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โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯเป็ นโรงแรมที่อยูต่ ิ ด ริ มแม่น้ าเจ้า พระยาทาให้ได้รับความ
นิยมในการจัด งานเลี้ยงและงานประชุ มสัมมนาเป็ นอย่า งมาก ซึ่ งจากการที่ค ณะผูจ้ ัดทาได้ไปปฏิบัติงานสห
กิจ ศึกษาในแผนกจัด เลี้ยงนั้น ได้เล็งเห็นว่าในแต่ ละวันจะมีนมสดและดอกกุห ลาบเหลือใช้เป็ นจานวนมาก
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงเกิด ความคิด ที่จ ะนานมที่ เหลือใช้แ ละดอกกุหลาบมาแปรรู ปให้เกิดประโยชน์เป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์ต ัวใหม่ นัน่ คื อสบู่เหลวล้างมือน้ า นมกุห ลาบ เพื่อให้พนักงานใช้สาหรับล้างมือทั้งยังช่ วยลดการทิ้ ง
ขยะให้ก ับทางโรงแรม
เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน สบู่เหลวน้ านมกุหลาบ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้สบู่เหลวล้างมือน้ า นมกุห ลาบ โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานในแผนกจัด เลี้ยง จานวน
30 ชุ ด ผลการประเมินความพึงพอใจรวมได้ค่ าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่ งโครงงานนี้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ ้มค่าและยังช่วยลดต้นทุ นให้ก ับองค์กรอีกด้วย
คาสาคัญ : สบู่เหลวล้างมือ น้ านม กุหลาบ
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โรงแรมอวานี พ ลัส ริ เวอร์ ไ ซด์ กรุ งเทพ ฯ (AVANI+ Riverside Bangkok Hotel) เป็ น
โรงแรมหรู สไตล์โมเดิ ร์นที่ ทนั สมัยบวกก ับวิว ทิว ทัศน์ที่สวยงามทาให้มีลูกค้ามาใช้บริ การอยู่เสมอ
และสิ่ งที่ลูกค้าให้ความสนใจและมาใช้บริ การอย่างต่ อเนื่องก็คือ การจัดงานประชุมและงานจัด เลี้ยง
ซึ่งจากการที่ค ณะผูจ้ ัด ทาได้เข้า ไปปฏิ บัติ งานในแผนกจัด เลี้ยง (Banquet Department) จึ งได้ศึกษา
เรี ยนรู ้งานในระยะเวลาหนึ่ งและได้รับมอบหมายหน้า ที่ ในส่ ว นของการยืนให้บริ การคอฟฟี่ เบรก
(Coffee Break) ก ับแขกที่มาร่ วมงานซึ่งในแต่ละวัน คณะผูจ้ ดั ทาได้สงั เกตเห็นว่าจะมีนมสดเหลือใช้
เป็ นจ านวนมาก แต่ ยงั ไม่หมดอายุซ่ ึ งทางแผนกจะทาการทิ้ ง เนื่ องจากเป็ นกฎของทางโรงแรมที่ ให้
ใช้นมสดวันต่อวันเพื่อความสดใหม่ และความปลอดภัยของแขก
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึ งได้ปรึ กษากบั ทางพนักงานว่า ต้องการนานมส่ว นที่เหลือใช้น้ ันมาทา
ให้เกิด ประโยชน์จึ ง คิด สู ตรสบู่เหลวน้ านมสาหรับใช้ลา้ งมือขึ้ นเพราะเห็นว่าที่ อ่างล้างมือจะต้องมี
สบู่ลา้ งมือทุกที่ และสบู่ตวั ปั จ จุบันนั้นไม่มีสรรพคุณ ในการเพิ่มความชุ่มชื้นเลย แต่สบู่เหลวน้ า นมที่
คณะผูจ้ ัด ทานาเสนอนั้นมีนมเป็ นส่ว นผสมที่ช่ว ยเพิ่มความชุ่ มชื้ นได้ ซึ่ งทางพี่เลี้ยงเห็ นด้ว ยว่า เป็ น
ไอเดียที่ดีทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงช่วยก ันคิ ดค้นสูตรสบู่ น้ านมขึ้นมาใหม่เพื่อให้น่าใช้และแตกต่างจากสบู่
อื่นๆซึ่ งจากการหาข้อมูล คณะผูจ้ ัดทาค้นพบว่าน้ า ดอกกุหลาบมีสรรพคุ ณที่ น่าสนใจมาก เช่น ช่ ว ย
ลดการอักเสบและยังเป็ นเกราะป้ องกนั มลภาวะได้อี กด้ว ย จึ งนามาเป็ นส่ว นผสมในสบู่ น้ า นมเพื่อ
เพิ่มสรรพคุ ณ กลิ่นและสี ให้น่าใช้ยิ่งขึ้ นอีกทั้งดอกกุห ลาบก็ห าได้ไม่ยากเพราะในแต่ ละวันเมื่อจบ
การประชุมหรื องานจัด เลี้ยงดอกไม้ที่ใช้ตกแต่ งภายในงานจะถูกนาไปทิ้งเช่นก ัน ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึ ง
คิดว่ามันเป็ นการสร้า งคุ ณค่ าของเหลือ ใช้ให้เกิดประโยชน์ช่ว ยลดต้นทุ นการสัง่ ซื้อสบู่ เหลวล้า งมือ
ให้ก ับทางแผนก และยังช่วยลดจานวนขยะสดได้อีกทางหนึ่งด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อช่วยลดการทิ้งขยะให้นอ้ ยลงและนาของเหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์
1.2.2 เพื่อช่วยลดขยะประเภทนมสดที่จะเสียหายจากการหมดอายุและค้างในสต็อก
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ำนสถำนที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริ เวณแผนกจัด เลี้ยง (Banquet Department) ซึ่ งตั้งอยู่
ชั้น 10 และห้องดอกไม้ (Florist Room) ตั้งอยูช่ ้ นั 8 ของโรงแรม
1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดาเนินการระหว่าง วันที่ 14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและกลุ่ มตัว อย่า งในการจัด ทาโครงงานเล่ม นี้ เ ก็บ รวบรวมข้อ มูล จาก
พนักงานที่ทางานในแผนกจัดเลี้ยงของโรงแรม
1.3.4 ขอบเขตด้ำนเนือ้ หำและกำรค้ นคว้ ำข้อมูล
คณะผูจ้ ัดทาได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเกีย่ วกบั การทาสบู่เหลวล้า งมือน้ า นมกุหลาบและ
ศึกษาวิธีข้ นั ตอนการทาต่างๆ จากสื่อออนไลน์ และสืบค้นจากหนังสือรวมถึงบทความที่เกีย่ วข้อง
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้รับ
1.4.1 เพื่อช่วยทาให้ผิวเนียนนุ่มลื่นและคงความชุ่มชื้นได้เป็ นอย่างดี
1.4.2 โรงแรมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากสบู่ที่ตอ้ งเบิกใช้
1.4.3 น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบช่วยให้ผ่อนคลายและบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ
1.4.4 ช่วยลดการอักเสบ ฆ่าเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรี ยได้ดี

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การท าโครงงานโดยการสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากนมสดและดอกกุห ลาบในครั้ง นี้ เพื่อ เสนอ
แนวคิด ให้ในการทาสบู่ เหลวล้า งมือน้ า นมกุห ลาบ(Milk N’Roses Liquid Hand Soap)เพื่อนาไปใช้
เป็ นประโยชน์แ ก่ทางโรงแรมและสามารถเป็ นประโยชน์แ ก่บุคคลที่ มีค วามสนใจในด้า นการทา
ผลิตภัณฑ์สบู่ เหลวล้างมือน้ า นมกุหลาบ คณะผูจ้ ดั ทาได้คิ ดทบทวนทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
จากเอกสาร บทความ โดยมีการนาเสนอเป็ นลาดับดังนี้
2.1 สบู่ (Soap)
2.2 สบู่เหลว (Liquid Soap)
2.3 หัวเชื้อสบู่เหลว (Soap Leavening)
2.4 นมวัวสด (Fresh Milk)
2.5 สารก ันเสีย ไมโครแคร์ พีเอชซี (Microcare PHC)
2.6 ดอกกุหลาบพันธุ์เซนติโฟเลีย
2.7 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง

2.1 สบู่ (Soap)
2.1.1 ประวัตสิ บู่
สบู่กอ้ นแรกของโลกเกิดขึ้ นบนแท่ นบู ชายัญเมื่อ 2500 ปี ที่ แล้ว ชาวโรมันที่อยู่ในพิธีสงั เกต
ว่า เมื่อสัตว์ถูกเผาบนแท่นไม้จ ะมีไขมันไหลออกมา และเมื่อฝนตกลงมาถูกไขมันนั้น ก ้อนไขมันก็
จับตัว แข็งกลายเป็ นก ้อนไหลลงไปในลาธาร แม่บ้านที่เอาผ้ามาซักที่ ลาธารได้เอาก ้อนไขมันนี้ถูผา้
ปรากฏว่า ผ้า สะอาดมากขึ้ น นี่ คื อจุ ด เริ่ ม ต้นของการเอาไขมัน แพะไปต้มกบั ขี้ เถ้า จากการเผาไม้
กลายเป็ นสบู่ในยุคเริ่ มแรก คนกลุ่มแรกที่ ประดิ ษฐ์สบู่ข้ ึ นมาใช้ถูตวั ก ันเป็ นเรื่ องเป็ นราวคือชาวสุ เม
เรี ยน โดยการต้มน้ าในหม้อให้เดื อดแล้วเทขี้ เถ้าและไขมันลงไป จากนั้นก็คนให้เข้า ก ันแล้วเติมเกลือ
ไขมันก็จะจับตัว ก ันเป็ นก ้อนแข็งลอยขึ้นมา ก ้อนไขมันนี้กค็ ือสบู่นน่ั เอง แต่สบู่ แบบนี้มีขอ้ เสียคือจะ
นิ่มและเละแตกเป็ นชิ้นๆ ได้ง่าย ต่อมาเมื่อมีคนใช้สบู่กนั เป็ นวงกว้าง นักประดิษฐ์กห็ าหนทางทาให้

