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บทคัดย่อ 

 จากการท่ีได้ออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนก FRONT OFFICE (แผนกตอ้นรับส่วน

หนา้) ของโรงแรมนารายณ์ (สีลม)  ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํเจลลา้งมือสมุนไพร

ไทยแบบไม่ใช้นํ้ า1.เพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ า 2. เพื่อ

จดัทาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ า ผูจ้ดัทาํไดท้าํการทดลอง2สูตร ผลการทดลองพบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 15 คนซ่ึงเป็นพนกังานแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ของโรงแรมนารายณ์ (สี

ลม) ส่วนใหญ่มีความพงึพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของ ความสะดวกในการนาํไปใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ีย 

4.60 และนอกจากน้ียงัพบวา่ การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง มีค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด และ ดา้นประสิทธิภาพในการทาํความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 

ดา้นความประหยดัและคุม้ค่าของวตัถุดิบท่ีนาํมาใช ้มีค่าเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 

และ นอกจากน้ี ในเร่ืองของกล่ินเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ า มีค่าเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงอยู่ใน

ระดบัความพึงพอใจมาก เช่นเดียวกนักบั ดา้นสีสันความสวยงามของเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบ

ไม่ใช้นํ้ า มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13 อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก จากการท่ีได้กล่าวมา ได้เรียงลาํดบั

ความพึงพอใจมากท่ีสุด - นอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั 
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Abstract 

 After attending the cooperative education at the Front Office of Narai Hotel (Silom), the 

author studied information about the method of making waterless Thai herbal hand cleanser. The 

objectives of this study were: 1) to study and research  information about waterless Thai herbal 

hand cleanser; and 2) to make waterless Thai herbal hand cleanser. The author tested two formulas. 

The experimental results indicated that of 15 respondents (front office staff of Narai Hotel,Silom), 

most had the highest level of satisfaction with the developed waterless Thai herbal hand cleanser 

in terms of  convenience with a mean of  4 . 6 0 . Moreover, the satisfaction with the practical 

application was at the highest level with a mean of 4.60. The satisfaction with the cleaning 

efficiency was at the high level with a mean of 4.40. The satisfaction with the cost-effectiveness 

and value for money of raw materials was at the high level with a mean of 4.40. In addition, the 

satisfaction with the aspect of smell, color, and beautiful were at the high level with an equal mean 

of 4.13.  Aspects mentioned earlier were ranked based on the highest to lowest level of satisfaction.  
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บทที1่ 

บทนํา 

1.1 ทีม่าและความสําคัญ 

 เน่ืองจากตอนน้ีเป็นช่วงท่ีมลภาวะและค่าฝุ่ นในประเทศไทยสูงเกินมาตรฐาน ทาํใหห้ลายๆ

หน่วยงานออกมาเตือนประชาชนให้ป้องกันและเตรียมรับมือกับค่าฝุ่ น PM2.5 น้ีเพราะอาจมี

แนวโนม้ท่ีสูงมากข้ึนเร่ือยๆ โดยในกรุงเทพเขตสีลมพบวา่มีค่าฝุ่ นสูงเกินมาตรฐาน หรือมากกวา่50

ไมโครกรัม และบางพื้นท่ีในเขตสีลมยงัพบว่าสูงถึง 80-90 ไมโครกรัม และพบว่ามีผูค้นได้รับ

ผลกระทบจากค่าฝุ่ น PM2.5 น้ีเป็นจาํนวนมาก ผลการศึกษา พบวา่1.ในฝุ่ นขนาดเลก็2.5 ไมครอนจะ

ประกอบด้วย sulphate, nitrate, chloride, organic carbon, elemental carbon, iron and calcium.เป็น

ตน้ โดยจะมีสารคาร์บอน,ซลัเฟตและไนเตรทรวมกนัถึงร้อยละ 80 สาํหรับสารคาร์บอนจะเป็นกลุ่ม

ของสาร polycyclic aromatic hydrocarbons( PAHs)ซ่ึงจดัเป็นสารก่อมะเร็งมากท่ีสุด  

 ในปัจจุบนัในสังคมไทยไม่สามารถหลีกเล่ียงปัญหาเร่ืองเช้ือโรคได้ เรายงัตอ้งออกไป

สัมผสัมลภาวะเช้ือแบคทีเรีย  ทาํให้ติดเช้ือโรคและมีโอกาสท่ีจะลม้ป่วยได ้ซ่ึงมีความเป็นไปไดสู้ง

ท่ีจะเกิดข้ึน เพราะในชีวิตประจาํวนัของเราส่วนมากจะใชมื้อในการดาํรงชีวิตประจาํวนัของเราเป็น

ส่วนใหญ่ เช่น  รับประทานอาหาร สัมผสักบัผูอ่ื้น ฯลฯ และโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนมีดงัน้ี โรคติดเช้ือ

ระบบทางเดินหายใจ โรคติดเช้ือทางเดินอาหาร โรคติดต่อทางการสัมผสัโดยตรง  เช่น  โรคตาแดง 

และโรคติดต่อไดห้ลายทาง  เช่น  โรคอีสุกอีใส การลา้งมือหรือการใชเ้จลลา้งมือ ก่อนทาํภารกิจใน

ชีวิตประจาํวนั และ หลงัจากการทาํกิจกรรมต่างๆ จึงควรล้างมือเพื่อเป็นการป้องกนัเช้ือโรค ท่ี

อาจจะเขา้สู่ร่างกาย (ภาวณีิ เทพคาํราม 2557) 

 เน่ืองจากมีลูกคา้มาใช้บริการท่ีแผนกตอ้นรับของโรงแรมนารายณ์เป็นจาํนวนมาก และ

ลูกคา้เดินทางมาจากบริเวณด้านนอกของโรงแรมอาจจะเจอกับส่ิงสกปรกมากมายทาํให้มือไม่

สะอาด ไม่พร้อมหยิบจบั Welcome Drink หรือขนม นํ้ าด่ืมท่ีทางโรงแรมจดัให้ ทางผูจ้ดัทาํเล็งเห็น

ถึงสุขอนามยัท่ีดีของผูม้าใช้บริการโรงแรมนารายณ์จึงมีแนวคิด ใช้วตัถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ ซ่ึง

สามารถพกพาไปไดทุ้กท่ี ทางผูจ้ดัทาํจึงคิดคน้เจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ าสําหรับลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมนารายณ์ เพื่อสุขอนามยัท่ีดีต่อลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและเป็นอีกหน่ึงการบริการ

สาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการภายในโรงแรมนารายณ์  

 



2 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1 เพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้า 

 1.2.2 เพื่อจดัทาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้า 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานไดแ้บ่งออกเป็น 

4 ส่วนดงัน้ี 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํเจลลา้งมือ โรคต่างๆท่ีเกิดจากการสัมผสัและวธีิการป้องกนั

เช้ือโรคโดยเฉพาะเร่ืองการลา้งมือท่ีถูกตอ้ง 

1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2562 

1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

 การศึกษาขอ้มูลเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ าสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม

นารายณ์คร้ังน้ี มีประชากรท่ีใช้ในการทดลอง  ไดแ้ก่ แผนก Front office แผนก Reservation และ 

แผนก Concierge จาํนวน 15 คน 

1.3.4 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

โรงแรมนายรายณ์(สีลม) 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ลูกค้าและพนักงานของโรงแรมนารายณ์ได้ใช้ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดมือท่ีมี

เอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

 1.4.2 โรงแรมนารายณ์สามารถสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ และสามารถทาํให้ลูกคา้

บอกต่อความประทบัใจและเกิดการเขา้พกัอีก  

 

 



 

บทที2่ 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาทาํวิจยั เจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ าสําหรับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ

โรงแรมนารายณ์(Waterless Thai Herbal Hand Cleanser for Guests at Narai Hotel) ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษา

คน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานดงักล่าวเพื่อทาํการทบทวนเอกสารและขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 เจล 

 2.1.1 ความหมายของเจล 

 พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์(2556) กล่าววา่  เจล (gel) คือ ของผสมท่ีมีลกัษณะก่ึงแขง็

คลา้ยวุน้ เป็นระบบคอลลอยด ์(colloid) ชนิดหน่ึงท่ีมีนํ้าเป็นตวักลาง เจลในอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็น

ไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) ซ่ึงมีอนุภาคของแข็ง เป็นพอลิเมอร์ท่ีชอบนํ้ า (hydrophilic 

polymer) ได้แก่ พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) กัม (gum)  โปรตีน (protein) อนุภาคเหล่าน้ี 

กระจายตวัในนํ้า และรวมตวักบันํ้าไดดี้ เม่ือใหค้วามร้อนแลว้ทาํใหเ้ยน็ตวัลงจะสานจบัตวักนัเป็นตา

ข่าย 3 มิติ เป็นของก่ึงแข็ง โครงสร้างของเจล (gel structure) สามารถกกัโมเลกุลของนํ้ าไวภ้ายใน 

เจลจะมีลกัษณะเป็นของก่ึงแข็ง เน้ือสัมผสัของเจล  อาจเปราะ แข็ง หนืด หรือยืดหยุ่น ข้ึนอยู่กบั

ข้ึนอยูก่บัชนิดของอนุภาคของแขง็ส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง 

2.1.2 สารทีท่าํให้เกดิเจล 

 พิมพเ์พ็ญ พรเฉลิมพงศ ์ (2556) กล่าวว่า สารท่ีทาํให้เกิดเจล มีหลายชนิด เจลใน

อาหารแบ่งไดเ้ป็น2 กลุ่มคือ 

- Thermo reversible gels คือ เจลท่ีเปล่่ียนกลบัเป็นของเหลว (sol) เม่ือไดรั้บความร้อนเช่น เจลจาก 

วุน้ (agar) คาร์ราจีแนน (carrageenan) เจลาติน (gelatin)   

- Thermoirrevisible gels คือ เจลท่ีไม่เปล่ียนกลบัเป็นของเหลวเม่ือได้รับความร้อน เช่น เจลจาก

สตาร์ซ์ (starch) เจลจากอลัจีเนต (alginate) เจลจากโปรตีน เช่น การรวมกนัของแอคตินและไมโอ-

ซิน เกิดเป็นเจลในซูริมิ การเกิดเจลของไข่ขาวสุก เป็นตน้  
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2.2 การล้างมือ 

 2.2.1 ความหมายของการล้างมือ 

  โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย ์(2556) ให้ความหมายการลา้งมือ (Hand 

hygiene) หมายถึง การขดัถูใหท้ัว่มือรวมทั้งช่องลายน้ิวมือ ดว้ยสบู่หรือสารเคมีและนํ้ า แลว้ลา้งออก

ใหส้ะอาด โดยแบ่งวธีิการลา้งมือดงัน้ี 

1. Normal hand washing (การลา้งมือทัว่ไป) หมายถึง การลา้งมือเพื่อขจดัส่ิงสกปรกต่าง ๆ เหง่ือ 

ไขมนั ท่ีออกมาตามธรรมชาติ และลดจาํนวนเช้ือโรคท่ีอาศยัอยูช่ัว่คราวบนมือ การลา้งมืออยา่งถูก

วธีิตอ้งลา้งดว้ยสบู่กอ้นหรือสบู่เหลว ใชเ้วลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 วนิาที 

2. Hygienic hand washing (การลา้งมือดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือ) หมายถึง การลา้งมือดว้ยสบู่เหลวผสมนํ้ายา

ฆ่าเช้ือ เช่น Chlorhexidine 4% ใชเ้วลาในการฟอกมือนาน 20-30 วนิาที 

3. Surgical hand washing (การลา้งมือก่อนทาํหตัถการ) การลา้งมือก่อนทาํหตัการในห้องผา่ตดัหรือ

ห้องคลอดเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ โดยการฟอกมือดว้ยสบู่ผสมนํ้ ายาฆ่าเช้ือ เช่น Chlorhexidine 4% 

ตั้งแต่มือ แขน ถึงขอ้ศอกใหท้ัว่เป็นเวลา 2-5 นาที 

4. การลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel) หมายถึง การลา้งมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกใน

การลา้งมือดว้ยนํ้ าและมือไม่ปนเป้ือนส่ิงสกปรก หรือสารคดัหลัง่จากผูป่้วย ให้ทาํความสะอาดมือ

ดว้ยแอลกอฮอล์เจล การลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล์เจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใชเ้วลาประมาณ 15-25 

วนิาที 

 2.2.2 เหตุผลทีค่วรล้างมือ  

กระทรวงสาธารณสุขสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้ า กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข(2560) 

กล่าวถึงเหตุผลท่ีควรทาํความสะอาดมือตลอดเวลาดงัต่อไปน้ี 

1. มือท่ีเปียกช้ืนสามารถแพร่กระจายแบคทีเรียไดม้ากกวา่มือท่ีแหง้ถึง 1,000 เท่า 

2. 85% ของจุลินทรีย ์ถูกส่งผา่นมือท่ีเปียกช้ืน 

3. บนมือของเราสามารถมีแบคทีเรียเกาะอยูไ่ดถึ้ง 3,000 ชนิด 

4. เล็บมือเป็นส่วนท่ียากท่ีสุดในการทาํความสะอาดเพื่อทาํการกาํจดัเช้ือจุลินทรีย ์

5. แบคทีเรียสามารถอยูใ่นมือได ้3 ชัว่โมง และแบคทีเรียตวัเดียวสามารถแบ่งตวัไดถึ้ง 4,000,000 

ตวัใน 8 ชัว่โมง 
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6. การล้างมือด้วยนํ้ าและสบู่เป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในการป้องกนัโรคในระบบทางเดินอาหาร และ

ทางเดินหายใจ 

7. งานวจิยัในสหรัฐอเมริกาพบวา่ ผูห้ญิงลา้งมือดว้ยสบู่บ่อยและใชเ้วลานานกวา่ผูช้าย  

8. โตะ๊ทาํงานโดยเฉล่ียมีแบคทีเรียมากกวา่ท่ีนัง่สุขา 400 เท่า 

9. พบแบคทีเรียท่ีอาศยัอยูใ่นธนบตัรโดยเฉล่ียมากถึง 26,000 ตวัต่อฉบบั 

10. บนสมาร์ทโฟนสามารถพบแบคทีเรียไดม้ากกวา่ 30,000 ตวั  

11. แป้นพิมพค์อมพิวเตอร์สามารถพบแบคทีเรียไดม้ากกวา่ท่ีนัง่ในหอ้งนํ้า 

12. งานวิจยัในสหราชอาณาจกัรสามารถพบเช้ือแบคทีเรียได้ถึง 10% ของบตัรเครดิต 14% ของ

ธนบตัร 26% บนมือเรา 

13. มีเพียง 19% ของประชากรทัว่โลกท่ีลา้งมือกบัสบู่หลงัเขา้หอ้งนํ้า  

14. การลา้งมือดว้ยนํ้าและสบู่สามารถลดจาํนวนการเสียชีวติจากโรคทอ้งร่วงไดถึ้ง 50%  

15. การลา้งมือท่ีถูกวธีิมีประสิทธิภาพเท่ากบัการฉีดวคัซีน  

2.2.3 ข้ันตอนการล้างมือ 6 ข้ันตอนทีถู่กต้อง  

เพื่อขจดัส่ิงสกปรกต่างๆ และลดจาํนวนเช้ือโรคท่ีอาศยัอยูช่ัว่คราวบนมือเรา ควรลา้งมือตามขั้นตอน

ดังน้ี (กระทรวงสาธารณสุขสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้ า กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

(2560) 

1. ฟอกฝ่ามือและง่ามน้ิวมือดา้นหนา้ 

2. ฟอกหลงัมือและง่ามน้ิวมือดา้นหลงั 

3. ฟอกน้ิวและขอ้น้ิวมือดา้นหลงั 

 4. ฟอกน้ิวหวัแม่มือ ทั้ง 2 ขา้ง 

5. ฟอกปลายน้ิวมือ ทั้ง 2 ขา้ง 

6. ฟอกรอบขอ้มือ ทั้ง 2 ขา้ง  
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 ** หมายเหตุ ในกรณีใชแ้อลกอฮอลเ์จล (Alcohol Gel) ไม่ตอ้งลา้งมือซํ้ าดว้ยนํ้า และไม่ตอ้ง

เช็ดดว้ยผา้เช็ดมือ  

 2.2.4 ส่ิงทีไ่ม่ควรปฏิบัติหลงัจากการล้างมือ 

   - ใชผ้า้เช็ดมือผนืใหญ่ร่วมกนั 

   - ห้ามใชแ้อลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel) ถูมือ ในกรณีมือเป้ือนส่ิงสกปรก

 หรือสารคดัหลัง่จากร่างกายท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ควรล้างมือด้วยนํ้ าสะอาดตาม

 ขั้นตอน  

2.3 นํา้ 

 2.3.1 ความหมายของนํา้  

 

รูปท่ี 2.1 นํ้า 

ท่ีมา : https://guru.sanook.com/6692/ 

 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ (2556) กล่าวว่า นํ้ า เป็นของเหลวชนิดหน่ึง ท่ีมีอยู่มาก

