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บทคดัย่อ 

โครงงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ืองสบู่บีทรูทจดัท าข้ึนเพื่อการศึกษาและทดลองท า
ผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยในการลดตน้ทุนการจดัซ้ิอสบู่ลา้งมือในโรงแรมและยงัช่วยลดปริมาณขยะสดใน
สถานประกอบการ เพราะสบู่เป็นของใชท่ี้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัทุกวนั เราใชส้บู่เพื่อการขจดัส่ิง
สกปรกออกจากร่างกาย ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลและไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม
เจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel, Bangkok) ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในห้องอาหาร
ซ่ึงในหอ้งอาหารมีบริการคั้นน ้าผกัและผลไมส้ดๆโดยใชเ้คร่ืองคั้นน ้ าผลไมแ้ยกกาก ในแต่ละวนัจะ
มีแขกเขา้มาใชบ้ริการห้องอาหารเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีเศษกากผลไมท่ี้ตอ้งทิ้งเป็นจ านวนมาก
เช่นกนั จากจุดน้ีผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล่งเห็นถึงปัญหาจากกากผลไมเ้หลือทิ้ง  

ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะน าวตัถุดิบท่ีเหลือท้ิงมาแปรรูปเป็นสบู่ท่ีท  ามาจากผลไมจึ้งได้
เลือกบีทรูทข้ึนมาท าซ่ึงช่วยในการแกปั้ญหาสารเคมีท่ีมีในสบู่และเป็นการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้า
สร้างประโยชน์ให้กับโรงแรมเพราะท ามาจากวตัถุดิบธรรมชาติ จึงไม่มีส่วนผสมท่ีก่อให้เกิด
อนัตรายหรืออาการแพต่้างๆและยงัช่วยบ ารุงผิวอีกดว้ย เม่ือไดส้บู่บีทรูทแลว้ไดน้ าไปให้พนกังาน
แผนกต่างๆไดท้ดลองใชแ้ละท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในโครงการ 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของพนกังานแผนกต่างๆในห้องอาหารแมริ
ออทคาเฟ่ โรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ เป็นจ านวน 30 ชุด สรุปผลไดว้า่ความพึงพอใจท่ี
ได้รับอยู่ในเกณฑ์ดี  ซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมากท่ีสุดเพราะมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีน า
วตัถุดิบท่ีเหลือทิ้งน ามาแปรรูปเป็นสบู่ท่ีท  ามาจากผลไมแ้ละช่วยลดตน้ทุนไดเ้ป็นอยา่งดีต่อโรงแรม 
 
ค าส าคัญ : สบู่บีทรูท  
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Abstract 
This Co-Operative Education Project on Beetroot Soap was conducted to study on and to 

create a product helping to reduce the cost of hand soap purchase of hotels as well as to reduce 
the quantity of garbage in place of business because soap is considered as the necessary daily 
product for cleaning our body. According to the study on information and participating in the Co-
Operative Education Project at JW Marriott Hotel, Bangkok, the creator was a trainee of a 
restaurant and found that there was a large amount of wasted fruits and vegetables after extracting 
for juice every day. From this fact, the creator found the problem on these wasted fruits and 
vegetables.      

As a result, the creator had an idea to process some waste fruits as soap. Accordingly, 
beetroot was selected because it helped to solve the problem on chemicals in soap and utilize 
waste materials for benefits of the hotel. Since it was made of natural materials, there was no 
harmful ingredient causing any danger or allergy. In addition, it also helped to nourish skin. After 
creating a number of beetroot soap, 30 sets of soap were distributed to employees in various 
departments for testing. Data on satisfaction was collected.   

Based on data collected from the sample group consisted of employees from various 
departments of Marriott Café of JW Marriott Hotel, Bangkok, who received 30 sets of soap, it 
could be concluded that their overall satisfaction was in good level. The highest level of 
satisfaction was creativity on processing waste materials as fruit soap that could help to reduce 
the cost of the hotel properly. 
 
Keywords: Beetroot Soap 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญ 

สบู่ ถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับท าความสะอาดร่างกาย และมีประโยชน์ในการช่วยละลาย
ไขมนั ท าให้การช าระล้างสะอาดมากข้ึน คุณสมบติัของสบู่จะมีความสามารถละลายไดท้ั้งในน ้ า
และไขมนั ซ่ึงสามารถเก็บไขมนัไวก้บัตวัมนัเองได ้ดว้ยเหตุน้ี สบู่จึงมีประสิทธิภาพในการท าความ
สะอาดไดเ้ป็นอยา่งดี ในปัจจุบนั สบู่มีการใชส่้วนผสมชนิดต่างๆ  เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัของสบู่
ใหมี้ลกัษณะพิเศษ ตรงตามความตอ้งการใชง้านท่ีหลากหลายข้ึน 

จากการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott 
Hotel, Bangkok) ผูจ้ ัดท าได้เข้าไปปฏิบติังานในส่วนของ แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ห้องอาหารแมริออท คาเฟ่ ไดเ้ล่งเห็นวา่  ในส่วนของห้องอาหารมีบริการคั้นน ้ าผกัและผลไมส้ดๆ
โดยใชเ้คร่ืองคั้นน ้าผลไมแ้ยกกาก  ซ่ึงในแต่ละวนัมีแขกเขา้มาใชบ้ริการห้องอาหารเป็นจ านวนมาก 
จึงท าให้มีกากผลไมเ้หลือทิ้งเป็นจ านวนมากเช่นกนั จึงมีความคิดท่ีจะน ากากผลไมเ้หล่าน้ีมาใช้
ประโยชน์โดยน ามาแปรรูปเป็นสบู่ลา้งมือให้กบัทางโรงแรม เพื่อช่วยในการลดตน้ทุนการซ้ือสบู่
ล้างมือท่ีไม่มีสารเคมี และยงัช่วยลดขยะสดจากกากผลไม้ กากผลไม้ท่ีผูจ้ ัดท าเลือกน ามาท า
ผลิตภณัฑ์นั้นก็คือ “บีทรูท” เหตุผลท่ีน ามาท าสบู่ นั้นก็เพราะว่าบีทรูทให้สีสันท่ีสวยและให้สีท่ี
เด่นชดักวา่ผลไมช้นิดอ่ืน อีกทั้งบีทรูทยงัมีสารวิตามินซีช่วยในการบ ารุงผิวพรรณให้มีความงดงาม 
ขาว เนียน กระจ่างสดใสข้ึน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือใหก้บัทางโรงแรม 
1.2.2 เพื่อใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบท่ีเหลือทิ้งแลว้น ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 
1.2.3 เพื่อเป็นหนทางหารายไดแ้ละน าไปประกอบธุรกิจในอนาคต 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลและวตัถุดิบจากทางห้องอาหารแมริออท คาเฟ่ ณโรงแรมเจดบับลิว แมริออท 
กรุงเทพฯ  
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1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา 
การท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 8 มกราคม ถึง 30 

เมษายน พ.ศ. 2561 
 

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าไดใ้ชว้ิธีการเก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการในส่วนของห้องอาหารแมริออท คาเฟ่ ณ 
โรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ  
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อศึกษาสรรพคุณของบีทรูท 
1.4.2 เพื่อลดปริมาณขยะสดภายในโรงแรม 
1.4.3 เพื่อพฒันาต่อยอดให้ใชไ้ดจ้ริงกบัลูกคา้ภายในโรงแรม และสามารถน าไปประกอบ

อาชีพเสริมไดใ้นอนาคต 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการจดัท าโครงงานในการสร้างผลิตภณัฑ์สบู่บีทรูท (Beetroot soap)ในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท า

ได้ศึกษาวตัถุดิบท่ีใช้ท าโครงงาน ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเน้ือหาของ
เอกสารงานวจิยัออกเป็นหวัขอ้ต่างๆดงัน้ี 

2.1 สบู่ 
2.2 บีทรูท 
2.3 สารเคมีท่ีใชท้  าสบู่ 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้โครงการ 

 
2.1 สบู่ 

2.1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของสบู่ 
สบู่ (Soap) เป็นเคร่ืองส าอางชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการท าความสะอาดร่างกาย เดิมใช้เพื่อท า 

ความสะอาดร่างกายเท่านั้น ปัจจุบนักระบวนการผลิตสบู่มีการเพิ่มส่วนผสมอ่ืนๆ เพื่อให้สบู่มี
สรรพคุณตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน เช่นมีสีสันท่ีสวยงามน่าใช ้มีกล่ินหอมและมี
สรรพคุณทางยาในทางการคา้มีการใช้สารสังเคราะห์เพิ่มข้ึนท าให้ผลิตภณัฑ์ น่าใช้บรรจุภณัฑ์
สวยงามแต่แฝงไปดว้ยสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย มีพิษตกคา้งและราคาสูง “กินร้อน ชอ้นกลาง ลา้งมือ” 
เพื่อช่วยป้องกนัโรค 

