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บทคัดย่อ 

โครงงานสบู่กากชาเขียว จดัท าข้ึนเพื่อช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ล้างมือและลดปริมาณขยะใน

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมนนัดา เฮอริเทจ ซ่ึงในแต่ละวนัเคร่ืองด่ืมชาเขียวจะถูกสั่งค่อนขา้งมาก

และกากของชาเขียวก็จะถูกน าไปทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นว่ากากชาเขียวมีสรรพคุณมากและ

สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้ผูจ้ดัท าจึงไดน้ ากากชาเขียวมาเป็นส่วนผสมหลกัในการท าสบู่ ซ่ึงกากชา

เขียวมีสรรพคุณในการบ ารุงผวิใหนุ่้มชุ่มช้ืน อีกทั้งยงัท าใหมี้กล่ินหอมอีกดว้ย  

เพื่อใหท้ราบถึงผลของโครงงานสบู่กากชาเขียว ผูจ้ดัท าจึงให้พนกังานท าการประเมินแบบสอบถาม

ความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่กากชาเขียว พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมต่อสบู่กากชาเขียวอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ซ่ึงสบู่กากชาเขียวมีกล่ินหอมและสามารถท าความสะอาดไดดี้ และยงัสามารถลดตน้ทุนใน

การซ้ือสบู่ลา้งมือและลดปริมาณขยะภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมได ้

ค าส าคัญ : สบู่กากชาเขียว,ลดตน้ทุน 
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Abstract 

 

The objective of this project is to help reduce the cost of buying a bar of soap for hand wash and to 

reduce the amount of food and beverages wasted at Nanda Heritage Hotel. On average, many cups of green 

tea drinks are ordered daily, and the green tea scraps have been left over. Therefore, after I have studied the 

benefit of green tea, I decided to conduct the research on reusing these leftover green teas into the main 

ingredient of hand wash soap. Green tea properties help to nourish by soften and moisturizing the skin. It also 

provides fragrant quality. 

In order to test the result, the staffs were asked to evaluate the satisfaction questionnaire of the 
green tea soap. The result found that overall satisfaction with the soap was at a high level, with an average of 
4.06. In conclusion, green tea soap provides a pleasant aroma and well cleanability. This project helps reduce 
the cost of buying hand wash soap and decrease the amount of waste within the hotel food and beverage 
department. 
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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้รับการฝึกปฎิบติังานท่ีโรงแรม นนัดา เฮอริเทจ (Nanda Heritage 

Hotel) ในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม(Food & Beverage)ซ่ึงไดรั้บหนา้ท่ีให้ปฏิบติังานในห้องอาหารและบาร์ ใน

แต่ละวนัผูจ้ดัท าจะตอ้งท าการจดัเตรียมอาหารเชา้บุฟเฟตบ์ริการใหก้บัลูกคา้ และรับออเดอร์จากลูกคา้ทั้งในส่วน

ของอาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองด่ืมของโรงแรมนั้นจะมีความหลากหลาย และก็จะมีในส่วนของชาเขียวท่ีลูกคา้

สั่งค่อนขา้งเยอะ แต่พอลูกคา้ด่ืมชาหมดกากชาก็จะถูกน าไปทิ้ง ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นวา่กากชาเขียวมีสรรพคุณมาก

และสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

ดงันั้นผูจ้ดัท าโครงงานจึงแกปั้ญหาโดยการน ากากชาเขียวท่ีเหลือทิ้งจ านวนมากน้ี มาเป็นส่วนผสม

ของสบู่ จึงไดจ้ดัท าโครงงานสบู่ลา้งมือกากชาเขียวข้ึน เพราะมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยาก สามารถศึกษาและลงมือท า

ไดเ้อง ซ่ึงกากชาเขียวท่ีน ามาเป็นส่วนผสมของสบู่จะท าให้สบู่มีสีเขียวอ่อนและมีกล่ินหอมอ่อนๆจากกากชา

เขียว จึงท าให้สบู่ล้างมือกากชาเขียวน้ีเป็นสบู่ท่ีปลอดสารเคมีสังเคราะห์ท่ีช่วยในเร่ืองการแต่งสีและกล่ินยงั

สามารถลดอาการระคายเครืองต่อผิวหนงัได ้อีกทั้งยงัช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและสามารถลดปริมาณขยะได ้

นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมืออีกดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อเรียนรู้การท าสบู่ลา้งมือจากกากชาเขียว 

1.2.2 เพื่อลดปริมาณขยะภายในบาร์ 

1.2.3 เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือ 

1.3 ขอบเขตด้ำนโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

โรงแรม นนัดา เฮอริเทจ (Nanda Heritage Hotel)ในแผนกหอ้งอาหาร แผนกครัว แผนกแม่บา้น 

และแผนกตอ้นรับ 

 



 

 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

พนกังานในแผนกห้องอาหาร แผนกครัว แผนกแม่บา้น และแผนกตอ้นรับ จ านวน 20 คน 

  1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ.2561 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

จากการสอบถามพนกังานแผนกหอ้งอาหารขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ และศึกษาจากหนงัสือ The 

Natural & Handmade Soap Book 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดศึ้กษาเรียนรู้สรรพคุณของชาเขียวท่ีจะน ามาเป็นส่วนผสมในการท าสบู่ 

1.4.2 โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากกากชาได ้

1.4.3 ไดส้บู่ท่ีส่วนผสมมาจากธรรมชาติปลอดสารเคมี 

1.4.3 ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือสบู่ลา้งมือในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 



 

 

บทท่ี 2 

ทบทวนเอกสาร/และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

การจดัท าโครงงานสบู่ลา้งมือกากชาเขียว ( Green Tea Soap )ในคร้ังน้ีเพื่อน ากากชาเขียวท่ีเป็นขยะมา

ท าให้เกิดประโยชน์ผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทความวชิาการโดยมีการน าเสนอเป็นล าดบั ดงัน้ี 

2.1 กลีเซอรีน 

2.2 ชาเขียว 

2.3 น ้ามนัหอมระเหย 

2.1 กลีเซอรีน 

 

รูปท่ี 2.1 กลีเซอรีน 

ท่ีมา:http://www.siamsoap.net 

กลีเซอรีน เป็นของเหลวท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีความหนืด และมีรสหวาน โดยปกติมาจากน ้ ามนั

ของพืช ซ่ึงโดยทัว่ไปคือ น ้ามนัมะพร้าว และน ้ามนัปาลม์ กลีเซอรีนสามารถละลายไดดี้ในแอลกอฮอล์และ

น ้ า แต่ไม่ละลายในไขมนั ดว้ยคุณสมบติัท่ีสามารถละลายในแอลกอฮอล์และน ้ าได ้จึงน าไปใชป้ระโยชน์

อย่างกวา้งขวาง ซ่ึงกลีเซอรีนบริสุทธ์ิสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นส่วนผสม

หรือเป็นตวัช่วยในกระบวนการผลิตเคร่ืองส าอางค ์ผลิตภณัฑ์ในห้องน ้ าและสุขอนามยัส่วนบุคคล อาหาร 

ยาสีฟัน ยาสระผม และนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมสบู่ เพราะกลีเซอรีนเป็นส่วนช่วยหล่อล่ืนเหมือนมอยซ์เจอร์



 

 

ไรเซอร์เพื่อปกป้องผิวไม่ให้แห้งและท าให้รู้สึกวา่ผิวมีความชุ่มช้ืน อ่อนโยนต่อผิว ไม่ท าให้อุดตนัรูขุมขน 

รวมทั้งปลอดภยัต่อผิวหนงัการท่ีกลีเซอรีนเป็นสารท่ีไม่มีพิษในทุกๆรูปแบบของการประยุกตใ์ช ้ไม่วา่จะ

ใชเ้ป็นสารตั้งตน้หรือสารเติมแต่ง ท าให้กลีเซอรีนเป็นสารเคมีท่ีไดรั้บความสนใจและน าไปใช้ประโยชน์

ทางการแพทยด์ว้ยการท ายาเหน็บทวาร ใช้เป็นยาระบาย และยงัสามารถใช้เป็นยาเฉพาะ ท่ีส าหรับปัญหา

ทางผวิหนงัหลายชนิด รวมถึงโรคผวิหนงั ผืน่ แผลไฟลวก แผลกดทบั และบาดแผลจากของมีคม กลีเซอรีน

ถูกใชเ้พื่อรักษาโรคเหงือกไดด้ว้ย เน่ืองจากกลีเซอรีนสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ลีเซอรีน ถูก

ใชง้านอยา่งกวา้งขวางเป็น สารละลาย(Solvent) สารเพิ่มความหวาน(Sweetener) เคร่ืองส าอาง(Cosmetics 

and Personal Care Products) สบู่เหลว(Liquid Soaps) ลูกอม(Candy) สุรา(Liqueurs) หมึก(Inks) และสาร

