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บทคัดย่อ 

จากการท่ีได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 

กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค คณะผูจ้ดัทาํมีความสนใจท่ีจะนาํวตัถุดิบเหลือใช ้มารีไซเคิลเป็น “นํ้ายาลา้ง

จานขจดัคราบสูตรมะนาว” โดยวตัถุดิบเหลือใชน้ั้นนาํมาจากการกาํจดัวตัถุดิบของโรงแรมโดยใช้

ระบบ HACCP  คือ การวิเคราะห์จุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมของวตัถุดิบให้ผ่านตามเกณฑม์าตรฐานท่ี

โรงแรมกาํหนดไว ้แต่ว่าวตัถุดิบจากท่ีผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกใช้นั้นยงัไม่หมดอายุแต่เพียงว่าจาํเป็นต้อง

กาํจดัทิ้งจึงนาํมาใช้ทาํนํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อทาํความสะอาด

อุปกรณ์ในครัวไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นเน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีไดใ้ชใ้นครัวจะมีปัญหาเร่ืองของคราบ

ไขมนั ซ่ึงทาํใหก้ารชาํระลา้งความมนัออกยาก ดงันั้นผูจ้ดัทาํมีความเห็นในการนาํวตัถุดิบท่ีเหลือมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของนํ้ ายาล้างจาน จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํทดลองทาํ 

“นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” เรียบร้อยแลว้ และไดน้าํมาให้พนกังานแผนกครัวทดลองใช้ 

หลงัจากนั้นไดท้าํการสาํรวจความพึงพอใจโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานแผนกครัวของ

โรงแรม จาํนวน 30 คน  สรุปไดว้่า ความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์“นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”  

พบว่าคุณลกัษณะในดา้นสามารถทาํความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในครัว และดา้นความชอบ

โดยรวมมีความพึงพอใจเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด สรุปไดว้่า “นํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”  

สร้างประโยชน์และยงัสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายให้กบัสถานประกอบการได้ตามวตัถุประสงค์

ท่ีตั้งไว ้
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Abstract 

By attending the cooperative education project at Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park, 

the authors were interested in utilizing and recycling waste materials to make “Lime Dish Washing 

Liquid.”  Waste materials derive from the disposal of hotel materials using the HACCP system, 

which is a process of analyzing critical points that must control materials to meet the standards set 

by the hotel. However, selected materials were unexpired, but required to be disposed of. So, the 

authors made Lime Dish Washing Liquid by using these materials. The purpose of this project was 

to make Lime Dish Washing Liquid to clean kitchen equipment more efficiently because the 

equipment used in the kitchen have problems of grease stains, leading to the difficulties to clean. 

Therefore, the authors initiated to utilize waste materials for their benefits and cost reduction. After 

completely making “Lime Dish Washing Liquid,” the authors asked the satisfaction of 30 

employees at Kitchen Department by distributing copies of a questionnaire. The survey results 

showed that they were satisfied with “Lime Dish Washing Liquid.” Properties to  clean the kitchen 

appliances had  the highest mean on satisfaction and overall preference. It could be concluded that 

“Lime Dish Washing Liquid” would be beneficial to clean  kitchen appliances well and can also 

reduce the cost of dishwashing liquid for hotel as well.  

Keywords: Lime Dish Washing Liquid , Recycling , Crowne Plaza  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า  กรุง เทพฯ ลุมพินี  พาร์ค  ตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมืองซ่ึงเป็นย่าน

ธุรกิจ และสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ดว้ยการเช่ือมต่อคุณกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น ไม่ไกลจากสถานี

รถไฟฟ้าศาลาแดง และสถานีรถไฟใตดิ้นสีลม เหมาะแก่การนัดพบดว้ยอาหารรสเลิศท่ีมีให้เลือก

มากมาย และหอ้งประชุมท่ีทนัสมยั และสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของคุณและเป็นท่ี

นิยมในการจดังานเพื่อการทาํธุรกิจต่าง ๆ และงานเล้ียงในแบบเฉพาะตวัคุณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 

กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ยงัเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการดาํเนินธุรกิจ  ต่าง ๆ ในขณะเดียวกนัซ่ึงตั้งอยู่

ไม่ไกลจากสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม และหา้งสรรพสินคา้มากมาย ไม่วา่คุณจะมาทาํงานหรือ

พกัผอ่น เราจะทาํใหก้ารมาพกัของคุณคร้ังน้ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด  

ทางโรงแรมคราวน์ พลาซ่า  ก รุง เทพฯ ลุมพินี  พาร์ค   ได้ยึดหลกั HACCP ซ่ึงเป็น

หลกัการท่ีใชเ้พื่อให้โรงแรมมีคุณภาพทางดา้นการคดัวตัถุดิบเพื่อความปลอดภยัของลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการโดยท่ีทางโรงแรมจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ HACCP อย่างเคร่งครัดดว้ยการกาํจดั / ทาํลาย

วตัถุดิบท่ียงัไม่หมดอายุ แต่มีอายกุารใชง้านเกินสามเดือน จึงไดน้าํเกลือ เบคก้ิงโซดา ท่ีจาํเป็นตอ้ง

ทิ้งตามหลัก  Hazard Analysis Critical Control Point มาใช้ให้ เ กิดประโยชน์ HACCP คือ การ

วิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อนัตราย และจุดวิกฤตท่ีตอ้ง

ควบคุมในการผลิตอาหาร โดยมีการตรวจสอบและคดัวตัถุดิบท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานท่ีกาํหยดไว้

ออกในทุก ๆ 3 เดือน ซ่ึงตรงกบัประการท่ี 7 คือ จดัทาํระบบบนัทึก และเก็บรักษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักระบวนการผลิต และผลิตภณัฑอ์าหาร แต่ละชนิดไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานให้สามารถสืบคน้ไดเ้ม่ือ

จาํเป็น ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจท่ีจะนาํมะนาว เกลือ และ เบคก้ิงโซดาท่ีเหลือใช ้มาพฒันา

เป็น นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว  

เน่ืองจากปัญหาคราบไขมนับนอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัวท่ีมีความมนัสูง และมีคราบฝังแน่น

ต่าง ๆ ทําให้เกิดความยากลําบากต่อการทําความสะอาด ดังนั้ นทางผูจ้ ัดทําจึงมีความคิดท่ีว่า                   

ทําอย่างไรให้ขจัดคราบต่าง ๆ บนส่ิงของเคร่ืองใช้ในครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัได้

ประหยดัตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรมอีกดว้ย 

คณะผูจ้ดัทาํได้ทดลองทาํนํ้ ายาลา้งจานโดยท่ีใช้ของเหลือใช้และหาไดง้่ายจากครัว คือ 

มะนาว เน่ืองจากมะนาวเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย โดยเฉพาะสาร 

“AHA : Alpha Hydroxy Acids” ท่ีช่วยกาํจดัคราบมนับนเคร่ืองใช้ในครัว ซ่ึงเคร่ืองใช้ในครัวนั้น 
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เป็นบริเวณท่ีเกิดคราบมนัไดง้่ายท่ีสุด และส่วนใหญ่เป็นคราบท่ีเกิดจากการทาํอาหาร ไม่ว่าจะเป็น

คราบนํ้ามนักระเด็นต่าง ๆ ของวตัถุดิบในการทาํอาหาร คราบมนัทาํความสะอาดยากมาก เพราะลา้ง

ยงัไงก็ยงัคงมนัเหมือนเดิม แต่ทาํความสะอาดไดง้่ายขึ้นดว้ยการใชม้ะนาวเป็นตวัช่วย วิธีการก็คือ 

นาํมะนาวมาถูบริเวณท่ีมีคราบมนั เช่น คราบมนับนเคร่ืองครัวต่าง ๆ  ใชม้ะนาวถูลงบนคราบให้ทัว่ 

จากนั้นค่อยนาํไปลา้งตามปกติ มะนาวจะเป็นตวัขจดัคราบนํ้ ามนัท่ีติดอยู่ไดอ้ย่างหมดจด  แต่เพียง

แค่วตัถุดิบมะนาวเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถท่ีจะทาํให้เป็นนํ้ ายาลา้งจานท่ีมีประสิทธิภาพใน

การกาํจดัคราบมนัได ้ดงันั้นจึงไดห้าวตัถุดิบอย่างอ่ืนในห้องครัวท่ีมีประสิทธิภาพในการขจดัคราบ

เช่นเดียวกบัมะนาวมาใชท้าํนํ้ ายาลา้งจานร่วมกบัมะนาว โดยท่ีมะนาวนั้นไดใ้ชข้องท่ีเปล่ียนสภาพ

เช่นมะนาวท่ีเปล่ียนเป็นสีเหลืองแลว้ เป็นตน้ ส่วนเกลือและเบคก้ิงโซดาไดใ้ชข้องท่ีถูกกาํจดัจาก

หลกั HACCP 

  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อนาํวตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัวนาํมาใชท้าํนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว 

 1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของนํ้ายาลา้งจานใหก้บัสถานประกอบการ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

   แผนกครัวร้อน แผนกครัวเย็น และแผนกเบอเกอร่ี 

  1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 

   พนักงานแผนกครัว จาํนวน 30  คน เพศชาย จาํนวน 11 คน เพศหญิง จาํนวน        

19 คน การเลือกประชากรแบบเจาะจง ของโ ร ง แ ร ม ค ร า ว น์ พ ล า ซ่า  ก รุ ง เ ท พ ฯ  ล ุม พินี

พาร์ค  (CROWNE PLAZA BANGKOK LUMPINI PARK) 

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

  1.3.3.1 รวบรวมขอ้มูลของโครงงานวนัท่ี 20 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 

  1.3.3.2 วิเคราะห์การทาํโครงงานวนัท่ี 29 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 

1.3.3.3 ลงมือปฏิบติัวนัท่ี 2 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 

1.3.3.4 จดัทาํเอกสารวนัท่ี 28 มิถุนายน ถึงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2562 

1.3.3.5 ตรวจสอบและแกไ้ขวนัท่ี 25 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 

    1.3.3.6 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวันท่ี 14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 30

สิงหาคม 2562 
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1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 นํ้ายาลา้งจานสามารถทาํความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4.2 ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของนํ้ายาลา้งจานท่ีใชใ้นแผนกครัว 



 

บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การจดัทาํโครงงานเร่ือง นํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว (Lime Dishwashing Liquid to 

Remove Stains) คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองสารตั้งตน้

ของวตัถุดิบในการทาํนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว ดงัน้ี 

2.1 วิธีการทําน้ํายาล้างจานโดยท่ัวไป 

2.2 วัตถุดิบน้ํายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว 

      2.2.1 มะนาว 

      2.2.2 เกลือ 

      2.2.3 เบคกิง้โซดา 

      2.2.4 น้ํายาล้างจาน 

2.3 วิธีวัดค่า PH (ความเป็นกรด-ด่าง)  

2.4 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และ                  

จุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผล     

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 วิธีการทําน้ํายาล้างจานโดยท่ัวไป 

 กานดา ว่องไวลิขิต (2538) กล่าวว่า นํ้ายาลา้งจาน คือสารชาํระลา้ง (detergent) ท่ีใชช่้วยใน

การลา้งจาน มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ท่ีมีการระคายเคอืงตํ่า ประโยชน์หลกัของ

นํ้ ายาลา้งจานคือใชล้า้งภาชนะและเคร่ืองครัวดว้ยมือหลงัจากประกอบหรือรับประทานอาหารแลว้ 

นํ้ ายาลา้งจานทาํให้ส่ิงสกปรกและไขมนัหลุดจากภาชนะและรวมตวัเป็นอีมลัชนั (emulsion) อยู่ใน

นํ้ าหรือฟอง (foam) เน่ืองจากโมเลกุลของนํ้ ายาล้างจานประกอบด้วยส่วนท่ีมีขั้วและไม่มีขั้ว

เช่นเดียวกบัผงซักฟอก ส่วนท่ีมีขั้วจะจบักบัโมเลกุลของนํ้ า และส่วนท่ีไม่มีขั้วจะจบักบัส่ิงสกปรก

ใหห้ลุดออก ในสมยัก่อนมีช่ือเรียกอ่ืน ๆ เช่น สบู่ลา้งจาน หรือ ครีมลา้งจาน เน่ืองจากเคยผลิตในรูป

ของสบู่และครีมมาก่อน ปัจจุบนันํ้ ายาลา้งจานมีส่วนผสมอ่ืนรวมอยู่ดว้ย เช่น นํ้ามะนาวหรือชา ซ่ึง

เช่ือวา่เป็นการช่วยใหภ้าชนะสะอาดมากขึ้นและถนอมมือมากกวา่เดิม 

2.1.1 ประวัติโซเดียมคาร์บอเนตถูกนาํมาใชล้า้งจาน และอาจถูกใชก้บันํ้ ากระดา้งในหลาย

พื้นท่ี ก่อนท่ีผงซักฟอกจะถูกประดิษฐ์ในเยอรมนีระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง นํ้ายาลา้งจานหรือ

ผงซักฟอกชนิดเหลวถูกผลิตขึ้นคร้ังแรกกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ผูผ้ลิตนํ้ ายาล้างจานเร่ิมต้น

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
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สายการผลิตในสหรัฐในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930-1940 ทีโพล เป็นเจ้าแรกในยุโรป เร่ิมผลิตใน       

ปี 1942 ในปี 2005 นํ้ายาลา้งจานมียอดขายรวมเกือบ 1 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐทัว่โลก 

  2.1.2 น้ํายาล้างจาน หมายถึง ผลิตภณัฑส์ําหรับใชท้าํความสะอาดจาน ชาม รวมถึงภาชนะ

อ่ืน ๆ ท่ีใช้ในครัวเรือนเพื่อช่วยกาํจดัคราบไขมนั และเศษอาหารให้ออกได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น      

ยงัใช้เพื่อทาํความสะอาดในด้านอ่ืน ๆ เช่น ใช้ทาํความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ใช้ทาํความสะอาด

