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บทคัดย่อ 

                โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott The Surawongse) เป็น

โรงแรมแห่งแรกในเครือแมริออทท่ีเปิดให้บริการทั้งห้องพกัและอพาร์ทเมน้ท ์ออกแบบห้องเพื่อ

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของภาคธุรกิจการประชุมสัมมนา (MICE) และการบริการหอ้งอาหารสไตล์

บุฟเฟ่ต์ท่ีมีอาหารหลากหลายของห้องอาหารพระยา คิทเช่น ส่งผลให้ผูใ้ช้บริการทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติให้ความสนใจมาใชบ้ริการรับประทานอาหารท่ีโรงแรมเป็นจาํนวนมาก นํ้ าแครอทเป็น

เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของอาหารม้ือเช้า ซ่ึงในการคั้นนํ้ าแครอทแต่ละคร้ังย่อมทาํให้เกิด

กากแครอทส่วนใหญ่จะถูกนาํไปทิ้ง 

               ทางคณะผูจ้ดัทาํได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของกากแครอท จึงนํามาจดัทาํเป็นโครงงาน  

“สครับสมุนไพรขดัผิวจากกากแครอท” (HERBAL SCRUB FROM CARROT SCRAPS) เพื่อให้

โรงแรมสามารถนาํผลิตภณัฑจ์ากกากแครอทไปประยกุตใ์ชภ้ายในโรงแรมได ้
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Abstract 

  Bangkok Marriott Hotel The Surawongse is the first Marriot hotel chain that offers both 

hotels and apartments, in which rooms were designed in accordance to Meetings, Incentive Travel, 

Convention, Exhibition (MICE) and a buffet style restaurant that offers a variety of food in Phraya 

Kitchen, gaining interests from both Thai and foreign customers. Carrot Juice is the most popular 

drink to have for breakfast, In the process of making carrot juice, there are many carrot scraps to 

be discarded. The authors saw the importance of the disguaded carrot scraps, therefore, organized 

the project “Herbal Scrub from Carrot Scraps” to reuse them within the hotel.  
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กติติกรรมประกาศ 

 

               การท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมแบงค๊อก 

แมริออท เดอะสุรวงศ ์(Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 

2562 ถึงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562ส่งผลให้คณะผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบติังาน สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการประกอบ

อาชีพในอนาคต โดยไดรั้บความร่วมมือจาก โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์ได้

สอน ไดเ้รียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบในการทาํงานในแผนก จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี จาก

ความร่วมมือและ การสนบัสนุนจากหลายท่าน ดงัน้ี 

             1. คุณ ณฐันรี  กองบุญ  ตาํแหน่ง Service Attendant 

             2. ดร.กฤป  จุระกะนิตย ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ท่ีได้ให้คาํแนะนําช่วยเหลือในการจดัทาํ

โครงงานคณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้

ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการทาํโครงงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแล

และใหค้วามเขา้ใจในชีวิตการทาํงานจริง 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ทีน้ีดว้ย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 

โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์  (Bangkok Marriott The Surawongse)  เป็น

โรงแรมในเครือของแมริออทอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Marriott International, Inc.)ถือเป็นบริษทั

ธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นโรงแรมในเครือแมริออทแห่งแรกใน

ประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ท่ีตั้งโรงแรมอยู่ใกล้กับ

รถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรีทางโรงแรมมีการนาํเสนอห้องพกัระดบั 5 ดาว ประกอบดว้ยห้องพกัและ

อพาร์ทเมน้ท์ออกแบบในสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งดว้ยโทนสีเอิร์ธ นอกจากน้ี ทางโรงแรมยงัมีการ

ออกแบบสถานท่ีเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของภาคธุรกิจการประชุมสัมมนา (MICE) และการจดั

เล้ียงดว้ย 

                  แผนก F&B หรือ Food and Beverage Service เป็นแผนกท่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ซ่ึงแผนกน้ีเป็นการให้บริการท่ีมีโอกาสติดต่อกับลูกค้าโดยตรง การบริการหรือวิธีเสิ ร์ฟมี

ความสาํคญัมากไม่นอ้ยไปกวา่รสชาติหรือคุณภาพของอาหาร ทั้งสองอยา่งจึงตอ้งดีควบคู่กนัไป คือ

รสชาติของอาหารท่ีดี และบริการท่ีดีดว้ย หอ้งอาหารนั้นจึงจะเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ แผนก F&B ใน

โรงแรมมีห้องอาหาร 2 ห้อง คือ  1. ห้องอาหารพระยา คิทเช่น เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ตไ์ทยแทท่ี้รู้จกั

กนัเป็นอยา่งดีในกรุงเทพฯ นาํสูตรอาหารท่ีถูกลืมเลือนมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินตาม

ฤดูกาลทั้งหมดสร้างขึ้นจากความทรงจาํในวยัเด็กของพ่อครัวดว้ยปฏิสัมพนัธ์บนโต๊ะส่วนตวั ไม่

สําคญัว่าจะเป็นม้ือเชา้ ม้ือกลางวนั หรือม้ือคํ่า 2. Yao Restaurant ให้บริการอาหาร จีนกวางตุง้และ

เซ่ียงไฮแ้บบตน้ตาํรับ มีขั้นตอนการเสิร์ฟชาแบบพิเศษ หอ้งอาหารตกแต่งแบบจีนร่วมสมยั 

          แครอท เป็นผลไมสี้สม้ท่ีสาร เบตาเเคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินอี และ

วิตามินซี ซ่ึงเป็นสารท่ีผิวของคนเราตอ้งการมาใชเ้พื่อช่วยสร้างและบาํรุงเซลลผิ์วท่ีเส่ือมสภาพแลว้ 

การช่วยเอาเซลลผ์ิวท่ีตายแลว้ออกไป รวมถึงคราบความสกปรกต่าง ๆ และกอ้นไขมนัท่ีอุดตนัอยู่

ในรูขมุขนออกไป ทาํใหผิ้วเรียบเนียน กระจ่างใส และดูมีสุขภาพดี  

             จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในโรงแรม แผนก F&B ในตาํแหน่ง Drink runner ไดพ้บวา่

ภายในบาร์ท่ีห้องอาหารพระยา คิทเช่น นํ้ าแครอทคั้นสดนั้นเป็นนํ้ าผลไมย้อดนิยมของผูท่ี้มาใช้

บริการ ทาํให้เกิดกากแครอทจาํนวนมากซ่ึงถูกนาํไปทิ้ง คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์และ

ความสาํคญัของกากแครอท 

 



2 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

                  1.2.1 เพื่อจดัทาํสครับสมุนไพรขดัผิวจากกากแครอท  

1.3 ขอบเขตของโครงงําน  

                  1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

                               ห้องอาหารพระยา คิทเช่น โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์ (Bangkok 

Marriott Hotel The Surawongse) 

                1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

                              พนักงานและลูกคา้ของห้องอาหารพระยา คิทเช่น โรงแรม แบงค็อก แมริออท 

เดอะ สุรวงศ ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) 

               1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

                           เร่ิมตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2562 ถึง 6 ธนัวาคม 2562  รวมทั้งหมด  16 สัปดาห์ 

               1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสาร, ขอ้มูล  

                           สืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 

 1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

                  1.4.1 โรงแรมสามารถนาํผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไปใช้ในการแจกเป็นของช่วยให้แก่ลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการ 

 

 

 



 

บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

            การจดัทาํโครงงาน เร่ือง สครับสมุนไพรขดัผิวจากกากแครอท คณะผูจ้ดัทาํโครงงานไดมี้

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี  

2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแครอท 

2.2 ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัมะขาม ขมิ้น เกลือ และ นํ้าผึ้ง 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการตลาดของการทาํแพคเกจ 

2.5 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์และการใหบ้ริการท่ีดี  

 

2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัแครอท 

 

 
รูปท่ี 2.1 แครอท 

ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki 

 

ช่ือภาษาองักฤษ : Carrot 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Daucus carota L. 

วงศ ์: จดัอยูใ่นวงศผ์กัชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) 

          แครอท เป็นพืชในแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียกลาง เป็นท่ีนิยมปลูกและรับประทานทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าดินสอไปจนถึงขนาดใหญ่ และมี

หลากหลายสี เช่น สีเหลือง สีม่วง แต่ท่ีนิยมรับประทานนั้นจะเป็นแครอทสีส้มและยงัจดัเป็นอาหาร

เพื่อสุขภาพอีกดว้ย 
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แครอทอุดมไปดว้ยวิตามินและแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ เช่น เบตาแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบี 

1 วิตามินบี 2 วิตามินซี วิตามินอี ธาตุแคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และยงั

มีสารสําคัญคือสาร "ฟอลคารินอล" (falcarinol) ซ่ึงช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น สําหรับ

ประโยชน์ของแครอทนั้นท่ีเด่น ๆ ก็เห็นจะเป็นการนาํมาใชป้ระกอบอาหารไดอ้ยา่งหลากหลายเมนู 

ไม่วา่จะเป็นของหวานของคาว ทั้งผดั ทอด แกง ตม้ ซุป สลดั ยาํ ก็มีแครอทเป็นส่วนประกอบทั้งนั้น 

และยงัมีเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพอย่างนํ้ าแครอทป่ันอีกดว้ย ยงัไม่หมดเท่าน้ีสรรพคุณของแครอทท่ีใช้

เป็นยารักษาโรคก็ใช้รักษาไดอ้ย่างหลากหลายเช่นกนั (กองบรรณาธิการ HONESTDOCS. (2562). 

10 ประโยชน์ของแครอทกับผู้หญิง. สืบค้น 11 ธันวาคม 2562, จากhttps://www.honestdocs.co/           

carrot-benefits) 

2.1.1.1 ลกัษณะของแครอท 

1. รากและลาํตน้ 

                        ลาํตน้แครอทมีลกัษณะคลา้ยตน้ผกัชี ลาํตน้สั้น อยู่ติดกบัขั้วหัว ส่วนรากหรือหัวแค

รอทท่ีเป็นส่วนนํามารับประทาน จดัเป็นรากแก้วท่ีมีลกัษณะพองโตขนาดใหญ่ มีรูปร่าง และสี

แตกต่างกนัตามสายพนัธุ์ ความยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.5-5 เซนติเมตร 

ส่วนหัวด้านบนใหญ่ และค่อยเรียวยาวถึงท้ายหัว เป็นส่วนท่ีทําหน้าท่ี เก็บอาหารสํารอง 

ประกอบด้วยอินเนอร์คอร์ (Inner core) ซ่ึงเป็นส่วนแกนของไซเล็ม (Xylem) ถดัออกมาเป็นคอร์

เทก็ซ์ (Cortex) ซ่ึงเป็นส่วนชั้นนอกของโฟเอม็ (Phloem) และชั้นนอกสุด คือ เพอริเดิร์ม (Periderm) 

หรือเปลือก โดยมีรากฝอยขนาดเลก็จาํนวนมากเจริญจากแคมเบียม (Cambium) ผา่นคอร์เท็กซ์ และ

เพอริเดิร์มออกมา ทาํหน้าท่ีดูดนํ้ า และสารอาหารสําหรับเล้ียงส่วนต่างๆ ของลาํตน้ แครอทท่ีมี

คุณภาพดีจะมีส่วนโฟเอม็มากกวา่ส่วนของเพอริเดิร์ม และคอร์ เน่ืองจากความหวานของแครอทเกิด

จากคาร์โบไฮเดรตท่ีอยูใ่นส่วนโฟเอม็นัน่เอง  

2.  ใบ 

    ใบแครอทแตกออกรอบๆ ลาํตน้บริเวณส่วนบนสุดของหัว 5-10 ใบ ประกอบกอบ

ดว้ยกา้นใบยาว สีเขียวอ่อน ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กบัสายพนัธุ์ ใบมีลกัษณะคลา้ย

ผกัชีลาว แตกใบยอ่ยออกเป็นคู่ ประมาณ 3-5 คู่ ตรงขา้มกนั และปลายใบมีใบยอ่ยใบเดียว  
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          2.1.1.2 สรรพคุณของแครอท 

1. ช่วยบาํรุงสุขภาพผิวใหส้ดใสเปล่งปลัง่ 

2. ช่วยป้องกนัเซลลผ์ิวไม่ใหถู้กทาํลายไดง้่ายจากมลภาวะแสงแดดต่าง ๆ 

3. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย 

4. ช่วยบาํรุงกระดูก ฟัน เหงือก เลบ็ ใหแ้ขง็แรงยิง่ขึ้น 

5. มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการชะลอวยัและการเกิดร้ิว

รอยแห่งวยั 

6. ช่วยสร้างสร้างภูมิตา้นทานโรคของร่างกายใหแ้ขง็แรงยิง่ขึ้น 

7. ช่วยยบัย ั้งต่อตา้นการเกิดโรคมะเร็ง 

8. ช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลในร่างกาย 

9. ช่วยรักษาโรคความดนัโลหิตสูง 

10. ช่วยรักษาระดบันํ้าตาลในเลือด 

11. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไหลเวียนของเลือด 

12. ช่วยบาํรุงเซลลผิ์วหนงั 

13. ช่วยบาํรุงเส้นผม 

14. ช่วยลดอตัราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อมัพฤษ ์อมัพาต 

15. ช่วยลดความเส่ียงจากการเกิดโรคหวัใจและภาวะหวัใจลม้เหลว 

16. ช่วยบาํรุงและรักษาสายตา รักษาโรคตาฟาง และตอ้กระจก 

17. ช่วยรักษาโรคถุงลมโป่งพองและไทยรอยดเ์ป็นพิษ 

18. ช่วยยอ่ยอาหาร และช่วยแกแ้ละบรรเทาทอ้งผกู 

19. แครอทมีสรรพคุณใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะ 
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2.1.1.3 พนัธุ์แครอท มีทั้งหมด 5 สายพนัธุ์ ไดแ้ก่ 

1. พนัธุ์เบบ้ีแครอท (Baby carrot) หรือ ฟิงเกอร์ (Finger)         

  

 
รูปท่ี 2.2 พนัธุ์เบบ้ีแครอท 

ท่ีมา : http://www.seedsuccess.net/article/7 

 

         ลกัษณะหวัมีขนาดเลก็ ยาวประมาณ8-10ซม. มีเส้นผา่ศูนย ์1.5-2.5ซม. เน้ือมีสีส้ม เป็นพนัธุ์

ท่ีนิยมบริโภคและแปรรูป พนัธุ์หัวเรียว ไดแ้ก่ พนัธุ์มาสเตอร์ (Master) พนัธุ์เกรซ (Grace) และมินิ

เอกซ์เพรส (Mini Express) ส่วนพนัธุ์ท่ีมีหัวกลม นิยมนํามาแปรรูปในอุตสาหกรรม ได้แก่ พนัธุ์

ปารีสมาร์เกต (Paris Market) และพนัธุ์รอนโด (Rondo) 

 

2. พนัธุ์แนนเทส (Nantes) 

 
รูปท่ี 2.3 พนัธุ์แนนเทส 

ท่ีมา : http://www.seedsuccess.net/article/7 

 

          เป็นแครอทท่ีหัวขนาดปานกลาง ยาวประมาณ16-18ซม. มีรูปทรงกระบอก ปลายทู่ เน้ือมีสี

ส้ม มีรสชาตินุ่ม และกรอบ เป็นพนัธุ์ท่ีมีคุณภาพสูงสุด นิยมปลูกมากในแถบยุโรป เหมาะสําหรับ

บรรจุกระป๋อง และบริโภคสด 
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3. พนัธุ์แชนทีเน่ (Chantenay)  

 
 

รูปท่ี 2.4 พนัธุ์แชนทีเน่ 

ท่ีมา : http://www.seedsuccess.net/article/7 

 

              หัวขนาดกลาง รูปทรงกรวย ยาวประมาณ24-26ซม. เน้ือสีส้ม รสชาติกรอบ นิยมปลูกใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา สายพนัธุ์น้ีนิยมนาํมาแปรรูปเป็นแครอทกระป๋อง อบแห้ง และบริโภคสด

ดว้ย 

 

4. พนัธุ์แดนเวอร์ (Danvers) 

 
รูปท่ี 2.5 พนัธุ์แดนเวอร์ 

ท่ีมา : http://www.seedsuccess.net/article/7 

 

             หวัมีลกัษณะค่อนขา้งสั้น ปลายเรียวเลก็นอ้ยและทู่ยาว20-22ซม. เน้ือสีส้มเขม้ แกนใหญ่ ผิว

เปลือกเรียบ ขณะอ่อนจะมีคุณภาพดี ถา้แก่จะเส้นใยมาก นิยมปลูกในสหรัฐอเมริกานิยมปลูกเพื่อ