 
รูปท่ี 2.1 สบู ่

ท่ีมา http://www.careandliving.com 

http://www.careandliving.com/
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การล้างมือมีความส าคญัมาก สามารถป้องกนัโรคหลายชนิด สบู่จึงมีความจ าเป็นใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัใช้ท าความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายและขจดัส่ิงสกปรกท่ีทุกคนตอ้งใช้คณะ
ผูจ้ดัท าจึงสนใจท่ีจะน าสมุนไพรธรรมชาติ ใชส้มุนไพรท่ีสามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน มาใชใ้นการ
ท าสบู่สมุนไพรเปล่ียนกล่ิน ปัจจุบนันิยมใช้ พืชสมุนไพรและผลไม้ ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมาเป็น
ส่วนผสมเพิ่มเติม ในสบู่แทนการใช้ สารเคมีสังเคราะห์ พืชสมุนไพรและผลไมท่ี้ใช้มีสารส าคญั
และมีสรรพคุณทางยา เช่น มีน ้ ามนัหอมระเหย สารสกดัจากผลไม ้ท่ีมีกล่ินเฉพาะใช้ในการบ าบดั
โรค มีสีสันสวยงาม หาง่าย ราคาถูก ประหยดั  ปลอดภยั ไร้สารสังเคราะห์ และไม่มีพิษตกคา้งท าให้
สบู่ผลไมท่ี้ผลิตข้ึนจากผลิตภณัฑธ์รรมชาติมีคุณลกัษณเฉพาะท่ีหลากหลายจึงเป็นบทพิสูจน์ให้เห็น
ถึงความมหศัจรรยข์องสบู่ผลไมท่ี้มีคุณค่ายิง่ของภูมิปัญญาไทยเป็นผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีไดจ้ากการ
น าเอาน ้ามนัพืชหรือไขมนัสัตวผ์สมกบัน ้าด่างท่ีไดจ้ากการน าเอาข้ีเถา้มาแช่น ้ าท าข้ึนเพื่อใชท้  าความ
สะอาดร่างกายและเส้ือผา้มีหลกัฐานพบวา่ มนุษยรู้์จกัใชส้บู่มาตั้งแต่ 2800 ปี ก่อนคริสตกาลโดยค า
วา่สบู่ (Soap)มาจากช่ือของภูเขา (Sapo) ใน สมยัโรมนัซ่ึงเป็นท่ีท าพิธีบูชายญัสัตวเ์ม่ือเกิดฝนตก 
น ้าฝนไดเ้อาไขสัตวม์ารวมกบัข้ีเถา้แลว้ไหลลงสู่แม่น ้า  ก็พบวา่ เส้ือผา้เหล่านั้นซกัออกไดง่้ายสบู่ใน
ยคุตน้จึงมีไวใ้ชท้  าความสะอาดหลงัจากนั้น จึงไดมี้การคิดคน้สบู่ข้ึนเพื่อใชใ้นการช าระลา้งร่างกาย 
จะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัสบู่มีบทบาทในชีวติประจ าวนัของเราเป็นอยา่งมาก และไดรั้บการพฒันาข้ึน
เร่ือยๆจนมีการสังเคราะห์สารใหม่ๆข้ึนมาเพื่อใช้เป็นสารช าระลา้งทดแทนมากมายและสบู่ตาม
ความหมายของค าท่ีใช้ในมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง เกลือโซเดียม ( sodium salt) 
หรือเกลือโพแทสเซียม (potassium salt) หรือเกลือแอมโมเนียม (ammonium salt) หรือเกลือเอมีน 
(amine salt) ของกรดไขมนั (fatty acid) ของน ้ ามนัหรือไขมนัจากพืชหรือสัตวเ์ป็นผลผลิตจาก
ปฏิกิริยาระหว่างด่างกบัไขมนั (Saponification)โดยได้กลีเซอรีน(glycerin) ผสมร่วมออกมาดว้ย 
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ช าระลา้ง ขจดัคราบส่ิงสกปรก หรือท าความสะอาดร่างกาย สบู่หรือเกลือของ
กรดไขมนั เกิดจากการท าปฏิกิริยาเคมีระหวา่งเบสในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัน ้ ามนัท่ีไดจ้ากพืชหรือ
สัตว ์
 

2.1.2 ชนิดสบู่ 
2.1.2.1. สบู่ก้อนขุ่น 

  เป็นผลิตภณัฑส์บู่ท่ีรู้จกัและใชก้นัมานาน  จนถึงปัจจุบนั มีลกัษณะเป็นกอ้นแข็งสี
ขาวขุ่นหรือมีสีต่างๆ ตามสีของสารเติมแต่ง เช่น สีเขียว สีชมพู สีม่วง เป็นตน้ สบู่ชนิดน้ีใชส้ารตั้ง
ตน้ คือ เกล็ดสบู่ (soap) ท่ีผลิตไดจ้ากปฏิกิริยาขา้งตน้เป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิต ท่ีให้คุณสมบติั
เป็นกอ้นแขง็ ขาวขุ่น ใหฟ้องมาก 
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2.1.2.2 สบู่ก้อนใส  
  เป็นผลิตภณัฑส์บู่ท่ีมีลกัษณะกอ้นใสหรือค่อนขา้งใสตามสัดส่วนของกลีเซอรีนท่ี

ผสม กอ้นสบู่จะมีลกัษณะอ่อนกวา่สบู่กอ้นขุ่น และสามารถท าให้เกิดสีใสต่างๆตามสารให้สีท่ีเติม
ผสม สบู่ชนิดน้ีจะใหฟ้องค่อนขา้งนอ้ยกวา่สบู่กอ้นขุ่น เน่ืองจากมีส่วนผสมของกลีเซอรีนเป็นส่วน
ใหญ่ สารตั้งตน้ท่ีใชอ้าจเป็นกลีเซอรีนเหลวหรือกลีเซอรีนกอ้น (กลีเซอรีนเหลว+เอทิลแอลกอฮอล์) 
ร่วมดว้ยกบัสารเติมแต่งชนิดต่างๆ 

2.1.2.1.3 สบู่เหลว  
  เป็นผลิตภณัฑส์บู่ท่ีมีน ้ าเป็นส่วนผสมท าให้เน้ือสบู่เหลว สีสีสันต่างๆตามสารเติม

แต่ง สบู่ชนิดน้ีใชส้ารตั้งตน้จากเกล็ดสบู่ (soap) ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาขา้งตน้เหมือนชนิดสบู่กอ้นขุ่น แต่
ต่างกนัท่ีจะใชด่้างเขม้ขน้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แทนโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพราะจะให้เน้ือสบู่
อ่อนตวัดีกวา่ 

2.1.2.2 ประเภทของสบู่มีดงัน้ี 
1.) สบู่ท่ีใชใ้นครัวเรือน เราสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

  - น ้ายาท าความสะอาด มกัจะท าข้ึนจากส่ิงท่ีมีความอ่อนโยน และส่วนใหญ่ก็จะท า
เพื่อขจดัคราบน ้ามนัฝังแน่น คราบสกปรกท่ียากต่อการขจดั น ้ายาท าความสะอาดก็จะมีหลายๆ แบบ
ท่ีแตกต่างกนั เพื่อตอบสนองการใชง้าน 

  - น ้ ายาล้างจาน ผลิตข้ึนเพื่อท าความสะอาดคราบไขมนัท่ีลา้งออกยาก โดยการ
ท างานก็คือจะเปล่ียนเป็นฟองขจดัคราบ น ้ ายาลา้งจานมี 2 ประเภท คือ น ้ ายาลา้งจานส าหรับเคร่ือง
ลา้งจาน และน ้ายาลา้งจานส าหรับการลา้งดว้ยมือ 

2.) สบู่ส าหรับซกัเส้ือผา้  
  ผลิตข้ึนเพื่อซักลา้งคราบสกปรกท่ีติดอยู่ตามเส้ือผา้ โดยจะมีทั้งแบบเป็นผงและ

ของเหลว 
3.) สบู่ส าหรับท าความสะอาด       

  สบู่ท  าความสะอาดมีหลากหลายสูตรข้ึนอยู่กับการใช้ท าความสะอาด ความ
แตกต่างระหวา่งน ้ายาท าความสะอาดและสบู่ส าหรับท าความสะอาดคือ สบู่ท  าความสะอาดจะไม่มี
ฤทธ์ิชะลา้งท่ีรุนแรง 

4.) สบู่ท  าความสะอาดร่างกาย 
  สบู่ชนิดน้ีเป็นสูตรพิเศษท่ีผลิตข้ึนเพื่อใช้ท าความสะอาดร่างกายมนุษย์ เพื่อ

สุขอนามยัต่อตา้นเช้ือแบคทีเรียและป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือแบคทีเรียและเช้ือไวรัสแพร่กระจาย  
 
 
 



6 

 

5.) สบู่ส าหรับเด็กแรกเกิด 
  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาส าหรับเด็กโดยเฉพาะ เน่ืองจากจะมีความอ่อนโยนต่อ

ผิวของเด็ก โดยจะผลิตออกมาในรูปทรงต่างๆ เช่น สบู่รูปเป็ด หรือสบู่ท่ีมีเชือกร้อย ซ่ึงไม่เพียงแต่
ท าความสะอาดส่ิงสกปรกเท่านั้น ยงัท าเพื่อความสนุกและความเพื่อเพลิดเพลินอีกดว้ย 

6.) สบู่ส าหรับบริการแขกตามหอ้งพกั 
  เป็นสบู่ท่ีผลิตข้ึนเพื่อในงานในสถานท่ีบริการห้องพกั ซ่ึงจะผลิตออกมาเป็นช้ิน

เล็กๆ โดยรูปทรงท่ีนิยมใชก้็จะเป็นรูปทรงเปลือกหอย และรูปทรงดอกไม ้
7.) สบู่เพื่อความงาม 

  เป็นสบู่ท่ีผลิตข้ึนมาจากส่วนผสมหลากหลายและเพิ่มเติมกล่ินหอมเขา้ไป โดยสบู่
ชนิดน้ีจะมีคุณสมบติัในการบ ารุงและดูแลผิวพรรณ เน่ืองจากจะผสมกลีเซอรีนหรือน ้ ามนัชนิด
พิเศษเขา้ไป 

8.) สบู่ใส 
  สบู่ชนิดน้ีมีส่วนผสมท่ีแตกต่างจากการท าสบู่แบบอ่ืนๆเล็กนอ้ยและส่วนใหญ่จะ

ผสมแอลกอฮอลเ์พื่อปรับเปล่ียนกระบวนการบางอยา่งท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิต และสบู่ใสท่ีเราพบ
เห็น ก็ไม่ไดมี้ส่วนผสมของกลีเซอรีนเหมือนกนัทั้งหมด 
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2.2 บีทรูท 
 ช่ือสามัญ Garden beet, Common beet 

ช่ือวทิยาศาสตร์ Beta vulgaris L. จดัอยูใ่นวงศบ์านไม่รู้โรย (AMARANTHACEAE) 
บีทรูท หรือ บีตรูต (อ่านวา่ บีท-รูท) มีช่ือเรียกอ่ืนวา่ ผกักาดฝร่ัง ผกักาดแดงบีทรูท เป็นผกั

เพื่อสุขภาพประจ าเมืองหนาวท่ีปลูกกนัมากทางภาคเหนือของบา้นเรา โดยมีตน้ก าเนิดในแถบเมดิ
เตอร์เรเนียน แถบยุโรป โดยมีรากหรือหวัพืชท่ีสะสมอาหารอยูใ่ตดิ้น มีลกัษณะทรงกลมป้อม เส้น
ผา่นศูนยก์ลางประมาณ4-5เซนติเมตร เน้ือดา้นในอวบน ้ า มีสีแดงเลือดหมู ม่วงแดง และเหลืองบีท
รูท เป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีนิยมน ารากซ่ึงอยูใ่ตดิ้น 

มารับประทาน มีอยูห่ลายสายพนัธ์ุและมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไปตามภูมิภาค นิยมน ามา
กินสด ดอง ปรุงอาหาร เพิ่มสีสัน ของอาหาร แปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ  
 

