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บทคัดย่ อ
โรงแรมแชงกรี -ลำ กรุ งเทพฯ คือโรงแรม 5 ดำวที่ต้ งั อยู่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ซึ่ งได้รับควำม
นิยมจำกนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จึงทำให้โรงแรมให้ควำมสำคัญทั้งด้ำนบริ กำร
ควำมสะอำด และกลิ่ น ซึ่ งจำกกำรที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษำที่ แผนกแม่ บ ้ำ น ผูจ้ ดั ท ำเล็ ง เห็ น ถึ ง
ควำมสำคัญจึงได้คิดทำโครงงำนเจลน้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกล้วยไม้ช้ำงกระ โดยกำรนำเอำ
ดอกกล้วยไม้ช้ำงกระจำกแผนกห้องดอกไม้ที่ไม่ใช้แล้ว นำมำสกัดเป็ นน้ ำหอม ซึ่ งดอกกล้วยไม้
ชนิดนี้จะมีกลิ่นหอมเฉพำะตัว และยังช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่ดีให้แก่โรงแรม
เพื่อให้ทรำบถึงผลควำมพึงพอใจของโครงงำนเจลน้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกล้วยไม้ชำ้ ง
กระ ผูจ้ ดั ท ำได้ท ำแบบสอบถำมเป็ นจำนวน 20 ชุ ด พบว่ำผูท้ ดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วำมพึ งพอใจ
โดยรวมเฉลี่ ย อยู่ที่ 4.20 ซึ่ งถื อ ว่ำอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ดัง นั้น จึ งเห็ น ได้ว่ำ ตัวโครงงำนสำมำรถที่ จ ะ
นำไปใช้ได้จริ ง และยังเป็ นกำรช่วยลดขยะจำพวกดอกไม้สดได้อีกทำง
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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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การที่ ผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิ บตั ิ งานในโครงการสหกิ จศึ กษา ณ โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึ ง 27 เมษายน 2562 ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู้และประสบการณ์
ต่า งๆที่ มี ป ระโยชน์ ต่อการเรี ย นและการปฏิ บ ตั ิ งานในอนาคต เกี่ ย วกับการปฏิ บ ตั ิ งานตาแหน่ ง
แม่ บ ้า น ณ โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ สามารถนาความรู้ ที่ ไ ด้ไ ปใช้ใ นการประกอบอาชี พ
ในอนาคต โดยได้รั บ ความร่ ว มมื อ จาก โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ ง เทพฯ ได้ส อน ได้เ รี ย นรู้ ง าน
และ แก้ปั ญ หาที่ พ บในการท างานในแผนกต่ า งๆ จึ ง ขอขอบคุ ณมา ณ ที่ น้ ี และ สนับ สนุ นจาก
หลายฝ่ าย ดังนี้
1.นาง มัณฑนา มัน่ ต่าย ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกแม่บา้ น
2.อาจารย์ จินต์จุฑา ไชยศรี ษะ อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทา
รายงาน ผูจ้ ัดท าขอขอบคุ ณผูท้ ี่ มี ส่ วนร่ วมในการให้ข ้อ มู ล และเป็ นที่ ป รึ ก ษาในการท า
รายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดู แลและให้ความเข้าใจในชี วิตการทางานจริ งซึ่ ง
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา
นาย ปฏิพล โสภณศิริ
20 กุมภาพันธ์ 2562
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-la Bangkok Hotel) เป็ นโรงแรม 5 ดาวที่ ต้ งั อยู่ริม
ฝั่ ง แม่ น้ า เจ้า พระยา มี ก ารคมนาคมขนส่ ง ที่ ส ะดวกสบายต่ อ ลู ก ค้า ที่ เ ข้า มาพัก โรงแรมแชงกรี -ลา
กรุ งเทพฯ ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ อาคารแชงกรี -ลาวิง (Shangri-La Wing) และอาคารกรุ งเทพวิง
(Krungthep Wing) มีจานวนห้องพัก 802 ห้อง มีบริ การห้องจัดเลี้ยงและสิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน
จากการปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จ ณ โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ ง เทพฯ แผนกแม่ บ ้า นในส่ วนของห้อง
ดอกไม้ พบว่ามีการทิ้งดอกไม้เป็ นจานวนมากจากการตกแต่งจากห้องจัดเลี้ยง ห้องพักแขก ซึ่ งดอกไม้
พวกนี้ จะชารุ ดเสี ยหายง่าย เนื่ องจากเป็ นดอกไม้สด ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ทาให้ตอ้ งทิ้งไป
อย่างเปล่าประโยชน์ หนึ่ งในดอกไม้ที่ถูกทิ้งไปนั้นก็จะมีดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ ซึ่ งเป็ นดอกกล้วยไม้ที่มี
กลิ่นหอมเฉพาะตัว ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดในการที่จะนาดอกกล้วยไม้ช้างกระมาทาเป็ นเจลน้ าหอม
ปรับอากาศ เพื่อใช้สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงแรม ซึ่ งกลิ่นของกล้วยไม้ชนิ ดนี้ จะมีความหอมละมุนและ
มีกลิ่ นที่เป็ นเอกลักษณ์ เป็ นของตัวเอง ซึ่ งจะทาให้ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้ออกมามี ความหอมที่ แปลกใหม่ไม่
เหมือนใคร นอกจากนี้ เจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระยังเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นแนวคิด
ใหม่ และสร้างบรรยากาศใหม่ให้กบั โรงแรม
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อลดปริ มาณการทิง้ ดอกกล้วยไม้ชา้ งกระในโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
1.2.2 เพื่อเพิ่มกลิ่นหอม สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
1.2.3 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
พนักงานห้องดอกไม้และพนักงานแผนกแม่บา้ นโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ จานวน
20 คน
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1.3.3 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
วันที่ 7 มกราคม 2562 – 29 เมษายน 2562
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนข้ อมูล
สื บ ค้น จากเว็บ ไซต์ข องโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ ง เทพฯ บทความ งานวิ จ ัย ทฤษฎี
หนังสื อ เว็บไซต์เกี่ยวข้อง และทาการสอบถามจากบุคคลากรในโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้เรี ยนรู ้การสกัดน้ าหอมจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ
1.4.2 ได้สร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กบั โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพ
1.4.3 ได้ลดปริ มาณการทิ้งดอกกล้วยไม้ชา้ งกระในโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร / และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทาโครงงานเจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ (Orchid Perfume Gel) มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดปริ มาณขยะประเภทดอกไม้สดและสร้างบรรยากาศที่ดีให้กบั โรงแรม ผูจ้ ดั ทาได้
ทบทวนทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร และบทความ โดยมีการนาเสนอเป็ นลาดับดังนี้
2.1 กล้วยไม้
2.2 ผงวุน้
2.3 เกลือ
2.4 สี ผสมอาหาร
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 กล้วยไม้

รู ปที่ 2.1 กล้วยไม้
ทีม่ า : https://www.palangkaset.com
กล้วยไม้สามารถพบได้ทวั่ โลก มีแหล่งกาเนิดสาคัญในทวีปเอเชีย และทวีปอเมริ กา ในประเทศ
ไทยสามารถพบกล้วยไม้ที่มีลกั ษณะเด่น มีเอกลักษณ์ ของตนเองเนื่ องจากประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม
กล้ว ยไม้ เป็ นพื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ย ว เป็ นไม้ตดั ดอกที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม เนื่ อ งจากมี ด อกที่ มี สี สั น
สวยงามและมีอายุการใช้งานได้นาน เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย เพราะสามารถเพาะขยายพันธุ์
และส่ งออกขายได้ สามารถทาเงินได้ร้อยล้านบาท สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
2.1.1 ประเภทของกล้วยไม้
2.1.1.1 กล้วยไม้ อากาศ
เป็ นกล้วยไม้ที่เกาะอาศัยบนกล้วยไม้ และมีรากเกาะอยูก่ บั ลาต้น กล้วยไม้ประเภทนี้
มักจะทรงต้นอยูไ่ ด้ดว้ ยการใช้รากเป็ นจานานมาก อาศัยเกาะอยูต่ ามต้นไม้ กิ่งไม้ คบไม้ และบางชนิ ด
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เกาะอยูก่ บั ก้อนหิ นก็ได้ กล้วยไม้อากาศเหล่านี้ ไม่ได้ดูดน้ าเลี้ยง หรื อแบ่งอาหาร โดยการทาลายหรื อทา
อันตรายแก้ตน้ ไม้ที่มนั เกาะ มันเพียงแต่เกาะอยู่เพื่ออาศัยเท่านั้น อาหารส่ วนใหญ่ของกล้วยไม้ราก
อากาศ ได้แก่ แร่ ธาตุต่างๆที่มีอยูใ่ นอากาศ เพราะกล้วยไม้จาพวกนี้ มีระบบรากพิเศษ สามารถดูดแร่
ธาตุอาหารที่มีอยูใ่ นอากาศได้ นอกจากนี้ยงั ได้พวกอินทรี ยว์ ตั ถุต่างๆ ที่เน่าเปื่ อนผุพงั ไปแล้ว ได้แก่ พวก
เปลือกไม้ หรื อไม้ที่ผุแล้ว เป็ นอาหารอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ ง ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวาย, สกลุแวนด้า, สกุล
เข็ม และ สกุลช้าง เป็ นต้น

รู ปที่ 2.2 ลักษณะของกล้วยไม้อากาศ พันธุ์แวนด้า
ทีม่ า : https://sites.google.com/site/kengsupapon/klwymi-skul-waen-da-vanda
2.1.1.2 กล้วยไม้ ดิน
เป็ นกล้วยไม้ที่อาศัยตามพื้นดิ น กล้วยไม้ประเภทนี้ โดยปกติ แล้ว จะอาศัยอยู่ที่ซาก
อินทรี ยว์ ตั ถุ ที่ตายทับถมเน่าเปื่ อยผุพงั ไปแล้วนานๆตามผิวดิ น และใช้อินทรี ยว์ ตั ถุเน่ านั้นเป็ นอาหาร
ด้วย เช่ น กล้วยไม้สกุลไฟอัส คือ เอื้องพร้าว , สกุลฮาเบนาเรี ย ได้แก่ ลิ้นมังกร , สกุลลูดีเซี ย ได้แก่
ว่านน้ าทอง และ สกุลรองเท้านารี เป็ นต้น (เศรษฐมันต์ กาญจนกุล, 2552, หน้า 19)

รู ปที่ 2.3 ลักษณะของกล้วยไม้ดิน พันธุ์เอื้องพร้าว
ทีม่ า : http://oknation.nationtv.tv/blog/babe/2008/01/22/entry-5/comment
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2.1.2 ประเภทของกล้วยไม้
2.1.2.1 กล้วยไม้ ช้างกระ

