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บทคัดย่อ

จากการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ ในแผนกแม่บา้ นผูจ้ ดั ทาพบว่า
ภายในโรงแรมตกแต่งด้วยกระจกเป็ นส่ วนมาก ซึ่ งเวลาทาความสะอาด บางครั้งสารเคมีที่ใช้ในการเช็ด
กระจกจะมี กลิ่ นของสารเคมี และยังคงตกค้าง จึงทาให้เล็งเห็ นถึ งการทาความสะอาดกระจก เพื่อให้
กระจกมีความใสสะอาดและเงางามมากขึ้นและยังไร้สารเคมี โดยการนาสมุนไพรไทย คือ ดอกอัญชัน
และมะกรู ด โดยดอกอัญชันจะทาให้น้ ายาเช็ดกระจกมีสีสันสวยงาม และมะกรู ดยังช่วยลดคราบสกปรก
ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย นอกจากนั้นน้ ามันหอมจากผิวมะกรู ดยังมีสรรพคุณในการไล่แมลงต่างๆ อีกด้วย
หลังจากที่ได้ทาการทดลองทาผลิตภัณฑ์น้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ ผูจ้ ดั ทาได้สารวจความ
คิดเห็ น โดยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานโรงแรมจานวน 30 คน
เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ระดับ
มาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ความพึงพอใจในด้านกลิ่ นของน้ ายาเช็ดกระจก
ความพึงพอใจในด้านลดต้นทุน ความพึงพอใจในด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ความพึงพอใจในด้านสี ของน้ ายาเช็ด
กระจก ความพึงพอใจในด้านคุ ณภาพและความสะอาด จากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยรวม
= 4.49 และ S.D = 0.60
คาสาคัญ : น้ ายาเช็ดกระจก / สมุนไพร / ไร้สารเคมี
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บทที1่
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงแรมคื อสถานที่ พ กั ผ่อนยามที่ ต้องเดิ นทางไปไกลบ้า น ขณะเดี ย วกันการเข้า พักโรงแรมยัง
หมายถึ งประสบการณ์ ใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้การเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ และสามารถสร้าง
ความประทับใจให้ ได้เช่ น กัน หลายครั้ง ที่ โรงแรมกลายเป็ นหนึ่ งในจุ ดหมายในการเดิ นทางมีโรงแรม
จานวนไม่น้อยที่เป็ นจุดหมายของนักเดินทาง หนึ่ งในโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับ
สากลคื อ โรงแรมดับเบิ้ล ยู กรุ ง เทพฯ (W Bangkok Hotel) ด้วยการออกแบบที่โดดเด่ นทั้ง ในทาง
สถาปั ต ยกรรมและการตกแต่ ง ภายใน มี ก ารออกแบบที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ แ ตกต่ า งจากโรงแรมอื่ น ๆ
ขณะเดี ยวกันหนึ่ งในเอกลักษณ์ของโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ คือการออกแบบที่แตกต่างกันในโรงแรม
ดับเบิ้ลยูของแต่ละแห่ง นอกเหนือจากดีไซน์ที่สวยสะดุดตาและบรรยากาศความทันสมัยของเมือง โรงแรม
ดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ มาพร้ อมกับสิ่ งอานวยความสะดวก ตลอดไปจนถึงการจัดหาเครื่ องบินส่ วนตัวทาให้
โรงแรมดับเบิล้ ยู กรุ งเทพฯกลายเป็ นยีห่ อ้ โรงแรมหรู ที่มีคุณภาพระดับ 5 ดาว
เรื่ องการดูแลความสะอาดภายในโรงแรมเป็ นสิ่ งสาคัญพนักงานทุกคนมุ่งใส่ ใจในการให้บริ การที่
ดีกบั ลูกค้า ในปัจจุบนั มีการใช้สารเคมีในชีวติ ประจาวันกันอย่างแพร่ หลาย และมีสารเคมีที่มีพิษรวมอยูด่ ว้ ย
เป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปั ญหามลพิษอย่างเร่ งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไข
สารพิษตกค้าง ทั้งในน้ า ในอากาศ ในดิน รวมทั้งในอาหาร ล้วนมีสารตกค้างทั้งสิ้ นน้ ายาเช็ดกระจกที่ใช้กนั
ทัว่ ไปมีส่วนผสมของ บิวทิล เซลโลโซล และ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ซึ่ งเป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 1 และ
ชนิดที่ 2 ซึ่ งสารเคมีน้ ีมีอนั ตรายต่อมนุ ษย์ และสิ่ งมีชีวิตอื่นดอกอัญชันสี ม่วงที่ข้ ึนอยูท่ ว่ั ไปบริ เวณใกล้บา้ น
ในสวนริ มถนนคนในชุ มชนของเราโดยเฉพาะผูส้ ู งอายุมกั นาดอกอัญชันมาใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่ น
ทาผม ทาคิ้ว เพื่อให้ดกดา ใช้แทนสี ผสมอาหาร ซึ่ งเป็ นน้ าชาลดอาการเบาหวาน เป็ นต้นนอกจากนี้ มะกรู ด
และดอกอัญชันยังช่วยลดคราบสกปรกและยังไม่มีสารเคมีเพราะน้ ายาเช็ดกระจกที่ช้ื อมาอาจจะมีสารเคมี
และยังอาจทาอันตรายร่ างกาย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากดอกอัญชันและมะกรู ด
1.2.2 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพการขจัดไขมันและดับกลิ่น
1.2.3 เพื่อลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ ายาเช็ดกระจก
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตทางพื้นที่
แผนกแม่บา้ นของโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ศึกษาการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
ศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร
ปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงแผนกแม่บา้ น 30 คน
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา
เริ่ มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิ งหาคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยลดต้นทุนของโรงแรม และค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ ายาเช็ดกระจก
1.4.2 มีสุขลักษณะที่ดีข้ ึนและปลอดภัยกับทุกคนเนื่องจากน้ ายาเช็ดกระจกทาจากธรรมชาติ
1.4.3 ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทาความสะอาดมากยิง่ ขึ้น

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทาโครงงานเรื่ องน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติไร้ สารเคมีจากดอกอัญชันและมะกรู ด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการศึกษาการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ ดังนั้นผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงมีการ
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ดังนี้
2.1 ความหมายของนา้ ยาเช็ดกระจก
2.2 ทีม่ าและความหมายของมะกรู ด
2.3 ทีม่ าและความสาคัญของดอกอัญชัน
2.4 ทีม่ าและความหมายของนา้ ตาลทรายขาว
2.1 ความหมายของนา้ ยาเช็ดกระจก
โชติมา วิไลวัลย์ (2549) กล่าวว่าน้ ายาเช็ดกระจกก็จดั อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง จึงมีสารลดแรงตึง
ผิวเป็ นองค์ประกอบหลักผสมกับสารเคมีที่ใช้เป็ นตัวทาละลาย ซึ่ งน้ ายาเช็ดกระจกที่พบมีอยูห่ ลายยี่ห้อแต่
ละยีห่ อ้ มีส่วนผสมหลักคล้ายคลึงกัน โดยทุกชนิดจะใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) ใน
ปริ มาณ 1.0-4.0% ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เป็ นของเหลวใส ไม่มีสี ไวไฟ และมีกลิ่นฉุ นมาก ใช้ในการ
ทาความสะอาด ถ้าจะใช้ฆ่าเชื้ อต้องใช้ที่ความเข้มข้นสู งถึง 60-70% การหายใจเข้าไปในปริ มาณเล็กน้อย
จะระคายเคืองจมูก ลาคอ และระบบทางเดิ นหายใจ ทาให้ปวดหัว คลื่ นไส้ วิงเวียน อาเจียน ถ้าได้รับ
ปริ มาณสู งขึ้นอาจทาให้หมดสติ หรื อตายได้ การสัมผัสนาน ทาให้ผิวหนังแห้งและแตก การกลืนกิ นมี
อาการคล้า ยการหายใจ อาเจี ยนและอาจทาอันตรายแก่ ปอด และระคายเคืองต่อตา ห้ามทิ้ งสู่ แหล่ งน้ า
น้ าเสี ย หรื อดิน สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ สารเคมีที่นิยมใช้เป็ นตัวทาละลายในน้ ายาเช็ดกระจกอีก
ชนิดคือบิวทิลเซลโลโซลฟ์ (butyl cellosolve) เป็ นตัวทาละลายเคมีที่ละลายน้ าได้ (water-soluble solvent)
มักใช้กบั คราบมัน หรื อทาให้มนั มีชื่อทางเคมีว่า 2-บิวทอกซี เอทานอล (2-butoxyethanol) หรื อเอทาลีน
ไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์ (ethylene glycol monobutyl ether) มีค่า LD50 (หนู) 470 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
เป็ นพิษหากถูกดูดซึ มผ่านผิวหนังกิ นเข้าไปทาให้มึนเมาได้ ตัวทาละลายทั้ง 2 มีผลกระทบคล้ายกันคือ
ระคายเคืองต่อตา ผิวหนัง จมูก ลาคอ เกิ ดอาการไอ คลื่นไส้ วิงเวียน ปวดหัว ตาแดง เจ็บตา เห็นไม่ชัด
ปวดท้องน้อย ท้องเสี ย อาเจียน กดระบบประสาทส่ วนกลาง ทาให้เม็ดเลือดแดงแตก แต่ไม่ตอ้ งกังวลมาก
เพราะตัวทาละลายในน้ ายาเช็ดกระจกมีความเข้มข้นน้อยมากคือเพียง 0.5-2.5% เท่านั้น
สาหรับสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในน้ ายาเช็ดกระจกคือ Sodium lauryl ether sulfate (SLES) หรื อ Sodium
laureth sulfate ใช้ในปริ มาณ 0.1 - 0.6 % โดยน้ าหนัก SLES มีค่า LD50 (หนู) 1,600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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มีพิษปานกลางเป็ นสารทาให้เกิ ดฟองมักใช้ในผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาด และแชมพูอาจทาให้เกิ ดการ
ระคายเคื องตาและผิวหนัง หากเกิ ดอาการหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ควรหยุดใช้ทนั ที ในกระบวนการผลิ ต
SLES อาจปนเปื้ อนด้วย 1,4-dioxane ซึ่ งอาจเป็ นสารก่อมะเร็ ง ในต่างประเทศมีการห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับอาหารและยาแต่อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้วา่ สารชนิดนี้เป็ นก่อมะเร็ ง
น้ ายาเช็ดกระจกบางชนิดที่ไม่ใช้ Sodium lauryl ether sulfate เป็ นสารลดแรงตึงผิวจะใช้ Cocamidopropyl
betaine แทนซึ่ งเป็ นสารลดแรงตึงผิวที่จบั กับทั้ง Anion และ Cation ในเวลาเดียวกันสาร Cocamidopropyl
betaine เป็ นสารลดแรงตึ งผิวแบบอ่อน ที่ไม่ทาให้เกิ ดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเนื้ อเยื่อในจมูก
นอกจากนี้ มัน ยัง มี ส มบัติ ฆ่ า เชื้ อ โรคด้ว ย และเข้า ได้ก ับ สารลดแรงตึ ง ผิวชนิ ดอื่ นๆ Cocamidopropyl
betaine ในน้ ายาเช็ดกระจกมีความเข้มข้นต่ากว่า 1 % จะไม่ทาให้เกิ ดการระคายเคือง อย่างไรก็ตาม
สาหรั บที่ ความเข้มข้นสู งขึ้นไปอาจทาให้เกิ ดการระคายเคืองได้ ควรหลี กเลี่ ยงการเทผลิ ตภัณฑ์ใส่ มือ
โดยตรง
น้ ายาเช็ดกระจกบางยี่ห้อมีการนา Ammonium hydroxide มาใช้ประมาณ 0.1 % Ammonium
hydroxide ที่ความเข้มข้นสู งกว่า 25 % มีค่า LD50 (หนู) 350 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีความเป็ นพิษมากมีฤทธิ์
ทาให้เกิ ดแผลไหม้ และเป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวิตในน้ า สารนี้ มีฤทธิ์ กัดกร่ อนเป็ นอันตรายต่อเยื่อเมือก
ระบบทางเดิ นหายใจส่ วนบนดวงตา ผิวหนัง การสู ดดมทาให้เกิ ดการระคายเคืองต่อตาและจมูกซึ่ งต้อง
ระวังอันตรายมากกว่า มี การหดเกร็ ง ของกล้ามเนื้ อ อับเสบ การบวมน้ า ของถุ ง ลม และปอดถ้า เข้าตา
สามารถทาให้ตาบอดได้
หมายเหตุ Butyl cellosolve
เป็ นวัตถุอนั ตรายชนิ ดที่ 1 ตามพรบ.วัตถุอนั ตราย ควบคุ มโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม Ammonium
hydroxideเป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 2 ตามพรบ.วัตถุอนั ตราย ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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2.2 ทีม่ าและความหมายของมะกรู ด

