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บทคัดย่อ
รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ทาความความ
สะอาดห้องน้ าของโรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ า ริ เวอร์ไซต์ เพื่อดับกลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องน้ า
ไม่ให้มีกลิ่นออกมาภายในห้องรับแขก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลที่ทาให้เกิดอันตรายและเป็ น
ผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กบั ทางโรงแรมในแผนกแม่บา้ น โดยรวมจากการทา
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ผลส ารวจพบว่า การประเมิน ความพึ งพอใจที่มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ลู ก บอลขจัด คราบในโถ
สุขภัณฑ์ จากตารางความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์คิดเป็ น 4.70 ผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบและกลิ่น
ในโถสุขภัณฑ์อยู่ในระดับความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
คาสาคัญ : ลูกบอลขจัดคราบ, โถสุขภัณฑ์, โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ า ริ เวอร์ไซต์

ง
Project Tittle

Toilet Bowl Cleaner - Green Power

Credits

Miss Piyanan Mamaen
Miss Pattanun Yindeetheep
Miss Vorada Apinyansajja

Advisor

Miss Jinjuta Chaisrisa

Degree

Bachelor of Arts

Major

Hotel and Tourism Studies

Academic Year

2018

ABSTRACT
The objectives of this cooperative education report were: 1. reduce the cost of purchasing
cleaning products for bathroom in Ramada Plaza Riverside Hotel; 2. to eliminate odors from hotel
bathroom because they could be smelled in the living room; 3. to produce a product which does not
cause any danger; and 4. provide a new product that is beneficial for House-Keeping department in
the hotel. Twenty questionnaires were distributed to the house-keeping department and evaluated
the quality related to the product from house-keeping department of Ramada Plaza Riverside Hotel.
The evaluation results indicated the satisfaction related to the Toilet Bowl Cleaner - Green
Power displayed in the table of interest in the product shows 4.70. Toilet Bowl Cleaner - Green
Power is in high satisfaction level by the average of 4.46.

Keywords: Toilet Bowl Cleaner, cleaning products, Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam
Riverside
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์ (Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside) เป็ น
โรงแรมที่ให้บริ การทางด้านห้องพักและร้านอาหาร สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจ
เหนือแม่น้ าคดเคี้ยวอันกว้างไกลจรดเส้นขอบฟ้าสี ครามของเมืองกรุ งเทพฯ ตัวโรงแรมอยู่ใจกลาง
เมืองใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนและอยู่ห่างจากสนามบินสุ วรรณภูมิเพียง 40 นาที ภายในโรงแรมยังมี
บริ การด้านห้องพักหลายประเภท Plaza, Premier, Royal, Terrace, Executive, Presidential มีบริ การ
เรื อรับ-ส่งอานวยความสะดวกสาหรับผูเ้ ข้าพักไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน นอกจากนี้
ยังมีบริ การเรื อรับจ้างจากท่าน้ าของโรงแรม ไปยังศูนย์กลางการช้อปปิ้ งและสถานที่ท่องเที่ยวได้
โดยสะดวก โรงแรมตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาใกล้กับศูนย์การค้า แหล่งช้อปปิ้ ง สถานที่สาคัญ ซึ่ง
ห่ างจากเอเชี ยทีคริ เวอร์ ฟร้อน 0.2 กิโลเมตร ไอคอนสยาม 4.5 กิโลเมตร วัด อรุ ณ 1.3 กิโลเมตร
เยาวราช 4.5 กิโลเมตร อีกทั้งใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินเพียง 1.5 กิโลเมตร
ผูจ้ ัด ทาโครงงานได้เข้าปฏิบตั ิ งานต าแหน่งแม่บ้านได้เห็น ประเภทของห้องพัก หลาย ๆ
ประเภทจึงพบคราบบนสุ ขภัณฑ์และกลิ่น ซึ่งเป็ นปัญหาของพนักงานแม่บา้ นในการทาความสะอาด
ที่ยากขึ้น และใช้ระยะเวลาในการทาความสะอาดที่นานขึ้น
จากปั ญหาข้างต้นที่กล่าวมาทางคณะผู จ้ ดั ทาได้มีแนวคิดที่จะนาผิวมะกรู ดมาสกัด น้ ามัน
หอมระเหย เพราะตัวผิ วมะกรู ด นั้นจะมีน้ ามันหอมระเหย ทาให้มีก ลิ่น ที่หอมสดชื่ น เพราะเป็ น
สมุนไพรคู่ครัวไทยมาอย่างยาวนาน และนิยมใช้เป็ นส่วนผสมในเครื่ องแกงที่จาเป็ นอย่างขาดไม่ได้
เลย นอกจากมะกรู ด จะใช้เป็ นเครื่ องประกอบในอาหารต่าง ๆ แล้ว ก็ยงั มีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
อีกมากมาย สามารถดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ าการดับกลิ่นด้วยผิวมะกรู ด เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่
ทาได้ง่าย มะกรู ดจะช่วยดับกลิ่นเหม็นของปัสสาวะได้เป็ นอย่างดี เพื่อให้ความสะดวก ประหยัดเวลา
ในการทาความสะอาดห้องพักภายในแผนกแม่บา้ น ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้นาผิวมะกรู ดมาต่อยอด
เพื่อให้ เกิ ด เป็ นผลิ ตภัณฑ์ข จัดคราบในโถสุ ขภัณ ฑ์ที่ช่ว ยแก้ไขปั ญหาดับกลิ่น ไม่พึงประสงค์ใน
ห้องพักที่กล่าวไปข้างต้น และช่วยในการประหยัดต้นทุนของน้ ายาทาความสะอาดห้องน้ าของทาง
โรงแรม
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อลดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดห้องน้ าของโรงแรม
1.2.2 เพื่อดับกลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องน้ าไม่ให้มีกลิ่นออกมาภายในห้องพักแขก
1.2.3 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลที่ทาให้เกิดอันตรายและเป็ นผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่
สามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ทางโรงแรมในแผนกแม่บา้ น
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านสถานที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานเล่มนี้คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจาก
บริ เวณแผนกแม่บา้ น (Housekeeping) บริ เวณห้องพักแขกชั้น 4 ถึง ชั้น 16
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลการท าโครงงานเล่มนี้ ค ณะผูจ้ ัด ทาได้ด าเนิ น การ
ระหว่าง วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัว อย่างในการจัดทาโครงงานเล่มนี้คณะผูจ้ ัดทาได้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานที่ทางานจานวน 20 คน ภายในบนชั้นห้องพักแขกประกอบด้วย
- ตาแหน่งหัวหน้าแม่บา้ น จานวน 7 คน
- ตาแหน่งแม่บา้ น จานวน 13 คน
1.3.4 ขอบเขตด้านเนื้อหาและการค้นคว้าข้อมูล
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการทาลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์ก ลิ่น
มะกรู ด และศึ ก ษาวิ ธีข้ นั ตอนการทาต่างๆจากจากสื่ อออนไลน์ และสื บค้น จากหนังสื อรวมถึ ง
บทความที่เกี่ยวข้อง
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 โรงแรมสามารถลดต้นทุนการจัดซื้อน้ ายาทาความสะอาดห้องน้ า
1.4.2 ลูกค้าที่เข้าพักไม่ได้รับการรบกวนจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องน้ า
1.4.3 โรงแรมสามารถลดปริ มาณการใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดห้องน้ าและ
ได้นามะกรู ดมาสกัดกลิ่นมาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถแก้ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์และ
สามารถสร้างรายได้ในอนาคต
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร / และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทาโครงงานโดยการสร้างผลิตภัณฑ์จากผิวมะกรู ดในครั้งนี้ เพื่อเสนอแนวคิดใหม่ใน
การทาลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์ (Toilet Bowl Cleaner Green Power) เพื่อให้ได้ใช้เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ท างโรงแรมและสามารถเป็ นประโยชน์ แ ก่ บุ ค คลที่ มี ค วามสนใจในด้า นการท า
ผลิตภัณฑ์ คณะผูจ้ ดั ทาได้คิดทบทวนทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร บทความ โดยมีการ
นาเสนอเป็ นลาดับดังนี้
2.1 มะกรู ด
2.2 น้ ามันหอมระเหย
2.3 กรดซิตริ ค
2.4 เบกกิ้งโซดา
2.5 ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดสุ ขภัณฑ์
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มะกรู ด
เป็ นพืชตระกูลส้ม และมะนาว (Citrus family) ที่เป็ นพืชพื้นเมืองในแถบประเทศเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยจัดเป็ นไม้ผล และพืชผักสมุนไพรที่นิยมปลูกไว้ตามบ้านและสวน เพื่อใช้
สาหรับประกอบอาหาร เนื่องจาก ใบ และผล มีน้ ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมช่วยในการดับกลิ่น
คาว และเพิ่ม รสให้แก่ อาหารได้เป็ นอย่างดี รวมถึ งมีองค์ประกอบของสารสาคัญหลายชนิ ดที่ มี
คุณสมบัติทางยา และคุณสมบัติทางด้านความสวยความงาม
ต้นมะกรู ด เป็ นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เนื้ อไม้เป็ นเนื้ อแข็ง เปลือกเรี ยบมีสีน้ าตาลอ่อน ลาต้น
แตกกิ่งก้านจานวนมากตั้งแต่ระดับล่างของลาต้นทาให้มีลกั ษณะเป็ นพุ่ม ตามลาต้น และกิ่งมีหนาม
แหลมยาวใบมะกรู ด เป็ นใบประกอบ ออกเป็ นใบเดี่ยว มีกา้ นใบแผ่ออกเป็ นครี บคล้ายแผ่นใบ ใบมี
ลัก ษณะหนา เรี ย บ มี ผิวมัน สี เขี ย ว และเขี ย วเข้มตามอายุของใบ ขนาดใบกว้างประมาณ 2.5-5
เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร ใบมีกลิ่นหอมเพราะมีต่อมน้ ามันอยู่ ดอกมะกรู ดออกเป็ น
ช่อมีสีขาว แทงออกบริ เวณส่ วนยอดหรื อตามซอกใบ แต่ละช่อมีดอกประมาณ 1-5 ดอก กลีบดอกมี
สี ขาวครี ม 5 กลีบ มีขนปกคลุม ภายในดอกมีเกสรมีสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอมเล็กน้อย และเมื่อแก่จะ
ร่ วงง่าย ผลมะกรู ดหรื อลูกมะกรู ดมีลกั ษณะค่อนข้างกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 เซนติเมตร ผล
คล้ายผลส้มซ่ ามีขนาดใหญ่กว่าลูกมะนาวเล็กน้อย ลักษณะของผลมีรูปร่ างแตกต่างกันไปแล้วแต่
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พันธุ์ เปลือกผลค่อนข้างหนาผิวเปลือกมีสีเขียวเข้ม ผิวขรุ ขระเป็ นลูกคลื่นหรื อเป็ นปุ่ มนูน ภายใน
เปลือกมีต่อมน้ ามันหอมระเหยเป็ นจานวนมาก มีจุกที่หวั และท้ายของผล เมื่อสุ กผลจะเปลี่ยนเป็ นสี
เหลือง

รู ปที่ 2.1 ต้นมะกรู ด
ทีม่ า : https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_86041

2.1.1 ประเภทของมะกรู ด
1. มะกรู ดหวาน เป็ นมะกรู ดสายพันธุ์หนึ่ง มีลกั ษณะทางพฤกษศาสตร์ เหมือนกับ
ต้นมะกรู ดทัว่ ไปเกือบทุกอย่าง ยกเว้น ใบนิ่ม ผิวใบเรี ยบ ผลใหญ่กว่ามะกรู ดเปรี้ ยว เนื้ อในกลีบเป็ น
สี เหลื องเข้ม มีรสหวานหอม คล้า ยส้มตราหรื อส้มเช้ง ใช้รับประทานเป็ นผลไม้ ไม่นิยมใช้ปรุ ง
อาหาร ซึ่ งเกิดจากการนาเอาเมล็ดของมะกรู ดธรรมดาไปเพาะ แล้วนาต้นกล้าไปปลูกเลี้ยงจนติดผล
ขนาดใหญ่ผลดกทั้งต้น และที่แปลกกว่ามะกรู ดทัว่ ไปคือ เมื่อผ่าผลแก่จดั เนื้ อในจะเป็ นสี เหลืองเข้ม
บีบและคั้นเอาน้ าให้น้ าเยอะรสชาติหวานหอมปนเปรี้ ยวเล็กน้อย รับประทานอร่ อยเหมือนน้ าของ
ส้มเช้งทุกอย่าง จึงตอนกิ่งไปปลูกทดสอบพันธุ์หลายวิธี ปรากฏว่าทุกอย่างยังคงที่โดยเฉพาะรสชาติ
ของน้ าและเนื้ อใน เชื่ อว่าเป็ นมะกรู ดกลายพันธุ์แบบถาวรแล้ว จึงตั้งชื่ อว่า “มะกรู ดหวาน” ได้รับ
ความนิยมปลูกอย่างกว้างขวางมาแต่โบราณในแถบ จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี และจังหวัดในภาค
กลางบางพื้นที่ ดอกออกเป็ นช่อตามซอกใบ แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจานวนมาก ดอกเป็ นสี
ขาว มีกลิ่นหอม “ผล” รู ปทรงกลมหรื อรี เล็กน้อย ผลมีขนาดใหญ่กว่าผลมะกรู ดบ้านหรื อมะกรู ด
ทัว่ ไปอย่างชัดเจน หัวผลเป็ นจุกคล้ายผลส้มหัวจุกจีน เปลือกผลขรุ ขระเหมือน ผลมะกรู ดทัว่ ไป ผล
อ่อนเป็ นสี เขียว เมื่อสุ กหรื อแก่จดั เป็ นสี เหลือง เนื้ อในฉ่ าน้ าและให้น้ าเยอะ เนื้ อสุ กเป็ นสี เหลืองเข้ม
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รสชาติของเนื้อในหวานหอมรับประทานอร่ อยมาก ติดผลเป็ นพวง 5–7 ผล ภายในมีเมล็ด ติดผลดก
ตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสี ยบยอด

