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บทคัดย่อ 
 โรงแรม เมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาวตั้งอยูใ่จกลางเมือง 
มีส่ิงอ านวยสะดวกครบครัน ผูจ้ดัท าไดป้ฎิบติัสหกิจศึกษาในแผนกแม่บา้นและเล็งเห็นวา่ มีเปลือก
ผลไมท่ี้เหลือใช้จากการน าไปวางตอ้นรับลูกคา้บนห้องพกั  ซ่ึงประกอบไปดว้ยผลไมต้ามฤดูกาล  
ไดแ้ก่ กลว้ย แกว้มงักรและมะพร้าว เม่ือลูกคา้ทานเสร็จก็จะทิ้งเปลือกลงถงัขยะ ซ่ึงผูจ้ดัท าเล็งเห็น
ถึงประโยชน์ของเปลือกผลไมเ้หล่าน้ี จึงน าเปลือกผลไมม้าท าเป็นครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้
โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1.เพื่อศึกษาการท าครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้ 2.เพื่อลดตน้ทุนให้แก่
แผนกแม่บา้นของโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ 3.เพื่อลดปัญหาการแพ ้การระคายเคือง 
ผวิสัมผสักบัน ้ายาท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี 
 จากนั้นผูจ้ดัท าไดส้ ารวจแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อตวัผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่
แผนกแม่บา้นจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 % รองลงมาคือ แผนกรักษาความปลอดภยั  6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20%  ต่อมาคือแผนกตอ้นรับลูกคา้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67% และแผนกช่างไฟฟ้า
และอาคาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33% และผลส ารวจพบว่า หัวขอ้ท่ีได้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
ลกัษณะบรรจุภณัฑ์มีขนาดท่ีพอดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60  ในส่วนความพึงพอใจต่อตวัผลิตภณัฑ ์
โดยหัวขอ้ท่ีได้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดได้แก่  เม่ือใช้ผลิตภณัฑ์ขดัรองเทา้มีความเงางามข้ึน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.83  และค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.53 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 
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Abstract 
 Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok is a 5 star hotel full of facilities. I was trained 
in the housekeeping department and I saw a lot of fruits peels leftover from the welcome dish for 
customers in the rooms. They were seasonal fruits such as banana, dragon fruit, and coconut. As 
the customer has already eaten it, they put the peels in the bin. the benefits of these peels are seen, 
So they have been brought to be recycled as the shoe polishing cream. The objectives in this 
study were to 1) study the shoe polishing cream from the fruit peel; 2) reduce the cost for the 
housekeeping department of Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok; 3) reduce the allergy of 
some chemicals when touch the skin. 
 A survey was used for questioning for the product satisfaction. The informants were 15 
housekeepers,half of all, followed by 6 security guards as 20%, 5 receptionists as 16.67%, and 4 
electricians as 13.33%. The results, the topic that got the highest average score was the proper 
quantity container as 4.60. As the satisfaction in the product, the highest average score topic was 
more shine when using the product as 4.83 and total average score was 4.53. The standard 
deviation was 0.48. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรงแรม เมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ นั้น เป็นโรงแรมในเครือข่ายท่ีคนส่วนใหญ่
ท างานเก่ียวกบันั้นโรงแรมจะรู้จกักนัดี คือ เครือข่ายของ แอคคอร์ โดยโรงแรม เมอเวนพิค สุขุมวิท 
15 กรุงเทพฯ นั้น เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวตั้งอยูท่ี่ สุขุมวิท ซอย 15 โดยให้บริการท่ีพกัและบริการ
ของการจดักิจกรรม  และการจดัการประชุมหรือ การจดัรายการทีวี โดยภายในท่ีพกันั้นจะมีส่ิง
อ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั อีกเช่น ไดร์เป่าผมท่ีรีดเส้ือผา้ ไมแ้ขวนผา้ไว ้แปรงขดั
สูทและท่ีขดัรองเทา้ไวอี้กพร้อมน ้ ายาขดัรองเทา้และมีบริการส่งผา้ซกัรีดส าหรับลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั 
ซ่ึงการจดัหาของอ านวยความสะดวกให้ลูกคา้นั้นเป็นหน้าท่ีของแม่บา้นท่ีตอ้งจดัเตรียมไวใ้ห้กบั
ลูกคา้และในบางคร้ังลูกคา้ก็ไดห้ยิบท่ีขดัรองเทา้ติดตวัออกไปดว้ยจึงท าให้มีตน้ทุนในการจดัหาอยู่
เสมอ 
 จากปัญหาขา้งตน้นั้นท าใหผู้จ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานน้ีข้ึนมาเพื่อลดตน้ทุนในการจดัหาของ
แม่บา้นและลดค่าใชจ่้ายของโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ โดยการน าเปลือกผลไมท่ี้
เหลือจาก  ผลไมต้อ้นรับลูกคา้ ปกตินั้นทางโรงแรมจะมีการเตรียม ผลไมต้อ้นรับลูกคา้เสมอซ่ึง
ประกอบไปดว้ยผลไมต้ามฤดูกาลหลกั เช่น กลว้ย,แกว้มงักรและมะพร้าว เม่ือลูกคา้ทานเสร็จก็น า
ทิ้งเปลือกลงถงัขยะ เปลือกผลไมท่ี้เหลือจากผลไมต้อ้นรับลูกคา้นั้นจะน ามาท าเป็นครีมขดัรองเทา้
จากเปลือกผลไมแ้ละน าไปวางแทนท่ีขดัรองเทา้ท่ีซ้ือมาจากขา้งนอก ท าให้มีการลดตน้ทุนในการ
จดัหาให้กบัแผนกแม่บา้นและลดค่าใช้จ่ายให้กบัโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ ดงันั้น
ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดโครงงาน ครีมขดัรองเทา้น้ีข้ึนมา 
 
1.2 วัตถุประสงค์โครงงาน 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการท าครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้
 1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนใหแ้ก่แผนกแม่บา้นของโรงแรมเมอเวนพิค สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ 
 1.2.3 เพื่อลดปัญหาการแพ ้การระคายเคือง ผวิสัมผสักบัน ้ ายาท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี 
 
 
 
 
 



2 
 

 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การน าเปลือกผลไม ้ไดแ้ก่ เปลือกกลว้ย เปลือกแกว้มงักร และเปลือกมะพร้าว มา
ท าเป็นผลิตภณัฑค์รีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้  
 1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
  โรงแรม เมอเวนพิค สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ10 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 
  23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง 10 ธนัวาคม 2564 
 1.3.4 ขอบเขตดา้นประชากร 
  บุคคลากรภายในโรงแรมเมอเวนพิค สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ จ านวน 30 คน ไดแ้ก่  
1.แผนกแม่บา้น 15 คน  2. แผนกรักษาความปลอดภยั 6 คน 3. แผนกตอ้นรับลูกคา้ 5 คน และ 
4. แผนกช่างไฟฟ้าและอาคาร 4 คน  
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 เพื่อไดผ้ลิตภณัฑค์รีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไมท่ี้มีประสิทธิภาพ 
 1.4.2 ลดตน้ทุนในการจดัหาครีมขดัรองเทา้ของแผนกแม่บา้นและลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่
โรงแรมเมอเวนพิค สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ 
 1.4.3 ผูใ้ชเ้กิดความพึงพอใจกบัการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่มีสารเคมีช่วยลดอตัราการแพ ้การ
ระคายเคือง และมีกล่ินหอม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
รายละเอียดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 
2.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
ชื่อสถานท่ีประกอบการ : โรงแรมเมอเวนพิค สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 47 ซอยสุขมุวทิ 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์: : +66 (0) 2-119310 
โทรสาร   : +66 (0) 2-1193119 
E-mail   : hotel.sukhumvit15@movenpick.com  
Website: https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 
 
 
 
   
   
  
   
 

รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์โรงแรมเมอเวนพิค สุขมุวทิ 15กรุงเทพฯ 
     ท่ีมา : https://www.movenpick.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปท่ี 2.2 บริเวณหนา้โรงแรมเมอเวนพิค สุขมุวทิ 15กรุงเทพฯ 
         ท่ีมา : https://www.onedayzz.com 
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2.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 
 โรงแรม เมอเวนพิค สุขมุวทิ 15กรุงเทพฯ นั้นไดเ้ปิดให้บริการเป็นสถานท่ีประกอบการเชิง
การคา้เพื่อบริการผูท่ี้เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวหรือเขา้มาเพื่อธุรกิจโดยบริการในดา้นอาหารเคร่ืองด่ืม 
ท่ีพกั และบริการดา้นอ่ืนๆ โดยทางโรงแรมนั้นตั้งบนถนนอยูท่ี่ซอยสุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ ท่ีตั้งของ
โรงแรมนั้นอยูย่งัเช่ือมต่อกบัทางสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส และรถไฟฟ้าใตดิ้น  ท าให้ง่ายต่อลูกคา้ท่ีจะ
เดินทางเทา้เขา้มาพกัท่ีโรงแรมหรือลูกคา้ท่ีตอ้งการเดินทางไปสถานท่ีต่างๆในกรุงเทพและละแวก
ใกลเ้คียงนั้นยงัมีห้างสรรพสินคา้อีก แต่ทางโรงแรมก็มีรถตุ๊กๆของทางโรงแรมให้บริการส าหรับ
ลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการเดิน  

2.2.1 ลกัษณะของหอ้งพกัภายในโรงแรม 
หอ้งพกัทั้งหมด 365 หอ้งตกแต่งห้องดว้ยสไตลต์ะวนัตกแต่ผสมผสานไปดว้ย
ความเป็นไทย แบ่งตามลกัษณะไดด้งัน้ี  

