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บทที ่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 โรงแรมอิสติน แกรนด ์สาทร เป็นโรงแรมหรูหราท่ีมีสะพานเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอสสุรศกัด์ิโดยตรง โรงแรมแห่งน้ีมีสระว่ายน ้ าไร้ขอบกลางแจง้ ศูนยอ์อกก าลงักายซ่ึงมีอุปกรณ์
ครบครัน ห้องอาหาร 3 แห่ง และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wi - Fi)ฟรี อยู่ห่างจากย่านใจกลาง
กรุงเทพมหานคร โดยใชเ้วลาเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าเพียงไม่ก่ีนาที และห่างจากสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ 45 นาที หากเดินทางดว้ยรถยนตบ์นทางด่วน ห้องพกัปรับอากาศพื้นท่ีกวา้งขวางท่ีใหม่
และทนัสมยัมีโทรทศัน์จอแบนพร้อมระบบช่องสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลตลอด 24 ชัว่โมง มินิ
บาร์ครบครัน อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ และตู้ นิรภันส่วนบุคคล ห้องน า้มีฝักบัวน า้อุ่น รองเท้าแตะ 
และเคร่ืองใช้ในห้องน ้าฟรี ผู้ เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับอาหารจีนและกวางตุ้ งจานพิเศษท่ี
ห้องอาหารChef Man หรือไปยงัห้องอาหาร Glass House เพ่ือรับประทานอาหารจานเดียวและ 
บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน หรือบริการเมนูสุดสร้างสรรค์ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบอาหารได้ท่ี ห้องอาหาร 
Blunos และ ห้องอาหาร Swizzles ให้บริหารเคร่ืองด่ืมนานาชนิดและอาหารวา่งแบบเบาๆ จึงมีแขก
นิยมมาใช้บริการเป็นจ านวนมากและเม่ือแขกเช็คเอา้ท์ออกจากห้อง พบวา่ส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้กบัแขกทุกห้อง เช่น สบู่ ครีมนวดผม แชมพู ครีมอาบน ้ า ถูกใช้ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงท าให้
ตอ้งทิ้ง เน่ืองจากส่ิงของเหล่าน้ีทางโรงแรมจะไม่น ากลบัมาใชใ้นหอ้งพกัของแขกไดอี้ก 
 ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะแปรรูปครีมนวดผมของทางโรงแรม ให้เป็นผลิคภณัฑ์น ้ ายา
ปรับผา้นุ่ม เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กบัแผนกแม่บา้น เน่ืองจากผลิตภณัฑ์น้ีขะเป็นประโยชน์ให้กบั
แผนกซกัรีดและเป็นการน าวตัถุดิบเหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน์ เพราะครีมนวดผมสามารถน ามา
ท าน ้ายาปรับผา้นุ่มได ้และมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัน ้ายาปรับผา้นุ่มอ่ืนๆ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อน าครีมนวดผมท่ีเหลือใชม้าแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์ 
1.2.2 เพื่อศึกษาการท าน ้ายาปรับผา้นุ่มจากครีมนวดผม 

 
1.3 ขอบเขตของของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
         การสังเกตของท่ีเหลือท้ิง ท่ีสามารถน ามาแปรรูปไดใ้หม่ และศึกษาวิธีการท าน ้ ายา

ปรับผา้นุ่มจากครีมนวดผม 
              



 

 

 1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
                       เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนสถำนที ่
                      โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร ภายในแผนกแม่บา้น 

 1.3.4 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
                       พนกังานแผนกแม่บา้นของโรงแรมอิสติน แกรนด ์สาทร จ านวน 30 คน  
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ 

1.4.2 ไดศึ้กษาประโยชน์ของวตัถุดิบแต่ละอยา่งท่ีน ามาใชใ้นการท าน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

 

 

 

 



 

 

บทที ่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
จากการปฏิบติังานสหกิจท าใหผู้จ้ดัท าโครงงานศึกษาเร่ือง การท าน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

โฮมเมด  ซ่ึงไดร้วบรวมทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดงัน้ี 

2.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัครีมนวดผม 
2.2 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัน ้ าส้มสายชู 
2.3 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัหวัน ้าหอม 
2.4 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัน ้ ายาปรับผา้นุ่ม 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัครีมนวดผม 

 

รูปที ่2.1 ครีมนวดผม 
ทีม่า : https://beautygurubywet.wordpress.com 

 ผลิตภณัฑ์ปรับสภาพผม  ( ครีมนวดผม )  คือ  ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ปรับสภาพเส้นผม หลงั

การสระผมดว้ยแชมพ ู  โดยท าหนา้ท่ีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ใหค้วามชุ่มช้ืนแก่เส้นผม 

 ช่วยซ่อมแซมเส้นผม 

 ใหค้วามเป็นกรดแก่เส้นผม  ( ซ่ึงท าใหผ้วิของเส้นผมแขง็แรงข้ึน ) 

 ลดการพนักนัของเส้นผม( โดยท าให้แข็งแรงข้ึน – เคลือบผิวให้เรียบล่ืน – 

ลดการเกิดไฟฟ้าสถิต ) 

https://beautygurubywet.wordpress.com/


 

 

 ป้องกนัเส้นผมจากความร้อน  ( ในการ เป่าผม มว้นผม ดดัผม ) 

 ใหค้วามเป็นเงางามแก่เส้นผมท าใหเ้ส้นผม อ่อนนุ่ม-จดัทรงง่าย 

ส่วนประกอบของครีมนวดผม    

ส่ วนประกอบของครีมนวดผม จะก าหนดชนิดห รือหน้า ท่ี ของค รีมนวดผม  

ส่วนประกอบเหล่าน้ี มกัท าหนา้ท่ีปรับสภาพเส้นผมไดห้ลายรูปแบบ    จึงมีการจดักลุ่มตามหนา้ท่ี

ในครีมนวดผม และ การจดักลุ่มตามคุณสมบติัทัว่ไป 

 Moisturizers   เป็นสารให้ความชุ่มช้ืนแก่เส้นผม   เช่น โพลิเอทิลีน ไกล

คอล (Polyethylene glycol) , โพรพิลีน ไกลคอล (Propylene glycol) ,  สารสกดั

จากพืชหรือสัตว ์

 Reconstructor   เป็นสารท่ีสามารถแทรกเข้าไปในเส้นผม และ ซ่อมแซม 

โดยเกิดการ Crosslink กับโครงสร้างเส้นผมท่ี เสียหาย  เช่น  Hydrolyzed 

Protein 

 Acidifiers    เป็นสารให้ความเป็นกรดแก่เส้นผม  เช่น  กรดซิตริก (Citric 

Acid) 

 Detanglers    เป็นสารลดการพนักันของเส้นผม โดยท าให้แข็งแรงข้ึน – 

เคลือบผิวให้เรียบล่ืน – ลดการเกิดไฟฟ้าสถิต  เช่น  กรดซิตริก (Citric Acid) ,  

Silicone Polymer ,  Polycationic Polymer ,  Quarternary Ammonium Salt 

 Thermal Protectors    เป็นสารกลุ่ม Polymer ซ่ึงดูดซับความร้อนได้ดี และ 

ป้องกนัเส้นผมจากความร้อน  ในการเป่าผม มว้นผม ดดัผม  เช่น  พอลิเอทิลีน 

ไกลคอล (Polyethylene glycol) 

 Glossers    เป็นสารใหค้วามเป็นเงางามแก่เส้นผม  เช่น  Silicone Polymer 

 Oils    เป็นสารช่วยให้เส้นผมอ่อนนุ่ม-จัดทรงง่าย  เช่น  Essential Fatty 

Acid Oil 

 Cationic Surfactants    เป็นสารลดแรงตึงผิวท่ีมีประจุบวก และช่วยก าจดั

ประจุลบบนเส้นผม รวมทั้งลดการเกิดไฟฟ้าสถิต เน่ืองจากอากาศแหง้-ลมแรง-

การเป่าผม-การหวผีม  เช่น Quarternary Ammonium Salts 

 Cationic Surfactants จะท าหนา้ท่ีเป็น  Antistatic Agent   

 Lubricants    เป็นสารท าให้ เส้นผมล่ืน -หวีง่าย-ไม่พันกัน   เช่น   Fatty 

Alcohol , Panthenol , Silicone Oil 



 

 

 Sequesterants    เป็นสารท าหน้าท่ีจับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน ้ า

กระดา้ง  เช่น Disodium EDTA 

 Preservatives    เ ป็ น ส า ร กั น เ สี ย ส า ห รั บ ค รี ม น ว ด ผ ม  เ ช่ น  

Methylchloroisothiazolinone ,  Methylisothiazolinone 

 น ้าหอม หรือ สารใหก้ล่ินหอม  ( Perfume  /  Fragrance )  

 สารสกดัจากพืชและสัตว ์ ( Plant / Animal Extract )  

 สี  ( Colorant ) 

 สารท าให้เกิดความขุ่นหรือความทึบแสง  ( Opacifier )  ;  สารท าให้เกิด

ลกัษณะมุก  ( Pearlescer ) 

 

2.2 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัน ้าส้มสายชู 

 
รูปท่ี 2.2 น ้าส้มสายชู 

ท่ีมา : http://www.tiparos.com 

น ้ าส้มสายชู เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยูคู่่โลกและเป็นท่ีนิยมบริโภคกนัมาแต่โบราณกาล ฝร่ังเรียก
น ้ าส้มสายชูว่า Vinegar ซ่ึงมาจากภาษาฝร่ังเศสว่า “Vinaigre” อนัมีความหมายว่าเหล้าไวน์ท่ีมีรส
เปร้ียวนัน่เอง 
กระบวนการผลติ 

