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     บทคัดย่อ 
 โครงงานเร่ือง การท าดอกไมอ้บแห้งประดบัโดยซิลิกาเจล ( A Dried Everlasting Flower 
by Silica Gel) จดัท าข้ึนเพื่อมีวตัถุประสงค์ เพื่อการน าดอกไมส้ดมาท าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบการ
รักษาฟอร์มให้มีสภาพอายุการใช้งานไดน้านมากข้ึน และยงัเป็นการช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายให้กบั
ทางสถานประกอบการในแผนกแม่บา้น (ห้องดอกไม)้  จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติัสหกิจ
ศึกษา ไดส้ังเกตุเห็นปัญหาของดอกไมท่ี้เหลือใช้จากงานจ านวนมาก อีกทั้งประโยชน์ของการใช้
งานหมดไปเพียงเพราะไม่มีความสวยงาม ท าให้ขยะจากดอกไมเ้หล่านั้นมีจ านวนมากในแต่ละวนั 
ประโยชน์จากการใชด้อกไมน้ั้นจึงใชไ้ดไ้ม่นาน ดงันั้น เพื่อเป็นการรักษาและยดือายกุารใชง้านของ
ดอกไมใ้ห้คงความสวยงามตามธรรมชาติไดน้านมากข้ึน คณะผูจ้ดัท าจึงใชเ้ทคนิคอบแห้งโดยการ
น าดกไมส้ดมาอบโดยใชส้ารดูดความช้ืน คือ ซิลิกาทราย และ ซิลิกาเจล และบรรจุลงโหลแกว้โดยมี
ฝาปิดเพื่อเป็นการรักษาผลิตภณัฑใ์หไ้ดน้านมากมากท่ีสุด 
  

 หลงัจากท่ีได้ทดลองท าผลิตภณัฑ์การท าดอกไมอ้บแห้งประดบัโดยซิลิกาเจล (A Dried 
Everlasting Flower by Silica Gel) แล้ว คณะผูจ้ดัท าได้ท าการส ารวจความคิดเห็น ด้วยการแจก
แบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานแผนกจดัเล้ียง และ พนักงานแผนกแม่บา้น (ห้อง
ดอกไม)้  จ  านวน 30 ชุด ผลการศึกษาพบวา่ จากการท าแบบสอบถามโดยกลุ่มตวัอย่างอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ เช่น ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายใหโ้รงแรมไดจ้ริง (ค่าเฉล่ีย �̅�= 4.53 และค่า S.D. = 0.57) 
 
ค าส าคัญ : ดอกไมส้ด/ ซิลิกาทราย/ ซิลิกาเจล/โหลแกว้ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้สร้างรายไดใ้ห้กบั
ประเทศสูงเป็นอนัดบัหน่ึง อุสาหกรรมโรงแรมและท่ีพกั เป็นอุสาหกรรมท่ีมีความส าคญัและมี
บทบาทอยา่งมากในปัจจุบนัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย เน่ืองจากอุสาหกรรมโรงแรมจะ
ก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนในสาขาธุรกิจ และสนบัสนุนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธุรกิจการท่องเท่ียว การ
ประชุมและการสัมมนา 

 การแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวมีมากข้ึน การส่งเสริมการท่องเท่ียวนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นในการ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวท าให้นักท่องเท่ียวหลั่งไหลเข้ามาเท่ียวมากข้ึนถ้าหากไม่มีการส่งเสริม
นกัท่องเท่ียวหรือสร้างเว็บไซต์ประกาศจะท าให้นักท่องเท่ียวไม่รู้จกัสถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละ
สถานท่ีและไม่สามารถดึงนักท่องเท่ียวได้ ปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบ
เศรษฐกิจซ่ึงเป็นท่ียอมรับวา่ทุกประเทศมีการเจริญเติบโตและมีระบบการคา้ระหวา่งประเทศอยา่ง
รวดเร็ว 

 ปัจจุบนัโรงแรมและท่ีพกัมีการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน การให้บริการนั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นใน
 การดึงดูดลูกคา้ให้หลัง่ไหลเขา้มาพกัมากข้ึน เน่ืองจากโรงแรมมีแขกเขา้มาพกัเป็นจ านวนมาก จึง
 ก่อใหเ้กิดปัญหาจากขยะส่ิงแวดลอ้มจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ขยะเหล่านั้นสามารถน ากลบัมาแปร
 รูปใหม่ได ้หากมีวิธีการท่ีถูกตอ้ง  ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบ คือ ปัญหาของดอกไมท่ี้เหลือใชจ้ากงาน
 จ านวนมาก เช่น ในการจดังานประชุมสัมมนาคร้ังหน่ึง ตอ้งใชด้อกไมส้ดอยา่งต ่า 10  ดอก จดัวาง
 ในต าแหน่ง ต าแหน่งละ 3 ท่ีเป็นตน้ และจะไม่ถูกเปล่ียนดว้ยอายุการใช้งานอย่างน้อย 4-5 วนั 
 จนกระทัง่ประโยชน์การใชง้านหมดไปเพียงเพราะดอกไมเ้ร่ิมเห่ียว และไม่สวยงาม ท าให้ขยะจาก
 ดอกไมเ้หล่านั้นมีจ านวนมากในแต่ละวนั ประโยชน์จากการใชด้อกไมน้ั้นจึงใชไ้ดไ้ม่นาน และไม่
 คุม้ค่ากบัท่ีซ้ือมาในราคาแพง และไดเ้ห็นถึงความส าคญัของปัญหาจากทางโรงแรมน้ี คือ โรงแรม
 ใชด้อกไมส้ดเพื่อประดบั และตกแต่งสถานท่ีต่าง ๆ ความหลากหลายของชนิด และความสวยงาม 
 ของดอกไม้นั้ นท าให้เป็นท่ีน่าประทับใจแก่ผูพ้บเห็น  แต่เม่ือดอกไม้ไม่สด ก็ไม่สามารถใช้
 ประโยชน์ไดอี้ก ดงันั้น เพื่อเป็นการรักษาและยดือายกุารใชง้านของดอกไมใ้ห้คงความสวยงามตาม
 ธรรมชาติไดน้านมากข้ึน คณะผูจ้ดัท าจึงใช้เทคนิคอบแห้งโดยการใช้สารดูดความช้ืน คือ ซิลิกา
 ทราย (ส าหรับอบดอกไม)้ ส่วนซิลิกาเจล (ส าหรับดูดความช้ืน) แลว้น าดอกไมล้งภาชนะท่ีมีฝาปิด
 จะช่วยยืดอายุของดอกไมไ้ดน้านหลายปี ดอกไมท่ี้เป็นท่ีนิยมในการอบ คือ ดอกกุหลาบ ดอกบวั 
 และคาร์เนชัน่ เป็นตน้ ไม่เพียงแต่ความสวยเท่านั้น ดอกไมย้งัใช้เป็นสัญลกัษณ์ของความรัก การ
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 แสดงความยินดี และเป็นวตัถุทางพิธีกรรมทางศาสนาท่ีเป่ียมไปด้วยคุณค่าทางจิตใจ สีสันจาก
 ดอกไมมี้ประโยชน์ช่วยในการช่วยผอ่นคลายจิตใจ อารมณ์ และช่วยสร้างสารแห่งความสุขได ้

จากความส าคัญดังกล่าวท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น คณะผู ้จ ัดท าจึงได้จัดท าโครงงานน้ีข้ึน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายของโรงแรม และช่วยยืดอายุการใชง้านของดอกไม้
ให้อยู่ไดน้านมากข้ึน อีกทั้งดอกไมอ้บแห้งนั้นยงัสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจเพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่
ตวัเองในระหวา่งท่ีจบการศึกษา 

 

 1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อช่วยโรงแรมยดือายกุารใชง้านของดอกไมใ้หอ้ยูไ่ดน้านมากข้ึน  

 1.2.2 เพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการซ้ือดอกไมใ้หโ้รงแรม 
 1.2.3 เพื่อเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ตวัเองในระหวา่งจบการศึกษา 
 1.2.4 เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในสถานประกอบการ 
 

 1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ในการท าโครงงานสหกิจคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดก้  าหนดขอบเขต ดงัน้ี 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
            - คณะผูจ้ดัท าใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

1.3.2 ขอบเขตของประชำกร  
         - พนกังานจดัเล้ียง และ พนกังานแผนกแม่บา้น (หอ้งดอกไม)้ จ  านวน 30 คน 
1.3.3 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  

                  -ไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบั “วธีิการท าดอกไมอ้บแหง้” เพื่อเป็นประโยชน์ในการท า
ผลิตภณัฑ ์
 

 1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทางสถานประกอบการไดรู้้จกัเทคนิคการอบแหง้ โดยการน าสารดูดความช้ืน  
มาใชก้บัดอกไม ้
 1.4.2 การน าวสัดุท่ีเหลือจากการใชง้านน ามาสร้างสรรคน์วตักรรมในรูปแบบใหม่ 
 1.4.3 ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายใหก้บัสถานประกอบการได ้
 1.4.4 ผลิตภณัฑส์ามารถเป็นส่ิงประดบัตกแต่งเพื่อความสวยงาม และจดัวางไวย้งัหนา้ 
หอ้งจดัเล้ียงได ้
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บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

จากการจดัท าโครงงาน เร่ือง “การใช้ดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลิกาเจล” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา และการจดัท าผลิตภณัฑด์อกไมใ้นรูปแบบท่ีอบแหง้ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์
นวตักรรมในรูปแบบใหม่ และช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายใหก้บัทางสถานประกอบการในแผนกแม่บา้น 
(ห้องดอกไม)้ ในการจดัซ้ือดอกไมใ้นแต่ละคร้ัง ดงันั้นคณะผูจ้ดัจึงไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั
เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 

 2.1 ซิลกิาเจล 
 2.2 ดอกไม้ 
 2.3 โอเอซิส (ฟองน า้สีเขียว) 
 2.4 การท าดอกไม้สดอบแห้งแบบรักษาฟอร์ม 
 2.5 ขวดโหลแก้ว 
 2.6 ความรู้เกีย่วกบัการจัดดอกไม้ข้ันพืน้ฐาน และหลกัการจัดดอกไม้ 
 

2.1 ซิลกิาเจล Silica Gel 

 ซิลิกาเจล หรือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) คือ ซิลิกาท่ีสังเคราะห์ข้ึนในรูปของ
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) ถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในหลายดา้น อาทิ ใชเ้ป็นสารดูดซบัความช้ืนใช้
เป็นส่วนผสมของพลาสติกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ใช้ผสมในเคร่ืองส าอางเพื่อลดแรงตึงผิว และใช้
เป็นสารตั้งตน้ในการท าใหเ้กิดเมฆ เป็นตน้ 
 ซิลิกาเจล มีลกัษณะเป็นคอลลอยด์ของซิลิกาท่ีต่อกนัเป็นโครงร่างแห 3 มิติท่ีมีรูพรุน
จ านวนมาก ซ่ึงเกิดจากการโพลิเมอร์ไรซ์ของกรดซิลิซิก  โดยซิลิกาเจลท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กหรือมี
แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคนอ้ย เรียกวา่ ซิลิกาพาวเดอร์ ซ่ึงมีความแขง็นอ้ยกวา่ ซิลิกาเจล 
 

 2.1.1 ซิลกิาเจล ชนิดเม็ดสีขาว 

                      
       รูปที ่2.1 ซิลิกาเจลเมด็สีขาว 
          ทีม่า : www.hidri.co.th 

  ซิลิกาชนิดเมด็สีขาว (White Silica Gel)  มีขนาดเมด็ประมาณ 2-5 มิลลิเมตร  
เน้ือเมล็ดมีสีขาวใส สามารถดูดซบัความช้ืนไดป้ระมาณ 35-40% 
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2.1.2 ซิลกิาเจล ชนิดเม็ดสีน า้เงิน 
            

 

                รูปที ่2.2 ซิลิกาเจลเมด็สีน ้าเงิน 

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

  ชนิดเม็ดสีน ้ าเงิน (Blue Silica Gel) มีขนาดเมล็ดเท่ากบัชนิดเม็ดสีขาว แต่ต่างท่ี
เมล็ดจะมีสีน ้าเงิน และมีการเติมสารโคบอลตผ์สมเขา้ไปดว้ยเพื่อใหส้ามารถตรวจวดัระดบัความช้ืน
ท่ีถูกดูดวบัไวไ้ดท้  าใหผู้ใ้ชท้ราบวา่ซิลิกาดูซบัความช้ืนเต็มท่ีแลว้หรือยงั สมควรท่ีจะเปล่ียนหรือไม่ 
โดยซิลิกาเร่ิมใช้จะเป็นสีน ้ าเงิน หากมีการดูดซับความช้ืนเต็มท่ีก็จะเปล่ียนเป็นสีชมพูหรือสีม่วง
อ่อน ซ่ึงตอ้งเปล่ียนซิลิกาใหม่หรือน าไปอบแหง้กลบัมาใชใ้หม่ 
 

 2.1.3 ซิลกิาเจล ชนิดเม็ดสีเหลอืง   

 
รูปที ่2.3 ซิลกิาเจลเม็ดสีส้ม 
ทีม่า : https://www.hidri.co.th 

  ชนิดเม็ดสีส้ม (Orange Silica Gel) จะมีขนาดเท่ากบัชนิดเม็ดสีขาว แต่มีคุณสมบติั
พิเศษเหมือนกบัชนิดเม็ดสีน ้ าเงิน กล่าวคือ เม่ือเร่ิมใชท่ี้เม็ดซิลิกายงัไม่ดูความช้ืนจะมีสีส้ม แต่หาก
ดูดความช้ืนจนเตม็ท่ีแลว้จะเปล่ียนเป็นสีเขียวอ่อน ซิลิกาชนิดน้ี ไม่นิยมในไทย เพราะมีราคาสูงมาก
เม่ือเทียบกบัชนิดอ่ืน ๆ 

 

 2.1.4 ซิลกิาเจล ชนิดทราย 

 
รูปที ่2.4 ซิลิกาเจลเมด็ทราย 
ท่ีมา : https://www.hidri.co.th 

  ชนิดเม็ดทราย (Silica Sand) มีขนาดเม็ดเล็ก และมีสีคลา้ยกบัทราย มีคุณสมบติั
คลา้ยกบัชนิดเมด็ขาวทุกประการ แต่ขนาดจะเล็กกวา่ท่ี 1 มิลลิเมตร  
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2.2 ดอกไม้ (Flower) 

 ดอกไม ้คือโครงสร้างการขยายพนัธ์ุของพืชดอก (พืชในส่วน Magnoliophyta หรือเรียกวา่ 
angiosperm) การท างานเชิงชีววิทยาของดอกไมม้กัจะเป็นการขยายพนัธ์ุดว้ยกลไกแบบสเปิร์มกบั
ไข่ การปฏิสนธิของดอกไมส้ามารถเกิดไดข้า้มดอก (การรวมตวัของสเปิร์มและไข่ท่ีมาจากดอกอ่ืน
หรือตน้อ่ืนในกลุ่มประชากร) หรือเกิดในตวัเองก็ได ้(การรวมตวัของสเปิร์มและไข่ในดอกเดียวกนั
นั้น) ดอกไมบ้างชนิดผลิตส่วนแพร่พนัธ์ุ (diaspore) โดยไม่ตอ้งมีการปฏิสนธิ (การเกิดผลลม) 
ดอกไมจ้ะมีอบัสปอร์ (sporangia) เป็นแหล่งสร้างแกมีโทไฟต์ ดอกไมคื้อส่วนท่ีเกิดเป็นผลไมแ้ละ
เมล็ด ดอกไมห้ลายชนิดววิฒันาการตวัเองเพื่อดึงดูดสัตวเ์ช่นแมลง เพื่อให้เป็นตวัช่วยส่งถ่ายละออง
เรณู 
 นอกจากการเอ้ืออ านวยต่อการขยายพนัธ์ุของพืชดอก ดอกไมย้งัเป็นท่ีนิยมชมชอบและใช้
เพื่อตกแต่งสภาพแวดล้อมในสังคมมนุษย ์และดอกไมก้็เป็นตวัแทนแห่งความรักใคร่ ความเช่ือ 
ศาสนา สามารถใชเ้ป็นยารักษาโรคและแหล่งอาหารได ้
 

 ดอกไมท่ี้น ามาท าโครงงานมีความทนทาน และแข็งแรงของกลีบเล้ียง เพื่อท่ีเวลาอบแห้ง
เสร็จ จะท าใหค้งสภาพของดอก และกลีบใหรู้ปร่างคงเดิม ดอกไมท่ี้น ามาอบแหง้นั้น มีดงัน้ี 

 2.2.1. ดอกคาร์เนช่ัน (Carnation)  
 

      
รูปที่ 2.5 ดอกคาร์เนชัน่ 

ทีม่า : https://www.fruitnflora.com/meaning-of-flower/ 
  คาร์เนชัน่เป็นไมด้อกลม้ลุก ล าตน้แตกก่ิงกา้น ใบรูปแถบเรียวยาว สีเขียวเขม้อม
ฟ้า โคนใบหุม้ขอ้โป่งพองเล็กนอ้ย ดอกมีทั้งชนิดดอกเด่ียวและดอกช่อ กลีบรองดอกสีเขียว รูปถว้ย 
กลีบดอกซอ้นฟู ขอบกลีบหยกัเป็นแฉก สีขาว ชมพู เหลือง ส้ม แดง และขลิบขอบสีต่าง ๆ ดอกมีทั้ง
ชนิดดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว ปลายกลีบดอกจะมีลกัษณะหยกั ๆ คลา้ยฟันเล่ือย กลีบหุ้มดอก มี
ลกัษณะรวมติดกนัเป็น สีของดอกมีหลายสี คือ ขาว แดง แดงอมม่วง และอาจจะมี 2 สีในดอก
เดียวกนั 

  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9
https://www.fruitnflora.com/meaning-of-flower/
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ความหมายของดอกคาร์เนช่ัน 

