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บทคัดย่ อ
โรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok) เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยูบ่ นย่าน
ธุ รกิจ และเป็ นกลุ่มในโรงแรมคอลเลคชัน่ ต้นแบบภายใต้แบรนด์สุโขทัย ซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความแตกต่างและความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่มีตน้ กาเนิดมาจากเมืองสุ โขทัย
จากการที่ ค ณะผู ้จ ัด ท าโครงการได้เ ข้า รั บ การฝึ กปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษา ณ โรงแรมสุ โ ขทัย
กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok) ในแผนกครัว โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลฝ่ ายบุฟเฟ่ ต์อาหารเช้า
และอาหารกลางวัน คณะผูจ้ ดั ทาเล็งเห็ นว่ามีวตั ถุดิบเหลือใช้จากการจัดไลน์บุฟเฟ่ ต์เป็ นจานวนมากจึง
ได้คิดหาแนวทางในการลดต้นทุนเพื่อช่ วยลดการทิ้งอาหารที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์ให้แก่ทางโรงแรม
ทั้ง ยัง เป็ นทางเลื อกใหม่ ใ ห้แก่ ส ถานประกอบการในการส่ ง เสริ ม ให้ผูบ้ ริ โภคมี สุ ข ภาพที่ ดี โดยการ
รังสรรค์เป็ นชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) ซึ่ งราคาต้นทุนรวมทั้งหมด 3 เมนูเท่ากับ
393.82 บาท เมื่อนามาคิดเป็ น (Potential Cost) 35% จะมีราคาเท่ากับ 1,125.2 บาท ดังนั้นกาไรเท่ากับ
731.38 บาท หลังการทดลองได้มีการทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของเมนูดงั กล่าวโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารในแผนกครัว จานวน 30 ชุด ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อชุ ดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) พบว่าอยูใ่ นระดับมาก จึงสรุ ปได้วา่ เมนูอาหาร
เพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) นี้ สามารถทาได้จริ ง แต่ทว่าจาเป็ นต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและ
ยอมรับจากหัวหน้าเชฟ (Head Chef) และผูบ้ ริ หารของทางโรงแรม
คาสาคัญ : อาหารเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu)

ค
Research Title : Healthy Set Menu
Credits

:5

By

: Miss Nussaba Malamgon,Miss Kanchana viriyachongchot, Mr Todsdpon Aumping

Advisor

: Nantinee Thongorn

Degree

: Bachelor of Art (Hotel and Tourism Studies)

Major

: Hotel

Faculty

: Liberal Art

Semester/Academic year : 2/2017

Abstract
The Sukhothai Bangkok is a five-star hotel located at the heart of economic area of Bangkok,
and is one of the first of the collection brand of Sukhothai which each hotel reflects its uniqueness of
captivated culture of Sukhothai kingdom, an ancient capital of Thailand.
Owing to participation of internship at The Sukhothai Bangkok in the department of Food
and beverage concerning of buffet lines for both breakfast and lunch, it is noticeable that there are
numbers of wasted food from the lines. To help minimizing the number of waste as well as to provide
a new choice of healthy food to the hotel, the authors had an idea of turning the waste to healthy set
menus. The overall cost of the three menus is 393.82 baht. When calculated to the potential cost of
35%, the price will be 1,125.2 baht. Hence, there will be 731.38 baht. After the launching of the
menus, satisfactory questionnaires were given to 30 of food professionals within the department of the
hotel and tourism. the result showed the satisfaction at the average level of very much. It is concluded
that this project can be materialize in the future: however, approval from the head chef and the board
of the hotel are required to do so.
Key word : healthy set menus
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ คือ อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆต่อร่ างกายนอกเหนือจากพลังงานและ
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการพื้นฐาน โดยยัง คงเป็ นอาหารรู ป แบบเดิ ม ตามธรรมชาติ หรื ออาจเพิ่ ม เติ ม
สารอาหารให้มากขึ้นกว่าเดิ มและต้องให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยเน้นการกิ น ผัก
ผลไม้ และโปรตีนไขมันต่า ส่ วนประกอบเหล่านี้จะสร้างพลังงานในตัวที่สมดุลให้แก่ร่างกาย ทาให้
แนวโน้มความนิยมรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้นในปัจจุบนั
เนื่องด้วยคณะผูจ้ ดั ทาโครงการได้เข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิงานที่โรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The
Sukhothai Bangkok)ในแผนกครัวหลัก (Main Kitchen) และครัวเย็น (Cold Kitchen) ซึ่ งในแต่ละวัน
จะมีวตั ถุ ดิบเหลื อใช้จากการจัดไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้าและอาหารกลางวันเป็ นจานวนมาก ดังนั้น
คณะผูจ้ ดั ทาจึ งมีแนวคิดที่จะนาวัตถุดิบเหล่ านี้ มาแปรรู ปเป็ นอาหารเมนู ใหม่ วัตถุ ดิบส่ วนใหญ่ที่
เหลื อใช้เหล่ านี้ ได้แก่ น้ าบีทรู ท และผักต่างๆ จากปั ญหาข้างต้นทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ นถึ ง
ปั ญหาจึงได้ทาการปรึ กษาพนักงานที่ ปรึ กษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยได้ทาการคิดริ เริ่ มทา
โครงงานเกี่ยวกับเมนูอาหารชุดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) ซึ่งประกอบไปด้วย
1. สลัดแซลมอนผักรวม (Fusion Salmon Salad) สลัดผักแบบไทย ใช้แตงกวาสไลด์มว้ นเป็ น
โรลยัดไส้ด้วยใบแว่นแก้ว โหระพา แครอทขูดฝอย และเนื้ อปลาแซลมอนที่คลุกเคล้าด้วยน้ าจิ้ม
ซีฟู้ด
2. ซุ ป แห่ ง มิ ต รภาพ (Friendly Soup) ซุ ป ที่ มี ผ กั หลากหลายชนิ ด หลายสี หลายรสชาติ มา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เอกลักษณ์ของเมนูน้ ีอยูท่ ี่การนาเอาผักไปผัดแล้วมาต้มจนนิ่ม
3. ข้า วผัดบี ทรู ท (Beetroot Risotto) เมนู หลัก เป็ นอาหารอิ ตาเลี ยนโดยนาเอาน้ า บีท รู ท มาผัด
กับข้าวรี ซอสโต (Risotto) รับประทานแบบข้าวยาเกาหลี (พีบิมบับ,Pibimpap) โดยเครื่ องเคียงจะ
เป็ นผักที่ผดั และปรุ งรสแล้ว เพิ่มโปรตีนด้วยไข่ออนเซน และเนื้ อไก่หนั่ บางๆราดด้วยเลมอนเดรส
ซิ่ง (Lemon Dessing)
เมนูอาหารชุดสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) นี้ถือได้วา่ เป็ นการใช้วตั ถุดิบจากการจัดไลน์บุฟ
เฟ่ ต์มาเพิ่มความหลากหลายให้กบั รายการอาหารและแก้ปัญหาวัตถุดิบที่เหลือใช้จานวนหนึ่ งมาทา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดโดยรังสรรค์เป็ นเมนูอาหารชุดเพื่อสุ ขภาพให้กบั ทางโรงแรม
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์เช้าและกลางวันมาแปรรู ปเป็ นเมนูใหม่
1.2.2 เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้แก่สถานประกอบการ
1.2.3 เพื่อส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดี
1.2.4 เพื่อลดขยะสดในไลน์บุฟเฟ่ ต์
1.2.5 เพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่สถานประกอบการ
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1.3.1 ประชำกร
พนักงานผูเ้ ชี่ยวชาญ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารแผนกครัวใน
โรงแรมสุ โขทัยฯ (The Sukhothai Bangkok)
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
จัดทาโครงงานตั้งแต่ 8 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2561
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การแปรรู ปวัตถุดิบงานที่เหลือใช้จากไลน์บุฟเฟ่ ต์เช้าและกลางวันมาสร้างสรรค์อาหารเมนู
ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพและสามารถสร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการ
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
ศึกษาและหาข้อมูลที่โรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ทาให้เพิม่ ทางเลือกด้านอาหารให้กบั ลูกค้าที่ดูแลสุ ขภาพเพิม่ มากขึ้น
1.4.2 ช่วยสร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการ
1.4.3 ทาให้ของที่เหลือใช้จากไลน์บุฟเฟ่ ต์นากลับมาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
1.4.4 ทาให้รู้ความหมายของอาหารเพื่อสุ ขภาพ
1.4.5 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
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บทที่ 2
ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการทาโครงงานในแผนกครัวหลัก (Main Kitchen) และครัวเย็น (Cold Kitchen) ของ
โรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok ) คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและตรวจสอบบทความที่
เกี่ยวข้องและคานิยามศัพท์ที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาโครงงานเรื่ อง อาหารชุดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu)
ไว้ดงั ต่อไปนี้
2.1 ความหมายของอาหารและสุ ขภาพ
2.2 คาจากัดความอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
2.3 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการประกอบอาหารชุ ดเพือ่ สุ ขภาพ (Healthy Set Menu)
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของอาหารและสุ ขภาพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วรนันท์ ศุภพิพฒั น์ (2559:12-13) อาหาร ประกอบด้วยสารอาหาร
ซึ่งเป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญสาหรับสิ่ งมีชีวิต ร่ างกายคนมีความต้องการพลังงานการได้รับอาหารที่ไม่
เพียงพอมีผลให้การเจริ ญเติบโตชะงัก การพัฒนาการของสมองและสติปัญญาล่าช้าประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานลดลง ในขณะที่ ภาวะโภชนาการเกินทาให้เกิดโรคติดต่อเรื้ อรัง อาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ควร
เป็ นไป ตามความต้องการพลังงาน ของแต่ละเพศ วัย ชนชาติ ตามข้อแนะนาการบริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพที่ดีขององค์การอนามัยโลกซึ่ งแต่ละประเทศได้นาไปพัฒนาต่อ โดยประเทศไทยได้ทาคู่มือกิน
พอดี สุ ขีทวั่ ไทย พ.ศ.2542 คู่มือธงโภชนาการ พ.ศ.2552 และปริ มาณสารอาหารอ้างอิงที่ ควรได้รับ
ประจาวันสาหรับคนไทย พ.ศ.2546
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รีย ์ กาญจนวงศ์ (2551:1-2) คาว่า สุ ขภาพ หรื อ Health จาก
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในอดีต เกี่ยวข้องกับความคิดในเรื่ องของความเป็ นส่ วนรวม(Wholeness)
ความสะอาด (Cleanliness) สุ ขลักษณะ (Sanitariness) อนามัย (Sanity) คาว่า Health ก็เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดในเรื่ องโรค (Disease) ความผิดปกติ (Disorder) ในสังคมจีนโบราณและสังคมกรี กโบราณให้
ความสาคัญของสุ ขภาพ ในความหมายของความเป็ นส่ วนรวมและความเป็ นธรรมชาติขณะที่ Health ถูก
มองว่าเป็ นสภาวะของความผสมกลมกลืนความสมดุลหรื อดุลยภาพกับธรรมชาติซ่ ึงพบได้ในระบบการ
รักษาในสมัยนี้
คาว่าสุ ขภาพมีท้ งั บวกและลบเรามักจะใช้คาว่าสุ ขภาพดีหรื อสุ ขภาพไม่ดี ซึ่งแสดงว่า สุ ขภาพมี
ลักษณะเชื่อมต่อกันระหว่างขั้วทั้งสอง คือขั้วความสมบูรณ์ (Wellness) กับความเจ็บป่ วย(Illness) คาว่า
Health จึงรวมความถึงความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณไม่ใช่
เพียงแค่ไม่เจ็บป่ วยเท่านั้น
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2.2 คาจากัดความอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ดร.พรศรี เหล่ารุ จิสวัสดิ์ (2556:1-34) ให้ความหมายของการวิจยั ว่า “อาหารสุ ขภาพ” มองในมุม
กว้า งก็ ไ ด้แ ละมองส าหรั บ ตลาดเฉพาะต่ อ กลุ่ ม ลู ก ค้า เฉพาะเจาะจงได้เ ช่ น กัน ส่ ว นความหมาย
เฉพาะเจาะจงมี ความหลากหลายมากแต่โดยรวมแล้วเกิ ดจากผูบ้ ริ โภคที่ มุ่งเน้นเป้ าหมายเพื่อการมี
สุ ขภาพที่ดีและการมี อายุที่ยืนยาว ดังนั้นจึงต้องการรักษาความสมดุลของอาหารที่รับประทานเข้าไป
และความไม่เป็ นโรครวมทั้งการส่ งผลต่อเนื่องไปยังการมีสุขจิตที่ดีดว้ ย ผูบ้ ริ โภคเริ่ มนาเรื่ องการบริ โภค
อาหารและสุ ขภาพมาเชื่อมโยงกัน เช่น ผูบ้ ริ โภคบางคนมองว่าหากบริ โภคอาหารดีจะมีผลดีต่อสุ ขภาพ
กายและใจของผูบ้ ริ โภคนั้นในทางตรงข้ามหากมีการบริ โภคไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง โรคหัวใจ โรคอัมพาต เป็ นต้น
องค์การอนามัยโลกและ National Health Service (NHS) ของประเทศอังกฤษ ได้กล่าวถึง
อาหารเพื่อสุ ขภาพที่ให้โภชนาการสมดุล ดังนี้





รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสมดุลกับพลังงานที่ใช้ของร่ างกาย
อาหารที่หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว Saturated Fat ,Transfatty Acid
อาหารที่ลดน้ าตาลลดอาหารเค็ม
เพื่อให้ได้อาหารที่มีสุขภาพต่อผูบ้ ริ โภคควรรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบทุกหมู่
โดยรับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืชเพิ่มมากขึ้น
The International Food Information Council ได้นิยามความหมายของ อาหารเชิงหน้าที่ (Functional
Food) ว่าคือ อาหารที่มีสารอาหารซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ นอกเหนื อจากคุณค่าทางโภชนาการ
หลักๆ (โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต) Functional Food จะมีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่ างกาย
สามารถช่วยป้ องกันโรคและรักษาโรคได้ เช่น ช่วยในการเผาผลาญพลังงาน ช่วยในระบบขับถ่าย ลด
ปริ ม าณคลอเลสเตอรอลในเส้ น เลื อ ด เพิ่ ม ระบบภู มิ คุ ้ม กัน ป้ องกัน การเกิ ด โรคมะเร็ ง โรคอ้ว น
โรคเบาหวาน เป็ นต้น
ศริ ญญา ดีชยั (2555) ให้นิยามความหมายไว้ว่า อาหารเพื่อสุ ขภาพ (Functional Food) หมาย ถึง
อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วสามารถสร้างประโยชน์ แก่ ร่างกายและส่ งผลไปถึงจิ ตใจได้จึงควรมี
ลักษณะเป็ นอาหารไขมันต่าและมีเส้นใยอาหารสูง
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2.3 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการประกอบอาหารชุ ดเพือ่ สุ ขภาพ (Healthy Set Menu)
2.3.1 สลัด (Salad)
2.3.1.1 ผักแว่ นแก้ว

รูปที่ 2.1 ผักแว่นแก้ว
ที่มา : https://www.pstip.com
 ชื่อสามัญ Water Pennywort
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia Rotunda L.
 วงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE)
สรรพคุณผักแว่นแก้วเป็ นยาแก้พิษไข้ใบนามาต้มน้ าดื่มเป็ นยาแก้อาการช้ าใน
ได้ ทั้งต้นใช้แก้อาการตาแดง ช่วยแก้อาการท้องเสี ย ท้องอืด และท้องเฟ้ อ
2.3.1.2 สะระแหน่

รูปที่ 2.2 สะระแหน่
ที่มา : https://medthai.com
 ชื่อสามัญ Kitchen Mint, Marsh Mint
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Mentha × Villosa Huds.
 วงศ์กะเพรา (LAMIACEAE หรื อ LABIATAE)
สรรพคุณช่วยแก้ทอ้ งเสี ยและคลื่นไส้ ใบสะระแหน่มีสารประกอบจาพวกเมนทอล
อยูม่ ากทาให้มีกลิ่นหอมเย็นมีรสชาติเผ็ดร้อนนิดๆกินเป็ นยาขับลมได้ดี
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2.3.1.3 แตงกวา

รูปที่ 2.3 แตงกวา
ที่มา : https://medthai.com
 ชื่อสามัญ Cucumber
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis Sativus L.
 วงศ์แตง (CUCURBITACEAE)
สรรพคุณของแตงกวาช่วยแก้กระหาย ลดความร้อนในร่ างกาย ทาให้ร่างกาย
สดชื่ น และช่ ว ยเพิ่ ม ความชุ่ ม ชื้ น เส้ น ใยอาหารจากแตงกวาช่ ว ยควบคุ ม ระดั บ
คอเลสเตอรอลให้พลังงานต่าเหมาะอย่างมากสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมน้ าหนักรักษา
สมดุลต่างๆในร่ างกายและรักษาระดับน้ าตาลในเลือด
2.3.1.4 นา้ มันมะกอก (Olive Oil)

รูปที่ 2.4 น้ ามันมะกอก มะกอก (Olive Oil)
ที่มา : http://cdn2.stylecraze.com
ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ศึกษาความหมายของ น้ ามันมะกอก (นิธิยา รัตนาปนนท์
,2557 ) ได้กล่าวว่า น้ ามันมะกอก (Olive Oil) สรรพคุณมีอยูม่ าก การบริ โภคน้ ามัน
มะกอกจะทาให้มีความต้านทานต่อโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ดี จึงมีผลในการ
ป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ น้ ามันมะกอกมีคุณสมบัติในการย่อยอาหารและ
เป็ นยาระบายอ่อนๆ
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2.3.1.5 พริกขีห้ นู (แดง)

รูปที่ 2.5 พริ กขี้หนู (แดง)
ที่มา : https://medthai.com
 ชื่อสามัญ Bird Pepper
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum Annuum L.
 วงศ์มะเขือ (Solanaceae)
สรรพคุณของพริ กขี้หนู ช่วยกระตุน้ ทาให้เจริ ญอาหารช่วยบารุ งธาตุในร่ างกาย มี
วิตามินซี สูงช่วยขยายเส้นเลือดในลาไส้และกระเพาะอาหารเพื่อให้ดูดซึ มอาหารได้ดี
มากยิ่งขึ้น ทาให้ร่างกายขับถ่ายของเสี ยได้ดีและยังช่วยรักษาอาการอาเจียน โรคหิ ด
เป็ นต้น
2.3.1.6 พริกไทย

รูปที่ 2.6 พริ กไทย
ที่มา : https://medthai.com
 ชื่อสามัญ Pepper
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Pipor Nigrum Linn
 วงศ์ Piperaceae
สรรพคุณเพริ กไทยมีสารที่ช่วยกระตุน้ การทางานของสมองแก้โรคหลงลืมได้
อย่างดีพริ กไทยช่วยแก้ไข้เรื้ อรัง รักษาโรคกระเพาะ ลาไส้ อาการท้องร่ วงอย่างรุ นแรง
และท้องเดินหลายๆ ครั้ง
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2.3.1.7 โหระพา

รูปที่ 2.7 โหระพา
ที่มา : https://th.wikipedia
 ชื่อสามัญ Sweet Basil, Thai basil
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum Basilicum L.
 วงศ์กะเพรา (LAMIACEAE หรื อ LABIATAE)
สรรพคุ ณ นั้น มี มากมายโหระพา 1
ขี ด มี เบต้าแคโรที นสู งถึ ง 452.16
ไมโครกรัม ซึ่ งสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ และยังมีวิตามินและแร่ ธาตุอื่นๆ ด้วย
เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุ
เหล็ก
2.3.2 ซุป (Soup)
2.3.2.1 บรอกโคลี

รูปที่ 2.8 บรอกโคลี
ที่มา : https://medthai.com
 ชื่อสามัญ Broccoli
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica Olercea L. Var Italica
สรรพคุณช่วยป้ องกันโรคมะเร็ งอุดมด้วยวิตามินซี สารแอนตี้ออกซิ แดนท์ที่
ช่วยกาจัดอนุ มูลอิสระในร่ างกายและยังช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งแรงอีกด้วยช่วยลด
โอกาสเสี่ ยงของการเกิดไขข้ออักเสบ โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ
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2.3.2.2 ดอกกะหลา่

รูปที่ 2.9 ดอกกะหล่า
ที่มา : https://medthai.com
 ชื่อสามัญ Cauliflower
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica Oleracea L. Var. Botrytis L. Cruciferae
สรรพคุ ณดอกกะหล่ าช่ วยป้ องกันมะเร็ งเต้านมและมะเร็ งลาไส้ใ หญ่ได้ดี
นอกจากนี้ดอกกะหล่ามีโพแทสเซียมสู งจึงช่วยควบคุมการทางานของหัวใจ ความดัน
โลหิ ตได้อีกด้วยและสามารถรักษาแผลในปากแก้เจ็บคอ
2.3.2.3 หอมหัวใหญ่

รูปที่ 2.10 หอมหัวใหญ่
ที่มา : https://medthai.com
 ชื่อสามัญ Onion
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Alium Cepa Linn.
สรรพคุ ณ หอมหั ว ใหญ่ มี วิ ต ามิ น ซี สู ง ช่ ว ยป้ องกัน การเจริ ญเติ บ โตของ
เซลล์มะเร็ งต่างๆได้เนื่ องจากหอมหัวใหญ่มีสารต้านอนุ มูลอิสระสู งมากและยังช่วย
ลดการอุดตันไขมันในเส้นเลื อดลดคลอเลสเตอรอลในเลื อดช่ วยเพิ่มไขมันชนิ ดดี
ให้แก่ร่างกาย
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2.3.3 อาหารจานหลัก (main courses)
2.3.3.1 แอปเปิ้ ลเขียว

