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บทคดัย่อ 
 
 โครงงานเร่ือง เจลบอลซักผา้จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาการท าผลิตภณัฑ์น ้ ายาซักผา้สูตรน ้ าจากสบู่
กอ้นซ่ึงเป็นการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชก้ลบัมาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดตน้ทุนให้แก่แผนก
แม่บา้นดา้นค่าใชจ่้ายจากการสั่งซ้ือน ้ายาซกัผา้ 

จากการออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาท าให้สังเกตุเห็นวา่มีสบู่กอ้นเหลือใช้จ  านวนมาก ดงันั้น
คณะผูจ้ดัท าจึงมีความคิดริเร่ิมท่ีจะท าผลิตภณัฑ์ เจลบอลซกัผา้ซ่ึงเป็นการแปรรูปสบู่กอ้นให้เป็นน ้ ายา
ซกัผา้และน าเสนอผลิตภณัฑ์น้ีในรูปแบบของบอลน ้ า โดยมีการใชแ้คลเซียมคลอไรด์และโซเดียมอลัจิ
เนตมาเป็นส่วนประกอบ  เพื่อเป็นการลดการใชพ้ลาสติกและใหส้ะดวกต่อการใชง้าน  
 หลงัจากท่ีไดท้  าการทดลองท าผลิตภณัฑ ์เจลบอลซกัผา้ คณะผูจ้ดัท าไดส้ ารวจความคิดเห็น 
โดยการท าแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานแผนกแม่บา้น จ านวน 35 ชุด 
เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์
ระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี  ผลิตภณัฑ์สามารถช่วยลดตน้ทุนให้กบั
โรงแรมได ้  ผลิตภณัฑ์มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ผลิตภณัฑ์มีกล่ินหอม  ผลิตภณัฑ์สามารถซัก
ผา้ไดส้ะอาด ผลิตภณัฑ์สามารถช่วยลดกล่ินอบัของผา้ได ้ ผลิตภณัฑ์มีความสะดวกและง่ายต่อการ
ใช้งาน บรรจุภณัฑ์สามารถเก็บรักษาไดง่้ายและบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม จากความพึงพอใจใน
ผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียรวม �̅�=4.24และ S.D = 0.64 
 
ค าส าคัญ : เจลบอลซกัผา้ / สบู่กอ้น  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ธุรกิจโรงแรมก็เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความส าคญัเพราะเป็นธุรกิจท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเร่ืองท่ีพกัแรมในขณะท่ีก าลงัเดินทางไปท่องเท่ียวหรือติดต่อ
ธุรกิจต่างๆในสถานท่ีท่ีไม่ใช่บา้นเกิดหรือบา้นพกัท่ีตนพกัอาศยัอยูเ่ป็นปกติ จึงท าให้ธุรกิจโรงแรมตอ้ง
มีค่าใชจ่้ายในการจดัหาอุปกรณ์หรือส่ิงอ่ืนๆท่ีจะน ามาอ านวยความสะดวกแก่แขกผูท่ี้เขา้มาพกั เพื่อให้
แขกเกิดความประทบัใจและรู้สึกผอ่นคลายเม่ือมาใชบ้ริการ ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยมีการรณรงคก์าร
ประหยดัค่าใชจ่้ายอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากการประหยดัเป็นหนทางสู่รากฐานแห่งความส าเร็จ การท่ีเรา
รู้จกัคุณค่าของส่ิงของ และใชส่ิ้งของเหล่านั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ แนวทางประหยดัท่ีนอกจากจะดี
กบัตวัเราเองแลว้ยงัดีต่อส่วนรวม คือ ช่วยใหก้ารใชท้รัพยากรในภาพรวมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลมาก
ข้ึน ( krungsri.com, 2019 )  

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมีความตอ้งการท่ีจะน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดย
คณะผูจ้ดัท าไดส้ังเกตเห็นวา่ทางแผนกแม่บา้นนั้นจะมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัแขกภายใน
ห้องพกัทุกห้องรวมไปถึงสบู่กอ้น  เม่ือแขกเช็คเอา้ท์ (check-out) ออกจากห้องพกัพบวา่สบู่กอ้นใน
ห้องพกัแขกแต่ละห้องนั้นมีการถูกแกะใช้แต่ยงัคงเหลือเป็นก้อนขนาดเล็กและบางห้องใช้ไปเพียง
เล็กน้อยเท่านั้นจึงท าให้มีสบู่เหลือใชจ้  านวนมาก  เน่ืองจากสบู่ท่ีแกะใช้แลว้ไม่สามารถน าไปใช้ไดอี้ก
ท าใหค้ณะผูจ้ดัท ามีแนวคิดท่ีจะแปรรูปสบู่กอ้นน้ีใหเ้ป็นผลิตภณัฑไ์วใ้ชส้ าหรับซกัผา้เพราะสบู่สามารถ
ใชข้จดัคราบสกปรกท่ีฝังแน่น คราบเหง่ือไคล คราบไขมนั คราบสกปรกต่างๆไดแ้ละยงัสามารถใชไ้ด้
ทั้งผา้ขาวและผา้สี  นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัท ายงัมีแนวคิดท่ีจะเพิ่มกล่ินให้กบัผลิตภณัฑ์ดงักล่าวดว้ยการน า
กล่ินดอกโมกมาใช้เพราะดอกโมกนั้นเป็นดอกไมท่ี้มีกล่ินเป็นเอกลกัษณ์และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
เม่ือน ามาซกัผา้จะช่วยให้ผา้มีกล่ินหอมมากยิ่งข้ึนและจะน าเสนอผลิตภณัฑ์ซกัผา้น้ีในรูปแบบของบอล
น ้า โดยมีการน าสบู่ไปตม้ในน ้าอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสส าหรับการฆ่าเช้ือก่อนน ามาแปรรูปและน า
แคลเซียมคลอไรด์  โซเดียมอลัจิเนตมาเป็นส่วนประกอบในการข้ึนรูปเป็นบอลน ้ า เพื่อเป็นการลดการ
ใชพ้ลาสติก มีความสะดวกต่อการใชง้าน และเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่แผนกแม่บา้นเน่ืองจาก 
ผลิตภณัฑน้ี์จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานในส่วนของฝ่าย Laundry Attendant



 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อการศึกษาการท าผลิตภณัฑน์ ้ายาซกัผา้สูตรน ้าในรูปแบบเจลบอล 
 1.2.2 เพื่อเป็นการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชก้ลบัมาท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 1.2.3 เพื่อช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่แผนกแม่บา้นดา้นค่าใชจ่้ายจากการสั่งซ้ือน ้ายาซกัผา้ 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร (  Eastin  Grand  Hotel  Sathorn  ) 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 พนกังานแผนกแม่บา้นโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร จ านวน  35  คน 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562 

1.3.4 ขอบเขตด้ำนเอกสำรและข้อมูล 
ศึกษาข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยการสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆทางอินเทอร์เน็ตและท าการ
สอบถามขอ้มูลจากพนกังานพี่เล้ียงและพนกังานแผนกแม่บา้น 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1ไดศึ้กษาการท าผลิตภณัฑน์ ้ายาซกัผา้สูตรน ้าในรูปแบบเจลบอล 
1.4.2 สามารถน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชก้ลบัมาท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้
1.4.3 ช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่แผนกแม่บา้นดา้นค่าใชจ่้ายจากการสั่งซ้ือน ้ายาซกัผา้ได ้

 
 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 การจดัท าโครงงานน ้ายาซกัผา้สูตรน ้าในรูปแบบเจลบอล เร่ือง “เจลบอลซกัผา้” มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาการท าผลิตภณัฑ์น ้ ายาซักผา้สูตรน ้ าในรูปแบบเจลบอล เพื่อเป็นการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้
กลบัมาท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่แผนกแม่บา้นดา้นค่าใชจ่้ายจากการสั่งซ้ือ
น ้ายาซกัผา้ ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดมี้การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 

 ผลิตภณัฑน์ ้ายาซกัผา้สูตรน ้า 
- ความหมายและความส าคญัของผลิตภณัฑน์ ้ายาซกัผา้สูตรน ้า 
- ประโยชน์ของน ้ายาซกัผา้ 

 สรรพคุณของสบู่ 
- ลกัษณะของสบู่ท่ีดี 
- ชนิดของสบู่ 
- ประเภทของสบู่ 

 ความหมายเก่ียวกบัสารท่ีใชใ้นผลิตภณัฑ ์
- โซเดียมอลัจิเนต ( sodium alginate ) 
- แคลเซียมคลอไรค ์( Calcium Chloride ) 
- โซเดียมคาร์บอเนต  (Sodium Carbonate) 
- LAS   (โซฮาแลป) 
- น ้ามนัหอมระเหยกล่ินดอกโมก 

 แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 



 
 

 

2.1 ผลติภัณฑ์น า้ยาซักผ้าสูตรน า้ 
 

 
รูปท่ี  2.1 ผลิตภณัฑน์ ้ายาซกัผา้สูตรน ้า 

ท่ีมา :  https://www.breeze.co.th 
 

2.1.1 ความหมายและความส าคัญของผลติภัณฑ์น า้ยาซักผ้าสูตรน า้ 
 

ผลิตภณัฑ์ซักผา้นั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผา้สะอาดหมดจด การเลือกผลิตภณัฑ์ซักผา้ท่ี
เหมาะสมกบัวิธีการซักจึงส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ซกัผา้มากมายหลายประเภท
เพื่อตอบรับการซักผา้ท่ีหลากหลายมากข้ึน อย่างไรก็ดีน ้ ายาซักผา้หรือผงซักฟอกชนิดน ้ าก าลงัไดรั้บ
ความนิยมมากข้ึน ด้วยประสิทธิภาพในการขจดัคราบของน ้ ายาซักผา้สูตรน ้ า จึงกลายเป็นอีกหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมใช้กนัทุกบา้น ด้วยสูตรท่ีเขม้ขน้ของการท าน ้ ายาซักผา้สูตรน ้ าจึงสามารถท าความ
สะอาดเส้ือผา้ไดอ้ยา่งสะอาดหมดจดแมก้บัโหมดการซกัอยา่งรวดเร็วหรือการซกัดว้ยน ้าอุณหภูมิปกติ  

น ้ ายาซักผา้มีส่วนผสมท่ีเข้มข้นมากกว่าจึงไม่จ  าเป็นต้องใช้ในปริมาณมากน ้ ายาซักผา้ยงัมี
ประสิทธิภาพในการละลายในน ้ าไดดี้กวา่ผงซักฟอก จึงไม่ทิ้งคราบตกคา้งบนเส้ือผา้หรือในถงัซกั ซ่ึง
ช่วยรักษาอายุการใช้งานของเคร่ืองซักผา้ในเวลาเดียวกัน นอกจากน้ีน ้ ายาซักผา้ยงัมีส่วนผสมของ
น ้ าหอมท่ีสามารถช่วยสลายกล่ินท่ีไม่พึ่งประสงค์บนเน้ือผา้ไดดี้ ซ่ึงอาจเป็นกล่ินท่ีคลา้ยคลึงกบัน ้ ายา
ปรับผา้นุ่มหรือเสปรยฉี์ดผา้ และน ้ายาซกัผา้ยงัสามารถเป็นน ้ายาป้ายคราบไดอี้กดว้ย 
 

https://www.breeze.co.th/


 
 

 

2.1.2 ประโยชน์ของน า้ยาซักผ้า 
-  น ้ายาซกัผา้มีประสิทธิภาพในการละลายในน ้าไดง่้ายจึงเขา้ถึงคราบฝังลึกไดง่้ายกวา่ 
-  น ้ายาซกัผา้สามารถละลายในน ้าเยน็ไดดี้ซ่ึงเหมาะสมกบัผูท่ี้ชอบซกัผา้ดว้ยอุณภูมิต ่า เช่น 
   ผูท่ี้ซกัเส้ือผา้สีสดอยูเ่ป็นประจ า การซกัผา้ดว้ยน ้าเยน็ยงัช่วยประหยดัค่าไฟไดอี้กดว้ย 
-  น ้ายาซกัผา้สามารถเป็นไดท้ั้งน ้ายาขจดัคราบและผลิตภณัฑซ์กัผา้ในขวดเดียวกนั 
-  น ้ายาซกัผา้มีประสิทธิภาพในการขจดัคราบท่ีซกัออกยากอยา่งคราบน ้ามนัและคราบอาหาร  
   เป็นตน้ 
-  น ้ายาซกัผา้จะไม่ทิ้งสารตกคา้งภายในเคร่ืองซกัผา้และเส้ือผา้ 
 

2.2 สรรพคุณของสบู่ 
 

 
รูปท่ี 2.2 สบู่กอ้น 

ท่ีมา : https://guru.sanook.com 
 

สบู่หมายถึง ผลิตภณัฑ์ของสบู่ท่ีท  าให้เป็นกอ้นหรือเป็นของเหลว พร้อมดว้ยส่วนผสมต่างๆ 
เพื่อให้มีคุณสมบติัเหมาะส าหรับการใช้ท าความสะอาด ซ่ึงก็คือผลิตภณัฑ์สบู่ท่ีเราใช้กนัในทุกวนัน้ี 
ส่วน “สบู่ (soap)” อีกค าท่ีพบในสมการเคมีจะหมายถึง สารตั้งตน้ส าหรับการผลิตสบู่ นัน่ก็คือ เกล็ดสบู่ 
(soap) ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาระหวา่งด่างเขม้ขน้กบัไขมนัพืชหรือสัตว ์ร่วมดว้ยกบักลีเซอรีน (Glycerine) 
และกลีเซอรอล (Glycerol) ซ่ึงสารทั้งสองเป็นสารตั้งตน้ในการท าสบู่เหมือนกนั แต่จะให้ผลิตภณัฑ์ท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงจะเรียกวา่ “เกล็ดสบู่”   

https://guru.sanook.com/9641/


 