 
รูปท่ี 2.2 บีทรูท 

ท่ีมา http://sukkaphap-d.com 
 
 2.2.1 สรรพคุณ : น าไปใช้เป็นยารักษาโรค กล่าวกนัวา่บีทรูทช่วยลดระดบัไขมนัในเลือด
บางชนิด ลดความดนัโลหิต เสริมสมรรถภาพร่างกายให้แก่นกักีฬา เสริมการท างานของตบัหรือ
ป้องกนัโรคตบั รวมทั้งตา้นมะเร็ง เน่ืองจากอุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีส าคญัหลายชนิด บีทรูท ไดช่ื้อ
วา่เป็นผกัเพื่อสุขภาพอนัดบัตน้ๆ เลยทีเดียว เพราะมีคุณค่าของสารอาหารทางโภชนาการหลายชนิด
ในปริมาณสูง อาทิ เส้นใยอาหาร วิตามินเอ วิตามินบีรวม วิตามินซี เบต้าแคโรทีน แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส โซเดียม เหล็ก แล้วยงัมี สารเบทานิน เป็นสารท่ีให้สีแดงและเป็นกรดอะมิโน ซ่ึงมี
คุณสมบติัในการช่วยยบัย ั้งการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การท างานภายในของร่างกาย
โดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือดสะดวกข้ึน นอกจากน้ีบีทรูทก็เป็นแหล่งของสารตา้นอนุมูลอิสระ 
ไม่ว่าจะเป็นสารสีม่วงท่ีช่ือ สารแอนโทไซยานิน และสารไลโคพีน เหล่าสารต้านอนุมูลอิสระ

http://sukkaphap-d.com/
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คุณภาพดีน้ีจะมีประโยชน์ต่อเซลล์ผิวหนงั ไม่ท าให้เซลล์เส่ือมสภาพเร็ว และยงัช่วยลดความเส่ียง
จะเกิดโรคต่างๆ 

2.2.2 ประโยชน์ของบีทรูท :  เน้ือของบีทรูทเต็มไปด้วยวิตามินเอ ซ่ึงช่วยบ ารุงสายตา 
วติามินบีรวม ตลอดจนมีสารสีแดงในหวัคือ เบทานิน (betanin) เป็นกรดอะมิโนท่ีมีสรรพคุณยบัย ั้ง
การเจริญเติบโตของเน้ืองอกและมะเร็ง ช่วยท าให้เลือดลมดี และการไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 
นอกจากน้ี อุดมไปด้วยวิตามินซี นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่มออกซิเจนให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายได้ถึง 
400% จึงช่วยใหห่้างไกลจากโรคมะเร็ง 

นอกจากน้ียงัมีการน าบีทรูทไปใช้เป็นโภชนาบ าบดั ช่วยในการรักษาผูท่ี้เป็นสิวชนิดมี
หนอง หรือสิวอกัเสบ น ้ าเหลืองเสียได ้ โดยมีวิธีท าแบบง่ายๆ คือเอาหวัสดของบีทรูท 1 หวั ตม้กบั 
น ้ าจนเดือดไม่ตอ้งเติมอะไรลงไป  น าน ้ ามาด่ืมขณะอุ่นอยู ่หรือจะรับประทานเน้ือดว้ยก็ไดจ้ะช่วย
บ าบดัอาการสิวอกัเสบหรือน ้ าเหลืองเสียไดแ้ต่ตอ้งท า และด่ืมบ่อยๆ ไม่ตอ้งด่ืมประจ า ใจเยน็ๆ จะ
สังเกตเห็นไดว้า่ อาการสิวอกัเสบหรือน ้าเหลืองเสียจะค่อยๆดีข้ึนและหายดี 
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2.3 สารเคมีทีใ่ช้ในการท าสบู่ 
2.3.1 กลเีซอรีน 
กลีเซอรีนคือของเหลวท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีความหนืดมาจากน ้ ามนัของพืชซ่ึงโดยทัว่ไปคือ 

น ้ ามนัมะพร้าวและน ้ ามนัปาล์ม กลีเซอรีนสามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และน ้ าไม่สามารถ
ละลายไดใ้นไขมนั เน่ืองจากกลีเซอรีนมีคุณสมบติัทางเคมีท่ีหลากหลายจึงสามารถน าไปใชเ้ป็นสาร
ตั้งตน้ในการสังเคราะห์สารเคมีอ่ืนๆ คุณสมบติัท่ีสามารถละลายในแอลกอฮอลแ์ละน ้าได ้กลีเซอรีน
จึงถูกน าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นหลายรูปแบบ เช่น ใชเ้ป็นส่วนผสมการผลิตเคร่ืองส าอางค ์ผลิตภณัฑ์
ในหอ้งน ้าและผลิตภณัฑสุ์ขอนามยัอ่ืนๆ อาหาร ยาสีฟัน ยาสระผม และนิยมใชม้ากในอุตสาหกรรม
สบู่ เพราะกลีเซอรีนเป็นส่วนผสมท่ีมีคุณสมบติัหล่อล่ืนเหมือนมอยซ์เจอร์ไรเซอร์สามารถช่วย
ปกป้องผิวไม่ให้แห้งและดูดซบัความช้ืนเม่ือสัมผสักบัอากาศซ่ึงจะท าให้รู้สึกวา่ผิวของคุณมีความ
ชุ่มช้ืนมีความอ่อนโยนต่อผิว ขจดัความสกปรกท่ีฝังแน่น ไม่ท าให้รูขุมขนอุดตนั ปลอดภยัต่อ
ผวิหนงั  
 

 
 

รูปท่ี 2.3 กลีเซอรีน 
ท่ีมา http://www.careandliving.com 

 
กลีเซอรีนมีสรรพคุณในการบ าบดัรักษา ตลอดจนคุณสมบติัในการท าให้ผิวนุ่มนวล มี

ประสิทธิภาพในการรักษาสภาพผิวท่ีหลากหลาย เป็นตวัท่ีให้ความชุ่มช้ืนตามธรรมชาติท่ีอยูใ่นผิว
ซ่ึงสามารถเขา้ไดก้บัทุกสภาพผวิและทุกวยั ซ่ึงความชุ่มช้ืนท่ีผิวเรานั้นโดยธรรมชาติแลว้ ก็จะลดลง
ไปตามวยัและเม่ือเจอมลภาวะส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ก็จะยิ่งลดนอ้ยลงไปอีก  กลีเซอรีนเป็นสารท่ีไม่มี
พิษในทุกๆ รูปแบบของการประยกุตใ์ช ้ไม่วา่ จะใชเ้ป็นสารตั้งตน้หรือสารเติม แต่งและยงัสามารถ
ใชเ้ป็นยาเฉพาะท่ีส าหรับปัญหาทางผิวหนงัหลายชนิด กลีเซอรีนถูกใชเ้พื่อรักษาโรคเหงือกไดด้ว้ย 
เน่ืองจากกลีเซอรีนสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีเก่ียวขอ้งได ้

http://www.careandliving.com/
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2.3.2 น า้หอมส าหรับใส่สบู่ 
กล่ินหอมๆมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย ์และเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความพึง

พอใจดว้ยการสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าซ่ึงถือเป็นการใช้กล่ินอย่างชาญฉลาดแมแ้ต่การช าระ
ร่างกายดว้ยสบู่กล่ินหอมๆท่ีในปัจจุบนัมีสบู่สไตล์ออแกนิกเป็นกล่ินธรรมชาติออกมาให้เลือกใช้
กนัมากมายเพื่อการช าระลา้งร่างกายให้สะอาดโดยเฉพาะสบู่สมุนไพรและผมไมท่ี้ก าลงัเป็นท่ีนิยม
ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์มากมายหลายชนิดและหลายรูปแบบรวมทั้งส่วนผสมแตกต่างกนั ซ่ึงอาจมีการ
ผสมกล่ินสกดัจากหัวน ้ าหอมต่างๆหรือสมุนไพรท่ีจะช่วยให้ผิวหอมยิ่งข้ึน ขอ้ดีของการใช้ กล่ิน
หอมอ่อนๆ คือจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ท่ีดี ช่วยกระตุน้อารมณ์ให้เกิดความรู้สึกผอ่นคลายและให้
ความรู้สึกพอใจในกล่ินหอมขณะอาบน ้ าหรือในการช าระล้างร่างกายและยงัช่วยขจดักล่ินเหง่ือ 
กล่ินไคล ให้เกิดความรู้สึกท่ีสะอาด สดช่ืนเม่ือได้สูดดม  กล่ินน ้ าหอมเหล่าน้ีสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานและลดความเครียดไดอี้กดว้ย 

 
รูปท่ี 2.4 น ้าหอมส าหรับใส่สบู่ 
ท่ีมา http://www.siamsoap.net 

 
การใส่กล่ินในสบู่แฮนด์เมด เราสามารถใส่กล่ินโดดๆของน ้ ามนัหอมระเหยลงไปไดเ้ลย 

ซ่ึงข้ึนกบัความชอบ อยา่งไรก็ตามถา้เราตอ้งการใหส้บู่ท่ีเราบรรจงผลิตข้ึนมาดว้ยความพิถีพิถนัให้มี
กล่ินหอมเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร เราก็สามารถผสมผสานน ้ ามนัหอมระเหยชนิดต่างๆ
เขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างสรรคก์ล่ินเฉพาะของเราข้ึนมาเอง แต่เราจะท าอยา่งนั้นไดเ้ราตอ้งรู้จกัคุณสมบติั
ในการส่งกล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยในแต่ละชนิดเพื่อท่ีเราจะสร้างกล่ินเฉพาะของเราเอง การ
ผสมผสานกล่ินมนัศิลปะแขนงหน่ึง บางคนเปรียบเทียบคลา้ยกบัการบรรเลงดนตรี ท่ีมีการผสมเอา
เสียงต่างๆเขา้ดว้ยกนั เช่นเสียงกลอง เสียงเคร่ืองเปา เคร่ืองสี เม่ือน ามาผสมผสานกนัอยา่งถูกส่วนก็
จะไดเ้สียงอนัไพเราะ กล่ินหอมก็เช่นกนั เราสามารถแบ่งกล่ินออกเป็น 3 โน๊ตกวา้งๆดงัน้ี (Aroma 
accords notes) 

http://www.siamsoap.net/
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1) Base Note เป็นกล่ินท่ีส าคญัท่ีสุดและจะส่งกล่ินออกเป็นตวัสุดทา้ย และส่งกล่ินติดอยู่
นานท่ีสุดพวกน้ีจะเป็นน ้ามนัหอมระเหยท่ีมีมวลโมเลกุลหนกัสุด เช่น น ้ ามนัมนัหอมระเหยในกลุ่ม 
Woods และ Musk เป็นตน้ 

2) Middle Note หรือ Heart Note กล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยกลุ่มน้ีจะส่งกล่ินถดัมาจาก
กลุ่ม Top Note เน่ืองจากมีมวลโมเลกุลอยูใ่นช่วงกลางๆ กลุ่มน้ีจะไดแ้ก่ ตระกูล Floral, Fruit, Spice 
และ Green เป็นตน้ 