รูปที่ 2.11 แอปเปิ้ ลเขียว
ที่มา : https://medthai.com
 ชื่อสามัญ Apple
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Malus Domestica Borkh
สรรพคุณ แอปเปิ้ ลเขียวมีรสชาติเปรี้ ยวอมหวานเหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการ
ควบคุมน้ าหนักเพราะมีน้ าตาลน้อยกว่าสี อื่น ซึ่ งมีสารต่อต้านอนุ มูลอิสระที่ช่วยใน
การชะลอวัยช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารและช่วยลดความอยากอาหารให้ลดลง
2.3.3.2 บีทรูท

รูปที่ 2.12 บีทรู ท
ที่มา : https://medthai.com
 ชื่อสามัญ Garden Beet, Common Beet
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Beta Vulgaris L.
 วงศ์บานไม่รู้โรย (AMARANTHACEAE)
สรรพคุณยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเนื้ องอก มะเร็ ง ช่วยทาให้เลือดลมดี และ
การไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึนอุดมไปด้วยวิตามินซี บีทรู ทมีประโยชน์สามารถใช้เป็ น
สี จากธรรมชาติผสมอาหารได้
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2.3.3.3 พริกหวาน

รู ปที่ 2.13 พริ กหวาน

ที่มา : https://medthai.com
 ชื่อสามัญ Bell Pepper, Sweet Pepper, Pepper, Capsicum
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum Annuum L.
 วงศ์มะเขือ (SOLANACEAE)
สรรพคุ ณ ของพริ ก หวานช่ ว ยบ ารุ ง ธาตุ ใ นร่ า งกายท าให้เจริ ญ อาหารสาร
Capsaisin จะช่วยเพิ่มการพัฒนาการเต้นของหัวใจช่วยกระตุน้ การทางานของต่อม
น้ าลาย พริ กหวานสามารถช่วยลดความดันโลหิ ตได้เพราะทาให้หลอดเลือดอ่อนตัว
และทาให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเป็ นไปได้ดว้ ยดี
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
สมบูรณ์ คิ้วสุ วรรณสุ ข และ ขวัญชัย ดวงเที่ยง (2557) ทาการวิจยั เรื่ อง เมนูพิเศษเพื่อสุ ขภาพ ได้
ผลการวิจยั ว่า เซ็ตอาหารที่ให้บริ การอยูแ่ ต่เดิมนั้นจะประกอบด้วย เบอร์เกอร์เนื้ อ เสิ ร์ฟร่ วมกับมันฝรั่ง
ทอด และเครื่ องดื่มจาพวกน้ าอัดลมหรื อเบียร์ ผูจ้ ดั ทาจึงได้คิดค้นเซ็ตเมนูอาหารกลางวันพิเศษเพื่อ
สุ ขภาพ “Special Lunch Set or Health” ให้แก่ร้าน 25 Degrees Burger ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยเบอร์เกอร์
ผัก Veggie Burger ที่ทานคู่กบั ซีซ่าสลัดและน้ าพันช์หรื อน้ ามะพร้าวสมูทตี้ จากนั้นผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจของเมนูดงั กล่าวด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างพนักงานจานวน 10 คน
ซึ่ งพบว่ า ได้ รั บ ความพึ ง พอใจในรสชาติ ข องอาหารและเครื่ องดื่ ม ในระดั บ ดี มี ค วามเห็ น ด้า น
คุณประโยชน์ของอาหารในระดับดีและเซ็ตเมนูอาหารนี้ มีการตกแต่งที่สวยงามน่ารับประทาน ดังนั้น
ผูจ้ ัด ท าจึ ง เชื่ อ ว่า เซ็ ต เมนู อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพนี้ จะได้รั บ ความนิ ย มแก่ ผูบ้ ริ โ ภคทั้ง ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศและจะสามารถเพิม่ ยอดขายของร้าน 25 Degrees Burger ได้
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พีรเดช ทิ มมัจฉา และ กิ รติ เจิ มแพทย์จรรยา (2559) ทาการวิจยั เรื่ อง ซู ชิขา้ วผัดต้มยากุง้ ได้
ผลการวิจยั ว่า โครงงานเรื่ องซู ชิขา้ วผัดต้มยากุง้ จัดทาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่เพื่อที่จะวางขายในเมนูอาหารจานเดียว (A La Carte) ในอนาคตและเป็ นการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
การทางานในครัวให้ดียิง่ ขึ้น คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองเพื่อที่ตอ้ งการให้ได้อาหารเมนูใหม่และใช้
วัตถุดิบจากเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาแปรรู ปโดยการคิดหาวัตถุดิบที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์ในกลางวันและ
หาส่ วนผสมต่างๆที่มีภายในครัวของในโรงแรมมาใช้ในการทาเมนูซูชิขา้ วผัดต้มยากุง้ หลังจากนั้นจึงทา
แบบสอบถามกับพนักงานแผนกครัวที่ผจู ้ ดั ทาปฏิบตั ิงานอยูโ่ ดยได้จดั สอบถามขึ้นมาเพื่อเป็ นการทราบ
ผลการตอบรับและความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผลการประเมินพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับดี
และได้รับความนิ ยมจากแขกที่มีความอยากรู ้อยากเห็นและต้องการรับประทานอาหารที่มีรสชาติแปลก
ใหม่สไตล์ฟิวชัน่ ไทย ญี่ปุ่น
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ

รูปที่ 3.1 โรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)
ที่ต้ งั : 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 2 344 8888
โทรสาร : +66 2 344 8899
เว็บไซต์ : http://www.sukhothai.com
โรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพ ฯ (The Sukhothai Bangkok) ตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมืองย่านสาทร โรงแรม
ที่รายล้อมด้วยหมู่แมกไม้ สวนบัว สถานทูต แหล่งช้อปปิ้ ง และสถานบันเทิงต่างๆ เป็ นกลุ่มในโรงแรม
คอลเลคชัน่ ต้นแบบภายใต้แบรนด์สุโขทัย ซึ่ งแต่ละที่สะท้อนให้เห็ นถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม
ประเพณี ของแต่ละต้น กาเนิ ด และความเป็ นมาทาให้โรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯและเซี่ ยงไฮ้มีความ
แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง
สุ โขทัย แปลว่า รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ขในภาษาสันสกฤต นอกจากนั้นสุ โขทัยยังเป็ นเมืองหลวง
แห่ งแรกของประเทศไทยซึ่ งเป็ นยุคสมัยแห่ งความรุ่ งเรื องอีกด้วยปั จจุบนั จากการรับรองขององค์การ
มรดกโลก UNESCO สุ โขทัย ได้รับการรั บรองให้เป็ นแหล่งกาเนิ ดทางวัฒนธรรมที่เก่ าแก่ และมี
เอกลักษณ์ โดดเด่น เพราะนอกจากความหมายที่ลึกซึ่ งภายใต้ชื่อสุ โขทัยแล้ว ยังรวมไปถึงความอุดม
สมบูรณ์ จิตวิญญาณที่งดงาม ความสุ ขสงบและความเป็ นส่ วนตัว
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รูปที่ 3.2 สัญลักษณ์ของโรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
โลโก้ของโรงแรมสุ โขทัยนั้นเกิดจากการรวมตัวกันของเพชร 22 เม็ด ซึ่ งถูกออกแบบให้มี
เหลี่ยมและมุมที่แตกต่างกันเมื่อรวมตัวกันแล้วจะกลายเป็ นรู ปคล้ายเจดีย ์

รูปที่ 3.3 แผนที่ของโรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ
ที่มา : http://km.siamha.com/html
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ห้องพักของโรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ มี ห้องพักทั้งหมด 210 ห้อง และมี ประเภทของห้องพัก
ทั้งหมด 9 แบบ ดังนี้
3.2.1 ซูพเี รีย รูม (Superior Room)

รูปที่ 3.4 ซูพีเรี ย รู ม (Superior Room)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
3.2.2 ดีลกั ซ์ สตูดิโอ (Deluxe Studio)

รูปที่ 3.5 ดีลกั ซ์ สตูดิโอ (Deluxe Studio)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
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3.2.3 เอ็กเซ็กคิวทิฟ สวีท (Executive Suite)

รูปที่ 3.6 เอ็กเซ็กคิวทิฟ สวีท (Executive Suite)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
3.2.4 ดีลกั ซ์ เทอร์ เรซ สวีท(Deluxe Terrace Suite)

รูปที่ 3.7 ดีลกั ซ์ เทอร์เรซ สวีท (Deluxe Terrace Suite)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
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3.2.5 การ์ เด้ นสวีท (Garden Suite)

รูปที่ 3.8 การ์เด้นสวีท (Garden Suite)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
3.3 ห้ องอาหารของโรงแรมสุ โขทัย กรุงเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)
3.3.1 ห้ องอาหารศิลาดล (Celadon)
ห้องอาหารศิลาดลเป็ นศาลาไทย 2 หลัง ตั้งอยูก่ ลางสระบัวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบ
ไทยๆ ซึ่งที่นี่จะให้บริ การอาหารอาหารไทย เปิ ดทุกวันตั้งแต่ 12.00 น. - 15:00 น. และ 18:30 - 23.00
น.

รูปที่ 3.9 – 3.10 ห้องอาหารศิลาดล (Celadon)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
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3.3.2 ห้ องอาหารโคโลเนด (Colonnade)
ห้องอาหารโคโลเนดจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบไทยๆ ซึ่งที่นี่จะให้บริ การอาหาร อาหาร
เช้าและอาหารกลางวัน เปิ ดบริ การตั้งแต่ 06.30 – 10.30 และ 12.00 น. - 15:00 น.

รูปที่ 3.11 ห้องอาหารโคโลเนด (Colonnade)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
3.3.3 ห้ องอาหารซาลอน (Salon)

รูปที่ 3.12 ห้องอาหารซาลอน (Salon)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
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3.3.4 ห้ องอาหารสกาล่า (La Scala)

รูปที่ 3.13 ห้องอาหารสกาล่า (La Scala)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
3.3.5 ห้ องอาหารพูลเทอร์ เรซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ (Pool Terrace Café & Bar)

รูปที่ 3.14 พูลเทอร์เรซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ (Pool Terrace Café & Bar)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
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3.3.6 ซุคบาร์ (Zuk Bar)

รูปที่ 3.15 ซุคบาร์ (Zuk Bar)
ที่มา : https://www.sukhothai.com/th
3.4 แผนกครัวของโรงแรมสุ โขทัย กรุงเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)
มีท้ งั หมด 6 ครัว ได้แก่ ครัวเอเชี่ยน(Asian Kitchen) ครัวหลัก (Main Kitchen) ครัวเย็น ครัว
ญี่ปุ่น( Cold And Japanese Kitchen) ครัวอิตาเลียน(Italian Kitchen) ครัวเบเกอร์รี่ (Bakery Kitchen)
3.4.1 ครัวเอเชี่ยน (Asian Kitchen)

รูปที่ 3.16 ครัวเอเชี่ยน(Asian Kitchen)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
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3.4.2 ครัวหลัก (Main Kitchen)

รูปที่ 3.17 ครัวหลัก (Main Kitchen)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
3.4.3 ครัวเย็นและครัวญีป่ ุ่ น (Cold And Japanese Kitchen)

รูปที่ 3.18 ครัวเย็นและครัวญี่ปุ่น (Cold And Japanese Kitchen)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
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3.4.4 ครัวอิตาเลียน (Italian Kitchen)