4

สบู่ใช้ทนทานขึ้นโดยการนาไขที่ได้จากการต้มไปผสมก ับสารละลายเกลือแล้วทิ้งไว้ระยะหนึ่ ง ก็จ ะ
ได้สบู่ที่แข็งกว่าเดิม เพราะมีเวลาให้ก ้อนไขมันจับตัวก ันได้นานขึ้น (Makeupbytin, 2551)
2.1.2 ชนิดของสบู่
ปั จจุบนั สบู่สามารถแบ่งออกเป็ น 6 ชนิด ดังนี้ (นวพร เอี่ยมธีระกุล, 2558)
1. สบู่กอ้ น (Hard Soap)
2. สบู่ชนิด อ่อน (Soft Soap)
3. สบู่เหลว (Liquid Soap)
4. สบู่ไขมัน (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 สบู่เ หลว (Liquid Soap)
เป็ นสารสังเคราะห์ ลดแรงตึงผิว (Surfactant) จะมี 2 แบบ คื อ ลดแรงตึ งผิว ชนิด ประจุลบ
(Anionic Surfactant) เช่ น Sodium Lauryl Ether Sulfate ซึ่ งนิ ยมใช้ในสบู่ เหลวและแชมพูเกือบทุ ก
ชนิ ด และชนิ ด ประจุผสม (Amphoteric Herfactant) เช่น สาร Betaine ซึ่ งจะไม่ระคายเยือ่ บุผสม อยู่
ในสบู่เหลว หรื อแชมพูเหลวสาหรับเด็ก สารจะมีฟองน้อยกว่า และราคาแพงกว่า สบู่ เหลวมีค วาม
เป็ นกรดด่างเกือบจะเท่าก ับผิวหนัง คือประมาณ pH 5-6 (ปริ ทศั น์ ศุกรี เขตร, 2556)

รูปที่ 2.2 สบู่เหลว
ที่มา : https://armouredvehicleslatinamerica.com

2.3 หัวเชื้อสบู่เหลวธรรมชาติ
Zippysoap (2561) ได้ให้ค วามหมายไว้ว่า หัว เชื้ อสบู่ เหลวธรรมชาติ คื อ สารที่ สกดั จาก
มะพร้าว ปาล์ม และผ่า นกระบวนการแยกและเติมสารต่างๆที่มีคุณ สมบัติทาให้เกิด ฟอง ใช้เป็ นสาร
ทาความสะอาด ซักล้างเป็ นหลัก มีความอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 2.3 หัวเชื้อสบู่ เหลวธรรมชาติ
ที่มา : https://www.zippysoap.com
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2.4 นมวัวสด
ขนิษฐา พูนผลกุล (2553) ได้ให้ความหมายของนมสดว่า นมสด (Fresh milk) คือน้ านมดิบที่
นามาผ่านความร้อนเพื่อทาลายจุลินทรี ยน์ อกจากนี้ยงั มีการผลิต น้ านมที่ มีปริ มาณไขมันแตกต่า งกนั
นมสดที่ จ าหน่ า ยในท้องตลาดนั้น อาจแบ่ ง ได้ต ามกระบวนการฆ่ า เชื้ อ ได้เ ป็ นนมพาสเจอไร้
(Pasteurization) นมสเตอริ ไ ลส์ (Sterilized ) และนมยู เอช ที (Ultra High Temperature milk หรื อ
UHT milk) และ แบ่ งได้ต ามปริ มาณไขมันได้แก่ นมสดธรรมดา (Whole Milk) นมสดพร่ องมันเนย
(Low Fat Milk) และนมสดขาดมันเนย (Skimmed Milk)

รูปที่ 2.4 นมสด
ที่มา : http://decembertown.com

2.4.1 ประโยชน์ ของนมสดด้านผิวพรรณ
ประโยชน์ ของนมต่อผิวพรรณมีดังนี้ (Kaijeaw, 2558)
2.4.1.1 ผิวนุ่มน่ าสัมผัส
นมวัว สด มี ป ระโยชน์ ใ นด้า นบารุ งผิ ว พรรณให้ เ นี ย นนุ่ ม และคงความชุ่ ม ชื้ น
เนื่องจาก โปรตีน กรดอะมิโนซึ่งร่ างกายสังเคราะห์เองไม่ได้ที่สามารถซ่อมแซมส่ว นที่สึกหรอ และ
ทาให้ร่างกายเสริ มสร้างกล้ามเนื้ อของผิวหนังได้อย่างดี
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2.4.1.2 ช่ วยปรับผิวให้ ขาวกระจ่ างใส
เพราะน้ า นมมีกรดแลคติ ก ที่ มีส่ว นช่ ว ยในการปรับสภาพผิว ให้ดูข าวกระจ่ า งใส
ได้เป็ นอย่างดี
2.4.1.3 ช่ วยทาความสะอาดรูขุมขน
น้ านมสามารถทาความสะอาดผิว ได้ลึกลงไปจนถึงชั้นผิวชั้นใน
2.4.1.4 ลดการเกิดริว้ รอย
ในน้ า นมมี สารตัว หนึ่ งที่ เ รี ยกว่า ไบโอติ น ซึ่ งมี ส่ ว นช่ ว ยในการสร้ า งคอลลาเจน
ให้ก ับผิวได้เป็ นอย่างดี จึงไม่ทาให้เกิดริ้ วรอยก่อนวัยและช่วยชะลอความแก่ได้
2.4.1.5 ช่ วยกระชับรูขุมขน
น้ า นมมีส่ว นช่ วยในการกระชับรู ขุมขน เหมาะกบั คนที่มีรูขุมขนกว้าง ซึ่ งนอกจาก
จะช่วยกระชับให้รูขุมขนดูเล็กลงได้แล้วยังช่วยลดการเกิด สิว (Kaijeaw, 2558)

2.4.2 วิธียดื อายุการใช้ งานของนมในผลิตภัณฑ์
มี 2 วิธีดงั นี้ (วิรตี ทะพิงค์แก, 2559)
1. ใส่วิตามินอี ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นสารกนั เสียตามธรรมชาติอยูแ่ ล้ว หากใส่มากพอ
2. ใส่ สารกนั เสียสาหรับผิวหนัง เพื่อให้มีอายุการใช้งานได้นาน 1 ปี หลังเปิ ดใช้

2.5 สารกันเสีย ไมโครแคร์ พีเอชซี (Microcare PHC)
ไมโครแคร์ พีเอชซี คือ สารก ันเสียที่ช่วยป้ องกนั การปนเปื้ อนจากแบคที เรี ยหรื อเชื้ อราที่ไม่
พึงประสงค์ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสียหายก ับผลิตภัณฑ์ ไมโครแคร์ พีเอ้ซี เป็ นสารก ันเสี ยสาหรับ
เครื่ องสาอางที่ ปลอดสารพาราเบน สามารถควบคุ มเชื้ อโรคได้ทุกชนิ ด ทั้งเชื้ อจุลินทรี ย ์ แบคที เรี ย
และเชื้ อ ราได้ดี โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง Phenoxyethanal สามารถยับ ยั้ง เชื้ อแบคที เรี ยแกรมลบ และ
Chlorphenesin ยับยั้งเชื้อราและยีสต์ เป็ นสารกนั เสียที่ ปลอดภัยซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับทั่วโลก เหมาะสม
ก ับผลิต ภัณฑ์ที่มี pH เป็ นกลาง สารตัวนี้สามารถใช้ได้ก ับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทั้งที่ เป็ นแบบไม่ต ้องล้า ง
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ออก เช่ น ครี ม โลชั่น เซรั่มต่ า งๆ และแบบล้า งออก เช่ น โฟมล้า งหน้า แชมพู ครี มนวด สบู่ เหลว
และครี มอาบน้ า (นิศากร ทองก ้อน, 2547)

รูปที่ 2.5 สารกนั เสีย
ที่มา : https://www.chemipan.com/a/th-th/
2.6 ดอกกุหลาบพันธุ์ เซนติโฟเลีย
Rosa Centifolia ซึ่งมีชื่อเรี ยกอีกอย่า งหนึ่ งว่า 'Cabbage Rose' เป็ นกุห ลาบที่มีกลีบดอกมาก
คือ มีมากกว่า 100 กลีบในหนึ่ งดอก กุห ลาบชนิ ดนี้ จึ งมีด อกซ้อนกนั แน่ นจนดอกไม่สามารถบาน
ออกได้ห มด ได้รับความนิยมปลูกมากที่สุดชนิ ดหนึ่ ง ผูค้ นนิยมปลูกเพื่อความสวยงาม ตกแต่งสวน
ประดับตกแต่ งบ้า นประดับสถานที่ ปลูกเพื่อการพาณิ ชย์ อาทิ เพื่อนาไปสกดั น้ า หอม หรื อใช้เป็ น
ส่วนผสมในเครื่ องสาอาง เป็ นต้น (แพรวดอทคอม, 2560)

