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บทคัดย่อ

โครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อลดการใช้สบู่ก้อนในการชําระล้างมื อร่ วมกันในห้องนํ้า,
กําจัดปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรี ยในสบู่ที่บุคลากรได้ใช้ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็ นการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข อนามัย ที่ ดีต่อทั้ง องค์ก ร บุ ค ลากรของโรงแรมเดอะเบอร์ เคลี ย ์ ประตู น้ ํา ผูจ้ ัดทํา ได้
กําหนดขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้ น 10 คน ด้วยวิธีการสุ่มจากพนักงานทั้งหมด ที่ได้ทดลอง
ใช้สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม และใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึง
พอใจ
ผลจากการปฏิบตั ิโครงงาน พบว่า บุคลากร มีความพึงพอใจและเห็นด้วยเป็ นอย่างมาก ที่
คณะผูจ้ ดั ทําได้เห็นปั ญหาจากเรื่ องสุ ขอนามัยส่ วนเล็ก ๆ อย่างการใช้สบู่ก้อนร่ วมกันในห้องนํ้า
บุคลากรของโรงแรม คณะผูจ้ ดั ทําได้คิดค้นเสนอผลิ ตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมื อกลิ่ นส้มออกมาเป็ น
รู ปธรรมซึ่ งบุคลากรได้นาํ ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มมาใช้งานจริ ง จึงทําให้การสัมภาษณ์
สรุ ปผลภาพรวม ด้านความพึงพอใจ และ ด้านสุ ขอนามัยที่มีต่อสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม บุคลากรมี
ความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก บุคลากรมีความมัน่ ใจในด้านสุ ขอนามัยในการใช้ห้องนํ้าบุคลากรของ
โรงแรม เดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ าํ จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
โครงงาน
คําสํ าคัญ : สบู่เหลว ส้ม สุ ขอนามัย
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Abstract

The goal of this project was to reduce the use of bar soap in the bathroom to eliminate the
risk of bacterial accumulation in the soap used by many personnel. It was also the promotion and
suggestion for good hygienic practices for the entire organization and personnel. The sample scope,
consisted of 10 people that were selected by random sampling method of all employees. Each
employee tried using liquid soap to wash with citrus scents and used the interview form as a tool to
collect satisfaction information.
The results of the project found that the personnel were very satisfied and eliminated
employees. The management team had invented and offered liquid hand soap products with orange
scent, which the personnel actually used. The results of the interviews showed that, personnel were
very satisfied and confident in hygiene, and found that the results met the objectives of the project.
Key words: Liquid Soap, Orange, hygiene
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โรงแรม เดอะเบอร์ เคลี ย ์ ประตู น้ ํา (The Berkeley Hotel Pratunam ) ก่ อตั้ง ขึ้นอย่า งเป็ น
ทางการในปี พ.ศ. 2556 โดย คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ โรงแรมเดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ าํ เป็ นโรงแรม
หรู ระดับ 5 ดาว ตั้ง อยู่ใ จกลางกรุ ง เทพมหานคร โรงแรมจะมี 2 ตึ ก คื อ Main Tower และ North
Tower ทั้ง 2 ตึกตกแต่งด้วยดีไซน์ที่ทนั สมัยมีความผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความเป็ นไทย
และยุ โ รป ทํา เลของโรงแรมติ ด แหล่ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง อาทิ Central World , The
Platinum Fashion Mall , The Market Bangkok อีกทั้งยังมีการขนส่ งสาธารณะที่สะดวกสบายรอบ
ด้าน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและนักธุ รกิจทั้งในและต่างประเทศเข้ามาใช้บริ การโรงแรมให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อกระตุน้ ให้ธุรกิจการโรงแรมเติบโตอย่างสุ ดความสามารถ
จากการที่ ไ ด้เข้า ปฏิ บ ัติส หกิ จศึ ก ษาที่ โรงแรม เดอะเบอร์ เคลี ย ์ ประตู น้ ํา (The Berkeley
Hotel Pratunam) ทําให้เห็นว่า มีนักท่องเที่ยวเลือกเข้าใช้บริ การโรงแรมเดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ าํ
เป็ นจํานวนมาก เพราะด้วยทําเลสถานที่สะดวกสบาย และสิ่ งหนึ่งที่ผจู ้ ดั ทําได้มองเห็นถึงความใส่ ใจ
ของโรงแรมเดอะเบอร์ เคลียฯ์ ที่มอบให้แก่ลูกค้า คือ ด้านความสะอาดสุ ขอนามัยของห้องนํ้าลูกค้าที่
เข้า ใช้บ ริ ก ารในโรงแรม นั้นคื อจุ ดสํา คัญที่ ส ร้ า งความประทับ ใจให้กับ ลู ก ค้า แต่ค วามสะอาด
สุ ขอนามัยนั้นไม่ควรเกิดขึ้นแค่เพียงลูกค้าที่เข้าใช้บริ การเท่านั้นแต่ควรเกิดขึ้นกับทั้งบุคลากรทุก
ส่ วนของโรงแรมเดอะเบอร์ เคลียฯ์ เนื่ องมาจากการที่บุคลากรจําเป็ นต้องมีการพูดคุยติดต่อกับลูกค้า
โดยตรง ดังนั้นจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกคนจะต้องมีสุขอนามัยที่ดี ผูจ้ ดั ทําเข้าปฏิบตั ิ สหกิ จ
ศึ กษาที่โรงแรมเดอะเบอร์ เคลี ย ์ ประตูน้ าํ ได้มีการสํารวจใช้บ ริ การห้องนํ้าของบุ คลากร พบว่า
สุ ขอนามัยห้องนํ้าของบุคลากรทุกแผนก จําเป็ นต้องใช้งานร่ วมกัน สิ่ งที่ผูจ้ ดั ทําเล็งเห็นถึงปั ญหา
ความไม่ ถู กสุ ข อนามัย คื อการใช้สบู่กอ้ นชําระล้างมื อ ที่ บุ ค ลากรทุกคนต้องใช้ทาํ ความสะอาด
ร่ วมกัน วนเวียนตลอดทั้งวันเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง อีกทั้งเมื่อเราใช้สบู่ชนิ ดก้อนต้องมีการวางพักไว้
ในจานสบู่ที่เปี ยกชื้นอาจมีการปนเปื้ อนของเชื้อโรคได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่สาธารณะ
(สุ สัณห์ อาศนะเสน,2562) จึงมองเห็นถึงปั ญหาว่า การใช้สบู่กอ้ นชําระล้างมือวนเวียนร่ วมกันนั้น
ทําให้ส่ิ งสกปรกหรื อเชื้อโรคแบคทีเรี ยของแต่ละคนตกค้างอยูใ่ นก้อนสบู่ การล้างมือที่เราชําระล้าง
เพื่อความสะอาดนั้นก็ จะทําให้มี เชื้ อโรคแบคที เรี ย เพิ่ม เข้ามาอีก เป็ นจํา นวนมากทั้ง ที่เราไม่ รู้ ตวั
เพราะเชื้อโรคแบคที เรี ยเป็ นสิ่ งที่ เราไม่สามารถมองเห็ นได้และเราสัมผัสกับสิ่ งนั้นอยู่ตลอดในที่
สาธารณะ เช่ น การสัมผัส หยิบจับสิ่ งของต่างๆ การกดปุ่ มลิ ฟต์ การจับลูกบิ ดประตู การจับราว
บันไดเลื่อน การกดปุ่ มชักโครกห้องนํ้า การสัมผัสเหล่านี้เราจําเป็ นต้องล้างมืออยูบ่ ่อยครั้ง เพื่อ

2
ความปลอดภัย และป้ องกันเชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกาย อีกทั้งยังช่วยป้ องกันไม่ให้มีการแพร่ กระจายเชื้อ
โรคไปยังเพื่อนร่ วมงานคนอื่น ๆ หรื อลูกค้าผูเ้ ข้าใช้บริ การ
ดัง นั้น ผู จ้ ัด ทํา จึ ง ได้คิ ด ค้น การทํา โครงงานสบู่ เ หลวขึ้ น เพื่ อ แทนที่ ก ารใช้ส บู่ ก้อ นให้
บุ ค ลากรชํา ระล้า งมื อ โดยที่ ไ ม่ สั ม ผัส เนื้ อสบู่ ร่ วมกัน ซึ่ ง ผูจ้ ัดทํา มองว่ า เป็ นอี ก ทางเลื อกหนึ่ งที่
สามารถลดการสะสมของเชื้อโรคแบคทีเรี ยบนมือได้เป็ นอย่างมากโดยผ่านการล้างมือด้วยสบู่เหลว
ที่ถูกวิธีตามขึ้นตอนในการล้างมือทั้ง 6 ขั้นตอน ซึ่งนอกจากการที่เราใช้สบู่เหลวในการชําระล้างมือ
จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรี ยแล้ว ยังสามารถช่วยลดการแพร่ กระจายของเชื้ อโรคไปสู่ บุคคล
อื่นไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนร่ วมงาน หรื อลูกค้าก็ตาม อีกทั้งในปัจจุบนั ยังมีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า หรื อโควิด-19 ที่ส่งผลให้การรักษาความสะอาดบนฝ่ ามือของเรานั้นเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิง่
นอกจากนี้ สบู่กอ้ นยังมีฤทธิ์เป็ นด่าง (ph 10-11) อาจระคายเคืองผิวมากกว่า แต่สบู่เหลวนั้นมีสารที่
เรี ยกว่า โซเดียมลอเรธซัลเฟต SLES (Sodium Laureth Sulfate) ได้แก่ N70 ซึ่งเป็ นสารที่มีคุณสมบัติ
ลดแรงตึงผิวของนํ้า ทําให้เกิดฟอง ช่วยให้ส่ิ งสกปรก คราบไขมันหลุดออกไปได้ง่ายขึ้น (โชติมา
วิไลวัลย์, 2549 : ออนไลน์ ) อีกทั้งยังเป็ นการช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์สุขลักษณะที่ดีของทั้งองค์กร
บุคลากรของโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อกําจัดปั จจัยเสี่ ยงที่ จะทําให้เกิดเชื้ อแบคที เรี ยสะสมผ่านการสัมผัสชําระล้างมือ
ร่ วมกันของบุคลากรในห้องนํ้า
1.2.2 เพื่อส่ งเสริ มสุ ขอนามัยที่ดีต่อทั้งองค์กร และบุคลากรของโรงแรม เดอะเบอร์ เคลี ย ์
ประตูน้ าํ
1.2.3 เพื่อศึกษา เรี ยนรู ้การทําสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
บุคลากรที่ ใช้บริ การห้องนํ้าของโรงแรม เดอะเบอร์ เคลี ย ์ ประตูน้ ํา (The Berkeley Hotel
Pratunam) ที่ได้ทดลองใช้สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม จํานวน 10 คน โดยผูจ้ ดั ทําได้กาํ หนดขอบเขต
กลุ่มตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้ น 10 คน ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มตามความสะดวก (Convenience
Sampling) จากบุคลากรทั้งหมด
1.3.2 ขอบเขตด้ านสถานที่
ห้ อ งนํ้า ของบุ ค ลากร ชั้น 10 โรงแรมเดอะเบอร์ เ คลี ย ์ ประตู น้ ํา (The Berkeley Hotel
Pratunam)
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1.3.3 ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดาํ เนิ นการระหว่าง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
1.3.3.1 นิยามปัญหาและรวบรวมข้อมูลของโครงงาน วันที่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563
1.3.3.2 ลงมือปฏิบตั ิ วันที่ 7 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2563
1.3.3.3 จัดทําเอกสาร วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
1.3.3.4 ตรวจสอบและแก้ไข วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรี ยในสบู่ เนื่ องจากบุคลากรไม่ได้รับการสัมผัสผ่านเนื้ อ
สบู่ร่วมกัน
1.4.2 องค์กร และบุคลากรมีสุขอนามัยที่ดียง่ิ ขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
จากการที่ ไ ด้จัด ทํา โครงงานเรื่ อ งสบู่ เ หลวล้า งมื อ กลิ่ น ส้ ม (Orange Liquid Hand Soap)
เพื่อให้ทางโรงแรมได้สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พนักงานหรื อบุคลากรภายในโรงแรม
คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารและบทความต่าง ๆ โดยมีการนําเสนอ
เป็ นลําดับดังนี้
2.1 สบู่ (soap)
2.2 การทดสอบค่า pH
2.3 การทดสอบลักษณะของสบู่เหลว
2.4 การล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อลดแบคทีเรี ย
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสบู่เหลว
2.1 สบู่ (soap)
ประวัติความเป็ นมาของสบู่ (รัชกร วงศ์วราเดชกุล, 2551)
สบู่กอ้ นแรกถือกําเนิ ดขึ้นเมื่อ 6 ศตวรรษก่อนคริ สตกาลหรื อประมาณ 2500 ปี มาแล้ว
กล่าวกันว่าพวกฟี นี เชี ยนได้ตม้ นํ้ากับไขมันแพะและขี้เถ้าเข้าด้วยกัน แม้ฟังดูจะไม่ค่อยสะอาดนัก
แต่ ส ารโพแทสเซี ย มคาร์ บ อเนตในขี้ เ ถ้า นั้น ช่ ว ยให้ ส บู่ ดึ ก ดํา บรรพ์ซ่ ึ ง มี ผิ ว มัน ปลาบก้อ นนี้ มี
คุณสมบัติใช้ทาํ ความสะอาดได้
อย่างไรก็ตาม การผลิตและการใช้สบู่ก็ยงั ดําเนินไปอย่างไม่สมํ่าเสมอ จนในภายหลังมี
ข้อยืนยันทางการแพทย์ว่า แบคทีเรี ยเป็ นตัวการของโรคภัย เมื่อนั้นฝรั่งจึงยอมหันมาอาบนํ้าและถู
สบู่กนั ถ้วนหน้า แต่ตวั สบู่เองก็ไม่ได้มีการพัฒนาไปจากก้อนแรกเท่าไร
ต่อมาในปี ค.ศ. 1879 นายฮาร์ เลย์ พร็ อกเตอร์ เจ้าของโรงงานสบู่ และนายเจมส์ แกมเบิล ญาติซ่ ึ ง
เป็ นนักเคมี พบว่าสบู่กุรุสที่ถูกทิ้งให้ตีผสมอยูใ่ นเครื่ องนานเกินไป เนื่องมาจากคนงานลืมปิ ดเครื่ อง
มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่าง กล่าวคือมีน้ าํ หนักเบาจนสามารถลอยนํ้าได้ จากเหตุการณ์น้ ี ทาํ ให้สบู่
ของนายพร็ อกเตอร์ได้รับความนิยมจากผูค้ นจํานวนมาก และได้ต้ งั ชื่อสบู่ของตนว่า ไอวอรี สบู่ยหี่ อ้
นี้มีรอยปรุ ตรงกลางก้อน สามารถนํามาหักแบ่งครึ่ งได้
ชนิดของสบู่ จําแนกได้ดงั ต่อไปนี้ (นวพร เอี่ยมธีระกุล, 2558)
1. สบู่ก้อน (hard soap) เป็ นสบู่ที่ได้มาจากการทําปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมันกับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เนื้ อสบู่ที่ได้เป็ นก้อนมีลกั ษณะทึ บแสง เมื่อเวลาแห้ง และเย็นมี
โซดาไฟเป็ นส่ วนประกอบหลัก มีเกลือโพแทสเซี ยมของกรดไขมัน ใช้สําหรับภายนอกเท่านั้น ไม่
ควรใช้สบู่กอ้ นสระผม เพราะจะทําให้เส้นผมและหนังศีรษะกระด้าง
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2. สบู่ชนิ ดอ่อน (soft soap) ลักษณะคล้ายนํ้าผึ้งหรื อเยลลี่ (jelly) สี เหลืองใสทําด้วย
นํ้ามันมะกอกและโซดา
3. สบู่เหลว (liquid soap) มีส่วนผสมของเกลือโพแทสเซียมกับกรดไขมัน และอาจมี
ส่ วนผสมของนํ้ามันมะกอก เมล็ดถัว่ เมล็ดฝ้าย และสมุนไพรอื่น ๆ
4. สบู่ไขมัน (fat soap) เป็ น สบู่ที่มีการเติมสารอิมอลเลียนท์ที่เป็ นฟิ ล์มบาง ซึ่งเมื่อ
ใช้แล้วจะติดอยู่บนผิว ท้าให้ผิวลื่น และป้องกันการสู ญเสี ยความชื้นจากผิวเหมาะสําหรับคนที่มีผิว
แห้ง
5. สบู่ใส (transparent soap) หรื อสบู่กลีเซอรี น (glycerine soap) เป็ นสบู่ที่มีเนื้ อสบู่
ทําเป็ นก้อน มีความแข็งพอ ๆ กับสบู่แข็ง แต่มีลกั ษณะใส ผิวมันเงา การที่สบู่มีลกั ษณะใส เนื่องจาก
มี ส่วนประกอบของเอทานอล กลี เซอรี น และนํ้าตาลทราย สบู่น้ ี มีความสามารถในการทําความ
สะอาดเหมือนกับสบู่แข็ง แต่มีราคาแพงกว่า โดยทัว่ ไปนิ ยมผลิตจากส่ วนผสมของนํ้ามันมะพร้ าว
นํ้ามันปาล์ม นํ้ามันมะกอก ไขมันวัว นํ้ามันละหุ่ง นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน และยางสน
6. ซินเดท (syndet) เป็ นสบู่ที่มีส่วนผสมของสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนัง

รูปที่ 2.1 ชนิดของสบู่
ที่มา : http://sweetenmellow.blogspot.com
สบู่เหลว (liquid soap) (สภากาชาดไทย, 2559)
สบู่เหลว (liquid soap) เป็ นสารสังเคราะห์ ลดแรงตึงผิว (Surfactant) จะมี 2 แบบ คือ
ลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic Surfactant) เช่น Sodium Lauryl Ether Sulfate ซึ่งนิยมใช้ในสบู่
เหลวและแชมพูเกือบทุกชนิด และชนิดประจุผสม (Amphoteric Herfactant) เช่น สาร Betaine ซึ่งจะ
ไม่ระคายเยื่อบุผสมอยู่ในสบู่เหลว หรื อแชมพูเหลวสําหรับเด็ก สารจะมีฟองน้อยกว่าและราคาแพง
กว่า สบู่เหลวมีความเป็ นกรดด่างเกือบจะเท่ากับผิวหนัง คือประมาณ pH 5-6
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รูปที่ 2.2 สบู่เหลว
ที่มา : https://fn.lnwfile.com
2.1.1 สารที่ใช้ ในสบู่
2.1.1.1 หัวเชื้อสบู่เหลว (Texapon N 70) (คมสัน หุตะแพทย์, 2548)
Texapon N70 หรื อ หัวแชมพู N70 มี ชื่ อทางเคมี ว่า Sodium Lauryl Ether Sulfate
เป็ นสารประเภท สารลดแรงตึงผิวประจุลบ มีคุณสมบัติในการทําความสะอาดได้ดีทาํ ให้เกิดฟองได้
เร็ ว Sodium Lauryl Ether Sulfate(SLES) ถ้าเรี ยกตาม INCI Name คือ Sodium Laureth Sulfate ซึ่ ง
เป็ นสารคนละตัวกับ Sodium Lauryl Sulfate (SLS) โดยสังเกตง่ายๆ ตรงที่มี E ซึ่ งหมายถึงผ่านการ
Ethoxylation โดยนําสารตั้งต้น คือ SLS มาทําปฏิกิริยากับ Ethylene Oxide ภายใต้แรงดัน และความ
ร้อนสู ง + Catalyst ผลที่ได้คือ ได้ Surfactant ที่ระคายเคืองน้อยกว่า SLS จึงเอามาใช้เป็ นผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดร่ างกายได้ดีกว่า สามารถใช้กบั ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวได้ เช่ น แชมพู ครี ม
อาบนํ้า สบู่เหลว นํ้ายาล้างจาน เป็ นต้น โดยสารชนิ ดนี้จะไม่ละลายเมื่อใช้ความร้อน และจะเกิดการ
ข้นขึ้นเมื่อผสมเข้ากับเกลือแกง (Sodium Chloride)

รูปที่ 2.3 หัวเชื้อสบู่เหลว N70
ที่มา : https://cf.shopee.co.th
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2.1.1.2 สารลดแรงดึงผิว (CAPB) (Myskinrecipes, ม.ป.ป.)
เป็ นสารที่ได้จากนํ้ามันมะพร้าว อยู่ในรู ปของเกลือจากกรดไขมันมักใช้ผสมกับ
ผลิตภัณฑ์ชะล้างต่าง ๆ เช่น สบู่ แชมพู ครี มนวดผม หรื อโฟมล้างหน้า เพราะมีคุณสมบัติในการลด
แรงตึงผิวของนํ้า สร้างฟองและทําให้ครี มมีความหนานุ่ม มีความอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการละคาย
เคืองหรื อทําให้ผิวแห้ง
2.1.1.3 สารกันเสี ย (Chemplus Trading, ม.ป.ป.)
เป็ นสารที่จาํ เป็ นต้องใส่ เพื่อป้ องกันไม่ให้แบคทีเรี ยหรื อรา เกิดขึ้นในสบู่ ทั้งนี้สาร
กันบูดมีหลายชนิ ดซึ่ง จําเป็ นต้องเลือกให้เหมาะสมกับสู ตรที่ใช้และสําหรับสบู่เหลวนั้นโดยทัว่ ไป
จะมีอายุประมาณ 2-3 ปี
2.1.1.4 Silk 700 (Chemplus Trading, ม.ป.ป.)
สารช่วยปรับสภาพผมให้นุ่มสลวย ไม่พนั กัน (Conditioning Agent) สารในกลุ่มนี้
มีหลายจําพวก เช่น พวก Cationic Polymer ซึ่งมีหลายชนิ ดได้แก่ PQ-7, PQ-10 สารพวกนี้จะทําให้
ผมไม่พนั กัน ขณะสระหรื อหลังสระ และทําให้ผมหวีง่ายช่วยลดการขาดของเส้นผม สารอีกกลุ่ม
หนึ่ง คือ สารจําพวกซิลิโคน ซึ่งมีหลากหลายชนิด มีคุณสมบัติที่ช่วยเคลือบผมให้ล่ืนนุ่ม เป็ นเงางาม
นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้ในการบํารุ งผิว เช่น Moisturizer, โลชัน่ มือ, เจลอาบนํ้า, Liquid SOAP,สบู่,
ครี มโกนหนวด, Deodorants และอื่นๆ
2.1.1.5 ผงข้ น หรื อ เกลือ (sodium chloride) (เอสพีเคมีภณ
ั ฑ์,2561)
ในอุตสาหกรรมเคมี เกลือบริ สุทธิ์ มีคุณสมบัติเป็ นสารเพิ่มความข้นหนื ดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดต่างๆ เช่น แชมพู นํ้ายาล้างจาน รวมไปถึงกาว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก
มากมายที่จาํ เป็ นต้องใช้เกลือบริ สุทธิ์ เพือ่ เพิม่ ความหนืดข้นให้กบั ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
2.1.1.6 หัวมุก (เอสพีเคมีภณ
ั ฑ์,2561)
เป็ นสารลดแรงตึงผิว คุณสมบัติ เป็ นสารทําให้เกิดประกายมุกในสิ นค้า เช่น แชมพู
สระผมหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ตอ้ งการให้ตวั สิ นค้าปรากฎเป็ นเนื้อมุก เป็ นต้น
2.1.2 สี และกลิน่ ของสบู่
2.1.2.1 สี จากธรรมชาติ (กมลชนก ลิ้มปริ สุทธิ์, 2562)
ถึงแม้สีผสมอาหารจะเป็ นสารที่สามารถใช้กบั อาหารได้ก็ตาม แต่ถา้ นําไปใช้ใน
ปริ ม าณที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งก็ ก ลับ เป็ นโทษแก่ ร่ า งกายได้ การหลี ก เลี่ ย งที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การใช้สี ที่ ไ ด้จ าก
ธรรมชาติ นอกจากจะปลอกภัยจากสารเคมีต่าง ๆ แล้วยังได้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร และ
กลิ่นหอมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งจากพืชผัก ผลไม้ และสัตว์อีกด้วย
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- สี จากแครอท
เป็ นสี ที่ได้จากการนําแครอทไปปั่นและกรองนํ้า ได้จากธรรมชาติไม่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ เนื่องมาจากไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการสังเคราะห์ใด ๆ และเพิ่มสารปรุ งแต่งทางเคมีเข้ามา
ในตัวของแครอท

รู ปที่ 2.4 นํ้าแครอท
ที่มา : http://www.thaiall.com
2.1.2.2 สี สังเคราะห์ (ศูนย์ขอ้ มูลเครื อข่ายอาหารครบวงจร, ม.ป.ป.)
สี ที่ เป็ นสารอิ นทรี ย ์ที่ ไ ด้จากการสั ง เคราะห์ ที่ ใ ช้เป็ นวัตถุ เจื อปนอาหาร (food
additive) ในกลุ่ม สี ผสมอาหาร (food color) ซึ่ งมีลกั ษณะถูกต้องตามข้อกําหนดและปลอดภัยต่ อ
การบริ โภค สี สังเคราะห์มีราคาถูกกว่าสี ธรรมชาติ ให้สีสดและสมํ่าเสมอ และให้สีในช่วงที่กว้าง
กว่าสี ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยงั มีขายทั้งในรู ปแม่สี และสี ผสมในรู ปผง สารละลาย และสารละลาย
แขวนลอย ซึ่งสะดวกต่อการเลือกใช้กบั อาหารชนิดต่างๆ ดังนั้น ผูใ้ ช้จึงนิยมใช้สีสังเคราะห์มากกว่า
สี ธรรมชาติ ถึงแม้วา่ สี ธรรมชาติจะปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคมากกว่า
เมื่อนําสี ท้งั 2 ชนิดมาวิเคราะห์ จะเห็นได้วา่ การใช้สีจากธรรมชาติมีความปลอดภัย
กว่า ไม่มีสารเคมีที่ตกค้างหรื อเป็ นโทษต่อร่ างการถึงแม้สีผสมอาหารจะสามารถใช้ได้กบั อาหารก็
ตามแต่กจ็ ะต้องผ่านกระบวนการทางเคมี ฉะนั้นหากเราสามารถหลีกเลี่ยงสี จากการสังเคราะห์ได้จะ
ถือเป็ นดีที่สุด
2.1.2.3 กลิน่
2.1.2.3.1 นํ้าหอม (พรรณพร กะตะจิตต์, 2561)
ส่ วนผสมหลักของนํ้า หอม คือ นํ้ามันหอมระเหย แอลกอฮอล์ และนํ้า สําหรั บ
ส่ วนผสมอย่างแอลกอฮอล์และนํ้ากลัน่ (distilled water) นั้นถูกนํามาใช้เป็ นตัวทําละลายในการเจือ
จางนํ้ามันหอม เพื่อให้น้ าํ หอมมีจุดแข็งของกลิ่นที่แตกต่างกัน ซึ่งแอลกอฮอล์ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ
Ethyl alcohol (C2H5OH) ในขณะที่ น้ ํา มันหอม (perfume oil) มี ท้ งั นํ้า มันหอมระเหยที่ ไ ด้ม าจาก
ธรรมชาติ (essential oils) และนํ้ามันหอมที่สังเคราะห์ได้จากสารเคมีในห้องปฏิบตั ิการ (synthetic
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oil) ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้ว นํ้าหอมที่ ถูกผลิ ตขึ้นในปั จจุ บนั จะเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีส่ วนผสมของสาร
สังเคราะห์มากกว่า เนื่ องด้วยมีการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตที่ดีอีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากธรรมชาติอาจทําซํ้าได้ยาก ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องง่ายกว่าที่จะเลียนแบบกลิ่นหอมจากธรรมชาติดว้ ย
สารที่สังเคราะห์ข้ ึนมา สารประกอบของกลิ่นหอมที่พบได้ในธรรมชาติเช่น อัลดีไฮน์และคีโตน
เป็ นสารประกอบอิ น ทรี ย ์ที่ มี อ อกซิ เ จนเป็ นองค์ป ระกอบ โมเลกุ ล เหล่ า นี้ มี น้ ํา หนัก เบาและมี
คุณสมบัติเป็ นตัวทําละลายที่ดี จึ งถูกนํามาใช้เป็ นต้นแบบของสารสังเคราะห์ที่เป็ นส่ วนผสมใน
นํ้าหอม เช่น ซินนามาลดีไฮด์ (cinnamaldehyde) ในอบเชย วะนิลีน (vanillin) ที่ให้กลิ่นวานิลลา
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม สารสังเคราะห์บางตัวที่ถูกใช้เป็ นส่ วนผสมในนํ้าหอมอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่ างกายได้ เช่น
- พาราเบน (Paraben) เป็ นสารกั น เสี ยที่ นิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพร่ หลายใน
อุ ตสาหกรรมยาและเครื่ อ งสํา อาง ทั้ง นี้ ส ารดัง กล่ า วได้รั บ การรั บ รองจาก
กระทรวงสาธารณสุ ขและมีปริ มาณกําหนดในการเป็ นส่ วนผสมในผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อย่างไรก็ดี จากผลการศึ กษาพบว่า สารตัวนี้ รบกวนการผลิ ตและการ
หลัง่ ฮอร์โมนในร่ างกายของมนุษย์
- พาทาเลต (Pthalate) เป็ นสารเคมีที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลายในผลิตภัณฑ์บาํ รุ ง
ผิวเช่ น โลชั่น สบู่ นอกจากนี้ ยงั เป็ นส่ วนผสมในนํ้า หอม โดยสารตัวนี้ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุ ขภาพที่เป็ นอันตราย เช่น ความเสี ยหายต่อตับและ
ไต ปริ มาณอสุ จิที่ลดลง พัฒนาการในวัยแรกแย้มของเด็กสาว รวมทั้งยังเป็ น
สารก่อมะเร็ งในมนุษย์อีกด้วย
- มัสก์สังเคราะห์ (Synthetic Musks) เป็ นสารสังเคราะห์ที่ นิยมใช้ในนํ้า หอม
และเป็ นหนึ่ งในสารอันตรายต่อร่ างกาย โดยมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการทําลาย
ระบบการทํางานของเซลล์และฮอร์โมน
2.1.2.3.2 นํ้ามันหอมระเหย (อรชร เอกภาพสากล, ม.ป.ป)
นํ้ามันหอมระเหยเป็ นนํ้ามันที่สกัดมาจากพืชตามธรรมชาติจากพืชหอม ที่มีกลิ่น
หอม ซึ่ งสารเหล่านี้จะถูกเก็บไว้อยูใ่ นเฉพาะส่ วนอย่าง ต่อมบนผิวใบ บนเปลือก กลีบดอก เกสร ลํา
ต้น ยางจากเปลื อ กลํา ต้น เป็ นต้น ซึ่ ง ภายในต่ อ มนํ้า มัน เหล่ า นั้น จะมี อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ที่
สลับซับซ้อนหลายร้อยชนิด นํ้ามันที่สกัดออกมาได้จะเป็ นของเหลว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึมเข้าสู่
ผิวได้เร็ ว มีกลิ่นหอมธรรมชาติ และมีคุณสมบัติในเชิงบําบัดโรคได้ ซึ่ งในนํ้ามันแต่ละตัวนั้นก็จะมี
ผลในการบําบัดแตกต่างกันออกไป อย่างช่วยเรื่ องการต้านอาการติดเชื้อ ฆ่าและยับยั้งแบคทีเรี ย ช่วย
ฟื้ นฟูสภาพผิว ต้านอักเสบ กระตุน้ หรื อช่วยทําให้ผอ่ นคลายความตึงเครี ยดสะสม ทําให้สดชื่น หรื อ
ทําให้สงบ และมีสมาธิ เป็ นต้น
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รูปที่ 2.5 นํ้ามันหอมระเหย
ที่มา : https://lh3.googleusercontent.com/
ประวัตินํ้ามันหอมระเหย
การเริ่ มใช้สารสกัดจากพืชหอมและนํ้ามันหอมระเหยอย่างแพร่ หลายในยุโรปและ
ซีกโลกตะวันออกนั้นมีความเป็ นมาประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยปี ก่อนศริ สตศักราช เนื่องจาก
การค้นพบคุณสมบัติของพืชที่ให้คุณประโยชน์ รวมไปถึงวิธีสกัดอย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งพืชแต่
ละชนิ ดยังมีสรรพคุณไม่เหมือนกันอย่าง ลาเวนเดอร์ โรสแมรี่ และออริ กาโน่ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้ อ
และอีกกลุม่ หนึ่งที่ช่วยในการสร้างสมาธิอย่าง กํายาน ไม้จนั ทร์
กระบวนการการกลัน่
- การกลัน่ โดยไอนํ้า (steam distillation)
กระบวนการกลัน่ โดยไอนํ้า คือการนําพืชที่ตอ้ งการกลัน่ เป็ นนํ้ามันหอมระเหยวาง
ไว้ในหม้อกลัน่ ด้านล่างที่มีน้ าํ ตั้งอยู่ภายใน ต้มให้เดือด และไอนํ้าที่เกิดขึ้นมานั้นจะกระจายขึ้นมา
ด้า นบนผ่ า นพื ช ที่ ว างเอาไว้ จากนั้น ไอนํ้า ที่ มี น้ ํา มัน หอมระเหยนี้ จะวิ่ ง ผ่ า นท่ อ จนไปถึ ง เครื่ อง
ควบแน่นที่มีท่อเย็น เมื่อนํ้ามันหอมระเหยเจอกับความเย็น กลัน่ ตัวลงมา และตกในภาชนะกักเก็บ
และนํ้ามันหอมระเหยที่ได้ก็จะแยกชั้นกับนํ้า ซึ่งส่ วนที่แยกชั้นอยู่ดา้ นบนนั้นคือนํ้ามันหอมระเหยที่
สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ พืชที่ใช้การสกัดส่ วนใหญ่น้ นั ได้แก่ ตะไคร้ ยูคาลิปตัส กระเพรา
กานพลู และอบเชย เป็ นต้น
- การกลัน่ โดยการสกัดเย็น (cold press)
กระบวนการกลัน่ โดยการสกัดเย็น หรื อเรี ยกว่าการบีบคั้นโดยใช้แรงบีบ วิธีน้ ี จะ
ใช้กบั พืชกลุ่มที่มีน้ าํ มันหอมระเหยมาก และได้น้ าํ มันหอมระเหยบริ สุทธิ์ที่เป็ นธรรมชาติมาก เพราะ
ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนใด ๆ ที่ทาํ ให้สูญเสี ยความบริ สุทธิ์ ของนํ้ามันหอมระเหย ซึ่ งวิธีน้ ี มกั
ใช้กบั เปลือกผลไม้ตระกูลส้ม เช่น ส้ม มะนาว มะกรู ด เป็ นต้น
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- การกลัน่ โดยใช้ ตัวทําละลาย (solvent extraction)
เป็ นการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากดอกไม้ที่ไม่สามารถใช้วิธีการกลัน่ โดยใช้ไอนํ้า
ได้ เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีในส่ วนของพืชอาจจะระเหยตัวเมื่อถูกความร้อน ดังนั้นจึงต้องใช้
ตัวทําละลายมาเข้าช่วย
- การกลัน่ โดยใช้ คาร์ บอนไดออกไซด์ เหลว (Vacuum Steam Distillation)
วิธีการนี้ จะเหมือนกับการกลัน่ ด้วยไอนํ้า แต่จะกลัน่ ภายใต้แรงดันสู ง เพื่อลดจุ ด
เดือดของนํ้าลง และนํ้ามันหอมระเหยที่ได้จะไม่ถูกทําลายด้วยแรงดันอุณหภูมิที่สูงกว่า
2.1.2.3.3 กลิน่ จากเปลือกส้ ม (Easyhome, 2560)
การสกัดกลิ่นจากเปลือกส้มด้วยวิธีการกลัน่ จากไอนํ้าถือเป็ นวิธีที่ง่าย สะดวก และ
ช่วยประหยัดงบประมาณได้ เพราะมีข้ นั ตอนที่ ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่น้ าํ ที่ได้จากการสกัดจะ
ไม่ได้เป็ นนํ้ามันหอมระเหยแต่จะเป็ นนํ้ากลัน่ ที่มีกลิ่นส้ม
2.2 การทดสอบค่ า pH
บริ ษทั แสงชัยมิเตอร์ (ม.ป.ป.) ได้ให้ขอ้ มูลการวัดค่า pH หรื อความเป็ นกรด-ด่าง หรื อค่า
กรด-เบส ว่าเป็ นการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนในสารละลาย เพื่อระบุว่าสารละลายนั้นๆ มี
ความเป็ นกรดหรื อเป็ นด่าง การวัดค่า pH ค่า pH จะมีค่าตั้งแต่ 0 – 14 โดยสารที่มีค่า pH น้อยกว่า 7
จะเป็ นกรด เช่น นํ้าส้มสายชู, นํ้ามะนาว และสารที่มีค่า pH มากกว่า 7 จะเป็ นด่าง เช่น สบู,่ โซดาไฟ
สําหรับสารละลายที่เป็ นกลางจะมีค่า pH เท่ากับ 7 เช่น นํ้ากลัน่