ปฏิกิริยาการเกิดกรดน ้าส้มสายชู ซ่ึงมีช่ือทางวทิยาศาสตร์วา่ Acetic acid (กรดอะซิติก) โดย
ปฏิกิริยาเหล่าน้ีมีหลายขั้นตอน และขั้นตอนเหล่านั้นก็ข้ึนกบัชนิดของวตัถุดิบเร่ิมตน้ท่ีใช้ในการ
ผลิต จุลินทรียท่ี์ส าคญัในการสร้างกรดอะซิติก คือแบคทีเรียช่ือ Acetobacter ซ่ึงสามารถเปล่ียน

http://www.tiparos.com/


 

 

เอทิลแอลกอฮอล์เป็นกรดอะซิติกได้ ดังนั้ น ในการผลิตน ้ าส้มสายชูต้องใช้วตัถุดิบเร่ิมต้นเป็น
เอทิลแอลกอฮอล ์หรือถา้ไม่ใชก้็ตอ้งเปล่ียนใหเ้ป็นเอทิลแอลกอฮอลก่์อน 
ในสมัยโบราณน ้ าส้มสายชูอาจเกิดจากความบังเอิญ หรือจงใจท่ีท าให้เหล้าไวน์เปล่ียนเป็น
น ้ าส้มสายชู โดยเช้ือจุลินทรียท่ี์พบในธรรมชาติอนัเป็นท่ีมาของค าว่า “Vinaigre” ปฏิกิริยาการเกิด
น ้ าส้มสายชูจากวตัถุดิบท่ีเป็นขา้ว/แป้ง และผลไมต้อ้งผลิตให้เป็นเหลา้ไวน์เสียก่อน ดงัปฏิกิริยา
ต่อไปน้ี 
1. ขา้ว/แป้ง เช้ือรา น ้าตาล 
2. น ้าตาล เช้ือยสีต ์เอทิลแอลกอฮอล ์
3. เอทิลแอลกอฮอล ์เช้ือแบคทีเรีย น ้าส้มสายชู 

น ้ าส้มสายชูท่ีได้จากการหมักทั้ ง 3 ปฏิกิริยา เรียกว่า น ้ าส้มสายชูหมัก ท่ี รู้จักกันดีคือ 
น ้ าส้มสายชูท่ีหมกัจากขา้ง (Rice vinegar) นอกจากน้ีน ้ าส้มสายชูหมกัยงัรวมถึงชนิดท่ีหมกัจาก 2 
ปฏิกิริยา คือ (2 และ 3) ซ่ึงวตัถุดิบท่ีนิยมคือผลไม ้ตวัอย่างเช่น น ้ าส้มสายชูแอปเป้ิล (Apple cider 
vinegar) ถา้ผลิตจากขั้นตอนการผลิตขั้นเดียว คือ ปฏิกิริยาท่ี 3 มกัใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นแอลกอฮอล์กลัน่
บรรจุเป็นป๊ีบจากโรงงานสุรา และเรียกว่า น ้ าส้มสายชูกลั่น ซ่ึงช่ือน้ีได้มาจากวตัถุดิบท่ีใช้คือ 
แอลกอฮอลก์ลัน่ มิใช่น าน ้าส้มสายชูท่ีหมกัแลว้ไปกลัน่ตามท่ีหลายคนเขา้ใจผดิกนั 
ชนิดและราคาของน า้ส้มสายชู 

พระราชบญัญติัอาหาร ปี พ.ศ.2522 ไดก้  าหนดให้น ้ าส้มสายชูเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ จึง
บงัคบัว่าตอ้งมีฉลาก โดยให้ใช้อกัษรท่ีแสดงชนิดผลิตภณัฑ์เป็น “ช” ดงัจะเห็นอกัษรท่ีแสดงใน
เคร่ืองหมาย อย. เป็น “ผช” และ “สช” ส าหรับผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตในประเทศและสั่งเข้าจาก
ต่างประเทศตามล าดบั ทั้งน้ีกฎหมายไดแ้บ่งผลิตภณัฑน้ี์ออกเป็น 3 ชนิด คือ 
ก. น ้าส้มสายชูหมกั 
ข. น ้าส้มสายชูกลัน่ 
ค. น ้าส้มสายชูเทียม 
ความแตกต่างระหวา่งชนิด ก และ ข ไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในขั้นตน้ ส่วนน ้าส้มสายชูเทียมท าจากการน า
กรดน ้ าส้มสายชูเขม้ขน้มาผสมกบัน ้ าเพื่อให้ไดค้วามเขม้ขน้ตามตอ้งการ โดยน ้ าส้มสายชูเขม้ขน้น้ี
ไม่ไดผ้ลิตจากปฏิกิริยาการหมกัเหมือนชนิดอ่ืน แต่ผลิตจากปฏิกิริยาทางเคมี จึงไดน้ ้ าส้มสายชูท่ีมี
ความเขม้ขน้สูงมาก 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัหัวน า้หอม 

 
รูปที ่2.3 น า้หอม 

ทีม่า : https://www.orientalprincess.com  
 
น ้าหอม (Perfume) จดัเป็นสารละลายท่ีมีส่วนผสมของน ้ามนัหอมระเหย เป็นสารท่ีให้กล่ิน

หอม โดยมีแอลกอฮอล ์และน ้าเป็นส่วนประกอบ ศิลปินหลายคนไดก้ล่าวถึงวา่กล่ินของน ้าหอมนั้น 
ก็เหมือนกบัการฟังเสียงดนตรีจากวงซิมโฟนีออร์เคสตราในคร้ังเดียว บทเพลงจะถูกบรรเลงร่วมกนั
อยา่งลงตวัดว้ยเคร่ืองดนตรีหลากหลายชนิด เช่นเดียวกบัการไดก้ล่ินน ้าหอม แมว้า่จะมีความสับสน
ในคร้ังแรกกล่ินลอยเขา้จมูก แต่โดยรวมแลว้ก็เป็นกล่ินท่ีน่าหลงใหล  

น ้ามนัหอมระเหย แอลกอฮอล ์และน ้า คือส่วนผสมหลกัของน ้าหอม โดยในส่วนผสมอยา่ง
แอลกอฮอลแ์ละน ้ากลัน่นั้นถูกน ามาใชเ้ป็นตวัท าละลายในการเจือจางน ้ามนัหอม เพื่อใหน้ ้าหอมมี
จุดเด่นของกล่ินท่ีแตกต่างกนัไป ขณะท่ีน ้ามนัหอมทัว่ไปนั้น มีทั้งน ้ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ากการ
สกดัมาจากธรรมชาติ และน ้ามนัหอมท่ีสังเคราะห์ไดจ้ากสารเคมี โดยส่วนใหญ่แลว้ น ้าหอมท่ีถูก
ผลิตข้ึนในปัจจุบนัจะถูกสังเคราะห์ข้ึนมามากกวา่ เน่ืองดว้ยมีการควบคุมคุณภาพและกระบวนการ
ผลิตท่ีดี อีกทั้งผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากธรรมชาติอาจท าซ ้ าไดย้าก ดงันั้นการสังเคราะห์กล่ินเลียนแบบ
กล่ินหอมจากธรรมชาติดว้ยสารท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาจึงเป็นเร่ืองง่ายกวา่ จึงเป็นเร่ืองง่ายกวา่  
ความเขม้ขน้ของน ้าหอมเราสามารถสังเกตไดจ้ากขอ้ความ ดงัน้ี 3 ระดบั  
1. eau de parfum มีส่วนผสมของน ้ามนัหอมประมาณ 15-18% กล่ินติดทนนานได ้4-5 ชัว่โมง  
2. eau de toilette มีส่วนผสมของน ้ามนัหอมประมาณ 10% กล่ินติดทนนานได ้2-3 ชัว่โมง  
3. eau de cologne มีส่วนผสมของน ้ามนัหอมประมาณ 2-5% กล่ินติดทนนานได ้1-2 ชัว่โมง  

น ้าหอมยงัสามารถแบ่งประเภทตามลกัษณะของโทนกล่ินไดด้งัน้ี  
1. Floral คือ กล่ินดอกไมห้อมนานาพรรณ  
2. Fruity เป็นกล่ินของผลไม ้ 

https://th.wikipedia.org/


 

 

3. Citrus กล่ินของพืชตระกลูส้ม  
4. Green เป็นกล่ินท่ีใหค้วามสดช่ืนของทุ่งหญา้และใบไมสี้เขียว  
5. Herbaceous เป็นกล่ินของสมุนไพรหอมหลากหลายชนิด  
6. Woody เป็นกล่ินอายธรรมชาติและแมกไมน้านาพรรณ  
7. Amber เป็นกล่ินท่ีคลา้ยกบักล่ินของอ าพนั  
8. Oriental เป็นกล่ินของอ าพนัและเคร่ืองเทศต่างๆ  
9. Animalic เป็นกล่ินท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักล่ินตวัหรือกล่ินเน้ือหนงัของมนุษย ์ 
10. Musk เป็นกล่ินของสารตั้งตน้ท่ีไดจ้ากสัตวจ์  าพวกชะมด  
 
2.4 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัน ้ายาปรับผ้านุ่ม 

 
รูปท่ี 2.4 น ้ายาปรับผา้นุ่ม 
ท่ีมา : https://downy.com 

 
ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผูบ้ริโภคนิยมใช้สบู่เพื่อซักผา้ โดยสบู่ท  ามาจากไขมนัหรือ