 1) ดอกคาร์เนชัน่ เป็นสัญลกัษณ์ของการเฉลิมฉลอง ซ่ึงในต านานความเป็นมาของชาวกรีก    
โรมนัมกัจะนิยมในการใชเ้จา้ดอกไมช้นิดน้ีในการแสดงความยนิดี ความร่ืนเริงต่าง ๆ 
 2) ดอกคาร์เนชัน่สีแดง ดอกคาร์เนชัน่สีแดงเป็นดอกไมท่ี้ส่ือถึงความรัก ประมาณวา่โปรด
เห็นความรักของฉันด้วย ออกแนวออนแบบน่ารักๆ ถา้คุณอยากให้คนท่ีแอบชอบดอกคาร์เนชัน่สี
แดงก็น่าจะเหมาะ 
 3) ดอกคาร์เนชัน่สีชมพู ดอกคาร์เนชัน่สีชมพู จะมีความหมายลึกซ่ึง ความหมายของคาร์
เนชัน่สีชมพ ูก็เหมือนสีหวาน ๆ ความหมายก็คือ ความรักท่ีก าลงัพลิบา เป็นสีชมพ ู
 4) ดอกคาร์เนชัน่สีลาย ดอกคาร์เนชัน่สีลายนั้น จะมีความหมายถึง ความเป็นเพื่อน ถา้มีใคร
ใหด้อกคาร์เนชัน่สีลาย ใหคิ้ดไวเ้ลยวา่เขาไม่ไดส้นใจคุณในแนวความรัก แต่คงมีความเป็นเพื่อนให้
ต่อกนั  
 5) ดอกคาร์เนชัน่สีเหลือง เป็นสัญลกัษณ์ของความดูถูกเหยียดหยาม ความทระนง ถา้ผูใ้ห้
ไดใ้หด้อกคาร์เนชัน่สีเหลืองแก่ใครแสดงวา่ ผูใ้ห้นั้นรู้สึกดูหม่ินเหยียดหยามผูรั้บอยา่งมาก หรืออีก
ความหมายหน่ึงคือ บอกถึงความรู้สึกงอน อยากใหอี้กฝ่ายมางอ้ 
 6) ดอกคาร์เนชัน่สีขาว นิยมใชใ้นการแสดงความช่ืนชมยินดีตามแต่วาระต่าง ๆ เช่นการรับ
ปริญญา เป็นตน้ หรือส่ือถึงความรักท่ีบริสุทธ์ิ ไร้เดียงสา อ่อนโยน คุณคือของมีค่าท่ีน่าทะนุถนอม 
นอกจากน้ียงัใชใ้นการแสดงความขอบคุณอีกดว้ย 
 

  2.2.2 ดอกกุหลาบ 

 
รูปที่ 2.6 ดอกกุหลาบ 

ทีม่า : https://www.sanook.com/campus/1370697/ 
  กุหลาบเป็นไมย้ืนตน้พุ่มเล็ก ท่ีมีความยาวล าตน้ตั้งแต่ 30-200 เซนติเมตร ส่วน
ใหญ่จะมีหนามแหลมอยูบ่ริเวณล าตน้ แต่ก็มีบางชนิดท่ีไม่มีหนาม ลกัษณะใบโคง้มนสีเขียว ปลาย
แหลม ขอบใบมีหยกัเล็กนอ้ย ดอกมีกล่ินหอม ลกัษณะกลีบเรียงซ้อนเป็นชั้น ๆ ประมาณ 4-6 ชั้น มี
หลายสี เช่น สีแดง สีชมพ ูสีขาว สีเหลือง เป็นตน้ 

 

- ประเภทของดอกกุหลาบ 
 กุหลาบสามารถจ าแนกไดห้ลายแบบ เช่น จ าแนกตามลกัษณะการเจริญเติบโต ขนาดดอก สี
ของดอก ความสูงตน้ และจ าแนก ตามลกัษณะของดอก เป็นตน้ ในท่ีน้ีไดจ้  าแนกกุหลาบเฉพาะ

https://www.sanook.com/campus/1370697/
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กุหลาบตดัดอกตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ ทางการคา้ในตลาดโลกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี จดัอยูใ่น
ประเภทไมด้อก 
  

 1) กุหลาบดอกใหญ่ หรือ กุหลาบกา้นยาว (large flowered or long stemmed roses) กุหลาบ
ประเภทน้ีเป็นกุหลาบไฮบริดที (Hybrid Tea: HT) ท่ีมีดอกใหญ่ แต่การดูแลรักษายาก ผลผลิตต ่า  
(100-150 ดอก/ตร.ม./ปี) และอายุการปักแจกนัสั้นกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบักุหลาบ Floribunda มกัมี
ก้านยาวระหว่าง 50-120 เซนติเมตร กุหลาบดอกใหญ่ได้รับความนิยมมากใน สหรัฐอเมริกา 
โคลมัเบีย เอกวาดอร์ เมก็ซิโก ญ่ีปุ่น ซิมบบัเว โมร๊อกโก ฝร่ังเศส และ อิตาลี พนัธ์ุกุหลาบดอกใหญ่
ท่ีเป็นท่ีนิยมในตลาดต่างประเทศไดแ้ก่ พนัธ์ุ เวกา้ (Vega: แดง) , มาดาม เดลบา (Madam Delbard) , 
วีซ่า (Visa: แดง) , โรเท โรเซ (Rote Rose: แดง) , คารล์ เรด (Carl Red: แดง) , โซเนีย (Sonia: ชมพู
ส้ม) , เฟิร์สเรด (First Red: แดง) , โพรฟิตา (Prophyta: ปูนแห้ง) , บิองักา (Bianca: ขาว) , โนเบลส 
(Noblesse: ชมพสู้ม) และ แกรนด ์กาลา (Grand Gala: แดง) เป็นตน้ 
  

 2) กุหลาบดอกกลาง หรือ กุหลาบกา้นขนาดกลาง (medium flowered or medium stemmed 
roses) เป็นกุหลาบชนิดใหม่ ซ่ึงมีลกัษณะระหว่างกุหลาบดอกใหญ่ และเล็ก เป็นกุหลาบ Hybrid 
Tea ให้ผลผลิตสูง (150-220 ดอก/ตร.ม./ปี) อายุการปักแจกนัยาว และทนการขนส่งไดดี้ ความยาว
กา้นระหว่าง 40-60 ซม. แหล่งผลิตท่ีส าคญัไดแ้ก่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี อิสราเอล 
ซิมบบัเว เคนยา พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกไดแ้ก่พนัธ์ุ ซาช่า (Sacha: แดง) , เมอร์ซิเดส (Mercedes: แดง) , 
เกเบรียล (Gabrielle: แดงสด) , คิสส์ (Kiss: ชมพู) , โกลเดน้ทาม (Goldentime: เหลือง) , ซาฟารี 
(Safari: ส้ม) และ ซูวเีนีย (Souvenir: ม่วงขาว) เป็นตน้ 
  

 3) กุหลาบดอกเล็ก หรือ กุหลาบกา้นสั้น (small flowered or short stemmed roses) เป็น
กุหลาบท่ีไดรั้บความนิยมปลูก และบริโภคกนัมากในยุโรป โดยเฉพาะ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด ์
กุหลาบกา้นสั้นน้ีเป็นกุหลาบ Floribunda ท่ีใหผ้ลผลิตสูง (220-350 ดอก/ตร.ม./ปี) อายุการปักแจกนั
ยาว และทนต่อการขนส่งดีกว่ากุหลาบดอกใหญ่ มกัมีความยาวก้านระหว่าง 30-50 เซนติเมตร 
แหล่งผลิตกุหลาบดอกเล็กไดแ้ก่ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิสราเอล และเคนยา พนัธ์ุท่ีนิยม
ปลูกไดแ้ก่พนัธ์ุ ฟริสโก (Frisco:เหลือง) , เอสกิโม (Escimo: ขาว) , โมเทรีย (Motrea: แดง) , เซอ
ไพรซ์ (Surprise: ชมพ)ู , และ แลมบาดา้ (Lambada: แสด) เป็นตน้ 

 4) กุหลาบดอกช่อ (spray roses) เป็นกุหลาบชนิดใหม่ ใหผ้ลผลิตต ่าต่อพื้นท่ี (120-160 ดอก
ต่อตารางเมตรต่อปี) ความยาวกา้นระหวา่ง 40-70 ซม. มกัมี 4-5 ดอกในหน่ึงช่อ และยงัมีตลาดจ ากดั
อยู ่เช่นพนัธ์ุ เอวลีีน (Evelien: ชมพ)ู เดียดีม (Diadeem: ชมพ)ู และ นิกิตา้ (Nikita: แดง) เป็นตน้ 
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 5) กุหลาบหนู (miniature roses) มีขนาดเล็กหรือแคระโดยธรรมชาติ ความสูงของทรงพุ่ม
ไม่เกิน 1 ฟุตใหผ้ลผลิตสูง 450-550 ดอก/ตร.ม./ปี มีความยาวกา้นดอกระหวา่ง 20-30 ซม. ยงัมีตลาด
จ ากดัอยูย่กเวน้ในประเทศญ่ีปุ่น แอฟริกาใต ้และอิตาลี 
 

 2.2.3 ดอกบัว 

 
รูปที ่2.7 ดอกบวั 

    ทีม่า : https://www.technologychaoban.com  
  บวัเป็นหน่ึงในบรรดาดอกไมท่ี้ผูค้นนิยมกนัทัว่โลก ทั้งในการปลูกเป็นไมด้อก 
และไมป้ระดบั ในสมยัโบราณชาวอียิปต์นิยมนบัถือบวัเป็นดอกไมป้ระจ าชาติ และเป็นสัญลกัษณ์
ของความอุดมสมบูรณ์ ภาพเขียนท่ีปรากฏตามผนงัของพีระมิด หลุมฝังศพ และอาคารปรักหกัพงั
ต่างก็แสดงให้เรารู้วา่ เม่ือ 4,000 ปีก่อนน้ี ตามลุ่มแม่น ้ าไนล์มีบวัชนิดต่าง ๆ ข้ึนอยู่มากมาย เพราะ
ภาพของสระน ้ ามีภาพของกอบวัปรากฏให้เห็นเป็นหย่อม ๆ โดยบวัเหล่าน้ีจะบานในเวลาฟ้าสาง 
และหุบดอกเม่ือถึงเวลากลางคืน  

 

สกุลของดอกบัว แบ่งออกเป็น 3 สกุลใหญ่  มีดงัน้ี 
 สกุลเนลุมโบ (Nelumbo) หรือ สกุลบัวหลวง 
 

 
รูปที ่2.8 สกุลดอกบวัหลวง 
ทีม่า : https://medthai.com  

   บวัหลวง อยู่ในสกุลบวัหลวง ลกัษณะใบชูเหนือน ้ า กา้นแข็ง เจริญเติบโตโดยมี 
ไหล ชอนไชไปใตพ้ื้นดิน พนัธ์ุของบวัหลวงท่ีนิยมปลูกในปัจจุบนั ไดแ้ก่ พนัธ์ุฉัตรขาว ฉตัรแกว้ 
และฉตัรแดง บวัฉตัร หรือสัตตบงกช สีชมพ ูสีขาว และขาวปลายชมพ ูสีชมพปูลายขาว  

 

  
  

https://www.technologychaoban.com/flower-and-decorating-plants/article_47222
https://medthai.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/
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 สกุลนิมเฟียร์ (Nymphaea) หรือ สกุลบัวสาย 
   

 
รูปที่ 2.9 สกุลบวัสาย 

ทีม่า : https://vegetweb.com   
  บวัสาย อยูใ่นสกุลบวัสาย มีหวักลม ๆ สายขนาดปลายน้ิวกอ้ย มีขนเล็กนอ้ย ใบมน 
ขอบใบจกัหรือใบหยกัเป็นระเบียบ ดอกบานกลางคืนจนถึงรุ่งเชา้ และหุบในเวลาเชา้ ท่ีพบจะมีดอก
อยู ่3 สี คือ สีขาว, สีม่วงแดง และสีชมพ ู 
   

 สกุลวกิตอเรีย (Victoria) หรือสกุลบัวกระด้ง 
 

 
รูปที ่2.10 สกุลบวัวกิตอเรีย 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki 
  บวัวิกตอเรีย อมาโซนิกา (Victoria amazonica) เป็นสายพนัธ์ุหน่ึงของ บัว
วิกตอเรีย ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดมีเส้นผ่าศูนยก์ลางถึง 3 เมตร กา้นบวัยาว 7-8 เมตร พบอยู่ทัว่ไปตาม
หนองน ้าต้ืน ของแม่น ้าอเมซอน วนัท่ีออกดอกวนัแรกจะมีสีขาว แต่พอเขา้วนัท่ีสองจะเปล่ียนเป็นสี
ชมพใูนจ านวนบวัทั้งหมด บวัหลวงนบัเป็นบวัท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจและเกษตรกรปลูกมาก
ท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงคข์องการปลูกท่ีส าคญั 2 ประการ คือ ปลูกเพื่อตดัดอกตูม ซ่ึงน าไปใชบู้ชา
พระ และปลูกเพื่อเก็บเมล็ด ซ่ึงสามารถใชป้ระกอบอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานไดอี้กดว้ย 
 

 2.2.4 สแตติส(Statice1) 

 

 
รูปที่ 2.11 สแตติส (Statice) 

ทีม่า : https://www.npqualityseed.com 

https://vegetweb.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-water-lilly-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8/
https://www.npqualityseed.com/product/229/%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94-statice-mix-flower-seed
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  สแตติสอยูใ่นวงศ์ Plumbaginaceae มีใบแบนยาวสีเขียวอ่อน ขอบใบหยกั ตน้เป็น
กอเต้ีย กา้นของดอกแตกแขนงมี กลีบดอกประดบัมีสีต่าง ๆ ตามพนัธ์ุ เน้ือกลีบคลา้ยกระดาษสีท่ีมี
มากท่ีสุด คือ สีม่วงเขม้ สแตติสนั้นเป็นไมม้กัจะน าไปประดบัแซมในช่อดอกไมใ้หญ่ๆเพื่อประดบั
ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น  งานแต่งงาน การดูแลนั้นไม่ควรให้ปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจนสูงในช่วงท่ีตน้ออกดอก 
จะท าใหก้า้นดอกและสีดอกไม่สด นิยมปลูกเป็นไมต้ดัดอกเพื่อน ามาท าดอกไมแ้หง้ 

 

 2.2.5 ดอกแคสเปีย 
 

 
รูปที่ 2.12 ดอกแคสเปีย 

ทีม่า :  http://pimchnaok2545.blogspot.com 
  ดอกแคสเปียน้ีจะอยูไ่ดน้านเหมือนดอกสแตติส ความหมายของดอกน้ีก็คือ ความ
รักท่ีมัน่คงและไม่เปล่ียนแปลง และจะไม่ลืมเลือน ส าหรับชาวอเมริกนันั้นจะใชด้อกคาร์เนชัน่แทน
ดอกมะลิในวนัแม่อีกดว้ยซ่ึงจะแบ่งการให้ดอกคาร์เน่ชัน่เป็น 2 แบบอนัไดแ้ก่1.ถา้มารดายงัชีวิตอยู่
จะมีการประดบัตกแต่งบา้นหรือประตูดว้ยดอกคาร์เนชัน่สีชมพู  2. ถา้หากวา่มารดาไดเ้สียชีวิตไป
ดว้ยจะประดบัเป็นดอกคาร์เนชัน่สีขาวแทน 

  

 2.2.6 เฟิร์นนาคราช 

 
  รูปที่ 2.13  เฟิร์นนาคราช 

ทีม่า : https://data.addrun.org/plant/archives 
  เฟิร์นนาคราชเป็นพืชจ าพวกเฟิน ล าตน้เป็นเหงา้ยาวเกาะเล้ือย ปกคลุมดว้ยเกล็ด
หนาแน่นทัว่ทั้งเหงา้ ใบประกอบแบบขนนก 3-4 ชั้น เป้นตน้แผน่ใบรูปก่ึงสามเหล่ียมโคนเป็นรูป
ล่ิมกวา้ง ใบย่อยชั้นท่ี 2 มีกา้นสั้น รูปขอบขนานถึงขอบขนานแกมรูปสามเหล่ียม ปลายค่อนขา้ง
แหลมถึงเรียวแหลม รูปขอบขนานเฉียงข้ึนดา้นบน ปลายกลมมน เส้นใบเห็นชดัเจนดา้นใตมี้เส้นใบ
เทียม การปลูกเล้ียงในท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก ไดแ้สงแดด 50% หรือแสงท่ีไดพ้รางไวบ้างส่วน หาก

http://pimchnaok2545.blogspot.com/p/3.html
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ตอ้งการน ามาปลูกเล้ียงในอาคาร ควรหมัน่พ่นฝอยละอองน ้ าให้บ่อย เพื่อให้มีความช้ืนมาก ๆ ส่วน
ใหญ่นิยมมาประดบัตกแต่งของช่อดอกไมเ้พื่อความสวยงาม 

 

 2.2.7 ใบเลบ็ครุฑ (ครุฑผกัชี) 
 

 
รูปที่ 2.14  ใบเล็บครุฑ (ครุฑผกัชี) 
ทีม่า : https://www.youtube.com  

  ใบเล็บครุฑ (องักฤษ: Polyscias) เป็นสกุลของพรรณไมย้ืนตน้ ในสกุล Polyscias 
มีทั้งหมด 114 ชนิด มีลกัษณะเป็นพุ่มขนาดเล็ก ล าตน้มีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ล าตน้มีผิว
เปลือกสีเขียวหรือเป็นสีน ้าตาล ล าตน้เป็นขอ้เล็ก ๆ ผิวเปลือกเรียบหรือมีจุดเล็ก ๆ ประอยูท่ ัว่ตน้ ใบ 
ส่วนมากจะน ามาประดบัตกแต่งกบัดอกไมแ้ต่ละชนิดเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม 

 

2.3 โอเอซิส 

 (นาย วี.แอล.สมิตเทอร์ส) (V.L. Smithers) ค.ศ. 1954 ไดคิ้ดโอเอซิสรูปแบบใหม่ก็เกิดข้ึน 
เม่ือ นาย วี.แอล.สมิตเทอร์ส (V.L. Smithers) เจา้ของธุรกิจพลาสติกและโฟมในสหรัฐอเมริกา
บงัเอิญเห็นกระเชา้ดอกไม ้แต่ความสวยของดอกไมอ้ยูไ่ดไ้ม่ก่ีวนัก็โรยรา แต่ถา้คิดประดิษฐ์โอเอซิส
ส าหรับดอกไมใ้หเ้ก็บน ้าไดม้ากกวา่โดยลองใชโ้ฟมชนิดต่าง ๆ อาจจะเป็นโอเอซิสรูปแบบใหม่ของ
โลก สมิตเทอร์ เร่ิมค้นควา้ทดลองผลิตโฟมชนิดต่าง ๆ จนพบว่า  Polyurethane มีคุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีสุดในการท าโอเอซิสรูปแบบใหม่ ซ่ึงเรียกอย่างเป็นทางการว่า ฟลอร่าโฟม (Flore 
Foam)         
 