3) Top Note หรือ Head Note จะเป็นกล่ินหอมกล่ินแรกท่ีเราไดส้ัมผสั และจะหายไปอยา่ง
รวดเร็ว มนัเป็นกล่ินท่ีส่งมาเพื่อความประทบัใจในคร้ังแรกพบ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มท่ีมีมวลโมเลกุลต ่าท า
ให้ฟุ้งกระจายได้ง่าย และระเหยออกไปได้เร็ว น ้ ามนัหอมระเหยในกลุ่มน้ีได้แก่ พวก Citrus, 
Bergamot และ Lavender เป็นตน้ 
 

2.3.3 น า้มันหอมระเหยในกลุ่มต่างๆ 
1. Woody ไดแ้ก่ Sandalwood, Cedar, Patchouli, Rosewood และ Juniper Berry 

  2. Evergreen ส่วนมากเป็นพวกสน ไดแ้ก่ Swiss Pine, Mountain Pine, Ocean Pine 
และ Stone Pine 

  3. Green ไดแ้ก่ Basil, Cucumber, Violet และ Mimosa 
  4. Floral พวกดอกไมน้านาชนิด เช่น Carnation, Gardenia, Honeysuckle, 

Lavender, Mimosa, Ylang-Ylang, Hyacinth, Chamomile, Lilac, Jasmine, Rose, Muguet, 
Geranium, Apple -Blossom, Lily, Iris และ Jonquil เป็นตน้ 

  5. Herbal กลุ่มสมุนไพร ไดแ้ก่ Rosemary, Marjoram, Dill, Tarragon, Coriander, 
Juniper Berry, Fennel, Caraway Seed และ Clary Sage เป็นตน้ 

  6. Fruity กลุ่มผลไม ้เช่น  Apple, Peach, Strawberry, Apricot, Black Currant และ 
Cherry เป็นตน้ 

  7. Citrus หรือ พวกตระกูลส้ม เช่น Lemon, Orange, Tangerine, Bergamot, 
Grapefruit, Lime, Verbena และ Petit grain เป็นตน้ 
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2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัหัวข้อโครงการ 
 ผศ.รักฤดี สารธิมา และ ผศ.ศรัณยู ค  าเมือง  (2556) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามไดจ้ดัท าโครงงานวิจยัเก่ียวกบัสบู่สมุนไพรมะม่วงขมิ้น โดยผูว้ิจยัคน้พบว่า มะม่วง
นอกจากจะมีสรรพคุณทางยา ยงัมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียท่ีดี มีศกัยภาพสูงท่ี
จะน ามาเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและดูแลสุขภาพผวิ เช่น สบู่ เป็นตน้ ซ่ึงสบู่
สมุนไพรในทอ้งตลาดนั้นมีอยู่หลากหลายชนิด บางชนิดผสมสมุนไพรเพียงชนิดเดียว เช่น สบู่
มะขาม สบู่เปลือกมงัคุด หรือมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป มีทั้งสบู่ท่ีเตรียมจาก
น ้ ามนัและด่างและท่ีใชก้ลีเซอรีนเป็นหลกั รวมทั้งผลิตภณัฑ์สบู่เหลวสมุนไพรอีกดว้ย ในปัจจุบนั
สบู่กลีเซอรีนท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัมะม่วงยงัไม่มีการผลิตมาก่อน การผลิตสบู่สมุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของสารสกดัมะม่วง ร่วมกบัสมุนไพรอ่ืนๆ ท่ีมีสรรพคุณบ ารุงผวิพรรณ เช่น ขมิ้นชนั ไพล 
เป็นตน้ จะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์ช่วยช าระลา้งส่ิงสกปรกและมีสรรพคุณบ ารุงผิวพรรณสรรพคุณเฉพาะตวั
ของสมุนไพรไทยและส่วนประกอบธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีเป็นวตัถุดิบท่ีหาได้ง่าย ราคาไม่แพงใน
ประเทศ ท าใหผ้ลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรของไทย ตลอดจนผลิตภณัฑ์สมุนไพรอ่ืนๆจึงยงัเป็นโอกาสท่ี
ดีในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศท่ีมีตน้ทุนทางวตัถุดิบสมุนไพรสูงกวา่ 
 

 
รูปท่ี 2.5 สบู่สมุนไพรมะม่วงขมิ้น 

ท่ีมา http://www.ipmo.msu.ac.th/?menu=show-product&pid=13 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ของโรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ 
ท่ีมา http://www.theerawan.com 

 
3.1.1 ประวตัิของแมริออท 

 ความเจริญเติบโตของแมริออท นบัเป็นความฝันท่ีคลายเป็นจริงของอเมริกนั โดยเร่ิมจาก
ธุรกิจ ร้านอาหารภายในครอบครัวท่ีมีเพียงท่ีนัง่ส าหรับด่ืมรูทเบียร์จ านวน 9 ท่ี ค่อยๆ เติบโตสู่ธุรกิจ 
หลายพนัลา้นดอลลาร์ และในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจโรงแรมระดบัโลก มร.เจ วิลลาร์ด
แมริออท เร่ิมตน้จากเด็กชายชาวนาผูย้ากจน ในรัฐยทูาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาจบ  การศึกษา
จากมหาวทิยาลยัยทูาห์ ในปี 1926 และมุ่งหนา้สู่ฝ่ังตะวนัออกเพื่อเร่ิมท าธุรกิจร้านขายรูท เบียร์ของ
ตวัเองดว้ยการ อดออมเงินกวา่ 1,000 ดอลลาร์ รวมกบัเงินทุนท่ียืมมาจากเพื่อน ซ่ึงวนัท่ี มร.แมริ
ออทเปิดร้านขายรูทเบียร์ แห่งแรกเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 1927 นั้น เป็นวนัเดียวกบัท่ี มร. ชาร์ลส์
ลินเบอร์ก ไดเ้ดินทางโดยเคร่ืองบิน ขา้มมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นคร้ังแรกเช่นกนั มร. แมริออท
ไดแ้นะน าชาววอชิงตนัให้รู้จกัรูทเบียร์ยี่ห้อ เอ แอนด์ ดบับลิว (A&W) เคร่ืองด่ืมชนิด ใหม่ล่าสุดท่ี
เขาซ้ือลิขสิทธ์ิพิเศษเพื่อเปิดสาขาในเขตดงักล่าว และเขาไดข้ายรูทเบียร์เหยือกแรกใน ราคา 5 เซ็น 
เม่ืออายเุพียง 27 ปีเท่านั้น 

หลงัจากนั้นไม่นาน เขาก็เดินทางกลบัยูทาห์เพื่อแต่งงานกบัอลิสชีทส์ คนรัก และทั้งคู่ก็ 
เดินทางไปยงัโมเดลที ฟอร์ค ท่ีวอชิงตนั ด าเนินธุรกิจน้ีด้วยกนั ทั้ งสองท างานด้วยความมุ่งมัน่ 
เพื่อใหธุ้รกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืน อยา่งไรกดี้ยอดขายรูทเบียร์ค่อนขา้งต ่าในช่วงฤดูหนาว ดงันั้นจึง มี
การเพิ่มรายการอาหารเขา้ไปในเมนู อาทิเช่น ชิลิ คอน คาร์น, ขา้วผดัเม็กซิกนั, บาร์บีคิว, แซนวิช 

http://www.theerawan.com/
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เน้ือ และช่ือของ "ฮอทช็อป" (Hot Shoppe) ก็ไดป้รากฏข้ึนเป็นคร้ังแรกธุรกิจเจริญกา้วหน้าไป 
ดว้ยดี ในปี 1932  

มร.แมริออทจึงขยายสาขาไปยงัเมืองส าคญัๆ ของประเทศถึง 7 แห่ง ทวา่ก็มี อุปสรรคเล็กๆ 
นอ้ยๆ อยูบ่า้ง นอกเหนือจากพาย ุซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแลว้ เร่ืองงบประมาณของภตัตาคาร
และอาหารชุดแบบครอบครัว ก็เป็นส่ิงส าคญัไม่อาจมองขา้มไปได ้

หลายปีต่อมา มร.แมริออทมีความตั้งใจท่ีจะขยาย "ฮอทช็อป" (Hot Shoppe)ออกไป เพื่อ 
การบริการอาหารบนเคร่ืองบินและบริการอาหารส าหรับพนักงานในบริษทั ซ่ึงต่อมาในปี 1953 
อาหารของฮอทช็อป ก็ไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชนเดอะทวนิ บริดจ ์แมริออท ซ่ึงตั้งอยูใ่กล ้กบั
สนามบินวอชิงตนั นบัเป็นโรงแรมแห่งแรกของแมริออทท่ีเปิดท าการใน 4 ปีต่อมา การ ออกแบบ
โรงแรมนั้นเน้นเร่ืองความสะดวกสบายส าหรับครอบครัวและผูเ้ดินทาง โดยรถยนต ์ รวมถึงนัก
ธุรกิจท่ีมกัเดินทางโดยเคร่ืองบิน โรงแรมแห่งแรกน้ี ประสบความส าเร็จสูงสุด จึงมีการ ขยายสาขา
โรงแรมท่ีตลัลสัและฟิลลาเตเฟีย 

ในเวลาต่อมา ในปี 1964 มร.แมริออท แต่งตั้งลูกชายคนโตของเขา คือ มร.เจ ดบับลิว แมริ 
ออท จูเนียร์ ให้ด ารงต าแหน่งประธานบริษทั โดยท่ีตวัเขาเองเป็นประธานกรรมการ แมว้่าลูกชาย 
ของเขาจะรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในการบริหาร ทว่าเขาเองก็ยงัคงด ารงต าแหน่งน้ีไว ้จนกระทัง่ปี 
1972 มร.เจดบับลิว แมริออท จูเนียร์ ก็กา้วข้ึน แทนต าแหน่งของบิดาอยา่งภาคภูมิ 