รู ปที่ 2.4 กล้วยไม้ชา้ งกระ
ทีม่ า : http://www.royalparkrajapruek.org/Plants/view?id=1227
กล้วยไม้ ช้างกระ เป็ นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมเวลาสาย พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย
ยกเว้นภาคใต้ มี ลาต้นที่ ตรง ออกดอกเป็ นช่ อ ในหนึ่ ง ช่ อมี ดอกย่อย 35-50 ดอก ดอกลัก ษณะเป็ น
ทรงกระบอกขนาด 2-3 เซนติเมตร มีใบที่แข็งและหนา ขนาดกว้าง 5-7 เซนติเมตร และ ยาว 20-25
เซนติเมตร กลีบดอกมีสีขาวและจุดสี ชมพู สามารถบานได้นานถึ ง 1 สัปดาห์ ฤดูออกดอกช่ วงเดื อน
ธันวาคม – กุมภาพันธ์ (เศรษฐมันต์ กาญจนกุล, 2552, หน้า 188)
2.1.2.2 กล้วยไม้ ช้างพลาย

รู ปที่ 2.5 กล้วยไม้ชา้ งพลาย
ทีม่ า : www.bsru.ac.th
กล้ ว ยไม้ ช้ างพลาย เป็ นกล้ว ยไม้ที่ มี ก ลิ่ น หอม พบได้พ บได้ใ นภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคตะวันออกของประเทศไทย มีลาต้นที่ตรง ออกดอกเป็ นช่อ ในหนึ่ งช่อมี
ดอกย่อย 35-50 ดอก ดอกลักษณะเป็ นทรงกระบอกขนาด 2-3 เซนติเมตร มีใบที่แข็งและหนา ขนาด
กว้าง 5-7 เซนติเมตร และ ยาว 20-25 เซนติเมตรกลีบดอกมีสีขาวและมีจุดสี ชมพูขนาดใหญ่ กลีบปากสี
ชมพูแดง ฤดูออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ (เศรษฐมันต์ กาญจนกุล, 2552, หน้า 190)
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2.1.2.3 กล้วยไม้ ช้างเผือก

รู ปที่ 2.6 กล้วยไม้ชา้ งเผือก
ทีม่ า : www.bsru.ac.th
กล้ ว ยไม้ ช้ า งเผือก เป็ นกล้วยไม้ที่ มี ก ลิ่ นหอมเวลาสาย พบได้ใ นภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย มีลาต้นที่ตรง ออกดอกเป็ นช่อ ดอกลักษณะเป็ นทรงกระบอกขนาด 2-3 เซนติเมตร มีใบที่
แข็งและหนา ขนาดกว้าง 5-7 เซนติเมตร และ ยาว 20-25 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีขาวทั้งดอก ฤดูออก
ดอกช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ (เศรษฐมันต์ กาญจนกุล, 2552, หน้า 193)
2.1.2.4 กล้วยไม้ ช้างแดง

รู ปที่ 2.7 กล้วยไม้ชา้ งแดง
ทีม่ า : www.bsru.ac.th
กล้ วยไม้ ช้างแดง เป็ นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมเวลาสาย พบได้ในประเทศไทย ลาว พม่า
จีน มาเลเชีย และฟิ ลิปินส์ มีลาต้นที่ตรง ออกดอกเป็ นช่ อ ดอกลักษณะเป็ นทรงกระบอก กลีบดอกมีสี
แดงเข้มทั้งดอก มีใบที่แข็งและหนา ขนาดกว้าง 4-6 เซนติเมตร และ ยาว 15-35 เซนติเมตร ฤดูออกดอก
ช่วงเดือน ธันวาคม – มีนาคม (เศรษฐมันต์ กาญจนกุล, 2552, หน้า 192)
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2.1.2.5 กล้ วยไม้ กุหลาบเหลืองโคราช

รู ปที่ 2.8 กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช
ทีม่ า : https://comstuck303.wordpress.com
กล้ วยไม้ กุหลาบเหลืองโคราช เป็ นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม พบได้ในทุกภาคของประเทศ
ไทย ออกดอกเป็ นช่ อห้อยลง กลี บดอกมีสีเหลื อง กลี บปากมี สีชมพูหรื อสี ม่วง มีใบที่ แข็งและหนา สี
เขียว ขอบใบเรี ยบและปลายใบหยัก ขนาดกว้าง 2-3 เซนติเมตร และ ยาว 15-20 เซนติเมตร ฤดูออกดอก
ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม (เศรษฐมันต์ กาญจนกุล, 2552, หน้า 32)
2.1.2.6 กล้วยไม้ เอือ้ งแซะ

รู ปที่ 2.9 กล้วยไม้เอื้องแซะ
ทีม่ า : www.royalparkrajapruek.org
กล้ วยไม้ เอือ้ งแซะ เป็ นกล้วยไม้ที่มีกลิ่ นหอมมาก พบได้ในภาคเหนื อ ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศไทย ขึ้นตามต้นไม้ ออกดอกเป็ นช่ อ
กลีบดอกมีสีขาว กลีบปากดอกมีสีเขี ยว มีใบที่หนาและเหนียว มีขนตามใบ ขนาดกว้าง 2-3 เซนติเมตร
และ ยาว 5-8 เซนติเมตร ฤดูออกดอกช่ วงเดื อน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ (เศรษฐมันต์ กาญจนกุล ,
2552, หน้า 118)
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2.1.2.7 กล้วยไม้ เอือ้ งชะนี

รู ปที่ 2.10 กล้วยไม้เอื้องชะนี
ทีม่ า : https://www.baanlaesuan.com
กล้วยไม้ เอือ้ งชะนี เป็ นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม พบได้ในประเทศไทย ลาว และพม่า ขึ้น
ตามต้นไม้ ออกดอกช่อสั้นตามข้อ กลี บดอกสี เหลืองเข้ม กลีบปากมีสีเขียว มีใบที่บางและอ่อน ขนาด
ความกว้าง 1-2 เซนติเมตร และ ยาว 5-6 เซนติเมตร ฤดูออกดอกช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม (เศรษฐ
มันต์ กาญจนกุล, 2552, หน้า 119)
2.1.2.8 กล้วยไม้ เขาแกะ

รู ปที่ 2.11 กล้วยไม้เขาแกะ
ทีม่ า : https://www.nanagarden.com
กล้ วยไม้ เขาแกะ เป็ นกล้วยไม้ที่มีกลิ่ นหอม พบได้ในเกื อบทุ กภาคของประเทศไทย
ยกเว้นภาคใต้ เป็ นกล้วยไม้อิงอาศัย มีลาต้นเตี้ย ออกดอกเป็ นช่ อ ลักษณะดอกเป็ นทรงกระบอก กลีบ
ดอกมีสีขาว ปลายกลีบมีสีม่วง มีใบขนาดความกว้าง 1-2 เซนติเมตร และ ยาว 10-15 เซนติเมตร ฤดูออก
ดอกช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน (เศรษฐมันต์ กาญจนกุล, 2552, หน้า 186)
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2.1.2.9 กล้วยไม้ เอือ้ งไอยเรศ

รู ปที่ 2.12 กล้วยไม้เอื้องไอยเรศ
ทีม่ า : https://www.nanagarden.com
กล้ วยไม้ เอือ้ งไอยเรศ เป็ นกล้วยไม้ที่มีกลิ่ นหอมมากเวลาสาย พบได้ในประเทศไทย
พม่า มเลเซี ย และอิ นเดี ย มีลาต้นขนาดใหญ่ ออกดอกเป็ นช่ อยาวโค้งลง ในหนึ่ งช่ อมี ดอกย่อย 50-60
ดอก ลักษณะดอกเป็ นทรงกระบอก กลี บดอกมีสีขาว มีจุดสี ม่วงทัว่ ดอก มีใบแคบและเหนี ยว ฤดูออก
ดอกช่วงเดือน เมษายน – กรกฏาคม (เศรษฐมันต์ กาญจนกุล, 2552, หน้า 194)
2.1.2.10 กล้วยไม้ ช้างสารภี

รู ปที่ 2.13 กล้วยไม้ชา้ งสารภี
ทีม่ า : www.orchidtropical.com
กล้ ว ยไม้ ช้ างสารภี เป็ นกล้ ว ยไม้ ที่ มี ก ลิ่ น หอมเย็ น พบได้ ใ นภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทย มีลาต้นเป็ นปล้อง ออกดอกตามซอก
ใบ กลี บ ดอกสี เ หลื องอ่ อ น และมี เ ส้ น สี แ ดง มี ใ บหนาและแข็ ง ปลายใบเว้า ขนาดความกว้า ง 2-4
เซนติเมตร และ ยาว 10-20 เซนติเมตร ฤดูออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ (เศรษฐมันต์ กาญ
จนกุล, 2552, หน้า 28)
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2.2 ผงวุ้น

รู ปที่ 2.14 ผงวุน้
ทีม่ า : http://www.entrykitchen.com
ผงวุน้ เป็ นไฮโดรคอลลอยด์ประเภทคาร์ โบไฮเดรต เป็ นพอลิแซ็ กคาไรด์แบบเฮเทอโรพอลิ
แซ็กคาไรด์ ผลิตจากสาหร่ ายทะเล ไม่สามารถละลายในน้ าเย็น เป็ นสารที่ทาให้เกิดเจลหรื อสารก่อเจล
สามารถเปลี่ยนเป็ นของเหลวเมื่อได้รับความร้อน เจลจากวุน้ มีลกั ษณะแข็งและยืดหยุ่น สามารถใช้ใน
การประกอบอาหารเช่ น ขนมหวาน และใช้เพื่อให้มีผิวมันวาว นอกจากนี้ วุน้ ยังช่ วยให้อาหารมีความ
เหนียวน่ารับประทานมากขึ้น
2.2.1 ประเภทของสาหร่ ายทีใ่ ช้ ในการผลิตผงวุ้นมี 3 ชนิดคือ
2.2.1.1 เจลิเดียม เป็ นสาหร่ ายที่ให้วนุ ้ สามารถแข็งตัวได้โดยใช้วนุ ้ ปริ มาณต่า
2.2.1.2 กราซิลลาเรีย เป็ นสาหร่ ายให้วนุ ้ สามารถแข็งตัวได้โดยใช้วนุ ้ ปริ มาณปานกลาง
2.2.1.3 คอนดรัส เป็ นสาหร่ ายให้วนุ ้ สามารถแข็งตัวได้โดยใช้วนุ ้ ปริ มาณสู ง
ประโยชน์ของผงวุน้ นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแล้ว ผงวุน้ ยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
เช่ น เครื่ องสาอาง และสิ่ งทอ นอกจากนี้ ยงั ใช้ในการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้สาหรั บเพาะเลี้ ยง
เชื้อจุลินทรี ยเ์ พื่อผลิตยา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช (พิมพ์เพ็ญ,2559)
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2.3 เกลือ