 

2.2.1 ลกัษณะของสบู่ทีด่ี 
-  มีความสามารถท าความสะอาดไดดี้ 
-  มีฟองในระดบัท่ีเหมาะสม 
-  มีความเป็นด่างนอ้ยในระดบัท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อผวิหรือท าลายชั้นไขมนัของผวิ 
-  สบู่กอ้นไม่มีเน้ือเหลว แตกหกัง่าย 
-  ไม่มีกล่ินหืน มีกล่ินหอมน่าใช ้และมีคุณสมบติัเฉพาะในบางกรณี เช่น สบู่ฆ่าเช้ือ 
 

2.2.2 ชนิดของสบู่ 
- สบู่ก้อนขุ่น 
 

 
รูปท่ี 2.3 สบู่กอ้นขุ่น 

ท่ีมา : http://artd3302-sirawan.blogspot.com 
 

 สบู่กอ้นขุ่น เป็นผลิตภณัฑ์สบู่ท่ีรู้จกั และใช้กนัมานานจนถึงปัจจุบนั มีลกัษณะเป็นกอ้นแข็งสีขาวขุ่น
หรือมีสีต่างๆ ตามสีของสารเติมแต่ง เช่น สีเขียว สีชมพู สีม่วง เป็นตน้ สบู่ชนิดน้ีท าจากไขมนัผสมกบัด่าง มีค่า
ความด่างค่อนขา้งสูงเพราะฉะนั้นเวลาท่ีเราใช้สบู่ไขมนัเราจึงมกัจะรู้สึกว่าผิวเราฝืดๆตึงๆ เพราะด่างสามารถ
ละลายไขมนัท่ีมีค่าเป็นกรดไดดี้ สบู่ไขมนัจึงมีคุณสมบติัในการท าความสะอาดสูง 
 
 
 
 
 

http://artd3302-sirawan.blogspot.com/


 

 

- สบู่เหลว 

 
รูปท่ี 2.4 สบู่เหลว 

ท่ีมา :https://guru.sanook.com 
 

สบู่ชนิดน้ีใชส้ารตั้งตน้จากเกล็ดสบู่ (soap) ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาขา้งตน้เหมือนชนิดสบู่กอ้นขุ่น แต่ต่างกนัท่ี
จะใชด่้างเขม้ขน้โพแทสเซียมไฮดรอกไซดแ์ทนโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพราะจะให้เน้ือสบู่อ่อนตวัดีกวา่ โดยท่ีเรา
สามารถก าหนดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และคุณสมบติัตามส่วนผสมท่ีเราใส่เขา้ไป ดว้ยสาเหตุน้ีเราจะเห็นได้
วา่ท่ีวางขายตามทอ้งตลาดจะมีค่า PH 5 ขอ้ดีของสบู่ประเภทน้ีคือ สามารถเพิ่มสารเคลือบผิวเพื่อเก็บของชุ่มช้ืน
ของผวิไวไ้ดดี้ 
2.2.3 ประเภทของสบู่ 
 

 
รูปท่ี 2.5 สบู่ส าหรับซกัเส้ือผา้ 

ท่ีมา :https://www.baanlaesuan.com 
 

- สบู่ส าหรับซกัเส้ือผา้ ผลิตข้ึนเพื่อซกัลา้งคราบสกปรกท่ีติดอยูต่ามเส้ือผา้ โดยจะมีทั้งแบบเป็นผง และ
ของเหลว สบู่ซกัผา้น้ีมกัจะมีความเป็นด่างสูงโดยมีค่า PH อยูใ่นระดบั 11 - 12 

https://guru.sanook.com/


 

 

 
รูปท่ี 2.6 สบู่ส าหรับท าความสะอาด 

ท่ีมา :https://evefeeblog.com 
 

- สบู่ส าหรับท าความสะอาด สบู่ท  าความสะอาดมีหลากหลายสูตรข้ึนอยูก่บัการใชท้  าความสะอาด ความ
แตกต่างระหวา่งน ้ายาท าความสะอาดและสบู่ส าหรับท าความสะอาดคือ สบู่ท  าความสะอาดจะไม่มีฤทธ์ิชะลา้งท่ี
รุนแรง 

 

 
รูปท่ี 2.7 สบู่ท  าความสะอาดร่างกาย 
ท่ีมา :http://wshop.mindcyber.com 

 
- สบู่ท  าความสะอาดร่างกาย สบู่ชนิดน้ีเป็นสูตรพิเศษท่ีผลิตข้ึนเพื่อใชท้  าความสะอาดร่างกายมนุษย ์เพื่อ

สุขอนามยั, ต่อตา้นเช้ือแบคทีเรีย และป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือแบคทีเรียและเช้ือไวรัสแพร่กระจาย นอกจากสบู่ส าหรับ
ท าความสะอาดร่างกายแลว้ ยงัมีสบู่ส าหรับท าความสะอาดเส้นผมท่ีมีการผสมผสานของส่วนผสมท่ีสามารถท า
ความสะอาดไดท้ั้งร่างกาย และเส้นผม 
 

http://wshop.mindcyber.com/


 

 

 
รูปท่ี 2.8 สบู่ส าหรับเด็กแรกเกิด 

ท่ีมา :https://www.amarinbabyandkids.com 
 

- สบู่ส าหรับเด็กแรกเกิด เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาส าหรับเด็กโดยเฉพาะ เน่ืองจากจะมีความอ่อนโยน
ต่อผิวของเด็ก ซ่ึงไม่เพียงแต่ท าความสะอาดส่ิงสกปรกเท่านั้น ยงัท าเพื่อความสนุกและความเพื่อเพลิดเพลินอีก
ดว้ย 
 

 
รูปท่ี 2.9 สบู่หอม 

ท่ีมา :http://www.woraguybrand.com 
 

- สบู่หอม เป็นสบู่ท่ีเพิ่มน ้ าหอมเขา้ไปในขั้นตอนการผลิตด้วยสบู่หอมนิยมน ามาแกะสลกั ใช้วาง
ประดบั เพื่อความสวยงามและสร้างบรรยากาศดว้ยกล่ินหอม นอกจากน้ียงัใชท้  าเป็นของช าร่วยในงานแต่งงาน
อีกดว้ย 

https://www.amarinbabyandkids.com/


 

 

 
รูปท่ี 2.10 สบู่ส าหรับบริการแขกตามหอ้งพกั 

ท่ีมา :https://floralhotelsupply.com 
 

- สบู่ส าหรับบริการแขกตามห้องพกั เป็นสบู่ท่ีผลิตข้ึนเพื่อใช้งานในสถานท่ีบริการห้องพกั ซ่ึงจะผลิต
ออกมาเป็นช้ินเล็กๆ โดยรูปทรงท่ีนิยมใชก้็จะเป็นรูปทรงกลม และรูปทรงดอกไม ้ 

 
 

 
รูปท่ี 2.11 สบู่เพื่อความงาม 

ท่ีมา :http://akinethailand.com 
 

- สบู่เพื่อความงาม เป็นสบู่ท่ีผลิตข้ึนมาจากส่วนผสมหลากหลาย และเพิ่มเติมกล่ินหอมเขา้ไป โดยสบู่
ชนิดน้ีจะมีคุณสมบติัในการบ ารุงและดูแลผวิพรรณ เน่ืองจากจะผสมกลีเซอรีนหรือน ้ามนัชนิดพิเศษเขา้ไป 
 

https://floralhotelsupply.com/
http://akinethailand.com/


 

 

 
รูปท่ี 2.12 สบู่ยา 

ท่ีมา :https://www.jeban.com 
 

- สบู่ยา มีความคลา้ยคลึงกบัสบู่ในยคุแรกๆ มาก และสบู่ยาจะมีความแตกต่างจากสบู่ทัว่ๆ ไป เน่ืองจาก
เป็นสบู่ท่ีออกแบบมาเพื่อรักษาโรคผวิหนงั มีประสิทธิภาพในการท าความสะอาดส าหรับการติดเช้ือแบคทีเรีย 
 

 
รูปท่ี 2.13 สบู่กลีเซอรีน 

ท่ีมา :https://www.yod-yiam.com 
 

- สบู่กลีเซอรีนเป็นสบู่ท่ีท  ามาจากกลีเซอรีน เป็นสารท่ีแยกตวัจากขั้นตอนการท าสบู่แบบเยน็ มีลกัษณะ
เหนียว ใส และหวาน สามารถดูดความช้ืนจากอากาศมาไวใ้นตวัไดดี้ มีค่า PH ประมาณ 7 มีความชุ่มช้ืนสูงและมี
ความเป็นด่างนอ้ยกลีเซอรีนเป็นส่วนท่ีใชใ้นการท าสบู่ โดยสบู่ท่ีผสมกลีเซอรีนจะช่วยท าให้ผิวของผูใ้ชมี้ความ
นุ่มชุ่มช่ืน 

https://www.yod-yiam.com/


 

 

 
รูปท่ี 2.14 สบู่ใส 

ท่ีมา :https://www.careandliving.com 
 

- สบู่ใส สบู่ชนิดน้ีมีส่วนผสมท่ีแตกต่างจากการท าสบู่แบบอ่ืนๆ เล็กน้อย และส่วนใหญ่จะผสม
แอลกอฮอล์เพื่อปรับเปล่ียนกระบวนการบางอย่างท่ีอยู่ในกระบวนการผลิต และสบู่ใสท่ีเราพบเห็น ก็ไม่ได้มี
ส่วนผสมของกลีเซอรีนเหมือนกนัทั้งหมด 
2.3 ความหมายเกีย่วกบัสารทีใ่ช้ในผลติภัณฑ์ 
- โซเดียมอลัจิเนต (sodium alginate) 

 
รูปท่ี 2.15 โซเดียมอลัจิเนต ( sodium alginate ) 

ท่ีมา : http://bambicuisine.lnwshop.com 
 

โซเดียมอลัจิเนต ( sodium alginate ) เป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid)ท่ีท าให้อาหารท่ีถูกผสมมี
ลกัษณะขน้และหนืดข้ึนจนถึงเป็นเจล หรือคงรูปร่างได้ไดเ้ม่ือเจอกบัแคลเซียม ซ่ึงเป็นเจลท่ีทนต่อความร้อน 
(thermoirreversible gel) หรือไม่เปล่ียนไป-มาเม่ือไดรั้บความร้อน จดัอยู่ในสารประเภทเดียวกบัพวกผงวุน้เจ
ลาติน  คาร์ราจีแนน กวักมั และแป้ง อลัจิเนตยงัใชเ้คลือบผวิเน้ือปลาก่อน 
น าไปแช่เยือกแข็ง เพื่อป้องกนัไม่ให้ปลาเกิดการไหม ้(freezer burn) นอกจากน้ีอลัจิเนตยงัใชเ้ป็นสารเพิ่มคงตวั
ใหก้บัไอศครีม น ้าสลดั และใชเ้ป็นสารเพิ่มความคงตวัใหก้บัโฟม เป็นตน้ 

https://www.careandliving.com/
http://bambicuisine.lnwshop.com/


 

 

อลัจิเนตสกัดได้จากผนังเซลล์ของสาหร่ายสีน ้ าตาล (brown algae) เช่น Macrocystispyrifera, 
Laminariadigitata, Laminariahyperboreaและผา่นการท าแห้ง มีลกัษณะเป็นผง ลกัษณะทัว่ไปของโซเดียมอลัจิ
เนตจะอยูใ่นรูปของสารประกอบผสมของเกลือแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียมของกรดแอลจิ
นิก (alginic acid) ซ่ึงละลายไดใ้นน ้ าและท าให้เกิดเจลไดห้รือเป็นสารก่อเจล (gelling agent) ซ่ึงเป็นเจลท่ีทนต่อ
ความร้อน (thermoirreversible gel) หรือไม่เปล่ียนไป-มาเม่ือไดรั้บความร้อน 
- แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride) 
 

 
รูปท่ี 2.16 แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride) 

ท่ีมา : https://www.nerdygummy.com 
 

แคลเซียมคลอไรดเ์ป็นสารประกอบอนินทรียซ่ึ์งเป็นเกลือคลอรีนและแคลเซียม มีลกัษณะเป็น เม็ด ผลึก
สีขาว เกล็ดของแขง็ สีเทาขาว หรือ สีขาว ไม่มีกล่ิน มีรสขมเล็กนอ้ย ท่ีอุณหภูมิและความดนัปกติ แคลเซียมคลอ
ไรด์จะมีเสถียรภาพ ใช้งานในอุตสาหกรรมทัว่ไป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหรรมยา และอุตสาหกรรม 
การเกษตร มีความเสถียรของโมเลกุลภายใตส้ภาวะปกติของการใชแ้ละการเก็บอยา่งมิดชิด โดยสามารถใชเ้ป็น
สารดูดความช้ืน ถา้เปิดภาชนะทิ้งไวส้ารจะดูดความช้ืนจากอากาศ และละลายไดดี้ในน ้า  

เกลือแคลเซียมคลอไรด์ในโครงสร้างท่ีปราศจากน ้ า จะละลายได้ในน ้ าโดยใช้แคลเซียมคลอไดร์
ประมาณ 59 กรัมต่อน ้ า 100 มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส โดยขณะละลายจะคายความร้อน ส่วนเกลือ
แคลเซียมคลอไรด์ท่ีมีน ้ า 2 โมเลกุล CaCl2.2H2O (ไดไฮเดรต) ละลายไดดี้ในน ้ าประมาณ 97 กรัมต่อน ้ า 100 
มิลลิลิตร ท่ี 0 องศาเซลเซียส 
 