รู ปที่ 2.1 มะกรู ด
ทีม่ า : https://puechkaset.com
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus hystrix DC
วงศ์ : Rutaceae
ชื่อพ้อง : Citrus echinata St. Lag. Citrus latipes Hook. F.& Thoms. Citrus papidia Miq
ชื่อสามัญ : kaffir lime, porcupine orange, leech lime, mauritrus papeda
ชื่ อท้องถิ่น : มะกรู ด, ส้มมัว่ ผี, มะหูด, ส้มมะกรู ด, ส้มกรู ด, มะขุน, มะขูด, หมากกรู ด
มะกรู ด (kaffir lime) เป็ นพืชตระกูลส้ม และมะนาว (Citrus family) ที่เป็ นพืชพื้นเมืองในแถบประเทศ
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยจัดเป็ นไม้ผล และพืชผักสมุนไพรที่ นิยมปลูกไว้ตามบ้านและสวนเพื่อใช้
สาหรับประกอบอาหาร เนื่ องจาก ใบ และผลมีน้ ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมช่ วยในการดับกลิ่นคาว
และเพิ่มรสให้แก่อาหารได้เป็ นอย่างดี รวมถึงมีองค์ประกอบของสารสาคัญหลายชนิดที่มีคุณสมบัติทาง
ยาและคุณสมบัติทางด้านความสวยความงาม
การปลูกมะกรู ด
การขยายพันธุ์มะกรู ดสามารถทาได้ดว้ ยหลายวิธี อาทิ การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การติดตา การต่อยอด
และการเพาะเมล็ด แต่ที่นิยม ได้แก่ การตอนกิ่ง การต่อยอด และการเพาะด้วยเมล็ด
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ลักษณะทัว่ ไป

รู ปที่ 2.2 ลาต้ น
ทีม่ า : https://puechkaset.com
ลาต้ น
ต้นมะกรู ด เป็ นไม้ยนื ต้นขนาดเล็กเนื้อไม้เป็ นเนื้อแข็ง เปลือกเรี ยบมีสีน้ าตาลอ่อนลาต้นแตกกิ่งก้าน
จานวนมากตั้งแต่ระดับล่างของลาต้นทาให้มีลกั ษณะเป็ นพุม่ ตามลาต้นและกิ่งมีหนามแหลมยาว

รู ปที่ 2.3 ใบ
ทีม่ า : https://puechkaset.com
ใบ
ใบมะกรู ด เป็ นใบประกอบ ออกเป็ นใบเดี่ยว มีกา้ นใบแผ่ออกเป็ นครี บคล้ายแผ่นใบ ใบมีลกั ษณะหนา
เรี ยบ มีผวิ มัน สี เขียว และเขียวเข้มตามอายุของใบ ใบมีคอดกิ่วที่กลางใบทาให้ใบแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
หรื อ คล้ายใบไม้ 2 ใบ ต่อกัน ขนาดใบกว้างประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร
ใบมีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมน้ ามันอยู่
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รู ปที่ 2.4 ดอก
ที่มา : https://puechkaset.com
ดอก
ดอกมะกรู ดเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกออกเป็ นช่อมีสีขาว แทงออกบริ เวณส่ วนยอดหรื อตามซอกใบแต่ละ
ช่อมีดอกประมาณ 1-5 ดอก หลีบดอกมีสีขาวครี ม 5 กลีบ มีขนปกคลุม ภายในดอกมีเกสรมีสีเหลืองดอกมี
กลิ่นหอมเล็กน้อย และเมื่อแก่จะร่ วงง่าย

รู ปที่ 2.5 ผล/ลูก
ทีม่ า : https://puechkaset.com
ผล/ลูก
ผลมะกรู ดหรื อลูกมะกรู ด มีลกั ษณะค่อนข้างกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 เซนติเมตรผลคล้ายผลส้มซ่ า
ผลมี ข นาดใหญ่กว่าลู กมะนาวเล็กน้อย ลักษณะของผลมีรูป ร่ างแตกต่า งกันไปแล้วแต่พนั ธุ์ เปลื อกผล
ค่อนข้างหนา ผิวเปลื อกมีสีเขี ยวเข้ม ผิวขรุ ขระเป็ นลูกคลื่นหรื อเป็ นปุ่ มนูน ภายในเปลื อกมีต่อมน้ ามัน
หอมระเหยเป็ นจานวนมาก มี จุ ก ที่ หัว และท้า ยของผล เมื่ อสุ ก ผลจะเปลี่ ย นเป็ นสี เ หลื องด้านในผล
ประกอบด้วยเนื้อฉ่ าน้ า มีเมล็ดแทรกบริ เวณกลางผล 5-10 เมล็ด เนื้อผลมีรสเปรี้ ยวปนขมเล็กน้อย
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ประโยชน์ จากมะกรู ด
ลูกมะกรู ด ผ่าเป็ นชิ้นใช้สาหรับดับกลิ่นในห้องน้ าชาย-หญิง
ลูกมะกรู ดนามาสับ และบีบคั้นเอาน้ า ใช้สาหรับผสมหรื อทาน้ ายาสระผม
ลูกมะกรู ดหัน่ เป็ นชิ้นใช้สระผมร่ วมกับแชมพูสระผม
ลูกมะกรู ด นามาคลึงให้ช้ า แล้วใส่ ในภาชนะน้ าขังเพื่อกาจัดลูกน้ า
สารสกัดจากใบมะกรู ดใช้เป็ นส่ วนผสมของต้านมะเร็ ง
น้ ามันหอมระเหยจากผล และใบมะกรู ดใช้เป็ นส่ วนผสมในอุตสาหกรรมเครื่ องหอมและเครื่ องสาอาง
ต่างๆ
น้ ามันหอมระเหย ใช้ปรับอากาศตามห้อง ช่วยลดกลิ่นอับ กลิ่นเหม็นคาว
การใช้ ในตารับยา และประโยชน์ ทวั่ ไป
นา้ มะกรู ด
น้ ามะกรู ดช่วยบารุ งสุ ขภาพเหงือก และฟัน เนื่องจากมีวิตามินซี ในปริ มาณมาก โดยในประเทศไทยมีการ
นาน้ ามะกรู ดไปใช้สาหรับเป็ นยาขับ เสมหะ แก้ไอ แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน นามาดองยารับประทาน
เป็ นยาฟอกโลหิ ตสตรี ผสมกับปูนแดงทาแก้ปวดท้อง นอกจากนั้น มีการนาน้ ามะกรู ดไปใช้เป็ นยาฟอก
ขาวตามธรรมชาติสาหรับกาจัดคราบรอยด่าง รวมไปถึงการนาไปใช้สาหรับฆ่าทากตามพื้นดิน
ผิวมะกรู ด
ผิวมะกรู ดมีการนาไปใช้เป็ นยาขับลมในลาไส้ แก้แน่ นท้อง แก้วิงเวียนเป็ นยาบารุ งหัวใจ ใช้กระตุน้ และ
รักษาอาการปวดท้องนอกจากนี้ยงั ใช้เป็ นส่ วนผสมสาหรับผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากในประเทศไทยมีการ
นาผิวมะกรู ดแห้งให้แก่หญิงที่เพิ่งคลอดบุตร และใช้เป็ นยาเร่ งประจาเดือนส่ วนประเทศอินเดียนิยมใช้ผิว
มะกรู ดสาหรับใช้เป็ นยาฆ่าแมลงด้วย ส่ วนในตารับยาของชาวมาเลเซี ยมีการใช้ผลสดทั้งผลสาหรับการ
เตรี ยมยาสาหรับใช้ภายในซึ่ งจะเป็ นใบสั่งยาเกี่ยวกับโรคความเจ็บปวดในช่ องท้อง และใช้เป็ นยาขับลม
แก้ทอ้ งเฟ้ อ
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ใบมะกรู ด
ช่วยขับลม
แก้หน้ามืด ตาลาย และคลื่นไส้ อาเจียน
ราก และลาต้ นมะกรู ด
รากสามารถแก้ลมจุกเสี ยดและบารุ งโลหิต
ฤทธิ์การต้ านเชื้อจุลนิ ทรีย์
ใบมะกรู ด
เชื้อแบคทีเรี ย ได้แก่ อี.โคไล, บาซิลลัส เมกะทีเรี ยม เป็ นต้น
เชื้อรา ได้แก่ อัลเทอร์ นาเรี ย, ฟิ วซาเรี ยม และไรโซปัส เป็ นต้น
เปลือกมะกรู ด
เชื้อแบคทีเรี ย ได้แก่ อี.โคไล, ซัลโมเนลลา ไทฟี และสเตรปโตคอกคัส ฟี คาลิส เป็ นต้น
เชื้อรา ได้แก่ แอสเปอร์ จิลลัส, เคอร์วลู าร์ เรี ย และฟิ วซาเรี ยม เป็ นต้น
การใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
เนื่ องจากมะกรู ดมี สมบัติในการช่ วยบารุ งหนังศีรษะ และกระตุน้ การงอกของรากผม ช่ วยขจัด
รังแคที่มีสาเหตุมาจากเชื้ อจุลินทรี ย ์ แก้คนั ศีรษะ และช่ วยหล่อลื่นผมทาให้ผมดกดาเป็ นเงางาม รากผม
แข็งแรง ไม่หลุดร่ วงง่าย ส่ วนน้ ามะกรู ดมีสมบัติเป็ นกรดตามธรรมชาติเหมาะสาหรับหนังศีรษะไม่ทาให้
เกิดการระคายเคือง ช่วยในการทาความสะอาดเส้นผม และหนังศีรษะ และช่วยในการชาระล้างคราบสบู่
และแชมพู ดังนั้น จึงนิ ยมนามะกรู ดไปใช้เป็ นส่ วนผสมสาหรับการเตรี ยมผลิตภัณฑ์แชมพูผสมมะกรู ด
ชาวพม่า และชาวมาเลเซี ย ใช้น้ ามะกรู ดเป็ นแชมพูธรรมชาติสาหรับสระผม และชาระล้างส่ วนต่างๆ
ของร่ างกาย นอกจากนี้ ยังมีการนาน้ ามะกรู ด และผลมะกรู ดไปใช้สาหรับแต่งกลิ่นในผลิตภัณฑ์แชมพู
สระผม รักษาชันนะตุ รังแค และทาให้ผมสะอาด รวมถึ งมีการนาไปใช้เป็ นครี มทาผิวด้วยส่ วนประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์นิยมใช้ผลมะกรู ดผสมกับเปลือกสะบ้ามอญสระผม
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ผลงานวิจัยแชมพูมะกรู ด