 
รูปที ่2.15 ฟลอร่าโฟม 

 ทีม่า :  https://goodlifeupdate.com 
 ดว้ยความยดืหยุน่ของเน้ือโฟม จึงท าให้ฟลอร่าโฟมน้ีสามารถเก็บกกัน ้ าไดม้ากถึง 4 เท่าตวั
เม่ือเทียบกบัน ้ าหนกัในตอนท่ียงัไม่โดนน ้ า ปริมาณน ้ าภายในกอ้นโอเอซิสจึงมีมากพอท่ีจะท าให้
ดอกไมแ้บ่งบานอวดความงามไดน้านถึง 7 วนั ท่ีส าคญัไม่มีปัญหาการร่ัวซึม ซ่ึงความส าเร็จของ

https://www.youtube.com/watch?v=mZd5VTT-qD0
https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/101609.html
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สมิตเทอร์ส นอกจากจะพลิกโฉมวงการจดัดอกไมท้ัว่โลกให้ต่ืนตวักบันวตักรรมล่าสุดน้ีภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้วา่ “โอเอซิส” 

2.4 การท าดอกไม้สดอบแห้ง แบบรักษาฟอร์ม 
 การท าดอกไมส้ดอบแหง้ มีวธีิการ ดงัน้ี 
 2.4.1 ตากดอกไม้ 
 

 
รูปที ่2.16 การตากดอกไม ้

ทีม่า : http://myroaminghome.com 
  การท าดอกไมแ้ห้งให้ฟอร์มยงัคงสวย ดว้ยการน าเชือกไปมดักบักา้นของดอกไม้
แลว้แขวนกลบัหวัลงในห้องท่ีมีอากาศถ่ายเท ทิ้งไว ้2-3 สัปดาห์ก็จะแห้งสนิท และกา้นก็จะตั้งตรง
ไม่หกังอ วธีิน้ีเหมาะกบัดอกไมท่ี้มีกลีบหนาและทน และไม่เหมาะอยา่งยิ่งกบัดอกไมป้ระเภทกลีบ
บางช ้าง่าย เพราะกลีบจะเห่ียวยน่ หรืออาจร่วงไดร้ะหวา่งตากลมได ้

 2.4.2 การแช่สารดูดความช้ืน 

 
รูปที ่2.17 การแช่สารดูดความช้ืน 

ทีม่า :  https://www.baanlaesuan.com 
  สารดูดความช้ืนหรือซิลิกาเจล สามารถหาซ้ือไดต้ามร้านขายเคมีทัว่ไป ซิลิกาเจล

สามารถใชซ้ ้ าไดเ้ร่ือย ๆ วิธีการท า คือ เทสารดูดความช้ืนให้กลบดอกไม ้ปิดฝาทิ้งไวป้ระมาณ 3-7
วนั จะไดด้อกไมแ้หง้ท่ีไม่มีความช้ืนหลงเหลืออยู ่ถา้น ากลบัมาใชใ้หม่ มีวิธีอีกอยา่งหน่ึงคือ การน า
ซิลิกาเจลไปใส่กล่อง เปิดฝา อบประมาณ 3 นาที หรือน าไปคัว่กบักระทะ ถา้ซิลิกาเจลเปล่ียนสีเป็น
สีฟ้า นัน่คือ ใชไ้ดเ้หมือนเดิมแลว้ ซิลิกาเจลสามรถใชง้านไดป้ระมาณ 5-6 คร้ัง ฉะนั้นถา้อายุการใช้
งานหมด ซิลิกาเจลจะเปล่ียนสีเป็นสีชมพ ู 

  

http://myroaminghome.com/
https://www.baanlaesuan.com/49891/diy/diy101/dry-flowers-2
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 2.4.3 ไมโครเวฟ และสารดูดความช้ืน  
 

         
รูปที ่2.18 การอบแห้งโดยไมโครเวฟ และสารดูดความช้ืน 

ทีม่า : www.wikihow.com 
  การอบแห้งโดยการหาภาชนะท่ีสามารถเข้าไมโครเวฟได้ จากนั้นเทสารดูด

ความช้ืนลงไป วางดอกไมท่ี้ตดักา้นแลว้ให้เหลือประมาณ 2 น้ิว แลว้น าเขา้ไมโครเวฟประมาณ 1-2 
นาที จะไดด้อกไมแ้หง้ตามท่ีตอ้งการ 

 

 2.4.4 การทบัดอกไม้ 

     
รูปที ่2.19 การทบัดอกไม ้
ทีม่า :  www.wikidesign.us 

  วิธีการทบัดอกไมน้ี้เป็นวิธีท่ีเก่าแก่ท่ีสุด โดยการเลือกดอกไมท่ี้อยากเก็บไว ้แลว้
ตดักา้นออกจากนั้นก็จดัฟอร์มให้สวยแลว้วางในกระดาษทิชชู หรือกระดาษท่ีผิวแห้ง ไม่มีความเงา
มนั แลว้น าไปสอดไวใ้นหนงัสือเล่มหนาอีกคร้ัง หรืออาจจะให้กล่องหรือแผน่ไมห้นกั ๆ วางทบัลง
อีกที ทิ้งไวป้ระมาณ 2 อาทิตย ์จะไดด้อกไมแ้หง้ท่ีบางเรียบ ฟอร์มคงตวัแบบท่ีจดัไว ้  

 

2.5 ขวดโหลแก้ว 

 (กาญจนา ทุมมานนท์ : 2562) ขวดแกว้เป็นภาชนะบรรจุชนิดหน่ึง มีการใชเ้ม่ือประมาณ 
2,000 ปีท่ีแลว้ โดยชาวตูนิเซียและอียปิตไ์ดค้น้พบวิธีการท าแกว้จึงเกิดอุตสาหกรรมผลิตแกว้ข้ึนใน
ประเทศทั้งสอง และไดแ้พร่หลายไปยงัประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ปัจจุบนัไดมี้การใชค้วามรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งเคร่ืองจกัรอตัโนมติัช่วยในการผลิต เพื่อให้ไดแ้กว้ท่ีมี
คุณภาพสูง ส าหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมผลิตแกว้ไดเ้ร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2498โดยองคก์ารแกว้ ซ่ึง
ท าการผลิตภาชนะบรรจุแกว้ เพื่อทดสอบการน าเขา้ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืม และ 
เภสัชภณัฑ ์เคร่ืองส าอาง และอาหารอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

 

https://www.afloral.com/collections/dried-flowers-country-wedding-decorations
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รูปที ่2.20 โหลแกว้ 
ทีม่า :  http://chankapor.weloveshopping.com 

 

 2.5.1 วตัถุดิบทีใ่ช้ ในการผลติแก้ว  
  - ทราย มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า “ซิลิกา” จะตอ้งมีปริมาณของ SiO2 อย่างน้อย 

99.5% มีปริมาณของ Fe2O3นอ้ยกวา่ 0.04%  

  - โซดาแอช คือ Na2CO3 ในธรรมชาติอยูใ่นรูปของ Na2CO3 , NaHCO3,2H2O  

  - หินปูน คือ CaO  

  - หินฟันมา้ เป็นสารท่ีประกอบดว้ย SiO2 และยงัมีปริมาณ AI2O3 ถึงเกือบ 20% 

  - หิน โดโลไมต ์เป็นสารท่ีประกอบดว้ย CaOและMgO  

  - เศษแกว้ เป็นวตัถุดิบท่ีช่วยประหยดัพลงังานในการหลอม และนอกจากน้ียงัมี
วตัถุดิบอ่ืน ๆ ซ่ึงช่วยในการหลอม การปรับแต่งสีของขวดแกว้ รวมทั้งปรับแต่งคุณสมบติัดว้ย  
  

 2.5.2 คุณสมบัติของขวดแก้ว 
  ขวดแกว้มีคุณสมบติัหลายประการ ดงัน้ี 
  - มีความเป็นกลางและไม่ท าปฏิกิริยาใด ๆ กบัผลิตภณัฑท่ี์บรรจุอยูภ่ายใน เพื่อให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บความปลอดภยัสูง 
  - มีความใส สามารถมองเห็นของท่ีบรรจุอยูภ่ายในได ้ช่วยในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค 
  - เม่ือเปิดแลว้สามารถปิดกลบัเพื่อใช้ใหม่ไดน้อกจากนั้น ขวดแกว้ยงัสามารถใช้
หมุนเวยีนได ้มีความคงรูปเม่ือวางเรียงซ้อน จึงให้ความสะดวกในการขนส่ง มีความคงทนถาวรไม่
เส่ือมสภาพ ตลอดอายุของผลิตภณัฑ์ ทนความร้อนไดสู้งมาก และป้องกนัการซึมผา่นของก๊าซและ
ไอน ้ าไดอ้ย่างไรก็ตามขวดแกว้ก็มีขอ้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีน ้ าหนกัมากและแตกง่าย ดงันั้นการ
ปรับปรุงคุณภาพของขวดแกว้จึงมีความจ าเป็น โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ไดแ้กว้ท่ีมีความแข็งแรง
เพิ่มข้ึนผวิบางลง และน ้าหนกัเบากวา่เดิม ทั้งยงัเป็นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติอีกดว้ย 
 

  

http://chankapor.weloveshopping.com/store/product/view/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81_%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87_4_cm_%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87_5_cm-10457421-en.html
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 2.5.3 ฝาปิดแก้ว 
  (พชัทรา มณสิีนธ์ุ : 2562) การท่ีบรรจุภณัฑ์จะท าหนา้ท่ีไดส้มบูรณ์ในการปิดผนึก
และเก็บรักษาสินคา้นั้น นอกจากบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งมีคุณภาพดีแลว้ ฝาปิดรวมทั้งส่วน อ่ืนของบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีสัมผสักับฝาปิดต้องมีคุณภาพดีด้วย โดยทัว่ไปฝาปิดจะผลิตจากเหล็ก อะลูมิเนียมและ
พลาสติก นิยมใชฝ้าโลหะปิดขวดแกว้ ในขณะท่ีขวดพลาสติกและหลอดพลาสติกจะใชฝ้าพลาสติก 
อย่างไรก็ตามอาจมีการใช้จุกแก้วหรือจุกคอร์กบา้ง เม่ือตอ้งการคงเอกลกัษณ์หรือ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑไ์ว ้
 

2.6 ความรู้เกีย่วกบั การจัดดอกไม้ข้ันพืน้ฐาน และหลกัการจัดดอกไม้   

 การจดัดอกไม้ ถือเป็นศาสตร์อย่างหน่ึงท่ีจ าเป็นต้องอาศยัทกัษะ ประสบการณ์ เพราะ
จะตอ้งใชด้อกไมท่ี้แตกต่างกนัในหลากหลายสี การไล่โทน การน าเอาดอกไมห้รือใบไม ้ตลอดจน
วสัดุต่าง ๆ มาจดัใหอ้ยูใ่นองคป์ระกอบทางศิลปะ ซ่ึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั และท าใหเ้กิดมุมมองท่ี
สวยงาม การจดัดอกไมโ้ดยส่วนใหญ่นิยมจดัเลียนแบบดอกไมส้ดธรรมชาติ 

 

 2.6.1 ดอกไม้ทีนิ่ยมใช้ในการจัด มีดังนี้ 
    - ความนิยม เช่น ดอกกุหลาบนิยมใชใ้นงานมงคล ดอกบวัใชบู้ชาพระ 
  - ขนาด เลือกใหเ้หมาะกบัภาชนะ สถานท่ีตั้ง และแบบของการจดั 
   - การเลือกสี ตอ้งดูฉากดา้นหลงั และจุดประสงคว์า่ตอ้งการ กลมกลืน หรือตดักนั 
ดอกบวัใชบู้ชาพระ 
  - ถา้เป็นดอกไมส้ด ก็ใหดู้ความทนทานของดอกไม ้กบัสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ ดว้ย 

 

2.6.2 ส่ิงควรค านึงในการจัดดอกไม้ มีดังนี ้
  - สัดส่วน ควรใหค้วามสูงของดอกไมพ้อดีกบัแจกนัเช่น แจกนัทรงสูง ดอกไมด้อก

แรกควรสูง เท่ากบั 1.5 - 2 เท่าของความสูงของแจกนั ส าหรับแจกนัทรงเต้ียดอกไมด้อกแรกควรสูง 
เท่ากบั 1.5 - 2 เท่าของความกวา้งของแจกนั 

  - ความสมดุลควรจดัใหมี้ความสมดุลไม่หนกัหรือเอียงขา้งใดขา้งหน่ึง 
  - ความกลมกลืน เป็นหวัใจของการจดัตอ้งมีความสัมพนัธ์ทุกดา้นตั้งแต่ขนาดของ

แจกนั ความเล็กและใหญ่ของดอกไม ้ความมากนอ้ยของใบท่ีน ามาประกอบ 
  - ความแตกต่าง เป็นการจดัท่ีท าให้สวยงามสะดุดตา เช่นจดัดอกไมเ้ล็ก ๆ และมีด

อกใหญ่เด่นข้ึนมา 
  - ช่วงจงัหวะ ช่วยให้ดอกไมมี้ชีวิตมากข้ึน ควรไล่ขนาด ดอกตูม ดอกแยม้ จนถึง

ดอกบาน 
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  - การเทียบส่วน เป็นความสัมพนัธ์กบัส่วนต่าง ๆ เช่น ดอกไมด้อกเล็กควรใส่
แจกนัใบเล็ก ตลอดจนท่ีรองแจกนัมีขาดเล็กดว้ย 
 

 2.6.3 รูปแบบการจัดดอกไม้  
 การจดัดอกไมโ้ดยทัว่ ๆ ไปแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

  - การจดัดอกไมเ้ลียนแบบธรรมชาติ (เพื่อใชเ้อง) เป็นการจดัดอกไมแ้บบง่ายๆ เพื่อ
ประดบัตกแต่งบา้น โดยอาศยัความเจริญเติบโตของตน้ไม ้ดอกไม ้ก่ิงไม ้น ามาจดัลงภาชนะ โดยใช้
ก่ิงไมข้นาดต่าง ๆ 3 ก่ิง การจดัดอกไมแ้บบน้ี นิยมน าหลกัการจดัดอกไมจ้ากประเทศญ่ีปุ่นมา
ประยกุต ์

  - การจดัดอกไมแ้บบสากลนิยมจดั 7 รูปแบบ คือ รูปทรงแนวด่ิงทรงกลมทรง
สามเหล่ียมมุมฉากทรงสามเหล่ียมดา้นเท่า ทรงพระจนัทร์คว  ่า ทรงพระจนัทร์เส้ียวทรงตวัเอส 

  - การจดัดอกไมแ้บบสมนัใหม่ เป็นการจดัดอกไมท่ี้มีรูปแบบอิสระเนน้ความหมาย
ของรูปแบบบางคร้ังไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ดอกไมแ้ต่อาจใช้วสัดุหรือภาชนะเป็นจุดเด่นเป็นการสร้าง
ความรู้สึกใหผู้พ้บเห็น การจดัดอกไมแ้บบน้ียงัอาศยัหลกัเกณฑ ์สัดส่วน และความสมดุลดว้ย 

 

                  

                 รูปที ่2.21 การจัดดอกไม้ลงโหลแก้ว 

             ทีม่า : https://decor.mthai.com/home-idea/1914.htm 

 

2.6.4 การเตรียมดอกไม้ก่อนจัด  
  - ดอกไม ้ใบไม ้ท่ีซ้ือมาจากตลาดตอ้งน ามาพกัไวใ้นน ้าอยา่งนอ้ย 45 นาที  

ถึง2 ชัว่โมง 
  - น าดอกไมม้าลิดใบท่ีไม่สวย เห่ียว หรือไม่จ  าเป็นออกไป 
  - ตดักา้นดอกไมใ้ตน้ ้า หากกา้นไม่แขง็ใหต้ดัตรง หากกา้นแขง็ใหต้ดัเฉียงประมาณ 

1 น้ิว 
  - แช่ดอกไมพ้กัไวใ้นน ้ ามาก ๆ หรือดอกไมท่ี้ซ้ือมาคา้งคืนให้ห่อดว้ยใบตองหรือ

กระดาษ น าไปแช่ไวใ้นถงัน ้า เพื่อไม่ใหด้อกบานเร็ว 
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2.6.5 ตัวอย่างการจัดดอกไม้หลากหลายรูปแบบ มีดังนี ้
 

 
รูปที ่2.22 การจดัดอกไมล้งถว้ยกาแฟ 

ทีม่า : https://decor.mthai.com/home-idea/1914.html 
 

           
 รูปที ่2.23 การจดัดอกไมล้งแจกนัพลาสติกทรงกระบอก 

ทีม่า : https://decor.mthai.com/home-idea/1914.html 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1 ช่ือ และทีต่ั้งสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ     รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเตล็ แอนด ์ทาวเวอร์ 
                                        (Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower) 
 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ   เลขท่ี 2 ซอย เจริญกรุง 30 (ซอยกปัตนับุช) ถนน ส่ีพระยา 
            แขวง/ ต าบล ส่ีพระยา เขต/อ าเภอ บางรัก จงัหวดั  
            กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10500 

 หมายเลขโทรศพัท ์ 02 266 0123 

  เวบ็ไซด ์  www.myclubmarriott.com  

                   

  
   รูปที ่3.1 รูปภาพสถานประกอบการ โรงแรม รอยลัออคิด เชอราตนั โฮเตล็ แอนดท์าวเวอร์ 

ทีม่า : https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid-sheraton-and-towers.th.html

https://myclubmarriott.com/
https://myclubmarriott.com/
https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid-sheraton-and-towers.th.html
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รูปที ่3.2 แผนท่ีตั้ง โรงแรม รอยลัออคิด เชอราตนัโฮเตล็ แอนดท์าวเวอร์ 

ทีม่า :  http://www.2madames.com/sunday-brunch-feast-royal-orchid-sheraton/sheraton-map/ 
 

