
 

 

 

รายงานการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 

ถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบักลิน่ 

(Fragrant Dried Orchid Bag) 

 

 

โดย 

                        นายวาสิทธิ์   เสร็จกจิ 5704400065 

                        นางสาวเครือวัลย์  สีโยธะ  5704400092 

 

 

    รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวชิาสหกิจศึกษา 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560  



 



ค 

 

 

ช่ือโครงงาน  :  ถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน 
ช่ือนักศึกษา  :  นายวาสิทธ์ิ   เสร็จกิจ  
      นางสาวเครือวลัย ์ สีโยธะ   
อาจารย์ทีป่รึกษา  :  อาจารยน์นัทินี  ทองอร 
ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรี 
ภาควชิา   :  การโรงแรม 
คณะ   :  ศิลปศาสตร์ 
ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา :  3 /2560 
 

บทคัดย่อ 
โรงแรมริชมอนด์(RICHMOND STYLISH CONVENTION HOTEL) เป็นโรงแรมท่ีมีขนาด

กลาง เนน้การจดัประชุมสัมมนาเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจากการท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้มาฝึกปฏิบติังาน
ในแผนกจดัเล้ียงนั้น ไดม้องเห็นว่าในแต่ละวนัจะมีการจดัดอกไมม้าวางตามจุดต่าง ๆของห้องประชุม
และห้องสัมมนา เม่ือดอกไมเ้ร่ิมมีสีสันท่ีไม่สวยงามก็จะถูกน าไปทิ้ง ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้มี
ความคิดท่ีจะน าดอกไมเ้หล่าน้ีน ากลบัมาใช้ประโยชน์ไดอี้กคร้ัง โดยการน าเอามาท าเป็นผลิตภณัฑ์ถุง
หอมดบักล่ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นดอกกล้วยไม ้ถุงหอมน้ีช่วยในการลดการใช้สเปรย์ดบักล่ินท่ีเป็น
สารเคมี และยงัสามารถช่วยลดตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งมาก 

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน คณะผูจ้ดัท าจึงไดมี้การแจก
แบบสอบถามใหก้บัพนกังานเพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินเป็น
จ านวน 30 ชุด โดยผลประเมินท่ีได้อยู่ในระดับท่ีพึงพอใจมาก และยงัสามารถช่วยลดต้นทุนของ
ค่าใชจ่้ายให้กบัทางโรงแรมในการจดัซ้ือสเปรยด์บักล่ินไดเ้ฉล่ียนเดือนละ1,536 บาท ถือวา่เป็นการลด
ตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรมเป็นจ านวนมาก 

ค าส าคัญ : ถุงหอมดบักล่ิน ดอกกลว้ยไม ้
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ABSTRACT 

Richmond Stylish Convention Hotel is a medium-sized hotel that mainly focuses on 
providing facilitations for meeting and events. From the co-operative practice in the Banquet 
Department of the hotel by the researchers, we noticed that there were a lot of flower decorations at 
different points of the meeting rooms each day. At the end of the day, they were thrown away. 
Therefore, the researcher had an idea to reuse these remaining flowers, which were mostly orchids, to 
be beneficial by inventing a potpourri are freshener to be used instead of a chemical deodorant. It can 
also reduce the extra cost to the hotel as well.  

To study the results of the project of orchid deodorant potpourri, the researchers distributed 
30 questionnaires to the hotel staff to survey their satisfaction on the orchid potpourri are freshener. 
The overall result of satisfaction was at a very high level. It could reduce the use of chemical are 
freshener spray, as well as the cost of the hotel to buy deodorant sprays averaging 1,536 baht per 
month, which was a significant cost reduction for the hotel. 
Keywords: deodorant potpourri, orchid  
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงแรมริชมอนด์ (RICHMOND STYLISH CONVENTION HOTEL) เป็นโรงแรมท่ีมี

บริการในส่วนของห้องพกัแขก ห้องประชุม สัมมนา และงานเล้ียงต่างๆซ่ึงในแต่ละวนัโรงแรม

ริชมอนด(์RICHMOND STYLISH CONVENTION HOTEL)จะมีการจดัประชุมในห้องต่างๆไม่ต ่า

กว่า 5 ห้อง และห้องจดัเล้ียงอีกมากมายต่อวนั จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้มาฝึกงานใน

ส่วนของแผนกจดัเล้ียงนั้น ไดม้องเห็นวา่ในแต่ละวนัจะมีการจดัดอกไมม้าวางตามหนา้ห้องประชุม

ทุกห้อง ตามโพเดียม (Podium) โต๊ะลงทะเบียน โต๊ะวิทยากร และในส่วนต่างๆ ของพื้นท่ีในห้อง

ประชุม ดอกไมเ้หล่าน้ีเม่ือหลงัจบงานแลว้ บางส่วนท่ีใชไ้ดท้างแผนกดอกไมก้็จะเก็บไวใ้ชส้ าหรับ

งานอ่ืน และบางส่วนก็จะถูกน าไปทิ้ง ดอกไมท่ี้ไม่สามารถน ามาใช้ต่อได ้เช่น ดอกกลว้ยไม ้ดอก

กุหลาบ ดอกลิลล่ี เป็นตน้ แต่ดอกลว้ยไมจ้ะมีจ านวนมากท่ีสุด ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงงานจึงคิดท่ี

จะน าดอกกลว้ยไมท่ี้เหลือทิ้งมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยการน าดอกกลว้ยไมม้าประยุกต์ใชใ้ห้เป็น

ผลิตภณัฑ์ถุงหอม โดยน าไปแปรรูปเป็นเคร่ืองหอมดบักล่ินท่ีไม่พึงประสงคต์ามสถานท่ีต่างๆ เช่น 

ในล็อคเกอร์พนกังาน ตูเ้ก็บของ ห้องน ้ า และสโตล์เก็บของ  เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการจดัซ้ือ

สเปรยด์บักล่ินของโรงแรม เพราะเวลามีกล่ินท่ีไม่พึงประสงคท์างโรงแรมจะใช้สเปรยด์บักล่ินฉีด

ดบักล่ินเป็นจ านวนมาก และยงัสามารถลดประมาณการทิ้งขยะแก่ทางโรงแรมจ าพวกดอกไมไ้ดอี้ก

หน่ึงช่องทาง 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือสเปรยด์บักล่ิน 

1.2.2  เพื่อดบักล่ินอบัท่ีไม่พึงประสงคใ์นล็อคเกอร์พนกังาน ตูเ้ก็บของ หอ้งน ้า 

และสโตลเ์ก็บของ   

1.2.3 เพื่อลดประมาณการทิ้งขยะแก่ทางโรงแรมจ าพวกดอกไม ้

1.2.4 เพื่อน าส่ิงของท่ีจะถูกน าไปท้ิงแลว้น ากลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัท าได้

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวตัถุดิบจากทางห้องประชุมและห้องจดัเล้ียงของทางโรงแรม

ริชมอนด ์

1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

  การท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ ัดท าได้ด าเนินการในระหว่างวนัท่ี 14 

พฤษภาคม ถึง31สิงหาคม 2561  

1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าได้ใช้

วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากพนักงานแผนกจดัเล้ียงและแผนกแม่บ้าน จ านวน 30 

ตวัอยา่ง 

1.3.4 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำและกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 

                           ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัถุงหอมจากดอกกลว้ยไมแ้ละศึกษาวธีิการ

ขั้นตอนการท าต่าง ๆ บรรจุภณัฑใ์นการประดิษฐถุ์งหอมตามส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ลดตน้ทุนในการจดัซ้ือสเปรยด์บักล่ินของโรงแรม 

1.4.2 ลดกล่ินท่ีไม่พึงประสงคแ์ละยงัช่วยใหผ้อ่นคลายกบักล่ินหอมจากธรรมชาติ 

1.4.3 เป็นการใชข้องเหลือจากขยะสดเพื่อใหเ้กิดคุณค่าและคุณประโยชน์มากท่ีสุด 
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บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร / และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
      การท าโครงงานในการสร้างผลิตภณัฑ ์จากกลว้ยไมไ้ทย (Orchidaceae) ในคร้ังน้ีเพื่อเสนอ
แนวคิดใหม่การพฒันาการท าถุงหอมจากกลว้ยไม ้ คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสาร ต าราวชิา บทความโดยมีการท่ีน าเสนอเป็นล าดบั ดงัน้ี 

2.1 กลว้ยไมไ้ทย (Orchidaceae) 

2.2 ดอกไมต้กแต่งเพิ่มเติม  

2.3 น ้ามนัหอมระเหย 

2.4 ถุงหอม 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1 กล้วยไม้ไทย (Orchidaceae) 

       กล้วยไมเ้ป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว ในวงศ์ Orchidaceae เป็นไมต้ดัดอกยอดนิยม เน่ืองจากมี
ลกัษณะดอก และสีสันลวดลายสวยงาม เป็นไมต้ดัดอกท่ีมีอายุการใชง้านไดน้าน กลว้ยไมเ้ป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัของ ไทย เพราะเป็นไมส่้งออกขายต่างประเทศท ารายไดเ้ขา้ประเทศปีละ
หลายร้อยลา้นบาท  

