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บทคัดย่ อ
โครงงานเรื่ องข้าวพองสั บ ปะรด (Pineapple Puffed Rice) ได้น าวัต ถุ ดิ บ เหลื อ ทิ้ งจาก
ห้องครัวมาเพิม่ มูลค่าและลดการสู ญเสี ยของวัตถุดิบเหลือทิ้ง จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วพองสับปะรดจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.00
มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ นไป ร้ อ ยละ 33.33 และส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บัติ งานในแผนก F & B ร้ อ ยละ 40.00 จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจทางด้านประสาทสัมผัส พบว่าด้านลักษณะปรากฏ มีค่าเฉลี่ย 2.90±0.30
อยู่ ใ นระดับ พึ ง พอใจปานกลาง ด้า นสี และเนื้ อสั ม ผัส มี ค่ า เฉลี่ ย 3.53±0.49 และ 3.83±0.37
ตามล าดับ จัด อยู่ในระดับ ความพึ ง พอใจมาก ด้านกลิ่น และรสชาติ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.67±0.47 และ
3.97±0.17 ตามลาดับ จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ผลประเมินคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
พบว่ าด้านการเพิ่มมู ลค่ าอาหาร ด้านความคิด สร้างสรรค์ ประโยชน์ จ ากผลิตภัณ ฑ์ ปริ มาณของ
อาหาร และคุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ มี ค่ าเฉลี่ย 3.63±0.48 4.07±0.62 4.33±0.59 3.53±0.49 และ
3.70 ±0.73 ตามลาดับ จัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากในทุกประเด็นที่กล่าวมา
คำสำคัญ : ข้าวพอง/สับปะรดกวน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ (สวนสามพราน) มีจุด เริ่ มต้น จากต้น พิกุลใหญ่อายุเกือบ
100 ปี กําลังจะโค่นล้มเพราะตลิ่งพังทําให้ ดร.ชํานาญ และ คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ ตัดสิ นใจซื้อที่ดิน
เพื่ออนุรักษ์พิกุลต้นนั้น จากวันวานจนถึงปัจจุบนั สามพราน ริ เวอร์ไซด์ ได้กลายเป็ นแหล่งพักผ่อน
และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่ต่าํ กว่า 18 ล้านคนได้มา
เยือนประกอบด้วยโรงแรมระดับ 4 ดาว “หมู่บา้ นไทย” (ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย) ห้องจัด
ประชุมสัมมนามาตรฐานสากล สปาไทย ห้องอาหาร ฯลฯ
แผนกที่ ไ ด้รั บ มอบหมายเข้า ไปปฏิ บัติ ง านคื อ แผนกครั ว ได้รั บมอบหมายให้เ ข้า ไป
ปฏิบตั ิงานในแผนกตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (16 สัปดาห์) ทางคณะ
ผูจ้ ดั ทําจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาและผลิตรายการอาหารชนิดอื่นขึ้นเพื่อเป็ นการเพิ่มเมนูอาหาร
ให้มีค วามหลากหลายมากขึ้ น เนื่ องจากคณะผูจ้ ัด ทําได้มองเห็ น ว่าทางห้องอาหาร อิน -จัน ของ
โรงแรมได้มีขา้ วและสับปะรดเหลือในทุกวันเป็ นจํานวนมาก และทางห้องอาหาร อิน-จัน ไม่นาํ
ของเหลือมาทําอาหารซํ้าคณะผูจ้ ดั ทําจึงมองเห็นความสําคัญของอาหารเหลือใช้เพื่อนํามาทําให้เกิด
เป็ นเมนู ใหม่โ ดยทํา ให้ข ้า วและสับปะรดที่ เหลือ นั้น ไม่ ถูก ทิ้ ง ไปโดยสู ญ เปล่า จึ ง เกิ ด เป็ นเมนู
“ข้าวพองหน้าสับปะรด”
จากปัญหาดังกล่าวผูจ้ ดั ทําจึงมีความคิดที่จะนําข้าวและสับปะรดที่เหลือใช้โดยไม่ทิ้งให้เสี ย
เปล่ามาสร้างสรรค์เป็ นเมนู ใหม่ที่ได้ประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจากข้าวและสับปะรด
โดยจากการศึกษาข้อมูลด้านโภชนาการของข้าวพบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ข้อมูลด้านโภชนาการของสับปะรดพบว่าสับปะรดเป็ นผลไม้เพื่ อสุ ข ภาพชนิ ด หนึ่ งใน
สับปะรดประกอบไปด้วยแร่ ธาตุและวิตามินต่างๆจํานวนมากได้แก่ วิตามินซี วิตามินบี 1 วิตามินบี
2 วิต ามินบี 3 วิต ามิน บี 5 ธาตุ แคลเซีย ม ธาตุ โพแทสเซี ยม ธาตุแมกนี เซีย ม เป็ นต้น ซึ่งธาตุและ
วิตามินเหล่านี้ ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่ างกายและสุขภาพเราเป็ นอย่างมากและยังช่วยรักษาอาการต่างๆ
ได้เช่น โรคบิด โรคนิ่ว ช่วยบรรเทาอาการแผลเป็ นหนอง เป็ นต้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) 2556)
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อคิดค้นรายการอาหารเมนูใหม่จากอาหารที่เหลือใช้
1.2.2 เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่เหลือใช้ให้เป็ นประโยชน์มากที่สุด
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1.2.3 เพื่อลดปริ มาณวัตถุดิบที่เหลือทิ้งให้เป็ นเมนูใหม่
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
สอบถามจากพนักงานแผนกครัวและพนักงานจากแผนกอืน่ และศึกษาค้นคว้าจาก
ห้องสมุดกับการสังเกตจากแผนกครัว
1.3.2 ขอบเขตด้ านประชากร
สอบถามและสัมภาษณ์จากพนักงานแผนกครัวและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม
1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.4.1 แผนกครัวของโรงแรมสามพราน ริ เวอร์ไซด์ (สวนสามพราน) มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้น
1.4.2 ลดปริ มาณวัตถุดิบที่เหลือใช้ในแต่ละวันมาทําให้เกิดประโยชน์

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
จากการที่ ค ณะผูจ้ ัด ทํา ได้ศึ ก ษาการทํา โครงงานเรื่ อง “ข้า วพองหน้า สับ ปะรด” ได้
ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 ข้าวพอง
2.2 สับปะรดกวน
2.1 ข้ าวพอง
ข้าวพองหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําข้าวเจ้าหรื อข้าวเหนียวมาหุงให้สุก ผึ่งแดดหรื อ
อบให้แห้งนํามาทอดหรื อคัว่ ให้พอง (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์, 2548)

รูปที่ 2.1 ข้าวพอง
ที่มา : https://board.postjung.com/1027260
2.1.1 วัตถุดบิ ในการทําข้ าวพอง
1) ข้ าว
ข้าวเป็ นอาหารอัน ดับหนึ่ งของโลก โดยครึ่ งหนึ่ งของประชากรโลก
บริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลักโดยเฉพาะประเทศไทย และ ชาวเอเชีย ส่ วนประกอบหลักของข้าว คือ
สตาร์ ซ ซึ่ งประกอบด้วย amylose และ amylopectin ซึ่ งมีผลต่อเนื้ อสัมผัสของข้าวหุ งสุ ก และใช้
จําแนกชนิดของข้าว ข้าวนอกจากรับประทานเป็ นข้าวหุงสุกแล้วยังใช้เป็ นวัตถุดิบ เพื่อการแปรรู ป
(food processing) เพื่อการถนอมอาหารและเพิ่ มมู ลค่ า เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ต่ างๆ เช่ น แป้ ง ข้าว ข้า ว
กระป๋ อง ข้าวนึ่ง ขนมจีนเส้นหมี่ ก๋ วยจับ๊ และนํามาหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ (alcoholic fermentation)
เป็ น เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สาเก (sake) สาโท (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์,
“ม.ป.ป”)
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รูปที่ 2.2 ข้าว
ที่มา : https://smeexportthailand.com/rice-export/
1.1) สายพันธุ์ข้าว
ข้าวสายพันธุท์ ี่รู้จกั และนํามาปลูกสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิ ด คือ
Oryza savita ที่ นิ ยมเพาะปลู ก ในทวีปเอเชี ย แบ่งเป็ น 3 กลุ่มตามลัก ษณะและพื้น ที่ ปลูก ได้ดงั นี้
(พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์, “ม.ป.ป”)
ก) ข้ าวอินดิกา (Indica)
ข้าวอินดิกา (Indica) หรื อ ข้าวจ้าว เป็ นข้าวที่มีลกั ษณะเมล็ด
เรี ยวยาว ลําต้นสูงตั้งชื่อมาจาก แหล่งค้นพบในประเทศอินเดีย เป็ นข้าวที่นิยมปลูกในทวีปเอเชีย เขต
มรสุมตั้งแต่ จีน เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย ไปจนถึงอินเดีย และศรี ลงั กา ต่อมาแพร่ ขยาย เพาะปลูก
อยู่ในทวีปอเมริ กา เฉพาะในเมืองไทยข้าวอินดิกานิยม ปลูกในบริ เวณที่ ราบลุ่ม ตอนใต้ของแม่น้ าํ
เจ้าพระยาโดยเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็ ว แทนข้าวเจ้าที่เคยปลูก

