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บทคดัย่อ 
จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท ทางคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติั

หนา้ท่ีในต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงานแผนกแม่บา้น ซ่ึงท าใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงระบบการท างานต่างๆ ภายในโรงแรม 
ทางคณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นประโยชน์จากของเหลือใชท่ี้ทางโรงแรมไดท้ าการเปิดเตียง เรียงหมอน และวางขนม 
น ้ า พร้อมกบัตกแต่งดว้ยดอกกระดงังาสด หรือท่ีเรียกกนัวา่การท าเทิร์นดาวน์ เซอร์วสิ คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือก
น าดอกกระดงังาสดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ “กา้นไม-้หอมปรับอากาศกล่ินกระดงังา” ท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในใหก้ารบริการแขก เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของกล่ินหอมภายในหอ้งพกั และเป็นการ
ช่วยสร้างเอกลกัษณ์กล่ินดอกไมห้อมให้แก่โรงแรม โดยโครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้
มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ใหเ้กิดประโยชน์ และเพื่อลดปริมาณขยะเหลือใชภ้ายในบริเวณโรงแรม  

ผลการวิจยัการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตวัอย่างเป็นแขกท่ีเข้ามาใช้บริการภายในโรงแรม 
จ านวน 15 คน และพนักงานแผนกแม่บา้น จ านวน 15 คน รวมทั้งหมดเป็น 30 คน พบว่ามีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมท่ีมีต่อโครงงานกา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังาอยู่ในระดบัมาก-ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
4.62 จากผลรวมทั้งหมดและเม่ือพิจารณาเป็นรายหมวดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการใช้วตัถุดิบท่ีเหลือใช้
แปรรูปใหม่ รองลงมาดา้นขนาดของบรรจุภณัฑ์ ดา้นความสามารถในการดบักล่ิน ดา้นผลิตภณัฑใ์ชง้านง่าย 
ดา้นกล่ินหอมจากธรรมชาติ และนอ้ยท่ีสุดคือผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 
ค าส าคัญ : กระดงังา, กา้นไมห้อม, น ้าหอม 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท เป็นโรงแรมในระดบั 4 ดาว ตั้งอยูบ่นท าเลท่ีเงียบสงบ บริเวณหาด 

วงพระจนัทร์ ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของพทัยา รีสอร์ทแห่งน้ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยธรรมชาติท่ี

สวยงามของสวนสไตลท์รอปิคลั อีกทั้งยงัมีหาดส่วนตวัอยูใ่นบริเวณโรงแรม นอกจากน้ียงัสามารถ

เดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจของพทัยาไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

 การ์เดน้ท ์ซีวิว รีสอร์ท ให้บริการห้องพกัในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ี

หลากหลายของทุกกลุ่ม ในทุก ๆ พื้นท่ีถูกตกแต่งอย่างพิถีพิถนัและมาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีจ าเป็นครบครัน นอกจากน้ียงัสามารถใช้บริการจากส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย 

อาทิ สระว่ายน ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีน ้ าตก ร้านอาหารและบาร์ รวมไปถึงห้องส าหรับจดัเล้ียง – การ

ประชุม   

ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมถือเป็นอุตสาหกรรมการให้บริการท่ีพกั ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ

เป็นอยา่งมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จากนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยเป็นจ านวนมาก รายไดห้ลกัของธุรกิจโรงแรมคือ การให้บริการ

ห้องพกั และสร้างความประทบัใจในส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัว่าจะได้รับ โดยลกัษณะห้องพกัท่ีดีนั้น

ไม่ไดอ้ยูแ่ค่ท่ีความสะอาดและความสะดวกสบายเพียงอยา่งเดียว อีกทั้งในเร่ืองของการใชก้ล่ินหอม

เพื่อดึงดูดและสร้างความประทบัใจภายในหอ้งพกัแขกก็เป็นส่ิงส าคญั 

ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมในปัจจุบนัมีภาวะการแข่งขนัสูง โรงแรมแต่ละโรงแรมจึงมี

การศึกษา กลยทุธ์ท่ีจะสามารถดึงดูดและสร้างความประทบัใจ เพื่อให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

ลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมุ่งศึกษาวิธีการท าผลิตภณัฑ์ก้านไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา 

เพื่อน ามาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ภายในหอ้งพกั เน่ืองดว้ยในแต่ละวนัแม่บา้นจะตอ้งน าดอกกระดงังาไป

วางไวใ้นหอ้งพกัลูกคา้เพื่อเป็นการเปิดเตียง เรียงหมอน และวางขนม น ้ า พร้อมกบัตกแต่งดว้ยดอก-

กระดงังา และในทุก ๆ เชา้วนัรุ่งข้ึนจะตอ้งไปเก็บออกมา ท าให้ดอกกระดงังาเหลือทิ้งเปล่าไปโดย

เปล่าประโยชน์ ซ่ึงตวัดอกกระดงังายงัคงดีอยู ่คณะผูจ้ดัท า จึงเลือกน ามาสกดักล่ินและน ามาท าเป็น

กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา เพื่อเป็นการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
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ใหม่ ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าคาดวา่ผลิตภณัฑช้ิ์นน้ีจะมีประโยชน์ต่อโรงแรมการ์เดน้ท ์ซีวิว รีสอร์ท 

จึงไดจ้ดัท าโครงงาน “ Reed Diffuser Ylang-Ylang ” กรณีศึกษา โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ใหเ้กิดประโยชน์ 

1.2.2 ลดปริมาณขยะเหลือใชภ้ายในบริเวณโรงแรม 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

       1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

โรงแรม การ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท 

       1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

แขกท่ีมาใช้บริการห้องพกัของโรงแรม การ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท จ านวน 15 คน และ

พนกังานแผนกแม่บา้น จ านวน 15 คน รวมทั้งหมด จ านวน 30 คน 

1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

7 มกราคม - 29 เมษายน พ.ศ.  2562 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารขอ้มูล 

สืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตและสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ไดน้ าวตัถุดิบท่ีเหลือใชใ้นโรงแรมมาท าการแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์ 

1.4.2 ลดปริมาณขยะเหลือใชภ้ายในบริเวณโรงแรม 

1.4.3 ไดศึ้กษาวธีิการ สกดัน ้ามนัหอมระเหยกล่ินกระดงังา 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ือง Reed Diffuser Ylang-Ylang คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งเน้ือหาของเอกสารเป็นหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 สายพนัธ์ุดอกกระดงังา 
2.2 หวัน ้าหอม 
2.3 เอทานอล 
2.4 กา้นไมห้วาย 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 สายพนัธ์ุดอกกระดังงา 

รูปที ่2.1 : ดอกกระดงังา 

   ทีม่า : www. herbalbeauty9.blogspot.com 
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ผู้จัดท าโครงงานได้ศึกษาความหมายของดอกกระดังงาไทย (MedThai,2560) ได้กล่าวว่า 

     รูปที ่2.2 : ดอกกระดงังาไทย 

      ทีม่า : www. medthai.com 

2.1.1 ดอกกระดงังาไทย 

 ช่ือสามญั : ดอกกระดงังาไทย

 ช่ือทางวทิยาศาสตร์ :  Cananga odorata

 ช่ือวงศ ์:  Annonaceae

 ช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ :  กระดงังา (ยะลา, ตรัง), กระดงังาใบใหญ่ กระดงังาใหญ่ (ภาค
กลาง), สะบนังา สะบนังาตน้ (ภาคเหนือ)

2.1.1.1 ลกัษณะของตน้กระดงังาไทย 
กระดงังาไทย (Ylang-ylang) มีถ่ินก าเนิดอยู่ท่ีเอเชียเขตร้อนในแถบของประเทศ

ฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย กระดงังาจดัเป็นไมย้ืนตน้ ไมผ้ลดัใบขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ ล าตน้ตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 15-20 เมตร  เรือนยอดเป็นทรงพุ่มแน่น 
แตกก่ิงกา้นสาขามาก แผอ่อกจากตน้มกัลู่ลง เปลือกตน้เป็นสีเทาเกล้ียงหรือสีเงิน สามารถ
ขยายพนัธ์ุโดยเมล็ดหรือตอนก่ิง ออกดอกและผลไดต้ลอดทั้งปี 
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รูปที ่2.3 : ใบกระดงังาไทย 

ทีม่า : www. medthai.com 

ใบกระดงังาไทย ใบเป็นใบเด่ียวสีเขียวอ่อน ออกแบบเรียงสลบัในลกัษณะหอ้ยลง ลกัษณะ
ของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมหรือมีต่ิงแหลม โคนใบมนกลมหรือเบ้ียว ส่วนขอบใบเป็น
คล่ืน ใบมีขนาดยาวประมาณ 7-12 เซนติเมตร และกวา้งประมาณ 4-9 เซนติเมตร มีเส้นแขนงใบ 5-9 
คู่ เป็นร่องส่วนบนของใบและนูนเด่นชดัดา้นล่างของใบ เส้นกลางใบเห็นไดช้ดัเจน ผวิใบบางเรียบ
และน่ิม ใบอ่อนมีขนข้ึนทั้งสองดา้น ส่วนใบแก่มกัมีขนมากตามเส้นแขนงใบ กา้นใบยาวประมาณ 
1-1.5 เซนติเมตร

ดอกกระดงังาไทย ออกเป็นช่อขนาดใหญ่บนก่ิงเหนือรอยแผลใบ ช่อดอกแยกแขนง ในช่อ
หน่ึงมีดอกประมาณ 3-6 ดอก ดอกมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 4-6 เซนติเมตร กา้นช่อดอกมี
ขน กา้นดอกยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร ดอกยอ่ยเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือสีเขียว มีกล่ินหอมมาก 
กลีบยาวอ่อนมี 6 กลีบ กลีบดอกห้อยลง กลีบดอกแบ่งเป็น 2 ชั้นและ 3 ชั้น กลีบดอกชั้นนอกมี
ลักษณะแคบ ยาว ปลายเรียวแหลม ขอบกลีบเรียบหรือเป็นคล่ืนเล็กน้อย (เป็นคล่ืนน้อยกว่า
กระดงังาสงขลา) กลีบดอกมีขนาดยาวประมาณ 5-8.5 เซนติเมตรและกวา้งประมาณ 0.5-1.5 
เซนติเมตร ส่วนกลีบดอกชั้นในมีลกัษณะสั้นและแคบกว่าเล็กนอ้ย โคนกลีบดอกจะซ้อนทแยงอยู่

ใตรั้งไข่ กลีบเล้ียงมี 3 กลีบ ลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียม ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีขนข้ึนปก
คลุม ปลายกลีบเล้ียงกระดกข้ึน รังไข่มีจ  านวนมาก เกสรเพศผูมี้จ  านวนมากเบียดกนัเป็นตุม้แป้นทรง
กลมตรงก่ึงกลางดอก 
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รูปที ่2.4 : ผลกระดงังาไทย 

ทีม่า : www. medthai.com 

ผลกระดงังาไทย ออกเป็นผลกลุ่มมีประมาณ 4-12 ผล ผลมีลกัษณะเป็นรูปไข่ มีขนาดยาว
ประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตรและกวา้งประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ก้านช่อผลยาวประมาณ 2-2.5 
เซนติเมตร ส่วนกา้นผลยาวประมาณ 1.3-2 เซนติเมตร ผลเป็นสีเขียวเขม้ เม่ือแก่แลว้จะเปล่ียนเป็นสี
ด า ภายในผลมีเมล็ดลกัษณะรูปไข่แบน สีน ้าตาล ประมาณ 2-12 เมล็ด 

2.1.1.2 สรรพคุณของกระดงังาไทย 

 เปลือกตน้กระดงังา มีรสฝาดเฝ่ือน มีสรรพคุณเป็นยาขบัปัสสาวะ แก้ปัสสาวะ
พิการ แกอ้าการทอ้งเสีย ใชเ้ป็นยารักษาโรคผวิหนงั กลากเกล้ือน

 เน้ือไมก้ระดงังา มีรสขมเฝ่ือน มีสรรพคุณเป็นยาขบัปัสสาวะ แกปั้สสาวะพิการ

 รากกระดงังา มีสรรพคุณเป็นยาคุมก าเนิด

 ใบกระดงังา ใชเ้ป็นยารักษาโรคผิวหนงั กลากเกล้ือน แกอ้าการคนั และใช้เป็นยา
ขบัปัสสาวะ

 ดอกกระดงังา มีรสหอมสุขุม มีสรรพคุณแกล้มวิงเวียน ใชป้รุงเป็นยาหอม ใชเ้ป็น
ยาชูก าลงั ท าให้หัวใจชุ่มช่ืน บ ารุงธาตุ บ ารุงโลหิต บ ารุงหัวใจ แก-้ไข ้แกอ้าการ
อ่อนเพลีย กระหายน ้ า จดัอยู่ในเคร่ืองยาไทยท่ีเรียกว่า “พิกดัเกสรทั้ง 7” (สัตตะ
เกสร) และ “พิกดัเกสรทั้ง 9” (เนาวเกสร) ช่วยแกอ้าการไขเ้น่ืองจากโลหิตเป็นพิษ
และมีปรากฏในต ารายาแผนโบราณช่ือคมัภีร์มหาโชติรัตน์ ยาช่ือมาลาสันนิบาต
ซ่ึงมีสรรพคุณเป็นยาแกล้มจุกคอ แกอ้าการแน่นหนา้อก แกจุ้กเสียดและแกส้ะอึก

 เกสรกระดงังา มีสรรพคุณเป็นยาแกร้้อนใน กระหายน ้ า ช่วยเจริญอาหาร และใช้
แกโ้รคตา
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 น ้ ามนัหอมระเหย มีสรรพคุณเป็นยาขบัลม ฆ่าเช้ือโรค ช่วยบ ารุงประสาท สงบ
ประสาท แกอ้าการซึมเศร้า กระวนกระวายใจ แกห้อบหืด ช่วยลดความดนัโลหิต

2.1.1.3 ประโยชน์ของกระดงังาไทย 

 คนไทยโบราณเช่ือว่าบ้านใดปลูกต้นกระดังงาไวป้ระจ าบ้านจะช่วยท าให้มี
ช่ือเสียงโด่งดงั เน่ืองจาก "กระดงั" คือการท าให้เกิดเสียงดงัไปไกล นอกจากน้ียงั
เช่ือดว้ยว่า เสียงดงัเหมือนกบันกการเวกในสมยัพุทธกาลท่ีมีเสียงดงัไพเราะและ
กอ้งไกลทัว่สวรรค ์ดงันั้นบางคนจึงเรียกกระดงังาวา่ การเวก

 คนไทยโบราณจะใชด้อกกระดงังาน ามาทอดกบัน ้ามนัมะพร้าวท าเป็นน ้ามนัใส่ผม

 ดอกแก่จดัสด ๆ สามารถน ามารมควนัเทียนหรือเปลวไฟจากเทียน เพื่อให้ต่อม
น ้ าหอมในกลีบดอกแตกออกและส่งกล่ินหอมออกมา แลว้น าไปเสียบไมล้อยน ้ า
ในภาชนะปิดสนิท 1 คืน เก็บดอกทิ้งในตอนเช้า แลว้น าน ้ าไปเป็นน ้ ากระสายยา
หรือน าไปคั้นกะทิ หรือท าเป็นน ้าเช่ือมปรุงขนมต่าง ๆ

 ดอกแหง้ใชผ้สมกบัดอกไมห้อมอ่ืน ๆ ส าหรับท าบุหงา

 น ้ามนัหอมใชป้รุงเป็นน ้าหอมชั้นสูงท่ีมีราคาแพง ใชป้รุงขนม น ้าอบ และอาหาร

 น ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกดัมาจากดอก (Cananga oil หรือ Ylang-ylang oil) ถูก
น ามาใชใ้นทางสุคนธบ าบดั (Aromatherapy) ใชผ้ลิตเป็นเคร่ืองส าอาง หรือท าเป็น
เคร่ืองหอมต่าง ๆ

