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บทคดัย่อ 

โครงงำน เร่ือง ผลิตภณัฑ์น ้ ำยำล้ำงจำนจำกเปลือกสับปะรด น้ีจดัท ำข้ึนเพื่อศึกษำค้นควำ้

เก่ียวกบัคุณสมบติัของเปลือกสับปะรดท่ีใช้ในกำรช ำระล้ำงครำบสกปรก ควำมมนัจำกอำหำร และ

ควำมสำมำรถในกำรดับกล่ินคำวท่ีติดจำนได้ โดยกำรเลือกน ำเอำเปลือกสับปะรดท่ีเหลือใช้จำก

ห้องอำหำรภำยในโรงแรมของพนักงำนมำรีไซเคิลซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำรช่วยลดปริมำณของขยะและ

วตัถุดิบท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นจ ำนวนมำกจำกแผนกครัวภำยในโรงแรมทั้งยงัสำมำรถช่วยรักษำ

ส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย  

ดงันั้นทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรน ำเอำเศษวตัถุดิบจำกธรรมชำติท่ี

ไม่ไดใ้ช้แลว้ภำยในโรงแรมมำรีไซเคิลให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่และยงัสำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ได้

จริงในชีวิตประจ ำวนัโดยมีกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรศึกษำวิธีกำรด ำเนินงำนและวิธีกำรท ำน ้ ำยำ

ลำ้งจำนจำกเปลือกสับปะรดอย่ำงละเอียด และมีกำรทดสอบประสิทธิภำพของผลิตภณัฑ์วำ่มีมำกนอ้ย

เพียงใด โดยมีกลุ่มตวัอยำ่งคือพนกังำนภำยในโรงแรมอนนัตรำ ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ รีสอร์ท เป็นจ ำนวน 

30 คน ซ่ึงในจ ำนวนของกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของพนกังำนท่ีในแผนกครัว ซ่ึงเป็นแผนกท่ี

มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนจริงของผลิตภณัฑ์ท่ีทำงคณะผูจ้ดัท ำได้ท ำข้ึน โดยผูต้อบแบบสอบถำมมี

ควำมพึงพอใจต่อผลิตภณัฑน์ ้ำยำลำ้งจำนจำกเปลือกสับปะรดโดยมีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 4.48 

ค าส าคัญ :น ้ำยำลำ้งจำน,เปลือกสับปะรด,รีไซเคิล 
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Abstract 

The dishwashing liquid from pineapple skin project was compiled that aims to study the 
benefits of pineapple skin use for washing stains, and its ability to eliminate the dish’s smell from 
food. The remaining pineapple skin from the employee’s canteen was recycled to reduce a large 
amount of the waste and the material from the kitchen of the hotel were not used.  

 As a result, the researcher recognized the benefits of recycling the leftover materials that 
were not used from the hotel, and created a new product which could generate benefits. This research 
has processes to study the procedure of the details of how to create a dishwashing liquid from 
pineapple skin. There was also an experiment of the effectiveness measurement. The sampling groups 
were the kitchen staff which is the staff from the department that actually use the product of this 
research. The average score of the satisfaction of the dishwashing liquid from pineapple skin was 4.48 

Keyword: Dishwashing liquid, Pineapple skin, Recycle Approved by 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.ที่มำและควำมส ำคญั 

 โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มีการบริหารจดัการพนกังานและไดใ้ห้สวสัดิการแก่

พนกังานอยา่งเหมาะสมนอกเหนือจากวนัลาต่างๆ ประกนัสงัคม ฯลฯ คือพนกังานภายในโรงแรมไดรั้บ

สิทธิในการรับประทานอาหารฟรี 3 ม้ือ ในหอ้งอาหารส าหรับพนกังาน ซ่ึงอยา่งท่ีรู้กนันั้นมนุษยทุ์กคน

มีอาหารเป็นปัจจยัหลกัในการด ารงชีวิต และการรับประทานอาหารท่ีถูกหลกัคือควรทานอาหารใหค้รบ 

5 หมู่ในแต่ละวนั เพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง นอกจากอาหารม้ือหลกัท่ีใหคุ้ณค่าทางดา้นของพลงังาน

แลว้ ทางโรงแรมยงัมีผลไมซ่ึ้งมีประโยชน์และใหว้ิตามินแก่ร่างกายดว้ยโดยพนกังานมกัจะรับประทาน

หลงัทานอาหารม้ือหลกัเสร็จ ซ่ึงโดยส่วนมากทุก ๆม้ืออาหารจะพบกบัวตัถุดิบท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

ในครัวต่างๆจ านวนมาก โดยแต่ละวนันั้นก็อาจจะเหลือมากหรือนอ้ยซ่ึงวตัถุดิบเหลือใชท้ั้งหมดนั้นก็

ยงัคงมีประโยชน์และสามารถน าไปแปรรูปได ้

 เน่ืองจากในสภาวะปัจจุบนัประเทศไทยไดป้ระสบกบัปัญหามลพิษท่ีเกิดจากขยะและมีจ านวน

ขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนในทุกๆวนัท าให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหน่วยงานต่างๆทั้งของ

ภาครัฐและเอกชนต่างกไ็ดพ้ยายามเขา้มาร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากขยะ แต่ผูค้นส่วนมากก็

ยงัละเลยไม่สนใจถึงผลกระทบท่ีจะตามมา หากผูค้นส่วนมากยงัมีพฤติกรรมแบบน้ีก็อาจจะก่อให้เกิด

ปัญหาขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ท าใหสุ้ขภาพของประชากรท่ีอยูบ่ริเวณนั้นๆเกิดความเส่ียงท่ีจะเป็นโรค

เก่ียวกบัทางเดินหายใจท่ีเกิดจากกล่ินอนัไม่พึงประสงคจ์ากขยะและเศษอาหารโรคจากการติดเช้ือต่างๆ

ท่ีเกิดจากขยะสะสม 

 ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวไวน้ั้น จึงน ามาจดัท าเป็นโครงงาน

น ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสับปะรด โดยทางคณะผูจ้ ัดท าได้มีความคิดท่ีว่า ถา้หากเราน าเอาเปลือก

สับปะรดท่ีท าการตดัแต่งแลว้ท่ีจะน าไปท้ิง แต่น ามาเป็นประโยชน์ต่อได้โดยไม่เสียเปล่าอีกทั้งยงั

สามารถช่วยลดปริมาณวตัถุดิบท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากแผนกครัว และจดัเล้ียงอีกดว้ย คณะผูจ้ดัท าจึง

ไดท้ าการปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษา และศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในเร่ืองของการน าเอาเปลือกสับปะรดเหลือ
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ท้ิงมาเป็นส่วนผสมหลกัในการรีไซเคิลเป็นน ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสับปะรดและน าอาผลิตภณัฑท่ี์ได้

นั้นไวใ้ชป้ระโยชน์ในการท าความสะอาดอุปกรณ์ในครัวต่างๆของโรงแรม 

2.วตัถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบติัของเปลือกสับปะรดในการช าระส่ิงสกปรก คราบมนั และดบักล่ินคาว 

 2.2 เพื่อลดปริมาณวตัถุดิบท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน(์เปลือกสับปะรด)จากแผนกครัวต่างๆ 

 2.3 เพื่อน าเอาวตัถุดิบท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์มารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ 

 2.4 เพื่อศึกษาวิธีการท าน ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

3.ขอบเขตของโครงกำร 

3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา เพื่อศึกษาน ้ายาลา้งจานจากธรรมชาติโดยไดจ้ากเปลือกสับปะรด 

3.2 ขอบเขตดา้นเวลา วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี  31 สิงหาคม 2561 

 3.3 ขอบเขตดา้นประชากร คือ พนกังานภายในโรงแรมจ านวน 30 คน 

4.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  4.1 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการน าเปลือกสับปะรดไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์เป็นน ้ายาลา้งจาน 

 4.2 ทางโรงแรมสามารถลดปริมาณวตัถุดิบท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์(เปลือกสับปะรด)จากแผนกครัว 

 4.3 สามารถน าเอาผลิตภณัฑท่ี์ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ภายในโรงแรม 

 



 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการจดัท าโครรงงานน ำาาา้าางจานจากปล อ้กกับัละรด (Pineapple bark dish wash) ในรรัำ งนีำ
ผู าจดัท าไดาศึกษาหาขากมู้ปกกัาร ทฤษฎีงานวิจาัท่ีปก่ีาวขากงดงัต่กไลนีำ  

1. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

1.1 ขากมู้ท่ีปก่ีาวขากงกบัน ำาาา้าางจาน 

1.2 ขากมู้ท่ีปก่ีาวขากงกบัับัละรด 

1.3 ขากมู้ท่ีปก่ีาวขากงกบัน ำาหมกัชีวภาพ 

1.4 ัารขจดัรราบ (NEOPELEX F50) 

1.5 หวัปชอำกแชมพ ู (EMAL 270 TH) 

 1.6 หวัปชอำกน ำาหกม 

1.7 ผงฟกง (Sodium Lauryl Sulfate) 

1.8 ขากมู้ท่ีปก่ีาวขากงกบัปก อ้ก 

1.9 ขากมู้ท่ีปก่ีาวขากงกบััีผัมกาหาร 

 2. ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

  2.1 แนวริดปรอ่กงการจดัการขาะมู้ฝกา 
  2.2 ห้กัแนวริด 3R (Reduce, Reuse and Recycle) 

 3. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

1. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

1.1 ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัน า้ยาล้างจาน 

        น ำาาา้าางจานหมาาถึง ผ้ิตภณัฑท์ ารวามัะกาดภาชนะท่ีช่วาช าระ้าางราบปศษกาหาร แ้ะ

ก้่ินราวจากกาหาร 
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1.1.1 ชนิดขกงน ำาาา้าางจาน 

1. น ำ าาา้าางจากจากพอช มกัมีั่วนลระกกบจากพอชปล็นห้กั ปช่น มะนาว มะกรูด 

2. น ำ าาา้าางจานจากัารปรมีมกัมีั่วนลระัมท่ีปล็นมาจากัารปรมีปล็นห้กั 

3. น ำ าาา้าางจากท่ีผัมผัานระหวา่งัารปรมีแ้ะพอช  

 

 

 

 

รูปภาพที2่.1 แัดงภาพปก่ีาวกบัน ำาาา้าางจาน 

ที่มา :http://www.baanlaesuan.com 

1.1.2 ลระโคาชน์น ำ าาา้าางจาน 

1. ใชาท ารวามัะกาดภาชนะ 

2. ใชาท ารวามัะกาดรราบไขมนั แ้ะราบกาหารตามมอก ซกกนิำว ป้บ็ 

3. ใชาท ารวามัะกาดแกาว  

4. น ำ าาา้าางจานท่ีใชาแ้าวัามารถน ามารดน ำาตานไมาปพอ่กปล็นลุ๋าไดา 

5. ใชาท ารวามัะกาดรถต่างๆ  

1.1.3 ั่วนลระกกบขกงน ำาาา้าางจาน 

1. Sodium Alkyl Benzene Sulphonate ั่วนลระกกบห้กัท่ีช าระ้าางราบไขมนัแ้ะั่ิง

ักลรกโคดาท างานร่วมกบััารซั้ ปฟต 

2. Sodium Lauryl Ether Sulphate ั่วนลระกกบโคซปดีามมีหนาาท่ีปขาาไล้ากมรกบแ้ะท่ิม

แทงัารกินทรีน์หนกั 

3. น ำ ามะนาว / น ำ าผวิมะกรูด ฆ่าปชอำกปล็นัมุนไพรธรรมชาติ มีรุณัมบติัขจดัรราบแ้ะ

ลา กงกนัการปกิดราบ 

4. ปก อ้กช่วาปัริมัราางการปขาาไลท า้าารราบขกงัารลระกกบซั้ ปฟต 

5. น ำ าปล้่าช่วาใหาการช าระ้าางไดาง่าาาิง่ขึำน 
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1.2 ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัสับปะรด 

ัับละรด ปล็นพอช้ามุ้กมีตานก าปนิดจากทวีลกปมริกาใตา รวามัูงขกง้ าตานลระมาณ 80-100 
ปซนติปมตร ปล อ้กกัับละรดมี้กัษณะร้าาาตาท่ี้ากมาูร่กบผ้แต่้ะทากงถ่ินมีชอ่กปรีากท่ีต่างกนักกกไลรอก 
ภารปหนอก ปรีากว่า มะนดั, มะขะนดั, บ่กนดัภารกีัาน ปรีากว่า บกันดัภารก้าง ปรีากว่า ัับละรดแ้ะ
ภารใตา ปรีากวา่ าา่นดั, าา่นนดั, ขนุนทกง 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่2.2 แัดงรูลัับละรด 

ที่มา : http;//prayod.com/ัับละรด-pineapple/ 

1.2.1้กัษณะขกงัับละรด 

ปล็นไมา้ ามุ้กกาาหุ้าาลี ใบปด่ีาวปรีางั้บัซบัซากนกนั ไม่มีกาานใบ ดกกช่กกกกจากก้าง

ตาน มีดกกาก่าจ านวนมาก ผ้ปล็นผ้รวม รูลทรงกระบกก มีใบปล็นกระจุกท่ีล้าา้ า้ าตานัูง 90-100 

