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 บทคัดย่อ 

             โครงงานเร่ือง ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ  จัดทำขึ้นเพื่อลดต้นทุน น้ำยาทำความสะอาด 

อเนกประสงค์ ให้แก่แผนกครัว เนื่องจากในทุกๆเช้าต้องทำการต้มน้ำให้เดือดอยู่เสมอ จึงทำให้บริเวณ

ก้นหม้อมักมีการไหม้ มีรอยดำซึ่งยากต่อการทำความสะอาด ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและจัดทำผลิตภัณฑ์ครีม

ขจัดคราบไหม้บนโลหะ โดยนำเปลือกมะนาว มาสกัดกลิ่นเพิ่ม 

 จากการทดลองทำผลิตภัณฑ์ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ ผู้จัดทำได้สำรวจความคิดเห็น โดย

การสำรวมความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานภายในห้องอาหาร เป็นจำนวน 30 คน ผล

การศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  

0.66 ได้แก่เร่ือง การลดต้นทุน รองลงมาคือประสิทธิภาพที่ใช้ได้จริง ลักษณะของเนื้อครีม คราบไหม้

และรอยดำลดลง และเร่ืองของกลิ่น ตามลำดับ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า โครงงานเร่ือง ครีมขจัดคราบไหม้บน

โลหะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ : คราบไหม้ รอยดำของหม้อ การลดต้นทุน  ห้องครัว 

 

ค 
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Abstract 

This project aimed to reduce costs on multi-purpose cleaner for the kitchen department 

because every morning the water must be boiled. As a result, the bottom of the pot is often burned, 

and there are black marks that are difficult to clean. The student studied and created a product to 

remove burn stains on metal using lemon peel to extract more scent.  

From the experiment to make a product to remove burn stains on metal, the student took a 

survey by collecting satisfaction levels from a sample group of 30 restaurant staff. The study found 

they were most satisfied, with a mean of 4.49, and a standard deviation of 0.66, namely cost 

reduction, followed by practical efficiency respectively. Characteristics of the cream reduced burns 

and dark. and the subject of smell, respectively. It was seen that project, Metal Burn Stain Remover 

Cream, had a high level of satisfaction. 

ง 
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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพ ตั้งอยูบ่นถนน หลงัสวน ซ่ึงห่างจากสถานีรถไฟฟ้าราชด าริ

และสถานี ชิดลมดว้ยการเดินเพียง 5-10 นาที เท่านั้น ท าใหส้ะดวกต่อการเดินทาง เป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ี

ไดรั้บความนิยมจากทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อีกทั้งยงัเป็นโรงแรมระดบั 5 

ดาว ท่ีมีทั้งหอ้งพกัแบบรายวนัและหอ้งพกัแบบรายเดือนหรือรายปี (Residence) ดว้ย และยงัมีส่ิงอ านวย

ความสะดวกภายในโรงแรม ทั้งฟิตเนสและสระวา่ยน ้า ฮอไรซนั พลู บาสร์ ท่ีมองเห็นววิเซ็นทรัลเวลิด์

และสยามใจกลางกรุงเทพมหานคร ร้านคาเฟ่ รัมบาร์ ท่ีมีทั้งเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด และยงัมี

หอ้งอาหาร ทรีท โดย เสน่ห์จนัทน์ ท่ีไดอ้นุมติัวา่เป็นห้องอาหารท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เร่ืองรสชาติ 

และการบริการท่ีมีเตม็ไปดว้ยคุณภาพทั้งยงัตอ้งการใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการทุกๆท่านไดรั้บความ

ประทบัใจสุด 

ภายในหอ้งอาหารของแต่ละวนัมีการสั่งอาหารไม่วา่จะทางการมานัง่รับประทานท่ีร้าน การสั่ง

ออนไลน์ หรือการสั่งเดลิเวอร่ี ลว้นมีการใชภ้าชนะเคร่ืองครัวท่ีมากมาย และหลงัการใชอ้าจจะไม่ได้

ลา้งไดท้ัว่เท่าท่ีควร อาจะมีคราบไหมห้รือรอยด าบริเวณเดิมนานๆ จึงเป็นสาเหตุท่ีให้ผูจ้ดัท าเล็งเห็นถึง

ปัญหาน้ี จึงศึกษาขอ้มูลจากท่ีเรียนมา พบวา่สรรพคุณของ เบกก้ิงโซดา มะนาว และ ไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด ์ สามารถขจดัรอยไหมบ้ริเวณท่ีมีรอยด า ลา้งดว้ยน ้ายาลา้งจานไม่ออก เพื่อไม่ใหเ้กิดความ

สกปรก ยงัคงความสะอาดใหก้บัในครัวได ้ และมีส่วนผสมของสารเคมีนอ้ย ไม่อนัตรายต่อผิวหนงั อีก

ทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนใหก้บัสถานประกอบการอีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาการท าสครับขจดัคราบไหมบ้นโลหะหรือสแตนเลส 

1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนใหแ้ก่แผนกครัวของโรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพ 

1.2.3 เพื่อลดปัญหาการแพ ้ การระคายเคือง ผวิสัมผสักบัน ้ ายาท าความสะอาดท่ีมีส่วนผสมของ

สารเคมีเขม้ขน้ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 - โรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพ แผนก ครัว 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

 - พนกังานภายในห้องอาหาร จ านวน 30 คน 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

 - เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารและขอ้มูล 

 -คน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆท่ีม่ีความเก่ียวขอ้งและสอบถามจาก

พนกังานท่ีปรึกษา  

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดผ้ลิตภณัฑส์ครับขจดัคราบไหมบ้นโลหะหรือสแตนเลส 

1.4.2 สามารถลดค่าใชจ่้ายใหก้บัโรงแรม สินธร มิดทาวน ์กรุงเทพ 

1.4.3 ผูใ้ชเ้กิดความพึงพอใจกบัการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละปลอดภยัต่อสุขภาพ 
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       บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

2.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 ตราสัญลกัษณ์โรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพ 

ท่ีมา : https://web.facebook.com/sindhornmidtownhotelbangkok 

ช่ือ : โรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพ  (Sindhorn Midtown Hotel Bangkok) 

ท่ีอยู ่: 6565 หลงัสวนซอย 2 แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร : +66(0) 2 796 8888 

E-MAIL: commercial@sindhornmidtown.com 

WEBSITE : https://www.sindhornmidtown.com/ 

 

รูปท่ี 2.2  แผนท่ีของโรงแรม สินธรมิดทาวน์  

ท่ีมา : https://www.sindhornmidtown.com/ 

 

https://web.facebook.com/sindhornmidtownhotelbangkok
mailto:commercial@sindhornmidtown.com?subject=Serviced%20Residences%20Inquiry%3A%20
https://www.sindhornmidtown.com/
https://www.sindhornmidtown.com/
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2.2 ลกัษณะการประกอบการผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการขององคก์ร 

โรงแรมสินธร มิดทาวน์ อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัสยาม สินธร จ ากดั โดยถือหุน้ 100%  

บริษทัสยาม สินธร จ ากดั ก็ไม่ไดมี้เพียงแค่โรงแรมสินธร มิดทาวน์ เท่านั้น บริษทัฯ ยงัมีกิจการอ่ืนๆอีก 

