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บทคดัย่อ 

 โรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ คือโรงแรม 5 ดำวท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ ำเจำ้พระยำ ซ่ึงไดรั้บควำม
นิยมจำกนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จึงท ำให้โรงแรมให้ควำมส ำคญัทั้งดำ้นบริกำร 
ควำมสะอำด และกล่ิน ซ่ึงจำกกำรท่ีได้ปฏิบัติสหกิจศึกษำท่ีแผนกแม่บ้ำน ผูจ้ดัท ำเล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัจึงไดคิ้ดท ำโครงงำนเจลน ้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกล้วยไมช้้ำงกระ โดยกำรน ำเอำ
ดอกกลว้ยไมช้้ำงกระจำกแผนกห้องดอกไมท่ี้ไม่ใช้แลว้ น ำมำสกดัเป็นน ้ ำหอม ซ่ึงดอกกล้วยไม้
ชนิดน้ีจะมีกล่ินหอมเฉพำะตวั และยงัช่วยสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีใหแ้ก่โรงแรม 

เพื่อให้ทรำบถึงผลควำมพึงพอใจของโครงงำนเจลน ้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกลว้ยไมช้ำ้ง
กระ ผูจ้ดัท ำได้ท ำแบบสอบถำมเป็นจ ำนวน 20 ชุด พบว่ำผูท้ดสอบผลิตภณัฑ์มีควำมพึงพอใจ
โดยรวมเฉล่ียอยู่ท่ี 4.20 ซ่ึงถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ดังนั้ นจึงเห็นได้ว่ำตัวโครงงำนสำมำรถท่ีจะ
น ำไปใชไ้ดจ้ริง และยงัเป็นกำรช่วยลดขยะจ ำพวกดอกไมส้ดไดอี้กทำง  
 
ค ำส ำคญั : เจลน ้ำหอม/ปรับอำกำศ/ดอกกลว้ยไมช้ำ้งกระ 
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Abstract 

Shangri-La Hotel, Bangkok, the five-star hotel on the bank of Chaophraya River is very 
popular among domestic and foreign tourists and sets the priorities for its services, cleanliness, 
and pleasure scent. The internship in the housekeeping department leads to the project to re-use 
disposed Rhynchostylist gigantean by extracting it to produce orchid perfume gel. Rhynchostylist 
gigantean has unique scent which will enhance the pleasure atmosphere in Shangri-La Hotel, 
Bangkok. 

To survey about orchid perfume gel of Rhynchostylist gigantean, the questionnairs are 
sent to 20 hotel staff. The average satisfactory score is 4.20 which show the good result. 
Therefore, the project is feasible to be implemented. Moreover, the project will reduce waste of 
Rhynchostylist gigantean. 

Keyword: Orchid Perfume Gel, Enhancing the Good Working Environment, Rhynchostylist 
Gigantean 
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บทที ่1  

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-la Bangkok Hotel) เป็นโรงแรม 5 ดาวท่ีตั้งอยู่ริม 

ฝ่ังแม่น ้ าเจ้าพระยา มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกสบายต่อลูกค้าท่ีเข้ามาพกั โรงแรมแชงกรี-ลา 
กรุงเทพฯ ประกอบดว้ยอาคาร 2 หลงั คือ อาคารแชงกรี-ลาวงิ (Shangri-La Wing) และอาคารกรุงเทพวิง 
(Krungthep Wing) มีจ  านวนหอ้งพกั 802 หอ้ง มีบริการหอ้งจดัเล้ียงและส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

จากการปฏิบติังานสหกิจ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ แผนกแม่บ้านในส่วนของห้อง
ดอกไม ้พบวา่มีการทิ้งดอกไมเ้ป็นจ านวนมากจากการตกแต่งจากห้องจดัเล้ียง ห้องพกัแขก ซ่ึงดอกไม้
พวกน้ีจะช ารุดเสียหายง่าย เน่ืองจากเป็นดอกไมส้ด ไม่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้ท าให้ตอ้งทิ้งไป
อยา่งเปล่าประโยชน์ หน่ึงในดอกไมท่ี้ถูกทิ้งไปนั้นก็จะมีดอกกลว้ยไมช้า้งกระ ซ่ึงเป็นดอกกลว้ยไมท่ี้มี
กล่ินหอมเฉพาะตวั ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดในการท่ีจะน าดอกกลว้ยไมช้้างกระมาท าเป็นเจลน ้ าหอม
ปรับอากาศ เพื่อใชส้ร้างบรรยากาศท่ีดีในโรงแรม ซ่ึงกล่ินของกลว้ยไมช้นิดน้ีจะมีความหอมละมุนและ 
มีกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง ซ่ึงจะท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ออกมามีความหอมท่ีแปลกใหม่ไม่
เหมือนใคร นอกจากน้ีเจลน ้ าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้้างกระยงัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นแนวคิด
ใหม่ และสร้างบรรยากาศใหม่ใหก้บัโรงแรม 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อลดปริมาณการทิ้งดอกกลว้ยไมช้า้งกระในโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 
1.2.2 เพื่อเพิ่มกล่ินหอม สร้างบรรยากาศท่ีดีในโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 
1.2.3 เพื่อสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ 

1.3  ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
พนกังานหอ้งดอกไมแ้ละพนกังานแผนกแม่บา้นโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จ านวน

20 คน  
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1.3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
  วนัท่ี 7 มกราคม 2562 – 29 เมษายน 2562 

1.3.4 ขอบเขตด้ำนข้อมูล 
สืบค้นจากเว็บไซต์ของโรงแรมแชงกรี -ลา กรุงเทพฯ บทความ งานวิจัย ทฤษฎี 

หนงัสือ เวบ็ไซตเ์ก่ียวขอ้ง และท าการสอบถามจากบุคคลากรในโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ไดเ้รียนรู้การสกดัน ้าหอมจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ 
1.4.2 ไดส้ร้างบรรยากาศใหม่ๆใหก้บัโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ 
1.4.3 ไดล้ดปริมาณการทิ้งดอกกลว้ยไมช้า้งกระในโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร / และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การท าโครงงานเจลน ้ าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้้างกระ (Orchid Perfume Gel) มี
วตัถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะประเภทดอกไมส้ดและสร้างบรรยากาศท่ีดีให้กบัโรงแรม ผูจ้ดัท าได้
ทบทวนทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสาร และบทความ โดยมีการน าเสนอเป็นล าดบัดงัน้ี 

2.1 กลว้ยไม ้
2.2 ผงวุน้ 
2.3 เกลือ 
2.4 สีผสมอาหาร 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 กล้วยไม้ 

 

รูปที ่2.1 กลว้ยไม ้
ทีม่า : https://www.palangkaset.com 

กลว้ยไมส้ามารถพบไดท้ัว่โลก มีแหล่งก าเนิดส าคญัในทวปีเอเชีย และทวีปอเมริกา ในประเทศ
ไทยสามารถพบกลว้ยไมท่ี้มีลกัษณะเด่น มีเอกลกัษณ์ของตนเองเน่ืองจากประเทศไทยมีส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม 

กล้วยไม้ เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว เป็นไม้ตดัดอกท่ีได้รับความนิยม เน่ืองจากมีดอกท่ีมีสีสัน
สวยงามและมีอายุการใชง้านไดน้าน เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของไทย เพราะสามารถเพาะขยายพนัธ์ุ 
และส่งออกขายได ้สามารถท าเงินไดร้้อยลา้นบาท สามารถแบ่งได ้2 ประเภท  

2.1.1 ประเภทของกล้วยไม้ 
 2.1.1.1 กล้วยไม้อากาศ  
เป็นกลว้ยไมท่ี้เกาะอาศยับนกลว้ยไม ้และมีรากเกาะอยูก่บัล าตน้ กลว้ยไมป้ระเภทน้ี 

มกัจะทรงตน้อยูไ่ดด้ว้ยการใชร้ากเป็นจ านานมาก  อาศยัเกาะอยูต่ามตน้ไม ้ก่ิงไม ้คบไม ้และบางชนิด
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เกาะอยูก่บักอ้นหินก็ได ้ กลว้ยไมอ้ากาศเหล่าน้ี ไม่ไดดู้ดน ้าเล้ียง หรือแบ่งอาหาร โดยการท าลายหรือท า
อนัตรายแกต้น้ไมท่ี้มนัเกาะ มนัเพียงแต่เกาะอยู่เพื่ออาศยัเท่านั้น อาหารส่วนใหญ่ของกล้วยไมร้าก
อากาศ ไดแ้ก่ แร่ธาตุต่างๆท่ีมีอยูใ่นอากาศ  เพราะกลว้ยไมจ้  าพวกน้ีมีระบบรากพิเศษ  สามารถดูดแร่
ธาตุอาหารท่ีมีอยูใ่นอากาศได ้นอกจากน้ียงัไดพ้วกอินทรียว์ตัถุต่างๆ ท่ีเน่าเป่ือนผพุงัไปแลว้ ไดแ้ก่ พวก
เปลือกไม ้หรือไมท่ี้ผุแลว้ เป็นอาหารอีกทางหน่ึงดว้ย  ซ่ึง ไดแ้ก่ กลว้ยไมส้กุลหวาย, สกลุแวนดา้, สกุล
เขม็ และ สกุลชา้ง เป็นตน้ 

 

รูปที ่2.2 ลกัษณะของกลว้ยไมอ้ากาศ พนัธ์ุแวนดา้ 
ทีม่า : https://sites.google.com/site/kengsupapon/klwymi-skul-waen-da-vanda 

2.1.1.2 กล้วยไม้ดิน  
เป็นกล้วยไมท่ี้อาศยัตามพื้นดิน กล้วยไมป้ระเภทน้ี โดยปกติแล้ว จะอาศยัอยู่ท่ีซาก

อินทรียว์ตัถุ ท่ีตายทบัถมเน่าเป่ือยผุพงัไปแลว้นานๆตามผิวดิน  และใช้อินทรียว์ตัถุเน่านั้นเป็นอาหาร
ดว้ย  เช่น  กลว้ยไมส้กุลไฟอสั คือ เอ้ืองพร้าว  , สกุลฮาเบนาเรีย ไดแ้ก่ ล้ินมงักร , สกุลลูดีเซีย ไดแ้ก่  
วา่นน ้าทอง และ สกุลรองเทา้นารี เป็นตน้ (เศรษฐมนัต ์กาญจนกุล, 2552, หนา้ 19) 

 

รูปที ่2.3 ลกัษณะของกลว้ยไมดิ้น พนัธ์ุเอ้ืองพร้าว 
ทีม่า : http://oknation.nationtv.tv/blog/babe/2008/01/22/entry-5/comment 

 
 

http://oknation.nationtv.tv/blog/babe/2008/01/22/entry-5/comment
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2.1.2  ประเภทของกล้วยไม้ 
2.1.2.1 กล้วยไม้ช้างกระ 