    คนไทยไดรู้้จกั และน ากลว้ยไมพ้นัธ์ุทอ้งถ่ินมาปลูก และใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัมา
เป็นเวลานานแลว้ แต่ไม่ไดมี้บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยมกัเป็นการน ากลว้ยไมป่้ามาปลูกเล้ียงเป็น
งานอดิเรก ต่อมามีการน าพนัธ์ุกลว้ยไมจ้ากต่างประเทศเขา้มาและขยายการ     ปลูกเล้ียงมากข้ึน โดย 
Thammasiri ( Orchids in Thailand: A Success Story 1997 ) ไดร้ายงานวา่ชาวต่างชาติท่ีมาท างาน
ในประเทศไทยไดน้ ากลว้ยไมท่ี้มีถ่ินก าเนิดจากท่ีอ่ืนเขา้มาดว้ยตั้งแต่ พ.ศ. 2456 และปลูกเล้ียงเป็น
งานอดิเรก หรือซ้ือขายกนัในวงแคบ ๆ ภายในประเทศ และไดแ้พร่กระจายเป็นวงกวา้งข้ึนเร่ือย ๆ  
จนกระทัง่ไดมี้เจา้นายพระองคห์น่ึง ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในสมยันั้น คือ กรมนครสวรรค์วรพินิจ ได้
สนพระทยัในการเล้ียงกลว้ยไมเ้ป็นงานอดิเรก และไดท้รงศึกษาจากต าราต่างประเทศ ซ่ึงรังกลว้ยไม้
ของพระองคท์่านไดเ้ป็นท่ีรู้จกักนัในสมยันั้นในนาม กลว้ยไมว้งับางขุนพรหม เและในปี พ.ศ. 2460 
พระองค์ท่านได้ทรงแปล และจดัพิมพ์หนังสือช่ือ ต าราเล่นกล้วยไม้ ซ่ึงเป็นหนังสือเก่ียวกับ
กล้วยไมเ้ป็นภาษาไทยเล่มแรก แต่การเล่นกล้วยไมใ้นสมยันั้นยงัคงมีการหมุนเวียนอยู่ในวงผูมี้
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ฐานะดี เน่ืองจากยงัไม่มีผูใ้ดริเร่ิมในการวางแผน และด าเนินการหาช่องทางท่ีจะพฒันาให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จนกระทัง่การปลูกกลว้ยไมซ่ึ้งอยู่แลว้ไดท้รุดลงไปเน่ืองจากสภาพสังคม
ของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไป 

   ในปี พ.ศ. 2490 ศาสตราจารยร์ะพี สาคริก ซ่ึงท่านไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดาแห่งวงการ
กล้วยไม้ไทย เพราะท่านได้ศึกษาค้นคว้า  และให้การฝึกอบรมสอนวิชากล้วยไม้ ของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นคร้ังแรกของประเทศไทย และในปีน้ีไดมี้การส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ป
ต่างประเทศ ประมาณ และมูลค่าการส่งออกก็เพิ่มมากข้ึนจนถึงปัจจุบนั 

2.1.1 กล้วยไม้ไทย 

                             จากการส ารวจในอดีตพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีกล้วยไม้อยู่ในป่า
ธรรมชาติไม่ต ่ากว่า 1,000 ชนิด ทั้งประเภทท่ีพบอยู่บนตน้ไม ้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดิน 
เพราะวา่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของประเทศไทยเอ้ืออ านวยแก่การเจริญงอกงามของกลว้ยไม้
เป็นอย่างมาก สายพนัธ์ุกลว้ยไมย้อดนิยมมีทั้งสายพนัธ์ุท่ีมีอยู่ในประเทศ น าเขา้จากต่างประเทศ 
และผสมข้ึนมาใหม่ ท าให้กล้วยไม้จากประเทศไทยมีช่ือเสียงไปทัว่โลก   ผูว้ิจยัได้ยกตวัอย่าง
กลว้ยไมท่ี้น ามาท าเป็นผลิตภณัฑ ์1 ชนิดคือ  

2.1.1.1 สายพนัธ์ุหวาย (Dendrobium spp.) 

                              เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย ออกดอกขนาดใหญ่ ล าต้นแตกหน่อเม่ือ
เจริญเติบโตเตม็ท่ี สายพนัธ์ุน้ีดูแลรักษาง่ายไม่ตอ้งยุง่ยากอะไรมากนกั กลว้ยไมห้วายป่าของไทยมีสี
สวยงาม กา้นช่อสั้น ส าหรับกล้วยไมส้กุลหวายท่ีเป็นกล้วยไมอ้ยู่ในป่าของไทย มีหลายชนิดอนั
ไดแ้ก่พวก “เอ้ือง” ต่างๆ เช่น เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองม่อนไข่  เอ้ืองมะลิ พวงหยกหรือหวายปม เป็นตน้ 

 

รูปที ่2.1 กลว้ยไมส้กุลหวาย พนัธ์ุเอ้ืองผึ้ง 

ท่ีมา : http://www.orchidtropical.com/dendrobium-lindleyi.php  

http://www.orchidtropical.com/dendrobium-lindleyi.php
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รูปที ่2.2 กลว้ยไมส้กุลหวาย พนัธ์ุเอ้ืองมะลิ 

ท่ีมา : http://www.orchidtropical.com/itemid126.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 กลว้ยไมส้กุลหวาย พนัธ์ุเอ้ืองพวงหยก หรือ หวายปม 

ท่ีมา : https://tendaway.wordpress.com/plant-photos/  

 

 

http://www.orchidtropical.com/itemid126.php
https://tendaway.wordpress.com/plant-photos/
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2.1.2  ประโยชน์ของกล้วยไม้ไทย 

            1. ล าตน้น ามาตม้รักษาอาการร้อนใน 

  2. ใช้เป็นประโยชน์ทางยาในประเทศจีน น าล าตน้มาตากแห้งชกกบัชาร้อนช่วย
กระตุน้ภูมิคุน้กนัของร่างกาย รักษาโรคมะเร็งและเสริมสร้างการมองเห็น 

 

2.2 ดอกไม้ตกแต่งเพิม่เติม 

       นอกจากดอกกลว้ยไม้แลว้ ทางผูว้ิจยัไดน้ าดอกไมช้นิดอ่ืนๆมาใส่ดว้ยเพื่อเพิ่มความสวย
งานเพิ่มสีสันและน าดอกไมช้นิดอ่ืนๆมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์  ผูว้ิจยัไดย้กตวัอยา่งดอกไม ้2 ชนิด 
มีดงัน้ี 

  2.2.1 ดอกสเตติส (Statice) 

                         ประวติัของดอกสเตติส (Statice)  เป็นดอกไมท่ี้ถือก าเนิดข้ึนในแถบเมดิเตอร์เร
เนียน เป็นดอกไมเ้มืองหนาวไม่ค่อยชอบแสดงแดด และถา้เจอแสงแดดเป็นเวลานาน ๆ จะท าให้
สีของกลีบนั้นซีดลง ลกัษณะคลา้ยกบัเน้ือกระดาษ ดอกไมจ้ะเจริญเติบโตไดดี้ถา้ปลูกในน ้ าเค็มมี
ช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ซี ลาเวนเดอร์ (Sea Lavender)  และชอบอยูใ่นท่ีแสงร ่ าไร ตอ้งการน ้ าแต่
แต่พอดีปานกลางไม่มากและไม่นอ้ยจนเกินไป ดอกไมส้เตติส (Statice) มีสีสันสดใสสวยงาน มี
ทั้งสีม่วง สีชมพ ูสีเหลือง  

 

รูปที ่2.4 ดอกสเตติส(Statice) 

 ท่ีมา : http://keywordsuggest.org/gallery/594174.html  

 

http://keywordsuggest.org/gallery/594174.html


7 
 

 

2.3 น า้มันหอมระเหย ( Essential oil) 

     2.3.1. น า้มันหอม 

 

รูปที ่2.5 น ้ามนัหอมระเหย 

ท่ีมา : https://www.akerufeed.com/health/essential-oils-to-lose-weight 

         เป็นน ้ ามนัท่ีสกดัไดม้าจากพืชเช่น ส่วนดอก ใบ ผล ล าตน้ มาใช้ในการบ าบดัตาม
ศาสตร์สุคนธบ าบดั(Aromatherapy) ซ่ึงหมายถึง การบ าบดัรักษา โดยการใชก้ล่ินหอมของสารหอม
ในพืช  โดยทัว่ไปน ้ามนัหอมระเหยจะถูกสกดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น การกลัน่(Distillation) การสกดั
โดยใชไ้ขมนั (Enfleurage) การสกดัดว้ยตวัท าละลาย (Solvent extraction) การบีบอดั (Expression) 
การใชค้าร์บอนไดออกไซด์เหลวภายใตค้วามดนัสูง (Supercritical fluid extraction) ซ่ึงการกลัน่
หลายประเภทน้ีถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมน ้ าหอม เคร่ืองส าอาง สบู่ ธูปและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เพื่อ
เพิ่มความหอม และบางคร้ัง ท าใหค้นผอ่นคลายไดด้ว้ย 

        ลกัษณะของน ้ามนัหอมระเหย น ้ามนัหอมระเหย มีลกัษณะ เป็นน ้ ามนั ของเหลวสี
ใส ซ่ึงมีกล่ินหอม ซ่ึงสามารถระเหยไดท่ี้อุณหภูมิห้อง สามารถสกดัจากพืชหอมซ่ึงพืชเหล่าน้ีจะมี
ต่อมหรือท่อท่ีเก็บสะสมน ้ามนัหอมระเหยไว ้

        การใชน้ ้ ามนัหอมระเหย   (Olfactory Aromatherapy) เป็นการสูดดมกล่ินของ
น ้ ามนัหอมระเหย โดยไม่มีการสัมผสัผ่านผิวหนัง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การสูดดมน ้ ามนัหอม
ระเหยโดยตรง (Inhalation) และการผสมน ้ ามนัหอมระเหยลงในน ้ าร้อนแลว้สูดไอของน ้ ามนัหอม
ระเหยนั้น (Vaporization) ซ่ึงวธีิน้ีไม่เหมาะส าหรับผูท่ี้มีผวิบอบบางและผูท่ี้เป็นหืดหอบ หรืออาจจะ
ใชเ้ตาหอม (Arona Lamp) ลกัษณะเป็นภาชนะดินเผาหรือเซรามิก ดา้นบนเป็นแอ่ง เล็ก ๆ ส าหรับ
ใส่น ้ าและมีช่องเล็ก ๆ ส าหรับใส่เทียนเพื่อให้ความร้อน เวลาใชใ้ห้หยดน ้ ามนัหอมระเหยลงในน ้ า 
และความร้อนจะช่วยส่งกล่ินของน ้ามนัหอมระเหยใหก้ระจายไปทัว่หอ้     

https://www.akerufeed.com/health/essential-oils-to-lose-weight
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2.3.2 เคร่ืองหอม 

 

