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บทคัดย่อ
โรงแรมริ ชมอนด์(RICHMOND STYLISH CONVENTION HOTEL) เป็ นโรงแรมที่มีขนาด
กลาง เน้นการจัดประชุมสัมมนาเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งจากการที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้ามาฝึ กปฏิบตั ิงาน
ในแผนกจัดเลี้ยงนั้น ได้มองเห็นว่าในแต่ละวันจะมีการจัดดอกไม้มาวางตามจุดต่าง ๆของห้องประชุ ม
และห้องสัมมนา เมื่ อดอกไม้เริ่ มมีสีสันที่ไม่สวยงามก็จะถูกนาไปทิ้ง ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มี
ความคิดที่จะนาดอกไม้เหล่านี้ นากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยการนาเอามาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ถุง
หอมดับกลิ่ น ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นดอกกล้วยไม้ ถุ งหอมนี้ ช่วยในการลดการใช้สเปรย์ดบั กลิ่ นที่เป็ น
สารเคมี และยังสามารถช่วยลดต้นทุนให้กบั ทางโรงแรมได้เป็ นอย่างมาก
เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มีการแจก
แบบสอบถามให้กบั พนักงานเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นเป็ น
จานวน 30 ชุ ด โดยผลประเมิ นที่ ไ ด้อยู่ใ นระดับ ที่ พึง พอใจมาก และยัง สามารถช่ วยลดต้นทุ นของ
ค่าใช้จ่ายให้กบั ทางโรงแรมในการจัดซื้ อสเปรย์ดบั กลิ่นได้เฉลี่ยนเดือนละ1,536 บาท ถือว่าเป็ นการลด
ต้นทุนให้กบั ทางโรงแรมเป็ นจานวนมาก
คาสาคัญ : ถุงหอมดับกลิ่น ดอกกล้วยไม้
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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.
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Approved by
………………………

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)

การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงงานสหกิจศึกษา ในโรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ส่ งผลให้ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้รับ
ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ต่าง ๆที่มีคูณค่ามากมาย สาหรับรายงานสหกิ จศึกษาฉบับนี้
สาเร็จได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลากหลายฝ่ ายดังนี้
1.อาจารย์นนั ทินี ทองอร