 

รูปที ่2.4 กลว้ยไมช้า้งกระ 
ทีม่า : http://www.royalparkrajapruek.org/Plants/view?id=1227 

กล้วยไม้ช้างกระ เป็นกลว้ยไมท่ี้มีกล่ินหอมเวลาสาย พบไดใ้นทุกภาคของประเทศไทย
ยกเวน้ภาคใต้ มีล าตน้ท่ีตรง ออกดอกเป็นช่อ ในหน่ึงช่อมีดอกย่อย 35-50 ดอก ดอกลกัษณะเป็น
ทรงกระบอกขนาด 2-3 เซนติเมตร มีใบท่ีแข็งและหนา ขนาดกวา้ง 5-7 เซนติเมตร และ ยาว 20-25 
เซนติเมตร กลีบดอกมีสีขาวและจุดสีชมพู สามารถบานไดน้านถึง 1 สัปดาห์ ฤดูออกดอกช่วงเดือน 
ธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ (เศรษฐมนัต ์กาญจนกุล, 2552, หนา้ 188) 

2.1.2.2 กล้วยไม้ช้างพลาย 

 

รูปที ่2.5 กลว้ยไมช้า้งพลาย 
ทีม่า : www.bsru.ac.th 

กล้วยไม้ช้างพลาย  เป็นกล้วยไม้ท่ีมีกล่ินหอม พบได้พบได้ในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออกของประเทศไทย มีล าตน้ท่ีตรง ออกดอกเป็นช่อ ในหน่ึงช่อมี
ดอกย่อย 35-50 ดอก ดอกลกัษณะเป็นทรงกระบอกขนาด 2-3 เซนติเมตร มีใบท่ีแข็งและหนา ขนาด
กวา้ง 5-7 เซนติเมตร และ ยาว 20-25 เซนติเมตรกลีบดอกมีสีขาวและมีจุดสีชมพูขนาดใหญ่ กลีบปากสี
ชมพแูดง ฤดูออกดอกช่วงเดือน ธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ (เศรษฐมนัต ์กาญจนกุล, 2552, หนา้ 190) 
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2.1.2.3 กล้วยไม้ช้างเผอืก 

 

รูปที ่2.6 กลว้ยไมช้า้งเผอืก 
ทีม่า : www.bsru.ac.th 

กล้วยไม้ช้างเผือก เป็นกล้วยไมท่ี้มีกล่ินหอมเวลาสาย พบได้ในภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย มีล าตน้ท่ีตรง ออกดอกเป็นช่อ ดอกลกัษณะเป็นทรงกระบอกขนาด 2-3 เซนติเมตร มีใบท่ี
แข็งและหนา ขนาดกวา้ง 5-7 เซนติเมตร และ ยาว 20-25 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีขาวทั้งดอก ฤดูออก
ดอกช่วงเดือน ธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ (เศรษฐมนัต ์กาญจนกุล, 2552, หนา้ 193) 
 

2.1.2.4 กล้วยไม้ช้างแดง 

 

รูปที ่2.7 กลว้ยไมช้า้งแดง 
ทีม่า : www.bsru.ac.th 

กล้วยไม้ช้างแดง เป็นกลว้ยไมท่ี้มีกล่ินหอมเวลาสาย พบไดใ้นประเทศไทย ลาว พม่า 
จีน มาเลเชีย และฟิลิปินส์ มีล าตน้ท่ีตรง ออกดอกเป็นช่อ ดอกลกัษณะเป็นทรงกระบอก กลีบดอกมีสี
แดงเขม้ทั้งดอก มีใบท่ีแขง็และหนา ขนาดกวา้ง 4-6 เซนติเมตร และ ยาว 15-35 เซนติเมตร ฤดูออกดอก
ช่วงเดือน ธนัวาคม – มีนาคม (เศรษฐมนัต ์กาญจนกุล, 2552, หนา้ 192) 

 
 

http://www.bsru.ac.th/
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2.1.2.5 กล้วยไม้กุหลาบเหลอืงโคราช 

 

รูปที ่2.8 กลว้ยไมกุ้หลาบเหลืองโคราช 
ทีม่า : https://comstuck303.wordpress.com 

กล้วยไม้กุหลาบเหลอืงโคราช เป็นกลว้ยไมท่ี้มีกล่ินหอม พบไดใ้นทุกภาคของประเทศ
ไทย ออกดอกเป็นช่อห้อยลง กลีบดอกมีสีเหลือง กลีบปากมีสีชมพูหรือสีม่วง มีใบท่ีแข็งและหนา สี
เขียว ขอบใบเรียบและปลายใบหยกั ขนาดกวา้ง 2-3 เซนติเมตร และ ยาว 15-20 เซนติเมตร ฤดูออกดอก
ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม (เศรษฐมนัต ์กาญจนกุล, 2552, หนา้ 32) 
 

2.1.2.6 กล้วยไม้เอือ้งแซะ 

 

รูปที ่2.9 กลว้ยไมเ้อ้ืองแซะ 
ทีม่า : www.royalparkrajapruek.org 

กล้วยไม้เอือ้งแซะ เป็นกลว้ยไมท่ี้มีกล่ินหอมมาก พบไดใ้นภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไทย ข้ึนตามตน้ไม ้ ออกดอกเป็นช่อ 
กลีบดอกมีสีขาว กลีบปากดอกมีสีเขียว มีใบท่ีหนาและเหนียว มีขนตามใบ ขนาดกวา้ง 2-3 เซนติเมตร 
และ ยาว 5-8 เซนติเมตร ฤดูออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ (เศรษฐมนัต์ กาญจนกุล, 
2552, หนา้ 118) 
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2.1.2.7 กล้วยไม้เอือ้งชะนี 

 

รูปที ่2.10 กลว้ยไมเ้อ้ืองชะนี 
ทีม่า : https://www.baanlaesuan.com 

กล้วยไม้เอือ้งชะนี เป็นกลว้ยไมท่ี้มีกล่ินหอม พบไดใ้นประเทศไทย ลาว และพม่า ข้ึน
ตามตน้ไม ้ออกดอกช่อสั้นตามขอ้ กลีบดอกสีเหลืองเขม้ กลีบปากมีสีเขียว มีใบท่ีบางและอ่อน ขนาด
ความกวา้ง 1-2 เซนติเมตร และ ยาว 5-6 เซนติเมตร ฤดูออกดอกช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม (เศรษฐ
มนัต ์กาญจนกุล, 2552, หนา้ 119) 
 

2.1.2.8 กล้วยไม้เขาแกะ 

 

รูปที ่2.11 กลว้ยไมเ้ขาแกะ 
ทีม่า : https://www.nanagarden.com 

กล้วยไม้เขาแกะ เป็นกล้วยไมท่ี้มีกล่ินหอม พบได้ในเกือบทุกภาคของประเทศไทย 
ยกเวน้ภาคใต ้เป็นกลว้ยไมอิ้งอาศยั มีล าตน้เต้ีย ออกดอกเป็นช่อ ลกัษณะดอกเป็นทรงกระบอก กลีบ
ดอกมีสีขาว ปลายกลีบมีสีม่วง มีใบขนาดความกวา้ง 1-2 เซนติเมตร และ ยาว 10-15 เซนติเมตร ฤดูออก
ดอกช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน (เศรษฐมนัต ์กาญจนกุล, 2552, หนา้ 186) 
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2.1.2.9 กล้วยไม้เอือ้งไอยเรศ 

 

รูปที ่2.12 กลว้ยไมเ้อ้ืองไอยเรศ 
ทีม่า : https://www.nanagarden.com 

กล้วยไม้เอือ้งไอยเรศ เป็นกลว้ยไมท่ี้มีกล่ินหอมมากเวลาสาย พบไดใ้นประเทศไทย 
พม่า มเลเซีย และอินเดีย มีล าตน้ขนาดใหญ่ ออกดอกเป็นช่อยาวโคง้ลง ในหน่ึงช่อมีดอกย่อย 50-60 
ดอก ลกัษณะดอกเป็นทรงกระบอก กลีบดอกมีสีขาว มีจุดสีม่วงทัว่ดอก มีใบแคบและเหนียว ฤดูออก
ดอกช่วงเดือน เมษายน – กรกฏาคม (เศรษฐมนัต ์กาญจนกุล, 2552, หนา้ 194) 
 

2.1.2.10 กล้วยไม้ช้างสารภี 

 

รูปที ่2.13 กลว้ยไมช้า้งสารภี 
ทีม่า : www.orchidtropical.com 

กล้วยไม้ช้างสารภี  เ ป็นกล้วยไม้ท่ี มีก ล่ินหอมเย็น พบได้ในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคใตข้องประเทศไทย มีล าตน้เป็นปลอ้ง ออกดอกตามซอก
ใบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน และมีเส้นสีแดง มีใบหนาและแข็ง ปลายใบเวา้ ขนาดความกวา้ง 2-4 
เซนติเมตร และ ยาว 10-20 เซนติเมตร ฤดูออกดอกช่วงเดือน ธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ (เศรษฐมนัต ์กาญ
จนกุล, 2552, หนา้ 28) 
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2.2 ผงวุ้น  

 

รูปที ่2.14 ผงวุน้ 
ทีม่า : http://www.entrykitchen.com 

ผงวุน้ เป็นไฮโดรคอลลอยด์ประเภทคาร์โบไฮเดรต เป็นพอลิแซ็กคาไรด์แบบเฮเทอโรพอลิ
แซ็กคาไรด์ ผลิตจากสาหร่ายทะเล ไม่สามารถละลายในน ้ าเยน็ เป็นสารท่ีท าให้เกิดเจลหรือสารก่อเจล 
สามารถเปล่ียนเป็นของเหลวเม่ือไดรั้บความร้อน เจลจากวุน้มีลกัษณะแข็งและยืดหยุ่น สามารถใช้ใน
การประกอบอาหารเช่น ขนมหวาน และใช้เพื่อให้มีผิวมนัวาว นอกจากน้ีวุน้ยงัช่วยให้อาหารมีความ
เหนียวน่ารับประทานมากข้ึน 

2.2.1 ประเภทของสาหร่ายทีใ่ช้ในการผลติผงวุ้นมี 3 ชนิดคือ 
2.2.1.1 เจลเิดียม เป็นสาหร่ายท่ีใหวุ้น้ สามารถแขง็ตวัไดโ้ดยใชวุ้น้ปริมาณต ่า 
2.2.1.2 กราซิลลาเรีย เป็นสาหร่ายใหวุ้น้ สามารถแขง็ตวัไดโ้ดยใชวุ้น้ปริมาณปานกลาง 
2.2.1.3 คอนดรัส เป็นสาหร่ายใหวุ้น้ สามารถแขง็ตวัไดโ้ดยใชวุ้น้ปริมาณสูง 

