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บทคัดย่อ 

       โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง เป็นโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง และมีเอกลกัษณ์โดดเด่น รวมทั้งส่ิงอ านวย

ความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งการให้บริการห้องอาหารไทย และนานาชาติ   อาทิเช่น อาหารจีนแบบ

กวางตุง้ อาหารญ่ีปุ่น อาหารอิตาเล่ียน ทั้งน้ีภายในห้องอาหารไทย มีการตกแต่งอาหารดว้ยผลไมแ้กะสลกั 

ซ่ึงผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ในการน าเปลือกผลไม ้มารีไซเคิล โดยมีแนวคิดในการจดัท าแอลกอฮอล์เจ

ลลา้งมือผลไมร้วม โดยใชอ้าหารเหลือทิ้ง เช่น เปลือกเมล่อน เปลือกแตงโมและใบมิ้นท ์เป็นตน้ ทั้งน้ียงัเป็น

การช่วยลดปริมาณขยะเหลือทิ้งในแต่ละวนัจากแผนกครัวต่างๆ ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าแอลกอฮอล์เจลล้าง

มือผลไมร้วม แจกใหก้บัพนกังานโรงแรมจ านวน 30 ท่าน ไดท้ดลองใช ้ผลส ารวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ รู้สึกพึงพอใจผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด โดยมีค่า เฉล่ียรวมอยู่ ท่ี  4.57 และผู ้ตอบ        

แบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบสี และกล่ินของตัวเมล่อน เพราะท าให้ผลิตภณัฑ์น่าใช้มากข้ึน นอกจาก

รูปลกัษณ์ภายนอกแลว้ ยงัมีสรรพคุณ ช่วยใหมื้อนุ่ม และมีสุขอนามยัท่ีดีอีกดว้ย 

 

ค าส าคัญ : รีไซเคิล เปลือกผลไม ้เจลลา้งมือ 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1. ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

     เน่ืองจากโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวงในแผนกห้องผลไม้ มีการแกะสลักผลไม ้                 

ในรูปแบบต่างๆหลากหลายชนิดตามฤดูกาล เช่น แตงโม เมล่อน ส้ม แกว้มงักร ฯลฯ จากการสังเกต 

เบ้ืองต้นพบว่า ส่วนเปลือกของแตงโม และเมล่อนท่ีไม่ได้ใช้งานแล้วยงัมีเน้ือติดอยู่เล็กน้อย 

สามารถน ามารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์โดยท าเป็นแอลกอฮอล์เจลล้างมือกล่ินผลไม้ ซ่ึงมี     

ส่วนผสมหลัก คือ เมล่อน และแตงโมท่ีเหลือใช้จากการแกะสลัก เพื่อใช้อ านวยความสะดวก        

ต่อลูกคา้ท่ีมาประชุมสัมมนาในแผนกจดัเล้ียง เพราะ แผนกจดัเล้ียงเป็นแผนกท่ีมีการทานอาหารวา่ง 

ในช่วงพกัจากการประชุมสัมมนาต่างๆ และเน่ืองจากเวลาพกัมีจ ากดั ถา้ลูกคา้ตอ้งการลา้งมือก่อน

ทานอาหารว่างจะตอ้งเดินไปห้องน ้ า ซ่ึงอาจจะท าให้เสียเวลา ทางผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นถึงปัญหา         

ในจุดน้ี จึงได้ขอความคิดเห็นจากพนักงานท่ีปรึกษาในการบริการ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ             

กล่ินผลไมร้วมใหก้บัลูกคา้บริเวณหนา้ห้องประชุม เพื่ออ านวยความสะดวก และประหยดัเวลามาก

ยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

     2.1 น าเปลือกผลไม ้และวตัถุดิบเหลือทิ้งมารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ 

      2.2 เพื่อลดปริมาณขยะเหลือทิ้งจากแผนกห้องผลไม ้

     2.3 เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการหอ้งสัมมนาของทางโรงแรม 

      2.4 เพื่อศึกษาการท าแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือจากเปลือกผลไม ้
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3. ขอบเขตของโครงงำน 

      3.1 ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีมาประชุมสัมมนาภายในโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง 

      3.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานโรงแรมท่ีมาใชบ้ริการหอ้งอาหารพนกังาน 

      3.3 ตวัแปรท่ีศึกษา คือ แอลกอฮอลเ์จลลา้งมือผลไมร้วม Mixed Fruits Hand Wash Gel 

      3.4 เวลา และสถานท่ี คือ เป็นเวลา 4 เดือน ท่ีโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง 

 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

      4.1 ท าใหรู้้ประโยชน์ และสรรพคุณของผลไมท่ี้หลากหลายชนิด 

      4.2 ท าใหไ้ดรั้บความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์แผนกจดัเล้ียง และแผนกล็อบบ้ี        

      4.3 ช่วยลดปริมาณขยะเหลือทิ้งในแต่ละวนั โดยการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าท าผลิตภณัฑ์แปร               

            รูปมาท าใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

      4.4 สถานประกอบการสามารถน าผลิตภณัฑไ์ปใชไ้ดจ้ริงในแผนกจดัเล้ียง 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการจดัท าโครงงานแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือผลไมร้วมในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาหาขอ้มูล 

เอกสารทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

      2.1 ปัญหาและผลกระทบจากขยะมูลฝอย 

      2.2 การรีไซเคิล จากผกั ผลไม ้ท่ีเหลือใช้ 

 

2.1 ปัญหาและผลกระทบจากขยะมูลฝอย 

      2.1.1 ปัญหาขยะมูลฝอย หมายถึง ขยะทัว่ไปท่ีเกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลาย  

ของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นบา้นเรือน ชุมชน ตลาด ร้านคา้ และโรงงาน ในประเทศไทยถือเป็นปัญหา

ส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนจากน ้ ามือมนุษย ์ซ่ึงมีปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกนัในหลายแง่มุมไม่ว่าจะ  

เป็นพฤติกรรมการบริโภค และการแยกขยะจากต้นทาง การจัดการขยะท่ีไม่ได้มาตรฐาน                  

ก่อให้เกิดมลพิษ และไม่เกิดการน ากลับมาใช้ซ ้ า ปัญหามลพิษ และส่ิงแวดล้อม เช่น ปฏิกิริยา     

เรือนกระจกท่ีมีสาเหตุจาก ขยะเทกอง ท่ีปล่อยก๊าซมีเทน ซลัเฟอร์กบัคาร์บอนไดออกไซต์ออกมา 

ปัญหาขยะในทะเลท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในทะเล                         

ปัจจุบนัประเทศไทย มีปริมาณขยะสูงข้ึนต่อเน่ืองข้ึนทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอย

ชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบวา่มีปริมาณการเกิดขยะรวมกนัทั้งประเทศ 27.06 ลา้นตนัต่อปี 

เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จ  านวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตนัต่อวนั เฉล่ียเป็นปริมาณขยะ     

1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ยงัไม่รวมขยะตกคา้งสะสมท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีไม่ต ่ากวา่ปีละ 10 ลา้นตนั    
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2.1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 

      ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งแยกตามประเภทไดท้ั้งหมด 4 ประเภท โดยมีสัดส่วนดงัน้ี       

(ปี 2559) 

                 2.1.2.1 ขยะอินทรีย ์หรือขยะท่ียอ่ยสลายได ้คิดเป็นร้อยละ 64 จากขยะทั้งหมดส่วนใหญ่  

   มาจากอาหารเหลือทิ้ง  

                 2.1.2.2 ขยะรีไซเคิล เป็นท่ีขยะสามารถน ามาหลอมใชใ้หม่ได ้หากมีการแยกขยะอยา่ง      

   ถูกตอ้ง และท าความสะอาดก่อนทิ้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของขยะทั้งหมด                                                                                                        

                 2.1.2.3 ขยะทัว่ไป เป็นยอ่ยสลายตามธรรมชาติไดย้าก หรือน าไปรีไซเคิลแลว้ไม่คุม้ทุน      

                 ตอ้งน าไปก าจดั ไดแ้ก่ ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด                                                                              

                 2.1.2.4 ขยะอนัตราย เป็นขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดั หรือบ าบดัดว้ยวธีิเฉพาะ เช่น หลอดไฟ  

                 ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ขยะจากภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม  

                 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 

 

รูปที ่1 : ประเภทขยะมูลฝอย 

ทีม่า : รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 กรมควบคุมมลพิษ 
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2.2 การรีไซเคิล จากผกั ผลไม้ ทีเ่หลอืใช้  

 

 

รูปที ่2 : การรีไซเคิล จากผกั ผลไม ้ท่ีเหลือใช ้

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

       2.2.1 ท าปุ๋ยหมกัจากเศษอาหาร แต่ละวนัในครัวเรือนจะมีเศษอาหารเหลือทิ้งจ านวนไม่น้อย 
เ ร าส ามารถน า เศษอาหาร น้ีม าท า เ ป็น ปุ๋ ยส าห รับป ลูกผักสวนค รัวในบ้านได้ ง่ า ยๆ                             

หลกัการ คือ ใชเ้ศษอาหาร(แยกน ้า กระดูก และกา้งปลาออก) ดินหรือปุ๋ยคอก ใบไมแ้หง้ เทซอ้นกนั 

เป็นชั้นๆ วิธีการท าถงัปุ๋ย คือ ใชต้ะกร้าพลาสติก เข่ง หรือภาชนะทรงสูง (เจาะให้มีรูระบายน ้ าได)้ 

กรุถุงพลาสติกท่ีเจาะรูรอบลงไปเป็นภาชนะรองรับดา้นใน เม่ือมีเศษอาหารให้เทลงไปแลว้ตามดว้ย

ดิน หรือปุ๋ยคอก (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึงแต่ปุ๋ยจะได้ผลดีกว่าดิน) และใบไมแ้ห้งซ้อนเป็นชั้นๆ     

ในสัดส่วนอย่างละเท่าๆกนั รวบปากถุงพลาสติกคร่าวๆแลว้ปิดฝา เพื่อป้องกนัแมลงวนัมาวางไข่ 

ท าซ ้ าเช่นน้ีทุกคร้ังเม่ือทิ้งเศษอาหาร หากเต็มแลว้ปิดฝาทิ้งไว ้รดน ้ าทุก 7 วนั เพื่อระบายความร้อน

ในกองปุ๋ยออก หน่ึงเดือนผา่นไป เศษอาหารจะยอ่ยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมกัสีด าเขม้โดยไม่ส่งกล่ิน

เหมน็รบกวน ปุ๋ยท่ีไดน้ี้ใชผ้สมดินปลูกผกัสวนครัว ช่วยบ ารุงผกัใหง้อกงาม 

ข้อแนะน า  ส าหรับคนท่ีหาซ้ือปุ๋ยคอกไม่ได้ให้ดัดแปลงใช้มูลสัตว์เ ล้ียง  เช่น หมา แมว               

กระต่ายแทนปุ๋ยคอกก็ได้ เพราะ เราต้องการให้จุลินทรีย์ในมูลสัตว์ ช่วยย่อยสลายเศษอาหาร         

ใหก้ลายเป็นปุ๋ยส่วนถุงพลาสติกกรุในตะกร้าดดัแปลงใชไ้นลอนตาข่ายตาถ่ีแทนไดเ้ช่นกนั 

         2.2.2 ท  าน ้ าหมัก EM เวลาปอกสับปะรด หรือคั้นน ้ าส้มคั้นแล้วเปลือกเหลือเยอะแยะ             

อยา่พึ่งทิ้งเศษผกั และผลไมท่ี้เหลือใช้ (แต่ไม่เน่า) เพราะ ยงัใช้ประโยชน์ไดอี้กเยอะ น าเศษวสัดุท่ี     

