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บทคัดย่อ 

 โครงงำนเร่ือง สเปรย์ออร์แกนิคท ำควำมสะอำดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี จดัท ำขึ้นเพ่ือลด
ตน้ทุน น ้ำยำท ำควำมสะอำดเส่ือโยคะใหแ้กแ่ผนกฟิตเนส เน่ืองจำกทุกสปัดำห์จะมีคลำสกำรออก
ก  ำลงักำยตำ่งๆที่ตอ้งใชเ้ส่ือโยคะอยูเ่ป็นประจ ำ หลงัจำกกำรใชง้ำนเส่ือโยคะจะตอ้งท ำควำมสะอำด
ทุกครั้ง ซึ่งปัญหำท่ีพบคือ ผลิตภณัฑ์ที่ใชใ้นกำรท ำควำมสะอำดเส่ือโยคะมีตน้ทุนที่สูง  ผูจ้ดัท ำจึงได้
ท  ำกำรศึกษำและจดัท ำผลิตภณัฑ์สเปรย์ออร์แกนิคท ำควำมสะอำดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี โดยน ำใบ
โรสแมร่ีมำสกดัท ำเป็นผลิตภณัฑ์ 

 จำกกำรทดลองท ำผลิตภณัฑ์ สเปรย์ออร์แกนิคท ำควำมสะอำดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี 
ผูจ้ดัท ำไดส้ ำรวจควำมคิดเห็น โดยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกกลุม่ตวัอยำ่ง คือ ลูกคำ้และพนกังำน
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ผลิตภณัฑ์ เร่ืองวตัถุดิบมีคณุสมบตัิที่เหมำะสมในกำรน ำมำท ำเป็นผลิตภณัฑ์ รองลงมำไดแ้ก ่ ควำม
พึงพอใจดำ้นประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำดและดำ้นของวตัถุดิบที่น ำมำใชท้  ำผลิตภณัฑ์ เร่ือง
ควำมไมร่ะคำยเคือง ควำมพึงพอใจดำ้นกลิ่น เร่ืองของกลิ่นหอมจำกธรรมชำติและควำมพึงพอใจ
ดำ้นบรรจุภณัฑ์ เร่ืองของขนำดบรรจุภณัฑ์ ตำมล ำดบั ดงันั้นจึงเห็นไดว้ำ่ โครงงำนสเปรย์ออร์แกนิค
ท ำควำมสะอำดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำก 

ค าส าคัญ : โรสแมรี่ ออร์แกนคิ ความสะอาด  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ ตั้งอยูใ่จกลางยา่นเพลินจิต ซึ่งหา่งจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
เพลินจิตดว้ยการเดินเพียง 5 นาทีท าใหส้ะดวกในการเดินทาง เป็นสถานที่พกัผอ่นที่ไดร้ับความนิยม
จากนกัธุรกจิและนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติท ั้งยงัเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ทีมี่หอ้งพกัประเภท
หอ้งสวีททั้งหมด 8 แบบ รวมทั้งส้ินจ านวนทั้งหมด 75 หอ้ง ภายในหอ้งพกัแตล่ะหอ้งจะมีรสนิยม
และสไตล์การตกแตง่ที่แตกตา่งกนัไป และยงัมีส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีครบครันภายในโรงแรมยงั
มีร้านอาหารระดบัชั้นดี ที่สามารถมองเห็นวิวสระวา่ยน ้าท่ีสวยหรูและมีร้านคาเฟ่ที่ใหบ้ริการอาหาร
หลากหลายชาติ นอกจากนั้นยงัมีสว่นของสปาและฟิตเนส ที่มีความสงบและความเป็นสว่นตวัทั้งยงั
มีกจิกรรมและคลาสการสอนออกก  าลงักายอาทิเชน่ บอดี้ เวท  ยิมบอล และ โยคะ ภายในโรงแรมยงั
มีการใหบ้ริการที่เต็มเป่ียมไปดว้ยคณุภาพ ทั้งยงัตอ้งการใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการทุกๆทา่นนั้นไดร้ับ
ความสะดวกสบายสูงสุด 

 โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ เป็นโรงแรมสีเขียวที่อยูใ่จกลางเมือง เน่ืองจากทางโรงแรมนั้น
เนน้การปลูกจิตส านึกที่ดีเก ีย่วกบัเร่ืองส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมตน้จากบุคลากรภายใน
โรงแรมรวมไปถึงลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ นอกจากนั้นทางโรงแรมยงัเนน้การใชผ้ลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ
ที่เป็นออร์แกนิคที่มาจากธรรมชาติแท ้ มีการสนบัสนุนผลิตภณัฑ์ของชมุชนและทอ้งถิ่น โดยการ
สง่เสริมใหมี้รายไดแ้ละอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหเ้กดิประโยชน์และสง่มอบคณุภาพที่ดีแดลู่กคา้
ของศิวาเทล นอกจากนั้นบนชั้นท่ี 28 ยงัมีสวนท่ีปลูกพืชผกัผลไมอ้อร์แกนิคซึ่งสามารถน ามาใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการปรุงอาหาร และน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์หลากหลายประเภท โดยบนสวนที่ทาง
โรงแรมไดท้  าการปลูกนั้นไมพ่ึ่งพาสารเคมีในการเจริญเติบโตใดๆทั้งส้ิน เชน่ ตน้หมอ่น  ตน้พริก  
ตน้กระเพรา และตน้โรสแมร่ี เป็นตน้ 

 ภายในสว่นของฟิตเนสนั้น ในทุกสปัดาห์จะมีคลาสการออกก  าลงักายตา่งๆ ซึ่งจะมีลูกคา้มา
เขา้คลาสเป็นจ านวนมาก  หลงัจากจบคลาสในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีการท าความสะอาดแผน่เส่ือโยคะ
ที่ลูกคา้ใชง้านอยูเ่ป็นประจ าเพ่ือเป็นการฆ่าเช้ือราแบคทีเรียจากคราบเหง่ือ ฝุ่ น และส่ิงสกปรกท่ี
สามารถซึมผา่นพ้ืนผิวของเส่ือและมีสว่นท าใหเ้ส่ือเส่ือมสภาพเร็วขึ้นได ้ ซึ่งผลิตภณัฑ์ที่ใชใ้นการ
ท าความสะอาดนั้น มีตน้ทุนที่สูง ทางผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการศึกษาและคน้ควา้วิธีการท าผลิตภณัฑ์ที่ใช้
ส าหรับฆ่าเช้ือแบคทีเรียบนเส่ือโยคะ ที่มีตน้ทุนที่ถูกกวา่ผลิตภณัฑ์ที่ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัทั้งยงัมี
กลิ่นหอมและเป็นมิตรตอ่ลูกคา้ทั้งยงัมีสว่นผสมท่ีมาจากธรรมชาติและออร์แกนิคโดยใชว้ตัถุดิบ
ทางโรงแรมไดป้ลูกไวค้ือ ใบโรสแมร่ี่
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1.2 วตัถุประสงค์  

 1.2.1 เพ่ือศึกษาการท าสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี 

    1.2.2. เพ่ือลดตน้ทุนคา่น ้ายาท าความสะอาดเส่ือโยคะใหแ้กแ่ผนกฟิตเนส 

 1.2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที่เขา้ใชบ้ริการและพนกังานแผนกฟิตเนสของ
โรงแรม 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นพ้ืนที่  

          - โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ ภายใน แผนก ฟิตเนส 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

          - ลูกคา้ที่เขา้ใชบ้ริการและพนกังานแผนกฟิตเนสในโรงแรม จ านวน 30 คน 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

          - เร่ิมตั้งแต ่17 สิงหาคม 2563 ถึง 4 ธนัวาคม 2563 

 1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารและขอ้มูล 

          - คน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูลจากเว็บไซต์ตา่งๆที่ม่ีความเก ีย่วขอ้ง และสอบถามจาก  

พนกังานที่ปรึกษา 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.4.1 เพ่ือไดผ้ลิตภณัฑ์สเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี 

      1.4.2 สามารถน าใบโรสแมร่ีที่ปลูกอยูแ่ลว้ภายในโรงแรม น ามาสกดัเพ่ือท าเป็นน ้ามนัหอม
ระเหย และน าไปท าสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี และชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้กโ่รงแรม 

 1.4.3 เพ่ือใหท้ราบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ที่เขา้ใชบ้ริการและพนกังานแผนกฟิต
เนสของโรงแรม 
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บทท่ี 2 

รายละเอียดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที่ 2.1 ตราสญัลกัษณ์ของโรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com  

ช่ือ    : โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ (Sivatel Bangkok Hotel) 

ที่อยู่ :  53 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทร  :  +66(0) 2309 5000 

Fax  :  +66(0) 2309 5050 

E-mail : info@sivatelbangkok.com,  reservations@sivatelbangkok.com 

Website : Sivatelbangkok.com 

 
รูปที่ 2.2 แผนที่ของโรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com

https://www.sivatelbangkok.com/
mailto:info@sivatelbangkok.com
https://www.sivatelbangkok.com/
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2.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการขององค์กร 

 โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ (Sivatel Bangkok Hotel) เป็นโรงแรมเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว    
ทีมี่กลุม่ผูบ้ริหารงานโดยคนไทยทั้งหมด เปิดใหบ้ริการในปี 2554 โดยมีการวางต าแหนง่ทางการ
ตลาดเป็น Luxury Boutique Hotel เพ่ือมุง้เนน้ส าหรับผูร้ับบริการกลุม่ผูบ้ริหาร ดว้ยจุดขายเร่ืองของ
สถานท่ีตั้งท่ีใกลร้ถไฟฟ้า, หอ้งพกัขนาดใหญ,่ ส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีครบครัน และการบริการที่
รวดเร็ว เอาใจใสใ่นทุกรายละเอียด และภายหลงัจากเปิดด าเนินการทางโรงแรมไดค้น้พบวา่ 
ผูร้ับบริการที่เขา้มาใชบ้ริการสว่นใหญล่ว้นเป็นนกัทอ่งเที่ยวที่มีวตัถุประสงค์เพ่ือเดินทางมาพกัผอ่น
มากกวา่ผูร้ับบริการประเภทนกัธุรกจิท าใหท้างโรงแรมมีแผนงานที่จะมีการปรับเปลี่ยนต าแหนง่
ทางการตลาดเป็น Eco Luxury Hotel ภายใต ้Concept Resort In The City  เพ่ือเป็นการตอบโจทย์
ผูร้ับบริการที่มีการช่ืนชอบการทอ่งเที่ยวและมีใจอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และยงัรวมถึงใหค้วามส าคญั
กบัการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนสินคา้และธุรกจิของคนในชมุชนตา่งๆ 
ทั้งน้ีลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสว่นใหญข่องโรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพนั้นจะเป็นลูกคา้ตา่งชาติ ซึ่งมี
มากกวา่ 130 ประเทศนบัตั้งแตเ่ปิดใหบ้ริการ เชน่ ทวีปยุโรป, ฮอ่งกง, จีน,สิงคโปร์, มาเลเซีย, จีน, 
อเมริกา ฯลฯ 

