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บทคัดย่อ 

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อลดการใช้สบู่ก้อนในการชาํระลา้งมือร่วมกันในห้องนํ้ า, 

กาํจดัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการสะสมของเช้ือแบคทีเรียในสบู่ท่ีบุคลากรไดใ้ช้ร่วมกนั อีกทั้งยงัเป็นการ

ส่งเสริมสุขอนามัยท่ีดีต่อทั้งองค์กร บุคลากรของโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า ผูจ้ ัดทาํได้

กาํหนดขอบเขตกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนทั้งส้ิน 10 คน ดว้ยวิธีการสุ่มจากพนกังานทั้งหมด ท่ีไดท้ดลอง

ใช้สบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลความพึง

พอใจ 

ผลจากการปฏิบติัโครงงาน พบว่า บุคลากร มีความพึงพอใจและเห็นดว้ยเป็นอย่างมาก ท่ี

คณะผูจ้ดัทาํได้เห็นปัญหาจากเร่ืองสุขอนามยัส่วนเล็ก ๆ อย่างการใช้สบู่ก้อนร่วมกันในห้องนํ้ า

บุคลากรของโรงแรม คณะผูจ้ดัทาํได้คิดคน้เสนอผลิตภณัฑ์สบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้มออกมาเป็น

รูปธรรมซ่ึงบุคลากรไดน้าํผลิตภณัฑ์สบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้มมาใช้งานจริง จึงทาํให้การสัมภาษณ์

สรุปผลภาพรวม ดา้นความพึงพอใจ และ ดา้นสุขอนามยัท่ีมีต่อสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม บุคลากรมี

ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก บุคลากรมีความมัน่ใจในดา้นสุขอนามยัในการใชห้้องนํ้ าบุคลากรของ

โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า จากผลการทดลองดงักล่าวพบว่าตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน

โครงงาน 
 

คําสําคัญ : สบู่เหลว ส้ม สุขอนามยั 
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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 

 
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001778397726&ref=br_rs


ข 
 

กติติกรรมประกาศ 

(Acknowledgement) 
 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรม The Berkeley 

Pratunam ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563  ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 รวมทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ส่งผลให้

คณะผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีค่า อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ

การปฏิบติัติงานจริงในอนาคต สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

สําหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีให้สําเร็จลงไดด้ว้ยดี จากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลาย

ฝ่าย ดงัน้ี  
 

1. คุณชนิสรา อุปลา  ตาํแหน่ง พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้  

2. คุณอุทยักาญจน์ แกว้วนันา ตาํแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกสาํรองหอ้งพกั 
 

และบุคคลท่านอ่ืนท่ีไม่ไดก้ล่าวนามท่ีไดใ้ห้คาํแนะนําและคาํปรึกษาในการจดัทาํรายงาน ตลอด

ช่วงเวลาทาํงาน และขอขอบคุณ อาจารย ์อคัร ธนะศิรังกูล อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาใน

เร่ืองของการทาํงานและการทาํโครงงานสหกิจศึกษา 
 

 คณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ

เป็นท่ีปรึกษาในการทาํรายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจกบั

ชีวิตของการทาํงานจริง ซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

 

 

 

คณะผูจ้ดัทาํ 

         นางสาว นนัทิชา   เอ่ียมนาค 

         นางสาว นทัธ์หทยั    ศกัด์ิเกษตรกูล 
 



สารบัญ 

หน้า 

จดหมายนําส่ง              ก 

กติติกรรมประกาศ             ข 

บทคัดย่อ              ค 

Abstract               ง 

บทท่ี 1 บทนํา 

1.1 ประวติัความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา          1 

1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน            2 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน            2 

1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ             3 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 สบู่ (Soap)               4 

2.2 การทดสอบค่า pH           11 

2.3 การทดสอบลกัษณะของสบู่เหลว         13 

2.4 การลา้งมืออยา่งถูกวิธีเพื่อลดแบคทีเรีย         13 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสบู่          15 

บทท่ี 3 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน  

 3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ         16 

 3.2 ประวติัความเป็นมา           17 

 3.3 ลกัษณะประกอบการ ผลิตภณัฑก์ารใชบ้ริการหลกัขององคก์ร      17 

 3.4 ส่ิงอาํนวยความสะดวกในโรงแรม         18 

 3.5 ประเภทห้องอาหาร           19 

 3.6 รูปแบบการจดัองคก์รและบริหารงานขององคก์ร       22 

 3.7 ตาํแหน่งและลกัษณะงานท่ีศึกษาไดรั้บมอบหมาย       23 

 3.8 ช่ือและตาํแหน่งงานพนกังานท่ีปรึกษา         24 

 3.9 ขั้นตอนและวิธีดาํเนินงาน          24



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

บทท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 เตรียมส่วนผสม และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม     27 

 4.2 ขั้นตอนการทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม         35 

 4.3 ทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของสบู่เหลว        40  

 4.4 คาํนวณตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม      43 

 4.5 การประเมินผล           43 

บทท่ี 5  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลและขอ้แสนอแนะโครงงาน         50 

5.2 สรุปผลและขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานสหกิจศึกษา       51 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ภาพการปฏิบติังาน 

ภาคผนวก ข ตวัอยา่งแบบคาํถามสัมภาษณ์ 

ภาคผนวก ค คาํสัมภาษณ์บุคลากรโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า 

ภาคผนวก ง ภาพการเปล่ียนแปลงดา้นสุขอนามยัจากสบู่กอ้นเป็นสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม 

ภาคผนวก จ คาํสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

ภาคผนวก ฉ บทความวิชาการ 

ภาคผนวก ช โปสเตอร์ 

ภาคผนวก ซ บนัทึกการปฏิบติังาน 

ภาคผนวก ฌ ประวติัผูจ้ดัทาํ 



สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางท่ี 3.1 ลกัษณะประกอบการ ผลิตภณัฑก์ารใชบ้ริการหลกัขององคก์ร      17 

ตารางท่ี 3.2 ตารางขั้นตอนการดาํเนินงาน          25 

ตารางท่ี 4.1 ตารางคาํนวณตน้ทุน           43 

ตารางท่ี 4.5.1.1 : แสดงจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

จาํแนกตามเพศ            44 

ตารางท่ี 4.5.1.2 : แสดงจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

จาํแนกตามอาย ุ            44 

ตารางท่ี 4.5.1.3 : แสดงจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

จาํแนกตามแผนกงาน           45 

ตารางท่ี 4.5.1.4 : แสดงจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

จาํแนกตามอายงุาน           45 

ตารางท่ี 4.5.2.1 : แสดงจาํนวนร้อยละความพึงพอใจของผูต้อบแบบสัมภาษณ์  

เก่ียวกบักล่ินของ  ส้มในสบู่เหลว  มีความชดัเจนมากนอ้ยเพียงใด      46 

ตารางท่ี 4.5.2.2 : แสดงจาํนวนร้อยละความพึงพอใจของผูต้อบแบบสัมภาษณ์  

เก่ียวกบัรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์มากนอ้ยเพียงใด        46 

ตารางท่ี 4.5.2.3 : แสดงจาํนวนร้อยละความพึงพอใจของผูต้อบแบบสัมภาษณ์  

เก่ียวกบัเน้ือของผลิตภณัฑ ์(มีความน่าใช)้  มากนอ้ยเพียงใด       47 

ตารางท่ี 4.5.2.4 : แสดงจาํนวนร้อยละความพึงพอใจของผูต้อบแบบสัมภาษณ์   

เก่ียวกบัผลิตภณัฑช์าํระออกไดง้า่ย มากนอ้ยเพียงใด        47 

ตารางท่ี 4.5.2.5 : แสดงจาํนวนร้อยละความพึงพอใจของผูต้อบแบบสัมภาษณ์   

เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์าํใหผ้ิวชุ่มช้ืน มากนอ้ยเพียงใด        48  



สารบัญรูปภาพ 

หน้า 

รูปท่ี 2.1     ชนิดของสบู่              5 

รูปท่ี 2.2     สบู่เหลว              6 

รูปท่ี 2.3     หวัเช้ือสบู่เหลว N70             6 

รูปท่ี 2.4     นํ้าแครอท              8 

รูปท่ี 2.5    นํ้ามนัหอมระเหย           10 

รูปท่ี 2.6     ระดบัค่า pH และตวัอยา่งสารละลายท่ีมีค่า pH ต่างกนั       11 

รูปท่ี 2.7     กระดาษลิตมสั           12 

รูปท่ี 2.8     กระดาษpH            12 

รูปท่ี 3.1    แผนท่ีโรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam        16 

รูปท่ี 3.2    โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam         17 

รูปท่ี 3.3    สระวา่ยนํ้า            18 

รูปท่ี 3.4    Fitness            19 

รูปท่ี 3.5    The Let’s Relax Spa           19 

รูปท่ี 3.6    หอ้งอาหาร The Berkeley Dining Room         20 

รูปท่ี 3.7    หอ้งอาหาร The Mulberry          21 

รูปท่ี 3.8    The Oak Bar            21 

รูปท่ี 3.9    Lobby Lounge           22 

รูปท่ี 3.10  รูปแบบการจดัองคก์รและบริหารงานขององคก์ร        22 

รูปท่ี 3.11  นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน (Front Office)         23 

รูปท่ี 3.12  นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน (Reservation)         24 

รูปท่ี 4.1    N70, ผงขน้, หวัมุก, CAPB, SILK700         27 

รูปท่ี 4.2    กระชอนและนํ้าแครอท          27 

รูปท่ี 4.3    ชามและนํ้ากลัน่กล่ินส้ม          28 

รูปท่ี 4.4    สารกนัเสีย            28 

รูปท่ี 4.5   นํ้าเปล่า            29 

รูปท่ี 4.6    แกะเปลือกส้ม            30  



สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 

หน้า 

รูปท่ี 4.7   นาํเปลือกส้มใส่หมอ้และนาํชามวางตรงกลาง        30 

รูปท่ี 4.8   นาํหมอ้ตั้งเตา            31 

รูปท่ี 4.9   จะไดน้ํ้ากลัน่กล่ินส้ม           31 

รูปท่ี 4.10 ลา้งแครอทใหส้ะอาด           32 

รูปท่ี 4.11 นาํมาปอกเปลือก           32 

รูปท่ี 4.12 หัน่เป็นช้ินเลก็ ๆ           33 

รูปท่ี 4.13 นาํแครอทใส่เคร่ืองป่ันจากนั้นเติมนํ้า         33 

รูปท่ี 4.14 ป่ันจนแครอทละเอียด           34 

รูปท่ี 4.15 นาํมากรองใหเ้หลือแค่นํ้า          34 

รูปท่ี 4.16 เท N70 ลงในกะละมงั           35 

รูปท่ี 4.17 เทผงขน้            35 

รูปท่ี 4.18 กวนจนเป็นสีขาวขน้           36 

รูปท่ี 4.19 เติม CAPB            36 

รูปท่ี 4.20 เติม SILK700            37 

รูปท่ี 4.21 ใส่นํ้าและกวนไปเร่ือย ๆ          37 

รูปท่ี 4.22 ใส่นํ้าแครอท            38 

รูปท่ี 4.23 เติมหวัมุก            38 

รูปท่ี 4.24 เติมนํ้ากลัน่กล่ินส้ม           39 

รูปท่ี 4.25 ใส่สารกนัเสีย            39 

รูปท่ี 4.26 ใส่บรรจุภณัฑ ์            40 

รูปท่ี 4.27 ทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง          40 

รูปท่ี 4.28 ทดสอบการแยกชั้นและความหนืด         42 

รูปท่ี 4.29 ทดสอบการแยกชั้นและความหนืด         42 

 

 



 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนํ้ า  (The Berkeley Hotel Pratunam ) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็น

ทางการในปี พ.ศ. 2556 โดย คุณวรวิทย ์วีรบวรพงศ ์โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า เป็นโรงแรม

หรูระดับ 5 ดาว ตั้ งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โรงแรมจะมี 2 ตึกคือ Main Tower และ North 

Tower ทั้ง 2 ตึกตกแต่งดว้ยดีไซน์ท่ีทนัสมยัมีความผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างความเป็นไทย

และยุโรป ทําเลของโรงแรมติดแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง อาทิ Central World , The 

Platinum Fashion Mall , The Market Bangkok  อีกทั้งยงัมีการขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกสบายรอบ

ดา้น เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมให้ไดม้าก

ท่ีสุดเพื่อกระตุน้ใหธุ้รกิจการโรงแรมเติบโตอยา่งสุดความสามารถ  

จากการท่ีได้เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ีโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนํ้ า (The Berkeley 

Hotel Pratunam) ทาํให้เห็นว่า มีนักท่องเท่ียวเลือกเขา้ใช้บริการโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า 

เป็นจาํนวนมาก เพราะดว้ยทาํเลสถานท่ีสะดวกสบาย และส่ิงหน่ึงท่ีผูจ้ดัทาํไดม้องเห็นถึงความใส่ใจ

ของโรงแรมเดอะเบอร์เคลียฯ์ ท่ีมอบใหแ้ก่ลูกคา้ คือ ดา้นความสะอาดสุขอนามยัของห้องนํ้าลูกคา้ท่ี

เข้าใช้บริการในโรงแรม นั้นคือจุดสําคญัท่ีสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า แต่ความสะอาด

สุขอนามยันั้นไม่ควรเกิดขึ้นแค่เพียงลูกคา้ท่ีเขา้ใช้บริการเท่านั้นแต่ควรเกิดขึ้นกบัทั้งบุคลากรทุก

ส่วนของโรงแรมเดอะเบอร์เคลียฯ์ เน่ืองมาจากการท่ีบุคลากรจาํเป็นตอ้งมีการพูดคุยติดต่อกบัลูกคา้

โดยตรง ดงันั้นจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรทุกคนจะตอ้งมีสุขอนามยัท่ีดี ผูจ้ดัทาํเขา้ปฏิบติัสหกิจ

ศึกษาท่ีโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า ได้มีการสํารวจใช้บริการห้องนํ้ าของบุคลากร พบว่า 

สุขอนามยัห้องนํ้ าของบุคลากรทุกแผนก จาํเป็นตอ้งใช้งานร่วมกนั ส่ิงท่ีผูจ้ดัทาํเล็งเห็นถึงปัญหา

ความไม่ถูกสุขอนามัย คือการใช้สบู่กอ้นชําระลา้งมือ ท่ีบุคลากรทุกคนต้องใช้ทาํความสะอาด

ร่วมกนั วนเวียนตลอดทั้งวนัเป็นเวลาหลายชัว่โมง อีกทั้งเม่ือเราใชส้บู่ชนิดกอ้นตอ้งมีการวางพกัไว้

ในจานสบู่ท่ีเปียกช้ืนอาจมีการปนเป้ือนของเช้ือโรคไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีสาธารณะ 

(สุสัณห์ อาศนะเสน,2562) จึงมองเห็นถึงปัญหาว่า การใชส้บู่กอ้นชาํระลา้งมือวนเวียนร่วมกันนั้น 

ทาํให้ส่ิงสกปรกหรือเช้ือโรคแบคทีเรียของแต่ละคนตกคา้งอยูใ่นกอ้นสบู่ การลา้งมือท่ีเราชาํระลา้ง

เพื่อความสะอาดนั้นก็จะทาํให้มีเช้ือโรคแบคทีเรียเพิ่มเข้ามาอีกเป็นจาํนวนมากทั้งท่ีเราไม่รู้ตวั 

เพราะเช้ือโรคแบคทีเรียเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถมองเห็นได้และเราสัมผสักบัส่ิงนั้นอยู่ตลอดในท่ี

สาธารณะ เช่น การสัมผสั หยิบจบัส่ิงของต่างๆ การกดปุ่ มลิฟต์ การจบัลูกบิดประตู การจบัราว

บนัไดเล่ือน การกดปุ่ มชกัโครกหอ้งนํ้า  การสัมผสัเหล่าน้ีเราจาํเป็นตอ้งลา้งมืออยูบ่่อยคร้ัง เพื่อ
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ความปลอดภยั และป้องกนัเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกาย อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัไม่ให้มีการแพร่กระจายเช้ือ

โรคไปยงัเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ หรือลูกคา้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 

ดังนั้ นผูจ้ ัดทําจึงได้คิดค้นการทําโครงงานสบู่ เหลวขึ้ น เพื่อแทนท่ีการใช้สบู่ก้อนให้

บุคลากรชําระล้างมือโดยท่ีไม่สัมผสัเน้ือสบู่ร่วมกัน ซ่ึงผูจ้ ัดทาํมองว่าเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี

สามารถลดการสะสมของเช้ือโรคแบคทีเรียบนมือไดเ้ป็นอย่างมากโดยผา่นการลา้งมือดว้ยสบู่เหลว

ท่ีถูกวิธีตามขึ้นตอนในการลา้งมือทั้ง 6 ขั้นตอน ซ่ึงนอกจากการท่ีเราใชส้บู่เหลวในการชาํระลา้งมือ

จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียแลว้ ยงัสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเช้ือโรคไปสู่บุคคล