 เปลือกสามารถน ามาท าเป็นเชือกได้

2.1.1.4 ขอ้มูลทางเภสัชวทิยาของกระดงังาไทย 
กระดงังาไทยมีฤทธ์ิลดความดนัโลหิต ฆ่าเซลล์มะเร็ง ตา้นเช้ือแบคทีเรีย ตา้นเช้ือ

รา ยีสต์ ไล่แมลง เป็นเคร่ืองหอม แกอ้าการหวัใจเตน้เร็ว หายใจหอบ ความดนัโลหิตสูง มี
ปัญหาระบบทางเดินอาหาร ลดไข ้

ผู้จัดท าโครงงานได้ศึกษาความหมายของดอกกระดังงาสงขลา (MedThai,2560) ได้กล่าวว่า 
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รูปที ่2.5 : ดอกกระดงังาสงขลา 

ทีม่า : www. medthai.com 

2.1.2 ดอกกระดงังาสงขลา 

 ช่ือสามญั : ดอกกระดงังาสงขลา

 ช่ือทางวทิยาศาสตร์ : Canangium fruticosum Craib

 ช่ือวงศ ์: Annonaceae

 ช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ : กระดงังาสาขา (กรุงเทพฯ), กระดงังางอ (ยะลา-มลาย)ู, กระดงังาเบา
(ภาคใต)้, กระดงังอ (มาเลย-์ยะลา)

2.1.2.1 ลกัษณะของตน้กระดงังาสงขลา 
กระดงังาสงขลา (Canangium fruticosum Craib) มีถ่ินก าเนิดอยู่ทางภาคใตข้อง

ประเทศไทยท่ีจงัหวดัสงขลา และมีความแตกต่างกบัตน้กระดงังาไทยก็คือ ตน้กระดงังาไทยนั้นเป็น
ไมย้ืนตน้ท่ีมีความสูงประมาณ 8-15 เมตร ส่วนตน้กระดงังาสงขลานั้นจะเป็นไมพุ้่มขนาดเล็ก มี
ความสูงของตน้ไม่เกิน 4 เมตร โดยจดัเป็นไมพุ้่มขนาดเล็ก มีความสูงของตน้ประมาณ 1-2.5 เมตร 
บา้งวา่สูงประมาณ 1-4 เมตร เปลือกล าตน้เป็นสีเทาอมสีน ้ าตาลและมีกล่ินฉุน เน้ือไมเ้ปราะ ล าตน้
แตกก่ิงกา้นเป็นพุ่มทึบ ก่ิงตั้งฉากกบัล าตน้ปลายยอ้ยลู่ลง ท่ีก่ิงมีขนอ่อน ขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีการเพาะ
เมล็ด ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมกนัมาก และอีกวิธีคือการตอนก่ิง แต่ไม่เป็นท่ีนิยม เน่ืองจากก่ิงเปราะและหกั
ได้ง่าย โดยตน้กระดงังาสงขลาท่ีได้จากการเพาะเมล็ด จะเจริญเติบโตได้ดีและมีความแข็งแรง 
ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้กวา่ตน้ท่ีเกิดจากการตอน แต่การออกดอกจะชา้กวา่ตน้ท่ีไดจ้ากการ
ตอน เจริญเติบโตได้ดีในดินท่ีระบายน ้ าดี มีความช้ืนสูง ตอ้งการน ้ ามาก แต่ไม่ทนต่อน ้ าท่วมขงั 
ชอบแสงแดดแบบเตม็วนั หากปลูกในพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดแบบร าไรจะออกดอกนอ้ยและไม่แขง็แรง 
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 รูปที ่2.6 : ใบกระดงังาสงขลา 

ทีม่า : www. medthai.com 

ใบกระดงังาสงขลา ใบจะเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลับ ลกัษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบ
แหลม โคนใบมนเวา้หรือเบ้ียวเล็กน้อย ส่วนขอบใบเรียบและเป็นคล่ืนเล็กน้อย ใบมีขนาดกวา้ง
ประมาณ 5-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 10-14 เซนติเมตร แผน่ใบเป็นสีเขียวบางและอ่อน มีเส้น
แขนงของใบประมาณ 8-9 คู่ สามารถมองเห็นเส้นใบไดช้ดัเจน และมีกา้นใบยาวประมาณ 1-2.5 
เซนติเมตร 

  รูปที ่2.7 : ดอกกระดงังาสงขลา 

     ทีม่า : www. medthai.com 

ดอกกระดงังาสงขลา จะออกดอกเป็นดอกเด่ียวหรือออกเป็นช่อกระจุกตามก่ิงตรงขา้มกบั
ใบ ดอกเป็นสีเหลือง มีกล่ินหอมแรง ในหน่ึงดอกจะมีกลีบดอกประมาณ 15-24 กลีบ ในแต่ละกลีบ
จะมีความกวา้งประมาณ 0.5-1.8 เซนติเมตรและมีความยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร เรียงเป็นชั้น
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หลายชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบมีลกัษณะเรียวยาว บิดเป็นเกลียวและอ่อนน่ิม ปลายกลีบแหลมและ
กระดกข้ึน กลีบชั้นนอกจะยาวและใหญ่กวา่กลีบชั้นในตามล าดบั ดอกมีเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมีย
จ านวนมาก ส่วนกลีบเล้ียงดอกเป็นสีเขียว มีลกัษณะเป็นรูปไข่ ปลายแหลม มีความกวา้งประมาณ 6 
มิลลิเมตรและยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร ส่วนกา้นดอกยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร สามารถออก
ดอกไดเ้กือบตลอดทั้งปี ดอกท่ียงัอ่อนหรือท่ีเป็นสีเขียวอ่อนจะยงัไม่มีกล่ินหอม ดอกท่ีมีสีเหลืองถึง
จะมีกล่ินหอม และท่ีส าคญัช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูง เช่น ตอนกลางวนั ดอกจะไม่ค่อยส่งกล่ินหอมเท่ากบั
ช่วงตอนเชา้และเยน็ 

ผลกระดงังาสงขลา จะออกผลเป็นกลุ่ม มีผลย่อยประมาณ 8-10 ผล ลกัษณะของผลเป็น
รูปทรงกลมรี ปลายผลแหลม ผลมีขนาดกวา้งประมาณ 1.2 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-1.8 
เซนติเมตร ผลมีผวิเรียบ ผลอ่อนเป็นสีเขียว เม่ือแก่แลว้จะเปล่ียนเป็นสีเขียวอมเหลือง ในผลมีเมล็ด
อยูห่ลายเมล็ด 

2.1.2.2 สรรพคุณของกระดงังาสงขลา 
ดอก 

 ต ารายาไทยระบุวา่ดอกใชเ้ป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย (ดอก)

 ช่วยบ ารุงร่างกาย

 ช่วยชูก าลงั

 ช่วยแกอ้าการอ่อนเพลีย

 ดอกใชเ้ป็นยาบ ารุงโลหิต

 ดอกมีรสสุขมุหอม ใชเ้ป็นยาบ ารุงหวัใจ

 ช่วยบ ารุงหวัใจใหส้ดช่ืน ท าใหใ้จชุ่มช่ืน

 ใชเ้ป็นยาแกไ้ข้

 ช่วยแกล้มวงิเวยีน

 ช่วยแกอ้าการจุกเสียด
เกสร

 ส่วนเกสรช่วยแกไ้ขจ้บั แกไ้ขเ้พื่อลม แกไ้ขเ้พื่อปถวธีาตุ แกโ้รค

 ช่วยแกอ้าการร้อนในกระหายน ้า

 ช่วยท าใหเ้จริญอาหาร
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เน้ือไม,้ ตน้, ก่ิง, กา้น 

 เน้ือไมมี้รสขมและเฝ่ือน ใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะ

 ช่วยแกปั้สสาวะพิการ
ราก

 รากมีฤทธ์ิในการคุมก าเนิด
2.1.2.3 ประโยชน์ของกระดงังาสงขลา 

 ดอกสดสามารถน ามาสกดัท าเป็นน ้ ามนัหอมระเหย ใชแ้กล้มวิงเวียนได ้(สกดัโดย
วธีิการตม้กลัน่ (Hydrodistillation) จะไดน้ ้ามนัหอมระเหยร้อนละ 0.90)

 ดอกใชส้กดัท าเป็นน ้าหอมและเคร่ืองหอม

 ใช้เป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางประเภทครีมหรือโลชัน่ จะช่วยลดความมนับน
ใบหนา้ได้

 ใช้เป็นส่วนประกอบในการท าขนม อบขนม อบขา้วแช่ (แต่ไม่ไดร้ะบุว่าใช้ส่วน
ใด)

 แพทยต์ามชนบทใชบ้  าบดัรักษาโรคไดเ้ช่นเดียวกบักระดงังาไทย

 นิยมใช้ปลูกเป็นไมป้ระดบัทัว่ประเทศ โดยใช้ตามสวน มุมอาคาร หรือปลูกเป็น
กลุ่มแบบ 3 ตน้ข้ึนไป เพื่อใช้เป็นฉากหรือบงัสายตา ดอกมีกล่ินหอมแรงในช่วง
เชา้และเยน็ สามารถออกดอกไดต้ลอดทั้งปี การปลูกและการดูแลรักษาท าไดง่้าย
ไม่ค่อยมีโรคและแมลงมารบกวน อีกทั้งยงัเป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีราคาไม่แพงและให้
ดอกมากอีกชนิดหน่ึง จึงเหมาะส าหรับผูท่ี้เร่ิมปลูกพนัธ์ุไมห้อมมือใหม่ท่ีไม่ควร
มองขา้ม

2.1.2.4 ขอ้มูลทางเภสัชวทิยาของกระดงังาสงขลา 

 มีฤทธ์ิลดความดนัโลหิต

 มีฤทธ์ิยบัย ั้งมะเร็ง

 ตา้นเช้ือ ตา้นเช้ือรา ตา้นเช้ือแบคทีเรีย ตา้นยสีต์

 ช่วยไล่แมลง ท าใหร้ะคายเคืองผวิหนงั

ผู้จัดท าโครงงานได้ศึกษาความหมายของดอกกระดังงาจีน (puechkaset,2560) ได้กล่าวว่า 
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รูปที ่2.8 : ดอกกระดงังาจีน 

ทีม่า : www.treekp3.blogspot.com 

2.1.3 ดอกกระดงังาจีน 

 ช่ือสามญั : ดอกกระดงังาจีน

 ช่ือทางวทิยาศาสตร์ : Artabotrys hexapetalus

 ช่ือวงศ ์: Annonaceae

 ช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ : การเวก , กระดงังาจีน (ภาคกลาง และทัว่ไป) ,  สะบนังาจีน,สะบนังา
เครือ (ภาคเหนือ),  กระดงังาเถา (ภาคใต)้, กระดงังาป่า, หนามควายนอน (ภาค
ตะวนัตก)(ราชบุรี)

2.1.3.1 ลกัษณะของตน้กระดงังาจีน 
กระดงังาจีนมีถ่ินก าเนิดท่ีอินเดียตอนใตแ้ละศรีลงักา เป็นไมเ้ล้ือยเน้ือแข็งท่ีมีเถา

ขนาดใหญ่ และมีอายุยืนนานหลายปี ล าตน้มีผิวเรียบสีเทาจนถึงด า โดยเฉพาะตน้ท่ีมีอายุ
มากจะมีล าต้นสีด า และมีปุ่มนูนสลับกันตามความสูงของล าต้น โดยแตกก่ิงเล้ือยยาว
จ านวนมากบริเวณส่วนปลายของตน้ ก่ิงอ่อนหรือยอดอ่อนมีสีเขียว 
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รูปที ่2.9 : ใบกระดงังาจีน 

ทีม่า : www. puechkaset.com 

ใบกระดงังาจีน แทงออกเป็นใบเด่ียว เยื้องสลบัขา้งกนับนก่ิง แผน่ใบเรียบ มีรูปทรงรี
ปลายใบแหลม โคนใบมน ขนาดกวา้ง 4-8 ซม. ยาว 12-18 ซม. ใบค่อนขา้งหนา และเหนียว ใบอ่อน
มีสีเขียวสด ใบแก่ดา้นบนมีสีเขียวเขม้ ใตใ้บมีสีอ่อนกวา่ และมีขนตามเส้นใบ 

ดอกกระดงังาจีน อาจแทงออกเป็นดอกเด่ียวหรือออกเป็นกลุ่มหลายดอก 2-5 ดอก มี
กา้นดอกโคง้งอ สีเขียว ดอกอ่อนหรือดอกตูมท่ียงัไม่บานจะมีรูปทรงกรวย ปลายดอกแหลม เม่ือ
บานจะกลีบดอกจะแผ่ออก และมีกล่ินหอม จ านวนกลีบดอก 6 กลีบ กลีบดอกอ่อนมีสีเขียว และ
ค่อยๆเปล่ียนเป็นสีเหลืองเม่ือแก่ แต่ละกลีบแยกจากกัน มีรูปรี ปลายกลีบแหลม เรียงสลับกัน
จ านวน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ โดยกลีบดอกชั้นในจะสั้น และเล็กกวา่ชั้นนอก ขนาดกลีบยาวประมาณ 
3-4 ซม. โดยกลีบดอกจะบานในช่วงเช้าตรู่ และไม่หุบกลบัจนกว่าดอกจะร่วง ทั้งน้ี ดอกกระดงังา
จีนจะบานไดต้ลอดทั้งปี และจะออกดอกมากในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
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รูปที ่2.10 : ผลกระดงังาจีน 

ทีม่า : www. puechkaset.com 

ผลกระดงังาจีน มีลกัษณะค่อนขา้งรี และป้อม ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีเหลือง แดง และสี
ด า ภายในผลมีเมล็ด 1-2 เมล็ด 

 2.1.3.2 สรรพคุณกระดงังาจีน 
ราก 

 ใชรั้กษาโรคมาลาเรีย

 ช่วยฟ้ืนร่างกายหลงัการคลอดบุตร
ล าตน้

 ใชรั้กษาโรคในถุงน ้าดี

 ใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิ

 ใชป้้องกนัการตั้งครรภ์
ใบ

 ใชรั้กษาอหิวาตกโรค

 ใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิ

 ใชป้้องกนัการตั้งครรภ์

 น ้าตม้จากใบใชเ้ป็นบาขบัปัสสาวะ
ดอก

 ใชสู้ดดมแกอ้าการวงิเวยีนศีรษะ

 น ้าตม้จากดอกน ามาด่ืม ช่วยแกอ้าการทอ้งเสีย

 น าดอกมาตม้ด่ืม ช่วยบ ารุงร่างกาย บ ารุงโลหิต และช่วยขบัปัสสาวะ
ผล
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 ใชรั้กษาวณัโรค
2.1.3.3 ประโยชน์ของกระดงังาจีน 

 ดอกใชส้กดัน ้ามนัหอมระเหยท่ีนิยมใชท้  าน ้าหอม และยาหอม ใชท้านวด และใช้
ในดา้นความสวยความงาม

 ดอกน ามาห่อรวมกนัในใบ และสูดดม ช่วยในการผอ่นคลาย

 ปลูกเป็นไมป้ระดบัตน้ และประดบัดอก

 ปลูกเพื่อใหร่้มเงา

 ปลูกเพื่อใชเ้ป็นแนวร้ัวหรือเขตแดน

 เน่ืองจากระดงังาจะใหใ้บจ านวนมาก ใบดกเขียวอยูน่าน จนเป็นไมท่ี้ให้ร่มเงาไดดี้
รวมถึงทนต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ อาทิ ทนต่อแหล่งท่ีมีมลพิษทางอากาศสูง ทน
ต่อสภาพแหง้แลง้ จึงนิยมใชป้ลูกในเมืองใหญ่เพื่อให้ร่มเงา และช่วยบ าบดัมลพิษ
ทางอากาศ ดงัท่ีพบเห็นตามขา้งถนนในกรุงเทพมหานคร