 

https://www.nerdygummy.com/


 

 

ประโยชน์แคลเซียมคลอไรด์  

 งานเทคอนกรีตนิยมใชแ้คลเซียมคลอไรด์เป็นสารเร่งการแข็งตวั และเพิ่มก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีต
ในช่วงอายตุน้ๆ 

 สารละลายแคลเซียมคลอไรด์นิยมใชรั้กษา และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผกั ผลไมห้ลายชนิด 
โดยการฉีดพน่สารละลายทั้งก่อน และหลงัการเก็บเก่ียว หรือจุ่มผลผลิตในสารละลายโดยตรง 

 ในอุตสาหกรรมบางชนิด นิยมใชแ้คลเซียมคลอไรดส์ าหรับดูดซบัความช้ืนหรือดูดซบัน ้ าออกจากตวัท า
ละลาย 

 ในอุตสาหกรรมอาหารผลไมก้ระป๋อง นิยมใชแ้คลเซียมคลอไรดเ์พื่อเพิ่มความกรอบใหแ้ก่ผลไม ้

 ในอุตสาหกรรมเน้ือสัตว ์นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์เพิ่มความนุ่มของผลิตภณัฑ์เน้ือต่างๆ เช่น เน้ือโค 
เน้ือไก่ เป็นตน้ 

 ในอุตสาหกรรมบางชนิด นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์ส าหรับส าหรับยบัย ั้ งการเจริญเติบโตของ
เช้ือจุลินทรียใ์นอาหาร 

 ในอุตสาหกรรมอาหารบางชนิด นิยมใชแ้คลเซียมคลอไรดเ์พื่อเพิ่มรสชาติ และสกดัโปรตีนออกจากเน้ือ 
เช่น การผลิตไส้กรอก การผลิตเน้ือหมกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- โซเดียมคาร์บอเนต  (Sodium Carbonate) 
 

 
รูปท่ี 2.17 โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate) 

ท่ีมา : https://www.chemipan.com 
 

โซเดียมคาร์บอเนต หรือ โซดา แอช สูตรเคมี คือ Na2CO3 เป็นสารประกอบเกลือของกรดคาร์บอนิก มี
ลกัษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกล่ิน สามารถดูดความช้ืนจากอากาศไดดี้ ละลายไดใ้นน ้ า มีฤทธ์ิเป็นด่างแก่เม่ือละลาย
น ้ า ละลายไดเ้ล็กนอ้ยในแอลกอฮอล์ พบในข้ีเถา้ของพืชหลายชนิดและสาหร่ายทะเล (จึงไดช่ื้อว่า โซดา แอช 
เน่ืองจาก แอช ในภาษาองักฤษ หมายถึง ข้ีเถา้) เป็นสารเคมีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น แกว้ เซรามิค 
กระดาษ ผงซกัฟอก สบู่ การแกไ้ขน ้ากระดา้ง 

โซเดียมคาร์บอเนต พบได้ในธรรมชาติในเขตแห้งแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งแร่ท่ีเกิดจาก
ทะเลสาบท่ีระเหยแห้งไป ในสมยัอียิปต์โบราณ มีการขุดแร่ท่ีเรียกว่า เนทรอน (Natron) (ซ่ึงเป็นเกลือท่ี
ประกอบดว้ยโซเดียมคาร์บอเนต (หรือ โซดา แอช) และโซเดียมไบคาร์บอเนต (เบกก้ิง โซดา) และมีโซเดียม
คลอไรด ์(เกลือแกง) และโซเดียมซลัเฟต ปนอยูเ่ล็กนอ้ย) จากกน้ทะเลสาบท่ีแหง้ ใกลแ้ม่น ้าไนล ์และน ามาใชใ้น
การท ามมัม่ี ใน ปี พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) พบแหล่งแร่โซเดียมคาร์บอเนตขนาดใหญ่ใกลแ้ม่น ้ ากรีนริเวอร์ รัฐ
ไวโอมิง สหรัฐอเมริกา ท าใหส้หรัฐขดุแร่มาใชแ้ทนการผลิตทางกรรมวธีิทางเคมี 

โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธ์ิโซเดียม ไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) หรือท่ีรู้จกักนัดีใน
ช่ืออ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เบคก้ิงโซดา (Baking soda) คุกก้ิงโซดา (Cooking soda) และผงฟู มีลกัษณะเป็นผงผลึกหรือผง
ละเอียดสีขาว ละลายน ้าไดดี้ รสชาติแปร่งเคม็เล็กนอ้ย มีคุณสมบติัเป็นด่าง 

 
 
 
 

https://www.chemipan.com/


 

 

- LAS   (โซฮาแลป) 
 

 
รูปท่ี 2.18 LAS (โซฮาแลป) 

ท่ีมา : http://apornkeaw072.blogspot.com 
 

LAS (โซฮาแลป) ใช้เป็นสารขจดัคราบ ส าหรับน ้ ายาท าความสะอาด น ้ ายาซักผา้ ล้างจาน ล้างรถ 
ผลิตภณัฑ์ซักลา้งโดยทัว่ไปมีองค์ประกอบส าคญัเหมือน ๆ กนัคือ ตอ้งมีสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ซ่ึงท า
หนา้ท่ีจบัตวักบัส่ิงสกปรก ลกัษณะของโมเลกุลของสารประเภทน้ี ปลายหน่ึงจะจบักบัโมเลกุลของน ้ าไดดี้ อีก
ปลายหน่ึงจะจบักบัโมเลกุลของคราบไขมนั ท าใหค้ราบไขมนัหลุดออก สารลดแรงตึงผวิท่ีใชก้นัอยูห่ลายตวั 

 ผลิตภณัฑ์ลา้งจานหรือท่ีเราเรียกกนัคุน้ปากวา่น ้ ายาลา้งจานมีส่วนประกอบหลกัอยู ่2-3 ชนิด นอกจาก
น ้ าแลว้ยงัมีสารเคมีประเภทสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ท่ีท  าหนา้ท่ีออกฤทธ์ิท าให้ผสมกลมกลืนกบัน ้ า ท าให้
เกิดฟอง ท าให้เกิดความหนืด และท าให้สามารถจบัตวักบัส่ิงสกปรกแลว้แยกออกจากส่วนท่ีเป็นน ้ า สารลดแรง
ตึงผิวท่ีใชก้นัมากมี 2 ชนิดคือ linear alkyl benzene sulfonate (LAS) และ  sodium lauryl ether sulfate (SLES) 
ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มสารช าระลา้งท่ีมีประจุลบ (anionic surfactant) ผลิตภณัฑ์ลา้งจานบางยี่ห้อใช ้sodium dodecyl 
benzene sulfonate แทน LAS ดว้ย นอกจากน้ียงัมีการน าสารช าระลา้งชนิดอ่ืนซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงแต่มกัมีราคา
แพงกวา่มาใชร่้วมกบัสารเคมีหลกัเหล่าน้ีในปริมาณเล็กนอ้ย เช่น cocamidopropylbetaine, alkyl glucosideและ 
alkyl polyglucoside 

Linear alkyl benzene sulfonate (LAS) เป็นสารลดแรงตึงผิวท่ีนิยมใชใ้นผงซกัฟอกดว้ย เน่ืองจากมีการ
ใช้สารชนิดน้ีมานานกว่า 30 ปีแลว้และมีการทดลองแลว้ว่ามีความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพใน
การท าความสะอาดสูงและราคาไม่แพงมาก  

http://apornkeaw072.blogspot.com/2017/07/las-60.html


 

 

ปัจจุบนั LAS เป็นท่ีนิยมใช้เป็นสารออกฤทธ์ิในผงซักฟอกทัว่โลก เม่ือหลายปีก่อน linear alkyl benzene 
sulfonate ยงัไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมมากนกั สารเคมีท่ีใชม้ากคือ alkyl benzene sulfonate (ABS) แต่มนัเป็นสารท่ีไม่
ยอ่ยสลายในสภาพแวดลอ้ม จึงไม่นิยมใชใ้นปัจจุบนั  

Sodium lauryl ether sulfate (SLES) หรือ sodium laureth sulfate มีค่า LD50 (หนู) 1,600 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม มีพิษปานกลาง เป็นสารท าใหเ้กิดฟอง มกัใชใ้นผลิตภณัฑท์ าความสะอาด และแชมพู อาจท าให้เกิดการ
ระคายเคืองตาและผวิหนงั หากเกิดอาการหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑค์วรหยดุใชท้นัที ในกระบวนการผลิต SLES อาจ
ปนเป้ือนดว้ย 1,4-dioxane ซ่ึงอาจเป็นสารก่อมะเร็ง ในต่างประเทศมีการหา้มใชใ้นผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัอาหารและ
ยา แต่อยา่งไรก็ตามไม่มีหลกัฐานท่ีบ่งช้ีวา่สารชนิดน้ีเป็นก่อมะเร็ง  

Sodium dodecyl benzene sulfonate มีค่า LD50 (หนู) 1,260 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีพิษปานกลาง เป็น
ของแข็งคลา้ยทรายมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนๆ เป็นอนัตรายถา้กินหรือหายใจเขา้ไปในปริมาณมาก ระคายเคือง
ต่อจมูก คอ และปอด ท าให้ไอ หายใจมีเสียงดัง และหายใจถ่ี ก่อให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อยต่อผิวหนัง 
cocamidopropylbetaine เป็นสารลดแรงตึงผิวท่ีจบักบัทั้ง anion และ cationในเวลาเดียวกนัเป็นสารลดแรงตึงผิว
แบบอ่อนท่ีไม่ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนงัและเน้ือเยื่อในจมูก จึงเช่ือกนัวา่จะช่วยลดการระคายเคืองท่ี
เกิดจากการใช ้anionic surfactant เพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ีมนัยงัมีสมบติัฆ่าเช้ือโรคและเขา้ไดก้บัสารลดแรงตึง
ผิวชนิดอ่ืนๆ cocamidopropylbetaineในผลิตภณัฑ์ลา้งจานท่ีความเขม้ขน้ต ่ากวา่ 1 % จะไม่ท าให้เกิดการระคาย
เคือง ควรหลีกเล่ียงการเทผลิตภัณฑ์ใส่มือโดยตรง โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ล้างจานท่ีใช้กันอยู่มีปริมาณของ 
cocamidopropylbetaineเพียง0.1 - 0.5 % เท่านั้น 

Alkylglucosideและ alkyl polyglucosideเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดปราศจากประจุ (Nonionic surfactant) 
ส่วนท่ีใช้จบักบัน ้ า (hydrophilic group) จะเป็นน ้ าตาลซ่ึงมีสมบติัในการละลายน ้ าไดง่้าย ส าหรับ ส่วนท่ีเป็น
hydrophilic group คือน ้าตาล พบสารลดแรงตึงผวิน้ีใชใ้นผลิตภณัฑส์ าหรับทารกเช่น ผลิตภณัฑล์า้งขวดนม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- น า้มันหอมระเหย 
 

 
รูปท่ี 2.19 น ้ามนัหอมระเหย 

ท่ีมา : http://www.zonsgarden.com 
 

น ้ามนัหอมระเหย เป็นผลิตผลจากการสกดัพืชสมุนไพรนานาชนิด ซ่ึงอาจสกดัมาจากส่วนใดส่วนหน่ึง
ของพืชนั้นๆ เช่น สกดัมาจาก ผล ดอก ใบ เมล็ด เปลือก กา้น ฯลฯ วิธีการสกดัท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ การกลัน่
ดว้ยไอน ้า และการใชส้ารเคมีเป็นตวัท าลาย เพื่อกลัน่แยกหาสารต่างๆ ท่ีมีกล่ินหอม สารเหล่าน้ีเองท่ีจะถูกน ามา
คดัเลือก ผสมผสานและสร้างข้ึนมาเป็นกล่ินใหม่ๆ 
การสร้างสรรค์ให้ได้กลิน่ โดยปกติแล้ว มี 3 ขั้นตอน คือ 

1. สกดั 
2. สังเคราะห์ 
3. ประกอบสร้างข้ึนใหม่ 

กลิน่สังเคราะห์จากสารเคมีและทีม่า 
 นบัตั้งแต่ นกัเคมีชาวองักฤษ เซอร์วลิเล่ียม เฮนรีเบอร์กิน ไดส้กดักล่ินหอมจากสารเคมีข้ึนเป็นคร้ังแรก 

เม่ือปี ค.ศ.1863 จนถึงทุกวนัน้ี ท าให้มีสารกล่ินหอมท่ีได้จากการสังเคราะห์สารเคมี อยู่มากกว่า 4,000 ชนิด 
(ส่วนกล่ินท่ีสกดัจากพืชธรรมชาติ มีมากกว่า 2,000 ชนิด และพบในประเทศไทย ประมาณ 400 ชนิดและกล่ิน
หอมท่ีไดจ้ากสัตวมี์เพียง 4 ชนิด) กล่ินหอมกล่ินแรกท่ีคิดคน้ไดเ้ป็นกล่ินท่ีคลา้ยกบักล่ินอลัมอลด ์ซ่ึงเป็นกล่ินไน
โตรเบนซิน ไดม้าจากสารสังเคราะห์ จากกรดไนตริกและเบนซิน ต่อมาก็มีการคิดคน้กล่ินต่างๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 

http://www.zonsgarden.com/


 

 