นาํไปแปรรูปในอุตสาหกรรม อาหารกระป่อง อบแหง้และอาหารเหลวสาํหรับเด็ก เป็นตน้ 
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5. พนัธุ์อิมเพอเรเตอร์ (Imperater)  

 
รูปท่ี 2.6 พนัธุ์อิมเพอเรเตอร์ 

ท่ีมา : http://www.seedsuccess.net/article/7 

 

                  หวัยาวประมาณ28-30ซม. ปลายเรียว ผิวเปลือกเรียบ มีสีส้มสด นิยมปลูกเพื่อบริโภคสด 

และมีลกัษณะเด่นคือ มีความคงทนต่อการขนส่ง เพราะมีใบติดกบัหวั 

 

2.2.1.3 พนัธ์แครอทท่ีนิยมปลูกในไทย  

                     1. พนัธุ์หงส์แดง (New Kuruda) 

 
รูปท่ี 2.7 แครอทพนัธุ์หงส์แดง 

ท่ีมา : http://www.seedsuccess.net/article/7 

 

                   จดัอยูใ่นสายพนัธุ์แชนทาเน่ เป็นพนัธุ์ท่ีนิยมปลูกมาก มีลกัษณะหวัอว้น รูปกรวย ขนาด

ประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวไดม้ากกวา่ 15 เซนติเมตร ขึ้นไป นํ้าหนกัเฉล่ีย 250 กรัม ชอบดินร่วนปน

ทราย ปลูกไดต้ลอดปี อายเุก็บเก่ียวประมาณ 80-100 วนั 
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                          2. พนัธุ์มินิเอก็ซ์เพรส (Mini Express) 

 
รูปท่ี 2.8 แครอทพนัธุ์มินิเอก็ซ์เพรส 

ท่ีมา : http://www.seedsuccess.net/article/7 

 

                     จัดอยู่ในสายพันธุ์ เบบ้ีแครอท หัวมีขนาดเล็ก เ รียวยาว ขนาดประมาณ 1.5-2 

เซนติเมตร  ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร ปลกูไดต้ลอดปี ชอบดินร่วนปนทราย ปลูกไดต้ลอดปี อายุ

เก็บเก่ียวประมาณ 60-90 วนั 

 

                      3. พนัธุ์ทมับีลีนา (Thumbelina) 

 
รูปท่ี 2.9 แครอทพนัธุ์ทมับีลีนา 

ท่ีมา : http://www.seedsuccess.net/article/7 

 

                     หวัมีลกัษณะกลมหรือป้อมสั้น แตกต่างจากพนัธุ์อ่ืนๆ ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีส้ม

สด มีรสชาติดี ใชแ้ปรรูปหรือการบริโภคสด 
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                  4. พนัธุ์ทวัริโน เอฟวนั (Tourino F1) 

 
รูปท่ี 2.10 แครอทพนัธุ์ทวัริโน เอฟวนั 

ท่ีมา : http://www.seedsuccess.net/article/7 

 

                     เป็นพนัธุ์ท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวท่ีสั้ น หัวค่อนขา้งอว้น และเต้ีย เน้ือหัวมีสีส้มสด ให้

ผลผลิตสูง 

 

2.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัมะขาม ขมิน้ เกลือ และ น้ําผึง้ 

2.2.1 มะขาม 

             มะขาม เป็นไมเ้ขตร้อน มีถ่ินกาํเนิดอยูใ่นทวีปแอฟริกาแถบประเทศซูดาน ต่อมามี

การนาํเขา้มาในประเทศแถบเขตร้อนของเอเชียและประเทศแถบลาตินอเมริกา และในปัจจุบนัมีมาก

ในเมก็ซิโก 

             มะขามเป็นพนัธุ์ไมม้งคลพระราชทานและตน้ไมป้ระจาํจงัหวดัเพชรบูรณ์ มะขาม

ในไทยมีสองชนิดคือมะขามเปร้ียวและมะขามหวาน โดยมะขามหวานมีหลายพนัธุ์เช่น พนัธุ์นํ้ าผึ้ง 

อินทผลัม หม่ืนจง สีทอง ในบางคร้ังจะเรียกมะขามตามลกัษณะของฝัก เช่น มะขามขี้ แมว คือ

มะขามฝักกลม มะขามกระดาน คือมะขามฝักแบน มะขามขอ้เดียวคือมะขามท่ีฝักมีขอ้เดียวออกกลม

ป้อม(อาหารจากสมุนไพร อร่อย สุขภาพดี. กทม. แม่บา้น. มปป. หนา้ 76 – 78) 

 

 
รูปท่ี 2.11 มะขาม 

ท่ีมา:  https://th.wikipedia.org/wiki/ 
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ช่ือภาษาองักฤษ : TAMARIND 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica Linn. 

วงศ ์: LEGUMMIINOSAE 

    1. ลกัษณะของมะขาม 

               มะขามเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกก่ิงกา้นสาขามากไม่มีหนาม 

เปลือกตน้ขรุขระและหนา สีนํ้ าตาลอ่อน ใบ เป็นใบประกอบ ใบเล็กออกตามก่ิงกา้นใบเป็นคู่ ใบ

ย่อยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน ประกอบ ดว้ยใบย่อย 10–15 คู่ แต่ละใบยอ่ยมีขนาด

เล็ก กวา้ง 2–5 มม. ยาว 1–2 ซม. ออกรวมกนัเป็นช่อยาว 2–16 ซม. ดอก ออกตามปลายก่ิง ดอกมี

ขนาดเลก็ กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดง/ม่วงแดงอยูก่ลางดอก ผลเป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือ

โคง้ ยาว 3-20 ซม. ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีนํ้ าตาลเกรียม เน้ือในติดกบัเปลือก เม่ือแก่ฝัก

เปล่ียนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย สีนํ้ าตาล เน้ือในกลายเป็นสีนํ้ าตาลหุ้มเมล็ด เน้ือมีรสเปร้ียว 

และ/หรือหวาน ซ่ึงฝักหน่ึง ๆ จะมี/หุม้เมลด็ 3–12 เมลด็ เมลด็แก่จะแบนเป็นมนั และมีสีนํ้าตาล 

  ใบของมะขามเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) ใบย่อย

แต่ละใบแยกออกจากกา้น 2 ขา้งของแกนกลาง คลา้ยขนนก ถา้ปลายสุดของใบจะเป็นใบย่อยเพียง

ใบเดียวเรียก แบบขนนกคี่ (odd pinnate) เช่น กุหลาบ อญัชนั กา้มป ูถา้สุดปลายใบมี 2 ใบ เรียกแบบ

ขนนกคู่ (even pinnate) เช่น มะขาม  

 

     2. สรรพคุณของมะขาม 

1. แกอ้าการทอ้งผกูถ่ายไม่ออก ใชเ้น้ือฝักแก่หรือมะขามเปียก 10–30 

2. ฝัก (หนกัประมาณ 70–150 กรัม) จ้ิมกบัเกลือรับประทาน หรือใส่เกลือเติมนํ้ าคั้น

ด่ืม 

3. แกอ้าการทอ้งเดินกองทพั ใชเ้ปลือกตน้ ทั้งสดหรือแห้งประมาณ 1–2 กาํมือ (15–

30 กรัม) ตม้กบันํ้าปูนใสหรือนํ้า รับประทาน 

4. ถ่ายพยาธิลาํไส้หมา ใชเ้มล็ดคัว่กะเทาะเปลือกเอาออกเน้ือในเมล็ดแช่นํ้ าเกลือจน

นุ่ม รับประทานคร้ังละ 20–30      เมลด็ เหมาะสาํหรับถา่ยพยาธิไส้เดือน 

5. แกไ้อขบัเสมหะเสลดติดคอ ใชเ้น้ือในฝักแก่หรือมะขามเปียกจ้ิมเกลือรับประทาน 
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3. มะขาม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

    1. มะขามเปร้ียว  

  2. มะขามหวาน 

   

  1. มะขามเปร้ียว ไดแ้ก่ 

   1.1 มะขามขี้แมว 

 
รูปท่ี 2.12 มะขามขี้แมว 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

             มะขามเปร้ียวขี้แมว เป็นพนัธุ์ท่ีพบไดใ้นทุกภาค ผลมีลกัษณะกลม ขนาด

ผลค่อนขา้งเล็ก และสั้น มีคอคอดตามขอ้ฝักอย่างชัดเจน เปลือกค่อนขา้งหนา เมล็ดมีขนาดใหญ่ 

ทรงกลม เน้ือผลมีนอ้ย ใหเ้น้ือประมาณ 25-30% จากทั้งฝัก พนัธุ์น้ีพบมากในภาคอีสาน 

 

          1.2 มะขามกระดาน  

 
รูปท่ี 2.13 มะขามกระดาน 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

             มะขามกระดาน เป็นพันธุ์ ท่ีพบมากในภาคใต้ ภาคกลาง และภาค

ตะวนัออก ผลมีลกัษณะแบน ขนาดผลใหญ่ และยาว เปลือกค่อนขา้งบางเม่ือเทียบกบัพนัธุ์ขี้แมว 
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เน้ือหนา มีปริมาณเน้ือมาก เมล็ดค่อนขา้งเล็กเม่ือเทียบกบัประมาณเน้ือ ประมาณ 40-45% จากฝัก

ทั้งหมด พนัธุ์มะขามเปร้ียวน้ี ปัจจุบนักาํลงัเป็นท่ีนิยมปลูกกนัมาก เช่น พนัธุ์ท่ีเรียกในปัจจุบนั คือ 

มะขามเปร้ียวยกัษ ์

 

2. มะขามหวาน ไดแ้ก่ 

        2.1 มะขามหม่ืนจง 

 
รูปท่ี 2.14 มะขามหม่ืนจง 

ท่ีมา:  http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/fruit/tamarind.html 

 

              แหล่งกาํเนิด ต.ในเมือง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  ลกัษณะเปลือกตน้จะมีสีนํ้ าตาล

เขม้เกือบดาํ ลายแตกของเปลือกตน้หยาบ ใบใหญ่ สีเขียวสด ใบในทรงตน้ไม่มาก ไม่หนาทึบ ผล

เป็นฝักขนาดกลาง ฝักโคง้เป็นรูปวงฆอ้ง บางฝักหัวทา้ยเกือบจรดกนั เมล็ดมีขนาดเล็ก เน้ือหนา รส

หวานและหวานสนิท เปอร์เซ็นตน์ํ้าตาลประมาณ45.2%  

             2.2 มะขามสีทอง 

 
รูปท่ี 2.15 มะขามสีทอง 

ท่ีมา:  http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/fruit/tamarind.html 

 

             แหล่งกาํเนิด อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  ลกัษณะเปลือกตน้สีค่อนขา้งขาวนวล ลาย

แตกของเปลือกละเอียด ใบใหญ่ สีเขียวสด ใบในทรงตน้ไม่แน่นอน ผลเป็นฝักขนาดใหญ่ (ใหญ่
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ท่ีสุดของกลุ่มฝักโคง้)  ฝักโคง้ใหญ่ยาว เมล็ดมีขนาดเล็ก เน้ือหนาสีทอง รสหวานจดั  มีเปอร์เซ็นต์

นํ้าตาลมากกวา่ 50%  

               2.3 มะขามศรีชมภู 

 
รูปท่ี 2.16 มะขามศรีชมภู 

ท่ีมา:  http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/fruit/tamarind.html 

 

                แหล่งกําเนิด อ.เวียงจันทน์ ประเทศลาว นํามาปลูกท่ี ต.นํ้ าร้อน อ.เมือง จ.

เพชรบูรณ์  ลกัษณะเปลือกตน้สีนํ้าตาลเขม้ ลายแตกของเปลือกหยาบ ใบใหญ่ สีเขียวแก่ ทรงพุ่มเป็น

ทรงกระบอกแน่นทึบ ยอดอ่อนสีแดงเขม้หรือแดงปนเหลือง ผลเป็นฝักขนาดใหญ่ ยาวค่อนขา้งตรง

และกลม เปลือกบางสีนํ้ าตาลปนเทา เมล็ดมีขนาดเล็ก เน้ือหนาสีนํ้ าตาลอมเหลือง รสหวานสนิท

จนถึงหวานอมเปร้ียวเลก็นอ้ย    

 

               2.4 มะขามขนัตี 

 

 
รูปท่ี 2.17 มะขามขนัตี 

ท่ีมา:  http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/fruit/tamarind.html 
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                แหล่งกาํเนิด ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  ลกัษณะเปลือกตน้สีเทาค่อนขา้งขาว 

ลายแตกของเปลือกตน้ละเอียด ใบเล็กหนา สีเขียวเขม้ ผลเป็นฝักขนาดใหญ่ สั้นค่อนขา้งตรงและ

กลมศอดเป็นขอ้ๆ เห็นไดช้ดั เปลือกบางสีนํ้าตาลอ่อนปนเทา เมลด็มีขนาดเลก็ เน้ือหนาสีนํ้าตาลอม

เหลือง รสหวานสนิท  

 

2.2.1 ขมิน้ 

                ขมิ้น เป็นพืชลม้ลุกท่ีจดัอยู่ในตระกูลขิง มีเหงา้อยู่ใตดิ้น เน้ือในของเหงา้จะเป็นสี

เหลือง มีกล่ินหอมเฉพาะตวั มีตั้งแต่สีเหลืองเขม้จนถึงสีแสดจดั โดยถ่ินกาํเนิดอยู่ในแถบเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้และมีช่ืออ่ืน ๆ อีก เช่น ขมิ้นชนั ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ขี้ มิ้น หมิ้น ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กบัแต่ละภาคและจงัหวดันั้น ๆ นิยมนาํไปใช้ในการประกอบอาหาร แต่งสี แต่งกล่ินอาหาร 

เช่น แกงไตปลา แกงกะหร่ี เป็นตน้          

                ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 1 

วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินซี วิตามินอี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหลก็ และเกลือแร่ต่าง 

ๆ รวมไปถึงเสน้ใย คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน เป็นตน้ และขมิ้นชนัมีสรรพคุณทางยาท่ีรักษาอาการ

และโรคต่าง ๆ ไดห้ลายชนิด มีประวติัในการนาํมาใชใ้นการรักษามากกวา่ 5,000 ปี  

                   สาํหรับขมิ้นชนัท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์นั้น การเก็บเก่ียวไม่ควรเก็บในระยะท่ีขมิ้น

เร่ิมแตกหน่อเพราะจะทาํใหส้ารท่ีมีประโยชน์อยา่งเคอร์คูมินในขมิ้นมีนอ้ย ส่วนเหงา้ท่ีเก็บมาตอ้งมี

อายุอย่างน้อย 9-12 เดือน และตอ้งไม่เก็บไวน้านเกินไป และไม่ให้ถูกแสงแดด เพราะนํ้ ามนัหอม

ระเหยในขมิ้นจะหมดไปเสียก่อน 

 
รูปท่ี 2.18 ขมิ้นชนั 

ท่ีมา :  https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

        ช่ือภาษาองักฤษ : Turmeric 

        ช่ือวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa L. 

