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บทคัดย่อ 
 

การท าโครงงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่
ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงแรมและเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะภายในโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
กรุงเทพฯ กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานภายในโรงแรม มีแผนกจดัเล้ียงและแผนกแม่บา้นรวมทั้งหมด
เป็นจ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบั เพศ อายุ อาชีพ โดยใช้
ค่าร้อยละและการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูท่ี้ไดใ้ช้การท าดอกไมแ้ห้งส าหรับใชใ้นงานประชุม
โดยใชค้่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามและค านวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow 

ผลการวิจยัพบว่าการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงงานการท าดอกไมแ้ห้ง
ส าหรับใช้ในงานประชุมพบว่าการตอบแบบสอบถามด้านเพศ เป็นเพศชายมากท่ีสุดโดยคิดเป็น   
ร้อยละ 60.00  และเป็นเพศหญิงโดยคิดเป็นร้อยละ 40.00 ผูต้อบแบบสอบถามมีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 30 ปี
ข้ึนไปมากท่ีสุดโดยคิดเป็นค่าร้อยละ 50.00 อาย ุ25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.67 และอาย ุ20 – 25 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 13.33 และจากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
พนกังานโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ท่ีมีต่อโครงงานการท าดอกไมแ้ห้งส าหรับใช้ใน
งานประชุม ผลโดยรวมของค่าเฉล่ียทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก 

 
ค าส าคัญ : ดอกไมแ้หง้ การท าแหง้ งานประชุม 
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บทที ่1 
   บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เป็นโรงแรมระดบั 4.5 ดาว เปิดเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555 

เจ้าของโรงแรม คือ คุณคีรี กาญจนพาสน์ เจ้าของเดียวกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์จ ากัด 
(มหาชน)  เป็นโรงแรมภายใตก้ารบริหารของ Absolute Hotel Services ซ่ึงดูแลและบริหารโรงแรม 
ภายใตแ้บรนด์ Eastin Hotel & Residences และ U Hotel & Resorts และให้ Mr. John Westoby เป็น
ผูดู้แลและบริหารโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ แห่งน้ี โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
กรุงเทพฯ มีห้องพักจ านวน 390 ห้อง มีส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย มีสถานท่ีให้บริการ มี
ห้องอาหารให้เลือกใชบ้ริการ โดยรอบมีบรรยากาศท่ีดี มองเห็นวิวไดก้วา้ง มีห้องจดัเล้ียงจ านวน 3 
หอ้ง หอ้งจดัเล้ียงจดัตกแต่งอยา่งสวยงาม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทรไดรั้บมาตรฐานในเร่ืองการ
บริการทั้งแขกในประเทศและแขกต่างประเทศ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจสาทร ไม่ห่างจาก
แม่น ้าเจา้พระยา ใกลท้างด่วนและตั้งอยูติ่ดกบัสถานีรถไฟฟ้าสุรศกัด์ิ 

 

ในปัจจุบนัโรงแรมตอนน้ีเป็นท่ีนิยมในการจดังานกนัเป็นจ านวนมากและในแต่ละงานก็
จะตอ้งใชด้อกไมเ้ม่ือจบงานก็อาจจะตอ้งมีการทิ้งดอกไมท่ี้เส่ือมสภาพออกไป อาจจะท าให้เกิดขยะ
ภายในโรงแรมมากข้ึนได ้ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงเห็นปัญหาของดอกไมท่ี้เหลือใชเ้ลยคิดคน้ท่ีจะน าดอกไม้
เหล่านั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อท่ีจะสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

 

ผูจ้ดัท าโครงงานไดมี้โอกาสเขา้มาเป็นนกัศึกษาฝึกงานภายในโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
ดว้ยเหตุผลท่ีอยากท าหวัขอ้น้ีเพราะท่ีแผนกจดัเล้ียงนั้นตอ้งใชด้อกไมใ้นการตกแต่งห้องดว้ย ไม่ว่า
จะเป็นงานประชุม งานเล้ียงโต๊ะจีน งานแต่ง งานหมั้น ลว้นตอ้งใชด้อกไมใ้นการตกแต่งทั้งตกแต่ง
ภายในหอ้งหรือหนา้หอ้งเพื่อความสวยงามและเป็นมาตรฐานของโรงแรมอยูด่ว้ยแลว้ และส่วนมาก
จะเป็นดอกไมส้ดและดอกไมป้ลอมในการตกแต่ง ผูจ้ดัท าจึงได้คิดคน้การท าดอกไมแ้ห้งจาก
ดอกไมเ้หลือใช้ภายในโรงแรมเพื่อลดปัญหาขยะเหลือใช้ไปดว้ย โดยการน าดอกไมส้ดท่ีใกลจ้ะ
หมดสภาพน ามาท าเป็นดอกไมแ้หง้เพื่อท่ีจะน ากลบัไปใชใ้นการตกแต่งหอ้งไดใ้หม่อีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.1.1 เพื่อน าดอกไมส้ดท่ีเหลือใช้น ากลบัมาแปรรูปเป็นดอกไมแ้ห้งและน ากลบัมาใช้งาน

ใหม่ได ้ 
1.1.2 เพื่อคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริงภายในหอ้งจดัเล้ียง 
1.1.3 เพื่อช่วยสถานประกอบการในการลดตน้ทุนจากของเหลือใช ้
1.1.4 เพื่อช่วยลดขยะภายในโรงแรม 

 

1.2 ขอบเขตของโครงงำน 
1.2.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลองเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการท าดอกไมแ้ห้ง
จากดอกไมส้ดท่ีเหลือใชท่ี้แตกต่างออกไปรูปแบบเดิมโดยใชแ้บบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  
 

        1.2.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรในการศึกษาเร่ืองการท าดอกไมแ้ห้งจากดอกไมเ้หลือใช้ส าหรับใช้ใน

งานจดัเล้ียง ไดแ้ก่ พนกังาน โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร จ านวน 260 คน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการส ารวจความคิดเห็นจากพนกังานในโรงแรมอิสตินแกรนด ์
สาทร ในแผนกจดัเล้ียงและแผนกแม่บา้น จ านวน 30  คน ท่ีไดจ้ากการประเมินความพึงพอใจ 

 

1.2.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
ขอบเขตของโครงงานดา้นพื้นท่ี ไดแ้ก่ ชั้นท่ี 11 ห้อง Surasak 1 Surasak 2 Surasak 

3 หรือ ห้อง Grand Ballroom ชั้นท่ี 12 ห้อง Ratchadamri ห้อง Sala deang ห้อง Chong nonsi ห้อง 
Siam หอ้ง Sathorn ชั้นท่ี 33 หอ้ง Sky หอ้ง Krung Thon Buri หอ้ง Wongwian Yai 

 

1.2.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การท าโครงงานสหกิจฉบบัน้ีผูจ้ดัท าด าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม  

ถึง 29 เมษายน2562  
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.3.1 ไดน้ าส่ิงของท่ีเหลือจากการใชแ้ลว้มาแปรรูปเป็นส่ิงของช้ินใหม่ได ้
1.3.2 ไดช่้วยคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่จากของเหลือใชใ้หก้บัสถานประกอบการ 
1.3.3 ช่วยลดค่าใชจ่้ายใหก้บัสถานประกอบการได ้
1.3.4 เป็นแนวทางการหารายไดแ้ละน าไปประกอบเป็นธุรกิจในอนาคตได ้

 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาการท าโครงงานเร่ือง  “ การท าดอกไมแ้ห้งส าหรับใช้ในงานประชุม Dried 
Flowers Decoration for Meeting Rooms ” ในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาและตรวจสอบบทความท่ี
เก่ียวขอ้งและแบ่งเน้ือหาของเอกสารงานโดยน าเสนอออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