รู ปที่ 2.2 มะกรู ดหวาน
ทีม่ า : https://farmerspace.co/
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2. มะกรู ดเปรี้ ยว ด้านในผลประกอบด้วยเนื้ อฉ่ าน้ า มีเมล็ดแทรกบริ เวณกลางผล 5-10
เมล็ด เนื้ อผลมีรสเปรี้ ยวปนขมเล็กน้อย มะกรู ดเปรี้ ยวถูกนาไปใช้สาหรับเตรี ยมเป็ นเครื่ องดื่ม และ
สาหรับปรุ งอาหารเพื่อให้มีรสเปรี้ ยว อีกทั้งมะกรู ดเปรี้ ยวยังมีสมบัติในการช่วยบารุ งหนังศีรษะ และ
กระตุน้ การงอกของรากผม ช่วยขจัดรังแคที่มีสาเหตุมาจากเชื้ อจุลินทรี ย ์ แก้คนั ศีรษะ และช่วยหล่อ
ลื่นผมทาให้ผมดกดาเป็ นเงางาม รากผมแข็งแรง ไม่หลุดร่ วงง่าย ส่ วนน้ ามะกรู ดมีสมบัติเป็ นกรด
ตามธรรมชาติเหมาะสาหรับหนังศีรษะไม่ทาให้เกิดการระคายเคือง ช่วยในการทาความสะอาดเส้น
ผม และหนังศีรษะ และช่วยในการชาระล้างคราบสบู่และแชมพู ดังนั้น จึงนิยมนามะกรู ดไปใช้เป็ น
ส่ วนผสมสาหรับการเตรี ยมผลิตภัณฑ์แชมพูผสมมะกรู ด

รู ปที่ 2.3 มะกรู ดเปรี้ ยว
ทีม่ า : https://puechkaset.com

7
2.2 นา้ มันหอมระเหย
น้ ามันหอมระเหย หมายถึ ง เป็ นสารอินทรี ยท์ ี่พืชผลิ ตขึ้ นตามธรรมชาติเก็บไว้ตามส่ วน
ต่า งๆ เช่ น กลี บ ดอก ผิวของผล เกสร ราก เปลื อกของล าต้น หรื อยางที่ออกมาจากเปลื อก มี
องค์ประกอบทางเคมีที่สลับซับซ้อนและแตกต่างกันนับสิ บร้อยชนิด น้ ามันมีลกั ษณะเป็ นของเหลว
ไม่เหนี ยวเหนอะหนะเหมือนน้ ามันพืช มีกลิ่นหอมระเหยง่ายเวลาที่ได้รับความร้อน อนุภาคเล็กๆ
ของน้ ามันหอมระเหยจะระเหยออกมาเป็ นไอทาให้เราได้กลิ่ นหอม กลิ่ นของน้ ามันหอมระเหยใน
ส่ วนของดอกไม้มีบทบาทสาคัญในการช่วยดึงดูดแมลงมาผสมเกสรปกป้ องการรุ กรานจากศัตรู และ
รักษาความชุ่มชื้นแก่พืชสาหรับประโยชน์ต่อมนุษย์ น้ ามันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้ อโรค
บรรเทาอาการอักเสบ หรื อลดบวม คลายเครี ยด หรื อกระตุน้ ให้สดชื่น ทั้งขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบทาง
เคมีของน้ ามันหอมระเหยแต่ละชนิด
น้ ามันหอมระเหยมีผลต่อร่ างกายต่าง ๆ มากมาย แตกต่างกันตามแต่ละชนิด ดังนี้
- มีผลกระตุน้ การไหลเวียนของระบบเลือด ช่วยให้ร่างกายสามารถขจัดของเสี ยได้
มากขึ้น
- ช่วยเสริ มภูมิตา้ นทานร่ างกายและชะลอการเหี่ยวย่นของผิว
- มีผลต่อระบบการทางานของน้ าเหลืองเม็ดเลือดขาวที่ขจัดเชื้ อโรคที่เข้าสู่ ร่างการ
ช่วยรักษาอาการอักเสบ
- ช่ วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย และกระตุน้ การทางานของ
กล้ามเนื้อ
- มีผลต่อระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อในระบบย่อยอาหาร ช่วยขับลม ลดแก๊ส
- มี ผ ลต่ อระบบประสาท กระตุ ้นความจา อารมณ์ ช่ วยผ่อ นคลายหรื อ กระตุ ้น
ความรู้สึก
- มีผลต่อระบบสื บพันธ์ ฮอร์โมนเพศ เช่นรักษาสมดุลของรอบเดือน
- มีผลต่อโครงสร้างร่ างกาย รักษาแผล สร้างเซลล์ใหม่
- มี ผลต่อการรั กษาผิว ลดเลื อนรอยแผลเป็ นหรื อใช้สมานแผลเพื่อป้ องกันรอย
แผลเป็ น
- ต้านอนุมูลอิสระ สาเหตุริ้วรอย จุดด่างดา
- ช่วยทาให้นอนหลับดีข้ ึน
- ลดผิวแห้งแตก
- ลดอาการนอนไม่หลับ
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2.2.1 ประเภทการกลัน่ ของน้ามันหอมระเหย
1. การกลัน่ โดยใช้น้ า (Steam Distillation) การกลัน่ น้ ามันหอมระเหยด้วยวิธีการ
กลัน่ ด้วยไอน้ า หรื อ Steam Distillation เป็ นวิธีที่นิยมมากที่สุดและใช้ในการกลัน่ น้ ามันหอมระเหย
เกือบทั้งหมดที่มีการผลิตขึ้น วิธีการกลัน่ จะเป็ นการผ่านไอน้ าจากเครื่ องกาเนิดไอน้ าเข้าไปในหม้อ
ควบคุ ม ความดันที่ บ รรจุ วตั ถุ ดิบของพืชที่ นามากลั่นน้ า มันหอมระเหย เมื่อความร้ อนจากไอน้ า
กระทบกับวัตถุ ดิบ ไอน้ าก็จะนาพาน้ ามันหอมระเหยที่อยู่ในพืชชนิ ดนั้น ออกมาผ่านท่อเกลี ยวที่
หล่ อเลี้ ย งด้วยน้ า เย็นเพื่ อให้ เกิ ดการลดอุ ณหภู มิ และควบแน่ นกลายเป็ นของเหลว หลัง จากนั้น
ของเหลวจากการควบแน่ นที่ได้ก็จะไหลผ่านท่อควบแน่ นเข้าสู่ หลอดแก้ว ได้น้ ามันหอมระเหยที่
แยกชั้นออกจากน้ า แล้วจึงนาน้ ามันหอมระเหย (Pure Essential Oil) และน้ าสกัดน้ ามันหอมระเหย
(Floral Water หรื อ Hydrosol) ที่ได้ เก็บใส่ ภาชนะเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
วิธีการกลัน่ น้ ามันหอมระเหยด้วยไอน้ านี้ มีขอ้ ดีคือ การกลัน่ และอุปกรณ์ไม่ยุง่ ยาก
ซับซ้อน สามารถใช้ได้กบั พืชแทบทุกชนิด และน้ ามันหอมระเหยที่ได้มีคุณภาพดี มีความบริ สุทธิ์
100% หรื อแม้แต่ สารสาคัญบางชนิ ดในน้ ามันหอมระเหยบางชนิ ด จริ ง ๆ แล้วไม่ได้มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ แต่จะเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการกลัน่ ด้วยไอน้ า เช่น สาร Chamazulene ซึ่ งเป็ นสารมีสีน้ า
เงินที่เป็ นสารสาคัญในน้ ามันหอมระเหย German Chamomile โดยปกติจะไม่ได้มีอยูต่ ามธรรมชาติ
แต่จะเกิ ดขึ้นในกระบวนการกลัน่ น้ ามันหอมระเหยด้วยไอน้ าเท่านั้น น้ ามันหอมที่ได้จากการสกัด
ด้วยวิธีการกลัน่ ด้วยไอน้ า จะถูกเรี ยกว่า "น้ ามันหอมระเหย" หรื อ "Pure Essential Oil

รู ปที่ 2.4 การกลัน่ โดยใช้น้ า
ทีม่ า : https://www.botanicessence.com/essential-oil/home/knowledge.jsp
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2. การสกัดด้วยวิธีการบีบเย็น (Expression หรื อ Cold Pressed ) การน้ ามันหอม
ระเหยหรื อน้ ามันหอมด้วยวิธี Cold Pressed หรื อ Mechanically Pressed เกือบทั้งหมดใช้ในการสกัด
น้ ามันหอมระเหยจากผิวของพืชตระกูลส้ม เช่นส้ม มะนาว เลมอน มะกรู ด เบอร์ กามอท แมนดาริ น
วิธีการสกัดคือการนาผิวของผลจากพืชแต่ละชนิดมาใส่ ในหม้อขนาดใหญ่ แล้วกดด้วยแท่นไฮดรอ
ลิกโดยใช้แรงกดสู ง เมื่อแท่นไฮดรอลิกบีบลงบนวัตถุดิบ ทาให้เซลล์ผิวของพืชเกิดการแตกตัวให้
น้ ามันออกมาลงในภาชนะที่รองรับเอาไว้ วิธีการใช้ไฮดรอลิกแบบนี้ มีขอ้ ดีคือไม่มีความร้อนเกิดขึ้น
ในกระบวนการบีบ ซึ่ งแตกต่างกับการใช้การบีบแบบเครื่ องบีบเกลียวหมุน ซึ่ งจะทาให้เกิ ดความ
ร้อนและอาจทาลายคุณภาพของน้ ามันที่สกัดได้ จริ ง ๆ แล้วน้ ามันสกัดด้วยวิธีน้ ี จะไม่เรี ยกว่าน้ ามัน
หอมระเหย เพราะว่าน้ ามันที่ ได้จากการสกัด จะมีสารประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ ละลายในน้ ามันหรื อ
ระเหยไม่ได้อยู่ด้วย หากเรี ยกให้ถูกต้องตามหลักสากลแล้ว น้ ามันสกัดจากพืชทุกชนิ ดด้วยวิธีน้ ี
จะต้องเรี ยกว่า "Essence" ไม่ใช่ "Essential Oil" สาหรับวัตถุดิบบางชนิด อย่างเช่นเบอร์ กามอทเมื่อ
มีการสกัดน้ ามันหอมออกมาแล้ว น้ ามันหอมที่ได้อาจมีสารบางชนิดที่ไม่ตอ้ งการเจือปนอยูด่ ว้ ยเช่น
สารbergaptene ซึ่ งเป็ นสารที่อยูใ่ นกลุ่ม Furanocoumarins ที่มีอยูป่ ระมาณ 1-4% ในน้ ามันสกัดจาก
เบอร์กามอท สารในกลุ่มนี้เป็ นตัวเร่ งให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวเมื่อสัมผัสกับแสงแดด จึงทาให้
น้ ามันหอมระเหยหลาย ๆ ชนิดที่มีสารในกลุ่มนี้เป็ นส่ วนประกอบ ถูกแนะนาให้ระมัดระวังโดยต้อง
หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดเป็ นเวลา 3-5 ชัว่ โมงหลังจากการใช้ หรื อใช้ในเวลากลางคืนเท่านั้น จึงทา
ให้มีการนาน้ ามันหอมระเหยเบอร์ กามอทไปผ่านกระบวนการกลัน่ ด้วยไอน้ าซ้ า เพื่อดึงเอาเฉพาะ
น้ ามันหอมระเหยออกจากน้ ามันสกัด ทาให้ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการนี้ สามารถเรี ยกได้วา่ เป็ น
น้ ามันหอมระเหยเบอร์ กามอท หรื ออีกชื่อหนึ่งที่เรี ยกคือ Bergamot FCF ( FuranoCoumarins Free )

รู ปที่ 2.5 สกัดด้วยวิธีบีบเย็น
ทีม่ า : https://www.botanicessence.com/essential-oil/home/knowledge.jsp
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3. การสกัดโดยใช้ตวั ทาละลาย (Solvent Extraction) วัตถุดิบจากพืชหรื อดอกไม้
หลายๆชนิดไม่สามารถสกัดด้วยวิธีการกลัน่ ด้วยไอน้ าได้เนื่องจากหลากหลายเหตุผลเช่น สารสาคัญ
อาจถูกทาลายเพื่อถูกความร้ อนทาให้สูญเสี ยกลิ่นหอมอันเป็ นเอกลักษณ์ของวัตถุดิบหรื อเมื่อกลัน่
ด้วยไอน้ าแล้วคุ ณสมบัติของน้ ามันหอมระเหยที่ได้มีกลิ่ นหอมที่ ไม่ติดทนนาน หรื อมีกลิ่ นหอม
เพี้ ย นไปจากกลิ่ น ที่ สู ด ดมจากวัต ถุ ดิ บ จริ ง ๆ จึ ง ท าให้ ต้อ งมี ก ระบวนการสกัด น้ า มัน หอมอี ก
กระบวนการหนึ่ งเข้ามาเกี่ ยวข้องคือการสกัดน้ ามันหอมด้วยวิธีการใช้ตวั ทาละลาย หรื อ Solvent
Extraction วัตถุดิบจากพืชและดอกไม้ที่นิยมใช้กระบวนการนี้ ในการสกัดสารหอมคือ มะลิ กุหลาบ
ซ่อนกลิ่น ดอกบัว เป็ นต้น
กระบวนการสกัดเริ่ ม จากการนาวัตถุ ดิบ ไว้ใ นหม้อความดัน ขนาดใหญ่ ที่ เป็ น
ระบบปิ ด โดยวัตถุ ดิบจะถูกผสมด้วยสารที่ใช้เป็ นตัวทาละลายที่เป็ น organic solvent เช่ น
acetone, benzene หรื อ hexane โดยที่ตวั ทาละลายจะดึงเอาสารทุกชนิดที่สามารถเข้ากันได้กบั ตัว
ทาละลายออกมาจากวัตถุ ดิบพื ช ไม่ว่า จะเป็ น แวกซ์ สี รวมถึ งสารหอมที่ ต้องการด้วย สิ่ ง ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการนี้เรี ยกว่า "Extract" และจะถูกกลัน่ กรองแยกออกจากวัตถุดิบเข้าสู่ อีกหม้อ
กลัน่ หนึ่งโดยการเพิ่มความร้อนและความดันในปริ มาณน้อยที่เพียงพอจะให้สารละลายที่มีท้ งั ตัว
ทาละลาย แวกซ์ สี และกลิ่ นหอมนี้ ระเหยออกมาสู่ อีกหม้อกลัน่ หนึ่ งเพื่อให้ได้สารละลายที่
เรี ยกว่า "Concrete" หลังจากนั้นจะนา Concrete ที่ได้มาผสมกับแอลกอฮอล์ เพื่อสกัดแยกแวกซ์อ
อกจาก concrete แล้ ว จึ ง น าไปผ่ า นกระบวนการแยกแอลกอฮอล์ อ อกอี ก ครั้ งหนึ่ งด้ว ย
กระบวนการ Vacumn Extraction จึงได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็ นสารหอมบริ สุทธิ์ จากพืช หรื อที่
เรี ยกว่า "Absolute"

