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บทคัดย่ อ
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว
มีความสู งถึ ง 32 ชั้น ตั้งโดดเด่นอยู่บนริ มฝั่ งของแม่น้ าเจ้าพระยาในย่านเก่าแก่ของกรุ งเทพฯ และเป็ น
โรงแรมที่มีเครื อข่ายทัว่ โลก อีกทั้งยังเป็ นโรงแรมสี เขียวที่ช่วยลดปั ญหาขยะและพลาสติกภายในองค์กร
จึงทาให้คณะผูจ้ ดั ทาเกิดความคิดที่จะลดปั ญหาขยะให้กบั ทางโรงแรม
เนื่ องด้วยคณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานในแผนกครัว และได้รับมอบหมายให้ดูแลไลน์
บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ได้พบกับปั ญหาภายในครัวว่ามีวตั ถุ ดิบเหลื อใช้จากไลน์บุฟเฟ่ ต์
เป็ นจานวนมาก จึงคิดหาแนวทางแก้ไขเพื่อช่ วยลดต้นทุนในการทิ้งวัตถุ ดิบที่เหลื อใช้ จึงนาวัตถุดิบที่
เหลือมาสร้างสรรค์เป็ นเมนูตวั ใหม่น้ นั คือ เมนูปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)โดยมีการจัดทา
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจเป็ น จานวน 30 ชุด ผลของการประเมินความพึงพอใจ พบว่า
อยู่ในระดับชอบมากมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.32 จึงสรุ ปได้ว่าสามารถทาได้จริ ง แต่จาเป็ นต้องผ่าน
ขั้นตอนการพิจารณาและยอมรับจากผูบ้ ริ หารของทางโรงแรม
คาสาคัญ : อาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู
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Abstract
Millennium Hilton Bangkok is a 5 star hotel, with a height up to 32 floors, located on the banks
of Chao Phraya River in Bangkok's historic district, and is a global network hotel. Millennium Hilton
Bangkok is a Green Hotel that reduces waste and plastic within the organization, as a result, the author
made the ideas to reduce the waste to the hotel.
From the performance of co-operative education, the author did practical work in the kitchen,
and the author was assigned to service the buffet line for breakfast and lunch.The problem found was
that there was a lot of waste material from the buffet line. The author had figured out a solution to help
reduced the cost of disposing waste material by bringing materials to create a new menu item, Pork
Larb Spring Rolls. The author made 30 sets of questionnaires to evaluate the satisfaction. The results
showed that satisfaction levels are very high, the overall average was 4.32. In conclusion, it can be
done, but it must pass through the process of consideration and adoption by the management of the
hotel.
Keywords: Pork Larb Spring Rolls/Reduse waste/Millennium Hilton Bangkok
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ (Millenium Hilton Bangkok) ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยา
เป็ นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่และมีเครื อข่ายทัว่ โลก จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว นอกจากนี้
โรงแรมยังมีนโยบายในการลดปั ญหาขยะและพลาสติก โดยการนําอาหารที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหาร
เช้า และกลางวัน ทิ้ ง ลงในอุ ป กรณ์ ที่ มี เ ครื่ อ งวัด นํ้า หนัก และแยกประเภทของอาหารเพื่ อ แสดงผล
ค่าใช้จ่ายที่เสี ยไปภายในองค์กร
เนื่องด้วยคณะผูจ้ ดั ทําโครงงานได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานสหกิจในแผนก ครัวร้อน (Hot Kitchen)
ครัวเย็น (Cold Kitchen) และครัวเอ็กฟลอร์ (Ex.floor) ทําให้พบปั ญหาที่เกิ ดขึ้นภายในโรงแรม นั้นคือ
โรงแรมได้มี ก ารจัดซื้ อวัตถุ ดิบ มาเป็ นจํา นวนมากเพื่ อรองรั บ ลู ก ค้า ที่ เข้า มาพัก จึ ง ส่ ง ผลให้วตั ถุ ดิบ
บางส่ วนเหลื อจากไลน์ บุ ฟ เฟ่ ต์อาหารเช้า (Breakfast) และกลางวัน (Lunch) จากปั ญหาข้า งต้นทาง
ผูจ้ ดั ทําจึงคิดทําเมนูปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls) เพื่อช่วยลดปั ญหาขยะที่เกิดจากไลน์บุฟ
เฟ่ ต์ และเป็ นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ให้กบั ทางโรงแรม นอกจากนี้ตวั โครงงานยังได้แสดงถึงเอกลักษณ์
ของอาหารไทยอีสาน และเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าได้ลองชิมอาหารรสชาติใหม่ที่มีการผสมผสาน
รสชาติเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.2.1 เพื่อลดปั ญหาอาหารเหลือทิ้งจากหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้าและกลางวัน
1.2.2 เพื่อเป็ นการเพิม่ ทางเลือกเมนูใหม่ให้แก่โรงแรม และนําไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
1.2.3 เพื่อศึกษาการทําเมนูปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําโครงงานสหกิ จฉบับนี้ คณะผูจ้ ดั ทําได้ดาํ เนิ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและวัตถุ ดิบจากทางห้องอาหารโฟลว์ (Flow) และห้องอาหารเอ็กซ์ ฟลอร์ (Ex.Floor)
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok)
1.3.2 ขอบเขตด้ านเวลา
การทําโครงงานสหกิ จศึ กษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทําได้ดาํ เนิ นการในระหว่างวันที่ 20 สิ งหาคม
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1.3.3 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เป็ นการแปรรู ปวัตถุดิบอาหารที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์และสร้างสรรค์เป็ นเมนูใหม่ที่
สามารถนํามาเป็ นตัวเลือกให้แก่ทางสถานประกอบการได้
1.3.4 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทําโครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทําได้ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานห้องอาหารของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ
(Millennium Hilton Bangkok)
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เพื่อเป็ นทางเลือกในการลดปั ญหาวัตถุดิบเหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์
1.4.2 ได้รับความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําเมนูปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
1.4.3 เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ใช้ความรู ้ที่ปฏิบตั ิงานมาสร้างสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่และ
สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
1.4.4 เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการทําโครงงานในแผนก ครัวร้อน (Hot Kitchen) ครัวเย็น (Cold Kitchen) และครัวเอ็ก
ฟลอร์ (Ex.floor) ของโรงแรมมิ ลเลนเนี ยม ฮิ ลตัน กรุ งเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) ทาง
คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาและตรวจสอบบทความที่เกี่ ยวข้องและคํานิ ยามศัพท์ท่ีคณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การ
วิจยั เรื่ อง ปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls) ไว้ดงั ต่อไปนี้
•
•
•
•
•

ความหมายของอาหาร
ความหมายของโภชนาการ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
วัตถุดิบที่ใช้ทาํ ปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายของอาหาร
อาหาร คือ สิ่ งใดก็ตามที่มนุษย์รับเข้าสู่ ร่างกาย (ด้วยการดื่ม กิน หรื อฉี ด) แล้วเกิดประโยชน์
ต่อร่ างกาย ซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอ และทําให้กระบวนการต่างๆ ในร่ างกายดําเนิ นไปอย่างปกติ
โดยใช้สารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่าง ซึ่ งเป็ นผลทําให้ร่างกายมีความเจริ ญเติบโต มี
กําลังและมีความต้านทานโรค ซึ่ งอาหารหลักของคนไทยจําแนกออกได้เป็ น 5 หมู่ แต่ถา้ สิ่ งใดเมื่อ
รั บ ประทานแล้วและไม่เป็ นประโยชน์ หรื อให้โทษต่อร่ า งกาย เช่ น สุ รา เห็ ดเมา จะไม่เรี ย กสิ่ ง
เหล่านั้นว่า อาหาร
อาหาร ตามความหมายของ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง ของกินหรื อเครื่ อง
คํ้าจุนชีวติ ได้แก่ วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่มหรื อนําเข้าสู่ ร่างกายไม่วา่ ด้วยวิธีใดๆ หรื อในรู ปลักษณะ
ใดๆ แต่ไม่รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นแล้วแต่กรณี
อาหาร หมายถึ งสสารใดๆ ซึ่ งบริ โภคเพื่อเสริ มอาหาร มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
คาดการณ์ ว่ามนุ ษย์กลุ่ มแรกรับประทานพืชผักเป็ นอาหาร ต่อมามีการเลี้ยงสัตว์จึงทําให้เริ่ มทาน
เนื้อสัตว์ ในอดีตมนุ ษย์ได้มาซึ่ งอาหารด้วยสองวิธีการ คือ การล่าสัตว์และเก็บเกี่ยว (Hunting And
Gathering) และเกษตรกรรม ปั จจุบนั พลังงานจากอาหารส่ วนใหญ่ที่ประชากรโลกบริ โภคนั้นผลิ ต
จากอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ งดําเนิ นการโดยบริ ษทั ข้ามชาติซ่ ึ งใช้เกษตรประณี ตและอุ ตสาหกรรม
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การเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิ ตของระบบให้ได้มากที่สุด สมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุ ม้ ครองอาหาร
สถาบันทรัพยากรโลก โครงการอาหารโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ สภา
ข้อมูลอาหารระหว่างประเทศเป็ นหน่วยงานเฝ้ าสังเกตความปลอดภัยของอาหารและความมัน่ คงทาง
อาหาร องค์กรทั้งหลายนี้จดั การกับประเด็นปั ญหาอย่างความยัง่ ยืนความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เศรษฐศาสตร์ สารอาหาร การเติบโตของประชากร ทรัพยากรนํ้า และการ
เข้าถึงอาหาร สิ ทธิ ในการได้รับอาหารเป็ นสิ ทธิ มนุษยชนซึ่งกําหนดขึ้นจากกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) โดยตระหนักถึง "สิ ทธิ ที่จะมีมาตรฐานการ
ครองชีพอย่างพอเพียง รวมทั้งอาหารที่เพียงพอ" เช่นเดียวกับ "สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่จะปลอดจากความ
หิ วโหย"
2.2 ความหมายของโภชนาการ
โภชนาการ (Nutrition) หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ ร่างกายคนแล้ว ร่ างกายสามารถนําไปใช้เป็ น
ประโยชน์ในด้านการเจริ ญเติบโต การคํ้าจุน และการซ่อมแซมส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย โภชนาการมี
ความหมายกว้างกว่า และต่างจากคําว่า อาหาร เพราะอาหารที่ กินกันอยู่ทุก วันนี้ มี ดีเลวต่า งกัน
อาหารหลายชนิดที่กินแล้ว รู ้สึกอิ่ม แต่ไม่มีประโยชน์ หรื อก่อโทษต่อร่ างกายได้
2.2.1 แนวทางการบริโภคทีด่ ีต่อสุ ขภาพ
โภชนาการมีความสําคัญต่อสุ ขภาพของเราเป็ นอย่างมาก ดังนั้น เราควรบริ โภค
อาหารที่มีประโยชน์และปฏิบตั ิตน ดังนี้
• บริ โภคอาหารหลักให้ครบ 5 หมู่ ซึ่ งจะทําให้เราได้รับสารอาหารที่จาํ เป็ นต่อ
ร่ างกาย ซึ่ งได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต วิตามิน และเกลือแร่
• รักษานํ้าหนักตัวให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ โดยชัง่ นํ้าหนักตนเองอย่างน้อยเดื อนละ
ครั้ง ถ้าผอมไป ก็กินอาหารที่มีประโยชน์ นํ้าหนักจะได้เพิ่ม ถ้าอ้วนไปก็กินให้
น้อยลง ร่ วมกับการออกกําลังกายให้มากขึ้น
• บริ โภคไขมันในปริ มาณที่พอเหมาะ ไม่มากเกินไป และต้องทานนํ้ามันพืชที่
ให้กรดไลโนเลอิกเป็ นประจําด้วย
• บริ โภคอาหารที่ มีใยอาหารอย่างสมํ่าเสมอ เพราะจะช่วยในเรื่ องการขับถ่าย
และสามารถป้ องกันโรคต่างๆได้
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• บริ โภคนํ้าตาลแต่พอควรเนื่ องจากการบริ โภคนํ้าตาลในปริ มาณที่มากเกิ นไป
จะส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เช่น ฟันผุ ภาวะนํ้าหนักเกินและอ้วน และมีไตรกลีเซอ
ไรด์สูงในเลือด
• ไม่ บ ริ โภคโซเดี ย มในปริ ม าณที่ มากจนเกิ นไป โดยโซเดี ย มมี ม ากในเกลื อ
นอกจากนี้ ยงั พบในอาหารธรรมชาติ เช่น เนื้ อสัตว์ นม สารบางชนิ ดที่ใช้ใน
การปรุ งอาหาร เช่ น ผงชูรส ผงฟู ซึ่ งผูท้ ี่บริ โภคโซเดี ยมมากๆ มีโอกาสเป็ น
โรคความดันโลหิ ตสู งได้
2.3 พฤติกรรมผู้บริ โภค
กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช (2553) ได้อธิ บายถึง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ว่า หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดและความรู ้สึกที่ผบู ้ ริ โภคมี 3 รู ปแบบ
• พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแปรเปลี่ ยนได้ (Dynamic) เนื่ องจากความเปลี่ ยนแปลง ของ
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การสื่ อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทําให้มีผลกระทบ
ต่อปั จจัยด้านความคิด ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคด้วย และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้รับ
ผลกระทบมาจากปั จจัยภายใน และภายนอก จึงทําให้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไม่หยุด
นิ่งอยูเ่ หมือนเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
• พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคเกี่ ย วข้อ งกับ ปฏิ สั ม พัน ธ์ (Interaction) ระหว่ า งความคิ ด
ความรู ้ สึกและการกระทํา กับสิ่ งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น ความเข้าใจพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคจึงต้องศึกษาทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า/บริ การอะไร อย่างไร และทําไม
• พฤติ ก รรมบริ โภคเกี่ ย วข้อ งกับ การแลกเปลี่ ย น (Exchanges) หมายความว่ า
ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยนคุณค่าบางอย่างกับบางคน ในกรณี น้ ี คือการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผูซ้ ้ื อ (ผูบ้ ริ โภค) กับผูข้ าย(เจ้าของสิ นค้า) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง
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สุ ปัญญา ไชยชาญ (2550) ให้กล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่ อาการที่แสดงออกใน
การซื้อของผูบ้ ริ โภคแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
• พฤติกรรมการซื้ อแบบเป็ นปกติกิจ หมายถึ ง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคทํา
การซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่จะต้องซื้ อถี่ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะทัว่ ไป มีราคาต่อหน่ วย
ตํ่า มีวางจําหน่ายทัว่ ไป ผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อโดยไม่ยงุ่ ยากแต่อย่างใด
• พฤติกรรมการซื้อแล้วลดความกังวลใจ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ ผูบ้ ริ โภค รู้จกั ดี และรู ้วา่ มี
ความแตกต่างระหว่างตรายีห่ อ้ น้อยมาก แต่ผบู ้ ริ โภคก็ยงั คงตัดสิ นใจได้ยากในการ
ซื้ อ เพราะเป็ นประเภทที่มีราคาและความเสี่ ยงสู ง มีการซื้อเป็ นครั้งคราว
• พฤติ ก รรมการซื้ อ แบบซับ ซ้ อ น (complex buying behavior) เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
ผูบ้ ริ โภคมี ความคุ น้ เคย มี ราคาสู ง มี ความเสี่ ยงสู ง แต่มีความถี่ ในการซื้ อตํ่ามาก
บางครั้งมีการซื้อเพียงครั้งเดียวตลอดอายุของผูบ้ ริ โภค ก่อนการลงมือซื้อ ผูบ้ ริ โภค
ต้องเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติ มอีก จํา นวนมากเกี่ ยวกับ ประเภทและตรา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เช่น บริ โภคที่จะลงมือ
ซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลมาใช้ เป็ นต้น
• พฤติ ก รรมการซื้ อแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ ม เมื่ อจะซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีความยุง่ ยากน้อย ก็ยงั ถือว่าตราผลิตภัณฑ์มีความสําคัญอยู่ ไม่อยาก
ซื้ อตราเดิม พฤติกรรมการซื้ อจึงมีการเปลี่ยนเป็ นตราใหม่เสมอ ๆ เพราะอยากหลุด
พ้นจากความจําเจ ซํ้าซากอยากลองของใหม่
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ “การแสดงอาการที่
เป็ นกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ การใช้ การประเมินผลสิ นค้าหรื อบริ การ จากการได้มา
ตามความต้องการและคาดหวังของผูบ้ ริ โภค”
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2.4 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ทาํ โครงงานปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
2.4.1 แป้งปอเปี๊ ยะ