หล่อล่ืน(Lubricants) เพื่อให้ยืดหยุ่น(Pliable) สารป้องกนัการแข็งตวั (Antifreeze Mixtures) เป็นส่วนผสม

อาหาร(Food and Beverage Ingredients ) อาหารสัตว์(Animal feed ) สารปฏิ ชีวนะ(Antibiotics) ยา 

(Pharmaceuticals) สารให้ความชุ่มช้ืน(Moisturizers) น ้ ามนัไฮดรอลิกส์(Hydraulic Fluids) และสารตั้งตน้

ทางปีโตรเคมีต่างๆ(Polyether Polyols, Propylene Glycol, Epichlorohydrin และอ่ืนๆ) 

    2.1.1 ประโยชน์ของกลีเซอรีน 

1. ใชเ้ป็นตวัท าละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เน่ืองจากสามารถละลายไดดี้ในน ้า และแอลกอฮอล ์

2. ส าหรับอุตสาหกรรมเคมีใช้ส าหรับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารประกอบโพลิออล (Polyol) 

ส าหรับผลิตโฟม 

3. กลีเซอรีน/กลีเซอรอล ท่ีมีความเขม้ขน้มากกวา่ร้อยละ 55 จะมีรสหวานสามารถใชเ้ป็นสารทดแทน

น ้าตาลได ้

4. กลีเซอรีน/กลีเซอรอล ท่ีเป็นสารจ าพวก Hydroscopic มีคุณสมบติัดูดซบัความช้ืนในบรรยากาศได้

ดี จึงนิยมน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการความนุ่ม ความยืดหยุน่ และเป็นครีม 

เช่น อุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อใหมี้ความอ่อนตวั และยดืหยุน่ไดดี้ 

5. ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑ์เพื่อท าหน้าท่ีเป็น Thickening Agent หรือ Bodying Agent เพราะ

สามารถใหค้วามหนืดไดดี้ 

6. ใชเ้ป็นส่วนผสมส าหรับผลิตภณัฑเ์พื่อรักษาความชุ่มช้ืน เช่น น ้ายาบว้นปาก ยาสีฟัน สบู่ เป็นตน้ 

7. ใชเ้ป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑย์า อาหาร และเคร่ืองด่ืม เช่น เป็นสารทดแทนน ้าตาล เป็นตน้ 

8. โมโนกลีเซอไรดใ์ชเ้ป็นสารอิมลัชัน่ และสารเพิ่มความคงตวั 



 

 

9. ใชฉี้ดพน่หรือเคลือบผลิตภณัฑท์างการเกษตรเพื่อรักษาความสด ป้องกนัการระเหยของน ้ า เช่น ใช้

พน่ใบยาสูบ 

10. ใชเ้ป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับเป็นสารอิมลัชนัในผลิตภณัฑ์ครีม และเป็นสาร

ท่ีท าหนา้รักษาความชุ่มช้ืนทั้งในส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์และแก่ผวิ 

2.2 ชาเขียว 

 

รูปท่ี 2.2 ชาเขียว 

ท่ีมา:https://medthai.com 

ชาเขียว (Green Tea) คือ ชาท่ีไดม้าจากตน้ชา ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Camellia Sinensis ซ่ึงชาชนิดน้ี

จะไม่ผา่นขั้นตอนการหมกัเลย เตรียมไดโ้ดยการน าใบชาสดมาผา่นความร้อนเพื่อท าให้ใบชาแห้งอยา่งรวดเร็ว 

ซ่ึงวิธีการก็คือเม่ือเก็บใบชามาแลว้ก็น ามาท าให้แห้งอยา่งรวดเร็วในหมอ้ทองแดงโดยใชค้วามร้อนไม่สูงเกินไป

และใชมื้อคลึงเบา ๆ ก่อนแห้ง หรืออบไอน ้ าในระยะเวลาสั้น ๆ แลว้น าไปอบแห้งเพื่อยบัย ั้งการท างานเอนไซม ์

(ความร้อนจะช่วยยบัย ั้งการท างานของเอนไซมท์ าใหไ้ม่เกิดการสลายตวั) จึงไดใ้บชาท่ีแหง้แต่ยงัสดอยู ่และมีสีท่ี

ค่อนข้างเขียว จึงเรียกกันว่า “ชาเขียว” และการท่ีใบชาท่ีได้นั้ นไม่ผ่านขั้นตอนการหมัก จึงท าให้ใบชามี

สารประกอบฟีนอล (Phenolic Compound) หลงเหลืออยูม่ากกวา่ในอู่หลงและชาด า (สองชนิดน้ีคือชาท่ีผา่นการ

หมกั) จึงท าให้ชาเขียวมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ชาทั้งสอง โดยชาเขียวจะมีสาร EGCG ประมาณ 35-50% 

ส่วนชาอู่หลงมีประมาณ 8-20% และชาด าจะมี EGCG อยูเ่พียง 10% 

ชาเขียวท่ีมีคุณภาพจะไดจ้ากใบชาคู่ท่ีหน่ึงและใบชาคู่ท่ีสองท่ีเก็บจากยอด (ชาวจีนเรียกว่า “บู๋ อ๋ี”) 

ส่วนใบชาคู่ท่ีสามและส่ีจากยอดจะให้ชาชั้นสอง (ชาวจีนเรียกว่า “อนัเคย”) ส่วนใบชาคู่ท่ีห้าและหกจากปลาย

ยอดจะเป็นชาชั้นเลว (ชาวจีนเรียกว่า “ล ่าก๋อง”) ส าหรับสี กล่ิน และรสชาติของชานั้นจะข้ึนอยูก่บัปริมาณของ



 

 

สารคาเทชินท่ีมีอยู่ในชา โดยฤดูการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว จะมีผลต่อระดบัของสารคาเทชิน ซ่ึงในใบชาฤดู

ใบไมผ้ลิจะมีสารคาเทชินประมาณ 12-13% ในขณะท่ีชาในฤดูร้อนจะมีสารคาเทชินประมาณ 13-14% ใบชา

อ่อนจะมีสารคาเทชินมากกวา่ใบชาแก่ 

สารส าคญัท่ีพบไดใ้นชาเขียว จะประกอบไปดว้ย กรดอะมิโน วิตามินบี วิตามินซี วิตามินอี สารใน
กลุ่ม Xanthine Alkaloids คือ กาเฟอีน (Caffeine) และธิโอฟิลลีน (Theophylline) ซ่ึงเป็นสารท่ีมีฤทธ์ิกระตุน้การ
ท างานของระบบประสาทส่วนกลาง และสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ ท่ีเรียกว่า คาเทชิน (Catechins) โดยเรา
สามารถแยกสารคาเทชินออกไดเ้ป็น 5 ชนิด คือ  Gallocatechin (GC), Epicatechin (EC), epigallocatechin 
(EGC), Epicatechin Gallate (ECG), และ Epigallocatechin Gallate (EGCG) โดยคาเทชินท่ีพบไดม้ากและมีฤทธ์ิ
ทรงพลงัท่ีสุดในชาเขียว คือสารอีพิกลัโลคาเทชินกลัเลต (Epigallocatechin Gallate – EGCG) ซ่ึงมีความส าคญั
ในการออกฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 

ลกัษณะของสีน ้ าชา ถา้ชงชาจากใบชาจะให้น ้ าชาออกสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเขียวอ่อน (ถา้เป็นชา

เขียวผง หรือชามตัฉะ จะใหน้ ้าชาสีเขียวสด) ส่วนกล่ินของน ้าชานั้น ถา้เป็นชาเขียวของจีนจะใหก้ล่ินเขียวสดช่ืน 

มีกล่ินคลา้ยกล่ินถัว่ปนอยู ่แต่ถา้เป็นชาเขียวของญ่ีปุ่นจะให้กล่ินเขียวสดค่อนขา้งมาก มีกล่ินของสาหร่าย และ

อาจมีกล่ินคลา้ยกบัโชยปุนอยูด่ว้ย 

   2.2.1 สรรพคุณของชาเขียว 

1. ชาเขียวถูกน ามาใชใ้นการรักษาตั้งแต่โรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศร้า ซ่ึงในประเทศจีนมีการใช้ชา

เขียวเป็นยามามากกวา่ 4,000 ปีแลว้ 

2. ช่วยท าใหเ้จริญอาหาร 

3. แกเ้มาเหลา้ ท าใหส้ร่างเมา 

4. ช่วยแกห้วดั แกร้้อนใน ช่วยขบัเหง่ือ ขบัสารพิษตกคา้ง 

5. ช่วยให้ผอ่นคลายอารมณ์ สงบประสาท ระบายความร้อนจากศีรษะและเบา้ตา ท าให้สดช่ืน ตาสวา่ง ไม่

ง่วงนอน และช่วยท าใหห้ายใจสดช่ืน 

6. ช่วยแกอ้าการกระหายน ้า ระบายความร้อนออกจากปอด และช่วยขบัเสมหะ 

7. ช่วยแกบิ้ด ทอ้งร่วง ทอ้งเสีย 

8. ช่วยเพิ่มแบคทีเรียชนิดดีในล าไส้ จึงสามารถช่วยลา้งสารพิษและก าจดัพิษในล าไส้ได ้