รูปที่ 2.3 ข้าวอินดิกา
ที่มา: https://anusornlove.wordpress.com/1-ข้าวอินดิกา-indica/
ข) ข้ าวจาปอนิกา (Japonica)
ข้าวจาปอนิ กา (Japonica) เป็ นข้าวเหนี ยวเมล็ดป้ อมกลมรี มี
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แหล่งกําเนิด จากทางภาคเหนือผ่านทาง ลุ่มแม่น้ าํ โขง ในสมัยก่อน พุทธศตวรรษที่ 20 หลังจากนั้น
ลดจํานวนลง ไปแพร่ หลายในเขตอบอุ่น ที่ ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ยุโรป และอเมริ กา

รูปที่ 2.4 ข้าวจาปอนิกา
ที่มา : https://anusornlove.wordpress.com/2-ข้าวจาปอนิกา-japonica/
ค) ข้ าวจารานิกา (Javanica)
ข้าวจาวานิ ก า (Javanica) เป็ นข้า วลัก ษณะเมล็ด ป้ อ มใหญ่
สันนิ ษฐานว่าเป็ นข้าวพัน ธุ์ผสมระหว่างข้าวอินดิ กาและจาปอนิ กานิ ยมเพาะปลูกใน อินโดนี เซี ย
ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน หมู่เกาะริ ว กิว และญี่ปุ่น แต่ ไม่ ค่ อยได้รับความนิ ยมนักเพราะให้ผลผลิตตํ่า
ประเทศต่างๆในโลกต่างก็มีการพัฒนาสายพันธุข์ า้ วใหม่ เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกข้าวและวิธีการปลูก
ข้าวให้ได้ปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึ้ น ในขณะที่ตาํ นานเกี่ยวกับข้าวของแต่ละชาติต่างก็มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน

รูปที่ 2.5 ข้าวจารานิกา
ที่มา : https://watcharapornluesaen.wordpress.com
2.1.2 ขั้นตอนการทําข้ าวพอง
ขั้นตอนการทําข้ าวพองมีดังนี้
1) ซาวข้าวเหนี ยวให้สะอาดแช่ไว้ 1 คืน นึ่ งให้สุกจึงใส่ภาชนะ เช่น กระด้ง แผ่ให้
บาง ตากแดด 3 แดด ขยี้อย่าให้ติดกันเป็ นก้อน
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2) นํากระทะตั้งไฟใส่ น้ าํ มันพืชเมื่อนํ้ามันร้อนจัด เอาข้าวเหนี ยวลงทอดให้เหลือง
และกรอบ เสร็ จแล้วช้อนขึ้นใส่ภาชนะที่น้ าํ มันจะไหลได้
2.2 สับปะรดกวน
การกวนเป็ นการถนอมอาหาร โดยการนําผักผลไม้หรื อธัญพืช (ธัญพืช หมายถึง เมล็ดข้าว
ชนิ ด ต่างๆ) มาผสมกับนํ้าตาล ใช้ค วามร้อนเคี่ย ว กวนจนปริ มาณนํ้าตาลลดลงและผสมเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน อาหารชนิ ดนี้ เก็บได้นาน เนื่ องจากมีปริ มาณนํ้าตาลสูง 75% (โดยนํ้าหนัก) สามารถยับยั้ง
การเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยไ์ ด้ (วรวิวรรณ เมืองน้อย ศิราภรณ์ วงศ์วิสาร ภานุ วฒั น์ สัมปั ตติกร
และ ชลธิชา บุษรา 2556)

รูปที่ 2.6 สับปะรดกวน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5rKPlf2UZYk&t=1s
2.2.1 วัตถุดิบในการทําสับปะรดกวน
วัตถุดิบในการทําสับปะรดกวน มีดงั นี้
1) สับปะรด
สับปะรด มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Ananas comosus เป็ นพืชล้มลุกชนิ ด
หนึ่งที่มีตน้ กําเนิดมาจากบริ เวณทวีปอเมริ กาใต้ ลําต้นมีขนาดสูงประมาณ 80 – 100 เซนติเมตรการ
ปลูก สามารถปลูก ได้ง่ายโดยการฝั งกลบหน่ อหรื อส่ ว นยอดของผลที่ เรี ยกว่าจุ ก เปลือกของผล
สับปะรดภายนอกมี ลกั ษณะคล้ายตาล้อมรอบผล สับปะรดเป็ นพืชใบเลี้ย งเดี่ ยว สามารถทนต่ อ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆได้ดีเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ เมื่อเจริ ญเป็ นผลแล้วจะเจริ ญต่อไปโดยตาที่ลาํ
ต้นจะเติบโตเป็ นต้น ใหม่ได้อีก และยังสามารถดัด แปลงเป็ นไม้ประดับได้อีกด้ว ย (พิมพ์เพ็ญ พร
เฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ “ม.ป.ป”)
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รูปที่ 2.7 สับปะรด
ที่มา : https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/435415
2) นํา้ ตาล
จัดเป็ นสารชีวโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตประเภทสารให้พลังงานที่มีรสหวาน
ละลายได้ดีในนํ้า นิยมนํามาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ใช้ปรุ งอาหาร ใช้เป็ นอาหารเสริ มให้แก่
ร่ างกาย ชนิ ดของนํ้าตาลที่น ํามาใช้ประโยชน์มาก ได้แก่ นํ้าตาลซูโ ครส หรื อ นํ้าตาลทราย (เกศ
ริ นทร์ เพ็ชรรัตน์ ดวงรัตน์ แซ่ต้งั ดวงกมล ตั้งสถิตพร และนพพร สกุลยืนยงสุข, 2555)

รู ปที่ 2.8 นํ้าตาล
ที่มา : https://www.siamchemi.com/นํ้าตาล/
2.1) ชนิดของนํา้ ตาล
นํ้าตาลแบ่งตามลักษณะโมเลกุลนํ้าตาลชั้นเดียว
(Monosaccharides)เป็ นนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว มีรสหวาน ละลายนํ้าได้ดี ร่ างกายสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการย่อย ได้แก่
2.1.1) นํา้ ตาลชั้นเดียว
1) นํ้าตาลฟรุ กโทส (Fructose) พบมากในผัก ผลไม้ที่มี
รสหวาน รวมถึงนํ้าผึ้ง เป็ นนํ้าตาลที่มีรสหวานจัด ได้จากการย่อยสลายนํ้าตาลซูโครส
2) นํ้าตาลกลูโ คส (Glucose) พบมากในส่ วนต่างๆของ
พืชที่ ให้ร สหวาน อาทิ ผลไม้ พืชมีหัว ยอดอ่อน เป็ นต้น และเป็ นนํ้าตาลชนิ ดเดียวที่พบในเลือด
19
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3) นํ้าตาลกาแลกโทส (Galactose) เป็ นนํ้าตาลที่ไม่พบ
ในธรรมชาติในรู ปของนํ้าตาลอิสระ แต่จะได้จากการสลายของแลกโทสในนํ้านม
2.1.2) นํา้ ตาลสองชั้น
เป็ นนํ้าตาลมีมีการรวมกันของนํ้าตาลชั้นเดียว 2 โมเลกุล
ประกอบด้วย ซูโครส (Sucrose) เป็ นนํ้าตาลที่พบในพืชทัว่ ไป เช่น ผลไม้สุก อ้อย และหัวบีท เป็ น
ต้น เมื่อย่อยสลายจะได้น้ าํ ตาลกลูโคส และนํ้าตาลฟรุ กโทส นํ้าตาลชนิดนี้ บางครั้งเรี ยกว่า นํ้าตาล
ทราย
ซู โครส → กลูโคส + ฟรุกโทส
แลกโทส (Lactose) นํ้าตาลชนิดนี้พบได้เฉพาะในนํ้านม
สัตว์ จึงเรี ยกว่า นํ้าตาลนม (Milk sugar) เมื่อย่อยสลายจะได้น้ าํ ตาลกลูโคส และนํ้าตาลกาแลกโทส
แลกโทส → กลูโคส + กาแลกโทส
มอลโทส (Maltose) ไม่พบในรู ปอิสระตามธรรมชาติ แต่
ผลิตได้จากการการใช้กรดหรื อเอนไซม์ยอ่ ยแป้ง เมื่อย่อยสลายจะได้เป็ นนํ้าตาลกลูโคส 2 โมเลกุล
มอลโทส → กลูโคส + กลูโคส
0