 นอกจากการใหบ้ริการทางดา้นหอ้งพกั, หอ้งอาหารThe Porch, สระวา่ยน ้า, สปาและ         
ฟิตเนส The eight health club ภายในตึกยงัมีการใหบ้ริการหอ้งพกัที่เป็นประเภทของ Residence และ
ยงัเปิดใหบ้ริการเชา่ชั้นส านกังานอีกเชน่กนั. บนชั้นท่ี 28 ของโรงแรมนั้นยงัเป็นสวนหยอ่มเล็กๆที่
ใชเ้ป็นพ้ืนที่ปลูกผกันานาชนิดอาทิเชน่ ตน้โหระพา, ตน้ไชยา, ตน้ม้ินท์, ตน้หมอ่น ตน้โรสแมร่ีและ
อีกหลากหลายชนิด 

 

วสัิยทัศน์ ค่านยิม หรือเป้าหมาย 

 โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพมีความมุง่มัน่ในการสร้างโรงแรมแหง่ความสุข (Happy Hotel, 
Happy Workplace) ขึ้นเพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะการท างานในการใหบ้ริการยกระดบัมาตรฐานการ
ใชชี้วิตใหมี้ความสุข การอยูร่่วมกนักบัผูร้ับบริการและเพ่ือนร่วมงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
การท างานเป็นทีม รวมถึงการรับผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีความสุขอยา่งย ัง่ยืนบน
พ้ืนฐานของความสุข 8 ประการ  บริษทัฯจึงไดป้ระกาศนโยบาย “โรงแรมแหง่ความสุข” 
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2.2.1 ลักษณะการให้บริการแต่ละห้องพัก 

 1. Jasmin Room 

 หอ้ง Jasmin Room มีพ้ืนที่ขนาด 48 ตร.ม. หอ้งพกัจะอยูช่ ั้นท่ี 18 และ 19 ภายในหอ้งพกั
สามารถมองเห็นวิวตวัเมืองกรุงเทพและสวนภูมิทศัน์เขียวชอุม่ของสถานทูตองักฤษหรือสถานทูต
สวิตเซอร์แลนด์ 

  

รูปที่ 2.3 ตวัอยา่งหอ้ง Jasmin Room 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

 2. Champa Suite Room 

 หอ้ง Champa Suite Room มีพ้ืนที่ขนาด 64 ตร.ม. สามารถเลือกประเภทของเตียงไดถ้ึงสอง
แบบคือ เตียง Extra King sized bed และ Twin sized bed.  

  
รูปที่ 2.4 ตวัอยา่งหอ้ง Champa Suite Room 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

 

https://www.sivatelbangkok.com/
https://www.sivatelbangkok.com/
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3. Rosselle Suite Room  

หอ้ง Rosselle Suite Room มีพ้ืนที่ขนาด 80 ตร.ม. หอ้งพกัหอ้งน้ีไดร้ับการออกแบบมาเพ่ือ
เพ่ิมความสดช่ืน นกัทอ่งเที่ยวที่นิยมมาใชบ้ริการเขา้พกัหอ้ง Rosselle Room มกัจะมาเขา้พกัแบบ
ครอบครัวหรือคูร่ัก 

  
รูปที่ 2.5 ตวัอยา่งหอ้ง Rosselle Room 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

4. Chrysanthymum Room 

หอ้ง Chrysanthymum Room มีพ้ืนที่ขนาด 96 ตร.ม. มีสองหอ้งนอนเหมาะส าหรับ
นกัทอ่งเที่ยวประเภทครอบครัวหรือกลุม่เพ่ือนนกัเดินทาง ดอกเบญจมาศเป็นสญัลกัษณ์ของการ
มองโลกในแง่ดีและความสุข หอ้งเบญจมาศไดร้ับการออกแบบมาเพ่ือมอบบรรยากาศแหง่ความสุข  

  
รูปที่ 2.6 ตวัอยา่งหอ้ง Chrysanthymum Room 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

https://www.sivatelbangkok.com/
https://www.sivatelbangkok.com/
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5. Chaba Honeymoon Suite Room  

หอ้ง Chaba Honey Suite Room มีพ้ืนที่ขนาด 80 ตร.ม. หอ้งน้ีไดร้ับการออกแบบใหเ้ป็น
หอ้งที่โรแมนติกที่สุดส าหรับคูร่ัก มีวิวที่สวยงาม โดยความหมายของหอ้งน้ีคือ ชบาแดงเป็น
สญัลกัษณ์ของความรักและความหลงใหล. 

 
รูปที่ 2.7 ตวัอยา่งหอ้ง Chaba Honey Suite Room 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

6. Orchid Duplex Suite Room 

หอ้ง Orchid Duplex Suite Room มีพ้ืนที่ขนาด 104 ตร.ม. ภายในหอ้งไดร้ับการออกแบบ
อยา่งมีเอกลกัษณ์เพ่ือความสะดวกสบายและความหรูหราอยา่งสูงสุดโดยความหมายของหอ้งน้ีคือ 
กลว้ยไมสี้มว่งเป็นตวัแทนของราชวงศ์ความเคารพความช่ืนชมและศกัดิ์ศรี  

 
รูปที่ 2.8 ตวัอยา่งหอ้ง Orchid Duplex Suite Room 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

https://www.sivatelbangkok.com/
https://www.sivatelbangkok.com/
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7. Lotus Suite Room  

 หอ้ง Lotus Suite Room มีพ้ืนที่ขนาด 96 ตร.ม. มีสไตล์การตกแตง่ที่สวยงาม อุปกรณ์อ  านวย
ความสะดวกที่ครบครัน 

 
รูปที่ 2.9 ตวัอยา่งหอ้ง Lotus Suite Room 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

8. Grand Royal Duplex - Two Bedroom Suite  

หอ้ง Grand Royal Duplex - Two Bedroom Suite มีพ้ืนที่ขนาด 160 ตร.ม. หอ้งน้ีจะมีความ
พิเศษกวา่หอ้งอื่น เๆน่ืองจาก หอ้งน้ีจะมี 2 ชั้นโดยภายในชั้นแรกจะมีหอ้งนอน หอ้งน ้า เคาน์เตอร์
บาร์ พ้ืนท่ีท่ีกวา้งขวางและส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีครบครัน และภายในชั้น 2 นั้นจะมีเตียงประเภท 
King sized 2 เตียง ภายในหอ้งน ้าจะมีการตกแตง่ที่หรูหรา มี Walk - in closet อยา่งกวา้งขวาง และ
หอ้งน้ียงัมีวิวทิวทศัน์ของเมืองที่สวยงามใหไ้ดช้มอีกดว้ย 

  

รูปที่ 2.10 ตวัอยา่งหอ้ง Grand Royal Duplex - Two Bedroom Suite 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

https://www.sivatelbangkok.com/
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2.2.2 ห้องอาหารและคาเฟ่ Restaurant & Café 

 1. ห้องอาหาร The Porch  

 The Porch หอ้งอาหารยา่นใจกลางเมืองที่มาพร้อมกบับรรยากาศสุดโรแมนติกท่ีชั้น 8 ของ
โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ การตกแตง่ใหค้วามรู้สึกเรียบหรู อาหารภายในหอ้งอาหารจะเป็นแนว
ตะวนัตกผสมผสานกบัอาหารไทย นอกจากนั้นภายในหอ้งอาหารยงัมีการแสดงดนตรีสดใหไ้ดฟั้ง
อีกดว้ย หอ้งอาหาร The Porch เปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 06.30-14.30 น. และ 18.00-24.00 น. 

 

รูปที่ 2.11 ตวัอยา่งหอ้งอาหาร The Porch 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

2. Café Jardin  

 Café Jardin ที่ถูกตกแตง่ดว้ยบรรยากาศสวนสไตล์ยุโรปสุดคลาสสิค ตวัร้านแบง่ออกเป็น 2 
โซน โซนแรกเป็นสว่น Coffee Garden ส าหรับนัง่จิบกาแฟออร์แกนิคคูก่บัเบเกอร่ี และโซน Food 
& Wine Bistro คอยใหบ้ริการอาหารที่มีการรังสรรค์อาหารดว้ยวตัถุดิบที่เป็นออร์แกนิค เปิด
ใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต ่เวลา 07.00- 22.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 

 
รูปที่ 2.12 ตวัอยา่ง Café Jardin  

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com
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2.2.3 ห้องประชุมและสัมมนา 

 

รูปที่ 2.13 ตวัอยา่ง แผนผงัหอ้งประชมุและสมัมนาของโรงแรม 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 
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2.2.4 สระว่ายน า้  

สระวา่ยน ้าของทางโรงแรมเป็นสระวา่ยน ้ากลางแจง้มีขนาด ความกวา้ง 10 ม. ความยาว     
22 ม. ความลึก 1.2 ม. เป็นระบบเกลือผสมคลอรีน  ชว่งเวลาในการเปิดท าการวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา    
6.30 – 20.00 น.   วนัเสาร์ – อาทิตย์ 8.00 – 20.00 น. 

 
รูปที่ 2.14 ตวัอยา่ง สระวา่ยน ้าของโรงแรม 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

2.2.5 The Eight Health Club  

 หอ้งออกก  าลงักายพร้อมอุปกรณ์ออกก  าลงักายหลากหลายประเภท และคลาสออก
ก  าลงักายสอนโดยคณุครูมืออาชีพ พร้อมทั้งหอ้งสตรีมและหอ้งซาวนา่ ชว่งเวลาในการเปิด
ท าการวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 6.30 – 20.30 น.   วนัเสาร์ – อาทิตย์ 8.00 – 20.30 น. 

  
รูปที่ 2.15 ตวัอยา่ง Fitness The Eight Health Club 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 
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2.2.6 The Eight Spa  

  The Eight Spa ต ั้งอยูบ่ริเวณชั้น 8 ของโรงแรม โดยเมนูสปาทั้งแบบตะวนัตกและ
ตะวนัออกของทางโรงแรมนั้นถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเท่ียวทัว่โลก
ผูเ้ขา้รับบริการสามารถเลือกทรีทเมนท์สปาที่มีใหเ้ลือกมากมายอาทิเชน่การนวดแผนไทย, การนวด
แบบตะวนัออกและตะวนัตก ชว่งเวลาในการเปิดท าการ 10.00 – 22.00 น.   

