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Abstract
This cooperative project took place at IBIS Bangkok Riverside during May 14 to August 31 2561
2561 in the food & beverage department. The researcher found that there were a lot of use of chemical
cleaner products in the restaurant for table cleaner, dish washing liquid, and floor cleaner. The researcher
realized that all those chemical products were harmful to the guests. Some of the customers had a
sensitive skin-allergy from the chemicals. So, the researcher studied Thai herbs that had an effect to clean
or wipe the table in the restaurant. Also, there were left over herbs in the kitchen every day, which could
be used to make a herb-infused cleaner. The ingredients in the spray for wiping the tables consist of herbs,
lemongrass, kaffir lime, mint, vinegar and others.
The objective of this project was to study substitute products instead of using chemicals, and to
study the properties of herbs. After preparation of the herb – infused cleaner, it was introduced to users in
the Food and Beverages department. Then, the researcher conducted an interview about the use of herbinfused cleaner by selecting sample. The results showed that the packaging looks compact and handy, and
it gives good and fresh smell with the scent of lemon grass. Customers can enjoy the smell and repel flies.
Finally, all the project’s objectives were achieved and is able to help hotels reduce the cost of purchasing
usual chemicals to Herb cleaner.
Keyword : Cleaner , Herb, Chemical
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บทที่ 1
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่ องด้วยผูจ้ ดั ทาได้เข้า ปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จศึก ษา ณ โรงแรมไอบิ ส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ ในแผนก
อาหารและเครื่ องดื่มในห้องอาหารเทส ( Taste ) ซึ่ งในแต่ละวันจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีในการทา
ความสะอาดบนโต๊ะอาหาร ทางผูจ้ ดั ทาได้ต ระหนักถึงความอันตรายในการใช้สารเคมีเป็ นประจาทุกๆวัน
โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ายาทาความสะอาดโต๊ะ ภายในบริ เวณห้องอาหาร ในบางวันมีลูกค้าเข้ามาใช้
บริ การเป็ นจานวนมาก จึงมีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ายาทาความสะอาดโต๊ะ ตลอดทั้งวัน ผูจ้ ดั ทามีความเห็นว่าการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีอาจมีสารตกค้างหลงเหลืออยูบ่ นโต๊ะ และหากลูกค้ามีการสัมผัสได้โดยตรง อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น การแพ้สารเคมีบางชนิด
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงการนาสมุนไพรมาใช้ เพื่อทาผลิตภัณฑ์เช็ดทาความสะอาด
บนโต๊ะอาหารและศึกษาสมุนไพรที่สามารถนามาท าผลิ ตภัณฑ์ น้ ายาทาความสะอาดโต๊ะได้ โดยการนา
วัตถุดิบเหลื อใช้จากในครัว เช่ นตะไคร้ มะกรู ด และ สมุนไพรอื่นๆมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการลดต้นทุน
ของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากสารเคมี ทั้งยังเป็ นการลดต้นทุนให้แก่โรงแรมโดยนามาทาสเปรย์น้ ายาทาความ
สะอาดโต๊ะสมุนไพร จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าสมุนไพรกลุ่มนี้มีกลิ่นหอมที่เป็ นเอกลักษณ์ของสมุนไพร
ไทย โดยมีงานวิจยั ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการไล่แมลงวันบ้าน
ของน้ ามันหอมระเหยจากตะไคร้ พบว่าสามารถไล่แมลงวันเป็ นปั ญหากวนใจได้มากกว่าร้อยละ80 และ
น้ ามันหอมระเหยจากมะกรู ด จะช่วยในการผ่อนคลายความเครี ยด แก้อาการนอนไม่หลับ ช่วยดับกลิ่นคาว
อาหาร ประโยชน์ของใบสะระแหน่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคต่าง ๆ ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อแบคทีเรี ย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดจากสมุนไพรมาใช้ภายในบริ เวณโรงแรม
1.2.2 เพื่อช่วยโรงแรมลดต้นทุนโดยการนาของเหลือใช้จากครัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
1.2.3 เพื่อเรี ยนรู้คุณประโยชน์ของตะไคร้ มะกรู ด สะระแหน่ และสมุนไพรอื่นๆ
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ : โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ไซด์ แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา : ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร: สัมภาษณ์พนักงานจานวน 19 คน แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
1.4 ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 สามารถนาสเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร มาใช้ได้จริ งในห้องอาหาร ( เทส )โรงแรมไอบิส
กรุ งเทพ ริ เวอร์ไซด์

1.4.2 สามารถช่วยโรงแรมในการลดต้นทุนโดยอาจจะช่วยลดปริ มาณการสั่งซื้อน้ ายาทาความ
สะอาด
1.4.3 เรี ยนรู ้การศึกษาถึงคุณสมบัติประโยชน์ของสมุนไพรไทยประเภทต่างๆ

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานเล่มนี้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ายาทาความสะอาดโต๊ะที่
มีส่วนผสมจากสมุนไพรผูจ้ ดั ทาได้การทาการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี ของงานวิจยั ที่เกี่ ยวของกับน้ ายาทา
ความสะอาดโต๊ะสมุนไพรดังนี้
2.1 ความหมายสมุนไพร
2.2 ประเภทของสมุนไพรไทย
2.3 อันตรายจากสารเคมี
2.4 ผลิตภัณฑ์
2.5 ขั้นตอนการทาน้ ายาทาความสะอาด
2.6 คุณสมบัติในการไล่แมลงจากสมุนไพรต่างๆ
2.7 อันตรายจากแมลงวัน และพาหะนาเชื้อโรค
2.1 ความหมายสมุนไพร
สมุนไพรคื อผลผลิ ตที่ ได้ม าจากธรรมชาติ สามารถนามาประยุกต์ใช้เป็ นยารัก ษาโรคหรื อบ ารุ ง
ร่ างกาย ซึ่งมิได้ผสมปรุ งหรื อแปรสภาพ เช่น พืชก็ยงั เป็ นส่ วนของราก ลาต้น ใบ ดอก ผลฯลฯ ผลเพื่อนาปรุ ง
เป็ นยารักษาโรค
2.2 ประเภทของสมุนไพรไทย
2.2.1 ตะไคร้
ตะไคร้ เป็ นพืชสมุนไพรท้องถิ่นในประเทศแถบเอเชียเขตร้อน มีลกั ษณะใบสู งยาวมีกลิ่ นเฉพาะตัว
สามารถนามาประกอบอาหาร สามารถปรุ งแต่งกลิ่นในอาหาร และทาเครื่ องดื่มแล้ว ตะไคร้ยงั มีประโยชน์
อื่นๆ เช่ น การทาสบู่ ยารักษาโรคฯ ตะไคร้ มีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ อาจสามารถช่วยป้ องกันการเติบโตของ
แบคทีเรี ย กลิ่นสามารถบรรเทาอาการปวดและลดไข้ สามารถช่วยไล่ยงุ ได้

รู ปภาพที่ 2.1 ตะไคร้
แหล่งทีม่ า : http://www.foodnetworksolution.com
สรรพคุณของตะไคร้

- ช่วยดับกลิ่น
- ช่วยไล่แมลง
- กลิ่นช่วยทาให้เจริ ญอาหาร

2.2.2 มะกรู ด
มะกรู ด เป็ นพืชพื้นเมืองในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมปลูกไว้ตามบ้าน และสวน เพื่อ
ใช้สาหรับประกอบอาหาร เนื่ องจาก ใบ และผล มีน้ ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมช่วยในการดับกลิ่นคาว
และเพิ่มรสให้แก่อาหารได้เป็ นอย่างดี รวมถึงมีองค์ประกอบของสาระสาคัญหลายชนิดที่มีคุณสมบัติทางยา
และคุณสมบัติทางด้านความสวยความงาม

รู ปภาพที่ 2.2 มะกรู ด
แหล่งทีม่ า : http://www.foodnetworksolution.com
สรรพคุณของมะกรู ด

- น้ ามันหอมระเหยช่วยลดกลิ่นอับ กลิ่นเหม็นคาว
- ช่วยยับยั้งแบคทีเรี ย
- กลิ่นช่วยผ่อนคลายความเครี ยด

2.2.3 สะระแหน่
สะระแหน่ เป็ นพืชผักพื้นเมืองของไทยชนิดหนึ่ ง แต่มีหลายสายพันธุ์ที่พบแพร่ กระจายในประเทศ
เขตอบอุ่นทัว่ โลก ซึ่ งถือเป็ นพืชผักสมุนไพรที่ถูกนามาใช้ประโยชน์มาก โดยเฉพาะใบสะระแหน่ที่นิยมใช้
ทั้งใบสดมาเป็ นส่ วนผสมของอาหาร และที่สาคัญ คือ ใบสดถูกนามาสกัดน้ ามันหอระเหยที่มีบทบาทมากใน
วงการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่ องสาอาง และยารักษาโรค

