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บทคดัยอ่ 
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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 herb-
infused 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.  
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บทที ่1 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เน่ืองด้วยผูจ้ดัท าได้เข้าปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ในแผนก
อาหารและเคร่ืองด่ืมในหอ้งอาหารเทส ( Taste )   ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีการใชผ้ลิตภณัฑ์จากสารเคมีในการท า
ความสะอาดบนโต๊ะอาหาร ทางผูจ้ดัท าไดต้ระหนกัถึงความอนัตรายในการใช้สารเคมีเป็นประจ าทุกๆวนั 
โดยเฉพาะการใชผ้ลิตภณัฑ์น ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะ ภายในบริเวณห้องอาหาร ในบางวนัมีลูกคา้เขา้มาใช้
บริการเป็นจ านวนมาก จึงมีการใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาท าความสะอาดโตะ๊ ตลอดทั้งวนั ผูจ้ดัท ามีความเห็นวา่การ
ใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสารเคมีอาจมีสารตกคา้งหลงเหลืออยูบ่นโต๊ะ และหากลูกคา้มีการสัมผสัไดโ้ดยตรง อาจจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้เช่น การแพส้ารเคมีบางชนิด 
 ดงันั้นผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงการน าสมุนไพรมาใช ้ เพื่อท าผลิตภณัฑเ์ช็ดท าความสะอาด 
บนโต๊ะอาหารและศึกษาสมุนไพรท่ีสามารถน ามาท าผลิตภณัฑ์น ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะได้ โดยการน า
วตัถุดิบเหลือใช้จากในครัว เช่นตะไคร้ มะกรูด และ สมุนไพรอ่ืนๆมาประยุกตใ์ชเ้พื่อช่วยในการลดตน้ทุน
ของการสั่งซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสารเคมี ทั้งยงัเป็นการลดตน้ทุนให้แก่โรงแรมโดยน ามาท าสเปรยน์ ้ ายาท าความ
สะอาดโต๊ะสมุนไพร  จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่สมุนไพรกลุ่มน้ีมีกล่ินหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสมุนไพร
ไทย โดยมีงานวิจยัของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่แมลงวนับา้น 
ของน ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้  พบวา่สามารถไล่แมลงวนัเป็นปัญหากวนใจไดม้ากกวา่ร้อยละ80  และ
น ้ ามนัหอมระเหยจากมะกรูด จะช่วยในการผ่อนคลายความเครียด แกอ้าการนอนไม่หลบั ช่วยดบักล่ินคาว
อาหาร ประโยชน์ของใบสะระแหน่ช่วยยบัย ั้งเช้ือโรคต่าง ๆ ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.2.1 เพื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท์ าความสะอาดจากสมุนไพรมาใชภ้ายในบริเวณโรงแรม 
 1.2.2 เพื่อช่วยโรงแรมลดตน้ทุนโดยการน าของเหลือใชจ้ากครัวมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 1.2.3 เพื่อเรียนรู้คุณประโยชน์ของตะไคร้ มะกรูด สะระแหน่ และสมุนไพรอ่ืนๆ 
1.3 ขอบเขตของการวจัิย 
 1.3.1 ขอบเขตพื้นท่ี : โรงแรมไอบิส  กรุงเทพ ริเวอร์ไซด ์แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา : ตั้งแต่วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร: สัมภาษณ์พนกังานจ านวน 19 คน แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
1.4 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 สามารถน าสเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร มาใชไ้ดจ้ริงในห้องอาหาร ( เทส )โรงแรมไอบิส  
 กรุงเทพ ริเวอร์ไซด ์



 

 

 1.4.2 สามารถช่วยโรงแรมในการลดตน้ทุนโดยอาจจะช่วยลดปริมาณการสั่งซ้ือน ้ายาท าความ 
  สะอาด 
 1.4.3 เรียนรู้การศึกษาถึงคุณสมบติัประโยชน์ของสมุนไพรไทยประเภทต่างๆ 

 
 



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 โครงงานเล่มน้ีศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑ์น ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะท่ี
มีส่วนผสมจากสมุนไพรผูจ้ดัท าไดก้ารท าการศึกษาค้นควา้จากทฤษฎีของงานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัน ้ ายาท า
ความสะอาดโตะ๊สมุนไพรดงัน้ี 

   2.1 ความหมายสมุนไพร 

   2.2 ประเภทของสมุนไพรไทย 

   2.3 อนัตรายจากสารเคมี 

   2.4 ผลิตภณัฑ ์

   2.5 ขั้นตอนการท าน ้ายาท าความสะอาด   

   2.6 คุณสมบติัในการไล่แมลงจากสมุนไพรต่างๆ   

   2.7 อนัตรายจากแมลงวนั และพาหะน าเช้ือโรค 

2.1 ความหมายสมุนไพร 

 สมุนไพรคือผลผลิตท่ีได้มาจากธรรมชาติ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นยารักษาโรคหรือบ ารุง
ร่างกาย ซ่ึงมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยงัเป็นส่วนของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผลฯลฯ ผลเพื่อน าปรุง
เป็นยารักษาโรค  

 2.2 ประเภทของสมุนไพรไทย  

 2.2.1 ตะไคร้ 

 ตะไคร้ เป็นพืชสมุนไพรทอ้งถ่ินในประเทศแถบเอเชียเขตร้อน มีลกัษณะใบสูงยาวมีกล่ินเฉพาะตวั 
สามารถน ามาประกอบอาหาร สามารถปรุงแต่งกล่ินในอาหาร และท าเคร่ืองด่ืมแลว้ ตะไคร้ยงัมีประโยชน์
อ่ืนๆ เช่น การท าสบู่ ยารักษาโรคฯ ตะไคร้มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ อาจสามารถช่วยป้องกนัการเติบโตของ
แบคทีเรีย กล่ินสามารถบรรเทาอาการปวดและลดไข ้สามารถช่วยไล่ยงุได ้ 



 

 

 

รูปภาพที ่2.1 ตะไคร้ 

 แหล่งทีม่า : http://www.foodnetworksolution.com  

 สรรพคุณของตะไคร้  - ช่วยดบักล่ิน 

         - ช่วยไล่แมลง 

 - กล่ินช่วยท าใหเ้จริญอาหาร 

 2.2.2 มะกรูด 

 มะกรูด เป็นพืชพื้นเมืองในแถบประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นิยมปลูกไวต้ามบา้น และสวน เพื่อ
ใช้ส าหรับประกอบอาหาร เน่ืองจาก ใบ และผล มีน ้ ามนัหอมระเหยท่ีให้กล่ินหอมช่วยในการดบักล่ินคาว 
และเพิ่มรสใหแ้ก่อาหารไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงมีองคป์ระกอบของสาระส าคญัหลายชนิดท่ีมีคุณสมบติัทางยา 
และคุณสมบติัทางดา้นความสวยความงาม  

 

รูปภาพที ่2.2 มะกรูด 

แหล่งทีม่า : http://www.foodnetworksolution.com  

 สรรพคุณของมะกรูด  -  น ้ามนัหอมระเหยช่วยลดกล่ินอบั กล่ินเหมน็คาว 

          -  ช่วยยบัย ั้งแบคทีเรีย 

       -  กล่ินช่วยผอ่นคลายความเครียด 

  



 

 

2.2.3 สะระแหน่ 

 สะระแหน่เป็นพืชผกัพื้นเมืองของไทยชนิดหน่ึง แต่มีหลายสายพนัธ์ุท่ีพบแพร่กระจายในประเทศ
เขตอบอุ่นทัว่โลก ซ่ึงถือเป็นพืชผกัสมุนไพรท่ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์มาก โดยเฉพาะใบสะระแหน่ท่ีนิยมใช้
ทั้งใบสดมาเป็นส่วนผสมของอาหาร และท่ีส าคญั คือ ใบสดถูกน ามาสกดัน ้ามนัหอระเหยท่ีมีบทบาทมากใน
วงการอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองส าอาง และยารักษาโรค  

 

รูปภาพที ่2.3 สะระแหน่ 

แหล่งทีม่า : https://sukkaphap-d.com  

 สรรพคุณของสะระแหน่ - น ้ามนัหอมระเหย ช่วยใหส้ดช่ืน แกอ้าการวงิเวยีนศีรษะ 

  - ช่วยไล่แมลง 

         -  น ้ามนัหอมระเหย ช่วยท าใหเ้จริญอาหาร 

 2.2.4 น ้าส้มสายชู 

 น ้ าส้มสายชูเป็นวตัถุดิบท่ีทุกบา้นนิยมติดไวเ้พื่อใช้ปรุงรสอาหาร แต่ในน ้ าส้มสายชูมีกรดอ่อนท่ี
สามารถใชข้จดัคราบส่ิงสกปรกต่างๆได ้

 

รูปภาพที ่2.4 น ้าส้มสายชู 

แหล่งทีม่า : https://www.winnews.tv  



 

