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บทคัดย่อ 

               โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯเป็นโรงแรมท่ีอยูติ่ดริมแม่น ้ าเจา้พระยาท าให้ได้รับความ

นิยมในการจดังานเล้ียงและงานประชุมสัมมนาเป็นอยา่งมาก ซ่ึงจากการท่ีคณะผูจ้ัดท าไดไ้ปปฏิบัติงานสห

กจิศึกษาในแผนกจดัเล้ียงนั้น ไดเ้ล็งเห็นว่าในแต่ละวนัจะมีนมสดและดอกกุหลาบเหลือใชเ้ป็นจ านวนมาก 

ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงเกดิความคิดท่ีจะน านมท่ีเหลือใชแ้ละดอกกุหลาบมาแปรรูปให้เกดิประโยชน์เป็น

ผลิตภณัฑต์ัวใหม่ นั่นคือสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ เพ่ือให้พนกังานใชส้ าหรับลา้งมือทั้ งยงัช่วยลดการท้ิง

ขยะให้กบัทางโรงแรม 

                 เพ่ือให้ทราบถึงผลของโครงงาน สบู่เหลวน ้ านมกุหลาบ ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการประเมินความพึงพอใจ

ในการใชส้บู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ โดยการแจกแบบสอบถามให้กบัพนักงานในแผนกจดัเล้ียง จ านวน 

30 ชุด ผลการประเมินความพึงพอใจรวมได้ค่าเฉล่ีย 4.49 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ซ่ึงโครงงานน้ีสามารถใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งคุ้มค่าและยงัช่วยลดตน้ทุนให้กบัองค์กรอีกดว้ย 

ค าส าคัญ : สบู่เหลวลา้งมือ น ้ านม กุหลาบ 
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บทที่1 

บทน ำ 

1.1 ประวัตคิวำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 โรงแรมอวานีพลัสริ เวอร์ไซด์  กรุงเทพ ฯ  (AVANI+ Riverside Bangkok Hotel) เป็น

โรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์นท่ีทนัสมยับวกกบัวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามท าให้มีลูกค้ามาใชบ้ริการอยู่เสมอ

และส่ิงท่ีลูกคา้ให้ความสนใจและมาใชบ้ริการอย่างต่อเน่ืองกคื็อ การจดังานประชุมและงานจดัเล้ียง

ซ่ึงจากการท่ีคณะผูจ้ัดท าได้เขา้ไปปฏิบัติงานในแผนกจัดเล้ียง (Banquet Department) จึงได้ศึกษา

เรียนรู้งานในระยะเวลาหน่ึงและไดร้ับมอบหมายหน้าท่ีในส่วนของการยนืให้บริการคอฟฟ่ีเบรก

(Coffee Break) กบัแขกท่ีมาร่วมงานซ่ึงในแต่ละวนั คณะผูจ้ดัท าไดส้งัเกตเห็นว่าจะมีนมสดเหลือใช้

เป็นจ านวนมาก แต่ยงัไม่หมดอายซ่ึุงทางแผนกจะท าการท้ิง เน่ืองจากเป็นกฎของทางโรงแรมท่ีให้

ใชน้มสดวนัต่อวนัเพ่ือความสดใหม่ และความปลอดภยัของแขก 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงได้ปรึกษากบัทางพนักงานว่าต้องการน านมส่วนท่ีเหลือใชน้ั้นมาท า

ให้เกดิประโยชน์จึงคิดสูตรสบู่เหลวน ้ านมส าหรับใช้ลา้งมือข้ึนเพราะเห็นว่าท่ีอ่างลา้งมือจะตอ้งมี

สบู่ลา้งมือทุกท่ีและสบู่ตวัปัจจุบันนั้นไม่มีสรรพคุณในการเพ่ิมความชุ่มช้ืนเลย แต่สบู่เหลวน ้ านมท่ี

คณะผูจ้ัดท าน าเสนอนั้นมีนมเป็นส่วนผสมท่ีช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืนได ้ซ่ึงทางพ่ีเล้ียงเห็นดว้ยว่าเป็น

ไอเดียท่ีดีทางคณะผูจ้ดัท าจึงช่วยกนัคิดคน้สูตรสบู่น ้ านมข้ึนมาใหม่เพ่ือให้น่าใชแ้ละแตกต่างจากสบู่

อ่ืนๆซ่ึงจากการหาข้อมูล คณะผูจ้ัดท าค้นพบว่าน ้ าดอกกุหลาบมีสรรพคุณท่ีน่าสนใจมาก เช่น ช่วย

ลดการอกัเสบและยงัเป็นเกราะป้องกนัมลภาวะได้อีกด้วย จึงน ามาเป็นส่วนผสมในสบู่น ้ านมเพ่ือ

เพ่ิมสรรพคุณ กล่ินและสีให้น่าใช้ยิ่งข้ึนอีกทั้ งดอกกุหลาบกห็าได้ไม่ยากเพราะในแต่ละวนัเม่ือจบ

การประชุมหรืองานจดัเล้ียงดอกไมท่ี้ใชต้กแต่งภายในงานจะถูกน าไปท้ิงเช่นกนั ทางคณะผูจ้ดัท าจึง

คิดว่ามนัเป็นการสร้างคุณค่าของเหลือใช้ให้เกดิประโยชน์ช่วยลดต้นทุนการสัง่ซ้ือสบู่เหลวลา้งมือ

ให้กบัทางแผนก และยงัช่วยลดจ านวนขยะสดไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพ่ือช่วยลดการท้ิงขยะให้นอ้ยลงและน าของเหลือใชม้าท าให้เกดิประโยชน์ 

1.2.2 เพ่ือช่วยลดขยะประเภทนมสดท่ีจะเสียหายจากการหมดอายแุละคา้งในสต็อก 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 

             การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากบริเวณแผนกจัดเล้ียง (Banquet Department) ซ่ึงตั้ งอยู่

ชั้น 10 และห้องดอกไม ้(Florist Room) ตั้งอยูช่ั้น 8 ของโรงแรม 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดด้ าเนินการระหว่าง วนัท่ี 14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงงานเล่มน้ีเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

พนกังานท่ีท างานในแผนกจดัเล้ียงของโรงแรม 

1.3.4 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำและกำรค้นคว้ำข้อมูล 

คณะผูจ้ัดท าได้ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก ีย่วกบัการท าสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบและ

ศึกษาวิธีขั้นตอนการท าต่างๆ จากส่ือออนไลน์ และสืบคน้จากหนงัสือรวมถึงบทความท่ีเก ีย่วขอ้ง 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เพ่ือช่วยท าให้ผิวเนียนนุ่มล่ืนและคงความชุ่มช้ืนได้เป็นอยา่งดี 

1.4.2 โรงแรมสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายจากสบู่ท่ีตอ้งเบิกใช้ 

1.4.3 น ้ ามนัหอมระเหยกล่ินกุหลาบช่วยให้ผ่อนคลายและบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ 

1.4.4 ช่วยลดการอกัเสบ ฆ่าเช้ือโรคและเช้ือแบคทีเรียไดดี้ 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

               การท าโครงงานโดยการสร้างผลิตภณัฑ์จากนมสดและดอกกุหลาบในคร้ังน้ีเพ่ือเสนอ

แนวคิดให้ในการท าสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ(Milk N’Roses Liquid Hand Soap)เพ่ือน าไปใช้

เป็นประโยชน์แกท่างโรงแรมและสามารถเป็นประโยชน์แกบุ่คคลท่ีมีความสนใจในด้านการท า

ผลิตภณัฑ์สบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ คณะผูจ้ดัท าได้คิดทบทวนทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก ีย่วข้อง

จากเอกสาร บทความ โดยมีการน าเสนอเป็นล าดบัดงัน้ี 

               2.1 สบู่ (Soap) 

               2.2 สบู่เหลว (Liquid Soap) 

               2.3 หัวเช้ือสบู่เหลว (Soap Leavening) 

               2.4 นมววัสด (Fresh Milk) 

               2.5 สารกนัเสีย ไมโครแคร์ พีเอชซี (Microcare PHC) 

               2.6 ดอกกุหลาบพนัธุ์เซนติโฟเลีย 

               2.7 งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง 

 

2.1 สบู่ (Soap) 

      2.1.1 ประวัตสิบู่ 

              สบู่กอ้นแรกของโลกเกดิข้ึนบนแท่นบูชายญัเม่ือ 2500 ปีท่ีแลว้ ชาวโรมนัท่ีอยู่ในพิธีสงัเกต

ว่าเม่ือสัตว์ถูกเผาบนแท่นไมจ้ะมีไขมนัไหลออกมา และเม่ือฝนตกลงมาถูกไขมนันั้น กอ้นไขมนัก ็

จบัตวัแข็งกลายเป็นกอ้นไหลลงไปในล าธาร แม่บ้านท่ีเอาผา้มาซักท่ีล าธารได้เอากอ้นไขมนัน้ีถูผา้ 

ปรากฏว่าผา้สะอาดมากข้ึน น่ีคือจุดเร่ิมต้นของการเอาไขมนัแพะไปต้มกบัข้ีเถ้าจากการเผาไม้ 

กลายเป็นสบู่ในยุคเร่ิมแรก คนกลุ่มแรกท่ีประดิษฐ์สบู่ข้ึนมาใชถู้ตวักนัเป็นเร่ืองเป็นราวคือชาวสุเม

เรียน โดยการต้มน ้ าในหมอ้ให้เดือดแลว้เทข้ีเถา้และไขมนัลงไป จากนั้นกค็นให้เขา้กนัแลว้เติมเกลือ 

ไขมนักจ็ะจบัตวักนัเป็นกอ้นแข็งลอยข้ึนมา กอ้นไขมนัน้ีกคื็อสบู่นัน่เอง แต่สบู่แบบน้ีมีขอ้เสียคือจะ

น่ิมและเละแตกเป็นช้ินๆ ได้ง่าย ต่อมาเม่ือมีคนใชส้บู่กนัเป็นวงกวา้ง นกัประดิษฐ์กห็าหนทางท าให้
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สบู่ใช้ทนทานข้ึนโดยการน าไขท่ีได้จากการตม้ไปผสมกบัสารละลายเกลือแลว้ท้ิงไวร้ะยะหน่ึง กจ็ะ