รู ปภาพที่ 2.3 สะระแหน่
แหล่งทีม่ า : https://sukkaphap-d.com
สรรพคุณของสะระแหน่ - น้ ามันหอมระเหย ช่วยให้สดชื่น แก้อาการวิงเวียนศีรษะ
- ช่วยไล่แมลง
- น้ ามันหอมระเหย ช่วยทาให้เจริ ญอาหาร
2.2.4 น้ าส้มสายชู
น้ าส้มสายชู เป็ นวัตถุ ดิบที่ทุกบ้านนิ ยมติดไว้เพื่อใช้ปรุ งรสอาหาร แต่ในน้ าส้มสายชูมีกรดอ่อนที่
สามารถใช้ขจัดคราบสิ่ งสกปรกต่างๆได้

รู ปภาพที่ 2.4 น้ าส้มสายชู
แหล่งทีม่ า : https://www.winnews.tv

ประโยชน์ของน้ าส้มสายชู - ขจัดคราบไขมันต่างๆ
- ช่วยกาจัดกลิ่นเหม็นต่างๆ
- กาจัดมดและแมลง
2.3 อันตรายจากสารเคมี

รู ปภาพที่ 2.5 อันตรายจากสารเคมี
แหล่งทีม่ า : https://www.pharmacy.mahidol.ac.th
สุ รินทร์ อยู่ยง (2556) ได้ศึกษาอันตรายจากสารเคมีและแนวทางการป้ องกันการใช้สารเคมีใน
ผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ทุกคนนิ ยมใช้สารเคมีจากผลิ ตภัณฑ์ต่างๆเช่ นน้ าเช็ดทาความสะอาดห้องน้ าฯ เพื่อความ
สะดวกสบายและหาซื้ อง่าย แต่ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีที่นิยมใช้กนั นั้นมีอนั ตรายอยูม่ ากมายจึงมีแนวทางการ
ป้ องกัน โดยการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ต่างๆนั้นควรมีการอ่านประเภทวิธีใช้ให้สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ งดการ
สัมผัสผลิ ตภัณฑ์โดยตรงควรสวมถุ งมื อทุ กครั้งในการใช้งานผลิ ตภัณ ฑ์ ควรจัดเก็บผลิ ตภัณฑ์ให้ไว้ตาม
สถานที่ที่เหมาะสมและห่างจากเด็ก เพื่อป้ องกันอันตรายสู่ เด็ก
2.4 ผลิตภัณฑ์
เบญจมาศ ศิริใจ (2556) ผลิ ตภัณฑ์คือสิ่ งของที่จาต้องได้มีการแลกเปลี่ ยนกันโดยการซื้ อการขาย
โดยการซื้ อจากลูกค้านั้นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยสิ่ งที่ลูกค้าเลือกซื้ อจากผลิตภัณฑ์น้ นั คือ
ความต้องการที่จะใช้จริ ง ลักษณะประเภทการใช้งานของผลิตภัณฑ์ แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ และชื่อเสี ยงของ
ผลิตภัณฑ์จากผูใ้ ช้งานที่บอกต่อกันมา

2.4.1 ผลิตภัณฑ์การทาความสะอาด
กิตติศกั ดิ์ เพิ่มเพียร (2555) สารเคมีที่มีคุณสมบัติช่วยกาจัดสิ่ งสกปรก และ่่าเชื้ อโรค แบ่งออกเป็ น
2 ประเภท ดังนี้
1. จากการสังเคราะห์ เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า ฯ
2. จากธรรมชาติ เช่ น มะขามเปี ยก หรื อผลไม้ที่ มี ฤ ทธิ์ เป็ นกรด มี รสชาติ เปรี้ ยว ซึ่ ง การใช้
ผลไม้ที่มีฤทธิ์ เป็ นกรดมาทาผลิ ตภัณฑ์ทางเคมีต่างๆนั้นเพื่อที่สามารถขจัดคราบสกปรกต่างๆได้ แต่ควรใช้
ในปริ มาณที่พอดีจะได้ไม่เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้
2.4.2 สารขจัดความมัน
LAS (Linear alkyl benzene sulfonate ) เป็ นสารลดแรงตึงผิวยอดนิยม ที่นิยมใช้ในการทา น้ ายาทา
ความสะอาดประเภทต่า งๆ มี ก ารทดว่า มี ค วามปลอดภัยต่ อสิ่ ง แวดล้อม มี ประสิ ท ธิ์ ภาพในการท าความ
สะอาดสู ง ราคาค่อนข้างไม่แพง
2.5 ขั้นตอนการทานา้ ยาทาความสะอาด
นักเรี ยนโรงเรี ยนนครชุ มพิทยา เรื่ องการทาน้ ายาอเนกประสงค์ (2559) โดยมีวิธีการทาดังนี้ โดย
จัดเตรี ยมวัตถุดิบอุปกรณ์ เช่น วัตถุดิบ มะกรู ด หัวเชื้อน้ าด่าง N70 1 โดยการนาเกลือที่ละลายแล้วมากรองสิ่ ง
สกปรก 2 ต้มมะกรู ดโดยนามาใช้แค่น้ า 3 เทหัวเชื้ อ 70 แล้วกวนให้มีสีขาวข้น และเหนี ยวและเทน้ าเกลื อ
ห้ามให้จบั ตัวเป็ นก้อน 4 เทน้ าด่างลงไป 5 ทิ้งวัน2 วัน หลังจากนั้นกรองใส่ บรรจุภณั ฑ์พร้อมใช้งาน
2.6 คุณสมบัติในการไล่ แมลงจากสมุนไพรต่ างๆ
การใช้ ส มุ น ไพรไล่ แ มลงศัต รู พื ช ได้รั บ การพิ สู จ น์ แ ละยอมรั บ กัน ทั่ว ไปแล้ว ว่ า เป็ นวิ ธี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันกาจัดแมลงโรคพืช โดยเฉพาะสาหรับการปลูกพืชผักและผลไม้ ไม่แพ้การใช้
สารเคมี แต่มีขอ้ ดีกว่าหลายอย่าง คือ มีราคาถูก ปลอดภัย ต่อเกษตรกรผูใ้ ช้ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต จึง
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค รวมทั้งไม่เป็ นอันตรายต่อแมลงที่เป็ นประโยชน์และสิ่ งมีชีวติ อื่น ๆ ในแปลงพืชผักไม่
ตกค้างในดินและสภาพแวดล้อม
2.7 อันตรายจากแมลงวัน และพาหะนาเชื้อโรค
แมลงวันมีความสาคัญในการนาโรคติดต่อมาสู่ มนุษย์ได้หลายชนิด โดยที่แมลงวันบ้านมีนิสัยชอบ
เกาะกิ นอาหารและขยายพันธุ์ตามมูลสัตว์ และสิ่ งสกปรกต่าง ๆ เช่น สิ่ งปฏิกูล กองขยะมูลฝอยต่าง ๆ เศษ
อาหารพืชเน่า ๆ จึงมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคมาตามร่ างกายทุกส่ วนของแมลงวัน เช่น ปาก ลาตัว ขา ขนต่าง ๆ

ตามลาตัว โดยเฉพาะโรคติ ดต่อทางเดิ นอาหาร เช่ น บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็ นพิษ อหิ วาตกโรค และโรค
หนอนพยาธิบางชนิด

บทที่ 3
รายละเอียดและการปฏิบัติงาน

รู ปภาพที่ 3.1 โรงแรมไอบิส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ
แหล่งทีม่ า: https://www.accorhotels.com
3.1 ชื่อ และ สถานประกอบการ
ชื่อ

IBIS BANGKOK RIVERSIDE HOTEL

ที่ต้ งั

27 ซอย เจริ ญนคร 17 บางลาพูล่าง เขต คลองสาน กรุ งเทพ 10600

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2805-9888
หมายเลขโทรสาร

0-2805-9888

Website

www.ibis-bangkok-riverside.bangkokshotels.com

3.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงแรม

รู ปภาพที่ 3.2 โรงแรมไอบิส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ
แหล่งทีม่ า : https://www.accorhotels.com
โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ เป็ นโรงแรมซึ่ งบริ หารงานโดย บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป ซึ่ ง เปิ ด
ดาเนินการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2553 โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ไซด์ต้ งั อยูใ่ นซอยเจริ ญนคร17 ติดริ ม
แม่น้ าเจ้าพระยา เป็ นโรงแรมที่พกั ในราคาย่อมเยาและมีวิวแม่น้ าเจ้าพระยา โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์
ไซด์ต้ งั อยู่ในพื้นที่ฝ่ังธนมีการเดิ นทางที่สะดวกสบาย เช่ น ทางเรื อ ทางรถโดยสารส่ วนบุคคลหรื อเลือกใช้
บริ การรถไฟฟ้ าใกล้กบั สถานี กรุ งธนบุรี โดยโรงแรมมีบริ การรถรับส่ งระหว่างสถานี รถไฟฟ้ า และเดินทาง
ง่ายต่อการเดิ นทางสู่ สนามบินนอกจากนี้ ยังตั้งอยูใ่ กล้ยา่ นธุ รกิจ แหล่งช็อปปิ้ ง และสถานที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เช่น สนามหลวง วัดโพธิ์ วัดพระแก้ว และอื่นๆ อีกมากมาย