สารหอมระเหยทีไ่ด้จากสัตว์มีเพยีง 4 ชนิด 
 นอกเหนือจากท่ีรู้กนัวา่ดอกไมมี้กล่ินหอมแลว้ ยงัมีกล่ินหอมท่ีไดจ้ากสัตวอ์ยู ่4 ชนิด ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัดีมา

ตั้งแต่โบราณ สารระเหยท่ีไดจ้ากสัตวม์กัมีราคาแพงและหายาก เพราะตอ้งคร่าชีวิตสัตวเ์หล่านั้นมาเพื่อไดซ่ึ้ง
กล่ินหอม 

1. กล่ินอ าพนั หรืออ าพนัทอง (Ambergris) จากปลาวาฬหัวทุย เป็นส่วนท่ีปลาวาฬจะส ารอกเอากอ้น
อ าพนัน้ี ออกมาจากกระเพาะหรือฆ่าปลาวาฬแลว้ผา่เอากอ้นอ าพนัมา มกัพบมากในแถบชายฝ่ังออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ์

2. กล่ินชะมด กล่ินท่ีไดจ้ากชะมด เป็นส่ิงท่ีชะมดขบัจากกระเปาะของต่อมคู่ใกลอ้วยัวะสืบพนัธ์ ของ
ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียท่ีเช็ดเอาไวต้ามตน้ไม ้กล่ินน้ีถา้หากตอ้งการ ตอ้งจบัชะมดมาขงัไวแ้ลว้จะไดก้ล่ินท่ีชะมดเช็ด
เอาไวต้ามกรง 

 3. กล่ินจากบีเวอร์ เป็นกล่ิน Castoreum ซ่ึงเป็นส่ิงขบัถ่ายจากกระเปาะรูปทรงรีระหวา่งทวารหนกั และ
อวยัวะสืบพนัธ์ุ แรกๆ จะมีกล่ินไม่หอมแต่เม่ือเวลาผา่นไป กระบวนการทางเคมีจะเปล่ียนให้กล่ินหอมทนนาน 
ขบวนการน้ีก็เช่นเดียวกบัอ าพนัซ่ึงตอ้งใชเ้วลาเปล่ียนใหก้ล่ินหอมข้ึน 

 4. กล่ินจากกวาง (Musk deer, Moschusmos-chiferus) ซ่ึง Musk เป็นผงไขมนัแข็ง สีคล ้าอยูใ่นกระเปาะ
ท่ีเป็นถุงหนงั จะไดม้าดว้ยการฆ่ากวางแลว้ผา่เอาออกมา จึงมีราคาแพง 
 
น า้มันหอมระเหยทีส่กดัได้จากพชืธรรมชาติปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดล้อม 

ประวติัศาสตร์ของการสกดักล่ินหอมจากพืชธรรมชาติ มีมากกวา่ 6,000 ปี ดงันั้นวิวฒันาการท่ีใชใ้นการ
ไดม้าซ่ึงกล่ิน จึงมีหลากหลาย ตามแต่ยคุสมยั ตั้งแต่วธีิท่ีง่ายท่ีสุดถึงยากท่ีสุด อาทิ 

 1. เปลวไฟยา่งท่อนไม ้จนท าใหไ้มค้ายน ้ามนัออกมา ทีละหยด แลว้น าน ้ามนัหอมไปใช ้
 2. ตม้ดว้ยความร้อน น าดอกไมล้งตม้กบัน ้ ามนั จนถึงระดบัความร้อนท่ีน ้ ามนัในดอกไมค้ายตวัออกมา 

แลว้น าไขน ้ามนัหอม (ปอมเมด-POMADE-น ้ามนัหอมเขม้ขน้) ท่ีไดม้าไปทิ้งไวใ้ห้เยน็เพื่อน าไปเก็บไวใ้ชต่้อไป 
แต่วิธีน้ีใช้ไดก้บัดอกไมท่ี้มีกลีบแข็งแรงและทนทาน เช่น กุหลาบ และกระดงังา ส่วนดอกไมท่ี้บอบบางเช่น 
มะลิ ใชว้ธีิน้ีไม่ไดจ้ะท าใหก้ล่ินเหมน็เขียว 

3. หีบ คลา้ยกบัการหีบออ้ย ส่วนมากจะใชก้บัไมใ้บ ก่ิง กา้น ล าตน้ ส่วนท่ีไดม้าคือน ้ าเล้ียง (ซ่ึงจะนอน
กน้) และน ้ามนัหอม (ซ่ึงจะลอยอยูส่่วนบน) เม่ือไดน้ ้ามนัหอมมาก็ชอ้นข้ึนมาใชไ้ดเ้ลย 

4. กลัน่ แพทยช์าวอาหรับ ช่ือ อวเิซนา เป็นผูค้น้พบวธีิกลัน่น้ี ซ่ึงใชห้ลกัง่าย ๆ โดยการตม้ดอกไม ้ใบไม ้
แลว้ปล่อยให้ไอน ้ า พากล่ินหอมลอยไปปะทะความเยน็ ในฉับพลนัไอน ้ าร้อนนั้นจะควบแน่นเป็นหยดน ้ ามนั
หอมระเหย วธีิน้ีเป็นท่ีนิยมและแพร่กระจายไปทัว่ยโุรป จนท าให้มีวิวฒันาการ การสกดัเกิดข้ึนอีกหลายวิธี และ



 

 

วิธีกลัน่น้ีก็ยงันิยมใช้กนัจนถึงปัจจุบนัน้ี แต่เคร่ืองกลัน่มีความทนัสมยัข้ึนเพราะจะมีท่อแยกน ้ ามนัหอมระเหย 
และน ้าออกจากกนั 

5. การสกดัดว้ยการดูดซึมดว้ยความเยน็ โดยใช้ไขววับริสุทธ์ิ ฉาบบนแผ่นกระจกใสแลว้โรยดอกไม้
หอมให้ทัว่ กล่ินหอมจะถูกไขววัซ่ึงเยน็กวา่ดูดซับน ้ าหอมเอาไว ้แลว้จึงน าไขววั ไปแยกกล่ินหอมอีกทีหน่ึง วิธี
ดูดซบักล่ินดว้ยไขมนัน้ี เป็นวธีิการท่ีพฒันามาจากอียปิตโ์บราณ ซ่ึงนิยมแช่ดอกไมห้อม ในไขววั-แกะ-ห่าน เพื่อ
น ามาใชแ้ต่งผม วธีิการท าน ้าหอมท่ีเรียกวา่ อองเฟลอราจ (Enfleurage) ก็มีววิฒันาการมาจากการสกดัน้ีเช่นกนั 

6. การสกดัดว้ยวิธีแช่ดอกไมล้งในสารละลายท่ีระเหยเร็วมาก สารท าละลายท่ีใชคื้อ แอลกอฮอล์ อาซี
โตน เฮกเซน อีเทอร์ ซ่ึงตอ้งข้ึนอยู่กบัดอกไมแ้ต่ละชนิดว่า ตอ้งใช้ตวัท าละลายชนิดไหน ใช้อุณหภูมิเท่าใด 
ขั้นตอนท่ีเขา้ใจง่ายๆ คือ เรียงดอกไมล้งในถงั ไม่ให้แน่นเกินไป เม่ือใส่สารละลายลงไปก็จะไดท้  าปฏิกิริยาได้
อยา่งทัว่ถึง 

 
น า้มันหอมระเหยกลิน่โมก 
 โมกเป็นพรรณไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ล าตน้มีความสูงประมาณ 5-12 เมตร ผิวเปลือกสีน ้ าตาลด า ล าตน้
กลมเรียบมีจุดเล็ก ๆ สีขาวประทัว่ตน้ แตกก่ิงกา้นสาขาออกรอบล าตน้ไม่เป็นระเบียบใบเป็นใบเดียวออกเรียงกนั
เป็นคู่ตามกา้นใบลกัษณะใบ เป็นรูปไข่ รี ปลายใบมนแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เน้ือใบบางสีเขียว ขนาด
ใบกวา้งประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ อยู่ตามปลายก่ิง ช่อหน่ึงมี
ดอก 4-8 ดอก ลกัษณะดอกจะคว  ่าหน้าลงสู่พื้นดินมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวกล่ินหอม ดอกบานเต็มท่ีมีขนาด
ประมาณ 2 เซนติเมตร ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกจะออกมาเป็นคู่ ลกัษณะโคง้งอเขา้หากนั ภายในมีข้ีเรียงอยู่
จ  านวนมาก ขนาดความยาวของฝักประมาณ 10-15 เซนติเมตร   

น ้ ามนัหอมระเหยกล่ินโมก กล่ินหอมหวาน เยน็ระร่ืน ท่ีส่ือถึงเสน่ห์ให้ความรู้สึกผ่อนคลายจากการ
ท างานและคลายความกงัวล ใหค้วามสดช่ืนไดอ้ยา่งดี หอมเป็นเอกลกัษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.4 แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
ธนาคารกสิกรไทย  ( 2012 ) ไดก้ล่าวว่า  ช่วง 3-5 ปีท่ีผา่นมามีการยอมรับเร่ืองภาวะโลกร้อนมากข้ึน 

ทุกๆ หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ทัว่โลกต่างต่ืนตวัร่วมรณรงคห์าทางป้องกนัและบรรเทาปัญหาน้ี ขณะเดียวกนั 
ก็เกิดกระแสนิยมเร่ืองผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Products) อนัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้น
วตัถุดิบ และวิธีการท่ีท าให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  ลูกบอลซักผา้เพื่อโลกสีเขียว 
ประกอบดว้ยเมด็เซรามิกท่ีมีคุณสมบติัสร้างความเป็นด่าง ลดแรงตึงผิวของน ้ าให้น ้ ามีความ เคล่ือนไหวไดอิ้สระ
มากข้ึน ช่วยซอกซอนสลายคราบสกปรก และฆ่าเช้ือแบคทีเรียออกจากเน้ือผา้ไดเ้ร็ว ท าใหผ้า้สะอาดหมดจดไม่มี
กล่ินอบัช้ืน และยงัท าใหเ้ส้ือผา้นุ่มไดอี้กดว้ย ท่ีส าคญัจากผลการวิจยัของ SGS Lab Test Data in Singapore 2009 
พิสูจน์วา่ประสิทธิภาพของสาร Nano Silver ในโซ พาวเวอร์ บอล มินิ สามารถขจดัเช้ือแบคทีเรียไดถึ้ง 99.9% 
พร้อมทั้งช่วยขจดัเช้ือโรคท่ีสะสมในเคร่ืองซักผา้ไปในเวลาเดียวกนัดว้ย ซ่ึงนวตักรรมนาโนเทคโนโลยีไบโอ
เซรามิกบอลไดรั้บการพฒันาจากสถาบนั Biocera Co., Ltd. ท่ีประเทศเกาหลี อนัเป็นเจา้ของสิทธิบตัรส าหรับ
สูตรและการ ผลิตลูกบอลซกัผา้แบบเซรามิกของแท ้ไดรั้บรองโดย NSF วา่ปลอดภยัรายแรกของโลก เหมาะกบั
การซกัผา้ของเด็ก และถนอมชุดของสตรี นอกจากน้ี โซ พาวเวอร์ บอล มินิ ยงัสร้างคุม้ค่ากวา่การใชผ้งซกัฟอก 
โดยบอลเพียง 1 ลูก สามารถใชซ้กัผา้ได ้มากกวา่ 350 คร้ัง พร้อมทั้งยงัช่วยประหยดัน ้าและไฟฟ้าในการซกัผา้ได้
ถึง 90% ในเวลา 1-2 ปี อีกทั้งน ้ าท่ีปล่อยมาจากการซักผา้ก็ไม่มีสารหรือส่ิงท่ีก่อให้เกิดมลภาวะต่อคูคลองและ
แหล่งน ้าต่างๆ เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนไดอี้ก  ( Siamturakij.com ) 

นางสาวญาณิศา ดว้งค าจนัทร์และคณะ ( 2017) ท าการวิจยัเร่ือง  น ้ ายาซักผา้จากเปลือกทุเรียนโดยน า
เปลือกทุเรียนมาแปรรูปเป็น “น ้ ายาซกัฟอก” ส าหรับใชซ้กัลา้งท่ีผลิตข้ึนมาใชแ้ทนสบู่ มีสารลดแรงตึงผิวชนิด
สังเคราะห์และชนิดธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลกั เป็นเกลือโซเดียมซลัโฟเนตของไฮโดรคาร์บอน ส าหรับใช้
ซักผา้ ครอบคลุมถึงลักษณะเป็นผงเม็ดเล็กๆ หรือเกล็ดอดัข้ึนรูปก่ึงแข็งก่ึงเหลว แท่ง หรือลกัษณะอ่ืนๆได้
ผลการวิจยัว่าเม่ือทดลองน าเปลือกทุเรียนหมอนทองมาผ่านกระบวนการต่างๆ จนถึงกระบวนการผลิตน ้ ายา
ซกัฟอกและทดลองใชจ้ริงโดยผูใ้ชใ้นชุมชน ผลการทดสอบพบวา่ ประสิทธิภาพการขจดัคราบของน ้ ายาซกัฟอก
จากเปลือกทุเรียนน้ี สามารถขจดัคราบส่ิงสกปรก เช่น เหง่ือ โคลน ลิปสติก และคราบกาแฟบนเส้ือผา้ไดดี้กว่า 
ถา้วดักนัตวัต่อตวัเปรียบเทียบกบัน ้ายาซกัฟอกท่ีใชส่้วนผสมแบบเดียวกนั แต่ใชส้าร CMC ท่ีมาจากทอ้งตลาด  
( www.prachachat.net ) 



 

 

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 

 
รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ของโรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com  
 

