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บทคัดย่อ 
 

 โครงงานสบู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้มเกิดจากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ฝึกงานในแผนกครัวจดั

เล้ียงของโรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์ ได้เล็งเห็นว่าภายในครัวจดัเล้ียงนั้นได้มีการประกอบ

อาหารอยู่ทุกวนัและมีการใช้น ้ ามันอยู่เป็นจ านวนมาก และน ้ ามนัเหล่าน้ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้ได้อีก 

ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเอาน ้ามนัมาใชใ้นการท าสบู่เหลวโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการน าเอาน ้ามนัพืชท่ี

ใชแ้ลว้ในแผนกครัวจดัเล้ียงมาท าเป็นใหเ้กิดประโยชน์และเป็นการช่วยลดตน้ทุนในการจดัซ้ือน ้ายาท าความ

สะอาดในสถานประกอบการ 

จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้ม(Multi-purpose 
Liquid Oil soap with Orange Scent) ในกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานของ
โรงแรม แบงคอ็ก แมริออท เดอะสุรวงศ ์มีความพึงพอใจในดา้นกล่ิน รูปแบบของบรรจุภ ณฑ ์ประสิทธิภาพ
ในการท าความสะอาด ความแปลกใหม่  การน าน ้ ามนัท่ีเหลือใช้มาท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ ความสามารถ
น าไปใช้ได้จริง อยู่ในระดับมากท่ีสุด และการช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือน ้ ายาท าความสะอาดให้กับสถาน
ประกอบการอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าโครงงานสบู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้ม มีความพึง
พอใจโดยรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด  
ค ำส ำคัญ: สบู่เหลว / น ้ามนัอเนกประสงค/์กล่ินส้ม 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ผูจ้ดัท ำเขำ้ไปปฏิบติังำนในโรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott 
Hotel the Surawongse)แผนกครัวจดัเล้ียง ซ่ึงเป็นแผนกท่ีมีกำรประกอบอำหำรอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกใน
แต่ละวนัซ่ึงในกำรประกอบอำหำรทุกคร้ังจะมีกำรใชน้ ้ ำมนัพืชเป็นจ ำนวนมำกและน ้ ำมนัท่ีใชแ้ลว้ก็
จะถูกน ำไปทิ้งดงันั้นผูจ้ดัท ำจึงเล็งเห็นถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึน จึงไดท้  ำกำรปรึกษำกบัพนกังำนพี่เล้ียงและ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำว่ำจะน ำเอำน ้ ำมนัพืชท่ีใช้แล้วน้ีมำท ำเป็นสบู่เหลว โดยได้ท ำกำรศึกษำค้นควำ้
เพิ่มเติมโดยกำรน ำเอำกล่ินส้มมำผสมเพื่อช่วยท ำใหส้บู่เหลวมีกล่ินหอมมำกข้ึน จึงเกิดเป็นโครงงำน
สบู่เหลวน ้ ำมนัอเนกประสงค์กล่ินส้มข้ึนมำ ซ่ึงตวัผลิตภณัฑ์น้ีเป็นกำรน ำเอำน ้ ำมนัท่ีไม่ใช้แล้ว
กลบัมำท ำประโยชน์ไดอี้กคร้ังหน่ึง 

สบู่เหลวน ้ำมนัอเนกประสงคก์ล่ินส้มน้ีสำมำรถน ำไปใชไ้ดท้ั้งลำ้งมือท ำควำมสะอำดครำบ
ของอำหำร และน ำไปใชใ้นกำรซกัผำ้ข้ีร้ิวของแผนกครัวจดัเล้ียงได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำรลดตน้ทุน
ในกำรจดัซ้ือผงซกัฟอกและน ้ ำยำท ำควำมสะอำด และยงัเป็นกำรน ำเอำส่ิงของเหลือใชใ้นครัวมำท ำ
ใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่สถำนประกอบกำรไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.2 เพื่อเป็นกำรน ำเอำน ้ำมนัพืชท่ีใชแ้ลว้ในแผนกครัวจดัเล้ียงมำท ำเป็นใหเ้กิดประโยชน์ 
1.2.3 เพื่อเป็นกำรช่วยลดตน้ทุนในกำรจดัซ้ือน ้ำยำท ำควำมสะอำดและผงซกัฟอก 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 

ผูจ้ดัท ำไดก้ำรเก็บรวบรวมขอ้มูลภำยในโรงแรมแบงคอ็ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์
1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

ผูจ้ดัท ำไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหำคม จนถึงวนัท่ี4 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
1.3.3 ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 

ผูจ้ดัท ำไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยำ่งคือ พนกังำนในแผนกครัวจดัเล้ียงM-ClubและSteward
ในโรงแรมแบงคอ็ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์
1.3.4 ขอบเขตด้ำนข้อมูล 

ผูจ้ ัดท ำได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตและทดลองปฏิบัติจริง
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 โรงแรมสำมำรถประหยดังบประมำณในกำรซ้ือน ้ำยำท ำควำมสะอำด 
1.4.2 โรงแรมสำมำรถลดปริมำณขยะท่ีเกิดจำกน ้ำมนัเหลือใชไ้ด ้
1.4.3 ไดศึ้กษำกำรเรียนรู้เก่ียวกบัน ้ำมนัท่ีจะน ำมำเป็นส่วนผสมในกำรท ำสบุ่ 
1.4.4 ไดส้บู่ท่ีมีควำมปลอดภยัไร้สำรเคมี 

 



 
 

 

บทที ่2 
ระเบียบวธิีด ำเนินงำน 

 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถำนประกอบกำร 
ช่ือสถำนประกอบกำร   :โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์

(Bangkok Marriott Hotel the Surawongse) 
สถำนทีต่ั้ง                     :262 ถนนสุรวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 
เบอร์โทรศัพท์               : +66 (0) 2 088 5666 
อเีมลล์                           : mhrs.bkkwo.ays@marriotthotels.com 
เวบ็ไซต์                         : http://bangkokmarriottsurawongse.com   
 

 
 

รูปที ่2.1 โรงแรม แบงคอ็ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์(Bangkok Marriott Hotel the 
Surawongse) 

ทีม่ำ:  https://aumjumma.com/bangkok-marriott-hotel-the-surawongs 
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รูปที ่2.2 สัญลกัษณ์ของโรงแรม แบงคอ็ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์
ทีม่ำ: https://www.facebook.com/marriottsurawongse 

 

 
 

รูปที ่2.3 แผนท่ีโรงแรม แบงคอ็ก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ 
ทีม่ำ: https://members.bccthai.com/BCCT/asp/EventDetail 

 
โรงแรม แบงคอ็กแมริออท เดอะ สุรวงศเ์ป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยท่ีน าเสนอห้องพกัซ่ึงมี
ความหลากหลาย ณ สถานท่ีตั้งอนัสะดวกสบาย ตั้งอยูใ่นอาคารสูง 32 ชั้น ประกอบดว้ย 
หอ้งพกั 197 หอ้ง และอพาร์ทเมน้ทอี์กจ านวน 106 หอ้ง ทุกห้องพกัและอพาร์ทเมน้ทย์งัออกแบบใน
สไตลโ์มเดิร์น ตกแต่งดว้ยโทนสีเอิร์ธโทน 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/marriottsurawongse
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2.2 ลกัษณะกำรประกอบ กำรผลติภัณฑ์ กำรให้บริกำรหลกัขององค์กร 
โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์เป็นโรงแรมท่ีมีห้องอาหารอนัโดดเด่นถึงสามแห่ง ซ่ึงรวม
ไปถึงร้านอาหารสไตล์ออลเดยไ์ดน์น่ิง พระยา คิทเช่น (Praya Kitchen) ท่ีรวบรวมอาหารนานาชาติ 
จุดเด่นอยูท่ี่อาหารไทยท่ีคดัแต่วตัถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาล และหอ้งอาหารจีนสไตล์กวางตุง้และเซ่ียง
ไฮร่้วมสมยั พร้อมทั้งวิวทิวทศัน์ของกรุงเทพจากร้านอาหารเย่า (Yào Restaurant) เยา่รูฟท็อป บาร์ 
(Yào Rooftop Bar) พร้อมกบัการตกแต่งสไตล์วฒันธรรมจีนมีทั้งส่วนอินดอร์และเอา้ดอร์สามารถ
ชมกับวิวพาโนรามาใจกลางกรุงเทพฯ และแม่น ้ าเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งเคร่ืองด่ืม
ค็อกเทล และสามารถใช้บริการซิกเนเจอร์ทรีทเมน้ท์ ณ ควอน สปา (Quan Spa) ท่ีจะ อาบแดด
พกัผ่อนคลายบริเวณสระว่ายน ้ า และสามารถออกก าลงักายได้ตลอด 24 ชม. ท่ีฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
โรงแรมยงัออกแบบมาเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของภาคธุรกิจการประชุมสัมมนา (MICE) โดยมี
พื้นท่ีทั้งหมด 1,555 ตารางเมตร พร้อมดว้ยสถานท่ีส าหรับการจดังานต่างๆ อาทิ เช่น งานแต่ง งาน
หมั้น งานจดัเล้ียง ซ่ึงมีหอ้งบอลรูมสองหอ้ง และหอ้งประชุมสัมมนาเกา้หอ้ง 
2.2.1 ห้องสวีท 
              หอ้งสวทีภายในโรงแรมสามารถท่ีจะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ห้อง มีหอ้งสวที 1 หอ้งนอน 
หอ้งสวที 2 ห้องนอน และห้องสวที 3 หอ้งนอน ทุกหอ้งจะเป็นหอ้งปลอดบุหร่ีทั้งหมด 