ไดแ้ก่ 

1. อาคารส านกังาน ไดแ้ก่ อาคารสินธร    ตั้งอยูท่ี่ถนนวทิย ุ  

    อาคารศรีจุลทรัพย ์  ตั้งอยูท่ี่ถนนพระราม 1 รองเมือง 

2. หา้งสรรพสินคา้  ไดแ้ก่ ดิ โอล สยาม  ตั้งอยูท่ี่บริเวณ พาหุรัด 

3. ร้านอาหาร  ไดแ้ก่ ร้านอาหารสเน่ห์จนัทน์  ตั้งอยูท่ี่อาคารสินธร ถนนวทิย ุ

    ร้านซิการ์ วนั   ตั้งอยูท่ี่อาคารสินธร ถนนวทิย ุ

    ร้านไอเฟล คาเฟ่   ตั้งอยูท่ี่อาคารสินธร ถนนวทิย ุ 

และโครงการเวลา ถนนหลงัสวน 

4. ธุรกิจโรงแรม  ไดแ้ก่ โรงแรมสินธร มิดทาวน์  ตั้งอยูท่ี่บริเวณถนนหลงัสวน 

    โรงแรมสินธร เคมปินสกี  ตั้งอยูท่ี่บริเวณถนนหลงัสวน 

    โรงแรมคิมป์ตนั มาลยั กรุงเทพ ตั้งอยูท่ี่บริเวณถนนหลงัสวน 

5. กลุ่มธุรกิจท่ีพกัอาศยั ไดแ้ก่ สินธร ลุมพินี   ตั้งอยูท่ี่บริเวณถนนหลงัสวน 

    สินธร ตน้สน 

    สินธร เรสซิเดน้ท ์  

6. กลุ่มกิจการอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ สนามฟุตบอลในร่ม โปโลฟุตบอลพาร์ค ตั้งอยูท่ี่ถนน

พระราม 4 

    อาคารบา้นเลขท่ี 1   ตั้งอยูท่ี่บริเวณซอยเจริญกรุง 30 
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นอกจากน้ี บนถนนหลงัสวนน้ี ตั้งแต่สินธร เรสซิเดน้ท ์จนสุดถนนหลงัสวน เราจะเรียก

โครงการน้ีวา่ สินธร วลิเลจ 

 

วสิัยทศัน์ ค่านิยม หรือเป้าหมาย   

ค่านิยมขององกร หรือ Core Value ของโรงแรมสินธร มิดทาวน ์กรุงเทพ  

Stylish - บริการอยา่งมีสไตล ์ดว้ยความมัน่ใจ มีความประณีต เพรียบพร้อมในเร่ืองการแต่งงาน ทศันคติ 
และบริการท่ีเตมไปดว้ยความเป็นไทยอยา่งภาคภูมิใจ 
Uncomplicated - มีบริการท่ีไม่ซบัซอ้น และสะดวกสบาย 
Harmonious- มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในทีม ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั เคารพซ่ึงกนัและกนั สร้าง
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ลูกคา้และสังคมรอบขา้ง 
Adventurous - ชอบความทา้ทาย มีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง มีความคิดนอกกรอบ กลา้ท่ีจะ
แตกต่างและรับความทา้ทายท่ีจะเขา้มา 
Inspirational - เป็นแบบฉบบัและสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ค่คนรอบขา้งพร้อมสร้างประสบการณ์พิเศษ
ใหก้บัผูม้าเยอืนและเพื่อนร่วมงาน 
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2.2.1 ลกัษณะการใหบ้ริการของแต่ละหอ้งพกั  

1. Urban Premier  

Urban Premier เป็นหอ้งพกัขนาด 33 ตร.ม. เตียงนุ่มขนาดคิงไซส์ สมาร์ททีว ี49 น้ิว สายชาร์จท่ี

สะดวกสบายพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี และเคร่ืองฟอกอากาศ   

   

 

 

 

 

        รูปท่ี 2.3  ตวัอยา่งหอ้ง Urban Premier 

ท่ีมา : https://www.sindhornmidtown.com/  

2. Highline Premier 

Highline Premier เป็นหอ้งพกัขนาด 33 ตร.ม. มีเตียงคิงไซส์ระดบัพรีเมียร์ หมอนคุณภาพเยีย่ม 

ผา้ปูท่ีนอน และเคร่ืองฟอกอากาศ มีความทนัสมยั ร่วมสมยั และสะดวกสบาย อยูใ่นหอ้งท่ีสูงเสียดฟ้า  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4  ตวัอยา่งหอ้ง Highline Premier                                                                

ท่ีมา : https://www.sindhornmidtown.com/  

6 
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3. Sky Deluxe     

Sky Deluxe เป็นห้องพกัขนาด 33 ตร.ม. เป็นการตกแต่งแบบมีสไตล ์อยูบ่นชั้นตั้งแต่ 25 ข้ึนไป 

มองเห็นววิเมืองไดช้ดั 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งหอ้ง Sky Deluxe 

ท่ีมา : https://www.sindhornmidtown.com/ 

4. One-bedroom Suit 

One-bedroom Suit เป็นหอ้งพกัขนาด 40 ตร.ม. เป็นหอ้งท่ีมีหอ้งนัง่เล่นและเตียงแยกออกจาก

กนั มองเห็นววิไดช้ดัเช่นกนั 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งหอ้ง One-bedroom Suit 

ท่ีมา : https://www.sindhornmidtown.com/  

 

7 

https://www.sindhornmidtown.com/
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     7 
 

 

5.  One-bedroom sky Suit 

One-bedroom sky Suit เป็นหอ้งพกัขนาด 40 ตร.ม. เป็นหอ้งท่ีมีห้องนัง่เล่นและเตียงแยกออก

จากกนั มองเห็นววิไดช้ดัเช่นกนั 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7  ตวัอยา่งหอ้ง One-bedroom sky Suit 

ท่ีมา : https://www.sindhornmidtown.com/  

 6. Two Bedroom Sky Suite 

 Two Bedroom Sky Suite เป็นหอ้งพกัขนาด 54 ตร. ม. มีพื้นท่ีกวา้งขวางเป็นพิเศษ มีทั้งเตียงคิง

ไซส์และเตียงเด่ียว เหมาะส าหรับครอบครัวหรือแขกท่ีเดินทางเป็นกลุ่มเขา้พกั 

   

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งหอ้ง  Two Bedroom Sky Suite 

 ท่ีมา : https://www.sindhornmidtown.com/  

 

8 
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7. Two Bedroom Corner Sky Suite 

 Two Bedroom Corner Sky Suite เป็นห้องพกัขนาด 72 ตร. ม. หอ้งสวทีหวัมุมแบบสอง
หอ้งนอนท่ีกวา้งขวางและหรูหรา มีพื้นท่ีรับประทานอาหาร หอ้งนัง่เล่น และมุมครัวพร้อมอุปกรณ์ครบ
ครัน 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 ตวัอยา่งหอ้ง Two Bedroom Corner Sky Suite 

ท่ีมา : https://www.sindhornmidtown.com/  

 

2.2.2 ห้องอาหารและคาเฟ่ (Restaurant & Café) 