รู ปที่ 2.6 สกัดโดยใช้ตวั ทาละลาย
ทีม่ า : https://www.botanicessence.com/essential-oil/home/knowledge.jsp
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4. การสกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซค์เหลว (SFE-CO2) การสกัดด้วยคาร์ บอนได
ออกไซค์เหลว เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สกัดน้ ามันหอมระเหยให้ได้คุณภาพและความบริ สุทธิ์ ที่ดี
ที่สุดเป็ นการรวมข้อดี ของการกลัน่ ด้วยไอน้ าและการสกัดด้วยตัวทาละลายเข้าไว้ด้วยกัน คือการ
สกัดด้วยวิธีน้ ีจะทาให้ได้น้ ามันหอมระเหยที่มีความบริ สุทธิ์ เทียบเท่ากับการกลัน่ ด้วยไอน้ า ในขณะ
ที่รักษาคุณภาพของกลิ่นหอมได้ใกล้เคียงกับกลิ่นหอมจากธรรมชาติมากที่สุด เช่นเดียวกับการกลัน่
ด้วยวิธีตวั ทาละลายเพียงแต่ขอ้ จากัดคือปริ มาณของวัตถุดิบที่ใช้ในการกลัน่ ในแต่ละครั้ง ทาได้ใน
ปริ ม าณน้อ ยและเทคโนโลยีที่ ใ ช้ร วมถึ ง วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละสารที่ จ าเป็ นในกระบวนการท าให้
กระบวนการกลัน่ ด้วยวิธี SFE-CO2 มีราคาค่อนข้างสู งจึงมีการนามาใช้กบั วัตถุดิบบางชนิดที่จาเป็ น
เท่านั้น เช่น ดอกมะลิ จาปี เมลิซซา
กระบวนการสกัดเริ่ มจากการผสมคาร์ บอนไดออกไซค์เหลวเข้ากับวัตถุดิบที่ใช้
สกัดในระบบปิ ดที่มีความดันสู ง (เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซค์จะมีสภาวะเป็ นของเหลวที่อุณหภูมิ
ต่ามากหรื อต้องมีความดันสู งมาก) เมื่อคาร์ บอนไดออกไซค์เหลวสามารถละลายสารหอมออกจาก
วัตถุ ดิบพืชที่นามาสกัดได้แล้ว จึงแยกสารละลายออกจากตัววัตถุ ดิบ จะได้สารละลายที่มีเฉพาะ
คาร์ บ อนไดออกไซค์เหลวและสารหอมที่ สกัดได้ท้ งั หมด หลังจากนั้นจึง ทาการลดความดันลง
เพื่อให้คาร์บอนไดออกไซค์ระเหย เหลือแต่น้ ามันหอมที่สกัดได้ที่มีความสะอาดและมีความบริ สุทธิ์
สู ง

รู ปที่ 2.7 สกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว
ทีม่ า : https://www.botanicessence.com/essential-oil/home/knowledge.jsp
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2.3 กรดซิตริก
กรดซิ ตริ กหมายถึง กรดซิ ตริ ก หรื อ กรดมะนาว (Citric acid) จัดเป็ นกรดอินทรี ยท์ ี่มีรส
เปรี้ ยว สามารถผลิตได้จากน้ าผลไม้หรื อการหมักแป้ ง และน้ าตาล นิยมใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร
ยา เครื่ องสาอาง และการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมบางชนิดกรรมบางชนิด มีคุณสมบัติที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ในหลายทาง นิ ยมใช้ใน อุตสาหอาหารและเครื่ องดื่ม เพื่อเป็ นสารให้กลิ่น รส ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป นอกจากนั้นยังใช้เป็ นสารลดความฝาด ลดการตกผลึกของน้ าผลไม้ และ
สามารถควบคุมระดับค่า pH ในผลิตภัณฑ์อาหารทาให้จุลินทรี ยท์ ี่เป็ นโทษไม่สามารถเติบโตได้ จึง
เป็ นที่นิยมใช้เพื่อการถนอมอาหารและเครื่ องดื่ม กรดซิ ตริ กยังมีคุณสมบัติแก้น้ ากระด้าง โดยกรดซิ
ตริ กจะจับกับโลหะหนัก ในน้ าโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนอิออนกลายเป็ นตะกอน Citric Complex
ด้ว ยคุ ณ สมบัติ ดัง กล่ า ว จึ ง นิ ย มน ามาใช้ใ นการทาสบู่ และน้ า ยาล้า งจาน และกรดซิ ต ริ ก ยัง มี
คุณสมบัติในการขัดคราบสนิม และคราบสกปรกที่พ้ืนและผนัง จึงนิยมนามาใช้ขดั สนิมในอุปกรณ์
วัสดุเหล็กในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย
แหล่งของกรดซิ ตริ ก
1. ผลไม้ที่มีรสเปรี้ ยว เช่น มะนาว มะขาม สับปะรด และส้ม เป็ นต้น
2. ในกิจกรรมการย่อยของจุลินทรี ยบ์ างชนิด
3. ในร่ างกายของสิ่ งมีชีวิต ซึ่ งใช้เป็ นตัวกลางในกระบวนการ Kreb’s cycle เพื่อ
การหายใจ
ปั จจุบ นั การผลิ ตกรดซิ ตริ ก นิ ย มใช้ก ระบวนการหมัก น้ า ตาลกลูโคสกับ จุลิ นทรี ย ์ ผ่า น
กระบวนการไกลโคไลซี ส (Glycolysis Pathway) ดังแผนภูมิดา้ นล่าง จนได้สารออกซาโลอะซิ เตท
(Oxaloacetate) ก่อนสะสม และเปลี่ยนเป็ นกรดซิตริ ก โดยจุลินทรี ยท์ ี่นิยมใช้ ได้แก่
1. เชื้อรา Aspergillus niger
2. ยีสต์ Candida Lypolitica
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2.3.1 ประเภทของกรดซิตริก
1. กรดซิ ตริ กจากมะนาว การผลิตกรดซิ ตริ กดั้งเดิมผลิตจากการคั้นมะนาวซึ่ งจะมี
ส่ วนประกอบกอบของกรดซิ ตริ ก ประมาณประมาณร้ อ ยละ 7-9 และน้ า มะนาวที่ ค้ นั มาผสม
แคลเซียมออกไซด์ ก่อให้เกิดเกลือแคลเซียมซิเตรท เติมกรดซัลฟุริก จะทาให้กรดซิ ตริ กแยกตัวออก
นามาตกผลึก อบแห้ง และจาหน่ายเพื่อใช้ในการบริ โภคตรง

รู ปที่ 2.8 กรดซิตริ กจากมะนาว
ทีม่ า : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess7/m1/497/lesson4/menu3_4/p3.php
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2. กรดซิ ตริ กจากกากน้ าตาล การผลิตกรดซิ ตริ กจากกากน้ าตาลด้วยการหมักด้วย
เชื้ อรา Aspergillus Niger แบบแช่จม (Submerged Fermentation) เริ่ มต้นโดยปรับกากน้ าตาลไปที่
ความเข้มข้นน้ าตาลประมาณร้อยละ 15 หรื อที่ 20 0Brix และเติมสารอาหาร Ammonium Nitrate
2-2.5 g/l, Monopotassium Phosphate 0.3-1.0 g/l, Magnesium Sulphate 0.2-0.25 g/l เติมโลหะหนัก
Fe, Zn, Mn เล็กน้อยที่ระดับ 0.01 g/l ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้ อ (Sterilization) ปรับสภาวะกรดด่างที่
pH ประมาณ 6 เติมเชื้อ Aspergillus Niger ML 516 ที่ผา่ นการเลี้ยงเชื้ อประมาณร้อยละ 2 ต่อน้ าหนัก
และ ใช้อุณหภูมิการหมักประมาณ 28-30 0C เติมอากาศ และกวนด้วยใบกวนประมาณ 8 วัน จะได้
น้ าหมักที่มีกรดซิ ตริ กความเข้มข้นร้อยละ 60 น้ าหมักมาตกตะกอนด้วยปูนขาว ในรู ปเกลือ ใช้กรด
กามะถันละลายกรดซิตริ กออกจากผลึกเกลือ นาไปกรองแยกยิปชัม่ (Calcium Sulphate) ออกไป นา
ของเหลวที่ได้ผา่ นการลดสี ดว้ ยถ่าน (Active Carbon) จากนั้นนามาต้ม และเคี่ยวตกผลึก อบแห้ง
แล้วนาไปบรรจุเพื่อจาหน่ายต่อไปในรู ปผลึก Monohydrate

รู ปที่ 2.9 กรดซิตริ กจากกากน้ าตาล
ทีม่ า : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess7/m1/497/lesson4/menu3_4/p3.php
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3. กรดซิ ตริ กจากมันสาปะหลัง ขั้นตอนการผลิตกรดซิ ตริ กจากมันสาปะหลัง
เริ่ ม จากการน ามัน ส าปะหลัง มาบดย่ อ ยให้ เ ป็ นผง และน าไปหมัก ในถัง หมัก ด้ว ยเชื้ อ จุ ลิ ท รี ย ์
Aspergillus Niger ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการเปลี่ยนแป้ งให้เป็ นกรดซิ ตริ ก โดยจะควบคุมอุณหภูมิ
ค่าความเป็ นกรดด่าง และการเติมออกซิเจน พร้อมทั้งมีการกวนผสมภายในถังเพื่อให้จุลิทรี ยท์ างาน
ให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด จากนั้นนาไปผ่านการกรองเพื่อนากากมันออก ตกผลึกด้วยปูนขาว ใช้ถ่าน
กับ กรดกามะถัน ละลายกรด ซิ ตริ ก ออกจากผลึ ก เกลื อ ก่ อ นน าไปกรองแยกยิป ชั่ม ออกไป น า
ของเหลวที่ได้มาตกผลึก อบแห้ง

