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บทคัดย่ อ
โครงงานเรื่ อง คัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน (Soybean Cupcakes with Lemon) จัดทาขึ้นเพื่อ
จุดประสงค์ลดต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่ได้นาไปใช้โยชน์จากภายในแผนกครัว เพื่อเพิ่มทางเลือกอาหาร
วี แ กนให้ ส าหรั บ แขกของทางโรงแรม เดอะ เบอร์ เ คลี ย ์ ประตู น้ า ในส่ ว นของผูจ้ ัด ท าได้ใ ช้
แบบสอบถามเพื่อทาแบบประเมินแบบประสาทสัมผัส จานวน 20 ชุ ด โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ บุคคล
ทัว่ ไปซึ่งเป็ นตัวแทนกลุ่มลูกค้า จากการประเมินพบว่า ด้านเนื้อสัมผัสของคัพเค้กและด้านสี สันของ
อาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านรสชาติของคัพเค้ก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านกลิ่นของคัพเค้ก มีค่าเฉลี่ย 4.00
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของคัพเค้กมีค่าเฉลี่ย 3.95
คําสํ าคัญ : คัพเค้ก/กากถัว่ เหลือง/วีแกน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ ำ โรงแรมหรู ระดับ 5 ดำว ตั้งอยูใ่ นทำเลใจกลำงกรุ งเทพฯ
ภำยในของโรงแรมมีเอกลักษณ์ดว้ ยดีไซน์ที่ทนั สมัย หรู หรำ กับเอกลักษณ์และกลิ่นอำยแห่ งควำม
เป็ นไทยและยุ โ รปที่ ผ สมผสำนกัน อย่ ำ งลงตัว ภำยในอำคำรโรงแรมได้มี บ ริ กำรที่ รั บ รอง
นักท่องเที่ยวได้เป็ นจำนวนมำกมีบริ กำร สระว่ำยน้ ำ ฟิ ตเนส สปำ ห้องอำหำรนำนำชำติ อำหำรจีน
เบเกอรี่ เลำจน์ นอกจำกนี้ ยงั มีหอ้ งจัดเลี้ยง ห้องประชุมขนำดใหญ่ รวมถึงสิ่ งอำนวยควำมสะดวกก็
มีให้บริ กำรอย่ำงครบครัน ทำงโรงแรมอยูใ่ กล้แหล่งช้อปปิ้ งที่หลำกหลำย ทั้งขำยปลีก-ขำยส่ ง ไม่ว่ำ
จ ะ เ ป็ น The Palladium World Shopping Central World Platinum Fashion Mall Pantip Plaza
Gaysorn Plaza เป็ นต้น กำรคมนำคมสะดวกเพรำะอยู่ใจกลำงเมืองติดถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ใกล้
รถไฟฟ้ ำ BTS ใกล้ Airport Rail Link และใกล้ท่ ำ เรื อ ประตู น้ ำ จะเดิ น ทำงต่ อ ไปท่ อ งเที่ ย วใน
กรุ งเทพมหำนครก็สะดวกไม่ ว่ำจะเป็ น เกำะรั ตนโกสิ น ทร์ วัดพระแก้ว ภู เขำทอง ศำลเอรำวัณ
เยำวรำช หรื อ MBK Center ทั้งตัวโรงแรมมีอำคำรจอดรถของตัวเอง ที่จอดรถกว้ำง รองรับแขกผู ้
มำพักและผูม้ ำใช้บริ กำรโรงแรมได้เป็ นอย่ำงดี
จำกที่ ขำ้ พเจ้ำได้ปฏิ บตั ิ งำนปั ญหำที่ พบภำยในแผนกครั ว ซึ่ งเป็ นบุ พเฟ่ ต์อำหำรเช้ำและ
อำหำรกลำงวันโดยแต่ละรอบจะมีคอร์ สอำหำรที่แตกต่ำงกัน ในช่วงเวลำบุพเฟ่ ต์อำหำรเช้ำนั้นทำง
โรงแรมได้มีกำรเสิ ร์ฟน้ ำเต้ำหู ท้ รงเครื่ อง เป็ นหลักที่จะออกทำงไลน์แทบทุกวัน ทำงโรงแรมนั้นจะ
ทำกำรทำน้ ำเต้ำหูใ้ หม่ทุกครั้งที่มีกำรเสิ ร์ฟบุพเฟ่ ต์ทำให้มีกำรเหลือทิ้งของกำกถัว่ เหลือง
ผูจ้ ดั ทำนั้น ได้เล็งเห็ น ปั ญหำของกำกถัว่ เหลื องที่ เหลื อทิ้ง ยังสำมำรถน ำมำแปรรู ปเป็ น
อำหำรเมนู ใหม่และยังสำมำรถเพิ่มมูลค่ำได้ ดังนั้นผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรคิดนำกำกถัว่ เหลื องทำเป็ น
เมนู ค พั เค้ก กำกถั่ว เหลื อ งเลมอน (Soybean Cupcakes with Lemon) เพื่อ เป็ นกำรสร้ ำ งมู ลค่ ำจำก
วัตถุดิบเหลือใช้ให้แก่ทำงโรงแรมและยังเพิ่มทำงเลือกให้กบั ลูกค้ำที่รับประทำนอำหำรวีแกนได้อีก
ด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อนำวัตถุดิบเหลือทิ้งภำยในครัวนำประยุกต์ใช้แปรรู ปเพิ่มมูลค่ำเป็ นเมนูใหม่
1.2.2 เพื่อลดปั ญหำวัตถุดิบเหลือทิ้งภำยในครัว
1.2.3 เพื่อเพิ่มทำงเลือกอำหำรวีแกนให้สำหรับลูกค้ำในโรงแรม
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
คณะผูจ้ ดั ทำได้ดำเนิ นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุดิบจำกภำยในแผนกครั ว
ของทำงโรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ์
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
คณะผูจ้ ดั ทำได้ใช้วิธีกำรรวบรวมข้อมูลโดยทำแบบสอบถำมด้ำนประสำทสัมผัส
จำกกลุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มลูกค้ำจำนวน 20 คน
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
กำรท ำโครงงำนสหกิ จ ศึ ก ษำฉบับ นี้ ผู ้จ ัด ท ำได้ด ำเนิ น กำรในระหว่ ำ งวัน ที่
13 มกรำคมถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ได้รับเมนูอำหำรใหม่จำกวัตถุดิบที่เหลือทิ้งภำยในแผนก
1.4.2 ช่วยลดปริ มำณขยะภำยในแผนกครัวของโรงแรม
1.4.3 เพิ่มทำงเลือกอำหำรวีแกนให้สำหรับแขก

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การทาโครงงานในสร้างเมนูอาหาร คัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน (Soybean Cupcakes with
Lemon) ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง จาก
เอกสาร ตาราวิชาการ บทความ โดยนาเสนอเป็ นลาดับ ดังนี้
2.1 คัพเค้ก
2.2 ถัว่ เหลือง
2.3 คัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คัพเค้ ก (Cup Cakes)
ประวัติความเป็ นมาของคัพเค้ ก
Wearecupcup Cup Cakes (2560) ได้มีการกล่าวถึงประวัติคพั เค้กไว้ดงั นี้ มีผพู ้ บคา
ว่ า คัพ เค้ก ในหนั ง สื อการท าอาหารเล่ ม หนึ่ งที่ ชื่ อ ว่ า Eliza Leslie’s Receipts Cookbook ในปี
ค.ศ. 1828 ซึ่ งนัน่ จึงเป็ นข้อสันนิ ษฐานว่า คัพเค้ก มีมานานแล้ว ต่อมาว่ากันว่าในต้นศตวรรษที่ 19 ปี
ใดไม่ได้ระบุไว้แน่ชดั
มีหญิงคนหนึ่ งในประเทศสหรัฐอเมริ กา ด้วยความที่เป็ นแม่บา้ นจึงอยากทาขนม
เค้ก ไว้ใ ห้ ทุ ก คนในครอบครั ว รั บ ประทาน แต่ ไ ม่ ต ้อ งการท าเค้ก ก้อ นใหญ่ เ พราะเกรงว่ า จะ
รับประทานไม่หมด จึงใช้ถว้ ยชามสาหรับใส่ อาหารอันเล็ก ๆ มาใส่ แทนพิมพ์เค้กอันใหญ่ แล้วก็ได้
ขนมเค้กชิ้นเล็กๆ ไว้ให้สมาชิ กในครอบครัวได้รับประทานแต่พอดี จากนั้นมา จึงได้ทาต่อมาเรื่ อย
และได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ส่ วนที่มาของชื่ อคัพเค้กนั้น สันนิ ษฐานว่าคงจะเรี ยกกันตาม
ภาชนะที่ใช้อบเค้กที่เป็ นถ้วยนัน่ เอง
การทาคัพเค้กนั้นสามารถทาได้หลายแบบ โดยมีชื่อเรี ยกแยกตามชนิ ดขอเนื้ อเค้ก
ถ้าชอบเค้กที่เนื้ อนุ่มบางเบาละลายในปากก็ตอ้ งทาส่ วนผสมแบบชิฟฟ่ อนเค้ก ถัดมาเป็ นเค้กที่มีเนื้ อ
หนานุ่มและมีความแน่ นของเค้กมากกว่าซึ่ งเราเรี ยกแป้ งเค้กแบบนี้ ว่า สปั นจ์เค้ก ส่ วนที่นิยมมาแต่
ดั้งเดิ มคือเนื้ อเค้กแบบหนาแน่ น แม้ในเวลาที่ถอดออกจากพิมพ์ก็ยงั คงรู ปไม่มีการยุบหรื อหดตัว
ก็คือ บัตเตอร์ เค้ก ซึ่ งเนื้ อเค้กแบบนี้ เป็ นเนื้ อเค้กที่เหมาะกับการทาคัพเค้กที่สุด ส่ วนรสชาติของคัพ
เค้กแต่ด้ งั เดิมนั้นต้องมีความหนานุ่มละมุนลิ้น มีรสชาติหอมละมุนจากเนยและนม
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2.1.1 วัตถุดิบในการทาคัพเค้ก
1) เลมอน
เมดไทย (ม.ป.ป) ได้กล่าวเกี่ยวกับเลมอนไว้ดงั นี้ เลมอนเป็ นผลไม้ที่จดั อยู่
ในตระกูลส้ม มีลกั ษณะเป็ นไม้พุ่ม ปลายยอดมีหนามแหลม ลักษณะของใบเป็ นใบเดี่ยว เมื่อนามา
ขยี้จะมีกลิ่นหอมแรง ส่ วนลักษณะของดอกเลมอน ดอกมีกลิ่นหอม และมีสีขาว ส่ วนลักษณะของ
ผลเลมอน เป็ นรู ปกลมรี ที่ปลายผลจะมีติ่งแหลม ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุ กจะเป็ นสี เหลือง ในผลมี
เมล็ดหลายเมล็ด เนื้อผลฉ่ าน้ าและมีรสเปรี้ ยว

รูปที่ 2.1 เลมอน
ที่มา: https://decor.mthai.com/เลมอน
2) แป้ งสาลี
Cooking (2561)ได้ก ล่ าวเกี่ ย วกับแป้ ง สาลี ไ ว้ดัง นี้ แป้ ง สาลี ที่ มี ปริ ม าณ
โปรตีนต่าหรื อน้อยที่สุด ทาให้สามารถดูดซึมน้ าและน้ าตาลได้มาก ลักษณะของแป้งเมื่อถูดว้ ยนิ้วจะ
รู ้สึกอ่อนนุ่มเนี ยนละเอียด สี ของแป้งจะขาวกว่าแป้งขนมปั งและแป้งอเนกประสงค์ เมื่อนามาผสม
น้ าจะดู ด ซึ มน้ า ได้น้อ ยได้ก้อนแป้ งที่ เ หนี ย วติ ด เหมาะสาหรั บท าเค้ก เพราะเนื้ อ ขนมที่ ไ ด้จ ะมี
ลักษณะนุ่ ม โปร่ ง เบา เช่น ขนมสาลี ขนมปุยฝ้าย แยมโรล ขนมไข่ และคุกกี้บางชนิ ด แต่แป้ งเค้ก
ส่ วนใหญ่ถา้ เป็ นสู ตรแบบเมืองนอกจะไม่นิยมใช้ผงฟูหรื อเบคกิ้งโซดาผสมเพื่อให้ข้ ึนฟูแต่จะนิ ยม
ใช้ไข่ช่วยในการขึ้นฟูมากกว่า สาหรับประเทศไทยนิ ยมใช้ผงฟูหรื อเบกกิ้งโซดาเป็ นตัวทาให้ข้ ึนฟู
เนื่องจากคนไทยส่ วนใหญ่นิยมเบเกอรี่ ที่มีความนุ่มและฟูมากกว่า

รูปที่ 2.2 แป้งสาลี
ที่มา: https://www.allforbaking.com/แป้งเค้ก
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3) เนยเทียม
Mthai (2557) ได้ก ล่ า วถึ ง เนยเที ย มไว้ดัง นี้ เนยเที ย มคื อ คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เลียนแบบเนยที่ใช้ไขมันจากพืชมาผลิตเป็ นเนยแทนการใช้ไขมันจากนม โดยจะมีการแต่งกลิ่นและ
สี ให้คล้ายกับเนยแบบดั้งเดิ ม เนยเทียมจะมีจุดหลอมเหลวสู ง จึงไม่จาเป็ นต้องจัดเก็บในตูเ้ ย็น จะ
ยังคงสภาพเดิมอยู่ สามารถนามาใช้ทาเบเกอรี่ อาหาร โรตี หรื อนามาทาขนมปั งปิ้ งก็ได้เช่นเดียวกัน
กับเนย เหตุผลที่มีการใช้เนยเทียมหรื อมาร์การี นแทนเนยปกติกเ็ พื่อลดต้นทุน