    

             
รูปที ่3.3 โลโก ้โรงแรม รอยลัออคิด เชอราตนัโฮเตล็ แอนดท์าวเวอร์ 

ทีม่า : https://www.facebook.com/pg/royalorchidsheratonhotel/posts/ 

http://www.2madames.com/sunday-brunch-feast-royal-orchid-sheraton/sheraton-map/
https://www.facebook.com/pg/royalorchidsheratonhotel/posts/
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ประวตัิความเป็นมา โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตันโฮเต็ล แอนด์ทาวเวอร์  
 โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั ตั้งอยูบ่นบริเวณท่ีราบฝ่ังตะวนัออกของแม่นน ้ าเจา้พระยา 
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี  
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั เป็นโรงแรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารร่วมลงทุนของ
เอกชน และบริษทัต่าง ๆ ภายใตช่ือ “บริษทั โรงแรม รอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” 
โดยมีผูถื้อหุน้เป็นจ านวนอตัราส่วน   ดงัน้ี       
 - บริษทัสตาร์วดูโฮเตล็(ประเทศไทย) จ ากดั   44%   
 - บริษทัมาบุญครองพร๊อพเพอต้ี จ  ากดั (มหาชน)   29.39%   
 - บริษทัการบินไทย จ ากดั     24%   
 - อ่ืน ๆ        2.61%   
  

 ปัจจุบนัโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเชอราตนั บริหารโดยบริษทสัตาร์วูด้โฮเตล็ แอนด ์ 
รีสอร์ท เป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นธุรกิจโรงแรม และการพกัผอ่นระดบัโลก เจา้ของกิจการ และผูบ้ริหาร
โรงแรมและรีสอร์ทชั้นน าหลายแห่งทั่วโลก มีโรงแรมในเครือทั้งท่ีเป็นเจ้าของและผูบ้ริหาร 
มากกว่า 1,134 โรงแรม ในกว่า 100 ประเทศ และพนักงานกว่า 154,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 9 
เครือข่ายคือ เซน้ทรี์จีส, ลคัชวัร่ีคอลเลคชัน่, เชอราตนั, เวสทิน, ฟอร์พอ้ยส์ โดย เชอราตนั, ดบัเบิลย,ู 
เลอเมอริเดียน, อลอฟต,์ เอเลเมน้ท ์รวมถึงบริษทสัตาร์วูด้ เวเคชัน่ โอนเนอร์ชิฟ ซ่ึงเป็นผูน้ าทางดา้น
ธุรกิจท่องเท่ียวแบบไทมแ์ชร์  
  

 นอกจากน้ี โรงแรมฯ ยงัไดรั้บ รางวลัโรงแรม ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย จากการ
นิตยสาร Conde Nast Traveler ประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกนัถึง 9 ปีซ้อน ในปี2011ไดรั้บการ 
คดัเลือกให้เป็นหน่ึงใน 25 อนัดบัแรกของโรงแรมดีท่ีสุดในทวีปเอเซีย และโรงแรมยอดนิยมจาก
มูลค่าโดยรวมในเอเชียปี 2012จากนิตยสาร Travel + Leisure อีกทั้งโรงแรมฯ ไดร้างวลัส าหรับ
โรงแรมสุดหรูและห้องการประชุมแห่งปี 2013 และรางวลัโรงแรมสุดหรูประจ าปี 2014 จาก งาน
ประกาศผลรางวลั “World Luxury Hotel Awards” อีกดว้ย  
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ และลกัษณะผลติภัณฑ์การบริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั โรงแรม รอยลัออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินกิจการโรงแรม ประกอบกบัธุรกิจดา้นการให้บริการดา้นต่าง ๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่แขกผูท่ี้เขา้มารับบริการ ซ่ึงกิจการหลกัคือ การให้บริการห้องพกั การบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม พร้อมทั้งใหบ้ริการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของธุรกิจโรงแรม เช่น  ห้องอาหารและ
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บาร์ ห้องจดัเล้ียงห้องประชุม, สระว่ายน ้ า, สถานท่ีออกก าลงักาย, สปา เป็นตน้ และท่ีส าคญัตวั
อาคารออกแบบเป็นรูปตวัวาย “Y” ท าใหทุ้กหอ้งสามารถชมทิวทศัน์ของแม่นา้เจา้พระยาได ้
 

ลกัษณะการประกอบการ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือการบริการ มีดังนี ้   
3.2.1 ประเภทห้องพกั 

โรงแรมมีหอ้งพกัและอาคารชุด จ านวนทั้งส้ิน 726 หอ้ง แบ่งออกเป็น ดงัน้ี    
 

 - ห้องดีลกัซ์ เตียงคิงไซส์ 1 เตียง ววิแม่น า้ (Deluxe Guest room, 1 King, River view)        
     

 
รูปที่ 3.4 หอ้งดีลกัซ์ เตียงคิงไซส์ 1 เตียง  

ทีม่า : https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid 
     ห้องดีลกัซ์น้ี ประกอบไปดว้ย เตียง 1 คิงไซส์ มีขนาดห้อง 36 เมตร พร้อมดว้ยส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีหลายหลายไวค้อยบริการ ความปลอดภยัของห้องพกัน้ี ทีมีเคร่ืองตรวจจบั
ควนั ตูเ้ซฟในหอ้งพกั และตูนิ้รภยัส าหรับเก็บแล็ปทอ็ป ไวค้อยบริการแก่ลูกคา้ทุกท่าน 

  

 - ห้องดีลกัซ์เตียงใหญ่ 2 เตียง (Deluxe Guest room, 2 King, River view)  

              

     

รูปที่ 3.5 หอ้งดีลกัซ์เตียงใหญ่ 2 เตียง  
ทีม่า : https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid 

  ห้องดีลกัซ์น้ี ประกอบไปด้วย เตียงใหญ่ 2 เตียง  พร้อมเห็นวิวทิวทศัน์แม่น ้ า
เจา้พระยาในมุม  กวา้ง ดว้ยขนาดของหอ้ง 36 เมตร และเพียบพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
หลายหลายไวค้อยบริการ เช่น มีการติดตอ้งฉนวนเพื่อป้องกนัเสียงรบกวน เคร่ืองอบผา้ เป็นตน้ 

 

 

 

  

https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid-sheraton-and-towers.th.html?fbclid=IwAR2AkVof5cyRuu6mggIvghaajaOnL5bThLGIQsbCqfqblxcxCmAtUKpehyI
https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid-sheraton-and-towers.th.html?fbclid=IwAR2AkVof5cyRuu6mggIvghaajaOnL5bThLGIQsbCqfqblxcxCmAtUKpehyI
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 - ห้องพรีเมียมดีลกัซ์ พร้อมเตียงคิงไซส์ 1 เตียง และววิแม่น า้ (Premium Deluxe, Guest 
room, 1 King, River view) 

            
รูปที่ 3.6 หอ้งพรีเมียมดีลกัซ์ เตียงคิงไซส์ 1 เตียง 

 ทีม่า : https://www.agoda.com/th-th/royal-orchid-s  
  ห้องพรีเมียมดีลกัซ์น้ี ประกอบไปดว้ย เตียงใหญ่ 1 เตียง  พร้อมเห็นวิวทิวทศัน์
แม่น ้าเจา้พระยาในมุมกวา้ง ดว้ยขนาดหอ้ง 36 ตารางเมตร พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน  
 

 - ห้องพรีเมียมดีลกัซ์ เตียงใหญ่ 2 เตียง และววิแม่น า้ (Premium Deluxe, Guest room, 2 
Double, River view)  

 
รูปที่ 3.7 หอ้งพรีเมียมดีลกัซ์ เตียงใหญ่ 2 เตียง  

ทีม่า : https://www.agoda.com/th-th/royal-orchid  
  หอ้งพรีเมียมดีลกัซ์ น้ี ประกอบไปดว้ย เตียงใหญ่ 2 เตียง  พร้อมเห็นวิวทิวทศัน์

แม่น ้ าเจา้พระยาในมุมกวา้ง พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน เช่น แท่นวางไอพอดพร้อม
ล าโพง,โทรทศัน์  เป็นตน้ 

 

 - ห้องคลบัดีลกัซ์เตียงคิงไซส์ 1 เตียงววิแม่น า้ พร้อมสิทธ์ิในการใช้บริการทีค่ลบัเลาจน์ 
(Club Deluxe, Club lounge access, Guest room, 1 King) 

      

                      
รูปที่ 3.8 หอ้งคลบัดีลกัซ์เตียงคิงไซส์ 1 เตียง 

ทีม่า : https://www.agoda.com/th-th/royal-orchid  
  ห้องพกับนชั้น 25-28 ประเภทน้ีมี หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานพร้อมทิวทศัน์

แม่น ้าเจา้พระยาอีกทั้ง ขนาดหอ้ง 36 เมตร ผูเ้ขา้พกัสามารถใชบ้ริการท่ี Sheraton Club Lounge ฟรี 
  

https://www.agoda.com/th-th/royal-orchid-sheraton-hotel-towers/hotel/bangkok-th.html?checkin=2019-09-24&los=1&adults=1&rooms=1&cid=1826366&tag=0b0b93b6-22e9-919e-41cc-10da86ba0235&searchrequestid=5cff3c10-08aa-4419-8a94-aa4fc4e652d0&travellerType=-1&tspTypes=16&tabbed=true
https://www.agoda.com/th-th/royal-orchid-sheraton-hotel-towers/hotel/bangkok-th.html?checkin=2019-09-24&los=1&adults=1&rooms=1&cid=1826366&tag=0b0b93b6-22e9-919e-41cc-10da86ba0235&searchrequestid=5cff3c10-08aa-4419-8a94-aa4fc4e652d0&travellerType=-1&tspTypes=16&tabbed=true
https://www.agoda.com/th-th/royal-orchid-sheraton-hotel-towers/hotel/bangkok-th.html?checkin=2019-09-24&los=1&adults=1&rooms=1&cid=1826366&tag=0b0b93b6-22e9-919e-41cc-10da86ba0235&searchrequestid=5cff3c10-08aa-4419-8a94-aa4fc4e652d0&travellerType=-1&tspTypes=16&tabbed=true
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 -  ห้องคลบัดีลกัซ์เตียงใหญ่ 2 เตียง และววิแม่น า้ พร้อมสิทธ์ิในการใช้บริการทีค่ลบัเลาจน์ 
(Club Deluxe, Club lounge access, Guest room, 2 Double 
            

 
รูปที่ 3.9 หอ้งคลบัดีลกัซ์เตียงใหญ่ 2 เตียง  

ทีม่า : https://www.agoda.com/th-th/royal-orchid 
   ห้องพกัน้ีตั้งอยู่บนชั้น 25-28 และมีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานพร้อมทิวทศัน์
แม่น ้ าเจา้พระยาอนังดงาม ขนาดห้อง 36 เมตร ผูเ้ขา้พกัสามารถใชบ้ริการท่ี Sheraton Club Lounge 
ฟรี 

 

 - ห้องจูเนียร์สวีทเตียงคิงไซส์ 1 เตียง และววิแม่น า้ พร้อมสิทธ์ิในการใช้บริการทีค่ลบั
เลาจน์ (Junior, Club lounge access, 1 Bedroom Junior Suite, 1 King)  
         

 
รูปที่ 3.10  หอ้งจูเนียร์สวทีเตียงคิงไซส์ 1 เตียง  

ทีม่า : https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid   
  ห้องสวีทน้ีมีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานซ่ึงเปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มท่ี
พร้อมทิวทศัน์แม่น ้าเจา้พระยา และพื้นท่ีนัง่เล่นแยกเป็นสัดส่วนซ่ึงตกแต่งดว้ยสีธรรมชาติอนัอบอุ่น 
ขนาดหอ้ง 55 เมตร ผูเ้ขา้พกัสามารถใชบ้ริการท่ี Sheraton Club Lounge ฟรี 

  

 - ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟสวีท 1ห้องนอน และวิวแม่น ้า พร้อมสิทธ์ิในการใช้บริการที่คลับเลาจน์ 

(Executive, Club lounge access, 1 Bedroom Executive Suite) 
 

         
รูปที่ 3.11  หอ้งเอก็เซ็กคูทีฟสวที 1หอ้งนอน 

ทีม่า : https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid  

https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid-sheraton-and-towers.th.html?fbclid=IwAR18KY_IKrRfdUT6LD3YQlz1OwSpXQBn_n7xcnUBG4bpyzk_hBRFuk96D60#rt-lightbox-open-RD32365614
https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid-sheraton-and-towers.th.html?fbclid=IwAR18KY_IKrRfdUT6LD3YQlz1OwSpXQBn_n7xcnUBG4bpyzk_hBRFuk96D60#rt-lightbox-open-RD32365615
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  ห้องสวีทน้ีมีทิวทศัน์มุมกวา้งของแม่น ้ า ห้องนอนแยกเป็นสัดส่วนขนาดห้อง 70 
เมตร และพื้นท่ีนัง่เล่น ผูเ้ขา้พกัสามารถใชบ้ริการท่ี Sheraton Club Lounge ฟรี 

 

3.2.2 ห้องอารหาร และบาร์ 
 โรงแรมมีห้องอาหารและบาร์จ านวนทั้งหมด 6 หอ้ง ประกอบดว้ย 
 - ห้องอาหารฟีทส์ (Feast) 
 

   
   รูปที ่3.12 หอ้งอาหารฟีสท ์ 

ทีม่า:  https://th.tripadvisor.com/Restaurant 
   ห้องอาหาร Feast เป็นห้องอาหารท่ีให้บริการอาหารนานาชาติทั้งแบบบุฟเฟ่ต ์
และอะลาคารท ์เช่น อาหารจีน ญ่ีปุ่น อินเดีย ยโุรป และอาหารไทย เป็นตน้ 

เวลาเปิดบริการ   :  06.00 - 23.00 น.   
     12.00 -14.30  น. อาหารม้ือกลางวนั   

11.30  - 22.00 น. อาหารม้ือดึก 
     11.30 - 15.00 น. (ซนัเดยบ์รันซ์ วนัอาทิตย)์    
 

 - ห้องอาหารจิออร์จิโอส์ (Giorlo’s) 
 

 
รูปที ่3.13 หอ้งอาหารจิออร์จิโอส์ 
ทีม่า : https://th.tripadvisor.com/ 

  ห้องอาหาร Giorgio’s เป็นห้องอาหารอิตาเลียนจิออร์จิโอส์ ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของ
โรงแรม เหมาะส าหรับม้ือดินเนอร์ในวนัพิเศษ และสัมผสัความงดงามของแม่น ้าเจา้พระยาใน 
ยามค ่า  
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 - ห้องอาหารธาราทอง (Thara Thong) 
 

 
รูปที ่3.14 หอ้งอาหารธาราทอง  

ทีม่า : https://th.tripadvisor.com/Restaurant 
  หอ้งอาหารธาราทอง เป็นห้องอาหารไทยท่ีตกแต่งในแบบเรือนไทยโบราณ ลูกคา้
สามารถเลือกนัง่ไดใ้นห้องอาหารพร้อมเคร่ืองปรับอากาศ หรือเลือกนัง่ริมระเบียง เพื่อรับลมท่ีริม
แม่น ้าเจา้พระยา เพลิดเพลินไปกบัการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยทุกวนัในเวลา 19.00 -22.00 น. 
 

 - ห้องอาหารริเวอิร์ไซด์ กริว (Riverside Grill) 

            
รูปที ่3.15 หอ้งอาหาริเวอร์ไซด ์กริว 

ทีม่า : http://www.painaidii.com/business  
  Riverside Grill สัมผสักบับรรยากาศแฮงค์เอาท์ ริมแม่น ้ าเจา้พระยา เสิร์ฟเมนู
พร้อมเคร่ืองด่ืม อาทิ วสิก้ี และไวน์ท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด  

  

 - คลบัเลาจน์ (Club Lounge) 

 

   
รูปที ่3.16 คลบัเลาจน ์ 

ทีม่า : https://www.wongnai.com/restaurants/ 
  คลบัเลาจน์ เปิดใหบ้ริการส าหรับลูกคา้ทุกท่าน ตั้งอยูช่ั้นท่ี 27 สามารถมองเห็นวิว
ทิวทศัน์สวยงามของแม้น ้ าเจา้พระยา โดยการบริการต่าง ๆ ของคลบัเลาจน์ได้สงวนสิทธิส าหรับ
ลูกคา้ท่ีเขา้พกัชั้น คลบัฟลอร์ ซ่ึงตั้งแต่บริเวณชั้น 25 ข้ึนไปเท่านั้น  
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 - ลอ็บบีเ้ลาจน์ (Lobby Lounge) 

 
รูปที ่3.17 ลอ็บบ้ีเลาจน์ 

ทีม่า : http://www.hiclasssociety.com  
  ล็อบบ้ีเลาจน์ (Lobby Lounge)  ตั้งอยู่บริเวณชั้น G เน้นการบริการท่ีแสน
ประทบัใจ มอบความผ่อนคลายในการพกัผ่อน ให้บริการอาหารว่างพร้อมค็อกเทลและเคร่ืองด่ืม
นานาชนิด รวมทั้งไวน์ และแชมเปญ    
 

3.3.3 ห้องจัดเลีย้ง และห้องประชุม  
 โรงแรมรอยลัออคิด เชอราตนั มีหอ้งประชุม และหอ้งจดัเล้ียงตั้งอยูช่ั้น 2  ดงัน้ี  
 - ห้องไอยเรศ (Ayaret) 
 

 
รูปที ่3.18 หอ้งไอยเรศ   

ทีม่า : https://www.evejntbanana.com 
  หอ้งไอยเรศตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ภายในห้องตกแต่งดว้ยสไตลไ์ทยโมเดิร์น 
ส่วนมากจะใชเ้ป็นหอ้งทานของวา่ง,ออฟฟิศ หรือห้องประชุมท่ีสามารถรองรับไดถึ้ง 15 คน เป็นตน้ 

 

  - ห้องบอลรูม 1 (Ballroom 1) 
 

