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บทคัดย่อ 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ ในแผนกแม่บา้นผูจ้ดัท าพบว่า
ภายในโรงแรมตกแต่งดว้ยกระจกเป็นส่วนมาก ซ่ึงเวลาท าความสะอาด บางคร้ังสารเคมีท่ีใชใ้นการเช็ด
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กระจกมีความใสสะอาดและเงางามมากข้ึนและยงัไร้สารเคมี โดยการน าสมุนไพรไทย คือ ดอกอญัชนั 
และมะกรูด โดยดอกอญัชนัจะท าใหน้ ้ายาเช็ดกระจกมีสีสันสวยงาม และมะกรูดยงัช่วยลดคราบสกปรก   
ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย นอกจากนั้นน ้ามนัหอมจากผวิมะกรูดยงัมีสรรพคุณในการไล่แมลงต่างๆ อีกดว้ย 

หลงัจากท่ีไดท้  าการทดลองท าผลิตภณัฑ์น ้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ ผูจ้ดัท าไดส้ ารวจความ
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มาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ความพึงพอใจในด้านกล่ินของน ้ ายาเช็ดกระจก 
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บทที1่ 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 โรงแรมคือสถานท่ีพกัผ่อนยามท่ีต้องเดินทางไปไกลบ้าน ขณะเดียวกันการเขา้พกัโรงแรมยงั
หมายถึงประสบการณ์ใหม่ท่ีน่าสนใจไม่แพก้ารเดินทางท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่างๆ และสามารถสร้าง
ความประทบัใจให้ได้เช่นกนั หลายคร้ังท่ีโรงแรมกลายเป็นหน่ึงในจุดหมายในการเดินทางมีโรงแรม
จ านวนไม่น้อยท่ีเป็นจุดหมายของนกัเดินทาง หน่ึงในโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบั
สากลคือ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) ด้วยการออกแบบท่ีโดดเด่นทั้งในทาง
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน มีการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากโรงแรมอ่ืนๆ 
ขณะเดียวกนัหน่ึงในเอกลกัษณ์ของโรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ คือการออกแบบท่ีแตกต่างกนัในโรงแรม
ดบัเบิ้ลยขูองแต่ละแห่ง นอกเหนือจากดีไซน์ท่ีสวยสะดุดตาและบรรยากาศความทนัสมยัของเมือง โรงแรม 
ดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ มาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดไปจนถึงการจดัหาเคร่ืองบินส่วนตวัท าให้
โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯกลายเป็นยีห่อ้โรงแรมหรูท่ีมีคุณภาพระดบั 5  ดาว  

เร่ืองการดูแลความสะอาดภายในโรงแรมเป็นส่ิงส าคญัพนกังานทุกคนมุ่งใส่ใจในการให้บริการท่ี
ดีกบัลูกคา้ ในปัจจุบนัมีการใชส้ารเคมีในชีวติประจ าวนักนัอยา่งแพร่หลาย และมีสารเคมีท่ีมีพิษรวมอยูด่ว้ย
เป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และแกไ้ขปัญหามลพิษอยา่งเร่งด่วนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแกไ้ข
สารพิษตกคา้ง ทั้งในน ้า ในอากาศ ในดิน รวมทั้งในอาหาร ลว้นมีสารตกคา้งทั้งส้ินน ้ ายาเช็ดกระจกท่ีใชก้นั
ทัว่ไปมีส่วนผสมของ บิวทิล เซลโลโซล และ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 และ
ชนิดท่ี 2 ซ่ึงสารเคมีน้ีมีอนัตรายต่อมนุษย ์และส่ิงมีชีวิตอ่ืนดอกอญัชนัสีม่วงท่ีข้ึนอยูท่ ัว่ไปบริเวณใกลบ้า้น
ในสวนริมถนนคนในชุมชนของเราโดยเฉพาะผูสู้งอายุมกัน าดอกอญัชนัมาใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น  
ทาผม ทาคิ้ว เพื่อให้ดกด า ใชแ้ทนสีผสมอาหาร ซ่ึงเป็นน ้ าชาลดอาการเบาหวาน เป็นตน้นอกจากน้ีมะกรูด
และดอกอญัชนัยงัช่วยลดคราบสกปรกและยงัไม่มีสารเคมีเพราะน ้ ายาเช็ดกระจกท่ีช้ือมาอาจจะมีสารเคมี
และยงัอาจท าอนัตรายร่างกาย 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการท าน ้ายาเช็ดกระจกจากดอกอญัชนัและมะกรูด 
 1.2.2 เพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการขจดัไขมนัและดบักล่ิน 
 1.2.3 เพื่อลดตน้ทุนในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ายาเช็ดกระจก 
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1.3  ขอบเขตของโครงงาน  
 1.3.1 ขอบเขตทางพื้นท่ี 
  แผนกแม่บา้นของโรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ศึกษาการท าน ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 
 ศึกษาเก่ียวกบัสรรพคุณของสมุนไพร 
1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงแผนกแม่บา้น 30 คน 
1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา  
 เร่ิมตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 
 

1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 1.4.1 ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม และค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ ายาเช็ดกระจก 
 1.4.2 มีสุขลกัษณะท่ีดีข้ึนและปลอดภยักบัทุกคนเน่ืองจากน ้ายาเช็ดกระจกท าจากธรรมชาติ 
 1.4.3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าความสะอาดมากยิง่ข้ึน 
 
 
 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การจดัท าโครงงานเร่ืองน ้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติไร้สารเคมีจากดอกอญัชันและมะกรูด   
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการศึกษาการท าน ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ ดงันั้นผูจ้ดัท าโครงงานจึงมีการ
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน ดงัน้ี 

 2.1 ความหมายของน า้ยาเช็ดกระจก  

 2.2 ทีม่าและความหมายของมะกรูด 

 2.3 ทีม่าและความส าคัญของดอกอญัชัน 

  2.4 ทีม่าและความหมายของน า้ตาลทรายขาว  

2.1 ความหมายของน า้ยาเช็ดกระจก 

 โชติมา วิไลวลัย ์(2549) กล่าววา่น ้ ายาเช็ดกระจกก็จดัอยูใ่นผลิตภณัฑ์ซกัลา้ง จึงมีสารลดแรงตึง
ผวิเป็นองคป์ระกอบหลกัผสมกบัสารเคมีท่ีใชเ้ป็นตวัท าละลาย ซ่ึงน ้ายาเช็ดกระจกท่ีพบมีอยูห่ลายยี่ห้อแต่
ละยีห่อ้ มีส่วนผสมหลกัคลา้ยคลึงกนั โดยทุกชนิดจะใชไ้อโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) ใน
ปริมาณ 1.0-4.0% ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไวไฟ และมีกล่ินฉุนมาก ใชใ้นการ
ท าความสะอาด ถา้จะใชฆ่้าเช้ือตอ้งใชท่ี้ความเขม้ขน้สูงถึง 60-70% การหายใจเขา้ไปในปริมาณเล็กนอ้ย
จะระคายเคืองจมูก ล าคอ และระบบทางเดินหายใจ  ท าให้ปวดหัว คล่ืนไส้ วิงเวียน อาเจียน ถ้าได้รับ
ปริมาณสูงข้ึนอาจท าให้หมดสติ หรือตายได้ การสัมผสันาน ท าให้ผิวหนังแห้งและแตก การกลืนกินมี
อาการคล้ายการหายใจ อาเจียนและอาจท าอนัตรายแก่ปอด และระคายเคืองต่อตา ห้ามทิ้งสู่แหล่งน ้ า      
น ้าเสีย หรือดิน สามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพได ้สารเคมีท่ีนิยมใชเ้ป็นตวัท าละลายในน ้ ายาเช็ดกระจกอีก
ชนิดคือบิวทิลเซลโลโซลฟ์ (butyl cellosolve) เป็นตวัท าละลายเคมีท่ีละลายน ้ าได ้(water-soluble solvent)  
มกัใช้กบัคราบมนั หรือท าให้มนัมีช่ือทางเคมีว่า 2-บิวทอกซีเอทานอล (2-butoxyethanol) หรือเอทาลีน
ไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์ (ethylene glycol monobutyl ether) มีค่า LD50 (หนู) 470 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
เป็นพิษหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนงักินเขา้ไปท าให้มึนเมาได ้ตวัท าละลายทั้ง 2 มีผลกระทบคลา้ยกนัคือ 
ระคายเคืองต่อตา ผิวหนัง จมูก ล าคอ เกิดอาการไอ คล่ืนไส้ วิงเวียน ปวดหัว ตาแดง เจ็บตา เห็นไม่ชัด 
ปวดทอ้งนอ้ย ทอ้งเสีย อาเจียน กดระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้เม็ดเลือดแดงแตก แต่ไม่ตอ้งกงัวลมาก
เพราะตวัท าละลายในน ้ายาเช็ดกระจกมีความเขม้ขน้นอ้ยมากคือเพียง 0.5-2.5% เท่านั้น  

ส าหรับสารลดแรงตึงผิวท่ีใชใ้นน ้ ายาเช็ดกระจกคือ Sodium lauryl ether sulfate (SLES) หรือ Sodium 
laureth sulfate  ใชใ้นปริมาณ 0.1 - 0.6 % โดยน ้ าหนกั SLES มีค่า LD50 (หนู) 1,600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
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มีพิษปานกลางเป็นสารท าให้เกิดฟองมกัใช้ในผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด และแชมพูอาจท าให้เกิดการ
ระคายเคืองตาและผิวหนงั หากเกิดอาการหลงัจากใช้ผลิตภณัฑ์ควรหยุดใช้ทนัที ในกระบวนการผลิต 
SLES อาจปนเป้ือนดว้ย 1,4-dioxane ซ่ึงอาจเป็นสารก่อมะเร็ง ในต่างประเทศมีการห้ามใชใ้นผลิตภณัฑ์
เก่ียวกบัอาหารและยาแต่อยา่งไรก็ตามไม่มีหลกัฐานท่ีบ่งช้ีวา่สารชนิดน้ีเป็นก่อมะเร็ง  