รู ปที่ 2.6 แชมพูมะกรู ด
ทีม่ า : https://www.mhesi.go.th
ปั จจุบนั คนไทยมีการนาสมุนไพรหลายชนิด มาใช้เป็ นส่ วนผสมในแชมพูสมุนไพรซึ่ งสมุนไพร
แต่ละชนิ ดก็มีสรรพคุ ณในการบารุ งผมและหนังศีรษะแตกต่างกันไป เช่ น มะกรู ด น้ าสกัดผิวมะกรู ดมี
น้ ามันหอมระเหยที่ช่วยบารุ งรากผม ลดอาการผมร่ วง อัญชัน ทาให้ผมขึ้นใหม่ ดกดาเป็ นเงางามว่านหาง
จระเข้ เพื่ อ ช่ ว ยบ ารุ ง เส้ น ผมและหนัง ศี รษะ ให้ค วามชุ่ ม ชื้ น หวีง่ า ย มะค าดี ค วาย น้ า ที่ ส กัด จากผล
มะคาดี ควาย จะมีคุณสมบัติช่วยลดรังแค ลดเชื้ อราบนหนังศีรษะช่ วยลดจานวนเส้นผมแตกปลาย และ
บรรเทาอาการคันศีรษะ
แชมพู หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สามารถชาระล้างคราบไขมัน ฝุ่ นละออง เหงื่อไคล และสิ่ งสกปรก
ออกจากเส้นผมและหนังศีรษะได้ โดยไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ สมบัติของแชมพูที่ดี คือ สามารถทาความ
สะอาดเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างหมดจด ไม่ทาให้เส้นผมเหนียวหวียากเส้นผมหลังสระจะต้องลื่น
อ่อนนุ่ม เป็ นประกายแวววาว หรื อยืดหยุน่ ตัวได้ดี ไม่ทาลายไขมันตามธรรมชาติของเส้นผมไม่ทาให้ผม
แห้งกรอบ หรื อหนังศีรษะแห้งจนเกินไป มีกลิ่นหอม และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ส่ วนประกอบใน
แชมพูส่วนใหญ่เป็ นสารเคมีประเภทชาระล้าง (สารลดแรงตึงผิว) ซึ่ งมีความสามารถในการชาระล้างสิ่ ง
สกปรกและไขมันได้ดี แต่ปัญหาที่ผผู้ ลิตพบในแชมพูสมุนไพรคือแชมพูมีการปนเปื้ อนด้วยเชื้ อจุลินทรี ย ์
ในปริ มาณสู งเกิ นกว่าที่กาหนดคือมากกว่า 1,000 โคโลนีต่อ/กรัม ไม่คงสภาพเกิ ดตะกอนเมื่อทิ้งไว้เป็ น
ระยะเวลานาน และมีค่าความเป็ นกรดด่างต่ากว่าที่กาหนดไว้ ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดการระคายเคืองแก่หนัง
ศีรษะ
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2.3 ทีม่ าและความสาคัญของดอกอัญชัน

รู ปที่ 2.7 ดอกอัญชัน
ทีม่ า : https://medthai.com
ในประเทศไทยเราได้มี ส มุ น ไพรมากมายที่ จ ะให้ป ระโยชน์ แ ก่ ร่ า งกายของมนุ ษ ย์ ซึ่ งจะมี
สมุ นไพรหลากหลายชนิ ดซึ่ ง จะมี ส รรพคุ ณแตกต่ างกันเช่ น ใบบัวบกมี ส รรพคุ ณช่ วยล้า งสารพิษ ใน
ร่ างกายหรื อดอกอัญชันมีสรรพคุณช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่ างกายได้ดีหรื อว่านหางจระเข้นามา
พอกแผล น้ าร้อนลวก ไฟไหม้ แก้ปวดแสบปวดร้อน แผลเรื้ อรัง รักษาผิวที่ถูกแดดเผา แผลในกระเพาะ
อาหาร และช่วยถอนพิษได้ เป็ นต้น
ดอกอัญชันมีถ่ินกาเนิ ดในแถบเอเชี ยเขตร้อนก่อนที่จะนาไปแพร่ พนั ธุ์ในแอฟริ กา ออสเตรเลี ย
และอเมริ กา ดอกอัญชันเป็ นไม้เลื้อย ลาต้นมีสีเขียวมีขนใบสี เขียวเป็ นไม้ไม่ผลัดใบ ดอกสี น้ าเงินแก่ตรง
กลางมีสีเหลื องบางชนิ ดมีสีขาว หรื อสี ม่วงอ่อน ผลแบบฝักถัว่ ขึ้นได้ดีในดินทัว่ ไป ชอบความชื้ นปาน
กลางขึ้ นงอกงามดี ในดิ นที่มีอินทรี ยว์ ตั ถุ สูง ชอบแสงทั้งวันอัตราการเจริ ญเติบดี มาก นิ ยมปลูกตามรั้ ว
เป็ นซุ ้ม เป็ นพันธุ์ไม้ในเขตร้ อน ขึ้นได้ทวั่ ไปดอกอัญชันมีสารแอนโธไซยานิ น ซึ่ งมีคุณสมบัติเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดในหลอดเล็กๆ ทาให้เลือ ดไปเลี้ยงรากผมและนัยน์ตามากขึ้น สารแอนโทรไซยานิ น
นี้ จะพบในผลไม้และดอกไม้ที่มีสี น้ าเงิ น สี แดง หรื อสี ม่วง มีคุ ณสมบัติเป็ นสารต้านอนุ มูล อิสระจาก
ธรรมชาติ โดยที่พืชจะสร้ างสารนี้ ข้ ึนมา เพื่อป้ องกันดอกหรื อผลตัวเอง จากอันตรายของแสงแดดหรื อ
โรคภัย
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อัญชัน ชื่อสามัญ : Butterfly pea, Blue pea
อัญชัน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea L.
จัดอยู่ในวงศ์ ถั่ว (FABACEAE หรื อ LEGUMINOSAE) และอยูใ่ นวงศ์ยอ่ ยถัว่ FABOIDEAE
(PAPILIONOIDEAE หรื อ PAPILIONACEAE)
ชื่อท้องถิ่น : อื่น ๆ ว่า แดงชัน (เชียงใหม่), เอื้องชัน (ภาคเหนือ)
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ดอกอัญชัน ได้ชื่อว่าเป็ นสมุนไพรบ้าน ที่คนนิ ยม เพราะมี ประโยชน์ที่หลากหลายในดอกอัญชัน มีสาร
แอนโธไซยานิ น ซึ่ งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดขนาดเล็กทาให้เลือดไปเลี้ยง
รากผมและนัยน์ตามากขึ้น สารแอนโธไซยานิ น พบได้ในผลไม้ และดอกไม้ที่มีสีน้ าเงินสี แดง หรื อสี
ม่วง มีคุณสมบัติเป็ นสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ โดยที่พืชจะสร้างสารนี้ข้ ึนมาเพื่อป้ องกันดอก
หรื อผลตัวเองจากอันตรายของแสงแดดและโรคภัย ดอกสกัดสี มาทาสี ประกอบอาหารได้ ดอกมีคุณค่า
ทางสมุนไพรช่วยปลูกผม บารุ งตา ลดอาการของโรคทางสายตาแก้ตาฟางตาแฉะปรุ งเป็ นยาขับปั สสาวะ
รากใช้ถูฟันแก้ปวดฟันได้
ดอกอัญชัน ลักษณะ
ลาต้น : เป็ นไม้เลื้ อยล้มลุ กขนาดเล็ก ลาต้นยาวประมาณ 3-5 เมตร มีขนนุ่ม เลื้อยได้ไกลถึง 20 ฟุต
มีเถาจานวนมาก ซึ่ งถ้าเป็ นเถาอ่อนจะมีสีเขียว ส่ วนเถาแก่จะมีสีน้ าตาล
ราก : มี ท้ งั รากแก้ว รากแขนง และรากฝอย โดยรากทุกชนิ ดจะแทงลงดินไม่ลึกมาก ยกเว้นราก
แขนงที่จะแทงไปตามแนวผิวดิน
ใบ : รู ปรี แกมไข่ ปลายใบแหลม ฐานใบมน กว้าง 1-3 เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร ออกสลับเป็ น
คู่ตรงข้ามตามข้อกิ่ง ประกอบด้วยใบย่อย 5-7 ใบ และมีใบย่อยสุ ดท้ายขึ้นที่ปลายกิ่ง
ดอก : เป็ นดอกเดี่ยวออกบริ เวณซอกใบ โดยจะมีท้ งั ดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ลักษณะดอกคล้าย
ดอกถัว่ หรื อฝาหอยเชลล์ มีดว้ ยกันหลากหลายสี เช่น สี น้ าเงินอมม่วง สี ม่วง สี น้ าเงิน สี ฟ้า สี คราม สี ขาว
และสี ชมพู แต่ทุกดอกจะมีตรงกลางเป็ นสี เหลือง
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รู ปที่ 2.8 การเพาะปลูกดอกอัญชัน
ทีม่ า : https://medthai.com
การเพาะปลูกดอกอัญชั น
อัญชันมีวิธีการปลูกง่ายและขึ้นง่ายไม่ตอ้ งการดูแลรักษามากนัก วิธีการปลูกโดยการนาต้นกล้า จากการ
เพาะเมล็ดมาปลูกลงแปลงปลูก และบริ เวณใกล้แปลงปลูกควรมีร้ ัว หรื อไม้ระแนงเพื่อให้เถาอัญชันเลื้อย
พาดหรื อยึดเกาะเพื่อการทรงตัวได้
การดูแลรักษา
แสง อัญชันเป็ นไม้ก ลางแจ้ง ที่ มี ค วามต้อ งการแสงพอสมควร แต่ ก็ ไ ม่ ถึ ง กับ ต้อ งการแสงจัด มากน้ า
ต้องการน้ าปานกลาง การรดน้ าจะต้องไม่ถึงกับแฉะ รดน้ าแต่พอชุ่ มก็พอ และควรรดน้ าวันละ 2 ครั้ง
ในช่ วงเช้าและช่ วงเย็น อัญชันจะขึ้ นได้ดีในดินร่ วนปนทราย ที่มีการระบายน้ าได้ดีใช้ปุ๋ยหมักหรื อปุ๋ ย
คอกผสมกับดิ นปลู ก โรคและแมลงไม่มีโรคและแมลงที่สาคัญการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ โดยการเพาะ
เมล็ด
สรรพคุณของดอกอัญชั น
- ช่วยล้างสารพิษและขับของเสี ยออกจากร่ างกาย
- แก้อาการปั สสาวะพิการ
- แก้อาการฟกช้ า
- ช่วยป้ องกันและบรรเทาอาการเหน็บชาตามนิ้วมือนิ้วเท้า
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2.4 ทีม่ าและความหมายของนา้ ตาลทรายขาว