2.1 การจัดดอกไม้ 
 2.1.1 ความหมายของการจดัดอกไม ้
  การน าทุกส่วนของดอกไมต้ั้งแต่ดอกใบ ก้าน ล าตน้ หน่อ เป็นตน้ มาจดัแต่งให ้
สวยงาม แต่ใหญ่เราใชใ้บและดอกเท่านั้น การจดัดอกไมใ้ห้สวยงามยิ่งข้ึน บางครั้งจะตอ้ง น าส่ิงอ่ืน
มาร่วมจดดว้ย เช่น กระดาษ ริบบิ้น โบว ์ผา้ ตวัสัตว ์มาแต่งประดบัแต่ส่ิงเหล่านั้นจะตอ้งถูกเคลือบ
ดว้ยน ้ ายากนัเปียกก่อนน ามาใชก้ารจดัดอกไมจึ้งประกอบไปดว้ยวสัดุ- อุปกรณ์ในการจดัดอกไมผู้ ้
จดัดอกไมจึ้งควรเรียนรู้องคป์ระกอบของการจดัดอกไม ้
 

2.2 ประเภทของการท าดอกไม้แห้ง 
พนิดา  จงสุขสันต ์(2538) ไดเ้ขียนขั้นตอนการท าดอกไมแ้หง้ดว้ยวธีิการต่างๆ ไดด้งัน้ี 
2.2.1 การผึ่งลม เป็นวิธีท่ีเก่าแก่และท าไดง่้ายท่ีสุด โดยการแขวนดอกไมห้้อยหัวลงในท่ี

แห้งและมืด มีการถ่ายเทอากาศดีใชเ้วลา 2 – 3 สัปดาห์ การท าแห้งวิธีน้ีจะไดก้า้นดอกตั้งตรง สีคง
เดิม แต่ดอกไมบ้างชนิดสีจะซีดหรือเปล่ียนแปลงเป็นสีน ้าตาล 

 

2.2.2 การอดัแห้ง มกัใช้กบัหญา้ใบไมต่้างๆ และดอกไมท่ี้มีกลบัดอกบางหรือมีกลีบดอก
ซอ้นหลายชั้นท่ีไม่หนาเกินไป ใชเ้วลาอดัแหง้ในกระดาษดูดซบัความช้ืน เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์
ประมาณ 1 เดือน ดอกไมท่ี้แหง้สนิท มกัน าไปติดกรอบรูปและท าบตัรอวยพรต่างๆ 

 

 2.2.3 การเคลือบดว้ยกลีเซอรีน วิธีน้ีใชก้บัใบไม ้ท าให้ใบอ่อนและยืดหยุน่ได ้แต่สีจ าค ้าลง
หรือเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล โดยการใชก้ลีเซอรีนต่อน ้าในอตัราส่วน 1:2 แลว้ท าให้เกิดบาดแผลบริเวณ
ปลายกา้นใบ เพื่อช่วยใหดู้ดกลีเซอรีนไดง่้ายข้ึน น าลงจุ่มในสารละลายประมาณ 3 สัปดาห์ จะอ่ิมตวั
ดว้ยกลีเซอรีน ผวิหนา้จะเป็นมนั น ามาหอ้ยหวัลงเก็บในท่ีมืดและแหง้ ระการน าไปใชง้านต่อไป 
 

 2.2.4 การแตกแดดหรืออบในตบ วิธีน ้ าใชก้บัดอกไมบ้างชนิด เช่น ฉตัรพระอินทร์ ธูปฤษี 
กระถินทุ่ง และฝักของพืชบางชนิด น ามาท าแหง้โดยการตากแดด หรือ อบในเตาไฟอ่อนๆ 



 

 

 2.2.5 การฟอกสี มกัท ากบัใบเฟิร์น โดยจุ่มลงในสารละลายของสารฟอกสี 1 ถว้ยต่อน ้ า 1 
แกลลอนาน 24 ชัว่โมง หรือจนใบหมดสีเขียวจากนั้นน ามาลา้งดว้ยน ้ าสะอาดแลว้ซบัให้แห้งน าไป
จุ่มกลีเซอรีนหรือวางในกระดาษดูดซบัความมนั 
 

 2.2.6 การใชท้ราย โดยการฝังดอกไมล้งในทรายท่ีแห้ง ทรายช่วยให้ดอกไมค้งรูป แต่ไม่ได้
ช่วยดูดความช้ืน จะต้องปล่อยให้น ้ าระเหยออกจากดอกไม้เอง ระยะเวลาในการฝังจึงข้ึนกับ
ความช้ืนในอากาศ 
 

 2.2.7 การใชซิ้ลิกา้เจล ซิลิกา้เจลเป็นสารประกอบทางเคมี ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการดูดซบั
ความช้ืนไดสู้งเม่ือน าดอกไมล้งฝังในซิลิกา้เจล ซิลิกา้จะค่อยๆ ดูดความช้ืนออกจากดอกไม ้วิธีการน้ี
จะช่วยรักษารูปทรงและสีของดอกไมไ้วไ้ด ้ระยะเวลาในการฝัง ข้ึนกบัความช้ืนภายในดอกไม ้ 
 

2.3 ดอกไม้แห้ง 
ดอกไมท่ี้นิยมน ามาท าเป็นดอกไมแ้หง้ ไดแ้ก่ 
 

2.3.1 ดอกสแตติส 
ดอกสแตติส เป็นไมด้อกท่ีมีความสวยงามไดน้านและคงรูปไดแ้มด้อกจะแห้ง จึง

มกัจะน าไปประดบัแซมในช่อดอกไมใ้หญ่ๆเพื่อประดบัในงานพิธีต่างๆและงานแต่งงาน สแตติส
เป็นไมเ้มืองหนาว ไม่ค่อยถูกกบัแสงแดด ถา้ใหเ้จอกบัแสงแดดเป็นเวลานาน จะท าให้สีของดอกซีด
ลงเพราะกลีบดอกขาดน ้า ในช่วงท่ีมีการนดัเดท หรือวนัครบรอบในโอกาสพิเศษต่างๆ หนุ่มสาวใน
แถบยโุรปมกัจะมอบดอกสแตติสใหอี้กฝ่าย เพราะมีความหมายวา่ ความรู้สึกดีๆท่ีคงอยูต่ลอดไป  
ดงัรูปท่ี 2.1 

 
รูปที ่2.1 ดอกสแตติส 

ทีม่า : https://www.fruitnflora.com/meaning-of-flower 
 

2.3.2 ดอกยปิโซ ยปิซี 
ดอกยิปโซ ยิปซี เป็นดอกไมเ้มืองหนาวมีลกัษณะฝอยๆ ดอกเล็กๆสีขาว ดอกยิป

โซแมแ้ห้งแลว้ก็ยงัคงสภาพเป็นดอกท่ีสวยงามอยูไ่ดค้งทน ความหมายของดอกยิปโซส่ือถึงความ 



 

 

บริสุทธ์ิ จริงใจ อ่อนหวาน และ รักแรกพบ เหมาะส าหรับใหก้บัคนท่ีเราตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอ จึง
ไดช่ื้อวา่ ดอกไมแ้ห่งรักแรก ดงัรูปท่ี 2.2 

 

 
รูปที ่2.2 ดอกยปิโซ ยปิซี 

ทีม่า : http://bluecolo.blogspot.com/2018/08/blog-post_7.html 
 

2.3.3 ดอกแคสเปีย 
ดอกน้ีจะอยู่ได้นานเหมือนดอกสแตติส ความหมายของดอกน้ีก็คือ ความรักท่ี

มัน่คงไม่เปล่ียนแปลง และจะไม่ลืมเลือนส าหรับชาวอเมริกนันั้นจะใชด้อกคาร์เนชัน่แทนดอกมะลิ
ในวนัแม่อีกดว้ยซ่ึงจะแบ่งการให้ดอกคาร์เน่ชัน่เป็น 2 แบบอนัไดแ้ก่1.ถา้มารดายงัชีวิตอยูจ่ะมีการ
ประดบัตกแต่งบา้นหรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู2.ถ้าหากว่ามารดาได้เสียชีวิตไปด้วยจะ
ประดบัเป็นดอกคาร์เนชัน่สีขาวแทน ดงัรูปท่ี 2.3 

 