รูปที่ 3.19 ครัวอิตาเลียน (Italian Kitchen)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
3.4.5 ครัวเบเกอร์ รี่ (Bakery Kitchen)

รูปที่ 3.20 ครัวเบเกอร์รี่ (Bakery Kitchen)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
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3.5 รูปแบบการจัดองค์ และการบริหารงานขององค์ กร

รูปที่ 3.21 ผูบ้ ริ หารของโรงแรมสุ โขทัยกรุ งเทพฯ
ที่มา : โรงแรมสุ โขทัยกรุ งเทพฯ
3.6 แผนผังองค์ กรแผนกครัว (Kitchen)

รูปที่ 3.22 แผนผังองค์กรแผนกครัว (Kitchen )
ที่มา : โรงแรมสุ โขทัยกรุ งเทพฯ
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3.7 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รูปที่ 3.23 นักศึกษาฝึ กงานสหกิจศึกษานางสาวกาญจนา วิริยะช่วงโชติ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
ชื่อ (Name ): นางสาว กาญจนา วิริยะช่วงโชติ
ตาแหน่ง( Position ) : นักศึกษาฝึ กงาน(Trainee)
แผนก ( Department ) : ครัวหลัก (Main Kitchen)
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2561
หน้ าทีแ่ ละงานที่ต้องรับผิดชอบ
 7:00-10:30 น. ทาความสะอาดครัว เช็คอุณหภูมิของตูเ้ ย็นในครัวหลัก (Main Kitchen) เตรี ยม
อุปกรณ์สาหรับเปลี่ยนของหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์และบริ การแขกที่มาทานอาหารเช้า เช่น ทอดไข่
ดาว ทอดไข่เจียว ทาแพนเค้ก ให้คาแนะนาในการรับประทานอาหาร
 10:30-11:30 เก็บของหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์ตอนเช้าและทาความสะอาดอุปกรณ์ เตรี ยมของเพื่อจัด
บุฟเฟ่ ต์ตอนกลางวัน
 11:30-14:30 นาอาหารออกมาจัดเรี ยงหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์ตอนกลางวันแล้วยืนสเตชัน่ พาสต้า
 14:30-17:00 เก็บไลน์บุฟเฟ่ ต์กลางวันและเช็คของที่ตอ้ งออกบุฟเฟต์ไลน์ตอนเช้า
 เบิกของที่บุชเช่อ (Butcher) เช่น ผัก ผลไม้ เนื้ อสัตว์ เบค่อน ไส้กรอก และจัดเตรี ยมของสาหรับ
วันอาทิตย์ ยืนสเตชัน่ ซุป
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รูปที่ 3.24 นักศึกษาฝึ กงานสหกิจศึกษานางสาวนุสบา มาลาโกน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
ชื่อ (Name ): นางสาว นุสบา มาลาโกน
ตาแหน่ง( Position ) : นักศึกษาฝึ กงาน(Trainee)
แผนก ( Department ) : ครัวหลัก (Main Kitchen)
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2561
หน้ าทีแ่ ละงานที่ต้องรับผิดชอบ
 7:00-10:30 น. ทาความสะอาดครัวเช็คอุณหภูมิของตูเ้ ย็นในครัวหลัก (Main Kitchen) เตรี ยม
อุปกรณ์สาหรับเปลี่ยนของหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์และบริ การแขกที่มาทานอาหารเช้า เช่น ไข่ตม้ ออม
เล็ต (Omlette) เอ้กเบเนดิกต์ (Egg Benedict)
 10:30-11:30 เก็บอาหาร อุปกรณ์ จัดเตรี ยมของเพื่อจัดบุฟเฟ่ ต์ตอนกลางวัน จัดสเตชัน่ พาสต้า
และเปลี่ยนน้ าสาหรับลวกเส้นพาสต้า
 11:30-14:30 นาอาหารกลางวันออกมาจัดเรี ยงหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์ ยืนสเตชัน่ พาสต้าและเดินเติม
อาหาร
 14:30-17:00 เก็บไลน์บุฟเฟ่ ต์กลางวันและทาความสะอาดครัว
 เก็บตลาดที่บุชเช่อใส่ ในตูเ้ ย็นให้เรี ยบร้อยและทาความสะอาดตูเ้ ย็น
 วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ตอ้ งเบิกของใช้ต่างๆ ที่สโตร์และจัดเรี ยงให้เรี ยบร้อย
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รูปที่ 3.25 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษานายทศพร อ่วมปริ ก
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
ชื่อ (Name ): นายทศพร อ่วมปริ ก
ตาแหน่ง( Position ) : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก ( Department ) : ครัวเย็น (Cold Kitchen)
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2561
หน้ าทีแ่ ละงานที่ต้องรับผิดชอบ
 6:00-10:30 น. เตรี ยมของที่จะต้องใช้ในการออกไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้า เช่น ตะกร้าใส่ ผลไม้
วัตถุดิบที่จะต้องปั่นน้ าผักผลไม้ประจา ซีเรี ยล วัตถุดิบอบแห้ง โยเกิร์ต เขียง และมีด จากนั้นนา
ของที่จะต้องใช้จดั เข้าที่และเดิ นดูไลน์อาหาร เติมอาหาร เช่ น ชี ส โคคัท ผักสลัดต่างๆ และ
ผลไม้
 10:30-13:00 น. เก็บไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้าและเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เข้าในครัวเพื่อทาความสะอาด
และเตรี ยมวัตถุดิบต่างๆ เพื่อที่จะได้นาไปใช้ในตอนเช้าของวันถัดไป วัตถุดิบที่จะต้องเตรี ยม
เช่น การสไลด์ชีส สไลด์โคคัท การเตรี ยมผักผลไม้สาหรับน้ าปั่น
 วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เก็บตลาด
 14.00 -16.00 น. ถ้าเป็ นวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ตอ้ งเบิกของใช้ต่างๆ ที่สโตร์นามาจัดของเข้าที่
ให้เป็ นระเบียบและเตรี ยมของออกวันอาทิตย์
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3.8 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รูปที่ 3.26 พนักงานที่ปรึ กษานางสาวธัญจิรา พินสุ วรรณ์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
ชื่อ (Name ): นางสาวธัญจิรา พินสุ วรรณ์
ตาแหน่งงาน( Position ) : Cook Helper
แผนก( Department): ครัวเย็น (Cold Kitchen)
3.9 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน (ตารางที่ 3.1)
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ม.ค.

ก.พ.

เดือน
มี.ค.

กาหนดปั ญหาเรื่ องที่จะทาวิจยั
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
วางแผนและออกแบบงานวิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลและเขียนการวิจยั
ปฏิบัติงานตั้งแต่ วนั ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2561
เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์
เริ่ มงานตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. เป็ นเวลา 10 ชัว่ โมงต่อวัน

เม.ย.
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3.10 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.10.1 ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. กล้องโทรศัพท์
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.10.2 ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Power Point
3. โปรแกรม Microsoft Excel
3.10.3 อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาโครงงาน
1. มีด
2. หม้อ
3. กระทะ
4. กระชอน
5. เครื่ องปั่น
6. เขียง
7. จาน
8. ช้อน
9. เครื่ องสไลด์
10. แม่พิมพ์
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานของโครงงาน
4.1 รายละเอียดโครงงาน
โครงงานอาหารชุดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) วัตถุดิบที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์เช้าและ
กลางวันมาแปรรู ปเป็ นอาหารเมนูใหม่ซ่ ึงเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกให้แก่สถานประกอบการ โครงงานนี้ ได้
จัดทาโครงงานเพื่อลดขยะสดและส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดี
4.2 วัตถุดิบและอุปกรณ์ ในการทาเมนูอาหารชุ ดเพือ่ สุ ขภาพ (Healthy Set Menu)
4.2.1 สลัดแซลมอนผักรวม (Fusion Salmon Salad)

รูปที่ 4.1 สลัดแซลมอนผักรวม (Fusion Salmon Salad)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
วัตถุดิบ
1.
2.
3.
4.
5.

ใบแว่นแก้ว
โหระพา
แตงกวาสไลด์
แครอทขูดฝอย
ปลาแซลมอน

50 กรัม
20 กรัม
80 กรัม
20 กรัม
100 กรัม
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นา้ จิม้ ซีฟู้ด
1. พริ กขี้หนู(สี แดง)
2. กระเทียม
3. สะระแหน่
4. มะนาวเขียว
5. เกลือ
อุปกรณ์

10 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
20 กรัม
5 กรัม

1. เครื่ องปั่น
2. มีด
3. เขียง
4. จาน
5. เครื่ องสไลด์
ขั้นตอนการทา
 จัดเตรี ยมวัตถุดิบ ได้แก่ ใบแว่นแก้ว โหระพา แตงกวาสไลด์ แครอทขูดฝอย ปลาแซลมอน

รูปที่ 4.2 โหระพาและใบแว่นแก้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)

31

รูปที่ 4.3 ขั้นตอนการทาสลัดแซลมอนผักรวม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 นาแตงกวาไปสไลด์ บางๆ เบอร์ 15

รูปที่ 4.4 ขั้นตอนสไลด์แตงกวา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 วิธีการม้วนโรล นาแตงกวายัดไส้ดว้ ยใบโหระพา ใบแว่นแก้ว ใบสาระแหน่ และแซลมอนที่
คลุกเคล้าด้วยน้ าจิ้มซีฟดู้
 ตกแต่งจานด้วยใบแว่นแก้ว ดอกอัญชัน ดอกพวงชมพู และซอสน้ าจิ้มซีฟดู้
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รูปที่ 4.5 ขั้นตอนการตกแต่งจาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
ขั้นตอนการทานา้ จิม้ ซีฟู้ด
 เตรี ยมพริ ก กระเทียม สะระแหน่ น้ ามะนาวเขียว เกลือ

รูปที่ 4.6 ขั้นตอนการทาน้ าจิ้มซีฟดู้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 นาที่เตรี ยมทั้งหมดใส่ เครื่ องปั่น จากนั้นปั่นให้ละเอียดแล้วใส่ ถว้ ยจัดใส่ ถว้ ย
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4.2.2 ซุปแห่ งมิตรภาพ (Friendly Soup)

รูปที่ 4.7 ซุปแห่งมิตรภาพ (Friendly Soup)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
วัตถุดิบ
1. แครอทหัน่ เต๋ า
2. หอมใหญ่หน่ั เต๋ า
3. มะเขือเทศหัน่ เต๋ า
4. ดอกกะหล่า
5. บรอกโคลี่
6. ซุกินี
7. ต้นกระเทียม
8. ขึ้นฉ่าย
9. น้ ามันมะกอก
10. พริ กไทยดาป่ น
11. น้ าสต๊อกผัก
อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

หม้อ
มีด
เขียง
เครื่ องปั่น

50 กรัม
50 กรัม
20 กรัม
50 กรัม
50 กรัม
50 กรัม
50 กรัม
50 กรัม
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนชา
2 ถ้วยตวง
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ขั้นตอนการทาซุป
 เตรี ยมอุปกรณ์และวัตถุดิบ ได้แก่ ขึ้นฉ่าย แครอทหัน่ เต๋ า หอมหัวใหญ่หน่ั เต๋ า มะเขือเทศหัน่ เต๋ า
ดอกกะหล่า บรอกโคลี่ ต้นกระเทียม
 ซุกินีจะไม่มีไส้จะไม่เหมือนแตงกวาไทย

