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บทคดัย่อ 
                โรงแรมอนนัตรำ ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท เป็นโรงแรมระดบั 5 ดำวมำตรฐำนในดำ้นกำร
บริกำรดำ้นห้องพกั หอ้งจดัเล้ียง และหอ้งอำหำรต่ำงๆ ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดป้ฎิบติัหนำ้ท่ีในแผนกครัว จึง
ไดเ้ล็งเห็นถึงวตัถุดิบเหลือใชภ้ำยในครัวและไดคิ้ดคน้สร้ำงสรรคจ์นเกิดนวตักรรมใหม่ข้ึนมำในรูปแบบ
ผลิตภณัฑน์ ้ำยำขจดัครำบ โครงงำนน ้ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
น ำวตัถุดิบเหลือใชม้ำแปรรูปให้เกิดมูลค่ำและเกิดประโยชน์ต่ออุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ำยในครัว ทั้งยงัช่วย
ลดปริมำณขยะของทำงโรงแรมตำมนโยบำยของโรงแรม และไดน้ ำน ้ ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอน
และมะละกอให้พนกังำนแผนกครัวต่ำงๆจ ำนวน30 คน ทดลองใช้และประเมินควำมพึงพอใจในดำ้น
ต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่ ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจพบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มำกในดำ้น ควำมสะอำดหลงัจำก กำรใช้งำนประโยชน์และควำมสะดวกในกำรใช้งำน คุณภำพของ
ผลิตภณัฑ์น ้ ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ รูปแบบ
ผลิตภณัฑ ์มีควำมดึงดูดน่ำสนใจและ น่ำใชง้ำน กล่ินและสีของผลิตภณัฑ ์ตำมล ำดบัจำกผลส ำรวจระดบั
คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจทั้งหมดไดค้่ำเฉล่ียรวมคือ3.84 ควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำก 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมนั้นมีการเจริญเติบโตข้ึนสูงมากในประเทศไทย ซ่ึงธุรกิจโรงแรมนั้น   เป็นท่ี
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เม่ือมีอตัราความตอ้งการท่ีมากข้ึนและ คาดวา่อตัรานั้นจะ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นก็ยิ่งมีความส าคญัต่อการด ารงอยูข่องธุรกิจโรงแรม
เพื่อให้โรงแรมก้าวสู่โรงแรมยุคThailand 4.0 ท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน  ทางโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด ์
กรุงเทพฯ รีสอร์ท ไดมี้การจดัตั้งนโยบายโรงแรมสีเขียวเพื่อให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไดมี้การคิดคน้จดัตั้ง
เคร่ืองบ าบดัน ้าเสีย จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดอ้อกปฎิบติังานสหกิจศึกษาในโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รี
สอร์ท เป็นระยะเวลา4 เดือนท่ีผ่านมาทางคณะผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงแรมปัญหานั้นก็คือ 
ทรัพยากรท่ีเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น เปลือกผกัผลไม ้ทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้มองหาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาจากเศษอาหารเหลือทิ้งเพื่อน ามาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ใหม่ให้กบัทางโรงแรมในการลดปริมาณขยะของ
ทางโรงแรมและมลภาวะโลกร้อน คณะผูจ้ดัท าได้มีเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการให้โรงแรมได้มีผลิตภณัฑ์ใหม่และ
สามารถน ามาใชง้านกบัทางโรงแรมไดจ้ริง 
  จากการปฎิบติังานสหกิจศึกษา แผนกครัวจีน ครัวบริโอ และครัวลอยน ้ า ทางคณะผูจ้ดัท าไดส้ังเกตเห็น
ปริมาณขยะเหลือทิ้งจ าพวกเปลือกเลมอนและมะละกอค่อนขา้งมากในทุกๆวนัจึงได้ท าการคน้ควา้ศึกษา ถึง
คุณสมบติัประโยชน์สรรพคุณต่างๆ และไดแ้นวคิดการจดัท าผลิตภณัฑ์ น ้ ายาขจดัคราบจากเปลือกเลมอนและ
มะละกอ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผนกครัวจีน ครัวบริโอ และครัว
ลอยน ้า เช่น บริเวณเตาแก๊ส โตะ๊อลูมิเนียม เป็นตน้ 
 
2. วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
     2.1 เพื่อศึกษาหาขอ้มูลในการน าวตัถุดิบเหลือทิ้ง น ากลบัมารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด    
     2.2 ช่วยลดปริมาณขยะส่ิงของเหลือทิ้งใหก้บัทางโรงแรม  
     2.3 ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนและวธีิการท าน ้ายาขจดัคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ   
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3. ขอบเขตของโครงงำน   
     3.1 ขอบเขตเน้ือหา การศึกษากระบวนการท าน ้ายาขจดัคราบจากเศษผกัและผลไม ้     
     3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  โครงงานน้ีด าเนินการในภาคเรียนการศึกษาท่ี 2/2561  ระหวา่ง 
            วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 29 เมษายน 2562       
     3.3 ขอบเขตดา้นสมมุติฐาน จ านวนพนกังานจากแผนกครัวต่างๆ โรงแรมอนนัตรา                                                  
            ริเวอร์ไซด ์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท จ านวน 30 คน 
 
4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
     4.1 ลดปริมาณขยะใหก้บัโรงแรม 
     4.2 ศึกษาคน้ควา้แนวคิดและวธีิการด างานในการท าน ้ายาขจดัคราบ 
     4.3 การน าผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดใหก้บัทางโรงแรมอยา่งแทจ้ริง 



 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการจดัท าโครงงาน น ้ ายาขจดัคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ (Stain Remover 

from Lemon and Papaya Peels)  โดยคณะผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาและทบทวนทฤษฎีงานวจิยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
     2.1 ความเป็นมาของน ้ายาขจดัคราบ 
     2.2 ชนิดของน ้ายาขจดัคราบ 
     2.3 ประโยชน์ของน ้ายาขจดัคราบ 
     2.4 สรรพคุณของวตัถุดิบท่ีใชใ้นโครงงาน 
     2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  ความเป็นมาของผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ท าความสะอาด 
น ้ ายาขจดัคราบ  หมายถึง น ้ ายาท าความสะอาดท่ีประกอบดว้ยกรด และสารลดแรงตึงผิว    

ท่ีใช้ส าหรับท าความสะอาด และขจดัคราบสกปรกต่างๆเช่น คราบความมนัท่ีเกิดจากเตาแก๊ส     
คราบสกปรกท่ีมีอยู่ในอ่างลา้งจาน ดว้ยปัจจุบนั ปัญหาคราบสกปรกมกัเกิดข้ึนในทุกท่ี  และหาก    
ท าความสะอาดไม่หมดก็จะเกิดคราบทิ้งไว ้หากปล่อยคราบไวน้านมกัขดัท าความสะอาดยาก ดงันั้น 
ปัจจุบันจึงมีผลิตภัณฑ์สารเคมีท่ีสามารถช่วยขจดัคราบเหล่านั้นให้ง่ายข้ึน ซ่ึงน ้ ายาขจดัคราบ            
ก็ มีมากมายหลากหลายยี่ห้อซ่ึงแต่ละผลิตภัณฑ์ก็มีความสามารถในการขจัดคราบต่างกัน          
รวมทั้งส่วนผสมท่ีต่างกนัอีกดว้ย   

 

2.2  ประเภทของน า้ยาขจัดคราบ 

1         2        3        4        5         6           7         8         9       10         11      12       13      14      PH 

กรด กรดอ่อน เป็นกลาง เบสอ่อนๆ เบส 
น ้ายาลา้งจาน
สุขภณัฑ ์

น ้ายาลา้งหอ้งน ้า 
 
 
เขม้ขน้ 

น ้ายาท าความ
สะอาด
หอ้งครัว 

น ้ายาท าความ
สะอาดทัว่ไป 
น ้ายาเช็ดกระจก 
      เขม้ขน้ 

น ้ายาท าความสะอาดบา้น
ชนิดเขม้ขน้ 
น ้ายาขจดัคราบมนั 
น ้ายาลา้งสุขภณัฑ ์

ตารางที่ 2.1 ประเภทของน ้ายาขจดัคราบ 
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2.2.1 น า้ยาท าความสะอาดพืน้  

 

 

รูปที ่2.1 น ้ายาท าความสะอาดพื้น 
ทีม่า : https://www.bigc.co.th 

น ้ายาท าความสะอาดพื้น Magiclean เป็นผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดพื้นช่วยให้พื้นไม่เหนียว
เหนอะหนะขจดัคราบสกปรก ฝุ่ นละออง คราบไขมนัท่ีไม่สามารถเช็ดออกไดส้ะอาดดว้ยน ้ าเปล่า 
ท าความสะอาดไดก้บัทุกพื้นผิว บริเวณพื้นต่าง ๆ เช่นพื้นกระเบ้ือง พื้น กระเบ้ืองยาง พื้นไม ้พื้นไม้
ปาเก ้พื้นหินอ่อน พื้นหินขดั พื้นกระจก บริเวณพื้นผวิเรียบต่างๆ 
 
ส่วนประกอบหลกั 
- อลัคิลโพลีไกลโคไซด ์0.636% w/w  
- โพลีออกซีเอทิลีนอลัคิลอีเทอร์ 0.4% w/w                              
- โซเดียมลอเรตซลัเฟต 0.7% w/w 

 
 
2.2.2 น า้ยาท าความสะอาดเอนกประสงค์ 

 

 

 
รูปที ่2.2 น ้ายาท าความสะอาดเอนกประสงค ์

ทีม่า : https://www.nanasupplier.com 
                 

น ้ ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์ 3M General Purpose Cleaner ใช้ท าความสะอาด        
พื้นผวิทัว่ไปภายในบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยใหพ้ื้นผวิสะอาด ใหก้ล่ินหอม สามารถขจดัคราบสกปรก     
ท่ีขจดัออกยาก คราบเขม่า และเศษดินทรายท าใหพ้ื้นสะอาด สามารถผสมแบบเจือจางเพื่อใหเ้หมาะ

https://www.bigc.co.th/magiclean-floor-clea-liquid-lilly-bouquet-pink-color-1800-ml.html
https://www.nanasupplier.com/tag/53835
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กบัการท าความสะอาดพื้นผิวภายในบา้นทุกชนิด รวมทั้งพรมน ้ ามนั กระเบ้ือง พื้นไม ้อ่างอาบน ้ า 
หินอ่อน ตู ้ผนงัท่ีลา้งท าความสะอาดได ้ไมท้าสีและลูกบิดประตู มีส่วนผสมของสาร ลดแรงตึงผิว   
ท่ีย่อยสลาย ได้ทางชีวภาพนอกจากน้ียงัท าความสะอาด เคร่ืองประดับ อลูมิเนียม เคร่ืองเงิน             
ท  าความสะอาดภายในรถ  รูปภาพ  เคร่ืองใชต่้าง ๆ และแสตนเลส ไดอี้กดว้ย 
 
ส่วนประกอบหลกั 
- Coconut Diethanolamide  2.70% w/w  
- Sodium Lauryl Ether Sulfete  5.00% w/w 
 

 

2.2.3 น า้ยาท าความสะอาดห้องน า้ 
 

 

 

รูปที ่2.3 น ้ายาท าความสะอาดหอ้งน ้า 
ทีม่า: https://www.wemall.com 

 
น ้ ายาท าความสะอาดห้องน ้ า Vixol Smartv ใช้ท  าความสะอาด ฆ่าเช้ือแบคทีเรียบนพื้น    

และฝาผนังห้องน ้ าสามารถขจัดคราบฝังแน่น และคราบสกปรก 11 คราบ : คราบสนิม ,                  
คราบหินปูน/คราบตะกรัน , คราบด าในร่องกระเบ้ือง, คราบเขียวของตะไคร่, คราบส่ิงปฏิกูล,       
คราบสบู่, คราบแชมพูสระผม, คราบครีมนวดผม, คราบครีมกนัแดด, คราบโลชัน่, คราบผงซกัฟอก  
 
ส่วนประกอบหลกั 
- ผสมสาร Shield Plus เคลือบพื้นผวิใหเ้งางาม 

 
 