รู ปที่ 2.9 นา้ ตาลทราย
ทีม่ า : https://medthai.com
นา้ ตาล
น้ าตาล (Sugar) คือ สารประกอบคาร์ โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็ กคาไรด์ (monosaccharide) และ
ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) ซึ่ งมีรสหวาน โดยทัว่ ไปจะได้มากจากอ้อย มะพร้าว แต่โดยทัว่ ไปแล้วจะ
เรี ยกอาหารที่มีรสหวานว่าน้ าตาลแทบทั้งสิ้ น เช่น ทามาจากตาลจะเรี ยกว่าตาลโตนด ทามาจากมะพร้าวจะ
เรี ยกว่าน้ าตาลมะพร้าว ทามาจากงวงจากจะเรี ยกว่าน้ าตาลจาก ทามาจากงบจะเรี ยกว่าน้ าตาลงบทามาจาก
อ้อยแต่ยงั ไม่ได้ทาเป็ นน้ าตาลทรายจะเรี ยกว่าน้ าตาลทรายดิบ ถ้านามาทาเป็ นเม็ดจะเรี ยกว่าน้ าตาลทราย
หรื อถ้านามาทาเป็ นก้อนแข็งคล้ายกรวดจะเรี ยกว่าน้ าตาลกรวด ฯลฯ
เมื่อพูดถึงน้ าตาล ใคร ๆ ก็ตอ้ งคิดว่ามันมีรสหวาน แต่ความจริ งแล้วไม่ใช่วา่ น้ าตาลทุกชนิดที่จะมีรสหวาน
เช่น แล็กโทส (lactose) ซึ่ งจะมีอยูใ่ นนมคนหรื อนมวัว เมื่อเราดื่มแล้วจะไม่รู้สึกหวาน แม้จะกินแล็กโทส
เพียงอย่างเดียว ความหวานก็ยงั มีอยูอ่ ย่างจากัด
นอกจากนี้ แป้ งซึ่ งเป็ นอาหารที่ สาคัญยังประกอบไปด้วยอนุ ภาคของกลูโคส 6,500 หน่ วย ถ้าไม่มีการ
สลายตัวจะไม่มีรสหวาน แต่เป็ นแหล่งสาคัญของน้ าตาลที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน เวลาที่รับประทาน
ขนมปั ง แป้ งจะคลุ ก เคล้า กับ เอนไซม์ใ นน้ า ลาย จนเกิ ด การสลายตัว ท าให้มี รสหวาน คื อ มอลโทส
(maltose) ขึ้น และในวันหนึ่ ง ๆร่ างกายของคนเราจะต้องการน้ าตาลที่ได้จากอาหารประมาณ 100-400
กรัม (ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมาจากแป้ ง) น้ าตาลที่เข้ามาในร่ างกายไม่ใช่วา่ จะได้รับการดูดซึ มแล้วจะนาไปใช้ได้
โดยตรง เพราะนอกจากกลู โคสแล้ว ไม่ ว่า จะเป็ นน้ า ตาลชนิ ดใดก็จะต้องถู ก ออกซิ ไ ดซ์ ใ ห้ก ลายเป็ น
กลูโคสก่อน แล้วจึงจะเปลี่ยนเป็ นพลังงานเพื่อให้ร่างกายนาไปใช้ได้
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นา้ ตาลจะมีอยู่ด้วย 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
น้า ตาลโมเลกุ ล เดี่ ยว หรื อ โมโนแซ็ ก คาไรด์ (monosaccharide) เช่ น กลู โคส (glucose), ฟรั ก โทส
(fructose), กาแล็กโทส (galactose)
น้า ตาลโมเลกุ ล คู่ หรื อ ไดแซ็ ก คาไรด์ (disaccharide) เช่ น ซู โ ครส (sucrose), แล็ก โทส (lactose),
มอลโทส (maltose)
น้าตาลโมเลกุลใหญ่ หรื อ โพลีแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) เช่ น แป้ ง (starch), ไกลโคเจน (glycogen),
เซลลูโลส (cellulose)
สรรพคุณของนา้ ตาล
1.น้ าตาลทรายแดงมีคุณสมบัติร้อนและมีรสหวาน มีสรรพคุณช่วยบารุ งกาลัง (น้ าตาลทรายแดง)
2.ช่วยทาให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น (น้ าตาลทรายแดง)
3.น้ าตาลทรายขาวและน้ า ตาลทรายกรวดมีส รรพคุ ณช่ วยดับร้ อน ถอนพิษ แก้อาการอักเสบ (น้ า ตาล
ทรายขาว,น้ าตาลทรายกรวด)
4.ช่วยรักษาปากเป็ นแผล มีอาการเจ็บคอ ไอมีเสมหะเหลือง (น้ าตาลทรายขาว,น้ าตาลทรายกรวด)
5.น้ าเชื่ อมที่ได้จากน้ าตาลทรายขาว สามารถใช้เป็ นยารักษาบาดแผลเน่าเปื่ อยได้ เพราะน้ าเชื่ อมสามารถ
เปลี่ ย นสภาพกรดและด่ างบริ เวณปากแผลได้ ท าให้เซลล์ผิวหนังถูกกระตุ ้น การไหลเวีย นของโลหิ ต
ทางานดีข้ ึน และยังเป็ นอาหารที่ถูกนาไปใช้หล่อเลี้ยงผิวหนังบริ เวณนั้นอีกด้วย ทาให้เชื้ อโรคไม่สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ และบาดแผลก็จะหายเร็ วขึ้น (น้ าตาลทรายขาว)
6.ช่วยแก้อาการปวด (น้ าตาลทรายแดง)
7.สาหรั บสตรี ที่อยู่ในระหว่างมีประจาเดือนถูกความเย็น มีอาการปวดประจาเดือน ปวดท้องน้อยหรื อ
ปวดเอว ประจาเดื อนเป็ นลิ่ ม การดื่มน้ าผสมกับน้ าตาลทรายแดงอุ่น ๆ 1 แก้ว ก็จะทาให้สบายขึ้นได้
(น้ าตาลทรายแดง)
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ประเภทของนา้ ตาล
น้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar) คือ น้ าตาลทรายที่ใช้ส่งออกเพื่อจาหน่ ายในต่างประเทศ หรื อเก็บไว้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิ ตน้ าตาลทรายขาว โดยน้ าตาลทรายดิบจะมีสีน้ าตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ และมี
ความบริ สุทธิ์ ต่า
น้าตาลทรายดิบคุณภาพสู ง (High Pol Sugar) คือ น้ าตาลทรายดิบที่นามาผ่านกระบวนการทาให้บริ สุทธิ์
บางส่ วน สี ของน้ าตาลเป็ นสี เหลืองแกมน้ าตาล สามารถนาไปบริ โภคได้โดยตรง แต่ไม่เป็ นที่นิยมของคน
ส่ วนใหญ่ ยกเว้นในประเทศที่กาลังพัฒนาและมีกาลังซื้ อค่อนข้างต่า เนื่ องจากน้ าตาลชนิดมีราคาถูกกว่า
น้ าตาลทรายขาว
นา้ ตาลทรายขาว (White Sugar) คือ น้ าตาลที่ได้มาจากการสกัดเอาสิ่ งเจือปนออกจากน้ าตาลทรายดิบและ
เป็ นที่นิยมในการใช้บริ โภค
นา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) คือ น้ าตาลที่ผา่ นกระบวนการผลิตคล้ายกับน้ าตาลทรายขาวแต่
จะมีความบริ สุทธิ์ มากกว่า มีลกั ษณะเป็ นเม็ดสี ขาวใส นิยมนามาใช้ในอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการใช้น้ าตาลที่
มี ค วามบริ สุ ทธิ์ มาก เช่ น เครื่ องดื่ มประเภทน้ าอัดลม เครื่ องดื่ มบ ารุ งก าลัง รวมไปถึ งอุ ตสาหกรรมยา
เป็ นต้น
น้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar) คือ น้ าตาลที่ผา่ นกระบวนการผลิตเหมือนน้ าตาล
ทรายขาวบริ สุทธิ์ แต่จะมีความบริ สุทธิ์ มากกว่า นิ ยมนาไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการใช้น้ าตาลที่มี
ความบริ สุทธิ์ มาก ๆ เป็ นส่ วนประกอบ
นา้ ตาลปี๊ บ (Paste Sugar) คือ น้ าตาลที่ได้จากเอาน้ าตาลทรายขาวมาเคี่ยวจนมีความเข้มตามที่กาหนดแล้ว
นาไปบรรจุขณะยังร้อนและผึ่งให้น้ าตาลแข็งตัวโดยใช้ลมเย็น
น้าตาลทรายแดง (Brown Sugar) คือ น้ าตาลที่ได้จากการเอาน้ าตาลทรายดิบมาละลายกับน้ าอ้อยใสและ
น้ าเชื่อมดิบในอัตราส่ วนที่กาหนด
กากน้ า ตาล (Molasses) คื อ ผลพลอยได้จ ากการผลิ น น้ า ตาล นิ ย มน ามาใช้เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ ส าคัญ ใน
ภาคอุ ตสาหกรรมหลายประเภท เช่ น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การผลิตสุ รา แอลกอฮอล์ ผลิตผงชู รส
น้ าส้มสายชู เป็ นต้น