 

 ประโยชน์ของน ้าส้มสายชู  -  ขจดัคราบไขมนัต่างๆ 

                    -  ช่วยก าจดักล่ินเหมน็ต่างๆ 

                    -  ก าจดัมดและแมลง 

2.3 อนัตรายจากสารเคมี 

 

รูปภาพที ่2.5 อนัตรายจากสารเคมี 

แหล่งทีม่า : https://www.pharmacy.mahidol.ac.th  

 สุรินทร์ อยู่ยง (2556) ได้ศึกษาอนัตรายจากสารเคมีและแนวทางการป้องกนัการใช้สารเคมีใน
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ทุกคนนิยมใช้สารเคมีจากผลิตภณัฑ์ต่างๆเช่นน ้ าเช็ดท าความสะอาดห้องน ้ าฯ เพื่อความ
สะดวกสบายและหาซ้ือง่าย แต่ผลิตภณัฑ์จากสารเคมีท่ีนิยมใชก้นันั้นมีอนัตรายอยูม่ากมายจึงมีแนวทางการ
ป้องกนั โดยการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆนั้นควรมีการอ่านประเภทวิธีใช้ให้สอดคล้องกบัตวัผลิตภณัฑ์ งดการ
สัมผสัผลิตภณัฑ์โดยตรงควรสวมถุงมือทุกคร้ังในการใช้งานผลิตภณัฑ์ ควรจดัเก็บผลิตภณัฑ์ให้ไวต้าม
สถานท่ีท่ีเหมาะสมและห่างจากเด็ก เพื่อป้องกนัอนัตรายสู่เด็ก 

2.4 ผลติภัณฑ์ 

 เบญจมาศ ศิริใจ (2556) ผลิตภณัฑ์คือส่ิงของท่ีจ าตอ้งไดมี้การแลกเปล่ียนกนัโดยการซ้ือการขาย 
โดยการซ้ือจากลูกคา้นั้นตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยส่ิงท่ีลูกคา้เลือกซ้ือจากผลิตภณัฑ์นั้นคือ
ความตอ้งการท่ีจะใชจ้ริง ลกัษณะประเภทการใชง้านของผลิตภณัฑ์ แบรนด์ของผลิตภณัฑ์ และช่ือเสียงของ
ผลิตภณัฑจ์ากผูใ้ชง้านท่ีบอกต่อกนัมา 

  

 

  



 

 

2.4.1 ผลิตภณัฑก์ารท าความสะอาด 

 กิตติศกัด์ิ เพิ่มเพียร (2555) สารเคมีท่ีมีคุณสมบติัช่วยก าจดัส่ิงสกปรก และ่่าเช้ือโรค แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ดงัน้ี 

                    1. จากการสังเคราะห์ เช่น น ้ายาลา้งจาน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ฯ  

                     2. จากธรรมชาติ เช่น มะขามเปียก หรือผลไม้ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด มีรสชาติเปร้ียว ซ่ึงการใช ้  
ผลไมท่ี้มีฤทธ์ิเป็นกรดมาท าผลิตภณัฑ์ทางเคมีต่างๆนั้นเพื่อท่ีสามารถขจดัคราบสกปรกต่างๆได ้แต่ควรใช้
ในปริมาณท่ีพอดีจะไดไ้ม่เกิดอนัตรายต่อผูใ้ช ้

 2.4.2 สารขจดัความมนั 

 LAS (Linear alkyl benzene sulfonate ) เป็นสารลดแรงตึงผิวยอดนิยม ท่ีนิยมใชใ้นการท า น ้ ายาท า
ความสะอาดประเภทต่างๆ มีการทดว่ามีความปลอดภยัต่อส่ิงแวดล้อม มีประสิทธ์ิภาพในการท าความ
สะอาดสูง ราคาค่อนขา้งไม่แพง  

2.5 ขั้นตอนการท าน า้ยาท าความสะอาด 

 นกัเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา เร่ืองการท าน ้ ายาอเนกประสงค์ (2559) โดยมีวิธีการท าดงัน้ี โดย
จดัเตรียมวตัถุดิบอุปกรณ์ เช่น วตัถุดิบ มะกรูด หวัเช้ือน ้าด่าง N70 1 โดยการน าเกลือท่ีละลายแลว้มากรองส่ิง
สกปรก 2 ตม้มะกรูดโดยน ามาใช้แค่น ้ า 3 เทหัวเช้ือ 70 แล้วกวนให้มีสีขาวขน้ และเหนียวและเทน ้ าเกลือ 
หา้มใหจ้บัตวัเป็นกอ้น 4 เทน ้าด่างลงไป 5 ทิ้งวนั2 วนั หลงัจากนั้นกรองใส่บรรจุภณัฑพ์ร้อมใชง้าน 

2.6 คุณสมบัติในการไล่แมลงจากสมุนไพรต่างๆ 

 การใช้สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า  เป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัแมลงโรคพืช โดยเฉพาะส าหรับการปลูกพืชผกัและผลไม ้ ไม่แพก้ารใช้
สารเคมี แต่มีขอ้ดีกวา่หลายอยา่ง คือ  มีราคาถูก ปลอดภยั ต่อเกษตรกรผูใ้ช ้ไม่มีสารพิษตกคา้งในผลผลิต จึง
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค รวมทั้งไม่เป็นอนัตรายต่อแมลงท่ีเป็นประโยชน์และส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ  ในแปลงพืชผกัไม่
ตกคา้งในดินและสภาพแวดลอ้ม 

2.7 อนัตรายจากแมลงวนั และพาหะน าเช้ือโรค 

 แมลงวนัมีความส าคญัในการน าโรคติดต่อมาสู่มนุษยไ์ดห้ลายชนิด โดยท่ีแมลงวนับา้นมีนิสัยชอบ
เกาะกินอาหารและขยายพนัธ์ุตามมูลสัตว ์และส่ิงสกปรกต่าง ๆ เช่น ส่ิงปฏิกูล กองขยะมูลฝอยต่าง ๆ เศษ
อาหารพืชเน่า ๆ จึงมีโอกาสสัมผสัเช้ือโรคมาตามร่างกายทุกส่วนของแมลงวนั เช่น ปาก ล าตวั ขา ขนต่าง ๆ 



 

 

ตามล าตวั โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค และโรค
หนอนพยาธิบางชนิด   

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดและการปฏบิัติงาน 

 

รูปภาพที ่3.1 โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ 

แหล่งทีม่า: https://www.accorhotels.com 

 3.1 ช่ือ และ สถานประกอบการ 

ช่ือ                             IBIS  BANGKOK RIVERSIDE HOTEL 

ท่ีตั้ง                         27 ซอย เจริญนคร 17 บางล าพลู่าง เขต คลองสาน  กรุงเทพ 10600 

หมายเลขโทรศพัท ์    0-2805-9888 

หมายเลขโทรสาร      0-2805-9888 

Website                 www.ibis-bangkok-riverside.bangkokshotels.com 

 

 



 

 

3.2 ข้อมูลทัว่ไปของโรงแรม 

 

 

รูปภาพที ่3.2 โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ 

แหล่งทีม่า : https://www.accorhotels.com 

 โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ เป็นโรงแรมซ่ึงบริหารงานโดย บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป ซ่ึง เปิด
ด าเนินการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2553  โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซดต์ั้งอยูใ่นซอยเจริญนคร17 ติดริม
แม่น ้ าเจา้พระยา เป็นโรงแรมท่ีพกัในราคาย่อมเยาและมีวิวแม่น ้ าเจา้พระยา โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์
ไซด์ตั้งอยู่ในพื้นท่ีฝ่ังธนมีการเดินทางท่ีสะดวกสบาย เช่น ทางเรือ ทางรถโดยสารส่วนบุคคลหรือเลือกใช้
บริการรถไฟฟ้าใกลก้บัสถานีกรุงธนบุรี โดยโรงแรมมีบริการรถรับส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้า และเดินทาง
ง่ายต่อการเดินทางสู่สนามบินนอกจากน้ี ยงัตั้งอยูใ่กลย้า่นธุรกิจ    แหล่งช็อปป้ิง และสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม เช่น สนามหลวง วดัโพธ์ิ วดัพระแกว้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 

 



 

 

3.3 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ มีบริการห้องพกัรวมทั้งส้ิน 266 ห้อง โดยมีห้องพกัเลือกใช้
บริการ 3 ประเภท ดงัน้ี 