                        
รูปที ่3.19 หอ้งบอลรูม 1 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  หอ้งบอลรูม 1 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ติดแม่น ้า สามารถชมทิวทศัน์ของแม่น ้ า
เจา้พระยาไดจ้ากห้องน้ี  ส่วนมากจะใชเ้ป็นห้องจดังานประชุม สัมมนา และงานกินเล้ียง เช่น กาล่า
ดินเนอร์ หรือ โตะ๊จีน เพราะหอ้งสามารถเช่ือมกนักบัหอ้งบอลรูม 2-3ได ้
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 - ห้องบอลรูม 2 (Ballroom 2) 

 
รูปที ่3.20 หอ้งบอลรูม 2  

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  หอ้งบอลรูม 2 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ตรงกลางระหวา่งห้องบอลรูม 1 และ 3 
ใชเ้ป็นห้องประชุม งานสัมมนา งานกินเล้ียงส าหรับ 50 คนข้ึนไป อีกทั้งยงัใชเ้ป็นห้องทานอาหาร
กลางวนัก็ได ้หรือท่ีเรียกวา่ Lunch สามารถเช่ือมต่อกนักบัหอ้งบอลรูม 1 และ 3 ได ้

 

 -  ห้องบอลรูม 3 (Ballroom 3) 

 

           
รูปที ่3.21 หอ้งบอลรูม 3 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com 
  ห้องบอลรูม 3 ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของโรงแรม บอลรูม 3 ใชเ้ป็นห้องประชุม งาน
สัมมนา สามารถเช่ือมต่อกนักบัหอ้งบอลรูม 1 และ 2 ได ้  

 

 - ห้องแคทลียา (Cattleya) 

 
รูปที ่3.22 หอ้งหอ้งแคทลียา  

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  ห้องแคทรียา ตั้ งอยู่บนชั้น 2 ของโรงแรม ส่วนมากห้องแคทรียาใช้เป็นห้อง
ประชุมส าหรับ 5-10 คน ออฟฟิศ หรือหอ้งแต่งตวัส าหรับวนัท่ีมีงานเล้ียง เป็นตน้ 
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 - ห้องปอมปาดัวร์ (Pompadour) 
 

 
รูปที ่3.23 หอ้งปอมปาดวัร์  

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  หอ้งปอมปาดวัร์ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียบพร้อมเพื่อลูกคา้
ท่ีเขา้มาร่วมงาน อีกทั้งงานประชุมท่ีในห้องจดังานประชุมในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น การจดัแบบ 
Classroom หรือจดัแบบ U-Shape เป็นตน้ และยงัสามารถจุลูกคา้ไดถึ้ง 50 คน อีกดว้ย 

 

 - ห้องคาเลนเต้ (Calenthe) 

 

 
รูปที ่3.24 หอ้งคาเลนเต ้ 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  ห้องคาเลนเต ้ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของโรงแรม ตกแต่งดว้ยสไตล์ท่ีห้องหรูหรา และ
ตกแต่งพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับการประชุมทัว่ไป หรือจะใชเ้ป็นออฟฟิศเพื่อหารือประสานงาน
ประชุม เป็นตน้ 

 

 - ห้องแวนด้า (Vanda) 
 

 
รูปที ่3.25 หอ้งหอ้งแวนดา้  

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  หอ้งแวนดา้ ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม เป็นห้องส าหรับงานประชุมเล็ก ๆ เหมาะ
ส าหรับกลุ่ม 5-15 คน ใชเ้ป็นออฟฟิศ หรือหอ้งเก็บของส าหรับงานประชุม เป็นตน้ 
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 - ห้องริเวอร์ไซด์ 1 (Riverside 1) 
 

 
รูปที ่3.26 หอ้งริเวอร์ไซด ์1 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  หอ้งริเวอร์ไซด ์1 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม สามารถมองเห็นแม่น ้ าเจา้พระยาได ้
อีกทั้งห้องยงัสามารถเช่ือมกนักบัห้อง ริเวอร์ไซด์ 2  ส่วนใหญ่ใช้เป็นห้องจดังานประชุมส าหรับ
กลุ่มคน 10 -  20 คน 

  

 - ห้องริเวอร์ไซด์ 2 (Riverside 2) 
 

 

รูปที ่3.27 หอ้งริเวอร์ไซด ์2  
ทีม่า : https://www.eventbanana.com 

  หอ้งริเวอร์ไซด ์2 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม  สามารถมองเห็นแม่น ้ าเจา้พระยาได ้
อีกทั้งหอ้งยงัสามารถรวมหอ้งริเวอร์ไซด ์1-2 เป็นหอ้งใหญ่ได ้ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นหอ้งจดังานประชุม 

 

 - ห้องริเวอร์ไซด์ 3 (Riverside 3)  
 

 
รูปที ่3.28 หอ้งริเวอร์ไซด ์3  

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  ห้องริเวอร์ไซด์ 3 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม  ฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา ห้องริเวอร์ไซด ์
3 ใชส้ าหรับงานประชุม และส าหรับใชเ้ป็นออฟฟิศ เป็นตน้ 
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 - ห้องริเวอร์ไซด์ 4 (Riverside 4)   

 
รูปที ่3.29 หอ้งริเวอร์ไซด ์4  

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  ห้องริเวอร์ไซด์ 4 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม  ฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา ห้องริเวอร์ไซด ์
3 และ 4 นั้น ไม่สามารถเช่ือมต่อกนัได ้ ใชห้อ้งส าหรับงานประชุม และส าหรับใชเ้ป็นออฟฟิศ  
เป็นตน้ 
 - ห้องริวอร์ไซด์ 5 (Riverside 5) 

 
รูปที ่3.30  หอ้งริเวอร์ไซด ์5 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  หอ้งริเวอร์ไซด ์5 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ห้องริเวอร์ไซด์ 4 
และ 5 นั้น สามารถเช่ือมต่อกนัได ้ใชห้อ้งส าหรับงานประชุม เป็นตน้ 

 

 - ห้องริวอร์ไซด์ 6 (Riverside 6) 

 

 
รูปที ่3.31  หอ้งริเวอร์ไซด ์6  

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  หอ้งริเวอร์ไซด ์6 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ห้องริเวอร์ไซด์ 5 
และ 6  นั้น สามารถเช่ือมต่อกนัได ้ใชห้อ้งส าหรับงานประชุม เป็นตน้ 
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 - ห้องริเวอร์ไซด์ 7 (Riverside 7) 
 

 
รูปที ่3.32 หอ้งริเวอร์ไซด ์7 (Riverside 7)   
 ทีม่า : https://www.eventbanana.com 

  หอ้งริเวอร์ไซด ์7 เป็นหอ้งส าหรับการประชุม เช่นเดียวกนักบัห้องประชุมท่ีอยูบ่น
ชั้น 2  ทั้งหมด เป็นห้องท่ีสามารถเช่ือมต่อกนักบัห้อง 5 และห้อง 6  รวมเป็นห้องใหญ่ส าหรับงาน
ประชุม หรืองานเล้ียง เป็นตน้ 

 

 - ห้องรอยลั ออคิด 1 (Royal Orchid) 
 

 
รูปที ่3.33 หอ้งรอยลั ออคิด 1  

ทีม่า :  https://www.eventbanana.com 
  ห้องรอยลั ออคิด 1  ตั้งอยูบ่นชั้น 26 สามารถเห็นวิวทิวทศัน์แม่น ้ าเจา้พระยาได ้ 
เป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับงานประชุมผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

 

 - ห้องรอยลั ออคิด 2 (Royal Orchid 2) 

 
รูปที ่3.34 หอ้งรอยลั ออคิด 2 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  หอ้งรอยลั ออคิด 2 ตั้งอยูบ่นชั้น 26 เป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับงานประชุมผูบ้ริหาร หรือ 
งานประชุมทัว่ ๆ ไป เป็นตน้ 
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 - ห้องออคิด เลาจน์ (Orchid Lounge) 
 

 
รูปที่ 3.35  หอ้งออคิด เลาจน์  

ทีม่า :  https://www.eventbanana.com 
  ห้องออคิด เลาจน์ ตั้งอยูบ่นชั้น 26 ห้องส าหรับงานประชุม หลงัจากงานประชุม 
เพลิดเพลินไปกบั Coffee break  ท่ีหอ้งแห่งน้ี 
 

 - ห้องพาร์เนเซีย 1  (Panisea1) 
 

 
รูปที ่3.36 หอ้งพาร์เนเซีย 1  

ทีม่า :  https://www.eventbanana.com 
  หอ้งพาร์เนเซีย 1 ตั้งอยูบ่นชั้น 1 ของโรงแรม ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับงานประชุม รวม
ไปถึง Coffee break ท่ีตั้งอยู่ตรง Panisea Lounge สามารถเพลิดเพลินไปกบัการทานอาหารว่างท่ี
หลากหลาย 

 

 - ห้องพาร์เนเซีย 2 (Panisea 2) 
 

 
รูปที ่3.37 หอ้งพาร์เนเซีย 2  

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  หอ้งพาร์เนเซีย 2 ตั้งอยูบ่นชั้น 1 ของโรงแรม ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับงานประชุม รวม
ไปถึง Coffee break ท่ีตั้งอยูต่รง Panisea Lounge ท่ีลูกคา้สามารถเพลิดเพลินไปกบัการรับประทาน
อาหารวา่งท่ีหอ้งแห่งน้ี  
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 - ห้องพาร์เนเซีย 3 (Panisea 3) 
 

 
รูปที ่3.38 หอ้งพาร์เนเซีย 3  

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  ห้องพาร์เนเซีย 3  ตั้งอยูบ่นชั้น 1 ของโรงแรม ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับงานประชุม 
รวมไปถึง Coffee break ท่ีตั้งอยู่ตรง Panisea Lounge ท่ีลูกคา้สามารถเพลิดเพลินไปกบัการทาน
อาหารวา่ง เป็นตน้ 

 

 - ห้องพาร์เนเซีย เลาจน์ (Panisea Lounge) 

 
รูปที ่3.39  หอ้งพาร์เนเซียเลานจ ์  

ทีม่า : https://www.eventbanana.com 
  พาร์เนเซียเลาจน์ ท่ีตั้งอยูภ่ายในหอ้งพื้นท่ีตรงกลางของห้อง พาร์เนเซีย เป็นพื้นท่ี
ส าหรับลูกคา้ท่ีรับประทานอาหารวา่ง และด่ืมกาแฟ หรือ ชา เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของหอ้งท่ี
ตกแต่งดว้ยสไตลไ์ทยโมเดิร์น 
 

3.3.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก 
 - สระว่ายน า้  เทอเรสพลู (Terrace Pool ) 
 

 
รูปที ่3.40 สระวา่ยน ้าเทอเรสพลู  

ทีม่า :  http://www.hiclasssociety.com 
  เทอเรสพูล (Terrace Pool)  ตั้งอยู่บริเวณระเบียงริมแม่น ้ าเจา้พระยาชั้น 1 ของ
โรงแรมฯ มีบริการเคร่ืองด่ืมพร้อมของวา่ง พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น  ห้องเซาวน่์า  
และหอ้งออกก าลงักาย 

เวลาเปิดบริการ :   06.00 น. – 22.00 น.  และ 11.00 น.- 18.00 น. 

http://www.hiclasssociety.com/?p=35455
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 - การ์เด้นพลู (Garden Pool) 
 

 
รูปที ่3.41  สระวา่ยน ้าการเดน้พลู (Garden Pool) 

ทีม่า : https://www.edtguide.com 
  การ์เดน้พูล (Garden Pool)  ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นกราวด์ในสวนของโรงแรมฯ บริการ
เคร่ืองด่ืมพร้อมของว่าง สลดั,แซนวิช, ไอศกรีม แลค็อกเทลนานาชนิด ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ประกอบไปดว้ย สระวา่ยน ้า บาร์ในสระ จากุสซ่ี สนามเทนนิส และสนามวิง่ออกก าลงักาย  เป็นตน้ 

เวลาเปิดบริการ :  07.00 น. - 19.00 น.   และ 11.00 น. – 18.00 น.  
 

 - สถานทีอ่อกก าลังกาย (Fitness) 
 

 
รูปที ่3.42 สถานท่ีออกก าลงักาย  
ทีม่า : http://www.nationtv.tv  

  ศูนยอ์อกก าลงักายของโรงแรมมีอุปกรณ์ออกก าลงักายท่ีทนัสมยั ห้องซาวน่า ลู่วิ่ง 
และสนามเทนนิส ใหบ้ริการ อีกทั้ง ยงัมีผูฝึ้กสอนส่วนบุคคลระดบัมืออาชีพเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือ
และใหค้  าแนะน า ศูนยอ์อกก าลงักายเปิดใหบ้ริการส าหรับลูกคา้ทุกคนตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 - รอยลั ออคิด แมนดารา สปา (Royal Orchid Mandara Spa) 
 

 
รูปที ่3.43  รอยลั ออคิด แมนดารา สปา  

ทีม่า : http://greatgastrolife.com 
  รอยลั ออร์คิด แมนดารา สปา คือศูนยเ์พื่อสุขภาพ และความผอ่นคลายระดบัสูงท่ี
มอบบริการสปาทั้งแบบดั้งเดิม และแบบร่วมสมยั  
เวลาเปิดบริการ   : 10.00 น. - 22.00 น. 
 

https://www.edtguide.com/eat/58881/garden-pool-restaurant
http://www.nationtv.tv/main/content/378584942/
http://greatgastrolife.com/index.php/th/2019/01/12/the-spa-at-royal-orchid-sheraton/
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กร และการการบริหารงานององค์ร  

  การจดัองคก์ร และการบริหารบริงานองคกร์ของ รอยลั ออคิด เชอราตนั แสดงรูป ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ผูจ้ดัการโรงแรม 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ทรัพยากร

บุคคล   

ผูจ้ดัการ

ฝ่ายการเงิน 
และบญัชี 

ผูจ้ดัการ

ฝ่าย

หอ้งพกั 

ผูจ้ดัการฝ่าย

วศิวกรรม

และ

บ ารุงรักษา 

ผูจ้ดัการ

ฝ่ายอาหาร 

และ

เคร่ืองด่ืม 

ผูจ้ดัการ

ฝ่ายขาย 

และ

การตลาด 

รูปที ่ 3.44 แผนผงัแสดงโครงสร้างองคก์ร และการบริหารองคก์ร 

ทีม่า :   :http://da954e15a2c91dbf5db4f413c3824e56 

http://da954e15a2c91dbf5db4-f413c3824e566fbbefc6c06114d30279.r65.cf1.rackcdn.com/lps/assets/u/Press-kit-_TH_Royal-Orchid-Sheraton-Hotel---Towers.pdf?fbclid=IwAR3cM2R-JIb-ZP_QS9_BWuddD28WCRSWSSCF0bFoE9TQB0LbzsIEJVQpiIQ
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3.4 ต าแหน่ง และลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 
 

รูปที ่3. 45 ช่ือ และต าแหน่งงาน นางสาว ธิดารัตน์ ปลัง่ปรีดา 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 

ช่ือ - นามสกุล ผู้ปฏิบัติงาน   นาวสาว ธิดารัตน์ ปลัง่ปรีดา  
ต าแหน่งงาน     นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา  
แผนก     จดัเล้ียง (Banquet) 
หน้าทีง่านทีไ่ด้รับมอบหมาย  มีดังนี้ 
 - จดัเตรียมของส าหรับงานประชุมหรืองานต่าง ๆตามตารางงานท่ีจดัไวล่้วงหน้า เช่น 
เตรียมพวกชา โตกน ้าตาล,โตกชอ้นกาแฟ,พานชอ้นของหวาน ถว้ยกาแฟ  
 - พบักระดาษทิชชูเตรียมส าหรับงานเล้ียง หรือ งานประชุมต่าง ๆ และจดัเตรียมอุปกรณ์บน
โตะ๊ท่ีประชุม เช่น กระดาษ ดินสอ  
 - พบัผา้เช็ดปาก และกระดาษทิชชูเพื่อจดัตรียมงานเล้ียง หรือ งานประชุมทัว่ไป เป็นตน้ 
 - บริการกดกาแฟ และ ชา แก่ลูกคา้เม่ือมีงานประชุม  
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 3.4.2 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 

รูปที ่3.46 ช่ือ และต าแหน่งงาน นางสาว ปรารถนา เบ็ญจรูญ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 

ช่ือ - นามสุกล ผู้ปฏิบัติงาน   นางสาว ปรารถนา เบญ็จรูญ   
ต าแหน่งงาน   นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา  
แผนก     จดัเล้ียง (Banquet)  
หน้าที่งานทีไ่ด้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
 - จดัเตรียมของส าหรับงานประชุมหรืองานต่าง ๆตามตารางงานท่ีจดัไวล่้วงหน้า เช่น 
เตรียมพวกชา โตกน ้าตาล,โตกชอ้นกาแฟ,พานชอ้นของหวาน ถว้ยกาแฟ  
 - พบักระดาษทิชชูเตรียมส าหรับงานเล้ียง หรือ งานประชุมต่าง ๆ และจดัเตรียมอุปกรณ์บน
โตะ๊ท่ีประชุม เช่น กระดาษ ดินสอ  
 - พบัผา้เช็ดปาก และกระดาษทิชชูเพื่อจดัตรียมงานเล้ียง หรือ งานประชุมทัว่ไป เป็นตน้ 
 - บริการกดกาแฟ และ ชา แก่ลูกคา้เม่ือมีงานประชุม  
 - ท าหนา้ท่ีเป็นพนกังานตอ้นรับลูกคา้ท่ีเดินทางมาประชุม 
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3.5 ช่ือ และต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 
รูปที ่3.47  ช่ือ และต าแหน่งงานพนกังานท่ีปรึกษา 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
  

ช่ือ - นามสกุล พนักงานทีป่รึกษา               คุณ สายญั สาดี 
ต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา            Assistant Banquet Manager 
แผนก                 จดัเล้ียง 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 เร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี 14 พฤษภาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 รวมทั้งส้ิน เป็น
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์  วนั และเวลาในการปฏิบติัสหกิจตั้งแต่ วนัจนัทร์- ศุกร์ ในระยะเวลา 
07.00 - 17.00 น. เป็นเวลา 10 ชัว่โมง และ (หยดุ เสาร์- อาทิตย)์ 
  

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 ศึกษาและเรียนรู้งานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ประกอบกบัค าแนะน าจากพนกังานท่ี
ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดแนวหัวข้อโครงงาน และสร้าง
แบบสอบถาม 
 3.7.2 ตั้งช่ือหวัขอ้โครงงาน และ เขียนรายละเอียดโครงงาน 