 
รูปที่ 2.16 ตวัอยา่ง ทรีทเมนท์สปา 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

2.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร  

 2.3.1 โครงสร้างขององค์กร 

 

รูปที่ 2.17 โครงสร้างขององค์กร 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 

https://www.sivatelbangkok.com/
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2.4 ต าแหน่งงานและลักษณะที่นกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปที่ 2.18 รูปขณะปฏิบตัิงาน 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 

 ช่ือผูป้ฏิบตัิงาน   :   นางสาว ศิริลกัษณ์ กนกนาคศรีสกลุ 
 แผนก    :   Wellness 
 ต าแหนง่   :    Fitness Reception 
 ระยะเวลาปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา  :    ระหวา่งวนัที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึง 4 ธนัวาคม 2563 

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
06.30 – 08.00 น. ท าการเปิดฟิตเนส เตรียมความพร้อมบริเวณหนา้เคาน์เตอร์, ภายในหอ้งน ้า
ชายและหญิง หลกัจากนั้นจึงขึ้นไปดา้นบนของฟิตเนสเพ่ือท าการเปิดและตรวจเช็คอุปกรณ์
กอ่นที่ลูกคา้และสมาชิกจะเขา้ใชบ้ริการ เม่ือเช็คความพร้อมบนฟิตเนสเรียบร้อยจึงลงมา
เตรียมความพร้อมบริเวณรอบสระวา่ยน ้าโดยการเปิดเบาะและกางร่มทั้งหมด เม่ือลูกคา้และ
สมาชิกเขา้มาใชบ้ริการจึงท าการแจกผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดหนา้และกญุแจล็อคเกอร์  
08.00 – 12.00 น. ในชว่งเวลาดงักลา่วจะตอ้งขึ้นไปตรวจเช็คอุปกรณ์หลงัลูกคา้และสมาชิก
ของฟิตเนสใชง้าน นอกจากนั้นจะตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองเลน่ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือทุกครั้ง. 
น าผา้เช็ดตวัและผา้เช็ดหนา้ที่ไดใ้ชง้านแลว้ไปสง่ซกัที่แผนกซกัรีด หลกัจากการน าผา้สง่
ซกัจะตอ้งท าความสะอาดหอ้งน ้าชาย, หญิงและบนฟิตเนสโดยการกวาดพ้ืน ดนัฝุ่ นที่พ้ืน
และถูพ้ืน 
13.00 – 16.30 น. ระหวา่งวนัมีหนา้ที่คอยใหบ้ริการดูแลลูกคา้และสมาชิกฟิตเนสที่มาใช้
บริการ และตอ้งท าการพบัผา้เช็ดตวั ผา้พูล และผา้เช็ดหนา้เพ่ือเตรียมพร้อมใชง้าน
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2.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานที่ปรึกษา 

 

รูปที่ 2.19 รูปพนกังานที่ปรึกษา 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 

 ช่ือ     :   นางสาว นิภาพร ศรีชมุพวง 
 ต าแหนง่    :   Fitness Supervisor  

2.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 

 ระยะเวลาปฏิบตัิงาน เร่ิมตั้งแตว่นัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563ถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ระยะเวลา 78 วนัเป็นจ านวนทั้งหมด 780 ชัว่โมง โดยฝึกงานตามตารางงานท่ีไดร้ับมอบหมายตั้งแต่
เวลา 06.30 น. ถึง 16.30 น. วนัละ 10 ชัว่โมง  

2.7 ขั้นตอนและวธิีการด าเนนิงาน 

 1. ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ ภายในระหวา่งการปฏิบตัิงาน ทางผูจ้ดัท า
ไดศ้ึกษาถึงปัญหาในสถานที่ปฏิบตัิงาน ผา่นทางการสอบถามจากพนกังานที่ปรึกษาและปัญหาที่
พบไดด้ว้ยตนเองหลงัจากการปฏิบตัิงานจึงไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกดิขึ้นและ
น ามาก  าหนดหวัขอ้โครงงาน 

2.   คิดหวัขอ้ในการน าเสนอร่างโครงงานกบัอาจารย์ที่ปรึกษา  

 3. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลที่มีความเก ีย่วขอ้งกบัสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ      
กลิ่นโรสแมร่ี
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4. จดัท าผลิตภณัฑ์และน ามาทดสอบการใชง้าน และน าขอ้แนะน าจากพนกังานที่ปรึกษา
และพนกังานทา่นอื่นภายในแผนกไปปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหเ้กดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 5.  เกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ผลการท าโครงงาน โดยการจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ี จากแขกและสมาชิกของ Fitnessและ
พนกังานภายในแผนก Wellness 

 6. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงานผูจ้ดัท ารูปเลม่โครงงานใหก้บัอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าการ
ตรวจสอบและแกไ้ข 

 7.      จดัท าเอกสารพร้อมในการน าเสนอผลงาน 

2.7.1 วธิีการด าเนนิงานวจิัย 

 การศึกษาเร่ือง “สเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี” ผูวิ้จยัได้
ด  าเนินการตามขั้นตอนตา่ง  ๆแสดงดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินโครงงาน สเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรส
แมร่ี 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 
1.ศึกษาขอ้มูลของสถานประกอบการ      
2.คิดหวัขอ้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา      
3.ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลที่มีความ
เก ีย่วขอ้งกบัโครงงาน 

     

4.จดัท าผลิตภณัฑ์และน ามาทดสอบการ
ใชง้าน 

     

5.เกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ผลการท า
โครงงาน 

     

6.สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน      
7.จดัท าเอกสารพร้อมในการน าเสนอ
ผลงาน 

     

 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 
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2.8 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

 การปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา ณ โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ โดยเร่ิมตั้งแตว่นัที่ 17 สิงหาคม 
2563 จนถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 16 สปัดาห์ ทางผูจ้ดัท าไดร้ับมอบหมาย
ปฏิบตัิงานในต าแหนง่ พนกังานตอ้นรับในสว่นของฟิตเนส (Fitness reception)  จากการปฏิบตัิงาน
ท าใหผู้จ้ดัท าไดร้ับประสบการณ์ในการท างาน ไดเ้รียนรู้วิธีการใหบ้ริการลูกคา้ การตรวจเช็ค
อุปกรณ์ที่ใชใ้นการออกก  าลงักายทั้งกอ่นและหลงัการใชบ้ริการ นอกจากนั้น ยงัไดฝึ้กการใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารกบัลูกคา้ที่เขา้ใชบ้ริการ ฝึกการตรงตอ่เวลา การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
และฝึกการมีความรับผิดชอบ  

2.9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท างาน ปัญหาการท างาน 

 - ฝึกการใชภ้าษาญ่ีปุ่น หรือจีนเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการส่ือสารกบัแขกท่ีเป็นชาวญ่ีปุ่นหรือจีน
ไดดี้ยิ่งขึ้น เนน้ค  าศพัท์และประโยคท่ีสามารถใชใ้นการส่ือสารระหวา่งปฏิบติังานได ้เพ่ือใหเ้กดิการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกดิขอ้ผิดพลาดนอ้ยที่สุด 



 
 

 

บทท่ี 3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การจดัท าโครงงานสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ี มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการท าสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ี ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีการ
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก ีย่วขอ้งดงัน้ี 

3.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโรสแมรี่ 

3.2 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับเบคกิ้งโซดา 

3.3 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับทีทรีออยส์  

3.4 ประโยชน์ของน า้ส้มสายชูและน า้มะนาว 

3.5 วธิีการท าความสะอาดเส่ือโยคะ 

3.6 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโรสแมรี่ 

 

รูปที่ 3.1 ใบโรสแมร่ี 

ที่มา : https://www.liponf.co.th 

 Staughton (2562) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบัโรสแมร่ี ดงัน้ี โรสแมร่ี (Rosmarinus officinalis)   
เป็นพืชสมุนไพรพ้ืนเมืองในแถบเมดิเตอร์เรเนียน จดัอยูใ่นตระกลูของกะเพราะ ลกัษณะของใบมี
ความยาว 2 - 4 เซนติเมตร กวา้ง 2 - 5 มิลลิเมตร จะมีรูปร่างคลา้ยเข็ม มีกลิ่นท่ีหอม สว่นบนของใบมี
สีเขียว ทอ้งใบมีสีขาวและมีขนปกคลุม ผูค้นสว่นใหญนิ่ยมน ามาใชบ้  ารุงสุขภาพและใชท้  าอาหาร 
สว่นที่นิยมน ามาใชม้ากที่สุดคือ ใบ

https://www.liponf.co.th/
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รูปที่ 3.2 ดอกโรสแมร่ี 

ที่มา : http://www.ploengarden.com   

 ดอกโรสแมร่ีมีสีสนัทีห่ลากหลายอาทิเชน่ สีชมพู สีขาว สีมว่งหรือสีฟ้า นอกจากนั้นดอก
ของโรสแมร่ียงัถูกใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แหง่ความรักและสญัลกัษณ์แหง่ความทรงจ าในเทศกาลตา่งๆ  

3.1.1 ประโยชน์ของโรสแมรี่ 

 AIO Fresh (2562) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบัประโยชน์ของโรสแมร่ี ดงัน้ี 

1. ชว่ยลดอาการหลุดร่วงของเสน้ผมและกระตุน้การเกดิใหมข่องเสน้ผม ลดความมนัสว่นเกนิ
ของหนงัศีรษะ 

2. ชว่ยท าใหผ้อ่นคลายและลดความเครียด  มีสมาธิ เพ่ิมการรับรู้ บรรเทาอาการออ่นเพลีย เพ่ิม
พลงัและท าใหต่ื้นตวัมากยิ่งขึ้น 

3. ชว่ยลดกลิ่นท่ีไมพึ่งประสงค์ เชน่ กลิ่นเหง่ือ กลิ่นตวัและขจดักลิ่นเทา้ 
4. ชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพในเร่ืองของความทรงจ า ชว่ยลดภาวะสมองเส่ือม 

ลดอาการอลัไซเมอร์ 
5. สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา รักษาแผลสดและลดอาการอกัเสบได  ้
6. ชว่ยบรรเทาอาการปวดหวั ไมเกรน และปวดเม่ือยตวั 
7. ชว่ยใหล้มหายใจมีความสดช่ืน สุขภาพในชอ่งปากดีขึ้น 
8. มีสารตา้นอนุมูลอิสระ ตา้นการอกัเสบและตา้นสารกอ่มะเร็งโดยธรรมชาติ 
9. ชว่ยบรรเทาอาการคดัจมูก 
10. ชว่ยปรับอากาศใหมี้กลิ่นหอมสดช่ืน ลดกลิ่นอบัไดดี้ 

http://www.ploengarden.com/
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3.2 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับเบคกิ้งโซดา 

 
รูปที่ 3.3 เบคก ิง้โซดา  

ที่มา : http://www.naibann.com  

กองบรรณาธิการ HD (2560) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบัเบคก ิง้โซดา ดงัน้ี เบคก ิง้โซดา (Baking 
soda) มีช่ือทางเคมีวา่ โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) หรือที่รู้จกักนัคือ โซดาท าขนม 
เป็นเพียงแคส่ว่นประกอบในผงฟูแตไ่มใ่ชผ่งฟู ลกัษณะของเบคก ิง้โซดาจะเป็นผลึกที่มีสีขาว มีรส
เค็มคลา้ยโซเดียมคาร์บอเนต นอกจากจะใชเ้ป็นสว่นประกอบในการท าอาหารแลว้ ยงัสามารถ
น ามาใชแ้ทนน ้ายาท าความสะอาดไดห้ลากหลาย  มีความปลอดภยัและไมเ่ป็นพิษตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

3.2.1 ประโยชน์ของเบคกิ้งโซดา  

 Marymaree  (2563) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบัประโยชน์ของเบคก ิง้โวดาไว ้ดงัน้ี 

1. ชว่ยก  าจดักลิ่นอาหารในกลอ่งโดยการเทเบคก ิง้โซดาลงในกลอ่งอาหารและขดัใหท้ ัว่ 
หลงัจากนั้นท้ิงไวส้กัพกัเพ่ือใหเ้บคก ิง้โซดาดูดกลิ่นท่ีไมพึ่งประสงค์ออก และน าไปลา้งน ้า
ท  าความสะอาดอีกครั้ง 

2. ใชล้า้งสารพิษที่ตกคา้งบนผกัและผลไมไ้ดเ้พียงแคใ่ชเ้บคก ิง้โซดาเพียง ½ ชอ้นโต๊ะผสม
น ้าเปลา่ 10 ลิตร หลงัจากนั้นแชผ่กัผลไมไ้วป้ระมาณ 15 นาที แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าเปลา่          
2 - 3 ครั้ง วิธีน้ีจะชว่ยลา้งสารพิษที่ตกคา้งอยูใ่นผกัผลไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

3. สามารถดบักลิ่นอบัภายในสารพดัตู ้เชน่ ตูเ้ส้ือผา้ ตูก้บัขา้ว เพียงแคเ่ทเบคก ิง้โซดาใสใ่นถว้ย 
และน าไปตั้งดา้นในสุดของตู ้จะชว่ยดูดกลิ่นอบัไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

http://www.naibann.com/
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3.3 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับทีทรีออยส์  

