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บทคัดย่ อ
โครงงานเรื่ อง เจลบอลซักผ้า จัดทาขึ้ นเพื่อศึกษาการทาผลิ ตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าสู ตรน้ าจากสบู่
ก้อนซึ่ งเป็ นการนาวัตถุ ดิบที่เหลื อใช้กลับมาทาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและช่ วยลดต้นทุนให้แก่แผนก
แม่บา้ นด้านค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้ อน้ ายาซักผ้า
จากการออกปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาทาให้สังเกตุ เห็ นว่ามีสบู่กอ้ นเหลื อใช้จานวนมาก ดังนั้น
คณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความคิดริ เริ่ มที่จะทาผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้าซึ่ งเป็ นการแปรรู ปสบู่กอ้ นให้เป็ นน้ ายา
ซักผ้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์น้ ี ในรู ปแบบของบอลน้ า โดยมีการใช้แคลเซี ยมคลอไรด์และโซเดี ยมอัลจิ
เนตมาเป็ นส่ วนประกอบ เพื่อเป็ นการลดการใช้พลาสติกและให้สะดวกต่อการใช้งาน
หลังจากที่ได้ทาการทดลองทาผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้า คณะผูจ้ ดั ทาได้สารวจความคิดเห็น
โดยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานแผนกแม่บา้ น จานวน 35 ชุด
เพื่อให้ทราบถึ งผลของโครงงาน ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ความพึงพอใจในผลิ ตภัณ ฑ์
ระดับมากโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ผลิ ตภัณฑ์สามารถช่ วยลดต้นทุนให้กบั
โรงแรมได้ ผลิตภัณฑ์มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม ผลิ ตภัณฑ์สามารถซัก
ผ้าได้สะอาด ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดกลิ่นอับของผ้าได้ ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกและง่ายต่อการ
ใช้งาน บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถเก็บรักษาได้ง่ายและบรรจุภณ
ั ฑ์มีความสวยงาม จากความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยรวม 𝑥̅ =4.24และ S.D = 0.64
คาสาคัญ : เจลบอลซักผ้า / สบู่กอ้ น
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ธุ รกิจโรงแรมก็เป็ นธุ รกิจหนึ่ งที่มีความสาคัญเพราะเป็ นธุ รกิจที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเรื่ องที่พกั แรมในขณะที่กาลังเดินทางไปท่องเที่ยวหรื อติดต่อ
ธุ รกิจต่างๆในสถานที่ที่ไม่ใช่บา้ นเกิดหรื อบ้านพักที่ตนพักอาศัยอยูเ่ ป็ นปกติ จึงทาให้ธุรกิจโรงแรมต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์หรื อสิ่ งอื่นๆที่จะนามาอานวยความสะดวกแก่แขกผูท้ ี่เข้ามาพัก เพื่อให้
แขกเกิดความประทับใจและรู ้สึกผ่อนคลายเมื่อมาใช้บริ การ ซึ่งในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการรณรงค์การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากการประหยัดเป็ นหนทางสู่ รากฐานแห่งความสาเร็ จ การที่เรา
รู ้จกั คุณค่าของสิ่ งของ และใช้สิ่งของเหล่านั้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ แนวทางประหยัดที่นอกจากจะดี
กับตัวเราเองแล้วยังดีต่อส่ วนรวม คือ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรในภาพรวมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผลมาก
ขึ้น ( krungsri.com, 2019 )
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความต้องการที่จะนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดย
คณะผูจ้ ดั ทาได้สังเกตเห็นว่าทางแผนกแม่บา้ นนั้นจะมีการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั แขกภายใน
ห้องพักทุกห้องรวมไปถึงสบู่กอ้ น เมื่อแขกเช็คเอ้าท์ (check-out) ออกจากห้องพักพบว่าสบู่กอ้ นใน
ห้องพักแขกแต่ละห้องนั้นมี การถู ก แกะใช้แต่ ยงั คงเหลื อเป็ นก้อนขนาดเล็กและบางห้องใช้ไปเพีย ง
เล็กน้อยเท่านั้นจึงทาให้มีสบู่เหลือใช้จานวนมาก เนื่ องจากสบู่ที่แกะใช้แล้วไม่สามารถนาไปใช้ได้อีก
ทาให้คณะผูจ้ ดั ทามีแนวคิดที่จะแปรรู ปสบู่กอ้ นนี้ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ไว้ใช้สาหรับซักผ้าเพราะสบู่สามารถ
ใช้ขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่น คราบเหงื่อไคล คราบไขมัน คราบสกปรกต่างๆได้และยังสามารถใช้ได้
ทั้งผ้าขาวและผ้าสี นอกจากนี้คณะผูจ้ ดั ทายังมีแนวคิดที่จะเพิ่มกลิ่นให้กบั ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวด้วยการนา
กลิ่ นดอกโมกมาใช้เพราะดอกโมกนั้นเป็ นดอกไม้ที่มีกลิ่นเป็ นเอกลักษณ์และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
เมื่อนามาซักผ้าจะช่วยให้ผา้ มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นและจะนาเสนอผลิตภัณฑ์ซกั ผ้านี้ ในรู ปแบบของบอล
น้ า โดยมีการนาสบู่ไปต้มในน้ าอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยสสาหรับการฆ่าเชื้ อก่อนนามาแปรรู ปและนา
แคลเซี ยมคลอไรด์ โซเดียมอัลจิ เนตมาเป็ นส่ วนประกอบในการขึ้นรู ปเป็ นบอลน้ า เพื่อเป็ นการลดการ
ใช้พลาสติก มีความสะดวกต่อการใช้งาน และเป็ นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่แผนกแม่บา้ นเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์น้ ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการทางานในส่ วนของฝ่ าย Laundry Attendant

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อการศึกษาการทาผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าสู ตรน้ าในรู ปแบบเจลบอล
1.2.2 เพื่อเป็ นการนาวัตถุดิบที่เหลือใช้กลับมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
1.2.3 เพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่แผนกแม่บา้ นด้านค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้อน้ ายาซักผ้า
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ( Eastin Grand Hotel Sathorn )
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
พนักงานแผนกแม่บา้ นโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จานวน 35 คน
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม – 30 สิ งหาคม 2562
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนเอกสำรและข้ อมูล
ศึ ก ษาข้อ มู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยการสื บ ค้นจากเว็บ ไซต์ต่า งๆทางอิ นเทอร์ เน็ ตและท าการ
สอบถามข้อมูลจากพนักงานพี่เลี้ยงและพนักงานแผนกแม่บา้ น
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1ได้ศึกษาการทาผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าสู ตรน้ าในรู ปแบบเจลบอล
1.4.2 สามารถนาวัตถุดิบที่เหลือใช้กลับมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดได้
1.4.3 ช่วยลดต้นทุนให้แก่แผนกแม่บา้ นด้านค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้อน้ ายาซักผ้าได้

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
การจัดทาโครงงานน้ ายาซักผ้าสู ตรน้ าในรู ปแบบเจลบอล เรื่ อง “เจลบอลซักผ้า” มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาการทาผลิ ตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าสู ตรน้ า ในรู ปแบบเจลบอล เพื่อเป็ นการนาวัตถุ ดิบ ที่เหลื อใช้
กลับมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและเพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่แผนกแม่บา้ นด้านค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้ อ
น้ ายาซักผ้า ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าสู ตรน้ า
- ความหมายและความสาคัญของผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าสู ตรน้ า
- ประโยชน์ของน้ ายาซักผ้า
 สรรพคุณของสบู่
- ลักษณะของสบู่ที่ดี
- ชนิดของสบู่
- ประเภทของสบู่
 ความหมายเกี่ยวกับสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
- โซเดียมอัลจิเนต ( sodium alginate )
- แคลเซียมคลอไรค์ ( Calcium Chloride )
- โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate)
- LAS (โซฮาแลป)
- น้ ามันหอมระเหยกลิ่นดอกโมก
 แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ผลิตภัณฑ์ นา้ ยาซักผ้ าสู ตรนา้

รู ปที่ 2.1 ผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าสู ตรน้ า
ที่มา : https://www.breeze.co.th
2.1.1 ความหมายและความสาคัญของผลิตภัณฑ์ นา้ ยาซักผ้าสู ตรนา้
ผลิ ตภัณ ฑ์ซัก ผ้า นั้นเป็ นปั จจัย ส าคัญที่ ท าให้ผ า้ สะอาดหมดจด การเลื อกผลิ ตภัณฑ์ซัก ผ้า ที่
เหมาะสมกับวิธีการซักจึงสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยในปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ามากมายหลายประเภท
เพื่อตอบรับการซักผ้าที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ดีน้ ายาซักผ้าหรื อผงซักฟอกชนิ ดน้ ากาลังได้รับ
ความนิ ย มมากขึ้ น ด้วยประสิ ท ธิ ภาพในการขจัดคราบของน้ ายาซัก ผ้าสู ตรน้ า จึง กลายเป็ นอีก หนึ่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ที่นิย มใช้กนั ทุ กบ้า น ด้วยสู ตรที่ เข้ม ข้นของการท าน้ า ยาซักผ้า สู ตรน้ าจึ งสามารถทาความ
สะอาดเสื้ อผ้าได้อย่างสะอาดหมดจดแม้กบั โหมดการซักอย่างรวดเร็ วหรื อการซักด้วยน้ าอุณหภูมิปกติ
น้ า ยาซัก ผ้า มี ส่ วนผสมที่ เข้ม ข้นมากกว่า จึง ไม่จาเป็ นต้องใช้ใ นปริ ม าณมากน้ า ยาซัก ผ้า ยัง มี
ประสิ ทธิ ภาพในการละลายในน้ าได้ดีกว่าผงซักฟอก จึงไม่ทิ้งคราบตกค้างบนเสื้ อผ้าหรื อในถังซัก ซึ่ ง
ช่ วยรั กษาอายุก ารใช้ง านของเครื่ องซักผ้าในเวลาเดี ย วกัน นอกจากนี้ น้ า ยาซักผ้ายังมี ส่ วนผสมของ
น้ าหอมที่สามารถช่ วยสลายกลิ่นที่ไม่พ่ ึงประสงค์บนเนื้ อผ้าได้ดี ซึ่ งอาจเป็ นกลิ่ นที่คล้ายคลึงกับน้ ายา
ปรับผ้านุ่มหรื อเสปรย์ฉีดผ้า และน้ ายาซักผ้ายังสามารถเป็ นน้ ายาป้ ายคราบได้อีกด้วย

2.1.2 ประโยชน์ ของนา้ ยาซักผ้า
- น้ ายาซักผ้ามีประสิ ทธิ ภาพในการละลายในน้ าได้ง่ายจึงเข้าถึงคราบฝังลึกได้ง่ายกว่า
- น้ ายาซักผ้าสามารถละลายในน้ าเย็นได้ดีซ่ ึ งเหมาะสมกับผูท้ ี่ชอบซักผ้าด้วยอุณภูมิต่า เช่น
ผูท้ ี่ซกั เสื้ อผ้าสี สดอยูเ่ ป็ นประจา การซักผ้าด้วยน้ าเย็นยังช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย
- น้ ายาซักผ้าสามารถเป็ นได้ท้ งั น้ ายาขจัดคราบและผลิตภัณฑ์ซกั ผ้าในขวดเดียวกัน
- น้ ายาซักผ้ามีประสิ ทธิ ภาพในการขจัดคราบที่ซกั ออกยากอย่างคราบน้ ามันและคราบอาหาร
เป็ นต้น
- น้ ายาซักผ้าจะไม่ทิ้งสารตกค้างภายในเครื่ องซักผ้าและเสื้ อผ้า
2.2 สรรพคุณของสบู่

รู ปที่ 2.2 สบู่กอ้ น
ที่มา : https://guru.sanook.com
สบู่หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ของสบู่ที่ทาให้เป็ นก้อนหรื อเป็ นของเหลว พร้อมด้วยส่ วนผสมต่างๆ
เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสาหรั บการใช้ทาความสะอาด ซึ่ งก็คือผลิ ตภัณฑ์สบู่ที่เราใช้กนั ในทุกวันนี้
ส่ วน “สบู่ (soap)” อีกคาที่พบในสมการเคมีจะหมายถึง สารตั้งต้นสาหรับการผลิตสบู่ นัน่ ก็คือ เกล็ดสบู่
(soap) ที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างด่างเข้มข้นกับไขมันพืชหรื อสัตว์ ร่ วมด้วยกับกลีเซอรี น (Glycerine)
และกลีเซอรอล (Glycerol) ซึ่ งสารทั้งสองเป็ นสารตั้งต้นในการทาสบู่เหมือนกัน แต่จะให้ผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างกัน ซึ่ งจะเรี ยกว่า “เกล็ดสบู่”