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รู ปที่ 3.1โรงแรมดับเบิล้ ยู กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อภาษาไทย : โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ
ชื่อภาษาอังกฤษ : W Bangkok Hotel
3.1.2 ที่ต้ งั
: 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 02-344-4000
โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปี 2555 ดาเนินงานก่อสร้าง
โดย บริ ษทั P&T กรุ๊ ป และมีบริ ษทั โซดา (S.O.D.A, Thailand) และAvroko เป็ นผูอ้ อกแบบตกแต่งภายใน
โรงแรมเป็ นตึกอาคารสู ง 31 ชั้น มีห้องพักทั้งหมด 403 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนสาทรเหนื อ ตรงข้ามกับตึก
อาคารสานักงานเอ็มไพร์ทาวเวอร์และเดอะเฮ้าส์ออนสาทร
ปั จจุบนั โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ บริ หารโรงแรมในเมืองสาคัญๆ ทัว่ โลกรวม 21 แห่ ง โดย
มุ่งเน้นบริ การด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจและได้รับประสบการณ์ที่ดี พร้อมสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งห้องอาหาร บาร์ และสปา ทาให้โรงแรมกลายเป็ นแบรนด์โรงแรมหรู ที่
เติ บ โตเร็ วที่ สุ ด ในโลก ทั้ง นี้ โ รงแรมแต่ ล ะแห่ ง ต่ า งมี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว ด้วยการผสมผสานดี ไ ซน์
ทันสมัยเข้ากับความสะดวกสบายและสี สันทางวัฒนธรรม นับตั้งแต่แฟชัน่ ไปถึงดนตรี และศิลปะ รวมถึง
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รู ปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพ
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com

รู ปที่ 3.3 แผนที่แสดงสถานที่ต้ งั โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมดับเบิ้ลยูมีห้องพักทั้งหมดจานวน 403 ห้องอยูท่ ี่ช้ นั 7-31 ซึ่ งมีสีตกแต่งแบ่งของแต่ละชั้น
ทั้งหมด3 สี คือสี ทอง สี ม่วงแดง และสี น้ าเงิน ตกแต่งในรู ปแบบที่สะท้อนถึงความสมัยใหม่ เฟอร์ นิเจอร์
สั่งทาพิเศษ สไตล์โมเดิร์น อุปกรณ์ในห้องพักครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ห้องพักของโรงแรม
ดับเบิ้ลยูเป็ นกระจกปิ ดทั้งหมด ไม่มีหน้าต่าง ส่ วนระบบไฟทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยแท็บเล็ตในห้องพัก
ซึ่งห้องพักของโรงแรมมีท้ งั หมด 8 แบบ
3.2.1 ห้ องพัก
1.ห้องวันเดอฟูล (Wonderful rooms) จานวน 244 ห้อง
ห้องพักแบบ วันเดอร์ ฟูล รู ม (Wonderful Room)มีขนาด เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายครบครัน
สาหรับ นัก เดิ นทางที่ หลงใหลในในไลฟ์ สไตล์คนเมือง พร้ อมกระจกขนาดใหญ่พิเศษ เผยให้เห็ นวิว
กรุ ง เทพในแบบพาโนรามา ห้องพัก ถู ก ตกแต่ ง ด้วยพื้ นหลัง สี ข าวด าตัด กับ สี ท องเมทาลิ ก เพิ่ ม ความ
โมเดิร์นและความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ดีไซน์ที่มีกลิ่นอายของความเป็ นไทย

รู ปที่ 3.4 ห้องวันเดอฟูล (Wonderful rooms)
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
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2.ห้องสเปคเทคูล่า (Spectacular rooms) จานวน 106 ห้อง
ห้องพักแบบ สเปคทาคูล่าร์ รู ม (Spectacular Room) มาพร้อมกับวิวแบบพานอรามาของกรุ งเทพมหานคร
ที่เต็มไปด้วยสี สันอันสวยงามของตึ ก ระฟ้ าการออกแบบห้องพัก มี ลกั ษณะเด่ นเฉพาะตัวด้วยการวาง
แผนผังห้องพักแบบเปิ ดโล่ง

รู ปที่ 3.5 ห้องสเปคเทคูล่า (Spectacular rooms)
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
3.ห้องคูล คอนเนอร์ (Cool corner rooms) จานวน 19 ห้อง
ห้องพักแบบคูล คอร์เนอร์ รู ม (Cool Corner Room) มาพร้อมกับหน้าต่างขนาดใหญ่ถึง 2 บาน
เผยให้เห็นวิวกรุ งเทพทั้งสองด้านอย่างชัดเจน ห้องพักถูกตกแต่งด้วยการเล่นเฉดสี ขาว เทา ดา
พร้อมตัดด้วยประกายสี ทองแบบเมทาลิค

รู ปที่ 3.6 ห้องคูล คอนเนอร์ (Cool corner rooms)
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
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4.ห้องสตูดิโอ สวีท (Studio Suites) จานวน 20 ห้อง
ห้องพักแบบ สตูดิโอ สวีท (Studio Suite) ถูกดีไซน์ข้ ึนอย่างโดดเด่นด้วยแผนผังห้องพักทรงสามเหลี่ยม
ขยายพื้นที่ใช้สอยให้กว้างและเต็มไปด้วยลูกเล่นต่างๆ อาทิ การใช้เฉดสี ชมพูเข้มตัดกับสี ทอง
เพื่อทาให้สีพ้ืนหลังซึ่ งเป็ นสี ขาว เทา และดาดูโดดเด่นขึ้น

รู ปที่ 3.7 ห้องสตูดิโอ สวีท (Studio Suites)
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
5.ห้องแฟนแทสติกสวีท (Fantastic Suites) จานวน 2 ห้อง
ห้องพักแบบ แฟนแทสติก สวีท (Fantastic Suite) เน้นการดีไซน์ที่มีรายละเอียดซับซ้อนน่าค้นหา
พร้อมนาเสนอวิวทิวทัศน์ของกรุ งเทพได้อย่างชัดเจน ใช้เฉดสี ชมพูเข้มตัดกับสี ทองเพื่อทาให้สีพ้ืน
หลังซึ่งเป็ น สี ขาว เทา และดาดูโดดเด่นขึ้นและห้องนัง่ เล่นที่แยกสัดส่ วน

รู ปที่ 3.8 ห้องแฟนแทสติกสวีท (Fantastic Suites)
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
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6. ห้องมาเวอลัสสวีท (Marvelous Suites) จานวน 10 ห้อง
ห้องพักแบบ มาร์เวอร์ลสั สวีท (Marvelous Suite) ทาให้การพักผ่อนของคุณพิเศษยิง่ ขึ้น
โดยเริ่ มจากห้องนัง่ เล่นที่ออกแบบตกแต่งด้วยการเล่นเฉดสี สลับดา ขาว น้ าตาล และม่วง
ทาให้หอ้ งพักดูมีเสน่ห์ชวนหลงไหล

รู ปที่ 3.9 ห้องมาเวอลัสสวีท (Marvelous Suites)
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
7.ห้องว้าวสวีท (Wow Suite) จานวน 1 ห้อง
ห้องพักแบบ ว้าว สวีท (WOW Suite) ให้คุณได้คน้ พบโลกแห่งความหรู หราแบบสุ ขมุ ด้วยการตกแต่ง
ด้วยโทนหิ นอ่อนสี ดาลึกลับน่าค้นหา เพิ่มดีกรี ความน่าหลงใหลด้วยการเล่นสี สลับระหว่างสี ขาว
สี น้ าตาล และสี ม่วง สะท้อนเสน่ห์ให้ท้ งั ในห้องนอนและห้องนัง่ เล่น ทั้งสองโซนถูกแบ่งแยกเป็ นสัดส่ วน

รู ปที่ 3.10 ห้องว้าวสวีท (Wow Suite)
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
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8.ห้องเอ็กตรี มว้าวสวีท (Extreme Wow Suite) จานวน 1 ห้อง
ห้องพักแบบ เอ็กซ์ตรี ม ว้าว สวีท (Extreme WOW Suite) ให้คุณได้สัมผัสวิวที่สวยงามของแม่น้ า
เจ้าพระยาและตึกระฟ้ าในกรุ งเทพฯ ที่แทบจะทาให้คุณหยุดหายใจในครั้งแรกที่ได้เห็น เต็มตากับวิวของ
เมืองหลวงกับกระจกหน้าต่างที่สูงจากพื้นถึงเพดาน ห้องพักถูกตกแต่งด้วยพื้นหิ นอ่อนสี ขาวมันวาวฉาย
แสงที่สะท้อนจากหลังคากระจกโปร่ งแสงภายในห้องนัง่ เล่นขนาดใหญ่โทนสี ขาวและดา