อ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือลูกคา้ก็ตาม อีกทั้งในปัจจุบนัยงัมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรน่า หรือโควิด-19 ท่ีส่งผลใหก้ารรักษาความสะอาดบนฝ่ามือของเรานั้นเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากน้ีสบู่กอ้นยงัมีฤทธ์ิเป็นด่าง (ph 10-11) อาจระคายเคืองผิวมากกว่า แต่สบู่เหลวนั้นมีสารท่ี

เรียกวา่ โซเดียมลอเรธซลัเฟต SLES (Sodium Laureth Sulfate) ไดแ้ก่ N70 ซ่ึงเป็นสารท่ีมีคุณสมบติั

ลดแรงตึงผิวของนํ้ า ทาํให้เกิดฟอง ช่วยให้ส่ิงสกปรก คราบไขมนัหลุดออกไปไดง้่ายขึ้น (โชติมา 

วิไลวลัย,์ 2549 : ออนไลน์ ) อีกทั้งยงัเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์สุขลกัษณะท่ีดีของทั้งองค์กร 

บุคลากรของโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า อีกดว้ย  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อกาํจดัปัจจยัเส่ียงท่ีจะทาํให้เกิดเช้ือแบคทีเรียสะสมผ่านการสัมผสัชาํระลา้งมือ

ร่วมกนัของบุคลากรในหอ้งนํ้า  

1.2.2 เพื่อส่งเสริมสุขอนามยัท่ีดีต่อทั้งองค์กร และบุคลากรของโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์

ประตูนํ้า 

1.2.3 เพื่อศึกษา เรียนรู้การทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

บุคลากรท่ีใช้บริการห้องนํ้ าของโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า (The Berkeley Hotel 

Pratunam) ท่ีไดท้ดลองใชส้บู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม จาํนวน 10 คน โดยผูจ้ดัทาํไดก้าํหนดขอบเขต 

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนทั้งส้ิน 10 คน ดว้ยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบสุ่มตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) จากบุคลากรทั้งหมด 

1.3.2 ขอบเขตด้านสถานท่ี 

ห้องนํ้ าของบุคลากร ชั้ น 10  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนํ้ า (The Berkeley Hotel 

Pratunam) 
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1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้าํเนินการระหว่าง วนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 

วนัท่ี 30  เมษายน พ.ศ. 2563 

1.3.3.1 นิยามปัญหาและรวบรวมขอ้มูลของโครงงาน วนัท่ี 13 มกราคม ถึงวนัท่ี 26 

กุมภาพนัธ์ 2563 

1.3.3.2 ลงมือปฏิบติั วนัท่ี 7 เมษายน 2563 ถึง วนัท่ี 8 เมษายน 2563 

1.3.3.3 จดัทาํเอกสาร วนัท่ี 20 มีนาคม ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

1.3.3.4 ตรวจสอบและแกไ้ข วนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ลดการสะสมของเช้ือแบคทีเรียในสบู่ เน่ืองจากบุคลากรไม่ไดรั้บการสัมผสัผ่านเน้ือ

สบู่ร่วมกนั 

1.4.2 องคก์ร และบุคลากรมีสุขอนามยัท่ีดียิง่ขึ้น 



 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

จากการท่ีได้จัดทําโครงงานเร่ืองสบู่เหลวล้างมือกล่ินส้ม (Orange Liquid Hand Soap) 

เพื่อให้ทางโรงแรมไดส้ามารถนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พนกังานหรือบุคลากรภายในโรงแรม 

คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสารและบทความต่าง ๆ โดยมีการนาํเสนอ

เป็นลาํดบัดงัน้ี 

2.1 สบู่ (soap) 

2.2 การทดสอบค่า pH 

2.3 การทดสอบลกัษณะของสบู่เหลว 

2.4 การลา้งมืออยา่งถูกวิธีเพื่อลดแบคทีเรีย 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสบู่เหลว 
 

2.1 สบู่ (soap) 

ประวัติความเป็นมาของสบู่ (รัชกร วงศว์ราเดชกุล, 2551) 

สบู่กอ้นแรกถือกาํเนิดขึ้นเม่ือ 6 ศตวรรษก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2500 ปีมาแลว้ 

กล่าวกนัว่าพวกฟีนีเชียนไดต้ม้นํ้ ากบัไขมนัแพะและขี้ เถา้เขา้ดว้ยกนั แมฟั้งดูจะไม่ค่อยสะอาดนกั 

แต่สารโพแทสเซียมคาร์บอเนตในขี้ เถ้านั้ นช่วยให้สบู่ดึกดําบรรพ์ซ่ึงมีผิวมันปลาบก้อนน้ีมี

คุณสมบติัใชท้าํความสะอาดได ้

อยา่งไรก็ตาม การผลิตและการใชส้บู่ก็ยงัดาํเนินไปอยา่งไม่สมํ่าเสมอ จนในภายหลงัมี

ขอ้ยืนยนัทางการแพทยว์่า แบคทีเรียเป็นตวัการของโรคภยั เม่ือนั้นฝร่ังจึงยอมหันมาอาบนํ้ าและถู

สบู่กนัถว้นหนา้ แต่ตวัสบู่เองก็ไม่ไดมี้การพฒันาไปจากกอ้นแรกเท่าไร 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1879 นายฮาร์เลย ์พร็อกเตอร์ เจา้ของโรงงานสบู่ และนายเจมส์ แกมเบิล ญาติซ่ึง

เป็นนกัเคมี พบวา่สบู่กุรุสท่ีถูกทิ้งให้ตีผสมอยูใ่นเคร่ืองนานเกินไป เน่ืองมาจากคนงานลืมปิดเคร่ือง

มีคุณสมบติัพิเศษท่ีแตกต่าง กล่าวคือมีนํ้ าหนกัเบาจนสามารถลอยนํ้ าได ้จากเหตุการณ์น้ีทาํให้สบู่

ของนายพร็อกเตอร์ไดรั้บความนิยมจากผูค้นจาํนวนมาก และไดต้ั้งช่ือสบู่ของตนวา่ ไอวอรี สบู่ยีห่อ้

น้ีมีรอยปรุตรงกลางกอ้น สามารถนาํมาหกัแบ่งคร่ึงได ้ 

ชนิดของสบู่ จาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี (นวพร เอ่ียมธีระกุล, 2558) 

1.    สบู่ก้อน (hard soap) เป็นสบู่ท่ีได้มาจากการทาํปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมนักบั

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เน้ือสบู่ท่ีไดเ้ป็นกอ้นมีลกัษณะทึบแสง เม่ือเวลาแห้ง และเยน็มี

โซดาไฟเป็นส่วนประกอบหลกั มีเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมนั ใชส้ําหรับภายนอกเท่านั้น ไม่

ควรใชส้บู่กอ้นสระผม เพราะจะทาํใหเ้ส้นผมและหนงัศีรษะกระดา้ง 
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2.    สบู่ชนิดอ่อน (soft soap) ลกัษณะคลา้ยนํ้ าผึ้งหรือเยลล่ี (jelly) สีเหลืองใสทาํดว้ย

นํ้ามนัมะกอกและโซดา 

3.    สบู่เหลว (liquid soap) มีส่วนผสมของเกลือโพแทสเซียมกบักรดไขมนั และอาจมี

ส่วนผสมของนํ้ามนัมะกอก เมลด็ถัว่ เมลด็ฝ้าย และสมุนไพรอ่ืน ๆ 

4.    สบู่ไขมนั (fat soap) เป็น สบู่ท่ีมีการเติมสารอิมอลเลียนทท่ี์เป็นฟิลม์บาง ซ่ึงเม่ือ

ใชแ้ลว้จะติดอยู่บนผิว ทา้ให้ผิวล่ืน และป้องกนัการสูญเสียความช้ืนจากผิวเหมาะสําหรับคนท่ีมีผิว

แหง้ 

5.    สบู่ใส (transparent soap) หรือสบู่กลีเซอรีน (glycerine soap) เป็นสบู่ท่ีมีเน้ือสบู่

ทาํเป็นกอ้น มีความแขง็พอ ๆ กบัสบู่แขง็ แต่มีลกัษณะใส ผิวมนัเงา การท่ีสบู่มีลกัษณะใส เน่ืองจาก

มีส่วนประกอบของเอทานอล กลีเซอรีน และนํ้ าตาลทราย สบู่น้ีมีความสามารถในการทาํความ

สะอาดเหมือนกบัสบู่แข็ง แต่มีราคาแพงกว่า โดยทัว่ไปนิยมผลิตจากส่วนผสมของนํ้ ามนัมะพร้าว 

นํ้ามนัปาลม์ นํ้ามนัมะกอก ไขมนัววั นํ้ามนัละหุ่ง นํ้ามนัเมลด็ทานตะวนั และยางสน 

6.    ซินเดท (syndet) เป็นสบู่ท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผิวหนงั 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 ชนิดของสบู่ 

ท่ีมา : http://sweetenmellow.blogspot.com 
 

สบู่เหลว (liquid soap) (สภากาชาดไทย, 2559) 

สบู่เหลว (liquid soap) เป็นสารสังเคราะห์ ลดแรงตึงผิว (Surfactant) จะมี 2 แบบ คือ 

ลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic Surfactant) เช่น Sodium Lauryl Ether Sulfate ซ่ึงนิยมใชใ้นสบู่

เหลวและแชมพูเกือบทุกชนิด และชนิดประจุผสม (Amphoteric Herfactant) เช่น สาร Betaine ซ่ึงจะ

ไม่ระคายเยื่อบุผสมอยู่ในสบู่เหลว หรือแชมพูเหลวสําหรับเด็ก สารจะมีฟองนอ้ยกวา่และราคาแพง

กวา่ สบู่เหลวมีความเป็นกรดด่างเกือบจะเท่ากบัผิวหนงั คือประมาณ pH 5-6  

http://sweetenmellow.blogspot.com/2013/08/types-of-soap.html


6 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 สบู่เหลว 

ท่ีมา : https://fn.lnwfile.com  
 

2.1.1 สารท่ีใช้ในสบู่ 

2.1.1.1 หัวเช้ือสบู่เหลว (Texapon N 70) (คมสัน หุตะแพทย,์ 2548) 

Texapon N70 หรือ หัวแชมพู N70 มีช่ือทางเคมีว่า Sodium Lauryl Ether Sulfate

เป็นสารประเภท สารลดแรงตึงผิวประจุลบ มีคุณสมบติัในการทาํความสะอาดไดดี้ทาํใหเ้กิดฟองได้

เร็ว Sodium Lauryl Ether Sulfate(SLES) ถา้เรียกตาม INCI Name คือ Sodium Laureth Sulfate ซ่ึง

เป็นสารคนละตวักบั Sodium Lauryl Sulfate (SLS) โดยสังเกตง่ายๆ ตรงท่ีมี E ซ่ึงหมายถึงผ่านการ 

Ethoxylation โดยนาํสารตั้งตน้ คือ SLS มาทาํปฏิกิริยากบั Ethylene Oxide ภายใตแ้รงดนั และความ

ร้อนสูง + Catalyst ผลท่ีไดค้ือ ได ้Surfactant ท่ีระคายเคืองนอ้ยกว่า SLS จึงเอามาใชเ้ป็นผลิตภณัฑ์

ทาํความสะอาดร่างกายได้ดีกว่า สามารถใช้กบัผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวได้ เช่น แชมพู ครีม

อาบนํ้ า สบู่เหลว นํ้ ายาลา้งจาน เป็นตน้ โดยสารชนิดน้ีจะไม่ละลายเม่ือใชค้วามร้อน และจะเกิดการ

ขน้ขึ้นเม่ือผสมเขา้กบัเกลือแกง (Sodium Chloride)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 หวัเช้ือสบู่เหลว N70 

ท่ีมา : https://cf.shopee.co.th 
  

https://fn.lnwfile.com/
https://cf.shopee.co.th/
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2.1.1.2 สารลดแรงดึงผิว (CAPB) (Myskinrecipes, ม.ป.ป.) 

เป็นสารท่ีไดจ้ากนํ้ ามนัมะพร้าว อยู่ในรูปของเกลือจากกรดไขมนัมกัใช้ผสมกับ

ผลิตภณัฑช์ะลา้งต่าง ๆ เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม หรือโฟมลา้งหนา้ เพราะมีคุณสมบติัในการลด

แรงตึงผิวของนํ้ า สร้างฟองและทาํให้ครีมมีความหนานุ่ม มีความอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการละคาย

เคืองหรือทาํใหผ้ิวแหง้  

2.1.1.3 สารกนัเสีย (Chemplus Trading, ม.ป.ป.) 

เป็นสารท่ีจาํเป็นตอ้งใส่เพื่อป้องกนัไม่ให้แบคทีเรียหรือรา เกิดขึ้นในสบู่ ทั้งน้ีสาร

กนับูดมีหลายชนิดซ่ึง จาํเป็นตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัสูตรท่ีใชแ้ละสําหรับสบู่เหลวนั้นโดยทัว่ไป

จะมีอายปุระมาณ 2-3 ปี 

2.1.1.4 Silk 700 (Chemplus Trading, ม.ป.ป.) 

สารช่วยปรับสภาพผมให้นุ่มสลวย ไม่พนักนั (Conditioning Agent) สารในกลุ่มน้ี

มีหลายจาํพวก เช่น พวก Cationic Polymer ซ่ึงมีหลายชนิดไดแ้ก่ PQ-7, PQ-10 สารพวกน้ีจะทาํให้

ผมไม่พนักนั ขณะสระหรือหลงัสระ และทาํให้ผมหวีง่ายช่วยลดการขาดของเส้นผม สารอีกกลุ่ม

หน่ึง คือ สารจาํพวกซิลิโคน ซ่ึงมีหลากหลายชนิด มีคุณสมบติัท่ีช่วยเคลือบผมใหล่ื้นนุ่ม เป็นเงางาม

นอกจากน้ียงัสามารถใชใ้นการบาํรุงผิว เช่น Moisturizer, โลชัน่มือ, เจลอาบนํ้ า, Liquid SOAP,สบู่, 

ครีมโกนหนวด, Deodorants และอ่ืนๆ  

2.1.1.5 ผงข้น หรือ เกลือ (sodium chloride) (เอสพีเคมีภณัฑ,์2561) 

ในอุตสาหกรรมเคมี เกลือบริสุทธ์ิ มีคุณสมบติัเป็นสารเพิ่มความขน้หนืดให้กับ

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดต่างๆ เช่น แชมพู นํ้ ายาลา้งจาน รวมไปถึงกาว และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ อีก

มากมายท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้กลือบริสุทธ์ิ เพือ่เพิ่มความหนืดขน้ใหก้บัผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

2.1.1.6 หัวมุก (เอสพีเคมีภณัฑ,์2561) 

เป็นสารลดแรงตึงผิว คุณสมบติั เป็นสารทาํใหเ้กิดประกายมุกในสินคา้ เช่น แชมพู

สระผมหรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีตอ้งการใหต้วัสินคา้ปรากฎเป็นเน้ือมุก เป็นตน้ 

2.1.2 สีและกลิน่ของสบู่ 

2.1.2.1 สีจากธรรมชาต ิ(กมลชนก ลิ้มปริสุทธ์ิ, 2562) 

ถึงแมสี้ผสมอาหารจะเป็นสารท่ีสามารถใช้กบัอาหารไดก้็ตาม แต่ถา้นาํไปใช้ใน

ปริมาณท่ีไม่ถูกต้องก็กลับเป็นโทษแก่ร่างกายได้ การหลีกเล่ียงท่ีดีท่ีสุดคือการใช้สีท่ีได้จาก

ธรรมชาติ นอกจากจะปลอกภยัจากสารเคมีต่าง ๆ แลว้ยงัไดป้ระโยชน์และคุณค่าทางอาหาร และ

กล่ินหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทั้งจากพืชผกั ผลไม ้และสัตวอี์กดว้ย  
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-  สีจากแครอท 

เป็นสีท่ีไดจ้ากการนาํแครอทไปป่ันและกรองนํ้ า ไดจ้ากธรรมชาติไม่เป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ เน่ืองมาจากไม่ตอ้งผา่นกระบวนการสังเคราะห์ใด ๆ และเพิ่มสารปรุงแต่งทางเคมีเขา้มา

ในตวัของแครอท 

 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 นํ้าแครอท 

ท่ีมา : http://www.thaiall.com  
 

2.1.2.2 สีสังเคราะห์ (ศูนยข์อ้มลูเครือข่ายอาหารครบวงจร, ม.ป.ป.) 

