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บทคัดย่อ 

    

 การทาํโครงงานเร่ืองเครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

เพิ่มผลิตภณัฑท์างสุขภาพในรูปแบบใหม่ โดยมีการนาํเครปมาผสมผสานกบัตวัซอสมิกซ์เบอร่ี เพื่อ

เป็นการเนน้ให้เห็นถึงอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ และยงัรวมไปถึงการนาํเอาผกัสลดัท่ีเหลือใชม้าทาํ ซ่ึง

เป็นการช่วยลดขยะให้กบัทางแผนกครัวเยน็ของโรงแรม เจดบับลิวแมริออท กรุงเทพ สุขมุวิท ( JW 

Marriott Bangkok Sukhumvit ) ได ้

 หลังจากท่ีได้ทาํเมนูเครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี( Tuna Crape Roll Salad 

with Mixed Berry Yogurt Sauce ) ผูจ้ดัทาํได้ทาํการสํารวจความคิดเห็น โดยจดัทาํแบบสอบถาม

ออนไลน์เพื่อวดัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง เป็นจาํนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า มีความพึง

พอใจรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุดในดา้นสีสันของอาหาร รสชาติ เมนูทางเลือกดา้นสุขภาพ ความเขน้ม

ขน้ของซอส เน้ือสัมผสั ความคิดสร้างสรรค ์และสามารถนาํไปต่อยอดเป็นธุรกิจ ดงันั้นจึงสรุปได้

วา่ โครงงานเครปสลดัโรล ซอสมิกซ์เบอร์ร่ีโยเกิร์ต มีความพึงพอใจรวมอยูท่ี่ 4.39 ซ่ึงเป็นระดบัมาก

ท่ีสุด 

 

คําสําคัญ : สลดัโรล / ซอสมิกซ์เบอร์ร่ี / โยเกร์ิต 
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Abstract 

 

The production of  Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce  project This 

time, it aims to add health products in new ways. The crepes are combined with the mixed berry 

sauce. To highlight healthy foods and also to use the remaining salad vegetables, which reduces 

waste to the cold kitchen department of JW Marriott Bangkok Sukhumvit. 

After getting the Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce  the authors 

conducted a survey. By conducting an online questionnaire to measure the satisfaction of a 

sample of 3 0  people. Overall satisfaction was at the highest level in terms of food colour, taste, 

menu and healthy options. The consistency of the sauce, the texture, the creativity. and can be 

further developed into a business Therefore, it can be concluded that Crepe Salad Roll Project 

Mixed Berry Yogurt Sauce Total satisfaction was 4.39. 

 

Keywords; Roll Salad / Mix berry / yogurt Sauce 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัโลกเรามีการรังสรรคอ์าหารออกมามากมายหลายแบบจึงทาํให้เกิดเมนูใหม่ๆ

ข้ึนมานับไม่ถว้น  อาหารแต่ละประเภทนั้นสามารถนาํมาผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั อาทิ เช่น 

อาหารคาวสามารถทาํเป็นอาหารหวานหรืออาหารหวานสามารถทาํเป็นอาหารคาวได ้จึงทาํใหเ้กิด

เมนูท่ีแปลกใหม่ข้ึนมา จากการท่ีได้เขา้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ท่ีโรงแรม เจดับบลิวแมริออท 

กรุงเทพ สุขมุวิท ( JW Marriott Bangkok Sukhumvit ) ในแผนกครัวเยน็ซ่ึงเป็นแผนกท่ีทาํเก่ียวกบั

เมนูท่ีไม่ผา่นความร้อน เช่น พวกสลดั แซนวิช เครป วอฟเฟิล และแพนเคก้นั้น ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดมี้

ความคิดท่ีจะนาํเอาอาหารเหล่าน้ีมาประยกุตท์าํเป็นอาหารคาว โดยการนาํเอาผกัสลดัและม้ิกซ์เบอร์

ร่ีมารังสรรคเ์ป็นเมนูใหม่ เน่ืองจากผกัสลดัในแผนกจะมีเหลือท้ิงเป็นจาํนวนมากในแต่ละวนั รวม

ไปจนถึงม้ิกซ์เบอร์ร่ีท่ีไม่ค่อยมีลูกคา้สัง่จึงทาํใหเ้หลือคา้งในสตอ็ก 

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงไดป้รึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาว่าจะเอาผกัสลดัและม้ิกซ์เบอร์ร่ีมาทาํเป็น

เมนูใหม่เพี่อเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้โดยจะนาํผกัสลดัเหล่าน้ีมามว้นกบัเครปใหเ้ป็นสลดัโรลโดย

มีการใส่ไส้ท่ีเป็นทูน่าผสมกบัซอสท่ีทาํมาจากม้ิกซ์เบอร์ร่ีผสมกรีกโยเกิร์ต ซ่ึงสามารถนาํซอสตวัน้ี

มาทาํเป็นนํ้าสลดัไดด้ว้ย ซอสตวัน้ีจะเป็นตวัช่วยเพิ่มรสชาติใหก้บัสลดัโรลใหมี้ความอร่อยเพิ่มมาก

ข้ึน การทาํสลดัโรลตวัน้ีถือว่าเป็นตวัช่วยเพิ่มมูลค่าในการขายสลดัโรลรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ไปทาง

สุขภาพใหก้บัทางโรงแรม และท่ีสาํคญัยงัช่วยลดขยะสดจาํพวกผกัสลดัและผลไมท่ี้คา้งสตอ็กใหก้บั

โรงแรมไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อเพิ่มผลิตภณัฑท์างสุขภาพในการทาํสลดัโรลรูปแบบใหม่ 

1.2.2 เพื่อศึกษาการทาํนํ้าซอสหรือนํ้าสลดัผลไมเ้พื่อสุขภาพ 

             1.2.3 เพื่อเป็นการลดขยะจาํพวกผกัสลดัและผลไมส้ดในแผนกครัวเยน็ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  

1.3.1 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการทาํสหกิจคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัทาํไดร้วบรวมขอ้มูลภายใน

เขตภาษีเจริญ 
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1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 

  ประชากรในเขตภาษีเจริญและนกัศึกษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยัสยาม 

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  วนัท่ี 1 มิถุนายน   ถึง วนัท่ี 10   กนัยายน 2564  

1.3.4 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั วตัถุดิบ อายุการใชง้านของวตัถุดิบท่ีนาํมา

ประกอบอาหาร วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงขั้นตอน และวิธีการทาํจากเวบ็ไซต ์ หนงัสือตาํราอาหาร 

บทความท่ีเก่ียวขอ้ง และคาํปรึกษาจากพนกังานแผนกครัวเยน็ โรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพ 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 เพื่อเป็นการสร้างสรรคเ์มนูใหม่ๆจากวตัถุดิบท่ีเหลือท้ิง 

1.4.2 เพื่อนาํไปต่อยอดในการทาํเป็นธุรกิจในอนาคตได ้

1.4.3 สามารถเป็นเมนูทางเลือกดา้นสุขภาพใหก้บัทางโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน 

 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ :โรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรุงเทพ ( JW  Mariott Hotel Bangkok ) 

ที่ตั้งสถานระกอบการ:เลขท่ี 4 ถ. สุขมุวิท แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

หมายเลขโทรศัพท์: 02-6567700  

Website: https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที ่2.1 : โรงแรมเจดบับลิวแมริออท กรุงเทพ ( JW Marriott Bangkok) 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/ 

2.1.1 ประวตัิความเป็นมาของโรงแรม 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปทิ ่2.2 : สญัลกัษณ์ ของโรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรุเทพ (JW Marriott Bangkok 

ทีม่า: https://www.theerawan.com/th/our_business/hotels_resorts/jw_marriott

https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/
https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/
https://www.theerawan.com/th/our_business/hotels_resorts/jw_marriott
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โรงแรมเจดบับลิวแมริออท กรุงเทพ ( JW Marriott Bangkok) เป็นโรงแรมหน่ึงในเครือ

โรงแรมขนาดใหญ่ของมาริออท ในกรุง วอชิงตนั ดี.ซี. ( Washington D.C ) เมืองหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งข้ึนโดย จอร์น วิลลาร์ด ในวนัท่ี  20 พฤษภาคม พ.ศ.2470 เป็นโรงแรมระดบั 5 

ดาว ความเจริญเติบโตของบริษทั พุ่งสูงถึง 7.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ และสามารถขยายสาขา

โรงแรมกวา่ 100 แห่งภายในระยะเวลา 25 ปี พร้อมกบัจาํนวนพนกังานท่ีเพิ่มข้ึน เจดบับลิวแมริออท 

เป็นบริษทัท่ีไดช่ื้อวา่มีการบริหารงานดีท่ีสุด ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในปี พ.ศ.2550 แมริออท 

ไดเ้ปิดโรงแรมในเครือกวา่3,000 แห่ง และในปัจจุบนัแมริออทไดก่้อตั้งข้ึนมาทั้งหมดเป็นระยะเวลา 

87 ปี โดยมีโรงแรมในเครือทัว่โลกกว่า4,200 แห่ง รวม 76 ประเทศทัว่โลก  การออกแบบโรงแรม

เน้นเร่ืองความสะดวกสบายสําหรับ ผูท่ี้มาเป็นครอบครัว รวมถึง นักธุรกิจท่ีเขา้มาพกัภายใน

โรงแรม 

โรงแรมเครือแมริออทในประเทศไทยภายใตช่ื้อ เจดบับลิวแมริออท( JW Marriott ) มีอยู่

ทั้ งหมด 3 แห่ง คือ จังหวดักรุงเทพมหานคร พงังา และ ภูเก็ต  ซ่ึงโรงแรมเจดับบลิวแมริออท 

กรุงเทพ ( JW Marriott Bangkok )ไดเ้ปิดบริการในวนัท่ี 5กนัยายน พ.ศ.2540 โรงแรมแห่งน้ี ตั้งอยู่

ใจกลางแหล่งธุรกิจสําคัญบนถนนสุขุมวิท ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต มีการดูแลการ

บริหารงานโดย บริษทัดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยรอบบริเวณโรงแรมมีสถานท่ีสําคญั

ต่างๆมากมายใหผู้ท่ี้เขา้มาพกัเดินทางไปพกัผอ่นหรือติดต่อใชบ้ริการศูนยร์าชการต่างๆไดต้ามความ

ตอ้งการไม่วา่จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ สถานทูต หรือ สถานพยาบาล เป็นตน้ มีการออกแบบโดยการ

คาํนึงถึงความสะดวกสบายของผูท่ี้เขา้มาพกัเป็นหลกั 

 

2.1.2 แผนทีส่ถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 : แผนท่ีของโรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรุงเทพ ( JW Marriott Bangkok) 

  ทีม่า :https://www.theerawan.com/th/contact/hotels_resorts 

 

 

 

https://www.theerawan.com/th/contact/hotels_resorts


 

2.2 ลกัษณะการประกอบการและผลติภัณฑ์หลกัขององค์กร 

  หอ้งพกัของโรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรุงเทพ ( JW Marriott Bangkok)  มี

จาํนวนหอ้งพกัทั้งหมด 441 หอ้ง มีรูปแบบหอ้งทั้งหมด 6 แบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 2.2.1 ดีลกัซ์ รูม ( Delux Room ) 

               เป็นห้องพกัขนาดมาตรฐาน มีพื้นท่ี 34 ตารางเมตร พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก

ในหอ้ง  เช่น Room Service 24 ชัว่โมง Internet Wireless ฟรี และ Minibar เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.4: หอ้งดีลกัซ์ รูม ( Delux Room ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

2.2.2 ห้องพรีเมียร์ ( Premier Room ) 

           หอ้งพกัตั้งอยูบ่นชั้นสูง พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกดงัน้ี บตัรโดยสารBTS แบบ1

วนั บริการซกัรีดฟรี 3 ช้ิน check-out ล่วงเวลาไดจ้นถึง 14:00 น. 