2.2 น า้หอม

ผู้จัดท าโครงงานได้ศึกษาความหมายของน า้หอม (พรรณพร กะตะจิตต์,2561) ได้กล่าวว่า 
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รูปที ่2.11 : น ้าหอม 

ทีม่า : https://www.scimath.org/article-chemistry 

น ้าหอม คือ สารละลายหอมระเหยท าจากน ้ามนักบัแอลกอฮอล์ มีกล่ินท่ีสกดัมาจากดอกไม้

ในธรรมชาติหรือกล่ินท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาผสมอยู ่ใชท้าหรือพน่ตามเส้ือผา้หรือร่างกาย น ้าหอมจะ

ระเหยออกมาพร้อมกบัส่งกล่ินหอมชวนดมออกมาดว้ย มีหลายกล่ิน บางกล่ินเกิดจากการน ากล่ิน

ดอกไมห้ลายชนิดมาผสมกนั  

2.2.1 ประวติัน ้าหอม 
เช่ือกนัวา่น ้าหอมนั้นเกิดข้ึนมานานแลว้ จากหลกัฐานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงั ตอนหน่ึงท่ี

วหิารของพระราชินี Hatshepsut ท่ีเมือง Thebes ในประเทศ Egypt ท่ีเป็นรูปของหญิงสาวชาวอียิปต์
โบราณก าลงัชโลมน ้ าหอมลงบนศีรษะ ซ่ึงไดแ้สดงให้เห็นว่ามีการใช้น ้ าหอมกนัแลว้ในยุคนั้น ซ่ึง
คาดวา่นกัเดินเรือชาวอียิปตไ์ดไ้ปน ามาจากดินแดนอ่ืน น ้ าหอมในสมยัโบราณนั้นจะท ามาจากยาง
ไมห้อม ซ่ึงยางไมห้อมแบบน้ีจะมีอยูท่ี่ Arabia และ Somalia เท่านั้น ค าวา่ "Perfume" น้ีมีรากศพัท์
มาจากภาษา ละติน ท่ีแปลวา่ "ควนั" 
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รูปที่ 2.12 : ภาพฝาผนงัยคุกรีก 

ทีม่า : https://board.postjung.com 
ในกรีก (Greek) โบราณ คนท่ีท าน้ าหอมน้นัจะเป็ นผูห้ญิง ซึ่งไดป้รับปรุงมรดกการท า 

น้ าหอม ท่ีตกทอดมาจากชาวอียปิตโ์บราณใหพ้ฒันาดีขึ้นไป 
ในช่วงเวลาของจกัรวรรดิโรมนั (Roman) การท าน้ าหอมเขาจะใช้ยางไมห้อมจากตน้ไม้ 

จ าพวก Boswellia โดยสั่งน าเขา้มาจาก Arabia และได้บวกกบัส่วนผสมท่ีไดม้าจากทะเลจาก 

ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นส่วนผสมใหม่ท่ีใส่ลงไป ในการท าน้ าหอม ของชาวโรมนัในสมยัน้นั เศรษฐี 

ชาวโรมนัจะใชน้้ าหอมตามความพอใจ ชนิดท่ีเรียกไดว้า่ใชแ้บบลา้งผลาญเลยก็วา่ได ้นัน่ก็คือ พวก 

เศรษฐีเหล่านี้จะเอาน้ าหอมไปพ่น และฉีดตามพ้ืนและก าแพงบา้นของตวัเอง และนอกจากนี้ยงัน า 
น้ าหอมไปฉีดใหก้บัสัตวเ์ลี้ยงของบรรดาเศรษฐีอีกดว้ย ไม่วา่จะเป็ น สุนขั และ มา้ 

กา้วส าคญัในประวติัศาสตร์ของน้ าหอมแลว้น้นัจะเกิดขึ้นในยุคกลาง (Middle ages) เม่ือ 

ชาวอาหรับ (Arabs) ไดคิ้ดคน้พฒันาเทคนิคในการกลัน่น้ าหอมไดเ้ป็ นผลส าเร็จ ดว้ยพ้ืนท่ีขนาด 

ใหญ่ของอาณาจกัรเปอร์เซีย ไดท้ าการปลูกดอกกุหลาบ เพื่อท่ีจะน ามาสกดัเป็ นน้ าหอม เนื้อท่ีท่ีใช้ 

ปลูกดอกกุหลาบนี้ใหญ่โตมหาศาลมาก จนถึงกบัมีเร่ืองเล่าขานกนัวา่ "กรุง Baghdad" (เมืองหลวง 

ของประเทศอิรักในปัจจุบนั) ในสมยัน้นัไดส้มญานามท่ีเรียกขานกนัวา่ "City of Fragrances"  
นอกจากนี้ชาวอาหรับยงัไดค้น้พบส่วนผสมตวัใหม่ในการท าน้ าหอมอีกดว้ย นัน่ก็คือ สาร 

ท่ีไดจ้ากตวัชะมด หรือกล่ินชะมด ชาวอาหรับไดน้ าเจา้กล่ินชะมดนี้ไปผสมกบัปูนขาว และพวกเขา 
ก็น าปูน-ขาวท่ีไดนี้้ไปใชส้ร้างสุเหร่า (Mosque) และพระราชวงั ซึ่งก็ท าใหไ้ดสุ้เหร่า และพระราชวงั 

ท่ีมีกล่ินหอมไปทัว่ท้งัเมือง และน่ีคืออีกหนึ่งท่ีมาจากเร่ืองเล่าถึงค าวา่ "City of Fragrances"  

           ช่วงสมยัของ Crusaders ไดน้ าเคร่ืองหอมจากอาหรับไปให้ชาวยุโรปไดรู้้จกั แต่ส าหรับกา้ว 

แรกของน้ าหอม ในยุโรปน้นัเร่ิมจริง ๆ ก็ในศตวรรษท่ี 16 เม่ือ แคทเธอรีน เดอ เมคิช่ี (Catherine de 
Medici) มาท่ีประเทศ Italy เพื่อท่ีจะแต่งงานกบัอนาคตกษตัริยใ์นช่วงน้นั จากน้นัน้ าหอม ก็พฒันา 
ไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ในตน้ศตวรรษท่ี 19 ไดมี้นกัเคมีไดท้ าการสังเคราะห์น้ าหอมจาก สารเคมีจนได้ 
กล่ินต่าง ๆ มากมายหลายพนักล่ิน จนกระทัง่น้ าหอมไดก้ระจายไปทัว่ จนเป็ นอุตสาหกรรมขนาด 

ใหญ่อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 



16 

2.2.2 หวัน ้าหอมท่ีน ามาผสมนั้นก็มีการจดัเรียงตามความเขม้ขน้ของหวัน ้าหอม 
 Absolute คือหวัน ้าหอมความเขม้ขน้สูง 100%

 Concrete คือหวัน ้าหอมความเขม้ขน้สูง 80%
 Essential oil คือหวัน ้าหอมความเขม้ขน้สูง 60%
 Pommed คือหวัน ้าหอมท่ีมีความเขม้ขน้สูง30%
 Tinctrue คือหวัน ้าหอมท่ีมีความเขม้ขน้สูง 10%

2.2.3 ความคงทนของกล่ินหอม สามารถแบ่งได ้3 ระดบั 

 eau de parfum เป็นน ้ าหอมท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามนัหอมประมาณ 15-18 เปอร์เซ็นต์
กล่ินติดทนนานได ้4-5 ชัว่โมง

 eau de toilette เป็นน ้ าหอมท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามนัหอมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์กล่ิน
ติดทนนานได ้2-3 ชัว่โมง

 eau de cologne เป็นน ้าหอมท่ีมีส่วนผสมของน ้ามนัหอมประมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต ์กล่ิน
ติดทนนานได ้1-2 ชัว่โมง

2.2.4 น ้าหอมสามารถแบ่งประเภทตามลกัษณะของโทนกล่ินไดด้งัน้ี 
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รูปที ่2.13 : Floral (Chloe de Perfume) 

ทีม่า : https://www.scimath.org/article-chemistry 

 2.2.4.1 Floral เป็นกล่ินน ้าหอมท่ีมีมากชนิดท่ีสุด ประกอบดว้ยน ้ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้าก
ดอกไมช้นิดต่างๆ ซ่ึงอาจจะมีการแบ่งกลุ่มเป็น floral, floral-sweet, floral-fresh, floral fruity-fresh 
เหมาะส าหรับใชต้อนกลางวนั หรือ ในฤดูร้อน 

รูปที ่2.14 : fresh (CK One Summer 2014)  

    ทีม่า : https://www.scimath.org/article-chemistry 

2.2.4.1 กล่ิน fresh จะมีกล่ินแหลมมากกวา่ floral จะมีการผสมกล่ินสมุนไพร เฟิร์นมอส 
ผลส้ม มะนาว หญา้เขียวและใบไม ้บางคร้ังเรียก balms เหมาะส าหรับใชน้อกบา้นและเล่นกีฬา 
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รูปที ่2.15 : Fruity (Zara women fruity) 

ทีม่า : https://www.scimath.org/article-chemistry 

2.2.4.2 Fruity การใชผ้ลไมเ้ป็นส่วนประกอบของน ้าหอมนั้น วตัถุประสงคห์ลกั คือ เพื่อ
เพิ่มความหอมหวานให้น ้าหอม รวมถึงเพิ่มความแรงของกล่ินดว้ย โดยปกตินิยมใชเ้ป็นกล่ินสัมผสั
แรก หรือท่ีเรียกวา่ Top Notes นัน่เอง 

รูปที ่2.16 : Aldehydic/Modern (Chanel number 5) 
 ทีม่า : https://www.scimath.org/article-chemistry 

2.2.4.3 น ้าหอมแนวกล่ิน Aldehydic/Modern เป็นน ้าหอมท่ีมกัใชส่้วนประกอบท่ีมีความ
เป็นไมแ้ละแป้ง เม่ือใชแ้ลว้จะใหค้วามรู้สึก ทนัสมยั ไดจ้ากการสังเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ Aldehydic Floral และ Aldehydic Floral Woody Powderly 
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รูปที ่2.17 : Chypre (Chypre Mousse Oriza) 

ทีม่า : https://www.scimath.org/article-chemistry 

2.2.4.4 น ้าหอมแนวกล่ิน Chypre แบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ Fresh Mossy Aldehydic, Floral 

Aldehydic Animalic และ Mossy Fruityน ้าหอมโทนน้ีมนัจะติดนาน ช่ือ Chypre นั้นมีท่ีมาจาก Cyprus 

of Roman ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้น ้าหอม 

    รูปที ่2.18 : Oriental/Amber (Oriental Amber) 

ทีม่า : https://www.scimath.org/article-chemistry 
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2.2.4.5 น ้าหอมแนวกล่ิน Oriental/Amber กล่ินโทนน้ีจะเป็นกล่ินหอมค่อนขา้งแรงจาก
กล่ินของเคร่ืองเทศ เป็นกล่ินท่ีติดทน ติดนาน ผลิตไดจ้าก Musk, Sandal Wood และวนิลา เป็นตน้ 

รูปที ่2.19 : Fougere (West Coast Shaving) 

     ทีม่า : https://www.scimath.org/article-chemistry 

2.2.4.5 น ้าหอมแนวกล่ิน Fougere น ้าหอมแนวกล่ินสดช่ืนๆ จากล่ินของสมุนไพรหอม
ต่างๆ เช่น ดอก ลาเวนเดอร์ เป็นตน้ 

รูปที ่2.20 : Tobacco/Leather (Tom Ford Tuscan Leather) 

ทีม่า : https://www.scimath.org/article-chemistry 

2.2.4.6 น ้าหอมแนวกล่ิน Tobacco/Leather น ้าหอมโทนน้ีจะเป็นน ้าหอมกล่ินโทน Woody 
และเคร่ืองเทศ 
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2.2.5 ระดบัของการรับกล่ินน ้ าหอม 

รูปที ่2.21 : ระดบัของการรับกล่ินน ้าหอม 

ทีม่า : https://www.int-decor.com/กล่ินของน ้าหอม 

การท าน ้าหอม คือการปรุงผสานกล่ินต่างๆ ทบัซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ หรือท่ีเขาเรียก

กนัวา่ “notes” เวลาคุณฉีดน ้าหอมลงบนผวิกาย คุณจะค่อยๆ ไดก้ล่ินน ้าหอมทีละ 

note ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี  

Top notes คือกล่ินแรกท่ีแตะจมูกคุณ และเป็นกล่ินท่ีจะจางหายไปก่อนเพื่อน ปกติ

ก็คือภายใน 10 - 15 นาที  

- โหระพา (basil), มะกรูด (bergamot), เกรปฟรุต, ลาเวนเดอร์, มะนาว (ทั้งมะนาว

เหลือง (lemon) และเขียว (lime)), มินต,์ ดอกส้ม (neroli), โรสแมร่ี แลว้ก็ส้มเกล้ียง

(sweet orange)

Middle notes จะปรากฏหลงั top notes จางไป น่ีแหละ "แก่น" ของน ้าหอมของคุณ

ซ่ึงก็จะแตกต่างกนัไปแลว้แต่วา่น ้าหอมนั้นจดัอยูใ่นตระกูลไหน เช่น เป็นน ้าหอม

แบบ oriental (ออกแนวเคร่ืองเทศ), woody (โทนอุ่น), fresh (เบาๆ ใสๆ) หรือ

floral (เนน้กล่ินดอกไม)้

- พริกไทยด า, กระวานเทศ (cardamom), คาโมมายล ์(chamomile), อบเชย

(cinnamon), กานพลู (clove), ใบตน้เฟอร์ (fir needle), มะลิ, สนจูนิเปอร์ (juniper),
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ตะไคร้ (lemongrass), ดอกส้ม (neroli), จนัทน์เทศ (nutmeg), กุหลาบ, ไมโ้รสวูด้ 

(rosewood) แลว้ก็กระดงังา (ylang-ylang) 

- Base notes ช่วยเสริมเติมแต่ง middle notes ใหย้ิง่โดดเด่น นบัเป็น "ธีมหลกั" หรือ

ฐานของน ้าหอม เป็นกล่ินสุดทา้ยท่ีจะคงอยู ่ติดผวิของคุณอีก 4 - 5 ชัว่โมง

- ไมส้นซีดาร์ (cedarwood), สนไซเปรส (cypress), ขิง, พิมเสน (patchouli), สน

(pine), ไมจ้นัทน์ (sandalwood), วานิลลา แลว้ก็หญา้แฝก (vetiver)

2.2.6 การท าน ้าหอมจากดอกไมใ้บไมส้ดหรือสมุนไพร 

- ใชข้วดแกว้สะอาด แลว้ภาชนะท่ีใชไ้ม่ส าคญัเท่าประเภทส่วนผสม ขอแค่ภาชนะท่ี

เลือกนั้น 1. สะอาด 2. ท าจากแกว้ นอกจากน้ีภาชนะท่ีวา่ตอ้งมีฝาปิดสนิทดว้ย

- ใชน้ ้ามนัไร้กล่ิน. ท่ีนิยมใชท้  าน ้าหอมกนัก็คือโจโจบ้าออยล ์(jojoba oil), น ้ามนัอลั

มอนด ์(almond oil) แลว้ก็น ้ามนัเมล็ดองุ่นสกดัเยน็ (grape seed oil)

- ใชด้อกไม ้ใบไม ้หรือสมุนไพรกล่ินท่ีชอบ เก็บส่วนต่างๆ ของพืชท่ีวา่ตอนท่ีกล่ินยงั

แรงและใบแหง้แลว้ ถา้ทิ้งไวน้านกวา่นั้นจะท าใหเ้ฉา กล่ินจางลง

- ส่วนไหนไม่ใชใ้หเ้ด็ดทิ้ง อยา่งถา้จะใชด้อกไม ้ก็ใหเ้ด็ดมาแต่กลีบ ถา้เป็นใบไมห้รือ