  1. หอ้งพกัเตียงคู่ติดววิแม่น ้า 

  2. หอ้งพกัเตียงเดียว 2 เตียงติดววิแม่น ้า 

  3. หอ้งสวที 1 เตียงคู่ 1 เตียงสองชั้น  

      ในห้องพกัมีส่ิงของอ านวยความสะดวก เช่น ไดร์เป่าผม ทีวี เคร่ืองอ านวยความสะดวกชงชาและกาแฟ   
ตูเ้ยน็ฯ ทางโรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ มีบริการห้องอาหาร Taste ท่ีให้บริการอาหาร ไม่วา่จะเป็น 
บุฟเฟ่ต ์หรือ อาหารตามสั่ง ท่ีให้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการ และโรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ยงัมีบาร์ไวใ้ห้
ลูกคา้เลือกใชบ้ริการ 2 บาร์ 1. บาร์ริมสระน ้ า ท่ีให้บริการตั้งแต่ 10:00 a.m. – 22:00 p.m. และ 2. Lobby bar 
ให้บริการตั้งแต่ 10:00 a.m. – 02:00 a.m. ท่ีให้บริการทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่ลูกคา้ และยงัมีห้องประชุม
ใหบ้ริการลูกคา้ จดังานประชุมสัมมนา มีบริการซดัรีดเส้ือผา้ และมีบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

 

รูปภาพที ่3.3 แผนท่ีโรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ 

แผนท่ีตั้งโรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ 

แหล่งทีม่า: https://www.accorhotels.com 

 

 

https://www.accorhotels.com/
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3.4 รายละเอยีดห้องพกั 

 3.4.1 หอ้งพกัเตียงคู่ติดววิแม่น ้า 

 

 รูปภาพที ่3.4 หอ้งพกัเตียงคู่ติดววิแม่น ้า 

แหล่งทีม่า : https://www.accorhotels.com 

 เป็นห้องพกัท่ีมีการตกแต่งเรียบง่าย ทนัสมยัสามารถชมวิวแม่น ้ าเจ้าพระยา และเป็นเตียงคู่ ใน
หอ้งพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ทีว ีโตะ๊ส าหรับเขียนหนงัสือ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ไดร์เป่าผม  ส่ิง
อ านวยความสะดวกในการชงชาหรือกาแฟ เป็นตน้ 

3.4.2. หอ้งพกัเตียงเดียว 2 เตียงติดววิแม่น ้า 

 

รูปภาพที ่3.5  หอ้งพกัเตียงเดียว 2 เตียงติดววิแม่น ้า 

แหล่งทีม่า: https://www.accorhotels.com 

 เป็นห้องพกัท่ีมีการตกแต่งเรียบง่าย ทนัสมยัสามารถชมววิแม่น ้าเจา้พระยา และเป็นเตียงเดียว 2 
เตียง ในห้องพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ทีว ี โตะ๊ส าหรับเขียนหนงัสือ เคร่ืองท าน ้าอุ่นไดร์
เป่าผม ส่ิงอ านวยความสะดวกในการชงชาหรือกาแฟ เป็นตน้ 
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3.4.3. หอ้งสวที 1 เตียงคู่ 1 เตียงสองชั้น 

 

รูปภาพที ่3.6  หอ้งสวที 1เตียงคู่  1 เตียงสองชั้น 

แหล่งทีม่า: https://www.accorhotels.com 

เป็นห้องพกัท่ีมีการตกแต่งเรียบง่าย ทนัสมยัสามารถชมวิวแม่น ้ าเจา้พระยา และเป็นเตียงคู่ 1เตียงและเตียง2
ชั้น 1เตียงในหอ้งพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ทีวี โต๊ะส าหรับเขียนหนงัสือ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น 
ไดร์เป่าผม ส่ิงอ านวยความสะดวกในการชงชาหรือกาแฟ เคร่ืองเล่นเกม เป็นตน้ 

3.5 ห้องอาหารและห้องประชุมสัมมนา 

 3.5.1. หอ้งอาหาร Taste  

 

รูปภาพที ่3.7 หอ้งอาหาร Taste 

แหล่งทีม่า: https://www.accorhotels.com 

 เป็นห้องอาหารท่ีเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05:30 – 22:00 ให้บริการอาหารเมนูและบริการอาหาร
แบบบุฟเฟ่ต ์ตอนเชา้ตั้งแต่เวลา 05:30 – 12:00 เปิดบริการบุฟเฟ่ต์ตอนกลางวนั 12:00 – 14:30 และเปิด
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บริการบุฟเฟ่ตต์อนเยน็ 18:00 – 22:00 เป็นห้องอาหารท่ีอยูติ่ดริมแม่น ้ าเจา้พระยา ลูกคา้สามารถอ่ิมอร่อยไป
กบัอาหารและบรรยากาศริมแม่น ้าเจา้พระยา  

 3.5.2. หอ้งประชุม 

 

 

รูปภาพที ่3.8 หอ้งประชุม 

แหล่งทีม่า: https://www.accorhotels.com 

 โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ มีบริการห้องประชุม สัมมนา 3 ห้อง ห้องจตุจกัร ห้องรมมณี
นาถ และห้องเบญจกิติ เป็นห้องจดัการประชุมสัมมนาขนาดกวา้ง 62 ตารางเมตร โดยตกแต่งแบบเรียบง่าย 
ทนัสมยั เนน้สบาย  รองรับการจดัสัมมนาสูงสุด 120 คน โดยมีอุปกรณ์ไอทีอ านวยความสะดวกครบครัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

รูปภาพที ่3.10  ผูป้ฏิบติังาน ชาลินี ภคสุวรรณ 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน        นางสาวชาลินี   ภาคสุวรรณ 

ต าแหน่ง                   พนกังานฝึกงาน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน       14 พฤษภาคม 2561  -  31 สิงหาคม 2561  

สถานทีป่ฏิบัติงาน        แผนก อาหารและเคร่ืองด่ืม  โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ 

 

 

 

 



 

 

3.6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

 3.6.1.1 ขั้นตอนการปฏิบติังานของ การตอ้นรับลูกคา้ในหอ้งอาหารตอนเชา้  

  -  กล่าวทกัทายลูกคา้ (สวสัดี) 

  -  ขอทราบหมายเลขหอ้งพกัของลูกคา้ 

  -  เช็ควา่หอ้งพกัของลูกคา้รวมอาหารเชา้ดว้ยหรือไม่ 

  -  ถา้หอ้งพกัลูกคา้รวมอาหารเชา้ เชิญลูกคา้เขา้รับการบริการ 

  -  ถา้หอ้งพกัลูกคา้ไม่รวมอาหารเชา้ แจง้ราคาและเชิญลูกคา้เขา้รับบริการ  

 3.6.1.2 ขั้นตอนการปฏิบติังานของ พนกังานในหอ้งอาหาร (ท าความสะอาดโตะ๊) 

  -  สังเกตลูกค้าถ้าลูกค้าลุกจาโต๊ะ หรือไม่มีทรัพย์สินของมีค่าอยู่บนโต๊ะแล้ว สัก
 ประมาณ 5 นาที เร่ิมท าการเก็บ ท าความสะอาดโตะ๊ 

  -  เก็บเกา้อ้ีใหเ้รียบร้อย 

  -  เก็บจาน / แกว้น ้า / มีดส้อม ใส่ในถาดใหเ้รียบร้อย 

  -  เร่ิมเช็ดโตะ๊ โดยเร่ิมจากการท าความสะอาดท่ีรองจาน และเช็ดบนโตะ๊   

  -  กวาดเศษอาหารลงบนถาด และปัดเศษอาหารจากเกา้อ้ีลงบนถาด 

  -  เซทส้อม / มีด /กระดาษทิชชู่บนโตะ๊อาหารใหเ้รียบร้อย 

 3.6.1.3 ขั้นตอนการปฏิบติังานของ การลา้งเคร่ืองกาแฟ 

  -  กดบนเคร่ืองกาแฟระหวา่งตวัอกัษร O และ U 

  -  กดเลือกเมนูท าความสะอาด 

  -  เปิดในตวัเคร่ืองกาแฟ และน าตวักล่องกาแฟและชาออกมา และท าความสะอาด ช่อง 
ปล่อยกาแฟและชาโดยใชแ้ปรง หลงัจากในใส่กล่องกาแฟและชากลบัคืนเขา้ไป 

  -  หลงัจากนั้น ท าความสะอาดเคร่ืองกาแฟโดยการปล่อยน ้าออกจากตวัเคร่ือง 

  

 



 

 

 3.6.1.4 ขั้นตอนการปฏิบติังานของ การเสริฟ์อาหาร 

  -  ดูใบกปัตนัออเดอร์ วา่มีอาหารก่ีอยา่ง เบอร์โตะ๊ 

  -  พออาหารเสร็จแลว้ เราก็น ามาเสริฟ์โดยก่อนเสริฟ์ตอ้งเช็คว่าบนโต๊ะ มีการจดัอุปกรณ์
    เคร่ืองมือ (มีด / ส้อม / ชอ้น) ถา้ยงัตอ้งเซทก่อนลงอาหารทุกคร้ัง 

  -  กล่าวช่ือเมนูอาหารทุกคร้ังก่อนลงอาหารใหลู้กคา้ 

 3.6.1.5 ขั้นตอนการปฏิบติังานของ การเช็ดอุปกรณ์ (มีด / ชอ้น / ส้อม) 