         วงศ ์: จดัอยูใ่นวงศข์ิง (ZINGIBERACEAE) 
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     2.1.3.1 ลกัษณะของขมิ้นชนั 

                  ขมิ้นชนัเป็นไมล้ม้ลุก อายุหลายปี สูง 30-95 ซม. เหงา้ใตดิ้นรูปไข่ อว้น

สั้ น มีแขนงรูปทรงกระบอกแตกออกด้านขา้ง 2 ด้าน ตรงกันขา้ม เน้ือในเหง้าสีเหลืองส้มหรือสี

เหลืองจาํปาปนสีแสด มีกล่ินฉุน ใบเด่ียว กลางใบสีแดงคลํ้า แทงออกมาเหงา้เรียงเป็นวงซอ้นทบักนั

รูปใบหอก กวา้ง 12-15 ซม. ยาว 30-40 ซม. ดอกช่อแทงออกจากเหงา้ แทรกขึ้นมาระหว่างกา้นใบ 

รูปทรงกระบอก กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ใบประดบัสีเขียวอ่อนหรือสีนวล บานคร้ังละ 3-4 ดอก ผล 

รูปกลมมี 3 พ ู

 

     2.1.3.2 สรรพคุณของขมิ้นชนั 

1. ขมิ้นมีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระซ่ึงช่วยในการชะลอวยัและชะลอการเกิดร้ิว

รอย 

2. ช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานใหก้บัร่างกาย 

3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนัใหผิ้วหนงัมีสุขภาพดีแขง็แรง 

4. ขมิ้นชนัอาจมีบทบาทช่วยป้องกนัการเกิดโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งลาํไส้ 

มะเร็งปากมดลูก 

5. ขมิ้นสามารถช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลในร่างกายได ้

6. ช่วยกาํจดัสารพิษออกจากร่างกาย 

7. ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน 

8. มีส่วนช่วยรักษาโรคความดนัโลหิตสูง 

9. ช่วยลดอาการของโรคเกาต ์

10. ช่วยขบันํ้านมของมารดาหลงัคลอดบุตร 

11. ช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจท่ีมีอาการผิดปกติ 

12. ช่วยบาํรุงสมอง ป้องกนัโรคความจาํเส่ือม 

13. อาจมีส่วนช่วยในการรักษาโรครูมาตอยด ์(ยงัไม่ไดรั้บการยนืยนั) 

14. ช่วยลดการอกัเสบ 

15. ช่วยแกอ้าการวิงเวียนศีรษะ 

16. ช่วยรักษาอาการแพแ้ละไขห้วดั 

17. ช่วยบรรเทาอาการไอ 

18. ช่วยรักษาอาการภูมิแพ ้หายใจไม่สะดวกใหมี้อาการดีขึ้น 

19. ช่วยป้องกนัการแขง็ตวัของหลอดเลือด 



17 
 

20. ช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระในเมด็เลือดแดงของผูป่้วยธาลสัซีเมียฮีโมโกบิลอี 

21. ช่วยรักษาแผลท่ีปาก 

22. ช่วยบาํรุงปอดใหมี้สุขภาพดีและแขง็แรง 

23. นํ้ามนัหอมระเหยในขมิ้นมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดทอ้ง 

24. ช่วยรักษาอาการทอ้งเสีย อุจจาระร่วง โดยนําผงขมิ้นชันผสมนํ้ าผ้ึง ป้ัน

เป็นลูกกลอนแลว้นาํมารับประทานคร้ังละ 3 เมด็ 3 เวลา 

25. ช่วยแกอ้าการจุดเสียด แน่นทอ้ง ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

26. ช่วยรักษาโรคลาํไส้อกัเสบ 

 

2.2.1 สรรพคุณของเกลือและน้ําผึง้ 

              2.2.1.1 เกลือ 

                       เ ก ลื อ  เ ป็ น แ ร่ ธ า ตุ ส่ ว น ใ ห ญ่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย โ ซ เ ดี ย ม ค ล อ

ไรด ์(NaCl) สารประกอบในระดบัสูงกว่าเกลือชนิดต่าง ๆ เกลือในธรรมชาติก่อตวัเป็นแร่ผลึกรู้จกั

กนัว่า เกลือหิน หรือแฮไลต์ เกลือพบไดใ้นปริมาณมหาศาลในทะเลซ่ึงเป็นองค์ประกอบของแร่ท่ี

สําคญั ในมหาสมุทรมีแร่ธาตุ 35 กรัมต่อลิตร ความเค็ม 3.5% เกลือเป็นส่ิงจาํเป็นต่อชีวิตสัตว ์ความ

เค็มเป็นรสชาติพื้นฐานของมนุษย ์เน้ือเยื่อสัตวบ์รรจุเกลือปริมาณมากกว่าเน้ือเยื่อพืช ดงันั้นอาหาร

ของชนเผ่าเร่ร่อนท่ีดาํรงชีวิตในฝงูตอ้งการเกลือเพียงเลก็นอ้ย หรือไม่ตอ้งการเกลือเลย ขณะอาหาร

ประเภทซีเรียลจาํเป็นตอ้งเพิ่มเกลือ เกลือเป็นหน่ึงในเคร่ืองปรุงรสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและหาไดง้่ายท่ีสุด 

และการดองเคม็ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารท่ีสาํคญัวิธีหน่ึง 

                   หลกัฐานการทาํเกลือยุคแรกท่ีสุดยอ้นไปถึง 6,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราช เม่ือคนท่ีอาศยั

ในประเทศโรมาเนียตม้นํ้ าเพื่อสกดัเกลือ การทาํนาเกลือในจีนก็เกิดขึ้นในเวลาไล่เล่ียกนั เกลือถูก

ชาวฮีบรู กรีก โรมนั ไบแซนไทน์ ฮิไทต ์และอียิปต ์ตีราคาสูง เกลือกลายเป็นวตัถุสําคญัและขนส่ง

ทางเรือผา่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผา่นทางทางเกลือท่ีสร้างขึ้นเฉพาะ และผา่นทะเลทรายซาฮาราใน

คาราวานอูฐ ความขาดแคลนและความตอ้งการเกลือทัว่โลกนาํไปสู่สงครามชิงเกลือ และใช้เกลือ

เพื่อเพิ่มภาษีเงินได ้เกลือยงัถูกใชใ้นพิธีทางศาสนา และวฒันธรรมต่าง ๆ ดว้ย 

                     เกลือผลิตจากเหมืองเกลือ หรือจากการระเหยนํ้าทะเล หรือนํ้ าซับท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ

ในบ่อต้ืน ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหลกัของเกลือคือโซดาไฟ และคลอรีน และใช้ในกระบวนการ

ทางอุตสาหกรรมและในการผลิตโพลีไวนิลคลอไรด์ พลาสติก เยื่อกระดาษ และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ 

จากการผลิตเกลือปริมาณสองลา้นตนัต่อปี มีเพียง 6% ท่ีใหม้นุษยบ์ริโภค ส่วนอ่ืน ๆ ใชใ้นการปรับ

สภาวะของนํ้ า กาํจัดนํ้ าแข็งบนถนน และใช้ในการเกษตร เกลือท่ีกินได้มีขายในหลายรูปแบบ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
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เช่น เกลือสมุทรและเกลือโต๊ะปกติจะบรรจุสารป้องกนัการรวมตวัเป็นกอ้น และอาจเสริมไอโอดีน

เพื่อป้องกนัภาวะพร่องไอโอดีน นอกจากจะใช้ปรุงอาหารและวางบนโต๊ะแลว้ เกลือยงัพบไดใ้น

อาหารแปรรูปจาํนวนมาก อาหารท่ีมีโซเดียมมากเกินไปทาํให้ความดนัโลหิตสูง และอาจเพิ่มความ

เส่ียงของกลา้มเน้ือหวัใจตายเหตุขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง องคก์ารอนามยัโลกแนะนาํว่า

ผูใ้หญ่ควรบริโภคโซเดียมนอ้ยกวา่ 2,000 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่ากบัเกลือ 5 กรัมต่อวนั 

 

 
รูปท่ี 2.19 เกลือ 

ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

               2.2.1.2 สรรพคุณของเกลือ 

      รักษาความสมดุลของนํ้ าและเกลือแร่ เน่ืองจากเกลือโซเด่ียมเป็นตัว

ควบคุมความสมดุลของนํ้าในเซลลแ์ละนํ้านอกเซลล ์

      รักษาสมดุลอุณหภูมิของร่างกาย การขบัเหง่ือเป็นจากการรักษาอุณหภูมิ

ของร่างกาย และเกลือโซเด่ียมก็เป็นแร่ท่ีเสียมากเม่ือมีเหง่ือออกมาก 

     การทาํงานของสมองเน่ืองจากเกลือโซเด่ียมเป็นเกลือท่ีสําคัญในเน้ือ

สมอง การเปล่ียนแปลงของเกลือโซเด่ียมเพียงเล็กน้อยก็ทาํให้สมองทาํหน้าท่ีเสียไป หากเกลือ

โซเด่ียมในเลือดตํ่าก็จะทาํใหช้กั ซึม และหมดสติ  

- ตะคริวเม่ือร่างกายขาดนํ้าและเกลือจะทาํใหเ้กิดตะคริว 

- เกลือโซเด่ียมจะทาํใหเซลลมี์การใชก้ลูโคสเพิ่มขึ้น 

- เกลือโซเด่ียมจะใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผิวหนงัดงันั้นจึงมีบทบาทเร่ืองการเห่ียวยน่ของผิวหนงั 

- เกลือโซเด่ียมจะช่วยใหท้ั้งกลา้มเน้ือหวัใจและกลา้มเน้ือทาํงานดีขึ้น 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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              2.2.1.3 เกลือแบ่งออกเป็น 6 ประเภทไดแ้ก่ 

                        1. เกลือเมด็ 

 

 
รูปท่ี 2.20 เกลือเม็ด 

ท่ีมา: https://www.baanlaesuan.com/109635/diy/review/6-type-of-salt 

 

                 ผลึกของเกลือเม็ดนั้นมีลกัษณะค่อนขา้งใหญ่ หนา สั้น และไม่มี

รูปแบบท่ีแน่นอน สีของเกลือเม็ดมีตั้งแต่มีขาว สีขาวอมเหลือง จนถึงสีเทา แลว้แต่แร่ธาตุและ

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีปะปนอยู่ในเกลือเม็ด เกลือเม็ดนั้นไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมสําหรับการนํามา

บริโภคเท่าไหร่นกั ส่วนใหญ่หนา้ท่ีของเกลือเมด็ จะเป็นการรักษาอุณหภูมิของนํ้ าแขง็ ท่ีใชส้ําหรับ

ทาํไอศกรีมถงั และการนาํไปหมกั ดองผลไมม้ากกวา่การนาํเกลือเมด็ไปปรุงอาหาร 

                      2. ดอกเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.21 ดอกเกลือ 

ท่ีมา: https://www.baanlaesuan.com/109635/diy/review/6-type-of-salt 

 

             ดอกเกลือเกิดขึ้นเม่ือแดดและลมพดัเอานํ้าทะเลในนาเกลือเร่ิมระเหยไป ดอกเกลือ

เล็กๆ จะเร่ิมจบัตวัเป็นผง เกาะกนัเป็นแพ ลอยอยู่บนผิวนํ้ า ดอกเกลือมีลกัษณะผลึกท่ีไม่เด่นชดันกั 
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เม่ือเทียบกบัเกลือชนิดอ่ืนๆ และเม่ือลองแตะดอกเกลือเขา้ปาก ดอกเกลือจะค่อยๆ ละลายอย่างชา้ๆ 

ทาํให้รับรสของดอกเกลือไดอ้ย่างเต็มท่ี รสชาติของดอกเกลือนั้นจะกลมกล่อมกว่าเกลือชนิดอ่ืน มี

รสทั้งเคม็และรสหวานผสมกนัอยา่งลงตวั เม่ือใชด้อกเกลือปรุงอาหาร แมใ้ชเ้พียงหยบิมือ ก็สามารถ

เปล่ียนรสชาติของอาหารจานนั้นใหก้ลมกล่อมขึ้นมาได ้

  นอกจากจะนําดอกเกลือไปปรุงอาหารแล้ว ดอกเกลือยงัสามารถพัฒนาเป็น

ผลิตภณัฑเ์สริมความงามในรูปแบบต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย ทั้งสครับผิว ทั้งแบบแห้งและแบบเหลว สบู่

กอ้น รวมไปถึงเกลือสปาแช่เทา้ 

 

                       3. เกลือทะเล 

 
รูปท่ี 2.22 เกลือทะเล 

ท่ีมา: https://www.baanlaesuan.com/109635/diy/review/6-type-of-salt 

 

             เกลือทะเลเป็นเกลือท่ีมีผลึกท่ีค่อนขา้งละเอียด มีผิวสัมผสัหยาบ สีของเกลือทะเล

ส่วนใหญ่จะมีสีขาว แต่ก็มีเกลือทะเลจากบางท่ีก็เป็นสีอ่ืน ขึ้นอยู่กบัแร่ธาตุท่ีประกอบอยู่ในเกลือ

ทะเลจากแหล่งนั้น ๆ อยา่งเช่น หากเป็นเกลือทะเลท่ีไดจ้ากบริเวณท่ีมีธาตุเหลก็สูง เกลือทะเลท่ีไดก้็

จะเป็นสีแดง รวมถึงรสชาติของเกลือทะเลท่ีบางทีก็อาจจะรสชาติเค็ม อมหวานหน่อยๆ หรือบางท่ี

จะเป็นรสชาติเคม็ปนขมเลก็ๆ นั้นก็ขึ้นอยูก่บัแร่ธาตุท่ีมีในดินบริเวณนั้นดว้ย 
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                       4. เกลือหยาบ 
 

 
รูปท่ี 2.23 เกลือหยาบ 

ท่ีมา: https://www.baanlaesuan.com/109635/diy/review/6-type-of-salt 

 

            เกลือหยาบมีลกัษณะผลึกท่ีเป็นรูปสามเหล่ียม คลา้ยพีระมิด เม่ือใช้เล็บจิกลงไป 

เน้ือของเกลือหยาบจะมีความนุ่มกว่าเกลือชนิดอ่ืน สีของเกลือหยาบนั้นเป็นสีขาวใส เพราะด้วย

คุณสมบติัเหล่าน้ีนั้น ทาํให้เกลือหยาบนั้น เป็นเกลือท่ีละลายตวัได้อย่างรวดเร็ว เกลือหยาบนั้น

เหมาะสาํหรับการน่ึงผกั หรือ น่ึงสัตวท์ะเลท่ีมีเปลือก อยา่งเช่น หอย ปู หรือกุง้ 

 

                       5. เกลือโครเชอร์ 

 

                                                     

 

 

 

 

รูปท่ี 2.24 เกลือโครเชอร์ 

ท่ีมา: https://www.baanlaesuan.com/109635/diy/review/6-type-of-salt 

 

             เกลือโครเชอร์ เป็นเกลือท่ีมีผลึกค่อนขา้งขรุขระ เน้ือหยาบ ซ่ึงการท่ีเกลือโคร

เชอร์มีลักษณะเช่นน้ีนั้ น เป็นประโยชน์มากสําหรับทาํอาหารเลยค่ะ เพราะเกลือโครเชอร์นั้ น

สามารถเขา้กนัไดดี้กบัอาหารทกุเมนู ละลายตวัไดค้่อนขา้งเร็ว ทาํใหร้สของเกลือโครเชอร์ สามารถ

เขา้ไปอยูใ่นอาหารไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่วา่จะอาหารคาว หรือ อาหารหวาน นั้นก็สามารถใชเ้กลือโคร

เชอร์ปรุงได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเมนูเน้ืออบ จนไปถึงป็อปคอร์นเลยจ้า เพราะเกลือโครเชอร์นั้ นให้
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รสชาติท่ีดี ถึงแมจ้ะใชใ้นปริมาณท่ีเล็กน้อยก็ตาม ท่ีสําคญัเลยคือ เกลือโครเชอร์นั้น ยงัมีส่วนผสม

ของสารท่ีช่วยในการป้องกนัการจบัตวักนัเป็นกอ้นของอาหารแหง้ประเภทผงอีกดว้ย 

                       6. เกลือบริโภค 

 

 
 

รูปท่ี2.25 เกลือบริโภค 

ท่ีมา: https://www.baanlaesuan.com/109635/diy/review/6-type-of-salt 

 

               เกลือบริโภค หรือเกลือโซเดียมคลอไรด ์มีลกัษณะเป็นผงสีขาว ผลึกละเอียด ใชใ้น

การปรุงอาหารในครัวเรือนอยา่งแพร่หลาย หาซ้ือง่ายและมีราคาถูกกวา่เกลือชนิดอ่ืนๆ เกลือบริโภค

นั้นมีรสชาติท่ีเคม็โดดกวา่เกลือชนิดอ่ืนๆ การใชเ้กลือบริโภคปรุงอาหารจึงตอ้งค่อยๆ ปรุง อยา่หนกั

มือจนเกินไปนะคะ เคม็แลว้แกร้สยาก 

    เกลือบริโภคส่วนใหญ่จะมีการเสริมไอโอดีนเขา้ไปเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทาง

อาหาร สารเคมีท่ีใชผ้สมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเกลือไอโอดีนนั้นมีหลายชนิด อย่างเช่น โซเดียมไอโอไดด์ 

โพแทสเซียมไอโอไดด์ และ โพแทสเซียมไอโอเดต การรับประทานเกลือบริโภคท่ีมีการเสริม

ไอโอดีนนั้น ช่วยป้องกนัการเกิดโรคคอพอกได ้

 

                   2.2.2 น้ําผึง้ 

                                 นํ้ าผึ้ ง (Honey) คือผลผลิตของนํ้ าหวานจากดอกไมแ้ละจากแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีผึ้ ง

งานนาํมาเก็บสะสมไว ้โดยผ่านขั้นตอนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและทางเคมีแลว้สะสมไวใ้น

รังผึ้ง ซ่ึงปกติแลว้นํ้ าผึ้งจะมีกล่ิน รส สี ท่ีต่างกนัออกไปตามชนิดของพืชนั้น ๆ จึงทาํให้สามารถ

ระบุชนิดของนํ้ าผึ้ งตามชนิดของพืชนั้นได้ ๆ เช่น นํ้ าผึ้ งจากดอกส้ม ดอกลาํไย ดอกลิ้นจ่ี ก็จะ

แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงนิยมนาํมาใชเ้ป็นสารใหค้วามหวานในอาหารหรือเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 

  นํ้ าผึ้ ง มีส่วนผสมของนํ้ าตาลและสารประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นฟรักโทสกับ

กลูโคส และมีวิตามินและแร่ธาตุผสมอยู่ด้วย เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 
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วิตามินบี 6 กรดโฟลิก วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุโซเดียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุ

ฟอสฟอรัส ธาตุเหลก็ ธาตุทองแดง ธาตุสังกะสี เป็นตน้ สาํหรับสารประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่นปริมาณ

เพียงนอ้ยนิดนั้นจะเป็นสารท่ีทาํหนา้ท่ีช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระเป็นหลกั 

 

 
 

รูปท่ี  2.26 นํ้าผึ้ง 

ท่ีมา :  https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

               ลกัษณะของน้ําผึง้ 

      ให้ดูท่ีความเขม้ขน้และความหนืดเป็นหลกั เพื่อให้มัน่ใจว่าในนํ้ าผ้ึงนั้น

ไม่มีนํ้ าผสมอยู่ดูจากสี สีตอ้งเป็นธรรมชาติ คือสีเหลืองอ่อนถึงนํ้ าตาลใส และไม่ขุ่นทึบ ตอ้งมีกล่ิน

หอมตามชนิดของดอกไมน้ั้น ๆ เช่น นํ้ าผึ้งจากดอกลิ้นจ่ี นํ้ าผึ้งจากดอกลาํไย ตอ้งสะอาด ไม่มีกาก 

ไขผึ้ง หรือมีเศษของตวัผึ้งปะปนอยู่ รวมไปถึงวสัดุแขวนลอยต่าง ๆผึ้งตอ้งไม่แยกชั้นและตอ้งเป็น

เน้ือเดียวกนัตอ้งไม่มีการใส่สารปรุงแต่งรส กล่ิน หรือสี ลงในนํ้ าผึ้งตอ้งไม่มีกล่ินเปร้ียว กล่ินบูด 

และตอ้งไม่มีฟองนํ้ าผึ้งแทเ้ม่ือนาํมาหยดใส่กระดาษไข ถา้เป็นนํ้ าผ้ึงแทจ้ะไม่ซึมอย่างแน่นอนใน

บางคร้ังนํ้ าผึ้งท่ีนาํมาขายนั้นอาจจะไดม้าจากนํ้ าหวานของเกสรดอกไมท่ี้เป็นพิษ เช่น นํ้ าหวานจาก

ดอกไมต้น้ตาตุ่มทะเล ดังนั้นก่อนซ้ือควรสอบถามให้แน่ใจเสียก่อนถึงท่ีมาของนํ้ าผ้ึงขอ้สุดทา้ย

ทดสอบโดนการหยดนํ้ าผึ้งลงในแกว้นํ้ าชา แลว้สังเกตการละลายถา้เป็นนํ้ าผึ้งแทเ้ม่ือคนเขา้กนัแลว้

นํ้าผึ้งจะไม่ละลายทนัที 

สรรพคุณของน้ําผึง้ 

1. ช่วยเพิ่มความสดช่ืนใหแ้ก่ร่างกาย 

2. มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวยั 

3. ช่วยลดและป้องกนัการเกิดร้ิวรอยแห่งวยั 

4. ช่วยบาํรุงผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่สดใส ดูมีนํ้ามีนวลเป็นธรรมชาติ 
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5. พอกหน้าด้วยนํ้ าผึ้ งช่วยบาํรุงผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ ชุ่มช่ืน และนุ่มนวล 

หลงัลา้งหนา้เสร็จให้นาํกลว้ยหอมคร่ึงลูก นาํมาบดผสมรวมกบันํ้าผึ้งแลว้

นาํมาทาหนา้ทิ้งไวป้ระมาณ 15 นาทีแลว้ลา้งออก 

6. ช่วยบาํรุงรักษาผิวหน้าท่ีแห้งแตกลอกเป็นขุย ดว้ยการนาํไข่แดง 1 ฟอง

ผสมกบันํ้ าผึ้งผสม 1 ชอ้น คนให้เขา้กนัแลว้นาํมาพอกหนา้ทิ้งไว ้10 นาที

แลว้ลา้งออก 

7. ช่วยบาํรุงสมอง ช่วยในเร่ืองของความจาํ 

8. ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV และช่วยเสริมสร้างเซลลผ์ิวหนงั 

9. ช่วยบาํรุงเส้นผมให้นุ่มสวยเงางาม หลงัสระผมเสร็จให้นาํนํ้ าผึ้งผสมกบั

นํ้ ามะกอกอย่างละ 3 ช้อนโต๊ะ นาํมาชโลมให้ทัว่ศีรษะทิ้งไวป้ระมาณ 5 

นาทีแลว้ลา้งออก 

10. ช่วยบาํรุงเสียงใหใ้ส ลดอาการเจ็บคอ 

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

 
 

รูปท่ี 2.27  แนวคิดเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ท่ีมา : http://narairestaurantservice.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 

 

        2.3.1 ความสาํคญัของอาหาร 

                      อาหารจดัว่าเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับร่างกาย จึงมีการกาํหนดอาหารขึ้นเป็นปัจจัย

อย่างหน่ึงในการดาํเนินชีวิต ดงันั้นคนทุกคนจาํเป็นจะตอ้งรับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตดาํเนิน

ต่อไป หากมีลูกคา้ซ่ึงอาจเป็นคนไทย ชาวต่างประเทศ หรือนกัท่องเท่ียวเขา้มารับประทานอาหารใน

ร้านเป็นจาํนวนมาก ย่อมทาํให้มีการรับประทานอาหารมากขึ้น ซ่ึงหมายถึงงานมากขึ้นและรายได้

สาํหรับพนกังานจะมากขึ้น 
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               อาหาร คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีเรารับประทานเขา้ไป โดยการใส่ปาก เคี้ยว กลืนและย่อยเพื่อให้ดูด

ซึมไปบํารุงส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงอาหารใจเม่ือได้รับประทานเข้าไปจะรู้สึกพอใจ 

ประทบัใจ 

อาหารท่ีดี คืออาหารท่ีสะอาด ไม่เป็นพิษ มีรสชาติอร่อยซ่ึงมาพร้อมกับการบริการท่ีดี 

ประทบัใจสามารถเชิญชวนใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการไดใ้นคร้ังต่อๆ ไป  

                      1. การใชว้ตัถุดิบและเคร่ืองปรุง เป็นการคดัวตัถุดิบ เคร่ืองปรุง การเก็บรักษา การ

ถนอมอาหาร 

    2. การปรุงอาหาร โดยคาํนึงถึง การปรุงอาหารให้สุกโดยทัว่ถึง การสงวนคุณค่า

เช่น อาหารประเภทผกั ผลไม ้ควรใชไ้ฟแรง และใชเ้วลาสั้นในการลวกหรือตม้แค่สุก และมีวิธีปรุง

ท่ีถูกสุขลกัษณะป้องกนัการปนเป้ือนต่างๆ 

  3. ภาชนะและอุปกรณ์ท่ีใช้ จะตอ้งใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัประเภทของอาหาร 

อุปกรณ์มีความสะอาด เก็บรักษาเรียบร้อย ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาดา้มขึ้นในภาชนะโปร่ง

สะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอยา่งนอ้ย60ซม. 

  4. การบริการการให้การต้อนรับและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้ได้ถูกต้องตาม

มาตรฐานท่ีดี 

    5. ความสะอาดของสถานท่ี ปลอดจากฝุ่ นละออง แมลง สัตวต่์างๆ จดัสถานท่ีเป็น

สัดส่วน ห้องนํ้ าอยุ่ห่างจากท่ีปรุงและทานอาหารขยะมูลฝอยและนํ้ าเสียไดรั้บการกาํจดัดว้ยวิธีท่ีถูก

หลกัสุขาภิบาล 

  อาหารไม่ดี คือ อาหารท่ีไม่สะอาดเม่ือรับประทานเขา้ไปแลว้ทาํให้ร่างกายได้รับ

อนัตราย อาจเจ็บป่วยหรือเป็นโรคไดร้วมถึงการบริการท่ีไม่ดีขาดการเอาใจใส่ 

  นอกจากน้ี ผูป้ระกอบอาหารควรคาํนึงถึงใยอาหารซึงเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุล

ใหญ่ ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยช่วยการขบัถ่าย จบัไขมนัจากอาหาร ลดการดูดซึมพวกนํ้ าตาล 

ป้องกนัมะเร็งในลาํไส้ ป้องกนัโรคริดสีดวงทวาร และป้องกนัโรคลาํไส้โป่งพอง คนเราควรไดรั้บ

ใยอาหารวนัละ25กรัม 

 

สารอาหารถูกจาํแนกใหเ้ป็น 6 หมู่หลกัตามองคป์ระกอบทางเคมี คือ 

หมู่ท่ี 1 โปรตีน พบใน เน้ือสัตว ์ไข่ นม ถัว่ 

หมู่ท่ี 2 คาร์โบไฮเดรต พบใน ขา้ว แป้ง นํ้าตาล เผือก มนั 

หมู่ท่ี 3 เกลือแร่หรือแร่ธาตุ มีอยูใ่น พืชผกั 

หมู่ท่ี 4 วิตามิน มีอยูใ่น ผลไม ้
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หมู่ท่ี 5 ไขมนั ไขมนัจากพืชและสัตว ์

หมู่ท่ี 6 นํ้า 

 

2.3.2 ความสาํคญัของเคร่ืองด่ืม 

          เคร่ืองด่ืมแบ่งออกเป็นชนิดท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์และท่ีมีแอลกอฮอล ์

        

 เคร่ืองด่ืมชนิดท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 

              1.  ชา เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีประวติัยาวนานกว่า5000ปี แต่เดิมเป็นการด่ืมเพื่อสุขภาพ ต่อมาเป็น

การด่ืมเพื่อความอร่อยในกล่ินหอมและรสชาด ยอดใบชาจะมีราคาแพงกวา่ส่วนอ่ืนของตน้ ประเทศ

ท่ีมีช่ือเสียงในการปลูกชาไดแ้ก่ จีน อาฟริกาตะวนัออก อินเดีย อินโดนีเชีย ศรีลงักา ใบชาจาํแนก

ออกตามประเภทท่ีจาํหน่ายตามทอ้งตลาดดงัน้ี 

1. Afternoon tea ชายามบา่ย 

2. China ชาจีน 

3. Darjeeling 

4. Earl Grey ชาเอิร์ลเกรย ์

5. English breakfast 

6. Iced tea 

7. Indian or Ceylon Blend 

8. Jasmine 

9. Kenya 

10. Lapsang Souchong ชาเลปซาง ซูชอง 

11. Multi-pot 

 

      2.กาแฟ 

กาแฟท่ีดีตอ้งมีกล่ินหอม รสชาติเขม้พอดี กลมกล่อม และมีสีนํ้ าตาลนวล ไม่ออกสีเทา 

สาเหตุท่ีทาํใหก้าแฟเสียคุณภาพประกอบดว้ย 

- นํ้าท่ีใชไ้ม่บริสุทธ์ิ 

- อุณหภูมิขณะท่ีตม้สูงหรือตํ่ากวา่ 96 องศา C 

- อุ่นกาแฟไวใ้นกาสูงหรือตํ่ากวา่ 68 องศา C 

- อุ่นกาแฟไวใ้นกานานเกินไป 
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- ใส่ปริมาณกาแฟมากหรือนอ้ยเกินไป 

- ใชเ้วลาในการตม้กาแฟมากหรือนอ้ยเกินไป 

- เมลด็กาแฟผา่นการคัว่ไม่เหมาะสม 

- กาแฟเก่าเกินไป 

- ใชแ้มลด็กาแฟผิดขนาด ไม่เขา้กบัเคร่ืองทาํกาแฟ 

- อุปกรณ์ท่ีใชไ้ม่สะอาด 

- มีกากปนอยูก่บักาแฟท่ีใชด่ื้ม 

 

ชนิดของกาแฟ 

- เอสเพรสโซ (Espresso) คือกาแฟท่ีมีรสแก่และเขม้ เป็นกาแฟท่ีไม่ใส่ครีมและนํ้ าตาล ชง

ในปริมาณ 1-2 ออนซ์ หรือ 30-60 มิลลิลิตร ตอ้งใชก้าแฟใหม่อายุไม่เกิน 1 เดือน และใชวิ้ธีการชง

แบบใชแ้รงอดั ต่างจากกาแฟทัว่ ๆ ไปซ่ึงชงแบบผา่นนํ้าหยด ปกติแลว้คนจะด่ืมเอสเพรสโซให้หมด

ในอึกเดียวและจะไม่ใส่นํ้ าตาลหรือนม เอสเพรสโซท่ีชงถูกวิธีจะตอ้งมีฟองสีทองลอยอยู่ดา้นบน 

รสชาติของเอสเพรสโซจะคงอยูใ่นปากเป็นเวลา 15-30 นาที 

- คาปูชิโน (Cappuccino) มีส่วนประกอบหลกัคือ เอสเปรสโซ และ นม ในอตัราส่วนของ

เอสเปรสโซ 1/3 ส่วน นมสตีม (นมร้อนผ่านไอนํ้ า) 1/3 ส่วน และนมตีเป็นโฟมละเอียด 1/3 ส่วน

ล อย อยู่ ด้า นบ น นอก จา ก นั้ น อา จ โ รย หน้า ด้วย ผ ง ซิ น นา ม อน หรือ  ผ ง โก โก้ เล็ ก น้ อ ย 

    -   ลาเต ้(Latte) กาแฟท่ีใชเ้อสเปรสโซ 1/3 ส่วน และนมร้อนอีก 2/3 ส่วน และจะหยอดโฟ

มนมหนาประมาณ 1 ซม. ทบัขา้งบน 

- มอคค่า (Cafe Mocha) มีเอสเพรสโซ่ 1/3 ส่วนและนมร้อน 2/3 ส่วน และจะมีส่วนผสม

ของช็อคโกแลตดว้ยในรูปของนํ้ าเช่ือมช็อคโกแลตปนอยู่ดว้ย เสิร์ฟไดท้ั้งแบบร้อนและแบบเยน็ใส่

นํ้าแขง็ มกัมีวิปครีมปิดหนา้ 

- อเมริกาโน หรือ คาเฟ่ อเมริกาโน (Cafe Americano) ชงโดยเติมนํ้ าร้อนผสมลงไปในเอส

เพรสโซเป็นการเจือจางเอสเพรสดว้ยนํ้ าร้อน ทาํให้อเมริกาโนมีความเขม้ขน้เหมือนกาแฟดาํทัว่ไป 

แต่มีกล่ินและรสชาติท่ีเขม้อนัมาจากเอสเพรสโซ 

- กาแฟดาํ เป็นกาแฟท่ีด่ืมกนัโดยทัว่ไป มีปริมาพอ ๆ กบั อเมริกาโน และ มากกวา่เอสเพรส

โซ กาแฟดาํชงดว้ยวิธีการหยดนํ้ า อาจเป็นแบบให้นํ้ าซึมหรือแบบเฟรนช์เพรส เสิร์ฟโดยไม่ใส่นม 

อาจเติมนํ้าตาลได ้

-ช๊อกโกแลต็ 
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เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  

    1.ไวน์ 

    ไวน์มีแหล่งผลิตท่ีสําคัญคือ ฝร่ังเศส เยอรมนั อิตาลี สเปน เปอร์ตุเกส องักฤษ 

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อาฟริกาใตไ้วน์แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆคือ ไวน์ท่ีมีก๊าซ ไวน์แดง ไวน์

ขาว ไวน์หวาน และไวน์สีชมพูอ่อน 

- ไวน์ขาวแบ่งออกตามสายพันธุ์องุ่นคือ Chardonnay, Chennin blanc, Gewurztraminer, 

Pinot Blanc, Pinot Gris / Pinot Grigio, Riesling, Sauvignon Blanc, Semillon, เ ป็ น ต้ น 

           - ไวน์แดงแบ่งออกตามสายพนัธุ์องุ่นคือ Cabernet Sauvignon, Gamay, Merlot, Pinot Noir, 

Sangiovese, Shiraz / Syrah, Tempranillo, Zinfandel เป็นตน้ 

-  การเลือกซ้ือไวน์ควรดูท่ี Bin number (หมายเลขของถงัท่ีบรรจุ), ยี่ห้อ, ประเทศท่ีผลิต, 

การรับรองแหล่งผลิต (AOC ย่อมาจาก Appellation d'orifine Controlee), Chateau / Estate bottled, 