รู ปที่ 2.1 แป้ งปอเปี๊ ยะ
ทีม่ า : https://www.ankofood.com/th/solutions
ชื่ อสามัญ : แป้ งปอเปี๊ ยะ
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Spring Roll
สรรพคุณ : เป็ นแป้ งที่ใช้สําหรับห่ อปอเปี๊ ยะ ส่ วนผสมของไส้สามารถดัดแปลงได้หลาย
อย่างเป็ นอาหารที่ทานแล้วไม่อว้ น ปอเปี๊ ยะเป็ นอาหารที่ใช้รับประทานเล่นอย่างหนึ่ งที่มีผคู ้ นนิ ยม
รับประทานและมีการทําขายตามตลาดที่ต่างๆ ปอเปี๊ ยะในท้องตลาดก็มีอยู่ 2 ประเภท คือ ปอเปี๊ ยะ
ทอดและปอเปี๊ ยะสดแต่ที่สาํ คัญ คือ ไส้ปอเปี๊ ยะนั้นก็จะมีส่วนผสมและรสชาติที่เหมือนๆกัน ดังนั้น
ทางกลุ่ ม คิ ด ที่ จ ะสร้ า งความแตกต่ า งให้เ กิ ด ขึ้ น กับ ปอเปี๊ ยะโดยทํา ไส้ ป อเปี๊ ยะให้แ ตกต่ า งจาก
ท้องตลาด คือ รสลาบ รสต้มยํา และในไส้ของปอเปี๊ ยะนั้นจะมีส่วนผสมที่ประกอบไปด้วย หมู หมึก
วุน้ เส้น และผักพื้นบ้านเป็ นส่ วนประกอบของไส้ปอเปี๊ ยะโดยรับประทานควบคู่ไปกับนํ้าจิ้มซี ฟู้ดไป
ด้วย
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2.4.2 หมูสับ

รูปที่ 2.2 หมูสับ
ทีม่ า : http://thaiinnofood.com/blog/
ชื่ อสามัญ : หมูสับ
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Pork
สรรพคุณ : เนื้อหมูเป็ นอาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนจัดอยูใ่ นอาหารหลักหมู่ที่ 1 ที่ให้
พลังงานแก่ ร่างกาย มี ผลต่อการสร้ างเซลล์เนื้ อเยื่อต่างๆ ซ่ อมแซมส่ วนที่ สึกหรอ มี ส่วนช่ วยในการ
เสริ มสร้ างกาเจริ ญเติบโตของร่ างกาย ในเนื้ อหมูน้ นั อุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารต่างๆ ได้แก่
ไขมัน วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี1 วิตามินบี2 ไนอาซิน โซเดียว โปแตสเซี ยม แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส
แมกนี เซี ย ม เหล็ ก สั ง กะสี ทองแดง กรดไขมัน และโคเลสเตอรอล หากแต่ มี โปรตี น เป็ นจํา นวน
มาก ฟอสฟอรั สและวิตามิ บีในระดับกลาง ส่ วนแร่ ธาตุอื่นๆนั้นมีปริ มาณน้อย ในที่น้ ี จึงขอกล่ าวถึง
สารอาหารหลักๆที่ได้รับจากการรับประทานเนื้อหมู นัน่ คือ โปรตีนฟอสฟอรัส และวิตามินบี1 โปรตีน
เป็ นสารอาหารชนิ ดหนึ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับร่ างกาย มีเป็ นจํานวนมากในเนื้ อหมู ส่ วนประกอบทางเคมี
ของโปรตีน คือ กรดอะมิโน (Aminoacid) ซึ่ งร่ างกายเราจะนําเอากรดอะมิโนเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างโปรตีนมากมายหลายชนิ ด สิ่ งที่ร่างกายได้รับจากโปรตีน ได้แก่ ช่วยในการเจริ ญเติ บโต
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่ วนที่สึกหรอ ซึ่ งในส่ วนนี้ไขมันและคาร์ โบไฮเดรตไม่สามารถทดแทนได้เนื่องจาก
ไม่มีไนโตรเจน นอกจากนี้ โปรตี นยังช่วยรักษาปริ มาณนํ้าในเซลล์และหลอดเลื อดให้อยู่ในเกณฑ์ที่
พอเหมาะ โปรตีนเป็ นส่ วนประกอบที่สําคัญในการสร้ างเอนไซน์ซ่ ึ งเป็ นระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
ทําให้ร่างกายแข็งแรงและเป็ นแหล่งให้พลังงาน โดยในกรณี ท่ีร่างกายได้พลังงานจากคาร์ โบไฮเดรต
และไขมันเพียงพอจะนําโปรตีนไปใช้ทดแทน
2.4.3 แครอท
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รูปที่ 2.3 แครอท
ทีม่ า : 4https://www.ifit4health.com
ชื่ อสามัญ : แครอท
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Daucus carota L.
สรรพคุณ : ช่วยบํารุ งสายต เพราะในแครอทมีสารเบต้าแคโรทีน ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในวิตามิ นที่
ร่ างกายต้องการ อีกทั้งมีประโยชน์ที่ช่วยในเรื่ องของการบํารุ งสายตาของเราด้วยโดยเฉพาะเนื้ อเยื่อ
ชั้นในของดวงตา ซึ่ งการที่ได้รับประทานแครอทบ่อยๆ ยังช่วยถนอมดวงตาให้สามารถมองเห็ น
อย่างปกติไปได้อีกนาน เพราะแครอท (Carrot) อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุที่มีประโยชน์หลาย
ชนิ ด เช่ น เบต้าแคโรที น วิตามิ นเอ วิตามิ นบี 1 วิตามิ นบี2 วิตามิ นซี วิตามินอี ธาตุ แคลเซี ยม ธาตุ
โพแทสเซี ยม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และยังมีสารสําคัญคือสาร “ฟอลคาริ นอล” (Falcarinol) ซึ่ ง
ช่ วยต่ อต้า นเซลล์ม ะเร็ ง เป็ นต้น วิตามิ นและสารอาหารที่ สํา คัญของแครอท ต่ อ 100 กรั ม เช่ น
วิตามินเอ 835 ไมโครกรัม 104% ต่อ 100 กรัม, เบต้าแคโรทีน 8,285 ไมโครกรัม 77% ต่อ 100 กรัม,
ลูทีน และ ซี แซนทีน 256 ไมโครกรัม, ธาตุแคลเซี ยม 33 มิลลิกรัม 3%, วิตามินซี 5.9 มิลลิ กรัม 7%
เป็ นต้น
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2.4.4 สะระแหน่

รูปที่ 2.4 สะระแหน่
ทีม่ า : https://www.allwinfoodthailand.com
ชื่ อสามัญ : สะระแหน่
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Melissa officinalis
สรรพคุณ : เป็ นพืชสมุ นไพรตามธรรมชาติ ที่มี การนําใบและนํ้ามันมาใช้ป ระโยชน์ ต่ อ
สุ ขภาพมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังใช้เป็ นยาพื้นบ้านสําหรับรักษาโรคและอาการต่าง ๆ เช่น บรรเทา
อาการปวด ช่ ว ยกระตุ ้น การทํา งานของระบบย่อ ยอาหาร หรื อ ใช้เ ป็ นสารต้า นเชื้ อ แบคที เ รี ย
นอกจากนี้ หลายคนอาจคุ น้ เคยกับรสหรื อกลิ่นของสะระแหน่ จากยาสี ฟัน ขนม อาหารจานต่าง ๆ
รวมถึงใช้เป็ นสารแต่งกลิ่นในสบู่และเครื่ องสําอางอีกด้วย สะระแหน่อุดมไปด้วยสารอาหารต่าง ๆ
มากมาย เช่น แคลเซี ยม ธาตุเหล็ก โพแทสเซี ยม โฟลิค วิตามินซี วิตามินเอ เป็ นต้น และในนํ้ามัน
สะระแหน่ ย งั มี เ มนทอล (Menthol) และเมนโทน (Menthone) เป็ นส่ ว นประกอบหลัก อี ก ด้ว ย
นอกจากนี้ ประโยชน์ อื่น ๆ ของสะระแหน่ ที่ ถู ก กล่ า วถึ ง และนํา มาใช้ในทางการแพทย์ยงั มีอีก
มากมาย โดยที่หลายคนเชื่ อว่าการรับประทานสะระแหน่อาจช่วยบรรเทาอาการหวัด อาการไอ การ
อักเสบของปากและลําคอ การติดเชื้ อในระบบทางเดิ นหายใจ ปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับระบบทางเดิน
อาหาร ลําไส้ แปรปรวน รวมถึ งนํ้ามันสะระแหน่ ยงั นําไปใช้ทาที่ผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อ ปวดข้อ รักษาอาการแพ้ ผืน่ คัน หรื อแม้กระทัง่ ใช้ไล่ยุงและแมลงต่าง ๆ แต่ขอ้ พิสูจน์หรื อ
หลักฐานทางการแพทย์มีมากน้อยเพียงใดที่จะช่วยยืนยันสรรพคุ ณ ประโยชน์ และความปลอดภัย
ของการรับประทานสะระแหน่ นํ้ามันสะระแหน่ หรื อการใช้น้ าํ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ ที่มี
บทบาทหรื อส่ วนช่วยในการรักษาโรคเหล่านี้
2.4.5 ใบมะกรู ด

