
บทคดัย่อ 

โรงแรมพลูแมน จี กรุงเทพ เป็นโรงแรมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงแรมในเครือแอคคอร์  

โดยจุดเด่นของโรงแรมน้ีคือการให้บริการลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่และใช้เทคโนโลยีอนัล ้ าสมยั มี

เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบนานาชาติ สะทอ้นตวัตนและจุดยืนการเป็นโรงแรมคุณภาพระดบั 5 

ดาวระดบันานาชาติ  

            หน่ึงในมาตรการรับรองลูกคา้ของโรงแรมในปัจจุบนัได้แก่การให้บริการอาหาร

เพื่อสุขภาพ ซ่ึงก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย อนัจะเห็นไดจ้ากการท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะ

เนน้การรับประทานอาหารจ าพวกพืชผกัผลไมแ้ละอาหารท่ีไม่มีไขมนัเพื่อท าใหสุ้ขภาพดี โดยปัจจยั

ส าคญัท่ีมีต่อการเลือกบริโภคอาหารกลุ่มน้ีไดแ้ก่ รูปลกัษณ์และสีสันของอาหาร  ผลการปฏิบติังาน

ในร้าน 25 Degrees Burger ในโรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพ พบวา่เซ็ทอาหารท่ีให้บริการอยูแ่ต่เดิม

นั้นจะประกอบด้วย เบอร์เกอร์เน้ือ เสริฟร่วมกบัมนัฝร่ังทอด และเคร่ืองด่ืมจ าพวกน ้ าอดัลมหรือ

เบียร์  ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดคน้เซ็ทเมนูอาหารกลางวนัพิเศษเพื่อสุขภาพ “Special Lunch Set for Health” 

ใหแ้ก่ร้าน 25 Degrees Burger ข้ึนมา ซ่ึงประกอบดว้ยเบอร์เกอร์ผกั Veggie Burger ท่ีทานคู่กบั ซีซ่า

สลดัและน ้ าพนัช์ หรือ น ้ ามะพร้าวสมูทต้ี จากนั้นผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของ

เมนูดงักล่าวดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งพนกังานจ านวน 10 คน ซ่ึงพบวา่ไดรั้บความพึง

พอใจในรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืมในระดบัดี มีความเห็นด้านคุณประโยชน์ของอาหารใน

ระดบัดี และเซ็ตเมนูอาหารน้ีมีการตกแต่งท่ีสวยงามน่ารับประทาน ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงเช่ือว่าเซ็ต

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพน้ีจะได้รับความนิยมแก่ผูบ้ริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และจะ

สามารถเพิ่มยอดขายของร้าน 25 Degrees Burger ได ้

ค าส าคญั: เมนูพิเศษเพื่อสุขภาพ  เบอร์เกอร์ 

 

 

 

 



Abstract 

 The Pullman G Hotel Bangkok is one of the hotels operated under Accor chain’s 

standard quality. Its uniqueness includes the service with hospitality using modern technologies. 

The hotel also provides a variety of international food and drink menu, reflecting its 5-star 

international standard. 

 One of the service strategies for hotel guests is the availability of Food for Health, which 

becomes more widely popular. It is apparent that most of the consumers prefers menu with 

vegetable, fruits, and non-fat healthy food. The key factors that influence consumers’ choice are 

the food’s appearance and color. An investigation of menu at the 25 Degrees Burger shop at the 

Pullman G Hotel Bangkok reveals that this shop offers beef burgers with French-fries as side-

dish, and soft-drink or beer as beverages. The investigators, therefore, created a new Special 

Lunch Set for Health that composes of Veggie Burger and Caesar Salad, and fruit punch or 

coconut smoothie as beverages. Further evaluation of this set menu by interviewing with 10 Staff 

indicated that the Staff are satisfied with taste and look of this set menu, the customers are aware 

of the benefit of this healthy menu, and the menu is well-decorated. We believe that this menu 

will become a favorite choice for both domestic and international guests, and it will increase sale 

for the 25 Degrees Burger shop. 
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