กรดไขมนัเส้ือผา้ท่ีซักด้วยสบู่จึงมีไขมนับางส่วนตกค้างอยู่ท่ีเน้ือผา้ท าให้เส้ือผา้นุ่มมือข้ึน การ

พฒันาผงซกัฟอก(synthetic detergents) เร่ิมเกิดข้ึนภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และไดรั้บความ 

นิยมมาโดยตลอด ผูบ้ริโภคจึงไม่กลบัไปใชส้บู่ซักผา้อีกเน่ืองจากผงซกัฟอกมีความสามารถในการ

ท าความสะอาดสูงกวา่สบู่และมีคุณสมบติัท่ีดีอ่ืนๆ หลายอยา่งท่ีสบู่ไม่มี แต่การซกัผา้ดว้ยผงซกัฟอก

ท าใหใ้ยผา้บิดเบ้ียวผิดส่วน พนักนัยุง่เหยิง ท าให้ผา้แข็งและสากมือ  ซ่ึงเป็นผลมาจากความสามารถ

ท่ียอดเยีย่มในการก าจดัคราบสกปรกและคราบไขมนัต่างๆ รวมถึงไขมนับนผา้จากกระบวนการถกั

ทอ ดงันั้นจึงพบวา่เม่ือเส้ือผา้ถูกซกัไปหลายๆ คร้ัง 

มกัจะเกิดปัญหาหลกัๆ 4 อยา่งคือ 

https://downy.com/


 

 

1.ผา้จะเสียรูปทรงเน่ืองจากแรงขดัถูและแรงเหวี่ยงของเคร่ืองซักผา้ ใยผา้จะแตกเป็น
เส้นใยเล็กเม่ือท าใหผ้า้แหง้ เส้นใยเล็กๆจะพนักนัจึงท าใหผ้า้กระดา้ง 

2.เส้นใยเล็กๆ เป็นจุดท่ีน ้ ากระดา้งสามารถตกตะกอนเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม
และเกลือท่ีมาจากการสลายของสารต่างๆ ท่ีอยูใ่นผงซกัฟอก จึงท าใหผ้า้กระดา้ง 

3.ส่ิงสกปรกท่ีหลุดออกมาจากเส้ือผา้ท่ีซกัในผงซักฟอกมาเกาะติดท่ีผา้ ท าให้สีผา้หม่น
หรือเป็นสีเทา ส าหรับผา้สี สีเทาท่ีเห็นบนผวิหนา้ของผา้เกิดจากเส้นใยเล็กๆ ท าให้การกระจายแสง
ท่ีมาตกกระทบบนพื้นผวิผา้เปล่ียนไป ท าใหเ้ส้ือผา้ดูหมองลง 

4.เส้นใยเล็กๆจะปิดกั้นไม่ให้ผงซกัฟอกแทรกซึมลงไปในเน้ือผา้และลดประสิทธิภาพ 
ของเอนไซม์(enzyme) เช่น ไลเปส จึงท าให้ประสิทธิภาพของผงซักฟอกลดลง ดงันั้นจึงได้มีการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีใชป้รับสภาพของผา้ และท าให้ผา้นุ่มข้ึนนั่นก็คือ น ้ ายาปรับผา้นุ่มน ้ ายาปรับผา้
นุ่มถูกน ามาใชต้ามบา้นเรือนนานกวา่ 60 ปีแลว้ โดยน ้ายาปรับผา้นุ่มสามารถ 
แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ชนิดท่ีใชภ้ายหลงัการซกัผา้โดยผสมกบัน ้าสุดทา้ยท่ีใชล้า้งผา้ ชนิดท่ีใชผ้สมกบั
ผงซักฟอกโดยใส่ขณะก าลงัซักผา้และชนิดท่ีใช้กบัตูอ้บผา้ น ้ ายาปรับผา้นุ่มทั้ง 3 ชนิดน้ีให้ผลท่ี
แตกต่างกนัในเร่ืองความนุ่มของผา้และความสามารถในการลด 

5.ปริมาณไฟฟ้าสถิตบนผา้ น ้ายาปรับผา้นุ่มท่ีใส่ในน ้าลา้งสุดทา้ยจะให้ความรู้สึกเวลาท่ี
สัมผสัเส้ือผา้ไดดี้ท่ีสุด 
คุณลกัษณะของน า้ยาปรับผ้านุ่ม 

น ้ายาปรับผา้นุ่มท่ีขายในต่างประเทศมีทั้งชนิดน ้าและชนิดแผน่ น ้ ายาปรับผา้นุ่มชนิดน ้ า
มีแบบธรรมดา และแบบเขม้ขน้ 3-5 เท่า ในประเทศไทยน ้ายาปรับผา้นุ่มท่ีจ าหน่ายโดยทัว่ไปจะเป็น
ชนิดน ้ าท่ีใชใ้ส่ภายหลงัการซกัผา้โดยผสมกบัน ้ าสุดทา้ยท่ีใช้ลา้งผา้ มีวางจ าหน่ายทั้งแบบธรรมดา
และแบบเขม้ขน้ ส่วนใหญ่ท่ีนิยมใชจ้ะเป็นแบบธรรมดา ดงันั้นบทความน้ีจะกล่าวถึงน ้ ายาปรับผา้
นุ่มแบบธรรมดาเป็นหลกั เพราะการท าน ้ ายาปรับผา้นุ่มแบบเขม้ขน้ 3-5 เท่าจะ ตอ้งใช้สูตรและ
กระบวนการผลิตท่ีซบัซ้อนและมีความแตกต่างกนักบัน ้ ายาปรับผา้นุ่มแบบธรรมดามาก น ้ ายาปรับ
ผา้นุ่มแบบธรรมดาเป็นของเหลวท่ีมีไดห้ลายสี ส่วนใหญ่เป็นสีชมพ ูฟ้า เหลืองหรือขาวขุ่นใชใ้ส่ใน
น ้ าสุดทา้ยหลงัลา้งผา้ดว้ยน ้ าเปล่าจนสะอาดและหมดผงซกัฟอกแลว้ วิธีใชจ้ะตอ้งตวงน ้ ายาปรับผา้
นุ่มตามปริมาตรท่ีก าหนดโดยบริษัทผู ้ผลิตสินค้าปริมาตรท่ีใช้น้ีสามารถปรับเพิ่มลดได้ตาม
ความชอบของผูบ้ริโภค เทน ้ ายาท่ีตวงลงในน ้าท าให้น ้ายากระจายตวัในน ้าแลว้น าเส้ือผา้ท่ีลา้งน ้ าจน
สะอาดแลว้มาแช่ในน ้ายาประมาณ5-15 นาที แลว้น าเส้ือผา้ไปตากจนแหง้ 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง       

ช่ือโครงงาน : น ้ายาปรับผา้นุ่ม (Fabric Softener)  
คณะผูจ้ดัท า : ศูนยส์ารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส านกัหอสมุดและศูนย ์

สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี พฤษภาคม 2553  
 
เป็นท่ีทราบกันว่าน ้ ายาปรับผา้นุ่มมีคุณสมบัติท่ีส าคญัหลายอย่างท่ีมีผลโดยตรงต่อ 

ผูบ้ริโภค เช่น ความไม่สบายตวัเม่ือรู้สึกร้อน (thermal comfort) ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดการส่งผา่น
ของน ้า/ไอน ้ า (water vapor transmission) ของผา้ฝ้าย แต่กลบัไม่มีผลกบัผา้พอลิเอสเตอร์(polyester)  
นอกจากน้ีน ้ ายาปรับผา้นุ่มยงัลดความสามารถในการซึมผา่นของอากาศ (air permeability)เน่ืองจาก
น ้ ายาปรับผา้นุ่มท่ีติดอยู่บนผา้ฝ้ายจะเป็นตวักีดขวางการไหลของอากาศระหว่างดา้นในและด้าน
นอกของผา้ (แต่จะไม่มีผลกบัผา้พอลิเอสเตอร์)จากคุณสมบติัน้ีท าให้มีการคิดคน้เส้ือผา้ท่ีอากาศ
สามารถซึมผ่านได(้air permeability) เช่น ชุดกีฬา(sportswear)และเส้ือผา้ท่ีใส่ในฤดูร้อน (summer 
clothes) ใหผู้บ้ริโภคไดส้วมใส่น ้ายาปรับผา้นุ่มมีคุณสมบติัท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ การลดความ 
สามารถในการส่งผ่านความร้อน(heat transfer)โดยจะท าให้ผา้เน้ือฝ้ายใส่ไม่สบายในฤดูร้อน เช่น 
เส้ือคอกลม (T-shirts) และกางเกงใน และสามารถเพิ่มการติดไฟ (flammability) ไดใ้นผา้เน้ือฝ้าย
100 % และผา้พอลิเอสเตอร์ 100 % ดงันั้นผูผ้ลิตน ้ ายาปรับผา้นุ่มควรจะมีค าเตือนในการใช้น ้ ายา
ปรับผา้นุ่มซ่ึงไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นเส้ือนอนเด็กและเส้ือผา้เด็กอ่อน เน่ืองจากเส้ือผา้ดงักล่าว
ควรจะมีคุณสมบติัในการต่อตา้นการติดไฟท่ีดี อีกทั้งบริษทัท่ีผลิตน ้ ายาปรับผา้นุ่มควรจะเขียน
ขอ้ความไวท่ี้ขวดของน ้ ายาปรับผา้นุ่มดว้ยวา่ปลอดภยัท่ีจะใช้กบัเส้ือผา้ชนิดใดบา้ง เม่ือผูบ้ริโภคมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ดีและขอ้เสีย รวมทั้งอนัตรายจากคุณสมบติับางอยา่งของน ้ ายาปรับผา้
นุ่มแล้ว ก็จะสามารถตดัสินใจได้ว่าจะใช้น ้ ายาปรับผา้นุ่มในน ้ าล้าสุดท้ายหรือไม่ หรือสามารถ
เลือกใชน้ ้ายาปรับผา้นุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ของทางโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