ไดส้บู่ท่ีแข็งกว่าเดิม เพราะมีเวลาให้กอ้นไขมนัจบัตวักนัไดน้านข้ึน (Makeupbytin, 2551) 

2.1.2  ชนิดของสบู่ 

                 ปัจจุบนัสบู่สามารถแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดงัน้ี (นวพร เอ่ียมธีระกุล, 2558) 

1. สบู่กอ้น (Hard Soap) 

2. สบู่ชนิดอ่อน (Soft Soap) 

3. สบู่เหลว (Liquid Soap) 

4. สบู่ไขมนั (Fat Soap) 

5. สบู่ใส (Transparent Soap) 

6. สบู่ซินเดท (Syndet Soap) 

 

 

 

รูปที่ 2.1 ชนิดของสบู่ 

ที่มา : http://sweetenmellow.blogspot.com/2013/08/types-of-soap.html 
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2.2 สบู่เหลว (Liquid Soap) 

                 เป็นสารสงัเคราะห์ ลดแรงตึงผิว (Surfactant) จะมี 2 แบบ คือ ลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ 

(Anionic Surfactant) เช่น Sodium Lauryl Ether Sulfate ซ่ึงนิยมใช้ในสบู่เหลวและแชมพูเกอืบทุก

ชนิด และชนิดประจุผสม (Amphoteric Herfactant) เช่น สาร Betaine ซ่ึงจะไม่ระคายเยือ่บุผสม อยู่

ในสบู่เหลว หรือแชมพูเหลวส าหรับเด็ก สารจะมีฟองน้อยกว่าและราคาแพงกว่า สบู่เหลวมีความ

เป็นกรดด่างเกอืบจะเท่ากบัผิวหนงั คือประมาณ pH 5-6 (ปริทศัน์ ศุกรีเขตร, 2556) 

 

รูปที่ 2.2 สบู่เหลว 

ที่มา : https://armouredvehicleslatinamerica.com 

 

2.3 หัวเชื้อสบู่เหลวธรรมชาต ิ

               Zippysoap (2561) ได้ให้ความหมายไวว้่า หัวเช้ือสบู่เหลวธรรมชาติ คือ สารท่ีสกดัจาก

มะพร้าว ปาลม์ และผ่านกระบวนการแยกและเติมสารต่างๆท่ีมีคุณสมบัติท าให้เกดิฟอง ใช้เป็นสาร

ท าความสะอาด ซกัลา้งเป็นหลกั มีความอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ 

 

รูปที่ 2.3 หัวเช้ือสบู่เหลวธรรมชาติ 

ที่มา : https://www.zippysoap.com 
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2.4 นมวัวสด 

            ขนิษฐา พูนผลกุล (2553) ไดใ้ห้ความหมายของนมสดว่า นมสด (Fresh milk) คือน ้ านมดิบท่ี

น ามาผ่านความร้อนเพ่ือท าลายจุลินทรียน์อกจากน้ียงัมีการผลิตน ้ านมท่ีมีปริมาณไขมนัแตกต่างกนั 

นมสดท่ีจ าหน่ายในท้องตลาดนั้ นอาจแบ่ง  ได้ตามกระบวนการฆ่าเช้ือ ได้เป็นนมพาสเจอไร้ 

(Pasteurization) นมสเตอริไลส์ (Sterilized ) และนมยู เอช ที (Ultra High Temperature milk หรือ 

UHT milk) และ แบ่งไดต้ามปริมาณไขมนัได้แก ่นมสดธรรมดา (Whole Milk) นมสดพร่องมนัเนย 

(Low Fat Milk) และนมสดขาดมนัเนย (Skimmed Milk)  

 

 

รูปที่ 2.4 นมสด 

ที่มา : http://decembertown.com  

 

      2.4.1 ประโยชน์ของนมสดด้านผวิพรรณ 

          ประโยชน์ของนมต่อผวิพรรณมดีังนี ้ (Kaijeaw, 2558) 

             2.4.1.1 ผวินุ่มน่าสัมผสั  

                              นมวัวสด มีประโยชน์ในด้านบ ารุงผิวพรรณให้ เนียนนุ่มและคงความชุ่มช้ืน 

เน่ืองจาก โปรตีน กรดอะมิโนซ่ึงร่างกายสงัเคราะห์เองไม่ไดท่ี้สามารถซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และ

ท าให้ร่างกายเสริมสร้างกลา้มเน้ือของผิวหนงัได้อยา่งดี 
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 2.4.1.2 ช่วยปรับผวิให้ขาวกระจ่างใส 

                             เพราะน ้ านมมีกรดแลคติก ท่ีมีส่วนช่วยในการปรับสภาพผิวให้ดูขาวกระจ่างใส

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.4.1.3 ช่วยท าความสะอาดรูขุมขน 

                          น ้ านมสามารถท าความสะอาดผิว ไดลึ้กลงไปจนถึงชั้นผิวชั้นใน 

 2.4.1.4 ลดการเกิดริว้รอย 

                         ในน ้ านมมีสารตัวหน่ึงท่ีเรียกว่าไบโอติน ซ่ึงมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน

ให้กบัผิวไดเ้ป็นอยา่งดี จึงไม่ท าให้เกดิร้ิวรอยกอ่นวยัและช่วยชะลอความแกไ่ด ้

 2.4.1.5 ช่วยกระชับรูขุมขน 

                         น ้ านมมีส่วนช่วยในการกระชับรูขุมขน เหมาะกบัคนท่ีมีรูขุมขนกวา้ง ซ่ึงนอกจาก

จะช่วยกระชบัให้รูขุมขนดูเลก็ลงไดแ้ลว้ยงัช่วยลดการเกดิสิว (Kaijeaw, 2558) 

 

2.4.2 วิธียดือายุการใช้งานของนมในผลิตภัณฑ์ 

             ม ี2 วิธีดงันี ้(วิรตี ทะพิงค์แก, 2559) 

1. ใส่วิตามินอี ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นสารกนัเสียตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ หากใส่มากพอ  

2. ใส่สารกนัเสียส าหรับผิวหนงั เพ่ือให้มีอายุการใชง้านได้นาน 1 ปี หลงัเปิดใช้ 

 

2.5 สารกันเสีย ไมโครแคร์ พีเอชซี (Microcare PHC) 

              ไมโครแคร์ พีเอชซี คือ สารกนัเสียท่ีช่วยป้องกนัการปนเป้ือนจากแบคทีเรียหรือเช้ือราท่ีไม่

พึงประสงค์ ซ่ึงอาจกอ่ให้เกดิความเสียหายกบัผลิตภณัฑ์ ไมโครแคร์ พีเอซี้ เป็นสารกนัเสียส าหรับ

เคร่ืองส าอางท่ีปลอดสารพาราเบน สามารถควบคุมเช้ือโรคได้ทุกชนิด ทั้ งเช้ือจุลินทรีย ์แบคทีเรีย 

และเช้ือราได้ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Phenoxyethanal สามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ และ 

Chlorphenesin ยบัย ั้งเช้ือราและยีสต์ เป็นสารกนัเสียท่ีปลอดภยัซ่ึงเป็นท่ียอมรับทั่วโลก เหมาะสม

กบัผลิตภณัฑท่ี์มี pH เป็นกลาง สารตัวน้ีสามารถใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑดู์แลผิวทั้งท่ีเป็นแบบไม่ต้องลา้ง
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ออก เช่น ครีม โลชั่น เซร่ัมต่างๆ และแบบลา้งออก เช่น โฟมลา้งหน้า แชมพู ครีมนวด สบู่เหลว 

และครีมอาบน ้ า  (นิศากร ทองกอ้น, 2547) 

 

รูปที่ 2.5 สารกนัเสีย 

ที่มา : https://www.chemipan.com/a/th-th/  

2.6 ดอกกุหลาบพันธ์ุเซนตโิฟเลีย 

              Rosa Centifolia ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 'Cabbage Rose' เป็นกุหลาบท่ีมีกลีบดอกมาก 

คือ มีมากกว่า 100 กลีบในหน่ึงดอก กุหลาบชนิดน้ีจึงมีดอกซ้อนกนัแน่นจนดอกไม่สามารถบาน

ออกไดห้มด ไดร้ับความนิยมปลูกมากท่ีสุดชนิดหน่ึง  ผูค้นนิยมปลูกเพ่ือความสวยงาม ตกแต่งสวน

ประดับตกแต่งบา้นประดับสถานท่ี ปลูกเพ่ือการพาณิชย ์อาทิ เพ่ือน าไปสกดัน ้ าหอม หรือใช้เป็น

ส่วนผสมในเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ (แพรวดอทคอม, 2560)  

 

รูป 2.6 ดอกกุหลาบพนัธุ์เซนติโฟเลีย 

ที่มา : https://www.classicroses.co.uk/rosa-centifolia-shrub-rose.html 

       

https://praew.com/author/praew
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      2.6.1 สรรพคุณของดอกกุเหลาบแดงพันธ์ุเซนตโิฟเลีย 

            เวบ็ไซด์สุขภาพดี (2560) ไดก้ล่าวถึงสรรพคุณของน ้ ากุหลาบดงัน้ี 

2.6.1.1 ช่วยลดอาการอักเสบ 

                           พวกรอยแดงจากสิวอกัเสบ ผดผ่ืนคันๆ หรือผิวท่ีเห่อจากการแพส้ารเคมี  Rose 

Oxide ท่ีอยู่ในกลีบกุหลาบ มีคุณสมบัติในการช่วยปลอบประโลมผิว ผลลพัธ์กคื็ออาการอกัเสบ

ค่อยๆ จางลงและรู้สึกสบายผิวมากข้ึน 

2.6.1.2 บาลานซ์ค่า pH 

                           ความเป็นกรดเป็นด่างแปรผนักบัสุขภาพผิว ซ่ึงการรักษาค่า pH ให้บาลานซ์ส าคัญ

มากๆกุหลาบเป็นหน่ึงวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีช่วยเร่ืองน้ีได ้

2.6.1.3 ฆ่าแบคทีเรีย ลดการเกิดสิว 

                            เคล็ดลบัของการท าให้ผิวใสอยู่ท่ีสรรพคุณ Antibacterial ท่ีช่วยฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 