รูปที ่2.6 เคร่ืองหอม 

ท่ีมา : http://meenpatchapan.blogspot.com/  

          เคร่ืองหอม หมายถึงส่ิงของหรือวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงกล่ินหอมสามารถรับความรู้สึก
ไดด้ว้ยการดม  ส่วนเคร่ืองส าอาง หมายถึง  ส่ิงของหรือวตัถุอีกประเภทหน่ึง  ท่ีน ามาตกแต่งหรือ
ปกปิดผวิกายท่ีไม่สวย   ให้ดูสวยงามยิ่งข้ึน  เคร่ืองส าอางไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีกล่ินหอมก็ได ้   เคร่ือง
หอม  ตามประวติัมีมาตั้งนานประมาณ 5000 ปีแลว้  ชาวอียิปต์สมยันั้น  ไดใ้ช้ยางไมช้นิดหน่ึงท่ีมี
กล่ินหอมมาประดบักาย  และไดคิ้ดคน้เป็นนกัผสมเคร่ืองหอมชาติแรกของโลก  ใชย้างไมต้่าง ๆ มา
ผสมเขา้ด้วยกนั  รวมทั้งใช้เน้ือไมห้อมบางชนิด มาป่นผสมกนัเป็นเคร่ืองหอมเรียกว่า กาฟี ชาว
อียิปต์สมยัโบราณใช้เผาให้กล่ินหอมเพื่อบวงสรวงเทพเจา้ต่าง ๆ ในสมยันั้น  ต่อมามีการคิดคน้
พฒันาเคร่ืองหอม  โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช  เช่น  ดอกไม ้ เน้ือไมบ้าง ชนิดมาตม้  คั้น  เพื่อให้
น ้ ามนัหอมระเหยออกมาแลว้น าน ้ ามนัหอมนั้นมาใช้ประโยชน์ต่อไป  ปัจจุบนัน้ีมีการวิจยัพฒันา  
สกดัน ้ามนัหอมระเหยออกมาท าเป็นน ้าหอมต่าง ๆ  มีกล่ินหอมท่ีแตกต่างกนัไป มากมาย หลายชนิด 

  2.3.3 วธีิท าเคร่ืองหอม  

     การท าเคร่ืองหอมมีอยูด่ว้ยกนั3วธีิ คือ การอบ  การร ่ า และการปรุง  

    2.3.3.1 การอบ หมายถึง การน ามาปรุงกล่ินดว้ยควนั หรือน ามาปรุงกล่ิน
ดว้ยดอกไมห้อม การอบให้มีกล่ินหอมเพียงแค่ช่วงเวลาหน่ึง กล่ินหอมจะซ่ึงเขา้ไปในของท่ีน าไป
อบ โดยวตัถุท่ีตอ้งการใหมี้กล่ินนั้น อยูใ่นภาชนะท่ีมีฝาปิดสนิท จะอบดว้ยเทียนอบ หรือดอกไมท่ี้มี
กล่ินหอมและมีกล่ินแรง มกัจะไม่ใช่ดอกไมท่ี้มีกล่ินหอมเล่ียน ๆ หรือท่ีมีกล่ินเปร้ียว 

http://meenpatchapan.blogspot.com/
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                                          2.3.3.2 การร ่า หมายถึง การอบกล่ินหอมหลายอย่าง และท าโดยภาชนะ
เผาไฟแลว้ใส่เคร่ืองหอม เพื่อให้เกิดควนัท่ีมีกล่ินหอม ไดแ้ก่ กล่ินหอมของยางไม ้กล่ินนา้มนั กล่ิน
เน้ือไม ้ฯลฯ การร ่ าเคร่ืองหอมตอ้งใชภ้าชนะท่ีส าคญั คือ โถกระเบ้ือง การท่ีจะร ่ าตอ้งใส่ทวนไวต้รง
กลางโถ น าตะคนัเผาไฟใหร้้อน แลว้น าไปวางไวบ้นทวน 

                            2.3.3.3 การปรุง หมายถึง การรวมของหลาย ๆ อย่างเขา้ดว้ยกนั ในกรณี
การปรุงเคร่ืองหอม คือ การน าแป้งพิมเสน หวัน ้ าหอม ชะมดเช็ด มาบดผสมเขา้ดว้ยกนั แลว้น าไป
ปรุงกบัน ้ าอบไทย หรือเคร่ืองหอมอ่ืน ๆ แต่มีขอ้สังเกตตรงท่ีว่าการท่ีจะใส่หัวน ้ าหอมชะมดเช็ด 
จะตอ้งบดแป้งนวล หรือแป้งหินเสียก่อนเพื่อใหแ้ป้งซบัน ้ามนัใหห้มดแลว้จึงน าไปผสมหรือกวนใน
น ้าต่อไป เช่น การท าน ้าอบไทยจะตอ้งอบร ่ าและปรุงจึงถือไดว้า่ประสบความส าเร็จในการท าน ้ าอบ
ไทย 

2.4 ถุงหอม 

กล่ินหอมสดช่ืนจากธรรมชาติ ลดกล่ินอบัช้ืน สร้างบรรยากาศท่ีดี  ส าหรับใชใ้นตูเ้ส้ือผา้ 
หอ้งนอน หอ้งน ้า รถยนตตู์ร้องเทา้ ล็อคเกอร์ ล้ินชกั หรือในพื้นท่ีท่ีตอ้งการความสดช่ืน  กล่ินหอม
ท่ีไดเ้ป็นกล่ินหอมท่ีท ามาจากน ้ ามนัหอมระเหย (Aromatherapy) ไม่มีสารเคมี เช่น แอลกอฮอร์  จึง
ท าใหเ้วลาใชก้ล่ินไม่เปล่ียน ไม่เหมน็เปร้ียวไม่เป็นอนัตรายกบัช่องแอร์และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย 

2.4.1 คุณสมบัติของกลิน่หอมแต่ละกลิน่ 

2.4.1.1 กล่ินหอมจากการบูรแท ้มีคุณสมบติัในการไล่มด ไล่แมลงสาบ กนัหวดัได ้

2.4.1.2 กล่ินหอมจากตะไคร้หอมแท ้มีคุณสมบติัในการไล่ยงุ 

2.4.1.3 กล่ินหอมจากดอกไมน้านาพนัธ์ุ เช่น ดอกโมก , ดอกลาเวนเดอร์ , ดอก
กลว้ยไม ้, ดอกซากุระ,ดอกปีป , ดอกแกว้ , ดอกลีลาวดี , ดอกมะลิ , ดอกลิลล่ี ,ดอกบวั , ดอก
กุหลาบ 

 

2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

           นนัทฤทธ์ิ โชคถาวร (2547) จากมหาลยัแม่โจ ้ไดท้  าการพฒันาเทคนิค วิธีการสกดัน ้ าหอม
จากเอ้ืองแซะหอม ไดค้ดัเลือกดอกกลว้ยไมเ้อ้ืองแซะหอมสดขณะท่ีมีกล่ินหอมและดอกบานไดเ้ต็ม
ท่ีมาใชท้ดลองยนืยนัส าหรับทดสอบการสกดัดว้ย ตวัท าละลาย ตวัท าละลายท่ีเหมาะสมส าหรับการ
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สกดัน ้ าหอมไดแ้ก่ อะซิโตน 1 –บิวทานอล เอทานอล 1 – โพรพานอล 2- โพรพานอล และน ้ ากลัน่ 
รวมทั้งตวัท าละลายเหล่าน้ีผสมกนั ในการวจิยัน้ี พบวา่ กลว้ยไมเ้องแซะหอม สามารถแบ่งยอ่ยออก
ตามความแตกต่างของสี กลีบปากของดอกไดเ้ป็น 4 ชนิดย่อย ดอกเอ้ืองแซะท่ีมีสีกลีบปากเป็นสี
เหลืองสว่าง สีเหลืองอมส้ม ละสีส้ม เป็นดอกท่ีสามารถสกัดสารหอมเพื่อผลิตเป็นน ้ าหอมได้
ส่วนประกอบเคมีส าคญัในน ้ามนัดอกไมซ่ึ้งมีกล่ินหอมจากกลว้ยไมเ้อ้ืองแซะหอมเป็นสารอะซิเตต
เอสเทอร์ และ เอสเทอร์ของกรดไขมนัอ่ืนๆท่ีไดจ้ากปฎิกิริยาของกรดไขมนักบัแอลกอฮอล์ชนิดเฟ
นิลเอทิลแอลกอฮอล์ เบนซิลแอลกอฮอล์  ลินาลอล วานิลลิน ลิโมนีน รวมทั้งอนุพนัธ์ของเซสวิ
เทอร์ปืนชนิดหน่ึง 

      ผูว้จิยัคิดวา่โครงงานน้ีมีความคลา้ยกบัโครงงานท่ีผูว้ิจยัก าลงัท า คือการน าดอกกลว้ยไมม้า
ท าให้เกิดประโยชน์ ของคุณนนัทฤทธ์ิ โชคถาวรไดน้ าดอกกลว้ยของเอ้ือยแซะมาสกดัให้เกิดกล่ิน
หอม แต่ของผูว้ิจยัน าดอกกลว้ยไมไ้ทยมาตากแห้งแลว้น ากล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยมาผสมให้ลง
ตวักนัโดยใส่กล่ินของน ามนัหอมระเหยลงไปและน าดอกไมช้นิดอ่ืนเขา้มาตกแต่ง กระบวนการท า
อาจจะต่างกนัแต่เหมือนกนัตรงท่ีน าดอกกลว้ยไมม้าท าให้เกิดกล่ินท่ีหอมหรือสามารถท าให้เกิด
กล่ินใหม่ๆข้ึนมาได ้



11 
 

 

บทที ่3  
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที ่3.1 โรงแรมริชมอนด ์สไตลิช คอนเวนชัน่ Richmond Stylish convention 

ท่ีมา : https://www.hotelscombined.co.th/Hotel/Richmond_Stylish_Convention_Hotel.htm  

 

ช่ือสถานประกอบการ : ริชมอนด ์สไตลิช คอนเวนชัน่ Richmond Stylish       
convention 

ทีต่ั้ง                      : 69/783-787 ถนน รัตนาธิเบศร์ ต าบล บางกระสอ จงัหวดั 
นนทบุรี 11000 

เบอร์ติดต่อ          : 02-831-8888 / 02-831-8877 

E-mail           : Richmond@richmondhotel.com 

เวบ็ไซต์          : richmondhotel-resort.com 

 

 

https://www.hotelscombined.co.th/Hotel/Richmond_Stylish_Convention_Hotel.htm
mailto:Richmond@richmondhotel.com
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รูปที ่3.2  LOGO โรงแรม 

ท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel  

 

