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โรงแรม ลา เรซิ ดองซ์ บางกอก เป็ นโรงแรมที่มีมาตรฐานในการให้บริ การด้านห้องพัก
ห้องอาหาร และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ ทางผูจ้ ดั ทา ดด้ปิิ บตั ิสหกิจศึกษาในแผนกครัวและ
พบว่าวัตถุดิบที่เหลื อใช้ อาทิเช่ นพืช ผัก ต่างๆ เป็ นต้น จึงดด้นามาประยุกต์สร้างสรรค์จนเกิ ดเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ ึนมาในรู ปแบบของผงปรุ งรสจากผักรวมและดม่มีเนิ้อสัตว์เป็ นส่ วนผสมอีกด้วย ซึ่ ง
สามารถทานดด้ทุกกลุ่ม โครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อลดต้น ทุนและลดปริ มาณวัตถุดิบที่เหลือ
ใช้ภายในครัวของโรงแรม ลา เรซิดองซ์ บางกอก
จากนั้นดด้สารวจความเห็นโดยการทา แบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่า งคือ
พนักงานโรงแรม ลา เรซิ ดองซ์ บางกอก จานวน 30 คนเพื่อให้ทราบถึ งผลของโครงงาน โดยผล
การศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก กับรสชาติของผงปรุ งรสรสจากผัก
รวม กลิ่ นของผงปรุ งรสจากผักรวมสี ของผงปรุ งรสจากผักรวมความคิดสร้างสรรค์ของการทา ผง
ปรุ งรสจากผักรวม ความชอบโดยรวมของผงปรุ งรสจากผักรวม และผงปรุ งรสจากผักรวมนี้ ช่วยลด
ต้นทุ นวัตถุ ดิบของครั วดด้อย่างดี อย่างดรก็ตามระดับ คะแนนเฉลี่ ย ต่อความพึงพอใจทั้งหมดดด้
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 อยูใ่ นระดับมากที่สุด

คาสาคัญ : ผัก/ ผงปรุ งรส /วัตถุดิบ
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บทที1่
บทนำ

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็ นอุตสาหกรรมบริ การที่มีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ ว
อุตสาหกรรมนั้นเกิดจากความร่ วมมือของหลากหลายของธุ รกิจ เช่น ธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
ธุ รกิจขนส่ งธุ รกิจนาเที่ยว ธุ รกิจเสริ มความงามและสุ ขภาพ และธุ รกิจที่พกั โรงแรม เป็ นต้น
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศโลก
อันเนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศอย่างงมหาศาล อีกทั้งสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กบั ประชากรของประเทศอย่างทัว่ ถึงคุณภาพการให้บริ การเป็ นหัวใจสาคัญของความสาเร็ จใน
การดาเนิ นธุ รกิจโรงแรม ดังนี้คุณภาพของการบริ การถือเป็ นอาวุธสาคัญ ในการแข่งขัน เพราะ
นอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ดีแล้ ทาให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่อแลกกับบริ การที่เหนือกว่า
ยังเป็ นสิ่ งหนึ่งที่ทาให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อโรงแรม เพราะความภักดีเป็ นสิ่ งหนึ่งที่ก่อให้เกิดการ
ซื้ อซ้ า และอาจทาให้เกิดความซื้ อเพิ่มมากขึ้น ลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ไหวต่อราคาของคู่แข่งที่ต่ากว่า และ
นอกจากนี้ ยังเป็ นเรื่ องสาคัญในการโฆษณาให้ลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้บริ การด้วยการบอกต่อ ดังนั้น
ภาวะภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงของธุ รกิจโรงแรม และต้องอาศัยการบริ การที่เป็ นเลิศ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจมีความอยูร่ อดได้นานที่สุดซึ่ งบริ การที่เป็ นเลิศ
นั้น จะต้องขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่สาคัญที่สุด คือ ผูใ้ ห้บริ การ
ธุ รกิจโรงแรมประกอบไปด้วยหลายส่ วนงาน ได้แก่ งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม งานรักษา
ความปลอดภัย งานแม่บา้ น และอื่นๆ แต่ส่วนงานที่สาคัญที่สุดคือ งานบริ การส่ วนหน้า โรงแรม
ซึ่ งพนักงานบริ การส่ วนหน้าถือเป็ นบุคลากรที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการบริ การ พร้อมทั้งเป็ น
ตัวแทนภาพลักษณ์ของโรงแรมในการให้บริ การอย่างมีคุณภาพสร้างความประทับใจให้แก่
ผูร้ ับบริ การ
โรงแรมลา เรซิ ดองซ์ บางกอก เป็ นสถานประกอบการประเภทธุ รกิจโรงแรมระดับ3 ดาวและเป็ น
โรงแรมขนาดเล็กและมีร้านอาหารในโรงแรมเปิ ดให้ลูกค้าที่เข้าพักและไม่ได้เข้าพักมาใช้บริ การได้
อีกด้วยสร้างรายได้อีกทางให้กบั โรงแรม จึงทาให้เซฟเตรี ยมวัตถุดิบไม่ทราบจานวนของลูกค้าใน
แต่ละวัน การเตรี ยมวัตถุดิบอาหารทาให้เกิดข้อผิดพลาดและทาให้วตั ถุดิบเสี ยหายได้จาการไม่
ทราบจานวนลูกค้าที่จะเข้ามารับประทานอาหาร

1.2วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อลดต้นทุนให้กบั โรงแรมลา เรซิ ดองซ์ บางกอก
1.2.2 ลดปริ มาณวัตถุดิบที่เหลือใช้ภายในครัวโรงแรมลา เรซิดองซ์ บางกอก
1.3 ขอบเขตโครงงำน
1.3.1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การนาวัตถุดิบเหลือใช้ภายในครัว ได้แก่ ผักต่างๆ มา สร้างสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
สามารถทดแทนผงปรุ งรสของครัว โรงแรมลา เรซิดองซ์ บางกอก
1.3.2. ขอบเขตด้านพื้นที่
แผนกครัวโรงแรมลา เรซิ ดองซ์ บางกอก
1.3.3. ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ กลุ่มคน ครอบครัว เพื่อนและพนักงานภายใน โรงแรมลา เรซิ ดองซ์ บางกอก
จานวน 30คน
1.3.4. ขอบเขตด้ ำนเวลำ
13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
1.4. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายวัตถุดิบให้กบั ทางโรงแรม โรงแรมลา เรซิ ดองซ์ บางกอก
1.4.2. ทาให้วตั ถุดิบที่เหลือใช้นากลับมาทาประโยชน์โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
1.4.3. ลดปริ มาณขยะหรื อของเหลือใช้ภายในครัว และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
การจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา เรื่ อง ผงปรุ งรสผักรวม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
การศึกษาความหมายของผงปรุ งรสผักรวม ดังนั้นผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงมีการทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ดังนี้
2.1 แครอท
2.2 กะหล่าปลี
2.3 ผักชี
2.4 ตะไคร้
2.5 พริ กไทยขาว
2.6 กระเทียม
2.7 เกลือ
2.8 น้ าตาลทรายขาว
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แครอท

รู ปที่ 2.1 แครอท
ที่มา: https://sukkaphap-d.com

2.1.1ความเป็ นมาแครอท
แครอท (Carrot) เป็ นพืชผักที่รับประทานหัว เป็ นผักที่นิยมนามารับประทานมากชนิ ด
หนึ่ ง เนื่ องจากมีรสหวาน กรอบ อุดมด้วยสารอาหารหลายชนิ ด โดยเฉพาะสารเบต้าแคโรทีนที่พบ
มากในหัวแครอทที่เป็ นสารระสาคัญสาหรับการสังเคระห์วิตามินเอให้แก่ร่างกายแครอท สามารถ
นามาประกอบอาหารได้ห ลายอย่า ง อาทิ รั บ ประทานสดในสลัด ต้ม จื ด ต้ม ซุ บ ส้ ม ต า ผัด กับ
เนื้ อสัตว์ ใช้เป็ นส่ วนผสมในการทาขนมเค้ก ขนมหวาน หรื อเพื่อแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่ น
แครอทอบแห้ ง แครอทบรรจุ ก ระป๋ อง แครอทแช่ แ ข็ ง แครอทกวน แครอทดอง และการใช้
ประโยชน์รูปแบบอื่ นๆ เช่ น เป็ นส่ วนผสมในตารับยาจีนในการรักษาโรคต่างๆ ได้แก่ ความดัน
โลหิ ตสู ง โรคตาบอดกลางคืน ไอเรื้ อรัง ท้องผูก รวมถึงเป็ นอาหารสุ ขภาพสาหรับผูป้ ่ วยโดยการคั้น
น้ ารับประทาน
แครอท มีชื่อวิทยาศาสตร์ Daucus carota var sativar ชื่ อไทย คือ หัวผักกาดแดง อยูใ่ น
ตระกูลพาสเล่ย ์ (Parsley) หรื อ อัมเบลลิเฟอรี (Umbeliferae) เช่นเดียวกับ ผักชี ผักชีฝรั่ง และคื่นฉ่ าย
เป็ นต้น แครอทมีถ่ินกาเนิ ดในแถบเอเซี ยกลางถึงเอเซี ยตะวันตก ต่อมาถู กนาเข้ามาปลู กเข้าไปใน
ยุโรป และประเทศจี น โดยแครอทในระยะแรกมีหัวสี แดงถู กนามาใช้เป็ นพืชสมุนไพร และเริ่ ม
นามาประกอบอาหารในศตวรรษที่ 20 ปั จจุบนั นิ ยมปลูกหัวสี เหลื องออกส้มหรื อสี ส้ม ขึ้นอยู่กบั
ความนิ ยมของตลาด เนื้ อแครอทจะค่อนข้างแข็ง มีรสหวาน และมีหลายสี ตั้งแต่สีส้ม สี แดง ไป
จนถึงสี เหลือง เนื่องจากมีวตั ถุพวกแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ที่เป็ นสารใช้สาหรับการสังเคราะห์
วิตามินเอในปริ มาณมาก ส่ วนแครอทป่ าในอาฟกานิสถานอาจมีสีหวั สี ม่วง สี ขาว หรื อเหลือง
2.1.2 ประโยชน์ ของแครอทในด้ านต่ างๆ