รูปที่ 2.3 เนยเทียม
ที่มา: https://health.mthai.com/เนยเทียม
4) นา้ ตาล
Siamchemi (ม.ป.ป) ได้ก ล่ า วถึ ง น้ า ตาลไว้ดัง นี้ น้ า ตาลจัด เป็ นสารชี ว
โมเลกุ ล คาร์ โ บไฮเดรตประเภทสารให้พ ลัง งานที่ มี ร สหวาน ละลายได้ดี ใ นน้ า นิ ย มน ามาใช้
ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ใช้ปรุ งอาหาร ใช้เป็ นอาหารเสริ มให้แก่ ร่างกาย ชนิ ดของน้ าตาลที่
นามาใช้ประโยชน์มาก ได้แก่ น้ าตาลซูโครส หรื อ น้ าตาลทราย น้ าตาลซูโครส หรื อ น้ าตาลทราย
เป็ นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตจากอ้อย (Sugar Cane) ในเขตร้อน (ประมาณ 60 %) และผลิตจาก
หัวบีท (Beet Root) ในเขตอบอุ่น (ประมาณ 40 %) โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่คล้ายกัน คือ การสกัด
เอาสารละลายน้ าตาล นามากรอง ต้มระเหยน้ าออก และสุ ดท้ายเป็ นการตกผลึกได้เป็ นก้อนน้ าตาล
ขนาดเล็ก

รูปที่ 2.4 น้ าตาล
ที่มา: https://www.siamchemi.com
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5) เบกกิง้ โซดา
ทรู ปลูกปั ญญา (2561) ได้กล่าวถึงเบกกิ้งโซดาไว้ดงั นี้ เบกกิ้งโซดามีชื่อ
ทางเคมีวา่ โซเดียมไบคาร์บอเนตหรื อโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) เบกกิ้งโซดามีฤทธิ์
เป็ นด่ างอ่อนๆ ซึ่ งหากผสมเข้ากับวัตถุดิบอื่นๆในสู ตรขนมอบที่มีความเป็ นกรดอ่อนๆ เช่ น น้ า
มะนาว น้ าผึ้ง โยเกิร์ต ครี มออฟทาร์ ทาร์ และวัตถุดิบที่เป็ นของเหลว ก็จะเกิดปฏิกิริยาและปล่อย
ฟองแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาทันที ดังนั้น หากใช้เบกกิ้งโซดาเป็ นส่ วนผสมละก็จาเป็ นต้อง
นาส่ วนผสมเหล่านั้นเข้าเตาอบทันที เพื่อให้เกิดฟองแก๊สขณะอบ และฟองแก๊สนี้ เองคือความลับ
ของความนุ่มฟูของขนมนั้นเอง

รูปที่ 2.5 เบกกิ้งโซดา
ที่มา: https://www.trueplookpanya.com
6) เกลือ
Sanook (ม.ป.ป) ได้ก ล่ า วถึ ง เกลื อ ไว้ดัง นี้ เกลื อ เป็ นแร่ ธ าตุ ส่ ว นใหญ่
ประกอบด้ว ยโซเดี ย มคลอไรด์ (NaCl) สารประกอบในระดับ สู ง กว่า เกลื อ ชนิ ด ต่ า ง ๆ เกลื อใน
ธรรมชาติก่อตัวเป็ นแร่ ผลึกรู ้จกั กันว่า เกลือหิ น หรื อแฮไลต์ เกลือพบได้ในปริ มาณมหาศาลในทะเล
ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของแร่ ที่สาคัญ ในมหาสมุทรมีแร่ ธาตุ 35 กรัมต่อลิตร ความเค็ม 3.5% เกลือ
เป็ นหนึ่ งในเครื่ องปรุ งรสที่เก่าแก่ที่สุดและหาได้ง่ายที่สุด ในการทาขนมอบ เป็ นตัวช่วยเพิ่มรสชาติ
ให้เด่นขึ้น มีความกลมกล่อม

รูปที่ 2.6 เกลือ
ที่มา: https://www.sanook.com
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7) ผงฟู
Ninlawantaa (ม.ป.ป) ได้กล่าวถึงผงฟูไว้ดงั นี้ผงฟูเป็ นส่วนประกอบหนึ่ง
ในการทาขนมอบ เพื่อความนุ่มและขึ้นฟูของขนมคล้ายกับเบกกิ้งโซดา แต่ผงฟูน้ นั มีส่วนประกอบ
ที่แตกต่างออกไป ดังนั้น สมบัติบางอย่างของผงฟูจึงแตกต่างออกไปจากเบกกิ้งโซดา โดยในผงฟูจะ
ประกอบไปด้วยเบกกิ้งโซดาหรื อโซเดียมไบคาร์บอเนต ส่ วนผสมอื่นที่มีความเป็ นกรด เช่น ครี ม
ออฟทาร์ทาร์ โซเดียมอะลูมินมั ซัลเฟต (Sodium Aluminum Sulfate NaAl(SO4)2) และแป้ง
ผงฟูมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ผงฟูกาลังหนึ่ง (Single-Acting Baking
Powder) และผงฟูกาลังสอง (Double-Acting Baking Powder) สาหรับผงฟูกาลังหนึ่งนั้นจะต้องอบ
หลังผสมส่ วนผสมเข้าด้วยกันแล้วทันที เนื่องจากปฏิกิริยาการเกิดฟองแก๊สจะเกิดขึ้นทันทีหลังการ
ผสม ขณะที่ผงฟูกาลังสองอาจมีฟองแก๊สบางส่ วนถูกปล่อยออกมาบ้างในอุณหภูมิหอ้ งหลังการผสม
ส่ วนผสม แต่โดยพื้นฐานของผงฟูชนิดนี้ คือ ฟองแก๊สจะถูกปล่อยออกมาเพิม่ ขึ้นหลังจากเพิม่
อุณหภูมิให้พวกมันโดยนาเข้าเตาอบ ซึ่งในความเป็ นจริ ง ผงฟูท้ งั สองแบบสามารถใช้แทนกันได้
เนื่องจากต่างกันเพียงแค่ระยะในการสร้างฟองอากาศเท่านั้น

รูปที่ 2.7 ผงฟู
ที่มา: https://ninlawantaa.weebly.com
8) เนยขาว
พิ ม พ์เ พ็ญ พรเฉลิ ม พงศ์ (2551) ได้ก ล่ า วถึ ง เนยขาวไว้ดัง นี้ เนยขาวมี
ลักษณะเป็ นครี มสี ขาว ทาจากน้ ามันพืชบริ สุทธิ์ เช่ นน้ ามันปาล์ม น้ ามันข้าวโพด โดยนามาผ่าน
ขบวนการเติมไฮโครเจน ยิง่ ผ่านมากเท่าไหร่ ไขมันจะแข็งตัวมากเท่านั้น และไม่ได้มีการเติมกลิ่น สี
ใดๆ เนยขาวจึงเป็ นไขมันล้วนๆ 100% ประเภทของเนยขาวชอร์ตเทนนิ่งสาหรับทาครี ม มีคุณสมบัติ
เด่นในการตีให้ข้ ึนฟูได้เร็ ว ได้ครี มที่ฟูเบา มีสีขาว ไม่มีกลิ่นและรส ชอร์ตเทนนิ่งสาหรับทาขนมปั ง
บิสกิต มีคุณสมบัติในการผสมเข้ากับก้อนแป้งได้ง่ายไม่มีกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

8

รูปที่ 2.8 เนยขาว
ที่มา: http://ohohmilk.com
2.2 ถัว่ เหลือง
ถั่วเหลือง
เมดไทย (ม.ป.ป) ได้กล่าวถึงถัว่ เหลืองไว้ดงั นี้ ถัว่ เหลืองได้รับการขนานนามว่า
เป็ น "ราชาแห่ งถัว่ " ถัว่ เหลืองจัดเป็ นพืชสาคัญและเก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลก ตามประวัติศาสตร์แล้ว
ถัว่ เหลื อ งนั้น มี ถิ่น ก าเนิ ด ในประเทศจี น ทางตอนกลางหรื อทางเหนื อ ซึ่ งชาวจี นได้รู้จักการใช้
ประโยชน์จากถัว่ เหลือง และมีการปลูกถัว่ เหลืองมายาวนานมากกว่า 4,700 ปี แล้ว ซึ่งประโยชน์ของ
ถัว่ เหลื องมี มากมายหลายประการและยังถู ก นามาใช้ใ นอุ ตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่ หลายใน
ปั จจุ บนั ถัว่ เหลื องเป็ นพืชที่ มีการเพาะปลูกกันอย่างแพร่ หลายในเขตร้ อนและเขตอบอุ่น แต่ใ ห้
ผลผลิตได้ดีในเขตอบอุ่น เพราะเป็ นพืชที่มีถ่ินกาเนิดดั้งเดิมในเขตอบอุ่นนัน่ เอง
2.2.1 ลักษณะต่ างๆของถั่วเหลือง
เมดไทย (ม.ป.ป) ได้กล่าวถึงลักษณะต่างๆของถัว่ เหลืองไว้ดงั นี้
1) ต้ นถั่วเหลือง ลาต้นตั้งตรง ลักษณะเป็ นพุ่ม แตกแขนงค่อนข้างมาก มีความสู ง
ประมาณ 30-150 เซนติ เมตร โดยความสู งจะขึ้ นอยู่กบั ความสมบูรณ์ของดิ น ความชื้ น และฤดู ที่
เพาะปลูก ลาต้นมีขนปกคลุมอยูท่ วั่ ไป ยกเว้นในส่ วนของใบเลี้ยงและกลีบดอก และต้นถัว่ เหลืองยัง
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ชนิดทอดยอดและชนิดไม่ทอดยอด เมื่อเมล็ดแก่ฝักจะแห้งและต้นจะ
ตายตามไปด้วย จึงเป็ นที่มาของชื่อถัว่ แม่ตาย

รูปที่ 2.9 ต้นถัว่ เหลือง
ที่มา: https://medthai/ต้นถัว่ เหลือง
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2) รากถั่วเหลือง มีระบบเป็ นรากแก้ว หากเป็ นดิ นร่ วนอาจหยัง่ รากลึกถึง 0.5-1
เมตร แต่โดยทัว่ ไปแล้วระบบรากจะอยูใ่ นความลึกประมาณ 30-45 เซนติเมตร ซึ่ งประกอบไปด้วย
รากแก้วที่เจริ ญมาจากรากแรกของต้น และมีรากแขนงที่เจริ ญมาจากรากแก้ว ส่ วนบริ เวณปมรากนั้น
เกิดจากแบคทีเรี ยไรโซเบียมที่เข้าไปอาศัยอยู่

รูปที่ 2.10 รากถัว่ เหลือง
ที่มา: http://www.doa.go.th/รากถัว่ เหลือง
3) ใบถั่วเหลือง ระยะต้นอ่อนจะมีใบเลี้ยง ใบจริ งคู่แรกเป็ นใบเดี่ยว โดยใบจริ งที่
เกิดขึ้นต่อมาจะเป็ นใบประกอบแบบ 3 ใบย่อย คือ มีใบย่อยด้านปลาย 1 ใบและมีใบย่อยด้านข้าง
อี ก 2 ใบ ลัก ษณะของใบมี รูปร่ า งหลายแบบ เช่ น รู ปไข่ จ นถึ งเรี ย วยาว ส่ ว นที่ โคนของก้านใบ
ประกอบจะมีหูใบอยู่ 2 อัน และส่ วนที่โคนของก้านใบย่อยมีหูใบย่อยอยู่ 1 อัน ที่ใบมีขนสี น้ าตาล
หรื อเทาปกคลุมอยูท่ วั่ ไป

รูปที่ 2.11 ใบถัว่ เหลือง
ที่มา: https://medthai/ใบถัว่ เหลือง
4) ดอกถั่วเหลือง ออกดอกเป็ นช่ อ มีช่อดอกเป็ นแบบกระจะ ดอกมีสีขาวหรื อสี
ม่วง โดยสี ขาวเป็ นลักษณะด้อย เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 3-8 มิลลิเมตร โดยดอกจะ
เกิดตามมุมของก้านใบหรื อตามยอดของลาต้น ในหนึ่งช่อดอกจะมีดอกตั้งแต่ 3-15 ดอก โดยช่อดอก
ที่เกิดบนยอดของลาต้น มักจะมีจานวนดอกในช่อมากกว่าช่อดอกที่เกิดตามมุมใบ และในส่ วนของ
ดอก ประกอบไปด้วยก้านช่อดอกและก้านดอกย่อย กลีบเลี้ยงที่อยูน่ อกสุ ดมีสีเขียว สั้น มีอยู่ 2 กลีบ
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และมีขนปกคลุม ถัดมาคือกลีบรองดอกที่อยูใ่ นชั้นถัดจากกลีบเลี้ยง ฐานติดกันมีแฉก 5 แฉก ถัดมา
คือส่ วนของกลีบดอก มี 5 กลีบ คือ กลีบใหญ่ 1 กลีบ กลีบกลางด้านข้าง 2 กลีบ และกลีบเล็ก 2 กลีบ

รูปที่ 2.12 ดอกถัว่ เหลือง
ที่มา: https://medthai/ดอกถัว่ เหลือง
5) ฝักถั่วเหลือง ออกฝักเป็ นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 2-10 ฝัก ที่ฝักมีขนสี เทาหรื อสี
น้ าตาลปกคลุมอยู่ทวั่ ฝัก ฝักมีความยาวประมาณ 2-7 เซนติเมตร ในแต่ละฝักจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ
1-5 เมล็ด แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ 2-3 เมล็ด ฝั กอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุ กแล้วจะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล
และเมื่อฝักแตกออกจะทาให้เมล็ดร่ วงออกมา