มี 3 ส่วน ผสมกากน ้ าตาล ต่อ 1 ส่วน ใส่ถงัหมกัท่ีมีฝาปิดหมกัไว ้7 วนั (โดยไม่เปิด) แลว้ผสมกบั  

น ้ า 10 ลิตร เพื่อท าเป็นหัวเช้ือ เวลาน าไปใช้ให้เจือจางกับน ้ าเพิ่มอีก สามารถใช้รดน ้ าต้นไม ้           
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เพื่อเร่งดอกเร่งผลได้ ใช้ฉีดพ่นดินจะช่วยปรับโครงสร้างในดิน และเพิ่มจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์     

ลดจ านวนแมลงศตัรูพืช ช่วยยอ่ยสลายเศษใบไมแ้หง้ในสวน ใชด้บักล่ินในอ่างลา้งจาน โถสุขภณัฑ ์

และรางระบายน ้าเสีย หากท าบ่อปุ๋ยจากเศษอาหาร สามารถรดน ้า EM เพื่อป้องกนัแมลงวนัดว้ยก็ได ้                                                                                                                                   

        2 .2.3  ท า ปุ๋ ย ไ ส้ เ ดื อน  ตัว ก า จัด ข ย ะ ท่ี ดี ท่ี สุ ด  คื อ  ไ ส้ เ ดื อน  ไ ส้ เ ดื อน เ ป็นสั ต ว์ ท่ี                                      

ย่อยสลายอินทรียว์ตัถุไดดี้ ไส้เดือนสายพนัธ์ุข้ีตาแร่ของเมืองไทย ไดรั้บการวิจยัมาแล้วว่ามีสถิติ 

การกินขยะสดไดเ้ร็วท่ีสุด เม่ือเทียบกบัสายพนัธ์ุอ่ืนๆ แถมไม่ตอ้งดูแลยุง่ยากดว้ย การเล้ียงไส้เดือน

อาจจะท าในจ านวนน้อย เช่น เล้ียงในกระถางตน้ไม ้(ท าจากดินเผา) หรือจะเล้ียงแบบมีปริมาณ     

ในกะละมงัพลาสติก (เจาะรูท่ีกน้จนทัว่) วิธีการไดแ้ก่เตรียมดินผสมข้ีววั ถา้ไม่มีก็ใชดิ้นอย่างเดียว

ผสมน ้ าจนฉ ่า รองในภาชนะท่ีจะเล้ียงหนาประมาณ 3 น้ิว ปล่อยไส้เดือนลงไป ปิดฝาดว้ยภาชนะ   

ท่ีระบายอากาศได้ เพื่อป้องกันแมลงวนัเข้าไปวางไข่ ให้เศษอาหารไส้เดือนทุกวนัหรือตามท่ี            

มีไส้เดือนกินเศษอาหารไดทุ้กอย่าง เช่น เศษผกัผลไม ้เศษอาหาร มูลสัตวเ์ช่น หมา แมว กระต่าย 

ววั  เป็นตน้ น าภาชนะเพาะเล้ียงไส้เดือนไปวางไวใ้นจุดท่ีมืด ช้ืน และเยน็ ถา้ท่ีบา้น ไม่มีบริเวณท่ี

ช้ืนๆ ให้หมัน่พรมน ้ าให้มีความช้ืนอยู่เสมอ ไส้เดือนจะช่วยเปล่ียนเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยข้ี

ไส้เดือน และฉ่ีไส้เดือน ปุ๋ยข้ีไส้เดือนใช้ผสมดินปลูกผกัสวนครัวบ ารุงให้ผกังอกงาม ส่วนฉ่ี

ไส้เดือนเป็นเหมือนฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชใช้เจือจางรดน ้ าตน้ไม ้เร่งดอกเร่งผลให้

ตน้ไมไ้ด้ หรือใช้ดบักล่ินเหม็นบริเวณอ่างล้างจาน โถสุขภณัฑ์ และรางระบายน ้ า เช่นเดียวกับ        

น ้ าหมัก EMได้เหมือนกัน ฉ่ีไส้เดือนก าลัง เป็นสินค้าท่ี    มีราคาแพง และมีความต้องการ                  

มากข้ึน เพราะ เป็นส่ิงท่ีใช้ทดแทนเคมี ในระบบเกษตรอินทรีย์ได้ดีมาก หากใครเพาะเล้ียง            

เป็นงานอดิเรกก็อาจหารายไดเ้สริมจากฉ่ีไส้เดือนไดอี้กดว้ย                                                                                            

       2.2.4 ธาตุอาหารเสริมส าหรับผกัสวนครัว  เศษวสัดุบางอย่างสามารถน าไปใช้ประโยชน์          

ได้อีกหลายอย่าง เช่น เปลือกไข่ น าไปตากแห้งบดให้ละเอียดเก็บไว ้ใช้โรยรอบแปลงผกั หรือ      

กระถางเพาะเมล็ด ช่วยป้องกันหอยทากมากินต้นอ่อนพืชได้ หรือใช้โรยในถังไส้เดือน                   

ช่วยลดความเป็นกรดของดิน และก าจดัไรแดงในถงัเล้ียงได้ ส่วนเปลือกถัว่ลิสง มีไนโตรเจนสูง 

ตากแหง้แลว้บดหยาบๆ ผสมกบัดินปลูก ช่วยบ ารุงตน้ไม ้และพืชผกัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2.3 ประเภทผลติภัณฑ์ท าความสะอาดมือ  

      2.3.1 สบู่กอ้น 

 

 
รูปที ่3 : สบู่กอ้น 

ทีม่า : www.misakothailand.com  

               2.3.1.1 ลกัษณะของสบู่กอ้น  
               เป็นก้อนแข็งๆสีขาวขุ่น หรือสีต่างๆตามสีของสารเติมแต่ง สบู่ชนิดน้ีใช้สารตั้ งต้น          

คือ เกล็ดสบู่ (soap) ท่ีผลิตได้จากปฏิกิริยาขา้งต้นเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิต มีคุณสมบติัท่ีดี      

คือ เป็นก้อนแข็ง ขาวขุ่น และให้ฟองมาก อีกชนิดหน่ึงเราเรียกว่า  สบู่ก้อนใส  เป็นสบู่ ท่ี                       

มีลกัษณะ “ใส” หรือ “ค่อนขา้งใส” ตามสัดส่วนของกลีเซอรีนท่ีผสม กอ้นสบู่จะมีลกัษณะอ่อนกวา่ 

และให้ฟองค่อนข้างน้อยกว่า สบู่ก้อนขุ่น เน่ืองจากมีส่วนผสมของกลีเซอรีนเป็นส่วนใหญ่           

สารตั้งตน้ท่ีใชอ้าจเป็น กลีเซอรีนเหลว หรือ กลีเซอรีนกอ้น ร่วมกบัสารเติมแต่งชนิดต่างๆ 

               2.3.1.2 วธีิท าสบู่กอ้น 

               ตั้งน ้ าให้เดือดในกระทะไฟฟ้าแลว้ใช้ไฟอ่อนๆ วางถว้ยแกว้ลงบนกระทะ ใส่สารตั้งตน้       

คือ กลีเซอรีนกอ้น หรือเกล็ดสบู่ คนไปเร่ือยๆจนกวา่สารตั้งตน้จะละลายเป็นของเหลวน าถว้ยน ้ าสบู่

ท่ีคนจนละลายแลว้ข้ึนมาจากกระทะ พกัไวส้ักครู่พอหายร้อนระอุแล้วหยอดสีผสม และน ้ าหอม

กล่ินท่ีตอ้งการ หลงัจากนั้นเทใส่แม่พิมพต์ามท่ีเราตอ้งการ แลว้ฉีดเสปรยแ์อลกอฮอล ์ไล่ฟองอากาศ 

เพื่อท าให้กอ้นสบู่มีรูปร่างท่ีเนียนสวย แลว้ทิ้งไวจ้นกว่าสบู่จะเซ็ตตวั ประมาณ 30 นาที แลว้แกะ

ออกจากแม่พิมพ ์

       

 

 

 

http://www.misakothailand.com/
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         2.3.2 สบู่เหลว 

 
รูปที ่4 : สบู่เหลว 

ทีม่า : www.Bigc.com 

               2.3.2.1 ลกัษณะของสบู่เหลว 

           เ ป็ นผ ลิ ตภัณฑ์สบู่ ท่ี มี น ้ า เ ป็ น ส่ วนผสมท า ให้ เ น้ื อสบู่ เ หล ว  สี สั น ต่ า งๆต าม                       

สารเติมแต่ง  สบู่ชนิดน้ีใช้สารตั้งต้นจากเกล็ดสบู่ (soap) ท่ีได้จากปฏิกิริยาขา้งต้นเหมือนชนิด       

สบู่ก้อนขุ่นแต่ต่างกันท่ีจะใช้ด่างเข้มข้นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แทนโซเดียมไฮดรอกไซด ์ 

เพราะ จะใหเ้น้ือสบู่อ่อนตวัดีกวา่ 
               2.3.2.2 วธีิท าสบู่เหลว 

               น าสบู่กอ้น (ท่ีท าข้ึนเองจากสบู่กอ้นธรรมชาติหรือท่ีซ้ือมาจากร้านคา้) มาขดูให้เป็นผงสบู่          

หรือช้ินสบู่ด้วยท่ีขูดอาหาร น าผงสบู่หรือช้ินสบู่ท่ีขูดได้ 1 ถ้วย ใส่ลงในหมอ้สแตนเลสเติมน ้ า

สะอาดลงไป 3 ถว้ยตวง น าหมอ้ข้ึนตั้งไฟ ใชไ้ฟปานกลาง ใชไ้มพ้ายคนสบู่เบาๆ ใหผ้งสบู่ละลายน ้ า

ให้หมด เติมกลีเซอรีน 4 ช้อนโต๊ะคนให้เขา้กนั จากนั้นอาจจะเติมน ้ ามนัหอมระเหยหรือน ้ าหอม 

หรือสารสกดัสมุนไพรอ่ืน ๆ ก็จะไดส้บู่เหลวน าไปบรรจุขวดท่ีมีฝาปิด สบู่เหลวท่ีท าจากสบู่กอ้นน้ี

เม่ือท าเสร็จสามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 

      2.3.3 เจลลา้งมือ 

 
รูปที ่5 : เจลลา้งมือ 

ทีม่า : www.shopee.com 

              2.3.3.1 ลกัษณะของเจลลา้งมือ 

http://www.bigc.com/
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                 เจลลา้งมือเป็นผลิตภณัฑท์ าความสะอาดมือส าหรับใชใ้นกรณีไม่สะดวกในการลา้งมือดว้ย

น ้ า และสบู่ ซ่ึงเป็นวิธีท าความสะอาดท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความเส่ียงจากการรับเช้ือโรคท่ี

มือไปสัมผสัโดนโดยไม่รู้ตวั ซ่ึงอาจท าให้เช้ือเขา้สู่ร่างกายและน าไปสู่การเกิดโรคไดใ้นภายหลงั 

ปัจจุบนัจึงมกัพบเห็นเจลล้างมือตามโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานท่ีมีคนอยู่อย่างหนาแน่น 