ช่วยลดความเสี่ ยงจากการเกิดโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลว
ช่วยบารุ งและรักษาสายตา รักษาโรคตาฟาง และต้อกระจก
ช่วยย่อยอาหาร และช่วยแก้และบรรเทาท้องผูก
แครอท สรรพคุณใช้เป็ นยาขับปัสสาวะ
ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสู ง
ช่วยรักษาระดับน้ าตาลในเลือด
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในระบบไหลเวียนของเลือด
ช่วยบารุ งเซลล์ผวิ หนัง
ประโยชน์ของแครอท ช่วยบารุ งเส้นผม

 ช่วยรักษาฝี แผลเน่าต่างๆ
 ใช้ทาเป็ นน้ าผลไม้เพื่อสุ ขภาพหรื อ น้ าแครอท หรื อนามาทาเป็ น เค้กแครอท
 ใช้เป็ นส่ วนผสมในเครื่ องสาอางบางชนิด เช่น สบู่แครอท ช่วยบารุ งสุ ขภาพผิว ให้
สดใสเปล่งปลัง่
 ช่วยป้ องกันเซลล์ผวิ ไม่ให้ถูกทาลายได้ง่าย จากมลภาวะแสงแดดต่างๆ
 ช่วยเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
 ช่วยบารุ งกระดูก ฟัน เหงือก เล็บ ให้แข็งแรงยิง่ ขึ้น
 มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ งมีส่วนช่วยในการชะลอวัย และการเกิดริ้ วรอยแห่งวัย
 รู ปแครอทช่วยสร้างสร้างภูมิตา้ นทานโรคของร่ างกายให้แข็งแรงยิง่ ขึ้น

2.1.3 พันธุ์ของแครอทไทยทีน่ ิยม

รู ปที่ 2.2 แครอทพันธุ์หงส์แดง
ที่มา : https://sukkaphap-d.com

พันธุ์หงส์ แดง (New Kuruda) จัดอยู่ในสายพันธุ์แชนทาเน่ เป็ นพันธุ์ที่นิยมปลู กมาก มี
ลักษณะหัวอ้วน รู ปกรวย ขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวได้มากกว่า 15 เซนติเมตร ขึ้นไป
น้ าหนักเฉลี่ย 250 กรัม ชอบดินร่ วนปนทราย ปลูกได้ตลอดปี อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 80-100
วัน

รู ปที่ 2.3 แครอทพันธุ์มินิเอ็กซ์เพรส
ที่มา: https://sukkaphap-d.com

พันธุ์มินิเอ็กซ์เพรส (Mini Express) จัดอยูใ่ นสายพันธุ์เบบี้แครอท หัวมีขนาดเล็ก
เรี ยวยาว ขนาด ประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร ปลูกได้ตลอดปี
ชอบดินร่ วนปนทราย ปลูกได้ตลอดปี อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 60-90 วัน

2.2. กะหลา่ ปลี

รู ปที่ 2.4 กระหล่าปลี
ที่มา: https://www.posttoday.com

กะหล่ าปลี เป็ นผักที่อยู่ในตระกูล Cruciferae มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Brassicaoleracea var.
capitata Linn. แหล่งกาเนิดดั้งเดิมของกะหล่าปลี อยูใ่ นแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ต่อมาได้มีผนู ้ าเข้า
มาเผยแพร่ ทว่ั ทวีปยุโรป และอเมริ กา จนกระทัง่ เข้าสู่ ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2470 ซึ่ งในขณะนั้นคน
ไทย ได้เริ่ มรู ้ จกั กะหล่ าปลี บา้ งแล้ว โดยครู โรงเรี ยนเกษตรในสมัยก่อนเป็ นผูน้ าเข้ามาปลูก พบว่า

ได้ผลดีในฤดูหนาวของภาคเหนือและภาคอีสาน เช่น จังหวัด เชียงใหม่ อุดรธานี เลย เป็ นต้น ต่อมา
ปี พ.ศ. 2481 ปรากฎว่า ได้รับ ความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคอย่า งกว้า งขวาง จึงได้มีการเผยแพร่ ออกสู่
เกษตรกรผู ้ป ลู ก มากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามฤดู ป ลู ก กะหล่ า ปลี ย งั คงท ากัน เฉพาะฤดู ห นาวเท่ า นั้น
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2505 ได้มีความพยายามปลู กผักนอกฤดู มากขึ้ น ประกอบกับการค้นคว้าและ
พัฒนาพันธุ์ พืชมี ความก้าวหน้ามากขึ้น ทาให้มีกะหล่ าปลีพนั ธุ์ทนร้ อนซึ่ งเหมาะกับสภาพอากาศ
ของประเทศไทย ปั จจุ บ นั จึ ง สามารถปลู ก กะหล่ า ปลี ได้ทุ ก ฤดู ก าลและทัว่ ทุก ภาค จะเห็ นได้ว่า
กะหล่าปลีมีจาหน่ายในตลาดผักตลอดทั้งปี

2.2.1. ชนิดและพันธุ์กะหลา่ ปลี
พันธุ์ที่นิยมบริ โภคและพบเห็นกันมากที่สุด พันธุ์กะหล่าปลีสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ชนิด

รู ปที่ 2.5 กะหล่าปลี
ที่มา: https://www.bing.com

2.2.1.1 กะหลา่ ปลีธรรมดา มีความสาคัญและปลูกกันมากที่สุดทั้งในแง่ผกั บริ โภคสด ปรุ งอาหาร
และแปรรู ป โดยทัว่ ไปมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ มากกว่ากะหล่าปลีชนิดอื่น ๆ มีลกั ษณะหัว
หลายแบบ ตั้งแต่หวั กลม หัวแหลม เป็ นรู ปหัวใจ จนถึงกลมแบนราบ มีสีเขียวจนถึงเขียวอ่อน เป็ น
พันธุ์ที่ทน อากาศร้อน อายุการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 50-60 วัน พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ลูกผสม
ต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั มีพนั ธุ์ผสมเปิ ดอื่น ๆ อีก เช่น พันธุ์โคเปนเฮเกนมาร์เก็ต พันธุ์โกเดนเอเคอร์ เป็ น
ต้น

รู ปที่ 2.6 กระหล่าปลีแดง
ที่มา: https://www.posttoday.com

2.2.1.2 กะหล่าปลีแดง มีลกั ษณะหัวค่อนข้างกลม ใบมีสีแดงทับทิม ส่ วนใหญ่ มีอายุการเก็บเกี่ยว
ประมาณ 90 วัน ต้องการอากาศหนาวเย็นพอสมควร เมื่อนา ไปต้มน้ าจะมีสีแดงคล้ า พันธุ์ที่นิยม
ปลูกได้แก่ พันธุ์รูบ้ ีบอล พันธุ์รูบ้ ีเพอเฟคชัน่ เป็ นต้น

รู ปที่ 2.7 กระหล่าปลีใบย่น
ที่มา : https://www.posttoday.com

2.2.1.3 กะหล่าปลีใบย่ น เป็ นกะหล่ าปลี ที่มีผิวใบหยิกย่นและเป็ นคลื่นมากกว่า กะหล่ าปลี
ธรรมดา ต้องการอากาศหนาวเย็นในการปลูก สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับกะหล่าปลี
ทัว่ ไป

2.2.2 ประโยชน์ ของกะหลา่ ปลี
 กะหล่าปลี มีกรดทาร์ทาริ ก (Tartaric acid) ที่ช่วยยับยั้งและขัดขวางไม่ให้น้ าตาลและ
แป้ งกลายเป็ นไขมัน จึงมีส่วนในการช่วยลดน้ าหนักและคอเลสเตอรอลได้
 ช่วยบารุ งกระดูกและฟั น เพราะกะหล่าปลีดิบอุดมไปด้วยแคลเซี ยมและฟอสฟอรัส
ซึ่งเป็ นผลดีต่อการเสริ มสร้างและบารุ งกระดูก
 ช่วยเสริ มสร้ างภูมิคุม้ กันโรคให้แข็งแรง ป้ องกันหวัด เพราะกะหล่าปลีดิบมีวิตามิน
สู ง
 ช่วยบารุ งผิวพรรณทาให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ มีน้ ามีนวล และยังช่วยคงความอ่อนเยาว์
ได้อีกด้วย
 กะหล่าปลีมีสารที่สามารถช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารได้
 ช่วยต่อต้านมะเร็ ง ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งลาไส้ ช่วยลดความเสี่ ยงของ
การเกิดโรคมะเร็ งลาไส้ได้ โดยการบริ โภคกะหล่าปลีมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จะ
ช่วยลดโอกาสของการเป็ นมะเร็ งลาไส้ในผูช้ ายได้ถึง 66%
 กะหล่าปลีช่วยต่อต้านมะเร็ งในตับและมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็ งต่อมลูกหมากได้อีก
 ช่วยในการย่อยอาหารและล้างสารพิษทาความสะอาดลาไส้ เพราะกะหล่าปลีดิบมีใย
อาหารที่มีปริ มาณพอเหมาะ จึงช่วยในการย่อยและกระตุน้ การทางานของลาไส้ใหญ่
ช่วยทาให้ระบบขับถ่ายทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
 กะหล่ าปลีดิบช่ วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการอักเสบของแผลใน
ลาไส้ และยังช่วยบารุ งลาไส้
 กะหล่าปลี สรรพคุณช่วยแก้อาการจุกเสี ยดแน่นท้อง