ท่ีมา :  https://www.eastinhotelsresidences.com 

3.1 ช่ือและที.่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรมอิสติน แกรนด ์สาทร 

สถานท่ีตั้ง :  33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์:  02 – 210 – 8100 

เวบ็ไซต ์:  www.eastinhotelsresidences.com 

อีเมล ์:  rsvn@eastingrandsathorn.com 

 
  

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีโรงแรมอิสติน แกรนด ์สาทร 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

https://www.eastinhotelsresidences.com/
http://www.eastinhotelsresidences.com/
mailto:rsvn@eastingrandsathorn.com


 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการหลกัขององค์กร 

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เป็นโรงแรมระดบั 4.5 ดาว เปิดเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 

2555  เจา้ของโรงแรม คือ คุณคีรี กาญจนพาสน์เจา้ของเดียวกบับริษทับีทีเอส กรุ๊ป ดฮลด้ิงส์ จ  ากดั  

(มหาชน) เป็นโรงแรมภายใตก้ารบริหารของ Absolute Hotel Services ซ่ึงดูแลและบริหารโรงแรม  

ภายใตแ้บรนด ์Eastin Hotel & Residences และ U Hotel & Resorts และให ้Mr. John Westobyเป็น  

ผูดู้แลและบริหารโรงแรมหรูหราชั้นน าแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ ใหบ้ริการหอ้งพกัระดบัดีลกัซ์ตั้งอยู ่ 

ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจสาทรไม่ห่างจากแม่น้า เจา้พระยาใกล้ทางด่วนท่ีสามารถเดินทางไปยงั

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและระบบรถไฟฟ้าท่ีสถานีสุรศกัด์ิ 

โรงแรมอิสติน แกรนด ์สาทร มีบริการหอ้งพกัรวมทั้งส้ิน 390 หอ้ง แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ  

1. หอ้ง Superior Room มีจ านวน 156 หอ้ง 

2. หอ้ง Superior sky room มีจ านวน 146 หอ้ง  

3. หอ้ง Exclusive Superior sky room มีจ านวน 55 หอ้ง 

4. หอ้ง Exclusive deluxe rooms จ านวน 22 หอ้ง 

5. หอ้ง Premium deluxe rooms  จ านวน 8 หอ้ง 

6. หอ้ง Junior rooms จ านวน 3 หอ้ง 

มีขนาดตั้งแต่ 32 -76 ตารางเมตร มีบริการโทรทัศน์พร้อมช่องรายการระบบเคเบิล ,บริการฟรี

อินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wi - Fi) , อุปกรณ์ชงกาแฟและชา , ตูนิ้รภยั หอ้งน ้ามีระบบท าน ้าอุ่นในตวั 

พร้อมทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆภายในโรงแรม โรงแรมมีบริการหอ้งอาหารทั้งหมด  

4 แห่ง คือ Exclusive Lounge , ห้องอาหาร Chef man ให้บริการอาหารจีน , ห้องอาหาร The Glass 

House ใหบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติและหอ้งอาหาร Blunos และใหบ้ริการบาร์ 2 แห่ง คือ 

Blunos Pool Bar และ Swizzles นอกจากน้ีทางโรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร ยงัมีบริการห้อง

ประชุม , จดัเล้ียง , บริการซกัรีด บริการแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศและบริการพี่เล้ียงเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2.1 ประเภทห้องพกั 
1.ห้อง Superior Rooms จ านวน 156 ห้อง ขนาด 32 – 40 ตารางเมตร สามารถรองรับ 

ผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2 คน และเด็ก 1 คน ราคาหอ้งพกัอยูท่ี่ 2,659.30 บาท  

 
รูปท่ี 3.3 หอ้ง Superior Rooms  

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com   

 

2. ห้อง Superior Sky Rooms จ านวน 146 ห้อง เป็นห้องส าหรับ 2 คน ขนาด 32 – 40 

ตารางเมตร ประเภท 2 เตียงเด่ียวหรือ 1 เตียงใหญ่ ราคาหอ้งพกัอยูท่ี่ 2,916.50 บาท 

 
 

รูปท่ี 3.4 หอ้ง Superior Sky room 
ท่ีมา :  https://www.eastinhotelsresidences.com 

https://www.eastinhotelsresidences.com/
https://www.eastinhotelsresidences.com/


 

 

3.ห้อง  Executive Superior  Sky Rooms จ านวน 55 ห้อง พกัไดสู้งสุด 3 คน  ห้องขนาด 

32 – 40 ตารางเมตร สิทธิพิเศษการใช้ Executive Lounge อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ และการเช็คอิน

แยกต่างหาก ราคาหอ้งพกัอยูท่ี่ 4,289.35 บาท 

 
รูปท่ี 3.5 หอ้ง Executive Superior Sky Rooms 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

4. ห้อง Executive deluxe rooms จ านวน 22 ห้อง ขนาดห้องพัก 43 – 48 ตารางเมตร 

ห้องพกัตั้งอยู่หัวมุมตึกจะสามารถมองเห็นวิวของรถไฟฟ้าและวิวของเมืองท่ีสวยงาม ภายใน

ห้องพักมีห้องอาบน ้ าขนาดใหญ่และอ่างอาบน ้ าจากุชช่ี พร้อมด้วยสิทธิพิ เศษสามารถเข้าใช ้

Executive Lounge ราคาหอ้งพกัอยูท่ี่ 4,678.35 บาท 

 
รูปท่ี 3.6 Executive deluxe rooms 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

https://www.eastinhotelsresidences.com/


 

 

5. หอ้ง Premium deluxe room  จ านวน 8 หอ้ง ขนาดหอ้งพกักวา้ง 48 – 70 ตารางเมตร  

ห้องพกัมีขนาดกวา้งและมีการแบ่งพื้นท่ีภายในห้องอยา่ลงตวั พร้อมดว้ยสิทธิพิเศษสามารถเขา้ใช ้
Executive Lounge ราคาหอ้งพกัอยูท่ี่ 4,874.35 บาท 

 
รูปท่ี 3.7  หอ้ง Premium deluxe rooms 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 
 

6. ห้อง Junior rooms จ านวน 3 ห้อง ขนาดห้องกวา้ง 76 ตารางเมตร ห้องพกัมีขนาด
ใหญ่มีการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีภายในห้องพกัไดอ้ยา่งลงตวัและเพิ่มความเป็นส่วนตวัให้ท่านท่ีเขา้มา
พกัดว้ยหอ้งนัง่เล่น ท่ีแบ่งส่วนมาจากห้องนอน หอ้งน ้ ามีขนาดใหญ่แต่งดว้ยหินอ่อน เหมาะส าหรับ
ท่านท่ีเดินทางมาเป็นครอบครัว พร้อมด้วยสิทธิพิเศษสามารถเข้าใช้ Executive Lounge ราคา
หอ้งพกัอยูท่ี่ 5,199.35 บาท 

 
รูปท่ี 3.8 หอ้ง Junior Suite Rooms 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

https://www.eastinhotelsresidences.com/
https://www.eastinhotelsresidences.com/


 

 

ห้องอาหารและเคร่ืองดื่ม RESTAURANT &BARS 
1.ห้องอาหาร ห้องอาหาร Blunos เป็นร้านอาหารท่ีใช้ช่ือตาม Chef Martin Blunos เชฟ

ชาวองักฤษช่ือดงัจากการไดรั้บมิชลินสตาร์ถึง 2ดาวท่ีประเทศองักฤษ ดว้ยบรรยากาศของร้านท่ีอยู่
บริเวณท่ีเดียวกับสระว่ายน ้ า ในโรงแรม เป็นเมนูสไตล์ Classic Comfort Food อาหารทานง่าย 
สบายๆ เหมาะกบัการแบ่งทานหลายคน และยงัเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดจ้ากท่ีน้ีเป็นหลกัโดยทุกเมนู
จะเป็นสไตลโ์ฮมเมด แต่เนน้การพิถีพิถนั ใส่ใจในรายละเอียดและความสมดุลของรสชาติ 
เปิดบริการตั้งแต่ 11.00 - 24.00 น. ทุกวนั (สั่งซ้ือคร้ังสุดทา้ย 23.30 น.) 