 1. Tr.Eat by Saneh Jann 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 และ 2.11 บริเวณภายในหอ้งอาหาร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

https://www.sindhornmidtown.com/stay/hotel-tower
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หอ้งอาหาร Tr.Eat by Saneh Jann เป็นหอ้งอาหารสไตลโ์มเดิร์น ท่ีกลายมาเป็น casual dining 

จากร้านเสน่ห์จนัทน์ ท่ีไดรั้บ มิชลีน 1 ดาว 3 สมยั มีบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบสบายๆ ใจ

กลางกรุงเทพฯ ใหบ้ริการอาหารแบบไทยโบราณ และอาหารอิตาเล่ียนแบบผสมผสาน ท่ีปรับรสชาติให้

มีความเขม้ขน้ถูกปากคนไทยท่ีชอบความจดัจา้นของพริกแกงและสมุนไพรไทย เปิดใหบ้ริการทุกวนั 

ตั้งแต่เวลา 06:00-21:00 

 2.  Horizon (Pool) Bar 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 และ 2.13  บริเวณสระวา่ยน ้าและ บาร์เล็ก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

บาร์ Horizon เป็นบาร์ท่ีติดริมสระวา่ยน ้า ใหบ้ริการ ทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืม มองเห็นวิว

กรุงเทพมหานคร สระวา่ยน ้าเปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7:00-19:00 และในส่วนของบาร์เปิดใหบ้ริการ

ตั้งแต่ 9:00-21:00 
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3. Rhumba 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.14 และ 2.15 บริเวณคาเฟและบาร์หลกั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 Rhumba เป็นบาร์คอกเทลท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชั้นพื้นดิน (G floor) ใหบ้ริการทั้งอาหารทานเล่น เบ

เกอร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล ์เวลาเปิดใหบ้ริการ: วนัอาทิตย ์ถึง วนัพฤหสับดี เปิดตั้งแต่เวลา 14:00 

– 22:00 และ วนัศุกร์กบัวนัเสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา 14:00 - 23:00  

2.2.3 หอ้งประชุมและห้องสัมมนา 
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รูปท่ี 2.16 ตวัอยา่งหอ้งประชุม  

รูปท่ี 2.17 ขอ้มูลหอ้งประชุมในแต่ละหอ้ง  

ท่ีมา : https://www.sindhornmidtown.com/meet 

2.3 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานองคก์ร 

 2.3.1 โครงสร้างขององคก์ร 

 

รูปท่ี 2.18 แผนผงัองคก์รภายในโรงแรม 

ท่ีมา : Human resources  

12 
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2.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 

รูปท่ี 2.19 รูปขณะปฎิบติังาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน    : นาย ชญานิน สมิตินนท ์

แผนก     :  หอ้งอาหารหลกั 

ต าแหน่ง    : ครัวผดั 

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา  : ระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

06:00 - 12:00 น. จดัครัวของตวัเอง เตรียมอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งใชใ้นทุกๆวนัใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีพร้อมใช้

เสมอ  ท าการเตรียมผกัท่ีใชส้ าหรับแต่งจาน ใหส้ดใหม่พร้อมวางลงบนจาน และท าการออกอาหารเชา้ 

หรือ Breakfast เพื่อเสิร์ฟแก่แขก ท่ีสั่งเขา้มาในคืนวนัก่อนหนา้ หรือ สั่งผา่น lobby รับของท่ีสั่งเขา้มา

จากตลาดในช่วงระหวา่งเวลาน้ี เช่น ผกั ผลไม ้นม เป็นตน้ 

13:00 – 15:00 น. เตรียมของ หรือช่วยเชฟท่านอ่ืนท างานต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย และ รับของท่ีสั่งเขา้

มาจากตลาดในช่วงระหวา่งเวลาน้ี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล เป็นตน้ 

13 
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15:00 – 16:00 น. เตรียมวตัถุดิบส าหรับท าอาหารเชา้ในวนัถดัไป อะไรหมดตอ้งรีบแจง้ CDPใหซ้ื้อเขา้

มา เพื่อแกไ้ขปัญหาในการออกอาหารวนัรุ่งข้ึนและค่อยสั่งตลาดแบบทางการอีกที  

 2.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา 

 

รูปท่ี 2.20 รูปพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

ช่ือ     : นาย กตญัญู อศัวสุจินดารัตน์ 

ต าแหน่ง    : เชฟประจ าครัวผดั 

2.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 ระยะเวลาปฏิบติังาน เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 โดยปฏิบติังาน

ตามตารางงานท่ีไดรั้บมอบหมายตั้งแต่ เวลา 06:00 – 16:00 วนัละ 10 ชัว่โมง 

7. ขั้นตอนและวธีิการด าาเนินงาน 

 1. ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ ภายในระหวา่งการปฏิบติังาน ทางผูจ้ดัท า ได้

ศึกษาถึงปัญหาในสถานท่ีปฏิบติังาน ผา่นทางการสังเกต และสอบถามกบัพนกังาน หลงัจากการ

ปฏิบติังานจึงไดท้  าการศึกษาและวเิคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ น ามาก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

 2. คิดหวัขอ้และการน าเสนอร่างโครงงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

14 
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 3. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั ผลิตภณัฑ์ท่ีจะท า และศึกษาเพิ่มเติม 

 4. จดัท าผลิตภณัฑแ์ละน ามาทดสอบ ไดค้  าแนะน าจากพนกังานท่ีปรึกษา น าไปเพิ่มและไป

ปรับปรุงเพิ่มเติม 

 5. เก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ผลการท าโครงงาน ในการท าสครับขจดัคราบไหมบ้นโลหะ 

 6. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงานผูจ้ดัท ารูปเล่มโครงงานใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อท าการ

ตรวจสอบและแกไ้ข  

7. จดัท าเอกสารพร้อมในการน าเสนอผลงาน 

2.7.1 วธีิการด าเนินงานวิจยั 

การศึกษาเร่ือง “สครับขจดัคราบไหมบ้นโลหะ” ผูว้จิยัได ้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดงัตารางน้ี 

ตารางท่ี 2.7.1.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินโครงงาน “สครับขจดัคราบไหมบ้นโลหะ” 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปลาย พค.64 มิย. 64 กค. 64 สค.64 
1.ศึกษาขอ้มูลของสถาน
ประกอบการ 

    

2. คิดหวัขอ้เสนอ  อาจารยท่ี์
ปรึกษา 

    

3. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมี
ความ เก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 

    

4. จดัท าผลิตภณัฑแ์ละน ามา
ทดสอบการใชง้าน 

    

5. เก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ผลการ
ท า โครงงาน 

    

 6. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน     
7. จดัท าเอกสารพร้อมในการ
น าเสนอ ผลงาน 

    

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

15 
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2.8 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

 การปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพ โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 17 

พฤษภาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 15 สัปดาห์ ทางผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมาย

หนา้ท่ีในต าแหน่ง ครัวผดั หรือ Wok section จากการปฏิบติังาน ท าใหผู้จ้ดัท าไดรั้บประสบการณ์ใน

การท างาน ไดเ้รียนรู้การท าครัวในรูปแบบต่างๆ ท าให้ผูจ้ดัท าไดฝึ้กการออกอาหารเชา้ อาหารจานเดียว 