ชนิดของสายพนัธุ์องุ่น, ปีการผลิต, และ ราคา 

      2.เหลา้คอ็กเทล 

  - Sidecar เกิดขึ้ นในฝร่ังเศสโดยทหารอเมริกันตั้ งแต่ในปี ค.ศ. 1992 โดยมี

ส่วนผสม ของ นํ้ าแข็ง บร่ันดี 1 ½ ออนซ์ Grand Marnier (เหล้าหวานรสส้ม) ½ ออนซ์ และ นํ้ า

มะนาวสด 1/3 ออนซ ์

   - Margarita เกิดขึ้นท่ีประเทศเม็กซิโกในปี ค.ศ. 1942 โดยการนาํเกลือไปทาไวท่ี้

ขอบปากแกว้ ส่วนผสมคือ นํ้ าแข็ง นํ้ ามะนาวสด ¾ ออนซ์  เหลา้ triple sec หรือเหลา้ Cointreau 1 

ออนซ ์เหลา้ blanco tequila 1½ ออนซ์ 

    - Classic Daiquiri จากประเทศคิวบา มีส่วนผสมคือ รัมขาว 2 ½ ออนซ์ นํ้ามะนาว 

1 ½ ออนซ์ นํ้าตาล 4 ชอ้นชา มะนาวสด 1 ผล และ นํ้าแขง็ 

    - Daiquiri เป็นค็อกเทลท่ีนิยมใชรั้มมาเป็นส่วนผสม ซ่ึงมีให้เลือกสรรหลากหลาย

สู ต ร  อ า ทิ  Daiquiri Banana, Daiquiri Mango, Daiquiri Strawberry ฯ ล ฯ  เ ป็ น ต้น  ส่ ว น ผ ส ม

มี นํ้าแขง็ รัมขาว 2 ออนซ ์นํ้ามะนาวสด ¾ ออนซ์ และ นํ้าเช่ือม ¾ ออนซ์ 

    - Martini กํ า เ นิ ด ใ น ปี  ค . ศ .  1860 ท่ี ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  นํ้ า แ ข็ ง  เ ห ล้ า  gin 3 

ออนซ ์vermouth 1 ออนซ ์เปลือกมะนาวเป็นเกลียวๆ 1 ส่วน 

            3. เหลา้กลัน่ 

            4. เหลา้ออกรสหวาน 

           5. เบียร์ 

           6. นํ้าผลไมท่ี้มีแอลกอฮอล ์
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การด่ืมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 

ลูกคา้ด่ืมแอลกอฮอลด์ว้ยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อการผอ่นคลาย เพื่อดบักระหาย เพื่อ

ความสนุกสนาน  สําหรับคนส่วนมากแลว้ การด่ืมแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยไม่เป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ และอาจใหป้ระโยชน์ดว้ย 

 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัหลกัการตลาดของการทําแพคเกจ 

 

 
 

รูปท่ี 2.28  หลกัการตลาดของการทาํแพคเกจ 

ท่ีมา : https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_126859 
 

             หลกัการตลาด “บรรจุภณัฑ์” หรือ “แพคเกจจ้ิง” เปรียบเสมือนประตูด่านแรกของการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะกบัแบรนดสิ์นคา้ท่ีเพิ่งกา้วเขา้สู่ตลาด และยงัไม่เป็น

ท่ีรู้จกัมากนกั 

  ตลาดบรรจุภณัฑใ์นประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยขอ้มูลจากสมาคมการบรรจุภณัฑไ์ทย

พบว่า ประเทศไทย นับว่าเป็นตลาดการพิมพบ์รรจุภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก และคาดว่า

ความตอ้งการใช้บรรจุภณัฑ์ในภูมิภาคจะมีสัดส่วนสูงถึง 40% จากทัว่โลก ในปี 2565 ซ่ึงได้รับ

อานิสงส์จากกลุ่มธุรกิจหลกัของประเทศ อยา่งอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจเวชภณัฑแ์ละเคร่ืองสาํอาง 

และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ขณะท่ีประเทศยงัประสบความท้าทายด้านเทคโนโลยี และนวตักรรม

สมยัใหม่ท่ีจะช่วยยกระดบัอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์เพื่อกา้วเขา้แข่งขนัในตลาดสากล 

            โดยจากงานวิจัยของ C Space ท่ีปรึกษาด้านธุรกิจในบอสตัน ระบุว่า ผูบ้ริโภคในกลุ่ม

ประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ มกัตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และให้คุณค่ากับการออกแบบบรรจุ

ภณัฑ ์ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัคุณภาพและประโยชน์ของสินคา้ดงักล่าว 
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           ขณะท่ีผลการสํารวจของ Bizongo ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบเพื่อผูบ้ริโภค

พบว่า กว่า 63 เปอร์เซ็นต์ของผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมเลือกซ้ือสินคา้จากแพคเกจจ้ิงท่ีน่าดึงดูด แมว้่า

การเติบโตของการสั่งซ้ือของออนไลน์ หรือ e-Shopping จะเขา้มาอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบนั 

แต่กว่า 79 เปอร์เซ็นต์ ของผูบ้ริโภคยงัคงตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีใช้บริโภคอุปโภคในชีวิตประจาํวนั 

อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือน ฯลฯ จากร้านคา้และซูเปอร์มาร์เก็ต 

มากกวา่การชอ้ปป้ิงออนไลน์ 

           นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยุคใหม่ถึง 46 เปอร์เซ็นต ์มีทศันคติยอมรับและเปิดใจให้โอกาสกบัแบ

รนดสิ์นคา้หนา้ใหม่ในทอ้งตลาดมากยิง่ขึ้น 

            ซ่ึงจากพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป นับเป็นจุดเปล่ียนคร้ังสําคัญสําหรับ

ผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ SMEs และสตาร์ทอพั รวมถึงธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ ให้มีโอกาสกา้วเขา้

มาแข่งขนัในทอ้งตลาดไดม้ากยิง่ขึ้น ( นลินี ทองแท,้ 2562) 

 

 10 ไอเดียดีไซน์แพคเกจจิง้ปี 2020  

1. มินิมอลดีไซน์ (Minimalism) 

      ยงัเป็นหน่ึงเทรนด์ออกแบบท่ียงัคงได้รับความนิยมกับการออกแบบท่ีคงความ

เรียบง่าย และส่ือสารไดช้ดัเจน โดยมินิมอลดีไซน์ไม่เพียงไดรั้บการประยุกต์ใชม้ากในกลุ่มบรรจุ

ภณัฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ยงัรวมถึงโปรดกัต์ดีไซน์ในชีวิตประจาํวนัรอบตวัก็ยงัหยิบเอาเทรนด์มินิ

มอลไปพฒันาออกมาเป็นผลิตภณัฑ์เอาใจคนรุ่นใหม่อีกดว้ย ซ่ึงมินิมอลดีไซน์ไม่จาํเป็นจะตอ้งจืด

ชืดไร้สีสันเสมอไป แต่ยงัสามารถเติมเต็มความมีชีวิตชีวาดว้ยสีสันเขา้ไปให้สนุกสนานมากขึ้นได้

อีกดว้ย 

2. การไล่โทนสี และการใชสี้สันฉูดฉาด (Vibrant Gradients) 

    การไล่เฉดสีเป็นการออกแบบท่ีเป็นกระแสในการดีไซน์ประเภทอ่ืน ๆ แต่สําหรับ

งานออกแบบบรรจุภณัฑ์ยงันับว่ามีให้เห็นน้อยช้ิน ซ่ึงคาดว่าในปี 2563 น่าจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

วงการออกแบบในประเทศท่ีหันมาใชดี้ไซน์ไล่เฉดสีมากขึ้น อาทิ การไลเ่ฉดสีจากอ่อนไปแก่ จากสี

หน่ึงเปล่ียนเป็นอีกคู่สีหน่ึง หรือจะเนน้ไปท่ีโทนสีนีออน และสีเรืองแสง เพื่อเพิ่มมิติใหก้บัตวับรรจุ

ภณัฑโ์ดดเด่นสังเกตไดต้ั้งแต่ไกล 

 

3. กราฟิกแบน (Flat Illustration) 

    การออกแบบแนวสองมิติ (2D) ท่ีเนน้ความเรียบง่าย ตดัทอนแสงและเงา และส่วน

ท่ีไม่จาํเป็นออกไป ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถโฟกสัเน้ือหาหลกั และไม่เสียเวลาให้กบัรายละเอียดท่ี
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ความจาํเป็น เช่น ลดลายเส้นท่ีรกมากจนเกินไป หรือใชสี้ท่ีนอ้ยลง เป็นตน้ เหมาะกบับรรจุภณัฑ์ท่ี

ตอ้งการใชภ้าพในการเลา่เร่ืองราว แต่ยงัคงส่ือสารเร่ืองราวของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

4. เนน้ตวัอกัษรและคาํบรรยาย (Big Text & Bold Copies) 

    การออกแบบโดยใชก้ารเน้นตวัอกัษร และคาํบรรยายขนาดใหญ่ ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้

วา่การออกแบบดงักล่าว สามารถดึงดูดสายตาได ้และมกัแตกต่างจากแพคเกจจ้ิงในทอ้งตลาดทัว่ไป

ท่ียงัคงมีการใช้ภาพร่วมกับตวัอกัษร นอกจากน้ี ขอ้ไดเ้ปรียบของดีไซน์ดงักล่าวนั่นคือ สามารถ

ส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคไดค้รบถว้น เขา้ใจง่ายกวา่การใชก้ารบรรยายดว้ยภาพ 

5. ตวัหนงัสือและภาพวาดลายเส้น (Doodle & Hand-drawn Lines) 

    การออกแบบดว้ยตวัอกัษรและภาพวาดลายเส้น ให้ความรู้สึกล่ืนไหล ซ่ึงจะช่วย

เพิ่มความรู้สึกท่ีเป็นมิตร และความสนุกสนานให้กับผลิตภณัฑ์มากยิ่งขึ้น เหมาะกบัผลิตภณัฑ์ท่ี

กลุ่มผูบ้ริโภคอยูใ่นช่วงเด็กจนถึงวยัทาํงาน 

6. ดีไซน์ยอ้นสมยั หรือ วินเทจ (Vintage) 

    สไตลวิ์นเทจเป็นเทรนดท่ี์แทบจะอยูใ่นทุกงานออกแบบ เพราะเป็นสไตลท่ี์มีความ

คลาสสิกในตวั สามารถใช้ได้ตลอดไม่ว่ายุคสมยัไหน โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์สินคา้ประเภทงาน

คราฟต ์หรืองานท่ีใชข้ั้นตอนเยอะ การออกแบบบรรจุภณัฑใ์ห้มีความวินเทจนั้นจะทาํให้ผูบ้ริโภค

รู้สึกถึงความพิถีพิถนั เพิ่มมูลค่าใหก้บัตวัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

7. วสัดุรักษโ์ลก (Eco-Friendly) 

    ปัจจุบนั ในหลายประเทศเร่ิมมีการลดการใชพ้ลาสติกท่ีไม่จาํเป็น เพื่อใหเ้กิดสังคม

ท่ีปราศจากพลาสติก ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ไม่ใช่แค่การ

สร้างสรรคเ์พื่อความสวยงามเท่านั้น แต่การออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณค่า ควรทาํมาจากวสัดุท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

8. โทนสีขาวดาํ (Black & White) 

    อีกหน่ึงเทรนด์ท่ีมีความคลาสสิกไม่แพก้นั โดยเร่ิมสังเกตเห็นไดจ้ากผลิตภณัฑ์

ส่วนใหญ่ของคุณผูช้าย ท่ีนิยมออกแบบบรรจุภณัฑด์ว้ยโทนสีขาวดาํ เพื่อเพิ่มความหนกัแน่นให้กบั

ตวัแบรนด์และตวัสินคา้ แต่ปัจจุบนั เร่ิมมีการใชสี้ขาวดาํในสไตลท่ี์เรียบง่ายและมินิมอลขึ้น ทาํให้

เป็นเทรนดก์ารออกแบบท่ีสามารถอยูไ่ดใ้นทกุสินคา้ทั้งผลิตภณัฑข์องผูห้ญิงและผูช้าย 

9. การใชภ้าพถ่ายส่ือสาร (Photography) 

    อีกหน่ึงเทรนด์การออกแบบท่ีได้รับความนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มบรรจุภัณฑ์

สําหรับอาหารและเคร่ือง ดว้ยการใช้ภาพถ่ายจจริงมาประกอบเพื่อให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจถึงตวัสินคา้ 
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รวมถึงภาพอาหารท่ีสวยงามเหมาะสม ยงัช่วยเพิ่มความอยากอาหาร และสะท้อนคุณภาพของ

ผลิตภณัฑใ์หก้บัผูพ้บเห็นอีกดว้ย 

10. สมาร์ทแพคเกจจ้ิง (Smart Packaging) 

    เทรนด์การออกแบบเชิงฟังก์ชนัการใชง้านท่ีไดรั้บความนิยมในต่างประเทศ แต่ยงั

ไม่แพร่หลายมากนักในประเทศไทย โดยเน้นการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีดา้นการพิมพ์และ

บรรจุภณัฑม์าพฒันาขึ้นเป็นแพคเกจจ้ิงท่ีมีคุณสมบติัการใช้งานเพิ่มขึ้น อาทิ แพคเกจจ้ิงท่ีสามารถ

เปล่ียนสีไดเ้ม่ือผลิตภณัฑห์มดอาย ุหรือแพคเกจจ้ิงท่ีช่วยบอกความสุกของผลไมไ้ด ้เป็นตน้ ( นลินี 

ทองแท,้ 2562) 

 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบัหลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการให้บริการท่ีดี  

             ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบับุคคล จดัเป็นการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์หน่วยเล็กท่ีสุด แต่

ความสําคญัไม่ไดน้อ้ยไปดว้ย การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอาจเป็นความสัมพนัธ์ของคน

ในครอบครัว หรือในองคก์ารท่ีเราเป็นสมาชิกอยู่ตลอดในชุมชนท่ีอาศยัการมรมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบั

บุคลทั้งภายในและภายนอกครอบครัว ยอ่มส่งผลดีต่อใจ และการดาํเนินชีวิตของเราเป็นอยา่งยิง่ 

    อน่ึงกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบับุคคลต่าง ๆ เป็นการแลกเปล่ียนผลประโยชน์

ซ่ึงกนัและกนันัน่เอง แต่คุณค่าของมนุษยส์ัมพนัธ์เป็นเร่ืองของจิตใจ และความรู้สึกดี ๆ ท่ีคนเรามี

ให้กัน ซ่ึงถือว่ามีคุณค่าไม่นน้อยไปกว่าความตอบแทนทางวตัถุ หรือความสําเร็จของกิจกรรมท่ี

ร่วมกนัปฏิบติั (ทิพ นิลนพคุณ, 2555) 

     1. การรู้จกัตนเอง 

        การรู้จกัตนเองเป็นองคป์ระกอบสําคญัของการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ ซึงถา้มองโดย

ผิวเผินอาจดูเหมือนกับว่าเป็นเร่ืองง่าย ๆ นักจิตวทยากล่าวว่า บุคคลมกัรู้จกัตนเองตามความคิด 

ความรู้สึกเจตคติ การรับรู้ การตีความเก่ียวกบัรู้ร่างลกัษณะ ความสามารถ และคุณค่าของตนเอง 

2. การยอมรับตนเอง 

    เม่ือไดส้ํารวจตนเอง และรับฟังคาํวิจารณ์จากผูอ่ื้นแลว้ ก็จะไดเ้ห็นภาพของตนเอง

ทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้ดี และขอ้บกพร่อง ซ่ีงในส่วนขอ้บกพร่องน้ีอาจจะทาํให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ไม่

ชอบ และเป็นทุกขไ์ด ้

     3.การพฒันาตนเอง 

    เม่ือบุคคลคน้พบ และยอมรับขอ้บกพร่องของตนเองไดแ้ลว้ ต่อไปจะตอ้งศึกษาวา่

ขอ้บกพร่องนั้นจะพฒันาแก้ไขอย่างไร ส่วนใดควรได้รับการแก้ไขก่อนหลงัตามลาํดับอย่างไร 
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ตอ้งการความช่วยเหลือจากใครบา้ง และจะขอความช่วยเหลือจากเขาไดอ้ยา่งไรการศึกษาวิเคราะห์ 

และยอมรับธรรมชาติของผูอ่ื้น 

  จากการศึกษเร่ืองธรรมชาติของมนุษยใ์นหน่วยท่ี 3 คงจะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เพื่อ

ทาํความเขา้ใจธรรชาติของผูอ่ื้น และนําไปสู่การยอมรับผูอ่ื้นตามท่ีเขาเป็นได้ ซึงในหน่วยน้ีจะ