2.3 ผักชี

รู ปที่ 2.8. ผักชี
ที่มา : https://thai.alibaba.com

ผักชี เป็ นพืชล้มลุ กอายุส้ ัน ที่อยูใ่ นวงศ์ (APIACEAE หรื อ UMBELLIFERAE) หรื อวงศ์
ผักชีนนั่ เอง โดยมีถิ่นกาเนิดอยูท่ ี่ในแถบเมดิเตอร์ เรเนียน พื้นที่ที่พบว่าปลูกมากเช่น ทวีปอเมริ กาใต้
ทวีปยุโรป อินเดี ย เป็ นต้น ส่ วนในไทยจะมีแหล่งเพาะปลูกใหญ่ๆ ที่ จ.ราชบุรี นครปฐม ผักชีเป็ น
พืชที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่จะเจริ ญเติบโตได้ดีที่สุดในช่วงอากาศหนาว ผักชีเป็ นผักที่มีกลิ่น
หอมเฉพาะตัว จึงนิยมนามาประกอบอาหารและตกแต่งจานอาหารให้น่ารับประทานอยูเ่ สมอ ดังนั้น
ผักชีจึงจัดเป็ นผักอีกชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับครัวของคนไทย
2.3.1 ลักษณะของผักชี
 ราก : เป็ นระบบรากแก้ว มีลกั ษณะกลมอวบ ค่อนข้างยาว สี น้ าตาลอ่อน มีรากฝอย
กลิ่นหอม นิยมนามาทาเป็ นเครื่ องเทศสาหรับหมักอาหารหรื อปรุ งน้ าซุป
 ลาต้น : เป็ นก้านกลมเล็กๆ สี เขียว ด้านในกลวง มีกา้ นใบแตกออกมาเป็ นระยะๆ
ค่อนข้างอ่อน มีกลิ่นหอม
 ใบ : เรี ยงคล้ายขนนก ใบค่อนข้างกลมแต่ขอบใบหยักจึงมีลกั ษณะคล้ายกับพัด ใบที่
อยูบ่ ริ เวณโคนต้นจะมีขนาดใหญ่และสี เขียวจัดกว่าใบที่อยูบ่ ริ เวณยอด กลิ่นหอม
 ดอก : ออกเป็ นช่อ ดอกย่อยสี ขาวอมชมพู
 ผล : หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าลูกผักชี เป็ นส่ วนของผล ผลอ่อนเป็ นสี เขียว ผลแก่สีน้ าตาล
ภายในมีเมล็ด 2 เมล็ด
2.3.2 สรรพคุณของผักชี ประโยชน์ เพื่อการรักษาโรค
 สรรพคุณของผักชีช่วยบารุ งลาไส้
 ประโยชน์ของผักชีต่อการดูแลปอด










ผักชีมีสารต้านอนุมูลอิสระ
ผักชีช่วยต้านการเกิดโรคมะเร็ งได้หลายชนิด
ประโยชน์ของผักชีต่อฮอร์ โมนเพศหญิง
ผักชีมีสรรพคุณช่วยบารุ งเลือด
ผักชีเป็ นยาช่วยขับปั สสาวะที่ดีชนิดหนึ่ง
สรรพคุณของผักชีต่อการบารุ งตับ
เมล็ดสดของผักชียงั สามารถช่วยแก้โรคริ ดสี ดวงทวาร
ผักชีช่วยรักษาบรรดาสิ วได้

2.4 ตะไคร้

รู ปที่ 2.9 ตะไคร้
ที่มา : https://health.kapook.com/

2.4.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ตะไคร้มีลกั ษณะเป็ นกอคล้ายพืชตระกูลหญ้า ใบเป็ นรู ปหอก (lanceolate) ปลายและ
โคนใบสอบเรี ยว ผิวใบเกลี้ยงนวล สี เขียว ขอบใบสากมือ กาบใบอัดตัวแน่น เป็ นก้านตรงเรี ยวยาว
คล้ายลาต้น แต่ลาต้นที่แท้จริ งอยูใ่ ต้ดินเป็ นแบบเหง้า (rhizome) สามารถนามาใช้เป็ นยาได้ท้ งั ต้น
2.4.2 สารสาคัญทีอ่ อกฤทธิ์
น้ า มัน หอมระเหยของตะไคร้ มี ส ารส าคัญ ที่ อ อกฤทธิ์ ลดการบี บ ตัว ของล าไส้ คื อ
Menthol, Cineole, Camphor และ Linalool ช่วยลดอาการแน่นจุกเสี ยด และขับลมได้

2.4.3 รสและสรรพคุณยาไทย
ราก รสจืด แก้โรคทางเดินปัสสาวะ แก้ขดั เบา
โคนกาบใบและลาต้น ทั้งสดและแห้ง รสร้อน ช่วยขับลม แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้อ แน่นจุกเสี ยด
2.4.4 ประโยชน์ ของตะไคร้





ทาให้ระบบย่อยอาหารทางานดีข้ ึน
ลดแก๊สในลาไส้
รักษาความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ
ป้ องกันโรคมะเร็ ง

2.5 พริกไทยขาว

รู ปที่ 2.10 พริ กไทยขาว
ที่มา: https://th.wikipedia.org

พริกไทย ขึ้นชื่ อเรื่ องสรรพคุณและมีประโยชน์หลายอย่างทั้งในด้านยารักษาโรคและด้าน
เครื่ องเทศในการปรุ งอาหาร ซึ่ งถ้านาพริ กไทยมาสกัดในรู ปแบบแห้งแล้วยังไม่ได้ลอกเปลือกจะ
เรี ยกว่า “พริ กไทยดา” ส่ วนที่ทาการเลาะเปลือกออกก่อนที่จะมาสกัดเป็ นผงจะเรี ยกว่า “ พริ กไทย
ขาว” หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “พริ กไทยล่อน” ซึ่ งบางคนอาจจะพอรู ้ประโยชน์ของพริ กไทยดามาบ้าง
แล้ว
2.5.1 ลักษณะของพริกไทยขาว
จะมีลกั ษณะเป็ นผลขาวนวลลักษณะกลม และมีกลิ่นฉุนแต่ไม่แรงเท่ากับพริ กไทยดา มีความ
หอมพอสมควร ส่ วนเรื่ องของรสชาติน้ นั ก็มีความเผ็ดจัดจ้านไม่แพ้กนั เลยทีเดียว

2.5.2 ข้ อแตกต่ างของพริกไทยขาวกับพริกไทยดา
ในความเป็ นจริ งแล้วพริ กไทยขาวกับพริ กไทยดาก็มาจากต้นเดี ยวกัน เพียงแต่กรรมวิธีจะ
แตกต่างกันออกไป โดยพริ กไทยขาวก็คือพริ กไทยดาที่เลาะเปลือกออกแล้วนั้นเอง ส่ วนเรื่ องของ
สรรพคุ ณ ในด้านยารั ก ษาโรค หรื อตัวคุ ณค่า ทางโภชนาการที่ ช่วยบารุ งร่ า งกายพริ กไทยดาจะมี
มากกว่า พริ ก ไทยขาว ถ้า จะพู ด เรื่ องความฉุ น แน่ นอนอยู่แ ล้ว ว่า ในพริ ก ไทยดาจะมี ค วามฉุ น ที่
มากกว่า จึงมักถู กนามาสกัดเป็ นน้ ามันหอม แต่ถา้ เอ่ยถึงเรื่ องรสชาติในพริ กไทยขาวจะมีรสชาติที่
หอมนุ่ ม ละมุ น มากกว่า จึ ง นิ ย มน ามาใช้ป ระกอบในการปรุ ง อาหาร นอกจากนั้นแล้วราคาของ
พริ กไทยขาวยังค่อนข้างแพงกว่าพริ กไทยดา ซึ่ งน่าจะมาจากกระบวนการสกัดที่ค่อนข้างซับซ้อน

2.5.3 คุณประโยชน์ ของพริกไทยขาว
 รสชาติของพริ กไทยขาวมีความหอมละมุนจึงเป็ นเครื่ องเทศที่นามาปรุ งอาหารแล้ว
ได้รสชาติดี จัดจ้านมากขึ้น แถมยังช่วยให้อาหารมีกลิ่นที่หอมน่ารับประทาน
 ช่วยละลายลิ่มเลือดและลดการจับตัวเป็ นก้อน
 พริ กไทยขาวช่วยกาจัดเชื้ อจุลินทรี ยแ์ บคทีเรี ยรวมทั้งสิ่ งสกปรกต่างๆในร่ างกาย
 พริ กไทยขาวสามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องเทศในการปรุ งน้ าพะโล้ แกงจืด หรื อน้ าพริ ก
ต่างๆ ทาให้รสชาติอาหารอร่ อยขึ้น

2.6 กระเทียม

รู ปที่ 2.11 กระเทียม
ที่มา :https://www.pobpad.com

กระเทียม (garlic) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ วา่ Allium sativum L. เป็ นพืชใบเรี ยวยาว แบน
แคบ ปลายแหลม โคนใบแผ่เป็ นแผ่น และเชื่อมติดกันหุ ้มรอบใบอ่อนกว่าด้านใน ลักษณะคล้ายลา
ต้นเทียม
2.6.1 สารสาคัญทีเ่ ป็ นสารออกฤทธิ์ของกระเทียม
สารในกลุ่มสารประกอบกามะถัน (Organosulfur) เช่น





อัลลิซาติน (Allisatin)
อะโจอีน (Ajoene)
ไดแอลลิล ซัลไฟด์ (Diallyl Sulfide)
อัลเคนีล ไตรซัลไฟด์ (Alkenyl trisulfide)