สีท่ีเป็นสารอินทรีย์ท่ีได้จากการสังเคราะห์ ท่ีใช้เป็นวตัถุเจือปนอาหาร (food 

additive) ในกลุ่ม สีผสมอาหาร (food color) ซ่ึงมีลกัษณะถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดและปลอดภยัต่อ

การบริโภค สีสังเคราะห์มีราคาถูกกว่าสีธรรมชาติ ให้สีสดและสมํ่าเสมอ และให้สีในช่วงท่ีกวา้ง

กว่าสีธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีขายทั้งในรูปแม่สี และสีผสมในรูปผง สารละลาย และสารละลาย

แขวนลอย ซ่ึงสะดวกต่อการเลือกใชก้บัอาหารชนิดต่างๆ ดงันั้น ผูใ้ชจึ้งนิยมใชสี้สังเคราะห์มากกว่า

สีธรรมชาติ ถึงแมว้า่สีธรรมชาติจะปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคมากกวา่ 

เม่ือนาํสีทั้ง 2 ชนิดมาวิเคราะห์ จะเห็นไดว้า่การใชสี้จากธรรมชาติมีความปลอดภยั

กว่า ไม่มีสารเคมีท่ีตกคา้งหรือเป็นโทษต่อร่างการถึงแมสี้ผสมอาหารจะสามารถใชไ้ดก้บัอาหารก็

ตามแต่กจ็ะตอ้งผา่นกระบวนการทางเคมี ฉะนั้นหากเราสามารถหลีกเล่ียงสีจากการสังเคราะห์ไดจ้ะ

ถือเป็นดีท่ีสุด 

2.1.2.3 กลิน่  

2.1.2.3.1 น้ําหอม (พรรณพร กะตะจิตต,์ 2561) 

ส่วนผสมหลกัของนํ้ าหอม คือ นํ้ ามนัหอมระเหย แอลกอฮอล์ และนํ้ า สําหรับ

ส่วนผสมอย่างแอลกอฮอลแ์ละนํ้ ากลัน่ (distilled water) นั้นถูกนาํมาใชเ้ป็นตวัทาํละลายในการเจือ

จางนํ้ ามนัหอม เพื่อให้นํ้ าหอมมีจุดแข็งของกล่ินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแอลกอฮอลท่ี์นิยมใชม้ากท่ีสุดคือ 

Ethyl alcohol (C2H5OH) ในขณะท่ีนํ้ ามันหอม (perfume oil) มีทั้ งนํ้ ามันหอมระเหยท่ีได้มาจาก

ธรรมชาติ (essential oils) และนํ้ามนัหอมท่ีสังเคราะห์ไดจ้ากสารเคมีในหอ้งปฏิบติัการ (synthetic 

http://www.thaiall.com/
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oil) ทั้งน้ีส่วนใหญ่แลว้ นํ้ าหอมท่ีถูกผลิตขึ้นในปัจจุบนั จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสาร

สังเคราะห์มากกว่า เน่ืองดว้ยมีการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตท่ีดีอีกทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีได้

จากธรรมชาติอาจทาํซํ้าไดย้าก  ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองง่ายกวา่ท่ีจะเลียนแบบกล่ินหอมจากธรรมชาติดว้ย

สารท่ีสังเคราะห์ขึ้นมา สารประกอบของกล่ินหอมท่ีพบไดใ้นธรรมชาติเช่น อลัดีไฮน์และคีโตน 

เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ โมเลกุลเหล่าน้ีมีนํ้ าหนักเบาและมี

คุณสมบติัเป็นตวัทาํละลายท่ีดี จึงถูกนํามาใช้เป็นตน้แบบของสารสังเคราะห์ท่ีเป็นส่วนผสมใน

นํ้าหอม เช่น ซินนามาลดีไฮด ์(cinnamaldehyde) ในอบเชย วะนิลีน (vanillin) ท่ีใหก้ล่ินวานิลลา  

เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม สารสังเคราะห์บางตวัท่ีถูกใช้เป็นส่วนผสมในนํ้ าหอมอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายได ้เช่น 

- พารา เบน (Paraben)  เ ป็นสารกัน เ สีย ท่ี นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน

อุตสาหกรรมยาและเคร่ืองสําอาง ทั้งน้ีสารดังกล่าวได้รับการรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสุขและมีปริมาณกาํหนดในการเป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์

ต่างๆ อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาพบว่า สารตวัน้ีรบกวนการผลิตและการ

หลัง่ฮอร์โมนในร่างกายของมนุษย ์

- พาทาเลต (Pthalate) เป็นสารเคมีท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภณัฑ์บาํรุง

ผิวเช่น โลชั่น สบู่ นอกจากน้ียงัเป็นส่วนผสมในนํ้ าหอม โดยสารตวัน้ีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นสุขภาพท่ีเป็นอนัตราย เช่น ความเสียหายต่อตบัและ

ไต ปริมาณอสุจิท่ีลดลง พฒันาการในวยัแรกแยม้ของเด็กสาว รวมทั้งยงัเป็น

สารก่อมะเร็งในมนุษยอี์กดว้ย 

- มสัก์สังเคราะห์ (Synthetic Musks) เป็นสารสังเคราะห์ท่ีนิยมใช้ในนํ้ าหอม 

และเป็นหน่ึงในสารอนัตรายต่อร่างกาย โดยมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทาํลาย

ระบบการทาํงานของเซลลแ์ละฮอร์โมน 

2.1.2.3.2 น้ํามันหอมระเหย (อรชร เอกภาพสากล, ม.ป.ป) 

นํ้ ามนัหอมระเหยเป็นนํ้ ามนัท่ีสกดัมาจากพืชตามธรรมชาติจากพืชหอม ท่ีมีกล่ิน

หอม ซ่ึงสารเหล่าน้ีจะถูกเก็บไวอ้ยูใ่นเฉพาะส่วนอย่าง ต่อมบนผิวใบ บนเปลือก กลีบดอก เกสร ลาํ

ต้น ยางจากเปลือกลําต้น เป็นต้น ซ่ึงภายในต่อมนํ้ ามันเหล่านั้ นจะมีองค์ประกอบทางเคมีท่ี

สลบัซบัซอ้นหลายร้อยชนิด นํ้ามนัท่ีสกดัออกมาไดจ้ะเป็นของเหลว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึมเขา้สู่

ผิวไดเ้ร็ว มีกล่ินหอมธรรมชาติ และมีคุณสมบติัในเชิงบาํบดัโรคได ้ซ่ึงในนํ้ ามนัแต่ละตวันั้นก็จะมี

ผลในการบาํบดัแตกต่างกนัออกไป อยา่งช่วยเร่ืองการตา้นอาการติดเช้ือ ฆ่าและยบัย ั้งแบคทีเรีย ช่วย

ฟ้ืนฟูสภาพผิว ตา้นอกัเสบ กระตุน้ หรือช่วยทาํใหผ้อ่นคลายความตึงเครียดสะสม ทาํใหส้ดช่ืน หรือ

ทาํใหส้งบ และมีสมาธิ เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2.5 นํ้ามนัหอมระเหย 

ท่ีมา : https://lh3.googleusercontent.com/ 
 

ประวัติน้ํามันหอมระเหย 

การเร่ิมใชส้ารสกดัจากพืชหอมและนํ้ามนัหอมระเหยอย่างแพร่หลายในยุโรปและ

ซีกโลกตะวนัออกนั้นมีความเป็นมาประมาณห้าร้อยถึงหน่ึงพนัหา้ร้อยปีก่อนศริสตศกัราช เน่ืองจาก

การคน้พบคุณสมบติัของพืชท่ีให้คุณประโยชน์ รวมไปถึงวิธีสกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพืชแต่

ละชนิดยงัมีสรรพคุณไม่เหมือนกนัอย่าง ลาเวนเดอร์ โรสแมร่ี และออริกาโน่ เพื่อใชใ้นการฆ่าเช้ือ 

และอีกกลุม่หน่ึงท่ีช่วยในการสร้างสมาธิอยา่ง กาํยาน ไมจ้นัทร์  

กระบวนการการกลัน่ 

- การกลัน่โดยไอน้ํา (steam distillation) 

กระบวนการกลัน่โดยไอนํ้ า คือการนาํพืชท่ีตอ้งการกลัน่เป็นนํ้ ามนัหอมระเหยวาง

ไวใ้นหมอ้กลัน่ดา้นล่างท่ีมีนํ้ าตั้งอยู่ภายใน ตม้ให้เดือด และไอนํ้ าท่ีเกิดขึ้นมานั้นจะกระจายขึ้นมา

ด้านบนผ่านพืชท่ีวางเอาไว ้จากนั้ นไอนํ้ าท่ีมีนํ้ ามันหอมระเหยน้ีจะว่ิงผ่านท่อจนไปถึงเคร่ือง

ควบแน่นท่ีมีท่อเยน็ เม่ือนํ้ ามนัหอมระเหยเจอกบัความเยน็ กลัน่ตวัลงมา และตกในภาชนะกกัเก็บ 

และนํ้ามนัหอมระเหยท่ีไดก้็จะแยกชั้นกบันํ้า ซ่ึงส่วนท่ีแยกชั้นอยู่ดา้นบนนั้นคือนํ้ามนัหอมระเหยท่ี

สามารถเอาไปใชป้ระโยชน์ต่อได ้พชืท่ีใชก้ารสกดัส่วนใหญ่นั้นไดแ้ก่ ตะไคร้ ยคูาลิปตสั   กระเพรา 

กานพลู และอบเชย เป็นตน้ 

- การกลัน่โดยการสกดัเย็น (cold press)  

กระบวนการกลัน่โดยการสกดัเยน็ หรือเรียกว่าการบีบคั้นโดยใช้แรงบีบ วิธีน้ีจะ

ใชก้บัพืชกลุ่มท่ีมีนํ้ามนัหอมระเหยมาก และไดน้ํ้ามนัหอมระเหยบริสุทธ์ิท่ีเป็นธรรมชาติมาก เพราะ

ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนใด ๆ ท่ีทาํให้สูญเสียความบริสุทธ์ิของนํ้ ามนัหอมระเหย ซ่ึงวิธีน้ีมกั

ใชก้บัเปลือกผลไมต้ระกูลส้ม เช่น ส้ม มะนาว มะกรูด เป็นตน้ 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/
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- การกลัน่โดยใช้ตัวทําละลาย (solvent extraction) 

เป็นการสกดันํ้ ามนัหอมระเหยจากดอกไมท่ี้ไม่สามารถใชวิ้ธีการกลัน่โดยใชไ้อนํ้ า

ได ้เน่ืองจากองคป์ระกอบทางเคมีในส่วนของพืชอาจจะระเหยตวัเม่ือถูกความร้อน ดงันั้นจึงตอ้งใช้

ตวัทาํละลายมาเขา้ช่วย 

- การกลัน่โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Vacuum Steam Distillation) 

วิธีการน้ีจะเหมือนกบัการกลัน่ดว้ยไอนํ้ า แต่จะกลัน่ภายใตแ้รงดนัสูง เพื่อลดจุด

เดือดของนํ้าลง และนํ้ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ะไม่ถูกทาํลายดว้ยแรงดนัอุณหภูมิท่ีสูงกวา่ 

2.1.2.3.3 กลิน่จากเปลือกส้ม (Easyhome, 2560) 

  การสกดักล่ินจากเปลือกส้มดว้ยวิธีการกลัน่จากไอนํ้ าถือเป็นวิธีท่ีง่าย สะดวก และ

ช่วยประหยดังบประมาณได ้เพราะมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่นํ้ าท่ีไดจ้ากการสกัดจะ

ไม่ไดเ้ป็นนํ้ามนัหอมระเหยแต่จะเป็นนํ้ากลัน่ท่ีมีกล่ินส้ม  
 

2.2 การทดสอบค่า pH  

บริษทัแสงชยัมิเตอร์ (ม.ป.ป.) ไดใ้ห้ขอ้มูลการวดัค่า pH หรือความเป็นกรด-ด่าง หรือค่า

กรด-เบส ว่าเป็นการวดัความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนในสารละลาย เพื่อระบุว่าสารละลายนั้นๆ มี

ความเป็นกรดหรือเป็นด่าง การวดัค่า pH ค่า pH จะมีค่าตั้งแต่ 0 – 14 โดยสารท่ีมีค่า pH นอ้ยกว่า 7 

จะเป็นกรด เช่น นํ้าส้มสายชู, นํ้ามะนาว และสารท่ีมีค่า pH มากกวา่ 7 จะเป็นด่าง เช่น สบู,่ โซดาไฟ 

สาํหรับสารละลายท่ีเป็นกลางจะมีค่า pH เท่ากบั 7 เช่น นํ้ากลัน่ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 ระดบัค่า pH และตวัอยา่งสารละลายท่ีมีค่า pH ต่างกนั 

ท่ีมา : https://www.sangchaimeter.com 
 

การวดัค่า pH นั้นทาํไดห้ลายวิธีแต่จะใหค้วามละเอียดเท่ียงตรงไม่เท่ากนั เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการวดัค่า pH มีดงัน้ี 
 

กระดาษลิตมสั เป็นวิธีท่ีสามารถระบุไดเ้พียงว่าสารละลายนั้นเป็นกรดหรือด่าง 

โดยกระดาษลิตมสัจะมี 2 สีคือ คือแดงและสีนํ้าเงิน วิธีทดสอบคือ นาํกระดาษทั้ง 2 สีไปจุ่มใน

https://www.sangchaimeter.com/
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สารละลายท่ีตอ้งการทดสอบ ถา้ทดสอบแลว้กระดาษสีนํ้ าเงินเปล่ียนเป็นสีแดง สารละลายนั้นคือ

เป็นกรด และถา้สารละลายนั้นเป็นด่าง กระดาษสีแดงจะเปล่ียนเป็นสีนํ้าเงิน 

 

  

 

 

 

รูปท่ี 2.7 กระดาษลิตมสั (ซา้ย), การใชก้ระดาษลิตมสั (ขวา) 

ท่ีมา : https://www.sangchaimeter.com 
 

กระดาษ pH เป็นการวดัค่า pH ท่ีสามารถระบไุดว้า่สารละลายนั้นมีความเป็น กรด-

ด่างมากนอ้ยแค่ไหนซ่ึงให้ความละเอียดมากกว่าการใชก้ระดาษลิตมสั เน่ืองจากจะมีแถบสีเพื่อให้

เทียบว่าตวัอย่างท่ีนาํมาทดสอบนั้นมีความเป็นกรดหรือด่างเท่าไหร่ หรืออีกวิธีท่ีให้ความละเอียด

ใกลเ้คียงกันคือการใช้สารละลาย Universal Indicator ซ่ึงเป็นสารละลายท่ีจะเปล่ียนสีเม่ือค่า pH 

เปล่ียนไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 กระดาษ pH (ซา้ย), สารละลาย Universal Indicator 

ท่ีมา : https://www.sangchaimeter.com 
 

pH Meter คือเคร่ืองมือท่ีให้ความละเอียดและถูกตอ้งแม่นยาํมากกว่า 2 อุปกรณ์ท่ี

ผ่านมา เคร่ือง pH meter มีหลายแบบ เช่น แบบปากกา แบบมือถือ แบบตั้งโต๊ะ หรือแบบติดตั้ง ซ่ึง

การวดัค่า pH โดยใชเ้คร่ือง pH Meter นั้นจะเหมาะกบัการใชใ้นงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
 

https://www.sangchaimeter.com/
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2.3 การทดสอบลกัษณะของสบู่เหลว (พิมพร, 2543) 

2.3.1 การทดสอบสี  

เป็นการตรวจสอบเพื่อดูความซีดจางหรือการเปล่ียนแปลงของสีเม่ือทิ้งไวร้ะยะหน่ึง 

เพราะสีท่ีสวยงามของสบู่เหลวเป็นส่วนหน่ึงท่ีใช้ดึงดูดใจผูซ้ื้อ แต่หากสีเกิดการเปล่ียนแปลง อาจ

ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ  ดงันั้นจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบการเปล่ียนแปลง อาจทาํโดยใชผู้ส้ังเกต

จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 10 คน ให้คะแนนของสีเม่ือผลิตเสร็จ และหลงัเก็บไวร้ะยะหน่ึง เพื่อดูความคง

สภาพของสี  

2.3.2 การทดสอบกลิน่  

เป็นการตรวจสอบเพื่อดูความคงสภาพของกล่ินในขณะเก็บผลิตภณัฑว์่าเปล่ียนแปลง

หรือไม่ กล่ินท่ีได้จากธรรมชาติบางชนิดอาจเปล่ียนแปลงตามฤดูและสภาวะอากาศ ควรมีการ

ตรวจสอบโดยใช้ผูส้ังเกต ดม อย่างน้อย 10 คน แลว้ให้คะแนนเปรียบเทียบหลงัผลิตเสร็จใหม่ๆ 

และเม่ือเก็บไวร้ะยะหน่ึง นอกจากน้ีการประเมินความพอใจในกล่ินยงัตอ้งคาํนึงถึง กล่ินเม่ืออยู่ใน

ขวด กล่ินขณะใช ้และหลงัใช ้ดว้ยวา่มีการเปล่ียนแปลงและน่าพอใจหรือไม ่

2.3.3 ความหนืดสบู่เหลว  

เป็นการวดัค่าความหนืดของสบู่เหลว โดยผลิตภณัฑส์บู่เหลวชนิดเหลวใสส่วนใหญ่

มกัมีความหนืดอยู่ในช่วง 500-1,500 เซนตริพอยส์ หากเหลวเกินไปเม่ือเทออกจากบรรจุภณัฑ ์อาจ

หกเลอะเทอะ ในขณะท่ีถา้มีความหนืดเกินไป เม่ือเทออกจากบรรจุภณัฑจ์ะลาํบาก การตรวจสอบน้ี

จาํเป็นตอ้งใช ้อุปกรณ์วดัค่าความหนืด 

2.3.4 จุดขุ่น และจุดใส  

เป็นการทดสอบคุณภาพของสบู่เหลว ว่าสารละลายในสบู่เหลวมีค่าความคงตัว

เพียงใด โดยในสบูเ่หลวใสบางชนิด หากอุณหภูมิลดลงจะทาํใหเ้กิดจุดขุ่น เพราะการละลายของสาร