ร่างกายเป็นตน้ 

2.1.3 ชนิดของน้ํายาล้างจาน (กานดา วอ่งไวลิขิต, 2538) 

    1. นํ้ ายาลา้งจานจากพืช เป็นนํ้ ายาลา้งจานท่ีผลิตไดจ้ากส่วนผสมของพืชเป็นหลกั 

เช่น นํ้ามะกรูด นํ้ามะนาว เป็นตน้ มกัเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการผลิตในภาคครัวเรือนเพื่อใชเ้องหรือผลิต

เพื่อการจาํหน่ายขนาดเลก็เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 

    2. นํ้ ายาลา้งจานจากสารเคมี เป็นนํ้ ายาลา้งจานท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีเป็นหลกั

เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการผลิตมากในภาคอุตสาหกรรม 

     3. นํ้ ายาล้างจานจากสารเคมี และจากพืช เป็นนํ้ ายาล้างจานท่ีมีส่วนผสมของ

สารเคมี และสารสกัดจากพืชเป็นหลกั เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการผลิต และใช้มากในปัจจุบนั ทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรม และครัวเรือน 

  ผลิตภณัฑน์ํ้ ายาลา้งจานท่ีมีการผลิต และใชม้ากในปัจจุบนั มกัเป็นผลิตภณัฑ์จาก

สารเคมี และผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัจากพืชเป็นหลกั มีลกัษณะสีเหลืองหรือสีใสขน้ 

ส่วนนํ้ ายาลา้งจานจากพืชมกัพบผลิต และมีการใช้น้อยท่ีสุด ซ่ึงจะพบไดใ้นภายในครัวเรือนหรือ

เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 

      2.1.4 ประโยชน์น้ํายาล้างจาน (กานดา วอ่งไวลิขิต, 2538) 

    1. ใช้ลา้งทาํความสะอาดคราบไขมนั คราบอาหารท่ีเป้ือนตามมือ เทา้ หรือส่วน   

ต่าง ๆของร่างกาย ยกเวน้บริเวณผิวบอบบาง เช่น ใบหนา้ 

    2. ใชล้า้งทาํความสะอาดอุปกรณ์หรือช้ินส่วนเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

    3. ใชล้า้งทาํความสะอาดแกว้ กระจกหรือเคร่ืองตกแต่งต่าง ๆ 

    4. ใชล้า้งรถ 

    5. นํ้าท่ีใชแ้ลว้จากการลา้งจานหรือภาชนะในครัวเรือนสามารถนาํมารดตน้ไมห้รือ

ลานหญา้เพื่อเพิ่มปุ๋ ยฟอสฟอรัสได ้
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        2.1.5 ส่วนประกอบของน้ํายาล้างจาน 

   กานดา ว่องไวลิขิต (2538) กล่าวว่า ส่วนประกอบของนํ้ ายาลา้งจานท่ีเป็นสารเคมี

สังเคราะห์จะประกอบด้วยสารเคมีในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวท่ีให้ประจุลบเป็นหลกั มีลกัษณะล่ืน 

เม่ือละลายนํ้าจะมีฤทธ์ิเป็นกรด และทาํใหเ้กิดฟองจาํนวนมาก สามารถแทรกซึมสู่พื้นผิวของภาชนะ

ไดดี้ทาํใหค้ราบไขมนั และเศษอาหารหลุดออกไดง้า่ย ส่วนประกอบท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

  1. Sodium Alkyl Benzene Sulphonate หรือ Linear Alkyl Benzene Sulphonate         

(นํ้ายา N70) 12.8 – 14.4% w/w 

  2. Sodium Lauryl Ether Sulphate 3.5% w/w 

  3. Cocamidopropyl Betaine 0.5% w/w 

  4. สารสกดัจากพืช เช่น นํ้ามะนาว นํ้ามะกรูด 

  นํ้ ายาลา้งจานสามารถเลือกซ้ือใช้ตามผลิตภณัฑ์ต่าง ๆท่ีมีจาํหน่ายตามทอ้งตลาด

หรือผลิตใชเ้องโดยใชส่้วนผสมหลกัดงักล่าวขา้งตน้ และประยุกตด์ว้ยการผลิตใชเ้องในครัวเรือนก็

ไดใ้นสูตร ดงัน้ี 

1. Sodium Alkyl Benzene Sulphonate หรือ Linear Alkyl Benzene Sulphonate 

(นํ้ายา N70) 1.2 – 1.5 กิโลกรัม 

   2. Sodium Lauryl Ether Sulphate 0.3-0.4 กิโลกรัม 

  3. นํ้ามะนาวหรือนํ้ามะกรูดท่ีผา่นการกรอง และตม้ฆ่าเช้ือ 1.0 กิโลกรัมหรือลิตร 

  4. เกลือ 0.05 กิโลกรัม หรือ 50 กรัม 

  5. นํ้าตม้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จาํนวนตามสูตร 10-(ขอ้ 1)-(ขอ้ 2)-(ขอ้ 3)-(ขอ้ 4) 

เช่น 10-1.2-0.3-0.05-1.0 = 7.45 ลิตรหรือกิโลกรัม 

2.1.6 วิธีใช้และข้อควรระวัง (กานดา วอ่งไวลิขิต, 2538) 

  เน่ืองจากผลิตภณัฑน์ํ้ ายาลา้งจานท่ีจาํหน่ายในปัจจุบนัมกัผลิตออกมาในรูปเขม้ขน้ 

ซ่ึงใชเ้พียงหยดสองหยดก็สามารถลา้งจานหรือภาชนะไดห้ลายใบ โดยมกัใชร่้วมกบัฟองนํ้าลา้งจาน

เพื่อทาํใหเ้กิดฟอง ช่วยขจดัคราบ และกล่ินคาวไดง้่าย 

    ขอ้ควรระวงั  

1. ระมดัระวงัไม่ให้สัมผสักบัตา เน่ืองดว้ยสารประกอบส่วนใหญ่มีฤทธ์ิเป็นกรด 

หากสัมผสักบัตาจะทาํใหเ้กิดอาการระคายเคือง แสบตา ตาแดง ตาอกัเสบไดง้่าย เม่ือสัมผสั

ใหรี้บลา้งดว้ยนํ้าสะอาดทนัที       

 2. หา้มรับประทาน และควรเก็บใหพ้น้จากมือเด็กท่ีอาจหยบิจบัไดง้่าย 
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 3. ผูท่ี้มีอาการแพต่้อสารเคมีไดง้่ายควรทดสอบโดยการละลายนํ้ า และทาบาง ๆ 

บนผิวหนงั หากเกิดอาการแพค้วรหลีกเล่ียงการใชห้รือใหส้วมถุงมือก่อนใชทุ้กคร้ัง 

 

2.2 วัตถุดิบท่ีใช้ในการจัดทําน้ํายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว  

       2.2.1 มะนาว 

  เดชา ศิริภทัร (2537) กล่าวว่า มะนาว เป็นไมผ้ลชนิดหน่ึง ผลมีรสเปร้ียวจดั จดัอยู่

ในสกุลส้ม (Citrus) ผลสีเขียว เม่ือสุกจดัจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเน้ือแบ่งกลีบๆ ชุ่มนํ้ า

มาก นับเป็นผลไมท่ี้มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเคร่ืองปรุงรส นอกจากน้ียงัถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ

และทางการแพทยด์ว้ย 

  ในผลมะนาวมีนํ้ ามนัหอมระเหยถึง 7% แต่กล่ินไม่ฉุนอย่างมะกรูด นํ้ามะนาวจึงมี

ประโยชน์สําหรับใช้เป็นส่วนผสมนํ้ ายาทําความสะอาด เคร่ืองหอม และการบําบัดด้วยกล่ิน 

(aromatherapy) หรือนํ้ายาลา้งจาน  

  มะนาวมีนํ้ ามนัหอมระเหยท่ีให้กล่ินสดช่ืน เพราะมีส่วนประกอบของสารซิโตร

เนลลลั (Citronellal) ซิโครเนลลิล อะซีเตต (Citronellyl Acetate) ไลโมนีน (Limonene) ไลนาลูล 

(Linalool) เทอร์พีนีออล (Terpeneol) ฯลฯ รวมทั้งมีกรดซิตริค (Citric Acid) กรดมาลิก (Malic Acid) 

และกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) ซ่ึงถือเป็นกรดผลไม ้(AHA : Alpha Hydroxy Acids) กลุ่ม

หน่ึง เป็นท่ียอมรับวา่ช่วยใหพ้ื้นผิวท่ีสกปรกหลุดลอกออกไป 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 มะนาว 

ท่ีมา : https://decor.mthai.com/home-idea/tips-home-idea/49743.html 

 

 เดชา ศิริภัทร (2537) กล่าวว่า มะนาวเป็นพืชท่ีอยู่ในวงษ์เดียวกับส้มทั้ งหลายคือวงษ์ 

Rutaceae มีช่ือทางพฤษศาสตร์ว่า Citrus aurantifolia Swing เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 3-4 เมตร        

ใบแฝด(คลา้ยมะกรูด) แต่ดา้นล่างค่อนขา้งเล็ก ใบค่อนขา้งหนา แข็ง ตามลาํตน้และก่ิงกา้นมีหนาม

แหลมอยูท่ ัว่ไป ผลสีเขียว เม่ือสุกเปล่ียนเป็นสีเหลือง  

https://th.wikipedia.org/wiki/Citrus
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://decor.mthai.com/home-idea/tips-home-idea/49743.html
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    ประโยชน์ของมะนาว มีดังนี ้(เดชา ศิริภทัร, 2537) 

- ดา้นอาหาร สามารถนาํไปประกอบอาหารในครัว เช่น ตม้ยาํ ส้มตาํ ยาํเป็นตน้ 

- ดา้นสมุนไพร ตามตาํราสรรพคุณยาไทยส่วนต่าง ๆ ของมะนาวก็สามารถนาํมาใชไ้ด ้เช่น 

ใบ ผิว ราก เมลด็ 

- ดา้นเคร่ืองสําอาง มะนาวใชส้ระผมไดเ้ช่นเดียวกบัมะกรูด นํ้ าในผลทาํให้ผิวหนงันุ่มนวล 

ใชรั้กษาสิว เปลือกมะนาวท่ีบีบนํ้าออกแลว้ใชท้าํความสะอาดเลบ็มือไดดี้ 

 

       2.2.2 เกลือ 

  สุภาพรรณ ม่วงพรหม (ม.ป.ป) กล่าวว่า เกลือ หรือเกลือแกง โดยปกติแลว้เรามกั

ใชเ้กลือกนัในการประกอบอาหารเป็นหลกั แต่ประโยชน์หลกัอีกอย่างของเกลือนั้นก็คือการฆ่าเช้ือ 

และทาํความสะอาด 

  เกลือ มีช่ือทางเคมีว่า โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride, NaCl) ซ่ึงนั้นเกิดจาก

การผสมกนัระหว่างธาตุทางเคมีสองตวั นั้นก็คือ ธาตุ “โซเดียม” ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก 

เพราะช่วยทาํให้แคลเซียมและแร่ธาตุต่าง ๆละลายในเดือดจึงทาํให้ร่างกายนาํแร่ธาตุต่าง ๆไปใชไ้ด ้

ช่วยให้เส้นประสาทและกลา้มเน้ือทาํงานได้ปกติ และท่ีมกัใช้กัน คือการนําโซเดียมผสมในนํ้ า   

เกลือแร่ไวด่ื้มสําหรับแกอ้าการอ่อนเพลีย เช่นคนท่ีทอ้งเสียอย่างรุนแรง หรือ อ่อนเพลียจากการ  

ออกกาํลงักายนั้นเอง 

  คราวน้ีก็มาถึงธาตุอีกตัว คือ คลอไรด์ ซ่ึงจริง ๆแล้วคลอไรด์ นั้ นก็คือธาตุ 

“คลอรีน” นั้นเอง (ธาตุคลอรีนเวลาไปผสมกบัธาตุอ่ืน ๆ จะอ่านว่าคลอไรด์) ซ่ึงทุกคนคงจะทราบ

กนัดีอยู่แลว้ว่า คลอรีนเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีในการฆ่าเช้ือและทาํความสะอาด ซ่ึงเราจะคุน้เคย

กนัดีอยา่ง นํ้าเกลือลา้งแผล normal saline ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงคนท่ีรักสุขอนามยัมาก ๆ จึงมกั

ใชเ้กลือเป็นส่วนผสมกบันํ้าประปาแลว้นาํไปทาํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือส่ิงต่าง ๆ เพราะเกลือถือว่า

เป็นผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีไดจ้ากนํ้าทะเลนั้นเอง 
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รูปท่ี 2.2 เกลือ 

ท่ีมา : http://www.ecowellthailand.com/ 

 

สุภาพรรณ ม่วงพรหม ได้อธิบายไว้ว่า “สาหรับนักเคมี เกลือ หมายถึง สารประกอบ           

ไอออนิกท่ีเกิดจากโซเดียมซ่ึงเป็นไอออนบวกมาสร้างพนัธะทางเคมีร่วมกบัคลอไรด์ท่ีเป็นไอออน

ลบ แต่ในสาหรับวิถีชีวิตของมนุษย ์เกลือ หมายถึง ผลึกสีขาวท่ีมากดว้ยคุณค่า ทั้งการเป็นเคร่ืองปรุง

รส วตัถุดิบในการถนอมอาหาร และมีสรรพคุณทางยาอีกดว้ย”  

 

   ประโยชน์ของเกลือ มีดังนี ้(สุภาพรรณ ม่วงพรหม)  

  - ด้านอุตสาหกรรมเคมี เกลือถูกใช้เป็นสารตั้ งต้นในการผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น คลอรีน 

โซดาไฟ  

  - ดา้นอุตสาหกรรมความงาม เน่ืองจากเกลือมีสรรพคุณในการเปิดรูขมุขนบริเวณผิวหนงัจึง

ทาํใหวิ้ตามินและสารบาํรุงซึมเขา้ผิวหนงัได ้จึงมีการนาํเกลือไปทาเป็นเกลือขดัผิว  

 