มร.เจ วิลลาร์ดแมริออท เสียชีวิตในปี 1985 เม่ือเขาอายุได ้84 ปี พนักงานทุกคนต่าง 
โศกเศร้ากบัการจากไปของผูส้ร้างเกิดต านานท่ีมีชีวิตของสถาบนั แมริออทคอร์เปอร์เรชั่น มร.เจ 
ดบับลิว แมริออท จูเนียร์ กา้วสู่ต าแหน่งประธานบริษทั เม่ืออายุได ้32 ปี พร้อมกบัด ารงต าแหน่ง 
รองประธานของบริษทัและประธานโรงแรมส่วนภูมิภาค ในขณะนัน่ความเจริฐเติบโตของบริษทั 
ซ่ึงรวมถึงร้าน ฮอทช็อป 44 แห่ง โรงแรม 4 โรงแรม และการบริการอาหารบนเคร่ืองบิน มี ยอดขาย
ประจ าปีสูงถึง 85 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีจ านวนพนกังานกว่า 9,600 คนในปี 1982 เจ
ดบับลิว แมริออท ฉลองครบรอบ 25 ปี ของแมริออทคอร์เปอร์เรชัน่ ซ่ึงความเจริญเติบโต ของ
บริษทั สืบเน่ืองมาจากความเป็นผูน้ าและความเช่ียวชาญในการบริหารงานของเขา ยอดขาย  ของ
บริษทัพุ่งสูงถึง 7.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ และสามารถขยายสาขาโรงแรมกวา่ 100 แห่ง ภายใน
ระยะเวลา 25 ปี พร้อมกบัจ า นวนพนกังานท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ 200,000 คน จนกลายเป็น บริษทัท่ีมี
การบริหารงานดีท่ีสุด ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2007 แมริออท ไดเ้ปิดโรงแรมในเครือครบ 3,000 แห่ง ซ่ึงก็คือโรงแรม เจดบับลิว แม
ริออท ปักก่ิง ในปัจจุบนัแมริออทไดก่้อตั้งกว่า 87 ปีแลว้ โดยมีโรงแรมในเครือทัว่โลกกวา่ 4,200 
แห่ง ใน 76 ประเทศทัว่โลก และยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

โรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรุงเทพนับเป็นโรงแรมของแมริออทแห่งแรกในประเทศ 
ไทย ซ่ึงไดเ้ปิดบริการใน วนัท่ี 5 กนัยายน ปี 1997 และนบัเป็นโรงแรมแห่งท่ี 8 ของแมริออท ท่ีใช ้
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มาตรฐานระดบั "เจดบับลิว" ภายใตช่ื้อของแมริออท ซ่ึงค าวา่ "เจดบับลิว" มาจาก จอห์น วิลลาร์ด 
(แมริออท) ผูก่้อตั้งโรงแรมแมริออท 

โรงแรมเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงได้ ด าเนินการ
ศูนยก์ารคา้เพลินจิตเซนเตอร์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยออฟฟิศ ร้านคา้ ภตัตาคาร และท่ีจอดรถ  ท่ีรองรับ
ไดก้วา่ 800 คนั เป็นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทางเป็นอยา่งยิ่ง ไม่วา่จะเป็นทางด่วนท่ี เช่ือมตรงครบ
ครันส าหรับแขกท่ีมาพกั มีห้องพกัซ่ึงตกแต่งอยา่ง หรูหรา โมเดิร์น และเรียบง่าย ในส่วนของการ
บริการอ่ืนๆ ท่ีจดัไวใ้ห้บริการ อาทิ ห้องแกรนด์บอลรูม ห้องประชุมย่อย รวมทั้งศูนยสุ์ขภาพเจ
ดบับลิวเฮลทค์ลบัแอนด์สปา มีเคร่ืองอ านวยความสะดวก เคร่ืองออกก าลงั กายท่ีทนัสมยัครบครัน 
รวมทั้งสระว่ายน้ ากลางแจง้ ซาวน์น่า จากุซซ่ี และบริการสปา เป็นตน้ จะ เห็นไดว้่า ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ท าให้แมริออทโดดเด่นไปจากโรงแรมอ่ืนๆ รวมทั้งการ บริการ และความ
สนุกสนานสะดวกสบายแก่แขกผูม้าเยอืน และในช่วงของการแข่งขนัทาง การตลาดอยา่งมากมายน้ี
เอง ลูกคา้ของเราก็จะสามารถรับรู้และมัน่ใจไดว้่าเราสามารถเสนอส่ิงท่ีดี ท่ีสุดให้กบัพวกเขาได ้
เน่ืองจากเรายดึ "เจตนารมณ์" ดงักล่าวน้ี ท าให้แขกไม่วา่จะเป็นแขกใน ประเทศ นกัธุรกิจ หรือแขก
ท่ีมาพกัชัว่คราว ต่างก็ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่พร้อมกบัการบริการอนั น่าประทบัใจ สะดวกสบาย 
"และเม่ือแขกมีความรู้สึกสบาย พวกเขาก็สามารถท าทุกอยา่งไดด้งัใจ" 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 โรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel, Bangkok) 
ท่ีมา  http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html 

 
 
 
 

http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html
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3.1.2 ทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 

 
รูปท่ี 3.3 แผนท่ีตั้งโรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ 

ท่ีมา https://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html 
 
สถานท่ีตั้ง :    4 ถนนสุขมุวทิซอย 2 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110 
                       4 Sukhumvit Soi 2, KlongtoeyNua, Wattana, 10110 Bangkok, Thailand 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

3.2.1 ห้องพกัของโรงแรมเจดับบลวิแมริออท 
โรงแรมเจดบับลิวแมริออทกรุงเทพ (JW Marriott Hotel, Bangkok) มีห้องพกัจ านวน 441 

หอ้ง แบ่งออกเป็น  
1.) หอ้งดีลกัซ์เตียงแฝด (Deluxe Twin) 
หอ้งเตียงเด่ียวสองเตียงหรือเตียงใหญ่มีเคร่ืองอบผา้, พื้นท่ีนัง่เล่นและเส้ือคลุมอาบน ้ า และ

ไดบุ้ฟเฟตอ์าหารเชา้ประจ าวนัส าหรับผูเ้ขา้พกั 2 ท่าน 
 

https://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html
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รูปท่ี 3.4 หอ้งดีลกัซ์เตียงใหญ่หรือเตียงแฝด 
ท่ีมา  http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html 

 
2.) ห้องเอก็เซ็กคูทฟีเตียงคู่ (Deluxe Executive Double) 

 ห้องเตียงใหญ่มีเคร่ืองปรับอากาศ, เส้ือคลุมอาบน ้ าและมีโทรทศัน์ระบบช่องสัญญาณ
เคเบิล 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 หอ้งเอก็เซ็กคูทีฟเตียงคู่ 
ท่ีมา  http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html 

 
 
 
 
 

http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html
http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html
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3.) ห้องดีลกัซ์เตียงใหญ่ (Deluxe Double) 
หอ้งพกัปรับอากาศมีทีวีจอแบนขนาด 32 น้ิวพร้อมช่องเคเบิล/ช่องดาวเทียม อุปกรณ์ชงชา

และกาแฟ โซฟา นอกจากน้ียงัมีตูนิ้รภยัและตูเ้ส้ือผา้ 
 

 
 

รูปท่ี 3.6 หอ้งดีลกัซ์เตียงใหญ่ 
ท่ีมา http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html 

  
4.) ห้องสวทีส าหรับครอบครัว (Suite Family) 
ห้องส าหรับครอบครัวประกอบดว้ยโทรทศัน์ระบบช่องสัญญาณเคเบิล เคร่ืองปรับอากาศ

และมีมินิบาร์ 
 

 
 

รูปท่ี 3.7 หอ้งสวทีส าหรับครอบครัว 
ท่ีมา  http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html 

 

http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html
http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html
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5.) ห้องสวทีแบบหน่ึงห้องนอน (One-Bedroom Suites) 
ห้องพกัมีห้องนัง่เล่นแยกต่างหาก ทีวีจอแบนขนาด 42 น้ิว 2 เคร่ือง ตูนิ้รภยั อุปกรณ์ชงชา

และกาแฟ และมินิบาร์ ท่านจะเพลิดเพลินกับการเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษ บริการเช็คอินและ
เช็คเอาทส่์วนตวั และชาตอ้นรับฟรี 
 

 
 

รูปท่ี 3.8 หอ้งสวทีแบบหน่ึงหอ้งนอน 
ท่ีมา http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html 

 
3.2.2 ห้องอาหารของโรงแรมเจดับบลวิแมริออท 

3.2.2.1. แมริออท คาเฟ่ (Marriott Café)  
  หอ้งอาหารท่ีไดรั้บความนิยมจากคอบุฟเฟต์ ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นหรูหรา บุฟเฟต์

สุดเลิศอลงัการดว้ยเชฟผมืีอเยีย่มใส่ใจทุกขั้นตอนคดัสรรคเ์ลือกวตัถุดิบอยา่งดี อาหารสด ใหม่   ทุก
วนัเมนูอาหารนานาชาติมีใหเ้ลือกทั้งแบบบุฟเฟตแ์ละตามสั่ง 
 

 
 

รูปท่ี 3.9 แมริออท คาเฟ่ (Marriott Café) 
ท่ีมา  https://static.eatigo.com/eatigo_MarriottCafeJWMarriottBangkok_20160606153416_0612.jpg 

 

http://www.booking.com/hotel/th/jw-marriott-bangkok.th.html
https://static.eatigo.com/eatigo_MarriottCafeJWMarriottBangkok_20160606153416_0612.jpg
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3.2.2.2 มานโฮ (Man Ho Chinese Restaurant) 
  ห้องอาหารจีนท่ีไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้คนไทยและคนจีน ภายในร้านหรูหรา

มีระดับ ตกแต่งเรียบๆ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยด้วยเชฟท่ีสั่งตรงจากฮ่องกงท าให้รสชาติอาหาร
เหมือนตน้ต ารับแท้ๆ  

 
 

รูปท่ี 3.10 มานโฮ (Man Ho Chinese Restaurant) 
ท่ีมา  https://www.wongnai.com/restaurants/2577Ng-man-ho-jw-marriott-hotel-bangkok/photos. 