3.3 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมไอบิ ส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ มีบ ริ การห้องพักรวมทั้งสิ้ น 266 ห้อง โดยมีห้องพักเลื อกใช้
บริ การ 3 ประเภท ดังนี้
1. ห้องพักเตียงคู่ติดวิวแม่น้ า
2. ห้องพักเตียงเดียว 2 เตียงติดวิวแม่น้ า
3. ห้องสวีท 1 เตียงคู่ 1 เตียงสองชั้น
ในห้องพักมีสิ่งของอานวยความสะดวก เช่น ไดร์ เป่ าผม ทีวี เครื่ องอานวยความสะดวกชงชาและกาแฟ
ตูเ้ ย็นฯ ทางโรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ มีบริ การห้องอาหาร Taste ที่ให้บริ การอาหาร ไม่วา่ จะเป็ น
บุฟเฟ่ ต์ หรื อ อาหารตามสั่ง ที่ให้ลูกค้าเลือกใช้บริ การ และโรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ยงั มีบาร์ ไว้ให้
ลูกค้าเลือกใช้บริ การ 2 บาร์ 1. บาร์ ริมสระน้ า ที่ให้บริ การตั้งแต่ 10:00 a.m. – 22:00 p.m. และ 2. Lobby bar
ให้บริ การตั้งแต่ 10:00 a.m. – 02:00 a.m. ที่ให้บริ การทั้งอาหารและเครื่ องดื่มแก่ลูกค้า และยังมีห้องประชุม
ให้บริ การลูกค้า จัดงานประชุมสัมมนา มีบริ การซัดรี ดเสื้ อผ้า และมีบริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รู ปภาพที่ 3.3 แผนที่โรงแรมไอบิส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ
แผนที่ต้ งั โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ไซด์
แหล่งทีม่ า: https://www.accorhotels.com

3.4 รายละเอียดห้ องพัก
3.4.1 ห้องพักเตียงคู่ติดวิวแม่น้ า

รู ปภาพที่ 3.4 ห้องพักเตียงคู่ติดวิวแม่น้ า
แหล่งทีม่ า : https://www.accorhotels.com
เป็ นห้องพักที่ มีก ารตกแต่ งเรี ย บง่ า ย ทันสมัย สามารถชมวิวแม่น้ าเจ้าพระยา และเป็ นเตี ยงคู่ ใน
ห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ทีวี โต๊ะสาหรับเขียนหนังสื อ เครื่ องทาน้ าอุ่น ไดร์ เป่ าผม สิ่ ง
อานวยความสะดวกในการชงชาหรื อกาแฟ เป็ นต้น
3.4.2. ห้องพักเตียงเดียว 2 เตียงติดวิวแม่น้ า

รู ปภาพที่ 3.5 ห้องพักเตียงเดียว 2 เตียงติดวิวแม่น้ า
แหล่งทีม่ า: https://www.accorhotels.com
เป็ นห้องพักที่มีการตกแต่งเรี ยบง่าย ทันสมัยสามารถชมวิวแม่น้ าเจ้าพระยา และเป็ นเตียงเดียว 2
เตียง ในห้องพักมีส่ิ งอานวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ทีวี โต๊ะสาหรับเขียนหนังสื อ เครื่ องทาน้ าอุ่นไดร์
เป่ าผม สิ่ งอานวยความสะดวกในการชงชาหรื อกาแฟ เป็ นต้น

3.4.3. ห้องสวีท 1 เตียงคู่ 1 เตียงสองชั้น

รู ปภาพที่ 3.6 ห้องสวีท 1เตียงคู่ 1 เตียงสองชั้น
แหล่งทีม่ า: https://www.accorhotels.com
เป็ นห้องพักที่มีการตกแต่งเรี ยบง่าย ทันสมัยสามารถชมวิวแม่น้ าเจ้าพระยา และเป็ นเตียงคู่ 1เตียงและเตียง2
ชั้น 1เตียงในห้องพักมีส่ิ งอานวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ทีวี โต๊ะสาหรับเขียนหนังสื อ เครื่ องทาน้ าอุ่น
ไดร์ เป่ าผม สิ่ งอานวยความสะดวกในการชงชาหรื อกาแฟ เครื่ องเล่นเกม เป็ นต้น
3.5 ห้ องอาหารและห้ องประชุ มสั มมนา
3.5.1. ห้องอาหาร Taste

รู ปภาพที่ 3.7 ห้องอาหาร Taste
แหล่งทีม่ า: https://www.accorhotels.com
เป็ นห้องอาหารที่เปิ ดให้บริ การตั้งแต่เวลา 05:30 – 22:00 ให้บริ การอาหารเมนูและบริ การอาหาร
แบบบุฟเฟ่ ต์ ตอนเช้าตั้งแต่เวลา 05:30 – 12:00 เปิ ดบริ การบุฟเฟ่ ต์ตอนกลางวัน 12:00 – 14:30 และเปิ ด

บริ การบุฟเฟ่ ต์ตอนเย็น 18:00 – 22:00 เป็ นห้องอาหารที่อยูต่ ิดริ มแม่น้ าเจ้าพระยา ลูกค้าสามารถอิ่มอร่ อยไป
กับอาหารและบรรยากาศริ มแม่น้ าเจ้าพระยา
3.5.2. ห้องประชุม

รู ปภาพที่ 3.8 ห้องประชุม
แหล่งทีม่ า: https://www.accorhotels.com
โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ มีบริ การห้องประชุ ม สัมมนา 3 ห้อง ห้องจตุจกั ร ห้องรมมณี
นาถ และห้องเบญจกิติ เป็ นห้องจัดการประชุมสัมมนาขนาดกว้าง 62 ตารางเมตร โดยตกแต่งแบบเรี ยบง่าย
ทันสมัย เน้นสบาย รองรับการจัดสัมมนาสู งสุ ด 120 คน โดยมีอุปกรณ์ไอทีอานวยความสะดวกครบครัน

3.6 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปภาพที่ 3.10 ผูป้ ฏิบตั ิงาน ชาลินี ภคสุ วรรณ
ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน

นางสาวชาลินี ภาคสุ วรรณ

ตาแหน่ ง

พนักงานฝึ กงาน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

14 พฤษภาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561

สถานทีป่ ฏิบัติงาน

แผนก อาหารและเครื่ องดื่ม โรงแรมไอบิส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ

3.6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.6.1.1 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ การต้อนรับลูกค้าในห้องอาหารตอนเช้า
- กล่าวทักทายลูกค้า (สวัสดี)
- ขอทราบหมายเลขห้องพักของลูกค้า
- เช็คว่าห้องพักของลูกค้ารวมอาหารเช้าด้วยหรื อไม่
- ถ้าห้องพักลูกค้ารวมอาหารเช้า เชิญลูกค้าเข้ารับการบริ การ
- ถ้าห้องพักลูกค้าไม่รวมอาหารเช้า แจ้งราคาและเชิญลูกค้าเข้ารับบริ การ
3.6.1.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ พนักงานในห้องอาหาร (ทาความสะอาดโต๊ะ)
- สั ง เกตลู ก ค้า ถ้ า ลู ก ค้า ลุ ก จาโต๊ ะ หรื อไม่ มี ท รั พ ย์สิ นของมี ค่ า อยู่ บ นโต๊ ะ แล้ว สั ก
ประมาณ 5 นาที เริ่ มทาการเก็บ ทาความสะอาดโต๊ะ
- เก็บเก้าอี้ให้เรี ยบร้อย
- เก็บจาน / แก้วน้ า / มีดส้อม ใส่ ในถาดให้เรี ยบร้อย
- เริ่ มเช็ดโต๊ะ โดยเริ่ มจากการทาความสะอาดที่รองจาน และเช็ดบนโต๊ะ
- กวาดเศษอาหารลงบนถาด และปัดเศษอาหารจากเก้าอี้ลงบนถาด
- เซทส้อม / มีด /กระดาษทิชชู่บนโต๊ะอาหารให้เรี ยบร้อย
3.6.1.3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ การล้างเครื่ องกาแฟ
- กดบนเครื่ องกาแฟระหว่างตัวอักษร O และ U
- กดเลือกเมนูทาความสะอาด
- เปิ ดในตัวเครื่ องกาแฟ และนาตัวกล่องกาแฟและชาออกมา และทาความสะอาด
ปล่อยกาแฟและชาโดยใช้แปรง หลังจากในใส่ กล่องกาแฟและชากลับคืนเข้าไป
- หลังจากนั้น ทาความสะอาดเครื่ องกาแฟโดยการปล่อยน้ าออกจากตัวเครื่ อง