ชาํระลา้งลดลง ทาํใหค้วามเช่ือถือในผลิตภณัฑล์ดลง ปกติสบู่เหลวใสควรมีค่าจุดขุ่นตํ่ากว่า 5 องศา

เซลเซียส สําหรับค่าจุดใสเป็นค่าอุณหภูมิท่ีสบู่เหลวมีการละลายเพิ่มขึ้น ค่าน้ีมีความสําคญัต่อสบู่

เหลวชนิดโลชัน่ การเก็บสบู่เหลวชนิดน้ีในท่ีร้อนอาจทาํใหเ้กิด การแยกชั้นเป็นชั้นใส และขุ่น 
 

2.4 การล้างมืออย่างถูกวิธีเพ่ือลดแบคทีเรีย (โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย,์ ม.ป.ป) 

การลา้งมือ (hand hygiene) หมายถึง การขดัถูให้ทัว่มือรวมทั้งช่องลายน้ิวมือ ดว้ยสบู่หรือ

สารเคมีและนํ้า แลว้ลา้งออกใหส้ะอาด โดยแบ่งวิธีการลา้งมือดงัน้ี 

- การลา้งมือทัว่ไป (normal hand washing) หมายถึง การลา้งมือเพื่อขจดัส่ิง

สกปรกต่าง ๆ เหง่ือ ไขมนั ท่ีออกมาตามธรรมชาติ และลดจาํนวนเช้ือโรคท่ีอาศยัอยู่ชัว่คราวบนมือ 

การลา้งมืออย่างถูกวิธีตอ้งลา้งดว้ยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 

วินาที 
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- การลา้งมือดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือ (hygienic hand washing) หมายถึง การลา้งมือ

ดว้ยสบู่เหลวผสมนํ้ายาฆ่าเช้ือ เช่น Chlorhexidine 4% ใชเ้วลาในการฟอกมือนาน 20-30 วินาที 

- การลา้งมือก่อนทาํหัตถการ (surgical hand washing) คือ การลา้งมือก่อน

ทาํหัตการในห้องผ่าตดัหรือห้องคลอดเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ โดยการฟอกมือดว้ยสบู่ผสมนํ้ ายาฆ่า

เช้ือ เช่น Chlorhexidine 4% ตั้งแต่มือ แขน ถึงขอ้ศอกใหท้ัว่เป็นเวลา 2-5 นาที 

- การลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จล (alcohol gel) หมายถึง การลา้งมือในกรณี

รีบด่วน ไม่สะดวกในการลา้งมือดว้ยนํ้ าและมือไม่ปนเป้ือนส่ิงสกปรก หรือสารคดัหลัง่จากผูป่้วย 

ให้ทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จล การลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใช้

เวลาประมาณ 15-25 วินาที 

2.4.1 เหตุผลท่ีคนเราควรล้างมือ  

- มือท่ีเปียกช้ืนสามารถแพร่กระจายแบคทีเรียไดม้ากกวา่มือท่ีแหง้ถึง 1,000 เท่า 

- 85% ของจุลินทรีย ์ถูกส่งผา่นมือท่ีเปียกช้ืน 

- บนมือของเราสามารถมีแบคทีเรียเกาะอยูไ่ดถึ้ง 3,000 ชนิด 

- เลบ็มือเป็นส่วนท่ียากท่ีสุดในการทาํความสะอาดเพื่อทาํการกาํจดัเช้ือจุลินทรีย ์

- แบคทีเรียสามารถอยูใ่นมือได ้3 ชัว่โมง และแบคทีเรียตวัเดียวสามารถแบ่งตวั

ไดถึ้ง 4,000,000 ตวัใน 8 ชัว่โมง 

- การล้างมือด้วยนํ้ าและสบู่เป็นส่ิงสําคัญท่ีสุดในการป้องกันโรคในระบบ

ทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ 

- งานวิจยัในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผูห้ญิงลา้งมือดว้ยสบู่บ่อยและใชเ้วลานานกว่า

ผูช้าย  

- โต๊ะทาํงานโดยเฉล่ียมีแบคทีเรียมากกวา่ท่ีนัง่สุขา 400 เท่า 

- พบแบคทีเรียท่ีอาศยัอยูใ่นธนบตัรโดยเฉล่ียมากถึง 26,000 ตวัต่อฉบบั 

- บนสมาร์ทโฟนสามารถพบแบคทีเรียไดม้ากกวา่ 30,000 ตวั  

- แป้นพิมพค์อมพิวเตอร์สามารถพบแบคทีเรียไดม้ากกวา่ท่ีนัง่ในหอ้งนํ้า 

- 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 ช้ื อ แ บ ค ที เ รี ย ไ ด้ ถึ ง                                             

10% ของบตัรเครดิต, 14% ของธนบตัร, 26% บนมือเรา 

- มีเพียง 19% ของประชากรทัว่โลกท่ีลา้งมือกบัสบู่หลงัเขา้หอ้งนํ้า  

- การลา้งมือดว้ยนํ้ าและสบู่สามารถลดจาํนวนการเสียชีวิตจากโรคทอ้งร่วงได้

ถึง 50%  

- การลา้งมือท่ีถูกวิธีมีประสิทธิภาพเท่ากบัการฉีดวคัซีน  
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2.4.2 ข้ันตอนการล้างมือ 6 ข้ันตอนท่ีถูกต้อง เพื่อขจดัส่ิงสกปรกต่าง ๆ และลดจาํนวนเช้ือ

โรคท่ีอาศยัอยูช่ัว่คราวบนมือเรา ควรลา้งมือตามขั้นตอนดงัน้ี  

- ฟอกฝ่ามือและง่ามน้ิวมือดา้นหนา้ 

- ฟอกหลงัมือและง่ามน้ิวมือดา้นหลงั 

- ฟอกน้ิวและขอ้น้ิวมือดา้นหลงั 

- ฟอกน้ิวหวัแม่มือ ทั้ง 2 ขา้ง 

- ฟอกปลายน้ิวมือ ทั้ง 2 ขา้ง 

- ฟอกปลายน้ิวมือ ทั้ง 2 ขา้ง 

2.4.3 ล้างมือให้ถูกวิธีป้องกนัการติดเช้ือ 

- การลา้งมือสามารถฆ่าทั้งเช้ือโรคและเช้ือแบคทีเรีย 

- ช่วยป้องกนัโรคเขา้สู่ช่องปาก ตา จมูก และป้องกนัการแพร่เช้ือไปยงัผูอ่ื้น  

- การลา้งมือเป็นการป้องกนัโรคเบ้ืองตน้ท่ีไดผ้ลดี 

- ควรลา้งมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะทุกคร้ัง หลงัเขา้ห้องนํ้า และก่อนรับประทาน

อาหาร 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกีย่วกบัสบู่เหลว 

มนัธนา ศรีสวสัด์ิ (2550) ศึกษาการพฒันาสบู่เหลวลา้งมือผสมนํ้ ามนัหอมระเหยและการ

ทดสอบในอาสาสมคัรในปี 2550 จากการทดลองหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของสบู่เหลว พบว่า

สามารถผลิตสบู่ เหลวท่ีมีสูตรเหมาะสมมีค่า pH 6.52 และมีความคงตัวจากการทดสอบกับ

อาสาสมคัรเพศหญิงจาํนวน 33 คน พบวา่สบูเ่หลวลา้งมือผสมนํ้ามนัหอมระเหยท่ีพฒันาขึ้นสามารถ

ลดเช้ือแบคทีเรียไดแ้ละทาํใหล้า้งมือแลว้รู้สึกสะอาด 

สุมนต์ทิพย์ ศรีคณะ (2549) ศึกษาการพัฒนาตํารับสบู่เหลวจากสมุนไพรไทยในการ         

ตา้นเช้ือแบคทีเรียท่ีผิวหนังโดยใช้สารสกดัสมุนไพรได้แก่ นํ้ ามนัหอมระเหยมะกรูด นํ้ ามนัหอม

ระเหยตะไคร้ นํ้ ามนัหอมระเหยเปลือกส้ม สารสกดัเปลือกมงัคุด สารสกดัทองพนัชัง่ และนํ้ าคั้นผล

ม ะ ก รูดโดย ศึ ก ษ า ก า รยับ ยั้ ง แบ ค ที เ รีย  5 ส า ย พัน ธุ์ คื อ  Bacillus Subtilis, Escherichia Coli, 

Pseudomonas Aeruginosa, StaphylocCocus Aureus แ ล ะ  Staphylococus Epidermidis จ า ก ก า ร

ทดลอง พบว่าสารสกัดสมุนไพรเดียวไม่มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียแต่เม่ือนําสารสกัด

สมุนไพรมาผสมกนัสามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียได ้ดงันั้นจึงผสมสบู่เหลว และพบว่าสบู่เหลวสูตร

สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของนํ้ ามนัหอมระเหย มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย

ไดดี้กวา่สบู่เหลวสมุนไพรท่ีมีสารสกดันํ้าเป็นส่วนผสม 



บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ  

ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam 

สถานท่ีตั้ง : 559 ถนนราชปรารภ แขวง มกักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

เบอร์โทรศัพท์ : 02 309 9999 

E-mail: info@berkeleyhotel.co.th 

Website: https://www.berkeleypratunam.com/ 

แผนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีโรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam 

ท่ีมา : https://www.berkeleypratunam.com/ 

https://www.berkeleypratunam.com/
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3.2 ประวัติความเป็นมา 

โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 2556 โดย คุณวรวิทย ์

วีรบวรพงศ ์มหาเศรษฐีอนัดบัท่ี 47 ของประเทศไทย เจา้ของเดียวกบั สยามแก๊ส และศูนยก์ารคา้ส่ง

รายใหญ่ โบ๊เบ๊ทาวเวอร์  ต่อมาไดส่้งต่อให้กบัลูกสาวคนเล็ก คุณพชัราวดี วีรบวรพงศ ์วยั 26 ปีเป็น

ผูดู้แลต่อ  

The Berkeley Hotel Pratunam เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ จาํนวน 2 อาคาร ตวัโรงแรมตกแต่ง

อย่างหรูหรา ตกแต่งดว้ย หินอ่อน หินแกรนิต โคมไฟระยา้ ใชช่้างฝีมือทาํงานปู การประดบัต่าง ๆ 

สวยงาม บริเวณ Lobby หอ้งอาหาร หอ้งจดัเล้ียง โถงบนัได มีความโปร่ง กวา้งขวาง อลงัการ รองรับ

ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นจาํนวนมาก สามารถตอบโจทยท์ุกคนไดเ้ป็นอย่างดี เพราะ โรงแรมอยู่ใกลแ้หล่ง 

ช็อปป้ิงท่ีหลากหลาย การคมนาคมสะดวก เพราะอยู่ใจกลางเมือง ติดถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ใกล้

รถไฟฟ้า BTS , Airport Rail Link, ท่าเรือประตูนํ้ า สามารถเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพสะดวก    

ตวัโรงแรมมีอาคารจอดรถของตวัเอง ท่ีจอดรถกวา้งขวาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam 

ท่ีมา : https://www.berkeleypratunam.com/ 
 

3.3 ลกัษณะประกอบการ ผลติภัณฑ์การใช้บริการหลกัขององค์กร 

 The Berkeley Hotel Pratunam ประกอบดว้ย 2 ตึก ไดแ้ก่ Main Tower และ North Tower มี

ทั้งหมด 788 หอ้ง รูปแบบหอ้งพกัมีดงัน้ี 

Main Tower 

 ประเภทหอ้งพกั จาํนวนหอ้ง ขนาด (ตารางเมตร) 

1 Luxury King Room 174 35 

2 Luxury Twin Room  134 

3 Luxury Suite Corner 82 52 
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https://www.berkeleypratunam.com/
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North Tower 

ตารางท่ี 3.1 ลกัษณะประกอบการ ผลิตภณัฑก์ารใชบ้ริการหลกัขององคก์ร 

ท่ีมา : https://www.berkeleypratunam.com/ 
 

3.4 ส่ิงอาํนวยความสะดวกในโรงแรม 

3.4.1 สระวา่ยนํ้าและดาดฟ้าท่ีเปิดโล่งมองเห็นวิวตึกสูง พร้อมบาร์ท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงกนั    

3.4.2 สปาท่ีให้บริการครบวงจร พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นนวด

แผนไทย นวดฝ่าเทา้ นวดนํ้ามนั ทรีทเมนท ์

3.4.3 ฟิตเนส บรรยากาศดี ๆ ริมสระว่ายนํ้ า พร้อมอุปกรณ์ออกกําลังมาตรฐานและ

หลากหลาย 

3.4.4 บริการรถรับส่งจากโรงแรมไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 สระวา่ยนํ้า 

ท่ีมา : https://www.berkeleypratunam.com/ 

 

 ประเภทหอ้งพกั จาํนวนหอ้ง ขนาด (ตารางเมตร) 

1 Premier King Room 109 32 

2 Premier Twin Room 234 

3 Premier Family Room 55 50 
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รูปท่ี 3.4 Fitness 

ท่ีมา : https://www.berkeleypratunam.com/ 

 
รูปท่ี 3.5 The Let’s Relax Spa 

ท่ีมา : https://www.berkeleypratunam.com/ 

3.5 ประเภทห้องอาหาร 

ห้องอาหารข อง โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam เ ปิดให้บ ริกา รห้อง อา หา ร

หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน ญ่ีปุ่ น และนานาชาติ เพื่อสนองความตอ้งการของแขก

และผูท่ี้มาใชบ้ริการไดห้ลากหลาย และเพื่อให้ประสบการณ์ดีๆ จากรสชาติอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

ดงัน้ี 

3.5.1 The Berkeley Dining Room Seafood Buffet 

บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล  อาทิเช่น ปูยกัษ ์กุง้ กั้ง หอยนางรม หอยแมลงภู่  

https://www.berkeleypratunam.com/
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เปิดใหบ้ริการวนั ศุกร์ – เสาร์ เวลา 18.00 - 22.00 น. 

ท่ีตั้ง ตึก Main Tower  ชั้น 10 

3.5.2. The Berkeley Dining Room Main Dining Room 

เมนูทั้งอาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารยุโรป นานาชาติ ผลไมเ้ขตร้อน ขนมปังอบ

ร้อน หรือจะเป็นอาหารตามสั่งกบัเมนูสุดพิเศษหลากหลายสไตล ์ 

เปิดใหบ้ริการ 06:00  – 22.00 น. 

บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ 06:00  - 10:00 น.   บุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั 11:30  - 14.30 น. 

อาหารเยน็ 18:00  - 22.00 น. 