 
รูปท่ี 3.9 หอ้งอาหาร Blunos 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 
 
2.หอ้งอาหาร The  Glass House ตั้งอยูบ่นชั้น 5 ใหบ้ริการอาหารเชา้แบบ 

บุฟเฟ่ต ์: 700 บาทสุทธิต่อท่าน 06.00 - 11.30 น. ทุกวนั   บุฟเฟ่ตน์านาชาติม้ือกลางวนั : 900 บาท
สุทธิต่อท่าน วนัจนัทร์ - วนัเสาร์ 12.00 น. - 14.30 น. , บุฟเฟ่ต์แกรนด์ วนัหยุดสุดสัปดาห์ : 1,800 
บาทสุทธิต่อท่าน ให้บริการอาหารเยน็ วนัศุกร์ - วนัเสาร์ 18.00 - 22.00 น. และอาหารกลางวนัวนั
อาทิตย ์12.00 - 15.00 น.  และอาหารตามสั่ง 12.00 - 23.30 น. ทุกวนั  

 
รูปท่ี 3.10 หอ้งอาหาร The Glass House  

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

https://www.eastinhotelsresidences.com/
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3. ห้องอาหารChef man ห้องอาหารเชฟแมน ตั้งอยู่บนชั้น 3เวลาให้บริการ: อาหาร
กลางว ัน11.00 - 14.30 น. , อาหารเย็นเวลา 18.00 น. - 22.00 น.ร้านอาหาร Chef Man Chinese 
ให้บริการอาหารกวางตุ้งแท้ๆอาหารพิเศษประจ าจงัหวดัเมนูต่ิมซ าท่ีสร้างสรรค์และชุดน ้ าชา
คุณภาพเยี่ยมในบรรยากาศผ่อนคลาย แต่หรูหรา เมนูอาหารท่ีคดัสรรมาอย่างดีเน้นส่วนผสมท่ี
ประณีตอาหารทะเลสดใหม่และรสชาติดั้งเดิม 

 
รูปท่ี 3.11 หอ้งอาหาร Chef man 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

4. ห้องอาหารสวิสเซิล ตั้งอยู่บริเวณติดกบัล็อบบ้ีเวลาให้บริการ: 10.00 น. - 24.00 น. 

ให้บริการไวน์และสุรานานาชาติ, เบียร์, คอ็กเทลสดช่ืน, น ้ าผลไมค้ั้นสด, กาแฟและชาท่ีดีท่ีสุดและ

ทาปาสโฮมเมดท่ีคดัสรรแลว้และของวา่งเพื่อใหคุ้ณเพลิดเพลินในบรรยากาศสบาย ๆ  

 
รูปท่ี 3.12 หอ้งอาหารสวสิเซล 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

https://www.eastinhotelsresidences.com/
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ห้องประชุมและห้องจัดเลีย้ง MEETING&CONFERENCE 

1. ห้องสุรศักด์ิบอลรูม สามารถรองรับแขกได้มากถึง 600 ท่าน ตั้ งอยู่ชั้ น 11 ของ

โรงแรมห้องจดัเล้ียงมีขนาดกวา้ง 651 ตารางเมตร สไตล์ค็อกเทลและสามารถแยกออกเป็น 3 ห้อง

เพื่อจดังานส่วนตวั ส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งหมดของเราเพียบพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์ภาพและเสียง

ท่ีทนัสมยัส าหรับกิจกรรมท่ีสมบูรณ์แบบ ทีมงานท่ีมีประสบการณ์ของเราสามารถวางแผนและจดั

ระเบียบกิจกรรมของคุณดว้ยตวัเลือกเมนูท่ีเหมาะสมเพื่อให้เหมาะกบัความตอ้งการส่วนบุคคลของ

คุณเพื่อรับประกนัโอกาสท่ีประสบความส าเร็จ 

 
รูปท่ี 3.13 หอ้งสุรศกัด์ิบอลรูม 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

2. ห้องจดัเล้ียงราชด าริ , ศาลาแดง , ช่องนนทรี ตั้งอยูท่ี่ชั้น 12 ของโรงแรม ห้องมีขนาด
กวา้ง 96.6 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกไดถึ้ง 100 ท่าน 

 
รูปท่ี 3.14  หอ้งจดัเล้ียงราชด าริ , ช่องนนทรี , ศาลาแดง 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

https://www.eastinhotelsresidences.com/


 

 

3.ห้องจดัเล้ียงสาทร, สยาม ห้องจดัเล้ียงทั้ง 2 ห้องน้ีตั้งอยู่ท่ีชั้น 12 มีขนาด 33.12 และ 

30.72 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกได ้10-12ท่าน เป็นห้องขนาดเล็กและเหมาะส าหรับจดัเป็น

หอ้งประชุม  

 
รูปท่ี 3.15 หอ้งจดัเล้ียงสาทรและสยาม 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

4. หอ้งจดัเล้ียงวฒุากาศ,โพธ์ินิมิตร,วงเวียนใหญ่ หอ้งจดัเล้ียงทั้ง 2หอ้งน้ีตั้งอยูท่ี่ชั้น 33 มี

ขนาด 47.6 ตารงเมตร สามารถรองรับแขกได ้25 ท่าน เหมาะส าหรับงานจดัเล้ียงขนาดเล็ก พบปะ

สังสรรคห์รือเจรจาทางธุรกิจ 

 
รูปท่ี 3.16 หอ้งวฒุากาศ , โพธ์ินิมิตร , วงเวยีนใหญ่ 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

 



 

 

5. ห้องจดัเล้ียงกรุงธนบุรี  ตั้งอยูท่ี่ชั้น 33 มีขนาด 115.6 ตารางเมตรสามารถรองรับแขก
สูงสุด 80 ท่าน เน่ืองจากเป็นห้องจดัเล้ียงท่ีอยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมท าให้สามารถมองเห็นวิว
โดยรอบไดแ้บบพาโนรามา เหมาะส าหรับงานจดัเล้ียงขนาดกลางและตอ้งการความเป็นส่วนตวั  

 

 
รูปท่ี 3.17  หอ้งจดัเล้ียงกรุงธนบุรี 

ท่ีมา :  https://www.eastinhotelsresidences.com 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 

1. ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ท่ีชั้นท่ี 14 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จะอยู่ใกลก้บั
สระว่ายน ้ า มีเคร่ืองออกก าลงักายหลากหลายชนิดท่ีทนัสมยัและจ านวนเคร่ืองออกก าลังกาย มี
เพียงพอส าหรับแขกท่ีมาใชบ้ริการ สามารถใชบ้ริการสระวา่ยน ้าและฟิตเนตไดต้ลอดทั้งวนั โดยการ
เขา้มาใชบ้ริการเพียงแค่บอกช่ือและหมายเลขห้องพกัของคุณกบัพนกังานท่ีดูแลแค่น้ีก็สามารถเขา้
ใชบ้ริการไดต้ลอดทั้งวนั ฟิตเนส เซ็นเตอร์ จ านวน 1หอ้ง  

 
รูปท่ี 3.18 ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com 



 

 

2.สระว่ายน ้ าสระว่ายน ้ าตั้งอยูช่ั้นท่ี 14 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร บรรยากาศดี

แสนร่มล่ืนเยน็สบายเหมาะแก่การพกัผอ่น สระวา่ยน ้ าน้ีมีทั้งสระส าหรับเด็กและสระส าหรับผูใ้หญ่ 

เพลิดเพลินกับการชมวิวของถนนสาทรและวิวติดรถไฟฟ้าได้ในขณะว่ายน ้ า มีเตียงไวบ้ริการ

ส าหรับนอนอาบแดดส าหรับแขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการของโรงแรม  

 
รูปท่ี 3.19 สระวา่ยน ้า  

ท่ีมา : https://www.eastinhotelsresidences.com  

3.3 รูปแบบการจดัองค์กรและการบริหารงานของแผนกแม่บ้าน โรงแรม อสีตนิ แกรนด์ สาทร 

 
รูปท่ี 3.20 Organization Chart แผนกแม่บา้นโรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า พ.ศ.2562 

https://www.eastinhotelsresidences.com/


 

 

3.6 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

รูปท่ี 3.21 ช่ือและต าแหน่งงานของนกัศึกษา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน – นางสาวกาญจนลกัษณ์ ปานวิเชียร 
แผนกแม่บา้น (Housekeeping) 
ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา – ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 สิงหาคม 
พ.ศ.2562 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1. Uniform & Linen Attendant (ดูแลเคร่ืองแบบพนกังาน จดัเรียงใหเ้ขา้ท่ี ตรวจเช็ค หาก

ช ารุดตอ้งซ่อมแซมทนัที) 
2. Laundry Attendant (ซกั รีด เคร่ืองแบบของพนกังานและเส้ือผา้ของแขก) 
3. Florist Attendant (จดัดอกไมใ้หห้อ้งพกัแขก งานแต่งงานและงานจดัเล้ียงของโรงแรม) 
4. Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บา้น ติดต่อประสานงานทุกอยา่งในแผนกแม่บา้น เช่น 

หอ้งพกั งานช่างซ่อมบ ารุงภายในหอ้งพกัหรือบริเวณรอบๆโรงแรม ของหาย) 
5. Public Area Attendant (ดูแลท าความสะอาดทัว่ไป ภายในโรงแรม ยกเวน้หอ้งพกัแขก) 
6. Room   Attendant (ดูแลท าความสะอาดหอ้งพกัแขก) 

 

 

 

 



 

 

3.7 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปท่ี 3.22 ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า พ.ศ.2562 

ช่ือ – คุณสุริยนั แสงชาติ 

ต าแหน่ง – Senior Floor Supervisor 

3.8 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.
2562 โดยปฏิบติังานตามตารางงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. วนัละ 10 
ชม. 
3.9 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.9.1รวบรวมความและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน ผูจ้ดัท าปฏิบติังานและศึกษาปัญหาใน

การปฏิบติังาน หลงัจากปฏิบติังาน ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนและขอ้มูลจากการด าเนินงานมา

รวบรวมและศึกษาหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการท าโครงงาน ก าหนดหวัขอ้และน ามาวเิคราะห์ โดยการน า

ขอ้มูลปัญหาและการปฏิบติังานจริงเพื่อมาก าหนดหวัขอ้ของโครงงาน 



 