9. ช่วยป้องกนัตบัจากพิษและโรคอ่ืน ๆ 



 

 

10. ช่วยป้องกนัการเกิดล่ิมเลือด 

11. ชาเขียวมีฤทธ์ิตา้นอาการอกัเสบ ตา้นเช้ือจุลินทรียใ์นล าไส้ ตา้นเช้ือแบคทีเรียและเช้ือไวรัส ตา้นเช้ือ 

Botulinus และเช้ือ Staphylococcus 

12. ช่วยขบัปัสสาวะ ป้องกนัน่ิวในถุงน ้าดีและในไต 

13. ช่วยในการหา้มเลือดหรือท าใหเ้ลือดไหลชา้ลง 

14. ใชเ้ป็นยาพอกรักษาแผลอกัเสบ แผลพุพอง ไฟไหม ้ฝีหนอง ช่วยบรรเทาอาการผดผื่นคนั ผิวร้อนแห้ง 

แมลงสัตวก์ดัต่อย และยงัใชเ้ป็นยากนัยงุไดอี้กดว้ย 

15. ชาเขียวสามารถช่วยป้องกนัโรคขอ้อกัเสบรูมาติก (Rheumatic Arthritis) ซ่ึงมีอาการอกัเสบบวมแดง 

ปวดเม่ือยตามกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ ท่ีมกัเกิดกบัสตรีวยักลางคน 

   2.2.2 ประโยชน์ของชาเขียว  

1. สาร Epigallocatechin Gallate (EGCG) ท่ีพบไดม้ากในชาเขียว มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยในการขบั

สารพิษในร่างกาย สามารถกวาดลา้งอนุมูลอิสระท่ีเป็นตวักดักร่อน DNA ในกระแสเลือดลงได ้จึงส่งผล

ในการช่วยป้องกนัความเส่ือมของเซลลแ์ละอวยัวะต่างๆได ้

2. สารตา้นอนุมูลอิสระในชาเขียวสามารถช่วยชะลอความแก่ชราและช่วยคงความอ่อนเยาวไ์ด ้

3. การด่ืมชาเขียวนอกจากจะด่ืมเพื่อแกก้ระหายแลว้ ในชาเขียวยงัมีกาเฟอีน (Caffeine) และธิโอฟิลลีน 

(Theophylline) ซ่ึงเป็นสารท่ีมีฤทธ์ิกระตุน้การท างานของระบบประสาทส่วนกลาง ท่ีช่วยแกอ้าการง่วง

นอนและท าใหร่้างกายรู้สึกสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า  

4. วรนนัท์ ศุภพิพฒัน์( 2548) กล่าวว่าการด่ืมชาเขียวจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลงังานและไขมนัได ้จึง

ส่งผลต่อการควบคุมน ้าหนกัของร่างกาย การด่ืมชาเขียวสามารถช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลโดยรวมได ้

และยงัช่วยลดระดบัไขมนัเลว (LDL) เพิ่มไขมนัดี (HDL) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดงันั้นการด่ืมชา

เขียวจึงสามารถช่วยลดความอว้นได ้

5. สาร EGCG ในชาเขียวสามารถช่วยก าจดัไขมนัคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด จึงส่งผลช่วยลดความเส่ียง

ของการเกิดโรคความดนัโลหิตสูงจากการอุดตนัของไขมนัในหลอดเลือดได ้

6. ชาเขียวช่วยลดและควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด จึงช่วยในการป้องกนัและชะลอการเกิดโรคเบาหวาน

ได ้เพราะสาร Catechins ในชาเขียวมีประสิทธิภาพในการจ ากดัการท างานของ Amylase Enzyme ท าให้

ไม่สามารถดูดซึมน ้าตาลกลูโคสเขา้สู่ร่างกายได ้ส่งผลท าใหน้ ้าตาลในเลือดไม่สูงข้ึน 



 

 

7. การด่ืมชาเขียวมีผลช่วยลดอตัราความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งต่าง ๆ ได้ โดยผูท่ี้ด่ืมชาเขียวเป็น

ประจ าจะมีอตัราการเป็นมะเร็งปอด มะเร็งเตา้นม มะเร็งล าไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอด

อาหาร มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตบัอ่อนต ่ากว่าผูท่ี้ไม่ไดด่ื้ม โดยมีสาร EGCG เป็นสารตา้นพิษ และ

ช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง ช่วยฆ่าเซลลม์ะเร็ง โดยไม่ท าลายเน้ือเยือ่ส่วนดี 

8. ชาเขียวมีฤทธ์ิต่อตา้นและยบัย ั้งการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ จากขอ้มูลในปัจจุบนัได้แนะน าว่าการ

บริโภคอาหารท่ีมีสารตา้นอนุมูลอิสระสามารถช่วยลดการเกิดโรคหวัใจ เพราะสารตา้นอนุมูลอิสระจะ

ไปยบัย ั้ งขบวนการออกซิเดชั่นของไขมัน อันจะน าไปสู่การลดการเกิดของหลอดเลือดแข็งตัว 

(Antherosclerosis) และลดความเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจไดใ้นท่ีสุด 

9. สาร EGCG ในชาเขียวสามารถช่วยยบัย ั้งการก่อตวัแบบผิดปกติของกอ้นเลือด ซ่ึงเป็นสาเหตุของอาการ

หวัใจวายและลมชกัได ้

10. สารไทอะนีน (Theanine) เป็นกรดอะมิโนท่ีท าให้ชาเขียวมีรสกลมกล่อม สามารถช่วยควบคุมการ

ท างานของสมองและลดความดนัโลหิตได ้

11. สารประกอบหลกั (EGCG) ท่ีพบในชาเขียวมีบทบาทส าคญัในการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีไดช้าเขียว

เขม้ขน้สามารถช่วยป้องกนัไม่ให้เช้ือไวรัสเอชไอวีจบัตวักบัเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดท่ีมีความส าคญัต่อ

ภูมิคุม้กนัในร่างกายของเรา (T Cells) ซ่ึงเป็นด่านแรกท่ีท าใหมี้โอกาสติดเช้ือเอชไอวไีด ้

12. ชาเขียวยงัช่วยป้องกันฟันผุได้ด้วย เพราะชาเขียวมีความสามารถในการท าลายแบคทีเรีย สามารถ

ป้องกนัอาหารเป็นพิษ และยงัช่วยฆ่าแบคทีเรียท่ีก่อใหเ้กิดคราบพลคัในช่องปากไดอี้กดว้ย 

 

2.3 น ้ามนัหอมระเหย 

 

รูปท่ี 2.3 น ้ามนัหอมระเหย 

ท่ีมา: https://www.botanicessence.com/essential-oil/  



 

 

น ้ ามนัหอมระเหย จะมีลกัษณะไม่เหมือนกบัน ้ ามนัท่ีตอ้งการกรดไขมนัไปท าสบู่ แต่น ้ ามนัหอม
ระเหยน้ีจะมีลกัษณะคลา้ยน ้ ามากกว่าน ้ ามนั จะสามารถระเหยไดง่้ายเม่ือสัมผสัอากาศ เราสามารถสกดัน ้ ามนั
หอมระเหยจากส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ผล ดอก กลีบดอก เปลือก ล าตน้ ราก เป็นตน้ และมีวธีิการสกดัออกมา
หลายวิธี เช่น สกดัดว้ยการกลัน่ สกดัดว้ยวิธีการบีดอดั สกดัดว้ยสารละลาย สกดัดว้ยคาร์บอนไดออกไซด์เป็น
ตน้ แต่ละวิธีลว้นใชป้ริมาณส่วนต่างๆของพืชจ านวนมาก ดงันั้นน ้ ามนัหอมระเหยแท้ๆ จึงมีราคาแพง ผูผ้ลิตสบู่
โดยมากมกัไม่ใชน้ ้ ามนัหอมระเหยแบบแทร้้อยเปอร์เซ็นต ์ท่ีหอมมากๆ และติดตวัไปตลบอบอวลนัน่ลว้นเป็น
กล่ินสังเคราะห์แทบทั้งส้ิน 