 

 
 

รูปที ่ 2.5 : หอ้งพรีเมียร์ ( Premier Room ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/
https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/


 

2.2.3 ห้อง เอก็ควิซีฟ ( Executive Room ) 

            เป็นห้องขนาดมาตรฐาน มีพื้นท่ี 34 ตารางเมตร สิทธิพิเศษสําหรับห้อง 

Executive Room  ไดแ้ก่  Hornor bar การบริการดา้นธุรกิจฟรี  ชาหรือกาแฟ เสริฟ 24 ชัว่โมง  

Internet wireless ฟรี  ฟรี Cocktailและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

 

 
 

รูปที ่2.6 : หอ้ง เอก็คิวซีฟ ( Executive Room ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

2.2.4 ห้อง เจ ดับบลวิ สวที ( JW Suite ) 

                   เป็นห้องขนาดใหญ่มีพื้นท่ี 146 ตารางเมตร มีเตียงขนาดเตียงคิงไซส์ 2 เตียง และ

เตียงโซฟา 1 เตียง  พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้ง 

 

 
 

รูปที ่ 2.7 : หอ้ง เจ ดบับลิว สวีท ( JW Suite ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

 

 

 

https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/
https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/


 

2.2.5 ห้องสําหรับครอบครัว  (Family Room ) 

                       เป็นหอ้งท่ีมีขนาด 42 ตารางเมตร พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้ง 

 

 
 

รูปที ่2.8 : หอ้งสาํหรับครอบครัว  (Family Room ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

2.2.6 ห้องสวที สําหรับครอบครัว (Family Suit) 

           เป็นห้องท่ีมีขนาด 42 ตารางเมตร  พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในห้อง เช่น 

โทรทศัน์สญัญาณเคเบิล  เคร่ืองปรับอากาศ และ มีมินิบาร์ 

 

 
 

รูปที ่2.9 : หอ้งสวีท สาํหรับครอบครัว 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

 

 

 

 

https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/
https://www.marriott.com/hotel-rooms/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/


 

2.3 รูปแบบการบริการห้องอาหารและบาร์ 

             2.3.1 ห้องอาหาร แมริออท คาเฟต์ ( Marriott Cafe ) 

  เป็นห้องอาหารท่ีมีการให้บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ห์นานาชาติและตามสั่งโดยมือ

จากเชฟฝีมือเยีย่มใส่ใจทุกขั้นตอนและคดัสรรคเ์ลือกวตัถุดิบอยา่งดี ทั้งสดใหม่ ทุกวนั 

 

 
 

รูปที ่2.10 :  แมริออท คาเฟต ์( Marriott Cafe ) 

ทีม่า :https://www.marriott.com/restaurant/jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

2.3.2 ห้องอาหารญีปุ่่น TSU ( TSU Japanese Restaurant )     

          เป็นหอ้งอาหารท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะ Buffet Sunday Brunch  โดย Tsu จะเป็น

เมนูอาหารญ่ีปุ่นท่ีหลากหลายไม่วา่จะเป็น ซูชิ ซาชิมิ  

 

 
 

รูปที ่2.11 : หอ้งอาหารญ่ีปุ่น Tsu ( Tsu Japanese Restaurant ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/restaurant/jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

 

https://www.marriott.com/restaurant/jw-marriott-hotel-bangkok/


 

2.3.3  ห้องอาหารญีปุ่่น นามิ เทปันยาก ิ(Nami Teppanyaki) 

          เป็นหอ้งอาหารญ่ีปุ่น ท่ีใหบ้ริการอาหารญ่ีปุ่นแบบ เทปันยากิ 

 

 
 

รูปที ่2.12 : หอ้งอาหารญ่ีปุ่น นามิ เทปันยากิ ( Nami Teppanyaki  ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/restaurant/jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

2.3.4 ห้องอาหารจีน Man Ho ( Man Ho Restaurant ) 

  เป็นห้องอาหารจีนท่ีได้รับกาตอบรับจากลูกคา้คนไทยและคนจีน ภายในร้าน

ตกแต่งแบบเรียบๆ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยดว้ยเชฟจากประเทศฮ่องกงทาํให้รสชาติอาหารเหมือน

ตน้ตาํรับแท้ๆ  

 

 
 

รูปทิ ่2.13 : หอ้งอาหารจีน Man Ho ( Man Ho Restaurant ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/restaurant/jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

 

 

https://www.marriott.com/restaurant/jw-marriott-hotel-bangkok/
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2.3.5 ห้องอาหาร New York Steak house 

เป็นร้านสเตก็เฮา้ส์ท่ีรักษาการเสิร์ฟเน้ือไดอ้ยา่งดี โดยจะใหบ้ริการในรุปแบบตาม

สั่ง โดยลูกคา้สามารถเลือกทานไดต้ามใจชอบ ภายในห้องอาหารตกแต่งโดยใชไ้ม ้Dark 

Wood ตดักนักบัผนงัสีขาว และเกา้อ้ีนัง่ขนาดใหญ่สีดาํ 

 

 
 

รูปที2่.14 : หอ้งอาหาร New York Steak house 

ทีม่า : https://www.marriott.com/restaurant/jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

2.3.6 ร้านเบเกอร่ี BBCO ( BBCO Baking Company) 

เป็นร้านเบเกอร่ี ท่ีมีช่ือเสียงโดยเชฟฝีมือเยีย่ม  คดัสรรคว์ตัถุดิบอยา่งดี    มีจาํหน่าย

ทั้งเบเกอร่ีและอาหารต่างๆ เช่น สลดั  แซนวิช ประเภทต่างๆ  

 

 
 

รูปที ่2.15 : ร้านเบเกอร่ี BBCO ( BBCO Baking Company) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/restaurant/jw-marriott-hotel-bangkok/ 
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2.3.7  แมนฮัทตัน บาร์ ( Manhatton bar ) 

   เป็นบาร์อเมริกนัท่ีมีความหรุหรา ตั้งอยูช่ั้น 2 ของโรงแรม JW Marriott ตกแต่ง

แบบยอ้นยคุผสมความหรูหราไดอ้ยา่งลงตวั เหมาะกบัการมานัง่สงัสรรค ์

 

 
 

รูปที ่2.16 : แมนฮทัตนั บาร์ ( Manhanttan Bar) 

           ทีม่า : http://www.marriott.com/restaurant/jw-marriott-hotel-bangkok/ 

2.3.8 ลอ็บบี ้เลาจ์ ( Lobby Lounge ) 

ล็อบบ้ีเลานจมี์บรรยากาศท่ีหรูหราและสะดวกสบายพร้อมแสงแดดธรรมชาติใน

ตอนกลางวนัและแสงไฟโดยรอบในตอนเยน็ 

 

 
 

รูปที ่2.17 :  ลอ็บบ้ี เลาจ ์( Lobby Lounge ) 

ทีม่า : http://www.marriott.com/restaurant/jw-marriott-hotel-bangkok/ 
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2.4  ส่ิงอาํนวยความสะดวกด้านห้องประชุม 

2.4.1 ห้องประชุม แมนฮัทตัน สตูดิโอ 2 ( Manhattan Studio 2 ) 

  เป็นหอ้งประชุมขนาดกลาง สามารถจุผูค้นไดถึ้ง 150 คน มีส่ิงอาํนวยความสะดวก

มากมาย เช่น  โปรเจคเตอร์  จอ  เวที   อีกทั้งยงัสามารถประชุมผา่นวิดิโอได ้

 

 
 

รูปที ่2.18 : หอ้งประชุม แมนฮทัตนั สตูดิโอ ( Manhatton Studio 2 ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/event-planning/business-meeting/ 

 

2.4.2 ห้องประชุม สุขุมวทิ แกรนด์ บอลรูม ( Sukhumvit Grand Ballroom) 

  เป็นหอ้งประชุมขนาดใหญ่ สามารถจุผูค้นไดถึ้ง 500 คน มีส่ิงอาํนวยความสะดวก

มากมาย  

 
 

รูปที ่2.19 : หอ้งประชุม สุขมุวิท แกรนดบ์อลรูม (Sukhumvit Grand Ballroom) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/event-planning/business-meeting/ 
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2.4.3 ห้องประชุมผาสุข ( Pasuk Room  ) 

  เป็นห้องประชุมขนาดเล็กสามารถจุผูค้นได้ 40 คน มีส่ิงอาํนวยความสะดวก 

มากมาย 

 
 

รูปที ่2.20 : หอ้งประชุม ผาสุข (Pasuk) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/event-planning/business-meeting/ 

 

2.5 ส่ิงอาํนวยความสะดวกด้านสุขภาพ 

2.5.1 เจดับบลวิ  สปา ( JW’S  Spa ) 

บริการ สปาครบวงจร อาทิ นวดแผนไทย , นวดนํ้ ามนัอโรมา ,นวดฝ่าเทา้,ทาํทรีท

เมน้ทผ์วิหนา้และผวิกาย 

 

 
 

รูปที ่2.21 : เจดบับลิว สปา ( JW’S  spa ) 

ทีม่า : https://www.marriott.co/spa-services/jw-marriott-hotel-bangkok/ 
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2.5.2 เจดับบลวิ ฟิตเนส (JW’S Health Club) 

  บริการการออกกาํลงักาย บ่อนํ้าร้อน อยูช่ั้น 6 โรงแรมเจดบับลิวแมริออท 

 

 
 

รูปที ่2.22 : เจดบับลิว ฟิตเนส ( JW’S Health Club ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/fitness-centert-jw-marriott-hotel-bangkok/ 

 

2.5.3 สระว่ายนํา้ ( Swimming Pool ) 

เป็นสระวา่ยนํ้ากลางแจง้ 

 

 
 

รูปที ่2.23 : สระวา่ยนํ้า ( Swimming Pool ) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/fitness-centert-jw-marriott-hotel-bangkok/ 
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2.6 แผนภูมิในองค์กรแผนกครัวเยน็ (Cold Kitchen Department) 

 

 

 
รูปที ่2.24 :  แผนผงัแผนกครัวยน็ (Cold Kitchen) 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

2.7  ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน:   นาย พรีพล พงษ์เพง็ 

ตําแหน่ง    : นักศึกษาฝึกงานแผนกครัวเยน็ (Cold Kitchen  Trainee ) 

แผนก: ครัวเยน็ ( Cold Kitchen) 

 
 

รูปที ่2.25: นกัศึกษาปฎิบติัสหกิจศีกษา 

ทีม่า:ผูจ้ดัทาํ (2564) 

2.7.1 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- ช่วงเช้า    จดัผลไมล้งจาน รับออร์เดอร์จากแขก กล่าวทกัทายตอ้นรับแขก เก็บไลน์บุฟ

เฟ่ห์ ทาํกรีกโยเกิร์ต  จดัเตรียมผกัสลดัลงขวดโหล  เติมอาหารไลน์บุฟเฟ่ห์  ทาํมูสล่ี หัน่ผลไม ้  



 