2.2.1 ลักษณะของสบู่ทดี่ ี
- มีความสามารถทาความสะอาดได้ดี
- มีฟองในระดับที่เหมาะสม
- มีความเป็ นด่างน้อยในระดับที่ไม่เป็ นอันตรายต่อผิวหรื อทาลายชั้นไขมันของผิว
- สบู่กอ้ นไม่มีเนื้อเหลว แตกหักง่าย
- ไม่มีกลิ่นหื น มีกลิ่นหอมน่าใช้ และมีคุณสมบัติเฉพาะในบางกรณี เช่น สบู่ฆ่าเชื้อ
2.2.2 ชนิดของสบู่
- สบู่ก้อนขุ่น

รู ปที่ 2.3 สบู่กอ้ นขุ่น
ที่มา : http://artd3302-sirawan.blogspot.com
สบู่กอ้ นขุ่น เป็ นผลิ ตภัณฑ์สบู่ที่รู้จกั และใช้กนั มานานจนถึงปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นก้อนแข็งสี ขาวขุ่น
หรื อมีสีต่างๆ ตามสี ของสารเติมแต่ง เช่น สี เขียว สี ชมพู สี ม่วง เป็ นต้น สบู่ชนิดนี้ทาจากไขมันผสมกับด่าง มีค่า
ความด่างค่อนข้างสู งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้สบู่ไขมันเราจึงมักจะรู้ สึกว่าผิวเราฝื ดๆตึงๆ เพราะด่างสามารถ
ละลายไขมันที่มีค่าเป็ นกรดได้ดี สบู่ไขมันจึงมีคุณสมบัติในการทาความสะอาดสู ง

- สบู่เหลว

รู ปที่ 2.4 สบู่เหลว
ที่มา :https://guru.sanook.com
สบูช่ นิดนี้ใช้สารตั้งต้นจากเกล็ดสบู่ (soap) ที่ได้จากปฏิกิริยาข้างต้นเหมือนชนิดสบู่กอ้ นขุ่น แต่ต่างกันที่
จะใช้ด่างเข้มข้นโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์แทนโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพราะจะให้เนื้ อสบู่อ่อนตัวดีกว่า โดยที่เรา
สามารถกาหนดค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง และคุณสมบัติตามส่ วนผสมที่เราใส่ เข้าไป ด้วยสาเหตุน้ ี เราจะเห็นได้
ว่าที่วางขายตามท้องตลาดจะมีค่า PH 5 ข้อดีของสบู่ประเภทนี้คือ สามารถเพิ่มสารเคลือบผิวเพื่อเก็บของชุ่มชื้ น
ของผิวไว้ได้ดี
2.2.3 ประเภทของสบู่

รู ปที่ 2.5 สบู่สาหรับซักเสื้ อผ้า
ที่มา :https://www.baanlaesuan.com
- สบู่สาหรับซักเสื้ อผ้า ผลิตขึ้นเพื่อซักล้างคราบสกปรกที่ติดอยูต่ ามเสื้ อผ้า โดยจะมีท้ งั แบบเป็ นผง และ
ของเหลว สบู่ซกั ผ้านี้มกั จะมีความเป็ นด่างสู งโดยมีค่า PH อยูใ่ นระดับ 11 - 12

รู ปที่ 2.6 สบู่สาหรับทาความสะอาด
ที่มา :https://evefeeblog.com
- สบู่สาหรับทาความสะอาด สบู่ทาความสะอาดมีหลากหลายสู ตรขึ้นอยูก่ บั การใช้ทาความสะอาด ความ
แตกต่างระหว่างน้ ายาทาความสะอาดและสบู่สาหรับทาความสะอาดคือ สบู่ทาความสะอาดจะไม่มีฤทธิ์ ชะล้างที่
รุ นแรง

รู ปที่ 2.7 สบู่ทาความสะอาดร่ างกาย
ที่มา :http://wshop.mindcyber.com
- สบู่ทาความสะอาดร่ างกาย สบู่ชนิดนี้เป็ นสู ตรพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ทาความสะอาดร่ างกายมนุษย์ เพื่อ
สุ ขอนามัย, ต่อต้านเชื้อแบคทีเรี ย และป้ องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรี ยและเชื้ อไวรัสแพร่ กระจาย นอกจากสบู่สาหรับ
ทาความสะอาดร่ างกายแล้ว ยังมีสบู่สาหรับทาความสะอาดเส้นผมที่มีการผสมผสานของส่ วนผสมที่สามารถทา
ความสะอาดได้ท้ งั ร่ างกาย และเส้นผม

รู ปที่ 2.8 สบู่สาหรับเด็กแรกเกิด
ที่มา :https://www.amarinbabyandkids.com
- สบู่สาหรับเด็กแรกเกิด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาสาหรับเด็กโดยเฉพาะ เนื่องจากจะมีความอ่อนโยน
ต่อผิวของเด็ก ซึ่ งไม่เพียงแต่ทาความสะอาดสิ่ งสกปรกเท่านั้น ยังทาเพื่อความสนุกและความเพื่อเพลิดเพลินอีก
ด้วย

รู ปที่ 2.9 สบู่หอม
ที่มา :http://www.woraguybrand.com
- สบู่หอม เป็ นสบู่ที่เพิ่มน้ าหอมเข้าไปในขั้นตอนการผลิ ตด้วยสบู่หอมนิ ยมนามาแกะสลัก ใช้วาง
ประดับ เพื่อความสวยงามและสร้างบรรยากาศด้วยกลิ่ นหอม นอกจากนี้ ยงั ใช้ทาเป็ นของชาร่ วยในงานแต่งงาน
อีกด้วย

รู ปที่ 2.10 สบู่สาหรับบริ การแขกตามห้องพัก
ที่มา :https://floralhotelsupply.com
- สบู่สาหรับบริ การแขกตามห้องพัก เป็ นสบู่ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในสถานที่บริ การห้องพัก ซึ่ งจะผลิต
ออกมาเป็ นชิ้นเล็กๆ โดยรู ปทรงที่นิยมใช้ก็จะเป็ นรู ปทรงกลม และรู ปทรงดอกไม้

รู ปที่ 2.11 สบู่เพื่อความงาม
ที่มา :http://akinethailand.com
- สบู่เพื่อความงาม เป็ นสบู่ที่ผลิตขึ้นมาจากส่ วนผสมหลากหลาย และเพิ่มเติมกลิ่นหอมเข้าไป โดยสบู่
ชนิดนี้จะมีคุณสมบัติในการบารุ งและดูแลผิวพรรณ เนื่องจากจะผสมกลีเซอรี นหรื อน้ ามันชนิดพิเศษเข้าไป

รู ปที่ 2.12 สบู่ยา
ที่มา :https://www.jeban.com
- สบู่ยา มีความคล้ายคลึงกับสบู่ในยุคแรกๆ มาก และสบู่ยาจะมีความแตกต่างจากสบู่ทว่ั ๆ ไป เนื่องจาก
เป็ นสบู่ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาโรคผิวหนัง มีประสิ ทธิภาพในการทาความสะอาดสาหรับการติดเชื้ อแบคทีเรี ย

รู ปที่ 2.13 สบู่กลีเซอรี น
ที่มา :https://www.yod-yiam.com
- สบู่กลีเซอรี นเป็ นสบู่ที่ทามาจากกลีเซอรี น เป็ นสารที่แยกตัวจากขั้นตอนการทาสบู่แบบเย็น มีลกั ษณะ
เหนียว ใส และหวาน สามารถดูดความชื้นจากอากาศมาไว้ในตัวได้ดี มีค่า PH ประมาณ 7 มีความชุ่มชื้นสู งและมี
ความเป็ นด่างน้อยกลีเซอรี นเป็ นส่ วนที่ใช้ในการทาสบู่ โดยสบู่ที่ผสมกลีเซอรี นจะช่วยทาให้ผิวของผูใ้ ช้มีความ
นุ่มชุ่มชื่น

รู ปที่ 2.14 สบู่ใส
ที่มา :https://www.careandliving.com
- สบู่ใ ส สบู่ช นิ ดนี้ มี ส่วนผสมที่แตกต่ า งจากการท าสบู่ แบบอื่นๆ เล็กน้อย และส่ วนใหญ่ จะผสม
แอลกอฮอล์เพื่อปรับเปลี่ ยนกระบวนการบางอย่างที่อยู่ในกระบวนการผลิต และสบู่ใสที่เราพบเห็น ก็ไม่ได้มี
ส่ วนผสมของกลีเซอรี นเหมือนกันทั้งหมด
2.3 ความหมายเกีย่ วกับสารทีใ่ ช้ ในผลิตภัณฑ์
โซเดียมอัลจิเนต (sodium alginate)

รู ปที่ 2.15 โซเดียมอัลจิเนต ( sodium alginate )
ที่มา : http://bambicuisine.lnwshop.com
โซเดียมอัลจิเนต ( sodium alginate ) เป็ นสารไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid)ที่ทาให้อาหารที่ถูกผสมมี
ลักษณะข้นและหนื ดขึ้นจนถึ งเป็ นเจล หรื อคงรู ปร่ างได้ได้เมื่อเจอกับแคลเซี ยม ซึ่ งเป็ นเจลที่ทนต่อความร้อน
(thermoirreversible gel) หรื อไม่เปลี่ยนไป-มาเมื่อได้รับความร้อน จัดอยู่ในสารประเภทเดียวกับพวกผงวุน้ เจ
ลาติน คาร์ ราจีแนน กัวกัม และแป้ ง อัลจิเนตยังใช้เคลือบผิวเนื้อปลาก่อน
นาไปแช่เยือกแข็ง เพื่อป้ องกันไม่ให้ปลาเกิดการไหม้ (freezer burn) นอกจากนี้ อลั จิเนตยังใช้เป็ นสารเพิ่มคงตัว
ให้กบั ไอศครี ม น้ าสลัด และใช้เป็ นสารเพิ่มความคงตัวให้กบั โฟม เป็ นต้น

อัล จิ เ นตสกัด ได้จ ากผนัง เซลล์ ข องสาหร่ า ยสี น้ า ตาล (brown algae) เช่ น Macrocystispyrifera,
Laminariadigitata, Laminariahyperboreaและผ่านการทาแห้ง มีลกั ษณะเป็ นผง ลักษณะทัว่ ไปของโซเดียมอัลจิ
เนตจะอยูใ่ นรู ปของสารประกอบผสมของเกลือแคลเซี ยม แมกนีเซี ยม โซเดียม และโพแทสเซี ยมของกรดแอลจิ
นิก (alginic acid) ซึ่ งละลายได้ในน้ าและทาให้เกิดเจลได้หรื อเป็ นสารก่อเจล (gelling agent) ซึ่ งเป็ นเจลที่ทนต่อ
ความร้อน (thermoirreversible gel) หรื อไม่เปลี่ยนไป-มาเมื่อได้รับความร้อน
แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride)

รู ปที่ 2.16 แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride)
ที่มา : https://www.nerdygummy.com
แคลเซียมคลอไรด์เป็ นสารประกอบอนินทรี ยซ์ ่ ึงเป็ นเกลือคลอรี นและแคลเซียม มีลกั ษณะเป็ น เม็ด ผลึก
สี ขาว เกล็ดของแข็ง สี เทาขาว หรื อ สี ขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อย ที่อุณหภูมิและความดันปกติ แคลเซี ยมคลอ
ไรด์ จะมี เสถี ย รภาพ ใช้ง านในอุ ต สาหกรรมทัว่ ไป อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหรรมยา และอุ ตสาหกรรม
การเกษตร มีความเสถียรของโมเลกุลภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการเก็บอย่างมิดชิด โดยสามารถใช้เป็ น
สารดูดความชื้น ถ้าเปิ ดภาชนะทิ้งไว้สารจะดูดความชื้นจากอากาศ และละลายได้ดีในน้ า
เกลื อแคลเซี ย มคลอไรด์ใ นโครงสร้ า งที่ ป ราศจากน้ า จะละลายได้ใ นน้ า โดยใช้แคลเซี ย มคลอไดร์
ประมาณ 59 กรัมต่อน้ า 100 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซี ยส โดยขณะละลายจะคายความร้อน ส่ วนเกลือ
แคลเซี ยมคลอไรด์ที่มีน้ า 2 โมเลกุล CaCl2.2H2O (ไดไฮเดรต) ละลายได้ดีในน้ าประมาณ 97 กรัมต่อน้ า 100
มิลลิลิตร ที่ 0 องศาเซลเซียส