ช่ อ ง

3.6.1.4 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ การเสริ ฟ์อาหาร
- ดูใบกัปตันออเดอร์ ว่ามีอาหารกี่อย่าง เบอร์โต๊ะ
- พออาหารเสร็ จแล้ว เราก็นามาเสริ ฟ์โดยก่อนเสริ ฟ์ต้องเช็คว่าบนโต๊ะ มีการจัดอุปกรณ์
เครื่ องมือ (มีด / ส้อม / ช้อน) ถ้ายังต้องเซทก่อนลงอาหารทุกครั้ง
- กล่าวชื่อเมนูอาหารทุกครั้งก่อนลงอาหารให้ลูกค้า
3.6.1.5 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ การเช็ดอุปกรณ์ (มีด / ช้อน / ส้อม)
- คัดแยก มีด / ช้อน / ส้อม จากแร็ คที่ใช้ลา้ ง
- นามีด /ช้อน / ส้อม ที่แยกแล้วมาแช่ในน้ าร้อน และน้ าส้มสายชูประมาน 2 นาที
- นาผ้าสะอาดมาเช็ด
- พอเช็ดเสร็ จแล้ว นาไปเก็บในห้องอาหารตามจุดต่างๆ

3.7 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปภาพที่ 3.11 พนักงานที่ปรึ กษา
ชื่อ นางสาววิไกรกร บุญถูก
ตาแหน่ง พนักงานเสิ ร์ฟ ( Waitress )
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลและปัญหาของสถานประกอบการ
สังเกตถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและนามาเป็ นหัวข้อโครงงาน

สห

กิจศึกษา
2. เขียนโครงร่ างรายงาน
เขียนหัวข้อโครงงานเพื่อนามาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานพี่เลี้ยงเพื่อขอ ค า แ น ะ น า
และร่ างเอกสารโครงงานเพื่อขอเสนอหัวข้อโครงการสหกิจศึกษา
3. กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
โดยปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงเพื่อหาแนวทางแก้ไข และปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา

4. เก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ ข้อ มู ล และวิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาจากค าแนะน าจากพี่ เ ลี้ ยงและอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ค้น คว้า
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการนาวิธีการแก้ไขปัญหามาวิเคราะห์และนาตะไคร้ สะระแหน่ มะกรู ดที่เป็ นสิ่ งที่มี
โรงแรมมาแปรรู ป
6. ทดลองทา
จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการทาสเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร พร้อมกับลงมือปฏิบตั ิ
7. สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
จัดทาโครงงานให้สมบูรณ์เพื่อเตรี ยมนาส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษา
8. นาเสนออาจารย์
นารายงานส่ งอาจารย์ทีปรึ กษาเพื่อตรวจสอบข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อมาแก้ไข
9. ส่ งรายงานรู ปเล่มและนาเสนองานต่ออาจารย์และโครงการสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ค. 61
มิ.ย.61
ก.ค.61
1.ศึ ก ษาข้ อ มู ล และปั ญหาของ
สถานที่ประกอบการ
2. เขียนโครงร่ างรายงาน
3. กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. ทดลองทา
7. สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
8. นาเสนออาจารย์
9. สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส.ค.61

ใ น

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
สเปรย์ นา้ ยาทาความสะอาดโต๊ ะสมุนไพร ( ตะไคร้ มะกรู ด สะระแหน่ )

รู ปภาพที่ 4.1 สเปรย์สมุนไพร (ตะไคร้ มะกรู ด สะระแหน่ )
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.1 วัตถุดิบในการทาสเปรย์น้ายาทาความสะอาดโต๊ ะสมุนไพร
1. ตะไคร้

รู ปภาพที่ 4.2 ตะไคร้
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

2. สะระแหน่

รู ปภาพที่ 4.3 สะระแหน่
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
3. ใบมะกรู ด

รู ปภาพที่ 4.4 ใบมะกรู ด
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

4. น้ าส้มสายชู

รู ปภาพที่ 4.5 น้ าส้มสายชู
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
5. สารขจัดความมัน

รู ปที่ 4.6 สารขจัดความมัน
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

4.2 อุปกรณ์ ใช้ ในการทาสเปรย์ นา้ ยาทาความสะอาดโต๊ ะสมุนไพร
1. เครื่ องปั่ น

รู ปภาพที่ 4.7 เครื่ องปั่ น
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

2. หม้อ

รู ปภาพที่ 4.8 หม้อ
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

3. ผ้าขาวบาง

รู ปภาพที่ 4.9 ผ้าขาวบาง
แหล่งทีม่ า :ผูจ้ ดั ทา

4. ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์

รู ปภาพที่ 4.10 ขวดบรรจุภณั ฑ์
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

5. สารขจัดความมัน

รู ปที่ 4.11 สารขจัดความมัน
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.3 ทีม่ าของส่ วนผสมในการทาสเปรย์
4.3.1 ตะไคร้ ผูจ้ ดั ทาได้นาตะไคร้มาจากสวนปลูกพืชผักสวนครัว ในโรงแรม เหตุผลที่ผจู้ ดั ทาได้
เลือกตะไคร้มาเป็ นส่ วนผสมในสเปรย์ เพราะว่าตะไคร้มีกลิ่นหอมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ และสามารถขับ
ไล่แมลง
4.3.2 สะระแหน่ ผูจ้ ดั ทาได้นาสะระแหน่มาจากแผนกบาร์ ส่ วนที่แผนกคัดออกที่ไม่สามารถนามา
ตกแต่งเครื่ องดื่มได้ สาเหตุที่ผจู้ ดั ทาเลือกสะระแหน่ มาเพราะว่ากลิ่ นของสะระแหน่ ช่วยแก้อาการวิงเวียน
ศีรษะ และทาให้รู้สึกสดชื่น
4.3.3 ใบมะกรู ด ผูจ้ ดั ทาได้นาใบมะกรู ดมาจากสวนปลูกพืชผักสวนครัวในโรงแรม สาเหตุที่ เลือก
ใบมะกรู ดมาเพราะว่ามะกรู ดสามารถช่วยทาความสะอาดได้ ช่วยขจัดสิ่ งสกปรก ยับยั้งแบคทีเรี ย
4.3.4 น้ าส้มสายชู ผูจ้ ดั ทาได้มาจากแผนกครัว สาเหตุที่เลือกน้ าส้มสายชูเพราะว่าสามารถทาความ
สะอาด ขจัดสิ่ งสกปรกได้ดี

4.4 อัตราส่ วนของวัตถุดิบ
ตารางที่ 4.1 ส่ วนผสม สเปรย์น้ ายาทาความสะอาดโต๊ะสมุนไพร
ชื่อ
ตะไคร้
สะระแหน่
มะกรู ด
น้ าส้มสายชู

ปริ มาณ
100
60
60
300

กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิลิตร

4.5 ขั้นตอนการทาสเปรย์
1.นาตะไคร้มาหัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ นาใบสะระแหน่ และใบมะกรู ดมาเด็ดใบ

รู ปภาพที่ 4.12 ตะไคร้หนั่ เป็ นชิ้น เล็ก นาใบเตยและใบมะกรู ดมาเด็ดใบ
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

2. นาตะไคร้ ใบสะระแหน่ ใบมะกรู ด นาไปปั่ นให้ละเอียด

รู ปภาพที่ 4.13 นาตะไคร้ ใบสะระแหน่ นาไปปั่นให้ละเอียด
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
3. นาตะไคร้ใบสะระแหน่ ใบมะกรู ด มาต้มกับน้ าส้มสายชู โดยใช้ไฟอ่อน และต้มประมาน 5 นาที คนให้
ตลอด แล้วนาไปพัก

รู ปภาพที่ 4.14 นาตะไคร้ ใบมะกรู ด ใบสะระแหน่มาต้มกับน้ าส้มสายชู
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

4. หลังจากพักตามเวลาแล้ว นาส่ วนผสมที่ได้กรองเอากากของตะไคร้ ใบสะระแหน่ ใบมะกรู ดออกให้เหลือ
แต่น้ า กรองเอาแค่น้ า