สมุนไพรต่างๆ ก็ตอ้งเด็ดก่ิงหรือส่วนอ่ืนๆ ท่ีจะมารบกวนกล่ินออก

- บดใบไมด้อกไมเ้บาๆ จะไม่ท าก็ได ้แต่ถา้ท าก็ช่วยดึงกล่ินออกมา อาจจะใชช้อ้นไมบ้ี้

ใบไมด้อกไมเ้บาๆ ก็ได้

- รินน ้ามนัใส่ขวดแกว้ แค่นิดเดียวเท่านั้น ใหพ้อเคลือบขวดและท่วมกลีบดอก/ใบไม/้

สมุนไพร

- ใส่ส่วนผสมลงในน ้ามนัแลว้ปิดฝา. เช็คใหช้วัร์วา่ปิดฝาสนิทแลว้

- ทิ้งส่วนผสมไวใ้นขวดแบบนั้น 1 - 2 อาทิตย ์ในท่ีมืดๆ และอากาศเยน็

- เปิดขวด กรอง แลว้ทิ้งไวต่้อ. ถา้ผา่นไป 1 - 2 อาทิตยแ์ลว้น ้ ามนักล่ินไม่แรงตาม

ตอ้งการ ใหก้รองเอาใบไมด้อกไมเ้ก่าออก แลว้ใส่ส่วนผสมชุดใหม่เขา้ไปในน ้ามนั

แลว้ทิ้งขวดไวอี้กรอบ

- เก็บรักษาน ้ามนัหอมของคุณ. พอไดท่ี้สมใจแลว้ ใหใ้ส่สารกนับูดตามธรรมชาติอยา่ง

วติามินอีหรือสารสกดัจากเมล็ดองุ่นลงไป 1 - 2 หยด เพื่อยดือายนุ ้ามนัหอม
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2.3 เอทานอล 

ผู้จัดท าโครงงานได้ศึกษาความหมายของเอทานอล (กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังานกระทรวงพลงังาน,2562) ได้กล่าวว่า 

    รูปที ่2.22 : เอทานอล 

ทีม่า : https://thai.alibaba.com/product-detail 

เอทานอล (องักฤษ: ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (องักฤษ: ethyl alcohol) ชนิดเดียวกนั

กบัท่ีใชท้  าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงส่วนใหญ่น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ในรูปแบบสารเติม

แต่งในผลิตภณัฑน์ ้ามนัเบนซิน การผลิตเช้ือเพลิงเอทานอลเพื่อใชใ้นการขนส่งเพิ่มข้ึนเป็นสามเท่า 

จากปี พ.ศ. 2543 ท่ีผลิตได ้17 พนัลา้นลิตร เป็น 52 พนัลา้นลิตร ในพ.ศ. 2550 และพบวา่หุน้ของ

ธุรกิจเช้ือเพิลงเอทานอลทัว่โลกเพิ่มข้ึนจาก 3.7%ในปี 2550 เป็น 5.4%ในปี 2551 ในปี 2555 ทัว่โลก

มีการผลิตเช้ือเพลิงเอทานอลมากถึง 22.36 พนัลา้นแกลลอน (84.6 พนัลา้นลิตร) สหรัฐอเมริกาผลิต

ไดเ้ป็นอนัดบัท่ี1 ผลิตได ้13.9 พนัลา้นแกลลอน (52.6 พนัลา้นลิตร) คิดเป็น 62%ของผลผลิตทั้งโลก 

ตามดว้ยบราซิลผลิตได ้5.6 พนัลา้นแกลลอน (21.1 ลา้นลิตร) เช้ือเพลิงเอทานอลมีค่า gasoline 

gallon equivalency (GGE) 1.5 แกลอน ซ่ึงหมายถึง 1.5 แกลลอนของเอทานอลผลิตพลงังานได้

เท่ากบั 1 แกลอนของน ้ามนัเบนซิน 

ในปัจจุบนัมีการใชเ้ช้ือเพลิงเอทานอลอยา่งแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

บราซิล ซ่ีงทั้งสอบประเทศน้ีสามารถผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงรวมมากถึง 87.1% ในปี 2554 

รถยนตโ์ดยส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถใชน้ ้ามนัท่ีส่วนประกอบของเอทานอล 10% 

ได ้ตัง่แต่ปี 2519 รัฐบาลบราซิลไดป้ระกาศวา่ น ้ามนัเบนซินท่ีใชอ้ยูภ่ายในประเทศตอ้งมีการผสมเอ



24 

ทานอล และในปี 2550 บราซิลไดอ้อกกฎหมายบงัคบัใชน้ ้ ามนัเบนซินผสมกบัเอทานอลในอตัรา 

75 : 25 ตามล าดบั หรือท่ีเรียกวา่น ้ามนัเบนซินE25 ในปี 2554 บราซิลมีรถยนตก์วา่ 14 ลา้นคนัท่ีใช้

เช้ือเพลิงเอทานอล 100% (E100) และรถจกัยายนตก์วา่ 1.5 ลา้นคน้ท่ีสามารถใชไ้ด ้

เอทานอลเป็นเช้ือเพลิงท่ีสามารถผลิตไดจ้ากวสัดุทางการเกษตร พืชท่ีในการผลิตเอทานอล

ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด และมนัฝร่ัง ปัจจุบนัยงัมีขอ้ถกเถียงอยูเ่ป็นจ านวนมาก

ส าหรับการใชเ้อทานอลเพื่อทดแทนน ้ามนั เน่ืองจากความกงัวลต่อความมัน่คงทางอาหารในดา้น

ปริมาณและราคาเพราะตอ้งน าผลผลิตบางส่วนมาใชใ้นการผลิตเอทานอลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ขา้วโพด การพฒันาการผลิตเอทานอลจาก เซลลูโลส อาจเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับอนาคต 

เส้นใยเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีพบไดใ้นผนงัเซลลพ์ืชทัว่ไป ซ่ึงสามารถน ามาใช้

ในการผลิตเอทานอลได ้ตามท่ีส านกังานพลงังานระหวา่งประเทศ (International Energy Agency)

ไดท้  านายวา่เอทานอลจากเส้นใยเซลลูโลสจะมีความส าคญัมากข้ึนในอนาคต ในการกระบวนการ

หมกัเอทานอลจะเกิดผลิตภณัฑต่์างมากมาย เช่น กรดอซิติก ไกลคอลและผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ อีก

มากมาย ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการก าจดัออกก่อนใชง้าน การหมกัเอทานอลจะหมกัอยูใ่นรูป

ของเหลวโดยจะมีส่วนประกอบของเอทานอลประมาณ 15% เอทานอลจะถูกท าใหบ้ริสุทธ์ิโดย

กระบวนการดูดซบัและการกลัน่ร่วมกนั เอทานอลท่ีบริสุทธ์ิ ในระหวา่งการท าปฏิกิริยาของเอทา

นอลกบัออกซิเจนผลิตภณัฑ์ท่ีได ้คือ ความร้อน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และน ้า แป้งและ

เซลลูโลสมีโครงสร้างโมเลกุลท่ีประกอบดว้ยน ้าตาลกลูโคสมาประกอบกนั จึงสามารถท่ีจะผลิตเอ

ทานอลจากเซลลูโลส แต่อยา่งไรก็ตามการปรับสภาพเซลลูโลสเพื่อผลิตน ้าตาลกลูโคสหรือน ้าตาล

ชนิดอ่ืนเพื่อเป็นวตัถุดิบในการหมกัเอทานอล 

2.3.1 ลกัษณะเฉพาะเอทานอล 

รูปท่ี  2.23 เอทานอล 
ท่ีมา : https://www.siamchemi.com 
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สถานะ : ของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยง่าย และมีกล่ินเฉพาะตวั 

สูตร : CH3CH2OH 

น ้าหนกัโมเลกุล : 46.07 กรัม/โมล 

จุดเยอืกแขง็ : -114.1 องศาเซลเซียส 

จุดเดือด : 78.32 องศาเซลเซียส 

จุดวาบไฟ : 14  องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิวกิฤต : 243.1 องศาเซลเซียส 

ความดนัวกิฤต : 6383.48 kpa 

ความหนาแน่น : 0.7893 กรัม/มิลลิลิตร 

การละลายน ้า : ละลายไดดี้มาก  

2.3.2 ประโยชน์ของเอทานอล 

ใชเ้ป็นสารตั้งตน้หรือตวัท าละลาย เช่น การผลิตเคร่ืองส าอาง ยา น ้าหอม เป็นตน้ 

ใชผ้สมในเช้ือเพลิงเพื่อเพิ่มค่าออกเทน และลดปริมาณเช้ือเพลิงบางชนิด เช่น น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์

E10 (แอลกอฮอล ์1 ส่วน น ้ามนัเบนซิน 9 ส่วน) E20 (แอลกอฮอล ์2 ส่วน น ้ามนัเบนซิน 8 ส่วน) 

 เป็นส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์างๆ

 ใชส้ าหรับการฆ่าเช้ือหรือลา้งแผล เช่น แอลกอฮอล ์75%

 ใชส้ าหรับการท าความสะอาด และฆ่าเช้ือในส่วนผสมของน ้ายาฆ่าเช้ือ
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2.4 ก้านหวาย 

ผู้จัดท าโครงงานได้ศึกษาความหมายของก้านหวาย (zonsgarden,2562) ได้กล่าวว่า 

           รูปที ่2.24 : กา้นไมห้วาย 

ทีม่า : https://www.beautyhunter.co.th 

กา้นไมก้ระจายกล่ินท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายมี 2 ชนิดคือ กา้นหวาย และกา้นไมง้า 

คุณสมบติัของทั้ง 2 อยา่งน้ีจะแตกต่างกนันิดหน่อย คือ กา้นหวายจะดูดกล่ินไดเ้บาบางกวา่ 

กล่ินท่ีออกจะไม่แรงมาก และควรกลบัดา้นกา้นไมป้ระมาณอาทิตยล์ะคร้ัง เพื่อท าใหแ้ท่งไม้

ดูดซึมไดดี้ข้ึน เน่ืองจากเวลาใชไ้ปนานกล่ินจะออกนอ้ยลง หรือกลบัดา้นกา้นไมเ้วลาท่ีรู้สึกวา่

กล่ินเร่ิมจาง 

2.4.1 กา้นหวาย  

จะเป็นไมแ้ท่งกลมๆเรียบ ตรงกลางมีรูพรุนเล็ก ๆ ยาวตลอดกา้น กา้นหวายมีหลายเกรด ถา้

กา้นท่ีเล็กมากรูพรุนจะเล็ก ไปดว้ย การดูดกล่ินก็จะไม่

ดีเท่ากา้นท่ีขนาดมาตรฐาน 
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รูปที ่2.25 : กา้นไมง้า 

ทีม่า : http://www.zonsgarden.com 

2.4.2 กา้นไมง้า 

ใชก้นัแพร่หลายมาก เพราะดูดกล่ินไดดี้มาก ๆ เวลาใชก้็ไม่ตอ้งคอยกลบัดา้นแบบกา้น

หวาย ไมง้าธรรมชาติจะมีสีขาวลว้น แต่ไม่งานท่ีขายเป็นสีๆนั้นเป็นการยอ้มสี เพื่อความสวยงาม ถา้

มีดอกไมด้ว้ยสีท่ียอ้มเวลาใชก้็จะเขา้ไปในดอกไม ้ 

ดอกไมก้ระจายกล่ิน มีหลายแบบมากมาย ราคาค่อนขา้งสูงเพราะเป็นงานท ามือ การปัก

กา้นดอกไมห้ลายๆดอกพร้อม ๆกนัจะกระจายกล่ินแรงมากและท าใหน้ ้าหอมหมดเร็ว จึงควรใชใ้น

ปริมาณท่ีเหมาะสม 

รูปที ่2.26 : วธีิการใชก้า้นไมห้อม 

ทีม่า : http://primara.lnwshop.com 
2.4.3 วธีิใชก้า้นไมห้อม 

เปิดฝาไม ้และเปิดจุกพลาสติกออก จากนั้นปิดฝาไมแ้ละจดัการปักดอกไม ้และกา้นไมห้อม 

3–5 กา้น ลงในขวดน ้าหอม จากนั้นประมาณ 12 ชม. กา้นไมจ้ะดูดน ้ามนัหอมระเหยแลว้ค่อยๆ

กระจายกล่ินหอมออกมาทัว่บริเวณ หากตอ้งการใหก้ล่ินหอมฟุ้งมากข้ึน ใหปั้กกา้นไมเ้พิ่มข้ึน จนท า

ใหรู้้สึกวา่มีกล่ินหอมกระจายทัว่บริเวณท่ีตอ้งการ 

น ้ามนัหอมระเหยในรูปขวดแกว้น ้าหอม ท่ีส่งกล่ินผา่นกา้นไมแ้ละดอกไมก้ระจายกล่ินไดดี้ 

จากธรรมชาติ เพื่อสร้างความประทบัใจสูงสุดใชส้ าหรับปรับอากาศกระจายกล่ินหอมแนวอโรม่า 

บวกกบัการจดัวางตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม อยา่งในบา้นหรือในส่วนของหอ้งรับแขก หอ้งนอน ตู้

เส้ือผา้ ห้องน ้า คอนโด ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศความสดช่ืนและการผอ่นคลาย ท่ีแฝงกล่ินอาย

ความรักไปทุกอณูพื้นท่ีของบา้น 
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2.4.4 ประโยชน์ของกา้นไมห้อม 

ดอกไมแ้ละกา้นไมห้วายท่ีมีกล่ิน จะท าการกระจายกล่ินไดดี้ใหห้อมฟุ้งทัว่บริเวณ มีความ

สะดวกใชง้านง่าย แค่เสียบไมแ้ละจดัตั้งวางและตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม เป็นการเสริมสร้าง

บรรยากาศกล่ินหอม ๆ สดช่ืนผอ่นคลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยกล่ินหอมแบบสปา เพื่อสร้างความ

ประทบัใจแก่ผูอ้ยูอ่าศยัหรือแขกคนพิเศษ สามารถใชก้บัหอ้งพื้นท่ีประมาณ 5-25 ตารางเมตร 

ส าหรับอายกุารใชง้าน ใหค้วามหอมต่อเน่ืองประมาณ 4 สปัดาห์ ในอุณหภูมิปกติและข้ึนอยูก่บั

สภาพอากาศหรือพื้นท่ีนั้น ๆ 

2.4.5 คุณสมบติัของกา้นไมห้อม 

กา้นไมห้อม เป็นน ้ามนัหอมระเหยคุณภาพดี เป็นกล่ินไทยสปา ท่ีใหค้วามหอมกล่ินแนว 

อโรม่าของสมุนไพร ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความรู้สึกผอ่นคลาย และปลอดโปร่ง โล่งสบาย ช่วยสร้างให้

บรรยากาศเสมือนกบัวา่มีสปามาอยูท่ี่บา้น ท่ีเห็นส่วนใหญ่จะเนน้มาในแพคเกจดีไซน์เรียบหรู มา

พร้อมกบัขวดน ้ามนัหอมท่ีเป็นขวดแกว้ใสสวยงาม ซ่ึงนอกจากจะซ้ือมาใชเ้องแลว้ ยงัสามารถเลือก

ซ้ือเป็นของขวญัของฝากในโอกาสพิเศษใหก้บัคนพิเศษได ้กล่ินหอมอโรม่าอนัร่ืนรมยข์องกา้นไม ้

จะน าพาคุณไปสัมผสัประสบการณ์ความทรงจ าแห่งความสุข เพื่อใหป้ระทบัตราตรึงใจตลอดกาล 

หากกล่ินหอมเร่ิมจาง ใหก้ลบักา้นไมอี้กดา้นแลว้จุ่มลงขวด หรืออาจจะกลบักา้นไมทุ้ก 2-3 วนัต่อ