11

รู ปที่ 2.5 ใบมะกรู ด
ทีม่ า : https://www.pinterest.com
ชื่ อสามัญ : ใบมะกรู ด
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Citrus hystrix
สรรพคุณ : มะกรู ดเป็ นพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ทางยามากมายสามารถนําส่ วนต่างๆ
มาใช้รักษาอาการได้อย่างหลากหลาย ที่สําคัญมีสารต้านอนุ มูลอิสระสู ง จึงมีส่วนช่ วยสร้ างเสริ ม
ภูมิคุม้ กันให้แก่ร่างกายและต้านทานโรคหลายชนิ ด รวมทั้งมะเร็ งบางชนิ ด นอกจากนี้ มะกรู ดยังมี
ฤทธิ์ ช่วยยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อจุลินทรี ยส์ รรพคุณมะกรู ด ราก มีรสจืดเย็น ช่วยแก้อาการไข้
ถอนพิษสําแดง แก้ลมจุ กเสี ยด กระทุ ง้ พิษไข้ แก้พิษฝี ภายใน และช่ วยอาการเสมหะเป็ นพิษ, ผิว
มะกรู ด ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ โดยนําผิวของมะกรู ดบดรวมกับรากชะเอม ไพล เฉี ยงพร้า ขมิ้น
อ้อย แล้วนํามาต้มนํ้าดื่ ม เป็ นยาบํารุ งหัวใจ โดยนําผิวมะกรู ดฝานสดประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ มาผสม
กับพิมเสนหรื อการบูร ชงในนํ้าเดื อดแล้วแช่ ทิ้งไว้ จากนั้นนํามาดื่ม ช่วยแก้อาการเป็ นลม หน้ามืด
วิงเวียนศีรษะ โดยนําเปลือกมะกรู ดฝานบางๆ ชงกับนํ้าเดือดแล้วเติมการบูรเล็กน้อย นํามาดื่ มเพื่อ
แก้อาการ ช่วยขับลมในลําไส้ แก้อาการจุกเสี ยด ท้องอืด แน่ นท้องได้ และช่วยขับสารพิษที่อยูใ่ น
ร่ า งกายให้ อ อกมาทางผิ ว หนัง โดยการนํา ผิว มะกรู ด มาใช้เ ป็ นส่ ว นประกอบในการอบเซาน่ า
สมุนไพร
2.4.6 แตงกวา
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รูปที่ 2.6 แตงกวา
ทีม่ า : https://guru.sanook.com
ชื่ อสามัญ : แตงกวา
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Cucumis sativus
สรรพคุณ : แตงกวามีน้ าํ เป็ นองค์ประกอบถึงร้อยละ 96 จึงมีคุณสมบัติแก้กระหาย และเพิ่ม
ความชุ่ ม ชื้ น และช่ ว ยการกํา จัด ของเสี ย ตกค้า งในร่ า งกาย นอกจากนี้ แตงกวามี ส ารอาหารที่ มี
ประโยชน์ ได้ แ ก่ วิ ต ามิ น ซี กรดคาเฟอิ ก กรดทั้ง 2 นี้ ป้ องกั น การสะสมนํ้ าเกิ น จํา เป็ นใน
ร่ างกาย เปลื อกแตงกวามีกากใยอาหาร และแร่ ธาตุ จาํ เป็ น เช่ น ซิ ลิก้า โพแทสเซี ยม โมลิ บดี น่ัม
แมงกานีส และแมกนีเซี ยม ซิ ลิกา้ เป็ นแร่ ธาตุที่เสริ มความแข็งแรงให้กบั กล้ามเนื้อ กระดูกอ่อน เส้น
เอ็น และกระดูก ปริ มาณเส้นใย ธาตุโพแทสเซี ยมและแมงกานีสในเปลือกแตงกวาช่วยควบคุมความ
ดันเลือดและความสมดุลของสารอาหารในร่ างกาย ธาตุแมกนี เซี ยมช่วยเสริ มการทํางานของระบบ
ประสาท กล้ามเนื้อ และระบบการหมุนเวียนเลื อด เส้นใยอาหารควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและ
ช่วยระบบขับถ่ายโดยมีพลังงานตํ่าเหมาะกับผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมนํ้าหนัก แตงกวา เป็ นผักที่เหมาะกับ
การกิ นยามอากาศร้ อนเพราะลดความร้ อนและช่ วยให้ร่างกายสดชื่ น มีสารฟี นอลทําหน้าที่ ตา้ น
ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ นอกจากนี้ นํ้าแตงกวายังมีฤทธิ์ ขับปั สสาวะ แก้ไข้ ลดอาการนอนไม่หลับ ลด
กรดกระเพาะอาหาร แก้กระหายนํ้า และลดอาการโรคเกาต์ โรคไขข้อรู มาติสม์ และอาการบวมนํ้า
อีกด้วย
2.4.7 หอมแดง

13

รูปที่ 2.7 หอมแดง
ทีม่ า : http://dd-productbkk.com
ชื่ อสามัญ : หอมแดง
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Allium Cepa Var. Aggregatum
สรรพคุณ : หัวหอม มีรสฉุ น ช่วยขับลม แก้ทอ้ งอืด ช่วยย่อยและเจริ ญอาหาร แก้บวมนํ้า แก้
อาการอักเสบต่าง ๆ แก้บวมนํ้า ขับพยาธิ ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น เมล็ด แก้อาเจียนเป็ น090850870808
เลื อด แก้กินเนื้ อสัตว์เป็ นพิษ ร่ างกายซุ บผอม(ใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมต้มนํ้าดื่ ม) ตํารายาไทยใช้หวั
หอมแดง ผสมรวมกับเหง้าเปราะหอมสุ มหัวเด็กแก้หวัดคัดจมูก และกิ นเป็ นยาขับลม หอมแดงมี
สารเคอร์ ซิติน และสารฟลาโวนอยด์ (Quercetin และ Flavonoid Glycosides) อาจป้ องกันโรคมะเร็ ง
ได้ นอกจากนี้ หอมแดงยัง มี คุ ณสมบัติ เป็ นยารั ก ษาโรค ใช้ล ดไข้และรั กษาแผลได้ โดยเอาหัว
หอมแดงมาซอยเป็ นแว่น ๆ ผสมกับ นํ้า มัน มะพร้ า วและเกลื อ ต้ม ให้เ ดื อ ด แล้ว นํา มาพอกแผล
นอกจากนั้นหอมแดง ยังช่วยลดระดับนํ้าตาลในเลือด และยับยั้งเส้นเลือดอุดตัน ด้วยการบริ โภคสด
หรื อประกอบอาหาร หรื อบริ โภคชนิ ดผง สรรพคุณทางยา ฟลาโวนอยด์ในหอมแดง มีฤทธิ์เป็ นสาร
ต้านอนุ มูลอิสระ การบริ โภคหอมแดงเป็ นประจําจึงสามารถลดระดับคอเลสเตอรอล และช่ วยให้
การไหลเวียนของเลื อดดี ข้ ึ น ลดไขมันในเส้ นเลื อดที่ เป็ นสาเหตุ ของโรคความดันโลหิ ตสู ง และ
โรคหัวใจ สามารถป้ องกันการติดเชื้ อ และช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดได้ ทําให้เจริ ญอาหาร และช่วย
ย่อยอาหาร ทั้งนี้ ฟลาโวนอยด์ปริ มาณสู งมากๆ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ ยงของโรคหัวใจแล้ว ยัง
ลดความเสี่ ยงต่อโรคมะเร็ งได้ดว้ ย
2.4.8 ผักชี ฝรั่ง
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รูปที่ 2.8 ผักชีฝรั่ง
ทีม่ า : https://www.pstip.com
ชื่ อสามัญ : ผักชีฝรั่ง
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Eryngium Oetidum
สรรพคุณ : ลําต้นและรากลํา ต้นที่ เป็ นเหง้า นํา มาบดใช้ท าบริ เวณแมลงกัดต่อย ช่ วยลด
อาการปวดได้ และรับประทานสดเป็ นยาขับปั สสาวะ ส่ วนรากนํามาต้มรับประทานแก้ไข้เป็ นหวัด
ช่วยขับเหงื่อ ขับปั สสาวะ รวมถึงประโยชน์หลักสําหรับปรุ งอาหารเพื่อปรับปรุ งกลิ่นรสอาหาร ใบ
ใช้บดนํามาทารักษาแผล แผลติดเชื้ อ แผลอักเสบ รับประทานสดเป็ นยาขับปั สสาวะ และนํามาเคี้ยว
ใช้ระงับ กลิ่ นปาก รั บ ประทานเป็ นยาระบาย แก้ไ ข้ รั ก ษาหวัด ช่ วยเจริ ญอาหาร รวมถึ ง การใช้
ประโยชน์หลักสําหรับปรุ งอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวทําให้อาหารน่ ารับประทาน ใบนํามาต้มนํ้าดื่ ม
หรื อรับประทานสดสําหรับเป็ นยารักษาอาการไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข่มาเลเรี ย ลดอาการหนาว แก้
อาเจียน อาการท้องร่ วง ท้องผูก รักษาอาการกระตุกในเด็ก รักษาโรคเบาหวาน โรคปอดบวม โรค
กระเพาะอาหาร