 
รูปที ่2.3 ดอกแคสเปีย 

ทีม่า : http://pimchnaok2545.blogspot.com/p/3.html 
 

2.3.4 ดอกสุ่ย 
ดอกไมด้อกนอ้ยท่ีสามารถคงสีสันและความงามขา้มกาลเวลา ดอกสุ่ยเป็น

สัญลกัษณ์ของวนัแห่งความสุข มีความหมายโดยนยัวา่ ความสดช่ืนเบิกบาน และความรักเดียวใจ
เดียว ดอกสุ่ยจึงมกัใชใ้นการประดบัผมเจา้สาวและมอบเป็นช่อดอกไมใ้หผู้เ้ป็นท่ีรักหรือคนท่ีเรา
หลงรัก ดงัรูปท่ี 2.4 



 

 

 
รูปที ่2.4 ดอกสุ่ย 

ทีม่า : https://www.kinlakestars.com/flower-meaning/ 
 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

พนิดา จงสุขสันต ์(2538) ไดศึ้กษาเร่ือง การท าดอกไมแ้ห้งโดยใชซิ้ลิกา้เจล ไดก้ล่าวไวว้่า
จากการทดลองท าดอกไมแ้ห้งโดยใช้สารดูดความช้ืนซิลิกา้เจลกบัดอกกุหลาบ และดอกกลว้ยไม ้
พบว่า ดอกกุหลาบจะแห้งสนิทเม่ือใช้เวลาฝังในซิลิกา้เจลนาน 21 วนั โดยท่ีกุหลาบพนัธ์ุ King’s 
Ransorn มีเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัมากท่ีสุดและมีการเกิดสีน ้ าตาลเน่ืองจากเกิดการ oxidation 
ของสารประกอบฟีนอลิค ( Salunkhe, 1990 ) ขณะท่ีดอกกุหลาบพนัธ์ุ Christian Dior ซ่ึงมีสีแดง
และพนัธ์ุ Super Star ซ่ึงมีสีสัน ไม่มีการเกิดสีน ้ าตาล เม่ือน ามาเคลือบดอกจะมีความสวยงาม
มากกวา่ ส่วนกุหลาบพนัธ์ุ Miss All American Beauty ซ่ึงมีสีชมพู เม่ือแห้งสนิทกลบัดอกจะหดตวั
และเกิดรอยยน่ท่ีปลายกลีบดอกอยา่งเห็นไดช้ดั รูปทรงดอกไมท่ี้ดีและมีสีซีด กุหลาบดอกเล็กพนัธ์ุ 
Super Star ซ่ึงมีสีส้ม ใชเ้วลาในการท าแห้งน้อยกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ คือ 12 วนั เน่ืองจากมีน ้ าหนกันอ้ย
กว่า กลีบดอกเล็กและจ านวนไม่มาก ส่วนดอกกลว้ยไมใ้ช้เวลาในการแห้งน้อยกว่ากุหลาบคือใช้
เวลา 12 วนั เน่ืองจากมีกลีบชั้นเดียว จึงสูญเสียน ้ าไดง่้ายและรวดเร็ว กล้วยไมพ้นัธ์ุ Dendrobium 
Sonia มีการหดตวัของกลับดอกเล็กน้อยและมีการเกิดสีน ้ าตาลในช่วงท่ีเป็นสีขาว ส่วนพนัธ์ุ 
Dendrobium Sonia มีการหดตวัของกลบัดอกเล็กน้อย กลบัดอกซีดจางลงเป็นสีม่วงหม่น รูปทรง
ดอกดีกว่าพนัธ์ุ Dendrobium Sonia เม่ือน ามาเคลือบดอก จึงมีความสวยงามกว่า การเก็บรักษา
ดอกไมแ้หง้ในสภาพหอ้งท่ีท าใหด้อกไมแ้หง้เสียสภาพได ้เน่ืองจากความช้ืนในอากาศเป็นตวัการท่ี
ท าให้ดอกไมแ้ห้งเสียสภาพไป การเก็บในภาชนะท่ีปิดสนิทมีสารดูดความช้ืนซิลิก้าเจลอยู่ด้วย 
ดอกไมแ้หง้จะคงสภาพดีไม่มีการเปล่ียนแปลงของสีและรูปทรงดอก เม่ือน ามาเคลือบดอกดว้ยสาร
เคลือบท่ีมีส่วนประกอบต่างกนั การเคลือบดอกจึงให้ผลท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยท่ีเบบ๋ีออยล์ซ่ึง
เป็นน ้ ามนัใสเม่ือน ามาเคลือบดอก น ้ ามนัจะแทรกซึมผ่านเขา้ไปในเซลล์ของกลบัดอก ท าให้กลีบ
ดอกบางและโปร่ง เห็นเส้นบนกลีบดอกชดัเจนโดยเฉพาะกลว้ยไม ้ส่วนเบบ๋ีโลชัน่ซ่ึงมีความมนัไม่
มากนกัและไม่มีลกัษณะเป็นน ้ ามนั จะเคลือบกลีบภายนอกของกลีบดอกไม ้ซ่ึงเม่ือเวลาผ่านไป
หลายวนั จึงสามารถหลุดออกจากกลีบดอกได ้ความมนับนกลีบดอกจึงหายไป ส าหรับแลคเกอร์ช



 

 

นิดสเปยเ์ม่ือเคลือบบนผิวของกลีบดอกท าให้กลีบดอกกุหลาบแข็งและเป็นมนัเล่ือมแต่ผิวดอก
กลว้ยไมไ้ม่มีความมนัตามธรรมชาติมากจึงเคลือบติดนอ้ยกวา่ การเคลือบดว้ยสวรเคลือบนอกจาก
จะท าให้ดอกไม้แห้งเป็นมนัเงาแล้ว ยงัเป็นการป้องกันความช้ืนจากภายนอกท่ีจะเข้าไปท าให้
ดอกไมแ้หง้เสียสภาพได ้รูปทรงดอกจะไม่มีการเปล่ียนแปลงและมีการใชง้านท่ีคงทนยิง่ข้ึน 
 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  
ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ 
ทีต่ั้ง : 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร  

  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์  : 02 210 8100 
E-mail                : rsvn@eastingrandsathorn.com 
เวบ็ไซต์                  : https://www.eastinhotelsresidences.com  

รูปที ่3.1 ตราสัญญาลกัษณ์สถานประกอบการโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ 
ทีม่า : http://www.oce.rmutk.ac.th/images/Eastin.png 

  
        
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.2 แผนท่ีการเดินทางมาโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ 
ทีม่า : http://www.thaiticketmajor.com/travel/images 

 
 
 



 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
 

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ให้บริการห้องพกัรวมทั้งส้ิน 390 มีบริการฟรี
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และภายในห้องมีส่ิงอ านวยความสะดวก ภายในโรงแรมมีห้องพกัปรับ
อากาศพื้นท่ีกวา้งขวางท่ีใหม่และทนัสมยัมีโทรทศัน์จอแบนพร้อมระบบช่องสัญญาณดาวเทียมและ
เคเบิลตลอด 24 ชม. มินิบาร์ครบครัน อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ และตูนิ้รภยัส่วนบุคคล ห้องน ้ ามี
ฝักบวัน ้ าอุ่น รองเทา้แตะ และเคร่ืองใช้ในห้องน ้ าฟรี โรงแรมมีพื้นท่ีจอดรถฟรี ศูนยบ์ริการธุรกิจ 
บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการดูแลเด็ก มีบริการห้องอาหาร ไม่วา่จะเป็นห้องอาหาร 
The Glass House ให้บริการอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ห้องอาหารจีน Chef man และห้องอาหาร 
Blunos และมีให้บริการบาร์ Swizzles นอกจากน้ีโรงแรม อิสติน แกรนด์สาทรยงัมีบริการ ห้อง
ประชุมและ จดัเล้ียง บริการซกัรีด/ซกัแหง้  

โรงแรมอยูห่่างจากยา่นใจกลางกรุงเทพมหานครโดยใชเ้วลาเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าเพียงไม่ก่ี
นาที และตวัโรงแรมมีสะพานเช่ือมจากชั้น 3 เพื่อเดินออกไปยงัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสุรศกัด์ิได ้
และยงัห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 45 นาที หากเดินทางดว้ยรถยนตบ์นทางด่วน 
 