รู ปที่ 2.6 ระดับค่า pH และตัวอย่างสารละลายที่มีค่า pH ต่างกัน
ที่มา : https://www.sangchaimeter.com
การวัดค่า pH นั้นทําได้หลายวิธีแต่จะให้ความละเอียดเที่ยงตรงไม่เท่ากัน เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ในการวัดค่า pH มีดงั นี้
กระดาษลิตมัส เป็ นวิธีที่สามารถระบุได้เพียงว่าสารละลายนั้นเป็ นกรดหรื อด่ าง
โดยกระดาษลิตมัสจะมี 2 สี คือ คือแดงและสี น้ าํ เงิน วิธีทดสอบคือ นํากระดาษทั้ง 2 สี ไปจุ่มใน
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สารละลายที่ตอ้ งการทดสอบ ถ้าทดสอบแล้วกระดาษสี น้ าํ เงินเปลี่ยนเป็ นสี แดง สารละลายนั้นคือ
เป็ นกรด และถ้าสารละลายนั้นเป็ นด่าง กระดาษสี แดงจะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ เงิน

รู ปที่ 2.7 กระดาษลิตมัส (ซ้าย), การใช้กระดาษลิตมัส (ขวา)
ที่มา : https://www.sangchaimeter.com
กระดาษ pH เป็ นการวัดค่า pH ที่สามารถระบุได้วา่ สารละลายนั้นมีความเป็ น กรดด่างมากน้อยแค่ไหนซึ่ งให้ความละเอียดมากกว่าการใช้กระดาษลิตมัส เนื่องจากจะมีแถบสี เพื่อให้
เทียบว่าตัวอย่างที่นาํ มาทดสอบนั้นมีความเป็ นกรดหรื อด่างเท่าไหร่ หรื ออีกวิธีที่ให้ความละเอียด
ใกล้เคียงกันคือการใช้สารละลาย Universal Indicator ซึ่ งเป็ นสารละลายที่ จะเปลี่ยนสี เมื่อค่า pH
เปลี่ยนไป

รู ปที่ 2.8 กระดาษ pH (ซ้าย), สารละลาย Universal Indicator
ที่มา : https://www.sangchaimeter.com
pH Meter คือเครื่ องมือที่ให้ความละเอียดและถูกต้องแม่นยํามากกว่า 2 อุปกรณ์ที่
ผ่านมา เครื่ อง pH meter มีหลายแบบ เช่น แบบปากกา แบบมือถือ แบบตั้งโต๊ะ หรื อแบบติดตั้ง ซึ่ง
การวัดค่า pH โดยใช้เครื่ อง pH Meter นั้นจะเหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมมากที่สุด
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2.3 การทดสอบลักษณะของสบู่เหลว (พิมพร, 2543)
2.3.1 การทดสอบสี
เป็ นการตรวจสอบเพื่อดูความซี ดจางหรื อการเปลี่ยนแปลงของสี เมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่ ง
เพราะสี ที่สวยงามของสบู่เหลวเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ใช้ดึงดูดใจผูซ้ ้ื อ แต่หากสี เกิดการเปลี่ยนแปลง อาจ
ส่ งผลต่อความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจําเป็ นต้องมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง อาจทําโดยใช้ผสู ้ ังเกต
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 คน ให้คะแนนของสี เมื่อผลิตเสร็ จ และหลังเก็บไว้ระยะหนึ่ ง เพื่อดูความคง
สภาพของสี
2.3.2 การทดสอบกลิน่
เป็ นการตรวจสอบเพื่อดูความคงสภาพของกลิ่นในขณะเก็บผลิตภัณฑ์ว่าเปลี่ยนแปลง
หรื อไม่ กลิ่ นที่ ไ ด้จากธรรมชาติ บางชนิ ดอาจเปลี่ ยนแปลงตามฤดู และสภาวะอากาศ ควรมี ก าร
ตรวจสอบโดยใช้ผูส้ ังเกต ดม อย่างน้อย 10 คน แล้วให้คะแนนเปรี ยบเที ยบหลังผลิตเสร็ จใหม่ๆ
และเมื่อเก็บไว้ระยะหนึ่ ง นอกจากนี้ การประเมินความพอใจในกลิ่นยังต้องคํานึ งถึง กลิ่นเมื่ออยู่ใน
ขวด กลิ่นขณะใช้ และหลังใช้ ด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงและน่าพอใจหรื อไม่
2.3.3 ความหนืดสบู่เหลว
เป็ นการวัดค่าความหนืดของสบู่เหลว โดยผลิตภัณฑ์สบู่เหลวชนิ ดเหลวใสส่ วนใหญ่
มักมีความหนื ดอยู่ในช่วง 500-1,500 เซนตริ พอยส์ หากเหลวเกินไปเมื่อเทออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์ อาจ
หกเลอะเทอะ ในขณะที่ถา้ มีความหนืดเกินไป เมื่อเทออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์จะลําบาก การตรวจสอบนี้
จําเป็ นต้องใช้ อุปกรณ์วดั ค่าความหนืด
2.3.4 จุดขุ่น และจุดใส
เป็ นการทดสอบคุ ณ ภาพของสบู่ เ หลว ว่า สารละลายในสบู่ เ หลวมี ค่ า ความคงตัว
เพียงใด โดยในสบูเ่ หลวใสบางชนิด หากอุณหภูมิลดลงจะทําให้เกิดจุดขุ่น เพราะการละลายของสาร
ชําระล้างลดลง ทําให้ความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ลดลง ปกติสบู่เหลวใสควรมีค่าจุดขุ่นตํ่ากว่า 5 องศา
เซลเซี ยส สําหรับค่าจุดใสเป็ นค่าอุณหภูมิที่สบู่เหลวมีการละลายเพิ่มขึ้น ค่านี้ มีความสําคัญต่อสบู่
เหลวชนิดโลชัน่ การเก็บสบู่เหลวชนิดนี้ในที่ร้อนอาจทําให้เกิด การแยกชั้นเป็ นชั้นใส และขุ่น
2.4 การล้ างมืออย่ างถูกวิธีเพื่อลดแบคทีเรีย (โรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุ ณย์, ม.ป.ป)
การล้างมือ (hand hygiene) หมายถึง การขัดถูให้ทว่ั มือรวมทั้งช่องลายนิ้วมือ ด้วยสบู่หรื อ
สารเคมีและนํ้า แล้วล้างออกให้สะอาด โดยแบ่งวิธีการล้างมือดังนี้
การล้างมือทัว่ ไป (normal hand washing) หมายถึง การล้างมือเพื่อขจัดสิ่ ง
สกปรกต่าง ๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ และลดจํานวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชว่ั คราวบนมือ
การล้างมืออย่างถูกวิธีตอ้ งล้างด้วยสบู่ก้อนหรื อสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15
วินาที
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การล้างมือด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ (hygienic hand washing) หมายถึง การล้างมือ
ด้วยสบู่เหลวผสมนํ้ายาฆ่าเชื้อ เช่น Chlorhexidine 4% ใช้เวลาในการฟอกมือนาน 20-30 วินาที
การล้างมือก่อนทําหัตถการ (surgical hand washing) คือ การล้างมือก่ อน
ทําหัตการในห้องผ่าตัดหรื อห้องคลอดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยการฟอกมือด้วยสบู่ผสมนํ้ายาฆ่า
เชื้อ เช่น Chlorhexidine 4% ตั้งแต่มือ แขน ถึงข้อศอกให้ทว่ั เป็ นเวลา 2-5 นาที
การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (alcohol gel) หมายถึง การล้างมือในกรณี
รี บด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยนํ้าและมือไม่ปนเปื้ อนสิ่ งสกปรก หรื อสารคัดหลัง่ จากผูป้ ่ วย
ให้ทาํ ความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใช้
เวลาประมาณ 15-25 วินาที
2.4.1 เหตุผลที่คนเราควรล้ างมือ
- มือที่เปี ยกชื้นสามารถแพร่ กระจายแบคทีเรี ยได้มากกว่ามือที่แห้งถึง 1,000 เท่า
- 85% ของจุลินทรี ย ์ ถูกส่ งผ่านมือที่เปี ยกชื้น
- บนมือของเราสามารถมีแบคทีเรี ยเกาะอยูไ่ ด้ถึง 3,000 ชนิด
- เล็บมือเป็ นส่ วนที่ยากที่สุดในการทําความสะอาดเพื่อทําการกําจัดเชื้อจุลินทรี ย ์
- แบคทีเรี ยสามารถอยูใ่ นมือได้ 3 ชัว่ โมง และแบคทีเรี ยตัวเดียวสามารถแบ่งตัว
ได้ถึง 4,000,000 ตัวใน 8 ชัว่ โมง
- การล้า งมื อด้วยนํ้า และสบู่ เ ป็ นสิ่ ง สํา คัญ ที่ สุ ดในการป้ องกัน โรคในระบบ
ทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ
- งานวิจยั ในสหรัฐอเมริ กาพบว่า ผูห้ ญิงล้างมือด้วยสบู่บ่อยและใช้เวลานานกว่า
ผูช้ าย
- โต๊ะทํางานโดยเฉลี่ยมีแบคทีเรี ยมากกว่าที่นง่ั สุ ขา 400 เท่า
- พบแบคทีเรี ยที่อาศัยอยูใ่ นธนบัตรโดยเฉลี่ยมากถึง 26,000 ตัวต่อฉบับ
- บนสมาร์ทโฟนสามารถพบแบคทีเรี ยได้มากกว่า 30,000 ตัว
- แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์สามารถพบแบคทีเรี ยได้มากกว่าที่นง่ั ในห้องนํ้า
- ง า น วิ จั ย ใ น ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร ส า ม า ร ถ พ บ เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย ไ ด้ ถึ ง
10% ของบัตรเครดิต, 14% ของธนบัตร, 26% บนมือเรา
- มีเพียง 19% ของประชากรทัว่ โลกที่ลา้ งมือกับสบู่หลังเข้าห้องนํ้า
- การล้างมือด้วยนํ้าและสบู่สามารถลดจํานวนการเสี ยชี วิตจากโรคท้องร่ วงได้
ถึง 50%
- การล้างมือที่ถูกวิธีมีประสิ ทธิภาพเท่ากับการฉี ดวัคซีน
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2.4.2 ขั้นตอนการล้ างมือ 6 ขั้นตอนที่ถูกต้ อง เพื่อขจัดสิ่ งสกปรกต่าง ๆ และลดจํานวนเชื้ อ
โรคที่อาศัยอยูช่ ว่ั คราวบนมือเรา ควรล้างมือตามขั้นตอนดังนี้
- ฟอกฝ่ ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า
- ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง
- ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง
- ฟอกนิ้วหัวแม่มือ ทั้ง 2 ข้าง
- ฟอกปลายนิ้วมือ ทั้ง 2 ข้าง
- ฟอกปลายนิ้วมือ ทั้ง 2 ข้าง
2.4.3 ล้ างมือให้ ถูกวิธีป้องกันการติดเชื้อ
- การล้างมือสามารถฆ่าทั้งเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรี ย
- ช่วยป้องกันโรคเข้าสู่ ช่องปาก ตา จมูก และป้องกันการแพร่ เชื้อไปยังผูอ้ ื่น
- การล้างมือเป็ นการป้องกันโรคเบื้องต้นที่ได้ผลดี
- ควรล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะทุกครั้ง หลังเข้าห้องนํ้า และก่อนรับประทาน
อาหาร
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเกีย่ วกับสบู่เหลว
มันธนา ศรี สวัสดิ์ (2550) ศึกษาการพัฒนาสบู่เหลวล้างมือผสมนํ้ามันหอมระเหยและการ
ทดสอบในอาสาสมัครในปี 2550 จากการทดลองหาอัตราส่ วนผสมที่เหมาะสมของสบู่เหลว พบว่า
สามารถผลิ ต สบู่ เ หลวที่ มี สู ต รเหมาะสมมี ค่ า pH 6.52 และมี ค วามคงตัว จากการทดสอบกับ
อาสาสมัครเพศหญิงจํานวน 33 คน พบว่าสบูเ่ หลวล้างมือผสมนํ้ามันหอมระเหยที่พฒั นาขึ้นสามารถ
ลดเชื้อแบคทีเรี ยได้และทําให้ลา้ งมือแล้วรู ้สึกสะอาด
สุ ม นต์ทิ พ ย์ ศรี ค ณะ (2549) ศึ ก ษาการพัฒ นาตํา รั บ สบู่ เ หลวจากสมุ น ไพรไทยในการ
ต้านเชื้อแบคทีเรี ยที่ผิวหนังโดยใช้สารสกัดสมุนไพรได้แก่ นํ้ามันหอมระเหยมะกรู ด นํ้ามันหอม
ระเหยตะไคร้ นํ้ามันหอมระเหยเปลือกส้ม สารสกัดเปลือกมังคุด สารสกัดทองพันชัง่ และนํ้าคั้นผล
มะกรู ดโดยศึ ก ษาการยั บ ยั้ ง แบคที เ รี ย 5 สายพั น ธุ์ คื อ Bacillus Subtilis, Escherichia Coli,
Pseudomonas Aeruginosa, StaphylocCocus Aureus แล ะ Staphylococus Epidermidis จาก ก า ร
ทดลอง พบว่ า สารสกัด สมุ น ไพรเดี ย วไม่ มี ฤ ทธิ์ ในการยับ ยั้ง เชื้ อ แบคที เ รี ย แต่ เ มื่ อ นํา สารสกัด
สมุนไพรมาผสมกันสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยได้ ดังนั้นจึงผสมสบู่เหลว และพบว่าสบู่เหลวสู ตร
สมุนไพรที่มีส่วนผสมของนํ้ามันหอมระเหย มีฤทธิ์ ในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ย
ได้ดีกว่าสบู่เหลวสมุนไพรที่มีสารสกัดนํ้าเป็ นส่ วนผสม