หรือบางคนอาจพกติดตวัไวใ้นกระเป๋า อยา่งไรก็ตาม หากมือเลอะคราบสกปรก ปนเป้ือนเลือดหรือ

ของ เหลวในร่างกายจากคนอ่ืนอย่าง เ ห็นได้ชัดก็ควรหลีก เ ล่ียง ท่ีจะใช้ เจลล้าง มือแต่                             

ควรใชก้ารลา้งมือดว้ยน ้า และสบู่แทน 

              2.3.3.2 วธีิท าเจลลา้งมือ 

              ตวงแอลกอฮอล์ ผสมกับน ้ า (ท าในภาชนะแก้ว, แสตนเลส หรือกระเบ้ืองเคลือบ)             

เติมโพรไพลีน ไกลคอล (สารให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว) และเจอร์มาเบน (สารป้องกนัการเกิดเช้ือรา) 

ตามลงไป แล้วคนให้เขา้กนั ค่อยๆโปรยคาร์โบพอล 940 (สารประกอบให้เกิดเจล) ลงไป และ   

กวนให้กระจายตวัในส่วนผสม (อาจใช้แท่งแก้วหรือเคร่ืองกวนขนม) จากนั้นพกัทิ้งไว ้1 คืน   

เพื่อให้คาร์โบพอลเกิดการพองตวั น าส่วนผสมท่ีพกัทิ้งไว ้1 คืน มากวนให้เป็นเน้ือเดียวกนั เติมสี 

และกล่ินตามความพึงพอใจอย่างละประมาณไม่ เ กิน 5 มิลลิลิตร ใส่ไตรเอทาโนลามีน   

(สารประกอบให้เกิดเจล) ลงไป และกวนให้เข้ากัน จะได้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือท่ีสามารถ     

น าไปใช้ได้ทันที  หรือบรรจุ ในภาชนะปิดสนิทเพื่อป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล ์                  

(เช่น หลอดพลาสติก) สามารถเก็บไวใ้ชไ้ดน้านกวา่ 2 ปี             

      2.3.4 โฟมลา้งมือ 

 
รูปที ่6 : โฟมลา้งมือ 

ทีม่า : www.Bigc.com 

 

               2.3.4.1 ลกัษณะของโฟมลา้งมือ 

http://www.bigc.com/
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                    เป็นโฟมหวัป๊ัมท่ีใชง้านง่าย กล่ินหอมละมุนเน้ือโฟมอ่อนนุ่มกระจายการท าความสะอาด

ทัว่ถึง ลา้งออกง่าย ป้องกนัแบคทีเรีย อ่อนโยนต่อผิว ดว้ยนวตักรรมใหม่ในการท าความสะอาดมือ 

ด้วย เ น้ือฟองโฟมอ่อนนุ่ม สามารถกระจายท าความสะอาดได้อย่างทั่ว ถึง  ล้างออกง่าย                            

มีส่วนผสมของสาร Anti-Bacteria และ Antiseptic อ่อนโยนต่อผิว 99% ของสารท าความสะอาด 

จากพืชธรรมชาติ ใหมื้อสะอาดอยา่งมีอนามยั ปลอดภยัจากเช้ือแบคทีเรีย productnation 

             2.3.4.2 วธีิท าโฟมลา้งมือ 

             เทสบู่เหลวน ้ ามันมะกอก กับน ้ ามนัมะพร้าวลงไปในขวด เติมน ้ ามนัหอมระเหยลงไป 

จากนั้นเติมส่วนท่ีเหลือด้วยน ้ าจนเต็ม แต่ให้เหลือพื้นท่ีไวป้ั้มโฟมด้วย จากนั้นก็เขย่าขวดเบาๆ      

ใหส่้วนผสมพอเขา้กนั 

      2.3.5 แอลกอฮอลลเ์จล 

 

 

 

 

รูปที ่7 : แอลกอฮอลเ์จล 

ทีม่า : http://www.bpprosolution.com 

               2.3.5.1 ลกัษณะของแอลกอฮอลเ์จล 

             เจลล้างมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั้นใช้ช าระล้างส่ิงสกปรก เม่ือไม่มีสบู่และน ้ า   
โดยเจลล้างมือจะผสมด้วยแอลกอฮอล์ซ่ึงใช้ในการฆ่าเช้ือโรคบริเวณผิวหนัง โดยปัจจุบัน                

เจลล้างมือผสมแอลกอฮอล์สามารถพบได้ทุกทางเข้า  และทางออกในท่ีสาธารณะต่างๆ                  

โดยแอลกอฮอล์จะท างาน และไดผ้ลในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือไวรัส แต่แอลกอฮอล์ก่อให้

ความแห้งแก่ผิวหนัง จึงอาจมีการเพิ่มมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ ลดอาการแห้ง และระคายเคือง             

เพื่อให้เจลล้างมือผสมแอลกอฮออล์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ปริมาณเล็กน้อยท่ี

พอเหมาะ ขนาดเล็บของหัวแม่โป้งของผู ้ใช้ แล้วหยดบนฝ่ามือ และถูให้ทั่วฝ่ามือ รวมถึง          

บริเวณซอกเล็บ หากเน้ือเจลระเหยไปใน 15 วนิาที  
               2.3.5.2 วธีิท าแอลกอฮอลเ์จล 

http://www.bpprosolution.com/
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            ตวงแอลกอฮอล์ปริมาณ 40 มิลลิลิตรโดยใช้ถ้วยตวงท่ีเตรียมไว้เติมน ้ าหอมปริมาณ              

5 มิลลิลิตรลงไป เติมกลีเซอรีนปริมาณ 10 มิลลิลิตรลงไป กวนดว้ยพายจนสารผสมเขา้กนัดีจะได้

สารละลายใส น าแอลกอฮอล์ท่ีเหลือปริมาณ 700 มิลลิลิตร ใส่ในถงัหมอ้สแตนเลส หรือพลาสติก 

ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร เติมสารละลายน ้ าหอมท่ีเตรียมไวล้งไปกวนด้วยพายจนสารผสมเขา้กนัดี 

จากนั้นเติมน ้ า ปริมาณ 245 มิลลิลิตรลงไป กวนดว้ยพายจนสารผสมเขา้กนัไดว้ิธีการง่ายๆ เท่าน้ีก็

จะไดแ้อลกอฮอลเ์จลลา้งมือ 

2.4 สรรพคุณของวตัถุดิบทีใ่ช้ส าหรับการท าโครงงาน 

      2.4.1 เปลือกเมล่อน   

 

 

รูปที ่8 : เปลือกเมล่อน 

ทีม่า : http://www.wasirut.com/1809/ 

               2.4.1.1 ลกัษณะทัว่ไปของเมล่อน 

               เ ป็ นพื ช ใ นต ระ กู ล แ ต ง ท่ี นิ ย มป ลู ก เพื่ อ ก า ร ค้ า ช นิ ดห น่ึ ง ท่ี มี ร า ค า ต่ อ ผล สู ง                        

เ น่ืองจากเป็นแตงท่ีมีรสหอมหวาน มีคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วยวิตามินเอ และ                                                         

วติามินซีสูงจึง เป็นแตงท่ีนิยมบริโภคกนัมากไม่แพแ้ตงโมเลยทีเดียว “ ราชินีแห่งพืชตระกลูแตง ”  

เมล่อนเป็นพืชท่ีมี ถ่ินก าเนิดในต่างประเทศ ในแถบทวีปแอฟริกา เป็นพืชท่ีอยู่ในตระกูล 

Cucurbitaceae ใชรั้บประทานผลสุก มีกล่ินหอม รสหวาน เจริญไดดี้ในสภาพร้อนแห้ง แสงแดดจดั 

ปัจจุบนัมีการผลิตออกมาหลายสายพนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย

การผลิตเมล่อนท่ีมีคุณภาพสูงจ าเป็นตอ้งมีการดูแลเอาใจใส่ในการเพาะปลูก และการจดัการแปลง

ผลผลิต 

          ราก เป็นระบบรากแก้ว อาจจะเจริญในแนวด่ิงลึก 1 เมตร รากแขนงจะเจริญในแนวนอน                     

อยูอ่ยา่งหนาแน่นในระดบั 30 เซนติเมตรจากผิวดิน ปกติรากจะยาวมากกวา่เถา รากแขนงบางส่วน

http://www.wasirut.com/1809/
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อาจจะเจริญในแนวด่ิง ซ่ึงจะช่วยทดแทนรากแกว้เม่ือพืชเร่ิมแก่ ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมราก

พิเศษจะเจริญจากขอ้ท่ีสัมผสัดินและมีความช้ืนสูง 

          ใบ เป็นแบบใบเด่ียวอยูส่ลบักนั ใบหยกัแบบใบปาล์มยาว 6 – 20 ซม. โดยทัว่ไปจะมี 5 หยกั 

แต่ในบางพนัธ์ุจะมีหยกัต้ืน ๆ 3 – 7 หยกั ใบมีขน ผวิใบหยาบ กวา้ง 7 – 30 ซม.  

          ล าต้น เ ป็นไม้เ น้ืออ่อน มีขนอ่อนท่ีผิวของล า  ต้น ผิว เ รียบหรือเป็นเหล่ียม เถายาว              

ประมาณ 3.0 เมตร แตกแขนงตามมุมระหวา่งกา้นใบและล า ตน้ ส่วนขอ้จะมีมือเกาะ 

          ดอก อาจจะเป็นดอกสมบูรณ์ หรือดอกตวัผู ้ และดอกตวัเมียแยกกนัแต่อยู่บนต้นเดียวกัน    

หรือมีดอกตวัผู ้และดอกกระเทย แยกกนัแต่อยู่บนตน้เดียวกนั ดอกกวา้ง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร 

ประกอบด้วยกลีบเล้ียง 5 กลีบ และกลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ ดอกตวัเมียส่วนใหญ่จะเจริญ              

ในขอ้แรกของก่ิงแขนง สายพนัธ์ุท่ีมีผลทรงกลมยาว ส่วนใหญ่จะมีดอกตวัเมีย และดอกตวัผูแ้ยกกนั 

แต่อยู่บนต้นเดียวกัน สายพันธ์ุท่ีมีผลทรงกลม มีดอกตัวผู ้ และดอกกระเทยแยกกันแต่อยู ่               

บนตน้เดียวกนั ดอกจะบานตอนเชา้ และปิดตอนบ่าย 

          ผล มีลกัษณะทรงกลม หรือกลมยาว (รูปไข่) ผิวเรียบ หรือรอยแตกขรุขระ หรือมีลายนูน   

แบบร่างแหบางพนัธ์ุ อาจมีร่องตามความยาวของผล ผิวสีเหลือง น ้ าตาลหรือเขียวปนเหลือง           

เน้ือจะมีสีส้ม  สีเขียว หรือขาว 

               2.4.1.2 สรรพคุณของเมล่อน 

               ช่วยยบัย ั้ง และป้องกนัอนุมูลอิสระท่ีท าให้เกิดความเส่ือมของเซลล์ในร่างกาย ช่วยยบัย ั้ง

การสร้างเม็ด สีเมลานินท่ีเป็นตน้เหตุผิวหมองคล ้ า ช่วยชะลอความแก่และการเส่ือมสภาพของ   

เซลล์ผิว สร้างความยืดหยุ่นของเซลล์ผิวท าให้ผิวเกิดความเนียนนุ่มกระชบัและเรียบเนียน ผิวขาว