- ช่วงบ่าย  ตีนํ้ าสลดั  ทาํความสะอาดห้องครัว เบิกของจากหอ้งสโตร์  เติมนํ้ าสลดัลงขวด

บีบ สไลส์เน้ือ  สไลส์ชีส   เช็คของในหอ้สโตร์ 

 

2.8  ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ:  นางสาว กมนพรรธน์ กติติรัตน์ญานิน 

ตําแหน่ง: Chef De Partie (CDP)   

แผนก: ครัวเยน็ (Cold Kitchen) 

 

 
รูปที ่2.26:  พนกังานท่ีปรึกษา 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

2.9 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ในการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบติังานในภาคเรียนท่ี 3 ปี

การศึกษา 2563 เป็นจาํนวนทั้งหมด 16 สัปดาห์  (แต่ดว้ยเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 จึงตอ้งทาํ

ใหย้ติุการฝึกงาน) โดยเวลาเขา้งานและเลิกงานแตกต่างกนัไปในแต่ละวนั โดยทาํงาน 9 ชัว่โมงต่อ

วนั เป็นระยะเวลา 3 เดือน หยดุ 6 วนั/เดือน และวนัหยดุมีการปรับเปล่ียนตามตารางาน 

 

2.10 ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

2.10.1 ศึกษาขอ้มูลวิธีการดาํเนินงาน ขอ้มูลต่างๆ จากประสบการณ์ ปฏิบติังานจริงท่ีไดรั้บ

จากการปฏิบติังานและสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษาและเพื่อนร่วมงาน 

2.10.2 กาํหนดหัวขอ้โครงการและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับคาํศัพท์หลายประเภท เช่น  

คาํศพัทเ์ก่ียวกบัการหัน่ ช่ือผกั  ผลไม ้และช่ืออาหาร เป็นตน้ 

2.10.3 คดักรองขอ้มูลท่ีไดรั้บมาทั้ งหมด จากแหล่งอา้งอิงท่ีน่าเช่ือถือต่าง ๆ เพื่อนํามา

คดัเลือกใหเ้หมาะสมและถูกตอ้งท่ีสุด 



 

2.10.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการนาํขอ้มูลท่ีหมดท่ีคดัเลือกไวท้บทวนและเรียบเรียง

อีกคร้ังและให้พนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํคาํแนะนาํ

เพิ่มเติมมาแกไ้ขในส่วนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

2.10.5 เม่ือไดป้รึกษาจากทางอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึง

เร่ิมศึกษาและออกแบบผลิตภณัฑ ์

2.10.6 เรียบเรียงและนาํเสนอผลงานท่ีปรึกษาอาจารยโ์ดยนาํขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบ

แลว้จดัทาํมาเป็นรูปเล่มโครงงานและส่งให้พนกังานท่ีปรึกษาละอาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ังเพื่อไม่ให้

เกิดความผดิพลาด 

2.10.7 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการนาํแบบสอบถามมาประเมินและวิเคราะห์ระดบัความพึง

พอใจของผูก้ารทาํแบบสอบถาม 

2.10.8 สรุปและจดัทาํรายงานโดยการนาํขอ้มูลทั้งหมดนาํมาสรุปผลและเรียบเรียงเพือ

นาํไปประกอบเป็นรุปเล่มโครงงานเพื่อนาํเสนอโครงงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและนาํมาจดัทาํเป็นรูปเล่มโครงงานเพื่อในการนาํไปเผยแพร่และการนาํเสนอต่อไป 

 

ตารางที ่ 2.1    แสดงระยะเลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1.ศึกษาข้อมูลและ

วเิคราะห์ 

    

2.ศึกษาข้อมูล

เกีย่วกบัเครปสลดัโรล 

    

3.คดิและออกแบบ

ผลติภณัฑ์ 

    

4.นําผลติภัณฑ์นําไป

ทดลองใช้ 

    

5.ทาํการประเมิน     

6. เกบ็รวบรวมข้อมูล     

7.วเิคราะห์ข้อมูล     

8.สรุปและจัดทาํรายงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.11   สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

 2.11.1 ผลทีไ่ด้รับจากการปฎบิัติงานสหกจิ 

  หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ปฎิบติังานในแผนกครัวเยน็ ผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้ถึงระบบการทาํงาน 

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายแผนกในองคก์ร ทาํให้ไดเ้รียนรู้หลายอยา่งในระยะเวลา 16 สัปดาห์ ส่ิงท่ี

ไดรั้บจากการปฎิบตังานในคร้ังน้ี สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดแ้ละสามารถนาํไป

พฒันาตนเองให้มีความพร้อมในการทาํงานอนาคตต่อไป ไม่ว่าจะเป็นความรู้และความเขา้ใจรวม

ไปถึงความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและระเบียบวินยั ความอดทน การทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้น สามารถทาํงานภายใตแ้รงกดดนัไดดี้ รวมถึงการแกไ้ขเฉพาะหนา้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด 

ไดพ้ฒันาบุคลิกภาพและมนุษยส์มัพนัธ์ ท่ีดีมากข้ึน 

2.11.2 ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

  2.10.1 การปรับตวัใหเ้ขา้กบังานช่วงแรกยงัทาํไดไ้ม่ดีพอ 

  2.10.2 ความเขา้ใจในการทาํงานทาํใหผ้ลงานออกมาไม่ดีพอ 

2.12 ข้อเสนอแนะการปฎบิัตสหกจิ 

2.12.1   การส่ือสารและการพูดคุยเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างารทาํงานซ่ึงเป็นส่ิง

สาํคญัมากเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายเดียวกนัทาํใหง้านสาํเร็จไปไดด้ว้ยดีและไม่มีขอ้บกพร่อง 

2.12.2   มีสติและรอบคอบในการทาํงานเพื่อลดปัญหาผดิพลาดนั้น เม่ือเกิดปัญหาแลว้ตอ้ง

แกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดท้นัที 

2.12.3 มีความตั้งใจในการทาํงานเรียนรู้และจดจาํคาํแนะนาํของพนกังานท่ีปรึกษาและ

นาํมาพฒันาตนเองใหท้าํงานไดมี้ศกัยภาพมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

บทที ่3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การทาํโครงงาน เมนูเครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad 

with Mixed Berry Yogurt Sauce ) ทางผูจ้ดัทาํไดมี้การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา

คร้ังน่ีเพื่อเป็นการทบทวนเอกสารและทฤษฏีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 ความเป็นมาของเบเกอร่ี 

3.2 ความเป็นมาของเครป 

3.3 วตัถุดิบในการทาํเครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร่ี 

3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 ความเป็นมาของเบเกอร่ี 

 

 
รูปที ่3.1: เบเกอร่ีประเภทต่างๆ 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/sureeratsrp/pra-wati-be-ke-xri 

 

Sureeratsrp  (2551) ไดก้ล่าวไวว้่า เบเกอร่ีเร่ิมมีข้ึนในยคุหิน โดยชาวสวิสไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมนาํ

เมล็ดขา้วสาลีมาบดให้แตก ผสมนํ้ า ทาํให้สุกบนแผ่นหินเผาไฟ ไดอ้าหารเป็นแผ่น ขา้งในเหนียว

เหนอะหนะ นบัเป็นขนมปังชนิดแรกของโลกเลยค่ะ และต่อมา ชาวอียิปตไ์ดพ้ฒันาจากขนมปังท่ี

เป็นกอ้นแน่น ให้มาเป็นกน้โปร่งฟูข้ึน ซ่ึงมาจากท่ีชาวอียิปตห์มกักอ้นแป้งแลว้ลืมท้ิงไว ้ และได้

นาํมาผสมกบัแป้งท่ีทาํใหม่เพื่อใหข้นมข้ึนฟู และชาวอียปิตย์งัไดน้าํดินเหนียวมาทาํเป็นภาชนะเพื่อ

ใช้ในการอบขนมแทนแผ่นหิน ซ่ึงนั่นก็ถือว่าเป็นเตาอบชนิดแรกของโลก และเตาอบชนิดน้ี 

แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นล่างไวก่้อไฟ ชั้นบนสาํหรับอบขนม 

ในสมยักรีกไดพ้ฒันาการทาํขนมปัง โดยป้ันเป็นกอ้นกลมรี นํ้ าหนกักอ้นละ 1 ปอนด ์และ

เปล่ียนรูปแบบเตาอบเป็นลกัษณะคลา้ยรวงผื้ง ซ่ืงยงัใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิงเหมือนเดิม  ต่อมาในสมยั

โรมนั ก็มีการพฒันาเทคโนโลยีการทาํขนมปังเพิ่มข้ึน โดยสร้างเคร่ืองผสมซ่ึงประกอบดว้ยอ่างหิน

และพายไม ้และกพ็ฒันามาเร่ือย จนถึงศตวรรษท่ี 13 ชาวฝร่ังเศสไดบ้นัทึกถึงความกา้วหนา้ของการ

https://sites.google.com/site/sureeratsrp/pra-wati-be-ke-xri
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พฒันาเคร่ืองทาํขนม ชนิดของขนมปัง และเม่ือกลางศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มาอุตสาหกรรมขนมอบ

กเ็ร่ิมเกิดข้ึน และมีการพฒันาต่อเน่ือง 

ในประเทศไทย ไดพ้บหลกัฐานในปี พ.ศ. 2230 จากจดหมายเหตุของนกับวชชาวฝร่ังเศส 

เขียนรายงานเร่ืองการซ้ือแป้งสาลีมาทาํขนมปังในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

ปี พ.ศ.2399  จากรายงานของกปัตนัเทาเซนต ์แฮรีส ว่ามีการนาํแป้งสาลีจากฮ่องกงเพื่อทาํ

ขนมปังสาํหรับงานเล้ียงในพระราชวงัสมยัสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

เบเกอร่ี (Bakery) คือ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากแป้งสาลีแปรรูปและทาํให้สุกโดยการอบ โดย

แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ ขนมปัง คุก้ก้ี เคก้และเพสตร้ี โดยมีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี  

3.1.2 ประเภทของเบเกอร่ี เบเกอร่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี   

3.1.2.1 ขนมปัง (Bread) 

 

 
รูปที ่3.2 :  ขนมปัง 

ทีม่า  : https://www.google.com 

 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการใชย้ีสต ์ซ่ึงจะมีส่วนผสมหลกัดงัน้ี แป้งสาลี ยีสต ์เกลือ นํ้ าและ

ส่วนผสมอ่ืนๆ เช่น นม ไข่ นํ้ าตาล ผลไม ้ซ่ึงส่วนผสมเหล่าน้ีจะทาํให้เกิดขนมปังประเภทต่างๆ 

มากมาย เช่น ขนมปังผลไม ้ขนมปังหวาน เดนนิชชนิดต่างๆ และประเภทของขนมปังจะสามารถ

แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดต้ามปริมาณของไขมนั ดงัน้ี 

1. ขนมปังท่ีมีปริมาณไขมนัตํ่า 0 - 3 เปอร์เซนต ์ไดแ้ก่ขนมปังท่ีมีลกัษณะผิวค่อนขา้งแขง็ 

เช่น ดินเนอร์โรล ขนมปังฝร่ังเศส 

2. ขนมปังท่ีมีปริมาณไขมนัปานกลาง 3 - 6 เปอร์เซนต ์ไดแ้ก่ ขนมปังจืด ขนมปังแซนดว์ิช 

ขนมปังหวักะโหลกชนิดจืด 

3. ขนมปังท่ีมีปริมาณไขมนัสูง 6 -12 เปอร์เซนต ์ไดแ้ก่ ขนมปังหวานชนิดท่ีมีไส้ ขนมปังท่ี