2.1.3) นํา้ ตาลหลายชั้น
เป็ นนํ้าตาลเชิงซ้อนที่ประกอบด้วยนํ้าตาลโมเลกุลเดียว
หลายโมเลกุลรวมกัน หรื อเรี ยกว่า แป้ง เมื่อรับประทานจะไม่มีรสหวานทันที แต่จะให้รสหวานเมื่อ
เกิดการย่อยด้วยเอนไซม์ ได้แก่ แป้งสตาร์ช (Starch) เป็ นแป้ งที่มีการสะสมในของหัว ราก เมล็ด ลํา
ต้น และผล ของพืช ที่ เกิ ดจากการรวมกัน ของนํ้าตาลเชิ งซ้อนหลายโมเลกุลอัด แน่ นจนเป็ นเม็ด
สตาร์ช (Starch granule) แป้งชนิดนี้ ถือเป็ นวัตถุดิบสําคัญ และผลิตได้มากที่สุด นิยมใช้ทาํ แป้งชนิด
ต่างๆสําหรับการปรุ งอาหาร การผลิตแอลกอฮอล์ เช่น แป้ งข้าวเหนี ยว แป้ งข้าวจ้าว และแป้ งมัน
สําปะหลัง เป็ นต้น
3) เกลือ

กล่าวถึง เกลือแกง หรื อโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) มีสูตร NaCl
ในเกลือที่ใช้บริ โภคที่ไม่มีความชื้นอยูเ่ ลยจะมีปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 95.5-98.5 และมีสาร
อื่นเจือปนในปริ มาณน้อย เช่น แมกนี เซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) และ ซัลเฟต (SO 4) เกลือโซเดียม
คลอไรด์มีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากราคาถูกและใช้ได้หลากหลายเพื่อเป็ น
เครื่ องปรุ งรสหรื อใช้เพื่อการถนอมอาหารเช่น การหมักเกลือช่วยลดแอคทิวติ ้ ีของนํ้าทําให้ยบั ยั้งการ
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เจริ ญของจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้อาหารเสื่อมเสียและจุลินทรี ยก์ ่อโรค (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา
รัตนาปนนท์, 2554)

รูปที่ 2.9 เกลือ
ที่มา : https://www.เกลือเพชรสาคร.com/
2.2.2 ขั้นตอนในการทําสับปะรดกวน
ขั้นตอนในการทําสับปะรดกวน มีดงั นี้
1) เลือกสับปะรดที่สุก เปลือกสับปะรดจะออกสีเหลือง
2) นําสับปะรดมาปอกเปลือกออก ใช้มีดตัดตาสับปะรดออกให้หมดแล้วนําไปล้าง
ให้สะอาด
3) จากนั้นหัน่ สับปะรดเป็ นชิ้นเล็กและนําไปปั่ นเอานํ้าสับปะรดออก
4) ตั้งกระทะให้ร้อน ใช้ไฟอ่อนนําสับปะรดใส่ลงไปและใส่เกลือนํ้าตาลจากนั้นใช้
พายคลุกเคล้าผสมให้เข้ากัน คนให้น้ าํ ตาลละลายให้หมด
5) เคี่ยวกวนด้วยไฟอ่อนๆ หมัน่ คนตลอดเวลาคนสมํ่าเสมอจนสับปะรดเหนียวข้น
สีของสับปะรดจะมีสีเข้มขึ้น (ธีระพงษ์ เทวหัตสดิน, 2561)

บทที่ 3
รายละเอียดและการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์ (สวนสามพราน)
สถานที่ต้งั
กม. 32 ถนนเพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์ ตดิ ต่อ
(034)-322-544
E-mail
http://sampranriverside.com/th/

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์ (สวนสามพราน)
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/