3.2.1 ห้องพกั 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร มีห้องพกัทั้ งหมด 390 ห้อง ประเภทห้องพกัมี

ทั้งหมด 6  ประเภท ไดแ้ก่ Superior, Superior Sky, Executive Sperior sky, Executive Deluxe, 
Junior Suite, Premim Deluxe มีรูปภาพประกอบดงัภาพต่อไปน้ี 
 

1) ห้องพกั Superior Room 
ห้องพกัแบบ Superior  มีเคร่ืองปรับอากาศ ทีวีจอแอลซีดีอินเทอร์เน็ตฟรี 

มินิบาร์ท่ีมีอุปกรณ์ครบโทรศพัท ์อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ไดร์เป่าผม ตูเ้ซฟในห้องและความบนัเทิง
ภายในห้อง พกัล่าสุดห้องน้ีสามารถรองรับผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2 คนและเด็ก 1 คนในเตียงท่ีจดัไวใ้ห ้
สามารถเพิ่มเตียงเสริมได ้ดงัรูปท่ี 3.3  
 

 
รูปที ่3.3 หอ้งพกั Superior 

ทีม่า : https://www.eastinhotelsresidences.com 
 



 

 

2) ห้องพกั Superior Sky   
หอ้งพกัแบบ Superior Sky มีเคร่ืองปรับอากาศ ทีวีจอแอลซีดีอินเทอร์เน็ต

ฟรี มินิบาร์พร้อมของครบครัน โทรศพัท์ อุปกรณ์ชงชาและกาแฟไดร์เป่าผม ตูเ้ซฟในห้องและ
ความบนัเทิงล่าสุดในห้อง เตียงขนาดคิงไซส์หรือเตียงแฝด ห้องน้ีสามารถรองรับผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2 
คนและเด็ก 1 คนในเตียงท่ีจดัไวใ้ห ้สามารถเพิ่มเตียงเสริมได ้ดงัรูปท่ี 3.4  
 

 
รูปที ่3.4 หอ้งพกั Superior Sky 

ทีม่า : https://www.eastinhotelsresidences.com 
 

3) Executive Superior Sky 
ห้องพกัแบบ Executive Superior Sky มีเคร่ืองปรับอากาศ ทีวีจอแอลซีดี 

อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีมินิบาร์ โทรศพัท ์อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ไดร์เป่าผม ตูเ้ซฟในห้อง
ความบนัเทิงในห้องล่าสุด สิทธิพิเศษรวมถึงอาหารเช้าในเลานจ์บริการชากาแฟเคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์และของวา่งตลอดทั้งวนับาร์เปิดให้บริการเคร่ืองด่ืมไม่จ  ากดัตั้งแต่เวลา 17.30 - 19.30 
น. และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ อีกมากมาย เตียงขนาดคิงไซส์หรือเตียงแฝด ห้องน้ีสามารถรองรับ
ผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2 คนและเด็ก 1 คนในเตียงท่ีจดัไวใ้ห ้สามารถเพิ่มเตียงเสริมได ้ ดงัรูปท่ี 3.5 
 

 
รูปที ่3.5 หอ้งพกั Executive Superior Sky 

ทีม่า : https://www.eastinhotelsresidences.com 
 

4) ห้องพกั Executive Deluxe  
หอ้งพกัแบบ Executive Deluxe มีเคร่ืองปรับอากาศทีว ีอินเทอร์เน็ต  

Wi-Fi ฟรีมินิบาร์พร้อมเคร่ืองด่ืม โทรศพัท ์IDD อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ไดร์เป่าผม ตูเ้ซฟในห้อง 
ความบนัเทิงภายในห้องพกัล่าสุดห้องน ้ าท่ีมีอุปกรณ์ครบครันรวมถึงอ่างอาบน ้ าและสิทธิพิเศษ 



 

 

Executive Lounge เตม็รูปแบบรวมถึงบริการอาหารเชา้ในเลานจบ์ริการชากาแฟกาแฟเคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์และของวา่งตลอดทั้งวนับาร์เปิดให้บริการเคร่ืองด่ืมไม่ จ  ากดั เวลา 17.30 - 19.30 น. 
และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ห้องน้ีสามารถรองรับผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2 คนและเด็ก 1 คนในเตียงท่ีจดัไว้
ให ้เพิ่มเตียงเสริมได ้ดงัรูปท่ี 3.6 

 

 
รูปทึ ่3.6 หอ้งพกั Executive Deluxe 

ทีม่า : https://www.eastinhotelsresidences.com 
 

5) ห้องพกั Junior Suite 
ห้องพกัแบบ Junior Suite มีเคร่ืองปรับอากาศ ทีวีจอแอลซีดีประเทศ

อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีมินิบาร์ โทรศพัท ์อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ไดร์เป่าผม ตูเ้ซฟ ในห้อง
ความบนัเทิงในห้องล่าสุด ห้องน ้ าพร้อมอ่างอาบน ้ าและสิทธิพิเศษ Executive Lounge เต็มรูปแบบ
รวมถึงบริการอาหารเชา้ในเลานจฟ์รีชากาแฟเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารวา่งตลอดทั้งวนั
บาร์เปิดให้บริการเคร่ืองด่ืมไม่ จ  ากดั และแกลม้ตั้งแต่ 17.30 ถึง 19.30 น. และอีกมากมาย สิทธิ
ประโยชน์พิเศษ หอ้งน้ีสามารถรองรับผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2 คนและเด็ก 1 คนในเตียงท่ีจดัไวใ้ห ้
ดงัรูปท่ี 3.7 

 

รูปที ่3.7 หอ้งพกั Junior Suite 
ทีม่า : https://www.eastinhotelsresidences.com 

6) ห้องพกั Premium Deluxe 
ห้องพกัแบบ Premiumมีเคร่ืองปรับอากาศ ทีวีจอแอลซีดี อินเทอร์เน็ตไร้

สาย (Wi-Fi) ฟรีมินิบาร์ โทรศพัท ์อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ไดร์เป่าผม ตูเ้ซฟ ในห้องความบนัเทิงใน
ห้องล่าสุด ห้องน ้ าพร้อมอ่างอาบน ้ าและสิทธิพิเศษ Executive Lounge เต็มรูปแบบ รวมถึงบริการ



 

 

อาหารเช้าในเลาน์ ฟรีชากาแฟเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารว่างตลอดทั้ งวนับาร์เปิด
ให้บริการเคร่ืองด่ืมไม่ จ  ากดั และแกลม้ตั้งแต่ 17.30 ถึง 19.30น. และอีกมากมาย สิทธิประโยชน์
พิเศษ หอ้งน้ีสามารถรองรับผูใ้หญ่ไดสู้งสุด 2 คนและเด็ก 1คนในเตียงท่ีจดัไวใ้ห้ สามารถเพิ่มเตียง
เสริมได ้ดงัรูปท่ี 3.8 
  
 
 
 
 

รูปที ่3.8 หอ้งพกั Premium Deluxe 
ทีม่า : https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

3.2.2 ห้องจัดเลีย้งของโรงแรม 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร มีห้องจัดเล้ียง ทั้ งหมด 3 ห้อง ได้แก่ Surasak 

Ballroom , Meeting Room และ Sky Lounge มีรูปภาพประกอบดงัต่อไปน้ี 
 

1) ห้องจัดเลีย้ง Grand Ballroom 
หอ้งจดัเล้ียง  Grand Ballroom อยูท่ี่ชั้น 11 ของโรงแรม ห้องจดัเล้ียงขนาด