1.หอ้งสุพีเรียร์ มีพื้น 30 ตร.ม. พร้อมดว้ยเคร่ืองปรับอากาศอตัโนมติั โตะ๊
ท างาน และทีว ี HD ขนาด 46 น้ิวพร้อมช่องต่างประเทศมากมายโดยมีใหเ้ลือกทั้ง
แบบเตียงคิงไซส์หรือเตียงคู่ในส่วนของห้องน ้ามีฝักบวัเรนชาวเวอร์และส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพรียบพร้อมนอกจากน้ียงัมีมินิบาร์ ชาและกาแฟฟรีรวมทั้ง โทรศพัท์
สายตรง ปลัก๊ไฟอเนกประสงค ์ตูเ้ซฟ และไวไฟ (Wi-Fi) 

 
 

    
  
  
 
 
 
 
     รูปท่ี 2.3 หอ้งสุพีเรียร์ 
   ท่ีมา : https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 
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2.ห้องดีลกัซ์ มาพร้อมกบัห้องน ้ าขนาดกวา้งขวาง มีทั้งอ่างอาบน ้ าฝักบวัเรนชาว

เวอร์ห้องดีลกัซ์จะอยู่ชั้นบนของโรงแรมมีให้เลือกทั้งแบบคิงไซส์หรือเตียงคู่พร้อมด้วย
เคร่ืองปรับอากาศอตัโนมติั ทีว ีHD ขนาด 46 น้ิวพร้อมช่องต่างประเทศมากมาย พร้อมโต๊ะ
ท างานโทรศพัท ์ปลัก๊ไฟอเนกประสงค ์ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และไวไฟ (WI-FI) โดยห้องดีลกัซ์ 
สามารถรองรับผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2ท่าน และเตียงเสริมส าหรับท่านท่ี 3โดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

    
  
    
  
    
  
    
                            รูปท่ี 2.4 หอ้งดีลกัซ์  
   ท่ีมา : https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 

 
3. หอ้งแฟมิล่ี เหมาะส าหรับครอบครัวขนาดเล็ก หอ้งพกัมีขนาด 34  ตร.ม.โดยมี

เตียงคิงไซส์ 1 เตียงและเตียงเด่ียว 1 เตียง รวมทั้งเคร่ืองปรับอากาศอตัโนมติั และห้องน ้ า
กวา้งขวางรวมทั้งฝักบวัเรนชาวเวอร์และทีวี HD ขนาด 46 น้ิวพร้อมช่องต่างประเทศ
มากมาย โต๊ะท างาน โทรศพัท์ ปลั๊กไฟอเนกประสงค์ ตู้เซฟ ไวไฟ (WI-FI) มินิบาร์ 
อุปกรณ์ชงชาและกาแฟฟรีโดยห้องแฟมิล่ีสามารถรองรับผูใ้หญ่สูงสุด 3 ท่านหรือผูใ้หญ่ 2 
ท่าน และเด็ก 1 ท่าน  

     
     
  
 
    
   

       
รูปท่ี 2.5 หอ้งแฟมิล่ี 

   ท่ีมา :  https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 
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4.ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ ดีลกัซ์ มีขนาด 34 ตร.ม.  ห้องพกัตั้งอยู่ชั้นบนของโรงแรม 
ภายในห้องพกัมีอ่างอาบน ้ าแยกเป็นสัดส่วน ฝักบวัเรนชาวเวอร์ เตียงขนาดคิงไซส์หรือ
เตียงคู่พร้อมท่ีนอนSealy ขนาด 12 น้ิว พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั เช่น เคร่ือง
ชงกาแฟแคปซูล ท างาน ทีวี HD ขนาด 46 น้ิวพร้อมช่องต่างประเทศ ชาและกาแฟฟรีและ
ไวไฟ(WI-FI)หอ้งเอก็เซ็กคูทีฟสามารถรองรับผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2 ท่านและเตียงเสริมส าหรับ
ท่านท่ี 3 โดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม    

   
     
 
 
 
    
   
         รูปท่ี 2.6 หอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟ ดีลกัซ์ 
         ท่ีมา :  https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 

 
5.หอ้งจูเนียร์ สวที ขนาด 43 ตร.ม. ตั้งอยูส่่วนอาคารใหม่โดยจุดเด่นของห้อง

จูเนียร์ สวที คือ ฟรี มินิบาร์โดยมีพื้นท่ีใชส้อยขนาดใหญ่ส าหรับ 3 ท่าน ภายในหอ้งพกั 
จะแบ่งเป็นโซนหอ้งนัง่เล่น หอ้งนอน และห้องเตรียมอาหารแยกเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งเคร่ืองชง
กาแฟเอสเปรสโซ อ่างอาบน ้ าและฝักบวัเรนชาวเวอร์แยก 
 
 
 
 
 
 
 
         รูปท่ี 2.7  หอ้งจูเนียร์ สวที 
      ท่ีมา :  https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 
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6.หอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟ สวที โดยหอ้งสวทีมีพื้นท่ีขนาด 63 ตร.ม. เตียงคิงไซส์ 

จุดเด่นคือ ฟรี มินิบาร์ ห้องนัง่เล่นขนาดใหญ่ ตูเ้ส้ือผา้แบบวอลก์อิน ห้องน ้าและอ่างอาบน ้า
และฝักบวัเรนชาวเวอร์ไดสิ้ทธิพิเศษใชห้อ้งเอก็เซ็กคิวทีฟ เลาจน์ ซ่ึงสามารถรับประทาน
อาหารเชา้ฟรี ส่ิงอ านวยความสะดวกไดแ้ก่เคร่ืองชงกาแฟแคปซูล เคร่ืองปรับอากาศ
อตัโนมติั โตะ๊ท างาน ทีว ีHD ขนาด 46 น้ิวพร้อมช่องต่างประเทศ โทรศพัทส์ายตรง 2 สาย 
ปลัก๊ไฟอเนกประสงค ์ตูเ้ซฟ มินิบาร์และไวไฟ (WI-FI) 

   
   
    
  
 
 
    
            รูปท่ี 2.8 หอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟ สวที 
   ท่ีมา :  https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 
 
 2.2.2 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม 

1.สระวา่ยน ้าบนชั้นรูฟทอ็ป สระวา่ยน ้ากวา้ง 20 เมตร ลึก 1.5 เมตร และจากุซซ่ีใน
สระวา่ยน ้า 

   
  
 
 
 
 
     รูปท่ี 2.9 สระวา่ยน ้าบนชั้นรูฟทอ็ป 
              ท่ีมา :  https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 
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  2.ฟิตเนสอยูบ่นชั้น 7 ภายในนั้นมีอุปกรณ์ออกก าลงักายต่างๆเช่น สมิธ แมชชีน, 
ฟรีเวท (ไม่เกิน 50 ปอนด)์, เคร่ืองเดินวงรี, ลู่วิง่และจกัรยานออกก าลงักาย 
 
    
 
 
 
 
 
        รูปท่ี 2.10 ฟิตเนส 
               ท่ีมา : https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 

3. เอก็เซ็กคิวทีฟ เลาจน์ สิทธิประโยชน์ห้องเอก็เซ็กคูทีฟ จูเนียร์ สวที หรือห้องเอก็
เซ็กคูทีฟ สวที มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ หนงัสือพิมพร์ายวนัฟรี,เช็คอินและเช็คเอาทแ์บบวไีอ
พีท่ีหอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟ เลาจน์ เช็คอินก่อนเวลาและเช็คเอาทล่์วงเวลาฟรี(ข้ึนอยูก่บัความ
พร้อมใหบ้ริการ) เคร่ืองด่ืมตอ้นรับเม่ือมาถึงบุฟเฟตอ์าหารเชา้แบบคอนติเนนตลัฟรีเวลา 
06:00 น. ถึง 10:30 น. หรือเบรกฟาสตอิ์น เบด ตลอด24 ชัว่โมง  เคร่ืองด่ืมฟรีทุก
หอ้งอาหารในช่วง แฮปป้ี ฮาว เวลา 17.30 น. – 20.00 น. พร้อมเคร่ืองด่ืมไม่จ  ากดัท่ีเรนฟอ
เรสต ์ รูฟท็อป บาร์ หอ้งอาหารลีลาวดี รวมทั้งของวา่งและเคร่ืองด่ืม น ้าผลไม ้น ้าอดัลมชา
หรือกาแฟฟรีตลอดวนัและไวไฟ (WI-FI ทั้งหอ้งพกัและหอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟ เลาจน์ซกัรีด
ฟรี 2 ช้ินต่อวนั (ไม่รวมบริการซกัแหง้และบริการด่วน) สิทธ์ิเขา้ใชฟิ้ตเนสตลอดเวลาใน
ขณะท่ีเขา้พกั 

   
   
   
  
 
 
    รูปท่ี 2.11 หอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟ เลาจน์ 
             ท่ีมา : https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 
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2.2.3 หอ้งอาหารและบาร์ 

1. หอ้งอาหารลีลาวดี 
หอ้งอาหารใหบ้ริการเมนูพิเศษ อาหารสุขภาพรวมทั้งอาหารเลบานอน อาหาร

เมดิเตอร์เรเนียน อาหารไทยท่ีน่าหลงใหล และสูตรอาหารดั้ งเดิมของประเทศ
สวสิเซอร์แลนด ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนดเ์มอเวนพิค ดว้ยบรรยากาศผอ่นคลาย 
สบายตา เหมาะส าหรับการพกัผ่อนท่ามกลางน ้ าตกและตน้ไมน้านาชนิดพร้อม
หนา้ต่างบานใหญ่เพื่อชมความเขียวขจีของตน้ไมโ้ดยรอบ อนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
หอ้งอาหารลีลาวดี 

   
   
 
 
 
 
 
         รูปท่ี 2.12 หอ้งอาหารลีลาวดี 
          ท่ีมา :  https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com  
 

2. เรนฟอเรสต ์รูฟทอ็ป บาร์ 
เรนฟอเรสต ์รูฟทอ็ป บาร์ เป็น รูฟท็อป เป็นร้านอาหารชั้นดาดฟ้าของโรงแรม