 

รูปที่ 3.4 น ้ามนัทีทรีออยส์ 

ที่มา : https://www.sanook.com 

 ธีรวิทย์ บุญราศรี (2561) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบั น ้ามนัทีทรีออยส์  ไวด้งัน้ี น ้ามนัทีทรีออยส์
เป็นสารสกดัของเหลวที่ไดจ้ากใบของตน้ทีทรี ถึงแมจ้ะมีช่ือบง่บอกวา่ Tea (ที)ที่แปลวา่ ชา แตใ่น
ความเป็นจริงแลว้ตน้ทีทรีไมใ่ชต่น้ชา แตเ่ป็นตน้ไมช้นิดหน่ึงท่ีเติบโตอยูบ่นชายฝ่ังท่ีดา้นตะวนัออก
เฉียงใตใ้นบริเวณที่เป็นที่ลุม่ต  ่าของประเทศออสเตรเลีย                     

3.3.1 ประโยชน์ของทีทรีออยส์   

 Aroma and More (2559) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบัประโยชน์ของทีทรีออยส์  ดงัน้ี  

1. สามารถใชท้  าความสะอาดโดยไมมี่สารตกคา้ง เพียงแคเ่ติม ทีทรีออยส์  1 – 2 ชอ้นโต๊ะ 
ในน ้าปริมาณ 1 – 2 ถว้ย กจ็ะสามารถใชท้  าความสะอาดฆ่าเช้ือบนพ้ืนผิวได ้ และยงัมี
กลิ่นท่ีหอม 

2. สามารถชว่ยฆ่าเช้ือโรค โดยการหยด ทีทรีออยส์  2 – 3 หยด ลงในน ้า และฉีดพน่ลงบน
บริเวณที่มีโอกาสสมัผสักบัเช้ือโรคไดง่้าย เชน่ ลูกบิดประตู หรือ รีโมทโทรทศัน์ เป็น
ตน้ 

3. หยดทีทรีออยส์ เพียงแค ่1 – 2 หยด ในน ้ามนักระจายกลิ่นหรือเทียนจะท าใหภ้ายในหอ้ง
มีกลิ่นท่ีหอมสดช่ืน 

4. ชว่ยรักษาสิวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการใชผ้ลิตภณัฑ์ที่มีสว่นผสมของทีทรีออยส์   
5. สามารถขจดักลิ่นเหม็นอบัเชน่กลิ่นเหม็นอบัภายในรองเทา้โดยการใชท้ีทรีออยส์           

1 – 2 หยด กบัเบคก ิง้โซดาในปริมาณเล็กนอ้ย 
6. ชว่ยฆ่าเช้ือราที่เล็บดว้ยการทาในบริเวณที่ติดเช้ือ 2 – 3 ครั้งตอ่วนัจนกวา่จะหาย 

https://www.sanook.com/
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3.4 ประโยชน์ของน า้ส้มสายชูและน า้มะนาว 

 3.4.1 ประโยชน์ของน า้ส้มสายชู 

 

รูปที่ 3.5 น ้าสม้สายช ู

ที่มา : https://www.bonappetit.com 

วริษา ศรีเปลี่ยนจนัทร์ (2563) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบัน ้าสม้สายชไูว ้ดงัน้ี น ้าสม้สายช ู เป็น
เคร่ืองปรุงรสที่เกดิจากกระบวนการหมกั ผมไล ้น ้าตาล หรือธญัพืช และจะเปลี่ยนเป็นกรดน ้าสม้ 
หรืออีกช่ือคือ "กรดอะซิติก (Acetic Acid)" สามารถชว่ยเพ่ิมรสชาติเปร้ียวหรือแตง่กลิ่น ท าให้
อาหารมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น  

กมลชนก ลิ้มปริสุทธ์ิ (2561) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบัประโยชน์ของน ้าสม้สายชไูว ้ ดงัน้ี 

1. สามารถป้องกนัราน ้าภายในหอ้งน ้าได ้ โดยใชน้ ้าสม้สายชฉีูดลงบริเวณก  าแพงหอ้งน ้าหรือ
บริเวณท่ีมีคราบราน ้า จะสามรถชว่ยขจดัคราบได ้

2. ชว่ยขจดัคราบที่เกดิจากสต๊ิกเกอร์บนเคร่ืองเรือนหรือของใช ้ โดยการใชน้ ้าสม้สายชฉีูดลง
ไป หลงัจากนั้นท้ิงไวป้ระมาณ 10 นาที สามารถท าใหค้ราบสกปรกดงักลา่วหลุดออกได้
อยา่งง่ายดาย 

3. สามารถขจดัคราบฝังลึก ที่ติดอยูภ่ายในบริเวณชกัโครกออกไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยการฉีดพน่
น ้าสม้สายชท้ิูงไว ้กอ่นท าการขดัท าความสะอาด  

4. ชว่ยท าความสะอาดและเคลือบเงาพ้ืน โดยการน าน ้าสม้สายช ู 1 ถว้ยผสมเขา้กบัน ้าเปลา่ 1 
แกลลอน จากนั้นน ามาถูพ้ืนตามปกติ สามารถชว่ยท าใหพ้ื้นสะอาดและเงางาม 

5. ชว่ยยืดอายุของดอกไม ้ โดยการใสน่ ้าสม้สายชลูงไปในแจกนัปริมาณ 2 ชอ้นโต๊ะและ
น ้าตาล ¼  สว่นของปริมาณน ้า และคนใหเ้ขา้กนั สามารถชว่ยยืดอายุใหด้อกไมเ้บง่บานได้
นานขึ้น 

https://www.bonappetit.com/


22 
 

 

3.4.2 ประโยชน์ของน า้มะนาว 

 
รูปที่ 3.6 มะนาว 

ที่มา : https://www.foodanddrinking.co.th 

 กองบรรณาธิการ HD (2560) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบัมะนาวไว ้ดงัน้ี มะนาวเป็นพืชสมุนไพร
ท่ีสามารถจดัไดว้า่เป็นทั้งผกัและผลไมใ้นตวัเดียวกนั มีรสชาติที่เปร้ียวนิยมน ามาใชป้รุงรสอาหาร
มากมาย ตวัเปลือกภายนอกเป็นสีเขียว เม่ือสุกมากผิวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง นอกจากจะน ามาใช้
ปรุงรสอาหารแลว้ ยงัมีสรรพคณุทางยาและมีประโยชน์ตอ่สุขภาพมากมาย   และไมเ่พียงเทา่นั้น 
มะนาวยงัมีประโยชน์ตอ่การใชง้านภายในครัวเรือน 

 Home Care (2558) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบัประโยชน์ของน ้ามะนาว ดงัน้ี 

1. ชว่ยก  าจดัคราบสกปรกภายในไมโครเวฟ โดยการน าน ้ามะนาวผสมกบัน ้าเปลา่ จากนั้น
น าเขา้ไปอุน่ในไมโครเวฟ 2 – 3 นาที ไอน ้าจะชว่ยสลายคราบสกปรก สามารถเช็ดออกดว้ย
ผา้สะอาดไดอ้ยา่งง่ายดาย 

2. สามารถเช็ดกระจกใหใ้ส เงางามได ้ โดยการน าน ้ามะนาวผสมน ้ายาลา้งจาน จากนั้นน าผา้
ชบุสว่นผสมที่เตรียมไว ้ เช็ดท าความสะอาดกระจก และเช็ดอีกครั้งดว้ยผา้สะอาด 

3. สามารถท าความสะอาดเคร่ืองสเตนเลสใหเ้งางาม โดยการน ามะนาวมาหัน่คร่ึง และน ามาถู
ลงบนเคร่ืองสเตนเลส จากนั้นลา้งออกและเช็ดดว้ยผา้สะอาด  

4. ชว่ยลดปัญหาเร่ืองกลิ่น ภายในตูเ้ย็นได ้ โดยการน ามะนาวมาหัน่คร่ึง จากนั้นน าไปวางไว้
ภายในตูเ้ย็น หรือสามารถน าส าลีชบุน ้ามะนาวไปวางไวภ้ายในตูเ้ย็น สามารถท าใหก้ลิ่นจาง
หายได ้เน่ืองจากมะนาวสามารถชว่ยดูดกลิ่นได ้

5. ชว่ยก  าจดัส่ิงสกปรกบนเขียง โดยการน ามะนาวมาหัน่เป็นแวน่  ๆ จากนั้นน ามาถูลงบนเขียง 
และลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด น าไปตากใหแ้หง้ โดยเฉพาะเขียงไม ้ หากตากไมแ่หง้จะเป็น
สาเหตุที่ท  าใหเ้กดิเช้ือราขึ้นได้
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3.5 วธิีการท าความสะอาดเส่ือโยคะ 

 

รูปที่ 3.7 เส่ือโยคะ 

ที่มา : https://www.thairath.co.th 

 Mirror (2562) ไดใ้หข้อ้มูลเก ีย่วกบัวิธีการท าความสะอาดเส่ือโยคะไว ้ดงัน้ี 

การท าความสะอาดเส่ือโยคะนั้น ขึ้นอยูก่บัความบอ่ยในการใชง้านในแตล่ะสปัดาห์ โดยปกติถา้
ภายในหน่ึงอาทิตย์มีการใชง้าน 3 วนัตอ่สปัดาห์ กส็ามารถท าความสะอาดเพียงอาทิตย์ละครั้งได ้
เพ่ือไมใ่หเ้ส่ือโยคะเส่ือมสภาพเร็วเกนิไป แตถ่า้หากมีเหง่ือออกเยอะเป็นพิเศษ ควรท าความสะอาด
ทนัทีหลงัจากการใชง้านเพ่ือป้องกนัการหมกัหมมของส่ิงสกปรกและวิธีการท าความสะอาดเส่ือ
โยคะมีดงัน้ี 

1. ใชน้ ้ายาส าหรับท าความสะอาดเส่ือโยคะโดยเฉพาะหรือถา้หากไมมี่ใหใ้ชน้ ้ายาลา้งจาน 2 – 
3 หยด ผสมกบัน ้าอุน่ใสใ่นขวดสเปรย์ แลว้น ามาฉีดใหท้ ัว่เส่ือโยคะ จากนั้นเช็ดออกดว้ยผา้
สะอาด 

2. น าเส่ือโยคะไปตากผึ่งลม (หา้มตากแดด) จนแหง้สนิทแลว้จึงน ามามว้นเกบ็ 

ในกรณีที่เส่ือสกปรกมาก 

1. ผสมเบคก ิง้โซดาลงในน ้าอุน่ใสข่วดสเปรย์ฉีดใหท้ ัว่แลว้ใชผ้า้ชบุน ้าหมาดๆเช็ดออก 
จากนั้นกผ็ึ่งใหแ้หง้เชน่เดียวกนั 

2. หากเส่ือโยคะมีกลิ่นเหม็นอบัมาก แนะน าใหไ้ปซกัน ้าเย็นดว้ยสบูเ่หลวออ่นๆ จากนั้นน าไป
ตากผึ่งลมใหแ้หง้สนิท แลว้จึงน ามามว้นเกบ็ 