ใหญ่รองรับแขกไดม้ากถึง 500 ท่าน เหมาะแก่การเป็นสถานท่ีจดังาน ไม่ว่าจะเป็น งานแต่ง, งาน
หมั้น, งานเล้ียง, งานอ่ืนๆ และยงัสามารถจดัแบ่งเป็นห้องประชุดไดอี้ก เพราะภายในห้องใหญ่
สามารถแบ่งเป็น 3 ห้องเล็ก ๆ ได้อีกด้วย มีห้อง Surasak 1 ซ่ึงจะมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และห้อง 
Surasak 2 , Surasak 3 ดงัรูปท่ี 3.9 

 

 
รูปที ่3.9 หอ้งจดัเล้ียง  Grand Ballroom 

ทีม่า : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 
 
 
 



 

 

2) ห้องจัดเลีย้ง Meeting Room  
หอ้งจดัเล้ียง Meeting Room อยูท่ี่ชั้น 12 เป็นห้องจดัเล้ียงท่ีมีขนาดลองลง

มาเป็นห้องจดัเล้ียงท่ีเหมาะแก่การจดั สัมมนา การจดัประชุม จดัมีตต้ิง บนชั้น 12 น้ีจะมีทั้งหมด 5 
หอ้งดว้ยกนั มีหอ้ง Ratchadamri หอ้ง Sala deang หอ้ง Chong nonsi หอ้ง Siam หอ้ง Sathorn  
ดงัรูปท่ี 3.10 

 

 
รูปที ่3.10 หอ้งจดัเล้ียง Meeting Room 

ทีม่า : ผูจ้ดัท าท าการถ่ายเอง 
 

3) ห้องจัดเลีย้ง Sky Lounge  
หอ้งจดัเล้ียง Sky Lounge อยูท่ี่ชั้น 33 ซ่ึงเป็นชั้นบนสุดของโรงแรมอีสติน 

แกรนด์ สาทร ซ่ึงมองเห็นวิวและบรรยากาศโดยรอบไดก้วา้งไกล เห็นความสวยงามของกรุงเทพ  
ดงัรูปท่ี 3.11 

 

 
รูปที ่3.11 หอ้งจดัเล้ียง Sky Lounge 

ทีม่า : ผูจ้ดัท าท าการถ่ายเอง 
 

3.2.3 ห้องอาหารและบาร์  (Restaurants and Bars) 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร มีห้องอาหารทั้งหมด 3 ห้อง ไดแ้ก่ Chef  Man , The 

Glass House , Blunos , Swizzles มีรูปภาพประกอบดงัต่อไปน้ี 
 

1) ห้องอาหาร Chef  Man 
หอ้งอาหาร Chef  Man อยูท่ี่ชั้น 3 เวลาให้บริการ: อาหารกลางวนั 11.00 - 

14.30 น. อาหารเยน็เปิดให้บริการเวลา 18.00 น. - 22.00 น.รสชาติแห่งอาณาจกัรมงักร ห้องอาหาร 



 

 

Chef Man Chinese น าเสนออาหารกวางตุง้แท้ๆ อาหารพิเศษประจ าจงัหวดัเมนูต่ิมซ าท่ีสร้างสรรค์
และชุดน ้ าชาคุณภาพเยี่ยมในบรรยากาศผ่อนคลาย แต่หรูหรา เมนูอาหารท่ีคดัสรรมาอย่างดีเน้น
ส่วนผสมท่ีประณีตอาหารทะเลสดใหม่และรสชาติดั้งเดิม ดงัรูปท่ี 3.12 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.12 หอ้งอาหาร Chef  Man 
ทีม่า : https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

2) ห้องอาหาร The Glass House 
หอ้งอาหาร The Glass House อยท่ีูชั้น 5 อาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต์: 700 บาท

สุทธิต่อท่าน เปิด06.00 - 11.30 น. ทุกวนั บุฟเฟ่ต์นานาชาติม้ือกลางวนั: 900 บาทสุทธิต่อท่าน วนั
จนัทร์ – วนัเสาร์ เปิด 12.00 น. - 14.30 น.บุฟเฟ่ต์แกรนด์วนัหยุดสุดสัปดาห์: 1,800 บาทสุทธิต่อ
ท่าน อาหารเยน็วนัศุกร์ - วนัเสาร์ เปิด 18.00 - 22.00 น. และอาหารกลางวนัวนัอาทิตยเ์ปิด  12.00 - 
15.00 น.อาหารตามสั่ง เปิด 12.00 - 23.30 น. ทุกวนั ดงัรูปท่ี 3.13 

 

 
รูปที ่3.13 หอ้งอาหาร The Glass House 

ทีม่า : https://www.eastinhotelsresidences.com 
 

3) ห้องอาหาร Blunos 
ห้องอาหาร Blunos เป็นร้านอาหารใหม่ของChef  Martin Blunos อยูท่ี่ริม

สระน ้ าชั้น 14 ของเราและเป็นสถานท่ีแรกท่ีผูรั้บ 2 Michelin Star เปิดท าการนอกประเทศองักฤษ
ลืมการรับประทานอาหารรสเลิศและการผจญภยัสุดล ้า  Blunos เป็นเร่ืองของความคุม้ค่าและความ
สะดวกสบายของอาหารคลาสสิกท่ีท าจากวตัถุดิบท่ีคดัสรรมาอยา่งดีและเป็นท่ีตอ้งการของมิชลิน
สตาร์ของมาร์ติน เปิดเวลา 09.00 - 24.00 น. ทุกวนั อาหารตามสั่งเปิด 11.00 - 24.00 น. ทุกวนั 
ดงัรูปท่ี  3.14 



 

 

 

รูปที ่3.14 หอ้งอาหาร Blunos 
ทีม่า : https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/blunos.html 

 

4) Swizzles 
ห้องอาหาร  Swizzles  น าเสนอไวน์และสุรานานาชาติ, เบียร์ ค็อกเทลสด

ช่ืน น ้ าผลไมค้ั้นสด กาแฟและชาท่ีดีท่ีสุดและทาปาสโฮมเมดท่ีคดัสรรแลว้และของวา่งเพื่อให้คุณ
เพลิดเพลินในบรรยากาศสบาย ๆ เหมาะส าหรับการประชุมส าคญัสถานท่ีพกัผ่อนใน บริษทั ท่ีดี
หรือเป็นสถานท่ีหลบล้ีจากวถีิชีวติท่ีวุน่วาย เปิดใหบ้ริการเวลา 10.00 – 24.00  ดงัรูปท่ี 3.15 

 

 
รูปที ่3.15 Swizzles 

ทีม่า : โรงแรมอีสตินแกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ 
 

 
 

3.2.3 บริการต่าง ๆ ของโรงแรม 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร มีบริการให้เลือกใช้บริการ เช่น Swimming Pool, 

Fiyness Center 
 

1) สระว่ายน า้ (Swimming Pool)  สระวา่ยน ้าท่ีโรงแรมอีสติน 
แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ  แห่งน้ีมีบริการท่ีใหแ้ขกท่ีไดเ้ลือกใช ้ดงัรูปท่ี 3.16 
 



 

 

 
 

รูปที ่3.16 สระวา่ยน ้า (Swimming Pool) 
ทีม่า : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

 

2) ฟิตเนส (Fitness Center)  ฟิตเนสท่ีโรงแรมอีสติน 
แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ  แห่งน้ี ส าหรับใหแ้ขกไดเ้ลือกใชบ้ริการ ดงัรูปท่ี 3.17 
 

 
รูปที ่3.17 ฟิตเนส (Fitness Center) 
ทีม่า : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

 

3.3 โครงสร้างองค์กรแผนกจัดเลีย้ง ( Banquet ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่3.18 แผนผงัต าแหน่งของแผนกจดัเล้ียง ( Banquet ) 
ทีม่า : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

Manager 

Assistant 

Manager 

B.Q Supervisor B.Q Supervisor B.Q Supervisor 

B.Q Hostass B.Q Captain B.Q Captain 

B.Q Server B.Q Server B.Q Server B.Q Server B.Q Tepm 



 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

ช่ือ – นักศึกษาฝึกงาน   : นางสาว อรนนัท ์  มะลิสุ่น 
ต าแหน่ง / แผนก            :  Trainee / Banquet 
ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน   :  7 มกราคม  – 29 เมษายน 2562 

 
 
        
 
 
 
 