2.6.2 สรรพคุณต่ างๆ ของกระเทียม มีดังนี้
 ฆ่าเชื้อรา คือ กลาก เกลื้อน ที่ผวิ หนัง ผม ขน ทั้งในคนและในสัตว์ได้ดี
 ยับยั้งเชื้ อต่างๆ เช่ น เชื้ อที่ ทาให้เกิ ดฝี หนอง และใช้รักษาแผลสด แผลที่เป็ นหนอง
คออักเสบ ทอนซิ ลอักเสบ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เชื้อวัณโรค และเชื้อปอดบวม
 ฆ่า หรื อยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยแทบทุกชนิด เพราะในกระเทียมมีสารอัลลิซิน ซึ่ งมีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ยที่มกั ทาให้เกิดโรคได้ถึง 15 ชนิด โดยเฉพาะเชื้ อแบคทีเรี ยกลุ่มที่
ดื้อยาเพนนิซิลิน
2.7 เกลือ

รู ปที่ 2.12 เกลือ
ที่มา: https://www.sanook.com

เกลือ คือหนึ่งในส่ วนประกอบที่จาเป็ นของชีวติ ประจาวันของผูค้ นทัว่ โลก เป็ นทั้งเครื่ องปรุ ง
รสชาติในอาหาร การนามาเป็ นส่ วนประกอบของเครื่ องประทินผิว หรื อนาไปประยุกต์ใช้ในอีก

หลากหลายด้ า น เกลื อ ไม่ ไ ด้ ถู ก ผลิ ต ขึ้ นโดยตรง แต่ มี ต้น ก าเนิ ด มาจากธรรมชาติ น าเข้า สู่
กระบวนการผลิ ตให้ เกิ ด ความเหมาะสมในการนามาใช้อย่า งปลอดภัย แถมการน ามาใช้ย งั ให้
ประโยชน์ที่ดีต่อสุ ขภาพ และเป็ นสารอาหารที่ร่างกายต้องการ
2.7.1 เกลือกับประโยชน์ ต่อสุ ขภาพ
 เกลือเป็ นยาสมุนไพรโบราณที่มีฤทธิ์เย็น ช่วยถอนพิษ และทาให้เลือดเย็น
 ช่วยบรรเทาอาการอาเจียน และช่วยระบาย
 นามาใช้เป็ นส่ วนประกอบของตารั บ ยาอย่า งหลากหลาย ไม่ ว่า จะเป็ นการรั ก ษา
อาการท้องผูก แก้เหงื่อออกมา ผสมเป็ นเกลือแร่ ตอนท้องเสี ย
 นามาใช้บรรเทาอาการคัดจมูกและอาการอักเสบ ด้วยการนาเอาน้ าเกลือมาผ่านการ
เจือจาง แล้วเทใส่ ขวดน้ าเกลือเพื่อล้างจมูก จะช่วยให้จมูกโล่งและฆ่าเชื้อได้
 ลดอาการคอแห้งด้วยการดื่มน้ าผสมเกลือเล็กน้อย
 ช่วยขับพิษด้วยการเร่ งให้อาเจียน ในกลุ่มคนที่รับประทานอาหารเป็ นพิษ ด้วยการ
ดื่มน้ าเกลือเข้มข้นเข้าไปแล้วกระตุน้ ให้อาเจียนออกมา
2.8 นา้ ตาลทรายขาว

รู ปที่ 2.13 น้ าตาลทรายขาว
ที่มา: https://www.siamchemi.com

น้ าตาล (Sugar) คื อ สารประกอบคาร์ โ บไฮเดรตประเภทโมโนแซ็ ก คาไรด์
(monosaccharide) และไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) ซึ่ งมีรสหวาน โดยทัว่ ไปจะได้มากจากอ้อย
มะพร้ าว แต่โดยทัว่ ไปแล้วจะเรี ยกอาหารที่มีรสหวานว่าน้ าตาลแทบทั้งสิ้ น เช่ น ทามาจากตาลจะ
เรี ยกว่าตาลโตนด ทามาจากมะพร้าวจะเรี ยกว่าน้ าตาลมะพร้าว ทามาจากงวงจากจะเรี ยกว่าน้ าตาล
จาก ทามาจากงบจะเรี ยกว่าน้ าตาลงบ ทามาจากอ้อยแต่ยงั ไม่ได้ทาเป็ นน้ าตาลทรายจะเรี ยกว่าน้ าตาล
ทรายดิ บ ถ้านามาทาเป็ นเม็ดจะเรี ยกว่าน้ าตาลทราย หรื อถ้านามาทาเป็ นก้อนแข็งคล้ายกรวดจะ
เรี ยกว่าน้ าตาลกรวด

2.8.1 สรรพคุณของนา้ ตาล
 น้ า เชื่ อมที่ ไ ด้จ ากน้ า ตาลทรายขาว สามารถใช้เป็ นยารั ก ษาบาดแผลเน่ า เปื่ อยได้
เพราะน้ าเชื่ อมสามารถเปลี่ ย นสภาพกรดและด่ างบริ เวณปากแผลได้ ทาให้เซลล์
ผิวหนัง ถู ก กระตุ ้น การไหลเวีย นของโลหิ ต ท างานดี ข้ ึ น และยังเป็ นอาหารที่ ถู ก
นาไปใช้หล่อเลี้ยงผิวหนังบริ เวณนั้นอีกด้วย ทาให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้
และบาดแผลก็จะหายเร็ วขึ้น
 น้ าตาลทรายขาวและน้ าตาลทรายกรวดมีสรรพคุณช่ วยดับร้อน ถอนพิษ แก้อาการ
อักเสบ
2.8.2 โทษของนา้ ตาล
 การรั บประทานน้ าตาลทรายมากเกิ นไปจะทาให้เกิ ดโทษได้ เช่ น ทาให้อว้ น เป็ น
โรคเบาหวาน ท าให้ ห ลอดเลื อ ดหัว ใจตี บ ระบบการย่อ ยอาหารไม่ ดี มี ก รดใน
กระเพาะอาหารมากเกินไป ทาให้ฟันผุ
 น้ าตาลมีผลเพิ่มปริ มาณของไขมันร้าย หรื อ ไขมันเลว (LDL) และไปลดปริ มาณของ
ไขมันดี (HDL)
 การรับประทานน้ าตาลทรายมากจนเกิ นไปจะทาให้ตอ้ งใช้อินซู ลินมากเกิ นไป ถ้า
รั บประทานเป็ นระยะเวลานานก็สามารถทาให้เกิ ดโรคเบาหวานได้ และในคนที่
บริ โภคน้ าตาลมากจนเกิ น ไปในช่ ว ง 40 ปี แรกของชี วิ ต จะมี โ อกาสเป็ น
โรคเบาหวานมากกว่าคนอื่น ๆ เพราะน้ าตาลจะไปทาให้ตบั อ่อนที่ทาหน้าที่ผลิ ต
อิ นซู ลิ นเสื่ อมสมรรถภาพ เมื่อรั บประทานเข้า ไปมาก ๆ จึ งทาให้น้ าตาลในเลื อด
สู งขึ้น
 นอกจากน้ าตาลจะเป็ นสาเหตุของโรคเบาหวานแล้วNo Sugarน้ าตาลยังเป็ นสาเหตุ
สาคัญของโรคหัวใจ และความดันโลหิตสู งอีกด้วย
2.9 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
เมื่อสุ ขภาพของชาวบ้านในชุมชนเริ่ มแย่ลง ทางออกจากเวทีเรื่ องผักพื้นบ้าน เมื่อประมาณ
8 ปี ที่แล้ว ก็มีประเด็นนาเสนอว่า จะใช้อะไรแทนผงชูรส และในที่สุด 'ผงนัว' คือทางออกที่ชดั เจน
ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ 'นัว' มาจากภาษาพื้นถิ่นอีสานหรื อภาษาไทยลาว แปลว่า 'กลมกล่อม' ผงนัว
แปรรู ปมาจากสมุนไพรหลายชนิด ที่สามารถใช้ทดแทนผงชูรสได้ และไม่ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย
นอกจากนี้ผงนัวยังเป็ นรู ปแบบหนึ่งของวิธีคิดจากระบบเศรษฐกิจฐานราก ครู ภูมิปัญญาไทยอย่าง
อาจารย์ยงยุทธ ตรี นุชกร เป็ นคนแรกที่สัมผัสชีวติ ชุมชนชาวอีสาน และได้รู้สึกถึงความเปลี่ย นแปลง