ช่ือ  :  โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร 
: (EASTIN GRAND HOTEL SATHORN)  

สถานท่ีตั้ง :  33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์ :  02 210 8100 
Fax :  02 210 8399 
Website  :  www.eastinhotelsresidences.com 

 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีโรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร  
ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com

http://www.eastinhotelsresidences.com/


 

 

 

ข้อมูลโรงแรม อสิติน แกรนด์ สาทร 
โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร เป็นโรงแรมระดบั 4.5 ดาว เปิดเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555 

เจ้าของโรงแรม คือ คุณคีรี กาญจนพาสน์เจ้าของเดียวกับบริษทับีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากัด 
(มหาชน) เป็นโรงแรมภายใตก้ารบริหารของ Absolute Hotel Services ซ่ึงดูแลและบริหารโรงแรม
ภายใตแ้บรนด์ Eastin Hotel & Residences และ U Hotel & Resorts และให้ Mr. John Westoby เป็น
ผูดู้แลและบริหารโรงแรมหรูหราชั้นน าแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ ให้บริการห้องพกัระดบัดีลกัซ์ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง  
 โดยเครือในโรงแรมมีดงัน้ี 
 -  อิสติน อีซ่ี พทัยา 

-  อิสติน แกรนดโ์ฮเทลไซง่อน  
-  อิสติน มกักะสัน กรุงเทพฯ  
-  อิสติน ติน โฮเทลเชียงใหม่  
-  อีสติน ยามาโฮเทล ภูเก็ต  
-  อีสติน อีซ่ี สยามพิมาน  
-  อีสติน อีซ่ี ป่าตอง ภูเก็ต  
-  อีสติน อีซ่ี จีทีซี ฮานอย  

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการให้บริการหลกัขององค์กร 

ใหบ้ริการห้องพกั 390 ห้อง ดว้ยรูปแบบการตกแต่งอยา่งทนัสมยัและเฟอร์นิเจอร์ท่ีตกแต่ง

อยา่งหรูหราพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ท่ีจะท าให้การมาพกัผอ่นของท่านเต็ม

ไปด้วยความสุขท่ีหาจากท่ีไหนไม่ได ้ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยมเพื่อมอบความสะดวกสบาย

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), ห้องปลอดบุหร่ี, เคร่ืองปรับอากาศ, 

บริการโทรปลุก, โต๊ะเขียนหนงัสือ ส่ิงนนัทนาการในโรงแรม รวมถึง ห้องฟิตเนส , สระว่ายน ้ า, 

ห้องอาหาร Executive Lounge , ห้องจดัเล้ียง, ห้องอาหารChef man, ห้องอาหารLuce, ห้องอาหาร 

The Glass House 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรม อสีติน แกรนด์ สาทร มีดังนี้ 

-  รูมเซอร์วสิ ตลอด 24 ชัว่โมง 
- หอ้งจดัเล้ียงและหอ้งประชุม 
-  สระวา่ยน ้า 
-  ศูนยอ์อกก าลงักาย  
-  บริการผูช่้วยส่วนตวั  
-  ตูนิ้รภยั  
-  บริการซกัรีดและ ซกัแหง้  
-  บริการรถลีมูซีน  
-  พสัดุและการบริการ  
-  บริการแพทยท์างโทรศพัท ์( 24 ชัว่โมง)  
-  บริการพี่เล้ียงเด็กและทารกเปล  
-  ท่ีจอดรถกวา่ 200 คนั 

 
3.2.1 ลกัษณะของห้องพกั จ านวนห้องพกั 390 ห้อง 

-  Superior sky rooms  จ านวน  302 หอ้ง 
-  Exclusive Superior sky rooms จ านวน   55  หอ้ง 
-  Premium deluxe rooms  จ านวน   8  หอ้ง 

 -  Executive Deluxe rooms จ านวน  22  หอ้ง 
-  Junior Suite rooms  จ านวน  3  หอ้ง
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3.3 รูปแบบการจัดการและการบริหารงานขององค์กร โรงแรม อสีติน แกรนด์ สาทร 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
รูปท่ี 3.3 Organization Chart โรงแรม อิสติน แกรนด ์สาทร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562)



 

 

 

3.3.1 ลกัษณะของแต่ละห้องพกั 
ห้อง Superior Sky Rooms 
 

 
รูปท่ี 3.4 Superior Sky Rooms 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

ห้องซูพเีรียร์ สกาย (Superior Sky Rooms) เป็นห้องพกัขนาด 32 ตารางเมตร ห้องพกัตั้งอยูช่ั้น

บนสุด เพื่อใหม้องเห็นววิของเมืองกรุงเทพท่ีสวยงามไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 
ห้อง Executive Superior Sky Rooms 
 

 
รูปท่ี 3.5 Executive Superior Sky Rooms 
ท่ีมา :http://eastingrandhotelsathorn.com 

 
ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ ซูพีเรียร์ สกาย (Executive Superior Sky Rooms) ขนาดห้อง 32 ตาราง

เมตร สิทธิพิเศษ สามารถเขา้ใช้บริการท่ีเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ รับประทานอาหารเชา้ท่ีเลานจ ์ตั้งแต่เวลา 
17.30 น. - 19.30 น. 
 

http://eastingrandhotelsathorn.com/
http://eastingrandhotelsathorn.com/


 

 

 

ห้อง Executive Deluxe Rooms 
 

 
รูปท่ี 3.6 Executive Deluxe Rooms 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

ห้องเอก็เซ็กคิวทฟี ดีลกัซ์ (Executive Deluxe Rooms) ขนาดหอ้ง 45 ตารางเมตรสิทธิ

พิเศษ สามารถเขา้ใชบ้ริการท่ีเอก็เซ็กคิวทีฟเลานจ ์รับประทานอาหารเชา้ท่ีเลานจ ์ตั้งแต่เวลา 17.30 น. - 

19.30 น. และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ห้อง Premium deluxe rooms 
 

 
รูปท่ี 3.7 Premium deluxe rooms 

ท่ีมา  :http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

ห้องพรีเมี่ยม ดีลกัซ์  (Premium deluxe rooms) เป็นห้องพกัขนาด48ตารางเมตรตั้งอยูท่ี่หวัมุม
ของชั้นเพื่อความเป็นส่วนตวัท่ีสมบูรณ์และประกอบด้วยห้องขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกสบายท่ี
เพิ่มข้ึนพร้อมวิวทิวทศัน์อนังดงามของกรุงเทพฯ มีเคร่ืองปรับอากาศควบคุมไดเ้อง ห้องน ้ าพร้อมอ่าง
อาบน ้ าและสิทธิพิเศษ Executive Lounge เต็มรูปแบบรวมถึงบริการอาหารเช้าในเลานจ์ฟรี ห้องน้ี
สามารถรองรับผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2 คนและเด็ก 1 คนในเตียงท่ีจดัไวใ้ห ้สามารถเพิ่มเตียงเสริมได ้

http://eastingrandhotelsathorn.com/
http://eastingrandhotelsathorn.com/


 

 

 

ห้อง Junior Suite Rooms 

 
รูปท่ี 3.8 Junior Suite Rooms 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

ห้องจูเนียร์สวที (Junior Suite Rooms ) ขนาดหอ้ง 78 ตารางเมตร ตั้งอยูท่ี่มุมของชั้นเพื่อความ
เป็นส่วนตวัสูงสุดและประกอบดว้ยหอ้งนัง่เล่นและห้องนอนแยกต่างหากเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด
มีเคร่ืองปรับอากาศควบคุมไดเ้องทีวีจอแอลซีดีพร้อมช่องสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศห้องน ้ าพร้อม
อ่างอาบน ้ าและสิทธิพิเศษ Executive Lounge เต็มรูปแบบรวมถึงบริการอาหารเช้าในเลานจ์ฟรี อีก
มากมาย สิทธิประโยชน์พิเศษ ห้องน้ีสามารถรองรับผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2 คนและเด็ก 1 คนในเตียงท่ีจดัไว้
ให ้
Kids Club (Play Room)  
 

 
รูปท่ี 3.9 Kids Club 

ท่ีมา: www.eastinhotelsresidences.com 
 

อยูท่ี่ชั้น 15 ของโรงแรมเป็นหอ้งสาหรับเด็กท่ีมีทั้งเคร่ืองเล่นเกมส์การ์ตูนชุดวาดเขียนและของ
เล่นมากมายไวต้อ้นรับเด็กๆท่ีมาพกัในโรงแรม Play Room เปิดใหบ้ริการ 10.00 ถึง 19.00 น. 
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ห้องอาหาร Blunos 
 

 
รูปท่ี 3.10 หอ้งอาหาร Blunos 

ท่ีมา :http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

เมนูทางร้านเป็นสไตล์ Classic Comfort Food อาหารทานง่าย สบาย ๆ เหมาะกบัการแบ่งกนั
ทานหลายคน  Blunosเป็นร้านอาหารท่ีใช้ช่ือตาม Chef MartinBlunos เชฟชาวองักฤษช่ือดงัจากการ
ไดรั้บมิชลินสตาร์ถึงสองดวงท่ีประเทศองักฤษ  Blunos ตั้งอยู่บนชั้น 14 เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 
24.00 น. ทุกวนั และอาหารตามสั่งจะ เปิดให้บริการเวลา 11.00 - 24.00 น. ทุกวนั (สั่งซ้ือคร้ังสุดทา้ย 
23.30 น.) 

 
ห้องอาหาร The Glass House 
 

 
รูปท่ี 3.11 หอ้งอาหาร The Glass House 
ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 

 
ห้องอาหาร The Glass House บริการอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ตแ์นวนานาชาติ มีบริการทั้งอาหาร

ไทย อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่น อาหารอิตาเลียน ของหวาน และเคร่ืองด่ืมตั้งอยูบ่นชั้น 5 ของโรงแรม 
เปิดใหบ้ริการเวลา  06.00 - 22.00 น.  
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ห้องอาหาร Swizzles 
 

 
รูปท่ี 3.12 หอ้งอาหาร Swizzles 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

Swizzles เป็น Lobby Bar ของโรงแรม ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมโดยมี ชา, กาแฟ, คอกเทล, เคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอล์ และ ขนมหรือเบเกอร่ีให้เลือกสั่งได้ตามใจชอบ Swizzles ตั้ งอยู่ติดกับล็อบบ้ีของ
โรงแรมและ เปิดใหบ้ริการเวลา 10.00 น. - 24.00 น. 
 
ห้องอาหาร Chef Man 
 

 
รูปท่ี 3.13 หอ้งอาหาร Chef Man 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
  

ร้านอาหาร Chef Man Chinese เป็นร้านท่ีน าเสนออาหารจีนกวางตุง้แท้ๆ  อาหารพิเศษประจ า
จงัหวดัเมนูต่ิมช าท่ีสร้างสรรค์และชุดน ้ าชาคุณภาพเยี่ยมในบรรยากาศผ่อนคลาย ตั้งอยู่บนชั้น 3 โดย
เวลาใหบ้ริการ คือ อาหารกลางวนั 11.00 - 14.30 น. และอาหารเยน็เวลา 18.00 น. - 22.00 น. 
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ห้องอาหาร LUCE  
 

 
รูปท่ี 3.14 หอ้งอาหาร LUCE 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

LUCE เป็นห้องอาหารอิตาเลียนมีสไตล์และมีชีวิตชีวาด้วยอาหารอิตาเลียนแทด้ั้ งเดิมและ
อาหารทะเลสดใหม่เสิร์ฟพร้อมไวน์ชั้นเลิศจาก Frescobaldi อยูท่ี่ชั้น 14 ของโรงแรมติดกบัสระวา่ยน ้ า 
บรรยากาศดีท าใหผ้อ่นคลายเปิดใหบ้ริการ 2 เวลาคือ 12.00 ถึง 14.30 น. และ 18.00 ถึง 22.30 น. 
 
เอก็เซ็กคิวทฟีเลานจ์ (Executive Lounge)  
 

 
รูปท่ี 3.15 เอก็เซ็กคิวทีฟเลานจ ์(Executive Lounge) 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

เอก็เซ็กคิวทีฟเลานจ ์ใหบ้ริการอาหารและเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองด่ืมชา, กาแฟเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์และขนมขบเค้ียวตลอดทั้งวนัและให้บริการส าหรับแขกท่ีจองห้องพกัในระดบั Executive 
หรือแขกท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษเท่านั้น  เอ็กเซ็กคิวทีฟ เลานจ ์อยู่ท่ีชั้น 32 ของโรงแรมสามารถมองเห็นวิว
กรุงเทพฯและถนนสาทรโดยรอบโรงแรมได้ เปิดให้บริการตลอดทั้งวนัตั้งแต่ 06.00 ถึง 22.00 น.
ส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะเปิดใหบ้ริการเวลา 17.30 ถึง 19.30 น. 
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Luce Pool Bar 
 

 

รูปท่ี 3.16 ลูเช่พลูบาร์ ( Luce Pool Bar ) 
ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 

 
อยูท่ี่ชั้น 14 ของโรงแรมติดกบัสระวา่ยน ้าบรรยากาศสบายเหมาะแก่การผกัผอ่นเม่ือลูกคา้มาใช้

บริการสระวา่ยน ้าก็สามารถสั่งเคร่ืองด่ืมและของทานเล่นไดมี้บริการเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และไม่มี
แอลกอฮอลแ์ละนา้ผลไมลู้กคา้ท่ีมาพกัในโรงแรมส่วนมากจะมาใชบ้ริการพูลบาร์แห่งน้ีเป็นจ านวนมาก
เปิดใหบ้ริการเวลา 09.00 ถึง 01.00 น. 
 