 
3.2.2.3 ห้องอาหารญีปุ่่น สึ (Tsu) และ นามิ (Nami)  

  หอ้งอาหารญ่ีปุ่นของโรงแรมน้ีแบ่งเป็น 2 ห้องดว้ยกนัคือ สึ (Tsu) เป็นห้องอาหาร
ญ่ีปุ่น, และ นามิ (Nami) เป็น Teppanyaki Steakhouse Tsu หมายถึง ท่าเรือ โดยปกติห้อง Tsu  จะ
เนน้เร่ืองของเมนูอาหารญ่ีปุ่นท่ีหลากหลายไม่วา่จะเป็นซูชิ ซาชิมิ ชาบูเทมปุระ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
และ Nami หมายถึง คล่ืน ท่ีโดยปกติจะเนน้เร่ืองของเทปปันยากิ  ถา้เอาตรงตวัก็หมายถึง คล่ืนยกัษ์
ชายฝ่ัง มหาอุบติัภยัท่ีเราเคยได้ยิน แต่ส าหรับห้องอาหารรวมกนัก็น่าจะหมายถึงคล่ืนท่ีจะพดัพา
ความสด ความอร่อย และความประทบัใจ มาใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการทุกท่านนัน่เอง  

 

 
รูปท่ี 3.11 หอ้งอาหารญ่ีปุ่น สึ (Tsu) และ นามิ (Nami) 

ท่ีมา  https://pantip.com/topic/32127153 

https://www.wongnai.com/restaurants/2577Ng-man-ho-jw-marriott-hotel-bangkok/photos
https://pantip.com/topic/32127153
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3.2.2.4 ห้องอาหารนิวยอร์ค สเต็กเฮ้าส์ (New York Steakhouse)  
  ร้านสเต็กน้ี ถูกตกแต่งแบบคลาสสิคโดยยกเอาเอกลกัษณ์ความเป็น New York มา

ไวท่ี้น่ี กบับรรยากาศท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยพลงั ความสนุก จดัเต็มตามแบบฉบบั City Life ท่ีไม่เคย
หลบัไหลทางร้านมีสเต็กหลายชนิดให้เลือกน าเขา้จากออสเตรเลีย ญ่ีปุ่นและอเมริกาโดยเน้นความ
นุ่มและการหัน่ช้ินหนาเพื่อคงความนุ่มชุ่มฉ ่าจากภายในใหไ้ดร้สชาติแบบเตม็ๆค า 
  

 
 

รูปท่ี 3.12 หอ้งอาหารนิวยอร์ค สเตก็เฮา้ส์ (New York Steakhouse) 
ท่ีมา  http://www.nutchillday.com/new-york-steakhouse-jw-marriott/ 

 
   3.2.2.5 ร้านเบเกอร่ี BBCO (Bangkok Baking Company) 

  ร้านเบเกอร่ีท่ีเปิดมาพร้อมความหอมกรุนของขนมโฮมเมดท่ีท าสดใหม่ในทุกเช้า 
บรรยากาศสบายๆ มีมุมนัง่แบบเป็นส่วนตวั หรือจะนัง่รับลมดา้นนอกของร้านก็ได ้ภายในร้านมี
ขนมมากมายให้เลือกอาทิ ขนมเคก้  พาย  ขนมปัง ครัวซองไส้ต่างๆ เป็นห้องอาหารท่ีให้บริการ
แบบ All Day Dining สามารถแวะมาทานไดทุ้กม้ือ  
 

 
รูปท่ี 3.13 ร้านเบเกอร่ี BBCO (Bangkok Baking Company) 

ท่ีมา  http://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant/bkkdt-jw-marriott-hotel-
bangkok/ 

http://www.nutchillday.com/new-york-steakhouse-jw-marriott/
http://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/
http://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant/bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok/
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3.2.2.6 บาร์ Manhattan (Manhattan Bar) 
  Manhattan Bar ซ่ึงนกัสังสรรค์คงรู้จกัร้านน้ีดีอยู่แลว้ว่าเป็นแหล่งแฮงค์เอา้ท์ท่ี

ค่อนขา้งมีความเป็นส่วนตวั โดยบรรยากาศบริเวณบาร์ของท่ีน่ีจะเน้นความเป็นนิวยอร์กซิต้ี มูด้
แอนดโ์ทนดูขรึม เท่ห์ มีสไตล ์
 

 
 

รูปท่ี 3.14 บาร์ Manhattan (Manhattan Bar) 
ท่ีมา  http://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant/bkkdt-jw-marriott-hotel-

bangkok/ 
 
3.3 แผนผงัองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

Marriott เป็นเครือโรงแรมท่ีใหญ่ ยิ่งเม่ือไม่นานมาน้ี ได้รวมตวักบั Starwood ท าให้มี
โรงแรมทัว่โลกกวา่ 6,000 แห่ง และดว้ยความท่ีมีโรงแรมอยูจ่  านวนมากจึงตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมากตาม
ไปด้วย เพื่อท่ีจะไดดู้แลการบริการและรักษามาตรฐานให้ได้คงอยู่ ดา้นล่างน้ีจะเป็นผูดู้แลและ
พนกังานของแมริออท ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott 
Bangkok) 
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รูปท่ี 3.15 แผนผงัโครงสร้างโรงแรม 
ท่ีมา 

www.researchsystem.siam.edu/images/0_Ad_Coop/2558/English_for_Hotel_Staff_Food_and_Be
verage_/06_ch3.pdf 

 
 
 

http://www.researchsystem.siam.edu/images/0_Ad_Coop/2558/English_for_Hotel_Staff_Food_and_Beverage_/06_ch3.pdf
http://www.researchsystem.siam.edu/images/0_Ad_Coop/2558/English_for_Hotel_Staff_Food_and_Beverage_/06_ch3.pdf
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3.4 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 
รูปท่ี 3.16 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาวอรอนงค ์  แสนเมืองมา 

  
ช่ือ-นามสกุล :  นางสาวอรอนงค ์แสนเมืองมา 
ต าแหน่ง :  นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
แผนก :  ส่วนงาน F&B / Marriott café 
ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา :  ระหวา่งวนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
หน้าทีแ่ละงานทีต้่องรับผดิชอบ   :  

1. ตอ้นรับและทกัทายลูกคา้ท่ีเขา้มาภายในหอ้งอาหารแมริออท คาเฟ่ (Marriott café) 
2. สอบถามความตอ้งการของลูกคา้ในเร่ืองต่างๆ เช่น ชากาแฟ เคร่ืองด่ืม โต๊ะและท่ีนัง่ การ

จอง   
3. รับ - ท าออเดอร์ ชา กาแฟ หรือ น ้ าผลไมแ้ละน าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมไปเสริฟตามออ

เดอร์   
4. เซ็ทโตะ๊อาหาร ตามแบบมาตรฐานของรอบเชา้และรอบบ่าย   
5. ดูแลและเช็ดท าความสะอาดเคร่ืองมือ แกว้น ้ าและอุปกรณ์ท่ีใช้ในบุฟเฟ่ต ์ไลน์ (Buffet 

line) ท่ีลูกคา้ใช้บริการแลว้ และน าเคร่ืองมือ อุปกรณ์และแกว้น ้ าท่ีเช็ดความสะอาด เรียบร้อยแลว้
กลบัมาเซ็ทบนโตะ๊ตามมาตรฐานของหอ้งอาหารใหเ้รียบร้อย 

6. พบัผา้เนปก้ิน (Napkin) และรอบรีฟ (Brief) งานส าหรับวนัต่อไป 
7. รับโทรศพัท ์รับจองและส ารองท่ีนัง่ใหลู้กคา้ 
8. เบิกของและน ามาเก็บในสตอ็กของหอ้งอาหาร 
9. ส่งเอกสาร ดูแลและถ่ายเอกสารท่ีใชใ้นห้องอาหาร เช่น ใบออเดอร์ (List order), รีพอร์ท 

(Report) ต่างๆ เป็นตน้ 
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รูปท่ี 3.17 ภาพเช็ดท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.18 ภาพท าออเดอร์ ชา กาแฟ 
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รูปท่ี 3.19 ภาพท าออเดอร์น ้าผลไม ้
 

 

 
 

รูปท่ี 3.20 ภาพท าหนา้ท่ีโฮสเตส (Hostess) ตอ้นรับลูกคา้และรับโทรศพัท์ 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 

 
 

รูปท่ี 3.21  พนกังานท่ีปรึกษานายสุระ  นาคทิพวรรณ 
 
ช่ือ-นามสกุล : นายสุระ  นาคทิพวรรณ 
ต าแหน่ง : Supervisor 
แผนก : ส่วนงาน F&B / Marriott café 
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ในการปฏิบติังานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาการปฏิบติังานทั้งส้ิน 16 
สัปดาห์ นบัตั้งแต่ 8 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
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3.7 ตารางขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ก าหนดหัวข้อในการศึกษา
โครงงาน 

                

รวบรวมขอ้มูลการท าโครงงาน                 
วางแผนงานท่ีจะปฏิบติั                 
ลงมือปฏิบติั                 
จดัท าเอกสาร                 
ส่งโครงงานใหท่ี้ปรึกษาตรวจ                 
สรุปและจดัท ารายงาน                 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าโครงงาน 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 
- กลอ้งถ่ายรูป 
- เคร่ืองปร้ินเอกสาร 
- โทรศพัทมื์อถือ 
3.8.2 ซอฟแวร์ 
- โปรแกรม Microsoft Word 
- โปรแกรม Microsoft Power point 

 3.8.3 วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท าสบู่บีทรูท (Beetroot soap) 
 



บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
4.1 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
 โครงงาน “สบู่บีทรูท” มีวตัถุประสงค์เพื่อลดกากผลไมท่ี้เหลือทิ้งจากการคั้นผลไมจึ้งมี
ความคิดท่ีจะน ากากผลไมเ้หล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์โดยน ามาแปรรูปเป็นสบู่ลา้งมือให้กบัทางโรงแรม 
เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือให้กบัทางโรงแรมและยงัช่วยในการลดขยะสดไดอี้กทาง
หน่ึงดว้ย 
 
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 
 4.2.1 ศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาภายในโรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดย
สังเกตจากห้องอาหารท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการฝึกงาน แลว้วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในครัว โดยเลือก
ปัญหาท่ีน่าสนใจและปัญหาท่ีเราสามารถแกไ้ขได ้
 4.2.2 ปรึกษาหวัขอ้ท่ีใชใ้นการท าโครงงาน ร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่อรับค าแนะน าในการท าโครงงานสหกิจและวางแผนแกไ้ขปัญหาท่ีเราเลือกไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
 4.2.3 ออกแบบและวางแผนแกไ้ขปัญหาตามท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดค้น้พบและไดก้ าหนดไว้
ในโครงงานสหกิจ 

4.2.4 จดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ เพื่อท าโครงงาน เก็บขอ้มูลในห้องอาหารและลงมือ
ปฏิบติัทดลองท าสบู่บีทรูท 
 
4.3 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าสบู่บีทรูท 
 4.3.1 กลีเซอรีน                       2  กิโลกรัม 
 4.3.2 น ้าหอมส าหรับใส่สบู่  10 มิลลิลิตร 
 4.3.3 กากบีทรูท                  30   กรัม 
 4.3.4 น ้าบีทรูท                      10    กรัม 
 
4.4 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าสบู่บีทรูท 

4.4.1 หมอ้ส าหรับตม้น ้าร้อน 
4.4.2 ถว้ยส าหรับสะลายกลีเซอรีน 
4.4.3 แม่พิมพใ์ส่สบู่ 
4.4.4 ชอ้น มีดและ เขียง 
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4.5 ข้ันตอนการท าสบู่บีทรูท 
 

4.5.1 เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์การท าสบู่บีทรูท 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ 
 
 4.5.2 หัน่กลีเซอรีนใหเ้ป็นช้ินเล็กๆ 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 กลีเซอรีนใหเ้ป็นช้ิน 
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4.5.3 น ากลีเซอรีนใส่หมอ้แลว้น าไปตั้งไฟอ่อนๆ 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 กลีเซอรีนน าไปตั้งไฟ 
 