รู ปที่ 2.15 เกลือ
ทีม่ า : https://www.sanook.com/women/37489/
เกลือ เป็ นแร่ ธาตุ ที่ประกอบด้วยโซเดี ยมคลอไรด์ สามารถพบได้มากที่สุดในทะเล เป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นต่อสิ่ งมีชีวิต และเป็ นเครื่ องปรุ งรสที่เก่าแก่ที่สุดและหาง่ายที่สุด สามารถใช้ในการถนอมอาหาร
เช่ นการดองเค็ม สามารถใช้เป็ นสารกันบูดได้ เกลื อเกิดขึ้นตั้งแต่ 600,000 ปี ที่แล้ว เมื่ อคนโรมาเนียได้
ต้มน้ าทะเลเพื่อสกัดเกลื อ หลังจากนั้นไม่นานก็มีการทานาเกลื อในจี น สาหรั บชาวกรี ก, โรมัน และ
อี ยิป ต์ เกลื อเป็ นสิ่ ง ที่ มี ราคาสู ง เป็ นวัตถุ ส าคัญที่ ข นส่ งทางเรื อผ่านทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ย น และผ่า น
ทะเลทรายซาฮารา
เกลื อสามารถผลิ ตได้จากเหมื องเกลื อ หรื อการท านาเกลื อ อุ ตสาหกรรมหลัก ของเกลื อคื อ
โซดาไฟ และคลอรี น ถูกใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตโพลีไวนิลคลอไรด์ พลาสติก และ
เยื่อกระดาษ ใน 1ปี มีการผลิตเกลือมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี มีเพียง 6% ที่ใช้สาหรับบริ โภค เกลือที่
ทานได้มีขายในหลายรู ปแบบ เช่น เกลือสมุทรและเกลือโต๊ะที่บรรจุสารป้ องกันไม่ให้เกลือจับเป็ นก้อน
อาหารที่มีเกลือมากเกินไปเสี่ ยงทาให้เกิดความดันโลหิ ตสู ง และเสี่ ยงทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจตายจากการ
ขาดเลือด องค์การอนามัยโลกแนะนาให้ผใู ้ หญ่ควรบริ โภคเกลือแค่ 5 กรัมต่อวันเท่านั้น (Potapt,2560)
2.3.1 ประโยชน์ ของเกลือ
2.3.1.1. การถนอมอาหาร เกลื อถู ก ใช้ส าหรั บ การดองผัก หรื อเนื้ อ สั ตว์เพื่ อยืดอายุ
อาหารให้นานข้น และช่วยยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นเหตุของอาหารเน่าเสี ย
2.3.1.2. สปา เกลือถูกใช้สาหรับทาผลิตภัณฑ์ เช่น เกลือขัดผิว เกลือหอม เพราะเกลือมี
วิตามินและสารบารุ งที่ดีต่อผิวหนัง
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2.4 สี ผสมอาหาร

รู ปที่ 2.16 สี ผสมอาหาร
ทีม่ า : https://sukkaphap-d.com
สี ผสมอาหาร เป็ นสี ยอ้ มมีสารที่ให้สีเมื่อเพิ่มลงในอาหาร มีท้ งั แบบเหลว ผง และเจล ใช้ในการ
ผสมลงในอาหารช่วยให้อาหารดูน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น (Pimpahka Tongsuk, 2559)
2.4.1 ประเภทของสี ผสมอาหาร
2.4.1.1 สี สังเคราะห์ แบ่ งย่อยได้ เป็ น 2 ชนิด
1. สี สังเคราะห์ละลายน้ า เหมาะกับอาหารที่มีน้ าเป็ นส่ วนประกอบ
2. สี สังเคราะห์ละลายในน้ ามัน เหมาะกับอาหารประเภทไขมัน
2.4.1.2 สี สังเคราะห์ เรียนแบบธรรมชาติ แบ่ งย่อยได้ เป็ น 2 ชนิด
1. สี อนินทรี ย ์ เช่น ปูนขาว และผงถ่าน
2. สี ที่สกัดจากธรรมชาติ เป็ นสี ที่สกัดจากส่ วนของพืช เช่น ดอก และใบ
2.4.2 ประโยชน์ ของสี ผสมอาหาร ใช้ตกแต่งอาหารที่ ไม่มีสี ทาให้อาหารน่ าสนใจมากยิ่งขึ้ น
และใช้ตกแต่งอาหารที่เปลี่ยนสี ระหว่างการประกอบอาหารและการจัดเก็บ
2.15 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ช้างกระเป็ นกล้วยไม้หอมที่พบได้มากในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อและภาคเหนื อของไทย
เหมาะสาหรับการนามาใช้เป็ นสารแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง และสร้างมูลค่าให้กบั อุตสาหกรรม
กล้วยไม้ตระกูลช้าง การวิจยั นี้ ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ซีรั่มบารุ งผิวรอบดวงตากลิ่นช้างกระ และผลิตภัณฑ์
บ ารุ ง ผิ ว หน้ า กลางคื น กลิ่ น ช้า งกระ และทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภัย ทางคลิ นิ ก ใน
อาสาสมัครสุ ขภาพดี ใช้อาสาสมัครเป็ นตัวควบคุมตนเอง ทาการทดลองบริ เวณใบหน้าแบบสุ่ มข้าง ผล
การทดลองพบว่าผลิ ตภัณฑ์ก ลิ่ นดอกกล้วยไม้ช้า งกระทั้ง สองแบบ สามารถเพิ่ มความชุ่ มชื้ นให้ก ับ
ผิวหน้าของอาสาสมัคร หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ช่วยให้ผิวขาวขึ้นได้จาก
การใช้ผลิ ตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง 2 สัปดาห์ สาหรั บผลิ ตภัณฑ์ซีรั่มบารุ งผิวรอบดวงตา และ 4 สัปดาห์
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สาหรับผลิ ตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวหน้ากลางคืน นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลิ่ นกล้วยไม้ช้างกระทั้ง 2 ชนิ ดนี้ ไม่
ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังแม้วา่ จะใช้อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 8 สัปดาห์
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าเจ้าพระยา
ทีม่ า : https://www.expedia.co.th

รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : https://th.hotels.com
ชื่อ
ทีต่ ้งั
จานวนห้ อง
เช็คอิน
เช็คเอาท์
โทรศัพท์
เว็บไซต์

: โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-La Bangkok)
: 89 ซอย เจริ ญนคร 42 ถนน เจริ ญกรุ ง เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
: 802 ห้อง
: 14:00 น.
: 12:00 น.
: 022367777
: https://www.shangri-la.com
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3.1.1 ประวัติของโรงแรม
โรงแรมเริ่ มเปิ ดให้บริ การในปี พ.ศ. 2529 มี 1 อาคารเรี ยกว่าแชงกรี -ลาวิง เปิ ดก่อน
อาคารที่ 2 อาคารเรี ยกว่ากรุ งเทพวิง ซึ่ งเปิ ดเดือนสิ งหาคมปี พ.ศ. 2534 แชงกรี -ลาวิงมีห้องพัก 673 ห้อง
ส่ วนกรุ งเทพวิงมี 129 ห้อง โดยกรุ งเทพวิงตั้งชื่อตามที่ต้ งั ของกรุ งเทพ
ในปี ที่ เปิ ดโรงแรมได้ร่วมงานกับโรงแรม Mandarin Oriental และ Royal Orchid
Sheraton เพื่ อที่ จะเพิ่ม จานวนนักท่องเที่ ย ว ซึ่ งได้เพิ่ม จานวนงานอี เว้นท์ที่ จดั ตั้งจาก สหรั ฐอเมริ กา,
ยุโรป และออสเตรเลี ย ในมี พ.ศ. 2544 ถึ ง พ.ศ. 2545 ได้ปรับปรุ งเพิ่มไป 17 ล้านดอลลาร์ สหรัฐที่จะ
ปรับปรุ งห้องพักแขก, ล็อบบี้, ภัตตาคาร, ทางเข้า และสปา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการลงทุนภูมิภาคถึง 130
ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งรวมถึ งแชงกรี -ลา กัวลาลัมเปอร์ ,มาคาติแชงกรี -ลา มะนิ ลา, เดอะไชน่ าเวิลด์
ปั กกิ่ง และ เกาลูนแชงกรี -ลา ฮ่องกง
ภายหลังปี พ.ศ. 2550 ถึ ง พ.ศ. 2553 โรงแรมได้ปรั บปรุ งอี กครั้ ง ค่าใช้จ่าย 60 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะทั้งหมดกับการออกแบบที่จะเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมดูเป็ นไทย
มากขึ้น

รู ปที่ 3.3 เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ฟรอนท์
ทีม่ า : www.bkkkids.com
ในปี 2557 โรงแรมได้มาบริ หารโดยกลุ่ ม 8 โรงแรม 5ดาวที่ ติดแม่น้ า ซึ่ งถู กเรี ยกว่า
Bangkok River Side Marketing Partnership โดยมีโรงแรมชื่อ 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 กลุ่มโรงแรมได้ลงทุน 150,00 ล้านบาท เพื่อที่จะเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวในเมืองด้วยโครงการช้อป
ปิ้ งแบบใหม่ ชื่ อว่า Yodpiman Riverwalk Shopping mall and Riverfront Project ซึ่ งถูกเรี ยกกันว่า
Asiatique the Riverfront และมีเรื อข้ามแม่น้ าฟรี ในปี พ.ศ. 2561
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3.2 ลักษณะการประกอบการ
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้ง อยู่ ริ มฝั่ ง แม่ น้ าเจ้ า พระยา
ประกอบด้วย 2 อาคารคืออาคารแชงกรี -ลาวิง และ อาคารกรุ งเทพฯวิง ตั้งอยูใ่ กล้กบั สถานี BTS สะพาน
ตากสิ น และท่าเรื อตากสิ น มีห้องพักทั้งหมด 802 ห้อง ภายในห้องพักของโรงแรมมีการตกแต่งสไตล์
ไทยพร้ อมสิ่ งอานวยความสะดวกครบคัน มีห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ ยง ศูนย์ออกกาลังกาย ศูนย์บริ การ
ธุ รกิจ สปา สระว่ายน้ ากลางแจ้ง สนามเทนนิส และ คลินิก
3.2.1 ประเภทห้ องพัก
3.2.1.1 แชงกรี-ลาวิงดีลกั ซ์ รูม (Shangri-La Wing Deluxe Room)