ท่ีสุดบนผวิโลก และเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวติทุกชนิดท่ีมนุษยรู้์จกั เราสามารถ

พบนํ้ าได้ในหลายๆ สถานท่ี อาทิ ทะเล ทะเลสาบ แม่นํ้ า ห้วย หนอง คลอง บึง และในหลายๆ 

รูปแบบ เช่น นํ้าแขง็ หิมะ ฝน ลูกเห็บ เมฆ และไอนํ้า นํ้ามีรูปแบบและสถานะเป็นของเหลว แต่นํ้าก็

ยงัมีในรูปของสถานะของแขง็ท่ีเรียกวา่นํ้ าแข็ง และสถานะแก๊สท่ีเรียกวา่ไอนํ้ า นํ้ าปริมาณประมาณ 

1.460 เพตะตนั ปกคลุม 71% บนพื้นผวิโลก ส่วนมากในมหาสมุทรและในแหล่งนํ้าแห่งใหญ่ทัว่ไป 

นํ้า 1.6% อยูภ่ายใตหิ้นหรือพื้นดินท่ียงัมีนํ้าแขง็อยู ่และอีก 0.001% อยูใ่นอากาศ 
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ในรูปแบบของไอนํ้ าและกอ้นเมฆซ่ึงเป็นลกัษณะของส่วนของของแข็งและของเหลวลอยอยู่บน

อากาศและเกิดการตกตะกอน นํ้ าบนโลกบางส่วนถูกบรรจุลงในส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเกิดโดยธรรมชาติ

และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนบนโลก อยา่งเช่น อ่างเก็บนํ้า ในร่างกายของสัตวแ์ละพืช ผลิตภณัฑต่์าง ๆ และ

ร้านอาหาร นํ้ าในมหาสมุทรมีอยูม่ากถึง 97% ของพื้นผิวนํ้ าทั้งหมดบนโลก ธารนํ้ าแข็งและนํ้ าแข็ง

ขั้วโลกอีก 2.4% และท่ีเหลือคือนํ้ าท่ีอยูบ่นพื้นดินเช่น แม่นํ้ า ทะเลสาบ บ่อนํ้ า อีก 0.6% นํ้าเคล่ือนท่ี

อยา่งต่อเน่ืองผา่นวฏัจกัรของการกลายเป็นไอหรือการคายนํ้า การตกลงมาเป็นฝน และการไหลของ

นํ้ า ซ่ึงโดยปกติจะไหลไปสู่ทะเล ลมเป็นตัวพาไอนํ้ าผ่านเหนือพื้นดินในอัตราท่ีเท่า ๆ กัน

เช่นเดียวกบัการไหลออกสู่ทะเล นํ้าบางส่วนถูกกกัขงัไวเ้ป็นเวลาหลายยุคหลายสมยัในรูปแบบของ

นํ้าแขง็ขั้วโลก ธารนํ้าแขง็ นํ้าท่ีอยูต่ามหินหรือดิน หรือในทะเลสาบ บางคร้ังอาจมีการหานํ้ าสะอาด

มาเล้ียงส่ิงมีชีวิตบนพื้นดิน นํ้ าใสและสะอาดนั้นเป็นส่ิงจาํเป็นต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ นํ้ ามี

สมบัติเป็นตัวทาํละลายท่ีดีมาก เราจึงไม่ค่อยพบนํ้ าบริสุทธ์ิในธรรมชาติ ดังนั้ นนํ้ าสะอาดท่ี

เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษยจึ์งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ง ในบางประเทศปัญหาการขาดแคลน

นํ้าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นอยา่งกวา้งขวาง 

2.3.2 นํา้ (โมเลกุล)         

 นํ้ามี สูตรเคมี H2O หมายถึงหน่ึง โมเลกุล ของนํ้าประกอบดว้ยสองอะตอมของ ไฮโดรเจน 

และหน่ึงอะตอมของ ออกซิเจน เม่ืออยูใ่นภาวะ สมดุลพลวตั (dynamic equilibrium) ระหวา่งสถานะ 

ของเหลว และ ของแข็ง  ท่ี  STP (standard temperature and pressure: อุณหภูมิและความดัน

มาตรฐาน) ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นของเหลวเกือบ ไม่มีสี, ไม่มีรส, และ ไม่มีกล่ิน บ่อยคร้ังมีการอา้งอิง

ทางวิทยาศาสตร์ว่ามนัเป็น ตวัทาํละลายของจกัรวาล และนํ้ าเป็นสารประกอบบริสุทธ์ิชนิดเดียว

เท่านั้นท่ีพบในธรรมชาติทั้ง 3 สถานะ คือ ของแขง็ ของเหลว และก๊าซ 

2.3.3 รูปแบบต่าง ๆ ของนํา้ 

  นํ้ามีหลายรูปแบบดงัน้ี  

- สถานะของแข็ง คือ นํ้ าแข็ง (ice) มีอีกสถานะหน่ึงของของแข็งคือ อะมอร์ฟัสโซลิดวอเตอร์ 

(Amorphous solid water) 

- สถานะก๊าซ (gaseous state) รู้จกักนัในช่ือ ไอนํ้า (water vapor หรือ steam) 

- สถานะของเหลว คือ นํ้ า เป็นโมเลกุลพื้นฐานของสารละลายเอเควียส เหนืออุณหภูมิวิกฤติ และ

ความดัน (647 K และ 22.064 MPa), ถูกกําหนดให้อยู่ในสถานะซูเปอร์คริทิคัล (supercritical 

condition) 
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นํ้ ามวลหนกั (Heavy water) ซ่ึงมีคุณสมบติัทางเคมีทัว่ไปเหมือนนํ้ าธรรมดา เป็นนํ้ าท่ีอะตอมของ

ไฮโดรเจนถูกแทนท่ีโดยไอโซโทปท่ีหนกักวา่ ซ่ึงเรียกวา่ ดิวเทอเรียม (deuterium) นํ้ามวลหนกัน้ีใช้

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เพื่อลดความเร็วของนิวตรอน H2O ไม่ใช่โมเลกุลของนํ้า 

2.4 สมุนไพร 

 2.4.1 ความหมายของสมุนไพร 

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525) กล่าววา่ สมุนไพร หมายถึง พืชท่ีใช ้ทาํ

เป็นเคร่ืองยา สมุนไพรกาํเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษยโ์ดยเฉพาะ ในทาง

สุขภาพ อนัหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรใน

พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 ไดร้ะบุวา่ ยาสมุนไพร หมายความวา่ ยาท่ีไดจ้ากพฤกษาชาติสัตวห์รือ

แร่ธาตุ ซ่ึงมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยงัเป็นส่วนของราก ลาํตน้ ใบ ดอก ผลฯลฯ ซ่ึงมิได้

ผา่นขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการคา้ สมุนไพรมกัจะถูกดดัแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูก

หัน่ใหเ้ป็นช้ินเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออดัเป็นแท่งแต่ในความรู้สึกของคนทัว่ไปเม่ือกล่าวถึง

สมุนไพร มกันึกถึงเฉพาะตน้ไมท่ี้นาํมาใชเ้ป็นยาเท่านั้น สมุนไพร หมายถึง พชืท่ีมีสรรพคุณในการ

รักษาโรค หรืออาการเจบ็ป่วยต่าง ๆ การใชส้มุนไพรสาํหรับรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ น้ี 

จะตอ้งนาํเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปมาผสมรวมกนัซ่ึงจะเรียกวา่ “ยา” ในตาํรับยา นอกจาก

พืชสมุนไพรแลว้ยงัอาจประกอบดว้ยสัตวแ์ละแร่ธาตุอีกดว้ย เราเรียกพืช สัตว ์ หรือแร่ธาตุท่ีเป็น

ส่วนประกอบของยาน้ีวา่ “เภสัชวตัถุ”พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น เร่ว กระวาน กานพลู และ

จนัทน์เทศ เป็นตน้ เป็นพืชท่ีมีกล่ินหอมและมีรสเผด็ร้อน ใชเ้ป็นยาสาํหรับขบัลม แกท้อ้งอืด 

ทอ้งเฟ้อ พืชเหล่าน้ีถา้นาํมาปรุงอาหารเราจะเรียกวา่ “เคร่ืองเทศ”  

 2.4.2 ยาสมุนไพร 

  ในพระราชบญัญติัยาฉบบัท่ี3 (2522) กล่าววา่ ไดแ้บ่งยาท่ีไดจ้ากเภสัชวตัถุน้ีไว้

เป็น 2 ประเภทคือ 

1. ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาท่ีใชใ้นการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือในการบาํบดัโรคของ

สัตว ์ซ่ึงมีปรากฏอยูใ่นตาํรายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือยาท่ีรัฐมนตรีประกาศใหเ้ป็นยา

แผนโบราณ หรือไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนตาํรับยาเป็นยาแผนโบราณ 

2. ยาสมุนไพร หมายถึงยาท่ีไดจ้ากพืชสัตวแ์ร่ธาตุท่ียงัมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพรนอก 

จากจะใชเ้ป็นยาแลว้ ยงัใชป้ระโยชน์เป็นอาหาร ใชเ้ตรียมเป็นเคร่ืองด่ืม ใชเ้ป็นอาหารเสริม เป็น

ส่วนประกอบในเคร่ืองสาํอาง ใชแ้ต่งกล่ิน แต่งสีอาหารและยา ตลอดจนใชเ้ป็นยาฆ่าแมลงอีกดว้ย 
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ในทางตรงกนัขา้ม มีสมุนไพรจาํนวนไม่นอ้ยท่ีมีพิษ ถา้ใชไ้ม่ถูกวธีิหรือใชเ้กินขนาดจะมีพิษถึงตาย

ได ้ดงันั้นการใชส้มุนไพรจึงควรใชด้ว้ยความระมดัระวงัและใชอ้ยา่งถูกตอ้ง ปัจจุบนัมีการต่ืนตวัใน

การนาํสมุนไพรมาใชพ้ฒันาประเทศมากข้ึน สมุนไพรเป็นส่วนหน่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขไดด้าํเนิน โครงการ สมุนไพรกบัสาธารณสุขมูลฐาน โดยเนน้

การนาํสมุนไพรมาใชบ้าํบดัรักษาโรคใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากข้ึน และ ส่งเสริมให้

ปลูกสมุนไพรเพื่อใชภ้ายในหมู่บา้นเป็นการสนบัสนุนให้มีการใช ้สมุนไพรมากยิง่ข้ึน อนัเป็นวธีิ

หน่ึงท่ีจะช่วยประเทศชาติประหยดัเงินตราในการสั่งซ้ือยาสาํเร็จ รูปจากต่างประเทศไดปี้ละเป็น

จาํนวนมาก สมุนไพร หมายถึง “พืชท่ีใชท้าํเป็นเคร่ืองยา” ส่วน ยาสมุนไพร หมายถึง “ยาท่ีไดจ้าก

ส่วนของพืช สัตว ์และแร่ ซ่ึงยงัมิไดผ้สมปรุง หรือ แปรสภาพ” ส่วนการนาํมาใช ้อาจดดัแปลง

รูปลกัษณะของสมุนไพรใหใ้ชไ้ดส้ะดวกข้ึน เช่น นาํมาหัน่ใหมี้ขนาดเล็กลง หรือ นาํมาบดเป็นผง

เป็นตน้มีแต่พืชเพียงอยา่งเดียวหามิไดเ้พราะยงัมีสัตวแ์ละแร่ ธาตุอ่ืนๆอีกสมุนไพร ท่ีเป็นสัตวไ์ดแ้ก่ 

เขา หนงั กระดูก ดี หรือเป็นสัตวท์ั้งตวัก็มี เช่น ตุก๊แกไส้เดือน มา้นํ้า ฯลฯ 

 2.4.3พชืสมุนไพร   

  นบัตั้งแต่โบราณก็ทราบกนัดีวา่มีคุณค่าทางยามากมายซ่ึง เช่ือกนัอีกดว้ยวา่ ตน้พืช

ต่างๆ ก็เป็นพืชท่ีมีสารท่ีเป็นตวัยาดว้ยกนัทั้งส้ินเพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณ ค่าทางยามากนอ้ย

กวา่กนัเท่านั้น พืชสมุนไพร หรือวตัถุธาตุน้ี หรือตวัยาสมุนไพรน้ี แบ่งออกเป็น 5 ประการ 

1. รูป ไดแ้ก่ ใบไม ้ดอกไม ้เปลือกไม ้แก่นไม ้กระพี้ไม ้รากไม ้เมล็ด 

2. สี มองแลว้เห็นวา่เป็นสีเขียวใบไม ้สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีม่วง สีนํ้าตาล สีดาํ 

3. กล่ิน ใหรู้้วา่มีกล่ิน หอม เหมน็ หรือกล่ินอยา่งไร 

4. รส ใหรู้้วา่มีรสอยา่งไร รสจืด รสฝาด รสขม รสเคม็ รสหวาน รสเปร้ียว รสเยน็ 

5. ช่ือ ตอ้งรู้วา่มีช่ืออะไรในพืชสมุนไพรนั้นๆ ให้รู้วา่ ขิงเป็นอยา่งไร ข่า เป็นอยา่งไร ใบข้ีเหล็กเป็น

อยา่งไร 

ปัจจุบนัมีผูพ้ยายามศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันายาสมุนไพรให้สามารถนาํมาใช้ใน รูปแบบท่ีสะดวก

ยิ่งข้ึน เช่น นํามาบดเป็นผงบรรจุแคปซูล ตอกเป็นยาเม็ด เตรียมเป็นครีมหรือยาข้ีผึ้ งเพื่อใช้ทา

ภายนอก เป็นตน้ ในการศึกษาวิจยัเพื่อนาํสมุนไพรมาใช้เป็นยาแผนปัจจุบนันั้น ไดมี้การวิจยัอย่าง

กวา้งขวาง โดยพยายามสกัดสารสําคญัจากสมุนไพรเพื่อให้ได้สารท่ีบริสุทธ์ิ ศึกษาคุณสมบัติ

ทางด้านเคมี ฟิสิกส์ของสารเพื่อให้ทราบว่าเป็นสารชนิดใด ตรวจสอบฤทธ์ิด้านเภสัชวิทยาใน

สัตวท์ดลองเพื่อดูให้ไดผ้ลดีในการรักษาโรคหรือ ไม่เพียงใด ศึกษาความเป็นพิษและผลขา้งเคียง 
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เม่ือพบว่าสารชนิดใดให้ผลในการรักษาท่ีดี โดยไม่มีพิษหรือมีพิษขา้งเคียงน้อยจึงนาํสารนั้นมา

เตรียมเป็นยารูปแบบท่ี เหมาะสมเพื่อทดลองใชต่้อไป 

2.5 ลูกค้า 

 2.5.1 ความหมายและประเภทของลูกค้า 

  ทรรศิรัษฎ์ิ  ทองตาล่วง (2559) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ คือ เป้าหมายของธุรกิจ

ทุกประเภทพนกังานขายจึงมีหน้าท่ีและภารกิจท่ีตอ้งดาํเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มลูกคา้ เป้าหมายอนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จและรักษาลูกคา้เหล่านั้นไวไ้ด ้

1.ลูกคา้ประเภทผูโ้ภค พนกังานขายจะตอ้งไดพ้บกบัลูกคา้ท่ีมี ความหลากหลาย มีการแสดงออกใน

พฤติกรรมการซ้ือท่ีไม่ เหมือนกัน เราสามารถแยกลูกค้าประเภทน้ีออกเป็นประเภทต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี1) ลูกคา้ประเภทสงบเฉย เป็นลูกคา้ท่ีจะไม่แสดงอาการหรือปฏิกิริยาสนองตอบการ

อธิบายหรือช้ีแจงใดๆ จากพนกังานขาย จึงเป็นการยากท่ีจะสามารถรับรู้ไดว้า่ลูกคา้มีความรู้สึกนึก

คิดอยา่งไร 

2) ลูกคา้ประเภทใดใจร้อน มีลกัษณะชอบพูดรวบรัด ชอบหงุดหงิด เบ่ือไว พนกังานขายจะตอ้งทาํ

ใจเยน็ ใหเ้หตุผล พดูตรงไปตรงมาเฉพาะจุดท่ีเป็นประเด็นสาํคญัเก่ียวกบัประโยชน์ของสินคา้ 

3) ลูกคา้ประเภทลงัเลไม่แน่ใจ เป็นบุคคลท่ีเปล่ียนใจง่าย มีใจเอนเอียงไปมาตามการซักนาํของ

บุคคลรอบขา้ง 

4) ลูกคา้ประเภทพดูมากและชอบเถียง เป็นลูกคา้ท่ีชอบแสดงวา่ตนเองสาํคญักวา่เหนือกวา่ มีความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองสินคา้น้ีดีอยูแ่ลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งรับฟังคาํอธิบาย จึงชอบแสดงกิริยาท่าทางข่มพนกังาน