อาจารย์ที่ปรึ กษา

2.คุณอรรถพล เข็มทอง

ตาแหน่ง Waiter

และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงานที่กรุ ณา
ให้คาแนะนาปรึ กษาตลอดจนการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียงิ่ ผูว้ ิจยั
ตระหนักถึงความตั้งใจจริ งและความทุ่มเทของอาจารย์ และกราบขอบคุณไว้ ณ ที่น้ ี
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุ ณ ผูท้ ี่มี ส่ วนเกี่ ยวข้อ งทุ กท่านที่มีส่ วนร่ วมในการให้ขอ้ มู ล และเป็ นที่
ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ การให้ดูแลและการให้ความเข้าใจกับชีวิตการทางาน
จริ ง ซึ่ งคณะทางผูจ้ ดั ทาหวังไว้อ ย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะมี ประโยชน์อ ยู่ไ ม่ น้อ ยจึงขอมอบส่ วนดี
ทั้งหมดนี้ ให้แก่คณะอาจารย์ ที่ได้ประสิ ทธิประสาทวิชาจนทาให้รายงานฉบับนี้ เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง สาหรับข้อผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ทางคณะผูว้ ิจยั ขอน้อมรับผิด
เพียงผูเ้ ดียว และยินดีที่จะรับฟั งคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
งานวิจยั ต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมริ ชมอนด์ (RICHMOND STYLISH CONVENTION HOTEL) เป็ นโรงแรมที่ มี
บริ การในส่ วนของห้องพักแขก ห้องประชุ ม สัมมนา และงานเลี้ ยงต่างๆซึ่ งในแต่ละวันโรงแรม
ริ ชมอนด์(RICHMOND STYLISH CONVENTION HOTEL)จะมีการจัดประชุ มในห้องต่างๆไม่ต่า
กว่า 5 ห้อง และห้องจัดเลี้ ยงอีกมากมายต่อวัน จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้ามาฝึ กงานใน
ส่ วนของแผนกจัดเลี้ยงนั้น ได้มองเห็นว่าในแต่ละวันจะมีการจัดดอกไม้มาวางตามหน้าห้องประชุม
ทุกห้อง ตามโพเดียม (Podium) โต๊ะลงทะเบียน โต๊ะวิทยากร และในส่ วนต่างๆ ของพื้นที่ในห้อง
ประชุม ดอกไม้เหล่านี้ เมื่อหลังจบงานแล้ว บางส่ วนที่ใช้ได้ทางแผนกดอกไม้ก็จะเก็บไว้ใช้สาหรับ
งานอื่น และบางส่ วนก็จะถูกนาไปทิ้ง ดอกไม้ที่ไม่สามารถนามาใช้ต่อได้ เช่ น ดอกกล้วยไม้ ดอก
กุหลาบ ดอกลิลลี่ เป็ นต้น แต่ดอกล้วยไม้จะมีจานวนมากที่สุด ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงคิดที่
จะนาดอกกล้วยไม้ที่เหลือทิ้งมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ โดยการนาดอกกล้วยไม้มาประยุกต์ใช้ให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ถุงหอม โดยนาไปแปรรู ปเป็ นเครื่ องหอมดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น
ในล็อคเกอร์ พนักงาน ตูเ้ ก็บของ ห้องน้ า และสโตล์เก็บของ เพื่อเป็ นการลดต้นทุนในการจัดซื้ อ
สเปรย์ดบั กลิ่ นของโรงแรม เพราะเวลามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ทางโรงแรมจะใช้สเปรย์ดบั กลิ่ นฉี ด
ดับกลิ่นเป็ นจานวนมาก และยังสามารถลดประมาณการทิ้งขยะแก่ทางโรงแรมจาพวกดอกไม้ได้อีก
หนึ่งช่องทาง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อลดต้นทุนในการซื้อสเปรย์ดบั กลิ่น
1.2.2 เพื่อดับกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ในล็อคเกอร์พนักงาน ตูเ้ ก็บของ ห้องน้ า
และสโตล์เก็บของ
1.2.3 เพื่อลดประมาณการทิ้งขยะแก่ทางโรงแรมจาพวกดอกไม้
1.2.4 เพื่อนาสิ่ งของที่จะถูกนาไปทิ้งแล้วนากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
การเก็ บ รวบรวมข้อมูล ในการท าโครงงานสหกิ จศึ ก ษาฉบับ นี้ คณะผูจ้ ดั ท าได้
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุ ดิบจากทางห้องประชุ มและห้องจัดเลี้ ยงของทางโรงแรม
ริ ชมอนด์
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
การท าโครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาฉบับ นี้ ผูจ้ ัดท าได้ดาเนิ นการในระหว่า งวันที่ 14
พฤษภาคม ถึง31สิ งหาคม 2561
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทาโครงงานสหกิ จศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ใช้
วิธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล จากแบบสอบถามจากพนัก งานแผนกจัด เลี้ ย งและแผนกแม่ บ ้า น จ านวน 30
ตัวอย่าง
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำและกำรศึกษำค้ นคว้ำข้ อมูล
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับถุงหอมจากดอกกล้วยไม้และศึกษาวิธีการ
ขั้นตอนการทาต่าง ๆ บรรจุภณ
ั ฑ์ในการประดิษฐ์ถุงหอมตามสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ลดต้นทุนในการจัดซื้อสเปรย์ดบั กลิ่นของโรงแรม
1.4.2 ลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และยังช่วยให้ผอ่ นคลายกับกลิ่นหอมจากธรรมชาติ