รู ปภาพที่ 4.15 นามากรองเอาแต่น้ า
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
5. หลังจากกรองแล้วใส่ สารขจัดความมัน 1 ช้อนโต๊ะ แล้วคนให้เข้ากัน

รู ปภาพที่ 4.16 ใส่ สารขจัดความมัน
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

6. นาน้ าสเปรย์ที่ได้บรรจุลงในขวด

รู ปที่ 4.17 นาน้ าสเปรย์ที่ได้บรรจุลงในขวด
แหล่งทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.4 ผลการทดลอง
ผูจ้ ดั ทาได้มีการสัมภาษณ์พนักงานแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ
ริ เวอร์ ไซด์ ด้วยคาถามที่วา่ “มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเมื่อได้ทดลองใช้สเปรย์สมุนไพรอันนี้ ” ได้ผลตอบ
รับดังนี้
ผูจ้ ดั ท า ได้ดาเนิ นการจัดทาผลิ ตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาท าความสะอาดโต๊ะสมุนไพร และท าการขอ
อนุ ญาต พนักงานที่ปรึ กษาในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในการทาความสะอาดโต๊ะ ณ ห้องอาหารเทส เป็ น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้น ผูจ้ ดั ทา ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง พนักงานห้องอาหารเทส ที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ ายาทาความสะอาดโต๊ะสมุนไพร ในการทา
ความสะอาดโต๊ะให้กบั ลู กค้า ซึ่ งจากจากผลการสัมภาษณ์ ก ลุ่ มตัวอย่างได้ผลสรุ ป ว่า จากการทดลองใช้
ผลิ ตภัณฑ์น้ ายาเช็ ดโต๊ะสมุ นไพรจริ งทุ กคนให้ความเห็ นว่า ทางด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ มีขนาดกะทัดรัด พกพา
สะดวก ทางด้านกลิ่นจากผลิ ตภัณฑ์ มีกลิ่นหอมของตะไคร้ที่สดชื่ น และมีกลิ่นหอมอ่อนๆของสะระแหน่
สามารถช่วยขจัดความมันบนโต๊ะอาหารได้จริ งและสามารถใช้ไล่แมลงได้จริ ง ทางด้านประสิ ทธิ์ ภาพขจัด
คราบสิ่ งสกปรกต่างๆ ผลิ ตภัณฑ์สามารถขจัดคราบมันต่างๆ และคราบซอส บนโต๊ะอาหารได้ดี ทุกคนให้
ความเห็นว่ารู ้สึกพอใจกับผลิตภัณฑ์ และสามารถนามาปรับใช้จริ งต่อไปในห้องอาหารได้ในอนาคต

4.6 ต้ นทุนการจัดซื้อ
ตารางที4่ .2 ต้นทุนการทา สเปรย์สมุนไพรเช็ดโต๊ะสมุนไพร ปริ มาณ 200 มิลลิลิตร
รายการจัดซื้ อ
ราคา / บาท
ตะไคร้ 100 กรัม
10.00
ใบสะระแหน่ 60 กรัม

5.00

ใบมะกรู ด 60 กรัม
น้ าส้มสายชู 300 มิลลิลิตร

5.00
20.00

สารขจัดความมัน 1 ช้อนโต๊ะ
รวม

10.00
50

ตารางที่4.3 ตารางเปรี ยบเทียบราคาน้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร
ต้น ทุ น น้ ายาเช็ ด โต๊ ะ โรงแรมไอบิ ส ริ เวอร์ ไ ซด์ ต้นทุนการทาสเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร
กรุ งเทพ
น้ ายาเช็ดโต๊ะ ปริ มาณ ( 1,000 มิลลิลิตร )
200 มิลลิตร / 50 บาท
ดังนั้น 1,000 มิลลิตร = 50 x 5 = 250 บาท
ราคา 500 บาท
ราคา 250 บาท
ดังนั้นจากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การทาสเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร การคานวณรายการต้นทุนการ
ทาสเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรปริ มาน 200 มิลลิลิตร ราคา 50.00 บาท โดยนา ( 50x5 = 250 ) บาทต่อประ
มาน 1,000 มิลลิตร และนามาเปรี ยบเทียบกับน้ ายาเช็ดโต๊ะที่หอ้ งอาหารจัดซื้ อในแต่ละครั้ง ซึ้ งจะต่างกันอยูท่ ี่
250 บาท และสามารถช่วยโรงแรมในการลดต้นทุนได้ประมาณ 500 บาท ต่อ 1,000 มิลลิตร

บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1สรุ ปผลจากโรงงาน หรื องานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทานาของที่มีจากในห้องอาหารของโรงแรมมาใช้แปรรู ปเป็ นสเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะ
สมุ น ไพร เป็ นสเปรย์ที่ น ามาใช้เ ช็ ด โต๊ ะ เพื่ อ ขจัด คราบมัน คราบสกปรก และท าให้มี ก ลิ่ น หอมที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ โดยการนา ตะไคร้ สะระแหน่ มะกรู ด โดยนามาใช้แทนการใช้น้ ายาเช็ดโต๊ะจากสารเคมี ซึ่ ง
สามารถช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้ อน้ ายาเช็ดโต๊ะในห้องอาหารได้ และยังสามารถช่วยไล่แมลงที่มาเกาะบน
โต๊ะอาหารได้ด้วย กลิ่ นของสเปรย์สามารถอยู่ได้ประมาน 20 – 30 นาทีโดยประมาน แต่เนื่ องจาก
ห้องอาหาร ( Taste ) เป็ นห้องอาหารที่มีลูกค้าใช้บริ การเยอะ จึงมีการเช็ดบ่อยทาให้มีกลิ่นตลอด ไร้กลิ่ น
และคราบมันบนโต๊ะห้องอาหาร และได้สัมภาษณ์พนักงานห้องอาหาร ( Taste ) ได้รับการพึงพอใจกับ
สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรดี และคิดว่าจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าได้
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงการ
1. เวลาทางานของพนักงานที่ปรึ กษากับผูจ้ ดั ทาไม่ตรงกัน จึงหาเวลาในการพบพนักงานที่
ปรึ กษาโครงการค่อนข้างยาก
2. วัตถุดิบบางอย่างต้องมีการซื้อเพิ่ม เนื่องจากบางอย่างมีการเน่าเสี ยของวัตถุดิบใน
ห้องอาหาร และบางอย่างในห้องอาหารไม่มี
3. การถ่ายภาพขณะทาการทดลองมีไม่ครบถ้วนเนื่องจากลงมือปฏิบตั ิเพียงคนเดียว
5.1.3 ข้อเสนอแนะนักศึกษามีขอ้ เสนอแนะอย่างไรเพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูอ้ ื่น ในการดาเนินการ
แก้ไขปั ญหาต่อไป
1. ควรศึ ก ษาวัต ถุ ดิ บ ที่ จ ะน ามาท าให้ ดี ก่ อ น หรื อค้น คว้า หาข้อ มู ล จากงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ก่อน
2. ในโครงงานผูจ้ ดั ทาได้นา ตะไคร้ สะระแหน่ มะกรู ดมาทา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง วัต ถุ ดิ บ อื่ น
มาแทนได้ตามความสนใจ
3. รับฟังและนาข้อเสี ยจากผูท้ ี่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ นามาปรับปรุ งแก้ไขตัวผลิตภัณฑ์ให้ดี ยิง่ ขึ้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้รับประสบการณ์ใหม่เพิ่มขึ้น มากจากการเรี ยนในห้องเรี ยน
2. ได้เรี ยนรู้ระบบการทางานในห้องอาหาร (Taste ) โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์
ไซด์
3. ได้ฝึกความอดทนในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

4. ได้รับความรู ้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทางานในห้องอาหาร
5. ได้เรี ยนรู ้การทางานในห้องอาหาร และการรับมือกับการทางานกับคนจานวนมาก
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ขณะปฏิบตั ิงานต้องใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยกับลูกค้า อาจจะมีบางคาที่สื่อสารกันไม่รู้
เรื่ องจึงต้องมีพนักงานที่ปรึ กษาคอยช่วยเหลือ
2. ขณะปฏิบตั ิงานมีการรับโทรศัพท์จากลูกค้าเพื่อสอบถามโปรโมชัน่ ห้องอาหาร ซึ่ งใน
บางโปรโมชัน่ ข้อมูลไม่เพียงพอในการตอบรับลูกค้า จึงต้องให้พี่พนักงานช่วยเหลือ จึงทาให้เกิ ด
ความล่าช้า
3. ในขณะปฏิบตั ิงานช่วงแรก อาจจะไม่ค่อยคล่องแคล่ว จึงอาจจะทาให้งานที่ได้รับ
มอบหมายจากพี่พนักงานเกิดความล่าช้า
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
นักศึกษาควรมีการที่จะอยากเรี ยนรู้งานเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และยอมรับการติเตือนจาก
พนักงาน
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ภาคผนวก ก
บทสั มภาษณ์