ว่า ชาวบ้านเริ่ มป่ วยมีโรคภัยใกล้เคียงกับคนเมือง คือมีสุขภาพที่แย่ลง จึงเป็ นเหตุที่ตอ้ งพลิกฟื้ นภูมิ
ปั ญญาขึ้นมาใช้ โดยร่ วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร และสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์นิภาพร อามัสสา,2563 สถาบันวิจยั และฝึ กอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร และทีมนักวิจยั จากสถาบันเดียวกัน ได้ทาการวิจยั คุณค่า
ทางอาหาร พร้อมแปรรู ปผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผงนัวสาเร็ จรู ป สะดวกกับการใช้งาน และเก็บได้นาน
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องนี้หลายปี จนกระทัง่ ปัจจุบนั สามารถผลิตออกจาหน่ายและถ่ายทอดงานวิจยั สู่
ชุมชน
"ในฐานะที่ตนเป็ นคนพื้นเพอีสาน ทาให้เห็นและรับรู ้ถึงการใช้พืชผักพื้นบ้าน อย่างการนาหม่อนมา
ใช้ในการปรุ งอาหารให้มีรสชาติที่อร่ อย ต้มไก่ใส่ ใบหม่อน นอกจากนี้ยงั มี 'สู ตรข้าวเบือ' ที่ใช้ขา้ ว
เหนียวมาแช่น้ า แล้วป่ นใส่ ในอาหารเพิ่มรสชาติ โดยเฉพาะที่สกลนคร มีเครื่ องปรุ งรสที่แปลก
ออกไปคือ ชาวบ้านใช้ใบของผักพื้นบ้านหลายชนิดตากแดดให้แห้ง แล้วตาให้ละเอียดผสมกัน เพื่อ
เก็บไว้ใส่ อาหารเวลาต้มแกง หรื อที่เรี ยกว่า ผงนัว" อาจารย์นิภาพรกล่าว
ผักที่ใช้ทาผงนัวจะมี 12 ชนิด ได้แก่ ใบผักหวาน, ใบมะรุ ม, ใบหม่อน, ใบกระเทียม, ใบ
หอม, ใบมะขาม, ใบกระเจี๊ยบ, ผักโขมทั้งต้น, ใบส้มป่ อย, ใบน้อยหน่า, ใบชะม่วง และใบกุยช่าย
เลือกใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไป ผสมกับผักพื้นบ้านในอัตราส่ วนที่ต่างกันไป แต่ที่มีอตั ราส่ วน
ปริ มาณมาก คือ ผักหวานและใบหม่อน รองลงมาเป็ นใบมะรุ ม และที่ใส่ ลงไปน้อยสุ ดคือ ใบ
น้อยหน่า เนื่ องจากมีการถ่ายทอดมาว่าใบน้อยหน่ามีพิษ ซึ่ งคนสมัยโบราณนาใบน้อยหน่ามากาจัด
เหา
แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าพืชชนิดไหนมีพิษและมีรสขม หากใส่ จานวนน้อยถือว่าเป็ นยาและใช้
แกงกินก็ได้ นอกจากนี้แล้ว ยังเพิ่มข้าวเหนียวแช่น้ า ข้าวกล้องแช่น้ า และข้าวเหนียวนึ่งสุ ก ข้าว
กล้องหุ งสุ ก และเติมเกลือไอโอดีนลงไป ผ่านการอบแห้งแล้วป่ นรวมกัน ซึ่ งงานวิจยั ผงนัว ยังคง
ส่ วนผสมที่ชาวบ้านเคยทาไว้แต่มาปรับปรุ งสัดส่ วน และเพิ่มเกลือไอโอดีนลงไป พร้อมดัดแปลง
เรื่ องของรสชาติให้เหมาะกับอาหารแต่ละชนิด
ผงนัวจากงานวิจยั ได้มีการทดสอบรสชาติให้เป็ นที่น่าพอใจ จึงมีดว้ ยกัน 2 รส คือ รสมัน
หวาน ใช้สาหรับต้ม ผัด หมัก แกงและย่าง และรสเปรี้ ยวใช้กบั ต้มยา ยา ลาบ อ่อม แจ่ว รสนี้เพิ่มผัก
ที่มีรสเปรี้ ยว พวกส้มป่ อยหรื อใบมะขาม ทั้งนี้รสชาติของผงนัวจะเพิ่มรสให้อาหารได้น้ นั ต้องใส่ ใน
น้ าต้มแกงตอนร้อนๆ ถ้าชิมจะไม่มีรสชาติ แต่รู้สึกได้วา่ มีรสปะแล่มๆ คล้ายผงชูรสที่ขายตาม

ท้องตลาด "การทาผงนัวต้องใช้เวลาทั้งปี เพื่อเก็บใบผักพื้นบ้านให้ครบ เนื่องจากผักแต่ละชนิด มี
ฤดูกาล พวกใบหอม ใบกระเทียมจะมีตอนฤดูหนาว ผักหวานต้องรอให้ถึงหน้าฝนจึงจะมีใบ"
อาจารย์นิภาพร อธิบาย
ด้านอาจารย์ ยงยุทธ ตรี นุชกร,2563 ครู ภูมิปัญญาไทยกล่าวว่า ความคืบหน้าเรื่ องการผลิตผง
นัว ช่วงนี้ชาวบ้านเริ่ มทาโครงการผลิตออกขายภายนอก เป็ นการรวมตัวของเครื อข่ายอินแปง
จังหวัดสกลนคร พัฒนาสู ตรไปเรื่ อยๆ กาลังคิดว่าจะทาเป็ นผงโรยให้เด็กกิน ใส่ งา ใส่ สาหร่ าย (ไก
แม่น้ าโขง) ผสมเข้าไปด้วย ก็จะเป็ นอาหารสาหรับเด็ก หรื อทาเป็ นแจ่ว ก็ปรับเป็ นผง เป็ นก้อน คง
ไม่ทาเป็ นเกล็ดคล้ายผงชูรส ตอนนี้มีแบบผงอย่างเดียว แบบก้อนกลมๆ ชาวบ้านทาไว้ใช้เอง

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของโรงแรม ลา เรซิดองซ์ บางกอก
ที่มา : http://laresidence.com-bangkok.com

ชื่ อ : โรงแรม ลา เรซิดองซ์ บางกอก La Residence Bangkok ★★★
ทีอ่ ยู่ : 173/8-9 สุ รวงศ์ ซอย สุ รวงศ์ แขวง สุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทร : +66 (0) 2-266-5400
Website: http://laresidence.com-bangkok.com

รู ปที่ 3.2 แผนที่ของโรงแรม ลา เรซิดองซ์ บางกอก
ที่มา : http://laresidence.com-bangkok.com

3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรม ลา เรซิ ดองซ์ บางกอก( LA RESTDENCE BANGKOK) เป็ นโรงแรมสไตล์บูติกที่เลื่อง
ชื่ อในเรื่ องการบริ การที่ เป็ นมิ ตร การต้อนรั บ ที่ อบอุ่ น บรรยากาศมี ค วามเป็ นส่ วนตัว และมี สิ่ ง
อ านวยความสะดวกที่ ท ัน สมัย ครบครั น ไม่ ไ กลจากโรงแรม คุ ณ ก็ จ ะพบกับ แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ ง
ร้านอาหาร และย่านบันเทิงที่เต็มไปด้วยแสงสี และความคึกคักเรี ยงรายกันอยูส่ องข้างทางและตาม
ตรอกซอยซอยต่างๆ หากได้มาพักที่ ลา เรซิ ดองซ์ บางกอก คุณจะประทับใจกับความสวยงาม และ
บรรยากาศที่ สุดแสนจะผ่อนคลายของห้องพัก ซึ่ งไม่ว่าจะเป็ นห้องพักแบบใดก็ตอบโจทย์ความ
ต้องการของนักเดิ นทางอย่างแท้จริ ง ห้องพักทุกห้องเป็ นห้องแอร์ ครบครันด้วยสิ่ งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็ น อีกทั้งยังมีสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไร้สายให้บริ การทั้งภายในห้องพักและทัว่ บริ เวณ
โรงแรมอี กด้วย นอกจากนี้ โรงแรมยังคัดสรรสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ มาต้อนรับคุ ณ พลาด
ไม่ได้กบั การลิ้มรสอาหารไทยรสเด็ดซึ่ งพร้อมเสิ ร์ฟทุกวันที่ร้านอาหารของโรงแรม ในขณะที่ทีม
พนักงานต้อนรับของโรงแรมพร้อมให้บริ การคุณตลอด 24 ชม. คุณจึงมัน่ ใจได้วา่ จะได้รับบริ การที่
ดีที่สุดตลอดการเข้าพักที่ โรงแรม ลา เรซิดองซ์ บางกอก แห่งนี้
3.2.1 ลักษณะการให้ บริการแต่ ละห้ องพัก
1. ห้องสแตนดาร์ ด (Standard Single) โดยขนาดห้อง 15 ตารางเมตร มี มินิบาร์ เล็ก ทีวี ไดร์เป่ าผม
และตูเ้ ซฟ

รู ปที่ 3.3 ห้องสแตนดาร์ด
ที่มา : http://laresidence.com-bangkok.com

2.ห้องดีลกั ซ์ ดับเบิ้ล (Deluxe Double) โดยขนาดห้อง 27 ตารางเมตร มี มินิบาร์ เล็ก ทีวี ไดร์เป่ าผม
และตูเ้ ซฟ

รู ปที่ 3.4 ห้องดีลกั ซ์ ดับเบิ้ล
ที่มา : http://laresidence.com-bangkok.com

3. ห้องดีลกั ซ์ทวิน (Deluxe Twin) ขนาดห้อง 27 ตารางเมตร เตียงแยก มี มินิบาร์ เล็ก ทีวี ไดร์เป่ าผม
และ ตูเ้ ซฟ

รู ปที่ 3.5 ดีลกั ซ์ทวิน
ที่มา : http://laresidence.com-bangkok.com

4.ห้องสวีท (Suite) ขนาดห้อง- 54 ตารางเมตร เป็ นห้องขนาดใหญ่มีที่นง่ั ผ่อนคลาย หรื อทางานได้
มีอุปกรณ์ครบคัน ทีวี ตูเ้ ย็นและไดร์เป่ าผม เครื่ องเล่น CD/DVD กาต้มน้ าไฟฟ้า ตูเ้ ซฟ ครัวขนาด
เล็ก

รู ปที่ 3.6 ห้องสวีท
ที่มา : http://laresidence.com-bangkok.com

3.5 ห้ องครัว

รู ปที่ 3.7 ห้องครัวของโรงแรม
ที่มา : https://www.sentangsedtee.com

3.7. สิ่ งอานวยความสะดวกและบริการ
-

แผนกต้อนรับตลอด 24 ชัว่ โมง
บริ การรับส่ งสนามบิน (มีค่าบริ การ)
ลานจอดรถ
ลิฟต์
ศูนย์บริ การธุ รกิจ
ร้านอาหาร
บริ การฝากสัมภาระ
บริ การซักอบรี ด