นาํเสนอแนวคิดโดยสรุปลกัษณะของมนุษย ์6 ประการ ไดแ้ก่ 

     1. ความน่าไวว้างใจกบัความไม่น่าไวว้างใจ 

     2. ความเอ้ือเฟ้ือกบัความเห็นแก่ตวั 

     3. การเป็นตวัของตวัเองกบัการคลอ้ยตามผูอ่ื้น 

     4. พลงัจิตและความมีเหตุผล 

     5. ความคลา้ยคลึงกบัความแตกต่าง 

     6. ความซบัซอ้นกบัความง่ายแก่การเขา้ใจ 

 

การศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

      จากการศึกษาาแนวคิดของนกัวิชาการในสาขาต่าง ๆ ท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติของ

มนุษยท์าํให้สรุปไดว้่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการตดัสินใจเลือกของเขาเอง และการ

ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น หากเราทาํความรู้จกั เขา้ใจใครสักคนอย่าถ่องแทไ้ด ้เราตอ้ง

รู้จกัและเขา้ใจสภาพแวดลอ้มของเขาดว้ย 

         การพิจารณาสภาพแวดลอ้ม จาํแนกไดด้งัน้ี 

         1. ในครอบครัว ไดแ้ก่รูปแบบการสั่งสอน เช่น บางครอบครัวพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อแม่เป็น

ใหญ่ลูก ๆ ตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามโดยไม่มีสิทธิโตแ้ยง้ หรือบางครอบครัวอยูก่นัอยา่งธิปไตย ทุก

คนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆตามเหมาะสม หรือบางครอบครัวอาจให้อิสระ

อยา่งเตม็ท่ีจะเป็นลกัษณะของการปล่อยละเลย 

         2. สังคมและเศรษฐกิจ เช่น สถานะภาพของบุคคลท่ีไดรั้บจากการประเมิณค่าจากชุมชน 

การประกอบอาชีพ รายได ้และฐานะทางการเงิน 

         3. วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเช่ือของกลุ่มชน ซ่ึงสืบทอดกนัมาเป็นแนวปฏิบติั

ของตนในชุมชน ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์และเลือกรับวฒันธรรมใหม่ ๆ ของแต่ละ

หมู่ชน (ชลธิชา รูปสูง, มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

การให้บริการท่ีดีจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการมีทศันคติท่ีดีต่อการให้บริการก่อนหมายถึงมีใจรัก

ในการดูแลให้ผูอ่ื้นสุขสบาย โดยไม่คิดว่าเป็นคนรับใช้หรือทาํเพื่อค่าตอบแทนการบริการนั้น

พนกังานจะตอ้งคิดเสมอวา่ลูกคา้ทุกคนคือราชาคาํนึงเสมอวา่จะตอ้งใหบ้ริการอนัลํ้าเลิศแก่ลูกคา้ทุก
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คนดว้ยการแสดงใหลู้กคา้เห็นวา่พนกังานดูแลลูกคา้ดว้ยความห่วงใยจนลูกคา้เกิดความรู้สึกวา่ไดรั้บ

บริการท่ีเกินคาดหมายไว้ โดยใช้หลักการสร้างหัวใจนักบริการ(Service Mind) สามารถแยก

ออกเป็น 11 คาํ ตามตวัอกัษร (วีระวฒัน์ ปันนิตามนั, 2544) ดงัน้ี 

           S (Smile) ยิ้มแยม้และเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความรู้สึกดี ๆเวลาเขา้มารับ

บริการ ฝึกยิม้บ่อย ๆ โดยฝึกยิม้กบักระจก เวลาพูดใหม้องกระจกไปดว้ย 

ยิม้ไปเพื่อใหเ้กิดรอยยิม้ในนํ้าเสียง แมไ้ม่ไดเ้ห็นหนา้กนัก็สามารถรับรู้ไดว้า่คนพูดกาํลงัยิม้อยู ่

            E (Enthusiasm) ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกคา้ พฤติกรรมความกระตือรือร้นตอบสนอง

อย่างรวดเร็ว แสดงถึงจิตใจในการตอ้นรับ แสดงออกถึงการช่วยเหลือจะทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 

ในการช่วยเหลือ 

           R (Rapidness) รวดเร็วและมีคุณภาพ องคก์รท่ีใหบ้ริการไดร้วดเร็วทนัใจกวา่ย่อมไดเ้ปรียบ 

           V (Value) คาํนึงถึงมูลค่าเพิ่มด้วย ทาํอย่างไรให้บริการเกิดคุณค่าสูงสุด ผูใ้ช้บริการเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด และปรารถนาจะกลบัมาใชบ้ริการซํ้าและทาํอยา่งไรใหง้านในส่วนของเราให้มี

คุณค่าเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ 

         I (Impression) ทาํช่วงเวลาแรกพบใหน่้าประทบัใจมากท่ีสุด ดูแลในเร่ืองบุคลิกการแต่งกาย 

ใหส้ะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจตั้งแต่แรกพบ 

         C (Courtesy) ความสุภาพอ่อนโยนทาํให้ผูท่ี้พบเห็นหรือมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยรู้สึกประทบัใจ

ในความอ่อนนอ้มถ่อมตน สาํหรับคนไทยการยกมือไหวเ้ป็นมารยาทอนังดงามท่ีจะทาํใหผู้ใ้หญ่เกิด

ความรักใคร่เอน็ดู 

          E (Endurance) ความอดทน จาํเป็นมากสาํหรับงานบริการเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีหลากหลาย

รูปแบบ บางคนมาแบบอารมณ์ร้อน เราก็ตอ้งรู้จกัควบคุมอารมณ์จะช่วยผอ่นหนกัใหเ้ป็นเบา 

            M (Make Believe) การมีความเช่ือในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ทาํให้คนเรามีความสุข เช่ือในงานท่ีทาํมี

ความสุขและรักในงานบริการ เพือ่ใหเ้กิดการบริการท่ีดีท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

             I (Insist) ยืนหยดัในส่ิงท่ีทํา ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาสักก่ีคร้ัง ก็ไม่ท้อถอยแม้เจอ

ผูใ้ชบ้ริการตาํหนิ ต่อวา่ หรือผูใ้ชบ้ริการเอาแต่ใจ กต็อ้งอดทนและจะประสบความสาํเร็จในท่ีสุด 

            N (Necessitate) เน่ืองจากผูใ้ช้บริการคือคนสําคญั และตอ้งการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ตอ้งทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการทุกคนเป็นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

            D (Devote) อุทิศตนให้กบังานท่ีทาํ ทุ่มเททาํงานดว้ยหัวใจบริการอย่างเต็มท่ี สักวนัก็จะมี

คนเห็นความตั้งใจจริงของเรา ผูใ้ชบ้ริการรัก เพื่อนร่วมงานช่ืนชอบ เจา้นาย ช่ืนชม 



 

บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฎิบัตงิาน 

 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ  

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ของโรงแรมแมริออท แบงคอ็ก เดอะสุรวงศ ์

ท่ีมา : Natnaree (2020) 

 

ช่ือ : โรงแรมแมริออท แบงคอ็ก เดอะสุรวงศ ์( Marriott Bangkok The surawongse)  

ท่ีอยู ่: 262 ถนนสุรวงศ ์ส่ีพระยา บางรัก กทม. 10110  

โทร : 02-088-5666  

โทรสาร : 02-088-5777  

E-mail : MHRSBangkoksurawongseteam@mariotthotels.com  

Website : https://www.bangkokmariott.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีของโรงแรมแมริออท แบงคอ็ก เดอะสุรวงศ ์

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 



36 
 

3.2 รูปแบบการจดัการองค์กรและการบริหารงาน  

โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์ สถานประกอบการท่ีให้บริการท่ีพกัอาศยั มีการ

จดัการและ การให้บริการอย่างมืออาชีพทั้งในเร่ืองการให้บริการดา้นอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องพกั 

หรือจะเป็นส่ิงอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน้า ห้องฟิตเนต ร้านอาหาร การจัดงาน

ประชุมสัมมนา จดัเล้ียง การให้บริการโดยมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยเพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ

ประทับใจ ถือว่าโรงแรมแบงค็อก แมริออทเดอะสุรวงศ์ เป็นลาดับต้นๆท่ีมีทั้ งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติใหค้วามไวว้างใจเขา้มาใชบ้ริการและจดังานต่างๆทั้งในและนอกสถานท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3  แผนผงัโครงสร้างโรงแรม 

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 
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รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร (ต่อ)  

โครงสร้างองคก์รของโรงแรมแมริออท แบงคอ็ก เดอะสุรวงศ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 แผนผงัองคก์ร (F&B) 

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 
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3.3 ลกัษณะการประกอบการ / การให้บริการหลกัขององค์กร  

โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์มีหอ้งพกัทั้งหมด 303 หอ้ง เวลาเช็คอิน 14:00 น.  

เวลาเช็คเอา้ท ์12:00 น โดยหอ้งพกัมีรูปแบบดงัต่อไปน้ี  

3.3.1 ห้องดีลกัซ์ (Deluxe) มีหอ้งจานวน 110 หอ้ง ขนาดหอ้ง 37 ตารางเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 หอ้งDeluxe Room 

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 

 

3.3.2 ห้องพรีเมี่ยม (Premium) มีหอ้งจานวน 33 หอ้ง ขนาดหอ้ง 46 ตารางเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 หอ้ง Premium Room 

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 

 

 

 



39 
 

3.3.3 ห้องเอค็เซคคิวทีฟ (Executive) มีหอ้งจานวน 26 หอ้ง ขนาดหอ้ ง 46 ตารางเมตร  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 หอ้งExecutive room 

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 

 

3.3.4 ห้องเอม็สวีท (M Suite) มีจานวน 25 หอ้ง ขนาดหอ้ง 74 ตารางเมตร  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 หอ้งM Suite 

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 

 

  3.3.5 ห้องรับรองประธานาธิบดี (Vice Presidential Suite) มีหอ้งจานวน 2 หอ้ง ขนาดหอ้ง 

127 ตารางเมตร มีหอ้ง Kahabodee Suite และหอ้ง Senabodee Suite  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 หอ้งVice Presidential Suite 

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 
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  3.3.6 ห้องพักสาหรับแขกท่ีเข้าพักระยะยาว ( Long Stay Apartment ) เข้ามาจะรู้สึก

เสมือนอยูบ่า้น และหอ้งน้ีแยกเป็นโซน เช่น หอ้งนา้ หอ้งครัว หอ้งนัง่เล่น หอ้งนอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 หอ้ง Long Stay Apartment 

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 

 

3.3.6.(1) ห้องพักแบบ 1 ห้องนอน ( 1 Bedroom ) มีห้องจานวน 35 ห้อง ขนาดห้อง 65 

ตารางเมตร  

3.3.6.(2) ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน ( 2 Bedroom ) มีห้องจานวน 65 ห้อง ขนาดห้อง 95 

ตารางเมตร  

3.3.6.(3) ห้องพักแบบ 3 ห้องนอน ( 3 Bedroom ) มีห้องจานวน 6 ห้อง ขนาดห้อง 141 

ตารางเมตร  

นอกจากให้บริการห้องพักแล้วทางโรมแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ยงัมีบริการอ่ืนๆ 

ดงัต่อไปน้ี  

1.ห้องอาหารพระยา คิทเช่น (praya kitchen)  

    ให้บริการอาหารบุพเฟตแ์บบไทยแท ้เปิดให้บริการตลอดทั้งวนั ตั้งอยูท่ี่ชั้น 3 ของ

โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ โรงแรมตั้งอยู่ในพื้นท่ีๆเต็มไปด้วยเร่ืองราวหลากหลาย

วฒันธรรม ทั้งไทย จีน มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมยัรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 ทาํให้ย่านน้ี

มีขา้ราชการ ชั้นพระยาอยูด่ว้ยกนัหลายคน เป็นท่ีมาใหห้้องอาหารน้ีเกิดขึ้นมาพร้อมๆ แนวความคิด

การออกแบบ ของโรงแรม โดยมีความงดงามของช่างสิบหมู่สะทอ้นถึงความเป็นไทยผสมกบัความ

ทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน จุดเด่นอยู่ท่ีรสชาติของอาหารไทยแท้แบบยอ้นยุค เมนูซิกเนเจอร์ของ

ห้องอาหารพระยา คิทเช่น คือ แกงคัว่ใบชะพลู และมีอาหารหลายหลากเช่น อาหารตามสั่ง อาหาร 

street food ก๋วยเต๋ียว และซิกเนเจอร์อีกหน่ึงอย่างคือ อาหารซีฟู้ด มีทั้งกุง้ หอย ปู แซลม่อนซาซิมิ 
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และเน้ือสัตว ์หมู ไก่ เน้ือ สามารถนาํไปย่าง น่ึง และผดัซอสต่างๆได ้และยงัมีสลดั และของหวาน

เช่น ลอยชาย (นํ้าแข็งใส) ไอศกรีม แพนเคก้ โตเกียว และขนมหวานท่ีเป็นซิกเนเจอร์คือ พระยาชีส

เคก้ และยงัมีบาร์นํ้าใหเ้ลือกอีกมากมาย เช่นนํ้าผลไม ้ชา กาแฟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11  หอ้งอาหารพระยา คิทเช่น 

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 

2. Yao Restaurant  

    ให้บริการอาหาร จีนกวางตุง้และเซ่ียงไฮแ้บบตน้ตาํรับ มีขั้นตอนการเสิร์ฟชาแบบ

พิเศษ ไดแ้บ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน โดยมีส่วนของดา้นนอกและดา้นในห้องส่วนตวัทั้งหมด 5 หอ้ง ดว้ย

ความสูงบนชั้น 32 ทาํให้เป็นหน่ึงในร้านอาหารจีนท่ีมีวิวสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ พร้อมการ

ตกแต่งด้วยสไตล์จีนร่วมสมัยเข้ากับความหรูหรา และยงัคงไปด้วยกล่ินอายของเมืองเซียงไฮ ้

ส ะท้อนอิท ธิพ ลของวัฒ น ธรรม จีน ให้ เห็ น เด่น ชัดผ่านวัส ดุอย่างบ าน เกล็ดไม้ส ลักลาย 

เคร่ืองป้ันดินเผา และเฟอร์นิเจอร์ไมดี้ไซน์สวย พร้อมโต๊ะกลมขนาดใหญ่ให้รับประทานอาหารกนั

อยา่งพร้อมหนา้โดยมีวิวสูงระฟ้าของตึกนอ้ยใหญ่เป็นฉากหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.12  หอ้งอาหาร Yao Restaurant 

ท่ีมา : http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย  

ช่ือ-นามสกุล นางสาวกนกประภา สมนึก  

ช่ือ-นามสกุล นางสาวสาลิกา นาพงษ ์ 

แผนก F&B (หอ้งอาหารพระยา คิทเช่น)  

 

3.4.1 ลกัษณะงาน งานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย  

  ในการทาํงานจะเก่ียวกับการดูและบริการในส่วนของห้องอาหารพระยา คิทเช่น 

หนา้ท่ีท่ีนกัศึกษาไดรั้บผิดชอบมีดงัน้ี Hostess Drink runner Forerunner Shift station Buffet man  

  1. Hostess ทาํเก่ียวกบัการตอ้นรับ ผูม้าใช้บริการไปส่งท่ีโต๊ะอาหาร และแนะนํา

เก่ียวกบัการเขา้ใชบ้ริการในหอ้งอาหาร  

    2. Drink runner ทาํเก่ียวกบัการนาํ ชา กาแฟในช่วงเชา้ รวมถึงช่วงบ่ายจะเป็นการ

เติมนํ้าเปล่าและนํ้าผลไมห้นา้บาร์สาํหรับบุฟเฟ่ต ์ 

    3. Forerunner ทาํเก่ียวกบัการนาํอาหารให้กบัผูม้าใช้บริการ ช่วงเชา้จะทาํในส่วน

ของการดูแลเมนู ไข่ ทาํหนา้ท่ีรับเมนูอาหารและนาํอาหารไปใหท่ี้โต๊ะ ช่วงกลางวนัจะเป็นการดูแล

อาหารซีฟู้ดและพาสตา้ ทาํหนา้ท่ีรับเมนูอาหารและนาํอาหารไปใหท่ี้โต๊ะเช่นกนั  

    4. Shift station ทาํเก่ียวกบัการดูแลใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูม้าใชบ้ริการ ค่อยนาํจาน

บนโต๊ะของผูม้าใช้บริการออกมา ทาํความสะอาดเช็ดโต๊ะ เติมอุปกรณ์ โดยห้องอาหารพระยา คิ