ประโยชน์ของผงวุน้นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแลว้ ผงวุน้ยงัใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ
เช่น เคร่ืองส าอาง และส่ิงทอ นอกจากน้ียงัใช้ในการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์โดยใช้ส าหรับเพาะเล้ียง
เช้ือจุลินทรียเ์พื่อผลิตยา และเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช  (พิมพเ์พญ็,2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.entrykitchen.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538964971&Ntype=9


11 
 
 

 

2.3 เกลอื 

 

รูปที่ 2.15 เกลือ 
ทีม่า : https://www.sanook.com/women/37489/ 

เกลือ เป็นแร่ธาตุท่ีประกอบดว้ยโซเดียมคลอไรด์ สามารถพบได้มากท่ีสุดในทะเล เป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็นต่อส่ิงมีชีวิต และเป็นเคร่ืองปรุงรสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและหาง่ายท่ีสุด สามารถใชใ้นการถนอมอาหาร
เช่นการดองเค็ม สามารถใชเ้ป็นสารกนับูดได ้เกลือเกิดข้ึนตั้งแต่ 600,000 ปีท่ีแลว้ เม่ือคนโรมาเนียได้
ตม้น ้ าทะเลเพื่อสกดัเกลือ หลงัจากนั้นไม่นานก็มีการท านาเกลือในจีน ส าหรับชาวกรีก, โรมนั และ
อียิปต์ เกลือเป็นส่ิงท่ีมีราคาสูง เป็นวตัถุส าคญัท่ีขนส่งทางเรือผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และผ่าน
ทะเลทรายซาฮารา 

เกลือสามารถผลิตได้จากเหมืองเกลือ หรือการท านาเกลือ อุตสาหกรรมหลักของเกลือคือ
โซดาไฟ และคลอรีน ถูกใชใ้นกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตโพลีไวนิลคลอไรด ์พลาสติก และ
เยื่อกระดาษ ใน 1ปีมีการผลิตเกลือมากกวา่ 2,000,000 ตนัต่อปี มีเพียง 6% ท่ีใชส้ าหรับบริโภค เกลือท่ี
ทานไดมี้ขายในหลายรูปแบบ เช่น เกลือสมุทรและเกลือโต๊ะท่ีบรรจุสารป้องกนัไม่ให้เกลือจบัเป็นกอ้น 
อาหารท่ีมีเกลือมากเกินไปเส่ียงท าให้เกิดความดนัโลหิตสูง และเส่ียงท าให้กลา้มเน้ือหวัใจตายจากการ
ขาดเลือด องคก์ารอนามยัโลกแนะน าใหผู้ใ้หญ่ควรบริโภคเกลือแค่ 5 กรัมต่อวนัเท่านั้น (Potapt,2560) 

2.3.1 ประโยชน์ของเกลอื 
2.3.1.1. การถนอมอาหาร เกลือถูกใช้ส าหรับการดองผกั หรือเน้ือสัตว์เพื่อยืดอายุ

อาหารใหน้านขน้ และช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นเหตุของอาหารเน่าเสีย 
2.3.1.2. สปา เกลือถูกใชส้ าหรับท าผลิตภณัฑ์ เช่น เกลือขดัผิว เกลือหอม เพราะเกลือมี

วติามินและสารบ ารุงท่ีดีต่อผวิหนงั 
 
 

 

https://www.sanook.com/women/37489/
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2.4 สีผสมอาหาร  

 

รูปที ่2.16 สีผสมอาหาร 
ทีม่า : https://sukkaphap-d.com 

สีผสมอาหาร เป็นสียอ้มมีสารท่ีใหสี้เม่ือเพิ่มลงในอาหาร มีทั้งแบบเหลว ผง และเจล ใชใ้นการ
ผสมลงในอาหารช่วยให้อาหารดูน่าสนใจมากยิง่ข้ึน (Pimpahka Tongsuk, 2559) 

2.4.1 ประเภทของสีผสมอาหาร 
2.4.1.1 สีสังเคราะห์ แบ่งย่อยได้เป็น 2 ชนิด 

1. สีสังเคราะห์ละลายน ้า เหมาะกบัอาหารท่ีมีน ้าเป็นส่วนประกอบ 
2. สีสังเคราะห์ละลายในน ้ามนั เหมาะกบัอาหารประเภทไขมนั 

2.4.1.2 สีสังเคราะห์เรียนแบบธรรมชาติ แบ่งย่อยได้เป็น 2 ชนิด 
1. สีอนินทรีย ์เช่น ปูนขาว และผงถ่าน 
2. สีท่ีสกดัจากธรรมชาติ เป็นสีท่ีสกดัจากส่วนของพืช เช่น ดอก และใบ  

2.4.2 ประโยชน์ของสีผสมอาหาร ใช้ตกแต่งอาหารท่ีไม่มีสี ท าให้อาหารน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
และใชต้กแต่งอาหารท่ีเปล่ียนสีระหวา่งการประกอบอาหารและการจดัเก็บ  

2.15 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ช้างกระเป็นกล้วยไมห้อมท่ีพบได้มากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย 
เหมาะส าหรับการน ามาใชเ้ป็นสารแต่งกล่ินผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง และสร้างมูลค่าให้กบัอุตสาหกรรม
กลว้ยไมต้ระกูลชา้ง การวิจยัน้ีไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ซีร่ัมบ ารุงผิวรอบดวงตากล่ินชา้งกระ และผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้ากลางคืนกล่ินช้างกระ และทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกใน
อาสาสมคัรสุขภาพดี ใชอ้าสาสมคัรเป็นตวัควบคุมตนเอง ท าการทดลองบริเวณใบหนา้แบบสุ่มขา้ง ผล
การทดลองพบว่าผลิตภณัฑ์กล่ินดอกกล้วยไม้ช้างกระทั้งสองแบบ สามารถเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับ
ผวิหนา้ของอาสาสมคัร หลงัจากใชผ้ลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ช่วยให้ผิวขาวข้ึนไดจ้าก
การใช้ผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง 2 สัปดาห์ ส าหรับผลิตภณัฑ์ซีร่ัมบ ารุงผิวรอบดวงตา และ 4 สัปดาห์ 

https://sukkaphap-d.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3/
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ส าหรับผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้ากลางคืน นอกจากน้ียงัพบว่ากล่ินกลว้ยไมช้้างกระทั้ง 2 ชนิดน้ีไม่
ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงัแมว้า่จะใชอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
 



14 
 
 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

 

รูปที ่3.1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าเจา้พระยา 
ทีม่า : https://www.expedia.co.th 

 

รูปที ่3.2 แผนท่ีโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 
ทีม่า : https://th.hotels.com 

ช่ือ  : โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Bangkok) 
ทีต่ั้ง  : 89 ซอย เจริญนคร 42 ถนน เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
จ านวนห้อง : 802 หอ้ง 
เช็คอนิ  : 14:00 น. 
เช็คเอาท์ : 12:00 น. 
โทรศัพท์ : 022367777 
เวบ็ไซต์  : https://www.shangri-la.com 

 
 

https://www.expedia.co.th/Bangkok.d553248627840640450.Travel
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3.1.1 ประวตัิของโรงแรม 

โรงแรมเร่ิมเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2529 มี 1 อาคารเรียกว่าแชงกรี-ลาวิง เปิดก่อน 
อาคารท่ี 2 อาคารเรียกวา่กรุงเทพวงิ ซ่ึงเปิดเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2534 แชงกรี-ลาวิงมีห้องพกั 673 ห้อง 
ส่วนกรุงเทพวงิมี 129 หอ้ง โดยกรุงเทพวงิตั้งช่ือตามท่ีตั้งของกรุงเทพ 

ในปีท่ีเปิดโรงแรมได้ร่วมงานกบัโรงแรม Mandarin Oriental และ Royal Orchid 
Sheraton เพื่อท่ีจะเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียว ซ่ึงได้เพิ่มจ านวนงานอีเวน้ท์ท่ีจดัตั้งจาก สหรัฐอเมริกา, 
ยุโรป และออสเตรเลีย ในมี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2545 ไดป้รับปรุงเพิ่มไป 17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐท่ีจะ
ปรับปรุงหอ้งพกัแขก, ล็อบบ้ี, ภตัตาคาร, ทางเขา้ และสปา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการลงทุนภูมิภาคถึง 130 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงรวมถึงแชงกรี-ลา กวัลาลมัเปอร์ ,มาคาติแชงกรี-ลา มะนิลา, เดอะไชน่าเวิลด ์
ปักก่ิง และ เกาลูนแชงกรี-ลา ฮ่องกง 

ภายหลงัปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 โรงแรมไดป้รับปรุงอีกคร้ัง ค่าใช้จ่าย 60 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยพื้นท่ีสาธารณะทั้งหมดกบัการออกแบบท่ีจะเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มดูเป็นไทย
มากข้ึน 

 

รูปที ่3.3 เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ 
ทีม่า : www.bkkkids.com 

ในปี 2557 โรงแรมได้มาบริหารโดยกลุ่ม 8 โรงแรม 5ดาวท่ีติดแม่น ้ า ซ่ึงถูกเรียกว่า 
Bangkok River Side Marketing Partnership โดยมีโรงแรมช่ือ Anantara Bangkok Riverside & Spa, 
Chatrium Hotel Riverside Bangkok, Mandarin Oriental Bangkok, Millennium Hilton Bangkok, The 
Peninsula Bangkok, Ramada Plaza Bangkok Manam Riverside และ Royal Orchid Sheraton ในปี 
2558 กลุ่มโรงแรมไดล้งทุน 150,00 ลา้นบาท เพื่อท่ีจะเพิ่มยอดนกัท่องเท่ียวในเมืองดว้ยโครงการชอ้ป
ป้ิงแบบใหม่ ช่ือว่า Yodpiman Riverwalk Shopping mall and Riverfront Project ซ่ึงถูกเรียกกนัว่า 
Asiatique the Riverfront และมีเรือขา้มแม่น ้าฟรีในปี พ.ศ. 2561 
 

http://www.bkkkids.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ  

 โรงแรมแชงกรี -ลา กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า เจ้าพระยา 
ประกอบดว้ย 2 อาคารคืออาคารแชงกรี-ลาวงิ และ อาคารกรุงเทพฯวิง ตั้งอยูใ่กลก้บัสถานี BTS สะพาน
ตากสิน และท่าเรือตากสิน มีห้องพกัทั้งหมด 802 ห้อง ภายในห้องพกัของโรงแรมมีการตกแต่งสไตล์
ไทยพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบคนั มีห้องอาหาร ห้องจดัเล้ียง ศูนยอ์อกก าลงักาย ศูนยบ์ริการ
ธุรกิจ สปา สระวา่ยน ้ากลางแจง้ สนามเทนนิส และ คลินิก 