1.4.3 เป็ นการใช้ของเหลือจากขยะสดเพื่อให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์มากที่สุด
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร / และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทาโครงงานในการสร้างผลิตภัณฑ์ จากกล้วยไม้ไทย (Orchidaceae) ในครั้งนี้เพื่อเสนอ
แนวคิดใหม่การพัฒนาการทาถุงหอมจากกล้วยไม้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร ตาราวิชา บทความโดยมีการที่นาเสนอเป็ นลาดับ ดังนี้
2.1 กล้วยไม้ไทย (Orchidaceae)
2.2 ดอกไม้ตกแต่งเพิ่มเติม
2.3 น้ ามันหอมระเหย
2.4 ถุงหอม
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 กล้วยไม้ ไทย (Orchidaceae)
กล้วยไม้เป็ นพืชใบเลี้ ยงเดี่ยว ในวงศ์ Orchidaceae เป็ นไม้ตดั ดอกยอดนิ ยม เนื่ องจากมี
ลักษณะดอก และสี สันลวดลายสวยงาม เป็ นไม้ตดั ดอกที่มีอายุการใช้งานได้นาน กล้วยไม้เป็ นพืช
เศรษฐกิจที่มีความสาคัญของ ไทย เพราะเป็ นไม้ส่งออกขายต่างประเทศทารายได้เข้าประเทศปี ละ
หลายร้อยล้านบาท
คนไทยได้รู้จกั และนากล้วยไม้พนั ธุ์ทอ้ งถิ่นมาปลูก และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันมา
เป็ นเวลานานแล้ว แต่ไม่ได้มีบนั ทึกไว้เป็ นหลักฐาน โดยมักเป็ นการนากล้วยไม้ป่ามาปลูกเลี้ยงเป็ น
งานอดิเรก ต่อมามีการนาพันธุ์กล้วยไม้จากต่างประเทศเข้ามาและขยายการ ปลูกเลี้ยงมากขึ้น โดย
Thammasiri ( Orchids in Thailand: A Success Story 1997 ) ได้รายงานว่าชาวต่างชาติที่มาทางาน
ในประเทศไทยได้นากล้วยไม้ที่มีถิ่นกาเนิดจากที่อื่นเข้ามาด้วยตั้งแต่ พ.ศ. 2456 และปลูกเลี้ยงเป็ น
งานอดิเรก หรื อซื้ อขายกันในวงแคบ ๆ ภายในประเทศ และได้แพร่ กระจายเป็ นวงกว้างขึ้นเรื่ อย ๆ
จนกระทัง่ ได้มีเจ้านายพระองค์หนึ่ ง ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในสมัยนั้น คือ กรมนครสวรรค์ วรพินิจ ได้
สนพระทัยในการเลี้ยงกล้วยไม้เป็ นงานอดิเรก และได้ทรงศึกษาจากตาราต่างประเทศ ซึ่งรังกล้วยไม้
ของพระองค์ท่านได้เป็ นที่รู้จกั กันในสมัยนั้นในนาม กล้วยไม้วงั บางขุนพรหม เและในปี พ.ศ. 2460
พระองค์ท่ า นได้ท รงแปล และจัด พิ ม พ์ห นัง สื อ ชื่ อ ต าราเล่ น กล้ว ยไม้ ซึ่ งเป็ นหนัง สื อ เกี่ ย วกับ
กล้วยไม้เป็ นภาษาไทยเล่ มแรก แต่การเล่ นกล้วยไม้ในสมัยนั้นยังคงมีการหมุนเวียนอยู่ในวงผูม้ ี
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ฐานะดี เนื่ องจากยัง ไม่ มีผูใ้ ดริ เริ่ มในการวางแผน และดาเนิ นการหาช่ องทางที่ จะพัฒนาให้เกิ ด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ จนกระทัง่ การปลูกกล้วยไม้ซ่ ึ งอยู่แล้วได้ทรุ ดลงไปเนื่องจากสภาพสังคม
ของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป
ในปี พ.ศ. 2490 ศาสตราจารย์ระพี สาคริ ก ซึ่ งท่านได้รับการยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่ งวงการ
กล้ ว ยไม้ ไ ทย เพราะท่ า นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้า และให้ ก ารฝึ กอบรมสอนวิ ช ากล้ ว ยไม้ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นครั้งแรกของประเทศไทย และในปี นี้ได้มีการส่ งออกดอกกล้วยไม้ไป
ต่างประเทศ ประมาณ และมูลค่าการส่ งออกก็เพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบนั
2.1.1 กล้วยไม้ ไทย
จากการส ารวจในอดี ต พบว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี ก ล้ว ยไม้อ ยู่ใ นป่ า
ธรรมชาติ ไม่ต่ ากว่า 1,000 ชนิ ด ทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้ บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดิ น
เพราะว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออานวยแก่การเจริ ญงอกงามของกล้วยไม้
เป็ นอย่างมาก สายพันธุ์กล้วยไม้ยอดนิ ยมมีท้ งั สายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศ นาเข้าจากต่างประเทศ
และผสมขึ้ นมาใหม่ ทาให้กล้วยไม้จากประเทศไทยมีชื่ อเสี ย งไปทัว่ โลก ผูว้ ิจยั ได้ย กตัวอย่า ง
กล้วยไม้ที่นามาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ 1 ชนิดคือ
2.1.1.1 สายพันธุ์หวาย (Dendrobium spp.)
เจริ ญ เติ บ โตได้ดี ใ นประเทศไทย ออกดอกขนาดใหญ่ ล าต้น แตกหน่ อ เมื่ อ
เจริ ญเติบโตเต็มที่ สายพันธุ์น้ ีดูแลรักษาง่ายไม่ตอ้ งยุง่ ยากอะไรมากนัก กล้วยไม้หวายป่ าของไทยมีสี
สวยงาม ก้านช่ อสั้น สาหรั บกล้วยไม้สกุลหวายที่เป็ นกล้วยไม้อยู่ในป่ าของไทย มีหลายชนิ ดอัน
ได้แก่พวก “เอื้อง” ต่างๆ เช่น เอื้องผึ้ง เอื้องม่อนไข่ เอื้องมะลิ พวงหยกหรื อหวายปม เป็ นต้น