ทเช่น จะแบ่งกนัดูแลเป็นโซนๆ มีทั้งหมด 5 โซน  

    5. Buffet man ทาํเก่ียวกบัการดูแลถว้ย จาน บนไลน์บุฟเฟ่ต ์คือ คอยเติม ถว้ยจาน

ต่างๆ รวมถึงเช็ดอุปกรณ์ต่างๆ  

    6. เติมนํ้าตาลสาํหรับ ม้ือเชา้, ตดักระดาษเช่น เมนูไข ่เมนูชากาแฟ หรือป้ายต่างๆ  

    7. เขียนใบกากบัภาษีใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการ  

   8. ทาํใหผู้ม้าใชบ้ริการประทบัใจโดยการ ทาํการ์ดต่าง ๆ หรือของชาํร่วยใหแ้ก่ผูม้า

ใชบ้ริการ  
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3.5 ช่ือและตําแหน่งพนักงานท่ีปรึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 พนกังานท่ีปรึกษา (คุณณฐันรี กองบุญ) 

 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวณฐันรี กองบุญ 

ตาํแหน่ง Service Attendant 

แผนก Food and Beverage  

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน  

นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวนัท่ี 9 สิงหาคม- 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นเวลา

ทั้งหมด 19 สัปดาห์  

 

3.7 ข้ันตอนและวิธีการดาเนินงาน  

สถานท่ีดาเนินงาน : โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ ์(Bangkok Marriott Hotel The 

Surawonge)  

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินของโครงาน 



 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

          จากท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้รับการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะสุ

รวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ในตําแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตลอด

ระยะเวลา 16 สัปดาห์ คณะผูจ้ดัทาํได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทาํงานในแผนก F&B ในห้องอาหาร

พระยา คิทเช่น ในการทาํงานส่วนของบาร์ไดท้าํคอ็กเทล และนํ้ าผลไมต่้าง ๆ ในกบัลูกคา้นั้น นํ้ าแค

รอทคือนํ้ าผลไม้ท่ีลูกค้านิยมมาก จึงให้มีกากแครอทจาํนวนมากทาง ดังนั้ นจึงได้จดัทํารูปเล่ม

โครงงาน สครับสมุนไพรขัดผิวจากกากแครอท เป็นการนําเอาของท่ีถูกท้ิงเน่ืองจากคิดว่าใช้

ประโยชน์ไม่ไดแ้ลว้นาํกลบัสร้างเป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยทาํของชาํร่วยแจกให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

ซ่ึงรายละเอียดและขอ้มูลขั้นตอนการทาํทั้งหมดไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 

         กระบวนการผลิตสครับ โดยนํากากแครอทท่ีเก็บจากเคร่ืองเคร่ืองคั้นนํ้ าผลไม้ภายใน

โรงแรมแมริออท เดอะ สุรวงศ ์ ในวิธีดาํเนินการทาํโครงงานการผลิตมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ 

1. กากแครอท 

2. มะขามเปียก 

3. ขมิ้น 

4. เกลือ 

5. นํ้าผึ้ง 

6. ทพัพี 

7. ภาชนะสาํหรับผสมสครับ 

8. ภาชนะสาํหรับใส่สาํหรับใส่สครับ 

9. ชอ้นโต๊ะ 

10. ป้ายสต๊ิกเกอร์ 

 

 

 

 

 



47 
 

4.2 การเตรียมกากแครอท 

            4.2.1 เตรียมเก็บกากแครอท โดยเก็บการเคร่ืองคั้นนํ้ าผลไม้ภายในห้องอาหารพระยา            

คิทเช่น ในตอนแรกกากแครอทท่ีไดม้าจะมาลกัษณะท่ียงัมีนํ้ าเหลืออยู่นาํมาบีบเอานํ้ าออกให้มาก

ท่ีสุด 

 
 

รูปท่ี 4.1  กากแครอทท่ีไดจ้ากเคร่ือง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 กากแครอทท่ีบีบนํ้าออกแลว้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 
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           4.2.2 เตรียมภาชนะสําหรับผสม นํากากแครอทท่ีบีบนํ้ าแลว้ใส่ลงแลว้ 200 กรัม ตามด้วย

ขมิ้น 10 กรัม นํ้ามะเปียก 45 กรัม นํ้าผึ้ง 30 กรัม เกลือบริโภค 100 กรัม เพื่อผสมกากแครอทให้เป็น

เน้ือเดียวกนั 

 
 

รูปท่ี 4.3 ใส่ขมิ้น 10 กรัม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 ใส่นํ้ามะขามเปียก 45 กรัม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 
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รูปท่ี 4.5 ใส่นํ้าผึ้ง  30 กรัม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 ใส่เกลือบริโภค 100 กรัม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 
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รูปท่ี 4.7 ผสมส่วนผสมทุกอยา่งใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 

 

     4.2.3 เม่ือผสมส่วนประกอบทุกอย่างเขา้กนัแลว้ให้นาํสครับใส่ลงไปในภาชนะท่ีเตรียมไว ้

แลว้ปิดฝาใหแ้น่น ตกแต่งภาชนะดว้ยป้ายสติกเกอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 4.8 สครับท่ีใส่ภาชนะและติดสติกเกอร์แลว้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 



51 
 

4.3 ตารางต้นทุน 

ตารางท่ี 4.1 ตารางตน้ทุนสครับขดัผิวสมุนไพรจากกากแครอท 

รายการ วัตถุดิบ หน่วย จํานวน ต้นทุน 

1 กากแครอท กรัม 200 - 

2 มะขามเปียก กรัม 45  75 บาท 

3 ขมิ้นชนั กรัม 10  22 บาท 

4 นํ้าผึ้ง กรัม 30  130 บาท 

5 เกลือบริโภค กรัม 100  14 บาท 

รวม 241 บาท 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงต้นทุนต้นทุนของสครับขัดผิวสมุนไพรจากกากแครอท พบว่า 

ตน้ทุนของสครับขดัผิวสมุนไพรจากกากแครอท คือ 241บาท ต่อคร้ังท่ีทาํ 

 

4.4 สรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน 

จากการทาํแบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของ พนกังานและ

ลูกค้าของห้องอาหารพระยาคิทเช่น โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์  จาํนวน 30 คน  

เก่ียวกบัการผลิต “สครับขดัผิวสมุนไพรจากกากแครอท” ทางคณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล

และแปรความหมายตามลาํดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั เพศ , อาย ุ 

โดยใช้ค่าร้อยละและการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ พนักงานและลูกคา้ของห้องอาหารพระยา       

คิทเช่น โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์ เก่ียวกบัการผลิต “สครับขดัผิวสมุนไพรจากกาก

แครอท” โดยใช้ค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม และคาํนวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow มี

ผลดงัน้ี 

การหาค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละขอ้ หาไดโ้ดยการเฉล่ียจากค่านํ้ าหนกัของขอ้มูลท่ีได ้

เพราะข้อมูลท่ีได้มีค่านํ้ าหนักต่างกัน จึงต้องใช้สูตรจากการคํานวณทางสถิติ คือ  mean x =              

(w1 x1 +w2 x2 +w3 x3 +...+wn xn)/n 
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4.4.1 ข้อมูลท่ัวไปสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลทัว่ไปสาํหรับผูต้อบแบบสอบถามแสดงดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามดา้นเพศ  เพศหญิง มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.33  และ

เพ ศชาย ร้อยละ 36.70 จากผู ้ตอบแบบ สอบถามทั้ งหมดจํานวน 30 คน   ด้านอายุ  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 30-35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.33  อายุ 40-45 ปี คิด

เป็นร้อยละ 33.30 ท่ีเหลืออีกไดแ้ก่  อายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอายุ 20-25 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 13.33  ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 คน  

 

จากการทําผลิตภัณ ฑ์  “สครับขัดผิวสมุนไพ รจากกากแครอท” ได้มีการทดสอบ

ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์“สครับขดัผิวสมุนไพรจากกากแครอท” เพื่อทาํการประเมินความพึง

พอใจ โดยใชเ้กณฑก์ารหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ

ผลิตภณัฑ์ “สครับขดัผิวสมุนไพรจากกากแครอท” โดยใช้เกณฑ์การ ประเมินดงัต่อไปน้ี (วิเชียร 

เกตุสิงห์, 2538)    

 

 

 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

11 

19 

 

36.70 

63.30 

รวม 30 100.00 

อายุ 

     20-25 ปี 

     30-35  ปี 

     40-45  ปี 

     50 ปีขึ้นไป 

 

4 

10 

10 

6 

 

13.33 

33.33 

33.33 

20.00 

รวม 30 100.00 



53 
 

การหาค่าเฉลีย่ (Mean)   

           =  

 

เม่ือ  (เอก็ซ์บาร์) คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

                        คือ ผลบวกของขอ้มูลทุกค่า 

                                   คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สูตรท่ี 1       

 

 

เม่ือ   S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                    คือ ขอ้มูล ( ตวัท่ี 1,2,3...,n) 

                    คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

                  คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

เกณฑ์การแปรผล 

4.50 – 5.00    มากท่ีสุด  

 3.50 – 4.49    มาก 

 2.50 – 3.49    ปานกลาง  

 1.50 – 2.49    นอ้ย  

 1.00 – 1.49    นอ้ยท่ีสุด 
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4.4.2 ผลการประเมิน “สครับขัดผิวสมุนไพรจากกากแครอท” 

  1) ด้านความสวยงามของผลติภัณฑ์ 

     ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจระดบัมาก 

คิดเป็นร้อยละ 20.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.9 

 
 

รูปท่ี 4.9 ดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 

 

2) ด้านกลิน่ของผลติภัณฑ์ 

    ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านกล่ินของผลิตภัณฑ์ พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิด

เป็นร้อยละ 20.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.10 

 
รูปท่ี 4.10 ดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 

80%

20%

ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

80%

20%

ด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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  3) ด้านสามารถทําความผิว 

                  ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านสามารถทําความสะอาดผิว พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.00 มีความพึงพอใจระดบัมาก 

คิดเป็นร้อยละ 17.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.11 ดา้นสามารถทาํความสะอาดผิว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 

 

4) ด้านการระคายเคืองผิว 

     ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านการระคายเคืองผิว พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.00 มีความพึงพอใจระดับมาก         

คิดเป็นร้อยละ 23.00จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.12 

 
 

รูปท่ี 4.12 ดา้นการระคายเคืองผิว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 

77%

23%

ด้านการระคายเคืองผิว

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

83%

17%

ด้านสามารถทาํความสะอาดผิว

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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5) ด้านความชอบโดยรวม 

       ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความชอบโดยรวม  พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.00 มีความพึงพอใจระดับมาก        

คิดเป็นร้อยละ 17.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.13 

 
 

 

รูปท่ี 4.13 ดา้นความชอบโดยรวม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

ด้านความชอบโดยรวม

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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4.4.3 การประเมินความพงึพอใจผลติภัณฑ์“สครับขัดผิวสมุนไพรจากกากแครอท” 

 จากการประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์“สครับขดัผิวสมุนไพรจากกากแครอท” 

ดงัตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าความพึงพอใจ  

คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ค่าเฉลีย่ 
𝑋𝑋 �   

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ 

พงึพอใจ 

1.ดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

2.ดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์ 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

3.ดา้นสามารถทาํความสะอาดผิว 4.83 0.37 มากท่ีสุด 

4.ไม่ระคายเคืองผิว 4.77 0.42 มากท่ีสุด 

5.ดา้นความชอบโดยรวม 4.83 0.37 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.3 ความพึงพอใจผลิตภณัฑ์“สครับขดัผิวสมุนไพรจากกากแครอท” พบว่า

คุณลกัษณะดา้นสามารถทาํความสะอาดผิว มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.83 คะแนน  ซ่ึงมีความ

พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑมี์คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 

4.80 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์มีคะแนนความพึงพอใจ

เฉล่ีย 4.80 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไม่ระคายเคืองผิว มีคะแนนความพึงพอใจ

เฉล่ีย 4.77 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด และดา้นความชอบโดยรวม มีคะแนนความ

พึงพอใจเฉล่ีย 4.83 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 – 6 ธันวาคม 2562 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในฝ่าย แผนกF&B (Food and Beverage Service) โรงแรมแบงค๊อก 

แมริออท เดอะ สุรวงศ ์(Bangkok Marriott The Surawongse) คณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํโครงงาน สครับ

สมุนไพรขดัผิวจากกากแครอท (Herbal scrub from corrot scraps) โดยกาํหนดวตัถุประสงคเ์พื่อนาํ

กากแครอทมาทาํเป็นสครับโดยมีขอบเขตดา้นประชากร คือ พนกังานและลูกคา้ของหอ้งอาหารพระ

ยาคิทเช่น โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์  ทางคณะผูจ้ดัทาํได้ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

คิดคน้การทาํสครับ จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของกากแครอทซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากมาย 

สามารถนาํมาขดัผิว ซ่ึงถือเป็นการนาํมาสร้างประโยชน์และสามารถเพิ่มมูลค่าของกากแครอทและ

ยงัเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับทางโรงแรม โดยหลังการดําเนินงานเสร็จส้ิน ทางห้องอาหาร

สามารถนาํแนวทางไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อไปได ้

 

5.1.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ “สครับขัดผิวสมุนไพรจากกาก          

แครอท” 

  จากผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์“สครับขัดผิวสมุนไพรจากกาก         

แครอท” พบว่าคุณลักษณะด้านสามารถทาํความสะอาดผิว มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.83 

คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑมี์คะแนน

ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.80 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ด้านกล่ินของผลิตภณัฑ์ มี

คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.80 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไม่ระคายเคืองผิว มี

คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.77 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด และดา้นความชอบ

โดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.83 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

 

 5.1.3 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  -  กากแครอทเน่าเสียไว  

  -  ในส่วนผสมของสครับมีส่วนผสมท่ีค่อนขา้งเก็บรักษาไดไ้ดไ้ม่นาน 
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 5.1.4 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการแก้ไข 

  -  เม่ือเก็บกากแครอทแลว้ ควรทาํสครับทนัที เพื่อไม่ใหก้ากแครอทเน่าเสียไว 

  -  เม่ือผสมส่วนประกอบต่าง ๆแลว้ ควรแช่เยน็ เพื่อเก็บรักษาสครับไดน้านขึ้น 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  -  ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการทาํงานต่าง ๆของการทาํงานหลงัจากการท่ีไดเ้ขา้รับการ

ฝึกงานในหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายทาํให้ไดท้ราบถึงกระบวนการทาํงาน บทบาท หน้าท่ี และ

ความสาํคญัของการทาํงานร่วมกบัแผนกอ่ืน 

  -  ไดเ้รียนรู้หลกัการบริการท่ีดี การบริการดว้ยความเต็มใจ ทกัทายผูใ้ชบ้ริการก่อน

เสมอ มีรอยยิม้ท่ีจริงใจพร้อมบริการ 

  -  ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ระบบการทาํงานใน

องคก์ร   

                           -  พฒันาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมัน่ใจในการทาํงาน การกลา้แสดงออก และ

การแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

  -  ฝึกใหมี้ความขยนั อดทนในการทาํงาน 

  -  ฝึกฝนใหเ้ป็นคนท่ีมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีมากยิง่ขึ้น  

  -  ไดเ้พิ่มทกัษะการใชภ้าษาต่างๆ 

  -  ไดเ้รียนรู้ความแตกต่างวฒันธรรมของผูใ้ชบ้ริการ 

  -  มีความละเอียด รอบคอบ ต่อการทาํงานมากยิ่งขึ้น ตรวจความเรียบร้อยของงาน

และเอกสารอยูเ่สมอ  

  -  ไดรู้้หลกัการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ท่ีดี 

  -  ไดฝึ้กการวางแผนงานล่วงหนา้ เตรียมความพร้อมในการบริการเสมอ 

  -  สามารถนาํประสบการณ์จากการฝึกงานไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัได ้

                           -  ไดเ้ตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะจบการศึกษาและเขา้สู่ช่วงเวลาในการทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบเจอของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  -  การใช้ทักษะด้านภาษา เน่ืองจากผูท่ี้มาใช้บริการบางท่านไม่สามารถส่ือสาร

ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษได ้
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  -  การส่ือสารภายในองค์กรไม่มีความสมํ่าเสมอ จึงส่งผลให้การดาํเนินงานไม่

เป็นไปตามการวางแผนงานท่ีถูกตอ้ง 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 -  เตรียมความพร้อมในดา้นทกัษะการพูด อ่าน เขียนอยา่งสมํ่าเสมอ  

 -  เร่ืองการส่ือสารระหวา่งพนกังานฝึกงาน และองคก์รท่ีชดัเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาใน

การปฎิบติังานสหกิจศึกษา เพราะในบางคร้ังการส่ือสารท่ีชดัเจนแลว้ แต่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล

ในภายหลงัจะทาํใหย้ากต่อการแกไ้ข 

  - ตวัสครับควรมีการแต่งกล่ินท่ีเหมาะสมกบัแต่ละเช้ือชาติ เช่น คนยโุรปควรใชก้ล่ินอโรมา 

คนเอเชียควรใชก้ล่ินสมุนไพร 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถาม 

ความพงึพอใจของพนักงานและลูกค้าที่มีต่อ “สครับขัดผิวสมุนไพรจากกากแครอท” 

คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการทาํโครงงานวิจยัให้สําเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์ทางผูจ้ดัทาํใคร่ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม ดว้ยขอ้มูลตามความ

จริง (ขอ้มูลจากแบบสอบถามนั้นจะถูกเก็บเป็นความลบัเพื่อใช้ประโยชน์ในงานวิจยัน้ีเท่านั้ น) 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

1. เพศ  

    1.  ชาย      2.  หญิง 

2. อาย ุ

    1. 20-25  ปี      2. 30-35 ปี 

    3. 40-45 ปี     4. 50 ปีขึ้นไป 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้าของห้องอาหารพระยา คิทเช่น โรงแรม แบงค็อก    

แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ท่ีมีต่อ “สครับขัดผิวสมุนไพรจากกากแครอท”  

คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “ระดบัความพึงพอใจ” 

 ความคิดเห็นเพิม่เติม 

.............................................................................................................................................................  