3.2.1 ประเภทห้องพกั 
3.2.1.1 แชงกรี-ลาวงิดีลกัซ์รูม (Shangri-La Wing Deluxe Room) 

 

รูปที ่3.4 แชงกรี-ลาวงิดีลกัซ์รูม 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  แชงกรี-ลาวิงห้องดีลักซ์ มีขนาดห้องพกั 36 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรือเตียงทวิน
ส าหรับแขก 2 ท่าน ภายในห้องตกแต่งสไตล์ไทย สามารถเห็นวิวเม่ืองและวิวบางส่วนของแม่น ้ า
เจา้พระยา มีหอ้งน ้าแยกฝักบวัมีผา้คลุมอาบน ้า รองเทา้แตะ และสุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม 
โทรทศัน์ดาวเทียม ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/shangri-la-wing/shangri-la-wing-deluxe-room/
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3.2.1.2 แชงกรี-ลาวงิดีลกัซ์ริเวอร์ววิรูม (Shangri-La Wing Deluxe River View 
Room) 

 

รูปที ่3.5 แชงกรี-ลาวงิดีลกัซ์ริเวอร์ววิรูม 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  แชงกรี-ลาวงิดีลกัซ์ริเวอร์ววิรูม มีขนาดหอ้งพกั 36 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรือเตียง
ทวนิส าหรับแขก 2 ท่าน สามารถเห็นววิแม่น ้าเจา้พระยาไดอ้ยา่งชดัเจน มีหอ้งน ้า ผา้คลุมอาบน ้ า รองเทา้
แตะ และสุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวีดี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และ
เคร่ืองชงกาแฟ 
 

3.2.1.3 แชงกรี-ลาวงิดีลกัซ์บาโคนีรูม (Shangri-La Wing Deluxe Balcony Room) 

 

รูปที ่3.6 แชงกรี-ลาวงิดีลกัซ์บาโคนีรูม 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  แชงกรี-ลาวิงดีลักซ์บาโคนีรูม มีขนาดห้องพกั 42 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรือเตียง
ทวนิส าหรับแขก 2 ท่าน มีระเบียงส่วนตวั มีห้องน ้ าพื้นหินอ่อน ผา้คลุมอาบน ้ า รองเทา้แตะ และสุขภณั
ชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวดีี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟ 
 

https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/shangri-la-wing/shangri-la-wing-deluxe-river-view-room/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/shangri-la-wing/shangri-la-wing-deluxe-balcony-room/
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3.2.1.4 แชงกรี-ลาวงิพรีเมียร์รูม (Shangri-La Wing Premier Room) 

 

รูปที ่3.7 แชงกรี-ลาวงิพรีเมียร์รูม 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  แชงกรี-ลาวิงพรีเมียร์รูม มีขนาดห้องพกั 56 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรือเตียงทวิน
ส าหรับแขก 2 ท่าน มีเตียงโซฟาแยก มีห้องน ้ าพื้นหินอ่อนแยกฝักบวั มีผา้คลุมอาบน ้ า รองเทา้แตะ และ
สุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวีดี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชง
กาแฟ 
 

3.2.1.5 แชงกรี-ลาวงิฮอไรซอนคลบัรูม (Shangri-La Wing Horizon Club Room) 

 

รูปที ่3.8 แชงกรี-ลาวงิฮอไรซอนคลบัรูม 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  แชงกรี-ลาวงิฮอไรซอนคลบัรูม มีขนาดหอ้งพกั 36 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรือเตียง
ทวนิส าหรับแขก 2 ท่าน มีหอ้งน ้าพื้นหินอ่อน มีผา้คลุมอาบน ้า รองเทา้แตะ และสุขภณัชั้นเลิศของแชงก
รี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวีดี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟ หอ้งทุกห้องเป็น
หอ้งปลอดบุหร่ี สามารถใชบ้ริการฮอไรซอนคลบัเลานจไ์ด ้
 

https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/shangri-la-wing/shangri-la-wing-premier-room/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/horizon-club/shangri-la-wing/horizon-club-room/
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3.2.1.6 แชงกรี-ลาวงิพรีเมียร์สวที (Shangri-La Wing Premier Suite) 

 

รูปที ่3.9 แชงกรี-ลาวงิพรีเมียร์สวที 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  แชงกรี-ลาวิงพรีเมียร์สวีท มีขนาดห้องพกั 100 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์ส าหรับแขก 
2 ท่าน มีหอ้งนอนและห้องนัน่เล่นแยก สามารถเห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยาไดอ้ยา่งชดัเจน มีห้องน ้ าพื้นหิน
อ่อนแยกฝักบวั มีผา้คลุมอาบน ้ า รองเทา้แตะ และสุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์
ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวดีี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟ 
 

3.2.1.7 แชงกรี-ลาวงิเอก็เซกคิวทฟีสวที (Shangri-La Wing Executive Suite) 

 

รูปที ่3.10 แชงกรี-ลาวงิเอก็เซกคิวทีฟสวที 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  แชงกรี-ลาวิงเอ็กเซกคิวทีฟสวีท มีขนาดห้องพกั 72 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรือ
เตียงทวนิส าหรับแขก 2 ท่าน มีววิเมืองท่ีโดดเด่น มีห้องนอนและห้องนัน่เล่นแยก มีห้องน ้ าพื้นหินอ่อน
แยกฝักบัว มีผา้คลุมอาบน ้ า รองเท้าแตะ และสุขภัณชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทัศน์
ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวดีี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟ สามารถใชบ้ริการฮอไรซอนคลบัเลานจไ์ด ้
 

https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-la-wing/shangri-la-wing-premier-suite/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-la-wing/shangri-la-wing-executive-suite/
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3.2.1.8 แชงกรี-ลาวงิเอก็เซกคิวทฟีริเวอร์ววิสวที (Shangri-La Wing Executive 
River View Suite) 

 

รูปที ่3.11 แชงกรี-ลาวงิเอก็เซกคิวทีฟริเวอร์ววิสวที 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  แชงกรี-ลาวงิเอก็เซกคิวทฟีริเวอร์ววิสวที มีขนาดหอ้งพกั 72 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์
หรือเตียงทวนิส าหรับแขก 2 ท่าน มีหอ้งนอนและหอ้งนัน่เล่นแยก มีววิแม่น ้าท่ีโดดเด่น มีห้องน ้ าพื้นหิน
อ่อนแยกฝักบวั มีผา้คลุมอาบน ้ า รองเทา้แตะ และสุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์
ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวดีี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟ สามารถใชบ้ริการฮอไรซอนคลบัเลานจไ์ด้ 
 

3.2.1.9 แชงกรี-ลาวงิสเปเชียลตีส้วที (Shangri-La Wing Specialty Suite) 

 

รูปที ่3.12 แชงกรี-ลาวงิสเปเชียลต้ีสวที 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  แชงกรี-ลาวิงสเปเชียลตี้สวีท มีขนาดห้องพกั 208 ตารางเมตร มีห้องนอน 2 ห้อง 
ห้องนัง่เล่น ห้องครัว ห้องทานอาหาร มีวิวแม่น ้ าท่ีโดดเด่น มีห้องน ้ าพื้นหินอ่อนแยกฝักบวั มีผา้คลุม
อาบน ้ า รองเทา้แตะ อ่างน ้ าวนและสุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม เคร่ือง
เล่นดีวดีี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟ สามารถใชบ้ริการฮอไรซอนคลบัเลานจไ์ด ้

https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-la-wing/shangri-la-wing-executive-river-view-suite/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-la-wing/shangri-la-wing-specialty-suite/


21 
 
 

 

3.2.1.10 แชงกรี-ลาวงิเพรสซิเด็นเชิลสวที (Shangri-La wing Presidential Suite) 

 

รูปที ่3.13 แชงกรี-ลาวงิเพรสซิเด็นเชิลสวที 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  แชงกรี-ลาวิงเพรสซิเด็นเชิลสวีท มีขนาดห้องพกั 235 เมตร มีเตียงคิงไซส์หรือเตียง
ทวินส าหรับแขก 2 ท่าน มีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ ห้องครัว ห้องทานอาหารโพนิเจอในห้องตกแต่ง
สไตลไ์ทย มีววิท่ีโดดเด่น หอ้งน ้าทั้งห้องตกแต่งดว้ยหินอ่อน มีฝักบวัแยก มีผา้คลุมอาบน ้ า รองเทา้แตะ 
อ่างน ้าวนและสุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวีดี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ 
และเคร่ืองชงกาแฟ สามารถใชบ้ริการฮอไรซอนคลบัเลานจไ์ด ้
 

3.2.1.11 กรุงเทพวงิกรุงเทพริเวอร์ววิรูม (Krungthep Wing Krungthep River View 
room) 

 

รูปที ่3.14 กรุงเทพวงิกรุงเทพริเวอร์ววิรูม 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  กรุงเทพวงิกรุงเทพริเวอร์ววิรูม มีขนาดหอ้งพกั 44 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรือเตียง
ทวินส าหรับแขก 2 ท่าน สามารถเห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยาไดอ้ย่างชดัเจน มีห้องน ้ าขนาดใหญ่และมีสุข
ภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวีดี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชง
กาแฟ  

https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-la-wing/shangri-la-wing-specialty-suite/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/krungthep-wing/krungthep-wing-krungthep-river-view-room/


22 
 
 

 

3.2.1.12 กรุงเทพวงิกรุงเทพดีลกัซ์บาโคนีรูม (Krungthep Wing Krungthep Deluxe 
Balcony Room) 

 

รูปที ่3.15 กรุงเทพวงิกรุงเทพดีลกัซ์บาโคนีรูม 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  กรุงเทพวงิกรุงเทพดีลกัซ์บาโคนีรูม มีขนาดหอ้งพกั 44 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรือ
เตียงทวินส าหรับแขก 2 ท่าน มีระเบียงส่วนตวั มีห้องน ้ าขนาดใหญ่และมีสุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา 
ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวดีี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟ สามารถทานอาหารเชา้
ไดท่ี้ริเวอร์ไซดเ์ลานจ ์
 

3.2.1.13 กรุงเทพวงิดีลกัซ์สวที (Krungthep Deluxe Suite) 

 

รูปที ่3.16 กรุงเทพวงิดีลกัซ์สวที 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  กรุงเทพวิงดีลักซ์สวีท มีขนาดห้องพกั 84 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรือเตียงทวิน
ส าหรับแขก 2 ท่าน มีวิวแม่น ้ าท่ีโดดเด่น ห้องน ้ าทั้งห้องตกแต่งด้วยหินอ่อน มีฝักบวัแยก มีผา้คลุม
อาบน ้ า รองเทา้แตะ และสุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม เคร่ืองเล่นดีวีดี ตู้
เซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟ สามารถทานอาหารเชา้ไดท่ี้ริเวอร์ไซดเ์ลานจ์ 

https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/krungthep-wing/krungthep-deluxe-suite/
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3.2.1.14 กรุงเทพวงิสเปเชียลตีส้วที (Krungthep Wing Specialty Suite) 