รูปที ่3.3 แผนท่ีของโรงแรม 

ท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel  

    โรงแรมริชมอนด ์เป็นโรงแรมท่ีไดรั้บการตกแต่งสไตลไ์ทยทนัสมยั ตั้งอยูบ่ริเวณกรุงเทพฯ 
ตอนเหนือ เพียง 20 นาทีสู่ตวัเมือง ประกอบด้วยห้องพกัทั้งหมด 455 ห้อง ห้องอเนกประสงค ์        
19 ห้อง ทั้ งยงัมีท่ีจอดรถ และอุปกรณ์สุดไฮเทคให้บริการ อาทิ ระบบไฟสุดทันสมัย และ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ท าให้โรงแรมแห่งน้ี เหมาะอยา่งยิ่งส าหรับการเขา้ประชุม ดว้ยการรองรับผูเ้ขา้
ประชุมไดม้ากถึง 1200 ท่าน พวกเรามีความยินดีท่ีจะให้บริการลูกคา้ของเรา เพราะนโยบายของเรา
คือ ''ทุกอย่างเป็นไปไดท่ี้ริชมอนด์'' โรงแรมริชมอนด์ มกัจะไดรั้บเกียรติให้รองรับแขกโดยศูนย์
นิทรรศการอิมแพคเซ็นเตอร์ กระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ โรงแรมริชมอนด์
มีห้องอเนกประสงค์ถึง 19 ห้อง ท าให้เหมาะกบัการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งจดัประชุม งานเล้ียง งาน
แต่งงาน หรืองานปาร์ต้ี ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม สามารถรองรับไดม้ากถึง 1200 ท่าน ส่วน
หอ้งทิพวรรณ์สามารถรองรับแขกไดป้ระมาณ 500 ท่าน หอ้งประชุมทุก ห้องมีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกสุดไฮเทค พร้อมระบบเสียงและจอภาพชั้นดี เรายงัมีระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ อินเตอร์เน็ต

http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
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ไร้สาย คอมพิวเตอร์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัประชุม ท าให้ท่านมัน่ใจไดว้า่ การจดังานประชุม
ของท่านจะด าเนินไปอยา่งราบร่ืน  

3.2 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริหารโรงแรมริชมอนด์ 

 

 

 

3.3 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

โรงแรมแบ่งออกเป็นสองปีก ประกอบด้วยห้องพกัทั้งหมด 455 ห้อง ได้แก่ห้อง Studio 
ห้อง Standard ห้อง Deluxe และห้อง Executive Suites ทุกห้องไดรั้บการตกแต่งอยา่งมีระดบั เขา้
กนัอยา่งลงตวักบัการออกแบบสไตลไ์ทยท่ีหรูหราลงตวั 

 

 

คุณสะอาด วงศว์รการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

คุณชุณหวรรณ วงศว์รการ  

ประธานบริหารการเงิน 

คุณธีราวฒัน์ ใจประสาท 

รองประธานกลุ่มบริษทับริหารการ
ขาย การตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์ 

คุลกัษวรรณ วงศว์รการ 

ประธานบริหารงานทัว่ไปและ
ประธานบริหารดา้นพลงังาน 

คุณมานะ จนัทร์หอม 

ผูจ้ดัการทัว่ไปกลุ่มบริษทัโรงแรม 

คุณอมรพงศ ์วงศว์รการ 

ประธานบริหารงานกิจการ 

คุณประเสริฐศรี จินตานุภาจิตต ์

รองประธานกลุ่มบริษทับริหารงาน
กิจการสมัพนัธ์อาวโุส 

คุณนิรมล วงศว์รการ 

รองประธานกลุ่มบริษทัอาวโุส 

คุณทิพวรรณ วงศว์รการ 

รองประธานกรรมการการบริหาร 



14 
 

 

3.3.2 การให้บริการห้องพกั 

1) ห้องสแตนดาร์ด (Standard Room) 

                                      ห้องสแตนดาร์ประกอบดว้ยพื้นท่ีขนาด 28 ตารางเมตร ภายในออกแบบ
ตกแต่งอย่างทนัสมยัและเพียบพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก เหมาะส าหรับนักธุรกิจและ
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการการพกัผอ่นท่ีสะดวกสบายอยา่งแทจ้ริง 

 

รูปที ่3.4 หอ้งพกั Standard room 

ท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel  

 

2) ห้องดีลกัซ์ (Deluxe Room) 

                         หอ้งดีลกัซ์ประกอบดว้ยพื้นท่ีขนาด 40 ตารางเมตร ภายในออกแบบตกแต่ง
อย่างทนัสมยัและเพียบพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก พร้อมโต๊ะท างานท่ีกวา้งขวาง เงียบสงบ
เป็นส่วนตวั เหมาะส าหรับนกัธุรกิจ ผูบ้ริหาร หรือนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางพร้อมครบครัว 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.5 หอ้งพกั Deluxe room 

ท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel  

http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
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3) ห้องเอ็กเซ็กคิวทฟีสวที (Executive Suite) 

                              ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีทประกอบดว้ยพื้นท่ีขนาด 52 ตารางเมตร ภายใน
ออกแบบตกแต่งอย่างหรูหราและกวา้งขวาง มีห้องนั่งเล่นท่ีแยกพื้นท่ีออกเป็นสัดส่วน เหมาะ
ส าหรับนกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางพร้อมครอบครัวท่ีตอ้งการความสะดวกสบายเป็นพิเศษ 

 

รูปที ่3.6 หอ้งพกั Executive Suite 

ท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel  

3.3.3 การให้บริหารด้านร้านอาหารและบาร์ 

1) ห้องอาหารแอท คาเฟ่ ( @ Café ) 

                               ท่ีร้านแอท คาเฟ่ ( @ Café ) จะให้บริการบริเวณชั้นล๊อบบ้ีของโรงแรม 
ซ่ึงห้องอาหารจะให้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารเช้า กลางวนั และบรันซ์ในช่วงของ
วนัหยดุ นอกจากน้ียงัมีอาหารตามสั่งและอาหารเพื่อสุขภาพอีกมากมาย เปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่ 
06.00 – 01.00 น. 

2) ลอ็บบี ้เลาจน์ (lobby lounge) 

                               บริการคอ็กเทล อาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ล๊อบบ้ี 
เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่ 10.00 - 01.00 น. 

3) ริชมอนด์ เดลี ่แอนด์ เบเกอร่ี 

                               บริการขนมหวานและเบเกอร่ีต่างๆ อีกทั้งยงัมี คุกก้ี กาแฟและชาไว้
คอยบริการ ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นล็อบบ้ีของโรงแรม ซ่ึงจะเปิดใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต่ 09.00-21.00 น. 

 

http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
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3.3.4 การให้บริการด้านห้องประชุม ห้องจัดเลีย้ง 

                   โรงแรมริชมอนด์มีห้องอเนกประสงค์ถึง 19 ห้อง ไดแ้ก่ Richmond Grand 
Ballroom , Tipawan Ballroom , Sapphire , Peripot , Jasper , Topaz , Diamond , Amethyst , 
Carnelian , Crystal hall , Board room ยกตวัอยา่งของหอ้งประชุมแต่ละหอ้ง  

 

 

 

 

 

รูปที ่3.7 หอ้งประชุม Richmond Grand Ballroom 

ท่ีมา : http://www.richmondhotel-resort.com/th/convention.aspx  

 

 

 

 

 

รูปที ่3.8 หอ้งประชุม Tipawan Ballroom 

ท่ีมา : http://www.richmondhotel-resort.com/th/convention.aspx?type=2  

 

 

 

 

 

http://www.richmondhotel-resort.com/th/convention.aspx
http://www.richmondhotel-resort.com/th/convention.aspx?type=2
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3.3.5 กฬีาและนันทนาการ 

      1) สระว่ายน า้ ผอ่นคลายในสระวา่ยน ้าโรงแรมริชมอนด ์หรือมีบริการผลไมแ้ละ
ขนมหวานบริเวณบาร์ริมสระ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.9 สระวา่ยน ้าโรงแรมริชมอนด์ 

ท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel  

  2) ห้องออกก าลงักาย ประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ออกก าลงักายใหม่ล่าสุด รวมถึงเวท 
จกัรยาน ลู่วิง่จอ็กก้ิง และสตูดิโอเล่นแอโรบิค เพื่อใหลู้กคา้จะไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในท่ีพกั 

 

รูปที ่3.10 หอ้งออกก าลงักายโรงแรมริชมอนด์ 

ท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel  

 

http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
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3.3.6 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 แผนกตอนรับ 24 ชัว่โมง 
 ATM 
 บริการซกัรีด 
 ตูนิ้รภยั 
 บริการรถ รับ-ส่ง 
 พื้นท่ีสูบบุหร่ี 

 ร้านขายของทางโรงแรม 
 รูม เซอร์วสิ 
 ลิฟท ์
 ส่ิงอ านวยความสะดวกผูพ้ิการ 
 หอ้งเก็บกระเป๋า 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
  
 
 
 
 

 
รูปที ่3.11 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 

 
ช่ือ-นามสกุล : นาย วาสิทธ์ิ เสร็จกิจ  
ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
แผนก  : จดัเล้ียง (Banquet Department)  
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 งานท่ีได้รับมอบหมายส่วนใหญ่จะถูกมอบหมายให้ดูแลงานจดัประชุมสัมมนา 
โดยเวลาเร่ิมงานโดยประมาณจะอยูใ่นช่วง 7.00 น ถึงประมาณ 15.30 น งานท่ีไดท้  าคือคอย
บริการอาหารว่างให้แก่ผูเ้ข้าร่วมประชุม เสริฟชาและกาแฟต่างๆ ดูแลความเรียบร้อย      
และคอยบริการว่าลูกค้าหรือแขกต้องการส่ิงใดเพิ่ม หากวนัไหนไม่มีงานประชุมก็จะ
เปล่ียนหนา้ท่ีไปจดัหอ้งประชุมของงานวนัถดัไปตามแผนผงัของงาน 
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รูปที่3.12 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาว เครือวลัย ์สีโยธะ 
ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
แผนก  : จดัเล้ียง (Banquet Department)  
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมายส่วนใหญ่ดูแลเร่ืองงานประชุมเป็นส่วนใหญ่โดยเร่ิมตั้งแต่
การเสริฟ ชา กาแฟ เม่ือเร่ิมงานพี่พนกังานก็จะให้เช็ดช้อนกาแฟ แกว้กาแฟ หลงัจากนั้น
ดูแลแขกเพื่อแขกตอ้งการอะไรเพิ่มเติม และไปน าขนมเบรกเพื่อจดัเตรียมก่อนเวลาพกั
เบรก เวลา 10.30 น. เม่ือลูกคา้พกัเบรกเสร็จ ก็จะเก็บจานแกว้น ้ าเพื่อเอาไปให้แผนกลา้งท า
ความสะอาดแลว้ก็น าจานชุดใหม่ไปจดัเรียง ส าหรับงานเล้ียง หน้าท่ีท่ีไดรั้บคือ เสริฟน ้ า
ใหก้บัแขก และคอยเก็บจานท่ีแขกรับประทานเสร็จเรียบร้อย 

3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 
รูปที ่3.13 พนกังานท่ีปรึกษา 

ช่ือ-นามสกุล : นาย อรรถพล เขม็ทอง 

แผนก  : จดัเล้ียง (Banquet Department)  

ต าแหน่ง : Waiter 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 14 สัปดาห์  

 ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ 2561  

 วนัและเวลาท่ีปฏิบติังาน วนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์ เวลา 7.00-15.30 น.  