รู ปที่ 3.4 แชงกรี -ลาวิงดีลกั ซ์รูม
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
แชงกรี -ลาวิงห้ องดีลักซ์ มีขนาดห้องพัก 36 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรื อเตียงทวิน
ส าหรั บ แขก 2 ท่ า น ภายในห้องตกแต่ ง สไตล์ไ ทย สามารถเห็ นวิวเมื่ องและวิวบางส่ วนของแม่ น้ า
เจ้าพระยา มีหอ้ งน้ าแยกฝักบัวมีผา้ คลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ และสุ ขภัณชั้นเลิศของแชงกรี -ลา ไดร์ เป่ าผม
โทรทัศน์ดาวเทียม ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟ
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3.2.1.2 แชงกรี-ลาวิงดีลกั ซ์ ริเวอร์ ววิ รู ม (Shangri-La Wing Deluxe River View
Room)

รู ปที่ 3.5 แชงกรี -ลาวิงดีลกั ซ์ริเวอร์ ววิ รู ม
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
แชงกรี-ลาวิงดีลกั ซ์ ริเวอร์ ววิ รู ม มีขนาดห้องพัก 36 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรื อเตียง
ทวินสาหรับแขก 2 ท่าน สามารถเห็นวิวแม่น้ าเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจน มีหอ้ งน้ า ผ้าคลุมอาบน้ า รองเท้า
แตะ และสุ ขภัณชั้นเลิศของแชงกรี -ลา ไดร์เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม เครื่ องเล่นดีวีดี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และ
เครื่ องชงกาแฟ
3.2.1.3 แชงกรี-ลาวิงดีลกั ซ์ บาโคนีรูม (Shangri-La Wing Deluxe Balcony Room)

รู ปที่ 3.6 แชงกรี -ลาวิงดีลกั ซ์บาโคนีรูม
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
แชงกรี -ลาวิงดีลักซ์ บาโคนีรูม มีขนาดห้องพัก 42 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์ หรื อเตียง
ทวินสาหรับแขก 2 ท่าน มีระเบียงส่ วนตัว มีห้องน้ าพื้นหิ นอ่อน ผ้าคลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ และสุ ขภัณ
ชั้นเลิศของแชงกรี -ลา ไดร์เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม เครื่ องเล่นดีวดี ี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟ

18

3.2.1.4 แชงกรี -ลาวิงพรีเมียร์ รูม (Shangri-La Wing Premier Room)

รู ปที่ 3.7 แชงกรี -ลาวิงพรี เมียร์ รูม
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
แชงกรี -ลาวิงพรี เมียร์ รูม มีขนาดห้องพัก 56 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรื อเตียงทวิน
สาหรับแขก 2 ท่าน มีเตียงโซฟาแยก มีห้องน้ าพื้นหิ นอ่อนแยกฝักบัว มีผา้ คลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ และ
สุ ขภัณชั้นเลิศของแชงกรี -ลา ไดร์เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม เครื่ องเล่นดีวีดี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชง
กาแฟ
3.2.1.5 แชงกรี-ลาวิงฮอไรซอนคลับรู ม (Shangri-La Wing Horizon Club Room)

รู ปที่ 3.8 แชงกรี -ลาวิงฮอไรซอนคลับรู ม
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
แชงกรี-ลาวิงฮอไรซอนคลับรู ม มีขนาดห้องพัก 36 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรื อเตียง
ทวินสาหรับแขก 2 ท่าน มีหอ้ งน้ าพื้นหิ นอ่อน มีผา้ คลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ และสุ ขภัณชั้นเลิศของแชงก
รี -ลา ไดร์ เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม เครื่ องเล่นดีวีดี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟ ห้องทุกห้องเป็ น
ห้องปลอดบุหรี่ สามารถใช้บริ การฮอไรซอนคลับเลานจ์ได้
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3.2.1.6 แชงกรี -ลาวิงพรีเมียร์ สวีท (Shangri-La Wing Premier Suite)

รู ปที่ 3.9 แชงกรี -ลาวิงพรี เมียร์สวีท
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
แชงกรี-ลาวิงพรีเมียร์ สวีท มีขนาดห้องพัก 100 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์สาหรับแขก
2 ท่าน มีหอ้ งนอนและห้องนัน่ เล่นแยก สามารถเห็นวิวแม่น้ าเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจน มีห้องน้ าพื้นหิ น
อ่อนแยกฝั กบัว มีผา้ คลุ มอาบน้ า รองเท้าแตะ และสุ ขภัณชั้นเลิ ศของแชงกรี -ลา ไดร์ เป่ าผม โทรทัศน์
ดาวเทียม เครื่ องเล่นดีวดี ี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟ
3.2.1.7 แชงกรี-ลาวิงเอ็กเซกคิวทีฟสวีท (Shangri-La Wing Executive Suite)

รู ปที่ 3.10 แชงกรี -ลาวิงเอ็กเซกคิวทีฟสวีท
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
แชงกรี -ลาวิงเอ็กเซกคิวทีฟสวีท มีขนาดห้องพัก 72 ตารางเมตร มีเตียงคิ งไซส์ หรื อ
เตียงทวินสาหรับแขก 2 ท่าน มีววิ เมืองที่โดดเด่น มีห้องนอนและห้องนัน่ เล่นแยก มีห้องน้ าพื้นหิ นอ่อน
แยกฝั ก บัว มี ผ า้ คลุ ม อาบน้ า รองเท้า แตะ และสุ ข ภัณ ชั้น เลิ ศ ของแชงกรี -ลา ไดร์ เ ป่ าผม โทรทัศ น์
ดาวเทียม เครื่ องเล่นดีวดี ี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟ สามารถใช้บริ การฮอไรซอนคลับเลานจ์ได้
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3.2.1.8 แชงกรี -ลาวิงเอ็กเซกคิวทีฟริเวอร์ ววิ สวีท (Shangri-La Wing Executive
River View Suite)

รู ปที่ 3.11 แชงกรี -ลาวิงเอ็กเซกคิวทีฟริ เวอร์ววิ สวีท
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
แชงกรี-ลาวิงเอ็กเซกคิวทีฟริเวอร์ ววิ สวีท มีขนาดห้องพัก 72 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์
หรื อเตียงทวินสาหรับแขก 2 ท่าน มีหอ้ งนอนและห้องนัน่ เล่นแยก มีววิ แม่น้ าที่โดดเด่น มีห้องน้ าพื้นหิ น
อ่อนแยกฝั กบัว มีผา้ คลุ มอาบน้ า รองเท้าแตะ และสุ ขภัณชั้นเลิ ศของแชงกรี -ลา ไดร์ เป่ าผม โทรทัศน์
ดาวเทียม เครื่ องเล่นดีวดี ี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟ สามารถใช้บริ การฮอไรซอนคลับเลานจ์ได้
3.2.1.9 แชงกรี -ลาวิงสเปเชียลตีส้ วีท (Shangri-La Wing Specialty Suite)

รู ปที่ 3.12 แชงกรี -ลาวิงสเปเชียลตี้สวีท
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
แชงกรี -ลาวิง สเปเชี ยลตี้ส วีท มี ขนาดห้องพัก 208 ตารางเมตร มี ห้องนอน 2 ห้อ ง
ห้องนัง่ เล่น ห้องครัว ห้องทานอาหาร มีวิวแม่น้ าที่โดดเด่น มีห้องน้ าพื้นหิ นอ่อนแยกฝั กบัว มีผา้ คลุ ม
อาบน้ า รองเท้าแตะ อ่างน้ าวนและสุ ขภัณชั้นเลิ ศของแชงกรี -ลา ไดร์ เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม เครื่ อง
เล่นดีวดี ี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟ สามารถใช้บริ การฮอไรซอนคลับเลานจ์ได้
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3.2.1.10 แชงกรี -ลาวิงเพรสซิเด็นเชิลสวีท (Shangri-La wing Presidential Suite)

รู ปที่ 3.13 แชงกรี -ลาวิงเพรสซิเด็นเชิลสวีท
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
แชงกรี -ลาวิงเพรสซิเด็นเชิ ลสวีท มีขนาดห้องพัก 235 เมตร มีเตียงคิงไซส์หรื อเตียง
ทวินส าหรั บ แขก 2 ท่า น มี ห้องนั่งเล่ นขนาดใหญ่ ห้องครัว ห้องทานอาหารโพนิ เจอในห้องตกแต่ ง
สไตล์ไทย มีววิ ที่โดดเด่น ห้องน้ าทั้งห้องตกแต่งด้วยหิ นอ่อน มีฝักบัวแยก มีผา้ คลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ
อ่างน้ าวนและสุ ขภัณชั้นเลิศของแชงกรี -ลา ไดร์เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม เครื่ องเล่นดีวีดี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์
และเครื่ องชงกาแฟ สามารถใช้บริ การฮอไรซอนคลับเลานจ์ได้
3.2.1.11 กรุ งเทพวิงกรุ งเทพริเวอร์ ววิ รู ม (Krungthep Wing Krungthep River View
room)

รู ปที่ 3.14 กรุ งเทพวิงกรุ งเทพริ เวอร์ ววิ รู ม
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
กรุ งเทพวิงกรุ งเทพริเวอร์ ววิ รู ม มีขนาดห้องพัก 44 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรื อเตียง
ทวินสาหรับแขก 2 ท่าน สามารถเห็ นวิวแม่น้ าเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจน มีห้องน้ าขนาดใหญ่และมีสุข
ภัณชั้นเลิ ศของแชงกรี -ลา ไดร์ เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม เครื่ องเล่นดี วีดี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชง
กาแฟ
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3.2.1.12 กรุ งเทพวิงกรุ งเทพดีลกั ซ์ บาโคนีรูม (Krungthep Wing Krungthep Deluxe
Balcony Room)

รู ปที่ 3.15 กรุ งเทพวิงกรุ งเทพดีลกั ซ์บาโคนี รูม
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
กรุ งเทพวิงกรุ งเทพดีลกั ซ์ บาโคนีรูม มีขนาดห้องพัก 44 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์หรื อ
เตียงทวินสาหรับแขก 2 ท่าน มีระเบียงส่ วนตัว มีห้องน้ าขนาดใหญ่และมีสุขภัณชั้นเลิศของแชงกรี -ลา
ไดร์เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม เครื่ องเล่นดีวดี ี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟ สามารถทานอาหารเช้า
ได้ที่ริเวอร์ไซด์เลานจ์
3.2.1.13 กรุ งเทพวิงดีลกั ซ์ สวีท (Krungthep Deluxe Suite)