บทสั มภาษณ์
เรื่อง สเปรย์ นา้ ยาเช็ดโต๊ ะสมุนไพร
ค าชี้ แ จง : บทสั ม ภาษณ์ น้ ี ใช้ป ระกอบการประเมิ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ สเปรย์น้ า ยาเช็ ด โต๊ ะ
สมุนไพร เพื่อเป็ นแนวทางในการประเมินผลิตภัณฑ์ เพื่อนามาปรับปรุ งและแก้ไข โดยสัมภาษณ์
พนักงานกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ จากแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม โรงแรมไอบิส ริ เวอร์
ไซด์ กรุ งเทพ
1. ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ นา้ ยาเช็ ดโต๊ ะสมุนไพรมีความเหมาะสมของการนาวัตถุดิบมาใช้ หรือไม่
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 1 : ให้ความเห็นว่า มีความเหมาะสมมากในการแปรรู ปสิ่ งของที่เหมาะสม นา
สิ่ งของที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นความคิดที่สร้างสรรค์
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 2 : ให้ความเห็นว่า การนาสิ่ งของที่ใกล้เกิดความเน่าเสี ย หรื อไม่สวยงามแล้ว
มาทาสเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรนั้น ถื อว่าเป็ นการเพิ่มมูลค่าและรู้ จกั
จัดการกับวัตถุดิบที่ดี มากกว่านาวัตถุดิบที่เน่าเสี ยทิ้ง
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 3: ให้ความเห็นว่า สามารวัตถุดิบเหลือใช้มาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้แก่
วัตถุดิบที่เหลือใช้ได้อีกทางหนึ่ง
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 4 : ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร นาตะไคร้
สะระแหน่ และใบมะกรู ดจากสิ่ งของที่มีในโรงแรมมาใช้ จริ งคิดว่ามีความ
ประหยัดในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่นามาจัดทา
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 5: ให้ความเห็นว่า มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่จะทาการแปรรู ปวัตถุดิบที่
เหลือใช้ในโรงแรม มาต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร
เพื่อประหยัดงบประมานในการสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ ายาเช็ดโต๊ะจากสารเคมี
2. ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ นา้ ยาเช็ ดโต๊ ะสมุนไพรมีกลิน่ ตะไคร้ สะระแหน่ และมะกรู ดหรือไม่
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 1: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีกลิ่นหอมของ
ตะไคร้ นากลิ่ นของสะระแหน่ และมะกรู ด ควรเพิ่มกลิ่ นของสะระแหน่
กับมะกรู ดอีกหน่อย
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 2 :ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีกลิ่นหอมของ
ตะไคร้ ซึ่งทาให้มีความรู้สึกสดชื่น
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 3: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีกลิ่นของตะไคร้
ซึ่ งเป็ นกลิ่นที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบ เหมาะแก่หอ้ งอาหารเพราะที่ห้องอาหาร
มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติมากมาย

จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 4 : ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร มีกลิ่นนาเป็ นกลิ่น
ตะไคร้ และมีกลิ่นอ่อนๆของสะระแหน่และมะกรู ด ซึ่ งถือว่าดีเพราะกลิ่ น
ของตะไคร้สามารถขับไล่แมลงวันได้ดี
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 5: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร มีกลิ่นหอมของ
ตะไคร้ทาให้รู้สึกสดชื่น และกลิ่นของตะไคร้ยงั เป็ นกลิ่นที่แสดงออกของ
ความเป็ นไทย อาจทาให้นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบได้
3. ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ นา้ ยาเช็ ดโต๊ ะสมุนไพรมีสีสันทีส่ วยงามหรือไม่
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 1: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีสีของผลิตภัณฑ์
เป็ นสี เขียว ซึ่ งเป็ นสี ธรรมชาติจึงคิดว่าสวยงามดี
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 2 : ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรควรมีความเพิ่ม
สี สันให้สวยงามโดยการใช้สีผสมอาหาร
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 3: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรควรสกัดสี ของ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นสี ขาวเพื่อเพิ่มความน่าใช้ให้แก่ผลิตภัณฑ์
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 4: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีสีสันที่สวย
ธรรมชาติอยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งแต่งเติมสี สัน
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 5: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีสีสันที่เป็ นสี เขียว
ซึ่ งเป็ นสี จากธรรมชาติจากใบสะระแหน่ และกรู ดแต่ควรมีการสกัดสี ให้
เป็ นสี ขาวเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่ผลิตภัณฑ์
4.ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ นา้ ยาเช็ ดโต๊ ะสมุนไพรสามารถทดแทนการใช้ นา้ ยาเช็ดโต๊ ะจากสารเคมีได้ หรือไม่
จากผูท้ ดลองใช้คนที่1: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรสามารถทดแทนได้
เนื่องจากใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติซ่ ึงมีความปลอดภัย จึงเป็ นทางเลือกหนึ่ง
ในการสามารถที่จะทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดโต๊ะจากสารเคมี
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 2: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรสามารถทดแทนได้
เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็ นผลดีกว่าการใช้สารเคมี
แน่นอนไม่ทาให้เกิดสารตกค้างบนโต๊ะได้
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 2: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรสามารถขจัดคราบ
มัน คราบซอสต่างๆบนโต๊ะได้ดีและยังปลอดภัยจากสารเคมี
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 3: ให้ความเห็นว่า ทดแทนได้เนื่องจากการนาวัตถุดิบธรรมชาติน้ นั มาทา
ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร ถือว่าเป็ นทางเลือกที่ดีต่อการที่จะ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี

จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 4 : ให้ความเห็นว่า ทดแทนได้เนื่องจากประหยัดงบประมานในการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์เช็ดโต๊ะจากสารเคมีอีกทางหนึ่งและปลอดภัยไร้สารตกค้าง
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 5: ให้ความเห็นว่า คราบซอสต่างๆบนโต๊ะได้ดีและยังปลอดภัยจากสารเคมี มี
ความปลอดภัยต่อผูแ้ พ้ส ารเคมีต่าง และเด็ก อีกด้วย จึง สามารถนามาใช้
แทนการใช้น้ าเช็ดโต๊ะจากสารเคมี
5.ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ นา้ ยาเช็ ดโต๊ ะสมุนไพรสามารถขจัดคราบมันบนโต๊ ะอาหารได้ หรือไม่
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 1: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะจากสมุนไพร มีการใช้สาร
ขจัดคราบไขมันซึ่ งเป็ นสารที่ไม่อนั ตรายและมีประสิ ทธิ์ ภาพในการขจัด
คราบต่างๆบนพื้นผิวได้ดี
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 2 : ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร มีประสิ ทธิ์ ในการ
ขจัดคราบความมันบนโต๊ะอาหารได้ดี คราบซอสได้ดี
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 3: ให้ความเห็นว่า รู้สึกพอใจกับการขจัดคราบซอสของผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายา
เช็ดโต๊ะสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ไม่ทาลายพื้นผิวของโต๊ะ
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 4: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรสามารถขจัดคราบ
มัน คราบซอสต่างๆบนโต๊ะได้ดีและยังปลอดภัยจากสารเคมี
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 5: ให้ความเห็นว่า ขจัดคราบมันจากการรับประทานอาหารบนโต๊ะของลูกค้า
ได้เนื่องจากลูกค้าบางท่านนาเด็กมาด้วยจึงอาจเกิดการเปรอะเปื้ อนบนโต๊ะ
6.ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ นา้ ยาเช็ ดโต๊ ะสมุนไพรสามารถนามาใช้ จริงทีห่ ้ องอาหารได้ หรือไม่
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 1: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะจากสมุนไพร มีขนาด
กะทัดรัด พกพาสะดวก และยังเป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจึงคิดว่า
สามารถนามาใช้ได้จริ งในห้องอาหาร
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 2: ให้ความเห็นว่า เนื่องจากห้องอาหารมีวตั ถุดิบเหลือจานวนมากจึงคิดว่าการ
นาวัตถุดิบมาทาสเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร อาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่
ถือว่าเป็ นการประหยัดต้นทุนในการสั่งซื้ อน้ ายาเช็ดโต๊ะจากสารเคมี จึงคิด
ว่าเป็ นโครงงานที่น่าสนใจและอาจจะมีการต่อยอดในภายภาคหน้า
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 3: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะจากสมุนไพรสามารถขจัด
คราบมันต่างๆ คราบซอสได้ดี และยังช่วยลดต้นทุนในการสั่งซื้ อน้ ายาเช็ด
โต๊ะสมุ นไพรได้อีกด้วย จึงคิดว่าถ้ามีการต่อยอดเพิ่มอีกนิ ดก็จะนามาใช้
จริ งได้ในโอกาสต่อไป

จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 4: ให้ความเห็นว่า ถ้ามีการสอนสู ตรและมีคนในแผนกต่อยอดอาจจะมีการทา
และ นามาใช้จริ งในแผนกอาหารและเครื่ องดื่มต่อไป
จากผูท้ ดลองใช้คนที่ 5: ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะจากสมุนไพรมีการคิด
สร้างสรรค์จดั การนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาทา เป็ นการประหยัด งบประมาน
จึงคิดว่าเหมาะแก่การนามาปรับใช้ในห้องอาหาร

รู ปภาพตัวอย่ างผู้ทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ นา้ ยาเช็ดโต๊ ะสมุนไพร

ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรทาความสะอาดโต๊ะ

ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรทาความสะอาดโต๊ะ

ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ าเช็ดโต๊ะสมุนไพรทาความสะอาดโต๊ะที่จดั เตรี ยมอาหาร

ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ าเช็ดโต๊ะสมุนไพรทาความสะอาดโต๊ะที่จดั เตรี ยมเครื่ องทากาแฟ

ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรทาความสะอาดโต๊ะ

ภาพตัวอย่างก่อนใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรทาความสะอาดโต๊ะ

ภาพตัวอย่างหลังใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรทาความสะอาดโต๊ะ

ภาคผนวก ข
รู ปภาพการปฏิบัตงิ านในโรงแรม

การปฏิบัติงานในห้ องอาหาร

ล้างเครื่องกาแฟ

จัดเตรี ยมตูก้ ดน้ าในบุฟเฟ่ ต์ เช่น เติมน้ าแข็ง

เช็ดแก้วกาแฟ และแก้วน้ า

จัดเรี ยงแก้วกาแฟในบุฟเฟ่ ต์

จัดเก็บแก้วน้ า

จัดเก็บเครื่ องมือบนโต๊ะอาหาร

ภาคผนวก ค
โปสเตอร์

สเปรย์ นา้ ยาเช็ดโต๊ ะสมุนไพร
Herb – infused cleaner
บทคัดย่อ
ผูจ้ ดั ทาได้ได้ปฏิบตั ิงานที่แผนกอาหารและเครื่ องดื่มได้
พบว่าในห้องอาหารมีการนิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีเป็ น
ส่วนมากแต่ที่ผจู ้ ดั ทาได้เล็งเห็นเป็ นสิ่ งสาคัญคือการใช้ผลิตภัณฑ์
น้ ายาเช็ดโต๊ะ ห้องอาหารมีลูกค้าที่มาใช้บริ การส่วนมากเป็ น
ครอบครัว ซึ่งมีเด็กมาบริ การห้องอาหารจานวนมาก ผูจ้ ดั ทาจึงคิดว่า
การใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีอาจมีสารตกค้างอยูบ่ นโต๊ะอาหารโดย
เด็กสามารถสัมผัสได้โดยตรง จึงเกิดการคิดค้นทาผลิตภัณฑ์น้ ายา
เช็ดโต๊ะจากสมุนไพรที่สามารถหาได้จากในโรงแรม ซึ่งส่วนผสม
ในสเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรประกอบไปด้วย ตะไคร้ มะกรู ด
สะระแหน่ น้ าส้มสายชู และสารขจัดความมัน

วัตถุประสงค์

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถนาสเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร มาใช้ได้จริ ง
ในห้องอาหาร Taste โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ไซด์
2. สามารถช่วยโรงแรมในการลดต้นทุนโดยนาของเหลือ
ใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
3. เรี ยนรู ้การศึกษาถึงคุณสมบัติประโยชน์ของสมุนไพร
ไทยประเภทต่างๆ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
นักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานในแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
ลักษณะงานคือการเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มในห้องอาหาร
การรับเมนูอาหารและเครื่ องดื่มจากลูกค้า

1. เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดจากสมุนไพรมาใช้
ภายในบริ เวณโรงแรม
2. เพื่อช่วยโรงแรมลดต้นทุนโดยการนาของเหลือใช้จากครัวมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเรี ยนรู ้คุณประโยชน์ของตะไคร้ มะกรู ด สะระแหน่ และ
สมุนไพรอื่นๆ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ศึกษาข้อมูลและปั ญหาของสถานประกอบการ
2. เขียนโครงร่ างรายงาน

3. กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6. ทดลองทา
7. สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน

สรุ ป
จากการทีผ่ ูจ้ ดั ทานาของทีม่ จี ากในห้องอาหารของ
โรงแรมมาใช้แปรรูปเป็ นสเปรย์นา้ ยาเช็ดโต๊ะสมุนไพร เป็ นสเปรย์ท่ี
นามาใช้เช็ดโต๊ะ เพือ่ ขจัดคราบมัน คราบสกปรก และทาให้มกี ลิน่
หอมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์โดยการนา ตะไคร้ สะระแหน่ มะกรูด โดย
นามาใช้แทนการใช้นา้ ยาเช็ดโต๊ะจากสารเคมี ซึง่ สามารถช่วยลด
ต้นทุนในการจัดซื้อนา้ ยาเช็ดโต๊ะในห้องอาหารได้ และยังสามารถ
ช่วยไล่แมลงทีม่ าเกาะบนโต๊ะอาหารได้ดว้ ยได้สมั ภาษณ์พนักงาน
ห้องอาหาร ( Taste ) ได้รบั การพึงพอใจกับสเปรย์นา้ ยาเช็ดโต๊ะ
สมุนไพรดี และคิดว่าจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า
ได้
ผู้จดั ทา
นางสาว ชาลินี ภาคสุ วรรณ 5902000008
อาจารย์ ทปี่ รึกษา อาจารย์ พิมพ์ พชิ ชา เลิศสกุลผาสุ ข

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร
Herb – infused cleaner
ชาลินี ภาคสุ วรรณ
ภาควิชา การโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์
Email: Chalinee.par@siam.edu
บทคัดย่อ
จากการที่ ไ ด้เ ข้า ปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ณ
โรงแรมไอบิ ส ริ เ วอร์ ไ ซด์ กรุ ง เทพ ( Ibis
riverside Bangkok) ระหว่า งวัน ที่ 14
พฤษภาคม 2561 ถึ งวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ผู้จ ัด ท าได้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ แ ผนกอาหารและ
เครื่ องดื่ม จาการสังเกตพบว่าในห้องอาหารมี
การใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีเป็ นส่ วนมาก ซึ่ ง
ผูจ้ ดั ทาได้ตระหนักถึ งอันตรายต่อลูกค้า จาก
การใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ส่ ว นผสมของสารเคมี
ประจาทุกๆวัน โดยเฉพาะการใช้ผลิ ตภัณฑ์
น้ า ยาท าความสะอาดโต๊ ะ ผู ้จ ัด ท าคิ ด ค้น ท า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ายาท าความสะอาดโต๊ ะ จาก
สมุ น ไพรที่ ส ามารถประยุก ต์ว ตั ถุ ดิ บ เหลื อ
ใช้ได้จากในโรงแรม ซึ่ งส่ วนผสมในสเปรย์
น้ ายาทาความสะอาดโต๊ะสมุ นไพรประกอบ
ไ ป ด้ ว ย ต ะ ไ ค ร้ ม ะ ก รู ด ส ะ ร ะ แ ห น่
น้ าส้มสายชู และสารขจัดความมัน เป็ นต้น
โครงการนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ คื อ ค้น หาสิ่ ง
ทดแทนการใช้ผลิ ตภัณฑ์จากสารเคมี ศึกษา
สรรพคุ ณ ของสมุ น ไพร น าวัต ถุ ดิ บ ที่ มี ใ น
โรงแรมมาสร้างสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่โดย
น าของเหลื อ ใช้ ม าใช้ใ ห้ มี ป ระโยชน์ โดย
ผู ้จ ั ด ท าได้ จ ัด ท าผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ายาเช็ ด โต๊ ะ