น ้ายาเช็ดกระจกบางชนิดท่ีไม่ใช ้Sodium lauryl ether sulfate เป็นสารลดแรงตึงผิวจะใช ้Cocamidopropyl 
betaine แทนซ่ึงเป็นสารลดแรงตึงผวิท่ีจบักบัทั้ง Anion และ Cation ในเวลาเดียวกนัสาร Cocamidopropyl 
betaine เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบอ่อน ท่ีไม่ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเน้ือเยื่อในจมูก
นอกจากน้ีมนัยงัมีสมบติัฆ่าเช้ือโรคด้วย และเข้าได้กับสารลดแรงตึงผิวชนิดอ่ืนๆ Cocamidopropyl 
betaine ในน ้ ายาเช็ดกระจกมีความเขม้ขน้ต ่ากว่า 1 % จะไม่ท าให้เกิดการระคายเคือง อย่างไรก็ตาม
ส าหรับท่ีความเขม้ขน้สูงข้ึนไปอาจท าให้เกิดการระคายเคืองได้ ควรหลีกเล่ียงการเทผลิตภณัฑ์ใส่มือ
โดยตรง  

             น ้ ายาเช็ดกระจกบางยี่ห้อมีการน า Ammonium hydroxide มาใช้ประมาณ 0.1 % Ammonium 
hydroxide ท่ีความเขม้ขน้สูงกวา่ 25 % มีค่า LD50 (หนู) 350 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีความเป็นพิษมากมีฤทธ์ิ
ท าให้เกิดแผลไหม ้และเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ า สารน้ีมีฤทธ์ิกดักร่อนเป็นอนัตรายต่อเยื่อเมือก 
ระบบทางเดินหายใจส่วนบนดวงตา ผิวหนงั การสูดดมท าให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและจมูกซ่ึงตอ้ง 
ระวงัอนัตรายมากกว่า มีการหดเกร็งของกล้ามเน้ือ อบัเสบ การบวมน ้ าของถุงลม และปอดถ้าเข้าตา 
สามารถท าใหต้าบอดได ้

หมายเหตุ Butyl cellosolve 

เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 ตามพรบ.วตัถุอนัตราย ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม Ammonium 
hydroxideเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 ตามพรบ.วตัถุอนัตราย ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2 ทีม่าและความหมายของมะกรูด 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 มะกรูด                                                                       
ทีม่า : https://puechkaset.com 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Citrus hystrix DC                                                                                                         
วงศ์ : Rutaceae                                                                                                                                         
ช่ือพ้อง : Citrus echinata St. Lag. Citrus latipes Hook. F.& Thoms. Citrus papidia Miq                                    
ช่ือสามัญ : kaffir lime, porcupine orange, leech lime, mauritrus papeda                                                 
ช่ือท้องถิ่น : มะกรูด, ส้มมัว่ผ,ี มะหูด, ส้มมะกรูด, ส้มกรูด, มะขนุ, มะขดู, หมากกรูด 

มะกรูด (kaffir lime) เป็นพืชตระกูลส้ม และมะนาว (Citrus family) ท่ีเป็นพืชพื้นเมืองในแถบประเทศ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยจดัเป็นไมผ้ล และพืชผกัสมุนไพรท่ีนิยมปลูกไวต้ามบา้นและสวนเพื่อใช้
ส าหรับประกอบอาหาร เน่ืองจาก ใบ และผลมีน ้ ามนัหอมระเหยท่ีให้กล่ินหอมช่วยในการดบักล่ินคาว 
และเพิ่มรสให้แก่อาหารไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงมีองคป์ระกอบของสารส าคญัหลายชนิดท่ีมีคุณสมบติัทาง
ยาและคุณสมบติัทางดา้นความสวยความงาม 

การปลูกมะกรูด 

การขยายพนัธ์ุมะกรูดสามารถท าไดด้ว้ยหลายวธีิ อาทิ การตอนก่ิง การทาบก่ิง การติดตา การต่อยอด   
และการเพาะเมล็ด แต่ท่ีนิยม ไดแ้ก่ การตอนก่ิง การต่อยอด และการเพาะดว้ยเมล็ด 

 

 

 

 

https://puechkaset.com/
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ลกัษณะทัว่ไป 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 ล าต้น                                                                                   
ทีม่า : https://puechkaset.com 

ล าต้น 

ตน้มะกรูด เป็นไมย้นืตน้ขนาดเล็กเน้ือไมเ้ป็นเน้ือแขง็ เปลือกเรียบมีสีน ้าตาลอ่อนล าตน้แตกก่ิงกา้น
จ านวนมากตั้งแต่ระดบัล่างของล าตน้ท าใหมี้ลกัษณะเป็นพุม่ตามล าตน้และก่ิงมีหนามแหลมยาว 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 ใบ                                                                              
ทีม่า : https://puechkaset.com 

ใบ 

ใบมะกรูด เป็นใบประกอบ ออกเป็นใบเด่ียว มีกา้นใบแผอ่อกเป็นครีบคลา้ยแผน่ใบ ใบมีลกัษณะหนา 
เรียบ มีผวิมนั สีเขียว และเขียวเขม้ตามอายขุองใบ ใบมีคอดก่ิวท่ีกลางใบท าใหใ้บแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
หรือ คลา้ยใบไม ้2 ใบ ต่อกนั ขนาดใบกวา้งประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร    
ใบมีกล่ินหอมมากเพราะมีต่อมน ้ามนัอยู ่

 

 

https://puechkaset.com/
https://puechkaset.com/


7 
 

 

 

 

 

 

 

 

            รูปที ่2.4 ดอก                                                                              
ที่มา : https://puechkaset.com 

ดอก 

ดอกมะกรูดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกออกเป็นช่อมีสีขาว แทงออกบริเวณส่วนยอดหรือตามซอกใบแต่ละ
ช่อมีดอกประมาณ 1-5 ดอก หลีบดอกมีสีขาวครีม 5 กลีบ มีขนปกคลุม ภายในดอกมีเกสรมีสีเหลืองดอกมี
กล่ินหอมเล็กนอ้ย และเม่ือแก่จะร่วงง่าย 

 

 

 

 

 

 

        รูปที ่2.5 ผล/ลูก                                                                                  
ทีม่า : https://puechkaset.com 

ผล/ลูก 

ผลมะกรูดหรือลูกมะกรูด มีลกัษณะค่อนขา้งกลมมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 5-7 เซนติเมตรผลคลา้ยผลส้มซ่า 
ผลมีขนาดใหญ่กว่าลูกมะนาวเล็กน้อย ลักษณะของผลมีรูปร่างแตกต่างกนัไปแล้วแต่พนัธ์ุเปลือกผล
ค่อนขา้งหนา ผิวเปลือกมีสีเขียวเขม้ ผิวขรุขระเป็นลูกคล่ืนหรือเป็นปุ่มนูน ภายในเปลือกมีต่อมน ้ ามนั
หอมระเหยเป็นจ านวนมาก มีจุกท่ีหัว และท้ายของผล เม่ือสุก ผลจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองด้านในผล
ประกอบดว้ยเน้ือฉ ่าน ้า มีเมล็ดแทรกบริเวณกลางผล 5-10 เมล็ด เน้ือผลมีรสเปร้ียวปนขมเล็กนอ้ย 

https://puechkaset.com/
https://puechkaset.com/
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ประโยชน์จากมะกรูด 

ลูกมะกรูด ผา่เป็นช้ินใชส้ าหรับดบักล่ินในห้องน ้าชาย-หญิง 

ลูกมะกรูดน ามาสับ และบีบคั้นเอาน ้า ใชส้ าหรับผสมหรือท าน ้ายาสระผม 

ลูกมะกรูดหัน่เป็นช้ินใชส้ระผมร่วมกบัแชมพสูระผม 

ลูกมะกรูด น ามาคลึงให้ช ้า แลว้ใส่ในภาชนะน ้าขงัเพื่อก าจดัลูกน ้า 

สารสกดัจากใบมะกรูดใชเ้ป็นส่วนผสมของตา้นมะเร็ง 

น ้ามนัหอมระเหยจากผล และใบมะกรูดใชเ้ป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง
ต่างๆ 

น ้ามนัหอมระเหย ใชป้รับอากาศตามหอ้ง ช่วยลดกล่ินอบั กล่ินเหมน็คาว 

การใช้ในต ารับยา และประโยชน์ทัว่ไป 

น า้มะกรูด 

น ้ามะกรูดช่วยบ ารุงสุขภาพเหงือก และฟัน เน่ืองจากมีวิตามินซีในปริมาณมาก โดยในประเทศไทยมีการ
น าน ้ ามะกรูดไปใชส้ าหรับเป็นยาขบั เสมหะ แกไ้อ แกโ้รคเลือดออกตามไรฟัน น ามาดองยารับประทาน
เป็นยาฟอกโลหิตสตรี ผสมกบัปูนแดงทาแกป้วดทอ้ง นอกจากนั้น มีการน าน ้ ามะกรูดไปใชเ้ป็นยาฟอก
ขาวตามธรรมชาติส าหรับก าจดัคราบรอยด่าง รวมไปถึงการน าไปใชส้ าหรับฆ่าทากตามพื้นดิน 

ผวิมะกรูด 

ผิวมะกรูดมีการน าไปใช้เป็นยาขบัลมในล าไส้ แกแ้น่นทอ้ง แกว้ิงเวียนเป็นยาบ ารุงหวัใจ ใชก้ระตุน้และ
รักษาอาการปวดทอ้งนอกจากน้ียงัใชเ้ป็นส่วนผสมส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ ายาบว้นปากในประเทศไทยมีการ
น าผวิมะกรูดแหง้ใหแ้ก่หญิงท่ีเพิ่งคลอดบุตร และใชเ้ป็นยาเร่งประจ าเดือนส่วนประเทศอินเดียนิยมใชผ้ิว
มะกรูดส าหรับใช้เป็นยาฆ่าแมลงดว้ย ส่วนในต ารับยาของชาวมาเลเซียมีการใชผ้ลสดทั้งผลส าหรับการ
เตรียมยาส าหรับใชภ้ายในซ่ึงจะเป็นใบสั่งยาเก่ียวกบัโรคความเจ็บปวดในช่องทอ้ง และใชเ้ป็นยาขบัลม
แกท้อ้งเฟ้อ  
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ใบมะกรูด 