3.7.3 รวบรวมขอ้มูลของงานท่ีไดม้าจดัเรียงใหต้รงตามหวัขอ้โครงงาน 
 3.7.4 น ารายละเอียดโครงงาน และแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา และของขอ้ค าถามในแบบสอบถามวา่มีจุดมุ่งหมายตรงกนักบังานโครงงานคร้ัง
น้ีหรือไม่  
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3.7.5 สร้างแบบสอบถามส าหรับพนักงานท่ีปรึกษา และนักศึกษาปฏิบติัสหกิจต่าง
มหาวทิยาลยั 

 3.7.6 จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่นจากการตรวจสอบต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาไปแจกพนกังาน
ท่ีปรึกษา และนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจต่างมหาวทิยาลยั เพื่อท าการเก็บขอ้มูล 

 

3.8 ขั้นตอนและวธีิการจัดท าโครงงาน 
 ตารางแสดงขั้นตอน และวธีิการด าเนินงาน ดงัตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 
ตารางที ่3.1 ตารางแสดงขั้นตอน และวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. พ.ค. 
1. ก าหนดหวัขอ้การจดัท าโครงงาน     
2. คน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงาน     
3. เสนอโครงงานแก่พนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษา     
4. วางแผนออกแบบการจดัท าโครงงาน     
5. จดัท าเอกสาร และทดลองผลิตภณัฑ์     
6. แกไ้ข และปรับปรุงเอกสาร     
7. น าเอกสารให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง     
8. น าผลิตภณัฑใ์ห้อาจารยท่ี์ปรึกษาไดดู้     
 

3.9 อุปกรณ์ และวตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าโครงงาน 
 3.9.1 อุปกรณ์ในการท าผลิตภณัฑ์ มีดงัน้ี 
  - ซิลิกาทราย และซิลิกาเจล 
  - โหลแกว้ชนิดใส 

- ฟลอร่าเทป 
- กาวลาเทก 
- ปืนกาวร้อน 
- คีมหนีบช้ินงาน 
- กรรไกร 
- กา้นลวดต่อดอกไม ้และใบไมต้กแต่ง 
- กระดาษสา 

  

 3.9.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 
  - ดอกไมส้ด และใบไมต้กแต่ง 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 
 

เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาในโรงแรม รอยลัออคิด เชอราตนั 
โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ในแผนกจดัเล้ียงท าให้คณะผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึงการปฏิบติังานระหวา่งแผน
จดัเล้ียงและฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนก เช่น ฝ่ายจดัดอกไม ้คณะผูจ้ดัท าทราบถึงปัญหาท่ีไดพ้บ 
นัน่คือ การน าดอกไมม้าจดัวางหนา้หอ้งท่ีมีประชุม หรือ งานสัมมนา งานจดัเล้ียงต่าง ๆ เพื่อประดบั
ตกแต่งให้ดูมีความสวยงาม และเป็นท่ีน่าสนใจแก่ลูกคา้ท่ีมา แต่เม่ือการจดัวางนั้นมีความยาวนาน 
จึงท าให้ดอกไมไ้ม่ถูกเปล่ียนดว้ยระยะเวลาอยา่งนอ้ย 4-5วนั ท าให้ดอกไมน้ั้นดูไม่มีสีสัน และแห้ง
เห่ียวในเวลาวาง ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดค้น้ควา้ศึกษากระบวนการยืดอายุ และการเก็บรักษาสภาพ
ของการใชง้านดอกไมใ้หมี้ประสิทธิภาพการใชง้านไดย้าวนานมากข้ึน  
 การอบดอกไมแ้หง้นั้น เป็นการเก็บรักษาของสภาพดอกไม ้และใบไม ้ให้คงอยูใ่นสภาพทั้ง
รูปทรง สีของดอก ให้เสมือนจริงมากท่ีสุด จึงเลือกใชว้ิธีการดูดความช้ืนออกจากกลีบดอก และใบ 
ซ่ึงเป็นวธีิท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะวา่สามารถน าสารดูดความช้ืนมาใชใ้หม่ไดเ้ร่ือย ๆ 
โดยการน าไปตากแดด หรือ น าเขา้ไปอบไมโครเวฟ ทั้งน้ี การท าดอกไมอ้บแห้งทางคณะผูจ้ดัท าได้
เร่ิมท าและด าเนินการจดัวาง และเพื่อตกแต่งบริเวณหอ้งจดัเล้ียง มีดงัน้ี 

 

4.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล  
4.2 วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล 
4.3 ขั้นตอน และวธีิการท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล 
4.4 ตารางแสดงตน้ทุนในการท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล 
4.5 สรุปผล และวเิคราะห์เกณฑก์ารประเมินการท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดย 
 ซิลิกาเจล 

        4.6 ปัญหาท่ีพบในระหวา่งท่ีท าการทดลองอบดอกไม ้และการจดัลงภาชนะ 
        4.7 สรุปผลจากการท าดอกไมท่ี้ไดอ้บแหง้แลว้ 
        4.8 รูปภาพเปรียบเทียบก่อนอบดอกไมส้ด และหลงัอบดอกไม ้
         

  
รูปที ่4.1 ดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
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 การจดัท าโครงงานเร่ือง “การท าดอกไมอ้บแห้งประดบัโดยซิลิกาเจล” เป็นการสร้างสรรค์
นวตักรรมรูปแบบใหม่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานประกอบการ ในการยืดอายุการใช้
งานของดอกไม้ให้อยู่ได้นานมากข้ึน โดยจะแสดงวสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการท าดอกไม้
อบแหง้ ดงัน้ี 

4.1 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลกิาเจล 
  1) ดอกไมส้ด และ ใบไมต้กแต่ง 

                
รูปที ่4.2 เตรียมดอกไมส้ด และใบไมต้กแต่ง 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

4.2 วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท า ดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลกิาเจล 
 วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 
     1) โหลแกว้ชนิดใส 

2) ซิลิกาทราย, เจล ส าหรับอบ และดูดความช้ืน 
3) กา้นต่อดอกไม ้และใบไม ้
4) ฟลอร่าเทป 
5) กาวลาเทก 
6) ปืนกาวร้อน 
7) คีมหนีบช้ินงาน 
8) กรรไกร 

  9) โหลแกว้ 
10) ฐานซิลิกา (เฉพาะส่วนกน้ขวดนมเปร้ียว) 
11) กระดาษสา 

 

4.3 ขั้นตอน และวธีิการท าดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลกิาเจล 
 ขั้นตอน และวธีิการท า แสดงรูป ดงัน้ี 
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 4.3.1 เตรียมดอกไมส้ด และตดัตรงกา้นพอใหเ้หลือต่อกา้นได ้
 

     
รูปที ่4.3 การตดักา้นดอกไม ้ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

  

 4.3.2 น าซิลิกาทรายเทใส่กล่อง น าคีมหนีบดอกไมม้าจดัวางในซิลิกาทราย จากนั้นกลบดว้ย 
ซิลิกาทรายใหมิ้ด  
 

       
 รูปที ่4.4 การน าดอกไมฝั้งลงในซิลิกาทราย 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
  

 4.3.3 อบดอกไมป้ระมาณ 15-20 วนั ในกล่องซิลิกาทราย พอครบวนัเทซิลิกาทรายออก  
ก็จะไดด้อกไมแ้หง้ตามรูป   
 

                                                
รูปที ่4.5 หลงัจากการอบดอกไมเ้สร็จ และเทซิลิกาทรายออก 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 4.4.4 น าดอกไมม้าต่อกา้นแลว้พนัดว้ยฟลอร่าเทป จากนั้นพกัไวใ้นกล่องท่ีมีซิลิกาเจล เพื่อ
พกัไวร้อจดัลงโหล 
 

         
รูปที ่4.6 การต่อกา้น และพนักา้นดว้ยฟลอร่าเทป  

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
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 4.4.5 น าขวดนมเปร้ียวมาตดัใหเ้หลือแค่ฐานประมาณ 3 เซนติเมตร  

          
รูปที ่4.7  ตดัขวดนมเปร้ียวใหเ้หลือแต่ส่วนฐาน 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 4.4.6 ทาดว้ยกาวลาเทคใหท้ัว่ฐาน จากนั้นตดักระกาษยน่แลว้พนัให้รอบ และปิดกน้ฐานให้
เรียบร้อย  

                                                   
รูปที ่4.8 ทากาวลาเทก และพนัดว้ยผา้ยน่สีมุก 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 4.4.7 น าซิลิกาเจลใส่ลงไปในฐานคร่ึงหน่ึง จากนั้นตดัโอเออิสใหไ้ดว้งกลม ใส่ลงบนฐาน 
ซิลิกา กลดัดว้ยหมุดเพื่อยดึไวไ้ม่ใหห้ลุดออกจากฐาน 
 

                               
รูปที ่4.9 ใส่ซิลิกาเจล และโอเอซิส  

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 4.4.8 ตดักระดาษยน่มาห่อฐานซิลิกาเจล ยดึกระดาษดว้ยหมุดอีกคร้ัง จากนั้นท าการเจาะ
ฐานใหเ้กิดรู เพื่อใหซิ้ลิกาเจลไดดู้ดความช้ืนของดอกไม ้ 
   

                                                  
รูปที ่4.10 ตดักระดาษยน่พนัรอบฐาน เจาะฐานเพื่อใหซิ้ลิกาเจลดูดความช้ืนของดอกไม ้

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
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 4.4.9 ทากาวร้อนท่ีฐานใหท้ัว่น าไปติดตรงฐานโหลรอประมาณ 5 นาที ใหต้วัฐานแหง้สนิท  
 

     
รูปที ่4.11 ทากาวร้อนตรงฐานขวดนม 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

           4.4.10 น าดอกไมท่ี้อบแหง้แลว้ มาปัดเศษผงออก จากนั้นเร่ิมน าใบไม ้และดอกไมม้าจดัลง
โหล 
 

              
รูปที ่4.12 การปัดเศษผง และจดัดอกไม ้และใบไมต้กแต่งลงในโหล 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 4.4.11 ทากาวลาเทกตรงกา้น น าดอกไม ้และใบไม่ตกแต่งท่ีเหลือ จดัลงโหลใหค้รบ 

                                                       

รูปที ่4.13 ทากาวลาเทกตรงกา้น น าดอกไม ้และใบไม่ตกแต่งท่ีเหลือ จดัลงโหลใหค้รบ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

  

 4.4.12 จดัดอกไม ้และใบไมล้งโหลเรียบร้อยแลว้ น าฝาทากาวร้อน แลว้ปิดใหส้นิทเพื่อกนั
ความช้ืนเขา้ 
 

    
รูปที ่4.14 น าฝามาทากาวร้อน แลว้ปิดภาชนะ  

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
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4.4 ตารางแสดงต้นทุนในการท าดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลกิาเจล 

 การค านวณตน้ทุนของการท าดอกไมอ้บแหง้ มีตน้ทุนในการท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดย 
ซิลิกาเจล โดยมีวตัถุดิบ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน  
  

 การค านวณตน้ทุนของการท าดอกไมอ้บแหง้ มีตน้ทุนในการท าดอกไม ้แสดงดงัตารางท่ี 
4.1 ดงัน้ี 
ตารางที ่4.1 ตารางตน้ทุนการท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล 
ล าดับ วตัถุดิบ และวสัดุอุปกรณ์ ปริมาณ/หน่วย ราคา 

1 กุหลาบจีน (คละสี) 9 ดอก                         60.00  

2 คาร์เนชัน่ 10 ดอก                         65.00 

3 เฟิร์นนาคราช 1 ก า                         20.00  

4 ใบเล็บครุฑ (ครุฑผกัชี) 1 ก า                         40.00 

5 ซิลิกาทราย 1 กิโลกรัม                       180.00 

6 ซิลิกาเจล 300 กรัม                       100.00 

7 ฟลอร่าเทป 1 มว้น                         32.00 

8 โอเอซิส 1 กอ้น                         25.00 

9 โหลแกว้ (เล็ก) 3 ใบ                       195.00 

10 โหลแกว้ (ใหญ่) 2 ใบ                       200.00 

11 แผน่อะคริลิคใส 5 แผน่                       150.00 

                                        รวมเป็นเงิน / 5 โหล                                               1,067.00                                                                                   
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 ตารางตน้ทุนการท าดอกไมส้ดของสถานประกอบ แสดงดงัตารางท่ี 4.2  ดงัน้ี 
ตารางที ่4.2 ตารางแสดงตน้ทุนการท าดอกไมส้ดของสถานประกอบการ 
ล าดับ วตัถุดิบ และวสัดุอุปกรณ์ ปริมาณ/หน่วย ราคา 

1 กุหลาบจีน 2 ก า                       250 00 

2 คาร์เนชัน่ 28 ดอก                       224.00 

3 โหลแกว้ (เล็ก) 2ใบ                       120.00 

4 โหลแกว้ (ใหญ่) 3โหล                       180.00 

                                        รวมเป็นเงิน /5โหล                                                 1,044.00 

  
 ตารางสรุปเทียบการใชต้น้ทุนในการจดัดอกไมส้ด และดอกไมอ้บแหง้ แสดงดงัตารางท่ี 
4.3 ดงัน้ี 
ตารางที ่4.3 ตารางสรุปเปรียบเทียบการใชต้น้ทุนในการจดัดอกไมส้ด และดอกไมอ้บแหง้ 

 

 จากตารางขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าตน้ทุนดอกไมอ้บแห้งมีตน้ทุนท่ีน้อยกว่าท่ีโรงแรมใช้
ดอกไมส้ด ส่วนอายุการใชง้านนั้นสามารถใชง้านไดน้านมากกวา่ 8 สัปดาห์ ซ่ึงอาจช่วยประหยดั
ค่าใชจ่้ายให้กบัโรงแรมในระยะยาวได ้การแปรรูปดอกไมน้ั้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูปท่ีสามารถคง
ความสวยงามของดอกไม้ให้อยู่ได้นานหลายปี และท่ีส าคญัเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัดอกไมไ้ด้
หลายเท่าตวั 

4.5 สรุปผล และวเิคราะห์เกณฑ์การประเมินการท าดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลกิาเจล 
 คณะผู้จ ัดท าโครงงาน เ ร่ือง การท าดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลิกาเจล ได้จัด
แบบสอบถาม 
เพื่อวดัผลประสิทธิภาพของโครงงาน คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจ โดยการเก็บขอ้มูลจาการแจก
แบบสอบถาม จากพนกังานแผนกจดัเล้ียง และแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกจดัเล้ียง จ านวนทั้งส้ิน  30 
คนทั้งน้ี คณะผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  

ดอกไม้สด ดอกไม้อบแห้ง 

ราคา 5 โหล =   1,044.00   บาท ราคา 5 โหล = 1,067.00 บาท 

อายกุารใชง้าน 1 สัปดาห์ อายกุารใชง้าน 8 สัปดาห์ 

   = 1,044.00 บาท ต่อ 1 สัปดาห์                     = 133.38 บาท ต่อ 1 สัปดาห์ 
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 4.5.1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ทีต่อบแบบสอบถาม  
  1) ดา้นเพศ  
 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.4  ดงัน้ี 
ตารางที ่4 .4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ(%) 

ชาย 19.00 63.33 
หญงิ 11.00 36.67 
รวม 30.00 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
63.33 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 36.67 
 

  2) ดา้นเพศ และอายุ 
 ขอ้มูลร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ และกลุ่มอาย ุแสดงดงัตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัยา่งจ าแนกตามเพศ และกลุ่มอาย ุ

เพศ อายุ 

17-35 ปี มากกว่า 35 ปีขึน้ไป รวมร้อยละ 

จ านวน ร้อยละ% จ านวน ร้อยละ% 

ชาย 13.00 43.33 06.00 20.00 63.33 
หญงิ 05.00 16.67 06.00 20.00 36.67 
รวม 18.00 60.00 12.00 40.00 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี กลุ่มอายุ 17-35 ปี เป็นเพศชาย
มากกวา่เพศหญิง ส่วนกลุ่มอายมุากกวา่ 35 ปีข้ึนไป เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
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 4.5.2 ข้อมูลการประเมินความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามของโครงงาน  
“การท าดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลกิาเจล” 
การเลอืกชนิดของดอกไม้ 
           ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจของการเลือกชนิดดอกไม ้แสดงดงัรูปท่ี 4.15 ดงัน้ี 
 

 

     รูปที ่4.15 แสดงร้อยละความพงึพอใจของการเลอืกชนิดของดอกไม้ 
  ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการเลือกชนิดของดอกไม ้มีระดบั
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 0.36 รองลงมา และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 
0.64 

 

รูปลกัษณ์ผลติภัณฑ์ทีน่่าดึงดูด 
 ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจขอรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑท่ี์น่าดึงดูด แสดงดงัรูปท่ี 4.16 
 ดงัน้ี 

                          
 

รูปที ่4.16 แสดงร้อยละความพงึพอใจของรูปลกัษณ์ผลติภัณฑ์ทีน่่าดึงดูด 
  ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑท่ี์น่าดึงดูด  
มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 0.57  และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 0.43 

36.00 

64.00 

การเลอืกชนิดของดอกไม้ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

57.00 

43.00 

รูปลกัษณ์ผลติภัณฑ์ทีน่่าดงึดูด 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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คุณภาพของผลติภัณฑ์ได้มาตรฐาน 

 ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจของคุณภาพของผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐาน แสดงดงัรูปท่ี 
4.17 ดงัน้ี 

    
 

รูปที ่4.17 แสดงร้อยละความพงึพอใจของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน 
  ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 0.46 และความมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ร้อยละ 0.47  
 

ความเหมาะสมของภาชนะทีใ่ช้บรรจุดอกไม้ 
 ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจของความเหมาะสมภาชนะท่ีใชบ้รรจุดอกไม ้แสดงดงัรูป
ท่ี 4.18 ดงัน้ี 

      

    รูปที ่4.18 แสดงร้อยละความพงึพอใจของความเหมาะสมของภาชนะทีใ่ช้บรรจุดอกไม้  
  ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของความเหมาะสมของภาชนะท่ีใช้
บรรจุดอกไม ้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 0.43 และมีระดบัความพึงพอใจในระดบั
มาก ร้อยละ 0.50   