มีเน้ือนุ่ม เช่น ซอฟบนั ขนมปังไสต่้างๆ ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ ขนมปังลูกเกด 

4. ขนมปังท่ีมีปริมาณไขมนัสูงมากๆ 12 - 24 เปอร์เซนต์ ไดแ้ก่ ขนมปังหวาน ขนมปัง

ผลไม ้ขนมปังมะพร้าว  

https://www.google.com/
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3.1.2.2 คุ้กกี ้(Cookie) 

 
รูปที ่3.3 : คุก้ก้ี 

ทีม่า: https://www.google.com 

 

วตัถุดิบในการทาํคุก้ก้ี จะคลา้ยกบัเคก้มากคือมีแป้ง เนย นม ไข่ นํ้ าตาล ส่ิงท่ีช่วย

ใหข้ึ้นฟแูละส่วนผสมอ่ืนๆ จะแบ่งชนิดของคุก้ก้ีตามชนิดท่ีนาํไปใช ้แบ่งได ้4 ชนิด คือ 

1. คุก้ก้ีหยอด เป็นคุก้ก้ีท่ีมีรูปร่างไม่คงท่ี ใชช้อ้นตกัหยอดเป็นรูปต่างๆ หรือใส่กรวยท่ีมีหวั

บีบเป็นรูปต่างๆ เช่นเดียวกนั ตกแต่งหนา้ดว้ยเชอร่ีหรือลูกเกด เช่น คุก้ก้ีนมสด 

2. คุก้ก้ีมว้น ส่วนผสมจะค่อนขา้งอยูต่วั นาํมารีดเป็นแผน่ วางลวดลายแบบต่างๆ หรือจะใช้

วิธีการมว้นให้เป็นแท่งกลม นิยมใช ้2 สี เพื่อให้ลายเด่นชดั เม่ือตอ้งการอบตดัเป็นแว่นๆ ตามขวาง 

ใส่ถาดท่ีทาไขมนัวางใหมี้ระยะห่างกนัพอควร 

3. คุก้ก้ีกด เป็นคุก้ก้ีท่ีมีความเขม้ขน้มาก คลา้ยเคก้ วิธีทาํรูปร่างอาจใชก้ระบอกคุก้ก้ี หรือ

ผา่นหวับีบลกัษณะต่างๆ ตกแต่งหนา้ดว้ยผลไมเ้ช่ือมแหง้ เช่น คุก้ก้ีเนย คุก้ก้ีกาแฟ 

4. คุก้ก้ีแท่ง ลกัษณะแป้งค่อนขา้งอยู่ตวันาํมารีดเป็นแผ่นบางๆ ทาหน้าดว้ยไข่ โรยเม็ด

มะม่วงหิมพานตห์รืออลัมอนดส์บัละเอียดแลว้นาํมาตดัเป็นแท่ง เช่น คุก้ก้ีฟินแลนด ์คุก้ก้ีสิงคโปร์  

3.1.2.3 เค้ก (Cake) 

 

 
รูปที ่3.4 : เคก้ 

ทีม่า: https://www.google.com 

   วตัถุดิบท่ีใชใ้นการทาํเคก้ ไดแ้ก่ แป้งสาลี นํ้ าตาล เกลือ ผงฟู นม ไข่ ไขมนั และกล่ินรส 

แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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1. เคก้เนย เป็นเคก้ท่ีมีปริมาณไขมนัสูง การข้ึนฟูของเคก้เกิดจากอากาศท่ีไดจ้ากการตีเนย 

โดยเมด็ไขมนัจะเกบ็อากาศไวแ้ละจะขยายตวัในระหวา่งการอบ เช่น เคก้ผลไม ้ช็อกโกแลตเคก้ 

2. เคก้ไข่ เป็นเคก้ท่ีไม่มีไขมนัในส่วนผสม เน้ือเคก้และปริมาณของเคก้ข้ึนอยู่กับการ

ขยายตวัของไข่ขาวท่ีถูกนาํมาตีจนเป็นฟองซ่ึงจะเก็บอากาศในระหว่างการตีไข่ ทาํให้เคก้ขยายตวั

และข้ึนฟใูนระหวา่งการอบ เช่น สปันจเ์คก้ แยมโรล แองเจ้ิลฟู้ ดเคก้ 

3. ชิฟฟ่อนเคก้ เป็นเคก้ท่ีมีลกัษณะของเคก้เนยและเคก้ไข่ คือ มีโครงสร้างท่ีละเอียดของไข่

และมีเน้ือท่ีมนัเงาของเนย แต่ชิฟฟ่อนนิยมใชน้าํมนัพืชแทนใชเ้นย  

 3.1.2.4 เพรสทร่ี (Pastry) 

 

 
รูปที ่3.5 : เพรสทร่ี 

ทีม่า: https://www.google.com 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการทาํเพสตร้ีเป็นส่วนผสมหลกัมีดงัน้ี แป้งสาลี ไขมนั นํ้ า เกลือ ไข่ มี 2 

ชนิดคือ พายร่วนและพายชั้น  

 

3.2  ความเป็นมาของแป้งเครป 

 

 
 

รูปที ่3.6 :  เครป 

ทีม่า: https://goodboxpack.com/japanese-crepe/ 

 

https://goodboxpack.com/japanese-crepe/
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Goodboxpack (2563) ไดก้ล่าวไวว้า่  เครปประเทศญ่ีปุ่น จริง ๆ มีตน้กาํเนิดมาจากขนมของ

ประเทศฝร่ังเศส ท่ีช่ือวา่ขนมกาเร็ต  อบเป็นกอ้นคลา้ยขนมปัง แต่ต่อมา ปรับสูตรมารีดแป้งใหแ้บน

แลว้ค่อยนาํไปอบเพื่อทาํให้อาหารสุกทัว่ถึง แป้งท่ีไดใ้หม่น้ีคลา้ย ๆ โรตีทอดนัน่แหละ  แต่จะหนา

กว่า และใชว้ิธีอบ การปรับสูตรคร้ังน้ี ขนมไดช่ื้อว่าเครป (Crepe) แปลว่าผา้แพร เพราะรีดแป้งให้

บางและขยายบานออกเหมือนกบัผา้แพรนั่นเอง เครปของฝร่ังเศส ใชกิ้นเป็นอาหารคลา้ยการกิน

ขนมปัง ทาดว้ยเนย ท่ีกินคู่กบัชา กาแฟ ไม่ไดมี้ไสต่้าง ๆ แบบท่ีเราเห็นขายกนัอยูใ่นปัจจุบนั 

ปี ค.ศ. 1976 ประเทศญ่ีปุ่นเร่ิมนาํเครปมาขาย ในยา่น ฮาราจุกุ มีการปรับสูตร ดว้ยการราด

ดว้ยนํ้าเช่ือมและเหลา้รัม แต่กย็งัไม่มีไสต่้าง ๆ อยูดี่ อยา่งไรกต็าม การตกแต่งร้านยงัคงคอนเซปร้าน

แบบฝร่ังเศสเป็นจุดขาย ส่วนแป้งกย็งัเป็นแป้งแขง็ ๆ และยงัไม่ใช่แป้งบางเฉียบ อยา่งในปัจจุบนั  

3.2.1 แป้งเครป 

 
รูปที ่3.7 :  แป้งเครป 

ทีม่า: : https://pathomtipwaree280158.wordpress.com/ 

Pathomtipwaree  (2564)ไดก้ล่าวไวว้่า เครปเป็นขนมท่ีประกอบดว้ยแป้งสาลี ไข่ 

นํ้ าตาล นม เนย นาํมาผสมกนัแลว้จะไดเ้ป็นเน้ือแป้งแลว้เทลงกระทะจะไดแ้ผน่แป้งเป็นวงกลม สี

เหลืองทองสามารถใส่ไสไดต้ามใจชอบทั้งของคาว ของหวานเครปมีลกัษณะเป็นวงกลมสีเหลือง

ทองคลา้ยกบัดวงอาทิตย ์ใชใ้นการเส่ียงทายของสังคมการเกษตรซ่ึงเช่ือกนัว่าถา้ไม่ทาํเครปใน “วนั 

ลา ฌองเดอเลอร์ (La Chandeleur)” ตน้กลา้ของขา้วสาลีกจ็ะเป็นโรคและเห่ียวเฉาตายไป ในท่ีสุด 

เครปในอดีตมีการทาเนย โรยนํ้ าตาล หรือ ใส่ไส้ดว้ยผลไม ้เห็ด เนยแขง็ และ แฮม 

แต่ปัจจุบนัคิดปรับปรุงสูตรใหม่ให้เขา้กบัยุคสมยัและความนิยมของคนในประเทศนั้นๆ เครปท่ี

ไดรั้บความนิยมท่ีใส่ไส้มากท่ีสุด คือ ไข่ ไส้กรอก เห็ด แฮม นํ้ าพริกเผาและแยมผลไมร้สต่างๆ อีก

เมนูคู่ท่ีเขา้กนัอยา่งดีเยีย่ม คือ เครปร้อนๆกบัไอศครีมเยน็รสวานิลาเป็นท่ีช่ืนชอบของใครหลายๆคน 

ส่วนคนท่ีชอบรับประทานผลไม ้ตอ้งเป็นเมนู เครปท่ีมีทั้งกลว้ยหอม นํ้ าผึ้ง วิปป้ิงครีม เครปใส่ลูก

พีช ไอศครีมวานิลลาราดดว้ยซอสช็อกโกแลตการรับประทานเครปแบบดั้งเดิมนั้น ตอ้งมีเคร่ืองด่ืมคู่

กนัคือ แอปเป้ิลโซดา กีวี่โซดา เป็นตน้ 

https://pathomtipwaree280158.wordpress.com/
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จากขนมท่ีมีส่วนผสมง่ายๆท่ีผกูพนักบัความเช่ือของสังคมเกษตรกรรม กลายมาเป็นอาหาร

และขนมท่ีคนทั้งโลกไดล้ิ้มรสและช่ืนชอบ ดว้ยส่วนผสมพื้นฐานท่ีหาไดง่้าย ใครๆ กท็าํกินเองได ้ท่ี

สาํคญัคือ สามารถใส่อะไรกไ็ดต้ามใจชอบ (pathomtipwaree,2564). 

3.3 วตัถุดิบในการทาํเครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกร์ิตมิกซ์เบอร่ี 

3.3.1 ผกัสลดั (Lettuce) 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Lactuca sativa L. 