 

รูปที ่3.17 กรุงเทพวงิสเปเชียลต้ีสวที 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  กรุงเทพวิงสเปเชียลตี้สวีท มีขนาดห้องพกั 129 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์ส าหรับ 
แขก 2 ท่าน มีหอ้งนัง่เล่น หอ้งครัว และหอ้งทานอาหาร หอ้งน ้าทั้งหอ้งตกแต่งดว้ยหินอ่อน มีฝักบวัแยก 
มีผา้คลุมอาบน ้า รองเทา้แตะ อ่างน ้าวนและสุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม 
เคร่ืองเล่นดีวดีี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟ สามารถทานอาหารเชา้ไดท่ี้ริเวอร์ไซดเ์ลานจ ์
 

3.2.1.15 กรุงเทพวงิเพรสซิเด็นเชิลสวที (Krungthep Wing Presidential Suite) 

 

รูปที ่3.18 กรุงเทพวงิเพรสซิเด็นเชิลสวที 
ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

  กรุงเทพวงิเพรสซิเด็นเชิลสวีท มีขนาดห้องพกั 215 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์ส าหรับ
แขก 2 ท่าน มีหอ้งนัง่เล่น หอ้งครัว และหอ้งทานอาหาร หอ้งน ้าทั้งหอ้งตกแต่งดว้ยหินอ่อน มีฝักบวัแยก 
มีผา้คลุมอาบน ้า รองเทา้แตะ อ่างน ้าวนและสุขภณัชั้นเลิศของแชงกรี-ลา ไดร์เป่าผม โทรทศัน์ดาวเทียม 
เคร่ืองเล่นดีวดีี ตูเ้ซฟ มินิบาร์ และเคร่ืองชงกาแฟสามารถทานอาหารเชา้ไดท่ี้ริเวอร์ไซดเ์ลานจ ์
 

https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/krungthep-wing/krungthep-wing-specialty-suite/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/krungthep-wing/krungthep-wing-presidential-suite/
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3.2.2 ประเภทห้องอาหาร 
 3.2.2.1 แชงพาเลซ (Shang Palace) 

 

รูปที ่3.19 หอ้งอาหารจีนแชงพาเลซ 
ทีม่า : https://www.hotels2thailand.com 

เป็นห้องอาหารจีนท่ีเปิดพร้อมกับตวัโรงแรมแชงกรี-ลาในปี พ.ศ. 2529 ตั้ งอยู่ใน
อาคารแชงกรี-ลาวิงชั้น 3 เปิด 11:30-15:00 น. เนน้ขายอาหารจีนแบบตามสั่ง เมนูท่ีนิยมของร้านคือต่ิม
ซ า และขนมไหวพ้ระจนัทร์ 
 

3.2.2.2 โวลติ เรสเตอร์รองท์ แอนด์ บาร์ (Volti Ristorante & Bar) 

 

รูปที ่3.20 อิตาเลียนโวลติ เรสเตอร์รองท ์แอนด ์บาร์ 
ทีม่า : http://www.lovedinings.com 

เป็นภตัตาคารท่ีติดอนัดบัสุดยอดภตัตาคารอิตาเลียนแห่งหน่ึงของกรุงเทพ ตั้งอยู่ใน
อาคารแชงกรี-ลาวิงชั้น 2 และชั้น1 เปิด 18:00-22:00 น. เป็นร้านท่ีมีจุดเด่นคืออาหารเลิศรส และ
บรรยากาศท่ีหรูหรา 

 
  

 

https://www.hotels2thailand.com/bangkok-day-trips/shang-palace-at-shangri-la-hotel-bangkok_photo-th.asp
http://www.lovedinings.com/internationals/angelini-shangri-la-hotel-bangkok
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3.2.2.3 เน็กซ์ทู คาเฟ่ (Next 2 Café) 

 

รูปที ่3.21 โตะ๊ส าหรับรับประทานอาหารท่ีตั้งริมแม่น ้าเจา้พระยา 
ทีม่า : https://www.wongnai.com 

เป็นห้องอาหารบุฟเฟตน์านาชาติ จุดเด่นคือมีท่ีนัง่แบบ Outdoor สามารถรับลมชมวิว
ริมแม่น ้าเจา้พระยา ตั้งอยูใ่นอาคารแชงกรี-ลาวงิชั้น1 เปิด 08:00-23:30 น. อาหารท่ีไดรั้บความนิยมคือ
อาหารทะเล 
 

3.2.2.4 ศาลาทพิย์ (Salathip Restaurant) 

 

รูปที ่3.22 หอ้งอาหารศาลาทิพย ์
ทีม่า : https://www.oyster.com 

เป็นร้านอาหารท่ีตกแต่งสถานท่ีแบบไทยดั้ งเดิม ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าเจ้าพระยา เปิด  
18:00-22:30 น. จุดเด่นคือ ห้องอาหารท่ีตกแต่งแบบไทยและการแสดงร าไทยระหว่างรับประทาน
อาหาร 

  
 

 

https://www.wongnai.com/restaurants/3051ZU-next2
https://www.oyster.com/bangkok/hotels/shangri-la-hotel-bangkok/photos/salathip-thai-restaurant--v2731884/


26 
 
 

 

 3.2.2.5 ฮอไรซอนครูซ (Horizon Cruise) 

 

รูปที ่3.23 เรือฮอไรซอนครูซ 
ทีม่า : http://www.painaidii.com 

เป็นเรือส าราญของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพท่ีให้บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ตท์ั้งไทย
และต่างชาติ สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้160 คน จุดเด่นคือสามารถชมความสวยงามริมแม่น ้ าเจา้พะยา
ขณะรับประทานอาหาร 
 

3.2.2.6 ช็อคโกแลตบูติค (Chocolate Boutique) 

 

รูปที ่3.24 ร้านช็อคโกแลตบูติค 
ทีม่า : https://www.kinlakestars.com 

เป็นร้านขายช็อกโกแลตท่ีหรูหราตั้งอยูใ่นอาคาร แชงกรี-ลาวิงชั้น 2 เปิด 08:00-16:30 
น. เนน้ขายเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน และ ช็อกโกแลตท่ีมีราคาแพงและหรูหรา เหมาะส าหรับเป็นของฝาก 
 
 
 
 

https://www.kinlakestars.com/chocolate-boutique-new-review-shangri-la/
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 3.2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 
  3.2.3.1 ช่ีเดอะสปา (Chi, The Spa) 

 

รูปที ่3.25 ช่ีเดอะสปา 
ทีม่า : www.bangkok.com 

  เป็นสปาเพื่อสุขภาพ ตั้งอยูใ่นอาคาร แชงกรี-ลาวงิชั้น 2 เปิด 10:00-22:00 น. ภายใน
ตกแต่งสไตลจี์นและทิเบต ใหบ้ริการนวดเพื่อสุขภาพ บริการขดัผวิดว้ยเกลือ และอ่างน ้าวน เหมาะ
ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการผอ่นคลาย และสุขภาพผวิท่ีดี 
 

3.2.3.2 เฮล์ทคลบั (Health Club) 

 

รูปที ่3.26 เฮลท์คลบั 
ทีม่า : https//www.oyster.com 

เป็นศูนยอ์อกก าลงักายในร่ม ตั้งอยูใ่นอาคาร แชงกรี-ลาวงิชั้น 3 เปิด 05:00-23:00 น. มี
เคร่ืองออกก าลงักายหลายแบบให้บริการ มีห้องอบไอน ้ า ห้องซาวน่า และอ่างน ้ าวน และมีเทรนเนอร์
ส าหรับผูท่ี้รักสุขภาพ 
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3.2.3.3 แกรนด์บอลรูม (Grand Ball Room) 

 

รูปที ่3.27 แกรนดบ์อลรูม 
ทีม่า : www.shangri-la.com 

  เป็นห้องจดัเล้ียงขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีมากกว่า 1,300 ตารางเมตร ความสูงของห้อง 6.5 
เมตร สามารถรับแขกได้ 1 ,000 ท่าน เหมาะส าหรับการจดังานมงคลสมรส งานจัดเล้ียง หรืองาน
คอ็กเทล นอกจากน้ีหอ้งจดัเล้ียงแกรนดบ์อลรูมยงัสามารถแบ่งเป็นหอ้งจดัเล้ียงขนาดเล็กไดถึ้ง 3 หอ้ง 
 
3.3 รูปแบบการจัดการและบริหารองค์กร 

 

รูปที ่3.28 แผนผงัการบริหารองคก์ร 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
 
 



29 
 
 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่ง 

 

รูปที ่3.29 นกัศึกษาฝึกงาน 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2562) 

  3.4.1.1 ช่ือ-นามสกุล : นายปฏิพล โสภณศิริ 
  3.4.1.2 ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน 
  3.4.1.3 แผนก : แผนกแม่บา้น 
 
 3.4.2 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  3.4.2.1 แผนกห้องดอกไม้ 

 

รูปที ่3.30 ตกแต่งเสาดอกไม ้
ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2562) 

  ลา้งแจกนัดอกไม ้และเก็บแจกนัดอกไม ้รับดอกไมท่ี้ส่งเขา้มา น ามาเก็บใส่ตูเ้ยน็ กวาด
ห้องและถูห้อง ตดัดอกไมแ้ละท าช่อดอกไม ้ตกแต่งเสาดอกไม ้เปล่ียนดอกบวัในบ่อน ้ า ลา้งตูเ้ยน็เก็บ
ดอกไม ้ส่งช่อดอกไมท่ี้แขกสั่งท าพิเศษ 
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  3.4.2.2 แผนกท าความสะอาดพืน้ทีส่าธารณะ 

 

รูปที ่3.31 เติมกระดาษช าระในหอ้งน ้า 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2562) 

  เติมกระดาษช าระและกระดาษเช็ดมือในห้องน ้ า เก็บขยะในห้องน ้ า กวาดห้องน ้ า ลา้ง
หอ้งน ้า ดนัฝุ่ นท่ีพื้นและผนงั เก็บบุหร่ีในท่ีเข่ียบุหร่ี ท าความสะอาดพรม เช็ดฝุ่ นตามโต๊ะ, เกา้อ้ี และรูป
ป้ันไม ้กวาดพื้นและดูดฝุ่ นในหอ้งอาหาร เก็บใบไมแ้ละเช็ดมูลนกบริเวณรอบสระวา่ยน ้า 
   
  3.4.2.3 แผนกห้องเบาะ 

 

รูปที ่3.32 แกะแมก็ออกจากเกา้อ้ีและเอาผา้ออก 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2562) 