มีพื้นท่ีกวา้งขวาง มีคอ็กเทลชั้นเลิศ รวมทั้งเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนๆ 
 

   
    
 
 
 
 
    รูปท่ี 2.13 เรนฟอเรสต ์รูฟท็อป บาร์ 
      ท่ีมา :  https://www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 
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2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร   

 

 

  

 

 

 

      

           รูปท่ี 2.14 รูปแบบการจดัการองคก์ร 
ท่ีมา : ทรัพยากรบุคคลโรงแรม เมอเวนพิค สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

General Manager 
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manager 

Sr Pr & Event 
manager 

Revenue manager Security manager IT manager 
Executive 

Housekeeping 
Guest relation 

manager 
Executive Chef 

Sr Creative & Social 
media manager 

Chief Engineering 
manager 
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2.4 ต าแหน่งและลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย  
 ช่ือผูท่ี้ไดป้ฎิบติังาน นายธนพล อินทนาม 
 
  
 
 
 
 

 
  รูปท่ี 2.15  นายธนพล อินทนาม 

               ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, (2564)  
ปฎิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมเมอเวนพิค สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ แผนกแม่บา้น (Housekeeping) 
ตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม – 10 ธนัวาคม 2564  หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฎิบติังานมี ดงัน้ี 

 ส่งของใหลู้กคา้ภายในโรงแรมโดยหอ้งพกันั้นมีทั้งหมด 365 หอ้ง 
 ท าความสะอาดบริเวณห้องพกั และพื้นสาธารณะของโรงแรม ไดแ้ก่ห้องน ้าพนกังาน พื้นท่ี

รับรองลูกคา้ท่ีเขา้มาเช็คอิน หอ้งอาหารลีลาวดี และชั้นดาดฟ้า 
 ท าความสะอาดหอ้งพกัเพื่อเตรียมห้องพกัส าหรับวนัถดัไปและจดัเตรียมของใชท่ี้จ าเป็น

ตามท่ีลูกคา้ร้องขอมาในแต่ละวนั โดยในแต่ละวนันั้นจะท ามากกวา่ 20 หอ้งต่อวนัเพื่อให ้

ทนัต่อลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั 
2.5 ชื่อและต าแหน่งงานของพนักงานพี่เลี้ยง 
 นายกฤษดา ธ ากร ต าแหน่ง ผูช่้วยแม่บา้น (Houseman) 

 
 
 
 
 
 
 

              รูปท่ี 2.16  นายกฤษดา ธ ากร 
            ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, (2564) 
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2.6 ระยะเวลาท่ีปฎิบัติงาน 
ระยะเวลาท่ีปฎิบติังาน ณ โรงแรมเมอเวนพิค สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ  เร่ิมมาปฎิบติังานตั้งแต่

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 ถึง 10 ธนัวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์  ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. 

ซ่ึงจะปฎิบติังาน 5 วนั ต่อสัปดาห์ วนัหยดุจะเป็นทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์

2.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 2.7.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

ตั้งหวัขอ้โครงงาน      

รวบรวมขอ้มุลของโครงงาน      

เร่ิมเขียนโครงงาน      

ตรวจสอบโครงงาน      

โครงการเสร็จเรียบร้อย      

 
2.8 สรุปผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 
 การปฎิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ไดถู้กมอบหมายให้ท าหน้าท่ีในแผนกแม่บา้น โดย
แบ่งเป็นพื้นท่ีโดยรอบของโรงแรม  ท าความสะอาดบริเวณส่วนต่างๆทั้งหน้าล็อบบ้ี ห้องอาหาร 
และชั้นดาดฟ้า รวมถึงท าในส่วนของการท าความสะอาดห้องพกัให้แก่ลูกคา้ และรับผิดชอบท างาน
ท่ีอยู่ในขอบเขตแม่บา้นทัว่ไป ท าให้เรียนรู้หนา้ท่ีของแผนกแม่บา้นไดม้ากข้ึนและมีประสบการณ์
จริงกบัการท างานในสถานการณ์จริงและยงัไดป้ฎิบติังานท่ีเป็นระบบและมีความรอบคอบมากข้ึน 
 
2.9 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท างาน 

 การท างานนั้นถูกจ ากดัดว้ยเหตุการณ์โรคท่ีระบาดท่ีก าลงัเกิดข้ึนส่งผลกระทบในงาน
โรงแรมท าให้โรงแรมตอ้งปรับตวัและเปิดเป็น โรงแรมส าหรับกกัตวั ท าใหผู้จ้ดัท าไม่
สามารถเขา้ไปปฎิบติังานบริเวณท่ีมีความเส่ียงได ้

 เน่ืองจากพนกังานมีจ านวนท่ีนอ้ยท าใหง้านท่ีตอ้งปฎิบติัมีมากข้ึนซ่ึงเกิดการท างานท่ีล่าชา้



 
  

 

 



 

 

บทที่ 3 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาท าโครงงานเร่ือง ครีมขดัร้องเทา้จากเปลือกผลไม ้ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและ
รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎีและโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาคร้ังน้ี 
 3.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้กลว้ย 
 3.2 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแกว้มงักร 
 3.3 ขอ้มูลเบ้ืองตน้มะพร้าว 
 3.4 น ้ามนัหอมระเหย 
 3.5 วาสลีน 
 3.6 น ้ามนัมะกอก 
 3.7 วธีิการเผาถ่านเปลือกมะพร้าว 
 3.8 การลดตน้ทุน 
 3.9 ประเภทผลิตภณัฑข์ดัรองเทา้ 
 3.10งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 ข้อมูลเบื้องต้นกล้วย 
 
 
  
   
 
 
 
 
        รูปท่ี 3.1 ภาพตวัอยา่งเปลือกกลว้ย 
        ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า , (2564) 
กลว้ย (Banana)  
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Musa sapientum Linn  
 กลว้ย เป็นพืชผลไมส้มุนไพร เป็นไมด้อกลม้ลุก มีล าตน้เด่ียวตั้งตรง ล าตน้มีลกัษณะกลมๆ 
มีสีน ้ าตาลปนเขียว ใบเป็นใบเล้ียงเด่ียว ใบมีลกัษณะแบนยาวใหญ่ มีสีเขียวแก่ ดอกจะออกเป็นช่อ 
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จะมีปลีออกท่ีปลายยอด มีผลเรียงอยูใ่นหวีคลา้ยพดัผลอ่อนเปลือกมีสีเขียว ผลสุกเปลือกมีสีเหลือง 
มีรสชาติหวานหอม 
 เปลือกกล้วยมีสารพฤกษเคมีหลายชนิดเช่นเดียวกับในส่วนเน้ือ เช่น เส้นใยธรรมชาติ 
วิตามิน เกลือแร่ รวมทั้งสารประกอบฟี นอลิก (Emaga et al., 2007; Sulaiman et al., 2011) เปลือก
ผลกลว้ยมีสารฟีนอลิกเป็นองคป์ระกอบโดยเฉพาะสารแทนนิน แทนนินเป็ นสารประกอบเชิงซ้อน
พวกฟี นอลิค แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ไฮโดรไลซ์เซเบิลแทนนิน (hydrolysable tannins) 
และคอนเดนซ์แทนนิน (condensed tannins) แทนนินทั้งสองประเภทกระจายอยู ่ตามส่วนต่าง ๆ 
ของผกัผลไมท้ั้งเปลือก เมล็ดและใบ สารแทนนิน แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่คือ ไฮโดรไลซ์เซบิล
แทนนิน (Hydolyzable tannis) ซ่ึงมีโมเลกุลขนาดเล็ก สลายตวัและละลายไดใ้นกรดหรือน ้ ายอ่ย กบั
คอนเดนซ์แทนนิน (condensed tannis) ซ่ึงมีโมเลกุลขนาดใหญ่ จดัอยูใ่นประเภทโพลีเมอริกโพลีฟี
นอล (Polymeric Polyphenols) มีน ้าหนกัโมเลกุลตั้งแต่ 1,000 ข้ึนไปไม่สามารถไฮโดรไลซ์ดว้ยกรด
หรือด่างไดแ้ละละลายไดดี้ในน ้ าร้อน สารละลายของแอลกฮอล์และสารละลายของอะซีโตน เม่ือ
ตม้กบักรดจะรวมตวักนัเป็นโพลิเมอร์ เกิดเป็นสารประกอบท่ีไม่ละลายมีรูปร่างไม่แน่นอนและมีสี
แดงเรียกวา่ tannin-red หรือ phlobaphene แทนนินทั้งสองประเภทนั้นจะกระจายตวัอยูต่ามส่วน
ต่างๆของผกัและผลไม้ทั้ งเปลือก เมล็ดและใบสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมฟอกหนงั การท าหมึกพิมพ ์การยอ้มสีผา้และดา้ย การท ากาว 
เคร่ืองส าอางคล์ะยารักษาโรค  

ประโยชน์ของเปลือกกลว้ยในครีมขดัรองเทา้หรือการท าความสะอาดเคร่ืองหนงัเปลือก
กลว้ยนั้นสามารถท ามาท าความสะอาดเคร่ืองหนงัไดเ้พราะในเปลือกกลว้ยนั้นมีสารสกดัตวัหน่ึงท่ี
ท าหน้าท่ีคล้ายเป็นเป็นสารขดัเงาและสารใช้เคลือบรองเท้าหรือเคร่ืองหนังต่างๆได้( Solomon 
P,2564) 
3.2 ข้อมูลเบื้องต้นของแก้วมังกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  รูปท่ี 3.2 ภาพตวัอยา่งเปลือกแกว้มงักร 
         ท่ีมา : https://www.tnews.co.th 



15 
 

 