รูปที่ 3.2 โรงแรมสวนสามพราน
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
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รู ปที่ 3.3 แผนที่สถานประกอบการ
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
3.1.2 ประวัตขิ องโรงแรมสามพรานริเวอร์ ไซด์
“สวนสามพราน” มีจุดเริ่ มต้นจากต้นพิกุลใหญ่อายุเกือบ 100 ปี กําลังจะโค่นล้มเพราะ
ตลิง่ พังทําให้ ดร.ชํานาญ และ คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ ตัดสินใจซื้อที่ดินเพื่ออนุรักษ์พิกุลต้นนั้นจึงซื้อที่ดิน
ผืนนี้ เพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศของครอบครั วจากการปลูกกุหลาบเป็ นงานอดิ เรกในระยะแรกจน
กลายเป็ นธุรกิจในเวลาต่อมาความงดงามของกุหลาบสวนสามพรานทําให้ได้รับการขนานนามจากชาว
ต่างประเทศว่า “โรสการ์ เด้น” หรื อชื่อ “สวนสามพราน” ในภาษาไทยจากวันวานจนถึงปัจจุบนั สวนสาม
พรานได้กลายเป็ นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ไม่ต่าํ กว่า 15 ล้านคนได้มาเยือนรวมทั้งห้องจัดประชุมสัมมนาที่มีมาตรฐานระดับสากล สนามกอล์ฟ
ศูนย์แสดงศิลปวัฒ นธรรมไทย “สวนสามพราน” เป็ นอาณาจักรแห่ งการท่องเที่ยวที่สมบูร ณ์แบบทั้ง
ความสวยสดงดงามของพืชพรรณนานาชนิ ด ทั้งทําเลภู มิประเทศที่ อยู่ริ มแม่น้ ํานครชัยศรี การวาง
แผนภูมิสถาปั ต ยกรรมศิลปกรรมซึ่ งได้บรรจุ ร ายการส่ งเสริ มศิลปวัฒ นธรรมเข้าไว้อย่างเหมาะสม
กลมกลืนจนเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองไทย เป็ นที่นิยมของคนไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจนทุกวันนี้
3.1.3 จุดเด่ นของโครงการและความประทับใจ
โรงแรมตั้งอยู่บนพื้นที่ขนานกับแม่น้ าํ ท่าจีนและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียว เหมาะ
อย่างยิง่ กับการเป็ น Resort ที่ จะมาพัก ตากอากาศที่เต็มไปด้วยความสงบ ความร่ มรื่ น และธรรมชาติ
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หมู่บ้านไทยเป็ นศูน ย์ศิล ปวัฒ นธรรมพื้น บ้านและการแสดงนาฏศิ ลป์ ไทย เปิ ดดํา เนิ น การเพื่ อให้
นักท่องเที่ยวได้สมั ผัสและเรี ยนรู ้วิถีชีวิตแบบไทย ๆ ซึ่งนับว่าหาดูยากในปัจจุบนั สิ่งแวดล้อมเป็ นปัจจัย
หลักในการที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับการบริ การด้านต่าง ๆ เพราะต้องการที่จะคงสภาพสิ่ งแวดล้อมให้มี
ความเป็ นธรรมชาติมากที่สุด สามพรานริ เวอร์ไซด์ (หรื อที่เคยรู ้จกั กันดีในนามสวนสามพราน) แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติใกล้กรุ งที่ผมู ้ าเยีย่ มเยือนจะได้มีประสบการณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม
อย่างเต็มอิ่มด้วยความตั้งใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมยาวนานถึง 5 ทศวรรษโดย
ให้ชุมชนเข้ามามีส่ว นร่ วมทําให้สามพรานริ เวอร์ ไซด์ก ลายเป็ นแหล่งท่ องเที่ ย วที่ อยู่ในใจของใคร
หลายๆคนตลอดมา นอกจากนี้สามพรานริ เวอร์ไซด์ยงั เพียบพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
โรงแรมริ มแม่ น้ ํามาตรฐานระดับ 4 ดาวจํา นวน 160 ห้อ ง เรื อนไทยริ มทะเลสาบ 6 หลัง ปฐม
ออร์แกนิคสปา ห้องอาหาร 4 ห้อง ห้องประชุม 10 ห้อง สวนออร์ แกนิ คเพื่อนําผลิตผลส่งใช้ในโรงแรม
จํานวน30ไร่ บนฝั่งแม่น้ าํ ตรงข้ามโรงแรมตลาดสุขใจแหล่งพืชผักและอาหารปลอดภัยที่เปิ ดให้เกษตรกร
นําของมาขายในวันเสาร์ และอาทิตย์ หมู่บา้ นไทยศูนย์รวมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยซึ่งเป็ นที่รู้จกั กัน
มาแล้วมากกว่า 40 ปี
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
3.2.1 ห้ องพัก
โรงแรมเป็ นอาคาร 2 หลังเชื่อมต่อกันมีหอ้ งพักทั้งหมด160 ห้องเป็ นห้องพักวิว
สวนจํานวน 73 ห้องห้องพักวิวแม่น้ าํ ท่าจีน 69 ห้อง ห้องดีลกั ซ์ 7 ห้อง ห้องสวีทมีระเบียงกว้างส่วนตัว
อีก 7 ห้องหลายห้องถูกออกแบบให้เหมาะกับการพักผ่อนของทั้งครอบครัวนอนได้ห้องละ 2-3 ท่าน
รวมทั้งมีส่ิงอํานวยความสะดวกให้แก่ผพู ้ ิการอีกด้วย และสามารถแจ้งความประสงค์หากต้องการห้อง
ปลอดบุหรี่ หรื อห้องที่สามารถสูบบุหรี่ ได้
3.2.2 ห้ องอาหาร
1) ห้ องอาหารอินจัน
เป็ นที่รู้จกั มาตั้งแต่พ.ศ.2507 ใช้กรรมวิธีการปรุ งอาหารแบบฉบับชาววังแต่
ดั้งเดิมในบรรยากาศริ มแม่น้ าํ ท่าจีน เปิ ดบริ การทุกวันเวลา 11.00-15.00น. และเพิ่มช่วงเย็นในวันเสาร์
เวลา 17.00-21.00 น. ดังรู ปที่ 3.4
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รูปที่ 3.4 ห้องอาหารอินจัน
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
2) ห้ องอาหารริมนํา้
บริ การอาหารไทยโบราณที่นิยม 4 ภาค เน้นใช้ผกั พื้นบ้านอินทรี ยจ์ ากโรงแรม
และกลุ่มเครื อข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมเปิ ดบริ การทุกวัน 2 ช่วงเวลา ระหว่าง 06.00 – 11.00 น.
และ 15.00 – 23.00 น. ดังรู ปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 ห้องอาหารริ มนํ้า
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
3) ห้ องอาหารแวนด้ า
ห้องอาหารปรับอากาศตั้งอยูร่ ิ มฝั่งทะเลสาบ เปิ ดให้บริ การช่วงกลางวัน เวลา
11.30-14.30 น. บริ การบุฟเฟต์อาหารนานาชาติหลากหลายสดใหม่ทุกวัน ดังรู ปที่ 3.6
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รูปที่ 3.6 ห้องอาหารแวนด้า
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
3.2.3 ห้ องสัมมนา/จัดเลีย้ ง
1) ห้ องมรกต
ขนาด 22.50 x 11.50 เมตร ห้องประชุมใหญ่ ที่สุดของสามพรานริ เวอร์ ไซด์
ตกแต่งร่ วมสมัยสิ่ งอํานวยความสะดวกครบครัน มีล็อบบี้ ส่วนตัวหน้าห้องประชุมและมีห้องประชุม
ย่อยอีก 4 ห้อง ซึ่งมีประตู เชื่ อมกับห้องประชุ มใหญ่ ส่ ว นช่ ว งอาหารว่างสามารถจัด เลี้ ย งได้ตรงซุ ้ม
ทางเดิน หรื อลานประจําปี ดังรู ปที่ 3.7

รูปที่ 3.7 ห้องมรกต
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
2) ห้ องไพลิน
ขนาด 18.00 x 12.00 เมตร ห้องประชุมไพลินตกแต่งแบบไทยร่ วมสมัยตั้งอยู่
ชั้นล่างของโรงแรม ดังรู ปที่ 3.8
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รู ปที่ 3.8 ห้องไพลิน
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
3) ห้ องนพรัตน์
ขนาด 18.00 x 10.00 เมตร ห้องประชุมยอดนิยมตกแต่งสไตล์ไทยทั้งภายนอก
ภายในอิงแอบกับทัศนี ยภาพของสวนสวยและแม่น้ าํ ท่าจีนมีห้องย่อย 2 ห้อง สามารถเชื่อมต่อกับห้อง
ใหญ่ได้ อาหารว่างสามารถเสิร์ฟทั้งในห้องหรื อเปลี่ยนบรรยากาศมาเสิร์ฟตรงริ มแม่น้ าํ ได้ ดังรู ปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 ห้องนพรัตน์
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
4) ห้ องเจด
มีพ้ืนที่ขนาด 17.00 x 11.50 เมตร ตั้งอยูบ่ นอาคารสัมมนาใกล้ๆ กับโรงแรมมี
2 ห้องประชุมย่อยที่ใช้ร่วมกัน คือ ห้องเพิร์ล 1 และเพิร์ล 2 และมีพ้นื ที่ดา้ นหน้าห้องสําหรับจัดเบรก ดัง
รู ปที่ 3.10
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รูปที่ 3.10 ห้องเจด
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
5) ห้ องโรสคอร์ เนอร์
เป็ นห้องประชุมโดดเด่นที่มองเห็นด้วยสวนสวยรายรอบสามารถจัดเบรคได้
ทั้งในห้องปรับอากาศ หรื อในบรรยากาศแบบเปิ ดโล่งในสวน ดังรู ปที่ 3.11

รูปที่ 3.11 ห้องโรสคอร์เนอร์
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
6) เรื อนแพ
สถานที่จดั ประชุมแบบเปิ ดโล่งบนแพขนาดใหญ่ริมแม่น้ าํ ท่าจีน ดังรู ปที่ 3.12