  วดัผา้และตดัผา้ ร้ือผา้ออกจากเบาะเกา้อ้ี ดึงนุ่นหมอน ร้ือซิปออกจากหมอน เปล่ียน
เบาะหนงัเกา้อ้ีในหอ้งพกัแขก ยกเกา้อ้ีเบาะหนงัจากหอ้งแขกมาเปล่ียน จดัเรียงผา้ใส่ชั้นเก็บของ 
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   3.4.2.4 แผนกห้องซักรีด  

 

รูปที ่3.33 แยกชนิดผา้ก่อนส่งเขา้เคร่ืองรีด 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2562) 

  รับผา้ท่ีมาจากปล่องส่งผา้และรถเข็น แยกผา้ใส่ตามรถเข็นท่ีจดัไว ้ส่งเขา้เคร่ืองรีด รับ
ผา้ท่ีออกจากเคร่ืองรีดและนบัจ านวนผา้ทั้งหมด จดบนัทึกผา้ท่ีท าความสะอาดแลว้ แยกผา้ท่ีสกปรก
หรือช ารุดออก น าชุดพนกังานท่ีซกัเสร็จแลว้ไปส่งแผนกหอ้งผา้ลินินและชุดพนกังาน 
 
  3.4.2.5 แผนกห้องผ้าลินินและชุดพนักงาน  

 

รูปที่ 3.34 ผา้ท่ีเรียงบนโตะ๊ 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2562) 

  ตดัผา้ท่ีเสียหายหรือสกปรกและน าไปท าเป็นผา้ข้ีร้ิว เตรียมผา้ส าหรับท าความสะอาด
ให้แผนกท าความสะอาดห้องพกัแขกและแผนกท าความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะ จดัเตรียมชุดนอน
ส าหรับเด็ก ดูแลสโตร์เก็บผา้ โทงผา้ 
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 3.4.2.6 แผนกท าความสะอาดห้องพกัแขก  

 

รูปที ่3.35 เตียงท่ีจดัแลว้ 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2562) 

  เปล่ียนผา้ปูเตียงในห้องพกัแขก เก็บขยะในหอ้งพกัแขก เช็ดฝุ่ นและดูดฝุ่ นในห้องพกั
แขก ลา้งหอ้งน ้าในห้องพกัแขก เติมของใชใ้นหอ้งพกัแขก จดัเตรียมผลไมใ้นหอ้งพกัแขก 
   
  3.4.2.7 แผนกสโตร์ 
  จดัของส าหรับเติมในห้องพกัแขกใหแ้ผนกท าความสะอาดหอ้งพกัแขก ตรวจเช็คของ
ในสโตร์ 
  3.4.2.8  แผนกมินิบาร์ 
  ตรวจดูรายช่ือห้องแขกในแต่ละวนั เช็คมินิบาร์ในหอ้งพกัแขก เติมของมินิบาร์ใน
หอ้งพกัแขก แจง้ยอดขายในแต่ละวนั 
  3.4.2.9 แผนกห้องผลไม้ 
  ลา้งผลไมแ้ละคดัผลไมเ้สียออก จดัผลไมใ้ส่ตะกร้าใหแ้ผนกท าความสะอาดหอ้งพกั
แขก เดินส่งแจกนัดอกไม ้
 3.4.3 พนักงานที่ปรึกษา 
  3.4.3.1 ช่ือ-นามสกุล : นาง มณัฑนา มัน่ต่าย 

3.4.3.2 ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการ 
  3.4.3.3 แผนก : แผนกแม่บา้น 
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3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาปฏิบติังานคือ 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 
3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานโครงงาน “เจลน ้าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ” 
3.6.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลโครงงาน จากนั้นไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและ

พนกังานท่ีปรึกษา 
3.6.2 เขียนร่างโครงงาน ขอค าแนะน าอาจารยท่ี์ปรึกษาเร่ืองการเขียนโครงงาน 
3.6.3 ทดลองน ารวบรวมขอ้มูลวตัถุดิบและขั้นตอนในการท า 
3.6.4 ทดลองน า“เจลน ้าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ”มาตั้งไวท่ี้ห้องน ้าพนกังาน

พบวา่หอ้งน ้าพนกังานมีกล่ินหอมข้ึน 
3.6.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากหนกังานห้องดอกไมแ้ละพนกังานแผนกแม่น ้าท่ี

ใชห้อ้งน ้า 
3.6.6 น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจ 
3.6.7 สรุปผลขอ้มูล ท าเอกสารรายงานเตรียมส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 
3.6.8 ส่งเล่มรายงานใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา และรับฟังขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ย.62 เม.ย.62 

1.รวบรวมความตอ้งการ     
2.วเิคราะห์ระบบ     
3.ออกแบบระบบ     
4.พฒันาระบบ     
5.ทดสอบระบบ     
6.จดัท าเอกสาร     

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาการด าเนินการ 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 
 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน   

การท่ีผูจ้ดัท าได้มีโอกาสได้เข้าปฏิบติัโครงงานสหกิจของมหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงแรม 
แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ท าให้ผูจ้ดัท าไดฝึ้กทกัษะการท างาน ฝึกท่ีจะท างานร่วมกนัเป็นทีม และเห็นถึง
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน “เจลน ้ าหอมปรับอากศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดขยะประเภทดอกไมใ้นโรงแรม และเพิ่มบรรยากาศท่ีดีใหห้อ้งน ้าพนกังาน และห้อง
ท างานในโรงแรม 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 

การเตรียมการและการวางแผนโครงงานมีดงัน้ี 
 4.2.1 ก าหมดหวัขอ้โครงงานโดยสังเกตปัญหาท่ีพบในโรงแรม และปรึกษาหวัขอ้โครงงานกบั
อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 
 4.2.2 รวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์หนงัสือ และวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.2.3 ทดลองท าผลิตภณัฑ์เจลน ้าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ 
 4.2.4 ใหพ้นกังานแผนกแม่บา้น และแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมทดลองใช ้และท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

4.3 วตัถุดิบของเจลน า้หอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ 

 วตัถุดิบของเจลน ้าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระมีดงัน้ี 
4.3.1 ดอกกลว้ยไมช้า้งกระ 300 กรัม 
4.3.2 ผงวุน้ 4 กรัม 
4.3.3 เกลือ 1 กรัม 
4.3.4 สีผสมอาหาร 1 กรัม 
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4.4 ขั้นตอนการท าเจลน า้หอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ 

ขั้นตอนการท าเจลน ้าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระมีดงัน้ี 
4.4.1 เตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 

 

รูปที ่4.1 เตรียมเกลือ ผงวุน้ สีผสมอาหาร และ ภาชนะใส่เจล 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

4.4.2 ตั้งหมอ้บนเตาไฟฟ้า ใส่กลว้ยไมไ้ปดา้นในหมอ้ น าชามแกว้มาวางไวต้รงกลาง จากนั้น
วางฝาและน ้าแขง็ไวด้า้นบน ตม้ ตั้งไฟตม้น ้าใหเ้ดือด เม่ือน ้าเดือดน ้าจะระเหยเป็นไอน ้ าข้ึนไปโดนความ
เยน็ของฝาดา้นบน ท าใหไ้อน ้าควบแน่นและหยดลงมาในชามแกว้ตรงกลาง 

 

รูปที ่4.2 ขั้นตอนการท าน ้ามนัหอมระเหย 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.4.3 เอากลว้ยไมท่ี้ตม้แลว้และน ้าออกออก ใหเ้หลือแต่น ้ าท่ีอยูใ่นชามแกว้ 

 

รูปที ่4.3 น ้ามนัหอมระเหยท่ีไดม้า 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

4.4.4 น าน ้าท่ีไดม้าตม้ในหมอ้อีกคร้ัง ใส่ผงวุน้ เกลือ และคนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปที ่4.4 ผสมใหผ้งวุน้ละลาย 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

4.4.5 เทใส่โหลแกว้ ใส่สีผสมอาหารและคนใหเ้ขา้กนั  

 

รูปที ่4.5 ใส่สีผสมอาหาร 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.4.6 รอให้หายร้อนและใส่น ้าหอมเพิ่ม 

 

รูปที ่4.6 น ามาตากพดัลม 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

4.4.7 ตกัใส่โหลเก็บ ท าหลายสี 

 

รูปที ่4.7 โหลเก็บเจล 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

4.4.8 ตกัเจลใส่แกว้เล็ก 

 

รูปที ่4.8 แกว้เล็กท่ีใส่เจลหลายสี 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.5 การค านวณต้นทุนของ “เจลน า้หอมปรับอากศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ” 

ล าดับ รายการ ปริมาณ ราคา 
1 ดอกกลว้ยไมช้า้งกระ 300 กรัม - 
2 ผงวุน้ 1 ชอ้นชา 9.44 บาท 
3 เกลือ ¼ ชอ้นชา 0.07 บาท 
4 สีผสมอาหาร ¼ ชอ้นชา 0.78 บาท 

 1 สูตรสามารถท าได ้8 แกว้ 10.29 บาท 

ตารางที ่4.1 การค านวณตน้ทุนของเจลน ้าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ 

หมายเหตุ – หมายความวา่เป็นวตัถุดิบจากการเหลือใชใ้นโรงแรมจึงไม่คิดเป็นตน้ทุน  
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ การค านวณตน้ทุนของเจลน ้ าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ

มีราคา 10.29 บาท เม่ือน ามาบรรจุในแกว้จะได ้8 แกว้ ดงันั้นใน 1 แกว้จะมีตน้ทุนท่ี 1.28 บาท 
 
4.6 สรุปผลความพงึพอใจ “เจลน า้หอมปรับอากศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ” 
 ในการประเมินผลโครงงานเร่ือง เจลน ้ าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ ทางผูจ้ดัท า
ไดท้  าแบบประเมินความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรม เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของเจลน ้ าหอม
ปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ และส ารวจความพอใจของพนกังานท่ีมีต่อเจลน ้ าหอมปรับอากาศ
จากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ 
ล าดับ เพศ จ านวนคน ร้อยละ 
1 หญิง 15 75.00 
2 ชาย 5 25.00 
 รวม 20 100.00 

ตารางที ่4.2 ตารางท่ีแสดงเพศของผูท้  าแบบประเมิน 

จากตารางท่ี 4.2  พบวา่เพศของผูต้อบแบบประเมินเป็นหญิงจ านวน 15 คน คิแป็นร้อยละ 75.00 
และชายจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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ล าดบั อาย ุ จ านวนคน ร้อยละ 
1 อาย ุ20-30 ปี 15 75.00 
2 อาย ุ30-40 ปี 4 20.00 
3 อายมุากกวา่ 40 ปี 1 05.00 
 รวม 20 100.00 

ตารางที ่4.3 ตารางท่ีแสดงอายขุองผูท้  าแบบประเมิน 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่อายขุองผูต้อบแบบประเมินเป็นผูท่ี้มีอาย ุ20-30 ปีจ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ผูท่ี้มีอาย ุ30-40 ปีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 40 ปีจ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 05.00 
 