รูปที่ 4.8 ขั้นตอนการทาซุป
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 ตั้งหม้อใส่ น้ ามันให้ร้อน ใส่ ข้ ึนฉ่าย ต้นกระเทียม หัวหอมใหญ่ ผัดให้มีกลิ่นหอม

รูปที่ 4.9 ขั้นตอนการผัดลูกซุป
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 ใส่ แครอทหั่นเต๋ า หอมหัวใหญ่ห่นั เต๋ า มะเขือเทศหั่นเต๋ า ดอกกะหล่า บรอกโคลี่ ลงในหม้อผัด
ผัดจนนิ่ม แล้วใส่ น้ าสต๊อกผักลงไปต้มจนเปลื่อย
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รูปที่ 4.10 ขั้นตอนการต้มซุป
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 นาไปปั่นให้ละเอียด

รูปที่ 4.11 ขั้นตอนการปั่น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 นาไปกรองใส่ กระชอน
 นาไปใส่ ถว้ ยแล้วตักลูกซุปที่ผดั แยกไว้ใส่ พร้อมเสิ ร์ฟ
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4.2.3 ข้ าวผัดบีทรูท (Beetroot Risotto)

รูปที่ 4.12 ข้าวผัดบีทรู ท
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
วัตถุดิบ
1. อกไก่
2. ข้าว Gallo Risotto
3. บีทรู ท (ชิ้น)
4. ไข่ออนเซน(ไข่แดง)
5. หอมหัวใหญ่หน่ั เต๋ า
6. พริ กหวาน 3 สี
7. แอปเปิ้ ลเขียว
8. แอปเปิ้ ลแดง
9. สับปะรด
10. น้ ามันมะกอก
11. น้ าบีทรู ท
12. เกลือ
13. พริ กไทย

50 กรัม
100 กรัม
50 กรัม
1 ฟอง
10 กรัม
30 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
10 กรัม
10 กรัม

นา้ สลัด (Lemon Dessing)
1. น้ าเลม่อน
2. น้ าเปล่า

100 กรัม
50 กรัม
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3. น้ าผึ้ง
4. มัสตาร์ด
5. น้ ามันมะกอก
6. เกลือ
7. พริ กไทย
อุปกรณ์

30 กรัม
50 กรัม
100 กรัม
5 กรัม
5 กรัม

1. กระทะ
2. มีด
3. เขียง
4. จาน
5. แม่พิมพ์
6. หัวตะกร้อ
7. กะละมังสแตนเลส
ขั้นตอนการทาข้ าวผัดบีทรูท
 อกไก่หมักเกลือพริ กไทย หมักทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมง

รูปที่ 4.13 ขั้นตอนการหมักไก่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
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 เตรี ยมอุปกรณ์ ข้าว Gallo Risotto บีทรู ท ไข่ออนเซน(ไข่แดง) หอมหัวใหญ่หน่ั เต๋ า พริ กหวาน
3 สี แอปเปิ้ ลเขียว แอปเปิ้ ลแดง สับปะรด น้ ามันมะกอก น้ าบีทรู ท

รูปที่ 4.14 จัดเตรี ยมวัตถุดิบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 หัน่ ผักและผลไม้ทุกอย่างให้เป็ นเส้นเท่ากัน แล้วนาไปผัดปรุ งรสด้วยเกลือพริ กไทยเล็กน้อย

รูปที่ 4.15 ขั้นตอนการหัน่ ผลไม้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 นาบีทรู ทไปต้มจนสุ กแล้วปลอกเปลือกนามาหัน่ เป็ นเต๋ า
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รูปที่ 4.16 ขั้นตอนการต้มบีทรู ท
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 ตั้งหม้อใส่ นามันมะกอก ใส่ หอมหัวใหญ่ ใส่ เนื้ อบีทรู ทหั่นเต๋ า ผัดจนกลิ่นหอม แล้วใส่ ขา้ ว
Gallo Risottoลงไป ค่อยๆใส่ น้ าบีรูทลงไปผัดเพื่อเพิม่ สี สนั ให้กบั ข้าว

รูปที่ 4.17 น้ าบีทรู ท
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
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 ผัดจนกลิ่นบีทรู ทหายและผัดให้ขา้ วสุ ก

รูปที่ 4.18 ขั้นตอนการทาข้าวผัดบีทรู ท
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 ระหว่างรอข้าวเริ่ มสุ ก นาไก่ที่เตรี ยมไว้ลงไปซุวี (Sous-Vide)ในน้ าร้อน 3 นาที อย่าต้มนาน
เกินไปไก่จะแห้งและแข็ง

รูปที่ 4.19 การซุวี (Sous-Vide) ไก่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
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 เตรี ยมแม่พิมพ์เพื่อนาข้าวมาจัดใส่ จานนาผักและผลไม้ที่ผดั มาเรี ยงใส่ จาน

รูปที่ 4.20 แม่พิมพ์สาหรับใส่ ขา้ วรี ซอตโต้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 นาแม่พิมพ์ออก แล้วเอาไข่แดงออนเซน ไว้ตรงกลางข้าวที่ผดั ไว้

รูปที่ 4.21 ไข่ออนเซน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
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ขั้นตอนการนา้ สลัด ( Lemon Dessing)
 เตรี ยมน้ าเลม่อน น้ าเปล่า น้ าผึ้ง มัสตาร์ด นามาใส่ กะละมังสแตนเลส แล้วตีดว้ ยตะกร้อ

รูปที่ 4.22 ขั้นตอนการทาน้ าสลัด (Lemon Dessing)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2560)
 ใส่ น้ ามันมะกอกลงไปทีละนิดแล้วค่อยๆปรุ งรสด้วยเกลือ พริ กไทย

4.3 ตารางแสดงราคาต้ นทุนของอาหารชุ ดเพือ่ สุ ขภาพ (Healthy Set Menu)
ตารางที่ 4.3.1 สลัดแซลมอนผักรวม (Fusion Salmon Salad)
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ส่ วนผสม
ปริ มาณ
ใบแว่นแก้ว
50 กรัม
โหระพา
20 กรัม
แตงกวาสไลด์
80 กรัม
แครอทขูดฝอย
20 กรัม
ปลาแซลมอน
100 กรัม
รวมราคาต้นทุน

ราคา/หน่วย
9/100กรัม
60/กก.
100/กก.
80/กก.
1,690/กก.

ราคา (บาท)
4.5
1.2
8
1.6
169
184.3
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ตารางที่ 4.3.2 นา้ จิม้ ซีฟู้ด
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ส่ วนผสม
ปริ มาณ
ราคา/หน่วย
พริ กขี้หนู(สี แดง)
10 กรัม
25/กก.
กระเทียม
10 กรัม
85/กก.
สะระแหน่
10 กรัม
44/กก.
มะนาวเขียว
20 กรัม
450/กก.
เกลือ
5 กรัม
10/กก.
รวมราคาต้นทุน
รวมราคาต้นทุนสลัดแซลมอนผักรวม (184.3+10.59)

ราคา (บาท)
0.25
0.85
0.44
9
0.05
10.59
194.89

จากตารางที่ 4.3.1 และ 4.3.2 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ว่า ต้นทุนของเมนูอาหารชุดเพื่อ
สุ ขภาพ (Healthy Set Menu) เมนูสลัดแซลมอนผักรวม (Fusion Salmon Salad) ราคาต้นทุนรวมคือ
194.89 บาทต่อจาน
ตารางที่ 4.3.3 ซุปแห่ งมิตรภาพ (Friendly Soup)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ส่ วนผสม
ปริ มาณ
ราคา/หน่วย
แครอทหัน่ เต๋ า
50 กรัม
80/กก.
หอมใหญ่หน่ั เต๋ า
50 กรัม
120/กก.
มะเขือเทศหัน่ เต๋ า
20 กรัม
47/กก.
ดอกกะหล่า
50 กรัม
169/กก.
บรอกโคลี่
50 กรัม
139/กก.
ซูกินี
50 กรัม
150/กก.
ต้นกระเทียม
50 กรัม
115/กก.
ขึ้นฉ่าย
50 กรัม
149/กก.
น้ ามันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ
125/250ml
พริ กไทยดาป่ น
1 ช้อนชา
150/กก.
น้ าสต๊อกผัก
2 ถ้วยตวง
รวมราคาต้นทุนซุปแห่งมิตรภาพ (Friendly Soup)

ราคา (บาท)
4
6
0.94
8.45
6.95
7.5
5.75
7.45
7.5
0.75
55.29
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จากตารางที่ 4.3.3 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ว่า ต้นทุนของเมนู อาหารชุ ดเพื่อสุ ขภาพ
(Healthy Set Menu) เมนูซุปแห่งมิตรภาพ (Friendly Soup) ต้นทุนรวมคือ 55.29 บาท ต่อจาน
ตารางที่ 4.3.4 ข้ าวผัดบีทรูท (Beetroot Risotto)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ส่ วนผสม
ปริ มาณ
อกไก่
50 กรัม
ข้าว Gallo Risotto
100 กรัม
บีทรู ท (ชิ้น)
50 กรัม
ไข่ออนเซน(ไข่แดง)
50 กรัม
หอมหัวใหญ่หน่ั เต๋ า
10 กรัม
พริ กหวาน 3 สี
30 กรัม
แอปเปิ้ ลเขียว
10 กรัม
แอปเปิ้ ลแดง
10 กรัม
น้ ามันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ
น้ าบีทรู ท
1 ช้อนโต๊ะ
เกลือ
10 กรัม
พริ กไทย
10 กรัม
สัปปะรด
10 กรัม
รวมราคาต้นทุน
ตารางที่ 4.3.5 นา้ สลัด (Lemon Dessing)

ราคา/หน่วย
215/กก.
172/กก.
120/กก.
12/กรัม
120/กก.
200/กก.
25/160 กรัม
39/160 กรัม
125/250ml
120/กก.
10/กก.
150/กก.
59/กก.