สมุนไพรนามาให้พนักงานในแผนกอาหาร
และเครื่ องดื่มได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และทา
การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้
ทดลองใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ผลตอบรั บ มาดัง นี้
ขวดบรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ล ัก ษณะกะทัด รั ด พกพา
สะดวก กลิ่ นจากผลิ ตภัณฑ์มี กลิ่ นหอมของ
ตะไคร้ นามาจากกลิ่ นอื่นๆทาให้มีกลิ่ นหอม
สดชื่ น มี ก ลิ่ น อายความเป็ นไทย ท าให้
นักท่องเที่ยวชื่นชอบและกลิ่นสามารถขับไล่
แมลงวัน ได้ หมดปั ญ หาแมลงวัน บนโต๊ ะ
อาหาร ผลิตภัณฑ์สามารถเช็ดคราบมัน คราบ
ซอสได้ดี ผลจากการปฏิบตั ิโครงงาน ผูจ้ ดั ทา
ได้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ดงั กล่าวมาข้างต้น ซึ่ ง
สามารถช่ วยโรงแรมลดการสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์
เช็ดโต๊ะจากสารเคมีได้ ประหยัดงบประมาณ
ไ ด้ ส่ ว น ห นึ่ ง แ ล ะ ยั ง เ ป็ น ก า ร แ ป ร รู ป
ผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง
Abstract
As a part of cooperative project at IBIS
Bangkok Riverside during May 14 to
August 31 2561 2561 in the food &
beverage department. The researcher found
that there are a lot of use of the chemical
cleaner product in the restaurant as the table

cleaner, dish washing liquid, and floor
cleaner. The researcher realized that all
those chemical products were harm to the
guests. Some of the customer has a
sensitive skin-allergy from chemical. So, the
researcher tries to study about Thai herb that
has an effect to clean or wipe the table in the
restaurant. And also there are left over
herbs in the kitchen every day which can be
used to make a Herb-infused cleaner. The
ingredients in the spray rust wipe the table
consists of herbs, lemongrass, kaffir lime,
mint, vinegar and other.
The objectives of this project are to study
for substitute products using chemicals, to
study the properties of herbs. After
preparation of Herb – infused cleaner, it was
introduced to the users in the Food and
Beverages department. Then, the researcher
made an interview about the use of Herbinfused cleaner by selecting sample. The
result shows that the packaging looks
compact and handy. And it gives the good
and fresh smell from the product with the
scent of lemon grass. Customer can enjoy
the smell and repel flies. Trouble flies
tableware products can wipe grease stain
sauce. Finally, all the project’s objectives
are achieved which it is able to help hotels
reducing the cost of purchases usual
chemicals to Herb cleaner
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาด
จากสมุนไพรมาใช้ภายในบริ เวณโรงแรม
2. เพื่อช่ วยโรงแรมลดต้นทุนโดยการนาของ
เหลื อ ใช้ จ ากครั ว มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์
3. เพื่ อ เรี ยนรู้ คุ ณ ประโยชน์ ข องตะไคร้
มะกรู ด สะระแหน่ และสมุนไพรอื่นๆ
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตพื้นที่ : โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ
เวอร์ไซด์ แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
2. ขอบเขตด้ า นเวลา : ตั้ งแต่ ว ั น ที่ 14
พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3. ขอบเขตด้านประชากร: สัมภาษณ์พนักงาน
จานวน 19 คน แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารถนาสเปรย์น้ ายาเช็ ดโต๊ะสมุ นไพร
มาใช้ได้จริ งในห้องอาหาร ( เทส )โรงแรมไอ
บิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ไซด์
2. สามารถช่ วยโรงแรมในการลดต้นทุนโดย
อาจจะช่วยลดปริ มาณการสั่งซื้อน้ ายาทาความ
สะอาด
3. เรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษาถึ งคุ ณ สมบัติป ระโยชน์
ของสมุนไพรไทยประเภทต่างๆ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1 . ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล แ ล ะ ปั ญ ห า ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการสัง เกตถึ ง ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น และ
แนวทางในการแก้ไ ขปั ญหาและน ามาเป็ น
หัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
2. เขียนโครงร่ างรายงานเขียนหัวข้อโครงงาน
เพื่อนามาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงาน
พี่ เ ลี้ ยงเพื่ อ ขอค าแนะน าและร่ างเอกสาร

โครงงานเพื่อขอเสนอหัวข้อโครงการสหกิ จ
ศึกษา
3. กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูลโดยปรึ กษา
พนัก งานพี่ เ ลี้ ย งเพื่ อ หาแนวทางแก้ไ ข และ
ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
4. เก็ บ รวบรวมข้อมู ล เก็ บข้อมู ล และวิธี ก าร
แก้ไ ขปั ญ หาจากค าแนะน าจากพี่ เ ลี้ ย งและ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ค้นคว้า ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
5. วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการน าวิ ธี ก ารแก้ไ ข
ปั ญหามาวิเคราะห์และนาตะไคร้ สะระแหน่
มะกรู ดที่เป็ นสิ่ งที่มีในโรงแรมมาแปรรู ป
6. ทดลองทาจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการทา
สเปรย์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร พร้อมกับลงมือ
ปฏิบตั ิ
7. สรุ ปข้ อ มู ล และ เขี ย นราย งาน จั ด ท า
โครงงานให้สมบูรณ์ เพื่อเตรี ยมนาส่ งอาจารย์
ที่ปรึ กษา
8. นาเสนออาจารย์น ารายงานส่ ง อาจารย์ที
ปรึ กษาเพื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล และรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะเพื่อมาแก้ไข
9. ส่ ง รายงานรู ป เล่ ม และน าเสนองานต่ อ
อาจารย์และโครงการสหกิจศึกษา
สรุ ปผล
ผูจ้ ดั ทาได้มีการสัมภาษณ์พนักงานแผนก
อาหารและเครื่ องดื่ม โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ
ริ เวอร์ ไซด์ ด้วยคาถามที่วา่ “มีความคิดเห็น
อย่างไรบ้างเมื่อได้ทดลองใช้สเปรย์สมุนไพร
อันนี้ ” ได้ผลตอบรับดังนี้
ผู้จ ัด ท า ได้ ด าเนิ น การจัด ท าผลิ ต ภัณ ฑ์
สเปรย์น้ า ยาท าความสะอาดโต๊ ะ สมุ น ไพร
และทาการขออนุ ญาต พนักงานที่ปรึ กษาใน
การทดลองใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นการท าความ

สะอาดโต๊ะ ณ ห้องอาหารเทส เป็ นระยะเวลา
1 สัปดาห์ หลังจากนั้น ผูจ้ ดั ทา ได้ดาเนินการ
สารวจความคิ ดเห็ น โดยการสัมภาษณ์ กลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง พนักงานห้องอาหารเทส
ที่ ไ ด้ ท ดลองใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ายาท าความ
สะอาดโต๊ะสมุนไพร ในการทาความสะอาด
โต๊ะให้กบั ลูกค้า ซึ่ งจากจากผลการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างได้ผลสรุ ปว่า จากการทดลองใช้
ผลิ ตภัณฑ์น้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรจริ งทุกคน
ให้ความเห็นว่า ทางด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ มีขนาด
กะทัด รั ด พกพาสะดวก ทางด้า นกลิ่ น จาก
ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ก ลิ่ น หอมของตะไคร้ ที่ ส ดชื่ น
แล ะ มี ก ลิ่ นหอมอ่ อ นๆ ของส ะ ระ แหน่
สามารถช่ วยขจัดความมันบนโต๊ะอาหารได้
จริ งและสามารถใช้ไล่ แมลงได้จริ ง ทางด้าน
ประสิ ท ธิ์ ภาพขจัด คราบสิ่ ง สกปรกต่ า งๆ
ผลิ ตภัณฑ์ส ามารถขจัดคราบมัน ต่ า งๆ และ
คราบซอส บนโต๊ ะ อาหารได้ดี ทุ ก คนให้
ความเห็ น ว่ า รู้ สึ ก พอใจกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และ
ส า ม า ร ถ น า ม า ป รั บ ใ ช้ จ ริ ง ต่ อ ไ ป ใ น
ห้องอาหารได้ในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การที่ผจู้ ดั ทา ได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสห
กิ จ ศึ ก ษา ณ โรงแรมไอบิ ส ริ เวอร์ ไซด์
กรุ งเทพฯ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 สิ งหาคม 2561ส่ งผลให้ผจู้ ดั ทาได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมาย
สาหรับรายงานสหกิ จศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลง
ได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุ นจาก
หลายฝ่ ายดังนี้

1. คุณ ธันย์ชนก คนเพียร
ผูจ้ ดั การแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
2. คุณ รติรักษ์
วัฒนถาวร
ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคล
3. คุณ วิไกรกร บุญถูก
พนักงานที่ปรึ กษา
4. อาจารย์ พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุ ข
อาจารย์ที่ปรึ กษา
และบุ ค คลท่ า นอื่ นๆที่ ไ ม่ ไ ด้ก ล่ า วนามทุ ก
ท่าน ที่ ได้ให้คาแนะนาในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่านที่ มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการท ารายงานฉบับ นี้ จนเสร็ จ
สมบูรณ์ ซึ่ งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุ ณเป็ นอย่าง
สู ง ณ ที่น้ ีดว้ ย
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