 
ลกัษณะทัว่ไปของแกว้มงักร 
แกว้มงักร : Pitahaya   
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Hylocereus undatus (Haw) Britt.Rose อยูใ่นวงค ์: Cactaceae 
 แกว้มงักร เป็นผลไมช้นิดหน่ึง เป็นพืชลม้ลุกในตระกูลกระบองเพชร เป็นไมเ้ล้ือยท่ีมีอายุ
ยนื ผลมีลกัษณะทรงกลมหรือทรงรี ผวิเปลือกหนา มีสีแดงหรือสีเหลือง มีกลีบเล้ียงอยูบ่นผล มีเน้ือ
สีขาวหรือสีแดงตามสายพนัธ์ุ เน้ือนุ่มชุ่มน ้า ขา้งในเน้ือมีเมล็ดสีด าเล็กๆมากมาย มีรสชาติหวานเยน็ 
มีกล่ินหอม แกว้มงักรนิยมปลูกมีสามสายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเน้ือขาวเปลือกแดง พนัธ์ุเน้ือขาวเปลือก
เหลือง พนัธ์ุเน้ือแดงเปลือกแดง  (Jom,2564) 
 โดยในเปลือกแกว้มงักรนั้นมีสารเทนนิน สารแทนนินนั้นมีคุณสมบติัในการช่วยต่อตา้น
เช้ือราและเช้ือแบคทีเรียต่างๆ ได ้ท าให้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั จึงไดมี้การใชส้ารแทนนินใน
การยอ้มสีหนงัให้มีสีน ้ าตาลเขม้ยิ่งข้ึน และช่วยฆ่าเช้ือราหรือเช้ือแบคทีเรียต่างๆ ท่ีอาจจะอยู่ใน
เคร่ืองหนงั ท าใหห้นงันั้นมีความทนทานและมีสีสันท่ีสวยงามมากยิ่งข้ึน(ประโยชน์ของ "แทนนิน" 
สารรสขมท่ีพบไดใ้นพืช,2563) 
3.3 ข้อมูลเบื้องต้นมะพร้าว 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  รูปท่ี 3.3 ภาพตวัอยา่งเปลือกมะพร้าว 
       ท่ีมา: ผูจ้ดัท า, (2564) 
ลกัษณะทัว่ไปของตน้มะพร้าว 
มะพร้าว(Coconut)  
ช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Cocos nucifera L. อยูใ่นวงค ์: Palmae  
 เป็นพืชยนืตน้ชนิดหน่ึง อยูใ่นตระกูลปาลม์ มะพร้าว เป็นพืชซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้น
หลายทาง เช่น น ้ าและเน้ือมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เน้ือในผลแก่น าไปขูดและคั้นท ากะทิ  
มะพร้าว  มีระบบรากเป็นรากฝอยมีขนาดเท่าๆ กนัแผก่ระจายออกรอบตน้(ภณฐั  ปัญญาปิน, 2564) 
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 โดยเปลือกมะพร้าวนั้นเม่ือน ้ ามาเผาจนเป็นถ่านจะไดสี้ด าท่ีจากธรรมชาติสามารถน าเป็น
ส่วนผสมในการท าครีมขดัรองเทา้ ผงถ่านนั้นยงัมาใช้เป็นส่วนผสมในการท าขนมเปียกปูนสีด า 
หรือน ามาเป็นส่วนผสมในเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพอีกนั้นเอง 
3.4 น้้ามันหอมระเหย 
   
   
  
  
 
 
 
    รูปท่ี 3.4 น ้ามนัหอมระเหย 
        ท่ีมา  : https://www.veganicalab.com 
 น ้ ามนัหอมระเหยเป็นน ้ ามนัท่ีสกดัมาจากพืชตามธรรมชาติจากพืชหอม ท่ีมีกล่ินหอม ซ่ึง
สารเหล่าน้ีจะถูกเก็บไวอ้ยูใ่นเฉพาะส่วนอยา่ง ต่อมบนผิวใบ บนเปลือก กลีบดอก เกสร ล าตน้ ยาง
จากเปลือกล าตน้ เป็นตน้ ซ่ึงภายในต่อมน ้ ามนัเหล่านั้นจะมีองค์ประกอบทางเคมีท่ีสลบัซับซ้อน
หลายร้อยชนิด น ้ ามนัท่ีสกดัออกมาไดจ้ะเป็นของเหลว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึมเขา้สู่ผิวไดเ้ร็ว มี
กล่ินหอมธรรมชาติ และมีคุณสมบติัในเชิงบ าบดัโรคได ้ซ่ึงในน ้ ามนัแต่ละตวันั้นก็จะมีผลในการ
บ าบดัแตกต่างกนัออกไป อย่างช่วยเร่ืองการตา้นอาการติดเช้ือ ฆ่าและยบัย ั้งแบคทีเรีย ช่วยฟ้ืนฟู
สภาพผวิ ตา้นอกัเสบ กระตุน้ หรือช่วยท าใหผ้อ่นคลายความตึงเครียดสะสม ท าให้สดช่ืนและท าให้
สงบ  
 น ้ ามนัหอมระเหยกุหลาบ (Rose Essential oil) ดอกกุหลาบถูกผลิตจากต่อมกล่ิน (scent 
gland) ซ่ึงอยูบ่ริเวณผิวดา้นนอกของกลีบดอก กลีบเล้ียงและฝักอ่อน ต่อมกล่ินมีขนาดเล็กมองไม่
เห็นดว้ยตาเปล่า มองดูคลา้ยก ามะหยี่ มีหนา้ท่ีในการผลิตสารหอมเพื่อใชใ้นการล่อแมลง ลกัษณะ
ของน ้ ามนักุหลาบข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั ได้แก่ สภาพอากาศ ช่วงเวลาเก็บเก่ียว ลกัษณะของดอก
กุหลาบ ชนิดของหมอ้กลัน่และวธีิการกลัน่ วิธีการผลิตน ้ ามนัหอมระเหยกุหลาบท่ีนิยมท ากนัอยูใ่น
ปัจจุบนัมี 2 วธีิคือการกลัน่ (Distillation) และ การสกดัดว้ยตวัท าละลาย (Solvent extraction) วิธีการ
กลัน่ท่ีนิยมมี 2 วิธีคือวิธีการกลัน่โดยตรงและการกลัน่ดว้ยไอน ้ า น ้ ามนัหอมระเหยกุหลาบท่ีผลิต
เป็นการคา้ในปัจจุบนัน้ีมีกล่ินหอมหวานของดอกกุหลาบสดท่ีมีความหอมมาก และหอมทนนาน 
น ้ามนัหอมระเหยกุหลาบมีการซ้ือขายกนัในราคาสูงเน่ืองจากกรรมวธีิการผลิตท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคต่างๆ
ประกอบกนัจึงจะไดเ้ป็นน ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีคุณภาพดีน ้ ามนัหอมระเหย(https://กรุงเทพเคมี.com, 
2562 
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3.5 ปิโตรเลี่ยม เจลลี่ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปท่ี 3.6 ปิโตรเล่ียม เจลล่ี 
            ท่ีมา : www.thaihealth.or.th 

วาสลีน หรืออีกช่ือหน่ึงคือ ปิโตรเล่ียม เจลล่ี(Petroleum Jelly) เกิดข้ึนในปี 1859 โดยนกั
เคมีชาวองักฤษ โรเบิร์ต ออกสัตสั ชีสโบรห์ (Robert Augustus. Chesebrough) เขาไดเ้ดินทางไปยงั
เมืองไททสัวลิล ์เมืองหน่ึงในรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาในพื้นท่ีท่ีมีการขดุน ้ามนั โดย
โรเบิร์ตไดส้ังเกตุเห็นคนงานขดุบ่อน ้ามนัใชส้ารซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยข้ีผึ้งท่ีหลงเหลือ จากการขดุ
น ้ามนัมาใชใ้นการบรรเทาบาดแผลท่ีเกิดจากความร้อนหรือผวิท่ีไหม ้ จากเหตุการณ์น้ี โรเบิร์ต 
ออกสัตสั ชีสโบรห์ จึงเร่ิมศึกษาสสารของน ้ามนัผา่นกระบวนการต่างๆในการกลัน่ถึงสามขั้นตอน
จนกลายเป็นปิโตรเล่ียมเจลล่ีท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิ มีน ้าหนกัเบา และมีความโปร่งแสง ผลิตภณัฑว์า
สลีนเจลล่ีไดจ้ดสิทธิบตัรไวใ้นปีค.ศ 1865 และกลายเป็นวาสลีนท่ีรู้จกักนัจนถึงปัจจุบนัน้ี โดยวา
สลีนเจลล่ีผลิตจากปิโตรเลียมเจลล่ี 100 เปอร์เซนต ์ท่ีผา่นการกลัน่ใหส้ะอาดถึงสามขั้นตอน ส่วน
วาสลีนโลชัน่นั้นมีส่วนผสมของวาสลีน เจลล่ีรวมดว้ยส่วนประกอบของมอยเจอไรเซอร์ตวัอ่ืนๆ
(คุณสมบติัของวาสลีน , https://www.vase 
line.com , 2564 ) 
 ประโยชน์ของวาสลีนนั้นสามารถน ามาใช้ขดัรองเทา้หนงัไดโ้ดยเม่ือน ามาขดันั้นจะท าให้
รองเทา้นั้นมีความแวววาวสวยงามมากข้ึนและยงัเป็นการถนอมรองเทา้หนงั(วาสลีน (ปิโตรเลียม 
เจลล่ี) ท าอะไรไดม้ากกวา่ท่ีคุณคิด,http://www.pooyingnaka.com, 2564) 
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3.6 น้้ามันมะกอก  
 
     
  
  
 