รู ปที่ 3.16 กรุ งเทพวิงดีลกั ซ์สวีท
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
กรุ งเทพวิงดีลักซ์ สวีท มีขนาดห้องพัก 84 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์ หรื อเตียงทวิน
สาหรั บ แขก 2 ท่า น มี วิวแม่น้ า ที่ โดดเด่ น ห้องน้ าทั้งห้องตกแต่งด้วยหิ นอ่ อน มี ฝั กบัวแยก มี ผา้ คลุ ม
อาบน้ า รองเท้าแตะ และสุ ขภัณชั้นเลิศของแชงกรี -ลา ไดร์ เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม เครื่ องเล่นดี วีดี ตู ้
เซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟ สามารถทานอาหารเช้าได้ที่ริเวอร์ไซด์เลานจ์
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3.2.1.14 กรุ งเทพวิงสเปเชี ยลตีส้ วีท (Krungthep Wing Specialty Suite)

รู ปที่ 3.17 กรุ งเทพวิงสเปเชียลตี้สวีท
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
กรุ งเทพวิงสเปเชี ยลตี้สวีท มีขนาดห้องพัก 129 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์ สาหรั บ
แขก 2 ท่าน มีหอ้ งนัง่ เล่น ห้องครัว และห้องทานอาหาร ห้องน้ าทั้งห้องตกแต่งด้วยหิ นอ่อน มีฝักบัวแยก
มีผา้ คลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ อ่างน้ าวนและสุ ขภัณชั้นเลิศของแชงกรี -ลา ไดร์ เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม
เครื่ องเล่นดีวดี ี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟ สามารถทานอาหารเช้าได้ที่ริเวอร์ไซด์เลานจ์
3.2.1.15 กรุ งเทพวิงเพรสซิเด็นเชิ ลสวีท (Krungthep Wing Presidential Suite)

รู ปที่ 3.18 กรุ งเทพวิงเพรสซิเด็นเชิลสวีท
ทีม่ า : https://www.shangri-la.com
กรุ งเทพวิงเพรสซิ เด็นเชิ ลสวีท มีขนาดห้องพัก 215 ตารางเมตร มีเตียงคิงไซส์สาหรับ
แขก 2 ท่าน มีหอ้ งนัง่ เล่น ห้องครัว และห้องทานอาหาร ห้องน้ าทั้งห้องตกแต่งด้วยหิ นอ่อน มีฝักบัวแยก
มีผา้ คลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ อ่างน้ าวนและสุ ขภัณชั้นเลิศของแชงกรี -ลา ไดร์ เป่ าผม โทรทัศน์ดาวเทียม
เครื่ องเล่นดีวดี ี ตูเ้ ซฟ มินิบาร์ และเครื่ องชงกาแฟสามารถทานอาหารเช้าได้ที่ริเวอร์ไซด์เลานจ์
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3.2.2 ประเภทห้ องอาหาร
3.2.2.1 แชงพาเลซ (Shang Palace)

รู ปที่ 3.19 ห้องอาหารจีนแชงพาเลซ
ทีม่ า : https://www.hotels2thailand.com
เป็ นห้องอาหารจี นที่ เปิ ดพร้ อมกับ ตัวโรงแรมแชงกรี -ลาในปี พ.ศ. 2529 ตั้ง อยู่ใ น
อาคารแชงกรี -ลาวิงชั้น 3 เปิ ด 11:30-15:00 น. เน้นขายอาหารจีนแบบตามสั่ง เมนูที่นิยมของร้านคือติ่ม
ซา และขนมไหว้พระจันทร์
3.2.2.2 โวลติ เรสเตอร์ รองท์ แอนด์ บาร์ (Volti Ristorante & Bar)

รู ปที่ 3.20 อิตาเลียนโวลติ เรสเตอร์รองท์ แอนด์ บาร์
ทีม่ า : http://www.lovedinings.com
เป็ นภัตตาคารที่ ติดอันดับสุ ดยอดภัตตาคารอิตาเลี ยนแห่ งหนึ่ งของกรุ งเทพ ตั้งอยู่ใน
อาคารแชงกรี -ลาวิง ชั้น 2 และชั้น1 เปิ ด 18:00-22:00 น. เป็ นร้ านที่ มี จุดเด่ นคื ออาหารเลิ ศ รส และ
บรรยากาศที่หรู หรา
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3.2.2.3 เน็กซ์ ทู คาเฟ่ (Next 2 Café)

รู ปที่ 3.21 โต๊ะสาหรับรับประทานอาหารที่ต้ งั ริ มแม่น้ าเจ้าพระยา
ทีม่ า : https://www.wongnai.com
เป็ นห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ จุดเด่นคือมีที่นงั่ แบบ Outdoor สามารถรับลมชมวิว
ริ มแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งอยูใ่ นอาคารแชงกรี -ลาวิงชั้น1 เปิ ด 08:00-23:30 น. อาหารที่ได้รับความนิยมคือ
อาหารทะเล
3.2.2.4 ศาลาทิพย์ (Salathip Restaurant)

รู ปที่ 3.22 ห้องอาหารศาลาทิพย์
ทีม่ า : https://www.oyster.com
เป็ นร้ า นอาหารที่ ต กแต่ ง สถานที่ แ บบไทยดั้ง เดิ ม ตั้ง อยู่ ริ ม แม่ น้ า เจ้า พระยา เปิ ด
18:00-22:30 น. จุ ดเด่ นคื อ ห้องอาหารที่ ตกแต่ งแบบไทยและการแสดงราไทยระหว่างรั บประทาน
อาหาร
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3.2.2.5 ฮอไรซอนครู ซ (Horizon Cruise)

รู ปที่ 3.23 เรื อฮอไรซอนครู ซ
ทีม่ า : http://www.painaidii.com
เป็ นเรื อสาราญของโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพที่ให้บริ การอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ท้ งั ไทย
และต่างชาติ สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 160 คน จุดเด่นคือสามารถชมความสวยงามริ มแม่น้ าเจ้าพะยา
ขณะรับประทานอาหาร
3.2.2.6 ช็ อคโกแลตบูติค (Chocolate Boutique)

รู ปที่ 3.24 ร้านช็อคโกแลตบูติค
ทีม่ า : https://www.kinlakestars.com
เป็ นร้านขายช็อกโกแลตที่หรู หราตั้งอยูใ่ นอาคาร แชงกรี -ลาวิงชั้น 2 เปิ ด 08:00-16:30
น. เน้นขายเครื่ องดื่ม ขนมหวาน และ ช็อกโกแลตที่มีราคาแพงและหรู หรา เหมาะสาหรับเป็ นของฝาก
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3.2.3 สิ่ งอานวยความสะดวก
3.2.3.1 ชี่เดอะสปา (Chi, The Spa)

รู ปที่ 3.25 ชี่เดอะสปา
ทีม่ า : www.bangkok.com
เป็ นสปาเพื่อสุ ขภาพ ตั้งอยูใ่ นอาคาร แชงกรี -ลาวิงชั้น 2 เปิ ด 10:00-22:00 น. ภายใน
ตกแต่งสไตล์จีนและทิเบต ให้บริ การนวดเพื่อสุ ขภาพ บริ การขัดผิวด้วยเกลือ และอ่างน้ าวน เหมาะ
สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการผ่อนคลาย และสุ ขภาพผิวที่ดี
3.2.3.2 เฮล์ทคลับ (Health Club)

รู ปที่ 3.26 เฮล์ทคลับ
ทีม่ า : https//www.oyster.com
เป็ นศูนย์ออกกาลังกายในร่ ม ตั้งอยูใ่ นอาคาร แชงกรี -ลาวิงชั้น 3 เปิ ด 05:00-23:00 น. มี
เครื่ องออกกาลังกายหลายแบบให้บริ การ มีห้องอบไอน้ า ห้องซาวน่ า และอ่างน้ าวน และมีเทรนเนอร์
สาหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ
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3.2.3.3 แกรนด์ บอลรู ม (Grand Ball Room)

รู ปที่ 3.27 แกรนด์บอลรู ม
ทีม่ า : www.shangri-la.com
เป็ นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่มากกว่า 1,300 ตารางเมตร ความสู งของห้อง 6.5
เมตร สามารถรั บ แขกได้ 1,000 ท่ า น เหมาะส าหรั บ การจัดงานมงคลสมรส งานจัดเลี้ ย ง หรื องาน
ค็อกเทล นอกจากนี้หอ้ งจัดเลี้ยงแกรนด์บอลรู มยังสามารถแบ่งเป็ นห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็กได้ถึง 3 ห้อง
3.3 รู ปแบบการจัดการและบริหารองค์ กร

รู ปที่ 3.28 แผนผังการบริ หารองค์กร
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ ง

รู ปที่ 3.29 นักศึกษาฝึ กงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
3.4.1.1 ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิพล โสภณศิริ
3.4.1.2 ตาแหน่ ง : นักศึกษาฝึ กงาน
3.4.1.3 แผนก : แผนกแม่บา้ น
3.4.2 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.4.2.1 แผนกห้ องดอกไม้

รู ปที่ 3.30 ตกแต่งเสาดอกไม้
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
ล้างแจกันดอกไม้ และเก็บแจกันดอกไม้ รับดอกไม้ที่ส่งเข้ามา นามาเก็บใส่ ตูเ้ ย็น กวาด
ห้องและถูห้อง ตัดดอกไม้และทาช่อดอกไม้ ตกแต่งเสาดอกไม้ เปลี่ยนดอกบัวในบ่อน้ า ล้างตูเ้ ย็นเก็บ
ดอกไม้ ส่ งช่อดอกไม้ที่แขกสั่งทาพิเศษ
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3.4.2.2 แผนกทาความสะอาดพืน้ ทีส่ าธารณะ

รู ปที่ 3.31 เติมกระดาษชาระในห้องน้ า
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
เติมกระดาษชาระและกระดาษเช็ดมือในห้องน้ า เก็บขยะในห้องน้ า กวาดห้องน้ า ล้าง
ห้องน้ า ดันฝุ่ นที่พ้ืนและผนัง เก็บบุหรี่ ในที่เขี่ยบุหรี่ ทาความสะอาดพรม เช็ดฝุ่ นตามโต๊ะ, เก้าอี้ และรู ป
ปั้ นไม้ กวาดพื้นและดูดฝุ่ นในห้องอาหาร เก็บใบไม้และเช็ดมูลนกบริ เวณรอบสระว่ายน้ า
3.4.2.3 แผนกห้ องเบาะ

รู ปที่ 3.32 แกะแม็กออกจากเก้าอี้และเอาผ้าออก
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
วัดผ้าและตัดผ้า รื้ อผ้าออกจากเบาะเก้าอี้ ดึ งนุ่ นหมอน รื้ อซิ ปออกจากหมอน เปลี่ยน
เบาะหนังเก้าอี้ในห้องพักแขก ยกเก้าอี้เบาะหนังจากห้องแขกมาเปลี่ยน จัดเรี ยงผ้าใส่ ช้ นั เก็บของ
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3.4.2.4 แผนกห้ องซักรีด