ซม. ช่วง้ าตานกาูใ่ตาดิน ตานกวาาง6.5 ปซนติปมตร 

1.2.2 ัรรพรุณขกงับัละรด 

1.2.2.1 ัรรพรุณทางัารปรมีมีัารปกนไซมท่ี์ัามารถาก่าโคลรตีนไม่ใหาตกราางใน

้ าไัา แ้ะ มีปก อ้กแร่ วิตามินซีปล็นจ านวนมาก 

1.2.2.2 ัรรพรุณทางัมุนไพร 

1. ช่วาขบัลัััาวะ 

2. แกาทากงผกู 

3. แกาั านปทาาแตก 

4. ปล็นาาแกาโครรน่ิว 

5. แการากนกระหาาน ำา 

https://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89
https://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://pirun.ku.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://pirun.ku.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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6. แกากาการบวมน ำาลัััาวะไม่กกก 

7. บรรปทาแผ้ปล็นหนกง 

8. บรรปทากาการโครรบิด 

9. ช่วาาก่ากาหารพวกโคลรตีน 

1.3 ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัน า้หมักชีวภาพ 

น ำาหมกัชีวภาพ  หมาาถึง ขกงปห้วท่ีไดาจากการน าั่ิงท่ีไดาจากพอชหรอกััตวไ์ลหมกักบัน ำ าตา้

ปพอ่กปล็นตวัปร่งลฏิกิริาา ปพอ่กใหาไดาั ารท่ีัามารถน ามาใชาลระโคาชน์ในการด ารงชีวิตขกงมนุษา ์

น ำาหมกัชีวภาพมีลระโคาชน์ในห้าาดาานกาทิปช่น ดาานการปกษตร กุตัาหกรรมฯ โคดามีวตัถุดิบ

ท่ีแตกต่างกนัแ้ะรวามาาก-ง่าาในการหาวตัถุดิบขกงแต่้ะทากงถ่ิน  การใชาั ารท่ีใหารวามหวานแ้ะใหา

พ้งังาน ปช่น น ำ าตา้ทราาธรรมชาติ กากน ำ าตา้ น ำ าตา้ล๊ีบ น ำ ากากา หรอกน ำ ามะพราาว ไลใชาในการ

ปพาะป้ีำางจุ้ินทรีาก์ุ้่มัราางัรรร(์EM)ปพอ่กมาช่วาปร่งในการาก่าั้าากินทรีาว์ตัถุแ้ะช่วา้ดลริมาณ

หรอกหาดุการท างานขกงจุ้ินทรีาก์ุ้่มน ำาหมกัฯ ัามารถลระากุตใ์ชาวตัถุดิบไดาตามรวามปหมาะัม 

1.3.1 วตัถุดิบั าหรับท าน ำ าหมกัชีวภาพ 

วัตถุดิบท่ีน ามาใชาในการท าน ำ าหมักชีวภาพขึำ นกาู่กับว่าจะน าไลใชาลระโคาชน์

กะไร รวรใชาวตัถุดิบท่ีหาไดาง่าา ราราถูกหรอกการน าั่ิงท่ีไม่ใชาแ้าวก้บัมาใชาปล็นวตัถุดิบโคดามีวตัถุดิบ

ท่ีั ารญัไดาแก่ 

1.3.1.1 กินทรีาว์ตัถุ   มี2 ลระปภท รอก จากพอชัด แ้ะ จากซากััตว ์

1. พอชัด  ตากงใชาพอชท่ีางััดใหม่ ไม่ปล็นโครร แ้ะไม่ปน่า ไม่ตากงท ารวาม

ัะกาด น ามาใชาไดาทุกั่วน ไดาแก่ ผ้ไมาดิบ  ผ้ไมาั ุก  วชัพอชัด ปม้ด็พอชัด  ปล อ้กกผกัหรอกผ้ไมา  

2. ซากััตว ์ ป อ้กกใชาซากััตวท่ี์ตาาใหม่ๆ ไม่ปน่า ไม่ไดาตาาจากการปล็นโครรัามารถ
ใชาไดาทุกั่วน 

1.3.1.2 จุ้ินทรีาช์นิดัราางัรรร์ไดาแก่ จุ้ินทรีาแ์บบแหางหรอกแบบน ำ าท่ีมกัไดาจากนม

ปลรีำ าวโคาปกิร์ต หัวปชอำกแลา งขาาวหมาก กาหารหมกัดกงหรอกผ้ไมาท่ีใชาท าไวน์ไดา ปช่น ัับละรด กงุ่น 

กงุ่น มะปฟอ กง ท่ีแก่จดััุกงกม ( รวมถึงปล อ้กกับัละรดท่ีลกกทิำง ) 

https://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94
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1.3.1.3 ัารกาหารท่ีมีรวามหวานแ้ะใหาพ้งังาน ปช่น กากน ำาตา้  น ำาตา้  น ำากากา น ำา

มะพราาว (ป อ้กกใชาตามรวามปหมาะัม)   

1.3.1.4 ตวัปัริมลระัิทธิภาพ จะใชากาา่งปดีาวหรอกห้าากาา่งผัมกนักไ็ดา ปช่น น ำ ามะพราาว 

ไข่ัด น ำานมปลรีำ าว น ำานมัดชนิดจอด วิตามิน กาหารปัริม ลุ๋ารกกัด  มู้ัตัวกิ์นปนอำก 

1.3.2 กระบวนการท าน ำ าหมกัชีวภาพ  

การท าน ำ าหมกัชีวภาพใหาไดาผ้ตากงปนานรวามัะกาดใชาน ำ าัะกาด ภาชนะัะกาด วิธีการ

ท าัะกาด ถาามีรวามักลรกปมอ่กใดนัน่รอกการปพาะป้ีำางแ้ะขาาาพนัธ์ุปชอำกโครร 

 

 

 

 

รูปภาพที ่2.3 แัดงภาพปล อ้กกัับละรด 

ที่มา : https://beztdmfarming.blogspot.com 

1.3.3 ลระโคาชน์ขกงน ำาหมกัชีวภาพ 

1.3.3.1 ใชาลระโคาชนใ์นดาานการป้ีำางัตัว ์

ช่วาปพิ่มลระัิทธิภาพในการาก่ากาหารขกงัตัว,์ปพิ่มรวามตาานทานโครร

ใหาแก่ัตัว,์ปพิม่ผ้ผ้ิต,้ดก้่ินปหมน็ในรกกัตัวห์รอกในฟาร์ม,ลา กงกนัน ำาในบ่กป้ีำางัตัวน์ ำ าปน่าปัีา 

1.3.3.2 ใชาลระโคาชนใ์นดาานการปพาะลู้กพอช 

ช่วา้ดแรงงาน ปว้า แ้ะร่าใชาจ่าาัามารถลรับัภาพดินใหาดีขึำน,ลา กงกนั/

ก าจดัแม้งศตัรูพอชแ้ะโครรพอช,ช่วาผ้ิตฮกร์โคมนพอชแ้ะัารปร่งการปจริญปติบโคตขกงพอช 

 

 

https://beztdmfarming.blogspot.com/
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1.3.3.3 ใชาลระโคาชนใ์นดาานั่ิงแวด้ากม 

   ช่วาลรับัภาพแวด้ากมใหาดีขึำน,บ ารุงันามหญาา,ดบัก้่ินปหมน็ขกงท่ก

ระบาาน ำา,้ดการกุดตนัขกงท่กระบาาน ำา,ใชาบ าบดัน ำาปัีา 

1.3.3.4 ใชาลระโคาชนใ์นรรัวปรอกน 

 1. ใชาท ารวามัะกาดร่างกาา ปช่น กาบน ำา ้าางหนาา ัระผม แลรงฟัน  

2. ใชาในการท ารวามัะกาดก้่ินต่างๆ ปช่น ใชา้ าางจาน ้าางัารตกราางในผกั

แ้ะผ้ไมา ใชา้ าางหากงน ำา ถูพอำน ปช็ดกระจก ใชา้ าางรถ  

 3. ใชาลระโคาชน์ในดาานกอ่นๆปช่นใชาไ้่แม้งวนั มด างุ แม้งัาบ,ก าจดัก้่ิน

ปหม็นในหากงรรัว หากงน ำ า หากงัาวม,บ าบดัน ำ าก่กนล้่กาทิำง,ท ารวามัะกาดกุลกรณ์ ปรรอ่กงปงิน ปรรอ่กง

ทกง ปรรอ่กงลระดบัต่างๆ   

1.4 สารขจัดคราบ(NEOPELEX F50) 

 

 

 

 

รูปภาพที ่2.4 แัดงภาพัารขจดัรราบ(NEOPELEX F50) 

 ที่มา : http://www.honghuatshop.com  

ชอ่กทางปรมี : Sodium Salt of Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid 

้กัษณะภาานกก : ขกงปห้วขานมีัีขาวขุ่น 

ตวักาา่งการใชางาน : ปล็นัารขจดัรราบ มี Active ingredient กาูท่ี่ 50 % ปหมาะั าหรับการ

น าไลท าผ้ิตภณัฑ ์น ำ าาาซกัผาา น ำ าาา้าางจาน น ำาาา้าางัุขภณัฑ ์แ้ะ น ำาาาท ารวามัะกาด 

 

http://www.honghuatshop.com/
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1.5 หัวเช้ือแชมพู  (EMAL 270 TH) 

 

 

  

 

รูปภาพที ่2.5 แัดงภาพหวัปชอำกแชมพ(ูEMAL 270 TH) 

ที่มา : http://www.tamdee.biz/product/5/texapon-n70หวัแชมพ-ูn70 

ชอ่กทางปรมี : Sodium Lauryl Ether Sulfate 

้กัษณะภาานกก : ปล็นขกงปห้วขานร้าาาปา้ใัหรอกร่กนไลทางปห อ้กงมีก้่ินก่กน ๆ 

ตวักาา่งการใชางาน : ปล็นัารท ารวามัะกาดท่ีใชาในแชมพมีูรวามัามารถในการท ารวามปล็น

กาา่งดีปล็นัารท าใหาปกิดฟกง 

1.6 หัวเช้ือน า้หอม 

 

 

 

 

รูปภาพที ่2.6 แัดงภาพหวัปชอำกน ำ าหกม 

ที่มา : http://www.fragranzo.com/knowlage.html 

หวัปชอำกน ำ าหกม ปล็นั่วนผัมท่ีไดาจากธรรมชาติแ้ะการังัปรราะห์ขึำนมีรวามปขามขานัูง้กัษณะ

ขานปหมอกนน ำ ามนัพอช ัามารถน าไลใชาปด่ีาวๆไดาหรอกจะน าไลผัมกบัผ้ิตภณัฑต่์างๆปช่น น ำ าหกมฉีดตวั 

น ำ าาาลรับผาานุ่ม ับู่ น ำ าาา้าางจาน ปล็นตาน 
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1.7 ผงฟอง (Sodium Lauryl Sulfate) 

 

 

 

  

  

รูปภาพที ่2.7 แัดงภาพผงฟกง(Sodium Lauryl Sulfate) 

ที่มา : http://www.honghuatshop.com/16841953 

ผงฟกง หรอกปรีากกีกกาา่งว่า SLS (Sodium Lauryl Sulfate)มีรวามัามารถในการช าระ้าางัูง 
แ้ะัามารถท าใหาปกิดฟกงไดาจึงมีชอ่กกีกชอ่กหน่ึงปรีากว่าผงฟกง ในต้าดมีปขามขานห้าารูลแบบใหาป อ้กก 
ถาามีรวามปขามขานัูง  

1.8 ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัเกลอื 

  

 

 

  

 

รูปภาพที2่.8 แัดงภาพปก อ้ก 

ที่มา : http://www.easycookingmenu.com/index.php/knowledge/salt 

ปก อ้ก รอกหน่ึงในั่วนลระกกบท่ีจ าปล็นขกงชีวิตลระจ าวนัปล็นทัำงปรรอ่กงลรุงแ้ะการน ามาปล็น

ั่วนลระกกบขกงปรรอ่กงลระทินผวิหรอกน าไลลระากุตใ์ชาในกีกห้ากห้าาดาาน ปก อ้กมีตานก าปนิดมาจาก

ธรรมชาติ 

 

http://www.honghuatshop.com/16841953
http://www.easycookingmenu.com/index.php/knowledge/salt
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1.8.1 ลระปภทขกงปก อ้ก จุดก าปนิดปก อ้กธรรมชาติในลระปทศไทามี2จุด ไดาแก่ 

1. ปก อ้กัมุทร หรอกปรีากปก อ้กทะป้ ไดาจากการดูดปกาน ำ าทะป้มาพกัไวาแ้าวล้่กาน ำ า

ระปหากกกดาวาการตากแดด 

2. ปก อ้กัินปธาว ์ปก อ้กท่ีมาจากชัำนหินแ้ะดิน ไดาจากการน าดินมา้ะ้าาน ำ า รวมถึงน ำ า

บาดา้แ้ะบ่กปก อ้กไห้ผา่นแร่ปก อ้กหิน้ะ้าาปกาแร่ปห้่านัำนมากบัน ำา 

1.8.2 ปก อ้กกบัลระโคาชน์ต่กัุขภาพ 

1. ปก อ้กปล็นาาัมุนไพรโคบราณท่ีมีฤทธ์ิปาน็ ช่วาถกนพษิ แ้ะท าใหาป อ้กดปาน็ 

2. ช่วาบรรปทากาการกาปจีาน แ้ะช่วาระบาา 

3. รักษากาการทากงผกู แกาปหงอ่กกกกมาก แกาทากงปัีา 

4. บรรปทากาการรดัจมูก 

5. แการกแหาง 

6. ช่วาขบัพษิั าหรับผู าท่ีกาหารปล็นพิษ  

7. รักษาโครรกระปพาะกาหาร  

1.9 สีผสมอาหาร 

 