 

https://www.thairath.co.th/
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3.6 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 ชิตินทร บุญสุขจิตเสรี และ นางสาวศุภนิดา หอมพูลทรัพย์(2541) ไดท้  าการศึกษาโครงงาน
เร่ือง สเปรย์ขจดัคราบมนัจากน ้ามนัเปลือกน ้ามนัสม้โอ จากการศึกษาขอ้มูลทางการวิจยัพบวา่ 
บริเวณเปลือกสม้มีน ้ามนัเปลือกสม้ที่มีคณุสมบตัิในการชว่ยสลายหรือลดปริมาณคลอ-เรสเตอรอ
ลซึ่งเป็นลิปิดชนิดหน่ึงได ้ดงันั้นจึงนา่จะสามารถสลายหรือลดปริมาณลิปิดชนิดอื่นไดเ้ชน่กนั 
โครงงานน้ีจึงมีความมุง่หมายท่ีจะน าคณุสมบติัดงักลา่วมาประยุกต์ใชโ้ดยการน าน ้ามนัเปลือกสม้
โอพนัธ์ุ Citrus maxima (Burm. f.) Merr. (C. grandis (Linn.) Osbeck มาเป็นสว่นผสมของสเปรย์
ขจดัคราบมนัเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการช าระลา้งคราบมนัระหวา่งสเปรย์ธรรมดากบั
สเปรย์ขจดัคราบท่ีมีสว่นผสมของน ้ามนัเปลือกสม้โอ และเพ่ือหาความเขม้ขน้ของน ้ามนัเปลือกสม้
โอที่เหมาะสมโดยทดสอบดว้ยการลื่นไถลของลูกเหล็กทรงกระบอก จากการทดลองพบวา่ความ
เขม้ขน้ที่เหมาะสมในการช าระลา้งคราบมนัของน ้ามนัเปลือกสม้โอในสเปรย์ คือ 1.5% โดย
ปริมาตรตอ่ปริมาตร 

 วินยั สยอวรรณและอ าพล บุญเพียร (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลของ
การสูดดมกลิ่นน ้ามนัมะกรูดกบัน ้ามนัโรสแมร่ี ตอ่ระบบประสาทอตัโนมตัิและความสามารถใน
เกมจ าลองการขบัรถ พบวา่ กลุม่โรสแมร่ีและกลุม่มะกรูด มีผลท าใหก้ารท างานของระบบประสาท
อตัโนมติัไดแ้ก ่ความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และคะแนนในเกมจ าลองเพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p < .05)    ส าหรับกลุม่อลัมอนด์ไมมี่ผลทั้งการท างานของระบบประสาท
อตัโนมตัิและคะแนนในเกมจ าลองการขบัรถ เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของระบบประสาท
อตัโนมติัและคะแนนการขบัรถทั้ง 3 กลุม่ พบวา่กลุม่มะกรูดกบักลุม่โรสแมร่ีมีความแตกตา่งกบั
กลุม่อลัมอนด์และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ กลุม่มะกรูดกบักลุม่โรสแมร่ี พบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) 

 ชนาภรณ์   ศกัดิ์ทอง  (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง โครงการน ้ายาขจดัคราบสะสม  พบวา่ 
น ้ายาท าความสะอาดทัว่ไป ไมว่า่จะเป็นน ้ายาท าความสะอาดแบบ สว่นประกอบท่ีเหมือนกนักค็ือ 
สารชว่ยท าความสะอาดที่เรียกวา่ดีเทอร์เจนต์ ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่เหมาะกบัการใชล้า้งหอ้งน ้า 
โดยทัว่ไปใชก้รดเกลือหรือช่ือทางเคมีวา่กรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้ 12 % เป็นสารออกฤทธ์ิ น ้ายาน้ี

ลา้งคราบหินปูนไดด้ี เพราะกรดจะท าปฏิกริิยากบัหินปูน เกดิฟองฟู่ของกา๊ซ กรดมีฤทธ์ิกดักร่อน
ผิวหนงัควรสวมถุงมือเวลา ซึ่งสารเคมีบางอยา่งกมี็อนัตรายตอ่ร่างกายทั้งในลกัษณะของการแพ้
อยา่งเฉียบพลนัหรืออาจสะสมความเป็นพิษในร่างกายได ้ดงันั้นการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจึงตอ้งพิจารณาสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ ตลอดจนชนิดและปริมาณที่ใช ้เพ่ือใหเ้หมาะ
กบัสภาพการใชง้านและมีความปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภคเป็นส าคญั   
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บทท่ี 4 

รายละเอียดของโครงงาน 

 การจดัท าโครงงานเร่ือง “สเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ี”  เพ่ือใช้
ในการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคบนเส่ือโยคะหลงัการใชง้านของลูกคา้และสมาชิกที่เขา้มาใช้
บริการภายในฟิตเนส โดยสามารถแสดงถึงสว่นผสมและวิธีการท าผลิตภณัฑ์ดงัน้ี 

4.1 วตัถุดบิของสเปรย์ออร์แกนคิท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมรี่  

 

4.1.1 วตัถุดิบในการท าสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ี 

 น ้าสะอาด    200 มิลลิลิตร 
 น ้าสม้สายช/ูน ้ามะนาว   30 มิลลิลิตร 
 ทีทรีออยส์   10 มิลลิลิตร 
 น ้ามนัหอมระเหยโรสแมร่ี 15 มิลลิลิตร 
 เบคก ิง้โซดา   25  กรัม 

 

4.2 ขั้นตอนการท าสเปรย์ออร์แกนคิท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมรี่ 

4.2.1 น าโรสแมร่ีจากสวนของโรงแรมมาเตรียมสกดัน ้ามนัหอมระเหย ปริมาณ 20 กรัม 

 
รูปที่ 4.1 โรสแมร่ีที่น ามาจากสวนของโรงแรม 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563)
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4.2.2 น าโรสแมร่ีจดัเรียงใสล่งในหมอ้ตม้ 

 
รูปที่ 4.2 ข ั้นตอนการน าโรสแมร่ีใสล่งในหมอ้ตม้ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 

  

 

 

4.2.3 น าชามวางไวต้รงกลางหมอ้และใสน่ ้าสะอาดปริมาณ 350 มิลลิลิตรใหท้ว่มโรสแมร่ี 

 

รูปที่ 4.3 ขั้นตอนน าชามวางไวต้รงกลางหมอ้และใสน่ ้าสะอาด 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.2.4 น าหมอ้ตม้ไปตั้งเตาโดยเปิดไฟแรง 

 

รูปที่ 4.4 ขั้นตอนการน าหมอ้ไปตั้งเตาไฟ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 

 

4.2.5 น าฝามาปิดในลกัษณะหงายฝาขึ้น เพ่ือใหน้ ้ามนัระเหยขึ้นมา 

 

รูปที่ 4.5 ข ั้นตอนการปิดฝาในลกัษณะหงายฝาขึ้น 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.2.6 น าน ้าแข็งมาวางไวด้า้นบนฝาหมอ้ ท้ิงไวป้ระมาณ 40 – 60 นาที 

 

รูปที่ 4.6 ข ั้นตอนการน าน ้าแข็งวางไวบ้นฝา 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 

 

4.2.7 เม่ือครบก  าหนดเวลา จึงน าถว้ยท่ีใสไ่วต้รงกลางหมอ้ออกจะไดน้ ้ามนัหอมระเหยกลิ่น
โรสแมร่ี ปริมาณ 100 มิลลิลิตร 

 

รูปที่ 4.7 น ้ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ากการสกดักลิ่นโรสแมร่ี 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.2.8 น าน ้าสะอาดจ านวน 200 มิลลิลิตรมาผสมกบัเบคก ิง้โซดาจ านวน 25 กรัม จากนั้นคน
ใหเ้ขา้กนั 

  

รูปที่ 4.8 ข ั้นตอนการน าน ้าผสมกบัเบคก ิง้โซดา 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 

 

4.2.9 เติมน ้ามะนาวจ านวน 30 มิลลิลิตรลงไป จากนั้นคนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปที่ 4.9 ข ั้นตอนการน าน ้ามะนาวผสมใสล่งในน ้ากบัเบคก ิง้โซดา 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.2.10 หลงัจากนั้น น าทีทรีออยส์จ านวน 10 มิลลิลิตรใสล่งไปและผสมใหเ้ขา้กนัเพ่ือชว่ย
ฆ่าเช้ือรา 

 

รูปที่ 4.10 ข ั้นตอนการน า ทีทรีออยส์ ผสมลงไป 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 

 

4.2.11 ใสน่ ้ามนัหอมระเหยจากโรสแมร่ี 15 มิลลิลิตร และคนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปที่ 4.11 ข ั้นตอนการหยดน ้ามนัหอมระเหยกลิ่นโรสแมร่ี ผสมลงไป 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.2.12 ท าการกรองกอ่นที่จะน าใสบ่รรจุภณัฑ์ 

  

รูปที่ 4.12 ข ั้นตอนการกรองกอ่นน าใสบ่รรจุภณัฑ์ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 

 

4.2.13 ท าการกรอกน ้ายาท าความสะอาดท่ีไดใ้สบ่รรจุภณัฑ์ท่ีเตรียมไวข้นาด 250 มิลลิลิตร 

  

รูปที่ 4.13 ข ั้นตอนการกรอกน ้ายาท าความสะอาดใสบ่รรจุภณัฑ์ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.2.14 ผลิตภณัฑ์ 

 

รูปที่ 4.14 รูปร่างของบรรจุภณัฑ์ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

4.3 ตารางแสดงราคาต้นทุน 

 ตารางที่ 4.1 ตน้ทุนสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ี 

ล าดบั สว่นผสม ราคา/หนว่ย ปริมาณที่ใช ้
ราคาที่ใชจ้ริง

(บาท) 
1 เบคก ิง้โซดา 18 บาท/300กรัม 25 กรัม 1.5 
2 มะนาว 5 บาท/1ลูก 30 มิลลิลิตร 10 
3 ทีทรีออยส์ 150 บาท/30 มิลลิลิตร 10 มิลลิลิตร 50 
4 น ้ามนัหอมระเหยโรสแมร่ี - 15 มิลลิลิตร - 
5 น ้าสะอาด 0.01บาท/1 ลิตร 200 มิลลิลิตร 2 

รวมราคาต้นทุนของสเปรย์ออร์แกนคิท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมรี่ 
63.5/250 
มิลลิลิตร 

จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิบายรายละเอียดไดว้า่ ตน้ทุนของผลิตภณัฑ์สเปรย์ออร์แกนิคท า
ความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ีมีราคาตน้ทุน 63.5 บาทตอ่ 1 ขวด ปริมาณ 250 มิลลิลิตร สามารถ
ใชไ้ดถ้ึง 1 สปัดาห์ ซึ่งปกติสเปรย์ท  าความสะอาดทัว่ไป ขนาด 250 มิลลิลิตร ราคา 150 บาท  1 ขวด 
ตอ่ 1 สปัดาห์ ดงันั้นสามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการซื้อสเปรย์ท  าความสะอาดไดม้ากถึง 86.5 บาท 
ตอ่สปัดาห์ 
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ตารางที่ 4.2 ตารางการเปรียบเทียบการค านวณตน้ทุน  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการค านวณต้นทุน  
สเปรย์ท  าความสะอาดทัว่ไป สเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ

กลิ่นโรสแมร่ี 
ใน 1 สปัดาห์ สเปรย์ท  าความสะอาดทัว่ไป 

ปริมาณ 250 มิลลิลิตร ตน้ทุนราคา  
ใชส้เปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ

กลิ่นโรสแมร่ี  
ปริมาณ 250 มิลลิลิตร ตอ่ 1 สปัดาห์  

ตน้ทุนราคา 
150 บาท 63.5 บาท 

ใน 1 เดือน สเปรย์ท  าความสะอาดทัว่ไป 
ปริมาณ 1 ลิตร ตน้ทุนราคา 

ใชส้เปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ
กลิ่นโรสแมร่ี  

ปริมาณ 1 ลิตร ตอ่ 1 เดือน ตน้ทุนราคา 
600 บาท 254 บาท  

 

จากตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบการค านวณตน้ทุนของการท าความสะอาดเส่ือโยคะ จาก
เดิมที่ใชส้เปรย์ท  าความสะอาดที่ทางโรงแรมจดัซื้อ เปลี่ยนเป็นการทดแทนโดยใชส้เปรย์ออร์แกนิค
ท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ี ซึ่งจากตารางจะเห็นไดว้า่ ชว่ยลดตน้ทุนใน 1 สปัดาห์ไดถ้ึง 
86.5 บาท  และในระยะเวลา 1 เดือนจะชว่ยลดตน้ทุนไดถ้ึง 346 บาท  

4.4 สรุปผลการประเมินโครงงาน เร่ือง สเปรย์ออร์แกนคิท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมรี่ 

 ในการจดัท าโครงงานสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ีผูจ้ดัท ามี
วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการท าสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ี เพ่ือลด
ตน้ทุนคา่น ้ายาท าความสะอาดเส่ือโยคะใหแ้กแ่ผนกฟิตเนส เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที่เขา้
ใชบ้ริการคลาสตา่งๆและพนกังานภายในแผนกฟิตเนสของโรงแรม ในการท าการศึกษาวิจยัเชิง
คณุภาพในการศึกษา วิเคราะห์และเกบ็ขอ้มูล เพ่ือเป็นประโยชน์แกแ่ผนกฟิตเนส ของโรงแรม ศิวา
เทล กรุงเทพ โดยมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผา่นการแจกแบบสอบถาม ในการท าประเมินความพึง
พอใจสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ี จ  านวน 30 ชดุ ซึ่งไดแ้บง่เป็น 2 สว่น
คือ สว่นที่ 1 ขอ้มูลสว่นบุคคล โดยประเมินผลดว้ยการค านวณคา่สถิติเบื้องตน้ แบบแจกแจงความถี่
และคา่ร้อยละ สว่นที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแม
ร่ี ใชก้ารประเมินผลแบบคา่เฉลี่ย โดยใชข้อง บุญชมุ ศรีสะอาด มีเกณฑ์การประเมินดงัน้ี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ  

 ตารางที่ 4.3 แสดงร้อยละของกลุ่ มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 5 17.00 
หญิง 25 83.00 
รวม 30 100.00 

  

จากตารางท่ี 4.3 กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานครั้งน้ี เป็นเพศชายคิด
เป็นร้อยละ 17.00 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 83.00  

 

ตารางที่ 4.4 แสดงร้อยละของกลุ่ มตวัอย่างจ าแนกตามอาย  ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 25 ปี - - 
26 – 30 ปี 2 7.00 
31 – 35 ปี 12 40.00 
36 – 40 ปี 10 33.00 
41 – 45 ปี 4 13.00 
46 – 50 ปี 2 7.00 
รวม 30 100 

 

จากตารางท่ี 4.4 กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานครั้งน้ี ผูท่ี้มีอายุ 26 – 
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00 ผูท้ี่มีอายุ 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 ผูท้ี่มีอายุ 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 33.00   ผูท้ี่มีอายุ 41 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.00 ผูท้ี่มีอายุ 46 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.5 แสดงร้อยละของกลุ่ มตวัอย่างจ าแนกตามสถานะ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการฟิตเนส 27 90.00 
พนกังานแผนกฟิตเนส   3 10.00 

รวม 30 100 
 

จากตารางท่ี 4.5 กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานครั้งน้ี เป็นผูท้ี่เขา้มาใช้
บริการฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 90.00 และพนกังานแผนกฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 10.00  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมุลความพึงพอใจต่อสเปรย์ออร์แกนคิท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมรี่  

การวเิคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่ มตวัอย่าง โดยวดัระดบัและแสดงผลตั้งแต่ 5 – 1                
คือชอบมากที่สุด – ชอบน้อยที่สุด ตามล าดบั 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ความหมายคา่เฉลี่ย (Mean) ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2545) ดงัน้ี  

 คา่เฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด  

 คา่เฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

คา่เฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

คา่เฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยที่สุด 
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4.5 สรุปผลการท าประเมิน  สเปรย์ออร์แกนคิท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมรี่ 

 4.5.1 ความพึงพอใจด้านบรรจุภัณฑ์   

  4.5.1.1 ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 

 

แผนภูมิที่ 4.5.1.1 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจขนาดของบรรจุภณัฑ์ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจขนาดของบรรจุภณัฑ์ กลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 30 
คนใหค้ะแนนความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 43.00 ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 47.00 และความพึง
พอใจปานกลาง 10.00 

 
4.5.1.2 ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ 

 

แผนภูมิที่ 4.5.1.2 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์กลุม่ตวัอยา่ง
ทั้งหมด 30 คนใหค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 30.00 ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 53.00 
และความพึงพอใจปานกลาง 17.00 
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4.5.1.3 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์  

    
แผนภูมิที่ 4.5.1.3 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ กลุม่ตวัอยา่ง
ทั้งหมด 30 คนใหค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 27.00 ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 40.00 
ความพึงพอใจปานกลาง 30.00 และความพึงพอใจนอ้ย 3.00  

 

 

4.5.2 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการท าความสะอาด 

 

แผนภูมิที่ 4.5.2. แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพในการท าความสะอาด 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอดา้นประสิทธิภาพในการท าความสะอาด ทั้งใน
เร่ือง การท าความสะอาดคราบเหง่ือและคราบสกปรกไดจ้ริง และเร่ืองคราบเหง่ือและคราบสกปรก
มีปริมาณที่ลดลง กลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 30 คนใหค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 43.00 ความ
พึงพอใจมาก ร้อยละ 57.00      
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4.5.3 ความพึงพอใจด้านของวตัถุดบิที่น ามาใช้ท าผลิตภัณฑ์ 

 4.5.3.1 มีการใช้วตัถุดบิที่มาจากธรรมชาต ิ

 
แผนภูมิที่ 4.5.3.1 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจในการใชว้ตัถุดิบที่มาจากธรรมชาติ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอดา้นประสิทธิภาพในการใชว้ตัถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาติ กลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 30 คนใหค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 53.00 ความพึง
พอใจมาก ร้อยละ 37.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 10.00   

  

4.5.3.2 วตัถุดบิมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมในการน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ 

 

แผนภูมิที่ 4.5.3.2 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจในวตัถุดิบมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมใน
การน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในวตัถุดิบมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมในการน ามา
ท าเป็นผลิตภณัฑ์ กลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 30 คนใหค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 53.00 
ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 43.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 3.00  
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4.5.3.3 ความไม่ระคายเคืองผวิ 

 
แผนภูมิที่ 4.5.3.3 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจในความไมร่ะคายเคืองผิว  

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในความไมร่ะคายเคืองผิว กลุม่ตวัอยา่ง
ทั้งหมด 30 คนใหค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 43.00 ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 57.00  

 

4.5.4 ความพึงพอใจด้านกลิ่น 

 4.5.4.1 กลิ่นหอมจากธรรมชาต ิ

 

แผนภูมิท่ี 4.5.4.1 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจในกลิ่นหอมจากธรรมชาติ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในกลิ่นหอมจากธรรมชาติ กลุม่ตวัอยา่ง
ทั้งหมด 30 คนใหค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 43.00 ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.00 
และความพึงพอใจปานกลาง 7.00  
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4.5.4.2 ลดกลิ่นอับได้จริง 

 
แผนภูมิท่ี 4.5.4.2 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจในการลดกลิ่นอบัไดจ้ริง 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการลดกลิ่นอบัไดจ้ริง กลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 
30 คนใหค้ะแนนความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 47.00 ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 30.00 และความ
พึงพอใจปานกลาง 23.00  

 

 

4.5.5 ความพึงพอใจด้านการลดต้นทุน 

 

แผนภูมิที่ 4.5.5 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นการลดตน้ทุน 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในดา้นการลดตน้ทุน กลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 30 
คนใหค้ะแนนความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 50.00 ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 37.00 และความพึง
พอใจปานกลาง 13.00  
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ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของสเปรย์ออร์แกนคิท า
ความสะอาดเส่ือโยคะกลิ่นโรสแมรี่ 

ประเดน็ความพึงพอใจ 𝒙 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
1.ดา้นบรรจุภณัฑ์    

   1.1ขนาดบรรจุภณัฑ์ 4.33 0.66 มาก 
   1.2ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์ 4.13 0.68 มาก 
   1.3ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ 3.9 0.84 มาก 
52.ดา้นประสิทธิภาพในการท าความสะอาด    
   2.1ท าความสะอาดคราบเหง่ือและคราบสกปรกไดจ้ริง 4.43 0.61 มาก 
   2.2คราบสกปรกมีปริมาณที่ลดลง 4.43 0.69 มาก 
3.ดา้นของวตัถุดิบที่น ามาใชท้  าผลิตภณัฑ์    
   3.1มีการใชว้ตัถุดิบที่มาจากธรรมชาติ 4.43 0.68 มาก 
   3.2วตัถุดิบมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมในการน ามาท าเป็น
ผลิตภณัฑ์ 

4.5 0.57 มากที่สุด 

   3.3ความไมร่ะคายเคือง 4.43 0.50 มาก 
4.ดา้นกลิ่น    
   4.1กลิ่นหอมจากธรรมชาติ 4.36 0.61 มาก 
   4.2ลดกลิ่นอบัไดจ้ริง 4.23 0.82 มาก 
5.ดา้นลดตน้ทุน 4.23 0.68 มาก 
ระดบัความพึงพอใจโดยรวม 4.31 0.12 มาก 

จากตารางที่ 4.6 ผลส ารวจพบวา่ ความพึงพอใจในดา้นของวตัถุดิบที่น ามาใชท้  าผลิตภณัฑ์ 
เร่ืองวตัถุดิบมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมในการน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.5 ความพึงพอใจมาก ในดา้นประสิทธิภาพในการท าความ
สะอาดและดา้นของวตัถุดิบที่น ามาใชท้  าผลิตภณัฑ์ เร่ืองความไมร่ะคายเคือง มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.43 
ความพึงพอใจมาก ในดา้นกลิ่น เร่ืองของกลิ่นหอมจากธรรมชาติและดา้นบรรจุภณัฑ์ เร่ืองของ
ขนาดบรรจุภณัฑ์ มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.36และ4.33 ตามล าดบั ความพึงพอใจมาก ในดา้นกลิ่น เร่ืองของ
ลดกลิ่นดบัไดจ้ริง, ดา้นลดตน้ทุน, ดา้นบรรจุภณัฑ์ เร่ืองของความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์และ
ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.23 , 4.23, 4.13 และ 3.9 ตามล าดบั 

 
 
 



 
 

 

บทท่ี 5 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงงาน 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิัย  

 5.1.1 สรุปผล   

 จากการท่ีผูจ้ดัท  าไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง สเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่น
โรสแมร่ี โดยมีวตัถุประสงค์คือ     เพ่ือศึกษาการท าสเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่น
โรสแมร่ี เพ่ือลดตน้ทุนคา่น ้ายาท าความสะอาดเส่ือโยคะใหแ้กแ่ผนกฟิตเนส และเพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของลูกคา้ที่เขา้ใชบ้ริการคลาสตา่งๆและพนกังานแผนกฟิตเนสของโรงแรมซึ่งมีความ
คาดหวงัวา่โครงงานสหกจิศึกษาจะเกดิประโยชน์แกส่ถานประกอบการ  