ประโยชน์ แคลเซียมคลอไรด์
 งานเทคอนกรี ตนิ ยมใช้แคลเซี ยมคลอไรด์เป็ นสารเร่ งการแข็งตัว และเพิ่มกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ต
ในช่วงอายุตน้ ๆ
 สารละลายแคลเซี ยมคลอไรด์นิยมใช้รักษา และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้หลายชนิด
โดยการฉี ดพ่นสารละลายทั้งก่อน และหลังการเก็บเกี่ยว หรื อจุ่มผลผลิตในสารละลายโดยตรง
 ในอุตสาหกรรมบางชนิด นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์สาหรับดูดซับความชื้ นหรื อดูดซับน้ าออกจากตัวทา
ละลาย
 ในอุตสาหกรรมอาหารผลไม้กระป๋ อง นิ ยมใช้แคลเซียมคลอไรด์เพื่อเพิ่มความกรอบให้แก่ผลไม้
 ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ นิ ยมใช้แคลเซี ยมคลอไรด์เพิ่มความนุ่ มของผลิตภัณฑ์เนื้ อต่างๆ เช่น เนื้ อโค
เนื้อไก่ เป็ นต้น
 ในอุ ต สาหกรรมบางชนิ ด นิ ย มใช้แ คลเซี ย มคลอไรด์ ส าหรั บ ส าหรั บ ยับ ยั้ง การเจริ ญ เติ บ โตของ
เชื้อจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
 ในอุตสาหกรรมอาหารบางชนิด นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์เพื่อเพิ่มรสชาติ และสกัดโปรตีนออกจากเนื้ อ
เช่น การผลิตไส้กรอก การผลิตเนื้อหมัก

-

โซเดียมคาร์ บอเนต (Sodium Carbonate)

รู ปที่ 2.17 โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate)
ที่มา : https://www.chemipan.com
โซเดียมคาร์บอเนต หรื อ โซดา แอช สู ตรเคมี คือ Na2CO3 เป็ นสารประกอบเกลือของกรดคาร์ บอนิก มี
ลักษณะเป็ นผงสี ขาว ไม่มีกลิ่น สามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ดี ละลายได้ในน้ า มีฤทธิ์ เป็ นด่างแก่เมื่อละลาย
น้ า ละลายได้เล็กน้อยในแอลกอฮอล์ พบในขี้เถ้าของพืชหลายชนิ ดและสาหร่ ายทะเล (จึงได้ชื่อว่า โซดา แอช
เนื่ องจาก แอช ในภาษาอังกฤษ หมายถึ ง ขี้เถ้า) เป็ นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิ ด เช่ น แก้ว เซรามิค
กระดาษ ผงซักฟอก สบู่ การแก้ไขน้ ากระด้าง
โซเดี ย มคาร์ บ อเนต พบได้ ใ นธรรมชาติ ใ นเขตแห้ง แล้ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในแหล่ ง แร่ ที่ เ กิ ด จาก
ทะเลสาบที่ ระเหยแห้ง ไป ในสมัย อี ยิป ต์โบราณ มี ก ารขุดแร่ ที่ เรี ย กว่า เนทรอน (Natron) (ซึ่ งเป็ นเกลื อที่
ประกอบด้วยโซเดี ยมคาร์ บอเนต (หรื อ โซดา แอช) และโซเดียมไบคาร์ บอเนต (เบกกิ้ง โซดา) และมีโซเดียม
คลอไรด์ (เกลือแกง) และโซเดียมซัลเฟต ปนอยูเ่ ล็กน้อย) จากก้นทะเลสาบที่แห้ง ใกล้แม่น้ าไนล์ และนามาใช้ใน
การทามัมมี่ ใน ปี พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) พบแหล่งแร่ โซเดียมคาร์ บอเนตขนาดใหญ่ใกล้แม่น้ ากรี นริ เวอร์ รัฐ
ไวโอมิง สหรัฐอเมริ กา ทาให้สหรัฐขุดแร่ มาใช้แทนการผลิตทางกรรมวิธีทางเคมี
โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ โซเดียม ไบคาร์ บอเนต (Sodium bicarbonate) หรื อที่รู้จกั กันดีใน
ชื่ ออื่น ๆ ได้แก่ เบคกิ้งโซดา (Baking soda) คุกกิ้งโซดา (Cooking soda) และผงฟู มีลกั ษณะเป็ นผงผลึกหรื อผง
ละเอียดสี ขาว ละลายน้ าได้ดี รสชาติแปร่ งเค็มเล็กน้อย มีคุณสมบัติเป็ นด่าง

- LAS (โซฮาแลป)

รู ปที่ 2.18 LAS (โซฮาแลป)
ที่มา : http://apornkeaw072.blogspot.com
LAS (โซฮาแลป) ใช้เป็ นสารขจัดคราบ ส าหรับน้ ายาทาความสะอาด น้ ายาซักผ้า ล้างจาน ล้างรถ
ผลิ ตภัณฑ์ซักล้างโดยทัว่ ไปมีองค์ประกอบสาคัญเหมือน ๆ กันคือ ต้องมีสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ซึ่ งทา
หน้าที่จบั ตัวกับสิ่ งสกปรก ลักษณะของโมเลกุลของสารประเภทนี้ ปลายหนึ่ งจะจับกับโมเลกุลของน้ าได้ดี อีก
ปลายหนึ่งจะจับกับโมเลกุลของคราบไขมัน ทาให้คราบไขมันหลุดออก สารลดแรงตึงผิวที่ใช้กนั อยูห่ ลายตัว
ผลิตภัณฑ์ลา้ งจานหรื อที่เราเรี ยกกันคุน้ ปากว่าน้ ายาล้างจานมีส่วนประกอบหลักอยู่ 2-3 ชนิด นอกจาก
น้ าแล้วยังมีสารเคมีประเภทสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ที่ทาหน้าที่ออกฤทธิ์ ทาให้ผสมกลมกลืนกับน้ า ทาให้
เกิดฟอง ทาให้เกิดความหนื ด และทาให้สามารถจับตัวกับสิ่ งสกปรกแล้วแยกออกจากส่ วนที่เป็ นน้ า สารลดแรง
ตึงผิวที่ใช้กนั มากมี 2 ชนิดคือ linear alkyl benzene sulfonate (LAS) และ sodium lauryl ether sulfate (SLES)
ซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มสารชาระล้างที่มีประจุลบ (anionic surfactant) ผลิตภัณฑ์ลา้ งจานบางยี่ห้อใช้ sodium dodecyl
benzene sulfonate แทน LAS ด้วย นอกจากนี้ยงั มีการนาสารชาระล้างชนิดอื่นซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งแต่มกั มีราคา
แพงกว่ามาใช้ร่วมกับสารเคมีหลักเหล่านี้ ในปริ มาณเล็กน้อย เช่น cocamidopropylbetaine, alkyl glucosideและ
alkyl polyglucoside
Linear alkyl benzene sulfonate (LAS) เป็ นสารลดแรงตึงผิวที่นิยมใช้ในผงซักฟอกด้วย เนื่องจากมีการ
ใช้สารชนิ ดนี้ มานานกว่า 30 ปี แล้วและมีการทดลองแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิ ภาพใน
การทาความสะอาดสู งและราคาไม่แพงมาก

ปั จจุบนั LAS เป็ นที่นิยมใช้เป็ นสารออกฤทธิ์ ในผงซักฟอกทัว่ โลก เมื่อหลายปี ก่อน linear alkyl benzene
sulfonate ยังไม่ได้เป็ นที่นิยมมากนัก สารเคมีที่ใช้มากคือ alkyl benzene sulfonate (ABS) แต่มนั เป็ นสารที่ไม่
ย่อยสลายในสภาพแวดล้อม จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบนั
Sodium lauryl ether sulfate (SLES) หรื อ sodium laureth sulfate มีค่า LD50 (หนู) 1,600 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม มีพิษปานกลาง เป็ นสารทาให้เกิดฟอง มักใช้ในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด และแชมพู อาจทาให้เกิดการ
ระคายเคืองตาและผิวหนัง หากเกิดอาการหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ควรหยุดใช้ทนั ที ในกระบวนการผลิต SLES อาจ
ปนเปื้ อนด้วย 1,4-dioxane ซึ่ งอาจเป็ นสารก่อมะเร็ ง ในต่างประเทศมีการห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและ
ยา แต่อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้วา่ สารชนิดนี้เป็ นก่อมะเร็ ง
Sodium dodecyl benzene sulfonate มีค่า LD50 (หนู) 1,260 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีพิษปานกลาง เป็ น
ของแข็งคล้ายทรายมีสีขาวหรื อสี เหลืองอ่อนๆ เป็ นอันตรายถ้ากินหรื อหายใจเข้าไปในปริ มาณมาก ระคายเคือง
ต่อจมูก คอ และปอด ท าให้ไ อ หายใจมี เสี ย งดัง และหายใจถี่ ก่ อให้เกิ ดการระคายเคื องเล็กน้อยต่อผิวหนัง
cocamidopropylbetaine เป็ นสารลดแรงตึงผิวที่จบั กับทั้ง anion และ cationในเวลาเดียวกันเป็ นสารลดแรงตึงผิว
แบบอ่อนที่ไม่ทาให้เกิ ดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเนื้ อเยื่อในจมูก จึงเชื่ อกันว่าจะช่ วยลดการระคายเคืองที่
เกิดจากการใช้ anionic surfactant เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้มนั ยังมีสมบัติฆ่าเชื้อโรคและเข้าได้กบั สารลดแรงตึง
ผิวชนิดอื่นๆ cocamidopropylbetaineในผลิตภัณฑ์ลา้ งจานที่ความเข้มข้นต่ากว่า 1 % จะไม่ทาให้เกิดการระคาย
เคื อ ง ควรหลี ก เลี่ ย งการเทผลิ ตภัณ ฑ์ ใ ส่ มื อโดยตรง โดยทัว่ ไปผลิ ตภัณฑ์ล้า งจานที่ ใ ช้ก ัน อยู่มี ป ริ ม าณของ
cocamidopropylbetaineเพียง0.1 - 0.5 % เท่านั้น
Alkylglucosideและ alkyl polyglucosideเป็ นสารลดแรงตึงผิวชนิ ดปราศจากประจุ (Nonionic surfactant)
ส่ วนที่ใช้จบั กับน้ า (hydrophilic group) จะเป็ นน้ าตาลซึ่ งมีสมบัติในการละลายน้ าได้ง่าย สาหรับ ส่ วนที่เป็ น
hydrophilic group คือน้ าตาล พบสารลดแรงตึงผิวนี้ใช้ในผลิตภัณฑ์สาหรับทารกเช่น ผลิตภัณฑ์ลา้ งขวดนม

- นา้ มันหอมระเหย

รู ปที่ 2.19 น้ ามันหอมระเหย
ที่มา : http://www.zonsgarden.com
น้ ามันหอมระเหย เป็ นผลิตผลจากการสกัดพืชสมุนไพรนานาชนิด ซึ่ งอาจสกัดมาจากส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
ของพืชนั้นๆ เช่น สกัดมาจาก ผล ดอก ใบ เมล็ด เปลือก ก้าน ฯลฯ วิธีการสกัดที่นิยมใช้ในปั จจุบนั คือ การกลัน่
ด้วยไอน้ า และการใช้สารเคมีเป็ นตัวทาลาย เพื่อกลัน่ แยกหาสารต่างๆ ที่มีกลิ่นหอม สารเหล่านี้ เองที่จะถูกนามา
คัดเลือก ผสมผสานและสร้างขึ้นมาเป็ นกลิ่นใหม่ๆ
การสร้ างสรรค์ ให้ ได้ กลิน่ โดยปกติแล้ว มี 3 ขั้นตอน คือ
1. สกัด
2. สังเคราะห์
3. ประกอบสร้างขึ้นใหม่
กลิน่ สั งเคราะห์ จากสารเคมีและทีม่ า
นับตั้งแต่ นักเคมีชาวอังกฤษ เซอร์ วลิ เลี่ยม เฮนรี เบอร์ กิน ได้สกัดกลิ่นหอมจากสารเคมีข้ ึนเป็ นครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ.1863 จนถึ งทุ กวันนี้ ทาให้มีสารกลิ่ นหอมที่ได้จากการสังเคราะห์สารเคมี อยู่มากกว่า 4,000 ชนิ ด
(ส่ วนกลิ่ นที่สกัดจากพืชธรรมชาติ มีมากกว่า 2,000 ชนิด และพบในประเทศไทย ประมาณ 400 ชนิ ดและกลิ่น
หอมที่ได้จากสัตว์มีเพียง 4 ชนิด) กลิ่นหอมกลิ่นแรกที่คิดค้นได้เป็ นกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นอัลมอลด์ ซึ่ งเป็ นกลิ่นไน
โตรเบนซิ น ได้มาจากสารสังเคราะห์ จากกรดไนตริ กและเบนซิน ต่อมาก็มีการคิดค้นกลิ่นต่างๆ อีกมากมาย