รูปที่ 2.13 ฝักถัว่ เหลือง
ที่มา: https://medthai/ฝักถัว่ เหลือง
6) เมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดอาจมีสีเหลือง สี เขียว สี น้ าตาล หรื อสี ดาก็ได้ โดยเมล็ดจะ
มีขนาดและรู ปร่ างต่างกัน ลักษณะของเมล็ดมีต้ งั แต่กลมรี จนถึงยาว หากเป็ นเมล็ดขนาดเล็กจานวน
100 เมล็ด จะมีน้ าหนักประมาณ 2 กรัม แต่ถา้ หากเป็ นเมล็ดใหญ่อาจมีน้ าหนักมากกว่า 40 กรัม แต่
โดยทัว่ ไปแล้วจะมี น้ าหนักอยู่ที่ประมาณ 12-20 กรั ม ในหนังสื ออักขราภิ ธานศรั บท์ของหมอบ
รัดเลย์ พ.ศ.2516 ระบุว่า "ถัว่ แม่ตายเป็ นชื่อถัว่ อย่างหนึ่ งที่เขาปลูกตามไร่ พอเป็ นฝักต้นก็ตาย เมล็ด
มันเช่นถัว่ แระ" แสดงให้เห็ นว่าคนไทยสมัยก่อนเรี ยกถัว่ เหลืองว่า "ถัว่ แม่ตาย" และในคาอธิ บาย
ที่ว่า "เมล็ดมันเช่นถัว่ แระ" ก็ทาให้เราทราบอีกว่า ถัว่ เหลืองกับถัว่ แระเป็ นพืชคนละชนิ ดกัน ซึ่ งใน
ปั จจุบนั คนไทยภาคกลางจะเรี ยกฝักถัว่ เหลืองที่นามาต้มว่า "ถัว่ แระ" จึงอาจทาให้เกิดการเข้าใจผิด
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หรื อทาให้เกิ ดความสับสนได้ ส่ วนพืชที่ เป็ นถัว่ แระจริ ง ๆ ก็คือ ถัว่ มะแฮะ หรื อที่ ภาษาอังกฤษ
เรี ยกว่า Pigeon Pea

รูปที่ 2.14 เมล็ดถัว่ เหลือง
ที่มา: https://www.thaikasetsart.com/เมล็ดถัว่ เหลือง
2.2.2 คุณค่ าทางโภชนาการของถั่วเหลือง
กรมอนามัย (2554) ได้แสดงคุณค่าทางโภชนาการของถัว่ เหลือง ต่อ 100 กรัม ดังนี้
คุ ณ ค่ า โภชนาการจาก พลัง งาน 435 กรั ม น้ า 10.5 กรั ม โปรตี น 36.8 กรั ม ไขมัน 19.2 กรั ม
คาร์ โบไฮเดรต 28.8 กรัม เส้นใยอาหาร 5.1 กรัม เถา 4.7 กรัม วิตามิน 0.04 กรัม วิตามินบี 2 0.64
กรัม วิตามินบี 3 11.6 กรัม
2.2.3 สรรพคุณของถั่วเหลือง
เมดไทย (ม.ป.ป) ได้กล่าวถึงสรรพคุณของถัว่ เหลืองไว้ดงั นี้ กากถัว่ เหลืองช่ วย
ป้องกันการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคความดันโลหิ ตสู ง กรดไขมัน
ไม่อ่ิมตัวในถัว่ เหลืองสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ และจากการศึกษาพบว่า ถัว่ เหลืองมี
ฤทธิ์ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ถึง 15-20% โดยผลจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์
ชาวอิ ต าเลี ย นที่ ไ ด้ท าการทดลองในคนไข้ที่ มี ร ะดับ คอเลสเตอรอลมากกว่ า 300 เนื่ อ งมาจาก
พันธุกรรม และจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่รับประทานอาหารที่มีโปรตีนจากถัว่ เหลือง 25 กรัมต่อวัน
เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับไขมันเลว (LDL) ลดลงร้อยละ 18 และมีระดับ
ไขมันดี (HDL) ที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 และยังช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจใน
สหรัฐฯ ให้คาแนะนาว่า ให้รับประทานโปรตีนจากถัว่ เหลืองวันละ 25 กรัม จะช่วยลดความเสี่ ยง
ดังกล่าวได้ และช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด(สารไฟโตเอสโตรเจน)
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2.2.4 ประโยชน์ ของถั่วเหลือง
เมดไทย (ม.ป.ป) ได้กล่าวถึงประโยชน์กากถัว่ เหลืองไว้ดงั นี้ ถัว่ เหลืองเป็ นอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู งและหลากหลาย เพราะอุดมไปด้วยโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต กรดอะมิโน
มีไขมันชนิ ดดีสูง มีเส้นใยอาหารสู ง มีวิตามินและเกลือแร่ สูง และยังเป็ นอาหารที่หาได้ง่าย ราคาไม่
แพง การเก็บรักษาก็ง่าย และผูผ้ ลิตยังเติมสารอาหารที่มีประโยชน์อื่น ๆ ลงไปอีกด้วย
การรั บประทานถัว่ เหลืองเป็ นประจาจะช่ วยต่อต้านอนุ มูลอิสระในร่ างกาย ช่ วย
ป้ องกันโรคหลอดเลื อดแข็งตัว โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน และ ยังช่ วย
บารุ งประสาทและสมอง
โปรตีนในถัว่ เหลือง ถือเป็ นโปรตีนที่มีคุณภาพดี มีโปรตีนสู งเทียบเท่ากับนมวัว
(แต่มีแคลเซี ยมน้อยกว่า เพียง 1 ใน 5 ของนมวัวเท่านั้น) สามารถใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้ อสัตว์ได้
เพราะมีกรดอะมิโนจาเป็ นอยูห่ ลายชนิดในปริ มาณที่สมดุลมากกว่าถัว่ ชนิดอื่น
2.3 คัพเค้ กกากถั่วเหลืองเลมอน
2.3.1 คัพเค้ กกากถั่วเหลืองเลมอน
ผูจ้ ดั ทา (2563) คัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนเป็ นการประยุกต์ใช้อาหารหรื อขนม
เป็ นรู ปแบบอาหารหรื อขนมวีแกนที่ยงั มีคุณค่าทางอาหาร และ เพิ่มรสชาติความอร่ อยกลมกล่อม
ของอาหารวีแกนให้มีความหลากหลาย โดยยังคงกลิ่ นถัว่ เหลืองและเพิ่มกลิ่ นและรสชาติความ
เปรี้ ยวด้วยเลมอน จึงต้องการที่จะนาเสนอในรู ปแบบของคัพเค้กกากถัว่ เหลือง
2.3.2 ขั้นตอนการอบ
Bosch (ม.ป.ป) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการอบไว้ดงั นี้ วอร์ มเตาอบก่อน ขั้นตอนการ
วอร์ มเตามักจะปรากฏเป็ นขั้นตอนแรกในสู ตรอาหาร แต่ก็เป็ นขั้นตอนที่ถูกมองข้ามไปได้ง่ายๆ
เช่นกัน ซึ่งหากคุณข้ามขั้นตอนการวอร์มเตา มีแต่จะทาให้ผวิ ของขนมอบไม่แห้งสนิท หรื อเค้กไม่ฟู
อย่างเต็มที่ การวอร์ มเตาก็เพียงแค่เปิ ดเตาอบและปรับไปที่อุณหภูมิที่คุณต้องการ และรออย่างน้อย
10 นาทีแล้วจึงค่อยเช็คอุณหภูมิที่เครื่ องวัดอุณหภูมิเตาอบของคุณ เมื่อเตาอบทาอุณหภูมิถึงระดับที่
ต้องการแล้ว จึงค่อยวางถาดอบขนมเข้าไปในเตา
โดยการอบขนมคัพ เค้ก กากถั่ว เหลื อ งเลมอนทางผูจ้ ัด ท าได้ใ ช้ไ ฟในเตาอบที่
180 องศา เวลาในการอบ 15 นาที ถ้าหากยังไม่สุกก็ปรับเวลาเพิ่มทีละ 5 นาที
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รูปที่ 2.15 เตาอบ
ที่มา: https://www.bosch-home.in.th/เตาอบ
2.3.3 วัตถุดิบและขั้นตอนวิธีการตีคพั เค้ กกากถั่วเหลือง
2.3.3.1 วัตถุดบิ คัพเค้ ก
1) กากถัว่ เหลือง
90
กรัม
2) เลมอนขูด
1
ช้อนโต๊ะ
3) เนยเทียม
60 กรัม
4) น้ าเต้าหู ้
150 กรัม
5)น้ าตาล
180 กรัม
6) แป้งสาลี
200 กรัม
2 ช้อนชา
7) เบกกิ้งโซดา
8) ผงฟู
1 ช้อนโต๊ะ
9) เกลือ
¼ ช้อนชา
2.3.3.2 วิธีการทาคัพเค้ กกากถั่วเหลืองเลมอน
1) นาส่ วนผสม 1 แป้ งเค้ก ผงฟู เบกกิ้งโซดา น้ าตาลป่ น เกลือ นามาร่ อน
และผสมให้เข้ากันและพักไว้
2) นาส่ วนผสม เนยเทียมตีกบั เครื่ องจนสี เปลี่ยน และนาน้ าเต้าหู ้ค่อยๆใส่
และนากากถัว่ เหลือง เลมอนขูด และนาส่ วนผสมที่ 1 ใส่ ตามตีจนเข้ากัน
3) นาส่ วนผสมที่เข้ากันแล้วนามาใส่ แม่พิมพ์และทาการนาไปเข้าเตาอบ
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2.3.4 วัตถุดิบและขั้นตอนวิธีการตีครีม
2.3.4.1 วัตถุดบิ ครีม
1) เนยขาวเทียม
150 กรัม
2) เนยเทียม
100 กรัม
3) น้ าเชื่อม
200 กรัม
4) เปลือกเลมอน
1 ช้อนโต๊ะ
5) น้ าเลมอน
2 ช้อนโต๊ะ
2.3.4.2 วิธีการทาครีมเทียม
1) ตีเนยขาวเทียมกับเนยเทียม ด้วยความเร็วปานกลาง ประมาณ 30 นาที
2) เติมน้ าเชื่อม เปลือกเลมอน น้ าเลมอน ตีส่วนผสมเข้ากันจนขึ้นฟู
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
สุ ภาวิณี แสนทวีสุข (2557) ศึกษาผลของการใช้กากถัว่ เหลืองทดแทนแป้ งสาลีต่อคุณภาพ
ของบัตเตอร์เค้กการทดลองการใช้กากถัว่ เหลืองทดแทนแป้งสาลีที่ระดับร้อยละ 0.00 ถึง 50.00 โดย
น้ าหนักแป้ ง พบว่า เมื่อปริ มาณการทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยกากถัว่ เหลืองเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ค่าความ
หนื ด ของแบตเตอร์ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ทั้ง นี้ เป็ นเพราะในกากถั่ว เหลื อ งมี ใ ยอาหารซึ่ งมี โ ครงสร้ า ง
ประกอบด้ว ยหมู่ ไ ฮดรอกซิ ล (Hydroxyl Group) ซึ่ ง เกิ ด การสร้ า ง พัน ธะไฮโดรเจน (Hydrogen
Bonding) กับน้ าจึ งทาให้ปริ มาณน้ าในผลิ ตภัณฑ์ลดลง ส่ งผลทาให้ค่าความหนื ดของแบตเตอร์
เพิ่ ม ขึ้ น และส่ ง ผลให้ มี ป ริ ม าตรจ าเพาะลดของแบตเตอร์ แ ละบัต เตอร์ เ ค้ก ลดลง ทั้ง นี้ เป็ นผล
เนื่องมาจาก การทดแทนแป้งสาลีดว้ ยกากถัว่ เหลืองทาให้โปรตีนกลูเต็นซึ่งมีสมบัติในการ ดูดซับน้ า
ในส่ วนผสมลดลง และทาให้ความคงตัวของอิมลั ชัน และความสามารถในการกักเก็บอากาศลดลง
สุ นีย ์ เอียดมุสิก (2555) จากการทดลองใช้กากถัว่ เหลืองที่เป็ นของเหลือจากกระบวนการ
ผลิ ต น้ า เต้า หู ้ ที่ ใ ช้อ ัต ราส่ ว นถั่ว เหลื อ ง แห้ ง ต่ อ น้ า เท่ า กับ 1 : 10 มาเป็ นแหล่ ง อาหารของ เชื้ อ
M. purpureus ในการหมักที่ใช้ความชื้ นเริ่ มต้น ร้อยละ 50.00 ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 6 ความ
เข้มข้น ของเชื้อเท่ากับ 1x106 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร ทาการหมักที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
12 วัน สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ กากถัว่ เหลืองที่ได้หลังจากการหมักสามารถทดแทนการใช้เนื้ อ
หมูและเกลือไนไตรท์ในการผลิต กุนเชียง ได้ร้อยละ 18.00
รัตนาภรณ์ ถาแก้ว (ม.ป.ป) การทดแทนหมูในกุนเชียงด้วยกากถัว่ เหลืองการทดแทนแป้ ง
สาลี ด้วยกากถัว่ เหลื องในผลิ ต ภัณฑ์เส้นข้าวซอย พบว่าเมื่ อเพิ่มปริ มาณกากถัว่ เหลื องส่ งผลให้
ผลิตภัณฑ์มีสีเหลื องคล้ า มี ความเหนี ยวลดลงและขาดออกจากกันได้ง่าย ปริ มาณกากถัว่ เหลือง
ส าหรั บ ใช้ท ดแทนแป้ ง สาลี ในการผลิ ต เส้ น ข้า วซอยโดยที่ ผู บ้ ริ โ ภคยัง คงให้ ก ารยอมรั บ คื อ
ร้อยละ 10.00 ของปริ มาณแป้งสาลีท้ งั หมดในสู ตรการผลิต

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานทีป่ ระกอบการ
ชื่ อสถานที่ประกอบการภาษาอังกฤษ
สถานที่ต้งั ประกอบการ
โทรศัพท์
เว็บไซต์

: โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ ำ
: The Berkeley Hotel Pratunam
: 559 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน.
เขตรำชเทวี กรุ งเทพมหำนคร 10400.
: (662) 309-9999
: www.berkeleypratunam.com