รู ปที่ 2.1 กล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์เอื้องผึ้ง
ที่มา : http://www.orchidtropical.com/dendrobium-lindleyi.php
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รู ปที่ 2.2 กล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์เอื้องมะลิ
ที่มา : http://www.orchidtropical.com/itemid126.php

รู ปที่ 2.3 กล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์เอื้องพวงหยก หรื อ หวายปม
ที่มา : https://tendaway.wordpress.com/plant-photos/
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2.1.2 ประโยชน์ ของกล้วยไม้ ไทย
1. ลาต้นนามาต้มรักษาอาการร้อนใน
2. ใช้เป็ นประโยชน์ทางยาในประเทศจีน นาลาต้นมาตากแห้งชกกับชาร้อนช่ วย
กระตุน้ ภูมิคุน้ กันของร่ างกาย รักษาโรคมะเร็ งและเสริ มสร้างการมองเห็น

2.2 ดอกไม้ ตกแต่ งเพิม่ เติม
นอกจากดอกกล้วยไม้แล้ว ทางผูว้ ิจยั ได้นาดอกไม้ชนิ ดอื่นๆมาใส่ ดว้ ยเพื่อเพิ่มความสวย
งานเพิ่มสี สันและนาดอกไม้ชนิ ดอื่นๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผูว้ ิจยั ได้ยกตัวอย่างดอกไม้ 2 ชนิด
มีดงั นี้
2.2.1 ดอกสเตติส (Statice)
ประวัติของดอกสเตติส (Statice) เป็ นดอกไม้ที่ถือกาเนิดขึ้นในแถบเมดิเตอร์ เร
เนียน เป็ นดอกไม้เมืองหนาวไม่ค่อยชอบแสดงแดด และถ้าเจอแสงแดดเป็ นเวลานาน ๆ จะทาให้
สี ของกลีบนั้นซี ดลง ลักษณะคล้ายกับเนื้อกระดาษ ดอกไม้จะเจริ ญเติบโตได้ดีถา้ ปลูกในน้ าเค็มมี
ชื่ อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า ซี ลาเวนเดอร์ (Sea Lavender) และชอบอยูใ่ นที่แสงร่ าไร ต้องการน้ าแต่
แต่พอดีปานกลางไม่มากและไม่นอ้ ยจนเกินไป ดอกไม้สเตติส (Statice) มีสีสันสดใสสวยงาน มี
ทั้งสี ม่วง สี ชมพู สี เหลือง

รู ปที่ 2.4 ดอกสเตติส(Statice)
ที่มา : http://keywordsuggest.org/gallery/594174.html
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2.3 นา้ มันหอมระเหย ( Essential oil)
2.3.1. นา้ มันหอม

รู ปที่ 2.5 น้ ามันหอมระเหย
ที่มา : https://www.akerufeed.com/health/essential-oils-to-lose-weight
เป็ นน้ ามันที่สกัดได้มาจากพืชเช่น ส่ วนดอก ใบ ผล ลาต้น มาใช้ในการบาบัดตาม
ศาสตร์สุคนธบาบัด(Aromatherapy) ซึ่ งหมายถึง การบาบัดรักษา โดยการใช้กลิ่นหอมของสารหอม
ในพืช โดยทัว่ ไปน้ ามันหอมระเหยจะถูกสกัดได้หลายรู ปแบบ เช่น การกลัน่ (Distillation) การสกัด
โดยใช้ไขมัน (Enfleurage) การสกัดด้วยตัวทาละลาย (Solvent extraction) การบีบอัด (Expression)
การใช้คาร์ บอนไดออกไซด์เหลวภายใต้ความดันสู ง (Supercritical fluid extraction) ซึ่ งการกลัน่
หลายประเภทนี้ ถูกนามาใช้ในอุตสาหกรรมน้ าหอม เครื่ องสาอาง สบู่ ธู ปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อ
เพิ่มความหอม และบางครั้ง ทาให้คนผ่อนคลายได้ดว้ ย
ลักษณะของน้ ามันหอมระเหย น้ ามันหอมระเหย มีลกั ษณะ เป็ นน้ ามัน ของเหลวสี
ใส ซึ่ งมีกลิ่นหอม ซึ่ งสามารถระเหยได้ที่อุณหภูมิห้อง สามารถสกัดจากพืชหอมซึ่ งพืชเหล่านี้ จะมี
ต่อมหรื อท่อที่เก็บสะสมน้ ามันหอมระเหยไว้
การใช้น้ ามันหอมระเหย (Olfactory Aromatherapy) เป็ นการสู ดดมกลิ่นของ
น้ ามันหอมระเหย โดยไม่มีการสัมผัสผ่านผิวหนัง แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ การสู ดดมน้ ามันหอม
ระเหยโดยตรง (Inhalation) และการผสมน้ ามันหอมระเหยลงในน้ าร้อนแล้วสู ดไอของน้ ามันหอม
ระเหยนั้น (Vaporization) ซึ่ งวิธีน้ ีไม่เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีผวิ บอบบางและผูท้ ี่เป็ นหื ดหอบ หรื ออาจจะ
ใช้เตาหอม (Arona Lamp) ลักษณะเป็ นภาชนะดินเผาหรื อเซรามิก ด้านบนเป็ นแอ่ง เล็ก ๆ สาหรับ
ใส่ น้ าและมีช่องเล็ก ๆ สาหรับใส่ เทียนเพื่อให้ความร้อน เวลาใช้ให้หยดน้ ามันหอมระเหยลงในน้ า
และความร้อนจะช่วยส่ งกลิ่นของน้ ามันหอมระเหยให้กระจายไปทัว่ ห้อ