 
    รูปท่ี 3.5 น ้ามนัมะกอก  
     ท่ีมา : https://www.gourmetandcuisine.com 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Olea europaea,อยูใ่นวงค ์: Oleaceae 
 น ้ามนัมะกอก คือ น ้ามนัธรรมชาติท่ีสกดัไดจ้ากมะกอกโอลีฟ มีลกัษณะใสออกสีเขียว สีใส
ออกเหลือง และใส ข้ึนอยูก่บักระบวนการสกดั 
 น ้ ามนัมะกอกนั้นในครีมขดัรองเทา้นั้นมีประโยชน์ท าให้เคลือบผิวรองเทา้หนงัเกิดความ
แวววาวและส าหรับรองเทา้ท่ีโดดแสงแดดนานจนกรอบนั้นก็สามารถนั้นน ้ามนัมะกอกมาทาไดแ้ละ
ยงัขจดัคราบหรือรอยสกปรกต่างๆบนรองเทา้(สารพดัประโยชน์จากน ้ ามนัมะกอก ท่ีช่วยงานบา้น 
อยา่งไม่น่าเช่ือ,kaijeaw.com/น ้ามนัมะกอก/,2564) 
3.7 วิธีการเผาถ่านเปลือกมะพร้าว 
 น ากากมะพร้าวมาใชต้อ้งน าไปอบใหแ้หง้ก่อนจะน าไปเผา คดักากมะพร้าวไม่ให้มีเศษวสัดุ
อ่ืนเจือปน จากนั้นน ากากมะพร้าวไปเผาในอุณหภูมิท่ีสูงพอเหมาะ โดยดูจากควนัวา่ควนัท่ีออกมา 
ถา้หากควนัหมดแสดงว่ากากมะพร้าวเป็นถ่านสามารถน ามาใช้ได ้เม่ือเผากากมะพร้าวไดแ้ล้วก็
น ามาพกัทิ้งไวใ้หเ้ยน็(https://www.technologychaoban.com,2564 )  
3.8 การลดต้นทุน 

 เทคนิค 3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบติัเพื่อการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งคุม้ค่า 
สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การน ากลับมาใช้ซ ้ า และการน าขยะ
กลบัมาใชใ้หม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) โดยเร่ิมตน้ท่ีการใชใ้ห้นอ้ยลง ลดการใชว้สัดุ 
ผลิตภณัฑ ์ท่ีก่อใหเ้กิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน (Reduce) การน าวสัดุ ผลิตภณัฑท่ี์ยงัสามารถ
ใชง้านได ้กลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) และการน าวสัดุ ผลิตภณัฑ์ท่ีใชง้านแลว้มาแปรรูป เพื่อน ากลบัมา
ใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle) 
Reduce – ลดการใช ้ 
ลดระดบัการใช้ปัจจุบนั ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนท่ีพอเหมาะ โดยลดการใช้การ
ทรัพยากรท่ีไม่จ  าเป็นลง เพราะการลดการบริโภคของเรา จะช่วยให้เราลดปริมาณขยะท่ีสร้างข้ึนได้
ในขั้นตอนน้ีเร่ิมตน้โดยการส ารวจว่าเราจะลดการบริโภคท่ีไม่จ าเป็นตรงไหนไดบ้า้ง ตวัอย่างลด
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การสร้างขยะในท่ีท างาน แกไ้ขบนหนา้จอไม่ใช่บนกระดาษ เพื่อลดการใชก้ระดาษ ใชอี้เมลเพื่อลด
การใชก้ระดาษ ลดการสร้างขยะในชีวิตประจ าวนั หลีกเล่ียงใชว้สัดุส้ินเปลืองแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
Reuse – น ากลบัมาใชซ้ ้ า 
การใชซ้ ้ า เป็นการใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด โดยการน าส่ิงของเคร่ืองใชม้าใชซ้ ้ า ซ่ึงบางอยา่งใชซ้ ้ า
ไดห้ลาย ๆ คร้ัง เช่น ใชบ้รรจุภณัฑซ์ ้ าหลายคร้ังก่อนทิ้ง ใชภ้าชนะท่ีสามารถใชซ้ ้ าได ้เลือกซ้ือสินคา้
ท่ีสามารถใช้ซ ้ าได้ ซ่ึงนอกจากช่วยลดการเกิดขยะแล้ว ยงัช่วยลดปริมาณการตดัต้นไมไ้ด้เป็น
จ านวนมาก เลือกใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได ้ดดัแปลงของเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์ เส้ือผา้เก่า
น าไปบริจาค หรือถูพื้น ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ทิ้งเป็นขยะ การใช้กระดาษ 2 หน้า การน า
กระดาษรายงานท่ีเขียนแลว้ 1 หนา้ มาใชใ้นหนา้ท่ีเหลือหรืออาจ น ามาท าเป็นกระดาษโน๊ต 

Recycle – น ากลบัมาใชใ้หม่ 
คดัแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่หมุนเวยีนกลบัเขา้สู่ กระบวนการผลิต
ของแต่ละประเภทไดแ้ก่  ขวดแกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ เลือกซ้ือสินคา้ท่ีน ากลบัมารีไซเคิลได้
หรือท่ีผลิตจากวสัดุรีไซเคิล น าขยะอินทรียก์ลบัมาใช้ประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ยหมกั(Green Network, 
2562) 
3.9 ประเภทผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้า 
 ข้ีผึ้งขดัรองเทา้ , ครีม และน ้ ายาขดัรองเทา้แบบเหลวท่ีใชใ้นการขดัเงางามและกนัน ้ า หนงั 
รองเทา้หรือรองเทา้ท่ีจะขยายรองเทา้ของชีวติและการคืนค่ารักษาและปรับปรุงลกัษณะของพวกเขา 
น ้ ายาขดัรองเทา้มีความโดดเด่นดว้ยซ่ึงมีตั้งแต่ของเหลวไปจนถึงแวก็ซ์ น ้ ายาขดัรองเทา้ส่วนใหญ่
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ข้ีผึ้งครีม,ครีมขดัรองเทา้(อิมลัชนั)และน ้ายาขดัรองเทา้ของเหลว  

ข้ีผึ้ งขัดรองเท้า นั้นมีส่วนประกอบของยาขัดประเภทน้ี 20–40%เป็นวสัดุธรรมชาติ มี 
carnauba wax และ montan wax องคป์ระกอบจะก าหนดความแขง็และคุณสมบติัการขดัหลงัจากตวั
ท าละลายระเหยแลว้ ตวัท าละลายถูกเลือกให้เขา้กบัแวก็ซ์ น ้ ายาขดัรองเทา้ประมาณ 70% มีการใช้
ตวัท าละลายหลายชนิดรวมถึง แนฟทา น ้ ามนัสน แมว้่าจะมีราคาแพงกวา่ แต่ก็เป็นท่ีนิยมส าหรับ 
"กล่ินขดัรองเทา้" สียอ้มเป็นส่วนประกอบ 2-3% โดยสียอ้มแบบดั้งเดิมคือ nigrosine color แต่ก็ได้
ใชสี้อ่ืนท่ีน ามาทดแทนและสีท่ีใชคื้อ oxblood color, Cordovan color และสีน ้าตาล เน่ืองจากมีตวัท า
ละลายท่ีระเหยไดใ้นปริมาณสูงยาขดัรองเทา้ท่ีมีส่วนผสมของข้ีผึ้งจึงแข็งตวัหลงัจากการใชง้านใน
ขณะท่ียงัคงความเงางามไว ้ 

ครีมขดัรองเทา้  ประกอบด้วยแว็กซ์สามส่วนน ้ าหรือน ้ ามนัและสียอ้ม ซ่ึงแตกต่างจาก
ผลิตภณัฑ์ขดัรองเทา้ท่ีใชข้ี้ผึ้งครีม ครีมขดัรองเทา้ ( อิมลัชนั)ประกอบดว้ยน ้ าหรือน ้ ามนับวกตวัท า
ละลาย (ทั้งแนฟทาน ้ามนัสนหรือสารละลายสตอ็ดดาร์ด) ดงันั้นปริมาณของเหลวจึงสูง ตอ้งใชอิ้มลั
ซิไฟเออร์และสารลดแรงตึงผวิ ซ่ึงรวมถึงแอมโมเนีย morpholine และสารลดแรงตึงผิว ethoxylated 
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ต่างๆเช่น polysorbate 80 แวก็ซ์มกัมีส่วนผสมของ carnauba wax , ข้ีผึ้ง , montan น ้ ายาขดัรองเทา้
เหลว 

น ้ายาขดัรองเทา้แบบเหลว ขายในขวดพลาสติก แบบบีบได ้เพื่อลดความหนืดยาขดัมกัจะมี
ส่วนผสมของข้ีผึ้งต ่ามาก น ้ ายาขดัรองเทา้มีส่วนผสมท่ีซับซ้อน โดยมี โพลีเอทิลีนแวก็ซ์อิมลัชั่น
เป็นส่วนประกอบหลกั และพอลิเมอร์หลายชนิดโดยทัว่ไปคืออะคริเลตเป็นองคป์ระกอบหลกัและ
สารประกอบท่ีท าให้น ้ ายาชนิดน้ีนั้นขดัและมีความเงางาม คือ เรซินและ เคซีน โดยสารเหล่าน้ีนั้น
จะท าให้มีการยึดเกาะกบัรองเทา้ นอกจากน้ียงัใช้ไขมนัฟอสเฟตอิมลัซิไฟเออร์,เอทิลีนไกลคอล 
และไทเทเนียมไดออกไซด์ แมว้า่น ้ ายาขดัเงาจะท าให้รองเทา้เงางามไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ผูเ้ช่ียวชาญ
หลายคนเตือนไม่ให้ใชเ้ป็นเวลานานเพราะอาจท าให้หนงัแห้งและแตกได(้น ้ ายาขดัรองเทา้ – Shoe 
polish ,2548) 
3.10งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นางสาวชาริณี  ผลมะขาม ,นางสาวกนัยา  ทองนิล ,นางสาวกชมน  เจริญโต๊ะ,นางสาวกาญ
ดารัตน์  คา้ยาดี  และ นางสาวพรนภา  มัง่ทอง  (2556) โครงงานเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบความมนั
วาวของรองเทา้ท่ีไดรั้บการขดัจากครีมขดัรองเทา้ท่ีท าจากเปลือกกลว้ยหอมและเปลือกกลว้ยน ้ าวา้
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและท าครีมขดัรองเทา้ท่ีท าจากเปลือกกลว้ยหอมและเปลือกกลว้ยน ้ าวา้ เพื่อ
เปรียบเทียบความมนัวาวของรองเทา้ท่ีไดรั้บการขดัจากครีมขดัรองเทา้ท่ีท าจากเปลือกกลว้ยหอม
และเปลือกกล้วยน ้ าวา้  ผลจากการศึกษาและท าครีมขดัรองเท้าท่ีท าจากเปลือกกล้วยหอมและ
เปลือกกลว้ยน ้าวา้ปรากฏวา่เน้ือครีมมีลกัษณะหยาบ สีด า  มนัวาว และผลจากการเปรียบเทียบความ
มนัวาวของรองเทา้ท่ีไดรั้บการขดัจากครีมขดัรองเท้าท่ีท าจากเปลือกกลว้ยหอมและเปลือกกลว้ย
น ้ าวา้พบวา่ครีมขดัรองเทา้ท่ีท าจากเปลือกกลว้ยหอมสามารถขดัรองเทา้ท าให้รองเทา้มีค่าความมนั
วาวไดม้ากกวา่ครีมขดัรองเทา้ท่ีท าจากเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 