รูปที่ 3.1 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ ำ
ที่มา: https://www.kayak.co.th/The-Berkeley-Hotel-Pratunam.
โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ ำ ตั้งอยู่ในย่ำนประตูน้ ำแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
ของกรุ งเทพฯ โรงแรมติ ดถนนใหญ่สะดวกต่อกำรเดิ นทำงอีกทั้งยังไม่ไกลจำกรถไฟฟ้ ำบีทีเอส
นอกจำกนี้ ยงั ไม่ไกลจำกแหล่งช้อปปิ้ งหรู หรำ เช่น ห้ำงเกษรพลำซ่ำ อัมริ นทร์พลำซ่ำ เซ็นทรัลเวิลด์
ไปจนถึ งห้ำงสรรพสิ นค้ำที่ มีชื่อเสี ยง เช่ น ศูนย์กำรค้ำเดอะพำลำเดี่ ยม เวิลด์ และเดอะแพลทินัม
แฟชั่นมอลล์ ด้วย โรงแรมเดอะ เบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ ำ มี กำรตกแต่งภำยในที่ทนั สมัยและหรู หรำ
ผสมผสำนกันอย่ำงลงตัวระหว่ำงกำรออกแบบสไตล์ไทยและยุโรป ห้องพักกว้ำงขวำงพร้อมสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวกครบครัน ดังนั้นถ้ำคุณกำลังมองหำที่พกั ในกรุ งเทพฯ ไม่ว่ำจะมำประชุม มำ
ท่องเที่ยว หรื อว่ำมำช้อปปิ้ ง โรงแรม เดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ ำ สำมำรถตอบโจทย์ของทุกคนที่มี
กรุ งเทพฯ เป็ นจุดหมำยปลำยทำงได้เป็ นอย่ำงดี นั่นเพรำะ กำรคมนำคมสะดวกเพรำะอยู่ใจกลำง
เมืองติดถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ใกล้รถไฟฟ้ำ BTS ใกล้ Airport Rail Link และใกล้ท่ำเรื อประตูน้ ำ จะ
เดินทำงต่อไปท่องเที่ยวใน กทม. ก็สะดวก ไม่ว่ำจะเป็ น เกำะรัตนโกสิ นทร์ วัดพระแก้ว ภูเขำทอง,
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ศำลเอรำวัณ เยำวรำช หรื อ MBK Center ตัว โรงแรมมี อำคำรจอดรถของตัว เอง ที่ จอดรถกว้ำ ง
รองรับแขกผูม้ ำพักและผูม้ ำใช้บริ กำรโรงแรมได้เป็ นอย่ำงดี

รูปที่ 3.2 แผนที่ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ ำ
ที่มา: https://www.thetrippacker.com
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 ห้ องพัก ประกอบด้วยอำคำร 2 ตึก มีห้องพักรวม 788 ห้อง โดยอำคำร Main Tower
ให้บริ กำรห้องพักทันสมัยจำนวน 390 ห้อง ซึ่งได้แก่หอ้ งลักชัวรี่ และอำคำร North Tower ให้บริ กำร
ห้องพักจำนวน 398 ห้อง ซึ่งได้แก่หอ้ งพรี เมียร์ อำคำรทั้ง 2 หลังเชื่อมต่อกันด้วยสะพำนที่บริ เวณชั้น
11 ของตึก โดยห้องพักจะแบ่งตำมประเภทได้ดงั นี้
1) Luxury Quadruple Suite ห้องพักขนำด 50 ตำรำงเมตร ส ำหรั บแขกเข้ำพัก
สู งสุ ด 4 คน บนตึก Main Tower ตัวห้องเหมำะสำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูงที่เดินทำงมำพร้อมกัน
มีเตียงชุ ดมำตรฐำนเป็ นเตียงควีนไซส์ จำนวนสองเตียง สำมำรถรี เควสฮันนี มูทไทป์ สำหรับคู่รัก
ซึ่ งเป็ นเตี ยงเดี่ ยวคิงไซส์ ขนำด 6 ฟุตได้ ห้องพักตกแต่งอย่ำงมีสไตล์ ด้วยโทนสี แบบเอิร์นโทน
ตัว ห้ อ งน้ ำ ตกแต่ ง อย่ำ งมี ส ไตล์ด้ว ยบำนกระจกโครงไม้สี สั น สดใส แบบเซ๊ ก ซี่ บ ำร์ รู ม พร้ อ ม
สิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ จุดเด่นคือตัวห้องพักจะตั้งอยูท่ ี่มุมตึกของแต่ละชั้น ซึ่ งเป็ นกระจกใส
เต็มบำน ซึ่งสำมำรถรับชมวิวของกรุ งเทพมหำนครได้โดยรอบทิศ

รูปที่ 3.3 Luxury Quadruple Suite
ทีม่ า: https://www.sawadee.co.th
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2) Luxury Room ห้องสตูดิโอขนำด 35 ตำรำงเมตร บนตึก Main Tower สำหรับ
แขกเข้ำพัก 2 คน เป็ นเตียงเดี่ยว 2 เตียง หรื อสำมำรถเลือกเตียงแบบคิงไซส์ ก็ได้ ภำยในห้องตกแต่ง
อย่ำงมีสไตล์ดว้ ยโทนสี แบบเอิร์นโทนแต่เรี ยบหรู ดว้ ยไม้สีธรรมชำติซ่ ึงเข้ำกันดีกบั พรม ผ้ำม่ำน ชุด
เฟอร์ นิเจอร์ และโซฟำอย่ำงลงตัว ตัวห้องน้ ำตกแต่งอย่ำงมีสไตล์ดว้ ยส่ วนเชื่อมต่อกับห้องนอนด้วย
บำนกระจกโครงไม้สีสนั สดใสแบบเซ๊กซี่บำร์รูม พร้อมสิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ มำกมำยไม่ว่ำ
จะเป็ น อ่ำงอำบน้ ำ เรนชำวเวอร์ เครื่ องรี ดผ้ำ ไดร์เป่ ำผม ชุดคลุมอำบน้ ำ ตูเ้ ซฟ ฯลฯ จุดเด่นของห้อง
อยู่ ที่ ห น้ ำ ต่ ำ งห้ อ งพัก ซึ่ งเป็ นกระจกใสเต็ ม บำน สำมำรถเลื อ กรั บ ชมวิ ว พำโนรำมำของ
กรุ งเทพมหำนครได้รอบทิศ

รูปที่ 3.4 Luxury Room
ที่มา: https://www.sawadee.co.th
3) PEMIER ROOM ห้องขนำด 35 ตำรำงเมตร ตึก North Tower สำหรับแขกเข้ำ
พัก 2 คน เป็ นเตียงเดี่ยว 2 เตียง หรื อสำมำรถเลือกเตียงแบบคิงไซส์ ก็ได้ ภำยในห้องตกแต่งอย่ำงมี
สไตล์ แต่เรี ยบหรู และสง่ำงำม ซึ่ งเข้ำกันกับพรม ผ้ำม่ำน ชุ ดเฟอร์ นิเจอร์ ได้อย่ำงลงตัว พร้อมสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำยไม่ว่ำจะเป็ น ไดร์ เป่ ำผม ชุดคลุมอำบน้ ำ ชุดชงชำกำแฟ ตูเ้ สื้ อผ้ำ
รองเท้ำใส่ ภำยในบ้ำน ฯลฯ พร้อมรับชมวิวสุ ดตระกำรตำของกรุ งเทพมหำนครอย่ำงเป็ นส่ วนตัว

รูปที่ 3.5 PREMIER ROOM
ที่มา: https://www.sawadee.co.th
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4) PREMIER TRIPLE ห้องพักขนำด 54 ตำรำงเมตร ตึก North Tower สำหรั บ
แขกเข้ำพักสู งสุ ด 3 คน เป็ นเตียงใหญ่ 1 เตียงและเตียงเล็ก 1 เตียง ด้วยพื้นที่ที่มีขนำดใหญ่เพิ่มขึ้น
เหมำะกับครอบครัวหรื อเพื่อนฝูงที่เดินทำงมำพร้อมกัน ตัวห้องพักตกแต่งอย่ำงมีสไตล์ดว้ ยโทนสี
แบบเอิร์นโทน เพิ่มสี สันให้สนุ กสนำนด้วยชุดภำพวำดที่เข้ำกันกับพรม ผ้ำม่ำน ชุดเฟอร์ นิเจอร์ ได้
อย่ำงลงตัว โดยท่ำนสำมำรถรั บชมวิวจำกตึกสู งได้โดยรอบจำกหน้ำต่ำง พร้ อมสิ่ งอำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ

รูปที่ 3.6 PREMIER TRIPLE
ที่มา: https://www.sawadee.co.th
5) Premier Family ห้องพักขนำด 58 ตำรำงเมตร ตึก North Tower สำหรั บแขก
เข้ำพักสู งสุ ด 3 คน เป็ นเตียงใหญ่ 1 เตียงและเตียงเล็ก 1 เตียง ด้วยพื้นที่ ที่มีขนำดใหญ่เพิ่มขึ้นเหมำะ
กับครอบครั วหรื อเพื่อนฝูงที่เดิ นทำงมำพร้อมกัน ตัวห้องพักตกแต่งอย่ำงมีสไตล์ดว้ ยโทนสี แบบ
เอิร์นโทน เพิ่มสี สันให้สนุ กสนำนด้วยชุดภำพวำดที่เข้ำกันกับพรม ผ้ำม่ำน ชุดเฟอร์ นิเจอร์ ได้อย่ำง
ลงตัว ห้องน้ ำตกแต่งอย่ำงมีสไตล์ พร้อมอ่ำงอำบน้ ำ และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกอื่น

รูปที่ 3.7 Premier Family
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
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3.2.2 ห้ องจัดประชุ มและห้ องจัดงานเลีย้ ง
ห้องจัดประชุ มและห้องจัดงำนเลี้ยงของทำงโรงแรม เดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตู น้ ำมี
ห้องให้พร้อมบริ กำรดังนี้
1) Mayfair Grand Ballroom สั ม ผัส ควำมหรู หรำอลัง กำรของห้ อ งแกรนค์
บอลลูนที่ออกแบบตกแต่งด้วยกำรผสมผสำนควำมเป็ นไทยกับยุโรปได้อย่ำงลงตัว แต่งเติมควำม
อลังกำรสวยหรู ด้วยโคมไฟระย้ำ โอโถ่งด้วยเพดำนสู งถึง 7.5 เมตร บนพื้นที่ขนำด 1,400 ตำรำง
เมตร ซึ่ งสำมำรถรองรับแขกได้สูงสุ ดถึง 2,000 คน เหมำะสำหรับกำรจัดงำนทุกประเภท ไม่ว่ำจะ
เป็ นงำนแต่งงำนขนำดใหญ่ งำนสัมมนำ งำนประชุม ฯลฯ พร้อมทีมงำนมืออำชีพที่พร้อมให้บริ กำร

รูปที่ 3.8 Mayfair Grand Ballroom
ที่มา: https://www.weddinglist.co.th
2) Jubilee Ballroom สัมผัสควำมหรู หรำอลังกำรกับกำรตกแต่งภำยในด้วยโทนสี
น้ ำตำลเข้มและโทนสี ทองที่ให้ควำมรู ้สึกควำมหรู หรำ กับห้องบอลลูนที่โอโถ่งด้วยเพดำนสู งถึง
7.5 เมตร บนพื้นที่ขนำด 240 ตำรำงเมตร ซึ่งสำมำรถรองรับแขกได้ต้ งั แต่ 60-250 คน เหมำะสำหรับ
จัดงำนได้หลำกหลำยไม่วำ่ จะเป็ นจัดเลี้ยงหรื อห้องประชุม พร้อมทีมงำนมืออำชีพที่พร้อมให้บริ กำร

รูปที่ 3.9 Jubilee Ballroom
ที่มา: https://www.weddinglist.co.th
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3) Boardroom เป็ นห้องที่เหมำะกำรจัดบรรยำยหรื องำนสัมมนำ ที่มีพ้ืนต้อนรับที่
โอ่โถง หรู หรำทันสมัย รวมถึงมีห้องพักรับรองแขกวีไอพี วิทยำกำร ผูบ้ ริ หำร สำหรับงำนประชุม
ด้วย

รูปที่ 3.10 Boardroom
ที่มา: https://www.weddinglist.co.th
4) Palladium เป็ นฮอลล์ข นำดใหญ่ กว้ำ งขวำง อลัง กำร บนพื้ น ที่ ข นำด 1600
ตำรำงเมตร ควำมจุสำมำรถรองรับแขกได้สูงสุ ดถึง 2,500 คน รวมถึงยังมีห้องพักรับรองแขกวีไอพี
พิธีกร ศิลปิ น ฯลฯ อีกด้วย Palladium Hall เหมำะสำหรับกำรจัดงำนในรู ปแบบที่หลำกหลำย ไม่ว่ำ
จะเป็ น งำนอีเว้นท์ งำนแสดงสิ นค้ำ งำนแฟชัน่ โชว์ งำนเลี้ยงต่ำงๆ หรื องำนสัมมนำที่มีผเู ้ ข้ำร่ วมเป็ น
จำนวนมำก แม้กระทัง่ งำนคอนเสิ ร์ตสำมำรถรองรับได้

รูปที่ 3.11 ห้อง Palladium
ที่มา: https://www.weddinglist.co.th
5) Chelsea Meeting Room ห้องประชุ ม ขนำด 85 ตำรำงเมตร ควำมจุ สำมำรถ
รองรั บแขกได้สูงสุ ด 100 คน สำหรั บห้องนี้ เหมำะในกำรจัดงำนหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็ น งำน
สัมมนำ หรื องำนประชุ มสำหรั บธุ รกิ จต่ ำงๆ พร้ อมด้ว ยที มงำนมื ออำชี พและอุปกรณ์ ต่ำงๆ ที่ มี
ให้บริ กำรอย่ำงครบครัน
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รูปที่ 3.12 Chelsea Meeting Room
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
6) Kensington Ballroom ห้องขนำดกลำงที่มีพ้ืนที่ 140 ตำรำงเมตร เป็ นห้องบอล
รู มที่มีพ้ืนที่รองรับได้ประมำณ 25 ถึง 220 คน ที่สำมำรถรองรับงำนต่ำงๆ ได้หลำกหลำยไม่ว่ำจะ
เป็ นงำนเป็ นทำงกำรหรื องำนเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมพื้นที่ส่วนกลำงที่ออกแบบมำให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงเต็มที่