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 

 

คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยท่ีสุด 

(1) 

1. ดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ ์      

2. ดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์      

3. ดา้นการทาํความสะอาดผิว      

4. ไม่ระคายเคืองผิว      

5. ความชอบโดยรวม      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพของคณะผู้จัดทําขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปภาพของคณะผูจ้ดัทาํขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 
 

ภาพอาจารยท่ี์ปรึกษามาตรวจเยีย่มสหกิจศึกษา 

 

 
 

ภาพนกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) แผนก F & B 

 



 

 
 

ภาพการอบรมไวน์ 

 

 
 

ภาพการทาํสตอเบอร่ีสมูทต้ี 

 



 

 
 

ภาพการทาํความสะอาดกล่องใส่นํ้าตาล 

 

 
 

ภาพการเติมนํ้าตาล 



 

 
 

ภาพการ Food  Panel ( การอบรมการแนะนาํอาหาร ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสัมภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษา 

  

ภาพพนกังานท่ีปรึกษา (คณุณฐันรี  กองบญุ) 

 

                        ข้อดีของนกัศึกษาฝึกงาน คือ 

 มนุษยสั์มพนัธ์ดี เขา้กบัพ่ีๆพนกังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 มีความกระฉบักระเฉง ทาํงานรวดเร็ว 

 เรียนรู้งานเร็ว 

 มีความอยากรู้อยากเห็นในดา้นการทาํงาน เน้ืองาน รายละเอียดของงาน 

 ตั้งใจทาํงาน ขยนั 

 มีความเฉลียวฉลาด รู้ทนัสถานการณ์ และปรับใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

                     ส่ิงท่ีต้องพฒันาเพิม่ขึน้ 

 ดา้นภาษาองักฤษ  

 ดา้นการเขา้หาลูกคา้ พูดคุยกบัผูใ้ชบ้ริการ 

 ดา้นการรับเมนู A LA CART (ให้คล่องกว่าเดิม) 

 การจดัเตรียมหนา้โต๊ะให้รวดเร็วมากขึ้น 

 

 

                                                                                                ………………………………………………  พนักงานท่ีปรึกษา 

                                                                                                          ( ค ุณ ณัฐนรี กองบุญ ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัยอ่ 

                  โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์

(Bangkok Marriott The Surawongse) เป็นโรงแรม

แห่งแรกในเครือแมริออทท่ีเ ปิดให้บริการทั้ ง

ห้องพกัและอพาร์ทเม้นท์ ออกแบบห้องเพ่ือตอบ

โ จ ท ย์ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ ก า ร

ประชุมสัมมนา (MICE) และการบริการห้องอาหาร

สไตลบ์ุฟเฟ่ต์ท่ีมีอาหารหลากหลายของห้องอาหาร

พระยา คิทเช่น ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติให้ความสนใจมาใชบ้ริการรับประทาน

อาหารท่ีโรงแรมเป็นจํานวนมาก นํ้ าแครอทเป็น

เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของอาหารม้ือเชา้ ซ่ึง

ในการคั้นนํ้าแครอทแต่ละคร้ังย่อมทาํให้เกิดกากแค

รอทส่วนใหญ่จะถูกนาํไปทิ้ง 

               ทางคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญั

ของกากแครอท จึงนํามาจัดทํา เ ป็นโครงงาน  

“สครับสมุนไพรขดัผิวจากกากแครอท” (HERBAL 

SCRUB FROM CARROT SCRAPS) เ พ่ื อ ใ ห้

โรงแรมสามารถนําผลิตภัณฑ์จากกากแครอทไป

ประยกุตใ์ชภ้ายในโรงแรมได ้

 

คาํสาํคญั:  สครับ,สมุนไพร,กากแครอท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

               Bangkok Marriott Hotel The Surawongse 

is the first hotel Marriot hotel chain that offers both 

hotels and apartments in which rooms were 

designed in accordance to Meetings, Incentive 

Travel, Convention, Exhibition (MICE) and a 

buffet style restaurant that offers a variety of food 

in Phraya Kitchen, gaining interests from both Thai 

and Foreign customers. Carrot Juice is the most 

popular drink to have for breakfast, in order to get 

carrot juice, there are lots of carrot scraps to be 

discarded.The authors have seen the importance of 

the carrot scraps therefore, organized this project, 

“Herbal Scrub from Carrot Scraps” for hotels to 

apply use within the hotel.  

 

Keywords: Scrub, Herbal, Carrot Scraps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สครับสมุนไพรขัดผิวจากกากแครอท 

HERBAL SCRUB FROM CARROT SCRAPS 

สาลิกา  นาพงษ์, กนกประภา  สมนึก 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : Sal_nap@siam.edu, Kanokprapha.som.siam.edu 
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ความเป็นมาและความสําคัญ 

โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์  

(Bangkok Marriott The Surawongse)  เป็นโรงแรม

ในเครือของแมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

(Marriott International, Inc.) ถือเป็นบริษัทธุรกิจ

โรงแรมรายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็น

โรงแรมในเครือแมริออทแห่งแรกในประเทศไทย 

ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์มีความสะดวกสบายในการ

เดินทาง ท่ีตั้งโรงแรมอยู่ใกลก้บัรถไฟฟ้าสถานีช่อง

นนทรีทางโรงแรมมีการนําเสนอห้องพกัระดับ 5 

ดาว ประกอบด้วยห้องพักและอพาร์ท เม้นท์

ออกแบบในสไตลโ์มเดิร์น ตกแต่งดว้ยโทนสีเอิร์ธ 

นอกจากน้ี ทางโรงแรมยงัมีการออกแบบสถานท่ี

เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจการ

ประชุมสัมมนา (MICE) และการจดัเล้ียงดว้ย 

                  แ ผ น ก  F&B ห รื อ  Food and Beverage 

Service เป็นแผนกท่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึง

แผนกน้ีเป็นการให้บริการท่ีมีโอกาสติดต่อกบัลูกคา้

โดยตรง การบริการหรือวิธีเสิร์ฟมีความสําคญัมาก

ไม่น้อยไปกว่ารสชาติหรือคุณภาพของอาหาร ทั้ง

สองอย่างจึงต้องดีควบคู่กันไป  คือรสชาติของ

อาหารท่ีดี และบริการท่ีดีดว้ย ห้องอาหารนั้นจึงจะ

เป็นท่ีพอใจของลูกค้า แผนก F&B ในโรงแรมมี

ห้องอาหาร 2 ห้อง คือ  1. ห้องอาหารพระยา คิทเช่น 

เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ไทยแทท่ี้รู้จกักนัเป็นอย่างดี

ในกรุงเทพฯ นาํสูตรอาหารท่ีถูกลืมเลือนมาจากรุ่น

สู่รุ่นโดยใช้วตัถุดิบในทอ้งถ่ินตามฤดูกาลทั้งหมด

สร้างขึ้นจากความทรงจาํในวยัเด็กของพ่อครัวดว้ย

ปฏิสัมพนัธ์บนโต๊ะส่วนตัว ไม่สําคญัว่าจะเป็นม้ือ

เ ช้ า  ม้ื อ ก ล าง วัน  ห รื อ ม้ื อ คํ่ า  2. Yao Restaurant 

ให้บริการอาหาร จีนกวางตุ้งและเซ่ียงไฮ้แบบต้น

ตาํรับ มีขั้นตอนการเสิร์ฟชาแบบพิเศษ ห้องอาหาร

ตกแต่งแบบจีนร่วมสมยั 

          แครอท เป็นผลไมสี้ส้มท่ีมีสาร เบตาเเคโร

ทีน วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินอี และ

วิตามินซี ซ่ึงเป็นสารท่ีผิวของคนเราตอ้งการมาใช้

เพ่ือช่วยสร้างและบาํรุงเซลล์ผิวท่ีเส่ือมสภาพแลว้ 

การช่วยเอาเซลล์ผิวท่ีตายแล้วออกไป รวมถึงขจัด

คราบความสกปรกต่าง ๆ และกอ้นไขมนัท่ีอุดตนัอยู่

ในรูขุมขนออกไป ทาํให้ผิวเรียบเนียน กระจ่างใส 

และดูมีสุขภาพดี  

             จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในโรงแรม 

แผนก  F&B ในตําแหน่ง Drink runner ได้พบว่า

ภายในบาร์ท่ีห้องอาหารพระยา คิทเช่น นํ้ าแครอท

คั้นสดเป็นนํ้าผลไมย้อดนิยมของผูท่ี้มาใชบ้ริการ ทาํ

ให้เกิดกากแครอทจาํนวนมากซ่ึงถูกนาํไปทิ้ง คณะ

ผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์และความสําคญัของ

กากแครอทจึงไดจ้ดัทาํเป็นสครับสมุนไพรจากกาก

แครอท เ พ่ือให้โรงแรมสามารถนําผลิตภัณฑ์

ดงักล่าวไปใชใ้นการแจกเป็นของชาํร่วยให้แก่ลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการ 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

                  เพ่ือจดัทาํสครับสมุนไพรขดัผิวจากกาก

แครอท  

ขอบเขตของโครงงาน  

 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

                               ห้ อ ง อ า ห า ร พ ร ะ ย า  คิ ท เ ช่น 

โรงแรม แบงคอ็ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์ (Bangkok 

Marriott Hotel The Surawongse) 

                 ขอบเขตดา้นประชากร 

                              พ นั ก ง า น แ ล ะ ลู ก ค้ า ข อ ง

ห้องอาหารพระยา คิทเช่น โรงแรม แบงค็อก แมริ

ออท เดอะ สุรวงศ์  (Bangkok Marriott Hotel The 

Surawongse) 

       ขอบเขตดา้นเวลา 

                           เ ร่ิมตั้ งแต่  19 สิงหาคม 2562 ถึง       

6 ธนัวาคม 2562  รวมทั้งหมด  16 สัปดาห์ 



 

               ขอบเขตดา้นเอกสาร, ขอ้มูล  

                           สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  

http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

                โรงแรมสามารถนาํผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไป

ใช้ในการแจกเป็นของชําร่วยให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้

บริการ 

 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน  

สถานท่ีดาํเนินงาน : โรงแรมแบงค็อก แม

ริออท เดอะสุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The 

Surawonge)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

          จากท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้รับการฝึกปฏิบติั

สหกิจศึกษาท่ีโรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะสุ

ร วง ศ์  ( Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) 

ในตําแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตลอด

ระยะเวลา 16 สัปดาห์ คณะผู ้จัดทําได้เรียนรู้ถึง

กระบวนการทาํงานในแผนก F&B ในห้องอาหาร

พระยา คิทเช่น ในการทาํงานส่วนของบาร์ได้ทาํ

ค็อกเทล และนํ้ าผลไมต้่าง ๆ ให้กบัลูกคา้นั้น นํ้ าแค

รอทถือเป็นนํ้าผลไมท่ี้ลูกคา้นิยมมาก จึงให้มีกากแค

รอทจํานวนมากทาง ดังนั้ นจึงได้จัดทํารูปเล่ม

โครงงาน สครับสมุนไพรขดัผิวจากกากแครอท เป็น

การนาํเอาของท่ีถูกทิ้งเน่ืองจากคิดว่าใช้ประโยชน์

ไม่ได้แล้วนํากลบัมาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยทาํ

ของชําร่วยแจกให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ซ่ึง

รายละเอียดและข้อมูลขั้นตอนการทาํทั้งหมดได้

รวบรวมไว ้ดงัน้ี 

         กระบวนการผลิตสครับสมุนไพรขดัผิว

จากกากแครอท โดยนาํกากแครอทท่ีเก็บจากเคร่ือง

เคร่ืองคั้นนํ้ าผลไมภ้ายในโรงแรมแมริออท เดอะ สุ

รวงศ์  ในวิธีดําเนินการทําโครงงานการผลิตมี

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางตน้ทุนสครับขดัผิวสมุนไพรจากกากแครอท 

รายการ วัตถุดิบ หน่วย จํานวน ต้นทุน 

1 กากแครอท กรัม 200 - 

2 มะขามเปียก กรัม 45  75 บาท 

3 ขมิ้นชนั กรัม 10  22 บาท 

4 นํ้าผ้ึง กรัม 30  130 บาท 

5 เกลือบริโภค กรัม 100  14 บาท 

รวม 241 บาท 

 

แสดงค่าความพึงพอใจ 

 

 

 

 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
ค่าเฉล่ีย 
𝑋𝑋 �   

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

1.ดา้นความสวยงามของ

ผลิตภณัฑ์ 
4.80 0.40 มากท่ีสุด 

2.ดา้นกลิ่นของผลิตภณัฑ์ 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

3.ดา้นการทาํความสะอาดผิว 4.83 0.37 มากท่ีสุด 

4.ไม่ระคายเคืองผิว 4.77 0.42 มากท่ีสุด 

5.ดา้นความชอบโดยรวม 4.83 0.37 มากท่ีสุด 



 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้ งแต่วันท่ี 

วันท่ี  19 สิงหาคม 2562 – 6 ธันวาคม 2562 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในฝ่าย แผนกF&B 

(Food and Beverage Service) โรงแรมแบงค๊อก แม

ริ อ อ ท  เ ด อ ะ  สุ ร ว ง ศ์  ( Bangkok Marriott The 

Surawongse) คณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํโครงงาน สครับ

สมุนไพรขดัผิวจากกากแครอท (Herbal scrub from 

corrot scraps) โดยกาํหนดวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํกาก

แครอทมาทาํเป็นสครับโดยมีขอบเขตดา้นประชากร 

คือ พนักงานและลูกค้าของห้องอาหารพระยาคิ

ทเช่น โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์  

ทางคณะผูจ้ ัดทาํได้ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องคิดค้น

การทาํสครับ จึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของกาก

แครอทซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากมาย สามารถ

นาํมาขดัผิว ซ่ึงถือเป็นการนาํมาสร้างประโยชน์และ

สามารถเพ่ิมมูลค่าของกากแครอทและยงัเป็นการ

ช่วยลดต้นทุนให้กับทางโรงแรม โดยหลังการ

ดาํเนินงานเสร็จส้ิน ทางโรงแรมสามารถนาํแนวทาง

ไปประยุกต์ใช้พฒันาเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อไป

ได ้

 

กิตติกรรมประกาศ 

               การท่ีคณะผู ้จัดทําได้มาปฏิบัติงานใน

โครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมแบงค๊อก แมริออท 

เ ด อ ะ สุ ร ว ง ศ์  ( Bangkok Marriott Hotel The 

Surawongse) ตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 

6 ธันวาคม 2562ส่งผลให้คณะผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้

และประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

และการปฏิบติังาน สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้น

การประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับความ

ร่วมมือจาก โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์

ได้สอน ได้เ รียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบในการ

ทาํงานในแผนก จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี จากความ

ร่วมมือและ การสนบัสนุนจากหลายท่าน ดงัน้ี 

             1. คุณ ณัฐนรี  กองบุญ  ตาํแหน่ง Service 

Attendant 

             2. ดร.กฤป  จุระกะนิตย ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา

สหกิจศึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ท่ีได้

ให้คาํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํโครงงานคณะ

ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ี

มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการ

ทาํโครงงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้

การดูแลและให้ความเขา้ใจในชีวิตการทาํงานจริง 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ทีน้ีดว้ย 
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