       2.2.3 เบคกิง้โซดา 

  ทะนิกุ จิ  นะโอะมิ   กล่าวว่า  เบคก้ิงโซดา  (Baking Soda)  มี ช่ือทางเคมีคือ 

"โซเดียมไบคาร์บอเนต" (Sodium bicarbonate)โซเดียมไบคาร์บอเนต มีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อนๆ มี

ความสามารถขจัดคราบบนพื้นผิวต่าง ๆ ได้นุ่มนวล และปลอดภยัต่อการใช้งานโดยส่วนใหญ่

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์หลกัๆ 3 อยา่ง คือ 

- ใชเ้ป็นสารฟอกขาวในการซกัผา้ 

- ใชข้จดัคราบสกปรกบนพื้นผิว 

- และใชด้บักล่ินในท่ีต่าง ๆ ไดดี้ 

 

 

http://www.ecowellthailand.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89/
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รูปท่ี 2.3 เบคก้ิงโซดา  

ท่ีมา : http://www.naibann.com/ 

 

ทะนิกุจิ นะโอะมิ ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัเบคก้ิงโซดาไวด้งัน้ี เบคก้ิงโซดา (Baking Soda) มีช่ือ

ทางเคมีว่า “โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate)” หรือท่ีรู้จักกันโดยทั่วไปคือ “ผงฟู” 

เบคก้ิงโซดามีฤทธ์เป็นด่างอ่อนๆ ซ่ึงมีความสามารถในการขจดัคราบ ช่วยดบักล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์

สามารถใชแ้ทนนํ้ายาทาํความสะอาดไดอ้ยา่งหลากหลาย มีความปลอดภยั ไม่เป็นพิษ และไม่ทาํลาย

ส่ิงแวดลอ้ม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

  1. เบคก้ิงโซดาสามารถลดกล่ินเหม็นอบัจากเช้ือราในหนงัสือได ้โดยโรยผงเบคก้ิงโซดาลง

ไประหวา่งหนา้หนงัสือ ทิ้งไว ้2-3 วนั จากนั้นปัดผงเบคก้ิงโซดาออกจากหนงัสือ  

  2. เบคก้ิงโซดาสามารถขจดัคราบสกปรกบนพื้นผิวต่าง ๆได ้ดว้ยการละลายเบคก้ิงโซดากบั

นํ้าอุ่น แลว้เช็ดทาํความสะอาด จากนั้นลา้งออกดว้ยนํ้าาเปล่า  

  3. เบคก้ิงโซดาสามารถลดกล่ินอบัตามตูต่้าง ๆได ้โดยให้เทผงเบคก้ิงโซดาใส่ในภาชนะ 

จากนั้นนาํไปวางไวด้า้นในสุดของตู ้และควรมีการเปล่ียนทุก ๆ 3 เดือน  

  4. เบคก้ิงโซดาสามารถขจดักล่ินอบัของพรมได ้โดยโรยผงเบคก้ิงโซดาลงบนพรม ทิ้งไว้

ประมาณ 10-15 นาที จากนั้นใหใ้ชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นดูดออก  

 

2.3 วิธีวัดค่าPH (ความเป็นกรด-ด่าง) 

 ไพฑูรย์  หมายมั่นสมสุข (2539) กล่าวว่า กระดาษวดัค่า pH หรือกระดาษลิตมัสใช้ใน

หอ้งปฏิบติัการเพื่อหาวา่การแกปั้ญหาท่ีมีความเป็นกรดด่างหรือเป็นกลาง กระดาษวดัค่า pH ท่ีใชใ้น

การทดสอบวา่วิธีการแกปั้ญหาใหเ้ป็นกรดหรือด่างในธรรมชาติ สารสีนํ้าเงินเป็นส่วนผสมท่ีละลาย

นํ้าประเภทท่ีแตกต่างกนัสียอ้มท่ีสกดัจากไลเคน มนัเป็นท่ีสังเกตบนกระดาษกรองท่ีจะสร้างตวัช้ีวดั

ค่า pH กระดาษลิตมสัราคาถูกมากท่ีจะใชเ้ป็นตวับ่งช้ีท่ีจะหาเป็นกรดและด่าง วิธีการหน่ึงในการวดั

ค่า pH คือการใช้กระดาษกระดาษลิตมัส กระดาษลิตมัสมาในสีท่ีแตกต่างกันในการวดัช่วงท่ี

แตกต่างของค่า pH กระดาษวดัค่า pH สีแดงจะใชใ้นการทดสอบอลัคาไลน์หรือด่าง เม่ือกระดาษวดั

http://www.naibann.com/2015/12/16/51-household-uses-of-baking-soda/
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ค่า pH สีแดงจะแช่อยู่ในด่างหรืออัลคาไลน์มันจะเปล่ียนเป็นสีนํ้ าเงินแสดงให้เห็นว่าเป็น

ด่าง  กระดาษวดัค่า  pH สีนํ้ าเงินจะใช้ในการทดสอบกรด เม่ือกระดาษวดัค่า pH สีฟ้าแช่ในมนัจะ

เปล่ียนเป็นสีแดง 

 

 

รูปท่ี 2.4 กระดาษลิตมสั 

ท่ีมา : http://www.tsuksapan.com/  

 

  วรรณพงษ ์ ภทัทิยไพบูลย ์(2558) ไดใ้หข้อ้มูลกระดาษลิตมสัไวว้า่ pH เป็นค่าท่ีใชส้ําหรับ

ทดสอบความเป็นกรดหรือเบสของสารละลาย pH น้ีมีช่ือมาจากคาํว่า puissance d,hydrogine             

มีความหมายว่า กาํลงัของไฮโดรเจน (power of hydrogen) สามารถทดสอบค่า pH ความเป็นกรด

หรือเบสดว้ยกระดาษลิตมสั (มีความถูกตอ้ง 0.5 หน่วย pH)  

 สารละลายกรด เป็นสารท่ีสามารถแตกตวัให ้H+- ไดเ้ม่ือละลายนํ้า สามารถกดักร่อนโลหะ 

เน้ือเยือ่ รสเปร้ียว มีค่า pH < 7 กระดาษลิตมสั สีนํ้าเงินเปล่ียนเป็นสีแดง 

 สารละลายเบส เป็นสารท่ีสามารถแตกตวัให้ OH+- ได้เม่ือละลายนํ้ า มีค่า pH มากกว่า 7

กระดาษลิตมสั สีแดงเปล่ียนเป็นสีนํ้าเงิน 

 ค่า pH ยอ่มาจาก Positive potential of the Hydrogen ions (ศกัยข์องไฮโดรเจนไอออน) เป็น

ค่าท่ีแสดงถึง ปริมาณความเขม้ขน้ของ ไฮโดรเจนไอออน (H+) ใช้บอกความเป็นกรด-ด่าง ของ

สสาร โดยค่า pH เป็นค่าลอการิทึม ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนไอออน ค่าpH บอกค่าความ

เป็นกรด-ด่าง ของสสาร ปกติ ค่า pH จะกาํหนดเป็นตวัเลข มีค่าตั้งแต่ 0 – 14 เพื่อแสดงถึงปริมาณ

ความเข้มขน้ของ ไฮโดรเจนไอออน (H+) ในนํ้ าบริสุทธ์ิ ท่ีอุณหภูมิ 25 °C มีค่าจากการคาํนวน 

ลอการิทึม ปริมาณความเขม้ขน้ ของไฮโดรเจนไอออน เท่ากบั 7 ถือว่ามีสภาพเป็นกลาง คือไม่มี

ความเป็นกรด-ด่าง 
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รูปท่ี 2.5 ค่าPH 

ท่ีมา : http://bbpowershop.com/ 

 

 สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไดใ้ห้ขอ้มูลไวว้่า ค่า pH เป็นค่าท่ี

แสดงความเป็นกรด-เบส ของสารท่ีอยู่ในผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1-14 ถา้ค่า pH 

นอ้ยกวา่ 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธ์ิเป็นกรด และถา้ค่า pH มากกวา่ 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธ์ิเป็นเบส

หรือด่าง แต่ถา้ค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางหรือท่ีเรียกว่า pH balance 

หรือไม่เป็นกรดหรือเบสไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง การหาค่า pH ในสารต่าง ๆ                

มีประโยชน์มากมายในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างด้านอาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองสําอาง           

จนรวมไปถึงวงการการแพทยแ์ละการเกษตร 

 

2.4 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤต

ท่ีต้องควบคุมในการผลติอาหาร (สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม) 

หลักการท่ี 1 การวิเคราะห์อันตราย จากผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ ท่ีอาจมีต่อผู ้บริโภคท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงอนัตรายในอาหารแบ่งออกไดเ้ป็น 

1. อนัตรายทางชีวภาพ (biological hazard) 

2. อนัตรายทางเคมี (chemical hazard) 

3. อนัตรายทางกายภาพ (physical hazard) 

โดยการประเมินความรุนแรงและโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต 

จากนั้นจึงกาํหนด วิธีการป้องกนัเพื่อลดหรือขจดัอนัตรายเหล่านั้น 

หลกัการท่ี 2 การกาํหนดจุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point , CCP) ในกระบวนการ

ผลิต จุดควบคุมวิกฤต หมายถึงตาํแหน่งวิธีการ หรือขั้นตอนในกระบวนการผลิต ซ่ึงหากสามารถ

http://bbpowershop.com/
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2105/biological-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2944/physical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0265/critical-control-point-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
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ควบคุมให้อยู่ในค่า หรือลกัษณะท่ีกาํหนดไวไ้ดแ้ลว้ จะทาํให้ขจดัอนัตราย หรือลดการเกิดอนัตราย

จากผลิตภณัฑน์ั้นได ้

หลกัการท่ี 3 การกาํหนดค่าวิกฤต ณ จุดควบคุมวิกฤต ค่าวิกฤต อาจเป็นค่าตวัเลข หรือ

ลักษณะเป้าหมาย ของคุณภาพด้านความปลอดภัย ท่ีต้องการของผลผลิต ณ จุดควบคุมวิกฤต           

ซ่ึงกาํหนดขึ้นเป็นเกณฑส์าํหรับการควบคุม เพื่อใหแ้น่ใจวา่จุดควบคุมวิกฤตอยูภ่ายใตก้ารควบคุม 

หลกัการท่ี 4 ทาํการเฝ้าระวงั โดยกาํหนดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีแผนการตรวจสอบ หรือ       

เฝ้าสังเกตการณ์ และบันทึกข้อมูลเพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่า การปฏิบัติงาน ณ จุดควบคุมวิกฤต                   

มีการควบคมุอยา่งถูกตอ้ง 

หลกัการท่ี 5 กาํหนดมาตรการแกไ้ข สําหรับขอ้บกพร่อง และใช้มาตรการนั้นทนัที กรณี     

ท่ีพบวา่ จุดควบคุมวิกฤตไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุตามค่าวิกฤตท่ีกาํหนดไว ้

หลักการท่ี 6 ทบทวนประสิทธิภาพ ของระบบ HACCP ท่ีใช้งานอยู่ รวมทั้งใช้ผลการ

วิเคราะห์ทดสอบ ทางห้องปฏิบติัการเพื่อประกอบการพิจารณา ในการยืนยนัว่า ระบบ HACCP        

ท่ีใชอ้ยูน่ั้น มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของผลิตภณัฑไ์ด ้

หลักการท่ี 7 จัดทาํระบบบันทึก และเก็บรักษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต        

และผลิตภณัฑอ์าหาร แต่ละชนิดไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานใหส้ามารถคน้ไดเ้ม่ือจาํเป็น 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

อนุพนัธ์  สมพินิจ (2557) งานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง นํ้ ายาลา้งจานจากมะกรูด น้ีจดัทาํขึ้นเพื่อ

ตอ้งการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัความเป็นกรดของนํ้ ามะกรูด ท่ีสามารถชาํระลา้งส่ิงสกปรกไดดี้พอๆ 

กบันํ้ ายาลา้งจานท่ีมีสารเคมีหรือไม่ ตน้ทุนตํ่าและไม่มีสารตกคา้ง เพราะใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติ 

อย่างนํ้ ามะกรูด นํ้ าด่าง นํ้ าเกลือ และหัวเช้ือนํ้ ายา โดยมีขั้นตอนการศึกษาคน้ควา้ โดยนาํหัวเช้ือลง

ไปกวนในถงัโดยใชไ้มก้วนไปทางเดิม หา้มกวนสวนทาง และใส่นํ้ามะกรูด นํ้าด่าง นํ้าเกลือ ลงไปที

ละนิดสลบักนั จนหมดกวนซักพกัทิ้งไว ้และเม่ือนาํไปลา้งจานจะเกิดผลอย่างไร ผลปรากฏว่า เม่ือ

นําไปลา้งจานจะสะอาดพอๆกับนํ้ ายาลา้งจานท่ีมีสารเคมี มีตน้ทุนท่ีตํ่ากว่า สามารถทาํใช้เองได้

ภายในบา้น ทาํให้ประหยดัค่าใช่จ่ายภายในบา้นดว้ย  จากการท่ีเราไดศึ้กษา และ ไดผ้ลิตนํ้ ายาลา้ง

จานจากมะกรูดออกมาใชน้ั้น มีประสิทธิภาพในการชาํระส่ิงสกปรก ซ่ึงนํ้ ายาลา้งจานของเรามีส่วน

ผลของนํ้ าด่างซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นเบส ช่วยในการชาํระลา้งส่ิงสกปรก ส่วนมะกรูดนั้นมีฤทธ์ิเป็นกรดซ่ึง

ทําปฏิกิริยากับไขมัน จึงช่วยขจัดความมันและกล่ินคาว เกลือช่วยขจัดส่ิงสกปรก ส่วนหัว

เช้ือ N70 ช่วยให้นํ้ ายาล้างจานของเรามีฟองน่าใช้ ดังนั้ นนํ้ ายางล้างจานท่ีเราผลิตขึ้นน้ีจึงเป็น

ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดทางเลือกใหม่ท่ีดีอีกทางหน่ึง 
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กาญจนา  ใจเยน็ (2558) งานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง นํ้ายาลา้งจานจากกรดมะนาว น้ีจดัทาํขึ้นเพื่อ

ตอ้งการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัความเป็นกรดของนํ้ ามะนาว ท่ีสามารถชาํระลา้งส่ิงสกปรกไดดี้พอๆ 

กบันํ้ ายาลา้งจานท่ีมีสารเคมีหรือไม่ ตน้ทุนตํ่าและไม่มีสารตกคา้ง เพราะใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติ 

อย่างนํ้ ามะนาว นํ้ าด่าง นํ้ าเกลือ และหัวเช้ือนํ้ ายา โดยมีขั้นตอนการศึกษาคน้ควา้ โดยนาํหัวเช้ือลง

ไปกวนในถงัโดยใชไ้มก้วนไปทางเดิม หา้มกวนสวนทาง และใส่นํ้ามะกรูด นํ้าด่าง นํ้าเกลือ ลงไปที

ละนิดสลบักนั จนหมดกวนซักพกัทิ้งไว ้และเม่ือนาํไปลา้งจานจะเกิดผลอย่างไร ผลปรากฏว่า เม่ือ

นําไปลา้งจานจะสะอาดพอๆกับนํ้ ายาลา้งจานท่ีมีสารเคมี มีตน้ทุนท่ีตํ่ากว่า สามารถทาํใช้เองได้

ภายในบา้น ทาํใหป้ระหยดัค่าใช่จ่ายภายในบา้นดว้ย 



 
 

บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ 41 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 41   

(CROWNE PLAZA BANGKOK LUMPINI PARK) 

3.1.2 ท่ีอยู่และสถานท่ีตั้ง 952 ถนน พระรามท่ี 4 แขวง สุริยวงศ ์เขต บางรัก 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10500 

เบอร์โทร +66(0) 2632 9000  

แฟกซ ์+66(0) 2632 9001  

อีเมล ์info-cpbkk@ihg.com 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์41โรงแรมคราวน์  พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 41  

ท่ีมา :  https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ี41โรงแรมคราวน์  พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 41  

ท่ีมา :  https://bangkoklumpin 32 ipark.crowneplaza.com/th 

mailto:info-cpbkk@ihg.com
https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th
https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th
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3.2  ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการขององค์กร 

โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค อยู่ ณ ใจกลางเมืองซ่ึงเป็นย่านธุรกิจ และ

สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ดว้ยการเช่ือมต่อคุณกบัส่ิงท่ีจาํเป็นต่าง ๆ เพียงไม่ก่ีกา้วจากสถานีรถไฟฟ้า

ศาลาแดง และสถานีรถไฟใตดิ้นสีลม เหมาะแก่การนดัพบ 

ดว้ยอาหารรสเลิศท่ีมีให้เลือกมากมาย และห้องประชุมสุดไฮเทค และสามารถปรับเปล่ียน

ไดต้ามความตอ้งการของคุณ จึงไม่แปลกท่ีเป็นท่ีนิยมในการจดังานเพื่อการทาํธุรกิจต่าง ๆ และงาน

เล้ียงในแบบเฉพาะตวัคุณ  

โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ยงัเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการดาํเนินธุรกิจ

ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็อยู่ไม่ไกลจากสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม และห้างสรรพสินค้า

มากมาย ไม่วา่คุณจะมาทาํงานหรือพกัผอ่น เราจะทาํใหก้ารมาพกัของคุณคร้ังน้ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด 

 

3.3 การให้บริการของโรงแรม 

 3.3.1 หอ้งพกั (ROOMS & SUITES) 

   การลงทะเบียนเขา้พกัท่ีไม่ยุ่งยากท่ีมาพร้อมกบัความสะดวกสบายและทิวทศัน์ท่ี

งดงามของกรุงเทพมหานคร 

ห้องพกัของเราไดรั้บการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อความสะดวกสบายของแขกผูเ้ขา้พกั 

ในทุก ๆหอ้งเรามีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพียบพร้อมเพื่อใหคุ้ณไดพ้กัผอ่นพร้อมรับมือกบัวนัใหม่ 

1. หอ้งซูพีเรียร์ 

- ขนาดห้อง 34 ตร.ม.1 เตียงใหญ่ / 2 เตียงเลก็  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 หอ้งซูพีเรียร์ 

ท่ีมา :  https://bangkoklumpin 32 ipark.crowneplaza.com/th 

https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th
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ผอ่นคลายไปกบัห้องซูพีเรียร์เตียงใหญ่ ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองปรับอากาศ การตกแต่งท่ีลงตวั 

ทั้งโทรทศัน์เคเบิลจอแบน, พื้นท่ีทาํงานท่ีเนน้ความสะดวกสบาย, ส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั

และ อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง, เตียงแสนสบายพร้อมหมอนหลายรูปแบบให้เลือกสรร และ

หอ้งนํ้าท่ีมีการออกแบบแยกส่วนการใชง้านอยา่งลงตวั 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

- ทีวี LED 40 น้ิว 

- ตูนิ้รภยัส่วนตวั 

- ส่ิงอาํนวยความสะดวกในห้องนํ้า 

- ท่ีนอนคุณภาพรองรับนํ้าหนกัตามหลกัสรีรศาสตร์ 

- เมนูหมอน 

- ท่ีวางไอพอด/ลาํโพงไร้สาย 

- อินเตอร์เน็ตแบบ Broadband และแบบ Wireless 

 

 2. หอ้งดีลกัซ์ 

ขนาด 46 ตร.ม. 1 เตียงใหญ่ / 2 เตียงเลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 หอ้งดีลกัซ์ 

ท่ีมา :  https://bangkoklumpin 32 ipark.crowneplaza.com/th 

 

 

https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th
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หอ้งดีลกัซ์เตียงใหญ่ มอบพื้นท่ีท่ีมากกวา่และทิวทศัน์ท่ีสวยงามของกรุงเทพมหานคร ท่ีมา

พร้อมกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ, โทรทศัน์เคเบิลจอแบน, พื้นท่ีทาํงาน

ท่ีใหญ่ขึ้น, เคร่ืองใชส้อยในห้องพกั, โซฟาแบบแยก, อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง, เตียงนอนท่ีมี

ความหรูหราพร้อมดว้ยหมอนหลายรูปแบบใหเ้ลือกสรร 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

- ทีวี LED 40 น้ิว 

- ตูนิ้รภยัส่วนตวั 

- ส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งนํ้า 

- ท่ีนอนคุณภาพรองรับนํ้าหนกัตามหลกัสรีรศาสตร์ 

- เมนูหมอน  

- ท่ีวางไอพอด/ลาํโพงไร้สาย 

- อินเตอร์เน็ตแบบ Broadband และแบบ Wireless 

 

3. หอ้งพรีเม่ียม 1 เตียงใหญ่ 

  ขนาด - 46 ตร.ม เตียงใหญ่ หรือ เตียงคู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 หอ้งพรีเม่ียม 1 เตียงใหญ่ 

ท่ีมา :  https://bangkoklumpin 32 ipark.crowneplaza.com/th 

 

 

 

https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th
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ภายในห้องมีพื้นท่ีกว้างขวาง ท่ีมาพร้อมกับส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ 

เคร่ืองปรับอากาศ , โทรทัศน์เคเบิลจอแบน , พื้นท่ีทํางานแยกส่วนขนาดใหญ่ท่ีเน้นความ

สะดวกสบาย, อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง, เคร่ืองชงกาแฟ, เตียงนอนท่ีมีความหรูหราพร้อม

หมอนหลายรูปแบบใหเ้ลือกสรร, voucher เคร่ืองด่ืม และเช็คเอาทส์ายฟรี 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

- ทีวี LED 40 น้ิว 

- ตูนิ้รภยัส่วนตวั 

- ส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งนํ้าระดบัพรีเม่ียม 

- ท่ีนอนคุณภาพรองรับนํ้าหนกัตามหลกัสรีรศาสตร์ 

- เมนูหมอน 

- ท่ีวางไอพอด/ลาํโพงไร้สาย 

- อินเตอร์เน็ตแบบ Broadband และแบบ Wireless 

3.3.2 คลับรูมและสวีท  

  สิทธิประโยชน์ของคลบัเลาจน์ | โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

แขกทุกท่านท่ีเขา้พกั ห้องคลบั, ห้องคลบัดีลกัซ์, ห้องจูเนียร์ สวีท และ ห้องเอ็คเซคคิวทีฟ สวีท 

สามารถเขา้ใช ้คลบัเลาจน์ ชั้น 31 ของ โรงแรมได ้ซ่ึงจะเปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 6.30 น. ถึง 

23.00 น. เป็นสถานท่ีท่ีดีและสะดวกสบายเหมาะแก่การพกัผ่อน ดว้ยการบริการอย่างเป็นมิตรของ

พนกังานเราท่ีจะสามารถดูแลคุณและเอาใจใส่ทุกความตอ้งการของคุณอย่างพิเศษ นอกจากน้ีเรามี

สิทธิพิเศษ มากมายท่ีจะทาํใหก้ารเขา้พกัของคุณคุม้ค่ากบัหอ้งคลบั 

        สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

- เช็คอิน-เช็คเอาทส่์วนตวัไดท่ี้ชั้น 31 

- เช็คเอาทล์่วงเวลาไดจ้นถึง 16.00น.  

- ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดฟ์รีในห้องพกัของคุณ 

- ใชค้อมพิวเตอร์ฟรี พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีท่ีคลบัเลาจน์ 

- บริการทาํความสะอาดซกัแหง้เร่งด่วนทุกวนัไม่เกิน 500 บาท /วนั/หอ้ง (รวมค่าบริการ

และ ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) สามารถใชบ้ริการไดใ้นวนัเดียวกนัก่อนเวลา 10.00 น. 

- โทรฟรีภายในกรุงเทพฯจากหอ้งพกั (เฉพาะเบอร์ 02-xxxxxxx) ไม่รวมโทรศพัทมื์อถือ 

- ฟรี ห้องประชุมชั้น 32 เป็นเวลา 1 ชัว่โมง/ห้อง/การเขา้พกั ขึ้นอยูก่บัหอ้งวา่ง หากใช้

บริการเกินเวลาท่ีกาํหนดคิดค่าบริการ 1500 บาท/ชัว่โมง (โปรดทาํการจองล่วงหนา้กบัตวัแทน

บริการลูกคา้คลบัเลาจน์) 

https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th/club-rooms-and-suites
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    สิทธิประโยชน์ห้องอาหาร 

- บุฟเฟตอ์าหารเชา้นานาชาติท่ีคลบัเลาจน์ ชั้น 31 ตั้งแต่ เวลา 6.30 -10.30 น. 

- จิบชายามบ่าย ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย ถึง 16.00 น. 

- ช่วงเวลาแห่งความสุข ตั้งแต่เวลา 17.00น. – 20.00น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 คลับรูมและสวีท  

ท่ีมา :  https://bangkoklumpin 32 ipark.crowneplaza.com/th 

https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th/club-rooms-and-suites
https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th


21 
 

 3.3.3 หอ้งอาหารและบาร์ 

  RESTAURANTS & BARS ด่ืมดํ่ากบัอาหารนานาชนิด ดว้ยอาหารไทยแบบ 

ไทยแท ้อาหารจีนกวางตุง้ และอาหารนานาชาติรสเลิศมากมายใหคุ้ณไดเ้ลือกรับประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 หอ้งอาหารและบาร์ 

ท่ีมา :  https://bangkoklumpin 32 ipark.crowneplaza.com/th 

 

  

https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th
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3.3.4 หอ้งประชุม และงานจดัเล้ียง 

    ห้องประชุม 12 หอ้งสามารถรองรับแขกไดถึ้ง 400 คนขนาดพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด

4973 ตรม.ห้องประชุม สัมมนา โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค จากการออก

แบบอย่างชาญฉลาดดว้ยเทคโนโลยีลํ้าสมยั ห้องประชุมท่ีทนัสมยัของเราสามารถเป็นส่วนหน่ึงใน

การทาํให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จอย่างราบร่ืนให้ ห้องประชุมของเราเป็นส่วนหน่ึงใน

ความสําเร็จของคุณดว้ยการออกแบบท่ีชาญฉลาดมีสไตลเ์ป็นเอกลกัษณ์ และเทคโนโลยีทนัสมยั

ของห้องประชุม และสัมมนาบนชั้นท่ี 21 ในโรงแรมของเรานั้น จะมีส่วนช่วยนาํคุณสู่ความสําเร็จ

ตั้ งแต่ในเร่ืองทาํเลของโรงแรม ท่ีตั้ งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครทาํให้โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 

กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ของเรานั้ น เป็นโรงแรมท่ีนักธุรกิจหรือผู ้ท่ีจ ําเป็นต้องเดินทางมา

ประชุมสัมมนา สามารถเดินทางมาไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไปจนถึงการบริการของเรา ซ่ึงหอ้งประชุม

ในโรงแรมของเรานั้นถูกออกแบบมาเพื่อการประชุมท่ีสามารถดดัแปลงไดห้ลากหลายวตัถุประสงค ์

เพราะฉะนั้นไม่ว่าการประชุมสัมมนาของคุณจะมีขึ้นเพื่อจุดประสงคอ์ะไร เพียงแค่ติดต่อเรา คุณก็

จะไดรั้บการอาํนวยความสะดวกจากทีมงานของห้องสัมมนาใกลร้ถไฟฟ้าของเราไดอ้ย่างสมบูรณ์

แบบตวัเลือกท่ีหลากหลายพร้อมการบริการระดบัเวิลดค์ลาส 

  41โรงแรมคราวน์ พลาซ่า  กรุง เทพฯ ลุมพินี  พาร์ค 41 เรามีห้องสัมมนาท่ีอยู่ใน

โรงแรมชั้นนําของกรุงเทพฯ มีให้คุณได้เลือกถึง 12 ห้อง โดยมีขนาดความจุแตกต่างกันตามแต่