4.5.4 รอใหก้ลีเซอรีนละลายจนหมดโดยไม่ตอ้งคนมากเพราะจะท าใหเ้กิดฟอง 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 กลีเซอรีนท่ีละลาย 
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4.5.5 รอจนกลีเซอรีนละลายจนหมดแลว้จึงใส่น ้าบีทรูทท่ีเราไดจ้ดัเตรียมไว ้
 

 
 

รูปท่ี 4.5 กลีเซอรีนละลายจนหมดแลว้จึงใส่น ้าบีทรูท 
 

4.5.6 คนส่วนผสมใหเ้ท่ากนัแลว้ใสเน้ือบีทรูทลงไปในกลีเซอรีน 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 กลีเซอรีนท่ีผสมกบัเน้ือบีทรูท 
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4.5.7 ใส่น ้าหอมหรือกล่ินลงไป 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 ใส่กล่ินน ้าหอมลงในสบู่ 
 

4.5.8 คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัโดยคนเบาๆอยา่คนแรงเพราะจะท าใหเ้กิดฟอง 
 

 
 

รูปท่ี 4.8 คนส่วนผสมทั้งหมดท่ีละลายในกลีเซอรีน 
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4.5.9 น าสบู่ท่ีไดเ้ทใส่แม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้
 

 
 

รูปท่ี 4.9 ส่วนผสมเทลงแม่พิมพ ์
 

4.5.10 ตั้งทิ้งไวร้อใหส้บู่แขง็ตวัประมาณ 30 นาที 
 

 
 

รูปท่ี 4.10 รอสบู่แขง็ตวั 
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4.5.11 เม่ือสบู่แขง็ตวัดีแลว้จึงแกะออกจากแม่พิมพ ์
 

 
 

รูปท่ี 4.11 สบู่บีทรูท 
 
4.6 การคิดราคาต้นทุน 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงราคาตน้ทุนสบู่บีทรูท 
 

ล าดบั ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคา (บาท) 
1 กลีเซอรีน   2 กิโลกรัม 90/1 kg. 180 
2 น ้าหอมส าหรับใส่สบู่ 10 มิลลิลิตร 50/30 ml. 50 
รวมตน้ทุน 230 
ราคาตน้ทุนต่อสบู่ 1 กอ้น  5.75 
ราคาตน้ทุนต่อสบู่ 40 กอ้น  230 
ราคาตน้ทุนสบู่เหลวในโรงแรม 1 แกลลอน 3.8 ลิตร  1,070 

  
จากตารางท่ี 4.1 การแสดงราคาตน้ทุนของสบู่บีทรูทจ านวน 40 กอ้นมีราคาอยูท่ี่ 230 บาท 

ซ่ึงสบู่ 40 ก้อนสามารถใช้ล้างมือได้ประมาณ 15 วนั หากน ามาเปรียบเทียบกบัสบู่เหลวท่ีใช้ใน
โรงแรม 1 แกลลอน ราคา 1,070 บาท จะเห็นไดว้า่สบู่บีทรูทมีราคาตน้ทุนท่ีนอ้ยกวา่ถึง 840 บาท 
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4.7 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการจดัท าโครงงานสบู่บีทรูทโดยมีการเก็บแบบสอบถามจากพนักงานในแผนกครัว 

(Kitchen) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and beverage)  แผนกลา้งจาน (Steward) จ านวน 30 
ชุด 

โดยสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตอนที ่1 สูตรการคิดร้อยละ  :       
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม

จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
     100    

ตอนที่ 2 การหาค่าเฉล่ีย x และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใชเ้กณฑ์การคิดค่าเฉล่ีย (บุญชม 
ศรีสะอาด,2545 : 103) ดงัน้ี 

  
  

 
          S.D. = √

           

      
   

จากการประเมินเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามตามลกัษณะ เพศ อาย ุ
แผนก  ดงัตารางท่ี 4.2  

ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
11 
19 

 
36.67 
63.33 

รวม 30 100.00 
อาย ุ
20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
มากกวา่ 40 ปี 

 
13 
11 
5 
1 
- 

 
43.33 
36.67 
16.67 
3.33 
0 

รวม 30 100.00 
แผนก 
Kitchen 
F&B 
Steward 
อ่ืนๆ……. 

 
7 
20 
3 
- 

 
23.33 
66.67 
10.00 
0 

รวม 30 100.00 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.33 
และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 36.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คนและผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 20-25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.33  รองลงมา
ท่ีอายุเฉล่ียระหวา่ง 26-30 ปี อยูท่ี่ร้อยละ 36.67 อายุเฉล่ียระหวา่ง 31-35 คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ
อายเุฉล่ียระหวา่ง 36-40 ปีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.33  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่ห้แผนก 
F&B ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 66.67 รองมาคือแผนก Kitchen คิดเป็นร้อยละ 23.33 นอ้ยท่ีสุดคือแผนก 
Steward คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน  
 
4.8  ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัการจัดท าโครงงานสบู่บีทรูท 

จากการประเมินความพึงพอใจของพนกังานโรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW 
Marriott Hotel, Bangkok) ท่ีมีต่อสบู่บีทรูท จ านวน 30 คนมีผลความพึงพอใจดงัน้ี  
  

4.8.1 ความพงึพอใจของผลติภัณฑ์ 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์ มีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.34 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.33  และมีความพึง
พอใจระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 3.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดัง
แผนภูมิท่ี 4.1 

 

 
แผนภูมิท่ี 4.1 ความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์ 

 
 
 
 
 

53.34 
43.33 

3.33 0 
0 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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4.8.2 ความพงึพอใจด้านกลิน่ของผลติภัณฑ์ 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ์ มีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 70  มีความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 23.33 และมี
ความพึงพอใจระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน 
ดงัแผนภูมิท่ี 4.2 

 
แผนภูมิท่ี 4.2 ความพึงพอใจดา้นของกล่ินผลิตภณัฑ์ 

 
4.8.3 ความพงึพอใจด้านความละเอยีดของเนือ้ผวิของผลติภัณฑ์ 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจด้านความละเอียดของเน้ือผิวของ

ผลิตภณัฑ ์มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.67  มีความพึงพอใจระดบัมากคิด
เป็นร้อยละ 23.33 มีความพึงพอใจระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 13.33 และมีความพึงพอใจระดบั
นอ้ยคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.3 

 

 
แผนภูมิท่ี 4.3 ความพึงพอใจดา้นความละเอียดของเน้ือผิวของกล่ินผลิตภณัฑ์ 

 
 

70 

23.33 

6.67 

0 0 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

56.67 23.33 

13.33 
6.67 

0 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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4.8.4 ความพงึพอใจด้านสีสันของผลติภัณฑ์ 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจดา้นสีสันของผลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60 มีความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีความพึง
พอใจระดบัปานกลางนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน 
ดงัแผนภูมิท่ี 4.4 

 
แผนภูมิท่ี 4.4 ความพึงพอใจดา้นสีสันของผลิตภณัฑ ์

 
4.8.5 ความพงึพอใจด้านรูปลกัษณ์ของผลติภัณฑ์ 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจดา้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์มีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 73.33 มีความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 23.33 
และมีความพึงพอใจระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ3.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 
คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.5 

 
แผนภูมิท่ี 4.5 ความพึงพอใจดา้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 

 
 
 

60 

33.33 

6.67 

0 0 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

73.34 

23.33 

6.67 

0 0 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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4.8.6 ความพงึพอใจด้านความอ่อนโยนต่อผวิไม่ท าให้เกดิอาการแพ้หรือระคายเคือง 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจดา้นความอ่อนโยนต่อผิวไม่ท าให้

เกิดอาการแพห้รือระคายเคืองมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40 มีความพึง
พอใจระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 56.67 และมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.6 

 
แผนภูมิท่ี 4.6 ความพึงพอใจดา้นความอ่อนโยนต่อผวิไม่ท าใหเ้กิดอาการแพห้รือระคายเคือง 

 
4.8.7 ความพงึพอใจด้านปริมาณและขนาดของผลติภัณฑ์ 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจดา้นปริมาณและขนาดของผลิตภณัฑ ์

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 56.67 มีความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 
26.66 และมีความพึงพอใจระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 30 คน 
ดงัแผนภูมิท่ี 4.7 

 
แผนภูมิท่ี 4.7 ความพึงพอใจดา้นปริมาณและขนาดของผลิตภณัฑ์ 
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4.8.8 ความพงึพอใจด้านประสิทธิภาพในการใช้การของผลติภัณฑ์ 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพในการใชก้ารของ

ผลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60 มีความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และมีความพึงพอใจระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.8 

 
แผนภูมิท่ี 4.8 ความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพในการใชก้ารของผลิตภณัฑ์ 

 
4.8.9 ความพงึพอใจด้านอายุในการเกบ็รักษาของผลติภัณฑ์ 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจด้านอายุในการเก็บรักษาของ

ผลิตภณัฑ์ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50 มีความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็น
ร้อยละ 30 และมีความพึงพอใจระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ  20 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.9 

 
แผนภูมิท่ี 4.9 ความพึงพอใจดา้นอายใุนการเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์ 
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4.8.10 ความพงึพอใจด้านการช่วยลดปริมาณขยะสดในครัว 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจดา้นการช่วยลดปริมาณขยะสดใน

ครัวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 86.67 และมีความพึงพอใจระดบัมากคิด
เป็นร้อยละ 13.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.10 
 

 
แผนภูมิท่ี 4.10 ความพึงพอใจดา้นการช่วยลดปริมาณขยะสดในครัว 

 
4.8.11 ความพงึพอใจด้านผลติภัณฑ์เป็นผลติภัณฑ์ทีป่ลอดสารพษิ 
จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีปลอด

สารพิษมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 86.67 และมีความพึงพอใจระดบัมากคิด
เป็นร้อยละ 13.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.11 
 

 
แผนภูมิท่ี 4.11 ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดสารพิษ 
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4.8.12 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์สามารถน ามาใช้งานได้จริงในการลดต้นทุนในการใช้เป็น
สบู่ล้างมือให้กบัโรงแรม  

จากผลการตอบแบบสอบถามโครงงานความพึงพอใจผลิตภณัฑ์สามารถน ามาใช้งานได้
จริงในการลดตน้ทุนในการใช้เป็นสบู่ลา้งมือให้กบัโรงแรม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 10 และมีความพึงพอใจระดบัปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.12 
 

 
แผนภูมิท่ี 4.12 ความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์ 

สามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงในการลดตน้ทุนในการใชเ้ป็นสบู่ลา้งมือใหก้บัโรงแรม 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อโครงงานสบู่บีทรูท (Beetroot Soap) 
 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่  ̅ S.D ระดับความเห็นชอบ 
ความพึงพอใจของผลิตภณัฑ ์ 4.50 0.57 มากท่ีสุด 