รู ปที่ 3.11 ห้องว้าวสวีท (Wow Suite)
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
9. ห้องอาหาร The Kitchen Table
ห้องอาหารนานาชาติ สไตล์ Modern Bistro ชั้น 2 โรงแรม W Bangkok Hotel บรรยากาศภายใน
ห้องอาหารแห่ ง นี้ เน้นตกแต่ ง ในสไตล์โมเดิ ร์น รายล้อมด้วยผนัง สี เหลื อง ลวดลายหนัง จระเข้แบบ
สามมิ ติ ด้านนึ ง ของห้องอาหารเป็ นพื้นที่ของครั วเปิ ดขนาดใหญ่ ที่ สามารถมองเห็ นแทบทุ กขั้นตอน
การเตรี ยมอาหารอย่างใกล้ชิด

รู ปที่ 3.12 ห้องอาหาร The Kitchen Table
ทีม่ า : http://www.whotelbangkok.com
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Attendant

Attendant

Attendant

Attendant

Attendant

Attendant

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Assistant Manager

Supervisor

Assistant Manager

Style Manager
Hotel Manager
General Manager

รู ปที่ 3.13 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานของโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.14 นางสาวสุ วนันท์ สะอาดเอี่ยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตาแหน่ง
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสุ วนันท์ สะอาดเอี่ยม
นักศึกษาฝึ กงานแผนกแม่บา้ น
วันที่ 14 พฤษภาคม - 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
-วันจันทร์ -วันศุกร์ ทางาน (8.00-18.00)
-วันเสาร์ -วันอาทิตย์ ทางาน (8.30-18.30)
-ฝึ กการปูเตียง การจัดและการทาความสะอาดห้องพัก
ให้ ห้ อ งพัก ของโรงแรมสะอาดเพื่ อ เตรี ย มความ
พร้อมให้ แขกมาใช้บริ การ
-ทาความสะอาดและดูแล Pantry ในบริ เวณชั้นที่ได้
ทาความสะอาดห้องเช่น ปั ดกวาดเช็ดถูเพื่อไม่ให้เกิ ด
ความสกปรก และในเวลาตอนเย็นหลังเลิ กงานต้อง
จัดเก็บขยะลงไปทิ้งชั้นล่ าง และพับผ้าจัดของใส่ ใน
รถ เพื่อความพร้อมในวันถัดไป
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.15 พนักงานที่ปรึ กษา นางสาวชไมพร ยืนนาน ตาแหน่ง Style
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
พนักงานที่ปรึ กษาของ นางสาวสุ วนันท์ สะอาดเอี่ยม
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม - 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 18.30
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาข้อมูลโครงงานว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในแต่ละหัวข้อต้องใช้ขอ้ มูลแบบใด
3.7.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานโดยการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
และหาข้อมูลเพิ่มเติม จากเว็บไซต์อื่นๆ
3.7.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมไว้วา่ ถูกต้องและครบถ้วนหรื อไม่
3.7.4 จัดทาโครงงาน
3.7.5 สรุ ปข้อมูล
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ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินโครงการสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

1.ศึกษาโครงงาน
2.รวมรวมข้อมูล
3.วิเคราะห์ขอ้ มูล
4.จัดทาโครงงาน
5.สรุ ปข้อมูล
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนิ นงานโครงการสหกิจศึกษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2562)
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.8.2 เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.8.3 โทรศัพท์

ส.ค.62

บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การแปรรู ปน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติไร้สารเคมีใช้สาหรับเช็ดกระจกทัว่ ไปในแผนกแม่บา้ น
ทาให้มีก ลิ่ นหอมจากธรรมชาติ และสามารถขจัดคราบให้กระจกใสดังเดิ ม เงาวาว ไม่มีคราบสกปรก
เหลืออยู่
4.1 วัตถุดิบอุปกรณ์ ในการทานา้ ยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
4.1.1 ผลมะกรู ด

รู ปที่ 4.1 ผลมะกรู ด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.1.2 ดอกอัญชัน

รู ปที่ 4.2 ดอกอัญชัน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.1.3 น้ าตาลทราย

รู ปที่ 4.3 น้ าตาลทราย
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.1.4 น้ าสะอาด

รู ปที่ 4.4 น้ าสะอาด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.1.5 หม้อสแตนเลส

รู ปที่ 4.5 หม้อสแตนเลส
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)

4.1.6 มีด

รู ปที่ 4.6 มีด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.1.7 ขวดสเปรย์

รู ปที่ 4.7 ขวดสเปรย์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.2 สู ตรการทดลองการทานา้ ยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
รายการ

จานวน

ผลมะกรู ด

4 ผล

ดอกอัญชัน

300 กรัม

น้ าตาลทราย

300 กรัม

น้ าสะอาด

1 ลิตร

ตารางที่ 4.2 สู ตรการทดลองการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.3 ขั้นตอนการทานา้ ยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
4.3.1 ต้มน้ าให้เดือด 90 องศา 5 นาที

รู ปที่ 4.8 ขั้นตอนการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.3.2 พอน้ าเดือดแล้วใส่ ดอกอัญชันลงไปแล้วก็ตม้ ต่ออีก 10 นาที

รู ปที่ 4.9 ขั้นตอนการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.3.3 หลังจากนั้นเตรี ยมมะกรู ดล้างให้สะอาดและฝานมะกรู ดเอาเฉพาะผิว 4 ลูก

รู ปที่ 4.10 ขั้นตอนการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)

4.3.4 นามะกรู ดที่ฝานไว้เทใส่ หม้อต้มแล้วก็ตม้ ต่อประมาณ 10 นาที โดยใช้ไฟกลาง

รู ปที่ 4.11 ขั้นตอนการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.3.5 หลังจากนั้นเทน้ าตาล 300 กรัม ลงไปคนให้เข้ากันอีก 2 นาที แล้วปิ ดไฟ พักไว้ให้เย็น

รู ปที่ 4.12 ขั้นตอนการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)

4.3.6 กรองใส่ ขวดสเปรย์ และติดฉลากผลิตภัณฑ์

รู ปที่ 4.13 ผลิตภัณฑ์ นา้ ยาเช็ดกระจกดอกอัญชันและมะกรู ด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.4 ตารางแสดงราคาต้ นทุน
ตารางที่ 4.1 ต้ นทุนการทานา้ ยาเช็ดกระจกจากดอกอัญชันและมะกรู ด
ลาดับ

ปริ มาณ

ราคา/หน่วย

1

ส่ วนผสมของน้ ายาเช็ดกระจก
จากดอกอัญชันและมะกรู ด
มะกรู ด

ราคา (บาท)

4 ลูก

100/20ลูก

20

2

ดอกอัญชัน

300 กรัม

20/100

60

3

น้ าตาลทรายขาว

300 กรัม

25/1กิโลกรัม

10

4

น้ าสะอาด

1 ลิตร

-

-

5

ขวดสเปรย์เปล่า

1 ขวด

20

20

รวมราคาต้ นทุนของนา้ ยาเช็ ดกระจกจากดอกอัญชันและมะกรู ด

110

ตารางที่ 4.1 ต้นทุนการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากดอกอัญชันและมะกรู ด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
จากตาราง 4.1 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ว่า ต้นทุนของผลิตภัณฑ์น้ ายาเช็ดกระจกจาก
ธรรมชาติ มีราคาต้นทุน 110 บาทต่อ 450 มิลลิลิตร ซึ่ งปกติโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ ใช้น้ ายาเช็ด
กระจก ขนาด 500 มิลลิลิตร ราคา 200 บาท ใช้ได้ 2 วัน ซึ่ งแต่ละสัปดาห์ตอ้ งใช้ 3,500 มิลลิลิตร รวม
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อน้ ายาเช็ดกระจก 1,400 บาท ต่อหนึ่ งสัปดาห์ ดังนั้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อน้ ายาเช็ดกระจกได้ประมาณ 300 บาท ต่อหนึ่งสัปดาห์
4.5 สรุ ปผลการประเมินโครงงานเรื่อง นา้ ยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
ในการจัดทาโครงงาน น้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ (Natural Glass Cleaner) ทางผูจ้ ดั ทามี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อการศึ ก ษาความหมายของน้ ายาเช็ ดกระจกจากธรรมชาติไ ร้ สารเคมี อีก ทั้งยังศึ กษา
ปั ญหาและข้อเสนอแนะซึ่ งเป็ นแนวทางในการทาผลิ ตภัณฑ์น้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติไร้ สารเคมี
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน ในการทาการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้จดั ทาขึ้นในแบบเชิงคุณภาพ เพื่อการศึกษา
วิเคราะห์ และเก็บข้อมูล เพื่อประโยชน์กบั แผนกแม่บา้ นของโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ โดยมีการใช้
แบบสอบถามในการทาประเมินความพึงพอใจกับผลิ ตภัณฑ์น้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติไร้ สารเคมี
ทั้งหมด 30 ชุด โดยสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างได้ แก่ เพศ อายุ แผนก
ตารางที่ 4.2 แสดงร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

10

33.33

หญิง

20

66.67

รวม

30

100

ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้เป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และ เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 66.67
ตารางที่ 4.3 แสดงร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน

ร้อยละ

20-24 ปี

6

20

25-30 ปี

15

50

30-35 ปี

6

20

มากกว่า 35 ปี

3

10

รวม

30

100

ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ ผทู้ ี่มีอายุ 20-24 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 20 ผูท้ ี่มี อายุ 25-30 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 50 ผูท้ ี่มี อายุ 30-35 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 20 ผูท้ ี่มี อายุ
มากกว่า 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10 ตามลาดับ
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จากตารางที่ 4.4 แสดงร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนก
แผนก