 

  

รูปภาพที ่2.9 แัดงภาพัีผัมกาหาร 

ที่มา : http://www.bakerymaker.com/ 

ัีผัมกาหาร หมาาถึง วตัถุปจอกลนกาหาร (food additive) ท่ีผัมในกาหารโคดามี

วตัถุลระังรด์งัต่กไลนีำ  

1. ปพอ่กแต่งกาหารใหามีัีปล็นท่ีดึงดูด 

2. ปพอ่กแต่งัีกาหารปพราะระหวา่งกระบวนการัีกาจจาง้ง 

3. ปพอ่กแต่งัีกาหารท่ีมีัีธรรมชาติตรงตามัภาพกากาศท่ีแลรปล้่ีาน 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0331/food-additive-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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1.9.1 ประเภทของสีผสมอาหาร 

ัีผัมกาหารโคดาทัว่ไล กาจแบ่งปล็น 2 จ าพวกใหญ่ ๆ รอก 

1.9.1.1 ัีธรรมซาติ ไดาแก่ ัีท่ีไดาจากการักดัจากวตัถุดิบธรรมชาติ ซ่ึงมีวตัถุปล็น

ั่วนลระกกบขกงปซ้้พ์อช หรอกัตัว์ั ารักดัจากธรรมชาติท่ีใหาั ีต่างๆ มีดงันีำ  

- ัีปขีาวใบปตาหกม ระนาา ใบาา่นาง 

- ัีแดง กระปจ๊ีาบแดง ขาาวแดง ฝาง รังรร่ัง หวับีท ดกกบานปาน็ ู้กผกัล้งััุก  

- ัีัาม แรรกท 

- ัีน ำ าตา้จากกาแฟ โคกโคกา ราราปม้ (caramel) 

- ัีม่วง ขาาวปหนีาวด า ู้กผกัลรัง ดกกกญัชนั 

- ัีปห อ้กง ขมิำน ดกกร าฝกา ไข่แดง ปม้ด็ร าแฝด ู้กตา้ัุก น ำ าัามปขีาวหวาน

ฟักทกง มนัปทศชนิดัีปห อ้กง ู้กพดุหญาาฝร่ัน ดกกกรรณิกา 

- ัีด ากาบมะพราาวปผา ดกกดิน 

1.9.1.2 ัีัังปรราะห์ หมาาถึง ัีท่ีไดาจากการัังปรราะห์ขึำนใหม่มีราราถูกใหาัีัด

แ้ะัม ่าปัมกกว่า มีขาาในรูลแบบขกงแม่ัีแ้ะัีผัมในรูลผงัาร้ะ้าา ัามารถป อ้กกใชาไดาตาม

รวามตากงการกาา่งปหมาะัม 

2. ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคดิเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

  ลรีดา แา ามปจริญวงศ์(2531)ไดาใหาขากัังปกตปก่ีาวกบัการจดัการขาะมู้ฝกาไว่ว่าไม่ใช่

แร่ก าจดัหรอกท า้าาทิำงแต่ัามารถน าั่ิงปห้่านัำนก้บัมาใชาใหาปกิดลระโคาชน์ไดาใหม่ปพราะภาาในขาะ

ปห้่านัำนกาจมีั่ิงท่ีางัปล็นลระโคาชน์กาูไ่ม่ว่าจะดาานวัั ดุ ดาานพ้งังาน หรอกในการลรับลรุงรุณภาพแต่

จะตากงท าใหาขาะนัำนก้บัมามีลระโคาชน์แ้ะใชามนักาา่งรุ ามร่าท่ีัุด 

2.2 หลกัแนวคดิ 3R (Reduce, Reuse and recycle) 

โครรงการลระชาััมพนัธ์การบริหารจดัการขาะแ้ะั่ิงแวด้ากม(2560)ไดาก้่าวไวาว่า
ขาะมู้ฝกา รอก กาหารหรอกั่ิงขกงบางกาา่งท่ีมนุษาใ์ชาแ้าวปห อ้กทิำงจึงไดาน าแนวริด 3Rs หรอก Reduce 
Reuse Recycle ซ่ึงปล็นก้าทุธ์ แ้ะแนวทางลฏิบติัในการใชาทรัพาากรกาา่งรุ ามร่า โคดามีวิธีดงันีำ  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0437/pigment-%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1663/chinese-kale-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1676/roselle-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2231/carrot-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%97
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2664/coffee-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1250/cocoa-%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0603/caramel-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2975/butterfly-pea-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1889/turmeric-%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0556/yolk-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2912/sweet-potato-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1337/saffron-%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3603/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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R : Reduce รอก การ้ดการใชาทรัพาากรท่ีไม่จ าปล็น้ง ปช่น น ำ ามนั ก๊าซธรรมชาติ     
ถ่านหิน แ้ะแร่ธาตุ ต่าง ๆ การ้ดการใชานีำ  ป อ้กกใชาแต่ท่ีจ  าปล็น ปช่น ลิดไฟท่ีไม่ใชางานหรอกปลิดปฉพาะจุด
ท่ีใชา ถกดล้ัก๊ปรรอ่กงใชาไฟฟา าปมอ่กไม่ไดาใชา ปมอ่กตากงการปดินทางในบริปวณใก้า ๆ ก็รวรใชาวิธีปดิน ล่ัน
จกัราาน หรอกนัง่รถโคดาัารแทนการขบัรถไลปกง 

R : Reuse รอก การใชาทรัพาากรท่ีมีกาูใ่หารุ ามร่าท่ีัุด โคดาการน าทรัพาากรปห้่านัำน
ก้บัมาใชาซ ำ า ปช่น การน ากระดาษท่ีใชาไลปพีางแร่หน่ึงหนาาก้บัมาใชาใหม่ใหารรบทัำง2หนาาดีกว่าน าไล
ทิำงโคดาปล้่าลระโคาชน์แถมางัช่วา้ดร่าใชาจ่าา การใชาพ้ังงานพ้งังานแ้าวางััามารถช่วารักษา
ั่ิงแวด้ากมไดา 

R : Recycle รอก การน าทรัพาากรก้บัมารีไซปริ้ หรอกน าทรัพาากรปห้่านัำนก้บัมาใชา
ใหม่ ซ่ึงทรัพาากรบางกาา่งัามารถน าก้บัมารีไซปริ้ใหาปล็นขกงใชาชิำนใหม่ไดาากตวักาา่งปช่น การน า
กระดาษท่ีใชาแ้าวมาท าปล็นก้่กงปกนกลระังรก์ารน าพ้าัติกหรอกแกาวมาห้กมใหม่ปล็นภาชนะใั่
ขกงหรอกปรรอ่กงใชากอ่นๆ ฝากระล๋กงน ำากดั้มก็ั ามารถน ามาบริจารปพอ่กท าขาปทีามใหากบัรนพิการไดา 

3.งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 โครงปรีานภทัรบพิตร(2558)ศึกษาวิจาัปรอ่ กง“ผ้ิตภณัฑ์น ำ าาา้าางจานจากมะนาว”ผ้การวิจาั

พบว่าผ้ิตภณัฑ์น ำ าาา้าางจานจากมะนาวนัำนมีลระัิทธิภาพในการช าระั่ิงักลรก ซ่ึงน ำ าาา้าางจานมี

ฤทธ์ิปล็นปบัช่วาในการท ารวามัะกาดั่ิงักลรก มะกรูดมีฤทธ์ิปล็นกรดช่วาขจัดรวามมันแ้ะ      

ก้่ินราว ปก อ้กช่วาขจดัั่ิงักลรก หวัปชอำก N8000 ช่วาใหาปกิดฟกงน่าใชาดงันัำนถอกปล็นทางป อ้กกในการใชา

น ำ าาา้าางจานท่ีดีกีกทางป อ้กกหน่ึง 

วิทาา้าัการกาชีพพุทธมณฑ้(2559)ศึกษาวิจาัปรอ่กง“น ำ าาา้าางจานจากมะม่วงหาวมะนาวโคห่”
ผ้การวิจาัพบว่า หากใั่กากน ำ าตา้ หรอก หัวปชอำก EM ้งไล ท าใหาไม่มีก้่ินปลรีำ าวขกงน ำ าาา้าางจาน 
แ้ะท าใหาขจัดรราบั่ิงักลรกไดาดี แ้ะางัน าัามารถน าราาไดาใหาแก่รรกบรรัวไดาช่วาลระหาดั
ร่าใชาจ่าาในรรัวปรอกนไดากีกดาวา 

โครง ป รีานกาญจนาภิ ปษกวิทาา้ัา (2560)ศึกษาวิจัา ปรอ่ กง“น ำ าาา ถูพอำ นจากมะกรูดแ้ะ
ัับละรด” ผ้การวิจาัพบว่า น ำ าาาถูพอำนมีก้่ินหกม ท ารวามัะกาดไดาดีไม่ปล็นกนัตราาต่กร่างกาา   
ก้่ินขกงมะกรูดแ้ะัับละรดมีก้่ินหกมน่าใชาจึงท าใหานักปรีานั่วนใหญ่ชกบน ำ าาาถูพอำนจากมะกรูด
แ้ะับัละรดปพราะมีก้่ินท่ีหกม 



 
 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

1. ช่ือของสถานประกอบการ 

 

 

 

รูปภาพที3่.1 แสดงภาพโลโกโ้รงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ รีสอร์ท 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/location.aspx 

 อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท ก่อตั้งข้ึนเม่ือปีพุทธศกัราช 20 ผูก่้อตั้งคือ Mr.William 

Ellwood Heineckeเป็นโรงแรมภายใตเ้ครือโรงแรมขนาดใหญ่อยา่งบริษทัไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั (มหาชน) ถือเป็นโรงแรมรีสอร์ทกลางเมืองเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯมีการการออกแบบตกแต่ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมไทยให้บริการทางดา้นห้องพกัจ านวน 396 ห้อง ร้านอาหารจ านวน 10 ร้าน โดยแต่

ละร้านมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั สปา ฟิตเนส การจดัประชุม ฯลฯ 

2. ที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที3่.2 แสดงภาพแผนท่ีโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ รีสอร์ท 
แหล่งทีม่า : www.sawadee.com 
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3. แผนผงัการจัดองค์กรโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที3่.3 แสดงภาพแผนผงัการจดัองคก์รโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ รีสอร์ท 

แหล่งทีม่า : ขอ้มูลภายในโรงแรมแผนกฝ่ายบุคคล (2561) 

4. เกีย่วกบับริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 

 โรงแรมอนนัตราริเวอร์ไซตก์รุงเทพเป็นโรงแรมเครือข่ายท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของเครือ

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (Minor International (MINT)) 

 

 

 

 

รูปภาพที3่.4 แสดงภาพโลโก ้Minor International Company 

แหล่งทีม่า : http://www.minor.com 
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Minor International MINT เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัมากกว่า 160 แห่งทัว่โลก 

ภายใตแ้บรนด ์Anantara, AVANI, Oaks, Tivoli, Elewana ฯลฯ ส่วนมากอยูบ่ริเวณทวีปเอเชียแปซิฟิค 

ตะวนัออกกลาง ฯ มีศูนยก์ารคา้, ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และโครงการพกัผอ่นแบบปันส่วนเวลา 

 

 

รูปภาพที3่.5 แสดงภาพโลโกเ้ก่ียวกบัโรงแรมในเครือ Minor International Company 

แหล่งทีม่า : http://www.minor.com 

บริษทั ไมเนอร์ฟู้ ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูน้ าในธุรกิจร้านอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงในทวีปเอเชียมีร้านอาหารมากกว่า 2,000 สาขา เช่น The Pizza Company, Thai Express, The 

Coffee Club, Swensens, Sizzler, Dairy Queen, Burger King ฯลฯ 

 

 

 

รูปภาพที3่.6 แสดงภาพโลโกเ้ก่ียวกบัร้านอาหารในเครือ Minor International Company 

แหล่งทีม่า : http://www.minor.com 

อีกทั้งยงัเป็นผูน้ าการจดัจ าหน่ายสินคา้,เส้ือผา้แฟชัน่ ไดแ้ก่ GAP, Esprit, Bossini, Banana 

Repulic, Brooks Brothers ฯลฯ และรับจา้งผลิตสินคา้ โดยมีโรงงานเป็นของตวัเอง 

 

 

 

รูปภาพที3่.7 แสดงภาพโลโก้เกีย่วกบัไลฟ์สไตล์แฟช่ันในเครือMinor International Company 

แหล่งท่ีมา : http://www.minor.com 

 

http://www.minor.com/MBiz/Retail.php
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5. ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม 

 5.1 ประเภทห้องพกั  

 หอ้งพกัภายในโรงแรมมีการออกแบบท่ีประกอบไปดว้ยกล่ินอายของความเป็นไทยต่างๆไม่ว่า

จะเป็น พื้นไม ้เพดาล ห้องพกัทุกห้องมีระเบียงท่ีสามารถมองเห็นแม่น ้ าเจา้พระยาและสระว่ายน ้ า

หอ้งพกัมีดงัต่อไปน้ี 

   5.1.1 ห้องดีลกัซ์ 

 

 

 

 

รูปภาพที3่.8 แสดงภาพหอ้งดีลกัซ์ 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

พื้นท่ีใชส้อยขนาด 38 ตร.ม.ให้บริการเตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรือเตียงคู่ 2 เตียง