กล่ินของผลิตภณัฑ ์ 4.63 0.61 มากท่ีสุด 

ความละเอียดของเน้ือผวิของผลิตภณัฑ ์ 4.33 0.92 มาก 

สีสันของผลิตภณัฑ ์ 4.53 0.62 มากท่ีสุด 

รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 4.70 0.53 มากท่ีสุด 

ความอ่อนโยนต่อผิวไม่ท าให้เกิดอาการแพ้
หรือระคายเคือง 

4.33 0.54 มาก 

ปริมาณและขนาดของผลิตภณัฑ์ 4.40 0.77 มาก 

ประสิทธิภาพในการใชก้ารของผลิตภณัฑ์ 4.53 0.62 มากท่ีสุด 

อายใุนการเก็บรักษาของผลิตภณัฑ ์ 4.30 0.79 มาก 

การช่วยลดปริมาณขยะสดในครัว 4.86 0.34 มากท่ีสุด 

ผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑท่ี์ปลอดสารพิษ 4.93 0.25 มากท่ีสุด 

ผลิตภณัฑส์ามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงในการ
ลดต้นทุนในการใช้เป็นสบู่ล้างมือให้กับ
โรงแรม 

4.83 0.46 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.95 0.18 มากท่ีสุด 
 
เกณฑก์ารประเมินค่าเฉล่ีย  ̅ : 1.00-1.50 = นอ้ยท่ีสุด, 1.51-2.50 = นอ้ย, 2.51-3.50 = ปานกลาง, 
 3.51-4.50 = มาก, 4.51-5.00 = มากท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) 
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จากตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ียของพนักงานโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯใน
หอ้งอาหารแมริออท คาเฟ่ ท่ีมีต่อโครงงานสบู่บีทรูท มีความพึงพอใจโดยเรียงล าดบัความพึงพอใจ
ต่อโครงงานดงัน้ี 

จากการส ารวจความพึงพอใจของพนกังานจ านวน 30 คน ท่ีมีต่อสบู่บีทรูท พบวา่พนกังาน
มีความพึงพอใจ โดยรวมให้ในระดบัมากท่ีสุดและมากโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.95 ทั้งน้ีเม่ือ
พิจารณาในแต่ละประเด็นพบวา่พนกังานมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดสารพิษ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.93 รองลงมาคือความพึงพอใจต่อการช่วยลดปริมาณ
ขยะสดในครัว มีค่าเฉล่ียท่ี 4.86 ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์สามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงในการลด
ตน้ทุนในการใช้เป็นสบู่ลา้งมือให้กบัโรงแรม มีค่าเฉล่ียท่ี 4.83 ความพึงพอใจต่อรูปลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.70 ความพึงพอใจต่อกล่ินของผลิตภณัฑ์ 4.63 ความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพในการใชก้ารของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.53 ความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ท่ี 4.50 ส่วนท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากคือ ความพึงพอใจต่อปริมาณและขนาดของผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียท่ี 4.40 รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อความอ่อนโยนต่อผิวไม่ท าให้เกิดอาการแพห้รือ
ระคายเคือง มีค่าเฉล่ียท่ี 4.33 และอนัดบัสุดทา้ยคือ ความพึงพอใจต่ออายุในการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียท่ี 4.30 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานท่ีโรงแรมเจดบับลวั แมริออท กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 4 

เดือนในแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีห้องอาหารแมริออท คาเฟ่ ท าให้ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการ
ท างานบริการในห้องอาหารในด้านต่างๆ และไดท้  าให้เกิดความคิดท่ีอยากจะช่วยลดตน้ทุนของ
หอ้งอาหารโดยการท ากากผลไมท่ี้เป็นขยะสดมาดดัแปลงให้เกิดประโยชน์โดยการน ามาท าเป็นสบู่
ท่ีไร้สารเคมีปลอดสารพิษ และยงัช่วยลดปริมาณของขยะสดไดอี้กดว้ย  

ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองและท าผลิตภณัฑ์ข้ึนมาให้พนกังานในห้องอาหารแมริออทคาเฟ่
ในแผนกต่างๆในห้องอาหารแมริออท คาเฟ่ ไดใ้ชแ้ละจดัท าการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาและ
จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของโครงงานสบู่บีทรูทเป็นจ านวน 30 ชุด จากกลุ่ม
ตวัอยา่งคือ พนกังานในแผนกต่างๆในหอ้งอาหารแมริออท คาเฟ่ ซ่ึงผลท่ีไดรั้บในการส ารวจนั้นอยู่
ในเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจ โดยการท าโครงงานสบู่บีทรูทในคร้ังน้ีเป็นการทดลองโครงงานท่ีส าเร็จ แต่
ยงัไม่สมบูรณ์เพราะยงัไม่มีการน าออกไปให้แผนกอ่ืน ห้องอาหารอ่ืนๆท าลองใช้ และประเมินผล
แต่อย่างไรก็ตามโครงงานสบู่บีทรูทน้ีอาจจะพฒันาปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
โรงแรมในอนาคต  อีกทั้งสามารถช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือได ้และยงัสามารถน ามาผลิต
เพื่อต่อยอดในอนาคตไดอี้กดว้ย 

จากผลการท าแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในโครงงานสบู่บีทรูทนั้นสามารถสรุป
ไดว้า่การน ากากบีทรูทมาใชป้ระโยชน์โดยน ามาแปรรูปเป็นสบู่ลา้งมือให้กบัทางโรงแรม เพื่อช่วย
ลดต้นทุนในการซ้ือสบู่ล้างมือให้กับทางโรงแรมนั้นเป็นท่ีพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดของ
พนกังานท่ีไดท้ดลองใช้สบู่ กล่ิน สีสันและรูปลกัษณ์ เป็นท่ีพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั 
เป็นโครงงานท่ีช่วยลดปริมาณขยะสดในครัว ผลิตภณัฑท่ี์ปลอดสารพิษ และยงัสามารถน ามาใชง้าน
ไดจ้ริงในการลดตน้ทุนในการใชเ้ป็นสบู่ลา้งมือใหก้บัโรงแรมมีความพีงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บ 
  5.1.2.1 สบู่มีการแขง็ตวัเร็ว ท าใหเ้วลาเทลงแม่พิมพส์บู่บางกอ้นมีทรงท่ีไม่สวย 

   5.1.2.2 กลีเซอรีนท่ีละลายแล้วเป็นฟองไดง่้าย ตอ้งระมดัระวงัในการคนหรือเท
เพราะหากกลีเซอรีนเป็นมีฟองมาก สบู่ท่ีไดจ้ะไม่สวย  
   5.1.2.3 หวัหนา้แผนกและพี่เล้ียงส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาวา่ง เพราะดว้ยงานในแผนก
นั้นมีเยอะและจ านวนพนกังานท่ีไม่เพียงพอเลยท าใหย้ากต่อการท่ีจะหาเวลาสัมภาษณ์ 
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5.1.3 ข้อเสนอแนะของการท าโครงงาน 

5.1.3.1 ควรน ากากจากผลไมอ่ื้นๆมาเป็นส่วนผสมในการท าสบู่ดว้ยหลายๆชนิด 
5.1.3.2 เน้ือผวิสบู่ยงัไม่ค่อยเนียนละเอียดเพราะเป็นกลีเซอรีนเป็นฟอง 
5.1.3.3 ควรหาบรรจุภณัฑห์รือกล่องใส่สบู่ใหส้วยงาม  

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ โรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 
2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ในแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
หอ้งอาหารแมริออท คาเฟ่  

ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีได้ฝึกทกัษะความอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
ท างาน ได้รู้จกัการปรับตวัให้เขา้กบัพนักงานรุ่นพี่ การปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงแรมอย่าง
ถูกตอ้งและยงัท าให้มีระเบียบวินยัมากข้ึน ท าให้เรามีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานท่ีได้รับ
มอบหมายมากยิ่งข้ึน  มีการแกไ้ขพฒันาตนเองในดา้นท่ีดีข้ึน ในการปฏิบติังานสหกิจในคร้ังน้ี ท า
ให้ไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติังานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ในการท างานจริง  เม่ือ
ได้ส าเร็จการศึกษาจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานสหกิจในคร้ังน้ี ไป
ปรับปรุงและพฒันาในการปฏิบติังานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิ 
   5.2.2.1 การเกิดอุบติัเหตุ เช่น การโดนมีดบาดมือจากการหั่นผลไม ้โดนน ้ าร้อน
ลวกจากการท าเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

5.2.2.2 มีการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจนกบัแขกหรือพนกังานท าใหง้านเกิดความล่าชา้ 
5.2.2.3 การเปล่ียนแปลงตารางเวลาในการเขา้งานกะทนัหนั 
5.2.2.4 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ภายในหอ้งอาหารไม่เพียงพอ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
   5.2.3.1 ควรจดัตารางในการท างานท่ีเหมาะสมกบัการท างานในตอนเชา้และตอน
เยน็ 
   5.2.3.2 มีการส่ือสารใหช้ดัเจนเพื่อป้องกนัการผดิพลาด 
   5.2.3.3 อยากจะใหทุ้กๆคนในแผนกช่วยกนัจดัวางอุปกรณ์ประกอบอาหารให้เป็น
ระบบ ระเบียบและเป็นสัดส่วนใหม้ากข้ึนมากข้ึนเพื่อความสะดวกในการใชง้าน 
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เช็ดเคร่ืองมือและอุปกรณ์บุฟเฟต์ 

 

 

 

 

ท าเคร่ืองด่ืมกาแฟและชา  
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คั้นน ้ าผกัและผลไม ้
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ดูแลสเตชัน่เติมน ้าผลไมแ้ละคอยป่ันน ้าใหบ้ริการแขก 

 

 

 

ตอ้นรับแขกและคอยรับโทรศพัท ์รับจองโตะ๊ 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Hostess 
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งานเทศกาศตรุษจีน  
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งานเทศกาลอาหารไทย 4 ภาค และ งานเทศกาลสงกรานต ์ท่ีหอ้งอาหารแมริออท คาเฟ่ 
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เป็นตวัแทนของหอ้งอาหารแมริออท คาเฟ่ ถ่ายรูปลง Facebook ของทางโรงแรม 

 

 

บรรยากาศภายในของหอ้งอาหารแมริออท คาเฟ่ 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

โปสเตอร์ 
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ภาคผนวก ค 

บทความวชิาการ 
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ภาคผนวก จ 

 ผลการสัมภาษณ์โครงงานเร่ือง สบู่บีทรูท (Beetroot Soap) 
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ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

รหสันกัศึกษา  : 5802000003 
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ท่ีอยู ่ : 263/2 หมู่ 6 ถนนสุขสวสัด์ิ  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพฯ 10140 
ผลงาน   : สบู่บีทรูท  (Beetroot soap) 
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