รูปที่ 3.13 Kensington Ballroom
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
7) Somerset Ballroom ห้องขนำดกลำงที่มีพ้ืนที่ 160 ตร.ม. เป็ นห้องบอลรู มที่มี
พื้นที่รองรับได้ประมำณ 25 ถึง 220 คน เป็ นห้องจัดงำนขนำดกลำง ที่สำมำรถรองรับงำนต่ำงๆ ไม่
ว่ำจะเป็ น งำนหมั้น งำนเลี้ยงรุ่ น งำนแต่งงำน พร้อมพื้นที่ส่วนกลำงที่ออกแบบมำให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงเต็มที่

รูปที่ 3.14 Somerset Ballroom
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
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3.2.3 สิ่ งอานวยความสะดวกของทางโรงแรม
ภำยในโรงแรมโรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ ำ มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง
พร้อมให้บริ กำรโดยมีดงั นี้
1 ) ฟิ ตเนส (Fitness) ฟิ ตเนสบรรยำกำศดี ๆ ริ ม สระว่ ำ ยน้ ำ บนชั้น 11 พร้ อ ม
อุปกรณ์ออกกำลังมำตรฐำน และหลำกหลำย พร้อมสิ่ งอำนวยควำมสะดวกครบครัน ที่จะทำให้ออก
กำลังกำยไม่น่ำเบื่ออีกต่อไป ด้วยบรรยำกำศสบำย ๆ ไม่อึดอัด กำรออกแบบสถำนที่แบบเปิ ดโล่ง ที่
คุณจะมองเห็นวิวตึกสู งและสระว่ำยน้ ำไปพร้อมกัน

รูปที่ 3.15 Fitness
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
2) สระว่ ายน้า พักกำยพักใจไปกับสำยน้ ำ และควำมชุ่มช่ำ ในช่วงดี ๆ สุ ดพิเศษ กับ
สระว่ำยน้ ำและดำดฟ้ ำที่เปิ ดโล่งมองเห็นวิวสระว่ำยน้ ำและตึกสู งได้โดยรอบ ตัวสระมีพ้ืนที่เป็ น
สัดส่ วน ทั้งสระเด็กและสระผูใ้ หญ่ รวมถึงมีระบบน้ ำวนแบบจำกุชชี่ ไว้นวดตัวผ่อนคลำย มีเตียง
ผ้ำใบ ผ้ำขนหนูให้บริ กำร พร้อมเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยคุณอย่ำงเต็ม จึงมัน่ ใจหำยห่ วง รวมถึง
ยังสำมำรถสั่งเครื่ องดื่มจำก Oak Bar ที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียงกันอีกด้วย แบ่งออกเป็ นสองสระ ที่ตึก Main
Tower และ North Tower

รูปที่ 3.16 สระว่ำยน้ ำ
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
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3) Wellness หลบหนี ควำมวุ่นวำย ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำกับช่ วงเวลำแห่ งกำร
พักผ่อนอย่ำงเป็ นส่ วนตัว พบกับ The Let’s Relax Spa ที่ให้บริ กำรสปำครบวงจร พร้อมสิ่ งอำนวย
ควำมสะดวกครบครัน พร้อมแพ็ตเกจสปำที่คดั สรรอย่ำงพิถีพิถนั เพื่อคุณ ไม่ว่ำจะเป็ นนวดแผนไทย
นวดฝ่ ำเท้ำ นวดน้ ำมัน ทรี ทเมนท์ ฯลฯ

รูปที่ 3.17 Wellness
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
4) Shuttle Service สะดวกสบำยในกำรเดินทำงอีกช่องทำง ด้วยบริ กำรรถรับส่ ง
จำกโรงแรมไปยัง สถำนที่ ต่ ำ ง ๆ ไม่ ว่ ำ จะเป็ นสถำนี ร ถไฟฟ้ ำ BTS สถำนี ชิ ด ลม สถำนี ส ยำม
ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน เซ็นทรัลชิ ดลม, เซ็นทรัลเวิลด์และตลำดนัดสวนจตุจกั ร ก็มีให้บริ กำร
สำมำรถติดต่อได้ที่ช้ นั ล็อบบี้ช้ นั G บริ เวณประตูทำงออก

รูปที่ 3.18 Shuttle Service
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
5) Floral Shop สะดวกสบำยไปอีกขั้นกับร้ำนขำยดอกไม้ที่รับจัดและออกแบบ
ช่อดอกไม้ตำมสัง่ เพื่อมอบเป็ นของขวัญแด่คนพิเศษของคุณ

รูปที่ 3.19 Floral Shop
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
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3.2.4 ห้ องอาหารและบาร์
ภำยในโรงแรมโรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ ำ มีบริ กำรห้องอำหำรและบำร์
พร้อมให้บริ กำรให้กบั แขกโดยมีหอ้ งให้บริ กำรดังนี้
1) Lobby Lounge ผ่อนคลำยจำกควำมวุ่นวำยในบรรยำกำศสบำย ๆ แล้วมำลอง
ลิ้ มรสขนมอบนำนำชนิ ด รวมถึ ง ชำ กำแฟ น้ ำอัด ลม ค็อกเทล เครื่ องดื่ มเลิ ศรสมำกมำย ที่ คอย
ให้บริ กำรคุณในบรรยำกำศแห่งค่ำคืนที่แสนประทับใจอีกด้วย

รูปที่ 3.19 Lobby Lounge
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
2) The Oak Bar ด้วยกำรตกแต่งสไตส์โมเดิร์นลุคโฉบเฉี่ยวทำให้รู้สึกตื่นเต้นและ
สดชื่ น อยู่ต ลอด ตัว บำร์ ที่มำในธี มของกี ฬ ำ พร้ อมจอที วีโดยรอบ ซึ่ งท่ ำนจะไม่ พลำดทุ ก ควำม
เคลื่อนไหวของกีฬำที่ท่ำนชื่นชอบ ไม่ว่ำจะเป็ น ฟุตบอลจำกลีคดังต่ำงประเทศ กอล์ฟ เทนนิส สนุก
เกอร์ ฯลฯ อีกมำกมำย พร้อมบริ กำรเครื่ องดื่ม ไม่ว่ำจะเป็ นเบียร์สด เบียร์หลำกยีห่ อ้ จำกต่ำงประเทศ
ไวน์รสกลมกล่อม หรื อค็อกเทลตำมสั่งได้อีกด้วย พิเศษสุ ดในช่ วงเย็นจะมี กำรแสดงดนตรี สด
จังหวะเบำ ๆ เนื้ อหำดี ๆ ที่ บ รรเลงบทเพลงมอบให้แ ด่ คนพิเ ศษเช่ น คุ ณ อี ก ด้ว ย เปิ ดให้บริ ก ำร
7.00 น. – เที่ยงคืน

รูปที่ 3.20 The Oak Bar
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
3) Na Ha Na Japanese Sushi Bar ในบรรยำกำศสบำยๆ ให้กลิ่ นอำยควำมเป็ น
ญี่ปุ่น ผสมผสำนกลมกลืนไปกับกำรตกแต่งร้ำนที่ให้ควำมรู ้สึกเป็ นธรรมชำติและควำมอบอุ่น ที่จะ
มอบควำมรู ้ สึ ก ดี ๆ ไปกับ ร้ ำ นอำหำรญี่ ปุ่ นที่ บ ริ กำรอำหำรหลำกหลำยเมนู ใ ห้ คุ ณ ได้เ ลื อ ก
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รับประทำน รวมถึงมีบุฟเฟ่ ต์ซูชิบำร์เสิ ร์ฟไม่อ้ นั ที่อดั แน่นไปด้วยคุณภำพในทุก ๆ คำ ไม่ว่ำจะเป็ น
ซูชิ ซำชิมิ รำเม็ง อุดง้ ขนมหวำนญี่ปุ่น ฯลฯ อีกมำกมำย

รูปที่ 3.21 Na Ha Na Japanese Sushi Bar
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
4) The Mulberry – Chinese Cuisine ห้องอำหำรมัลเบอร์ รี่ ให้บริ กำรอำหำรจีน
เลิศรสทั้งแบบ A La Carth หรื อจะเป็ นบุฟเฟ่ ต์ต๋ิมซำแบบอิ่มไม่อ้ นั ก็มีให้เลือก เมนู รสชำติ แบบ
ดั้งเดิมที่กลมกล่อม หอมหวล ละมุมลิ้น ผสมผสำนวัตถุดิบชั้นดีและควำมใส่ ใจในทุกขั้นตอน ด้วย
บรรยำกำศที่กว้ำงขวำงสบำย มีครัวเปิ ดโล่งให้สำมำรถรับชมขั้นตอนกำรปรุ งอำหำรอีกด้วย ภำยใน
ตกแต่งอย่ำงหรู หรำในสไตส์โมเดิ ร์นแต่ยงั คงกลิ่นอำยควำมเป็ นห้องอำหำรจีนได้อย่ำงครบถ้วน
พร้อมขับกล่อมด้วยเสี ยงดนตรี คลอเบำ ๆ พิเศษสุ ดทำงร้ำนมีหอ้ ง VIP ไว้คอยให้บริ กำรสำหรับท่ำน
ที่ตอ้ งกำรควำมเป็ นส่ วนตัว เหมำะกับกำรมำเป็ นหมู่คณะหรื อครอบครัวด้วย บุฟเฟ่ ต์ต๋ิมซำที่มีให้
เลือกเต็มอิ่มไปกับบุฟเฟ่ ต์ที่สงั่ ได้ไม่อ้ นั ไม่จำกัดเวลำ และพลำดไม่ได้กบั ซำลำเปำลำวำแสนอร่ อย ที่
เสิ ร์ฟคู่กบั น้ ำเก๊กฮวยรี ฟิลแสนสดชื่น

รูปที่ 3.22 The Mulberry – Chinese Cuisine
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
5) The Berkeley Dining Room เอร็ ดอร่ อยไปกับอำหำรรสเลิศกับบรรยำกำศ
ควำมหรู หรำแต่อบอุ่นไปกับมื้ออำหำรสุ ดพิเศษ ที่คดั ควำมอร่ อยส่ งตรงถึงมือคุณ ด้วยเมนู
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หลำกหลำยสไตล์ท้ งั อำหำรไทย อำหำรเอเชีย อำหำรยุโรป นำนำชำติ ผลไม้เขตร้อน ขนมปังอบร้อน
หรื อจะเป็ นอำหำรตำมสั่ ง กั บ เมนู สุ ดพิ เ ศษหลำกหลำยสไตล์ ต ำมต้อ งกำร เปิ ดให้ บ ริ กำร
มื้ออำหำรเช้ำและมื้ออำหำรกลำงวัน

รูปที่ 3.23 The Berkeley Dining Room
ที่มา: https://www.berkeleypratunam.com
3.3 โครงสร้ างองค์ กร
โครงสร้ ำงองค์กรของทำงโรงแรม เดอะ เบอร์ เคลี ย ์ ประตูน้ ำ ในแผนกครั ว แสดงตำม
รู ปที่ 3.24
Executive Sous Chef
Chef de partle
Commis 1
Commis 2
Commis3
Trainee
รูปที่ 3.24 รู ปแบบกำรจดัองคก์รและบริ หำรงำนขององคก์ร
ที่มา ผูจ้ ดั ทำ (2563)

27
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รูปที่ 3.25 เดินไลน์บุฟเฟ่ ต์
ที่มา: ผูจ้ ดั ทำ (2563)
ชื่ อและตาแหน่ งงานที่ได้ รับมอบหมาย
ชื่ อ – นามสกุล :
วิสนันท์ ถำวรสวัสดิ์
รหัสนักศึกษา :
5904400067
แผนก
:
ครัว
ตาแหน่ ง
:
Trainee
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
งำนที่ผจู ้ ดั ทำได้รับมอบหมำยให้ทำจะมีดงั นี้ เตรี ยมเครื่ อง ออมเล็ต ขำย
ไข่ออมเล็ตบุฟเฟ่ ต์อำหำรเช้ำ เดิน-เติม ไลน์บุฟเฟ่ ต์อำหำรเช้ำ เตรี ยมพิซซ่ำสำหรับบุฟเฟ่ ต์กลำงวัน
จัดตกแต่งไลน์เตรี ยมสปำเก็ตตี้ เตรี ยมวัตถุดิบล่วงหน้ำ อำหำรเช้ำ กลำงวัน หั่นผลไม้ ขูดเตรี ยมผัก
สำหรับสลัดบำร์ มีกำรตรวจเช็คของภำยในตลำดในแผนกครัว
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา

รูปที่ 3.26 พี่ที่ปรึ กษำ
ที่มา: ผูจ้ ดั ทำ (2563)
ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่ อ-นามสกุล :
Mr.Kitsada Butsukon
แผนก
:
ครัวร้อน
ตาแหน่ ง
:
Demi Chef
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำนตั้งแต่ วันที่ 13 มกรำคม ถึงวันที่ 30 เมษยำน พ.ศ.2563
3.6.2 วันเวลำในกำรปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลำ 7.00 น. – 16.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนเตรี ยมข้อมูลโครงกำรสหกิจศึกษำ ดังต่อไปนี้
3.6.1 ศึ กษำข้อมูลในกำรปฏิ บตั ิงำนและปั ญหำในสถำนประกอบกำร ขอคำแนะนำกับ
พนักงำนที่ ปรึ กษำเกี่ ยวเรื่ องวัตถุ ดิ บที่ สนใจที่ จ ะนำมำทำโครงงำนสหกิ จ จำกนั้น นำมำปรึ กษำ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำถึงควำมน่ำสนใจของโครงงำนสหกิจ
3.6.2 เสนอหัวข้อโครงงำนสหกิจศึกษำ เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงำนสหกิจ
3.6.3 รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ภำยในแผนก และขอคำแนะนำจำกพนักงำน
3.6.4 เก็บรวบรวมข้อมูล นำมำวิเครำะห์ ข้อมูลต่ำงๆที่ได้รวบรวมมำเพื่อทำโครงงำนสหกิจ
3.6.5 เริ่ มดำเนิ นกำรจัดทำโครงงำนสหกิ จ และได้ส่งโครงงำนสหกิ จให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
ตรวจทำนข้อผิดพลำดอย่ำงต่อเนื่อง
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3.6.6 ส่ งโครงงำนสหกิ จให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำ และแก้ไขข้อมูล ข้อผิดพลำดให้โครงงำน
สหกิจให้เรี ยบร้อย
3.6.7 สรุ ปผลโครงงำน ข้อมูลต่ำงๆและเรี ยบเรี ยงโครงงำนสหกิจเสร็ จสมบรู ณ์
3.6.8 จัดส่ งโครงงำนสหกิจให้กบั อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
3.6.9 นำเสนอโครงงำนสหกิจในระยะวันเวลำที่กำหนดไว้
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นงำนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 13 มกรำคม ถึงวันที่ 30 เมษยำน พ.ศ.2563
แสดงในตำรำงที่ 3.1 ดังนี้
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม
1.ปรึ กษำพนักงำนที่ปรึ กษำและ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
2.เสนอหัวข้อโครงงำนสหกิจ
3.รวบรวมข้อมูลและเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง
4.วิเครำะห์ขอ้ มูลและเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง
5.เริ่ มดำเนินกำรจัดทำโครงงำน
6.ตรวจสอบควำมถูกต้องและแก้ไข
สิ่ งที่ผดิ
7.สรุ ปผล
8.จัดส่ งโครงงำนให้กบั อำจำรย์ที่
ปรึ กษำ
9.นำเสนอโครงงำน
ที่มา: ผูจ้ ดั ทำ (2563)

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 รายละเอียดโครงงาน
โครงงานคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน (Soybean Cupcakes with Lemon) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
นากากถัว่ เหลืองและเลมอนที่เหลือทิ้งไว้ภายในแผนกครัวนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหาร
ในเมนูใหม่ เนื่องจากทางโรงแรมนั้นได้ทาน้ าเต้าหูใ้ นการการออกไลน์บุฟเฟต์อาหารเช้าและเลมอน
ที่ ใ ช้แ ค่ น้ า ในการประกอบอาหารจึ ง ท าให้ เ หลื อ วัต ถุ ดิ บ ที่ ท างโรงแรมทิ้ ง ไม่ ไ ด้น ามาใช้เ ป็ น
ประโยชน์ ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ทาการคิดค้นสร้างเมนูคพั เค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนให้กบั
ทางโรงแรมเพื่อให้ทางโรงแรมได้มีเมนูอาหารใหม่ที่เป็ นอาหารสาหรับแขกวีแกนออกในทางไลน์
บุฟเฟต์ให้สาหรั บแขกได้เลื อกทานมากขึ้น ซึ่ งเป็ นการนาวัตถุดิบที่เหลือทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
การเตรี ยมโครงงานสหกิจศึกษาได้มีการดาเนินงานดังนี้
4.2.1 ศึ ก ษาข้อมู ลและวิ เ คราะห์ ปัญหาภายในแผนกของทางโรงแรม เดอะ เบอร์ เคลี ย ์
ประตูน้ า โดยสังเกตจากแผนกครัวต่างๆ ที่ทางผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้ารับการปฏิบตั ิงาน แล้วทาการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเลือกปั ญหาที่มีความน่าสนใจ และปั ญหาที่ทางโรงแรมสามารถแก้ไข
ได้
4.2.2 ได้ปรึ กษาหัวข้อโครงงาน ร่ วมกับพนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อรับ
คาแนะนาในการทาโครงงานสหกิจ และวางแผนพร้อมแก้ไขปั ญหาทางผูจ้ ดั ทาได้เลือกไว้ได้อย่าง
ถูกวิธี
4.2.3 จัดเตรี ยมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ เพื่อทาโครงงาน ลงมือปฏิบตั ิทดลองทาเมนู ที่ทาง
ผูจ้ ดั ทาเลือกไว้พร้อมนาเสนอโครงงาน
4.3 สู ตรคัพเค้ กกากถั่วเหลืองเลมอน (เกิดความผิดพลาด)
สู ตรคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนที่เกิดความผิดพลาดและพร้อมนามาปรับปรุ งแก้ไขจนได้
สู ตรที่ใช้ได้ในครั้งที่ 4 แสดงด้วยตารางที่ 4.1 สู ตรคัพเค้ก
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ตารางที่ 4.1 ตารางสู ตรคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน
ส่ วนผสม
ครั้ง 1
ครั้ง 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
1.แป้งสาลี
100 กรัม
100 กรัม
150 กรัม
200 กรัม
2.ถัว่ เหลือง
150 กรัม
150 กรัม
120 กรัม
90 กรัม
3.เนยเทียม
75 กรัม
75 กรัม
60 กรัม
4.น้ ามัน
120 กรัม
4.เลมอน
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ
5.เกลือ
1/2 ช้อนชา
1/2 ช้อนชา 1/4 ช้อนชา 1/4 ช้อนชา
6.น้ าตาล
130 กรัม
130 กรัม
130 กรัม
180 กรัม
7.เบกกิ้งโซดา
1 ช้อนชา
1 ช้อนชา
1 ช้อนชา
2 ช้อนชา
8.ผงฟู
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ
9.กลิ่นวนิลา
1 ช้อนชา
10.น้ าเต้าหู ้
96 กรัม
96 กรัม
130กรัม
150กรัม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
จากตารางที่ 4.1 สรุ ปการดาเนินงานการทาคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนโดยทา 4 ครั้ง พบว่า
ครั้งที่ 1 สู ตรครั้งที่ 1 ได้มาจากพี่ที่ทาขนมโดยใช้การตีคพั เค้กตามขั้นตามพื้นฐาน
ในการตีสูตรขนมคัพเค้กโดยผลลรวมครั้ งที่ 1 เกิดความผิดพลาด โดย การที่ขนมคัพเค้กไม่ข้ ึนฟู
เนื้อสัมผัสคัพเค้กมีการอมน้ ามันและกลิ่นของวนิลามีความกลบกลิ่นของกากถัว่ เหลืองเลมอน
ครั้ งที่ 2 สู ตรครั้งที่ 2 นาสู ตรครั้ง 1 นามาปรับเองและได้มีการปรึ กษาพี่โดยการ
ปรับจากน้ ามันมาเปลี่ยนใช้เนยเทียมและปรับตัดกลิ่นวนิ ลาโดยใช้กลิ่นจากน้ าเต้าหู ้อย่างดียวโดย
ขั้นตอนการตีเหมือนกับครั้งที่ 1 เกิดความผิดพลาดโดยตัวคัพเค้กไม่ข้ ึนฟู
ครั้ งที่ 3 สู ตรครั้งที่ 3 นาสู ตรครั้งที่ 2 นามาปรับโดยการลดปริ มาณกากถัว่ เหลือง
และเพิ่มปริ มาณน้ าเต้าหูเ้ พื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติของคัพเค้กโดยการตีคพั เค้กเหมือนกับสู ตรครั้งที่ 1
และ 2ใช้เกิดความผิดพลาดโดยตัวเนื้อคัพเค้กมีการสุ กช้า
ครั้งที่ 4 สู ตรครั้งที่ 4 นาสู ตรครั้งที่ 3 มาปรับเพิ่มโดยการลดปริ มาณกากถัว่ เหลือง
และเนยเทียมให้ลดลงและเพิ่มปริ มาณ น้ าตาล แป้ง เบกกิ้งโซดา เพิ่มขึ้น โดยสู ตรนี้เป็ นสู ตรที่ใช้ได้
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4.4 การคานวณพลังงานคัพเค้ กกากถั่วเหลืองเลมอน
ผูจ้ ดั ทา(2563)ได้แสดงตารางพลังงานคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ตารางคานวณพลังงานคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน
ส่ วนผสม
ปริมาณ
แคลอรี่ (Kcal)
1.กากถัว่ เหลือง
90 กรัม
391.50
2.เลมอน
15 กรัม
43.35
3.เนยเทียม
60 กรัม
376.80
4.น้ าเต้าหู ้
150 กรัม
81.00
5.น้ าตาล
180 กรัม
684.00
6.แป้งสาลี
200 กรัม
728.00
7.ผงฟู
15 กรัม
7.95
9.เนยขาว
150 กรัม
1,326.00
10.เนยเทียม
100 กรัม
716.80
11.น้ าเชื่อม
200 กรัม
520.00
12.เลมอน
30 กรัม
86.70
รวม
4,962.10
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
ผลการคานวณพลังงาน (Ckcal) คัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน 4,962.10 พลังงาน ต่อ 1 สู ตร
จานวนคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนที่ทาได้จานวน 14 ชิ้น พลังงานคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนต่อ
1 ชิ้น 354.43 พลังงาน
4.5 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาคัพเค้ กกากถั่วเหลือง
วัตถุดิบที่ใช้ในการทาคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนมี ดังนี้
1) กากถัว่ เหลือง
90 กรัม
2) เลมอน
1 ช้อนโต๊ะ
3) เนยเทียม
60 กรัม
4) น้ าเต้าหู ้
150 กรัม
5) น้ าตาล
180 กรัม
6) แป้งสาลี
200 กรัม
7) เบกกิ้งโซดา
2 ช้อนชา
8) ผงฟู
1 ช้อนโต๊ะ
9) เกลือ
¼ ช้อนชา
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รูปที่ 4.1 Soybean Cupcakes with Lemon
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.6 ขั้นตอนการทาคัพเค้ กกากถั่วเหลือง
ขั้นตอนการทาคัพเค้กกากถัว่ เลมอนมีข้นั ตอน ดังนี้
1) นาส่ วนผสม แป้ งสาลี ผงฟู เบกกิ้ งโซดา น้ าตาลป่ น เกลื อ นามาร่ อนผสมให้เข้ากัน
ดังรู ปที่ 4.2

รูปที่ 4.2 ร่ อนส่ วนผสม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
2) ตีส่วนผสมเนยเทียมตีจนสี ของเนยเทียมเปลี่ยน ดังรู ปที่ 4.3

รูปที่ 4.3 ตีส่วนผสมเนยเทียม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
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3) นาส่ วนผสมแป้งสาลีใส่ ลงที่ตีสลับกับน้ าเต้าหู ้ ดังรู ปที่ 4.4

รูปที่ 4.4 ตีส่วนผสมแป้ง
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4) นาส่ วนผสมน้ าเต้าหูใ้ ส่ ลงที่ตีสลับกับแป้งสาลี ดังรู ปที่ 4.5

รูปที่ 4.5 ตีส่วนผสมน้ าเต้าหู ้
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
5) นาส่ วนผสมกากถัว่ เหลืองและเลมอนขูดใส่ ลงตีจนเข้ากัน ดังรู ปที่ 4.6

รูปที่ 4.6 ตีส่วนผสมกากถัว่ เหลืองและเลมอน
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
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6) ตีส่วนผสมจนเข้ากันแล้วนาตักใส่ ถว้ ยคัพเค้กพร้อมนาไปอบ ดังรู ปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 นาส่ วนผสมใส่ ถว้ ยพร้อมอบ
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.7 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาครีม
วัตถุดิบใช้ในการทาครี มมี ดังนี้
1) เนยขาวเทียม
300
2) เนยเทียม
200
3) น้ าเชื่อม
400
4) เปลือกเลมอน
1
5) น้ าเลมอน
2

กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

รูปที่ 4.8 วัตถุดิบในการทาครี มเทียม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4.8 ขั้นตอนการทาครีมเทียม
ขั้นตอนในการทาครี มมีข้นั ตอน ดังนี้
1) ตีเนยขาวเทียมกับเนยเทียม ด้วยความเร็ วปานกลาง ประมาณ 30 นาที ดังรู ปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 ตีส่วนผสมเนยขาวกับเนยเทียม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
2) นาเปลือกเลมอน น้ าเลมอน ตีจนส่ วนผสมเข้ากัน ดังรู ปที่ 4.10

รูปที่ 4.10 ตีส่วนผสม เปลือกเลมอนกับน้ าเลมอน
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
3) เติมน้ าเชื่อมใส่ ลงเครื่ องตีจนเข้ากัน ดังรู ปที่ 4.11

รูปที่ 4.11 ตีส่วนผสมจนเข้ากัน
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4) นาครี มที่ตีเสร็ จแล้วใส่ ที่บีบลงในคัพเค้กที่อบเสร็ จแล้ว ดังรู ปที่ 4.12

รูปที่ 4.12 Soybeans Cupcake with Lemon
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.9 ต้ นทุนเมนูคพั เค้ กกากถั่วเหลืองเลมอน
ต้นทุนคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนมีตน้ ทุน ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ตารางคานวณต้นทุนคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน
รายการ
ปริมาณ (ซื้อ) ราคา (บาท)
ปริมาณ (ใช้ )
1. แป้งเค้ก
1 กิโลกรัม
38
200 กรัม
2. ถัว่ เหลือง
1 กิโลกรัม
33
90 กรัม
3. เนยเทียม
1 กิโลกรัม
37
60 กรัม
4. เลมอน
5 ลูก
48
2 ลูก
5. เกลือ
100 กรัม
17
14 กรัม
6. น้ าตาล
1000 กิโลกรัม
39
180 กรัม
7. เบกกิ้งโซดา
300 กรัม
30
14 กรัม
8. ผงฟู
30 กรัม
5
15 กรัม
9. น้ าเต้าหู ้
225 กรัม
14
150 กรัม
10. เนยขาว
1 กิโลกรัม
36
300 กรัม
11. เนยเทียม
1 กิโลกรัม
37
200 กรัม
12. น้ าเชื่อม
1 กิโลกรัม
35
400 กรัม
13. เลมอน
5 ลูก
48
1 ลูก
รวม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)