2.3.1 กล่ินสังเคราะห์ 

เน่ืองจากการสกดัน ้ ามนัหอมระเหยจากพืชจะตอ้งใชพ้ืชเป็นจ านวนมหาศาลท าให้น ้ ามนัหอมระเหย
แทร้้อยเปอร์เซ็นตมี์ราคาแพง ต่อมาจึงมีการสร้างกล่ินเลียนแบบน ้ ามนัหอมระเหยทุกชนิด ซ่ึงส่วนมากมกัจะมี
ส่วนผสมของ Dipropylene Glycol ซ่ึงท าให้มีปัญหากบัสบู่ เม่ือผสมไปในสบู่แลว้มนัจะเกิดการจบัตวัเป็นกอ้น 
และบางชนิดท าให้เกิดอาการเทรซอยา่งรวดเร็วจึงตอ้งทดสอบดูว่าอะไรใชไ้ดไ้ม่ได ้บางตวัก็ผสมแอลกอฮอร์ 
ซ่ึงท าใหเ้กิดระคายเคืองไดใ้นกรณีท่ีแพ ้อยา่งไรก็ตามนกัท าสบู่ส่วนมากก็ยงันิยมใชอ้นัเน่ืองมาจากราคาถูก เก็บ
รักษาไดน้าน แมว้า่กล่ินหรือน ้ามนัหอมสังเคราะห์จะท ามาไดใ้กลเ้คียงกบัน ้ามนัหอมละเหยจากธรรมชาติ และมี
ราคาถูก แต่คุณสมบติัท่ีมีไม่เหมือนกับน ้ ามนัหอมระเหยแท้จากธรรมชาติก็คือ น ้ ามนัหอมท่ีท ามาจากสาร
สังเคราะห์จะไม่มีคุณสมบติัในการเยียวยา  เช่นการท าให้ผิวนุ่มนวล อ่อนโยน การเยียวยาผิวจากการบอบช ้ า 
และเสียหาย  

2.3.2 การเก็บรักษาและการใชน้ ้ามนัหอมระเหยแทจ้ากธรรมชาติในสบู่ 

น ้ ามนัหอมระเหย หรือ Essential Oil ไม่เหมือนน ้ ามนัท่ีใช้ท  าสบู่ทัว่ๆไปอนัเน่ืองมาจากคุณสมบติั
ของมนัท่ีสามารถระเหยไดง่้ายเม่ือสัมผสัอากาศ และเม่ือถูกความร้อนและแสง ดงันั้นการเก็บน ้ ามนัหอมระเหย
จึงตอ้งพิเศษออกไป คือตอ้งเก็บไวใ้นขวดหรือภาชนะทึบแสง เช่นขวดสีชา และตอ้งท าการปิดฝาขวดให้แน่น 
ควรเก็บไวใ้นอุณหภูมิไม่สูงคือควรต ่ากวา่ 35 องศาเซนเซียส และไม่ต ่ากวา่จุดเยือกแขง็ ถา้เก็บไวดี้ๆน ้ามนัหอม
ระเหยจะอยูไ่ดน้านถึง 6 เดือนเลยทีเดียว ซ่ึงถา้เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ก็สามารถยดือายไุดน้าน  

2.3.3 การผสมผสานกล่ิน 

การใส่กล่ินในสบู่แฮนด์เมด สามารถใส่กล่ินโดดๆของน ้ ามนัหอมระเหยลงไปไดเ้ลย เช่น กล่ินลา
เวนเดอร์ กล่ินมะลิ กล่ินมะกรูด เป็นตน้ ซ่ึงข้ึนกบัความชอบ อย่างไรก็ตามถา้ตอ้งการให้สบู่ท่ีเราบรรจงผลิต
ข้ึนมาดว้ยความพิถีพิถนัให้มีกล่ินหอมเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครก็สามารถผสมผสานน ้ ามนัหอม



 

 

ระเหยชนิดต่างๆเขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างสรรคก์ล่ินเฉพาะของเราข้ึนมาเอง แต่จะท าอยา่งนั้นไดต้อ้งรู้จกัคุณสมบติั
ในการส่งกล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยในแต่ละชนิดเพื่อท่ีจะสร้างกล่ินเฉพาะของเราเอง การผสมผสานกล่ินมนั
ศิลปะแขนงหน่ึง บางคนเปรียบเทียบคลา้ยกบัการบรรเลงดนตรี ท่ีมีการผสมเอาเสียงต่างๆเขา้ดว้ยกนั เช่นเสียง
กลอง เสียงเคร่ืองเปา เคร่ืองสี เม่ือน ามาผสมผสานกนัอยา่งถูกส่วนก็จะไดเ้สียงอนัไพเราะ กล่ินหอมก็เช่นกนั เรา
สามารถแบ่งกล่ินออกเป็น 3 โน๊ตกวา้งๆดงัน้ี (Aroma Accords Notes) 

1) Base Note  

เป็นกล่ินท่ีส าคญัท่ีสุดและจะส่งกล่ินออกเป็นตวัสุดทา้ย และส่งกล่ินติดอยู่นานท่ีสุดพวกน้ีจะเป็น
น ้ามนัหอมระเหยท่ีมีมวลโมเลกุลหนกัสุด เช่น น ้ามนัมนัหอมระเหยในกลุ่ม Woods และ Musksเป็นตน้ 

2) Middle Note หรือ Heart Note  

กล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยกลุ่มน้ีจะส่งกล่ินถัดมาจากกลุ่ม Top Note เน่ืองจากมีมวลโมเลกุลอยู่
ในช่วงกลางๆ กลุ่มน้ีจะไดแ้ก่ ตระกลู Floral, Fruit, Spice และ Green เป็นตน้ 

3) Top Note หรือ Head Note  

จะเป็นกล่ินหอมกล่ินแรกท่ีได้สัมผสั และจะหายไปอย่างรวดเร็ว มนัเป็นกล่ินท่ีส่งมาเพื่อความ
ประทบัใจในคร้ังแรกพบ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มท่ีมีมวลโมเลกุลต ่าท าให้ฟุ้งกระจายได้ง่าย และระเหยออกไปได้เร็ว 
น ้ามนัหอมระเหยในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ พวก Citrus, Bergamot และ Lavender เป็นตน้ 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสบู่กอ้นสมุนไพร 

                   มนัธนา ศรีสวสัด์ิ (2550) ศึกษาการพฒันาสบู่กอ้นลา้งมือผสมน ้ ามนัหอมระเหยและการ ทดสอบใน
อาสาสมคัร ในปี 2550 จากการทดลองหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของสบู่กอ้นพบวา่ สามารถผลิตสบู่กอ้นท่ีมี
สูตรเหมาะสมมีค่า pH 6.52 และมีความคงตวั จากการทดสอบกบัอาสาสมคัรเพศหญิงจ านวน 33 คน พบวา่สบู่
กอ้นลา้งมือผสมน ้ามนัหอมระเหยท่ีพฒันาข้ึน สามารถลดเช้ือแบคทีเรียได ้และท าใหล้า้งมือแลว้รู้สึกสะอาด 

สุมนตทิ์พย ์ศรีคณะ (2549) ศึกษาการพฒันาต ารับสบู่จากสมุนไพรไทยในการ ตา้นเช้ือแบคทีเรียท่ี
ผิวหนงั โดยใชส้ารสกดัสมุนไพรไดแ้ก่ น ้ ามนัหอมระเหยมะกรูด น ้ ามนัหอมระเหย ตะไคร้ น ้ ามนัหอมระเหย
เปลือกส้ม สารสกดัเปลือกมงัคุด สารสกดัทองพนัชัง่ และน ้ าคั้นผลมะกรูด โดยศึกษาการยบัย ั้งแบคทีเรีย 5 สาย
พั น ธ์ุ คื อ  Bacillus Subtilis, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, StaphylocCocusAureus แ ล ะ 
StaphylococusEpidermidis จากการทดลอง พบวา่สารสกดัสมุนไพรเดียวไม่มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียแต่
เม่ือน าสารสกดัสมุนไพรมาผสมกนั สามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียได ้ดงันั้นจึงผสมสบู่และพบวา่สบู่สูตรสมุนไพร



 

 

ท่ีมีส่วนผสมของ น ้ ามนัหอมระเหยมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียไดดี้กวา่สบู่สมุนไพรท่ี
มี สารสกดัน ้ามนัหอมระเหยเป็นส่วนผสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

รายละเอีดการปฎิบติังาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

โรงแรมนนัดา เฮอริเทจ (Nanda Heritage Hotel)ท่ีตั้งเลขท่ี 632 ถนน วิสุทธิกษตัริย ์แขวง 

บา้นพานถม เขต พระนคร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย1์0200 

 

รูปท่ี3.1 โลโกโ้รงแรมนนัดา เฮอริเทจ 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีสถานประกอบการ 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

 

รูปท่ี 3.3โรงแรมนนัดา เฮอริเทจ (Nanda Heritage Hotel) 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 



 

 

 

รูปท่ี 3.4บริเวณคอร์ดยาร์ 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

3.2 ลกัษณะสถานประกอบการและการให้บริการหลกัของโรงแรม 

ค าว่า ‘Nanda’ หรือ ‘นนัดา’ มาจาก ‘เลขยานนท์’ นามสกุลของผูเ้ป็นเจา้ของ โดยน าค าว่า

นนทม์ากร่อนเสียงใหม่ให้เขา้กบัการอ่านออกเสียงตวัสะกดของพยญัชนะภาษาองักฤษ จนกลายเป็นค า

วา่นนัดานัน่เองโรงแรมแห่งน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างมาจากบา้นเรือนไทยเก่าของ คุณสานนท ์