สารหอมระเหยทีไ่ ด้ จากสั ตว์มีเพียง 4 ชนิด
นอกเหนือจากที่รู้กนั ว่าดอกไม้มีกลิ่นหอมแล้ว ยังมีกลิ่นหอมที่ได้จากสัตว์อยู่ 4 ชนิด ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ดีมา
ตั้งแต่โบราณ สารระเหยที่ได้จากสัตว์มกั มีราคาแพงและหายาก เพราะต้องคร่ าชี วิตสัตว์เหล่านั้นมาเพื่อได้ซ่ ึ ง
กลิ่นหอม
1. กลิ่นอาพัน หรื ออาพันทอง (Ambergris) จากปลาวาฬหัวทุย เป็ นส่ วนที่ปลาวาฬจะสารอกเอาก้อน
อาพันนี้ ออกมาจากกระเพาะหรื อฆ่าปลาวาฬแล้วผ่าเอาก้อนอาพันมา มักพบมากในแถบชายฝั่งออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์
2. กลิ่นชะมด กลิ่นที่ได้จากชะมด เป็ นสิ่ งที่ชะมดขับจากกระเปาะของต่อมคู่ใกล้อวัยวะสื บพันธ์ ของ
ทั้งตัวผูแ้ ละตัวเมียที่เช็ดเอาไว้ตามต้นไม้ กลิ่นนี้ ถา้ หากต้องการ ต้องจับชะมดมาขังไว้แล้วจะได้กลิ่นที่ชะมดเช็ด
เอาไว้ตามกรง
3. กลิ่นจากบีเวอร์ เป็ นกลิ่น Castoreum ซึ่ งเป็ นสิ่ งขับถ่ายจากกระเปาะรู ปทรงรี ระหว่างทวารหนัก และ
อวัยวะสื บพันธุ์ แรกๆ จะมีกลิ่นไม่หอมแต่เมื่อเวลาผ่านไป กระบวนการทางเคมีจะเปลี่ยนให้กลิ่นหอมทนนาน
ขบวนการนี้ก็เช่นเดียวกับอาพันซึ่ งต้องใช้เวลาเปลี่ยนให้กลิ่นหอมขึ้น
4. กลิ่นจากกวาง (Musk deer, Moschusmos-chiferus) ซึ่ง Musk เป็ นผงไขมันแข็ง สี คล้ าอยูใ่ นกระเปาะ
ที่เป็ นถุงหนัง จะได้มาด้วยการฆ่ากวางแล้วผ่าเอาออกมา จึงมีราคาแพง
นา้ มันหอมระเหยทีส่ กัดได้ จากพืชธรรมชาติปลอดภัยและรักษาสิ่ งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์ ของการสกัดกลิ่นหอมจากพืชธรรมชาติ มีมากกว่า 6,000 ปี ดังนั้นวิวฒั นาการที่ใช้ในการ
ได้มาซึ่งกลิ่น จึงมีหลากหลาย ตามแต่ยคุ สมัย ตั้งแต่วธิ ีที่ง่ายที่สุดถึงยากที่สุด อาทิ
1. เปลวไฟย่างท่อนไม้ จนทาให้ไม้คายน้ ามันออกมา ทีละหยด แล้วนาน้ ามันหอมไปใช้
2. ต้มด้วยความร้อน นาดอกไม้ลงต้มกับน้ ามัน จนถึงระดับความร้อนที่น้ ามันในดอกไม้คายตัวออกมา
แล้วนาไขน้ ามันหอม (ปอมเมด-POMADE-น้ ามันหอมเข้มข้น) ที่ได้มาไปทิ้งไว้ให้เย็นเพื่อนาไปเก็บไว้ใช้ต่อไป
แต่วิธีน้ ี ใช้ได้กบั ดอกไม้ที่มีกลี บแข็งแรงและทนทาน เช่ น กุหลาบ และกระดังงา ส่ วนดอกไม้ที่บอบบางเช่ น
มะลิ ใช้วธิ ี น้ ีไม่ได้จะทาให้กลิ่นเหม็นเขียว
3. หี บ คล้ายกับการหี บอ้อย ส่ วนมากจะใช้กบั ไม้ใบ กิ่ง ก้าน ลาต้น ส่ วนที่ได้มาคือน้ าเลี้ยง (ซึ่ งจะนอน
ก้น) และน้ ามันหอม (ซึ่ งจะลอยอยูส่ ่ วนบน) เมื่อได้น้ ามันหอมมาก็ชอ้ นขึ้นมาใช้ได้เลย
4. กลัน่ แพทย์ชาวอาหรับ ชื่อ อวิเซนา เป็ นผูค้ น้ พบวิธีกลัน่ นี้ ซึ่ งใช้หลักง่าย ๆ โดยการต้มดอกไม้ ใบไม้
แล้วปล่อยให้ไอน้ า พากลิ่ นหอมลอยไปปะทะความเย็น ในฉับพลันไอน้ าร้อนนั้นจะควบแน่ นเป็ นหยดน้ ามัน
หอมระเหย วิธีน้ ีเป็ นที่นิยมและแพร่ กระจายไปทัว่ ยุโรป จนทาให้มีวิวฒั นาการ การสกัดเกิดขึ้นอีกหลายวิธี และ

วิธีกลัน่ นี้ ก็ยงั นิ ยมใช้กนั จนถึงปั จจุบนั นี้ แต่เครื่ องกลัน่ มีความทันสมัยขึ้นเพราะจะมีท่อแยกน้ ามันหอมระเหย
และน้ าออกจากกัน
5. การสกัดด้วยการดูดซึ มด้วยความเย็น โดยใช้ไขวัวบริ สุทธิ์ ฉาบบนแผ่นกระจกใสแล้วโรยดอกไม้
หอมให้ทว่ั กลิ่นหอมจะถูกไขวัวซึ่ งเย็นกว่าดูดซับน้ าหอมเอาไว้ แล้วจึงนาไขวัว ไปแยกกลิ่นหอมอีกทีหนึ่ง วิธี
ดูดซับกลิ่นด้วยไขมันนี้ เป็ นวิธีการที่พฒั นามาจากอียปิ ต์โบราณ ซึ่ งนิยมแช่ดอกไม้หอม ในไขวัว-แกะ-ห่ าน เพื่อ
นามาใช้แต่งผม วิธีการทาน้ าหอมที่เรี ยกว่า อองเฟลอราจ (Enfleurage) ก็มีววิ ฒั นาการมาจากการสกัดนี้เช่นกัน
6. การสกัดด้วยวิธีแช่ดอกไม้ลงในสารละลายที่ระเหยเร็ วมาก สารทาละลายที่ใช้คือ แอลกอฮอล์ อาซี
โตน เฮกเซน อี เทอร์ ซึ่ งต้องขึ้ นอยู่กบั ดอกไม้แต่ละชนิ ดว่า ต้องใช้ตวั ทาละลายชนิ ดไหน ใช้อุณหภูมิเท่าใด
ขั้นตอนที่เข้าใจง่ายๆ คือ เรี ยงดอกไม้ลงในถัง ไม่ให้แน่นเกินไป เมื่อใส่ สารละลายลงไปก็จะได้ทาปฏิกิริยาได้
อย่างทัว่ ถึง
นา้ มันหอมระเหยกลิน่ โมก
โมกเป็ นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลาต้นมีความสู งประมาณ 5-12 เมตร ผิวเปลือกสี น้ าตาลดา ลาต้น
กลมเรี ยบมีจุดเล็ก ๆ สี ขาวประทัว่ ต้น แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบลาต้นไม่เป็ นระเบียบใบเป็ นใบเดียวออกเรี ยงกัน
เป็ นคู่ตามก้านใบลักษณะใบ เป็ นรู ปไข่ รี ปลายใบมนแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรี ยบ เนื้อใบบางสี เขียว ขนาด
ใบกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ออกดอกเป็ นช่ อสั้น ๆ อยู่ตามปลายกิ่ ง ช่ อหนึ่ งมี
ดอก 4-8 ดอก ลักษณะดอกจะคว่าหน้าลงสู่ พ้ืนดินมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวกลิ่ นหอม ดอกบานเต็มที่มีขนาด
ประมาณ 2 เซนติเมตร ผลเป็ นฝักรู ปทรงกระบอกจะออกมาเป็ นคู่ ลักษณะโค้งงอเข้าหากัน ภายในมีข้ ีเรี ยงอยู่
จานวนมาก ขนาดความยาวของฝักประมาณ 10-15 เซนติเมตร
น้ ามันหอมระเหยกลิ่ นโมก กลิ่ นหอมหวาน เย็นระรื่ น ที่สื่อถึงเสน่ ห์ให้ความรู้ สึกผ่อนคลายจากการ
ทางานและคลายความกังวล ให้ความสดชื่นได้อย่างดี หอมเป็ นเอกลักษณ์

2.4 แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ธนาคารกสิ กรไทย ( 2012 ) ได้กล่าวว่า ช่วง 3-5 ปี ที่ผา่ นมามีการยอมรับเรื่ องภาวะโลกร้อนมากขึ้น
ทุกๆ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัว่ โลกต่างตื่นตัวร่ วมรณรงค์หาทางป้ องกันและบรรเทาปั ญหานี้ ขณะเดียวกัน
ก็เกิดกระแสนิ ยมเรื่ องผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) อันเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยเน้น
วัตถุ ดิบ และวิธี ก ารที่ ท าให้เ กิ ดผลเสี ย ต่ อ ธรรมชาติ น้อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ ลู ก บอลซัก ผ้า เพื่ อโลกสี เ ขี ย ว
ประกอบด้วยเม็ดเซรามิกที่มีคุณสมบัติสร้างความเป็ นด่าง ลดแรงตึงผิวของน้ าให้น้ ามีความ เคลื่อนไหวได้อิสระ
มากขึ้น ช่วยซอกซอนสลายคราบสกปรก และฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยออกจากเนื้อผ้าได้เร็ ว ทาให้ผา้ สะอาดหมดจดไม่มี
กลิ่นอับชื้น และยังทาให้เสื้ อผ้านุ่มได้อีกด้วย ที่สาคัญจากผลการวิจยั ของ SGS Lab Test Data in Singapore 2009
พิสูจน์วา่ ประสิ ทธิ ภาพของสาร Nano Silver ในโซ พาวเวอร์ บอล มินิ สามารถขจัดเชื้ อแบคทีเรี ยได้ถึง 99.9%
พร้ อมทั้งช่วยขจัดเชื้ อโรคที่สะสมในเครื่ องซักผ้าไปในเวลาเดียวกันด้วย ซึ่ งนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีไบโอ
เซรามิกบอลได้รับการพัฒนาจากสถาบัน Biocera Co., Ltd. ที่ประเทศเกาหลี อันเป็ นเจ้าของสิ ทธิ บตั รสาหรับ
สู ตรและการ ผลิตลูกบอลซักผ้าแบบเซรามิกของแท้ ได้รับรองโดย NSF ว่าปลอดภัยรายแรกของโลก เหมาะกับ
การซักผ้าของเด็ก และถนอมชุดของสตรี นอกจากนี้ โซ พาวเวอร์ บอล มินิ ยังสร้างคุม้ ค่ากว่าการใช้ผงซักฟอก
โดยบอลเพียง 1 ลูก สามารถใช้ซกั ผ้าได้ มากกว่า 350 ครั้ง พร้อมทั้งยังช่วยประหยัดน้ าและไฟฟ้ าในการซักผ้าได้
ถึง 90% ในเวลา 1-2 ปี อีกทั้งน้ าที่ปล่อยมาจากการซักผ้าก็ไม่มีสารหรื อสิ่ งที่ก่อให้เกิ ดมลภาวะต่อคูคลองและ
แหล่งน้ าต่างๆ เป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีก ( Siamturakij.com )
นางสาวญาณิ ศา ด้วงคาจันทร์ และคณะ ( 2017) ทาการวิจยั เรื่ อง น้ ายาซักผ้าจากเปลือกทุเรี ยนโดยนา
เปลือกทุเรี ยนมาแปรรู ปเป็ น “น้ ายาซักฟอก” สาหรับใช้ซกั ล้างที่ผลิตขึ้นมาใช้แทนสบู่ มีสารลดแรงตึงผิวชนิ ด
สังเคราะห์และชนิดธรรมชาติเป็ นส่ วนประกอบหลัก เป็ นเกลือโซเดียมซัลโฟเนตของไฮโดรคาร์ บอน สาหรับใช้
ซัก ผ้า ครอบคลุ มถึ งลักษณะเป็ นผงเม็ดเล็ก ๆ หรื อเกล็ดอัดขึ้ นรู ปกึ่ งแข็ง กึ่ ง เหลว แท่ ง หรื อลัก ษณะอื่ นๆได้
ผลการวิจยั ว่าเมื่อทดลองนาเปลื อกทุ เรี ยนหมอนทองมาผ่านกระบวนการต่างๆ จนถึงกระบวนการผลิ ตน้ ายา
ซักฟอกและทดลองใช้จริ งโดยผูใ้ ช้ในชุมชน ผลการทดสอบพบว่า ประสิ ทธิภาพการขจัดคราบของน้ ายาซักฟอก
จากเปลือกทุเรี ยนนี้ สามารถขจัดคราบสิ่ งสกปรก เช่น เหงื่อ โคลน ลิปสติก และคราบกาแฟบนเสื้ อผ้าได้ดีกว่า
ถ้าวัดกันตัวต่อตัวเปรี ยบเทียบกับน้ ายาซักฟอกที่ใช้ส่วนผสมแบบเดียวกัน แต่ใช้สาร CMC ที่มาจากท้องตลาด
( www.prachachat.net )