อภิรักษ ์หนูเล็ก, กญัญว์รา ช่วยชูกูล, พีรภทัร ตระกุลจนัทร  จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั
บา้นเรา ราคาสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตนั้น มีราคาปรับสูงข้ึน ทุกปี โดยเฉพาะสินคา้ท่ีใชเ้ป็น
ประจ าในบา้นและใชแ้ทบทุกวนั เช่น สเปรยข์ดัรองเทา้ ซ่ึงในทอ้งตลาดจะมี หลากหลายยี่ห้อ ทาง
กลุ่มของขา้พเจา้จึงไดคิ้ดคน้และศึกษาวธีิท าสเปรยข์ดัรองเทา้ใชเ้องซ่ึงท าให้ลดรายจ่ายภายใน บา้น
ไดอี้กทางหน่ึง สเปรยข์ดัรองเทา้ท่ีกลุ่มของขา้พเจา้ไดคิ้ดคน้และศึกษา น ามาเสนอน้ีมีวตัถุดิบท่ีมา
จากธรรมชาติ หาไดภ้ายในครัวเรือนและทอ้งถ่ินไม่เป็น อนัตรายอีกทั้งสมาชิกในกลุ่มไดป้ลูกไว้
ใกล้บา้น นั้นคือ ตน้มะพร้าวโดย ทางกลุ่มของขา้พเจา้ จะน าเปลือกมะพร้าวมาใช้เป็นส่วนผสม
หลกัการท าสเปรยข์ดัรองเทา้ในการทดลองคร้ังน้ีดว้ย   จากผลการศึกษาการท าสเปรยข์ดัรองเทา้
จากเปลือกมะพร้าว พบวา่เปลือกมะพร้าวเม่ือน ามาเผาแลว้บดให ้เป็นผงเม่ือน าไปผสมกบัส่วนผสม
ในการท าสเปรยข์ดัรองเทา้พบว่า มีการจบัตวัเป็นกอ้นไดเ้ร็วและเม่ือน าไปทดสอบขดั รองเทา้จึง
เกิดเงา 



 
 

 

บทที่ 4 

รายละเอียดของโครงงาน 
 

 การจดัท าโครงงานเร่ือง“ครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม้” เพื่อตอ้งการลดตน้ทุนการจดัหา
ซ้ือแผนกแม่บา้นโรงแรม เมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ จึงไดจ้ดัท าโครงงาน ครีมขดัรองเทา้
จากเปลือกผลไม ้โดยสามารถแสดงถึงขั้นตอนและวธีิการปฎิบติังาน ดงัน้ี 
4.1 วัตถุดิบท่ีใช้ในการท าครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ 

1.กลว้ย แกว้มงักรและมะพร้าว 
2.น ้ามนัหอมระเหย และน ้ามนัมะกอก 
3.ปิโตรเล่ียม เจลล่ี 

 
 
 
 
 
 
 

      รูปท่ี 4.1 วสัดุและอุปกรณ์ 

     ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, (2564) 
4.2 ขั้นตอนในการผลิตครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ 
 1)  เตรียมเปลือกผลไมท้ั้งหมด 1 กิโลกรัมโดยแบ่งเป็น มะพร้าว 500 กรัม กลว้ย 250 กรัม 
แกว้มงักร 250 กรัมและน ามาตากแหง้ประมาณ 3 วนั 

  
         
  
 

 
 
 

                                  รูปท่ี 4.2 เปลือกผลไมท่ี้ตากแหง้  

    ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, (2564) 
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 2) น าเปลือกผลไมท่ี้ตากไวท้ั้งหมดนั้นมาเผาจนเป็นถ่านและน ามาต าใหล้ะเอียด 
    
    
    
  

 
 
 

     รูปท่ี 4.3 เปลือกผลไมท่ี้เผากลายเป็นถ่าน 
                    ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, (2564) 
 3) น าถ่านท่ีเตรียมไวม้าตม้พร้อมใส่น ้ามนักะกอก 3 ชอ้นโตะ็ ปิโตรเล่ียม เจลล่ี 3 ชอ้นโตะ็
และใส่หวัน ้ามนัหอมระเหย 1 ชอ้นชา ตม้พร้อมคนใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัจากนั้นจึงน าออกมาพกั 2 
นาที 

  
  
  
  
 
 

 
                รูปท่ี 4.4  ระหวา่งการตม้และน ามาพกั 

       ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, (2564) 
4) น ามาใส่บรรจุภณัฑท่ี์เตรียมไว ้

 

  รูปท่ี 4.5 ผลิตภณัฑท่ี์ส าเร็จ 
                         ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, (2564)   
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4.3 การประเมินผลจากการท าผลิตภัณฑ์  
 ผลการทดลองการท าผลิตภณัฑค์รีมขดัรองเทา้นั้นตวัครีมมีความเหนียวท่ีพอดีไม่เหนียว
จนเกินไปและเร่ืองกล่ินนั้นมีกล่ินหอมจากหวัเช้ือน ้าหอมท่ีใส่เขา้ไป ทางผูจ้ดัท าไดล้องน ามาใช้
แลว้ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ รองเทา้นั้นมีความาวาว ไม่เกิดการระคายเคือง ผลิตภณัฑน์ั้นไดอ้อกมาตามท่ี
ผูจ้ดัท าหวงัไว ้      
4.4 การค านวณต้นทุนการผลิตครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ 
 การค านวณตน้ทุนการผลิตครีมขอัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้แสดงตาราง 4.1 
ตารางท่ี 4.1  การค านวณต้นทุน 

ล าดบั วสัดุ/อุปกรณ์ ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วย ตน้ทุน/ต่อ 3 ตลบั 

1 เปลือกผลไม ้ 1กิโลกรัม - - 

2 ปิโตรเล่ียม เจลล่ี 75 กรัม 25 บาท  25 บาท 

3 น ้ามนัหอมระเหย 1 มิลลิลิตร   1     บาท  1 บาท 

4 น ้ามนัมะกอก 75  มิลลิลิตร 30บาท 30 บาท 

5 ตลบับรรจุ 3 ช้ิน 5บาท 15 บาท 

รวม 71บาท 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไมมี้ตน้ทุน 71 บาท ซ่ึงสามารถท าได้
รวมทั้งหมด 3 ตลบั ปริมาณแต่ละตลบัคือ 45 กรัม แบ่งออกเป็นตลบัละ 23.66 บาท เม่ือเทียบกบั
ราคาตามทอ้งตลาดจะอยูท่ี่ตลบัละ 50 บาท จะเห็นไดว้า่ถูกกวา่กนั 26.34 บาท 
4.5 สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ 
 ทางผูจ้ดัท าไดท้ดลองท าครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไมข้ึ้นมาจุดมุ่งหมายคือให้พนกังาน
ในโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ ไดใ้ช้เพื่อทดสอบความประสิทธิภาพและความพึง
พอใจ โดยแจกแบบสอบถามมีพนกังานในโรงแรมท าแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน แบ่งไปดว้ยเพศ
ชาย 14 คนและเพศหญิง 16 คน โดยวเิคราะห์และแปรผลดงัน้ี  
 1)  ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถามใชค้่าร้อยละในการก าหนด 
 2)  ระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละระดบัความพึงพอใจต่อบรรจุภณัฑ ์ใช่ค่าสถิติร้อย
ละและค่าเฉล่ียในการค านวณความพึงพอใจ โดยวิธีการแปรผลของลิเคิร์ท (Likert Technique) โดย
การก าหนดการแปลความหมายไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก หรือ  
ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
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ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ค่าเฉล่ีย 

ชาย 14 46.67 

หญิง 16 53.33 

รวม 30 100 

 จากตารางท่ี 4.2 ผูป้ระเมินแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 % 
รองลงมาคือเพศชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 %    
ตอนท่ี 2 แผนกของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.3 แผนกของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม  

แผนก จ านวน ค่าเฉล่ีย 

แผนกแม่บา้น 15 50 

แผนกรักษาความปลอดภยั 6 20 

แผนกตอ้นรับลูกคา้ 5 16.67 

ช่างไฟฟ้า/อาคาร 4 13.33 

รวม 30 100 

 จากตารางท่ี 4.3 แผนกแม่บา้นนั้นมีผูม้าท าแบบสอบถาม 15 คน คิดเป็นร้อยละ50 % 
รองลงมาคือแผนกรักษาความปลอดภยั 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 % ต่อมา แผนกตอ้นรับลูกคา้ นั้นมี
จ านวนผูท่ี้มาท าแบบสอบถาม5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 % สุดทา้ย แผนกช่างไฟฟ้า/อาคารมีผูท้  า
แบบสอบถาม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33% 