8

2.3.2 เครื่องหอม

รู ปที่ 2.6 เครื่ องหอม
ที่มา : http://meenpatchapan.blogspot.com/
เครื่ องหอม หมายถึงสิ่ งของหรื อวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งกลิ่นหอมสามารถรับความรู้สึก
ได้ดว้ ยการดม ส่ วนเครื่ องสาอาง หมายถึง สิ่ งของหรื อวัตถุอีกประเภทหนึ่ ง ที่นามาตกแต่งหรื อ
ปกปิ ดผิวกายที่ไม่สวย ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น เครื่ องสาอางไม่จาเป็ นจะต้องมีกลิ่นหอมก็ได้ เครื่ อง
หอม ตามประวัติมีมาตั้งนานประมาณ 5000 ปี แล้ว ชาวอียิปต์สมัยนั้น ได้ใช้ยางไม้ชนิดหนึ่ งที่มี
กลิ่นหอมมาประดับกาย และได้คิดค้นเป็ นนักผสมเครื่ องหอมชาติแรกของโลก ใช้ยางไม้ต่าง ๆ มา
ผสมเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้เนื้ อไม้หอมบางชนิ ด มาป่ นผสมกันเป็ นเครื่ องหอมเรี ยกว่า กาฟี ชาว
อียิปต์สมัยโบราณใช้เผาให้กลิ่ นหอมเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าต่าง ๆ ในสมัยนั้น ต่อมามีการคิดค้น
พัฒนาเครื่ องหอม โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่ น ดอกไม้ เนื้ อไม้บาง ชนิ ดมาต้ม คั้น เพื่อให้
น้ ามันหอมระเหยออกมาแล้วนาน้ ามันหอมนั้นมาใช้ประโยชน์ต่อไป ปั จจุบนั นี้ มีการวิจยั พัฒนา
สกัดน้ ามันหอมระเหยออกมาทาเป็ นน้ าหอมต่าง ๆ มีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันไป มากมาย หลายชนิด
2.3.3 วิธีทาเครื่องหอม
การทาเครื่ องหอมมีอยูด่ ว้ ยกัน3วิธี คือ การอบ การร่ า และการปรุ ง
2.3.3.1 การอบ หมายถึง การนามาปรุ งกลิ่นด้วยควัน หรื อนามาปรุ งกลิ่ น
ด้วยดอกไม้หอม การอบให้มีกลิ่นหอมเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่ ง กลิ่ นหอมจะซึ่ งเข้าไปในของที่นาไป
อบ โดยวัตถุที่ตอ้ งการให้มีกลิ่นนั้น อยูใ่ นภาชนะที่มีฝาปิ ดสนิท จะอบด้วยเทียนอบ หรื อดอกไม้ที่มี
กลิ่นหอมและมีกลิ่นแรง มักจะไม่ใช่ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเลี่ยน ๆ หรื อที่มีกลิ่นเปรี้ ยว
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2.3.3.2 การร่ า หมายถึง การอบกลิ่นหอมหลายอย่าง และทาโดยภาชนะ
เผาไฟแล้วใส่ เครื่ องหอม เพื่อให้เกิดควันที่มีกลิ่นหอม ได้แก่ กลิ่นหอมของยางไม้ กลิ่นน้ามัน กลิ่น
เนื้อไม้ ฯลฯ การร่ าเครื่ องหอมต้องใช้ภาชนะที่สาคัญ คือ โถกระเบื้อง การที่จะร่ าต้องใส่ ทวนไว้ตรง
กลางโถ นาตะคันเผาไฟให้ร้อน แล้วนาไปวางไว้บนทวน
2.3.3.3 การปรุ ง หมายถึง การรวมของหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน ในกรณี
การปรุ งเครื่ องหอม คือ การนาแป้ งพิมเสน หัวน้ าหอม ชะมดเช็ด มาบดผสมเข้าด้วยกัน แล้วนาไป
ปรุ งกับน้ าอบไทย หรื อเครื่ องหอมอื่น ๆ แต่มีขอ้ สังเกตตรงที่ ว่าการที่จะใส่ หัวน้ าหอมชะมดเช็ด
จะต้องบดแป้ งนวล หรื อแป้ งหิ นเสี ยก่อนเพื่อให้แป้ งซับน้ ามันให้หมดแล้วจึงนาไปผสมหรื อกวนใน
น้ าต่อไป เช่น การทาน้ าอบไทยจะต้องอบร่ าและปรุ งจึงถือได้วา่ ประสบความสาเร็ จในการทาน้ าอบ
ไทย
2.4 ถุงหอม
กลิ่นหอมสดชื่ นจากธรรมชาติ ลดกลิ่นอับชื้ น สร้างบรรยากาศที่ดี สาหรับใช้ในตูเ้ สื้ อผ้า
ห้องนอน ห้องน้ า รถยนต์ตูร้ องเท้า ล็อคเกอร์ ลิ้นชัก หรื อในพื้นที่ที่ตอ้ งการความสดชื่น กลิ่นหอม
ที่ได้เป็ นกลิ่นหอมที่ทามาจากน้ ามันหอมระเหย (Aromatherapy) ไม่มีสารเคมี เช่น แอลกอฮอร์ จึง
ทาให้เวลาใช้กลิ่นไม่เปลี่ยน ไม่เหม็นเปรี้ ยวไม่เป็ นอันตรายกับช่องแอร์และไม่เป็ นพิษต่อร่ างกาย
2.4.1 คุณสมบัติของกลิน่ หอมแต่ ละกลิน่
2.4.1.1 กลิ่นหอมจากการบูรแท้ มีคุณสมบัติในการไล่มด ไล่แมลงสาบ กันหวัดได้
2.4.1.2 กลิ่นหอมจากตะไคร้หอมแท้ มีคุณสมบัติในการไล่ยงุ
2.4.1.3 กลิ่นหอมจากดอกไม้นานาพันธุ์ เช่น ดอกโมก , ดอกลาเวนเดอร์ , ดอก
กล้วยไม้ , ดอกซากุระ,ดอกปี ป , ดอกแก้ว , ดอกลีลาวดี , ดอกมะลิ , ดอกลิลลี่ ,ดอกบัว , ดอก
กุหลาบ