ความตอ้งการของการประชุมหรือสัมมนาในแต่ละคร้ัง โดยขนาดหอ้งสัมมนาท่ีใหญ่ท่ีสุดสามารถจุ

ผูเ้ข้าร่วมได้มากถึง 400 คนรวมพื้นท่ีห้องประชุมในโรงแรมของเราทั้ งหมดนั้ นมีขนาดกว้าง

ถึง 4,973 ตารางฟุต นัน่หมายความวา่คุณสามารถเลือกขนาดหอ้งสัมมนาใกลร้ถไฟฟ้าของคุณใหเ้ขา้

กบัลกัษณะงาน และจุดประสงค์ของคุณไดต้ามตอ้งการไม่ว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ 

หรือการจดังานรวมตวัของคุณและผองเพื่อน ก็สามารถทาํไดอ้ย่างสะดวกสบายดว้ยบริการของมือ

อาชีพจากทีมงานของเรา 

  นอกจากน้ี ทางเราไม่ได้เปิดให้บริการเฉพาะห้องประชุมสัมมนาเท่านั้น แต่ยงั

รวมถึงบริการการใหค้าํปรึกษาในเร่ืองการจดังานไม่วา่จะเป็นการตกแต่งภายในงานใหส้วยงามตาม

ความตอ้งการดว้ยทีมงานท่ีมีฝีมือ และประสบการณ์ตรงพร้อมเทคโนโลยีสุดทนัสมยัทั้งเร่ือง แสง 

เสียง ภาพ และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย พร้อมผูช้าํนาญการคอยดูแลคุณตลอดงาน ยงัไม่นับรวม

ของทานเล่นท่ีเราคอยมีบริการช่วงเบรกในห้องสัมมนา เสิร์ฟพร้อมกบั ขนม ชาหรือกาแฟ ตลอดจน

อาหารม้ือหลกัไม่ว่าจะเป็นอาหารนานาชาติ อาหารไทย อาหารญ่ีปุ่ น หรืออาหารจีน เราก็สามารถ

เตรียมใหคุ้ณไดต้ามความปรารถนา เพื่อใหคุ้ณมัน่ใจไดว้า่หอ้งสัมมนาในโรงแรมของเราจะไม่ไดมี้

เพียงแต่ความสวยงาม หากยงัเพียบพร้อมไปดว้ยการอาํนวยความสะดวก เพื่อเป็นส่วนหน่ึงให้คุณ 



23 
 

และองคก์รสามารถมีงานประชุมสัมมนาไดอ้ย่างราบร่ืน และเป็นกา้วสาํคญัในการไปสู่ความสําเร็จ

ในอนาคต 

สาํหรับใครท่ีกาํลงัมองหาหอ้งสัมมนาโรงแรมในกรุงเทพฯ ท่ีมาพร้อมดว้ยทีมงานมืออาชีพ 

และส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครันซ่ึงจะช่วยให้งานประชุม หรือสัมมนาของคุณเป็นไปได้อย่าง

ราบร่ืน และตอบรับกับการขยายตวัขององค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความสําเร็จในวนัขา้งหน้า โรงแรม 

คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ของเรามีทีมงานท่ีชาํนาญการด้านการให้บริการจดังาน

สัมมนาโดยตรง และพร้อมไปดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีจะตอบโจทยก์บัความตอ้งการของคุณ เรา

ยินดีให้บริการกบัทุกความปรารถนาแลว้วนัน้ี แลว้คุณจะไม่ผิดหวงักบัห้องสัมมนาใกลร้ถไฟฟ้าท่ี

ทั้งเดินทางสะดวก และเตม็เป่ียมไปดว้ยคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 หอ้งประชุม และงานจดัเล้ียง 

ท่ีมา :  https://bangkoklumpin 32 ipark.crowneplaza.com/th 

https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th
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3.4 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

 
รูปท่ี 3.9 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

     ท่ีมา :  https://bangkoklumpin 32 ipark.crowneplaza.com/th 

 

 

 

https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th
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3.5 ตําแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  นาย ภูธเรศ ตนัธเนศ           

ตําแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย   Kitchen Trainee 

ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย  ช่วยเตรียมการทาํอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 นายภูธเรศ ตนัธเนศ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  นาย ณฐพงศ ์สิริจรรยาธรรม           

 ตําแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย   Food and Berverage Trainee 

 ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย เสิร์ฟอาหารใหก้บัลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 นาย ณฐพงศ ์สิริจรรยาธรรม 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 
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3.6 ช่ือและตําแหน่งงานพนักงานท่ีปรึกษา 

 ช่ือพนักงานท่ีปรึกษา    คุณ สรายทุธ รัตตะนะโรจน์ 

ตําแหน่งพนักงานท่ีปรึกษา  Chef de parties  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 พนกังานท่ีปรึกษา   คุณสรายทุธ รัตตะนะโรจน์ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

 

3.7 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 ระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม  ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562  

  

3.8 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

3.8.1 รวบรวมข้อมูลและกาํหนดหัวข้อโครงงาน 

  กาํหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการปฏิบติัจากการสังเกตถึงปัญหาท่ีสามารถนาํมาแกไ้ข และ

ปฏิบัติได้จริง โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและปฏิบัติงานท่ี 41โ ร ง แ ร ม ค ร า ว น์ พ ล า ซ่า 

กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 41   

3.8.2 วิเคราะห์การทําโครงงาน 

   ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานแผนกครัวถึงความเป็นได้ของ

โครงงาน 

3.8.3 ลงมือปฏิบัติ 

    ผูจ้ดัทาํการทดลองและเกิดความผิดพลาดหลายประการและพบกบัปัญหาในการ

ทดลอง 
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3.8.4 จัดทําเอกสาร  

   รวบรวมขอ้มูล ทาํการสอบถามพนักงานท่ีปรึกษา ดาํเนินการจดัทาํรูปเล่ม และ 

สรุปผล 

3.8.5 ตรวจสอบและแก้ไข 

   นาํรูปเล่มส่งให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเพื่อความเหมาะสมและถูกตอ้งตาม

หลกั 

3.8.6 กาํหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน  

   เร่ิมดาํเนินงานวิจยัตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 แสดงดงั

ตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ข้ันตอนในการดําเนินงาน พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน     

วิเคราะห์การทาํโครงงาน     

ลงมือปฏิบติั     

จดัทาํเอกสาร     

ตรวจสอบและแกไ้ข     

กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน     

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

โครงงานเร่ือง “นํ้ ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว”  มีวตัถุประสงค์เพื่อรีไซเคิลของ    

เหลือใชจ้ากครัวมาทาํนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบมนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

4.1 ศึกษาข้ันตอนการทําน้ํายาล้างจาน 

4.1.1 ส่วนประกอบของน้ํายาล้างจานท่ัวไป 

  ส่วนประกอบของนํ้ ายาลา้งจานทัว่ไปจะมีสารเคมีท่ีใช้กันคือ N70 ซ่ึงทาํหน้าท่ี

เป็นสารชะลา้งและทาํใหเ้กิดฟอง F24 ทาํหนา้ท่ีเป็นสารขจดัคราบ และ ผงฟอง ส่วนประกอบอ่ืน ๆ

ท่ีมีร่วมกนัจะเป็น เกลือ นํ้ าด่าง และนํ้ าผลไมต้ระกูล Citrus เช่น มะนาว มะกรูด เป็นตน้  แต่นํ้ ายา

ลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาวนั้นเป็นสูตรท่ีใช้วตัถุดิบจากภายในห้องครัวเท่านั้น ไม่มีสารเคมี

ดังนั้นจึงไม่มี สาร N70,F24 และ ผงฟอง จึงไดเ้ลือกส่วนผสมท่ีหาได้จากภายในครัวคือ มะนาว 

เกลือ และเบคก้ิงโซดา ซ่ึงเบคก้ิงโซดานั้นมีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อนๆดงันั้นจึงเลือกมาใชแ้ทนนํ้ าด่างได ้

ซ่ึงสรุปผลไดต้ามตารางท่ี 4.1 ถึง 4.4   

 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงสูตรนํ้ายาลา้งจานทัว่ไปสูตร 1                                                                                                        

สูตร 1 

N70 100 กรัม 

นํ้าเกลือ 500 มิลลิลิตร 

นํ้าหมกัผลไมเ้ปร้ียว 500 มิลลิลิตร 

นํ้าด่างขี้ เถา้ 500 มิลลิลิตร 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงสูตรนํ้ายาลา้งจานทัว่ไปสูตร 2 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงสูตรนํ้ายาลา้งจานทัว่ไปสูตร 3 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงสูตรนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว 

สูตรนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว 

นํ้ามะนาว 340 มิลลิลิตร 

เกลือ 140 กรัม 

เบคก้ิงโซดา 140 กรัม 

นํ้ายาลา้งจานทัว่ไป 4-5 หยด 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูตร 2 

เอน็ 70 1 กิโลกรัม 

เอฟ 24 1 กิโลกรัม 

นํ้าด่าง 10 ลิตร 

นํ้ามะกรูด 1 ลิตร 

ผงฟอง 2 ขีด 

เกลือ 8 ขีด 

สูตร 3 

เอน็ 70 1 กิโลกรัม 

เอฟ็24 1 กิโลกรัม 

เกลือ 1-1.5 กิโลกรัม 
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4.2 ข้ันตอนการทํา  “น้ํายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว”   

            จากการศึกษาสูตรนํ้ ายาลา้งจากสูตรทัว่ไป ขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํจึงไดข้อ้สรุปในการทาํนํ้ ายาลา้ง

จานสูตร “นํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” และเตรียมวตัถุดิบในปริมาณท่ีมีประสิทธิภาพใน

การกาํจดัคราบ โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีตามสูตรของนํ้ ายาลา้งจานสูตรทัว่ไปได ้ตามขั้นตอนท่ี 

4.2.1 ดงัน้ี 

 

 4.2.1 เตรียมวตัถดิุบและอุปกรณ์ในการทาํ “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”   

  1) วตัถุดิบในการทาํ “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”   

-  นํ้ามะนาว                                   340 มิลลิลิตร 

-  เกลือ                                    140 กรัม 

-  เบคก้ิงโซดา                          140 กรัม 

-  นํ้ายาลา้งจานท่ีใชป้กติ          4-5  หยด 

             จากสูตรขา้งตน้สามรถผลิตนํ้ายาได ้400ml 

2) อุปกรณ์ในการทาํ “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”   

-  ภาชนะผสม“นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”       

-  ภาชนะเก็บ“นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 วตัถดิุบและอุปกรณ์ในการทาํ “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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4.2.2 ขั้นตอนการผลิต “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”   

  ขั้นตอนการผลิต “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”  มีดงัน้ี 

   1) เตรียมเบคก้ิงโซดากบัเกลือ ดงัรูปท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 นาํเบคก้ิงโซดา 140 กรัม กบัเกลือ 140 กรัม มาผสมลงภาชนะ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

2) นาํเบคก้ิงโซดา 140 กรัม กบัเกลือ 140 กรัม มาผสมลงภาชนะ ค่อยๆ

รินนํ้ามะนาว 340 มิลลิลิตร ท่ีคั้นไวใ้ส่ภาชนะท่ีผสมวตัถุดิบไว ้ดงัรูปท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 รินนํ้ามะนาว 340 มิลลิลิตร ท่ีคั้นไวใ้ส่ภาชนะท่ีผสมวตัถุดิบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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3) ค่อยๆคนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัจนฟองหาย ดงัรูปท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัจนฟองหาย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

4) คนต่อประมาณ 5 นาทีจนเกลือละลายแลว้ปล่อยทิ้งไวส้กัพกัจนเบคก้ิง

โซดาตกตะกอน ดงัรูปท่ี 4.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 คนประมาณ 5 นาทีจนเกลือละลายแลว้ปล่อยทิ้งไวส้ักพกัจนเบคก้ิงโซดาตกตะกอน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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5)กรองเอาแต่นํ้ายาท่ีไดใ้ส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 กรองเอาแต่นํ้ายาท่ีไดใ้ส่ภาชนะเก็บไว ้

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

4.3 การทดสอบค่าความเป็นกรด ด่าง ของน้ํายา 

    ทดสอบค่า pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง) เพื่อทดสอบว่ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่ 

ระคายเคืองผิวหรือไม่ ผลทดสอบคือ เป็นกลาง ไม่ระคายเคืองผิว 

จากภาพไดน้าํนํ้ ายาลา้งจานสูตรมะนาวมาแบ่งใส่ถว้ยเล็ก ๆ แลว้เตรียมกระดาษวดัค่า pH 

มาทดสอบ ดงัรูปท่ี 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 นํ้ามาแบ่งใส่ถว้ยเลก็ ๆ แลว้เตรียมกระดาษวดัค่า pH มาทดสอบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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นาํกระดาษวดัค่า PH จุ่มลงไป แลว้นาํขึ้นมารอดูสีเทียบค่า pH ดงัรูปท่ี 4.8 

 

 
             

รูปท่ี 4.8 นาํกระดาษวดัค่า pH จุ่มลงไป แลว้นาํขึ้นมารอดูสีเทียบค่า pH 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 ไดค้่า pH = 7 ไดค้่ากลางไม่เป็นกรด ไม่เป็นเบส ดงัรูปท่ี 4.9 

 
             

รูปท่ี 4.9 ค่า pH = 7 ไดค้่ากลางไม่เป็นกรด ไม่เป็นเบส 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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4.4 ต้นทุน 

ตารางท่ี 4.5 แสดงตน้ทุนของนํ้ายาลา้งจานทัว่ไปขนาด 400 มิลลิลิตร                               

นํ้ายาลา้งจานทัว่ไป 

รายการท่ี ยีห่อ้ หน่วย ปริมาณ ราคา 

1 A 1 ถุง 400 มิลลิลิตร 9 บาท 

2 B 1 ถุง 400 มิลลิลิตร 9 บาท 

3 C 1 ถุง 400 มิลลิลิตร 9 บาท 

 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงตน้ทุนของนํ้ ายาลา้งจานทัว่ไปขนาด 400 มิลลิลิตร ผลแสดงตน้ทุน