เลขยานนท์ ผูเ้ป็นเจา้ของ ซ่ึงแต่เดิมนั้นเคยปลูกไวแ้ถบยา่นถนนเพชรบุรีตดัใหม่ หลงัจากการร้ือถอน

บ้านหลังนั้นไป จึงน าไม้เก่าจากบ้านหลังดังกล่าวมาใช้เป็นโครงสร้างหลัก พร้อมประดับตกแต่ง

โรงแรมแห่งน้ีไปในตัวคอนเซ็ปต์ของทางโรงแรมคือความต้องการท่ีจะท าให้ทุกการเข้าพักได้

บรรยากาศเหมือนอยู่บา้น แฝงด้วยกล่ินอายของบา้นไม้หลงัเก่า สอดแทรกความทรงจ าเก่า ๆ ของ

ตระกลู ‘เลขยานนท’์ เขา้ไปดว้ยในการรีโนเวทโรงแรมใหม่ทั้งหมด วสัดุไมแ้ต่ละช้ิน มีการวดัขนาดไม้

ท่ีบา้นหลงัเก่าเพื่อมาใชเ้ป็นตน้แบบ แลว้ออกแบบโครงสร้างโดยใชก้ารผสมผสานระหวา่งไมก้บัเหล็ก 

เป็นการเช่ือมโยงโลกเก่ากบัโลกใหม่เขา้ไวด้ว้ยกนั ท าให้บริเวณดา้นนอกมีลกัษณะเป็นตวัอาคารปูน

และเหล็กสีด าสไตล์โมเดิร์น แต่บริเวณดา้นในโรงแรมกลบัไดอี้กหน่ึงบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นความ

สงบร่มเยน็ตามแบบบา้นเรือนไทยโบราณ ผสานเขา้กบัความบา้น ๆ ในแนวเดียวกนักบัแบบบา้นของ

ชุมชนละแวกน้ี หากลองส ารวจพื้นท่ีแต่ละโซน จะเห็นไดว้่าทางโรงแรมตกแต่งในแนวไทยประยุกต์ 

จะเห็นไดจ้ากการเลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์ไม ้ตู ้โต๊ะ เกา้อ้ีโบราณสไตล์วินเทจ การออกแบบโถงกลางหรือ

คอร์ทยาร์ดสุดร่มร่ืนให้เป็นมุมพกัผ่อน ระเบียงหรือชานบา้นท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นทางเดินรอบตึก ประตู



 

 

หนา้ต่างดว้ยไมร้ะแนงแบบบา้นสมยัก่อน ตลอดจนการจดัวางพร็อบตามมุมต่าง ๆ ดว้ยส่ิงละอนัพนัละ

นอ้ยเพื่อไม่หลุดไปจากคอนเซ็ปตท่ี์วางไว ้อาทิ โอ่งน ้ า ตน้กลว้ย แผนท่ีโบราณแสดงสถานท่ีส าคญัใน

ย่านพระนคร การน าภาพบา้นเก่าขาวด าท่ีบนัทึกเหตุการณ์ในยุคสมยัก่อนมาประดบัผนังล็อบบ้ีของ

โรงแรม เป็นตน้ จึงไม่แปลกนกัท่ีโรงแรมแห่งน้ีจะเคยไดรั้บรางวลั Boutique Design Hotel อนัเป็นการ

การันตีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ในดา้นของการออกแบบอยา่งแทจ้ริงนอกจากน้ีในเร่ือง

ของพื้นท่ีใชส้อย ทางโรงแรมยงัจดัวางมุมสระวา่ยน ้ ากลางแจง้บริเวณชั้น 2 ให้ผูเ้ขา้พกัไดพ้กัผอ่นตาม

อธัยาศยั มีช่วงเวลาผอ่นคลายแบบเป็นส่วนตวัตลอดการเขา้พกั (ท่ีเปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 

น.)  

 

รูปท่ี 3.5 สระวา่ยน ้า 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

3.2.1 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม 

1) สระวา่ยน ้าและศูนยสุ์ขภาพ 

• พื้นท่ีกลางแจง้ • เฟอร์นิเจอร์กลางแจง้

• พื้นท่ีอาบแดด 

• สระวา่ยน ้า 

• เกา้อ้ีอาบแดด 

• ผา้เช็ดตวัส าหรับสระวา่ยน ้า 

• สระน ้าเกลือ 

• สระวา่ยน ้ากลางแจง้ (เปิดตลอดปี) 

 

 

 

 



 

 

              2) อาหารและเคร่ืองด่ืม 

• ร้านกาแฟในสถานท่ี 

• ผลไม ้(มีค่าบริการ) 

• น ้าด่ืมบรรจุขวด (มีค่าบริการ) 

• ไวน์/แชมเปญ (มีค่าบริการ) 

• บุฟเฟตท่ี์มีอาหารเหมาะส าหรับ

เด็ก 

 

• อาหารส าหรับเด็ก (มีค่าบริการ) 

• เมนูอาหารพิเศษ (เม่ือแจง้ความ

ประสงค)์ 

• บาร์ 

• หอ้งอาหาร/ภตัตาคาร 

             

              3) บริการ 

• บริการแม่บา้นประจ าวนั 

• ตูถ้อนเงินสด/เอทีเอม็ 

• บริการรับฝากสัมภาระ 

• เค ร่ืองโทรสาร/ เค ร่ืองส า เนา

เอกสาร (มีค่าบริการ) 

• บริการซกัรีด (มีค่าบริการ) 

• แ ผนก ต้ อ น รั บ ส่ ว นหน้ า  24 

ชัว่โมง 

• บริการห้องประชุม/ห้องจดัเล้ียง

(มีค่าบริการ) 

• บริการรูมเซอร์วสิ 

 

4) กิจกรรม 

• การถ่ายทอดสดกีฬา 

• บริการจกัรยาน(ฟรี) 

• ช่วงแฮปป้ีอาวร์ (มีค่าบริการ) 

• บริการรถตุก๊ตุก๊ 

 



 

 

 

รูปท่ี 3.6จกัรยาน 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

บริการเช่าจกัรยานฟรีหากตอ้งการความผจญัภยัในการส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 

 

รูปท่ี 3.7บริการรถตุก๊ตุก๊ 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

โรงแรมให้บริการรถตุ๊กตุ๊กฟรีไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงเทพเช่นถนน

ขา้วสารและวดัพระแกว้ 

 

 



 

 

3.2.2ประเภทของห้องพกั 

1) หอ้งพกัประเภทซูพีเรียร์ดบัเบิ้ลรูม (Superior Double Room) 

 

รูปท่ี 3.8 หอ้งพกั Superior Double Room 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

หอ้งพกัซูพีเรียร์ดบัเบิ้ลรูม (Superior Double Room)ส ามารถเขา้พกัได ้2 คนราคา 2,200บาท

ต่อคืน 

2) หอ้งพกัประเภทซูพีเรียร์ทวิน (Superior Twin Room) 

 

รูปท่ี 3.9 หอ้งพกัSuperior Twin 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

หอ้งพกัประเภทซูพีเรียร์ทวนิ (Superior Twin Room)สามารถเขา้พกัได ้2 คนราคา2,700บาท

ต่อคืน 

 



 

 

3)หอ้งพกัประเภทดีลกัซ์แฟมิลี (Deluxe Family) 

 

รูปท่ี 3.10 หอ้งพกั Deluxe Family 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

หอ้งพกัประเภทดีลกัซ์แฟมิลี(Deluxe Family) ความกวา้งขนาด 35 ตารางเมตร เขา้พกัได ้2 

คน ราคา  2,700 บาทต่อคืน 

4) หอ้งพกัประเภทชุปเปอร์ดีลกัซ์แฟมิลี (Super Deluxe Family) 

 

รูปท่ี 3.11 หอ้งพกั Super Deluxe Family 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

ห้องพกัประเภทชุปเปอร์ดีลกัซ์แฟมิลี(Super Deluxe Family) ความกวา้งขนาด 35 ตาราง

เมตร สามารถเขา้พกัได ้2-3 คน โดยมีให้เลือกพกัทั้งในลกัษณะ Deluxe Double Room ท่ีมากนัเป็นคู่ 

และ Deluxe Family Room ท่ีมากันเป็นกลุ่มหรือครอบครัว (เตียงคู่แบบ Double Bed และเตียงเด่ียว

เสริมอีกหน่ึงเตียง) มาพร้อมโซฟา มุมมินิบาร์ภายในหอ้งอยา่งเป็นสัดส่วนราคา 4,500 บาทต่อคืน 



 

 

5) หอ้งพกัประเภทสวที (Suite Room) 

 

รูปท่ี 3.12 หอ้งพกั Suite 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

หอ้งพกัประเภทสวที(Suite Room) ความกวา้งขนาด 50 ตารางเมตร ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและ

กวา้งท่ีสุด สามารถเขา้พกัได้ 2 คน มาพร้อมห้องนั่งเล่น อ่างอาบน ้ า ภายใตบ้รรยากาศสบาย ๆ สุด

ส่วนตวัราคา 5,000 บาทต่อคืน 

3.2.3 หอ้งอาหารและบาร์ 

1. หอ้งอาหาร Where East Meets West 

ส่ิงท่ีห้ามพลาดส าหรับการมาเยือน Nanda Heritage Hotel ก็คือการล้ิมรสความอร่อย

หลากหลายเมนูท่ีทางห้องอาหารประจ าโรงแรมพร้อมเสิร์ฟให้บริการแก่ทั้งผูเ้ขา้พกัและบุคคลทัว่ไป

แบบ All Day Dining สไตลฟิ์วชัน่ ท่ีเลือกน าเสนอทั้งเมนูอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์(เวลา 07.00-10.00 น.) 