จานวน

ร้อยละ

แม่บา้ น

25

83.3

ครัว

3

10

F&B

2

6.7

อื่นๆ

0

0

รวม

30

100

ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
จากตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้เป็ นแผนกแม่บา้ น
คิดเป็ นร้อยละ 83.3 แผนกครัว คิดเป็ นร้อยละ 10 และแผนก F&B คิดเป็ นร้อยละ 6.7
ส่ ว นที่ 2 ข้ อมู ล ความพึงพอใจของ ผลิต ภัณฑ์ น้า ยาเช็ ดกระจกจากธรรมชาติด อกอัญชั นและมะกรู ด
การวิเคราะห์ ค วามพึงพอใจของกลุ่ม ตัว อย่ า ง โดยวัด ระดับ และแสดงผลตั้ ง 5-1 คื อ ชอบมากที่สุด ชอบน้ อยทีส่ ุ ด ตามลาดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ความหมายค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี้ (Greedisgoobs,2018)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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4.6 สรุ ปผลการทาประเมิน ผลิตภัณฑ์ นา้ ยาเช็ดกระจก
4.6.1 ความพึงพอใจด้ านบรรจุภัณฑ์

10%
มากที่สดุ
มาก
49%

ปานกลาง
น้ อย

41%

น้ อยที่สดุ

แผนภูมิที่ 4.6.1 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจด้านบรรจุภณั ฑ์
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 49
ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 41 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 10
4.6.2 ความพึงพอใจด้ านสี ของนา้ ยาเช็ดกระจก

7%
มากที่สดุ
มาก
49%
44%

ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

แผนภูมิที่ 4.6.2 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจด้านสี ของน้ ายาเช็ดกระจกผลจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสี ของน้ ายาเช็ดกระจก มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 49 ความพึง
พอใจมาก ร้อยละ 44 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7
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4.6.3 ความพึงพอใจในด้ านกลิน่ ของนา้ ยาเช็ดกระจก

มากที่สดุ
มาก

47%

ปานกลาง
53%

น้ อย
น้ อยที่สดุ

แผนภูมิที่ 4.6.3 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจด้านกลิ่นของน้ ายาเช็ดกระจก
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านกลิ่นของน้ ายาเช็ดกระจก มีความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 53 ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 47
4.6.4 ความพึงพอใจในด้ านคุณภาพและความสะอาด

5%
มากที่สดุ
มาก
50%
45%

ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

แผนภูมิที่ 4.6.4 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจในด้านคุณภาพและความสะอาด
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในด้านคุณภาพและความสะอาด มีความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 50 ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 45 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 5
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4.6.5 ความพึงพอใจในด้ านลดต้ นทุน

9%

มากที่สดุ
มาก
48%

ปานกลาง
น้ อย

43%

น้ อยที่สดุ

แผนภูมิที่ 4.6.5 แสดงอัตราร้อยละความพึงพอใจในด้านลดต้นทุน
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านลดต้นทุน มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 48
ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 43 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 9
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ นา้ ยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
ประเด็นความพึงพอใจ

S.D

1.ความพึงพอใจในด้านบรรจุภณั ฑ์
2.ความพึงพอใจในด้านสี ของน้ ายาเช็ดกระจก
3.ความพึงพอใจในด้านกลิ่นของน้ ายาเช็ดกระจก
4.ความพึงพอใจในด้านคุณภาพและความสะอาด

4.46
4.43
4.60
4.46

0.66
0.66
0.55
0.61

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

5.ความพึงพอใจในด้านลดต้นทุน
รวม

4.53
4.49

0.56
0.60

มากที่สุด
มาก

ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
จากตารางที่ 4.5 ผลสารวจพบว่า ความพึงพอใจในด้านกลิ่นของน้ ายาเช็ดกระจก ความพึงพอใจ
ในด้านลดต้นทุ น ค่าเฉลี่ ยซึ่ งอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจในด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
ความพึงพอใจในด้านสี ของน้ ายาเช็ดกระจก ความพึงพอใจในด้านคุณภาพและความสะอาด ค่าเฉลี่ยซึ่ ง
อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็ นร้อยละ 4.49

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปปฏิ บตั ิสหกิจศึกษา ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ ในแผนกแม่บา้ น เป็ น
ระยะเวลา 4 เดือน ในตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงานจากการที่ไปฝึ กงานทาให้ทราบถึงการปฏิบตั ิงานจริ งของ
แผนกแม่บา้ น และพบกับปั ญหาการใช้น้ ายาเช็ดกระจกที่มีสารเคมีที่พนักงานบางคนแพ้น้ ายาเช็ดกระจก
เพราะต้องใช้ท าความสะอาดห้องพัก ทุ ก ห้องทุ ก วัน ท าให้ผูจ้ ดั ท าคิ ดค้นผลิ ตภัณฑ์ที่ ส ามารถทาจาก
ธรรมชาติ ส ามารถท าได้เอง และสามารถหาวัต ถุ ดิบ ได้ง่ า ยๆตามท้อ งตลาดลดสารเคมี ใ นห้องพัก มี
สภาพแวดล้อ มที่ ดี ข้ ึ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขจัดคราบสปรกบนกระจก เพื่ อ ลดต้น ทุ นในด้า น
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อน้ ายาเช็ดกระจก ซึ่ งมีความคาดหวังว่าโครงงานสหกิ จนี้ จะเกิ ดประโยชน์แก่ สถาน
ประกอบการ
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ขออนุญาตกับพี่เลี้ยงในแผนกแม่บา้ น และบอกกล่าวถึงความจาเป็ นในการทา
โครงงานเพื่อขอเวลาในการทดลองทา ซึ่งอาจใช้เวลานาน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
5.1.3.1 สามารถเพิ่มปริ มาณของส่ วนผสมให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
5.1.3.2 นาไปใช้งานได้ทุกสถานที่ที่มีกระจก เช่น กระจกรถ กระจกตูเ้ สื้ อผ้า
5.1.3.3 สามารถลดสารเคมีต่อผูแ้ พ้น้ ายา
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้ศึกษาและเรี ยนรู้การปฏิบตั ิงานในแผนกแม่บา้ นของโรงแรมดับเบิ้ลยู
กรุ งเทพฯ
5.2.1.2 รู้จกั การสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเหลือใช้ และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
5.2.1.3 ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาเกิดการเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ๆนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรี ยน
5.2.1.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีข้ ึนเนื่องจากการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และเกิดการปรับตัว
เพื่อให้ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.2.1.5 ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่งสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้กบั การประกอบอาชีพในอนาคต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ในขณะที่เข้าปฏิบตั ิงานในช่วงแรกนักศึกษายังไม่มีประสบการณ์ดา้ นงาน
แผนกแม่บา้ น จึงทาให้เกิดผลปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างล่าช้า
5.2.2.2 ในการปฏิบตั ิงานของแผนกแม่บา้ นจาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับแขก
ทาให้บางครั้งในการสนทนากับแขกไม่ราบรื่ น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรระมัดระวังในการทางาน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
5.2.3.2 นักศึกษาพัฒนาและฝึ กฝนตนเองให้กบั งาน เพราะเป็ นงานที่เกิดข้อผิดพลาด
ไม่ได้
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพือ่ การประเมิน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ลงใน ที่ท่านต้องการเลือก
1. เพศ
ชาย
หญิง
– 24 ปี
– 30 ปี
- 35 ปี
มากกว่า 35 ปี
2. อายุ 
3. แผนก
แม่บา้ น
ครัว
3) F & B
อื่นๆ………….
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ นา้ ยาเชดกกระจก
คำชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างตามระดับความพึงพอใจที่ทา่ นต้ องการเลือก
ประเกดนความพึงพอใจ

ระกับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ก
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้ อย
2

น้ อยทีส่ ุ ก
1

1.ความพึงพอใจในก้ านบรรจุภัณฑ์
1.1.ขนาดของบรรจุภณั ฑ์
1.2.ความเหมาะสมของบรรจุภณั ฑ์
1.3.ความสวยงามของบรรจุภณั ฑ์
2.สี ของนา้ ยาเชดกกระจก
2.1.ความเหมาะสมของสี น้ ายาเช็ด
กระจก
2.2.ความสวยงามของสี น้ ายาเช็ด
กระจก
3.กลิน่ ของนา้ ยาเชดกกระจก
3.1.กลิ่นหอมจากสารธรรมชาติ
4.คุณภาพและความสะอาก
4.1.ความสะอาดของภาชนะ
4.2.ประสิ ทธิภาพในการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์
5.ลกต้ นทุน
5.1.ช่วยลดต้นทุนของโรงแรม
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....

ภาคผนวก ข
ภาพปฏิบัติงาน

รู ปที่ 1. การเตรี ยมรถเข็นเพื่อทาความสะอาดห้องพัก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)

รู ปที่ 2. ภาพขณะปฏิบตั ิงานที่บา้ นไทย
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)

รู ปที่ 3. การปูผา้ ผืนแรก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)

รู ปที่ 4. เตียงที่เตรี ยมเสร็ จสมบูรณ์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)

รู ปที่ 5. ภาพขนาดปฏิบตั ิงานทาความสะอาดหน้าห้องอาหาร
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์พนักงานทีป่ รึกษา