 

 
รูปที ่3.8 : ผกัสลดั 

ทีม่า:https://vegetweb.com 

 

Vegetweb (2551)  ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะทัว่ไป ผกักาดหอม หรือ ผกัสลดั เป็นพืชท่ีมีถ่ิน

กาํเนิดในทวีปเอเชีย และยุโรป เป็นพืช ฤดูเดียว มีลาํตน้อวบสั้น ช่วงขอ้ถ่ี ใบจะเจริญจากขอ้เป็น

กลุ่ม อาจห่อหัวหรือไม่ห่อหัว ลกัษณะรูปร่วงและ สีแตกต่างกนัไปทั้งน้ีข้ึน อยู่กบัสายพนัธ์ุ บาง

พนัธ์ุอาจมีใบหนาแขง็ บางพนัธ์ุใบอ่อน น่ิม มีสีเขียวอ่อนจน ถึงสีเขียวเขม้ สีนํ้ าตาลปนแดง สีแดง 

และสีนํ้าตาล เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น ผกักาดแกว้ ใบจะห่อหวัซอ้นกนัเป็นหวักลม ใบบาง กรอบ ขอบ

ใบหยกัสีเขียวอ่อน หรือผกักาดหอมใบแดง เป็นลกัษณะพนัธ์ุไม่ห่อหัว ใบหยกัเป็นคล่ืน ขอบใบ

หยกั มีสีเขียวปนแดง ผกักาดหอมมีระบบรากแกว้ท่ีสามารถเจริญลง ไปในดิน อย่างรวดเร็ว ช่อ

ดอกเป็นแบบ panicle สูง 2-4 ฟุต ประกอบดว้ยดอก 10-25 ดอกต่อช่อ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบ

ดอกสีเหลือง หรือขาวปนเหลือง ดอกจะบานช่วงเช้า และเป็นระยะสั้ น โดยเฉพาะในช่วงท่ีมี

อุณหภูมิตํ่า 

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ผกักาดหอม ผกัสลดั (Lettuce) ผกัสลดั หรือ ผกักาดหอม เป็น

พืชท่ีตอ้งการสภาพอากาศเยน็ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูร่ะหว่าง 10-24’C ในสภาพอุณหภูมิสูง การ

เจริญเติบโตทางใบจะลดลง และพืชสร้างสารคลา้ยนํ้ านม หรือยางมาก เส้นใยสูง เหนียว และมีรส

เขียว 

ดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูก ผกักาดหอม ผกัสลดั (Lettuce) ควรร่วนซุย มีความอุดม

สมบูรณ์ และมีอินทรียว์ตัถุสูง หนา้ดินลึก และอุม้นํ้ าไดดี้ปานกลาง สภาพความเป็นกรด-ด่างของ
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ดินอยู่ระหว่าง 6-6.5 พื้นท่ีปลูกควรโล่ง และไดรั้บแสงแดดอย่างเต็มท่ี เน่ืองจากใบผกัสลดั หรือ

ผกักาดหอมมีลกัษณะบาง ไม่ทนต่อฝน ดงันั้นในช่วงฤดูฝนควร ควรปลูกใตโ้รงเรือน  

3.3.3.1 ประโยชน์ของผกัสลดั 

   1. ผกักาดหอมเป็นผกัท่ีมีแคลอรีตํ่า จึงเหมาะอยา่งมากสาํหรับผูท่ี้ตอ้งลด

นํ้าหนกัหรือควบคุมนํ้าหนกั 

2. การรับประทานผกักาดหอมร่วมกบัแคร์รอตและผกัโขมจะช่วยบาํรุงสี

ของเสน้ผมใหส้วยงามได ้

  3.  ผกักาดหอมเป็นผกัท่ีนิยมบริโภคใบ เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง เป็น

ผกัทนิยมบริโภคมากท่ีสุดในบรรดาผกัสลดั และยงันิยมนาํมารับประทานสด ๆ หรือนาํมาประกอบ

อาหารไดอ้ยา่งหลากหลาย สาํหรับคนไทยแลว้จะนิยมใชรั้บประทานกบัอาหารจาํพวกยาํต่าง ๆ เช่น 

ขา้วเกรียบปากหมอ้ สาคูไสห้มู เป็นตน้ 

4. นอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารท่ีดีแลว้ ยงันิยมนาํมาใชต้กแต่งอาหาร

เพื่อใหมี้สีสนัสวยงามน่ารับประทานยิง่ข้ึน 

5. ปัจจุบนัมีการใชย้าง (Latex) ท่ีสกดัจากผกักาดหอมออกมาจาํหน่ายใน

รูปแบบยา มีทั้งชนิดนํ้าและแบบชนิดเมด็ 

3.3.2  โยเกร์ิต 

 
รูปที ่3.9  :โยเกิร์ต 

ทีม่า: https://festforfood.com/blog/?p=1139 

 

Festforfood  (2564)ไดก้ล่าวไวว้า่ โยเกิร์ต  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดร้ะหวา่งการหมกันม

ดว้ยแบคทีเรีย ถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์นมอย่างหน่ึง “โยเกิร์ต” มีจุลินทรียต่์างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกายไม่วา่จะเป็น แลคโตบาซิลลสั บลัแกริคสั เดลบริคิโอ สเตรปโตคอคคสั  

3.3.2.1 ประเภทของ โยเกร์ิต 

                1. โยเกิร์ต แท ้ เน้ือครีมก่ึงแขง็ก่ึงเหลว รสชาติอมเปร้ียว ทาํจาก

นมทั้งชนิดไขมนัปกติไขมนัตํ่า และปราศจากนํ้าตาล 

                    2. กรีกโยเกิร์ตเน้ือโยเกิร์ตจะมีลกัษณะแขง็มากกว่าโยเกิร์ตแท ้

เพราะเอาความช้ืนออก มีโปรตีนสูงกวา่โยเกิร์ตปกติถึงสองเท่า 

https://festforfood.com/blog/?p=1139
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              3.โปรไบโอติกโยเกิร์ต 

4. เป็นโยเกิร์ตท่ีผ่านกระบวนการเติมจุลินทรียเ์พิ่มเต่ิมเขา้ไป ทาํให้มี

คุณประโยชน์เพิ่มข้ึน 

5.โยเกิร์ตชนิดด่ืม โยเกิร์ตท่ีเติมนํ้าหรือของเหลวอ่ืนเขา้ไป มีรสชาติหวาน 

และมีนํ้าตาลมากกวา่โยเกิร์ตทัว่ไป 

6.โยเกิร์ตท่ีไม่ไดท้าํมาจากนมทาํมาจากนมถัว่เหลือง นํ้ านมขา้ว หรือกะทิ 

สาํหรับคนท่ีเป็นมงัสวิรัต รสชาติแตกต่างจากโยเกิร์ตทัว่ไป รวมถึงกล่ินเฉพาะท่ีมาจากวตัถุดิบท่ี

แตกต่างกนั 

3.3.2.2 ประโยชน์ด้านสุขภาพร่างกาย 

1. เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี มีโปรตีนมากกว่านมทัว่ไปถึง 20 เปอร์เซ็นต ์

ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 

   2. มีแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด ช่วยป้องกนัเช้ือโรคซลั

โมเนลลา  อีโคไล และ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ท่ีเป็นอนัตรายต่อลาํไส ้และสามารถช่วยบรรเทาอาการ

ปวดทอ้งหรือทอ้งเสียได ้

  3. ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมจากนมไดดี้ยึ่งข้ึน เน่ืองจากมีกรดแล

คติกท่ีช่วยใหย้อ่ยแคลเซียมไดง่้ายข้ึนดี 

3.2.3 ทูน่า 

 

 
รูปที ่3.10 : ทูน่า 

ทีม่า: https://www.nautilusonlineshop.com 

 

Nautilusonlineshop  (2564)ไดก้ล่าวไวว้่า ทูน่า หรือ ปลาโอ เป็นปลาทะเลในเผา่ Thunnini 

ซ่ึงเป็นกลุ่มยอ่ยของวงศป์ลาอินทรี (แมคเคอเรล) Thunnini ประกอบดว้ย 15 สปีชีส์ใน 5 สกุล โดย

แต่ละชนิดมีขนาดและความยาวแตกต่างกนัมาก ตั้งแต่ ปลาทูน่าหวักระสุน (ความยาวสูงสุด 50 ซม.

, นํ้ าหนกั 1.8 กก.) จนถึง ปลาทูน่าครีบนํ้ าเงินแอตแลนติก (ความยาวสูงสุด 4.6 ม., นํ้ าหนกั 684 

กก.) ครีบนํ้ าเงินอตแลนติกมีความยาวเฉล่ีย 2 เมตร และเช่ือกนัว่ามีอายยุนืยาวถึง 50 ปี ทูน่าจดัเป็น

https://www.nautilusonlineshop.com/
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ปลาเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญั เพราะเน้ือของปลาทูน่ามีสีชมพูหรือแดงเขม้ ต่างจากปลาทัว่ไปท่ี

มกัจะมีเน้ือสีขาว โดยนิยมนาํมาทาํเป็นปลากระป๋อง หรือปรุงสดต่าง ๆ เช่น ซาซิมิ 

ปลาทูน่า มีลกัษณะรวม คือ อาศยัอยูเ่ป็นฝงูในทะเลหรือมหาสมุทรห่างจากชายฝ่ัง มีรูปร่าง

เพรียวคลา้ยกระสวย บริเวณฐานครีบหูมีกลุ่มเกล็ดเล็ก ๆ ครีบหางเวา้ลึก[4] เป็นปลาท่ีว่ายนํ้ าได้

รวดเร็ววอ่งไวมาก  

3.2.3.1 ประโยชน์ของทูน่า 

1.  บาํรุงหวัใจ 

2.  ลดความดนัโลหิต 

3. ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุม้กนัในร่างกาย 

4. ช่วยลดนํ้าหนกั 

5. เสริมสร้างกระดูกใหแ้ขง็แรง 

6. บาํรุงผวิพรรณใหส้วยงาม 

7. ช่วยบาํรุงสายตา 

8. ใหพ้ลงังานต่อร่างกาย 

9. ช่วยการไหลเวียนของเลือด 

10. ลดอาการอกัเสบของร่างกาย 

 

3.2.4 มิกซ์เบอร์ร่ี 

 
รูปที ่3.11 : มิกซ์เบอร์ร่ี 

ทีม่า:https://www.chonklang.com 

 

Chonklang (2564) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผลไมต้ระกลูเบอร์ร่ีเป็นผลไมท่ี้ข้ึนช่ือเร่ืองสุขภาพ มีสีสัน

สวยงาม ผลไมต้ระกูลเบอร์ร่ีมกัมีรสเปร้ียวและรสหวาน มีกล่ินหอม ชนิดเบอร์ร่ีมีหลายประเภท มี

ทั้งเบอร์ร่ีผลไซส์เล็ก กลมมน เบอร์ร่ีนั้นเป็นผลไมเ้พื่อสุขภาพอุดมดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระ ช่วย



28 
 

ชะลอวยั บาํรุงสายตา ช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ รับประทานแลว้ไม่อว้น ช่วยป้องกนัไขห้วดั มะเร็ง

และโรคต่างๆอีกมากมาย  

3.2.4.1 ประโยชน์ของมิกซ์เบอร่ี 

1. อุดมไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระในปริมาณท่ีสูง ท่ีช่วยตา้นการทาํลาย

เซลลข์องร่างกาย 

2.  ช่วยลดระดบัคลอเลสเตอรอล และช่วยควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือด 

3.  ช่วยดูแลเสน้เลือดฝอยใหแ้ขง็แรง 

4. ช่วยชะลอความแก่ บาํรุงร่างกายและช่วยใหค้วามจาํดีข้ึนในคนชรา 

5.มีส่วนช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศของผูช้ายสูงวยั โดยจะมีผลให้

ระบบหมุนเวียนเลือดดีข้ึน 

6. สรรพคุณบรรเทาอาการกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 

7. ลดเลือนผวิหมองคลํ้าและเกิดร้ิวรอยก่อนวยั 

8. ช่วยในการแขง็ตวัของเลือด 

9. ช่วยใหร้ะบบประสาททาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. ช่วยป้องกนัการติดเช้ือแบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะ 