อาหารเซ็ต การจดัจาน การหัน่ การซอย และอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีผูจ้ดัท าไม่เคยปฎิบติัมาก่อน 

 

2.9 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท างาน ปัญหาการท างาน 

  ในช่วงแรกๆของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา ยงัไม่ค่อยเป็นงาน เช่น การจบัมีด การหัน่ การ

ซอย มีอุปสรรคในทุกๆวนั ไดแ้ผลทุกวนั แต่เม่ือท าไปเร่ือยๆ ก็ไดเ้รียนรู้และพฒันา ท า

ใหรู้้จกัการจบัมีดท่ีถูกตอ้ง และระวงัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุซ ้ ารอย 
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บทที ่3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 การจดัท าโครงงาน สครับขจดัคราบไหมบ้นโลหะ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการท า สครับขจดั

คราบไหมบ้นโลหะ ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 3.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัมะนาว 

 3.2  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเบกก้ิงโซดา 

 3.3 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัน ้ายาลา้งจาน 

 3.4 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

 3.5 วธีิท าความสะอาด ภาชนะโลหะ ท่ีมีคราบไหม ้

 3.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัมะนาว 

     

   

 

 

 

รูปท่ี 3.1 มะนาว 

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

กองบรรณาธิการ HD (2560) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัมะนาวไว ้ ดงัน้ี มะนาวเป็นพืชสมุนไพร ท่ี
สามารถจดัไดว้า่เป็นทั้งผกัและผลไมใ้นตวัเดียวกนั มีรสชาติท่ีเปร้ียวนิยมน ามาใชป้รุงรสอาหาร 
มากมาย ตวัเปลือกภายนอกเป็นสีเขียว เม่ือสุกมากผวิจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง นอกจากจะน ามาใช ้ปรุงรส
อาหารแลว้ ยงัมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย และไม่เพียงเท่านั้น มะนาวยงัมี
ประโยชน์ต่อการใชง้านภายในครัวเรือนอีกดว้ย 

https://www.foodanddrinking.co.th/content/10334/lime
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3.1.1 ประโยชน์ของมะนาว 

ส านกังานเกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัสุรินทร์(2563) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของมะนาว ดงัน้ี 

1. มะนาวช่วยบ ารุงผวิพรรณให้เปล่งปลัง่สดใส 

2. ช่วยบ ารุงตาของคุณใหส้ดใสอยูเ่สมอ 
3. มะนาวประกอบดว้ยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ 

วติามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส กรดซิตริก กรดมาลิก 
4. ในผลมะนาว 1 ลูกจะมีน ้ามนัหอมระเหยอยูม่ากถึง 7% ซ่ึงน ามาใชป้ระโยชน์ในการผสม

เป็นน ้ายาท าความสะอาดต่าง ๆ เช่น น ้ายาลา้งจาน เป็นตน้ 
5. มะนาวมีน ้ามนัหอมระเหยท่ีใหก้ล่ินหอมสดช่ืน (Aromatherapy) 
6. น ้ามะนาวจะเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากในบา้นเราในการน ามาปรุงรสชาติอาหาร 
7. ส าหรับประโยชน์ของเปลือกมะนาวนั้น เม่ือบีบน ้าออกหมดแลว้ใหน้ ามาทาบริเวณคาง เข่า 

ขอ้ศอก ส้นเทา้ ก็จะช่วยให้ผวิบริเวณเหล่าน้ีมีความนุ่มนวลเพิ่มมากข้ึน และนอกจากน้ียงั
ใชเ้ปลือกผลแหง้น ามาตม้เอาน ้าด่ืมเป็นยาแกจุ้กเสียดแน่นทอ้ง ขบัเสมหะ บ ารุงกระเพาะ
ไดอี้กดว้ย 

8. แกปั้ญหาขาลาย สีผวิไม่สม ่าเสมอ ดว้ยการน าดินสอพองกบัมะนาวมาผสมกนัแลว้ทาทิ้ง
ไวก่้อนนอน แลว้จึงลา้งออกในตอนเชา้ 
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3.2  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเบกก้ิงโซดา 

 

รูปท่ี 3.2 เบกก้ิงโซดา 

                                                 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

ผศ.ดร.พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์ (2553-2564)ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัเบกก้ิงโซดา ดงัน้ี เบกก้ิงโซดา 

(baking soda) มีช่ือทางเคมีวา่ โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) ใชเ้ป็นสารท่ีท าใหข้ึ้นฟู 

(leavening agent) ในผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี (bakery) สลายตวัเม่ือไดรั้บความร้อนและใหก้๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นด่าง ผงสีขาว มีรสเฝ่ือน หากใชม้ากเกินไปจะเหลือตกคา้ง ท าใหเ้กิดรสเฝ่ือน 

โดยเฉพาะเบเกอร่ีท่ีใชเ้บกก้ิงโซดาเป็นสารท่ีท าใหข้ึ้นฟู จึงใส่สารท่ีเป็นกรด เช่น น ้ามะนาว นมเปร้ียว 

น ้าส้มสายชู (vinegar) เพื่อให้ท าปฏิกิริยากบัเบกก้ิงโซดาท่ีเหลือตกคา้ง 

3.2.1 ประโยชน ์ของ เบกก้ิงโซดา 

 Medthai (2557-2564) ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของเบกก้ิงโซดา ไวด้งัน้ี 

1. ใชท้  าความสะอาดผกัและผลไม ้ ดว้ยการใชเ้บกก้ิงโซดา 1 ชอ้นโตะ๊ผสมกบัน ้าอุ่น 4 ถว้ย (รอ

ใหส่้วนผสมเยน็) แลว้น ามาใชล้า้งผกัผลไม ้ โดยน ามาแช่ทิ้งไวส้ักครู่ แลว้จึงลา้งออกดว้ย

น ้าเปล่าอีกคร้ังหน่ึง เพียงเท่าน้ีก็จะช่วยท าใหผ้กัผลไมดู้สะอาดน่ารับประทานมากยิง่ข้ึน 

2. ใชท้  าความสะอาดเขียง ดว้ยการใชเ้บกก้ิงโซดาผสมกบัน ้ าแลว้น ามาใชท้  าความสะอาดเขียง วธีิ

น้ีจะช่วยขดักล่ินคาวบนเขียงได ้
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3.3  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัน ้ ายาลา้งจาน  

 

 

 

 

         รูปท่ี 3.3 น ้ายาลา้งจาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 Sangroong Group (2564) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัน ้ายาลา้งจาน ไวด้งัน้ี น ้ายาลา้งจาน คือ น ้ายา
ความสะอาดท่ีมีส่วนผสมเฉพาะเพื่อขจดัคราบสกปรกจากอาหารใหภ้าชนะเคร่ืองครัว มีความแตกต่าง
จากน ้ายาท าความสะอาดประเภทอ่ืน เน่ืองจากตอ้งเนน้ ท่ีการขจดัคราบไขมนัอาหารและตอ้งปลอดภยั
ต่อการน าภาชนะมาบริโภคต่อ 

 

3.3.1 ประโยชน์ของน ้ายาลา้งจาน 

Cleanipedia (2564) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบั ประโยชน์ของน ้ายาลา้งจาน ไวด้งัน้ี 