ช่วยขบัลม 

แกห้นา้มืด ตาลาย และคล่ืนไส้ อาเจียน 

ราก และล าต้นมะกรูด 

รากสามารถแกล้มจุกเสียดและบ ารุงโลหิต 

ฤทธ์ิการต้านเช้ือจุลนิทรีย์ 

ใบมะกรูด 

เช้ือแบคทีเรีย ไดแ้ก่ อี.โคไล, บาซิลลสั เมกะทีเรียม เป็นตน้ 

เช้ือรา ไดแ้ก่ อลัเทอร์นาเรีย, ฟิวซาเรียม และไรโซปัส เป็นตน้ 

เปลือกมะกรูด 

เช้ือแบคทีเรีย ไดแ้ก่ อี.โคไล, ซลัโมเนลลา ไทฟี และสเตรปโตคอกคสั ฟีคาลิส เป็นตน้ 

เช้ือรา ไดแ้ก่ แอสเปอร์จิลลสั, เคอร์วลูาร์เรีย และฟิวซาเรียม เป็นตน้ 

การใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง 

เน่ืองจากมะกรูดมีสมบติัในการช่วยบ ารุงหนงัศีรษะ และกระตุน้การงอกของรากผม ช่วยขจดั
รังแคท่ีมีสาเหตุมาจากเช้ือจุลินทรีย ์แกค้นัศีรษะ และช่วยหล่อล่ืนผมท าให้ผมดกด าเป็นเงางาม รากผม
แขง็แรง ไม่หลุดร่วงง่าย ส่วนน ้ ามะกรูดมีสมบติัเป็นกรดตามธรรมชาติเหมาะส าหรับหนงัศีรษะไม่ท าให้
เกิดการระคายเคือง ช่วยในการท าความสะอาดเส้นผม และหนงัศีรษะ และช่วยในการช าระลา้งคราบสบู่
และแชมพู ดงันั้น จึงนิยมน ามะกรูดไปใชเ้ป็นส่วนผสมส าหรับการเตรียมผลิตภณัฑ์แชมพูผสมมะกรูด      
ชาวพม่า และชาวมาเลเซีย ใช้น ้ ามะกรูดเป็นแชมพูธรรมชาติส าหรับสระผม และช าระล้างส่วนต่างๆ    
ของร่างกาย นอกจากน้ี ยงัมีการน าน ้ ามะกรูด และผลมะกรูดไปใช้ส าหรับแต่งกล่ินในผลิตภณัฑ์แชมพู
สระผม รักษาชนันะตุ รังแค และท าให้ผมสะอาด รวมถึงมีการน าไปใช้เป็นครีมทาผิวดว้ยส่วนประเทศ
ฟิลิปปินส์นิยมใชผ้ลมะกรูดผสมกบัเปลือกสะบา้มอญสระผม  
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ผลงานวจัิยแชมพูมะกรูด 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.6 แชมพูมะกรูด                                                                            
ทีม่า : https://www.mhesi.go.th 

ปัจจุบนัคนไทยมีการน าสมุนไพรหลายชนิด มาใชเ้ป็นส่วนผสมในแชมพูสมุนไพรซ่ึงสมุนไพร
แต่ละชนิดก็มีสรรพคุณในการบ ารุงผมและหนังศีรษะแตกต่างกนัไป เช่น มะกรูด น ้ าสกดัผิวมะกรูดมี
น ้ามนัหอมระเหยท่ีช่วยบ ารุงรากผม ลดอาการผมร่วง อญัชนั ท าให้ผมข้ึนใหม่ ดกด าเป็นเงางามวา่นหาง
จระเข้ เพื่อช่วยบ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ ให้ความชุ่มช้ืน หวีง่าย มะค าดีควาย น ้ าท่ีสกัด จากผล
มะค าดีควาย  จะมีคุณสมบติัช่วยลดรังแค ลดเช้ือราบนหนงัศีรษะช่วยลดจ านวนเส้นผมแตกปลาย และ
บรรเทาอาการคนัศีรษะ 

แชมพู หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถช าระลา้งคราบไขมนั ฝุ่ นละออง เหง่ือไคล และส่ิงสกปรก
ออกจากเส้นผมและหนงัศีรษะได ้โดยไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้สมบติัของแชมพูท่ีดี คือ สามารถท าความ
สะอาดเส้นผมและหนงัศีรษะไดอ้ย่างหมดจด ไม่ท าให้เส้นผมเหนียวหวียากเส้นผมหลงัสระจะตอ้งล่ืน
อ่อนนุ่ม เป็นประกายแวววาว หรือยืดหยุน่ตวัไดดี้ ไม่ท าลายไขมนัตามธรรมชาติของเส้นผมไม่ท าให้ผม
แห้งกรอบ หรือหนงัศีรษะแห้งจนเกินไป มีกล่ินหอม และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ส่วนประกอบใน
แชมพูส่วนใหญ่เป็นสารเคมีประเภทช าระลา้ง (สารลดแรงตึงผิว) ซ่ึงมีความสามารถในการช าระลา้งส่ิง
สกปรกและไขมนัไดดี้ แต่ปัญหาท่ีผูผ้ลิตพบในแชมพูสมุนไพรคือแชมพูมีการปนเป้ือนดว้ยเช้ือจุลินทรีย์
ในปริมาณสูงเกินกว่าท่ีก าหนดคือมากกวา่ 1,000 โคโลนีต่อ/กรัม ไม่คงสภาพเกิดตะกอนเม่ือท้ิงไวเ้ป็น
ระยะเวลานาน และมีค่าความเป็นกรดด่างต ่ากวา่ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดการระคายเคืองแก่หนงั
ศีรษะ 
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2.3 ทีม่าและความส าคัญของดอกอญัชัน 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.7 ดอกอญัชัน                                                                                
ทีม่า : https://medthai.com 

ในประเทศไทยเราได้มีสมุนไพรมากมายท่ีจะให้ประโยชน์แก่ร่างกายของมนุษย์ ซ่ึงจะมี
สมุนไพรหลากหลายชนิดซ่ึงจะมีสรรพคุณแตกต่างกันเช่น ใบบวับกมีสรรพคุณช่วยล้างสารพิษใน
ร่างกายหรือดอกอญัชนัมีสรรพคุณช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายไดดี้หรือวา่นหางจระเขน้ ามา
พอกแผล น ้ าร้อนลวก ไฟไหม ้แกป้วดแสบปวดร้อน แผลเร้ือรัง รักษาผิวท่ีถูกแดดเผา แผลในกระเพาะ
อาหาร และช่วยถอนพิษได ้เป็นตน้ 

ดอกอญัชันมีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียเขตร้อนก่อนท่ีจะน าไปแพร่พนัธ์ุในแอฟริกา ออสเตรเลีย
และอเมริกา ดอกอญัชนัเป็นไมเ้ล้ือย ล าตน้มีสีเขียวมีขนใบสีเขียวเป็นไมไ้ม่ผลดัใบ ดอกสีน ้ าเงินแก่ตรง
กลางมีสีเหลืองบางชนิดมีสีขาว หรือสีม่วงอ่อน ผลแบบฝักถัว่ ข้ึนไดดี้ในดินทัว่ไป ชอบความช้ืนปาน
กลางข้ึนงอกงามดีในดินท่ีมีอินทรียว์ตัถุสูง ชอบแสงทั้งวนัอตัราการเจริญเติบดีมาก นิยมปลูกตามร้ัว  
เป็นซุ้ม เป็นพนัธ์ุไมใ้นเขตร้อน ข้ึนไดท้ัว่ไปดอกอญัชนัมีสารแอนโธไซยานิน ซ่ึงมีคุณสมบติัเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดในหลอดเล็กๆ ท าให้เลือดไปเล้ียงรากผมและนยัน์ตามากข้ึน สารแอนโทรไซยานิน   
น้ีจะพบในผลไมแ้ละดอกไม้ท่ีมีสีน ้ าเงิน สีแดง หรือสีม่วง มีคุณสมบติัเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจาก
ธรรมชาติ โดยท่ีพืชจะสร้างสารน้ีข้ึนมา เพื่อป้องกนัดอกหรือผลตวัเอง จากอนัตรายของแสงแดดหรือ
โรคภยั  
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อญัชัน ช่ือสามัญ : Butterfly pea, Blue pea 

อญัชัน ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Clitoria ternatea L. 

จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยูใ่นวงศย์อ่ยถัว่ FABOIDEAE 
(PAPILIONOIDEAE หรือ PAPILIONACEAE) 

ช่ือท้องถิ่น  : อ่ืน ๆ วา่ แดงชนั (เชียงใหม่), เอ้ืองชนั (ภาคเหนือ)  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ดอกอญัชนั ไดช่ื้อว่าเป็นสมุนไพรบา้น ท่ีคนนิยม เพราะมีประโยชน์ท่ีหลากหลายในดอกอญัชนัมีสาร
แอนโธไซยานิน ซ่ึงมีคุณสมบติัเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดขนาดเล็กท าให้เลือดไปเล้ียง
รากผมและนยัน์ตามากข้ึน สารแอนโธไซยานิน  พบไดใ้นผลไม้  และดอกไมท่ี้มีสีน ้ าเงินสีแดง หรือสี
ม่วง มีคุณสมบติัเป็นสารต่อตา้นอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ โดยท่ีพืชจะสร้างสารน้ีข้ึนมาเพื่อป้องกนัดอก 
หรือผลตวัเองจากอนัตรายของแสงแดดและโรคภยั ดอกสกดัสีมาท าสีประกอบอาหารได ้ดอกมีคุณค่า
ทางสมุนไพรช่วยปลูกผม บ ารุงตา ลดอาการของโรคทางสายตาแกต้าฟางตาแฉะปรุงเป็นยาขบัปัสสาวะ 
รากใชถู้ฟันแกป้วดฟันได ้ 

ดอกอญัชัน ลกัษณะ 

         ล าตน้ : เป็นไมเ้ล้ือยลม้ลุกขนาดเล็ก ล าตน้ยาวประมาณ 3-5 เมตร มีขนนุ่ม เล้ือยไดไ้กลถึง 20 ฟุต   
มีเถาจ านวนมาก ซ่ึงถา้เป็นเถาอ่อนจะมีสีเขียว ส่วนเถาแก่จะมีสีน ้าตาล 

          ราก : มีทั้งรากแก้ว รากแขนง และรากฝอย โดยรากทุกชนิดจะแทงลงดินไม่ลึกมาก ยกเวน้ราก
แขนงท่ีจะแทงไปตามแนวผวิดิน 

          ใบ : รูปรีแกมไข่ ปลายใบแหลม ฐานใบมน กวา้ง 1-3 เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร ออกสลบัเป็น
คู่ตรงขา้มตามขอ้ก่ิง ประกอบดว้ยใบยอ่ย 5-7 ใบ และมีใบยอ่ยสุดทา้ยข้ึนท่ีปลายก่ิง 