และอาหารจานเดียว สไตลไ์ทยและสไตลย์โุรป 

เมนูแนะน า จานแรก ผดัไทยกุง้ ท่ีทางโรงแรมเลือกเสิร์ฟเส้นจนัท์มาแบบห่อไข่โสร่ง ชุ่ม

ซอสสูตรเขม้ขน้ชนิดท่ีไม่ตอ้งปรุงรสเพิ่มเติมพร้อมกุง้สดตวัโต และเคร่ืองเคียงผกัสด 

 



 

 

 

รูปท่ี 3.13 ผดัไทยกุง้ 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

ส่วนจานท่ี 2 เมนูยอดนิยมสไตล์ตะวนัตกอยา่ง สเตก๊แซลมอนซอสไวน์ขาว สเตก๊แซลมอน

เน้ือนุ่ม ราดซอสไวน์ขาวรสกลมกล่อม เสิร์ฟมาพร้อมกบัมะเขือเทศ มนัเทศ และผกัโขม 

 

รูปท่ี3.14 สเตก๊แซลมอนซอสไวน์ขาว 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 



 

 

 

รูปท่ี 3.15 หอ้งอาหารNanda Restaurant - Where East Meets West 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

 

 

รูปท่ี3.16บาร์ 

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 

 

รูปท่ี 3.17อาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์

ท่ีมา : http://nandaheritage.com/ 



 

 

3.3รูปแบบการจดัการองคก์รและการบริหารจดัการ

 

ตารางท่ี3.1 ตารางแผนผงัโรงแรมนนัดา เฮอริเทจ (Nanda Heritage Hotel) 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

3.3.1 ตารางแผนผงัแผนก อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 

 

ตารางท่ี 3.2ตารางแผนผงัแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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3.4 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 

รูปท่ี 3.18 ผูจ้ดัท า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

   ช่ือ-นามสกุล:นางสาว อารียา กลึงสูงเนิน 

   แผนก:อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 

   ต  าแหน่ง:พนกังานเสร์ิฟ(Waitress) 

   หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- จดัเตรียมไลน์บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้เพื่อพร้อมใหบ้ริการลูกคา้ 

- ตอ้นรับลูกคา้และถามหมายเลขหอ้งพกัลูกคา้ ถามลูกคา้วา่จะรับออเดอร์เมนูไข่หรือไม่ คอยเติม

ไลน์บุฟเฟตอ์าหารเชา้ไม่ใหอ้าหารหมด 

- เก็บไลน์บุฟเฟตอ์าหารเชา้และท าความสะอาดหอ้งอาหาร 

- ท าแยมสตอเบอร่ี แยมกีว ีตม้กาแฟ และท าโยเกิร์ต เพื่อเตรียมไวใ้หลู้กคา้ในเวลาอาหารเชา้ 

- รับออเดอร์ลูกคา้ แนะน าเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม เสร์ิฟอาหาร และท าเคร่ืองด่ืม 

  

 

 

 



 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา 

 

รูปท่ี 3.19 พนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

ช่ือ – นามสกุล : นาย ชาคริต ศรีหมนตรี 

ต าแหน่ง :Supervisor 

3.6ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561– 7 ธนัวาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน 

เดือน  
ส.ค61 ก.ย61 ต.ค61 พ.ย 61 ธ.ค 61 

1.รวบรวมขอ้มูล      
2.ศึกษาขอ้มูล
โครงงาน 

     

3.วเิคราะห์ขอ้มูล      
4.จดัท าโครงงาน      
5.สรุปผลโครงงาน      

ตารางท่ี 3.3ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

โครงงานสบู่กากชาเขียว(Green Tea Soap)มีวตัถุประสงคเ์พื่อน ากากชาเขียวท่ีเป็นขยะน ามา

ท าใหเ้กิดประโยชน์ และเพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือ 

 

รูปท่ี 4.1 สบู่ลา้งมือกากชาเขียว(Green Tea Soap) 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

4.2 วตัถุดิบส่วนผสมและข้ันตอนการปฎบิัติงาน 

 

รูปท่ี 4.2 วตัถุดิบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 



 

 

4.2.1 วตัถุดิบและส่วนผสมในการท าสบู่จ านวน 6 ก้อน 

- กลีเซอลีนใส500 กรัม 

- กากชาเขียว20 กรัม 

- น ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะลิ 15 ซีซี 

   4.2.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

- หมอ้จ านวน 2 ใบ 

- แม่พิมพส์บู่ 

- ไมพ้าย 

- ถว้ย 

              4.2.3 ขั้นตอนการท าสบู่กากชาเขียว 

1) น ากลีเซอรีนลงหมอ้ตุ๋นโดยใชห้มอจ านวนสองใบ หมอ้ใบแรกใส่น ้าตม้ใหเ้ดือด จากนั้น

น าหมอ้ใบท่ีสองซอ้นหมอใบแรก เทกลีเซอรีนลงหมอ้ตุ๋นจนกลีเซอรีนละลาย 

 

         

                         รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนการละลายกลีเซอรีน 

                                                                ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 



 

 

 2) เม่ือกลีเซรีนละลายแลว้น ากากชาเขียวผสมกบักลีเซอรีนและคนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนการใส่กากชาเขียว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

       3) ผสมน ามนัหอมละเหยเล็กนอ้ยเพื่อเพิ่มความหอมใหส้บู่ 

 

รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนการใส่น ้ามนัหอมระเหย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 



 

 

   4) เม่ือใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแลว้จากนั้นเทสบู่ลงแม่พิมพ ์และรอสบู่แข็งตวัจึงจะ

แกะออกจากแม่พิมพส์บู่ได ้

 

 

รูปท่ี 4.6 ขั้นตอนการเทสบู่ลงแม่พิมพ ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

     5) เม่ือสบู่แขง็ตวัแลว้ แกะสบู่จากแม่พิมพส์บู่และน าสบู่บรรจุใส่ถุงใหเ้รียบร้อย 

 

 

รูปท่ี 4.7 ขั้นตอนการแกะสบู่ออกจากแม่พิมพส์บู่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 



 

 

        6) น าสบู่บรรจุใส่ถุงและแปะโลโก ้

 

รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนการบรรจุสบู่ใส่ถุง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

4.3 การค าณวนราคาต้นทุนการผลติสบู่กากชาเขียวจ านวน 6 ก้อน 

 ต้นทุนการท าสบู่กากชาเขียว  

ส่วนผสมและอุปกรณ์ จ านวนทีใ่ช้ ราคา 
กากชาเขียว 20 กรัม (ใชข้องโรงแรม) ใชข้องโรงแรม 
กลีเซอรีน ใช ้500 กรัม (1 กก ./ 80บาท) 80 บาท 
น ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะลิ ใช ้15 ซีซี   (15 ซีซี/30บาท)       30 บาท 
ถุงแกว้พลาสติก ใช ้6 ใบ        (1 ถุง/1 บาท)   6 บาท 
  ทุนรวม 136 บาท 

ตารางท่ี 4.1 ตารางการค าณวนราคาตน้ทุนการผลิต 

จากการท าสบู่ลา้งมือกากชาเขียวไดใ้ช้ทุนรวมทั้งหมด 136 บาท สามารถผลิตสบู่กากชา

เขียวไดจ้  านวน 6 ก้อน ซ่ึงในแต่ละเดือนโรงแรมจะตอ้งซ้ือสบู่ลา้งมือให้แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม

จ านวน 5 กอ้น ในราคาเดือนละ 200 บาท การท าสบู่กากชาเขียวคร้ังน้ีสามารถลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่

ลา้งมือได ้64 บาท 

 



 

 

4.4 สรุปแบบสอบถามความพงึพอใจ 

4.4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. ด้านเพศ 

 

ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นเพศ 

ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมีจ านวนมากกวา่เพศชาย 

เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ55 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 45 

 

ตารางท่ี 4.3 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นอายุ 

ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอาย ุ31-35 ปี มากท่ีสุดคิดเป็น

ร้อยละ 45 รองลงมามีอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 อาย ุ36-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 20 และอาย ุ20-25 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 10 

 