ลอ็บบีโ้รงแรม 

 
รูปท่ี 3.17 ล็อบบ้ีโรงแรม 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

อยู่ท่ีชั้ น 1 บริเวณชั้ นล่างสุดของโรงแรมการตกแต่งสวยงามหรูหราบริเวณล็อบบ้ีจะมี
เคาน์เตอร์เช็คอินส าหรับติดต่อจองหอ้งพกัและเคาน์เตอร์ Concierge ไวค้อยให้บริการลูกคา้ชาวต่างชาติ
ท่ีมาใชบ้ริการในโรงแรมและจะมีโซฟาชุดจดัไวเ้พื่อรองรับลูกคา้เพื่อนัง่ผกัผ่อนหรือพบปะเจรจาทาง
ธุรกิจ 
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สระว่ายน า้ของโรงแรม 

 
รูปท่ี 3.18 สระวา่ยน ้าของโรงแรม 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 
สระวา่ยน ้ าจะอยูท่ี่ชั้น 14 บรรยากาศดีร่มเยน็สบายเหมาะแก่การผกัผอ่นสระว่ายน ้ ามีทั้งสระ

ส าหรับเด็กและสระส าหรับผูใ้หญ่สระวา่ยน ้าเปิดใหบ้ริการ 06.00 ถึง 22.00 น.  
 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Centre) 
 

 
รูปท่ี 3.19 ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์อยูท่ี่ชั้น 14 อยูใ่กลก้บัสระวา่ยน ้ ามีเคร่ืองออกก าลงักายหลายชนิดท่ีทนัสมยั
มากมายและเพียงพอส าหรับแขกท่ีเขา้ใช้บริการแขกท่ีเขา้พกัจะมาใช้บริการฟิตเนสและสระว่ายน้า
ตลอดทั้งวนัโดยการเขา้ใชบ้ริการเพียงแค่บอกช่ือและหมายเลยห้องของคุณกบัพนกังานท่ีดูแลฟิตเนสก็
สามารถเขา้ใชบ้ริการฟิตเนสไดต้ลอดทั้งวนัฟิตเนสเปิดใหบ้ริการ 06.00 ถึง 22.00 น. 
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ห้องประชุมและจัดเลีย้ง 
1. ห้องสุรศักดิ์บอลรูม 

 
รูปท่ี 3.20 หอ้งสุรศกัด์ิบอลรูม 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

อยูท่ี่ชั้น 11 ห้องจดัเล้ียงขนาด 612 ตารางเมตรเป็นห้องจดัเล้ียงท่ีไดรั้บการออกแบบตกแต่ง
อยา่งหรูหราโอ่โถงสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมงานไดถึ้ง 600 ท่านโดดเด่นดว้ยผนงักระจกจากเพดานจรด
พื้นเพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติพร้อมชมวิวเมืองกรุงเทพไดแ้บบพาโนรามาเหมาสาหรับจดังานแต่งงาน
และงานเล้ียงขนาดใหญ่ 

 
2. ห้องสุรศักดิ์ 1, 2  

 
รูปท่ี 3.21 หอ้งสุรศกัด์ิ 1,2 

ท่ีมา :http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

ห้องจดัเล้ียงน้ีอยูท่ี่ชั้น 11 เหมาะส าหรับงานจดัเล้ียงและงานประชุมห้องสุรศกัด์ิ 1 มีขนาด 416 
ตารางเมตรสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมงานได ้ 400 ท่านห้องสุรศกัด์ิ 2 มีขนาด 98 ตารางเมตรสามารถ
รองรับผูเ้ขา้ร่วมงานได ้ 100 ท่านทั้งสองห้องน้ีสามารถเปิดถึงกนัไดแ้ละจะทาให้ห้องมีขนาดใหญ่ข้ึน
และรองรับแขกไดม้ากข้ึนเป็น 500 ท่าน  
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3. ห้องราชด าริ, ศาลาแดง, ช่องนนทรี 
 

 
รูปท่ี 3.22 หอ้งราชด าริ, ศาลาแดง, ช่องนนทรี 
ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 

 
หอ้งจดัเล้ียงทั้ง 3 หอ้งน้ีอยูท่ี่ชั้น 12 มีขนาด 96.6 ตารางเมตรสามารถรองรับแขกได ้100 ท่านเหมาะ

สาหรับจดังานเล้ียงและงานประชุมขนาดกลาง 
 
4. ห้องสาทร, สยาม 

 

 
รูปท่ี 3.23 หอ้งสาทร, สยาม 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 
ห้องจดัเล้ียงทั้ง 2 ห้องน้ีอยูท่ี่ชั้น 12 มีขนาด 30.72 ตารางเมตรสามารถรองรับแขกได้ 10 – 12 

ท่านเป็นหอ้งขนาดเล็กเหมาะสาหรับจดัเป็นหอ้งประชุม 
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5. ห้องวุฒากาศ, โพธ์ินิมิตร, วงเวยีนใหญ่ 
 

 
รูปท่ี 3.24 หอ้งวฒุากาศ, โพธ์ินิมิตร, วงเวยีนใหญ่ 

ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 
 

ห้องจดัเล้ียงทั้ง 3 ห้องน้ีอยูท่ี่ชั้น 33 มีขนาด 47.6 ตารางเมตรเป็นห้องจดัเล้ียงขนาดเล็กตกแต่ง
อยา่งหรูหรารองรับแขกได ้ 25 ท่านเหมาะส าหรับงานจดัเล้ียงขนาดเล็กพบปะสังสรรคห์รือการเจรจา
ทางธุรกิจท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั 

 
6. ห้องกรุงธนบุรี 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.25 หอ้งกรุงธนบุรี 
ท่ีมา : http://eastingrandhotelsathorn.com 

 
ห้องกรุงธนบุรีอยูท่ี่ชั้น 33 มีขนาด 115.6 ตารางเมตรสามารถรองรับแขกสูงสุดได้ 80 ท่าน

เน่ืองจากเป็นหอ้งจดัเล้ียงท่ีอยูช่ั้นบนสุดของโรงแรมทาให้สามารถมองเห็นวิวโดยรอบไดแ้บบพาโนรา
มาเหมาะสาหรับงานจดัเล้ียงขนาดกลางและตอ้งการความเป็นส่วนตวั 
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สกายเลานจ์ (Sky Lounge)  
 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.26 สกายเลานจ ์
ท่ีมา :http://eastingrandhotelsathorn.com 

 
อยู่ท่ีชั้น 33 เป็นชั้นบนสุดของโรงแรมมีการตกแต่งดว้ยไมโ้อ๊คสีดาคลาสสิกรวมถึงมีบาร์

ส่วนตวัพร้อมวิวกรุงเทพฯแบบพาโนรามาเหมาะสาหรับนดัพบปะสังสรรคแ์ละพูดคุยธุรกิจท่ีตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวัมีบริการเคร่ืองด่ืมและคอ็กเทล 
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3.4 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 
รูปท่ี 3.27 ต าแหน่งงาน นางสาวนิชา แกว้มี 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 
ช่ือผูป้ฏิบติังาน   : นางสาวนิชา แกว้มี 
แผนก     : แม่บา้น (Housekeeper) 
ต าแหน่งงาน   : Room Attendant 
ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจ  : ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย/ หัวข้อการเรียนรู้ 

- Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บา้น ติดต่อประสานงานทุกอยา่งในแผนกแม่บา้น) เรียนรู้การ
ดูสถานะของหอ้งพกั, โพสรายการมินิบาร์ท่ีแขกทานในหอ้งพกัให ้front office  

- Room  Attendant (ดูแลท าความสะอาดห้องพกัแขก) เรียนรู้ขั้นตอนการท าความสะอาด
หอ้งพกั รวมไปถึงน ้ายาต่างๆท่ีใชใ้นการท าความสะอาด 

- Public Area Attendant (ดูแลท าความสะอาดทัว่ไป ภายในโรงแรม ยกเวน้ห้องพกัแขก) 
เรียนรู้การท าความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะ เช่น ล็อบบ้ีของโรงแรม  หนา้โรงแรม  

- Florist Attendant (จดัดอกไมใ้ห้ห้องพกัแขก และงานต่างๆของโรงแรม) เรียนรู้การจดั
ดอกไมท่ี้ตอ้งน าไปใชใ้นหอ้งพกัแขก หอ้งประชุมต่างๆ 

- Laundry Attendant (ซกัรีด เคร่ืองแบบของพนกังานและเส้ือผา้ของแขก) เรียนรู้การคดั แยก
ผา้  ซกัผา้ และป๊ัมผา้ท่ีเป็นชุดพนกังานและผา้แขกท่ีส่งซกั เรียนรู้การส่งผา้กลบัคืนแขก 

- Uniform & Linen Attendant (ดูแลเคร่ืองแบบพนกังาน) จดัเรียงให้เขา้ท่ี ตรวจเช็คชุด หาก
ช ารุดตอ้งซ่อมแซมทนัที  



 

 

 

 
รูปท่ี 3.28 ต  าแหน่งงาน นางสาวจุฑามาศ ปะลาโพธ์ิ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน   : นางสาวจุฑามาศ ปะลาโพธ์ิ 
แผนก     : แม่บา้น (Housekeeper) 
ต าแหน่งงาน   : Room Attendant 
ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจ  : ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย/ หัวข้อการเรียนรู้ 

- Room  Attendant (ดูแลท าความสะอาดห้องพกัแขก) เรียนรู้ขั้นตอนการท าความสะอาด
หอ้งพกั รวมไปถึงน ้ายาต่างๆท่ีใชใ้นการท าความสะอาด 

- Public Area Attendant (ดูแลท าความสะอาดทัว่ไป ภายในโรงแรม ยกเวน้ห้องพกัแขก) 
เรียนรู้การท าความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะ เช่น ล็อบบ้ีของโรงแรม หนา้โรงแรม  

- Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บา้น ติดต่อประสานงานทุกอยา่งในแผนกแม่บา้น) เรียนรู้การ
ดูสถานะของหอ้งพกั ,โพสรายการมินิบาร์ท่ีแขกทานในหอ้งพกัใหแ้ก่แผนก front office    

- Uniform & Linen Attendant (ดูแลเคร่ืองแบบพนกังาน) จดัเรียงให้เขา้ท่ี ตรวจเช็คชุด หาก
ช ารุดตอ้งซ่อมแซมทนัที  

- Florist Attendant (จดัดอกไมใ้ห้ห้องพกัแขก และงานต่างๆของโรงแรม) เรียนรู้การจดั
ดอกไมท่ี้ตอ้งน าไปใชใ้นหอ้งพกัแขก ,หอ้งประชุม และงานต่างๆ 

- Laundry Attendant (ซกัรีด เคร่ืองแบบของพนกังานและเส้ือผา้ของแขก) เรียนรู้การคดั แยก
ผา้ ซกัผา้ และป๊ัมผา้ท่ีเป็นชุดพนกังานและผา้แขกท่ีส่งซกั เรียนรู้การส่งผา้กลบัคืนแขก 

 
 



 

 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 

 
รูปท่ี 3.29 ช่ือและต าแหน่งพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา  : นายสุริยนั แสงชาติ 
ต าแหน่ง    :  Senior  Floor  Supervisor 

 
3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.6.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 
คณะผูจ้ดัท า ปฏิบติังานและศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและขอ้มูล

การด าเนินงานประสบการณ์จากการท างานจริงท่ีเกิดจากการปฏิบติังานรวบรวมผลและศึกษาหาขอ้มูล
โดยน ามาท าเป็นหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา 

3.6.2 วเิคราะห์ระบบงาน 
หลงัจากคณะผูจ้ดัท าวิเคราะห์ออกมาไดแ้ลว้วา่จะท าโครงงานในรูปใดจึงเร่ิมการหาขอ้มูลการ

ท าโครงงานและเขียนหวัขอ้โครงงานเพื่อเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า
และร่างเอกสารโครงงานใหก้บัโครงการสหกิจศึกษา 

3.6.3 ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล 
คณะผูจ้ดัท าได้มีการปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาถึงหัวข้อโครงงานท่ีก าหนดข้ึนเพื่อหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา 
 



 

 

 

3.6.4 ออกแบบระบบงาน 
คณะผูจ้ ัดท าวางแผนออกแบบระบบงาน ทดลองปฏิบติังานโครงงานออกมาหลากหลาย

รูปแบบแลว้น ามาพิจารณาในการท าโครงงานและรวบรวมขอ้มูลวิธีการแกไ้ขปัญหาจากค าแนะน าจาก
พนกังานพี่เล้ียงและคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

3.6.5 จดัท าหรือพฒันาระบบ 
คณะผูจ้ดัท าโครงงานไดน้ าผลิตภณัฑไ์ปใหพ้นกังานแผนกแม่บา้นไดท้ดลองใชง้านและท าการ

สัมภาษณ์ หลงัจากนั้นวางแผนและวิเคราะห์ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลแบบการหาค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
คณะผูจ้ดัท าไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์เรียบเรียงเน้ือหา 

3.6.6 ทดลองและผลสรุป 
คณะผูจ้ดัท าจดัท าโครงงานแลว้น าผลท่ีไดม้าเรียบเรียงเพื่อน าผลท่ีไดม้าสรุป วิเคราะห์ขอ้มูล

และปัญหาต่างๆในการปฏิบติังาน เพื่อน ามาปรับใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
3.6.7 จดัท าเอกสาร 
คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท ารูปเล่มโครงงานใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแกไ้ข 

 3.6.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
คณะผูจ้ดัท าเร่ิมด าเนินการโครงงานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 
ตารางที ่3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
พ.ค. 62 

 