-

ห้องสมุด
DVD ให้เช่า / เครื่ องเล่น DVD ให้เช่า
บริ การแลกเปลี่ยนเงินตรา
สปา/บริ การนวด

3.8. ห้ องอาหาร

รู ปที่ 3.8 ห้องอาหารของโรงแรม
ที่มา : https://www.sentangsedtee.com

3.3 รู ปแบบการจัดการและการบริหารงานขององค์ กร

3.3.1 โครงสร้ างขององค์ กร
General Manager

Assistant Manager

Resident Manager

Front Office

Housekeeping

Kitchen

Restaurant

Banquet / Function

Spa

Sales & Maketing

Security

Engineering

House Laundry

รู ปที่ 3.9 โครงสร้ างขององค์ กร

3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.10

ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน

: นางสาวเพชรรัตน์ ยาหยี

แผนก:

: ครัว

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา:
13 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
เก็บโต๊ะอาหารเช้าเช็ดโต๊ะ จัดโต๊ะอาหาร ล้างเครื่ องกาแฟ ประกอบเครื่ องกาแฟ
และบริ การแขกที่ เข้ามารับประทานอาหารเช้า คอยให้คาแนะนาในการรับประทานอาหาร คอย
ช่วยเหลือลูกค้าในการรับประทานอาหาร
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ ณยดา ใจยะ

ตาแหน่ง Revenue Manager

3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.6.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน ผูจ้ ดั ทาปฏิบตั ิงานและศึกษา
ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน หลังจากปฏิบตั ิงาน ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาปัญหา และข้อมูลการดาเนินงาน
ประสบการณ์จากทางานจริ งที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานมารวบรวมผลและศึกษาหาข้อมูลในการทา
โครงงาน กาหนดหัวข้อโครงงานแล้วนามา วิเคราะห์ ผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มดาเนินการกาหนดหัวข้อ
โครงงาน โดยการนาข้อมูลปัญหาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง มากาหนดหัวข้อโครงงาน แล้วรวบรวม
ข้อมูลนามาวิเคราะห์เพื่อปฏิบตั ิงานในหัวข้อถัดไป
3.6.2 เขียนโครงร่ างรายงาน โดยคิดหัวข้อเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา และพนักงานที่
ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาและส่ งเพื่อรอการพิจารณา
3.6.3 กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่จะทา
3.6.4 ทาการทดลองผงปรุ งรสจากผักรวม และนาปัญหาที่พบไปปรับปรุ ง เพื่อมาปรับให้
งานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3.6.5 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามจากพนักงานบริ การห้องอาหาร และพนักงานที่
ปรึ กษา
3.6.6 สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงานผู ้ จัดทาจัดทารู ปเล่มโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อ
ตรวจสอบและแก้ไข
3.6.7 จัดทาเอกสาร พร้อมนาเสนอ
3.7 วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “ผงปรุ งรสจากผักรวม” ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆแสดง ดัง
ตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานโครงงาน ผงปรุ งรสจากผักรวม
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ม.ค. 63
1.ศึกษาข้อมูลถึงปัญหาของสถาน
ประกอบการ
2. คิดหัวข้อเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3.กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
4.ทาการทดลอง
5.เก็บรวบรวมข้อมูล
6.สรุ ปขอ้มูลและเขียนรายงาน
7.จัดทาเอกสาร

ก.พ. 63

มี.ค. 63

เม.ย. 63 พ.ค.63

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การจัดทาโครงงานเรื่ อง “ผงปรุ งรสผักรวม” มีการจัดทาผงปรุ งรสผักรวม เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาหารและลดต้นทุนให้แก่สถานประกอบการ โดยสามารถแสดงถึงส่ วนผสมและวิธีการ
ทาของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
4.1 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทา










กระหล่าปลี
แครอท
รากผักชี
ต้นหอม
ตะไคร้
กระเทียมเล็ก
พริ กไทย
น้ าตาลทราย
เกลือ

ครึ่ งหัว
ครึ่ งหัว
5 ต้น
3 ต้น
3 ต้น
10 กลีบ
2 ช้อนโต๊ะ
1ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนชา

รู ปที่ 4.1 วัตถุดิบ

4.2 ขั้นตอนการทาผงปรุ งรสผักรวม
1. หันผักทั้งหมดให้เป็ นชิ้นบางๆและเล็กๆ

รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนการทา

2. นาผักทั้งหมดที่หน่ั เป็ นชั้นบางๆ แล้วนาไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นเอากระเทียมปลอกเปลือกไป
ตากแดดด้วยกัน

รู ปที่ 4.3 วิธีทา

3. นาผักจากที่ตากแดดแห้งแล้วนามาปั่ นให้ละเอียด โดยแยกผักแต่ละอย่าง ปั่ น ไม่ควรปั่ นรวมกัน
ทีเดียว

รู ปที่ 4.4 วิธีทา

4. ปั่ นผักทุกอย่างจนละเอียดแล้วพักทิง้ ไว้ก่อน

รู ปที่ 4.5 วิธีทา

5.ปั่นจนเสร็ จและนามากรองจนละเอียดแล้ว

รู ปที่ 4.6 วิธีทา

6. นาพริ กไทยมาตาให้ละเอียด

รู ปที่ 4.7 วิธีทา

7. ขั้นตอนสุ ดท้ายนาทุกอย่างที่ป่ันไว้ มาปั่ นรวมกันทีเดียวและนาน้ าตาลกับเกลือปั่ นรวมกันจนได้
ผงปรุ งรสผักรวม

รู ปที่ 4.8 ผงปรุ งรสผักรวม

4.3 ตารางแสดงราคาต้ นทุน
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนผงปรุ งรสผักรวม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ส่ วนผสม
ปริ มาณ
ราคา/หน่วย
ราคา (บาท)
กะหล่าปลี
1 กิโลกรัม
30บาท/1กก.
30
แครอท
1 กิโลกรัม
30บาท/1กก.
30
รากผักชี
500 กรัม
180บาท/1กก.
90
ต้นหอม
500 กรัม
150บาท/1กก.
75
ตะไคร้
200 กรัม
20บาท/1กก.
4
กระเทียม
500 กรัม
100บาท/1กก.
50
พริ กไทย
500 กรัม
80บาท/1กก.
40
น้ าตาลทราย
500 กรัม
22บาท/1กก.
11
เกลือ
200 กรัม
15บาท/1กก.
3
333
รวมราคาต้ นทุนผงปรุ งรสผักรวม
จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้วา่ ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ผงปรุ งรสผักรวมมี
ราคาต้น ทุ น 333 บาทต่ อ 3 กิ โ ลกรั ม สามารถใช้ไ ด้ถึ ง ประมาณ 2-3 เดื อ น ซึ่ ง ปกติ ส ถาน
ประกอบการ ใช้ผงปรุ งรส ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 210 บาท ดังนั้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อผงปรุ งรสได้มากถึง 297 บาท

4.4 สรุ ปผลการประเมินโครงงาน เรื่ อง ผงปรุ งรสผักรวม
ในการจัดทาโครงงานผงปรุ งรสผักรวม ทางผูจ้ ดั ทา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทาผงปรุ ง
รสผักรวมและช่วยลดต้นทุนของสถานประกอบการ เพื่อนาวัตถุดิบเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการทาการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพในการศึกษา วิเคราะห์ และเก็บข้อมูล เพื่อเป็ นประโยชน์กบั
แผนกครัว ของโรงแรม โดยมีการเก็บรวมรวมข้อมูล ผ่านการแจกแบบสอบถามในการทาประเมิน
ความพึงพอใจของผงปรุ งรสผักรวม จานวน 30 ชุด ซึ่ งได้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วน
บุคคล โดยประเมินผลด้วยการคานวณ ค่าสถิติเบื้องต้น แบบแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ส่ วนที่ 2
สารวจความพึ งพอใจ ผงปรุ งรสผัก รวม ใช้การประเมินผลแบบค่าเฉลี่ ย โดยใช้ข อง บุญชม ศรี
สะอาด มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างได้ แก่ เพศ อายุ แผนก
ตารางที่ 4.2 แสดงร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
12
40.00
หญิง
18
60.00
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้เป็ นเพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 40.00 และ เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60.00
ตารางที่ 4.3 แสดงร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
20 – 24 ปี
25 – 30 ปี
30 - 35 ปี
มากกว่า 35 ปี
รวม

จานวน
6
12
6
6
30

ร้อยละ
20.00
40.00
20.00
20.00
100.00

จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ผทู ้ ี่มีอายุ 20-24
ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ผูท้ ี่มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ผูท้ ี่มีอายุ 30-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ
20.00 ผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.4 แสดงร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนก
แผนก
ครัว
แม่บา้ น
F&B
รวม

จานวน
2
2
26
30

ร้อยละ
6.70
6.70
86.70
100.00

จากตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้เป็ นแผนก
อาหารและเครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 86.70 แผนกแม่บา้ น และ แผนกครัวคิดเป็ นร้อยละ 6.70

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลความพึงพอใจต่ อผงปรุ งรสผักรวม
การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยวัดระดับและแสดงผลตั้งแต่ 5-1 คือ ชอบมากทีส่ ุ ดชอบน้ อยทีส่ ุ ด ตามลาดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ความหมายค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี้ (Likert Scale, 1932)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

4.5 สรุ ปผลการทาประเมิน ผงปรุ งรสผักรวม
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผงปรุ งรสผักรวม
ปัจจัยความพึงพอใจ
1. รสชาติของผงปรุ งรสผักรวม
2. กลิ่นของผงปรุ งรสผักรวม
3. สี ของผงปรุ งรสผักรวม