1. ลา้งเคร่ืองเงินทัว่ไปในครัว  

2. ท าความสะอาดคราบบนเส้ือผา้ เช่น เส้ือผา้ พรม 

3. ลา้งคราบน ้ามนั เช่น บนหวแีปรง ตูใ้นครัว  

4. ลา้งคราบมนับนกระจกใส เช่น บนเลนส์แวน่ตา   

5. สวนสวย ดว้ยน ้ายาลา้งจาน เช่น การจ ากดัวชัพืช ลา้งเฟอรนิเจอร์ 
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3.4 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

 

รูปท่ี 3.4 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

                                                              ท่ีมา : https://blhua.com/ 

Marumo (2563) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบั ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไวด้งัน้ี ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ คือ 

สารประกอบเปอร์ออกไซด์ มีสภาพเป็นของเหลวใส หนืดกวา่น ้าเล็กนอ้ย มีรสขม ไม่อยูต่วั ซ่ึงสามารถ

สลายตวัเป็นออกซิเจนกบัน ้า เม่ือเจือจางจะเป็นสารละลายไม่มีสี เน่ืองจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

สามารถสลายตวัเป็นน ้าไดเ้ม่ือถูกแสง และความร้อน จึงควรเก็บรักษาสารชนิดน้ี ไวใ้นภาชนะทึบแสง 

3.4.1 ประโยชนข์อง ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

            Marumo (2563) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไวด้งัน้ี 

1. ช าระลา้งแบคทีเรียจากผกัและผลไม ้ น าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดล์งในน ้าแช่ผกัซกั 5 นาที จากนั้น
ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด ก็จะสามารถช าระลา้งแบคทีเรียท่ีอยูติ่ดมากบัผกั ผลไมไ้ดอ้ยา่งหมดจด 
2. ลา้งจานใหใ้สวิง้ค ์ เพียงแค่ผสม ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซดเ์พียงเล็กนอ้ย ผสมรวมกบัผลิตภณัฑล์า้ง
จาน แลว้ลา้งจานตามปกติ เท่าน้ีคราบสกปรก และคราบไขมนัก็จะหายหมดจด 
3.ผา้ขาวสะอาดเหมือนใหม่ ลองใชไ้ฮโดรเจนเปอร์ออกไซดผ์สมน ้า แลว้แช่ทิ้งไวส้ัก 5-10 นาที รับรอง 
ผา้ขาววิง้ไร้คราบกวนใจแน่นอน 
 

 

 



     22 
 

 

3.5 วธีิท าความสะอาดภาชนะโลหะ  

 

รูปท่ี 3.5 ภาชนะโลหะ 

ท่ีมา : https://www.cleanipedia.com/ 

  Cleanipedia (2564) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัวธีิท าความสะอาดภาชนะโลหะ ไวด้งัน้ี  

การใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาดท่ีผสมเองกบัเน้ือโลหะท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษอยา่งสแตนเลสนั้น

จะช่วยใหป้ระหยดัเงินไดบ้างส่วน โดยตอ้งทดสอบน ้ายากบัพื้นท่ีเล็กๆก่อน เพื่อใหแ้น่ใจวา่ น ้ายาจะไม่

ท าพื้นผวิของโลหะช ารุดหรือเกิดรอยด่าง 

 

วธีิท าความสะอาดดว้ย น ้าส้มสายชู แป้ง และเกลือ 

 ผสมเกลือ 1 ชอ้นชา เขา้กบัน ้ าส้มสายชู 230 มล. 
 ผสมใหเ้ขา้กนัพร้อมกบัค่อยๆ เติมแป้งลงไปจนเป็นเน้ือครีมขน้ 
 จากนั้นน าไปทาลงบนโลหะดว้ยผา้ 
 ปล่อยใหส่้วนผสมท าปฏิกิริยาอยา่งนอ้ย 15 นาที หรือถา้หากเป็นไปไดใ้หทิ้้งไว ้1 ชัว่โมง 
 ลา้งออกดว้ยน ้าอุ่น 
 เช็ดใหแ้หง้แลว้ขดัดว้ยผา้ขนหนูเน้ือนุ่ม 
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2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ชนาภรณ์ ศกัด์ิทอง (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง โครงการน ้ายาขจดัคราบสะสม พบวา่ น ้ายาท า

ความสะอาดทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นน ้ายาท าความสะอาดแบบ ส่วนประกอบท่ีเหมือนกนัก็คือ สารช่วยท า

ความสะอาดท่ีเรียกวา่ดีเทอร์เจนต ์ ซ่ึงเป็นสารอินทรียท่ี์เหมาะกบัการใชล้า้งหอ้งน ้าโดยทวัไปใชก้รด

เกลือหรือช่ือทางเคมีวา่กรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้ 12 % เป็ นสารออกฤทธ์ิ น ้ายาน้ี ลา้งคราบหินปูนไดดี้ 

เพราะกรดจะท าปิิกิริยากบัปูน เกิฟองฟู่  ของก๊าซ กรดมีฤทธ์ิกดักร่อน ผวิหนงัควรสวมถุงมือเวลา ซ่ึง

สารเคมีบางอยา่งก็มีอนัตรายต่อร่างกายทั้งในลกัษณะของการแพ ้ อยา่งเฉียบพลนัหรืออาจสะสมความ

เป็นพิษในร่างกายได ้ ดงันั้นการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ าความ สะอาดจึงตอ้งพิจารณาส่วนประกอบของ

ผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนชนิดและปริมาณท่ีใช ้ เพื่อใหเ้หมาะ กบัสภาพการใชง้านและมีความปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 

 จุฑารัตน์ บุญรอด (2559) การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน ้ ายาท าความสะอาดโตะ๊มีจุดประสงค ์   

1. เพื่อศึกษาชนิดของตวัเพิ่มประสิทธิภาพในการขจดัคราบสกปรก 2. เพื่อศึกษาอตัราส่วนระหวา่งตวั

ท าละลายกบัตวัเพิ่มประสิทธิภาพ 3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพน ้ายาท่ีท าความสะอาดโตะ๊ท่ีผลิตเองกบั

น ้ายาท่ีมีตามทอ้งตลาด โดยแบ่งการทดลงออกเป็นการทดลองท่ี 1 ศึกษาชนิดของตวัท าละลาย จากการ

ทดลองพบวา่ตวัท าละลายท่ีดีท่ีสุด คือแอลกอฮอลล ์ การทดลองท่ี 2 ศึกษาตวัเพิ่มประสิทธิภาพ พบวา่ 

ตวัเพิ่มประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดคือ น ้ามะกรูด การทดลองท่ี 3 ศึกษาตวัเพิ่มประสิทธิภาพ จากการทดลอง

พบวา่ ตวัเพิ่มประสืทธิภาพท่ีดีสุดคือ น ้า การทดลองท่ี 4 ศึกษาอตัราส่วนระหวา่งตวัท าละลาย กบัตวั

เพิ่มประสิทธิภาพ จากการทดลองพบวา่ อตัราส่วนท่ีมีประสิทธิภาพในการขจดัคราบท่ีดีท่ีสุดคือ          

แอลกอฮอลล ์: มะกรูด : มะนาว อตัราส่วนเท่ากบั 5:3:3 
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บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

 การจดัท าโครงงานเร่ือง “ครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ” เพื่อใชใ้นการท าความสะอาดและลบ