ตอนท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อท่ีบรรจุภัณฑ์ 
ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์   

ความคิดเห็นต่อบรรจุ
ภณัฑ ์ 

ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) ระดบัความคิดเห็น 

ลกัษณะน่าดึงดูดใหใ้ช ้ 4.47 0.51 มาก 

มีขนาดท่ีพอดี 4.60 0.56 มากท่ีสุด 
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ค าบรรยายนั้นอ่านง่าย 4.03 0.61 มาก 

รวม 4.01 0.42 มาก 

 จากตารางท่ี 4.4 สอบถามความพึงพอใจต่อบรรจุภณัฑค์รีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไมมี้
ขนาดท่ีพอดี 4.60 ต่อมา ลกัษณะน่าดึงดูดให้น ามาใช ้4.47 และหวัขอ้ ค าบรรยายนั้นอ่านง่ายได้
ค่าเฉล่ีย 4.03 และค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดเท่ากบั 4.01 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ 
ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์  

ความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) ระดบัความ
คิดเห็น 

มีกล่ินหอมท่ีน่าดึงดุดใหใ้ช ้ 4.03 0.61 มาก 

สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

ลดของเสียท่ีตอ้งทิ้งลงได ้ 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

ขจดัท าความสะอาดไดอ้ยา่งดี 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

เม่ือใชน้ั้นรองเทา้เงางามข้ึน 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

ลดการเกิดปัญหาแพ ้ระคาย
เคือง 

4.47 0.51 มาก 

ลดตน้ทุนแก่สถาน
ประกอบการ 

4.30 0.47 มาก 

รวม 4.53 0.48 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4.5  สอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ หวัขอ้เม่ือใชน้ั้นรองเทา้เงางามข้ึน
ไดค้่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.83 หัวขอ้ต่อมาคือ หวัขอ้ ขจดัท าความสะอาดไดอ้ย่างดีไดค้่าเฉล่ีย 4.77 
ต่อมาหวัขอ้ ลดของเสียท่ีตอ้งทิ้งลงได ้ไดค้่าเฉล่ีย 4.73 และหวัขอ้ผลิตภณัฑ์สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง 
ไดค้่าเฉล่ีย 4.60  และค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดเท่ากบั 4.53 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 
 
** หมายเหตุ ** 
เน่ืองจากเหตุการณ์โรคระบาดไวรัส โควดิ-19 นั้น ท าใหไ้ม่สามารถเขา้พบลูกคา้ท่ีเขา้มาพกัจึงไม่ได้
ใหลู้กคา้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจไดแ้ละดว้ยเหตุผลท่ีลูกคา้นั้นไม่ไดใ้ชง้านครีมขดัรองเทา้
จากเปลือกผลไมท่ี้ผูจ้ดัท าไดท้  าข้ึน 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากกการท าโครงงานเร่ืองผลิตภณัฑ์เร่ือง ครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้ 1) เพื่อศึกษา
การท าครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้2) เพื่อลดตน้ทุนให้แก่แผนกแม่บา้นโรงแรมเมอเวนพิค 
สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ  3) เพื่อลดปัญหาการแพ ้การระคายเคือง ผิวสัมผสักบัน ้ ายาท่ีมีส่วนผสมของ
สารเคมี โดยท าใหก้บัแผนกแม่บา้นของโรงแรมเมอเวนพิค สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ  

และมีแบบสอบถามให้พนกังานในโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ  30 ชุด เพื่อ
ส ารวจความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑท่ี์ผูจ้ดัท าไดท้  าข้ึนไดมี้ผูท้  าแบบสอบถามทั้งหมด   30 คน  กลุ่มท่ี
ตอบค าถามนั้นเป็นเพศหญิงมากกวา่โดยคิดเป็นร้อยละ 53.33 เปอร์เซ็นต ์ต่อมาแผนกท่ีไดม้าร่วม
ท าแบบสอบถามมากท่ีสุดคือแผนกแม่บา้นคิดเป็นร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต ์จากการประเมินความพึง
พอใจในบรรจุภณัฑ์ หัวขอ้ ท่ีบรรจุผลิตภณัฑ์มีขนาดท่ีพอดีไดร้ะดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดมีค่า
คะแนนเฉล่ียรวม 4.60 หวัขอ้รองลงมาไดค้่าเฉล่ียรวม 4.47  คือหัวขอ้ลกัษณะน่าดึงดูดให้น ามาใช ้
หวัขอ้ต่อมาไดค้่าเฉล่ีย 4.03 คือหัวขอ้ ค าบรรยายนั้นอ่านง่าย และการประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภณัฑ์นั้น หัวขอ้ เม่ือใช้ผลิตภณัฑ์ท าให้รองเทา้เงางามข้ึน จากการประเมินความพึงพอใจได้
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.83  หวัขอ้รองลงมาไดค้่าเฉล่ีย 4.77 คือหวัขอ้ ผลิตภณัฑ์ขจดัท าความสะอาด
ไดอ้ยา่งดี หวัขอ้ต่อมาไดค้่าเฉล่ีย 4.73 คือหัวขอ้ผลิตภณัฑ์สามารถลดของเสียท่ีตอ้งทิ้งลงได ้และ
ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดเท่ากบั 4.53 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48  
 
5.2 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังหน้า 
 1. สามารถเพิ่มกล่ินใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน เช่นกล่ินของผลไมท่ี้ใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การท าผลิตภณัฑ์ 
 2. อาจใชเ้ปลือกผลไมอ่ื้นๆมาเป็นวตัถุดิบในการท าครีมขดัรองเทา้ได ้เช่น เปลือกส้ม 
เปลือกส้มโอ 
 3. ปรับเปล่ียนค าบรรยายใหอ่้านง่ายมากข้ึนอาจปรับเปล่ียนตวัอกัษรท่ีใชห้รือใชสี้ท่ีสบาย
ตามากข้ึน 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
     ชื่อโครงการ ครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้  
     ค าชี้แจง     โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ✓  ลงในช่องท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่านท่ีสุด          
     แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3  ตอน ได้แก ่
           ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อบรรจุภณัฑแ์ละความพึงใจต่อผลิตภณัฑ ์
     ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน        
      ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบสอบถาม 

       เพศ                                 
          ชาย          หญิง            LGBT  

      แผนก         
             แผนกแม่บา้น        แผนกรักษาความปลอดภยั        แผนกตอ้นรับลูกคา้        แผนกช่างไฟฟ้าและอาคาร                
 ตอนที่ 2: ความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑแ์ละดา้นผลิตภณัฑ ์

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 
 

ปานกลาง 
3 
 

น้อย 
2 
 

น้อยที่สุด 
1 
 

1.ด้านบรรจุภัณฑ์ 

   1.1 ลกัษณะบรรจุของภณัฑน์ั้นน่าดึงดูดให้น ามาใชห้รือไม่     . 

   1.2 ลกัษณะของบรรจุภณัฑน์ั้นมีขนาดท่ีพอดีหรือไม่      

   1.3 ค าบรรยายบนบรรจุภณัฑน์ั้นอ่านง่าย สบายตา      

2.ด้านผลิตภัณฑ์      

  2.1 ผลิตภณัฑน์ั้นมีกล่ินหอมท่ีน่าดึงดูดใหใ้ช ้      

  2.2 ผลิตภณัฑน์ั้นสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง      

  2.3 สามารถขจดั ท าความสะอาดไดอ้ยา่งดี      

  2.4 เม่ือใชผ้ลิตภณัฑร์องเทา้มีความเงางามข้ึน      

  2.5 เพ่ือลดการเกิดปัญหาการแพ ้การระคายเคือง      

  2.6 ช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่สถานท่ีประกอบการ      

  2.7 เห็นดว้ยหรือไม่ผลิตภณัฑน์ั้นช่วยใหโ้รงแรมลด
ของเสียท่ีตอ้งท้ิงลงไดห้รือไม่ 

     

 
ข้อเสนอแนะ  
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บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ง 
     บทความทางวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ 

Shoe Polish Cream from Fruits Peel 

นาย ธนพล อินทนาม 

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตบางหว้า แขวงภาษีเจริญ กรงุเทพมหานคร 10160 

tanaponintanam@gmail.com 

บทคัดย่อ 

  โรงแรม เมอเวนพิค สุขุมวิท 15 
กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาวตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง มีส่ิงอ านวยสะดวกครบครัน ผูจ้ดัท าได้
ปฎิบติัสหกิจศึกษาในแผนกแม่บา้นและเล็งเห็นว่า 
มีเปลือกผลไมท่ี้เหลือใชจ้ากการน าไปวางตอ้นรับ
ลูกค้าบนห้องพกั  ซ่ึงประกอบไปด้วยผลไม้ตาม
ฤดูกาล  ได้แก่ กลว้ย,แก้วมงักรและมะพร้าว เม่ือ
ลูกคา้ทานเสร็จก็จะท้ิงเปลือกลงถงัขยะ ซ่ึงผูจ้ดัท า
เลง็เห็นถึงประโยชน์ของเปลือกผลไมเ้หล่าน้ี จึงน า
เปลือกผลไมม้าท าเป็นครีมขดัรองเท้าจากเปลือก
ผลไม ้โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1.เพื่อศึกษาการท า
ครีมขดัรองเท้าจากเปลือกผลไม ้ 2.เพื่อลดตน้ทุน
ใหแ้ก่แผนกแม่บา้นของโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 
15 กรุงเทพฯ3.เพื่อลดปัญหาการแพ ้การระคายเคือง 
ผิวสมัผสักบัน ้ ายาท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี 