รูป 2.6 ดอกกุหลาบพันธุ์เซนติโฟเลีย
ที่มา : https://www.classicroses.co.uk/rosa-centifolia-shrub-rose.html
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2.6.1 สรรพคุณของดอกกุเหลาบแดงพันธุ์ เซนติโฟเลีย
เว็บไซด์สุขภาพดี (2560) ได้กล่าวถึงสรรพคุณของน้ ากุห ลาบดังนี้
2.6.1.1 ช่ วยลดอาการอักเสบ
พวกรอยแดงจากสิ ว อัก เสบ ผดผื่ นคันๆ หรื อ ผิว ที่ เห่ อจากการแพ้ส ารเคมี Rose
Oxide ที่ อยู่ในกลีบกุห ลาบ มีคุ ณ สมบัติในการช่ ว ยปลอบประโลมผิว ผลลัพธ์ก ค็ ื ออาการอักเสบ
ค่อยๆ จางลงและรู ้สึกสบายผิวมากขึ้น
2.6.1.2 บาลานซ์ ค่า pH
ความเป็ นกรดเป็ นด่างแปรผันกบั สุ ขภาพผิว ซึ่งการรักษาค่า pH ให้บาลานซ์สาคัญ
มากๆกุหลาบเป็ นหนึ่งวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ช่วยเรื่ องนี้ได้
2.6.1.3 ฆ่ าแบคทีเรีย ลดการเกิดสิว
เคล็ด ลับของการทาให้ผิว ใสอยู่ที่สรรพคุ ณ Antibacterial ที่ ช่ว ยฆ่า เชื้ อแบคที เรี ย
ในผิว ลดอาการอักเสบสิว รวมไปถึงลดโอกาสการเกิดสิว
2.6.1.4 เป็ นเกราะป้ องกันมลพิษให้ กับผิว
ด้วยสารสก ัดจากกุหลาบมีประสิทธิภาพในการช่ วยล็อ กน้ าไว้ในชั้นผิว เลยทาหน้า ที่
เป็ นเหมื อนกบั เกราะป้ องกนั และเตรี ยมผิว ให้พร้อ มต่ อสู ้กบั สภาพอากาศที่ แ ปรปรวนรวมไปถึ ง
มลพิษในอากาศด้วย
2.6.2 ข้อแนะนาสาหรับการทานา้ กุหลาบ
Wikihow (2559) ได้ให้คาแนะนาสาหรับการทาน้ ากุหลาบดังนี้
 ควรใช้ดอกกุหลาบที่ปราศจากสารปราบศัตรู พืช
 ถ้า ต้องการท าน้ า กุห ลาบส าหรับการประกอบอาหาร ควรเลือ กใช้ส ายพัน ธุ์
กุห ลาบที่ใช้รับประทานได้ ได้แ ก่ Rosa Damascene หรื อ Rosa Centifolia และ
Rosa Gallica
 กลิ่นของน้ า กุห ลาบขึ้ นกบั สายพันธุ์ข องกุห ลาบ ถ้า ต้องการกลิ่นที่ แ รง ก็ค วร
เลือกใช้กุหลาบสายพันธุ์ที่ให้กลิ่นแรง
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 กลิน่ ของกุห ลาบแต่ละสายพันธุ์แ ตกต่ างก ัน การทาน้ ากุห ลาบจากกุหลาบหลาย
ๆ สายพันธุ์ อาจทาให้กลิน่ ผสมก ันได้
 ในการทาน้ ากุห ลาบ ควรใช้น้ า กลัน่ เท่ านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงแบคทีเรี ย ที่อาจทาให้
น้ ากุหลาบเสียได้เร็วขึ้น
 ห้า มใช้ข วดบรรจุ ที่เป็ นโลหะ เพราะน้ า มันหอมระเหยสามารถทาปฏิ กริ ิ ยากบั
โลหะได้
2.6.3 วิธียดื อายุการใช้ งานของนา้ กุหลาบในผลิตภัณฑ์
2.6.3.1 เติมวอดก ้าลงไปสักหนึ่งช้อนชา มันจะไม่กระทบต่อกลิ่น แต่จะช่วยคงคุณภาพของ
น้ ากุหลาบไว้ ทาให้เก็บได้นานขึ้น 1 ปี (Wikihow, 2559)
2.6.3.2 ใส่สารก ันเสียสาหรับผิวหนัง เพื่อให้มีอายุการใช้งานได้นาน1 ปี หลังเปิ ดใช้
(วิรตี ทะพิงค์แก, 2559)

รูป 2.7 น้ ากุหลาบ
ที่มา : http://www.healthandtrend.com/healthy/healthy-tips/diy-rose-oil

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ครี มดีเฮ้าท์ ไทยแลนด์ (2559) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสบู่ นมสดดังนี้ สบู่ น้ านมสด
สามารถทาความสะอาดผิว ทาให้ผิวรู ้สึกชุ่มชื้น ขาวเนี ยนใส ไม่แ ห้งกร้าน กระชับเซลล์ผิว ป้ องกนั
ผดผื่นคัน ช่ ว ยลดการสะสมของแบคที เ รี ย อุด มไปด้ว ยคุ ณ ค่ า จากน้ า นมสดที่ ม ากถึง 70% พร้อ ม
มอยส์เจอไรเซอร์ เข้มข้นที่ จ ะเติ มเต็ มความชุ่ มชื้ นให้แ ก่ผิว ที่ แ ห้งกร้า น น่ า สัมผัสปรับสภาพผิว ที่
หมองคล้ า ให้ ก ลับ มาขาวสดใสยัง ช่ ว ยในการผลัด เซลล์ผิ ว อุด มด้ว ยโปรตี นนมสารสก ดั จาก
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ธรรมชาติ วิต ามินและกลูต ้า ไธโอน วิต ามินต่ า งๆ ที่ อยู่ในน้ า นมสดบริ สุทธิ์ ที่ ช่ ว ยสร้า งเซลล์ผิ ว
เสริ มสร้า งระบบภูมิ คุ ้มกนั ทาให้ผิว แข็ง แรง แล้ว ยังเสริ ม สร้า งขบวนการให้ พลังงานที่ จาเป็ นต่ อ
ผิว ลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิว ปราศจากสารเคมี ซึ่งไม่อนั ตรายต่อผิวบอบบางและแพ้ง่าย
เว็บไซด์สุขภาพดี (2560) ได้ให้ข ้อมูลเกีย่ วก ับสรรพคุ ณของกุหลาบไว้ว่า กุหลาบมีน้ ามัน
ที่ช่วยในการบารุ งผิว พรรณให้ชุ่มชื้น หรื อเพื่อช่ว ยรักษาสิว เป็ นต้น นอกจากนี้ น้ า มันหอมระเหยที่
นิ ยมใช้เพื่อการบาบัด อารมณ์ แ ละจิ ต ใจ ก็ต ้องมีกลิ่นกุห ลาบรวมอยู่ด ้ว ยเสมอ เนื่ องจากกุห ลาบมี
สรรพคุณที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายความเครี ยดได้
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บทที่3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ

รูปที่ 3.1 โรงแรมอวานีพลัสริ เวอร์ ไซด์กรุ งเทพ
ที่มา : https://www.kenwoodtravel.co.uk/thailand/bangkok/avani-riverside-bangkok-hotel-hotel

ชื่อสถานประกอบการ :โรงแรมอวานีพลัสริ เวอร์ไซด์กรุ งเทพ(AVANI+ Riverside Bangkok
Hotel)
ที่ต้งั : 257 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-431 9100
โทรสาร : 02-4319111
อีเมล : reserveavani@avanihotels.com
เว็บไซด์ : https://www.avanihotels.com/en/riverside-bangkok
3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ ไซด์กรุ งเทพฯ(AVANI+ Riverside Bangkok Hotel)ตั้งอยูบ่ นถนน
เจริ ญนคร ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมโรงแรมริ มน้ า ชื่ อดัง โรงแรมแห่ งนี้ ถือเป็ นหนึ่งในที่พกั ริ มน้ า ที่ ดีที่สุด
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กบั บริ การระดับพรี เมี ยมมี 26 ชั้น จ านวน 248 ห้อง ให้บริ การห้องพักที่ กว้างขวาง และมีไฮไลท์ วิ ว
แม่น้ าเจ้าพระยาที่สวยงาม ทุกๆ ห้องได้รับการตกแต่งอย่า งพิถีพิถนั โดยคานึงถึงความต้องการของ
ผูเ้ ข้าพักเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ โรงแรมยังมีส่ิงอานวยความสะดวกที่ห ลากหลายไว้คอยให้บริ การ ไม่
ว่าจะเป็ นร้า นอาหารบาร์ ห้องออกกาลังกาย และสระว่ายน้ า สถานที่สาหรับจัดประชุ มและอีเวนต์
ต่า งๆ ที่ นี่ มีห้องจัด งานหลากหลายขนาดและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมก ับงานสาคัญๆได้
เป็ นอย่า งดี พ้ื น ที่ จ ัด งานและการประชุ ม ของอวานี พลัส นั้น ทันสมัย พร้ อมส าหรั บ การจัด งาน
แต่ งงานหรื องานประชุ มสัมมนา โดยแต่ ละห้องนั้นมีชื่อ เช่ น Wind, Sky, Air , Moon , Luna และ
Galaxy เป็ นต้น

รูปที่ 3.2 Conference Facilities
ที่มา : http://docplayer.net/47449708-Avani-riverside-bangkok-hotel.html

โรงแรมอวานี พ ลัส ริ เ วอร์ ไ ซด์ ก รุ ง เทพฯ(AVANI+ Riverside Bangkok Hotel)ให้ บ ริ ก าร
ห้องพักซึ่ งผสานรู ปแบบร่ ว มสมัยและรู ปแบบทันสมัยเข้าไว้ด ้วยกนั และสามารถมองเห็ นวิว ของ
แม่น้ า เจ้า พระยา ผูเ้ ข้า พักสามารถผ่อนคลายด้ว ยการชมวิว ตระการตาจากสระว่า ยน้ า อินฟิ นิ ต้ ี ที่มี
ความยาว 28 เมตร บนดาดฟ้ า หรื ออิ่มอร่ อยก ับอาหารในห้องอาหารแห่ งหนึ่งของโรงแรม ที่ มีชื่อว่า
ห้องสกายไลน์ (Skyline) ที่ นี่เน้นความพิถีพิถนั และคัด สรรวัตถุดิบที่ ดีเยี่ยมพร้อมบริ การแสนสุ ด
ประทับใจ บริ การตลอดทั้งวันจนไปถึงช่ว งค่า ในแบบบุฟเฟ่ ต์แ ละตามสัง่ พร้อมมีโปรโมชัน่ ต่ างๆที่
เอาใจลูกค้า อีกด้ว ย มีการทาอาหารสดใหม่ที่พร้อมเสิ ร์ฟทุกจานและท่ า นสามารถนั่งจิ บเครื่ องดื่ ม
พร้อมกบั บรรยากาศเสียงดนตรี ให้ท่านรู ้สึกสนุกสนานและผ่อนคลายได้ดี มากๆ ทั้งมีการให้บริ การ
รับส่งฟรี ทางเรื อ Wi-Fi ทุกห้อง (ฟรี ) รู มเซอร์วิส 24 ชัว่ โมงระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง
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3.2.1 ประเภทห้ องพัก
3.2.1.1 ห้ องอวานีริเวอร์ วิว (Avani River View Room)
สาหรับผูเ้ ข้า พักจานวน 2 ท่ า น พื้นที่ใช้สอยที่ต กแต่งเรี ยบง่า ยอย่า งมีสไตล์ข อง
โรงแรม ภายในห้องมีสิ่งอานวยความสะดวกมากมายและสามารถมองเห็นวิว แม่น้ า แบบพาโนรามา
ขนาดของห้อง 30 ตารางเมตร WiFi ฟรี

รูปที่ 3.3 ห้องอวานีริเวอร์วิว
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bang