ขาย พร้อมทั้งพดูซกัถามเพื่อใหจ้นมุม 

5) ลูกคา้ประเภทชอบซกัถาม 

6) ลูกคา้ประเภทสุขมุรอบคอบและคิดชา้ เป็นพวกท่ีตดัสินใจชา้ 

7) ลูกคา้ประเภทเช่ือมัน่ในตนเองสูง 

2.6 บริการ  

2.6.1 ความหมายของการบริการ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของการบริการว่า 

หมายถึง การปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่างๆ 
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วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2545) ให้ความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การ

กระทาํ ท่ีบุคคลหน่ึงทาํให้หรือส่งมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่ง

มอบอนันั้น 

ไพรพนา ศรีเสน (2544)  กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการ

ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์ร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้

ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทาํนั้น  โดยมี

ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรมและ

ไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆทั้งยงัเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีนํ้ าใจ ไมตรี เป่ียม

ดว้ยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว  ให้ความเป็นธรรมและความเสมอ

ภาค    

พงษเ์ทพ สันติพนัธ์ (2546) รายงานวา่  หลกัของการให้บริการนั้นตอ้งสามารถตอบสนอง

ความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดาํเนินการไปโดยอย่างต่อเน่ือง

สมํ่าเสมอเท่าเทียมกนัทุกคน ทั้งยงัใหค้วาม สะดวกสบายไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความ

ยุ่งยากให้แก่ผูใ้ช้บริการมากจนเกินไป โดยการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ

ผูรั้บบริการมากท่ีสุด คือ การให้บริการท่ีไม่คาํนึงถึงตวับุคคลหรือเป็นการให้บริการท่ีปราศจาก

อารมณ์ไม่มีความชอบพอ  

รัชยา  กุลวานิชไชยนันท์ (2535) กล่าวว่า การบริการท่ีประสบความสําเ ร็จจะต้อง

ประกอบดว้ยปัจจยั 10 ประการ ดงัน้ี 

1.ความเช่ือถือได ้(reliability) ประกอบดว้ย 

 - ความสมํ่าเสมอ (consistency) 

 - ความพึ่งพาได ้(dependability) 

2.การตอบสนอง (responsive) ประกอบดว้ย 

- ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 

- ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 

- มีการติดต่ออยา่งต่อเน่ือง 

- ปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี 
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3.ความสามารถ (competency) ประกอบดว้ย 

 - สามารถในการส่ือสาร 

 - สามารถในการบริการ 

 - สามารถในความรู้วชิาการท่ีจะใหบ้ริการ 

4.การเขา้ถึงบริการ (access) ประกอบดว้ย 

 - ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชห้รือรับบริการไดส้ะดวก 

 - ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซบัซอ้นเกินไป 

 - ผูบ้ริการใชเ้วลารอคอยไม่นาน 

 - เวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลาสะดวกสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ 

 - อยูใ่นสถานท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ติดต่อไดส้ะดวก 

5.ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบดว้ย 

 - การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ 

 - ใหก้ารตอ้นรับท่ีเหมาะสม 

 - ผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 

6.การส่ือสาร (communication) ประกอบดว้ย 

 - มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะของงานบริการ 

 - มีการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ 

7.ความซ่ือสัตย ์(credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 

8.ความมัน่คง (security) ประกอบดว้ย ความปลอดภยัทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

9.ความเขา้ใจ (understanding) ประกอบดว้ย 

 - การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ 

- การแนะนาํและการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ 
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10.การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(tangibility) ประกอบดว้ย 

 - การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ใหพ้ร้อมสาํหรับการใหบ้ริการ 

 - การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 - การจดัเตรียมสถานท่ีใหบ้ริการสวยงาม 

 Philip Kotler (2000) กล่าววา่ การใหบ้ริการ คือ การกระทาํท่ีหน่วยงานแห่งหน่ึงหรือบุคคล

คนหน่ึงนาํเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัได้

และไม่เป็นผลให้เกิดความเป็นเจา้ของในส่ิงใด ผลิตผลของการบริการอาจเก่ียวขอ้งหรืออาจไม่

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตภณัฑ์เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสนองตอบต่อความ

ตอ้งการแก่ลูกคา้ ทางกายภาพ และสามารถสรุปลกัษณะงานบริการท่ีสาํคญัได ้4 ประการ ดงัน้ี 

1.ไม่สามารถจับต้องได้ ( intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้ นกิจการต้องหา

หลกัประกนัท่ีแสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ไดแ้ก่ 

 - สถานท่ี (place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และความสะดวกใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการ 

- บุคคล (people) พนกังานบริการตอ้งแต่งตวัใหเ้หมาะสม บุคลิกดี พดูจาดี เพื่อใหลู้กคา้เกิด

ความประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่วา่บริการจะดีดว้ย 

- เคร่ืองมือ (equipment) อุปกรณ์เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ ตอ้งมีประสิทธิภาพให้บริการ

รวดเร็วและใหลู้กคา้พอใจ 

- วสัดุส่ือสาร (communication material) ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณาต่างๆจะตอ้ง

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของการบริการท่ีเสนอขายและลกัษณะของลูกคา้ 

 - สัญลกัษณ์ (symbols) ช่ือ หรือ เคร่ืองหมายตราสินคา้ท่ีใช้ในการบริการเพื่อให้ผูบ้ริโภค

เรียกไดถู้กตอ้ง และส่ือความหมายได ้

 - ราคา (price) การกาํหนดราคา ควรเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการท่ีชดัเจนและง่ายต่อ

การจาํแนกระดบับริการท่ีแตกต่าง 

2.ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (inseparability) การให้บริการเป็นทั้งการผลิต และการบริโภค

ในขณะเดียวกนั ผูข้ายแต่ละรายจะมีลกัษณะเฉพาะตวั ไม่สามารถใหค้นอ่ืนใหบ้ริการแทนได ้เพราะ

ตอ้งผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกนั ทาํใหก้ารขายบริการอยูใ่นวงจาํกดัในเร่ืองของเวลา  
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3.ไม่แน่นอน (variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัผูข้ายบริการจะเป็นใคร จะ

ใหบ้ริการเม่ือใด ท่ีไหน อยา่งไร 

4. ไม่สามารถเก็บไวไ้ด้ (perishability) บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ด้เหมือนสินค้าอ่ืนๆดังนั้นถ้า

ลกัษณะความตอ้งการไม่แน่นอน จะทาํใหเ้กิดปัญหาหรือบริการไม่ทนัหรือไม่มีลูกคา้   

 กุลธน ธนาพงศ์ธร(2528) ได้ให้ความเห็นในเร่ืองหลักการให้บริการท่ีดีว่า มีหลักการ

ดงัต่อไปน้ี 

  - การใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของส่วนใหญ่ 

 - การใหบ้ริการโดยยดึหลกัความสมํ่าเสมอ 

 - การใหบ้ริการโดยยดึหลกัความเสมอภาค 

 - การใหบ้ริการโดยยดึหลกัประหยดั 

 - การใหบ้ริการโดยยดึหลกัความสะดวก 

จากการพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการ แสดงให้เห็นวา่เป้าหมายของการให้บริการนั้น คือ 

การสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นการท่ีจะวดัการให้บริการวา่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่

นั้น วิธีหน่ึง คือ การวดัความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ เพราะการวดัความพึงพอใจน้ี เป็น

การตอบคาํถามว่าหน่วยงานมีหน้าท่ีให้บริการมีความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชนไดห้รือไม่ เพียงใด อยา่งไร พอสรุปความหมายของการบริการไดว้า่ เป็นการปฏิบติัรับใช้

เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของลูกคา้หรือคนท่ีมาขอรับบริการ บริการเป็นส่ิงท่ี

ไม่สามารถสัมผสัจบัตอ้งไดห้รือแสดงความเป็นเจา้ของได ้แต่สามารถท่ีจะถูกรับรู้ในเชิงความพึง

พอใจและสามารถช่วยรักษาลูกคา้ไวไ้ดข้ณะท่ี Parasuraman และคณะ (1991) รายงานวา่ทัว่ไปการ

วดัคุณภาพของการให้บริการสามารถวดัไดโ้ดยวดัช่องว่าง (Gap) ระหว่างการบริการท่ีลูกคา้รับรู้

และการบริการท่ีลูกคา้คาดหวงับนพื้นฐานของ 5 ปัจจยั โดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจยั ดงัน้ี 

1. ความเช่ือถือได ้(reliability)  คือ ความสามารถท่ีจะใหบ้ริการตามคาํมัน่ดว้ยความถูกตอ้ง 

2. ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือและบริการอยา่งรวดเร็ว 

3. ความแน่นอน (assurance) คือ การให้ความรู้ความสุภาพของพนกังานและความสามารถในการ

ส่งมอบความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

4. ความเขา้ใจลูกคา้ (empathy) คือ การดูแลลูกคา้ของกิจการอยา่งทัว่ถึงเฉพาะราย 
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5. ลกัษณะท่ีสัมผสัได ้(tangible) คือ แสดงลกัษณะทางกายภาพของส่ิงอาํนวยความสะดวก อุปกรณ์ 

บุคคล และวสัดุอุปกรณ์ในการติดต่อส่ือสาร 

2.6.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการและองค์ประกอบของความพงึพอใจในการบริการ 

 ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวา่งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ เป็นผล

ของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัวา่ควรจะไดรั้บและส่ิง

ท่ีผูรั้บบริการได้รับจริงในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจอาจไม่คงท่ี ผนัแปรไปตาม

ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันได้ ทั้ ง น้ีความพึงพอใจในการบริการมีองค์ประกอบ 2 ประการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หน่วยท่ี 8-15 (2545) คือ 

1. องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์บริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้วา่ผลิตภณัฑบ์ริการท่ี

ไดรั้บมีลกัษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด เช่น 

แขกท่ีเขา้พกัในโรงแรมจะไดพ้กัในห้องพกัท่ีจองไว ้ลูกคา้ท่ีเขา้ไปในภตัตาคารควรจะไดรั้บอาหาร

ตามท่ีสั่ง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบริการท่ีผูรั้บบริการควรจะไดรั้บตามลกัษณะของการบริการ แต่ละ

ประเภท ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2. องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของการนาํเสนอบริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้วา่วิธีการนาํเสนอ

บริการในกระบวนการบริการของผูใ้ห้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่วา่จะเป็นความ

สะดวกในการเข้าถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ห้บริการตามบทบาทหน้าท่ี และ

ปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการในดา้นความรับผิดชอบต่องาน 

การใช้ภาษาส่ือความหมายและการปฏิบติัตนในการให้บริการจะเห็นไดว้่า ความพึงพอใจในการ

บริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการตาม

ลักษณะของการบริการ และกระบวนการนําเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผู ้

ให้บริการและผูรั้บบริการ ซ่ึงถา้ตรงกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงัท่ี

มีอยู ่หรือประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการตามองค์ประกอบดงักล่าวขา้งตน้ก็ยอ่มจะนาํมาซ่ึงความ

พึงพอใจในบริการนั้น แต่หากเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม ส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริงไม่ตรงกบัการ

รับรู้ท่ีคาดหวงั ผูรั้บบริการยอ่มเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละการนาํเสนอบริการได ้ 

2.6.3 กระบวนการให้บริการ 

 การบริการเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ มีขั้ นตอนและองค์ประกอบ

เช่นเดียวกบักิจกรรมอ่ืน โดยเร่ิมจากผูรั้บบริการมีความตอ้งการการบริการ (ปัจจยันาํเขา้) และความ

ต้องการน้ีจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผูรั้บบริการแสวงหาการบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของตนได้ ดงันั้นจึงเกิดการปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูรั้บบริการกบัผูใ้ห้บริการ ในการท่ี
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ผูรั้บบริการจะแสดงความตอ้งการออกมาเพื่อท่ีผูใ้หบ้ริการเกิดการรับรู้ และมีการดาํเนินการในอนัท่ี

จะสนองตอบความตอ้งการนั้น (กระบวนการให้บริการ) จนผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ (ปัจจยั

นาํออก) ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูรั้บบริการ ซ่ึงอาจเป็นทางบวกหรือลบก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีถูกตอบสนองจะเป็นไปตามความคาดหวงัไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2.6.4 เกณฑ์การพจิารณาคุณภาพของการบริการ 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545) ให้ความหมายเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของการ

บริการ วา่ โดยทัว่ไปเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินคุณภาพของการบริการ ท่ีตอ้งคาํนึงถึงคุณลกัษณะท่ี

ผูรั้บบริการคาดหวงั หากองคก์รใดตระหนกัถึงความสําคญัของคุณภาพของการบริการ เพื่อใชเ้ป็น

แรงจูงใจให้ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจและติดใจท่ีจะใชบ้ริการ จาํเป็นตอ้งทาํความเพื่อวางไว้

และคาํนึงถึงคุณลกัษณะดงักล่าว 10 ประการ ดงัต่อไปน้ี   

1.ลักษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพท่ีปรากฏให้เห็นหรือจบัต้องได้ในการ

ใหบ้ริการ เช่น การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เพื่ออาํนวยความสะดวกต่างๆ 

2.ความไวว้างใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาํเสนผลิตภณัฑ์บริการ ตามคาํมัน่

สัญญาท่ีใหไ้วอ้ยา่งตรงไปตรงมาและถูกตอ้ง 

3.ความกระตือรือร้น (responsiveness) หมายถึง การแสดงความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือและพร้อมท่ีจะ

ใหบ้ริการทนัทีทนัใด 

4.ความเช่ียวชาญ (competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานบริการท่ีรับผิดชอบ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ความมีอธัยาศยันอบนอ้ม (courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตท่ีสุภาพอ่อนน้อมเป็นกนัเอง รู้จกั

ให้เกียรติผูอ่ื้น จริงใจ มีนํ้ าใจ และเป็นมิตรของผูป้ฏิบติังานบริการโดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานท่ีจะตอ้ง

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ 

6.ความน่าเช่ือถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ดว้ยความซ่ือตรง

และซ่ือสัตยสุ์จริตของผูป้ฏิบติังานบริการ 

7.ความปลอดภยั (security) หมายถึง สภาพท่ีปราศจากอนัตราย ความเส่ียงภยัและปัญหาต่างๆ 

8. การเขา้ถึงบริการ (access) หมายถึง การติดต่อเขา้รับบริการดว้ยความสะดวกไม่ยุง่ยาก 

9. การติดต่อส่ือสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และส่ือ

ความหมายไดช้ดัเจน ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและรับฟัง ผูใ้ชบ้ริการ 
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10. ความเขา้ใจลูกคา้ (understanding customer) หมายถึง ความพยายามในการคน้หาและทาํความ

เขา้ใจกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งการใหค้วามสนใจตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

2.6.5 การวดัความพงึพอใจ 

ภนิดา  ชัยปัญญา  (2541) กล่าวว่า การว ัดความพึงพอใจนั้ น สามารถทําได้หลายวิธี 

ดงัต่อไปน้ี 

1.การใช้แบบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถกระทาํได้ในลกัษณะกาํหนด

คาํตอบใหเ้ลือกหรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าว  อาจถามความ พึงพอใจในดา้นต่างๆ  

2. การสัมภาษณ์  เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจทางตรง  ซ่ึงตอ้งอาศยั เทคนิคและวิธีการท่ีดีจึงจะได้

ขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

3. การสังเกต เป็นวธีิวดัความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของ บุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น

การแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระทาํอยา่งจริงจงั และสังเกตอยา่ง

มีระเบียบแบบแผน 

บุญเรียง ขจรศิลปะ (2539) แสดงทรรศนะเก่ียวกบัการวดัความพึงพอใจวา่ความพึงพอใจ

เป็นทศันคติหรือเจตคติท่ีเป็นนามธรรมท่ีเป็นการแสดงออกค่อนขา้งซบัซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดั

ทศันคติได้โดยตรง แต่เราสามารถท่ีจะวดัทศันะคติไดโ้ดยทางออ้มโดยการวดัความคิดเห็นของ

บุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้นการวดัความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจาํกดัดว้ย อาจมีความคลาดเคล่ือน

เกิดข้ึนไดถ้า้หากบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง  ซ่ึงความคลาด

เคล่ือนเหล่าน้ียอ่มเกิดข้ึนไดเ้ป็นธรรมดาของการวดัโดยทัว่ ๆไป สอดคลอ้งกบัรายงานของ  

ปทุมวดี วงศ์ดี (2541) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถ

มองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตได ้โดย

อาศยัการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลบัซับซ้อน จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่

สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้มโดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นและการแสดงความคิดเห็น

นั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง จึงสามารถวดัความพึงพอใจนั้นได ้
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2.7 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

แก้วกลัยา โสตถิสวสัด์ิ เเละ อุลยัวรรณ์วิทยเกียรติ (2554) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของเจ

ลลา้งมือท่ีผลิตจากเม่าหลวงในการทาํลายจุลินทรียก่์อโรคและการตา้นอนุมูลอิสระ โดยการสกดั

สารสาํคญัอยา่งหยาบจากเม่าผงท่ีบดละเอียด แลว้นาํมาสกดัดว้ยเคร่ืองกลัน่ระเหยสุญญากาศ ทาํให้

ไดส้ารสกดัออกมา ซ่ึงคิดเป็นค่า %Yield โดยเฉล่ียคือ 7.344 ในการทดสอบประสิทธิภาพโดยการ

หาความเข้มข้นตํ่าท่ีสุดของสารสกัดจากเม่าหลวงในการยบัย ั้งการเจริญ (Minimum inhibitory 

concentration: MIC) และทําลาย (Minimum bactericidal concentration: MBC) เ ช้ือทดสอบ ซ่ึง

พบวา่ ค่า MIC และ MBC ของ Bacillus cereus และ Escherichia coli คือ ความเขม้ขน้ของสารสกดั

เม่าหลวงท่ีระดบั 40 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 80 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลาํดบั ในขณะท่ีค่า MIC 

และ MBC ของ Salmonella sp. และ Staphylococcus aureusคือ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 40 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลาํดบั และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับผลของแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 

พบว่า ท่ีระดับความเขม้ข้นของแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สามารถยบัย ั้งการเจริญและทาํลาย

จุลินทรียก่์อโรคท่ีใชท้ดสอบไดทุ้กสายพนัธ์ุ หลงัจากนั้นจึงไดเ้ลือกระดบัความเขม้ขน้ของสารสกดั 

เพื่อใชเ้ป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือ ไดแ้ก่ สูตรท่ี 1 คือ สูตรมาตรฐาน, สูตรท่ี 2 คือมีความ

เขม้ขน้ของสารสกดั 80 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร, สูตรท่ี 3 มี 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร, และ สูตรท่ี 4 มี 120 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สาํหรับผลการทดสอบความคงตวั (ความเสถียร) ทางกายภาพและชีวภาพของเจ

ลลา้งมือ พบวา่ ความคงตวัของสีเจลลา้งมือสูตรท่ีมีสารสกดัเม่าหลวงเป็นส่วนผสม ไดแ้ก่ สูตรท่ี 2, 

3, และ 4 อยูใ่นช่วงเฉดสี Greyed- Orange ในขณะท่ีช่วงของสีเจลลา้งมือสูตรมาตรฐาน (สูตรท่ี 1) 

อยูใ่นช่วงเฉดสี Greyed-White สําหรับผลการวเิคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง พบวา่เจลลา้งมือสูตรท่ี 

4 มีค่า pH เฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 5.084 ในขณะท่ีในเจลลา้งมือสูตรท่ี 3 และ 2 มีค่า pH เฉล่ียอยู่ท่ี 5.222 

และ 5.277 ตามลาํดับ เม่ือเปรียบเทียบกับสูตรท่ี 1 ซ่ึงมีค่า pH เฉล่ียอยู่ท่ี 6.813 ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพของเจลลา้งมือในการทาํลายจุลินทรียก่์อโรค ด้วยวิธี paper disk diffusion พบว่าเจ

ลลา้งมือสูตรท่ี 2, 3, และ 4 มีประสิทธิภาพในการทาํลายเช้ือทดสอบทุกสายพนัธ์ุ ยกเวน้ E. coli ได้

ดีกวา่สูตรท่ี 1 เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางของบริเวณยบัย ั้ง (Inhibition zone) ท่ีสูงกวา่ 

สาํหรับผลการวเิคราะห์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของเจลลา้งมือทั้ง 4 สูตร พบวา่ ตลอด

ระยะเวลา 30 วนั สูตรท่ี 1 มีค่าเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระตํ่ากว่าทุกสูตร 

ในขณะท่ีสูตรท่ี 2 มีเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระค่อนขา้งสูงและคงท่ีกว่าสูตร
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ท่ี3 และ 4 และเม่ือทาํการศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือทั้ง 4 สูตร

โดยใชว้ธีิ Five-Point-Hedonic Scale ในอาสาสมคัร จาํนวน 25 คน โดยมีตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบ

คือ สี กล่ิน เน้ือสัมผสั และความพึงพอใจโดยรวม แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวเิคราะห์ทางสถิติโดย

การใช ้Least Significant Difference Test (LSD) โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 

พบวา่อาสาสมคัรผูท้ดสอบมีความพึงพอใจในทุกตวัแปรคือ ดา้นสี, กล่ิน, เน้ือสัมผสั และความพึง

พอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑ์เจล ลา้งมือสูตรมีสารสกดัเม่าเป็นส่วนผสม ไดแ้ก่ สูตรท่ี 2, 3, และ 4 ท่ี

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นเท่ากับร้อยละ 95 แต่มีความแตกต่างจาก

ผลิตภณัฑ์เจลล้างมือสูตรท่ี 1 ซ่ึงพบว่าผูท้ดสอบมีความพึงพอใจในทุกตวัแปรท่ีใช้ทดสอบต่อ

ผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือสูตรดงักล่าวมากท่ีสุด 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ   โรงแรมนารายณ์ (สีลม)   

ทีต่ั้งของสถานประกอบการณ์ 222 ถนนสีลม แขวงสาทร 

เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

ประเทศไทย 

เบอร์โทร   0-2237-0100 

อเีมลล์ narai@naraihotel.co.th 

เวบ็ไซต์ http://www.naraihotel.co.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 โรงแรมนารายณ์ (สีลม) 

  ท่ีมา : https://m.hotelsthailand.com/thailand/bangkok/narai-hotel.html 

 

 

 

 

mailto:narai@naraihotel.co.th
http://www.naraihotel.co.th/
https://m.hotelsthailand.com/thailand/bangkok/narai-hotel.html?checkin=2019-08-18&checkout=2019-08-19&rooms=1&adult=2&child=0&age=5%2C5%2C5%2C5%2C5%2C5%2C5%2C5
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีโรงแรมนารายณ์ 

ท่ีมา: https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 โรงแรมนารายณ์ เป็นสถานประกอบการเชิงการคา้ท่ีนกัธุรกิจตั้งข้ึน เพื่อบริการผูเ้ดินทาง

ในเร่ือง ของท่ีพกัอาศยั อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและเดินทาง หรืออาคาร

ท่ีมีห้องนอน หลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหน่ึงหลงัหรือหลายหลงั และเป็นโรงแรม

ชั้นหน่ึงมาตรฐานสากล ตั้งอยูใ่กลศู้นยก์ารคา้ธุรกิจบนัเทิง ภตัตาคาร ร้านอาหารนานาชาติ อาคาร

สํานกังานและห้างสรรพสินคา้ทนัสมยั ห้องพกัทนัสมยั กวา้งขวางสะดวกสบาย พร่ังพร้อมด้วย 

บริการ อาทิ ศูนยบ์ริการสาํหรับนกัธุรกิจ สถานออกกาํลงักาย และศูนยสุ์ขภาพ สระวา่ยนํ้ากลางแจง้ 

พร้อมบริการท่ีอบอุ่นสร้างความประทับใจตลอดเวลา บริการห้องพักตกแต่งอย่างทันสมัย

กวา่ 465 ห้องพร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั อาทิ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ อ่างอาบนํ้ า 

เคร่ืองแต่งตวั ตูเ้ยน็โต๊ะทาํงาน มินิบาร์ และตูนิ้รภยัภายในห้องพกั ผอ่นคลายไปกบัส่ิงอาํนวยความ

สะดวก อาทิ สระว่ายนํ้ า ห้องออกกาํลงักาย  บริการรับ-ส่ง ตลอด 24 ชัว่โมง ดว้ยรถลีมูซีน ศูนย์

ธุรกิจ และบริการซักรีดโรงแรมให้บริการนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนเป็นท่ีรู้จกั

และยอมรับ อยา่งกวา้งขวาง ถึงห้องพกัคุณภาพ ราคาเหมาะสม และบริการแบบไทย โรงแรมตั้งอยู่

บนศูนยก์ลางยา่นธุรกิจ ช็อปป้ิง และแหล่งบนัเทิงถนนสีลม ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีและ

ท่าเรือ  

 

3.2.1 ประเภทห้องพกั 

https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/
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 ห้องพกั โรงแรม นารายณ์ ห้องพกัตกแต่งอยา่งทนัสมยักวา่ 474 ห้องซ่ึงไดรั้บการ

ออกแบบมาโดยคํานึงถึงความ สะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักทุกห้องมีห้องปลอดบุหร่ี-

เคร่ืองปรับอากาศเส้ือคลุมอาบนํ้ า, โต๊ะเขียน หนงัสือ, เคร่ืองเป่าผม, อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อมอบ

ความสะดวกสบายให้แก่การเขา้พกันอกจากน้ี โรงแรมในกรุงเทพแห่งน้ียงัมี รูมเซอร์วสิ 24 ชัว่โมง

, ร้านคา้, ลิฟทบ์ริการซกัรีด/ซกัแห้ง, หอ้งประชุม, ไนทค์ลบั อีกดว้ยพร้อมดว้ยบริการนวด, หอ้งฟิต

เนส, สระวา่ยนํ้ ากลางแจง้, สวน เพื่อการออกกาํลงักาย และพกัผอ่นหยอ่นใจโรงแรมไดผ้สมผสาน

การบริการอยา่งเช่ียวชาญกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกทนัสมยั เขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อสร้างความทรงจาํอนั

น่าประทบัใจ  

ตารางท่ี 3.1 อตัราห้องพกั 

ประเภทของหอ้งพกั Single  Double bed 

1. Superior Room   

2. Deluxe Room   

3. Premier Room   

4. Junior Suite   

5. Family Suite Room   

6. Deluxe Suite (Honeymoon)   

7. Deluxe Suite Room   

8. Narai suite Room   

 

 1.ห้องซูพเีรีย (Superior Room) 

 เพลิดเพลินไปกับการพกัผ่อนท่ีสะดวกสบายในห้องสุพีเรียของเราพร้อมด้วย

เฟอร์นิเจอร์ท่ีทนัสมยัและมีคุณภาพมีห้องท่ีเช่ือมต่อถึงกัน ส่ิงอาํนวยความสะดวกในห้องพกั

เคร่ืองปรับอากาศพร้อมพื้นท่ีนั่งเล่นและโต๊ะทาํงาน Wi-Fi ฟรีพร้อมช่องเคเบิลและดาวเทียม 

ห้องนํ้ ามีฝักบวัและ / หรืออ่างอาบนํ้ าท่ีสามารถเขา้ถึงได้ กระจกแต่งหน้า / โกนหนวดเส้ือคลุม

อาบนํ้าและรองเทา้แตะ ดงัรูปท่ี3.3 และ 3.4 
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รูปท่ี 3.3 หอ้งซูพีเรียเตียงคู่ (Superior Room) 

ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 หอ้งซูพีเรียเตียงเด่ียว (Superior Room) 

ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_superior 

2. ห้องดีลกัซ์ (Deluxe Room) 

เรามีการออกแบบท่ีหลากหลายสําหรับห้องดีลกัซ์ของเราเพื่อความสุขของคุณพร้อมดว้ย

บริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของเรา ห้องนํ้ าของเรามีอ่างอาบนํ้ าสําหรับการพกัผ่อนและความ

เพลิดเพลิน ส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั หอ้งพกัปรับอากาศพร้อมพื้นท่ีนัง่เล่นและโตะ๊ทาํงาน 

Wi-Fi ฟรีพร้อมช่องเคเบิลและดาวเทียมห้องนํ้ ามีฝักบวัและ / หรืออ่างอาบนํ้ าท่ีสามารถเขา้ถึงได้ 

กระจกแต่งหนา้ / โกนหนวดเส้ือคลุมอาบนํ้าและรองเทา้แตะ ดงัรูปท่ี3.5 และ 3.6 

 

https://www.naraihotel.co.th/accom_superior
https://www.naraihotel.co.th/accom_superior
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รูปท่ี 3.5 หอ้งดีลกัซ์ (Deluxe Room) 

 ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_deluxe 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 หอ้งดีลกัซ์ (Deluxe Room) 

ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_deluxe 

 

 

3. ห้องพรีเมียร์ (Premier Room)  

รูปแบบธุรกิจท่ีทนัสมยัและประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ีไม่ธรรมดา ห้องพกัท่ีได้รับการ

ปรับปรุงใหม่ตกแต่งดว้ยสีอ่อน (สีเขียว) ซ่ึงแสดงถึง“ แบรนด์ของโรงแรมนารายณ์เหนือยุคใหม่” 

ด่ืมดํ่ากบัความเรียบง่ายดว้ยสัมผสัท่ีหรูหราและการตอ้นรับแบบไทย ๆ ท่ีอบอุ่นของบริการท่ีเอาใจ

ใส่ของโรงแรมนารายณ์คุณสมบติัพิเศษคือโคมไฟอ่านหนงัสือคู่ขา้งจากทั้งสองขา้งท่ีมอบความ

สะดวกสบายให้แขกผูเ้ขา้พกัสามารถอ่านหนงัสือไดใ้นขณะนอนลงบนเตียง ดว้ยชุดเคร่ืองนอนท่ี

ทาํจากฝ้ายอียิปต ์250 เส้นรวมถึงชุดผา้ปูท่ีนอนและผา้ปูเตียงนอกจากน้ียงัมีม่านทึบแสงสีดาํท่ีช่วย

ใหคุ้ณนอนหลบัอยา่งสงบในช่วงเวลากลางวนั ดงัรูปท่ี3.7 และ 3.8 

https://www.naraihotel.co.th/accom_deluxe
https://www.naraihotel.co.th/accom_deluxe
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รูปท่ี 3.7 หอ้งพรีเมียร์เตียงเด่ียว (Premier Room) 

ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_premier-room 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 หอ้งพรีเมียร์เตียงคู่ (Premier Room) 

   ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_premier-room4. ห้องจูเนียร์ส

วที (Junior Suite Room) 

รูปแบบธุรกิจร่วมสมยัท่ีทนัสมยัและประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ีไม่ธรรมดา ห้องสวีทท่ี

ไดรั้บการปรับปรุงใหม่ตกแต่งดว้ยสีอ่อน (สีเขียว) ซ่ึงแสดงถึง "แบรนด์ของโรงแรมนารายณ์ท่ีเกิน

ยุคใหม่" ด่ืมดํ่าไปกบัความเรียบง่ายดว้ยสัมผสัท่ีหรูหราและการตอ้นรับอนัอบอุ่นแบบไทย ๆ ของ

บริการท่ีเอาใจใส่ของโรงแรมนารายณ์ คุณสมบติัพิเศษคือโคมไฟอ่านหนงัสือคู่ขา้งจากทั้งสองขา้ง

ท่ีมอบความสะดวกสบายให้แขกผูเ้ขา้พกัสามารถอ่านหนงัสือไดใ้นขณะนอนลงบนเตียง ดว้ยชุด

เคร่ืองนอนท่ีทาํจากฝ้ายอียิปต์ 250 เส้นรวมถึงชุดผา้ปูท่ีนอนและผา้ปูเตียงนอกจากน้ียงัมีม่านทึบ

แสงสีดาํท่ีช่วยใหคุ้ณนอนหลบัอยา่งสงบในช่วงเวลากลางวนั  

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั 

https://www.naraihotel.co.th/accom_premier-room
https://www.naraihotel.co.th/accom_premier-room
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เคร่ืองชงกาแฟ Nespresso รายการมินิบาร์ท่ีกาํหนดเองเคร่ืองชงกาแฟท่ีมี 3 แคปซูลกาแฟคดัสรรมา

เป็นพิเศษสําหรับโรงแรมนารายณ์ท่ีแขกสามารถเลือกและเพลิดเพลินกบักล่ินของมนั ผูใ้ช้ท่ีเป็น

มิตรกบัองคก์รเช่นเกา้อ้ีทาํงานท่ีเหมาะกบัการทาํงานปลัก๊ตวัเมีย Universal, พอร์ต USB, สมาร์ททีวี

อินเทอร์เน็ต, W-LAN, โถสุขภัณฑ์ TOTO อัตโนมัติ / โถปัสสาวะหญิงล้างให้สุขาภิบาลซ่ึงมี

ฟังกช์ัน่เพื่อความสะดวกสบายและความสุข ดงัรูปท่ี3.9,3.10 และ3.11 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปท่ี 3.9 ห้องจูเนียร์สวที (Junior Suite Room) 

  ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_junior_suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 หอ้งจูเนียร์สวที มุมรับแขก (Junior Suite Room) 

https://www.naraihotel.co.th/accom_junior_suite
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  ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_junior_suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 หอ้งจูเนียร์สวที มุมแต่งตวั (Junior Suite Room) 

  ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_junior_suite 

 

5. ห้องแฟมิลีส่วีท (Family Suite Room) 

 ห้องสําหรับครอบครัวของเราไดรั้บการออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับครอบครัวท่ีเดินทาง