รู ปที่ 2.10 กรดซิตริ กจากมันสาปะหลัง
ทีม่ า : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess7/m1/497/lesson4/menu3_4/p3.php
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2.4 เบคกิง้ โซดา
เบคกิ้งโซดา (Baking Soda) มีชื่อเรี ยกทางวิทยาศาสตร์ วา่ โซเดียมไบคาร์ บอเนต (Sodium
Bicarbonate) หรื อที่เราเรี ยกกันง่ายๆ ว่า โซดาทาขนม โดยเบกกิ้งโซดานั้นเป็ นเพียงส่ วนประกอบที่
อยูใ่ นผงฟู ไม่ใช่ผงฟู มีลกั ษณะเป็ นผลึกสี ขาว มีรสเค็มคล้ายโซเดียมคาร์ บอเนต เมื่อทาปฏิกิริยากับ
น้ าและกรดอ่อนๆ ที่ได้มาจากส่ วนผสมต่างๆ ก็จะทาให้เกิดฟองก๊าซขึ้นมา เบกกิ้งโซดาจึงถูกนามา
เป็ นส่ วนผสมในผงฟูนนั่ เอง ดังนั้น เมื่อเรานาเอาผงฟูใส่ ลงไปในขนมปั งแล้วเข้าเตาอบ จึงทาให้
ขนมปังของเราดูฟู สวยงาม น่าอร่ อย หรื ออย่างในเค้กที่มีส่วนผสมเป็ นผลไม้ซ่ ึ งค่อนข้างมีความเป็ น
กรด ยกตัวอย่างให้เห็ นชัดเจน คือ เค้กกล้วยหอม เมื่ออบเสร็ จแล้วก็จะฟู ดูน่ารับประทาน แต่ขอ
แนะนาไว้วา่ ส่ วนผสมในขนมของเราต้องมีความเป็ นกรด เบกกิ้งโซดาถึงจะทาปฏิกิริยา และหากเรา
ใส่ เบกกิ้งโซดาในปริ มาณที่มากจนเกินไปก็จะทาให้ขนมของเรามีรสชาติเฝื่ อน ไม่อร่ อย
ประโยชน์ของเบกกิ้งโซดา
1.ใช้ทาเป็ นน้ ายาขจัดคราบในกาน้ าชาที่เป็ นโลหะ ด้วยการเติมน้ าลงในกาน้ าชา แล้วเติม
เบกกิ้งโซดาตามลงไป 2 ช้อนโต๊ะ และให้บีบน้ ามะนาวลงไปอีกครึ่ งลูก แล้วนาไปต้มประมาณ
15 นาที เสร็ จแล้วนามาขัดและล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง
2. ใช้ทาน้ ายาทาความสะอาดเตาไมโครเวฟ ด้วยการใช้เบกกิ้งโซดา 4 ช้อนโต๊ะผสมกับ
น้ าอุ่นอีก 1 ลิตร แล้วนามาผ้ามาชุบแล้วเช็ดทาความสะอาดภายในเตาไมโครเวฟ คราบสกปรกก็จะ
เช็ดออกได้อย่างง่ายดาย
3. ช่วยขจัดคราบไขมันที่ติดรอบท่อของอ่างล้างจาน (หากปล่อยไว้นานจะทาให้ท่ออุดตัน
ได้) ก็ให้ใช้เกลือแกงใส่ ลงไปในท่อประมาณ 2-3 ช้อน จากนั้นให้นาเบกกิ้งโซดาไปต้มกับน้ าให้
เดือดแล้วเทลงไปในท่อ ไขมันที่อุดตันอยูก่ ็จะหลุดออกมาหมด
4. ใช้ขจัดรอยไหม้ตามกระทะหรื อหม้อ ด้วยการเอาเครื่ องครัวเหล่านั้นนั้นมาแช่ดว้ ยน้ าอุ่น
ที่ผสม เบกกิ้งโซดาประมาณ 15 นาที แล้วค่อยล้างออก วิธีน้ ีจะช่วยทาให้รอยไหม้จางลงได้
5. ใช้แก้ปัญหาท่ออุดตันด้วยคราบไขมันในอ่างล้างจาน ด้วยการใช้เกลือนามาโรยรอบ ๆ
ขอบท่อ จากนั้นให้นาน้ ายาเบกกิ้งโซดา 10 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ าร้อน 1 ขวดลิตร แล้วค่อย ๆ ลงไป
เกลือและน้ ายาจะช่วยทาให้คราบไขมันหลุดออกได้โดยง่าย และให้ทาซ้ าอีกประมาณ 2-3 รอบ แล้ว
ตามด้วยน้ าเปล่าอีกครึ่ งหนึ่ง
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6. ใช้เช็ดทาความสะอาดเตารี ด ด้วยการใช้ผา้ ชุ บน้ าผสมกับเบกกิ้ งโซดาแล้วบิดให้พอ
หมาด หลังจากนั้นนาไปเช็ดใต้เตารี ดหรื อเครื่ องครัวที่ทามาจากสแตนเลส หรื อโครเมียม จะช่วยทา
ความสะอาดได้หมดจดและไม่เกิดไม่เกิดรอยขูดขีด
2.5 ผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาดสุ ขภัณฑ์
2.5.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาดสุ ขภัณฑ์
1. ชนิดน้ า
2. ชนิดผง
3. ชนิดก้อน
2.5.2 ประเภทสารของผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาดสุ ขภัณฑ์
1. กรดไฮโดรคลอริ ก Hydrochloric Acidโดยทัว่ ไปในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ห้องน้ าจะใช้กรดเกลือหรื อชื่ อทางเคมีวา่ กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) ซึ่ งในผลิตภัณฑ์ลา้ งห้องน้ าจะมี
กรดไฮโดรคลอริ กร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก และมีประสิ ทธิ ภาพในการทาความสะอาด
ชะล้างรอยเปื้ อนภายใน 5 นาที กรดไฮโดรคลอริ กมีคุณสมบัติเป็ นกรดแก่ ทาปฏิกิริยากับหิ นปูน
(แคลเซียม) เกิดฟองฟู่ ของแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) และสามารถกัดกร่ อนโลหะได้เป็ นอย่าง
ดี จึงใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดห้องน้ าเพื่อขจัดคราบที่เกิดจากการตกตะกอนของอนุภาค
โลหะซึ่งเป็ นคราบขาวเทา หรื อคราบสนิมสี ส้ม ตามผนังและพื้นห้องน้ าได้ นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดอ่าง กระเบื้อง และโถส้วม นอกจากนั้นอาจจะผสมกับกรดฟอสฟอริ ก (Phosphoric
acid) และสารลดแรงตึงผิวเช่น Nonylphenol, Linear Alkyl Benzene Sulfonate (LAS) เพื่อให้สาร
ออกฤทธิ์ สัมผัสกับพื้นผิวห้องน้ าได้ดีข้ ึน และทาความสะอาดได้ทวั่ ถึงมากขึ้น
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ Sodium Hydroxide เรี ยกชื่ ออย่างอื่น โซดาไฟ เป็ น
สารประกอบอนินทรี ที่มีสูตรทางเคมี NaOH หรื อที่เรี ยกว่า โซดาไฟ เพราะมันเป็ นมีฤทธิ์ กัดกร่ อน
สู งในธรรมชาติ สามารถใช้ได้ในหลายรู ปแบบในอุตสาหกรรมและในรู ปแบบที่พบมากที่สุดคือ
โซดาไฟเกล็ด และ ไข่มุกโซดาไฟ ผลิตภัณฑ์น้ ี มีการใช้งานหลายอุตสาหกรรม เป็ นปฏิกิริยาสู ง
ดังนั้นจึ งจะต้องมีการใช้อย่างระมัดระวังอาจทาให้เกิ ดการระคายเคืองผิวหนังโซดาไฟ แข็งเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ตโดยการระเหยของน้ าจากของเหลวโซดาไฟ แล้วแข็งตัวเป็ นรู ปร่ างที่ตอ้ งการ
โซดาไฟเหลวเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกระบวนการต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้ า ของ โซดาไฟ - เกรด
ทางเทคนิคกระบวนการคลออัลคาไลซึ่งเป็ นกระแสไฟฟ้ าของ โซเดียมคลอไรด์ หรื อกระบวนการ
แอมโมเนียโซดาซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาของน้ าเกลือและหินปูน
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2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปาณิ สรา การนอก(2559) ได้ทาการวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการซื้ อสเปรย์
ดับกลิ่น และเพื่อเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรในท้องถิ่น โดยมีสมมุติฐานในการวิจยั คือความพึงพอใจ
ของผู้บ ริ โ ภคต่ อ การใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ส เปรย์ม ะนาวดับ กลิ่ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้
ประกอบด้วย ประชากรชุมชนอาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มาจานวน 50 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์มะนาวดับกลิ่น ค่าสถิติที่ใช้
การวิจยั คือค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากผลการวิจยั พบว่าความพึง
พอใจของประชากรในเขตอาเภอปั กธงชัยจังหวัดนครราชสี มาที่มีต่อสิ่ งประดิษฐ์สเปรย์มะนาวดับ
กลิ่ น สรุ ปโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากโดยพิจารณา พบว่า ภาพรวมของผลิตภัณฑ์สามารถดับ
กลิ่นอับได้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
อัญ ชลี กล้า ขยัน (2551) ได้ท าการศึ ก ษาสมุ น ไพรดับ กลิ่ นที่ ไ ม่ พึง ประสงค์เ พื่ อทดลอง
ประสิ ทธิ ภาพของสมุนไพรในการดับกลิ่ นอับต่างๆ ปั จจุบนั สภาวะแวดล้อมมีกลิ่นเป็ นมลพิษต่อ
ระบบหายใจหากเราซื้ อน้ ายาดับกลิ่ นท้องตลาดมาใช้น้ ันจะมีราคาแพงซึ่ งส่ วนใหญ่ จะผลิ ตจาก
สารเคมีท าให้เกิ ดอันตรายต่ อสภาพแวดล้อมมากขึ้น คณะผูจ้ ดั ทาจึง ศึก ษาสมุ นไพรที่ หาง่ า ยใน
ท้องถิ่ นและเป็ นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เช่น ใบเตย ผิวมะกรู ด ตะไคร้ มะนาว มาทดลองกลิ่ นหอม
ของสมุ นไพรเพื่อเปรี ยบเที ยบปริ มาณที่เหมาะสมและชนิ ดของสมุนไพรที่สามารถขจัดกลิ่ นใน
สถานที่ต่างๆที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการศึกษาพบว่าสมุนไพรที่เหมาะสมสามารถกาจัดกลิ่นได้
ดีที่สุดคือ ผิวของมะกรู ด
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บทที่ 3
รายละเอียดปฎิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
ทีม่ า : https://map.longdo.com/p/A00141473/info/mobile/
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
ที่ต้ งั : เลขที่ 2074 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุ เทพมหานคร 10120

รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
ทีม่ า : https://www.thai-tour.com/th/hotels/mapโทรศัพท์ : + 66 (0) 26881000
โทรสาร : + 66 (0) 22919400
Website : concierge@ramadaplazamenamriverside.com
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3.1.1 ประวัติความเป็ นมา
โรงแรมรามาดาพลาซ่ า แม่ น้ า ริ เ วอร์ ไ ซด์ ตั้ง อยู่ริ ม แม่ น้ า เจ้า พระยา โรงแรม
มาตรฐานระดับ 5 ดาว บริ การห้องพัก 525 ห้อง พร้อมทั้งห้องอาหาร, บาร์ และห้องจัดเลี้ยง บน
พื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร ในรู ปแบบที่ทนั สมัยทั้ง 5 โซน นอกจากนี้ ยงั มีบริ การสปาในห้อง
ส่ วนตัวให้ได้นวดผ่อนคลาย ด้วยวิวทิวทัศน์ของแม่น้ าเจ้าพระยา และบรรยากาศยามเย็นที่สวยงาม
ทาให้ท้ งั ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมาสัมผัสบรรยากาศกันอย่างไม่ขาดสาย ห้องอาหารของ
ที่ นี่ก็ มีให้เลื อกหลากหลายสไตล์ ไม่ ว่าจะเป็ น ห้องอาหาร The Globe ที่จะพาไป สัมผัสกับ
บรรยากาศริ มแม่น้ าเจ้าพระยาพร้ อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิ นที่สวยงาม หรื อจะเลือกนัง่ เก้าอี้ เรื อง
แสงในบรรยากาศ Open Airที่หอ้ งอาหาร Illuminous Bar & Lounge ดื่มด่ากับบรรยากาศ ที่สุดแสน
จะโรแมนติกของท้องฟ้ าในยามค่าคืนสาหรับผูท้ ี่กาลังหาสถานที่จดั งานแต่งงาน งานเลี้ยง สังสรรค์
รื่ นเริ งต่างๆ โรงแรมรามาดาพลาซ่ า แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ไว้เป็ นอีกหนึ่ง ตัวเลือก เนื่องจากในส่ วนของ
ห้องจัดเลี้ยงสามารถรองรับแขกได้มากถึง 300 ท่าน พร้อม การบริ การที่จะประทับใจไม่รู้ลืม
3.2 ลักษณะสถานประกอบการ
3.2.1 ประเภทห้ องพัก
โรงแรมรามาดาพลาซ่ า แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์แต่เดิมใช้ชื่อว่า “โรงแรมแม่น้ า ริ เวอร์
ไซด์” ก่อสร้างเมื่อปี 2526 โดยใช้เวลาก่อทั้งหมดเป็ นเวลา 3 ปี และสามารถเปิ ดให้บริ การได้ ใน
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2529
โดยจดทะเบี ย นในชื่ อ บริ ษ ัท มี น า โฮเตล จ ากัด โรงแรมมี เ นื้ อ ที่ ร วมอาคาร
พาณิ ชย์ ทั้งหมด 34 ไร่ ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรปเป็ นรู ปตัวยูในอักษรภาษาอังกฤษ U โดยมี
ความสู ง ทั้งหมด 17 ชั้น
โรงแรมรามาดาพลาซ่ า แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์อยู่ ภายใต้การบริ หารงาน โดย วิภา ตั้ง
สิ น และ KLAUS EAMST SENNIK ทาหน้าที่ดูแลงานให้ดาเนินกิจการโดยมี ผลกาไรเป็ นที่ต้ งั
และควบคุม
การบริ หารงานประจาวันให้ได้ผลลุล่วง ดูแลพนักงานจานวนมาก โดยประมาณ
550 คน ดูแลงานด้านการบริ การและวางแผนในการบริ หารงานให้ได้ผลในระยะยาว ดูแลงบรายได้
รายจ่ายและอนุ มตั ิการเบิกจ่ายต่างๆ นอกจากนี้ ยงั จัดการบริ หารงานเป็ นแผนกๆ แยกออกไปเป็ น
ส่ วนย่อย เพื่อดาเนินการบริ หารการจัดการโรงแรมให้ได้เกิดประสิ ทธิ ภาพ โดยให้อานาจการบริ การ
งานโดยหัวหน้าแผนก ซึ่งมี 11 แผนกด้วยกัน ดังนี้
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1. แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Department )
2. แผนกต้อนรับ (Front Office Department)
3. แผนกแม่บา้ น (Housekeeping Department)
4. แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม (Food & Beverage Department)
5. แผนกช่าง (Engineer)
6. แผนกบัญชี (Fin-Acc Department)
7. แผนกการขายและการตลาด (Sales & Marketing Department)
8. แผนกจัดซื้ อ (Purchasing Department)
9. แผนกประชาสัมพันธ์ ( Public Relations Department)
10. แผนกรักษาความปลอดภัย ( Security Department)
11. แผนกICT ( ICT Department)
โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์ได้เข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของ Ramada
World Wide Hotels ซึ่งเป็ นหนึ่งในสาขาของ Wyndham Hotel Group ระดับนานาชาติจาก
สหรัฐอเมริ กาที่มีสาขามากกว่า 900 แห่งทัว่ โลก ประกอบด้วย Ramada Encore, Ramada Hotel ,
Ramada Resort Ramada Hotel & Resort, Ramada Hotel & Suites และแบรนด์สูงสุ ดระดับ 5 ดาว
คือ Ramada Plazaซึ่ งโรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์เป็ นสถาน ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจการโรงแรมที่ให้บริ การด้านห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม สัมมนา ห้องอาหาร ฟิ ต
เนสสปา และบริ การอื่นๆ เช่น Shuttle boat service, Laundry service เป็ น ต้นซึ่งทางโรงแรมมี
ห้องพักทั้งหมด 525 ห้อง มีดงั ต่อไปนี้
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1. STANDARD ROOMS
1.1 DELUXE ROOM RIVER VIEW
มีท้ งั หมด 265 ห้อง มีพ้นื ที่ขนาดห้องพัก 34 ตารางเมตร ภายในห้องประกอบด้วย
เตียงขนาดคิงไซส์หนึ่งเตียงหรื อเตียงเดี่ยวสองเตียง ห้องพักเป็ นห้องปลอดบุหรี่ ตาแหน่งห้องพักติด
วิวแม่น้ าเจ้าพระยาและสระว่ายน้ า ภายในห้องพักมีส่ิ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นทั้ง บริ การ WIFI
ในห้องพักฟรี บริ การมินิบาร์ สิ่ งอานวยความสะดวกของใช้ส่วนตัวในห้องน้ าจาพวก สบู่อาบน้ า ยา
สระผม แปรงสี ฟัน ใยบวบ และมีบริ การตูเ้ ซฟไว้สาหรับเก็บของมีค่าของแขกที่เข้าพัก