 เพ่ือใหท้ราบผลของตวัโครงงานผูจ้ดัท าไดมี้การเกบ็ขอ้มูลโดยไดท้  าการแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สเปรย์ออแกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ีใหก้บัลูกคา้ ลูกคา้ที่เขา้ใช้
บริการและพนกังานในแผนกฟิตเนส เป็นจ านวนทั้งหมด 30 ชดุ จึงสรุปผลแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ สเปรย์ออแกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี และจากการส ารวจ
พบวา่ สเปรย์ออแกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี สามารถท าความสะอาดคราบเหง่ือ

และคราบสกปรกไดจ้ริง นอกจากนั้นคราบเหง่ือและคราบสกปรกมีปริมาณท่ีลดลง ไมร่ะคายเคือง
ผิว มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติ สามารถชว่ยลดกลิ่นอบัได ้ จากตารางของคา่เฉลี่ยสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจในดา้นของวตัถุดิบที่น ามาใชท้  าผลิตภณัฑ์ เร่ืองวตัถุดิบมีคณุสมบตัิที่
เหมาะสมในการน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์ เม่ือหาคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากที่สุด รองลงมา ไดแ้ก ่ ความ
พึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพในการท าความสะอาด ความพึงพอใจในดา้นของวตัถุดิบที่น ามาใชท้  า
ผลิตภณัฑ์เร่ืองความไมร่ะคายเคือง, ความพึงพอใจในดา้นกลิ่นเร่ืองของกลิ่นหอมจากธรรมชาติ, 

ความพึงพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์เร่ืองของขนาดบรรจุภณัฑ์, ความพึงพอใจในดา้นกลิ่นเร่ืองของลด
กลิ่นดบัไดจ้ริง,  ความพึงพอใจในดา้นลดตน้ทุน, ความพึงพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์เร่ืองของความ
เหมาะสมของบรรจุภณัฑ์และความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ เม่ือหาคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากที่สุด
ตามล าดบั และมีผลโดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.31 
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5.1.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา 

5.1. ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลที่มีความเก ีย่วขอ้งกบัการท าผลิตภณัฑ์
อยา่งละเอียด เชน่ เอกสาร บทความ และต าราที่มีความเก ีย่วขอ้ง เพ่ือท าใหเ้กดิผลลพัธ์ที่ดีที่สุดและ
เกดิขอ้ผิดพลาดนอ้ยที่สุด  

5.2.   เพ่ิมปริมาณของน ้ามนัหอมระเหยกลิ่นโรสแมร่ีลงไป เพ่ือใหไ้ดก้ลิ่นท่ีหอมยิ่งขึ้น 

5.3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค สามารถเพ่ิมแอลกอฮอล์
ส าหรับท าความสะอาดลงไปได ้
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แบบสอบถามความพึงพอใจ  

เร่ือง สเปรย์ออร์แกนคิท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมรี่  

ค าช้ีแจ้ง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงใน    ที่ท่านต้องการเลือก 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1.เพศ   ชาย   หญิง 

2.อายุ   20 – 25 ปี  26 – 30 ปี  31 – 35 ปี 

   36 – 40 ปี  41 – 45 ปี  46 – 50 ปี 

3.สถานะ  ผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการฟิตเนส  พนกังานแผนกฟิตเนสของโรงแรม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์สเปรย์ออร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมร่ี 

ค าช้ีแจ้ง กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่งตามระดบัความพึงพอใจที่ทา่นตอ้งการเลือก  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที่สุด 
(1) 

1.ด้านบรรจุภัณฑ์      
 1.1ขนาดบรรจุภณัฑ์      
 1.2ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์      
 1.3ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์      
2.ด้านประสิทธิภาพในการท าความ
สะอาด 

     

 2.1ท าความสะอาดคราบเหง่ือไดจ้ริง      
 2.2คราบเหง่ือและคราบสกปรกมี
ปริมาณที่ลดลง 

     

3.ด้านของวตัถุดบิที่น ามาใช้ท าผลิตภัณฑ์      
 3.1มีการใชว้ตัถุดิบที่มาจากธรรมชาติ      
 3.2วตัถุดิบมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมใน
การน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์ 

     

 3.3ความไมร่ะคายเคืองผิว      
 



 

 

4.ด้านกลิ่น      
 4.1กลิ่นหอมจากธรรมชาติ      
 4.2ลดกลิ่นอบัไดจ้ริง      
5.ด้านลดต้นทุน      
 5.1สามารถลดตน้ทุนของทางโรงแรม      
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สเปรย์ออร์แกนคิท าความสะอาดเส่ือโยคะ กลิ่นโรสแมรี่ 

Organic Cleaning Spray Yoga Mat  

นางสาว ศิริลกัษณ์ กนกนาคศรีสกลุ 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  

38 ถนนเพชรเกษม เขตบางหวา้ แขวงภาษีเจริญ กทม. 10160  

Email : Meuy89098@gmail.com 

บทคดัย่อ 

โครงงานเร่ือง สเปรยอ์อร์แกนิคท าความ
สะอาดเส่ือโยคะ กล่ินโรสแมร่ี จัดท าข้ึนเพือ่ลด
ตน้ทุน น ้ายาท าความสะอาดเส่ือโยคะใหแ้กแ่ผนก
ฟิตเนส เน่ืองจากทุกสัปดาห์จะมีคลาสการออก
ก  าลงักายตา่งๆท่ีตอ้งใชเ้ส่ือโยคะอยูเ่ป็นประจ า 
หลงัจากการใชง้านเส่ือโยคะจะตอ้งท าความสะอาด
ทุกคร้ัง ซึ่งปัญหาท่ีพบคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการท า
ความสะอาดเส่ือโยคะมีตน้ทุนท่ีสูง  ผูจั้ดท าจึงได้
ท  าการศึกษาและจัดท าผลิตภณัฑ์สเปรยอ์อร์แกนิค
ท าความสะอาดเส่ือโยคะ กล่ินโรสแมร่ี 

 จากการทดลองท าผลิตภณัฑ์ สเปรยอ์อร์
แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กล่ินโรสแมร่ี 
ผูจั้ดท าไดส้ ารวจความคิดเห็น โดยการส ารวจความ
พงึพอใจจากกลุม่ตวัอยา่ง คือ ลูกคา้และพนกังานใน
แผนกฟิตเนส เป็นจ านวน 30 คน ผลการศึกษา
พบวา่ มีความพงึพอใจมากท่ีสุดโดยมคีา่เฉล่ียรวม
เทา่กบั 4.5 และคา่เบ่ียงเบนมารตราฐานเทา่กบั 0.57 
ไดแ้กเ่ร่ือง ดา้นของวตัถุดิบท่ีน ามาใชท้  าผลิตภณัฑ์ 
เร่ืองวตัถุดิบมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมในการน ามาท า
เป็นผลิตภณัฑ์ รองลงมาไดแ้ก ่ความพงึพอใจดา้น
ประสิทธิภาพในการท าความสะอาดและดา้นของ
วตัถุดิบท่ีน ามาใชท้  าผลิตภณัฑ์ เร่ืองความไมร่ะคาย
เคือง ความพงึพอใจดา้นกล่ิน เร่ืองของกล่ินหอม
จากธรรมชาติและความพงึพอใจดา้นบรรจุภณัฑ์ 
เร่ืองของขนาดบรรจุภณัฑ์ ตามล าดบั ดงันัน้จึงเห็น
ไดว้า่ โครงงานสเปรยอ์อร์แกนิคท าความสะอาด

เส่ือโยคะ กล่ินโรสแมร่ี มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มาก 

ค าส าคญั : โรสแมร่ี ออร์แกนคิ ความสะอาด 

Abstract 

 Organic Cleaning Spray Yoga Mat 
Project was established for decreasing yoga mat 
cleaning cost, especially for Fitness Business. Their 
various exercise classes normally require a yoga 
mat  and. after the class, the yoga mat should be 
cleaned for cleanliness and good hygiene.  

Therefore, the problem was the cleaning solution 
was costly. The author has studied and produced the 
new product by extracting from rosemary leaves. 
From the product experiment survey of 30 samples 
of customers and employees in the fitness 
department. They were the most satisfied with a 
total mean equal to 4.5, the mean deviation equal to 
0.57 which are the raw material that was used with 
the product was very suitable, satisfaction in 
cleaning efficiency, non-irritation matters, smells 
were very natural and fragrant, the packaging was 
suitable and fits respectively. Therefore,  the above 
information has shown that Organic Cleaning Spray 
Yoga Mat project has a high level of satisfaction. 

Keywords : Rosemarry, Organic, Cleanliness 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ ตัง้อยูใ่จกลางยา่นเพลินจิต 
ซึ่งหา่งจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิตดว้ยการ
เดินเพยีง 5 นาทีท าใหส้ะดวกในการเดินทาง เป็น
สถานท่ีพกัผอ่นท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัธุรกจิและ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติทัง้ยงัเป็นโรงแรมระดบั 5 
ดาว ท่ีมีหอ้งพกัประเภทหอ้งสวทีทัง้หมด 8 แบบ 
รวมทัง้สิ้นจ านวนทัง้หมด 75 หอ้ง ภายในหอ้งพกั
แตล่ะหอ้งจะมีรสนิยมและสไตล์การตกแตง่ท่ี
แตกตา่งกนัไป และยงัมีส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ี
ครบครันภายในโรงแรมยงัมีร้านอาหารระดบัชัน้ดี 
ท่ีสามารถมองเห็นววิสระวา่ยน ้าท่ีสวยหรูและมีร้าน
คาเฟ่ท่ีใหบ้ริการอาหารหลากหลายชาติ 
นอกจากนัน้ยงัมีส่วนของสปาและฟิตเนส ท่ีมีความ
สงบและความเป็นส่วนตวัทัง้ยงัมีกจิกรรมและ
คลาสการสอนออกก  าลงักายอาทิเชน่ บอด้ีเวท  ยมิ
บอล และ โยคะ ภายในโรงแรมยงัมีการใหบ้ริการท่ี
เต็มเป่ียมไปดว้ยคณุภาพ ทัง้ยงัตอ้งการใหลู้กคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการทุกๆทา่นนัน้ไดรั้บความสะดวกสบาย
สูงสุด 

 โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพเป็นโรงแรมสี
เขียวท่ีอยูใ่จกลางกรุงหน่ึงแหง่ เน่ืองจากทาง
โรงแรมนัน้เนน้การปลูกจิตส านึกท่ีดีเก ีย่วกบัเร่ือง
ส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอ้มโดยเร่ิมตน้จากบุคลากร
ภายในโรงแรมรวมไปถึงลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
นอกจากนัน้ทางโรงแรมยงัเนน้การใชผ้ลิตภณัฑ์
และวตัถุดิบท่ีเป็นออร์แกนิคท่ีมาจากธรรมชาติแท ้มี
การสนบัสนุนผลิตภณัฑ์ของชมุชนและทอ้งถ่ิน โดย
การส่งเสริมใหม้ีรายไดแ้ละอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์และส่งมอบคณุภาพท่ีดีแด่
ลูกคา้ของศิวาเทล นอกจากนัน้บนชัน้ท่ี 28 ยงัมีสวน
ท่ีปลูกพชืผกัผลไมอ้อร์แกนิคซึ่งสามารถน ามาใช้
เป็นวตัถุดิบในการปรุงอาหาร และน ามาท าเป็น
ผลิตภณัฑ์หลากหลายประเภท โดยบนสวนท่ีทาง
โรงแรมไดท้  าการปลูกนัน้ไมพ่ึ่งพาสารเคมีในการ

เจริญเติบโตใดๆทัง้สิ้น เชน่ ตน้หมอ่น  ตน้พริก  ตน้
กระเพรา และตน้โรสแมร่ี เป็นตน้. 