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ : โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam
สถานที่ต้งั : 559 ถนนราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
เบอร์ โทรศัพท์ : 02 309 9999
E-mail: info@berkeleyhotel.co.th
Website: https://www.berkeleypratunam.com/
แผนที่

รู ปที่ 3.1 แผนที่โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam
ที่มา : https://www.berkeleypratunam.com/
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3.2 ประวัติความเป็ นมา
โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam ก่อตั้งอย่างเป็ นทางการในปี 2556 โดย คุณวรวิทย์
วีรบวรพงศ์ มหาเศรษฐีอนั ดับที่ 47 ของประเทศไทย เจ้าของเดียวกับ สยามแก๊ส และศูนย์การค้าส่ ง
รายใหญ่ โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ต่อมาได้ส่งต่อให้กบั ลูกสาวคนเล็ก คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ วัย 26 ปี เป็ น
ผูด้ ูแลต่อ
The Berkeley Hotel Pratunam เป็ นโรงแรมขนาดใหญ่ จํานวน 2 อาคาร ตัวโรงแรมตกแต่ง
อย่างหรู หรา ตกแต่งด้วย หิ นอ่อน หิ นแกรนิต โคมไฟระย้า ใช้ช่างฝี มือทํางานปู การประดับต่าง ๆ
สวยงาม บริ เวณ Lobby ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง โถงบันได มีความโปร่ ง กว้างขวาง อลังการ รองรับ
ผูใ้ ช้บริ การได้เป็ นจํานวนมาก สามารถตอบโจทย์ทุกคนได้เป็ นอย่างดี เพราะ โรงแรมอยู่ใกล้แหล่ง
ช็อปปิ้ งที่ หลากหลาย การคมนาคมสะดวก เพราะอยู่ใจกลางเมือง ติ ดถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ใกล้
รถไฟฟ้ า BTS , Airport Rail Link, ท่าเรื อประตูน้ าํ สามารถเดิ นทางท่องเที่ ยวในกรุ งเทพสะดวก
ตัวโรงแรมมีอาคารจอดรถของตัวเอง ที่จอดรถกว้างขวาง

รูปที่ 3.2 โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam
ที่มา : https://www.berkeleypratunam.com/
3.3 ลักษณะประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การใช้ บริการหลักขององค์ กร
The Berkeley Hotel Pratunam ประกอบด้วย 2 ตึก ได้แก่ Main Tower และ North Tower มี
ทั้งหมด 788 ห้อง รู ปแบบห้องพักมีดงั นี้
Main Tower
ประเภทห้องพัก
จํานวนห้อง
ขนาด (ตารางเมตร)
1 Luxury King Room
174
35
2 Luxury Twin Room
134
3 Luxury Suite Corner
82
52
390
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North Tower
ประเภทห้องพัก
1 Premier King Room
2 Premier Twin Room
3 Premier Family Room

จํานวนห้อง
ขนาด (ตารางเมตร)
109
32
234
55
50
398
ตารางที่ 3.1 ลักษณะประกอบการ ผลิตภัณฑ์การใช้บริ การหลักขององค์กร
ที่มา : https://www.berkeleypratunam.com/

3.4 สิ่ งอํานวยความสะดวกในโรงแรม
3.4.1 สระว่ายนํ้าและดาดฟ้าที่เปิ ดโล่งมองเห็นวิวตึกสู ง พร้อมบาร์ที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียงกัน
3.4.2 สปาที่ให้บริ การครบวงจร พร้อมสิ่ งอํานวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็ นนวด
แผนไทย นวดฝ่ าเท้า นวดนํ้ามัน ทรี ทเมนท์
3.4.3 ฟิ ตเนส บรรยากาศดี ๆ ริ ม สระว่ า ยนํ้า พร้ อ มอุ ป กรณ์ อ อกกํา ลัง มาตรฐานและ
หลากหลาย
3.4.4 บริ การรถรับส่ งจากโรงแรมไปยังสถานที่ต่าง ๆ

รูปที่ 3.3 สระว่ายนํ้า
ที่มา : https://www.berkeleypratunam.com/
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รู ปที่ 3.4 Fitness
ที่มา : https://www.berkeleypratunam.com/

รูปที่ 3.5 The Let’s Relax Spa
ที่มา : https://www.berkeleypratunam.com/

3.5 ประเภทห้ องอาหาร
ห้ อ งอาหารของโรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam เปิ ดให้ บ ริ การห้ อ งอาหาร
หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ น ไทย จีน ญี่ปุ่น และนานาชาติ เพื่อสนองความต้องการของแขก
และผูท้ ี่มาใช้บริ การได้หลากหลาย และเพื่อให้ประสบการณ์ดีๆ จากรสชาติอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์
ดังนี้
3.5.1 The Berkeley Dining Room Seafood Buffet
บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล อาทิเช่น ปูยกั ษ์ กุง้ กั้ง หอยนางรม หอยแมลงภู่
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เปิ ดให้บริ การวัน ศุกร์ – เสาร์ เวลา 18.00 - 22.00 น.
ที่ต้งั ตึก Main Tower ชั้น 10
3.5.2. The Berkeley Dining Room Main Dining Room
เมนู ท้ งั อาหารไทย อาหารเอเชี ย อาหารยุโรป นานาชาติ ผลไม้เขตร้ อน ขนมปั งอบ
ร้อน หรื อจะเป็ นอาหารตามสั่งกับเมนูสุดพิเศษหลากหลายสไตล์
เปิ ดให้บริ การ 06:00 – 22.00 น.
บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้า 06:00 - 10:00 น. บุฟเฟ่ ต์อาหารกลางวัน 11:30 - 14.30 น.
อาหารเย็น 18:00 - 22.00 น.
ที่ต้ งั ตึก Main Tower ชั้น 10

รู ปที่ 3.6 ห้องอาหาร The Berkeley Dining Room
ที่มา : https://www.berkeleypratunam.com/
3.5.3 The Mulberry – Chinese Cuisine
ให้บริ การอาหารจีนเลิศรส ทั้งแบบ A La Carth หรื อจะเป็ นบุฟเฟ่ ต์ต่ิมซํา มีครัวเปิ ด
โล่งให้สามารถรับชมขั้นตอนการปรุ งอาหาร ภายในตกแต่งอย่างหรู หราในสไตล์โมเดิร์น แต่ยงั คง
กลิ่นอายความเป็ นห้องอาหารจี นได้อย่างครบถ้วน มีห้อง VIP ไว้คอยให้บริ การสําหรั บ ท่ า นที่
ต้องการความเป็ นส่ วนตัว เหมาะกับการมาเป็ นหมู่ค ณะหรื อครอบครั ว เปิ ดให้บริ การ: 11.30 22.00 น. ที่ Main Tower ชั้น 10
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รู ปที่ 3.7 ห้องอาหาร The Mulberry
ที่มา : https://www.berkeleypratunam.com/
3.5.4 Na Ha Na Japanese Sushi Bar
บุฟเฟ่ ต์ ซูชิบาร์ เสิ ร์ฟไม่อ้ นั ไม่ว่าจะเป็ น ซูชิ ซาชิมิ ราเม็ง อุดง้ ขนมหวานญี่ปุ่น และ
อีกมากมาย เปิ ดให้บริ การ 11.30 น - 22.00 น.ที่ช้ นั 10
3.5.5 The Berkeley Lounge & The Oak Bar
ตกแต่งสไตส์โมเดิร์น ลุคโฉบเฉี่ ยวทําให้รู้สึกตื่นเต้นและสดชื่นอยูต่ ลอด ตัวบาร์มาใน
ธี ม ของกี ฬ า พร้ อมจอที วีโ ดยรอบ บริ ก ารเครื่ องดื่ ม ไม่ว่า จะเป็ นเบี ย ร์ ส ด เบี ย ร์ หลากยี่ห้ อ จาก
ต่างประเทศ ไวน์รสกลมกล่อม หรื อค็อกเทลตามสั่ง พิเศษสุ ดในช่วงเย็นจะมีการแสดงดนตรี สด
เปิ ดให้บริ การ 07.00 – 24.00 น.ที่ ชั้น 10

รูปที่ 3.8 The Oak Bar
ที่มา : https://www.berkeleypratunam.com/

22
3.5.6 Lobby Lounge
ให้บริ การชา กาแฟ นํ้าอัดลม ค็อกเทล เครื่ องดื่มเลิศรสมากมาย เปิ ดบริ การ 07.00–
23.00 น. ที่ช้ นั G

รู ปที่ 3.9 Lobby Lounge
ที่มา : https://www.berkeleypratunam.com/
3.6 รู ปแบบการจัดองค์ กรและบริหารงานขององค์ กร

General Manager
Assitant General
Manager

Excutive Assitant
Manager

Front Office Manager

Reservation Manager

Deputy Front Office

Assistant Reservation

Assistant Front Office

Supervisor Reservation

Front Officer

Reservation Officer
Trainee

รู ปที่ 3.10 รู ปแบบการจัดองค์กรและบริ หารงานขององค์กร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา, 2563
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3.7 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.11 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา, 2563
ชื่ อ-สกุล : นางสาว นันทิชา เอี่ยมนาค
แผนก : การดําเนินงานส่ วนหน้า (Front Office)
ตําแหน่ งงาน : นักศึกษาฝึ กงานแผนกการดําเนินงานส่ วนหน้า (Front Office)
ระยะเวลา : ตั้งแต่วนั ที่13 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
เมื่อนักศึกษามาถึง มีหน้าที่เช็คของใช้ที่จาํ เป็ น ได้แก่ ซองคียก์ าร์ ด กระดาษในเครื่ องถ่าย
เอกสาร ทําการล้างข้อมูลในคียก์ าร์ ด แยกกระดาษรี ไซเคิล คอยช่วยเหลือพี่ในแผนกเมื่อแขกมาเช็ค
เอ้าท์ และงานทัว่ ไป ได้แก่
- ต้อนรับแขก อํานวยความสะดวกแก่แขก
- กรอกข้อมูลแขกเข้าระบบ
- ส่ งแขกขึ้นห้องพัก
- เขียนใบ Move Room
- ทํางานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากพี่ในแผนก
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รู ปที่ 3.12 นักศึกษาขณะปฏิบัติงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา, 2563
ชื่ อ-สกุล : นางสาว นัทธ์หทัย ศักดิ์เกษตรกูล
แผนก : สํารองห้องพัก (Reservation)
ตําแหน่ งงาน : นักศึกษาฝึ กงานแผนกสํารองห้องพัก (Reservation Officer)
ระยะเวลา : ตั้งแต่วนั ที่13 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
- จัดพิมพ์ใบการจองห้องพักของแขก
- กรอกข้อมูลในใบการจองห้องพักของแขกเข้าระบบ
- ตรวจเช็คว่าแขกท่านใดยกเลิกการจองห้องพัก และทําการคัดแยกออกให้พี่ในแผนก
- แยกใบการจองห้องพักตามวันที่เช็คอิน
- ทํางานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากพี่ในแผนก
3.8 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่ อ-สกุล : คุณ ชนิสรา อุปลา
ตําแหน่ ง : พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า (Guest Service Agent)
ชื่ อ-สกุล : คุณ อุทยั กาญจน์ แก้ววันนา
ตําแหน่ ง : ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกสํารองห้องพัก (Asst.Reservation Mgr.)
3.9 ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน
3.9.1 นิยามปัญหาที่ทาํ เป็ นโครงงานสหกิจ
3.9.2 สังเกตปัญหาในสถานที่ทาํ งาน
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3.9.3 รวบรวมข้อมูลที่จะทํา
-ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
-ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.9.4 ออกแบบและวางแผนงาน
3.9.5 ดําเนินการจัดทําสบูเ่ หลวล้างมือ
3.9.6 เก็บรวบรวมข้อมูล
3.9.7 วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.9.8 สรุ ปและจัดทํารายงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

มกราคม
2563
x

กุมภาพันธ์
2563

1.นิยามปัญหาที่จะทํา
2.หาปัญหาในสถานทีทาํ งาน
x
3.รวบรวมข้อมูลที่จะทํา
-ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่
x
ปรึ กษา
-ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.ออกแบบและวางแผนงาน
x
5.ดําเนินการจัดทําสบู่เหลวล้างมือ
6.เก็บรวบรวมข้อมูล
7.วิเคราะห์ขอ้ มูล
8.สรุ ปและจัดทํารายงาน
ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา, 2563

มีนาคม
2563

x
x
x
x

เมษายน
2563

x
x
x
x

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
คณะผูจ้ ัดทํา จะกล่ า วถึ ง ขั้นตอนการปฏิ บ ัติ ง าน สบู่ เหลวล้า งมื อกลิ่ นส้ ม โดยแบ่ ง ส่ ว น
ขั้นตอนเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 เตรี ยมส่ วนผสม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม
4.2 ขั้นตอนการทําสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม
4.3 ทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของสบู่เหลว
4.4 คํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทําสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม
4.5 การประเมินผล
4.1 เตรียมส่ วนผสม และอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทําสบู่เหลวล้ างมือกลิน่ ส้ ม
เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทําได้เลือกทําสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม เพื่อนํามาใช้ทดแทนสบู่กอ้ น จึง
ได้มีการศึ กษาถึ งขั้นตอน และประโยชน์ของสบู่เหลวล้างมื อและส้ม เพื่อให้ทราบถึ งข้อมูลและ
อุปกรณ์ วัตถุดิบที่ตอ้ งเตรี ยมก่อนการลงมือทําสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม โดยมีส่วนผสมทั้งหมดดังนี้
1. วัตถุดิบ
1.1 หัวเชื้อสารทําความสะอาด (N70)
1
กิโลกรัม
1.2 ผงข้น
250
กรัม
1.3 หัวมุก (สารทําให้เกิดประกายมุกในเนื้อสบู่)
50
กรัม
1.4 สารทําความสะอาดแบบอ่อนโยน (CAPB)
60
กรัม
1.5 สารบํารุ งผิว (SILK700)
30
กรัม
1.6 นํ้าแครอท
1
กิโลกรัม
1.7 นํ้ากลัน่ กลิ่นส้ม
300
กรัม
1.8 สารกันเสี ย
10
ซีซี
1.9 นํ้าสะอาด
700
กรัม
2. อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
2.1 กะละมัง
2.2 ไม้กวน
2.3 หม้อ
2.4 เตาแก๊ส
2.5 ถ้วย
2.6 ถุงมือ
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2.7 เครื่ องปั่น
2.8 มีด