 
มิ.ย.62 

 
ก.ค.62 

 
ส.ค.62 

1. ศึกษา/นิยามปัญหาท่ีจะท าโครงงาน     
2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง     
3. ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน     
4. รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน     
5. วเิคราะห์ขอ้มูล     
6. ทดสอบโครงงาน     
7. สรุปและจดัท าโครงงาน     



 

 

 

3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
-   ระยะเวลาในการปฏิบติังานเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562  
-   ช่วงเวลาท างานคือ 08.00 ถึง 18.00 น. 
-   ปฏิบติังาน 5 วนั/สัปดาห์ 
-   มีวนัหยดุ 2 วนั/สัปดาห์ 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ฮาร์ดแวร์  

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
 กลอ้งถ่ายรูป 
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

      ซอฟต์แวร์ 
 โปรแกรม Microsoft Word 
 โปรแกรม PSPP     

 



 

 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
จากท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ในส่วนของ

แผนกแม่บา้น จึงท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการท างานของฝ่ายต่างๆในแผนกและไดท้ราบ
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากทางแผนกแม่บา้นนั้นไดมี้การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัแขกท่ีมาพกั 
ซ่ึงรวมไปถึงสบู่ชนิดกอ้นและเม่ือแขกไดมี้การเช็คเอา้ท ์ ( Check – Out ) ออกจากห้องพกั ท าให้พบวา่
มีการใชส้บู่กอ้นไปเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้มีสบู่เหลือใชจ้  านวนมาก ดงันั้นคณะผูจ้ดัท า
จึงได้จดัท าโครงงานเร่ือง  “เจลบอลซักผ้า” ท่ีท าจากสบู่ ท่ี เหลือใช้ ซ่ึงมีการน าสบู่มาแปรรูปและ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

การจดัท าโครงงานเร่ือง “เจลบอลซกัผา้” เป็นการจดัท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาซกัผา้แบบใหม่ท่ีพฒันา
มาจากสบู่ก้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท าความสะอาดและสามารถช่วยลดตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายใน
แผนกไดโ้ดยจะแสดงถึงส่วนผสมและวธีิการท าของผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

 
4.1 เจลบอลซักผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            รูปท่ี 4.1 เจลบอลซกัผา้ 

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562)



 

 

ส่วนผสมของ เจลบอลซักผ้า 
1. แคลเซียมคลอไรด์ 
2. โซเดียมอลัจิเนต 
3. โซเดียมคาร์บอเนต   
4. LAS   (โซฮาแลป) 
5. น ้าเปล่า 
6. ดอกโมก/น ้าหอมระเหย 
7. สบู่กอ้น 

 
วธีิการท า เจลบอลซักผ้า  
ขั้นตอนการสกดักลิ่นดอกโมก 
1. เตรียมดอกโมก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
 
 
 



 

 

2. น าน ้าใส่หมอ้และวางตะแกรงลงไป 
 

 
 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.3 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
3.  หลงัจากนั้นน าดอกโมกใส่ลงไปในตะแกรงท่ีเตรียมไว ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 

 



 

 

4.  เม่ือใส่ดอกโมกใส่ลงไปแลว้ให้ท าการตม้ดว้ยไอน ้ าเพื่อสกดักล่ินดอกโมกให้เป็นน ้ าหอมส าหรับท า
กล่ินน ้ายาซกัผา้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
รูปท่ี 4.5 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
          ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 
  

ข้ันตอนการท าเจลบอลซักผ้าจากสบู่ 
1.  เตรียมสบู่กอ้นส าหรับท าการละลาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.6 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
         ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 
 



 

 

2.  น าสบู่ไปตม้ในน ้ าเดือดอุณหภูมิ 100องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เพื่อฆ่าเช้ือ หลงัจากนั้นน ามาหั่น
เป็นช้ินเล็กๆเพื่อใหง่้ายแก่การละลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
       ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
3.  หลงัจากนั้นใหน้ าน ้ามนัสกดัดอกโมกท่ีท าไวอ้อกมาเตรียมท าการผสม 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 4.8 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 
 



 

 

4.  ผสมสบู่ท่ีหัน่แลว้ใส่ลงไปในน ้ามนัสกดัดอกโมกและท าการตม้เพื่อละลายสบู่ประมาณ 10 นาทีหรือ
จนกวา่สบู่จะละลายจนหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.9 วธีิการท าเจลบอลซกัผา้  

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 
 
5.  ใชไ้ฟกลางเพื่อใหส้บู่ค่อยๆละลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.10 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 



 

 

6.  เม่ือสบู่ละลายหมดแลว้ใหใ้ชผ้า้ขาวบางกรองไขมนัจากสบู่ออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.11 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
7.  เม่ือท าการกรองแลว้ให้ใส่แคลเซียมคลอไรด์และโซเดียมคาร์บอเนต อยา่งละ 1 ช้อนชาคนจนกว่า
สารจะละลายจนหมด พกัทิ้งไวใ้หห้ายร้อนแลว้ ใส่ LAS ลงไป คนจนเขา้กน้ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.12 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
 ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 



 

 

8.  หลงัจากพกัใหห้ายร้อนแลว้น าไปตกัใส่พิมพ ์
 

 
 

รูปท่ี 4.13 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
9.  ใหน้ าพิมพท่ี์ใส่น ้ายาแลว้แช่แขง็เป็นเวลา6-8 ชัว่โมง 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 วธีิการท าเจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
 



 

 

10.  น าโซเดียมอลัจิเนต 1 ชอ้นชา มาละลายในน ้าเปล่า 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.15 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
11.  จากนั้นน าสบู่ท่ีท  าการแช่แขง็แลว้ใส่ในน ้าท่ีท าการละลายโซเดียมอลัจิเนต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.16 วธีิการท าเจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
 



 

 

12.  เม่ือน ้าแขง็ละลายแลว้จะไดเ้จลบอลแบบในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.17 วธีิการท า เจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
13.  น าเจลบอลใส่กล่องเพื่อน าไปใชต่้อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.18 วธีิการท าเจลบอลซกัผา้  
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
 

 



 

 

4.2 ตารางแสดงราคาต้นทุน 
ตารางที ่4.1 ต้นทุน เจลบอลซักผ้า 

ล าดบั ส่วนผสมของ เจลบอลซกัผา้ ปริมาณ ราคา / หน่วย ราคา/บาท 
1 แคลเซียมคลอไรด์ 50 กรัม 26 / 1,000 กรัม 1.3 

2 โซเดียมอลัจิเนต 50 กรัม 102 / 100 กรัม 51 
3 น ้าเปล่า 3 ลิตร 40 / 6 ลิตร 20 

4 ดอกโมก( น ้ามนัหอมระเหยกล่ินดอกโมก) 25 มิลลิลิตร 85 / 25 มิลลิลิตร 85 
5 สบู่กอ้น 1 กิโลกรัม - - 
6 โซเดียมคาร์บอเนต 50 กรัม 33 / 1,000 กรัม 1.65 
7 LAS 0.3 ลิตร 64 / 1 ลิตร 19.2 

ราคาต้นทุนของ เจลบอลซักผ้า  178.15 
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายรายละเอียดไดว้า่ ตน้ทุนของการผลิตภณัฑ์  เจลบอลซักผา้ มี

ตน้ทุนอยูท่ี่ 178.15บาท ซ่ึงสามารถท าได้ 4 ลิตร หรือประมาณ 30 ช้ิน ซ่ึงตกช้ินละ 6 บาทสามารถซัก
ได ้30 คร้ัง โดยปกติสถานประกอบการจะซ้ือน ้ายาซกัผา้แกลอนละ  2,500 บาท ขนาด 20 ลิตร ดงันั้นจะ
เท่ากบัลิตรละ 125 บาท และ 4 ลิตรจะเท่ากบัราคา 500 บาท  ซักได ้30 คร้ัง ซ่ึงตกช้ินละ 16.7 บาท จะ
เห็นไดว้า่ผลิตภณัฑน้ี์เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ใหแ้ก่โรงแรมและช่วยลดตน้ทุนอีกดว้ย 
 
4.3 สรุปผลการประเมินโครงงานเร่ือง เจลบอลซักผ้า 

ในการจดัท าโครงงานเร่ือง เจลบอลซักผา้ ทางคณะผูจ้ดัท า มีวตัถุประสงค์เพื่อท าการศึกษา
ความหมายของเจลบอลซักผา้ อีกทั้ งยงัศึกษาถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็นแนวทางในการท า
ผลิตภณัฑ์เจลบอลซกัผา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ในการท าการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจดัท าข้ึนในแบบเชิง
คุณภาพ เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ และเก็บขอ้มูล เพื่อเป็นประโยชน์กบัแผนก Laundry Attendant ของ
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยมีการใช้แบบสอบถามในการท าการประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภณัฑจ์ านวน 35 ชุดโดยสามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 
 
 



 

 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศและอายุ 
 ตารางที ่4.2แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 68.57 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.43  

ตารางที ่4.3แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
26 - 30 ปี 13 37.14 
31 - 35 ปี 15 42.86 
36 - 40 ปี 5 14.29 
41 - 45 ปี 2 5.71 
รวม 35 100.00 

จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีช่วงอายุระหวา่ง 31 – 35 ปี 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.86  รองลงมาผูท่ี้มีช่วงอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.14 ผูท่ี้มีช่วง
อายรุะหวา่ง 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.29 และผูท่ี้มีช่วงอายรุะหวา่ง 41 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ5.71 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้า การวิเคราะห์ความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่าง
โดยวดัระดับและแสดงผล 5 – 1 คือชอบมากทีสุ่ดถึงน้อยทีสุ่ดตามล าดับ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลความหมายค่าเฉล่ีย ( Mean) ดงัน้ี (adacstou.wixsite.com) 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

     ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
     ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
     ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
     ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00   หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 11 31.43 
หญิง 24 68.57 
รวม 35 100.0 



 

 

 
แผนภูมิท่ี 4.1 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจผลิตภณัฑส์ามารถซกัผา้ไดส้ะอาด 

 
จากแผนภูมิท่ี 4.1 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภณัฑ์สามารถซักผา้ได้

สะอาดมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 40 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 46 และพึงพอใจระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 14 
 

 
แผนภูมิท่ี 4.2 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจผลิตภณัฑมี์กล่ินหอม 

 
จากแผนภูมิท่ี 4.2 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภณัฑมี์กล่ินหอม มีความพึง

พอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 40 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 49 และพึงพอใจระดบัปานกลาง ร้อยละ 11 
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แผนภูมิท่ี 4.3 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจผลิตภณัฑช่์วยลดกล่ินอบัของผา้ 

 
จากแผนภูมิท่ี 4.3 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภณัฑช่์วยลดกล่ินอบัของผา้ 

มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 31 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 63 และความพึงพอใจระดบัปาน
กลาง ร้อยละ 6 

 
แผนภูมิท่ี 4.4 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจผลิตภณัฑมี์ความสะดวกต่อการใชง้าน 

 
จากแผนภูมิท่ี 4.4 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภณัฑ์มีความสะดวกต่อการ

ใช้งานมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 29 ความพึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 57 และความพึง
พอใจระดบัปานกลาง ร้อยละ 14 
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แผนภูมิท่ี 4.5 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม 

 
จากแผนภูมิท่ี 4.5 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ บรรจุภณัฑมี์ความสวยงามมี

ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 23 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ54 และพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 23 

 

 
แผนภูมิท่ี 4.6 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจบรรจุภณัฑส์ามารถเก็บรักษาไดง่้าย 

 
จากแผนภูมิท่ี 4.6 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ บรรจุภณัฑ์สามารถเก็บรักษาได้

ง่าย มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 29 พึงพอใจระดบัมากร้อยละ 57 และพึงพอใจระดบัปาน
กลาง ร้อยละ 14 
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แผนภูมิท่ี 4.7 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจประสิทธิภาพในการใชง้านของผลิตภณัฑ์ 

 
จากแผนภูมิท่ี 4.7 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจประสิทธิภาพในการใชง้านของ

ผลิตภณัฑ์ มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 52 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 37และพึงพอใจระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 11 

 

 
   แผนภูมิท่ี 4.8 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจผลิตภณัฑส์ามารถช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่โรงแรมได ้
 

จากแผนภูมิท่ี 4.8 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภณัฑส์ามารถช่วยลดตน้ทุน
ใหแ้ก่โรงแรมไดมี้ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 43 และพึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 57 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มีต่อ
เจลบอลซักผ้า 

 
ประเด็นด้านความพงึพอใจใน

ผลติภัณฑ์ เจลบอลกัผ้า 
 

ค่าเฉลีย่ 
�̅� 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D 

ระดับความพงึพอใจ 

ผลิตภณัฑส์ามารถซกัผา้ไดส้ะอาด 4.26 0.70 มาก 

ผลิตภณัฑมี์กล่ินหอม 4.29 0.67 มาก 
ผลิตภณัฑส์ามารถช่วยลดกล่ินอบัของ
ผา้ได ้

4.26 0.56 มาก 

ผลิตภณัฑมี์ความสะดวกและง่ายต่อ
การใชง้าน 

4.14 0.65 มาก 

บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม 4.00 0.69 มาก 

บรรจุภณัฑส์ามารถเก็บรักษาไดง่้าย 4.14 0.65 มาก 

ประสิทธิภาพในการใชง้านของ
ผลิตภณัฑ์ 

4.40 0.69 มาก 

ผลิตภณัฑส์ามารถช่วยลดตน้ทุน
ใหก้บัโรงแรมได ้

4.43 0.50 มาก 

รวม 4.24 0.64 มาก 
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีมีความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์

ระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  คือ สามารถช่วยลดต้นทุนให้กับโรงแรมได้
ประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์มีกล่ินหอม ผลิตภณัฑ์สามารถซักผา้ไดส้ะอาด 
ผลิตภณัฑ์สามารถช่วยลดกล่ินอบัของผา้ได ้ผลิตภณัฑ์มีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน บรรจุภณัฑ์
สามารถเก็บรักษาไดง่้าย และบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวม คือ 4.24 
 
 
 



 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ เจลบอลซกัผา้ จากโปรแกรม PSPP สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 
1. ในส่วนของขอ้มูลพื้นฐานผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีช่วงอายุระหวา่ง 

31-35 ปี 
2. ระดบัความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์เจลบอลซักผา้โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ 

ผลิตภณัฑ์สามารถช่วยลดตน้ทุนให้กบัโรงแรมได ้ประสิทธิภาพในการใชง้านของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์
มีกล่ินหอม ผลิตภณัฑส์ามารถซกัผา้ไดส้ะอาด ผลิตภณัฑส์ามารถช่วยลดกล่ินอบัของผา้ได ้ผลิตภณัฑ์มี
ความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน บรรจุภณัฑส์ามารถเก็บรักษาไดง่้าย และบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม 

3. ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแทนสอบถาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานทั้งหมด 35 คน จากแผนกแม่บ้านได้เก็บขอ้มูลโดยท า
แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในผลิตภณัฑเ์จลบอลซกัผา้ใหแ้ก่พนกังานแผนกแม่บา้นจ านวน 35 
ชุด ไดท้  าการประเมิน จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์เจลบอลซกัผา้ พบวา่ 
เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.57 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.43 ในส่วนของ
ทางดา้นอายุ คือกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.86  และ 
รองลงมาผูท่ี้มีช่วงอายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.14 ผูท่ี้มีช่วงอายรุะหวา่ง 36 – 40  ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.29  และผูท่ี้มีช่วงอายรุะหวา่ง 41 – 45 ปี  คิดเป็นร้อยละ 5.71 

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเร่ือง เจลบอลซักผา้ โดยภาพรวมแล้วเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค มีการน าสบู่กอ้นเหลือใชข้องแขกในแผนกแม่บา้น มาประยุกตพ์ฒันา
ให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากวตัถุดิบเหลือใช้ ลดต้นทุนการผลิต และสามารถใช้งานได้จริงจาก
ตารางค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์เจลบอลซักผา้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามในคร้ังน้ีมีความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 
คือ สามารถช่วยลดตน้ทุนให้กบัโรงแรมได ้  ประสิทธิภาพในการใชง้านของผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์มี
กล่ินหอม ผลิตภณัฑ์สามารถซกัผา้ไดส้ะอาด ผลิตภณัฑ์สามารถช่วยลดกล่ินอบัของผา้ได ้ ผลิตภณัฑ์มี
ความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน บรรจุภณัฑ์สามารถเก็บรักษาไดง่้าย และบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวม คือ 4.24 
 
 
 



 

 

4.4 ส่ิงทีไ่ด้จากโครงงานนี้ 
1. ไดศึ้กษาการท าผลิตภณัฑน์ ้ายาซกัผา้สูตรน ้าในรูปแบบเจลบอล 
2.  สามารถน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชก้ลบัมาท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้
3.  ช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่แผนกแม่บา้นดา้นค่าใชจ่้ายจากการสั่งซ้ือน ้ายาซกัผา้ได ้

 
 
 
 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดน้ ำผลกำรศึกษำท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลมำสรุปผล โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

จำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลสำมำรถสรุปผลโครงงำนไดด้งัน้ี 
5.1.1 สรุปผล 
จำกกำรท่ีคณะผูจ้ ัดท ำได้เข้ำรับกำรปฏิบัติงำนสหกิจโรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร เป็น

ระยะเวลำ 4 เดือน ท ำให้ไดท้รำบถึงกำรปฏิบติังำนจริงของแผนกแม่บำ้น กำรไดท้  ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น 
กำรฝึกควำมอดทนต่ออุปสรรค์ในกำรท ำงำนภำยในสถำนประกอบกำร ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท ำได้จดัท ำ
โครงงำนเร่ือง เจลบอลซักผำ้ มีวตัถุประสงค์คือ เพื่อกำรศึกษำกำรท ำผลิตภณัฑ์น ้ ำยำซักผำ้สูตรน ้ ำใน
รูปแบบเจลบอล ศึกษำกำรทดลองท ำน ้ ำยำซักผำ้จำกสบู่ให้อยูใ่นรูปแบบของบอลน ้ ำ เพื่อเป็นกำรน ำ
วตัถุดิบท่ีเหลือใชก้ลบัมำท ำใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดตน้ทุนให้แก่แผนกแม่บำ้นดำ้นค่ำใชจ่้ำย
จำกกำรสั่งซ้ือน ้ ำยำซกัผำ้ เป็นกำรศึกษำปัญหำและขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็นแนวทำงในกำรท ำน ้ ำยำซักผำ้
จำกสบู่ในรูปแบบของบอลน ้ำและเผยแพร่ควำมรู้เร่ืองเจลบอลซกัผำ้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจไดศึ้กษำต่อไป  

คณะผูจ้ดัท ำมีควำมคำดหวงัว่ำโครงงำนสหกิจศึกษำน้ีจะเกิดประโยชน์ในด้ำนกำรช่วยลด
ตน้ทุนของโรงแรมในแผนกแม่บำ้นดำ้นค่ำใชจ่้ำยจำกกำรสั่งซ้ือน ้ ำยำซักผำ้ อีกทั้งยงัสำมำรถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้ยิ่งข้ึนและเจลบอลซักผำ้ได้ท ำมำจำกสำรท่ีปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภค 

5.1.2 ข้อจ ากดัของโครงงาน 
โครงงำนพฒันำ  Laundry Detergent Gel Ball ตอ้งใชเ้วลำในกำรทดลองท ำหลำยคร้ัง กวำ่จะ

ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์เสร็จสมบูรณ์แบบท่ีใชง้ำนไดจ้ริง 
5.1.3 ข้อเสนอแนะส าหรับโครงงาน 

 ในกำรท ำโครงงำนช้ินน้ีมีกำรใช้สำรแคลเซียมคลอไรด์และโซเดียมอัลจิเนตมำเป็น
ส่วนประกอบในกำรข้ึนรูปเป็นบอลน ้ ำ  จึงท ำให้ตอ้งมีกำรทดลองในกำรใส่สำรหลำยคร้ังเพื่อให้บอล
น ้ำสำมำรท่ีจะข้ึนรูปได ้ดงันั้นจึงใชเ้วลำในกำรทดลองท ำผลิตภณัฑเ์ป็นเวลำนำน 
 
 
 



 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 จำกกำรท่ีไดรั้บปฏิบติัสหกิจศึกษำ ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สำทร ในแผนกแม่บำ้นสำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 กำรไดอ้อกปฏิบติังำนในคร้ังน้ีท ำให้คณะผูจ้ดัท ำไดเ้รียนรู้ถึงกำรท ำงำนจริงกบัผูร่้วมงำนและ
ไดน้ ำมำปฏิบติัจริงในชีวติประจ ำวนัท ำใหไ้ดพ้บเจอกำรท ำงำนท่ีเป็นระบบ มีมิตรภำพท่ีดี  

ในกำรปฏิบติังำนคร้ังน้ีสอนให้รู้ถึงกำรตรงต่อเวลำ สอนให้จดัสรรเวลำให้เกิดประโยชน์ และ
กำรใชชี้วิตในสังคมให้เกิดกำรกระตือรือร้นในหนำ้ท่ีท่ีตนไดรั้บให้ปฏิบติัให้ส ำเร็จ ซ่ึงคณะผูจ้ดัท ำได้
เก็บไวเ้ป็นประสบกำรณ์ท่ีดีต่อคณะผูจ้ดัท ำเองและน ำไปใชจ้ริงได ้
 5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
 ในกำรปฏิบติังำนสหกิจน้ีไดพ้บปัญหำบำ้งแต่สำมำรถแกไ้ขปัญหำไดลุ้ล่วง ปัญหำท่ีไดพ้บคือ 
กำรจดัสรรคนในแต่ละรอบยงัไม่ดีเท่ำท่ีควร เช่น วนัท่ีมีแขกเยอะแต่มีพนกังำนลำหยุดหลำยคน ท ำให้
งำนเกิดปัญหำแต่สำมำรถแกไ้ขไดท้นั 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
 พนกังำนควรมีควำมรู้ดำ้นภำษำองักฤษหรือมีกำรเรียนภำษำองักฤษเพิ่มเติม เน่ืองจำกจะตอ้ง
ส่ือสำรกบัแขกท่ีเขำ้มำพกัในกำรขอเขำ้ไปท ำควำมสะอำดห้องพกัและท ำควำมเขำ้ใจเม่ือแขกมีกำรขอ
ส่ิงอ ำอวยควำมสะดวกต่ำงๆเพิ่ม เช่น ชุดคลุมอำบน ้ำ แปรงสีฟัน หรืออำจเป็นกำรขอให้เปล่ียนผำ้ปูเตียง
ใหม่ 
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แบบสอบถามเพือ่การประเมนิ 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัสยาม 
โดยมีจุดประสงคเ์พื่อประเมินผลผลิตภณัฑ ์เจลบอลซกัผา้ ขอ้มูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบัและจะ
น าไปใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง กรุณาเลือกค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
1.เพศ  

1) ชาย  2) หญิง 
2.อายุ  

  1) 20 - 25 ปี   2) 26 - 30 ปี    3) 31 - 35 ปี    
  4) 36 - 40 ปี    5) 41 - 45 ปี   6) มากกวา่ 45 ปี   

ตอนที ่2 ความพงึพอใจในผลติภัณฑ์ เจลบอลซักผ้า 
 

ค าช้ีแจง กรุณาเลือกค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

ด้านความพงึพอใจในผลติภณัฑ์ 
เจลบอลซักผ้า 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยทีสุ่ด 
( 1 ) 

1.ผลิตภณัฑส์ามารถซกัผา้ไดส้ะอาด      
2.ผลิตภณัฑมี์กล่ินหอม      
3.ผลิตภณัฑส์ามารถช่วยลดกล่ินอบัของผา้ได ้      
4.ผลิตภณัฑมี์ความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน      

5.บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม      
6.บรรจุภณัฑส์ามารถเก็บรักษาไดง่้าย      

7.ประสิทธิภาพในการใชง้านของผลิตภณัฑ ์      
8.สามารถช่วยลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรมได ้      

  
ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ข. 
ภาพปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

    ภาพขณะปฏิบติังานหอ้ง Laundry 

           ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพขณะปฏิบติังาน Housekeeping Clerk 
          ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

        ภาพขณะปฏิบติังาน Public Area Attendant (ดูแลท าความสะอาดทัว่ไป) 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

        ภาพขณะปฏิบติังาน Room   Attendant (ดูแลท าความสะอาดหอ้งพกัแขก) 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพขณะปฏิบติังาน Room   Attendant, Room Care 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ภาพขณะปฏิบติังาน Room   Attendant, Room Care 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

   ภาพขณะปฏิบติังาน Laundry Attendant 
                         (ซกั รีด เคร่ืองแบบของพนกังานและเส้ือผา้ของแขก) 

     ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพขณะปฏิบติังาน Laundry Attendant  
              (ซกั รีด เคร่ืองแบบของพนกังานและเส้ือผา้ของแขก) 

  ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 



 
 

 

 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค. 
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

หลงัใช้เจลบอลซักผ้า 
 
 
 



 
 

 

      

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ง. 
ประวตัิคณะผู้จัดท า 

 
 
 



 
 

 

ประวตัิผู้จัดท า 
 
 รหสันกัศึกษา   5804400003 
 ช่ือ – นามสกุล   นางสาว นิชา แกว้มี 
 คณะ    ศิลปศาสตร์ 
 สาขาวชิา    การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
  ท่ีอยู ่    6 หมู่ 7  ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง  
       จงัหวดันครราชสีมา 30320 
 ผลงาน    ผลิตภณัฑเ์จลบอลซกัผา้ 
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

ประวตัิผู้จัดท า 
 
 รหสันกัศึกษา   5804400156 
 ช่ือ – นามสกุล   นางสาว จุฑามาศ ปะลาโพธ์ิ 
 คณะ    ศิลปศาสตร์ 
 สาขาวชิา    การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 ท่ีอยู ่    บา้นเลขท่ี 79/92 ซอย 2 หมู่บา้น พุดตาน 
      เขตหนองแขม  
      แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
 ผลงาน    ผลิตภณัฑเ์จลบอลซกัผา้  
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 
 รหสันกัศึกษา   5804400003 
 ช่ือ – นามสกุล   นางสาว นิชา แกว้มี 
 คณะ    ศิลปศาสตร์ 
 สาขาวชิา    การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
  ท่ีอยู ่    6 หมู่ 7  ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง  
       จงัหวดันครราชสีมา 30320 
 ผลงาน    ผลิตภณัฑเ์จลบอลซกัผา้ 
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 
 รหสันกัศึกษา   5804400156 
 ช่ือ – นามสกุล   นางสาว จุฑามาศ ปะลาโพธ์ิ 
 คณะ    ศิลปศาสตร์ 
 สาขาวชิา    การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 ท่ีอยู ่    บา้นเลขท่ี 79/92 ซอย 2 หมู่บา้น พุดตาน 
      เขตหนองแขม  
      แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
 ผลงาน    ผลิตภณัฑเ์จลบอลซกัผา้  
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