 

https://www.wemall.com/d/L91421319
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2.2.4 น า้ยาท าความสะอาดมือ 

 

 

รูปที ่2.4 น ้ายาท าความสะอาดมือ 
ทีม่า : https://www.3mdelivery.com 

 
แอลกอฮอล์ เจล ท าความสะอาดมือ 3M   เน้ือเจลใส มีกล่ิมหอม แห้งเร็ว ปลอดภัย         

ถนอมมือ ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่ท าให้มือแห้ง สามารถช่วยป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค
จากการสัมผสัใชท้  าความสะอาดคราบสกปรก คราบอาหาร คราบน ้ ามนัต่างๆ คราบเหง่ือไคลท่ีติด
เป้ือนบนมือใหส้ะอาดและไม่ระคายผวิ 
  
ส่วนประกอบส าคัญ 
- Ethyl alcohol   70 กรัม  
- น ้า    28 กรัม         
- สารท่ีท าใหเ้กิดสภาพเจล อาจเป็น สารชนิดเดียวหรืสาร 2 ชนิด ผสมหรือท าปฏิกิริยากนั 1.6  กรัม         
- สารฆ่าเช้ือ  ( ไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้ )    0.3  กรัม         
- น ้าหอม หรือ สารใหก้ล่ินหอม  ( ไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้ )   0.09  กรัม         
- สี  ( ไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้ )   0.01  กรัม 
 

2.2.5 น า้ยาเช็ดกระจก  

 

รูปที ่2.5 น ้ายาเช็ดกระจก 
ทีม่า : https://www.jd.co.th 

 

https://www.3mdelivery.com/xn002023978-3m-heavy-duty-hand-soap/pd/277
https://www.jd.co.th/product/_1292686.html
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ผลิตภณัฑ์เช็ดกระจก  Mirean Glass Cleaner Spray สูตรเข้มข้น สามารถท าความสะอาด
กระจกได้สะอาด ขจดัคราบสกปรก คราบมนั และ น ้ ามนัท่ีมากบัฝุ่ นละอองได้เป็นอยา่งดี มีกล่ิน
หอมอ่อนๆ และสามารถป้องกนัแมลงรบกวน น ้ ายาเช็ดกระจกสามารถใช้เป็นสเปรยไ์ล่แมลงได้
เป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นมด แมลงวนั หรือสัตวช์นิดอ่ืน  

ส่วนประกอบส าคัญ 

- สารลดแรงผวิ ( Nonionic ) , สารช่วยใหแ้หง้เร็ว , สารใหก้ล่ินหอม 

 

2.2.6 น า้ยาซักผ้า 

 

 

                                                           
รูปที ่2.6 น ้ายาซกัผา้ 

ทีม่า :https://www.bigc.co.th 
 

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซ้นซ์  ก ล่ิน ฟลอรัล เอสเซ้นซ์  (Floral Essence )  ช่วยป้องกัน                 
คราบสกปรกคืนกลบัสู่เน้ือผา้ ให้ผา้ขาวสะอาด ไม่หมอง เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความสะดวกสบาย     
กบัผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก  และส่วนใหญ่ไม่ค่อยท่ีจะท าลายเน้ือหรือพื้นผิวผา้มากจนเกินไป ซ่ึงช่วยขจดั
ปัญหาคราบสกปรกต่าง ๆ บนเน้ือผา้ กล่ินหอม ใชไ้ดท้ั้งผา้ขาวและผา้สี และใชไ้ดท้ั้งการซกัมือและ
ซกัเคร่ือง 
 
ส่วนประกอบส าคัญ 
- ส่วนผสมเป็นกลาง (PH Balance) ไม่ท าลายเน้ือผา้ผสมสารป้องกันรังสีอลัตร้าไวโอเลต (UV 
Protection Agent) และโพลิเมอร์-เอ (Sodium Polyacrylate) 
 
 

 

 

https://www.bigc.co.th/essence-detergent-1000-ml-pink.html
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2.3  ประโยชน์ของน า้ยาขจัดคราบ 
                  น ้ ายาขจดัคราบสามารถน าไปใช้ไดห้ลากหลายวิธีและใช้ไดก้บัหลายวตัถุ ซ่ึงสามารถ
ขจดัคราบสนิมท่ีข้ึนตามโต๊ะแสตนเลส ขจดัคราบน ้ ามนัจากเตาแก๊สขณะเราประกอบอาหารและ    
ท าความสะอาดไม่หมดจึงท าให้ทิ้งคราบน ้ามนันั้นไว ้เม่ือน าน ้ายาขจดัคราบเช็ดลงไปจะท าให้คราบ
และความมนันั้นหายไปและสามารถฆ่าเช้ือโรคและแบคทีเรียไดอี้กดว้ย 
                

2.3.1 การขจัดคราบมันทีเ่กดิจากน า้มันทีใ่ช้ภายในครัว 

ส่วนประกอบหลกั 

 - น ้าส้มสายชูส าหรับคราบน ้ามนัท่ีคา้งมานานจนเกาะแน่นฝังลึกบนพื้นผวิ เช่น ชั้นวางของ 
ตูก้บัขา้ว พื้น ผนัง พดัลมดูดควนั หรือเคร่ืองครัวต่างๆให้ผสมน ้ า 2 ส่วน ต่อน ้ าส้มสายชู 1 ส่วน    
เขา้ดว้ยกนั จากนั้นน าผา้ไปชุบ แลว้เช็ดบริเวณท่ีมีเป็นคราบกรดอ่อนๆในน ้ าส้มสายชูก็จะช่วยกดั
ความสกปรกออกไป เสร็จแล้วก็ใช้ผ ้าชุดน ้ าสะอาดเช็ดซ ้ าอีกคร้ังหรือล้างกับน ้ ายาล้างจาน             
เพื่อก าจดักล่ิน เพียงเท่านั้นก็จะท าใหห้อ้งครัวกลบัมาสะอาดเอ่ียมและน่าใชแ้ลว้ 

 - น ้าร้อน วธีิลา้งคราบมนัตามจุดต่าง ๆ ในหอ้งครัวหรือวธีิลา้งคราบน ้ามนัติดเคร่ืองดูดควนั
ท่ีง่ายท่ีสุด ให้น ้ าร้อน เพราะแค่ใช้ผา้ชุบน ้ าร้อนบิดหมาด ๆ แลว้เอาไปเช็ดบริเวณ ท่ีมีรอยน ้ ามนั
เกาะ คราบก็จะค่อย ๆ จางหายไป วิธีน้ีนั้นเหมาะส าหรับ ลา้งคราบน ้ ามนัท่ีเกิดข้ึนไม่นาน เพราะ
คราบจะยงัไม่ฝังตวัลึก อยูใ่นจุดท่ีน ้ าร้อนยงัสามารถท าความสะอาดได ้ และยงัไม่ท าให้พื้นผิวล่ืน
อีกดว้ย  

 - เกลือโรยเกลือลงไปบนคราบน ้ ามนั แล้วรอให้เกลือดูดคราบน ้ ามนัข้ึนมา จากนั้นฉีด
สารละลายบอแรกซ์หรือน ้ าส้มสายชูลงไปเล็กน้อย แลว้ท าความสะอาดดว้ยการใช้ฟองน ้ าหรือผา้
ชุบน ้าเช็ดส่วนผสมออกใหห้มด 
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2.4  สรรพคุณของวตัถุดิบทีใ่ช้ 

2.4.1 มะละกอ 

 

 
รูปที ่2.7 มะละกอ 

ทีม่า : https://www.bigc.co.th 
 

  มะละกอ เป็นผลไมเ้มืองร้อนท่ีคนไทยรู้จกักนัเป็นอย่างดีและเป็นผลไมท่ี้มีความส าคญั         
ทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของไทยในปัจจุบัน  เน่ื องจากคนไทยนิยมบ ริโภคมะละกอกัน                        
เป็นจ านวนมาก และยงัส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศในปริมาณปีละหลายพนัตนั ซ่ึงผลของ
มะละกอนั้น   ยงัสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารได้อีกมากมาย เช่น แกงส้ม 
ส้มต า สลดั มะละกอเช่ือม 

 

2.4.2 ประโยชน์ของมะละกอ 

 

 

รูปที ่2.8 มะละกอสุก 
ทีม่า : https://medium.com 

 

1. ผลสุก 
  นิยมน ามารับประทานเป็นผลไม ้มีรสชาติหวาน หอม มีคุณค่าทางอาหารสูง อุดมไปดว้ย
วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี ธาตุเหล็ก และยงัช่วยตา้นมะเร็งอีกดว้ย และมีเส้นใยอาหารท่ีช่วยให้
ระบบขบัถ่ายของร่างกายดีข้ึน 
 
 
 

https://www.bigc.co.th/fresh/0213502.html
https://medium.com/@tor.sritong3663/%E0%B8%A1%E0%B8%25%20B0%E0%B8%A5%E0%25%20B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD-1fd6c6f35684
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2. ผลดิบ 
       

  

 
 รูปที ่2.9 มะละกอดิบ 

ทีม่า : https://www.bigc.co.th 
           

ใช้รับประทานเป็นอาหารในรูปแบบผกัและปรุงเป็นอาหาร เช่น น่ึงหรือตม้รับประทาน      
เป็นผกัลวกจ้ิมกบัน ้ าพริก ผดักบัไข่หรือหมูสับ ส้มต า ท าสลดั แกงส้มมะละกอ เป็นตน้ นอกจากน้ี
ยงัสามารถน าผลมะละกอดิบมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆได ้เช่น ซีเซ็กฉ่าย 
มะละกอดองสามรส มะละกอดองเตา้เจ้ียว ส าหรับเปลือกของผลมะละกอดิบน ามาใช้ประโยชน์   
ในการท าสีผสมอาหารและเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว ์

 

3. ยางมะละกอ 

 

 

 

                                                           รูปที ่ 2.10 ยางมะละกอ 
ทีม่า : https://pantip.com 

         

ยางมะละกอจะไดม้าจากส่วนของเปลือก ล าตน้ ใบ และผลดิบ ในยางมะละกอจะมีน ้ ายอ่ย       
ท่ีเรียกว่า papain อยู่มาก ซ่ึงมีคุณสมบติัในการช่วยย่อยโปรตีน จึงมีประโยชน์ในการใช้หมกัเน้ือ     
ท่ี เหนียวให้อ่อนนุ่มน่ารับประทาน นอกจากน้ียางมะละกอยงัสามารถน ามาใช้ประโยชน์                 
ในด้านอุตสาหกรรมได้หลายอย่าง เช่น เน้ือกระป๋อง ปลากระป๋อง อุตสาหกรรมเบียร์และ              
การฟอกหนงั เป็นตน้ 

https://www.bigc.co.th/fresh/0213502.html
https://pantip.com/topic/34620552
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4. ใช้เป็นยา 
ส่วนต่างๆของมะละกอน ามาใชเ้ป็นยาได ้เช่น ตน้มะละกอ ใช้เป็นยาช่วยขบัประจ าเดือน 

ลดไข ้ดอกเป็นยาช่วยขบัปัสสาวะ รากช่วยแก้กลากเกล้ือน และยางช่วยกดัแผลตาปลาและหูด       
ฆ่าพยาธิ เป็นตน้ 
 

2.4.3 เลมอน 

 

 

รูปที ่2.11 เลมอน 
ทีม่า : https://www.technologychaoban.com  

 
เลมอน ช่ือสามญั  Lemon  มีช่ือเรียกอ่ืนวา่ มะนาวเทศ, มะนาวฝร่ัง, มะนาวนมยาน เลมอน

เป็นผลไมท่ี้จดัอยู่ในตระกูลส้ม มีลกัษณะเป็นไมพุ้่ม ปลายยอดมีหนามแหลม ลกัษณะของใบเป็น
ใบเด่ียว เม่ือน ามาขยี้จะมีกล่ินหอมแรง ส่วนลกัษณะของดอกเลมอน ดอกมีกล่ินหอม และมีสีขาว 
ส่วนลกัษณะของผลเลมอน  เป็นรูปกลมรี  ท่ีปลายผลจะมีต่ิงแหลม ผลอ่อนมีสีเขียว  เม่ือสุกจะเป็น
สีเหลือง ในผลมีเมล็ดหลายเมล็ด เน้ือผลฉ ่าน ้าและมีรสเปร้ียว 
 