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ชื่อ
สถานที่ต้ งั
โทรศัพท์
Fax
Website

: โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร
: (EASTIN GRAND HOTEL SATHORN)
: 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
: 02 210 8100
: 02 210 8399
: www.eastinhotelsresidences.com

รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com

ข้ อมูลโรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร
โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เป็ นโรงแรมระดับ 4.5 ดาว เปิ ดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
เจ้า ของโรงแรม คื อ คุ ณ คี รี กาญจนพาสน์ เจ้า ของเดี ย วกับ บริ ษ ทั บี ที เอส กรุ๊ ป โฮลดิ้ ง ส์ จ ากัด
(มหาชน) เป็ นโรงแรมภายใต้การบริ หารของ Absolute Hotel Services ซึ่ งดูแลและบริ หารโรงแรม
ภายใต้แบรนด์ Eastin Hotel & Residences และ U Hotel & Resorts และให้ Mr. John Westoby เป็ น
ผูด้ ูแลและบริ หารโรงแรมหรู หราชั้นนาแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพฯ ให้บริ การห้องพักระดับดีลกั ซ์ต้ งั อยู่
ใจกลางเมือง
โดยเครื อในโรงแรมมีดงั นี้
- อิสติน อีซี่ พัทยา
- อิสติน แกรนด์โฮเทลไซง่อน
- อิสติน มักกะสัน กรุ งเทพฯ
- อิสติน ติน โฮเทลเชียงใหม่
- อีสติน ยามาโฮเทล ภูเก็ต
- อีสติน อีซี่ สยามพิมาน
- อีสติน อีซี่ ป่ าตอง ภูเก็ต
- อีสติน อีซี่ จีทีซี ฮานอย
3.2 ลักษณะการประกอบการให้ บริการหลักขององค์ กร
ให้บริ การห้องพัก 390 ห้อง ด้วยรู ปแบบการตกแต่งอย่างทันสมัยและเฟอร์ นิเจอร์ ที่ตกแต่ง
อย่างหรู หราพร้อมด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ที่จะทาให้การมาพักผ่อนของท่านเต็ม
ไปด้วยความสุ ขที่ หาจากที่ ไหนไม่ได้ ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิ ยมเพื่อมอบความสะดวกสบาย
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอิ นเทอร์ เน็ตไร้ สาย (ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย), ห้องปลอดบุหรี่ , เครื่ องปรับอากาศ,
บริ การโทรปลุก, โต๊ะเขียนหนังสื อ สิ่ งนันทนาการในโรงแรม รวมถึง ห้องฟิ ตเนส , สระว่ายน้ า,
ห้องอาหาร Executive Lounge , ห้องจัดเลี้ยง, ห้องอาหารChef man, ห้องอาหารLuce, ห้องอาหาร
The Glass House

สิ่ งอานวยความสะดวกต่ างๆภายในโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร มีดังนี้
- รู มเซอร์วสิ ตลอด 24 ชัว่ โมง
- ห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม
- สระว่ายน้ า
- ศูนย์ออกกาลังกาย
- บริ การผูช้ ่วยส่ วนตัว
- ตูน้ ิรภัย
- บริ การซักรี ดและ ซักแห้ง
- บริ การรถลีมูซีน
- พัสดุและการบริ การ
- บริ การแพทย์ทางโทรศัพท์ ( 24 ชัว่ โมง)
- บริ การพี่เลี้ยงเด็กและทารกเปล
- ที่จอดรถกว่า 200 คัน
3.2.1 ลักษณะของห้ องพัก จานวนห้ องพัก 390 ห้ อง
- Superior sky rooms
จานวน
- Exclusive Superior sky rooms จานวน
- Premium deluxe rooms
จานวน
- Executive Deluxe rooms
จานวน
- Junior Suite rooms
จานวน

302
55
8
22
3

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

3.3 รู ปแบบการจัดการและการบริ หารงานขององค์ กร โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร

General
Manager
Admin Asst. to
Gm
Dir of
Engineering

Dir of Finance

Chief
Accountant

Dir of HR

IT Manager

Dir of Saler
(Corporate)

EAM Sales &
Catering
Sr. Catering &
Event Manager

Executive Chef
Snr PR
Manager

Exec. Sous
Chef

Dir of Rooms
FO Manager

รู ปที่ 3.3 Organization Chart โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

RSVN Manager

Exec.
Housekeeper

EAM-F&B
Asst. F&B
Director

3.3.1 ลักษณะของแต่ ละห้ องพัก
ห้ อง Superior Sky Rooms

รู ปที่ 3.4 Superior Sky Rooms
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้ องซู พเี รี ยร์ สกาย (Superior Sky Rooms) เป็ นห้องพักขนาด 32 ตารางเมตร ห้องพักตั้งอยูช่ ้ นั
บนสุ ด เพื่อให้มองเห็นวิวของเมืองกรุ งเทพที่สวยงามได้อย่างเต็มที่
ห้ อง Executive Superior Sky Rooms

รู ปที่ 3.5 Executive Superior Sky Rooms
ที่มา :http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้ องเอ็กเซ็ กคิวทีฟ ซู พีเรี ยร์ สกาย (Executive Superior Sky Rooms) ขนาดห้อง 32 ตาราง
เมตร สิ ทธิพิเศษ สามารถเข้าใช้บริ การที่เอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ รับประทานอาหารเช้าที่เลานจ์ ตั้งแต่เวลา
17.30 น. - 19.30 น.

ห้ อง Executive Deluxe Rooms

รู ปที่ 3.6 Executive Deluxe Rooms
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้ องเอ็กเซ็กคิวทีฟ ดีลกั ซ์ (Executive Deluxe Rooms) ขนาดห้อง 45 ตารางเมตรสิ ทธิ
พิเศษ สามารถเข้าใช้บริ การที่เอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ รับประทานอาหารเช้าที่เลานจ์ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. 19.30 น. และสิ ทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
ห้ อง Premium deluxe rooms

รู ปที่ 3.7 Premium deluxe rooms
ที่มา :http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้ องพรีเมี่ยม ดีลกั ซ์ (Premium deluxe rooms) เป็ นห้องพักขนาด48ตารางเมตรตั้งอยูท่ ี่หวั มุม
ของชั้นเพื่อความเป็ นส่ วนตัวที่ ส มบูรณ์ และประกอบด้วยห้องขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกสบายที่
เพิ่มขึ้นพร้ อมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของกรุ งเทพฯ มีเครื่ องปรับอากาศควบคุมได้เอง ห้องน้ าพร้อมอ่าง
อาบน้ าและสิ ทธิ พิเศษ Executive Lounge เต็มรู ปแบบรวมถึ งบริ การอาหารเช้าในเลานจ์ฟรี ห้องนี้
สามารถรองรับผูใ้ หญ่ได้สูงสุ ด 2 คนและเด็ก 1 คนในเตียงที่จดั ไว้ให้ สามารถเพิ่มเตียงเสริ มได้

ห้ อง Junior Suite Rooms

รู ปที่ 3.8 Junior Suite Rooms
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้ องจูเนียร์ สวีท (Junior Suite Rooms ) ขนาดห้อง 78 ตารางเมตร ตั้งอยูท่ ี่มุมของชั้นเพื่อความ
เป็ นส่ วนตัวสู งสุ ดและประกอบด้วยห้องนัง่ เล่นและห้องนอนแยกต่างหากเพื่อความสะดวกสบายสู งสุ ด
มีเครื่ องปรับอากาศควบคุมได้เองทีวีจอแอลซี ดีพร้อมช่องสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศห้องน้ าพร้อม
อ่างอาบน้ าและสิ ทธิ พิเศษ Executive Lounge เต็มรู ปแบบรวมถึงบริ การอาหารเช้าในเลานจ์ฟรี อีก
มากมาย สิ ทธิ ประโยชน์พิเศษ ห้องนี้ สามารถรองรับผูใ้ หญ่ได้สูงสุ ด 2 คนและเด็ก 1 คนในเตียงที่จดั ไว้
ให้
Kids Club (Play Room)

รู ปที่ 3.9 Kids Club
ที่มา: www.eastinhotelsresidences.com
อยูท่ ี่ช้ นั 15 ของโรงแรมเป็ นห้องสาหรับเด็กที่มีท้ งั เครื่ องเล่นเกมส์การ์ ตูนชุดวาดเขียนและของ
เล่นมากมายไว้ตอ้ นรับเด็กๆที่มาพักในโรงแรม Play Room เปิ ดให้บริ การ 10.00 ถึง 19.00 น.

ห้ องอาหาร Blunos

รู ปที่ 3.10 ห้องอาหาร Blunos
ที่มา :http://eastingrandhotelsathorn.com
เมนูทางร้านเป็ นสไตล์ Classic Comfort Food อาหารทานง่าย สบาย ๆ เหมาะกับการแบ่งกัน
ทานหลายคน Blunosเป็ นร้านอาหารที่ใช้ชื่อตาม Chef MartinBlunos เชฟชาวอังกฤษชื่ อดังจากการ
ได้รับมิชลินสตาร์ ถึงสองดวงที่ประเทศอังกฤษ Blunos ตั้งอยู่บนชั้น 14 เปิ ดให้บริ การเวลา 09.00 24.00 น. ทุกวัน และอาหารตามสั่งจะ เปิ ดให้บริ การเวลา 11.00 - 24.00 น. ทุกวัน (สั่งซื้ อครั้งสุ ดท้าย
23.30 น.)
ห้ องอาหาร The Glass House

รู ปที่ 3.11 ห้องอาหาร The Glass House
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้องอาหาร The Glass House บริ การอาหารเป็ นแบบบุฟเฟ่ ต์แนวนานาชาติ มีบริ การทั้งอาหาร
ไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารอิตาเลียน ของหวาน และเครื่ องดื่มตั้งอยูบ่ นชั้น 5 ของโรงแรม
เปิ ดให้บริ การเวลา 06.00 - 22.00 น.

ห้ องอาหาร Swizzles

รู ปที่ 3.12 ห้องอาหาร Swizzles
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
Swizzles เป็ น Lobby Bar ของโรงแรม ให้บริ การเครื่ องดื่มโดยมี ชา, กาแฟ, คอกเทล, เครื่ องดื่ม
ที่ มี แ อลกอฮอล์ และ ขนมหรื อเบเกอรี่ ใ ห้เ ลื อ กสั่ง ได้ตามใจชอบ Swizzles ตั้ง อยู่ติ ดกับ ล็อ บบี้ ข อง
โรงแรมและ เปิ ดให้บริ การเวลา 10.00 น. - 24.00 น.
ห้ องอาหาร Chef Man

รู ปที่ 3.13 ห้องอาหาร Chef Man
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ร้านอาหาร Chef Man Chinese เป็ นร้านที่นาเสนออาหารจีนกวางตุง้ แท้ๆ อาหารพิเศษประจา
จังหวัดเมนู ติ่มชาที่สร้ างสรรค์และชุ ดน้ าชาคุณภาพเยี่ยมในบรรยากาศผ่อนคลาย ตั้งอยู่บนชั้น 3 โดย
เวลาให้บริ การ คือ อาหารกลางวัน 11.00 - 14.30 น. และอาหารเย็นเวลา 18.00 น. - 22.00 น.

ห้ องอาหาร LUCE

รู ปที่ 3.14 ห้องอาหาร LUCE
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
LUCE เป็ นห้องอาหารอิ ตาเลี ยนมีสไตล์และมีชีวิตชี วาด้วยอาหารอิตาเลี ยนแท้ด้ งั เดิ มและ
อาหารทะเลสดใหม่เสิ ร์ฟพร้อมไวน์ช้ นั เลิศจาก Frescobaldi อยูท่ ี่ช้ นั 14 ของโรงแรมติดกับสระว่ายน้ า
บรรยากาศดีทาให้ผอ่ นคลายเปิ ดให้บริ การ 2 เวลาคือ 12.00 ถึง 14.30 น. และ 18.00 ถึง 22.30 น.
เอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ (Executive Lounge)

รู ปที่ 3.15 เอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ (Executive Lounge)
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
เอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ ให้บริ การอาหารและเพลิดเพลินไปกับเครื่ องดื่มชา, กาแฟเครื่ องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์และขนมขบเคี้ยวตลอดทั้งวันและให้บริ การสาหรับแขกที่จองห้องพักในระดับ Executive
หรื อแขกที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษเท่านั้น เอ็กเซ็กคิวทีฟ เลานจ์ อยู่ที่ช้ นั 32 ของโรงแรมสามารถมองเห็นวิว
กรุ งเทพฯและถนนสาทรโดยรอบโรงแรมได้ เปิ ดให้บริ การตลอดทั้งวันตั้งแต่ 06.00 ถึ ง 22.00 น.
สาหรับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จะเปิ ดให้บริ การเวลา 17.30 ถึง 19.30 น.