  -  คดัแยก มีด / ชอ้น / ส้อม จากแร็คท่ีใชล้า้ง 

  -  น ามีด /ชอ้น / ส้อม ท่ีแยกแลว้มาแช่ในน ้าร้อน และน ้าส้มสายชูประมาน 2 นาที 

  -  น าผา้สะอาดมาเช็ด  

  -  พอเช็ดเสร็จแลว้ น าไปเก็บในหอ้งอาหารตามจุดต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปภาพที ่3.11 พนกังานท่ีปรึกษา 

ช่ือ  นางสาววไิกรกร บุญถูก 

ต าแหน่ง  พนกังานเสิร์ฟ ( Waitress ) 

3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 1. ศึกษาขอ้มูลและปัญหาของสถานประกอบการ 

       สังเกตถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและน ามาเป็นหวัขอ้โครงงาน ส ห
กิจศึกษา 

 2. เขียนโครงร่างรายงาน 

        เขียนหวัขอ้โครงงานเพื่อน ามาเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพี่เล้ียงเพื่อขอ ค า แ น ะ น า
และร่างเอกสารโครงงานเพื่อขอเสนอหวัขอ้โครงการสหกิจศึกษา 

 3. ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล 

       โดยปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงเพื่อหาแนวทางแกไ้ข และปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 



 

 

  

 4. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

     เก็บข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาจากค าแนะน าจากพี่ เ ล้ียงและอาจารย์ท่ีปรึกษา ค้นคว้า
 ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

 5. วเิคราะห์ขอ้มูล 

     โดยการน าวธีิการแกไ้ขปัญหามาวเิคราะห์และน าตะไคร้ สะระแหน่ มะกรูดท่ีเป็นส่ิงท่ีมี ใ น
โรงแรมมาแปรรูป 

 6. ทดลองท า 

      จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการท าสเปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพร พร้อมกบัลงมือปฏิบติั 

 7. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน 

      จดัท าโครงงานใหส้มบูรณ์เพื่อเตรียมน าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 8. น าเสนออาจารย ์

      น ารายงานส่งอาจารยที์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบขอ้มูลและรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อมาแกไ้ข 

 9. ส่งรายงานรูปเล่มและน าเสนองานต่ออาจารยแ์ละโครงการสหกิจศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 
1.ศึกษาข้อมูลและปัญหาของ
สถานท่ีประกอบการ 

    

2. เขียนโครงร่างรายงาน      
3. ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล     
4. เก็บรวบรวมขอ้มูล     
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล     
6. ทดลองท า     
7. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน     
8. น าเสนออาจารย ์     
9. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน     

ตารางที ่3.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 



 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

สเปรย์น า้ยาท าความสะอาดโต๊ะสมุนไพร ( ตะไคร้ มะกรูด สะระแหน่ ) 

 

 

รูปภาพที ่4.1 สเปรยส์มุนไพร (ตะไคร้ มะกรูด สะระแหน่ ) 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

4.1 วตัถุดิบในการท าสเปรย์น ้ายาท าความสะอาดโต๊ะสมุนไพร 

       1. ตะไคร้  

 

รูปภาพที ่4.2 ตะไคร้ 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 



 

 

2. สะระแหน่ 

 

รูปภาพที ่4.3 สะระแหน่ 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 3. ใบมะกรูด  

 

รูปภาพที ่4.4 ใบมะกรูด 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 



 

 

4. น ้าส้มสายชู 

 

รูปภาพที ่4.5 น ้าส้มสายชู 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

5. สารขจดัความมนั 

 

รูปที ่4.6 สารขจดัความมนั 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

 



 

 

4.2 อุปกรณ์ใช้ในการท าสเปรย์น า้ยาท าความสะอาดโต๊ะสมุนไพร 

1. เคร่ืองป่ัน  

 

 

รูปภาพที ่4.7 เคร่ืองป่ัน 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

2. หมอ้            

 

รูปภาพที ่4.8 หมอ้ 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 



 

 

3.  ผา้ขาวบาง 

 
 

รูปภาพที ่4.9 ผา้ขาวบาง 

แหล่งทีม่า :ผูจ้ดัท า 

 

4. ขวดบรรจุภณัฑ ์

 

รูปภาพที ่4.10 ขวดบรรจุภณัฑ์ 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 



 

 

5. สารขจดัความมนั 

 

รูปที ่4.11 สารขจดัความมนั 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

4.3 ทีม่าของส่วนผสมในการท าสเปรย์ 

 4.3.1 ตะไคร้ ผูจ้ดัท าไดน้ าตะไคร้มาจากสวนปลูกพืชผกัสวนครัว ในโรงแรม เหตุผลท่ีผูจ้ดัท าได้
เลือกตะไคร้มาเป็นส่วนผสมในสเปรย ์เพราะว่าตะไคร้มีกล่ินหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และสามารถขบั
ไล่แมลง  

 4.3.2 สะระแหน่ ผูจ้ดัท าไดน้ าสะระแหน่มาจากแผนกบาร์ ส่วนท่ีแผนกคดัออกท่ีไม่สามารถน ามา
ตกแต่งเคร่ืองด่ืมได ้สาเหตุท่ีผูจ้ดัท าเลือกสะระแหน่มาเพราะว่ากล่ินของสะระแหน่ช่วยแกอ้าการวิงเวียน
ศีรษะ และท าใหรู้้สึกสดช่ืน 

 4.3.3 ใบมะกรูด ผูจ้ดัท าไดน้ าใบมะกรูดมาจากสวนปลูกพืชผกัสวนครัวในโรงแรม สาเหตุท่ีเลือก
ใบมะกรูดมาเพราะวา่มะกรูดสามารถช่วยท าความสะอาดได ้ช่วยขจดัส่ิงสกปรก ยบัย ั้งแบคทีเรีย 

 4.3.4 น ้ าส้มสายชู ผูจ้ดัท าไดม้าจากแผนกครัว สาเหตุท่ีเลือกน ้ าส้มสายชูเพราะวา่สามารถท าความ
สะอาด ขจดัส่ิงสกปรกไดดี้ 

 

 

 



 

 

4.4 อตัราส่วนของวตัถุดิบ  

ตารางท่ี 4.1 ส่วนผสม สเปรยน์ ้ายาท าความสะอาดโตะ๊สมุนไพร 

ช่ือ ปริมาณ 
   ตะไคร้    100    กรัม 
   สะระแหน่    60   กรัม 
   มะกรูด    60   กรัม 
   น ้าส้มสายชู    300  มิลลิลิตร 

 

4.5 ขั้นตอนการท าสเปรย์ 

1.น าตะไคร้มาหัน่เป็นช้ินเล็กๆ น าใบสะระแหน่ และใบมะกรูดมาเด็ดใบ 

 

 

รูปภาพที ่4.12 ตะไคร้หัน่เป็นช้ิน เล็ก น าใบเตยและใบมะกรูดมาเด็ดใบ 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. น าตะไคร้ ใบสะระแหน่ ใบมะกรูด น าไปป่ันใหล้ะเอียด 

 

รูปภาพที ่4.13 น าตะไคร้ ใบสะระแหน่ น าไปป่ันใหล้ะเอียด 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

3. น าตะไคร้ใบสะระแหน่ ใบมะกรูด มาตม้กบัน ้ าส้มสายชู โดยใช้ไฟอ่อน และตม้ประมาน 5 นาที คนให้
ตลอด แลว้น าไปพกั 

 

รูปภาพที ่4.14 น าตะไคร้ ใบมะกรูด ใบสะระแหน่มาตม้กบัน ้าส้มสายชู 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

 

 

 



 

 

4. หลงัจากพกัตามเวลาแลว้ น าส่วนผสมท่ีไดก้รองเอากากของตะไคร้ ใบสะระแหน่ ใบมะกรูดออกให้เหลือ
แต่น ้า กรองเอาแค่น ้า 

 

รูปภาพที ่4.15 น ามากรองเอาแต่น ้า 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

5. หลงัจากกรองแลว้ใส่สารขจดัความมนั 1 ชอ้นโตะ๊ แลว้คนใหเ้ขา้กนั  

 

รูปภาพที ่4.16 ใส่สารขจดัความมนั 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

  

 

 

 

 



 

 

6. น าน ้าสเปรยท่ี์ไดบ้รรจุลงในขวด  

 