รู ปที่ 4.1 N70, ผงข้น, หัวมุก, CAPB, SILK700
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563

รูปที่ 4.2 กระชอนและนํ้าแครอท
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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รูปที่ 4.3 ชามและนํ้ากลัน่ กลิ่นส้ม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563

รูปที่ 4.4 สารกันเสี ย
ที่มา : http://www.xn--42c4aqda1d1b3a5bxdg4poa.com
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รูปที่ 4.5 นํ้าเปล่า
ที่มา : https://www.tops.co.th/th
วิธีการทําสบู่เหลวล้ างมือกลิน่ ส้ ม
1. ผสม N70 กับผงข้นเข้าด้วยกัน แล้วกวนให้เป็ นสี ขาวข้น
2. เติม CAPB และ SILK700 ลงไป กวนให้เข้ากัน
3. ค่อยๆเติมนํ้าลงไปทีละน้อยจนครบ 700 กรัม และกวนไปเรื่ อย ๆ จนทุกอย่างละลายเข้า
กัน
4. ผสมนํ้าแครอท จํานวน 1 กิโลกรัม เพื่อเพิ่มสี ให้กบั สบู่เหลว
5. เติมหัวมุกลงไปกวนให้เข้ากัน แล้วจึงเติมนํ้านํ้ากลัน่ กลิ่นส้ม จํานวน 300 กรัม กวนให้
ทุกอย่างเข้ากันดี
6. ตั้งพักไว้รอฟองยุบ จึงบรรจุใส่ ภาชนะ
4.1.1 ขั้นตอนการทํานํ้ากลัน่ กลิน่ ส้ ม
ขั้นตอนที่ 1
เตรี ยมส้ม 1 กิโลกรัม ทําความสะอาดและนํามาแกะเปลือกให้เรี ยบร้ อย (รู ปที่ 4.6)
และนําไปวางเรี ยงในหม้อ ใส่ น้ าํ ให้ท่วมเปลือกส้ม นําถ้วยไปวางตรงกลาง (รู ปที่ 4.7)
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รู ปที่ 4.6 แกะเปลือกส้ม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563

รูปที่ 4.7 นําเปลือกส้มใส่ หม้อและนําชามวางตรงกลาง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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ขั้นตอนที่ 2
ปิ ดฝาหม้อโดยหงายขึ้น นํานํ้าแข็งใส่ บนฝาหม้อ และตั้งบนเตา ใช้ไฟปานกลาง 30
นาที (รู ปที่ 4.8) จะได้น้ าํ กลัน่ กลิ่นส้มตามที่ตอ้ งการ (รู ปที่ 4.9)

รูปที่ 4.8 นําหม้อตั้งเตา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563

รู ปที่ 4.9 จะได้น้ าํ กลัน่ กลิ่นส้ม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563

32
4.1.2 ขั้นตอนการทํานํ้าแครอทสํ าหรับใช้ แทนสี
ขั้นตอนที่ 1
ทําความสะอาดแครอทให้สะอาดเรี ยบร้อย (รู ปที่ 4.10) นํามาปอกเปลือก (รู ปที่ 4.11)
และหัน่ เป็ นชิ้นเล็ก ๆ (รู ปที่ 4.12)

รู ปที่ 4.10 ล้างแครอทให้สะอาด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563

รูปที่ 4.11 นํามาปลอกเปลือก
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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รูปที่ 4.12 หัน่ เป็ นชิ้นเล็ก ๆ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
ขั้นตอนที่ 2
แบ่ ง แครอทและนํ้า ใส่ ล งไปในเครื่ องปั่ นที ล ะนิ ด เพื่ อไม่ ใ ห้แน่ นจนเกิ นไป (รู ปที่
4.13) ปั่นจนแครอทละเอียด (รู ปที่ 4.14) ค่อยๆทําทีละนิดจนครบ หลังจากนั้น นํ้าแครอทที่ป่ันเสร็ จ
แล้วนํามากรองให้เหลือแต่น้ าํ (รู ปที่ 4.15)

รูปที่ 4.13 นําแครอทใส่ เครื่ องปั่นจากนั้นเติมนํ้า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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รู ปที่ 4.14 ปั่นแครอมจนละเอียด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563

รูปที่ 4.15 นํามากรองให้เหลือแค่น้ าํ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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4.2 ขั้นตอนการทําสบู่เหลวล้ างมือกลิน่ ส้ ม
ขั้นตอนที่ 1
ผสมหัวเชื้ อสารทํา ความสะอาด (N70) จํา นวน 1 กิ โลกรั ม (รู ป ที่ 4.16) กับ ผงข้น
จํานวน 250 กรัม เข้าด้วยกัน (รู ปที่ 4.17) แล้วกวนจนเป็ นสี ขาวข้น (รู ปที่ 4.18)

รู ปที่ 4.16 เท N70 ลงในกะละมัง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563

รูปที่ 4.17 เทผงข้น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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รูปที่ 4.18 กวนจนเป็ นสี ขาวข้น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
ขั้นตอนที่ 2
เติมสารทําความสะอาดแบบอ่อนโยน (CAPB) จํานวน 60 กรัม (รู ปที่ 4.19) และสาร
บํารุ งผิวให้นุ่ม ชุ่มชื้น (SILK700) จํานวน 30 กรัมลงไป (รู ปที่ 4.20) ผสมให้เข้ากัน

รูปที่ 4.19 เติม CAPB
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563

37

รูปที่ 4.20 เติม SILK700
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
ขั้นตอนที่ 3
ค่อยๆ เติมนํ้าลงไปทีละนิ ด จนครบ 700 กรัม (รู ปที่ 4.21) และกวนไปเรื่ อย ๆ จนทุก
อย่างเข้ากัน หลังจากนั้นนํานํ้าแครอทที่เตรี ยมไว้ จํานวน 1 กิโลกรัม ใส่ ลงไปเพื่อเป็ นทําให้สบู่เหลว
ออกสี (รู ปที่ 4.22)

รู ปที่ 4.21 เติมนํ้าแล้วกวนไปเรื่ อย ๆ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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รูปที่ 4.22 ใส่ น้ าํ แครอท
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
ขั้นตอนที่ 4
เติมหัวมุก จํานวน 50 กรัมลงไปกวนให้เข้ากัน (รู ปที่4.23) แล้วจึงเติมนํ้ากลัน่ กลิ่นส้ม
จํานวน 300 กรัม ลงไปผสม กวนให้ทุกอย่างเข้ากัน (รู ปที่4.24) ใส่ สารกันเสี ย จํานวน 10 ซีซี ไม่ให้
นํ้าแครอทที่ใส่ ลงไปเกิดการเน่าเสี ย (รู ปที่4.25)

รู ปที่ 4.23 เติมหัวมุก
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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รูปที่ 4.24 เติมนํ้ากลัน่ กลิ่นส้ม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563

รูปที่ 4.25 ใส่สารกันเสี ย
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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ขั้นตอนที่ 5
ตั้งพักไว้รอให้ฟองยุบ ประมาณ 5-8 ชัว่ โมง จึงบรรจุลงภาชนะที่เตรี ยมไว้ (รู ปที่4.26)

รู ปที่ 4.26 นําใส่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
4.3 ทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของสบู่เหลว
4.3.1 การทดสอบความเป็ น กรด-ด่ าง
จากการวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม โดยการใช้กระดาษ pH
จุ่มลงไป พบว่ากระดาษ pH มีค่าเท่ากับ 6 หมายความว่า สบู่เหลวมีความเป็ น กรด-ด่าง เท่าผิวหนัง
ของคนทัว่ ไป

รูปที่ 4.27 ทดสอบค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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4.3.2 การทดสอบสี
จากการทดสอบโดยการสังเกตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่ มจัดทํา และ บรรจุลงในบรรจุ
ภัณฑ์ คือวันที่ 7 เมษายน 2563 จนถึง วันที่สรุ ปผลการทดลอง คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 รวมเป็ น
เวลา 4 สัปดาห์ 6 วัน พบว่า สี ของผลิตภัณฑ์ ยังคงเป็ นสี ส้มดังเดิม ยังไม่มีการซีดจาง และนอกจากนี้
ด้วยลัก ษณะของบรรจุ ภัณฑ์ที่ เป็ นขนาดทดลอง 30 มิ ล ลิ ลิ ตร มี ล ัก ษณะขาวใส จึ ง ทํา ให้สี ข อง
ผลิตภัณฑ์ติดอยู่ที่บรรจุภณ
ั ฑ์ แต่สําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่เป็ นขนาดใช้งานจริ ง ไม่
พบสี ติดที่บรรจุภณ
ั ฑ์
4.3.3 การทดสอบกลิน่
จากการทดสอบโดยการดมกลิ่น พบว่า กลิ่นขณะอยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์มีความชัดเจน
มากกว่า ขณะใช้งาน กลิ่นมีความจางลงไปตามสภาพอากาศ เนื่ องจากเป็ นกลิ่นที่ได้จากธรรมชาติ
ทําให้ผทู ้ ี่ได้ทดลองใช้บางท่าน ไม่ได้กลิ่นส้มจากตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน และเมื่อมีการทดสอบ
การดมขณะใช้งาน พบว่า กลิ่นของผลิตภัณฑ์ไม่คงทน เมื่อล้างนํ้าเปล่าเรี ยบร้อยแล้ว กลิ่นไม่ติดบน
มือ
4.3.4 การทดสอบคุณภาพในการใช้
จากการทดสอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทําความสะอาดได้เป็ นอย่างดี สามารถขจัดคราบมัน สิ่ งสกปรก และสามารถชําระล้างออกได้ง่าย
อีกทั้งหลังใช้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม บุคลากรบางท่านสัมผัสถึงความชุ่มชื้น ส่ งผลให้ผิว
มือไม่รู้สึกแห้ง
4.3.5 การทดสอบการแยกชั้น และ ความหนืด
จากการทดสอบโดยการนําผลิตภัณฑ์ไปวางไว้ที่ในที่อุณหภูมิสูง แสงแดดสามารถ
ส่ องถึง ในช่วงเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 พบว่า หากนํา
สบู่เหลวที่อยู่ในอุณหภูมิสูง ไปเปรี ยบเทียบกับสบู่เหลวที่อยู่ในอุณหภูมิปกติ เนื้อสบู่เหลวที่วางไว้
ในที่อุณหภูมิสูง มีความเหลวมากขึ้น มีความหนืดลดลง
แต่ ห ากต้อ งการให้ ผ ลการทดสอบค่ า ความหนื ด จุ ด ขุ่ น จุ ด ใส มี ค วามแม่นยํา
ชัดเจนจําเป็ นต้องใช้เครื่ องมือเฉพาะทาง ซึ่ งจําเป็ นต้องมีงบประมาณสู ง ดังนั้น ผูจ้ ดั ทําจึงทดสอบ
โดยการสังเกต ซึ่งเป็ นวิธีเบื้องต้นที่สามารถทําได้เช่นกัน
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นําผลิตภัณฑ์ไปวางไว้ที่ในที่อุณหภูมิสูง แสงแดดสามารถส่ องถึง หลังจากผ่านไป 30 นาที

รู ปที่ 4.28 การทดสอบการแยกชั้นและความหนืด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
นํา ผลิ ตภัณฑ์ไ ปวางไว้ที่ ใ นที่ อุณ หภู มิ สู ง แสงแดดสามารถส่ อ งถึ ง หลัง จากผ่า นไป 2
ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.29 การทดสอบการแยกชั้นและความหนืด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา , 2563
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4.4 ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายในการทําสบู่เหลวล้ างมือกลิ่นส้ ม
รายการ
ชุดทําสบู่เหลว
ส้ม
แครอท
นํ้าสะอาด
รวม

ปริมาณ (ซื้อ)
1 ชุด
1 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม
1500 มิลลิลิตร

ราคา (บาท)
222
40
30
14

ปริมาณ (ใช้ )
1 ชุด
1 กิโลกรัม
1 หัว
700 มิลลิลิตร

ราคา (บาท)
222
40
10
7
279

ตารางที่ 4.1 ตารางคํานวณต้นทุน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา, 2563

ผลการคํานวณต้ นทุนการทําสบู่เหลวล้ างมือกลิน่ ส้ ม เท่ ากับ 279 บาท
ปริมาณสบู่เหลวที่ได้ จากการทําในครั้งนี้ เท่ ากับ 4 ลิตร
โดยบรรจุใส่ ลงในภาชนะขนาดทดลอง 30 มิลลิลิตร จํานวน 30 ขวด และภาชนะขนาดจริ ง 500
มิลลิลติ ร จํานวน 6 ขวด
4.5 การประเมินผล
ผลการวิจยั เรื่ อง “ สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม” ผูจ้ ดั ทําได้เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กบั
บุคลากรที่ใช้บริ การห้องนํ้าโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ ( The Berkeley Hotel Pratunam ) ที่ได้
ทดลองใช้สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม จํานวนทั้งสิ้น 10 คน จากแผนกต่าง ๆ
ผูจ้ ดั ทําขอนําเสนอผลการวิจยั ตามลําดับ ดังต่อไปนี้
4.5.1 ส่ วนที่ 1 ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ลกั ษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.5.2 ส่ วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสบู่เหลวล้างมื อ
กลิ่นส้ม
4.5.3 ส่ ว นที่ 3 สรุ ปผลการศึ ก ษาการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรที่ ใ ช้ บ ริ การห้ อ งนํ้ า
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ ในด้านสุ ขอนามัยของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม
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4.5.1.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลแบบสั มภาษณ์ ลกั ษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
การประเมินผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการคํานวณผล
โดยหาค่า ร้อยละ เพื่อให้เห็นสัดส่ วนของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ แผนกงาน อายุงาน
โดยสรุ ปได้ตามตารางและอธิบาย โดยการคํานวณหาค่าร้อยละ การใช้สูตรดังนี้

โดยแทนค่า ดังนี้

∑=

(N)

จํานวนทั้งหมด

∑ = ผลรวมค่าร้อยละ
(N) = ผลรวมทั้งหมด

× 100

ตารางที่ 4.5.1.1 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

ร้ อยละ
30
70

รวม

100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5.1.1 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ซึ่งมีจาํ นวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 70 และเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5.1.2 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์จําแนกตามอายุ
อายุ
ร้ อยละ
10
20-24 ปี
30
25-29 ปี
30
30-34 ปี
300
35 ปี ขึน้ ไป
100
รวม
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5.1.2 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ซึ่ง
มีจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 อายุ 30-34 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 อายุ 25-29 ปี จํานวน
3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 และ อายุ 20-24 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5.1.3 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์จําแนกตามแผนกงาน
แผนกงาน
การดําเนินงานส่ วนหน้ า
สํ ารองห้ องพัก
การตลาด
รวม

ร้ อยละ
50
40
10
100

ผลการศึ ก ษาตามตารางที่ 4.5.1.3 แสดงให้เห็ นว่า ผูต้ อบแบบสั ม ภาษณ์ แผนกงาน การ
ดําเนิ นงานส่ วนหน้า มีจาํ นวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 แผนกงาน สํารองห้องพัก จํานวน 4 คน คิด
เป็ นร้อยละ 40 และ แผนก การตลาด จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5.1.4 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์จําแนกตามอายุงาน
อายุงาน
7 ปี
6 ปี
5 ปี
2 ปี
1 ปี 5 เดือน
รวม