11. สามารถเสริมสร้างและฟ้ืนฟคูอลลาเจน 

12.ช่วยใหผ้วิพรรณชุ่มช่ืน 

13.ช่วยต่อตา้นอาการป่วยเร้ือรังของสมอง อยา่งอาการความจาํ 

14.ช่วยลดกรดไขมนัในเสน้เลือด 

 

3.4 บทความวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  นิติ อนุศาสนนันท์ และ สุทธาทิพย ์นิวาสะวตั (2561) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการทาํเครปเคก้

พะโล ้ในแผนกครัวร้อนและแผนกเบเกอร่ี ไดเ้ล็งเห็นว่าในแต่ละวนัจะมีการทาํอาหารและขนม

มากมาย แต่จะเป็นแบบเมนูเดิมซํ้ ากนัทุกวนั ดงันั้นจึงไดมี้ความคิดท่ีจะรังสรรคเ์มนูตวัใหม่ข้ึนมา 

โดยผสมผสานกนัระหว่างอาหารคาวและอาหารหวานนั้นคือ เมนูเครปเคก้พะโล ้(Pa-Lo Crepe 

Cake) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความแปลกใหม่ใหก้บัทางโรงแรม และช่วยเพิ่มรายไดไ้ดอี้กทาง 

โดยมีการทาํแบบสอบถามเป็นจาํนวน 20 ชุด เพื่อทาํการสอบถามความพึงพอใจของเครปพะโล ้

พบวา่อยูใ่นระดบัท่ีมีความพึงพอใจมาก โดยเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.37 

ณัฐสุดา กุลสังคหะ และ ศุภนิช แกว้พา (2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเครปเคก้เลม่อนอญัชนั 

จดัทาํข้ึนเพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้ในโรงแรม โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากแหล่งท่ีมา

ท่ีน่าเช่ือถือต่างๆและทาํการสอบถามขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงจากการประเมินความพึงพอใจ
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พบว่าดา้นรสชาติของซอสเลม่อนอญัชนั มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.9 คะแนน รองลงมาคือ

ดา้นความนุ่มของเครปมีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.3 คะแนน และ ดา้นสี มีคะแนนความพึง

พอใจเฉล่ีย 4.3 คะแนน ดา้นกล่ิน มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.8 คะแนน ดา้นความชอบโดยรวม 

มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.2 คะแนน สรุปไดว้่าเครปเคก้ซอสเลม่อนอญัชนันั้นสามารถเป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพและ ยงัเป็นการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัทางโรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฎบิัตงิาน 

4.1 รายละเอยีดการปฎบัิติงาน 

 การไดป้ฎิบติังานสหกิจศึกษาการโรงแรมเจดบับลิวแมริออท (JW Marriott) ทาํใหไ้ดรั้บ

ขอ้มูล และวิธีการทาํอาหารประเภทต่างๆ ว่าจะเป็นอาหารคาวและอาหารหวาน เป็นตน้ ดงันั้นจึง

ไดน้าํขอ้มูลท่ีไดเ้รียนรู้ นาํมาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาผลไมท่ี้เหลือใชจ้ากการขายให้แขก โดย

นาํมาแปรรูปเป็นสลดัโรล และซอส 

4.2 วตัถุดิบและวทิกีารทาํแป้งเครป 

 4.2.1 วตัถุดิบการทาํแป้งเครป 

1. แป้งเคก้  250  กรัม 

2. ไข่ไก่  4 ฟอง 

3. นมจืด   350 มิลลิลิตร 

4. นํ้าตาลทราย  80 กรัม 

5. กล่ินวนิลลา  4 ชอ้นโตะ้ 

4.2.2 วธีิการทาํแป้งเครป 

      4.2.2.1 เทนมจืดลงในอ่างผสม ตอกไข่ไก่ลงในอ่างผสม  และตีใหเ้ขา้กนั 

 

      
 

 
รูปที ่ 4.1 :   เทนม  ตอกไข่และตีส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4.2.2.2 ใส่กล่ินวนิลลาลงไปในอ่างผสม และคนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 

 
รูปที ่ 4.2 : ใส่กล่ินวนิลลาลงไปในอ่างผสม 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

           4.2.2.3 นาํแป้งเคก้ท่ีร่อนแลว้ลงในอ่างผสมและคนใหเ้ขา้กนั 

 
รูปที ่4.3 :  แป้งเคก้ท่ีร่อนแลว้ใส่ลงไปในออ่างผสมและคนใหเ้ขา้กนั 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

4.2.2.4 นาํแป้งท่ีเขากนั นาํเขา้ไปแช่ในตูเ้ยน็ 30-40 นาที 

 
รูปที ่4.4 : นาํแป้งท่ีผสมเขา้กนั นาํไปใชตู้เ้ยน็ 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4.3 วตัถุดิบและขั้นตอนการทาํซอสโยเกร์ิตมิกซ์เบอร์ร่ี 

            4.3.1 วตัถุดิบในการทาํซอสโยเกร์ิตมิกซ์เบอร์ร่ี 

1  มิกซ์เบอร์ร่ีแช่แขง็   100 กร้ม 

2. โยเกิร์ต    100  กรัม 

3. นํ้ามะนาว     1 ชอ้นโตะ้ 

4. เกลือ    ¼  ชอ้นชา 

5. นํ้ ามนัพืช    50 มิลลิลิตร 

4.3.2 วธีิการทาํซอสโยเกร์ิตมิกซ์เบอร์ร่ี 

     4.3.2.1 นาํมิกซ์เบอร์ร่ีแช่แขง็ใส่ลงในโถป่ัน 

 
รูปที ่4.5 : นาํมิกซ์เบอร์ร่ีแช่แขง็ลงในโถป่ัน 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ  (2564) 

  

4.3.2.2  นาํโยเกิร์ตและเกลือใส่ลงไปในโถป่ัน 

 
รูปที ่4.6 : นาํโยเกิร์ตและเกลือใส่ลงไปในโถป่ัน 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4.3.2.3   ใส่นํ้ามะนาวลงไปในโถป่ัน 

 
รูปที ่4.7 : ใส่นํ้ามะนาวลงในโถป่ัน 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

4,3,2,4  ป่ันทุกอยา่งใหเ้ขา้กนั 

 
รุปที ่4.8 : ป่ันทุกอยา่งใหเ้ขา้กนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

  4.3.2.5 ค่อยๆเทนํ้ามนัพืชจนหมด 

 
รูปที ่4.9 : เทนํ้ามนัพืชจนหมด 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

4.4  วธีิทอดแป้งเครป 

4.4.1 ขั้นนตอนการทอดแป้งเครป 

4.4.1.1  เปิดเตาแก๊สโดยใชไ้ฟอ่อนนาํแป้งเครป ท่ีคลายตวัค่อยๆหยอดลงไปใน

กระทะ 
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รูปที ่4.10 : นาํแป้งเครปค่อยๆหยอดลงไปในกระทะ 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

4.5 ขั้นตอนการใส่ไส้สลดัโรล  

4.5.1 วตัถุดิบและขั้นตอนการทาํไส้สลดัโรล 

          1.ทูน่า  1 กระป๋อง 

   2.ผกัสลดั ตามชอบ 

4.5.2  ขั้นตอนการทาํไส้สลดัโรล 

4.5.2.1 เปิดกระป๋องทูน่า โดยการใส่ลงไปในท่ีร่อนแป้ง โดยการเอานํ้ า

ออก 

 
รูปที ่4.11 :  กรองทูน่าโดยการเอานํ้าออก 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4.5.2.2  ใส่ผกัสลดัลงไปบนแป้งเครป 

 
รูปที ่4.12: ใส่ผกัสลดัลงแป้งเครป 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

     4.5.2.3   ใส่ทูน่าลงไปในแป้งเครป 

 
รูปที ่4.13 :ใส่ทูน่าลงไปในแป้งเครป 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

4.5.2.4   พบัตวัแป้ง จากซา้ยไปขวา แลว้มว้นตรงกลาง 
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รูปที ่4.14 : การมว้นสลดัโรล 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ  (2564) 

 

  4.5.2.5   หนัสลดัโรลใหเ้ป็นช้ินๆและ ราดซอสมิกซ์เบอร์ร่ีโยเกิร์ต 

    
รูปที ่ 4.15 :  หัน่สลดัโรลเป็นช้ินๆ และราดซอสมิกซ์เบอร์ร่ี โยเกิร์ต 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

4.6 การคาํนวณต้นทุนสําหรับ การทาํ เครปสลดัโรล ซอสมิกซ์เบอร์ร่ีโยเกร์ิต  

  4.6.1 การคาํนวณต้นทุนสําหรับแป้งเครป 

ตารางที ่4.1  การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับแป้งเครป 

ส่วนผสม ปริมาณทีใ่ช้ ราคา/หน่วย คาํนวณต้นทุน 

แป้งเคก้ 250 กรัม 84/1000กรัม 250*84/1000 =21 

นมจืด 350 มิลลิลิตร 24/400 มิลลิลิตร 350*14/400 =21 

กล่ินวนิลลา 4ชอ้นชา 118/473 มิลลิลิตร 20*118/473 =4.99 

นํ้าตาลทราย 80กรัม 22/1000 กรัม 80*22/1000 =1.76 

ไข่ไก่ 4 ฟอง 56/10 ฟอง 4*56/10 = 22.40 

รวม 71.15 
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4.6.2 การคาํนวณต้นทุนสําหรับซอสมิกซ์เบอร์ร่ีโยเกร์ิตส่วนผสมดังต่อไปนี ้

 ตารางที ่4.2 การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับซอสมิกซ์เบอร์ร่ี โยเกิร์ต 

ส่วนผสม ปริมาณทีใ่ช้ ราคา/หน่วย คาํนวณต้นทุน 

มิกซ์เบอร์ร่ีแช่แขง็ 100กรัม 149/450 100*149/450=33.11 

โยเกิร์ต 100กรัม 20/135 100*20/135=14.81 

เกลือ 5กรัม 18/330 5*18/330=0.27 

นํ้ามนัพืช 50 มิลลิลิตร 46/1000 50*46/1000=2.30 

นํ้ามะนาว 15กรัม 16/250 15*16/250=0.96 

รวม 51.45 

 

4.6.3 การคาํนวณไส้สลดัทูน่าจากส่วนผสมดังต่อไปนี ้

ตารางที ่4.3 การคาํนวณสลดัทูน่า 

 

4.6.4  สรุปการคาํนวณต้นทุน 

        จากกการคาํนวณตน้ทุนของอาหารจานน้ีสรุปไดด้งัน้ี 

      1.ราคาตน้ทุนของแป้งเครปอยูทึ่ 71.15 บาท 

      2. ราคาตน้ทุนของซอสมิกซ์เบอร์ ร่ีอยูท่ี่ 51.45 บาท 

      3. ราคาตน้ทุนของสลดัทูน่าอยูท่ี่  69  บาท 

 จากสูตรน้ีไดต้วัเครปทูน่าสลดัโรลได ้5 ช้ิน โดยตน้ทุมรวมอยูท่ี่ 191.60 บาท หากผูจ้ดัทาํ

ขายต่อ 1 จานตน้ทุนต่อช้ินอยูท่ี่ 38.32 บาท   1 จาน จะไดเ้ครปทั้งหมด 5 ช้ินเม่ือหัน่ออกมาแลว้  

 

 

 

ส่วนผสม ปริมาณทีใ่ช้ ราคา/หน่วย คาํนวณต้นทุน 

ทูน่ากระป๋อง 165 กรัม 48/165 165*48/165= 48 

ผกัสลดั 50 กรัม 42/100 50*42/100=21 

รวม 69 
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4.7 สรุปข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     โครงงานเครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี ( Tuna Crape Roll Salad with 