ในผิว ลดอาการอกัเสบสิว รวมไปถึงลดโอกาสการเกดิสิว 

2.6.1.4 เป็นเกราะป้องกันมลพิษให้กับผวิ  

          ดว้ยสารสกดัจากกุหลาบมีประสิทธิภาพในการช่วยลอ็กน ้ าไวใ้นชั้นผิว เลยท าหนา้ท่ี

เป็นเหมือนกบัเกราะป้องกนัและเตรียมผิวให้พร้อมต่อสู้กบัสภาพอากาศท่ีแปรปรวนรวมไปถึง

มลพิษในอากาศดว้ย 

2.6.2 ข้อแนะน าส าหรับการท าน า้กุหลาบ 

            Wikihow (2559) ไดใ้ห้ค าแนะน าส าหรับการท าน ้ ากุหลาบดงัน้ี 

 ควรใชด้อกกุหลาบท่ีปราศจากสารปราบศตัรูพืช 

 ถา้ต้องการท าน ้ ากุหลาบส าหรับการประกอบอาหาร ควรเลือกใช้สายพนัธุ์

กุหลาบท่ีใชร้ับประทานได ้ไดแ้ก ่Rosa Damascene หรือ Rosa Centifolia และ 

Rosa Gallica 

 กล่ินของน ้ ากุหลาบข้ึนกบัสายพนัธุ์ของกุหลาบ ถา้ต้องการกล่ินท่ีแรง กค็วร

เลือกใชกุ้หลาบสายพนัธุ์ท่ีให้กล่ินแรง 
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 กล่ินของกุหลาบแต่ละสายพนัธุ์แตกต่างกนั การท าน ้ ากุหลาบจากกุหลาบหลาย 

ๆ สายพนัธุ์ อาจท าให้กล่ินผสมกนัได ้

 ในการท าน ้ ากุหลาบ ควรใชน้ ้ ากลัน่เท่านั้น เพ่ือหลีกเล่ียงแบคทีเรีย ท่ีอาจท าให้

น ้ ากุหลาบเสียไดเ้ร็วข้ึน 

 ห้ามใช้ขวดบรรจุท่ีเป็นโลหะ เพราะน ้ ามนัหอมระเหยสามารถท าปฏิกริิยากบั

โลหะได ้

2.6.3 วิธียดือายุการใช้งานของน า้กุหลาบในผลิตภัณฑ์ 

       2.6.3.1 เติมวอดกา้ลงไปสักหน่ึงชอ้นชา มนัจะไม่กระทบต่อกล่ิน แต่จะช่วยคงคุณภาพของ

น ้ ากุหลาบไว ้ท าให้เกบ็ได้นานข้ึน 1 ปี (Wikihow, 2559) 

              2.6.3.2 ใส่สารกนัเสียส าหรับผิวหนงั เพ่ือให้มีอายกุารใชง้านไดน้าน1 ปี หลงัเปิดใช ้  

 (วิรตี ทะพิงค์แก, 2559) 

 

รูป 2.7 น ้ ากุหลาบ 

ที่มา : http://www.healthandtrend.com/healthy/healthy-tips/diy-rose-oil 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บริษทั ครีมดีเฮา้ท์ ไทยแลนด์ (2559) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของสบู่นมสดดังน้ี สบู่น ้ านมสด 

สามารถท าความสะอาดผิว ท าให้ผิวรู้สึกชุ่มช้ืน ขาวเนียนใส ไม่แห้งกร้าน กระชบัเซลล์ผิวป้องกนั

ผดผ่ืนคัน ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย อุดมไปด้วยคุณค่าจากน ้ านมสดท่ีมากถึง 70% พร้อม

มอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้นท่ีจะเติมเต็มความชุ่มช้ืนให้แกผิ่วท่ีแห้งกร้าน น่าสัมผสัปรับสภาพผิวท่ี

หมองคล ้ าให้กลบัมาขาวสดใสยงัช่วยในการผลัดเซลล์ผิว อุดมด้วยโปรตีนนมสารสกดัจาก
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ธรรมชาติ วิตามินและกลูต้าไธโอน วิตามินต่างๆ ท่ีอยู่ในน ้ านมสดบริสุทธ์ิ ท่ีช่วยสร้างเซลล์ผิว 

เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกนัท าให้ผิวแข็งแรง แลว้ยงัเสริมสร้างขบวนการให้พลงังานท่ีจ าเป็นต่อ

ผิว  ลดการเส่ือมสภาพของเซลลผิ์ว  ปราศจากสารเคมี ซ่ึงไม่อนัตรายต่อผิวบอบบางและแพง่้าย  

เวบ็ไซด์สุขภาพดี (2560) ไดใ้ห้ข้อมูลเก ีย่วกบัสรรพคุณของกุหลาบไวว้่า กุหลาบมีน ้ ามนั

ท่ีช่วยในการบ ารุงผิวพรรณให้ชุ่มช้ืน หรือเพ่ือช่วยรักษาสิว เป็นต้น นอกจากน้ีน ้ ามนัหอมระเหยท่ี

นิยมใช้เพ่ือการบ าบัดอารมณ์และจิตใจ กต็้องมีกล่ินกุหลาบรวมอยู่ด้วยเสมอ เน่ืองจากกุหลาบมี

สรรพคุณท่ีช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายความเครียดได้ 

 

 



12 
 

 

บทที่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

                 รูปที่ 3.1 โรงแรมอวานีพลสัริเวอร์ไซด์กรุงเทพ 

    ที่มา : https://www.kenwoodtravel.co.uk/thailand/bangkok/avani-riverside-bangkok-hotel-hotel 

 

ช่ือสถานประกอบการ :โรงแรมอวานีพลสัริเวอร์ไซด์กรุงเทพ(AVANI+ Riverside Bangkok 

Hotel) 

ที่ตั้ง : 257 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ : 02-431 9100    

โทรสาร : 02-4319111 

อีเมล : reserveavani@avanihotels.com 

เว็บไซด์ : https://www.avanihotels.com/en/riverside-bangkok 

 3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้บริการหลักขององค์กร  

               โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ(AVANI+ Riverside Bangkok Hotel)ตั้ งอยูบ่นถนน

เจริญนคร ซ่ึงเป็นแหล่งรวมโรงแรมริมน ้ าช่ือดัง โรงแรมแห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในท่ีพกัริมน ้ าท่ีดีท่ีสุด 
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กบับริการระดับพรีเมียมมี 26 ชั้ น จ านวน 248 ห้อง ให้บริการห้องพกัท่ีกวา้งขวาง และมีไฮไลท์วิว

แม่น ้ าเจ้าพระยาท่ีสวยงาม ทุกๆ ห้องไดรั้บการตกแต่งอยา่งพิถีพิถนั โดยค านึงถึงความตอ้งการของ

ผูเ้ขา้พกัเป็นส าคญั นอกจากน้ี โรงแรมยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายไวค้อยให้บริการ ไม่

ว่าจะเป็นร้านอาหารบาร์ ห้องออกก  าลงักาย และสระว่ายน ้ า   สถานท่ีส าหรับจดัประชุมและอีเวนต์

ต่างๆ ท่ีน่ี มีห้องจัดงานหลากหลายขนาดและสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบังานส าคญัๆได้

เป็นอย่างดีพ้ืนท่ีจัดงานและการประชุมของอวานีพลัส นั้ นทันสมัย พร้อมส าหรับการจัดงาน

แต่งงานหรืองานประชุมสัมมนา โดยแต่ละห้องนั้นมีช่ือ เช่น Wind, Sky, Air , Moon , Luna และ 

Galaxy เป็นตน้ 

 

                               รูปที่ 3.2 Conference Facilities 

ที่มา : http://docplayer.net/47449708-Avani-riverside-bangkok-hotel.html 

 

               โรงแรมอวานีพลัส ริเวอร์ไซด์กรุง เทพฯ(AVANI+ Riverside Bangkok Hotel)ให้บริการ

ห้องพกัซ่ึงผสานรูปแบบร่วมสมยัและรูปแบบทันสมยัเข้าไวด้้วยกนั และสามารถมองเห็นวิวของ

แม่น ้ าเจ้าพระยา ผูเ้ข้าพกัสามารถผ่อนคลายด้วยการชมวิวตระการตาจากสระว่ายน ้ าอินฟินิต้ีท่ีมี

ความยาว 28 เมตร บนดาดฟ้า หรืออ่ิมอร่อยกบัอาหารในห้องอาหารแห่งหน่ึงของโรงแรม ท่ีมีช่ือว่า

ห้องสกายไลน์ (Skyline) ท่ีน่ีเน้นความพิถีพิถนัและคัดสรรวตัถุดิบท่ีดีเยี่ยมพร้อมบริการแสนสุด

ประทับใจ บริการตลอดทั้ งวนัจนไปถึงช่วงค ่าในแบบบุฟเฟ่ต์และตามสัง่ พร้อมมีโปรโมชัน่ต่างๆท่ี

เอาใจลูกค้าอีกด้วย มีการท าอาหารสดใหม่ท่ีพร้อมเสิร์ฟทุกจานและท่านสามารถนั่งจิบเคร่ืองด่ืม 

พร้อมกบับรรยากาศเสียงดนตรีให้ท่านรู้สึกสนุกสนานและผ่อนคลายไดดี้มากๆ ทั้งมีการให้บริการ

รับส่งฟรีทางเรือ  Wi-Fi ทุกห้อง (ฟรี) รูมเซอร์วิส 24 ชัว่โมงระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 
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                3.2.1 ประเภทห้องพัก 

                      3.2.1.1 ห้องอวานีริเวอร์วิว (Avani River View Room) 

                              ส าหรับผูเ้ข้าพกัจ านวน 2 ท่าน พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีตกแต่งเรียบง่ายอยา่งมีสไตล์ของ

โรงแรม ภายในห้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายและสามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าแบบพาโนรามา 

ขนาดของห้อง 30 ตารางเมตร  WiFi ฟรี 

 

รูปที่ 3.3 ห้องอวานีริเวอร์วิว 

ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bang 

 

3.2.1.2 ห้องอวานี พาโนรามา ริเวอร์วิว 2 เตียง (Avani Panorama River View Room 

Twin Bed)  

                              ชมวิวขอบฟ้าเมืองกรุงเทพฯ แบบพาโนรามา เพียบพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีท่านตอ้งการ  มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร เหมาะส าหรับผูเ้ขา้พกัจ านวน 2 ท่าน WiFi ฟรี 

 