ร้ อยละ
10
20
20
40
10
100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5.1.4 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุงาน 2
ปี มีจาํ นวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 อายุงาน 6 ปี มีจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 อายุงาน 5 ปี มี
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 อายุงาน 7 ปี มีจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 และ อายุงาน 1 ปี 5
เดือน มีจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 ตามลําดับ
4.5.2.1 ส่ วนที่ 2 แบบสั มภาษณ์ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อสบู่ เหลวล้ างมื อกลิ่นส้ ม ใน
ห้ องนํ้าพนักงาน
การประเมิ นผลข้อมู ล ด้า นความพึ ง พอใจในการใช้ส บู่ เหลวล้า งมื อกลิ่ นส้ ม โดยมี ก าร
กําหนดคําถามล่วงหน้า เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 10 คน
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จากการคํานวณผลสํารวจความพึงพอใจในการใช้สบู่เหลวล้างมื อกลิ่นส้มของบุคลากร
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ ได้ผลการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 4.5.2.1 แสดงจํานวนร้ อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์ เกีย่ วกับกลิ่น
ของส้ มในสบู่เหลว มีความชัดเจนมากน้ อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
รวม

ร้ อยละ
40
40
10
10
100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5.2.1 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีค วาม
คิดเห็นโดยรวมอยู่ที่ระดับ มากที่สุด มีจาํ นวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 ระดับ มาก มีจาํ นวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40 ระดับ ปานกลาง มีจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 ระดับ น้อย มีจาํ นวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5.2.2 แสดงจํานวนร้ อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์ เกีย่ วกับ
รู ปลักษณ์ ของบรรจุภัณฑ์ มากน้ อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
รวม

ร้ อยละ
20
70
10
100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5.2.2 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับรู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์โดยรวมอยู่ที่ระดับมาก มีจาํ นวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 70
ระดับมากที่สุด มีจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 ระดับปานกลาง มีจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
10 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5.2.3 แสดงจํานวนร้ อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์ เกี่ยวกับเนื้อ
ของผลิตภัณฑ์ (มีความน่ าใช้ ) มากน้ อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
รวม

ร้ อยละ
30
60
10
100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5.2.3 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อของผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ที่ระดับมาก มีจาํ นวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 ระดับ
มากที่สุด มีจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 ระดับp]ปานกลาง มีจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5.2.4 แสดงจํานวนร้ อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ชําระออกได้ ง่าย มากน้ อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
รวม

ร้ อยละ
30
70
100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5.2.4 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชาํ ระออกได้ง่ายโดยรวมอยู่ที่ระดับ มาก มีจาํ นวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70 ระดับ มากที่สุด มีจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5.2.5 แสดงจํานวนร้ อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ทําให้ ผิวชุ่มชื้น มากน้ อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
รวม

ร้ อยละ
10
60
30
100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5.2.5 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทาํ ให้ผิวชุ่มชื้นโดยรวมอยู่ที่ระดับ มาก มีจาํ นวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 60
ระดับปานกลาง มีจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 ระดับ มากที่สุด มีจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
10 ตามลําดับ
4.5.3.1 ส่ วนที่ 3 สรุปผลการศึกษา การสั มภาษณ์ บุคลากรที่ใช้ บริการห้ องนํ้าโรงแรม
เดอะเบอร์ เคลีย์ ประตูนํ้า ในด้ านสุ ขอนามัยของผลิตภัณฑ์ สบู่เหลวล้ างมือกลิ่นส้ ม
4.5.3.1 ท่ านคิดว่ าสบู่เหลวล้ างมื อกลิ่นส้ มสามารถช่ วยลดโอกาสการสะสมของแบคทีเรีย
และ การติดต่ อของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ได้มากน้ อยเพียงใด
จากผลการศึกษา พบว่ า ส่ วนใหญ่ เห็นด้วยว่าสบู่เหลวนั้นคือความต้องการของบุคลากรที่
ต้องการใช้มากกว่าสบูก่ อ้ น สามารถช่วยลดการสะสมของแบคทีเรี ยได้เป็ นอย่างมาก เมื่อถ้าได้มีการ
ใช้อย่างสมํ่าเสมอ เพราะ การใช้สบู่เหลวไม่มีโอกาสในการสัมผัสของเนื้อสบู่ร่วมกัน แต่ท้งั นี้ท้ งั นั้น
จากการศึกษา ก็ยงั พบอีกว่า ถึงแม้การล้างมือไม่ว่าจะใช้เป็ นสบู่เหลวหรื อสบู่กอ้ น ก็ตอ้ งมีการใช้
แอลกอฮอล์ลา้ งมือเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
4.5.3.2 โครงงานสบู่ เหลวล้ างมื อ กลิ่นส้ ม จะช่ ว ยส่ งเสริ ม สุ ขลัก ษณะที่ดีต่อ องค์ กรและ
สุ ขอนามัยของบุคลากรได้ มากน้ อยเพียงใด
จากผลการศึ กษา พบว่ า ทุกวันนี้ ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้มากมาย และมักกังวลถึงมาตรฐาน
สุ ขอนามัยและผลกระทบที่ มีต่อสุ ข ภาพของตนเอง อีกทั้งมีรีวิวและการให้คะแนนบนเว็บ ไซต์
สถานประกอบการมากขึ้น ทําให้มาตรฐานด้านสุ ขอนามัยส่ งผลต่ออุตสาหกรรมการให้บริ การอย่าง
มีนัยสําคัญ ซึ่ งการบริ การสุ ขอนามัยที่ดีก่อนส่ งถึงลูกค้า บุคลากรภายในองค์กรควรมีสุขอนามัย
ก่อนด้วยเช่นกัน แต่กลับกันจะกลายเป็ นเรื่ องใหญ่ทนั ทีถา้ องค์กรรวมถึงบุคลากละเลยเรื่ อง
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สุ ขอนามัยในเรื่ องเล็กน้อย ซึ่งนั้นอาจจะทําให้รวมไปถึงภาพลักษณ์องค์กรด้วยเช่นกัน สุ ขอนามัยที่
ดีเป็ นสิ่ งสําคัญที่สร้างความพึงพอใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีมากต่อองค์กร บุคลากร รวมถึงลูกค้าที่เข้า
รับบริ การ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ของ คุณอุทยั กาญจน์ แก้ววันนา แผนกงาน
สํา รองห้องพัก สั ม ภาษณ์ เมื่ อวันที่ 23 เมษายน 2563 กล่า วว่า “ มั นเป็ นเรื่ องเล็ก น้ อยที่ ไ ม่ ค วร
มองข้ าม ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ดีมากทีเดียวค่ ะ เพราะการล้ างมือด้ วยสบู่ให้ สะอาดทุกครั้ งถือเป็ นสุขลักษณะ
ขั้นพืน้ ฐานของความสะอาด..ไม่ ว่าจะเป็ นลูกค้ าหรื อพนักงานเองก็ดี หากจุดบริ การมีสบู่ให้ ใช้ ย่อม
ส่ งภาพลักษณะที่ดีต่อองค์ กร โดยถูกมองว่ าใส่ ใจในเรื่ องของสุขอนามัยเป็ นสําคัญ ”
4.5.3.3 ท่ านมีความพึงพอใจต่ อโครงงานสบู่เหลวล้ างมือกลิ่นส้ มมากน้ อยเพียงใด
จากผลการศึ กษา พบว่ า บุคลากรส่ วนใหญ่อยากให้มีเกิดขึ้นจริ ง ต่อการใช้สบู่เหลวใน
ห้องนํ้า เพราะ เป็ นสุ ข อนามัย จากจุ ดเล็ก ๆ ขององค์ก ร ซึ่ ง ผูว้ ิ จัย ถือว่า มี ทิศ ทางความพึง ใจต่อ
โครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มเป็ นไปในทางที่ดีมาก บุคลากรผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ได้ให้ความ
สนใจ และคําแนะนําโครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม
4.5.3.4 ท่ านคิดว่ าสบู่ เหลวล้ า งมื อกลิ่นส้ มนี้ สามารถใช้ ทดแทนสบู่ ก้ อนที่ใช้ ในห้ อ งนํ้ า
บุคลากร ได้ หรื อไม่
จากผลการศึกษา พบว่ า บุคลากรส่ วนใหญ่ได้มีการตอบสัมภาษณ์ถึงสบู่เหลวล้างมือกลิ่น
ส้มว่าสามารถทดแทนกันได้ เพราะด้วยเหตุผลที่มีการใช้งานที่ความสะดวกกว่า ล้างออกได้ง่าย ไม่
มีความเลอะเทอะ อีกทั้งเห็นด้วยกับการที่ใช้สบู่เหลว เชื้ อโรคไม่สามารถปนเปื้ อนในสบู่เหลวได้
แต่ถึงอย่างไรจากการสัมภาษณ์ได้พบว่า สบู่เหลวที่หลายคนเห็นด้วยนั้นอาจจะต้องให้ระวังเรื่ อง
ต้นทุนของสบู่เหลว
4.5.3.5 ท่ านคิดว่ าการใช้ สบู่เหลวดีกว่าการใช้ สบู่ก้อนหรื อไม่ อย่างไร
จากผลการศึ กษา พบว่ า บุคลากรจํานวนมากให้สบู่เหลวนั้นมีผลการตอบรับที่ดีกว่ามาก
ต่อสบู่กอ้ น เนื่ องจาก สบู่เหลว ใช้ได้สะดวกสบาย ไม่เลอะเทอะ ที่สาํ คัญคือสบู่เหลวไม่ตอ้ งใช้งาน
ร่ ว มกับ ผู อ้ ื่ น หลาย ๆ คน ลดความเสี่ ย งของเชื้ อ สะสมแบคที เ รี ย ซึ่ ง นั้น ทํา ให้ ผู ว้ ิ จัย เล็ ง เห็ นว่า
บุคลากรที่ใช้บริ การห้องนํ้าโรงแรม เดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ าํ มีความใส่ ใจในเรื่ องของสุ ขอนามัย
เป็ นอย่างมาก แต่ดว้ ยความที่สบู่เหลวอาจมีราคาทุนที่สูง ทําให้บุคลากรทั้งหมดจึงจําเป็ นต้องใช้สบู่
ก้อน แต่ถา้ สามารถให้เลือกการชําระล้างมือด้วยสบู่กอ้ น และ สบู่เหลว บุคลากรที่ใช้บริ การห้องนํ้า
โรงแรม เดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ าํ ก็จะเลือกใช้สบู่เหลวในการชําระล้างมือมากกว่าการใช้สบู่ก้อน
อย่างเช่นเดิม

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่ ค ณะผูจ้ ัดทํา ได้ป ฏิ บ ัติง านโครงการสหกิ จศึ ก ษา ณ โรงแรมเดอะเบอร์ เ คลี ย ์
ประตู น้ ํา (The Berkeley Hotel Pratunam) ในแผนกการดํา เนิ นงานส่ วนหน้าของโรงแรม (Front
Office) และแผนกสํา รองห้องพัก (Reservation) ตั้ง แต่ วนั ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึ ง วันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ ทําให้คณะผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานและ
ทราบถึงปั ญหาด้านสุ ขอนามัยภายในห้องนํ้าของบุคลากร อันได้แก่ สบู่ที่ใช้ชาํ ระล้างมือจากเดิมที่
ใช้เป็ นสบู่กอ้ น ซึ่ งโอกาสที่แบคทีเรี ยจะสะสมในสบู่มีค่อนข้างสู ง ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้ทาํ สบู่
เหลวล้า งมื อ กลิ่ น ส้ ม ขึ้ น มา เพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ ชํา ระล้า งมื อ ให้ มี ค วามสะอาดมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อกําจัดปั จจัยเสี่ ยงที่เกิดการสะสมของเชื้ อแบคทีเรี ยในสบู่ที่บุคลากรได้ใช้ร่วมกัน
อีกทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ ม และ เสนอแนะแนวทางที่ถูกสุ ขอนามัยที่ดีต่อทั้งองค์กร บุคลากร และ
ผูใ้ ช้บริ การโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ
5.1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ “สบู่เหลวล้ างมือกลิน่ ส้ ม”
จากการประเมิ น ผลข้อมูล ด้า นความพึ ง พอใจ โดยการสัม ภาษณ์ บุ ค ลากรที่ ใ ช้
บริ การห้องนํ้าโรงแรม เดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ าํ ในด้านสุ ขอนามัยของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ
กลิ่นส้ม พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจและเห็นด้วยเป็ นอย่างมาก ที่คณะผูจ้ ดั ทําได้เห็นปัญหาจาก
เรื่ องสุ ขอนามัยส่ วนเล็ก ๆ อย่างการใช้สบู่กอ้ นร่ วมกันในห้องนํ้าบุคลากรของโรงแรม เพราะ การ
ใช้ส่ิ งของร่ วมกันในสถานที่สาธารณะในบางครั้งจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก บุคลากรที่ใช้
มีจาํ นวนมาก สิ่ งสกปรกที่เกิดสะสมในสบู่กอ้ นจึงเป็ นสิ่ งที่กงั วลของบุคลากรหลาย ๆ ท่าน
ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทําได้คิดค้นเสนอผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มออกมาเป็ น
รู ปธรรม ซึ่ งบุคลากรได้นาํ ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มมาใช้งานจริ ง จึงทําให้การสัมภาษณ์
สรุ ปผลภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก (สรุ ปผลบทที่ 4 ส่ วนที่ 3 4.5.3.1) บุคลากร
มีความมัน่ ใจในด้านสุ ขอนามัยในการใช้หอ้ งนํ้าบุคลากรของโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ
5.1.2 ปัญหาที่พบในการทําโครงงาน
เนื่องจากช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิโครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม เป็ นช่วงเวลาที่ทวั่ โลก
กําลังพบเจอกับปั ญหาวิกฤตเชื้ อไวรั สโคโรน่ า หรื อ Covid-19 ทําให้เกิ ดการติ ดขัดระหว่า งการ
ปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากร้านค้าส่ วนใหญ่ปิดบริ การ เมื่อเกิดปั ญหาจึงทําให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้
ในทันที และในการทําสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม จําเป็ นต้องมีความรู ้ในเรื่ องสารบางชนิด ทําให้เกิด
ปั ญหาผิดพลาด ในเรื่ องของ อายุการใช้งาน กลิ่นที่มีความชัดเจนไม่มากพอ และการทดสอบบาง
ชนิด
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5.1.3 การแก้ ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
- คณะผูจ้ ดั ทําได้มีการแก้ปัญหาโดยการ สั่งซื้อสิ นค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์
- มีการศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับสารต่าง ๆ และสบู่เหลวเพิ่มเติม มีการปรึ กษาบุคคลที่มี
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องสาร และส่ วนผสมต่าง ๆ และได้มีการทดสอบคุณภาพ และ มาตรฐาน
ของสบู่เหลวเพิ่มเติม เพื่อให้ผใู ้ ช้งานมีความมัน่ ใจในการใช้
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้เรี ยนรู ้ในระบบงานจริ งของแต่ละแผนกภายในองค์กร
2. เกิดการพัฒนาและการเรี ยนรู ้ในด้านการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ได้ฝึกทักษะและพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษให้ดียงิ่ ขึ้น
4. ได้ประสบการณ์การทํางานตามสายวิชาชีพที่ตรงตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษา
5. เกิ ด ทัก ษะในการติ ด ต่ อ ประสานงานกับ บุ ค คลภายในและภายนอกสถาน
ประกอบการ
6. ได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรม กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการอีก
ทั้งยังได้ฝึกฝนตนเองให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ขององค์กร
5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลาในด้า นการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จศึ ก ษาเป็ นช่ วงที่ เกิ ด โรคระบาดขึ้ น ทํา ให้
โรงแรม มี ลู ก ค้า ไม่ มากนัก จึ ง ทํา ให้ง านที่ ได้รับมอบหมายให้ทาํ มี ค่อนข้า งน้อย และปั ญหาอี ก
ประการหนึ่ง คือ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ไม่ค่อยแข็งแรงพอจึงทําให้เวลาสื่ อสารกับลูกค้าต้อง
ใช้เวลาในการสื่ อสาร และลูกค้าส่ วนใหญ่ของโรงแรมเดอะเบอร์ เคลียฯ์ เป็ นชาวจีน จึงทําให้เวลา
สื่ อสารต้องใช้ภาษาจีนร่ วมด้วย
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ด้ านการปฏิบัติงานสหกิจที่สถานประกอบการ
การปฏิบตั ิงานไม่ว่าจะเป็ นแผนกการบริ การส่ วนหน้า (Front Office) หรื อแผนก
สํารองห้องพัก (Reservation) จําเป็ นต้องมีทกั ษะด้านภาษาต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นภาษาอังกฤษ
หรื อภาษาจีน จําเป็ นต้องมีการฝึ กฝนและเรี ยนรู ้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางาน
และการสื่ อสารกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตอ้ งมีความอดทน มีความรอบคอบ มีใจรักในงาน
เนื่ องจากเป็ นงานบริ การต้องคอยดูแลลูกค้าอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องมีการปฏิบตั ิตนให้อยู่ในระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานประกอบการ
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เดิม

ด้ านโครงงาน “สบู่เหลวล้ างมือกลิน่ ส้ ม”
- ควรมีการเพิ่มปริ มาณของนํ้ากลัน่ กลิ่นส้ม เพื่อให้กลิ่นส้มมีความชัดเจนมากกว่า
- พัฒนาฉลากติดบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความสวยงามมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข
แบบคําถามสั มภาษณ์

แบบสั มภาษณ์ ความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิน่ ส้ ม
(Orange Liquid Hand Soap)

คําชี้แจง : แบบสัมภาษณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของโครงงานสบู่เหลวล้างมือ
กลิ่นส้ม (Orange Liquid Hand Soap) โปรดใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเจริ ง
ของท่าน โดยจะแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.เพศ
 ชาย
 หญิง
2.อายุ
 20-24 ปี
 25-29 ปี  30-34 ปี
 35 ปี ขึ้นไป
3.แผนก …………………………………….
4.อายุงาน ……………………………
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้
ลําดับที่

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.