สามารถมองเห็นวิวเมืองหรือสวมีบริการมินิบาร์และอุปกรณ์ชงกาแฟและชาภายในหอ้งพร้อมทั้งทีวีจอ

แอลซีดีและเคร่ืองเล่นดีวีดี 

5.1.2 ห้องดีลกัซ์ริเวอร์ววิ 

 

 

 

รูปภาพที3่.9 แสดงภาพหอ้งดีลกัซ์ริเวอร์วิว 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

พื้นท่ีใชส้อยขนาด 38 ตร.ม.หอ้งพกัสไตลไ์ทยร่วมสมยั ใหบ้ริการเตียงขนาดคิงไซส์ 

1 เตียง หรือเตียงคู่ 2 เตียงมีระเบียงมองเห็นวิวแม่น ้ามีมินิบาร์ในหอ้งพกัอุปกรณ์ชงกาแฟและชา 
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  5.1.3 ห้องดีลกัซ์ริเวอร์ฟร้อนท์ 

 

 

 

รูปภาพที3่.10 แสดงภาพหอ้งดีลกัซ์ริเวอร์ฟร้อนท ์

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

พื้นท่ีใชส้อยขนาด 38 ตร.ม. ระเบียงหอ้งหนัหนา้เขา้หาแม่น ้าเจา้พระยาระเบียงมองเห็นวิว

แม่น ้าแบบพาโนราม่าใหบ้ริการเตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรือเตียงคู่ 2 เตียงมินิบาร์ในหอ้งพกั, อุปกรณ์

ชงกาแฟและชา 

 5.1.4 ห้องแฟมิลีส่วีท 

 

 

 

 

    

รูปภาพที3่.11 แสดงภาพหอ้งแฟมิล่ีสวีท 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

พื้นท่ีใชส้อยขนาด 46 ตร.ม.ภายในห้องแฟมิล่ีสวีทมีระเบียงส่วนตวัและหนา้ต่างสูง

จากพื้นจรดเพดาน พร้อมดว้ยเตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียงและเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง เหมาะส าหรับ

นกัท่องเท่ียวแบบครอบครัวสามารถรองรับผูใ้หญ่ไดส้ามท่าน หรือผูใ้หญ่สองท่านและเด็กหน่ึงท่าน 

นอกจากน้ียงัมีโตะ๊ท างานภายในหอ้งพกัอีกดว้ย 

  

 

 



19 
 

 

5.1.5 ห้องจูเนียร์ริเวอร์ววิสวีท 

 

 

 

รูปภาพที3่.12 แสดงภาพหอ้งจูเนียร์ริเวอร์วิวสวที 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

พื้นท่ีใชส้อยขนาด 46 ตร.ม.มีระเบียงส่วนตวัและหนา้ต่างท่ีสูงจากพื้นจรดเพดาน 

ห้องน ้ าขนาดใหญ่และส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายเหมาะส าหรับคู่รัก บางห้องมีอ่างลา้งมือ 2 อ่าง

อ่างอาบน ้า ฝักบวั และโถสุขภณัฑ ์แยกเป็นสดัเป็นส่วน มีมินิบาร์ในหอ้งพกัอุปกรณ์ชงกาแฟและชา 

 5.1.6 ห้องอนันตราริเวอร์ฟร้อนท์สวีท 

 

 

 

 

รูปภาพที3่.13 แสดงภาพหอ้งอนนัตราริเวอร์ฟร้อนทส์วีท 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

พื้นท่ีใชส้อยขนาด 108 ตร.ม.ระเบียงส่วนตวัแบบโคง้มีโต๊ะท างานและยงัมีท่ีพกัเทา้ซ่ึง

ถูกจดัวางให้มองเห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยา มีโต๊ะรับประทานอาหารส าหรับ 4 ท่ีนัง่ ชุดโซฟา ทีวีจอแอล

ซีดีและเคร่ืองเล่นดีวีดี รวมทั้งแท่นเสียบไอพอด ห้องน ้ าอนัประกอบดว้ยอ่างลา้งมือ 2 อ่าง ฝักบวัแบบ

เรนชาวเวอร์  
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5.1.7 ห้องริเวอร์ววิเจ้าพระยาสวที 2 ห้องนอน 

 

 

 

รูปภาพที3่.14 แสดงภาพหอ้งริเวอร์วิวเจา้พระยาสวีท 2 หอ้งนอน 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

พื้นท่ีใชส้อยขนาด 114 ตร.ม.ทาผนงัดว้ยสีขาวมีพื้นท่ีรับประทานอาหารพร้อมทั้งตูแ้ช่

ไวน์และเช่ือมต่อไปยงับริเวณหอ้งนัง่เล่นหอ้งนอนประกอบดว้ยเตียงขนาดคิงไซส์1 เตียง และเตียงเด่ียว 

2 เตียง มีอ่างอาบน ้าขนาดใหญ่ รวมถึงอุปกรณ์ชงกาแฟและชา ทีวีจอแอลอีดีและเคร่ืองเล่นดีวีดี 

 5.1.8 ครูซสเตทรูม 

 

 

 

รูปภาพที3่.15 แสดงภาพหอ้งครูซสเตทรูม 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

เรืออนันตราดรีมซ่ึงน าเรือบรรทุกขา้วอายุ 100 ปีมาปรับปรุงเป็นห้องพกัสุดหรู          

มีห้องพกั 2 ห้องพร้อมห้องน ้ าส่วนตวัพร้อมล่องเรือชมวดัอยุธยาเมืองมรดกโลกหรือทวัร์ล่องเรือ

อ่างทอง 

ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ : 

- เคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งพกั 

- กปัตนั ตน้เรือ ผูช่้วย และพนกังานบริการบนเรือและผูช่้วย เชฟส่วนตวั 

- อาหารเชา้ อาหารเท่ียง อาหารวา่งช่วงบ่ายและอาหารค ่ารสเลิศ 
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5.2ห้องอาหาร 

 5.2.1 เบนิฮาน่า (Benihana) 

 

 

 

 

รูปภาพที3่.16 แสดงภาพหอ้งอาหารBenihana 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

เทปันยากิสเต็กเฮาส์แบบญ่ีปุ่นพร้อมให้บริการบนัเทิงสมอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจเม่ือเชฟ

ประกอบอาหารไดท่ี้ตรงหนา้โตะ๊ซูชิ ซาชิมิป้ันดว้ยมือ ทานคู่กบัสาเกชั้นยอดและคอ็กเทลสไตลญ่ี์ปุ่น  

5.2.2 บริโอ้ (Brio)  

   

 

 

 

 

รูปภาพที3่.17 แสดงภาพหอ้งอาหารBrio 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

ให้บริการอาหารอิตาเล่ียนภายในร้านตกแต่งให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในวิลล่า ซ่ึง

จ าลองบรรยากาศชนบทในพร้อมอาหารและไวน์, ของหวาน, กาแฟอิตาลีเขม้ขน้หรือกรัปปา (Greppa) 

แบบดั้งเดิม 
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  5.2.3 Trader Vic’s 

 

 

 

 

รูปภาพที3่.18 แสดงภาพหอ้งอาหารTrader Vic’s 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

 เทรเดอร์วิคส์มีช่ือเสียงทัว่โลกมากกว่า 75 ปี ให้บริการอาหารภาคพื้นแปซิฟิก 

หอ้งอาหารมีระเบียงริมแม่น ้ าอาหารเลิศรสพร้อมดนตรีสดท่ีเยีย่มยอด บรรยากาศภายในหอ้งอาหารให้

บรรยากาศเสมือนอยูห่มู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและสวนตน้ไมเ้มืองร้อนริมน ้า 

5.2.4 Riverside Terrace

 

 

 

รูปภาพที3่.19 แสดงภาพหอ้งอาหารRiverside Terrace 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

ใหบ้ริการอาหารนานาชาติม้ือค ่า พร้อมชมการแสดงโชวน์าฏศิลป์ไทยประกอบแสง สี 

เสียง ชุดหนุมานกบันางสุวรรณมจัฉาสุดตระการตา  
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5.2.5 เดอะมาร์เกต็ (The market) 

 

  

 

 

 

รูปภาพที3่.20 แสดงภาพหอ้งอาหารThemarket 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

เดอะมาร์เก็ตให้บริการอาหารเชา้นานาชาติพร้อมทั้งไดรั้บชมวิวทิวทศัน์ของแม่น ้ า

เจา้พระยาในยามเชา้ 

 5.2.6 ลอยน า้บาร์ (Loy Nam Bar) 

 

 

 

 

 

รูปภาพที3่.21 แสดงภาพหอ้งอาหาร Loy Nam Bar 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

เป็นริมสระวา่ยน ้าใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลและของวา่งทั้งแบบไทยและนานาชาติ 
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  5.2.7 ลองเทลบาร์ (Long Tail Bar)
  

 

 

 

 

รูปภาพที3่.22 แสดงภาพหอ้งอาหารLong Tail Bar 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

เป็นบาร์อีกแห่งหน่ึงในโรงแรมท่ีอยูต่รงบริเวณท่าเรือให้บริการคอ็กเทลรสดีและเมนู

บาร์บีคิวจานเดียวใตแ้สงเทียนสุดแสนโรแมนติก 

5.2.8 คาเฟ่นูเมโร อูโน (Numero Uno) 

 

 

  

 

รูปภาพที3่.23 แสดงภาพหอ้งอาหารNumero Uno 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

นูเมโร อูโน มีช็อกโกแลตมากกว่า 100 ชนิด เคก้และขนมอบรสเยีย่ม นอกจากน้ียงัมี

เมนูกาแฟและแซนดว์ิชสไตลเ์ดลีรวมถึงอาหารตะวนัตกและเอเชีย 
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5.2.9 เรือมโนราห์ (Manorha Cruise) 

 

 

 

 

  รูปภาพที3่.24 แสดงภาพหอ้งอาหารManorha Cruise 
แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

เรือมโนราห์ให้บริการอาหารไทยม้ือค ่าบนเรือขณะท่ีล่องเรือบนแม่น ้ าเจา้พระยา เรือ

มโนราห์ซ่ึงเคยเป็นเรือไมบ้รรทุกขา้วมาก่อน ชมทิวทศัน์และสถาปัตยกรรมท่ีวิจิตรงดงามท่ีสุดใน

กรุงเทพฯ 

  5.2.10 Elephant Bar 

 

 

 

 

รูปภาพที3่.25 แสดงภาพหอ้งอาหารElephant Bar 
แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

เป็นSport Bar ใหบ้ริการทางดา้นเคร่ืองด่ืม คอ็กเทล ไวน์ ฯลฯ และอาหารม้ือเบาโดย

สามารถเพลิดเพลินกับการดูถ่ายทอดสดกีฬาทั่วโลกได้จากห้องอาหารน้ีพร้อมโต๊ะพลูท่ีคอยไว้

ใหบ้ริการ 
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 5.2.11  ไดน่ิง บาย ดีไซน์ 

  

 

 

 

 

รูปภาพที3่.26 แสดงภาพไดน่ิง บาย ดีไซน ์

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

  บริการพิเศษม้ืออาหารโรแมนติกส าหรับสองท่านใตร่้มเงาตน้ไทรท่ีแผ่ก่ิงกา้นสาขา 

ปิกนิกภายใตแ้สงเทียนในสวนเมืองร้อนของรีสอร์ท 

5.3 ห้องประชุม 

   

 

 

 

รูปภาพที3่.27 แสดงภาพตวัอยา่งหอ้งประชุมโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพ รีสอร์ท 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

ห้องประชุมของโรงแรมมีจ านวนหลายห้องหลายแบบสามารถเลือกให้เหมาะสมกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างตรงใจสามารถจดัเตรียมบรรยากาศการประชุมไดอ้ย่างไร้ท่ีติ       

มีทีมงานดูแลอยา่งใกลชิ้ดรับรองคนไดสู้งสุดถึง 800 ท่าน 
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5.4 อนันตราสปา 

 

 

 

รูปภาพที3่.28 แสดงภาพตวัอยา่งอนนัตราสปา 

แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

ใหบ้ริการหอ้งทรีทเมนตส์วีทส่วนตวั 9 หอ้ง  อนนัตราสวีท2 หอ้งส าหรับคู่รักโดยมี

อ่างอาบน ้ าขนาดใหญ่, สวนส่วนตวั, ภายนอกมีฝักบวัแบบเรนชาวเวอร์หอ้งดีลกัซ์4 หอ้งส าหรับแขก

ท่ีมาใชบ้ริการท่านเดียวสามารถมองเห็นวิวสวนไดใ้หบ้ริการการนวดบ าบดัรักษาแผนไทยโบราณแบบ

องคร์วมและเทคนิคร่วมสมยัพร้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกดงัน้ี หอ้งอบไอน ้ า, ห้องสวีททรีทเมนต์ 2 

หอ้ง, หอ้งดีลกัซ์ทรีทเมนต ์6 หอ้ง,หอ้งทรีทเมนตเ์ด่ียว 1 หอ้ง 

5.5 ส่ิงอ านวยความสะดวกอืน่ๆ ของอนันตรา ริเวอร์ไซต์มีดังนี้

สระว่ายน ้ าขนาดใหญ่, ฟิตเนสและสนามเทนนิส, Streetwise Guru  และ Klong 

Guru, สมาร์ทโฟนท่ีสามารถโทรออกไปยงั 10 ประเทศฟรีอาทิเช่น เกาหลี จีน ญ่ีปุ่นฯลฯ, รถลีมูซีน 

รับส่งสนามบิน พี่เล้ียงเด็ก, ศูนยธุ์รกิจ, บริการจอดรถ, ร้านขายของท่ีระลึกจิมทอมสัน, คาซาร่าเลานจ,์ 

บริการซกัรีด, คลาสสอนท าอาหารไทย 

 

 

รูปภาพที3่.29  แสดงภาพส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม 
แหล่งทีม่า : https://bangkok-riverside.anantara.co.