นํ้ ายาลา้งจานทัว่ไปพบว่า นํ้ ายาลา้งจานยี่ห้อ A, B, C ขนาด 400 มิลลิลิตร นั้นมีราคาถุงละ 9 บาท 

ดงันั้นเฉล่ียออกมาแลว้จึงไดร้าคา 9 บาท ต่อ 1 ถุง / 400 มิลลิลิตร 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงตน้ทุนของสูตรนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว ปริมาณ 400 มิลลิลิตร  

รายการ วตัถุดิบ หน่วย จาํนวน ตน้ทุน 

1 มะนาว มิลลิลิตร 340 28.00  บาท 

2 เกลือ กรัม 140 1.96    บาท 

3 เบคก้ิงโซดา กรัม 140 9.80   บาท 

4 นํ้ายาลา้งจาน หยด 4-5 หยด - 

  รวม 400 มิลลิลิตร 39.76   บาท 

 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงตน้ทุนตน้ทุนของสูตรนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาวพบวา่ 

ตน้ทุนของนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว คือ 39.76 บาท เพียงแต่วา่ มะนาวจะใชข้องตกเกรด 

และเกลือ กบั เบคก้ิงโซดา จะใชจ้ากของท่ีตอ้งถูกกาํจดัท้ิงตามหลกั HACCP ทาํใหไ้ม่มีค่าใชจ่้าย 

ในดา้นวตัถุดิบในการทาํนํ้ายา 

              และตวันํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาวนั้นใส่นํ้ ายาลา้งจานท่ีใช้ปกติเพื่อให้เกิดฟอง

เหมือนนํ้ายาทัว่ไปเท่านั้น แต่หากไม่ใส่ก็ได ้คุณสมบติัยงัคงเดิม 
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4.5 สรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน 

จากการทาํแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงาน

แผนกครัวของโรงแรม จาํนวน 30 คน  เก่ียวกบัการผลิต “นํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” ทาง

คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามลาํดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ , อายุ  โดยใช้ค่าร้อยละและการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

พนักงานแผนกครัวของโรงแรม เก่ียวกบั เก่ียวกบัการผลิต “นํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” 

โดยใชค้่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม และคาํนวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow มีผลดงัน้ี 

การหาค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างแต่ละขอ้ หาไดโ้ดยการเฉล่ียจากค่านํ้ าหนกัของขอ้มูลท่ีได ้

เพราะข้อมูลท่ีได้มีค่านํ้ าหนักต่างกัน จึงต้องใช้สูตรจากการคํานวณทางสถิติ คือ mean x =              

(w1 x1 +w2 x2 +w3 x3 +...+wn xn)/n 

 

4.5.1 ข้อมูลท่ัวไปสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลทัว่ไปสาํหรับผูต้อบแบบสอบถามแสดงดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.7 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

11 

19 

 

36.70 

63.30 

รวม 30 100.00 

อายุ 

     20-25 ปี 

     30-35  ปี 

     40-45  ปี 

     50 ปีขึ้นไป 

 

4 

10 

10 

6 

 

13.33 

33.33 

33.33 

20.00 

รวม 30 100.00 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามดา้นเพศ  เพศหญิง มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.33  และ

เพศชาย ร้อยละ 36.70 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 คน  ดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 30-35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.33  อายุ 40-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 

33.30 ท่ีเหลืออีกไดแ้ก่  อาย ุ50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอาย ุ20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.33  

ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 คน  

 

จากการทาํผลิตภณัฑ ์นํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว ไดมี้การทดสอบประสิทธิภาพ

ของผลิตภณัฑ ์นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว เพื่อทาํการประเมินความพึงพอใจ โดยใชเ้กณฑ์

การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลิตภณัฑ ์นํ้ายาลา้ง

จานขจดัคราบสูตรมะนาว  โดยใชเ้กณฑก์าร ประเมินดงัต่อไปน้ี (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)    

การหาค่าเฉลีย่ (Mean)   

           =  

 

เม่ือ  (เอก็ซ์บาร์) คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

                        คือ ผลบวกของขอ้มูลทุกค่า 

                                   คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สูตรท่ี 1       

 

 

เม่ือ   S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                    คือ ขอ้มูล ( ตวัท่ี 1,2,3...,n) 

                    คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

                  คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
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เกณฑ์การแปรผล 

4.50 – 5.00    มากท่ีสุด  

 3.50 – 4.49    มาก 

 2.50 – 3.49    ปานกลาง  

 1.50 – 2.49    นอ้ย  

 1.00 – 1.49    นอ้ยท่ีสุด 

 

4.5.2 ผลการประเมิน “น้ํายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว” 

  1) ด้านความสวยงามของผลติภัณฑ์ 

     ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจระดบัมาก 

คิดเป็นร้อยละ 20.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.7 

 
 

รูปท่ี 4.10 ดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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2) ด้านกลิน่ของผลติภัณฑ์ 

    ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านกล่ินของผลิตภัณฑ์ พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิด

เป็นร้อยละ 20.00จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.8 

 
รูปท่ี 4.11 ดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

  3) ด้านสามารถทําความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในครัว 

                  ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านสามารถทําความสะอาดอุปกรณ์

เคร่ืองใชภ้ายในครัว พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.00 

มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 17.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 ดา้นสามารถทาํความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในครัว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

80%

20%

ด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

83%

17%

ด้านสามารถทาํความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในครัว

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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4) ด้านการระคายเคืองผิว 

     ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านการระคายเคืองผิว พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.00 มีความพึงพอใจระดับมาก         

คิดเป็นร้อยละ 23.00จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.10 

 
 

รูปท่ี 4.13 ดา้นการระคายเคืองผิว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

5) ด้านความชอบโดยรวม 

       ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความชอบโดยรวม พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.00 มีความพึงพอใจระดับมาก        

คิดเป็นร้อยละ 17.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.11 

 
 

รูปท่ี 4.14 ดา้นความชอบโดยรวม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

77%

23%

ด้านการระคายเคืองผิว

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

83%

17%

ด้านความชอบโดยรวม

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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4.5.3 การประเมินความพงึพอใจผลติภัณฑ์“น้ํายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว” 

 จากการประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์“นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” ดงั

ตารางท่ี 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าความพึงพอใจ  

คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ค่าเฉลีย่ 
𝑋𝑋 �   

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ 

พงึพอใจ 

1.ดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

2.ดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์ 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

3.ดา้นสามารถทาํความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในครัว 4.83 0.37 มากท่ีสุด 

4.ไม่ระคายเคืองผิว 4.77 0.42 มากท่ีสุด 

5.ดา้นความชอบโดยรวม 4.83 0.37 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.8 ความพึงพอใจผลิตภณัฑ์“นํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”  พบว่า

คุณลกัษณะดา้นสามารถทาํความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในครัว มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 

4.83 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑมี์

คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.80 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ด้านกล่ินของ

ผลิตภณัฑ ์มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.80 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไม่ระคาย

เคืองผิว มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.77 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด และดา้น

ความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.83 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล ปัญหาท่ีพบ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

   จากการท่ีคณะผูจ้ ัดทาํได้ปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมคราวน์

พลาซ่า กรุงเทพฯ  ลุมพินี พาร์ค ในแผนกครัว และ Food and Beverage ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 

พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ทาํใหค้ณะผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้

ถึงการปฏิบัติงาน และพบว่า อุปกรณ์ครัวนั้ นมีคราบไขมันมากทําให้ชําระล้างออกไ ด้                             

อย่างยากลําบาก ทําให้ผูจ้ ัดทําได้ทํา “นํ้ ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว” ขึ้ นมาเพื่อให้ล้าง               

อุปกรณ์ครัวไดส้ะอาดยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ ลดค่าใชจ่้ายในดา้นนํ้ ายาลา้งจานของทางโรงแรม 

และนาํวตัถุดิบท่ีตอ้งถูกกาํจดัทิ้งมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 

 5.1.2 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจผลติภัณฑ์ “น้ํายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว”   

  จากผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์“นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว”  

โดยรวมความพึงพอใจในทุกๆด้านนั้ นมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด สรุป  “นํ้ ายาล้างจาน           

ขจดัคราบสูตรมะนาว”  นั้นเป็นประโยชน์สามารถทาํความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในครัว     

ได้อย่างดี แลว้ยงัสามารถลดตน้ทุนโดยการนาํวตัถุดิบท่ีตอ้งกาํจดัทิ้งมาใช้ทาํนํ้ ายาลา้งจาน ขจดั

คราบสูตรมะนาว 
 

 5.1.3 ปัญหาของโครงงาน 

  เน่ืองจากการทาํ “นํ้ ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว” ต้องใช้เวลาฝึกฝนและ

ประสบการณ์ในการทาํคณะผูจ้ดัทาํโครงงานอาจยงัทาํ “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” ไดย้งั

ไม่ดีพอตอ้งใชร้ะยะเวลาฝึกฝน ซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํยงัขาดประสบการณ์การทาํ “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบ

สูตรมะนาว” อาจทาํใหท้าํออกมาไม่ไดม้าตรฐานหรือประสิทธิภาพในการทาํความสะอาดท่ีดีพอ 
 

 5.1.4 การแก้ไขปัญหา 

  ควรฝึกฝนและศึกษาหาขอ้มูลในการทาํ “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” และ

จดจาํส่ิงของวตัถุดิบต่าง ๆ เพื่อมาปรับใชก้บัผลิตภณัฑแ์ละหากไม่เขา้ใจในงานท่ีรับมอบหมายควร

สอบถามจากพนกังานพี่เล้ียงภายในแผนกเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพตรงตามมาตราฐาน

และตอ้งใชร้ะยะเวลาเพื่อฝึกฝนซ่ึงก่อให้เกิดอุปสรรคมากมายระหว่างการฝึกฝนทาํ“นํ้ ายาลา้งจาน
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ขจดัคราบสูตรมะนาว” เพราะคณะผูจ้ดัทาํยงัขาดประสบการณ์ในการทาํ “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบ

สูตรมะนาว” ควรสังเกตและศึกษาระบบต่าง ๆ ภายในแผนกควรระมดัระวงัในการทาํงานเพื่อให้

เกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดฝึ้กปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในตาํแหน่ง Kitchen Trainee 

และ Food and Berverage Trainee ทาํให้ได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริงได้เรียนรู้การทํางาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายรวมทั้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถาน

ประกอบการอย่างเคร่งครัด ไดฝึ้กความอดทนต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในสถานประกอบการ และยงั

ไดรั้บความรู้ในเร่ืองของการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่จากส่ิงของท่ีตอ้งกาํจดัทิ้ง เน่ืองจากคณะผูจ้ดัทาํได้

ฝึกงานในส่วนของแผนกครัว จึงไดมี้การสังเกตพบว่าในกระบวนการผลิตนั้นจะมีวตัถุดิบคงเหลือ

จากสาเหตุต่าง ๆ ทางผูจ้ดัทาํจึงไดเ้กิดความคิดและนําวตัถุดิบคงเหลือมาทาํ “นํ้ ายาลา้งจานขจดั

คราบสูตรมะนาว” เพื่อลดตน้ทุนในดา้นนํ้ายาลา้งจาน 
 

 5.2.1 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานสหกจิ 

  ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษามกัจะพบปัญหาในเร่ืองของอุบติัเหตุจากการทาํงาน 

เช่น การเกิดบาดแผลจากการหัน่ของการถูกของมีคมบาดเป็นตน้ 
  

5.2.2 ข้อเสนอแนะ 

  ในการปฏิบติังานในส่วนงานของแผนกครัว ค่อนข้างท่ีจะต้องใช้เทคนิคมาก 

ดงันั้นควรมีการเตรียมตวัและฝึกหัดเทคนิคการทาํงาน ในการทาํงานมีการใช้คาํศพัท์เฉพาะทาง 

และตอ้งมีความอดทนเพราะตอ้งยืนนาน เดินไปมาและมีใจรักในการทาํงานในแผนกครัว การ

ฝึกงานสหกิจศึกษาควรปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถานประกอบการ และปฏิบติังานอย่าง

ระมดัระวงัมีสติโดยไมเ่กิดความประมาทในการทาํงาน 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสอบถาม 

ความพงึพอใจของพนักงานที่มีต่อ “นํ้ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว” 

คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการทาํโครงงานวิจยัให้สําเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์ทางผูจ้ดัทาํใคร่ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม ดว้ยขอ้มูลตามความ

จริง (ขอ้มูลจากแบบสอบถามนั้นจะถูกเก็บเป็นความลบัเพื่อใช้ประโยชน์ในงานวิจยัน้ีเท่านั้ น) 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

1. เพศ  

    1.  ชาย      2.  หญิง 

2. อาย ุ

    1. 20-25  ปี      2. 30-35 ปี 

    3. 40-45 ปี     4. 50 ปีขึ้นไป 

ส่วนท่ี 2 ความพงึพอใจของพนักงานแผนกครัวโรงแรม ท่ีมีต่อ “น้ํายาล้างจานขจัดคราบสูตร

มะนาว” 

คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “ระดบัความพึงพอใจ” 

 ความคิดเห็นเพิม่เติม 

.............................................................................................................................................................  