 

 
 

รูปที ่2.4หอ้งสวที 1 ห้องนอน 
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 

 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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รูปที ่2.5 หอ้งสวที 2 ห้องนอน 
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 

 
 

 

 
 

รูปที ่2.6 หอ้งสวที 3 ห้องนอน 
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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               2.2.2 ห้องคลบัสวีท 
                               หอ้งคลบัสวที ภายในหอ้งพกัจะประกอบไปดว้ยเตียงคิงไซส์ 1 เตียง มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกครบครันและเป็นหอ้งปลอดบุหร่ี 

 
 

รูปที ่2.7 หอ้งคลบัสวที  
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 

 
               2.2.3 ห้องห้องดีลกัซ์ 
                               หอ้งดีลกัซ์ภายในโรงแรมสามารถท่ีจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ห้อง คือ หอ้งดิลกัซ์ 
เตียงคิงไซต ์1 เตียง และ หอ้งดิลกัซ์ เตียงคิงไซต ์2 เตียง 

 
 

รูปที ่2.8 หอ้งดีลกัซ์, เตียงคิงไซส์ 1 เตียง 
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 

 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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รูปที ่2.9 หอ้งดีลกัซ์, เตียงคิงไซส์ 2 เตียง 
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 

 
                2.2.4 ห้องพรีเมียม 
                                หอ้งพรีเมียมลกัษณะของหอ้งพกัมีการตกแต่งลวดลายสไตลไ์ทยโมเดิร์น 
ภายในหอ้งพกัมีส่ิงอ าอวยต่างๆมากมาย 

 
 

รูปที ่2.10 หอ้งพรีเมียม 
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 

 
 
 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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                    2.2.5 ห้องเอก็เซ็กคูทฟี 
                                    หอ้งเอก็เซ็กคูทีฟลกัษณะของหอ้งพกัมีการตกแต่งลวดลายสไตลไ์ทยโมเดิร์น 
ภายในหอ้งสามารถมองเห็นไปยงัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

 
 

รูปที ่2.11 หอ้งเอก็เซ็กคูทีฟ 
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 

 
            2.2.6 ห้องอำหำรและบำร์ 
       2.2.6.1 ห้องอำหำรพระยำคิทเช่น (Praya Kitchen) 
หอ้งอาหารพระยาคิทเช่นห้องอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น ตั้งอยูช่ั้น3ของโรงแรม เปิดบริการ ม้ือเชา้ 
ม้ือกลางวนัม้ือค ่า มีการบริการอาหารในรูปแบบ บุฟเฟ่ต ์และ อลาคาส 

 
รูปที ่2.12 หอ้งอาหาร Praya Kitchen 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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                     2.2.6.2 ห้องอำหำรเย่ำเรสเตอรองก์ (Yào Restaurant) 
หอ้งอาหารเยา่เรสเตอรองก ์หอ้งอาหารจีนสไตลก์วางตุง้และเซ่ียงไฮร่้วมสมยั ตั้งอยูช่ั้น32ของ
โรงแรมเปิดบริการ ม้ือกลางวนั ม้ือค ่า  

 
รูปที ่2.13 หอ้งอาหาร Yào Restaurant 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 
 

                     2.2.6.3 เย่ำ รูฟทอ็ปบำร์(Yào Rooftop Bar) 
เยา่รูฟทอ็ปบาร์บาร์สไตล์Modern Chineseมีการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมสามารถรับชมววิ
ทิวทศัน์อนัสวยงามได ้ตั้งอยูบ่นชั้น33ของโรงแรมเปิดบริการเวลา 17.00-21.00 น. 

 
รูปที ่2.14 Yào Rooftop Bar 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse. 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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                     2.2.6.4 เดอะลอบบีเ้ลำจน์(The Lobby Lounge) 
ตั้งอยูใ่นส่วนของLobby ของโรงแรม เปิดบริการเวลา 07.00-20.00 น. 

 
รูปที ่2.15 The Lobby Lounge 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 
 

            2.2.7 ห้องประชุมสัมมนำและกำรจัดเลีย้ง 
       2.2.7.1 เดอะสุรวงศ์บอลรูม (The Surawongse Ballroom) 
เป็นสถานท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองห้อง และสามารถเป็นหน่ึงห้องใหญ่ได ้สถานท่ีซ่ึงจดังาน
แต่ง งานประชุมสัมนา งานจดัเล้ียง 

 
รูปที ่2.16 The Surawongse Ballroom 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 
 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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                     2.2.7.2 ห้องสีลม (The Silom Room) 
ตั้งอยู ่ณ ชั้นสองของโรงแรม สถานท่ีซ่ึงสามารถจดังานต่างไดม้ากมาย อาทิเช่น งานแต่ง งานหมั้น 
งานประชุมสัมมนา งานจดัเล้ียง 

 
รูปที ่2.17 The Silom Room 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 
 
                     2.2.7.3 ห้องดอกแก้ว (Dokkaew Room) 

 
รูปที ่2.18 Dokkaew Room 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 
 
 
 
 
 
 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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                             2.2.7.4 ห้องลลีำวดี (Leelawadee Room) 

 
รูปที ่2.19 Leelawadee Room 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 
 

                            2.2.7.5 ห้องน้อยหน่ำ (Noina Room) 

 
รูปที ่2.20 Noina Room 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 
 
 
 
 
 
 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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                               2.2.7.6ห้องมะม่วง (Mamuang Room) 

 
รูปที ่2.21 Mamuang Room 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 
 
 
2.2.8 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
โรงแรมมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่แขกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน ้ ากลางแจง้อยู่ท่ี ชั้น 18 
ของโรงแรม ควอนสปา (Quan Spa)Lobby พื้นท่ีส าหรับเด็ก หอ้งฟิตเนส บริการรถตูข้องโรงแรม 
 

 
รูปที ่2.22 สระวา่ยน ้า 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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รูปที ่2.23 ควอนสปา (Quan Spa) 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 
 
 

 
รูปที ่2.24 Lobby 

ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 
 
 
 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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รูปที ่2.25 พื้นท่ีส าหรับเด็ก 
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 

 
 
 

 
 

รูปที ่2.26 หอ้งฟิตเนส 
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 

 
 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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รูปที ่2.27 M-Club (Executive Lounge) 
ทีม่ำ:https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Bangkok-Marriott-Hotel-The-Surawongse
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2.3 รูปแบบกำรจัดองค์กำรและกำรบริหำรงำนของแผนก ครัวจัดเลีย้ง (Banquet Kitchen) 
 
2.3.1 ผงักำรบริหำรงำนของแผนกครัวจัดเลีย้ง (Banquet Kitchen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.28ผงัการบริหารงานของแผนก ครัวจดัเล้ียง (Banquet Kitchen) 
ทีม่ำ:ผูจ้ดัท า (2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous Chef 

 JR Sous Chef 

 

Thai Chef De Partie  

 

ChineseChef De Partie  

 

Chef De Partie  

(Cold Kitchen) 

Demi Chef 

Commis I,III 

Trainee COLD&HOT 
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2.4 ต ำแหน่งงำนและลกัษณะงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 
 

 
 

รูปที2่.29นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจ 
ทีม่ำ: ผูจ้ดัท า (2563) 

 
ช่ือผู้ปฏิบัติ นายชนนัทริยา บลัลงักส์วรรค ์
ต ำแหน่ง นกัศึกษาฝึกงานแผนกครัวจดัเล้ียง (Banquet Kitchen Trainee) 
ระยะเวลำปฏิบัติงำนสหกจิ      ระหวา่งวนัท่ี 17 สิงหาคม ถึง 4 ธนัวาคม พ.ศ.2563 
ลกัษณะงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 
 จดัเตรียมประกอบอาหารท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 เตรียมเคร่ือง Condiment ต่างๆของอาหาร 
 ยนืบริการอาหารประจ า Station ใหแ้ขกใหแ้ขกงานประชุมจดัเล้ียงงานแต่ง 
 เช็คตรวจสอบวนัหมดอายขุองอาหาร เคร่ืองปรุง 
 ท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัว 
 เตรียมอาหารส าหรับออก M-Culb  
 ในบางวนัไม่มีงานจดัเล้ียงช่วงเยน็ก็จะไดข้ึ้นไปช่วยงานท่ี M-Club 
 เติมอาหาร ผกั ผลไม ้ชีส ไวส้ าหรับออกไลน์อาหารท่ี M-Club 
 ตั้งร้านขายอาหาร (งานนอกสถานท่ี) 
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2.5 ช่ือและต ำแหน่งงำนพนักงำนทีป่รึกษำ 
 