โครงงานนีม้ ีประโยชน์ ต่อสถานประกอบการอย่างไร
โครงงานน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ (Natural Glass Cleaner) มีประโยชน์ต่อโรงแรมดับเบิ้ลยู
กรุ งเทพฯ เพราะส่ วนประกอบหลังคือการนาสมุนไพรไทยคือ ดอกอัญชันและมะกรู ด โดยดอกอัญชันจะ
ทาให้น้ ายาเช็ดกระจกมีสีสันสวยงาม และผิวมะกรู ดช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย และขจัดคราบสกปรก-กลิ่นคาว
ได้ดี โดยความเป็ นกรดของน้ าหมักฯไร้สารเคมี นอกจากนั้นน้ ามันหอมจากผิวมะกรู ดยังมีสรรพคุณใน
การไล่แมลงต่างๆ จึงใช้แทนน้ ายาเช็ดกระจกที่มีสารเคมี
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บทคักย่ อ
จากการปฏิ บัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ณ โรงแรม
ดับ เบิ้ ล ยู กรุ ง เทพฯ ในแผนกแม่ บ้า นผู ้จัด ท าพบว่ า
ภายในโรงแรมตกแต่งด้วยกระจกเป็ นส่ วนมาก ซึ่ งเวลา
ทาความสะอาด บางครั้งสารเคมีที่ใช้ในการเช็ดกระจก
จะมีกลิ่นของสารเคมีและยังคงตกค้าง จึ งทาให้เล็งเห็ น
ถึงการทาความสะอาดกระจก เพื่อให้กระจกมีความใส
สะอาดและเงางามมากขึ้นและยังไร้สารเคมี โดยการนา
สมุ น ไพรไทย คื อ ดอกอัญ ชัน และมะกรู ด โดยดอก
อัญ ชัน จะท าให้ น้ า ยาเช็ ด กระจกมี สีสั น สวยงาม และ
มะกรู ดยัง ช่ ว ยลดคราบสกปรกฆ่ า เชื้ อแบคที เ รี ย
นอกจากนั้นน้ ามันหอมจากผิวมะกรู ดยังมีสรรพคุณใน
การไล่แมลงต่างๆอีกด้วย
หลังจากที่ได้ทาการทดลองทาผลิตภัณฑ์น้ ายา
เช็ดกระจกจากธรรมชาติ ผูจ้ ดั ทาได้สารวจความคิดเห็ น
โดยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
คือพนักงานโรงแรมจานวน 30 คน เพื่อให้ทราบถึงผล
ของโครงงานผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยได้ดงั นี้ ความพึงพอใจในด้านกลิ่นของน้ ายา
เช็ ด กระจก ความพึ งพอใจในด้านลดต้น ทุ น ความพึ ง
พอใจในด้านบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ความพึง พอใจในด้านสี ของ
น้ ายาเช็ดกระจก ความพึงพอใจในด้านคุณภาพและความ
สะอาด จากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยรวม
= 4.49 และ S.D = 0.60
คาสาคัญ : น้ 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

ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
เนื่ อ งจากผู้จ ัด ท าได้อ อกปฏิ บ ัติ ส หกิ จ
ศึ ก ษา ณ โรงแรมดับ เบิ้ล ยู กรุ งเทพฯ ในแผนก
แม่บา้ น ซึ่ งโดยปกติ น้ ายาเช็ดกระจกทุกชนิ ดจะ
ใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เป็ นของเหลวใส ไม่
มีสี ไวไฟ และมีกลิ่นฉุ นมาก ใช้ในการทาความ
สะอาด ถ้าจะใช้ฆ่าเชื้ อต้องใช้ที่ความเข้มข้นสู ง
ถึง 60-70%
ดังนั้นจากการที่ปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา
ในโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ แผนกแม่บา้ น ได้
พบว่า พบว่า โรงแรมมี พ้ืนที่ ข องผนัง กระจกใส
ประตูกระจกกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์ จึงทาให้ผจู้ ดั ทา
ต้องการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพของน้ ายาเช็ ดกระจก
แบบไร้สารเคมี คือการนาสมุนไพรไทย คือ ดอก
อัญชันและมะกรู ด โดยดอกอัญชันจะทาให้น้ ายา
เช็ดกระจกมีสีสันสวยงาม และผิวมะกรู ดช่วยฆ่า
เชื้ อแบคที เรี ย และขจัดคราบสกปรก-กลิ่ นคาว
ได้ดี โดยความเป็ นกรดของน้ าหมักฯไร้สารเคมี
นอกจากนั้ นน้ ามั น หอมจากผิ ว มะกรู ดยัง มี
สรรพคุ ณในการไล่ แมลงต่างๆ จึ งใช้แทนน้ ายา
เช็ดกระจกที่มีสารเคมี
ข้ อมูลวัตถุกิบ
1.วัตถุดิบของการทาน้ ายาเช็ดกระจก
- มะกรู ด
- ดอกอัญชัน
- น้ าตาลทรายขาว
- น้ าสะอาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการท าน้ า ยาเช็ ด กระจกจากดอก
อัญชันและมะกรู ด

2. เพื่อพัฒนาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการขจัด
ไขมันและดับกลิ่น
3. เพื่อลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อน้ ายา
เช็ดกระจก
ประโยชน์ ทไี่ ก้ รับ
1. ช่ วยลดต้นทุนของโรงแรม และค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อน้ ายาเช็ดกระจก
2. มี สุ ข ลัก ษณะที่ ดี ข้ ึ น และปลอดภัย กับ ทุ ก คน
เนื่องจากน้ ายาเช็ดกระจกทาจากธรรมชาติ
3. ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทาความสะอาด
มากยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการกาเนินงาน
1.ต้มน้ าให้เดือด 90 องศา ใช้เวลาประมาณ 5
นาที
2. พอน้ าเดือดแล้วใส่ ดอกอัญชันลงไปแล้วก็ตม้
ต่ออีก 10 นาที
3.หลัง จากนั้นเตรี ย มมะกรู ดล้า งให้ส ะอาดและ
ฝานมะกรู ดเอาเฉพาะผิว 4 ลูก
4. นามะกรู ดที่ฝานไว้เทใส่ หม้อต้มแล้วก็ตม้ ต่อ
ประมาณ 10 นาที โดยใช้ไฟกลาง
5. หลังจากนั้นเทน้ าตาล 300 กรัม ลงไปคนให้
เข้ากันอีก 2 นาที แล้วปิ ดไฟ พักไว้ให้เย็น
6. กรองใส่ ขวดสเปรย์ และติดฉลากผลิตภัณฑ์
สรุ ปผล
จากการที่ ผู้จ ัด ท าได้ ไ ปปฏิ บ ัติ ส หกิ จ
ศึก ษา ณ โรงแรมดับ เบิ้ล ยู กรุ งเทพฯ ในแผนก
แม่ บ ้า น เป็ นระยะเวลา 4 เดื อน ท าให้ท ราบถึ ง
การปฏิบตั ิงานจริ งของแผนกแม่บา้ น และพบกับ
ปั ญหาการใช้น้ ายาเช็ดกระจกที่มีสารเคมีที่ลูกค้า

บางคนแพ้น้ ายาเช็ดกระจก เพราะแม่บา้ นต้องใช้
ท าความสะอาดห้ อ งพัก ทุ ก ห้ อ งทุ ก วัน ท าให้
ผูจ้ ัด ท าคิ ด ค้น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ามารถเช็ ด กระจก
และสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายๆตามท้องตลาดลด
สารเคมี ในห้องพักมี สภาพแวดล้อมที่ดีข้ ึน เพื่อ
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการขจัดคราบสปรกบนกระจก
เพื่ อลดต้น ทุ นในด้า นค่ า ใช้จ่า ยในการซื้ อ น้ า ยา
เช็ดกระจก ซึ่ งมีความคาดหวังว่าโครงงานสหกิ จ
นี้จะเกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ
ข้ อเสนอแนะ
1. สามารถเพิ่ ม ปริ มาณของส่ วนผสมให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. นาไปใช้ง านได้ทุ ก สถานที่ ที่มี กระจก เช่ น
กระจกรถ กระจกตูเ้ สื้ อผ้า
3. สามารถลดสารเคมีต่อผูแ้ พ้น้ ายา
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สาขาวิชาการโรงแรม
อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิ ทธิ์
พนักงานที่ปรึ กษา : นางสาวชไมพร ยืนนาน
โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ
บทคักย่ อ
โครงงานเรื่ อง น้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
จัดทาขึ้นเพือ่ ศึกษาการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากดอกอัญชัน
และมะกรู ด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กระจกมีความใส
สะอาดและเงางามมากขึ้น และยังไร้สารเคมี โดยการนา
สมุ น ไพรไทย คื อ ดอกอัญ ชัน และมะกรู ด โดยดอก
อัญ ชัน จะท าให้ น้ ายาเช็ ด กระจกมี สีสั น สวยงาม และ
มะกรู ดยัง ช่ ว ยลดคราบสกปรกฆ่ า เชื้ อแบคที เรี ย
นอกจากนั้นน้ ามันหอมจากผิวมะกรู ดยังมี สรรพคุณใน
การไล่แมลงต่างๆอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการขจัดไขมันและ
ดับกลิ่น
3. เพื่ อ ลดต้น ทุ น ในด้า นค่ า ใช้จ่ า ยในการซื้ อ น้ ายาเช็ ด
กระจก
ประโยชน์ ทไี่ ก้ รับ
นักศึกษา
1.ได้ความรู ้เกี่ยวกับการทาน้ ายาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
2.ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มหาวิทยาลัย
เป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับน้ ายาเช็ดกระจก
จากธรรมชาติ
สถานประกอบการ
1.ช่วยลดต้นทุนของโรงแรม
2.มีสุขลักษณะที่ดีข้ ึนและปลอดภัยกับทุกคน

ขั้นตอนและวิธีการกาเนินงาน
1.ต้มน้ าให้เดือด 90 องศา 5 นาที
2. พอน้ าเดื อดแล้วใส่ ดอกอัญชันลงไปแล้วก็ตม้ ต่อ
อีก 10 นาที
3.หลังจากนั้นเตรี ยมมะกรู ดล้างให้สะอาดและฝาน
มะกรู ดเอาเฉพาะ ผิว 4 ลูก
4. น ามะกรู ด ที่ ฝ านไว้เ ทใส่ ห ม้อ ต้ม แล้ว ก็ ต ้ม ต่ อ
ประมาณ 10 นาที โดยใช้ไฟกลาง
5. หลังจากนั้นเทน้ าตาล 300 กรัม ลงไปคนให้เข้ากัน
อีก 2 นาที แล้วปิ ดไฟ พักไว้ให้เย็น
6. กรองใส่ขวดน้ ายา
สรุปผล
ในการทาโครงงานน้ า ยาเช็ ด กระจกจาก

ธรรมชาติจากดอกอัญชันและมะกรู ด ผูจ้ ดั ทาได้ทา
การแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของ ผลิตภัณฑ์
น้ ายาเช็ดกระจกจากพนักงานในแผนกแม่บา้ นและ
แผนกครัว ผลโดยรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก มี
กลิ่นหอมของมะกรู ด สามารถขจัดคราบสกปรกบน
กระจกให้สะอาดและเงางามยิง่ ขึ้น

ภาคผนวก ฉ
ประวัติผ้จู ักทา

ประวัติผู้จักทา

ชื่อ – นามสกุล :

นางสาวสุ วนันท์ สะอาดเอี่ยม

รหัสนักศึกษา

:

5604400313

สาขา

:

ศิลปศาสตร์

ทีอ่ ยู่

:

999 PK แมนชัน่ ถนนเจริ ญนคร 34 แขวงบางลาภูล่าง เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร 10600

เบอร์ โทรศัพท์ :

090-040-9326