คร้ัง แต่หากกลบัดา้นจุ่มกา้นไมห้ลายๆคร้ังแลว้ ท าใหก้ล่ินหอมเร่ิมจางอีกก็ใหเ้ปล่ียนกา้นไมชุ้ด

ใหม่ ซ่ึงจ านวนกา้นไมท่ี้ใช ้มีผลต่อการระเหยและการกระจายกล่ินอยา่งมาก แต่ยิง่ใชเ้ยอะกล่ินก็จะ

ยิง่หอมฟุ้ง แต่น ้ามนัหอมก็จะหมดเร็วเช่นกนั 

2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ไศลเพชร ศรีสุวรรณ (2552) ท าการศึกษาเร่ืองการพฒันาน ้ าปรุงจากไม้

หอมไทย ได้ผลการวิจยั ดังน้ี โดยการใช้ไมห้อมไทย 3 ชนิดท่ีหาง่าย ในท้องถ่ิน สกัดด้วย

แอลกอฮอล์ 90% ผสมสมุนไพรและเคร่ืองหอมหมกัทิ้งไวจ้นครบเวลาท่ีก าหนด บรรจุในขวด
ทดลอง น าไปให้ประชาชนผูส้นใจจ านวน 200 คน และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 คน ท าการทดสอบ
ความพึงพอใจและตอบแบบสอบถาม น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉล่ียและน า
ผลมาสรุป ผูท้  าการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 86.00% เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุ 30 ปีหรือต ่ากวา่ เป็น
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จ านวน 49.70% มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 61.00%และ56.50%เป็นคนโสด มีรายไดต่้อ
เดือนต ่ากวา่เป็นจ านวน 10,000 บาท 30.50% ไม่เคยใชน้ ้ าปรุงมาก่อนเป็นจ านวน 57.50% เคยใช้
น ้ าหอมต่างประเทศเป็นประจ า 53.80% ราคาของน ้ าหอมท่ีตอ้งการ อยูร่ะหวา่ง 100-500 บาท เป็น
จ านวน 44.50%  

ความพึงพอใจในน ้ าปรุงจากไมห้อมไทย น ้ าปรุงจากไมห้อมแบบไทย B มีค่าเฉล่ีย 3.62 มี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด รองลงมาคือน ้ าปรุงจากไมห้อมไทยแบบ C มีค่าเฉล่ีย 3.59 คือ มีความพึง
พอใจในระดบัสูง ระดบัความพึงพอใจในแบบ A มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 3.13 แต่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัสูงเช่นกนั 

ความพึงพอใจใน ดา้นกล่ิน ของน ้าหอมปรุงจากไมห้อมไทย พบวา่ น ้าปรุงจากไมห้อมไทย
แบบ B มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.98 มีความพึงพอใจในระดบัสูง รองลงมาคือน ้ าปรุงจากไมห้อมไทยแบบ 
C มีค่าเฉล่ีย มีความพึงพอใจในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 3.93 และแบบ A มีค่าเฉล่ีย 3.02 มีความพึงพอใจ
ในระดบัสูงเช่นกนั 

เม่ือเปรียบเทียบใน ดา้นสี ของน ้ าปรุงจากไมห้อมไทย  พบวา่ น ้ าปรุงจากไมห้อมไทยสูตร 
B มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 3.25 ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัสูงมาก ส่วนน ้ าปรุงจากไม้
หอมแบบ C มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงเท่ากนักบัสูตร B คือ 3.25 และ น ้ าปรุงจากไม้
หอมไทยแบบ A มีค่าเฉล่ีย 3.23 ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง เช่นกนั 



บทที ่3 

รายะเอยีดการปฏบิัติงาน 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ 

รูปที ่3.1 : สัญลกัษณ์ของโรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท 

ทีม่า : http://www.sawadee.co.th 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ 

 โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท (Garden Seaview Resort Pattaya)

 โทรศพัท ์: 038 226 070

 Website : www.gardenseaviewresort.com/

 Facebook : www.facebook.com/GardenSeaView

3.1.2 ท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 ตั้งอยูท่ี่ 207/1 หมู่ 5 ถนนพทัยา-นาเกลือ ซอย 12 ชลบุรี 20150  โทร 038-226070 – 80

จ านวนห้องพกั 374 หอ้ง

     รูปที ่3.2 : แผนท่ีโรงแรมการ์เดน้ท ์ซีวิว รีสอร์ท 

                 ทีม่า : http://www.sawadee.co.th 
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3.1.3 โครงสร้างองคก์ร 

รูปที ่3.3 : คุณสุวจัชยั และ คุณวนัดี อญัชลีววิฒัน์ ต าแหน่ง ประธานบริหาร 

ทีม่า : http://www.pattayanews.com 

รูปที ่3.4 : แผนผงัองคก์ร

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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3.2 ข้อมูลทัว่ไปของโรงแรม 

รูปที่ 3.5 : โรงแรม การ์เดน้ท์ ซีววิ รีสอร์ท 
ทีม่า : http://www.painaidii.com 

โรงแรมการ์เดน้ท์ ซีววิ รีสอร์ท ก่อต้งัโดยนายสุวจัชยั และนางวนัดี อญัชลีววิฒัน์ ปัจจุบนั

ด ารงต าแหน่งประธานบริหาร ซึ่งท้งัสองเป็ นเจา้ของกิจการ นอกจากนี้ยงัมีโรงแรม และกิจการดา้น 

อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งเราเรียกวา่ กิจการภายใน “เครืออญัชลีววิฒัน์”  
โรงแรมเปิ ดด าเนินการ เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2539  เป็ นโรงแรมมาตรฐานช้นัหนึ่งระดบั  

ส่ีดาว ต้งัอยู่บริเวณ “หาดวงพระจนัทร์” บนเนื้อท่ีขนาด 14 ไร่ ดว้ยห้องพกัระดบัมาตรฐานมากถึง 
374 หอ้ง สัมผสัความสุขสมบูรณ์บนชายหาดส่วนตวัพร้อมสระวา่ยน้ าขนาดใหญ่ และน้ าตกไวค้อย 

ตอ้นรับลูกคา้หอ้งสัมมนาขนาดใหญ่ และขนาดเล็กพร่ังพร้อมดว้ยอุปกรณ์อยา่งครบครัน นอกจากนี้ 

ยงัมีลานอเนกประสงค์ ส าหรับจดักิจกรรมสันฑนาการ และจดัประชุมกลางแจง้ แวดลอ้มไปดว้ย 

แมกไม้นานาพนัธ์ุและท่ีสุดของอาหาร เลิศรส ให้ลูกค้าได้อ่ิมอร่อยในหลากหลายบรรยากาศ 

โรงแรมยงัมีบริ การห้องซาวน์น่า ห้องสนุกเกอร์ โต๊ะปิ งปอง และ ห้องฟิ ตเนสให้บริ การฟรี 
นอกจากนี้โรงแรมการ์เดน้ท์ ซีววิ รีสอร์ท พทัยา ยงัมีโรงแรมภายในเครือเดียวกนัอีก 8 โรงแรมดงันี้ 
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3.2.1 รายช่ือโรงแรมภายในเครืออญัชลีววิฒัน์ 

       รูปที ่3.6 : โรงแรม เดอะ ซายน์ พทัยา 

                   ทีม่า : www.gardenseaviewresort.com 

3.2.1.1 โรงแรม เดอะ ซายน์ พทัยา 

ท่ีตั้ง 555/65 หมู่ 5 ซอย12 นาเกลือ บางละมุง พทัยา จ.ชลบุรี 20150 

จ านวนห้องพกั 959 หอ้ง 

รูปที ่3.7 : โรงแรม ลองบีช การ์เดน้ท ์แอนด ์สปา 

         ทีม่า : www.gardenseaviewresort.com 

3.2.1.2 โรงแรม ลองบีช การ์เดน้ท ์แอนด ์สปา 

ท่ีตั้ง 499/7 หมู่ 5 หาดวงอมาตย ์นาเกลือ 16 ถนนพทัยา-นาเกลือ จ.ชลบุรี 20150 

 จ  านวนห้องพกั 594 หอ้ง 
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   รูปที ่3.8 : โรงแรม พทัยา การ์เดน้ท์ 

             ทีม่า : www.gardenseaviewresort.com 

3.2.1.3โรงแรม พทัยา การ์เดน้ท ์

ท่ีตั้ง 157/77 ม.5 พทัยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

จ  านวนห้องพกั 415 ห้อง 

           รูปที ่3.9 : โรงแรม ซีทรู บาย เดอะ ซายน์ 

             ทีม่า : www.gardenseaviewresort.com 

3.2.1.4 โรงแรม ซีทรู บาย เดอะ ซายน์  

555/74 หมู่ 5 ซ.นาเกลือ12 ถนนนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

จ านวนห้องพกั 80 หอ้ง 
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รูปที ่3.10 : โรงแรม นาเกลือ บีช รีสอร์ท 

ทีม่า : www.gardenseaviewresort.com 

3.2.1.5 โรงแรม นาเกลือ บีช รีสอร์ท 

88/17-18 หมู่ 5 ถ. พทัยา - นาเกลือ อ.บางละมุง  ชลบุรี 20150 

จ านวนห้องพกั 76 ห้อง 

รูปที ่3.11 :โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว ์พทัยา 

ทีม่า : www.gardenseaviewresort.com 

3.2.1.6โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว ์พทัยา 

555/85 หมู่ 5 ถนนพทัยา-นาเกลือ ซอย 12 อ.บางละมุง พทัยา จ.ชลบุรี 20150 

จ านวนห้องพกั  189  ห้อง 
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รูปที ่3.12 :โรงแรม เวย ์

ทีม่า : www.gardenseaviewresort.com 

3.2.1.7.โรงแรม เวย ์

555/86 หมู่ 5 ถนนพทัยา - นาเกลือ ซอย 12 บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

จ านวนห้องพกั 138 ห้อง 

รูปที ่3.13 : โรงแรม เมร่า มาเร่ พทัยา 

ทีม่า : www.gardenseaviewresort.com 

3.2.1.8 โรงแรม เมร่า มาเร่ พทัยา 

420/200 หมู่ท่ี 9 ถนนเลียบชายหาด เมืองพทัยา อ าเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150 



39 

3.3 ลกัษณะการประกอบการ 

โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท มีแผนกตอ้นรับท่ีพร้อมบริการให้แก่แขกผูเ้ขา้พกั ตลอด 24 

ชั่วโมง และมีบริการรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง บริการอินเตอร์เน็ตไวไฟให้ใช้ส าหรับการท างาน 

นอกจากน้ียงัมีการบริการหอ้งอาหาร และบาร์ ในช่วงเชา้เป็นประจ าทุกวนั  

3.3.1 การใหบ้ริการหอ้งพกั 

โรงแรมการ์เดน้ท์ ซีวิว รีสอร์ท  มีจ  านวนห้องพกัทั้งหมด 380 ห้อง เป็นโรงแรมระดบั 4 
ดาว ภายในโรงแรมก็จะถูกแบ่งเป็นโซนๆ ดงัน้ี  Main Building  Bey wings Villa  และ Bungalow 
ภายในห้องพกัของแต่โซนก็จะมีการตกแต่งห้องพกัท่ีแตกต่างกนัออกไป มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน 
เช่น แผงควบคุมไฟฟ้าขา้งเตียง ทีวีจอแบน 29 น้ิว พร้อมรีโมทคอนโทร ช่องรับสัญญาณวิทยุและ
ดาวเทียม เคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิได ้หอ้งน ้ าแยกส่วน ระหวา่งอ่างอาบน ้ าและฝักบวั 
มินิบาร์ โทรศพัท์ ตูนิ้รภยั โต๊ะท างาน กระจก เคร่ืองเป่าผม ตูเ้ส้ือผา้ กาน ้ าร้อน ร่ม รองเทา้สลิป
เปอร์ ผลิตภณัฑอ์าบน ้าฟรี ท่ีเข่ียบุหร่ี อ่างอาบน ้ า  เตียงเสริม และเตียงเด็กอ่อน(ตามค าขอ) และการ
บริการท าความสะอาดหอ้งทุกวนั 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีภายใหห้อ้งพกัไม่มีบริการ เช่น เตารีด รวมไปถึงบริการซกั อบ รีด 

แต่เม่ือแขกตอ้งการ สามารถท่ีจะโทรแจง้พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ และทางพนกังานตอ้นรับส่วน

หน้าจะท าการติดต่อประสานงานกบัแผนกแม่บา้น เพื่อให้แผนกแม่บา้นบริการแขกโดยตรง และ

นอกเหนือจากการ ให้บริการ ยงัมีการตกแต่งเตียงนอน โดยการพบัผา้ขนหนูให้เป็นรูปร่างต่างๆ 

เพื่อประดบับนท่ีนอน 

โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีวิว รีสอร์ท มีห้องพกัแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ Superior Room,  

Deluxe Sea View, Mini Suite, Royal Suite, Villa Sea View, Chalet Bungalow, Grand Chalet โดย

หอ้งพกัแต่ละประเภท มีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.14-3.20 
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รูปที ่3.14 : Superior Room 

      ทีม่า : http://gardenseaviewresort.com 

ห้อง Superior Room เป็นห้องขนาด  24 ตารางเมตร ท่ีมี  1 ห้องนอน, 1 ห้องน ้ า และ 1 

ระเบียง  สามารถเห็นวิวเมือง พกัไดไ้ม่เกิน 3 ท่าน มีเตียงให้บริการ 2 แบบคือ เตียง king size และ

เตียง Twin ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ 

      รูปที ่3.15 :  Deluxe Room 

ทีม่า : http://gardenseaviewresort.com 

ห้อง Deluxe Room เป็นห้อง ขนาด 32 ตารางเมตร  1 ห้องนอน, 1 ห้องน ้ า และ 1 ระเบียง  

สามารถเห็นววิทะเล พกัไดไ้ม่เกิน 3 ท่าน มีเตียงใหบ้ริการ 2 แบบคือ เตียง king size และเตียง Twin 

ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ 



41 

รูปที ่3.16 : Mini suite 

ทีม่า : http://gardenseaviewresort.com 

ห้อง Mini suite เป็นห้อง ขนาด 6 x 8 ตารางเมตร  1 ห้องนอน, 1 ห้องน ้ า และ 1 ระเบียง  

สามารถเห็นวิวทะเลไดดี้กวา่ห้อง Superior Room และ Deluxe Room พกัไดไ้ม่เกิน 3 ท่าน มีเตียง

ใหบ้ริการ คือเตียง king size  

รูปที ่3.17 :  Royal suite 

     ทีม่า : http://gardenseaviewresort.com 

ห้อง Royal suite เป็นห้องขนาด 124 ตารางเมตร  2 ห้องนอน, 3 ห้องน ้ า และ1 ระเบียง

โดยรอบ สามารถเห็นวิวทะเลได ้360องศา พกัไดไ้ม่เกิน 6 ท่าน มีเตียงให้บริการ 2 แบบคือ เตียง 

king size และเตียง Twin ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ  
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รูปที ่3.18 : Villa Sea View 

ทีม่า : http://gardenseaviewresort.com 

ห้อง Villa Sea View เป็นห้องขนาด 4 x 6 ตารางเมตร 1 ห้องนอน, 1 ห้องน ้ า และ 1 

ระเบียงสามารถเห็นวิวสวน พกัไดไ้ม่เกิน 3 ท่าน มีเตียงให้บริการ 2 แบบคือ เตียง king size และ

เตียง Twin ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ  

ที ่3.19 : Chalet Bungalow 

ทีม่า : http://gardenseaviewresort.com 

หอ้ง Chalet Bungalow เป็นหอ้งท่ีมีขนาด 4 x 7 ตารางเมตร 1 หอ้งนอน, 1 ห้องน ้ า และยงัมี

1 ระเบียง ท่ีสามารถเห็นสวน 360องศา พกัไดไ้ม่เกิน 3 ท่าน มีเตียงให้บริการ 2 แบบคือ เตียง king 

size และเตียง Twin ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ  
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รูปที ่3.20 : Grand Chalet 

ทีม่า : http://gardenseaviewresort.com 

ห้อง Grand Chalet มีลกัษณะเป็นหลงั ขนาด 4 x 10 ตารางเมตร  1 ห้องนอน, 1 ห้องน ้ า 

และ 1 ระเบียง สามารถเห็นวิวสวน พกัไดไ้ม่เกิน 6 ท่าน มีเตียงให้บริการ 2 แบบคือ เตียง king size 

และเตียง Twin ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ  
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3.3.2 บริการอารและ

เคร่ืองด่ืม 

รูปที ่3.21 : หอ้งอาหาร Sea view 

ทีม่า : www. th.hotels.com 

หอ้งอาหาร Sea view เป็นห้องอาหารท่ีใหบ้ริการอาหารเชา้  ลูกคา้สามารถนัง่ท่านอาหาร

พร้อมกบันัง่ด่ืมด ่ากบัววิของทอ้งทะเลภายใตแ้สงแดดยามเชา้ท่ีเป็นจุดเด่นของโรงแรมการ์เดน้ท ์ซี

ววิ รีสอร์ทแห่งน้ี  ส าหรับอาหารท่ีทางโรงแรมไดเ้ตรียมพร้อมไวบ้ริการใหก้บัลูกคา้ จะเป็นอาหาร

แบบ American Breakfast  ซ่ึงจะเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 06.00 น. – 10.00 น.ของทุกวนั ราคาส าหรับ

ผูใ้หญ่ 300 บาท /1 ท่าน, ราคาส าหรับเด็ก 150บาท /1 ท่าน.  