          ดอก : เป็นดอกเด่ียวออกบริเวณซอกใบ โดยจะมีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ลกัษณะดอกคลา้ย
ดอกถัว่หรือฝาหอยเชลล์ มีดว้ยกนัหลากหลายสี เช่น สีน ้ าเงินอมม่วง สีม่วง สีน ้ าเงิน สีฟ้า สีคราม สีขาว 
และสีชมพ ูแต่ทุกดอกจะมีตรงกลางเป็นสีเหลือง  
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รูปที ่2.8 การเพาะปลูกดอกอัญชัน 
      ทีม่า : https://medthai.com 

การเพาะปลูกดอกอญัชัน  

อญัชนัมีวิธีการปลูกง่ายและข้ึนง่ายไม่ตอ้งการดูแลรักษามากนกั วิธีการปลูกโดยการน าตน้กลา้จากการ
เพาะเมล็ดมาปลูกลงแปลงปลูก และบริเวณใกลแ้ปลงปลูกควรมีร้ัว หรือไมร้ะแนงเพื่อให้เถาอญัชนัเล้ือย
พาดหรือยดึเกาะเพื่อการทรงตวัได ้ 

การดูแลรักษา   

แสง อัญชันเป็นไม้กลางแจ้งท่ีมีความต้องการแสงพอสมควร แต่ก็ไม่ถึงกับต้องการแสงจดัมากน ้ า 
ตอ้งการน ้ าปานกลาง การรดน ้ าจะตอ้งไม่ถึงกบัแฉะ รดน ้ าแต่พอชุ่มก็พอ และควรรดน ้ าวนัละ 2 คร้ัง 
ในช่วงเช้าและช่วงเย็น อญัชนัจะข้ึนได้ดีในดินร่วนปนทราย ท่ีมีการระบายน ้ าได้ดีใช้ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย 
คอกผสมกบัดินปลูก โรคและแมลงไม่มีโรคและแมลงท่ีส าคญัการขยายพนัธ์ุขยายพนัธ์ุ โดยการเพาะ
เมล็ด  

สรรพคุณของดอกอัญชัน 
- ช่วยลา้งสารพิษและขบัของเสียออกจากร่างกาย 
- แกอ้าการปัสสาวะพิการ 
- แกอ้าการฟกช ้า 
- ช่วยป้องกนัและบรรเทาอาการเหน็บชาตามน้ิวมือน้ิวเทา้ 
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2.4 ทีม่าและความหมายของน า้ตาลทรายขาว  

 

 

 

 

                รูปที ่2.9 น า้ตาลทราย 
            ทีม่า : https://medthai.com 
น า้ตาล 

น ้ าตาล (Sugar) คือ สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) และ
ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) ซ่ึงมีรสหวาน โดยทัว่ไปจะไดม้ากจากออ้ย มะพร้าว แต่โดยทัว่ไปแลว้จะ
เรียกอาหารท่ีมีรสหวานวา่น ้าตาลแทบทั้งส้ิน เช่น ท ามาจากตาลจะเรียกวา่ตาลโตนด ท ามาจากมะพร้าวจะ
เรียกวา่น ้าตาลมะพร้าว ท ามาจากงวงจากจะเรียกวา่น ้ าตาลจาก ท ามาจากงบจะเรียกวา่น ้ าตาลงบท ามาจาก
ออ้ยแต่ยงัไม่ไดท้  าเป็นน ้ าตาลทรายจะเรียกวา่น ้ าตาลทรายดิบ ถา้น ามาท าเป็นเม็ดจะเรียกว่าน ้ าตาลทราย 
หรือถา้น ามาท าเป็นกอ้นแขง็คลา้ยกรวดจะเรียกวา่น ้าตาลกรวด ฯลฯ 

เม่ือพดูถึงน ้าตาล ใคร ๆ ก็ตอ้งคิดวา่มนัมีรสหวาน แต่ความจริงแลว้ไม่ใช่วา่น ้าตาลทุกชนิดท่ีจะมีรสหวาน 
เช่น แล็กโทส (lactose) ซ่ึงจะมีอยูใ่นนมคนหรือนมววั เม่ือเราด่ืมแลว้จะไม่รู้สึกหวาน แมจ้ะกินแล็กโทส
เพียงอยา่งเดียว ความหวานก็ยงัมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

นอกจากน้ีแป้งซ่ึงเป็นอาหารท่ีส าคญัยงัประกอบไปด้วยอนุภาคของกลูโคส 6,500 หน่วย ถ้าไม่มีการ
สลายตวัจะไม่มีรสหวาน แต่เป็นแหล่งส าคญัของน ้ าตาลท่ีร่างกายไดรั้บในแต่ละวนั เวลาท่ีรับประทาน
ขนมปัง แป้งจะคลุกเคล้ากับเอนไซม์ในน ้ าลาย จนเกิดการสลายตัวท าให้มีรสหวาน คือ มอลโทส 
(maltose) ข้ึน และในวนัหน่ึง ๆร่างกายของคนเราจะตอ้งการน ้ าตาลท่ีไดจ้ากอาหารประมาณ 100-400 
กรัม (ซ่ึงส่วนใหญ่จะมาจากแป้ง) น ้าตาลท่ีเขา้มาในร่างกายไม่ใช่วา่จะไดรั้บการดูดซึมแลว้จะน าไปใชไ้ด้
โดยตรง เพราะนอกจากกลูโคสแล้ว ไม่ว่าจะเป็นน ้ าตาลชนิดใดก็จะต้องถูกออกซิไดซ์ให้กลายเป็น
กลูโคสก่อน แลว้จึงจะเปล่ียนเป็นพลงังานเพื่อใหร่้างกายน าไปใชไ้ด ้
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น า้ตาลจะมีอยู่ด้วย 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

น ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว หรือ โมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) เช่น กลูโคส (glucose), ฟรักโทส 
(fructose), กาแล็กโทส (galactose) 

น ้าตาลโมเลกุลคู่ หรือ ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) เช่น ซูโครส (sucrose), แล็กโทส (lactose),   
มอลโทส (maltose) 

น ้าตาลโมเลกุลใหญ่ หรือ โพลีแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) เช่น แป้ง (starch), ไกลโคเจน (glycogen), 
เซลลูโลส (cellulose)  

สรรพคุณของน า้ตาล 

1.น ้าตาลทรายแดงมีคุณสมบติัร้อนและมีรสหวาน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงก าลงั (น ้าตาลทรายแดง) 

2.ช่วยท าใหเ้ลือดไหลเวยีนไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน (น ้าตาลทรายแดง) 

3.น ้ าตาลทรายขาวและน ้ าตาลทรายกรวดมีสรรพคุณช่วยดับร้อน ถอนพิษ แก้อาการอกัเสบ (น ้ าตาล
ทรายขาว,น ้าตาลทรายกรวด) 

4.ช่วยรักษาปากเป็นแผล มีอาการเจบ็คอ ไอมีเสมหะเหลือง (น ้าตาลทรายขาว,น ้าตาลทรายกรวด) 

5.น ้ าเช่ือมท่ีไดจ้ากน ้ าตาลทรายขาว สามารถใชเ้ป็นยารักษาบาดแผลเน่าเป่ือยได ้เพราะน ้ าเช่ือมสามารถ
เปล่ียนสภาพกรดและด่างบริเวณปากแผลได้ ท าให้เซลล์ผิวหนังถูกกระตุ้น การไหลเวียนของโลหิต
ท างานดีข้ึน และยงัเป็นอาหารท่ีถูกน าไปใชห้ล่อเล้ียงผิวหนงับริเวณนั้นอีกดว้ย ท าให้เช้ือโรคไม่สามารถ
เจริญเติบโตได ้และบาดแผลก็จะหายเร็วข้ึน (น ้าตาลทรายขาว) 

6.ช่วยแกอ้าการปวด (น ้าตาลทรายแดง) 

7.ส าหรับสตรีท่ีอยู่ในระหว่างมีประจ าเดือนถูกความเย็น มีอาการปวดประจ าเดือน ปวดทอ้งน้อยหรือ 
ปวดเอว ประจ าเดือนเป็นล่ิม การด่ืมน ้ าผสมกบัน ้ าตาลทรายแดงอุ่น ๆ 1 แก้ว ก็จะท าให้สบายข้ึนได ้
(น ้าตาลทรายแดง) 
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ประเภทของน า้ตาล 

น ้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar) คือ น ้ าตาลทรายท่ีใชส่้งออกเพื่อจ าหน่ายในต่างประเทศ หรือเก็บไวเ้ป็น
วตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาลทรายขาว โดยน ้ าตาลทรายดิบจะมีสีน ้ าตาลเขม้ มีส่ิงสกปรกเจือปนอยู่ และมี
ความบริสุทธ์ิต ่า 

น ้าตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) คือ น ้ าตาลทรายดิบท่ีน ามาผา่นกระบวนการท าให้บริสุทธ์ิ
บางส่วน สีของน ้าตาลเป็นสีเหลืองแกมน ้าตาล สามารถน าไปบริโภคไดโ้ดยตรง แต่ไม่เป็นท่ีนิยมของคน
ส่วนใหญ่ ยกเวน้ในประเทศท่ีก าลงัพฒันาและมีก าลงัซ้ือค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากน ้ าตาลชนิดมีราคาถูกกว่า
น ้าตาลทรายขาว 

น า้ตาลทรายขาว (White Sugar) คือ น ้าตาลท่ีไดม้าจากการสกดัเอาส่ิงเจือปนออกจากน ้าตาลทรายดิบและ
เป็นท่ีนิยมในการใชบ้ริโภค 

น า้ตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) คือ น ้ าตาลท่ีผา่นกระบวนการผลิตคลา้ยกบัน ้ าตาลทรายขาวแต่
จะมีความบริสุทธ์ิมากกวา่ มีลกัษณะเป็นเม็ดสีขาวใส นิยมน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการใชน้ ้ าตาลท่ี
มีความบริสุทธ์ิมาก เช่น เคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าอดัลม เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลัง รวมไปถึงอุตสาหกรรมยา     
เป็นตน้ 

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิพิเศษ (Super Refined Sugar) คือ น ้ าตาลท่ีผา่นกระบวนการผลิตเหมือนน ้ าตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิ แต่จะมีความบริสุทธ์ิมากกว่า นิยมน าไปใช้ในอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการใช้น ้ าตาลท่ีมี
ความบริสุทธ์ิมาก ๆ เป็นส่วนประกอบ 