ลา้งคราบไหม ้เพื่อให้เป็นท่ีน่าสะอาดตา และดูไม่สกปรก  โดยสามารถแสดงถึงส่วนผสมและวธีิการท า

ผลิตภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 

4.1  วตัถุดิบการท า ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ  

 4.1.1 วตัถุดิบในการท า ครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ  

  - เบกก้ิงโซดา 25 กรัม 

  - น ้ายาลา้งจาน 10 มิลลิลิตร 

  - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์3 % 10 มิลลิลิตร 

  - น ้ามะนาว 1000 มิลลิลิตร 

4.2 ขั้นตอนการท า ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ  

 4.2.1 เตรียมมะนาว เพื่อท าน ้ ามนัหอมระเหย  

 

รูปท่ี 4.1 มะนาว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.2.2 น ามะนาวมาฝาน เอาเปลือกออก  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 มะนาวท่ีท าการฝานเปลือกเรียบร้อยแลว้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

 4.2.3 น าเปลือกมะนาว ใส่ลงในหมอ้ และจดัวางใหร้อบๆ เพื่อเวน้ตรงกลาง ส าหรับวางชาม

เพื่อสกดัน ้ามนัหอมระเหย 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 น าเปลือกใส่ในหมอ้ และเวน้พื้นท่ีตรงกลาง 

รูปท่ี 4.4 น าชามมาวาง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.2.4 ปิดฝาแบบวางฝาคว  ่า แลว้วางน ้าแขง็ไวด้า้นบน เพื่อท าการกลัน่กล่ิน ใชร้ะยะเวลา 30-45 

นาที 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 น าน ้าแขง็มาวางดา้นบน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

4.2.5 เม่ือครบเวลาแลว้ จะไดป้ริมาณน ้ามนัหอมระเหย ในชาม 

 

รูปท่ี 4.6 น ้ามนัหอมระเหย ท่ีไดจ้ากการสกดักล่ิน มะนาว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.2.6 เตรียมท า ครีมขจดัคราบ โดยมีอุปกรณ์ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 4.7 การเตรียม น ้ายาลา้งจาน เบกก้ิงโซดา และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

 

 

4.2.7 ใส่น ้ายาลา้งจาน 10 กรัม ลงในแกว้เตรียมผสม  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 ใส่น ้ายาลา้งจานลงในแกว้ 

                                                      ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.2.8 ใส่เบกก้ิงโซดา 25 กรัม ตามลงไป  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 น าเบกก้ิงโซดาใส่ลงในแกว้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

4.2.9 คนใหเ้ขา้กนัจนเป็นเน้ือสัมผสัคลา้ยโฟม หรือ ครีม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 เม่ือคนเขา้กนั จะไดเ้น้ือครีมดงัภาพ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.2.10  เติม ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์10 มิลลิลิตร ลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 เติม ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์คนใหเ้ขา้กนั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

 

4.2.11 เติมน ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะนาว 15 มิลลิลิตร เพื่อดบักล่ินของ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 ใส่น ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะนาว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.2.12 เป็นอนัเสร็จ เทใส่ภาชนะท่ีสามารถเก็บได ้ 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 4.13 ครีมขจดัคราบไหม ้ 

      ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

 

4.3 ตารางแสดงราคาตน้ทุน 

 ตารางท่ี  4.3 ส่วนผสมของครีมขจดัคราบไหม ้ 

ล าดบั วตัถุดิบ ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วย ตน้ทุน(บาท) 

4.  เบคก้ิงโซดา 50 กรัม 25 กรัม 0.6บาท/กรัม 15 
5.  น ้ายาลา้งจาน 100 มิลลิลิตร 10 มิลลิลิตร 1.2บาท/มิลลิลิตร 12 
6.  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 100 มิลลิลิตร 10 มิลลิลิตร 1.5บาท/มิลลิลิตร 15 
7.  น ้ามะนาว 1000 มิลลิลิตร 10  มิลลิลิตร 0.4บาท/ มิลลิลิตร 4 

        รวมราคาตน้ทุนของส่วนผสม                                                                                                       46 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 จากตารางท่ี 4.3 สามารถอธิบายรายละเอียดไดว้า่ ตน้ทุนของครีมขจดัคราบไหม ้ราคาตน้ทุนอยู่

ท่ี 46 บาท / ขวด ปริมาณ 200 มิลลิลิตร สามารถเก็บไดเ้พียง 1 วนัเท่านั้น ซ่ึงปกติน ้ายาท าความสะอาด
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อเนกประสงคท์ัว่ไป ขนาด 200 มิลลิลิตร ราคา 180 บาท 1 ขวด / 1 สัปดาห์ ดงันั้นสามารถประหยดั

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ายาท าความสะอาดเอนกประสงคท์ัว่ไปไดม้ากถึง 134 บาท ต่อสัปดาห์   

สรุปผลขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการท่ีผูจ้ดัท า (2564) โครงงาน ครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ ไดมี้การจดัท า

แบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจของแผนกครัวต่างๆ เพื่อน าผลประเมินมาใชใ้นการเก็บ

ขอ้มูลจ านวน 30 ชุด ศึกษาโดยการวเิคราะห์และแปรผลดงัน้ี 

4.4.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามดงัตารางท่ี 4.5 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
12 
18 

 
40 % 
 60  % 

รวม 30 100% 
อาย ุ

20 – 30 ปี 
30 – 40 ปี 

 
17 
13 

 

 
56.66 % 
43.34 % 

รวม 30 100% 
แผนก 

ครัวเยน็ 
ครัวผดั 
ครัวแกง 

ครัวเวสเทิร์น 
เซอรวสิ 

 
3 
3 
3 
3 
18 

 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
60  % 

รวม 30 100% 
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จากตารางท่ี 4.5  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามคร้ังน้ี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60% 

มีอายรุะหวา่ง20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.66 % และ พนกังานเซอร์วสิอีกจ านวน 60%  

7.4.2 ความพึงพอใจ ต่อ ครีมขจดัคราบไหม ้

วธีิการแปรผลของ ลิเคิร์ท  (Likert technique) 

ความพึงพอใจต่อครีมขจดัคราบไหม ้ดงัตารางท่ี 4.6  

ความพึงพอใจต่อครีมขจดัคราบไหม ้ดงัตารางท่ี 4.6  

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD การแปลผล 

1. ลกัษณะของเน้ือครีม 4.47 0.90 มาก 
2. ดา้นกล่ิน 3.97 0.96 มาก 
3. ดา้นการลดตน้ทุน 4.90 0.31 มากท่ีสุด 
4. ประสิทธิภาพท่ีใชไ้ดจ้ริง 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
5.  คราบไหมแ้ละรอยด าลดลง 4.26 0.78 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.49 0.66 มาก 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการส ารวจพบวา่ ความเห็นดา้นการลดตน้ทุน ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.90 ในดา้นประสิทธิภาพท่ีใชไ้ดจ้ริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.86 

รองลงมา  ในดา้นของลกัษณะของเน้ือครีม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ในระดบัมาก ในดา้นของคราบไหมท่ี้

มีปริมาณลดลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และในดา้นของกล่ิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 เป็นความพึงพอใจ

ระดบัมากระดบัสุดทา้ย  



     33 
 

 

