
บทคดัย่อ 

 เน่ืองดว้ยโรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชัน่ ซ่ึงเป็นโรงแรมในเครือของกลุ่มบริหารเซ็น

ทาราท่ีมี เป้าหมายหลกัขององคก์รในการใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ ดงันั้นทางโรงแรมจึงมุ่งเนน้ท่ี

จะตอบสนองลูกคา้ดว้ยการบริการท่ีดีท่ีสุด พร้อมทั้งมอบความประทบัใจใหลู้กคา้ในทุกคร้ังท่ีเขา้

มาใชบ้ริการ 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการอบรมฝึกปฏิบติังานในโครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม

เซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชัน่ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ทางคณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานใน

ต าแหน่งผูช่้วยพอ่ครัว แผนกครัวของหอ้งอาหาร สเตชัน่ คาเฟ่ ซ่ีงในการปฏิบติังานในคร้ังนั้น ทาง

คณะผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึงระบบการท างานต่างๆ อีกทั้งคณะผูจ้ดัท าไดคิ้ดริเร่ิมการแปรรูปอาหารโดย

น าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าสร้างสรรคเ์ป็นเมนูอาหารใหม่ท่ีมีช่ือวา่ “Bake Egg With Assorted Meat 

Mousse”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ่้ายการท าอาหารของทางโรงแรม อีกทั้งเพื่อน าเสนอเป็น

ทางเลือกใหก้บัโรงแรม เพื่อใชใ้นการพิจารณาน าเมนูอาหารน้ีมาเสิร์ฟเป็นบุฟเฟตอ์าหารกลางวนั

ของทางโรงแรม  

 หลงัจากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองซ ้ าหลายคร้ัง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอาหารท่ีมี

รสชาติสมบูรณ์แบบ ผูจ้ดัท ายงัไดท้  าการส ารวจเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของผูท่ี้ไดล้องชิมรสชาติ

ของเมนูอาหารน้ี โดยผูจ้ดัท าไดท้  าแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นพนกังานแผนกต่างๆของ

โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัลสเตชัน่ จ  านวน 25 คน ซ่ึงผลจากการส ารวจพบวา่ ร้อยละ 48  มีความเห็น

วา่รสชาติของอาหาร อยูใ่นเกณฑพ์อใชจ้นถึงดี ร้อยละ 52  มีความเห็นวา่เมนูอาหารน้ีมีความ

เหมาะสมและสามารถน ามาใชเ้ป็นอาหารกลางวนัของทางโรงแรมไดจ้ริง นอกจากน้ี ร้อยละ 52 

กล่าววา่เมนูอาหารน้ีมีรสชาติดีและสีสันน่ารับประทาน อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 60 มีความเห็นวา่

เมนูอาหารน้ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และ ร้อยละ 56 มองวา่ตน้ทุนการผลิตของเมนูน้ีค่อนขา้งต ่า 

สุดทา้ยน้ีผูจ้ดัท าตอ้งขอขอบพระคุณผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ี อีกทั้ง

ผูจ้ดัท าจะน าขอ้ติชม ขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามกรุณาเสนอมา เพื่อน าไป

ปรับปรุง พฒันาเมนูอาหารใหมี้รสชาติและคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อไป 
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Abstract 

 According to Centra Central Station Hotel Bangkok is one chain of Centara 

Group ,core value of company is the best service, so we pay attention to give our customers  the 

best memory and impression every time they come to our hotel. 

 The researchers had been trainee at this hotel for 4 months. Our Assignation was cook 

helper at kitchen of Station Café Restaurant. At that time we had learned and got a lot of working 

system knowledges. In addition we had done food processing that called “Baked egg with 

assorted meat mousse”. This menu was the one of choices that hotel would choose to be the lunch 

buffet in the restaurant. And the benefit of this menu was reducing cost.       

 The researchers repeated a lot of trials to make the perfect taste.  After that we 

observed staffs in every departments about this menu taste. Refer to the result of the observation 

that we talk about, there are 48% think the taste is normal to good and there are 52% think this 

menu is appropriated to be the lunch of hotel restaurant. Moreover there are 52% chose the great 

taste and looking for this menu. Finally there are 60% of staffs think this menu is so creative and 

give us opinion this menu cut a lot of cost is 56%. So we have to thanks for staff and we will get 

their opinion to improve our menu in the future. 
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