ค่าเฉลี่ย
𝑥̅
4.70

S.D

ระดับความพึงพอใจ

0.77

มากที่สุด

4.57
4.27

0.35
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด

4. ความชอบโดยรวมของผงปรุ งรสผักรวม
4.50
0.34
มากที่สุด
5. ช่วยลดต้นทุน
4.63
0.24
มากที่สุด
รวม
4.49
0.33
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.5 ผลสารวจพบว่า ความพึงพอใจในด้านรสชาติของผงปรุ งรสผักรวมค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70 ความพึงพอใจในด้านกลิ่นของผงปรุ งรสผักรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 ความพึงพอใจใน
ด้านสี ของผงปรุ งรสผักรวมค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.27 ความพึงพอใจในด้านความชอบโดยรวมของผงปรุ ง
รสผักรวมเท่ากับ4.50 ความพึงพอใจในด้านช่วยลดต้นทุนเท่ากับ 4.63 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็ น
ร้อยละ 4.49

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา ปั ญหาทีพ่ บ การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฎิบตั ิสหกิจศึกษา ณ โรงแรม ลา เรซิ ด๊องส์ บางกอก (La Residence
Bangkok) ในแผนกห้องครัว ได้เรี ยนรู ้จริ ง พัฒนาการในการทาอาหารที่ได้ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นใน
แผนกและการฝึ กความ อดทนต่ออุปสรรคและปั ญหาต่างๆในการทา งานที่โรงแรม ลาเรซิ ด๊องส์
บางกอก (La Residence Bangkok) ทั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง ผงปรุ งรสผักรวม เนื่องจาก
วัตถุดิบที่เหลือใช้ภายในครัวนามารังสรรค์ให้เกิดเป็ น ผงปรุ งรสจากผักรวมขึ้นมา ในโครงงานครั้ง
นี้ ท างผูจ้ ดั ท าได้ท าการส ารวจโดยใช้วิธี ตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจจากกลุ่ ม ตัวอย่า งคื อ
ประชากรทัว่ ไป จานวน 30คน พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ ยต่อความพึงพอใจทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ ย
รวมคือ 4.49 อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยพบว่าด้านที่ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือด้านรสชาติของผงปรุ งรสจากผักรวม กลิ่นของผงปรุ งรสจากผักรวม สี ของผงปรุ งรสจากผัก
รวม ความคิดสร้างสรรค์ของการทาผงปรุ งรสจากผักรวม ความชอบโดยรวมของผงปรุ งรสจากผัก
รวม ผงปรุ งรสจากผักรวมนี้ช่วยลดต้นทุนและวัตถุดิบของครัว และจากการทาโครงงาน ผงปรุ งรส
จากผักรวม สามารถช่วยโรงแรมลดต้นทุน และยังนาวัตถุดิบที่เหลือใช้จากทางโรงแรม ลาเรซิ ด๊องส์
บางกอก (La Residence Bangkok) มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์เพิ่ม
5.2 ปัญหาทีพ่ บในการทาโครงงาน
 การทา ผงปรุ งรสผักรวม ต้องใช้เวลาหลายครั้งในการทาและคิดว่าจะเอาผักอะไรมา
ใช้ได้และเข้ากันได้ดี และรสชาติ ต้องออกมาดีและใช้ได้จริ ง
 การทดลองครั้งแรกใช้เตาอบ จึงพบว่าไม่สาเร็ จ มีกลิ่นไหม้ เลยทาให้ผงปรุ งรสมีกิน
เลยจึงหาวิธี นาไปตากแดดดู ก็ผลออกมาใช้ได้
 เนื่ องจากผูท้ ายังไม่เคยทาผงปรุ งรส มาก่อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการทา และเกิ ด
ความผิดพลาดหลายครั้งจึงต้องศึกษาให้ดีก่อนทดลอง
 ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ ปรุ งรสจากผักรวม การประเมินทาให้ล่าช้า
เพราะไม่ค่อยมีเวลาเจอผูค้ นเพราะอยูแ่ ต่ในครัวเลยทาให้การประเมินล่าช้า













5.3 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ พบเจอสังคมแปลกใหม่
ได้ลงมือปฏิบตั ิงานเหมือนพนักงานจริ ง
ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง
ได้รู้จกั การเข้าปฏิบตั ิงานให้ตรงต่อเวลามากขึ้น
ได้รู้จกั การเข้าสังคมมากขึ้น
ได้เรี ยนรู ้การทางานโรงแรมแผนกต้อนรับและครัว
ได้ฝึกทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ฝึ กความอดทน ความรับผิดชอบ
ได้นา สิ่ งของในแผนกครัวที่ไม่ใช้มารี ไซเคิลให้เกิดประโยชน์
เรี ยนรู ้การให้ขอ้ มูลโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวแก่ลูกค้า

5.4 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 ในช่วงแรกยังขาดความรู ้ความเข้าใจในระบบการทางาน
 มีปัญหาทางการสื่ อสารภาษาต่างประเทศไม่กล้าสื่ อสารกับแขก
 การปรับตัวเข้ากับ เพื่อนร่ วมงาน
5.5 ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากผูจ้ ดั ทา ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานแผนกส่ วนหน้ามาก่อนการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาครั้งนี้ถือเป็ นครั้งแรกจึงใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เรี ยนรู ้ปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง
แต่สิ่งที่เป็ นปั ญหาคือ การสื่ อสารกับชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นนอกจากต้องศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่ม
แล้ว ยังต้องกล้าที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาติเพราะเป็ นการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษไปในตัวอีกด้วย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ (ผงปรุงรสผักรวม)
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งในกอบประกอบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
คณะ ศิลปศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การ มหาวิทยาลัยสยาม คณะผูจ้ ดั ทาจึงขอความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ดว้ ยความเป็ นจริ ง
โปรดทาเครื่ องหมาย ✔ ลงในช่อง หน้าคาตอบที่ท่านเลือก
1. เพศ
o ชาย
o หญิง
ส่ วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
คาแนะนา : กรุ ณาทดสอบตัวอย่างอาหารแล้วทาการประเมินให้คะแนนตามลาดับความพึงพอใจของท่าน โดยมี
การให้คะแนน ดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง
2 = พึงพอใจน้อย
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึ่งพอใจ
รายการประเมิน

5

4

3

2

1

1.รสชาติของผงปรุงรสรสจากผักรวม
2.กลิน่ ของผงปรุงรสจากผักรวม
3.สีของผงปรุงรสจากผักรวม
4 .ความชอบโดยรวมของผงปรุงรสผักรวม
5.ผงปรุงรสจากผักรวมนี ้ช่วยลดต้ นทุนและวัตถุดิบของครัว
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับการทาผงปรุ งรสจากผักรวม
...................................................................................................................................................................................
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ผงปรุ งรสจากผักรวม Vegetable Seasoning Powder
นางสาวเพชรรัตน์ ยาหยี
อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิ ทธิ์
ภาควิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
Email : phtrrat13@gmail.com

บทคัดย่ อ
โรงแรมลาเรซิดองซ์ บางกอกเป็ นโรงแรม
ที่ มี มาตรฐานในการให้ บ ริ การด้ า นห้ อ งพั ก
ห้องอาหาร และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ ทาง
ผูจ้ ัด ท าได้ป ฏิ บัติ สหกิ จ ศึ ก ษาในแผนกครั ว และ
พบว่าวัตถุดิบที่เหลือใช้ อาทิ เช่นพืช ผัก ต่างๆ เป็ น
ต้น จึ ง ได้น ามาประยุ ก ต์ ส ร้ า งสรรค์ จ นเกิ ด เป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ ึนมาในรู ปแบบ ผงปรุ งรสจากผัก
รวมและ ไม่มีเนื้อสัตว์เป็ นส่วนผสมอีกด้วย ซึ่ง
สามารถทานได้ทุกกลุ่มโครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์
คือ เพื่อลดต้นทุนและลดปริ มาณวัตถุดิบที่ เหลือใช้
ภายในครั ว ของโรงแรม ลา เรซิ ด องซ์ บางกอก
จากนั้นได้สารวจความเห็นโดยการทาแบบสอบถาม
ความพึ ง พอใจจากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ พนั ก งาน
โรงแรม ลา เรซิ ด องซ์ บางกอก จ านวน 30 คน
เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน โดยผลการศึ กษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในระดับ
มาก กับรสชาติของผงปรุ งรสรสจากผักรวม กลิ่ น
ของผงปรุ ง รสจากผักรวมสี ของผงปรุ งรสจากผัก
รวมความคิดสร้างสรรค์ของการทาผงปรุ งรสจากผัก
รวม ความชอบโดยรวมของผงปรุ งรสจากผักรวม
และผงปรุ งรสจากผักรวมช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ
ของครัวได้อย่างดี อย่างไรก็ตามระดับคะแนนเฉลี่ย
ต่อความพึงพอใจทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : ผัก / ผงปรุ งรส / วัตถุดิบ