28 
 

 

6. ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที3่.33 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษานางสาว สุวรรณา กณุรักษ ์

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 

ช่ือ – สกลุ :นางสาว สุวรรณา กณุรักษ ์

สถานที่ฝึกงาน :โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ รีสอร์ท 

ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงาน Trainee 

แผนก :ทรัพยากรบุคคล Human Resource 

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 14  พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 

ลกัษณะงานและหน้าทีท่ี่ปฏิบัติ :  

1. ดูแลเร่ืองเอกสารท่ีใชส้ าหรับการเขา้มาท างานวนัแรกของพนกังานใหม่ในโรงแรม 

2. จดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์เร่ืองกิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น Team Building , 

Team Member Engagement Survey (TMES) ,ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นตน้ 

3. ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัลอ็กเกอร์หญิง คอยเช็คว่ามีล็อกเกอร์ไหนมีสถานะอะไร หากมี

การไม่ใหค้วามรวมมือกจ็ะตอ้งติดป้ายเตือน 

4. ท าการ์ดวนัเกิดใหก้บัพนกังานในแต่ละสปัดาห์เพื่อส่งออกไปทางอีเมล ์

5. คอยช่วยสนบัสนุนพี่เล้ียงท่ีท างานในการออกไปท ากิจกรรมนอกสถานท่ี โดยจะมีหนา้ท่ี

รับผดิในแต่ละกิจกรรมแตกต่างกนัออกไป 

6. ติดต่อประสานงานกบัทางบุคคลท่ีสนใจจะเขา้มาท างานในโรงแรมแลว้ส่งเป็นขอ้มูล

ส่วนตวั (resume) ติดต่อเพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีก าลงัวา่งอยูแ่ลว้ถามความสนใจท่ี

จะเขา้มาสมัภาษณ์ 

7. คอยรับโทรศพัทใ์นออฟฟิตท่ีติดต่อเก่ียวกบัธุรกรรมต่างๆท่ีพอจะท าได ้
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8. เดินเอกสารท่ีจ าเป็นของพี่เล้ียงทั้งเอกสารท่ีตอ้งเซ็นและเอกสารท่ีเป็นจดหมายของ

พนกังานในโรงแรม 

9. ใน 1 เดือนในห้องอาหารแคนทีนจะมีเมนูพิเศษให้กับพนักงาน มีหน้าท่ีไปช่วยตัก

อาหารใส่จานไวเ้พื่อเป็นการดูแลใส่ใจพนกังานดว้ยกนั 

10. ช่วยงานถ่ายเอกสาร ส่งเอกสารเป็นไฟลแ์ลว้ส่งเขา้อีเมล 

11. จดัเกบ็ของในหอ้งท่ีไม่จ าเป็นและจ าเป็นตอ้งใชเ้รียงใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

12. ท าสแกนลายน้ิวมือใหก้บัพนกังานท่ีเขา้มาท างานใหม่เพื่อใชใ้นการเขา้งาน 

13. เขา้ระบบและสอนวิธีการท าแบบทดสอบภายในองคก์รใหก้บัพนกังานท่ีตอ้งเขา้มาท า 

14. ถ่ายรูปพนกังานท่ีท างานในโรงแรมเพื่อเกบ็ไวใ้ชง้าน 

15. ช่วยพี่เล้ียงเลือกซ้ือของท่ีจะตอ้งเอาไวใ้ชใ้นกิจกรรมต่างๆ 

ปัญหาทีพ่บ :  

1. ในช่วงแรกๆของการฝึกงานอาจจะมีภาวะกดดนับา้งกลวัว่าจะท างานออกมาไม่ดี หรือ

ยงัไม่มีหนา้ท่ีในการท างานท่ีชดัเจนจึงท าใหรู้้สึกไม่สบายในท่ีท างาน 

2. ในช่วงเวลาท่ีฝึกงานปรับตวักบัสภาพการจราจรและการนอนให้เป็นเวลาไม่ได ้จึงท า

ใหเ้กิดปัญหาเร่ืองของการมาสาย 

3. ในบางกิจกรรมท่ีตอ้งท าก็อาจจะมีเหตุการณ์เกิดข้ึนบา้งเช่น เหตุการณ์ฝนตก อุปกรณ์ท่ี

น ามาไม่พอ 

การแก้ปัญหา :  

1. พยายามปรังปรุงในการท างานคอยถามพี่เล้ียงว่ามีอะไรใหช่้วยไหม มีอะไรก็คุยปรึกษา

กบัพี่ๆเขาท าใหเ้กิดความสนิทใจและเป็นกนัเองในการท างาน 

2. ปรับเปล่ียนเวลานอนและท าอะไรใหรู้้จกัการเผือ่เวลาในการออกไปท างาน 

3. ปรึกษาแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ใหเ้ร็วและรอบคอบท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
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รูปภาพที3่.34 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาว อรวรรณ เครือตา 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า  

ช่ือ – สกลุ :นางสาว อรวรรณ เครือตา 

สถานที่ฝึกงาน : โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ รีสอร์ท 

ต าแหน่งงาน :  นกัศึกษาฝึกงาน Trainee 

แผนก : ทรัพยากรบุคคล Human Resource 

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 14  พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 

ลกัษณะงานและหน้าทีท่ี่ปฏิบัติ : 

1. มีหน้าท่ีในการจดัเก็บและคน้หาไฟล์เอกสารขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานท่ีอยู่ภายใน

องคก์รในการประกอบงานดา้นเอกสารเม่ือมีพนกังานมีติดต่อ 

2. มีหน้าท่ีการคอยเปล่ียนบอร์ดประชาสัมพนัธ์ท่ีมีติดประกาศขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 

3. มีหนา้ท่ีในการออกแบบโปสเตอร์และใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการจะใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ใน

แต่ละคร้ัง 

4. คอยช่วยเหลือพี่ๆในดา้นของเอกสาร ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ 

- การ copy ถ่ายเอกสาร 

- การจดัเรียงไฟลเ์อกสารใหก้บัพนกังานท่ีเขา้ท างานใหม่ 

- การจดัเกบ็ไฟลเ์อกสารของพนกัท่ีมีการลาออกในแต่ละเดือน 

  - การจดัเรียงสลิปเงินเดือนของพนกังานในแต่ละแผนกในทุกๆเดือน 

-การแยกเอกสารการเรียกเกบ็เงินของพนกังานในแต่ละแผนก 
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- การแยกเอกสาร Provident Fund และประกนัสงัคม ใหแ้ต่ละแผนก 

- การแยกบิลจากศาลประจ าจงัหวดัต่างๆและใส่ขอ้มูลตวัเลขใหต้รงกบับิล 

- การนบัจ านวนชัว่โมงในการท างานของพนกังานรายวนัในแต่ละแผนกเพื่อท า

การออกเงินค่าจา้ง 

- การแยกเอกสารใบประเมินประจ าต าบุคคลตามรายช่ือพนกังานทั้งหมด 

5. มีหนา้ท่ีในการคอยตอ้นรับและให้รายละเอียดในการเขา้มาติดต่อสอบถามเก่ียวกบัการ

รับสมคัรงานและการการสมคัรฝึกงานของนกัเรียนนกัศึกษา 

6. มีหนา้ท่ีในการท าป้ายช่ือใหพ้นกังานเขา้ใหม่และนกัศึกษาฝึกงาน และยงัรับซ่อมป้ายช่ือ

ท่ีมีการช ารุด อีกดว้ย 

7. มีหนา้ท่ีในการท าบตัรพนกังานใหก้บัพนกังานท่ีเขา้ใหม่ 

8. มีหนา้ท่ีในการถ่ายรูปติดบตัรพนกังาน และการถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆท่ีพนกังานมีการท า

กิจกรรมร่วมกนั 

9. การไดล้งมือปฏิบติังานในดา้นการจดัเตรียมอาหารให้กบัพนกังานในแคนทีนในแต่ละ

เดือนท่ีจะมีเมนูพิเศษ เช่น ไดล้งมือช่วยเป็นลูกมือในการลวกเวน้จดัเตรียมของในการท าก๋วยเต๋ียว  

10. การไปเลือกซ้ือของขวญัท่ีระลึกใหก้บัพนกังานแผนกท่ีก าหนดในแต่ละเดือน 

11. การท าการ์ดวนัเกิดใหก้บัพนกังานในแต่ละเดือน เพื่อใชส่้งอีเมลใ์หก้บัพนกังาน 

12. การรับโทรศพัทใ์นออฟฟิศเม่ือพี่ๆไม่อยู ่และรับเช็คสถานะของพนกังานท่ีมีการโทรมา

เช็คจากสถาบนัการเงินต่าง  

13. การร่วมท ากิจกรรมนอกสถานท่ี และจดัเตรียมงาน เตรียมอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 

14. ท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ประจ างานใหญ่ๆขององคก์รเพื่อให้พนกังานเขา้ใจถึงส่ิงท่ีจะ

ส่ือไดอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจโดยทัว่กนั 

15. การแพค็ของขวญัท่ีระลึกให้กบัพนกังานในแต่ละเดือนแต่ละแผนก โดยมีการใส่ค า

ขอบคุณในการตั้งใจท างานของพนกังานในแผนกนั้นๆโดยจะมีการวนท าในทุกๆเดือน 

16. การจดัเตรียมของเพื่อไปท ากิจกรรมจิตอาสาท่ีจะจดัข้ึนวนทุกๆแผนกในแต่ละเดือน 
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รูปภาพที3่.35 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาว อรวรา เยน็พนัธ์ุ 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า  

ช่ือ-นามสกลุ : นางสาว อรวรา เยน็พนัธ์ุ 

สถานที่ฝึกงาน :โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ รีสอร์ท 

ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 

แผนก : ทรัพยากรบุคคล Human Resource (Training) 

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 14  พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 

ลกัษณะงานและหน้าทีท่ี่ปฏิบัติ  

1. ดูแลนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมทุกคนเช่น การนัดสัมภาษณ์ การรับเขา้งาน ขณะ

นกัศึกษาปฏิบติังาน การจบฝึกงาน ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าว ลว้นมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งคือ ใบสมคัร ใบ

ตรวจสุขภาพ ใบกฎระหวา่งการปฏิบติังาน ใบรับรองการผา่นการฝึกงาน 

 2. จดัเตรียมความพร้อมของห้องจดัอบรมทุกห้อง เช่น โปรเจคเตอร์ เอกสารประกอบการ

จดัอบรมทุกวิชา ท าใบลงทะเบียนบุคคลท่ีเขา้อบรมทุกวิชา 

 3. ตดัต่อวิดีโอส่งใหก้บัทางMinor 

 4. ไปกิจกรรมนอกสถานท่ีเช่นงาน Minor Founder Day และ Outing ท่ีเมืองโบราณเพื่อ

สร้างความสมัพนัธ์ใหก้บัพนกังานในองคก์ร 

 5. เชิญวิทยากรจากสภากาชาติไทยมาอบรมหลกัสูตรพี่เล้ียงเด็กให้กบัพนกังานในโรงแรม

รวมถึงช่วยจดัการเร่ืองเบิกจ่ายเงินใหก้บัวิทยากรรวมทั้งเป็นวิทยากรเอง 

6.เบิกส่งของท่ีตอ้งใช้ในออฟฟิศเช่น กระดาษ หมึกเคร่ืองปร้ิน น ้ า ทิชชู่ เพื่อให้พร้อม

ส าหรับการท างานอยูเ่สมอ 
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7. ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่3.36 แสดงภาพพนกังานท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  

ที่มา : ขอ้มูลภายในโรงแรมแผนกฝ่ายบุคคล(2561) 

ช่ือ-นามสกลุ : นางสาว ชนดัดา อ่ิมมณี 

แผนก :ทรัพยากรบุคคล 

ต าแหน่ง :Assistant HR Manager 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่3.37 แสดงภาพพนกังานท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  

ที่มา : ขอ้มูลภายในโรงแรมแผนกฝ่ายบุคคล(2561) 

ช่ือ-นามสกลุ :นางสาว ขตัติยา บุตรอุดม 

แผนก : ทรัพยากรบุคคล 

ต าแหน่ง : Training manager 



 
 

 

บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 

ในการจดัท าโครงงาน  เร่ืองผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสับปะรดของนกัศึกษาคณะ 
ศิลปศาสตร์  สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลยัสยาม ไดเ้ลง็เห็นถึงประโยชน์ของเปลือกสับปะรดท่ีเหลือ
ใชจ้ากหอ้งอาหารพนกังานจึงไดมี้การเร่ิมตน้ศึกษาถึงกระบวนการและขั้นตอนในการท าน ้ ายาลา้งจาน
จากเปลือกสับปะรดเพื่อท่ีจะน าไปสร้างให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาด ลา้งคราบ
สกปรกท่ีเกิดจากอาหาร คราบมนัต่างๆ และสามารถน าเปลือกสับปะรดท่ีเหลือใชม้าแปรรูปให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ผูจ้ดัท าโครงการด าเนินงานตามล าดบัดงัน้ี 