3.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ตารางที ่3.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม 
 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและ
อาจารยท่ี์ปรึกษา  

        

เสนอหวัขอ้โครงงาน          
รวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง          

 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง          
เร่ิมด าเนินการจดัท าโครงงาน         
ตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ข
ส่ิงท่ีผดิ  

       

สรุปผล         
 

3.7.1 ปรึกษาพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา : หาหวัขอ้โครงงานท่ีน่าสนใจแลว้
ปรึกษากบัพี่เล้ียง แลว้ก็ส่งโครงงานใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา  

3.7.2 เสนอหัวข้อโครงงาน : เสนอเร่ืองท่ีจะท า วตัถุประสงค ์และประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ส่ง
ใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา จากนั้นก็ด าเนินการตามปเป้าหมายของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.7.3 รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง : รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากพี่ๆพนกังานโรงแรม
และสอบถามจากพนกังานและเก็บขอ้มูล 

3.7.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาทั้งในส่วนของพนกังานท่ี
โรงแรมและขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อท่ีจะท าโครงงาน 
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3.7.5 เร่ิมด าเนินการจัดท าโครงงาน : เร่ิมท าโครงงาน และมีการส่งให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา
ดูอยา่งต่อเน่ือง 

3.7.6 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขส่ิงที่ผิด : ส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาดูเพื่อความถูกตอ้ง 
และแกไ้ขส่ิงท่ีอาจารยบ์อกวา่ตอ้งแกไ้ขเพื่อความถูกตอ้ง  

3.7.7 สรุปผล : สรุปผลการด าเนินการโครงงาน ตรวจสอบขอ้มูล  
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บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน  

 

4.1 รายละเอยีดท าโครงงาน  

โครงงานเร่ือง ถุงหอมจากดอกกล้วยไมด้ับกล่ิน (Fragrant Dried Orchid Bag) มี
วตัถุประสงค์เพื่อลดตน้ทุนการซ้ือสเปรยด์บักล่ินชองโรงแรม โดยการน าดอกไมท่ี้ไม่ใช้แลว้น า
กลบัมาแปรรูปผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อดบักล่ินอบัท่ีไม่พึ่งประสงคใ์นห้องประชุม ล็อกเกอร์พนกังาน ตู้
เก็บของ และหอ้งน ้า อีกทั้งยงัช่วยลดการทิ้งขยะประเภทดอกไมข้องโรงแรมอีกดว้ย  

4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 

4.2.1 ปรึกษาการท าหัวขอ้การท าโครงงานกบัพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหัวขอ้
โครงงานเพื่อรับค าแนะน าในการท าโครงงานเก่ียวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของ
หวัขอ้โครงงาน 

4.2.2  ศึกษาขอ้มูลและวธีิการท าถุงหอมดบักล่ินอยา่งละเอียด 
4.2.3  ออกแบบและวางแผนงานวจิยัตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไว ้
4.2.4 จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อท าโครงงาน และเก็บข้อมูลจากโครงงานถุงหอมจากดอก

กลว้ยไมด้บักล่ินดว้ยแบบสอบถาม 
 
4.3 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิน่ 

4.3.1 ดอกกลว้ยไมไ้ทยสายพนัธ์ุหวาย 
4.3.2 ดอกสเตติส 
4.3.3 น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกลว้ยไม ้กล่ินลาเวนเดอ   

 
4.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิน่ 

4.4.1 ถุงผา้ไหมแกว้ 
4.4.2 ขวดโหลแกว้ 
4.4.3 ถุงพลาสติก 
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4.5 วธีิการท าถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิน่  

ขั้นตอนการท าถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินมีดงัน้ี 

4.5.1 น าดอกกลว้ยไมท่ี้ไดจ้ากโรงแรมน ามาตากแหง้ ดงัรูปท่ี 4.1 

 

รูปที ่4.1 ดอกกลว้ยไมต้ากแหง้ 
(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.5.2 น าดอกกลว้ยไมแ้ละดอกสเตติสมาผสมกนั ดงัรูปท่ี 4.2 

 

รูปที ่4.2 ดอกกลว้ยไมแ้ละดอกสเตติสผสมกนั 
(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.5.3 น าดอกไมท้ั้งหมดมาใส่ขวดโหลแกว้ ดงัรูปท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3 ใส่ส่วนผสมลงในขวดโหลแกว้ 
(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
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4.5.4 เทน ้ามนัหอมระเหยลงไปในขวดโหลแกว้ 4-5 หยด ดงัรูปท่ี 4.4 

 

รูปที ่4.4 ใส่น ้ามนัหอมระเหยลงในขวดโหลแกว้ 
(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.5.5 ปิดฝาใหส้นินอบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดงัรูปท่ี 4.5  

 

รูปที ่4.5 ปิดฝาขวดโหลแกว้ 
(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.5.6 เม่ือครบก าหนด ดอกไมมี้กล่ินหอมท่ีตอ้งการน าใส่ถุงผา้ไหมแกว้ ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 

 

 

รูปที ่4.6 ใส่ดอกไมล้งไปในถุงผา้ไหมแกว้ 
(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
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4.5.7 น าไปวางไวท่ี้ต่างๆ ท่ีตอ้งการ เช่น ห้องประชุม ล็อกเกอร์พนกังาน ตูเ้ก็บของ หอ้งน ้า 
ดงัรูปท่ี 4.7   

 

รูปที ่4.7 ถุงหอมจากดอกกลว้ยไมท่ี้เสร็จแลว้ 
(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

 

 

4.6 ต้นทุนการท าถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิน่ 

การค านวณตน้ทุนของถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน โดยมีส่วนผสมและอุปกรณ์ท่ีใช้
ไดแ้ก่ ดอกกลว้ยไม ้ดอกสเตติส น ้ามนัหอมระเหย ถุงผา้ไหมแกว้โดยมีตน้ถุนตามตาราง 4.1 ดงัน้ี  

ตาราง 4.1 ตน้ทุนการท าถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน   

ต้นทุนการท าถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิน่ 

ส่วนผสมและอุปกรณ์ ราคาซ้ือ ราคาจริง (บาท) 
ดอกกลว้ยไม ้ ใชข้องโรงแรม 

(ใช ้50 กรัม/20 ml) 
ใชข้องโรงแรม 

ดอกสเตติส ใชข้องโรงแรม 
(ใช ้10 กรัม/20 ml) 

ใชข้องโรงแรม 

น ้ามนัหอมระเหย 20 ml 29  
ถุงผา้ไหมแกว้ 12 ใบ 12  

 ทุนรวม  31  
 

จากตารางท่ี 4.1 ท าใหท้ราบวา่ถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินมีตน้ทุนการผลิต   31 บาท  
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ตารางที ่4.2 ตน้ทุนในการจดัซ้ือสเปรยป์รับอากาศของโรงแรมริชมอนด ์นนทบุรี 

รายการ ต้นทุนจัดซ้ือของ (บาท) 
สเปรยป์รับอากาศ 1แพค/12ขวด 1,140 

รวม 1,140 
 

จากตารางท่ี 4.2 ท าให้ทราบวา่สเปรยป์รับอากาศท่ีทางโรงแรมใชใ้นปัจจุบนั 12 ขวด ใน
ราคา 1,140 บาท เฉล่ียราคาขวดละ 95 บาท โดยปกติแลว้ทางโรงแรมจะมีการใชส้เปรยป์รับอากาศ
ต่อเดือนประมาณ 24 ขวด รวมเป็นเงิน 2,280 บาท แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชถุ้งหอมจากดอก
กลว้ยไมด้บักล่ินในจ านวน 24 ถุงต่อเดือนจะมีค่าใชจ่้ายเพียง 744 บาท ท าให้สามารถลดตน้ทุนของ
โรงแรมไดเ้ป็นเงิน 1,536 บาท 

4.7 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิน่ 

คณะผูจ้ดัท าโครงงานถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน (Fragrant Dried Orchid Bag) ไดท้  า
แบบสอบถามความพึงพอใจของถุงหอมจากดอกลว้ยไมด้บักล่ิน จากแผนกต่าง ๆภายในโรงแรม 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสบถามจ านวน 30 ชุด สามารถแสดงผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 

 

4.7.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 10 33.33 
หญิง 20 66.67 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี คิดเพศชาย
ร้อยละ 33.37 และคิดเป็นเพศหญิงร้อยละ 66.67  
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4.7.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
20-25 ปี 6  20.00 
26-30 ปี 10  33.33 
31-35 ปี 14  46.67 
36-40 ปี - - 

มากกวา่ 40 ปี - - 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มี
อายุระหวา่ง 31-35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือผูท่ี้อายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 20-25 ปี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20  

4.7.3 จ านวนละร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่ง 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
Staff 14  46.67 

Trainee 5  16.67 
Housekeeper 3  10.00 

Casual 7  23.33 
Banquet Manager 1  3.33 

รวม 30 100.00 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี อยู่ใน

ต าแหน่ง Staff มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือต าแหน่ง Casual คิดเป็นร้อยละ 23.33 
ต าแหน่ง Trainee คิดเป็นร้อยละ 16.67 ต าแหน่ง Housekeeper คิดเป็นร้อยละ 10 และกลุ่มตวัอยา่งท่ี
อยูใ่นต าแหน่ง Banquet Manager มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.33 
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33.33% 