ส่ วนผสม
ปริ มาณ
ราคา/หน่วย
น้ าเลม่อน
100 กรัม
220/กก.
น้ าเปล่า
50 กรัม
7/600ml
น้ าผึ้ง
30 กรัม
195/770 กรัม
มัสตาร์ด
50 กรัม
72.50/255กรัม
น้ ามันมะกอก
100 กรัม
125/250ml
เกลือ
5 กรัม
10/กก.
พริ กไทย
5 กรัม
150/กก.
รวมราคาต้นทุน
รวมราคาต้นทุนข้าวผัดบีทรู ท (Beetroot Risotto) (95.19+68.45)

ราคา (บาท)
10.75
17.2
6
12
1.2
6
1.56
2.25
7.5
1.8
0.1
1.5
0.59
68.45
ราคา (บาท)
22
0.58
7.59
14.22
50
0.05
0.75
95.19
143.64
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จากตารางที่ 4.3.4 และ 4.3.5 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ว่า ต้นทุนของเมนูอาหารชุดเพื่อ
สุ ขภาพ (Healthy Set Menu) เมนูขา้ วผัดบีทรู ท (Beetroot Risotto) ต้นทุนรวมคือ 143.64 บาท ต่อจาน
4.4 สรุปผลการคานวณต้ นทุนของอาหาร
จากตารางที่ 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,4.3.5 สามารถสรุ ปผลของการคานวณต้นทุนของ
เมนูอาหารชุดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) ได้ว่า ราคาต้นทุนรวมทั้งหมดของทั้ง 3 เมนูคือ สลัด
แซลมอนผักรวม (Fusion Salmon Salad) ซุปแห่งมิตรภาพ (Friendly Soup) และข้าวผัดบีทรู ท (Beetroot
Risotto) รวมราคาทั้งหมดเมื่อนามาคิดเป็ น (Potential Cost) 35% จะมีราคาเท่ากับ 1,125.2 บาท ดังนั้น
กาไรเท่ากับ 731.38 บาท

4.5 ตารางแสดงคุณค่ าทางอาหารชุ ดเพือ่ สุ ขภาพ (Healthy Set Menu)
ตารางที่ 4.5.1 ตารางแสดงคุณค่ าทางอาหาร
ลาดับที่
1
2
3

เมนูอาหาร
สลัดแซลมอนผักรวม (Fusion Salmon Salad)
ซุปแห่งมิตรภาพ (Friendly Soup)
ข้าวผัดบีทรู ท (Beetroot Risotto)
รวม

จานวนแคลอรี่
118
270
523
911

จากตารางที่ 4.5.1 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ว่า ราคาต้นทุนรวมทั้งหมดของทั้ง 3 เมนู สรุ ป
ตารางแสดงคุณค่าทางอาหารได้ดงั นี้ เมนูสลัดแซลมอนผักรวม (Fusion Salmon Salad) 118 กิโลแคลอรี่
ต่อจาน เมนูซุปแห่ งมิตรภาพ (Friendly Soup) 270 กิโลแคลอรี่ ต่อจาน เมนูขา้ วผัดบีทรู ท (Beetroot
Risotto) 523 กิโลแคลอรี่ ต่อจาน

4.6 ข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
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จาการที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานอาหารชุ ดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) ได้มีการจัดทา
แบบสอบถามความพึงพอใจของแผนกครัวต่างๆ เพื่อนาผลประเมินผลมาใช้ในการเก็บข้อมูลจานวน 30
ชุด โดยใช้สูตรดังนี้
(ดร.วนิดา เลิศพิพฒั นานนท์: 30-31)
 สูตรการคิดร้อยละ

จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
100
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด

 การหาค่าเฉลี่ย ̅ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์การคิดค่าเฉลี่ย ดังนี้
=

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง แผนก
ตารางที่ 4.6.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
19
11
30

ร้อยละ
63.33
36.67
100.0

จากตารางที่ 4.6.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้เป็ นเพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 63.33 และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 36.67
ตารางที่ 4.6.2 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอายุ
อายุ
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี

จานวน
11
9
2
5

ร้อยละ
36.66
30
6.67
16.67

47
41-45 ปี
มากกว่า 46 ปี
รวม

3
0
30

10
0
100.0

จากตารางที่ 4.6.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่มีอายุ20-25
ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 36.66 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 26-30 ปี และ คิดเป็ นร้อยละ 30 และตามลาดับ
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุปีมีนอ้ ยที่สุด 31-35 คิดเป็ นร้อยละ 6.67
ตารางที่ 4.6.3 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามตาแหน่ ง
ตาแหน่ง
Executive Sous Chef
Sous Chef
Jr.Sous Chef
Chef De Partie
Demi Chef
Commis
Cook Helper
Trainee Chef
รวม

จานวน
1
4
1
3
8
3
8
2
30

ร้อยละ
3.33
13.33
3.33
10
26.67
10
26.67
6.67
100

จากตารางที่ 4.6.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้ งนี้ จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน รองหัวหน้าครัว (Demi Chef) และ ผูช้ ่วยเชฟ (Cook Helper) มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
26.67 รองลงมาเป็ น หัวหน้าครัวแต่ละแผนก (Chef De Partie)และผูช้ ่ ว ยเชฟ (Commis) คิดเป็ นร้อยละ
10 ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามตาแหน่ ง (Executive Sous Chef) และ (Jr.Sous
Chef) น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.33

ตารางที่ 4.6.4 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามแผนก
แผนก

จานวน

ร้อยละ
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ครัวเอเชี่ยน
ครัวหลัก
ครัวเย็นและครัวญี่ปุ่น
ครัวเบเกอร์รี่
รวม

4
9
9
8
30

13.33
30
30
26.67
100

จากตารางที่ 4.6.4 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้จาแนกตามแผนก
ครัวหลัก ครัวเย็นและครัวญี่ปุ่น มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30 รองลงมาครัวเบเกอร์รี่ คิดเป็ นร้อยละ 26.67
ส่ วนครัวเอเชี่ยนตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 13.33

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของอาหารชุดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) การวิเคราะห์ความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยวัดระดับและแสดงผลตั้งแต่ 5-1 คือ ชอบมากที่สุด- ชอบน้อยที่สุด
ตามลาดับ
(บุญชม ศรี สะอาด 2543 :100) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ความหมายค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ชอบมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ชอบมาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ชอบปานกลาง
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ชอบน้อย
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ชอบน้อยที่สุด

ตารางที่ 4.6.5 แสดงระดับของความชอบในอาหารชุ ดเพือ่ สุ ขภาพ
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ค่ าเฉลีย่ ̅

S. D

1. ด้านรสชาติ
2. ด้านสี
3. ด้านเนื้อสัมผัส
4. รู ปลักษณ์ของอาหาร

4.00
3.83
3.53
4.00

0.60
0.80
0.57
0.55

ระดับความ
เห็นชอบ
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก

5. ความคิดสร้างสรรค์
6. ประโยชน์จากอาหาร
7. การจัดจาน
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.33
4.27
3.77
3.96

0.56
0.71
0.91
0.67

ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก

รายละเอียด

จากตารางที่ 4.6.5 ผลสารวจความพึงพอใจพบว่าด้านรสชาติ ด้านสี ด้านกลิ่น ด้านเนื้ อสัมผัส
รู ปลักษณ์ของอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์จากอาหาร การจัดจาน ความชอบโดยรวม หาค่าเลี่ย
โดยรวมซึ่งอยูใ่ นระดับชอบมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.96
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน ปัญหาทีพ่ บ แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ทาเมนูอาหารชุดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) นั้น คณะผูจ้ ดั ทาได้ทา
การปรึ กษาปั ญหากับพนักงานที่ ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญในแผนกครั ว จึ งเล็งเห็ นว่าในแต่ละวันจะมี
วัตถุดิบเหลือใช้จากการจัดไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้าและอาหารกลางวันเป็ นจานวนมาก ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทา
จึงมีแนวคิดที่จะนาวัตถุดิบเหล่านี้ มาประยุกต์ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและลดปั ญหาขยะสดเพื่อลด
ต้นทุนโดยรั งสรรค์เป็ นเมนู อาหารชุ ดเพื่อสุ ขภาพเพื่อเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกให้กบั ทางโรงแรม คณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงได้ลงมือปฏิบตั ิทาเมนู อาหารชุดเพื่อสุ ขภาพได้ทาการทดลองหลายครั้งเพื่อที่ตอ้ งการให้ได้
อาหารเมนู ใหม่ที่สมบูรณ์ และจัดทาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
นาไปแก้ไขปรับปรุ งเป็ นจานวน 30 ชุด ผลการประเมินพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน
1. เวลาการทางานไม่ตรงกัน
2. มีเวลาจากัดในการลงมือปฏิบตั ิโครงงานเพราะงานที่ได้รับมอบหมายมีมากพอสมควร
3. ไม่มีประสบการณ์ดา้ นการผสมเครื่ องปรุ ง
4. การเก็บ รวบรวมเอกสารต่ า งๆ ที่ จ าเป็ นต่ อ การจัด ท าในระบบในครั้ งนี้ ท าได้ย าก
เนื่องจากทางโรงแรมมีเอกสารสาคัญทาให้เกิดความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล
5.1.2.1 อุปสรรค์ ในการทาโครงงาน
ในการทดลองทาครั้งที่ 1 น้ าซุ ปมีความข้นเกินไป เมนูขา้ วผัดบีทรู ทผักดิบ
และราดน้ าซอสน้อยจนเกินไป เมนูสลัดเนื้อปลาแซลมอนไม่มีรสชาติ
5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทาโครงงาน
1. ควรขออนุญาตจากหัวหน้าแผนกและบอกกล่าวถึงความจาเป็ นในการทาโครงงาน
2. ควรหาเวลาว่างเพื่อปฏิบตั ิโครงงาน
3. เรี ยนรู ้และหาข้อมูลการผสมเครื่ องปรุ งจากอินเตอร์เน็ต (Internet) เพิ่มเติม
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ด้ านความรู้
 จาการฝึ กงานในโรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ(The Sukhothai Bangkok)ได้ช่วย
ส่ งเสริ มทักษะในด้านความรู ้ การสร้ างความคุ น้ เคย การปรั บตัว การสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน และการทางานเป็ นทีม
5.2.1.2 ด้ านทักษะ
 ได้ฝึกความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความตรงต่อเวลา
 ฝึ กการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การกล้าตัดสิ นใจด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าทา
และกล้าแสดงออก
 ทักษะในการทางานรวดเร็ วขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ในช่วงแรกคณะผูจ้ ดั ทายังไม่ค่อยรู ้เกี่ยวกับระบบงานในแผนกครัวจึงปรับตัวไม่ทนั
และทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
2. สื่ อสารกับลูกค้าต่างชาติไม่ค่อยเข้าใจ เนื่องจากลูกค้ามีหลากหลายประเทศ ซึ่งภาษาแต่
ละสาเนียงไม่เหมือนกัน บางทีตอ้ งมีการใช้ภาษากายเป็ นตัวช่วยในการสื่ อสาร
3. ทาออมเล็ตไม่เป็ นเพราะไม่ได้รับการเรี ยนทางด้านนี้ จึ งควรเพิ่มทักษะด้านการทา
ออมเล็ตหรื อการทาเมนูไข่ต่างๆ ซึ่งควรจะมีเพราะการทาไลน์บุฟเฟ่ ต์ตอ้ งเจอ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาควรปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการอย่าง
เคร่ งครัด และปฏิบตั ิงานอย่างมีสติและควรปรึ กษาพี่เลี้ยง
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของอาหารชุดเพือ่ สุ ขภาพ (Healthy Set Menu)
คาชี้ แจง แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการประกอบการศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี คณะศิล ป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ดว้ ยข้อมูล
ที่ เป็ นจริ ง เพื่ อความสมบู รณ์ ใ นโครงงาน ทั้ง นี้ ข้อมู ล จากแบบสอบถามดังกล่ าวจะถู ก เก็ บ เป็ น
ความลับและจะใช้ในโครงงานนี้เท่านั้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง

ที่ตรงตามความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่าน

1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
20-25 ปี
31-35 ปี
41-45 ปี

26-30 ปี
36-40 ปี
มากกว่า 46 ปี

3. ตาแหน่ง…………………………… (โปรดระบุ)
4. แผนก …………………………….... (โปรดระบุ)
ตอนที่ 2 ประเมินระดับความพึงพอใจของอาหารชุดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu)
คาชี้แจง กรุ ณาทดสอบอาหารแล้วให้คะแนนตามความรู้สึกของท่านให้มากที่สุด โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้
5 = ชอบมากที่สุด 4 = ชอบมาก 3 = ชอบปลานกลาง 2 = ชอบเล็กน้อย 1 = ชอบน้อที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของอาหารชุดเพื่อ
สุ ขภาพ(Healthy Set Menu)
1.ด้านรสชาติ
2.ด้านสี
3.ด้านเนื้ อสัมผัส
4.รู ปลักษณ์ของอาหาร
5.ความคิดสร้างสรรค์
6.ประโยชน์จากอาหาร
7.การจัดจาน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
คาชี้แจง ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

ภาคผนวก ข
การปฏิบัติงาน

เตรี ยมอาหารบุฟเฟ่ ต์ช่วงเช้า

เมนูพิเศษของครัวหลัก

เมนูพิเศษของครัวเย็น

ภาพขณะทาออมเล็ตตามที่แขกสั่งแล้วเสิ ร์ฟให้แขก

ภาพการจัดเตรี ยมไลน์ปั่นน้ าตอนเช้า

จัดเตรี ยมผักโขมและพริ กหวานไว้ขายออมเล็ต

จัดเตรี ยมสเตชัน่ พาสต้าบุฟเฟ่ ต์อาหารกลางวัน

ไลน์บุฟเฟ่ ต์ Sunday Brunch ของครัวเย็น

ไลน์บุฟเฟ่ ต์ Sunday Brunch ของครัวหลัก

จัดตกแต่งสเตชัน่ ชุปล๊อบสเตอร์และซุปเห็ด

ยืนสเตชัน่ ซุป

ออกสเตชัน่ พาสต้างานแต่งห้องบอลรู ม

เตรี ยมออกเซ็ทงานเลี้ยงอาหารไทย 200 ชุด

ยืนสเตชัน่ พาสต้างานแต่ง

อบรมการทาเมนู A La Cate

เก็บตลาดและล้างตูผ้ กั ที่บูชเช่อ

ตรวจเยีย่ มการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาฝึ กงานโรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

โครงงานนีม้ ปี ระโยชน์ ต่อสถานประกอบการอย่ างไร
โครงงานเมนู อาหารชุ ดเพื่ อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) มี ประโยชน์ต่อโรงแรมสุ โขทัย
กรุ งเทพฯ เป็ นอย่างมากเพราะในเมนูน้ ี มีผกั ที่หลากหลายชนิ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักสี เขียวในผัก
ประกอบไปด้วยคลอโรฟิ ลล์ มีสารต้านอนุ มูลอิสระ วิตามินอีและยังช่ วยควบคุมสมดุลของระดับ
แคลเซี ยมอีกด้วย ซึ่ งเหมาะกับกลุ่มลูกค้า เพราะเมนูน้ ี ไม่ค่อยมีไขมันเน้นอาหารที่เป็ นกากใยและ
โปรตีน ในแต่ละวันลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าที่ชอบทานผักค่อนข้างเยอะ เมนูน้ ี จึงสามารถนามา
ขายได้จริ งเพราะเป็ นเมนู ที่รังสรรค์จากการนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นอาหารเมนูใหม่และ
ยังช่วยลดต้นทุนให้แก่ทางโรงแรมได้อีกด้วย

…………………………….
(นางสาวธัญจิรา พินสุ วรรณ์)

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ
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บทคัดย่ อ
โรงแรมสุ โ ขทัย กรุ งเทพฯ(The Sukhothai
Bangkok) เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้ง อยู่บ น ย่า น
ธุ รกิ จ และเป็ นกลุ่ ม ในโรงแรมคอลเลคชั่น ต้น แบบ
ภายใต้แบรนด์สุโขทัย ซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความแตกต่างและความสวยงามทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ที่มีตน้ กาเนิดมาจากเมืองสุโขทัย
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงการได้เข้ารับการ
ฝึ กปฏิ บัติสหกิ จศึ กษา ณ โรงแรมสุ โขทัย กรุ งเทพฯ
(The Sukhothai Bangkok) ในแผนกครั ว โดยได้รั บ
มอบหมายให้ดู แลฝ่ ายบุ ฟ เฟ่ ต์อาหารเช้าและอาหาร
กลางวัน คณะผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นว่ามีวตั ถุดิบเหลือใช้จาก
การจั ด ไลน์ บุ ฟ เฟ่ ต์ เ ป็ นจ านวนมากจึ ง ได้ คิ ด หา
แนวทางในการลดต้นทุนเพื่อช่วยลดการ

ทิ้ งอาหารที่ เหลื อจากไลน์บุ ฟเฟ่ ต์ให้แก่ ทางโรงแรม
ทั้งยังเป็ นทางเลื อกใหม่ให้แก่ สถานประกอบการใน
การส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดี โดยการรังสรรค์
เป็ นชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) ซึ่ ง
ราคาต้นทุนรวมทั้งหมด 3 เมนูเท่ากับ393.82 บาท เมื่อ
น ามาคิ ด เป็ น (Potential Cost) 35% จะมี ร าคาเท่ ากับ
1,125.2 บาท ดังนั้นกาไรเท่ากับ 731.38 บาท หลังการ
ทดลองได้มีการทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจของเมนูดงั กล่าวโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านอาหารในแผนกครั ว จ านวน 30 ชุ ด
ผลการประเมินความเห็นชอบต่อโครงการอยูใ่ นระดับ
มาก จึงสรุ ปได้วา่ โครงการนี้สามารถทาได้จริ ง แต่ทว่า
จาเป็ นต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและยอมรับจาก

หั ว หน้ า เชฟ (Head Chef) และผู ้ บ ริ ห ารของท าง
โรงแรม
คาสาคัญ : อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Set Menu)
Abstract

2. เพื่ อ เป็ น ท าง เลื อ ก ใ ห ม่ ให้ แ ก่ ส ถ าน
ประกอบการ
3. เพื่อส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดี
4. เพื่อลดขยะสดในไลน์บุฟเฟ่ ต์
5. เพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่สถาประกอบการ

The Sukhothai Bangkok is a five-star hotel
located at the heart of economic area of Bangkok,
and is one of the first of the collection brand of
Sukhothai which each hotel reflects its uniqueness of
captivated culture of Sukhothai kingdom, an ancient
capital of Thailand.

ขอบเขตของโครงงาน

Owing to participation of internship at The
Sukhothai Bangkok in the department of food and
beverage concerning of buffet lines for both
breakfast and lunch, it is noticeable that there are
numbers of wasted food from the lines. To help
minimizing the number of waste as well as to provide
a new choice of healthy food to the hotel, the authors
had an idea of turning the waste to healthy set menus.
The overall cost of the three menus is 393.82 baht.
When calculated to the potential cost of 35%, the
price will be 1,125.2 baht. Hence, there will be
731.38 baht. After the launching of the menus,
satisfactory questionnaires were given to 30 of food
professionals within the department. The result
showed the satisfaction at the average level of very
much. It is concluded that this project can be
materialize in the future: however, approval from the
Head Chef and the Board of the hotel are required to
do so.

ขอบเขตด้ านเวลา

Key word : Healthy Set Menus
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่ อ น าวัต ถุ ดิ บ ที่ เหลื อ จากไลน์ บุ ฟ เฟ่ ต์เช้า
และกลางวันมาแปรรู ปเป็ นเมนูใหม่

ประชากร
พนั ก งานผู ้เชี่ ย วชาญด้า นอาหารจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารแผนก
ครัวในโรงแรมสุโขทัยฯ (The Sukhothai Bangkok)

จัดทาโครงงานตั้งแต่ 8 มกราคม 2561 – 30
เมษายน 2561
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การแปรรู ป วัตถุ ดิบ งานที่ เหลื อใช้จากไลน์
บุฟเฟ่ ต์เช้าและกลางวันมาสร้างสรรค์อาหารเมนู ใหม่
ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพและสามารถสร้ างรายได้
ให้แก่สถานประกอบการ
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ศึ ก ษาและหาข้ อ มู ล ที่ โรงแรมสุ โขทั ย
กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้เพิ่มทางเลือกด้านอาหารให้กบั ลูกค้าที่
ดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ช่วยสร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการ
3. ทาให้ของที่เหลือใช้จากไลน์บุฟเฟ่ ต์นากลับ
มาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4. ทาให้รู้ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ
5. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคต

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินเริ่ มตั้งแต่ 8 มกราคม ถึง 30
เมษายน 2561 ดังต่อไปนี้
1. เริ่ มสังเกตปั ญหาที่จะทามาทาหัวข้อ

โครงงาน

2. เริ่ มเขียนโครงร่ างและนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ข้อคาแนะนาในการทาโครงงานและรอที่ปรึ กษา
พิจารณาผล

ขั้นตอนการทานา้ จิม้ ซีฟู้ด
 เตรี ยมพริ ก กระเทียม สะระแหน่ น้ ามะนาว
เกลือ
 นาที่เตรี ยมทั้งหมดใส่เครื่ องปั่ น จากนั้นปั่ น
ให้ละเอียดแล้วใส่ถว้ ยไว้
ขั้นตอนการทาซุปแห่ งมิตรภาพ

3. กาหนดหัวข้อเพื่อหาข้อมูล
4. เริ่ มเก็บของในไลน์ที่เหลือใช้ที่จะทาโครงงาน
5. ทาการทดลองเซ็๖เมนูอาหารเพื่อที่จะได้ไป
ปรับปรุ งรสชาติ
6. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามจานวน 30
ชุด ในแผนกครัวทั้งหมด
7. สรุ ปผลและเขียนรายงาน
8. จัดทาเอกสารและนาเสนอโครงงาน
อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาโครงงาน
1. มีด
2. หม้อ
3. กระทะ
4. กระชอน
5. เครื่ องปั่ น

 ตกแต่งจานด้วยใบแว่นแก้ว ดอกอัญชัน
ดอกพวงชมพู และซอสน้ าจิ้มซีฟู้ด

6. เขียง
7. จาน
8. ช้อน
9. เครื่ องสไลด์
10. แม่พิมพ์

ขั้นตอนการทา สลัดแซลมอน
 จัดเตรี ยมวัตถุดิบ ได้แก่ ใบแว่นแก้ว
โหระพา แตงกวาสไลด์ แครอทขูดฝอย
ปลาแซลมอน
 นาแตงกวาไปสไลด์ บางๆ เบอร์ 15
 วิธีการม้วนโรล นาแตงกวายัดไส้ดว้ ยใบ
โหระพา ใบแว่นแก้ว ใบสาระแหน่ และ
แซลมอนที่คลุกเคล้าด้วยน้ าจิ้มซีฟดู้