กลิน่ ของส้ มในสบู่เหลวมีความชัดเจน
รู ปลักษณ์ ของบรรจุภัณฑ์
เนื้อผลิตภัณฑ์ มีความน่ าใช้
ความชุ่มชื้นหลังการใช้
สามารถล้ างออกได้ ง่าย

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยที่สุด

ช่ วงที่ 3 ความพึงพอใจด้ านสุ ขอนามัยของสบู่เหลวล้ างมือกลิน่ ส้ ม
3.1 ท่านคิดว่าสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มสามารถช่วยลดโอกาสการการสะสมของแบคทีเรี ย และการ
ติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มากน้อยเพียงใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.2 โครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม จะช่วยส่ งเสริ มสุ ขลักษณะที่ดีต่อองค์กรและสุ ขอนามัยของ
พนักงานได้มากน้อยเพียงใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มมากน้อยเพียงใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.4 ท่านคิดว่าสบู่เหลวล้างมื อกลิ่นส้มนี้ สามารถใช้ทดแทนสบู่ก้อนที่ ใช้ในห้องนํ้าพนักงานได้
หรื อไม่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.5 ท่านคิดว่าการใช้สบู่เหลวดีกว่าการใช้สบู่กอ้ นหรื อไม่อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
คําสัมภาษณ์บุคลากรโรงแรมเดอะเบอร์ เคลีย์ ประตูนํ้า

แบบคําตอบสัมภาษณ์ผ้ใู ช้บริ การห้องนํ้า โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนํ้า
1. ท่ านคิดว่ าสบู่เหลวล้ างมือกลิ่นส้ มสามารถช่ วยลดโอกาสการการสะสมของแบคทีเรีย และลดการ
ติดต่ อของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ มากน้ อยเพียงใด
“ คิดว่ าสามารถช่ วยได้ มาก เพราะการใช้ สบู่เหลวทําให้ ไม่ ต้องสัมผัสตัวสบู่ร่วมกับใคร ลด
โอกาสติดเชื ้อจากการสัมผัสได้ เยอะ ไม่ ใช่ แค่ เชื ้อไวรั สโควิด แต่ รวมถึงเชื ้อโรคอื่ น ๆ ด้ วย ” กล่าว
โดย คุณสายพิณ โฉมอาสา แผนกงาน การตลาด สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ช่ วยได้ ” กล่าวโดย คุณชนิสรา อุปรา แผนกงาน การดําเนินงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2563
“ ช่ วยได้ มาก เพราะสบู่เหลวมีกลิ่ นหอม และพกพาสะดวก สามารถใช้ ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
ป้ องกันเชื ้อโรคที่สัมผัสได้ ” กล่าวโดย คุณอุมาพร เดชสุ รินทร์ แผนกงาน การดําเนิ นงานส่ วน
หน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ช่ วยลดได้ พอสมควร ถ้ ามีการใช้ อย่ างสมํา่ เสมอ ” กล่าวโดย คุณ ณัฐธยาน์ เดชะพสุ โพธิ์
แผนกงานสํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ช่ วยได้ แต่ ต้ อ งอย่ า งสมํา่ เสมอ ” กล่ า วโดย คุ ณ ปิ ยะภู มิ สั ม ฤทธิ์ แผนกงาน การ
ดําเนินงานส่วนหน้าสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“คิ ดว่ า สามารถฆ่ า เชื ้ อได้ ใ นระดับ หนึ่ ง ค่ ะ ” กล่า วโดย คุณสุ ภาพร แก้วศรี แผนกงาน
สํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ช่ วยได้ ม าก” กล่ า วโดย คุ ณ อาทิ ต ยา พิ ม พ์สี แผนกงาน การดํา เนิ น งานส่ ว นหน้า
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ช่ วยได้ มากค่ ะ เพราะไม่ ว่าจะเป็ นสบู่เหลวหรื อสบูก้อนก็ช่วยชําระล้ างสิ่ งสกปรกและการ
สะสมของแบคที เรี ย ได้ ค่ ะ ” กล่ า วโดย คุณอุ ท ัย กาญจน์ แก้ววันนา แผนกงาน สํา รองห้องพัก
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ อาจจะช่ วยได้ บ้าง แต่ ต้องใช้ แอลกอฮอล์ ร่วมด้ วยหลังจากล้ างมือเสร็ จ” กล่าวโดย คุณวี
ระวุฒิ มะยุรลักษณ์ แผนกงาน สํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ มากพอสมควร ” กล่าวโดย คุณ ธวัชชัย บํารุ งเอื้อ แผนกงาน การดําเนิ นงานส่ วนหน้า
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
2. โครงงานสบู่ เ หลวล้ า งมื อ กลิ่ น ส้ ม จะช่ วยส่ งเสริ ม สุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ต่ อ องค์ ก รและ
สุ ขอนามัยของบุคลากรได้ มากน้ อยเพียงใด
“ มันเป็ นเรื่ องเล็กน้ อยที่ไม่ ควรมองข้ าม ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ดีมากทีเดียวค่ ะ เพราะการล้ างมือ
ด้ วยสบู่ให้ สะอาดทุกครั้ งถือเป็ นสุ ขลักษณะขั้นพื ้นฐานของความสะอาด..ไม่ ว่าจะเป็ นลูกค้ า หรื อ

พนักงานเองก็ดี หากจุดบริ การมีสบู่ให้ ใช้ ย่อมส่ งภาพลักษณะที่ดีต่อองค์ กร โดยถูกมองว่ าใส่ ใจใน
เรื่ องของสุ ขอนามัยเป็ นสําคัญ ” คุณอุทยั กาญจน์ แก้ววันนา แผนกงาน สํารองห้องพัก สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ได้ มาก ” กล่าวโดย คุณชนิ สรา อุปรา แผนกงาน การดําเนิ นงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ได้ ดี กล่าวโดย คุณวีระวุฒิ มะยุรลักษณ์ แผนกงาน สํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่
23 เมษายน 2563
“ มาก ” กล่าวโดย คุณสุ ภาพร แก้วศรี แผนกงานสํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2563
“ มากที่ สุ ด ” กล่ า วโดย คุ ณ ธวัช ชัย บํา รุ ง เอื้ อ แผนกงาน การดํา เนิ นงานส่ ว นหน้า
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ มากที่สุด ” กล่าวโดย คุณสายพิณ โฉมอาสา แผนกงาน การตลาด สัมภาษณ์ เมื่อวันที่
23 เมษายน 2563
“ ช่ วยให้ พนักงานมีสุขอนามัยที่ดีมากขึน้ ป้องกันการกระจายของเชื ้อโรคได้ ” กล่าวโดย
คุณอุมาพร เดชสุ รินทร์ แผนกงาน การดําเนินงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ช่ วยได้ มาก ส่ งเสริ มให้ ทุกคนล้ างมือบ่ อย ๆ ทําให้ มสี ุขอนามัยที่ดี ” กล่าวโดย คุณ ณัฐธ
ยาน์ เดชะพสุ โพธิ์ แผนกงานสํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ช่ วยได้ มาก สามารถนํามาใช้ ได้ จริ ง ” กล่าวโดย คุณปิ ยะภูมิ สัมฤทธิ์ แผนกงาน การ
ดําเนินงานส่ วนหน้าสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ช่ วยได้ มากในเรื่ องความสะอาดเพราะไม่ ต้องไม่ ใช้ สบู่ที่เปี ยกนํา้ ต่ อจากคนอื่ น ” กล่าว
โดย
คุณอาทิตยา พิมพ์สี แผนกงาน การดําเนิ นงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2563
3. ท่ านมีความพึงพอใจต่ อโครงงานสบู่เหลวล้ างมือกลิ่นส้ มมากน้ อยเพียงใด
“ พึงพอใจมาก ถือว่ าเป็ นการเริ่ มประเด็นของสุขอนามัยจากจุดเล็ก ๆ ได้ ดี ” กล่าวโดย คุณ
ชนิสรา อุปรา แผนกงาน การดําเนินงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ มีความพึงพอใจปานกลาง แต่ น้องยังสามารถต่ อยอดได้ อีกเยอะมากค่ ะ ” กล่าวโดย คุณ
สุภาพร แก้วศรี แผนกงานสํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ มีความพึงพอใจมากที่สุด เพราะเป็ นสุขอนามัยที่ พนักงานด้ วยกันเคยพูดในสิ่ งนีแ้ ล้ ว ใน
เรื่ องของการใช้ สบู่เหลว” กล่าวโดย คุณสายพิณ โฉมอาสา แผนกงาน การตลาด สัมภาษณ์ เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2563

“ มากที่สุด เพระสามารถนํามาใช้ จริ ง ” กล่าวโดย คุณอาทิตยา พิมพ์สี แผนกงาน การ
ดําเนินงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ พอใจมากที่สุด เพราะ บางครั้ งกดปุ่ มชักโครกในห้ องนํา้ ที่ทุกคนต้ องกด แล้ วมาใช้ สบู่
หลวด้ วยกัน เชื ้อโรคก็รวมอยุ่ในนั้นด้ วยกัน” คุณวีระวุฒิ มะยุรลักษณ์ แผนกงาน สํารองห้องพัก
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ พึ งพอใจมาก ” กล่าวโดย คุณ ธวัชชัย บํารุ งเอื้ อ แผนกงาน การดําเนิ นงานส่ วนหน้า
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ดีมากค่ ะ ล้ างออกง่ าย ไม่ ลื่นมากทําให้ ไม่ เปลืองนํา้ ด้ วย ศึกษาวิธีการทําสบู่ได้ ออกมาดี
มากค่ ะน้ อง” กล่าวโดย คุณอุทยั กาญจน์ แก้ววันนา แผนกงาน สํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่
23 เมษายน 2563
“ พึงพอใจมากที่สุดค่ ะ ก็ให้ มีเกิดขึน้ จริ ง ” กล่าวโดย คุณอุมาพร เดชสุ รินทร์ แผนกงาน
การดําเนินงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ดี ม ากที่ สุ ด เพราะไม่ ค วรมองข้ า ม” กล่า วโดย คุณปิ ยะภู มิ สั ม ฤทธิ์ แผนกงาน การ
ดําเนินงานส่ วนหน้าสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ พึงพอใจปานกลาง สบู่เหลวยังไม่ ได้ กลิ่นส้ มเท่ าที่ควรมากนัก แต่ ถือว่ าทําสบู่ออกมาได้
ดี ล้ างออกง่ าย ” กล่าวโดย คุณ ณัฐธยาน์ เดชะพสุ โพธิ์ แผนกงานสํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2563
4. ท่ านคิดว่ าสบู่เหลวล้ างมือกลิ่นส้ มนี้ สามารถใช้ ทดแทนสบู่ก้อนที่ใช้ ในห้ องนํ้าบุคลากร
ได้ หรื อไม่
“ทดแทนได้ เพราะสะดวกกว่ า ” กล่าวโดย คุณชนิ สรา อุปรา แผนกงาน การดําเนิ นงาน
ส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ สามารถใช้ ท ดแทนสบู่ ก้ อ นได้ ” กล่ า วโดย คุ ณ ธวัช ชัย บํา รุ ง เอื้ อ แผนกงาน การ
ดําเนินงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ใช้ แทนกันได้ ค่ะ ” กล่าวโดย คุณสุ ภาพร แก้วศรี แผนกงานสํารองห้องพัก สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ใช้ แทนได้ จะเป็ นเรื่ องที่ดีมาก เพราะ ในบางครั้ งการใช้ หลายคน สบู่ก้อนมีความเละเทะ
ไม่ กล้ าใช้ มาก ๆ จึ งต้ องล้ างมือด้ วยนํา้ เปล่ าสะอาดเท่ านั้น ” กล่าวโดย คุณสายพิณ โฉมอาสา
แผนกงาน การตลาด สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ใช้ ได้ ค่ะ แต่ ฝากให้ คิดเรื่ องต้ นทุนค่ ะ” กล่าวโดย คุณอุทยั กาญจน์ แก้ววันนา แผนกงาน
สํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ได้ เชื ้อโรคไม่ สามารถแทรกเข้ าไปผสมอยู่ในสบู่เหลวได้ กล่าวโดย คุณวีระวุฒิ มะยุร
ลักษณ์ แผนกงาน สํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

“ ใช้ ได้ สะดวกสบาย ไม่ เลอะเทอะ สามารถล้ างออกได้ ง่าย” กล่าวโดย คุณอุมาพร เดช
สุ รินทร์ แผนกงาน การดําเนินงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ สามารถทดแทนได้ เนื่ องจากเป็ นสบู่เหลว สะดวกในการใช้ งานมากค่ ะ ” กล่าวโดย
คุณณัฐธยาน์ เดชะพสุ โพธิ์ แผนกงานสํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ได้ มีความน่ าใช้ มากๆ แต่ น่าจะมีราคาทุนที่สูงอยู่บ้าง ” กล่าวโดย คุณอาทิตยา พิมพ์สี
แผนกงาน การดําเนินงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ ได้ ล้ างออกง่ าย กลิ่นหอม ให้ ความรู้ สึกสะอาดสดชื่ นอยู่เสมอ ” กล่าวโดย คุณปิ ยะภูมิ
สัมฤทธิ์ แผนกงาน การดําเนิ นงานส่ วนหน้าสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
5. ท่ านคิดว่ าการใช้ สบู่เหลวดีกว่าการใช้ สบู่ก้อนหรื อไม่ อย่างไร
“สบู่เหลวดีกว่ า เพราะสบู่เหลวไม่ ต้องสั ม ผัส ร่ วมกั บใคร และสะดวก ใช้ ง่าย ไม่ เลอะ
เทอะ” กล่ าวโดย คุณสายพิณ โฉมอาสา แผนกงาน การตลาด สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ไม่ ทาํ ให้ เกิดแบคทีเรี ย” กล่าวโดย คุณชนิสรา อุปรา แผนกงาน การดําเนินงานส่ วนหน้า
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“สบู่เหลวดีกว่ า เพราะการใช้ สบู่เหลวช่ วยลดการสะสมของเชื ้อโรคได้ มากกว่ าสบู่ก้อน”
กล่ าวโดย คุณสุ ภาพร แก้วศรี แผนกงานสํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ดีกว่ าในแง่ ของสุขอนามัย ไม่ ต้องใช้ อันเดียวกันเหมือนสบู่ก้อน” กล่าวโดย คุณณัฐธยาน์
เดชะพสุ โพธิ์ แผนกงานสํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ดีกว่ าสบู่ก้อน เพราะสบู่เหลวสามารถกดผ่ านมือได้ แต่ สบู่ก้อนต้ องใช้ มือผ่ านมือ” กล่าว
โดย คุณปิ ยะภูมิ สัมฤทธิ์ แผนกงาน การดําเนินงานส่ วนหน้าสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
“ชอบสบู่เหลวมากกว่ าค่ ะ เพราะ สบู่ก้อนบางครั้ งแห้ งติ ดกล่ องสบู่ทาํ ให้ แกะยาก ทําให้
ไม่ อยากใช้ ” กล่าวโดย คุณอุมาพร เดชสุ รินทร์ แผนกงาน การดําเนิ นงานส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2563
“ ดีกว่ า เพราะถ้ าใช้ สบู่ก้อนล้ างมือเวลามันเปี ยกจะรู้ สึ กไม่ สะอาด ใช้ ร่วมกันหลายคน ”
กล่ า วโดย คุ ณอาทิ ตยา พิ ม พ์สี แผนกงาน การดํา เนิ นงานส่ วนหน้า สั ม ภาษณ์ เมื่ อวันที่ 23
เมษายน 2563
“ โดยส่ วนตัวแล้ วชอบสบู่เหลวค่ ะ เพราะง่ ายต่ อการใช้ งานและลดการสั มผัสจากบุ คคล
อื่ นๆ ” กล่าวโดย คุณอุทยั กาญจน์ แก้ววันนา แผนกงาน สํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่ อวันที่ 23
เมษายน 2563