2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นันทฤทธิ์ โชคถาวร (2547) จากมหาลัยแม่โจ้ ได้ทาการพัฒนาเทคนิค วิธีการสกัดน้ าหอม
จากเอื้องแซะหอม ได้คดั เลือกดอกกล้วยไม้เอื้องแซะหอมสดขณะที่มีกลิ่นหอมและดอกบานได้เต็ม
ที่มาใช้ทดลองยืนยันสาหรับทดสอบการสกัดด้วย ตัวทาละลาย ตัวทาละลายที่เหมาะสมสาหรับการ
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สกัดน้ าหอมได้แก่ อะซิ โตน 1 –บิวทานอล เอทานอล 1 – โพรพานอล 2- โพรพานอล และน้ ากลัน่
รวมทั้งตัวทาละลายเหล่านี้ผสมกัน ในการวิจยั นี้ พบว่า กล้วยไม้เองแซะหอม สามารถแบ่งย่อยออก
ตามความแตกต่างของสี กลี บปากของดอกได้เป็ น 4 ชนิ ดย่อย ดอกเอื้องแซะที่มีสีกลีบปากเป็ นสี
เหลื องสว่า ง สี เหลื องอมส้ ม ละสี ส้ ม เป็ นดอกที่ ส ามารถสกัดสารหอมเพื่อผลิ ตเป็ นน้ า หอมได้
ส่ วนประกอบเคมีสาคัญในน้ ามันดอกไม้ซ่ ึ งมีกลิ่นหอมจากกล้วยไม้เอื้องแซะหอมเป็ นสารอะซิ เตต
เอสเทอร์ และ เอสเทอร์ ของกรดไขมันอื่นๆที่ได้จากปฎิกิริยาของกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ชนิดเฟ
นิ ลเอทิลแอลกอฮอล์ เบนซิ ลแอลกอฮอล์ ลิ นาลอล วานิ ลลิ น ลิ โมนี น รวมทั้งอนุ พนั ธ์ของเซสวิ
เทอร์ปืนชนิดหนึ่ง
ผูว้ จิ ยั คิดว่าโครงงานนี้มีความคล้ายกับโครงงานที่ผวู้ ิจยั กาลังทา คือการนาดอกกล้วยไม้มา
ทาให้เกิดประโยชน์ ของคุ ณนันทฤทธิ์ โชคถาวรได้นาดอกกล้วยของเอื้อยแซะมาสกัดให้เกิ ดกลิ่ น
หอม แต่ของผูว้ ิจยั นาดอกกล้วยไม้ไทยมาตากแห้งแล้วนากลิ่นของน้ ามันหอมระเหยมาผสมให้ลง
ตัวกันโดยใส่ กลิ่นของนามันหอมระเหยลงไปและนาดอกไม้ชนิดอื่นเข้ามาตกแต่ง กระบวนการทา
อาจจะต่างกันแต่เหมื อนกันตรงที่นาดอกกล้วยไม้มาทาให้เกิ ดกลิ่ นที่หอมหรื อสามารถทาให้เกิ ด
กลิ่นใหม่ๆขึ้นมาได้
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โรงแรมริ ชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน่ Richmond Stylish convention
ที่มา : https://www.hotelscombined.co.th/Hotel/Richmond_Stylish_Convention_Hotel.htm