2.4.4 ประโยชน์ของเลมอน 
เลมอนมีประโยชน์มากมาย หลกัๆก็จะช่วยในเร่ืองของสุขภาพ ช่วยบรรเทาโรคภยัต่างๆ   

เช่น  ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างภูมิคุม้กันโรค ซ่ึงเลมอนมีสารท่ีช่วยต่อตา้นมะเร็ง        
อยู่หลายชนิดช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันได้ มีส่วนช่วยรักษาโรคความดัน                                    
โลหิตสูง 
              น ้ าเลมอนช่วยบ ารุงตับและกระตุ้นให้ตับผลิตน ้ าดีได้มากยิ่งข้ึน  จึงส่งผลให้ระบบ             
ย่อยอาหารท างานได้อย่างเป็นปกติตลอดทั้งวนั ช่วยท าความสะอาดล าไส้ ก าจดัของเสียท่ีตกคา้ง    
อยูใ่นล าไส้ ช่วยลดขนาดและละลายกอ้นน้ิวในถุงน ้าดีและไตใหข้บัออกมาทางปัสสาวะ 

ความเปร้ียวและความเป็นกรดของเลมอนถูกน าไปใชใ้นการทดลองทางวทิยาศาสตร์ต่าง ๆ 
เพื่อทดแทนกรดชนิดอ่ืนท่ีมีราคาสูงกว่าความเปร้ียวของเลมอนสามารถน ามาใช้ดบักล่ินคาวปลา      
ท าใหร้สชาติกลมกล่อมมากยิง่ข้ึน แถมยงัช่วยแกเ้ล่ียนไดอี้กดว้ย 

https://www.technologychaoban.com/what-ews/article_27991
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 เปลือกเลมอนมีฤทธ์ิในการช่วยฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้ และไดมี้การน ามาใช้เป็นส่วนผสม    
ในผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด น ้ ายาล้างจาน เพื่อช่วยฆ่าเช้ือโรคและแบคทีเรีย เช่น โซฟา หรือ
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ 

 

2.4.5 เกลือ 

 

 

รูปที ่2.12 เกลือ 
ทีม่า : https://th.wikipedia. 

 เกลือ เป็นแร่ธาตุ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโซ เดียมคลอไรด์  (NaCl) สารประกอบ                     
ในระดับสูงกว่าเกลือชนิดต่าง ๆ เกลือในธรรมชาติก่อตวัเป็นแร่ผลึกรู้จกักันว่า เกลือหิน หรือ
แฮไลต ์เกลือพบไดใ้นปริมาณมากในทะเลซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของแร่ท่ีส าคญั ในมหาสมุทร   
มีแร่ธาตุ 35 กรัมต่อลิตร ความเคม็ 3.5%  

 
2.4.6 ชนิดของเกลือ 
เกลือสมุทร เป็นเกลือท่ีได้จากการกลายเป็นไอของน ้ าทะเล ใช้ในการท าอาหารและ

เคร่ืองส าอาง มกัมีราคาแพงกวา่เกลือแกง 
เกลือสินเธาว ์เป็นเกลือท่ีพบบนบก และพบมากทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย พบ

ทั้ งในรูปแบบหินเกลือและรูปแบบดินเค็ม ดินโป่ง ซ่ึงพบว่าเกลือสินเธาว์มีความบริสุทธ์ิของ
โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride, NaCl) สูง แต่ไม่มีส่วนผสมของธาตุไอโอดีเหมือนในเกลือ
สมุทรหรือเกลือแกง ดังนั้ นจึงไม่ เหมาะส าหรับกับการประกอบอาหาร แต่เหมาะกับงาน
อุตสาหกรรมมากวา่ ถา้น ามาประกอบอาหารจะท าให้ร่างกายขาดสารไอโอดีน ซ่ึงจะท าให้เกิดโรค
คอพอกและร่างกายแคระแกรน สมองเจริญเติบโต  ปัจจุบนัมีขอ้ก าหนดให้มีสารเติมสารไอโอดีน
ในรูปของโปแตสเซ่ียมไอโอไดดล์งในเกลือสินเธาว ์เพื่อเพิ่มสารไอโอดีนและเพื่อใหเ้หมาะกบัการ
ประกอบอาหาร ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ เกลือไอโอดีน 

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เป็นเกลือแกงท่ีผสมเกลือท่ีมีส่วนประกอบของไอโอดีนหลาย
ชนิดเล็กน้อย ไอโอดีนช่วยป้องกันการ ขาดไอโอดีน ผลกระทบจากการขาดไอโอดีนและเป็น
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สาเหตุซ่ึงน าไปสู่ความบกพร่องทางสติปัญญา นอกจากน้ี การขาดไอโอดีนยงัก่อให้เกิดปัญหา        
ในต่อมไทรอยด์ ในหลายประเทศ การขาดไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณะสุขท่ีพบได้ทั่วไปซ่ึง
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการเสริมไอโอดีนในเกลือ 

 

2.4.7 น า้ส้มสายชู 

 

 

 

รูปที ่2.13 น ้าส้มสายชู 
ทีม่า : https://portal.weloveshopping.com 

 

 น ้ าส้มสายชู เป็นของเหลวท่ีได้จากกระบวนการหมกั มีองค์ประกอบหลกัคือกรดน ้ าส้ม 
(กรดอะซิติก) น ้ าส้มสายชูทัว่ไปมีความเขม้ขน้ของกรดตั้งแต่ 4% ถึง 8% โดยปริมาณ[1] และอาจ
สูงถึง 18% หากเป็นน ้ าส้มสายชูท่ีไดจ้ากการดอง น ้าส้มสายชูหมกัโดยธรรมชาติยงัมีกรดชนิดอ่ืน ๆ   
ในปริมาณเล็กนอ้ย อีกทั้งน ้าส้มสายชูยงัมีฤทธ์ิช่วยขจดักล่ิน 

 

2.4.8 ประโยชน์ของน า้ส้มสายชู 
น ้าส้มสายชูช่วยในการขจดัคราบในตูเ้ยน็ โดยผสมน ้าเปล่า กบัน ้าส้มสายชูอยา่งละคร่ึงถว้ย 

น ้ ายาส าหรับท าความสะอาด น าไปถู ตรงบริเวณท่ีมีรอยเป้ือนและคราบสกปรกท่ีเกาะติดอยู ่        
ตามผนงั ประตู ล้ินชกั และช่องต่าง ๆ ภายในตูเ้ยน็ น ้ าส้มสายชูยงัมีฤทธ์ิท่ีช่วยในการขจดักล่ินได้
อย่างดี จดัการกับเช้ือราโดยการฉีดน ้ าส้มสายชูลงไปให้ทั่วทั้ งห้องน ้ า รวมทั้ งสุขภัณฑ์ต่าง ๆ  
ภายในหอ้งน ้าดว้ย ไม่วา่จะเป็นอ่างอาบน ้ า อ่างลา้งหนา้ หรือฝักบวั จากนั้นเช็ดตามอีกคร้ัง ผา้ชุบน ้ า       
บิดหมาด ๆ วธีิน้ียงัสามารถน าไปใชท้  าความสะอาดคราบเช้ือราในหอ้งอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

 

 

https://portal.weloveshopping.com/product/L91405817
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2.4.9 น า้มันตะไคร้หอม 

 

 

 
รูปที ่2.14 น ้ามนัตะไคร้หอม 

ทีม่า : https://www.aromascented.com 
 

ตะไคร้เป็นสมุนไพรไทยท่ีมีความหอมและมีประโยชน์  ใช้ ในการสกัดเอาน ้ ามัน                    
มีอยู่ 2 ชนิดก็คือ ตะไคร้บ้านและตะไคร้หอม ซ่ึงเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีน ้ ามันหอมละเหยอยู่ใน        
ส่วนใบและต้น และก าลังเป็นท่ีต้องการของตลาดเพิ่มมากข้ึน และมีการน ามาใช้ประโยชน์           
ทางอุตสาหกรรมส าหรับการแต่งกล่ินผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรมอีกหลากหลายประเภท เช่น สบู่ 
น ้าหอม แชมพู อาหาร หรือเคร่ืองด่ืม อีกทั้งยงัสามารถใชใ้นการขบัไล่แมลง 
               น ้ ามนัตะไคร้บ้าน ใช้เป็นส่วนผสมเคร่ืองส าอางส าหรับธุรกิจสปา ช่วยลดความเครียด    
ลดความกระวนกระวาย อาการปวดหัวหรืออาการเม่ือยล้า  ช่วยการไหลเวียนของโลหิต หรือ          
ใช้กับคนท่ีอยู่ในช่วงพกัฟ้ืนจากอาการป่วย มีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา ท่ีส าคัญ       
กล่ินหอมๆ ของตะไคร้จะช่วยในการดบักล่ินอบัในห้องและไล่แมลงต่าง ๆ ไดดี้ เหมาะกบัคนท่ี      
มีสภาพผวิมนั และลดการเกิดสิว เลมอนกราส หรือน ้ ามนัหอมระเหย จากตะไคร้ มีกล่ินหอมสดช่ืน 
ท าให้สามารถน าไปกระจายในอากาศเพื่อช่วยให้อากาศสดช่ืน   และยงัช่วยลดความเครียดเพื่อช่วย            
ในการผอ่นคลายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ภทัรวลัล์ิ  โพธ์ิอาศยั (2560) จากผลการวิจยัเพื่อศึกษาชนิดของสารสกัดจากธรรมชาติ           
ท่ีสามารถก าจดัคราบน ้ ามนั ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สารสกดัจากธรรมชาติ 3 ชนิด คือ 
มะกรูด มะนาว และมะขาม โดยท าการคั้นน ้ าจากมะกรูด มะนาว และมะขามเพื่อน ามาใช้ใน                              
การก าจดัคราบน ้ ามนัโดยใชน้ ้ ามนัพืชแลว้น ามาท าการหาปริมาตร พบวา่  มะกรูด สามารถลา้งจาน             
และมีปริมาณน ้ ามนัท่ี สารสกดัจากธรรมชาติสามารถลา้งออกได ้2.30 ลบ.ซม. มะขาม สามารถลา้ง
จาน และมีปริมาณน ้ ามันท่ี สารสกัดจากธรรมชาติสามารถล้างออกได้ 2.27 ลบ.ซม. มะนาว 
สามารถลา้งจาน  และมีปริมาณน ้ามนัท่ี  สารสกดัจากธรรมชาติสามารถลา้งออกได ้2.73 ลบ.ซม.  
 

https://www.aromascented.com/
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จากผลการวจิยัสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจดัคราบน ้ามนัของสารสกดั   
จากธรรมชาติทั้ง 3ชนิด พบว่ามะนาวมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือมะกรูด และมะขาม 
ตามล าดบั 

 

ยศพร พิมพโ์คตร (2560) ภายในชุมชนต่างๆมีการใชน้ ้ายาลา้งจานท่ีแตกต่างกนัไปมากมาย
ทั้งขนาด ยี่ห้อ และประสิทธิภาพในการท าความสะอาด ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าได้พบว่าน ้ ายาท าความ                                 
สะอาดภาชนะนั้นมีราคาสูง จึงได้คิดค้นหาความรู้จากเเหล่งต่างๆ ว่าการผลิตน ้ ายาล้างจานนั้น
จะตอ้งท าอย่างไร พอไดรู้้วิธีการท า คณะผูจ้ดัท าจึงได้ร่วมกนัพิจารณาว่าควรจะน าผลไมใ้ดท่ีจะ
น ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์น ้ ายาลา้งจาน  คณะผูจ้ดัท าจึงไดพ้ิจารณากนัวา่ควรท่ีจะน าผลของมะละกอ
มาท า เพราะเป็นผลไมท่ี้หาง่าย ไม่แพง และผลใหญ่ เหมาะท่ีน ามาท าน ้ายาลา้งจาน โดยเม่ือน าน ้ ายา
ลา้งจานจากมะละกอมาทดลองการใช้ สามารถใช้งานในการลา้งภาชนะได้  เทียบเท่ากบัน ้ ายาลา้ง
จานตามทอ้งตลาด ราคาไม่แพง สามารถท าเองได ้เม่ือส ารวจ  ความพึงพอใจในการใช้งานพบว่า
ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจ 

