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ปั จ จุ บ ัน ผู ้ค นส่ ว นใหญ่ มี ค วามใส่ ใ จในสุ ข ภาพมากขึ้ น โดยเฉพาะทางเลื อ กในการ
รั บ ประทานอาหารด้า นสุ ข ภาพประเภท ขนมหวาน เบเกอรี่ หรื อ รั บประทานอาหารว่า ง โดย
โรงแรม ไอบิส กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ จะมีการเสิ ร์ฟไลน์บุฟเฟต์ ในช่วงเวลา อาหารเช้า อาหารเที่ยง
และ อาหารเย็น จึงมีจานวนผลไม้และเบเกอรี่ ที่เหลือใช้จากไลน์ บุฟเฟต์ปริ มาณมาก คณะผูจ้ ดั ทา
มี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการ สร้ า งสรรค์เมนู ใ หม่ เพื่ อสุ ขภาพ ลดปริ มาณวัตถุ ดิ บเหลื อใช้จากในครั ว
ลดต้นทุ นวัตถุ ดิบ ให้ก ับ โรงแรม โดยนาผลไม้อย่า งแก้วมัง กรจากครั วเย็น และขนมปั งโฮลวีท
จากครั ว เบเกอรี่ น ามาประยุ ก ต์ เ ป็ นเมนู เ บเกอรี่ เพื่ อ สุ ขภาพในเมนู ชี ส เค้ ก แก้ ว มั ง กร
(Healthy Pitaya Cheesecake) ซึ่ งเป็ นเมนู เบเกอรี่ ที่แปลกใหม่ เพราะท ามาจากแก้วมัง กรและ
ขนมปั งโฮลวีท เป็ นวัตถุดิบหลักที่ยงั ไม่มีผนู ้ ิ ยมนามาประกอบอาหารมากนัก หลังจากการทดลอง
ทาเมนู น้ ี ได้มีการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มพนักงานในครัวแบบเจาะจงจานวน 20 คน ทดลอง
ชิ มรสชาติและตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของพนักงานแผนกครัวของ
โรงแรม ไอบิ ส กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไ ซด์ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ด้า นเมนู ส ร้ างสรรค์และแปลกใหม่
ด้านความสะอาดของอาหาร ด้านภาพลักษณ์โดยรวมของอาหาร ในระดับที่ มากที่สุด รองลงมาเป็ น
ด้านการแปรรู ปเมนูใหม่ ด้านสรรพคุ ณ ด้านเมนู สุขภาพช่วยควบคุ มน้ าหนัก ด้านมีกลิ่ นหอมเป็ น
เอกลักษณ์ ในระดับ มาก และ ด้านรสชาติ ด้านสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ในระดับ ปาน
กลาง จึงเป็ นที่ยอมรับของโรงแรม ไอบิส กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ ที่ มีเมนู สร้ างสรรค์เมนู ใหม่เพื่อ
สุ ขภาพให้แก่ลูกค้าที่มารับประทานอาหารบุฟเฟต์ของห้องอาหารเทส(Taste)
คาสาคัญ: แก้วมังกร,สุ ขภาพ,สรรพคุณ
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Abstract
Nowadays, most people are more concerned about their health, especially their choice of
healthy food, desserts, bakery or snacks. As Ibis Bangkok Riverside Hotel serves a buffet during
breakfast, lunch and dinner, and there are plenty of fruit and bakery items left from the buffet.
The team has the purpose to create new healthy menus, reduce the amount of materials left in the
kitchen, and reduce the cost of raw materials to the hotel by using Pitaya from the evening kitchen
and whole wheat bread from the bakery kitchen to apply as a healthy snack called "Healthy Pitaya
Cheesecake", which is an exotic sweet dish made from Pitaya and Whole wheat bread which are
materials that are not very popular to be cooked. Then, the research team prepared Healthy Pitaya
Cheesecake for tasting and collecting survey by distributed 20 sets of questionnaires.
And the result found that the satisfaction of the kitchen staff of the Ibis Bangkok Riverside Hotel.
They satisfied with the creative and exotic of menu, food cleanliness, and overall image of the
food at the highest level, followed by the application of menu, properties, weight control, and
the unique smell which were at highest level. In terms of the taste, healthy substances for body
were at medium level.
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