4.1 วสัดุ /อุปกรณ์  
4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

4.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

4.1 วสัดุ และอุปกรณ์  

4.1.1 วตัถุดิบในการท าน ้ าหมกัชีวภาพท่ีไดจ้ากเปลือกสบัปะรด 

1. เปลือกสับปะรดท่ีเหลือใชจ้ากหอ้งอาหารพนกังาน 3 กิโลกรัม 

2. น ้ าตาลทรายแดง  1 กิโลกรัม 

3. น ้ าสะอาดไม่มีคลอรีน (น ้ าประปาพกัไว ้1 คืน ก่อนน ามาใช)้  6.5 ลิตร 

4.1.2 วตัถุดิบในการท าน า้ยาล้างจาน 

1. สีเหลืองเลม่อน ผสมอาหาร (LEMON YELLOWK.129@2GM ) 

2. เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3 กรัม 

3. หวัน ้าหอมกล่ิน : กล่ินมะนาว (CITRUS FRAGS .TC 15221 @ (25GM) @1BT) 

4. ผงฟอง (HH SOD.LAURYL SULFATE) (GRANULE) (100GM)@1BG  2 ถุง  

5. เกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด ์(SOD.CHLORIDE@ 0.05 KG) 

mailto:K.129@2GM
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6. สารขจดัคราบ   (NEOPELEX F50 @1KG)   

7. หวัเช้ือแชมพ ู  (EMAL 270 TH @1KG)  

8. น ้ าสะอาดไม่มีคลอรีน (น ้ าประปาพกัไว ้1 คืน ก่อนน ามาใช)้  5 ลิตร 

9. น ้ าตม้สุก  1.5  ลิตร 

10. น ้ าหมกัชีวภาพจากเปลือกสบัปะรด (ท่ีท าการหมกัท้ิงไว ้30  วนั /1 เดือน ) 

          4.1.3. วสัดุทีใ่ช้ในการท า 

   1. ถงัน ้ า 

2.ไมพ้าย 

3. ขวดบรรจุภณัฑ ์

4. อ่างผสม  

5. ท่ีกรอง พลาสติก 

4.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

4.2.1 ประชากรการวิจัย 

พนกังานภายในโรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ทจ านวนทั้งหมด 30 คน 

4.2.2 กลุ่มตัวอย่างการวจัิย 

พนกังานภายในโรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ทจ านวนทั้งหมด 30 คน 
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4.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.3.1 ขั้นตอนและวิธีการท าน า้หมักชีวภาพจากเปลอืกสับปะรด 

1. เตรียมวตัถุดิบท่ีตอ้งใชใ้นการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากเปลือกสบัปะรด 

รูปภาพที ่4.1 ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 

2. ใหน้ า เปลือกสับปะรด หัน่หรือสบัเป็นช้ินเลก็ๆ แลว้ใส่ลงในถงัหมกั   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.2 ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 
ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 
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3. แลว้จึงเติมน ้าตาลทรายแดงลงไป และเติมน ้าลงไปใหท่้วมเปลือกสบัปะรดแลว้จึง 

ปิดฝาถงัใหส้นิท  

 

 

 

 

 

         รูปภาพที ่4.3 ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 

4. ตั้งไวใ้นท่ีร่มโดยไม่โดนแดด นาน 30 วนัหรือ 1 เดือน  แลว้จึงน ามาใชไ้ด ้หรือถา้

ตอ้งการใหน้ ้ าหมกัมีความเขม้ขน้มากข้ึนควรท้ิงไวป้ระมาณ 3 เดือน 

รูปภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 
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4.3.2 ขั้นตอนและวิธีการท าน า้ยาล้างจานจากเปลอืกสับปะรด 

1. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการท านา้ยาลา้งจานจากเปลือกสับปะรด 

 
รูปภาพที่ 4.5 ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 

2. กรองน ้าหมกัชีวภาพท่ีไดห้มกัไว ้เพื่อแยกใหต้ะกอนท่ีนอนกน้ออกแลว้จึงน าใส่

ภาชนะท่ีไดเ้ตรียมไว ้

 
 รูปภาพที่ 4.6 ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 
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3. น าน ้ าตม้สุกท่ีไดเ้ตรียมไวม้าผสมกบัสารท่ีใชก้ารท าน ้ายาลา้งจานทีละชนิดแลว้ท า

การคนใหก้ลายเป็นเน้ือเดียวกนั พกัไวส้กัครู่ 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.7 ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 

4. น าน ้ าหมกัชีวภาพท่ีไดก้รองตะกอนออกหลงัจากนั้นใหค้นไปเร่ือยๆแลว้ค่อยๆเทผง

ฟองใส่ลงไปมาท าการผสมใส่ลงไปในถงัท่ีมีน ้ าสะอาดแลว้จึงคนใหม้นัเขา้กนัแลว้คนใหท้ัว่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      รูปภาพที ่4.8 ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 
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5. ใส่ส่วนผสมทั้งหมดท่ีไดท้  าการผสมไวแ้ลว้ใส่ลงไปในถงัน ้า ตามดว้ยใส่สีผสม

อาหารและกล่ินมะนาวท่ีละลายน ้าแลว้ค่อยๆเทค่อยๆคนจนมนัเขา้ท่ี 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.9 ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 

6. ปิดฝาพกัไว ้1 คืนเพื่อใหฟ้องท่ีมี ค่อยๆหายไป จากนั้น น ามาใส่บรรจุภณัฑเ์ป็นอนั

เสร็จเรียบร้อย 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.10 ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 
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4.4 การค านวณตน้ทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตารางที4่.1 แสดงตารางการค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจาน 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.11 แสดงภาพผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด ขนาด 650 มิลลิลิตร 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท า 

 

วตัถุดิบ ราคาวตัถุดิบ/บาท 
1.เปลือกสัปปะรด 3 กิโลกรัม 0 
2.น ้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 25 
3.น ้ากรอง 6.5 ลิตร 11 
4.เกลือ 3 กรัม 10 
5.ชุดท าน ายาลา้งจาน(ผงฟอง,น ้าหอม,สารขจดัคราบ,หวั
เช้ือแชมพ,ูสีเหลืองเลม่อน) 

250 

6.ขวดบรรจุภณัฑข์นาด 650 มิลลิลิตร 30  ขวด  600 
7.โลโกผ้ลิตภณัฑ ์ 30 

รวม 926 
ราคาเฉลีย่ต่อขวด 31บาท/650 มิลลิลิตร 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาโครงงานน ้ ายาล้างจานจากเปลือกสับปะรด ประกอบด้วย

พนกังานภายในหอ้งอาหารของพนกังานโรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท จ านวนผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 30 คนคณะผูจ้ดัท าไดน้ าขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามของพนกังานจ านวน 30

ชุด 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี4.1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 10 33 
หญิง 20 67 
รวม 30 100 

ตารางที4่.2 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรเพศ 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงขอ้มูลจ าแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย 

จ านวน10 คน คิดเป็นร้อยละ33เป็นเพศหญิง จ านวน20คน คิดเป็นร้อยละ67 โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที4่.1 แสดงอตัราร้อยละของเพศ 

33% 

67% 

เพศ 

ชาย 

หญิง 
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ตารางท่ี4.2 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรอาย ุ

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
28 – 37 ปี 17 57 
18 – 27 ปี 13 43 
รวม 30 100 

ตารางที่ 4.3 จ  านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรอาย ุ

จากตารางท่ี 4.2   แสดงขอ้มูลจ าแนกตามช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีช่วง
อาย ุ28 – 37 ปีจ านวน17คน คิดเป็นร้อยละ 57และช่วงอาย ุ  18 – 27 ปี จ านวน13คน คิดเป็นร้อยละ43 
โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง28 – 37 ปีมีจ านวนมากกว่าช่วงอาย ุ 
18 – 27 ปี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท4ี.2 แสดงอตัราร้อยละของช่วงอาย ุ

 

 

57% 

43% 

อายุ 

28-27 ปี 

18-27 ปี 
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ตารางท่ี4.3  จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปร

สถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
โสด 11 37 
สมรส 19 63 
รวม 10 100 

ตารางที่ 4.4  จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรสถานภาพ 

จากตารางท่ี 4.3   แสดงขอ้มูลจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี

สถานภาพโสดจ านวน11 คน คิดเป็นร้อยละ37และสถานภาพสมรส  จ านวน 19คน คิดเป็นร้อยละ63

โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดนอ้ยกวา่สถานภาพสมรส   

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที4่.3 แสดงอตัราร้อยละของสถานภาพ 

 

 

 

 

37% 

63% 

สถานภาพ 

โสด 

สมรส 
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ตารางท่ี 4.4จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรระดบั

การศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 2 7 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) 3 10 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 10 33 

ระดบัปริญญาตรี 12 40 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 3 10 

รวม 30 100 
ตารางที่ 4.5  จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.4   แสดงขอ้มูลจ าแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน2คน คิดเป็นร้อยละ7  ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัร
วิชาชีพ(ปวช.)จ านวน3คน คิดเป็นร้อยละ10 ,ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
จ านวน 10คน คิดเป็นร้อยละ33 , ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน12 คน คิดเป็นร้อยละ 40, 
ระดบัการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน3คน คิดเป็นร้อยละ 10โดยสรุปกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีล าดบัรองลงมาคือการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.),ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.),สูงกว่าระดบัปริญญาตรีและล าดบัท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที4่.4 แสดงอตัราร้อยละของระดบัการศึกษา 

7% 
10% 

33% 40% 

10% 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง
(ปวส.) 
ระดบัปริญญาตรี 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 4.5  จ  านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรแผนกงาน 

ตารางที4่.6 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรแผนกงาน 

จากตารางท่ี 4.5แสดงขอ้มูลจ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

แผนกทรัพยากรบุคคลจ านวน8คน คิดเป็นร้อยละ27 ,แผนกครัวจ านวน12คน คิดเป็นร้อยละ40 ,แผนก

อาหารและเคร่ืองด่ืมจ านวน10 คน คิดเป็นร้อยละ33โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นพนกังานแผนกครัวมีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม และล าดบัสุดทา้ยคือ 

แผนกทรัพยากรบุคคลมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที4่.5 แสดงอตัราร้อยละของแผนกท่ีปฏิบติังาน 

 

แผนกท่ีปฏิบติังาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
แผนกทรัพยากรบุคคล 8 27 

แผนกครัว 12 40 
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 10 33 

รวม 30 100 

27% 

40% 

33% 

แผนกที่ปฏบิัตงิาน 

แผนกทรัพยากรบุคคล 

แผนกครัว 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานงานโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ทที่ตอบ

แบบสอบถามได้พบว่า 

 1. เพศ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 67

และเพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

 2. อาย ุพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอาย ุ28 – 37 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็น

ร้อยละ 57 และช่วงอายุ  18 – 27 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43 โดยสรุปกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 28 – 37 ปี มีจ านวนมากกวา่ช่วงอาย ุ 18 – 27 ปี 

 3. สถานภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสจ านวน 19 คน คิด

เป็นร้อยละ 63 และสถานภาพโสดจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37 โดยสรุปกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสถานภาพสมรสมากกวา่โสด 

 4. ระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จ านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 10ระดบัสูงกว่า

ปริญญาตรี  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7  

โดยสรุปกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)ระดบัสูงกว่าปริญญาตรีและ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตามล าดบั 

 5. แผนกท่ีปฏิบติังานพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นแผนกครัว จ านวน 12  คนคิด

เป็นร้อยละ 40แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 10   คน คิดเป็นร้อยละ 33แผนกทรัพยากรบุคคล 

จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 27โดยสรุปกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแผนกครัว 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม แผนกทรัพยากรบุคคลตามล าดบั 
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ตอนที2่  แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลติภัณฑ์น า้ยาล้างจานจากเปลอืก

สับปะรด 

ตารางแสดงค่าเฉล่ีย ( ̅)และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
น ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 1.00 – 1.49  หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 1.50 – 2.49  หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 2.50 – 3.49  หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 3.50 – 4.49  หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 4.50 – 5.00  หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ที่มา : http://www.thaiall.com/blog/burin/1165/ 

หัวข้อความคดิเห็น 
N=30 

 ̅ S.D ระดับความพงึพอใจ 
ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑท่ี์บรรจุน ้ายาลา้งจาน 4.46 0.681 มาก 
ประสิทธิภาพท่ีไดข้องน ้ายาลา้งจานจากเปลือก
สบัปะรด 

4.60 0.498 มากท่ีสุด 

สามารถลดจ านวนขยะมูลฝอยท่ีมีภายในส่วนของ
หอ้งอาหารพนกังานได ้

4.47 0.629 มาก 

ท าใหส้ภาพแวดลอ้มของโรงแรมดีข้ึน 4.50 0.509 มากท่ีสุด 
สามารถน าน ้ ายาลา้งจานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได้
ชีวิตประจ าวนั 

4.56 0.626 มากท่ีสุด 

ท าใหเ้กิดผลประโยชน์กบัส่วนรวม 4.00 0.830 มาก 
เป็นการน าเอาวสัดุเหลือใชม้าแปรรูปใหเ้กิดเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึน 

4.73 0.450 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.48 0.603 มาก 

ตารางที่ 4.7 จ  านวนและร้อยละความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
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จากตารางท่ี4.6 พบว่าระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้ง

จานจากเปลือกสับปะรดโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.48 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.603 ซ่ึงอยูใ่น