ท่ีตั้ง ตึก Main Tower  ชั้น 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 หอ้งอาหาร The Berkeley Dining Room 

ท่ีมา : https://www.berkeleypratunam.com/ 
 

3.5.3 The Mulberry – Chinese Cuisine 

ให้บริการอาหารจีนเลิศรส ทั้งแบบ A La Carth หรือจะเป็นบุฟเฟ่ตต่ิ์มซาํ   มีครัวเปิด

โล่งให้สามารถรับชมขั้นตอนการปรุงอาหาร ภายในตกแต่งอย่างหรูหราในสไตลโ์มเดิร์น แต่ยงัคง

กล่ินอายความเป็นห้องอาหารจีนได้อย่างครบถว้น  มีห้อง VIP ไวค้อยให้บริการสําหรับท่านท่ี

ตอ้งการความเป็นส่วนตวั เหมาะกับการมาเป็นหมู่คณะหรือครอบครัว เปิดให้บริการ: 11.30  - 

22.00 น. ท่ี Main Tower ชั้น 10

https://www.berkeleypratunam.com/
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รูปท่ี 3.7 หอ้งอาหาร The Mulberry 

ท่ีมา : https://www.berkeleypratunam.com/ 
 

3.5.4 Na Ha Na Japanese Sushi Bar 

บุฟเฟ่ต ์ซูชิบาร์เสิร์ฟไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็น ซูชิ ซาชิมิ ราเม็ง อุดง้ ขนมหวานญ่ีปุ่ น และ

อีกมากมาย เปิดใหบ้ริการ 11.30 น - 22.00 น.ท่ีชั้น 10 

3.5.5 The Berkeley Lounge & The Oak Bar 

ตกแต่งสไตส์โมเดิร์น ลุคโฉบเฉ่ียวทาํใหรู้้สึกต่ืนเตน้และสดช่ืนอยูต่ลอด ตวับาร์มาใน        

ธีมของกีฬา พร้อมจอทีวีโดยรอบ บริการเคร่ืองด่ืม ไม่ว่าจะเป็นเบียร์สด เบียร์หลากยี่ห้อจาก

ต่างประเทศ ไวน์รสกลมกล่อม หรือค็อกเทลตามสั่ง พิเศษสุดในช่วงเยน็จะมีการแสดงดนตรีสด 

เปิดใหบ้ริการ 07.00  – 24.00 น.ท่ี ชั้น 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 The Oak Bar 

ท่ีมา : https://www.berkeleypratunam.com/ 
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3.5.6 Lobby Lounge 

ให้บริการชา กาแฟ นํ้ าอดัลม ค็อกเทล เคร่ืองด่ืมเลิศรสมากมาย เปิดบริการ 07.00–

23.00 น. ท่ีชั้น G 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 Lobby Lounge 

ท่ีมา : https://www.berkeleypratunam.com/ 
 

3.6 รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานขององค์กร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 รูปแบบการจดัองคก์รและบริหารงานขององคก์ร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ, 2563 

General Manager

Assitant General 

Manager

Excutive Assitant 

Manager

Front Office Manager 

Deputy Front Office 

 
Assistant Front Office 

 
Front Officer 

Reservation Manager 

Assistant Reservation 

 
Supervisor Reservation 

Reservation Officer 

Trainee 
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3.7 ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ, 2563 
 

ช่ือ-สกุล : นางสาว นนัทิชา เอ่ียมนาค    

แผนก : การดาํเนินงานส่วนหนา้ (Front Office) 

ตําแหน่งงาน :  นกัศึกษาฝึกงานแผนกการดาํเนินงานส่วนหนา้ (Front Office) 

ระยะเวลา : ตั้งแต่วนัท่ี13 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 เม่ือนักศึกษามาถึง มีหน้าท่ีเช็คของใช้ท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ ซองคียก์าร์ด กระดาษในเคร่ืองถ่าย

เอกสาร ทาํการลา้งขอ้มูลในคียก์าร์ด แยกกระดาษรีไซเคิล คอยช่วยเหลือพี่ในแผนกเม่ือแขกมาเช็ค

เอา้ท ์และงานทัว่ไป ไดแ้ก่ 

- ตอ้นรับแขก อาํนวยความสะดวกแก่แขก  

- กรอกขอ้มูลแขกเขา้ระบบ 

- ส่งแขกขึ้นหอ้งพกั 

- เขียนใบ Move Room 

- ทาํงานอ่ืน ๆท่ีไดรั้บมอบหมายจากพี่ในแผนก
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รูปท่ี 3.12 นักศึกษาขณะปฏิบัติงาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ, 2563 
 

ช่ือ-สกุล : นางสาว นทัธ์หทยั ศกัด์ิเกษตรกูล 

แผนก : สาํรองหอ้งพกั (Reservation) 

ตําแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงานแผนกสาํรองหอ้งพกั (Reservation Officer)  

ระยะเวลา : ตั้งแต่วนัท่ี13 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- จดัพิมพใ์บการจองหอ้งพกัของแขก 

- กรอกขอ้มูลในใบการจองหอ้งพกัของแขกเขา้ระบบ 

- ตรวจเช็ควา่แขกท่านใดยกเลิกการจองหอ้งพกั และทาํการคดัแยกออกใหพ้ี่ในแผนก 

- แยกใบการจองหอ้งพกัตามวนัท่ีเช็คอิน  

- ทาํงานอ่ืน ๆท่ีไดรั้บมอบหมายจากพี่ในแผนก 
 

3.8 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา  

ช่ือ-สกุล : คุณ ชนิสรา อุปลา  

ตําแหน่ง : พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ (Guest Service Agent) 

ช่ือ-สกุล : คุณ อุทยักาญจน์ แกว้วนันา   

ตําแหน่ง : ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกสาํรองหอ้งพกั (Asst.Reservation Mgr.) 
 

3.9 ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

3.9.1 นิยามปัญหาท่ีทาํเป็นโครงงานสหกิจ 

3.9.2 สังเกตปัญหาในสถานท่ีทาํงาน
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3.9.3 รวบรวมขอ้มูลท่ีจะทาํ 

-ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

-ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.9.4 ออกแบบและวางแผนงาน 

3.9.5 ดาํเนินการจดัทาํสบูเ่หลวลา้งมือ 

3.9.6 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.9.7 วิเคราะห์ขอ้มูล 

3.9.8 สรุปและจดัทาํรายงาน 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน มกราคม 

2563 

กุมภาพนัธ ์

2563 

มีนาคม 

2563 

เมษายน  

2563 

1.นิยามปัญหาท่ีจะทาํ x    

2.หาปัญหาในสถานทีทาํงาน  x   

3.รวบรวมขอ้มูลท่ีจะทาํ 

-ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ี

ปรึกษา 

-ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

x 

  

4.ออกแบบและวางแผนงาน  x x  

5.ดาํเนินการจดัทาํสบู่เหลวลา้งมือ   x x 

6.เก็บรวบรวมขอ้มูล   x x 

7.วิเคราะห์ขอ้มูล    x 

8.สรุปและจดัทาํรายงาน   x x 

ตารางท่ี 3.2 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ, 2563 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
 

   คณะผูจ้ ัดทาํจะกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน สบู่เหลวล้างมือกล่ินส้ม โดยแบ่งส่วน

ขั้นตอนเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 เตรียมส่วนผสม และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม 

4.2 ขั้นตอนการทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม 

       4.3 ทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของสบู่เหลว  

4.4 คาํนวณตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม 

4.5 การประเมินผล 
 

4.1 เตรียมส่วนผสม และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําสบู่เหลวล้างมือกลิน่ส้ม 

 เน่ืองจากคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม เพื่อนาํมาใชท้ดแทนสบู่กอ้น จึง

ได้มีการศึกษาถึงขั้นตอน และประโยชน์ของสบู่เหลวลา้งมือและส้ม เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลและ

อุปกรณ์ วตัถดิุบท่ีตอ้งเตรียมก่อนการลงมือทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม โดยมีส่วนผสมทั้งหมดดงัน้ี 

1. วัตถุดิบ 

1.1 หวัเช้ือสารทาํความสะอาด (N70)                                 1  กิโลกรัม 

1.2 ผงขน้                                                                            250         กรัม 

1.3 หวัมุก (สารทาํให้เกิดประกายมุกในเน้ือสบู่)                 50          กรัม 

1.4 สารทาํความสะอาดแบบอ่อนโยน (CAPB)     60           กรัม 

1.5 สารบาํรุงผิว (SILK700)                                                30          กรัม 

1.6 นํ้าแครอท                                                                     1             กิโลกรัม 

1.7 นํ้ากลัน่กล่ินส้ม                                                             300        กรัม 

1.8 สารกนัเสีย                                                                    10           ซีซี 

1.9 นํ้าสะอาด                                                                      700  กรัม 

2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

2.1 กะละมงั 

2.2 ไมก้วน 

2.3 หมอ้ 

        2.4 เตาแก๊ส 

2.5 ถว้ย 

2.6 ถุงมือ  
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2.7 เคร่ืองป่ัน 

2.8 มีด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 N70, ผงขน้, หวัมุก, CAPB, SILK700 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 กระชอนและนํ้าแครอท 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563
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รูปท่ี 4.3 ชามและนํ้ากลัน่กล่ินส้ม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 สารกนัเสีย 

  ท่ีมา : http://www.xn--42c4aqda1d1b3a5bxdg4poa.com
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รูปท่ี 4.5 นํ้าเปล่า 

ท่ีมา : https://www.tops.co.th/th 
 

วิธีการทําสบู่เหลวล้างมือกลิน่ส้ม 

 1. ผสม N70 กบัผงขน้เขา้ดว้ยกนั แลว้กวนใหเ้ป็นสีขาวขน้ 

 2. เติม CAPB และ SILK700 ลงไป กวนใหเ้ขา้กนั 

 3. ค่อยๆเติมนํ้าลงไปทีละนอ้ยจนครบ 700 กรัม และกวนไปเร่ือย ๆ จนทุกอยา่งละลายเขา้

กนั 

 4. ผสมนํ้าแครอท จาํนวน 1 กิโลกรัม เพื่อเพิ่มสีใหก้บัสบู่เหลว 

 5. เติมหวัมุกลงไปกวนใหเ้ขา้กนั แลว้จึงเติมนํ้านํ้ากลัน่กล่ินส้ม จาํนวน 300 กรัม กวนให้

ทุกอยา่งเขา้กนัดี 

 6. ตั้งพกัไวร้อฟองยบุ จึงบรรจุใส่ภาชนะ 

4.1.1 ข้ันตอนการทําน้ํากลัน่กลิน่ส้ม 

 ข้ันตอนท่ี 1   

เตรียมส้ม 1 กิโลกรัม ทาํความสะอาดและนาํมาแกะเปลือกให้เรียบร้อย  (รูปท่ี 4.6) 

และนาํไปวางเรียงในหมอ้ ใส่นํ้าใหท้่วมเปลือกส้ม นาํถว้ยไปวางตรงกลาง (รูปท่ี 4.7)

 

 

 

         

 

https://www.tops.co.th/th
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รูปท่ี 4.6 แกะเปลือกส้ม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 นาํเปลือกส้มใส่หมอ้และนาํชามวางตรงกลาง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
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ข้ันตอนท่ี 2 

ปิดฝาหมอ้โดยหงายขึ้น นาํนํ้ าแข็งใส่บนฝาหมอ้ และตั้งบนเตา ใช้ไฟปานกลาง 30 

นาที (รูปท่ี 4.8) จะไดน้ํ้ากลัน่กล่ินส้มตามท่ีตอ้งการ (รูปท่ี 4.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 นาํหมอ้ตั้งเตา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 จะไดน้ํ้ากลัน่กล่ินส้ม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
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4.1.2 ข้ันตอนการทําน้ําแครอทสําหรับใช้แทนสี 

   ข้ันตอนท่ี 1  

ทาํความสะอาดแครอทให้สะอาดเรียบร้อย (รูปท่ี 4.10) นาํมาปอกเปลือก (รูปท่ี 4.11) 

และหัน่เป็นช้ินเลก็ ๆ (รูปท่ี 4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 4.10 ลา้งแครอทใหส้ะอาด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 4.11 นาํมาปลอกเปลือก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
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รูปท่ี 4.12 หัน่เป็นช้ินเลก็ ๆ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
    

   ข้ันตอนท่ี 2 

แบ่งแครอทและนํ้ าใส่ลงไปในเคร่ืองป่ันทีละนิด เพื่อไม่ให้แน่นจนเกินไป (รูปท่ี 

4.13) ป่ันจนแครอทละเอียด (รูปท่ี 4.14) ค่อยๆทาํทีละนิดจนครบ หลงัจากนั้น นํ้าแครอทท่ีป่ันเสร็จ

แลว้นาํมากรองใหเ้หลือแต่นํ้า (รูปท่ี 4.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 นาํแครอทใส่เคร่ืองป่ันจากนั้นเติมนํ้า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
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รูปท่ี 4.14 ป่ันแครอมจนละเอียด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 นาํมากรองใหเ้หลือแค่นํ้า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
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4.2 ข้ันตอนการทําสบู่เหลวล้างมือกลิน่ส้ม 

   ข้ันตอนท่ี 1 

ผสมหัวเช้ือสารทาํความสะอาด (N70) จาํนวน 1 กิโลกรัม (รูปท่ี 4.16) กับผงข้น

จาํนวน 250 กรัม เขา้ดว้ยกนั (รูปท่ี 4.17)  แลว้กวนจนเป็นสีขาวขน้ (รูปท่ี 4.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 เท N70 ลงในกะละมงั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.17 เทผงขน้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
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รูปท่ี 4.18 กวนจนเป็นสีขาวขน้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
 

ข้ันตอนท่ี 2 

เติมสารทาํความสะอาดแบบอ่อนโยน (CAPB) จาํนวน 60 กรัม (รูปท่ี 4.19) และสาร

บาํรุงผิวใหนุ่้ม ชุ่มช้ืน (SILK700)  จาํนวน 30 กรัมลงไป (รูปท่ี 4.20) ผสมใหเ้ขา้กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.19 เติม CAPB 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563
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รูปท่ี 4.20 เติม SILK700 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
 

ข้ันตอนท่ี 3 

ค่อยๆ เติมนํ้ าลงไปทีละนิด จนครบ 700 กรัม (รูปท่ี 4.21) และกวนไปเร่ือย ๆ จนทุก

อยา่งเขา้กนั หลงัจากนั้นนาํนํ้าแครอทท่ีเตรียมไว ้จาํนวน 1 กิโลกรัม ใส่ลงไปเพื่อเป็นทาํใหส้บู่เหลว

ออกสี (รูปท่ี 4.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.21 เติมนํ้าแลว้กวนไปเร่ือย ๆ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
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รูปท่ี 4.22 ใส่นํ้าแครอท 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
 

ข้ันตอนท่ี 4 

เติมหัวมุก จาํนวน 50 กรัมลงไปกวนให้เขา้กนั (รูปท่ี4.23) แลว้จึงเติมนํ้ ากลัน่กล่ินส้ม 

จาํนวน 300 กรัม ลงไปผสม กวนใหทุ้กอยา่งเขา้กนั (รูปท่ี4.24) ใส่สารกนัเสีย จาํนวน 10 ซีซี ไม่ให้

นํ้าแครอทท่ีใส่ลงไปเกิดการเน่าเสีย (รูปท่ี4.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.23 เติมหวัมุก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563
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รูปท่ี 4.24 เติมนํ้ากลัน่กล่ินส้ม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.25 ใส่สารกนัเสีย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
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ข้ันตอนท่ี 5 

ตั้งพกัไวร้อใหฟ้องยบุ ประมาณ 5-8 ชัว่โมง จึงบรรจุลงภาชนะท่ีเตรียมไว ้(รูปท่ี4.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.26 นาํใส่บรรจุภณัฑ ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
 

4.3 ทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของสบู่เหลว 

4.3.1 การทดสอบความเป็น กรด-ด่าง 

จากการวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม โดยการใชก้ระดาษ pH 

จุ่มลงไป พบว่ากระดาษ pH มีค่าเท่ากบั 6 หมายความว่า สบู่เหลวมีความเป็น กรด-ด่าง เท่าผิวหนงั

ของคนทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.27 ทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
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4.3.2 การทดสอบสี 

  จากการทดสอบโดยการสังเกตผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่เร่ิมจดัทาํ และ บรรจุลงในบรรจุ

ภณัฑ ์คือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 จนถึง วนัท่ีสรุปผลการทดลอง คือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 รวมเป็น

เวลา 4 สัปดาห์ 6 วนั พบวา่ สีของผลิตภณัฑ ์ยงัคงเป็นสีส้มดงัเดิม ยงัไม่มีการซีดจาง และนอกจากน้ี 

ด้วยลกัษณะของบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นขนาดทดลอง 30 มิลลิลิตร มีลักษณะขาวใส จึงทาํให้สีของ

ผลิตภณัฑติ์ดอยู่ท่ีบรรจุภณัฑ ์แต่สําหรับบรรจุภณัฑข์นาด 500 มิลลิลิตร ท่ีเป็นขนาดใชง้านจริง ไม่

พบสีติดท่ีบรรจุภณัฑ ์

 4.3.3 การทดสอบกลิน่ 

จากการทดสอบโดยการดมกล่ิน พบว่า กล่ินขณะอยู่ในบรรจุภณัฑ์มีความชดัเจน

มากกว่า ขณะใชง้าน กล่ินมีความจางลงไปตามสภาพอากาศ เน่ืองจากเป็นกล่ินท่ีไดจ้ากธรรมชาติ 

ทาํใหผู้ท่ี้ไดท้ดลองใชบ้างท่าน ไม่ไดก้ล่ินส้มจากตวัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจน และเม่ือมีการทดสอบ

การดมขณะใชง้าน พบวา่ กล่ินของผลิตภณัฑไ์ม่คงทน เม่ือลา้งนํ้าเปล่าเรียบร้อยแลว้ กล่ินไมติ่ดบน

มือ 

4.3.4 การทดสอบคุณภาพในการใช้ 

  จากการทดสอบ พบว่า ผลิตภณัฑส์บู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม มีประสิทธิภาพในการ

ทาํความสะอาดไดเ้ป็นอย่างดี สามารถขจดัคราบมนั ส่ิงสกปรก และสามารถชาํระลา้งออกไดง้่าย 

อีกทั้งหลงัใชผ้ลิตภณัฑส์บู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม บุคลากรบางท่านสัมผสัถึงความชุ่มช้ืน ส่งผลให้ผิว

มือไม่รู้สึกแหง้ 

4.3.5 การทดสอบการแยกช้ัน และ ความหนืด 

  จากการทดสอบโดยการนาํผลิตภณัฑไ์ปวางไวท่ี้ในท่ีอุณหภูมิสูง แสงแดดสามารถ

ส่องถึง ในช่วงเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 พบว่า หากนาํ 

สบู่เหลวท่ีอยู่ในอุณหภูมิสูง ไปเปรียบเทียบกบัสบู่เหลวท่ีอยู่ในอุณหภูมิปกติ เน้ือสบู่เหลวท่ีวางไว้

ในท่ีอุณหภูมิสูง มีความเหลวมากขึ้น มีความหนืดลดลง  

  แต่หากต้องการให้ผลการทดสอบค่าความหนืด จุดขุ่น จุดใส มีความแม่นยาํ 

ชดัเจนจาํเป็นตอ้งใช้เคร่ืองมือเฉพาะทาง ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีงบประมาณสูง ดงันั้น ผูจ้ดัทาํจึงทดสอบ

โดยการสังเกต ซ่ึงเป็นวิธีเบ้ืองตน้ท่ีสามารถทาํไดเ้ช่นกนั  
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นาํผลิตภณัฑไ์ปวางไวท่ี้ในท่ีอุณหภูมิสูง แสงแดดสามารถส่องถึง หลงัจากผา่นไป 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.28 การทดสอบการแยกชั้นและความหนืด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 