         รูปที่ 3.4 ห้องอวานี พาโนรามา ริเวอร์วิว 

ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms 
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                          3.2.1.3 ห้องอวานีริเวอร์วิวจูเนียร์สวีท (Avani River View Junior Suite) 

                                     ส าหรับผู ้เข้าพักผู ้ใหญ่  3 ท่าน ภายในห้องสามารถมองเห็นวิวแม่น ้ า

เจ้าพระยา ไดเ้ห็นวิวจากเตียงนอนหรืออ่างอาบน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ของห้องและยงัมีส่ิงอ านวยความ

สะดวกอีกมากมายภายในห้อง  WiFi ฟรี 

                      

รูปที่ 3.5 หอ้งอวานีริเวอร์วิวจูเนียร์สวีท 

                 ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms 

 

                         3.2.1.4 ห้องอวานีริเวอร์วิวสวีทสองห้องนอน (Avani River View Two Bed Room 

Suite)  

                                      ส าหรับผูเ้ขา้พกัจ านวน 5 ท่านภายในห้องมีสองห้องนอน สองห้องน ้ า มีขนาด

ห้อง 138 ตารางเมตร WiFi ฟรี อีกทั้งขอ้มูลดว้ยระบบดิจิตอลส าหรับคู่มือค าแนะน าการท่องเท่ียวใน

กรุงเทพฯ 

           

รูปที่ 3.6 ห้องอวานีริเวอร์วิวสวีทสองห้องนอน 

ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms 
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                           3.2.1.5 ห้องอวานีริเวอร์วิวสวีทสามห้องนอน (Avani River View Three Bed Room 

Suite) 

                                  ส าหรับจ านวนผูเ้ข้าพกั 7 ท่านมีห้องครัวห้องนั่งเล่นและวิวแม่น ้ าเจ้าพระยา

แบบวิวพาโนราม่า มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ โทรศพัท์ระหว่างประเทศดว้ยระบบ 3G  WiFi ฟรี 

 
รูปที่ 3.7 ห้องอวานีริเวอร์วิวสวีทสามห้องนอน 

ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms 

 

3.2.2 ประเภทห้องประชุมสัมมนาและจัดเลีย้ง 

3.2.2.1 ห้องแกรนด์บอลรูม 

                                                              โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ(AVANI+ Riverside Bangkok Hotel)

เป็นศูนยร์วมการจดัอีเวนต์ครบครันแห่งใหม่ ตั้งอยูบ่นชั้น 10 ของโรงแรม โดยมีพ้ืนท่ีจัดประชุมและจัด

เล้ียงแบบปรับขนาดไดก้ว่า 4,500 ตารางเมตร โรงแรมแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของห้องแกรนด์บอลรูมท่ีมีขนาด

ใหญ่และสูงท่ีสุดในยา่นริมน ้ าเจา้พระยา รวมทั้งมีผูป้ระสานงานคอยช่วยเหลือและคอยให้ค าแนะน า 

 
รูปที่ 3.8 ห้องแกรนด์บอลรูม 

                ที่มา : http://www.businessclass.co.uk/wp-content/uploads/site 
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3.2.3 ประเภทห้องอาหารและบาร์ 

                      3.2.3.1 ห้องอาหารสกายไลน์ (Skyline) 

                            เป็นอีกหน่ึงความพิเศษของโรงแรมแห่งน้ี สามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยาได้
อยา่งชดัเจน  มีการปรุงอาหารแบบสดใหม่จากเตาพร้อมเสิร์ฟให้ถึงท่ี มีทั้ งแบบบุฟเฟ่ต์ และตามสั่ง 
เปิดให้บริการทั้ง เชา้ กลางวนั เยน็  

 

รูปที่ 3.9 ห้องอาหารสกายไลน์(Skyline) 

                  ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9620000009520 

                      3.2.3.2 แพนทรี แอท อวานี (Pantry at Avani) 

                             ห้องอาหารจานด่วนของทางโรงแรมซ่ึงแขกท่ีเขา้พกัสามารถน าอาหารกลบัไป
รับประทานบนห้องพกัไดอ้ยา่งเต็มอ่ิมเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 

                      

รูปที่ 3.10 แพนทรี แอท อวานี (Pantry at Avani) 

ที่มา : https://www.booking.com/hotel/th/avani-riverside-bangkok-bangkok.th.html 
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                      3.2.3.3 ลอง บาร์ (Long Bar) 

                            สถานท่ีพกัผ่อนและผ่อนคลายท่ีล็อบบ้ีบาร์ ด้วยการตกแต่งแบบอบอุ่นและร่วม
สมยั จึงเป็นท่ีส าหรับผ่อนคลายและพบปะสงัสรรค์กบัเพ่ือนฝูงไดเ้ป็นอยา่งดี เวลาเปิดท าการตั้งแต่ 
11.00 น. – 23.00 น. 

 

รูปที่ 3.11 ลอง บาร์ (Long Bar) 

               ที่มา : https://www.bangkokriver.com/th/place/long-bar 

 

                      3.2.3.4 SEEN Restaurant & Bar Bangkok 

                    รูฟท็อปบาร์ เหนือแม่น ้ าเจ้าพระยาตั้งอยูช่ั้นบนสุดของโรงแรมท่ีชั้น 26 และชั้น 27 
มีอาหารและด่ืมอีกมากมายคอยให้บริการ SEEN Restaurant & Bar Bangkok เปิดให้บริการทุกวนัเวลา 
18.00 – 01.00 น. 

 

รูปที่ 3.12 SEEN Restaurant & Bar Bangkok 

                                ที่มา : https://www.venuee.co/spaces/attitude-roof-top-(outdoor-bar) 
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3.2.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

                      3.2.4.1 Infinity pool 

                 ตั้งอยู่ท่ีบริเวณชั้น 26 สามารถมองเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม และสระว่ายน ้ ายาว 
25 เมตรสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพฯท่ีต่างออกไป และเป็นสถานท่ี ท่ีเหมาะแกก่ารพกัผ่อน 

 

รูปที่ 3.13  Infinity pool 

ที่มา : https://www.facebook.com/avanibangkok/photos 

 

                      3.2.4.2 Fitness 

               สามารถออกก  าลงักายแบบมีเทรนเนอร์ส่วนตวัและคลาสโยคะบนชั้นดาดฟ้าริม

สระไร้ขอบ 

 

รูปที่ 3.14 Fitness 

 ที่มา : https://www.facebook.com/avanibangkok/photo 
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                      3.2.4.3 Concierge and Bell Service 

              บริการสอบถามเส้นทาง จองทวัร์สอบถามเก ีย่วกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทริปต่างๆ

บริการรถรับส่งแขกไปสนามบิน หรือบริการขนส่งกระเป๋าข้ึนห้องพกั 

 

รูปที่ 3.15 Concierge and Bell Service 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 

3.2.4.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆภายในโรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ 

 ฟรี อินเทอร์เน็ตไร้สายให้บริการในพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

 ฟรี ท่ีจอดรถสาธารณะท่ีโรงแรม 

 บริการรถรับ-ส่งสนามบินและสถานท่ีต่างๆ  

 บริการเรือรับ-ส่ง  

 ศูนยอ์อกก  าลงักาย 

 บริการสปาเพ่ือสุขภาพ  

 บริการนวด 

 สระว่ายน ้ า กลางแจง้ 

 ห้องอาหาร 

 ศูนยบ์ริการธุรกจิ 

 บริการห้องจดัเล้ียงและห้องประชุม 

 เคร่ืองถ่ายส าเนาเอกสาร 

 แผนกตอ้นรับ (24ชัว่โมง) 
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 3.2.5 สถานที่ท่องเที่ยวในพืน้ที่ 

 ริเวอร์ไซด์พลาซ่า 

 เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนท์  

 พระบรมมหาราชวงัและวดัพระแกว้  

 วดัโพธ์ิ  

 วดัอรุณราชวราราม (วดัแจง้) 

 

รูปที่ 3.16 The riverside Plaza 
ที่มา : https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review 

 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

 

รูปที่ 3.17 รูปแบบการจดัการองคก์ร 

ที่มา : Welcome to Minor Hotels Team Handbook 
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3.4 ช่ือ ต าแหน่งงานและงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.18 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 

ช่ือ-สกุล : นางสาว ณัฏฐ์ชุดา เพ่ิมศิริพฒันะ 

ต าแหน่งงาน : พนักงานเสิร์ฟ (Waitress) 

แผนก : จดัเล้ียง (Banquet Department ) 

ระยะเวลาที่ปฏิบตังิานสหกิจศึกษา : เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 

  3.4.1 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

                   การยืนให้บริการคอฟฟ่ีเบรก ก ่อนวันท่ีจัดงานประชุมต้องอ่านใบ BEO เ พ่ือดู

รายละเอียดต่างๆของงานว่างานประชุมนั้นจะจัดข้ึนท่ีห้องใดและแขกท่ีมาร่วมงานมีก ีท่่าน เม่ือ

ทราบรายละเอียดของงานแลว้ กจ็ัดเตรียมของต่างๆอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเบรกไปจัดวางท่ีสเตชั่น

คอฟฟ่ี เช่น แกว้กาแฟ ชุดน ้ าตาล แกว้น ้ าผลไม ้เหยือกใส่นมและกล่องชา เม่ือเซททุกอย่างเสร็จแลว้

ตอ้งคุมผา้ปิดไว ้เม่ือถึงวนังานประชุมค่อยเปิดผา้คลุมออก การยนืคอฟฟ่ีเบรกนั้น ตอ้งมาเปิดเคร่ือง

กาแฟ เทนมใส่เหยอืกกอ่นท่ีแขกจะมาถึงงาน  ในตอนเชา้เม่ือแขกมาถึงแขกจะด่ืมกาแฟและทาน

คุกก ี้กอ่นเข้าห้องประชุม  เม่ือแขกเข้าห้องประชุมแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือเตรียมป้ายเมนูอาหาร 30 

นาทีกอ่นถึงเวลาท่ีแขกจะออกมาพกัเบรก ต้องโทรไปแจ้งแผนกครัวให้น าอาหารว่างและขนม

ส าหรับเบรกมาวางท่ีโต๊ะเบรก เม่ืออาหารว่ างและ ขนมมาครบแล้วนักศึกษากจ็ะวางป้ายช่ือ

เมนูอาหารป้ายช่ือน ้ าผลไมต่้างๆ ตอ้งเตรียมทุกอยา่งให้พร้อมทั้ งเบรกเช้าและบ่าย  เม่ือแขกพกัเบรก