 

จุฑารัตน์  บุญรอด  (2559)  การศึกษาค้นควา้อิสระเร่ืองน ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะมี                   
จุดประสงค์  1. เพื่อศึกษาชนิดของตวัเพิ่มประสิทธิภาพในการขจดัคราบสกปรก  2. เพื่อศึกษา
อัตราส่วนระหว่างตัวท าละลายกับตัวเพิ่มประสิทธิภาพ  3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพน ้ ายา                      
ท่ีท  าความสะอาดโต๊ะท่ีผลิตเอง  กบัน ้ายาท่ีมีตามทอ้งตลาด โดยแบ่งการทดลองออกเป็นการทดลอง
ท่ี 1 ศึกษาชนิดของตวัท าละลายจากการทดลองพบว่าตวัท าละลายท่ีดีท่ีสุดคือแอลกอฮอล์การ
ทดลองท่ี2ศึกษาตวัเพิ่มประสิทธิภาพ จากการทดลองพบว่า  ตวัเพิ่มประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดคือ น ้ า
มะกรูด การทดลองท่ี 3  ศึกษาตวัเพิ่มประสิทธิภาพ จากการทดลองพบวา่  ตวัเพิ่มประสิทธิภาพท่ีดี
ท่ีสุดคือ น ้า  การทดลองท่ี 4  ศึกษาอตัราส่วนระหวา่งตวัท าละลาย  กบัตวัเพิ่มประสิทธิภาพ จากการ
ทดลองพบวา่อตัราส่วนท่ีมีประสิทธิภาพในการขจดัคราบท่ีดีท่ีสุดคือแอลกอฮอล ์: มะกรูด : มะนาว   
อตัราส่วนเท่ากบั 5:3:3 



 
 

 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที ่3.1 รูปสัญลกัษณ์ของโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท  
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th 

          3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ 

               โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท ( ANANTARA RIVERSIDE 
BANGKOK RESORT) 

          3.1.2  ทีต่ั้งสถานประกอบการ  

               เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กทม. 10600 ประเทศไทย 

 

รูปที ่3.2 แผนท่ีของโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท  
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th 

 

http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

          3.2.1 ห้องพกัของโรงแรมอนตัรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท มีห้องพกัทั้งหมด 376 ห้อง 
และมีประเภทหอ้งพกัทั้งหมด 9 แบบ ไดแ้ก่ 

       3.2.1.1 หอ้งดีลกัซ์ ( Deluxe Room ) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3 หอ้งดีลกัซ์ 
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th  

                 

       3.2.1.2 หอ้งดีลกัซ์จูเนียร์สวที (Deluxe Junior Suite Room) 

 

 

 

 

 

 

             รูปที ่3.4 หอ้งดีลกัซ์จูเนียร์สวที 
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th 

                     

http://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-room/
http://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-junior-suite/
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       3.2.1.3 หอ้งดีลกัซ์ริเวอร์ววิ ( Junior River View Room ) 

 

 

 

  

 

 
รูปที ่3.5 หอ้งดีลกัซ์ริเวอร์ววิ 

ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th 
 

       3.2.1.4 หอ้งดีลกัซ์ริเวอร์ฟร้อนท ์(Deluxe Riverfront Room) 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่3.6 หอ้งดีลกัซ์ริเวอร์ฟร้อนท์ 

ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th 
 

 

                    

http://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-river-view-room
http://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-riverfront-room
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       3.2.1.5 หอ้งแฟมิล่ีสวที (Family Suite Room) 

       

รูปที ่3.7 หอ้งแฟมิล่ีสวที 
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th  

 

       3.2.1.6 หอ้งดรีมสเตทรูม (Dream state Room) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.8 หอ้งครูซสเตทรูม 
ทีม่า : https://www.anantara.com 

 

 

 

                   

http://bangkok-riverside.anantara.co.th/family-suite/
https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok/rooms/accommodation/dream-stateroom
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        3.2.1.7 หอ้งอนนัตรา ริเวอร์ฟร้อนทส์วที (Anantara Riverfront Suite Room) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.9 หอ้งอนนัตรา ริเวอร์ฟร้อนทส์วที 
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th 

 

       3.2.1.8 หอ้งจูเนียร์ ริเวอร์ววิสวที (Junior River View Suite Room) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.10 หอ้งจูเนียร์ ริเวอร์ววิสวที 
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th 

 

 

                    

 

http://bangkok-riverside.anantara.co.th/anantara-riverfront-suite/
http://bangkok-riverside.anantara.co.th/junior-river-view-suite/
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       3.2.1.9 หอ้งริเวอร์ววิเจา้พระยาสวทีสองหอ้งนอน (Two Bedroom River View Chao 

Phraya Suite Room) 

 

 

 

 

 

  รูปที ่3.11 หอ้งริเวอร์ววิเจา้พระยาสวทีสองหอ้งนอน 
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th  

     

          3.2.2 หอ้งอาหารของโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท  มีห้องอาหาร ทั้งหมด 
13 หอ้ง ไดแ้ก่ 

       3.2.2.1  มโนราห์ ครุยส์ ( Manohra cruises) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.12  มโนราห์ ครุยส์ 
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th 

                    

http://bangkok-riverside.anantara.co.th/two-bedroom-river-view-chao-phraya-suite/
http://bangkok-riverside.anantara.co.th/manohra-cruses
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        3.2.2.2 เบนิฮานา (Benihana) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.13 เบนิฮานา 
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th  

   

       3.2.2.3 เทรเดอร์ วคิส์ (Trader vic’s) 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่3.14 เทรเดอร์ วคิส์ 

ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th 
 

  

                    

http://bangkok-riverside.anantara.co.th/benihana/
http://bangkok-riverside.anantara.co.th/trader-vic-s/
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       3.2.2.4 บริโอ (Brio) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.15 บริโอ 
ทีม่า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th 

                     

       3.2.2.5 ริเวอร์ไซด ์เทอร์เรซ (Riverside Terrace) 

 

   

  

 

 

 
รูปที ่3.16 ริเวอร์ไซด ์เทอร์เรซ 

ทีม่า :  https://www.anantara.com  
 

                  

                

http://bangkok-riverside.anantara.co.th/brio/
https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok/restaurants/riverside-terrace
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       3.2.2.6  เดอะ มาร์เก็ต ( The Market) 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่3.17 เดอะ มาร์เก็ต 

ทีม่า : https://www.anantara.com  
 

       3.2.2.7 ลองเทล บาร์ (Long tail Bar) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.18 ลองเทล บาร์ 
ทีม่า : https://www.anantara.com 

 

 

 

https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok/restaurants/the-market
https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok/restaurants/longtail-bar
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       3.2.2.8 เอเลเฟ่น บาร์ (Elephant Bar) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.19 เอเลเฟ่น บาร์ 
ทีม่า : https://www.anantara.com 

  

 

       3.2.2.9 ลอยน ้า บาร์ (Loy Nam Bar) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.20 ลอยน ้า บาร์ 
ทีม่า : https://www.anantara.com 

 

 

 

https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok/restaurants/elephant-bar
https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok/restaurants/loy-nam-bar


 
26 

 

 

       3.2.2.10 นูเมโรอูโน คาเฟ่ (Numero Uno Cafe) 

 

 

 

 

 

           
 รูปที ่3.21 นูเมโรอูโน คาเฟ่ 

ทีม่า : https://www.anantara.com 
  

       3.2.2.11 ไดน่ิง บาย ดีไซน์ (Dining by design) 

 

   

 

 

 

รูปที ่3.22 ไดน่ิง บาย ดีไซน์ 
ทีม่า : https://www.anantara.com 

 

 

 

https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok/restaurants/numero-uno-cafe
https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok/restaurants/dining-by-design
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       3.2.2.12 การรับประทานอาหารในหอ้งพกั (In Room Dining ) 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.23 การรับประทานอาหารในห้องพกั 
ทีม่า : https://www.anantara.com 

 

       3.2.2.13 สไปซ์สปูนส์ (Spice Spoons) 

 

 

  

 

 

รูปที ่3.24 สไปซ์สปูนส์ 
ทีม่า : https://www.anantara.com 

 

 

 

 

https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok/restaurants/in-room-dining
https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok/restaurants/spice-spoons
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3.3 รูปแบบการจัดองค์และการบริหารงานขององค์ 

 

  

 

 

 

 

รูปที ่3.25 โครงสร้างองคก์ร 
ทีม่า : โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท  

   

3.4 ต าแหน่งงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

รูปที ่3.26 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาครัวจีน 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ ปัถวลัย ์
ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
แผนก : ครัวจีน (Chinese Kitchen)  
ระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 
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หน้าที ่ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
    07:00 - 11:30 น. ยืนประจ าสเตชัน่ ครัวจีนในการบริการอาหารเชา้ให้กบัแขกท่ีเขา้รับประทาน
อาหารอาหารท่ีท าจะมีเมนูก๋วยเต๋ียว ขา้วผดั ผดัปลากกระพงพริกไทยด า ผดัไก่ซอสเซ่ียงไฮ ้เมนู
จะมีความแตกต่างออกไปในแต่ละวนั  
    11:30 - 13:30  น. เก็บของท่ีสเตชั่น ท าความสะอาดสถานท่ี และกลับเข้าครัวเพื่อจดัเตรียม
วตัถุดิบอุปกรณ์ต่างๆส าหรับในการบริการอาหารเชา้ในวนัต่อไป อาทิเช่น จดัเตรียมเส้นก๋วยเต๋ียว 
หัน่ผกั เติมเคร่ืองปรุง หัน่ไข่เคม็ เคร่ืองเคียงส าหรับโจก๊ จดัเตรียมขนมจีบ ซาลาเปา เป็นตน้ 
    14:30 - 15.30 น. เตรียมอาหารส าหรับข้ึนเลานจ์ จะเรียกว่า คาซาล่า ในแต่ละวนัอาหารท่ีจะ
น าไปข้ึนเลานจ ์มีความแตกต่างกนัออกไป  
    15:30 -17:00 น. จดัเตรียมอาหารส าหรับออก Terrace ส่ิงท่ีตอ้งจดัเตรียมทุกวนัคือวตัถุดิบท่ีจะ
ใช้น าไปประกอบอาหาร เคร่ืองปรุง ขนมจีบ ซาลาเปา ต่ิมซ า และออกไปจดัวตัถุดิบประกอบ
อาหาร ทุกๆ สุดสัปดาห์จะมีการตรวจเช็คผกัและวตัถุดิบต่างๆ เปล่ียนวนัท่ี เช็ควตัถุดิบเพื่อท าการ
สั่งตลาด 

 

  

  

 

 

รูปที ่3.27 พนกังานท่ีปรึกษาครัวจีน  
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 
ช่ือ – นามสกุล : นายชุมพล จนัตะยะ 
ต าแน่ง : Chef de patie  
แผนก : ครัวจีน (Chinese Kitchen) 
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รูปที ่3.28 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาครัวบริโอ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวสุมิตรา ขวญัพราย 
ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
แผนก : ครัวอิตาเล่ียน (Brio Kitchen)  
ระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 
 