น า้ตาลป๊ีบ (Paste Sugar) คือ น ้ าตาลท่ีไดจ้ากเอาน ้ าตาลทรายขาวมาเค่ียวจนมีความเขม้ตามท่ีก าหนดแลว้
น าไปบรรจุขณะยงัร้อนและผึ่งใหน้ ้าตาลแขง็ตวัโดยใชล้มเยน็ 

น ้าตาลทรายแดง (Brown Sugar) คือ น ้ าตาลท่ีไดจ้ากการเอาน ้ าตาลทรายดิบมาละลายกบัน ้ าออ้ยใสและ
น ้าเช่ือมดิบในอตัราส่วนท่ีก าหนด 

กากน ้าตาล  (Molasses) คือ ผลพลอยได้จากการผลินน ้ าตาล นิยมน ามาใช้เป็นวตัถุดิบส าคัญใน
ภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์การผลิตสุรา แอลกอฮอล์ ผลิตผงชูรส 
น ้าส้มสายชู เป็นตน้ 

 



 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

 
 

รูปที ่3.1โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ 
ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com 

 
3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือภาษาไทย  :  โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ 
  ช่ือภาษาองักฤษ  :  W Bangkok Hotel 

3.1.2 ท่ีตั้ง   :  160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์: 02-344-4000  

 
โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม ปี 2555 ด าเนินงานก่อสร้าง

โดย บริษทั P&T กรุ๊ป และมีบริษทัโซดา (S.O.D.A, Thailand) และAvroko เป็นผูอ้อกแบบตกแต่งภายใน
โรงแรมเป็นตึกอาคารสูง 31 ชั้น มีห้องพกัทั้งหมด 403 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนสาทรเหนือ ตรงขา้มกบัตึก
อาคารส านกังานเอม็ไพร์ทาวเวอร์และเดอะเฮา้ส์ออนสาทร 

ปัจจุบนั โรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ บริหารโรงแรมในเมืองส าคญัๆ ทัว่โลกรวม 21 แห่ง โดย
มุ่งเน้นบริการดว้ยความเอาใจใส่ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีครบครัน ทั้งหอ้งอาหาร บาร์ และสปา ท าใหโ้รงแรมกลายเป็นแบรนด์โรงแรมหรูท่ี
เติบโตเร็วท่ีสุดในโลก ทั้งน้ีโรงแรมแต่ละแห่งต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั ด้วยการผสมผสานดีไซน์
ทนัสมยัเขา้กบัความสะดวกสบายและสีสันทางวฒันธรรม นบัตั้งแต่แฟชัน่ไปถึงดนตรีและศิลปะ รวมถึง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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   รูปที ่3.2 ตราสัญลกัษณ์โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพ 
          ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3 แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้ง โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ 
ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
 โรงแรมดบัเบิ้ลยมีูห้องพกัทั้งหมดจ านวน 403 ห้องอยูท่ี่ชั้น 7-31 ซ่ึงมีสีตกแต่งแบ่งของแต่ละชั้น
ทั้งหมด3 สี คือสีทอง สีม่วงแดง และสีน ้ าเงิน ตกแต่งในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงความสมยัใหม่ เฟอร์นิเจอร์
สั่งท าพิเศษ สไตล์โมเดิร์น อุปกรณ์ในห้องพกัครบครันดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ห้องพกัของโรงแรม
ดบัเบิ้ลยเูป็นกระจกปิดทั้งหมด ไม่มีหนา้ต่าง ส่วนระบบไฟทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยแท็บเล็ตในห้องพกั 
ซ่ึงหอ้งพกัของโรงแรมมีทั้งหมด  8 แบบ 
 
 3.2.1 ห้องพกั  
  1.หอ้งวนัเดอฟูล (Wonderful rooms) จ านวน 244 หอ้ง 
หอ้งพกัแบบ วนัเดอร์ฟูล รูม (Wonderful Room)มีขนาด  เพียบพร้อมไปดว้ยความสะดวกสบายครบครัน
ส าหรับนักเดินทางท่ีหลงใหลในในไลฟ์สไตล์คนเมือง พร้อมกระจกขนาดใหญ่พิเศษ เผยให้เห็นวิว
กรุงเทพในแบบพาโนรามา ห้องพกัถูกตกแต่งด้วยพื้นหลังสีขาวด าตดักับสีทองเมทาลิก เพิ่มความ
โมเดิร์นและความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัดีไซน์ท่ีมีกล่ินอายของความเป็นไทย  
 
 

 
 
 
                  รูปที ่3.4 หอ้งวนัเดอฟูล (Wonderful rooms) 
          ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com  
 
 
 
   
 
  
 

http://www.whotelbangkok.comth/
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 2.หอ้งสเปคเทคูล่า (Spectacular rooms) จ านวน 106 หอ้ง 
หอ้งพกัแบบ สเปคทาคูล่าร์ รูม (Spectacular Room) มาพร้อมกบัววิแบบพานอรามาของกรุงเทพมหานคร
ท่ีเต็มไปด้วยสีสันอนัสวยงามของตึกระฟ้าการออกแบบห้องพกัมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัด้วยการวาง
แผนผงัหอ้งพกัแบบเปิดโล่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        รูปที ่3.5 หอ้งสเปคเทคูล่า (Spectacular rooms) 
             ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com 
 
  3.หอ้งคูล คอนเนอร์ (Cool corner rooms) จ านวน 19 หอ้ง 
หอ้งพกัแบบคูล คอร์เนอร์ รูม (Cool Corner Room) มาพร้อมกบัหนา้ต่างขนาดใหญ่ถึง 2 บาน  
เผยใหเ้ห็นววิกรุงเทพทั้งสองดา้นอยา่งชดัเจน หอ้งพกัถูกตกแต่งดว้ยการเล่นเฉดสีขาว เทา ด า  
พร้อมตดัดว้ยประกายสีทองแบบเมทาลิค  
 

 
 

   รูปที ่3.6 หอ้งคูล คอนเนอร์ (Cool corner rooms) 
           ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com 
   
 

http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/spectacular
http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/coolcorner
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 4.หอ้งสตูดิโอ สวที (Studio Suites) จ านวน 20 หอ้ง 
ห้องพกัแบบ สตูดิโอ สวีท (Studio Suite) ถูกดีไซน์ข้ึนอยา่งโดดเด่นดว้ยแผนผงัห้องพกัทรงสามเหล่ียม 
ขยายพื้นท่ีใชส้อยใหก้วา้งและเตม็ไปดว้ยลูกเล่นต่างๆ อาทิ การใชเ้ฉดสีชมพเูขม้ตดักบัสีทอง 
เพื่อท าใหสี้พื้นหลงัซ่ึงเป็นสีขาว เทา และด าดูโดดเด่นข้ึน  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
            รูปที ่3.7 หอ้งสตูดิโอ สวที (Studio Suites) 
             ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com 
 
 5.หอ้งแฟนแทสติกสวที (Fantastic Suites) จ านวน 2 หอ้ง 
       หอ้งพกัแบบ แฟนแทสติก สวที (Fantastic Suite) เนน้การดีไซน์ท่ีมีรายละเอียดซบัซอ้นน่าคน้หา  
       พร้อมน าเสนอววิทิวทศัน์ของกรุงเทพไดอ้ยา่งชดัเจน ใชเ้ฉดสีชมพเูขม้ตดักบัสีทองเพื่อท าใหสี้พื้น      
       หลงัซ่ึงเป็น สีขาว เทา และด าดูโดดเด่นข้ึนและหอ้งนัง่เล่นท่ีแยกสัดส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         รูปที ่3.8 หอ้งแฟนแทสติกสวที (Fantastic Suites) 
      ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com 

 
 

http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/studio-suite
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6. หอ้งมาเวอลสัสวที (Marvelous Suites) จ านวน 10 หอ้ง 
หอ้งพกัแบบ มาร์เวอร์ลสั สวที (Marvelous Suite) ท าใหก้ารพกัผอ่นของคุณพิเศษยิง่ข้ึน       
โดยเร่ิมจากหอ้งนัง่เล่นท่ีออกแบบตกแต่งดว้ยการเล่นเฉดสีสลบัด า ขาว น ้าตาล และม่วง        
ท าใหห้อ้งพกัดูมีเสน่ห์ชวนหลงไหล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          รูปที ่3.9 หอ้งมาเวอลสัสวที (Marvelous Suites) 
ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com 
 

7.หอ้งวา้วสวที (Wow Suite) จ านวน 1 หอ้ง 
หอ้งพกัแบบ วา้ว สวที (WOW Suite) ใหคุ้ณไดค้น้พบโลกแห่งความหรูหราแบบสุขมุดว้ยการตกแต่ง 
ดว้ยโทนหินอ่อนสีด าลึกลบัน่าคน้หา เพิ่มดีกรีความน่าหลงใหลดว้ยการเล่นสีสลบัระหวา่งสีขาว  
สีน ้าตาล และสีม่วง สะทอ้นเสน่ห์ใหท้ั้งในหอ้งนอนและหอ้งนัง่เล่น ทั้งสองโซนถูกแบ่งแยกเป็นสัดส่วน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปที ่3.10 หอ้งวา้วสวที (Wow Suite)  
    ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com 

 
 

http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/marvelous-suite
http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/wow-suite
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8.หอ้งเอก็ตรีมวา้วสวที (Extreme Wow Suite) จ านวน 1 หอ้ง 
ห้องพกัแบบ เอ็กซ์ตรีม วา้ว สวีท (Extreme WOW Suite) ให้คุณได้สัมผสัวิวท่ีสวยงามของแม่น ้ า
เจา้พระยาและตึกระฟ้าในกรุงเทพฯ ท่ีแทบจะท าให้คุณหยุดหายใจในคร้ังแรกท่ีไดเ้ห็น เต็มตากบัวิวของ
เมืองหลวงกบักระจกหนา้ต่างท่ีสูงจากพื้นถึงเพดาน ห้องพกัถูกตกแต่งดว้ยพื้นหินอ่อนสีขาวมนัวาวฉาย
แสงท่ีสะทอ้นจากหลงัคากระจกโปร่งแสงภายในหอ้งนัง่เล่นขนาดใหญ่โทนสีขาวและด า  
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.11 หอ้งวา้วสวที (Wow Suite) 
ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com  

       
              9. หอ้งอาหาร The Kitchen Table  
ห้องอาหารนานาชาติ สไตล์ Modern Bistro ชั้น 2 โรงแรม W Bangkok Hotel  บรรยากาศภายใน