Mixed Berry Yogurt Sauce ) มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 ชุด สามารถแสดงผล

วิเคราะห์ ไดด้งัน้ี 

            4.7.1 ผู้ตอบแบบสอบถามทัว่ไป 

ตารางที ่4.4 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 9 30.00 

หญิง 21 70.00 

รวม 30 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 30 และเป็นเพศ

หญิงร้อยละ 70 

 

ตารางที4่.5  จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

20-29 11 36.67 

30-39 15 50.00 

40 ปีข้ึนไป 4 13.33 

รวม 30 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.5  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีอาย ุ30-39 ปี  มีมากท่ีสุดคิดเป็น

ร้อยละ 50 รองลงมาคือผูมี้อาย ุ20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.67 และผูมี้อายมุากกว่า 40 ปี มีนอ้ยท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ 13.33 

 

ตารางที ่4.6 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

รับจา้ง 10 33.33 

พนกังานบริษทั 12 40.00 

ธุรกิจส่วนตวั 8 26.67 

รวม 30 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นพนกังานบริษทัมากท่ีสุดมีร้อย

ละ 40.00 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 33.33 และอาชีพรับจา้ง มีนอ้ยท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 26.67 

 ตารางที ่4.7  จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนตามวฒิุการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช 5 16.67 

ปวส 5 16.67 

ปริญญาตรี 14 46.67 

สูงกวา่ปริญญาตรี 6 20.00 

รวม 30 100 

 

จากตารางท่ี  4.7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาก

ท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 46.67 รองลงมาเป็นระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาเป็น

ระดบัปวชและปวส คิดเป็นร้อยละ 16.67 

4.7.2  ระดับความพงึพอใจต่อเครปสลดัโรล ซอสมิกซ์เบอร์ร่ีโยเกร์ิต  

4.7.2.1 ด้านสีสันของอาหารดูน่ารับประทาน 

 จากการตอบแบบสอบถามถามถึงความพอใจท่ีมีต่อโครงงานเครปทูน่าสลดัโรลซอส

โยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce.)ในดา้นสีสันมีความ

พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70..00 รองลงมา เป็นความพึงพอใจในระดบั มากคิดเป็น

ร้อยละ 17 รองลงมาเป็นความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 และสุดทา้ย เป็นระดบั

ความพึงพอใจในระดบันอ้ยคิดเป็นร้อยละ 3 ดงัรูป 4.11 

 

 
รูปที ่4.11  ระดบัความพึงพอใจดา้นสีสนัของเครปสลดัโรล 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4.7.2.2 ด้านรสชาติของอาหาร 

               จากการตอบแบบสอบถามถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเครปทูน่า

สลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce) .ใน

ดา้นรสชาติของอาหารมีความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาเป็นระดบัความพึง

พอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44 และระดบัสุดทา้ยความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิด

เป็นร้อยละ  3  ดงัรูปท่ี 4.12 

 

 
รูปที ่4.12 :ระดบัความพึงพอใจดา้นรสชาติของเครปสลดัโรล 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

4.7.2.3 ด้านสามารถนํามาเป็นเมนูทาเลอืกด้านสุขภาพ 

จากการตอบแบบสอบถามถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเครปทูน่าสลดั

โรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce)  ในดา้น

เป็นเมนูทางเลือกมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมาเป็นความพึง

พอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 47  และสุดทา้ยความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

3  ดงัรุป ท่ี 4.13 

 

 
รูปที ่4.13 : ระดบัความพึงพอใจในดา้นเมนูทางเลือกดา้นสุขภาพ 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4.7.2.4 ด้านเความเข้มข้นของซอส 

                จากการตอบแบบสอบถามถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเครปทูน่า

สลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce) ในดา้น

ความเขม้ขน้ของซอส ของเครปสลดัโรลมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63 

รองลงมาเป็นระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36  ดงัรุป 4.14 

 

 
รูปที ่4.14 : ระดบัความพึงพอใจในดา้นความเขม้ขน้ของซอส 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

4.7.2.5 ด้านเนือ้สัมผสั 

     จากการตอบแบบสอบถามถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกิร์ต

มิกซ์เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce) ในดา้นเน้ือสัมผสั มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 27 และ

สุดทา้ยเป็นระดบัความึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13  ดงัรูปท่ี 4.15 

 

 
รูปที ่4.15 : ระดบัความพึงพอใจในดา้นเน้ือสมัผสั 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4.7.2.6 ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

                 จากการตอบแบบสอบถามถึงความพอใจท่ีมีต่อโครงงานเครปทูน่าสลดั

โรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurtในดา้นความคิด

สร้างสรรค ์ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50  และมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 50 

ดงัรูป 4.16 

 

 
รูปที ่4.16 : ระดบัความพึงพอใจในดา้นความคิดสร้างสรรค ์

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 

4.7.2.7 ด้านสามารถนําไปต่อยอดทางธุรกจิ 

        จากการตอบแบบสอบถามถึงความพอใจท่ีมีต่อโครงงานเครปทูน่าสลดั

โรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurtในดา้น ในดา้น 

สามารถนาํไปต่อยอดทางธุรกิจ มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมา เป็นความพึง

พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27 และสุดทา้ย เป็นระดบัความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23 

ดงัรูป 4.17 

 

 
รูปที ่4.17: ระดบัความพอใจในดา้นสามารถนาํไปต่อยอดทางธุรกิจ 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4.8 กาํหนดระดับค่าเฉลีย่เกณฑ์การตัดสินใจ 

ในการสํารวจระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์

เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce )ใหก้ารวดัระดบัความพึงพอใจ 5 

ระดบัตามแนวคิดของ ลเติร์ต Likert . R > (1952) ไดจ้ดัลาํดบัค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน (ธานินทร์ 

ศิลป์จารุ . 2560) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน 

ด้านลกัษณะของเครปทูน่าสลดัโรล ค่าเฉลีย่ S.D ระดับความพงึพอใจ 

สีสนัของอาหารดูน่ารับประทาน 4.53 0.82 มากท่ีสุด 

รสชาติของอาหาร 4.40 0.56 มากท่ีสุด 

สามารถนาํมาเป็นเมนูทางเลือกดา้น

สุขภาพ 
4.47 0.57 มากท่ีสุด 

ความเขม้ขน้ของซอส 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

เน้ือสมัผสั 4.13 0.63 มาก 

ความคิดสร้างสรรค ์ 4.50 0.51 มากท่ีสุด 

สามารถนาํไปต่อยอดทางธุรกิจ 4.03 1.41 มาก 

รวม 4.39 0.71 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในโครงงานเครปทูน่าสลดัโรล

ซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce )โดยรวมใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  4.39 หากพิจารณารายดา้น พบว่า ในดา้นของสีสันของเครปสลดัโรล

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  4.53 ในดา้นของรสชาติของเครปสลดัโรล มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.40 ในดา้นของสามารถนาํมาเป็นเมนูทางดา้นสุขภาพความพึง

พอใจมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4.47 ในดา้นของเน้ือสัมผสั มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 4.13

ในดา้นความคิดสร้างสรรค ์มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.51 และในดา้นของ

ต่อยอดทางธุรกิจมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 4.03 ตามลาํดบั 
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 จากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียเบนมาตรฐานของความพึงไอใจท่ีมีต่อโครงงาน เครปทูน่า

สลดัโรล ซอสมิกซ์เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce ) มีระดบั

ความพึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียโดยรวม 4.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา   

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน ถึง วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สปัดาห์ ในแผนกครัวเยน็ (Cold Kitchen Department) ของโรงแรม เจดบับลิว 

แมริออท (JW Marriott Bangkok) ผูจ้ดัทาํไดท้าํไดรั้บความรู้ในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ของ

แผนกครัวเยน็ เช่น การหั่นผกั การทาํนํ้ าสลดั ประสานงานแผนกอ่ืนๆ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ได ้และไดพ้บว่าวตัถุดิบท่ีอยูใ่นตูเ้ยน็นั้นเหลือค่อนขา้งเยอะ ทางผูจ้ดัทาํจึงไดน้าํวตัถุดิบ

เหล่านั้น มาทาํเป็นเมนูใหม่ เพื่อช่วยลดตน้ทุนให้กบัทางโรงแรมรวมทั้งและนาํมาใชป้ระโยชน์ได้

อีกหลากหลาย 

  หลังจากแผนกครัวเย็นได้นําไปทดลองและมีผลตอบรับดีข้ึนโดยวดัจากการ

ประเมินแบบสอบถามออนไลน์ พบว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุด รวมทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนใหก้บั

ทางโรงแรมไดอี้กดว้ย 

  จากการสํารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเครปทูน่าสลดัโรลซอส

โยเกิร์ตมิกซ์เบอร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce)  พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ70.00 มีช่วงอาย ุ30-39 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00  เป็น

พนกังานบริษทัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 และจากการสรุปผลจากตารางค่าเฉล่ียและค่าเฉล่ีย

เบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี 

(Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce) มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.39 

 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการโครงงาน 

  5.1.2.1 คร้ังท่ี 1 จากการทาํทดลองเครปสลัดโรลนั้น ตอนหยอดแป้งลงไปใน

กระทะมีความหนามาก เปิดไฟแรงเกินไปจนทาํใหเ้กิดแป้งไหมแ้ละไม่สุก 

  5.1.2.2 คร้ังท่ี 2 จากท่ีผูจ้ดัทาํไดล้งลดปริมาณของแป้งเพื่อลงไปทอด พบว่า แป้ง

บางเกินไปจนทาํใหคิ้ดกระทะไม่สามารถพลิกดา้นได ้

5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการทาํโครงงาน 

  5.1.3.1 จากปัญหาคร้ังท่ี 1 ตอนหยอดแป้งลดปริฒาณของแป้งนอ้ยลงและเปิดไฟ

เบาในการทอดแป้งดครป  
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  5.1.3.2 จากปัญหาคร้ังท่ี 2 ทางผูจ้ ัดทาํได้ทาเนยบางๆลงบนกระทะและเพิ่ม

ปริมาณแป้ง จึงทาํใหส้ามารถพลิกดา้นได ้

5.1.4 ข้อเสนอแนะในการทาํโครงาน 

  5.1.4.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัทาํโครงงานใหม้ากข้ึน 

  5.1.4.2 ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัเน้ือหาในการโครงงานใหม้ากข้ึน  

  5.1.4.3 ควรตรวจเช็คใหล้ะเอียดและมีความรอบคอบ 
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ปอกเปลือกมะละกอ 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบการประเมินสอบถามความพงึพอใจโครงงานสหกจิศึกษา 

เร่ือง เครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร่ี 

(Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce) 

ตอนท่ี1   ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ               (   ) ชาย           (   ) หญิง        (   ) อ่ืนๆ......โปรดระบุ 

2. อาย ุ        (   ) 20-29 ปี     (   ) 30-39 ปี     (   ) 40 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ     (   ) รับจา้ง       (   ) พนกังานบริษทั    (   ) ธุรกิจส่วนตวั 

4. วุฒิการศึกษา   (   ) ปวช      (   ) ปวส       (   ) ปริญญาตรี     (   ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

ตอนท่ี2 แบบสอบถามความพึงพอใจของเครปทูน่าสลัดโรล ซอสมิกซ์เบอร์ร่ี โยเกิร์ต  (Tuna 

Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce) 