46.00 47.00 

คุณภาพของผลติภัณฑ์ได้มาตรฐาน 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

43.00 
 50.00 

ความเหมาะสมของ 
ภาชนะทีใ่ช้บรรจุดอกไม้ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในโรงแรมได้จริง 

 ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจ ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในโรงแรมได ้แสดงดงัรูปท่ี 4.19 
ดงัน้ี 

 
 

  รูปที ่4.19 แสดงร้อยละความพงึพอใจช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในโรงแรมได้จริง 
  ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายใน
โรงแรมไดจ้ริง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 0.57 และความพึงพอใจในระดบัมาก  
ร้อยละ 0.40  
 

ช่วยลดปริมาณขยะในโรงแรมได้ 
 ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจช่วยลดปริมาณขยะในโรงแรมได ้แสดงดงัรูปท่ี 4.20 ดงัน้ี 
 

 
     

    รูปที ่4.20 แสดงร้อยละความพงึพอใจช่วยลดปริมาณขยะในโรงแรมได้  

  ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจช่วยลดปริมาณขยะในโรงแรมได ้ 

มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 0.45 และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 0.48 
 

 

57.00 

40.00 

ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในโรงแรมได้จริง 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

45.00 
48.00 

ช่วยลดปริมาณขยะในโรงแรมได้ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจัดวางดอกไม้ 

 ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจของความเหมาะสมของต าแหน่งในการจดัวางดอกไม ้
แสดงดงัรูปท่ี 4.21 ดงัน้ี 

        

          รูปที ่4.21 แสดงร้อยละความพงึพอใจของความเหมาะสมของต าแหน่งในการจัดวางดอกไม้ 
  ผลจากการตอบแบบสอบถาความพึงพอใจของความเหมาะสมของต าแหน่งในการ
จดัวางดอกไม ้มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 0.30 และมีความพึงพอใจในระดบัมาก  
ร้อยละ 0.57   
 

ศิลปะในการจัดดอกไม้มีความสวยงาม 
 ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจศิลปะในการจดัดอกไมมี้ความสวยงาม แสดงดงัรูปท่ี 4.22 
ดงัน้ี 

   

 รูปที ่4.22 แสดงร้อยละความพงึพอใจของศิลปะในการจัดดอกไม้มีความสวยงาม 
  ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของศิลปะในการจดัดอกไมมี้ความ
สวยงามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 0.44  และมีความพึงพอใจในระดบัมาก  
ร้อยละ 0.43 

30.00 

57.00 

ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจดัวางดอกไม้ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

44.00 43.00 

ศิลปะในการจดัดอกไม้มคีวามสวยงาม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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ง่ายต่อการจัดเกบ็ และรักษาผลติภัณฑ์ 
 ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจ ง่ายต่อการจดัเก็บ และรักษาผลิตภณัฑ ์แสดงดงัรูปท่ี 4.23 
ดงัน้ี 

 
 

รูปที ่4.23 แสดงร้อยละความพงึพอใจง่ายต่อการจัดเกบ็ และรักษาผลติภัณฑ์  
  ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจง่ายต่อการจดัเก็บ และรักษาผลิตภณัฑ์
มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 0.48 และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 0.52  

 

ความพงึพอใจโดยรวม 
 ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม แสดงดงัรูปท่ี 4.24 
 

               
 

รูปที ่4.24 แสดงร้อยละความพงึพอใจโดยรวม 
  ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ร้อยละ 0.45 และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 0.52   
 

48% 
52% 

ง่ายต่อการจดัเกบ็ และรักษาผลติภัณฑ์ 

มากท่ีสุด 
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นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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53 
 

 

 4.5.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อการประเมินเพื่อวัดผล

ประสิทธิภาพของโครงงาน “การท าดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลิกาเจล” (A Dried Everlasting 

Flower by Silica Gel)  

 ในการท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน “การท าดอกไมอ้บแห้งประดบัโดย
ซิลิกาเจล” (A Dried Everlasting Flower by Silica Gel) โดยมีเกณฑ์แสดงระดบัความพึงพอใจใน
แบบสอบถามเพื่อวดัผลประสิทธิภาพของโครงงานโดยใช ้Scale 5 ระดบั  หรือท่ีเรียกวา่ค่าวดัเจตติ
ตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert Technique) หรือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัดงัน้ี 

 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 -1.50 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 ตารางแสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อความพึงพอใจของโครงงาน “การท า
ดอกไมอ้บแห้งประดบัโดยซิลิกาเจล”  (A Dried Everlasting Flower by Silica Gel  แสดงดงัตาราง 
4.6 ดงัน้ี 
ตารางที ่4.6 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อความพึงพอใจของโครงงาน  
“การท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล” (A Dried Everlasting Flower by Silica Gel) 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีมีความพึงพอใจของการ
ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในโรงแรมไดจ้ริง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย คือ 4.53 รองลงมามีความ
พึงพอใจในระดบัมาก คือรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑท่ี์น่าดึงดูดมีค่าเฉล่ีย คือ 4.43   
 

4.6 ปัญหาทีพ่บในระหว่างที่ท าการทดลองอบดอกไม้ และการจัดลงภาชนะ 
 คณะผูจ้ดัท าได้ท าการทดลองน าดอกไม้ไปอบแห้ง โดยใช้สารดูดความช้ืนซิลิกาทราย 
พบว่า การอบแห้งนั้นช่วยให้ตวัดอกไม ้และ ใบไม ้คงรูปสภาพเหมือนจริง ทั้งสีสัน และความ
สวยงาม แต่ในปัญหาท่ีพบ คือ การน าดอกไมท่ี้มีกลีบเล้ียงไม่แข็งแรงมาอบนั้น เวลาอบเสร็จ ตวั
กลีบจะหลุดและร่วงออกจากตวัดอก ท าให้ไม่สามารถน ามาจดัลงภาชนะไดเ้หมือนดอกไมช้นิดอ่ืน  
อกัทั้งขั้นตอนเทซิลิกาทรายลงบนดอก ตอ้งค่อย ๆเทลงไปเพราะดอกท่ีก าลงับานอยา่งสมบูรณ์จะ
แบะออกจากตวัดอก และท่ีส าคญัอย่างยิ่งการเลือกดอกไมน้ั้น ตอ้งดูท่ีสภาพ และสี ดอกไมท่ี้ใช้
จะตอ้งมีกลีบเล้ียงท่ีแขง็แรง เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ และดอกบวั เป็นตน้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
�̅� 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

 1. การเลือกชนิดของดอกไม ้   4.27 0.58 มาก 
2. รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑท่ี์น่าดึงดูด 4.43 0.73 มาก 
3. คุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐาน 4.40 0.62 มาก 
4.ความเหมาะสมของภาชนะท่ีใชบ้รรจุดอกไม ้ 4.37 0.61 มาก 
5. ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในโรงแรมไดจ้ริง 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
6. ช่วยลดปริมาณขยะในโรงแรมได ้ 4.33 0.66 มาก 
7. ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจดัวางดอกไม ้ 4.17 0.65 มาก 
8. ศิลปะในการจดัดอกไมมี้ความสวยงาม 4.30 0.70 มาก 
9. ง่ายต่อการจดัเก็บและรักษาผลิตภณัฑ์ 4.30 0.70 มาก 
10.ความพึงพอใจใจโดยรวม 4.43 0.57 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.35 6.39 มาก 
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4.7 สรุปผลจากการท าดอกไม้ทีไ่ด้อบแห้งแล้ว 
 จาการท่ีได้ท าดอกไม้อบแห้งแล้วนั้ น พบว่า ความคงสภาพเดิมของดอกไม้ มีสีสัน
เหมือนกับของจริง เพียงแต่ สีจะเขม้ข้ึนมากกว่าเดิม มีลักษณะแห้ง และค่อนข้างเปราะบางใน
ระดบันึง แต่อายุการใช้งานของดอกไมท่ี้ไดอ้บแห้งแลว้นั้นจะมีระยะเวลายาวนานมากข้ึน และยงั
สามารถลดปัญหาจากขยะจากการใช้ดอกไมท่ี้เหลือจากการใช้งานดา้นต่าง ๆ เพียงแค่อบแห้งเพื่อ
รักษาความสวยงามและเป็นการรักษาสภาพของดอกไมใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  
 

4.8 รูปภาพเปรียบเทยีบก่อนอบดอกไม้สด และหลงัอบดอกไม้ 
 การเปรียบเทียบลกัษณะของดอกไม ้และใบไมต้กแต่ง ก่อน และหลงัอบ ดงัตารางท่ี 4.7 

ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.7 การเปรียบเทียบลกัษณะของดอกไม ้และใบไมต้กแต่ง ก่อนอบ และหลงัอบ 

ช่ือดอกไม้ ก่อนอบ หลงัอบ ผลสรุป 

บัวฉลองขวญั   
 
 
 

ก่อนอบบวัมีสีม่วงสด 
กลบัซ้อนกนั หลงัอบ
ได้ 7 วนั มีสีเขม้ข้ึน 
แหง้และเบา 

กุหลาบจีน 
(สีเหลอืง) 

  ก่อนอบมีสีเหลืองสด 
กลีบซ้อนกนั หลงัอบ
มีลกัษณะเบา และ 
สีเขม้ข้ึน 

คาร์เนช่ันลาย 
(ขอบชมพู) 

  ก่อนอบขอบเ ป็นสี
ชมพูสด หลงัอบดอก
ได้ 10 วนั ดอกมีสี
เขม้ข้ึน 

คาร์เนช่ัน 
(สีเหลอืง) 

  ก่อนอบดอกนั้นมีสีท่ี
อ่อน หลงัอบได1้0 สี
ของดอกมีความเข้ม
มากข้ึนกวา่เดิม 

เฟิร์นนาคราช 
 

  ก่อนอบ เฟิ ร์นมีสี ท่ี
สด หลงัอบได ้10 วนั 
มีลักษณะ แห้ง และ
กรอบ  

คาร์เนช่ันลาย 

(สีเหลอืงส้ม) 

 

  ก่อนอบสีของดอกมีสี
เหลืองส้ม หลบัอบได ้
10 วนั ดอกนั้นเป็นสี
เหลือง มีลักษณะท่ี
เบา ดอกบานเล็กนอ้ย 

กุหลาบจีน 
(สีแดง) 

 
 
 
 

 ก่อนอบดอกมีสีแดง
สด หลงัอบได ้20 วนั 
สีของดอกมีสีเขม้ข้ึน
ดอกบานเล็กนอ้ย 
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บทที ่5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
  จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาโรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั 
โฮเตล็ แอนด์ ทาวเวอร์ ในแผนกจดัเล้ียง (Banquet) ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการใชด้อกไมใ้น
แต่ละคร้ังท่ีมีงานประชุมหรือ งานเล้ียง มีการใช้ดอกไม้สดเป็นจ านวนมาก คณะผูจ้ดัท าจึงมี
ความคิดท่ีจะน าเสนอนวตักรรมในรูปแบบใหม่ คือ เทคนิคการน าดอกไมม้าอบแห้ง เพื่อเป็นการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายให้กบัสถานประกอบการในแผนกแม่บา้น (ห้องดอกไม)้ และเป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะของดอกไม้ท่ีเหลือจากการใช้งานนั้น ๆ ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าได้ท าการเก็บข้อมูลและ
รวบรวม โดยการแจกแบบสอบถาม “การท าดอกไมอ้บแห้งประดบัโดยซิลิกาเจล” ให้กบัพนกังาน
แผนกจดัเล้ียง, พนักงานรายวนั และแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกจดัเล้ียงคือ แผนกแม่บา้น (ห้อง
ดอกไม)้ จ านวน 30 ชุด ผลสรุปพบวา่ โดยรวมแลว้ ดอกไมอ้บแห้งมีอายุการใชง้านมากกวา่ดอกไม้
สด และสามารถทดแทนดอกไมส้ดท่ีสถานประกอบการได ้อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย และ
ช่วยลดปริมาณขยะในสถานประกอบการได ้

5.2 สรุปผลการท าผลติภัณฑ์ 

 5.2.1 ปัญหาทีไ่ด้พบจากการท าโครงงาน 
  1) พบว่า การน าดอกไมท่ี้มีสีเขม้ จะท าให้การอบดอกไมเ้สร็จออกมามีสีเขม้ข้ึน
มากกวา่เดิม เช่น ดอกกุหลาบสีแดง จะอบออกมาเป็นสีแดงคล ้า 
  2) พบวา่การอบดอกไมไ้ม่ถึงระยะเวลา ท าใหด้อกไมน้ั้นไม่แห้ง และยงัมีความช้ืน
หลงเหลืออยู ่
  3) ซิลิกาทรายไม่มีความร้อนมากพอ จึงท าใหด้อกไม ้และใบไมย้งัคงมีความช้ืนอยู ่ 
  

 5.2.2 การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครรงาน 
  1) เลือกชนิดดอกไมท่ี้มีสีสด กลีบดอกแข็งแรงจะท าให้ดอกไมท่ี้อบเสร็จออกมามี
สีท่ีเขม้ข้ึน แต่จะไม่คล ้ากลีบดอกจะไม่แหง้และร่วงง่ายเม่ืออบเสร็จ 
  2) อบดอกไมใ้ห้อยู่ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ดอกบวั อบประมาณ 7 วนั ดอก
กุหลาบ และ 
คาร์เนชัน่ อบประมาณ 15-20 วนั จะท าใหด้อกไมแ้หง้ตามธรรมชาติ 
  3)  น าซิลิทราย และซิลิกาเจลไปอบไมโครเวฟ เพื่อน ามาใช้งานในคร้ังต่อไปได้
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายซ้ืออีก 
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5.3 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
 5.3.1 ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
   1)ไดเ้รียนรู้และลงมือปฏิบติังานจริง และไดป้ระสบการณ์ในการท างานกบัเพื่อน
ร่วมงาน และพนกังานคนอ่ืน ๆ  
  2) สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้มาพฒันาและต่อยอดน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบติังานจริงในอนาคต  
  3) ไดรั้บมอบหมายงาน และท างานดว้ยความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองดว้ย
ความรอบคอบ คล่องแคล่ว และมีความตรงต่อเวลา  
  4) รู้จกัแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนัท่วงที รู้จกัควบคุมอารมณ์อารามณ์ใน
สถานการณ์ท่ีไดพ้บเจอ  
  5) ไดท้กัษะท่ีส าคญัในการส่ือสารกบัลูกคา้คนไทย หรือ ลูกคา้ชาวต่างชาติ  
   6) มีน ้าใจช่วยเหลือ และปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยดี อีกทั้งพนกังานท่ีปรึกษาให้
ค  าปรึกษาท่ีดี และช่วยเหลือเก่ียวกบัการปฏิบติังานสหกิจ  
  

 5.3.2 ปัญหาทีพ่บขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  1) การรู้จกัปรับตวัในท่ีปฏิบติังานในช่วงสัปดาห์แรกนั้นยงัไม่คล่องแคล่วมากนกั 
จึงจ าเป็นตอ้งปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงคอยใหค้วามช่วยเหลือ 
  2) ขาดความมัน่ใจในการพดูส่ือสารกบัลูกคา้ในระยะแรก  
  3) ไม่น่ิงมากพอ และไม่สุขุมในขณะท่ีปฏิบติังาน และพบปะลูกคา้ท่ีมาเขา้ร่วม
ประชุม  
  4) ปฏิบติังานโดยไม่มีความใส่ใจรอบคอบ จึงท าใหง้านออกมาดูไม่ดี 
  5) ค  าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะท่ีมีจ านวนมาก จึงท าให้สับสนในการจ าใน
ระยะแรก 
  6) ไม่ช านาญในงานบางประเภท เพราะจากท่ีได้เรียน และศึกษามานั้นจะเน้น
ทฤษฎี พอไดม้าปฏิบติังานจริงค่อนขา้งท่ีติดขดั และไม่ถนดัในบางช่วงแรก ๆ 
 
5.4 ส่ิงทีไ่ด้รับจากโครงงานนี้ 
 5.4.1 เป็นการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์กบัทางสถาน
ประกอบ  
 5.4.2 เป็นการช่วยลดขยะ และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาภายหลงั 

5.4.3 เป็นการเรียนรู้ท่ีก่อใหเ้กิดกระบวนการพฒันาทกัษะดา้นงานฝีมือ  
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5.5 ข้อเสนอแนะ 
 5.5.1 มีการศึกษา เรียนรู้ใส่ใจในรายละเอียดของการปฏิบติังาน เพื่อท่ีให้เกิดขอ้ผิดพลาด
นอ้ยท่ีสุด 
 5.5.2 มีการพฒันาในเร่ืองบุคลิกภาพให้ดูดี กระตือรือร้น มีกาลเทศะในขณะท่ีปฏิบติังาน 
หรือ พบปะลูกคา้ 
 5.5.3 มีความมัน่ใจในการส่ือสารภาษาองักฤษกบัลูกค้าจะผิด หรือจะถูก ก็ควรส่ือสาร
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ในกรณีท่ีพนกังานท่ีปรึกษาไม่ไดอ้ยูต่รงนั้น 
 5.5.4 ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอยา่งเคร่งครัด 
 5.5.5 มัน่เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ คอยจดจ าขอ้ผิดพลาดของตนเอง เพื่อน าไปพฒันาใน
การท างานจริงในอนาคต 
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ภาคผนวก 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

  



 

 

แบบสอบถามเพือ่วดัผลประสิทธิภาพของโครงงาน “การท าดอกไม้อบแห้งประดบัโดยซิลกิาเจล” 
( A Dried Everlasting Flower by Silica Gel) 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
มหาวทิยาลยัสยาม ทางคณะผูจ้ดัท าจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามขอ้มูลท่ีเป็นจริงเพ่ือความสมบูรณ์
ของโครงงาน 
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย () ลงใน    ท่ีท่านตอ้งการเลือก 
 

1. เพศ                            1. ชาย              2. หญิง  

2. อายุ                            1. 17 – 35 ปี             2. มากกวา่ 35 ปี ข้ึนไป   
 

ตอนที ่2  แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงงาน “การท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล”   
ระดบัความพึงพอใจ มีดงัน้ี      ระดบั                                                      ความพงึพอใจ 

                                                            5                   หมายถึง                             มากท่ีสุด 

                        4           หมายถึง        มาก 
         3           หมายถึง                       ปานกลาง 
         2           หมายถึง                       นอ้ย 
         1                    หมายถึง         นอ้ยท่ีสุด 

 

 ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย () ลงใน                ท่ีท่านตอ้งการเลือก   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่3 แสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
........................................................................................................................................................  