รูปที ่3.19 รูปนกัศึกษาฝึกงาน 
2562 

ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ  : 
- น าดอกไมเ้พื่อข้ึนไปวางไวใ้นหอ้งท่ีในแต่ละวนัท่ีเราดูแล 
- ข้ึนหอ้งท่ีไดรั้บมอบหมายเปิดไฟ เปิดแอร์ เช็คภายในหอ้งวา่มีอะไรขาดไหม 
- จดัเตรียมเปิดเคร่ืองกาแฟ จดัเตรียมชา จดัเตรียมนม เตรียมน ้าเยน็ ไวเ้พื่อบริการ 
- ยนืตอ้นรับแขก (Hostass) และก็จะยนืประจ าท่ีเคร่ืองกาแฟ คอยใหบ้ริการดา้นชาและกาแฟ 
- พอแขกเร่ิมประชุม ก็จะมีเวลาท่ีตอ้งไปรับของเบรกช่วงเช้าข้ึนมาไวห้น้าห้องประชุมของ

แขก 
- พอแขกเบรกก็จะเขา้ไปเคลียร์แกว้กาแฟ ขวดน ้าเปล่าท่ีหมดแลว้ เคลียร์เศษลูกอม ออกมา 
- เม่ือแขกไปพกัรับประทานอาหารกลางวนั ก็จะท าการรีเซ็ทห้องให้เหมือนใหม่แต่ของแขก

ยงัคงอยูท่ี่เดิมเพื่อรอแขกมาประชุมต่อ 
- พอแขกข้ึนมาจากรับประทานอาหารกลางวนั ก็ยนืใหบ้ริการชาและกาแฟกบัแขก 
- พอแขกเขา้หอ้งประชุมต่อ ก็ลงไปรับของเบรกช่วงบ่าย 
- เม่ือประชุมเสร็จ ก็จะท างาน Set up หอ้งใหม่เพื่อเป็นงานใหม่ 
- เสิร์ฟอาหาร  เสิร์ฟน ้า  เสิร์ฟเคร่ืองด่ืม 
- จดัโตะ๊งานจดัเล้ียง 
- เช็ดอุปกรณ์เพื่อเตรียมงานจดัเล้ียง 
- เคลียร์จานท่ีแขกรับประทานเสร็จเรียบร้อยแลว้ออกจากโตะ๊ 

 



 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 

ช่ือ – นามสกุล       : คุณ บุรินทร์   รอดเอ่ียม 
ต าแหน่ง   : Captain Banquet 
สถานประกอบการ  : โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

 
          
          

 
 

 
รูปที ่3.20 Captain Banquet 

พนกังานท่ีปรึกษา 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม – 29 เมษายน พ.ศ.2562 หยดุอาทิตยล์ะ 2 วนัและหยดุตามวนันกัขตัฤกษ ์
 

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
ขั้นตอนและวธีิด าเนินงานโครงงานการท าดอกไมแ้หง้ส าหรับใชใ้นงานประชุม มีดงัน้ี 
3.7.1 ก าหนดหวัขอ้โครงงาน โดยการสังเกตถึงปัญหาท่ีไดพ้บและสามารถแกไ้ขไดจ้ริงจึง

น าเอามาเป็นหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา 
3.7.2 เสนอหัวขอ้และเขียนวตัถุประสงค์ ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาและส่งให้กับ

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจดูวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาท าไดจ้ริง3.8.1 ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน 
โดยการสังเกตถึงปัญหาท่ีสามารถน ามาแกปั้ญหาโดยน ามาใชเ้ป็นหวัขอ้โครงงานสหกิจ 

3.7.3 รวบรวมขอ้มูลภายในโรงแรม รวมถึงการสังเกตการณ์ และเก็บขอ้มูลเพื่อเอาไวใ้ชใ้น
การท าโครงงาน 

3.7.4 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากภายในโรงแรมมาท าการวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบในการ
จดัท าโครงงาน 

3.7.5 เร่ิมปฏิบติัท าโครงงาน และมีการส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบดูเป็นระยะ 
 
 



 

 

3.7.6 เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบแลว้พบว่าโครงงานมีขอ้มูลท่ียงัไม่สมบูรณ์ จึงน ามา
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

3.7.7 สรุปผลขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงงาน และเรียบเรียงใหถู้กตอ้ง 
3.7.8 น าเสนอโครงงานท่ีท าในวนัท่ีก าหนด 

 

ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน ตั้งแต่วนัที ่7 มกราคม – 29 เมษายน พ.ศ.2562 
ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงงานการท าดอกไมแ้หง้ส าหรับใชใ้นงานประชุม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ 

ตั้งหวัขอ้โครงงาน     

รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน     

เร่ิมด าเนินโครงงาน     

ตรวจสอบความถูกตอ้ง     

โครงงานเสร็จเรียบร้อย     

 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงาน 

 

4.1 รายละเอยีดของโครงงาน  
โครงงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าดอกไมส้ดท่ีเส่ือมสภาพมาแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์

เป็นผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อไวใ้ชใ้นงานประชุมต่อไปได ้และเพื่อช่วยสถานประกอบการลดตน้ทุนจาก
ของเหลือใชซ่ึ้งสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัสถานประกอบการได ้

 
4.2 วตัตุดิบในการท าโครงงาน  

1) ดอกสแตตีส     
2) ดอกสุ่ย 
 

4.3 อุปกรณ์ในการท าโครงงาน 
 1) บรรจุภณัฑ์ 
 2) กรรไกร 
 3) หนงัยาง 
 

4.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการท าดอกไม้แห้งมีดังนี้ 

4.4.1 ท าการจดัเตรียมดอกไมแ้ละอุปกรณ์ท่ีจะใช ้ดงัรูปท่ี 4.1 

 
รูปที ่4.1 เตรียมดอกไม ้เตรียมอุปกรณ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
 
 
 



 

 

 

4.4.2 ท าการจดัตกแต่งช่อดอกไม ้ตดัใหพ้อใส่บรรจุภณัฑ์ดส้วยงาม ดงัรูปท่ี 4.2 
 

 
 

รูปที ่4.2 จดัตดัตกแต่งช่อดอกไม ้ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

4.4.3 ท าการมดัปลายของกา้นดอกไมใ้หเ้ขา้กนั ดงัรูปท่ี 4.3 
 

 
รูปที ่4.3 มดัปลายช่อดอกไม ้

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

4.4.4 แขวนช่อดอกไมค้ว  ่าลงเก็บไวใ้นอุณหภูมิท่ีอบอุ่นและแหง้ เพื่อป้องกนัการเน่าเห่ียว
และสีท่ีจางลง การปล่อยใหอ้ากาศถ่ายเทจะช่วยใหด้อกไมแ้หง้และป้องกนัเช้ือรา ทิ้งไวป้ระมาณ 5-
7 วนั  ดงัรูปท่ี 4.4 
 

 
 

รูปที ่4.4 แขวนช่อดอกไมค้ว  ่าลง 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

4.4.5 เม่ือไดด้อกไมแ้หง้ตามท่ีตอ้งการแลว้ ก็น ามาท าการจดัแต่งใส่บรรจุภณัฑท่ี์เตรียมไว้
และตกแต่งบรรจุภณัฑใ์หส้วยงาม ดงัรูปท่ี 4.5 

 

 
 

รูปที ่4.5 จดัแต่งใส่บรรจุภณัฑ ์
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 
 
 
 
 



 

 

4.5 ต้นทุนการท าดอกไม้แห้ง 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ต้นทุน (บาท) 

1 ดอกสแตติส 500 กรัม ของโรงแรม - 

2 ดอกสุ่ย 500 กรัม ของโรงแรม - 

3 ขวดบรรจุภณัฑ ์ 12.70 
เซนติเมตร 

60 60 

รวม 60 บาท 

ตารางที ่4.1 ตารางค านวณตน้ทุนการท าดอกไมแ้ห้ง 
4.6 ผลการด าเนินงาน 
 4.6.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

โครงงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานใน
โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงทพฯ ท่ีมีต่อโครงงาน “การท าดอกไมแ้หง้ส าหรับใชใ้นงาน
ประชุม” โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 30 คน ท าการเก็บขอ้มูลในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 
 

ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานเก่ียวกบั เพศ  อาย ุ แผนก โดยใชค้่าร้อยละ 
ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูท่ี้ไดท้ดลองใชก้ารท าดอกไมแ้หง้ส าหรับใชใ้นงาน
ประชุมโดยใชค้่าร้อยละของ ผูต้อบแบบสอบถามและค านวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow 
 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
หญิง 12 40.00 
ชาย 18 60.00 
รวม 30 100.00 

จากตารางที ่4.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นเพศ มีเพศชาย มากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 60 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40  

 
 
 
 

 



 

 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ต ่ากวา่ 20 ปี - - 
20 - 25 ปี 4 13.33 
25-30 ปี 11 36.67 

30 ปีข้ึนไป 15 50.00 
รวม 30 100.00 

จากตารางที ่4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายแุฉล่ียอยูท่ี่อาย ุ30 ปีข้ีนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 อาย ุ25 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.67 อาย ุ20 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.33 อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 0  
 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

พนกังานแผนกจดัเล้ียง 17 56.67 
พนกังานแผนกแม่บา้น 13 43.33 

รวม 30 100.00 
จากตารางที ่4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอาชีพ พนกังานแผนกจดัเล้ียง 

คิดเป็นร้อยละ 56.67 และ พนกังานแผนกแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 43.33  
 

4.6 สรุปผลการประเมิน 
4.6.1  ด้านความสวยงามของผลติภัณฑ์ 
 จากการประเมินการยอมรับดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ดังรูปที ่4.6 
 

 
 

44.00% 

53.00% 

3.00% 

ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 



 

 

จากรูปท่ี 4.6 พบวา่ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ ์
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.33 มีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 53.33 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.33 จาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
 

4.6.2  ด้านการใช้งาน 
จากการประเมินการยอมรับดา้นการใชง้าน ดังรูปที ่4.7 

 
 

จากรูปท่ี 4.7 พบวา่ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นการใชง้าน พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.67 มีความพึงพอใจในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.67 จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 30  คน  
 

4.6.3  ด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์ 
จากการประเมินการยอมรับดา้นขนาดของบรรจุภณัฑ ์ดังรูปที ่4.8 

          \ 
 

จากรูปท่ี 4.8 พบวา่ผลจากการตอบแบบสอบดา้นขนาดของบรรจุภณัฑ ์พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีความพึงพอใจใน

27.00% 

66.00% 

7.00% 

ด้านการใช้งาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

23.00% 

64.00% 

13.00% 

ด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 



 

 

ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 63.33 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.33 จาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
 

4.6.4  ด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
จากการประเมินการยอมรับดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ ดังรูปที ่4.9 

 

 
 

 

จากรูปท่ี 4.9 พบวา่ผลจากการตอบแบบสอบดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ23.33 มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 63.33 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.33 จาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

 

4.6.5  ด้านความเหมาะสมกบัสถานทีท่ีใ่ช้ในการวางผลติภัณฑ์ 
จากการประเมินการยอมรับดา้นความเหมาะสมของสถานท่ี ดังรูปที ่4.10 

 

 
 

จากรูปท่ี 4.10 พบวา่ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความเหมาะสมของสถานท่ี 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ26.67 มีความพึงพอใจ

23.00% 

64.00% 

13.00% 

ด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

27.00% 

66.00% 

7.00% 

ด้านความเหมาะสมของสถานที่ 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 



 

 

ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.67 จาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
 

4.6.6  ด้านใช้วตัถุดิบทีเ่หลือใช้มาแปรรูปใหม่ 
จากการประเมินการยอมรับดา้นการแปรรูปใหม่ ดังรูปที ่4.11 

 

 
 

จากรูปท่ี 4.11 พบวา่ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นการแปรรูป พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีความพึงพอใจในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 63.33 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.33 จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
 

การแปลผลคะแนนความพงึพอใจของการท าดอกไม้แห้งส าหรับใช้ในงานประชุม 
การวเิคราะห์ขอ้มูลความหมายค่าเฉล่ีย (Mean) ตามทฤษฎีของ Maslow ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00% 

67.00% 

13.00% 

ด้านการแปรรูปใหม่ 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 



 

 

4.5 ตารางค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของการท าดอกไม้แห้งส าหรับใช้ในงานประชุม 

 

จากตารางผลส ารวจความพึงพอใจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก คือ ด้านการใช้งานของผลิตภณัฑ์ ด้านความเหมาะสมของ
สถานท่ี ด้านขนาดของบรรจุภณัฑ์ ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ และดา้นใช้วตัถุดิบท่ีเหลือใช้มา
แปรรูป โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.20  4.20  4.10  4.10 และ 4.07 ตามล าดบั ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจมาก มากท่ีสุด คือ ดา้นความสวยงาม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ตามล าดบั 
 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่(  ) S.D. ระดับความพงึพอใจ 

ด้านบรรจุภัณฑ์ 
4.6.1 ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ 4.40 0.56 มาก 
4.6.2 การใชง้านของผลิตภณัฑ ์ 4.20 0.55 มาก 
4.6.3 ขนาดของบรรจุภณัฑ์ 4.10 0.61 มาก 
ด้านความเหมาะสม 
4.6.4 การออกแบบผลิตภณัฑ์ 4.10 0.61 มาก 
4.6.5 ความเหมาะสมกบั
สถานท่ีท่ีใชใ้นการวาง
ผลิตภณัฑ์ 

4.20 0.55 มาก 

ด้านลดต้นทุน 
4.6.6 ใชว้ตัถุดิบท่ีเหลือใชม้า
แปรรูปใหม่ 

4.07 0.58 มาก 

ระดับความพงึพอใจโดยรวม 4.18 0.57 มาก 



 

 

บทที ่5 
สรุปรายงานและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 
ในแผนกจดัเล้ียง ต าแหน่ง Trainee Banquet ท  าให้ผูจ้ดัไดท้ราบถึงการปฏิบติังานในแผนกจดัเล้ียง
และไดพ้บเห็นถึงของเหลือใช้ซ่ึงก็คือดอกไมเ้ป็นจ านวนหน่ึง ซ่ึงสามารถน ามาแปรรูปเป็นให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ช้ินใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าได ้ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดท าเป็นดอกไมแ้ห้งเพื่อใชใ้น
งานประชุมหรืองานจดัเล้ียง ผูจ้ดัท าไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยไดท้  าการแจกแบบสอบถามความพึง
พอใจของโครงงานการท าดอกไมแ้ห้งส าหรับใช้ในงานประชุมให้กบัพนักงานในโรงแรมเป็น
จ านวน 30 ชุด 

 

จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงงานการท าดอกไมแ้ห้ง
ส าหรับใชใ้นงานประชุมพบวา่การตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศชายมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อย
ละ 60.00  และเป็นเพศหญิงโดยคิดเป็นร้อยละ 40.00 ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ียอยูท่ี่ 30 ปีข้ึน
ไปมากท่ีสุดโดยคิดเป็นค่าร้อยละ 50.00 อาย ุ25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.67 และอายุ 20 – 25 ปี คิด
เป็นร้อยละ 13.33 และจากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนกังาน
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ท่ีมีต่อโครงงานการท าดอกไมแ้ห้งจากดอกไมเ้หลือใช้
ส าหรับใชใ้นงานจดัเล้ียงผลโดยรวมของความสวยงามของผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียทั้งหมดอยูใ่นระดบั
มาก มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 
 

5.1.2  ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
1) ผูจ้ดัท ายงัขาดความรู้และประสบการณ์ในการท าผลิตภณัฑ ์ จึงท าใหใ้ชเ้วลา

คิดคน้วธีิท าผลิตภณัฑห์ลายรอบ 
2)  ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการจดัท า 
3)  ผูจ้ดัท ายงัไม่มีประสบการณ์ดา้นการท างานมากพอจึงท าใหเ้กิดความผดิพลาด 

 