หญิง 
55% 

ชาย 
45% หญิง 

ชาย 

45% 

25% 

20% 

10% 
31-35ปี 

26-30ปี 

36-40ปี 

20-25ปี 



 

 

ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์. (2539). ก าหนดเกณฑ ์การวเิคราะห์ขอ้มูล ความหมายค่าเฉล่ีย 

(Mean) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียของคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียของคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ชอบมาก 

ค่าเฉล่ียของคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ชอบปานกลาง 

ค่าเฉล่ียของคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ชอบนอ้ย 

ค่าเฉล่ียของคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ชอบนอ้ยท่ีสุด 

4.4.2 ผลสรุปแบบสอบถามความพงึพอใจต่อสบู่ล้างมือกากชาเขียว (Green Tea Soap) 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลสรุปค่าเฉล่ียความพึงพอใจสบู่ลา้งมือกากชาเขียว 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นขนาดของสบู่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.60 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ดา้นความสวยงามมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสะอาด มีค่าเฉล่ีย

 
รายละเอียด 

 
ค่าเฉล่ีย (X)  

 
ค่า SD 

ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. ความสะอาด 4.30 0.571 มาก 
2.กล่ินของสบู่ 4.20 0.616 มาก 
3.สีสัน 4.05 0.759 มาก 
4.ความสวยงาม 4.45 0.605 มากท่ีสุด 
5.ปริมาณของฟองสบู่ 3.55 0.686 มาก 
6.เน้ือสัมผสัฟองสบู่ 3.70 0.470 มาก 
7.การขจดักล่ิน 3.40 0.598 ปานกลาง 
8.ขนาดของสบู่ 4.60 0.503 มากท่ีสุด 
9.ความคิดสร้างสรรค ์ 4.30 0.470 มากท่ีสุด 

รวม 4.06 0.276 มาก 



 

 

เท่ากบั4.30อยูใ่นระดบัมาก กล่ินของสบู่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 อยูใ่นระดบัมาก สีสันของสบู่ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.05 อยูใ่นระดบัมาก เน้ือสัมผสัฟองสบู่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 อยูใ่นระดบัมาก ปริมาณของฟอง

สบู่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 อยูใ่นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ การขจดักล่ิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 อยูใ่น

ระดบัมากปานกลาง 

ผลสรุปแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมของสบู่ลา้งมือกากชา

เขียว (Green Tea Soap) อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.06 

 

 

 

 

 



 

 

บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฎิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมนนัดา เฮอริเทจ (Nanda Heritage Hotel) ในแผนก

อาหารและเคร่ืองด่ืม ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของวตุัดิบเหลือใชท่ี้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ทางผูจ้ดัท าจึง

ไดน้ ากากชาเขียวท่ีเหลือจากการชงชาเขียวให้ลูกคา้ น ามาเป็นส่วนผสมหลกัในการท าสบู่ โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือและลดปริมาณขยะภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม และจากการท่ี

ไดท้  าสบู่กากชาเขียว และน าไปให้พนกังานภายในโรงแรมใช้และให้พนกังานท าการประเมินแบบสอบถาม

ความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่กากชาเขียว พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมต่อสบู่กากชาเขียวอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และไดใ้หค้วามเห็นวา่สบู่มีความหอมจากกากชาเขียวและน ้ ามนัหอมระเหยและไม่ท าให้ผิว

แห้งตึงหลงัจากการใช้ และการท าสบู่กากชาเขียวคร้ังน้ีสามารถลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือภายในแผนก

อาหารและเคร่ืองด่ืม และลดขยะท่ีเกิดจากกากชาเขียวได ้

5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาในการจัดท าโครงงาน   

- กากชาเขียวข้ึนราง่ายจึงเก็บไวไ้ดไ้ม่นาน 

- หาซ้ือกล่องพลาสติกในการบรรจุสบู่ไม่ได ้

5.1.2 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 

- น าใบชาผึ่งแดดใหแ้หง้อยูเ่สมอ 

- น าสบู่บรรจุใส่ถุงแกว้พลาสติกแทนการบรรจุใส่กล่อง 

5.2 สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- ไดค้วามรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึนจากการปฎิบติังาน 

- ไดพ้ฒันาภาษาองักฤษมากข้ึนจากการปฎิบติังานท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษกบัลูกคา้ 

- รู้จกัการวางแผนการท างานและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 



 

 

- ไดฝึ้กใหต้นเองมีระเบียบวนิยัและความรับผดิชอบมากข้ึนจากการปฎิบติังาน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

- ส่ือสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติไม่ค่อยเขา้ใจเพราะส าเนียงภาษาองักฤษของลูกคา้แต่ละเช้ือ

ชาติแตกต่างกนั 

- ไม่รู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษบางค าท าใหก้ารส่ือสารกบัลูกคา้เป็นไปอยา่งล่าชา้ 

- ไม่รู้ค  าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชภ้ายในโรงแรมท าใหก้ารปฎิบติังานเกิดความล่าชา้ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะจากการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

- ศึกษาและเรียนรู้ภาษาองักฤษใหม้ากข้ึนเพราะภาษาองักฤษมีความส าคญัต่อการปฎิบติังาน 

- จดบนัทึกขณะพนกังานสอนงานเพื่อกนัไม่ใหลื้มและจะไดไ้ม่ตอ้งคอยถามซ ้ าอยูบ่่อยๆ 

- มีความรอบคอบในการปฎิบติังานอยูเ่สมอเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการปฎิบติังาน 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง สบู่กากชาเขียว (Green Tea Soap) 

แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใช้สบู่ล้างมือกากชาเขียวของพนักงานโรงแรมนันดา เฮอริเทจ 

 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน โดยขอความกรุณาผูต้อบแบบสอบถามใหต้อบแบบสอบถามตามความ

เป็นจริง  

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง ใหเ้ขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในแต่ละช่องของระดบัการประเมิน 

1. เพศ     

[    ] ชาย                 [    ] หญิง            

2. อาย ุ 

[    ] ต  ่ากวา่ 20 ปี      [    ] 20-25 ปี         [    ] 26-30 ปี    [    ] 31-35 ปี   

[    ] 36-40 ปี            [    ] 40 ปีข้ึนไป     [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................... 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที ่2 ความพึงพอใจต่อการใชส้บู่ลา้งมือจากกากชาเขียว  

ค าช้ีแจง ใหเ้ขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในแต่ละช่องของระดบัการประเมิน 

5 หมายถึง มากท่ีสุด    4 หมายถึง มาก    3 หมายถึง ปานกลาง     2 หมายถึง นอ้ย        1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 

 

 

 

   ระดบัคะแนน   
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1. ความสะอาด      
2.กล่ินของสบู ่      
3.สีสัน      
4.ความสวยงาม      
5.ปริมาณของฟองสบู ่      
6.เน้ือสัมผสัฟองสบู่      
7.การขจดักล่ิน      
8.ขนาดของสบู่      
9.ความคิดสร้างสรรค ์      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการปฎบิัติงาน 

 

  



 

 

 

            ตอ้นรับแขก  

 

                  

                                  ชงเคร่ืองด่ืม                                                                       ท าโยเกิร์ต 

 

 

 



 

 

 

จดัไลน์บุเฟตอ์าหารเชา้ 

 

 

ท าแยมสตอบอร่ี 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงงานน้ีมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการน้ีอยา่งไรบา้ง 

       สามารถช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือได ้สบู่ลา้งมือไดส้ะอาดดีและมีกล่ินหอม  

 

 

 

 

                                                                                                               ................................................ (พนกังาน)                                                                                                                                     

                                                                                                                    คุณ จารุวรรณ กนัทะวงศ ์                                                                                                                   

 

 

ภาพพนกังานขณะเขียนความเห็น 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สบู่กากชาเขียว 

Green Tea Soap 

อารียา กลึงสูงเนิน 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail : are_klu@siam.edu 

            บทคดัย่อ 

โครงงานสบู่กากชาเขียว จัดท าข้ึนเพ่ือ

ช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือและลดปริมาณขยะ

ในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมนนัดา เฮอริ

เทจ  ซ่ึงในแต่ละวัน เค ร่ือง ด่ืมชา เ ขียวจะถูกสั่ ง

ค่อนขา้งมากและกากของชาเขียวก็จะถูกน าไปท้ิงอยา่ง

เปล่าประโยชน์ ผูจ้ ัดท าจึงเล็งเห็นว่ากากชาเขียวมี

สรรพคุณมากและสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์

ได ้ผูจ้ดัท าจึงไดน้ ากากชาเขียวมาเป็นส่วนผสมหลกั

ในการท าสบู่ ซ่ึงกากชาเขียวมีสรรพคุณในการบ ารุง
ผิวใหนุ่้มชุ่มช้ืน อีกทั้งยงัท าใหมี้กล่ินหอมอีกดว้ย  

เพ่ือให้ทราบถึงผลของโครงงานสบู่กาก

ชาเ ขียว ผู ้จัดท า จึงให้พนักงานท าการประเ มิน

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่กากชาเขียว 

พบวา่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อสบู่กากชาเขียวอยูใ่น

ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 ซ่ึงสบู่กากชา

เขียวมีกล่ินหอมและสามารถท าความสะอาดไดดี้ และ

ยงัสามารถลดต้นทุนในการซ้ือสบู่ล้างมือและลด

ปริมาณขยะภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
โรงแรมได ้

ค าส าคญั : สบู่กากชาเขียว,ลดตน้ทุน 

Abstract 

The objective of this project is to help 

reduce the cost of buying bar soap for hand wash and 

to reduce the amount of food and beverage wasted of 

Nanda Heritage Hotel. On average, many cups of 

green tea drinks are ordered daily, and the green tea 

scraps have been left uselessly. Therefore, after I 

have studied the benefit of green tea, I decided to 

conduct the research on reusing these leftover green 

teas into the main ingredient of hand wash soap. 