Luce Pool Bar

รู ปที่ 3.16 ลูเช่พลู บาร์ ( Luce Pool Bar )
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
อยูท่ ี่ช้ นั 14 ของโรงแรมติดกับสระว่ายน้ าบรรยากาศสบายเหมาะแก่การผักผ่อนเมื่อลูกค้ามาใช้
บริ การสระว่ายน้ าก็สามารถสั่งเครื่ องดื่มและของทานเล่นได้มีบริ การเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มี
แอลกอฮอล์และน้าผลไม้ลูกค้าที่มาพักในโรงแรมส่ วนมากจะมาใช้บริ การพูลบาร์ แห่ งนี้ เป็ นจานวนมาก
เปิ ดให้บริ การเวลา 09.00 ถึง 01.00 น.
ล็อบบีโ้ รงแรม

รู ปที่ 3.17 ล็อบบี้โรงแรม
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
อยู่ ที่ ช้ ัน 1 บริ เ วณชั้น ล่ า งสุ ด ของโรงแรมการตกแต่ ง สวยงามหรู ห ราบริ เ วณล็ อ บบี้ จ ะมี
เคาน์เตอร์ เช็คอินสาหรับติดต่อจองห้องพักและเคาน์เตอร์ Concierge ไว้คอยให้บริ การลูกค้าชาวต่างชาติ
ที่มาใช้บริ การในโรงแรมและจะมีโซฟาชุดจัดไว้เพื่อรองรับลูกค้าเพื่อนัง่ ผักผ่อนหรื อพบปะเจรจาทาง
ธุ รกิจ

สระว่ายนา้ ของโรงแรม

รู ปที่ 3.18 สระว่ายน้ าของโรงแรม
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
สระว่ายน้ าจะอยูท่ ี่ช้ นั 14 บรรยากาศดีร่มเย็นสบายเหมาะแก่การผักผ่อนสระว่ายน้ ามีท้ งั สระ
สาหรับเด็กและสระสาหรับผูใ้ หญ่สระว่ายน้ าเปิ ดให้บริ การ 06.00 ถึง 22.00 น.
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Centre)

รู ปที่ 3.19 ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ อยูท่ ี่ช้ นั 14 อยูใ่ กล้กบั สระว่ายน้ ามีเครื่ องออกกาลังกายหลายชนิดที่ทนั สมัย
มากมายและเพียงพอสาหรับแขกที่เข้าใช้บริ การแขกที่เข้าพักจะมาใช้บริ การฟิ ตเนสและสระว่ายน้า
ตลอดทั้งวันโดยการเข้าใช้บริ การเพียงแค่บอกชื่อและหมายเลยห้องของคุณกับพนักงานที่ดูแลฟิ ตเนสก็
สามารถเข้าใช้บริ การฟิ ตเนสได้ตลอดทั้งวันฟิ ตเนสเปิ ดให้บริ การ 06.00 ถึง 22.00 น.

ห้ องประชุ มและจัดเลีย้ ง
1. ห้ องสุ รศักดิ์บอลรู ม

รู ปที่ 3.20 ห้องสุ รศักดิ์บอลรู ม
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
อยูท่ ี่ช้ นั 11 ห้องจัดเลี้ยงขนาด 612 ตารางเมตรเป็ นห้องจัดเลี้ยงที่ได้รับการออกแบบตกแต่ง
อย่างหรู หราโอ่โถงสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่ วมงานได้ถึง 600 ท่านโดดเด่นด้วยผนังกระจกจากเพดานจรด
พื้นเพื่อเปิ ดรับแสงธรรมชาติพร้ อมชมวิวเมืองกรุ งเทพได้แบบพาโนรามาเหมาสาหรับจัดงานแต่งงาน
และงานเลี้ยงขนาดใหญ่
2. ห้ องสุ รศักดิ์ 1, 2

รู ปที่ 3.21 ห้องสุ รศักดิ์ 1,2
ที่มา :http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้องจัดเลี้ ยงนี้ อยูท่ ี่ช้ นั 11 เหมาะสาหรับงานจัดเลี้ยงและงานประชุ มห้องสุ รศักดิ์ 1 มีขนาด 416
ตารางเมตรสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่ วมงานได้ 400 ท่านห้องสุ รศักดิ์ 2 มีขนาด 98 ตารางเมตรสามารถ
รองรับผูเ้ ข้าร่ วมงานได้ 100 ท่านทั้งสองห้องนี้ สามารถเปิ ดถึงกันได้และจะทาให้ห้องมีขนาดใหญ่ข้ ึน
และรองรับแขกได้มากขึ้นเป็ น 500 ท่าน

3. ห้ องราชดาริ, ศาลาแดง, ช่ องนนทรี

รู ปที่ 3.22 ห้องราชดาริ , ศาลาแดง, ช่องนนทรี
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้องจัดเลี้ยงทั้ง 3 ห้องนี้อยูท่ ี่ช้ นั 12 มีขนาด 96.6 ตารางเมตรสามารถรองรับแขกได้ 100 ท่านเหมาะ
สาหรับจัดงานเลี้ยงและงานประชุมขนาดกลาง
4. ห้ องสาทร, สยาม

รู ปที่ 3.23 ห้องสาทร, สยาม
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้องจัดเลี้ยงทั้ง 2 ห้องนี้ อยูท่ ี่ช้ นั 12 มีขนาด 30.72 ตารางเมตรสามารถรองรับแขกได้ 10 – 12
ท่านเป็ นห้องขนาดเล็กเหมาะสาหรับจัดเป็ นห้องประชุม

5. ห้ องวุฒากาศ, โพธิ์นิมิตร, วงเวียนใหญ่

รู ปที่ 3.24 ห้องวุฒากาศ, โพธิ์ นิมิตร, วงเวียนใหญ่
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้องจัดเลี้ยงทั้ง 3 ห้องนี้ อยูท่ ี่ช้ นั 33 มีขนาด 47.6 ตารางเมตรเป็ นห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็กตกแต่ง
อย่างหรู หรารองรับแขกได้ 25 ท่านเหมาะสาหรับงานจัดเลี้ยงขนาดเล็กพบปะสังสรรค์หรื อการเจรจา
ทางธุ รกิจที่ตอ้ งการความเป็ นส่ วนตัว
6. ห้ องกรุ งธนบุรี

รู ปที่ 3.25 ห้องกรุ งธนบุรี
ที่มา : http://eastingrandhotelsathorn.com
ห้องกรุ งธนบุรีอยูท่ ี่ช้ นั 33 มีขนาด 115.6 ตารางเมตรสามารถรองรับแขกสู งสุ ดได้ 80 ท่าน
เนื่องจากเป็ นห้องจัดเลี้ยงที่อยูช่ ้ นั บนสุ ดของโรงแรมทาให้สามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้แบบพาโนรา
มาเหมาะสาหรับงานจัดเลี้ยงขนาดกลางและต้องการความเป็ นส่ วนตัว

สกายเลานจ์ (Sky Lounge)

รู ปที่ 3.26 สกายเลานจ์
ที่มา :http://eastingrandhotelsathorn.com
อยูท่ ี่ช้ นั 33 เป็ นชั้นบนสุ ดของโรงแรมมีการตกแต่งด้วยไม้โอ๊คสี ดาคลาสสิ กรวมถึ งมีบาร์
ส่ วนตัวพร้อมวิวกรุ งเทพฯแบบพาโนรามาเหมาะสาหรับนัดพบปะสังสรรค์และพูดคุยธุ รกิจที่ตอ้ งการ
ความเป็ นส่ วนตัวมีบริ การเครื่ องดื่มและค็อกเทล

3.4 ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.27 ตาแหน่งงาน นางสาวนิชา แก้วมี
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
: นางสาวนิชา แก้วมี
แผนก
: แม่บา้ น (Housekeeper)
ตาแหน่งงาน
: Room Attendant
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจ
: ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2562
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย/ หัวข้ อการเรียนรู้
- Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บา้ น ติดต่อประสานงานทุกอย่างในแผนกแม่บา้ น) เรี ยนรู้การ
ดูสถานะของห้องพัก, โพสรายการมินิบาร์ ที่แขกทานในห้องพักให้ front office
- Room Attendant (ดู แลทาความสะอาดห้องพักแขก) เรี ยนรู้ข้ นั ตอนการทาความสะอาด
ห้องพัก รวมไปถึงน้ ายาต่างๆที่ใช้ในการทาความสะอาด
- Public Area Attendant (ดูแลทาความสะอาดทัว่ ไป ภายในโรงแรม ยกเว้นห้องพักแขก)
เรี ยนรู้การทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ล็อบบี้ของโรงแรม หน้าโรงแรม
- Florist Attendant (จัดดอกไม้ใ ห้ห้องพักแขก และงานต่ างๆของโรงแรม) เรี ย นรู้ การจัด
ดอกไม้ที่ตอ้ งนาไปใช้ในห้องพักแขก ห้องประชุมต่างๆ
- Laundry Attendant (ซักรี ด เครื่ องแบบของพนักงานและเสื้ อผ้าของแขก) เรี ยนรู้การคัด แยก
ผ้า ซักผ้า และปั๊ มผ้าที่เป็ นชุดพนักงานและผ้าแขกที่ส่งซัก เรี ยนรู้การส่ งผ้ากลับคืนแขก
- Uniform & Linen Attendant (ดูแลเครื่ องแบบพนักงาน) จัดเรี ยงให้เข้าที่ ตรวจเช็คชุด หาก
ชารุ ดต้องซ่อมแซมทันที

รู ปที่ 3.28 ตาแหน่งงาน นางสาวจุฑามาศ ปะลาโพธิ์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
: นางสาวจุฑามาศ ปะลาโพธิ์
แผนก
: แม่บา้ น (Housekeeper)
ตาแหน่งงาน
: Room Attendant
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจ
: ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2562
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย/ หัวข้ อการเรียนรู้
- Room Attendant (ดู แลทาความสะอาดห้องพักแขก) เรี ยนรู้ข้ นั ตอนการทาความสะอาด
ห้องพัก รวมไปถึงน้ ายาต่างๆที่ใช้ในการทาความสะอาด
- Public Area Attendant (ดูแลทาความสะอาดทัว่ ไป ภายในโรงแรม ยกเว้นห้องพักแขก)
เรี ยนรู ้การทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ล็อบบี้ของโรงแรม หน้าโรงแรม
- Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บา้ น ติดต่อประสานงานทุกอย่างในแผนกแม่บา้ น) เรี ยนรู้การ
ดูสถานะของห้องพัก ,โพสรายการมินิบาร์ที่แขกทานในห้องพักให้แก่แผนก front office
- Uniform & Linen Attendant (ดูแลเครื่ องแบบพนักงาน) จัดเรี ยงให้เข้าที่ ตรวจเช็คชุด หาก
ชารุ ดต้องซ่อมแซมทันที
- Florist Attendant (จัดดอกไม้ให้ห้องพักแขก และงานต่างๆของโรงแรม) เรี ยนรู้ การจัด
ดอกไม้ที่ตอ้ งนาไปใช้ในห้องพักแขก ,ห้องประชุม และงานต่างๆ
- Laundry Attendant (ซักรี ด เครื่ องแบบของพนักงานและเสื้ อผ้าของแขก) เรี ยนรู้การคัด แยก
ผ้า ซักผ้า และปั๊ มผ้าที่เป็ นชุดพนักงานและผ้าแขกที่ส่งซัก เรี ยนรู้การส่ งผ้ากลับคืนแขก

3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.29 ชื่อและตาแหน่งพนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
ตาแหน่ง

: นายสุ ริยนั
แสงชาติ
: Senior Floor Supervisor

3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.6.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทา ปฏิ บตั ิงานและศึกษาปั ญหาที่เกิ ดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและข้อมูล
การดาเนินงานประสบการณ์จากการทางานจริ งที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานรวบรวมผลและศึกษาหาข้อมูล
โดยนามาทาเป็ นหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
3.6.2 วิเคราะห์ระบบงาน
หลังจากคณะผูจ้ ดั ทาวิเคราะห์ออกมาได้แล้วว่าจะทาโครงงานในรู ปใดจึงเริ่ มการหาข้อมูลการ
ทาโครงงานและเขียนหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนา
และร่ างเอกสารโครงงานให้กบั โครงการสหกิจศึกษา
3.6.3 กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
คณะผูจ้ ดั ท าได้มี ก ารปรึ ก ษาพนัก งานที่ ปรึ ก ษาถึ งหัวข้อโครงงานที่ ก าหนดขึ้ นเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา

3.6.4 ออกแบบระบบงาน
คณะผูจ้ ัดท าวางแผนออกแบบระบบงาน ทดลองปฏิ บตั ิ ง านโครงงานออกมาหลากหลาย
รู ปแบบแล้วนามาพิจารณาในการทาโครงงานและรวบรวมข้อมูลวิธีการแก้ไขปั ญหาจากคาแนะนาจาก
พนักงานพี่เลี้ยงและค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
3.6.5 จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้นาผลิตภัณฑ์ไปให้พนักงานแผนกแม่บา้ นได้ทดลองใช้งานและทาการ
สัมภาษณ์ หลังจากนั้นวางแผนและวิเคราะห์ขอ้ มูล รวบรวมข้อมูลแบบการหาค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ
คณะผูจ้ ดั ทาได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เรี ยบเรี ยงเนื้อหา
3.6.6 ทดลองและผลสรุ ป
คณะผูจ้ ดั ทาจัดทาโครงงานแล้วนาผลที่ได้มาเรี ยบเรี ยงเพื่อนาผลที่ได้มาสรุ ป วิเคราะห์ขอ้ มูล
และปั ญหาต่างๆในการปฏิบตั ิงาน เพื่อนามาปรับให้งานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3.6.7 จัดทาเอกสาร
คณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทารู ปเล่มโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบแก้ไข
3.6.8 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
คณะผูจ้ ดั ทาเริ่ มดาเนินการโครงงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2562
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

พ.ค. 62

มิ.ย.62

1. ศึกษา/นิยามปัญหาที่จะทาโครงงาน
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบและวางแผนการทาโครงงาน
4. รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6. ทดสอบโครงงาน
7. สรุ ปและจัดทาโครงงาน
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ก.ค.62

ส.ค.62

3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
- ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562
- ช่วงเวลาทางานคือ 08.00 ถึง 18.00 น.
- ปฏิบตั ิงาน 5 วัน/สัปดาห์
- มีวนั หยุด 2 วัน/สัปดาห์
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 เครื่ องปริ้ นเตอร์
 กล้องถ่ายรู ป
 เครื่ องถ่ายเอกสาร
ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม Microsoft Word
 โปรแกรม PSPP

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากที่ คณะผูจ้ ดั ท าได้ป ฏิ บ ัติงานสหกิ จศึก ษา ณ โรงแรมอีส ติ น แกรนด์ สาทร ในส่ วนของ
แผนกแม่บา้ น จึงทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู้ถึงกระบวนการทางานของฝ่ ายต่างๆในแผนกและได้ทราบ
ถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น เนื่ องจากทางแผนกแม่บา้ นนั้นได้มีการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั แขกที่มาพัก
ซึ่ งรวมไปถึงสบู่ชนิ ดก้อนและเมื่อแขกได้มีการเช็คเอ้าท์ ( Check – Out ) ออกจากห้องพัก ทาให้พบว่า
มีการใช้สบู่กอ้ นไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้มีสบู่เหลือใช้จานวนมาก ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทา
จึ ง ได้จดั ท าโครงงานเรื่ อ ง “เจลบอลซัก ผ้า ” ที่ ท าจากสบู่ ที่ เหลื อ ใช้ ซึ่ งมี ก ารน าสบู่ ม าแปรรู ป และ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
การจัดทาโครงงานเรื่ อง “เจลบอลซักผ้า” เป็ นการจัดทาผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าแบบใหม่ที่พฒั นา
มาจากสบู่ก้อนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทาความสะอาดและสามารถช่ วยลดต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายใน
แผนกได้โดยจะแสดงถึงส่ วนผสมและวิธีการทาของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
4.1 เจลบอลซักผ้า

รู ปที่ 4.1 เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ส่ วนผสมของ เจลบอลซักผ้า
1. แคลเซียมคลอไรด์
2. โซเดียมอัลจิเนต
3. โซเดียมคาร์บอเนต
4. LAS (โซฮาแลป)
5. น้ าเปล่า
6. ดอกโมก/น้ าหอมระเหย
7. สบู่กอ้ น
วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ขั้นตอนการสกัดกลิ่นดอกโมก
1. เตรี ยมดอกโมก

รู ปที่ 4.2 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

2. นาน้ าใส่ หม้อและวางตะแกรงลงไป

รู ปที่ 4.3 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

3. หลังจากนั้นนาดอกโมกใส่ ลงไปในตะแกรงที่เตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.4 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

4. เมื่อใส่ ดอกโมกใส่ ลงไปแล้วให้ทาการต้มด้วยไอน้ าเพื่อสกัดกลิ่นดอกโมกให้เป็ นน้ าหอมสาหรับทา
กลิ่นน้ ายาซักผ้า

รู ปที่ 4.5 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)
ขั้นตอนการทาเจลบอลซักผ้ าจากสบู่
1. เตรี ยมสบู่กอ้ นสาหรับทาการละลาย

รู ปที่ 4.6 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

2. นาสบู่ไปต้มในน้ าเดือดอุณหภูมิ 100องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที เพื่อฆ่าเชื้ อ หลังจากนั้นนามาหั่น
เป็ นชิ้นเล็กๆเพื่อให้ง่ายแก่การละลาย

รู ปที่ 4.7 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

3. หลังจากนั้นให้นาน้ ามันสกัดดอกโมกที่ทาไว้ออกมาเตรี ยมทาการผสม

รู ปที่ 4.8 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

4. ผสมสบู่ที่หน่ั แล้วใส่ ลงไปในน้ ามันสกัดดอกโมกและทาการต้มเพื่อละลายสบู่ประมาณ 10 นาทีหรื อ
จนกว่าสบู่จะละลายจนหมด

รู ปที่ 4.9 วิธีการทาเจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

5. ใช้ไฟกลางเพื่อให้สบู่ค่อยๆละลาย

รู ปที่ 4.10 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

6. เมื่อสบู่ละลายหมดแล้วให้ใช้ผา้ ขาวบางกรองไขมันจากสบู่ออก

รู ปที่ 4.11 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

7. เมื่อทาการกรองแล้วให้ใส่ แคลเซี ยมคลอไรด์และโซเดียมคาร์ บอเนต อย่างละ 1 ช้อนชาคนจนกว่า
สารจะละลายจนหมด พักทิง้ ไว้ให้หายร้อนแล้ว ใส่ LAS ลงไป คนจนเข้าก้นดี

รู ปที่ 4.12 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

8. หลังจากพักให้หายร้อนแล้วนาไปตักใส่ พิมพ์

รู ปที่ 4.13 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

9. ให้นาพิมพ์ที่ใส่ น้ ายาแล้วแช่แข็งเป็ นเวลา6-8 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.14 วิธีการทาเจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

10. นาโซเดียมอัลจิเนต 1 ช้อนชา มาละลายในน้ าเปล่า

รู ปที่ 4.15 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

11. จากนั้นนาสบู่ที่ทาการแช่แข็งแล้วใส่ ในน้ าที่ทาการละลายโซเดียมอัลจิเนต

รู ปที่ 4.16 วิธีการทาเจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

12. เมื่อน้ าแข็งละลายแล้วจะได้เจลบอลแบบในภาพ

รู ปที่ 4.17 วิธีการทา เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

13. นาเจลบอลใส่ กล่องเพื่อนาไปใช้ต่อไป

รู ปที่ 4.18 วิธีการทาเจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

4.2 ตารางแสดงราคาต้ นทุน
ตารางที่ 4.1 ต้ นทุน เจลบอลซักผ้า
ลาดับ
ส่ วนผสมของ เจลบอลซักผ้า
ปริ มาณ
ราคา / หน่วย
1 แคลเซียมคลอไรด์
50 กรัม
26 / 1,000 กรัม
2
3

โซเดียมอัลจิเนต
น้ าเปล่า

50 กรัม
3 ลิตร

102 / 100 กรัม
40 / 6 ลิตร

4
5
6
7

ดอกโมก( น้ ามันหอมระเหยกลิ่นดอกโมก) 25 มิลลิลิตร 85 / 25 มิลลิลิตร
สบู่กอ้ น
1 กิโลกรัม
โซเดียมคาร์บอเนต
50 กรัม
33 / 1,000 กรัม
LAS
0.3 ลิตร
64 / 1 ลิตร
ราคาต้ นทุนของ เจลบอลซักผ้า
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ราคา/บาท
1.3
51
20
85
1.65
19.2
178.15

จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้วา่ ต้นทุนของการผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้า มี
ต้นทุนอยูท่ ี่ 178.15บาท ซึ่ งสามารถทาได้ 4 ลิตร หรื อประมาณ 30 ชิ้ น ซึ่ งตกชิ้ นละ 6 บาทสามารถซัก
ได้ 30 ครั้ง โดยปกติสถานประกอบการจะซื้ อน้ ายาซักผ้าแกลอนละ 2,500 บาท ขนาด 20 ลิตร ดังนั้นจะ
เท่ากับลิตรละ 125 บาท และ 4 ลิตรจะเท่ากับราคา 500 บาท ซักได้ 30 ครั้ง ซึ่ งตกชิ้นละ 16.7 บาท จะ
เห็นได้วา่ ผลิตภัณฑ์น้ ีเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่โรงแรมและช่วยลดต้นทุนอีกด้วย
4.3 สรุ ปผลการประเมินโครงงานเรื่อง เจลบอลซักผ้า
ในการจัดท าโครงงานเรื่ อง เจลบอลซักผ้า ทางคณะผูจ้ ดั ท า มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อท าการศึกษา
ความหมายของเจลบอลซัก ผ้า อี กทั้งยังศึ ก ษาถึ งปั ญ หาและข้อเสนอแนะซึ่ งเป็ นแนวทางในการท า
ผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน ในการทาการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จดั ทาขึ้นในแบบเชิง
คุ ณภาพ เพื่อการศึ กษา วิเคราะห์ และเก็บข้อมูล เพื่อเป็ นประโยชน์กบั แผนก Laundry Attendant ของ
โรงแรมอี ส ติ น แกรนด์ สาทร โดยมี ก ารใช้แบบสอบถามในการท าการประเมิ น ความพึ งพอใจใน
ผลิตภัณฑ์จานวน 35 ชุดโดยสามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป วิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างได้ แก่ เพศและอายุ
ตารางที่ 4.2แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้ อยละ
ชาย
11
31.43
หญิง
24
68.57
รวม
35
100.0
จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็ นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 68.57 รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 31.43
ตารางที่ 4.3แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ร้ อยละ
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
จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.86 รองลงมาผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.14 ผูท้ ี่มีช่วง
อายุระหว่าง 36 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.29 และผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง 41 – 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ5.71
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้ า การวิเคราะห์ ความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่ าง
โดยวัดระดับและแสดงผล 5 – 1 คือชอบมากทีส่ ุ ดถึงน้ อยทีส่ ุ ดตามลาดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความหมายค่าเฉลี่ย ( Mean) ดังนี้ (adacstou.wixsite.com)
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง
พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ สามารถซักผ้าได้ สะอาด
พึงพอใจมากที่สุด

14%
46%

40%

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจผลิตภัณฑ์สามารถซักผ้าได้สะอาด
จากแผนภูมิ ที่ 4.1 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจผลิ ตภัณ ฑ์ส ามารถซักผ้าได้
สะอาดมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 40 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 46 และพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 14

ผลิตภัณฑ์ มีกลิน่ หอม
11% 40%
49%

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม
จากแผนภูมิที่ 4.2 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม มีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 40 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 49 และพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 11

ผลิตภัณฑ์ สามารถช่ วยลดกลิน่ อับของผ้าได้
6%

พึงพอใจมากที่สุด

31%

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง

63%

พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ช่วยลดกลิ่นอับของผ้า
จากแผนภูมิที่ 4.3 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ช่วยลดกลิ่นอับของผ้า
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 31 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 63 และความพึงพอใจระดับปาน
กลาง ร้อยละ 6

ผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกและง่ ายต่ อการใช้ งาน
14%

57%

พึงพอใจมากที่สุด

29%

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

แผนภูมิที่ 4.4 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจผลิตภัณฑ์มีความสะดวกต่อการใช้งาน
จากแผนภูมิที่ 4.4 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภัณฑ์มีความสะดวกต่อการ
ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุ ด ร้ อยละ 29 ความพึงพอใจระดับมาก ร้ อยละ 57 และความพึ ง
พอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 14

บรรจุภณ
ั ฑ์ มีความสวยงาม
พึงพอใจมากที่สุด

23%

23%

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง

54%

พึงพอใจน้อย

พึงพอใจน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 4.5 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจบรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม
จากแผนภูมิที่ 4.5 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ บรรจุภณ
ั ฑ์มีความสวยงามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 23 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ54 และพึงพอใจระดับปานกลาง
ร้อยละ 23

บรรจุภณ
ั ฑ์ สามารถเก็บรักษาได้ ง่าย
14%
57%

พึงพอใจมากที่สุด

29%

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

แผนภูมิที่ 4.6 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจบรรจุภณั ฑ์สามารถเก็บรักษาได้ง่าย
จากแผนภูมิที่ 4.6 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ บรรจุภณั ฑ์สามารถเก็บรักษาได้
ง่าย มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 29 พึงพอใจระดับมากร้อยละ 57 และพึงพอใจระดับปาน
กลาง ร้อยละ 14