ห้องอาหารแห่งน้ี เน้นตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น รายล้อมด้วยผนังสีเหลือง ลวดลายหนังจระเข้แบบ      

สามมิติ ด้านนึงของห้องอาหารเป็นพื้นท่ีของครัวเปิดขนาดใหญ่ ท่ีสามารถมองเห็นแทบทุกขั้นตอน    

การเตรียมอาหารอยา่งใกลชิ้ด  

 

   
 

 
 
 
 
 รูปที ่3.12 หอ้งอาหาร The Kitchen Table 
   ทีม่า : http://www.whotelbangkok.com  

 

http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/extremewow-suite
http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/extremewow-suite
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.13 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานของโรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ 
     ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
 
 
 
 
 

Style Manager 

Assistant Manager Assistant Manager 

Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor 

Room 

Attendant 

Room 

Attendant 

Room 

Attendant 

Room 

Attendant 

Room 

Attendant 

General Manager 

Hotel Manager 

Room 

Attendant 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.14 นางสาวสุวนนัท ์สะอาดเอ่ียม 
 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน     นางสาวสุวนนัท ์สะอาดเอ่ียม  
ต าแหน่ง      นกัศึกษาฝึกงานแผนกแม่บา้น 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน     วนัท่ี 14 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   -วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ท างาน (8.00-18.00) 

-วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ท างาน (8.30-18.30) 
-ฝึกการปูเตียง การจดัและการท าความสะอาดห้องพกั
ให้  ห้องพักของโรงแรมสะอาดเพื่อเตรียมความ
พร้อมให ้แขกมาใชบ้ริการ 
-ท าความสะอาดและดูแล Pantry ในบริเวณชั้นท่ีได้
ท าความสะอาดห้องเช่น ปัดกวาดเช็ดถูเพื่อไม่ให้เกิด
ความสกปรก และในเวลาตอนเย็นหลงัเลิกงานตอ้ง
จดัเก็บขยะลงไปทิ้งชั้นล่าง และพบัผา้จดัของใส่ใน
รถ เพื่อความพร้อมในวนัถดัไป 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปที ่3.15 พนกังานท่ีปรึกษา นางสาวชไมพร ยนืนาน ต าแหน่ง Style 
      ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

        พนกังานท่ีปรึกษาของ นางสาวสุวนนัท ์สะอาดเอ่ียม  
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา วนัองัคาร - วนัเสาร์ เวลา 08.00 - 18.30 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  
 3.7.1 ศึกษาขอ้มูลโครงงานวา่มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ในแต่ละหวัขอ้ตอ้งใชข้อ้มูลแบบใด 
 3.7.2 รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงานโดยการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา  

และหาขอ้มูลเพิ่มเติม  จากเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
 3.7.3 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไวว้า่ถูกตอ้งและครบถว้นหรือไม่ 
 3.7.4 จดัท าโครงงาน  
 3.7.5 สรุปขอ้มูล 
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ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินโครงการสหกิจศึกษา 

 
ตารางท่ี 3.1  ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 3.8.2 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 3.8.3 โทรศพัท ์
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 
1.ศึกษาโครงงาน     

2.รวมรวมขอ้มูล     

3.วเิคราะห์ขอ้มูล     

4.จดัท าโครงงาน     

5.สรุปขอ้มูล     



 

 

บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

การแปรรูปน ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติไร้สารเคมีใชส้ าหรับเช็ดกระจกทัว่ไปในแผนกแม่บา้น 

ท าให้มีกล่ินหอมจากธรรมชาติและสามารถขจดัคราบให้กระจกใสดังเดิม เงาวาว ไม่มีคราบสกปรก

เหลืออยู ่ 

4.1 วตัถุดิบอุปกรณ์ในการท าน า้ยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 

4.1.1 ผลมะกรูด  

 

 

 

 

                                         รูปที่ 4.1 ผลมะกรูด                                                      

                                         ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)                                                   

 4.1.2 ดอกอญัชนั 

 

 

 

 

 

                  รูปที่ 4.2 ดอกอญัชนั 

                                           ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)             
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4.1.3 น ้าตาลทราย   

 

 

 

 

 

                                                        รูปที ่4.3 น ้าตาลทราย   

                               ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)                                

 4.1.4 น ้าสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

                             รูปที ่4.4 น ้าสะอาด 

                            ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)              
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4.1.5 หมอ้สแตนเลส                                  

                                                  

 

 

 

  

 

                                            รูปที ่4.5  หมอ้สแตนเลส   

                                                              ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)                                   

                                                                             

4.1.6 มีด 

 

 

 

 

 

                                                 รูปที ่4.6 มีด 

                                          ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)        
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4.1.7 ขวดสเปรย ์

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                 รูปที ่4.7 ขวดสเปรย ์

                                                                ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)             

4.2 สูตรการทดลองการท าน า้ยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 

รายการ จ านวน 

ผลมะกรูด 4 ผล 

ดอกอญัชนั 300 กรัม 

น ้าตาลทราย 300 กรัม 

น ้าสะอาด 1 ลิตร 

 

 ตารางที ่4.2 สูตรการทดลองการท าน ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ  

                                                                ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.3 ขั้นตอนการท าน า้ยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ  

 4.3.1 ตม้น ้าใหเ้ดือด 90 องศา 5 นาที 

 

 

 

 

 

  

 

               รูปที ่4.8 ขั้นตอนการท าน ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 

                       ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

4.3.2 พอน ้าเดือดแลว้ใส่ดอกอญัชนัลงไปแลว้ก็ตม้ต่ออีก 10 นาที       

 

 

 

 

 

 

 

                 รูปที ่4.9 ขั้นตอนการท าน ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 

                     ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)             
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4.3.3 หลงัจากนั้นเตรียมมะกรูดลา้งใหส้ะอาดและฝานมะกรูดเอาเฉพาะผวิ 4 ลูก 

 

 

 

 

 

 

            รูปที ่4.10 ขั้นตอนการท าน ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 

            ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)              

 

4.3.4 น ามะกรูดท่ีฝานไวเ้ทใส่หมอ้ตม้แลว้ก็ตม้ต่อประมาณ 10 นาที โดยใชไ้ฟกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

          รูปที ่4.11 ขั้นตอนการท าน ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 

              ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)   
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4.3.5 หลงัจากนั้นเทน ้าตาล 300 กรัม ลงไปคนใหเ้ขา้กนัอีก 2 นาที แลว้ปิดไฟ พกัไวใ้หเ้ยน็ 

 

 

 

  

 

 

                                   รูปที ่4.12 ขั้นตอนการท าน ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 

            ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)               

 

              4.3.6 กรองใส่ขวดสเปรย ์และติดฉลากผลิตภณัฑ์ 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                                รูปที ่4.13 ผลติภัณฑ์น า้ยาเช็ดกระจกดอกอญัชันและมะกรูด 

                                                              ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)                
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4.4 ตารางแสดงราคาต้นทุน  
 ตารางที ่4.1 ต้นทุนการท าน า้ยาเช็ดกระจกจากดอกอญัชันและมะกรูด 
 
ล าดบั ส่วนผสมของน ้ายาเช็ดกระจก

จากดอกอญัชนัและมะกรูด 
ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคา (บาท) 

1 มะกรูด 4 ลูก 100/20ลูก 20 

2 ดอกอญัชนั 300 กรัม 20/100 60 

3 น ้าตาลทรายขาว 300 กรัม 25/1กิโลกรัม 10 

4 น ้าสะอาด 1 ลิตร - - 

5 ขวดสเปรยเ์ปล่า 1 ขวด 20 20 

รวมราคาต้นทุนของน า้ยาเช็ดกระจกจากดอกอญัชันและมะกรูด 110 

 

   ตารางที ่4.1 ตน้ทุนการท าน ้ายาเช็ดกระจกจากดอกอญัชนัและมะกรูด 

        ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 จากตาราง 4.1 สามารถอธิบายรายละเอียดไดว้่า ตน้ทุนของผลิตภณัฑ์น ้ ายาเช็ดกระจกจาก
ธรรมชาติ มีราคาตน้ทุน 110  บาทต่อ 450 มิลลิลิตร ซ่ึงปกติโรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ ใช้น ้ ายาเช็ด
กระจก ขนาด 500 มิลลิลิตร ราคา 200 บาท ใช้ได ้2 วนั ซ่ึงแต่ละสัปดาห์ตอ้งใช้ 3,500 มิลลิลิตร รวม
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน ้ ายาเช็ดกระจก 1,400  บาท ต่อหน่ึงสัปดาห์ ดงันั้น สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายใน  
การซ้ือน ้ายาเช็ดกระจกไดป้ระมาณ 300 บาท ต่อหน่ึงสัปดาห์   

4.5 สรุปผลการประเมินโครงงานเร่ือง น า้ยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ  

 ในการจดัท าโครงงาน น ้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ (Natural Glass Cleaner) ทางผูจ้ดัท ามี
วตัถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความหมายของน ้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติไร้สารเคมี อีกทั้งยงัศึกษา 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็นแนวทางในการท าผลิตภณัฑ์น ้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติไร้สารเคมี   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ในการท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในแบบเชิงคุณภาพ เพื่อการศึกษา 
วิเคราะห์ และเก็บขอ้มูล เพื่อประโยชน์กบั แผนกแม่บา้นของโรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ โดยมีการใช้
แบบสอบถามในการท าประเมินความพึงพอใจกบัผลิตภณัฑ์น ้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติไร้สารเคมี
ทั้งหมด 30 ชุด โดยสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ แผนก 

 ตารางที ่4.2 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 10 33.33 

หญิง 20 66.67 

รวม 30 100 

                                                                                                                                                                             

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นเพศชาย            

คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67  

ตารางที ่4.3 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

20-24 ปี 6 20 

25-30 ปี 15 50 

30-35 ปี 6 20 

มากกวา่ 35 ปี 3 10 

รวม 30 100 

                                                                                                               

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีผูท่ี้มีอายุ 20-24 ปี   

คิดเป็นร้อยละ 20 ผูท่ี้มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 ผูท่ี้มีอายุ 30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ผูท่ี้มีอายุ

มากกวา่ 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั  
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จากตารางที ่4.4 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแผนก 

แผนก จ านวน ร้อยละ 

แม่บา้น 25 83.3 

ครัว 3 10 

F & B 2 6.7 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 30 100 

                                                                                                                                                                            