รูปที่ 3.12 เรื อนแพ
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
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3.2.4 กิจกรรมนันทนาการ
อาณาจัก รริ มนํ้ ากว่ า 170 ไร่ ของสามพรานริ เวอร์ ไ ซด์ ม ากด้ว ยกิ จ กรรม
หลากหลายและสิ่ งอํานวยความสะดวกครบครันทั้งห้องฟิ ตเนส พื้นที่สนั ทนาการ สระว่ายนํ้าโอโซน
เป็ นโรงแรมแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่นาํ ระบบโอโซนมาใช้ทาํ ความสะอาดสระว่ายนํ้ากลางแจ้ง
แทนการใช้สารเคมีเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและเป็ นการรักษาสิ่งแวดล้อม
- จักรยานและเรื อถีบเปิ ดบริ การทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
- เรื อล่องแม่น้ าํ นครชัยศรี ติดต่อจองล่วงหน้าได้ที่แผนกต้อนรับสําหรับบริ การ
เฉพาะคณะวันหยุดราชการและวันอาทิตย์ จัดบริ การไปตลาดดอนหวาย เรื อออกเวลา 10.00 น.
- ห้องฟิ ตเนสบริ เวณชั้น 3 ของอาคารโรงแรมทั้งห้องออกกําลังกายที่ มีเครื่ อง
ออกกําลังกายครบครัน ห้องอบไอนํ้า เปิ ดให้บริ การทุกวันเวลา 7.00-21.00 น.
- สระว่ายนํ้าระบบโอโซนแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ยบรรยากาศริ ม
แม่น้ าํ ท่าจีนเหมาะสําหรับทุกท่านที่ตอ้ งการการผ่อนคลาย เปิ ดให้บริ การทุกวันเวลา 7.00-19.00 น.
- สวนแห่ งสามพรานสามพรานริ เวอร์ ไซด์เริ่ มต้นจากกุหลาบแปลงแรกผลิบาน
ขึ้นในสวนสวยริ มแม่น้ าํ ท่าจีน จังหวัดนครปฐมเมื่อกว่า 50 ปี ที่แล้วผ่านการดูแลอย่างเอาใจใส่ยึดหลัก
รัก ษาต้น ไม้เดิ มเติ บโตเป็ นร่ มโพธิ์ ปลูก ต้นไม้ใหม่เติบใหญ่ เป็ นร่ มเงาจนกลายเป็ นสวนใหญ่ ที่ให้
ความรู ้สึกโล่งโปร่ งสบายและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยิง่ ไปกว่านั้นต้นไม้หลายต้นในสามพรานริ เวอร์
ไซด์ยงั มีอายุไม่ต่าํ กว่า 100 ปี ส่วนห้องอาหารแต่ละห้องนั้นถูกออกแบบให้ลงตัวกับธรรมชาติ
3.2.5 ส่ วนงานต่างๆ และกิจกรรมภายในโรงแรม
1) ปฐมออร์ แกนิค
เดิมชื่ออรุ ษสปา สปาครบวงจรในเรื อนไทยโบราณ มีห้องทรี ตเมนท์
ปรับอากาศ พร้อมห้องนํ้าในตัว 7 ห้อง ห้องจาคุซซี่ 1 ห้อง ห้องอบไอนํ้า 3 ห้อง ความพิเศษของปฐม
ออร์แกนิคสปา คือการใช้สมุนไพรไทยและวัตถุดิบอินทรี ยส์ ดจากสวนออร์แกนิค ดังรู ปที่ 3.13
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รู ปที่ 3.13 ปฐมออร์แกนิคสปา
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
2) สุ ขใจออร์ แกนิคฟาร์ ม
ปั จ จุ บัน ได้รั บ มาตรฐานเกษตรอิน ทรี ย์ IFOAM, EU ในทุ ก ๆ วัน
ผักสดและผลไม้ต่างๆ จากในสวน ที่ปลูกได้ท้งั หมดจะถูกส่ งเข้าครัวของโรงแรม นอกจากจะทําการ
เพาะปลูกโดยใช้วิถีเกษตรแบบดั้งเดิม สวนออร์แกนิคแห่ งนี้ ยงั เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่ถ่ายทอดวิถีเกษตร
อินทรี ยแ์ ก่ชุมชน ดังรู ปที่ 3.14

รูปที่ 3.14 สุขใจออร์แกนิคฟาร์ม
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
3) ตลาดสุ ขใจ
เป็ นตลาดที่จาํ หน่ายสิ นค้าโดยสิ นค้าที่นาํ มาจําหน่ ายจะต้องผ่านการ
ตรวจหาสารเคมีท้ งั ผักสดและผลไม้ มีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างทุก ๆ อาทิตย์ นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย ตลาดสุขใจเปิ ดให้บริ การเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ติดถนนเพชรเกษม ดังรู ปที่ 3.15
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รูปที่ 3.15 ตลาดสุขใจ
ที่มา : http://sampranriverside.com/th/
3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร
รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กรโรงแรมสวนสามพราน แสดงดังรู ป 3.16

รูปที่ 3.16 แผนผังองค์กรโรงแรม สวนสามพราน ริ เวอร์ไซด์ (สวนสามพราน)
ที่มา : สวนสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ (สวนสามพราน)
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่ อ-นามสกุล นาย จิรายุทธ ธนารุ่ งเรื อง
แผนก/ส่ วนงาน ครัวห้องอาหารอินจัน
ตําแหน่ ง
ฝึ กงานแผนกครัว อิน จัน
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมายมีดังนี้
- จัดอาหารใส่ป่ิ นโตให้พนักงานในโรงแรม
- คัดแยกผักที่เน่าเสียและเติมผักใส่กล่องเตรี ยม
ขายตอน 11.00น.
รูปที่ 3.17 นาย จิรายุทธ ธนารุ่ งเรื อง
- เตรี ยมอุปกรณ์และวัตถุดิบสําหรับ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา (2563)
Lunch 11.00น.
- ทําความสะอาดและดูแลความเรี ยบร้อยภายในครัว
- ส่งใบเบิกของที่สโตร์ 15.00น ทุกๆวัน
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่ อ-นามสกุล
นาย ประกอบ อินทรารักษ์
3.5.2 แผนก
ห้องอาหาร อิน – จัน
3.5.3 ตําแหน่ ง
หัวหน้าครัว อิน – จัน

รูปที่ 3.18 นาย ประกอบ อินทรารักษ์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา (2563)

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานวันที่ 13 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563 (16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธกี ารดําเนินงาน
โครงงานเรื่ องข้าวพองสับปะรดได้ดาํ เนินการตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน2563
โดยมีข้นั ตอนและวิธีการดําเนินการดังนี้
3.7.1 กําหนดหัวข้อในการศึกษาทําโครงงาน
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3.7.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
3.7.3 วางแผนที่จะปฏิบตั ิ
3.7.4 ลงมือปฏิบตั ิ
3.7.5 จัดทําเอกสารโครงงาน
3.7.6 ส่งเอกสารโครงงานให้ที่ปรึ กษาตรวจ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานโครงงานเรื่ องข้าวพองสับปะรด แสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

1.รวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารต่างๆ
2.เขียนโครงร่ างและหัวข้อนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3.เริ่ มทดลองทําและนําปัญหามาปรับปรุ ง
4.เก็บรวบรวมข้อมูล
5.วิเคราะห์ขอ้ มูล
6.สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
3.8 เกณฑ์การแปลงค่านํา้ หนักคะแนนเฉลีย่
เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผลค่านํ้าหนักคะแนนเฉลี่ยของ “ข้าวพองสับปะรด’’ โดยใช้เกณฑ์
ประเมินผลของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) , 2561 โดยมีดงั ต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00
คะแนน มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49
คะแนน มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
คะแนน มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
คะแนน มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49
คะแนน มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
4.1 รายละเอียดการทําโครงงาน
โครงงานเรื่ อง “ข้าวพองหน้าสับปะรด” มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างรายการอาหารใหม่ให้กบั
ทางห้องครัวของโรงแรมเพื่อตอบสนองให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม สร้างความหลากหลาย
ในรายการอาหาร และยังเป็ นการนําวัตถุดิบที่เหลืออยูภ่ ายในห้องครัวมาพัฒนาเป็ น “ข้าวพองหน้า
สับปะรด” เพื่อใช้สาํ หรับการเป็ นรายการอาหารในการทานอาหารแต่ละมื้อ
4.2 วัตถุดิบและส่ วนผสมการทําข้ าวพองหน้ าสับปะรด
วัตถุดิบและส่วนผสมการทําข้าวพองหน้าสับปะรด แสดงดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ส่วนผสมข้าวพองหน้าสับปะรด
ส่ วนผสม
จํานวน

หน่ วย

ข้าว

500.00

กรัม

สับปะรด

500.00

กรัม

2.00

กรัม

นํ้าตาล

250.00

กรัม

นํ้ามันพืช

500.00

มิลลิลิตร

เกลือ

4.3 ขั้นตอนการทําข้ าวพองหน้ าสับปะรด
4.3.1 วัตถุดิบในการทําข้าวพอง แสดงดังรู ปที่ 4.1

รูปที่4.1 เตรี ยมวัตถุดิบ

23

4.3.2 นําข้าวมาปั้นให้เป็ นทรงกลม ดังรู ปที่ 4.2

รูปที่ 4.2 นําข้าวมาปั้นให้เป็ นทรงกลม

4.3.3 นําข้าวที่ป้ ันแล้วไปตากแดดจนแห้ง ประมาณ 2 วัน ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 นําข้าวไปตากแดด
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4.3.4 นําข้าวพองที่ตากจนแห้งแล้วมาทอดในนํ้ามัน โดยใช้ไฟกลาง ดังรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 นําข้าวที่ตากแดดลงทอด
4.3.5 ทอดจนมีสีเหลือง ดังรู ปที่ 4.5