2.4.9 ผักกาดหอม
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รูปที่ 2.9 ผักกาดหอม
ทีม่ า : https://th.pngtree.com
ชื่ อสามัญ : ผักกาดหอม
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Lactuca Sativa
สรรพคุณ : ผักกาดหอมหรื อที่รู้จกั กันดีวา่ ผักสลัด มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป
มี 3 สายพันธุ์คือ ผักกาดหอมใบ ซึ่ งนิ ยมบริ โภคกันเป็ นอย่างมาก ผักกาดหอมห่อ และผักกาดหอม
ต้น เป็ นพืชที่มีลกั ษณะลําต้นเล็กอวบนํ้า ปกคลุมไปด้วยใบสี เขียวอ่อนหรื อเขียวแก้จดั แตกต่างกัน
ไปตามสายพันธุ์ ดอกเป็ นช่อรวมสี เหลือง สามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ต้น ผักกาดหอมมีสรรพคุณ
มากมายได้แก่ ช่วยต้านอนุ มูลอิสระ ป้ องกันและต่อต้านมะเร็ ง บํารุ งร่ างกาย ช่วยในการนอนหลับ
แก้ไอ แก้ไข้ ขับเสมหะ ขับเหงื่ อ แก้อาการกระหายนํ้า ช่ วยในการขับถ่ าย แก้ทอ้ งผูก ขับลม ขับ
พยาธิ ขับปั สสาวะ รักษาริ ดสี ดวงทวาร ระงับอาการปวด บํารุ งนํ้านมสตรี หลังคลอดบุตร เป็ นต้น
เป็ นผักที่เหมาะสําหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ และผูท้ ี่เป็ นโรคเบาหวาน และโลหิ ตจาง เนื่ องจากเป็ นผักที่มี
คุณค่าทางอาหารสู ง แคลอรี ต่าํ อุดมไปด้วยสารแอนติออกซิ แดนท์ ธาตุเหล็ก ซึ่ งมีส่วนช่วยในการ
สร้างเม็ดเลือด และมีสารชื่ อว่า แลกทูคาเรี ยม ทําให้จิตใจสงบผ่อนคลาย นิ ยมนํามารับประทานสด
หรื อนํามาประกอบอาหารได้หลายอย่างได้แก่ สลัด หรื อทานสดกับข้าวเกรี ยบปากหม้อ สาคูไส้หมู
นอกจากนี้ยงั นิยมนํามาตกแต่งอาหารให้มีสีสันสดใสน่ารับประทาน
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
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ลลิตวดี ก๊กพ่อค้า (2549) ทําการวิจยั เรื่ อง การปรับปรุ งคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอ
เปี๊ ยะทอดแช่แข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ ได้ผลวิจยั ว่า การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ ยะทอดแช่เยือก
แข็งให้มีคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสที่ดีแม้ภายหลังผ่านการอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ โดย
แบ่งงานวิจยั ออกเป็ นการศึกษาหาสาเหตุของการด้อยคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ การปรับปรุ งคุ ณภาพ
ของผลิ ตภัณฑ์โดยการใช้สารลดค่า Water Activity (Aw) และฟิ ล์มบริ โภคได้ (Edible Film) และ
การเปลี่ ยนแปลงของผลิ ตภัณฑ์ที่ อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟระหว่างการเก็บ รักษา จากการศึ กษาหา
สาเหตุของการด้อยคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ปอเปี๊ ยะทอดแช่เยือกแข็งสําหรับอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
โดยการวัดค่า aw และค่ากายภาพทางเนื้อสัมผัสของปอเปี๊ ยะทอดกับปอเปี๊ ยะทอดแช่เยือกแข็งที่ผ่าน
การอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ พบว่าค่า Aw ของแผ่นแป้ งชั้นที่ 1 (แผ่นแป้ งชั้นนอกสุ ด) มีค่าสู งขึ้น และ
ค่า Aw ของไส้ปอเปี๊ ยะทอดแช่ เยือกแข็งมีค่าลดลงอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05) แสดงว่าเมื่อเก็บปอ
เปี๊ ยะทอดแช่เยือกแข็งจะเกิดการเคลื่อนที่ของนํ้าจากไส้ปอเปี๊ ยะซึ่งมีค่า Aw สู งไปสู่ แผ่นแป้ งซึ่ งมีค่า
Aw ตํ่ากว่า และค่าความกรอบลดลง ดังนั้น การเคลื่อนที่ของนํ้าจากไส้ปอเปี๊ ยะไปสู่ แผ่นแป้ ง ทําให้
ปอเปี๊ ยะทอดแช่เยือกแข็งสู ญเสี ยความกรอบ จึงศึกษาวิธีการปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการ
ใช้สารลดค่า Aw ในไส้เพื่อให้ค่าความแตกต่างระหว่างไส้ของปอเปี๊ ยะกับแผ่นแป้ งลดลง และใช้
Edible Film เคลื อบแผ่นแป้ งชั้นใน (ด้านที่ ติดกับไส้ ) เพื่อป้ องกันการเคลื่ อนที่ ของนํ้า (Moisture
Migration) จากไส้ไปสู่ แผ่นแป้ งชั้นนอก จากการศึกษาผลของการใช้ Sorbitol เป็ นสารลดค่า Aw
แทนที่น้ าํ ตาลในสู ตรของไส้ปอเปี๊ ยะทอดแช่เยือกแข็ง โดยแปรปริ มาณที่ทดแทนเป็ น 4 ระดับ คือ
25, 50, 75 และ 100% และมีสูตรควบคุมซึ่งใช้น้ าํ ตาล (4.92% ของนํ้าหนักไส้) พบว่าเมื่อใช้ Sorbitol
ในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ค่า Aw ของแผ่นแป้ งชั้นที่ 1 มีค่าลดลง และมีค่ากายภาพและค่าทางประสาท
สัมผัสด้านความกรอบเพิ่มขึ้น โดยปอเปี๊ ยะทอดแช่เยือกแข็งที่ใช้ Sorbitol 100% มาแทนที่น้ าํ ตาลใน
สู ตรจึงเป็ นสู ตรที่มีคุณภาพดีที่สุด ดังนั้น จึงเลือกมาศึกษาต่อในการปรับปรุ งคุณภาพให้ดียงิ่ ขึ้นโดย
การใช้ Edible Film จากการใช้ Whey Protein Isolated (WPI) เป็ น Edible Film เพื่อเคลือบแผ่นแป้ ง
ชั้นในสุ ด โดยแปรความเข้มข้นของ WPI เป็ น 2 ระดับ คือ 4 และ 5% ซึ่ งในการศึกษานี้ มีสูตรของ
ไส้ที่ใช้ในการศึกษา 2 สู ตร คือ สู ตรที่ใช้น้ าํ ตาลและสู ตรที่ใช้ Sorbitol 100% และมีสูตรที่ใช้น้ าํ ตาล
ในไส้โดยไม่มีการเคลือบด้วย WPI Film บนแผ่นแป้ งชั้นในเป็ นสู ตรควบคุม พบว่า เมื่อมีการเคลือบ
ของ WPI Film ที่ความเข้มข้นสู งขึ้น จะทําให้ค่า Aw ของแผ่นแป้ งชั้นที่ 1 ลดลง โดยมีค่ากายภาพ
และค่าทางประสาทสัมผัสด้านความกรอบเพิ่มขึ้น และเมื่อใช้ WPI Film 5% ร่ วมกับสู ตรของไส้ที่
ใช้ Sorbitol 100% ทําให้ค่า Aw ของแผ่นแป้ งชั้นที่ 1 มีค่าลดลงมากที่สุด และมีค่ากายภาพและค่า
ทางประสาทสัมผัสด้านความกรอบมากที่สุด ดังนั้น จึงเลือกปอเปี๊ ยะทอดแช่เยือกแข็งที่ใช้ Sorbitol
100% ทดแทนนํ้าตาลในไส้ร่วมกับการเคลือบแผ่นแป้ งด้วย WPI 5% มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 3 เดือน เปรี ยบเทียบ
กับปอเปี๊ ยะทอดที่ไม่มีการปรับปรุ งคุณภาพ จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ ยะ
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ทอดแช่ เยือกแข็งที่ มีและไม่มีก ารปรั บปรุ ง คุ ณภาพ พบว่าตัวอย่างที่ มีก ารปรั บปรุ งคุ ณภาพด้วย
Sorbitol ร่ วมกับ WPI Film สามารถลดการเคลื่อนที่ของนํ้าจากไส้ไปสู่ แผ่นแป้ งด้านนอกได้ ทําให้
ค่ากายภาพและประสาทสัมผัสด้านความกรอบดีกว่าตัวอย่างที่ไม่มีการปรับปรุ งคุณภาพที่ใช้เวลาใน
การเก็บเท่ากัน ส่ งผลให้สามารถยึดอายุการเก็บของผลิ ตภัณฑ์ได้ โดยผลิ ตภัณฑ์ที่มีและไม่มีการ
ปรับปรุ งจะมีอายุการเก็บไม่เกิน 30 และ 15 วัน ตามลําดับ สรุ ปได้วา่ วิจยั เรื่ อง การปรับปรุ งคุณภาพ
เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ ยะทอดแช่แข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ ทําให้เนื้อแป้ งปอเปี๊ ยะมีความ
กรอบน้อยลง แต่สามารถยืดอายุของอาหารได้นานยิ่งขึ้น และต้องเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม อีก
ทั้งรสชาติยงั คงเดิม ทําให้สามารถนําไปใช้กบั องกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของแขกที่เข้าพัก
ได้อย่างรวดเร็ ว
คุณกฤตลักษณ์ ปะสะกวีนกั วิจยั และ ดร. ปนิ ดา บรรจงสิ นศิร (2559) ทําการวิจยั เรื่ อง ปอ
เปี๊ ยะลุ ย สวน (Thai Herbs Spring Roll: Por Pier Lui Suan) ได้ผลวิจยั ว่า ผลิ ตภัณฑ์อาหารพร้ อ ม
บริ โภคสําหรับผูส้ ู งอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน” เป็ นผลงานวิจยั และพัฒนาของ คุณกฤตลักษณ์ ปะ
สะกวี นักวิจยั และ ดร.ปนิ ดา บรรจงสิ นศิริ นักวิจยั อาวุโส ฝ่ ายเทคโนโลยีอาหาร ทําการวิจยั และ
พัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะเสี่ ยงเป็ นโรคเบาหวาน โดยการผลิตอาหาร
พร้ อมบริ โภคที่ มีการควบคุ มปริ มาณพลังงานทั้งหมด ให้ได้ไม่เกิ น 1,500 กิ โลแคลอรี ต่อวัน ลด
ปริ มาณนํ้าตาล และปริ มาณโซเดี ยม ผลิ ตภัณฑ์อาหารว่าง : ปอเปี๊ ยะลุ ยสวน (Thai Herbs Spring
Roll: Por Pier Lui Suan) คุณสมบัติพิเศษ ไขมันและโซเดียมตํ่า จากส่ วนประกอบหลักที่ให้ปริ มาณ
ไขมันตํ่า และเครื่ องปรุ งรสที่เน้นปริ มาณโซเดียมตํ่า เหมาะสําหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวานหรื อผูเ้ สี่ ยง
ต่อโรคเบาหวาน การบริ โภคผลิ ตภัณฑ์สามารถนําไปนึ่งหรื อเข้าไมโครเวฟได้ สําหรับหนึ่ งหน่ วย
บริ โภค 42 กรั ม ให้พ ลัง งาน 80 กิ โลแคลอรี นอกจากนี้ ยัง มี เมนู เพื่อสุ ข ภาพให้เลื อกอี ก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ขา้ วตัง รสกระเทียม และทับทิมกรอบ สรุ ปได้วา่ วิจยั เรื่ องปอเปี๊ ยะลุยสวน ทําให้ทราบถึง
ความต้องการของผูส้ ู งอายุในการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละวัน เป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกในการ
พัฒนาสู ตรให้ผสู ้ ู งอายุทานได้โดยต้องกังวล และเหมาะสําหรับผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคเบาหวานหรื อผูเ้ สี่ ยง
ต่อโรคเบาหวานอีกด้วย
สุ ช านุ ช ยอดชาญ และ โชติ ก า โรจนปรี ช า (2559) ทํา การวิ จ ยั เรื่ อ ง ปอเปี๊ ยะทอดไส้
เขียวหวานไก่ ได้ผลวิจยั ว่า โรงแรมได้เน้น ใช้พืช ผัก สมุนไพรอินทรี ยจ์ ากสวนของโรงแรมและ
จากสวนของเกษตรกรในเครื อข่าย เก็บสดๆ ทุกเช้าส่ งตรงถึ งห้องอาหารของเรา เราจึงคา นึ กถึ ง
สรรพคุ ณที่เป็ นยา จากส่ วนประกอบของสมุนไพร และเครื่ องเทศที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุ ข ภาพ
รวมถึงรสชาติท่ีสมดุล สามารถรับรสชาติได้ท้งั เผ็ด เค็ม หวาน และยังเป็ นอาหารขึ้นชื่อของประเทศ
ไทยนั้นก็คือแกงเขียวหวาน ซึ่ งเป็ นเมนูโปรดปรานของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเราจึงดัดแปลง
แกงเขียวหวานอาหารจานหลัก ให้กลายเป็ นอาหารว่าง หรื อ อาหารทานเล่นในเมนูชื่อว่าปอเปี ยะ
ทอดไส้เขียวหวานไก่ เพราะปอเปี๊ ยะทอด เป็ นหนึ่ งในเมนู อาหารเรี ยกน้า ย่อยที่มีความนิ ยมมาก
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ที่ สุดในหมู่ชาวต่างชาติ ด้วยความกรอบของแป้ งปอเปี๊ ยะผสมผสานกับ แกงเขี ยวหวานไก่ ที่เป็ น
อาหารไทยที่โด่งดังไปทัว่ โลกซุ ปเข้มข้นจากกะทิที่มีสีเขียวจากพริ กแกงด้วยสรรพคุณที่เต็มไปด้วย
ยาและสมุนไพรล้วนๆ สารพัดประโยชน์ที่ดีต่อร่ างกายมาผสมผสานกัน จนลงตัว จึงมีรสชาติอร่ อย
ถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สรุ ปได้วา่ วิจยั เรื่ อง ปอเปี๊ ยะทอดไส้เขียวหวานไก่ สามารถทํา
ให้แกงเขียวหวานที่เป็ นอาหารจานหลักเป็ นอาหารว่างได้เพราะปอเปี๊ ยะทอดเป็ นหนึ่งเมนูที่แขกที่
เข้ามาพักชื่ นชอบ ช่ วยทําให้แขกที่เข้าพักมีทางเลื อกที่ หลากหลายมากขึ้ น อี กทั้งปอเปี๊ ยะยังเป็ น
อาหารที่ทานง่ายเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยอีกด้วย
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok)
ที่ต้ งั : 123 ถนนเจริ ญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : +66 2 442 2000
โทรสาร : +66 2 442 2020
เว็บไซต์ : https://www.hilton.com/th
โรงแรมมิ ลเลนเนี ยม ฮิ ลตัน กรุ งเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) มอบทิวทัศน์อนั สุ ดแสน
วิเศษของเส้นขอบฟ้ าเมือง ซึ่ งมีความพิเศษเช่นเดียวกันภายในโรงแรม เพลิดเพลินกับการชมวิวแม่น้ าํ
เจ้าพระยาที่งดงามน่าทึ่งได้จากทุกห้องพักในอาคารอันโดดเด่นด้วยความสู ง 32 ชั้น โรงแรมแห่ งนี้ คือที่
พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่ งแขกจะสามารถผ่อนคลายในสปาที่มีนวัตกรรม และเพลิดเพลินกับอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติเลิศรสในห้องอาหารและบาร์ ท้งั แปดแห่งของเรา
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โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) เป็ นสไตล์ร่วมสมัย ตั้งอยู่
ในย่านวัฒนธรรมของกรุ งเทพฯ และถัดจากแม่น้ าํ เจ้าพระยาซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ สายหลักของประเทศไทย
เลาะเลียบไปตามริ มฝั่งแม่น้ าํ เป็ นพระบรมมหาราชวัง วัดอรุ ณราชวราราม และตลาดกลางคืน Asiatique
ชั้นบนสุ ดของโรงแรมเป็ นเลานจ์ทรงกลมสําหรับชมวิว เผยให้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองและ
แม่น้ าํ โรงแรมมีห้องประชุ ม 15 ห้อง พื้นที่จดั แสดง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุ นด้านเทคโนโลยี และจุด
บริ การอินเทอร์ เน็ต บริ การด้านสันทนาการ ได้แก่ สปา ซึ่ งมีห้องซาวน่า ห้องสตีม อ่างสปา และยังคง
มีทรี ทเมนท์ที่หลากหลายทั้งร่ างกาย ใบหน้า ทําเล็บมือและเล็บเท้า วารี บาํ บัด และนวดบําบัดด้วยนํ้ามัน
หอมระเหย และทรี ทเมนท์แบบคู่ โรงแรมมีฟิตเนส 24 ชัว่ โมง เฮลธ์คลับ คลาสพิลาทิส ภายในบริ เวณ
โรงแรม และพื้นที่ สระว่ายนํ้าธี มชายหาดพร้ อมเตี ยงอาบแดดบนผืนทราย ศูนย์การค้าที่ อยู่ติดกันมีตู้
เอทีเอ็ม ร้านเครื่ องแต่งกาย ร้านตัดเสื้ อผ้า และร้านขายอัญมณี มี WiFi ให้บริ การฟรี ในพื้นที่ส่วนกลาง
ทุกจุด มีบริ การคอนเซี ยร์ จ, ความช่วยเหลือด้านทัวร์ /ตัว๋ และที่ฝากกระเป๋ า โรงแรมมีที่จอดรถบริ การฟรี

รู ปที่ 3.2 สัญลักษณ์ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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รู ปที่ 3.3 แผนที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการขององค์ กร
3.2.1 ห้องพักของโรงแรมมิ ลเลนเนี ยม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ มี ห้องพักทั้งหมด 533 ห้อง และมี
ประเภทห้องพักดีลกั ซ์ริเวอร์ วิว 368 ห้อง แฟมิลี่ริเวอร์ วิว 16 ห้อง เอ็กเซ็กคิวทีฟริ เวอร์ วิว 76 ห้องและ
ห้องสวีท อีก 73 ห้อง ดังนี้
1) ห้ องคิงริเวอร์ ววิ สวีท (King River View Suite) มีความกว้าง 67 ตร.ม มีท้งั ห้องอาบนํ้าฝักบัว
และอ่างอาบนํ้าที่แยกเป็ นสัดส่ วนสามารถเพิม่ เตียงเสริ มได้อีกสองเตียงอํานวยความสะดวกสําหรับแขก
ไม่เกิน 4 ท่าน

รู ปที่ 3.4 คิงริ เวอร์ ววิ สวีท (King River View Suite)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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2) ห้ องทวินดีลักซ์ ริเวอร์ วิว (Twin Deluxe River View) มีความกว้าง 40 ตร.ม มีพ้ืนที่นงั่ เล่น
ขนาดใหญ่พร้อมวิวของแม่น้ าํ และตัวเมือง มีท้ งั ห้องอาบนํ้าฝักบัวและอ่างอาบนํ้าที่แยกเป็ นสัดส่ วน และ
สิ่ งอํานวยความสะดวกอันหรู หราสามารถเพิ่มเตียงเสริ มได้

รู ปที่ 3.5 ทวินดีลกั ซ์ริเวอร์ ววิ (Twin Deluxe River View)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th

3) ห้ องรอยัลสวีท (Royal Suite) มีความกว้าง 305 ตร.ม ตั้งอยูบ่ นชั้น 29 ของโรงแรมที่นี่คุณจะ
ได้ชื่นชมวิว 180 องศา ห้องพักส่ วนตัวที่หรู หราภายในมีห้องนัง่ เล่น ห้องนอนหลัก และห้องที่สวยงาม
ทันสมัย