3.2.1.2 ห้ องอวานี พาโนรามา ริ เวอร์ วิ ว 2 เตียง (Avani Panorama River View Room
Twin Bed)
ชมวิ ว ขอบฟ้ าเมื องกรุ งเทพฯ แบบพาโนรามา เพีย บพร้อ มด้ว ยสิ่ ง อานวยความ
สะดวกที่ท่านต้องการ มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร เหมาะสาหรับผูเ้ ข้าพักจานวน 2 ท่าน WiFi ฟรี

รูปที่ 3.4 ห้องอวานี พาโนรามา ริ เวอร์วิว
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms
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3.2.1.3 ห้ องอวานีริเวอร์ วิวจูเนียร์ สวีท (Avani River View Junior Suite)
ส าหรั บ ผู ้เ ข้า พัก ผู ้ใ หญ่ 3 ท่ า น ภายในห้ อ งสามารถมองเห็ น วิ ว แม่ น้ า
เจ้าพระยา ได้เห็นวิวจากเตียงนอนหรื ออ่างอาบน้ า ที่มีข นาดใหญ่ข องห้องและยังมีสิ่งอานวยความ
สะดวกอีกมากมายภายในห้อง WiFi ฟรี

รูปที่ 3.5 ห้องอวานีริเวอร์วิวจูเนี ยร์สวีท
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms

3.2.1.4 ห้ องอวานีริเวอร์ วิวสวีทสองห้ องนอน (Avani River View Two Bed Room
Suite)
สาหรับผูเ้ ข้าพักจานวน 5 ท่านภายในห้องมีสองห้องนอน สองห้องน้ า มีขนาด
ห้อง 138 ตารางเมตร WiFi ฟรี อีกทั้งข้อมูลด้วยระบบดิจิตอลสาหรับคู่มือคาแนะนาการท่ องเที่ยวใน
กรุ งเทพฯ

รูปที่ 3.6 ห้องอวานีริเวอร์วิวสวีทสองห้องนอน
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms
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3.2.1.5 ห้ องอวานีริเ วอร์ วิวสวีทสามห้ องนอน (Avani River View Three Bed Room
Suite)
สาหรับจ านวนผูเ้ ข้า พัก 7 ท่ า นมีห้องครั ว ห้องนั่งเล่นและวิ ว แม่น้ า เจ้า พระยา
แบบวิวพาโนราม่า มีส่ิงอานวยความสะดวกต่างๆ โทรศัพท์ระหว่างประเทศด้วยระบบ 3G WiFi ฟรี

รูปที่ 3.7 ห้องอวานีริเวอร์วิวสวีทสามห้องนอน
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms

3.2.2 ประเภทห้ องประชุ มสั มมนาและจัดเลีย้ ง
3.2.2.1 ห้ องแกรนด์ บอลรู ม
โรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ(AVANI+ Riverside Bangkok Hotel)
เป็ นศูนย์รวมการจัดอีเวนต์ครบครันแห่ งใหม่ ตั้งอยูบ่ นชั้น 10 ของโรงแรม โดยมีพ้ืนที่จ ัดประชุมและจัด
เลี้ยงแบบปรับขนาดได้กว่า 4,500 ตารางเมตร โรงแรมแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของห้องแกรนด์บอลรู มที่มีขนาด
ใหญ่และสูงที่สุดในย่านริ มน้ าเจ้าพระยา รวมทั้งมีผปู ้ ระสานงานคอยช่วยเหลือและคอยให้คาแนะนา

รูปที่ 3.8 ห้องแกรนด์บอลรู ม
ที่มา : http://www.businessclass.co.uk/wp-content/uploads/site
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3.2.3 ประเภทห้ องอาหารและบาร์
3.2.3.1 ห้ องอาหารสกายไลน์ (Skyline)
เป็ นอีกหนึ่งความพิเศษของโรงแรมแห่ งนี้ สามารถมองเห็นวิวแม่น้ า เจ้า พระยาได้
อย่างชัด เจน มีการปรุ งอาหารแบบสดใหม่จากเตาพร้อมเสิร์ฟให้ถึงที่ มีท้ งั แบบบุฟเฟ่ ต์ และตามสั่ง
เปิ ดให้บริ การทั้ง เช้า กลางวัน เย็น

รูปที่ 3.9 ห้องอาหารสกายไลน์( Skyline)
ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9620000009520
3.2.3.2 แพนทรี แอท อวานี (Pantry at Avani)
ห้องอาหารจานด่ ว นของทางโรงแรมซึ่ งแขกที่ เข้า พักสามารถนาอาหารกลับไป
รับประทานบนห้องพักได้อย่างเต็มอิ่มเปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง

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)
สถานที่พกั ผ่อนและผ่อนคลายที่ ล็อบบี้ บาร์ ด้ว ยการตกแต่ งแบบอบอุ่นและร่ ว ม
สมัย จึ งเป็ นที่ สาหรับผ่อนคลายและพบปะสังสรรค์ก ับเพื่อนฝูงได้เป็ นอย่างดี เวลาเปิ ดทาการตั้งแต่
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
รู ฟท็อปบาร์ เหนื อแม่น้ าเจ้าพระยาตั้งอยูช่ ้ นั บนสุ ดของโรงแรมที่ช้ นั 26 และชั้น 27
มีอาหารและดื่มอีกมากมายคอยให้บริ การ SEEN Restaurant & Bar Bangkok เปิ ดให้บริ การทุ กวันเวลา
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 สิ่งอานวยความสะดวก
3.2.4.1 Infinity pool
ตั้งอยู่ที่บริ เวณชั้น 26 สามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพที่ สวยงาม และสระว่า ยน้ ายาว
25 เมตรสามารถมองเห็นวิวกรุ งเทพฯที่ต่างออกไป และเป็ นสถานที่ ที่เหมาะแก่การพักผ่อน

รูปที่ 3.13 Infinity pool
ที่มา : https://www.facebook.com/avanibangkok/photos

3.2.4.2 Fitness
สามารถออกกาลังกายแบบมีเทรนเนอร์ ส่วนตัวและคลาสโยคะบนชั้นดาดฟ้ าริ ม
สระไร้ขอบ

รูปที่ 3.14 Fitness
ที่มา : https://www.facebook.com/avanibangkok/photo
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3.2.4.3 Concierge and Bell Service
บริ การสอบถามเส้นทาง จองทัวร์สอบถามเกีย่ วก ับสถานที่ท่องเที่ยวทริ ปต่างๆ
บริ การรถรับส่งแขกไปสนามบิน หรื อบริ การขนส่งกระเป๋ าขึ้นห้องพัก

รูปที่ 3.15 Concierge and Bell Service
ที่มา : https://www.avanihotels.com
3.2.4.4 สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆภายในโรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ ไซด์กรุ งเทพฯ
 ฟรี อินเทอร์ เน็ตไร้สายให้บริ การในพื้นที่ ส่วนกลาง
 ฟรี ที่จอดรถสาธารณะที่โรงแรม
 บริ การรถรับ-ส่งสนามบิ นและสถานที่ต่างๆ
 บริ การเรื อรับ-ส่ง
 ศูนย์ออกกาลังกาย
 บริ การสปาเพื่อสุขภาพ
 บริ การนวด
 สระว่ายน้ า กลางแจ้ง
 ห้องอาหาร
 ศูนย์บริ การธุรกิจ
 บริ การห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุ ม
 เครื่ องถ่ายสาเนาเอกสาร
 แผนกต้อนรับ (24ชัว่ โมง)
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3.2.5 สถานที่ท่องเที่ยวในพืน้ ที่
 ริ เวอร์ไซด์พลาซ่า
 เอเชี ยทีคเดอะริ เวอร์ ฟรอนท์
 พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก ้ว
 วัดโพธิ์
 วัดอรุ ณราชวราราม (วัดแจ้ง)

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

3.3 รูปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
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รูปที่ 3.17 รู ปแบบการจัดการองค์กร
ที่มา : Welcome to Minor Hotels Team Handbook

Complex
ClusterDir.of
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3.4 ชื่อ ตาแหน่ งงานและงานที่ได้ รับมอบหมาย

รูปที่ 3.18 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ชื่อ-สกุล : นางสาว ณัฏฐ์ชุดา เพิ่มศิริพฒั นะ
ตาแหน่ งงาน : พนักงานเสิร์ฟ (Waitress)
แผนก : จัดเลี้ยง (Banquet Department )
ระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา : เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562
3.4.1 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
การยื น ให้ บ ริ การคอฟฟี่ เบรก ก่อ นวัน ที่ จั ด งานประชุ ม ต้อ งอ่ า นใบ BEO เพื่ อ ดู
รายละเอียดต่ า งๆของงานว่า งานประชุ มนั้นจะจัด ขึ้ นที่ ห้องใดและแขกที่ มาร่ ว มงานมีกที่ ่ า น เมื่อ
ทราบรายละเอียดของงานแล้ว ก็จ ัด เตรี ยมของต่ า งๆอุปกรณ์ ที่ใช้สาหรับเบรกไปจัด วางที่ สเตชั่น
คอฟฟี่ เช่น แก ้วกาแฟ ชุด น้ าตาล แก ้วน้ าผลไม้ เหยือกใส่นมและกล่องชา เมื่อเซททุ กอย่างเสร็จแล้ว
ต้องคุมผ้าปิ ดไว้ เมื่อถึงวันงานประชุ มค่อยเปิ ดผ้าคลุมออก การยืนคอฟฟี่ เบรกนั้น ต้องมาเปิ ดเครื่ อง
กาแฟ เทนมใส่ เหยือกก่อนที่ แ ขกจะมาถึงงาน ในตอนเช้า เมื่อแขกมาถึงแขกจะดื่ มกาแฟและทาน
คุกกี้กอ่ นเข้า ห้องประชุ ม เมื่อแขกเข้าห้องประชุมแล้ว ขั้นตอนต่ อไปคื อเตรี ยมป้ ายเมนู อาหาร 30
นาที กอ่ นถึงเวลาที่ แ ขกจะออกมาพัก เบรก ต้องโทรไปแจ้งแผนกครัว ให้ นาอาหารว่า งและขนม
สาหรับ เบรกมาวางที่ โต๊ ะ เบรก เมื่อ อาหารว่ า งและ ขนมมาครบแล้ว นัก ศึ กษาก็จ ะวางป้ ายชื่ อ
เมนูอาหารป้ ายชื่อน้ าผลไม้ต่า งๆ ต้องเตรี ยมทุกอย่างให้พร้อมทั้งเบรกเช้าและบ่าย เมื่อแขกพักเบรก
เสร็ จเข้า ห้องประชุมเรี ยบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องโทรแจ้งแผนกครัวให้มาเก็บอาหารว่างและขนมที่