ชื่อสถานประกอบการ : ริ ชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน่ Richmond Stylish
convention
ทีต่ ้งั

: 69/783-787 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตาบล บางกระสอ จังหวัด
นนทบุรี 11000

เบอร์ ติดต่ อ

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

E-mail

: Richmond@richmondhotel.com

เว็บไซต์

: richmondhotel-resort.com
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รู ปที่ 3.2 LOGO โรงแรม
ที่มา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel

รู ปที่ 3.3 แผนที่ของโรงแรม
ที่มา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
โรงแรมริ ชมอนด์ เป็ นโรงแรมที่ได้รับการตกแต่งสไตล์ไทยทันสมัย ตั้งอยูบ่ ริ เวณกรุ งเทพฯ
ตอนเหนื อ เพีย ง 20 นาที สู่ ตวั เมื อง ประกอบด้วยห้องพัก ทั้ง หมด 455 ห้อง ห้องอเนกประสงค์
19 ห้ อ ง ทั้ง ยัง มี ที่ จ อดรถ และอุ ป กรณ์ สุ ด ไฮเทคให้ บ ริ การ อาทิ ระบบไฟสุ ด ทัน สมัย และ
อินเตอร์ เน็ตไร้สาย ทาให้โรงแรมแห่ งนี้ เหมาะอย่างยิง่ สาหรับการเข้าประชุม ด้วยการรองรับผูเ้ ข้า
ประชุมได้มากถึง 1200 ท่าน พวกเรามีความยินดีที่จะให้บริ การลูกค้าของเรา เพราะนโยบายของเรา
คือ ''ทุกอย่างเป็ นไปได้ที่ริชมอนด์'' โรงแรมริ ชมอนด์ มักจะได้รับเกี ยรติให้รองรับแขกโดยศูนย์
นิทรรศการอิมแพคเซ็นเตอร์ กระทรวงพาณิ ชย์และกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นต้น โรงแรมริ ชมอนด์
มีห้องอเนกประสงค์ถึง 19 ห้อง ทาให้เหมาะกับการจัดกิ จกรรมต่างๆ ทั้งจัดประชุม งานเลี้ ยง งาน
แต่งงาน หรื องานปาร์ ต้ ี ห้องริ ชมอนด์ แกรนด์บอลรู ม สามารถรองรับได้มากถึง 1200 ท่าน ส่ วน
ห้องทิพวรรณ์สามารถรองรับแขกได้ประมาณ 500 ท่าน ห้องประชุมทุก ห้องมีอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกสุ ดไฮเทค พร้อมระบบเสี ยงและจอภาพชั้นดี เรายังมีระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ อินเตอร์ เน็ต
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ไร้ สาย คอมพิวเตอร์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดประชุ ม ทาให้ท่านมัน่ ใจได้วา่ การจัดงานประชุ ม
ของท่านจะดาเนินไปอย่างราบรื่ น
3.2 แผนภูมิการจัดองค์ กรและการบริหารโรงแรมริชมอนด์
คุณสะอาด วงศ์วรการ
ประธานกรรมการบริ หาร