 
                 เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

 1. การเลือกชนิดของดอกไม ้             

2. รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑน่์าดึงดูด           

3. คุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐาน           

4. ความเหมาะสมของภาชนะท่ีใชบ้รรจุดอกไม ้           

 5. ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในโรงแรมไดจ้ริง           

6. ช่วยลดปริมาณขยะในโรงแรมได ้           

7. ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจดัวางดอกไม ้           

8. ศิลปะในการจดัดอกไมมี้ความสวยงาม           

9. ง่ายต่อการจดัเก็บและรักษาผลิตภณัฑ ์      
10. ความพึงพอใจโดยรวม      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพขณะปฏิบัตงิาน และหลงัจากการน าเสนอโครงงาน 
  



 

 

 
ภาพขณะก าลงัชงชาตรงเคานเตอร์กดกาแฟทีห้่องแวนด้า (Vanda) 

ทีม่า : คณะผู้จัดท า (2562) 
 

 
ภาพขณะก าลงัพบัแนปกิน้ทรงพกัเพือ่เตรียมงานจัดเลีย้งทีห้่องบอลลรูม 1-3 (Ballroom1-3) 

ทีม่า : คณะผู้จัดท า (2562) 



 

 

 
ภาพขณะก าลงัเช็ดเคร่ืองมือส าหรับงานเลีย้งโต๊ะจีนทีห้่องบอลรูม 1-3 (Ballroom1-3) 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
ภาพขณะก าลงัเช็ดแก้ว High Ball เพือ่จัดเตรียมงานประชุม 

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

  



 

 

 
ภาพขณะก าลงัวางดอกไม้ส าหรับโต๊ะผู้อภิปราย (Speaker) ที่ห้องพาร์เนเซีย (Panasea) 

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
ภาพขณะก าลงัวางแก้ว High Ball บนโต๊ะ ทีห้่องพาร์เนเซีย (Panasea) 

 ทีม่า : คณะผู้จัดท า (2562) 



 

 

 
ภาพขณะกดเคร่ืองกาแฟทีห้่องแวนด้า (Vanda) 

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
ภาพขณะก าลงัรีดผ้าปูโต๊ะกลมทีใ่ช้ส าหรับงานฟู๊ดเทส (Food Test) 

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 



 

 

 
ภาพขณะก าลงัติดสเกริต์เวทีงานสัมมนาที่ห้องบอลรูม 2 (Ball room 2) 

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
ภาพขณะก าลงัวางแผ่นรองแก้วน า้ (Coster) และถ้วยกาแฟบนโต๊ะกลม 

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 



 

 

 
ภาพขณะก าลงัวางลูกอมในจานลูกอมที่ห้องพาร์เนเซีย (Panasea)  

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
ภาพหลงัจากน าเสนอโครงงาน ทีส่ถานประกอบการ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะพนักงานที่ปรึกษา  

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล 
( A Dried Everlasting Flower by Silica Gel) 

นางสาว ธิดารัตน์ ปลัง่ปรีดา  
นางสาว ปรารถนา เบ็ญจรูญ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์พิมพพ์ิชชา เลิศสกลุผาสุข 
ภาควชิาการโรงแรม และการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนน เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 10160 

บทคดัย่อ 
  โครงงานเร่ือง การท าดอกไม้อบแห้ง
ประดบัโดยซิลิกาเจล ( A Dried Everlasting Flower 
by Silica Gel) จดัท าข้ึนเพ่ือมีวตัถุประสงค ์คือ การน า
ดอกไมส้ดมาท าผลิตภณัฑใ์นรูปแบบการรักษาฟอร์ม
ให้มีสภาพอายุการใชง้านไดน้านมากข้ึน และยงัเป็น
การช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายให้กบัทางสถานประกอบ
ในแผนกแม่บา้น (หอ้งดอกไม)้  จากการท่ีคณะผูจ้ดัท า
ได้มาปฏิบัติสหกิจศึกษา ได้สังเกตุเห็นปัญหาของ
ดอกไมท่ี้เหลือใชจ้ากงานจ านวนมาก อีกทั้งประโยชน์
ของการใชง้านหมดไปเพียงเพราะไม่มีความสวยงาม 
ท าให้ขยะจากดอกไมเ้หล่านั้นมีจ านวนมากในแต่ละ
วนั ประโยชน์จากการใช้ดอกไมน้ั้นจึงใชไ้ดไ้ม่นาน 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาและยืดอายุการใช้งานของ
ดอกไมใ้ห้คงความสวยงามตามธรรมชาติไดน้านมาก
ข้ึน คณะผูจ้ดัท าจึงใชเ้ทคนิคอบแห้งโดยการน าดกไม้
สดมาอบโดยใชส้ารดูดความช้ืน คือ ซิลิกาทราย และ 
ซิลิกาเจล และบรรจุลงโหลแกว้โดยมีฝาปิดเพ่ือเป็น
การรักษาผลิตภณัฑ์ให้ไดน้านมากมากท่ีสุด หลงัจาก
ท่ีไดท้ าผลิตภณัฑ์ A Dried Everlasting Flower by 
Silica Gel แลว้ คณะผูจ้ดัท าได้ท าการส ารวจความ
คิดเห็น ดว้ยการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง 
คือ พนักงานแผนกจัดเล้ียง และ พนักงานแผนก
แม่บ้าน (ห้องดอกไม้) จ านวน 0ชุด ผลการศึกษา
พบวา่ จากการท าแบบสอบถามโดยกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คือ ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายให้โรงแรม
ไดจ้ริง โดยมีค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (ค่าเฉล่ีย�̅�= 4.53, และค่า  
S.D. = 0.57) 
ค าส าคญั ดอกไม/้ ซิลิกาทราย/ ซิลิกาเจล/ โหลแกว้ 

Abstract 
 The project, ‘A Dried Everlasting Flower 
by Silica Gel,’ was conducted for the purpose of 
using fresh flowers to produce in the form of 
preservation that has a longer usage lifetime. The 
project also helped the enterprise to save costs in 
the housekeeping department (Flower Room). 
During work period of the cooperative education, 
the authors noticed problems that the flowers from 
various events we unused and left over. Also, the 
benefits of fresh flowers are limited because there 
is no beauty left, causing a lot of trash from those 
flowers each day. Thus, in order to preserve and 
extend the lifespan of the flowers while 
maintaining its natural beauty for a longer time, 
the production team used a drying technique with 
the fresh flowers through use of desiccants, silica 
sand, and silica gel. Then, the flowers were packed 
into a glass jar with a lid to preserve the product as 
long as possible. After making the ‘Everlasting 
Flower by Silica Gel’ product, the production team 
conducted a survey by collecting questionnaires 
from the sample group, which was the staff of the 
catering department and the housekeeping 
department (Flower Room) for a total of 30 
surveys. From the questionnaire, the results 
showed that the sample group was at the highest 
level, which was the project being able to actually 
save up the hotel expenses average  



 

 

( �̅� = 4.53, S.D. = 0.57) 
Keywords:  Flower / Sand Silica/ Silica Gel/ 

  

   ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
    ปัจจุบันโรงแรมและท่ีพกัมีการแข่งขัน

เพ่ิมมากข้ึน การให้บริการนั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นใน
การดึงดูดลูกคา้ใหห้ลัง่ไหลเขา้มาพกัมากข้ึน และท่ี
ส าคญัธุรกิจโรงแรมนั้ นเป็นธุรกิจท่ีอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาพกัในขณะท่ี
ก าลงัเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้
ลูกคา้ไดเ้กิดความประทับใจเม่ือมาใช้บริการทาง
โรงแรมจึงตอ้งจดัหาอุปกรณ์ หรือส่ิงต่าง ๆ เพื่อมา
อ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั หรือมาจดั
งานประชุม งานสังสรรค์ต่าง ๆ การบริการท่ีดีท า
ใ ห้ มี ลู ก ค้ า เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร ห้ อ ง พัก  ห รื อ ม า
ประชุมสัมมนาเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน จึง
ก่อให้เกิดปัญหาจากขยะส่ิงแวดล้อมจากการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  ขยะเหล่านั้ นสามารถน ากลับมา
แปรรูปใหม่ได ้หากมีวิธีการท่ีถูกตอ้ง ปัญหาส่วน
ใหญ่ท่ีพบในโรงแรม คือ ปัญหาของดอกไมท่ี้เหลือ
ใช้จ ากง านจ านวนมาก  เ ช่น  ในการจัด งาน
ประชุมสมัมนาคร้ังหน่ึง  ตอ้งใชด้อกไมส้ดอยา่งต ่า 
50  ดอก จดัวางในต าแหน่ง ต าแหน่งละ 3 ท่ีเป็นตน้ 
และจะไม่ถูกเปล่ียนดว้ยอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 4-
5 วนั จนกระทัง่ประโยชน์การใชง้านหมดไปเพียง
เพราะดอกไมเ้ร่ิมเห่ียว และไม่สวยงาม ท าให้ขยะ
จากดอกไม้เหล่านั้ นมีจ านวนมากในแต่ละวัน 
ประโยชน์จากการใช้ดอกไมน้ั้ นจึงใช้ได้ไม่นาน 
และไม่คุม้ค่ากบัท่ีซ้ือมาในราคาแพง และไดเ้ห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาจากทางโรงแรมน้ี คือ 
โรงแรมใช้ดอกไม้สดเพ่ือประดับ และตกแต่ง
สถานท่ีต่าง ๆ ความหลากหลายของชนิด และความ
สวยงามของดอกไมน้ั้นท าใหเ้ป็นท่ีน่าประทบัใจแก่
ผูพ้บเห็น  แต่เม่ือดอกไม้ไม่สด ก็ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อีก ดงันั้น เพ่ือเป็นการรักษาและยืด
อายกุารใชง้านของดอกไมใ้ห้คงความสวยงามตาม
ธรรมชาติไดน้านมากข้ึน คณะผูจ้ดัท าจึงใชเ้ทคนิค

อบแห้งโดยการใชส้ารดูดความช้ืน คือ ซิลิกาทราย 
(ส าหรับอบดอกไม้) ส่วนซิลิกาเจล (ส าหรับดูด
ความช้ืน) แลว้น าดอกไมล้งภาชนะท่ีมีฝาปิดจะช่วย
ยืดอายุของดอกไมไ้ด้นานหลายปี ดอกไมท่ี้เป็นท่ี
นิยมในการอบ คือ ดอกกุหลาบ ดอกบัว และคาร์
เนชัน่ เป็นตน้ ไม่เพียงแต่ความสวยเท่านั้น ดอกไม้
ยงัใช้เป็นสัญลกัษณ์ของความรัก การแสดงความ
ยินดี และเป็นวตัถุทางพิธีกรรมทางศาสนาท่ีเป่ียม
ไปด้วย คุณค่ าทาง จิต ใจ  สีสันจ ากดอกไม้มี
ประโยชน์ช่วยในการช่วยผ่อนคลายจิตใจ อารมณ์ 
และช่วยสร้างสารแห่งความสุขได ้

 จากความส าคัญดังกล่าวท่ีได้กล่าวแล้ว
ขา้งตน้ คณะผูจ้ ัดท าจึงได้จัดท าโครงงานน้ีข้ึน มี
วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย
ของโรงแรม และช่วยยืดอายกุารใชง้านของดอกไม้
ใหอ้ยูไ่ดน้านมากข้ึนให้กบัแผนกแม่บา้น หรือห้อง
ดอกไม ้เน่ืองจากผลิตภณัฑ์น้ีจะเป็นประโยชน์ใน
การช่วยลดปริมาณขยะในส่วนของห้องดอกไมไ้ด ้
และท่ีส าคญัเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจในการแปร
รูปรูปดอกไมไ้ดอี้กหลายเท่าตวั 

 

 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.เพ่ือช่วยโรงแรมยืดอายุการใชง้านของ
ดอกไมใ้หอ้ยูไ่ดน้านมากข้ึน  

          2. เพ่ือช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ดอกไมใ้หโ้รงแรม 
          3. เพ่ือเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ตวัเองใน
ระหวา่งจบการศึกษา 
          4. เ พ่ือช่วยลดปริมาณขยะในสถาน
ประกอบการ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
  ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตวัอย่างคือ 
พนักงานแผนกจัดเล้ียง และพนักงานแผนกแม่บ้าน 
(ห้องดอกไม)้ โดยมีการแจกแบบสอบถามจ านวน 30 
ชุด เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของ
การท าโครงงาน 



 

 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ    
     1. ช่วยโรงแรมยืดอายุการใชง้านของ 
ดอกไมใ้หอ้ยูไ่ดน้านมากข้ึน  
      2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
ดอกไมใ้หโ้รงแรม   
     3. เป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่ตวัเองใน
ระหวา่งจบการศึกษา  

   4. ช่วยลดปริมาณขยะในสถาน
ประกอบการได ้
 

วสัดุอุปกรณ์ และวตัถุดบิการท าดอกไม้อบแห้ง

ประดบัโดยซิลกิาเจล 

 1. กา้นต่อดอกไม ้และใบไม ้
  2. ฟลอร่าเทป 
   3. กาวลาเทก 
  4. ปืนกาวร้อน 
  5. คีมหนีบช้ินงาน 
   6. ขวดโหลแกว้ชนิดใส 
   7. กระดาษสา 

  8. ดอกไมส้ด และใบไมต้กแต่ง 

 

    

1.เตรียมดอกไมส้ด จากนั้นน าตดั
ก้าน และน าฝังลงในกล่องซิลิกา
ทราย ประมาณ 15 - 20 วนั 
 

2.พอฝังประมาณ 15-20 วนัแลว้ น า
ออกจากกล่อง 
 

3.น ามาต่อก้าน แล้วพันด้วยฟลอร่าเทป 
จากนั้นพกัไวใ้นกล่อง ซิลิกาเจล เพื่อรอจดั
ลงโหล 

 
 

4.ตดัขวดนมใหเ้หลือแค่ฐาน และทากาว  
 

5. ใส่ซิลิกาเจล และโอเอซิสลงในฐาน 
พนักระดาษยน่ และกลดัดว้ยหมุด เพื่อยืด
ไม่ใหห้ลุดออก 
 

วธีิการท าดอกไม้อบแห้งประดบัโดยซิลกิาเจล 

6.พนัดว้ยกระดาษยน่ เจาะรู 3-4 เพื่อให้ซิลิกาเจล
ดูดความช้ืน จากนั้นทากาวร้อนตรงฐาน น าไปติด
ตรงโหล รอใหก้าวแหง้สนิท 



 

 

8.ทากาวตรงกา้นเพื่อปักลงในฐาน
ซิลิกาเจล 

10. เม่ือปักลงฐานครบแลว้ 
น าฝาทากาว แลว้ปิดใหส้นิท 
กนัอากาศเขา้ 

9. น าใบไมต้กแต่งมาทากาว 
แลว้ปักลงในฐานซิลิกาเจล 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผลโครงงาน 

           จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษาโรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเต็ล แอนด ์
ทาวเวอร์ ในแผนกจดัเล้ียง (Banquet) ไดเ้ล็งเห็นถึง

ความส าคญัของการใชด้อกไมใ้นแต่ละคร้ังท่ีมีงาน
ประชุมหรือ งานเ ล้ียง มีการใช้ดอกไม้สดเป็น
จ านวนมาก คณะผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะน าเสนอ
นวตักรรมในรูปแบบใหม่ คือ เทคนิคการน าดอกไม้
มาอบแห้ง เพ่ือเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายให้กับ
สถานประกอบการในแผนกแม่บา้น (ห้องดอกไม)้ 
และเป็นการช่วยลดปริมาณขยะของดอกไมท่ี้เหลือ
จากการใชง้านนั้น ๆ ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการเก็บ
ขอ้มูลและรวบรวม โดยการแจกแบบสอบถาม “การ
ท าดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลิกาเจล” ให้กับ
พนกังานแผนกจดัเล้ียง, พนกังานรายวนั และแผนก
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกจดัเล้ียงคือ แผนกแม่บา้น (ห้อง
ดอกไม)้ จ านวน 30 ชุด ผลสรุปพบวา่ โดยรวมแลว้ 
ดอกไมอ้บแห้งมีอายุการใชง้านมากกว่าดอกไมส้ด 
อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย และช่วยลดปริมาณ
ขยะในสถานประกอบการได ้

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
           ดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจลสามารถ
น ามาต่อยอดโดยการเพ่ิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ ์คือ 
การน าดอกไมอ้บแห้งไปแปรรูปเป็นเคร่ืองประดบั 
โดยการน าดอกไมอ้บแห้งใส่ในโหลแกว้ขนาดเล็ก
ขนาดไม่เกิน 5 เซนติเมตรปิดไม่ให้อากาศเข้า 
สามารถออกแบบให้สวยงามตามจินตนาการ น าไป
ท าเป็นสร้อยคอ ต่างหู หรือแหวนสวมน้ิวมือก็ได้
เพื่อความสวยงาม 
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ภาคผนวก จ 
โปสเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

บันทึกการปฏิบตังิาน 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ประวตัผิู้จดัท า  



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

รหัสนักศึกษา    5804400054 
ช่ือ - นามสกุล   นางสาว ธิดารัตน์ ปลัง่ปรีดา 
คณะ   ศิลปศาสตร์ 
สาขา    การโรงแรม และการท่องเท่ียว 
ทีอ่ยู่   77/44 เอกชยั 46 แขวน บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร  
   10150 
ผลงาน   การท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล ( A Dried Everlasting Flower  
   by Silica Gel) 
 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

รหัสนักศึกษา    5804400056 
ช่ือ - นามสกุล   นางสาว ปรารถนา เบญ็จรูญ 
คณะ   ศิลปศาสตร์ 
สาขา    การโรงแรม และการท่องเท่ียว 
ทีอ่ยู่   351/48 ซอย วดัอมัพวา ถนนจรัญสนิทวงศ ์22 แขวง บา้นช่างหล่อ 
   เขต  บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
ผลงาน   การท าดอกไมอ้บแหง้ประดบัโดยซิลิกาเจล ( A Dried Everlasting Flower      
   By Silica Gel)
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