รูปที ่3.22 :  Sip Bar 

ทีม่า :  https://th.readme.me 
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Sip Bar เป็นบาร์ขนาดยอ่มๆ ตั้งอยูต่รงขา้มกบัล็อบบ้ี ให้บริการในส่วนของเคร่ืองด่ืม อาทิ 

ชา กาแฟ น ้าผลไมป่ั้น และค็อกเทลท่ีนิยมมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีขนมเคก้แสนอร่อยเตรียมพร้อม

รอใหบ้ริการกบัลูกคา้ท่ีมาพกัทุกท่าน Sip Bar จะเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 08.00 น. – 24.00 น. 

3.3.3 หอ้งประชุม 

 รูปที ่3.23 : หอ้งประชุม Grand Hall 

ทีม่า :  http://gardenseaviewresort.com 

หอ้งประชุม Grand Hall เป็นหอ้งประชุมท่ีมีขนาด 18 x 24  ตารางเมตร มีขนาด

ประตู 2 x 2.20 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกไดสู้งสุด จ านวน 500 ท่าน 

รูปที ่3.24 : หอ้งประชุม Rim Talay 
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ทีม่า :  http://gardenseaviewresort.com 

หอ้งประชุม  Rim Talay เป็นหอ้งประชุมท่ีมีขนาด 11 x 13  ตารางเมตร  มีขนาด

ประตู 1.55 x 

2.10 ตารางเมตร 

สามารถรองรับ

แขกไดสู้งสุด 

จ านวน 50 ท่าน 

รูปที ่3.25 : หอ้งประชุม Waytiya 

ทีม่า :  http://gardenseaviewresort.com 

หอ้งประชุม  Waytiya เป็นห้องประชุมท่ีมีขนาด 7.76 x 3.30  ตารางเมตร  มีขนาด

ประตู 2 x 2.20 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกไดสู้งสุด จ านวน 50 ท่าน 
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รูปที ่3.26 : หอ้งประชุม Chom Talay 

ทีม่า :  http://gardenseaviewresort.com 

หอ้งประชุม  Chom Talay เป็นหอ้งประชุมท่ีมีขนาด 14 x 24  ตารางเมตร  มีขนาด

ประตู 2 x 2.20 ตารางเมตร  สูง 5 เมตร สามารถรองรับแขกไดสู้งสุด จ านวน 300 ท่าน 

หอ้งประชุม  Keang Talay เป็นหอ้งประชุมท่ีมีขนาด 5.40 x 11.90  ตารางเมตร มีขนาด

ประตู 1.95 x 1.60 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกไดสู้งสุด จ านวน 30 ท่าน  (ไม่มีภาพประกอบ) 

รูปที ่3.27 : Cascade Swimming Pool 

ทีม่า :  http://gardenseaviewresort.com 

สระน ้ าโรงแรม การ์เดน้ท์ ซีวิว รีสอร์ท เป็นลกัษณะน ้ าตกท่ีสวยงาม แยกสระเป็น 2 สระ 

คือสระเด็ก และสระผูใ้หญ่แยกกนั โดยจะมีความลึกอยูท่ี่ 120 – 180 เมตร เป็นสระน ้ าคลอรีน เปิด

ใหบ้ริการตั้งแต่ 8:00 – 19:00 น. 
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รูปที ่3.28 : Fitness 

ทีม่า :  http://gardenseaviewresort.com 

เป็นสถานท่ีออกก าลงักายขนาดเล็ก แบบ Open air ไวบ้ริการส าหรับผูท่ี้รักสุขภาพ 

 เปิดใหบ้ริการ 1 ชัว่โมง ต่อ 1 ท่าน 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

รูปที ่3.29 : นกัศึกษาฝึกงาน 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 ช่ือผู้ปฏิบัติงาน นางสาวดวงทิพย ์ดิษผึ้ง

 ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย ์ปิยธิดา กงัวานสิทธ์ิ

 ต าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงาน แผนกแม่บา้น

 สถานทีป่ฏิบัติงาน โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท พทัยา

 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

พืน้ทีส่าธารณะ 
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- ดูแลท าความสะอาดชั้นท่ีประจ า โดยจะใช้ไมก้วาด และไมถู้ในการดนัฝุ่ นบริเวณทางเดิน

แขก และหอ้งท างาน

- ท าการแลกผา้ท่ีเราไดท้  าการเปล่ียนจากการท าความสะอาดห้องแขก ทนัทีตามเวลาก าหนด

ของการแลกผา้

- ท าการพบัผา้ และเก็บเขา้ชั้นอยา่งเป็นระเบียบ

- เติมอุปกรณ์ในรถเป็นประจ าทุกวนัเพื่อท าการเตรียมตัวในการบริการแขกและเตรียม

ส าหรับการบริการในวนัพรุ่งน้ีเสมอ

ภายในห้องพกั 

- เวลาเขา้งานเวลา 8:00 ซ่ึงเม่ือเราท าการปฏิบติังานแลว้อยา่งแรกท่ีเราท าจะตอ้งมาดู รายงาน

วา่หอ้งพกัหอ้งไหน ไดท้  าการเช็คเอาทว์นัน้ี หอ้งไหนเป็นหอ้งท่ีแขกไดท้  าการพกั และห้อง

ไหนคือหอ้งวา่ง

- เราจะตอ้งมาท าการตรวจดูรถประจ าท่ีเราจะออกบริการแขกวา่ อุปกรณ์ครบไหม ส าหรับ

แขกประมาณท่ีเราเตรียมการไว ้และตรวจดูกุญแจ และอุปกรณ์เสริมต่างๆส าหรับการท า

ความสะอาด

- เม่ือท าการปูท่ีนอนเสร็จแลว้ก็จะ เร่ิมตน้การกวาดพื้นและถูนอกระเบียงใหเ้รียบร้อย

- ท าการน าไมถู้พื้นผสมน ้ ายาเขม้ขน้ มาถูภายในห้อง โดยท่ีจะไม่เป็นรอยเทา้ จะตอ้งถูแบบ

ถอยหลงั หรือเรียกวา่การบล็อกรอยเทา้

- เม่ือเราท าห้องท่ีเช็คเอาท์เสร็จแลว้ เราจะตอ้งท าการแจง้ไปยงัออฟฟิศแม่บา้นและท าการ

แจง้วา่หอ้งหมายเลขน้ีไดท้  าความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแลว้

- ส าหรับห้องท่ีมีแขกพกัอยู ่เราจะตอ้งลงเวลาเขา้ออกในสมุดบนัทึกรายงานวา่เราเขา้ห้องน้ี

ตอนเวลาก่ีโมง

- เม่ือท าความสะอาดทุกห้องเสร็จเรียบร้อยแลว้จะตอ้งท าการแยกผา้อนัเก่าท่ีเปล่ียนมาจาก

ห้องแขก น าไปแลกผา้ใหม่ท่ีแผนกซักรีด จากนั้นน ามาพบัเตรียมใส่รถเข็นเพื่อใช้ในวนั

ถดัไป

- นกัศึกษาฝึกงานไดรั้บมอบหมายใหท้ าวนัละ (25 หอ้ง/ 1 คน)
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           รูปที ่3.30 : นกัศึกษาฝึกงาน 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 ช่ือผู้ปฏิบัติงาน นางสาวกาญจนา คงแสงเงิน

 ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย ์ปิยธิดา กงัวานสิทธ์ิ

 ต าแหน่ง Room Attendent

 สถานทีป่ฏิบัติงาน โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท พทัยา

 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

พืน้ทีส่าธารณะ 

- ดูแลความสะอาดบริเวณราวบนัไดประจ าชั้นท่ีไดรั้บมอบหมาย

- กวาด ถูพื้น ความสะอาดพื้นชั้นท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประจ าทุกวนั

- กวาด ถูพื้น หอ้งเก็บของประจ าชั้นท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายเป็นประจ าทุกวนั

- เติมอุปกรณ์ใส่รถเข็นท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวนัเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับเชา้วนัรุ่งข้ึน

- ท าหนา้ท่ีแลกผา้ พบัผา้เก็บวางบนชั้นใหเ้รียบร้อย ในทุก ๆ วนั
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ภายในห้องพกั 

- ตรวจเช็คหอ้งในช่วง 8:00 น. – 12:00  น. หลกัจากแขกท าการเช็คเอาท์ในทนัที เพื่อท าการ

ตรวจเช็ควา่แขกไดท้านอะไรไปบา้งในมินิบาร์ หรือมีของส่ิงไหนสูญหายหรือช ารุด  ถา้มี

ในกรณีดงักล่าวจะตอ้งท าการแจง้ไปท่ีแผนกแม่บา้น และทางแผนกแม่บา้นจะท าการแจง้

ไปท่ีแคชเชียร์อีกทีเพื่อท าการชาร์จแขก 

- เม่ือตรวจเช็คห้องแขกเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว จึงเขา้ไปท าความสะอาดภายในห้อง อาทิ 

เปล่ียนผา้ปูเตียง, ปลอกหมอน, ปลอกผา้ห่ม, ปูเตียง, จดัเรียงหมอน, ลา้งแกว้, ลา้งกาน ้ า-

ร้อน, ลา้งชอ้นกาแฟ, ลา้งห้องน ้ า, ขดัชกัโครก, ขดัอ่างอาบน ้ า, เช็ดกระจก, เช็ดฝุ่ น, ขดัพื้น

หอ้งน ้า, กวาดพื้น, ถูพื้น, เช็ดราวระเบียง, เติมอุปกรณ์, (สบู่, แชมพู, หมวกอาบน ้ า, คตัเต้ิล-

บตั, ทิชชู่, น ้าเปล่า, กาแฟ, เบียร์, ชา, ครีม, น ้าตาล) จดัผา้เช็ดมือ, ผา้เช็ดตวั, ผา้เช็ดเทา้   

และจะตอ้งเขา้ท าความสะอาดห้องท่ีเช็คเอาท์ก่อนเสมอ เพื่อให้ห้องเสร็จทนัพร้อมตอ้นรับ

แขกท่านใหม่ท่ีมาเช็คอินตอน 14:00 น.  

- ส าหรับห้องท่ีแขกยงัใช้บริการอยู่ จะตอ้งท าการเคาะห้องก่อนและขออนุญาตเขา้ไปท า

ความสะอาด เม่ือแขกอนุญาตแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งท าคือ เปล่ียนผา้ปู ปลอกหมอน ปลอกผา้ห่ม

(วนัเวน้วนั) แต่ถา้สกปรกก็จะตอ้งเปล่ียนเลย ส่วนผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดมือ ผา้เช็ดเทา้ ท่ีแขกใช้

แลว้จะตอ้งเปล่ียนใหม่ทุกวนั เติมอุปกรณ์ เช็ดกระจก ลา้งห้องน ้ า เช็ดพื้นห้องน ้ าให้แห้ง 

เช็ดฝุ่ น กวาดพื้น ถูพื้นเป็นอนัเสร็จ 

- เม่ือท าความสะอาดทุกห้องเสร็จเรียบร้อยแลว้จะตอ้งท าการแยกผา้อนัเก่าท่ีเปล่ียนมาจาก

หอ้งแขก น าไปแลกผา้ใหม่ท่ีแผนกซกัรีดจากนั้นน ามาพบัเตรียมใส่รถเข็นท าความสะอาด 

และท าการเติมอุปกรณ์ใส่รถเขน็ท าความสะอาดใหเ้รียบร้อยเพื่อท่ีจะไดใ้ชใ้นวนัถดัไป 

- นกัศึกษาฝึกงานไดรั้บมอบหมายใหท้ าวนัละ 1 ชั้น  (12 หอ้ง/ 1 คน) โดยปฏิบติังานตามชั้น

ท่ีตนเองประจ าอยู ่(Bey wings Building) 

 

 



52 

3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

รูปที ่3.31 : พนกังานท่ีปรึกษา 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 ช่ือพนักงานทีป่รึกษา นางสาว ภคพร จานนอก

 ต าแหน่ง Supervisor
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาการฝึกปฏิบติังาน วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2562 - วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2562 เป็น

ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ปฏิบติังานทุกวนั ยกเวน้วนัพุธ เวลา 08:00 น.-17:00 น. เป็นเวลาทั้งส้ิน 9 

ชัว่โมง และปฏิบติังานอาทิตยล์ะ 6 วนัต่อสัปดาห์ หยดุเดือนละ 4 วนั 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

ก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการปฏิบติัจากการสังเกตถึงปัญหาท่ีสามารถน ามาแกไ้ขและปฏิบติัได้

จริง โดยรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาและปฏิบติังานท่ีโรงแรม การ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท 

3.7.2 วเิคราะห์การท าโครงงาน 

ไดมี้การสอบถามความคิดเห็นจากพนกังานท่ีปรึกษาและผูจ้ดัการแผนกแม่บา้นถึงความ

เป็นไปไดข้องหวัขอ้ 

3.7.3 ลงมือปฏิบติั 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองท าช้ินงานอยู่หลายคร้ังจนเกิดเป็นก้านไมห้อมปรับอากาศกล่ิน

กระดงังา 

3.7.4 จดัท าเอกสาร 

รวบรวมขอ้มูล ท าการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา ด าเนินการจดัรูปเล่มและสรุปผล 

3.7.5 ตรวจสอบและแกไ้ข 

เม่ือท าแต่ละบทเสร็จแลว้ ไดน้ าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งเม่ือเกิดความ

ผดิพลาดจะไดแ้กไ้ขไดอ้ยา่งทนัถ่วงที 

3.7.6 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 

เร่ิมด าเนินงานวจิยัตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2562 - วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2562 
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ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2562 - วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2562 (รวม 16 สัปดาห์) 

ตารางที ่3.1 : แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 



บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

โครงงานเร่ืองกา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา (Reed Diffuser Ylang-Ylang)  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยการน าดอกกระดงังาสดท่ี

เหลือจากเปิดเตียง เรียงหมอน มาท าการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ และยงัเป็นการช่วยลดปริมาณ

ขยะเหลือใชภ้ายในบริเวณโรงแรมอีกดว้ย 

4.2 วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท าก้านไม้หอมปรับอากาศกลิน่กระดังงา 