รู ปที่ 3.33 แยกชนิดผ้าก่อนส่ งเข้าเครื่ องรี ด
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
รับผ้าที่มาจากปล่องส่ งผ้าและรถเข็น แยกผ้าใส่ ตามรถเข็นที่จดั ไว้ ส่ งเข้าเครื่ องรี ด รับ
ผ้าที่ ออกจากเครื่ องรี ดและนับจานวนผ้าทั้งหมด จดบันทึกผ้าที่ทาความสะอาดแล้ว แยกผ้าที่สกปรก
หรื อชารุ ดออก นาชุดพนักงานที่ซกั เสร็ จแล้วไปส่ งแผนกห้องผ้าลินินและชุดพนักงาน
3.4.2.5 แผนกห้ องผ้าลินินและชุ ดพนักงาน

รู ปที่ 3.34 ผ้าที่เรี ยงบนโต๊ะ
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
ตัดผ้าที่เสี ยหายหรื อสกปรกและนาไปทาเป็ นผ้าขี้ริ้ว เตรี ยมผ้าสาหรับทาความสะอาด
ให้แผนกท าความสะอาดห้องพักแขกและแผนกท าความสะอาดพื้นที่ ส าธารณะ จัดเตรี ย มชุ ดนอน
สาหรับเด็ก ดูแลสโตร์ เก็บผ้า โทงผ้า
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3.4.2.6 แผนกทาความสะอาดห้ องพักแขก

รู ปที่ 3.35 เตียงที่จดั แล้ว
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2562)
เปลี่ยนผ้าปูเตียงในห้องพักแขก เก็บขยะในห้องพักแขก เช็ดฝุ่ นและดูดฝุ่ นในห้องพัก
แขก ล้างห้องน้ าในห้องพักแขก เติมของใช้ในห้องพักแขก จัดเตรี ยมผลไม้ในห้องพักแขก
3.4.2.7 แผนกสโตร์
จัดของสาหรับเติมในห้องพักแขกให้แผนกทาความสะอาดห้องพักแขก ตรวจเช็คของ
ในสโตร์
3.4.2.8 แผนกมินิบาร์
ตรวจดูรายชื่อห้องแขกในแต่ละวัน เช็คมินิบาร์ในห้องพักแขก เติมของมินิบาร์ใน
ห้องพักแขก แจ้งยอดขายในแต่ละวัน
3.4.2.9 แผนกห้ องผลไม้
ล้างผลไม้และคัดผลไม้เสี ยออก จัดผลไม้ใส่ ตะกร้าให้แผนกทาความสะอาดห้องพัก
แขก เดินส่ งแจกันดอกไม้
3.4.3 พนักงานที่ปรึกษา
3.4.3.1 ชื่อ-นามสกุล : นาง มัณฑนา มัน่ ต่าย
3.4.3.2 ตาแหน่ ง : ผูจ้ ดั การ
3.4.3.3 แผนก : แผนกแม่บา้ น
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3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานคือ 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงงาน “เจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ”
3.6.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลโครงงาน จากนั้นไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
พนักงานที่ปรึ กษา
3.6.2 เขียนร่ างโครงงาน ขอคาแนะนาอาจารย์ที่ปรึ กษาเรื่ องการเขียนโครงงาน
3.6.3 ทดลองนารวบรวมข้อมูลวัตถุดิบและขั้นตอนในการทา
3.6.4 ทดลองนา“เจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ”มาตั้งไว้ที่ห้องน้ าพนักงาน
พบว่าห้องน้ าพนักงานมีกลิ่นหอมขึ้น
3.6.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากหนักงานห้องดอกไม้และพนักงานแผนกแม่น้ าที่
ใช้หอ้ งน้ า
3.6.6 นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจ
3.6.7 สรุ ปผลข้อมูล ทาเอกสารรายงานเตรี ยมส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
3.6.8 ส่ งเล่มรายงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษา และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.รวบรวมความต้องการ
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร

ม.ค.62

ก.พ.62

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาการดาเนินการ

มี.ย.62

เม.ย.62
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 รายละเอียดโครงงาน
การที่ ผูจ้ ดั ท าได้มี โ อกาสได้เข้า ปฏิ บ ตั ิ โครงงานสหกิ จของมหาวิท ยาลัย สยาม ณ โรงแรม
แชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ ทาให้ผูจ้ ดั ทาได้ฝึกทักษะการทางาน ฝึ กที่จะทางานร่ วมกันเป็ นทีม และเห็ นถึ ง
ปั ญ หาต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งปฏิ บ ัติ ง าน “เจลน้ า หอมปรั บ อากศจากดอกกล้ ว ยไม้ช้ า งกระ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดขยะประเภทดอกไม้ในโรงแรม และเพิม่ บรรยากาศที่ดีให้หอ้ งน้ าพนักงาน และห้อง
ทางานในโรงแรม
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
การเตรี ยมการและการวางแผนโครงงานมีดงั นี้
4.2.1 กาหมดหัวข้อโครงงานโดยสังเกตปั ญหาที่พบในโรงแรม และปรึ กษาหัวข้อโครงงานกับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
4.2.2 รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสื อ และวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์เจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ
4.2.4 ให้พนักงานแผนกแม่บา้ น และแผนกอาหารและเครื่ องดื่มทดลองใช้ และทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจ
4.3 วัตถุดิบของเจลนา้ หอมปรับอากาศจากดอกกล้ วยไม้ ช้างกระ
วัตถุดิบของเจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระมีดงั นี้
4.3.1 ดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ 300 กรัม
4.3.2 ผงวุน้ 4 กรัม
4.3.3 เกลือ 1 กรัม
4.3.4 สี ผสมอาหาร 1 กรัม
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4.4 ขั้นตอนการทาเจลนา้ หอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ ช้างกระ
ขั้นตอนการทาเจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระมีดงั นี้
4.4.1 เตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อม

รู ปที่ 4.1 เตรี ยมเกลือ ผงวุน้ สี ผสมอาหาร และ ภาชนะใส่ เจล
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.4.2 ตั้งหม้อบนเตาไฟฟ้ า ใส่ กล้วยไม้ไปด้านในหม้อ นาชามแก้วมาวางไว้ตรงกลาง จากนั้น
วางฝาและน้ าแข็งไว้ดา้ นบน ต้ม ตั้งไฟต้มน้ าให้เดือด เมื่อน้ าเดือดน้ าจะระเหยเป็ นไอน้ าขึ้นไปโดนความ
เย็นของฝาด้านบน ทาให้ไอน้ าควบแน่นและหยดลงมาในชามแก้วตรงกลาง

รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนการทาน้ ามันหอมระเหย
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.4.3 เอากล้วยไม้ที่ตม้ แล้วและน้ าออกออก ให้เหลือแต่น้ าที่อยูใ่ นชามแก้ว

รู ปที่ 4.3 น้ ามันหอมระเหยที่ได้มา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.4.4 นาน้ าที่ได้มาต้มในหม้ออีกครั้ง ใส่ ผงวุน้ เกลือ และคนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.4 ผสมให้ผงวุน้ ละลาย
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.4.5 เทใส่ โหลแก้ว ใส่ สีผสมอาหารและคนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.5 ใส่ สีผสมอาหาร
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.4.6 รอให้หายร้อนและใส่ น้ าหอมเพิ่ม

รู ปที่ 4.6 นามาตากพัดลม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.4.7 ตักใส่ โหลเก็บ ทาหลายสี

รู ปที่ 4.7 โหลเก็บเจล
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.4.8 ตักเจลใส่ แก้วเล็ก

รู ปที่ 4.8 แก้วเล็กที่ใส่ เจลหลายสี
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.5 การคานวณต้ นทุนของ “เจลนา้ หอมปรับอากศจากดอกกล้วยไม้ ช้างกระ”
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
ดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ
ผงวุน้
เกลือ
สี ผสมอาหาร

ปริมาณ
300 กรัม
1 ช้อนชา
¼ ช้อนชา
¼ ช้อนชา

1 สู ตรสามารถทาได้ 8 แก้ว

ราคา
9.44 บาท
0.07 บาท
0.78 บาท
10.29 บาท

ตารางที่ 4.1 การคานวณต้นทุนของเจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ
หมายเหตุ – หมายความว่าเป็ นวัตถุดิบจากการเหลือใช้ในโรงแรมจึงไม่คิดเป็ นต้นทุน
จากตารางที่ 4.1 พบว่า การคานวณต้นทุนของเจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ
มีราคา 10.29 บาท เมื่อนามาบรรจุในแก้วจะได้ 8 แก้ว ดังนั้นใน 1 แก้วจะมีตน้ ทุนที่ 1.28 บาท
4.6 สรุ ปผลความพึงพอใจ “เจลนา้ หอมปรับอากศจากดอกกล้วยไม้ ช้างกระ”
ในการประเมินผลโครงงานเรื่ อง เจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ ทางผูจ้ ดั ทา
ได้ทาแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรม เพื่อให้ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพของเจลน้ าหอม
ปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ และสารวจความพอใจของพนักงานที่มีต่อเจลน้ าหอมปรับอากาศ
จากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ
ลาดับ
เพศ
จานวนคน
ร้ อยละ
1
หญิง
15
75.00
2
ชาย
5
25.00
รวม
20
100.00
ตารางที่ 4.2 ตารางที่แสดงเพศของผูท้ าแบบประเมิน
จากตารางที่ 4.2 พบว่าเพศของผูต้ อบแบบประเมินเป็ นหญิงจานวน 15 คน คิแป็ นร้อยละ 75.00
และชายจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00
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ลาดับ
1
2
3

อายุ
อายุ 20-30 ปี
อายุ 30-40 ปี
อายุมากกว่า 40 ปี
รวม

จานวนคน
15
4
1
20

ร้อยละ
75.00
20.00
05.00
100.00

ตารางที่ 4.3 ตารางที่แสดงอายุของผูท้ าแบบประเมิน
จากตารางที่ 4.3 พบว่าอายุของผูต้ อบแบบประเมินเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 20-30 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 75.00 ผูท้ ี่มีอายุ 30-40 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และ ผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 40 ปี จานวน 1
คน คิดเป็ นร้อยละ 05.00
ลาดับ
1
2