รูปที่ 4.5 ข้าวพอง

25

4.3.6 ทําสับปะรดกวนโดยปอกเปลือกสับปะรด ล้างทําความสะอาด ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 ปลอกเปลือกสับปะรด
4.3.7 หัน่ สับปะรดเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ดังรู ปที่ 4.7

รู ป 4.7 หัน่ สับปะรดเป็ นชิ้นเล็ก
4.3.8 นําสับปะรดใส่หม้อตั้งไฟอ่อน ดังรู ปที่ 4.8

รูปที่ 4.8 นําสับปะรดใส่หม้อตั้งไฟอ่อน
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4.3.9 เติมนํ้าตาลทรายขาวและเกลือลงไป ดังรู ปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 ใส่เกลือและนํ้าตาล
4.3.10 คนให้น้ าํ ตาลทรายละลายและสับปะรดเริ่ มเหนียวขึ้น ดังรู ปที่ 4.10

รูปที่ 4.10 คนให้น้ าํ ตาลละลายและสับปะรดเหนียว
4.3.11 กวนสับปะรดกวน จนมีสีเหลืองทอง ดังรู ปที่ 4.11

รูปที่ 4.11 สับปะรดกวน
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4.3.12 ตักสับปะรดกวนราดบนข้าวพองบาง ๆ ดังรู ปที่ 4.12

รูปที่ 4.12 ตักสับปะรดกวนราดบนข้าวพองบาง ๆ
4.3.13 ผลิตภัณฑ์ขา้ วพองหน้าสับปะรดกวนที่ได้ ดังรู ปที่ 4.13

รูปที่ 4.13 ข้าวพองสับปะรด
1.3.14 นําข้าวพองหน้าสับปะรดกวนที่ได้ใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ ดังรู ปที่ 4.14

รูปที่ 4.14 ข้าวพองสับปะรด
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4.4 การคํานวณต้นทุนของ “ข้ าวพองหน้ าสับปะรด”
ต้นทุนการผลิต ข้าวพองหน้าสับปะรด แสดงดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ต้นทุนผลิต“ข้าวพองหน้าสับปะรด”

ลําดับ
1
2
3
4
5

ที่มา: ผูจ้ ดั ทํา (2563)

วัตถุดิบ

ปริมาณ

ข้าว
500 กรัม
สับปะรด
500 กรัม
เกลือ
2 กรัม
นํ้าตาล
250 กรัม
นํ้ามันพืช
500 มิลลิลิตร
รวมราคาต้นทุน

ราคา/หน่ วย

ราคา(บาท)

10/1,000 กรัม
32/1,000 กรัม
7/500 กรัม
25/1,000 กรัม
55/1 ลิตร

5.00 บาท
16.00 บาท
0.04 บาท
6.25 บาท
27.50 บาท
54.79 บาท

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ต้นทุนผลิต “ข้าวพองสับปะรด’’ อยูท่ ี่ 54.79 บาท สามารถผลิตได้
จํานวน 8 ชิ้น
4.5 ผลการดําเนินงานตามโครงงาน
จากการดําเนินโครงงานเรื่ อง ข้าวพองหน้าสับปะรด (Pineapple Puffed Rice) ได้ทาํ การ
ประเมินคุณภาพจากแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และแผนก วิเคราะห์โดยใช้
ค่าความถี่และร้อยละ
ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขา้ วพองหน้าสับปะรดกวน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย จากนั้น
นําค่าเฉลี่ยมาแปรผลระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์ประเมินผลของ Likert-type scale (Likert,
1932) โดยมีการแปรผลค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00
คะแนน มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49
คะแนน มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
คะแนน มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
คะแนน มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49
คะแนน มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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4.5.1 ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ แผนกของผูต้ อบแบบสอบถาม
แสดงดังตารางที่ 4.3
ตางราง 4.3 แสดงข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป
จํานวน
12
เพศ ชาย
หญิง
18
30
รวม
8
อายุ ตํ่ากว่าอายุ 20 ปี
อายุ20-40 ปี
5
อายุ41-60 ปี
7
อายุ 60 ปี ขึ้นไป
10
30
รวม
7
แผนก ครัว
แผนก F&B
12
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
11
30
รวม

ร้อยละ
40.00
60.00
100.00
26.66
16.66
23.33
33.33
100.00
23.33
40.00
36.66
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง จํานวน 18 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60.00 ด้านอายุ ส่ วนใหญ่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 โดยส่ วน
ใหญ่ปฏิบตั ิงานแผนก F&B จํานวน 12 คนคิดเป็ นร้อยละ 40.00
4.5.2 ความพึงพอใจที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ข้าวพองหน้ าสับปะรดกวน
จากการประเมิน ความพึง พอใจที่ มี ต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ข ้า วพองหน้าสับ ปะรดกวน
ทางด้านประสาทสัมผัส และด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีผลดังแสดงในตารางที่ 4.4

30

ตารางที่ 4.4 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขา้ วพองหน้าสับปะรดกวน ทางด้านประสาท
สัมผัส และด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้ านประสาทสัมผัส
ลักษณะปรากฎ
2.90
0.30
พึงพอใจปานกลาง
สี
3.53
0.49
พึงพอใจมาก
กลิ่น
4.67
0.47
พึงพอใจมากที่สุด
รสชาติ
3.97
0.17
พึงพอใจมากที่สุด
เนื้ อสัมผัส
3.83
0.37
พึงพอใจมาก
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่าอาหาร
3.63
0.48
พึงพอใจมาก
ด้านความคิดสร้างสรรค์
4.07
0.62
พึงพอใจมาก
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
4.33
0.59
พึงพอใจมาก
ปริ มาณของอาหาร
3.53
0.49
พึงพอใจมาก
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.70
0.73
พึงพอใจมาก
จากตาราง 4.4 ผลจากผูต้ อบแบบสอบถามด้านระดับความพึงพอใจของข้าวพองสับปะรด
พบว่าระดับความพึงพอใจด้านลักษณะปรากฏ มีค่ าเฉลี่ย 2.90 ± 0.30 ซึ่งจัดอยู่ในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง ความพึงพอใจด้านสี และเนื้ อสัมผัส มีค่าเฉลี่ย 3.53 ± 0.49 และ 3.83 ± 0.37 ตามลําดับ
ซึ่งจัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก สําหรับระดับความพึงพอใจด้าน กลิ่น และรสชาติ มีค่าเฉลี่ย
4.67 ± 0.47 และ 3.97 ± 0.17 ตามลําดับ ซึ่งจัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด
สําหรับผลประเมินคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ พบว่าด้านการเพิ่มมูลค่าอาหาร ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ ปริ มาณของอาหาร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 3.63 ± 0.48 4.07 ± 0.62 4.33 ± 0.59 3.53 ± 0.49 และ 3.70 ± 0.73 ตามลําดับ ซึ่ง
จัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากในทุกประเด็นดังกล่าว