 
 

รูปที2่.30พนกังานท่ีปรึกษา 
ทีม่ำ: ผูจ้ดัท า (2563) 

 
ช่ือ  นายกิตติศกัด์ิ  กาญจนรักษ ์
แผนก  Banquet Kitchen 
ต ำแหน่ง Commis 1 
 
2.6 ระยะเวลำทีป่ฏิบัติ 
ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ผูจ้ดัท าไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังานในภาคการศึกษาท่ี1 ปี การศึกษา 
2563 เป็นจ านวนรวมทั้งหมด 16 สัปดาห์โดยท างาน 5 วนั หยุด 2 วนั  จ  านวนการท างาน 10 ชัว่โมง
ต่อวนั โดยเวลาเขา้งานและเลิกงานรวมทั้งวนัหยดุจะเปล่ียนไปตามตารางเวลาในแต่ละเดือน 
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2.7 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
ข้้นตอนและวิธีการด าเนินการในโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง  สบู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงค์

กล่ินส้ม(Multi-purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent) ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม 
ดงัตารางต่อไปน้ี 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สิงหำคม กนัยำยน ตุลำคม พฤศจกิำยน ธันวำคม 

1.ศึกษาขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย      

2.คิดคน้วธีิท า      

3.ทดลองท าสบู่เหลวน ้ามนั 
อเนกประสงคก์ล่ินส้ม  

     

4.ท าการทดสอบ      

5.จดัท าแบบประเมิน และ
ประมวลผล 

     

6.จดัท าเล่มโครงงาน      

 
2.8 สรุปผลกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 
 2.8.1 ผลทีไ่ด้รับจำกกำรปฏิบัติสหกจิศึกษำ  

                      หลังจากได้เข้าปฏิบติังานในแผนกครัวจดัเล้ียง ผูจ้ ัดท าได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ

ท างานต่างๆเก่ียวกบังานครัวโรงแรมไดถู้กตอ้ง และนอกจากงานครัวจดัเล้ียง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หลายแผนกในองคก์ร ท าให้ไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆมากมายในระยะเวลา 16 สัปดาห์ ส่ิงท่ีไดรั้บจากการ

ปฏิบติังานในคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดแ้ละสามารถน าเอาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้

จากการฝึกงานในโรงแรมน ามาพฒันาตนเองให้มีความรู้ความพร้อมในการท างานในอนาคตต่อไป 

ไม่ว่าจะเป็นความรู้ต่างๆ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและมีระเบียบ มีความขยนั 

อดทน มุ่งมัน่ สามารถท างานภายใตแ้รงกดดนัได้ดี รู้จกัการเตรียมความพร้อมและการวางแผน

ล่วงหน้าเสมอ สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดไดดี้ เรียนรู้เก่ียวกบัการ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้รวมถึงทกัษะการเขา้สังคม มีความมัน่ใจดา้นภาษาส่ือสารกบัชาวต่างชาติได ้

 



22 
 

 

 

2.8.2 ปัญหำทีพ่บของกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 

                 2.8.1 ในช่วงสัปดาห์แรกยงัไม่สามารถท่ีจะปรับตวัเขา้กบัการท างานภายในครัวได ้

                 2.8.2 มีปัญหาในการเดินทางไปยงัสถานประกอบการในช่วงแรก 

                 2.8.3 ทกัษะการพดูการส่ือสารภาษาองักฤษยงัไม่ค่อยช านาญ 

                 2.8.4 ไม่รู้ค  าศพัทเ์ฉพาะภายในครัวจึงท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างาน  

2.9 ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนสหกิจ 

                 2.9.1 มีความตั้งใจในการท างานเรียนรู้และจดจ าค าแนะน าของพี่ท่ีครัวและน ามาพฒันา

ตนเองใหไ้ดมี้ศกัยภาพมากข้ึน 

                 2.9.2 ตอ้งมีการวางแผนในเร่ืองของเวลาในการเดินทาง 

                 2.9.3 เรียนรู้ฝึกศพัทค์  าถามท่ีพบบ่อยของแขกอยูต่ลอด ระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษา 

                 2.9.4 ศึกษาค าศพัทภ์ายในครัว เช่น การปรุงอาหาร อุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในครัว เพื่อ

ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างาน         

 
 
 



 

 

บทที ่3 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การท าโครงงานสบู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้ม (Multi-purpose Liquid Oil Soap with Orange 

Scent) ผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการทบทวนเอกสารและทฤษฏีต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ความเป็นมาของสบู่ 
3.2 ประเภทของสบู่ 
3.3 ส่วนประกอบของสบู่ 
3.4 น ้ามนั 
3.5 น ้ามนัหอมระเหยกล่ินส้ม 
3.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.1 ความเป็นมาของสบู่ 
ณัฐพล เดชขจร (2558) กล่าวว่าสบู่เกิดข้ึนมาตั้งแต่อารยธรรมยุคแรกๆของมนุษยเ์ราเลยคือตั้งแต่

สมยับาบิโลน เม่ือราว 2,800 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งน้ีก็เพราะมีการขุดพบไหใบหน่ึงซึงภายในมีเศษวตัถุท่ีมี
ส่วนประกอบของไขมนัสัตวผ์สมกบัข้ีเถา้ไมเ้ช่ือกนัว่าการท าวตัถุท่ีวา่ข้ึนมาในยุคแรกๆนั้นไม่น่าจะท าเพื่อ
การใชท้  าความสะอาดร่างกายแต่สันนิษฐานวา่ใชส้ าหรับใชท้  าความสะอาดเคร่ืองใชม้ากกวา่ในยุคต่อมาไดมี้
การท าวตัถุคลา้ยกนัน ามาใชเ้พื่อการซกัลา้งราวศตวรรษท่ี2ชาวกรีกไดริ้เร่ิมใชส้บู่เพื่อการรักษาโรคและท า
ความสะอาดร่างกายต่อเน่ืองไปจนถึงยุคโรมนัเรืองอ านาจเช่ือกนัวา่ยุคนั้นชาวโรมนัท าสบู่ข้ึนมาใชก้นัอยา่ง
แพร่หลายเพราะชาวโรมนันิยมอาบน ้ากนัอยา่งยิง่แต่หลงัจากส้ินยคุโรมนัสบู่ก็เหมือนกบัจะหายไปจากยุโรป
ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดโรคระบาดข้ึนในยุโรปหลายคร้ังต่อหลายคร้ังเพราะความเป็นอยูท่ี่สกปรก
ของผูค้น 
 
3.2 ประเภทของสบู่ 

ปัจจุบนัสบู่สามารถแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดงัน้ี (นวพร เอ่ียมธีระกุล, 2558) 
3.2.1 สบู่ก้อน (Hard Soap) 
เป็นสบู่ท่ีไดม้าจากการท าปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมนักบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เน้ือสบู่ท่ี

ไดเ้ป็นกอ้นมีลกัษณะทึบแสงเม่ือเวลาแหง้และเยน็มีโซดาไฟเป็นส่วนประกอบหลกัมีเกลือโพแทสเซียมของ
กรดไขมนัใชส้ าหรับภายนอกเท่านั้น 
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3.2.2 สบู่ชนิดอ่อน(Soft Soap) 
ลกัษณะคลา้ยน ้าผึ้งหรือเยลล่ีสีเหลืองใสท าดว้ยน ้ามนัมะกอกและโซดา 
 
3.2.3 สบู่เหลว (Liquid Soap)  
มีส่วนผสมของเกลือโพแทสเซียมกบักรดไขมนัและอาจมีส่วนผสมของน ้ ามนัมะกอกเมล็ดถัว่เมล็ด

ฝ้ายและสมุนไพรอ่ืนๆ 
 
3.2.4 สบู่ไขมัน (Fat Soap) 
เป็นสบู่ท่ีมีการเติมสารอิมอลเลียนท์ท่ีเป็นฟิล์มบางซ่ึง เม่ือใช้แลว้จะติดอยู่บนผิวท าให้ผิวล่ืนและ

ป้องกนัการสูญเสียความช้ืนจากผวิ เหมาะส าหรับคนท่ีมีผวิแหง้ 
 
3.2.5 สบู่ใส (Transparent Soap) หรือสบู่กลเีซอรีน (Glycerine Soap) 
เป็นสบู่ท่ีมีเน้ือสบู่ท  าเป็นก้อนมีความแข็งพอๆกับสบู่แข็งแต่มีลักษณะใสผิวมนัเงาการท่ีสบู่มี