รู ปที่ 3.3 DELUXE ROOM RIVER VIEW
ที่มา : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
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1.2 GRAND DELUXE ROOM
มีท้ งั หมด 60 ห้อง มีพ้ืนที่ขนาดห้องพัก 40 ตารางเมตร ภายในห้องประกอบด้วย
เตียงขนาดคิงไซส์หนึ่งเตียงหรื อเตียงเดี่ยวสองเตียง ห้องพักเป็ นห้องปลอดบุหรี่ ตาแหน่งห้องพักติด
วิวเมือง ภายในห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นทั้ง บริ การ WIFI ในห้องพักฟรี บริ การมินิ
บาร์ สิ่ งอานวยความสะดวกของใช้ส่วนตัวในห้องน้ าจาพวก สบู่อาบน้ า ยาสระผม แปรงสี ฟัน ใย
บวบ และมีบริ การตูเ้ ซฟไว้สาหรับเก็บของมีค่าของแขกที่เข้าพัก

รู ปที่ 3.4 GRAND DELUXE ROOM
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
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1.3 GRAND DELUXE ROOM – ACCESSIBLE
มีท้ งั หมด 23 ห้อง มีพ้ืนที่ขนาดห้องพัก 40 ตารางเมตร ภายในห้องประกอบด้วย
เตียงขนาดคิงไซส์หนึ่งเตียงหรื อเตียงเดี่ยวสองเตียง เป็ นห้องพักสาหรับผูส้ ู งอายุหรื อผูใ้ ช้วีลแชร์ มี
อุปกรณ์เสริ มพิเศษในห้องพัก เช่น ราวจับช่วยในการพยุงตัวในห้องน้ า สามารถมองเห็นวิวแม่น้ าได้
ทุกห้อง

รู ปที่ 3.5 GRAND DELUXE ROOM – ACCESSIBLE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
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2. ONE BEDROOM SUITES
2.1 PLAZA SUITE CITY VIEW
ทั้งหมด 33 ห้อง มีพ้นื ที่ขนาดห้องพัก 56 ตารางเมตร เป็ นห้องชุดพิเศษ ตกแต่ง
แบบไทยประยุกต์ แบ่งแยกห้องนอนห้องนัง่ เล่นอย่างชัดเจน เป็ นห้องติดวิวเมือง

รู ปที่ 3.6 PLAZA SUITE CITY VIEW
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
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2.2 PLAZA SUITE RIVER VIEW
ทั้งหมด 33 ห้อง มีพ้นื ที่ขนาดห้องพัก 56 ตารางเมตร เป็ นห้องชุดพิเศษ ตกแต่ง
แบบไทยประยุกต์ แบ่งแยกห้องนอนห้องนัง่ เล่นอย่างชัดเจน เป็ นห้องติดวิวแม่น้ าเจ้าพระยา

รู ปที่ 3.7 PLAZA SUITE RIVER VIEW
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
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2.3 PREMIER SUITE RIVER VIEW
ทั้งหมด 33 ห้อง มีพ้นื ที่ขนาดห้องพัก 56 ตารางเมตร เป็ นห้องชุดพิเศษ ตกแต่ง
แบบหรู หราแบ่งแยกห้องนอนห้องนัง่ เล่นอย่างชัดเจน เป็ นห้องติดวิวแม่น้ าเจ้าพระยา

รู ปที่ 3.8 PREMIER SUITE RIVER VIEW
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
2.4 ROYAL THAI SUITE
มีท้ งั หมด 7 ห้อง มีพ้ืนที่ขนาดห้องพัก 68 ตารางเมตร เป็ นห้องพักสาหรับแขก
Executive Club Floor ในชั้นที่ 15 และชั้นที่ 16 แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็ น 1 ห้องนัง่ เล่น 1 ห้องนอน
ตกแต่งด้วยสไตล์ไทยประยุกต์

รู ปที่ 3.9 ROYAL THAI SUITE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
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2.5 TERRACE SUITE
มีท้ งั หมด 1 ห้อง มีพ้นื ที่ขนาดห้องพัก 78 ตารางเมตร มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนัง่ เล่น
มีส่ิ งอานวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่ น โต๊ะรับประทานอาหาร เก้าอี้อาบแดดนอกระเบียง มี
ห้องบริ การทั้งหมด 4 ห้อง

รู ปที่ 3.10 TERRACE SUITE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
2.6 EXECUTIVE TERRACE SUITE WITH SPA BATH
มีท้ งั หมด 3 ห้อง มีพ้นื ที่ขนาดห้องพัก 136 ตารางเมตร สามารถมองเห็นวิวแม่น้ า
เจ้าพระยาได้ทุกห้อง ตกแต่งด้วยสไตล์ไทยประยุกต์ มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนัง่ เล่น พร้อมด้วยสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆ

รู ปที่ 3.11 EXECUTIVE TERRACE SUITE WITH SPA BATH
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
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3. TWO BEDROOM SUITES
3.1 PREMIER FAMILY TWO BEDROOM SUITE
มีท้ งั หมด 1 ห้อง มีพ้ืนที่ขนาดห้องพัก 82 ตารางเมตร มีห้องนอน 2 ห้อง มีโต๊ะ
ทางานขนาดกลาง ติดวิวแม่น้ าเจ้าพระยา

รู ปที่ 3.12 PREMIER FAMILY TWO BEDROOM SUITE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
3.2 ROYAL THAI DELUXE TWO BEDROOM SUITE
มีท้ งั หมด 2 ห้อง มีพ้ืนที่ขนาดห้องพัก 102 ตารางเมตร เป็ นห้องพักสาหรับแขก
Executive Club Floor ในชั้นที่ 15 และชั้นที่ 16 มี 2 ห้องนอน และ 1 ห้องนัง่ เล่น พร้อมสิ่ งอานวย
ความสะดวก เช่น โต๊ะรับประทานอาหารขนาดเล็ก

รู ปที่ 3.13 ROYAL THAI DELUXE TWO BEDROOM SUITE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
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3.3 PRESIDENTIAL PLAZA TWO BEDROOM SUITE
มีท้ งั หมด 1 ห้อง มีพ้ืนที่ขนาดห้องพัก 170 ตารางเมตร เป็ นห้องที่ใหญ่ที่สุดและ
มีเพียงห้องเดียว แบ่งออกเป็ น 4 ยูนิต ซึ่ งประกอบด้วย 1 ห้องนัง่ เล่น 2 ห้องนอน พร้อมกับสิ่ ง
อานวยความสะดวกครบครัน เช่น สวนขนาดเล็ก เก้าอี้อาบแดด ห้องรับประทานอาหาร และ อ่างจา
กุชชี่แบบกลางแจ้ง

รู ปที่ 3.14 PRESIDENTIAL PLAZA TWO BEDROOM SUITE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ฝ่ ายบริ หารจัดการโรงแรม
1) President

มาลี ตั้งสิ น

2) Vice President

วิไล ตั้งสิ น
บรรชา ตั้งสิ น
เดชา ตั้งสิ น

3) Executive Director

สุ สินี ตั้งสิ น
ปริ ญญา ตั้งสิ น

4) Managing Director

พิชยั ตั้งสิ น

5) Financial Account Director

วิภา ตั้งสิ น

6) General Manager

Klaus EmstSennik

7) Front Office Manager

ดวงใจ สวัสดิ์รักษา

8) Executive House Keeping Manager

กิตติ แสนพงษ์

9) Marketing Director

สงวน ลิมป์ ธนกุล

10) Food and Beverage Director

ภานุพล พรมมณี กุล

11) Public Relation Manager

วารี จิตติน์ยม

12) Sales Director

Jose De Jesus Ting

13) Chief Engineer

ชัยศิริ กีรติวทิยากร

14) HRD Manager

รุ่ งทิพย์ เกษมสว่างสุ ข

15) Chief Security

อรรถวิทย์ เกตุศกั ดิ์

16) Executive Chef

อนุรักษ์ คุณโนนยาง
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ฝ่ ายแม่บา้ น

กิตติ แสนพงษ์
Position EXECUTIVE
HOUSEKEEPER

อารีย์ สุทธิพล
Assistant
Executive
Housekeeper

จิตรา อึ้งอาภรณ์
Assistant
Exec.HK/Trainer

หนูคา นิวงษา

สุปราณี ภินมย์สินธ์

พิศมัย ด้วงดารงณ์

วิโรจน์ ม่วงทอง

Laundry
Manager

Head HK
Supervisor-Floor

Head HK
Supervisor-Floor

Senior HK
Supervisor

รู ปที่ 3.15 บอร์ดบริ หาร
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/

โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ไซด์ แต่เดิมใช้ชื่อว่า “โรงแรมแม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์”
ก่อสร้างเมื่อปี 2526 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี จึงแล้วเสร็ จและสามารถเปิ ดให้บริ การได้ในวันที่ 7
กันยายน พ.ศ. 2529 โดยจดทะเบียนในชื่อ บริ ษทั มีนาโฮเตล จากัด โรงแรมมีเนื้อที่ (รวมอาคาร
พาณิ ชย์)ทั้งหมด 34 ไร่ ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรปเป็ นรู ปตัวยู (U) มีความสู งทั้งหมด 17 ชั้น
โรงแรมรามาดาพลาซ่ า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์ อยูภ่ ายใต้การบริ หารงาน โดย วิภา ตั้งสิ น และ
Klaus EmstSennik ทาหน้าที่ดูแลงานให้ดาเนินกิจการโดยมีผลกาไรเป็ นที่ต้ งั และควบคุม การ
บริ หารงานประจาวันให้ได้ผลลุ ล่วง ดูแลพนักงานจานวนประมาณ 550 คน ดูแลงานด้านการ
บริ หารและวางแผนในการบริ หารงานให้ได้ผลในระยะยาว ดูแลงบรายได้รายจ่ายและอนุ มตั ิการ
เบิกจ่ายต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดการบริ หารงาน แผนกๆ แยกออกไป และให้อานาจการบริ หารงาน
โดยหัวหน้าแผนกซึ่ งแยกออกเป็ นดังนี้
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1) แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Department)
2) แผนกต้อนรับ (Front Office Department)
3) แผนกแม่บา้ น (Housekeeping Department)
4) แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม (Food & Beverage Department )
5) แผนกช่าง (Engineer)
6) แผนกบัญชี (Fin-Acc Department)
7) แผนกขายและการตลาด (Sales & Marketing Department)
8) แผนกจัดซื้ อ (Purchasing Department)
9) แผนกประชาสัมพันธ์ (Public Relations Department)
10) แผนกรักษาความปลอดภัย (Security Department)
11) ICT (ICT Department)
หลังจากเปิ ดให้บริ การมานานกว่า 22 ปี ได้ทาการปรับปรุ งโรงแรมให้ ทั้งหมดในส่ วนของ
ห้องพักห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม สัมมนา และมาศศิรา เวลเนส แอนด์สปารวมทั้งปรับ
ระดับของบุคลากรและการบริ การให้เข้าสู่ มาตรฐานสากลภายใต้สโลแกนที่วา่ “Leave the rest to
us”และได้เปิ ดตัว อย่างเป็ นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จเป็ นองค์ประธาน โรงแรมรามาดาพลาซ่ า แม่น้ า
ริ เวอร์ ไซด์ ได้เข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ ของ Ramada World Wide Hotels ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในสาขาของ
Wyndham Hotel Groupระดับนานาชาติจากสหรัฐอเมริ กา ที่มีสาขามากกว่า 900 แห่ งทัว่ โลก
ประกอบด้วย Ramada Encore, Ramada Hotels, Ramada Resort, Ramada Hotel & Resort, Ramada
Hotel & Suites และแบรนด์สูงสุ ดระดับ 5 ดาว คือ RamadaPlaza
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมายและพนักงานทีป่ รึกษา
3.4.1 ตาแหน่ งงาน