“ สบู่เหลวใช้ ง่ายกว่ ามาก ไม่ เลอะมือเวลาจับ แต่ ใช้ สบู่ก้อนเพราะความที่มีมานานแล้ วแต่
เปลี่ยนได้ กจ็ ะดีมาก” กล่าวโดย คุณวีระวุฒิ มะยุรลักษณ์ แผนกงาน สํารองห้องพัก สัมภาษณ์ เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2563
“ สบู่เหลว สะดวกกว่ ามาก สบู่ก้อน” กล่าวโดย คุณ ธวัชชัย บํารุ งเอื้อ แผนกงาน การดําเนิ นงาน
ส่ วนหน้า สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ภาคผนวก ง
ภาพการเปลีย่ นแปลงด้ านสุ ขอนามัยจากสบู่ก้อน
เป็ นสบู่เหลวล้างมือกลิน่ ส้ ม

ภาคผนวก จ
คําสั มภาษณ์พนักงานทีป่ รึกษา

ภาคผนวก ฉ
บทความวิชาการ

สบู่เหลวล้ างมือกลิ่นส้ ม
Orange Liquid Hand Soap
นางสาว นันทิชา เอี่ยมนาค
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โครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการใช้
สบู่กอ้ นในการชําระล้างมือร่ วมกันในห้องนํ้า กําจัด
ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรี ยในสบู่
ที่ บุคลากรได้ใช้ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ ม
สุ ขอนามัยที่ ดีต่อทั้งองค์กร บุคลากรของโรงแรม
เดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ ผูจ้ ดั ทําได้กาํ หนดขอบเขต
กลุ่มตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้ น 10 คน ด้วยวิธีการสุ่ ม
จากพนักงานทั้งหมด ที่ ได้ทดลองใช้สบู่เหลวล้าง
มือกลิ่นส้ม และใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ผลจากการปฏิ บั ติ โครงงาน พบว่ า
บุคลากร มีความพึงพอใจและเห็นด้วยเป็ นอย่างมาก
ที่คณะผูจ้ ดั ทําได้เห็นปัญหาจากเรื่ องสุ ขอนามัยส่ วน
เล็ ก ๆ อย่ า งการใช้ ส บู่ ก้ อ นร่ วมกั น ในห้ อ งนํ้ า
บุคลากรของโรงแรม คณะผูจ้ ัดทําได้คิดค้นเสนอ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส บู่ เ หลวล้ า งมื อ กลิ่ น ส้ ม ออกมาเป็ น
รู ปธรรมซึ่งบุคลากรได้นาํ ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ
กลิ่นส้มมาใช้งานจริ ง จึงทําให้การสัมภาษณ์สรุ ปผล
ภาพรวม ด้านความพึงพอใจ และ ด้านสุ ขอนามัยที่มี
ต่ อ สบู่ เ หลวล้า งมื อ กลิ่ น ส้ ม บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง
พอใจเป็ นอย่างมาก บุคลากรมี ความมัน่ ใจในด้าน
สุ ขอนามัยในการใช้ห้องนํ้าบุคลากรของโรงแรม
เดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ จากผลการทดลองดังกล่าว
พบว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของงานโครงงาน
คําสําคัญ : สบู่เหลว ส้ม สุ ขอนามัย

Abstract

The goal of this project was to reduce the
use of bar soap in the bathroom to eliminate the risk
of bacterial accumulation in the soap used by many
personnel. It was also the promotion and suggestion
for good hygienic practices for the entire
organization and personnel. The sample scope,
consisted of 10 people that were selected by random
sampling method of all employees. Each employee
tried using liquid soap to wash with citrus scents
and used the interview form as a tool to collect
satisfaction information.
The results of the project found that the
personnel were very satisfied and eliminated
employees. The management team had invented
and offered liquid hand soap products with orange
scent, which the personnel actually used. The
results of the interviews showed that, personnel
were very satisfied and confident in hygiene, and
found that the results met the objectives of the
project.
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ที่มาของปัญหา
จากการที่ ไ ด้ เ ข้ า ปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาที่
โรงแรม เดอะเบอร์ เคลี ย ์ ประตูน้ าํ ทําให้เห็นว่า มี

นักท่องเที่ยวเลือกเข้าใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก และ
สิ่ ง หนึ่ งที่ ผู ้จัด ทํา ได้ม องเห็ น ถึ ง ความใส่ ใ จของ
โรงแรมเดอะเบอร์ เ คลี ย ์ฯ ที่ ม อบให้ แ ก่ ลู ก ค้า คื อ
ความสะอาดสุ ขอนามัยของห้อ งนํ้า ลูกค้าที่ เ ข้า ใช้
บริ ก ารในโรงแรม นั้น คื อ จุ ด สํ า คัญ ที่ ส ร้ า งความ
ประทับใจให้กับลูกค้าแต่ความสะอาดสุ ขอนามัย
นั้ น ไม่ ค วรเกิ ด ขึ้ น แค่ เ พี ย งลู ก ค้า ที่ เ ข้า ใช้ บ ริ ก าร
เท่านั้นแต่ควรเกิ ดขึ้นกับทั้งบุคลากรทุ ก ส่ วนของ
โรงแรมเดอะเบอร์เคลียฯ์ เนื่องมาจากการที่บุคลากร
จํา เป็ นต้อ งมี ก ารพู ด คุ ย ติ ด ต่ อ กับ ลู ก ค้า โดยตรง
ดังนั้นจึ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ บุคลากรทุกคนจะต้องมี
สุ ข อนามั ย ที่ ดี ผู ้จั ด ทํา เข้า ปฏิ บัติ ส หกิ จ ศึ ก ษาที่
โรงแรมเดอะเบอร์ เคลียฯ์ ได้มีการสํารวจใช้บริ การ
ห้องนํ้าของบุคลากร พบว่า สิ่ งที่ผูจ้ ดั ทําเล็งเห็นถึง
ปั ญ หาความไม่ ถู ก สุ ข อนามัย คื อ การใช้ส บู่ ก้อ น
ชํา ระล้ า งมื อ ที่ บุ ค ลากรทุ ก คนต้ อ งใช้ ท ํา ความ
สะอาดร่ วมกัน วนเวียนตลอดทั้งวันเป็ นเวลาหลาย
ชั่วโมง อีกทั้งเมื่อเราใช้สบู่ชนิ ดก้อนต้องมีการวาง
พักไว้ในจานสบู่ท่ีเปี ยกชื้ นอาจมีการปนเปื้ อนของ
เชื้อโรคได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะ จึง
มองเห็ นถึ งปั ญหาว่ า การใช้ส บู่ ก้อนชํา ระล้างมื อ
วนเวียนร่ วมกันนั้น ทําให้ส่ิ งสกปรกหรื อเชื้ อโรค
แบคทีเรี ยของแต่ละคนตกค้างอยู่ในก้อนสบู่ ดังนั้น
ผูจ้ ดั ทําจึงได้คิดค้นการทําโครงงานสบู่เหลวขึ้น เพื่อ
แทนที่การใช้สบู่กอ้ นให้บุคลากรชําระล้างมือโดยที่
ไม่สัมผัสเนื้ อสบู่ร่วมกัน ซึ่ งผูจ้ ัดทํามองว่าเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่ งที่สามารถลดการสะสมของเชื้ อโรค
แบคที เรี ยบนมือได้เป็ นอย่างมากโดยผ่านการล้าง
มือด้วยสบู่เหลวที่ถูกวิธีตามขึ้นตอนในการล้างมือ
ทั้ง 6 ขั้นตอน ซึ่ งนอกจากการที่ เราใช้สบู่เหลวใน
การชําระล้างมือจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรี ย
แล้ว ยังสามารถช่วยลดการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
ไปสู่บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนร่ วมงาน หรื อลูกค้า
ก็ตาม นอกจากนี้ สบู่กอ้ นยังมีฤทธิ์ เป็ นด่าง (ph 1011) อาจระคายเคืองผิว มากกว่ า แต่ ส บู่ เ หลวนั้นมี
สารที่เรี ยกว่า โซเดียมลอเรธซัลเฟต SLES (Sodium

Laureth Sulfate) ไ ด้ แ ก่ N70 ซึ่ ง เ ป็ น ส า ร ที่ มี
คุณสมบัติลดแรงตึงผิวของนํ้า ทําให้เกิดฟอง ช่วย
ให้ส่ิ งสกปรก คราบไขมันหลุดออกไปได้ง่าย อีกทั้ง
ยังเป็ นการช่ วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ สุขลักษณะที่ดี
ของทั้งองค์กร บุคลากรของโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์
ประตูน้ าํ อีกด้วย
แนวคิดในการทําโครงงาน (ข้ อมูลวัตถุดิบ)
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ไปปฏิบตั ิงานสห
กิจศึกษา ณ โรงแรม เดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ าํ ใน
ครั้ งนี้ และได้มี ก ารสํา รวจใช้บ ริ ก ารห้ อ งนํ้า ของ
บุคลากร พบว่า บุคลากรจําเป็ นต้องใช้สบู่กอ้ นชําระ
ล้ า งมื อ ร่ วมกั น ซึ่ งการใช้ ส บู่ ก้ อ นชํา ระล้า งมื อ
วนเวียนร่ วมกันนั้น ทําให้ส่ิ งสกปรกหรื อเชื้ อโรค
แบคทีเรี ยของแต่ละคนตกค้างอยู่ในก้อนสบู่ ดังนั้น
ผูจ้ ดั ทําจึงได้คิดค้นการทําโครงงานสบู่เหลวขึ้น เพื่อ
แทนที่การใช้สบู่กอ้ นให้บุคลากรชําระล้างมือโดยที่
ไม่สัมผัสเนื้ อสบู่ร่วมกัน ซึ่ งผูจ้ ัดทํามองว่าเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่ งที่สามารถลดการสะสมของเชื้ อโรค
แบคทีเรี ยบนมือได้เป็ นอย่างมาก
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
• เพื่ อ กํา จัด ปั จ จัย เสี่ ย งที่ จะทํา ให้เ กิ ดเชื้ อ
แบคทีเรี ยสะสมผ่านการสัมผัสชําระล้าง
มือร่ วมกันของบุคลากรในห้องนํ้า
• เพื่อส่ งเสริ มสุ ขอนามัยที่ดีต่อทั้งองค์กร
บุ ค ลากรโรงแรม เดอะ-เบอร์ เ คลี ย ์
ประตูน้ าํ
• เพื่อศึกษา เรี ยนรู ้การทําสบู่เหลวล้างมื อ
กลิ่นส้ม
ขอบเขตของโครงงาน
• ระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้
ดําเนินการระหว่าง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.
2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากรายงาน
1. สบู่ เ หลวสํ า หรั บ ล้ า งมื อ กลิ่ น ส้ ม มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการชําระล้างมื อสามารถลดการ
สะสมของแบคทีเรี ยในสบู่ เนื่องจากบุคลากรไม่ได้
รับการสัมผัสผ่านเนื้อสบู่ร่วมกัน
2. องค์ ก ร และบุ ค ลากรมี สุ ข ลัก ษณะ
อนามัยที่ดีย่งิ ขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ศึ กษาส่ วนผสม และขั้นตอนวิธีการทํา
สบู่เหลว เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทําได้เลือกทําสบู่เหลว
ล้า งมื อ กลิ่ น ส้ ม เพื่ อ นํา มาใช้แ ทนสบู่ ก้อ น จึ ง ได้
ศึกษาถึงขั้นตอน และประโยชน์ของสบู่เหลวล้างมือ
และส้ม เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและอุปกรณ์ วัตถุดิบ
ที่ตอ้ งเตรี ยมก่อนการลงมือทําสบู่เหลวล้างมือกลิ่น
ส้ม
2. ผสมหัวเชื้ อสารทําความสะอาด (N70)
1 กิ โ ลกรั ม กับ ผงข้นจํา นวน 250 กรั ม เข้า ด้ว ยกัน
แล้วกวนจนเป็ นสี ขาวข้น
3. เติมสารทําความสะอาดแบบอ่อนโยน
(CAPB) และสารบํารุ งผิวให้นุ่ม ชุ่มชื้น (SILK700)
ลงไป และผสมให้เข้ากัน
4. ค่ อ ย ๆ เติ ม นํ้า ลงไปที ล ะนิ ด จนครบ
700 กรัมและกวนไปเรื่ อย ๆ จนทุกอย่างเข้ากัน และ
ผสมนํ้าแครอท จํานวน 1 กิโลกรัมลงไปเพื่อให้สบู่
เหลวออกสี ส้ม
5. เติมหัวมุกลงไปกวนให้เข้ากัน แล้วจึง
เติมนํ้ากลัน่ กลิ่นส้มลงไปผสม กวนให้ทุกอย่างเข้า
กัน
6. ใส่ สารกันเสี ยไม่ให้น้ าํ แครอทที่ใส่ ลง
ไปเกิดการเน่าเสี ย
7. ตั้ง พัก ไว้ร อให้ ฟ องยุบ ประมาณ 5-8
ชัว่ โมง จึงบรรจุลงภาชนะที่เตรี ยมไว้
สรุปผล

จากการประเมิ น ผลข้อ มู ล ด้า นความพึ ง
พอใจ โดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่ใช้บริ การห้องนํ้า

โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ ในด้านสุ ขอนามัย
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส บู่ เ หลวล้ า งมื อ กลิ่ น ส้ ม พบว่ า
บุคลากรมีความพึงพอใจและเห็นด้วยเป็ นอย่างมาก
ที่คณะผูจ้ ดั ทําได้เห็นปัญหาจากเรื่ องสุ ขอนามัยส่ วน
เล็ ก ๆ อย่ า งการใช้ ส บู่ ก้ อ นร่ วมกั น ในห้ อ งนํ้ า
บุคลากรของโรงแรม ในขณะช่วงสถานการณ์วิกฤต
COVID – 19 กําลังระบาดอย่างหนักทุกคนจึงมีการ
ป้ องกันระมัดระวังเป็ นอย่างมาก เพื่อไม่เป็ นแพร่
หรื อรับเชื้อโรคมาเข้าสู่ ร่างกาย ดังนั้นการใช้สิ่งของ
ร่ วมกั น ในสถานที่ ส าธารณะในบางครั้ งจึ ง ไม่
สามารถหลี ก เลี่ ย งได้ เนื่ อ งจาก บุ ค ลากรที่ ใ ช้มี
จํานวนมาก สิ่ งสกปรกที่ เกิ ดสะสมในสบู่กอ้ นจึง
เป็ นสิ่ งที่กงั วลของบุคลากรหลาย ๆ ท่าน
ดั ง นั้ น คณะผู ้ จั ด ทํ า ได้ คิ ด ค้ น เสนอ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส บู่ เ หลวล้ า งมื อ กลิ่ น ส้ ม ออกมาเป็ น
รู ปธรรม ซึ่ งบุคลากรได้นาํ ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้าง
มื อ กลิ่ น ส้ ม มาใช้ง านจริ ง จึ ง ทํา ให้ก ารสั ม ภาษณ์
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