บทที่ 5
สรุปผลข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่ ได้ปฏิบัติ โ ครงงานสหกิ จ ศึก ษา ณ โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ คณะ
ผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานภายในแผนกครัวเป็ นเวลา 3 เดือน 19 วัน ทําให้ได้ปฏิบตั ิงานฝึ ก
ความอดทนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ฝึ กความตรงต่อเวลา ได้เรี ยนรู ้วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบต่าง ๆ ทาง
ผูจ้ ดั ทําโครงงานได้นาํ วัตถุดิบเหลือทิ้งจากห้องครัวได้แก่ ข้าว และ สับปะรด มาแปรรู ปเป็ นข้าวพอง
สับปะรดเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่า และลดการสูญเสียของวัตถุดิบเหลือทิ้ง
จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขา้ วพองสับปะรด โดยกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 60.00 มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 33.33 และส่วน
ใหญ่ปฏิบตั ิงานในแผนก F&B ร้อยละ 40.00 ผลจากผูต้ อบแบบสอบถามด้านระดับความพึงพอใจของ
ข้าวพองสับปะรด พบว่าระดับความพึงพอใจด้านลัก ษณะปรากฏ มีค่าเฉลี่ย 2.90 ± 0.30 ซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจด้านสี และเนื้ อสัมผัส มีค่าเฉลี่ย 3.53 ± 0.49 และ 3.83 ± 0.37
ตามลําดับ ซึ่งจัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก สําหรับระดับความพึงพอใจด้าน กลิ่น และรสชาติ มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 ± 0.47 และ 3.97 ± 0.17 ตามลําดับ ซึ่งจัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านประสาทสัมผัสดังกล่าว ทางด้านสี กลิ่น รส และเนื้ อสัมผัส มีความพึงพอใจ
มากถึงมากที่สุด แต่ ลกั ษณะปรากฏมีร ะดับพึงพอใจปานกลาง แสดงให้เห็ น ว่าผลิตภัณ ฑ์ข ้าวพอง
สับปะรดนี้ ต้องปรั บปรุ ง ด้านลัก ษณะปรากฎให้ดี ข้ ึ น กว่าเดิ ม สําหรั บผลประเมิน คุ ณ ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ พบว่าด้านการเพิ่มมูลค่าอาหาร ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ ปริ มาณ
ของอาหาร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.63 ± 0.48 4.07 ± 0.62 4.33 ±
0.59 3.53 ± 0.49 และ 3.70 ± 0.73 ตามลําดับ ซึ่ งจัด อยู่ใ นระดับ ความพึงพอใจมากในทุ ก ประเด็ น
ดังกล่าว
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5.1.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
จากการทดลองทําข้าวพองสับปะรด ทางผูจ้ ดั ทํามีสิ่งที่ ตอ้ งปรับปรุ งคือ สับปะรดที่
นํามาใช้ยงั อ่อนไป ทําให้สับปะรดกวนมีรสชาติที่เปรี้ ยวไม่ได้รสชาติตามที่ตอ้ งการ ข้าวที่นาํ มาทอด
เป็ นข้าวพองพบว่าเมื่อผ่านไป 2 – 3 วัน ข้าวพองไม่กรอบ แต่ทางผูจ้ ดั ทําได้รับคําแนะนําจากพี่พนักงาน
ที่ปรึ กษา และพี่ ๆในแผนกครัว อิน – จัน จึงทําให้ผลิตข้าวพองสับปะรดออกมาได้สาํ เร็ จในที่สุด
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
ควรแก้ไขปั ญหาจากสิ่ งที่ได้ทดลองทําคือ เลือกสับปะรดที่สุกสับปะรดที่สุกผิวเปลือก
ของสับปะรดจะออกสีเหลืองรสชาติจะหวาน เมื่อนําไปกวนรสชาติที่ได้จะเป็ นตามที่ตอ้ งการ การทอด
ข้าวพองควรใช้ไฟปานกลางนํ้ามันร้อนกําลังพอดีไม่ร้อนเกินไปเพื่อไม่ให้ขา้ วพองมีสีที่เข้มเกินไป เมื่อ
ทอดเสร็ จควรสะเด็ดนํ้ามันออกให้หมด และบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ป้องกันอากาศและความชื้นเพื่อการ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการเก็บรักษาที่นานยิง่ ขึ้ น และควรหาข้อมูลในการทําให้มากยิง่ ขึ้ น
อาจจะสอบถามจากผูท้ ี่ชาํ นาญ หรื อจากเว็บไซต์ต่ าง ๆ และทดลองด้ว ยตัวเอง และอาจจะเพิ่มฉลาก
โภชนาการบนบรรจุภณ
ั ฑ์
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ประโยชน์ จากการปฏิบัตงิ านสหกิจ
ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานสหกิจ ดังนี้
1) ได้ฝึกความอดทนและความมีระเบียบวินยั ในการทํางาน
2) การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
3) เรี ยนการทําเป็ นทีม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูร้ ่ วมงาน
4) เรี ยนรู ้การเตรี ยมวัตถุดิบขั้นตอนการทําอาหาร และฝึ กทักษะการใช้อุปกรณ์
5.2.2 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
ปัญหาที่พบจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ดังนี้
1) ยังขาดความรู ้ ประสบการณ์ในการทํางาน
2) เตรี ยมวัตถุดิบในการทําอาหารได้ชา้ กว่าปกติ จําตําแหน่งที่จดั เก็บของวัตถุดิบได้ไม่
แม่นทําให้เกิดความล่าช้า
3) มีความรู ้และทักษะในด้านการทําอาหารไม่เพียงพอ
4) ยังไม่สามารถปรุ งอาหารได้ตามรสชาติของเมนูน้ ัน ๆ แต่ได้รับคําแนะนําจากพี่ ๆ
ในแผนกว่าควรปรุ งรสชาติอย่างไร
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ข้ าวพองสั บปะรด
Rice bar with pineapple juice cereal
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ

 อายุต่ากว่า 20 ปี
 อายุ 41-46 ปี

3. อาชีพ/ตาแหน่ง

 อายุ 20-40 ปี
 อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

 1. พนักงานแผนกครัว

 2. ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม

ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานแผนกครัวและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรมที่มีต่อ “ข้าวพอง
สับปะรด”
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความพึงพอใจ”
คุณลักษณะของอาหาร

มากทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ความพึงพอใจด้ านประสาทสัมผัส
1. ลักษณะปรากฎ
2. ด้านรสชาติของอาหาร
3. ด้านด้านสี ของอาหาร
4. ด้านกลิ่นของอาหาร
5. ด้านเนื้อสัมผัสของอาหาร
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
1. ด้านการเพิ่มมูลค่าอาหาร
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านโยชน์จากผลิตภัณฑ์
4. ด้านปริ มาณของอาหาร
5. ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ความคิดเห็นเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
ภาพขณะปฏิบัติงาน

ภาพขณะปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาภายในโรงแรม สวนสามพราน
ทาอาหารให้พนักงานช่วงเช้า

จัดอาหารใส่ ปิ่นโตให้พนักงานช่วงเช้า

เสี ยบเนื้อสะเต๊ะเตรี ยมขายช่วงกลางวัน

เตรี ยมวัตถุดิบขายช่วงกลางวัน

.

แล่ปลากะพงเตรี ยมขาย

หัน่ ปลาเป็ นชิ้นให้หวั หน้างาน

ตัดหัวปลีเป็ นกรี บให้หวั หน้างาน

เตรี ยมผักให้หวั หน้างาน

ทาความสะอาดครัว

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

ภาคผนวก ง
บทเชิงวิชาการ

ข้ าวพองสับปะรด Rice bar with pineapple jucie cereal
นาย จิรายุทธ ธนารุ่งเรื อง
ภาควิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริ ญ กทม. 10160
E-mail : jirayuthhxx@gmail.com

บทคัดย่อ
โ ค ร ง ง า น เ รื่ อ ง ข้ า ว พ อ ง สั บ ป ะ ร ด
(Pineapple Puffed Rice) ได้นาวัตถุดิบเหลือทิ้งจาก
ห้องครัวมาเพิ่มมูลค่าและลดการสูญเสี ยของวัตถุดิบ
เหลื อ ทิ้ ง จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า วพองสั บ ปะรดจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.00
มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ นไป ร้ อ ยละ 33.33 และส่ ว นใหญ่
ปฏิ บั ติ ง านในแผนก F & B ร้ อ ยละ 40.00 จาก
แบบสอบถามความพึ ง พอใจทางด้า นประสาท
สั ม ผั ส พบว่ า ด้ า นลั ก ษณะปรากฏ มี ค่ า เฉลี่ ย
2.90±0.30 อยู่ใ นระดับ พึ ง พอใจปานกลาง ด้า นสี
และเนื้ อสัมผัส มีค่าเฉลี่ย 3.53±0.49 และ 3.83±0.37
ตามลาดับ จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้าน
กลิ่ น แ ล ะ ร ส ช า ติ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย 4.67±0.47 แ ล ะ
3.97±0.17 ตามลาดับ จัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจ
มากที่ สุด ผลประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์
พบว่ า ด้ า นการเพิ่ ม มู ล ค่ า อาหาร ด้ า นความคิ ด
สร้ างสรรค์ ประโยชน์จากผลิ ตภัณฑ์ ปริ มาณของ
อาหาร และคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค่ า เฉลี่ ย
3.63±0.48 4.07±0.62 4.33±0.59 3.53±0.49 แ ล ะ
3.70 ±0.73 ตามลาดับ จัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจ
มากในทุกประเด็นที่กล่าวมา
คาสาคัญ : ข้าวพอง/สับปะรดกวน