ลกัษณะใส เน่ืองจากมีส่วนประกอบของเอทานอลกลีเซอรีนและน ้ าตาลทรายสบู่น้ีมีความสามารถในการท า
ความสะอาดเหมือนกบัสบู่แขง็แต่มีราคาแพงกวา่โดยทัว่ไปนิยมผลิตจากส่วนผสมของน ้ ามนัมะพร้าว น ้ ามนั
ปาลม์ น ้ามนัมะกอก ไขมนัววั น ้ามนัละหุ่ง น ้ามนัเมล็ดทานตะวนัและยางสน 

 
3.2.6 ซินเดท (Syndet) 
เป็นสบู่ท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผวิหนงั 

3.3 ส่วนประกอบของสบู่ 
3.3.1 ไขมันหรือน า้มันไขมนัแต่ละชนิดประกอบดว้ยไขมนัมากกวา่ 1 ชนิดตามธรรมชาติกรดไขมนั

เหล่าน้ีจะไม่อยู่อิสระแต่รวมกบัสารกลีเซอรีนในไขมนัอยูใ่นรูปกลีเซอไรด์รวมตวัเป็นสบู่สารท่ีเกาะติดกบั
ไขมนัก็จะหลุดออกมาเป็นกลีเซอรีนกรดไขมนัแต่ละชนิดเม่ือรวมตวักบัเบสแล้วจะให้สบู่ซ่ึงมีคุณสมบติั
แตกต่างกนัเช่นกรดลอริก (Lauric Acid) มีมากในน ้ ามนัมะพร้าวเป็นกรดไขมนัท่ีท าปฏิกิริยากบัเบสแลว้ให้
สารท่ีมีฟองมาก เป็นตน้ ดงันั้นจึงควรศึกษาคุณสมบติัของสบู่ท่ีไดจ้ากไขมนัต่างชนิดกนัดงัน้ี 

 ไขมนัววั (Tallow) ให้สบู่ท่ีแข็งเปราะมีสีขาวอายุการใชง้านนานทนทานแต่มีฟองนอ้ยมกัจะตอ้งใช้
ร่วมกบัน ้ามนัอ่ืนๆ 

 ไขมนัแพะ (Goat Fat) จะไดส้บู่ท่ีมีเน้ือนุ่มใหค้วามชุ่มช้ืนแก่ผวิผวินุ่มเนียน 
 ไขมนัไก่และไขมนัหมู (Lard) เน้ือสบู่ท่ีไดจ้ะเละไม่จบัตวัเป็นกอ้นตอ้งผสมกบัน ้ามนัอ่ืนๆ 
 ไขมนัแกะใหส้บู่ท่ีแขง็เปราะแต่มีฟองนอ้ยมกัจะตอ้งใชร่้วมกบัน ้ามนัอ่ืนๆ 
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 น ้ามนัร าขา้ว (Rice Bean Oil) ใหว้ติามินอีมากท าใหส้บู่มีความชุ่มช้ืนบ ารุงผวิช่วยลดความแหง้ผวิ 
 น ้ามนัปาลม์ (Palm Oil) สบู่ท่ีผลิตจากน ้ามนัปาลม์น้ีจะแขง็เล็กนอ้ยใหฟ้องนอ้ยแต่ฟองมีความคงทน

อยู่นาน มีคุณสมบติัในการช าระล้างได้ดี แต่จะท าให้ผิวแห้งน ้ ามนัปาล์มเป็นไขมนัท่ีสามารถใช้
ทดแทนไขมนัสัตวไ์ดดี้แต่ผลิตเองไดย้ากเพราะตอ้งอาศยัเคร่ืองบีบคั้นเอาน ้ามนั 

 น ้ ามนัละหุ่ง (Castor Oil) น ้ ามนัละหุ่งจะสกดัไดจ้ากน ้ ามนัเมล็ดละหุ่งตอ้งใชว้ิธีบีบโดยไม่ใชค้วาม
ร้อน เพื่อหลีกเล่ียงโปรตีนอนัตรายท่ีจะออกมาพร้อมน ้ามนัละหุ่งเป็นน ้ ามนัท่ีใชเ้พิ่มคุณสมบติัความ
ชุ่มช้ืนและนุ่มผวิสบู่จากน ้ามนัละหุ่งจะช่วยใหผ้วินุ่ม ซ่ึงน ้ามนัละหุ่งจะท าใหมี้ฟองขนาดเล็กจ านวน
มาก 

 น ้ามนัมะกอกสบู่ท่ีไดจ้ะแข็งใชไ้ดน้านมีฟองเป็นครีมนุ่มนวลมากให้ความชุ่มช้ืนไม่ท าให้ผิวแห้งมี
ราคาแพงเป็นน ้ามนัท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 

 น ้ามนัจมูกขา้วสาลีอุดมไปดว้ยวติามินอีและใหค้วามชุ่มช้ืนมีฟองมากน่าใช ้
 น ้ามนัเมล็ดทานตะวนั (Sunflower Oil) ช่วยท าใหส้บู่นุ่มข้ึนแต่มีฟองนอ้ย 
 น ้ ามนังาเป็นน ้ ามนัท่ีให้วิตามินอีและให้ความชุ่มช้ืนช่วยในการรักษาผิวแต่มีกล่ินเฉพาะตวับางคน

อาจไม่ชอบ 
 น ้ามนัถัว่เหลือง (Soybean Oil) ให้วิตามินอีและความชุ่มช้ืนแต่มกัเกิดฟองมากขณะท าปฏิกิริยาและ

ท าใหเ้น้ือสบู่มีรูพรุนไม่สวยงาม 
 ข้ีผึ้ง (Bees Wax) จะไดส้บู่เน้ือแขง็อายกุารใชง้านนานฟองนอ้ยแต่ทนนาน 
 กรดสเตียริกเป็นกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีไม่มีพนัธะคู่อยูใ่นโมเลกุลการผสมกรดสเตียริกลงในสบู่จึงท าให้

สบู่มีลกัษณะแขง็แต่ถา้ผสมมากเกินไปอาจท าใหส้บู่เหมน็หืนง่าย 
 น ้ ามนัมะพร้าว (Coconut Oil) สบู่ท่ีผลิตจากน ้ ามนัมะพร้าวน้ีจะมีเน้ือแข็งกรอบแตกง่ายสีขาวขน้มี

ฟองมากเป็นครีมให้ฟองท่ีคงทนพอควรแต่มกัจะท าให้ผิวแห้งตอ้งใช้น ้ ามนัอ่ืนๆร่วมดว้ยเพื่อเพิ่ม
ความชุ่มช้ืน 
3.3.2 ด่างเข้มข้น เป็นสารเคมีส าคญัท่ีใชท้  าปฏิกิริยากบัไขมนัธรรมชาติ ด่างเขม้ขน้ท่ีนิยม 

ใช้ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซ่ึงจะได้สบู่เน้ือก้อนแข็ง มีสีขาวทึบ และจะให้ฟองมาก อีกหน่ึงชนิดคือ 
โพแทสเซียม ไฮดรอกไซดรอกไซด ์จะไดส้บู่ลกัษณะเดียวกนั แต่อ่อนตวัดีกวา่ นิยมท าสบู่เหลว 

3.3.3 สารเติมแต่ง เป็นสารเคมีส าหรับปรับปรุงคุณสมบติัของสบู่ เช่น สี น ้ าหอม สมุนไพร สาร
ป้องกนัความช้ืน สารลดแรงตึงผิว สารบ ารุงผิว สารฆ่าเช้ือ เป็นตน้ เป็นสารเติมแต่งท่ีนิยมใส่ในสบู่เพื่อให้มี
คุณสมบติัเหมาะสมกบัประโยชน์ในแต่ละอยา่ง 
3.4 น า้มัน 
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รูปที3่.1น ้ามนั 
ทีม่า:https://maanow.com/สุขภาพ/26-น ้ามนัพืชแต่ละชนิด 

 
การบริโภคอาหารปัจจุบนัผูบ้ริโภคมกัใชน้ ้ ามนัพืชในการผดัและทอดเป็นหลกัเพราะหาง่ายราคาไม่

แพงและไม่กระทบต่อกล่ินรสของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นพ่อบา้นแม่บา้นจะท ากบัขา้วทานในบา้นหรือพ่อคา้
แม่คา้ท่ีท าร้านอาหารต่างก็ตอ้งใช้น ้ ามนักนัทั้งนั้น อีกทั้งน ้ ามนัยงัเป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปดว้ยกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัมากกว่ากรดไขมนัอ่ิมตวั ไม่มีคอเลสเตอรอลลดความเส่ียงในการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งยงัมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นมีวิตามินเอมีวิตามินอีแคโร
ทีนและสารตา้นอนุมูลอิสระ 

3.4.1 น า้มันสามารถแบ่งออกได้ดังนี ้(สุรศักดิ์ กาสเส็น,2563) 
 น ้ามนัมะกอก   คือน ้ามนัท่ีไดจ้ากการสกดัของผลมะกอก กรดโอลีอิกท่ีอยูใ่นน ้ ามนัมะกอก สามารถ