46.67% 

20.00% 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4.7.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแผนก 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนก 

แผนก จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
Front 5  16.67 

Banquet 17  56.66 
Housekeeping 3  10.00 

Accounting 5  16.67 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี อยู่ใน
แผนก Banquet มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.66 รองลงมาคืออยูใ่นแผนก Front คิดเป็นร้อยละ 16.67 
และแผนก Accounting คิดเป็นร้อยละ 16.67 และกลุ่มตวัอย่างท่ีอยูใ่นแผนก Housekeeping มีนอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.00 

4.7.5 ความพงึพอใจทีม่ีต่อโครงงานถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิน่ 

จากการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน มีผลดงัน้ี 

4.7.5.1 ความพงึพอใจต่อกลิน่ 

               จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินในดา้นกล่ินหอมมีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 46.67 ความ
พึงใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.33 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 .00 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.8 

 

 

  

 

 

รูปที ่4.8 ความพึงพอใจต่อกล่ินของถุงหอม 
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43.33% 
53.34% 

3.33% 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

13.33% 

66.67% 

20.00% 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4.7.5.2 ความพงึพอใจต่อสีสัน 

               จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินในดา้นสีสันมีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 53.34 ความพึง
ใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.33 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.9 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.9 ความพึงพอใจต่อสีของถุงหอม 

4.7.5.3 ความพงึพอใจต่อวสัดุทีใ่ช้บรรจุภัณฑ์ 

               จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินในดา้นวสัดุท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์มีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
66.67ความพึงใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 13.33 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.10 

 

 

  

 

 

รูปที ่4.10 ความพึงพอใจต่อวสัดุท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์ 
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13.33% 

50.00% 

36.67% 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

10.00% 

70.00% 

20.00% 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4.7.5.4 ความพงึพอใจต่อรูปลกัษณ์ของผลติภัณฑ์ 

               จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินในดา้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ความพึงใจระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 70.00 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.11 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.11 ความพึงพอใจต่อรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 

4.7.5.5 ความพงึพอใจต่อคุณภาพของผลติภัณฑ์ 

               จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ความพึงใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 13.33 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 36.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.12 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.12 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
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10.00% 

56.67% 

33.33% 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

10.00% 

40.00% 
50.00% 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4.7.5.6 ความพงึพอใจต่อผลติภัณฑ์ทีไ่ม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและไม่
เป็นพษิต่อร่างกาย 

               จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินในดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มและไม่เป็นพิษต่อ
ร่างกายมีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 56.67 ความพึงใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
10.00 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.13 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.13 ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย 

4.7.5.7 ความพงึพอใจต่อผลติภัณฑ์ทีส่ามารถดับกลิน่อบัได้ 

               จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินในดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถดบักล่ินอบัไดมี้ความพึงพอใจในระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ความพึงใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 10.00 และความพึงพอใจระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.14 

 

 

 

 

 

                          รูปที ่4.14 ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑท่ี์สามารถดบักล่ินอบัได ้
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10.00% 

70.00% 

17.00% 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

33.33% 

53.34% 

13.33% 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4.7.5.8 ความพงึพอใจต่อการลดปริมาณการทิง้ขยะของโรงแรม 

               จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินในดา้นการลดปริมาณการทิ้งขยะของโรงแรมไดมี้ความพึงพอใจในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 70.00 ความพึงใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 10.00 ความพึงพอใจระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และความพึงพอใจระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.15 

 

 

 

 

 

                            รูปที ่4.15 ความพึงพอใจต่อการลดปริมาณการทิ้งขยะของโรงแรม 

4.7.5.9 ความพงึพอใจต่อความเหมาะสมทีจ่ะสามารถใช้ในโรงแรมได้ 

               จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไมด้บักล่ินในด้านความเหมาะสมท่ีสามารถใช้ในโรงแรม ได้มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 53.34 ความพึงใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.33 และความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.16 

 

 

 

 

                    

      รูปที ่4.16 ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมท่ีจะสามารถใชใ้นโรงแรมได ้
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46.67% 
43.33% 

10.00% 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4.7.5.10 ความพงึพอใจของค่าเฉลีย่โดยรวม 

               จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินโดยรวม ไดมี้ความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.33 ความพึงใจ
ระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.67 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 .00 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.17 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.17 ความพึงพอใจของค่าเฉล่ียโดยรวม 

 

ในการส ารวจระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน ใชก้าร
วดัระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ และก าหนดความพึงพอใจเฉล่ียเพื่อการแปรผลโดยใช้เกณฑ์
ก าหนดความหมายตามขอบเขตของค่าเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท ์ (John W. Best) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 -2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอมจาก        
ดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน 

ประเด็นความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ 
�̅� 

S.D. ระดับความ
พงึพอใจ 

1. กล่ินของถุงหอม 4.13 0.72 มาก 
2. สีสันของถุงหอม 4.40 0.55 มาก 
3. วสัดุท่ีใชบ้รรจุภณัฑถุ์งหอม 3.93 0.57 มาก 
4. รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 3.90 0.54 มาก 
5. คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 3.77 0.67 มาก 
6. ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มและไม่
เป็นพิษต่อร่างกาย 

3.77 0.62 มาก 

7. สามารถดบักล่ินอบัได ้ 3.60 0.66 มาก 
8. ช่วยลดปริมาณการทิ้งขยะของโรงแรมได ้ 3.87 0.62 มาก 
9. มีความเหมาะสมท่ีจะใชใ้นโรงแรมได ้ 4.20 0.65 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.37 0.66 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 จากผลส ารวจพบวา่ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ี
มีต่อโครงงานถุงหอมจากดอกกล้วยไมด้บักล่ินของผูท้  าแบบสอบถามจากแผนกตอ้นรับ (Front 
Office Department) จดัเล้ียง (Banquet Department) แผนกแม่บา้น (Housekeeping Department) 
และแผนกบญัชี (Accounting Department) ของโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ท่ีมีต่อถุงหอมดบักล่ิน
จากดอกกล้วยไม้ และทุกระดบัความพึงพอใจส่วนใหญ่เป็น ระดบัพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
โดยรวมคือ 4.37 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

5.1.1 สรุปผล 

            จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ในแผนก
จดัเล้ียง (Banquet Department) จึงท าให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติังานมองเห็นถึงปัญหาและความส าคญั
ของการใชว้สัดุหรือของเหลือใชใ้หเ้กิดคุณค่าจากในส่วนงานแผนกจดัเล้ียงน ากลบัมาแปรรูปข้ึนมาใหม่
ท าให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ ทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้คิดวิธีการน าดอกกล้วยไมท่ี้ใช้จากการจดังาน
ประชุมทุกวนั น ากลบัมาแปรรูปเป็นถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดตน้ทุนใน
การใช้สเปรย์ดับกล่ินท่ีเป็นสารเคมี และเกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ จากขั้นตอนการ
ประเมินผล ผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูล โดยไดท้  าการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของถุงหอมจาก
ดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน ให้กบัพนกังานแผนกจดัเล้ียงและแผนกอ่ืนๆ ในโรงแรมเป็นจ านวน 30 ชุด และ
ผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 

            จากการส ารวจพบวา่ผลจากการตอบแบบสอบถาม ในส่วนของดา้นเพศ เป็นเพศหญิง
มากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ  66.67 และเป็นชายนอ้ยท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 33.33 ในส่วนของทางดา้น
อายุ คือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 31-35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 และผูท่ี้มีอายุระหว่าง       
20-25 ปี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20 ในส่วนของดา้นต าแหน่งเป็น ต าแหน่ง (Staff) มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 46.67 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นต าแหน่ง (Banquet Manager) มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.33 ใน
ส่วนของด้านแผนกเป็น แผนก (Banquet) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.66 และกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ใน
แผนก (Housekeeping) มีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.00 และจากตารางของค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก
ท่ี 4.37 
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5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

                  5.1.2.1 ในระยะท่ีท าโครงงานอยู่ในช่วงหน้าฝนจึงท าให้ยากต่อการตากดอกไม ้
เพราะไม่ค่อยมีแสงแดดเพียงพอ 

                  5.1.2.2 การผสมกล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยมากหรือนอ้ยเกินไปจึงท าให้กล่ินท่ีได้
ออกมานั้น เบาและหนกัจนเกินไป 

                  5.1.2.3 พนกังานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาวา่งในการท าแบบสอบถาม จึงเป็นการยาก
ต่อการเก็บขอ้มูล 

5.1.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 

                 5.1.3.1 เปล่ียนท่ีตาก เพื่อไม่ใหโ้ดนละอองฝน และใชเ้วลาในการตากมากข้ึน 

                 5.1.3.2 ศึกษาวธีิการผสมน ้ามนัหอมระเหยใหเ้ขา้ใจและผสมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

                 5.1.3.3 เปล่ียนเวลาในการท าแบบสอบถาม คือในช่วงเวลาพนกังานพกัรับประทาน
อาหารกลางวนัแทน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ผลทีไ่ด้รับจากการฝึกงานสหกจิศึกษา 

                 ทางคณะผูจ้ดัท าได้เรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริง ท าให้ได้รับความรู้ในการท างาน 
ประสบการณ์ใหม่ๆท่ีไดรั้บ ปัญหาต่าง ๆท่ีตอ้งเจอในการท างาน จึงท าให้สามารถน าประสบการณ์การ
ท างานในคร้ังน้ีนั้นมาพฒันาปรับปรุงศกัยภาพของตนเองตลอดจนน าความรู้เทคนิคต่างๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัในภายภาคหน้าได้ เรียนรู้ถึงการท างานเป็นทีม ระบบของการท างานภายในองค์กร      
การมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละวนัรวมไปถึงความกระตือรือร้นในการ
ท างานและความซ่ือสัตย ์การแกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดต้รงจุด มีน ้ าใจในการท างานกบัผูร่้วมงาน อดทน
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อใหก้ารท างานทั้งหมดนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนท าให้ลูกคา้พึงพอใจ
ในการรับบริการ ซ่ึงผลทั้งมวลเหล่าน้ีจะท าให้เป็นประสบการณ์ท่ีลว้นแต่มีคุณค่าต่อการไปท างานใน
คร้ังหนา้ต่อไป  
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