กระจ่างใสไร้ร้ิวรอยฝ้ากระและจุดด่างด าบนใบหนา้ ลดความหมองคล ้าและจุดด่างด าทัว่ทั้งร่างกาย 

ฟ้ืนฟูผวิพรรณให้มีความยืดหยุน่ นุ่มและแข็งแรงให้ทนต่อแสงแดด บ ารุงผิวพรรณคืนความชุ่มช้ืน

ใหก้บัผวิสารอาหารบ ารุงร่างกาย 

       

 

 

 



 

 

13 

2.4.2 เปลือกแตงโม 

 

รูปที ่9 : เปลือกแตงโม 

ทีม่า : https://guru.sanook.com/9361/ 

               2.4.2.1 ลกัษณะทัว่ไปของแตงโม 

                แตงโม เป็นผลไมท่ี้มีตน้ก าเนิดในแถบทวีปแอฟริกาในทะเลทรายคาลาฮารี ซ่ึงชาติแรก  

ท่ีปลูกแตงโมไวรั้บประทานนั้นก็คือชาวอียิปต์ (ส่ีพนักว่าปีมาแล้ว) ส าหรับประเทศไทยนั้น          

การปลูกแตงโมจะมีอยู่ทัว่ทุกภาคและปลูกได้ทุกฤดู โดยพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกกนัมากโดยทัว่ไปจะ         

มีอยู่ 3 สายพนัธ์ุหลกัๆ คือ พนัธ์ุธรรมดาทัว่ไป (เมล็ดมีขนาดเล็ก รสหวาน เช่น แตงโมจินตหรา 

แตงโมตอร์ปิโด แตงโมกินรี แตงโมน ้ าผึ้ ง แตงโมไดอานา แตงโมจ๋ิว เป็นตน้) สายพนัธ์ุต่อมาก็     

คือ พนัธ์ุไร้เมล็ด (เป็นพนัธ์ุผสมผลิตเพื่อส่งออก) และพนัธ์ุกินเมล็ด (ปลูกเพื่อน าเมล็ดมาคัว่ท่ี

เรียกวา่ "เมด็กวยจ๋ี" นัน่แหละ) แตงโม จดัเป็นพืชในตระกูลเดียวกนักบัแคนตาลูป ฟักทอง แตงกวา 

ซ่ึ งนักพฤกษศาสตร์จัดให้อยู่ ในวงศ์  CUCURBITACEAE เ ป็นผลไม้ ท่ี มีน ้ าประกอบอยู ่                     

ในปริมาณมากจึงมีคุณสมบติัเยน็ รับประทานแลว้หวานช่ืนใจ  

              2.4.2.2 สรรพคุณของแตงโม 

              ช่วยลดอาการไข ้คอแห้ง รักษาแผลในปาก เป็นตน้ และยงัเป็นผลไมเ้พื่อสุขภาพอีกดว้ย 

เพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด อย่างเช่น วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี                  

รวมแคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เป็นต้น  แต่ส าหรับผูท่ี้มีกระเพาะ         

มา้มไม่แขง็แรง กระเพาะล าไส้อกัเสบ หญิงหลงัคลอด หลงัป่วยหนกั หรือผูท่ี้มีอาการปัสสาวะมาก

และบ่อย มีอาการทอ้งร่วงง่าย ไม่ควรรับประทานแตงโม 

https://guru.sanook.com/9361/
https://medthai.com/tag/CUCURBITACEAE/
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      2.4.3 ใบมิ้นท ์

 

รูปที ่10 : ใบมิ้นท ์

ทีม่า : https://www.aroka108.com/ 
 

               2.4.3.1 ลกัษณะทัว่ไปของใบมิ้นท ์

               มีแหล่งก าเนิดในแถบทวีปยุโรปตอนใต ้และในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ลกัษณะใบจะ

คลา้ยคลึงกบัพืชในตระกลูมิ้นทม์าก มีกล่ินหอมคลา้ยมะนาว รสชาติจะคลา้ยๆ กบัตะไคร้หอม และ

มะนาว สะระแหน่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆหลายชนิด เ ช่น เบต้าแคโรทีน                  

วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และ                                          

ยงัใหพ้ลงังาน 47 กิโลแคลอร่ี (ใน 100 กรัม) โดยใบสะระแหน่นั้นควรเลือกใชใ้บสด และยอดอ่อน

จะไดส้รรพคุณท่ีดีกวา่ใบแหง้ 

              2.4.3.2 สรรพคุณของใบมิ้นท ์

              ช่วยใหผ้วิชุ่มช้ืนดว้ยการน าใบสะระแหน่มาบดแลว้น ามาทาผวิ ช่วยก าจดัอนุมูลอิสระ  
ออกจากร่างกาย ใชเ้ป็นยาเยน็ ดบัร้อน และขบัเหง่ือในร่างกาย ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา                
ช่วยลดรอยคล ้าใตต้าดว้ยการน าใบสะระแหน่มาบดใหล้ะเอียดโดยเติมน ้าระหวา่งบดดว้ยเล็กนอ้ย 
แลว้ใส่น ้าผึ้งตามลงไป คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั แลว้น ามาทาใตต้าทิ้ง ไวป้ระมาณ 15 นาทีแลว้ลา้งออก 
ช่วยบรรเทาอาการเครียด ช่วยรักษาอาการปวดศีรษะ ไมเกรน ช่วยใหส้มองปลอดโปร่ง โล่งคอดว้ย
การด่ืมน ้าใบสะระแหน่ 5 กรัมกบัน ้า 1 ถว้ย ผสมเกลือเล็กนอ้ย วนัละ 2 คร้ัง ช่วยแกอ้าการหนา้มืด
ตาลาย ดว้ยการด่ืมน ้าตม้ใบสะระแหน่กบัขิงสด ช่วยบรรเทาอาการและแกห้วดั น ้ามูกไหล         
อาการไอ และช่วยรักษาโรคหอบหืด 

https://www.aroka108.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3/


 

 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

1. ช่ือ ประวตัิ และทีต่ั้งสถานประกอบการ    

    1.1 ช่ือสถานประกอบการ   

          โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง        

    1.2 ประวตัิสถานประกอบการ 

       เป็นโรงแรมให้บริการท่ีพกัระดบั 4 ดาว ท่ีเก่าแก่อยูคู่่กรุงเทพมาชา้นาน โรงแรมแห่งน้ีตั้งอยู่

ใจกลางยา่นกรุงเก่า แวดลอ้มไปดว้ยตน้ไมร่้มร่ืนสองฟากฝ่ังถนนคูคลองเก่าแก่ท่ีมีมานานนบัร้อยปี 

พระบรมมหาราชวงั วดัวาอารามโบราณ รวมถึงวดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวดัพระแก้ว              

อนัโด่งดงั โรงแรมบูติคท่ีเต็มไปดว้ยมนตเ์สน่ห์แห่งน้ีพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกทุกอยา่ง

ให้กับแขกผูเ้ข้าพกั ให้ได้สัมผสักับสีสันและความสวยงามของเมืองใหญ่ท่ีอยู่ใกล้แค่เอ้ือม      

ภายในโรงแรมยงัมีห้องอาหารมากมายให้ได้เลือกล้ิมลองพร้อมกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย            

อีกมากมายโรงแรม รอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง ได้ปรับปรุงโรงแรมคร้ังใหญ่ซ่ึงแล้วเสร็จ             

เม่ือปี 2554 โดยมีการปรับปรุงในส่วนของหอ้งพกั หอ้งอาหาร สระวา่ยน ้า และจากุซซ่ีแบบน ้ าเกลือ 

ฟิตเนส บาร์ ล็อบบ้ี และห้องประชุมสัมมนา การปรับปรุงในส่วนของห้องพกัเน้นรูปลักษณ์      

แบบใหม่ให้มีความสะดวกสบาย มีการเพิ่มชนิดของห้องเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มครอบครัว           

คู่ฮนันีมูน และอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆท่ีทนัสมยัยิง่ข้ึน  

    1.3 ทีต่ั้งสถานประกอบการ   

           เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100 

 
รูปที ่11 : ท่ีตั้งโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง 

ทีม่า : http://www.nfi.or.th

http://www.nfi.or.th/
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2. โครงสร้างขององค์กร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่12 : โครงสร้างขององคก์ร 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

3. ประเภทห้องพกั ณ โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง จ านวน 129 หอ้ง ดงัน้ี 

     3.1 Princess Suite (5 หอ้ง) หอ้งววิมีสระวา่ยน ้า หอ้งขนาดใหญ่สามารถพกัไดไ้ม่เกิน 2 คน       

     มีเตียง King และหอ้งรับแขก 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที ่13 : Princess Suite 

ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

 

http://www.royalprincesslarnluang.com/
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     3.2 Deluxe (70 หอ้ง) เป็นหอ้งพกัท่ีมีขนาดปานกลาง ววิมีสระวา่ยน ้า สามารถพกัได ้2 ท่าน  

     แบบครอบครัว มีเตียง King /Queen และเตียง Twin ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ 
 

 

รูปที ่14 : Deluxe 

ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

 

     3.3 Superior Plus (37 ห้อง) เป็นหอ้งพกัท่ีมีขนาดกวา้ง ววิการ์เดน้ เหมาะกบัคู่รักท่ีตอ้งการมา     

     ฮนันีมูน สามารถพกัไดไ้ม่เกิน 2 ท่าน มีเตียง King และ Queen ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ 

 

 

รูปที ่15 : Superior Plus 

ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

      

     3.4 Superior (17 หอ้ง) เป็นหอ้งพกัท่ีมีขนาดกวา้ง ววิซิต้ี สามารถพกัไดไ้ม่เกิน 2 ท่าน มีเตียง  

     King และเตียง Twin ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ 

 
รูปที ่16 : Superior 

ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

http://www.royalprincesslarnluang.com/
http://www.royalprincesslarnluang.com/
http://www.royalprincesslarnluang.com/
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4. ห้องอาหาร ณ โรงแรมรอยลัปร๊ินเซสหลานหลวง มี 4 หอ้ง 

    4.1 Princess café แปลวา่ เจา้หญิง เปิดบริการ 24 ชัว่โมง บริการอาหารประเภท A la carte         

    และ Buffet  

           4.1.1 บุพเฟ่ตอ์าหารเชา้เร่ิมเวลา 6.00 - 10.30 น. ราคาผูใ้หญ่ 530 บาท/ท่าน และ ราคา          

    เด็ก 412 บาท/ท่าน 

           4.1.2 บุพเฟ่ตอ์าหารกลางวนัเร่ิมเวลา 11.30 - 14.30 น. ราคาผูใ้หญ่ 695 บาท/ท่าน และ    

    ราคาเด็ก 412 บาท/ท่าน  

            4.1.3 A La Carte Menu  เปิดใหบ้ริการ 24 ชม.ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกสั่งเมนูอาหารไดต้ามใจชอบ  

    หอ้งอาหารน้ีมีท่ีนัง่จ  านวน120 ท่านตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 1 ในอาคาร ใหบ้ริการประเภทอาหารไทย   

    และอาหารนานาชาติ 

 

รูปที ่17 : Princess café 

ทีม่า : www.dusit.com 

 

       4.2  The empress แปลว่า  พระราชินี  เ ปิดบริการ  2 รอบ คือ เวลา 11 .00 -14.30 และ                           

เวลา 18.00-22.00  บริการอาหารจีนสไตล์กวางตุง้ ภายในภตัตาคารตกแต่งในสไตล์จีนร่วมสมยั 

โดยใช้สีขาว และแดง อาหารจานเด่นของภตัตาคารคืออาหารกวางตุง้ และต่ิมซ าม้ือกลางวนัท่ี     

เป็นท่ีนิยม เป็นหอ้งอาหารท่ีเก่าแก่ไดรั้บความนิยมตั้งแต่สมยัอยูใ่นเครือดุสิตธานี 

 

รูปที ่18 : The empress 

ทีม่า : www.dusit.com 

http://www.dusit.com/
http://www.dusit.com/
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       4.3 Mikado แปลวา่ พระราชา เปิดบริการ 2 รอบ คือ เวลา 11.00-14.30 และ เวลา 18.00-22.00 

บริการอาหารญ่ีปุ่น มีโตะ๊อาหารแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม พร้อมกบัววิสวนสวยของโรงแรมท่ีน่ีมีทั้งซูชิและ

ซาชิมิสดๆจากซูชิบาร์ พร้อมทั้งเทปปันยากิ และอาหารญ่ีปุ่นอีกหลากหลายเมนู 

 

รูปที ่19 : Mikado 

ทีม่า : www.dusit.com 

 

      4 .4  Piccolo แปลว่า  บ้านหลัง เล็กๆ  เ ปิดบริการ 2  รอบ คือ เวลา  11 .00 -14.30 และ                            

เวลา 18.00-22.00 บริการอาหารอิตาเล่ียน และจะมีดนตรีสดใหฟั้งในช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. 