รู ปที่ 3.6 รอยัลสวีท (Royal Suite)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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4) ห้ องทวินริเวอร์ ววิ สวีท (Twin River View Suite) มีความกว้าง 67 ตร.ม ภายในห้องจัดวาง
เตียงคู่ Serenity Hilton มีท้ งั ห้องอาบนํ้าฝักบัวและอ่างอาบนํ้าที่แยกเป็ นสัดส่ วน

รู ปที่ 3.7 ทวินริ เวอร์ ววิ (Twin River View Suite)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th

5) ห้ องทวินพาโนรามิกริเวอร์ สวีท (Twin Panoramic River Suite) ออกแบบมาเพื่อให้ผเู ้ ข้า
พักได้ชมทิวทัศน์ของกรุ งเทพฯ ห้องนํ้าที่สวยงามพร้อมอ่างนํ้าวน ฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ และใช้
บริ การห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ได้ฟรี

รู ปที่ 3.8 ทวินพาโนรามิกริ เวอร์ สวีท (Twin Panoramic River Suite)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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6) ห้ อ งทวิ น แฟมิ ลี่ ริ เ วอร์ วิว (Twin Family River View) ได้รั บ การออกแบบมาพิ เ ศษเพื่ อ
ครอบครัว มีความกว้าง 40 ตร.ม มีพ้ืนที่นงั่ เล่นขนาดใหญ่พร้อมวิวของแม่น้ าํ เจ้าพระยา และสิ่ งอํานวย
ความสะดวกอันหรู หราสามารถเพิ่มเตียงเสริ มได้

รู ปที่ 3.9 ทวินแฟมิลี่ริเวอร์ วิว (Twin Family River View)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
7) ห้ องคิงแฟมิลรี่ ิเวอร์ ววิ (King Family River View) มีความกว้าง 40 ตร.ม เตียงขนาดคิงไซส์
และเตียงโซฟา มีส่ิ งอํานวยความสะดวกอันหรู หรา สามารถเพิ่มเตียงเสริ มได้ห้องนี้ได้รับการออกแบบ
มาพิเศษเพื่อครอบครัว

รู ปที่ 3.10 คิงแฟมิลี่ริเวอร์ ววิ (King Family River View)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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8) ห้ อ งคิ ง พาโนรามิ ก ริ เ วอร์ สวี ท (King Panoramic River Suite) มี ค วามกว้า ง 67 ตร.ม
ออกแบบมาเพื่อให้ผเู ้ ข้าพักได้ขมทิ วทัศน์ของกรุ งเทพฯ สามารถเพิ่มเตียงเสริ มแบบมีลอ้ จํานวนสอง
เตียงเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับแขกไม่เกิน 4 ท่าน ใช้บริ การห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ได้ฟรี

รูปที่ 3.11 คิงพาโนรามิกริ เวอร์ สวีท (King Panoramic River Suite)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
9) ห้ องคิงเอ็กเซ็กคิวทีฟริเวอร์ ววิ (King Executive River View) ตั้งอยูบ่ นชั้น 24 ขึ้นไป ห้องนี้
เป็ นสถานที่เฉพาะสําหรับชมทิวทัศน์ของแม่น้ าํ เจ้าพระยา แขกที่เข้าพักห้องนี้ สามารถเข้าใช้บริ การเอ็ก
เซ็กคิวทีฟเลานจ์บนชั้น 31 สิ ทธิ ประโยชน์รวมถึงอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ชายามบ่าย ค็อกเทล
และคานาเป้ ในยามเย็น ใช้ Wifi ฟรี

รู ปที่ 3.12 คิงเอ็กเซ็กคิวทีฟริ เวอร์ ววิ (King Executive River View)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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10) ห้ องคิงดีลักซ์ ริเวอร์ วิว (King Deluxe River View) เพลิ ดเพลินไปกับวิวแม่น้ าํ เจ้าพระยา
ห้องพักนี้ตกแต่งด้วยรู ปแบบร่ วมสมัยอย่างหรู หราพร้อมพื้นที่นงั่ เล่น และสิ่ งอํานวยความสะดวกเหมาะ
เป็ นจุดผ่อนคลายที่สมบูรณ์แบบ

รูปที่ 3.13 คิงดีลกั ซ์ริเวอร์ ววิ (King Deluxe River View)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
3.2.2 ห้ องอาหารของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok)
1) ห้ องอาหารโฟลว์ (Flow)
ซิ สรู มที่ดีที่สุดแห่งแรกในกรุ งเทพบริ การอาหารตลอดทั้งวันกับที่นง่ั ทั้งภายในอาคารและ
กลางแจ้งหลากหลายด้วยรสชาติอาหารชั้นสู งจากเอเชียและดินแดนเมดิเตอร์ เรเนียน

รูปที่ 3.14 ห้องอาหารโฟลว์ (Flow)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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2) ห้ องอาหารพราม (Prime)
เนื้อชั้นเลิศระดับสู งสุ ดที่ตดั มาอย่างชํานาญและเป็ นเนื้ อที่นาํ เข้าจากออสเตรเลีย สหรัฐฯ และ
ญี่ปุ่น

รู ปที่ 3.15 ห้องอาหารไพร์ม (Prime)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
3) ห้ องอาหารหยวน (Yuan)
ห้องอาหารจีน Yuan ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 2 ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ (Millenium
Hilton Bangkok) เป็ นห้องอาหารวิวแม่น้ าํ เจ้าพระยา ตกแต่งในสไตล์หอ้ งอาหารจีน มีหอ้ งที่สามารถ
รองรับแขกขนาดใหญ่ได้

รูปที่ 3.16 ห้องอาหารหยวน (Yuan)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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4) ห้ องอาหารลานเทิร์น (The Lantern)
เป็ นร้านกาแฟและขนมหวานมากมายของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ (Millennium
Hilton Bangkok) ติดริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยาตรงท่าเรื อของโรงแรมบรรยากาศสบายๆสไตล์ไทยๆ

รูปที่ 3.17 ห้องอาหารลานเทิร์น (The Lantern)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th

5) ห้ องอาหารทรีซิกตี้ (Three Sixty)
มีทิวทัศน์งดงามน่ามหัศจรรย์ของเมืองและแม่น้ าํ ทุกวัน พฤหัส – เสาร์ มี Picnic Hamper
Promotion ตระกร้าปิ คนิคที่ดูโรแมนติคและน่ารัก เหมาะกับคู่รักที่มาออกเดท

รู ปที่ 3.18 ห้องอาหารทรี ซิกตี้ (Three Sixty)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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6) ห้ องอาหารเอ็กฟลอร์ (Ex.Floor)
เปิ ดให้บริ การแก่แขกผูเ้ ข้าพักในห้องระดับ Executive ขึ้นไปเท่านั้น โดยตัว Lounge แห่งนี้จะมี
การให้บริ การ Snack และเครื่ องดื่มตลอดการเข้าพัก

รู ปที่ 3.19 ห้องอาหารเอ็กฟลอร์ (Ex.Floor)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
3.2.3 แผนกครัวของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok)
1) ครัวร้ อน (Hot Kitchen)

รูปที่ 3.20 ครัวร้อน (Hot Kitchen)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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2) ครัวเย็น (Cold Kitchen)

รู ปที่ 3.21 ครัวเย็น (Cold Kitchen)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
3) ครัวไทย (Thai Kitchen)

รูปที่ 3.22 ครัวไทย (Thai Kitchen)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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4) ครัวแบงเควท (Banquet Kitchen)

รู ปที่ 3.23 ครัวแบงเควท (Banquet Kitchen)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th

5) ครัวญี่ปุ่น (Japanese Kitchen)

รูปที่ 3.24 ครัวญี่ปุ่น (Japanese Kitchen)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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6) ครัวพราม (Prime Kitchen)

รูปที่ 3.25 ครัวไพร์ ม (Prime Kitchen)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th

7) ครัวหยวน (Yuan Kitchen)

รูปที่ 3.26 ครัวหยวน (Yuan Kitchen)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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8) ครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen)

รูปที่ 3.27 ครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th

9) ครัวลานเทิร์น (The Lantern)

รู ปที่ 3.28 ครัวลานเทิร์น (The Lantern)
ทีม่ า : https://www.hilton.com/th
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10) ครัวบุชเชอร์ (Butcher)

รูปที่ 3.29 ครัวบุชเชอร์ (Butcher)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
11)ครัวเอ็กฟลอร์ (Ex.Floor)

รูปที่ 3.30 ครัวเอ็กฟลอร์ (Ex.Floor)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและบริหารงานขององค์ กร

Mr.Dirk De Cuyper
General.Manger
Khun Parichart Phinyaeng
Director Of Finance
Thailand
Finance

Khun Kornkamol
Somboovong Director
Of Human Resources
Thailand
Personnel

Accounting
Purchasing

Receining

Training

Benefit

Ms.Heidi Kleine
Moeller Hotel
Manager
Food And
Beverage
Front Office
Health Club

Catering Event
Sales
Corporate/Mice&
Leisure

Housekeeping

Service Center

IT

Reservation

Kitchen
Cost Control

Khun Achara
Cheunbunchon
Business
Development
Manager

Security And
Parking
Magic
Spa
Engineer
Concierge

รู ปที่ 3.31 ผูบ้ ริ หารของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ

Revenue
Management
Public
Relation
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.32 นักศึกษาฝึ กงานสหกิจศึกษานางสาวอัญญาวรรณ ปรัชธันย์ชนก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
ชื่ อ (Name) : นางสาว อัญญาวรรณ ปรัชธันย์ชนก
ตําแหน่ ง (Position) : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก (Department) : ครัวเอ็กฟลอร์ (Ex.Floor Kitchen)
หน้ าที่และงานทีต่ ้ องรับผิดชอบ
• 7.00-10.30 น. เดินเติมอาหารหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์และเปลี่ยนภาชนะใส่ อาหารที่เลอะให้ดู
สะอาดตลอดทุกครั้ง เตรี ยมทําออมเล็ต (Omlette)ไข่ดาวนํ้า (Poached Egg) ไข่เบเนดิก
(Egg Benedict) คอยบริ การแขกที่มารับประทานอาหารเช้า
• 10.30-11.30 น. เก็บของหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์ตอนเช้าและทําความสะอาดอุปกรณ์ที่ไว้ใช้
หน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์ให้ครบแล้วนําไปเก็บเข้าที่ เพื่อที่ สะดวกต่อการจัดหน้าไลน์ในวัน
ต่อไป
• 11.30-14.30 จัดเตรี ยมผลไม้มาวางหน้าไลน์เพื่อต้อนรับแขกที่มาเช็คอินเข้าพัก แล้ว
เตรี ยมทําแซนวิสและไปเอาเค้กจากครัวเบเกอรี่ เพื่อนําไปออก (Afternoon Tea)
• 14.30-17.00 นําเอาแซนวิสและเค้กที่จดั ทําไว้นาํ มาจัดหน้าไลน์ แล้วคอยเติมอาหาร
หน้าไลน์ให้เรี ยบร้อยจัดเตรี ยมอาหารที่จะใช้ออก (Happy Hour) ในแต่ละวัน
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รู ปที่ 3.33 นักศึกษาฝึ กงานสหกิจศึกษานางสาวชุลีพร สิ นสงวน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
ชื่ อ (Name) : นางสาว ชุลีพร สิ นสงวน
ตําแหน่ ง (Position) : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก (Department) : ครัวร้อน (Hot Kitchen)
หน้ าที่และงานทีต่ ้ องรับผิดชอบ
• 6:00-10:30 น. เตรี ยมของสําหรับไลน์บุฟเฟ่ ต์ตอนเช้า คอยดูแลแขกและทําอาหารออก
หน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์ เช่ น ไข่ออมเล็ต (Omlette) ไข่ดาวนํ้า (Poached Egg) ไข่เบเนดิ กต์
(Egg Benedict) เป็ นต้น
• 10.30-12.30 น. เก็บของและทําความสะอาดหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์นาํ ของเข้ามาเก็บในครัว
จัดเตรี ยมของที่ใช้ทาํ ไลน์บุฟเฟ่ ต์ของวันถัดไป
• 12.30-14.30 น. ดูแลและบริ การแขก คอยเติมของหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์กลางวัน และคอย
ตักอาหารให้แขกที่เข้ามาใช้บริ การ
• 14.30-16.00 น. เก็บของและทําความสะอาดหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์ จัดเตรี ยมของที่จะใช้ใน
วันถัดไป ทําความสะอาดห้องครัว
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3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

ฃรูปที่ 3.34 พนักงานที่ปรึ กษานายวิรัช ลือคํา
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทํา (2561)
ชื่ อ (Name) : นายวิรัช ลือคํา
ตําแหน่ ง (Position) : Chef De Partie
แผนก (Department) : ครัวเอ็กฟลอร์ (Ex.Floor Kitchen)

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
คณะผูจ้ ดั ทําเริ่ มปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ.2561 จนถึงวันที่
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และเริ่ มงานตั้งแต่เวลา 07.00น – 17.00 น. เป็ น
เวลา 10 ชัว่ โมงต่อวัน
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนิ นงาน
กําหนดหัวข้อที่จะทําวิจยั
เก็บข้อมูลและศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิจยั
วางแผนปฎิบตั ิงานวิจยั
ทดลองปฎิบตั ิและแบบสอบถาม
จัดทําเอกสาร
สรุ ปผลของงานวิจยั

ส.ค

ก.ย

เดือน
ต.ค

พ.ย

ธ.ค
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานเมนูอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls) นํามาจากวัตถุดิบที่เหลือใช้จาก
ไลน์บุฟเฟ่ ต์รังสรรค์เป็ นเมนูใหม่ ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่สถานประกอบการโครงงานนี้ได้จดั ทํา
ขึ้นเพื่อลดต้นทุนและลดขยะสดภายในโรงแรม
4.1 ส่ วนผสมในการทําปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
ตารางที่ 4.1 ส่ วนผสมในการทําปอเปี๊ ยะลาบหมู
วัตถุดิบ
1. ใบมะกรู ด
2. แป้ งปอเปี๊ ยะ
3. สะระแหน่
4. นํ้ามะนาว
5. แตงกวา
6. หมูสับ
7. แครอท
8. ข้าวคัว่
9. หอมแดง
10. เกลือ
11. พริ กชี้ฟ้า
12. พริ กป่ น
13. ผักชีฝรั่ง
14. ผักกาดหอม