Green tea properties help to nourish by soften and 

moisturizing the skin. It also provides fragment 
quality. 

In order to test the result, the staffs 

were asked to evaluate the satisfaction questionnaire 

of the green tea soap. The result found that overall 

satisfaction with the soap was at a high level, with an 

average of 4.06. In conclusion, green tea soap 

provides a pleasant aroma and well cleanability. This 



 

 

project helps reduce the cost of buying hand wash 

soap and decrease the amount of waste within the 
hotel food and beverage department. 

Keyword: Green Tea Scrap Soap, Reduce the Cost 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพ่ือเรียนรู้การท าสบู่ลา้งมือจากกากชาเขียว 

2.เพื่อลดปริมาณขยะภายในบาร์ 

3.เพ่ือลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือ 

ขอบเขตด้านโครงงาน 

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

                โรงแรม นนัดา เฮอริเทจ (Nanda Heritage 

Hotel)ในแผนกหอ้งอาหาร แผนกครัว แผนกแม่บา้น 
และแผนกตอ้นรับ 

 ขอบเขตด้านประชากร 

                พนกังานในแผนกหอ้งอาหาร แผนกครัว 
แผนกแม่บา้น และแผนกตอ้นรับ จ านวน 20 คน 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

               ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 
7 ธนัวาคม พ.ศ.2561 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

               จากการสอบถามพนกังานแผนกหอ้งอาหาร

ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ และศึกษาจากหนงัสือ The 
Natural & Handmade Soap Book 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.ไดศึ้กษาเรียนรู้สรรพคุณของชาเขียวท่ีจะน ามาเป็น
ส่วนผสมในการท าสบู่ 

2.โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากกากชาได ้

3.ไดส้บู่ท่ีส่วนผสมมาจากธรรมชาติปลอดสารเคมี 

4.ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือสบู่ลา้งมือในแผนก
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1.ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ 
2. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน 
3. เขียนโครงร่างโครงงาน 
4.ทดลองท าสบู่กากชาเขียว Green Tea Soap 
5. น าสบู่ใหพ้นกังานใชแ้ละแจกแบบสอบถาม 
6. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS 
7.สรุปขอ้มูลและเขียนโครงงาน 
8.น าเสนออาจารย ์
9.ส่งรูปเล่มโครงงานและน าเสนอต่ออาจารย์และ
ส านกัสหกิจศึกษา 
ขั้นตอนการท าสบู่กากชาเขียว 
1.น ากลีเซอรีนลงหมอ้ตุ๋นโดยใชห้มอจ านวนสองใบ 
หมอ้ใบแรกใส่น ้ าตม้ใหเ้ดือด จากนั้นน าหมอ้ใบท่ีสอง
ซอ้นหมอใบแรก เทกลีเซอรีนลงหมอ้ตุ๋นจนกลีเซอรีน
ละลาย 

 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการละลายกลีเซอรีน 

2.เม่ือกลีเซรีนละลายแลว้น ากากชาเขียวผสมกบักลี
เซอรีนและคนใหเ้ขา้กนั 



 

 

 

 รูปท่ี 2 ขั้นตอนการใส่กากชาเขียว 

3.ผสมน ามนัหอมระเหยเลก็นอ้ยเพ่ือเพ่ิมความหอมให้
สบู่ 

 

รูปท่ี 3 ขั้นตอนการใส่น ้ ามนัหอมระเหย 

4.เม่ือใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแลว้จากนั้นเทสบู่

ลงแม่พิมพ ์และรอสบู่แขง็ตวัจึงจะแกะออกจาก
แม่พิมพส์บู่ได ้

 

       รูปท่ี 4 ขั้นตอนการเทสบู่ลงแม่พิมพ ์

5.เม่ือสบู่แขง็ตวัแลว้ แกะสบู่จากแม่พิมพส์บู่และน า
สบู่บรรจุใส่ถุงใหเ้รียบร้อย 

 

รูปท่ี 5 ขั้นตอนการแกะสบู่ออกจากแม่พิมพส์บู่ 

6.น าสบู่บรรจุใส่ถุงและแปะโลโก ้

 

         รูปท่ี 6 ขั้นตอนการบรรจุสบู่ใส่ถุง 

สรุปผลการทดลอง 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฎิบติังานสหกิจ

ท่ีโรงแรมนนัดา เฮอริเทจ (Nanda Heritage Hotel) ใน

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั

ของวตัุดิบเหลือใช้ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้

ทางผูจ้ดัท าจึงไดน้ ากากชาเขียวท่ีเหลือจากการชงชา

เขียวให้ลูกคา้ น ามาเป็นส่วนผสมหลกัในการท าสบู่ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนในการซ้ือ

สบู่ลา้งมือและลดปริมาณขยะภายในแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และจากการท่ีได้ท าสบู่กากชาเขียว และ

น าไปให้พนักงานภายในโรงแรมใชแ้ละให้พนักงาน

ท าการประเมิณแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่

กากชาเขียว พบวา่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อสบู่กาก

ชาเขียวอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และ

ไดใ้หค้วามเห็นวา่สบู่มีความหอมจากกากชาเขียวและ

น ้ ามนัหอมระเหยและไม่ท าให้ผิวแห้งตึงหลงัจากการ

ใช ้และการท าสบู่กากชาเขียวคร้ังน้ีสามารถลดตน้ทุน

ในการซ้ือสบู่ลา้งมือภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และลดขยะท่ีเกิดจากกากชาเขียวได ้

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 สามารถเติมสารบ ารุงต่างๆลงในสบู่เพ่ือเพ่ิม

สรรพคุณ 

 สามารถน าสมุนไพรชนิดอ่ินมาเป็น

ส่วนผสมของสบู่ 
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“น า้มนัหอมละเหย” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก :   

          https://www.botanicessence.com/essential-oil/. 

          สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2561. 

“ประเภทและส่วนประกอบของสบู่” (ออนไลน)์. 

เขา้ถึงไดจ้าก :   

          https://sites.google.comwiraneewongling/. 

         สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1ธนัวาคม  2561. 

 “มนัธนา ศรีสวสัดิ์. (2550).การพฒันาสบู่ก้อนล้างมอื

ผสมน า้มนัหอมระเหย” (ออนไลน)์ . เขา้ถึงไดจ้าก : 

         https://www.google.co.th/search?tbm blogspot/. 

         สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561. 

“โรงแรมนันดา เฮอริเทจ” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก :  

          https://www.bkkmenu.com/go/hotel/nanda-
heritage.html.     

         สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8ธนัวาคม 2561. 

“วรนันท์ ศุภพพิฒัน์. ( 2548). ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัชา

เขียว” (ออนไลน)์.เขา้ถึงไดจ้าก : https://medthai.com.  

          สืบคน้เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2561. 



 

 

“สุมนต์ทพิย์ศรีคณะ. (2549).การพฒันาต ารับสบู่จาก

สุมนไพรไทย” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : 

          https://madlab.cpe.ku.ac.th/ThailandResearch/. 

          สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561. 

“สบู่ใส หรือ สบู่กลเีซอรีน” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก:       

          http://www.siamsoap.net  

          สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์(ไวนิล) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

รหสันกัศึกษา      :   5704400366 

ช่ือ  -  นามสกุล    :    นางสาว อารียา กลึงสูงเนิน 

คณะ                     :   ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา              :  การโรงแรม 

ท่ีอยู ่                     :   506/79 ม.3 ริมคลองดาวคะนองคอนโดมิเนียม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง                         

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10150       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ข้อมูลบันทกึการปฎบิติงาน 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

รหสันกัศึกษา      :   5704400366 

ช่ือ  -  นามสกุล    :    นางสาว อารียา กลึงสูงเนิน 

คณะ                     :   ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา              :  การโรงแรม 

เบอร์โทร              : 097-307-3394 

E-mail                  : areeyaklungsoonern@gmail.com 

ท่ีอยู ่                     :   506/79 ม.3 ริมคลองดาวคะนองคอนโดมิเนียม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง                         
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10150         
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