 

รูปที ่20 : Piccolo 

ทีม่า : www.dusit.com 

5. ส่ิงอ านวยความสะดวก 

    5.1 บริเวณ Lobby Lounge 

 
รูปที ่21 : Lobby Lounge 

http://www.dusit.com/
http://www.dusit.com/
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ทีม่า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/gallery//?gid=115 

          ให้บริการขายเคร่ืองด่ืม และของว่าง เช่น กาแฟ น ้ าผลไม้ ม็อกเทล ค็อกเทล แซนวิส        

และเฟรนฟราย เป็นตน้ โดยมีท่ีนัง่พกัรับรองท่ีนัง่ได ้37 ท่ีนัง่ เปิดเวลา : 8.00 – 12.00 น. มีดนตรี

บรรเลงใหฟั้งในเวลา 18.15 – 19.00 น.  

    5.2 บริเวณสระว่ายน า้ 

 
รูปที ่22 : สระวา่ยน ้า 

ทีม่า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/facilities/ 

 

          โรงแรมรอยลั ปร้ินเซส หลานหลวง มีสระว่ายน ้ าท่ีใช้เกลือแทนคลอรีน บริเวณสระน ้ า          

มีขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 2.75 เมตร ทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้บริเวณรอบสระว่ายน ้ า                

มีเตียงอาบแดด และโตะ๊ส าหรับรับประทานอาหาร เปิด 7.00 – 21.00 น. 

    5.3 บริเวณ Business Center 

 
รูปที ่23 : ห้อง Business Center 

ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

 

          โรงแรม รอยลั ปร้ินเซส หลานหลวงมีบริการห้องคอมพิวเตอร์เปิดบริการตลอด 24 ชม.      

โดยรับถ่ายเอกสาร แผน่ละ 5 บาทข้ึนไป 

https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/gallery/?gid=115
https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/facilities/
http://www.royalprincesslarnluang.com/
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    5.4 บริเวณฟิตเนส 

 
รูปที ่24 : ฟิตเนส 

ทีม่า : www.th.hotellook.com/hotels/riva-surya-bangkok 

 

          โรงแรมรอยลั ปร้ินเซส หลานหลวง มีบริการฟิตเนสใหบ้ริการฟรี เปิด 6.00 – 21.00 น. อยูติ่ด 

กบัสระวา่ยน ้า  

  5.5 บริเวณ Sata Spa 

 

 

 

 

 

รูปที ่25 : Sata Spa 

ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

 

          ห้องสปาตั้งอยู่ชั้น 7 บนสุดของโรงแรม เปิดให้บริการส าหรับลูกคา้ท่ีพกัในโรงแรมและ

ลูกคา้วอ็คอิน มีบริการนวดแผนไทย และสปาผวิเวลาเปิดบริการทุกวนั 10.00น. - 21.00น. 

 

 

 

 

http://www.th.hotellook.com/hotels/riva-surya-bangkok
http://www.royalprincesslarnluang.com/
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6. ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

 

รูปที ่26 : ภาพปฏิบติังานสหกิจ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

ช่ือ - นามสกุล                                : นางสาวปวติรา วฒัโนดร 

สถานทีฝึ่กงาน                               : โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง 

ต าแหน่ง                                         : พนกังานเสิร์ฟ 

แผนก                                             : อาหารและเคร่ืองด่ืม 

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   : วนัท่ี 10 มกราคม 2562 ถึง 26 เมษายน 2562 

 

ลกัษณะงาน และหน้าทีท่ีป่ฏิบัติ 

แผนกจดัเล้ียง  

     - จดัอาหารวา่ง  

     - ท ากาแฟ  

     - พบัทิชชู  

     - พบัผา้เช็ดปากแบบหมวกและดอกบวัตูม  

     - ใส่ปอกเกา้อ้ี  

     - เช็ดเคร่ืองมือ  

     - จดัโตะ๊และเคร่ืองมือแบบยโุรป  

     - เสิร์ฟอาหารและเก็บจาน 

http://www.dusit.com/
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แผนกล็อบบ้ี 

     - เบิกเงินจากแผนกส่วนหนา้  

     - นบัถา้ครบ 4,000 บาท น ามาใส่ช่องเก็บเงินดา้นล็อบบ้ี  

     - เตรียมทิชชู และน ้าตาล  

     - เช็ดโตะ๊ และจดัหมอน  

     - เช็ดบริเวณบาร์  

     - ปร้ินwifi น ามาตดั และใส่กรอบสามเหล่ียม  

     - ท  าเคร่ืองด่ืมต่างๆ  

     - คียอ์อเดอร์  เป็นพนกังานคิดเงิน และเขียนกปัตนัออเดอร์  

     - แลกเงินท่ีฝ่ายบญัชีไวส้ าหรับใชร้อบบ่าย  

     - ปิดรอบ Shift 1 (รอบเชา้) จะปิดช่วงเวลา 13.30 น. 

7. ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา  

     7.1 ด้านจัดเลีย้ง 

 

รูปที ่27 : ภาพพนกังานท่ีปรึกษาดา้นจดัเล้ียง 

ทีม่า : พนกังานท่ีปรึกษาดา้นจดัเล้ียง 

 

     ช่ือ - นามสกุลพนักงานที่ปรึกษา : นายวรุณ เม่นใจหนกั     

     ต าแหน่งงาน                                : กปัตนั จดัเล้ียง 
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        7.2 ด้านลอ็บบี ้ 

 

รูปที ่28 : ภาพพนกังานท่ีปรึกษาดา้นล็อบบ้ี 

ทีม่า : พนกังานท่ีปรึกษาดา้นล็อบบ้ี 

 

    ช่ือ - นามสกุลพนักงานทีป่รึกษา : นางสาวณัฐชา เดิมไชย 

     ต าแหน่งงาน                                : พนกังานเสิร์ฟ 

8. ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน เวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 7.00 น.- 16.00 น. วนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์  

    8.1 แผนกจัดเลีย้ง วนัท่ี 10 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพนัธ์ 2562  

    8.2 แผนกลอ็บบี ้วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 - 26 เมษายน 2562 

แผนก เดือนท่ีปฏิบติังาน 

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 

จดัเล้ียง 
 

ล็อบบ้ี 
                                            

ตารางที ่1 : ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

9. ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

     9.1 รวบรวมข้อมูล และก าหนดหัวข้อโครงงาน ไดท้  าการปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษา ในการท า        

     โครงงานท่ีสามารถน าวตัถุดิบเหลือใชม้าท าผลิตภณัฑโ์ดยใหส้อดคลอ้ง กบัแผนกท่ีออกปฏิบติั   

     งานสหกิจเพื่อความสะดวกในการท าโครงงาน 

     

http://www.dusit.com/
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     9.2 เมื่อได้หัวข้อแล้วออกแบบลกัษณะของผลติภัณฑ์ โดยน าวตัถุดิบท่ีสามารถน ามารีไซเคิลมา   

     ใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุดเพื่อใหล้ดขยะภายในโรงแรมใหไ้ดม้ากท่ีสุดตามวตัถุประสงคท่ี์         

     ตั้งใจไวใ้นการท าโครงงานในคร้ังน้ี 

     9.3 จัดท าเอกสาร จัดพมิพ์รูปเล่ม และสรุปผล 

     9.4 น าส่งอาจารย์ทีป่รึกษา และด าเนินการแก้ไขโครงงาน ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการใหส้มบูรณ์   

     ท่ีสุด  

ขั้นตอนในการด าเนินงาน มกราคม 

2562 

กุมภาพนัธ์ 

2562 

มีนาคม 

2562 

เมษายน 

2562 

ศึกษาปัญหาท่ีจะท า     

ก าหนดหวัขอ้โครงงาน     

เก็บรวบรวมขอ้มูล     

ลงมือปฏิบติั     

ตรวจสอบและแกไ้ข     

สรุปและจดัท ารายงาน     

ตารางที ่2 : แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 



   

 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

 

1. ด าเนินการท าแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม คร้ังที ่1 

    1.1 วตัถุดิบทีใ่ช้ท าแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

 

 

รูปที ่29 : วตัถุดิบท่ีใชท้  ำแอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 

          1.1.1 เปลือกเมล่อน           20 กรัม 

          1.1.2 เปลือกแตงโม           20 กรัม 

          1.1.3 ใบมิ้นท ์                   10  กรัม 

          1.1.4 แอลกอฮอล์             400 กรัม 

          1.1.5 ผงAVC สำรก่อเจล  30  กรัม  

          1.1.6 กลีเซอรีน                 30  กรัม 

          1.1.7 น ้ำสะอำด                200 กรัม
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1.2 ขั้นตอนการท าแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

       น ำเปลือกเมล่อน เปลือกแตงโม และใบมิ้นทป่ั์นทีละชนิดเพื่อไม่ใหก้ล่ินปนกนั  

 

  
รูปที ่30 : ป่ันเมล่อน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 

 

 

รูปที ่31 : ป่ันแตงโม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 

 

รูปที ่32 : ป่ันใบมิ้นท ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 



  28 

 

 

       ใส่น ้ำสะอำดลงในหมอ้เล็กนอ้ย ตำมดว้ยสำรก่อเจล คนใหเ้ขำ้กนั  

 

รูปที ่33 : น ้ำสะอำด 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

        ใส่แอลกอฮอล ์และคนจนเขำ้กนั  

 

รูปที ่34 : แอลกอฮอล ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

        เติมกลีเซอรีน คนต่อจนเป็นเน้ือเดียวกนั  

 

รูปที ่35 : กลีเซอรีน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
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        ใส่ผลไมท่ี้น ำไปป่ันลงไปรวมกนัในเจล คนต่อเร่ือยๆจนไดท่ี้ และน ำไปกรอกใส่ขวดจะได้

แอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม 

 

รูปที ่36 : แอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 

   1.3 ปัญหา และวธีิแก้ไขขณะทดลองท าแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