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยท่ีสุด 

(1) 

1. ดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ ์      

2. ดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์      

3. ดา้นสามารถทาํความสะอาด

อุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในครัว 

     

4. ไม่ระคายเคืองผิว      

5. ความชอบโดยรวม      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผู้จัดทําคนท่ี1 นายภูธเรศ ตันธเนศ 

งานหลงับา้น 

-หัน่ผกั หัน่ของ หรือเตรียมอาหารแลว้เก็บเตรียมไวใ้หพ้วกพีพ่นกังานไวท้าํอาหารออกไลน์บุฟเฟ่ต ์

 
 

-หัน่ และเรียงเบค่อน ไวใ้ชอ้บ ซ่ึงใชทุ้กวนั 

 
 

-ตั้งนํ้าซุปกบักรองนํ้าซุปก๋วยเต๋ียวกบัซุปมิโซะ ทุกวนั ไวอ้อกไลน์บุฟเฟ่ตต์อนเชา้ 

 

 



 
 

-เก็บอาหารท่ีเหลือจากไลน์บุฟเฟ่ต ์เขา้กล่องพลาสติก (จะเก็บไดแ้ค่บางชนิดเพราะบาง

ชนิดเสียงายจึงเก็บไม่ได)้ 

 
 

- ไปขนของท่ีจะใชใ้นแต่ละวนั ขึ้นมาในท่ีพกัวตัถุดิบดา้นบนครัวท่ีทาํงาน 
 

 
 

- เวลาเก็บพวกเน้ือสัตวท่ี์ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ใหน้าํไป Vaccuum (คือการซีลถุงสุญญากาศ) 

 



 
 

งานหนา้บา้น 

จดัไลน์บุฟเฟ่ต ์

-โดยการท่ีเอาวตัถุดิบ อาหารมาเรียงในตาํแหน่งไลน์บุฟเฟ่ต ์

 
 

เก็บไลน์บุฟเฟต ์

-โดยการท่ีเก็บวตัถุดิบ อาหารท่ีเหลือไปจดัการทิ้งท่ีหลงับา้น หากอนัไหนใชต่้อไดใ้หเ้ก็บ

เอาไว ้  

 
 

ทาํอาหารใหลู้กคา้ 

 -จะเป็นการประจาํการอยูท่ี่ตาํแหน่งท่ีทาํสปาเก็ตต้ี คอยทาํสปาเก็ตต้ีตามสั่งใหลู้กคา้ 

 



 
 

-ยา่งวตัถุดิบท่ีอยูใ่นไลน์บุฟเฟ่ตใ์หลู้กคา้ 

 
งานรอบเย็น-คํ่า 

-ช่วยพี่พนกังานขาย A la carte (ขายอาหารใหแ้ก่แขกท่ีสั่งจาก Room Service ลูกคา้ท่ีสั่ง

จากหอ้งพกั หรือลูกคา้ท่ีสั่งอาหารจานเด่ียว) (เป็นงานเบาแรงใหพ้ี่พนกังาน) 

-เตรียมวตัถุดิบใหก้บัพี่พนกังานน่ึงฟักทองแลว้นาํมาขูดเน้ือทาํซุปฟักทอง 

 
 

-ทอดเฟรนชฟ์ราย หรือของทอดอ่ืน ๆ 

 

 
 



 
 

-ตกแต่งจานใหส้วยงาม 

 
 

 
 

ผู้จัดทําคนท่ี2 นายณฐพงศ์ สิริจรรยาธรรม 

งานหลงับา้น 

-เช็ดจาน ชาม เคร่ืองใชส้าํหรับแขกหรือท่ีแผนกครัวตอ้งใช ้

 
 

 

 

 



 
 

-เช็ด Place Map (ท่ีรองจานของลูกคา้) สาํหรับใชว้นัต่อไป 

 
 

-ขนผา้ จาน ชาม เคร่ืองใชไ้ปประจาํการดา้นนอก 

 
 

งานหนา้บา้น 

-ยนืประจาํตาํแหน่ง เพื่อรอนาํอาหารไปเสิร์ฟ 

 

 
 

 

 

 



 
 

-จดัผา้ ชอ้น ส้อม ใหก้บัทุกโต๊ะก่อนลูกคา้มา 

 
 

-ดูความเรียบร้อยในการจดัจาน ชาม ชอ้น ส้อม ผา้ปูวา่ถูกแบบหรือไม่ 

 
 

-ดูแลเร่ืองเสิร์ฟใหก้บัลูกคา้วา่ตอ้งการอะไรไหม หรือจดัเก็บจานออกไม่ใหโ้ต๊ะลูกคา้มีจาน

กองเยอะเกินไป (แต่ในภาพถ่ายไดแ้ค่น้ี เพราะจะเป็นการเสียมารยาทต่อลูกคา้) 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ฉลากนํ้ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํ้ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว 

สรรพคุณ : กาํจัดคราบมัน และส่ิงสกปรก 

วิธีใช้ : นําไปล้างจาน หรือเคร่ืองใช้ได้โดยตรง 

ข้อควรระวัง : เกบ็ไว้ในที่เย็นเพีอ่ยืดอายุการใช้งาน 

ส่วนผสม : มะนาว                    340 มิลลลิตร 

                   เกลือ                       140 กรัม 

                   เบรคกิง้โซดา          140 กรัม 

                  นํา้ยาล้างจานทั่วไป  4-5 หยด 

อายุการใช้งาน   1  เดือน หมดอายุ  31 พฤศจิกายน 2562 

ปริมาณ  400 มิลลลิตร 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลติภัณท์นํ้ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพนักงานท่ีปรึกษาท่ีมีต่อ น้ํายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว 

 

นกัศึกษา        พี่สรายทุธ คิดอยา่งไรกบันํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาวท่ีกลุ่มผม 

ทาํขึ้นครับ 

พนกังานท่ีปรึกษา     พี่คิดวา่นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว ดีนะ พี่ชอบท่ีเราเอามะนาวท่ี 

เหลือใชม้าทาํเป็นนํ้ายาขจดัคราบ 

นกัศึกษา                   พี่สรายทุธคิดวา่ผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มผมทาํขึ้นมาสามารถทดแทนนํ้ายาลา้ง  

จานขจดัคราบของเก่าท่ีโรงแรมใช ้ไดห้รือไม่ครับ 

พนกังานท่ีปรึกษา    พี่คิดวา่ถา้นาํมาใชแ้ทนนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบในส่วนของโรงแรม มนัจะ 

 ทาํให้ทางโรงแรมลดตน้ทุนการซ้ือนํ้ ายามาใช้ และใชน้ํ้ ายาลา้งจานขจดั

คราบสูตรมะนาว ท่ีพวกเราคิดคน้ขึ้นมาแทน 

นกัศึกษา     พี่สรายทุธมีความพึงพอใจเก่ียวกบันํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาวน้ี 

มากนอ้ยขนาดไหนครับ 

พนกังานท่ีปรึกษา      พึงพอใจพอสมควรนะเป็นของท่ีโรงแรมสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและ  

ช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบ 

 

  จากบทสัมภาษณ์ของพนักงานท่ีปรึกษารู้สึกพึงพอใจต่อ นํ้ ายาล้างจานขจัดคราบสูตร

มะนาว ของคณะผูจ้ดัทาํ โดยเฉพาะมนัใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและช่วยลดตน้ทุน 

 

 

…………………………………………. 

         (คุณสรายทุธ รัตตะนะโรจน์) 

      พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

จ า ก ก า ร ท่ี ไ ด้ เ ข้ า รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น

โครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 

กรุงเทพฯ ลมุพินี พาร์ค คณะผูจ้ดัทาํมีความสนใจท่ี

จะนาํวตัถุดิบเหลือใช ้มารีไซเคิลเป็น “นํ้ายาลา้งจาน

ขจัดคราบสูตรมะนาว” โดยวัตถุดิบเหลือใช้นั้น

นํามาจากการกําจัดวัตถุดิบของโรงแรมโดยใช้

ระบบ HACCP  คือ การวิเคราะห์จุดวิกฤตท่ีต้อง

ควบคุมของวตัถุดิบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี

โรงแรมกําหนดไว ้แต่ว่าวตัถุดิบจากท่ีผูจ้ ัดทาํได้

เลือกใช้นั้ นยงัไม่หมดอายุแต่เพียงว่าจําเป็นต้อง

กาํจดัทิ้งจึงนาํมาใช้ทาํนํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตร

มะนาว ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เ พ่ือทําความสะอาด

อุปกรณ์ในครัวไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นเน่ืองจาก

อุปกรณ์ท่ีได้ใช้ในครัวจะมีปัญหาเร่ืองของคราบ

ไขมัน ซ่ึงทําให้การชําระล้างความมันออกยาก 

ดงันั้นผูจ้ดัทาํมีความเห็นในการนาํวตัถุดิบท่ีเหลือ

มาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายของ

นํ้ ายาล้างจาน จากการท่ีคณะผู ้จัดทําทดลองทํา 

“นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” เรียบร้อยแลว้ 

และได้นํามาให้พนักงานแผนกครัวทดลองใช้ 

หลงัจากนั้นไดท้าํการสํารวจความพึงพอใจโดยการ

แจกแบบสอบถามให้กับพนักงานแผนกครัวของ

โรงแรม จาํนวน 30 คน  สรุปไดว่้า ความพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ “นํ้ ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว”  

พบว่าคุณลกัษณะในดา้นสามารถทาํความสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในครัว และด้านความชอบ

โดยรวมมีความพึงพอใจเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด 

สรุปได้ว่า “นํ้ ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว”  

สร้างประโยชน์และยงัสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่าย

ให้กบัสถานประกอบการไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง

ไว ้

คําสําคัญ : นํ้ ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว/รี

ไซเคิล/คราวน์ พลาซ่า 

 

Abstract 

      By attending the cooperative education 

project at Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park, the 

authors were interested in utilizing and recycling 

waste materials to make “Lime Dish Washing 

Liquid.”  Waste materials derive from the disposal 

of hotel materials using the HACCP system, which 

is a process of analyzing critical points that must 

control materials to meet the standards set by the 

hotel. However, selected materials were unexpired, 

but required to be disposed of. So, the authors made 

Lime Dish Washing Liquid by using these 

materials. The purpose of this project was to make 

Lime Dish Washing Liquid to clean kitchen 

equipment more efficiently because the equipment 

used in the kitchen have problems of grease stains, 

leading to the difficulties to clean. Therefore, the 

นํ้ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว 

Lime Dishwashing Liquid to Removes Stains 

ณฐพงศ์  สิริจรรยาธรรม, ภธูเรศ  ตันธเนศ 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม.  10160 
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authors initiated to utilize waste materials for their 

benefits and cost reduction. After completely 

making “Lime Dish Washing Liquid,” the authors 

asked the satisfaction of 30 employees at Kitchen 

Department by distributing copies of a 

questionnaire. The survey results showed that they 

were satisfied with “Lime Dish Washing Liquid.” 

Properties to  clean the kitchen appliances had  the 

highest mean on satisfaction and overall preference. 

It could be concluded that “Lime Dish Washing 

Liquid” would be beneficial to clean kitchen 

appliances well and can also reduce the cost of 

dishwashing liquid for hotel as well.  

Keywords: Lime Dish Washing Liquid , Recycling 

, Crowne Plaza  

       

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 โ ร ง แ ร ม ค ร า ว น์  พ ล า ซ่า  ก รุ ง เ ท พ ฯ 

ลุม พินี  พ าร์ค  ตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมืองซ่ึงเป็นย่าน

ธุรกิจ  และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการ

เช่ือมต่อคุณกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น ไม่ไกลจากสถานี

รถไฟฟ้าศาลาแดง และสถานีรถไฟใต้ดินสีลม 

เหมาะแก่การนัดพบดว้ยอาหารรสเลิศท่ีมีให้เลือก

มากมาย และห้องประชุมท่ีทันสมัย และสามารถ

ปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของคุณและเป็นท่ี

นิยมในการจดังานเพ่ือการทาํธุรกิจต่าง ๆ และงาน

เล้ียงในแบบเฉพาะตวัคุณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 

กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ยงัเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ

การดาํเนินธุรกิจ  ต่าง ๆ ในขณะเดียวกนัซ่ึงตั้งอยูไ่ม่

ไกลจากสถานท่ีท่องเ ท่ียวทางวัฒนธรรม และ

ห้างสรรพสินคา้มากมาย ไม่ว่าคุณจะมาทาํงานหรือ

พักผ่อน เราจะทําให้การมาพักของคุณค ร้ัง น้ี

สมบูรณ์แบบท่ีสุด  

ทางโรงแรมคราวน์ พลาซ่า ก รุ ง เ ท พ ฯ 

ลุมพินี  พาร์ค   ไดยึ้ดหลกั HACCP ซ่ึงเป็นหลกัการ

ท่ีใช้ เ พ่ือให้โรงแรมมีคุณภาพทางด้านการคัด

วตัถุดิบเพ่ือความปลอดภยัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ

โดยท่ีทางโรงแรมจะต้องปฏิบัติตามหลักการ 

HACCP อย่าง เคร่งครัดด้วยการกําจัด / ทําลาย

วตัถุดิบท่ียงัไม่หมดอาย ุแต่มีอายกุารใชง้านเกินสาม

เดือน จึงได้นําเกลือ เบคก้ิงโซดา ท่ีจาํเป็นต้องทิ้ง

ตามหลกัHazard Analysis Critical Control Point มา

ใช้ให้ เ กิดประโยชน์  HACCP คือ การวิเคราะห์

อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมเป็นระบบการ

วิเคราะห์อนัตราย และจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการ

ผลิตอาหาร โดยมีการตรวจสอบและคดัวตัถุดิบท่ีไม่

ตรงตามมาตรฐานท่ีกาํหยดไวอ้อกในทุก ๆ 3 เดือน 

ซ่ึงตรงกบัประการท่ี 7 คือ จดัทาํระบบบนัทึก และ

เก็บรักษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต 

และผลิตภัณฑ์อาหาร  แต่ละชนิดไว้เ พ่ือ เ ป็น

หลักฐานให้สามารถสืบค้นได้เม่ือจําเป็น ดังนั้น

คณะผูจ้ ัดทาํจึงมีความสนใจท่ีจะนํามะนาว เกลือ 

และ เบคก้ิงโซดาท่ีเหลือใช ้มาพฒันาเป็น นํ้ ายาลา้ง

จานขจดัคราบสูตรมะนาว  

เน่ืองจากปัญหาคราบไขมันบนอุปกรณ์

เคร่ืองใชใ้นครัวท่ีมีความมนัสูง และมีคราบฝังแน่น

ต่าง ๆ ทาํให้เกิดความยากลาํบากต่อการทาํความ

สะ อ าด  ดัง นั้ น ท าง ผู ้จัด ทํา จึ ง มี ค วาม คิ ด ท่ี ว่ า                   

ทาํอย่างไรให้ขจดัคราบต่าง ๆ บนส่ิงของเคร่ืองใช้

ในครัวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัไดป้ระหยดั

ตน้ทุนให้กบัทางโรงแรมอีกดว้ย 

คณะผูจ้ ัดทาํได้ทดลองทาํนํ้ ายาล้างจาน

โดยท่ีใช้ของเหลือใช้และหาได้ง่ายจากครัว คือ 

มะนาว เ น่ืองจากมะนาวเป็นพืชสมุนไพรท่ีมี

ประโยชน์และสรรพคุณมากมาย โดยเฉพาะสาร 

“AHA : Alpha Hydroxy Acids” ท่ี ช่วยกําจัดคราบ

มนับนเคร่ืองใชใ้นครัว ซ่ึงเคร่ืองใชใ้นครัวนั้น เป็น



 
 