 

 นําผลิตภัณฑ์ไปวางไวท่ี้ในท่ีอุณหภูมิสูง แสงแดดสามารถส่องถึง หลังจากผ่านไป 2 

ชัว่โมง 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.29 การทดสอบการแยกชั้นและความหนืด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ , 2563 
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4.4 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทําสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม 
 

รายการ ปริมาณ (ซ้ือ) ราคา (บาท) ปริมาณ (ใช้) ราคา (บาท) 

ชุดทาํสบู่เหลว 1 ชุด 222 1 ชุด 222 

ส้ม 1 กิโลกรัม 40 1 กิโลกรัม 40 

แครอท 1 กิโลกรัม 30 1 หวั 10 

นํ้าสะอาด 1500 มิลลิลิตร 14 700 มิลลิลิตร 7 

รวม    279 

ตารางท่ี 4.1 ตารางคาํนวณตน้ทุน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ, 2563 
 

ผลการคํานวณต้นทุนการทําสบู่เหลวล้างมือกลิน่ส้ม เท่ากบั 279 บาท 

ปริมาณสบู่เหลวท่ีได้จากการทําในคร้ังนี ้เท่ากบั 4 ลติร 

โดยบรรจุใส่ลงในภาชนะขนาดทดลอง 30 มิลลิลิตร จํานวน 30 ขวด และภาชนะขนาดจริง 500 

มิลลลิติร จํานวน 6 ขวด 
 

4.5 การประเมินผล 

ผลการวิจยัเร่ือง “ สบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม”  ผูจ้ดัทาํไดเ้ก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์กบั

บุคลากรท่ีใชบ้ริการหอ้งนํ้าโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า ( The Berkeley Hotel Pratunam ) ท่ีได้

ทดลองใชส้บู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม จาํนวนทั้งส้ิน 10 คน จากแผนกต่าง ๆ  

ผูจ้ดัทาํขอนาํเสนอผลการวิจยัตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี  

4.5.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 

4.5.2 ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อสบู่เหลวลา้งมือ

กล่ินส้ม        

         4.5 .3 ส่วนท่ี  3 สรุปผลการศึกษาการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีใช้บ ริการห้อง นํ้ า                                              

โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า ในดา้นสุขอนามยัของผลิตภณัฑส์บู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม 
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4.5.1.1   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

การประเมินผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการคาํนวณผล

โดยหาค่า   ร้อยละ เพื่อใหเ้ห็นสัดส่วนของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุแผนกงาน อายงุาน 

โดยสรุปไดต้ามตารางและอธิบาย โดยการคาํนวณหาค่าร้อยละ การใชสู้ตรดงัน้ี 

 

∑ =  (N)
จาํนวนทั้งหมด

× 100 

 

โดยแทนค่า ดงัน้ี       ∑  =  ผลรวมค่าร้อยละ 

                                 (N)  = ผลรวมทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 4.5.1.1  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จําแนกตามเพศ 

 

เพศ ร้อยละ 

ชาย 30 

หญิง 70 

รวม 100 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5.1.1 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง  ซ่ึงมีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชาย จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ตามลาํดบั 
 

ตารางท่ี 4.5.1.2  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จําแนกตามอายุ 

 

อายุ ร้อยละ 

20-24 ปี 

25-29 ปี 

30-34 ปี 

35 ปีขึน้ไป 

10 

30 

30 

300 

รวม 100 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5.1.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสมัภาษณ์มีอาย ุ35 ปีขึ้นไป ซ่ึง

มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อาย ุ30-34 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30  อาย ุ25-29 ปี จาํนวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และ อาย ุ20-24 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.5.1.3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จําแนกตามแผนกงาน 

 

แผนกงาน ร้อยละ 

การดําเนินงานส่วนหน้า 

สํารองห้องพกั 

การตลาด 

50 

40 

10 

รวม 100 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5.1.3 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์แผนกงาน การ

ดาํเนินงานส่วนหนา้ มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 แผนกงาน สํารองห้องพกั จาํนวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 40 และ แผนก การตลาด จาํนวน 1 คน   คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาํดบั 
 

ตารางท่ี 4.5.1.4  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จําแนกตามอายุงาน 

 

อายุงาน ร้อยละ 

7 ปี 

6 ปี 

5 ปี 

2 ปี 

1 ปี 5 เดือน 

10 

20 

20 

40 

10 

รวม 100 

 

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5.1.4 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุงาน 2 

ปี มีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุงาน 6 ปี มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุงาน 5 ปี มี

จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20  อายุงาน 7 ปี มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10  และ อายุงาน 1 ปี 5

เดือน มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาํดบั 

 

4.5.2.1 ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มใน

ห้องน้ําพนักงาน 

การประเมินผลข้อมูลด้านความพึงพอใจในการใช้สบู่เหลวล้างมือกล่ินส้ม โดยมีการ

กาํหนดคาํถามล่วงหนา้ เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 10 คน 
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จากการคาํนวณผลสํารวจความพึงพอใจในการใช้สบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้มของบุคลากร

โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า ไดผ้ลการประเมิน ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.5.2.1  แสดงจํานวนร้อยละความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เกีย่วกบักลิ่น

ของส้มในสบู่เหลว  มีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

 

ความพงึพอใจ ร้อยละ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

40 

40 

10 

10 

รวม 100 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5.2.1  แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ท่ีระดบั มากท่ีสุด มีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  ระดบั มาก มีจาํนวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40  ระดบั ปานกลาง มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10   ระดบั นอ้ย  มีจาํนวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10  ตามลาํดบั  
 

ตารางท่ี 4.5.2.2 แสดงจํานวนร้อยละความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เกีย่วกบั

รูปลกัษณ์ของบรรจุภัณฑ์ มากน้อยเพยีงใด 

 

ความพงึพอใจ ร้อยละ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

20 

70 

10 

รวม 100 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5.2.2  แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์โดยรวมอยู่ท่ีระดบัมาก มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70  

ระดบัมากท่ีสุด  มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20   ระดบัปานกลาง มีจาํนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 

10  ตามลาํดบั  
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ตารางท่ี 4.5.2.3 แสดงจํานวนร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับเน้ือ

ของผลติภัณฑ์ (มีความน่าใช้)  มากน้อยเพยีงใด 

 

ความพงึพอใจ ร้อยละ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

30 

60 

10 

รวม 100 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5.2.3  แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือของผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ท่ีระดบัมาก มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60  ระดบั 

มากท่ีสุด มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30   ระดบัp]ปานกลาง มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ตามลาํดบั  
 

ตารางท่ี 4.5.2.4  แสดงจํานวนร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  เกี่ยวกับ

ผลติภัณฑ์ชําระออกได้ง่าย มากน้อยเพยีงใด 

 

ความพงึพอใจ ร้อยละ 

มากท่ีสุด 

มาก 

30 

70 

รวม 100 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5.2.4  แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีชาํระออกไดง้่ายโดยรวมอยู่ท่ีระดบั มาก มีจาํนวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70  ระดบั มากท่ีสุด มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ตามลาํดบั  
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ตารางท่ี 4.5.2.5  แสดงจํานวนร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  เกี่ยวกับ

ผลติภัณฑ์ทําให้ผิวชุ่มช้ืน มากน้อยเพยีงใด 

 

ความพงึพอใจ ร้อยละ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

10 

60 

30 

รวม 100 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5.2.5  แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์าํให้ผิวชุ่มช้ืนโดยรวมอยู่ท่ีระดบั มาก มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

ระดบัปานกลาง   มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30   ระดบั มากท่ีสุด มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

10  ตามลาํดบั 
 

4.5.3.1 ส่วนท่ี 3   สรุปผลการศึกษา การสัมภาษณ์บุคลากรท่ีใช้บริการห้องน้ําโรงแรม                                   

เดอะเบอร์เคลย์ี ประตูน้ํา ในด้านสุขอนามัยของผลติภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม 
  

4.5.3.1 ท่านคิดว่าสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มสามารถช่วยลดโอกาสการสะสมของแบคทีเรีย 

และ การติดต่อของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ได้มากน้อยเพยีงใด  

จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่  เห็นดว้ยว่าสบู่เหลวนั้นคือความตอ้งการของบุคลากรท่ี

ตอ้งการใชม้ากกวา่สบูก่อ้น สามารถช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียไดเ้ป็นอยา่งมาก เม่ือถา้ไดมี้การ

ใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพราะ การใชส้บู่เหลวไม่มีโอกาสในการสัมผสัของเน้ือสบู่ร่วมกนั แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น

จากการศึกษา ก็ยงัพบอีกว่า ถึงแมก้ารลา้งมือไม่ว่าจะใชเ้ป็นสบู่เหลวหรือสบู่กอ้น  ก็ตอ้งมีการใช้

แอลกอฮอลล์า้งมือเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัตวัเองอีกคร้ังหน่ึง  
 

4.5.3.2 โครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม จะช่วยส่งเสริมสุขลักษณะท่ีดีต่อองค์กรและ

สุขอนามัยของบุคลากรได้มากน้อยเพยีงใด 

จากผลการศึกษา พบว่า ทุกวนัน้ีลูกคา้เขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากมาย และมกักงัวลถึงมาตรฐาน

สุขอนามยัและผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพของตนเอง อีกทั้งมีรีวิวและการให้คะแนนบนเว็บไซต์

สถานประกอบการมากขึ้น ทาํใหม้าตรฐานดา้นสุขอนามยัส่งผลต่ออุตสาหกรรมการใหบ้ริการอยา่ง 

มีนัยสําคญั  ซ่ึงการบริการสุขอนามยัท่ีดีก่อนส่งถึงลูกคา้ บุคลากรภายในองค์กรควรมีสุขอนามยั

ก่อนดว้ยเช่นกนั แต่กลบักนัจะกลายเป็นเร่ืองใหญ่ทนัทีถา้องคก์รรวมถึงบุคลากละเลยเร่ือง
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สุขอนามยัในเร่ืองเล็กนอ้ย ซ่ึงนั้นอาจจะทาํให้รวมไปถึงภาพลกัษณ์องคก์รดว้ยเช่นกนั สุขอนามยัท่ี

ดีเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสร้างความพึงพอใจ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีมากต่อองคก์ร บุคลากร รวมถึงลูกคา้ท่ีเขา้

รับบริการ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์ของ คุณอุทยักาญจน์ แกว้วนันา แผนกงาน 

สํารองห้องพกั สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 กล่าวว่า “ มันเป็นเร่ืองเล็กน้อยท่ีไม่ควร

มองข้าม ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดีมากทีเดียวค่ะ เพราะการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกคร้ังถือเป็นสุขลักษณะ

ขั้นพืน้ฐานของความสะอาด..ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพนักงานเองกดี็ หากจุดบริการมีสบู่ให้ใช้ย่อม

ส่งภาพลักษณะท่ีดีต่อองค์กร โดยถูกมองว่าใส่ใจในเร่ืองของสุขอนามัยเป็นสาํคัญ ”  
 

4.5.3.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มมากน้อยเพียงใด 

จากผลการศึกษา พบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่อยากให้มีเกิดขึ้นจริง ต่อการใช้สบู่เหลวใน

ห้องนํ้ า เพราะ เป็นสุขอนามัยจากจุดเล็ก ๆ ขององค์กร  ซ่ึงผูวิ้จัยถือว่ามีทิศทางความพึงใจต่อ

โครงงานสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้มเป็นไปในทางท่ีดีมาก บุคลากรผูต้อบแบบสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความ

สนใจ และคาํแนะนาํโครงงานสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม   
 

4.5.3.4  ท่านคิดว่าสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มนี้ สามารถใช้ทดแทนสบู่ก้อนท่ีใช้ในห้องน้ํา

บุคลากร ได้หรือไม่ 

จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไดมี้การตอบสัมภาษณ์ถึงสบู่เหลวลา้งมือกล่ิน

ส้มว่าสามารถทดแทนกนัได ้เพราะดว้ยเหตุผลท่ีมีการใชง้านท่ีความสะดวกกว่า ลา้งออกไดง้่าย ไม่

มีความเลอะเทอะ อีกทั้งเห็นดว้ยกบัการท่ีใชส้บู่เหลว เช้ือโรคไม่สามารถปนเป้ือนในสบู่เหลวได ้

แต่ถึงอย่างไรจากการสัมภาษณ์ไดพ้บว่า สบู่เหลวท่ีหลายคนเห็นดว้ยนั้นอาจจะตอ้งให้ระวงัเร่ือง

ตน้ทุนของสบู่เหลว 
 

4.5.3.5  ท่านคิดว่าการใช้สบู่เหลวดีกว่าการใช้สบู่ก้อนหรือไม่อย่างไร 

จากผลการศึกษา พบว่า  บุคลากรจาํนวนมากให้สบู่เหลวนั้นมีผลการตอบรับท่ีดีกว่ามาก

ต่อสบู่กอ้น เน่ืองจาก สบู่เหลว ใชไ้ดส้ะดวกสบาย ไม่เลอะเทอะ ท่ีสาํคญัคือสบู่เหลวไม่ตอ้งใชง้าน

ร่วมกับผูอ่ื้นหลาย ๆ คน ลดความเส่ียงของเช้ือสะสมแบคทีเรีย ซ่ึงนั้ นทําให้ผูวิ้จัยเล็งเห็นว่า 

บุคลากรท่ีใชบ้ริการห้องนํ้ าโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า มีความใส่ใจในเร่ืองของสุขอนามยั

เป็นอยา่งมาก แต่ดว้ยความท่ีสบู่เหลวอาจมีราคาทุนท่ีสูง ทาํใหบุ้คลากรทั้งหมดจึงจาํเป็นตอ้งใชส้บู่

กอ้น แต่ถา้สามารถใหเ้ลือกการชาํระลา้งมือดว้ยสบู่กอ้น และ สบู่เหลว บุคลากรท่ีใชบ้ริการหอ้งนํ้า

โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า ก็จะเลือกใชส้บู่เหลวในการชาํระลา้งมือมากกว่าการใชส้บู่ก้อน

อยา่งเช่นเดิม 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีคณะผูจ้ ัดทาํได้ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 

ประตูนํ้ า (The Berkeley Hotel Pratunam) ในแผนกการดาํเนินงานส่วนหน้าของโรงแรม (Front 

Office) และแผนกสํารองห้องพกั (Reservation) ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วนัท่ี 30  

เมษายน พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ ทาํใหค้ณะผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานและ

ทราบถึงปัญหาดา้นสุขอนามยัภายในห้องนํ้ าของบุคลากร อนัไดแ้ก่ สบู่ท่ีใชช้าํระลา้งมือจากเดิมท่ี

ใช้เป็นสบู่กอ้น ซ่ึงโอกาสท่ีแบคทีเรียจะสะสมในสบู่มีค่อนขา้งสูง ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํสบู่

เหลวล้างมือกล่ินส้มขึ้ นมา เพื่อใช้สําหรับชําระล้างมือให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้ น  โดยมี

วตัถุประสงค ์เพื่อกาํจดัปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดการสะสมของเช้ือแบคทีเรียในสบู่ท่ีบุคลากรไดใ้ช้ร่วมกนั 

อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริม และ เสนอแนะแนวทางท่ีถูกสุขอนามยัท่ีดีต่อทั้งองค์กร บุคลากร และ

ผูใ้ชบ้ริการโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า 

5.1.1 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ “สบู่เหลวล้างมือกลิน่ส้ม” 

 จากการประเมินผลข้อมูลด้านความพึงพอใจ โดยการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีใช้

บริการห้องนํ้ าโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า ในดา้นสุขอนามยัของผลิตภณัฑส์บู่เหลวลา้งมือ

กล่ินสม้ พบวา่  บุคลากรมีความพึงพอใจและเห็นดว้ยเป็นอย่างมาก ท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ห็นปัญหาจาก

เร่ืองสุขอนามยัส่วนเล็ก ๆ อย่างการใชส้บู่กอ้นร่วมกนัในห้องนํ้ าบุคลากรของโรงแรม เพราะ การ

ใชส่ิ้งของร่วมกนัในสถานท่ีสาธารณะในบางคร้ังจึงไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ เน่ืองจาก บุคลากรท่ีใช้

มีจาํนวนมาก  ส่ิงสกปรกท่ีเกิดสะสมในสบู่กอ้นจึงเป็นส่ิงท่ีกงัวลของบุคลากรหลาย ๆ ท่าน  

    ดงันั้น คณะผูจ้ดัทาํไดค้ิดคน้เสนอผลิตภณัฑ์สบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้มออกมาเป็น

รูปธรรม ซ่ึงบุคลากรไดน้าํผลิตภณัฑส์บู่เหลวลา้งมือกล่ินส้มมาใชง้านจริง จึงทาํให้การสัมภาษณ์

สรุปผลภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก  (สรุปผลบทท่ี 4 ส่วนท่ี 3 4.5.3.1)  บุคลากร

มีความมัน่ใจในดา้นสุขอนามยัในการใชห้อ้งนํ้าบุคลากรของโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า 