เสร็จเขา้ห้องประชุมเรียบร้อยแลว้ นกัศึกษาตอ้งโทรแจ้งแผนกครัวให้มาเกบ็อาหารว่างและขนมท่ี
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เหลือ  เม่ือเสร็จงานประชุมของแต่ละวนัแลว้ ตอ้งเกบ็ของทุกอยา่งท่ีน ามาเซทบนสเตชั่นคอฟฟ่ีออก

ให้เรียบร้อยและลา้งเคร่ืองกาแฟให้สะอาดทุกคร้ัง 

 

รูปที่ 3.19 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาว อนญัญา ปินะกาโน 

ต าแหน่งงาน : พนักงานเสิร์ฟ (Waitress) 

              แผนก : จดัเล้ียง( Banquet Department) 

                ระยะเวลาที่ปฏิบตังิานสหกิจศึกษา : เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 

3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

                  คอยเตรียมของส าหรับงานประชุม เม่ือมาถึงตอนเชา้ต้องไปเอาดอกไมท่ี้ห้องดอกไมม้า

วางท่ีโต๊ะเบรก ท าน ้ าผลไมส้ าหรับเบรกเชา้และบ่าย จะมี3น ้ าทั้งเชา้และบ่าย น ้ าท่ีตอ้งมีอยูแ่ลว้มี2น ้ า

คือ น ้ าอัญชันและน ้ าแช่ผลไม้(Infused Water) ส่วนน ้ าท่ี 3 นั้ น เบรกเช้าและเบรกบ่าย ต้องไม่

เหมือนกนั เช่นเบรกเช้าเป็นน ้ าส้ม เบรกบ่ายกจ็ะเปล่ียนเป็นน ้ าฝร่ังแทน เม่ือถึงเวลาท่ีแขกออกมา

เบรก กจ็ะถือถาดออกไปเดินเคลียจาน แกว้กาแฟ แกว้น ้ าผลไมท่ี้แขกทานเสร็จ คอยเช็ดเคร่ืองมือ 

แกว้น ้ า แกว้กาแฟไปเติมให้เพ่ือนท่ียืนสเตชัน่กาแฟเพราะเพ่ือนต้องยืนสแตนบายตลอดจึงตอ้งมีคน

คอยน าของไปเติมให้ เม่ือเสร็จงานประชุมกจ็ะน าดอกไมไ้ปคืนห้องดอกไม ้เขา้ไปเคลียห้องประชุม

เกบ็ของเกบ็โต๊ะเกา้อ้ีให้เหลือแค่ห้องโล่งๆส าหรับเซทงานวนัต่อไปหรือพร้อมส าหรับแขกท่ีจะมาดู

ห้องต่อ 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

 

รูปที่ 3.20 พนักงาน พ่ีเล้ียงในขณะปฏิบติังาน 

ช่ือ-สกุล : นางสาว วิศรุตา อ่อนน้อม 

ต าแหน่ง : Captain Banquet 

แผนก : จดัเล้ียง( Banquet Department) 

 

3.6 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.6.1 ก  าหนดหัวขอ้โครงงานและปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.6.2 ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาเร่ืองท่ีเราสนใจว่าสามารถน ามาท าเป็นโครงงานไดห้รือไม่  

3.6.3 มองหาส่ิงใหม่ๆและมองหาความน่าจะเป็นไปได ้

3.6.4 เสนอหัวขอ้โครงงานอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.6.5 เร่ิมขั้นตอนการท างานและวางแผนการท างาน  

3.6.6 ปรึกษาเร่ืองโครงงานกบัท่ีปรึกษา  

3.6.7 จดัส่งโครงงานสหกจิกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.6.8 น าเสนอโครงงานสหกจิในวนัท่ีก  าหนด 
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน                                                                                 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 
    2562 

มถุินายน 
  2562 

กรกฎาคม 
 2562 

สิงหาคม 
 2562 

1. รวบรวมขอ้มูลและ
บนัทึกขอ้มูล 

    

2. ปัญหาและอุปสรรคใน
การท างาน 

    

3. ปรึกษาพนักงานท่ี
ปรึกษา 

    

4. เสนอหัวขอ้โครงงาน
ให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

    

5. เร่ิมด าเดินการจดัท า
โครงงาน 

    

6. ตรวจความถูกตอ้งและ
แกไ้ขงาน 

    

7. สรุปผลจดัท าเอกสาร
ฉบบัสมบูรณ์ 
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บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอียดของโครงงาน 

                ระหว่างท่ีคณะผูจ้ัดท าไดป้ฏิบัติงานสหกจิศึกษา คณะผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นปัญหาท่ีเกดิข้ึน 

จึงคิดหาทางแกไ้ขปัญหา โดยไดจ้ัดท าโครงงาน “สบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ” (Milk N’ Roses 

Liquid Hand Soap) ข้ึนมา เน่ืองจากพบว่าในแต่ละวนัมีนมสดเหลือใช้จ านวนมากและดอกกุหลาบ

จากงานจัดเล้ียงต่างๆท่ีต้องน าไปท้ิงในทุกๆวนันั้น สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีให้

ประโยชน์แกพ่นักงานได้ ซ่ึงคณะผูจ้ัดท ามีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยลดการท้ิงขยะให้กบัทางโรงแรม 

และเป็นแนวทางในการน าของเหลือใชม้าท าให้เกดิประโยชน์กบัทางโรงแรมได ้

4.2 วัสดุ อุปกรณ์/เคร่ืองมอืในการท าโครงงาน 

                4.2.1 ชอ้น 

                4.2.2 โหล 

                4.2.3 ขวดเปล่า 

4.3 วัตถุดบิที่ใช้ในการท าโครงงานสบู่เหลวล้างมอืน า้นมกุหลาบ 

                4.3.1 หัวเช้ือสบู่ 

                4.3.2 ผงขน้ 

                4.3.3 ผงฟอง 

                4.3.4 น ้ า 

                4.3.5 นม 

                4.3.6 น ้ ากุหลาบ 

                4.3.7 สารขจดัความมนั 
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4.4 ขั้นตอนในการท าโรงงาน 

               4.4.1 น ากลีบกุหลาบไปลา้งให้สะอาดและน าไปตม้ เพ่ือท าน ้ ากุหลาบ  

 

รูปที่ 4.1 ตม้น ้ ากุหลาบ 

 

4.4.2 น านมสดไปตม้ให้สุกกอ่นน าไปใช้ 

 

รูปท่ี 4.2 ตม้นม 

 

                4.4.3 เทหัวเช้ือสบู่เหลวปริมาณ 50 มิลลิลิตร ลงในภาชนะท่ีจะใช้ผสมสบู่เหลว 

 

รูปที่ 4.3 เทหัวเช้ือสบู่เหลว 
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                4.4.4 หยดหัวน ้ าหอมกล่ินกุหลาบลงไปผสมกบัหัวเช้ือสบู่เหลวแลว้คนให้เขา้กนั 

 

รูปที่ 4.4 หยดหัวน ้ าหอมกล่ินกุหลาบ 

 

            4.4.5 เทน ้ ากุหลาบท่ีเตรียมไวล้งไปผสมกบัหัวเช้ือสบู่เหลว แลว้คนให้เข้ากนั น ้ ากุหลาบจะ

ช่วยเพ่ิมสรรพคุณ สีสนั และ กล่ินของสบู่เหลว 

 

รูปที่ 4.5 เทน ้ ากุหลาบลงไป 

 

                4.4.6 เทนมตม้สุก ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ลงไปผสมกบัหัวเช้ือสบู่เหลว แลว้คนให้เขา้กนั

นมจะช่วยเพ่ิมสรรพคุณให้ผิวเนียนนุ่มและคงความชุ่มช้ืน 

 

รูปที่ 4.6 เทนมลงไปผสม 
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                4.4.7 ตกัสารขจดัความมนั ผงฟอง และผงขน้ ประมาณ 2-3 ชอ้นชา ลงไปผสมกบัหัวเช้ือ

สบู่เหลว คนส่วนผสมทั้งหมดให้เขา้กนั เพ่ือเพ่ิมสรรพคุณให้สบู่สามารถขจดัความมนั มีฟองนุ่ม

และขน้ข้ึน 

               

รูปที่ 4.7 เทสารขจดัความมนัผงฟองและสารขน้ลงไปผสมในสบู่ 

 

               4.4.8 เทน ้ ายาใส่ขวดแลว้เป็นอนัเสร็จ 

 

รูปที่ 4.8 เทผลิตภณัฑ์เรียบร้อย 
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      4.5 การค านวณต้นทุนในการท า“สบู่เหลวน า้นมกุหลาบ” (Milk N’ Roses Liquid Hand Soap) 

     ตารางที่ 4.1 ตน้ทุนการท าสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบจากการไดท้ดลองท าดูคร้ังแรก คิดราคา

ตามส่วนผสม  

ล าดบั วัตถุดบิ ปริมาณที่ใช้ ราคา/หน่วย ค านวณต้นทุน 

1 หัวเช้ือสบู่ 50 มิลลิลิตร 110/400 มิลลิลิตร 50*110/400 = 13.75 

2 ผงขน้ 6 กรัม 20/500 กรัม 6*20/500 = 0.24 

3 สารขจดัความมนั 3 กรัม  70/1000 กรัม 3*70/1000 = 0.21 

4 ผงฟอง 3 กรัม  29/100 กรัม 3*29/100 = 0.87 

5        ดอกกุหลาบ 8 ดอก 8 ดอก ของโรงแรม 

6 นม 150 มิลลิลิตร 150 มิลลิลิตร ของโรงแรม 

7 ภาชนะใส่สบู่ 1 ใบ 10/1 ใบ 1*10/1 = 10 

รวม 25.07 ต่อ 1 ขวด 

             

              จากตารางท่ี 4.1 การค านวณต้นทุนในการท าสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบนั้นท าให้ทราบ

ว่าปกติทางโรงแรมจะสั่งสบู่เหลวลา้งมือมาเป็นแกลลอนในราคา 700 บาท จะใช้ได้ประมาณ 1 

สปัดาห์ ถา้ใช้ไปเป็นเวลา 4 เดือนจะมีค่าเท่ากบั 11,200 บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัสบู่เหลวน ้ านม