 

3.9.2 วเิคราะห์ระบบงาน 
หลงัจากวิเคราะห์ได้แล้วว่าจะท าโครงงานในรูปแบบใด ผูจ้ดัท าจึงเร่ิมท าการหาขอ้มูลเพื่อน ามา
วเิคราะห์ระบบงานวา่จะท าอยา่งไร ตอ้งใชอ้ะไรบา้ง ในการเร่ิมท าโครงงาน 

3.9.3ออกแบบระบบงาน 
วางแผนระบบงาน แลว้น ามาพิจารณาในการท าโครงงาน ผูจ้ดัท าไดท้  าแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอ้มูล 
แลว้น าผลท่ีไดม้า 
รวบรวมไว ้

3.9.4 จดัท าหรือพฒันาระบบ 
ผูจ้ดัท าโครงงานไดน้ าผลิตภณัฑ์ไปให้พนักงานพี่เล้ียงและแผนกแม่บา้นไดท้ดลองใช้และท าการ
สอบถาม หลงัจากนั้น จึงวางแผนและวเิคราะห์ขอ้มูล  

3.9.5สรุปผล 
จดัท าโครงงานแลว้น าผลท่ีไดม้าเรียบเรียง เพื่อน ามาสรุป วิเคราะห์ขอ้มูลและปัญหาต่างๆในการ
ปฏิบติังาน เพื่อมาปรับใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

3.9.6จดัท าเอกสาร 
ผูจ้ดัท า ท ารูปเล่มโครงงานใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและแกไ้ข 

3.9.7ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ผูจ้ดัท าเร่ิมด าเนินงานท าโครงงานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 

ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 3.1 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1.รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน     

2. วเิคราะห์ขอ้มูล     

3. ออกแบบโครงงาน     

4. พฒันาโครงงาน     

5. ทดสอบโครงงาน     

6.จดัท าโครงงาน     

 
 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 
การจดัท าโครงงานเร่ือง “น ้ ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวิคตอเรียซีเคร็ท” มีการจดัท าผลิตภณัฑ์

น ้ายาปรับผา้นุ่มจากครีมนวดผม โดยสามารถแสดงถึงส่วนผสมและวธีิการท าของผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

4.1 วตัถุดิบของน า้ยาปรับผ้านุ่มกลิน่วคิตอเรียซีเคร็ท 

4.1.1 ครีมนวดผม 500 มิลลิลิตร 

4.1.2 น ้าส้มสายชู 100 มิลลิลิตร 

4.1.3 หวัน ้าหอมกล่ิน Victoria Secret 50 มิลลิลิตร 

4.1.4 น ้าสะอาด 3,800 มิลลิลิตร 

4.2 ขั้นตอนการท าน า้ยาน า้ยาปรับผ้านุ่มกลิน่วคิตอเรียซีเคร็ท 

4.2.1 รวบรวมครีมนวดผมเหลือใชจ้ากหอ้งพกัของแขกท่ีเช็คเอาส์ออกไปแลว้ 

  
รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนการรวบรวมวตัถุดิบ  

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 
 
 
 



 

 

4.2.2 เทน ้าร้อนปริมาณ 3,800 มิลลิลิตร ลงในถงัผสม เพื่อใหส้ะดวกต่อการกวน 

  
รูปท่ี 4.2 ขั้นตอนการท า น ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรียซีเคร็ท 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า พ.ศ.2562 
 

4.2.3 เทครีมนวดผมคร้ังท่ี1 ปริมาณ 250 มิลลิลิตร กวนใหล้ะลาย  

   
รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนการท า น ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรียซีเคร็ท 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 
 



 

 

4.2.4 เม่ือละลาย เทครีมนวดผมปริมาณ 250 มิลลิลิตรลงในภาชนะเดิม จากนั้นกวนจนครีมนวดผม
ละลาย  

  
รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนการท าน ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรียซีเคร็ท 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 
 

4.2.5 เม่ือส่วนผสมเขา้กนัดีแลว้ ให้เทน ้ าส้มสายชูปริมาณ 100 มิลลิลิตรลงไป (นอกจากจะช่วยท า
ความสะอาดผา้ไดอ้ยา่งดีเยีย่มแลว้ น ้าส้มสายชูยงัท าใหผ้า้เรียบไร้รอยยบั) 

 
รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนการท า น ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรียซีเคร็ท 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 
 



 

 

4.2.6 จากนั้นใส่หวัน ้าหอมปริมาณ 50 มิลลิลิตรลงไป และกวนใหเ้ขา้กนั 

 
รูปท่ี 4.6 ขั้นตอนการท าน ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรียซีเคร็ท 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 

4.2.7 จากนั้นพกัทิ้ง รอกรอกใส่ผลิตภณัฑ ์

 
รูปท่ี 4.7 ขั้นตอนการท าน ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรียซีเคร็ท 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 

 



 

 

4.3 ตารางแสดงราคาตน้ทุน  

ตารางท่ี 4.1 ตน้ทุนน ้ายาปรับผา้นุ่ม  

ล าดบั ส่วนผสมท่ีใช ้ ปริมาณ  ราคา/หน่วย  ราคา(บาท)  

1 หวัน ้าหอม กล่ิน Victoria 

Secret  

50 ml.  180/100  ml. 90 

2 ครีมนวดผม 500  ml. 40/500  ml. 40 

3 น ้าสะอาด 3800  ml. 40/6000 ml. 25 

4 น ้าส้มสายชู  100  ml. 16/700 ml. 2 

 รวมราคาตน้ทุนของน ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรียซีเคร็ท 157 บาท 

 

จากตารางท่ี 4.1 น ้ ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวิคตอเรียซีเคร็ทมีตน้ทุนอยู่ท่ี  157 บาท สามารถ
ใช้ได้ 76 คร้ัง ตกคร้ังละ 2 บาทโดยปกติสถานประกอบการจะซ้ือน ้ ายาปรับผา้นุ่มแกลลอนละ 
1,193 บาท สามารถใช้ได ้70 คร้ัง ซ่ึงตกคร้ังละ 17.04 บาท จะเห็นละได้ว่าน ้ ายาปรับผา้นุ่มกล่ิน
วคิตอเรียซีเคร็ทมีราคาถูกกวา่ 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ และแผนก 

ตารางท่ี 4.2 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงการคร้ังน้ีเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.7 
 
 
ตารางที ่4.3 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 14 46.7 
หญิง 16 53.3 
รวม 30 100.0 



 

 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงการคร้ังน้ีผูท่ี้มีอาย ุ
25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0  ผูท่ี้มีอายุ 30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 ผูท่ี้มีอายุมากกวา่ 35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์น ้ายาปรับผ้านุ่ม การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยวดัระดับและแสดงผลตั้งแต่ 5-1 คือ ชอบมากทีสุ่ด-ชอบน้อยทีสุ่ด ตามล าดับ 

             การวเิคราะห์ ความหมายค่าเฉล่ีย (Mean) ดงัน้ี (Greedisgoods, 2018) 

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

4.4 สรุปผลการท าประเมิน ผลติภัณฑ์น า้ยาปรับผ้านุ่ม 

1) ความพึงพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์ 

17%

40%

33%

10%

มากทีสุ่ด

มาก

ปานกลาง

น้อย

 
 

2) ความพึงพอใจในดา้นสีของน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
25- 30 ปี               8 26.7 
30 – 35 ปี 10 33.3 
มากกวา่ 35 ปี 12 4.0 

รวม 30 100.0 



 

 

13%

57%

30%

มากทีสุ่ด

มาก

ปานกลาง

 
3) ความพึงพอใจในดา้นกล่ินของน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

17%

40%

33%

10%

มากทีสุ่ด

มาก

ปานกลาง

น้อย

 
4) ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพ 

10%

57%

33%
มากทีสุ่ด

มาก

ปานกลาง

 
 
 



 

 

5)  ความพึงพอใจในดา้นลดตน้ทุน 

30%

43%

20%

7%

มากทีสุ่ด

มาก

ปานกลาง

น้อย

 
 

ตารางที ่4.5 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผลติภัณฑ์น า้ยาปรับผ้านุ่ม  
 

ประเด็นความพงึพอใจ  
ค่าเฉลีย่ 

X  
S.D. 