 จากนั้ นผูจ้ ัดท าได้ส ารวจแบบสอบถาม
เพ่ือสอบถามความพึงพอใจต่อตวัผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่
แผนกแม่บา้นจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 % 
รองลงมาคือ แผนกรักษาความปลอดภยั  6 คน  คิด
เป็นร้อยละ 20%  ต่อมาคือแผนกตอ้นรับลูกคา้ 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.67% และแผนกช่างไฟฟ้าและ
อาคาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33% และผลส ารวจ
พบวา่ หวัขอ้ท่ีไดค้่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ลกัษณะบรรจุ
ภณัฑมี์ขนาดท่ีพอดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60  ในส่วน
ความพึงพอใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ โดยหัวข้อท่ีได้

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่  เม่ือใชผ้ลิตภณัฑข์ดัรองเทา้
มีความเงางามข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83  และ
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.53 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.48 
ค าส าคญั :  ครีมขดัรองเทา้  เปลือกผลไม ้
Abstract 

Movenpick Hotel Sukhumvit 15 
Bangkok is a 5 star hotel full of facilities. I was 
trained in the housekeeping department and I saw 
a lot of fruits peels leftover from the welcome dish 
for customers in the rooms. They were seasonal 
fruits such as banana, dragon fruit, and coconut. 
As the customer has already eaten it, they put the 
peels in the bin, The benefits of these peels are 
seen, so they have been brought to be recycled as 
the shoe polishing cream. The objectives in this 
study were to 1) study the shoe polishing cream 
from the fruit peel; 2) reduce the cost for the 
housekeeping department of Movenpick Hotel 
Sukhumvit 15 Bangkok; 3) reduce the allergy of 
some chemicals when touch the skin.  

A survey was used for questioning for 
the product satisfaction. The informants were 15 
housekeepers,half of all, followed by 6 security 
guards as 20%, 5 receptionists as 16.67%, and 4 
electricians as 13.33%. the results, the topic that 
got the highest average score was the proper 



 
 

 

 

quantity container as 4.60. As the satisfaction in 
the product, the highest average score topic was 
more shine when using the product as 4.83 and 
total average score was 4.53. The standard 
deviation was 0.48. 

Keyword:  Shoe Polish Cream, Fruit Peel 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรงแรม เมอเวนพิค สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ 
นั้น เป็นโรงแรมในเครือข่ายท่ีคนส่วนใหญ่ท างาน
เก่ียวกบันั้นโรงแรมจะรู้จกักนัดี คือ เครือข่ายของ 
แอคคอร์ โดยโรงแรม เมอเวนพิค สุขุมวิท 15 
กรุงเทพฯ นั้น เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวตั้งอยู่ท่ี 
สุขมุวทิ ซอย 15 โดยใหบ้ริการท่ีพกัและบริการของ
การจดักิจกรรม  และการจดัการประชุมหรือ การจดั
รายการทีวี โดยภายในท่ีพกันั้นจะมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั อีกเช่น ไดร์เป่าผมท่ี
รีดเส้ือผ้า ไม้แขวนผ้าไว้ แปรงขัดสูทและท่ีขัด
รองเทา้ไวอี้กพร้อมน ้ ายาขดัรองเทา้และมีบริการส่ง
ผา้ซกัรีดส าหรับลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั ซ่ึงการจดัหาของ
อ านวยความสะดวกให้ลูกค้านั้ นเป็นหน้าท่ีของ
แม่บ้านท่ีต้องจัดเตรียมไว้ให้กับลูกค้าและใน
บางคร้ังลูกคา้ก็ไดห้ยิบท่ีขดัรองเท้าติดตวัออกไป
ดว้ยจึงท าใหต้น้ทุนในการจดัหาอยูเ่สมอ 

 จากปัญหาข้างต้นนั้ นท าให้ผู ้จัดท าได้
จดัท าโครงงานน้ีข้ึนมาเพ่ือลดตน้ทุนในการจดัหา
ของแม่บา้นและลดค่าใชจ่้ายของโรงแรมเมอเวนพิค 
สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ โดยการน าเปลือกผลไมท่ี้
เหลือจาก  ผลไมต้อ้นรับลูกคา้ ปกตินั้นทางโรงแรม
จะมีการ เตรียม ผลไม้ต้อนรับลูกค้า เสมอซ่ึง
ประกอบไปดว้ยผลไมต้ามฤดูกาลหลกั เช่น กลว้ย,
แกว้มงักรและมะพร้าว เม่ือลูกคา้ทานเสร็จก็น าท้ิง
เปลือกลงถังขยะ เปลือกผลไม้ท่ีเหลือจากผลไม้
ตอ้นรับลูกคา้นั้นจะน ามาท าเป็นครีมขดัรองเทา้จาก
เปลือกผลไมแ้ละน าไปวางแทนท่ีขดัรองเทา้ท่ีซ้ือมา
จากข้างนอก ท าให้มีการลดต้นทุนในการจัดหา
ใหก้บัแผนกแม่บา้นและลดค่าใชจ่้ายให้กบัโรงแรม

เมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ ดงันั้นผูจ้ดัท าจึง
ไดคิ้ดโครงงาน ครีมขดัรองเทา้น้ีข้ึนมา 

วัตถุประสงค์โครงงาน 

  เพื่อศึกษาการท าครีมขดัรองเทา้จาก
เปลือกผลไม ้

  เพ่ือลดตน้ทุนใหแ้ก่แผนกแม่บา้นของ
โรงแรมเมอเวนพคิ สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ 

 เพื่อลดปัญหาการแพก้ารระคายเคือง 
ผิวสมัผสักบัน ้ ายาท่ีมีส่วนผสมของ
สารเคมี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เพื่อไดผ้ลิตภณัฑค์รีมขดัรองเทา้จาก
เปลือกผลไมท่ี้มีประสิทธิภาพ 

 .ลดตน้ทุนในการจดัหาครีมขดัรองเทา้
ของแผนกแม่บา้นและลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่
โรงแรมเมอเวนพคิ สุขมุวทิ 15 กรุงเทพฯ 

 ผูใ้ชเ้กิดความพึงพอใจกบัการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีสารเคมีช่วยลดอตัราการ
แพ ้การระคายเคือง และมีกล่ินหอม 

ขั้นตอนในการผลติครีมขัดรองเทา้จากเปลือกผลไม ้
1)  เตรียมเปลือกผลไมท้ั้งหมด 1 กิโลกรัมโดย
แบ่งเป็น มะพร้าว 500 กรัม กลว้ย 250 กรัม แกว้
มงักร 250 กรัมและน ามาตากแหง้ประมาณ 3 วนั 
2) น าเปลือกผลไมท่ี้ตากไวท้ั้งหมดนั้นมาเผาจนเป็น
ถ่านและน ามาต าใหล้ะเอียด 
3) น าถ่านท่ีเตรียมไวม้าตม้พร้อมใส่น ้ ามนักะกอก 3 
ชอ้นโตะ็ ปิโตรเล่ียม เจลล่ี 3 ชอ้นโตะ็และใส่หวั
น ้ ามนัหอมระเหย 1 ชอ้นชา ตม้พร้อมคนใหเ้ป็นเน้ือ
เดียวกนัจากนั้นจึงน าออกมาพกั 2 นาที 

4) น ามาใส่บรรจุภณัฑท่ี์เตรียมไว ้
สรุปผลโครงงาน 
 จากกการท าโครงงานเร่ืองผลิตภณัฑเ์ร่ือง 
ครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้ 1) เพื่อศึกษาการ
ท าครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้2) เพื่อลดตน้ทุน
ให้แก่แผนกแม่บา้นโรงแรมเมอเวนพิคสุขุมวิท 15 



 
 

 

 

กรุงเทพฯ  3 เพื่อลดปัญหาการแพ ้การระคายเคือง 
ผิวสัมผสักบัน ้ ายาท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี โดยท า
ใหก้บัแผนกแม่บา้นของโรงแรมเมอเวนพิค สุขมุวทิ 
15 กรุงเทพมหานตร และมีแบบสอบถามให้
พนักงานในโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 ไดท้ า
เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ท่ีผูจ้ดัท าได้
ท าข้ึนไดมี้ผูท้  าแบบสอบถามทั้งหมด   30 คน  กลุ่ม
ท่ีตอบค าถามนั้นเป็นเพศหญิงมากกว่าโดยคิดเป็น
ร้อยละ 53.33 เปอร์เซ็นต ์ต่อมาแผนกท่ีไดม้าร่วมท า
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือแผนกแม่บา้นคิดเป็นร้อย
ละ 50 เปอร์เซ็นต ์จากการประเมินความพึงพอใจใน
บรรจุภณัฑ ์หัวขอ้ ท่ีบรรจุผลิตภณัฑมี์ขนาดท่ีพอดี
ไดร้ะดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดมีค่าคะแนนเฉล่ีย
รวม 4.60  และการประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภณัฑน์ั้น หวัขอ้ เม่ือใชผ้ลิตภณัฑท์ าให้รองเทา้
เงางามข้ึน จากการประเมินความพึงพอใจได้
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.83  และค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด
เท่ากบั 4.53 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 
ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานครั้งหน้า 

 สามารถเพ่ิมกล่ินใหมี้ความหลากหลาย
มากข้ึน เช่นกล่ินของผลไมท่ี้ใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการท าผลิตภณัฑ ์

  สามารถใชเ้ปลือกผลไมอ่ื้นๆมาเป็น
วตัถุดิบในการท าครีมขดัรองเทา้ได ้เช่น 
เปลือกสม้  เปลือกสม้โอ 

 ปรับเปล่ียนค าบรรยายใหอ่้านง่ายมากข้ึน
อาจปรับเปล่ียนตวัอกัษรท่ีใชห้รือใชสี้ท่ี
สบายตามากข้ึน 
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