23

เหลือ เมื่อเสร็ จงานประชุมของแต่ ละวันแล้ว ต้องเก็บของทุกอย่า งที่นามาเซทบนสเตชั่นคอฟฟี่ ออก
ให้เรี ยบร้อยและล้างเครื่ องกาแฟให้สะอาดทุกครั้ง

รูปที่ 3.19 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อนัญญา ปิ นะกาโน
ตาแหน่ งงาน : พนักงานเสิร์ฟ (Waitress)
แผนก : จัดเลี้ยง( Banquet Department)
ระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา : เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562
3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
คอยเตรี ยมของสาหรับงานประชุ ม เมื่อมาถึงตอนเช้า ต้องไปเอาดอกไม้ที่ห้องดอกไม้มา
วางที่โต๊ะเบรก ทาน้ าผลไม้สาหรับเบรกเช้าและบ่ าย จะมี3น้ าทั้งเช้าและบ่าย น้ าที่ตอ้ งมีอยูแ่ ล้วมี2น้ า
คื อ น้ า อัญชัน และน้ า แช่ ผ ลไม้( Infused Water) ส่ ว นน้ าที่ 3 นั้น เบรกเช้า และเบรกบ่ า ย ต้องไม่
เหมือนก ัน เช่ นเบรกเช้า เป็ นน้ า ส้ม เบรกบ่า ยก็จ ะเปลี่ยนเป็ นน้ าฝรั่งแทน เมื่อถึงเวลาที่ แ ขกออกมา
เบรก ก็จ ะถือถาดออกไปเดิ นเคลีย จาน แกว้ กาแฟ แกว้ น้ า ผลไม้ที่แขกทานเสร็จ คอยเช็ด เครื่ องมือ
แก ้วน้ า แก ้วกาแฟไปเติ มให้เพื่อนที่ยืนสเตชัน่ กาแฟเพราะเพื่อนต้องยืนสแตนบายตลอดจึ งต้องมีค น
คอยนาของไปเติมให้ เมื่อเสร็จงานประชุมก็จะนาดอกไม้ไปคืนห้องดอกไม้ เข้าไปเคลียห้องประชุ ม
เก็บของเก็บโต๊ะเกา้ อี้ให้เหลือแค่ห้องโล่งๆสาหรับเซทงานวันต่อไปหรื อพร้อมสาหรับแขกที่ จะมาดู
ห้องต่อ
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา

รูปที่ 3.20 พนักงาน พี่เลี้ยงในขณะปฏิบตั ิงาน
ชื่อ-สกุล : นางสาว วิศรุ ตา อ่อนน้อม
ตาแหน่ ง : Captain Banquet
แผนก : จัดเลี้ยง( Banquet Department)

3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.6.1 กาหนดหัวข้อโครงงานและปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.6.2 ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาเรื่ องที่เราสนใจว่าสามารถนามาทาเป็ นโครงงานได้หรื อไม่
3.6.3 มองหาสิ่งใหม่ๆและมองหาความน่าจะเป็ นไปได้
3.6.4 เสนอหัวข้อโครงงานอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.6.5 เริ่ มขั้นตอนการทางานและวางแผนการทางาน
3.6.6 ปรึ กษาเรื่ องโครงงานก ับที่ปรึ กษา
3.6.7 จัดส่งโครงงานสหกิจก ับอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.6.8 นาเสนอโครงงานสหกิจในวันที่กาหนด
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลและ
บันทึกข้อมูล
2. ปั ญหาและอุปสรรคใน
การทางาน
3. ปรึ กษาพนักงานที่
ปรึ กษา
4. เสนอหัวข้อโครงงาน
ให้ก ับอาจารย์ที่ปรึ กษา
5. เริ่ มดาเดินการจัดทา
โครงงาน
6. ตรวจความถูกต้องและ
แก ้ไขงาน
7. สรุ ปผลจัดทาเอกสาร
ฉบับสมบูรณ์

พฤษภาคม มิถุนายน
2562
2562

กรกฎาคม
2562

สิงหาคม
2562
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน
ระหว่างที่ ค ณะผูจ้ ัดทาได้ปฏิ บัติ งานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ น ปั ญหาที่เกิด ขึ้ น
จึงคิ ดหาทางแกไ้ ขปั ญหา โดยได้จ ัด ทาโครงงาน “สบู่เหลวล้า งมือน้ านมกุหลาบ” (Milk N’ Roses
Liquid Hand Soap) ขึ้นมา เนื่องจากพบว่า ในแต่ ละวันมีนมสดเหลือใช้จานวนมากและดอกกุห ลาบ
จากงานจัด เลี้ยงต่ างๆที่ ต ้องนาไปทิ้ งในทุ กๆวันนั้น สามารถนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณ ฑ์ใหม่ที่ให้
ประโยชน์แ ก่พนักงานได้ ซึ่ งคณะผูจ้ ัดทามีว ตั ถุประสงค์เพื่อช่ ว ยลดการทิ้ งขยะให้กบั ทางโรงแรม
และเป็ นแนวทางในการนาของเหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์ ก ับทางโรงแรมได้
4.2 วัสดุ อุปกรณ์ /เครื่องมือในการทาโครงงาน
4.2.1 ช้อน
4.2.2 โหล
4.2.3 ขวดเปล่า
4.3 วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการทาโครงงานสบู่เหลวล้ างมือนา้ นมกุหลาบ
4.3.1 หัวเชื้อสบู่
4.3.2 ผงข้น
4.3.3 ผงฟอง
4.3.4 น้ า
4.3.5 นม
4.3.6 น้ ากุหลาบ
4.3.7 สารขจัดความมัน
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4.4 ขั้นตอนในการทาโรงงาน
4.4.1 นากลีบกุหลาบไปล้างให้สะอาดและนาไปต้ม เพื่อทาน้ ากุห ลาบ

รูปที่ 4.1 ต้มน้ า กุหลาบ

4.4.2 นานมสดไปต้มให้สุกก่อนนาไปใช้

รู ปที่ 4.2 ต้มนม

4.4.3 เทหัวเชื้อสบู่เหลวปริ มาณ 50 มิลลิลิตร ลงในภาชนะที่จะใช้ผสมสบู่เหลว

รูปที่ 4.3 เทหัวเชื้อสบู่เหลว
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4.4.4 หยดหัวน้ าหอมกลิ่นกุหลาบลงไปผสมก ับหัวเชื้อสบู่เหลวแล้วคนให้เข้า ก ัน

รูปที่ 4.4 หยดหัวน้ าหอมกลิน่ กุหลาบ

4.4.5 เทน้ า กุห ลาบที่ เตรี ยมไว้ลงไปผสมก ับหัว เชื้ อสบู่เหลว แล้ว คนให้เข้า ก ัน น้ ากุหลาบจะ
ช่วยเพิ่มสรรพคุณ สีสนั และ กลิ่นของสบู่เหลว

รูปที่ 4.5 เทน้ า กุหลาบลงไป

4.4.6 เทนมต้มสุ ก ปริ มาณ 20 มิลลิลิตร ลงไปผสมก ับหัวเชื้อสบู่เหลว แล้วคนให้เข้าก ัน
นมจะช่วยเพิ่มสรรพคุณให้ผิวเนียนนุ่ มและคงความชุ่มชื้น

รูปที่ 4.6 เทนมลงไปผสม
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4.4.7 ตักสารขจัดความมัน ผงฟอง และผงข้น ประมาณ 2-3 ช้อนชา ลงไปผสมก ับหัวเชื้อ
สบู่เหลว คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าก ัน เพื่อเพิ่มสรรพคุณให้สบู่สามารถขจัดความมัน มีฟองนุ่ม
และข้นขึ้น

รูปที่ 4.7 เทสารขจัดความมันผงฟองและสารข้นลงไปผสมในสบู่

4.4.8 เทน้ ายาใส่ขวดแล้วเป็ นอันเสร็จ

รูปที่ 4.8 เทผลิตภัณฑ์เรี ยบร้อย
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4.5 การคานวณต้นทุ นในการทา“สบู่เหลวนา้ นมกุหลาบ” (Milk N’ Roses Liquid Hand Soap)
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนการทาสบู่เหลวล้างมือน้ านมกุหลาบจากการได้ทดลองทาดูครั้งแรก คิดราคา
ตามส่วนผสม
ลาดับ

วัตถุดบิ

ปริมาณที่ใช้

1

หัวเชื้อสบู่

50 มิลลิลิตร

2

ผงข้น

6 กรัม

20/500 กรัม

6*20/500 = 0.24

3

สารขจัดความมัน

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

ราคา/หน่ วย

คานวณต้นทุน

110/400 มิลลิลิตร 50*110/400 = 13.75

25.07 ต่อ 1 ขวด

จากตารางที่ 4.1 การค านวณต้นทุ นในการทาสบู่เหลวล้างมือน้ านมกุหลาบนั้นทาให้ทราบ
ว่า ปกติ ทางโรงแรมจะสัง่ สบู่ เหลวล้า งมือมาเป็ นแกลลอนในราคา 700 บาท จะใช้ได้ประมาณ 1
สัปดาห์ ถ้า ใช้ไปเป็ นเวลา 4 เดือนจะมีค่า เท่ ากบั 11,200 บาท ซึ่งเมื่อเปรี ยบเที ยบก ับสบู่ เหลวน้ า นม
กุหลาบจะมีตน้ ทุนเท่าก ับ 25.07 บาท ต่อ 1 ขวด (250 มิลลิลิตร) ภายใน 1 สัปดาห์จะต้องใช้ 15 ขวด
เป็ นราคา 376.05 บาท และถ้าหากทางโรงแรมจะทาการใช้สบู่เหลวล้างมือน้ านมกุหลาบต่อไปอีก 4
เดือนจะมีค่าเท่าก ับ 6,016.80 บาท ดังนั้นจึงช่วยลดต้นทุนในการซื้อสบู่เหลวล้า งมือของทางโรงแรม
ไปได้ 5,183.20 บาท
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4.6 ผลการปฏิบตั ิโครงงาน
การปฏิบตั ิโครงงานสหกิจศึกษา เรื่ อง การใช้สบู่เหลวล้างมือน้ านมกุห ลาบ (Milk N’ Roses
Liquid Hand Soap) มีผลการคานวณดังต่อไปนี้
4.6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.2 ตารางข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