รูปที ่4.17 น าน ้าสเปรยท่ี์ไดบ้รรจุลงในขวด 

แหล่งทีม่า : ผูจ้ดัท า 

4.4 ผลการทดลอง 

  ผูจ้ดัท าไดมี้การสัมภาษณ์พนกังานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  โรงแรมไอบิส กรุงเทพ   
ริเวอร์ไซด์ ดว้ยค าถามท่ีวา่ “มีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งเม่ือไดท้ดลองใชส้เปรยส์มุนไพรอนัน้ี ” ไดผ้ลตอบ
รับดงัน้ี 
 ผูจ้ดัท า ได้ด าเนินการจดัท าผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะสมุนไพร และท าการขอ
อนุญาต พนกังานท่ีปรึกษาในการทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ในการท าความสะอาดโต๊ะ ณ ห้องอาหารเทส เป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์   หลงัจากนั้น ผูจ้ดัท า ไดด้ าเนินการส ารวจความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง พนกังานหอ้งอาหารเทส ท่ีไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาท าความสะอาดโต๊ะสมุนไพร ในการท า
ความสะอาดโต๊ะให้กบัลูกค้า ซ่ึงจากจากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างได้ผลสรุปว่า จากการทดลองใช้
ผลิตภณัฑ์น ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรจริงทุกคนให้ความเห็นว่า ทางด้านบรรจุภณัฑ์ มีขนาดกะทดัรัด พกพา
สะดวก ทางดา้นกล่ินจากผลิตภณัฑ์ มีกล่ินหอมของตะไคร้ท่ีสดช่ืน และมีกล่ินหอมอ่อนๆของสะระแหน่ 
สามารถช่วยขจดัความมนับนโต๊ะอาหารไดจ้ริงและสามารถใช้ไล่แมลงไดจ้ริง ทางดา้นประสิทธ์ิภาพขจดั
คราบส่ิงสกปรกต่างๆ ผลิตภณัฑ์สามารถขจดัคราบมนัต่างๆ และคราบซอส บนโต๊ะอาหารไดดี้  ทุกคนให้
ความเห็นวา่รู้สึกพอใจกบัผลิตภณัฑ ์และสามารถน ามาปรับใชจ้ริงต่อไปในหอ้งอาหารไดใ้นอนาคต 

 

 



 

 

4.6 ต้นทุนการจัดซ้ือ 
ตารางที4่.2 ตน้ทุนการท า สเปรยส์มุนไพรเช็ดโตะ๊สมุนไพร ปริมาณ 200 มิลลิลิตร 
รายการจดัซ้ือ ราคา / บาท 
ตะไคร้ 100 กรัม 10.00 

ใบสะระแหน่ 60 กรัม 5.00 

ใบมะกรูด 60 กรัม 5.00 
น ้าส้มสายชู 300 มิลลิลิตร 20.00 

สารขจดัความมนั 1 ชอ้นโตะ๊ 10.00 
รวม 50 

ตารางท่ี4.3 ตารางเปรียบเทียบราคาน ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพร 
ต้นทุนน ้ ายาเช็ดโต๊ะโรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด ์
กรุงเทพ 

ตน้ทุนการท าสเปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพร 

น ้ายาเช็ดโตะ๊ ปริมาณ ( 1,000 มิลลิลิตร ) 
 

200 มิลลิตร / 50 บาท 
 ดงันั้น 1,000 มิลลิตร = 50 x 5 = 250 บาท 

ราคา 500 บาท ราคา 250 บาท 
  
ดงันั้นจากตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ การท าสเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร การค านวณรายการตน้ทุนการ
ท าสเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรปริมาน 200 มิลลิลิตร ราคา 50.00 บาท โดยน า ( 50x5 = 250 ) บาทต่อประ
มาน 1,000 มิลลิตร และน ามาเปรียบเทียบกบัน ้ายาเช็ดโตะ๊ท่ีหอ้งอาหารจดัซ้ือในแต่ละคร้ัง ซ้ึงจะต่างกนัอยูท่ี่ 
250 บาท และสามารถช่วยโรงแรมในการลดตน้ทุนไดป้ระมาณ 500 บาท ต่อ 1,000 มิลลิตร 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

บทที5่ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลจากโรงงาน หรืองานวจัิย 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
   จากการท่ีผูจ้ดัท าน าของท่ีมีจากในห้องอาหารของโรงแรมมาใช้แปรรูปเป็นสเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะ
สมุนไพร เป็นสเปรย์ท่ีน ามาใช้เช็ดโต๊ะ เพื่อขจัดคราบมัน คราบสกปรก และท าให้มีกล่ินหอมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์โดยการน า ตะไคร้ สะระแหน่ มะกรูด โดยน ามาใช้แทนการใช้น ้ ายาเช็ดโต๊ะจากสารเคมี ซ่ึง
สามารถช่วยลดตน้ทุนในการจดัซ้ือน ้ ายาเช็ดโต๊ะในห้องอาหารได ้และยงัสามารถช่วยไล่แมลงท่ีมาเกาะบน
โต๊ะอาหารได้ด้วย กล่ินของสเปรยส์ามารถอยู่ได้ประมาน 20 – 30 นาทีโดยประมาน  แต่เน่ืองจาก
ห้องอาหาร ( Taste ) เป็นห้องอาหารท่ีมีลูกคา้ใชบ้ริการเยอะ จึงมีการเช็ดบ่อยท าให้มีกล่ินตลอด ไร้กล่ิน 
และคราบมนับนโต๊ะห้องอาหาร และไดส้ัมภาษณ์พนกังานห้องอาหาร ( Taste ) ไดรั้บการพึงพอใจกบั
สเปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรดี และคิดวา่จะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในภายภาคหนา้ได ้
5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 
 1. เวลาท างานของพนกังานท่ีปรึกษากบัผูจ้ดัท าไม่ตรงกนั จึงหาเวลาในการพบพนกังานท่ี    
ปรึกษาโครงการค่อนขา้งยาก 
 2. วตัถุดิบบางอยา่งตอ้งมีการซ้ือเพิ่ม เน่ืองจากบางอยา่งมีการเน่าเสียของวตัถุดิบใน       
หอ้งอาหาร และบางอยา่งในหอ้งอาหารไม่มี 
 3. การถ่ายภาพขณะท าการทดลองมีไม่ครบถว้นเน่ืองจากลงมือปฏิบติัเพียงคนเดียว 
5.1.3 ขอ้เสนอแนะนกัศึกษามีขอ้เสนอแนะอยา่งไรเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูอ่ื้น ในการด าเนินการ    
แกไ้ขปัญหาต่อไป 
 1. ควรศึกษาว ัตถุดิบท่ีจะน ามาท าให้ดีก่อน หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้อง
 ก่อน 
 2. ในโครงงานผูจ้ดัท าไดน้ า ตะไคร้ สะระแหน่ มะกรูดมาท า ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลง วัตถุดิบ อ่ืน
มาแทนไดต้ามความสนใจ 
 3. รับฟังและน าขอ้เสียจากผูท่ี้ไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์น ามาปรับปรุงแกไ้ขตวัผลิตภณัฑใ์หดี้ ยิง่ข้ึน 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  1. ไดรั้บประสบการณ์ใหม่เพิ่มข้ึน มากจากการเรียนในหอ้งเรียน 
  2. ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานในหอ้งอาหาร (Taste ) โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ 
 ไซด ์
  3. ไดฝึ้กความอดทนในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 



 

 

  4. ไดรั้บความรู้ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการท างานในหอ้งอาหาร  
  5. ไดเ้รียนรู้การท างานในหอ้งอาหาร และการรับมือกบัการท างานกบัคนจ านวนมาก 
 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  1. ขณะปฏิบติังานตอ้งใชภ้าษาองักฤษพดูคุยกบัลูกคา้ อาจจะมีบางค าท่ีส่ือสารกนัไม่รู้    
    เร่ืองจึงตอ้งมีพนกังานท่ีปรึกษาคอยช่วยเหลือ 
  2. ขณะปฏิบติังานมีการรับโทรศพัทจ์ากลูกคา้เพื่อสอบถามโปรโมชัน่ห้องอาหาร ซ่ึงใน      
    บางโปรโมชัน่ขอ้มูลไม่เพียงพอในการตอบรับลูกคา้ จึงตอ้งให้พี่พนกังานช่วยเหลือ จึงท าให้เกิด
    ความล่าชา้ 
  3. ในขณะปฏิบติังานช่วงแรก อาจจะไม่ค่อยคล่องแคล่ว จึงอาจจะท าใหง้านท่ีไดรั้บ  
    มอบหมายจากพี่พนกังานเกิดความล่าชา้ 
 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
  นกัศึกษาควรมีการท่ีจะอยากเรียนรู้งานเพิ่มข้ึนตลอดเวลา และยอมรับการติเตือนจาก   
    พนกังาน  
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บทสัมภาษณ์ 
เร่ือง สเปรย์น า้ยาเช็ดโต๊ะสมุนไพร 

