
บทคดัย่อ 

 เน่ืองดว้ยโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์เปิดใหบ้ริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่วา่จะเป็นลูกคา้

ทวัร์ และเนน้รับจดังานเล้ียงงานสัมมนาต่างๆไม่วา่จะเป็นช่วงเวลากลางวนัและช่วงเวลาเยน็ และการบริการกบั

แขกท่ีมาใชบ้ริการ 

 คณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการฝึกและการปฎิบติังานในแผนกครัวกลาง  ต าแหน่งโดยหนา้ท่ีของคณะผูจ้ดัท า
คือ  การเตรียมวตัถุดิบและประกอบอาหารส าหรับให้บริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงจากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดฝึ้กปฎิบติังาน
ในแผนกครัวกลางน้ี คณะผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในครัวท่ีเราฝึกปฎิบติังาน โดยจากการเตรียม
วตัถุดิบในการประกอบขนมนั้นตอ้งเลือกสรรเฉพาะวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานทั้งแผนกครัวกลางเอง
และรวมไปถึงครัวอ่ืนๆดว้ยท าให้เหลือเศษวตัถุดิบต่างๆท่ีเหลือใชเ้ป็นจ านวนมาก  ไม่วา่จะเป็นเศษสมุนไพรท่ี
เหลือจากการท าขนม  ทางโรงแรมจึงมีนโยบายในการประหยดัตน้ทุน  โดยการน าวตัถุดิบต่างๆท่ีเหลือจากการ
เตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการน ามาดดัแปลงเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่เกิดข้ึน  
และเน่ืองดว้ยสถานประกอบการมีถัว่หลากหลายเหลือเป็นจ านวนมาก  เราจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของถัว่  เพื่อ
เป็นการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่สร้างรายไดใ้หก้บัทางโรงแรม 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 66.67  ดา้นอายุ พบวา่อาย ุ 
21 – 30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 แผนกครัวกลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50  ดา้นสีสันความน่ารับประทาน
ของสังขยา 5 ลุค มีสีสันความน่ารับประทานระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 56.67  ดา้นรสชาติของสังขยา 5 ลุค มี
รสชาติความอร่อยระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.33 ดา้นปริมาณของผลิตภณัฑ์สังขยา 5 ลุค ระดบัมากคิด
เป็นร้อยละ 50 ดา้นเน้ือสัมผสัความนุ่มของสังขยา 5 ลุค มีเน้ือสัมผสัความนุ่มระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 
ดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ของสังขยา 5 ลุค  มีรูปแบบสวยงามระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.33 ดา้นความ
เหมาะสมของวตัถุดิบท่ีน ามาแปรรูปของสังขยา 5 ลุค ระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 26.67 ด้านความคิด
สร้างสรรคแ์ละความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ ์มีรูปแบบสวยงามระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 40 ดา้นสังขยา 5 ลุคมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ มีประโยชน์ระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 66.67  ดา้นตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า มีรูปแบบสวยงาม
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50  
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Abstract 

 Sampran Riverside Hotel is a hotel which provides service to Thai and foreign people including 

tourists and emphasizes on the arrangement of party and seminar regardless of noon and evening event, and 

provides service to the hotel guests. 

 We had trained and worked in the central kitchen. Our duty is to prepare raw material and food for 

the customers. From our work in this central kitchen, we found the problem of the raw material preparation 

used to make the dessert that need to use only quality and standard raw material. This causes the central and 

other kitchens have much of excessive raw material, such as some herb remains from dessert making. The 

hotel then proceeds the cost-reduction policy by bringing the raw material, remaining from cooking, back to 

create new product. Since the hotel has many types of remaining bean, we therefore focus on their benefit and 

use them to create the new product and make money to the hotel. 

 The questionnaire result has the description as follows; Gender: most respondents are female, 

accounting for 66.67%. Age: most of their age is between 21-30, accounting for 40%. Department: most of 

their department is central kitchen, accounting for 50%. The color and palatability are at high level, 

accounting for 56.67%. The taste of 5-look egg custard has the highest level of delicious taste, accounting for 

43.33%. The quantity of 5-look egg custard is at high level, accounting for 50%. The texture and softness of 

5-look egg custard are at highest level, accounting for 60%. The package style of 5-look egg custard has the 

highest level of beautiful package, accounting for 13.33%. The suitability of raw material processed for 5-look 

egg custard has moderate level, accounting for 26.67%. The product creativity and originality have high level 

of beautiful style, accounting for 40%. The 5-look egg custard is good for health at high level of benefit, 

accounting for 66.67%. Low production cost has highest level of beautiful style, accounting for 50%. 
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