ช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอลได ้ จึงช่วยท าใหล้ดภาวะความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจ
และลดความดนัโลหิตได้โดยเหมาะผูท่ี้รักสุขภาพ ควรใช้น ้ ามนัมะกอกปรุงอาหารชนิดท่ีมีความ
ร้อนสูงไม่มาก 

 น ้ ามนัเมล็ดดอกทานตะวนั คือน ้ ามนัท่ีไดส้กดัไดม้าจากเมล็ดของดอกทานตะวนั โดยน าเมล็ดของ
ดอกทานตะวนัมาบีบอดัให้เหลือแต่น ้ ามนั เน้ือในเมล็ดทานตะวนัมีสารอาหารท่ีช่วยลดภาวะเส่ียง
ต่อโรคหัวใจและโรคอ่ืน รวมทั้ งมีสารชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันและมีสารอาหารอ่ืนๆท่ีเป็น
ประโยชน์มากมายต่อร่างกาย หากบริโภคในปริมาณท่ีเหมาะสม นิยมน าไปใชเ้ป็นน ้ามนัในเมนูสลดั 
แต่ก็มีขอ้จ ากดัคือไม่สามารถประกอบอาหารท่ีตอ้งใชค้วามร้อนสูงได ้โดยเฉพาะเมนูทอด 

 น ้ามนัร าขา้ว คือน ้ามนัท่ีไดม้าจากการสกดัร าขา้วดิบ มีส่วนประกอบของเอนไซด์มากมายหลายชนิด 
สามารถช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลในร่างกายได ้เหมาะส าหรับในการปรุงอาหารท่ีมีความร้อนไม่
สูงมาก เช่น ผดั เพื่อให้คงรักษาคุณประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากน ้ ามนัร าขา้วเอาไวแ้ละไม่ควรใช้น ้ ามนัร า
ขา้วทอดอาหารเป็นเวลานานเพราะอาจจะเกิดไขมนัทรานส์ไดใ้นอาหารชนิดนั้น 

 น ้ ามนัถัว่เหลือง คือน ้ ามนัท่ีสกดัไดจ้ากเมล็ดของถัว่เหลือง เป็นท่ีนิยมในการน าไปประกอบอาหาร 
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หาซ้ือไดง่้ายและราคาไม่สูงมาก เหมาะส าหรับปรุงอาหารท่ีมีความร้อนไม่สูงมาก แต่ไม่เหมาะกบั
การน าไปทอดอาหารต่างๆ เน่ืองจาก กรดไลโนลีนิกท่ีอยูใ่นน ้ ามนัถัว่เหลืองอาจจะท าให้เกิดอนุมูล
อิสระและเกิดเป็นสารพิษในน ้ามนัได ้

 น ้ ามนัปาล์มโอลีอิน คือน ้ ามนัท่ีผลิตไดจ้ากผลของตน้ปาล์ม นิยมน าไปประกอบอาหาร โดยน ้ ามนั
ชนิดน้ีเหมาะกบัปรุงอาหารด้วยวิธีการทอดท่ีต้องใช้ความร้อนสูงๆ ท่ีน ้ ามนัพืชหลายๆชนิดไม่
สามารถท าได ้

 น ้ ามนัมะพร้าว คือน ้ ามนัท่ีสกดัแยกน ้ ามนัจากเน้ือผลของตน้มะพร้าว สามารถต่อตา้นเช้ือโรค และ
ช่วยป้องกนัตบัจากการถูกท าลายดว้ยแอลกอฮอล ์รวมทั้งปรับปรุงระบบภูมิคุม้กนัการอกัเสบ เหมาะ
ส าหรับน ามาประกอบเมนูอาหารทอดท่ีใชน้ ้ามนันอ้ย ๆ 

 น ้ามนัคาโนลา คือน ้ามนัท่ีผลิตโดยการน าเมล็ดของตน้คาโนลามาผลิตเป็นน ้ ามนั เป็นน ้ ามนัท่ีเหมาะ
ส าหรับใชใ้นการประกอบอาหารท่ีใชค้วามร้อนท่ีไม่สูงมาก 

 
3.5 น า้มันหอมระเหยกลิน่ส้ม 
 

 
 

รูปที3่.2 ส้ม 
ทีม่า:https://www.posttoday.com/life/healthy/522181 
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3.5.1 คุณสมบัติและประโยชน์ 
มีคุณสมบติัช่วยลดไข้หวดัและไข้หวดัใหญ่ได้ ช่วยท าให้หลับได้ดีข้ึน ช่วยดีทอกซ์และเสริม

ภูมิคุม้กนัของร่างกายบรรเทาอาการ กงัวล เครียด นอกจากน้ียงัช่วยไล่ มด แมลงตวัเล็กๆได ้
3.5.2 การน าไปใช้ 

 ใชผ้สมน ้ามนัพื้นฐานเป็นน ้ามนันวด 
 หยดลงผา้เช็ดหนา้ 2-3 หยด น ามาสูดดมเป็นคร้ังคราว ลดอาการหวดั 
 ใชเ้ป็นน ้ามนันวด นวดบริเวณทอ้งช่วยใหย้อ่ยอาหารไดดี้ข้ึน 
 ใชเ้ป็นน ้ามนันวด นวดบริเวณ ไหล่ และ หลงั ลดอาการวติกกงัวล ซึมเศร้า ช่วยใหรู้้สึกสบาย 
 ใชผ้สมลงในอ่างอาบน ้าหรือผสมลงในน ้าท่ีใชอ้าบ ช่วยดีทอกซ์ ท าใหร่้างกายรู้สึกผอ่นคลาย 
 ใชน้ ้ามนั 1-2 หยด ผสมในแชมพหูรือสบู่เหลว ช่วยใหค้วามชุ่มช้ืน ท าให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้

ดีข้ึน ท าใหผ้วิดูอ่อนเยาวข้ึ์น 
 ใชห้ยดลงบนโคมไฟฟ้าอโรมา ตั้งไวใ้นห้องนอน ห้องนัง่เล่น ท าให้สดช่ืน หายใจโล่ง หรือหยดใน

ชามน ้าร้อนเพื่อสูดดมผา่นไอความร้อน 
3.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

มนัธนา ศรีสวสัด์ิ (2550) ศึกษาการพฒันาสบู่เหลวล้างมือผสมกับน ้ ามันหอมระเหย และการ
ทดสอบในอาสาสมคัรในปี 2550 จากการหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของสบู่เหลว พบวา่สามารถผลิตสบู่
เหลวท่ีมีสูตรเหมาะสมมีค่า pH 6.52 และมีความคงตวัจากการทดสอบกบัอาสาสมคัรเพศหญิงจ านวน 33 คน
พบว่าสบู่เหลวลา้งมือผสมน ้ ามนัหอมระเหยท่ีพฒันาข้ึนสามารถลดเช้ือแบคทีเรียไดแ้ละท าให้ลา้งมือแล้ว
รู้สึกสะอาด 

เนตรนภา กาญจนศูนย ์(2552) ศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์สบู่เหลวยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียผสมสารสกดั

เปลือกมงัคุด โดยศึกษาการยบัย ั้งเช้ือ Staphylococus aureus และStaphylococusepidermidis ผลการศึกษา

พบวา่สารสกดั เปลือกมงัคุดสามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีความเขม้ขน้ต ่าสุด (MIC) เท่ากบั 0.64 mg/ml สูตร

ท่ีเหมาะสมของสบู่เหลวประกอบไปดว้ย สารสกดัเปลือกมงัคุด 0.064%, Sodium lauryl ether sulfate 

27.12%, Triethanolamine Lauryl Sulfate 20%, Coconutfatty Acid Diethanolamine 5%, EDGS 771 3%, 

Sodium Chloride 3%, น ้ า 40.689%, น ้ าหอม 0.936%และ 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane 0.29% ตรวจสอบ

คุณภาพของผลิตภณัฑ์พบวา่มีความหนืดเท่ากบั 7712.80 CP ปริมาณฟองเท่ามิลลิลิตร pH 7.20 ปริมาณ

แบคทีเรียและรานอ้ยกวา่ 10 cfu/gจากการทดสอบกบัผูบ้ริโภคอายุระหวา่ง 20-35 ปีพบว่าผูบ้ริโภคให้การ

ยอมรับผลิตภณัฑ์คิดเป็นร้อยละ84และมีความชอบ โดยรวมต่อผลิตภณัฑ์เท่ากบั 7.78 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ชอบ

ปานกลาง 
 



 

 

                                                           บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 
 

4.1 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
จากการไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษากบัทางโรงแรมแบงค็อกแมริออทเดอะสุรวงศ ์(Bangkok 

Marriott Hotel the Surawongse)ท าให้ไดท้ราบถึงการท างานในแผนกครัวจดัเล้ียงผูจ้ดัท าจึงไดน้ า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้งานจริงมาประยุกต์ใช้ในการแกปั้ญหาน ้ ามนัท่ีใช้แลว้จากการประกอบ
อาหารในแต่ละวนัโดยการน ามาแปรรูปให้เป็นผลิตภณัฑ์สบู่รูปแบบใหม่โดยมีวตัถุดิบและขั้นตอน
การท าดงัน้ี 
 