กุหลาบจะมีตน้ทุนเท่ากบั 25.07 บาท ต่อ 1 ขวด (250 มิลลิลิตร) ภายใน 1 สปัดาห์จะตอ้งใช ้15 ขวด 

เป็นราคา 376.05 บาท และถา้หากทางโรงแรมจะท าการใชส้บู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบต่อไปอีก 4 

เดือนจะมีค่าเท่ากบั 6,016.80 บาท ดงันั้นจึงช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่เหลวลา้งมือของทางโรงแรม

ไปได ้ 5,183.20  บาท  
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4.6 ผลการปฏิบตัิโครงงาน 

         การปฏิบติัโครงงานสหกจิศึกษา เร่ือง การใช้สบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ  (Milk N’ Roses 

Liquid Hand Soap) มีผลการค านวณดงัต่อไปน้ี 

                4.6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                           จากการสอบถามข้อมูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม ดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.2 ตารางขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

10 

20 

 

33.33 

66.67 

รวม 30 100 

อายุ 

20-25 ปี 

26-30 ปี 

31-40 ปี 

 

8 

15 

7 

 

26.67 

50.00 

23.33 

รวม 30 100 

      

         จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 66.67 และ

เพศชายคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 30 คน และผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จะอยูใ่นช่วงอาย ุ26-30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 และรองลงมา อยูใ่นช่วงอาย ุ20-25 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 26.67 และผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยสุด อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.33   

 

 



32 
 

 

4.6.2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงงาน “การใช้สบู่เหลวล้างมอืน า้นมกุหลาบ” 

(Milk N’ Roses Liquid Hand  Soap)จากการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้ใชส้บู่เหลวลา้งมือ

น ้ านมกุหลาบ จ านวนทั้งหมด 30 คน มีผลดงัน้ี 

                4.5.2.1 กลิ่นสบู่เหลวล้างมอืน า้นมกุหลาบ 

                               จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีความพึงพอใจต่อกล่ินสบู่เหลวลา้งมือ

น ้ านมกุหลาบ มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และความพึงพอใจระดับ

มาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33   

 

รูปที่ 4.9 ความพึงพอใจต่อกล่ินสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ 

 

                4.6.2.2 รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ 

                               จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีความพึงพอใจต่อรูปลกัษณ์ของบรรจุ

ภณัฑมี์ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีความพึงพอใจระดับมาก

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางจ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.66 

  

รูปที่ 4.10 ความพึงพอใจต่อรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ 

67%

33%

มากท่ีสุด
มาก
ปานกลาง
นอ้ย
นอ้ยท่ีสุด

50%
33%

17%

มากท่ีสุด
มาก
ปานกลาง
นอ้ย
นอ้ยท่ีสุด
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                4.6.2.3 สีสันของสบู่เหลวล้างมอืน า้นมกุหลาบสวยงามน่าใช้ 

                               จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีความพึงพอใจ ต่อสีสันของสบู่เหลว

ลา้งมือน ้ านมกุหลาบสวยงามน่าใช ้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 

76.66 มีความพึงพอใจระดบัมากจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33  

 

รูปที่ 4.11 ความพึงพอใจต่อสีสันของสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบสวยงามน่าใช้ 

 

               4.6.2.4 ประสิทธิภาพในการท าความสะอาด 

                               จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพใน

การท าความสะอาดมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีความ

พึงพอใจระดับมากจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  

 

รูปที่ 4.12 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการท าความสะอาด  

 

77%

23%

มากท่ีสุด
มาก
ปานกลาง
นอ้ย
นอ้ยท่ีสุด

50%
40%

10%

มากท่ีสุด
มาก
ปานกลาง
นอ้ย
นอ้ยท่ีสุด
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                4.6.2.5 ความชุ่มชื้นของผวิหลังใช้ 

                                จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีความพึงพอใจต่อความชุ่มช้ืนของผิว

หลงัใชมี้ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 มีความพึงพอใจระดับ

มาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.00 และมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66  

 

รูปที่ 4.13 ความพึงพอใจต่อความชุ่มช้ืนของผิวหลงัใช้ 

 

                4.6.2.6 ความยาก-ง่ายในการใช้สบู่ 

                                จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีความพึงพอใจต่อความยาก-ง่ายใน

การใช้สบู่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 มีความพึงพอใจ

ระดบัมากจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 

 

รูปที่ 4.14 ความพึงพอใจต่อความยาก-ง่ายในการใช้สบู่ 

 

                

63%
20%

10%

7% มากท่ีสุด
มาก
ปานกลาง
นอ้ย
นอ้ยท่ีสุด

93%

7% มากท่ีสุด
มาก
ปานกลาง
นอ้ย
นอ้ยท่ีสุด
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                4.6.2.7 ความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

                                จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีความพึงพอใจต่อความคิดสร้างสรรค์

ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.66 มี

ความพึงพอใจระดับมากจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.66 

 

รูปที่ 4.15 ความพึงพอใจต่อความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 

                เกณฑ์การวดัระดับความพึงพอใจจากคะแนนเฉล่ีย สบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ(Milk 

N’ Roses Liquid Hand  Soap)โดยใชเ้กณฑก์  าหนดความหมายตามขอบเขตของค่าเฉล่ียตามแนวคิด 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553:82-83) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลความหมายค่าเฉล่ีย (Mean)ดงัน้ี 

                ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูร่ะดบัน้อยท่ีสุด  

                ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูร่ะดบัน้อย 

                ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูร่ะดบัปานกลาง  

                ค่าเฉล่ีย 3.51- 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  

                ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

 

  

 

37%

33%

23%

7% มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด
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 ตารางที่ 4.3 ตารางค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อโครงงาน การใชส้บู่เหลวน ้ านมกุหลาบ 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กล่ินสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

2. รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ 4.33 0.76 มาก 

3. สีสันของสบู่เหลวลา้งมือน ้ านม

กุหลาบสวยงามน่าใช้ 

4.77 0.43 มากท่ีสุด 

4. ประสิทธิภาพในการท าความ

สะอาด 

4.40 0.67 มาก 

5. ความชุ่มช้ืนของผิวหลงัใช้ 4.40 0.93 มาก 

6. ความยาก-ง่ายในการใช้สบู่ 4.93 0.25 มากท่ีสุด 

7. ความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรูป

ผลิตภณัฑ์ 

3.90 0.99 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.49 0.27 มาก 

                       

                  จากตารางท่ี 4.3 จากผลการส ารวจพบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึง

พอใจท่ีมีต่อ“สบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ” (Milk N’ Roses Liquid Hand Soap) ของผูต้อบแบบสอบถาม

จากพนักงานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage Department) โรงแรมอวานีพลสัริ

เวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑส์บู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ จากตารางผลส ารวจความพึง

พอใจพบว่า ความพึงพอใจต่อความยาก-ง่ายในการใชส้บู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบ อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.93 และรองลงมาคือสีสนัของสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบสวยงามน่า

ใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 และรองลงมาคือ กล่ินสบู่เหลวลา้งมือน ้ านม

กุหลาบอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 และรองลงคือ มาประสิทธิภาพในการท า

ความสะอาด และความชุ่มช้ืนของผิวหลังใช้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.40 เท่ากนั และ

รองลงมาคือ รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ท่ีอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และ ความคิด

สร้างสรรค์ในการแปรรูปผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  ดังนั้นผลค่าเฉล่ีย

โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อโครงงาน เท่ากบั 4.49 
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        จากบทสัมภาษณ์ นางสาววิศรุตา อ่อนน้อม พนักงานท่ีปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สบู่มี

สีสันสวยงาม สามารถน ามาใช้ทดแทนสบู่ท่ีให้พนกังานใช้ได้ แต่ส าหรับการน าไปให้แขกใช้ ยงั

ตอ้งศึกษาเร่ืองความปลอดภยั และการแพข้องสารท่ีใชผ้ลิตสบู่เหลวน้ี  
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บทที่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาที่พบ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  

 5.1.1. สรุปผลการศึกษา 

                         คณะผูจ้ัดท ำได้เข้ำปฏิบัติงำนตำมโครงกำรสหกจิศึกษำของมหำวิทยำลยัสยำม ณ 

โรงแรมอวำนีพลสั ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ ในแผนกจดัเล้ียง (Banquet Department) ท ำให้คณะผูจ้ดัท ำ

ได้ทรำบถึงกำรปฏิบัติงำนในด้ำนกำรให้บริกำรทำงด้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม และจำกกำรท่ีได้

ปฏิบัติงำนท ำให้คณะผูจ้ัดท ำไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหำของควำมส ำคญัในกำรน ำวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้ำท ำ

ให้เกดิประโยชน์ จึงไดคิ้ดหำวิธีในกำรในกำรแกไ้ขปัญหำโดยกำรน ำของท่ีเหลือใช้ในแต่ละวนัมำ

แปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์ัวใหม่  เน่ืองจำกพบว่ำมีนมสดเหลือใชจ้ ำนวนมำกและดอกกุหลำบจำกงำน

จดัเล้ียงต่ำงๆท่ีต้องน ำไปท้ิงทุกวนั จึงน ำมำท ำเป็นผลิตภณัฑ์สบู่เหลวลำ้งมือน ้ ำนมกุหลำบ โดยน ำ

สบู่เหลวลำ้งมือน ้ ำนมกุหลำบน้ีไปไวท่ี้อ่ำงลำ้งมือในห้องน ้ ำพนักงำน  เพ่ือให้พนักงำนใช้ส ำหรับลำ้ง

มือเพ่ือสุขอนำมยัท่ีดี อีกทั้ งยงัช่วยลดกำรท้ิงขยะให้น้อยลง จำกขั้นตอนกำรประเมินผลทำงคณะ

ผูจ้ัดท ำได้มีกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยกำรแจกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจให้กบัพนักงำนท่ีใช้

ผลิตภณัฑจ์ริง โดยพนกังำนท่ีใช้สบู่เหลวลำ้งมือน ้ ำนมกุหลำบไดท้ ำแบบสอบถำมน้ีเป็นจ ำนวน 30 ชุด  

                      จำกผลส ำรวจพบว่ำกำรประเมินควำมพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ สบู่เหลวลำ้งมือน ้ ำนม

กุหลำบนั้น พบว่ำเป็นเพศหญิงจ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเพศชำยจ ำนวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.33 และผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอำยุ 26-30 ปี มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