Abstract
The La Residence Bangkok Hotel
has a high standard in room services,
restaurants, and many more. The manager
has inspected the kitchen department and
has informed that there are wastes from
many different vegetables and is able to
make them
useful by using left over varieties of
vegetables to make vegetable seasoning
powder. The seasoning powder will be
vegetarian since there is no meat in it
whatsoever. Everyone can enjoy the
seasoning powder made from mixed
vegetable extracts. This project was made
to lower the cost in the hotel kitchen at la
Residence Bangkok Hotel.
We have inspected the survey
asking for satisfaction from 30 hotel staffs to
see the outcome of the results. The results
concluded that the staffs are very satisfied
with this project. They were satisfied with
the taste and the idea that vegetable is
infused into the seasoning powder. They

also liked the idea that by doing this, it will
lower the cost of production by re using left
over products. Anyhow, the score result for
the satisfaction of the vegetable seasoning
powder is 4.49, which is in the highly
satisfied range.
Keywords: Vegetables, Seasoning Powder,
Ingredients
ทีม่ าของปัญหา
โรงแรม ลาเรซิ ด๊ อ งส์ บางกอก เป็ น
สถานประกอบการประเภทธุ ร กิ จ โรงแรมและมี
ร้ านอาหารในโรงแรมเปิ ดให้ลู กค้าที่ เ ข้าพักและ
ไม่ได้เข้าพักมาใช้บริ การได้อีกด้วยสร้างรายได้อีก
ทางให้กับโรงแรม จึ งทาให้เซฟเตรี ยมวัตถุดิบไม่
ทราบจ านวนของลู ก ค้า ในแต่ ล ะวัน การเตรี ยม
วัต ถุ ดิ บ อาหารท าให้ เ กิ ด ข้อ ผิ ด พลาดและท าให้
วัตถุดิบเสี ยหายได้จาการไม่ทราบจานวนลูกค้าที่จะ
เข้ามารับประทานอาหารจึงทาให้เกิดผงปรุ งรสจาก
ผักรวมนี้ข้ ึนมา
แนวคิดในการทางานทาโครงงาน
การจากที่ ไ ด้ ฝึ กงานในครั ว และเห็ น ว่ า
วัตถุดิบที่เหลือในห้องครัวเหลือใช้ในแต่ละ
วัน จึ ง ได้คิ ด หาวิ ธี เ พื่ อ ลดการทิ้ ง วัต ถุ ดิ บ
ต่ า งๆให้ กั บ โรงแรมและลดขยะภายใน
ห้องครัว จึงเห็นว่าผักที่ เหลือสามารถมาทา
เป็ นผงปรุ งรสจากผักรวมซึ่ งได้แก่ผกั ต่างๆ
ดั ง นี้ ก ร ะ ห ล่ า ป ลี แ ค ร อ ท ร า กผั ก ชี
ต้นหอม ตะไคร้ กระเทียมเล็ก พริ กไทย
น้ าตาลทราย เกลือ ซึ่ งสรรพคุณของผัก
ต่างๆเหล่านี้ ช่วยบารุ งลาไส้ ประโยชน์ของ
ผักต่อการดูแลปอด และผักมีสารต้านอนุมูล
อิสระ
วัตถุประสงค์

1.เพื่อลดต้นทุนให้กบั โรงแรมลา
เรซิดองซ์
บางกอก 2.ลดปริ มาณวัตถุดิบที่เหลือใช้ภายในครัว
โรงแรมลา เรซิดองซ์ บางกอก
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายวัตถุดิบให้กบั ทางโรงแรม
โรงแรมลา เรซิดองซ์ บางกอก
2.ทาให้วตั ถุดิบที่เหลือใช้นากลับมาทาประโยชน์
โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
3.ลดปริ มาณขยะหรื อของเหลือใช้ภายในครัวและ
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

1.หัน่ ผักทั้งหมดให้เป็ นชิ้นบางๆและเล็กๆ

2.นาผักทั้งหมดที่หน่ั เป็ นชั้นบางๆแล้วนาไปตาก
แดดให้แห้ง แล้วเอากระเทียมปลอกเปลือกไปตาก
แดดด้วยกัน

3.นาผักจากที่ตากแดดให้แห้งแล้วนามาปั่ นให้
ละเอียด โดยแยกผักแต่ละอย่างปั่น ไม่ควรปั่ น
รวมกันทีเดียว

4.ปั่ นผักทุกอย่างจนละเอียดแล้วพักทิ้งไว้ก่อน

5.ปั่ นจนเสร็จและนามากรองจนกว่าจะละเอียดแล้ว

6.ขั้นตอนต่อไป นา พริ กไทย มาตาให้ละเอียดแล้ว

7.ขั้นตอนสุดท้ายนาทุกอย่างที่ปั่นไว้ มาปั่ นรวมกัน
ที่เดียวและนาน้ าตาลกับเกลือปั่ นจนรวมกันจนได้
ผงปรุ งรสจากผักรวม

สรุปผล
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ไป ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
โรงแรม ลาเรซิด๊องส์ ในแผนกห้องครัว ได้เรี ยนรู ้
พัฒนาการในการทาอาหารที่ได้ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ในแผนกและการฝึ กความ อดทนต่ออุปสรรคและ
ปั ญหาต่างๆในการทา งานที่โรงแรม ลา เรซิด๊องส์
บางกอก ทั้งนี้ผจู ้ ดั ทาได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง ผงปรุ ง
รสจากผักรวม ข้อจากัดวัตถุดิบที่เหลือใช้ภายใน
ครัวมารังสรรค์ให้เกิดเป็ น ผงปรุ งรสจากผักรวม
ขึ้นมาในการโครงงานในครั้งนี้ ทางผูจ้ ดั ทาได้ทา
การสารวจโดยใช้วธิ ีตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจจากกลุ่มตัวอย่างคือประชากรทัว่ ไป จานวน
30คน ความพึงพอใจพบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยต่อ
ความพึงพอใจทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ยรวมคือ 4.49 อยูใ่ น
ระดับ มากที่สุด
โดยพบว่าด้านที่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือเป็ น
รสชาติของผงปรุ งรสรสจากผักรวมกลิ่นของผงปรุ ง
รสจากผักรวม.สี ของผงปรุ งรสจากผักรวมความคิด
สร้างสรรค์ของการทาผงปรุ งรสจากผักรวม
ความชอบโดยรวมของผงปรุ งรสจากผักรวมผงปรุ ง
รสจากผักรวมนี้ช่วยลดต้นทุนและวัตถุดิบของครัว
จากการทาโครงงาน
ผงปรุ งรสจากผักรวม
สามารถช่วยโรงแรมลดต้นทุน และยังนาวัตถุดิบที่
เหลือใช้จากทางโรงแรม ลาเรซิดอ๊ งส์ บางกอก มา
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์เพิ่ม
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน

1.ควรทาผงปรุ งรสสูตรอื่นๆ เพิ่มขึ่น เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของผูบ้ ริ โภค
2. จัดหาวิธีที่ทาให้ผงปรุ งรสอยูไ่ ด้นานขึ้น
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงสาธารณสุข, สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) . (2559).กระหล่าปลี
รู ปภาพ . เข้ าถึงได้ จาก
https://www.posttoday.com/life/healthy/349769
มีนา ( 2561) กระเทียม รู ปภาพ สรรพคุณของตระ
ไคร้ประโยชน์ สื บค้นวันที่ 3 มีนาคม 2563เข้าถึงได้
จากhttps://www.pobpad.com/กระเทียม ชวลิต
บุญมา (2557)สรรพคุณของเกลือประโยชน์ สื บค้น
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก
https://www.sanook.com/health/19313/เกลือ
วิษณุ มาลัย (2560) ตระไคร้ รู ปภาพ สรรคุณของ
ตระไคร้ประโยชน์ สื บค้นวันที่ 3 มีนาคม 2563
เข้าถึงได้จาก
https://health.kapook.com/view101762.html
ดร.วิษณุ มาลัย (2560) ผักชี ประโยชน์ สื บค้นวันที่
3 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก
https://health.kapook.com/view154743.html
ปี เตอร์ (2558) สรรพคุณแครอท ประโยชน์ของแค
รอทด้านต่างๆ เข้าถึงได้จาก https://sukkaphapd.com/สรรพคุณแครอท
พาณี จันแสง (2557) สายพันธุ์แครอท สื บค้นวันที่
3 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก https://sukkaphapd.com/19 ความเป็ นมาแครอทต่าง
มาลัยวัน (2554) น้ าตาลทรายรู ปภาพ สรรพคุณของ
ตระไคร้ประโยชน์ สื บค้นวันที่ 3 มีนาคม 2563
เข้าถึงได้จาก https://www.siamchemi.com/น้ าตาล
ทราย

มานพ ขุนสา (2560) ผักชี รู ปภาพ และความหมาย
สื บค้นวันที่ 3 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก
https://thai.alibaba.com/product-detail/highlyaromatic-chineseมนัส (2557) แครอท
รู ปภาพ สื บค้นวันที่ 3 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้
จาก https://sukkaphap-d.com/19แครอท
ยาลา (2553) พริ กไทย รู ปภาพ สื บค้นวันที่ 3
มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/พริ กไทย
สมพงศ์ สาจิต (2556) สรรพคุณและประโยชน์
ของกระหล่าปลี สื บค้นวันที่ 3 มีนาคม 2563 เข้าถึง
ได้จาก
https://www.posttoday.com/life/healthy/349769
กระหล่าปลี

รู ปภาพ โรงแรม ลา เรซิดองซ์ บางกอก สื บค้นวันที่
10 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก
https://www.sawadee.co.th/hotel/620002/LaResidence-Bangkok
ลินสาย บรรดารัก (2553) แครอท รู ปภาพ สื บค้น
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้ จาก
https://sukkaphap-d.com/19แครอท
เมเดย์ (2560) สรรพคุณและประโยชน์ของพริ กไทย
สื บค้นวันที่ 10 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/พริ กไทย
แผนที่โรงแรมโรงแรมลาเรซิดองซ์บางกอก สื บค้น
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เข้าได้ถึงจาก
https://www.sawadee.co.th/hotel/620002/LaResidence-Bangkok /แผนที่
ไทยสยาม (2552) สายพันธุ์แครอท สื บค้นวันที่ 3
มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก https://sukkaphapd.com/19 ความเป็ นมาแครอทต่าง
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