4.2 วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการท าโครงงาน 

4.2.1 กระทะ 
4.2.2 ตะหลิว 
4.2.3 ตะแกรงรอง 
4.2.4 ชามสแตนเลส 
4.2.5 กระบวย 
4.2.6 ชอ้น 
4.2.7 ท่ีกรอง 
4.2.8 ขวดบรรจุ 

 
4.3 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าโครงงานสบู่เหลวน า้มันอเนกประสงค์กลิน่ส้ม 

4.3.1 เบสสบู่เหลว 
4.3.2 น ้ามนัเหลือใช ้
4.3.3 หอมใหญ่ 
4.3.4 หวัน ้าหอมกล่ินส้ม 
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4.4 ข้ันตอนการท าสบู่เหลวน า้มันอเนกประสงค์กลิน่ส้ม 
 

4.4.1 น าน ้ามนัท่ีใชแ้ลว้ใส่ลงกระทะเปิดไฟและใส่หอมใหญ่ท่ีหัน่แลว้ลงไปเพื่อดบักล่ิน
น ้ามนัเก่า 

 

  
 
 รูปที ่4.1 น าหอมใหญ่ลงไปทอดกบัน ้ามนั          รูปที ่4.2 ทอดใหห้อมใหญ่มีลกัษณะใสจนสุก 
              ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563)                                                   ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 

4.4.2  เม่ือหอมใหญ่มีลกัษณะสีใสสุกแลว้น ามากรองออกใหเ้หลือแต่น ้ามนัและตั้งพกัไว ้
 

    
 
     รูปที ่4.3 น าไปกรองเหลือแต่น ้ามนั                                      รูปที ่4.4 พกัน ้ามนัใหเ้ยน็ 
               ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563)                                                     ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 
 



31 
 

 

 
            4.4.3 น าส่วนผสมทั้งหมดใส่ผสมและคนเขา้ดว้ยกนั(เบสสบู่เหลวน ้ามนั หวัน ้าหอมกล่ินส้ม) 
 

    
 
         รูปที ่4.5 น าเบสสบู่เหลวใส่ในชามผสม                          รูปที ่4.6 ใส่น ้ามนัลงไป 
                         ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563)                                           ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563)   
 
 

       
 
                 รูปที่ 4.7 ใส่หวัน ้าหอมกล่ินส้มลงไป                  รูปที ่4.8 คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 
                             ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563)                                      ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563)     
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4.4.4 บรรจุลงในขวดเป็นอนัเสร็จ 
 

 
 

รูปที4่.9 บรรจุใส่ขวด 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563)     

 
4.5 การค านวณต้นทุนส าหรับการท าสบู่เหลวน า้มันอเนกประสงค์กลิน่ส้ม 

การค านวณตน้ทุนในการท าสบู่เหลวน ้ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้มโดยมีส่วนผสมไดแ้ก่เบสสบู่เหลว
หวัน ้าหอมกล่ินส้มหอมใหญ่ขวดบรรจุน ้ามนั 
ตารางที ่4.1แสดงการค านวณต้นทุนสบู่เหลวน า้มันอเนกประสงค์กลิน่ส้ม 

วตัถุดิบ ปริมาณทีใ่ช้ ราคา/หน่วย ต้นทุน/บาท 
เบสสบู่เหลว 300 มิลลิลิตร 120/1 กิโลกรัม 36 

หวัน ้าหอมกล่ินส้ม 10 มิลลิลิตร 50/30 มิลลิลิตร 17 
หอมใหญ่ 20 กรัม 15/20 กรัม 15 
ขวดบรรจุ 1 ขวด 14/1 ขวด 14 
น ้ามนั 100 มิลลิลิตร ของโรงแรม ของโรงแรม 

รวม 82 

             จากตารางท่ี 4.1 การค านวณตน้ทุนในการท าสบู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้มโดยมีส่วนผสม
ไดแ้ก่ เบสสบู่เหลว หวัน ้าหอมกล่ินส้ม หอมใหญ่ ขวดบรรจุ น ้ ามนั ท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าข้ึนมาไดเ้ฉล่ียตน้ทุนอยูท่ี่ 
82 บาท  เม่ือเทียบกนักบัตน้ทุนน ้ายาท าความสะอาด 1 แกลลอน (3.7ลิตร) อยูท่ี่375 บาท จะประหยดัไป 293 
บาท สามารถท่ีจะท าใหช่้วยลดตน้ทุนใหก้บัสถานประกอบการได ้
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4.6 สรุปข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

            โครงงานสบู่เหลวน ้ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้ม(Multi-purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent) 

เป็นการสรุปขอ้มูลเพื่ออธิบายผลจากการได้ทดลองของผูจ้ดัท าท่ีได้รวบรวมกลุ่มตวัอย่างแบบสอบถาม 

จ านวน 30 ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

               ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบค่าร้อยละ 
               ตอนท่ี 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจ ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบค่าเฉล่ีย 
               ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ผลการวเิคราะห์ 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 20 66.67 
หญิง 10 33.33 

รวม 30 100 
 

จากตารางท่ี4.2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ66.67 และเป็นเพศหญิง
ร้อยละ33.33 

 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

20-25 ปี 7 23.33 
26-30 ปี 15 50.00 
31-40 ปี 8 26.67 
รวม 30 100 

 
         จากตารางท่ี4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูมี้อายุระหวา่ง 26-30 ปี มากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือผูมี้อายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 และผูท่ี้มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มี
จ านวนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 23.33 
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ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงงาน “การใช้สบู่เหลวน า้มันอเนกประสงค์กลิน่ส้ม”(Multi-
purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent)จากการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้ใชส้บู่เหลวน ้ามนั
อเนกประสงคก์ล่ินส้มจ านวนทั้งหมด 30 คนมีผลดงัน้ี 
 
ระดับความพงึพอใจด้านกลิน่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ66.67และความพึงพอใจระดบั
มากคิดเป็นร้อยละ33.33 

 

 
 

รูปที ่4.10 ระดบัความพึงพอใจดา้นกล่ิน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 

 
ระดับความพงึพอใจด้านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50 มีความพึงพอใจในระดบั
มากจ านวน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 16.66 
 

 
 

รูปที ่4.11 ระดบัความพึงพอใจดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 

 

67% 

33% 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

50% 

33% 

17% 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 
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ระดับความพงึพอใจด้านประสิทธิภาพในการท าความสะอาด 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76.66 มีความพึงพอใจระดบั

มากคิดเป็นร้อยละ 23.33 
 

 
 

รูปที ่4.12 ระดบัความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพในการท าความสะอาด 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 
ระดับความพงึพอใจด้านความแปลกใหม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50.00 มีความพึงพอใจระดบั
มากคิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 10.00 
 

 
 

รูปที ่4.13 ระดบัความพึงพอใจดา้นความแปลกใหม่ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 
 
 

77% 

23% 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

50% 
40% 

10% 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 
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ระดับความพงึพอใจด้านการน าน า้มันที่เหลอืใช้มาท าให้เกิดผลติภัณฑ์ใหม่ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.33 มีความพึงพอใจระดบั

มากคิดเป็นร้อยละ 20.00 มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 10.00 และมีความพึงพอใจใน
ระดบันอ้ยคิดเป็นร้อยละ6.66 

 

 
 

รูปที ่4.14 ระดบัความพึงพอใจดา้นการน าน ้ามนัเหลือใชม้าท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 
ระดับความพงึพอใจด้านความสามารถน าไปใช้ได้จริง 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 93.33 และมีความพึงพอใจ
ระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 6.66 

 

 
 

รูปที ่4.15ระดบัความพึงพอใจดา้นความสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
ทีม่า :ผูจ้ดัท า (2563) 

 
 

63% 
20% 

10% 
7% มากท่ีสุด 

มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยท่ีสดุ 

93% 

7% 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 
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ระดับความพงึพอใจด้านการช่วยลดต้นทุนในการซ้ือน า้ยาท าความสะอาดให้กบัสถานประกอบการ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.66 มีความพึงพอใจใน

ระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 23.33 และมีความพึงพอใจ
ในระดบันอ้ยคิดเป็นร้อยละ 6.66 

 

 
 

รูปที ่4.16 ระดบัความพึงพอใจดา้นการช่วยลดตน้ทุนใน 
การซ้ือน ้ายาท าความสะอาดใหก้บัสถานประกอบการ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
 
ตอนที ่2 การประเมินผลความพงึพอใจใน สบู่เหลวน า้มันอเนกประสงค์กลิ่นส้ม 
              การวิเคราะห์ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสบู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ิน
ส้ม (Multi-purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent) ใหก้ารวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั ตามแนวคิด
ของลิเคร์ท Likert,R.(1932)ไดจ้ดัล าดบัค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2560) ดงัน้ี 
 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 