มากบัเด็ก มนัมีสามเตียงท่ีสะดวกสบายพื้นท่ีมากมายพร้อมพื้นท่ีนัง่เล่นและเคร่ืองด่ืมและมินิบาร์ 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในห้องพกัห้องพกัปรับอากาศพร้อมพื้นท่ีนั่งเล่นและพื้นท่ีทาํงานรวมถึง

บริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi - Fi) และทีวีพร้อมช่องรายการเคเบิลและดาวเทียมห้องนํ้ ามี

ฝักบวัและ / หรืออ่างอาบนํ้ าท่ีสามารถเขา้ถึงไดแ้ละห้องนํ้ า TOTO อตัโนมติัและโถปัสสาวะหญิง 

นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองเป่าผมกระจกแต่งหน้า / โกนหนวดเส้ือคลุมอาบนํ้ าและรองเทา้แตะ ดงัรูปท่ี

3.12 และ 3.13 

 

  

 

 

https://www.naraihotel.co.th/accom_junior_suite
https://www.naraihotel.co.th/accom_junior_suite


28 

 

 

รูปท่ี 3.12 หอ้งแฟมิล่ีสวทีเตียงทริปเป้ิล (Family Suite Room) 

 ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_thai_suite 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 3.13 หอ้งแฟมิล่ีสวที มุมรับแขก (Family Suite Room) 

 ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_thai_suite 

6. ห้องดีลกัซ์ สวที ฮันนีมูน (Deluxe Suite Honeymoon Room) 

 ห้องฮนันีมูนสวทีอนัทนัสมยัของเราเหมาะสําหรับการพกัผ่อนแสนโรแมนติก ห้องพกัมา

พร้อมกบัพื้นท่ีนัง่เล่นและห้องนํ้ าท่ีสะดวกสบายเพื่อความสุขของคุณ ส่ิงอาํนวยความสะดวกใน

ห้องพกั ห้องพกัปรับอากาศพร้อมพื้นท่ีนั่งเล่นและโต๊ะทาํงาน Wi-Fi ฟรีพร้อมช่องเคเบิลและ

ดาวเทียมห้องนํ้ ามีฝักบวัและ / หรืออ่างอาบนํ้าท่ีสามารถเขา้ถึงได ้กระจกแต่งหนา้ / โกนหนวดเส้ือ

คลุมอาบนํ้าและรองเทา้แตะ ดงัรูปท่ี3.14 และ 3.15 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 3.14 หอ้งดีลกัซ์ สวที ฮนันีมูน (Deluxe Suite Honeymoon Room) 

https://www.naraihotel.co.th/accom_thai_suite
https://www.naraihotel.co.th/accom_thai_suite
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  ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_executive_suite 

 

 

 

 

 

 

  

 รูปท่ี 3.15 หอ้งดีลกัซ์ สวที ฮนันีมูน มุมกวา้ง (Deluxe Suite Honeymoon Room) 

  ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_executive_suite 

7. ห้องดีลกัซ์สวที (Deluxe Suite Room) 

 ห้อง Deluxe Suite ของเราได้รับการออกแบบอย่างหรูหราด้วยแสงธรรมชาติท่ีส่องเขา้มา

อย่างเต็มท่ี ห้องพกัมีเคร่ืองปรับอากาศพิเศษเช่นทีวีจอแบนพื้นท่ีนัง่เล่นท่ีสะดวกสบายและพื้นท่ี

ทาํงานพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ห้องพกัท่ีสมบูรณ์แบบสําหรับการพกัผ่อนยามเยน็

ห่างไกลจากความวุน่วายและวุน่วายของเมือง ส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั หอ้งพกัปรับอากาศ

พร้อมพื้นท่ีนั่งเล่นและโต๊ะทาํงาน Wi-Fi ฟรีพร้อมช่องเคเบิลและดาวเทียมห้องนํ้ ามีฝักบวัและ / 

หรืออ่างอาบนํ้าท่ีสามารถเขา้ถึงได ้กระจกแต่งหนา้ / โกนหนวดเส้ือคลุมอาบนํ้าและรองเทา้แตะ ดงั

รูปท่ี3.16 , 3.17 และ 3.18 

 

 

 

 

 

 

https://www.naraihotel.co.th/accom_executive_suite
https://www.naraihotel.co.th/accom_executive_suite
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   รูปท่ี 3.16 หอ้งดีลกัซ์ สวที (Deluxe Suite Room) 

          ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_deluxe_suite 

  

 

           รูปที ่3.17 หอ้งดีลกัซ์ สวที มุมหอ้งนํ้า (Deluxe Suite Room) 

               ทีม่า : https://www.naraihotel.co.th/accom_deluxe_suite 

 

 

 

 

 

 

 

               รูปที ่3.18 หอ้งดีลกัซ์ สวที มุมรับแขก (Deluxe Suite Room) 

             ทีม่า : https://www.naraihotel.co.th/accom_deluxe_suite 

 

8. ห้องนารายณ์ สวีท (Narai Suite Room) 

 สัมผสัประสบการณ์การพกัชั้นหน่ึงในห้องนารายณ์สวีทอนักวา้งขวางของเรา ห้องพกั

ผสมผสานสไตลไ์ทยหรูหราเขา้กบัสัมผสัท่ีเยา้ยวนใจ เรามีเตียงขนาดคิงไซส์ท่ีสะดวกสบาย หอ้งมา

พร้อมกบัพื้นท่ีนัง่เล่นท่ีอยู่ติดกนัเพื่อความผ่อนคลายและความเพลิดเพลิน ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ในห้องพกั ห้องพกัปรับอากาศพร้อมพื้นท่ีนัง่เล่นและโต๊ะทาํงาน Wi-Fi ฟรีพร้อมช่องเคเบิลและ

https://www.naraihotel.co.th/accom_deluxe_suite
https://www.naraihotel.co.th/accom_deluxe_suite
https://www.naraihotel.co.th/accom_deluxe_suite
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ดาวเทียม หอ้งนํ้ามีฝักบวัและ / หรืออ่างอาบนํ้าท่ีสามารถเขา้ถึงได ้กระจกแต่งหนา้ / โกนหนวดเส้ือ

คลุมอาบนํ้าและรองเทา้แตะ ดงัรูปท่ี 3.19 , 3.20 , 3.21 และ 3.22 

 

   

 

 

 

 

     

         รูปท่ี 3.19 ห้องนารายณ์ สวที (Deluxe Suite Room) 

       ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_narai_suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปท่ี 3.20 ห้องนารายณ์ สวที มุมกวา้ง (Deluxe Suite Room) 

https://www.naraihotel.co.th/accom_narai_suite
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     ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_narai_suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

            รูปท่ี 3.21 ห้องนารายณ์ สวที มุมกวา้ง (Deluxe Suite Room) 

     ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_narai_suite 

รูปท่ี 3.22 หอ้งนารายณ์ สวที มุมรับแขก (Deluxe Suite Room) 

 ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/accom_narai_suite 

3.2.2 ห้องอาํนวยความสะดวก 

เพื่อให้แขกของเรามีความสุขสูงสุดโรงแรมนารายณ์จึงมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย

ตั้งแต่มุมออกกาํลงักายท่ีทนัสมยัพร้อมอุปกรณ์ครบครัน แขกทุกคนสามารถเพลิดเพลินกบัสระวา่ย

นํ้ าแบบฟรีฟอร์มและชานบา้นซ่ึงเหมาะสําหรับการเหยียดร่างกายโรงแรมนารายณ์มีพื้นท่ีเพื่อทาํ

กิจกรรมต่างๆหลากหลายประเภท ทั้งบริการ หอ้งอบไอนํ้ า เซาวน่์า บริการรถรับ/ส่ง ถึงสนามบิน 

และสถานท่ีจอดรถอนักวา้งขวางเหมาะสําหรับทุก กิจกรรม รวมถึงพบปะสังสรรค์ทัว่ไปงาน

สัมมนา หรือ แมแ้ต่งานเล้ียงฉลองสมรส  ศูนยธุ์รกิจมืออาชีพสามารถให้บริการเต็มรูปแบบและ

ระบบอตัโนมติัในสํานกังานเพื่อให้งานสําคญัสําเร็จ ซ่ึงรวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกอินเทอร์เน็ต

ทั้งหมด 

  

 

 

 

https://www.naraihotel.co.th/accom_narai_suite
https://www.naraihotel.co.th/accom_narai_suite
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1. สระว่ายนํ้า (Swimming Pool) แขกทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับสระว่ายนํ้ าแบบฟรีฟอร์ม 

กลางแจง้อยูบ่ริเวณชั้น2ของทางโรงแรมซ่ึงเป็นชั้นลอย ดงัรูปท่ี 3.23 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.23 สระวา่ยนํ้า (Swimming Pool) 

ท่ีมา : https://th.hotels.com/ho234831/rongr-m-narayn-krungtheph-thiy/ 

2. ห้องฟิตเนส (Fitness) มุมออกกาํลงักายท่ีทนัสมยัพร้อมอุปกรณ์ครบครัน อยู่ภายในชั้น 2 ของ

โรงแรม ดงัรูปท่ี 3.24 

 

 

 

    

 

 

 

รูปท่ี 3.24 ฟิตเนส (Fitness) 

https://th.hotels.com/ho234831/rongr-m-narayn-krungtheph-thiy/
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ท่ีมา : https://th.hotels.com/ho234831/rongr-m-narayn-krungtheph-thiy/ 

  

  

 3.2.3 ห้องอาหารภายในโรงแรมนารายณ์ (สีลม) 

1. ห้องอาหารระเบียงทอง บริการบุฟเฟ่ต์นานาชาติของเรา ทั้งอาหารเช้า กลางวนัและม้ือคํ่า ซ่ึง

สร้างความประทบัใจให้แขกทั้งในและต่างประเทศท่ีช่ืนชมคุณภาพและความหลากหลายของ

อาหาร ด่ืมดํ่าไปกบัการเตรียมอาหารท่ีมีชีวิตชีวาในห้องครัวเปิดท่ีทนัสมยัของเรา เพื่อให้เขา้กบั

รสนิยมของคุณ บริการอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ เช้า-กลางวนั-เย็น 280 ท่ีนั่ง ห้องอาหาร 

ระเบียงทองเป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์สุดหรูมีเมนูให้เลือกหลากหลายวตัถุดิบคดัสรรอย่างดีใส่ใจ ทุก

ขั้นตอนเมนูแนะนาํ หูฉลาม, ปลาแซลมอนรมควนั, ปูมา้น่ึง , กุง้แม่นํ้า , หอยนางรมทรงเคร่ือง และ

เมนูอ่ืนๆ ท่ีคดัสรรมาเพื่อลูกคา้โดยเฉพาะ ดงัรูปท่ี 3.25 

ตารางท่ี 3.2 ราคาห้องอาหารระเบียงทอง 

*หมายเหตุ : ราคาอาจปรับเปล่ียนไปตามโปรโมชัน่ 

 

 

  

 

   

    รูปท่ี 3.25 หอ้งอาหารระเบียงทอง(Rabiangthong) 

มือ้อาหาร เวลา ราคา 

1. ม้ือเชา้(Breakfast) 05.30-10.00 น. 450 บาท 

2.ม้ือกลางวนั(Lunch) 11.30-14.30 น. 650 บาท 

3.ม้ือเยน็(Dinner) 18.00 - 22.30 น 1234 บาท 

https://th.hotels.com/ho234831/rongr-m-narayn-krungtheph-thiy/


35 

 

    ท่ี ม า  :  https://www.naraihotel.co.th/rabiangthong2 . 

ห้องอาหาร Peperoni บริการอาหารอิตาเล่ียนร่วมสมยัในสีลมแห่งน้ีเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแบบ

เปิดครัวใหม่ล่าสุดของโรงแรมนารายณ์ท่ีมีเตาอบพิซซ่าไม ้/ แก๊สแบบดั้งเดิมซ่ึงใหบ้ริการพิซซ่าอบ

สดใหม่และเมนูพาสตา้หลากหลาย อาหารจานเด่นของเรา ได้แก่ Prosciutto e Melone, Crema di 

Funghi, Procini, Insalata di Arugula, Griglia di Agnelloe al- Rosmario สําหรับ ของหวานเรา มีเคก้

ช็อกโกแลตทรัฟเฟิล พร้อมไอศกรีมวานิลลา และอีกมากมาย ดงัรูปท่ี 3.26 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 รูปท่ี 3.26 หอ้งอาหารเปเปอโรน่ี(Peperoni) 

 ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/peperoni.html 

 

   

3. เลานจ์ SCENERY LOUNGE บริการเลานจร่์วมสมยัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีพบปะสังสรรคท่ี์สมบูรณ์

แบบสําหรับการสนทนาแบบสบาย ๆ หรือแมแ้ต่ในยามเยน็ แขกสามารถเพลิดเพลินกบัค็อกเทลท่ี

https://www.naraihotel.co.th/rabiangthong
https://www.naraihotel.co.th/peperoni.html
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ยอดเยีย่มกบัเพื่อน ๆ ในบรรยากาศอบอุ่น ของวา่งและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดมีตั้งแต่คอ็กเทลคลาสสิกไป

จนถึงไวน์ชั้นดีและแชมเปญ ดงัรูปท่ี 3.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 3.27 เลานจ ์(SCENERY LOUNGE) 

    ท่ีมา : https://www.naraihotel.co.th/scenery_lounge.html 

 

3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารองค์กร 

  

 

 

 

 

https://www.naraihotel.co.th/scenery_lounge.html
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รูปท่ี 3.28 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารองคก์กร 

ท่ีมา : HR โรงแรม นารายณ์ (สีลม) 

 

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ช่ือ - นามสกุล : นางสาวปลายฟ้า ปัญญาสัมฤทธ์ิ 

 รหสันกัศึกษา : 5704400250 

 ปฏิบติังานแผนก : FRONT OFFICE (แผนกตอ้นรับส่วนหนา้) 

  

หน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน 

  - ใส่ซองคียก์าร์ดกุญแจ   

   - เตรียมทาํกญุแจสาํหรับกรุ๊ปทวัร์ท่ีมา Check-in  

 

รูปท่ี 3.29 ผูจ้ดัทาํ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 
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  -สั่ง ABF BOXES และ WELCOME DRINK สาํหรับ Group Tour  - ยืน 

Stand by ท่ีหนา้ Reception เพื่อคอยตอ้ยรับและกล่าวคาํทกัทายลูกคา้ 

  - ตอบคาํถามและใหค้าํแนะนาํสาํหรับลูกคา้ท่ีเดินมาขอความช่วยเหลือ 

  - Check-in และ หาหอ้งตาม Room type ท่ีลูกคา้ได ้Booking มา 

  - อพัเดตขอ้มูลลูกคา้(Change) หลงัจากการCheck-in 

  - ทาํ ตม. (ใส่ขอ้มูลลูกคา้ต่างชาติท่ีมาเช็คอินเพื่อส่งตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง) 

  - เขียนใบ Pre – Register สาํหรับวนัถดัไป 

  - ออกใบกาํกบัภาษีใหก้บั Group ลูกคา้คนไทย ท่ีมา Check-out ในวนั 

  ถดัไป  

 

3.5 พนักงานที่ปรึกษาและตําแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือ : นางสาววมิล นาสะอา้น 

 แผนก : FRONT OFFICE (แผนกตอ้นรับส่วนหนา้) 

 ตาํแหน่ง : Duty Manager 

 E-mail : Dutymanager@naraihotel.co.th 

        รูปท่ี 3.30 พนกังานท่ีปรึกษา 

             ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

mailto:Dutymanager@naraihotel.co.th
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 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน โรงแรม นารายณ์ (สีลม) เร่ิมฝึกปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 

ถึง 30 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนัทาํงานวนัละ 10 ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 

09.00 – 10.00 น.ซ่ึงปฏิบติังาน 5 วนัต่อสัปดาห์ 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการรวบรวมข้อมูลและการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนและวธีิการรวบรวมขอ้มูลและการดาํเนินงาน มีดงัต่อไปน้ี 

 3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและกาํหนดหวัขอ้โครงงาน ในขณะปฏิบติังานไดป้รึกษากบัอาจารยท่ี์

ปรึกษาในการกาํหนดหวัขอ้โครงงานใหต้รงกบัส่วนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 3.7.2 วเิคราะห์การทาํโครงงาน ไดมี้การสอบถามและรวบรวมขอ้มลูในการทาํโครงงานกบั

อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพี่เล้ียง 

 3.7.3 ลงมือปฏิบติั นาํอุปกรณ์และวสัดุท่ีเตรียมไว ้มาทดลองทาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทย

แบบไม่ใชน้ํ้า 

 3.7.3 จดัทาํเอกสารรวบรวมขอ้มูลทาํรูปเล่มและสรุปผล 

 3.7.4 ตรวจสอบและแก้ไข เม่ือทาํรูปเล่มเสร็จนาํไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการทาํโครงงานใหส้มบูรณ์ 

  ขั้นตอนการดาํเนินงานโครงงานเร่ือง เจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ าสําหรับลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมนารายณ์ ระหวา่งเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน สิงหาคม 2562 
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ตารางที ่3.3 ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

ข้ันตอนในการดําเนินงาน พค. มิถ. กค. สค. 

ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน     

รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน     

ลงมือทาํโครงงาน     

ตรวจสอบโครงงาน     

โครงงานเสร็จเรียบร้อย     

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์    - โปรแกรม Microsoft Word 

 - เคร่ืองปร้ินเตอร์ / เคร่ืองสแกน   - โปรแกรม Microsoft Excel 

 - กลอ้งถ่ายรูป     - โปรแกรม Microsoft Power Point 

 - โทรศพัทมื์อถือ 
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บทที4่ 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

 โครงงานเร่ืองเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้าสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม

นารายณ์ (Waterless Thai Herbal Hand Cleanser for Guests at Narai Hotel) 

4.1 รายละเอยีดการทาํโครงงาน 

 จากการคน้ควา้ สอบถาม สังเกตและทดลอง ไดท้าํการทดลองทั้งหมด 2 รอบและใช ้2 สูตร

จึงไดสู้ตรท่ีเหมาะสมกบัการเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้า ดงัน้ี 

  

 4.1.1 ส่วนผสมและข้ันตอนการทําเจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้าสําหรับลูกค้าที่มา

ใช้บริการโรงแรมนารายณ์ (Waterless Thai Herbal Hand Cleanser for Guests at Narai Hotel) 

 

 

 

 

   รูปท่ี 4.1 เตรียมอุปกรณ์และตวงสารผสมใหพ้ร้อม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

 

 

4.2 วตัถุดิบทีใ่ช้ 

- เอธิล แอลกอฮอล ์95% (Ethyl alcohol 95 %)   370 มิลลิลิตร  

- คาร์โบพอล 940 (Carbopol 940)     1.5 กรัม 

- ไตรเอทาโนลามีน (Triethanolamine)    1.5 กรัม 

- นํ้าบริสุทธ์ิ       128 มิลลิลิตร 
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- สีผสมอาหาร       ½ ชอ้นชา 

- นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากตะไคร้หอมธรรมชาติ100%  ½ ชอ้นชา 

4.3 ข้ันตอนและวธีิการทาํ 

1. ตวงสารผสมบางส่วนตามสูตรท่ีไดจ้ดัเตรียมไวท่ี้เคร่ืองตวงสารเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 4.3.1 ตวงสารผสมบางส่วนท่ีเคร่ืองตวงสารเคมี 

    ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

 

 

2. ตวงเอธิลแอลกอฮอล ์95% ปริมาณ 370 มิลลิลิตร 
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       รูปท่ี 4.3.2 ตวงเอทิลแอลกอฮอล ์  

       ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

3. เม่ือตวงเอทิลแอลกอฮอลเ์รียบร้อยแลว้ใหผ้สมกบันํ้าบริสุทธ์ิปริมาณ 128 มิลลิตร 

 

 

   

 

 

 

        รูปท่ี 4.3.3 ผสมนํ้าบริสุทธ์ิ 

              

              ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

4. เม่ือใส่นํ้าบริสุทธ์ิเรียบร้อยแลว้ค่อยๆใส่คาร์โบพอล 940 ปริมาณ 1.5 กรัม ลงไป เพื่อความเนียน

ละเอียดควรใชก้ระชอนค่อยๆล่อนจนคาร์โบพอลมีโมเลกุลเล็กจนผา่นกระชอนไปไดจ้นหมด 
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   รูปท่ี 4.3.4 ใส่คาร์โบพอล  

        ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

5. เม่ือใส่คาร์โบพอลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ใหน้าํแท่งแกว้คนสาร มาคนสารผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั  

 

 

 

 

 

 

      รูปท่ี 4.3.5 คนสารผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั  

        ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

 

6. เม่ือคนสารผสมจนเขา้กนัเรียบร้อยแลว้ใหปิ้ดปากภาชนะดว้ยฟิลม์ยดืหุม้ห่ออาหารและทิ้งไว ้1 

คืน 
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 รูปท่ี 4.3.6 ปิดปากภาชนะทิ้งไว1้คืนดว้ยฟิลม์ยดืหุม้ห่ออาหาร 

        ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

7. เม่ือทิ้งไว1้คืนแลว้ใหเ้ปิดปากภาชนะและใชแ้ท่งแกว้คนสาร คนใหท้ัว่และจึงใส่ไตรทาโนลามีน

ปริมาณ 1.5 กรัม ลงไป  

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 4.3.7 ใส่ไตรทาโนลามีน            ท่ีมา : 

ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

8. เม่ือใส่ไตรทาโนลามีนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คนใหส้ารผสมเขา้กนั คนจนเป็นเน้ือเดียวกนัจะได้

เป็นเจลแอลกอฮอล์ 
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 รูปท่ี 4.3.8 คนจนเป็นเน้ือเดียวกนัจะไดเ้ป็นเจลแอลกอฮอล ์

       ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

9. เม่ือไดเ้จลแอลกอฮอลท่ี์เราตอ้งการแลว้ใหเ้ราใส่นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากตะไคร้หอม

ธรรมชาติ100% ลงไป ประมาณ ½ ชอ้นชา แลว้จึงคนใหส้ารผสมเขา้กนั 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.9 ใส่นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากตะไคร้หอมธรรมชาติ100%  

        ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

 

10. เม่ือแต่งกล่ินแลว้จะไดเ้ป็นเจลแอลกอฮอล์ท่ีมีสีใสๆ อาจจะแต่งสีเพิ่มดว้ยการใส่สีผสมอาหาร

ลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กบัเจลแอลกอฮอล์ของเราปริมาณ ½ ชอ้นชา (ถา้หากใครไม่ชอบใส่

สีไม่จาํเป็นตอ้งใส่ก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย) แต่เม่ือใส่สีผสมอาหารเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงคนสาร

ผสมทั้งหมดท่ีใส่ลงไปใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 
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 รูปท่ี 4.3.10 แต่งสีเพิ่มดว้ยการใส่สีผสมอาหารลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงาม 

           ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

11. เม่ือคนให้สีผสมอาหารเป็นเน้ือเดียวกนักบัสารผสมแลว้ให้เทสารผสมทั้งหมดใส่ในขวดป๊ัมท่ี

เราเตรียมไว ้

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 4.3.11 เทสารผสมทั้งหมดใส่ในขวดป๊ัมท่ีเราเตรียมไว ้

         ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

12. เสร็จสมบูรณ์พร้อมใชง้านปริมาณท่ีเราทาํเป็นขนาด 500 มิลลิลิตร สามารถแบ่งใส่ขวดเล็กได้

ประมาณ 4 ขวดป๊ัมเล็ก  

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

         รูปท่ี 4.3.12 เสร็จสมบูรณ์พร้อมใชง้าน 

                         ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลอง 

ไดมี้การใหพ้นกังานส่วนหนา้ของโรงแรมจาํนวน 15 ท่านทดลอง โดย 5 ท่านพึงพอใจ -     

เจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้าอยา่งมากและไม่มีขอ้เสนอแนะใด ๆ 

- พนกังานคนท่ี 1 กล่าววา่ กล่ินฉุนไปหน่อย ภาพรวมดีสีสวยชวนใช ้

- พนกังานคนท่ี 2 กล่าววา่ เจลลา้งมือมีหลากหลายกล่ิน ลูกคา้ของโรงแรมประทบัใจมากท่ี

 ไดใ้ชเ้จลลา้งมือท่ีมีกล่ินสมุนไพร 

- พนกังานคนท่ี 3 กล่าววา่ กล่ินหอม ไม่เหนียวมากกาํลงัดี  
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- พนกังานคนท่ี 4 กล่าววา่ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้าก 

- พนกังานคนท่ี 5 กล่าววา่ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง แต่ควรปรับปรุงให้กล่ินเบา

 ลงกวา่น้ี และสีสันของเจล 

- พนกังานคนท่ี 6 กล่าววา่ ควรลองแบ่งใส่บรรจุภณัฑ์ขนาดเล็ก เพื่อสะดวกในการพกพา

 ไปใชน้อกสถานท่ี 

- พนกังานคนท่ี 7 กล่าววา่ กล่ินฉุนไปหน่อย 

- พนกังานคนท่ี 8 กล่าววา่ กล่ินตอ้งปรับปรุงฉุนเกินไป 

- พนกังานคนท่ี 9 กล่าววา่ กล่ินตอ้งมีหลากหลาย 

- พนกังานคนท่ี 10 กล่าววา่ สีของเจลควรอ่อนลงอีกนิดนึง 

   

 

 

 

 

4.5 ผลการทดลอง 
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     ตารางท่ี 4.1 ผลการทดลอง 

               ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

สรุป 

 จากการทดลองคร้ังท่ี1และคร้ังท่ี2 ทาํให้ไดเ้จลลา้งมือแบบไม่ใช้นํ้ าสําหรับลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการโรงแรมนารายณ์ เป็นท่ีน่าพึงพอใจในผลการทดลองคร้ังท่ี 2 ซ่ึงไดว้ดัความพึงพอใจจากการ

ทาํแบบสอบถามพนกังานแผนกส่วนหนา้จาํนวนทั้งหมด 15 คน  

 

 

4.6 การคํานวณต้นทุน 

 

ผลการทดลองคร้ังท่ี 1 ผลการทดลองคร้ังท่ี 2 

- เอธิล แอลกอฮอล ์95%   370 มิลลิลิตร - เอธิล แอลกอฮอล ์95%   370 มิลลิลิตร 

- คาร์โบพอล 940               1.5 กรัม - คาร์โบพอล 940               1.5 กรัม 

- ไตรเอทาโนลามีน            1.5 กรัม - ไตรเอทาโนลามีน            1.5 กรัม 

- นํ้าบริสุทธ์ิ                      128 มิลลิลิตร - นํ้าบริสุทธ์ิ                      128 มิลลิลิตร 

- สีผสมอาหาร                     ½ ชอ้นชา - สีผสมอาหาร                     ¼  ชอ้นชา 

- นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากตะไคร้หอม

ธรรมชาติ100%                  ½ ชอ้นชา 

- นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากตะไคร้หอม

ธรรมชาติ100%                  ¼ ชอ้นชา 

- นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากมะนาว

ธรรมชาติ100%                    ½ ชอ้นชา 

- นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากมะนาว

ธรรมชาติ100%                   ¼  ชอ้นชา 

- นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากส้มธรรมชาติ

100%                                ½ ชอ้นชา  

- นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากส้มธรรมชาติ

100%                               ¼ ชอ้นชา                                             

ผลการทดลองคร้ังท่ี 1 ผลการทดลองคร้ังท่ี 2 

1.ใส่นํ้ามนัหอมระเหยมากเกินไปทาํใหมี้กล่ิน 

ค่อนขา้งฉุน 

2.ใส่สีผสมอาหารมากเกินไปทาํใหมี้สีท่ีจดัจา้น

จนเกินไป 

1. ลดการใส่นํ้ามนัหอมระเหยลงทาํใหมี้กล่ิน

หอมอ่อนๆ 

2. ลดการใส่สีผสมอาหารให้นอ้ยลงสีของ 

เจลจึงมีความอ่อนลงคลา้ยกบัโทนสีสุภาพ 
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ตารางท่ี 4.2 การคาํนวณตน้ทุน 

       ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

สรุป  

 เจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้าสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมนารายณ์สามารถ

ใส่บรรจุภณัฑไ์ดใ้นขนาดปริมาณ 500 มิลลิลิตร โดยใชต้น้ทุนเพียง 53.01 บาท และ 1 ป๊ัมท่ีลูกคา้ใช้

เท่ากบัปริมาน 1 มิลลิลิตร(ใชก้ารวดัและตวงปริมาตรของเหลวจากหลอดฉีดยา) ลูกคา้สามารถใชไ้ด้

ถึง 500 คน 

 

 

 

 

 

4.7 การเกบ็ข้อมูลความพงึพอใจของผู้ใช้เจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํา้สําหรับลูกค้าทีม่าใช้

บริการโรงแรมนารายณ์ 

ลาํดบั ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/นํ้าหนกั ตน้ทุน (บาท) 

1 เอธิลแอลกอฮอล ์95% 370 มิลลิลิตร 44/350 กรัม 370x44/350 = 

46.51 

2 คาร์โบพอล 940 1.5 กรัม 88/75 กรัม 1.5x88/75 = 

1.76 

3 ไตรเอทาโนลามีน 1.5 กรัม 47/500กรัม 1.5x47/500 = 

0.14 

4 นํ้าบริสุทธ์ิ 128 มิลลิลิตร 0/128 กรัม 128x0/128 = 0 

5 สีผสมอาหาร ¼ ชอ้นชา(0.6กรัม)  10/2กรัม 0.6x10/2 = 3 

6 นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดั

จากตะไคร้หอมธรรมชาติ

100% 

 ¼ ชอ้นชา(0.6กรัม) 67/25กรัม 0.6x67/25 = 

1.60 

 รวม 4.2 กรัม 952 กรัม 53.01 
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ผูจ้ดัทาํไดท้าํการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ โดยทาํการเก็บขอ้มูล

จาก พนักงานแผนก Front Office (Reception) , แผนก Reservation และแผนก Concierge จาํนวน 

15 คน คิดเป็น 100 % ของพนกังานทั้งหมด  ทาํการเก็บขอ้มูล ในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562  ถึง 30 

สิงหาคม 2562  เป็น ระยะเวลา 1 อาทิตย ์โดยก่อนหนา้ผูจ้ดัทาํไดท้าํการขออนุญาต วางเจลลา้งมือ

สมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ าไวใ้นจุดต่างๆ ได้แก่ หน้า เค้าท์เตอร์ Reception , หน้าเค้าท์เตอร์ 

Concierge และ หอ้ง Reservation ผูจ้ดัทาํไดว้เิคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอผลวจิยัดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีต่อเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้าสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการโรงแรมนารายณ์ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  

 ตารางท่ี 4.3 ตาํรางขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจาํแนกเพศ 

ตารางท่ี4.3 ตารางขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจาํแนกเพศ 

 ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ(2562) 

จากตาราง ท่ี 4.3 ผลสาํรวจขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากประชากร 30คน โดย

การจาํแนกเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย จาํนวน 

6 คน คิดเป็น ร้อยละ 40 

 

ตารางท่ี 4.4 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกอาย ุ

ตารางท่ี 4.4 ตารางขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจาํแนกอาย ุ 

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ(2562)  

จากตารางท่ี 4.4ผลสํารวจขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 15

คน โดย จาํแนกอายุพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นอายุ20- 25 ปี จาํนวน 6 คิดเป็นร้อยละ 40 คน อายุ 26-31 ปี 

จาํนวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  อายุ 32-37 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ 38 ข้ึนไป 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  

ตาราง 4.5 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกแผนก 
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ตารางท่ี 4.5 ตารางขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกแผนก 

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ(2562)  

จากตาราง ท่ี 4.5 ผลสํารวจขอ้มูลทัว่ ไปของผูต้อบแบบสอบถามจากประชากร 15 คน โดย

การจาํแนกแผนก พบว่า ส่วนใหญ่เป็น แผนก Front office 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 แผนก 

Reservation จาํนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 และ แผนก Concierge 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 

 

4.8 สรุปผลความพงึพอใจของผู้ใช้เจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํา้ 

 1. กล่ินของเจลลา้งมือสมุนไพรไทย 

 

แผนภูมิวงกลม 4.1 กล่ินของเจลลา้งมือสมุนไพรไทย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 ผลจากการตอบแบบสอบถาม กล่ินของเจลลา้งมือสมุนไพรไทย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม 

มีความ พึงพอใจ ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 33 ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 53 ระดบัปานกลางคิดเป็น 

ร้อยละ 7  ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 7 และระดบั นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0 จากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 15 คน  

 

33%

53%

7%
7% 0%

กลิ่นของเจลล้างมือสมุนไพรไทย

ดีมาก ดี ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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2. สีสันความสวยงามของเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแผนภูมิวงกลม 4.2 สีสันความสวยงามของเจ

ลลา้งมือสมุนไพรไทย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 ผลจากการตอบแบบสอบถาม สีสันความสวยงามของเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้

นํ้ าพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความ พึงพอใจ ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 27 ระดบัดี คิดเป็นร้อย

ละ 60 ระดบัปานกลางคิดเป็น ร้อยละ 13  ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0 และระดบั นอ้ยท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 0 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 15 คน  

 

 

 

 

 

3. ประสิทธิภาพในการทาํความสะอาดแผนภูมิวงกลม 4.3 ประสิทธิภาพในการทาํความสะอาด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 ผลจากการตอบแบบสอบถาม ประสิทธิภาพในการทําความสะอาด พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถาม มีความ พึงพอใจ ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 46 ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 47 ระดบัปาน
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กลางคิดเป็น ร้อยละ 7 ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0 และระดบั นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0 จากผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 15 คน  

 