ประสิทธิภาพในการใช้ งานของผลิตภัณฑ์
พึงพอใจมากที่สุด

11%
37%

52%

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

แผนภูมิที่ 4.7 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจประสิ ทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
จากแผนภูมิที่ 4.7 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจประสิ ทธิภาพในการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 52 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 37และพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 11

0%

0% ผลิตภัณฑ์ สามารถช่ วยลดต้ นทุนให้ กบั โรงแรมได้
0%
พึงพอใจมากที่สุด
57%

43%

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

แผนภูมิที่ 4.8 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดต้นทุนให้แก่โรงแรมได้
จากแผนภูมิที่ 4.8 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดต้นทุน
ให้แก่โรงแรมได้มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 43 และพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 57

ตารางที่ 4.4 แสดงค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อ
เจลบอลซักผ้า
ประเด็นด้ านความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ เจลบอลักผ้า

ค่ าเฉลีย่
̅
𝒙

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจ
S.D

ผลิตภัณฑ์สามารถซักผ้าได้สะอาด

4.26

0.70

มาก

ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม
ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดกลิ่นอับของ
ผ้าได้
ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน
บรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม
บรรจุภณั ฑ์สามารถเก็บรักษาได้ง่าย
ประสิ ทธิภาพในการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดต้นทุน
ให้กบั โรงแรมได้
รวม

4.29

0.67

มาก

4.26

0.56

มาก

4.14

0.65

มาก

4.00
4.14

0.69
0.65

มาก
มาก

4.40

0.69

มาก

4.43

0.50

มาก

4.24
0.64
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

มาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
ระดับ มากโดยเรี ย งล าดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้ อ ย คื อ สามารถช่ ว ยลดต้น ทุ น ให้ ก ับ โรงแรมได้
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีกลิ่ นหอม ผลิ ตภัณฑ์สามารถซักผ้าได้สะอาด
ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดกลิ่นอับของผ้าได้ ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน บรรจุภณ
ั ฑ์
สามารถเก็บรักษาได้ง่าย และบรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม คือ 4.24

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้า จากโปรแกรม PSPP สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
1. ในส่ วนของข้อมูลพื้นฐานผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงและมีช่วงอายุระหว่าง
31-35 ปี
2. ระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้าโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ
ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดต้นทุนให้กบั โรงแรมได้ ประสิ ทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
มีกลิ่นหอม ผลิตภัณฑ์สามารถซักผ้าได้สะอาด ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดกลิ่นอับของผ้าได้ ผลิตภัณฑ์มี
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน บรรจุภณั ฑ์สามารถเก็บรักษาได้ง่าย และบรรจุภณ
ั ฑ์มีความสวยงาม
3. ผลวิเคราะห์ ข ้อมู ล ทั่วไปของผูต้ อบแทนสอบถาม จากการวิเคราะห์ ข ้อมูล พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นพนัก งานทั้งหมด 35 คน จากแผนกแม่ บ ้านได้เก็ บ ข้อมูลโดยท า
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้าให้แก่พนักงานแผนกแม่บา้ นจานวน 35
ชุด ได้ทาการประเมิน จากตารางสรุ ปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้า พบว่า
เป็ นเพศหญิ งมากที่สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 68.57 รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 31.43 ในส่ วนของ
ทางด้านอายุ คือกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.86 และ
รองลงมาผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.14 ผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง 36 – 40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 14.29 และผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง 41 – 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5.71
4. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจที่ มีต่อโครงงานเรื่ อง เจลบอลซักผ้า โดยภาพรวมแล้วเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค มีการนาสบู่กอ้ นเหลือใช้ของแขกในแผนกแม่บา้ น มาประยุกต์พฒั นา
ให้เกิ ดเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ท ามาจากวัตถุ ดิบ เหลื อใช้ ลดต้นทุ นการผลิ ต และสามารถใช้งานได้จริ งจาก
ตารางค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ระดับมากโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
คือ สามารถช่ วยลดต้นทุนให้กบั โรงแรมได้ ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มี
กลิ่นหอม ผลิตภัณฑ์สามารถซักผ้าได้สะอาด ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดกลิ่นอับของผ้าได้ ผลิตภัณฑ์มี
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถเก็บรักษาได้ง่าย และบรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม คือ 4.24

4.4 สิ่ งทีไ่ ด้ จากโครงงานนี้
1. ได้ศึกษาการทาผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าสู ตรน้ าในรู ปแบบเจลบอล
2. สามารถนาวัตถุดิบที่เหลือใช้กลับมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดได้
3. ช่วยลดต้นทุนให้แก่แผนกแม่บา้ นด้านค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้อน้ ายาซักผ้าได้

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ในส่ วนนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นำผลกำรศึกษำที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลมำสรุ ปผล โดยมีรำยละเอียดดังนี้
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลสำมำรถสรุ ปผลโครงงำนได้ดงั นี้
5.1.1 สรุ ปผล
จำกกำรที่ ค ณะผูจ้ ัด ท ำได้เ ข้ำ รั บ กำรปฏิ บ ัติ ง ำนสหกิ จ โรงแรมอี ส ติ น แกรนด์ สำทร เป็ น
ระยะเวลำ 4 เดือน ทำให้ได้ทรำบถึงกำรปฏิบตั ิงำนจริ งของแผนกแม่บำ้ น กำรได้ทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น
กำรฝึ กควำมอดทนต่ ออุ ป สรรค์ในกำรท ำงำนภำยในสถำนประกอบกำร ทั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทำได้จดั ท ำ
โครงงำนเรื่ อง เจลบอลซักผ้ำ มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อกำรศึกษำกำรทำผลิตภัณฑ์น้ ำยำซักผ้ำสู ตรน้ ำใน
รู ปแบบเจลบอล ศึกษำกำรทดลองทำน้ ำยำซักผ้ำจำกสบู่ให้อยูใ่ นรู ปแบบของบอลน้ ำ เพื่อเป็ นกำรนำ
วัตถุดิบที่เหลือใช้กลับมำทำให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่แผนกแม่บำ้ นด้ำนค่ำใช้จ่ำย
จำกกำรสั่งซื้ อน้ ำยำซักผ้ำ เป็ นกำรศึกษำปั ญหำและข้อเสนอแนะซึ่ งเป็ นแนวทำงในกำรทำน้ ำยำซักผ้ำ
จำกสบู่ในรู ปแบบของบอลน้ ำและเผยแพร่ ควำมรู้เรื่ องเจลบอลซักผ้ำให้แก่ผทู้ ี่สนใจได้ศึกษำต่อไป
คณะผูจ้ ดั ท ำมี ควำมคำดหวัง ว่ำ โครงงำนสหกิ จศึ กษำนี้ จะเกิ ดประโยชน์ในด้ำ นกำรช่ วยลด
ต้นทุนของโรงแรมในแผนกแม่บำ้ นด้ำนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรสั่งซื้ อน้ ำยำซักผ้ำ อีกทั้งยังสำมำรถช่ วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภำพในกำรทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำยิ่ง ขึ้นและเจลบอลซัก ผ้ำ ได้ทำมำจำกสำรที่ป ลอดภัยต่ อ
ผูบ้ ริ โภค
5.1.2 ข้ อจากัดของโครงงาน
โครงงำนพัฒนำ Laundry Detergent Gel Ball ต้องใช้เวลำในกำรทดลองทำหลำยครั้ง กว่ำจะ
ได้ผลิตภัณฑ์ที่เสร็ จสมบูรณ์แบบที่ใช้งำนได้จริ ง
5.1.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับโครงงาน
ในกำรท ำโครงงำนชิ้ น นี้ มี ก ำรใช้ ส ำรแคลเซี ย มคลอไรด์ แ ละโซเดี ย มอัล จิ เ นตมำเป็ น
ส่ วนประกอบในกำรขึ้นรู ปเป็ นบอลน้ ำ จึงทำให้ตอ้ งมีกำรทดลองในกำรใส่ สำรหลำยครั้งเพื่อให้บอล
น้ ำสำมำรที่จะขึ้นรู ปได้ ดังนั้นจึงใช้เวลำในกำรทดลองทำผลิตภัณฑ์เป็ นเวลำนำน

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จำกกำรที่ได้รับปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สำทร ในแผนกแม่บำ้ นสำมำรถ
สรุ ปได้ดงั นี้
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
กำรได้ออกปฏิ บตั ิงำนในครั้งนี้ทำให้คณะผูจ้ ดั ทำได้เรี ยนรู้ถึงกำรทำงำนจริ งกับผูร้ ่ วมงำนและ
ได้นำมำปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจำวันทำให้ได้พบเจอกำรทำงำนที่เป็ นระบบ มีมิตรภำพที่ดี
ในกำรปฏิบตั ิงำนครั้งนี้ สอนให้รู้ถึงกำรตรงต่อเวลำ สอนให้จดั สรรเวลำให้เกิดประโยชน์ และ
กำรใช้ชีวิตในสังคมให้เกิดกำรกระตือรื อร้นในหน้ำที่ที่ตนได้รับให้ปฏิบตั ิให้สำเร็ จ ซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทำได้
เก็บไว้เป็ นประสบกำรณ์ที่ดีต่อคณะผูจ้ ดั ทำเองและนำไปใช้จริ งได้
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ในกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจนี้ ได้พบปั ญหำบ้ำงแต่สำมำรถแก้ไขปั ญหำได้ลุล่วง ปั ญหำที่ได้พบคือ
กำรจัดสรรคนในแต่ละรอบยังไม่ดีเท่ำที่ควร เช่น วันที่มีแขกเยอะแต่มีพนักงำนลำหยุดหลำยคน ทำให้
งำนเกิดปั ญหำแต่สำมำรถแก้ไขได้ทนั
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
พนักงำนควรมีควำมรู ้ ดำ้ นภำษำอังกฤษหรื อมีกำรเรี ยนภำษำอังกฤษเพิ่มเติม เนื่ องจำกจะต้อง
สื่ อสำรกับแขกที่เข้ำมำพักในกำรขอเข้ำไปทำควำมสะอำดห้องพักและทำควำมเข้ำใจเมื่อแขกมีกำรขอ
สิ่ งอำอวยควำมสะดวกต่ำงๆเพิ่ม เช่น ชุดคลุมอำบน้ ำ แปรงสี ฟัน หรื ออำจเป็ นกำรขอให้เปลี่ยนผ้ำปูเตียง
ใหม่
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพือ่ การประเมิน
คาชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เป็ นส่ วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินผลผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้า ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับและจะ
นาไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง กรุ ณาเลือกคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
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) มากกว่า 45 ปี
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้า
คาชี้แจง กรุ ณาเลือกคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ด้ านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
เจลบอลซักผ้า

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

1.ผลิตภัณฑ์สามารถซักผ้าได้สะอาด
2.ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม
3.ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดกลิ่นอับของผ้าได้
4.ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
5.บรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม
6.บรรจุภณั ฑ์สามารถเก็บรักษาได้ง่าย
7.ประสิ ทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
8.สามารถช่วยลดต้นทุนให้กบั โรงแรมได้

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข.
ภาพปฏิบัติงาน

ภาพขณะปฏิบตั ิงานห้อง Laundry
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน Housekeeping Clerk
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน Public Area Attendant (ดูแลทาความสะอาดทัว่ ไป)
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน Room Attendant (ดูแลทาความสะอาดห้องพักแขก)
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน Room Attendant, Room Care
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน Room Attendant, Room Care
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน Laundry Attendant
(ซัก รี ด เครื่ องแบบของพนักงานและเสื้ อผ้าของแขก)
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน Laundry Attendant
(ซัก รี ด เครื่ องแบบของพนักงานและเสื้ อผ้าของแขก)
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2562)

ภาคผนวก ค.
บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา
หลังใช้ เจลบอลซักผ้า

ภาคผนวก ง.
ประวัติคณะผู้จัดทา

ประวัติผู้จัดทา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่
ผลงาน

5804400003
นางสาว นิชา แก้วมี
ศิลปศาสตร์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
6 หมู่ 7 ตาบลพญาเย็น อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสี มา 30320
ผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้า

ประวัติผู้จัดทา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

ผลงาน

5804400156
นางสาว จุฑามาศ ปะลาโพธิ์
ศิลปศาสตร์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
บ้านเลขที่ 79/92 ซอย 2 หมู่บา้ น พุดตาน
เขตหนองแขม
แขวงหนองแขม กรุ งเทพมหานคร 10160
ผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้า

ประวัติผู้จัดทำ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่
ผลงาน

5804400003
นางสาว นิชา แก้วมี
ศิลปศาสตร์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
6 หมู่ 7 ตาบลพญาเย็น อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสี มา 30320
ผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้า

ประวัติผู้จัดทำ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

ผลงาน

5804400156
นางสาว จุฑามาศ ปะลาโพธิ์
ศิลปศาสตร์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
บ้านเลขที่ 79/92 ซอย 2 หมู่บา้ น พุดตาน
เขตหนองแขม
แขวงหนองแขม กรุ งเทพมหานคร 10160
ผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้า