5.1.3 การแก้ปัญหาและการเสนอแนะในการท างาน 
1)  ควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบังานใหม้ากข้ึน 
2)  ควรแบ่งแยกเวลาใหเ้หมาะสม 
 
 



 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ประโยชน์จากการปฎบิัติงานกจิศึกษา 

1)  ท าใหมี้ความอดทนในการท างานมากข้ึน 
2)  ท าใหรู้้จกัการแกไ้ขปั้ญหาต่างๆในระหวา่งการท างาน 
3)  ท าใหไ้ดส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อพนกังาน 
4)  ท าใหรู้้จกัการปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงแรมอยา่งถูกตอ้ง 
5)  ท าใหรู้้จกัการช่วยเหลือ แบ่งปัน มีน ้าใจ มีความสามคัคีมากยิง่ข้ึน 
6)  ท าใหมี้วนิยัในตนเองในการมาท างาน 
7)  ท  าใหรู้้จกัมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายมากยิง่ข้ึน 
8)  ท  าใหมี้ทกัษะทางดา้นการพูดคุยกบัแขกมากข้ึน 
9)  ท  าใหมี้ประสบการณ์การท างานก่อนท่ีจะไปท างานในชีวติจริง 

 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1)  ผูจ้ดัท ายงัขาดการใชค้  าพูดส่ือสารกบัชาวต่างชาติยงัไดไ้ม่ดี 
2)  ผูจ้ ัดท ายงัขาดความรู้ในการท างานและยงัขาดประสบการณ์จึงท าให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดได ้
 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1)  ผูจ้ดัท าควรมีการจดบนัทึกขอ้มูลในแต่ละวนั 
2)  ผูจ้ดัท าตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในแต่ละวนัของการท างาน 
3)  ผูจ้ดัท ายงัขาดประสบการณ์ในการท าผลิตภณัฑ์ อาจจะตอ้งใช้ระยะเวลาใน

การศึกษาเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

การท าดอกไม้แห้งส าหรับใช้ในงานประชุม”  

ภายในห้องจดัเลีย้ง โรงแรมอสีตนิ แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

วตัถุประสงค์ : เพือ่สอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้ผลติภณัฑ์ “การท าดอกไม้แห้งส าหรับใช้ในงานประชุม” เพือ่

ใช้ในการศึกษาและน าการส ารวจไปไปปรับปรุงเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ให้ดยีิง่ขึน้ 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เคร่ืองหมาย  ✔  ในหรือเตมิข้อความทีต่รงกบัข้อมูลของท่าน) 

เพศ  ชาย   หญิง 

อาย ุ   ต  ่ากวา่ 20 ปี  20 – 25 ปี  25 – 30 ปี  30 ปีข้ึนไป 

อาชีพ   พนกังานแผนกจดัเล้ียง  แผนกงานแผนกแม่บา้น 

ส่วนที ่2. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อบริการทีไ่ด้รับจากทางโรงแรมและผลติภัณฑ์ “การท าดอกไม้แห้งส าหรับใช้ใน

งานประชุม” มากน้อยเพยีงใด 

ประเดน็วดัความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ 

 
มากทีสุ่ด มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
พอใช้ 

 
ปรับปรุ

ง 

1.ด้านผลติภณัฑ์      
1.1 ความสวยงามของผลติภณัฑ์      

1.2 การใช้งานของผลติภณัฑ์      

1.3  ขนาดของบรรจุภณัฑ ์      
2. ด้านความเหมาะสม      
2.1 การออกแบบผลติภณัฑ์      

2.2 ความเหมาะสมกบัสถานท่ีที่ใช้ในการวาง
ผลติภณัฑ์ 

     

3. ลดต้นทุน      
3.1 ใชว้ตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปใหม่      
ข้อเสนอแนะ 

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

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพขณะปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ภาพขณะปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 วธีิการเช็ดแกว้ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 การจดัเรียงชอ้นกระเบ้ียงและตะเกียบ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รูปที ่3 การเช็ดเตรียมอุปกรณ์ในงานจดัเล้ียง 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 

 
 

รูปที ่4 การเช็ดเตรียมอุปกรณ์ในงานจดัเล้ียง 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5 การจดัโตะ๊เบรก ชั้น 12 หนา้หอ้ง Meeting 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6 การตั้งลายบุฟเฟ่ต ์ชั้น 12 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 



 
 

 

 
 

 

รูปที ่7 การจดัโตะ๊จีน ชั้น 11 Grand Ballroom 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 

 
 

รูปที ่8 การจดัโตะ๊แบบ Thai Set ชั้น 33 ห้อง Wongwian Yai 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 



 
 

 

 

 

รูปที ่9 การพบั Napkin เป็นรูปหนอไม ้ชั้น 33 หอ้ง Wongwian Yai 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่10 ไม ้ชั้น 33 หอ้ง Wongwian Yai 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

 



 
 

 

 

 

รูปที ่11 การจดัโตะ๊แบบ Standing Buffet Style ชั้น 11 ห้อง Grand Ballroom 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

 
 

รูปที ่12 การจดัโตะ๊แบบ Standing Buffet Style ชั้น 11 ห้อง Grand Ballroom 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 



 
 

 

 

 

รูปที ่13 งาน Dinner ชั้น 33 งาน Cocktail 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่14 งาน Dinner ชั้น 33 งาน Cocktail 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

 



 
 

 

 

 

รูปที ่15 บาร์ ชั้น 11 การเตรียมเคร่ืองด่ืม Soft Drink 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 

 
 

รูปที ่16 บาร์ ชั้น 33 การเตรียมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์Cocktail 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 



 
 

 

 

 
รูปที ่17 บาร์ ชั้น 33 การเตรียมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์Cocktail 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
 

 

รูปที ่18 การจดัโตะ๊ I - Shape Style 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รูปที ่19 การจดัหนา้โตะ๊แบบ Lunch หอ้งอาหาร The Glass House ชั้น 5 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 

 
รูปที ่20 หอ้งอาหาร The Glass House ชั้น 5 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
 
 



 
 

 

 

 

รูปที ่21 การวางหนา้โตะ๊แบบ Class room ชั้น 12 ห้อง Chong nonsi เป็นแบบห้องประชุม 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่22 การจดัโตะ๊แบบ Class room ชั้น 12 ห้อง Chong nonsi เป็นแบบห้องประชุม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
 
 
 



 
 

 

 

 

รูปที ่23 การจดัเกา้อ้ีงาน Theater คือมีแค่เกา้อ้ีอยา่งเดียวใหแ้ขกนัง่ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

 
 

รูปที ่24 การจดัเกา้อ้ีงาน Theater คือมีแค่เกา้อ้ีอยา่งเดียวใหแ้ขกนัง่ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 

 



 
 

 

 

 

รูปที ่25 การจดัหอ้ง Meeting แบบโตะ๊กลม 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 

 
 

รูปที ่27 การจดัหอ้ง Meeting แบบโตะ๊กลม 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

 



 
 

 

 

 

รูปที ่28 การจดัโตะ๊ Head คือโตะ๊ส าหรับผูบ้รรยายการประชุม 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

 

รูปที ่29 การจดัโตะ๊แบบ U - Shape 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 
 



 
 

 

 

 
รูปที ่30 การวางหนา้โตะ๊แบบหอ้งประชุม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562  
 

 

รูปที ่31 การวางหนา้โตะ๊แบบหอ้งประชุม VIP 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562  

 

 



 
 

 

 

 

รูปที ่32 การวางหนา้โตะ๊หอ้งประชุม (แบบโตะ๊กลม) 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

 

 

ช่ือนำม - สกุล : นางสาว อรนนัท ์ มะลิสุ่น 

รหัสนักศึกษำ : 5804400230 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สำขำวชิำ : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 12/28 ม.2  เขตจอมทอง  แขวงจอมทอง  ซอย จอมทอง 3  กรุงเทพฯ  10150 

ผลงำน : การท าดอกไมแ้หง้ส าหรับใชใ้นงานประชุม 
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สาทร กรุงเทพฯ 

แผนก : F$B Banquet 
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