หน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย : 
     10:00 – 11:00 น. เปิดครัวเตรียมอุปกรณ์ในทุกๆเชา้ จดัเรียงกระทะ เขียง มีด เติมน ้ ายาฆ่าเช้ือ
ส าหรับแช่อุปกรณ์ จุดเตาแก๊ส เปิดเตาพิซซ่า ตกัข้ีเถา้ ใส่ฟืน ยกจานเขา้ตูว้อร์มจาน และเติมจาน
ในแต่ละสเตชัน่ เพิ่มพร้อมในการออกอาหาร  
     11:00 – 11:30 น. เช็ควนัหมดอายุของวตัถุดิบส่วนผสมต่างๆ เปล่ียนวนัหมดอายุ และเช็ค
วตัถุดิบวา่อะไรหมด และแตรียมท าวตัถุดิบเพื่อพร้อมออก A la carte 
     12:00 – 14:40 น. ช่วงเวลาน้ีในแต่ละวนัจะได้รับมอบหมายงานท่ีแตกต่างกนั วนัจนัทร์ พุธ 
ศุกร์ เป็นวนัท่ีตลาดเขา้จะตอ้งไปเก็บวตัถุดิบจากท่ีจ่ายตลาดและน ามาเช็คท่ีครัววา่อะไรเขา้บา้ง  
ถา้เป็น               พวกผกัก็จะตอ้งน าไปลา้งท าความสะอาดและเก็บเขา้ตูเ้ยน็ ส่วนวนัอ่ืนๆ หนา้ท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย   ก็คือ ตีแป้งพาสตา้ ตีแป้งฟองคาเซีย ท าซอสต่างๆ เช่น ซอสซีซาร์ (Caesar 
Sauce) ซอสอาราเบตา้ (Arabeta Sauce) ซอสเพสโต ้(Pesto Sauce) และท าขนมหวาน เช่น ทิรามิสุ 
(Tiramisu) ช็อกโกแลตลาวา (Tortino)  
     14:40 - 15:40 น. เตรียมหาภาชนะส าหรับใส่อาหารและท าอาหารส าหรับข้ึนเลานจ ์จะเรียกว่า       
คาซาล่า ในแต่ละวนัอาหารจะมีความแตกต่างกนัออกไป 
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     15:40 – 16:30 น. แพ็คเส้นพาสตา้ส าหรับหน่ึงท่ีส าหรับออก A la carte และท าความสะอาด  
สเตชัน่ท่ีรับผดิชอบใหส้ะอาดก่อนข้ึนไปรับประทานอาหารเยน็ 
     17 :30 – 20:00 น . ช่ ว ยออก  A la carte ทั้ งอ าห าร  Appetizer  Main course และ  Dessert 
Appetizer   เช่น  เมนูซุปผกั  (Minestone) )  เมนูซีซาร์สลัด (Ceasar  Salad)  เมนูร็อกเก็ต  สลัด 
(Rocket Salad)        เม นู เอนไดว์  สลัด  (Endive Salad)  Main course  เช่น  เม นูล าซ าน ญ่ า 
(Lasagna) เมนูพาเมจาน่า(Pamejana) เมนูปลาหมึกทอด (Calamari) เมนูปลา ซีบาส (Brazino)  
เมนูพาสตา้ เช่น สปาเก็ตต้ีโบโลเนส (Spaghetti Bolognese Sauce) ฟูซิลล่ี อามาติเซียน่า  (Fusilli 
Amatriciana)  สปาเก็ตต้ีซีฟู๊ด (Spaghetti Seafood)Dessert  เช่น ช็อกโกแลคลาวา(Torino) ทิรามิสุ
(Tiramisu) พานาคอตตา้                                        (Panacotto)   

 
 
 

 

 

 

รูปที ่3.29 พนกังานท่ีปรึกษาครัวบริโอ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 
ช่ือ – นามสกุล : นายเพชร อุปสุข 
ต าแน่ง : Chef de patie 
แผนก : ครัวอิตาเล่ียน (Brio Kitchen) 

 
 

 

 

 

 



 
32 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.30 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาครัวลอยน ้า 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาวศยามล เวยีงวเิศษ 
ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
แผนก : ครัวลอยน ้า (Loynam Kitchen)  
ระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 
 
หน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย  
     9:00-11.00 น. ท าหน้าท่ีเปิดครัว จดัของทุกอยา่งลงตามต าแหน่งในการเตรียมพร้อมท่ีจะขาย
อาหาร เช่น  แช่มีด เติมน ้ ายาลา้งจาน หุงขา้ว น่ึงขา้วเหนียว ดูของหนา้สเตชัน่วา่ตอ้งเติมอะไรบา้ง 
เช่น ผกักาดหอม หัน่มะนาว หัน่แตงกวา หัน่มะเขือเทศ และตรวจเช็คกล่องวตัถุดิบวา่มีอะไรตอ้ง
เติมบา้ง เช่น กล่องเคร่ืองขา้วผดั กล่องเคร่ืองย  า และกล่องเน้ือสัตวต่์างๆ เช่น หมูบด ไก่สไลด ์
ปลาสไลด์ หลงัจากเตรียมของท่ีครัวเสร็จก็ไปเอาเน้ือสัตวท่ี์เบิกไวใ้นแต่ละวนั และหากวนัไหนมี
ตลาดและสโตร์เขา้ ก็จะขนตลาดและน ามาแพค็เขา้ตูเ้ยน็ เม่ือเสร็จถึงไดเ้วลาไปรับประทานอาหาร
กลางวนั 
     11:00-17.00 น. เตรียมขาย A La Carte เช่น ผดัไท ขา้วผดั สะเต๊ะ แกงเขียวหวาน ย  าเน้ือย่าง       
และเบอร์เกอร์ต่างๆ โดยส่วนมากเวลามีออเดอร์ก็จะช่วยจดัจานและท าอาหารในบางเมนู เช่น        
ผดัไท ขา้วผดั แกงเขียวหวาน ปอเป๊ียะสด และในเวลาท่ีออเดอร์ไม่มีก็จะตรวจเช็คของถา้มีอะไร
หมดก็จะหัน่และเติม 
     17:00-19:00 น. ขายออเดอร์จนถึงเวลาเลิกงาน  
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รูปที ่3.31 พนกังานท่ีปรึกษาครัวลอยน ้า 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
ช่ือ – นามสกุล : นาง อภิรมยฤ์ดี วจิิตนาทมนตรี 
ต าแน่ง : Commis II  
แผนก : ครัวลอยน ้า (Loynam Kitchen) 

 

3.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

          ในการปฏิบติังาน  นกัศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ นับตั้งแต่    

วนัท่ี  7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 
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3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

          เร่ิมด าเนินท าการวจิยัตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 รวมทั้งส้ิน 16 

สัปดาห์ แสดงดงัตาราง ท่ี 3.1 

 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

สัปดาห์ท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ศึกษาปัญหา                 
ก าหนดหวัขอ้
โครงการ 

                

ลงมือปฏิบติั                 
สร้างเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล 

                

เก็บรวมรวม
ขอ้มูล 

                

วเิคราะห์ขอ้มูล                 
สรุปและจดัท า
รายงาน 

                

 

ตารางที ่3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3.6.1 ศึกษาข้อมูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ 

                      คณะผูจ้ดัท าได้สังเกตถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและไดท้  าการแก้ไขปัญหาโดยได้ท าการ
ปรึกษากบัพกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาเป็นหวัขอ้โครงงาน 
สหกิจศึกษา 
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3.6.2 เขียนโครงร่างรายงานและก าหนดหัวข้อในการหาข้อมูล  

                       คณะผูจ้ดัท าได้ท าการเขียนหัวขอ้โครงงานสหกิจศึกษาท่ีสนใจจะศึกษาน าเสนอ
พนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็นและค าแนะน า และร่างเอกสาร
โครงงานใหก้บัส านกัสหกิจศึกษา 

 3.6.3 ลงมือปฏิบัติ  

                      คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการทดลองท าน ้ ายาขจดัคราบ
จากเปลือกเลมอนและมะละกอ (Stain Remover from Lemon and Papaya Peels) คณะผูจ้ ัดท า
พร้อมร่วมลงมือปฏิบติัและไดป้รับปรุงจนส าเร็จ 

 3.6.4 จัดท าแบบประเมินสอบถามความพงึพอใจ 

                      คณะผูจ้ดัท าไดมี้การสอบถามและรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานกบัพนกังานท่ี
ปรึกษาทั้งครัวจีน ครัวอิตาเล่ียน และครัวลอยน ้ า หลกัจากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ดลองท าน ้ ายาขจดั
คราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ (Stain Remover from Lemon and Papaya Peels)เรียบร้อย       
จึงไดจ้ดัท าแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจต่อน ้ ายาขจดัคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 
(Stain Remover from Lemon and Papaya Peels) โดยให้พนกังานในโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์    
กรุงเทพฯ รีสอร์ท จ านวน 30 คน เป็นผูป้ระเมิน 

 3.6.5 จัดท าเอกสาร 

                     คณะผูจ้ดัท ารวบรวมขอ้มูล ด าเนินการจดัท ารูปเล่ม และสรุปผล 

 3.6.6 ตรวจสอบและแก้ไข 

                     คณะผูจ้ดัท าน ารูปเล่มส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและแกไ้ข 

 

  



 
 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1 ผลิตภณัฑน์ ้ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ 2562 

          

 กำรจดัท ำโครงงำนเร่ือง “น ้ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ” โดยกำรน ำวสัดุเหลือ
ทิ้งมำท ำเป็นน ้ำยำขจดัครำบมีขั้นตอนกำรท ำดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 อุปกรณ์ในการท าน า้ยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 

ล าดับ อุปกรณ์ ปริมาณ หน่วย 
1 เปลือกเลมอน 1 กิโลกรัม 
2 มะละกอ 1 กิโลกรัม 
3 น ้ำส้มสำยชู 250 มิลลิลิตร 
4 น ้ำเปล่ำ 180 มิลลิลิตร 
5 เกลือ 3/4 ถว้ยตวง 
6 ขวดบรรจุภณัฑ ์ 4 ขวด 
7 น ้ำมนัตะไคร้ 1 ชอ้นชำ 

 

ตารางที ่4.1 อุปกรณ์ในกำรท ำน ้ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ 
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รูปที ่4.2  มะละกอ เลมอน น ้ำส้มสำยชู และ เกลือ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ 2562 

 

 
 

รูปที ่4.3 ขวดบรรจุภณัฑ์ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ 2562 

 

 
 

รูปที ่4.4 น ้ำเปล่ำ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ 2562 
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สรุปการทดลองท าผลติภัณฑ์น า้ยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 

ล าดับการ
ทดลอง 

ส่วนประกอบ การผสมผสาน ผลทีไ่ด้รับจากการ
ทดลอง 

คร้ังท่ี 1 เป ลื อ ก เล ม อน 
และมะละกอ 

ใชว้ตัถุดิบในกำรตม้เพื่อกรองเอำแต่
น ้ำของมะละกอ และ เปลือกเลมอน 

ใช้วตัถุดิบในปริมำณท่ี
น้อยเกินไป ท ำให้ได้
อตัรำส่วนท่ีไม่เพียงพอ 

คร้ังท่ี 2 เป ลื อ ก เล ม อน 
และมะละกอ 

เพิ่มปริมำณวตัถุดิบในกำรต้มเพื่อ
กรองเอำแต่น ้ำ 

มีควำมเขม้ขน้ของน ้ ำท่ี
กรองไว้มี สี ท่ีสวยน่ำ
พึงพอใจรวมถึงกล่ิน
ของเปลือกเลมอนและ
มะละกอท่ีได ้

คร้ังท่ี 3 น ้ำส้มสำยชู และ 
เกลือ 

มีกำรวดัอตัรำสัดส่วนในปริมำณท่ี
ใกลเ้คียงกนั  

เม่ือน ำน ้ ำยำขจดัครำบ
ไปทดลองใช้ เกิดผล
ลพัธ์อยูใ่นเกณฑ์พอใช้
ร ว ม ถึ ง ก ล่ิ น อ ยู่ ใ น
ระดบักล่ินท่ีรับได ้

คร้ังท่ี 4 น ้ำมนัตะไคร้  มีกำรผสมน ้ ำมันตะไคร้เพื่อเพิ่ม
ควำมหอมของน ้ำยำขจดัครำบ 

มีกล่ินท่ีดีข้ึน มีควำม
พึงพอใจมำกกว่ำกำร
ทดลองในคร้ังท่ีผำ่นมำ 

 

ตารางที ่4.2 ตำรำงกำรทดลองกำรผสมวตัถุดิบในกำรท ำน ้ ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ 
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สรุปผลการทดลอง  