รู ปที่ 3.16 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปิ ยนันท์ มะแม้น
ตาแหน่ งงาน : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก : แผนกแม่บา้ น (House Keeping)
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562
3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายงานโดยการทางานคู่กบั แม่บา้ นบนชั้น 15-16 ซึ่ งเป็ นชั้น VIP ในแต่ละวัน
จะต้องทาห้อง 16 ห้องต่อวัน ช่วงเช้าจะมีการเช็คใบรี พอร์ ดเพื่อที่จะได้ทราบว่าห้องไหนมีแขกหรื อ
ห้องไหนเป็ นห้อง check out ถ้าเป็ นห้อง check out จะมีออฟฟิ ตโทรศัพท์ข้ ึนมาแจ้งแม่บา้ นให้ไป
เช็คบาร์เครื่ องดื่ม หากแขกมีการกินบาร์ ตอ้ งกดรหัสโพสบาร์ในเครื่ องดื่มแต่ละประเภทให้ถูกต้อง
แจ้งไปที่frontและในช่วงเช้ามีการจัดรถใส่ อุปกรณ์ทาความสะอาดแม่บา้ น เติมของใช้ในห้องพัก ใส่
ผ้าปู ผ้าปลอก ปลอกหมอน ผ้าหน้า ผ้ามือ ผ้าตัว และ ผ้าเท้า การทาความสะอาดห้องพักจะแบ่งงาน
กับแม่บา้ นคือ ช่วยปูเตียง เติมของใช้ เติมชากาแฟ ล้างแก้ว เคลียฝุ่ น ดูดฝุ่ น และถูพ้ืน
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รู ปที่ 3.17 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)

รู ปที่ 3.18 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
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3.4.3 ตาแหน่ งงาน

รู ปที่ 3.19 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พัทธนันท์ ยินดีธีป
ตาแหน่ งงาน : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก : แผนกแม่บา้ น (House Keeping)
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562
3.4.4 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายงานโดยการทางานคู่กบั แม่บา้ นบนชั้น 15-16 ซึ่ งเป็ นชั้น VIP ในแต่ละวัน
จะต้องทาห้อง 16 ห้องต่อวัน ช่วงเช้าจะมีการเช็คใบรี พอร์ ดเพื่อที่จะได้ทราบว่าห้องไหนมีแขกหรื อ
ห้องไหนเป็ นห้อง check out ถ้าเป็ นห้อง check out จะมีออฟฟิ ตโทรศัพท์ข้ ึนมาแจ้งแม่บา้ นให้ไป
เช็คบาร์เครื่ องดื่ม หากแขกมีการกินบาร์ ตอ้ งกดรหัสโพสบาร์ในเครื่ องดื่มแต่ละประเภทให้ถูกต้อง
แจ้งไปที่frontและในช่วงเช้ามีการจัดรถใส่ อุปกรณ์ทาความสะอาดแม่บา้ น เติมของใช้ในห้องพัก ใส่
ผ้าปู ผ้าปลอก ปลอกหมอน ผ้าหน้า ผ้ามือ ผ้าตัว และ ผ้าเท้า การทาความสะอาดห้องพักจะแบ่งงาน
กับแม่บา้ นคือ ช่วยปูเตียง เติมของใช้ เติมชากาแฟ ล้างแก้ว เคลียฝุ่ น ดูดฝุ่ น และถูพ้ืน
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รู ปที่ 3.20 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)

รู ปที่ 3.21 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
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3.4.5 ตาแหน่ งงาน

รู ปที่ 3.22 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วรดา อภิญญาณสัจจะ
ตาแหน่ งงาน : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก : แผนกแม่บา้ น (House Keeping)
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562
3.4.6 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายงานโดยการทางานคู่กบั แม่บา้ นบนชั้น 15-16 ซึ่ งเป็ นชั้น VIP ในแต่ละวันจะต้องทา
ห้อง 16 ห้องต่อวัน ช่วงเช้าจะมีการเช็คใบรี พอร์ ดเพื่อที่จะได้ทราบว่าห้องไหนมีแขกหรื อห้องไหน
เป็ นห้อง check out ถ้าเป็ นห้อง check out จะมีออฟฟิ ตโทรศัพท์ข้ ึนมาแจ้งแม่บา้ นให้ไปเช็คบาร์
เครื่ องดื่ม หากแขกมีการกินบาร์ ตอ้ งกดรหัสโพสบาร์ในเครื่ องดื่มแต่ละประเภทให้ถูกต้อง แจ้งไปที่
frontและในช่วงเช้ามีการจัดรถใส่ อุปกรณ์ทาความสะอาดแม่บา้ น เติมของใช้ในห้องพัก ใส่ ผา้ ปู ผ้า
ปลอก ปลอกหมอน ผ้าหน้า ผ้ามือ ผ้าตัว และ ผ้าเท้า การทาความสะอาดห้องพักจะแบ่งงานกับ
แม่บา้ นคือ ช่วยปูเตียง เติมของใช้ เติมชากาแฟ ล้างแก้ว เคลียฝุ่ น ดูดฝุ่ น และถูพ้ืน
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รู ปที่ 3.23 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)

รู ปที่ 3.24 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
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3.4.7 พนักงานที่ปรึกษา

รู ปที่ 3.25 พนักงานที่ปรึ กษา
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
ชื่อ-นามสกุล : นางอารี ย ์ สุ ทธิพล
ตาแหน่ งงาน : หัวหน้าแม่บา้ น(Head Housekeeper)
แผนก : แผนกแม่บา้ น (House Keeping)
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3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
- ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 16 สัปดาห์
- ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงงานเรื่ อง “ลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์” มีดงั นี้
3.6.1 ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษากาหนดหัวข้อโครงงานสหกิจ
ศึกษาโดยทาการสังเกตถึงปัญหาที่พบในสถานประกอบการ
3.6.2 เขี ยนโครงร่ า งรายงานหัวข้อสหกิ จศึก ษาและนาส่ ง อาจารย์ที่ปรึ กษาให้
ตรวจสอบว่าเห็นควรหรื อไม่ที่จะทาโครงงานเรื่ อง “ลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์” หรื อมีส่วนที่
ต้องปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม
3.6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่ทาความสะอาด
3.6.4 ทดลองนาผลิตภัณฑ์ “ลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์” จุดบริ เวณห้องพักที่
มีการเตรี ยมทาความสะอาดในช่วงเวลา 13.00 น. ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์มีการขจัดคราบได้ดี
3.6.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานแม่บา้ นด้วยแบบสอบถาม
3.6.6 ทาการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและนาผลลัพธ์
ที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลาดับความพึงพอใจ
3.6.7 สรุ ปข้อมูลที่ได้และเขียนลงในรายงานการสรุ ปผลเพื่อเตรี ยมนาส่ งอาจารย์ที่
ปรึ กษาตรวจสอบ
3.6.8 นารายงานส่ ง อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่อตรวจสอบและรั บ ฟั ง ข้อเสนอแนะ
เพื่อที่จะได้แนวทางการดาเนินโครงงาน “ลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์” แสดงดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
ขั้นตอนการทางาน
1.ปรึกษาพนักงานทีป่ รึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษากาหนดหัวข้ อโครงงานสหกิจ
ศึกษา
2.เสนอหัวข้ อโครงงานสหกิจศึกษา
3.รวบรวมข้ อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.เริ่มดาเนินการจัดทาโครงงานสหกิจ
ศึกษา
5.ตรวจสอบความถูกต้ องและแก้ ไข้
6.ส่ งเล่มโครงงานและนาเสนอโครงงาน
สหกิจศึกษา

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม

กันยายน
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดโครงงาน
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสได้เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึ กษาของมหาวิทยาลัยสยามใน
ครั้งนี้ ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และทักษะในการทางานจริ ง และตลอดการปฏิบตั ิหน้าที่คณะ
ผูจ้ ดั ท าได้เล็ ง เห็ นถึ ง ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจึ ง ท าให้เกิ ดโครงงาน “ลู ก บอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์ ”
(Toilet Bowl Cleaner GreenPower) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขคราบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ บริ เวณ
แผนกแม่บา้ น (Housekeeping Department) และเป็ นแนวทางในการช่วยลดต้นทุนการใช้สเปรย์ดบั
กลิ่ นและผลิ ตภัณฑ์ขจัดคราบที่ทางโรงแรมใช้อยู่ในปั จจุบนั และสามารถก่อให้เกิ ดประโยชน์กบั
ทางโรงแรม
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
การเตรี ยมการและการวางแผนโครงงานมีดงั นี้
4.2.1 กาหนดหัวข้อโครงงานและปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษา
4.2.2 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบสกปรกในโถสุ ขภัณฑ์
4.2.3 ให้พนักงานที่ทาหน้าที่บริ เวณแผนกแม่บา้ น (Housekeeping Department) ทา
แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์
4.3 วัตถุดิบของลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์
วัตถุดิบของลูกบอลขจัดคราบมีดงั นี้
4.3.1 มะกรู ด
4.3.2 เบกกิ้งโซดา
4.3.3 กรดซิตริ ก
4.3.4 น้ า
4.3.5 แม่พิมพ์รูปไข่
4.4 ขั้นตอนการทาลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์
ขั้นตอนการทาลูกบอลขจัดคราบมีดงั นี้
4.4.1 สกัดน้ ามันหอมระเหยจากลูกมะกรู ด
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1. หัน่ มะกรู ดเป็ นแว่นประมาณ 3 ลูก

รู ปที่ 4.1 ลูกมะกรู ดหัน่ แว่น
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
2. นามะกรู ดที่หนั่ ใส่ ลงในหม้อที่ใส่ น้ าตั้งถ้วยไว้ในหม้อใส่ น้ าแข็งไว้บนฝาหม้อ

รู ปที่ 4.2 สกัดน้ ามันหอมระเหยมะกรู ด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.4.2 เมื่อได้น้ ามันจากมะกรู ดแล้วนาไปผสมกับเบกกิ้งโซดาและกรดซิ ตริ กเมื่อผสมเสร็ จตักใส่
พิมพ์

รู ปที่ 4.3 ขั้นตอนการทา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2562)

รู ปที่ 4.4 ขั้นตอนการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.4.3 นาไปใส่ ในโถสุ ขภัณฑ์เพื่อลดกลิ่นและขจัดคราบ

รู ปที่ 4.5 นาไปใส่ ในโถสุ ขภัณฑ์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.4.4 รู ปแบบผลิตภัณฑ์

รู ปที่ 4.6 รู ปแบบผลิตภัณฑ์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.5 การคานวณต้ นทุนในการทา “Toilet Bowl Cleaner GreenPower”
การคานวณต้นทุนในการทาลูกบอลขจัดคราบ โดยมีส่วนผสมได้แก่ มะกรู ด เบกกิ้งโซดา กรดซิ
ตริ ก
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนการทาลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์
ลาดับ

วัตถุดิบ

หน่ วย

ปริมาณทีใ่ ช้

ต้ นทุน (บาท)

1

ชุดแม่พิมพ์

ชิ้น

3 ชิ้น

40

2

ลูกมะกรู ด

ผล

3 ผล

มีที่สวนหลังบ้าน

3

เบกกิ้งโซดา

กิโลกรัม

1 กิโลกรัม

72

4

กรดซิตริ ก

กิโลกรัม

1 กิโลกรัม
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ต้นทุนรวม 166 บาท สามารถทาลูกบอลขจัดคราบได้ 20 ลูก
เฉลี่ยลูกละ 8.30 บาท
ตารางที่ 4.2 ต้นทุนน้ ายาขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์
รายการ

ต้ นทุนการจัดซื้อ

น้ ายาขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์ 1 แกลลอน (ขนาด 3.8 ลิตร)

195 บาท

รวม

195 บาท

จากตารางที่ 4.2 ทาให้ทราบว่า น้ ายาขจัดคราบของโรงแรม 1 แกลลอน ราคา 195 บาท
นามาแบ่งใช้ครั้งละ 0.40 ลิตร จะใช้ได้ 9-10 ห้อง เฉลี่ยห้องละ 21.66 บาท เมื่อเทียบกับลูกบอลขจัด
คราบและกลิ่นในโถสุ ขภัณฑ์ตน้ ทุน 166 บาทสามารถใช้ได้ 20 ห้อง ในราคาเฉลี่ยห้องละ 8.30 บาท
ทาให้สามารถลดต้นทุนของโรงแรมไปได้ 29 บาท
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4.6 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ ลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์
จากที่ ค ณะผู้จ ัด ท าได้ใ ห้ พ นัก งานของโรงแรมในแผนกแม่ บ ้า น (Housekeeping) ที่
ปฏิ บ ัติ ง านบนฟลอท าแบบสอบถามความพึ ง พอใจออนไลน์ เ รื่ อ ง “ลู ก บอลขจัด คราบในโถ
สุ ขภัณฑ์” จานวน 20 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั ต่อไปนี้
4.6.1 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

ชาย

6

30.00

หญิง

14

70.00

รวม

20

100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีเพศชายจานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และมีเพศหญิงจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00
4.6.2 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

ต่ากว่า 18 ปี

-

-

18 - 25 ปี

7

35.00

26 - 35 ปี

7

35.00

36 - 45 ปี

3

15.00

มากกว่า 45 ปี

3

15.00

รวม

20

100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง
18-25 ปี และ 26-35 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และ
อายุมากกว่า45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.00
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4.6.3 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามแผนก
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามแผนกส่ วนงาน
แผนก

จานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

Executive housekeeper Manager

-

-

Executive housekeeper

1

5.00

Supervisor

4

20.00

Housekeeping

15

75.00

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็ นพนักงานในแผนก
Housekeeping มากที่สุด จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 รองลงมาเป็ นแผนก Supervisor
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
4.6.4 ความพึงพอใจทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ ลูกบอลขจัดคราบ
จากการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะใช้การประเมิณผล 2 แบบคือ แบบร้อยละและ
แบบค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบ มีผลดังนี้
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1.) ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์
สรุ ปได้วา่ ส่ วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดจานวน 7 คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือระดับมากจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 อันดับสุ ดท้ายคือ
ปานกลางจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0

ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์
2

7

10

5

4

3

2

1

รู ปที่ 4.7 ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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2.) รู ปแบบผลิตภัณฑ์
สรุ ปได้วา่ ส่ วนมากมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจานวน 11 คน คิด
เป็ นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือระดับมากจานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 อันดับสุ ดท้ายคือ
ปานกลางจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00

รู ปแบบผลิตภัณฑ์
1

8
11

5

4

3

2

1

รู ปที่ 4.8 รู ปแบบผลิตภัณฑ์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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3.) ความสะดวกสบายในการทาความสะอาด
สรุ ปได้วา่ ส่ วนมากมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจานวน 11 คน คิด
เป็ นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือระดับมากจานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 อันดับสุ ดท้ายคือ
ปานกลางจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00

ความสะดวกสบายในการทาความสะอาด
1

8
11

5

4

3

2

1

รู ปที่ 4.9 ความสะดวกสบายในการทาความสะอาด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.) กลิน่ ของผลิตภัณฑ์
สรุ ปได้วา่ ส่ วนมากมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจานวน 13 คน คิด
เป็ นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือระดับมากจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 อันดับสุ ดท้ายคือ
ปานกลางจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00

กลิ่นของผลิตภัณฑ์
6

6

13

5

4

3

2

1

รู ปที่ 4.10 กลิ่นของผลิตภัณฑ์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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5.) ประสิ ทธิภาพในการทาความสะอาด
สรุ ปได้ว่าส่ วนมากมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจานวน 3 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.00 รองลงมาคือระดับมากจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 อันดับสุ ดท้ายคือ
ปานกลางจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00

ประสิทธิภาพในการทาความสะอาด
2

3

13
5

4

3

2

1

รู ปที่ 4.11 ประสิ ทธิภาพในการทาความสะอาด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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6.) ความปลอดภัย
สรุ ปได้วา่ ส่ วนมากมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจานวน 13 คน คิด
เป็ นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือระดับมากจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 อันดับสุ ดท้ายคือ
ปานกลางจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00

ความปลอดภัย
1

6

13

5

4

3

2

1

รู ปที่ 4.12 ความปลอดภัย
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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7.) ความน่ าสนใจของผลิตภัณฑ์
สรุ ปได้วา่ ส่ วนมากมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจานวน 15 คน คิด
เป็ นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือระดับมากจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 อันดับสุ ดท้ายคือ
ปานกลางจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00

ความน่ าสนใจของผลิตภัณฑ์
1
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รู ปที่ 4.13 ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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ในการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์ ใช้ระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับและกาหนดความพึงพอใจเฉลี่ยเพื่อการแปรผลโดยใช้เกณฑ์กาหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของ เบสท์ (John W. Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัด
คราบในโถสุ ขภัณฑ์
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ลูกบอลขจัด
คราบในโถสุ ขภัณฑ์
2. รู ปแบบผลิตภัณฑ์ ลูกบอลขจัดคราบในโถ
สุ ขภัณฑ์
3. ความสะดวกสบายในการทาความสะอาด
ลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์
4. กลิน่ ของผลิตภัณฑ์ ลกู บอลขจัดคราบใน
โถสุ ขภัณฑ์
5. ประสิ ทธิภาพในการทาความสะอาดลูก
บอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์
6. ความปลอดภัยลูกบอลขจัดคราบในโถ
สุ ขภัณฑ์
7. ความน่ าสนใจของผลิตภัณฑ์ ลูกบอลขจัด
คราบในโถสุ ขภัณฑ์
รวม

x̄

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

4.21

0.69

มาก

4.53

0.60

มาก

4.52

0.60

มาก

4.64

0.59

มากที่สุด

3.95

0.60

มาก

4.64

0.59

มากที่สุด

4.72

0.57

มากที่สุด

4.46

0.61

มาก
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จากตารางที่ 4.6 จากการสารวจความพึงพอใจที่ มีต่อผลิ ตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบในโถ
สุ ข ภัณ ฑ์ พบว่า ผูป้ ระเมิ นความพึ ง พอใจความน่ า สนใจในผลิ ต ภัณ ฑ์ลู ก บอลขจัดคราบในโถ
สุ ขภัณฑ์ คิดเป็ น 4.72 กลิ่งของผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์ คิดเป็ น 4.64 และความ
ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์ คิดเป็ น 4.64 ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่ บ การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากที่ ค ณะผูจ้ ัดท าได้เ ข้า ปฏิ บ ัติง านในโครงการสหกิ จศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย สยามที่
โรงแรม รามาดา พลาซ่ า แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ ในแผนกแม่บา้ น (Housekeeping Department) จึงทาให้
คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์ในงานโรงแรมนอกจากนี้ ยงั ได้ประสานงานกับแผนก
อื่นๆ ทาให้ได้รับทราบและเห็นถึ งปั ญหาต่างๆที่พบเจอในตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและเห็น
ถึงความสาคัญของการที่ได้รับมอบหมายให้ทาความสะอาดห้องพักแขก จึงทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้
ทราบถึงการทางานภายในห้องน้ าของห้องพักแขกที่เกิดความล่าช้าในการทาความสะอาดที่ตอ้ งใช้
เวลาขจัดคราบเป็ นเวลานานและยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่ งได้นามะกรู ดมาทาผลิตภัณฑ์สามารถ
ตอบโจทย์เรื่ องการดับกลิ่ นได้ดี และยังช่วยให้มีกลิ่นหอม ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่
ไม่เป็ นอันตรายต่ อสิ่ งแวดล้อม และไม่เป็ นอันตรายต่อแขกที่เข้าพักนามาสร้ างเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่
สามารถสร้ างประโยชน์ให้กบั สถานประกอบการ โดยมีเป้ าหมายหลักคือ สามารถช่ วยลดต้นทุน
การจัดซื้ อน้ ายาดับกลิ่นล้างโถสุ ขภัณฑ์ที่มีราคาแพงของทางโรงแรมได้ และต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถแก้ไขปั ญหากลิ่ นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ าของห้องพักแขก จากขั้นตอนการประเมินผล
คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ เป็ นจานวน 20 ชุ ด ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้อยู่ใน
เกณฑ์ที่คณะผูจ้ ดั ทาพึงพอใจ
จากผลสารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ลูกบอลขจัดคราบในโถ
สุ ขภัณฑ์ (Toilet Bowl Cleaner Green Power) ในส่ วนของเพศนั้นเป็ นเพศหญิงจานวน 14 คน คิด
เป็ นร้อยละ 70.00 เพศชายจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ในส่ วนของอายุผตู้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 18-25 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 ซึ่ งเท่ากับผูต้ อบแบบสอบถาม
อายุระหว่าง 26-35 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 และผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง
36-45 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ซึ่ งเท่ากับผูต้ อบแบบสอบถามอายุ 45 ปี ขึ้นไปจานวน
3 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 และในส่ วนของแผนกเป็ นแผนก House keeping จานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 75.00 แผนก Supervisor จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 และแผนก Executive
Housekeeping จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 และจากตารางค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

60
ความพึงพอใจที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบและกลิ่นในโถสุ ขภัณฑ์ (Toilet Bowl Cleaner
Green Power) อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บในการทาโครงงาน
5.1.2.1 คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานมีเวลาทางานและวันหยุดไม่ตรงกันจึงทาให้มีเวลา
น้อยไม่สามารถปรึ กษาหรื อพูดคุยเรื่ องเนื้ อหาของงานได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร
5.1.2.2 พนักงานส่ วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่ วมมือในการทาแบบสอบถามความพึง
พอใจ จึงเป็ นเรื่ องยากและต้องใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทาโครงงาน
5.1.3.1 แบ่งงานและปรึ กษาเรื่ องงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความราบรื่ นในการทา
โครงงาน
5.1.3.2 เปลี่ยนเวลาในการทาแบบสอบถาม คือในช่วงที่พนักงานพักรับประทาน
อาหารในเวลากลางวันและเวลาในช่วงเย็นที่พนักงานเลิกงาน
5.1.4 ปัญหาทีพ่ บในกระบวนการทาโครงงาน
5.1.4.1 ขั้นตอนในการผสมผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามผลที่คาดหวัง
5.1.4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบในครั้งแรกไม่จบั ตัวแข็ง
5.1.4.3 ผลิตภัณฑ์ไม่ได้กลิ่นตามที่คาดหวัง
5.1.5 การแก้ไขปัญหากระบวนการทาโครงงานและข้ อเสนอแนะ
5.1.5.1 ปรับส่ วนผสมในปริ มาณที่เหมาะสม
5.1.5.2 แก้ไขโดยการหาแม่พิมพ์ที่เป็ นอลูมิเนียมแข็ง
5.1.5.3 ปรับปรุ งสู ตรโดยการเพิ่มน้ ามันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ดให้มากขึ้น
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้รับการเรี ยนรู้และทราบถึงหน้าที่ของงานบริ การและได้ลงมือปฏิบตั ิทา
จริ ง จึ งทาให้ได้ทราบถึ งปั ญหาต่างๆภายในสถานประกอบการรวมถึ งวิธีรับมือจัดการแก้ไขกับ
ปั ญ หาสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ท าให้ค ณะผูจ้ ัด ท าได้รั บ ประสบการณ์ ที่ ส ามารถน ามาพัฒ นา
ศักยภาพของตนเองตลอดจนเทคนิคในการทางานที่สามารถนาไปใช้ในอนาคตได้ท้ งั ในเรื่ องของ
การทางานให้มี ประสิ ท ธิ ภ าพและถู กต้องตามที่ผูม้ อบหมายงานคาดหวังรู้ จกั การรับ ผิดชอบต่ อ
หน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายในแต่ละวันรวมถึงความกระตือรื อร้นในการทางาน ความตรงต่อ
เวลา ความซื่อสัตย์ และอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ
นอกจากนี้ยงั ได้เรี ยนรู ้ถึงการทางานเป็ นทีมระหว่างเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยและพนักงานใน
แผนกแม่บา้ น (Housekeeping Department) รวมไปถึงแผนกงานอื่นๆในโรงแรม ตลอดจนการทา
ให้แขกที่เข้าพักรู ้สึกพึงพอใจในการบริ การซึ่ งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เป็ นประสบการณ์ที่ลว้ นแต่มี
คุณค่าต่อการนาไปทางานในอนาคต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ในช่วงแรกการปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการและกับเพื่อนร่ วมงานเป็ น
เรื่ องยาก
5.2.2.2 ขาดความมัน่ ใจในตัวเองไม่กล้าพูดคุยกับแขกที่เข้าพักภายในโรงแรม
5.2.2.3 การจดจาข้อมูลต่างๆภายในโรงแรมยังไม่ชานาญ ไม่สามารถให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องกับแขกที่เข้าพักได้
5.2.2.4 ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษยังไม่ชานาญ แขกที่เข้าพักอาจไม่ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ปรึ กษากับพนักงานในแผนกและกับเพื่อนร่ วมงานในเรื่ องที่ตนเองไม่
เข้าใจเพื่อที่จะสามารถปรับตัวกับสถานประกอบการได้
5.2.3.2 ค้นหาและศึกษาข้อมูลของโรงแรมท่องจาจนสามารถให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องกับ
แขกที่เข้าพักภายในโรงแรมได้
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5.2.3.3 ต้องมีความกระตือรื อร้นในการทางานและศึกษาขั้นตอนการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆในโรงแรมให้เกิดความชานาญ
5.2.3.4 ฝึ กท่ องค าศัพ ท์ที่ ใ ช้ใ นโรงแรม ท่ องจาประโยคส าคัญ ที่ ใ ช้บ่ อยๆให้
คล่องแคล่ว
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่อง ลูกบอลขจัดคราบและกลิ่นในโถสุขภัณฑ์ (Toilet Bowl Cleaner Green Power)
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานเทียนหอมจากเปลือก
ส้มเพื่อการประกอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
โปรดใส่เครื่ องหมาย ลงใน

ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กรุณาเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงคาตอบเดียว)
1. เพศ

1) ชาย

2. อายุ

1) 18 - 25 ปี

2) 26 - 35 ปี

3) 36 - 45 ปี

4) 45 ปี ขึ้นไป

3. แผนก

2) หญิง

1) แผนก Executive House Keeper Manager
2) แผนก Executive House Keeper
3) แผนก Supervisor
4) แผนก Housekeeping

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มตี ่อลูกบอลขจัดคราบและกลิ่นในโถสุขภัณฑ์ (Toilet Bowl Cleaner
Green Power)
คาชี้แจง : ถ้ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดให้ 5 คะแนน
ถ้ามีความพึงพอใจในระดับมากให้

4 คะแนน

ถ้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางให้ 3 คะแนน
ถ้ามีความพึงพอใจในระดับน้อยให้

2 คะแนน

ถ้ามีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

1 คะแนน

หัวข้อ

5

4

3

2

1

1. ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัด
คราบในโถสุขภัณฑ์
2. รู ปแบบผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบในโถ
สุขภัณฑ์
3. ความสะดวกสบายในการทาความสะอาด
ลูกบอลขจัดคราบในโถสุขภัณฑ์
4. กลิ่นของผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบในโถ
สุขภัณฑ์
5. ประสิทธิภาพในการทาความสะอาดลูก
บอลขจัดคราบในโถสุขภัณฑ์
6. ความปลอดภัยลูกบอลขจัดคราบในโถ
สุขภัณฑ์
7. ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัด
คราบในโถสุขภัณฑ์

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจ

อาจารย์ที่ปรึ กษามานิเทศงานในโรงแรมและปรึ กษาพูดคุยเกี่ยวกับการทางานของนักศึกษากับ
พนักงานที่ปรึ กษาแผนกแม่บา้ น ( Housekeeping )