ปริมาณ
10 กรัม
13 กรัม
15 กรัม
30 กรัม
40 กรัม
116 กรัม
40 กรัม
15 กรัม
30 กรัม
15 กรัม
10 กรัม
20 กรัม
20 กรัม
30 กรัม
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4.2 วัสดุอุปกรณ์
4.2.1 หม้อสําหรับต้มนํ้า
4.2.2 ทัพพี
4.2.3 เขียง
4.2.4 ถาดรองสําหรับห่อปอเปี๊ ยะ
4.2.5 ถ้วยใหญ่
4.2.6 มีด
4.3 ขั้นตอนการทําไส้ ปอเปี๊ ยะลาบหมู
4.3.1 เตรี ยมส่ วนผสมต่างๆ สําหรับทําปอเปี๊ ยะลาบหมู

รูปที่ 4.1 เตรี ยมส่ วนผสมและวัตถุดิบต่างๆ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.3.2 ตั้งหม้อใส่ หมูสับลงไป เติมนํ้าเปล่าเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.2 ใส่ หมูสับและเติมนํ้าเปล่าเล็กน้อย
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
4.3.3 รอจนหมูสับใกล้สุก ใส่ ใบมะกรู ดซอยลงไปเพื่อเพิม่ ความหอม

รู ปที่ 4.3 ใส่ ใบมะกรู ดแล้วคลุกเคล้าจนหมูสุก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)

43

4.3.4 คนให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอม แล้วตักใส่ ถว้ ยที่เตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.4 นําหมูที่สุกแล้วพักใส่ ถว้ ยที่เตรี ยมไว้แล้ว
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
4.3.5 จากนั้นใส่ เครื่ องปรุ งและผักที่เตรี ยมไว้ ดังภาพที่ 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9

รูปที่ 4.5 ใส่ พริ กป่ น
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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รูปที่ 4.6 ใส่ ขา้ วคัว่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)

รูปที่ 4.7 ใส่ เกลือ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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รูปที่ 4.8 ใส่ ผกั ชีฝรั่ง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)

รูปที่ 4.9 ใส่ ใบสะระแหน่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.3.6 เตรี ยมแป้ งปอเปี๊ ยะ แตงกวา และแครอท ที่หนั่ ไว้แล้ว

รู ปที่ 4.10 เตรี ยมจุ่มนํ้าเพื่อห่ อปอเปี๊ ยะ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
4.3.7 นําแป้ งปอเปี๊ ยะจุ่มนํ้าทั้งแผ่น

รู ปที่ 4.11 นําแป้ งปอเปี๊ ยะจุ่มนํ้า
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.3.8 นําแป้ งปอเปี๊ ยะที่จุ่มนํ้าแล้ววางบนเขียง เพื่อห่อไส้ลาบหมู

รูปที่ 4.12 วางแผ่นปอเปี๊ ยะบนเขียง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
4.3.9 นําไส้ปอเปี๊ ยะที่เตรี ยมไว้ ตักใส่ แป้ งปอเปี๊ ยะประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ ใส่ ตรงกลางของแป้ ง
ปอเปี๊ ยะ

รูปที่ 4.13 นําไส้ลาบหมูวางบนแป้ งปอเปี๊ ยะ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.3.10 จากนั้นนําแตงกวาและแครอท วางคู่กบั ไส้ลาบหมู

รู ปที่ 4.14 วางแครอทและแตงกวาคู่กบั ไส้ลาบหมู
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
4.3.11 จากนั้นพับแผ่นปอเปี๊ ยะส่ วนด้านล่าง ขึ้นไปปิ ดไส้ปอเปี๊ ยะจะอยูร่ ะหว่างตรงกลาง

รู ปที่ 4.13 พับแผ่นปอเปี๊ ยะส่ วนด้านล่างขึ้นไป
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.3.12 ม้วนพับแผ่นปอเปี๊ ยะขึ้นด้านบน ช่วงนี้ขอ้ ควรระวังคือต้องม้วนให้แน่นๆ ม้วนไปจนสุ ด
ด้านบน จากนั้นจึงใช้น้ าํ เปล่าทาปลายบน เพื่อให้แผ่นปอเปี ยะติดกัน ไม่หลุดออกจากกัน

รูปที่ 4.14 ห่อปอเปี๊ ยะม้วนไปจนสุ ดด้านบน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
4.3.13 เสร็ จแล้วตัดปอเปี๊ ยะลาบหมูเป็ นชิ้นพอดีคาํ นําไปจัดจานให้สวยงาม

รูปที่ 4.15 จัดจานและแต่งให้สวยงาม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.4 ตารางแสดงต้ นทุนของอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
ตารางที่ 4.2 ปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ส่ วนผสม
ปริมาณ
ใบมะกรู ด
10 กรัม
แป้ งปอเปี๊ ยะ
13 กรัม
สะระแหน่
15 กรัม
มะนาว
30 กรัม
แตงกวา
40 กรัม
หมูสับ
116 กรัม
แครอท
40 กรัม
ข้าวคัว่
15 กรัม
หอมแดง
30 กรัม
เกลือ
15 กรัม
พริ กชี้ฟ้า
10 กรัม
พริ กป่ น
20 กรัม
ผักชีฝรั่ง
20 กรัม
ผักกาดหอม
30 กรัม
รวมราคาต้นทุน

ราคา/หน่ วย
50/กก.
80/500กรัม
80/กก.
70/กก.
100/กก.
120/กก.
80/กก.
32/500กรัม
40/กก.
50/กก.
80/กก.
78/500กรัม
28/กก.
80/กก.

ราคา(บาท)
0.5
1.2
2.1
4
3.2
0.96
1.2
0.75
0.8
3.12
2.4
20.23

จากตารางที่ 4.2 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้วา่ ต้นทุนต่อ 1 จาน คือ 20.23 บาท
4.5 สรุ ปผลการคํานวณต้ นทุนของอาหาร
จากตารางที่ 4.2 สามารถสรุ ปผลของการคํานวณต้นทุนเมนูอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb
Spring Rolls) ทําได้ 6 ชิ้น ต่อ 1 จานชิ้นละ 3.37 บาท จากการที่ได้สอบถามพนักงานที่ปรึ กษาผลปรากฏ
ว่า พนักงานที่ปรึ กษาคาดว่า ถ้าขายภายในโรงแรมราคาจะอยูท่ ี่ประมาณ 250 บาทต่อจาน ดังนั้นกําไรจะ
เท่ากับ 229.77 บาท
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4.6 ข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําโครงงานอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls) ได้มีการจัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของแผนกครัวต่างๆ เพื่อนําผลประเมินมาใช้ในการเก็บข้อมูลจํานาน 30
ชุด
โดยใช้สูตรดังนี้
• สู ตรการคิดร้อยละ

จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม

จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
• การหาค่าเฉลี่ย
ดังนี้

× 100

และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์การคิดค่าเฉลี่ย

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ง แผนก
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
17
18
30

ร้ อยละ
56.00
44.00
100

จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทําโครางงานครั้งนี้ เป็ นเพศชายคิด
เป็ นร้อยละ 56.00 และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 44.00
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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามอายุ
อายุ
20 - 25 ปี
26 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 - 40 ปี
41 - 45 ปี
มากกว่า 46 ปี
รวม

จํานวน
10
11
8
0
1
0
30

ร้ อยละ
33
37
27
0
3
0
100

จากตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทําโครงงานครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 26-30
ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 37 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 20-25 ปี และคิดเป็ นร้อยละ 33 ตามลําดับ โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุปีมีนอ้ ยที่สุด 41-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 3
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามตําแหน่ ง
ตําแหน่ ง
Staff
Trainee
Executive floor office
Cook Helper
Cook 1
Temporary
รวม

จํานวน
3
3
5
9
7
3
30

ร้ อยละ
10
10
17
30
23
10
100

จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทําโครงงานครั้งนี้จาํ แนกตามตําแหน่ง
งาน Cook Helper มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30 รองลงมาเป็ น Cook 1 คิดเป็ นร้อยละ 23 ตามลําดับ โดย
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กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามตําแหน่ง พนักงาน (Staff) นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee) และ พนักงาน
ชัว่ คราวชัว่ คราว (Temporary) น้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 3
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามแผนก
แผนก
ครัวเอ็กฟลอร์
ครัวร้อน
ต้อนรับส่ วนหน้า
รวม

จํานวน
16
9
5
30

ร้ อยละ
53
30
17
100

จากตารางที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทําโครงงานครั้งนี้จาํ แนกตามแผนก
ครัวเอ็กฟลอร์ (Ex.Floor Kitchen) มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53 รองลงมาเป็ นครัวร้อน (Hot Kitchen) คิด
เป็ นร้อยละ 30 ตามลําดับ ส่ วนแผนกต้อนรับส่ วนหน้าตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 17
4.6.1 ผลการประเมินเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านรสชาติ
รู ปที่ 4.16 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านรสชาติ จากผล
การประเมิ นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้คะแนนระดับ 5 มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 20 รองลงมาได้
คะแนนระดับ 4 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66 รองลงมาได้ค ะแนนระดับ 3 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 14 จากผูท้ ี่ ต อบ
แบบสอบถาม 30 คนดังรู ปนี้
ด้า นรสชาติ
14%

0%
0%

20%

มากทีส
่ ด
ุ
มาก
ปานกลาง
น ้อย
น ้อยทีส
่ ด
ุ

66%

รู ปที่ 4.16 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านรสชาติ
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4.6.2 ผลการประเมินเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านสี
รู ปที่ 4.17 แสดงค่าร้ อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านสี จากผลการ
ประเมินพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้คะแนนระดับ 5 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30 รองลงมาได้คะแนน
ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 47 รองลงมาได้คะแนนระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 23 จากผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม 30
คนดังรู ปนี้
ด้า นส ี
0%
0%

23%

มากทีส
่ ด
ุ
30%

มาก
ปานกลาง
น ้อย
น ้อยทีส
่ ด
ุ

47%

รูปที่ 4.17 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านสี
4.6.3 ผลการประเมินเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านเนือ้ สั มผัส
รู ปที่ 4.18 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านเนื้ อสัมผัส จาก
ผลการประเมินพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้คะแนนระดับ 5 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30 รองลงมาได้
คะแนนระดับ 4 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 47 รองลงมาได้ค ะแนนระดับ 3 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23 จากผูท้ ี่ ต อบ
แบบสอบถาม 30 คนดังรู ปนี้
ั ัส
้ ส มผ
เนือ
0%
0% 10%

มากทีส
่ ด
ุ
มาก

33%

ปานกลาง
น ้อย
57%

น ้อยทีส
่ ด
ุ

รู ปที่ 4.18 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านเนื้อสัมผัส
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4.6.4 ผลการประเมินเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านกลิน่
รู ปที่ 4.19 แสดงค่าร้ อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านกลิ่ น จากผล
การประเมิ นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้คะแนนระดับ 5 มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 33 รองลงมาได้
คะแนนระดับ 4 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 57 รองลงมาได้ค ะแนนระดับ 3 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10 จากผูท้ ี่ ต อบ
แบบสอบถาม 30 คนดังรู ปนี้
ด้า นกลิ
น
่
0%

มากทีส
่ ด
ุ

10% 0%

มาก

33%

ปานกลาง
น ้อย
57%

น ้อยทีส
่ ด
ุ

รู ปที่ 4.19 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านกลิ่น
4.6.5 ผลการประเมินเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านสั ดส่ วนในเสิ ร์ฟ
รู ปที่ 4.20 แสดงค่าร้ อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านสัดส่ วนใน
เสิ ร์ฟ จากผลการประเมิ นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้คะแนนระดับ 5 มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 33
รองลงมาได้คะแนนระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 57 รองลงมาได้คะแนนระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 10 จากผูท้ ี่
ตอบแบบสอบถาม 30 คนดังรู ปนี้
ั ่ว นในการเส
ด้า นส ดส
ริ ฟ
์
0%
3%
0%

มากทีส
่ ด
ุ
มาก
47%

50%

ปานกลาง
น ้อย
น ้อยทีส
่ ด
ุ

รู ปที่ 4.20 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านสัดส่ วนในการเสิ ร์ฟ
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4.6.6 ผลการประเมินเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านโภชนาการ
รู ปที่ 4.21 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านโภชนาการ จาก
ผลการประเมินพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้คะแนนระดับ 5 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47 รองลงมาได้
คะแนนระดับ 4 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50 รองลงมาได้ค ะแนนระดับ 3 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3 จากผู้ที่ ต อบ
แบบสอบถาม 30 คนดังรู ปนี้
ด้า นโภชนาการ
0%
3%
0%

มากทีส
่ ด
ุ
มาก
47%

50%

ปานกลาง
น ้อย
น ้อยทีส
่ ด
ุ

รู ปที่ 4.21 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านโภชนาการ
4.6.7 ผลการประเมินเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในรู ปลักษณ์ อาหาร
รู ปที่ 4.22 แสดงค่าร้ อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในรู ปลักษณ์ อาหาร
จากผลการประเมินพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้คะแนนระดับ 5 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57 รองลงมา
ได้ค ะแนนระดับ 4 คิ ดเป็ นร้ อยละ 33 รองลงมาได้ค ะแนนระดับ 3 คิ ดเป็ นร้ อยละ 10 จากผูท้ ี่ ตอบ
แบบสอบถาม 30 คนดังรู ปนี้
รูป ล ักษณ์ ข องอาหาร
0%
10%