         ปัญหาทีพ่บ 

                เจลเป็นกอ้นเกินไป ท ำให้มีควำมเหนียว และมีใบมิ้นตติ์ดมือขณะทดลองใช ้เน่ืองจำกน ำ

เปลือกผลไม ้และใบมิ้นทไ์ปป่ัน จึงเก็บไวไ้ดไ้ม่นำนท ำใหเ้จลมีกล่ินเน่ำของตวัผลไม ้

         วธีิแก้ไข  

               กำรท ำแอลกอฮอล์เจลล้ำงมือผลไม้รวม ควรเติมแอลกอฮอล์มำกข้ึน และลดปริมำณ

วตัถุดิบท่ีท ำให้เกิดควำมเหนียวลง ควรน ำวตัถุดิบท่ีน ำไปป่ันไปสกดัเป็นน ้ ำมนัหอมระเหยแทน 

และน ำไปผำ่นควำมร้อนดว้ยกำรสกดัแทนจะท ำใหเ้จลยดืเวลำใชไ้ดน้ำนข้ึน 

2. ด าเนินการท าแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม คร้ังที ่2 

    2.1 วตัถุดิบทีใ่ช้ท าแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

 

รูปที ่37 : วตัถุดิบท่ีใชท้  ำแอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
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          2.1.1 เปลือกเมล่อน                     30 กรัม 

          2.1.2 เปลือกแตงโม                     20 กรัม 

          2.1.3 ใบมิ้นท ์                             10 กรัม 

          2.1.4 แอลกอฮอล์                     700  กรัม 

          2.1.5 ผงAVC สำรก่อเจล           10  กรัม 

          2.1.6 กลีเซอรีน                          10  กรัม  

          2.1.7 น ้ำสะอำด                         200  กรัม 

          2.1.8 น ้ำแขง็                             4 -5  กอ้น 

    2.2 วธีิสกดัน า้มันหอมระเหยกลิน่ผลไม้ 

          น ำเปลือกเมล่อนวำงรอบๆหมอ้โดยเวน้ช่องวำ่งตรงกลำงไว ้

 

รูปที ่38 : เมล่อน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
 

          น ำถว้ยเล็กวำงตรงกลำงท่ีเป็นช่องวำ่งและเติมน ้ำรอบๆถว้ยเล็กเพื่อป้องกนัหมอ้ไหม ้

 

รูปที ่39 : ถว้ยเล็ก 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
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          หงำยฝำหมอ้โดยใหท่ี้จบัอยูต่รงกลำงถว้ยเล็ก จำกนั้นวำงน ้ำแขง็บนฝำหมอ้ และเปิดไฟ

ระดบักลำง รอประมำณ 15 นำที 

 

รูปที ่40 : น ้ำแขง็ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 

          น ำเปลือกแตงโม และใบมิ้นทม์ำท ำเหมือนขั้นตอนท่ี 1-6 โดยท ำแยกแต่ละชนิด 

จะไดน้ ้ำมนัหอมระเหยในถว้ยเล็ก 

 

รูปที ่41 : น ้ำมนัหอมระเหย 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

    2.3 ขั้นตอนการท าแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

          ใส่น ้ำสะอำดลงในหมอ้เล็กนอ้ย ตำมดว้ยสำรก่อเจล คนใหเ้ขำ้กนั   

 

รูปที ่42 : สำรก่อเจล 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
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          ใส่แอลกอฮอลป์ระมำณ 700 กรัม คนจนเขำ้กนั 

 

รูปที ่43 : แอลกอฮอล ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
 

          เติมกลีเซอรีน ประมำณ 10 กรัม คนต่อจนเป็นเน้ือเดียวกนั 

 

รูปที ่44 : กลีเซอรีน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
 

          เติมน ้ำมนัหอมระเหยท่ีสกดัจำกเปลือกเมล่อน เปลือกแตงโม และใบมิ้นทล์งไปเพื่อใหเ้กิด

กล่ิน และคนต่อไปจนไดท่ี้ 

 

รูปที ่45 : น ้ำมนัหอมระเหย 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
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          น ำไปกรอกใส่ขวด จะไดแ้อลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม 

 
 

รูปที ่46 : แอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 2.4 สรุปตัวผลติภัณฑ์ทีไ่ด้ 

 
 

รูปที ่47 : แอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

             จำกกำรทดลองค ร้ัง ท่ี  2  พบว่ำ  ตัว เ น้ือ เจลของผลิตภัณฑ์ ดี ข้ึนกว่ำค ร้ัง ท่ี  1  มำก                       

โดยมีควำมแตกต่ำง คือ แอลกอฮอล์เจลล้ำงมือผลไมร้วมมีกล่ินท่ีหอมมำกข้ึน ไม่มีควำมเหนียว

เหมือนคร้ังท่ี 1 เน่ืองจำกเปล่ียนขั้นตอนกำรท ำใหม่โดยคร้ังท่ี 1 น ำเปลือกผลไมไ้ปป่ัน จึงท ำให ้  

เกิดควำมเหนียว และมีเศษผลไมติ้ดมือ แต่กำรทดลองคร้ังท่ี 2 ผูจ้ดัท ำได้เปล่ียนขั้นตอนกำรท ำ            

คือ น ำเปลือกผลไมไ้ปสกดัเป็นน ้ ำมนัหอมระเหยแทน เพื่อยืดเวลำกำรใช้งำนให้นำนมำกข้ึน และ  

ไดท้  ำกำรใส่แอลกอฮอลเ์พิ่ม เพื่อลดควำมเหนียวลง  
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          โครงงำนเร่ือง แอลกอฮอล์เจลลำ้งมือผลไมร้วม เป็นโครงงำนท่ีจดัท ำข้ึนเพื่อลดปริมำณขยะ                 

ภำยในโรงแรมมำรีไซเคิล เป็นผลิตภณัฑ์แอลกอฮอล์เจลลำ้งมือผลไมร้วมท่ีมีกล่ินหอมของผลไม ้

ใชส้ ำหรับแผนกอำหำรและเคร่ืองด่ืม ดำ้นจดัเล้ียงของกำรประชุมสัมมนำต่ำงๆ  

3. ต้นทุนการผลติแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมำย (-) ไม่มีตน้ทุน เน่ืองจำกเป็นวตัถุดิบเหลือใช ้

ตารางที ่3 : ตำรำงค ำนวณตน้ทุนแอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

4. การเกบ็ข้อมูลเพือ่ส ารวจความพงึพอใจของแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

     กำรน ำผลิตภณัฑ์แอลกอฮอล์เจลล้ำงมือผลไม้รวมไปให้พนักงำนในแผนกต่ำงๆ ทดลองท่ี

ห้องอำหำรแคนทีนจำกกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผลิตภณัฑ์ โดยแจกแบบสอบถำม

เพื่อเก็บขอ้มูลผำ่นโปรแกรม Google Doc จ ำนวน 33 คน 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ หน่วย/ราคา ต้นทุน 

1. เปลือกเมล่อน - - - 

2. เปลือกแตงโม - - - 

3. ใบมิ้นท ์ - - - 

4. สำรก่อเจล AVC 10 กรัม 10 กรัม/50 10*50/10 = 50 

5. แอลกอฮอล์ 700 กรัม 700 กรัม/200 700*200/700 = 200 

6. กลีเซอรีน 10 กรัม 10 กรัม/50 10*50/10 = 50 

7. บรรจุภณัฑ์ 10 ช้ิน 10 ช้ิน/60 10*60/10 = 60 

รวมรำคำตน้ทุนทั้งหมดจ ำนวน 10 ช้ิน 

ตน้ทุนต่อช้ิน 36 บำท 

50+200+50+60 = 360 บำท 

360/10 = 36 
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การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละตามล าดับดังต่อไปนี ้

ตอนที ่1 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ  อำย ุ 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

หญิง 18 54.55 

ชำย 15 45.45 

รวม 33 100 

ตารางที ่4 : จ  ำแนกเพศ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมดำ้นเพศ เพศหญิงมำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 54.55 และ    

เพศชำย ร้อยละ 45.45 จำกผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมดจ ำนวน 33 คน 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต ่ำกวำ่ 20 ปี 2 6.06 

20-25 ปี 7 21.21 

25-30 ปี 8 24.24 

30-35 ปี 7 21.21 

36-40 ปี 5 15.15 

มำกกวำ่ 40 ปี 4 12.12 

รวม 33 100 

ตารางที ่5 : จ  ำแนกอำยุ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำม ดำ้นอำย ุผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีอำยเุฉล่ียอยูท่ี่   

25-30 ปีข้ึนไป มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.24 ท่ีเหลืออีกไดแ้ก่ อำยุระหว่ำง 25-30 ปี กบั 30-35 ปี                  

คิด เ ป็นร้อยละ 21 . 21  อำยุระหว่ำ ง  36 -40  ปี คิด เ ป็นร้อยละ 15 . 15  อำยุมำกกว่ำ  40  ปี                                   

คิดเป็นร้อยละ 12.12 และอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด

จ ำนวน 33 คน 
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ตอนที ่2 ควำมพึงพอใจของผลิตภณัฑใ์นดำ้นต่ำงๆ 

             2.1 ด้านสีสันของแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

 
ผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมด้ำนสีสัน พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจ       

ระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  33.33 มีควำมพึงพอใจระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  57.57                             

มีควำมพึงพอใจระดบัปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 9.09 จำกผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด 33 คน 

 

2.2 ด้านกลิน่ของแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

 

ผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมด้ำนกล่ิน พบว่ำผู ้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจ        

ระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  18.18 มีควำมพึงพอใจระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  66.66                            

มีควำมพึ งพอใจระดับปำนกลำง  คิด เ ป็น ร้อยละ  9 . 09  มีควำมพึ งพอใจระดับพอใช้                                   

คิดเป็นร้อยละ 6.06 จำกผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด 33 คน 

 

 

 

ด้านสีสัน 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 

  33% 

  58% 

ด้านกลิน่ 
มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 

   9%   

67% 

6% 

18% 

 9% 
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2.3 ความสวยงามของแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

 
ผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมด้ำนควำมสวยงำม พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึง

พอใจระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.45 มีควำมพึงพอใจระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 54.54                         

จำกผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด 33 คน 

                
             2.4 ด้านการใช้งานสะดวก 

 
ผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมด้ำนกำรใช้งำนสะดวก พบว่ำผู ้ตอบแบบสอบถำม                    

มี คว ำมพึ งพอใจระดับมำก ท่ี สุด  คิ ด เ ป็น ร้อยละ  7 8 . 78  มีคว ำมพึ งพอใจระดับมำก                                          

คิดเป็นร้อยละ 15.15 มีควำมพึงพอใจระดบัปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 6.06  จำกผูต้อบแบบสอบถำม

ทั้งหมด 33 คน 

 

 

ด้านความสวยงาม 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 

55% 45% 

ด้านการใช้งานสะดวก  

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 

9% 

15% 

 79% 
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2.5 ด้านความพกพาสะดวก 

 
ผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมด้ำนควำมพกพำสะดวก พบว่ำผู ้ตอบแบบสอบถำม                     

มี คว ำมพึ งพอใจระดับมำก ท่ี สุด  คิ ด เ ป็น ร้อยละ  1 8 . 18  มีคว ำมพึ งพอใจระดับมำก                                          

คิดเป็นร้อยละ 69.69 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 9.09 มีควำมพึงพอใจ            

ระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 3.03 จำกผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด 33 คน 