เช็ดโต๊ะในบริ เวณห้องนัง่ เล่นภายในห้องพัก

ดึงผ้าปูผืนเก่าออกเพื่อทาการเปลี่ยนผ้าปูผืนใหม่

ใส่ผา้ ปูดึงเข้ากับตัวเตียงนอนเพื่อจัดให้ผา้ ปูอยู่ในตาแหน่งที่ได้มาตรฐานของโรงแรม

ใส่ผา้ คาดเตียงเพื่อความสวยงามของห้องพัก

ใส่ ปลอกหมอนและจัดทรงหมอนให้เข้ามุมปลอกหมอนทั้ง 4 ด้าน

จัดหมอนให้ได้ตาแหน่งที่ถูกต้องตามมาตรฐานของโรงแรม

จัดเตรี ยมของใช้ภายในห้องน้ า

ภาคผนวก ค
แบบสัมภาษณ์

แบบสั มภาษณ์ ความคิด เห็ น ของพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาที่มี ต่ อ “ ลู ก บอลขจัด คราบและกลิ่น ในโถ
สุขภัณฑ์ ”
นักศึกษา

: พี่อารี ยค์ ิดอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบและกลิ่นในโถ
สุขภัณฑ์ที่พวกหนูทาขึ้นคะ

พนักงานที่ปรึ กษา

: พี่คิดว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเราน่าสนใจมีขนาดกาลังพอดีและก็ยงั มีกลิน่ ที่
ไม่ฉุนจากมะกรู ดมากเกินไปและใช้งานสะดวกด้วยค่ะ

นักศึกษา

: พี่ อารี ย ์คิด ว่าผลิต ภัณ ฑ์ที่พวกหนู ทาขึ้น มาสามารถทดแทนน้ ายาล้าง
ห้องน้ าของโรงแรมได้หรื อไม่คะ

พนักงานที่ปรึ กษา

: คิดว่าถ้านามาใช้น่าจะสามารถนามาใช้แทนได้ค่ะแต่เรื่ องประสิ ทธิภาพ
ต้องดูอีกทีว่าจะสะอาดเท่ากับน้ ายาล้างห้องน้ าไหม

นักศึกษา

: พี่อารี ยม์ ีความพึงพอใจเกี่ยวกัผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบและกลิ่นในโถ
สุขภัณฑ์ นี้มากน้อยขนาดไหนคะ

พนักงานที่ปรึ กษา

: พึงพอใจพอสมควรนะเป็ นของที่โรงแรมสามารถใช้ประโยชน์ได้จ ริ ง
แล้วก็ช่วยแก้ไขพวกเรื่ องกลิน่ ในโถสุขภัณฑ์ได้ดว้ ย

จากบทสัมภาษณ์ข องพนัก งานที่ปรึ ก ษารู ้ สึก พึง พอใจต่ อ “ ลูก บอลขจัด คราบและกลิ่น ในโถ
สุขภัณฑ์ ” ของคณะผูจ้ ดั ทา โดยเฉพาะในเรื่ องที่สามารถนามาแก้ไขกลิ่นของโถสุขภัณฑ์ได้

………………………………………….
(นางอารี ย์ สุทธิพล)
หัวหน้าแม่บา้ น (Head Housekeeper)

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

ลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์
(Toilet Bowl Cleaner Green Power)
นางสาวปิ ยนันท์ มะแม้น
นางสาวพัทธนันท์ ยินดีธีป
นางสาววรดา อภิญญาณสัจจะ
อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรี ษะ
ภาควิชาการโรงแรม และการท่องเทีย่ ว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนน เพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ.10160
บทคัดย่อ

ในส่ วนของเพศนั้นเป็ นเพศหญิงจานวน 14 คน

ร า ย ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า เ ล่ ม นี้ มี

คิด เป็ นร้อยละ70.00 เพศชายจ านวน 6 คน คิด

วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์

เป็ นร้ อ ยละ 30.00 ในส่ วนของอายุ ผู ้ ต อบ

ท าความความสะอาดห้ อ งน้ า ของโรงแรมรา

แบบสอบถามส่ ว นใหญ่อายุ ระหว่าง 18-25 ปี

มาดาพลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ไซต์ เพื่อดับกลิ่นไม่พึง

จ านวน 7 คน คิด เป็ นร้อยละ 35.00 ซึ่ งเท่า กับ

ประสงค์จากห้องน้ าไม่ให้มีกลิ่นออกมาภายใน

ผู ้ต อบแบบสอบถามอายุ ร ะหว่ า ง 26-35 ปี

ห้องรับแขกและเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลที่

จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 และผูท้ ี่ตอบ

ท าให้ เ กิ ด อัน ตรายและเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ต ัว ใหม่

แบบสอบถามอายุระหว่าง 36-45 ปี จานวน 3 คน

สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับทางโรงแรมใน

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 15.00 ซึ่ ง เ ท่ า กั บ ผู ้ ต อ บ

แ ผ น ก แ ม่ บ้ า น โ ด ย ร ว บ ร ว ม จ า ก ก า รท า

แบบสอบถามอายุ 45 ปี ขึ้นไปจานวน 3 คน คิด

แบบสอบถามจากพนักงานจานวน 20 คนภายใน

เป็ นร้อยละ 15.00 และในส่ ว นของแผนกเป็ น

แผนกแม่บา้ นของโรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ า

แผนก Housekeeping จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อย

ริ เวอร์ไซต์

ละ 75.00 แผนก Supervisor จ านวน 4 คน คิ ด

จากผลสารวจพบว่าการประเมิน ความ

เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 20.00 แ ล ะ แ ผ น ก Executive

พึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบใน

Housekeeping จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00

โถสุขภัณฑ์ (Toilet Bowl Cleaner Green Power)

และจากตารางค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ลู ก บอลขจัด

people is equal to 35.00% and 3 respondents

คราบและกลิ่ น ในโถสุ ขภั ณ ฑ์ (Toilet Bowl

aged 36-45 years, representing 15.00 percent,

Cleaner Green Power) อยู่ ใ น ระดั บ ความพึ ง

which is equal to the respondents aged 45 years

พอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

and over, totaling 3 persons, equivalent to 15.00

ค าส าคัญ : ลู ก บอลขจัด คราบ, โถสุ ข ภัณ ฑ์ ,

percent and the department is the Housekeeping

โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ไซต์

department, 15 persons, equivalent to 75.00

ABSTRACT

percent, the supervisor department consisting of

This research aim to reduce the cost of

4 persons, equivalent to 20.00 percent and 1

purchasing bathroom cleaning products at

Executive

Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside for

equivalent to Table 5.00 percent and the

deodorize from the bathroom to living room and

average standard deviation of satisfaction on.

to create product that are harmful and new

Toilet bowl cleaner green power products are in

product that can benefit the hotel in the

a high level of satisfaction with an average of

Housekeeper Department. By compiling a

4.43

survey of 20 employees in the Housekeeper

Keywords : Cleaner Green Power, Toilet Bowl,

Department of the Ramada Plaza Bangkok

Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

Menam Riverside hotel.

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

From the survey, it is found that the

Housekeeping

department,

1. เพื่อลดต้น ทุน ในการซื้ อผลิต ภัณ ฑ์ทาความ

evaluation of the satisfaction with the Toilet

สะอาดห้องน้ าของโรงแรม

Bowl Cleaner Green Power ball products, in

2. เพื่อดับกลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องน้ าไม่ให้มี

which there are 14 females, accounting for

กลิ่นออกมาภายในห้องพักแขก

70.00% of males. Of 6 people, equivalent to

3. เพื่ อ สร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ไ ม่ มี ผ ลที่ ท าให้ เ กิ ด

30.00 percent. With respect to the age, most

อันตรายและเป็ นผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่

respondents aged between 18-25 years of 7

สามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทางโรงแรมใน
แผนกแม่บา้ น

persons is equal to 35.00% which is equal to the
respondents aged between 26-35 years of 7

ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านสถานที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานเล่มนี้
คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากบริ เวณ
แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) บริ เวณห้องพัก
แขกชั้น 4 ถึง ชั้น 16
2. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การท า
โครงงานเล่ ม นี้ คณะผู ้ จ ั ด ท าได้ ด าเนิ น การ
ระหว่ า ง วัน ที่ 14 พฤษภาคม ถึ ง 30 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2562
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการจั ด ท า
โครงงานเล่มนี้คณะผูจ้ ดั ทาได้การเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล จากพนั ก งานที่ ท างานจ านวน 20 คน
ภายในบนชั้นห้องพักแขกประกอบด้วย
- ตาแหน่งหัวหน้าแม่บา้ น จานวน 7 คน
- ตาแหน่งแม่บา้ น จานวน 13 คน
4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและการค้นคว้าข้อมูล
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทาลูกบอลขจัดคราบในโถสุ ขภัณฑ์กลิ่นมะกรู ด
และศึ ก ษาวิ ธีข้ นั ตอนการทาต่ างๆจากจากสื่ อ
ออนไลน์ และสื บค้ น จากหนั ง สื อรวมถึ ง
บทความที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ ที่ได้รับ
1. โรงแรมสามารถลดต้นทุนการจัดซื้อน้ ายาทา
ความสะอาดห้องน้ า

2. ลูก ค้าที่เข้าพักไม่ได้รับการรบกวนจากกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ภายในห้องน้ า
3. โรงแรมสามารถลดปริ มาณการใช้สารเคมีจาก
ผลิ ต ภัณ ฑ์ท าความสะอาดห้ อ งน้ า และได้ น า
มะกรู ดมาสกัดกลิ่นมาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
สามารถแก้ ปั ญ หากลิ่ น ไม่ พึ ง ประสงค์ แ ละ
สามารถสร้างรายได้ในอนาคต
วัตถุดบิ ของลูกบอลขจัดคราบในโถสุขภัณฑ์
วัตถุดิบของลูกบอลขจัดคราบมีดงั นี้
1. มะกรู ด
2. เบกกิ้งโซดา
3. กรดซิตริก
4. น้ า
5. แม่พิมพ์รูปไข่
ขั้นตอนการทาลูกบอลขจัดคราบในโถสุขภัณฑ์
ขั้นตอนการทาลูกบอลขจัดคราบมีดงั นี้
- สกัดน้ ามันหอมระเหยจากลูกมะกรู ด
1. หั่นมะกรูดเป็ นแว่นประมาณ 3 ลูก

2. นามะกรู ดที่ห่นั ใส่ ลงในหม้อที่ใส่น้ าตั้งถ้วยไว้
ในหม้อใส่ น้ าแข็งไว้บนฝาหม้อ

3. เมื่อได้น้ ามันจากมะกรู ดแล้วนาไปผสมกับเบ
กกิ้ ง โซดาและกรดซิ ต ริ ก เมื่ อ ผสมเสร็ จ ตัก ใส่
พิมพ์

5. รู ปแบบผลิตภัณฑ์

สรุปผล
จากที่ค ณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าปฏิบตั ิ งานใน
โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามที่
โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์ ใน
แผนกแม่ บ้า น (Housekeeping Department) จึ ง
ท า ใ ห้ ค ณ ะ ผู ้ จั ด ท า ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
ประสบการณ์ในงานโรงแรมนอกจากนี้ ยงั ได้
ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ทาให้ได้รับทราบ

4. นาไปใส่ ในโถสุ ขภัณฑ์เพื่อลดกลิ่นและขจัด
คราบ

และเห็ น ถึ ง ปั ญหาต่ า งๆที่ พ บเจอในตลอด
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและเห็นถึงความสาคัญ
ของการที่ได้รับมอบหมายให้ทาความสะอาด
ห้องพัก แขก จึงทาให้ค ณะผูจ้ ัด ทาได้ทราบถึง
การทางานภายในห้องน้ าของห้องพักแขกที่เกิด
ความล่าช้าในการทาความสะอาดที่ตอ้ งใช้เวลา
ขจัด คราบเป็ นเวลานานและยัง มี ก ลิ่ น ไม่ พึ ง
ประสงค์ ซึ่ งได้ น ามะกรู ดมาท าผลิ ต ภัณ ฑ์
สามารถตอบโจทย์เรื่ องการดับกลิ่นได้ดี และยัง

ช่วยให้มีกลิ่นหอม ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้คิดค้น

คณะผูจ้ ัด ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มี ส่วน

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม และ

เกี่ยวข้องทุก ท่านที่มีส่ว นร่ วมในการให้ขอ้ มูล

ไม่เป็ นอันตรายต่อแขกที่เข้าพักนามาสร้างเป็ น

และเป็ นที่ปรึ กษาในการทางานฉบับนี้จนเสร็ จ

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กบั สถาน

สมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจ

ประกอบการ โดยมีเป้ าหมายหลัก คือ สามารถ

ใ น ชี วิ ต ก า ร ท า ง า น จ ริ ง ซึ่ ง ค ณ ะ ผู ้ จ ั ด ท า

ช่ ว ยลดต้น ทุ น การจัด ซื้ อ น้ า ยาดับ กลิ่ น ล้า งโถ

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

สุ ขภัณฑ์ที่มีราคาแพงของทางโรงแรมได้ และ

เอกสารอ้างอิง

ต้องเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถแก้ไขปั ญหากลิ่น

เทคโนโลยีชาวบ้าน. ปลูกมะกรู ดที่ด่าน

ไม่พึงประสงค์ในห้องน้ าของห้องพักแขก จาก

มะขามเตี้ ย. [ออนไลน์ ] . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก :

ขั้นตอนการประเมินผลคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการเก็บ

https://www.technologychaoban.com/agricultur
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al-technology/article_8 6 0 4 1 . [สื บ ค้ น เมื่ อ 6

ซึ่ งผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้อ ยู่ ใ นเกณฑ์ที่ ค ณะผู ้จ ัด ท าพึง

มิถุนายน 2562].
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