มากทีส
่ ด
ุ

0%

มาก
ปานกลาง

33%

57%

น ้อย
น ้อยทีส
่ ด
ุ

รู ปที่ 4.22 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในรู ปลักษณ์อาหาร
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4.6.8 ผลการประเมินเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านความคิดสร้ างสรรค์
รู ป ที่ 4.23 แสดงค่ า ร้ อยละของสถานภาพทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้า นความคิ ด
สร้างสรรค์ จากผลการประเมินพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้คะแนนระดับ 5 มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ
73 รองลงมาได้คะแนนระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 20 รองลงมาได้คะแนนระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 7 จากผูท้ ี่
ตอบแบบสอบถาม 30 คนดังรู ปนี้
ความคิดสร้า งสรรค์
0%

7%

มากทีส
่ ด
ุ

0%

มาก

20%

ปานกลาง
น ้อย
73%

น ้อยทีส
่ ด
ุ

รูปที่ 4.23 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความคิดสร้างสรรค์
4.6.9 ผลการประเมินเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในการตกแต่ งจาน
รู ปที่ 4.24 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในการตกแต่งจาน จาก
ผลการประเมินพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้คะแนนระดับ 5 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47 รองลงมาได้
คะแนนระดับ 4 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50 รองลงมาได้ค ะแนนระดับ 3 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3 จากผู้ที่ ต อบ
แบบสอบถาม 30 คนดังรู ปนี้
การตกแต่ง จาน
0%

มากทีส
่ ด
ุ

3%
0%

มาก
47%
50%

ปานกลาง
น ้อย
น ้อยทีส
่ ด
ุ

รู ปที่ 4.24 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในการตกแต่งจาน
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls) การวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยวัดระดับและแสดงผลตั้งแต่ 5-1 คือ ชอบมากที่สุด-ชอบน้อยที่สุด
ตามลําดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ความหมายค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ชอบมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ชอบมาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ชอบปานกลาง
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ชอบน้อย
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ชอบน้อยที่สุด

ตารางที่ 4.7 แสดงระดับของความพึงพอใจในอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
รายละเอียด

ค่ าเฉลีย่

S.D

ระดับความ
เห็นชอบ
1.ด้านรสชาติ
ชอบมาก
4.10
0.24
2.ด้านสี
ชอบมาก
4.10
0.51
3.เนื้อสัมผัส
ชอบมาก
3.80
0.36
4.ด้านกลิ่น
ชอบมาก
4.27
0.31
5.ด้านสัดส่ วนในการเสิ ร์ฟ
ชอบมาก
4.47
0.12
6.ด้านโภชนาการ
ชอบมาก
4.47
0.12
7.รู ปลักษณ์ของอาหาร
ชอบมาก
4.50
0.39
8.ความคิดสร้างสรรค์
ชอบมาก
4.70
0.21
9.การตกแต่งจาน
ชอบมาก
4.47
0.12
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
ชอบมาก
4.32
0.26
ตารางที่ 4.7 ผลสรุ ปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
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จากตารางที่ 4.7 ผลสรุ ปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาด้านรู ปลักษณ์ของอาหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่
ในระดับ มาก รองลงมาสั ดส่ วนในการเสิ ร์ฟ มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.47 อยู่ใ นระดับ มาก รองลงมาด้า น
โภชนาการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาด้านการตกแต่งจานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อยู่
ในระดับมาก รองลงมาด้านกลิ่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาด้านรสชาติมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านสี มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก และเนื้ อสัมผัสมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยูใ่ นระดับมาก ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมของอาหารปอเปี๊ ยะ
ลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls) อยูใ่ นระดับชอบมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.32
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บทที่ 5

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ (Millennium
Hilton Bangkok) ในแผนกครัวร้อน ครัวเย็น และครัวเอ็กฟลอร์ ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
และพนักงานภายในแผนกครัว จึงเห็นว่าในแต่ละวันมีวตั ถุดิบเหลือใช้จากไลน์บุฟเฟ่ ต์เป็ นจํานวนมาก จึงคิด
เมนู ใหม่เพื่อลดปั ญหาขยะสดและเป็ นการนําวัตถุดิบเหลื อมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อเป็ นทางเลื อก
ให้ก ับ โรงแรม จากขั้นตอนการประเมิ นผลคณะผูจ้ ดั ทํา ได้มี ก ารเก็บ รวบรวมข้อมู ล โดยได้ท าํ การแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจของปอเปี๊ ยะลาบหมูให้กบั พนักงานแผนกเอ็กฟลอร์ และแผนกอื่นๆ ในโรงแรม
เป็ นจํานวน 30 ชุด และผลลัพธ์ที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
จากการสํารวจพบว่าผลจากการตอบแบบสอบถามในส่ วนของด้านเพศ เป็ นเพศชายมากที่สุดโดย
คิดเป็ นร้อยละ 56.00 และเป็ นเพศหญิงน้อยที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 44.00 ในส่ วนของทางด้านอายุ คือกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 37.00 และผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี มีนอ้ ยที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 3.00 ในส่ วนของด้านตําแหน่งเป็ น ตําแหน่ง Cook Helper มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รอง
มาเป็ นตําแหน่ง พนักงาน นักศึกษาฝึ กงาน และพนักงานชัว่ คราว มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ในส่ วน
ของด้านแผนกเป็ น แผนกครัวเอ็กฟลอร์ (Ex.Floor) มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.00 และกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
แผนกต้อนรั บ ส่ ว นหน้า มี น้อยที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 17.00 และจากตารางของค่า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานปอเปี๊ ยะลาบหมูอยู่ในระดับชอบมากที่ 4.32 จากผลความพึง
พอใจทําให้โครงงานนี้ สามารถที่จะถูกนําไปใช้ได้จริ ง แต่อาจยังต้องผ่านกระบวนการในการตัดสิ นใจจาก
ผูบ้ ริ หารในหลายๆ ฝ่ าย
5.2 ปัญหาของกระบวนการทําโครงงานและข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ปัญหาของกระบวนการทําโครงงาน
1. เวลาในการทําโครงงานไม่ตรงกัน และมีเวลาในการทําโครงงานที่จาํ กัด
2. ไม่มีประสบการณ์ดา้ นการทําอาหารเพียงพอ
3. สถานที่ทาํ งานไม่เหมาะสมในการทําวิจยั เนื่องจากเป็ นสถานที่ที่มีบุคลากรใช้ทาํ งาน
ตลอดเวลา จึงส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
5.2.2 ข้ อเสนอแนะในกระบวนการทําโครงงาน
1. สอบถามอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อพนักงานผูเ้ ชี่ยวชาญในแผนก
2. รวบรวมและหาข้อมูลเกี่ยวกับการทําอาหารในหนังสื อหรื ออินเตอร์ เน็ต
3. ควรเริ่ มเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั แรกที่เข้าไปปฏิบตั ิงาน

61

4. หาเวลาเพิ่มนอกเหนือจากเวลาปฏิบตั ิงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด
5. ควรหาเวลาว่างเพื่อปฏิบตั ิโครงงาน
5.3 ปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์ และข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์
ในการทดลองทําครั้งแรกนั้นรสชาติไม่กลมกล่อมยังขาดรสเผ็ดและเปรี้ ยว นอกจากนั้น
สี ของอาหารไม่สวยซึ่ งสี กลืนกับแผ่นปอเปี๊ ยะ และมีความคิดเห็นต่างกันในการตกแต่งจาน
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการแก้ ปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์
ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ดาํ เนินการแก้ไขผลิตภัณฑ์ ดังนี้
• เพิ่มปริ มาณส่ วนผสมของอาหารให้มีรสชาติที่จดั จ้านมากขึ้น เพื่อให้ได้รสชาติที่
กลมกล่อม
• เนื่องจากทางคณะผูจ้ ดั ทําได้เพิ่มในส่ วนผสมของพริ กป่ นทําให้ลาบหมูมีสีที่เข้มขึ้น
ตัดกับแป้ งปอเปี๊ ยะทําให้มีสีสันและเข้ากันได้อย่างลงตัว
5.4 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ปัญหาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ในช่วงแรกไม่มีประสบการณ์ดา้ นการทําอาหาร จึงต้องปรับตัวและพัฒนาตนเอง
2. คณะผูจ้ ดั ทํายังไม่ทราบระบบการทํางานในแผนกครัว จึงทําให้เกิดความล่าช้า
3. การสื่ อสารกับชาวต่างชาติ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในบางครั้ง
5.4.2 ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปัญหาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ทางมหาวิทยาลัยควรจัดการเรี ยนการสอนวิชาครัวเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะให้กบั นักศึกษา
ที่ตอ้ งการศึกษางานด้านนี้
2. ควรศึกษาด้านภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น เพราะจะเป็ นประโยชน์ในการออกไป
ปฏิบตั ิงานจริ ง
5.5 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.5.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.5.1.1 ด้ านความรู้
1. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการทําอาหารที่ถูกต้อง
2. ได้ฝึกการใช้ภาษาสื่ อสารกับชาวต่างชาติโดยตรง
3. รู ้จกั ปรับตัวและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานและทํางานเป็ นทีม
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5.5.1.2 ด้ านทักษะ
1. ฝึ กความอดทนในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อเกิดปั ญหา
3. การปฏิบตั ิงานในครั้งนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของเมนูอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการประกอบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยสยาม คณะผูจ้ ดั ทาจึงขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ ด้วย
ความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ขอ้ มูลในแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็ นความลับและใช้ในโครงงานนี้เท่านั้น
1.เพศ
◻ ชาย

◻ หญิง

2.อายุ
◻ 20-25 ปี
มากกว่า 46 ปี

◻ 26-30 ปี

◻ 31-35 ปี

3.ตาแหน่ ง.......................................................(โปรดระบุ)
4.แผนก...........................................................(โปรดระบุ)

◻ 36-40 ปี

◻ 41-45 ปี

◻

ตอนที่ 2 ประเมินระดับความพึงพอใจของเมนูอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
คาชี้ แจง กรุ ณาทดสอบอาหารแล้วให้คะแนนตามความพึงพอใจของท่านให้ให้ได้มากที่ สุด โดยมา
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ความพึงพอใจของเมนูอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู
(Pork Larb Spring Rolls)

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

1.ด้านรสชาติ
2.ด้านสี
3.เนื้อสัมผัส
4.ด้านกลิ่น
5.ด้านสัดส่ วนในการเสิ ร์ฟ
6.ด้านโภชนาการ
7.รู ปลักษณ์ของอาหาร
8.ความคิดสร้างสรรค์
9.การตกแต่งจาน
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
คาชี้แจง เพื่อนาไปปรับปรุ งและแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
การปฎิบัตงิ าน

ภาพการปฏิบัตงิ านระหว่างการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา

ภาพขณะทาออมเล็ต (Omlette) ตามที่แขกสั่งแล้วเสิ ร์ฟให้แขก

เมนูพิเศษในแต่ละวัน

ภาพการปฏิบัตงิ านระหว่างการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา(ต่อ)

ดูแลไลน์อาหาร Afternoon Tea

จัดเตรี ยมอาหารออก Happy Hour

จัดไลน์บุฟเฟ่ ต์ Happy Hour

ภาพการปฏิบัตงิ านระหว่างการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา(ต่อ)

จัดไลน์บุฟเฟ่ ต์เช้า ทาไข่ออมเล็ต (Omlette)

เตรี ยมของไลน์บุฟเฟ่ ต์กลางวัน (Lunch)

ภาคผนวก ค
บทสัมภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

โครงงานนีม้ ปี ระโยชน์ ต่อสถานประกอบการอย่ างไร
มีประโยชน์มากต่อโรงแรมเรานะ เพราะเมนูน้ ี ไม่มีในโรงแรมแน่ นอนน่าจะสร้างความแปลก
ใหม่อะไรให้กบั แขกที่เข้ามาพักในโรงแรมของเราได้ หรื อว่าแขกที่อยากจะสั่งอาหารที่แปลกใหม่หรื อ
อยากลองรสชาติที่มนั แปลกใหม่และมันก็ยงั เป็ นอาหารของประเทศเรา น่าจะช่วยให้ชาวต่างชาติเข้ามา
ทานอาหารประเทศเรามากขึ้ นแล้วก็ม นั เป็ นเมนู ที่ แคลอรี่ น้อยแล้วก็ รสชาติมีความจัดจ้านช่ วยชู ใ ห้
อาหารไทยอีสานได้เผยแพร่ สู่ทวั่ โลกด้วย

...............................................
(นางสาวชุตินารถ เชยเชิงวิทย์)

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

เมนูอาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู
Pork Larb Spring Rolls
ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ
นางสาวอัญญาวรรณ ปรัชธันย์ชนก
E-mail : Milktam23@gmail.com
นางสาวชุลีพร สิ นสงวน
E-mail : Be_bee1002@hotmail.com
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160

บทคัดย่ อ
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ
(Millennium Hilton Bangkok) เป็ นโรงแรม
ระดับ 5 ดาว มีความสู งถึง 32 ชั้น ตั้งโดดเด่นอยู่
บนริ มฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยาในย่านเก่าแก่ของ
กรุ งเทพฯ เและเป็ นโรงแรมที่มีเครื อข่ายทัว่ โลก
อีกทั้งยังเป็ นโรงแรมสี เขียวที่ช่วยลดปั ญหาขยะ
และพลาสติ ก ภายในองค์ ก ร จึ ง ท าให้ ค ณะ
ผูจ้ ดั ท าเกิ ดความคิ ดที่ จะลดปั ญหาขยะให้ ก ับ
ทางโรงแรม
เนื่ อ งด้ว ยคณะผู้จ ัด ท าได้เ ข้า รั บ การ
ปฏิบตั ิงานในแผนกครัว และได้รับมอบหมาย
ให้ ดู แ ลไลน์ บุ ฟ เฟ่ ต์ อ าหารเช้ า และอาหาร
กลางวัน ได้ พ บกั บ ปั ญ หาภายในครั ว ว่ า มี

