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บทคัดย่ อ
โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ ตั้งอยูภ่ ายในตึกที่สูงเป็ นอันดับสองของกรุ งเทพฯ พร้อม
ให้คุณ ตระการตาไปกับ ความสวยงามของแม่ น้ าเจ้าพระยาในแบบพาโนรามาและสี สั นของตัวเมื อง
กรุ งเทพฯ ในมุมสู ง ได้จากภายในห้องพักที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยหรู ภายในโรงแรมมีการตกแต่งที่
มีเอกลักษณ์และทันสมัย คงไว้ซ่ ึ งมนต์เสน่ห์แบบไทยได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังตอบโจทย์ของผูท้ ี่รักการ
ช็อปปิ้ งและการเดิ นทางที่สะดวกสบาย เนื่ องจากโรงแรมอยูใ่ กล้ห้างโรบินสัน บางรัก และไม่ไกลจาก
สถานีรถไฟฟ้ า
นอกจากห้องพักระดับหรู หราแล้ว โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ ยังมี สิ่งอานายความ
สะดวกที่รองรับความต้องการของผูม้ าใช้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ น สระว่ายน้ า, ศูนย์ออกกาลังกาย และอื่นๆ
อีกมากมาย จุดเด่นของที่นี่คือ Sky Bar และห้องอาหารลอยฟ้ าชื่อดัง เช่น “Sirocco” ซึ่ งถือเป็ นบาร์ และ
ห้องอาหารกลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก จึงทาให้แผนกแม่บา้ น มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ในส่ วนของ
การบริ การห้องพัก ต้องมีความละเอียดรอบคอบและความเอาใจใส่
ในขณะที่ได้ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นโรงแรม เลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ ได้สังเกตุเห็นผลไม้ที่เหลือ
ในห้องพักแขก เหลือทิ้งเป็ นจานวนมากในแต่ละวัน ส่ วนมากจะเป็ นส้ ม จึงได้เกิ ดแนวคิดที่ จะเอามา
แปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์กาจัดกลิ่ นสาหรับเครื่ องดูดฝุ่ น ไว้ใช้ภายในแผนกแม่บา้ น เพื่อลดต้นทุนในการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นเครื่ องดูดฝุ่ นมาใช้เอง และเพื่อนาเอาผลไม้ที่เหลือมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด
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Abstract
Lebua at State Tower is located in the second highest tower in Bangkok. It fascinates you
with beautiful panorama view of the Chao Phraya River and the colorful top view of Bangkok from
the well-decorated hotel room. The hotel interior is unique and modern containing Thai charm. The
hotel responds to the shoppers’ needs with the convenient transportation as the hotel is located near
Robinson Bang Rak and sky train station.
Apart from the luxurious rooms, Lebua at State Tower provides facilities to fulfill the
requirement of quests such as swimming pool, fitness center. The prominent point of this hotel is the
Sky Bar and the sky restaurant, “Sirocco” which is the highest outdoor bar and restaurant in the
world. With these reasons, Housekeeping Department is very significant for hotel room management
since it requires deliberation and attention.
During the operation in Lebua at State Tower, the researcher noticed many leftover fruits in
the guest room each day. Most were oranges. Therefore, the researcher had an idea to process the
leftover to the deodorant for the vacuum cleaner of the Housekeeping Department in order to save
cost of purchasing deodorant for the vacuum cleaner and use the leftover fruits for the highest
benefits.