ระดับความพงึ
พอใจ  

1. ความพึงพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์  3.63  0.88  มาก  
2. ความพึงพอใจในดา้นสีของน ้ายาปรับผา้นุ่ม  3.83  0.64  มาก  
3. ความพึงพอใจในดา้นกล่ินของน ้ายาปรับผา้นุ่ม  4.03  0.76  มาก  
4. ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพ   3.76  0.62  มาก  
5. ความพึงพอใจในดา้นลดตน้ทุน  3.96  0.88  มาก  

รวม  3.84  0.47  มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.5 ผลส ารวจพบวา่ ความพึงพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์ ความพึงพอใจในดา้นสี

ของน ้ ายาปรับผา้นุ่ม ความพึงพอใจในดา้นกล่ินของน ้ ายาปรับผา้นุ่ม ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพ

และความติดทนของกล่ิน ความพึงพอใจในด้านลดตน้ทุน  หาค่าเฉล่ียซ่ึงอยู่ในระดบัมาก โดยมี 

ค่าเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 3.84  
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ดัท าได้เขา้มารับการปฏิบติังานสหกิจโรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร เป็น

ระยะเวลา 4 เดือน ในต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงาน ท าให้ทราบถึงปัญหา พบวา่ส่ิงอ านวยความสะดวก

ให้กบัแขกทุก ห้อง เช่น สบู่ ครีมนวดผม แชมพู ครีมอาบน ้ าถูกใช้ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงท าให้

ตอ้งทิ้ง  เน่ืองจากส่ิงของเหล่าน้ีทางโรงแรมจะไม่น ากลบัมาใช้ในห้องพกัของแขกไดอี้ก  ดงันั้น 

ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะแปรรูปครีมนวดผมของทางโรงแรม ให้เป็นผลิตภณัฑ์น ้ ายาปรับผา้นุ่ม เพื่อ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กบัทางแผนกแม่บา้น เน่ืองจากผลิตภณัฑ์น้ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน ของ

แผนกซักรีดและเป็นการน าวตัถุดิบเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  เพื่อให้

ทราบถึงผลของโครงงาน ผูจ้ดัท าจึงไดมี้การเก็บขอ้มูล โดยท าการแจกแบบสอบถามความพึง พอใจ

เก่ียวกบัน ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรียซีเคร็ทใหก้บัพนกังานแม่บา้นของโรงแรมอิสติน   

แกรนด ์สาทร จ านวน 30 ชุด จากตารางท่ี 4.2 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศสรุปผล

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.7   

ตารางท่ี 4.3 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 

ในการท าโครงการคร้ังน้ีผูท่ี้มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0  ผูท่ี้มีอายุ 30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ  

33.3 ผูท่ี้มีอายุมากกวา่ 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 ตามล าดบั จากสรุปผลส ารวจพบวา่ ความพึงพอใจ

ในด้านบรรจุภณัฑ์ ความพึงพอใจในด้านสีของน ้ ายาปรับผา้นุ่ม ความพึงพอใจในด้านกล่ินของ

น ้ ายาปรับผา้นุ่ม ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพและความติดทนของกล่ิน ความพึงพอใจในดา้นลด

ตน้ทุน หาค่าเฉล่ียซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดยมี ค่าเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 3.84 

 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

               5.1.2.1 ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออุปกรณ์ เพื่อท าการทดลอง 

5.1.3 การแกปั้ญหาท่ีพบ 

               5.1.3.1 ควรปรับแต่งกล่ินและเพิ่มประสิทธิภาพในการท าใหผ้า้นุ่มมากข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจ 

                       5.2.1.1 ไดรั้บประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในการท างานจริง ไดเ้รียนรู้การ

ปรับตวัเขา้หาผูอ่ื้นและท างานร่วมกนัเป็นทีม 



2 

 

 

                       5.2.1.2 ไดพ้ฒันาดา้นความคิด ดา้นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ท าใหมี้ความ

มัน่ใจในตนเองมากยิง่ข้ึน 

                      5.2.1.3 ไดฝึ้กความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา รวมทั้งพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา 

เน่ืองจากแขกในโรงแรมส่วนใหญ่ เป็นชาวต่างชาติ และทางแผนกจะมีการสอน

ภาษาองักฤษพนกังานช่วงเวลาหลงัประชุมทุกเชา้ เพื่อให้พนกังานน าไปใชส่ื้อสารกบัแขก

ไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

                                   5.2.2.1 ไม่พบปัญหาใดๆ เน่ืองจากทางแผนกมีการจดัตารางการปฏิบติังานใน

แต่ละหน่วยงานต่างๆ ของแผนกแม่บา้นเท่าๆกนั ท าให้ไดข้อ้มูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และทาง 

พนกังานพี่เล้ียงในหน่วยงานต่างๆ มีการสอนงานเป็นอยา่งดี  
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามเพื่อประเมิน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน            ท่ีท่านตอ้งการเลือก 
1.เพศ                       1) ชาย                         2) หญิง 
2.อาย ุ                      1) 25- 30 ปี                 2) 30 – 35 ปี 
                                3) มากกวา่ 35 ปี 
3. แผนก                  1) ครัว                        2) แม่บา้น 
                                3) F&B                      4) อ่ืนๆ 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในผลิตภณัฑน์ ้ายาปรับผา้นุ่ม 

ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1.ความพงึพอใจในด้านบรรจุ
ภัณฑ์ 

     

1.1) ความสวยงามและความ
เหมาะสมของบรรจุภณัฑ ์

     

2.สีของน า้ยาปรับผ้านุ่ม      
2.1) ความเหมาะสมของสีน ้ายา
ปรับผา้นุ่ม 

     

2.2) ความสวยงามของสีน ้ายา
ปรับผา้นุ่ม 

     

3. กลิน่ของน า้ยาปรับผ้านุ่ม      
3.1) กล่ินจากหวัน ้าหอม      
4. คุณภาพและความติดทนของ
กลิน่ 

     

4.1) ประสิทธิภาพและการใช้
งานของผลิตภณัฑ ์

     

4.2) ความติดทนของกล่ินจาก
ผลิตภณัฑ์ 

     

5. ลดต้นทุน      
5.1 ) ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

ภาพการปฎิบติังาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ภาพขณะปฏิบติังานหอ้ง Florist rooms 

 

 

รูปขณะปฏิบติัการ Deep Clean หอ้งเกบ็น ้ายาต่างๆของแผนก Public Area 

 



 

 

 

รูปขณะปฏิบติังาน Deep Clean หอ้งเกบ็น ้ายาของแผนก Public Area 

 

 

รูปขณะปฏิบติังาน Deep Clean แผนก Public Area (จดัเรียงน ้ายาและเช็ดท าความสะอาด

ชั้นวางน ้ายา) 

 



 

 

 

รูปขณะปฏิบติังาน Deep Clean หอ้ง Store Machine 

 

 

 

รูปขณะปฏิบติังาน Deep Clean หอ้ง Store Machine 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรีย ซีเคร็ท 
Victoria’s Secret-Fragrant Softener 

กาญจนลกัษณ์ ปานวเิชียร 
ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัสยาม 
235 เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E- mail  : Justxmars@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
จ ากก ารป ฎิบั ติ ง าน สห กิ จ ศึ กษ า ณ 

โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร ในแผนกแม่บา้น เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน ซ่ึงท าให้ผู ้จัดท าได้เรียนรู้ถึง
ระบบการท างานต่างๆภายในโรงแรม และพบวา่ใน
แต่ละวนัของการท าความสะอาดห้องพกันั้น มีของ
ใช้ในโรงแรมท่ีอยู่ภายในห้องพักเหลือท้ิงเป็น
จ านวนมาก เช่น ครีมอาบน ้ า แชมพู ครีมนวดผม 
โดยครีมนวดผมถูกใชไ้ปเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น จึงท า
ให้ตอ้งท้ิง ดังนั้ นผูจ้ ัดท าจึงมีแนวคิดท่ีจะแปรรูป
ครีมนวดผมของทางโรงแรมให้เป็นผลิตภณัฑน์ ้ ายา
ปรับผา้นุ่มเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อแผนกแม่บา้น และ
เพ่ิมกล่ินวิคตอเรีย ซีเคร็ทท่ีมีความหอมและติดทน
ผา้ยาวนาน  
หลงัจากท่ีไดท้ าการทดลองผลิตภณัฑ์น ้ ายาปรับผา้
นุ่ม  ผู ้จัดท าได้ส ารวจความคิดเห็น โดยการท า
แบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอยา่ง  จาก
พนักงานภายในโรงแรมเป็นจ านวน 30 คน เพื่อให้
ทราบถึงผลของโครงงาน ผลการ ศึกษา พบวา่  จาก
การประเมินแบบสอบถามพนกังานมีความพึงพอใจ
โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 𝑥̅  = 3.84 และ S.D. = 0.47  และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายหมวดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ความพึงพอใจในด้านกล่ิน ความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพ  ความพึงพอใจในด้านการลดต้นทุน
ตามล าดบั ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่โครงงานน ้ ายาปรับผา้
นุ่มมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  
Abstract 

By attending the internship under the 
cooperative education project for Housekeeping 
Department at Eastin Grand Hotel Sathorn for 4 
months, the author has learned working methods 
and systems within the hotel. For daily room 
cleaning, a large amount of hotel supplies and 
materials left inside the room was found, such as 
shower cream, shampoo, and conditioner. Only 
little amount of hair conditioner used by hotel 
guests was disposed. For this reason, the author 
has initiated to process hair conditioner residue  
into a fabric softener product for  benefit of  
Housekeeping Department by adding a scent of 
Victoria’s Secret that are fragrant and long lasting 
into the developed product.  