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นแผนกแม่บา้น   

คิดเป็นร้อยละ 83.3  แผนกครัว คิดเป็นร้อยละ 10  และแผนก F&B คิดเป็นร้อยละ 6.7  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของ ผลิตภัณฑ์น ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติดอกอัญชันและมะกรูด     

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยวัดระดับและแสดงผลตั้ง 5-1 คือ ชอบมากที่สุด -      

ชอบน้อยทีสุ่ด ตามล าดับ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ความหมายค่าเฉล่ีย (Mean) ดงัน้ี (Greedisgoobs,2018) 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  
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4.6 สรุปผลการท าประเมิน ผลติภัณฑ์น า้ยาเช็ดกระจก 

 4.6.1 ความพงึพอใจด้านบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

   แผนภูมิท่ี 4.6.1 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑ์ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑ ์มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 49             

ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 41  ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 10  

 4.6.2 ความพงึพอใจด้านสีของน า้ยาเช็ดกระจก  

 

 

 

 

 

 

  แผนภูมิท่ี 4.6.2 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นสีของน ้ายาเช็ดกระจกผลจากการตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นสีของน ้ายาเช็ดกระจก มีความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 49 ความพึง

พอใจมาก ร้อยละ 44 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7  

49% 

41% 

10% 

มากท่ีสดุ 

มาก  

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

49% 

44% 

7% 

มากท่ีสดุ 

มาก  

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 
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53% 

47% 

มากท่ีสดุ 

มาก  

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 4.6.3 ความพงึพอใจในด้านกลิน่ของน า้ยาเช็ดกระจก  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.6.3 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นกล่ินของน ้ายาเช็ดกระจก 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นกล่ินของน ้ายาเช็ดกระจก มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   

ร้อยละ 53  ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 47  

4.6.4 ความพงึพอใจในด้านคุณภาพและความสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 4.6.4 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจในดา้นคุณภาพและความสะอาด 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในดา้นคุณภาพและความสะอาด มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ร้อยละ 50 ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 45 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 5  

 

50% 

45% 

5% 

มากท่ีสดุ 

มาก  

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 
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4.6.5 ความพงึพอใจในด้านลดต้นทุน 

 

 

 

 

 

  แผนภูมิท่ี 4.6.5 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจในดา้นลดตน้ทุน 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นลดตน้ทุน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 48                

ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 43 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 9  

ตารางที ่4.5 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผลติภัณฑ์น า้ยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ  

ประเด็นความพึงพอใจ     S.D ระดบัความ
พึงพอใจ 

1.ความพึงพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์ 4.46 0.66 มาก 
2.ความพึงพอใจในดา้นสีของน ้ายาเช็ดกระจก  4.43 0.66 มาก 
3.ความพึงพอใจในดา้นกล่ินของน ้ายาเช็ดกระจก 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4.ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพและความสะอาด 4.46 0.61 มาก 

5.ความพึงพอใจในดา้นลดตน้ทุน 4.53 0.56 มากท่ีสุด 
รวม 4.49 0.60 มาก 

  

      ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 จากตารางท่ี 4.5 ผลส ารวจพบวา่ ความพึงพอใจในดา้นกล่ินของน ้ ายาเช็ดกระจก ความพึงพอใจ

ในด้านลดตน้ทุน ค่าเฉล่ียซ่ึงอยู่ในระดบั มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจในด้านบรรจุภณัฑ ์

ความพึงพอใจในดา้นสีของน ้ ายาเช็ดกระจก ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพและความสะอาด ค่าเฉล่ียซ่ึง

อยูใ่นระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 4.49 

48% 

43% 

9% 
มากท่ีสดุ 

มาก  

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลโครงงาน  

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน  

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ ในแผนกแม่บา้น เป็น

ระยะเวลา 4 เดือน ในต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงานจากการท่ีไปฝึกงานท าให้ทราบถึงการปฏิบติังานจริงของ

แผนกแม่บา้น และพบกบัปัญหาการใชน้ ้ ายาเช็ดกระจกท่ีมีสารเคมีท่ีพนกังานบางคนแพน้ ้ ายาเช็ดกระจก 

เพราะต้องใช้ท าความสะอาดห้องพกัทุกห้องทุกวนั ท าให้ผูจ้ดัท าคิดค้นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถท าจาก

ธรรมชาติสามารถท าได้เอง และสามารถหาวตัถุดิบได้ง่ายๆตามท้องตลาดลดสารเคมีในห้องพกัมี

สภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดคราบสปรกบนกระจก เพื่อลดต้นทุนในด้าน

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน ้ ายาเช็ดกระจก ซ่ึงมีความคาดหวงัว่าโครงงานสหกิจน้ีจะเกิดประโยชน์แก่สถาน

ประกอบการ  

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  

5.1.2.1 ขออนุญาตกบัพี่เล้ียงในแผนกแม่บา้น และบอกกล่าวถึงความจ าเป็นในการท า

โครงงานเพื่อขอเวลาในการทดลองท า ซ่ึงอาจใชเ้วลานาน 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ  

  5.1.3.1 สามารถเพิ่มปริมาณของส่วนผสมใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

  5.1.3.2 น าไปใชง้านไดทุ้กสถานท่ีท่ีมีกระจก เช่น กระจกรถ กระจกตูเ้ส้ือผา้ 

  5.1.3.3 สามารถลดสารเคมีต่อผูแ้พน้ ้ายา  
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

5.2.1.1 ไดศึ้กษาและเรียนรู้การปฏิบติังานในแผนกแม่บา้นของโรงแรมดบัเบิ้ลย ู

กรุงเทพฯ  

  5.2.1.2 รู้จกัการสร้างผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบเหลือใช ้และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้ 

5.2.1.3 ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าเกิดการเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆนอกเหนือจากการศึกษาในหอ้งเรียน  

5.2.1.4 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนเน่ืองจากการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และเกิดการปรับตวั

เพื่อใหท้  างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2.1.5 ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริง ซ่ึงสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการประกอบอาชีพในอนาคต 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

5.2.2.1 ในขณะท่ีเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรกนกัศึกษายงัไม่มีประสบการณ์ดา้นงาน                  

แผนกแม่บา้น จึงท าใหเ้กิดผลปฏิบติังานเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

  5.2.2.2 ในการปฏิบติังานของแผนกแม่บา้นจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษสนทนากบัแขก 

ท าใหบ้างคร้ังในการสนทนากบัแขกไม่ราบร่ืน 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

  5.2.3.1 ควรระมดัระวงัในการท างาน เพื่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

5.2.3.2 นกัศึกษาพฒันาและฝึกฝนตนเองใหก้บังาน เพราะเป็นงานท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด 

ไม่ได ้ 
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แบบสอบถามเพือ่การประเมิน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป  
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีท่านตอ้งการเลือก  
1. เพศ   ชาย            หญิง  
2. อายุ  – 24 ปี   – 30 ปี   - 35 ปี    มากกวา่ 35 ปี  
3. แผนก  แม่บา้น       ครัว            3) F & B         อ่ืนๆ………….  
ตอนที่ 2 ความพงึพอใจในผลติภัณฑ์น า้ยาเชดกกระจก  
ค ำชีแ้จง กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ลงในชอ่งวา่งตามระดบัความพงึพอใจท่ีทา่นต้องการเลือก 

ประเกดนความพงึพอใจ ระกับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ก  
5 

มาก  
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย  
2 

น้อยทีสุ่ก 
1 

1.ความพงึพอใจในก้านบรรจุภัณฑ์      

   1.1.ขนาดของบรรจุภณัฑ์      

   1.2.ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์      

    1.3.ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์      

2.สีของน า้ยาเชดกกระจก      

    2.1.ความเหมาะสมของสีน ้ ายาเช็ด
กระจก 

     

    2.2.ความสวยงามของสีน ้ายาเช็ด
กระจก 

     

3.กลิน่ของน า้ยาเชดกกระจก      

    3.1.กล่ินหอมจากสารธรรมชาติ      

4.คุณภาพและความสะอาก      

    4.1.ความสะอาดของภาชนะ      

    4.2.ประสิทธิภาพในการใชง้านของ
ผลิตภณัฑ์ 

     

5.ลกต้นทุน      
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงงานนีม้ีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร  

 โครงงานน ้ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ (Natural Glass Cleaner) มีประโยชน์ต่อโรงแรมดบัเบิ้ลย ู

กรุงเทพฯ เพราะส่วนประกอบหลงัคือการน าสมุนไพรไทยคือ ดอกอญัชนัและมะกรูด โดยดอกอญัชนัจะ

ท าใหน้ ้ายาเช็ดกระจกมีสีสันสวยงาม และผวิมะกรูดช่วยฆ่าเช้ือแบคทีเรีย และขจดัคราบสกปรก-กล่ินคาว 

ไดดี้ โดยความเป็นกรดของน ้ าหมกัฯไร้สารเคมี นอกจากนั้นน ้ ามนัหอมจากผิวมะกรูดยงัมีสรรพคุณใน

การไล่แมลงต่างๆ จึงใชแ้ทนน ้ายาเช็ดกระจกท่ีมีสารเคมี  
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บทความวชิาการ  
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บทคกัย่อ 

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม

ดับเบ้ิลยู กรุงเทพฯ ในแผนกแม่บ้านผู ้จัดท าพบว่า

ภายในโรงแรมตกแต่งดว้ยกระจกเป็นส่วนมาก ซ่ึงเวลา

ท าความสะอาด บางคร้ังสารเคมีท่ีใชใ้นการเช็ดกระจก

จะมีกล่ินของสารเคมีและยงัคงตกคา้ง จึงท าให้เล็งเห็น

ถึงการท าความสะอาดกระจก เพื่อให้กระจกมีความใส

สะอาดและเงางามมากข้ึนและยงัไร้สารเคมี โดยการน า

สมุนไพรไทย คือ ดอกอัญชันและมะกรูด โดยดอก

อัญชันจะท าให้น ้ ายาเช็ดกระจกมีสีสันสวยงาม และ

มะกรูดยัง ช่วยลดคราบสกปรกฆ่า เ ช้ือแบคที เ รีย

นอกจากนั้นน ้ ามนัหอมจากผิวมะกรูดยงัมีสรรพคุณใน

การไล่แมลงต่างๆอีกดว้ย 

หลงัจากท่ีไดท้ าการทดลองท าผลิตภณัฑ์น ้ ายา

เช็ดกระจกจากธรรมชาติ ผูจ้ดัท าไดส้ ารวจความคิดเห็น 

โดยการท าแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอยา่ง 

คือพนักงานโรงแรมจ านวน 30 คน เพื่อให้ทราบถึงผล

ของโครงงานผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจในผลิตภณัฑร์ะดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก

มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ความพึงพอใจในดา้นกล่ินของน ้ ายา

เช็ดกระจก ความพึงพอใจในด้านลดต้นทุน ความพึง

พอใจในด้านบรรจุภณัฑ์ ความพึงพอใจในด้านสีของ

น ้ ายาเช็ดกระจก ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพและความ

สะอาด จากความพึงพอใจในผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียรวม     

= 4.49 และ S.D = 0.60  

ค าส าคญั : น ้ ายาเช็ดกระจก / สมุนไพร / ไร้สารเคมี 

ABSTRACT 

From the co-operative study at W. Bangkok Hotel in 

the Housekeeping Department, the researcher observed 

that the hotel interior was mainly decorated with glass. 