           ในกำรทดลองน้ี คณะผูจ้ดัท ำไดเ้ห็นถึงปัญหำจำกกำรท ำน ้ ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและ
มะละกอโดยกำรทดลองท ำในคร้ังแรก คณะผูจ้ดัท ำไดมี้กำรใชว้ตัถุดิบท่ีมีปริมำณน้อยจนเกินไปท ำให้
เกิดปัญหำของตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมเขม้ขน้ไม่เพียงพอ จึงไดมี้กำรน ำมำทดลองในคร้ังท่ี2 ผลปรำกฏวำ่
ตวัน ้ ำยำขจดัครำบมีลกัษณะของสีท่ีเขม้ขน้กวำ่คร้ังแรก เน่ืองจำกกำรทดลอง ในคร้ังท่ี2นั้นมีกำรเพิ่ม
ปริมำณของเปลือกเลมอนและมะละกอเขำ้ไป เม่ือเพื่อวตัถุดิบมำกข้ึนท ำใหก้ล่ินอยูใ่นระดบัท่ีมีควำมพึง
พอใจผลเกิดจำกกำรเพิ่มเปลือกเลมอนท ำให้มีกล่ินหอมมำกข้ึน กำรทดลองคร้ังท่ี3 เรำได้มีกำรเพิ่ม
ปริมำณของน ้ ำเกลือและน ้ ำส้มสำยชูเข้ำไปในปริมำณท่ีใกล้เคียงกันหลังจำกนั้นน ำไปทดลองใช ้       
เกิดประสิทธิภำพท่ีดีเพรำะน ้ ำส้มสำยชูมีฤทธ์ิท่ีเป็นกรด  ง่ำยต่อกำรท ำควำมสะอำดขจดัครำบมัน          
ท่ีติดตำมโตะ๊อลูมิเนียมหรือตำมขอบเตำแก๊สท่ีมีครำบมนัเกำะติดอยู ่

 
4.2 ขั้นตอนการท าน า้ยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 
      ขั้นตอนในกำรท ำมีดงัต่อไปน้ี 
 1. น ำเปลือกเลมอนและมะละกอมำตม้กบัน ้ำเดือด โดยตม้ใหเ้ปลือกเลมอนและมะละกอนั้นให ้
                  ออกเป็นสีเหลืองน ้ำตำล 
 

           

รูปที ่4.5 ตม้เปลือกเลมอนและมะละกอ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ 2562 
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      2. เม่ือตม้จนเปลือกเลมอนและมะละกอ ออกเป็นสีเหลืองน ้ำตำลแลว้น ำมำกรองแยกส่วนโดย     
         จะท ำกำรกรอง 4-5 รอบ 
 

            

รูปที ่4.6 กรองน ้ำท่ีไดจ้ำกกำรตม้เปลือกเลมอนและมะละกอ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ2562 

 
 3. น ำเกลือมำละลำยน ้ำ จำกนั้นท ำกำรใส่น ้ำส้มสำยชู และน ำน ้ำมะละกอและเลมอนท่ีไดท้  ำ 
       กำรกรองไวท้ั้งหมด น ำมำผสมคนใหเ้ขำ้กนั โดยจะท ำกำรหมกัทิ้งไว1้คืน 
 

 

รูปที ่4.7 น ำเกลือมำละลำยในน ้ำเปล่ำ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ 2562 
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4. หลงัจำกท่ีเรำหมกัทิ้งไว ้1-2 คืน แลว้น ำกรอกใส่ภำชนะ พร้อมใชง้ำนโดยลกัษณะของกำร 
     ใชง้ำนนั้นสำมำรถใชท้  ำควำมสะอำดครำบน ้ำมนัท่ีเกำะกบัขอบเตำแก๊ส  
 

 

รูปที ่4.8 กรอกใส่ภำชนะท่ีเตรียมไว ้
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ 2562 

 
4.3  การค านวณต้นทุนน า้ยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 
 ในกำรท ำน ้ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ มีกำรค ำนวณตน้ทุนดงัตำรำงท่ี 4  
ตำรำงท่ี 4.3 กำรค ำนวณตน้ทุกน ้ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ 

ส่วนผสม ปริมาณ ราคา ราคาต้นทุน (บาท) 
เปลือกเลมอน 1 กก. วตัถุดิบของโรงแรม วตัถุดิบของโรงแรม 
มะละกอ 1 กก. วตัถุดิบของโรงแรม วตัถุดิบของโรงแรม 

น ้ำส้มสำยชู 250 มล. 24/700 มล. 8.57  
เกลือ 150 กรัม 6/500 กรัม 1.8  
น ้ำเปล่ำ 180 มล. ไม่มีค่ำใชจ่้ำย ไม่มีค่ำใชจ่้ำย 

ขวดบรรจุภณัฑ ์ 4 ขวด 20/4 ขวด 80 
น ้ำมนัตะไคร้ 1 ชอ้นชำ  วตัถุดิบของโรงแรม วตัถุดิบของโรงแรม 
รวมราคาต้นทุน น า้ยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 90.37 

   

ตารางที ่4.3 สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดไดว้ำ่ น ้ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ 
รำคำตน้ทุนรวมคือ 90.37 บำท และค ำนวณรำคำต่อขวดเท่ำกบั 22.60 บำท 
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4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในกำรจดัท ำโครงงำนน ้ ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ ท่ีไดม้ำจำกกำรรีไซเคิล    
มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ ก่อเกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำนของพนักงำนและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภำยใน
แผนกครัว ทั้งหมดน้ี ก็เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงแรมอนนัตรำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท 
ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  โดยกำรแจกแบบสอบถำมแก่ พนกังำนโรงแรมจ ำนวน 
30 ชุด  สำมำรถสรุปผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 20 66.7 
หญิง 10 33.3 
รวม 30 100 

 

จากตารางที ่1 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็นเพศชำย   
คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 33.3 

 
ตารางที ่2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอำย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 25 ปี 15 50.0 
26 – 35 ปี 10 33.3 
36 – 45 ปี 3 10.0 
46 – 55 ปี 2 6.7 
รวม 30 100 

            จากตารางที่  2 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมวิจยัในคร้ังน้ีช่วงอำยุ 20 – 25 ปี มำกท่ีสุด       
คิดเป็นร้อยละ 50.0  รองลงมำเป็นช่วงอำย ุ26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 และช่วงอำย ุ36 – 45 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 10.0 โดยกลุ่มตวัอยำ่งช่วงอำย ุ46 – 55 ปี มีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  
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 4.3.1 ควำมพึงพอใจของพนักงำนในโรงแรมอนันตรำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์น ้ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ โดยมีเกณฑ์แสดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อควำม
พึงพอใจในแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจโดยใช้ Scale 5 ระดบั หรือท่ีเรียกวำ่ ค่ำวดัเจตคติตำม
เทคนิคของลิเคิร์ท (Likert Technique)หรือแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ5ระดบัของลิเคิร์ทสเกล
ไดด้งัน้ี 
  ค่ำเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดบัมำกท่ีสุด 
  ค่ำเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดบัมำก 
  ค่ำเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดบัปำนกลำง 
  ค่ำเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดบันอ้ย 
  ค่ำเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ทีม่า : https://www.thaiall.com 

 

ตารางที ่3 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของพนกังำนในโรงแรมอนนัตรำ ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท        

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ 
คุณภำพของผลิตภัณฑ์น ้ ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเล
มอนและมะละกอ 

3.87 มำก 

ควำมสะอำดหลงัจำกกำรใชง้ำน 3.97 มำก 
กล่ินและสีของผลิตภณัฑ ์ 3.67 มำก 
รูปแบบผลิตภณัฑมี์ควำมดึงดูดน่ำสนใจและน่ำใชง้ำน 3.80 มำก 
ประโยชน์และควำมสะดวกในกำรใชง้ำน 3.90 มำก 
ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ 3.87 มำก 
ค่าเฉลีย่รวม 3.84 มาก 

            

 

https://www.thaiall.com/
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จากตารางที่ 3 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของพนกังำนในโรงแรมอนนัตรำ ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ  รีสอร์ท       
ท่ี มีต่อผลิตภณัฑ์น ้ ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ โดยมีเกณฑ์แสดงระดบัคะแนนเฉล่ีย 
ต่อควำมพึงพอใจเป็นดำ้นต่ำงๆ จำกผลวิเครำะห์ขอ้มูลพบวำ่บุคลำกรส่วนใหญ่ มีระดบัควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมำก ควำมพึงพอใจควำมสะอำดหลงัจำกกำรใช้งำน ค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 3.97 ควำมพึงพอใจใน
ระดบัมำกท่ีสุด  กล่ินและสีของผลิตภณัฑ์ ค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 3.67 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดบัมำก ควำมพึง
พอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑจึ์งไดค้่ำเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.84 ควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำก 

  

 



 
  
 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

คณะผูจ้ดัท ำไดเ้ห็นถึงปัญหำของปริมำณขยะท่ีเหลือทิ้งในแต่ละวนั ในแผนกครัวเป็นจ ำนวน
มำก ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงไดมี้ควำมคิดท่ีจะน ำขยะเหลือทิ้งมำรีไซเคิล ให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีช่ือวำ่     
น ้ ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยลดปริมำณขยะในโรงแรม
และน ำวตัถุดิบเหลือทิ้งน ำกลบัมำใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน์มำกท่ีสุดต่อโรงแรม 

  
5.1 สรุปผลโครงงาน 

  จำกผลิตภณัฑ์ท่ีได้มำจำกกำรรีไซเคิลเป็นท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยท่ีคณะผูจ้ดัท ำ          
ไดต้ั้งไว ้คณะผูจ้ดัท ำไดน้ ำผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือวำ่ น ้ ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ ไดมี้กำร
น ำไปให้พนกังำนของโรงแรมไดท้ดลองใชใ้นแผนกครัว และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีไดท้ดลอง
ใชง้ำน ผลตอบรับเป็นท่ีน่ำพึงพอใจอยูใ่นเกณฑม์ำกโดยมีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 3.84 

เพื่อช่วยลดปริมำณขยะเหลือทิ้ง ภำยในโรงแรมน ำกลับมำใช้ประโยชน์ได้ใหม่ท่ีเกิดจำก
กำรศึกษำ คน้ควำ้หำขอ้มูลและน ำไปสู่กำรรีไซเคิล ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีเกิดจำกวตัถุดิบท่ีเหลือทิ้งน ำมำ
เป็นผลิตภณัฑ ์น ้ำยำขจดัครำบจำกเปลือกเลมอนและมะละกอ 

ช่วยในกำรลดปริมำณขยะจำกวตัถุดิบเหลือทิ้งจำกเปลือกเลมอนและมะละกอท่ีเป็นสำเหตุ    
ของกำรเกิดสภำวะโลกร้อนและปริมำณขยะท่ีเพิ่มมำกข้ึนในแต่ละปี อีกทั้งยงัสำมำรถน ำผลิตภณัฑท่ี์ได้
น ำไปใชง้ำนอยำ่งเกิดประโยชน์ในกำรท ำควำมสะอำดภำยในครัว อำทิเช่น ขอบเตำแก๊ส โตะ๊อลูมิเนียม
และได้ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรรีไซเคิลจำกของเหลือทิ้งท่ีอำจจะน ำมำใช้ประโยชน์ไม่ได ้            
ไดน้ ำไปคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่และเป็นประโยชน์ต่องำนครัวและโรงแรม 
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5.2 ปัญหาทีพ่บในโครงงาน 

                  5.4.1 มีเวลำไม่เพียงพอในกำรทดลองผลิตภณัฑ์เน่ืองจำกมีเวลำท่ีไม่ตรงกนั กำรนดัรวมกนั
เพื่อท ำกำรทดลองท ำผลิตภณัฑ์      

                  5.4.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีน ำมำทดลองมีกล่ินท่ีไม่ค่อยมีควำมพึงพอใจ หลกัจำกท่ีไดท้  ำกำรทดลอง
ท ำและน ำไปทดลองใชจ้ริงภำยในครัวต่ำงๆ 

                 5.4.3ไม่ค่อยมีควำมแน่นอนในอตัรำส่วนของกำรทดลองท ำผลิตภณัฑ์เน่ืองจำกเป็นกำร
ทดลองท ำเป็นคร้ังแรกและไม่มีสูตรท่ีตำยตวัจึงท ำให้กำรวดัอตัรำส่วนในกำรท ำกำรทดลองเกิดกำร
คลำดเคล่ือน 