ความพึงพอใจระดบัมาก โดยแบ่งตามหวัขอ้ความคิดเห็นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ดา้นประสิทธิภาพท่ีไดข้องน ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสับปะรดท าให้สภาพแวดลอ้มของโรงแรมดีข้ึน

สามารถน าน ้ ายาลา้งจานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดชี้วิตประจ าวนัและเป็นการน าเอาวสัดุเหลือใชม้าแปร

รูปให้เกิดเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑท่ี์บรรจุน ้ ายาลา้ง

จานสามารถลดจ านวนขยะมูลฝอยท่ีมีภายในส่วนของหอ้งอาหารพนกังานไดท้ าใหเ้กิดผลประโยชน์กบั

ส่วนรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

 

 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงการน ้ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

 โครงงานน ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสับปะรดนั้นท าออกมาไดถื้อว่าประสบความส าเร็จเป็น

อย่างดี เพราะสามารถน ามาใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถช่วยลดขยะมูลฝอยภายใน

องคก์รไดอี้กดว้ยและถือว่าเป็นการน าเอาวตัถุดิบท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ภายในโรงแรมมาต่อยอดให้

เกิดประโยชน์ต่อได ้ซ่ึงผูท่ี้น าไปใช้ต่อนั้นก็ถือว่าชอบในตวัของผลิตภณัฑ์เป็นอย่างมากเพราะ

สามารถท าความสะอาดช าระล้างได้ดีและถือว่าช่วยในเร่ืองของการน าเอาวตัถุดิบท่ีไม่ได้ใช้

ประโยชน์มารีไซเคิลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าแบบสอบถามให้กับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน     

30 คน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 67และเพศ

ชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ28 – 37 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นละ 57 และ

ช่วงอาย ุ 18 – 27 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 19 คนคิด

เป็นร้อยละ 63 และสถานภาพโสดจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 10 สูงกว่า

ปริญญาตรีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

7 จ านวนน้อยท่ีสุด แผนกท่ีปฏิบติังานส่วนใหญ่เป็นแผนกครัวจ านวน 12  คนคิดเป็นร้อยละ 40 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 10   คน คิดเป็นร้อยละ 33 และแผนกทรัพยากรบุคคล จ านวน 8  

คน คิดเป็นร้อยละ 27  จ านวนนอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสับปะรดพบว่ามีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.48 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

อยูท่ี่ 0.603 ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดบัมาก  

 นอกจากนั้นทางผูจ้ดัท าไดมี้การขอสัมภาษณ์กบัพนกังานดว้ยค าถามว่า “พนกังานมีความ

คิดเห็นอยา่งไรต่อผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสับปะรด” ซ่ึงไดค้  าตอบว่าตอบ ผลิตภณัฑน้ี์มี
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ประโยชน์ต่อโรงแรมเป็นอยา่งมากเน่ืองจากทางโรงแรมก าลงัหาวิธีการจดัการกบัขยะมูลฝอยและ

นอ้งนกัศึกษาก็สามารถช่วยคิดคน้หาวิธีในการแปรรูปขยะเหล่านั้นให้เกิดเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถ

ใชไ้ดจ้ริง น ้ ายาลา้งมีประสิทธิภาพในการลา้งท าความสะอาดคราบมนัและขจดักล่ินคาวท่ีเกิดจาก

เศษอาหารไดเ้ป็นอย่างดี มีการใส่บรรจุภณัฑ์ท่ีใชง้านไดง่้าย โดยรวมโครงงานช้ินน้ีสามารถช่วย

แกไ้ขปัญหาทางดา้นขยะและสภาพแวดลอ้มภายในโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.1.1 ปัญหาท่ีพบในการท าโครงการน ้ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

  จากการทดลองท าน ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสับปะรดนั้นในการผสมส่วนประกอบ

ของน ้ ายาในแต่ละชนิดนั้นจ าเป็นตอ้งคาดคะเนและตวงไห้ถูกตอ้งตรงตามมาตราวดัท่ีสูตรระบุไว้

ไม่เช่นนั้ นจะท าให้เกิดปัญหาเร่ืองของตัวน ้ ายาล้างจานจากเปลือกสับปะรดนั้ นเหลวเป็นน ้ า

จนเกินไปและไม่มีความจบัตวัเป็นน ้ ายา อีกทั้งยงัพบกบัปัญหาในเร่ืองของบรรจุภณัฑท่ี์ไม่มีความ

น่าเช่ือถือในผลิตภณัฑเ์พราะไม่มีการระบุขอ้มูลของตวัผลิตภณัฑ ์การเกบ็รักษา การใชง้านท่ีชดัเจน 

5.1.2 การแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะ 

น ้ายาลา้งจานจากเปลือกสัปปะรดจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นในเร่ืองแรกคือส่วนผสม

ท่ีใส่ไปนั้นออกมาแลว้ท าให้ตวัน ้ ายาเกิดความเหลวทางผูจ้ดัท าจึงไดอ้อกความคิดเห็นโดยอา้งอิง

จากการหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการแก้ไข ได้ขอ้สรุปว่าจะตอ้งเติมเกลือลงไปในการผสมคร้ังน้ีอีก

เพราะดว้ยปริมาณท่ีใชท้  าน ้ ายากบัปริมาณของเกลือไม่พอดีกนัแต่ท่ีเติมไปนั้นจะไม่ส่งผลกบัตวั

น ้ ายาลา้งจานเพราะเกลือท่ีใส่ลงไปนั้นเพื่อเพิ่มความหนืดให้กบัน ้ ายาลา้งจานเท่านั้นและปัญหาท่ี

พบอีกขอ้นั้นทางคณะผูจ้ดัท าไดข้อ้เสนอน้ีข้ึนมาจากพี่เล้ียงท่ีปรึกษาในโรงแรมใหท้ าเป็นสต๊ิกเกอร์

แปะในส่วนของผลิตภณัฑโ์ดยใหค้  าแนะน าวา่ใหท้ าเป็นโลโกท่ี้จะสามารถดึงดูดความสนใจไดแ้ละ

ให้ลงขอ้มูลรายละเอียดให้ครบทั้งวิธีการใช ้ส่วนผสมและขอ้ควรระวงั เพื่อถือเป็นการเพิ่มมูลค่า

ของผลิตภณัฑอี์กดว้ย 

5.2 สรุปผลการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

 ในการปฏิบติังานสหกิจนั้นงานหลกัท่ีแผนกทรัพยากรบุคคลจะประกอบไปดว้ยเร่ืองการ

รับสมคัรงาน/ฝึกงาน อบรมพนกังาน ดูแลเร่ืองสวสัดิการต่างๆให้กบัพนักงาน ดูแลงานเร่ืองของ

เอกสารต่างๆ ลอ็กเกอร์โดยส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของความรับผิดชอบ งานกิจกรรมท่ีท าในองคก์ร 
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แผนกทรัพยากรบุคคลอาจจะตอ้งท าหน้าท่ีหลายๆอย่างเพื่อท าให้องค์กรเกิดความเช่ือมัน่ทั้งใน

สายตาของแขกและเพื่อนพนักงานอีกดว้ย ดงันั้นงานต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมายถือเป็นงานส าคญั

เพราะโดยส่วนมากแลว้ในส่วนงานน้ีถือไดว้่าส าคญัมากๆต่อองคก์รเพราะถา้หากการท างานของ

แผนกทรัพยากรบุคคลนั้นดอ้ยก็อาจจะเกิดความไม่เขา้ใจระหว่างพนักงานกนัเองเพราะในการ

ท างานหากเราไดอ้งคก์รท่ีมีความน่าเช่ือมัน่ให้กบัตวัเราเองนั้นจะท าให้การท างานท่ีรับผิดชอบอยู่

นั้นประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเราเช่ือวา่หากเพื่อนร่วมงานดีงานท่ีท าออกมานั้นจะมี

แต่ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัโดยจะส่งผลออกมาไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 

5.2.1 ปัญหาท่ีพบระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจ 

  ในช่วงเร่ิมตน้เขา้ไปปฏิบติังานสหกิจนั้น อาจจะพบปัญหาท่ีคลา้ยกนัก็คือการ

ปรับตวั แน่นอนว่าในการเร่ิมตน้กบัอะไรใหม่ๆเรามกัจะเกิดความกลวักบัส่ิงท่ีแปลกใหม่จนท าให้

ไม่กลา้ท่ีจะท าหรือไม่รู้ว่าตนเองตอ้งท าอะไร โดยช่วงแรกนั้นมกัจะเกิดความกลวัต่อส่ิงท่ียงัไม่เคย

เจอจึงอาจจะท าใหไ้ม่กลา้ท่ีจะแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นมากนกั  

5.2.2 การแกไ้ขและค าเสนอแนะ 

ในการแก้ไขการปรับตวันั้นจะตอ้งเร่ิมจากตนเองคือตอ้งเปิดรับส่ิงใหม่ๆและ

เปล่ียนทศันคติในการท างานใหม่ ตอ้งมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้และพร้อมท่ีจะศึกษาลกัษณะของ

งานท่ีท า คอยเรียนรู้จากส่ิงท่ีอยู่รอบตวั คอยสังเกตติดตามลกัษณะงาน พยายามเพิ่มพูนความรู้ให้

ตนเองอยูเ่สมอ 
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นางสาว อรวรรณ เครือตา 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อน ้ายาลา้งจานจากเปลือกสปัปะรด 

ตอนที ่1 ขอ้มูทัว่ไป 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

1.เพศ 

   1.ชาย    2.หญิง 

2.อาย ุ

  1. มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี    2. มีอาย ุ18 – 27 ปี    

 3. มีอาย ุ28 – 37 ปี    4. มีอาย ุ38 – 47 ปี     

 5. มีอายมุากกวา่ 47 ปีข้ึนไป 

3.สถานภาพ 

  1.โสด     2.สมรส    

 3.หมา้ย/หยา่ร้าง 

4.ระดบัการศึกษา 

 1.มธัยมศึกษาตอนปลาย  2.ประกาศนียบตัริชาชีพ(ปวช.) 

 3.ประกาศนียบตัริชาชีพชั้นสู.(ปวส.) 4.ระดบัปริญญาตรี 

 5.สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

5.แผนกท่ีปฏิบติังาน 

 1.แผนกทรัพยากรบุคคล  2.แผนกครัว 

 3.แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  4.แผนกแม่บา้น 

 5.แผนกตอ้นรับ   6.แผนกช่าง 

 7.แผนกการขาย/การตลาด 
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ตอนที2่ แบบสอบถามความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อน ้ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

ค าช้ีแจง กรุณาประเมินระดบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อน ้ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 

 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ห้อข้อความคดิเห็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑท่ี์บรรจุน ้ายาลา้งจาน      
2.ประสิทธิภาพท่ีไดข้องน ้ายาลา้งจานจากเปลือกสปัปะรด      
3.สามารถลดจ านวนขยะมูลฝอยท่ีมีภายในส่วนของหอ้งอาหาร
พนกังานได ้

     

4.ท าใหส้ภาพแวดลอ้มของโรงแรมดีข้ึน      
5.สามารถน าน ้ ายาลา้งจานไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

     

6.ท าใหเ้กิดผลประโยชน์กบัส่วนรวม      
7.เป็นการน าเอาวสัดุเหลือใชม้าแปรรูปใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑ์
ใหม่ข้ึน 

     

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

……………………...................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
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แบบสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

โครงงาน “ผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรดมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการณ์

อยา่งไร” 

ตอบ ผลิตภณัฑ์น้ีมีประโยชน์ต่อโรงแรมเป็นอย่างมากเน่ืองจากทางโรงแรมก าลงัหาวิธีการ

จดัการกบัขยะมูลฝอยและน้องนักศึกษาก็สามารถช่วยคิดคน้หาวิธีในการแปรรูปขยะเหล่านั้นให้เกิด

เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชไ้ดจ้ริง น ้ ายาลา้งจานมีประสิทธิภาพในการลา้งท าความสะอาดคราบมนัและ

ขจดักล่ินคาวท่ีเกิดจากเศษอาหารไดเ้ป็นอยา่งดี มีการใส่บรรจุภณัฑท่ี์ใชง้านไดง่้าย โดยรวมโครงงาน

ช้ินน้ีสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาทางดา้นขยะและสภาพแวดลอ้มภายในโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

นางสาว ขัตตยิา บุตรอุดม 

Training Manager 
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ผลติภัณฑ์น า้ยาล้างจานจากเปลอืกสับปะรด 

Dishwashing liquid from pineapple skin 

อาจารย์ พมิพ์พชิชา เลศิสกลุผาสุข 

นางสาว สุวรรณา   กณุรักษ์, นางสาว อรวรรณ  เครือตา, 

นางสาว อรวรา  เยน็พนัธ์ุ 

ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ 

38 ถนน เพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : Ornvara.yen@siam.edu 