 ค าช้ีแจง : บทสัมภาษณ์น้ีใช้ประกอบการประเมินผลิตภัณฑ์ สเปรย์น ้ ายาเช็ดโต๊ะ
สมุนไพร เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลิตภณัฑ์ เพื่อน ามาปรับปรุงและแกไ้ข โดยสัมภาษณ์
พนกังานกลุ่มตวัอย่างท่ีทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ จากแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมไอบิส ริเวอร์
ไซด ์กรุงเทพ 
1. ผลติภัณฑ์สเปรย์น า้ยาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีความเหมาะสมของการน าวตัถุดิบมาใช้หรือไม่ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 1 : ให้ความเห็นวา่ มีความเหมาะสมมากในการแปรรูปส่ิงของท่ีเหมาะสม น า
            ส่ิงของท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นความคิดท่ีสร้างสรรค ์
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 2 : ให้ความเห็นวา่ การน าส่ิงของท่ีใกลเ้กิดความเน่าเสีย หรือไม่สวยงามแลว้
            มาท าสเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรนั้น ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าและรู้จกั  
            จดัการกบัวตัถุดิบท่ีดี มากกวา่น าวตัถุดิบท่ีเน่าเสียทิ้ง 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 3:  ใหค้วามเห็นวา่ สามารวตัถุดิบเหลือใชม้าต่อยอดและเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ 
            วตัถุดิบท่ีเหลือใชไ้ดอี้กทางหน่ึง  
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 4 : ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพร น าตะไคร้  
            สะระแหน่ และใบมะกรูดจากส่ิงของท่ีมีในโรงแรมมาใช ้จริงคิดวา่มีความ
            ประหยดัในการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีน ามาจดัท า 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 5:  ใหค้วามเห็นวา่ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะท าการแปรรูปวตัถุดิบท่ี 
             เหลือใชใ้นโรงแรม มาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร
             เพื่อประหยดังบประมานในการสั่งซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ายาเช็ดโตะ๊จากสารเคมี 
 
2. ผลติภัณฑ์สเปรย์น า้ยาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีกลิน่ตะไคร้ สะระแหน่ และมะกรูดหรือไม่ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 1: ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรมีกล่ินหอมของ 
                       ตะไคร้ น ากล่ินของสะระแหน่ และมะกรูด ควรเพิ่มกล่ินของสะระแหน่ 
                       กบัมะกรูดอีกหน่อย 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 2 :ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรมีกล่ินหอมของ 
                       ตะไคร้ ซ่ึงท าใหมี้ความรู้สึกสดช่ืน 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 3: ให้ความเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีกล่ินของตะไคร้
           ซ่ึงเป็นกล่ินท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ เหมาะแก่หอ้งอาหารเพราะท่ีห้องอาหาร
           มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติมากมาย 



 

 

จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 4 : ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร มีกล่ินน าเป็นกล่ิน
            ตะไคร้ และมีกล่ินอ่อนๆของสะระแหน่และมะกรูด ซ่ึงถือวา่ดีเพราะกล่ิน
            ของตะไคร้สามารถขบัไล่แมลงวนัไดดี้ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 5:  ให้ความเห็นว่า ผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร มีกล่ินหอมของ
            ตะไคร้ท าให้รู้สึกสดช่ืน และกล่ินของตะไคร้ยงัเป็นกล่ินท่ีแสดงออกของ
            ความเป็นไทย อาจท าใหน้กัท่องเท่ียวช่ืนชอบได ้
 
3. ผลติภัณฑ์สเปรย์น า้ยาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีสีสันทีส่วยงามหรือไม่ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 1: ให้ความเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีสีของผลิตภณัฑ์
                       เป็นสีเขียว ซ่ึงเป็นสีธรรมชาติจึงคิดวา่สวยงามดี 
จากผูท้ดลองใช้คนท่ี 2 : ให้ความเห็นว่า ผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรควรมีความเพิ่ม
            สีสันใหส้วยงามโดยการใชสี้ผสมอาหาร 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 3:  ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรควรสกดัสีของ 
            ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นสีขาวเพื่อเพิ่มความน่าใชใ้หแ้ก่ผลิตภณัฑ ์
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 4:  ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรมีสีสันท่ีสวย 
            ธรรมชาติอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งแต่งเติมสีสัน 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 5:  ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรมีสีสันท่ีเป็นสีเขียว 
            ซ่ึงเป็นสีจากธรรมชาติจากใบสะระแหน่และกรูดแต่ควรมีการสกดัสีให้
            เป็นสีขาวเพื่อเพิ่มความสวยงามใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์
 
4.ผลติภัณฑ์สเปรย์น า้ยาเช็ดโต๊ะสมุนไพรสามารถทดแทนการใช้น า้ยาเช็ดโต๊ะจากสารเคมีได้หรือไม่ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี1:  ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรสามารถทดแทนได ้                 
           เน่ืองจากใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติซ่ึงมีความปลอดภยั จึงเป็นทางเลือกหน่ึง  
                                      ในการสามารถท่ีจะทดแทนการใชผ้ลิตภณัฑเ์ช็ดโตะ๊จากสารเคมี 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 2:  ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรสามารถทดแทนได ้            
            เน่ืองจากการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติเป็นผลดีกวา่การใชส้ารเคมี     
            แน่นอนไม่ท าใหเ้กิดสารตกคา้งบนโตะ๊ได ้
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 2:  ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรสามารถขจดัคราบ  
                                       มนั คราบซอสต่างๆบนโตะ๊ไดดี้และยงัปลอดภยัจากสารเคมี 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 3:  ใหค้วามเห็นวา่ ทดแทนไดเ้น่ืองจากการน าวตัถุดิบธรรมชาตินั้นมาท า  
             ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพร ถือวา่เป็นทางเลือกท่ีดีต่อการท่ีจะ   
                                        เลือกใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสารเคมี  



 

 

จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 4 : ใหค้วามเห็นวา่ ทดแทนไดเ้น่ืองจากประหยดังบประมานในการสั่งซ้ือ    
                                        ผลิตภณัฑเ์ช็ดโตะ๊จากสารเคมีอีกทางหน่ึงและปลอดภยัไร้สารตกคา้ง 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 5:  ใหค้วามเห็นวา่ คราบซอสต่างๆบนโต๊ะไดดี้และยงัปลอดภยัจากสารเคมี มี   
            ความปลอดภยัต่อผูแ้พส้ารเคมีต่าง และเด็กอีกด้วย จึงสามารถน ามาใช ้        
            แทนการใชน้ ้าเช็ดโตะ๊จากสารเคมี 
 
5.ผลติภัณฑ์สเปรย์น า้ยาเช็ดโต๊ะสมุนไพรสามารถขจัดคราบมันบนโต๊ะอาหารได้หรือไม่ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 1:  ให้ความเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะจากสมุนไพร มีการใชส้าร
            ขจดัคราบไขมนัซ่ึงเป็นสารท่ีไม่อนัตรายและมีประสิทธ์ิภาพในการขจดั 
            คราบต่างๆบนพื้นผวิไดดี้ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 2 : ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร มีประสิทธ์ิในการ
            ขจดัคราบความมนับนโตะ๊อาหารไดดี้ คราบซอสไดดี้ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 3:  ใหค้วามเห็นวา่ รู้สึกพอใจกบัการขจดัคราบซอสของผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายา
            เช็ดโตะ๊สมุนไพร และผลิตภณัฑไ์ม่ท าลายพื้นผวิของโตะ๊ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 4:  ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรสามารถขจดัคราบ
            มนั คราบซอสต่างๆบนโตะ๊ไดดี้และยงัปลอดภยัจากสารเคมี 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 5:  ให้ความเห็นวา่ ขจดัคราบมนัจากการรับประทานอาหารบนโต๊ะของลูกคา้
            ไดเ้น่ืองจากลูกคา้บางท่านน าเด็กมาดว้ยจึงอาจเกิดการเปรอะเป้ือนบนโตะ๊ 
 
6.ผลติภัณฑ์สเปรย์น า้ยาเช็ดโต๊ะสมุนไพรสามารถน ามาใช้จริงทีห้่องอาหารได้หรือไม่ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 1:  ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊จากสมุนไพร มีขนาด 
            กะทดัรัด พกพาสะดวก และยงัเป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติจึงคิดวา่ 
            สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงในหอ้งอาหาร 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 2:  ใหค้วามเห็นวา่ เน่ืองจากหอ้งอาหารมีวตัถุดิบเหลือจ านวนมากจึงคิดวา่การ
            น าวตัถุดิบมาท าสเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร อาจจะใชเ้วลาสักหน่อยแต่
            ถือวา่เป็นการประหยดัตน้ทุนในการสั่งซ้ือน ้ ายาเช็ดโต๊ะจากสารเคมี จึงคิด
            วา่เป็นโครงงานท่ีน่าสนใจและอาจจะมีการต่อยอดในภายภาคหนา้ 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 3:  ให้ความเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์สเปรยน์ ้ ายาเช็ดโต๊ะจากสมุนไพรสามารถขจดั
            คราบมนัต่างๆ คราบซอสไดดี้ และยงัช่วยลดตน้ทุนในการสั่งซ้ือน ้ ายาเช็ด
            โต๊ะสมุนไพรได้อีกด้วย จึงคิดว่าถา้มีการต่อยอดเพิ่มอีกนิดก็จะน ามาใช้
             จริงไดใ้นโอกาสต่อไป 