 

37% 

33% 

23% 

7% 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 
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ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจทีม่ีต่อโครงงาน 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. กล่ิน 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

2. รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ 4.33 0.76 มากท่ีสุด 
3. ประสิทธิภาพในการท าความสะอาด 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
4. ความแปลกใหม ่ 4.40 0.67 มากท่ีสุด 
5. การน าน ้ามนัท่ีเหลือใชม้าท าใหเ้กิดผลิตภณัฑ์
ใหม ่

4.40 0.93 มากท่ีสุด 

6. ความสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 4.93 0.25 มากท่ีสุด 
7. การช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือน ้ายาท าความสะอาด
ใหก้บัสถานประกอบการ 

3.90 0.99 มาก 

รวม 4.49 0.27 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน สบู่ เหลวน ้ ามัน

อเนกประสงค์กล่ินส้มโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 หากพิจารณาพบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นความสามารถน าไปใช้ไดจ้ริง มีค่าเฉล่ีย 4.93 

รองลงมาคือ ดา้นประสิทธิภาพในการท าความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 4.77 รองลงมาคือ ดา้นกล่ิน มีค่าเฉล่ีย 4.67 

รองลงมาคือ ด้านความแปลกใหม่และด้านการน าน ้ ามนัท่ีเหลือใช้มาท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากนัคือ 4.40 รองลงมาคือ รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.33 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้น

การช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือน ้ายาท าความสะอาดใหก้บัสถานประกอบการ มีค่าเฉล่ีย 3.90 

 

ตอนที ่3 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 
                 5.1.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม ถึง วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนก ครัวจดัเล้ียง (Banquet Kitchen) ของโรงแรมแบงค็อกแมริออทเดอะสุ
รวงศ ์(Bangkok Marriott Hotel the Surawongse)ท าให้ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานในดา้นการ
ประกอบอาหารต่างๆและพบวา่ในแต่ละวนันั้นในการประกอบอาหารทุกคร้ังจะมีการใชน้ ้ ามนัพืช
เป็นจ านวนมากและน ้ามนัท่ีใชแ้ลว้ก็จะถูกน าไปทิ้งดงันั้นผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและคิดท่ีจะน า
น ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้กลบัมาท าให้เกิดประโยชน์โดยการน ามาท าเป็นสบู่เหลวน ้ ามนัเอนกประสงคซ่ึ์ง
จะมีการใส่กล่ินส้มเขา้ไปเพื่อเพิ่มความหอมของสบู่เหลวและดบักล่ินของน ้ ามนัเก่าดว้ยหอมใหญ่
สบู่น้ีจะสามารถน าไปใช้ท าล้างมือท าความสะอาดคราบของอาหารในแผนกครัวจดัเล้ียงและ
น าไปใชใ้นการซกัผา้ข้ีร้ิวซ่ึงถา้ท าเป็นสบู่เหลวน้ีจะสามารถใช้งานไดง่้ายนอกจากน้ียงัเป็นการลด
ตน้ทุนในการจดัซ้ือผงซกัฟอกและน ้ายาท าความสะอาดและยงัเป็นการน าเอาส่ิงของเหลือใชใ้นครัว
มาท าใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการไดอี้กทางหน่ึง 
  เม่ือไดท้ดลองท าสบู่เหลวน ้ามนัเอนกประสงคก์ล่ินส้มแลว้จึงไดน้ าให้พนกังานในโรงแรม

จ านวน 30 คนทดลองใช้และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์น้ีพบว่าท่ีตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจใน สบู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 หากพิจารณาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือ ดา้นความสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มีค่าเฉล่ีย 4.93 รองลงมาคือ ดา้นประสิทธิภาพในการท า

ความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 4.77 รองลงมาคือ ดา้นกล่ิน มีค่าเฉล่ีย 4.67 รองลงมาคือ ดา้นความแปลก

ใหม่และดา้นการน าน ้ ามนัท่ีเหลือใชม้าท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.40 รองลงมา

คือ รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.33 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการช่วยลดตน้ทุน

ในการซ้ือน ้ายาท าความสะอาดใหก้บัสถานประกอบการ มีค่าเฉล่ีย 3.90 
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5.2 ปัญหาทีพ่บ การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

                 5.1.2.1 ทดลองท าคร้ังแรกสบู่เหลวมีกล่ินเหมน็จากน ้ามนัเก่า 
                 5.1.2.2 ท าคร้ังแรกใส่หวัน ้าหอมกล่ินส้มไปในคร้ังแรกนอ้ยยงัไม่มีกล่ินหอม 
             5.2.2 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงาน 
                 5.1.3.1 ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตโดยมีการก าจดักล่ินน ้ามนัเก่าดว้ยการทอดหอมใหญ่ลงไป
ดบักล่ินน ้ามนัเก่าออก 
                 5.1.3.2 มีการปรับใส่หวัน ้ากล่ินส้มเขา้ไปมากข้ึนเพื่อใหมี้ความหอมท่ีชดัเจน 
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แบบสอบถามความพงึพอใจโครงงานสบู่เหลวน า้มันอเนกประสงค์กลิน่ส้ม 
Multi-purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent 

ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออทเดอะสุรวงศ์ 
 

วตัถุประสงค์ การสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชส้บู่เหลวน ้ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้ม 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ใส่เคร่ืองหมายในหรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูล
ท่าน) 

1.เพศ           ชาย  หญิง 
              2.อาย ุ          20-25        26-30   31-40  
ตอนที ่2 แบบสอบถามระดับความพงึพอใจผู้ใช้(ใส่เคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความคิดของท่าน
มากท่ีสุด) 

ความพึงพอใจต่อโครงงาน 
สบู่เหลวน ้ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้ม 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1.กล่ินสบู่เหลวน ้ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้ม      
2.รูปแบบของบรรจุภณัฑ์      
3.ประสิทธิภาพในการท าความสะอาด      
4.ความแปลกใหม่      
5.น าน ้ามนัท่ีเหลือใชม้าท าให้เกิดผลิตภณัฑ์
ใหม่ 

     

6.สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง      
7.ช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือน ้ายาท าความ
สะอาดใหก้บัสถานประกอบการ 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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............................................................................................................................................... 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสมัภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
        โครงงานน้ีมีประโยชน์อยา่งไร 
จากท่ีไดศึ้กษาโครงงาน สบู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ินส้ม(Multi-purpose Liquid Oil 
Soap with Orange Scent) ก็มองเห็นถึงประโยชน์มาก เน่ืองจากน ้ ามนัท่ีเหลือใชจ้ากการ
ประกอบอาหารก็มีปริมาณมากเช่นกนั ซ่ึงวธีิจดัการของโรงแรมก็จะใชว้ิธีการขายให้กบัผูท่ี้
รับซ้ือน ้ ามนัเก่า ถา้หากจะมีการจะน าไป Recycle เป็นน ้ ายาท าความสะอาดไดก้็จะเป็นการ
ประหยดัตน้ทุนเร่ืองน ้ ายาลงได้ เพราะโรงแรมก็ใช้ในปริมาณท่ีมากในแต่ละวนั แต่ปกติ
สารเคมีท่ีโรงแรมเลือกใชจ้ะเป็นน ้ ายาท่ีตอ้งไดรั้บมาตรฐานและปลอดภยัอย่างเช่น Ecolab 
ซ่ึงมีราคาท่ีสูง ถา้หากท าการพฒันาสูตรผลิตภณัฑ์จากนกัศึกษาให้มีคุณภาพ ปลอดภยั ไม่
ตกคา้ง ก็จะเป็นประโยชน์เหมาะสมกับการน ามาใช้จริงแล้วยิ่งเหมาะมากๆกับช่วงน้ีท่ี
โรงแรมประสบปัญหาในช่วงโควิดซ่ึงต้องประหยดัทุกค่าใช้จ่าย ถ้าหากขั้นตอนหรือ
กระบวนการผลิตไม่ยากไม่ใชเ้วลามาก ก็สามารถริเร่ิมโครงงานไดไ้ม่ยาก 
 
 
 

......................................................พนกังานท่ีปรึกษา 
                                   (นาย กิตติศกัด์ิ กาญจนรักษ)์



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
บทความทางวชิาการ



 
 

สบู่เหลวน า้มันอเนกประสงค์กลิน่ส้ม 
(Multi-purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent ) 

นาย ชนันทริยา บัลลังก์สวรรค์ 
ภาควชิา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 