       บทที5่ 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงงาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
จากการท่ีไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพ ในแผนกครัวผดั

หรือครัวร้อนนั้น การใชภ้าชนะโลหะในทุกๆวนั ท าให้เกิดคราบไหมใ้นบริเวณจุดเดิมซ ้ าๆ เน่ืองจาก

การตม้อาหารท่ีตอ้งเปิดใชไ้ฟตลอด 12 ชัว่โมงเพื่อใหน้ ้าร้อนตลอดเวลา สะดวกแก่การลวก การตม้ ถา้

ตอ้งการใชข้องนั้นๆ เพื่อลดระยะเวลาการออกออเดอร์ เม่ือมีการสั่งเขา้มา ท าใหบ้างคร้ัง อาจมีรอยรอย

ไหมบ้ริเวณกน้หมอ้เป็นประจ า ท าใหดู้สกปรกต่อภาชนะในครัว ผูจ้ดัท าเล็งเห็นถึงปัญหา จึงคิดวธีิการ

ลบคราบไหมน้ี้ โดยใช ้ ของท่ีสามารถหาไดง่้ายภายในครัวแทนการใช ้ น ้ายาท าความสะอาดมาตรฐาน

ของโรงแรม เพื่อลดการเกิดการแพ ้ และระคายเคืองต่อผิวหนงัโดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อครีมขจดัคราบไหมบ้นพื้นผวิโลหะใหก้บัพนกังานภายในแผนก จ านวน 30 ชุด จึงสรุปผล

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์ ครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ และการส ารวจพบวา่ ครีมขจดั

คราบไหมบ้นโลหะ สามารถใชไ้ดจ้ริง ยงัช่วยลดคราบไหมห้รือท าให้เจือจางไดอี้กดว้ย จากตารางของ

ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  0.66 ไดแ้ก่เร่ือง การลดตน้ทุน รองลงมาคือประสิทธิภาพท่ีใชไ้ดจ้ริง ลกัษณะของเน้ือ

ครีม คราบไหมแ้ละรอยด าลดลง และในเร่ืองของกล่ิน ตามล าดบั ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ โครงงานเร่ือง ครีม

ขจดัคราบไหมบ้นโลหะ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

5.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแกไ้ขมีดงัน้ี 

                1. สามารถน าไปต่อยอดโครงงานได ้ ในส่วนของการเก็บรักษา อาจจะไปปรับปริมาณการใช้

วตัถุดิบแต่ละอยา่ง เพื่อความสมดุลและคงต่อการรักษาต่อไปได ้

                2. การเพิ่มกล่ิน ไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งใชก้ล่ินมะนาวเสมอไป อาจใชก้ล่ินท่ีเป็นกรดซิตริกในการ                   

ดบักล่ินของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์เช่น เลมอน ส้มโอ ส้ม เกรปฟรุ้ต เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

                                  ครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ  

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบการศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี 

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ☑ ในช่องท่ีท่านตอ้งการเลือก 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  

1. เพศ 

 ชาย     หญิง 

2. อายุ 

  ต  ่ากวา่ 20 – 30    30 – 40 

3. แผนก  ............................................................... 

ตอนท่ี 2 ประเมินระดบัความพึงพอใจต่อ ครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ  

โปรดใส่เคร่ืองหมาย ☑ ลงในช่องท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 
 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

ระดบัความพึงพอใจ 
5 
 

มากท่ีสุด 

4 
 

มาก 

3 
 

ปานกลาง 

 2 
 

นอ้ย 

1 
 

นอ้ยท่ีสุด 
1. ลกัษณะทางกายภาพ      
2. ดา้นกล่ิน      
3. ดา้นการลดตน้ทุน      
4. ประสิทธิภาพท่ีใชไ้ดจ้ริง      
5. คราบไหมแ้ละรอยดบัลดลง      

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หัน่ค่ืนช่ายและตน้หอม เพื่อเตรียมท าอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

แล่อกไก่ และ เตรียมแพค็ใส่ถุง  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าความสะอาดตูเ้ยน็ใหญ่ ประจ าสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช็ด ถู  ท าความสะอาด บริเวณรอบๆครัวประจ าสัปดาห์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้ร่วมการสาธิตท าเมนูอาหารในรูปแบบใหม่ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษาเกีย่วกบัโครงงาน 

“ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ” 

โครงงานครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ “Stainless Steel Cleaner” เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถ
สร้างประโยชน์ต่อ แผนกครัว ไดเ้ป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากกล่ินหอมอ่อนๆของมะนาว ท่ีช่วยลดกล่ินของ

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ์ส าหรับดา้นประสิทธิภาพของครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ สามารถท าความ

สะอาดคราบไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัช่วยลดตน้ทุนให้กบัแผนกครัวไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

(………………………………………..) 

    คุณ กตญัญู อศัวสุจินดารัตน์ 

                  พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ 

Metal Burn Stain Remover Cream 

นาย ชญานิน สมิตินนท ์

ภาควชิาอุตสาหกกรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตบางหวา้ แขวงภาษีเจริญ  10160 

E-mail: amtnnt123@gmail.com 

บทคดัย่อ 

              โครงงานเร่ือง ครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ  

จัดท า ข้ึน เ พ่ือลดต้น ทุน  น ้ า ย าท าความสะอาด 

อเนกประสงค์ ให้แก่แผนกครัว เน่ืองจากในทุกๆเชา้

ตอ้งท าการตม้น ้ าให้เดือดอยูเ่สมอ จึงท าให้บริเวณกน้

หม้อมักมีการไหม้ มีรอยด าซ่ึงยากต่อการท าความ

สะอาด ผูจ้ ัดท าจึงได้ศึกษาและจัดท าผลิตภณัฑ์ครีม

ขจดัคราบไหมบ้นโลหะ โดยน าเปลือกมะนาว มาสกดั

กล่ินเพ่ิม จากการทดลองท าผลิตภณัฑค์รีมขจดัคราบ

ไหมบ้นโลหะ ผูจ้ดัท าไดส้ ารวจความคิดเห็น โดยการ

ส ารวมความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างคือ พนักงาน

ภายในห้องอาหาร เป็นจ านวน 30 คน ผลการศึกษา

พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.49 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.66 ได้แก่

เร่ือง การลดตน้ทุน รองลงมาคือประสิทธิภาพท่ีใชไ้ด้

จริง ลกัษณะของเน้ือครีม คราบไหมแ้ละรอยด าลดลง 

และเร่ืองของกล่ิน ตามล าดับ ดังนั้ นจึงเห็นได้ว่า 

โครงงานเร่ือง ครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ค าส าคัญ : คราบไหม ้ รอยด าของหมอ้ การลดตน้ทุน 

หอ้งครัว  

Abstract 

 This project aimed to reduce costs on 
multi-purpose cleaner for the kitchen department 
because every morning the water must be boiled. As 
a result, the bottom of the pot is often burned, and 
there are black marks that are difficult to clean. The 
student studied and created a product to remove burn 
stains on metal using lemon peel to extract more 
scent. From the experiment to make a product to 
remove burn stains on metal, the student took a 
survey by collecting satisfaction levels from a 
sample group of 30 restaurant staff. The study found 
they were most satisfied, with a mean of 4.49, and a 
standard deviation of 0.66, namely cost reduction, 
followed by practical efficiency respectively. 
Characteristics of the cream reduced burns and dark. 
and the subject of smell, respectively. It was seen 
that project, Metal Burn Stain Remover Cream, had a 
high level of satisfaction. 