 

 

4. ความประหยดัและคุม้ค่าของวตัถุดิบท่ีนาํมาใช ้

แผนภูมิวงกลม 4.4 ความประหยดัและคุม้ค่าของวตัถุดิบท่ีนาํมาใช ้

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 ผลจากการตอบแบบสอบถาม ความประหยดัและคุม้ค่าของวตัถุดิบท่ีนาํมาใช ้พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถาม มีความ พึงพอใจ ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 46 ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 47 ระดบัปาน

กลางคิดเป็น ร้อยละ 7 ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0 และระดบั นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0 จากผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 15 คน  

 

 

  

5. ความสะดวกในการนาํไปใชง้าน 

แผนภูมิวงกลม 4.5 ความสะดวกในการนาํไปใชง้าน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 ผลจากการตอบแบบสอบถาม ความสะดวกในการนาํไปใชง้าน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม 

มีความ พึงพอใจ ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 67 ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 27 ระดบัปานกลางคิดเป็น 

ร้อยละ 6 ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0 และระดบั นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0 จากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 15 คน 
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6. การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

แผนภูมิวงกลม 4.6 การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 ผลจากการตอบแบบสอบถาม การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มี

ความ พึงพอใจ ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 67 ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 27 ระดบัปานกลางคิดเป็น 

ร้อยละ 6 ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0 และระดบั นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0 จากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 15 คน 

 

  

 

4.9 ผลการสํารวจวิเคราะห์ห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพงึพอใจต่อเจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่

ใช้นํา้สําหรับลูกค้าทีม่าใช้บริการโรงแรมนารายณ์ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจต่อเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้

นํ้ า ทั้งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ กล่ินของเจลลา้งมือสมุนไพรไทย ดา้นสีสันความสวยงามของเจลลา้งมือ

สมุนไพรไทย ดา้นประสิทธิภาพในการทาํความสะอาด ดา้นความประหยดัและคุม้ค่าของวตัถุดิบท่ี

นาํมาใช ้ดา้นความสะดวกในการนาํไปใชง้าน ดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยใชเกณฑกา์ร

ใหค้ะแนนของลิเคิร์ท ดงัน้ี  

  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

   5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

   4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

   3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  



60 

 

   2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย  

   1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การแปลความหมายขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ีย ตามแนวคิดของ เบสท ์(Best W. John , p 190 ) มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

    คะแนนค่าเฉล่ีย4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  

   คะแนนค่าเฉล่ีย3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก  

   คะแนนค่าเฉล่ีย2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  

   คะแนนค่าเฉล่ีย1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย  

   คะแนนค่าเฉล่ีย1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.6 ตารางคํ่าเฉล่ีย 𝑋𝑋�ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และระดบัความพึงพอใจ ต่อ 

 

ตารางท่ี 4.6 ตารางค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ 

ท่ีมา ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 จากตารางท่ี 4.6 จากผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ เจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้

นํ้ าพบวา่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นกล่ินของเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ า โดยคิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.13 อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก ดา้นสีสันความสวยงามของเจลลา้งมือสมุนไพรไทย

แบบไม่ใชน้ํ้า คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.13 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ดา้นประสิทธิภาพในการทาํความ

สะอาด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก  ด้านความประหยดัและคุม้ค่าของ

วตัถุดิบท่ีนาํมาใช้ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก ด้านความสะดวกในการ

นาํไปใชง้าน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.60 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน์

ไดจ้ริง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.60 อยูใ่นระดบัความถึงพอใจมากท่ีสุด 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํได้ทาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ าสําหรับลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการโรงแรมนารายณ์ (Waterless Thai Herbal Hand Cleanser for Guests at Narai Hotel) มีผูช่ื้น

ชอบในเร่ืองของความสะดวกในการใชง้าน และสามารถนาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ า

ไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง โดยเป้าหมายคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการภายในโรงแรมนารายณ์(สีลม) หรือแมแ้ต่ 

ตวัพนกังาน ท่ีไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงค่อนขา้งพึงพอใจมาก กบัเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่

ใชน้ํ้ าและสามารถนาํไปปรับใชใ้นโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดี จากการสัมภาษณ์ยงักล่าววา่ สามารถทาํ

ไดด้ว้ยตวัเองเพราะขั้นตอนและวิธีการทาํไม่ยุ่งยากอย่างท่ีคิด อีกทั้งตน้ทุนของการทาํเจลลา้งมือ

สมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้า ก็ค่อนขา้งท่ีจะไม่สูง  

 จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง

ของ ความสะดวกในการนาํไปใช้งาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.60 และนอกจากน้ียงัพบว่า การนาํไปใช้

ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด และ ด้านประสิทธิภาพในการทาํ

ความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านความประหยดัและคุ้มค่าของ

วตัถุดิบท่ีนาํมาใช ้มีค่าเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก และนอกจากน้ี ในเร่ืองของกล่ิน- 

เจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้า มีค่าเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก เช่นเดียวกนั

กบั ดา้นสีสันความสวยงามของเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ า มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13 อยู่ใน

ระดบัความพึงพอใจมาก จากการท่ีไดก้ล่าวมา ไดเ้รียงลาํดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด - น้อยท่ีสุด 

ตามลาํดบั 

 

5.2 ปัญหาทีพ่บในการทาํโครงงาน 

 5.2.1 ไม่สามารถเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ลูกคา้ได้ เน่ืองจาก ทาง

โรงแรมค่อนขา้งอยากใหลู้กคา้มีความเป็นส่วนตวัและไม่ควรรบกวนลูกคา้ 

 5.2.2 การทาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ าในคร้ังแรก พบว่าการใส่สีผสมอาหาร

มากเกินไปทาํใหมี้สีท่ีจดัจา้น และนอกจากน้ี เม่ือมาทดลองใชท้าํใหมี้สีติดท่ีมือ  
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 5.2.3 การทาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ าในคร้ังแรก พบวา่กล่ินท่ีเราไดใ้ส่ลงไป

ค่อนขา้งฉุนเพราะนํ้ ามนัหอมระเหยธรรมชาติกล่ินต่าง เป็นหวัเช้ือของกล่ิน ทาํให้มีกล่ินท่ีค่อนขา้ง

เขม้ขน้ 

5.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

 5.3.1 เลือกเก็บข้อมูล แบบสอบถามความพึงพอใจจาก พนักงานแผนก Front Office - 

Reservation และ Concierge แทนการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ 

 5.3.2 ควรจะใช้สีผสมอาหารในปริมาณท่ีน้อยท่ีสุด หรือนาํไปเจือนํ้ าเปล่าให้ไดสี้ท่ีอ่อน

ท่ีสุด ถา้เป็นไปได ้การไม่ใส่สีผสมอาหารเลยจะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด 

 5.3.3 ควรจะใส่นํ้ามนัหอมระเหยใหน้อ้ยท่ีสุด แค่เพียง 1 หยด จะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด 

5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 

 5.4.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิ 

  - ทาํใหน้กัศึกษาต่ืนเชา้ คนต่ืนเชา้ยอ่มมีโอกาสดีๆมากกวา่คนต่ืนสาย 

  - ทาํใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  - ทาํใหน้กัศึกษาเป็นคนตรงต่อเวลา 

  - ทาํใหน้กัศึกษารู้จกักาลเทศะ และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนในสงัคม 

  - ทาํใหน้กัศึกษารู้จกัการทาํงานเป็นทีม  

  - ทาํใหน้กัศึกษารู้จกัแบ่งปันและมีนํ้าใจ 

 - ทาํใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นมุมมองใหม่ๆเหมือนเป็นการเปิดโลกทศัน์ การ  

 เตรียมพร้อมก่อนจบการศึกษาและไปทาํงานจริง 

 - ทาํใหน้กัศึกษามีประสบการณ์เพื่อต่อยอดงานท่ีตวัเองจะทาํในอนาคต 

 - ทาํใหน้กัศึกษามีความอดทนในการทาํงาน และ การเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัคนหมู่มาก 

 - ทาํใหน้กัศึกษาไดค้วามรู้ในดา้นของการส่ือสาร ภาษาท่ีสมควรใช ้กบัลูกคา้ 

 - ทาํใหน้กัศึกษาเกิดความคิดไอเดียแปลกใหม่ในการนาํมาปรับใชใ้นชีวติ 
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 - ทาํใหน้กัศึกษามีความคิดท่ีจะตดัสินใจเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด หรือ เหตุการณ์ 

 เฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4.2 ปัญหาทีพ่บในการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

 - ในช่วงแรกของการปฏิบติังานสหกิจศึกษาทาํใหมี้การปรับตวัท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง 

 หลายอยา่ง 

 - ทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะทาํ ใหเ้กิดปัญหาในการ 

  ทาํงาน เช่น การเขา้ใจผดิ เน่ืองจากการฟังไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 - การตดัสินใจเหตุการณ์เฉพาะหนา้ไม่ดีหนกัในช่วงแรก เพราะเกิดความไม่แน่ใจ  

 และบางอยา่งท่ีเราไม่รู้ 

 - เวลาการทาํงานท่ียาวนาน 10 ชัว่โมง ทาํใหไ้ม่ค่อยมีเวลาในการส่ิงอ่ืน ท่ีสาํคญั 

 เช่นกนั 

 - มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฎิบติังานสหกิจท่ีเพิ่มมากข้ึน  

 - เวลาในการทาํโครงงานหรือวจิยัสหกิจ นอ้ยเกินไป เน่ืองจากไม่สามารถหา  

 ขอ้มูลในเวลางานได ้เพราะตอ้งทาํงานและเตรียมงานเน่ืองจากช่วงท่ีฝึกงานเป็น 

 ช่วงท่ีโรงแรมขาดพนกังานเน่ืองจากมีพนกังานลาออก ดงันั้นจึงไม่มีเวลาในการ 

 หาขอ้มูล 

 - พนกังานทุกคนตอ้งทาํงานอยูต่ลอดเวลา 

 - สายตาสั้นลงทุกวนั เน่ืองจากตอ้งทาํงานหนา้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลากวา่ 10  

 ชม ต่อวนั 

 5.4.3 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 - ควรนอนหลบัพกัผอ่นใหค้รบ 8 ชม เพื่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 - ควรศึกษาหนา้ท่ีของตวัเองและเรียนรู้งานให้รวดเร็วเพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระของคนอ่ืน  

และเป็นอุปสรรคต่อการทาํงาน 

 - หากมีขอ้สงสัยหรือพบปัญหาใหถ้ามพี่เล้ียงก่อน เพื่อท่ีจะไดท้าํงานไม่ผดิพลาด 

 - ควรฝึกภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ เน่ืองจากสถานประกอบมีชาวต่างชาติหลาย

 ประเทศ และ ภาษาท่ีแตกต่างกนั จึงจาํเป็นตอ้งฝึกภาษาเพิ่มเติม 
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 -  ต้องต่ืนตัวอยู่ เสมอเพราะลูกค้าในแต่ละวันมีจํานวนท่ีมากน้อยไม่ เท่ากัน ต้อง

 พร้อมรับมือเสมอ 
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ภาคผนวก ก 

ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ซองคียก์าร์ดกุญแจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมทาํกุญแจสาํหรับกรุ๊ปทวัร์ท่ีจะมา Check-in 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัง่ ABF BOXES และ WELCOME DRINK สาํหรับ Group Tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ยนื Stand by ท่ีหนา้ Reception เพ่ือคอยตอ้ยรับและกล่าวคาํทกัทายลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบคาํถามและให้คาํแนะนาํสาํหรับลูกคา้ท่ีเดินมาขอความช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check-in และ หาหอ้งตาม Room type ท่ีลูกคา้ได ้Booking มา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บเงินค่าหอ้งพกัสาํหรับลูกคา้ OWN A/C และเก็บค่า Deposit เพ่ือเป็นการการันตีลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

      ส่งหอังพกัให้ลูกคา้และกล่าวคาํอวยพรลูกคา้ Enjoy Your Stay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อพัเดตขอ้มูลลูกคา้(Change) หลงัจากการCheck-in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คอยรับโทรศพัทแ์ละตอบคาํถามเม่ือมีลูกคา้ติดต่อมาทางโรงแรมเพ่ือโอนสายให้แผนกอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    ทาํ ตม. (ใส่ขอ้มูลลูกคา้ต่างชาติท่ีมาเช็คอินเพ่ือส่งตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง) 

 

 

 

 

 

 
ในวนัท่ีลูกคา้น้อยจะพอมีเวลาว่างไวต้ดักระดาษ Recycle ตดักระดาษ Wifi และ กระดาษ Deposit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    
           ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            

 

 

   

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานที่ปรึกษา 

 โครงการท่ีน้องไดท้าํนะค่ะคือเจลล้างมือไม่ใชน้ํ้ ากล่ินสมุนไพร มีประโยชน์ต่อ

โรงแรม คือ เจลลา้งมือมีหลากหลายกล่ิน ลูกคา้ของโรงแรมประทบัใจมากท่ีไดใ้ช้เจลลา้งมือท่ีมี

กล่ินสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวิมล  นาสะอา้น 

พนกังานท่ีปรึกษา 

 

        

        ลงช่ือ …………………………… พนกังานท่ีปรึกษา 

                 ( นางสาววิมล นาสะอา้น ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

เจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ าสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการโรงแรมนารายณ์ 

 (Waterless Thai Herbal Hand Cleanser for Guests at Narai Hotel) 

 นางสาว ปลายฟ้า ปัญญาสมัฤทธ์ิ 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : yaii-nutoey@hotmail.com 

บทคดัย่อ 

 จากการท่ีได้ออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาใ นแ ผนก  FRONT OFFICE (แผนก

ตอ้นรับส่วนหน้า) ของโรงแรมนารายณ์ (สี

ลม)  ผูจ้ดัทาํได้ทาํการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ

การทาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ า

1.เพ่ือศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัเจลล้างมือ

สมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ า 2. เพ่ือจดัทาํเจ

ลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ า ผูจ้ดัทาํ

ไดท้าํการทดลอง2สูตร ผลการทดลองพบว่า

ผู ้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 15 คนซ่ึงเป็น

พนัก งา น แ ผ น ก ต้อน รั บ ส่ วน หน้ า  ขอ ง

โรงแรมนารายณ์ (สีลม) ส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของ ความสะดวกใน

การนําไปใช้งาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.60 และ

นอกจากน้ียงัพบว่า การนาํไปใชป้ระโยชน์ได้

จริง มีค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด และ ดา้นประสิทธิภาพในการทาํความ

สะอาด มีค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ในระดบัความพึง

พอใจมาก ดา้นความประหยดัและคุม้ค่าของ

วตัถุดิบท่ีนาํมาใช ้มีค่าเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดบั

ความพึงพอใจมาก และ นอกจากน้ี ในเร่ือง

ของกล่ินเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้

นํ้ า มีค่าเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงอยู่ในระดับความพึง

พอใจมาก เช่นเดียวกันกับ ด้านสีสันความ

สวยงามของเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่

ใช้นํ้ า มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13 อยู่ในระดบัความ

พึงพอใจม าก จากการท่ีได้ก ล่าวม า ได้

เรียงลาํดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด - นอ้ยท่ีสุด 

ตามลาํดบั 

คําสําคัญ  :  เจลลา้งมือ/สมุนไพรไทย/ไม่ใช้

นํ้า   

Abstract 

After attending the cooperative education at 

the Front Office of Narai Hotel (Silom), the 

author studied information about the method 

of making waterless Thai herbal hand 

cleanser. The objectives of this study were: 

1) to study and research  information about 

waterless Thai herbal hand cleanser; and 2) 

to make waterless Thai herbal hand cleanser. 

The author tested two formulas. The 

experimental results indicated that of 15 

respondents (front office staff of Narai 

Hotel,Silom), most had the highest level of 

satisfaction with the developed waterless 

Thai herbal hand cleanser in terms of  

convenience with a mean of  4.60. Moreover, 



 

the satisfaction with the practical application 

was at the highest level with a mean of 4.60. 

The satisfaction with the cleaning efficiency 

was at the high level with a mean of 4.40. The 

satisfaction with the cost-effectiveness and 

value for money of raw materials was at the 

high level with a mean of 4.40. In addition, 

the satisfaction with the aspect of smell, 

color, and beautiful were at the high level 

with an equal mean of 4.13.  Aspects 

mentioned earlier were ranked based on the 

highest to lowest level of satisfaction.  