บทคัดย่อ 

โครงงาน เร่ือง ผลิตภัณฑ์น ้ ายาล้าง

จานจากเปลือกสับปะรด น้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษา

คน้ควา้เก่ียวกบัคุณสมบติัของเปลือกสับปะรด

ท่ีใชใ้นการช าระลา้งคราบสกปรก ความมนัจาก

อาหาร และความสามารถในการดบักล่ินคาวท่ี

ติดจานได ้โดยการเลือกน าเอาเปลือกสับปะรด

ท่ีเหลือใช้จากห้องอาหารภายในโรงแรมของ

พนกังานมารีไซเคิลซ่ึงถือไดว้่าเป็นการช่วยลด

ป ริมาณของขยะและวัต ถุ ดิบ ท่ี ไ ม่ ได้ใช้

ประโยชน์เป็นจ านวนมากจากแผนกครัวภายใน

โรงแรมทั้งยงัสามารถช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มได้

อีกดว้ย  

ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้ลง็เห็นถึง

ประโยชน์ของการน า เอาเศษวัตถุดิบจาก

ธรรมชาติท่ีไม่ได้ใช้แล้วภายในโรงแรมมารี

ไซเคิลใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑใ์หม่และยงัสามารถ

น ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนัโดย

มีกระบวนการและขั้นตอนในการศึกษาวิธีการ

ด าเนินงานและวิธีการท าน ้ ายาล้างจานจาก

เปลือกสับปะรดอย่างละเ อียด และมีการ

ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ว่ามีมาก

น้อยเพียงใด โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน

ภายในโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รี

สอร์ท เป็นจ านวน 30 คน ซ่ึงในจ านวนของ

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของพนกังาน

ท่ีในแผนกครัว ซ่ึงเป็นแผนกท่ีมีความจ าเป็นใน

การใชง้านจริงของผลิตภณัฑท่ี์ทางคณะผูจ้ดัท า

ได้ท าข้ึน โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจต่อผลิตภัณฑ์น ้ ายาล้างจานจากเปลือก

สั บ ป ะ ร ด โ ด ย มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย อ ยู่ ท่ี  4.48
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วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบติัของเปลือก
สัปปะรดในการช าระส่ิงสกปรก คราบมนั และ
ดบักล่ินคาว 

2.2 เพื่อลดปริมาณวตัถุดิบท่ีไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์(เปลือกสับปะรด)จากแผนกครัว
ต่างๆ 
 2.3 เพื่อน าเอาวตัถุดิบท่ีไม่ได้ใช้
ประโยชน์มารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ 
 2.4 เพื่อศึกษาวิธีการท าน ้ ายาลา้งจาน
จากเปลือกสับปะรด 

ขอบเขตของโครงการ 

3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา เพื่อศึกษา
น ้ ายาลา้งจานจากธรรมชาติโดยไดจ้ากเปลือก
สับปะรด 

3 . 2  ขอบ เ ขตด้ าน เ ว ล า  วัน ท่ี  14 
พฤษภาคม ถึงวนัท่ี  31 สิงหาคม 2561 

3 . 3  ขอบ เขตด้ านประช ากร  คื อ 
พนกังานภายในโรงแรมจ านวน 30 คน 
4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  4.1 ได้รับความรู้ความเขา้ใจในการน า
เปลือกสับปะรดไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็น
น ้ายาลา้งจาน 

 4.2 ทางโรงแรมสามารถลดปริมาณ
วตัถุดิบท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์(เปลือกสับปะรด)
จากแผนกครัว 

 4.3 สามารถน าเอาผลิตภณัฑ์ท่ีไดไ้ปใช้
ประโยชน์ภายในโรงแรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนและวิธีการท าน ้ าหมกัชีวภาพ
จากเปลือกสับปะรด 

1.เตรียมวตัถุดิบท่ีตอ้งใชใ้นการท าน ้ า
หมกัชีวภาพจากเปลือกสับปะรด 

2. ให้น า เปลือกสับปะรด หั่นหรือสับ
เป็นช้ินเลก็ๆ แลว้ใส่ลงในถงัหมกั 

3. แลว้จึงเติมน ้าตาลทรายแดงลงไป 

และเติมน ้าลงไปใหท่้วมเปลือกสบัปะรดแลว้

จึง ปิดฝาถงัใหส้นิท  

4.ตั้งไวใ้นท่ีร่มโดยไม่โดนแดด นาน 
30 วนัหรือ 1 เดือน  แลว้จึงน ามาใชไ้ด ้หรือถา้
ตอ้งการให้น ้ าหมกัมีความเขม้ขน้มากข้ึนควร
ท้ิงไวป้ระมาณ 3 เดือน 

ขั้นตอนและวิธีการท าน ้ ายาล้างจาน
จากเปลือกสับปะรด 

1. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการ
ท านา้ยาลา้งจานจากเปลือกสบัปะรด 

2. กรองน ้ าหมกัชีวภาพท่ีไดห้มกัไว ้
เพื่อแยกให้ตะกอนท่ีนอนกน้ออกแลว้จึงน าใส่
ภาชนะท่ีไดเ้ตรียมไว ้

3. น าน ้ าตม้สุกท่ีไดเ้ตรียมไวม้าผสม
กบัสารท่ีใชก้ารท าน ้ ายาลา้งจานทีละชนิดแลว้
ท าการคนใหก้ลายเป็นเน้ือเดียวกนัพกัไวส้กัครู่ 

4. น าน ้ าหมกัชีวภาพท่ีไดก้รองตะกอน
ออกหลงัจากนั้นให้คนไปเร่ือยๆแลว้ค่อยๆเท
ผงฟองใส่ลงไปมาท าการผสมใส่ลงไปในถงัท่ี
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มีน ้ าสะอาดแลว้จึงคนให้มนัเขา้กนัแลว้คนให้
ทัว่ 

5. ใส่ส่วนผสมทั้งหมดท่ีไดท้  าการ
ผสมไวแ้ลว้ใส่ลงไปในถงัน ้า ตามดว้ยใส่สีผสม
อาหารและกล่ินมะนาวท่ีละลายน ้ าแลว้ค่อยๆเท
ค่อยๆคนจนมนัเขา้ท่ี 

6. ปิดฝาพกัไว ้1 คืนเพื่อใหฟ้องท่ีมีมนั
คอยๆหายไป จากนั้น น ามาใส่บรรจุภณัฑเ์ป็น
อนัเสร็จเรียบร้อย 

การค านวณต้นทุนการผลติ 

 

สรุปราคาตน้ทุนเฉล่ียของผลิตภัณฑ์
น ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสัปปะรดต่อขวดอยู่ท่ี 
31 บาท ต่อ 650 มิลลิลิตร 

สรุปผลโครงการน า้ยาล้างจานจากเปลอืก

สับปะรด 

 โครงงานน ้ ายาล้างจานจากเปลือก

สับปะรดนั้ นท าออกมาได้ ถือว่ าประสบ

ความส าเร็จเป็นอย่างดี เพราะสามารถน ามาใช้

งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถช่วย

ลดขยะมูลฝอยภายในองคก์รไดอี้กดว้ยและถือ

ว่าเป็นการน าเอาวตัถุดิบท่ีไม่ไดใ้ช้ประโยชน์

ภายในโรงแรมมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อ

ได ้ซ่ึงผูท่ี้น าไปใชต่้อนั้นก็ถือว่าชอบในตวัของ

ผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งมากเพราะสามารถท าความ

สะอาดช าระลา้งไดดี้และถือว่าช่วยในเร่ืองของ

การน าเอาวัตถุดิบท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์มารี

ไซเคิลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีผูจ้ดัท าได้

จดัท าแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน     

30 คน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงจ านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 67และ

เพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ ส่วน

ใหญ่มีช่วงอาย ุ28 – 37 ปี จ านวน 17 คน คิด

เป็นละ 57 และช่วงอาย ุ 18 – 27 ปี จ านวน 13 

คน คิดเป็นร้อยละ 43 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรส จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 63 และ

สถานภาพโสดจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

37 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จ านวน 10 
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คน คิดเป็นร้อยละ 33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

(ปวช.)จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 10 สูงกว่า

ปริญญาตรีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และ

มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7 จ านวนน้อยท่ีสุด แผนกท่ีปฏิบติังาน

ส่วนใหญ่เป็นแผนกครัวจ านวน 12  คนคิดเป็น

ร้อยละ 40 แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 

10   คน คิดเป็นร้อยละ 33 และแผนกทรัพยากร

บุคคล จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 27  จ านวน

นอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑ์น ้ ายาล้างจานจากเปลือกสับปะรด

พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.48 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยู่ท่ี 0.603 ซ่ึงมีความพึงพอใจใน

ระดบัมาก  

 นอกจากนั้ นทางผูจ้ ัดท าได้มีการขอ

สัมภาษณ์กบัพนกังานดว้ยค าถามว่า “พนกังาน

มีความคิดเห็นอย่างไรต่อผลิตภณัฑ์น ้ ายาลา้ง

จานจากเปลือกสับปะรด” ซ่ึงไดค้  าตอบว่าตอบ 

ผลิตภณัฑ์น้ีมีประโยชน์ต่อโรงแรมเป็นอย่าง

มากเน่ืองจากทางโรงแรมก าลงัหาวิธีการจดัการ 

การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

น ้ ายาลา้งจานจากเปลือกสัปปะรดจากปัญหาท่ี

เกิดข้ึนนั้นในเร่ืองแรกคือส่วนผสมท่ีใส่ไปนั้น

ออกมาแลว้ท าให้ตวัน ้ ายาเกิดความเหลวทาง

ผูจ้ดัท าจึงไดอ้อกความคิดเห็นโดยอา้งอิงจาก

การหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการแกไ้ข ไดข้อ้สรุปว่า

จะต้องเติมเกลือลงไปในการผสมคร้ังน้ีอีก

เพราะดว้ยปริมาณท่ีใชท้  าน ้ ายากบัปริมาณของ

เกลือไม่พอดีกนัแต่ท่ีเติมไปนั้นจะไม่ส่งผลกบั

ตวัน ้ ายาลา้งจานเพราะเกลือท่ีใส่ลงไปนั้นเพื่อ

เพิ่มความหนืดให้กบัน ้ ายาลา้งจานเท่านั้นและ

ปัญหาท่ีพบอีกข้อนั้ นทางคณะผู ้จัดท าได้

ขอ้เสนอน้ีข้ึนมาจากพี่เล้ียงท่ีปรึกษาในโรงแรม

ให้ท าเป็นสต๊ิกเกอร์แปะในส่วนของผลิตภณัฑ์

โดยให้ค  าแนะน าว่ าให้ท า เ ป็นโลโก้ท่ีจะ

สามารถดึงดูดความสนใจไดแ้ละให้ลงขอ้มูล

รายละเอียดให้ครบทั้งวิธีการใช ้ส่วนผสมและ

ข้อควรระวัง เพื่อถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของ

ผลิตภณัฑอี์กดว้ย 

สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

 ในการปฏิบติังานสหกิจนั้นงานหลกัท่ี

แผนกทรัพยากรบุคคลจะประกอบไปดว้ยเร่ือง

การรับสมคัรงาน/ฝึกงาน อบรมพนกังาน ดูแล

เร่ืองสวสัดิการต่างๆให้กบัพนักงาน ดูแลงาน

เร่ืองของเอกสารต่างๆ ล็อกเกอร์โดยส่วนใหญ่

จะเป็นเร่ืองของความรับผดิชอบ งานกิจกรรมท่ี
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ท าในองคก์ร แผนกทรัพยากรบุคคลอาจจะตอ้ง

ท าหน้าท่ีหลายๆอย่างเพื่อท าให้องค์กรเกิด

ความเช่ือมัน่ทั้ งในสายตาของแขกและเพื่อน

พนักงานอีกด้วย ดังนั้ นงานต่างๆท่ีได้รับ

มอบหมาย ถือ เ ป็นงานส าคัญ เพราะโดย

ส่วนมากแลว้ในส่วนงานน้ีถือไดว้า่ส าคญัมากๆ

ต่อองค์กรเพราะถา้หากการท างานของแผนก

ทรัพยากรบุคคลนั้นด้อยก็อาจจะเกิดความไม่

เข้าใจระหว่างพนักงานกันเองเพราะในการ

ท างานหากเราได้องค์กรท่ีมีความน่าเช่ือมั่น

ให้กับตัว เราเองนั้ นจะท าให้การท างานท่ี

รับผิดชอบอยู่นั้นประสบความส าเร็จไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพเราเช่ือว่าหากเพื่อนร่วมงานดีงาน

ท่ีท าออกมานั้นจะมีแต่ความร่วมมือซ่ึงกนัและ

กนัโดยจะส่งผลออกมาไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 

ปัญหาทีพ่บระหว่างการปฏิบัติงานสหกจิ 

 ในช่วงเร่ิมตน้เขา้ไปปฏิบติังานสหกิจ

นั้ น  อาจจะพบปัญหาท่ีคล้ายกันก็ คือการ

ปรับตัว แน่นอนว่าในการเร่ิมต้นกับอะไร

ใหม่ๆเรามกัจะเกิดความกลวักบัส่ิงท่ีแปลกใหม่

จนท าให้ไม่กลา้ท่ีจะท าหรือไม่รู้ว่าตนเองตอ้ง

ท าอะไร โดยช่วงแรกนั้นมกัจะเกิดความกลวั

ต่อส่ิงท่ียงัไม่เคยเจอจึงอาจจะท าใหไ้ม่กลา้ท่ีจะ

แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นมากนกั  

การแก้ไขและค าเสนอแนะ 

ในการแกไ้ขการปรับตวันั้นจะตอ้งเร่ิม
จากตนเองคือตอ้งเปิดรับส่ิงใหม่ๆและเปล่ียน
ทศันคติในการท างานใหม่ ตอ้งมีความพยายาม
ท่ีจะเรียนรู้และพร้อมท่ีจะศึกษาลกัษณะของ
งานท่ีท า คอยเรียนรู้จากส่ิงท่ีอยู่รอบตวั คอย
สังเกตติดตามลักษณะงาน พยายามเพิ่มพูน
ความรู้ใหต้นเองอยูเ่สมอ 
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