10

33.33

หญิง

20

66.67

รวม

30

100

20-25 ปี

8

26.67

26-30 ปี

15

50.00

31-40 ปี

7

23.33

รวม

30

100

เพศ

อายุ

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากที่ สุดคิ ด เป็ นร้อยละ 66.67 และ
เพศชายคิ ดเป็ นร้อยละ 33.33 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน และผูต้ อบแบบสอบถามส่ว น
ใหญ่จะอยูใ่ นช่วงอายุ 26-30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 และรองลงมา อยูใ่ นช่วงอายุ 20-25 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 26.67 และผูต้ อบแบบสอบถามน้อยสุด อยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.33
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4.6.2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงงาน “การใช้ สบู่เหลวล้ างมือ นา้ นมกุหลาบ”
(Milk N’ Roses Liquid Hand Soap)จากการประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่ ใช้สบู่ เหลวล้างมือ
น้ านมกุหลาบ จานวนทั้งหมด 30 คน มีผลดังนี้
4.5.2.1 กลิ่นสบู่เหลวล้ างมือนา้ นมกุหลาบ
จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีความพึงพอใจต่อกลิ่นสบู่เหลวล้า งมือ
น้ านมกุหลาบ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 20 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 66.67 และความพึงพอใจระดับ
มาก 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33

33%
67%

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รูปที่ 4.9 ความพึงพอใจต่อกลิ่นสบู่เหลวล้างมือน้ านมกุห ลาบ

4.6.2.2 รูปลักษณ์ ของบรรจุภัณฑ์
จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีค วามพึงพอใจต่ อรู ปลักษณ์ข องบรรจุ
ภัณฑ์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 มีความพึงพอใจระดับมาก
จานวน 10 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 33.33 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางจานวน 5 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 16.66

17%
50%
33%

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รูปที่ 4.10 ความพึงพอใจต่อรู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์
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4.6.2.3 สี สันของสบู่เ หลวล้ างมือนา้ นมกุหลาบสวยงามน่ าใช้
จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีค วามพึงพอใจ ต่อสี สันของสบู่ เหลว
ล้างมือน้ านมกุหลาบสวยงามน่ าใช้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุดจานวน 23 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
76.66 มีความพึงพอใจระดับมากจานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.33

23%

77%

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รูปที่ 4.11 ความพึงพอใจต่อสีสันของสบู่เหลวล้างมือน้ านมกุห ลาบสวยงามน่า ใช้

4.6.2.4 ประสิทธิภาพในการทาความสะอาด
จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีค วามพึ งพอใจต่ อประสิ ทธิ ภาพใน
การทาความสะอาดมีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด จานวน 15 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 50.00 มีความ
พึงพอใจระดับ มากจ านวน 12 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 40.00 และมีค วามพึงพอใจในระดับปานกลาง
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00
10%

40%

50%

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รูปที่ 4.12 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการทาความสะอาด
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4.6.2.5 ความชุ่ มชื้นของผิวหลังใช้
จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีความพึงพอใจต่อ ความชุ่มชื้นของผิว
หลังใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.33 มีความพึงพอใจระดับ
มาก 6 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 20.00 มีค วามพึงพอใจในระดับ ปานกลางจ านวน 3 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
10.00 และมีความพึงพอใจในระดับน้อยจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.66
7%
10%
20%

63%

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รูปที่ 4.13 ความพึงพอใจต่อความชุ่ มชื้นของผิวหลังใช้

4.6.2.6 ความยาก-ง่ายในการใช้ สบู่
จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีความพึงพอใจต่อความยาก-ง่ายใน
การใช้สบู่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุดจานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.33 มีความพึงพอใจ
ระดับมากจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.66
7%

93%

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รูปที่ 4.14 ความพึงพอใจต่อความยาก-ง่ายในการใช้สบู่
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4.6.2.7 ความคิดสร้ างสรรค์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากการตอบแบบสอบถามของโครงงานมีค วามพึงพอใจต่อ ความคิดสร้างสรรค์
ในการแปรรู ป ผลิตภัณ ฑ์มีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด จานวน 11 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 36.66 มี
ความพึง พอใจระดับมากจ านวน 7 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 23.33 มีค วามพึง พอใจในระดับปานกลาง
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และมีความพึงพอใจในระดับน้อยจานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 6.66
มากที่สุด

7%
23%

37%

33%

มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด
รูปที่ 4.15 ความพึงพอใจต่อความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
เกณฑ์การวัด ระดับความพึงพอใจจากคะแนนเฉลี่ย สบู่ เหลวล้า งมือน้ า นมกุห ลาบ(Milk
N’ Roses Liquid Hand Soap)โดยใช้เกณฑ์กาหนดความหมายตามขอบเขตของค่า เฉลี่ยตามแนวคิ ด
(บุญชม ศรี สะอาด, 2553:82-83)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความหมายค่าเฉลี่ย (Mean)ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูร่ ะดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูร่ ะดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูร่ ะดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51- 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุด
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ตารางที่ 4.3 ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงงาน การใช้สบู่ เหลวน้ า นมกุหลาบ
รายละเอียด

ค่ าเฉลี่ย 𝑥̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1. กลิ่นสบู่ เหลวล้างมือน้ านมกุหลาบ

4.67

0.48

มากที่สุด

2. รู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์

4.33

0.76

มาก

3. สีสันของสบู่เหลวล้างมือน้ านม

4.77

0.43

มากที่สุด

4.40

0.67

มาก

5. ความชุ่มชื้นของผิวหลังใช้

4.40

0.93

มาก

6. ความยาก-ง่ายในการใช้สบู่

4.93

0.25

มากที่สุด

7. ความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรู ป

3.90

0.99

มาก

4.49

0.27

มาก

กุหลาบสวยงามน่าใช้
4. ประสิทธิภาพในการทาความ
สะอาด

ผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลี่ยโดยรวม

จากตารางที่ 4.3 จากผลการสารวจพบว่าค่ าเฉลี่ยและค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจที่มีต่อ“สบู่เหลวล้างมือน้ านมกุหลาบ” (Milk N’ Roses Liquid Hand Soap) ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากพนักงานแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม (Food & Beverage Department) โรงแรมอวานี พลัสริ
เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ ที่ มีผลต่อผลิต ภัณ ฑ์สบู่ เหลวล้างมือน้ านมกุห ลาบ จากตารางผลสารวจความพึง
พอใจพบว่า ความพึงพอใจต่ อความยาก-ง่า ยในการใช้สบู่ เหลวล้างมือน้ านมกุห ลาบ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่า เฉลี่ยเท่ากบั 4.93 และรองลงมาคือสี สนั ของสบู่ เหลวล้างมือน้ านมกุห ลาบสวยงามน่ า
ใช้อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมี ค่ า เฉลี่ย เท่ า กบั 4.77 และรองลงมาคื อ กลิ่ นสบู่ เหลวล้า งมือน้ า นม
กุห ลาบอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมีค่ า เฉลี่ยเท่ า กบั 4.67 และรองลงคื อ มาประสิทธิ ภาพในการทา
ความสะอาด และความชุ่ มชื้ น ของผิว หลัง ใช้อ ยู่ใ นระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ย 4.40 เท่ า ก นั และ
รองลงมาคือ รู ปลักษณ์ข องบรรจุภณ
ั ฑ์ที่อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ า เฉลี่ยเท่ า ก ับ 4.33 และ ความคิ ด
สร้า งสรรค์ในการแปรรู ปผลิต ภัณ ฑ์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ า เฉลี่ยเท่า กบั 3.90 ดังนั้นผลค่ า เฉลี่ย
โดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงงาน เท่าก ับ 4.49
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จากบทสัม ภาษณ์ นางสาววิศรุ ตา อ่อนน้อม พนักงานที่ ปรึ กษา ได้ให้ข ้อเสนอแนะว่า สบู่ มี
สีสันสวยงาม สามารถนามาใช้ทดแทนสบู่ที่ให้พนักงานใช้ได้ แต่ สาหรับการนาไปให้แ ขกใช้ ยัง
ต้องศึกษาเรื่ องความปลอดภัย และการแพ้ของสารที่ใช้ผลิตสบู่เหลวนี้
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บทที่5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาที่พบ การแก้ ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
5.1.1. สรุปผลการศึกษา
คณะผูจ้ ัด ทำได้เข้ำ ปฏิ บัติงำนตำมโครงกำรสหกิจศึกษำของมหำวิทยำลัยสยำม ณ
โรงแรมอวำนีพลัส ริ เวอร์ไซด์กรุ งเทพฯ ในแผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department) ทำให้คณะผูจ้ ดั ทำ
ได้ทรำบถึง กำรปฏิ บัติ งำนในด้ำ นกำรให้บริ กำรทำงด้ำ นอำหำรและเครื่ องดื่ ม และจำกกำรที่ ไ ด้
ปฏิบัติงำนทำให้ คณะผูจ้ ัดทำได้เล็งเห็นถึงปั ญหำของควำมสำคัญในกำรนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มำทำ
ให้เกิด ประโยชน์ จึ งได้คิด หำวิธีในกำรในกำรแก ้ไขปั ญหำโดยกำรนำของที่ เหลือใช้ในแต่ละวันมำ
แปรรู ป เป็ นผลิตภัณฑ์ต ัวใหม่ เนื่องจำกพบว่ำ มีนมสดเหลือใช้จำนวนมำกและดอกกุหลำบจำกงำน
จัด เลี้ยงต่ ำงๆที่ต ้องนำไปทิ้ งทุกวัน จึงนำมำทำเป็ นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้ำ งมือน้ ำ นมกุหลำบ โดยนำ
สบู่ เหลวล้ำงมือน้ ำนมกุหลำบนี้ ไปไว้ที่อ่ำงล้ำงมือในห้องน้ ำพนักงำน เพื่อให้พนักงำนใช้สำหรับล้ำง
มือเพื่อสุข อนำมัยที่ ดี อีกทั้งยังช่ ว ยลดกำรทิ้ งขยะให้น้อยลง จำกขั้นตอนกำรประเมินผลทำงคณะ
ผูจ้ ัด ทำได้มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรแจกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจให้กบั พนักงำนที่ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์จริ ง โดยพนักงำนที่ ใช้สบู่ เหลวล้ำงมือน้ ำนมกุหลำบได้ทำแบบสอบถำมนี้ เป็ นจำนวน 30 ชุด
จำกผลสำรวจพบว่ำกำรประเมินควำมพึงพอใจที่ มีต่อผลิตภัณฑ์ สบู่ เหลวล้ำงมือน้ ำนม
กุห ลำบนั้น พบว่ำเป็ นเพศหญิงจ ำนวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และเพศชำยจำนวน 10 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 33.33 และผูต้ อบแบบสอบถำมส่ว นใหญ่จ ะอยู่ในช่ วงอำยุ 26-30 ปี มำกที่สุด คิ ดเป็ นร้อยละ
50.00 และรองลงมำ อยู่ในช่ว งอำยุ 20-25 ปี คิด เป็ นร้อยละ 26.67 และผูต้ อบแบบสอบถำมน้อยสุ ด
อยู่ในช่ว งอำยุ 31-40 ปี คิ ดเป็ นร้อยละ 23.33 และจำกตำรำงค่ำ เฉลี่ยและค่ ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของ
ควำมพึงพอใจพนักงำนโรงแรมอวำนี พลัสริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯที่ มีต่อโครงงำนกำรใช้สบู่เหลวล้ำ ง
มือน้ ำนมกุหลำบ โดยมีระดับควำมพึงพอใจอยูใ่ นระดับมำก คิดเป็ นร้อยละ 4.49
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5.1.2 ปัญหาที่พบในการทาโครงงาน
5.1.2.1 คณะผูจ้ ดั ทำมีวนั หยุดที่ ไม่ตรงก ันจึงไม่สำมำรถปรึ กษำงำนกนั ได้
5.1.2.2 ไม่มีค วำมรู ้เกีย่ วก ับผลิตภัณ ฑ์สบู่เหลวมำกพอเลยเกิด กำรแก ไ้ ขปรับเปลี่ยน
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์อยูต่ ลอด
5.1.3 การแก้ ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการทาโครงงาน
5.1.3.1 แบ่งงำนและปรึ กษำเรื่ องงำนก ันอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อที่ทำงำนไปทิศทำงเดียวกนั
5.1.3.2 หำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต ศึกษำเกีย่ วกบั ผลิตภัณ ฑ์สบู่ เหลวเพิม่ มำกขึ้ นเพื่อให้ตัว ผลิตภัณ ฑ์
สมบูรณ์แบบและน่ำใช้
5.1.4 ปัญหาที่พบในกระบวนการทาโครงงาน
5.1.4.1 หำซื้อวัตถุดิบกำรทำสบู่เหลวได้ยำกเนื่องจำกไม่มีขำยตำมร้ำนสะดวกซื้ อ
5.1.4.2 ตัวผลิต ภัณฑ์สบู่เหลวน้ ำนมกุหลำบ เกิดกำรเปลี่ยนสีและตกตะกอนเนื่ องจำก
ใส่นมสดๆลงไปโดยไม่ผ่ำนกระบวนกำรใดๆ
5.1.5 ข้อเสนอแนะในการต่อยอดของโครงงาน
5.1.5.1 ได้ศึกษำหำข้อมูลจำกอินเตอร์ เน็ต เพื่อหำซื้ อวัต ถุดิ บต่ ำ งๆเพื่อที่ จะนำมำทำ
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวน้ ำนมกุหลำบ
5.1.5.2 ผูจ้ ัด ทำได้คิ ด หำวิธีแ ละศึกษำหำควำมรู ้จำกอินเตอร์ เน็ตในเรื่ องกำรทำสบู่
เหลวเพื่อที่ให้ตวั สบู่อยูไ่ ด้นำนที่ ข้ ึนโดยกำรน้ ำนมไปต้มให้สุกถึงจะนำมำผสมก ับวัตถุดิบต่ำงๆ