ล าดบั เพศ จ านวนคน ร้อยละ 
1 แผนกแม่บา้น 10 50.00 
2 แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 10 50.00 
 รวม 20 100.00 

ตารางที ่4.4 ตารางท่ีแสดงแผนกของผูป้ระเมิน 

จากตารางท่ี 4.4. พบวา่แผนกของผูต้อบแบบประเมินเป็นผูท่ี้มาจากแผนกแม่บา้นจ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 
ล าดับ รายการ ค่าเฉลีย่ SD เกณฑ์การประเมิน 

1 ความพึงพอใจในภาชนะ 4.15 0.65 มาก 
2 ความพึงพอใจในสี 4.25 0.69 มาก 
3 ความพึงพอใจในกล่ิน 4.50 0.59 มาก 
4 ความพึงพอใจลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ์ 4.20 0.67 มาก 
 รวม 4.28 0.65 มาก 

 ตารางที ่4.5 ความพึงพอใจของเจลน ้าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ 
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ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูท้ดสอบความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์เจลน ้ าหอมปรับอากาศจากดอก
กลว้ยไมช้า้งกระ พบวา่ ความพึงพอใจในภาชนะอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ีย 4.15 ในระดบัมาก ความพึงพอใจ
ในสีอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ีย 4.25 ในระดบัมาก ความพึงพอใจในกล่ินอยู่ในระดบัค่าเฉล่ีย 4.50 ในระดบั
มาก ความพึงพอใจในลกัษณะโดยรวม 4.28 ในระดบัมาก 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล ปัญหา ข้อเสนอแนะการท าโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลการท าโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติัโครงงานสหกิจสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัสยาม ณ โรงแรมแช
งกรี-ลา กรุงเทพฯ แผนกแม่บ้าน ท าให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์การท างานในธุรกิจโรงแรม และได้
โอกาศฝึกทกัษะการท างานท่ีหลากหลายในแผนกแม่บา้น ท าให้เห็นขั้นตอนการท างาน ปัญหาต่างๆ 
ของการทิ้งขยะตลอดระยะเวลาท่ีฝึกปฏิบติังาน ผูจ้ดัท าจึงทดลองน ากลว้ยไมท่ี้เหลือทิ้งมาท าเจลน ้ าหอม
ปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระเพื่อช่วยลดขยะประเภทดอกไมท่ี้เกิดข้ึนในแต่ละวนัและช่วยเพิ่ม
บรรยากาศท่ีดีในสถานท่ีท างานและห้องห้องน ้ า ขั้นตอนการประเมินผลของเจลปรับอากาศจากดอก
กลว้ยไมช้า้งกระ ผูจ้ดัท าไดท้  าแบบสอบถามข้ึนจ านวน 20 ชุดให้กบัพนกังานแผนกแม่บา้น และแผนก
อาหารและเคร่ืองด่ืม ผลลพัธ์ความพึงพอใจในเจลน ้ าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้้างกระอยู่ใน
ระดบัมาก 

จากผลส ารวจพบวา่ผูท้  าแบบประเมินความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์เจลน ้ าหอมปรับอากาศจาก
ดอกกลว้ยไมช้้างกระเป็นเพศหญิงจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และชายจ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ในส่วนอายุของผูท้  าแบบประเมินส่วนใหญ่ คือผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ20.00 และ ผูท่ี้มีอายุ
มากกวา่ 40 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 05.00 ในส่วนของแผนกผูต้อบแบบประเมินมาจากแผนก 
แม่บา้นจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อเจลน ้าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียคือ 4.27 

5.1.2 ปัญหาของการท าโครงงาน 

5.1.2.1 เร่ิมแรกท่ีทดลอง เจลน ้ าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระมีกล่ินหอม
ไม่ถึง 2 สัปดา 

5.1.2.2 การท าโครงงานอยูใ่นช่วงปฏิบติังานสหกิจจึงมีเวลานอ้ย 
5.1.2.3 ควรเพิ่มความน่าสนใจของผลิตภณัฑม์ากกวา่น้ี 
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5.1.3 ข้อเสนอแนะการท าโครงงาน 

5.1.3.1 ควรศึกษาอายกุารเก็บของเจลน ้าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ 
5.1.3.2 ควรมีการเพิ่มแอลกอฮอลป้องกนัการเกิดเช้ือรา 
5.1.3.3  ควรมีการทดลองระหวา่งเจลาตินและผงวุน้กบัการคงรูปของผลิตภณัฑ ์
5.1.3.4 ควรมีการตกแต่งตวัผลิตภณัฑม์ากกวา่น้ี 

5.2 สรุปผลของการปฏิบัติงาน 

 5.2.1 ข้อดีการปฏิบัติงาน 

5.2.1.1 ไดรั้บประสบการณ์การท างานในชีวิตประจ าวนั และเรียนรู้วิธีการท างานของ
แผนกต่างๆในแผนกแม่บา้น 

5.2.1.2 เรียนรู้การท างานกบับุคคลอ่ืน ฝึกการท างานเป็นทีม 
5.2.1.3 ฝึกความอดทน และเรียนรู้วธีิแกปั้ญหาท่ีพบ 
5.2.1.4 เรียนรู้ดา้นภาษาและการส่ือสารกบัชาวต่างชาติ 

5.2.2 ปัญหาของการท าสหกจิ 

5.2.2.1 การท่องจ ารายละเอียดจ านวนมากใรระยะเวลาสั้น 
5.2.2.2 การเดินทางจากอาคารแชงกรี-ลาวงิ ไปยงัอาคารกรุงเทพวงิ ใชเ้วลานาน  
5.2.2.3 มีปัญหาดา้นการส่ือสารกบัชาวต่างชาติ ท าใหบ้ริการแขกไดย้ากล าบาก 
5.2.2.4 การปรับตวัเขา้กบัพนกังานพี่เล้ียงและพนกังานอ่ืนๆ 
5.2.2.5 ไม่มีความมัน่ใจในตวัเองเม่ือตอ้งท างานโดยไม่มีพี่เล้ียง 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.3.1 ใชส้มุดจดรายละเอียดการท างานและน ามาท่องซ ้ าๆจนเขา้ใจ 
5.2.3.2 เผือ่เวลาการเดินทางใหดี้ 
5.2.3.3 ฝึกทกัษาดา้นภาษาและการส่ือสาร 
5.2.3.4 ฝึกความมัน่ใจในตวัเองและฝึกท างานใหค้ล่อง 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมิน 
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แบบประเมินความพงึพอใจ เร่ืองเจลน า้หอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ 
ค ำช้ีเจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องวำ่งตำมควำมเป็นจริง 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  ำแบบสอบถำม 
1.1 เพศ   ชำย   หญิง 
1.2 อำย ุ   ต  ่ำกวำ่ 20 ปี  20 – 30 ปี  30 – 40 ปี   มำกกวำ่ 40 ปี 
1.3 แผนก  Food & Beverage   Housekeeping 
   Human Resources   Engineering 

ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจของเจลน ้ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกลว้ยไม ้

รำยกำรประเมิน 

ระดบัควำมพึงพอใจ 

5 มำก
ท่ีสุด 

4 มำก 
3  

ปำน
กลำง 

2  
นอ้ย 

1  
นอ้ย
ท่ีสุด 

1.คุณมีควำมพึงพอใจในภำชนะของเจลน ้ำหอมปรับ
อำกำศจำกดอกกลว้ยไมช้ำ้งกระมำกนอ้ยเพียงใด 

     

2.คุณมีควำมพึงพอใจในสีของเจลน ้ำหอมปรับ
อำกำศจำกดอกกลว้ยไมช้ำ้งกระมำกนอ้ยเพียงใด 

     

3.คุณมีควำมพึงพอใจในกล่ินของเจลน ้ำหอมปรับ
อำกำศจำกดอกกลว้ยไมช้ำ้งกระมำกนอ้ยเพียงใด 

     

4.คุณมีควำมพึงพอใจในลกัษณะโดยรวมของเจล
น ้ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกลว้ยไมช้ำ้งกระมำก
นอ้ยเพียงใด 

     

 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการปฏิบัติงาน 
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รูปท่ี 1 ตกแต่งเสำดอกไม ้

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 2 แจกนัดอกไมท่ี้เตรียมไวส้ ำหรับหอ้งพกัแขก 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 3 เติมกระดำษช ำระในหอ้งน ้ำ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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รูปท่ี 4 ผำ้สระน ้ำท่ีแขกลืมในหอ้งน ้ำ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

.  
รูปท่ี 5 เติมของใชใ้นห้องน ้ำ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 6 น ำปลอกหมอนมำเลำะซิบออก 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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รูปท่ี 7 เกำ้อ้ีเตรียมเอำเบำะหนงัออก 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 8 เบำะหรังท่ีเลำะเสร็จแลว้ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 9 น ำผำ้มำเรียงบนโตะ๊ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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รูปท่ี 10 แยกขนิดผำ้เทำ้ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 11 เรียงผำ้เสร็จน ำไปเรียงบนรถเขน็ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 12 เรียงเนปก้ินก่อนส่งเขำ้เคร่ืองรีด 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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รูปท่ี 13 เตียงท่ีจดัเสร็จแลว้ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 14 เติมซองชำและกำแฟในหอ้งพกัแขก 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 15 ผลไมท่ี้ตอ้งเปล่ียนทุกวนั 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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รูปท่ี 16 หอ้งน ้ำท่ีลำ้งแลว้ เตรียมเอำผำ้เทำ้มำวำง 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 17 เติมของใชใ้นห้องน ้ ำในหอ้งพกัแขก 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 
 

 
รูปท่ี 18 เช็คของใน Mini Bar 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
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โครงงำนเจลน ้ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกลว้ยไม ้มีประโยชน์ต่อสถำนประกอบกำรน้ีอยำ่งไรบำ้ง? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 

(                         ) 
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ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 
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เจลน า้หอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ 
Orchid Perfume Gel 
ปฏิพล โสภณศิริ 

ภาควชิาการโรงแรมและท่องเทีย่ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

Email : Panonosan@gmail.com
บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงคข์องงำนวิจยั คือกำรสร้ำง
บรรยำกำศท่ีดีให้แก่โรงแรมแชง โดยกำรน ำ
ดอกกล้วยไม้ช้ำงกระเหลือใช้มำท ำเป็นเจล
น ้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกล้วยไม้ช้ำงกระ 
และได้ท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำก
พนกังำนในโรงแรม 20 คน 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ เจลน ้ ำหอมปรับ
อำกำศจำกดอกกล้วยไม้ช้ำงกระ พนักงำนมี
ควำมพึงพอใจโดยรวมเฉล่ียท่ี  4.20 ท ำให้
โรงแรมมีกล่ินหอมและยงัสร้ำงบรรยำกำศท่ีดี
ใหแ้ก่โรงแรมไดอี้กดว้ย 
 
Abstract 

Shangri-La Hotel, Bangkok, the five-
star hotel on the bank of Chaophraya River is 
very popular among domestic and foreign 
tourists and sets the priorities for its services, 
cleanliness, and pleasure scent. The internship 
in the housekeeping department leads to the 
project to re-use disposed Rhynchostylist 
gigantean by extracting it to produce orchid 
perfume gel. Rhynchostylist gigantean has 

unique scent which will enhance the pleasure 
atmosphere in Shangri-La Hotel, Bangkok. 