 

 

จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 4:  ใหค้วามเห็นวา่ ถา้มีการสอนสูตรและมีคนในแผนกต่อยอดอาจจะมีการท า
            และ น ามาใชจ้ริงในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมต่อไป 
จากผูท้ดลองใชค้นท่ี 5:  ใหค้วามเห็นวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊จากสมุนไพรมีการคิด 
            สร้างสรรคจ์ดัการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าท า เป็นการประหยดังบประมาน
            จึงคิดวา่เหมาะแก่การน ามาปรับใชใ้นหอ้งอาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รูปภาพตัวอย่างผู้ทดลองใช้ผลติภัณฑ์สเปรย์น า้ยาเช็ดโต๊ะสมุนไพร 

 
ใชผ้ลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรท าความสะอาดโตะ๊ 

 

ใชผ้ลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรท าความสะอาดโตะ๊ 

 



 

 

 

ใชผ้ลิตภณัฑส์เปรยน์ ้าเช็ดโต๊ะสมุนไพรท าความสะอาดโต๊ะท่ีจดัเตรียมอาหาร 

 

ใชผ้ลิตภณัฑส์เปรยน์ ้าเช็ดโต๊ะสมุนไพรท าความสะอาดโต๊ะท่ีจดัเตรียมเคร่ืองท ากาแฟ 

 

 

 



 

 

 

 

ใชผ้ลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรท าความสะอาดโตะ๊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งก่อนใชผ้ลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรท าความสะอาดโตะ๊ 

 



 

 

 

ภาพตวัอยา่งหลงัใชผ้ลิตภณัฑส์เปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรท าความสะอาดโตะ๊ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพการปฏิบัตงิานในโรงแรม 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

การปฏบิัติงานในห้องอาหาร 

 

 ล้างเคร่ืองกาแฟ 

 
จดัเตรียมตูก้ดน ้าในบุฟเฟ่ต ์เช่น เติมน ้าแขง็ 

 

 



 

 

 

เช็ดแกว้กาแฟ และแกว้น ้า 

 

จดัเรียงแกว้กาแฟในบุฟเฟ่ต ์

 

 

 



 

 

 

จดัเก็บแกว้น ้า 

 

จดัเก็บเคร่ืองมือบนโตะ๊อาหาร  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 
 



 

 

                            สเปรย์น า้ยาเช็ดโต๊ะสมุนไพร 

                             Herb – infused cleaner 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            ผูจ้ดัท าไดไ้ดป้ฏิบติังานท่ีแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมได้
พบวา่ในหอ้งอาหารมีการนิยมใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสารเคมีเป็น
ส่วนมากแต่ท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นเป็นส่ิงส าคญัคือการใชผ้ลิตภณัฑ์
น ้ ายาเช็ดโตะ๊ หอ้งอาหารมีลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการส่วนมากเป็น
ครอบครัว ซ่ึงมีเด็กมาบริการหอ้งอาหารจ านวนมาก ผูจ้ดัท าจึงคิดวา่
การใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสารเคมีอาจมีสารตกคา้งอยูบ่นโตะ๊อาหารโดย
เด็กสามารถสมัผสัไดโ้ดยตรง จึงเกิดการคิดคน้ท าผลิตภณัฑน์ ้ ายา
เช็ดโตะ๊จากสมุนไพรท่ีสามารถหาไดจ้ากในโรงแรม ซ่ึงส่วนผสม
ในสเปรยน์ ้ ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพรประกอบไปดว้ย ตะไคร้ มะกรูด 
สะระแหน่ น ้ าสม้สายชู และสารขจดัความมนั  

1. เพื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท์ าความสะอาดจากสมุนไพรมาใช้
ภายในบริเวณโรงแรม 

2. เพ่ือช่วยโรงแรมลดตน้ทุนโดยการน าของเหลือใชจ้ากครัวมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน ์

3. เพ่ือเรียนรู้คุณประโยชนข์องตะไคร้ มะกรูด สะระแหน่ และ
สมุนไพรอ่ืนๆ 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ 

1. สามารถน าสเปรยน์ ้ ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพร มาใชไ้ดจ้ริง
ในหอ้งอาหาร Taste โรงแรมไอบิส  กรุงเทพ ริเวอร์ไซด ์

2. สามารถช่วยโรงแรมในการลดตน้ทุนโดยน าของเหลือ
ใชม้าประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน ์

3. เรียนรู้การศึกษาถึงคุณสมบติัประโยชน์ของสมุนไพร
ไทยประเภทต่างๆ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผู้จดัท า 

นางสาว ชาลนิี ภาคสุวรรณ 5902000008 

อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ พมิพ์พชิชา  เลศิสกลุผาสุข 

 

       นกัศึกษาไดป้ฏิบติังานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ลกัษณะงานคือการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมในหอ้งอาหาร 
การรับเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมจากลูกคา้  

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

1. ศึกษาขอ้มูลและปัญหาของสถานประกอบการ 

2. เขียนโครงร่างรายงาน 

3. ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล 

4. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. วเิคราะห์ขอ้มูล 

6. ทดลองท า 

7. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  จากการทีผู่จ้ดัท  าน าของทีม่จีากในหอ้งอาหารของ

โรงแรมมาใชแ้ปรรูปเป็นสเปรยน์ า้ยาเช็ดโตะ๊สมนุไพร เป็นสเปรยท์ี่

น ามาใชเ้ช็ดโตะ๊ เพือ่ขจดัคราบมนั คราบสกปรก และท าใหม้กีลิน่

หอมทีเ่ป็นเอกลกัษณโ์ดยการน า ตะไคร ้สะระแหน่ มะกรูด โดย

น ามาใชแ้ทนการใชน้ า้ยาเชด็โตะ๊จากสารเคม ีซึง่สามารถช่วยลด

ตน้ทนุในการจดัซื้อน า้ยาเช็ดโตะ๊ในหอ้งอาหารได ้และยงัสามารถ

ช่วยไลแ่มลงทีม่าเกาะบนโตะ๊อาหารไดด้ว้ยไดส้มัภาษณพ์นกังาน

หอ้งอาหาร ( Taste ) ไดร้บัการพงึพอใจกบัสเปรยน์ า้ยาเช็ดโตะ๊

สมนุไพรด ีและคดิว่าจะสามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นภายภาคหนา้

ได ้

สรุป 
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สเปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพร 

Herb – infused cleaner 

ชาลินี  ภาคสุวรรณ 

ภาควชิา การโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ 

Email: Chalinee.par@siam.edu 

บทคดัยอ่    
จากการท่ีได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ 
โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ( Ibis 
riverside Bangkok) ระหว่างวนัท่ี  14 
พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
ผู ้จ ัดท าได้ปฏิบัติงานท่ีแผนกอาหารและ
เคร่ืองด่ืม จาการสังเกตพบวา่ในห้องอาหารมี
การใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสารเคมีเป็นส่วนมาก ซ่ึง
ผูจ้ดัท าไดต้ระหนกัถึงอนัตรายต่อลูกคา้ จาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี
ประจ าทุกๆวนั โดยเฉพาะการใช้ผลิตภณัฑ์
น ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะผู ้จ ัดท าคิดค้นท า
ผลิตภัณฑ์น ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะจาก
สมุนไพรท่ีสามารถประยุกต์วตัถุดิบเหลือ
ใช้ไดจ้ากในโรงแรม ซ่ึงส่วนผสมในสเปรย์
น ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะสมุนไพรประกอบ
ไปด้ ว ย  ต ะ ไ ค ร้  ม ะ ก รู ด  ส ะ ร ะ แห น่ 
น ้าส้มสายชู และสารขจดัความมนั เป็นตน้ 
โครงการน้ีมีว ัตถุประสงค์ คือ ค้นหาส่ิง
ทดแทนการใช้ผลิตภณัฑ์จากสารเคมี ศึกษา
สรรพคุณของสมุนไพร น าว ัตถุดิบท่ีมีใน
โรงแรมมาสร้างสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑ์ใหม่โดย
น าของเหลือใช้มาใช้ให้มีประโยชน์ โดย
ผู ้จ ัดท าได้จัดท าผลิตภัณฑ์น ้ ายา เช็ดโต๊ะ