5.2 สรุปผลการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลที่ได้จากการปฏิบตั สิ หกิจศึกษา
ทำงคณะผูจ้ ัด ทำได้รับกำรต้อนรับในกำรเข้ำ ปฏิ บัติ งำนเป็ นอย่ำ งดี สอนงำนทุ ก
อย่ำงตั้งแต่ วนั แรกจนวันสุด ท้ำย คณะผูจ้ ดั ทำได้เรี ยนรู ้ถึงกำรทำงำนเป็ นทีม กำรให้ควำมร่ วมมือกนั
ช่ว ยเหลือกนั อยูร่ ่ ว มกนั เหมือนครอบครัว และคอยให้ค ำปรึ กษำก ันอยูเ่ สมอ ได้เรี ยนรู ้งำนด้ำ นกำร
บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่ม และได้ฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรพูดคุยก ับแขกหลำยเชื้อชำติ

40

ทั้งภำษำพูด และภำษำกำย รวมถึงกำรรับมือในกำรแกไ้ ขสถำนกำรที่ เกิด ขึ้นในระหว่ำ งกำรทำงำน
ได้มีค วำมคิ ด ในกำรตัด สินใจเองและลงมือทำเองได้เป็ นอย่ำ งดี ตำมที่ แ ขกต้องกำร ได้รู้ถึงหน้ำ ที่
ควำมรับผิดชอบที่ ต ัว เองได้รับมอบหมำยในแต่ ละวัน รวมถึงกำรฝึ กควำมอดทน ควำมตรงต่ อเวลำ
ควำมซื่ อสัตย์ และควำมจริ งใจต่ อเพื่อนร่ วมงำน ในกำรปฏิบัติ งำนสหกิจครั้ง นี้ ทำให้นัก ศึกษำได้รั บ
ควำมรู ้มำกมำย รู ้ถึงกำรวำงแผนงำน กำรแกไ้ ขปั ญหำต่ำ งๆได้อย่ำ งมีประสิ ทธิภำพและสำมำรถนำ
ควำมรู ้ที่ได้มำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในอนำคตได้
5.2.2 ปัญหาที่พบให้ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 มีปัญหำในกำรเดินทำงไปสถำนประกอบกำรที่ไกลและรถติดทุกวัน
5.2.2.2 ในช่วงอำทิตย์แรกยังรู ้ข ้อมูลเกีย่ วก ับโรงแรมไม่ มำกพอ เลยไม่สำมำรถตอบ
คำตอบแขกได้
5.2.2.3 ขำดควำมมัน่ ใจตัวเองในกำรพูดคุยก ับแขกภำยในโรงแรม
5.2.2.4 ทักษะกำรพูดกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษไม่ค่อยชำนำญ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ต้องมีกำรวำงแผนในเรื่ องของเวลำในกำรเดินทำง
5.2.3.2 ค้นหำและศึกษำข้อมูลของโรงแรมว่ำ ภำยในโรงแรมมีอะไรบ้ำงที่ เรำควรรู ้
เพื่อให้เรำสำมำรถให้ขอ้ มูลแขกได้อย่ำงถูกต้องเวลำแขกถำม
5.2.3.3 มีควำมกระตือรื อร้นในกำรทำงำน ฝึ กจำศัพท์ที่แปลก เพื่อได้มีควำมรู ้เพิ่มขึ้น
5.2.3.4 เรี ยนรู ้ศพั ท์เพิ่มเติ มอยูต่ ลอด ระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน

ยืนให้บริ การ Coffee Break ให้บริ การ กาแฟ ชา ก ับแขกที่ มางานประชุ ม

เสิร์ฟกาแฟให้ก ับแขกที่ มางานประชุ ม

เทน้ าผลไม้ให้ก ับแขกที่ มางานประชุ ม

ถือถาดเดินเก็บแก ้วกาแฟแก ้วน้ าและจานที่แขกใช้แ ล้วไปเก็บหลังบ้าน

นาดอกไม้มาจัดวางที่เคาน์เตอร์กาแฟและโต๊ะในห้องประชุม

ยืนต้อนรับแขกที่มางานในแต่ละวัน เข้าไปทักทายแขกถามแขกว่ามางานไหน
และพาแขกไปที่ห้องประชุ ม เพื่อไม่ให้แขกเข้าห้องผิด

จัดเก ้าอี้ในรู ปแบบ เธียเตอร์ และใส่ปลอกเก ้าอี้

จัดโต๊ะและเก ้าอี้สาหรับงานประชุ ม ใส่ปลอกเก ้าอี้ เตรี ยมเครื่ องเขียน เช่ น กระดาษ ดิ นสอ แผ่นรองแก ้ว
แก ้วน้ า ลูกอม โถใส่ลูกอม และขวดน้ า มาจัดวางบนหน้าโต๊ะ

นาผ้าทั้งหมดในสโตร์ผา้ ออกมานับและพับให้เรี ยบร้อยเพื่อเช็คว่าผ้า ที่สามารถใช้ได้มีกผี่ ืนและที่
ต้องส่งซักมีกผี่ ืน แยกผ้าที่ขาดหรื อชารุ ดออก

ยืนเครื่ องกาแฟ คอยบริ การกดชาและกาแฟให้ก ับแขกหน้าเคาน์เตอร์

จัดห้องประชุ มเตรี ยมอุปกรณ์ ที่ต ้องใช้สาหรับงานประชุ มเช่น กระดาษ ดิ นสอ น้ าแก ้ว น้ า และลูกอม
ของทานเล่นวางหน้าโต๊ะอย่างเป็ นระเบียบสวยงาม

ใส่ปลอกเก ้าอี้สาหรับงานจัดเลี้ยงต่างๆ

รี ดผ้าที่ยบั ตามโต๊ะภายในห้องที่ มีงานประชุม คอยเก็บรายละเอียดทุกครั้งหลังที่จดั โต๊ะจัดเก ้าอี้
เรี ยบร้อยแล้ว

เทน้ าให้ก ับแขกคอยบริ การแขกตลอดเวลา

วางกระดาษและดินสอ สาหรับงานประชุ ม

ทาความสะอาดตามตูต้ ่างๆ และตามหน้าเคาน์เตอร์

ปูผา้ ปูโต๊ะสาหรับงานจัดเลี้ยง

พับผ้าเช็ดปากไว้สาหรับวางหน้าโต๊ะ

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจโครงงานสบู่เหลวล้ างมือนา้ นมกุหลาบ
(Milk N’ Roses Liquid Hand Soap)
ณ โรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพ ฯ
วัตถุประสงค์ การสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้สบู่เหลวน้ านมกุหลาบ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่ เครื่ องหมาย ใน  หรื อเติ มข้อความที่ตรงก ับ
ข้อมูลท่า น)
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ ………… ปี
3. ตาแหน่ง ………………………………
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจผู้ใช้ (ใส่เครื่ องหมาย  ในช่ องที่ตรงก ับความคิดของ
ท่านมากที่ สุด)
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อโครงงานสบู่เหลวนา้ นมกุหลาบ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

1.กลิ่นสบู่ เหลวน้ านมกุห ลาบ
2.รู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์
3.สีสันของสบู่ เหลวน้ านมกุหลาบสวยงามน่าใช้
4.ประสิทธิภาพในการทาความสะอาด
5.ความชุ่มชื่นของผิวหลังใช้
6.ความยาก-ง่ายในการใช้สบู่
7.ความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

น้ อยที่สุด

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึ กษา

แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษาที่มตี ่อ “สบู่เหลวล้ างมือนา้ นมดอกกุหลาบ”
นักศึกษา

: พี่นิวคิดอย่างไรก ับสบู่เหลวล้างมือน้ านมกุหลาบที่ พวกหนูทาขึ้นคะ?