4.2.1 วตัถุดิบ 

 กลีบกระดงังา 20  ดอก

 เอทานอล

 หวัน ้าหอมกล่ินกระดงังา

4.2.2 อุปกรณ์ 

 แกว้ใส

 แกว้ตวง

 หลอดสริง

 แท่งแกว้

 กา้นไมห้วาย

 บรรจุภณัฑ์



56 

 วตัถุดิบ

รูปที ่4.1 : กลีบกระดงังา 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

รูปที ่4.2 : เอทานอล 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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รูปที ่4.3 : หวัน ้าหอมกล่ินกระดงังา 

 ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562

 อุปกรณ์

รูปที ่4.4 : แกว้ใส 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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รูปที ่4.5 : แกว้ตวง 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

รูปที ่4.6 : หลอดสริง 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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รูปที ่4.7 : แท่งแกว้ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

รูปที ่4.8 : กา้นไมห้วาย 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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รูปที ่4.9 : บรรจุภณัฑ์ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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4.3 ขั้นตอนการท าก้านไม้หอมปรับอากาศกลิ่นกระดังงา 

รูปที ่4.10 : น าดอกกระดงังามาลา้งน ้าใหส้ะอาด จากนั้นน าดอกกระดงังามาเด็ดขั้วออก น ามาใช้

งานเฉพาะกลีบดอก แลว้น ามาหัน่เป็นช้ินๆ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

รูปที ่4.11 : น ากลีบดอกกระดงังาใส่ถว้ยท่ีเตรียมไว ้แลว้น าเอทานอลเทลงไปในถว้ยพอใหท้่วม

กลีบดอกกระดงังา และเอาฝามาครอบเพื่อท าการหมกัส่วนผสม เป็นจ านวน 2 คืน 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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รูปที ่4.12 : หลงัจากการหมกัดอกกระดงังาทิ้งไว ้2 คืน ก็จะไดเ้ป็นน ้าหอมกล่ินกระดงังา 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

รูปที ่4.13 : จากนั้นน าส่วนผสม (กล่ินกระดงังาท่ีผา่นการหมกั, หวัน ้าหอมกล่ินกระดงังา, 

 เอทานอล) มาผสมกนัในแกว้แลว้น าแท่งแกว้มาคนเพื่อใหส่้วนผสมเขา้กนั 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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รูปที ่4.14 : แลว้จึงน าใส่ขวดบรรจุภณัฑท่ี์ก าหนดไวต้กแต่งกา้นหวายใหส้วยงาม ปักกา้นหวาย 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

4.4 ต้นทุนการผลติก้านไม้หอมปรับอากาศกลิ่นกระดังงา 

ตารางที ่4.1 : ตารางค านวณตน้ทุนกา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

สรุป ตน้ทุน 150 บาท สามารถท าผลิตภณัฑไ์ด ้3 ช้ิน เฉล่ียอยูท่ี่ช้ินละ 50 บาท /1 ช้ิน 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย-เป็นวตัถุดิบของทางโรงแรม 
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4.5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดีมากยิ่งข้ึน และเพื่อ
ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของแขกท่ีมาใช้บริการห้องพกั จ านวน 15 คน และพนกังานแผนก
แม่บา้นในโรงแรม จ านวน 15 คน รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 30 คน  

ทางคณะผูจ้ดัท า ไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบั เพศ อาย ุอาชีพ โดยใชค้่าร้อยละ  
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูท่ี้ไดท้ดลองใช้ กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา 
โดยใชค้่าร้อยละของ ผูต้อบแบบสอบถามและค านวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นเพศ มีเพศหญิง มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 56.67 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.33 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามด้านอายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุ

เฉล่ียอยูท่ี่ ช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.33 อาย ุ20 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.67  

เพศ จ านวน ร้อยละ 

หญิง 17 56.67 
ชาย 13 43.33 
รวม 30 100 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4 13.33 

20 - 25 ปี 11 36.67 
25-30 ปี 10 33.33 

30 ปีข้ึนไป 5 16.67 
รวม 30 100 
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อาย ุ25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ 30 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 16.67 จากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 30 คน 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอาชีพ พนกังานแผนกแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 

50.00 และ แขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

4.6 สรุปผลการประเมินก้านไม้หอมกลิน่กระดังงา 

4.6.1 ด้านความสวยงาม 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม 

มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.67 มีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อย

ละ 36.67 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  6.67 จากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 30 คน 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนกังานแผนกแม่บา้น 15 50.00 
แขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 15 50.00 
รวม 30 100 

ด้านความสวยงาม 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
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4.6.2 ด้านการใช้

งาน 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นการใช้งาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ

ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.33 มีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมี

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.67 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

4.6.3 ด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์ 

ด้านการใช้งาน 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

ด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
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ผลจากการตอบแบบสอบดา้นขนาดของบรรจุภณัฑ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึง

พอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.33 มีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 23.33 

และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.33 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

4.6.4 ด้าน

กลิน่ 

ผลจากการตอบแบบสอบดา้นกล่ิน พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดบั

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.33 มีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีความพึง

พอใจในระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 3.33 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

4.6.5 ด้านการดับกลิน่ 

ด้านกลิน่ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

ด้านการดับกลิน่ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
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ผลจากการตอบแบบสอบดา้นการดบักล่ิน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจใน

ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 26.67 และมีความ

พึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.67 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

4.6.6 ด้านการใช้วตัถุทีเ่หลอืใช้มาแปรรูปใหม่ 

ผลจากการตอบแบบสอบด้านการใช้ว ัตถุ ท่ี เหลือใช้มาแปรรูปใหม่พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีความพึงพอใจในระดบั

มาก คิดเป็นร้อยละ 10.00 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.67 จากผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

การแปลผลคะแนนความพงึพอใจของก้านไม้หอมปรับอากาศกลิน่กระดังงา 

การวเิคราะห์ขอ้มูลความหมายค่าเฉล่ีย (Mean) ตามทฤษฎีของ Maslow ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.51– 4.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มาก 

ด้านการใช้วตัถุทีเ่หลอืใช้มาแปรรูปใหม่ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
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คะแนนเฉล่ีย 4.51– 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

4.7 ตารางค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของก้านไม้หอมปรับอากาศกลิน่กระดังงา 

ตารางที่ 4.5 : ตารางแสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจของกา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2562 

จากตารางผลส ารวจความพึงพอใจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ 

ผลิตภณัฑ์โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 หากพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ี 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปใหม่ ดา้นขนาด 

ของบรรจุภณัฑ์ ดา้นความสามารถดบักล่ินได ้ดา้นการใชง้านง่าย และดา้นกล่ินหอมจากธรรมชาติ 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 4.70 4.60 4.57 4.57 ตามล าดบั ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 

มากคือ ดา้นความสวยงาม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ตามล าดบั 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่(�̅�) S.D. ระดับความพงึ
พอใจ 

1. ด้านบรรจุภัณฑ์
1.1 ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 4.50 0.63 มาก 
1.2 ผลิตภณัฑใ์ชง้านง่าย 4.57 0.63 มากท่ีสุด 
1.3 ขนาดของบรรจุภณัฑ์ 4.70 0.53 มากท่ีสุด 
2.ด้านกลิน่
2.1 กล่ินหอมจากธรรมชาติ 4.57 0.68 มากท่ีสุด 
2.2 สามารถดบักล่ินได ้ 4.60 0.62 มากท่ีสุด 
3.ด้านลดต้นทุน
3.1 ใชว้ตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปใหม่ 4.77 0.57 มากท่ีสุด 
ระดับความพงึพอใจโดยรวม 4.62 0.61 มากท่ีสุด 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษา ต้งัแต่วนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 

เมษายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท ในแผนกแม่บา้น ท าให้คณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็น 

เห็นความส าคญัของการใช้วสัดุหรือส่ิงของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการน ากลบัมาแปรรูป 

ขึ้นมาใหม่ คณะผูจ้ดัท าจึงได้คิดวิธีการน าดอกกระดงังาสดท่ีเหลือจากการเปิ ดเตียง เรียงหมอน 

น ามาแปรรูปใหม่เป็ นผลิตภณัฑ์กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา เพื่อบริการแก่แขกท่ีเขา้พกั 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะเหลือใชภ้ายในบริเวณโรงแรม จ าพวกดอกไมแ้ละไม่ท าให้ 
วตัถุดิบตอ้งศูนยเ์สียไปโดยเปล่าประโยชน์ จากข้นัตอนการประเมินผล คณะผูจ้ดัท าไดมี้การจดัเก็บ 

ขอ้มูล โดยไดท้ าการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงงานกา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ิน 

กระดงังา ให้กบัแขกท่ีมาใชบ้ริการห้องพกั จ านวน 15 ชุด และพนกังานแผนกแม่บา้น จ านวน 15 
ชุด รวมท้งัหมด จ านวน 30 ชุด 

จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของกา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา 

พบวา่ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เป็ นเพศหญิงมากท่ีสุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 56.67 และ 

เพศชายคิดเป็ นร้อยละ 43.33 ผูต้อบแบบสอบถามมีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 20 – 25 ปี มากท่ีสุดคิดเป็ นร้อยละ 
36.67 อายรุะหวา่ง 25 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.33 อาย ุ30 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และอายุต่ า 

กวา่ 20 ปี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็ นร้อยละ 13.33 ผูต้อบแบบสอบถามเป็ นแขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ คิดเป็ น 

ร้อยละ 50.00 และพนกังานแผนกแม่บา้น คิดเป็ นร้อยละ 50.00 จากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน-

มาตรฐานของความพึงพอใจ ท่ีมีต่อโครงงานกา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา มีผลของระดบั 

ความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่เช่ียวชาญภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย จึงท าให้ต้อง

ออกแบบสอบถามเป็นภาษาไทยเพียงอยา่งเดียว จึงท าใหมี้ขอ้จ ากดั ในเร่ืองของการส่ือสาร 

5.1.2.2 ดว้ยเวลาในการเก็บขอ้มูลมีระยะสั้น ท าให้การเก็บขอ้มูลในการท างานอาจจะไม่

เพี ย งพอ  จึ งท า ให้ มี ผล ต่อก ารท า โครงง าน  ก้านไม้หอมป รับอาก าศก ล่ินกระดัง ง า
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5.1.2.3 เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท า ไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา 

เป็นคร้ังแรก จึงท าให้ไดใ้ชร้ะยะเวลาในการศึกษาหาขอ้มูล และเกิดการผิดพลาดในการทดลองท า

ผลิตภณัฑ ์จึงตอ้งศึกษาขั้นตอนการท าใหดี้ก่อนลงมือปฏิบติั 

5.1.2.3 ดว้ยท่ีคณะผูจ้ดัท ามีการปฏิบติังานภายในองคก์ร พร้อมดว้ยปฏิบติัโครงงานสหกิจ 

จึงค่อนขา้งล าบากต่อการแบ่งเวลาในการท าโครงงานสหกิจศึกษา 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะของการท าโครงงาน 

5.1.3.1 ไม่ควรหมกัทิ้งไวเ้ป็นเวลาหลายคืน ไม่งั้นจะท าให้เอทานอลระเหยจะน ้ าหอมแห้ง

หายไปหมด ควรหมกัทิ้งไว ้2 คืนก าลงัพอดี 

5.1.3.2 ควรใส่ปริมาณน ้าหอมใหเ้หมาะกบัขนาดของบรรจุภณัฑ ์ 

5.1.3.3 น ้าหอมควรหลีกเล่ียงใหไ้กลจากแสงแดด เน่ืองจากจะท าใหเ้ส่ือมสภาพไดง่้าย 

5.1.3.4 ดอกกระดงังาควรลา้งน ้าใหส้ะอาด และเด็ดคัว่ออกใหห้มดก่อนน าไปหมกั เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของน ้าหอม 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 ไดท้ราบกระบวนการท างานท่ีแทจ้ริง 

5.2.1.2 ไดเ้รียนรู้จากการท างานจริงและการแกไ้ขปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

5.2.1.3 ไดฝึ้กฝนจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.2.1.4 มีความเป็นระเบียบวนิยัมากยิง่ข้ึน 

5.2.1.5 การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น 

5.2.1.6 รู้จกัการตรงต่อเวลา 

5.2.1.7 รู้จกัความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.2.1.8 ท าใหรู้้จกักบัค าวา่ “บริการ” มากข้ึน 

5.2.1.9 ฝึกความอดทนต่อการปฏิบติังาน 

5.2.1.10 ไดมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน  

5.2.1.11 ไดส้ังคมการท างานท่ีเป็นมืออาชีพมากข้ึน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.2.1 การส่ือสารกบัแขกไม่เขา้ใจ เน่ืองแขกส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย ซ่ึงเป็นภาษาท่ีสาม 

โดยคณะผูจ้ดัท าไม่ค่อยมีความรู้ทางดา้นภาษารัสเซียมากนกั 
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5.2.2.2 เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท ามีประสบการณ์ในการท างานไม่มากนกั จึงท าให้จดัการเวลา

ในการท างานไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 

5.2.2.3 ดว้ยท่ีโรงแรมเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ จึงมีระบบการท างานท่ีละเอียด ในบางคร้ัง

อาจเกิดขอ้ผิดพลาด อาทิ การตรวจสอบห้องท่ีแขกเช็คเอาท์, การเตรียมห้องส าหรับแขก

เช็คอิน, การแลกผา้ เป็นตน้ 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายทุกคร้ัง เม่ือเกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั ควรรีบสอบถามจากผู ้

ท่ีสั่งในงานทนัที เพื่อป้องกนัการเกิดขอ้ผดิพลาดและความเสียหายในการท างาน เพราะการท างาน

ภายในองคก์รใหญ่หรือการท างานเป็นทีม เม่ือเวลาเกิดการผดิพลาดท าใหเ้กิดผลกระทบต่อหลาย

ฝ่าย
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 



แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 “ก้านน า้หอมปรับอากาศ กลิ่นกระดังงา”  

ภายในห้องน า้ โรงแรม การ์เด้น ซีววิรีสอร์ท 

วตัถุประสงค์ :  เพือ่สอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้ผลติภัณฑ์ “ก้านน า้หอมปรับอากาศ กลิน่

กระดังงา” เพือ่ใช้ในการศึกษาและน าการส ารวจไปไปปรับปรุงเพือ่พฒันาผลติภัณฑ์ให้ดียิง่ขึน้ 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เคร่ืองหมาย   ใน  หรือเตมิข้อความทีต่รงกบัข้อมูลของท่าน)

เพศ ชาย  หญิง 

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

อาชีพ  พนกังาน แผนกแม่บา้น  ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

ส่วนที ่2. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อบริการทีไ่ด้รับจากทางโรงแรมและผลติภัณฑ์ “ก้านน า้หอมปรับอากาศ กลิน่

กระดงังา” มากน้อยเพยีงใด 

ประเดน็วดัความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านผลติภณัฑ์
1.1 ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 
1.2 ผลิตภณัฑใ์ชง้านง่าย 
1.3 ขนาดของบรรจุภณัฑ ์
2. ด้านกลิน่

2.1 กล่ินหอมจากสารธรรมชาติ 
2.2 สามารถดบักล่ินได ้
3. ลดต้นทุน
3.1 ใชว้ตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปใหม่ 



ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาคผนวก ข 

ภาพขณะปฏบิัติงาน 



การปูเตียง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

การพบัผา้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 



การเปล่ียนผา้ใหม่ในห้องน ้า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

การเติมอุปกรณ์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 



การถูพื้น 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

การกวาดพื้น 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 



การเติมอุปกรณ์ใส่รถเขน็ท าความสะอาด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

การท าความสะอาดห้องน ้า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 



การพบักระดาษทิชชู่ใส่ในหอ้งน ้า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

การกวาดพื้นสาธารณะ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 



การถูพื้นหอ้ง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

การท าความสะอาดอ่างอาบน ้ า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 



ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 





ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 



ก้านไม้หอมปรับอากาศกลิน่กระดังงา โรงแรม ณ การ์เด้นท์ ซีววิ รีสอร์ท 

Reed Diffuser Ylang-Ylang  Garden Seaview Resort 

นางสาว ดวงทิพย ์ดิษผึ้ง และ นางสาว กาญจนา คงแสงเงิน 

ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนน เพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail : Doungtip.dit@siam.edu / E-mail : Kranchana.kong@siam.edu