บริเวณท่ีเกิดคราบมนัไดง้่ายท่ีสุด และส่วนใหญ่เป็น

คราบท่ีเกิดจากการทาํอาหาร ไม่ว่าจะเป็นคราบ

นํ้ า มั น ก ร ะ เ ด็ น ต่ า ง  ๆ  ข อ ง วัต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร

ทาํอาหาร คราบมนัทาํความสะอาดยากมาก เพราะ

ลา้งยงัไงก็ยงัคงมนัเหมือนเดิม แต่ทาํความสะอาด

ไดง้่ายขึ้นดว้ยการใชม้ะนาวเป็นตวัช่วย วิธีการก็คือ 

นาํมะนาวมาถูบริเวณท่ีมีคราบมนั เช่น คราบมนับน

เคร่ืองครัวต่าง ๆ  ใช้มะนาวถูลงบนคราบให้ทั่ว 

จากนั้นค่อยนําไปล้างตามปกติ มะนาวจะเป็นตัว

ขจดัคราบนํ้ามนัท่ีติดอยูไ่ดอ้ยา่งหมดจด  แต่เพียงแค่

วตัถุดิบมะนาวเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถท่ีจะ

ทําให้เป็นนํ้ ายาล้างจานท่ีมีประสิทธิภาพในการ

กาํจดัคราบมนัได ้ดงันั้นจึงไดห้าวตัถุดิบอยา่งอ่ืนใน

ห้ อ ง ค รั ว ท่ี มี ป ร ะ สิท ธิภาพ ใ น ก า ร ข จัด ค ร าบ

เช่นเดียวกับมะนาวมาใช้ทาํนํ้ ายาลา้งจานร่วมกับ

มะนาว โดยท่ีมะนาวนั้นได้ใช้ของท่ีเปล่ียนสภาพ

เช่นมะนาวท่ีเปล่ียนเป็นสีเหลืองแลว้ เป็นตน้ ส่วน

เกลือและเบคก้ิงโซดาไดใ้ชข้องท่ีถูกกาํจดัจากหลกั

HACCP 

 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.  เ พ่ือนําวัตถุดิบเหลือใช้จากในครัว

นาํมาใชท้าํนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว 

 2. เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของนํ้ ายาล้าง

จานให้กบัสถานประกอบการ 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. นํ้ ายาล้างจานสามารถทาํความสะอาด

อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของนํ้ ายาล้าง

จานท่ีใชใ้นแผนกครัว 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน 

ส่วนประกอบของนํ้ายาลา้งจานทัว่ไปจะมี

สารเคมีท่ีใชก้นัคือ N70 ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นสารชะลา้ง

และทาํให้เกิดฟอง F24 ทาํหน้าท่ีเป็นสารขจดัคราบ 

และ ผงฟอง ส่วนประกอบอ่ืน ๆท่ีมีร่วมกนัจะเป็น 

เกลือ นํ้ าด่าง และนํ้ าผลไม้ตระกะกูลCitrusเช่น 

มะนาว มะกรูด เป็นตน้  แต่นํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบ

สูตรมะนาวนั้ นเป็นสูตรท่ีใช้วัตถุดิบจากภายใน

ห้องครัวเท่านั้น ไม่มีสารเคมีดงันั้นจึงไม่มี สารN70 

F24 และ ผงฟอง จึงได้เลือกส่วนผสมท่ีหาไดจ้าก

ภายในครัวคือ มะนาว เกลือ และเบคก้ิงโซดา ซ่ึง

เบคก้ิงโซดานั้นมีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อนๆดงันั้นจึงเลือก

มาใชแ้ทนนํ้าด่างได ้สรุปไดต้าม 

ตารางท่ี 1 สูตรนํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว 

นํ้ามะนาว                      340 มิลลิลิตร 

เกลือ                                    140 กรัม 

เบคก้ิงโซดา                          140 กรัม 

นํ้ายาลา้งจานทัว่ไป 4-5 หยด 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าความพึงพอใจ  

คุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ 

ค่าเฉล่ีย 
𝑋𝑋 �  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

1.ดา้นความสวยงาม

ของผลิตภณัฑ ์
4.80 0.40 มากท่ีสุด 

2.ดา้นกล่ินของ

ผลิตภณัฑ ์
4.80 0.40 มากท่ีสุด 

3.ดา้นสามารถทาํความ

สะอาดอุปกรณ์

เคร่ืองใชภ้ายในครัว 

4.83 0.37 มากท่ีสุด 

4.ไม่ระคายเคืองผิว 4.77 0.42 มากท่ีสุด 

5.ดา้นความชอบ

โดยรวม 

4.83 0.37 มากท่ีสุด 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการ ท่ีคณะผู ้จัดทําได้ป ฏิบัติ งาน

โครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 

กรุงเทพฯ  ลุมพินี พาร์ค ในแผนกครัว และ Food 

and Beverage ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 ระยะเวลาทั้งหมด 16 

สัป ด าห์  ทํา ใ ห้ ค ณะ ผู ้จัด ทําไ ด้ เ รี ย น รู้ ถึ ง ก า ร

ปฏิบติังาน และพบว่าอุปกรณ์ครัวนั้นมีคราบไขมนั

มากทาํให้ชาํระล้างออกไดอ้ย่างยากลาํบาก ทาํให้

ผูจ้ดัทาํไดท้าํ “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” 

ขึ้นมาเพ่ือให้ลา้งอุปกรณ์ครัวไดส้ะอาดย่ิงขึ้น โดยมี

เป้าหมายคือ ลดค่าใช้จ่ายในดา้นนํ้ ายาลา้งจานของ

ทางโรงแรม และนาํวตัถุดิบท่ีตอ้งถูกกาํจดัทิ้งมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติังานในส่วนงานของ

แผนกครัว ค่อนขา้งท่ีจะตอ้งใช้เทคนิคมาก ดงันั้น

ควรมีการเตรียมตวัและฝึกหดัเทคนิคการทาํงาน ใน

การทาํงานมีการใช้คาํศพัท์เฉพาะทาง และต้องมี

ความอดทนเพราะตอ้งยืนนาน เดินไปมาและมีใจรัก

ในการทาํงานในแผนกครัว การฝึกงานสหกิจศึกษา

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาน

ประกอบการ และปฏิบติังานอย่างระมดัระวงัมีสติ

โดยไม่เกิดความประมาทในการทาํงาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การท่ีคณะผูจ้ดัทาํ ไดม้าปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษา ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี

พา ร์ค   ตั้ งแต่วัน ท่ี  14 พฤษภาคม ถึง  วัน ท่ี  31 

สิงหาคม 2562 ส่งผลให้คณะผูจ้ ัดทาํได้รับความรู้

และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีค่ามากมายสําหรับ

รายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดีจาก

ความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายได้แก่คุณ 

สรายุทธ รัตตะนะโรจน์ พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดใ้ห้

ค ําแนะนํา ตลอดจนให้ค ําปรึกษาในเร่ืองต่างๆ 

ตลอดช่วงเวลาทาํงาน และขอขอบคุณ อาจารย ์อคัร 

ธนะศิรังกูล อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาใน

เร่ืองการทาํงานและการทาํโครงงานสหกิจศึกษา  

 คณะผู ้จัดทําขอขอบพระคุณผู ้ท่ี มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ

เป็นท่ีปรึกษาในการทํารายงานฉบับน้ีจนเสร็จ

สมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจกบั

ชีวิตของการทาํงานจริงซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํ 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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นํ้ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว 

Lime Dishwashing Liquid to Removes Stains 

ช่ือสถานประกอบการ   โรงแรมคราวน์  พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี  พาร์ค  

นายณฐพงศ์  สิริจรรยาธรรม    5904420005 

นายภูธเรศ  ตันธเนศ  5704420007 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล 

พนักงานท่ีปรึกษา  คุณสรายุทธ รัตตะนะโรจน์ 

 

 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

โครงงานเร่ือง “นํ้ ายาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว”             

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรีไซเคิลของเหลือใชจ้ากครัวมาทาํนํ้ายาลา้งจานขจดั

คราบมนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลโครงงาน 

  จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํได้ปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษา 

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ  ลุมพินีพาร์ค ในแผนกครัว และ 

Food and Beverage ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 30 

สิงหาคม พ.ศ.2562 ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ทาํให้คณะผูจ้ดัทาํได้

เรียนรู้ถึงการปฏิบติังาน และพบว่าอุปกรณ์ครัวนั้นมีคราบไขมันมาก

ทาํให้ชาํระลา้งออกไดอ้ย่างยากลาํบาก ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดท้าํ “นํ้ายาลา้ง

จานขจดัคราบสูตรมะนาว” ขึ้นมาเพ่ือให้ลา้งอุปกรณ์ครัวได้สะอาด

ย่ิงขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ ลดค่าใช้จ่ายในด้านนํ้ ายาล้างจานของทาง

โรงแรม และนาํวตัถุดิบท่ีตอ้งถูกกาํจดัท้ิงมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

จากการท่ีได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา            

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค คณะผูจ้ดัทาํมีความ

สนใจท่ีจะนําวตัถุดิบเหลือใช้ มารีไซเคิลเป็น “นํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบ

สูตรมะนาว” โดยวตัถุดิบเหลือใช้นั้นนํามาจากการกําจัดวตัถุดิบของ

โรงแรมโดยใช้ระบบ HACCP  คือ การวิเคราะห์จุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม

ของวตัถุดิบให้ผา่นตามเกณฑม์าตรฐานท่ีโรงแรมกาํหนดไว ้แต่ว่าวตัถุดิบ

จากท่ีผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกใชน้ั้นยงัไม่หมดอายุแต่เพียงว่าจาํเป็นตอ้งกาํจดัทิ้ง

จึงนาํมาใชท้าํนํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ทําความสะอาดอุปกรณ์ในครัวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้ นเน่ืองจาก

อุปกรณ์ท่ีไดใ้ชใ้นครัวจะมีปัญหาเร่ืองของคราบไขมนั ซ่ึงทาํให้การชาํระ

ลา้งความมนัออกยาก ดงันั้นผูจ้ดัทาํมีความเห็นในการนําวตัถุดิบท่ีเหลือ

มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของนํ้ายาลา้งจาน จากการท่ี

คณะผูจ้ดัทาํทดลองทาํ “นํ้ ายาลา้งจานขจดัคราบสูตรมะนาว” เรียบร้อย

แลว้ และไดน้าํมาให้พนกังานแผนกครัวทดลองใช ้หลงัจากนั้นไดท้าํการ

สาํรวจความพึงพอใจโดยการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังานแผนกครัว

ของโรงแรม จาํนวน 30 คน  สรุปไดว่้า ความพึงพอใจผลิตภณัฑ์ “นํ้ายา

ล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว”  พบว่าคุณลักษณะในด้านสามารถทาํ

ความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในครัว และด้านความชอบโดยรวมมี

ความพึงพอใจเฉลี่ยในระดบัมากท่ีสุด สรุปไดว่้า “นํ้ายาลา้งจานขจดัคราบ

สูตรมะนาว” สร้างประโยชน์และยงัสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายให้กับ

สถานประกอบการไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือนาํวตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัวนาํมาใชท้าํนํ้ ายาลา้งจาน

ขจดัคราบสูตรมะนาว 

 2.  เ พ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของนํ้ ายาล้างจานให้กับสถาน

ประกอบการ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นํ้ ายาลา้งจานสามารถทาํความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้น

ครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของนํ้ายาลา้งจานท่ีใชใ้นแผนกครัว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

บันทึกการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ประวัติผู้จัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติผู้จัดทํา 

 

 

ช่ือ-นามสกุล   : นาย ภูธเรศ ตนัธเนศ  

รหสันกัศึกษา   :  5704420007 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

สาขา   : การโรงแรม 

ท่ีอยู ่   : 30/7 หมู่11 แขวง บางพรม  

เขต ตล่ิงชนั ถนนบางพรม  

ซอยบางพรม19 10170 

 

 

ช่ือ-นามสกุล   :  นาย ณฐพงศ ์สิริจรรยาธรรม 

รหสันกัศึกษา   :  5904420005 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

สาขา   : การโรงแรม 

ท่ีอยู ่   : 13 ซอยทิพยว์ารี ถนนบา้นหมอ้  

แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติผู้จัดทํา 

 

ช่ือ-นามสกุล   : นาย ภูธเรศ ตนัธเนศ  

รหสันกัศึกษา   :  5704420007 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

สาขา   : การโรงแรม 

ท่ีอยู ่   : 30/7 หมู่11 แขวง บางพรม  

เขต ตล่ิงชนั ถนนบางพรม  

ซอยบางพรม19 10170 

 

 

ช่ือ-นามสกุล   :  นาย ณฐพงศ ์สิริจรรยาธรรม 

รหสันกัศึกษา   :  5904420005 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

สาขา   : การโรงแรม 

ท่ีอยู ่   : 13 ซอยทิพยว์ารี ถนนบา้นหมอ้  

แขวงวงับรูพาภิรมย ์เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 
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