พนักงานที่ปรึกษา : พี่คิ ดว่าสบู่ สีสันสวยงามน่ า ใช้คะ พอได้ลองใช้กร็ ู ้สึกว่า มันไม่ได้แค่ สีสวยแต่
ยังทาความสะอาดได้ดีเลยแถมชุ่มชื่นด้วย
: พี่นิวคิ ดว่า ผลิตภัณฑ์ที่พวกหนู ทาขึ้ นมาสามารถทดแทนสบู่เหลวล้างมือของ

นักศึกษา

โรงแรมได้หรื อไม่คะ?
พนักงานที่ปรึกษา : ถ้า สาหรับไว้ให้พนักงานใช้ พี่ว่า สามารถใช้แทนได้เลยนะ เพราะมีกลิ่นหอม
แล้วก็ชุ่มชื่ นกว่าของโรงแรม แต่ถา้ จะให้แ ขกใช้พี่ยงั ไม่แ นะนาเพราะห่ วงเรื่ องความปลอดภัยของ
แขก กลัวแขกจะแพ้
นักศึกษา

: พี่นิวมีความพึงพอใจเกีย่ วก ับสบู่ เหลวล้างมือน้ านมกุหลาบนี้ มากน้อยขนาดไหนคะ?

พนักงานที่ปรึกษา : พึงพอใจมากนะเป็ นของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริ งแล้ว ก็ช่วยแก ้ไขเรื่ องนม
ที่เหลือใช้ได้อย่างดีเลยแหละลดการทิ้งขยะของโรงแรมได้จริ ง
จากบทสัม ภาษณ์ นางสาววิศรุ ตา อ่อนน้อม พนักงานที่ ปรึ กษา ได้ให้ข ้อเสนอแนะว่า สบู่ มี
สีสนั สวยงาม สามารถนามาใช้ทดแทนสบู่ที่ให้พนักงานใช้ได้เลย แต่ สาหรับการนาไปให้แขกใช้ ยัง
ต้องศึกษาเรื่ องความปลอดภัย และการแพ้ของสารที่ใช้ผลิตสบู่เหลวนี้

………………………………………….
(นางสาว วิศรุ ตา อ่อนน้อม)
พนักงานที่ปรึ กษา
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บทความวิชาการ

สบู่เหลวล้ างมือนา้ นมกุหลาบ
(Milk N’ Rose Liquid Hand Soap)
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บทคัดย่อ
โรงแรมอวานี พลัส ริ เ วอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ
เป็ นโรงแรมที่อยูต่ ิด ริมแม่น้ าเจ้าพระยาท าให้ได้รับ
ค ว า ม นิ ย ม ใ น ก า ร จั ด ง า น เ ลี้ ย ง แ ล ะ ง า น
ประชุ มสัมมนาเป็ นอย่างมาก จากการที่ คณะผูจ้ ดั ท า
ได้ไปปฏิ บัติงานสหกิจศึกษาในแผนกจัด เลี้ยงนั้น
ได้เ ล็งเห็ นว่าในแต่ละวันมีนมสดเหลือ ใช้จานวน
มากที่ ต ้องถูกนาไปทิ้ งโดยไร้ป ระโยชน์ ทางคณะ

การแจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานในแผนกจัด
เลี้ยง จานวน 30 ชุ ดผลการประเมินความพึงพอใจ
ได้ ค่ า เฉลี่ ย 4.49 อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก ซึ่ ง
โครงงานนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่าและ
ยังช่วยลดต้นทุนให้กบั องค์กรอีกด้วย
คาสาคัญ : สบู่เหลวล้างมือ น้ านม กุหลาบ

Abstract

ผูจ้ ดั ทาจึงเกิดความคิดที่จะนานมเหลือใช้มาแปรรู ป

AVANI+ Riverside Bangkok Hotel is

ให้เ กิด ประโยชน์เ ป็ นผลิต ภัณ ฑ์ สบู่ เ หลวล้า งมื อ

located on the Riverside of The Chao Phraya River.

น้ านมกุหลาบ โดยนาสบู่ เ หลวล้างมือนี้ไปไว้ที่อ่าง
ล้างมือในห้องน้ าพนักงาน

This hotel became a famous hotel for seminars and

เพื่ อ ให้ พนั ก งานใช้ ส าหรั บ ล้ า งมื อ เพื่ อ
สุขอนามัยที่ดี อีกทั้งยังช่ว ยลดการทิ้งขยะให้น้อยลง
อีกด้วย เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน สบู่ เ หลว
น้ านมกุหลาบ ทางคณะผูจ้ ัด ท าได้ท าการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้สบู่เหลวน้ านมกุหลาบ โดย

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

เกราะป้ องกัน มลภาวะได้ อี ก ด้ ว ย จึ ง น ามาเป็ น

N’ Roses Liquid Hand Soap project, we distributed

ส่วนผสมในสบู่น้ านมเพื่อเพิ่มสรรพคุณ กลิ่นและสี

30 sets of satisfaction evaluate survey in the

ให้ น่ า ใช้ ยิ่งขึ้ นอี ก ทั้ งดอกกุห ลาบก็หาได้ ไ ม่ ย าก

Banquet department. The average number was 4.49,

เพราะในแต่ล ะวันเมื่ อจบการประชุ มหรื อ งานจัด

which is in high satisfaction level. So, this project

เลี้ยงดอกไม้ที่ใช้ต กแต่งภายในงานจะถูกนาไปทิ้ ง

could be the beneficial and also can reduce the cost

เช่ นกัน ทางคณะผูจ้ ัด ท าจึงคิด ว่ามันเป็ นการสร้าง

for the hotel.

คุณค่าของเหลือใช้ให้เ กิดประโยชน์การสั่งซื้ อสบู่

Keyword : Milk, Roses, Liquid Hand Soap

ที่มาของปัญหา
เกิด จากที่ ค ณะผูจ้ ัดท าได้เ ข้าร่วมโครงงาน
สหกิจศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัยสยามเป็ นนักศึ กษา
ฝึ กงานของแผนกจัด เลี้ ยง (Banquet Department)
และได้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ ใ นส่ ว นของการยืน
ให้บ ริ การคอฟฟี่ เบรก(Coffee Break) กับ แขกที่ มา
ร่วมงานซึ่งในแต่ละวัน คณะผูจ้ ดั ท าได้สังเกตเห็ น
ว่า จะมี นมสดเหลื อ ใช้ เ ป็ นจ านวนมาก แต่ ย ัง ไม่
หมดอายุซ่ึงทางแผนกจะท าการทิ้ ง เนื่ องจากเป็ นกฎ
ของทางโรงแรมที่ ให้ใช้นมสดวันต่อวันเพื่อความ
สดใหม่ แ ละความปลอดภัย ของแขก ดัง นั้นคณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงเกิดแนวคิด ที่จะนานมส่ วนที่เ หลือใช้น้ ัน
มาท าให้เ กิด ประโยชน์จึ งนาเสนอสบู่ เ หลวน้ านม
ส าหรั บ ใช้ ล้า งมื อ ขึ้ นเพราะเห็ น ว่ า ที่ อ่ า งล้า งมื อ
จะต้องมีสบู่ลา้ งมือทุ กที่ และสบู่ ตวั ปัจจุบันนั้นไม่มี
สรรพคุ ณในการเพิ่มความชุ่ มชื่ น เลย แต่สบู่ เ หลว
น้ านมที่คณะผูจ้ ัดทานาเสนอนั้นมีนมเป็ นส่ว นผสม
ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นได้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงช่ วยกัน
คิด ค้นสู ต รสบู่ เ หลวน้ านมขึ้นมาใหม่เ พื่อให้น่าใช้
และแตกต่างจากสบู่ อื่นๆซึ่งจากการหาข้อมูล คณะ
ผู้จั ด ท าค้ น พบว่ า น้ าดอกกุ ห ลาบมี ส รรพคุ ณที่
น่ าสนใจมาก เช่ น ช่ วยลดการอักเสบและยัง เป็ น

และยังช่วยลดจานวนขยะสดได้อีกทางหนึ่งด้วย

แนวคิดในการทาโครงงาน
การท าโครงงานเรื่ อ งสบู่ เหลวล้า งมื อ
น้ านมดอกกุหลาบมีแ นวคิดที่ จะใช้วตั ถุดิบ ที่ เหลือ
ใช้ อย่างนมสดและดอกกุห ลาบที่ เ หลื อทิ้ ง นามา
สร้างเป็ นผลิต ภัณฑ์ที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ละสามารถ
แก้ไ ขปั ญ หาที่ ค ณะผู้จัด ท าได้ พ บเจอในขณะที่
ปฏิ บัติงาน ทางคณะผูจ้ ัด ท าจึงได้ท าการหาข้อมูล
และสอบถามความคิด เห็ นจากพนัก งานที่ ป รึ กษา
และอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ทาการรวบรวมเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีมาเป็ นแนวทางในการท าสบู่ เ หลว
น้ านมกุหลาบ

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน
สบู่ เ หล ว ล้ า งมื อน้ าน มกุ ห ลา บ นี้ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนามาใช้ได้ในชีวิตจริงสบู่เหลว
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นี้ ไปต่อยอดสร้างเป็ นรายได้ห รื อน าไปประกอบ
เป็ นอาชีพเสริม
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