การแปลผลคะแนนความพงึพอใจของแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 
กำรวเิครำะห์ขอ้มูลควำมหมำยค่ำเฉล่ีย ดงัน้ี 

คะแนนค่ำเฉล่ีย 1.00-1.80 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจ ควรปรับปรุง 
คะแนนค่ำเฉล่ีย 1.81-2.60 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจ พอใช ้
คะแนนค่ำเฉล่ีย 2.61-3.40 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
คะแนนค่ำเฉล่ีย 3.41-4.20 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจ มำก 
คะแนนค่ำเฉล่ีย 4.21-5.00  หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจ มำกท่ีสุด 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ �̅� S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. ดำ้นสีสัน 2.85 0.51 ปำนกลำง 
2. ดำ้นกล่ิน 3.97 0.72 มำก 
3. ดำ้นควำมสวยงำม 4.45 0.50 มำกท่ีสุด 
4. ดำ้นกำรใชง้ำนสะดวก 4.67 0.60 มำกท่ีสุด 
5. ดำ้นควำมพกพำสะดวก 4 0.75 มำก 
ระดับความพงึพอใจโดยรวม 3.98 0.61 มำก 

ตารางที ่6 : แสดงค่ำเฉล่ีย 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

ด้านความพกพาสะดวก 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
70% 

18% 
9% 

 3% 
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จำกตำรำงผลส ำรวจควำมพึงพอใจพบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์ 
โด ย รวม ใน ระดับ ม ำ ก ท่ี สุ ด  โ ด ย มี ค่ ำ เ ฉ ล่ี ย เ ท่ ำ กับ  3 . 9 8  ห ำ กพิ จ ำ รณ ำแ ต่ ล ะ ด้ ำ น                                          
พบว่ ำ  ด้ ำน ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึ งพอใจมำก ท่ี สุด  คือ  ด้ ำนควำมสวยงำม                                              
ดำ้นกำรใช้งำนสะดวก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.45 และ4.67 ตำมล ำดบั ดำ้นท่ีผูต้อบแบบสอบถำม         
มีควำมพึงพอใจมำก คือ ด้ำนกล่ิน ด้ำนควำมพกพำสะดวก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.97 และ                      
4 ตำมล ำดับ ด้ำนท่ีผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจปำนกลำง คือ ด้ำนสีสัน โดยมีค่ำเฉล่ีย  
เ ท่ ำ กั บ  2 . 8 5  ต ำ ม ล ำ ดั บ      
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บทที ่5 

สรุปผลการปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน ปัญหาทีพ่บ และแนวทางการแก้ไข  

      จากการท่ีผูจ้ ัดท าโครงงานได้เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส           

หลานหลวง เป็นระยะเวลาเกือบ 4 เดือน ได้พบปัญหาขยะจากเปลือกผลไม้ท่ีแกะสลัก                     

จากแผนกแพนต้ี จึงได้น าเปลือกผลไม้ มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ โดยน ามาท าแอลกอฮอล ์             

เจลล้างมือผลไม้รวม ให้กับลูกค้าท่ีมาสัมมนาในแผนกจัดเล้ียงเพื่อความสะดวกของลูกค้า                         

ท่ีจะรับประทานอาหารวา่งในช่วงพกั ท าให้ประหยดัเวลาในการพกัมากข้ึน การท าโครงงานคร้ังน้ี 

ผู้จ ัดท า ได้ท าก ารส ารวจความพอใจ ต่อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เจลล้า ง มือผลไม้รวม                                   

โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กับพนักงานท่ีมาใช้บริการห้องอาหารพนักงาน                        

จ  านวน 30 คน หลังจากทดลองใช้ตัวผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม ผลส ารวจ             

พบว่าส่วนมากเป็นท่ีถูกใจของพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะ ท าให้ขยะในโรงแรมลดลง                       

แลว้ยงัไดแ้อลกอฮอลเ์จลลา้งมือผลไมร้วมมาใชอี้กดว้ย 

5.1.1 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  

                       การท าแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือผลไมร้วมจะตอ้งระวงัความสะอาดประกอบกบัตวั 

                       วตัถุดิบท่ีใชจ้ะก่อใหเ้กิดความเหนียว และเน่าเสียไดง่้าย  

5.1.2 ขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ข 

                       ควรศึกษาขอ้มูลการท าเจลสมุนไพรมากกวา่น้ี เพื่อจะไดท้  าแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ 

                       ผลไมร้วมไดอ้อกมาอยา่งน่าสนใจ น่าทดลอง และมีผลการใชท่ี้น่าพอใจมากข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา  

                       จากการท่ีไดฝึ้กงานท่ีโรงแรมเป็นระยะเวลาเกือบ 4 เดือน พบวา่การท างานตอ้งใช ้            

                       ทกัษะหลายดา้น ตอ้งทั้งเก่ง ตอ้งเขา้กบัคนได ้ตอ้งปรับตวัใหไ้ดก้บัส่ิงแวดลอ้ม   

                       แ ล ะ ต้ อ ง มี ไ ห ว พ ริ บ ใ น ก า ร ท า ง า น อี ก ด้ ว ย
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฎิบติังาน  

                       มีปัญหาดา้นการปรับตวั เขา้กบัพนกังานท่านอ่ืนๆ ในช่วงแรกของการเขา้ท างาน  

                       และยงัขาดทกัษะในการฟังภาษาองักฤษของลูกคา้ต่างชาติ 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

                               อยากใหมี้การฝึกงานหลายๆแผนก เพื่อใหมี้ประสบการณ์มากยิง่ข้ึน และเรียนรู้งาน             

                       หลายรูปแบบ 
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เร่ือง แอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม 

โรงแรม รอยลั ปร้ินเซส หลานหลวง 

ค ำช้ีแจง : แบบสอบถำมฉบบัน้ีใช ้เพื่อประกอบกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี คณะศิลปศำสตร์ 

มหำวทิยำลยัสยำม ผลิตภณัฑแ์อลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม จดัท ำข้ึน โดยน ำเปลือกผลไมท่ี้เหลือ         

ใชจ้ำกกำรแกะสลกั มีวตัถุประสงคท่ี์จะช่วยลดขยะภำยในโรงแรมรอยลัปร๊ินเซสหลำนหลวง  

โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในค ำตอบท่ีท่ำนเลือก 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

 1. เพศ    ชำย                        หญิง 

              2. อำย ุ   ต  ่ำกวำ่ 20 ปี            20-25 ปี            25-30 ปี 

                                          30-35 ปี                        36-40 ปี                มำกกวำ่ 40 ปี 

ส่วนที ่2  ส ารวจความพงึพอใจของผลติภัณฑ์ในด้านต่างๆ 

 

ข้อ รายการประเมิน มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

2.1 ดำ้นสีสัน      

2.2 ดำ้นกล่ิน      

2.3 ดำ้นควำมสวยงำม      

2.4  ดำ้นกำรใชง้ำนสะดวก      

2.5 ดำ้นควำมพกพำสะดวก      
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รูปที ่1 : ภำพขณะท ำงำน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 

 
รูปที ่2 : กำรจดัโตะ๊เคร่ืองมือแบบยโุรป 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 

 
รูปที ่3 : กำรจดัโตะ๊แบบจีน 
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รูปที ่4 : จดัตกแต่งซุม้พนกังำน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 

 

รูปที ่5 : ดูแลควำมเรียบร้อยล็อบบ้ี  
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แอลกอฮอล์เจลล้างมอืผลไม้รวม 

Mixed Fruit Hand Wash Gel 

นางสาวปวติรา วฒัโนดร 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษเีจริญ กทม. 10160 

Email : Prawittra.wat@siam.edu   
บทคดัย่อ 

โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลำนหลวง เป็นโรงแรมท่ี

มีช่ือเสียง และมีเอกลักษณ์โดดเด่น รวมทั้ งส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวกหลำกหลำย รวมทั้ งกำร

ให้บริกำรห้องอำหำรไทย และนำนำชำติ อำทิเช่น 

อำหำรจีนแบบกวำงตุ ้ง  อำหำรญ่ี ปุ่น  อำหำร

อิตำเล่ียน ทั้งน้ีภำยในห้องอำหำรไทย มีกำรตกแต่ง

อำหำรดว้ยผลไมแ้กะสลกั ซ่ึงผูจ้ดัท ำไดเ้ล็งเห็นถึง

ประโยชน์ในกำรน ำเปลือกผลไมม้ำรีไซเคิล โดยมี

แนวคิดในกำรจัดท ำแอลกอฮอล์เจลลำ้งมือผลไม้

รวม โดยใชอ้ำหำรเหลือท้ิง       เช่น เปลือกเมล่อน 

เปลือกแตงโมและใบม้ินท์ เป็นตน้ ทั้งน้ียงัเป็นกำร

ช่วยลดปริมำณขยะเหลือท้ิงในแต่ละวนัจำกแผนก

ครัวต่ำงๆ ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดน้ ำแอลกอฮอลเ์จลลำ้ง

มือผลไมร้วม แจกให้กบัพนักงำนโรงแรมจ ำนวน 

30 ท่ำน ได้ทดลองใช้ ผลส ำรวจพบว่ำ ผู ้ตอบ

แบบสอบถำมส่วนใหญ่ รู้สึกพึงพอใจผลิตภณัฑอ์ยู่

ในเกณฑม์ำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.57 และ

ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ชอบสี และกล่ินของ

ตัวเมล่อน เพรำะท ำให้ผลิตภัณฑ์น่ำใช้มำกข้ึน 

นอกจำกรูปลกัษณ์ภำยนอกแลว้ยงัมีสรรพคุณช่วย

ใหมื้อนุ่ม และมีสุขอนำมยัท่ีดีอีกดว้ย 

ค าส าคญั : รีไซเคิล เปลือกผลไม ้เจลลำ้งมือ 

 

Abstract 

The Royal Princess Lanluang is a famous hotel 

where has many outstanding facilities including 

Cantonese restaurant, Japanese restaurant, Italian 

restaurant and Thai restaurant. Furthermore, Thai 

restaurant garnished their dish with fruit carvings 

which has inspired the author to recycle and                         

extract to fruit gel. Using the left over fruit such as 

melon peels, watermelon peels and mint. The 

project will also help the hotel to reduce their 

waste. The author distributed the hand gel to 30 

hotel staff for testing. The result was found that the 

average of 4.57 out of 5. Staff were pleased with 

the product. Most of the staff were satisfied with 

the color and  

the smell of the melon attractive. Moreover, other 

than the external factors, the hand wash gel also 

sanitize and soften the hands as well. 