                  5.2.2.1 การปรับตวัเขา้กบัสถานท่ี ปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานในระยะแรก 

                  5.2.2.2 ขาดความมัน่ใจในตวัเอง ยงัไม่ทราบภาระหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                  5.2.2.3 ขณะปฏิบติังาน พนกังานพี่เล้ียงไม่อยูด่ว้ยจริงไม่สามารถตอบค าถามแขก 
หรือ ลูกคา้ได ้

                  5.2.2.4 งานประชุมมีหลายหอ้ง พนกังานไม่พอบริการ จึงท าให้เกิดความสบสนใน
การท างาน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

                  5.2.3.1 เพิ่มความมัน่ใจใหต้วัเอง พดูคุยกบัเพื่อนร่วมงานเพื่อจะไดป้รับตวัเขา้หาได้
ง่ายข้ึน 

                  5.2.3.2 ควรแบ่งหนา้ท่ีการท างานใหช้ดัเจน เพื่อลดการสับสนในหนา้ท่ี 

                  5.2.3.3 มีสติในการท างานทุกคร้ังและใส่ใจในรายละเอียดของงานนั้น ๆ เพื่อลด
ขอ้ผดิพลาดในการท างาน 

                  5.2.3.4 ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของสถานประกอบการอยา่งเคร่งครัด 

                  5.2.3.5 เก็บความรู้ความสามารถและเทคนิคต่างๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

  

 



38 
 

 

บรรณานุกรม 

 

คุณค่าทางสมนุไพรของกล้วยไม้บางชนิด ตอนท่ี 2. (2553). เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=4474 

ครูส้ม. (2551, 3 มีนาคม). แคทลียา (Cattleya)...ราชินี..แห่ง..ราชินี. [เวบ็บล็อก]. เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://oknation.nationtv.tv/blog/mokara/2008/03/03/entry-1 

ดอกกล้วยไม้. (ม.ป.ป). เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/bhummarinphueng003 
 /home/prawati-klwymi  
ดอกสเตติส. (ม.ป.ป). เขา้ถึงไดจ้าก http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/510-

 111web/510-482web/510-482web-1-10-46/Statice.htm  
นนัทวนั กล่ินจ าปา. (2545).  เคร่ืองหอมไทย ภูมิปัญญาไทย.  กรุงเทพฯ: เอเชียเพลส. 

นนัทฤทธ์ิ โชคถาวร. (2547).  การสกัดน า้หอมจากเอือ้งแซะหอม. เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัแม่โจ.้  

พชัรินทร์ อินทร์ทอง. (2555). น า้มนัหอมระเหยสารสกัดจากพืชสมนุไพร. เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://www.gotoknow.org/posts/478781    

โรงแรมริชมอนด ์นนทบุรี. (ม.ป.ป). ข้อมลูเก่ียวกับโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี. เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.richmondhotel-resort.com/th/ 

108พรรณไมไ้ทย. (ม.ป.ป). ดอกกล้วยไม้สกุลหวาย. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.panmai.com/ 
 Orchid/Den/den.shtml 
 

 

http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=4474
http://oknation.nationtv.tv/blog/mokara/2008/03/03/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/mokara/2008/03/03/entry-1
https://sites.google.com/site/bhummarinphueng003%09/home/prawati-%09klwymi
https://sites.google.com/site/bhummarinphueng003%09/home/prawati-%09klwymi
http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/510-%09111web/510-482web/510-482web-1-10-46/Statice.htm
http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/510-%09111web/510-482web/510-482web-1-10-46/Statice.htm
https://www.gotoknow.org/user/patcharin_fang/profile
https://www.gotoknow.org/posts/478781
http://www.richmondhotel-resort.com/th/
https://www.panmai.com/%0bOrchid/Den/den.shtml
https://www.panmai.com/%0bOrchid/Den/den.shtml


 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้ถุงหอมดับกลิ่นจากดอกกล้วยไม้ 

( Fragrant Dried Orchid Bag ) 

ค าช้ีแจง   แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม ทางผูจ้ดัท าจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นจริงเพื่อ

ความสมบูรณ์ของโครงงาน 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย (✔) ลงใน           ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

1.เพศ                ชาย                          หญิง 

2.อาย ุ               20-25           26-30          31-35          36-40           มากกวา่ 40 ปี 

3.ต าแหน่ง  ………………………… 

4.แผนก     …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที ่2 ประเมินความพึงพอใจของถุงหอมดบักล่ินจากดอกกลว้ยไม ้( Fragrant Dried Orchid Bag ) 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย (✔) ลงใน           ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.กล่ินของถุงหอม      
2.สีสันของถุงหอม      
3.วสัดุท่ีใชบ้รรจุภณัฑถุ์งหอม      
4.รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์      
5.คุณภาพของผลิตภณัฑ์      
6.ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นอนัตรายต่อ
สภาพแวดลอ้มและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย 

     

7.สามารถดบักล่ินอบัได ้      
8.ช่วยลดปริมาณการทิ้งขยะของโรงแรมได ้      
9.มีความเหมาะสมท่ีจะใชใ้นโรงแรมได ้      
10.ความพึงพอใจโดยรวม      
 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

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

………….………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพขณะปฏิบัตงิาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งประชุม(Meeting) 



 

 

 

 

ภาพขณะรอเสิร์ฟของวา่งให้แขก 

 

 

ภาพขณะเสิร์ฟของวา่งใหก้บัแขก 

 

ภาพขณะเก็บขวดน ้าท่ีใชแ้ลว้ 



 

 

 

ภาพขณะเช็ดแกว้ 

 

ภาพขณะจดัห้องประชุม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานนีม้ปีระโยชน์ต่อสถานทีป่ระกอบการนีอ้ย่างไรบ้าง 



 

 

โครงงานถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน มีประโยชน์ต่อโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เป็นอยา่ง

มากเพราะช่วยลดตน้ทุนให้กบัทางโรงแรมในการซ้ือสเปรยด์บักล่ินมาใช้ในโรงแรม และเป็นการน า

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโรงแรมท่ีไม่สามารถใช้งานได้แล้ว น ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพใชง้านไดจ้ริง และยงัสามารถลดปริมาณขยะในโรงแรมไดใ้นระดบัหน่ึง 

 

 

 

 

 

………………………………………………….  

                                                                                                          (นาย อรรถพล เขม็ทอง)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถุงหอมอบแห้งจากดอกกล้วยไม้ดับกลิน่ 



 

 

(Fragrant Dried Orchid Bag) 

วาสิทธ์ิ เสร็จกิจ,เครือวลัย ์สีโยธะ 
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บทคัดย่อ 

โ ร ง แ ร ม ริ ช ม อ น ด์ ( RICHMOND 
STYLISH CONVENTION HOTEL) เป็นโรงแรม
ท่ีมีขนาดกลาง เน้นการจดัประชุมสัมมนาเป็นส่วน
ใหญ่ ซ่ึงจากการท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้มาฝึก
ปฏิบติังานในแผนกจดัเล้ียงนั้น ไดม้องเห็นวา่ในแต่
ละวนัจะมีการจดัดอกไมม้าวางตามจุดต่าง ๆของ
ห้องประชุมและห้องสัมมนา เม่ือดอกไมเ้ร่ิมมีสีสัน
ท่ีไม่สวยงามก็จะถูกน าไปทิ้ง  ดังนั้ นทางคณะ
ผูจ้ ัดท าจึงได้มีความคิดท่ีจะน าดอกไม้เหล่าน้ีน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ัง โดยการน าเอามาท า
เป็นผลิตภณัฑ์ถุงหอมดบักล่ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
ดอกกลว้ยไม ้ถุงหอมน้ีช่วยในการลดการใชส้เปรย์
ดบักล่ินท่ีเป็นสารเคมี และยงัสามารถช่วยลดตน้ทุน
ใหก้บัทางโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งมาก 

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไมด้บักล่ิน คณะผูจ้ดัท าจึงได้มีการ
แจกแบบสอบถามให้กบัพนักงานเพื่อให้ทราบถึง
ความพึงพอใจท่ีมีต่อถุงหอมจากดอกกล้วยไมด้ับ
กล่ินเป็นจ านวน 30 ชุด โดยผลประเมินท่ีไดอ้ยู่ใน

ระดบัท่ีพึงพอใจมาก และยงัสามารถช่วยลดตน้ทุน
ของค่าใชจ่้ายใหก้บัทางโรงแรมในการจดัซ้ือสเปรย์
ดบักล่ินไดเ้ฉล่ียนเดือนละ1,536 บาท ถือวา่เป็นการ
ลดตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรมเป็นจ านวนมาก 

ค าส าคัญ; ถุงหอมดบักล่ิน ดอกกลว้ยไม ้

 
ABSTRACT 

Richmond Stylish Convention Hotel is a 
medium-sized hotel that mainly focuses on 
providing facilitations for meeting and events. 
From the co-operative practice in the Banquet 
Department of the hotel by the researchers, we 
noticed that there will be a lot of flowers decorated 
at different points of the meeting rooms each day. 
At the end of the day, it will be eliminated. 
Therefore, the researcher had an idea to reuse 
these remaining flowers, which are mostly orchids, 
to be beneficial by inventing it as a deodorant 
potpourri to be used instead of a chemical 



 

 

deodorant. It can also reduce the extra cost to the 
hotel as well.  