บทคดัย่อ 
จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ 

โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท ทางคณะผูจ้ ัดท าได้
ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนักศึกษาฝึกงานแผนก
แม่บา้น ซ่ึงท าให้ไดเ้รียนรู้ถึงระบบการท างานต่างๆ 
ภายในโรงแรม ทางคณะผูจ้ดัท าเลง็เห็นประโยชน์จาก
ของเหลือใช้ท่ีทางโรงแรมได้ท าการเปิดเตียง เรียง
หมอน และวางขนม น ้ า พร้อมกับตกแต่งด้วยดอก
กระดังงาสด หรือท่ีเรียกกันว่าการท าเทิร์นดาวน์ 
เซอร์วิส คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกน าดอกกระดงังาสดมา
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์“กา้นไม-้หอมปรับอากาศกล่ิน
กระดังงา” ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในให้การ
บริการแขก เพ่ือเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของ
กล่ินหอมภายในห้องพัก และเป็นการช่วยสร้าง
เอกลักษณ์กล่ินดอกไม้หอมให้แก่โรงแรม โดย
โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้า
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือ
ลดปริมาณขยะเหลือใชภ้ายในบริเวณโรงแรม  

ผลการวิจยัการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นแขกท่ีเข้ามาใช้บริการภายในโรงแรม 
จ านวน 15 คน และพนกังานแผนกแม่บา้น จ านวน 15 
คน รวมทั้ งหมดเป็น 30 คน พบว่ามีระดับความพึง
พอใจโดยรวมท่ีมีต่อโครงงานกา้นไมห้อมปรับอากาศ
กล่ินกระดงังาอยู่ในระดบัมาก-ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
4.62 จากผลรวมทั้ งหมดและเม่ือพิจารณาเป็นราย
หมวดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการใชว้ตัถุดิบท่ีเหลือ

ใช้แปรรูปใหม่ รองลงมาดา้นขนาดของบรรจุภณัฑ ์
ดา้นความสามารถในการดบักล่ิน ดา้นผลิตภณัฑ์ใช้
งานง่าย ดา้นกล่ินหอมจากธรรมชาติ และนอ้ยท่ีสุดคือ
ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 
ค าส าคญั : กระดงังา, กา้นไมห้อม, น ้ าหอม 
Abstract 
     From the cooperative education work at Garden 

Sea View Resort Pattaya Hotel, the organizers 

served and worked as a student intern for the 

housekeeper department. The organizers learned 

about various work systems within the hotel. The 

organizers saw the benefits from the remaining stuffs 

that the hotel had arranged for beds, pillows, and 

placing snacks and drinks along with decorated with 

fresh Ylang Ylang or also known as turn-down 

service. The organizers selected the fresh Ylang 

Ylang to be processed into products “Ylang Ylang 

Aroma Reed Diffuser”.  It can be utilized to serve 

guests to add a variety of fragrance within the room.  

Moreover, it can create a unique aroma of fragrance 

for the hotel. The purpose of this project was to to 

transform the remaining raw materials into new 

products for the benefit and to reduce the amount of 
waste left in the area of the hotel. 



     The result of the responding of questionnaire, the 

sample group was 15 guests who use the service 

within the hotel, 15 employees in the housekeeping 

department, the total of 40 people, it was found that 

the level of overall satisfaction towards the project 

on the Ylang Ylang Aroma Reed Diffuser  is at a 

high level - most or 4.62 percent from the total sum. 

If we consider in each aspect, the aspect with the 

highest mean is the use of the remaining raw 

materials to be processed into new things. The 

second aspects are packaging size, deodorization 

capability, easy-to-use products, and natural 

fragrance. Lastly, the aspect with the least mean is 

that the product is beautiful. 

Keywords : Ylang Ylang, Aroma reed, Perfume 

ทีม่าของปัญหา 

คณะผูจ้ดัท าจึงมุ่งศึกษาวิธีการท าผลิตภณัฑ์

ก้านไม้หอมปรับอากาศกล่ินกระดังงา เพ่ือน ามา

ให้บริการแก่ลูกคา้ภายในห้องพกั เน่ืองดว้ยในแต่ละ

วันแม่บ้านจะต้องน าดอกกระดังงาไปวางไว้ใน

ห้องพกัลูกคา้เพื่อเป็นการเปิดเตียง เรียงหมอน และ

วางขนม น ้ า พร้อมกบัตกแต่งดว้ยดอก-กระดงังา และ

ในทุก ๆ เชา้วนัรุ่งข้ึนจะตอ้งไปเก็บออกมา ท าให้ดอก

กระดงังาเหลือท้ิงเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์ ซ่ึงตวั

ดอกกระดังงายงัคงดีอยู่ คณะผูจ้ ัดท า จึงเลือกน ามา

สกัดกล่ินและน ามาท าเป็นก้านไม้หอมปรับอากาศ

กล่ินกระดังงา เพ่ือเป็นการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้มา

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงคณะผู ้จัดท าคาดว่า

ผลิตภณัฑช้ิ์นน้ีจะมีประโยชน์ต่อโรงแรมการ์เดน้ท ์ซี-

วิว รีสอร์ท จึงได้จัดท าโครงงาน “ Reed Diffuser 

Ylang-Ylang ” กรณีศึกษา โรงแรมการ์เดน้ท์ ซีวิว รี-

สอร์ท 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

5.2.1 เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑใ์หม่ใหเ้กิดประโยชน ์

5.2.2 เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดน้ าวตัถุดิบท่ีเหลือใชใ้นโรงแรมมาท าการ

แปรรูปใหเ้กิดประโยชน์และไม่ท าใหว้ตัถุดิบตอ้ง

สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน ์

1.4.2 ช่วยลดการเกิดขยะท่ีเหลือใชภ้ายในบริเวณ

โรงแรม 

วธีิด าเนินงานวจิยั 

1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

โรงแรม การ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท  

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

แขกท่ีมาใชบ้ริการหอ้งพกัของโรงแรม การ์เดน้ท ์ซี

ววิ รีสอร์ท และพนกังานแผนกแม่บา้น 

1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

7 มกราคม - 29 เมษายน พ.ศ.  2562 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารขอ้มูล 

สืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตและสอบถามพนกังานท่ี

ปรึกษา 

1.3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

แบบสอบถาม 

1.3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบั เพศ อาย ุ
อาชีพ โดยใชค้่าร้อยละ  
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูท่ี้ได้
ทดลองใช ้กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา โดย
ใช้ค่าร้อยละของ ผูต้อบแบบสอบถามและค านวณ
ค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow 



ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

1. น าดอกกระดงังามาเดด็ขั้วออก น ามาใชง้าน

เฉพาะกลีบดอก แลว้น ามาหัน่เป็นช้ินๆ 

2. น าเอทานอลเทลงไปในถว้ยพอใหท่้วมกลีบ

ดอกกระดงังา และเอาฝามาครอบเพื่อท าการหมกั
ส่วนผสม เป็นจ านวน 2 คืน

3.หลงัจากการหมกัดอกกระดงังาท้ิงไว ้2 คืน ก็
จะไดเ้ป็นน ้ าหอมกล่ินกระดงังา

4. น าส่วนผสม (กล่ินกระดงังาท่ีผา่นการหมกั, หวั

น ้ าหอมกล่ินกระดงังา, เอทานอล) มาผสมกนัในแกว้
แลว้น าแท่งแกว้มาคนเพ่ือใหส่้วนผสมเขา้กนั

5. แลว้จึงน าใส่ขวดบรรจุภณัฑท่ี์ก าหนดไวต้กแต่ง

กา้นหวายใหส้วยงาม ปักกา้นหวายใหเ้ตม็ขวด

สรุปผลการวจิยั

ตารางค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของก้านไม้หอมปรับ

อากาศกลิน่กระดงังา



จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังาน

โครงการสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 

เมษายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท 

ในแผนกแม่บา้น ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นเห็น

ความส าคญัของการใชว้สัดุหรือส่ิงของเหลือใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ โดยการน ากลบัมาแปรรูปข้ึนมาใหม่ คณะ

ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดวธีิการน าดอกกระดงังาสดท่ีเหลือจาก

การเปิดเตียง เรียงหมอน น ามาแปรรูปใหม่เป็น

ผลิตภณัฑก์า้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา เพ่ือ

บริการแก่แขกท่ีเขา้พกัโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลด

ปริมาณขยะเหลือใชภ้ายในบริเวณโรงแรม จ าพวก

ดอกไมแ้ละไม่ท าใหว้ตัถุดิบตอ้งศูนยเ์สียไปโดยเปล่า

ประโยชน์ จากขั้นตอนการประเมินผล คณะผูจ้ดัท า

ไดมี้การจดัเก็บขอ้มูล โดยไดท้ าการแจก

แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงงานกา้นไม้

หอมปรับอากาศกล่ินกระดงังา ใหก้บัแขกท่ีมาใช้

บริการหอ้งพกั จ านวน 15 ชุด และพนกังานแผนก

แม่บา้น จ านวน 15 ชุด รวมทั้งหมด จ านวน 30 ชุด 

จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึง

พอใจของก้านไม้หอมปรับอากาศกล่ินกระดังงา 

พบวา่ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศ

หญิงมากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 56.67 และเพศชาย

คิดเป็นร้อยละ 43.33 ผูต้อบแบบสอบถามมีอายเุฉล่ีย

อยูท่ี่ 20 – 25 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.67 อายุ

ระหวา่ง 25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 อาย ุ30 ปีข้ึน

ไป คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีนอ้ย

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.33 ผูต้อบแบบสอบถามเป็น

แขกท่ีเขา้มาใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ

พนักงานแผนกแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 50.00 จาก

ตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน-มาตรฐานของความพึง

พอใจ ท่ีมีต่อโครงงานก้านไมห้อมปรับอากาศกล่ิน

กระดงังา มีผลของระดบัความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา

สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริการภายใน

โรงแรมและสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัโรงแรม 
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โครงงานเร่ืองก้านไม้หอมปรับอากาศกลิน่กระดังงา (Reed Diffuser Ylang-Ylang) 
ภาควชิาการโรงแรม 

ช่ือคณะผู้จัดท า  นางสาวดวงทิพย ์  ดิษผึ้ง  5804400206 
    นางสาวกาญจนา คงแสงเงิน 5804400211 

ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยปิ์ยธิดา  กงัวานสิทธ์ิ 
ช่ือพนักงานทีป่รึกษา คุณ ภคพร จานนอก สถานประกอบการ โรงแรม การ์เดน้ท ์ซีวิว รีสอร์ท 

ความส าคัญของปัญหา 

เน่ืองด้วยในแต่ละวนัแม่บ้านจะต้องน าดอกกระดงังาไป
วางไวใ้นห้องพกัลูกคา้เพื่อเป็นการเปิดเตียง เรียงหมอน และวาง
ขนม น ้ า พร้อมกับตกแต่งด้วยดอก-กระดังงา และในทุก ๆ เช้า
วนัรุ่งข้ึนจะตอ้งไปเก็บออกมา ท าให้ดอกกระดงังาเหลือทิ้งเปล่าไป
โดยเปล่าประโยชน์ คณะผูจ้ดัท า จึงเลือกน ามาสกดักล่ินและน ามา
ท าเป็นก้านไม้หอมปรับอากาศกล่ินกระดังงา เพื่อเป็นการน า
วตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าคาด
วา่ผลิตภณัฑ์ช้ินน้ีจะมีประโยชน์ต่อโรงแรมการ์เดน้ท ์ซีวิว รีสอร์ท 
จึงไดจ้ดัท าโครงงาน “ Reed Diffuser Ylang-Ylang ” กรณีศึกษา 
โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ รีสอร์ท 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้มาแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ใหเ้กิดประโยชน์

 เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะเหลือใช้

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. น ามาใชง้านเฉพาะกลีบดอก แลว้น ามาหัน่เป็นช้ินๆ

2. น าเอทานอลเทลงไปในถว้ยพอใหท้่วมกลีบดอกกระดงังา

3.หลงัจากการหมกัดอกกระดงังาทิ้งไว ้2 คืน ก็จะไดเ้ป็นน ้าหอมกล่ินกระดงังา

4.น าส่วนผสม มาผสมกนัในแกว้แลว้น าแท่งแกว้มาคนเพื่อใหส่้วนผสมเขา้กนั

5.แลว้จึงน าใส่ขวดบรรจุภณัฑท่ี์ก าหนดไวต้กแต่งกา้นหวายใหส้วยงาม

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ได้น าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้ในโรงแรม
มาท าการแปรรูปให้เกิดประโยชน์
และไม่ท าให้วตัถุดิบตอ้งสูญเสียไป
โดยเปล่าประโยชน์

 ช่วยลดการเกิดขยะภายในโรงแรม

สรุปผล 

ผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูลโดยไดท้  าการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงงาน กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ิน
กระดงังาใหก้บัพนกังานแผนกแม่บา้น 15 ชุด และแขกท่ีมาใชบ้ริการห้องพกั จ านวน 15 ชุด รวมเป็น 30 ชุดจากตารางค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ มีผลของระดบัความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 



ภาคผนวก ฉ 

การปฏิบัติงาน 































ภาคผนวก ช 

ประวตัิผู้วตัิคณะผู้จดัท า 



ประวตัิผู้จัดท า 

ช่ือนาม-สกุล : นางสาวดวงทิพย ์ดิษผึ้ง 

รหัสนักศึกษา : 5804400206 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 37/28 ซอยวดัราชสิทธาราม ถนนอิสรภาพ21 แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 10600 

ผลงาน : กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา 

ประกาศนียบัตรทีไ่ด้รับ : ไดรั้บประกาศนียบตัรหลงัจากปฏิบติัสหกิจท่ีโรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ 

รีสอร์ท  

แผนก : Room Attendant  

ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน : ตั้งแต่ วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 



ช่ือนาม-สกุล : นางสาวกาญจนา คงแสงเงิน 

รหัสนักศึกษา : 5804400211 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 220 ซอยพระราม 2  20  ถนน พระราม 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง จงัหวดั 

กรุงเทพมหานคร 10150 

ผลงาน : กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา 

ประกาศนียบัตรทีไ่ด้รับ : ไดรั้บประกาศนียบตัรหลงัจากปฏิบติัสหกิจท่ีโรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ 

รีสอร์ท  

แผนก : Room Attendant  

ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน : ตั้งแต่ วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 



ประวตัิผู้จัดท ำ 

ช่ือนำม-สกุล : นางสาวดวงทิพย ์ดิษผึ้ง 

รหัสนักศึกษำ : 5804400206 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สำขำวชิำ : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 37/28 ซอยวดัราชสิทธาราม ถนนอิสรภาพ21 แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

10600 

ผลงำน : กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา 

ประกำศนียบัตรทีไ่ด้รับ : ไดรั้บประกาศนียบตัรหลงัจากปฏิบติัสหกิจท่ีโรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ 

รีสอร์ท  

แผนก : Room Attendant  

ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัติงำน : ตั้งแต่ วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 



ช่ือนำม-สกุล : นางสาวกาญจนา คงแสงเงิน 

รหัสนักศึกษำ : 5804400211 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สำขำวชิำ : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 220 ซอยพระราม 2  20  ถนน พระราม 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

10150 

ผลงำน : กา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินกระดงังา 

ประกำศนียบัตรทีไ่ด้รับ : ไดรั้บประกาศนียบตัรหลงัจากปฏิบติัสหกิจท่ีโรงแรมการ์เดน้ท ์ซีววิ 

รีสอร์ท  

แผนก : Room Attendant  

ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัติงำน : ตั้งแต่ วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 
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