
 

บทคดัย่อ 

โรงแรมคอทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพ เป็นโรงแรมท่ีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงแรม

สากล ซ่ึงโรงแรมคอทยาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพ เป็นโรงแรมท่ีอยูใ่นเครือของแบรนด์แมริออท ท่ีเนน้

ปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งดีเยีย่ม การบริการให้ความสะดวกสบายเพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจอยา่งสูงสุด 

การใหบ้ริการดา้นอาหารท่ีคดัสรรแต่วตัถุดิบชั้นดี และหอ้งประชุมท่ีมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถ

อ านวยความสะดวกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าจดัท าไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมคอทยาร์ด 

โดย แมริออท กรุงเทพ เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2558 ถึง วนัท่ี 24 เมษายน 2558  ทาง

คณะผูจ้ดัท า ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานในหน้าท่ีผูช่้วยพ่อครัว ในการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการ

ปฏิบติังานในแผนกครัวและไดเ้รียนรู้การท างานต่างๆ ของแต่ละครัวนั้น จึงไดคิ้ดคน้เมนูอาหารใหม่

ข้ึนมา คือ การน าผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์ท่ีเหลือใชข้องครัวเยน็ มาคิดคน้เป็นเมนูรักษาสุขภาพคือ Salmon 

Avocado Salad เป็นสลดัรูปแบบใหม่ท่ีเหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการรักษาสุขภาพและควบคุมน ้ าหนกั อีกทั้งยงั

ช่วยลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากวตัถุดิบเหลือใช ้ลดตน้ทุน และเพิ่มรายการอาหารใหม่ให้แก่ลูกคา้ของ

โรงแรมอีกดว้ย 

การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองเพื่อให้เมนูอาหารออกมาสมบูรณ์ โดยการศึกษาหาขอ้มูล
การจดัจานสลดัและไดล้งมือปฏิบติั หลงัจากนั้นจึงไดจ้ดัท าแบบประเมินให้กบัพนกังานภายในครัว
ต่างๆ ของโรงแรม โดยไดจ้ดัท าแบบประเมินข้ึนมา 10 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุปไดว้า่  ดา้นรสชาติ
ของอาหารมีรสชาติดีมากคิดเป็นร้อยละ 78 และมีรสชาติดี คิดเป็นร้อยละ22สามารถน าเมนูน้ี มาออก
ขายไดจ้ริง ดีมากคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือดี คิดเป็นร้อยละ 40 และนอ้ยท่ีสุด พอใชร้้อยละ 10ดา้น
สีสันน่ารับประทานของเมนูน้ีดีมากคิดเป็นร้อยละ 70 และ ดี คิดเป็นร้อยละ 30  ดา้นความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ดีมากคิดเป็นร้อยละ 55  รองลงมาคือ ดี คิดเป็นร้อยละ 27 และพอใชคิ้ดเป็นร้อยละ 18ดา้น
การตกแต่งและการจดัวางดีมากคิดเป็นร้อยละ 70 และ ดี คิดเป็นร้อยละ 30ดา้นตน้ทุนการผลิตดีมากคิด
เป็นร้อยละ  50  รองลงมาคือ ดี คิดเป็นร้อยละ 30 และพอใชคิ้ดเป็นร้อยละ 20 

 

 



 

 

Abstract 

The Courtyard by Marriott Hotel Bangkok is a hotel with the quality is of the international 
hotels’ standards. The Courtyard by Marriott Hotel Bangkok is a part of the international Marriott 
hotel brand, which emphasizes on excellent customer careand comfortable service to create optimal 
customer satisfaction. Moreover, along withexceptional food service that selects only the finest 
ingredients and meeting facilities with high speed internet, the hotel can provide convenience for 
guests very well.  
 From when the organizer committee has participated in working on the cooperative education 
project at The Courtyard by Marriott Hotel Bangkok for the duration of 4 months, since 5 January 
2015 to 24 April 2015, the organizer committee wasassigned to work in the role of a Chef’s Assistant. 
While working in the kitchen department and learning the various working processes in each 
particular time, the organizer committee has created new food menu, bybringing the remaining 
vegetables, fruits, and fish in the cold kitchen and turning them into a healthy menu of the Salmon 
Avocado Salad. This is a new type of salad that is suitable for those who would like to maintain good 
health and control a balanced weight. In addition, it is also beneficial in reducing losses that occurred 
from raw ingredients, thus helping to reduce costs and increase new food menu for the hotel’s guests 
as well. 
 While testing the food menu to make the outcome exemplary, the organizer committee has 
researched information on salad plating and experimented various types. From there, an evaluation 
was created with a number of hotel kitchen staff, in which 10 sets of the evaluation was performed. 
The evaluation results concluded the following findings;for the food taste, 78% is of very good taste, 
and 22% is of good taste; for the ability to sell this menu, 50% is of very good, 40% is of good, and 
10% is of satisfactory; for the colorful appetite of the menu, 70% is of very good, 30% is of good; for 
originality, 55% is of very good, 27% is of good, and 18% is of satisfactory; for the decoration and 
set up, 70% is of very good, and 30% is of good; and lastly for production cost, 50% is of very good, 
30% is of good, and 20% is of satisfactory. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