When the glass was cleaned, the chemical used would 

leave its chemical odor on the glass surface. Therefore, 

this led to giving importance to using a glass cleaner in 

order to make the glass more clear, clean, shiny and 

chemical-free. This research was conducted by using 

Thai herbs, namely butterfly pea flowers and bergamot. 

Butterfly pea flowers will beautify the glass cleaning 

liquid with its unique color, and bergamot will help 

remove stains and kill bacteria. Moreover, the essential 

oil from bergamot shell has its properties in repelling 
insects as well. 

After conducting the experiment of creating a glass 

cleaner with natural ingredients, the researcher 

surveyed opinions by distributing a satisfaction 

questionnaire to the sample of 30 hotel staff in order to 

study the outcome of the project. The results of the 

study indicated that the samples were satisfied with the 

product at a high level by descending sort of means as 

follows: the satisfaction with the odor of the product, 

satisfaction with cost reduction, satisfaction with the 

package, satisfaction with the color of the product, and 

satisfaction with quality and cleanliness. From 

satisfaction with the product, the total mean 

represented    = 4.49 and S.D = 0.60. 



 

 

Keywords : Glass cleaner / Herbs / Chemical-free  

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

เน่ืองจากผู ้จ ัดท าได้ออกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ โรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ ในแผนก
แม่บา้น ซ่ึงโดยปกติน ้ ายาเช็ดกระจกทุกชนิดจะ
ใชไ้อโซโพรพิลแอลกอฮอล์เป็นของเหลวใส ไม่
มีสี ไวไฟ และมีกล่ินฉุนมาก ใช้ในการท าความ
สะอาด ถา้จะใช้ฆ่าเช้ือตอ้งใช้ท่ีความเขม้ขน้สูง
ถึง 60-70% 

ดงันั้นจากการท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา
ในโรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ แผนกแม่บา้น ได้
พบว่า พบว่าโรงแรมมีพื้นท่ีของผนังกระจกใส 
ประตูกระจกกว่า 80 เปอร์เซ็นต ์จึงท าให้ผูจ้ดัท า
ตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพของน ้ ายาเช็ดกระจก
แบบไร้สารเคมี คือการน าสมุนไพรไทย คือ ดอก
อญัชนัและมะกรูด โดยดอกอญัชนัจะท าให้น ้ ายา
เช็ดกระจกมีสีสันสวยงาม และผิวมะกรูดช่วยฆ่า
เช้ือแบคทีเรีย และขจดัคราบสกปรก-กล่ินคาว 
ไดดี้ โดยความเป็นกรดของน ้ าหมกัฯไร้สารเคมี 
นอกจากนั้ นน ้ ามันหอมจากผิวมะกรูดย ัง มี
สรรพคุณในการไล่แมลงต่างๆ จึงใช้แทนน ้ ายา
เช็ดกระจกท่ีมีสารเคมี 

ข้อมูลวตัถุกิบ  
1.วตัถุดิบของการท าน ้ายาเช็ดกระจก 
 - มะกรูด 
 - ดอกอญัชนั 
 - น ้าตาลทรายขาว 
 - น ้าสะอาด 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการท าน ้ ายาเช็ดกระจกจากดอก
อญัชนัและมะกรูด 

2. เพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการขจัด
ไขมนัและดบักล่ิน 
3. เพื่อลดตน้ทุนในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ ายา
เช็ดกระจก 
 
ประโยชน์ทีไ่ก้รับ  
1. ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม และค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือน ้ายาเช็ดกระจก 
2. มีสุขลักษณะท่ีดีข้ึนและปลอดภัยกับทุกคน
เน่ืองจากน ้ายาเช็ดกระจกท าจากธรรมชาติ 
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าความสะอาด
มากยิง่ข้ึน 
 
ขั้นตอนและวธีิการก าเนินงาน 
1.ตม้น ้าใหเ้ดือด 90 องศา ใชเ้วลาประมาณ 5 
นาที 
2. พอน ้ าเดือดแลว้ใส่ดอกอญัชนัลงไปแลว้ก็ตม้
ต่ออีก 10 นาที 
3.หลังจากนั้นเตรียมมะกรูดล้างให้สะอาดและ
ฝานมะกรูดเอาเฉพาะผวิ 4 ลูก 
4. น ามะกรูดท่ีฝานไวเ้ทใส่หมอ้ตม้แล้วก็ตม้ต่อ
ประมาณ 10 นาที โดยใชไ้ฟกลาง 
5. หลงัจากนั้นเทน ้ าตาล 300 กรัม ลงไปคนให้
เขา้กนัอีก 2 นาที แลว้ปิดไฟ พกัไวใ้หเ้ยน็ 
6. กรองใส่ขวดสเปรย ์และติดฉลากผลิตภณัฑ์ 
 

สรุปผล  

 จากการท่ีผู ้จ ัดท าได้ไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ โรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ ในแผนก
แม่บ้าน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ท าให้ทราบถึง
การปฏิบติังานจริงของแผนกแม่บา้น และพบกบั
ปัญหาการใช้น ้ ายาเช็ดกระจกท่ีมีสารเคมีท่ีลูกคา้



 

 

บางคนแพน้ ้ ายาเช็ดกระจก เพราะแม่บา้นตอ้งใช้
ท าความสะอาดห้องพักทุกห้องทุกวนั ท าให้
ผูจ้ ัดท าคิดค้นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเช็ดกระจก 
และสามารถหาวตัถุดิบไดง่้ายๆตามทอ้งตลาดลด
สารเคมีในห้องพกัมีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการขจดัคราบสปรกบนกระจก 
เพื่อลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือน ้ ายา
เช็ดกระจก ซ่ึงมีความคาดหวงัวา่โครงงานสหกิจ
น้ีจะเกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ  
 

ข้อเสนอแนะ  
1. สามารถ เพิ่ มป ริมาณของส่วนผสมให้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. น าไปใช้งานได้ทุกสถานท่ีท่ีมีกระจก เช่น 
กระจกรถ กระจกตูเ้ส้ือผา้ 
3. สามารถลดสารเคมีต่อผูแ้พน้ ้ายา  
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โรงแรมดบัเบ้ิลย ูกรุงเทพฯ 
บทคกัย่อ 

โครงงานเร่ือง น ้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 
จดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาการท าน ้ ายาเช็ดกระจกจากดอกอญัชนั
และมะกรูด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กระจกมีความใส
สะอาดและเงางามมากข้ึน และยงัไร้สารเคมี โดยการน า
สมุนไพรไทย คือ ดอกอัญชันและมะกรูด โดยดอก
อัญชันจะท าให้น ้ ายาเช็ดกระจกมีสีสันสวยงาม และ
มะกรูดยัง ช่วยลดคราบสกปรกฆ่า เ ช้ือแบคที เ รี ย
นอกจากนั้นน ้ ามนัหอมจากผิวมะกรูดยงัมีสรรพคุณใน
การไล่แมลงต่างๆอีกดว้ย 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการท าน ้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 
2. เพ่ือพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขจดัไขมนัและ
ดบักล่ิน 
3. เพ่ือลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือน ้ ายาเช็ด
กระจก 
ประโยชน์ทีไ่ก้รับ 
นักศึกษา 
1.ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการท าน ้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ 
2.ไดใ้ชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
มหาวทิยาลยั 
เป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัน ้ ายาเช็ดกระจก
จากธรรมชาติ  
สถานประกอบการ 
1.ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม 
2.มีสุขลกัษณะท่ีดีข้ึนและปลอดภยักบัทุกคน 
 

ขั้นตอนและวธีิการก าเนินงาน 
1.ตม้น ้ าใหเ้ดือด 90 องศา 5 นาที   
2. พอน ้ าเดือดแลว้ใส่ดอกอญัชนัลงไปแลว้ก็ตม้ต่อ
อีก 10 นาที   
3.หลงัจากนั้นเตรียมมะกรูดลา้งให้สะอาดและฝาน
มะกรูดเอาเฉพาะ    ผิว 4 ลูก    
4. น ามะกรูดท่ีฝานไว้เทใส่หม้อต้มแล้วก็ต้มต่อ
ประมาณ 10 นาที โดยใชไ้ฟกลาง     
5. หลงัจากนั้นเทน ้ าตาล 300 กรัม ลงไปคนใหเ้ขา้กนั
อีก 2 นาที แลว้ปิดไฟ พกัไวใ้หเ้ยน็      
6. กรองใส่ขวดน ้ ายา    
สรุปผล 

 ในการท าโครงงานน ้ ายาเช็ดกระจกจาก

ธรรมชาติจากดอกอญัชนัและมะกรูด ผูจ้ดัท าไดท้ า

การแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของ ผลิตภณัฑ์

น ้ ายาเช็ดกระจกจากพนักงานในแผนกแม่บา้นและ

แผนกครัว ผลโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีพึงพอใจมาก มี

กล่ินหอมของมะกรูด สามารถขจดัคราบสกปรกบน

กระจกใหส้ะอาดและเงางามยิง่ข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จักท า  

 

  



 

 

ประวตัิผู้จักท า  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล    :          นางสาวสุวนนัท ์สะอาดเอ่ียม 

รหัสนักศึกษา      :          5604400313 

สาขา                   :           ศิลปศาสตร์   

ทีอ่ยู่                    :           999 PK แมนชัน่ ถนนเจริญนคร 34 แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน 

                                       กรุงเทพมหานคร 10600  

เบอร์โทรศัพท์    :           090-040-9326 
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