To survey about orchid perfume gel 
of Rhynchostylist gigantean, the questionnairs 
are sent to 20 hotel staff. The average 
satisfactory score is 4.20 which show the good 
result. Therefore, the project is feasible to be 
implemented. Moreover, the project will 
reduce waste of Rhynchostylist gigantean. 
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อลดปริมำณกำรทิ้งดอกกลว้ยไมใ้น
โรงแรมและเพิ่มกล่ินหอม สร้ำงบรรยำกำศท่ีดี
ในโรงแรม 
 
ขอบเขต 
ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี โรงแรมแชงกรี-ลำกรุงเทพฯ 
ขอบเขตดำ้นประชำกร  
ประชำกรในโรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ 20  
ขอบเขตดำ้นเวลำ  
7 มกรำคม 2562 – 29 เมษำยน 2562 
ขอบเขตด้ำนข้อมูล สืบค้นจำกเว็บไซต์ของ
โรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ บทควำม งำนวิจยั 
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ทฤษฎี หนงัสือ และเวบ็ไซตเ์ก่ียวขอ้ง สอบถำม
จำกบุคคลำกรในโรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

สร้ำงบรรยำกำศใหม่ๆให้กบัโรงแรม
และลดปริมำณกำรทิ้งดอกไมใ้นโรงแรม 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. เตรียมอุปกรณ์ 
2. ตั้งหมอ้บนเตำไฟฟ้ำ ใส่กลว้ยไมไ้ปดำ้นใน 
หมอ้ น ำชำมแกว้มำวำงไวต้รงกลำง จำกนั้นวำง
ฝำและน ้ ำแข็งไวด้้ำนบน ต้ม ตั้ งไฟต้มน ้ ำให้
เดือด เม่ือน ้ ำเดือดน ้ ำจะระเหยเป็นไอน ้ ำข้ึนไป
โดนควำมเย็นของฝำด้ำนบน ท ำให้ไอน ้ ำ
ควบแน่นและหยดลงมำในชำมแกว้ตรงกลำง 
3. เอำกลว้ยไมท่ี้ตม้แล้วและน ้ ำออกออก ให้
เหลือแต่น ้ำท่ีอยูใ่นชำมแกว้ 
4. น ำน ้ ำท่ีได้มำต้มในหม้ออีกคร้ัง ใส่ผงวุ ้น 
เกลือ และคนใหเ้ขำ้กนั 
5. เทใส่โหลแก้ว ใส่สีผสมอำหำรและคนให ้
เขำ้กนั 
6. รอใหห้ำยร้อนและใส่น ้ำหอมเพิ่ม 
7. ตกัใส่โหลเก็บ ท ำหลำยสี 
8. ตกัเจลใส่แกว้เล็ก 
 
 
 
 

สรุปผล 
จำกผลส ำรวจพบว่ำผูท้  ำแบบประเมิน

ควำมพึงพอใจของผลิตภณัฑ์เจลน ้ ำหอมปรับ
อำกำศจำกดอกกลว้ยไมช้้ำงกระเป็นเพศหญิง
จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และชำย
จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ในส่วนอำยุ
ของผูท้  ำแบบประเมินส่วนใหญ่ คือผูท่ี้มีอำยุ
ระหวำ่ง 20-30 ปี จ  ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.00 ผูท่ี้มีอำยุระหวำ่ง 30-40 ปี จ  ำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ20.00 และ ผูท่ี้มีอำยุมำกกว่ำ 40 
ปี จ  ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 05.00 ในส่วน
ของแผนกผูต้อบแบบประเมินมำจำกแผนก 
แม่บำ้นจ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ
แผนกอำหำรและเคร่ืองด่ืมจ ำนวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำม
พึงพอใจท่ีมีต่อเจลน ้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอก
กลว้ยไมช้ำ้งกระอยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ีย
คือ 4.27 

 
กติติกรรมประกาศ 

กำร ท่ีผู ้จ ัดท ำ ได้ม ำปฏิบัติ ง ำนใน
โครงกำรสหกิจศึกษำ ณ โรงแรมแชงกรี-ลำ 
กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วนัท่ี 7 มกรำคม 2562 ถึง 27 
เมษำยน 2562 ส่งผลให้ผูจ้ ัดท ำได้รับควำมรู้
และประสบกำรณ์ต่ำงๆท่ีมีประโยชน์ต่อกำร
เรียนและกำรปฏิบติังำนในอนำคต เก่ียวกบักำร
ปฏิบติังำนต ำแหน่งแม่บำ้น ณ โรงแรมแชงกรี-
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ลำ กรุงเทพฯ สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
กำรประกอบอำชีพ 
ในอนำคต โดยไดรั้บควำมร่วมมือจำก โรงแรม
แชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ ไดส้อน ไดเ้รียนรู้งำน  
และ แก้ปัญหำท่ีพบในกำรท ำงำนในแผนก
ต่ำงๆ จึงขอขอบคุณมำ ณ ท่ีน้ี และ สนบัสนุน
จำกหลำยฝ่ำย ดงัน้ี 
 1.คุณ ปัญญำ เนืองเนำวนิตย ์
 หวัหนำ้หอ้งดอกไม ้
 2.อำจำรย ์จินตจุ์ฑำ ไชยศรีษะ 
 อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
และบุคคลท่ำนอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่ำวนำมทุกท่ำนท่ี
ไดใ้ห้ค  ำแนะน ำช่วยเหลือในกำรจดัท ำรำยงำน 
ผู ้จ ัดท ำขอขอบคุณผู้ท่ี มีส่วนร่วมในกำรให้
ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษำในกำรท ำรำยงำนฉบบั
น้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้กำรดูแลและให้
ควำมเข้ำใจในชีวิตกำรท ำงำนจริงซ่ึงผูจ้ ัดท ำ
ขอขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ขั้นตอนการท า 
 1.น ำกลว้ยไมช้ำ้งกระไปตม้ แยกน ้ ำมนัหอม
ระเหยออกมำ 

 2.แยกน ้ ำมนัหอมระเหยมำตม้ใหเ้ดือด ใส่ผง
วุน้ เกลือ และสีผสมอำหำร 

 3.ใชช้อ้นคนใหเ้ขำ้กนั 

 4.รอใหห้ำยร้อนและใส่น ้ ำหอมลงไป 

 5.ตั้งท้ิงไวใ้หเ้ยน็จนผงวุน้จบัตวัเป็นเจล 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือลดปริมำณขยะของโรงแรมและเพ่ิม
บรรยำกำศท่ีดีส ำหรับสถำนท่ีท ำงำน 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.สำมำรถลดปริมำณขยะและเพ่ิมบรรยำกำศใน
กำรท ำงำน 

 2.ประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือผลิตภณัฑป์รับ
อำกำศรำคำแพง 

 3.เพ่ิมทกัษะฝีมือดำ้นกำรท ำงำน 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

บทคดัย่อ 
 โรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ คือ โรงแรม 5 

ดำวท่ีตั้ งอยู่ริมแม่น ้ ำเจ้ำพระยำ เป็นโรงแรมท่ีได้รับ

ควำมนิยมจำกนกัท่องเท่ียวในประเทศและต่ำงประเทศ 

โดยมีภัตตำคำรและห้องอำหำรช่ือดังมำกมำย ใน

ระหว่ำงท่ีปฏิบัติงำนสหกิจท่ีแผนกแม่น ้ ำผูจ้ ัดท ำได้

สังเกตถึงกำรท้ิงดอกไมข้องโรงแรมเม่ือใชเ้สร็จเป็น

จ ำนวนมำก จึงเกิดควำมคิดในกำรน ำเอำดอกกลว้ยไม้

ชำ้งกระท่ีเหลือท้ิงมำใช้ให้เกิดประโยชน์ กำรท ำเจล

น ้ ำหอมปรับอำกำศโดยกำรสกัดน ้ ำหอมจำกดอก

กล้วยไม้ช้ำงกระ ซ่ึง เ ป็นกล้วยไม้ท่ี มีก ล่ินหอม

เฉพำะตวัและในโรงแรมนิยมใชด้อกกลว้ยไมช้ำ้งกระ

ประดบัตกแต่งหอ้งจดัเล้ียง 

สรุปผล 
 จำกท่ีผูจ้ดัท ำไดเ้ขำ้ปฏิบติังำนสหกิจ ณ โรงแรม

แชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ แผนกแม่บำ้น หอ้งดอกไม ้ผูจ้ดัท ำได้

สงัเกตถึงกำรท้ิงดอกไมข้องโรงแรมเม่ือใชเ้สร็จเป็นจ ำนวน

มำก จึงน ำดอกกลว้ยไมช้ำ้งกระมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และ

ไดท้ ำแบบทดสอบถำมควำมพึงพอใจจำกพนกังำนใน

โรงแรม 20 คน พบวำ่ ผูท้ดสอบมีควำมพึงพอใจโดยรวม

เฉล่ียท่ี 4.2 เจลน ้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกลว้ยไมช้ำ้งกระ 

ท ำใหโ้รงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ มีกล่ินหอมและยงัสร้ำง

บรรยำกำศท่ีดีใหแ้ก่โรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ 

ผู้จัดท า 
ปฏิพล โสภณศิริ 5804400098 

ภำควชิำกำรโรงแรมและท่องเท่ียว คณะศิลปศำสตร์ 

อำจำรยท่ี์ปรึกษำ จินตจุ์ฑำ ไชยศรีษะ 

พนกังำนท่ีปรึกษำ มณัฑนำ มัน่ต่ำย 
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ภาคผนวก ฉ 
บันทกึการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประวตัิผู้จัดท า 
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ประวตัิผู้จัดท า 

รหสั  : 5804400098 

ช่ือ-นำมสกุล : ปฏิพล โสภณศิริ 

คณะ  : ศิลปศำสตร์ 

ภำควชิำ : กำรโรงแรมและท่องเท่ียว 

E-mail : Panonosan@gmail.com 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 

รหสั  : 5804400098 

ช่ือ-นามสกุล : ปฏิพล โสภณศิริ 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ภาควชิา : การโรงแรมและท่องเท่ียว 

E-mail : Panonosan@gmail.com 
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