Keywords : Recycle, fruit peel, hand wash gel   

 

ประวตัคิวามเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เน่ืองจำกโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลำนหลวงใน

แผนกห้องผลไม ้มีกำรแกะสลกัผลไมใ้นรูปแบบ

ต่ำงๆหลำกหลำยชนิดตำมฤดูกำล เช่น แตงโม                  



 

 

เมล่อน สม้ แกว้มงักร ฯลฯ จำกกำรสังเกต เบ้ืองตน้

พบวำ่ ส่วนเปลือกของแตงโม และเมล่อน    ท่ีไม่ได้

ใช้งำนแล้วยงัมีเน้ือติดอยู่เล็กน้อย สำมำรถน ำมำ          

รีไซเคิลให้เกิดประโยชน์โดยท ำเป็นแอลกอฮอล์เจ

ลลำ้งมือกล่ินผลไม ้ซ่ึงมีส่วนผสมหลกั คือ เมล่อน 

และแตงโมท่ีเหลือใช้จำกกำรแกะสลัก เพื่อใช้

อ ำนวยควำมสะดวกต่อลูกคำ้ท่ีมำประชุมสัมมนำใน

แผนกจัดเล้ียง เพรำะ แผนกจัดเล้ียงเป็นแผนกท่ีมี

กำรทำนอำหำรวำ่งในช่วงพกัจำกกำรประชุม และ 

สมัมนำต่ำงๆ และเน่ืองจำกเวลำพกัมีจ ำกดั ถำ้ลูกคำ้

ตอ้งกำรลำ้งมือก่อนทำนอำหำรว่ำงจะตอ้งเดินไป

ห้องน ้ ำ ซ่ึงอำจจะท ำให้เสียเวลำ ทำงผู ้จัดท ำได้

เล็งเห็นถึงปัญหำในจุดน้ี จึงไดข้อควำมคิดเห็นจำก

พนกังำนท่ีปรึกษำในกำรบริกำร แอลกอฮอลเ์จลลำ้ง

มือกล่ินผลไม้รวมให้กับลูกค้ำบริเวณหน้ำห้อง

ประชุม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และประหยดัเวลำ

มำกยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. น ำเปลือกผลไม ้และวตัถุดิบเหลือท้ิงมำรีไซเคิล

ใหเ้กิดประโยชน์ 

2. เพ่ือลดปริมำณขยะเหลือท้ิงจำกแผนกหอ้งผลไม ้

3. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำท่ีมำใช้

บริกำรหอ้งสมัมนำของทำงโรงแรม 

4. เพื่อศึกษำกำรท ำแอลกอฮอล์เจลล้ำงมือจำก

เปลือกผลไม ้

 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ประชำกร คือ ลูกคำ้ท่ีมำประชุมสัมมนำภำยใน

โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลำนหลวง 

2. กลุ่มตวัอยำ่ง คือ พนกังำนโรงแรมท่ีมำใชบ้ริกำร

หอ้งอำหำรพนกังำน 

3. ตวัแปรท่ีศึกษำ คือ แอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไม้

รวม Mixed Fruits Hand Wash Gel 

4. เวลำ และสถำนท่ี คือ เป็นเวลำ 4 เดือน ท่ีโรงแรม

รอยลั ปร๊ินเซส หลำนหลวง 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. ท ำให้รู้ประโยชน์ และสรรพคุณของผลไม้ท่ี

หลำกหลำยชนิด 

2. ท ำใหไ้ดรั้บควำมรู้ และประสบกำรณ์ใหม่ๆท่ีเป็น

ประโยชน์แผนกจดัเล้ียง และแผนกลอ็บบ้ี 

3. ช่วยลดปริมำณขยะเหลือท้ิงในแต่ละวนั โดยกำร

น ำวตัถุดิบท่ีเหลือใช้มำท ำผลิตภณัฑ์แปรรูปมำท ำ

ใหเ้กิดประโยชน์มำกท่ีสุด                                                                   

4. สถำนประกอบกำรสำมำรถน ำผลิตภณัฑไ์ปใชไ้ด้

จริงในแผนกจดัเล้ียง 

 

ขั้นตอนการสกดัน า้มนัหอมระเหยกลิน่ผลไม้ 

1. น ำเปลือกเมล่อนวำงรอบๆหมอ้โดยเวน้ช่องวำ่ง

ตรงกลำงไว ้

2. น ำถว้ยเลก็วำงตรงกลำงท่ีเป็นช่องวำ่งและเติมน ้ ำ

รอบๆถว้ยเลก็เพ่ือป้องกนัหมอ้ไหม ้

3. หงำยฝำหมอ้โดยให้ท่ีจับอยู่ตรงกลำงถว้ยเล็ก 

จ ำกนั้ น ว ำงน ้ ำ แข็ งบนฝำหม้อ  และ เ ปิ ด ไฟ

ระดบักลำง รอประมำณ          15 นำที 

4. น ำเปลือกแตงโม และใบม้ินท์มำท ำเหมือน

ขั้นตอนท่ี 1-6 โดยท ำแยกแต่ละชนิดจะได้น ้ ำมัน

หอมระเหยในถว้ยเลก็ 

 ขั้นตอนการท าแอลกอฮอล์เจลล้างมอืผลไม้รวม 

 1. ใส่น ้ ำสะอำดลงในหมอ้เล็กนอ้ย ตำมดว้ยสำรก่อ

เจลคนใหเ้ขำ้กนั   

2. ใส่แอลกอฮอลป์ระมำณ 700 กรัม คนจนเขำ้กนั 



 

 

3. เติมกลีเซอรีน ประมำณ 10 กรัม คนต่อจนเป็น

เน้ือเดียวกนั 

4. เติมน ้ ำมนัหอมระเหยท่ีสกดัจำกเปลือกเมล่อน 

เปลือกแตงโม และใบม้ินท์ลงไปเพ่ือให้เกิดกล่ิน 

และคนต่อไปจนไดท่ี้ 

5. น ำไปกรอกใส่ขวด จะไดแ้อลกอฮอลเ์จลลำ้งมือ

ผลไมร้วม 

 

สรุปผลโครงงาน 

จำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำโครงงำนไดเ้ขำ้รับกำรปฏิบติังำน

สหกิจศึกษำท่ีโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลำนหลวง 

เป็นระยะเวลำเกือบ 4 เดือน ไดพ้บปัญหำขยะจำก

เปลือกผลไม้ท่ีแกะสลัก                     จำกแผนก

แพนต้ี จึงได้น ำเปลือกผลไม้ มำรีไซเคิลให้เกิด

ประโยชน์ โดยน ำมำท ำแอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไม้

รวม ให้กับแขกท่ีมำสัมมนำในแผนกจัดเล้ียงเพ่ือ

ควำมสะดวกของแขกท่ีจะรับประทำนอำหำรว่ำง

ในช่วงพกั ท ำให้ประหยดัเวลำในกำรพกัมำกข้ึน 

กำรท ำโครงงำนคร้ังน้ี ผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรส ำรวจควำม

พอใจต่อผลิตภณัฑแ์อลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม

โดยกำรแจกแบบสอบถำมออนไลน์ให้กบัพนกังำน

ท่ี ม ำ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ห้ อ ง อ ำ ห ำ ร พ นั ก ง ำ น                        

จ ำนวน 30 คน หลังจำกทดลองใช้ตัวผลิตภัณฑ์

แอลกอฮอล์เจลลำ้งมือผลไมร้วม ผลส ำรวจ พบว่ำ

ส่วนมำกเป็นท่ีถูกใจของพนักงำนเป็นอย่ำงมำก 

เพรำะ ท ำให้ขยะในโรงแรมลดลง แล้วย ังได้

แอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วมมำใชอี้กดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 

ควรศึกษำขอ้มูลกำรท ำเจลสมุนไพรมำกกว่ำน้ี เพ่ือ

จะไดท้ ำแอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วมไดอ้อกมำ

อย่ำงน่ำสนใจ   น่ำทดลอง และมีผลกำรใช้ท่ีน่ำ

พอใจมำกข้ึน 
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ความส าคญัของปัญหา : เน่ืองจำกโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลำนหลวงในแผนกหอ้งผลไม ้มีกำรแกะสลกัผลไม ้ 
จำกกำรสงัเกตพบวำ่ ส่วนเปลือกของแตงโม และเมล่อนท่ีไม่ไดใ้ชง้ำนแลว้ยงัมีเน้ือติดอยูเ่ลก็นอ้ยสำมำรถน ำมำ 
รีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ โดยท ำเป็นแอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือกล่ินผลไม ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และประหยดัเวลำ 

 

  

วธีิสกดัน า้มนัหอมระเหยกลิน่ผลไม้ 

น ำเปลือกเมล่อนวำงรอบๆหมอ้โดยเวน้ช่อง 

วำ่งตรงกลำงไวน้ ำถว้ยเลก็วำงตรงกลำงท่ีเป็น 

ช่องวำ่งและเติมน ้ ำรอบๆถว้ยเลก็เพ่ือป้องกนั 

หมอ้ไหม ้หงำยฝำหมอ้โดยใหท่ี้จบัอยูต่รงกลำง 

ถว้ยเลก็ จำกนั้นวำงน ้ ำแขง็บนฝำหมอ้และเปิดไฟ 

ระดบักลำง รอประมำณ 15 นำที น ำเปลือกแตงโม  

และใบม้ินทม์ำท ำเหมือนขั้นตอนท่ี 1-6 โดยท ำ

แยกแต่ละชนิด จะไดน้ ้ ำมนัหอมระเหยในถว้ยเลก็ 

ขั้นตอนการท าแอลกอฮอล์เจลล้างมอืผลไม้รวม 

ใส่น ้ ำสะอำดลงในหมอ้เลก็นอ้ย ตำมดว้ยสำรก่อ

เจล คนใหเ้ขำ้กนัใส่แอลกอฮอลป์ระมำณ 700 กรัม 

คนจนเขำ้กนัเติมกลีเซอรีน ประมำณ 10 กรัม คน

ต่อจนเป็นเน้ือเดียวกนั เติมน ้ ำมนัหอมระเหยท่ี

สกดัจำกเปลือกเมล่อน เปลือกแตงโม และใบม้ินท์

ลงไปเพ่ือใหเ้กิดกล่ิน และคนต่อไปจนไดท่ี้ น ำไป

กรอกใส่ขวด  
 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

 น ำเปลือกผลไม ้และวตัถุดิบเหลือท้ิงมำรีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์      

 เพ่ือลดปริมำณขยะเหลือท้ิงจำกแผนกหอ้งผลไม ้

 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรหอ้งสมัมนำ 

       ของทำงโรงแรม 

 เพื่อศึกษำกำรท ำแอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือจำกเปลือกผลไม ้
 

 
ช่ือโครงงาน : แอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือผลไมร้วม               สถานประกอบการ : โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลำนหลวง 

 

ผู้จดัท า : นำงสำวปวติรำ วฒัโนดร              รหัส 5804400144                                                

 

สาขาวชิา : กำรโรงแรม        อาจารย์ทีป่รึกษา : นำงสำวอำจำรยพ์ิมพพ์ิชชำ เลิศสกลุผำสุข 

 
 
 

 

           
วตัถุดบิทีใ่ช้ท าแอลกอฮอล์เจลล้างมอืผลไม้รวม 

1. เปลือกเมล่อน      2. เปลือกแตงโม      3. ใบม้ินท ์     4. แอลกอฮอล ์     5. ผงAVC สำรก่อเจล      6. กลีเซอรีน                                                           
                                                                                                     

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

                                                                                 1. ท ำใหรู้้ประโยชน์และสรรพคุณของผลไมท่ี้หลำกหลำยชนิด 

                                                                                 2. ท ำใหไ้ดรั้บควำมรู้ และประสบกำรณ์ใหม่ท่ีเป็นประโยชน ์

                                                                               แผนกจดัเล้ียงและแผนกลอ็บบ้ี 

                                                                                3. ช่วยลดปริมำณขยะเหลือท้ิงในแต่ละวนัโดยกำรน ำวตัถุดิบท่ี 

                                                                               เหลือใชม้ำท ำผลิตภณัฑแ์ปรรูปมำท ำใหเ้กิดประโยชน์มำกท่ีสุด                                                             
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แผนกจดัเล้ียง 
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