บทคดัย่อ 
                โครงงานสบู่เหลวน ้ ามันอเนกประสงค์
กล่ินส้มเกิดจากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ฝึกงานในแผนก
ครัวจัดเล้ียงของโรงแรมแบงค็อกแมริออทเดอะสุ
รวงศ์ได้เล็งเห็นว่าภายในครัวจัดเล้ียงนั้นได้มีการ
ประกอบอาหารอยูทุ่กวนัและมีการใชน้ ้ ามนัอยู่เป็น
จ านวนมากและน ้ ามนัเหล่าน้ีไม่สามารถน ากลบัมา
ใช้ได้อีกผู ้จัดท าจึงเล็งเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงได้
น า เ อ าน ้ ามันม าใช้ในการท าส บู่ เหลวโดย มี
วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการน าเอาน ้ ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้
ในแผนกครัวจดัเล้ียงมาท าเป็นใหเ้กิดประโยชน์และ
เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการจัดซ้ือน ้ ายาท าความ
สะอาดในสถานประกอบการ 

จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี
ต่อสบู่เหลวน ้ ามันอเนกประสงค์กล่ินส้ม(Multi-

purpose Liquid Oil soap with Orange Scent) ใน
กลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า
พนักงานของโรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะสุ
รวงศ์ มีความพึงพอใจในด้านกล่ิน รูปแบบของ
บรรจุภ ณฑ์ ประสิทธิภาพในการท าความสะอาด 
ความแปลกใหม่ การน าน ้ ามนัท่ีเหลือใชม้าท าให้เกิด
ผลิตภณัฑใ์หม่ ความสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง อยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด และการช่วยลดต้นทุนในการซ้ือ
น ้ ายาท าความสะอาดใหก้บัสถานประกอบการอยูใ่น
ระดับมาก ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่าโครงงานสบู่เหลว
น ้ ามนัอเนกประสงค์กล่ินส้ม มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด  
ค าส าคญั: สบู่เหลว / น ้ ามนัอเนกประสงค/์กล่ินสม้ 
 

Abstract 
            This cooperative project about Multi-
purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent was 
prepared in the Banquet Kitchen of Bangkok 
Marriott Hotel The Surawongse.The banquet 
kitchen prepares food every day and a lot of oil is 
used and these oils create waste.The student 
recognized the problem and decided to use the oil 
to create a liquid soap by reusing the used oil from 
the Banquet Kitchen to be beneficial to the hotel 
and to help reduce the cost of purchasing cleaning 
agents. 
              After Multi-purpose Liquid Oil Soap with 
Orange Scent project was completed,a sample of 
30 people showed that staff of Bangkok Marriott 
Hotel The Surawongse were satisfied with smell, 
package pattern, efficiency in cleaning, novelty, 
and the use of residual oil to create new products. 
Practicability was at the highest level and helping 
to reduce the cost of cleaning solutions for the 
establishment was at a high level.It can be 
concluded that the project on Multi-purpose Liquid 
Oil Soap with Orange Scent had an overall 
satisfaction at the highest level. 
Keywords: Liquid soap / All purpose oil / Orange 
Scent 
 



 
 

ทีม่าของปัญหา 

เน่ืองจากผูจ้ ัดท าได้เข้าไปปฏิบัติงานใน
โรงแรมแบงค็อกแมริออทเดอะสุรวงศ์ (Bangkok 
Marriott Hotel the Surawongse) แผนกครัวจดัเล้ียง
ซ่ึงเป็นแผนกท่ีมีการประกอบอาหารอยูเ่ป็นจ านวน
มากในแต่ละวนัซ่ึงในการประกอบอาหารทุกคร้ังจะ
มีการใชน้ ้ ามนัพืชเป็นจ านวนมากและน ้ ามนัท่ีถูกใช้
แล้วก็จะถูกน าไปท้ิงดังนั้ นผู ้จัดท าจึงเล็งเห็นถึง
ปัญหาและ คิด ท่ีจะน าน ้ ามันพืชกลับมาสร้ าง
ประโยชน์โดยการน าเอามาท าเป็นสบู่เหลวน ้ ามนั
เอนกประสงค์ซ่ึงจะมีการใส่กล่ินส้มเขา้ไปเพ่ือดับ
กล่ินของน ้ ามันเก่าสบู่น้ีจะถูกน าไปใช้ท าความ
สะอาดลา้งมือท าความสะอาดคราบของครัวจดัเล้ียง
และน าไปใชใ้นการซกัผา้ข้ีร้ิวซ่ึงถา้ท าเป็นสบู่เหลว
น้ีจะสามารถใชง้านไดง่้ายนอกจากน้ียงัเป็นการลด
ตน้ทุนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของผงซักฟอกและ
น ้ ายาท าความสะอาดและยงัเป็นการน าเอาส่ิงของ
เหลือใช้ในครัวมาสร้างประโยชน์ให้กับสถาน
ประกอบการณ์ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพ่ือศึกษาการท าสบู่น ้ ามนัอเนกประสงค์
กล่ินสม้ 

2.เพ่ือเป็นการน าเอาน ้ ามนัพืชในครัวมาท า
เป็นผลิตภณัฑต์วัใหม่ในการท าความสะอาด 

3.เพ่ือเป็นการช่วยลดตน้ทุนน ้ ายาท าความ
สะอาดและผงซกัฟอก 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.สามารถน าโครงงานน้ีน าไปสร้างรายได้
ใหก้บัตนเองหรือน าไปใชใ้นครัวเรือนได ้

2.เป็นการลดช่วยลดตน้ทุนการซ้ือน ้ ายาท า
ความสะอาดและผงซกัฟอกในสถานประกอบการ 

3.เป็นการน าของเหลือใชก้ลบัมาท าเป็น
ผลิตภณัฑเ์พื่อใชป้ระโยชน์ในสถานประกอบการ 
 
 
 

วตัถุดบิการท าสบู่เหลวน า้มนัอเนกประสงค์กลิน่ส้ม 
           -เบสสบู่เหลว 
           -น ้ามนั 
           -หวัน ้ าหอมกล่ินสม้ 
วธีิด าเนินการ 
                1.น าหอมใหญ่ลงไปทอดกบัน ้ ามนั 
                2.ทอดใหห้อมใหญ่มีลกัษณะใสจนสุก 
                3.น าไปกรองเหลือแตน่ ้ ามนั 
                4.พกัน ้ ามนัใหเ้ยน็ 
                5.น าเบสสบู่เหลวใส่ในชามผสม 
                6.ใส่น ้ ามนัลงไป 
                7.ใส่หวัน ้ าหอมกล่ินสม้ลงไป 
                8.คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 
                9.บรรจุใส่ขวด 
สรุปผลโครงงาน 
จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแตว่นัท่ี 17 สิงหาคม
ถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 16 
สปัดาห์ในแผนกครัวจดัเล้ียง (Banquet Kitchen) 
ของโรงแรมแบงคอ็กแมริออทเดอะสุรวงศ ์
(Bangkok Marriott Hotel the Surawongse) ท าให้
ผูจ้ดัท าไดท้ราบถึงการปฏิบติังานในดา้นการ
ประกอบอาหารและจากการท่ีไดป้ฏิบติังานท าให้
ผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาของความส าคญัในการ
น าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชนจึ์งไดคิ้ด
หาวธีิในการแกปั้ญหาโดยการน าของท่ีเหลือใชม้า
สร้างเป็นผลิตภณัฑต์วัใหม่เน่ืองจากพบวา่ในแต่ละ
วนัในครัวมีการประกอบอาหารและใชน้ ามนัเป็น
จ านวนมากเม่ือใชแ้ลว้ก็จะน าไปท้ิงจึงน ามาท าเป็น
ผลิตภณัฑส์บู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ินสม้โดย
การน าสบู่เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ินสม้น้ีไปไว้
ท่ีอ่างลา้งมือลา้งภาชนะในครัวเพื่อไวใ้ชส้ าหรับท า
ความสะอาดลา้งมือลา้งอุปกรณ์ในครัวซกัผา้ข้ีร้ิวท า
ใหผู้จ้ดัท าเกิดความคิดในการน าน ้ ามนัเหลือใชม้าท า



 
 

ใหเ้กิดประโยชนจึ์งเกิดเป็นสบู่เหลวน ้ ามนั
อเนกประสงคก์ล่ินสม้ข้ึนมาและยงัปฏิบติัใหบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดส้ าเร็จ 

จากผลการส ารวจพบวา่การประเมินความ
พึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑส์บู่เหลวน ้ ามนั
อเนกประสงคก์ล่ินสม้(Multi-purpose Liquid Oil 
Soap with Orange Scent) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายจ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 66.67 มีอายุ
ระหวา่ง 26-30 มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50.00 

จากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสบู่
เหลวน ้ ามนัอเนกประสงคก์ล่ินสม้ (Multi-purpose 
Liquid Oil Soap with Orange Scent) มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4.49 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

ในการผลิตภณัฑส์บู่เหลวน ้ ามนั
อเนกประสงคก์ล่ินสม้คร้ังน้ีเป็นการใชว้ตัถุท่ีเหลือ
ใชม้าสร้างใหเ้กิดผลิตภณัฑข้ึ์นมาใหม่ท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนัและสามารภน าไปต่อ
ยอดในการขายไดโ้ดยสร้างกล่ินหอมใหห้ลากหลาย
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