เพศ
แผนกแม่บา้ น
แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
รวม

จานวนคน
10
10
20

ร้อยละ
50.00
50.00
100.00

ตารางที่ 4.4 ตารางที่แสดงแผนกของผูป้ ระเมิน
จากตารางที่ 4.4. พบว่าแผนกของผูต้ อบแบบประเมินเป็ นผูท้ ี่มาจากแผนกแม่บา้ นจานวน 10
คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 และแผนกอาหารและเครื่ องดื่มจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00
ลาดับ

รายการ

ค่ าเฉลีย่

SD

เกณฑ์ การประเมิน

1
2
3
4

ความพึงพอใจในภาชนะ
ความพึงพอใจในสี
ความพึงพอใจในกลิ่น
ความพึงพอใจลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์
รวม

4.15
4.25
4.50
4.20
4.28

0.65
0.69
0.59
0.67
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4.5 ความพึงพอใจของเจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ
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ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูท้ ดสอบความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์เจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอก
กล้วยไม้ชา้ งกระ พบว่า ความพึงพอใจในภาชนะอยูใ่ นระดับค่าเฉลี่ย 4.15 ในระดับมาก ความพึงพอใจ
ในสี อยูใ่ นระดับค่าเฉลี่ย 4.25 ในระดับมาก ความพึงพอใจในกลิ่ นอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.50 ในระดับ
มาก ความพึงพอใจในลักษณะโดยรวม 4.28 ในระดับมาก
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผล ปัญหา ข้ อเสนอแนะการทาโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลการทาโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้าปฏิบตั ิโครงงานสหกิจสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงแรมแช
งกรี -ลา กรุ ง เทพฯ แผนกแม่บ ้าน ทาให้ได้เรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ก ารท างานในธุ รกิ จโรงแรม และได้
โอกาศฝึ กทักษะการทางานที่หลากหลายในแผนกแม่บา้ น ทาให้เห็ นขั้นตอนการทางาน ปั ญหาต่างๆ
ของการทิง้ ขยะตลอดระยะเวลาที่ฝึกปฏิบตั ิงาน ผูจ้ ดั ทาจึงทดลองนากล้วยไม้ที่เหลือทิ้งมาทาเจลน้ าหอม
ปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระเพื่อช่วยลดขยะประเภทดอกไม้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและช่ วยเพิ่ม
บรรยากาศที่ดีในสถานที่ทางานและห้องห้องน้ า ขั้นตอนการประเมินผลของเจลปรับอากาศจากดอก
กล้วยไม้ชา้ งกระ ผูจ้ ดั ทาได้ทาแบบสอบถามขึ้นจานวน 20 ชุ ดให้กบั พนักงานแผนกแม่บา้ น และแผนก
อาหารและเครื่ องดื่ม ผลลัพธ์ความพึงพอใจในเจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระอยู่ใน
ระดับมาก
จากผลสารวจพบว่าผูท้ าแบบประเมินความพึงพอใจของผลิ ตภัณฑ์เจลน้ าหอมปรับอากาศจาก
ดอกกล้วยไม้ช้างกระเป็ นเพศหญิงจานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และชายจานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 25.00 ในส่ วนอายุของผูท้ าแบบประเมินส่ วนใหญ่ คือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 15 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 75.00 ผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ20.00 และ ผูท้ ี่มีอายุ
มากกว่า 40 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 05.00 ในส่ วนของแผนกผูต้ อบแบบประเมินมาจากแผนก
แม่บา้ นจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 และแผนกอาหารและเครื่ องดื่มจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ
50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อเจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 4.27
5.1.2 ปัญหาของการทาโครงงาน
5.1.2.1 เริ่ มแรกที่ทดลอง เจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระมีกลิ่นหอม
ไม่ถึง 2 สัปดา
5.1.2.2 การทาโครงงานอยูใ่ นช่วงปฏิบตั ิงานสหกิจจึงมีเวลาน้อย
5.1.2.3 ควรเพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์มากกว่านี้
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5.1.3 ข้ อเสนอแนะการทาโครงงาน
5.1.3.1 ควรศึกษาอายุการเก็บของเจลน้ าหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ
5.1.3.2 ควรมีการเพิ่มแอลกอฮอลป้ องกันการเกิดเชื้ อรา
5.1.3.3 ควรมีการทดลองระหว่างเจลาตินและผงวุน้ กับการคงรู ปของผลิตภัณฑ์
5.1.3.4 ควรมีการตกแต่งตัวผลิตภัณฑ์มากกว่านี้
5.2 สรุ ปผลของการปฏิบัติงาน
5.2.1 ข้ อดีการปฏิบัติงาน
5.2.1.1 ได้รับประสบการณ์การทางานในชีวิตประจาวัน และเรี ยนรู้วิธีการทางานของ
แผนกต่างๆในแผนกแม่บา้ น
5.2.1.2 เรี ยนรู ้การทางานกับบุคคลอื่น ฝึ กการทางานเป็ นทีม
5.2.1.3 ฝึ กความอดทน และเรี ยนรู ้วธิ ี แก้ปัญหาที่พบ
5.2.1.4 เรี ยนรู้ดา้ นภาษาและการสื่ อสารกับชาวต่างชาติ
5.2.2 ปัญหาของการทาสหกิจ
5.2.2.1 การท่องจารายละเอียดจานวนมากใรระยะเวลาสั้น
5.2.2.2 การเดินทางจากอาคารแชงกรี -ลาวิง ไปยังอาคารกรุ งเทพวิง ใช้เวลานาน
5.2.2.3 มีปัญหาด้านการสื่ อสารกับชาวต่างชาติ ทาให้บริ การแขกได้ยากลาบาก
5.2.2.4 การปรับตัวเข้ากับพนักงานพี่เลี้ยงและพนักงานอื่นๆ
5.2.2.5 ไม่มีความมัน่ ใจในตัวเองเมื่อต้องทางานโดยไม่มีพี่เลี้ยง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ใช้สมุดจดรายละเอียดการทางานและนามาท่องซ้ าๆจนเข้าใจ
5.2.3.2 เผือ่ เวลาการเดินทางให้ดี
5.2.3.3 ฝึ กทักษาด้านภาษาและการสื่ อสาร
5.2.3.4 ฝึ กความมัน่ ใจในตัวเองและฝึ กทางานให้คล่อง
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แบบประเมินความพึงพอใจ เรื่องเจลนา้ หอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ ช้างกระ
คำชี้เจง โปรดทำเครื่ องหมำย ลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็ นจริ ง
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ำแบบสอบถำม
1.1 เพศ
 ชำย
 หญิง
1.2 อำยุ
 ต่ำกว่ำ 20 ปี  20 – 30 ปี  30 – 40 ปี  มำกกว่ำ 40 ปี
1.3 แผนก
 Food & Beverage
 Housekeeping
 Human Resources
 Engineering
ส่ วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของเจลน้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกล้วยไม้
รำยกำรประเมิน

5 มำก
ที่สุด

ระดับควำมพึงพอใจ
3
2
4 มำก ปำน
น้อย
กลำง

1
น้อย
ที่สุด

1.คุณมีควำมพึงพอใจในภำชนะของเจลน้ ำหอมปรับ
อำกำศจำกดอกกล้วยไม้ชำ้ งกระมำกน้อยเพียงใด
2.คุณมีควำมพึงพอใจในสี ของเจลน้ ำหอมปรับ
อำกำศจำกดอกกล้วยไม้ชำ้ งกระมำกน้อยเพียงใด
3.คุณมีควำมพึงพอใจในกลิ่นของเจลน้ ำหอมปรับ
อำกำศจำกดอกกล้วยไม้ชำ้ งกระมำกน้อยเพียงใด
4.คุณมีควำมพึงพอใจในลักษณะโดยรวมของเจล
น้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกล้วยไม้ชำ้ งกระมำก
น้อยเพียงใด
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ภาพการปฏิบัติงาน
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รู ปที่ 1 ตกแต่งเสำดอกไม้
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 2 แจกันดอกไม้ที่เตรี ยมไว้สำหรับห้องพักแขก
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 3 เติมกระดำษชำระในห้องน้ ำ
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ
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รู ปที่ 4 ผ้ำสระน้ ำที่แขกลืมในห้องน้ ำ
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

.
รู ปที่ 5 เติมของใช้ในห้องน้ ำ
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 6 นำปลอกหมอนมำเลำะซิบออก
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ
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รู ปที่ 7 เก้ำอี้เตรี ยมเอำเบำะหนังออก
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 8 เบำะหรังที่เลำะเสร็ จแล้ว
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 9 นำผ้ำมำเรี ยงบนโต๊ะ
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

50

รู ปที่ 10 แยกขนิดผ้ำเท้ำ
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 11 เรี ยงผ้ำเสร็ จนำไปเรี ยงบนรถเข็น
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 12 เรี ยงเนปกิ้นก่อนส่ งเข้ำเครื่ องรี ด
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ
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รู ปที่ 13 เตียงที่จดั เสร็ จแล้ว
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 14 เติมซองชำและกำแฟในห้องพักแขก
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 15 ผลไม้ที่ตอ้ งเปลี่ยนทุกวัน
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ
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รู ปที่ 16 ห้องน้ ำที่ลำ้ งแล้ว เตรี ยมเอำผ้ำเท้ำมำวำง
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 17 เติมของใช้ในห้องน้ ำในห้องพักแขก
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ

รู ปที่ 18 เช็คของใน Mini Bar
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ
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บทสั มภาษณ์พนักงานทีป่ รึกษา
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โครงงำนเจลน้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกล้วยไม้ มีประโยชน์ต่อสถำนประกอบกำรนี้ อย่ำงไรบ้ำง?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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เจลนา้ หอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้
Orchid Perfume Gel
ปฏิพล โสภณศิริ
ภาควิชาการโรงแรมและท่องเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุ งเทพฯ 10160
Email : Panonosan@gmail.com
unique scent which will enhance the pleasure
บทคัดย่อ
atmosphere in Shangri-La Hotel, Bangkok.
วัตถุประสงค์ของงำนวิจยั คือกำรสร้ำง
To survey about orchid perfume gel
บรรยำกำศที่ ดีใ ห้แก่ โรงแรมแชง โดยกำรนำ
of Rhynchostylist gigantean, the questionnairs
ดอกกล้ว ยไม้ช้ำ งกระเหลื อ ใช้ม ำท ำเป็ นเจล
are sent to 20 hotel staff. The average
น้ ำ หอมปรั บ อำกำศจำกดอกกล้วยไม้ช้ำ งกระ
satisfactory score is 4.20 which show the good
และได้ท ำแบบสอบถำมควำมพึ ง พอใจจำก
result. Therefore, the project is feasible to be
พนักงำนในโรงแรม 20 คน
implemented. Moreover, the project will
ผลกำรวิ จ ั ย พบว่ ำ เจลน้ ำหอมปรั บ
reduce waste of Rhynchostylist gigantean.
อำกำศจำกดอกกล้ว ยไม้ช้ำ งกระ พนัก งำนมี
ควำมพึ ง พอใจโดยรวมเฉลี่ ย ที่ 4.20 ท ำให้
โรงแรมมีกลิ่ นหอมและยังสร้ ำงบรรยำกำศที่ดี
วัตถุประสงค์
ให้แก่โรงแรมได้อีกด้วย
เพื่อลดปริ มำณกำรทิ้งดอกกล้วยไม้ใน
โรงแรมและเพิ่มกลิ่นหอม สร้ำงบรรยำกำศที่ดี
ในโรงแรม
Abstract
Shangri-La Hotel, Bangkok, the fivestar hotel on the bank of Chaophraya River is
ขอบเขต
very popular among domestic and foreign
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ โรงแรมแชงกรี -ลำกรุ งเทพฯ
tourists and sets the priorities for its services,
ขอบเขตด้ำนประชำกร
cleanliness, and pleasure scent. The internship
ประชำกรในโรงแรมแชงกรี -ลำ กรุ งเทพฯ 20
in the housekeeping department leads to the
ขอบเขตด้ำนเวลำ
project to re-use disposed Rhynchostylist
7 มกรำคม 2562 – 29 เมษำยน 2562
gigantean by extracting it to produce orchid
ขอบเขตด้ำ นข้อ มู ล สื บ ค้น จำกเว็บ ไซต์ข อง
perfume gel. Rhynchostylist gigantean has
โรงแรมแชงกรี -ลำ กรุ งเทพฯ บทควำม งำนวิจยั
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ทฤษฎี หนังสื อ และเว็บไซต์เกี่ยวข้อง สอบถำม
จำกบุคคลำกรในโรงแรมแชงกรี -ลำ กรุ งเทพฯ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
สร้ ำงบรรยำกำศใหม่ๆให้กบั โรงแรม
และลดปริ มำณกำรทิ้งดอกไม้ในโรงแรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เตรี ยมอุปกรณ์
2. ตั้งหม้อบนเตำไฟฟ้ ำ ใส่ กล้วยไม้ไปด้ำนใน
หม้อ นำชำมแก้วมำวำงไว้ตรงกลำง จำกนั้นวำง
ฝำและน้ ำ แข็ง ไว้ด้ำ นบน ต้ม ตั้ง ไฟต้ม น้ ำ ให้
เดือด เมื่อน้ ำเดื อดน้ ำจะระเหยเป็ นไอน้ ำขึ้นไป
โดนควำมเย็ น ของฝำด้ ำ นบน ท ำให้ ไ อน้ ำ
ควบแน่นและหยดลงมำในชำมแก้วตรงกลำง
3. เอำกล้วยไม้ที่ตม้ แล้วและน้ ำออกออก ให้
เหลือแต่น้ ำที่อยูใ่ นชำมแก้ว
4. น ำน้ ำ ที่ ไ ด้ม ำต้ม ในหม้อ อี ก ครั้ ง ใส่ ผ งวุ ้น
เกลือ และคนให้เข้ำกัน
5. เทใส่ โหลแก้ว ใส่ สี ผ สมอำหำรและคนให้
เข้ำกัน
6. รอให้หำยร้อนและใส่ น้ ำหอมเพิ่ม
7. ตักใส่ โหลเก็บ ทำหลำยสี
8. ตักเจลใส่ แก้วเล็ก

สรุ ปผล
จำกผลสำรวจพบว่ำผูท้ ำแบบประเมิน
ควำมพึ งพอใจของผลิ ตภัณฑ์เจลน้ ำหอมปรั บ
อำกำศจำกดอกกล้วยไม้ช้ำงกระเป็ นเพศหญิง
จำนวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.00 และชำย
จำนวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ในส่ วนอำยุ
ของผูท้ ำแบบประเมิ นส่ วนใหญ่ คื อ ผูท้ ี่ มี อำยุ
ระหว่ำง 20-30 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
75.00 ผูท้ ี่มีอำยุระหว่ำง 30-40 ปี จำนวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ20.00 และ ผูท้ ี่มีอำยุมำกกว่ำ 40
ปี จำนวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 05.00 ในส่ วน
ของแผนกผูต้ อบแบบประเมิ น มำจำกแผนก
แม่บำ้ นจำนวน 10 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 50 และ
แผนกอำหำรและเครื่ องดื่มจำนวน 10 คน คิด
เป็ นร้อยละ 50 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำม
พึงพอใจที่มีต่อเจลน้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอก
กล้วยไม้ชำ้ งกระอยูใ่ นระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย
คือ 4.27
กิตติกรรมประกาศ
กำรที่ ผู้ จ ั ด ท ำได้ ม ำปฏิ บั ติ ง ำนใน
โครงกำรสหกิ จศึ ก ษำ ณ โรงแรมแชงกรี -ลำ
กรุ งเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 7 มกรำคม 2562 ถึ ง 27
เมษำยน 2562 ส่ ง ผลให้ผูจ้ ัดท ำได้รั บ ควำมรู ้
และประสบกำรณ์ ต่ำ งๆที่ มี ป ระโยชน์ ต่อกำร
เรี ยนและกำรปฏิบตั ิงำนในอนำคต เกี่ยวกับกำร
ปฏิบตั ิงำนตำแหน่งแม่บำ้ น ณ โรงแรมแชงกรี -

58

ลำ กรุ งเทพฯ สำมำรถนำควำมรู้ ที่ได้ไปใช้ใน
กำรประกอบอำชีพ
ในอนำคต โดยได้รับควำมร่ วมมือจำก โรงแรม
แชงกรี -ลำ กรุ งเทพฯ ได้สอน ได้เรี ยนรู้งำน
และ แก้ปั ญ หำที่ พ บในกำรท ำงำนในแผนก
ต่ำงๆ จึงขอขอบคุ ณมำ ณ ที่น้ ี และ สนับสนุ น
จำกหลำยฝ่ ำย ดังนี้
1.คุณ ปัญญำ เนืองเนำวนิตย์
หัวหน้ำห้องดอกไม้
2.อำจำรย์ จินต์จุฑำ ไชยศรี ษะ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
และบุคคลท่ำนอื่นๆที่ไม่ได้กล่ำวนำมทุกท่ำนที่
ได้ให้คำแนะนำช่ วยเหลื อในกำรจัดทำรำยงำน
ผู ้จ ัด ท ำขอขอบคุ ณ ผู ้ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรให้
ข้อมูลและเป็ นที่ปรึ กษำในกำรทำรำยงำนฉบับ
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บทคัดย่ อ
โรงแรมแชงกรี -ลำ กรุ งเทพฯ คือ โรงแรม 5
ดำวที่ ต้ งั อยู่ริ มแม่ น้ ำเจ้ำพระยำ เป็ นโรงแรมที่ ได้รั บ
ควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศ
โดยมี ภัต ตำคำรและห้ อ งอำหำรชื่ อ ดัง มำกมำย ใน
ระหว่ำ งที่ ป ฏิ บัติง ำนสหกิ จที่ แผนกแม่น้ ำผูจ้ ัดท ำได้
สังเกตถึ งกำรทิ้งดอกไม้ของโรงแรมเมื่อใช้เสร็ จเป็ น
จำนวนมำก จึ งเกิดควำมคิดในกำรนำเอำดอกกล้วยไม้
ช้ำงกระที่ เหลื อทิ้ งมำใช้ให้เกิ ดประโยชน์ กำรทำเจล
น้ ำหอมปรั บ อำกำศโดยกำรสกัด น้ ำหอมจำกดอก
กล้ ว ยไม้ ช้ ำ งกระซึ่ งเป็ นกล้ ว ยไม้ ที่ มี ก ลิ่ น หอม
เฉพำะตัวและในโรงแรมนิ ยมใช้ดอกกล้วยไม้ชำ้ งกระ
ประดับตกแต่งห้องจัดเลี้ยง

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ลดปริ มำณขยะของโรงแรมและเพิ่ ม
บรรยำกำศที่ดีสำหรับสถำนที่ทำงำน

ขั้นตอนการทา
1.นำกล้วยไม้ชำ้ งกระไปต้ม แยกน้ ำมันหอม
ระเหยออกมำ
2.แยกน้ ำมันหอมระเหยมำต้มให้เดือด ใส่ผง
วุน้ เกลือ และสี ผสมอำหำร
3.ใช้ชอ้ นคนให้เข้ำกัน
4.รอให้หำยร้อนและใส่น้ ำหอมลงไป
5.ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจนผงวุน้ จับตัวเป็ นเจล

สรุปผล
จำกที่ผจู ้ ดั ทำได้เข้ำปฏิบตั ิงำนสหกิจ ณ โรงแรม
แชงกรี -ลำ กรุ งเทพฯ แผนกแม่บำ้ น ห้องดอกไม้ ผูจ้ ดั ทำได้
สังเกตถึงกำรทิ้งดอกไม้ของโรงแรมเมื่อใช้เสร็ จเป็ นจำนวน
มำก จึงนำดอกกล้วยไม้ชำ้ งกระมำใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
ได้ทำแบบทดสอบถำมควำมพึงพอใจจำกพนักงำนใน
โรงแรม 20 คน พบว่ำ ผูท้ ดสอบมีควำมพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยที่ 4.2 เจลน้ ำหอมปรับอำกำศจำกดอกกล้วยไม้ชำ้ งกระ
ทำให้โรงแรมแชงกรี -ลำ กรุ งเทพฯ มีกลิ่นหอมและยังสร้ำง
บรรยำกำศที่ดีให้แก่โรงแรมแชงกรี -ลำ กรุ งเทพฯ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.สำมำรถลดปริ มำณขยะและเพิ่มบรรยำกำศใน
กำรทำงำน
2.ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ปรับ
อำกำศรำคำแพง
3.เพิ่มทักษะฝี มือด้ำนกำรทำงำน

ผู้จัดทา
ปฏิพล โสภณศิริ 5804400098
ภำควิชำกำรโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ จินต์จุฑำ ไชยศรี ษะ
พนักงำนที่ปรึ กษำ มัณฑนำ มัน่ ต่ำย
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ประวัติผ้ จู ัดทา
รหัส

: 5804400098

ชื่อ-นำมสกุล

: ปฏิพล โสภณศิริ

คณะ

: ศิลปศำสตร์

ภำควิชำ : กำรโรงแรมและท่องเที่ยว
E-mail : Panonosan@gmail.com
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ประวัติผ้ จู ัดทำ
รหัส

: 5804400098

ชื่อ-นามสกุล

: ปฏิพล โสภณศิริ

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ภาควิชา : การโรงแรมและท่องเที่ยว
E-mail : Panonosan@gmail.com