 
5.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

                 5.5.1 ขวดบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้ทดลองในคร้ังแรกได้รับค ำแนะน ำมำจำกพนักงำนภำยในครัว                   
ในกำรเปล่ียนตวัหัวฉีดไม่เพรำะ หัวฉีดมีควำมฝืดยำกต่อกำรฉีด กำรท ำควำมสะอำด กำรใช้งำนทำง
คณะผูจ้ดัท ำจริงไดมี้กำรเปล่ียนหวัฉีดใหม่ตำมค ำแนะน ำของพนกังำนพี่เล้ียง 

                 5.5.2 ศึกษำหำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัน ้ ำยำท ำควำมสะอำดและได้มีกำรขอค ำปรึกษำจำก
พนกังำน พี่เล้ียง และอำจำรยท่ี์ปรึกษำวำ่วตัถุดิบอะไรท่ีสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรท ำผลิตภณัฑ์ได ้ซ่ึงก็ได้
ค  ำแนะน ำมำอย่ำงดีท่ีสำมำรถน ำมำใช้ในกำรทดลองไดจ้ริง ไดแ้ก่เลมอนท่ีมีกรดในกำรกดักร่อนไดดี้ 
มะละกอ   ซ่ึงมียำงท่ีท ำให้เกิดฟอง  น ้ ำส้มสำยชูท่ีมีกรดเป็นเบสท่ีสำมำรถใช้ท ำควำมสะอำดไดแ้ละมี
ควำมเงำ    

                5.5.3 แก้ไขปัญหำของกล่ินผลิตภณัฑ์ เน่ืองจำกท ำกำรทดลองใช้จริงภำยในครัวกล่ินเป็น
ปัญหำหน่ึงท่ียงัเป็นปัญหำของผลิตภณัฑ์อยู่ ทำงคณะผูจ้ดัท ำจริงได้หำแนวทำงในกำรปรับปรุงเร่ือง
กล่ินโดยกำรใส่น ้ ำมนัตะไคร้ท่ีไดจ้ำกกำรตม้กลัน่ออกมำให้ไดท้ั้งควำมหอมและยงัสำมำรไล่แมลงได้
อีกดว้ย  
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5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
      

 จำกกำรท่ีได้ปฎิบัติงำนสหกิจศึกษำในสถำนประกอบกำร โรงแรมอนันตรำ ริเวอร์ไซด ์  
กรุงเทพฯ  รีสอร์ท ในแผนกครัวจีน ครัวบริโอ  ครัวลอยน ้ ำ  ไดรั้บประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน สำมำรถ
สรุปผลไดด้งัน้ี 
 5.4.1ได้รับควำมรู้เทคนิคในกำรประกอบอำหำรล ำดับกำรใส่วตัถุดิบ ส่วนผสมในกำร         
ท ำอำหำรรวมถึงเทคนิคกำรหัน่กำรใชมี้ด เป็นตน้ 
 5.4.2 มีกำรเรียนรู้และปรับตวัในกำรท ำงำนร่วมกนักบัผูอ่ื้นไม่ว่ำจะเป็นกำรรับฟังขอ้คิดเห็น
ขอ้เสนอแนะในกำรท ำงำน  
 5.4.3 ไดใ้ชค้วำมรู้ท่ีศึกษำเรียนมำน ำมำปฎิบติัและใชง้ำนไดจ้ริงไม่วำ่จะเป็นกำรเรียนรู้เร่ืองกำร
หัน่ผกั กำรประกอบอำหำร 
 5.4.4 ได้ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ได้สอนและเรียนรู้งำน เห็นถึงปัญหำ น ำซ่ึงกำรแก้ไข
ปัญหำท่ีจะสำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวติและอนำคตในกำรท ำงำนในวนัขำ้งหนำ้ 
 5.4.5 ได้ฝึกฝนควำมอดทน ระเบียบวินัยกำรตรงต่อเวลำในกำรปฎิบติังำน ให้มีควำมมุ่งมัน่
ตั้งใจในกำรประกอบอำชีพ ให้มีควำมซ่ือสัตย์สุจริตต่ออำชีพท่ีตนท ำ ฝึกควำมพึงพอใจและพอใจ           
ต่ออำชีพท่ีเรำท ำ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาขจดัคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 2 ตอนคือ 

      ตอนที ่1  กรอกขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

      ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์น ้ายาขจดัคราบจากเปลือกเลมอน
และมะละกอ 
 

 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง [   ] 

1. เพศ 

[    ]  ชาย   [    ]  หญิง 

2. อายุ 

[    ]  20 - 25 ปี     [    ]  26 - 35 ปี 

[    ]  36 - 45 ปี   [    ]  46 - 55 ปี 

[    ]  อ่ืนๆ 

 

 

 



 
  

ตอนที ่2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาขจดัคราบจากเปลือกเลมอนและ
มะละกอ  

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีแลว้กาเคร่ืองหมาย √ ในแต่ละขอ้ให้ตรงความคิดเห็นของท่าน  
โดยพิจารณาตามระดบัความพึงพอใจ 

 

ข้อที่ 

 

ความพงึพอใจในการใช้ผลติภัณฑ์น า้ยาขจัด

คราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

1 คุณภาพของผลิตภณัฑน์ ้ายาขจดัคราบจาก

เปลือกเลมอนและมะละกอ 

     

2 ความสะอาดหลงัจากการใชง้าน      

3 กล่ินและสีของผลิตภณัฑ ์      

4 รูปแบบผลิตภณัฑมี์ความดึงดูดน่าสนใจ 

และน่าใชง้าน 

     

5 ประโยชน์และความสะดวกในการใชง้าน      

6 ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์      

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพขณะปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

รูปภาพการปฏิบัติงาน นางสาว ศิริรัตน์    ปัถวลัย์  ครัวจีน ( Chinese Kitchen) 

 

 

 

                              

 

              

   

 

 

 

 

            ในส่วนของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ยนืประจ าสเตชัน่ครัวจีนและครัว Terrace หนา้ท่ีหลกัคือ 

การประกอบอาหาร เช่น ผดัผกัรวม ผดัเส้น เมนูในแต่ละวนัจะมีความแตกต่างกนัออกไป 

 

 



 
  

รูปภาพการปฏิบัติงาน นางสาว สุมิตรา   ขวญัพราย ครัวบริโอ (Brio Kitchen) 

 

 

 

                             

     

        ในส่วนหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ยนืประจ าสเตชัน่พาสตา้ทุกวนัอาทิตยท่ี์ห้องอาหาร Teadervic 

ประกอบอาหารตามออเดอร์ท่ีแขกสั่ง เมนู A la carts หอ้งอาหาร Brio   

 

 

 



 
  

รูปภาพการปฏิบัติงาน นางสาว ศยามล    เวยีงวเิศษ ครัวลอยน า้ (Loynam Kitchen ) 

 

 

 

                   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

            ในส่วนของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดป้ระกอบอาหารภายในครัว เช่น ส้มต าไก่ยา่ง ผดัไทย ขา้ว

ผดัสับปะรด และช่วงเยน็ไดไ้ปยนืประจ าสเตชัน่ บาบีคิว ท่ีหอ้งอาหาร longtail 

 



 
  

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

แบบสอบถามพีเ่ลีย้งทีป่รึกษา 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัโครงงาน 

 - มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการในแง่ท่ีท าให้เด็กนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ในส่ิงท่ีแปลก

ใหม่ ซ่ึงเกิดมาจากการสังเกตระหว่างในการปฎิบติัสหกิจ เม่ือเด็กเกิดการสังเกต เด็กก็จะเกิดความคิด

สร้างสรรค์ในการคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงของใหม่ๆ ซ่ึงท าช่วยลดการเกิดขยะภายในสถาน

ประกอบการและเม่ือน าผลิตภณัฑม์าทดลองใช ้ก็เกิดผลดีแก่สถานประกอบการอีกดว้ย 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัน า้ยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 

 - เป็นความคิดท่ีดี ท่ีไดน้ าเอาเศษขยะท่ีเหลือทิ้งจากในครัวน ากลบัมาแปรรูปเพื่อใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ 

 - ขจดัคราบมนัออกไดดี้ สามารถใชก้บัวสัดุภายในครัวไดห้ลายอยา่ง 

ส่ิงทีค่วรปรับปรุงแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง 

 - กล่ินของผลิตภณัฑ์แรงเกินไป อยากจะใหน้ ากล่ินของสมุนไพรเขา้มาเติมแต่ง เช่น ตะไคร้ 

 - ขวดบรรจุภณัฑเ์กิดการช ารุดตรงหวัฉีด เวลาฉีดท าใหน้ ้ายากระจายไม่ทัว่ถึง 

 

 

 

 

                                                                               .………………………………พนกังานท่ีปรึกษา 

                                                                                            (นางสาว ดาระณี เบา้จงัหาร) 
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บทคดัย่อ                                                                                                                                                                      

           โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท

เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีมาตรฐานในด้านการ

บริการดา้นห้องพกั ห้องจดัเล้ียง และห้องอาหารทาง

คณะผู ้จัดท าได้ปฎิบัติหน้าท่ีในแผนกครัว จึงได้

เล็งเห็นถึงวตัถุดิบเหลือใช้ภายในครัวและได้คิดคน้

สร้างสรรค์  จนเกิดนวตักรรมใหม่ข้ึนมาในรูปแบบ

ผลิตภณัฑ์น ้ ายาขจัดคราบโครงงานน ้ ายาขจัดคราบ

จากเปลือกเลมอนและมะละกอน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

น าวตัถุดิบเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดมูลค่าและเกิด

ประโยชน์ต่ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในครัวทั้งยงัช่วย

ลดปริมาณขยะของทางโรงแรมตามนโยบายของ

โรงแรม และไดน้ าน ้ ายาขจดัคราบจากเปลือกเลมอน

และมะละกอให้พนักงานแผนกครัวต่างๆจ านวน        

30 คน ทดลองใชแ้ละประเมินความพึ่งพอใจในดา้น

ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ผลการส ารวจความพึงพอใจพบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ในด้าน ความสะอาดหลงัจาก การใช้งานประโยชน์
และความสะดวกใน 

 

 

 

 

การใชง้าน คุณภาพของผลิตภณัฑน์ ้ ายาขจดัคราบจาก
เปลือกเลมอนและมะละกอ ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ รูปแบบผลิตภณัฑ์ มีความดึงดูดน่าสนใจ
และน่าใช้งาน กล่ินและสีของผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 
จากผลส ารวจระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
ทั้งหมดได ้ค่าเฉล่ียรวมคือ 3.84 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 
ค าส าคญั : น ้ ายาขจดัคราบ เปลือกเลมอน มะละกอ 
Abstract          

Anantara Riverside Bangkok Resort is a 5 - star hotel 
with standards in room service, banquet rooms, and 
various dining rooms. The authors had worked in the 
kitchen department. and realized the problem of 
wasted materials left over each day.Then, studying the 
benefit of lemon and papaya peels  found that their 
skin have the acidity which  can be used as the stain 
remover. The stain remover project from lemon and 
papaya peel are intended to bring the waste materials 
to be processed to create value and benefit the kitchen 
appliances and also reduce the waste of the hotel 
according to the Hotel Green policy.  The stain 
remover from lemon and papaya were tasted by the 
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staff of various kitchen departments, 30  people. The 
results show that the satisfaction in various aspects.  
Satisfaction survey found that respondents were 
satisfied with a high level of cleanliness after use, 
benefits and ease of use, quality of stain remover 
products from lemon and papaya, satisfaction with the 
product as its style, smell and color of the product, 
respectively. The overall results, the mean score is 
eqval to 3.84 as the high level of satisfaction. 
Keywords : lemon peel , papaya peel , stain remover 
 