Keywords: Burn stains, Black spots, Cost 

reduction,Kitchen  



 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 โครงงานเร่ือง ครีมขจดัคราบไหมบ้นโลหะ  

จัดท า ข้ึน เ พ่ือลดต้น ทุน  น ้ า ย าท าความสะอาด 

เอนกประสงค์ ให้แก่แผนกครัว เน่ืองจากในทุกๆเชา้

ตอ้งท าการตม้น ้ าให้เดือดอยูเ่สมอ จึงท าให้บริเวณกน้

หม้อมักมีการไหม้ มีรอยด าซ่ึงยากต่อการท าความ

สะอาด ผูจ้ ัดท าจึงได้ศึกษาและจัดท าผลิตภณัฑ์ครีม

ขจดัคราบไหมบ้นโลหะ โดยน าเปลือกมะนาว มาสกดั

กล่ินเพ่ิม จากการทดลองท าผลิตภณัฑค์รีมขจดัคราบ

ไหมบ้นโลหะ ผูจ้ดัท าไดส้ ารวจความคิดเห็น โดยการ

ส ารวมความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างคือ เชฟและ

พนกังานเสิร์ฟ เป็นจ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา่ 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.66 ไดแ้ก่เร่ือง การ

ลดต้นทุน รองลงมาคือประสิทธิภาพท่ีใช้ได้จริง 

ลกัษณะทางกายภาพ และเร่ืองของกล่ิน ตามล าดับ 

ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ โครงงานเร่ือง ครีมขจดัคราบไหม้
บนโลหะ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

วตัถุประสงค์ 

- เพื่อศึกษาการท าสครับขจัดคราบไหม้บนโลหะ
หรือสแตนเลส 

- เพ่ือลดตน้ทุนใหแ้ก่แผนกครัวของโรงแรม   

สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพ 

- เพ่ือลดปัญหาการแพ ้การระคายเคือง ผิวสัมผสักับ
น ้ ายาท าความสะอาดท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีเขม้ขน้ 

  

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ได้ผลิตภัณฑ์สครับขจัดคราบไหม้บนโลหะหรือ 
สแตนเลส 

2.สามารถลดค่าใชจ่้ายให้กบัโรงแรม สินธร มิดทาวน์ 
กรุงเทพ 

3.ผู ้ใช้เ กิดความพึงพอใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์และ
ปลอดภยัต่อสุขภาพ  

วัตถุดิบการท า ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ กลิ่น
มะนาว 

 - เบกก้ิงโซดา 25 กรัม 

 - น ้ ายาลา้งจาน 10 มิลลิลิตร 

 - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์3 % 10 มิลลิลิตร 

 - น ้ ามะนาว 1000 มิลลิลิตร 

ขั้นตอนการท า ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะกลิ่น
มะนาว 

1. เตรียมมะนาว เพ่ือท าน ้ ามนัหอมระเหย  

2. น ามะนาวมาฝาน เอาเปลือกออก  

3. น าเปลือกมะนาว ใส่ลงในหมอ้ และจดัวางใหร้อบๆ 
เพื่อเวน้ตรงกลาง ส าหรับวางชามเพ่ือสกดัน ้ ามนัหอม
ระเหย 

4. ปิดฝาแบบวางฝาคว  ่า แลว้วางน ้ าแขง็ไวด้า้นบน  

5. เม่ือครบเวลาแลว้ จะไดป้ริมาณน ้ ามนัหอมระเหย 
ในชาม 

6. ใส่น ้ ายาลา้งจาน 10 มิลลิลิตร ลงในแกว้เตรียมผสม  

7. ใส่เบกก้ิงโซดา 25 กรัม ตามลงไป  

8. คนใหเ้ขา้กนัจนเป็นเน้ือสมัผสัคลา้ยโฟม หรือ ครีม 



 

9.  เติม ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์10 มิลลิลิตร ลงไป 

10. เติมน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินมะนาว 15 มิลลิลิตร 
เพ่ือดบักล่ินของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์

11. เทใส่ภาชนะท่ีสามารถเก็บได ้

สรุปผล 

การท่ีไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรม สินธร 

มิดทาวน์ กรุงเทพ ในแผนกครัวผดัหรือครัวร้อนนั้น 

การใช้ภาชนะโลหะในทุกๆวนั ท าให้เกิดคราบไหม้

ในบริเวณจุดเดิมซ ้ าๆ เน่ืองจากการตม้อาหารท่ีตอ้ง

เปิดใชไ้ฟตลอด 12 ชัว่โมงเพ่ือให้น ้ าร้อนตลอดเวลา 

สะดวกแก่การลวก การตม้ ถ้าต้องการใช้ของนั้ นๆ 

เพ่ือลดระยะเวลาการออกออเดอร์ เม่ือมีการสั่งเขา้มา 

ท าให้บางคร้ัง อาจมีรอยรอยไหมบ้ริเวณกน้หมอ้เป็น

ประจ า ท าให้ดูสกปรกต่อภาชนะในครัว ผู ้จัดท า

เล็งเห็นถึงปัญหา จึงคิดวิธีการลบคราบไหมน้ี้ โดยใช ้

ของท่ีสามารถหาไดง่้ายภายในครัวแทนการใช ้น ้ ายา

ท าความสะอาดมาตรฐานของโรงแรม เพ่ือลดการเกิด

การแพ้ และระคายเคืองต่อผิวหนังโดยการแจก

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อครีมขจดัคราบไหมบ้น

พ้ืนผิวโลหะให้กบัพนักงานภายในแผนก จ านวน 30 

ชุด  จึ งสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

ผลิตภัณฑ์ ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ และการ

ส ารวจพบว่า ครีมขจัดคราบไหมบ้นโลหะ สามารถ

ใชไ้ดจ้ริง ยงัช่วยลดคราบไหมห้รือท าให้เจือจางไดอี้ก

ดว้ย จากตารางของค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ความพึงพอใจมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.66 ไดแ้ก่เร่ือง การลด

ตน้ทุน รองลงมาคือประสิทธิภาพท่ีใชไ้ดจ้ริง ลกัษณะ

ของเน้ือครีม ตราบไหมแ้ละรอยด าลดลง และในเร่ือง

ของกล่ิน ตามล าดบั ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ โครงงานเร่ือง 

ครีมขจัดคราบไหมบ้นโลหะ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก้ไขมดีงันี ้

1. สามารถน าไปต่อยอดโครงงานได ้ในส่วนของการ

เก็บรักษา อาจจะไปปรับปริมาณการใชว้ตัถุดิบแต่ละ
อยา่ง เพ่ือความสมดุลและคงต่อการรักษาต่อไปได ้

2. การเพ่ิมกล่ิน ไม่จ าเป็นว่าจะต้องใช้กล่ินมะนาว

เสมอไป อาจใชก้ล่ินท่ีเป็นกรดซิตริกต่างๆในการดบั

กล่ินของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เช่น เลมอน ส้มโอ 
สม้ เกรปฟรุ้ต เป็นตน้ 
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