5.1.2 ปัญหาท่ีพบในการทําโครงงาน 

  เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีปฏิบติัโครงงานสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม เป็นช่วงเวลาท่ีทัว่โลก

กาํลงัพบเจอกับปัญหาวิกฤตเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19  ทาํให้เกิดการติดขดัระหว่างการ

ปฏิบติังาน เน่ืองจากร้านคา้ส่วนใหญ่ปิดบริการ เม่ือเกิดปัญหาจึงทาํให้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได้

ในทนัที และในการทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองสารบางชนิด ทาํให้เกิด

ปัญหาผิดพลาด ในเร่ืองของ อายุการใช้งาน กล่ินท่ีมีความชดัเจนไม่มากพอ และการทดสอบบาง

ชนิด 
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5.1.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

- คณะผูจ้ดัทาํไดมี้การแกปั้ญหาโดยการ สั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางร้านคา้ออนไลน์  

- มีการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสารต่าง ๆ และสบู่เหลวเพิ่มเติม มีการปรึกษาบุคคลท่ีมี

ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองสาร และส่วนผสมต่าง ๆ  และไดมี้การทดสอบคุณภาพ และ มาตรฐาน

ของสบู่เหลวเพิ่มเติม เพื่อใหผู้ใ้ชง้านมีความมัน่ใจในการใช ้     
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  1. ไดเ้รียนรู้ในระบบงานจริงของแต่ละแผนกภายในองคก์ร 

  2. เกิดการพฒันาและการเรียนรู้ในดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

  3. ไดฝึ้กทกัษะและพฒันาในดา้นภาษาองักฤษใหดี้ยิง่ขึ้น 

  4. ไดป้ระสบการณ์การทาํงานตามสายวิชาชีพท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีไดศึ้กษา 

  5.  เกิดทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกสถาน

ประกอบการ 

  6. ไดเ้รียนรู้วฒันธรรม กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการอีก

ทั้งยงัไดฝึ้กฝนตนเองใหอ้ยูใ่นระเบียบวินยัขององคก์ร 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระยะเวลาในด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นช่วงท่ีเกิดโรคระบาดขึ้ น ทาํให้

โรงแรม มีลูกค้าไม่มากนัก จึงทาํให้งานท่ีได้รับมอบหมายให้ทาํมีค่อนขา้งน้อย และปัญหาอีก

ประการหน่ึง คือ ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศท่ีไม่ค่อยแขง็แรงพอจึงทาํใหเ้วลาส่ือสารกบัลูกคา้ตอ้ง

ใชเ้วลาในการส่ือสาร และลูกคา้ส่วนใหญ่ของโรงแรมเดอะเบอร์เคลียฯ์ เป็นชาวจีน จึงทาํให้เวลา

ส่ือสารตอ้งใชภ้าษาจีนร่วมดว้ย 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

ด้านการปฏิบัติงานสหกจิท่ีสถานประกอบการ 

 การปฏิบติังานไม่ว่าจะเป็นแผนกการบริการส่วนหน้า (Front Office) หรือแผนก

สาํรองหอ้งพกั (Reservation) จาํเป็นตอ้งมีทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นภาษาองักฤษ 

หรือภาษาจีน จาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน 

และการส่ือสารกบัลูกคา้มากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีตอ้งมีความอดทน มีความรอบคอบ มีใจรักในงาน 

เน่ืองจากเป็นงานบริการตอ้งคอยดูแลลูกคา้อยู่เสมอ อีกทั้งยงัตอ้งมีการปฏิบติัตนให้อยู่ในระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถานประกอบการ 
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ด้านโครงงาน “สบู่เหลวล้างมือกลิน่ส้ม” 

- ควรมีการเพิ่มปริมาณของนํ้ ากลัน่กล่ินส้ม เพื่อให้กล่ินส้มมีความชดัเจนมากกวา่

เดิม  

- พฒันาฉลากติดบรรจุภณัฑใ์หมี้ความสวยงามมากขึ้น 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
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แบบคาํถามสัมภาษณ์ 



 
 

แบบสัมภาษณ์ความพงึพอใจที่มีต่อโครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิน่ส้ม                                      

(Orange Liquid Hand Soap) 

คําชี้แจง : แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึงพอใจของโครงงานสบู่เหลวลา้งมือ

กล่ินส้ม (Orange Liquid Hand Soap)  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเจริง

ของท่าน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.เพศ  ชาย    หญิง 

2.อายุ 

  20-24 ปี         25-29 ปี       30-34 ปี         35 ปีขึ้นไป 

      3.แผนก ……………………………………. 

      4.อายุงาน …………………………… 
 

ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของผู้ใช้ 
 

ลาํดับท่ี 

 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. กลิน่ของส้มในสบู่เหลวมีความชัดเจน      

2. รูปลกัษณ์ของบรรจุภัณฑ์      

3. เน้ือผลติภัณฑ์มีความน่าใช้      

4. ความชุ่มช้ืนหลงัการใช้      

5. สามารถล้างออกได้ง่าย      

 

 

 

 

 

 



 
 

ช่วงท่ี 3 ความพงึพอใจด้านสุขอนามัยของสบู่เหลวล้างมือกลิน่ส้ม 
 

3.1 ท่านคิดว่าสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้มสามารถช่วยลดโอกาสการการสะสมของแบคทีเรีย และการ

ติดต่อของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

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

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

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

3.2 โครงงานสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้ม จะช่วยส่งเสริมสุขลกัษณะท่ีดีต่อองคก์รและสุขอนามยัของ

พนกังานไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

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

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

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

3.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงงานสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้มมากนอ้ยเพียงใด 

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

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

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

3.4 ท่านคิดว่าสบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้มน้ี สามารถใช้ทดแทนสบู่ก้อนท่ีใช้ในห้องนํ้ าพนักงานได้

หรือไม ่

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

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

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

3.5 ท่านคิดวา่การใชส้บู่เหลวดีกวา่การใชส้บู่กอ้นหรือไม่อยา่งไร 

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

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

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

ขอ้เสนอแนะ  

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

.............................................................................................................................................................
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คาํสัมภาษณ์บุคลากรโรงแรมเดอะเบอร์เคลย์ี ประตูนํ้า



 
 

แบบคาํตอบสมัภาษณ์ผู้ใช้บริการห้องน้ํา โรงแรม เดอะเบอรเ์คลีย ์ประตูน้ํา 
 

1. ท่านคิดว่าสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มสามารถช่วยลดโอกาสการการสะสมของแบคทีเรีย และลดการ

ติดต่อของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้มากน้อยเพยีงใด 
 

“ คิดว่าสามารถช่วยได้มาก เพราะการใช้สบู่เหลวทาํให้ไม่ต้องสัมผัสตัวสบู่ร่วมกับใคร ลด

โอกาสติดเชื้อจากการสัมผัสได้เยอะ ไม่ใช่แค่เชื้อไวรัสโควิด แต่รวมถึงเชื้อโรคอ่ืน ๆ ด้วย ”  กล่าว

โดย คุณสายพิณ โฉมอาสา  แผนกงาน การตลาด สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

“ ช่วยได้ ” กล่าวโดย คุณชนิสรา อุปรา แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์  เม่ือ

วนัท่ี       23 เมษายน 2563 

“ ช่วยได้มาก เพราะสบู่ เหลวมีกล่ินหอม และพกพาสะดวก สามารถใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 

ป้องกันเชื้อโรคท่ีสัมผัสได้ ”   กล่าวโดย คุณอุมาพร เดชสุรินทร์  แผนกงาน การดาํเนินงานส่วน

หนา้ สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

“ ช่วยลดได้พอสมควร ถ้ามีการใช้อย่างสมํา่เสมอ ”  กล่าวโดย คุณ ณฐัธยาน์ เดชะพสุโพธ์ิ  

แผนกงานสาํรองหอ้งพกั  สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  

“ ช่วยได้ แต่ต้องอย่างสมํา่เสมอ ”  กล่าวโดย คุณปิยะภูมิ สัมฤทธ์ิ แผนกงาน การ

ดาํเนินงานส่วนหนา้สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

“คิดว่าสามารถฆ่าเชื้อได้ในระดับหน่ึงค่ะ ”  กล่าวโดย คุณสุภาพร แก้วศรี แผนกงาน

สาํรองหอ้งพกั สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

“ ช่วยได้มาก”  กล่าวโดย คุณอาทิตยา พิมพ์สี แผนกงาน การดําเนินงานส่วนหน้า 

สัมภาษณ์   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

“ ช่วยได้มากค่ะ เพราะไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวหรือสบูก้อนกช่็วยชาํระล้างส่ิงสกปรกและการ

สะสมของแบคทีเรียได้ค่ะ”  กล่าวโดย คุณอุทัยกาญจน์ แก้ววนันา แผนกงาน สํารองห้องพัก 

สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

“ อาจจะช่วยได้บ้าง แต่ต้องใช้แอลกอฮอล์ร่วมด้วยหลังจากล้างมือเสร็จ”  กล่าวโดย คุณวี

ระวุฒิ มะยรุลกัษณ์ แผนกงาน สาํรองหอ้งพกั สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  

“ มากพอสมควร ”  กล่าวโดย คุณ ธวชัชยั บาํรุงเอ้ือ แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหน้า 

สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 2.  โครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม จะช่วยส่งเสริมสุขลักษณะท่ีดีต่อองค์กรและ

สุขอนามัยของบุคลากรได้มากน้อยเพยีงใด 

 

 “ มันเป็นเร่ืองเลก็น้อยท่ีไม่ควรมองข้าม ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดีมากทีเดียวค่ะ เพราะการล้างมือ

ด้วยสบู่ให้สะอาดทุกคร้ังถือเป็นสุขลักษณะขั้นพื้นฐานของความสะอาด..ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือ



 
 

พนักงานเองกดี็ หากจุดบริการมีสบู่ให้ใช้ย่อมส่งภาพลักษณะท่ีดีต่อองค์กร โดยถูกมองว่าใส่ใจใน

เร่ืองของสุขอนามัยเป็นสําคัญ ” คุณอุทยักาญจน์ แกว้วนันา แผนกงาน สํารองห้องพกั สัมภาษณ์ 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 

“ ได้มาก ”    กล่าวโดย คุณชนิสรา อุปรา แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์  

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

“ ได้ดี   กล่าวโดย คุณวีระวุฒิ มะยุรลกัษณ์ แผนกงาน สํารองห้องพกั สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 

23 เมษายน 2563  

 “ มาก ”    กล่าวโดย คุณสุภาพร แกว้ศรี แผนกงานสํารองห้องพกั สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 

เมษายน 2563 

 “ มากท่ีสุด ”    กล่าวโดย คุณ ธวชัชัย บาํรุงเอ้ือ แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหน้า 

สัมภาษณ์       เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ มากท่ีสุด ”    กล่าวโดย คุณสายพิณ โฉมอาสา  แผนกงาน การตลาด สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 

23 เมษายน 2563 

 “ ช่วยให้พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดีมากขึน้ ป้องกันการกระจายของเชื้อโรคได้ ”  กล่าวโดย 

คุณอุมาพร เดชสุรินทร์  แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ ช่วยได้มาก ส่งเสริมให้ทุกคนล้างมือบ่อย ๆ ทาํให้มสุีขอนามัยท่ีดี ”  กล่าวโดย คุณ ณฐัธ

ยาน์ เดชะพสุโพธ์ิ  แผนกงานสาํรองหอ้งพกั  สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  

 “ ช่วยได้มาก สามารถนาํมาใช้ได้จริง ”    กล่าวโดย คุณปิยะภูมิ สัมฤทธ์ิ แผนกงาน การ

ดาํเนินงานส่วนหนา้สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

“ ช่วยได้มากในเร่ืองความสะอาดเพราะไม่ต้องไม่ใช้สบู่ ท่ีเปียกนํา้ต่อจากคนอ่ืน ”  กล่าว

โดย         คุณอาทิตยา พิมพสี์ แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 

2563 

3. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงงานสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มมากน้อยเพียงใด 

“ พึงพอใจมาก ถือว่าเป็นการเร่ิมประเดน็ของสุขอนามัยจากจุดเลก็ ๆ ได้ดี ”  กล่าวโดย คุณ

ชนิสรา อุปรา แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์  เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ มีความพึงพอใจปานกลาง แต่น้องยงัสามารถต่อยอดได้อีกเยอะมากค่ะ  ”  กล่าวโดย คุณ

สุภาพร แกว้ศรี แผนกงานสาํรองหอ้งพกั สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เพราะเป็นสุขอนามัยท่ี พนักงานด้วยกันเคยพูดในส่ิงนีแ้ล้ว ใน

เร่ืองของการใช้สบู่เหลว”  กล่าวโดย คุณสายพิณ โฉมอาสา  แผนกงาน การตลาด สัมภาษณ์ เม่ือ

วนัท่ี 23 เมษายน 2563 



 
 

 “ มากท่ีสุด เพระสามารถนาํมาใช้จริง ”  กล่าวโดย คุณอาทิตยา พิมพสี์ แผนกงาน การ

ดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ พอใจมากท่ีสุด  เพราะ  บางคร้ังกดปุ่ มชักโครกในห้องนํา้ท่ีทุกคนต้องกด แล้วมาใช้สบู่

หลวด้วยกัน เชื้อโรคก็รวมอยุ่ในน้ันด้วยกัน”  คุณวีระวุฒิ มะยุรลกัษณ์ แผนกงาน สํารองห้องพกั 

สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  

“ พึงพอใจมาก ”  กล่าวโดย คุณ ธวชัชัย บาํรุงเอ้ือ แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหน้า 

สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ ดีมากค่ะ ล้างออกง่าย ไม่ล่ืนมากทาํให้ไม่เปลืองนํา้ด้วย ศึกษาวิธีการทาํสบู่ได้ออกมาดี

มากค่ะน้อง”      กล่าวโดย คุณอุทยักาญจน์ แกว้วนันา แผนกงาน สาํรองหอ้งพกั สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 

23 เมษายน 2563 

 “ พึงพอใจมากท่ีสุดค่ะ กใ็ห้มีเกิดขึน้จริง ”  กล่าวโดย คุณอุมาพร เดชสุรินทร์  แผนกงาน 

การดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ ดีมากท่ีสุด เพราะไม่ควรมองข้าม”  กล่าวโดย คุณปิยะภูมิ สัมฤทธ์ิ แผนกงาน การ

ดาํเนินงานส่วนหนา้สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ พึงพอใจปานกลาง สบู่ เหลวยังไม่ได้กล่ินส้มเท่าท่ีควรมากนัก แต่ถือว่าทาํสบู่ออกมาได้

ดี ล้างออกง่าย ”  กล่าวโดย คุณ ณัฐธยาน์ เดชะพสุโพธ์ิ  แผนกงานสํารองห้องพกั  สัมภาษณ์ เม่ือ

วนัท่ี 23 เมษายน 2563  

4.  ท่านคิดว่าสบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้มนี้ สามารถใช้ทดแทนสบู่ก้อนท่ีใช้ในห้องน้ําบุคลากร                 

ได้หรือไม่ 

“ทดแทนได้ เพราะสะดวกกว่า ”  กล่าวโดย คุณชนิสรา อุปรา แผนกงาน การดาํเนินงาน

ส่วนหนา้ สัมภาษณ์  เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

“ สามารถใช้ทดแทนสบู่ ก้อนได้ ”  กล่าวโดย คุณ ธวชัชัย บํารุงเอ้ือ แผนกงาน การ

ดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ ใช้แทนกันได้ค่ะ ”  กล่าวโดย คุณสุภาพร แกว้ศรี แผนกงานสํารองห้องพกั สัมภาษณ์ 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ ใช้แทนได้จะเป็นเร่ืองท่ีดีมาก เพราะ ในบางคร้ังการใช้หลายคน สบู่ก้อนมีความเละเทะ 

ไม่กล้าใช้มาก ๆ จึงต้องล้างมือด้วยนํา้เปล่าสะอาดเท่าน้ัน ”  กล่าวโดย คุณสายพิณ โฉมอาสา  

แผนกงาน การตลาด สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ ใช้ได้ค่ะ แต่ฝากให้คิดเร่ืองต้นทุนค่ะ”  กล่าวโดย คุณอุทยักาญจน์ แกว้วนันา แผนกงาน 

สาํรองหอ้งพกั สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ ได้ เชื้อโรคไม่สามารถแทรกเข้าไปผสมอยู่ในสบู่ เหลวได้ กล่าวโดย คุณวีระวุฒิ มะยุร

ลกัษณ์ แผนกงาน สาํรองหอ้งพกั สมัภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  



 
 

 “  ใช้ได้สะดวกสบาย ไม่เลอะเทอะ สามารถล้างออกได้ง่าย”  กล่าวโดย คุณอุมาพร เดช

สุรินทร์  แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ สามารถทดแทนได้ เน่ืองจากเป็นสบู่ เหลว สะดวกในการใช้งานมากค่ะ  ”  กล่าวโดย                      

คุณณฐัธยาน์ เดชะพสุโพธ์ิ  แผนกงานสาํรองหอ้งพกั  สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  

 “ ได้ มีความน่าใช้มากๆ แต่น่าจะมีราคาทุนท่ีสูงอยู่บ้าง  ”  กล่าวโดย คุณอาทิตยา พิมพสี์ 

แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ ได้ ล้างออกง่าย กล่ินหอม ให้ความรู้สึกสะอาดสดช่ืนอยู่เสมอ ”   กล่าวโดย คุณปิยะภูมิ 

สัมฤทธ์ิ แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

5.  ท่านคิดว่าการใช้สบู่เหลวดีกว่าการใช้สบู่ก้อนหรือไม่อย่างไร 

 “สบู่ เหลวดีกว่า เพราะสบู่ เหลวไม่ต้องสัมผัสร่วมกับใคร และสะดวก ใช้ง่าย ไม่เลอะ

เทอะ” กล่าวโดย คุณสายพิณ โฉมอาสา แผนกงาน การตลาด สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ไม่ทาํให้เกิดแบคทีเรีย”  กล่าวโดย คุณชนิสรา อุปรา แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้   

สัมภาษณ์  เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

  “สบู่ เหลวดีกว่า เพราะการใช้สบู่ เหลวช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคได้มากกว่าสบู่ ก้อน” 

กล่าวโดย คุณสุภาพร แกว้ศรี แผนกงานสาํรองหอ้งพกั สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

  “ดีกว่าในแง่ของสุขอนามัย ไม่ต้องใช้อันเดียวกันเหมือนสบู่ก้อน” กล่าวโดย คุณณฐัธยาน์                

เดชะพสุโพธ์ิ  แผนกงานสาํรองหอ้งพกั  สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  

 

“ดีกว่าสบู่ ก้อน เพราะสบู่ เหลวสามารถกดผ่านมือได้ แต่สบู่ ก้อนต้องใช้มือผ่านมือ”  กล่าว

โดย คุณปิยะภูมิ สัมฤทธ์ิ แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

  “ชอบสบู่ เหลวมากกว่าค่ะ เพราะ สบู่ ก้อนบางคร้ังแห้งติดกล่องสบู่ทาํให้แกะยาก ทาํให้

ไม่อยากใช้”  กล่าวโดย คุณอุมาพร เดชสุรินทร์  แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหนา้ สัมภาษณ์ เม่ือ

วนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 “ ดีกว่า เพราะถ้าใช้สบู่ ก้อนล้างมือเวลามันเปียกจะรู้สึกไม่สะอาด ใช้ร่วมกันหลายคน ”  

กล่าวโดย     คุณอาทิตยา พิมพ์สี แผนกงาน การดาํเนินงานส่วนหน้า สัมภาษณ์   เม่ือวนัท่ี 23 

เมษายน 2563 
 

“ โดยส่วนตัวแล้วชอบสบู่ เหลวค่ะ เพราะง่ายต่อการใช้งานและลดการสัมผัสจากบุคคล

อ่ืนๆ ”  กล่าวโดย คุณอุทยักาญจน์ แก้ววนันา แผนกงาน สํารองห้องพกั สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 

เมษายน 2563 
 



 
 

“ สบู่ เหลวใช้ง่ายกว่ามาก ไม่เลอะมือเวลาจับ แต่ใช้สบู่ ก้อนเพราะความท่ีมีมานานแล้วแต่

เปลี่ยนได้กจ็ะดีมาก”  กล่าวโดย คุณวีระวุฒิ มะยุรลกัษณ์ แผนกงาน สํารองห้องพกั สัมภาษณ์ เม่ือ

วนัท่ี 23 เมษายน 2563  

“  สบู่ เหลว สะดวกกว่ามาก สบู่ ก้อน” กล่าวโดย คุณ ธวชัชยั บาํรุงเอ้ือ แผนกงาน การดาํเนินงาน

ส่วนหนา้ สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   

ภาพการเปลีย่นแปลงด้านสุขอนามัยจากสบู่ก้อน  

เป็นสบู่เหลวล้างมือกลิน่ส้ม



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

คาํสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 



 
 

                                                                                                             



 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ   

บทความวชิาการ



 
 

สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม 

Orange Liquid Hand Soap 

นางสาว นนัทิชา เอ่ียมนาค 

นางสาว นทัธ์หทยั ศกัด์ิเกษตรกลู 

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail: nzutd1234@gmail.com  

E-mail:  nanticha.iam2907@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดการใช้

สบู่กอ้นในการชาํระลา้งมือร่วมกนัในห้องนํ้า กาํจดั

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการสะสมของเช้ือแบคทีเรียในสบู่

ท่ีบุคลากรไดใ้ช้ร่วมกัน อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริม

สุขอนามัยท่ีดีต่อทั้งองค์กร บุคลากรของโรงแรม

เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า ผูจ้ดัทาํไดก้าํหนดขอบเขต

กลุ่มตัวอย่าง จาํนวนทั้งส้ิน 10 คน ด้วยวิธีการสุ่ม

จากพนักงานทั้งหมด ท่ีได้ทดลองใช้สบู่เหลวลา้ง

มือกล่ินส้ม และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจ 

ผ ล จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ โ ค ร ง ง า น  พ บ ว่ า 

บุคลากร มีความพึงพอใจและเห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก 

ท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ห็นปัญหาจากเร่ืองสุขอนามยัส่วน

เล็ก ๆ อย่างการใช้สบู่ก้อนร่วมกันในห้องนํ้ า

บุคลากรของโรงแรม คณะผูจ้ ัดทาํได้คิดคน้เสนอ

ผลิตภัณฑ์สบู่ เหลวล้างมือกล่ินส้มออกมาเป็น

รูปธรรมซ่ึงบุคลากรไดน้าํผลิตภณัฑส์บู่เหลวลา้งมือ

กล่ินส้มมาใชง้านจริง จึงทาํให้การสัมภาษณ์สรุปผล

ภาพรวม ดา้นความพึงพอใจ และ ดา้นสุขอนามยัท่ีมี

ต่อสบู่ เหลวล้างมือกล่ินส้ม บุคลากรมีความพึง

พอใจเป็นอย่างมาก บุคลากรมีความมัน่ใจในดา้น

สุขอนามัยในการใช้ห้องนํ้ าบุคลากรของโรงแรม 

เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า จากผลการทดลองดงักล่าว

พบว่าตรงตามวตัถุประสงคข์องงานโครงงาน 

คําสําคัญ : สบู่เหลว ส้ม สุขอนามยั 

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 
 

ท่ีมาของปัญหา 

จากการท่ีได้เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ี

โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า ทาํให้เห็นว่า มี
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นกัท่องเท่ียวเลือกเขา้ใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก และ

ส่ิงหน่ึงท่ีผู ้จัดทําได้มองเห็นถึงความใส่ใจของ

โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ฯ ท่ีมอบให้แก่ลูกค้า คือ 

ความสะอาดสุขอนามัยของห้องนํ้ าลูกค้าท่ีเข้าใช้

บริการในโรงแรม นั้ นคือจุดสําคัญท่ีสร้างความ

ประทับใจให้กับลูกค้าแต่ความสะอาดสุขอนามัย

นั้ นไม่ควรเกิดขึ้ นแค่เพียงลูกค้าท่ี เข้าใช้บริการ

เท่านั้นแต่ควรเกิดขึ้นกับทั้งบุคลากรทุกส่วนของ

โรงแรมเดอะเบอร์เคลียฯ์ เน่ืองมาจากการท่ีบุคลากร

จําเป็นต้องมีการพูดคุยติดต่อกับลูกค้าโดยตรง 

ดังนั้นจึงจาํเป็นอย่างย่ิงท่ีบุคลากรทุกคนจะตอ้งมี

สุขอนามัยท่ี ดี ผู ้จัดทําเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ี

โรงแรมเดอะเบอร์  เคลียฯ์ไดมี้การสํารวจใชบ้ริการ

ห้องนํ้ าของบุคลากร พบว่า ส่ิงท่ีผูจ้ดัทาํเล็งเห็นถึง

ปัญหาความไม่ถูกสุขอนามัย คือการใช้สบู่ก้อน

ชําระล้างมือ ท่ีบุคลากรทุกคนต้องใช้ทําความ

สะอาดร่วมกนั วนเวียนตลอดทั้งวนัเป็นเวลาหลาย

ชั่วโมง อีกทั้งเม่ือเราใช้สบู่ชนิดกอ้นตอ้งมีการวาง

พกัไวใ้นจานสบู่ท่ีเปียกช้ืนอาจมีการปนเป้ือนของ

เช้ือโรคไดโ้ดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนท่ีสาธารณะ จึง

มองเห็นถึงปัญหาว่า การใช้สบู่ก้อนชาํระล้างมือ

วนเวียนร่วมกันนั้น ทาํให้ส่ิงสกปรกหรือเช้ือโรค

แบคทีเรียของแต่ละคนตกคา้งอยู่ในกอ้นสบู่ ดงันั้น

ผูจ้ดัทาํจึงไดค้ิดคน้การทาํโครงงานสบู่เหลวขึ้น เพ่ือ

แทนท่ีการใชส้บู่กอ้นให้บุคลากรชาํระลา้งมือโดยท่ี

ไม่สัมผสัเน้ือสบู่ร่วมกัน ซ่ึงผูจ้ ัดทาํมองว่าเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถลดการสะสมของเช้ือโรค

แบคทีเรียบนมือไดเ้ป็นอย่างมากโดยผ่านการลา้ง

มือดว้ยสบู่เหลวท่ีถูกวิธีตามขึ้นตอนในการลา้งมือ

ทั้ง 6 ขั้นตอน ซ่ึงนอกจากการท่ีเราใช้สบู่เหลวใน

การชาํระลา้งมือจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย

แลว้ ยงัสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเช้ือโรค

ไปสู่บุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน หรือลูกคา้

ก็ตาม นอกจากน้ีสบู่กอ้นยงัมีฤทธ์ิเป็นด่าง (ph 10-

11) อาจระคายเคืองผิวมากกว่า แต่สบู่เหลวนั้นมี

สารท่ีเรียกว่า โซเดียมลอเรธซัลเฟต SLES (Sodium 

Laureth Sulfate)  ไ ด้ แ ก่  N70 ซ่ึ ง เ ป็ น ส า ร ท่ี มี

คุณสมบติัลดแรงตึงผิวของนํ้ า ทาํให้เกิดฟอง ช่วย

ให้ส่ิงสกปรก คราบไขมนัหลุดออกไปไดง้่าย อีกทั้ง

ยงัเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์สุขลกัษณะท่ีดี

ของทั้งองคก์ร บุคลากรของโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์

ประตูนํ้า อีกดว้ย  
 

แนวคิดในการทําโครงงาน (ข้อมูลวัตถุดิบ) 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดไ้ปปฏิบติังานสห

กิจศึกษา ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า ใน

คร้ังน้ี และได้มีการสํารวจใช้บริการห้องนํ้ าของ

บุคลากร พบว่า บุคลากรจาํเป็นตอ้งใชส้บู่กอ้นชาํระ

ล้างมือร่วมกัน ซ่ึงการใช้สบู่ก้อนชําระล้างมือ

วนเวียนร่วมกันนั้น ทาํให้ส่ิงสกปรกหรือเช้ือโรค

แบคทีเรียของแต่ละคนตกคา้งอยู่ในกอ้นสบู่ ดงันั้น

ผูจ้ดัทาํจึงไดค้ิดคน้การทาํโครงงานสบู่เหลวขึ้น เพ่ือ

แทนท่ีการใชส้บู่กอ้นให้บุคลากรชาํระลา้งมือโดยท่ี

ไม่สัมผสัเน้ือสบู่ร่วมกัน ซ่ึงผูจ้ ัดทาํมองว่าเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถลดการสะสมของเช้ือโรค

แบคทีเรียบนมือไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

• เพ่ือกําจัดปัจจัยเส่ียงท่ีจะทาํให้เกิดเช้ือ

แบคทีเรียสะสมผ่านการสัมผสัชาํระลา้ง

มือร่วมกนัของบุคลากรในห้องนํ้า  

• เพ่ือส่งเสริมสุขอนามยัท่ีดีต่อทั้งองค์กร 

บุคลากรโรงแรม เดอะ - เบอร์ เคลีย์ 

ประตูนํ้า 

• เพ่ือศึกษา เรียนรู้การทาํสบู่เหลวลา้งมือ

กล่ินส้ม 
 

ขอบเขตของโครงงาน 

• ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

ดาํเนินการระหว่าง วนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 

2563 ถึง วนัท่ี 30  เมษายน พ.ศ. 2563 
 



 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากรายงาน 

1.  สบู่ เหลวสําห รับล้างมือก ล่ินส้มมี

ประสิทธิภาพในการชําระล้างมือสามารถลดการ

สะสมของแบคทีเรียในสบู่ เน่ืองจากบุคลากรไม่ได้

รับการสัมผสัผา่นเน้ือสบู่ร่วมกนั 

2.  องค์กร และบุคลากรมีสุขลักษณะ

อนามยัท่ีดีย่ิงขึ้น 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

          1. ศึกษาส่วนผสม และขั้นตอนวิธีการทาํ

สบู่เหลว เน่ืองจากคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกทาํสบู่เหลว

ล้างมือกล่ินส้ม เพ่ือนํามาใช้แทนสบู่ก้อน จึงได้

ศึกษาถึงขั้นตอน และประโยชน์ของสบู่เหลวลา้งมือ

และส้ม เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลและอุปกรณ์ วตัถุดิบ

ท่ีตอ้งเตรียมก่อนการลงมือทาํสบู่เหลวลา้งมือกล่ิน

ส้ม 

2. ผสมหัวเช้ือสารทาํความสะอาด (N70) 

1 กิโลกรัมกับผงข้นจํานวน 250 กรัม เข้าด้วยกัน 

แลว้กวนจนเป็นสีขาวขน้  

3. เติมสารทาํความสะอาดแบบอ่อนโยน 

(CAPB) และสารบาํรุงผิวให้นุ่ม ชุ่มช้ืน (SILK700) 

ลงไป และผสมให้เขา้กนั 

4. ค่อย ๆ เติมนํ้ าลงไปทีละนิด จนครบ  

700 กรัมและกวนไปเร่ือย ๆ จนทุกอยา่งเขา้กนั และ

ผสมนํ้ าแครอท จาํนวน 1 กิโลกรัมลงไปเพ่ือให้สบู่

เหลวออกสีส้ม 

5. เติมหัวมุกลงไปกวนให้เขา้กนั แลว้จึง

เติมนํ้ ากลัน่กล่ินส้มลงไปผสม กวนให้ทุกอย่างเขา้

กนั 

6. ใส่สารกนัเสียไม่ให้นํ้ าแครอทท่ีใส่ลง

ไปเกิดการเน่าเสีย 

7. ตั้งพกัไวร้อให้ฟองยุบ ประมาณ 5-8 

ชัว่โมง  จึงบรรจุลงภาชนะท่ีเตรียมไว ้
 

สรุปผล 

จากการประเมินผลข้อมูลด้านความพึง

พอใจ โดยการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีใชบ้ริการห้องนํ้ า

โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า ในดา้นสุขอนามยั

ของผลิตภัณฑ์สบู่ เหลวล้างมือกล่ินส้ม พบว่า  

บุคลากรมีความพึงพอใจและเห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก 

ท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ห็นปัญหาจากเร่ืองสุขอนามยัส่วน

เล็ก ๆ อย่างการใช้สบู่ก้อนร่วมกันในห้องนํ้ า

บุคลากรของโรงแรม ในขณะช่วงสถานการณ์วิกฤต 

COVID – 19 กาํลงัระบาดอย่างหนกัทุกคนจึงมีการ

ป้องกันระมัดระวงัเป็นอย่างมาก เพ่ือไม่เป็นแพร่

หรือรับเช้ือโรคมาเขา้สู่ร่างกาย ดงันั้นการใชส่ิ้งของ

ร่วมกันในสถานท่ีสาธารณะในบางคร้ังจึงไม่

สามารถหลีกเล่ียงได้  เน่ืองจาก บุคลากรท่ีใช้มี

จาํนวนมาก  ส่ิงสกปรกท่ีเกิดสะสมในสบู่กอ้นจึง

เป็นส่ิงท่ีกงัวลของบุคลากรหลาย ๆ ท่าน  

   ดัง นั้ น  ค ณ ะ ผู ้จัด ทํา ไ ด้คิ ด ค้น เ ส น อ

ผลิตภัณฑ์สบู่ เหลวล้างมือกล่ินส้มออกมาเป็น

รูปธรรม ซ่ึงบุคลากรไดน้าํผลิตภณัฑ์สบู่เหลวล้าง

มือกล่ินส้มมาใช้งานจริง  จึงทาํให้การสัมภาษณ์

สรุปผลภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจเป็นอยา่ง

มาก  บุคลากรมีความมัน่ใจในดา้นสุขอนามยัในการ

ใช้ห้องนํ้ าบุคลากรของโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์

ประตูนํ้า 
 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน  

จดัทาํฉลากผลิตภณัฑ์ให้มีรายละเอียดท่ีชดัเจน เพ่ือ

เพ่ิมความมัน่ใจในดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน

ให้กบัผูใ้ช ้และเพ่ิมความชดัเจนในดา้นกล่ินของสบู่

เหลวมากขึ้น 
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บันทึกการปฏิบตัิงาน 
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