แนวคดิในการท าโครงงาน 
          ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมนั้นมีการเจริญเติบโตข้ึน
สูงมากในประเทศไทย ซ่ึงธุรกิจโรงแรมนั้ นเป็นท่ี
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
เม่ือมีอตัราความตอ้งการท่ีมากข้ึนและคาดวา่อตัรานั้น
จะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงทรัพยากรทาง
ธรรมชาตินั้นก็ยิ่งมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของ
ธุรกิจโรงแรมเ พ่ือให้โรงแรมก้าวสู่โรงแรมยุค
Thailand4.0 ท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื  ทางโรงแรม
อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท ไดมี้การจดัตั้ง
นโยบายโรงแรมสีเขียวเพ่ือใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
จึงไดมี้การคิดคน้จดัตั้งเคร่ืองบ าบดัน ้ าเสีย จากท่ีคณะ
ผู ้จัดท าได้ออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงแรม
อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เป็นระยะเวลา
4 เดือนท่ีผ่านมาทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในโรงแรมปัญหานั้นก็คือ ทรัพยากรท่ีเหลือท้ิง
เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น เปลือกผกัผลไม ้ทางคณะ
ผูจ้ดัท าจึงไดม้องหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากเศษ
อาหารเหลือท้ิงเพ่ือน ามาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่
ให้กับทางโรงแรมในการลดปริมาณขยะของทาง
โรงแรมและมลภาวะโลกร้อน คณะผู ้จัดท าได้มี
เจตนารมณ์ท่ีตอ้งการให้โรงแรมไดมี้ผลิตภณัฑ์ใหม่

และสามารถน ามาใชง้านกบัทางโรงแรมไดจ้ริง จาก
การปฎิบติังานสหกิจศึกษา แผนกครัวจีน ครัวบริโอ 
และครัวลอยน ้ า ทางคณะผูจ้ดัท าไดส้งัเกตเห็นปริมาณ
ขยะเหลือท้ิงจ าพวกเปลือกเลมอนและมะละกอ
ค่อนขา้งมากในทุกๆวนัจึงไดท้ าการคน้ควา้ศึกษา ถึง
คุณสมบัติประโยชน์สรรพคุณต่างๆ และได้แนวคิด
การจดัท าผลิตภณัฑ ์น ้ ายาขจดัคราบจากเปลือกเลมอน
และมะละกอ เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการท าความ
สะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผนกครัวจีน ครัวบริโอ 
และครัวลอยน ้ า เช่น บริเวณเตาแก๊ส โต๊ะอลูมิเนียม 
เป็นตน้ 
 
วตัถุประสงค์ของโครงาน 
     1. เพ่ือศึกษาหาข้อมูลในการน าวตัถุดิบเหลือท้ิง 
น ากลบั     มารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด    
     2. ช่วยลดปริมาณขยะส่ิงของเหลือท้ิงให้กับทาง
โรงแรม 
     3. ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการท าน ้ ายาขจัด
คราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ   
 
ขอบเขตของโครงงาน   
     1. ขอบเขตเน้ือหา การศึกษากระบวนการท าน ้ ายา
ขจดัคราบจากเศษผกัและผลไม ้     
    2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา โครงงานน้ีด าเนินการใน
ภาคเรียนการศึกษาท่ี2/2561  ระหวา่ง วนัท่ี 7 มกราคม 
2562 ถึง  วนัท่ี 29 เมษายน 2562       
     3. ขอบเขตด้านสมมุติฐานจ านวนพนักงานจาก
แผนกครัวต่างๆ โรงแรมอนนัตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ 
รีสอร์ท จ านวน30 คน  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
     1. ลดปริมาณขยะใหก้บัโรงแรม 



 
  

     2.ศึกษาคน้ควา้แนวคิดและวธีิการด างานในการท า            
น ้ายาขจดัคราบ 
    3.การน าผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สูงสุดใหก้บัทางโรงแรมอยา่งแทจ้ริง 
 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
     1.ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ 
     2.เขียนโครงร่างรายงานและก าหนดหวัขอ้ในการ
หาขอ้มูล 
    3.ลงมือปฏิบติัจดัเตรียมวตัถุดิบในการปฎิบติั 
ทดลอง 
    4.จดัท าแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจ
รวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานจากพนกังานท่ี
ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษา 
    5.จดัท าเอกสารรวบรวมขอ้มูลด าเนินการจดัท า
รูปเล่ม 
    6.ตรวจสอบและแกไ้ขน าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงงาน 
 
สรุปผลโครงงาน 
     จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
ณ โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน ได้รับค าแนะน าข้อเสนอแนะ
ปรึกษาต่างๆในการท าผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากการรี
ไซเคิลเป็นท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีคณะ
ผูจ้ดัท าไดห้วงัไว ้ คณะผูจ้ดัท าไดน้ าผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือ
วา่ น ้ ายาขจดัคราบจากเปลือเลมอนและมะละกอ  ไดมี้
การน าไปให้พนักงานของโรงแรมได้ทดลองใช้ใน
แผนกครัว และแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีได้
ทดลองใช้งาน ผลตอบรับเป็นท่ีน่าพึงพอใจไปใน
ทิศทางท่ีดี 
กติตกิรรมประกาศ 

     การท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้มาปฏิบัติงานในโครงการ    
สหกิจศึกษา ณ โรงแรมอนนัตรากรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ 
รีสอร์ท ตั้ งแต่ว ันท่ี 7 มกราคม 2562 ถึงว ันท่ี 29 
เมษายน ส่งผลให้คณะผู ้จัดท าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็ประโยชน์ต่อการเรียนและการ
ปฎิบัติงานในอนาคตท่ีเก่ียวกับการปฎิบัติต าแหน่ง
ครัว ณ โรงแรมอนนัตรากรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์             รี
สอร์ท สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยไดรั้บความร่วมมือ จากโรงแรม
อนันตรา  กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ไดส้อน ได้
เรียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบในการท างานในแผนก
ต่างๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนับสนุนจาก
หลายฝ่ายดงัน้ี 
1. คุณ ชุมพล     จนัตะยะ ต าแหน่ง Chef de patie 
2. คุณ เพชร       อุปสุข ต าแหน่ง Chef de patie  
3. คุณ อภิรมยฤ์ดี  วจิิตรนาทมนตรี ต าแหน่ง  
Commis II 
4.อาจารยพ์ิมพพ์ิชชา เลิศสกุลผาสุข (อาจารยท่ี์ปรึกษา              
สหกิจศึกษา) 
และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน                                         
คณะผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุก
ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาใน
การท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้าร
ดูแลและให้ความเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริงซ่ึง
คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

น า้ยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 

Stain Remover from Lemon and Papaya Peels 
 

สถานประกอบการ : โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 
 รีสอ  
อาจารย์ที่ปรึกษา   : อาจารย ์พิมพพ์ิชชา   เลิศสกุลผาสุข 
ช่ือนักศึกษา           : นางสาวศิริรัตน์  ปัถวลัย ์5804400074 
                                 นางสาวสุมิตรา  ขวญัพราย 5804400081 
                                 นางสาวศยามล   เวยีงวเิศษ 5804400086 
สาขาวิชา                :    การโรงแรม 
 
ความส าคัญของปัญหา 
     จากการออกปฎิบติัสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 4 เดือนท่ีผา่นมาทางคณะผูจ้ดัท  าได้
สังเกตเห็นถึงปริมาณขยะเหลือทิ้งภายในแผนกครัวเป็นจ านวนมาก นั้นก็คือ 

เปลือกเลมอนและมะละกอ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือศึกษาหาขอ้มูลในการน าวตัถุดิบเหลือทิ้ง น ากลบัไปรีไซเคิลใหม่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
2. ช่วยลดปริมาณขยะเหลือทิ้งของทางโรงแรม 
3. ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนและวธีิการท าน ้ายาขจดัคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ 
 

ขั้นตอนและวิธีการท า 

2.น าน ้าท่ีตม้ไดม้ากรอง 4-5 รอบ 

1. ตม้เปลือกเลมอนและมะกอจนสุก 

3. น าเกลือมาละลายน ้าและใส่น ้าส้มสายชู   
น าน ้ามะละกอและน ้าเลมอนมาผสมกนั 

4.หมกัทิ้งไว ้1-2 คืน และ
น ากรอกใส่ภาชนะพร้อม

ใชง้าน 
 

สรุปผล 
  จากการท่ีไดป้ฎิบติังาน ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ  รีสอร์ท คณะผูจ้ดัท  า ออกปฎิบัติงานในส่วน
ของแผนกครัว ตลอดการปฎิบัติงานท่ีผ่านมาทางคณะ
ผูจ้ดัท  าได้สังเกต ถึงปัญหาปริมาณขยะท่ีเหลือทิ้งภายใน
ครัวเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงสามารถน ามารีไซเคิล เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คณะผูจ้ัดท าจึงได้ท  าโครงงานเร่ืองน ้ ายา
ขจดัคราบจากเปลือกเลมอน และมะละกอเม่ือไดท้ดลอง
ปฎิบติั ทางคณะผูจ้ดัไดท้ดลองใชง้าน และไดท้  าแบบสอบ
ความพึงพอใจโดยสุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน30 ชุด 
     จากการวเิคราะห์พบวา่ พนกังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
นั้นมีความพึงพอใจในดา้นต่างๆต่อผลิตภณัฑน์ั้น  
อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.84 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ประวตัิคณะผู้จัดท า 

 

ช่ือ – นามสกุล  : นางสาว ศิริรัตน์     ปัถวลัย ์

รหัสนักศึกษา : 5804400074 

ภาควชิา  : การโรงแรม 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ : 70/16 ถนนเพชรเกษม ซอย เพชรเกษม
116/3 เขตหนองแขม แขวงหนองคา้งพลู 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160 

ผลงาน : คิดคน้ผลิตภณัฑน์ ้ายาขจดัคราบจาก
เปลือกเลมอนและมะละกอ 

 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาว สุมิตรา     ขวญัพราย 

รหัสนักศึกษา : 5804400081 

 ภาควชิา : การโรงแรม 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ : 9/24 ซอยอินทาปัจ13 ถนนเพชรเกษม69 

แขวงหลกัสอง เขตบางแค จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 10160 

ผลงาน : คิดคน้ผลิตภณัฑน์ ้ายาขจดัคราบจาก

เปลือกเลมอนและมะละกอ 



 
 

 
 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาว ศยามล     เวยีงวเิศษ 

รหัสนักศึกษา : 5804400086 

ภาควชิา  : การโรงแรม 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่  : 162/182 หมู่ 9 ต าบลสวนหลวง อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

ผลงาน : คิดคน้ผลิตภณัฑน์ ้ายาขจดัคราบจาก

เปลือกเลมอนและมะละกอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

รายงานผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

แบบรายงานผลการปฎิบติังานสหกิจศึกษานางสาวศิริรัตน์ ปัถวลัย ์แผนกครัวจีน 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

แบบรายงานผลการปฎิบติังานสหกิจศึกษานางสาวสุมิตรา  ขวญัพรายแผนกครัวบริโอ 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

แบบรายงานผลการปฎิบติังานสหกิจศึกษานางสาวศยามล  เวยีงวเิศษ  แผนกครัวลอยน ้ า 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

ประวตัิคณะผู้จัดท ำ 

ช่ือ – นำมสกุล  : นางสาว ศิริรัตน์     ปัถวลัย ์

รหัสนักศึกษำ : 5804400074 

ภำควชิำ  : การโรงแรม 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ : 70/16 ถนนเพชรเกษม ซอย เพชรเกษม
116/3 เขตหนองแขม แขวงหนองคา้งพลู 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160 

ผลงำน : คิดคน้ผลิตภณัฑน์ ้ายาขจดัคราบจาก
เปลือกเลมอนและมะละกอ 

 

ช่ือ – นำมสกุล : นางสาว สุมิตรา     ขวญัพราย 

รหัสนักศึกษำ : 5804400081 

 ภำควชิำ : การโรงแรม 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ : 9/24 ซอยอินทาปัจ13 ถนนเพชรเกษม69 

แขวงหลกัสอง เขตบางแค จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 10160 

ผลงำน : คิดคน้ผลิตภณัฑน์ ้ายาขจดัคราบจาก

เปลือกเลมอนและมะละกอ 



 
 

ช่ือ – นำมสกุล : นางสาว ศยามล     เวยีงวเิศษ 

รหัสนักศึกษำ : 5804400086 

ภำควชิำ  : การโรงแรม 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่  : 162/182 หมู่ 9 ต าบลสวนหลวง อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

ผลงำน : คิดคน้ผลิตภณัฑน์ ้ายาขจดัคราบจาก

เปลือกเลมอนและมะละกอ 
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