 เตรี ยมอุปกรณ์และวัตถุดิบ ได้แก่ เซเลอรี่
แครอทหัน่ เต๋ า หอมหัวใหญ่หน่ั เต๋ า มะเขือ
เทศหัน่ เต๋ า ดอกกะหล่า บรอกโคลี่ ต้น
กระเทียม
 ซุกินีจะไม่มีไส้จะไม่เหมือนแตงกวา
 ตั้งหม้อใส่น้ ามันให้ร้อน ใส่ข้ ึนฉ่าย ต้น
กระเทียม หัวหอมใหญ่ ผัดให้มีกลิ่นหอม
 ใส่แครอทหัน่ เต๋ า หอมหัวใหญ่หน่ั เต๋ า
มะเขือเทศหัน่ เต๋ า ดอกกะหล่า บรอกโคลี่ ลง
ในหม้อผัด ผัดจนนิ่ม แล้วใส่น้ าสต๊อกผักลง
ไปต้มจนเปลื่อย
 แล้วนาไปปั่ นให้ละเอียด
 แล้วนาไปกรองใส่กระชอน
 นาไปใส่ถว้ ยแล้วตักลูกซุปที่ผดั แยกไว้ใส่
พร้อมเสิ ร์ฟ
ขั้นตอนการทาข้ าวผัดบีทรู ท
 อกไก่หมักเกลือพริ กไทย หมักทิ้งไว้ 1
ชัว่ โมง
 เตรี ยมอุปกรณ์ ข้าว Gallo Risotto บีทรู ท ไข่
ออนเซน(ไข่แดง) หอมหัวใหญ่หน่ั เต๋ า พริ ก
หวาน 3 สี แอปเปิ้ ลเขียว แอปเปิ้ ลแดง
สับปะรด น้ ามันมะกอก น้ าบีทรู ท
 หัน่ ผักและผลไม้ทุกอย่างให้เป็ นเส้นเท่ากัน
แล้วนาไปผัดปรุ งรสด้วยเกลือพริ กไทย
เล็กน้อย

 นาบีทรู ทไปต้มจนสุกแล้วปลอกเปลือก
นามาหัน่ เป็ นเต๋ า
 ตั้งหม้อใส่นามันมะกอก ใส่หอมหัวใหญ่ ใส่
เนื้อบีทรู ทหัน่ เต๋ า ผัดจนกลิ่นหอม แล้วใส่
ข้าว Gallo Risottoลงไป ค่อยๆใส่น้ าบีรูทลง
ไปผัดให้มีสี
 ผัดจนกลิ่นบีทรู ทหาย ใส่น้ าสต๊อกผักลงไป
ทีละนิด ผัดจนข้าวสุก
 ระหว่างรอข้าวเริ่ มสุก นาไก่ที่เตรี ยมไว้ลง
ไปซุว(ี Sous-Vide)ในน้ าร้อน 3 นาที อย่าต้ม
นานเกินไปไก่จะแห้งและแข็ง
 เตรี ยมแม่พิมพ์เพื่อนาข้าวมาจัดใส่จาน แล้ว
นาผักและผลไม้ที่ผดั มาเรี ยงใส่จาน
ขั้นตอนการนา้ สลัด
 เตรี ยมน้ าเลมอน น้ าเปล่า น้ าผึ้ง มัสตาร์ด
นามาใส่กะละมังสแตนเลส แล้วตีดว้ ย
ตะกร้อ
 ใส่น้ ามันมะกอกแล้วตีต่อ ค่อยๆใส่ทีละนิด
แล้วปรุ งรสด้วยเกลือ พริ กไทย
สรุปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ทาเมนูอาหารชุดเพื่อสุขภาพ
(Healthy Set Menu) นั้น คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการปรึ กษา
ปั ญหากับพนักงานที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญในแผนก
ครัว จึงเล็งเห็นว่าในแต่ละวันจะมี วัตถุดิบเหลือใช้จาก
การจัดไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้าและอาหารกลางวันเป็ น
จานวนมาก ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะนา
วัตถุดิบเหล่านี้มาประยุกต์ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และลดปั ญหาขยะสดโดยรังสรรค์เป็ นเซตเมนูอาหาร
ชุดเพื่อสุขภาพเพื่อเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้กบั ทาง
โรงแรม และวางขายในเมนูอาหารกลางวัน คณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงได้ลงมือปฏิบตั ิทาเมนูอาหารชุดเพื่อสุขภาพ
ได้ทาการทดลองหลายครั้งเพื่อที่ตอ้ งการให้ได้อาหาร
เมนูใหม่ที่สมบูรณ์ และจัดทาแบบสอบถามเพื่อเก็บ
ข้อมูลและความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนาไป

แก้ไขปรับปรุ ง เป็ นจานวน 30 คน ผลการประเมิน
พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ
กิตติกรรมประกาศ
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานใน
โครงงานสหกิจศึกษาที่โรงแรมสุโขทัยกรุ งเทพฯ (The
Sukhothai Bangkok) ตั้งแต่วนั ที่ 8 มกราคม ถึงวันที่
30 เมษายน 2561 ส่งผลให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้
และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสาหรับ
โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้เพราะการ
สนับสนุนจากพนักงานทุกท่านในแผนกครัวต่างๆ
การทางานจริ งซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ น
อย่างสูง
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์ (ไวนิล)

เมนูอาหารชุดเพือ่ สุขภาพ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

(Healthy Set Menu)

สลัดแซลมอนผักรวม นาแตงกวาสไลด์มว้ นด้วยแครทขูด

ภาควิชาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ฝอยใบแว่นแก้วโหระพาและเนื้ อปลาแซลมอนที่ คลุกเคล้า

นางสาวนางนุสบา มาลาโกน
นางสาวกาญจนา วิริยะช่ วงโชติ

ซุปแห่ งมิตรภาพ นาผักที่ เตรี ยมไว้มาผัดจนนิ่ มใส่ น้ าลงไป

นายทศพร อ่ วมปริก

ต้มจนเปลื่อยและนาไปปั่ นให้ละเอียดกรองด้วยกระชอน

อาจารย์ นันทินี ทองอร

ข้ าวผัดบี ทรู ท ผัดบี ทรู ทกับหอมหัวใหญ่ให้มีกลิ่นหอมใส่

หนักงานทีป่ รึกษา ธัญจิรา พินสุวรรณ์
โรงแรมสุ โขทัย กรุงเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)
คณะผู ้จัด ท าเล็ งเห็ น ว่ามี ว ตั ถุ ดิ บ เหลื อ ใช้จ ากการ
จัดไลน์บุฟเฟ่ ต์เป็ นจานวนมากจึงได้คิดหาแนวทางการแก้ไข
เพื่ อลดปริ มาณขยะสดทั้งยังเป็ นทางเลื อ กใหม่ ให้แก่ สถาน
ประกอบการในส่ งเสริ ม ให้ผูบ้ ริ โภคมี สุขภาพที่ ดี โดยการ
รังสรรค์เป็ นชุดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Set Menu)
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน


ด้วยน้ าจิ้มซีฟดู้

เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์เช้าและ
กลางวันมาแปรรู ปเป็ นเมนูใหม่



เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้แก่สถานประกอบการ



เพื่อส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดี



เพื่อลดขยะสดในไลน์บุฟเฟ่ ต์

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิ บัติงานในแผนกครั วหลัก(Main Kitchen)และ
ครัวเย็น(Clod Kitchen) ทาหน้าที่ยืนหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์และให้
คาแนะนาแขกที่มารับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวัน

ข้าวรี ซอสโต้แล้วเติมน้ าบีทรู ทให้ขา้ วมีสีใส่น้ าสต็อกผัดจน
ข้าวสุกและนาผักเครื่ องเขียงไปผัด

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
 ทาให้เพิ่มทางเลือกด้านอาหารให้กบั ลูกค้าที่ดูแล
สุขภาพ
 ช่วยสร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการ
 ทาให้ของที่ เหลื อใช้จากไลน์บุฟ เฟ่ ต์น ากลับมา
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
 เพื่ อ ใช้เป็ นแนวทางในการประกอบอาชี พ ใน
อนาคต
สรุปผลการทาโครงงาน
หลังการทดลองได้มี การท าแบบสอบถามเพื่ อ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของเมนู ดั ง กล่ า วโดยการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารในแผนกครั ว
จานวน 30 ชุด ผลการประเมินความเห็นชอบต่อโครงการ
อยูใ่ นระดับมาก จึงสรุ ปได้วา่ โครงการนี้ สามารถทาได้จริ ง
แต่ทว่าจาเป็ นต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและยอมรับจาก
หัวหน้าเชฟ (Head Chef) และผูบ้ ริ หารของทางโรงแรม

ภาคผนวก ฉ
ประวัติคณะผู้จัดทา

ประวัติคณะผู้จัดทา

รหัสนักศึกษา : 5704400030
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวนุสบา มาลาโกน
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 5/1 หมู่ 8 ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

เบอร์ ติดต่อ

: 097-9962353

ผลงาน

: โครงงานสหกิ จศึกษา เรื่ อง อาหารชุ ดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) โรงแรม
สุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)

รหัสนักศึกษา : 5704400063
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกาญจนา วิริยะช่วงโชติ
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 59 หมู่.1 ต.หนองกระทุ่ม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140

เบอร์ ติดต่อ

: 082-2905699

ผลงาน

: โครงงานสหกิ จศึกษา เรื่ อง อาหารชุ ดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) โรงแรม
สุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)

รหัสนักศึกษา : 5802000004
ชื่อ – นามสกุล : นายทศพร อ่วมปริ ก
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 394/3 ถ.ประชาธิปไตย แขวง บ้านพานถาม เขต พระนคร จังหวัดกรุ งเทพ 10200

เบอร์ ติดต่อ

: 082-4442262

ผลงาน

: โครงงานสหกิ จศึกษา เรื่ อง อาหารชุ ดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) โรงแรม
สุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)

ประวัตคิ ณะผู้จดั ทา

รหัสนักศึกษา : 5704400030
ชื่อ – นามสกุล : นางสาว นุสบา มาลาโกน
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 5/1 หมู่ 8 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิ น จ.พิจิตร 66110

เบอร์ติดต่อ

: 097-9962353

ผลงาน

: โครงงานสหกิจศึกษา เรื่ อง อาหารชุดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) โรงแรม
สุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)

รหัสนักศึกษา : 5704400063
ชื่อ – นามสกุล : นางสาว กาญจนา วิริยะช่วงโชติ
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 59 หมู่.1 ต.หนองกระทุ่ม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140

เบอร์ติดต่อ

: 082-2905699

ผลงาน

: โครงงานสหกิจศึกษา เรื่ อง อาหารชุดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) โรงแรม
สุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)

รหัสนักศึกษา : 5802000004
ชื่อ – นามสกุล : นายทศพร อ่วมปริ ก
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 394/3 ถ.ประชาธิปไตย แขวง บ้านพานถาม เขต พระนคร จังหวัดกรุ งเทพ 10200

เบอร์ติดต่อ

: 082-4442262

ผลงาน

: โครงงานสหกิจศึกษา เรื่ อง อาหารชุดเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Set Menu) โรงแรม
สุ โขทัย กรุ งเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)