To study the results of the project of 
orchid deodorant potpourri, the researchers 
distributed 30 questionnaires to the hotel staffs to 
survey their satisfactions on the orchid deodorant 
potpourri. The overall result of the satisfaction was 
at a very high level. It could reduce the use of 
chemical deodorant spray as well as the cost of the 
hotel to buy deodorant sprays averagely 1,536 baht 
per month, which was a significant cost reduction 
for the hotel. 
Keywords: deodorant potpourri, orchid  
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1) เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือสเปรยด์บักล่ิน 

2) เพื่อดบักล่ินอบัท่ีไม่พึงประสงคใ์นล็อค

เกอร์พนกังาน ตูเ้ก็บของ ห้องน ้า และส

โตลเ์ก็บของ   

3) เพื่อลดประมาณการทิ้งขยะแก่ทางโรงแรม

จ าพวกดอกไม ้

4) เพื่อน าส่ิงของท่ีจะถูกน าไปทิ้งแลว้น า

กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 

 

 

ขอบเขตของโครงงาน 

 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงาน

สหกิจศึกษาฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและวตัถุดิบจากทางหอ้งประชุมและ

หอ้งจดัเล้ียงของทางโรงแรมริชมอนด์ 

ขอบเขตด้านเวลา 

การท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท า

ไดด้ าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง31

สิงหาคม 2561  

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท า

โครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าได้ใช้วิธีการ

เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากพนกังานแผนกจดั

เล้ียงและแผนกแม่บา้น จ านวน 30 ตวัอยา่ง 

ขอบเขตด้านเนือ้หาและการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัถุง

หอมจากดอกกลว้ยไมแ้ละดอกไมแ้ละศึกษาวิธีการ

ขั้นตอนการท าต่าง ๆ บรรจุภณัฑใ์นการประดิษฐ์ถุง

หอมตามส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1) ลดตน้ทุนในการจดัซ้ือสเปรยด์บักล่ินของ

โรงแรม 

2) ลดกล่ินท่ีไม่พึงประสงคแ์ละยงัช่วยใหผ้อ่น

คลายกบักล่ินหอมจากธรรมชาติ  



 

 

3) เป็นการใชข้องเหลือจากขยะสดเพื่อให้เกิด

คุณค่าและคุณประโยชน์มากท่ีสุด  

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการท าถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บั

กล่ิน (Fragrant Dried Orchid Bag)  

วตัถุดิบ  

1) ดอกกลว้ยไมไ้ทยสายพนัธ์ุหวาย  

2) ดอกสเตติส 

3) น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกลว้ยไม ้กล่ินลาเวน

เดอร์   

 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1) ถุงผา้ไหมแกว้ 

2) ขวดโหลแกว้ 

3) ถุงพลาสติก 

วธีิการท าถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิน่ 

1.น าดอกกลว้ยไมท่ี้ไดจ้ากโรงแรมน ามา

ตากแหง้ 

2.น าดอกกลว้ยไมแ้ละดอกสเตติสมาผสม

กนั 

3.น าดอกไมท้ั้งหมดมาใส่ขวดโหลแกว้ 

4.เทน ้ามนัหอมระเหยลงไปในขวดโหล

แกว้ 4-5 หยด 

5.ปิดฝาใหส้นิท อบเป็นเวลา 1-2สัปดาห์ 

ใหด้อกไมแ้หง้ดูดซึมกบักล่ินหอม    

6.เม่ือครบก าหนด ดอกไมมี้กล่ินหอมท่ี

ตอ้งการน าใส่ถุงผา้ไหมแกว้  

 

รูปภาพถุงหอมท่ีเสร็จแลว้ 

สรุปผล 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังาน
สหกิจท่ีโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ในแผนกจัด
เล้ียง (Banquet Department) จึงท าให้ทราบถึง
วธีิการปฏิบติังานมองเห็นถึงปัญหาและความส าคญั
ของการใช้วสัดุหรือของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่าจาก
ในส่วนงานแผนกจดัเล้ียงน ากลบัมาแปรรูปข้ึนมา
ใหม่ท าใหเ้กิดคุณค่าและประโยชน์ ทางคณะผูจ้ดัท า
จึงไดคิ้ดวิธีการน าดอกกลว้ยไมท่ี้ใชจ้ากการจดังาน
ประชุมทุกวนั น ากลับมาแปรรูปเป็นถุงหอมจาก
ดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดตน้ทุน
ในการใช้สเปรย์ดับกล่ินท่ีเป็นสารเคมี และเกิด
ประโยชน์แก่สถานประกอบการ จากขั้นตอนการ
ประเมินผล ผูจ้ดัท าได้มีการเก็บข้อมูล โดยได้ท า
การแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของถุงหอม
จากดอกกลว้ยไมด้บักล่ิน ให้กบัพนกังานแผนกจดั



 

 

เล้ียงและแผนกอ่ืน ๆ ในโรงแรมเป็นจ านวน 30 ชุด 
และผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 

จากการส ารวจพบว่าผลจากการตอบ
แบบสอบถาม ในส่วนของด้านเพศ เป็นเพศหญิง
มากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ  66.67 และเป็นชาย
น้อยท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 33.33 ในส่วนของ
ทางดา้นอายุ คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 31-35 
ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 และผู ้ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-25 ปี มีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20 ใน
ส่วนของด้านต าแหน่งเป็น ต าแหน่ง (Staff) มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่น
ต าแหน่ง (Banquet Manager) มีน้อยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 3.33 ในส่วนของด้านแผนกเป็น แผนก 
(Banquet) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.66 และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีอยู่ในแผนก (Housekeeping) มีน้อยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 และจากตารางของค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อ
โครงงานถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกล่ินอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมากท่ี 4.37 

 กติติกรรมประกาศ 

การท่ีคณะผู้จ ัดท าได้มาปฏิบัติงานใน

โครงงานสหกิจศึกษา ในโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 

ตั้ งแ ต่ว ัน ท่ี  14  พฤษภาคม 2561  ถึ งว ัน ท่ี  31 

สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 16 สัปดาห์ ส่งผลให้ทาง

คณะผู้จ ัดท าได้ รับความ รู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ต่าง ๆท่ีมีคูณค่ามากมาย  ผู ้จ ัดท า

ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วน

ร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท า

รายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ การให้ดูแลและการ

ให้ความเขา้ใจกบัชีวิตการท างานจริง ซ่ึงคณะทาง

ผู ้จ ัดท าหวังไว้อย่างยิ่ งว่ารายงานฉบับ น้ีจะมี

ประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีทั้ งหมดน้ี 

ให้แก่คณะอาจารย ์ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาจน

ท าให้รายงานฉบบัน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ส าหรับขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนนั้น ทางคณะผูว้ิจยัขอนอ้มรับผิดเพียงผูเ้ดียว 

และยินดีท่ีจะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้เขา้

มาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจยั

ต่ อ ไ ป  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิ่น 

FRAGRANT DRIED ORCHID BAG 
 

ภาควชิาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ 

นาย วาสิทธ์ิ เสร็จกิจ 

นางสาว เครือวลัย ์สีโยธะ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์นนัทินี ทองอร 

พนกังานท่ีปรึกษา อรรถพล เขม็ทอง 

โรงแรมริชมอนด ์นนทบุรี 

 

บทคดัย่อ  

จากการฝึกปฏิบัติงานสหกิจในแผนกจัดเล้ียง
(Banquet Department) ของโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรีนั้น 
พบว่าในแต่วนัมีการท้ิงดอกไม้เป็นจ านวนมาก ดังนั้ น
ผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะน าดอกไมม้าแปรรูปเป็นถุงหอม
ดบักล่ิน เพ่ือช่วยลดตน้ทุนจากการซ้ือสเปรยด์บักล่ิน อีกทั้ง
ย ัง เ ป็นการน าของ ท่ีใช้ไปแล้วน ากลับมาใช้ให้ เ กิด
ประโยชน์  
 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

1.เพือ่ลดตน้ทุนในการซ้ือสเปรยด์บักล่ิน  
2.เพ่ือลดประมาณการท้ิงขยะแก่ทางโรงแรม

จ าพวก   ดอกไม ้ 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏิบตังิาน 

การบริการดา้นหอ้งจดัเล้ียงและหอ้งประชุม 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

นักศึกษา 

1.ไดรู้้ถึงคุณประโยชนจ์ากดอกกลว้ยไม ้

2.ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

 

มหาวทิยาลัย   

เป็นประโยชน์และแนวทางให้กบัผู้ที่สนใจศกึษา
ข้อมลูเก่ียวกบัถงุหอมจากดอกกล้วยไม้ดบักลิน่   

 

สถานประกอบการ   

1.ช่วยลดต้นทนุของโรงแรม  

2.ช่วยลดปริมาณขยะในโรงแรม   
 

ขัน้ตอนในการท า   

1.น าดอกกลว้ยไมท่ี้ไดจ้ากโรงแรมน ามาตากแหง้ 
2.น าดอกกลว้ยไมแ้ละดอกสเตติสมาผสมกนั 
3.น าดอกไมท้ั้งหมดมาใส่ขวดโหลแกว้ 
4.เทน ้ ามนัหอมระเหยลงไปในขวดโหลแกว้ 4-5 

หยด 
5.ปิดฝาใหส้นิท อบเป็นเวลา 1-2สปัดาห์ ให้

ดอกไมแ้หง้ดูดซึมกบักล่ินหอม    
6.เม่ือครบก าหนด ดอกไมมี้กล่ินหอมท่ีตอ้งการ

น าใส่ถุงผา้ไหมแกว้  
 
 

สรุปผล 

ในการท าโครงงานน้ีไดท้ าการแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้ับกล่ินจาก
พนกังงานในโรงแรม ผลโดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
ถุงหอมจากดอกกลว้ยไมด้บักล่ินมีกล่ินหอม สีสันสวยงาม 
ภาชนะบรรจุภณัฑ์เหมาะสมต่อการน าไปใช้ สามารถดับ
กล่ินไดจ้ริง และยงัสามารถใชท้ดแทนสเปรยด์บักล่ินได ้

 



 

 

                                                    

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัขิองผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัผู้ิจัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา  : 5704400065 

ช่ือ-นามสกุล  : นายวาสิทธ์ิ เสร็จกิจ 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

สาขา   : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 135/126 หมู่บา้นเดอะเมทโท รัตนาธิเบศร์ ซอย 8 ถนนไทรมา้ซอย 7 ต าบลไทรมา้                    
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา  : 5704400092 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวเครือวลัย ์สีโยธะ 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

สาขา   : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่   : 239/87 หมู่บา้น มณัฑนา เพชรเกษม81 ถนน มาเจริญ 10160 

 

 

 



 

 

ประวตัผู้ิจัดท ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษำ  : 5704400065 

ช่ือ-นำมสกุล  : นายวาสิทธ์ิ เสร็จกิจ 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

สำขำ   : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 135/126 หมู่บา้นเดอะเมทโท รัตนาธิเบศร์ ซอย 8 ถนนไทรมา้ซอย 7 ต าบลไทรมา้                    
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษำ  : 5704400092 

ช่ือ-นำมสกุล  : นางสาวเครือวลัย ์สีโยธะ 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

สำขำ   : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่   : 239/87 หมู่บา้น มณัฑนา เพชรเกษม81 ถนน มาเจริญ 10160 
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