ราคา(บาท)
7.60
2.97
2.22
19.20
2.38
7.02
1.40
2.50
9.33
10.80
7.40
14.00
9.60
96.42
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ตารางที่ 4.3 จากการคานวณต้นทุนคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนได้ดงั นี้ 96.42 บาท เท่ากับ
97 บาท จานวนคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนได้จานวน 14 ชิ้น ราคาตกเฉลี่ยถ้วยละ 6.88 บาท เท่ากับ
7 บาท
4.10 สรุปผลการดาเนินโครงงาน
โครงงานฉบับนี้ คือการอธิ บายวิธีการวิจยั โดยการใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณประกอบ
ไปด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีการใช้เครื่ องมือวิจยั การศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลการแปล
ผลข้อมูลดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 𝑥̅ : สรุ ปผลจากการประเมินจากแบบสอบถาม “โครงงานคัพ
เค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน” ซึ่ งการประเมินความพึงพอใจให้ใช้การประเมิน 5 ระดับ โดยใช้ระดับ
คะแนนความคิดเห็น เป็ นระดับต่างๆ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 3.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยสุด
4.10.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 20 ชุด
4.10.1.1 ด้ านเพศ
ผลจากแบบสอบถาม พบว่ า จ านวนผูท้ ี่ ท าแบบสอบถามเป็ นเพศชาย
12 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 เป็ นเพศหญิง 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ดังรู ปที่ 4.13

ชาย

40.00

หญิง
60.00

รูปที่ 4.13 ผลการตอบแบบสอบถามด้านเพศ
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4.10.1.2 ด้ านอายุ
ผลจากแบบสอบถาม พบว่าจ านวนผูท้ ี่ ทาแบบสอบถามอายุ 20-24 ปี
ผูต้ อบแบบสอบถาม 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 อายุ 25-29 ปี มีผตู ้ อบแบบสอบถาม 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.00 อายุ 30-34ปี มีผูต้ อบแบบสอบถาม 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 อายุ 35 ปี ขึ้นไป มี
ผูต้ อบแบบสอบถาม 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ดังรู ปที่ 4.14
10.00

20-24 ปี

10.00

40.00

25-29 ปี
30-34 ปี
40.00

35 ปี ขึ้นไป

รูปที่ 4.14 ผลการตอบแบบสอบถามด้านอายุ
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.10.1.3 ด้ านอาชีพ
ผลจากแบบสอบถาม พบว่า อาชี พผูท้ ี่ทาแบบสอบถามอาชี พอื่นๆ ไม่มี
ผูต้ อบแบบสอบถาม อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา มีผูต้ อบแบบสอบถาม 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00
อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว มีผูต้ อบแบบสอบถาม 2 คน คน คิ ดเป็ นร้อยละ 10.00 อาชี พพนักงาน/ลูกจ้าง
บริ ษทั เอกชน มีผตู ้ อบแบบสอบถาม 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ผูต้ อบแบบสอบถาม 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ดังรู ปที่ 4.15
นักเรี ยน / นักศึกษา

5.00
10.00
10.00

75.00

ธุรกิจส่ วนตัว
พนักงาน / ลูกจ้าง
บริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ

รูปที่ 4.15 ผลการตอบแบบสอบถามด้านอาชีพ
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4.10.2 แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ีต่อเมนูคพั เค้ กกากถั่วเหลืองเลมอน
4.10.2.1 ด้ านการใช้ วตั ถุดิบทีเ่ หมาะสม
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจด้า นการใช้ว ัต ถุ ดิ บ ที่
เหมาะสมมีผตู ้ อบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ผูต้ อบแบบสอบถาม
มาก จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลางจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.00 ดังรู ปที่ 4.16
10.00 10.00

มากสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย

80.00

น้อยสุ ด

รูปที่ 4.16 ผลการตอบแบบสอบถามด้านการใช้วตั ถุดิบที่เหมาะสม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.10.2.2 ด้ านรูปลักษณ์ ของบรรจุภัณฑ์
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจด้านรู ปลัก ษณ์ ของบรรจุ
ภัณฑ์ มีผตู ้ อบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก
จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.00 ดังรู ปที่ 4.17
15.00

25.00

มากสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย

60.00

น้อยสุ ด

รูปที่ 4.17 ผลการตอบแบบสอบถามด้านรู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4.10.2.3 ด้ านกลิน่ ของคัพเค้ ก
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านกลิ่นของคัพเค้ก มีผตู ้ อบ
แบบสอบถามมากที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก จานวน 12 คน
คิดเป็ นร้อยละ 60.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ดังรู ปที่ 4.18
มากสุ ด
20.00

20.00

มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยสุ ด
60.00

รูปที่ 4.18 ผลการตอบแบบสอบถามด้านกลิ่นของคัพเค้ก
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.10.2.4 ด้ านเนื้อสั มผัสของคัพเค้ ก
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจ ด้ า นเนื้ อสั ม ผัส ของ
คัพเค้ก มีผตู ้ อบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 5คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก
จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 แบบสอบถามปานกลาง จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ดัง
รู ปที่ 4.19
10.00
25.00

65.00

มากสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุ ด

รูปที่ 4.19 ผลการตอบแบบสอบถามด้านเนื้อสัมผัสของคัพเค้ก
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4.10.2.5 ด้ านช่ วยเพิม่ มูลค่ าวัตถุดิบ
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านช่ วยเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ
มีผตู ้ อบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก จานวน
11 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 ดัง
รู ปที่ 4.20
10.00
35.00

55.00

มากสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุ ด

รูปที่ 4.20 ผลการตอบแบบสอบถามด้านช่วยเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.10.2.6 ด้ านรสชาติของคัพเค้ ก
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านรู ดา้ นรสชาติของคัพเค้ก
มีผตู ้ อบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก จานวน
11 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ดัง
รู ปที่ 4.21

20.00

25.00

มากสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุ ด

55.00

รูปที่ 4.21 ผลการตอบแบบสอบถามด้านรสชาติของคัพเค้ก
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4.10.2.7 ด้ านสี สันของอาหาร
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านสี สันของอาหาร มีผตู ้ อบ
แบบสอบถามมากที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก จานวน 15 คน
คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ดังรู ปที่ 4.22
5.00

20.00

มากสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุ ด

75.00

รูปที่ 4.22 ผลการตอบแบบสอบถามด้านสี สันของอาหาร
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.10.2.8 ด้ านเมนูทสี่ ามารถนาออกมาขายได้ จริง
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านเมนูที่สามารถนาออกมา
ขายได้จริ ง มีผตู ้ อบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ผูต้ อบแบบสอบถาม
มาก จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20.00 ดังรู ปที่ 4.23
20.00

10.00

70.00

มากสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุ ด

รูปที่ 4.23 ผลการตอบแบบสอบถามด้านเมนูที่สามารถนาออกมาขายได้จริ ง
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.10.2.9 ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ของคัพเค้ ก
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านความคิดสร้างสรรค์
ของคัพเค้ก มีผตู ้ อบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ผูต้ อบแบบสอบถาม

44
มาก จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 15.00 ดังรู ปที่ 4.24
15.00

10.00

75.00

มากสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุ ด

รูปที่ 4.24 ผลการตอบแบบสอบถามด้านความคิดสร้างสรรค์ของคัพเค้ก
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.10.3 ค่ าเฉลีย่ แสดงความพึงพอใจของคัพเค้ กกากถั่วเหลือง
แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและของผูต้ อบดัง
ตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและของผูต้ อบ

ประเด็นความคิดเห็น

1.ด้านการใช้วตั ถุดิบที่เหมาะสม
2.ด้านรู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์
3.ด้านกลิ่นของคัพเค้ก
4.ด้านเนื้อสัมผัสของคัพเค้ก
5.ด้านช่วยเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ
6.ด้านรสชาติของคัพเค้ก
7.ด้านสี สันของอาหาร
8.ด้านเมนูที่สามารถนาออกมาขายได้จริ ง
9.ด้านความคิดสร้างสรรค์ของคัพเค้ก
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)

มากทีส่ ุ ด

มาก

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
2
3
4
5
2
5
4
2
2

10.00
15.00
20.00
25.00
10.00
25.00
20.00
10.00
10.00

161
12
12
12
11
11
15
14
15

80.00
60.00
60.00
65.00
55.00
55.00
75.00
70.00
75.00

2
5
4
2
7
4
1
4
3

10.00
25.00
20.00
10.00
35.00
20.00
5.00
20.00
15.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ค่ าเฉลีย่

S.D

การ
แปรผล

3.60
3.90
4.00
4.15
3.75
4.05
4.15
3.90
3.95

0.82
0.64
0.65
0.59
0.64
0.69
0.49
0.55
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ “คัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน” จานวน 20 ชุด พบว่า
ผูท้ ี่ได้ชิมเมนู จานนี้ น้ นั มีค่าเฉลี่ย มีความเห็นชอบต่อโครงงานเรี ยงลาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
ดังนี้ ด้านเนื้ อสัมผัสของคัพเค้กและด้านสี สันของอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านรสชาติของคัพเค้ก มี
ค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านกลิ่นของคัพเค้ก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความคิดสร้างสรรค์ของคัพเค้กมีค่าเฉลี่ย 3.95
ด้านเมนูที่สามารถนาออกมาขายได้จริ งและด้านรู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านช่วย
เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านการใช้วตั ถุดิบที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.60

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน ปัญหาทีพ่ บ แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานสหกิจได้เข้าไปรับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่โรงแรม
เดอะ เบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ า ในแผนกครัว โดยแบ่งเป็ น 4 ครัว ครัวร้อน ครัวไทย ครัวเย็น และครัว
เบเกอรี่ ทาให้ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้ ในหน่ วยงานแต่ละส่ วนของภายในแต่ละครั วของโรงแรม เดอะ
เบอร์ เคลี ย ์ ประตูน้ า และได้ทราบถึงปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ของภายในแผนกครั วของโรงแรม รวมถึ ง
ปัญหาที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้ยกตัวอย่างนาเสนอขึ้นมา คือปัญหาที่เกี่ยวกับ กากถัว่ เหลืองและเลมอน
ที่ ท างแผนกครั ว ได้มี ก ารน าไปทิ้ งหรื อ ไม่ ไ ด้น าไปใช้โยชน์ ทางผูจ้ ัด ท าจึ งได้มี ก ารคิ ด หาแนว
ทางการแก้ปัญหาเพื่อลดปริ มาณวัตถุดิบที่เหลือทิ้งภายในแผนกครัวให้นากลับมาใช้ใหม่ทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด อี กทั้งยังสามารถสร้างเมนู อาหารใหม่หรื อเพิ่มทางเลือกให้กบั แขกที่รับประทาน
อาหารวี แ กนของโรงแรม เดอะ เบอร์ เ คลี ย ์ ประตู น้ า ในส่ ว นของผู ้จ ัด ท ายัง ได้มี ก ารสร้ า ง
แบบสอบถามเพื่อรวมรวบเก็บข้อมูลโดยได้มีการสร้ างแบบสอบถามออนไลน์ท้ งั หมดจานวน
20 ชุด โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ กลุ่มบุคคลทัว่ ไปซึ่งเป็ นตัวแทนกลุ่มลูกค้า ผลประเมินความคิดเห็นในทา
แบบสอบถามที่ได้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บ
1) ปั ญหาที่เกิดขึ้นตอนปฏิบตั ิคือ จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ใช้น้ ามันและปริ มาณกากถัว่
เหลืองที่เยอะเกินไป ทาให้เกิดปั ญหาคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนเกิดการไม่ข้ ึนฟูและมีรสชาติที่ติด
มันมากเกินไป
2) กลิ่นของวนิลากลบกลิ่นกากถัว่ เหลืองหมด
3) รสชาติของคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอนมีความอ่อนเกินไป
5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
1) ได้มีก ารปรึ ก ษาพี่เ ลี้ ย งในเรื่ องของตัว ขนมที่ ไ ม่ ข้ ึ น ฟูข อคาแนะน าค าชี้ แ นะ
คาปรึ กษาวิธีแก้ไขของขนมคัพเค้กพร้อมนาไปแก้ไขในเมนูคพั เค้กกากกถัว่ เหลืองเลมอน
2) ได้มีการคิดลองทาหาวิธีเพิ่มกลิ่นของคัพเค้กโดยการทดลองตัดกลิ่นวนิ ลาออก
และเพิ่มปริ มาณน้ าเต้าหูเ้ พื่อคัพเค้กจะได้มีกลิ่นของถัว่ เหลือง
3) ได้มีการเพิ่มและทดลองปรับสู ตรเพิ่มน้ าตาล เกลือ เพื่อเพิ่มรสชาติของคัพเค้ก
กากถัว่ เหลืองเลมอน
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5.2 ผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
1) ได้ฝึกฝนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายความสะอาดแต่ละครั้งใน
การปฏิบตั ิงาน ความตรงต่อเวลา ฝึ กความอดทน และการปฏิบตั ิงานให้เร็ วขึ้น
2) ได้รับประสบการณ์ในการทางานและการการปฏิบตั ิงาน
3) ได้เรี ยนรู ้จกั ด้านสังคมของคนทางาน การวางตัวในการการปฏิบตั ิงาน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ไม่ทราบชื่ออุปกรณ์เครื่ องมือใช้ในการปฏิบตั ิงานบางประเภท และวัตถุดิบชื่อ
เมนูที่ไม่คุน้ เคยทาให้เกิดปั ญหาในการหยิบอุปกรณ์หยิบวัตถุดิบในการปฏิบตั ิงานผิดพลาด
2) การสื่ อสารกับแขกของทางโรงแรม เนื่ องจากทางผูจ้ ดั ทายังมีความรู ้ดา้ นภาษา
คาศัพท์เฉพาะทางไม่มากพอ และภาษาที่ไม่เคยศึกษามาก่อน ทาให้เกิดปัญหาการสื่ อสารแต่ละครั้ง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1) ควรเข้าใจเรี ยนรู ้งานชี่ออุปกรณ์ชื่อวัตถุดิบและเมนูมากขึ้น
2) ควรฝึ กฝนด้านภาษาที่ 3 ให้มากขึ้นและให้ได้ภาษาหลายภาษา
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาพปฏิบัติงาน

จัดไลน์สลัด

ลงหน้าเตาผัดอาหาร

จัดไลน์ผลไม้

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานคัพเค้ กกากถั่วเหลืองเลมอน
( Soybean Cupcakes with Lemon)
คาชี้แจง: แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดความพึงใจต่อโครงการคัพเค้กกากถัว่ เหลืองเลมอน
( Soybean Cupcakes with Lemon) โปรดใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่ องที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
ของท่าน โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ

 ชาย
 หญิง
 20-24 ปี  25-29 ปี  30-34 ปี  35 ปี ขึ้นไป
 นักเรี ยน / นักศึกษา
 นักเรี ยน / นักศึกษา
 พนักงาน / ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ
ลาดับ

รายการ
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ของคัพเค้ ก
ด้ านรสชาติของคัพเค้ ก
ด้ านกลิน่ ของคัพเค้ ก
ด้ านการใช้ วตั ถุดิบทีเ่ หมาะสม
ด้ านรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
ด้ านสี สันของอาหาร
ด้ านช่ วยเพิม่ มูลค่ าให้ กบั วัตถุดิบ
ด้ านช่ วยเพิม่ มูลค่ าให้ กบั วัตถุดิบ
ด้ านเนื้อสั มผัสคัพเค้ ก

ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

คัพเค้ กกากถั่วเหลืองเลมอน
Soybean Cupcakes with Lemon
วิสนันท์ ถาวรสวัสดิ์ . อาจารย์ที่ปรึ กษา จินต์จุฑา ไชยศรี ษะ
ภาควิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษมแขวงบางหว้าเขตภาษีเจริ ญกทม. 10160
mintmint3140@gmail.com
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่ อง คั พ เค้ ก กากถั่ ว เหลื อ ง
เลมอน (Soybean Cupcakes with Lemon) จัดทาขึ้ น
เพื่อจุ ดประสงค์ลดต้นทุ นวัตถุดิบที่ ไม่ได้นาไปใช้
โยชน์จากภายในแผนกครัว เพื่อเพิ่มทางเลือกอาหาร
วีแกนให้สาหรั บแขกของทางโรงแรม เดอะ เบอร์
เ ค ลี ย์ ป ร ะ ตู น้ า ใ น ส่ ว น ข อ ง ผู ้ จั ด ท า ไ ด้ ใ ช้
แบบสอบถามเพื่ อ ท าแบบประเมิ น แบบประสาท
สั ม ผัส จ านวน 20 ชุ ด โดยผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล คื อ บุ ค คล
ทั่วไปซึ่ งเป็ นตัวแทนกลุ่ ม ลู กค้า จากการประเมิ น
พบว่า ด้านเนื้ อสัมผัสของคัพเค้กและด้านสี สันของ
อาหาร มี ค่ า เฉลี่ ย 4.15 ด้า นรสชาติ ข องคัพ เค้ก
มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านกลิ่นของคัพเค้ก มีค่าเฉลี่ย 4.00
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของคัพเค้กมีค่าเฉลี่ย 3.95
คาสาคัญ : คัพเค้ก/กากถัว่ เหลือง/เลมอน
Abstract
The objective of “Project Soybean
Cupcakes with Lemon” was to reduce the cost of
raw materials that are not utilized in the kitchen in
order to increase vegan options for guests of
Berkeley Hotel Pratunam. A questionnaire was
created to complete 20 sensory assessments. Data
providers were general public who represent
customers. From the evaluation, it was found that
the texture of the cupcake and the color of the food
had an average of 4.15. The taste of the cupcake had
an average of 4.05. The smell of the cupcake

had an average of 4.00. The creativity of the
cupcake had an average of 3.95.
Keywords: cupcake/soybean meal/Vegan
ทีม่ าของปัญหา
จากที่ ข ้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ง านปั ญ หาที่ พ บ
ภายในแผนกซึ่ งเป็ นบุ พเฟ่ ต์อาหารเช้าและอาหาร
กลางวันโดยแต่ละรอบจะมีคอร์ สอาหารที่ แตกต่าง
กัน ในช่วงเวลาบุพเฟ่ ต์อาหารเช้านั้นทางโรงแรมได้
มีการเสิ ร์ฟน้ าเต้าหู ท้ รงเครื่ อง เป็ นหลักที่จะออกทาง
ไลน์ แ ทบทุ ก วัน ทางโรงแรมนั้ นจะท าการท า
น้ าเต้าหู ้ใหม่ทุกครั้งที่มีการเสิ ร์ฟบุพเฟ่ ต์ทาให้มีการ
เหลือทิ้งของกากถัว่ เหลือง
ผูจ้ ัดท านั้น ได้เ ล็งเห็ นปั ญ หาของกากถั่ว
เหลื อ งที่ เ หลื อ ทิ้ ง ยัง สามารถน ามาแปรรู ปเป็ น
อาหารเมนู ใหม่และยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้ ดังนั้น
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการคิดนากากถัว่ เหลืองทาเป็ นเมนู คพั
เค้กกากถัว่ เหลื องเลมอน (Soybean Cupcakes with
Lemon) เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้
ให้แก่ทางโรงแรมและยังเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าที่
รับประทานอาหารวีแกนได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) เพื่อนาวัตถุดิบเหลือทิ้งภายในครัวนา
ประยุกต์ใช้แปรรู ปเพิ่มมูลค่าเป็ นเมนูใหม่
2) เพื่อลดปั ญหาวัตถุดิบเหลือทิ้งภายใน
ครัว
3) เพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารวีแกนให้
สาหรับลูกค้าในโรงแรม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) ได้รับเมนูอาหารใหม่จากวัตถุดิบที่
เหลือทิ้งภายในแผนก
2) ช่วยลดปริ มาณขยะภายในแผนกครัว
ของโรงแรม
3) เพิ่มทางเลือกอาหารวีแกนให้สาหรับ
แขก
วิธีการดาเนินการ
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ในการทาคัพเค้ กกากถั่วเหลือง
1) กากถัว่ เหลือง 90
กรัม
2) เลมอน
1
ช้อนโต๊ะ
3) เนยเทียม
60
กรัม
4) น้ าเต้าหู ้
150
กรัม
5) น้ าตาล
180
กรัม
6) แป้งเค้ก
200
กรัม
7) เบกกิ้งโซดา
2
ช้อนชา
8) ผงฟู
1
ช้อนโต๊ะ
9) เกลือ
¼ ช้อนชา
ขั้นตอนการทาคัพเค้ กกากถั่วเหลือง
1) นาส่ วนผสม แป้ งสาลี ผงฟู เบกกิ้ง
โซดา น้ าตาลป่ น เกลือ นามาร่ อนผสม
ให้เข้ากัน

2) ตีส่วนผสมเนยเทียมตีจนสี ของเนย
เทียมเปลี่ยน

6) ตี ส่ ว นผสมจนเข้า กัน แล้ว น าตัก ใส่
ถ้วยคัพเค้กพร้อมนาไปอบ
รู ปที่ 2 ขั้นตอนการทาคัพเค้ก
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2563)
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ในการทาครีม
1) เนยขาว
300
กรัม
2) เนยเทียม
200
กรัม
3) น้ าเชื่อม
400
กรัม
4) เปลือกเลมอน 1
ช้อนโต๊ะ
5) น้ าเลมอน
2
ช้อนโต๊ะ
ขั้นตอนการทาครีมเทียม
1) ตี เ นยขาวเที ย มกั บ เนยเที ย ม ด้ว ย
ความเร็ วปานกลาง ประมาณ 30 นาที
ร่ อนผสมให้เข้ากัน
2) น าเปลื อ กเลมอน น้ าเลมอนตี จ น
ส่ วนผสมเข้ากัน
3) เติมน้ าเชื่อมใส่ ลงเครื่ องตีจนเข้ากัน
4) นาครี มที่ตีเสร็ จแล้วใส่ ที่บีบลงในคัพ
เค้กที่อบเสร็ จแล้ว
รู ปที่ 3 ขั้นตอนการทาคัพเค้ก
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2563)

3) นาส่ วนผสมแป้ งสาลีใส่ ลงที่ตีสลับ
กับน้ าเต้าหู ้
4) นาส่ วนผสมน้ าเต้าหู ้ใส่ ลงที่ ตีสลับ
กับแป้งสาลี
5) น าส่ วนผสมกากถั่ ว เหลื อ งและ
เลมอนขูดใส่ ลงตีจนเข้ากัน

รู ปที่ 1 Soybean Cupcakes with Lemon
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2563)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้
ข้อมูลคือ กลุ่มบุคคลทัว่ ไปซึ่ งเป็ นตัวแทนกลุ่ม
ลูกค้าจานวน 20 คน โดยแบ่งประเภทเป็ น เพศ อายุ
อาชีพ จาแนกร้อยละดังนี้ เพศชาย 12 คน คิดเป็ น

60.00 เพศหญิง 8 คน คิดเป็ น 40.00 สารวจตามช่วง
อายุ 4 ช่วง 20-24 ปี ช่วงอายุ 25-29 ปี ช่วงอายุ 30-34
ปี และ 35ปี ขึ้นไปมีจานวนสัดส่ วนใกล้เคียงกันคิด
เป็ น 10.00, 10.00 ,40.00, 40.00 ด้านอาชีพคิดเป็ น
อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ น 10.00 อาชีพธุ รกิจ
ส่ ว นตัว คิ ด เป็ น 10.00 อาชี พ พนั ก งาน/ลู ก จ้า ง
บริ ษัท เอกชน คิ ด เป็ น 75.00 อาชี พ ข้า ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 จาแนกประเภทคนตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ ชาย
หญิง
รวม
อายุ 20 – 24 ปี
25 29 ปี
30 – 34 ปี
35 ปี ขึ้นไป
รวม
อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา
อาชีพธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ น
อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2563)
ตารางที่ 2 แบบประเมินการยอมรับทางประสาทสั มผัส
ประเด็นความคิดเห็น
ค่ าเฉลีย่
ด้านเนื้อสัมผัสของคัพเค้ก
4.15
ด้านสี สันของอาหาร
4.15
ด้านรสชาติของคัพเค้ก
4.05
ด้านกลิ่นของคัพเค้ก
4.00
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2563)

แบบประเมินแบบประสาทสั มผัสความพึง
พอใจคักเค้ ก
ข้อมู ลด้านแบบประสาทสั มผัส ความพึง
พอใจคัพ เค้ก พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งชอบ ด้า นเนื้ อ
สัมผัสของคัพเค้กคิดเป็ น 4.15 ด้านสี สันของอาหาร
คิดเป็ น 4.15 ด้านรสชาติของคัพเค้ก คิ ดเป็ น 4.05
ด้านกลิ่นของคัพเค้ก คิดเป็ น 4.00 ตามลาดับ

จานวน(คน)
12
8
20
2
2
8
8
20
2
2
15
1
20

S.D
0.59
0.49
0.69
0.65

ค่ าแฉลีย่
60.00
40.00
100.00
10.00
10.00
40.00
40.00
100.00
10.00
10.00
75.00
5.00
100.00

การแปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุ ปและอภิปราย
จากการที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานสหกิจได้เข้าไป
รั บ การปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ โ รงแรม เดอะ
เบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ า ในแผนกครัว ทาให้ผูจ้ ดั ทาได้
เรี ยนรู ้ในหน่วยงานแต่ละส่ วนของภายในแต่ละครัว
ของโรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ า และได้ทราบ
ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของภายในแผนกครั ว ของ
โรงแรม รวมถึ ง ปั ญหาที่ ผู ้จั ด ท าโครงงานได้
ยกตัว อย่ า งน าเสนอขึ้ น มา คื อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกับ
กากถัว่ เหลืองและเลมอน ที่ทางแผนกครัวได้มีการ
นาไปทิ้งหรื อไม่ได้นาไปใช้โยชน์ ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้
มี การคิ ดหาแนวทางการแก้ปั ญ หาเพื่ อ ลดปริ ม าณ
วัตถุดิบที่เหลือทิ้งภายในแผนกครัวให้นากลับมาใช้
ใหม่ ท าให้เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด อี ก ทั้งยัง สามารถ
สร้างเมนู อาหารใหม่หรื อเพิ่มทางเลือกให้กบั แขกที่
รั บประทานอาหารวีแกนของโรงแรม เดอะ เบอร์
เคลีย ์ ประตูน้ า ในส่ วนของผูจ้ ดั ทายังได้มีการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อรวมรวบเก็บข้อมู ลโดยได้มีการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ท้ งั หมดจานวน 20 ชุด
โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ กลุ่มบุคคลทัว่ ไปซึ่ งเป็ นตัวแทน
ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ผ ล ป ร ะเ มิ น ค ว าม คิ ด เ ห็ น ใ น ท า
แบบสอบถามที่ได้ พบว่า
ข้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภค
คัพ เค้ก กากถั่ว เหลื อ งเลมอนจ านวน 20 คน ส่ ว น
ใหญ่เป็ นเพศ ชาย ระหว่าง 30-34 ปี และ 35 ขึ้นไป
อาชี พ พนัก งาน/ลู ก จ้า งบริ ษัท เอกชน ส่ ว นแบบ
ประเมินแบบประสาทสัมผัสความพึงใจคัพเค้กกาก
ถัว่ เหลื องเลมอนความพึงพอใจส่ วนใหญ่ ด้านเนื้ อ
สัมผัสและด้านสี สันของคัพเค้ก ผลประเมิ นความ
คิดเห็นของกลุ่มลูกค้าที่ได้ทาแบบสอบถามที่ได้อยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ
ข้ อเสนอแนะ
1) ควรเข้า ใจเรี ยนรู ้ ง านชี่ อ อุ ป กรณ์ ชื่ อ
วัตถุดิบและเมนูมากขึ้น
2) ควรฝึ กฝนด้านภาษาที่ 3 ให้มากขึ้นและ
ให้ได้ภาษาหลายภาษา
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