Abstract

วัต ถุ ดิ บ เหลื อ ใช้จ ากไลน์ บุ ฟ เฟ่ ต์เ ป็ นจ านวน
มาก จึงคิดหาแนวทางแก้ไขเพื่อช่ วยลดต้นทุน
ในการทิ้ ง วัต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ใช้ จึ ง น าวัต ถุ ดิ บ ที่
เหลือมาสร้างสรรค์เป็ นเมนู ตวั ใหม่น้ นั คือ เมนู
ปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)โดย
มีการจัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจเป็ น จานวน 30 ชุ ด ผลของการประเมิน
ความพึ ง พอใจ พบว่า อยู่ใ นระดับ ชอบมากมี
ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมเท่ า กับ 4.32 จึ ง สรุ ปได้ ว่ า
สามารถทาได้จริ ง แต่จาเป็ นต้องผ่านขั้นตอน
การพิจารณาและยอมรับจากผูบ้ ริ หารของทาง
โรงแรม
คาสาคัญ : อาหารปอเปี๊ ยะลาบหมู

Millennium Hilton Bangkok was a 5
star hotel with a height up to 32 floors located
on the banks of Chao Phraya River in
Bangkok's historic district and was a global
network hotel. Millennium Hilton Bangkok
was a Green Hotel that reduced waste and
plastic within the organization, as a result, the
author made the ideas to reduce the waste to the
hotel.
From the performance of co-operative
education, the author did practical work in the
kitchen and the author was assigned to service
the buffet line for breakfast and lunch and the

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่ อ ลดปั ญ หาอาหารเหลื อ ทิ้ ง จาก
หน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้าและกลางวัน
2. เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลื อกเมนู ใหม่
ให้แก่โรงแรม และนาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
3. เพื่ อศึ ก ษาการท าเมนู ปอเปี๊ ยะลาบ
หมู (Pork Larb Spring Rolls)

problem had founded that there was a lot of
waste material from the buffet line. The author
had figured out a solution to help reduced the
cost of disposing waste material by bringing
materials to create a new menu, Pork Larb
Spring Rolls. The author made questionnaires
to evaluate the satisfaction 30 sets. The results
showed that satisfaction levels are very level,
the overall average was 4.32. In conclusion, it
can be done but it must through the process of
consideration and adoption by the management
of the hotel.
Keywords: Pork Larb Spring Rolls

ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทา
โครงงานสหกิจฉบับนี้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุดิบจาก
ทางห้องอาหารโฟลว์ (Flow) และห้องอาหาร
เอ็กซ์ฟลอร์ (Ex.Floor) โรงแรมมิลเลนเนียม
ฮิลตัน กรุ งเทพฯ (Millennium Hilton
Bangkok)

2. ขอบเขตด้ านเวลา
การทาโครงงานสหกิจศึกษาฉบับ
นี้ ผู ้จ ัด ท าได้ด าเนิ น การในระหว่ า งวัน ที่ 20
สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 ถึ ง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.
2561
3. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา

เป็ นการแปรรู ป วัตถุ ดิบอาหารที่
เหลื อจากไลน์บุฟเฟ่ ต์และสร้ างสรรค์เป็ นเมนู
ใหม่ ที่ ส ามารถน ามาเป็ นตัว เลื อ กให้ แ ก่ ท าง
สถานประกอบการได้
4. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการ
ทาโครงงานสหกิ จศึ กษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ใ ช้
วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล จากแบบสอบถามจากกลุ่ ม
ตัว อย่ า งพนัก งานห้ อ งอาหารของโรงแรมมิ
ลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ(Millennium Hilton
Bangkok)
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เพื่อเป็ นทางเลื อกในการลดปั ญ หา
วัตถุดิบเหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์
2. ได้รับความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทา
เมนูปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)

3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ใช้ความรู้
ที่ ปฏิ บตั ิ งานมาสร้ างสรรค์เป็ นผลิ ตภัณฑ์ใหม่
และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
4. เป็ นแนวทางในการประกอบอาชี พ
ในอนาคต
ขั้นตอนการทาปอเปี๊ ยะลาบหมู
1. ตั้งหม้อใส่ หมูสับลงไป เติมน้ าเปล่า
เล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. รอจนหมูสับใกล้สุก ใส่ ใบมะกรู ด
ซอยลงไปเพื่อเพิ่มความหอม
3. คนให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอม แล้วตัก
ใส่ ถว้ ยที่เตรี ยมไว้
4. แล้วใส่ เครื่ องปรุ งที่เตรี ยมไว้ น้ า
มะนาว น้ าปลา ข้าวคัว่ และพริ กป่ น
5. คนให้เข้ากันแล้วใส่ หอมแดงซอย
ผักชีฝรั่ง และใบสะระแหน่ เพื่อเพิ่มความหอม
6. คนให้เข้ากัน พักใส่ จานที่เตรี ยมไว้
เพื่อให้ไส้ลาบหมูเย็นลง เมื่อไส้ลาบหมูเย็นลง
แล้วก็สามารถนามาห่อปอเปี๊ ยะได้
7. นาไส้ปอเปี๊ ยะที่เราได้เตรี ยมไว้ ตัก
ใส่ แป้ งปอเปี๊ ยะประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ ใส่ ตรง
กลางของแป้ งปอเปี๊ ยะ

8. จากนั้นพับจากนั้นพับแผ่นปอเปี๊ ยะ
ส่ วนด้านล่าง ขึ้นไปปิ ดไส้ปอเปี๊ ยะ จะอยู่
ระหว่างตรงกลาง
9. พับแผ่นปอเปี๊ ยะด้านข้างซ้าย และ
ด้านขวาของ แต่ละข้าง เข้ามาตรงกลาง
10. ม้วนพับแผ่นปอเปี๊ ยะขึ้นด้านบน
ช่วงนี้ขอ้ ควรระวังคือต้องม้วนให้แน่นๆ ม้วน
ไปจนสุ ดด้านบน จากนั้นจึงใช้น้ าเปล่าทาปลาย
บน เพื่อให้แผ่นปอเปี๊ ยะติดกัน ไม่หลุดออกจาก
กัน
สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ได้เข้ารับการปฏิ บตั ิงานสห
กิ จศึ ก ษ าที่ โรงแรมมิ ล เล นเนี ย ม ฮิ ล ตั น
กรุ งเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) ใน
แผนกครัวร้อน ครัวเย็น และครัวเอ็กฟลอร์ ทาง
คณะผูจ้ ัด ท าได้ป รึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและ
พนักงานภายในแผนกครัว จึ งเห็ นว่าในแต่ละ
วัน มี ว ัต ถุ ดิ บ เหลื อ ใช้ จ ากไลน์ บุ ฟ เฟ่ ต์ เ ป็ น
จานวนมาก จึงคิดเมนูใหม่เพื่อลดปั ญหาขยะสด
และเป็ นการน าวัต ถุ ดิ บ เหลื อ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ด เพื่ อ เป็ นทางเลื อ กให้ ก ั บ
โรงแรม จากขั้น ตอนการประเมิ น ผลคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ทา
การแจกแบบสอบถามความพึ ง พอใจของปอ
เปี๊ ยะลาบหมูให้กบั พนักงาน แผนกเอ็กฟลอร์
และแผนกอื่นๆ ในโรงแรมเป็ นจานวน 30 ชุ ด
และผลลัพธ์ที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ

จากการสารวจพบว่า ผลจากการตอบ
แบบสอบถามในส่ วนของด้านเพศ เป็ นเพศชาย
มากที่สุดโดยคิดเป็ นร้อยละ 56.00 และเป็ นเพศ
หญิ ง น้อ ยที่ สุ ด โดยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.00 ใน
ส่ วนของทางด้านอายุ คื อกลุ่ มตัวอย่างที่ มีอายุ
ระหว่ า ง 26-30 ปี มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
37.00 และผู ้ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 41-45 ปี มี น้อ ย
ที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.00 ในส่ ว นของด้ า น
ตาแหน่ งเป็ น ตาแหน่ ง Cook Helper มากที่สุด
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.00 รองมาเป็ นต าแหน่ ง
พนั ก งาน นั ก ศึ ก ษาฝึ กงาน และพนั ก งาน
ชั่วคราว มี น้อยที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.00 ใน
ส่ วนของด้านแผนกเป็ น แผนกครั วเอ็ก ฟลอร์
(Ex.Floor) มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.00 และ
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในแผนกต้อนรับส่ วนหน้า มี
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 17.00 และจากตาราง
ของค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานปอเปี๊ ยะลาบหมู
อยู่ใ นระดับ ชอบมากที่ 4.32 จากผลความพึ ง
พอใจทาให้โครงงานนี้สามารถที่จะถูกนาไปใช้
ได้จริ ง แต่อาจยังต้องผ่านกระบวนการในการ
ตัดสิ นใจจากผูบ้ ริ หารในหลายๆ ฝ่ าย
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์ (ไวนิล)

•
ปอเปี๊ ยะลาบหมู
(Pork Larb Spring Rolls)
ภาควิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
นางสาวอัญญาวรรณ ปรัชธันย์ชนก

•
•

นางสาวชุลีพร สิ นสงวน
อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์นนั ทินี ทองอร
พนักงานที่ปรึ กษา นางสาวชุตินารถ เชยเชิงวิทย์
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ
คณะผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นว่ามีวตั ถุดิบเหลือใช้จากการจัดไลน์บุฟเฟ่ ต์เช้า
และกลางวันเป็ นจานวนมากจึงได้คิดหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดปริ มาณขยะ
อีกทั้งยังเป็ นทางเลือกใหม่ให้แก่สถานประกอบการเพื่อนาไปต่อยอดได้ใน
อนาคต โดยการรังสรรค์เป็ นเมนูปอเปี๊ ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
•
•
•

เพื่อลดปั ญหาอาหารเหลือทิ้งจากหน้าไลน์บุฟเฟ่ ต์เช้าและ
กลางวัน
เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกเมนูใหม่ให้แก่โรงแรมและนาไป
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เพื่อศึกษาการทาเมนูปอเปี๊ ยะลาบหมู(Pork Larb Spring
Rolls)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานในแผนก ครัวร้อน(Hot Kitchen) ครัวเย็น(Cold Kitchen)
และครัวเอ็กฟลอร์ (Ex.floor) ทาหน้าที่จดั บุฟเฟ่ ต์ไลน์ประกอบอาหารที่แขก
สัง่ เช็คของ และทาความสะอาดครัว
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
•
•

ตั้งหม้อใส่ หมูสบั ลงไป เติมน้ าเปล่าเล็กน้อยคลุกเคล้าให้
เข้ากัน
รอจนหมูสบั ใกล้สุก ใส่ ใบมะกรู ดซอยลงไปเพื่อเพิ่มความ
หอมคนให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอม แล้วตักใส่ ถว้ ยที่เตรี ยมไว้
จากนั้นใส่ เครื่ องปรุ งและผักที่เตรี ยมไว้

•

เตรี ยมแป้ งปอเปี๊ ยะ แตงกวา และแครอท ที่หนั่ ไว้
แล้วนาแป้ งปอเปี๊ ยะจุ่มน้ าทั้งแผ่น แล้วนาแป้ งปอ
เปี๊ ยะที่จุ่มน้ า แล้ววางบนเขียง เพื่อห่ อไส้ลาบหมู
นาไส้ปอเปี๊ ยะที่เตรี ยมไว้ ตักใส่ แป้ งปอเปี๊ ยะ
ประมาณ 2ช้อนโต๊ะ ใส่ ตรงกลางของแป้ งปอเปี๊ ยะ
นาแตงกวาและแครอทวางคู่กบั ไส้ลาบหมู จากนั้น
พับแผ่นปอเปี๊ ยะส่ วนด้านล่าง ขึ้นไปปิ ดไส้ปอเปี๊ ยะ
จะอยูร่ ะหว่างตรงกลางม้วนพับแผ่นปอเปี๊ ยะขึ้น
ด้านบน ช่วงนี้ขอ้ ควรระวังคือต้องม้วนให้แน่นๆ
ม้วนไปจนสุ ดด้านบน จากนั้นจึงใช้น้ าเปล่าทาปลาย
บน เพื่อให้แผ่นปอเปี ยะติดกัน ไม่หลุดออกจากกัน
เสร็ จแล้วตัดปอเปี๊ ยะลาบหมูเป็ นชิ้นพอดีคา นาไป
จัดจานให้สวยงาม

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้รับ
•
•
•

•

ได้เมนูใหม่ให้กบั โรงแรมเพื่อเป็ นทางเลือกในการ
ลดปัญหาวัตถุดิบเหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์
ได้รับความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาเมนูปอเปี ยะ
ลาบหมู(Pork Larb Spring Rolls)
เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ปฏิบตั ิงานมา
สร้างสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

สรุ ปผลการทาโครงงาน
จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาโรงแรมมิ
ลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพฯ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ปรึ กษาอาจารย์และ
พนักงานภายในแผนกครัว จึงเล็งเห็ นว่าในแต่ละวันมีวตั ถุดิบเหลือ
ใช้ จ ากไลน์ บุ ฟ เฟ่ ต์ เ ป็ นจ านวนมาก ทางคณะผู้จ ัด ท า จึ ง ท า
แบบสอบถาม จานวน 30 ชุ ด ผลการประเมิ น พบว่า ตารางของ
ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
โครงงานปอเปี๊ ยะลาบหมูอยูใ่ นระดับชอบมากที่ 4.32 จากผลความ
พึงพอใจทาให้โครงงานนี้สามารถที่จะถูกนาไปใช้ได้จริ ง แต่จะต้อง
ผ่านกระบวนการในการตัดสิ นใจจากผูบ้ ริ หารในหลายๆ ฝ่ าย
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