สมุนไพรน ามาให้พนักงานในแผนกอาหาร
และเคร่ืองด่ืมไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ และท า
การสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงผู ้
ทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ ได้ผลตอบรับมาดังน้ี 
ขวดบรรจุภัณฑ์มีลักษณะกะทัดรัด พกพา
สะดวก กล่ินจากผลิตภณัฑ์มีกล่ินหอมของ
ตะไคร้น ามาจากกล่ินอ่ืนๆท าให้มีกล่ินหอม
สดช่ืน มีก ล่ินอายความเป็นไทย ท าให้
นกัท่องเท่ียวช่ืนชอบและกล่ินสามารถขบัไล่
แมลงวนัได้ หมดปัญหาแมลงวันบนโต๊ะ
อาหาร ผลิตภณัฑ์สามารถเช็ดคราบมนั คราบ
ซอสไดดี้ ผลจากการปฏิบติัโครงงาน ผูจ้ดัท า
ไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึง
สามารถช่วยโรงแรมลดการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์
เช็ดโต๊ะจากสารเคมีได ้ประหยดังบประมาณ
ได้ ส่ ว นห น่ึ ง  แ ล ะ ย ัง เ ป็ นก า ร แปร รู ป
ผลิตภณัฑอี์กทางหน่ึง 
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 
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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 Herb-
infused 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 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด
จากสมุนไพรมาใชภ้ายในบริเวณโรงแรม 
2. เพื่อช่วยโรงแรมลดตน้ทุนโดยการน าของ
เหลือใช้จ ากค รัวมาประยุกต์ ใช้ ให้ เ กิ ด
ประโยชน ์
3 . เพื่ อ เ รียน รู้ คุณประโยชน์ของตะไค ร้ 
มะกรูด สะระแหน่ และสมุนไพรอ่ืนๆ 
ขอบเขตของการวจิยั 
1. ขอบเขตพื้นท่ี : โรงแรมไอบิส  กรุงเทพ ริ
เวอร์ไซด ์แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2 . ขอบเขตด้าน เวลา  :  ตั้ งแ ต่ว ัน ท่ี   1 4 
พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
3. ขอบเขตดา้นประชากร: สัมภาษณ์พนกังาน
จ านวน 19 คน แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1.สามารถน าสเปรย์น ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพร 
มาใชไ้ดจ้ริงในหอ้งอาหาร ( เทส )โรงแรมไอ
บิส  กรุงเทพ ริเวอร์ไซด ์
2. สามารถช่วยโรงแรมในการลดตน้ทุนโดย
อาจจะช่วยลดปริมาณการสั่งซ้ือน ้ายาท าความ
สะอาด 
3. เรียนรู้การศึกษาถึงคุณสมบัติประโยชน์
ของสมุนไพรไทยประเภทต่างๆ 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1 .  ศึ กษ าข้อมู ล แ ละ ปัญหาของสถ าน
ประกอบการสังเกตถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและน ามาเป็น
หวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา 
2. เขียนโครงร่างรายงานเขียนหวัขอ้โครงงาน
เพื่อน ามาเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังาน
พี่ เ ล้ียงเพื่อขอค าแนะน าและร่างเอกสาร



 

 

โครงงานเพื่อขอเสนอหัวขอ้โครงการสหกิจ
ศึกษา 
3. ก าหนดหัวขอ้ในการหาขอ้มูลโดยปรึกษา
พนักงานพี่เล้ียงเพื่อหาแนวทางแก้ไข และ
ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูลเก็บข้อมูลและวิธีการ
แก้ไขปัญหาจากค าแนะน าจากพี่เ ล้ียงและ
อาจารยท่ี์ปรึกษา คน้ควา้ ขอ้มูลอินเทอร์เน็ต 
5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าวิธีการแก้ไข
ปัญหามาวิเคราะห์และน าตะไคร้ สะระแหน่ 
มะกรูดท่ีเป็นส่ิงท่ีมีในโรงแรมมาแปรรูป 
6. ทดลองท าจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการท า
สเปรยน์ ้ายาเช็ดโตะ๊สมุนไพร พร้อมกบัลงมือ
ปฏิบติั 
7 . ส รุปข้อมู ล และ เ ขี ยนราย ง าน จัดท า
โครงงานให้สมบูรณ์เพื่อเตรียมน าส่งอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
8. น าเสนออาจารย์น ารายงานส่งอาจารย์ที
ป รึกษา เพื่ อตรวจสอบข้อมูลและรับฟัง
ขอ้เสนอแนะเพื่อมาแกไ้ข 
9 . ส่งรายงานรูปเล่มและน าเสนองานต่อ
อาจารยแ์ละโครงการสหกิจศึกษา 
สรุปผล 
   ผูจ้ดัท าไดมี้การสัมภาษณ์พนกังานแผนก
อาหารและเคร่ืองด่ืม  โรงแรมไอบิส กรุงเทพ   
ริเวอร์ไซด ์ ดว้ยค าถามท่ีวา่ “มีความคิดเห็น
อยา่งไรบา้งเม่ือไดท้ดลองใชส้เปรยส์มุนไพร
อนัน้ี ” ไดผ้ลตอบรับดงัน้ี 
    ผู ้จ ัดท า  ได้ด า เนินการจัดท าผลิตภัณฑ์
สเปรย์น ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะสมุนไพร 
และท าการขออนุญาต พนักงานท่ีปรึกษาใน
การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในการท าความ

สะอาดโตะ๊ ณ ห้องอาหารเทส เป็นระยะเวลา 
1 สัปดาห์  หลงัจากนั้น ผูจ้ดัท า ไดด้ าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง พนกังานห้องอาหารเทส 
ท่ีได้ทดลองใช้ผ ลิตภัณฑ์น ้ ายาท าความ
สะอาดโต๊ะสมุนไพร ในการท าความสะอาด
โต๊ะให้กบัลูกคา้ ซ่ึงจากจากผลการสัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่งไดผ้ลสรุปวา่ จากการทดลองใช้
ผลิตภณัฑ์น ้ ายาเช็ดโต๊ะสมุนไพรจริงทุกคน
ให้ความเห็นว่า ทางดา้นบรรจุภณัฑ์ มีขนาด
กะทัดรัด พกพาสะดวก ทางด้านกล่ินจาก
ผลิตภัณฑ์ มีกล่ินหอมของตะไคร้ท่ีสดช่ืน 
และ มีก ล่ินหอม อ่อนๆของสะระแหน่ 
สามารถช่วยขจดัความมนับนโต๊ะอาหารได้
จริงและสามารถใช้ไล่แมลงไดจ้ริง ทางดา้น
ประสิทธ์ิภาพขจัดคราบส่ิงสกปรกต่างๆ 
ผลิตภณัฑ์สามารถขจดัคราบมนัต่างๆ และ
คราบซอส บนโต๊ะอาหารได้ดี  ทุกคนให้
ความเห็นว่ารู้สึกพอใจกับผลิตภัณฑ์ 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
หอ้งอาหารไดใ้นอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

การท่ีผูจ้ดัท า ไดม้าปฏิบติังานในโครงการสห
กิจศึกษา  ณ โรงแรมไอบิส ริ เวอร์ไซด ์
กรุงเทพฯ ตั้งแต่วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2561 ถึง
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561ส่งผลให้ผูจ้ดัท าไดรั้บ
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมาย 
ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลง
ไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและสนบัสนุนจาก
หลายฝ่ายดงัน้ี 



 

 

1. คุณ ธนัยช์นก       คนเพียร           
ผูจ้ดัการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. คุณ รติรักษ ์         วฒันถาวร          
ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบุคคล 
3. คุณ วไิกรกร         บุญถูก              
พนกังานท่ีปรึกษา 
4. อาจารย ์พิมพพ์ิชชา   เลิศสกุลผาสุข   
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
  และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ได้กล่าวนามทุก
ท่าน ท่ีได้ให้ค  าแนะน าในการจดัท ารายงาน
ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จ
สมบูรณ์ ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูง ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก จ 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 



 

 

โครงงานนีม้ีประโยชน์ต่อสถานประกอบการนีอ้ย่างไรบ้าง 

ตอบ      ช่ือวไิกรกรนะค่ะ เป็นพนกังานท่ีปรึกษาของนอ้งชาลินี โครงการน ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะ

สมุนไพร จากการน ามาทดสอบในการใชง้านปรากฏวา่ก็มีการระงบักล่ินท่ีโต๊ะไดดี้ ไล่แมลงวนัได้

ด้วย ส่วนประผสมมีมะกรูด และก็มีสะระแหน่ และตะไคร้ น ้ ายาตัวน้ีมีประโยชน์ส าหรับ

หอ้งอาหารได ้ไม่เป็นอนัตรายต่อเคร่ืองมือบนโตะ๊ท าความสะอาดแลว้ท าใหส้ะอาดไม่มีคราบและก็

ขจดัเศษอาหารท่ีติดบนโตะ๊ไดด้ว้ย ในอนาคตขา้งหนา้ถา้น าผลิตภณัฑ์ตวัน้ีไปผลิตมาใชคิ้ดวา่น่าจะ

เป็นประโยชน์ และใชไ้ดดี้ ของน้องจะท ามาให้ทดลองใช้มาให้ไม่มากหนกั แต่ไดบ้อกให้นอ้งไป

ท ามาเพิ่มมาอีกนอ้งก็ไปท าใหม้าทดลองใชไ้ดเ้ยอะข้ึน ช่วยใหห้อ้งอาหารประหยดัน ้ายาไดด้ว้ย 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประวติัผูจ้ดัท า 
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