50.00 และรองลงมำ อยู่ในช่วงอำยุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 และผูต้อบแบบสอบถำมน้อยสุด 

อยู่ในช่วงอำย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.33 และจำกตำรำงค่ำเฉล่ียและค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนของ

ควำมพึงพอใจพนกังำนโรงแรมอวำนีพลสัริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯท่ีมีต่อโครงงำนกำรใชส้บู่เหลวลำ้ง

มือน ้ ำนมกุหลำบ โดยมีระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำก คิดเป็นร้อยละ 4.49 
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               5.1.2 ปัญหาที่พบในการท าโครงงาน 

5.1.2.1 คณะผูจ้ดัท ำมีวนัหยดุท่ีไม่ตรงกนัจึงไม่สำมำรถปรึกษำงำนกนัได  ้

5.1.2.2 ไม่มีควำมรู้เก ีย่วกบัผลิตภณัฑ์สบู่เหลวมำกพอเลยเกดิกำรแกไ้ขปรับเปล่ียน

ส่วนผสมผลิตภณัฑอ์ยูต่ลอด 

5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 

         5.1.3.1 แบ่งงำนและปรึกษำเร่ืองงำนกนัอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือท่ีท ำงำนไปทิศทำงเดียวกนั 

5.1.3.2 หำขอ้มูลจำกอินเตอร์เน็ต ศึกษำเก ีย่วกบัผลิตภณัฑ์สบู่เหลวเพ่ิมมำกข้ึนเพ่ือให้ตัวผลิตภณัฑ์

สมบูรณ์แบบและน่ำใช ้

5.1.4 ปัญหาที่พบในกระบวนการท าโครงงาน 

5.1.4.1 หำซ้ือวตัถุดิบกำรท ำสบู่เหลวไดย้ำกเน่ืองจำกไม่มีขำยตำมร้ำนสะดวกซ้ือ 

5.1.4.2 ตวัผลิตภณัฑส์บู่เหลวน ้ ำนมกุหลำบ เกดิกำรเปล่ียนสีและตกตะกอนเน่ืองจำก

ใส่นมสดๆลงไปโดยไม่ผ่ำนกระบวนกำรใดๆ 

               5.1.5 ข้อเสนอแนะในการต่อยอดของโครงงาน 

5.1.5.1 ได้ศึกษำหำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตเพ่ือหำซ้ือวตัถุดิบต่ำงๆเพ่ือท่ีจะน ำมำท ำ

ผลิตภณัฑส์บู่เหลวน ้ ำนมกุหลำบ 

5.1.5.2 ผูจ้ ัดท ำได้คิดหำวิธีและศึกษำหำควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ตในเร่ืองกำรท ำสบู่

เหลวเพ่ือท่ีให้ตวัสบู่อยูไ่ดน้ำนท่ีข้ึนโดยกำรน ้ ำนมไปต้มให้สุกถึงจะน ำมำผสมกบัวตัถุดิบต่ำงๆ 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบตังิานสหกิจศึกษา 

               5.2.1 ผลที่ได้จากการปฏิบตัสิหกิจศึกษา 

ทำงคณะผูจ้ัดท ำได้รับกำรตอ้นรับในกำรเข้ำปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี สอนงำนทุก

อยำ่งตั้งแต่วนัแรกจนวนัสุดทำ้ย คณะผูจ้ดัท ำได้เรียนรู้ถึงกำรท ำงำนเป็นทีม กำรให้ควำมร่วมมือกนั 

ช่วยเหลือกนั อยูร่่วมกนัเหมือนครอบครัวและคอยให้ค ำปรึกษำกนัอยูเ่สมอ ได้เรียนรู้งำนด้ำนกำร

บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม และได้ฝึกทักษะกำรใชภ้ำษำองักฤษในกำรพูดคุยกบัแขกหลำยเช้ือชำติ
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ทั้งภำษำพูดและภำษำกำย รวมถึงกำรรับมือในกำรแกไ้ขสถำนกำรท่ีเกดิข้ึนในระหว่ำงกำรท ำงำน 

ได้มีควำมคิดในกำรตัดสินใจเองและลงมือท ำเองได้เป็นอย่ำงดีตำมท่ีแขกต้องกำร ได้รู้ถึงหน้ำท่ี

ควำมรับผิดชอบท่ีตัวเองได้รับมอบหมำยในแต่ละวนั รวมถึงกำรฝึกควำมอดทน ควำมตรงต่อเวลำ 

ควำมซ่ือสตัย ์และควำมจริงใจต่อเพ่ือนร่วมงำน ในกำรปฏิบัติงำนสหกจิคร้ังน้ีท ำให้นักศึกษำได้รับ

ควำมรู้มำกมำย รู้ถึงกำรวำงแผนงำน กำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและสำมำรถน ำ

ควำมรู้ท่ีไดม้ำไปปรับใชใ้นชีวิตประจ ำวนัและในอนำคตได ้

               5.2.2 ปัญหาที่พบให้การปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา  

                       5.2.2.1 มีปัญหำในกำรเดินทำงไปสถำนประกอบกำรท่ีไกลและรถติดทุกวนั 

        5.2.2.2 ในช่วงอำทิตยแ์รกยงัรู้ข้อมูลเก ีย่วกบัโรงแรมไม่มำกพอ เลยไม่สำมำรถตอบ

ค ำตอบแขกได ้

                       5.2.2.3 ขำดควำมมัน่ใจตวัเองในกำรพูดคุยกบัแขกภำยในโรงแรม 

                       5.2.2.4 ทกัษะกำรพูดกำรส่ือสำรภำษำองักฤษไม่ค่อยช ำนำญ 

               5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

          5.2.3.1 ตอ้งมีกำรวำงแผนในเร่ืองของเวลำในกำรเดินทำง 

           5.2.3.2 คน้หำและศึกษำข้อมูลของโรงแรมว่ำภำยในโรงแรมมีอะไรบ้ำงท่ีเรำควรรู้

เพ่ือให้เรำสำมำรถให้ขอ้มูลแขกไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเวลำแขกถำม 

                       5.2.3.3 มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน ฝึกจ ำศพัท์ท่ีแปลก เพ่ือได้มีควำมรู้เพ่ิมข้ึน 

                       5.2.3.4 เรียนรู้ศพัท์เพ่ิมเติมอยูต่ลอด ระหว่ำงกำรปฏิบติังำนสหกจิศึกษำ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ยนืให้บริการ Coffee Break ให้บริการ กาแฟ ชา กบัแขกท่ีมางานประชุม 

 

เสิร์ฟกาแฟให้กบัแขกท่ีมางานประชุม 

 

เทน ้ าผลไมใ้ห้กบัแขกท่ีมางานประชุม 

 

 



 

 

 

ถือถาดเดินเกบ็แกว้กาแฟแกว้น ้ าและจานท่ีแขกใชแ้ลว้ไปเกบ็หลงับา้น 

 

น าดอกไมม้าจดัวางท่ีเคาน์เตอร์กาแฟและโต๊ะในห้องประชุม  

 

ยนืตอ้นรับแขกท่ีมางานในแต่ละวนั เขา้ไปทกัทายแขกถามแขกว่ามางานไหน 

และพาแขกไปท่ีห้องประชุม เพ่ือไม่ให้แขกเขา้ห้องผิด 

 



 

 

 

จดัเกา้อ้ีในรูปแบบ เธียเตอร์ และใส่ปลอกเกา้อ้ี 

 

จดัโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับงานประชุม ใส่ปลอกเกา้อ้ี เตรียมเคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ ดินสอ แผ่นรองแกว้ 

แกว้น ้ า ลูกอม โถใส่ลูกอม และขวดน ้ า มาจดัวางบนหนา้โต๊ะ 

 

น าผา้ทั้งหมดในสโตร์ผา้ออกมานบัและพบัให้เรียบร้อยเพ่ือเช็คว่าผา้ท่ีสามารถใชไ้ดมี้ก ีผื่นและท่ี

ตอ้งส่งซักมีก ีผื่น แยกผา้ท่ีขาดหรือช ารุดออก 

 



 

 

 

 

ยนืเคร่ืองกาแฟ คอยบริการกดชาและกาแฟให้กบัแขกหนา้เคาน์เตอร์ 

 

 

จดัห้องประชุมเตรียมอุปกรณ์ ท่ีต้องใช้ส าหรับงานประชุมเช่น กระดาษ ดินสอ น ้ าแกว้ น ้ า และลูกอม 

ของทานเล่นวางหนา้โต๊ะอยา่งเป็นระเบียบสวยงาม 

 

 

ใส่ปลอกเกา้อ้ีส าหรับงานจดัเล้ียงต่างๆ 



 

 

 

 

รีดผา้ท่ียบัตามโต๊ะภายในห้องท่ีมีงานประชุม คอยเกบ็รายละเอียดทุกคร้ังหลงัท่ีจดัโต๊ะจดัเกา้อ้ี

เรียบร้อยแลว้ 

  

 

เทน ้ าให้กบัแขกคอยบริการแขกตลอดเวลา  

 

 

วางกระดาษและดินสอ ส าหรับงานประชุม 



 

 

 

ท าความสะอาดตามตูต่้างๆ และตามหนา้เคาน์เตอร์ 

 

 

ปูผา้ปูโต๊ะส าหรับงานจดัเล้ียง 

 

 

พบัผา้เช็ดปากไวส้ าหรับวางหนา้โต๊ะ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจโครงงานสบู่เหลวล้างมอืน า้นมกุหลาบ  

(Milk N’ Roses Liquid Hand Soap) 

ณ โรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ 

วัตถุประสงค์  การสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้สบู่เหลวน ้ านมกุหลาบ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เคร่ืองหมาย ใน  หรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบั

ขอ้มูลท่าน) 

1. เพศ  ชาย  หญิง 

2. อาย ุ………… ปี 

3. ต าแหน่ง ……………………………… 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดบัความพึงพอใจผู้ใช้ (ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดของ

ท่านมากท่ีสุด) 

 

ความพึงพอใจต่อโครงงานสบู่เหลวน า้นมกุหลาบ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.กล่ินสบู่เหลวน ้ านมกุหลาบ      

2.รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์      

3.สีสันของสบู่เหลวน ้ านมกุหลาบสวยงามน่าใช้      

4.ประสิทธิภาพในการท าความสะอาด      

5.ความชุ่มช่ืนของผิวหลงัใช้      

6.ความยาก-ง่ายในการใช้สบู่      

7.ความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์      

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษาที่มต่ีอ “สบู่เหลวล้างมอืน า้นมดอกกุหลาบ” 

นักศึกษา                :  พ่ีนิวคิดอยา่งไรกบัสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบท่ีพวกหนูท าข้ึนคะ? 