After developing the fabric softener 
product, the author conducted a survey to ask for 
the satisfaction with the developed product by 
distributing copies of questionnaire to the sample 
of 30 hotel employees. The results of this project 
indicated that overall satisfaction with the 
developed product was at a high level (𝑥̅  =3.84 
and S.D. = 0.47). When individual aspects were 
considered, an aspect with the highest mean was 
fragrant, followed by quality, cost-saving, 
respectively. Therefore, it could be concluded that 
the developed fabric softener gained a high level of 
satisfaction. 

mailto:Justxmars@gmail.com


 

 

 
วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อน าครีมนวดผมท่ีเหลือใชม้าแปร
รูปใหเ้กิดประโยชน์ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาการท าน ้ ายาปรับผา้นุ่มจาก
ครีมนวดผม 
 
1.3 ขอบเขตของของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การสังเกตของท่ีเหลือท้ิง ท่ีสามารถน ามา
แปรรูปไดใ้หม่ และศึกษาวธีิการท าน ้ ายาปรับผา้นุ่ม
จากครีมนวดผม 
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา 

เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 
1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที ่

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ภายใน
แผนกแม่บา้น 
1.3.4 ขอบเขตด้านประชากร 

พนกังานแผนกแม่บา้นของโรงแรมอิสติน  
แกรนด ์สาทร จ านวน 30 คน  
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ 
1.4.2 ได้ศึกษาประโยชน์ของวตัถุดิบแต่

ละอยา่งท่ีน ามาใชใ้นการท าน ้ ายาปรับผา้นุ่ม 
 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1.รวบรวมครีมนวดผมเหลือใชจ้ากหอ้งพกัของแขก
ท่ีเช็คเอาส์ออกไปแลว้ 
2.เทน ้ าร้อนปริมาณ 3,800 มิลลิลิตร ลงในถงัผสม 
เพ่ือใหส้ะดวกต่อการกวน 
3.เทครีมนวดผมคร้ังท่ี1 ปริมาณ 250 มิลลิลิตร กวน
ใหล้ะลาย 
4.เม่ือละลาย เทครีมนวดผมปริมาณ 250 มิลลิลิตร
ลงในภาชนะเดิม จากนั้นกวนจนครีมนวดผมละลาย 

5.เม่ือส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว ให้ เทน ้ าส้มสายชู

ปริมาณ 100 มิลลิลิตรลงไป (นอกจากจะช่วยท า

ความสะอาดผา้ไดอ้ยา่งดีเยีย่มแลว้ น ้ าสม้สายชูยงัท า

ใหผ้า้เรียบไร้รอยยบั) 

6. จากนั้นใส่หัวน ้ าหอมปริมาณ 50 มิลลิลิตรลงไป 

และกวนใหเ้ขา้กนั 

7.จากนั้นพกัท้ิง รอกรอกใส่ผลิตภณัฑ ์

สรุปผล 

จ าก ก าร ท่ี ผู ้ จัด ท าได้ เข้ าม า รับ ก าร

ปฏิบติังานสหกิจโรงแรมอิสติน แกรนด ์สาทร เป็น

ระยะเวลา 4 เดือน ในต าแหน่งนักศึกษาฝึกงาน ท า

ให้ทราบถึงปัญหา พบว่าส่ิงอ านวยความสะดวก

ให้กับแขกทุก ห้อง เช่น สบู่ ครีมนวดผม แชมพ ู

ครีมอาบน ้ าถูกใชไ้ปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงท าให้

ตอ้งท้ิง  เน่ืองจากส่ิงของเหล่าน้ีทางโรงแรมจะไม่

น ากลับมาใช้ในห้องพักของแขกได้อีก  ดังนั้ น 

ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะแปรรูปครีมนวดผมของทาง

โรงแรม ให้เป็นผลิตภณัฑน์ ้ ายาปรับผา้นุ่ม เพ่ือช่วย

ลดค่าใช้จ่ายให้กับทางแผนกแม่บ้าน เน่ืองจาก

ผลิตภณัฑน้ี์เป็นประโยชน์ต่อการท างาน ของแผนก

ซักรีดและเป็นการน าวตัถุดิบเหลือใชม้าท าให้เกิด

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  เพ่ือให้ทราบถึง

ผลของโครงงาน ผูจ้ดัท าจึงไดมี้การเก็บขอ้มูล โดย

ท าการแจกแบบสอบถามความพึง พอใจเก่ียวกับ

น ้ ายาป รับผ้านุ่ มก ล่ินวิคตอ เรีย ซี เค ร็ท ให้ กับ

พนกังานแม่บา้นของโรงแรมอิสติน   

แกรนด ์สาทร จ านวน 30 ชุด จากตารางท่ี 4.2 แสดง

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศสรุปผล

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 53.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.7   

ตารางท่ี 4.3 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก

ตามอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 

ในการท าโครงการคร้ังน้ีผูท่ี้มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 40.0  ผูท่ี้มีอาย ุ30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ  33.3 



 

 

ผู ้ ท่ี มี อ ายุม ากกว่า  35  ปี  คิ ด เป็ น ร้อยละ  26 .7 

ตามล าดบั จากสรุปผลส ารวจพบว่า ความพึงพอใจ

ในด้านบรรจุภัณฑ์ ความพึงพอใจในด้านสีของ

น ้ ายาปรับผ้านุ่ม ความพึงพอใจในด้านกล่ินของ

น ้ ายาปรับผา้นุ่ม ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพและ

ความติดทนของกล่ิน ความพึงพอใจในด้านลด

ตน้ทุน หาค่าเฉล่ียซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดยมี ค่าเฉล่ีย

รวม คิดเป็นร้อยละ 3.84 
 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ โรงแรมอิสติน แกรนด ์
สาทร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้วทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน
การใหข้อ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงาน
ฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและให้
ความเขา้ใจกบัชีวติของการท างานจริง ซ่ึงผูจ้ดัท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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น ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรีย ซีเคร็ท 
Victoria’s Secret-Fragrant Softener 
ภาควชิาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ 
นางสาวกาญจนลกัษณ์ ปานวเิชียร 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยปิ์ยธิดา กงัวานสิทธ์ิ 
โรงแรมอิสติน แกรนด ์สาทร 
บทคดัย่อ 

โครงงานเร่ือง  น ้ ายาปรับผา้นุ่มจากวตัถุดิบ
ใกลต้วั  จดัท าข้ึนเพ่ือน าส่ิงของเหลือท้ิงมาแปรรูปใหเ้กิด
ประโยชน์   รวมทั้ ง เป็นการช่วยลดต้น ทุนในด้าน
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ ายาปรับผา้นุ่ม 

หลังจากท่ีได้ท าการทดลองผลิตภัณฑ์น ้ ายา
ปรับผา้นุ่ม  ผูจ้ ัดท าได้ส ารวจความคิดเห็น โดยการท า
แบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง  จาก
พนักงานโรงแรมเป็นจ านวน 30 คน เพื่อให้ทราบถึงผล
ของโครงงาน ผลการศึกษา พบว่า  จากการประเมิน
แบบสอบถามพนกังานแผนกต่างๆ มีความพึงพอใจ โดย
มีค่าเฉล่ีย X = 3.84 และ S.D. = 0.47  ได้แก่ ความพึง
พอใจในดา้นกล่ินของน ้ ายาปรับผา้นุ่ม ความพึงพอใจใน
ดา้นคุณภาพ  ความพึงพอใจในดา้นการลดตน้ทุน ดงันั้น 
จึงเห็นไดว้่าโครงงานน ้ ายาปรับผา้นุ่ม มีความพึงพอใจ
ระดบัมาก 
โครงงานเร่ือง  น ้ ายาปรับผ้านุ่มจากวัตถุดิบใกล้ตัว  
จัดท าข้ึน เพ่ือน าส่ิงของเห ลือท้ิ งมาแปรรูปให้ เกิด
ประโยชน์   รวมทั้ ง เป็นการช่วยลดต้น ทุนในด้าน
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ ายาปรับผา้นุ่ม 
วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือน าครีมนวดผมท่ีเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิด
ประโยชน์ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาการท าน ้ ายาปรับผา้นุ่มจากครีมนวดผม 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ 
1.4.2 ได้ศึกษาประโยชน์ของวัตถุดิบแต่ละอย่างท่ี
น ามาใชใ้นการท าน ้ ายาปรับผา้นุ่ม 
มหาวทิยาลยั 

เป็นแนวทางให้กับผู ้ท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับ
น ้ ายาปรับผา้นุ่ม 
สถานประกอบการ 
1.ช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือน ้ ายาปรับนุ่ม 
2.ช่วยลดการท้ิงวตัถุดิบเหลือใช ้
ขั้นตอนในการท า 
4.2.1 รวบรวมครีมนวดผมเหลือใชจ้ากห้องพกัของแขก
ท่ีเช็คเอา้ส์ออกไปแลว้ 
4.2.2 เทน ้ าร้อนปริมาณ 3,800 ลงในถงัผสม 
4.2.4 เม่ือละลาย เทครีมนวดผมปริมาณ 250 มิลลิลิตรลง
ไปอีก จากนั้นกวนจนละลาย 
4.2.5 เม่ือส่วนผสมเขา้กนัดีแลว้ ให้เทน ้ าส้มสายชูปริมา
รณ 100 มิลลิลิตรลงไป 
4.2.6 จากนั้นคนใหเ้ขา้กนั พกัท้ิงไวใ้หเ้ยน็ 
4.2.7 กรอกใส่ผลิตภณัฑ ์
สรุปผล 
ในการท าโครงงานน ้ ายาปรับผา้นุ่มโฮมเมด  ผูจ้ดัท าได้
ท าการแจกสอบความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์น ้ ายาปรับ
ผ้านุ่มโฮมเมดจากพนักงานโรงแรมแผนกต่างๆ ผล
โดยรวมอยู่ในระดับท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด มีกล่ินหอม 
สามารถใชง้านไดจ้ริง 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
ประวติัผูจ้ดัท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประวติัผูจ้ดัท า 
รหสันกัศึกษา : 5804420013 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาวกาญจนลกัษณ์ ปานวิเชียร 
คณะศิลปะศาสตร์ : ศิลปะศาสตร์ 
สาขาวชิา : การโรงแรม 
ท่ีอยู ่: 64/273 ม.4 มบ.เฟ่ืองสุข2 ถ.ปทุม-บางปะอิน ต.ล าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
ผลงาน : ผลิตภณัฑน์ ้ายาปรับผา้นุ่มกล่ินวคิตอเรียซีเคร็ท 
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