เกณฑก์ารประเมิน     ระดบั  5    หมายถึง  มากท่ีสุด 

                ระดบั  4    หมายถึง  มาก 

                ระดบั  3    หมายถึง  ปานกลาง 

                ระดบั  2     หมายถึง  นอ้ย 

                ระดบั  1     หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความพงึพอใจของท่านมากท่ีสุด 

 

ด้านลกัษณะของเครปทูน่าสลดั 

โรลซอสมิกซ์เบอร์ร่ีโยเกิร์ต 

 

ระดับความพงึพอใจ 

 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. สีสันของอาหารดูน่ารับประทาน      

2. รสชาติของอาหาร      

3.ส าม ารถ นํ าม าเป็ น เม นู ท างเลื อ ก ด้าน

สุขภาพได ้

     

4. ความเขม้ขน้ของซอสมิกซ์เบอร์ร่ีโยเกิร์ต      

5. เน้ือสัมผสัของตวัเครปทูน่าสลดัโรล      

6. ความคิดสร้างสรรคข์องเมนูอาหาร      

7. สามารถนาํไปต่อยอดทางธุรกิจได ้      

ข้อเสนอแนะ  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสัมภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษา 

 จากการสัมภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษาเก่ียวกับโครงาน พนักงานท่ีปรึกษามีความเห็นว่า

โครงงาน เครปทูน่าสลัดโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry 

Yogurt Sauce)  มีความคิดสร้างสรรค์ รสชาติไปด้วยกันได้ไม่ซํ้ าใครตวัซอสมีความเข้มข้นของ

โยเกิร์ตและมิกซ์เบอร์ร่ีตวัแป้งค่อนขา้งหอมและนุ่มแต่รสชาติของตวัไส้ค่อนขา้งจืด  แต่เม่ือทานกบั

ซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ีแลว้มนัเขา้กบัตวัเครปโรลไดดี้ และสามารถ รับประทานระหว่างวนั และ  

สามารถนาํไปต่อยอดเป็นธุรกิจได ้ 

 

             

   ............................................ พนกังานท่ีปรึกษา 

(นางสาว กมนพรรธ์ กิตติรัตน์ญานิน) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

เครปทูน่าสลดัโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี 

(Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce ) 

นาย พรีพล พงษ์เพง็ 

ภาควิชาการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 1016 

E-mail. Superming555@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การทาํโครงงานเร่ืองเครปทูน่าสลดัโรล

ซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

เพ่ิมผลิตภณัฑท์างสุขภาพในรูปแบบใหม่ โดยมีการ

นาํเครปมาผสมผสานกบัตวัซอสมิกซ์เบอร่ี เพ่ือเป็น

การเน้นให้เห็นถึงอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ และยงัรวม

ไปถึงการนาํเอาผกัสลดัท่ีเหลือใชม้าทาํ ซ่ึงเป็นการ

ช่วยลดขยะให้กบัทางแผนกครัวเยน็ของโรงแรม เจ

ดับบลิวแมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท ( JW Marriott 

Bangkok Sukhumvit ) ได ้

 หลังจากท่ีได้ทาํเมนูเครปทูน่าสลัดโรล

ซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ี( Tuna Crape Roll Salad 

with Mixed Berry Yogurt Sauce ) ผูจ้ดัทาํไดท้าํการ

สํารวจความคิด เห็ น  โดยจัดทําแบ บสอบถาม

ออนไลน์เพ่ือวดัความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นจาํนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า มีความพึง

พอใจรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุดในด้านสีสันของ

อาหาร รสชาติ เมนูทางเลือกด้านสุขภาพ ความเข้

นมข้นของซอส เน้ือสัมผสั ความคิดสร้างสรรค ์

และสามารถนาํไปต่อยอดเป็นธุรกิจ ดงันั้นจึงสรุป

ได้ว่า โครงงานเครปสลดัโรล ซอสมิกซ์เบอร์ร่ีโย

เกิร์ต มีความพึงพอใจรวมอยู่ท่ี 4.39 ซ่ึงเป็นระดับ

มากท่ีสุด 

คาํสาํคญั : สลดัโรล / ซอสมิกซ์เบอร์ร่ี / โยเกิร์ต 

Abstract 

The creation of Tuna Crepe Roll Salad 

with Mixed Berry Yogurt Sauce aimed to add 

health products in new way. The crepes were 

combined with a mixed berry sauce to highlight 

healthy foods to use the remaining salad vegetable, 

which reduces waste of the cold kitchen 

department of JW Marriott Bangkok Sukhumvit. 

After completing the Tuna Crepe 

RollSalad with Mixed Berry Yogurt Sauce. A 

survey was conducted with an online questionnaire 

to measure the satisfaction sample of 30 people. 

Overall satisfaction was at the highest level in 

terms of food colour, taste, menu item and healthy 

options. The consistency of the sauce, the texture, 

and the creativity can be further developed,  

therefore, it can be concluded that project had a 

total satisfaction at 4.39. 

Keywords: RollSalad, Mix berry, yogurt Sauce 

ท่ีมาของปัญหา 

ในปัจจุบันโลกเรามีการรังสรรค์อาหาร

ออกมามากมายหลายแบบจึงทาํให้เกิดเมนูใหม่ๆ

ขึ้นมานบัไม่ถว้น  อาหารแต่ละประเภทนั้นสามารถ

นาํมาผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั อาทิ เช่น อาหาร

คาวสามารถทาํเป็นอาหารหวานหรืออาหารหวาน

สามารถทําเป็นอาหารคาวได้ จึงทําให้เกิดเมนูท่ี

แปลกใหม่ขึ้นมา จากการท่ีได้เขา้ไปปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา ท่ีโรงแรม เจดับบลิวแมริออท กรุงเทพ 

สุขุม วิท  ( JW Marriott Bangkok Sukhumvit ) ใน

แผนกครัวเย็นซ่ึงเป็นแผนกท่ีทาํเก่ียวกับเมนูท่ีไม่

mailto:Superming555@hotmail.com


 

ผ่านความร้อน เช่น พวกสลดั แซนวิช เครป วอฟ

เฟิล และแพนเค้กนั้น ทาํให้ผูจ้ดัทาํได้มีความคิดท่ี

จะนาํเอาอาหารเหล่าน้ีมาประยกุตท์าํเป็นอาหารคาว 

โดยการนําเอาผกัสลดัและมิ้กซ์เบอร์ร่ีมารังสรรค์

เป็นเมนูใหม่ เน่ืองจากผกัสลดัในแผนกจะมีเหลือ

ทิ้งเป็นจาํนวนมากในแต่ละวนั รวมไปจนถึงมิ้กซ์

เบอร์ร่ีท่ีไม่ค่อยมีลูกค้าส่ังจึงทําให้เหลือค้างใน

สตอ็ก 

วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือเพ่ิมผลิตภณัฑ์ทางสุขภาพในการทาํ

สลดัโรลรูปแบบใหม่ 

2 เพ่ือศึกษาการทํานํ้ าซอสหรือนํ้ าสลัด

ผลไมเ้พ่ือสุขภาพ 

3 เพ่ือเป็นการลดขยะจาํพวกผกัสลดัและ

ผลไมส้ดในแผนกครัวเยน็ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1 เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆจาก

วตัถุดิบท่ีเหลือทิ้ง 

2 เพ่ือนาํไปต่อยอดในการทาํเป็นธุรกิจใน

อนาคตได ้

3 สามารถเป็นเมนูทางเลือกด้านสุขภาพ

ให้กบัทางโรงแรม  

ประโยชน์คาดว่าท่ีจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นการสร้างสรรคืเมนูใหม่ๆจาก

วตัถุดิบเหลือทิ้ 

2. เพ่ือนําไปต่อยอดในการทาํเป็นธุรกิจใน

อนาคตได ้

3. สามารถเป็นเมนูทางเลือกด้านสุขภาพ

ให้กบัทางโรงแรม 

วัตถุดิบในการทําเครปทูน่าสลัดโรล ซอสมิกซ์เอบร์

ร่ี  ( Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry 

Yogurt Sauce ) 

 1.แป้งเคก้            250           กรัม 

 2. วนิลลา             4             ชอ้นโตะ้ 

 3.นมสดรสจืด      350         มิลลิลิตร 

 4.นํ้าตาล   80            กรัม  

 5.ไข่ไก่                 4              ฟอง 

 6.มิกซ์เบอร์ร่ีแช่งแขง็   100  กรัม 

 7.โยเกิร์ต   100         กรัม 

 8. นํ้ามะนาว    1            ชอ้นโตะ้ 

  9. เกลือ    ¼          ชอ้นชา 

 10. นํ้ามนัพืช   50        มิลลิลิตร 

 11. ทูน่า     1          กระป๋อง 

 12.ผกัสลดั          ตามชอบ 

ขั้นตอนในการทํา เครปทูน่าสลัดโรลซอสมิกซ์เบอร์

ร่ี  ( Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry 

Yogurt Sauce ) 

1. เทนมและตอกไข่ผสมให้เขา้กนั 

2. ใส่กล่ินวนิลลาลงไปในอ่างผสมและ

คนใหเขา้กนั 

3. นําป้งเค้กท่ี ร่อนแล้วลงไปในอ่าง

ผสมและคนให้เขา้กนั 

4. นํ้ าแป้งเครปไปพักในตู้เย็น 30-40 

นาที 

5. นาํมิกซ์เบอร์ร่ีแช่งแขง็ลงในโถป่ัน 

6. ใส่โยเกิร์ตและเกลือลงในโถป่ัน 

7. ใส่นํ้ามะนวลงไปในโถป่ัน 

8. ป่ันทุกอยา่งให้เขา้กนั 

9. เทนํ้ามนัพืชลงในโถป่ันจนหมด 

10. เปิดเตาแก๊สโดยใช้ไฟอ่อนลวัค่อยๆ

หยอดแป้งลงในกระทะ 

11. เปิ ดกระป๋ งทู น่ าโดยใส่ลงไป ใน

กระชอนเพ่ือเอานํ้าออก 

12. ใส่ผกัสลดัลงไปใหแป้งเครป 

13. ใส่ทูน่าลงไปในแป้งเครป 

14. พบัตวัแป้งจากซ้ายไปขวา แลว้มว้น

ตรงกลาง 

15. หั่นเป็นช้ินพอดีคาํแล้วราดซอสลง

ไป 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการสํารวจพบว่าการประเมินความพึง

พอใจท่ีมีต่อเครปทูน่าสลัดโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์



 

เบอร์ ร่ี (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry 

Yogurt Sauce)  พ บ ว่าส่ วน ให ญ่ เป็ น เพ ศ ห ญิ ง

จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ70.00 มีช่วงอาย ุ30-39 

ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00  เป็นพนักงาน

บริษทัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 และจากการ

สรุปผลจากตารางค่าเฉล่ียและค่าเฉล่ียเบ่ียงเบน

มาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเครปทู

น่าสลัดโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร่ี (Tuna Crape 

Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce) มี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.39 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 จากการท่ีได้ทาํเครปทูน่าสลัดโรลซอส

โยเกิร์ตมิกซ์เบอร์ร่ีน้ีผู ้จัดทําคิดว่าสามารถท่ีจะ

นาํไปต่อยอดในการทาํไส้หรือหน้าของตวัเครปตวั

อ่ืนได ้และตะวไส้สามารถนาํไปทาํเป็นนํ้าสลดัได ้
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