 ภายในส่วนของฟิตเนสนัน้ ในทุกสัปดาห์
จะมีคลาสการออกก  าลงักายตา่งๆซึ่งจะมีลูกคา้มา
เขา้คลาสเป็นจ านวนมาก  หลงัจากจบคลาสในแตล่ะ
คร้ังจะตอ้งมีการท าความสะอาดแผน่เส่ือโยคะท่ี
ลูกคา้ใชง้านอยูเ่ป็นประจ าเพือ่เป็นการฆา่เชือ้รา
แบคทีเรียจากคราบเหง่ือ ฝุ่น และส่ิงสกปรกท่ี
สามารถซึมผา่นพืน้ผิวของเส่ือและมีส่วนท าใหเ้ส่ือ
เส่ือมสภาพเร็วข้ึนได ้ ซึ่งผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการท า
ความสะอาดนัน้ มีตน้ทุนท่ีสูง ทางผูจั้ดท าจึงได้
ท  าการศึกษาและคน้ควา้วธิีการท าผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
ส าหรับฆา่เชือ้แบคทีเรียบนเส่ือโยคะ ท่ีมีตน้ทุนท่ี
ถูกกวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัทัง้ยงัมีกล่ิน
หอมและเป็นมิตรตอ่ลูกคา้ทัง้ยงัมีส่วนผสมท่ีมาจาก
ธรรมชาติและออร์แกนิคโดยใชว้ตัถุดิบทางโรงแรม
ไดป้ลูกไวคื้อ ใบโรสแมร่ี่   

วตัถุประสงค์ 

1. เพือ่ศึกษาการท าสเปรยอ์อร์แกนิคท าความ
สะอาดเส่ือโยคะ กล่ินโรสแมร่ี 

2. เพือ่ลดตน้ทุนคา่น ้ายาท าความสะอาดเส่ือ
โยคะใหแ้กแ่ผนกฟิตเนส 

3. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้ใช้
บริการและพนกังานแผนกฟิตเนสของ
โรงแรม 

ขอบเขตของโครงงาน 

 1 ขอบเขตดา้นพืน้ท่ี  

    -โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพภายใน 
แผนก ฟิตเนส 

 2 ขอบเขตดา้นประชากร 

     -ลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการและพนกังาน
แผนกฟิตเนสในโรงแรม จ านวน 30 คน 

  



 
 

 

3 ขอบเขตดา้นเวลา 

     -เร่ิมตัง้แต ่ 17 สิงหาคม 2563 ถึง 4 
ธนัวาคม 2563 

 4 ขอบเขตดา้นเอกสาร, ขอ้มลู 

     -คน้ควา้และสืบคน้ขอ้มลูจากเวบ็ไซต์
ตา่งๆท่ีมี่ความเกีย่วขอ้งและสอบถามจากพนกังานท่ี
ปรึกษา 

ประโยชนท่ี์ได้รับ 

 1.เพือ่ไดผ้ลิตภณัฑ์สเปรยอ์อร์แกนิคท า
ความสะอาดเส่ือโยคะ กล่ินโรสแมร่ี 

      2.สามารถน าใบโรสแมร่ีท่ีปลูกอยูแ่ลว้
ภายในโรงแรม น ามาสกดัเพือ่ท  าเป็นน ้ามนัหอม
ระเหย และน าไปท าสเปรยอ์อร์แกนิคท าความ
สะอาดเส่ือโยคะ กล่ินโรสแมร่ี และชว่ยลดคา่ใชจ่้าย
ใหแ้กโ่รงแรม 

 3.เพือ่ใหท้ราบระดบัความพงึพอใจของ
ลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการและพนกังานแผนกฟิตเนสของ
โรงแรม 

วตัถุดบิในการท าสเปรย์ออร์แกนคิท าความสะอาด
เส่ือโยคะกลิ่นโรสแมร่ี 

2.1น ้าสะอาด                200 มิลลิลิตร 

2.2น ้าส้มสายช/ูน ้ามะนาว     30 มิลลิลิตร 

2.3ทีทรีออยส์  10 มิลลิลิตร 

2.4น ้ามนัหอมระเหยโรสแมร่ี15 มิลลิลิตร 

2.5เบคกิง้โซดา  25 กรัม 

ขั้นตอนการท าสเปรย์ออร์แกนคิท าความสะอาดเส่ือ
โยคะกลิ่นโรสแมร่ี 

 1 น าโรสแมร่ีจากสวนของโรงแรมมา
เตรียมสกดัน ้ามนัหอมระเหย ปริมาณ 20 กรัม 

 
 2 น าโรสแมร่ีจัดเรียงใส่ลงในหมอ้ตม้ 

 
3 น าชามวางไวต้รงกลางหมอ้และใส่น ้า

สะอาดปริมาณ 350 มิลลิลิตรใหท้ว่มโรสแมร่ี 

 
4 น าหมอ้ตม้ไปตัง้เตาโดยเปิดไฟแรง 

 
5 น าฝามาปิดในลกัษณะหงายฝาข้ึน 

 



 
 

 

6 น าน ้าแข็งมาวางไวด้า้นบนฝาหมอ้ ทิง้
ไวป้ระมาณ 40 – 60 นาที  

 
7 เมื่อครบก  าหนดเวลา จึงน าถว้ยท่ีใส่ไว ้

ตรงกลางหมอ้ออกจะไดน้ ้ามนัหอมระเหยกล่ินโรส
แมร่ี ปริมาณ 100 มิลลิลิตร 

 
8 น าน ้าสะอาดจ านวน 200 มิลลิลิตรมา

ผสมกบัเบคกิง้โซดาจ านวน 25 กรัม จากนัน้คนให้
เขา้กนั 

   
9 เติมน ้ามะนาวจ านวน 30 มิลลิลิตรลงไป 

จากนัน้คนใหเ้ขา้กนั 

 

10 หลงัจากนัน้ น าทีทรีออยส์จ านวน 10 
มิลลิลิตรใส่ลงไปและผสมใหเ้ขา้กนัเพือ่ชว่ยฆา่เชือ้
รา 

 
11 ใส่น ้ามนัหอมระเหยจากโรสแมร่ี 15 

มิลลิลิตร และคนใหเ้ขา้กนั 

 
12 ท าการกรองกอ่นท่ีจะน าใส่บรรจุภณัฑ์ 

               
13 ท าการกรอกน ้ายาท าความสะอาดท่ีได้

ใส่บรรจุภณัฑ์ท่ีเตรียมไวข้นาด 250 มิลลิลิตร 

 
 

 

 



 
 

 

14 ผลิตภณัฑ์ 

 
สรุปผล   

 จากการท่ีผูจั้ดท าไดเ้ขา้รับการปฏิบติังาน
สหกจิศึกษาท่ีโรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน ท าใหไ้ดท้ราบถึงการปฏิบติังาน
จริงของแผนกฟิตเนสทัง้น้ีผูจั้ดท าไดจั้ดท าโครงงาน
เร่ือง สเปรยอ์อร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ 
กล่ินโรสแมร่ี โดยมีวตัถุประสงค์คือเพือ่ศึกษาการ
ท าสเปรยอ์อร์แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ กล่ิน
โรสแมร่ี เพือ่ลดตน้ทุนคา่น ้ายาท าความสะอาดเส่ือ
โยคะใหแ้กแ่ผนกฟิตเนสและเพือ่ศึกษาความพงึ
พอใจของลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการคลาสตา่งๆและ
พนกังานแผนกฟิตเนสของโรงแรมซึ่งมีความ
คาดหวงัวา่โครงงานสหกจิศึกษาจะเกดิประโยชน์
แกส่ถานประกอบการ 

 เพือ่ใหท้ราบผลของตวัโครงงานผูจั้ดท า
ไดม้ีการเกบ็ขอ้มลูโดยไดท้  าการแจกแบบสอบถาม
ความพงึพอใจ สเปรยอ์อแกนิคท าความสะอาดเส่ือ
โยคะกล่ินโรสแมร่ีใหก้บัลูกคา้ ลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการ
และพนกังานในแผนกฟิตเนส เป็นจ านวนทัง้หมด 
30 ชดุ จึงสรุปผลแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมตีอ่
ผลิตภณัฑ์ สเปรยอ์อแกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะ 
กล่ินโรสแมร่ี และจากการส ารวจพบวา่ สเปรยอ์อ
แกนิคท าความสะอาดเส่ือโยคะกล่ินโรสแมร่ี 
สามารถท าความสะอาดคราบเหง่ือและคราบ
สกปรกไดจ้ริง นอกจากนัน้คราบเหง่ือและคราบ
สกปรกมีปริมาณท่ีลดลง ไมร่ะคายเคืองผิว มีกล่ิน
หอมจากธรรมชาติ สามารถชว่ยลดกล่ินอบัได ้ จาก
ตารางของคา่เฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ

พงึพอใจในดา้นของวตัถุดิบท่ีน ามาใชท้  าผลิตภณัฑ์ 
เร่ืองวตัถุดิบมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมในการน ามาท า
เป็นผลิตภณัฑ์ เมื่อหาคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก ่ความพงึพอใจในดา้นประสิทธิภาพ
ในการท าความสะอาด ความพงึพอใจในดา้นของ
วตัถุดิบท่ีน ามาใชท้  าผลิตภณัฑ์เร่ืองความไมร่ะคาย
เคือง, ความพงึพอใจในดา้นกล่ินเร่ืองของกล่ินหอม
จากธรรมชาติ, ความพงึพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์
เร่ืองของขนาดบรรจุภณัฑ์, ความพงึพอใจในดา้น
กล่ินเร่ืองของลดกล่ินดบัไดจ้ริง,  ความพงึพอใจใน
ดา้นลดตน้ทุน, ความพงึพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์
เร่ืองของความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์และความ
สวยงามของบรรจุภณัฑ์ เมื่อหาคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดตามล าดบั และมีผลโดยรวมทัง้หมดอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.31 

ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา 

 1.ทางผูจั้ดท าไดท้  าการศึกษา คน้ควา้หา
ขอ้มลูท่ีมีความเกีย่วขอ้งกบัการท าผลิตภณัฑ์อยา่ง
ละเอียด เชน่ เอกสาร บทความ และต าราท่ีมีความ
เกีย่วขอ้ง เพือ่ท  าใหเ้กดิผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดและเกดิ
ขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด  

2. เพิม่ปริมาณของน ้ามนัหอมระเหยกล่ิน
โรสแมร่ีลงไป เพือ่ใหไ้ดก้ล่ินท่ีหอมยิง่ข้ึน 

 3. ท าการฝึกการใชภ้าษาญ่ีปุ่น หรือจีนเพือ่
เพิม่ทกัษะในการส่ือสารกบัแขกท่ีเป็นชาวญ่ีปุ่น
หรือจีนไดดี้ย ิง่ข้ึนเนน้ค าศพัท์และประโยคท่ี
สามารถใชใ้นการส่ือสารระหวา่งปฏิบติังานได ้
เพือ่ใหเ้กดิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและ
เกดิขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 
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