Abstract
Pineapple Puffed Rice Project was
initiated using the surplus raw material from the
kitchen in order to reduce raw materials waste and
to add value to the new product. Thirty sensory
panels, the most of them were 60 % female, 33.33
% adult (≥ 60 years old) and 40 % work at the F &
B department. From the sensory satisfaction
questionnaire, it was found that the aspect of
appearance had an average of 2.90 ± 0.30 at a
moderate level of satisfaction. In terms of color and
texture, an average value of 3.53 ± 0.49 and 3.83 ±
0.37, respectively, were considered at a high level
of satisfaction. In terms of smell and taste, an
average value of 4.67 ± 0.47 and 3.97 ± 0.17,
respectively, were in the highest satisfaction level.
The evaluation of the product characteristics
showed that the food value added, creative, product
advantage, amount of food and the quality of the
products have an average of 3.63 ± 0.48, 4.07 ±
0.62, 4.33 ± 0.59, 3.53 ± 0.49 and 3.70 ± 0.73
respectively, which rank very satisfied in all of the
above issues.
Keywords: puffed rice/pineapple

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่อคิดค้นรายการอาหารเมนู ใหม่
จากอาหารที่เหลือใช้
2) เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ จ ากวัต ถุ ดิ บ ที่
เหลือใช้ให้เป็ นประโยชน์มากที่สุด
3) เพื่อลดปริ มาณวัตถุ ดิบที่เหลื อทิ้ง
ให้เป็ นเมนูใหม่
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
สอบถามจากพนัก งานแผนกครั ว
และพนักงานจากแผนกอื่น และศึกษาค้นคว้า
จากห้องสมุดกับการสังเกตุจากแผนกครัว
ขอบเขตด้ านประชากร
สอบถามและสัมภาษณ์จากพนักงาน
แผนกครั ว และลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ การ
โรงแรม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) แผนกครัวของโรงแรม สามพราน
ริ เวอร์ ไ ซด์ (สวนสามพราน) มี เ มนู ใ หม่
เพิม่ ขึ้น
2) ลดปริ ม าณวัต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ใช้แ ต่
วันมาทาให้เกิดประโยชน์
วัตถุดิบในการทาข้ าวพองหน้ าสั บปะรด
ส่ วนผสม
ข้าว
สับปะรด
เกลือ
น้ าตาล
น้ ามันพืช

จานวน
500.00
500.00
2.00
250.00
500.00

หน่ วย
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิลิตร

ขั้นตอนการทาข้ าวพองหน้ าสั บปะรดกวน
1) ซาวข้าวเหนี ยวให้สะอาดแช่ ไว้ 1
คืน นึ่ งให้สุกจึงใส่ ภาชนะ เช่น กระด้ง แผ่ให้
บาง ตากแดด 3 แดด ขยี้ อ ย่ า ให้ติ ด กัน เป็ น
ก้อน
2) นากระทะตั้งไฟใส่ น้ ามันพืช เมื่ อ
น้ ามัน ร้ อ นจัด เอาข้า วเหนี ย วลงทอดให้
เหลืองและกรอบ เสร็ จแล้วช้อนขึ้นใส่ ภาชนะ
ที่น้ ามันจะไหลได้
3) เลื อกสั บ ปะ รดที่ สุ ก เปลื อ ก
สับปะรดจะออกสี เหลือง
4) น าสั บ ปะรดมาปอกเปลื อ กออก
ใช้มีดตัดตาสับปะรดออกให้หมดแล้วนาไป
ล้างให้สะอาด
5) จากนั้นหั่น สั บ ปะรดเป็ นชิ้ น เล็ ก
และนาไปปั่นเอาน้ าสับปะรดออก
6) ตั้ง กระทะให้ร้อ น ใช้ไ ฟอ่ อนน า
สับปะรดใส่ ลงไปและใส่ เกลือน้ าตาลจากนั้น
ใช้พายคลุกเคล้าผสมให้เข้ากัน คนให้น้ าตาล
ละลายให้หมด
7) เคี่ยวกวนด้วยไฟอ่อนๆ หมัน่ คน
ตลอดเวลาคนสม่ าเสมอจนสับปะรดเหนี ยว
ข้นสี ของสับปะรดจะมีสีเข้มขึ้น
สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ได้ป ฏิ บตั ิโครงงานสหกิ จ
ศึกษา ณ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานภายใน
แผนกครัวเป็ นเวลา 3 เดื อน 19 วัน ทาให้ได้
ปฏิบตั ิงานฝึ กความอดทนมีความรับผิดชอบ

ตารางประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วพองหน้าสับปะรดกวน
ทางด้านประสาทสัมผัส และด้านคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์

ต่ อ หน้า ที่ ฝึ กความตรงต่ อ เวลา ได้
เรี ย นรู ้ วิธี ก ารเตรี ย มวัตถุ ดิบ ต่ า งทางผูจ้ ดั ท า
โครงงานได้นาข้าวกับสับปะรดที่เหลือในแต่
ละวัน มาแปรรู ป เป็ นเมนู ใ หม่ เ ป็ นข้า วพอง
สั บ ปะรดจากการเหลื อ ทิ้ ง มาท าให้ เ กิ ด
ประโยชน์ลดปริ มาณของวัตถุ ดิบที่เหลื อทิ้ ง
ซึ่งผลที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์น่าพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจด้ านประสาทสัมผัส
ลักษณะปรากฎ
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่าอาหาร
ด้านความคิดสร้างสรรค์
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
ปริ มาณของอาหาร
คุณภาพของผลิตภัณฑ์

กิตติกรรมประกาศ
การที่ ผู ้จ ัด ท าได้ ม าปฏิ บ ัติ ง านใน
โครงการสหกิ จศึ ก ษา ณ โรงแรมสวนสาม
พราน ตั้งแต่ วนั ที่ 13 มกราคม ถึ ง วันที่ 30
เมษายน 2563 ส่ งผลให้ผูจ้ ดั ทา ได้รับความรู ้
และประสบการณ์ ต่างๆที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนและการปฏิ บ ั ติ ง านในอนาคต
เกี่ยวกับการปฏิ บตั ิงานแผนกครัว ณ โรงแรม
สวนสามพราน สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้
ในการประกอบอาชี พ ในอนาคตโดยได้รั บ
ความร่ วมมือจากโรงแรมสวนสามพราน ได้

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

2.90
3.53
4.67
3.97
3.83

0.30
0.49
0.47
0.17
0.37

พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

3.63
4.07
4.33
3.53
3.70

0.48
0.62
0.59
0.49
0.73

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

สอน ได้เรี ย นรู ้ ง านและปั ญหาที่ พ บในการ
ทางานในแผนกครัว
โครงงานนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความ
กรุ ณาจากคุณประกอบ อินทรารักษ์ พนักงาน
ที่ป รึ ก ษาที่ ให้ค าปรึ กษา ให้ค วามช่ วยเหลื อ
ช่ วยเหลื อ ให้แนะนาในการทางานต่างๆทั้ง
เรื่ องการปฏิบตั ิงานและอื่นๆและขอขอบคุณ
อาจารย์ สุ นทร สอนกิ จดี อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานนี้ ได้คาเสนอแนะแนวคิด ตลอดจน
แก้ ไ ขข้อ บกพร่ องต่ า งๆมาโดยตลอดจน
โครงงานเล่มนี้เสร็ จสมบูรณ์ และขอขอบคุณ

บุ ค คลท่า นอื่ นๆที่ ไ ม่ไ ด้ก ล่ าวนามทุก ท่า นที่
ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทาโครงงาน
ผูจ้ ดั ทาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ผู ้จ ัด ท าขอขอบพระคุ ณ ผู ้ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล
และเป็ นที่ ป รึ ก ษาในการรายงานฉบับ นี้ จ น
เสร็ จ สมบู ร ณ์ ต ลอดจนให้ก ารดู แ ลและให้
ความเข้าใจในชี วิตการทางานจริ ง ซึ่ งผูจ้ ดั ทา
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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