พนักงานที่ปรึกษา :  พ่ีคิดว่าสบู่สีสันสวยงามน่าใช้คะ พอได้ลองใชก้รู้็สึกว่ามนัไม่ได้แค่สีสวยแต่                             

ยงัท าความสะอาดไดดี้เลยแถมชุ่มช่ืนดว้ย 

นักศึกษา                 :  พ่ีนิวคิดว่าผลิตภณัฑ์ท่ีพวกหนูท าข้ึนมาสามารถทดแทนสบู่เหลวลา้งมือของ

โรงแรมไดห้รือไม่คะ? 

พนักงานที่ปรึกษา : ถา้ส าหรับไวใ้ห้พนักงานใช้ พ่ีว่าสามารถใช้แทนได้เลยนะ เพราะมีกล่ินหอม

แลว้กชุ่็มช่ืนกว่าของโรงแรม แต่ถา้จะให้แขกใช้พ่ียงัไม่แนะน าเพราะห่วงเร่ืองความปลอดภยัของ

แขก กลวัแขกจะแพ ้

นักศึกษา                 :  พ่ีนิวมีความพึงพอใจเก ีย่วกบัสบู่เหลวลา้งมือน ้ านมกุหลาบน้ีมากน้อยขนาดไหนคะ? 

พนักงานที่ปรึกษา :  พึงพอใจมากนะเป็นของท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงแลว้กช่็วยแกไ้ขเร่ืองนม

ท่ีเหลือใชไ้ดอ้ยา่งดีเลยแหละลดการท้ิงขยะของโรงแรมไดจ้ริง 

        จากบทสัมภาษณ์ นางสาววิศรุตา อ่อนน้อม พนักงานท่ีปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สบู่มี

สีสนัสวยงาม สามารถน ามาใช้ทดแทนสบู่ท่ีให้พนกังานใชไ้ดเ้ลย แต่ส าหรับการน าไปให้แขกใช ้ยงั

ตอ้งศึกษาเร่ืองความปลอดภยั และการแพข้องสารท่ีใชผ้ลิตสบู่เหลวน้ี  

 

 

 

 

…………………………………………. 

                                                                                            (นางสาว วิศรุตา อ่อนนอ้ม) 

                                                                                                               พนักงานท่ีปรึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สบู่เหลวล้างมอืน า้นมกุหลาบ 

(Milk N’ Rose Liquid Hand Soap) 

ณัฏฐ์ชุดา เพ่ิมศิริพฒันะ 

อนญัญา ปินะกาโน 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

E-mail: Nutchuda.perm@gmail.com 

E-mail: Sonanan40@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

               โรงแรมอวานีพลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

เป็นโรงแรมท่ีอยูต่ิดริมแม่น ้าเจ้าพระยาท าให้ได้รับ

ค ว า ม นิ ย ม ใ น ก า ร จั ด ง า น เ ล้ี ย ง แ ล ะ ง า น

ประชุมสัมมนาเป็นอยา่งมาก จากการท่ีคณะผูจ้ดัท า

ได้ไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในแผนกจัดเล้ียงนั้ น 

ได้เล็งเห็นว่าในแต่ละวันมีนมสดเหลือใช้จ  านวน

มากท่ีต้องถูกน าไปท้ิงโดยไร้ประโยชน์ ทางคณะ

ผูจ้ดัท าจึงเกดิความคิดท่ีจะน านมเหลือใช้มาแปรรูป

ให้เกดิประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ สบู่เหลวล้างมือ

น ้านมกุหลาบ โดยน าสบู่เหลวล้างมือน้ีไปไว้ท่ีอ่าง

ลา้งมือในห้องน ้าพนักงาน        

            เพื่ อใ ห้พนักงานใช้ส าหรับล้ า งมือเพื่ อ

สุขอนามยัท่ีดี อีกทั้ งยงัช่วยลดการท้ิงขยะให้น้อยลง

อีกด้วย เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน สบู่เหลว

น ้ านมกุหลาบ ทางคณะผูจ้ ัดท าได้ท าการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้สบู่เหลวน ้านมกหุลาบ โดย

การแจกแบบสอบถามให้กบัพนักงานในแผนกจัด

เล้ียง จ  านวน 30 ชุดผลการประเมินความพึงพอใจ

ได้ค่ าเฉ ล่ีย 4.49 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซ่ึง

โครงงานน้ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ค่าและ

ยงัช่วยลดตน้ทุนให้กบัองคก์รอีกด้วย 

ค  าส าคญั : สบู่เหลวลา้งมือ น ้านม กหุลาบ 

Abstract               

               AVANI+ Riverside Bangkok Hotel is 

located on the Riverside of The Chao Phraya  River. 

This hotel became a famous hotel for seminars and 

celebration events. We have learned from 

cooperative education in the Banquet department 

that a lot of Milk and Roses were leftover daily. So, 

we worked to transform the milk and the roses that 

were leftover every day to become a new product, 

which is Milk N’ Roses Liquid Hand Soap. 



 

 

After completion of result of the Milk 

N’ Roses Liquid Hand Soap project, we distributed 

30 sets of satisfaction evaluate survey in the 

Banquet department. The average number was 4.49, 

which is in  high satisfaction level. So, this project 

could be the beneficial and also can reduce the cost 

for the hotel. 

Keyword : Milk, Roses, Liquid Hand Soap 

ที่มาของปัญหา 

              เกดิจากท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้เข้าร่วมโครงงาน

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามเป็นนักศึกษา

ฝึกงานของแผนกจัดเ ล้ียง (Banquet Department) 

และได้รับมอบหมายหน้าท่ีในส่วนของการยืน

ให้บริการคอฟฟ่ีเบรก(Coffee Break) กบัแขกท่ีมา

ร่วมงานซ่ึงในแต่ละวัน คณะผูจ้ดัท าได้สังเกตเห็น

ว่าจะมีนมสดเหลือใช้เ ป็นจ  านวนมาก แต่ย ังไม่

หมดอายซ่ึุงทางแผนกจะท าการท้ิง เน่ืองจากเป็นกฎ

ของทางโรงแรมท่ีให้ใช้นมสดวันต่อวันเพื่อความ

สดใหม่และความปลอดภัยของแขก ดังนั้ นคณะ

ผูจ้ดัท าจึงเกดิแนวคิดท่ีจะน านมส่วนท่ีเหลือใช้นั้ น

มาท าให้เกดิประโยชน์จึงน าเสนอสบู่เหลวน ้ านม

ส าหรับใช้ล้างมือขึ้ นเพราะเห็นว่าท่ี อ่างล้างมือ

จะต้องมีสบู่ลา้งมือทุกท่ีและสบู่ตวัปัจจุบันนั้นไม่มี

สรรพคุณในการเพ่ิมความชุ่มช่ืนเลย แต่สบู่เหลว

น ้านมท่ีคณะผูจ้ ัดท าน าเสนอนั้ นมีนมเป็นส่วนผสม

ท่ีช่วยเพ่ิมความชุ่มช่ืนได้ ทางคณะผูจ้ดัท าจึงช่วยกนั

คิดค้นสูตรสบู่เหลวน ้ านมขึ้นมาใหม่เพ่ือให้น่าใช้

และแตกต่างจากสบู่อ่ืนๆซ่ึงจากการหาขอ้มูล คณะ

ผู้จัดท าค้นพบว่าน ้ าดอกกุหลาบมีสรรพคุณท่ี

น่าสนใจมาก เช่น ช่วยลดการอักเสบและยงัเป็น

เกราะป้องกนัมลภาวะได้อีกด้วย จึงน ามาเป็น

ส่วนผสมในสบู่น ้ านมเพ่ือเพ่ิมสรรพคุณ กล่ินและสี

ให้น่าใช้ยิ่งขึ้ นอีกทั้ งดอกกุหลาบก็หาได้ไม่ยาก

เพราะในแต่ละวันเม่ือจบการประชุมหรืองานจัด

เล้ียงดอกไม้ท่ีใช้ตกแต่งภายในงานจะถูกน าไปท้ิง

เช่นกนั ทางคณะผูจ้ ัดท าจึงคิดว่ามันเป็นการสร้าง

คุณค่าของเหลือใช้ให้เกดิประโยชน์การส่ังซ้ือสบู่ 

และยงัช่วยลดจ านวนขยะสดได้อีกทางหน่ึงด้วย 

แนวคิดในการท าโครงงาน 

                การท าโครงงานเ ร่ืองสบู่ เหลวล้างมือ

น ้านมดอกกุหลาบมีแนวคิดท่ีจะใช้วตัถุดิบท่ีเหลือ

ใช้อย่างนมสดและดอกกุหลาบท่ีเหลือท้ิง น ามา

สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์และสามารถ

แกไ้ขปัญหาท่ีคณะผู้จัดท าได้พบเจอในขณะท่ี

ปฏิบัติงาน ทางคณะผูจ้ ัดท าจึงได้ท าการหาข้อมูล

และสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานท่ีปรึกษา

และอาจารยท่ี์ปรึกษา และได้ท าการรวบรวมเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการท าสบู่เหลว

น ้านมกหุลาบ 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

            ส บู่ เ หล วล้ า ง มื อน ้ า น มกุหลา บ น้ี เ ป็ น

ผลิตภณัฑท่ี์สามารถน ามาใช้ได้ในชีวิตจริงสบู่เหลว

ลา้งมือน ้ านมกุหลาบน้ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีไวส้ าหรับ

ให้พนักงานใช้ล้างมือเพื่อสุขอนามัยท่ี ดี  และ

โรงแรมสามารถลดตน้ทุนการจัดซ้ือสบู่เหลว และ

ลดปริมาณการท้ิงขยะของโรงแรมได้ นอกจากน้ียงั

สามารถน าผลิตภณัฑ์สบู่เหลวลา้งมือน ้านมกหุลาบ

น้ีไปต่อยอดสร้างเป็นรายได้หรือน าไปประกอบ

เป็นอาชีพเสริม 
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