Keywords: Hand cleanser,Thai herb, 

Waterless 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัเจลล้างมือ

สมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ า 

2. เพ่ือจดัทาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่

ใชน้ํ้า 

1. ลูกคา้และพนักงานของโรงแรมนารายณ์

ได้ใ ช้ผ ลิตภัณฑ์ท ําค วา มส ะ อ าด มื อ ท่ี มี

เอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

2 .โรงแรมนารายณ์สามารถ สร้างค วา ม

ประทับใจให้แก่ลูกค้า และสามารถทําให้

ลูกคา้บอกต่อความประทบัใจและเกิดการเขา้

พกัอีก  

ขอบเขตการของโครงงาน 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษา

คร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานได้

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหาการศึกษา

ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํเจลลา้งมือ โรคต่างๆท่ี

เกิดจากการสัมผสัและวิธีการป้องกนัเช้ือโรค

โดยเฉพาะเร่ืองการลา้งมือท่ีถูกตอ้ง 

2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาระหว่าง

วนัท่ี 14 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2562 

3. ขอบเขตดา้นประชากร 

 การศึกษาขอ้มูลเจลลา้งมือสมุนไพร

ไทยแบบไม่ใช้นํ้ าคร้ังน้ี มีประชากรท่ีใช้ใน

การทดลอง  ไดแ้ก่ แผนก Front office แผนก 

Reservation และ แผนก Concierge จํานวน 

15 คน 

4. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

โรงแรมนายรายณ์(สีลม) 

ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

1. รวบรวมขอ้มูลและกาํหนดหัวขอ้โครงงาน 

ในขณะปฏิบติังานไดป้รึกษากบัอาจารยท่ี์

ปรึกษาในการกาํหนดหัวขอ้โครงงานให้ตรง

กบัส่วนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. วิเคราะห์การทาํโครงงาน ไดมี้การ

สอบถามและรวบรวมขอ้มูลในการทาํ

โครงงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพ่ี

เล้ียง 

3. ลงมือปฏิบติั นาํอุปกรณ์และวสัดุท่ีเตรียม

ไว ้มาทดลองทาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทย

แบบไม่ใชน้ํ้าสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ

โรงแรมนารายณ์ 

4. จดัทาํเอกสารรวบรวมขอ้มูลทาํรูปเล่มและ

สรุปผล 



 

5. ตรวจสอบและแกไ้ข เม่ือทาํรูปเล่มเสร็จ

นาํไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการทาํโครงงานให้

สมบรูณ์ 

  ขั้นตอนการดาํเนินงานโครงงานเร่ือง 

เจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ า

ระหวา่งเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน สิงหาคม 

2562 

ขั้นตอนการทําเจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบ

ไม่ใช้นํ้า 

เอธิล แอลกอฮอล ์95% 370 มิลลิลิตร 

คาร์โบพอล 940  1.5 กรัมไตรเอทา

โนลามีน   1.5 กรัม 

นํ้าบริสุทธ์ิ  128 มิลลิลิตร 

สีผสมอาหาร  ½ ชอ้นชา 

นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากตะไคร้หอม

ธรรมชาติ100%  ½ ชอ้นชา 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 เตรียมและตวงวตัถุดิบให้พร้อม 

วิธีทาํ  

 

 

 

 

 

1.ต ว งส า ร ผ ส ม บ า ง ส่ วน ต า ม สู ต ร ท่ี ไ ด้

จดัเตรียมไวท่ี้เคร่ืองตวงสารเคมี 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.1 ตวงสารผสมบางส่วนท่ีเคร่ืองตวง

สารเคมี 

2. ตวงเอธิลแอลกอฮอล ์95%ปริมาณ 370 

มิลลิลิตร 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.2 ตวงเอทิลแอลกอฮอล ์ 

3.เม่ือตวงเอทิลแอลกอฮอลเ์รียบร้อยแลว้ให้

ผสมกบันํ้ าบริสุทธ์ิปริมาณ 128 มิลลิตร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.3 ผสมนํ้าบริสุทธ์ิ  

4.เม่ือใส่นํ้ าบริสุทธ์ิเรียบร้อยแล้วค่อยๆใส่

คาร์โบพอล 940 ปริมาณ 1.5 กรัม ลงไป เพ่ือ

ความเนียนละเอียดควรใช้กระชอนค่อยๆ

ที�จดัรูปแบบ: ฟอนต:์ (คา่เริ�มตน้) Angsana New, 16 pt, ฟอนต์
ภาษาที�ซับซอ้น: Angsana New, 16 pt

ที�จดัรูปแบบ: ฟอนต:์ (คา่เริ�มตน้) Angsana New, 16 pt, ตัวหนา, สี
ฟอนต:์ ดํา, ฟอนตภ์าษาที�ซับซอ้น: Angsana New, 16 pt, ตัวหนา



 

ล่อนจนคาร์โบพอลมีโมเลกุลเล็กจนผ่าน

กระชอนไปไดจ้นหมด 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.4 ใส่คาร์โบพอล  

5.เม่ือใส่คาร์โบพอลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ให้นาํ

แท่งแก้วคนสาร มาคนสารผสมทั้งหมดให้

เขา้กนั  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.5 คนสารผสมทั้งหมดให้เขา้กนั  

6. เม่ือคนสารผสมจนเขา้กนัเรียบร้อยแล้วให้

ปิดปากภาชนะดว้ยฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารและ

ทิ้งไว ้1 คืน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.6 ปิดปากภาชนะทิ้งไว1้คืนดว้ยฟิลม์

ยดืหุ้มห่ออาหาร 

 

7. เม่ือทิ้งไว1้คืนแลว้ให้เปิดปากภาชนะและ

ใช้แท่งแก้วคนสาร คนให้ทัว่และจึงใส่ไตร

ทาโนลามีนปริมาณ 1.5 กรัม ลงไป  

 

 

  

 

 

 

รูปท่ี 4.3.7 ใส่ไตรทาโนลามีน 

8. เม่ือใส่ไตรทาโนลามีนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

คนให้สารผสมเขา้กนั คนจนเป็นเน้ือเดียวกนั

จะไดเ้ป็นเจลแอลกอฮอล ์

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.8 คนจนเป็นเน้ือเดียวกนัจะไดเ้ป็น

เจลแอลกอฮอล์ 

9. เม่ือไดเ้จลแอลกอฮอล์ท่ีเราตอ้งการแลว้ให้

เราใส่นํ้ ามนัหอมระเหยสารสกดัจากตะไคร้

หอมธรรมชาติ100% ลงไป ประมาณ ½ ช้อน

ชา แลว้จึงคนให้สารผสมเขา้กนั 

 

 

 

 

 

ที�จดัรูปแบบ: ฟอนต:์ (คา่เริ�มตน้) +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt, ฟอนตภ์าษาที�ซับซอ้น: +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt

ที�จดัรูปแบบ: ฟอนต:์ (คา่เริ�มตน้) +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt, ฟอนตภ์าษาที�ซับซอ้น: +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt

ที�จดัรูปแบบ: ฟอนต:์ (คา่เริ�มตน้) +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt, ฟอนตภ์าษาที�ซับซอ้น: +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt

ที�จดัรูปแบบ: ฟอนต:์ (คา่เริ�มตน้) +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt, ฟอนตภ์าษาที�ซับซอ้น: +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt

ที�จดัรูปแบบ: ฟอนต:์ (คา่เริ�มตน้) +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt, ตัวหนา, ฟอนตภ์าษาที�ซับซอ้น: +หัวเรื�องแบบ CS
(Angsana New), 16 pt, ตัวหนา



 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.9 ใส่นํ้ ามนัหอมระเหยสารสกดัจาก

ตะไคร้หอมธรรมชาติ100% 

10. เ ม่ื อ แ ต่ ง ก ล่ิ น แ ล้ ว จ ะ ไ ด้ เ ป็ น เ จ ล

แอลกอฮอล์ท่ีมีสีใสๆ อาจจะแต่งสีเพ่ิมด้วย

การใส่สีผสมอาหารลงไปเ พ่ือเ พ่ิมความ

สวยงามให้กบัเจลแอลกอฮอลข์องเราปริมาณ 

½ ช้อนช า  (ถ้าหาก ใ ค รไม่ ช อบ ใ ส่ สีไ ม่

จาํเป็นตอ้งใส่ก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย) แต่เม่ือ

ใส่สีผสมอาหารเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงคนสาร

ผสมทั้งหมดท่ีใส่ลงไปให้เป็นเน้ือเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.10 แต่งสีเพ่ิมดว้ยการใส่สีผสม

อาหารลงไปเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม 

11. เม่ือคนให้สีผสมอาหารเป็นเน้ือเดียวกนั

กบัสารผสมแลว้ให้เทสารผสมทั้งหมดใส่ใน

ขวดป๊ัมท่ีเราเตรียมไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.11 เทสารผสมทั้งหมดใส่ในขวด

ป๊ัมท่ีเราเตรียมไว ้

12. เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานปริมาณท่ีเรา

ทาํเป็นขนาด 500 มิลลิลิตร สามารถแบ่งใส่

ขวดเล็กไดป้ระมาณ 4 ขวดป๊ัมเล็ก  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.12 เสร็จสมบูรณ์พร้อมใชง้าน 

สรุปผลการทดลอง 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํได้ทาํเจลล้าง

มือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ าสําหรับลูกค้า

ท่ีมาใช้บริการโรงแรมนารายณ์(Waterless 

Thai Herbal Hand Cleanser for Guests at 

Narai Hotel)มีผู ้ช่ืนชอบในเร่ืองของความ

สะดวกในการใชง้าน และสามารถนาํเจลลา้ง

มือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ า ไปใช้ได้ใน

ชีวิตจริง โดยเป้าหมายคือ ลูกค้าท่ีมาใช้

บริการภายในโรงแรมนารายณ์(สีลม) หรือ

แม้แต่ ตวัพนักงาน ท่ีได้ให้บริการแก่ลูกคา้ 

ซ่ึงค่อนข้างพึงพอใจมาก กับเจลล้างมือ

สมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ า และสามารถ

นาํไปปรับใช้ในโรงแรมได้เป็นอย่างดี จาก

ที�จดัรูปแบบ: ฟอนต:์ (คา่เริ�มตน้) +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt, ฟอนตภ์าษาที�ซับซอ้น: +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt

ที�จดัรูปแบบ: ฟอนต:์ (คา่เริ�มตน้) +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt, ฟอนตภ์าษาที�ซับซอ้น: +หัวเรื�องแบบ CS (Angsana
New), 16 pt

ที�จดัรูปแบบ: ฟอนต:์ (คา่เริ�มตน้) Angsana New, 16 pt, สฟีอนต:์
ดํา, ฟอนตภ์าษาที�ซับซอ้น: Angsana New, 16 pt



 

การสัมภาษณ์ยงักล่าวว่า สามารถทาํได้ด้วย

ตวัเองเพราะขั้นตอนและวิธีการทาํไม่ยุ่งยาก

อยา่งท่ีคิด อีกทั้งตน้ทุนของการทาํเจลลา้งมือ

สมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ าก็ค่อนขา้งท่ีจะไม่

สูง  

กติิกรรมประกาศ 

 ก า ร ท่ี ผู ้ จัด ท ํา ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น

โครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรม Narai Hotel 

Silom ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี  14 พ ฤ ษ ภา ค ม  ถึง  30 

สิงหาคม 2562 ส่งผลให้คณะผู ้จดัทาํได้รับ

ความ รู้แล ะ ประ สบก ารณ์ต่าง ๆอัน มีค่ า

มากมายมหาศาล สาํหรับรายงานสหกิจศึกษา

ฉบบัสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและ

สนบัสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

 1.ฉตัรชยั ฉตัรวานิช  

ตาํแหน่ง Room Division Manager 

 2. นางสาว วิมล นาสะอา้น      

ตาํแหน่ง Duty Manager  

 3. ดร. นนัทิรา ภูขาว  สนใจ             

ตาํแหน่ง อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน

ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํช่วยเหลือในการทาํรายงาน 

 คณะผูจ้ดัทาํ ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการ

ให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการทาํรายงาน

ฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนการให้การ

ดูแลและให้ความเขา้ใจในชีวิตการทาํงานจริง 

ซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้า 

(Waterless Thai Herbal Hand Cleanser for Guests at Narai Hotel) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.นนัทิรา  ภูขาว สนใจ 

สถานประกอบการ NARAI HOTEL SILOM 

ความสําคัญของปัญหา 

 เ น่ืองจากมีลูกค้ามาใช้บริการที่แผนกต้อนรับของ

โรงแรมนารายณ์เป็นจาํนวนมาก และลูกคา้เดินทางมาจากบริเวณ

ดา้นนอกของโรงแรมอาจจะเจอกบัส่ิงสกปรกมากมายทาํให้มือ

ไม่สะอาด ไม่พร้อมหยิบจบั Welcome Drink หรือขนม นํ้ าด่ืมท่ี

ทางโรงแรมจดัให้ ทางผูจ้ดัทาํเล็งเห็นถึงสุขอนามยัท่ีดีของผูม้า

ใช้บริการโรงแรมนารายณ์จึงมีแนวคิด ใช้วตัถุดิบท่ีมาจาก

ธรรมชาติ ซ่ึงสามารถพกพาไปได้ทุกท่ี ทางผูจ้ดัทาํจึงคิดค้น        

เจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้าเพื่อสุขอนามยัท่ีดีต่อลูกคา้

ท่ีมาใช้บริการและเป็นอีกหน่ึงการบริการสําหรับลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการภายในโรงแรมนารายณ์  

 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัเจลลา้งมือสมุนไพร

ไทยแบบไม่ใช้นํ้า 

2. เพื่อจดัทาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้า 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.  ลูกค้าและพนักงานของโรงแรมนารายณ์ได้ใช้

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือท่ีมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

โรงแรมนารายณ์ 

2.  สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และ

สามารถทาํให้ลูกคา้บอกต่อความประทบัใจและเกิดการเขา้พกัอีก  

 

วตัถุดิบ 

1. เอธิลแอลกอฮอล ์95% 370 มิลลิลิตร  

2. คาร์โบพอล 940 1.5 กรัม    

3. ไตรเอทาโนลามีน 1.5 กรัม 

4. นํ้าบริสุทธ์ิ128 มิลลิลิตร 

5. สีผสมอาหาร ¼ ชอ้นชา 

6. นํ้ามนัหอมระเหยสารสกดัจากตะไคร้ 

                    ¼ ชอ้นชา 

 

 

 

 

พนักงานท่ีปรึกษา นางสาว  วิมล นาสะอ้าน 

 

ข้ันตอนการทํา 

1. ตวงเอทิลแอลกอฮอล์ 95% 370 มิลลิลิตร ผสม

กบันํ้าบริสุทธ์ิ 128 มิลลิตร 

2. ใส่คาร์โบพอล 940 1.5 กรัม ลงไป และคนให้

กระจายตวั 

3. ปิดปากภาชนะท้ิงไว ้1คืน 

4. เปิดปากภาชนะท่ีแช่ท้ิงไว ้1 คืน 

5. ใส่ไตรทาโนลามีน 1.5 กรัม ลงไปในสารผสม 

6. คนให้สารผสมเขา้กนัคนจนเป็นเน้ือเดียวกนัจะ

ไดเ้ป็นเจลแอลกอฮอล ์

7. ใส่นํ้ามนัหอมระเหยกล่ินธรรมชาติท่ีเราเตรียม

ไวล้งไป ประมาณ ¼ ชอ้นชา สามารถแต่งสี ไดต้ามใจชอบ 

 

 

สรุปผลโครงงาน 

มีผูช่ื้นชอบในเร่ืองของความสะดวกในการใชง้าน และสามารถนาํเจลลา้งมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้าไปใชไ้ดใ้นชีวิต

จริง โดยเป้าหมายคือ ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการภายในโรงแรมนารายณ์(สีลม) หรือแมแ้ต่ ตวัพนกังาน ที่ไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ ซ่ึง

ค่อนขา้งพึงพอใจมาก กบัเจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้นํ้ าและสามารถนาํไปปรับใช้ในโรงแรมได้เป็นอย่างดี จากการ

สัมภาษณ์ยงักล่าวว่า สามารถทาํไดด้ว้ยตวัเองเพราะขั้นตอนและวิธีการทาํไม่ยุ่งยากอย่างท่ีคิด อีกทั้งตน้ทุนของการทาํเจลลา้งมือ

สมุนไพรไทยแบบไม่ใชน้ํ้ากค็่อนขา้งท่ีจะไม่สูง  

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ 

นางสาวปลายฟ้า   ปัญญาสัมฤทธ์ิ  5704400250 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

บันทึกการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ภาคผนวก ช 

ประวตัิผู้จัดทํา 
 

 



 

ประวตัิคณะผู้จัดทํา 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  ช่ือ – สกุล  : นางสาว ปลายฟ้า ปัญญาสัมฤทธ์ิ 

  รหัสนกัศึกษา : 5704400250 

  ภาควิชา  : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

  คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

  ท่ีอยูปั่จจุบนั : 8 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 11 แขวงบางดว้น 

      เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

 



 

ประวตัิคณะผู้จัดทาํ 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  ช่ือ – สกุล  : นางสาว ปลายฟ้า ปัญญาสัมฤทธ์ิ 

  รหสันกัศึกษา : 5704400250 

  ภาควชิา  : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

  คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

  ท่ีอยูปั่จจุบนั : 8 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 11 แขวงบางดว้น 

      เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
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