คุณทิพวรรณ วงศ์วรการ
รองประธานกรรมการการบริ หาร
คุณชุณหวรรณ วงศ์วรการ

คุลกั ษวรรณ วงศ์วรการ

คุณอมรพงศ์ วงศ์วรการ

ประธานบริ หารการเงิน

ประธานบริ หารงานทัว่ ไปและ
ประธานบริ หารด้านพลังงาน

ประธานบริ หารงานกิจการ

คุณธีราวัฒน์ ใจประสาท

คุณมานะ จันทร์หอม

คุณประเสริ ฐศรี จินตานุภาจิตต์

รองประธานกลุ่มบริ ษทั บริ หารการ
ขาย การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ผูจ้ ดั การทัว่ ไปกลุ่มบริ ษทั โรงแรม

รองประธานกลุ่มบริ ษทั บริ หารงาน
กิจการสัมพันธ์อาวุโส

คุณนิรมล วงศ์วรการ
รองประธานกลุ่มบริ ษทั อาวุโส

3.3 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมแบ่งออกเป็ นสองปี ก ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 455 ห้อง ได้แก่ ห้อง Studio
ห้อง Standard ห้อง Deluxe และห้อง Executive Suites ทุกห้องได้รับการตกแต่งอย่างมีระดับ เข้า
กันอย่างลงตัวกับการออกแบบสไตล์ไทยที่หรู หราลงตัว
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3.3.2 การให้ บริการห้ องพัก
1) ห้ องสแตนดาร์ ด (Standard Room)
ห้องสแตนดาร์ ประกอบด้วยพื้นที่ขนาด 28 ตารางเมตร ภายในออกแบบ
ตกแต่ ง อย่า งทัน สมัย และเพี ย บพร้ อ มด้ว ยสิ่ ง อานวยความสะดวก เหมาะส าหรั บ นัก ธุ รกิ จ และ
นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการการพักผ่อนที่สะดวกสบายอย่างแท้จริ ง

รู ปที่ 3.4 ห้องพัก Standard room
ที่มา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel

2) ห้ องดีลกั ซ์ (Deluxe Room)
ห้องดีลกั ซ์ประกอบด้วยพื้นที่ขนาด 40 ตารางเมตร ภายในออกแบบตกแต่ง
อย่างทันสมัยและเพียบพร้อมด้วยสิ่ งอานวยความสะดวก พร้อมโต๊ะทางานที่กว้างขวาง เงียบสงบ
เป็ นส่ วนตัว เหมาะสาหรับนักธุ รกิจ ผูบ้ ริ หาร หรื อนักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมครบครัว

รู ปที่ 3.5 ห้องพัก Deluxe room
ที่มา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
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3) ห้ องเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท (Executive Suite)
ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีทประกอบด้วยพื้นที่ขนาด 52 ตารางเมตร ภายใน
ออกแบบตกแต่ งอย่า งหรู หราและกว้า งขวาง มีห้องนั่ง เล่ นที่ แยกพื้นที่ ออกเป็ นสัดส่ วน เหมาะ
สาหรับนักธุ รกิจและนักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมครอบครัวที่ตอ้ งการความสะดวกสบายเป็ นพิเศษ

รู ปที่ 3.6 ห้องพัก Executive Suite
ที่มา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
3.3.3 การให้ บริหารด้ านร้ านอาหารและบาร์
1) ห้ องอาหารแอท คาเฟ่ ( @ Café )
ที่ร้านแอท คาเฟ่ ( @ Café ) จะให้บริ การบริ เวณชั้นล๊อบบี้ของโรงแรม
ซึ่ งห้องอาหารจะให้บริ การอาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ อาหารเช้า กลางวัน และบรันซ์ในช่ วงของ
วันหยุด นอกจากนี้ยงั มีอาหารตามสั่งและอาหารเพื่อสุ ขภาพอีกมากมาย เปิ ดให้บริ การทุกวัน ตั้งแต่
06.00 – 01.00 น.
2) ล็อบบี้ เลาจน์ (lobby lounge)
บริ การค็อกเทล อาหารและเครื่ องดื่มต่างๆ ตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าล๊อบบี้
เปิ ดให้บริ การทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 - 01.00 น.
3) ริชมอนด์ เดลี่ แอนด์ เบเกอรี่
บริ การขนมหวานและเบเกอรี่ ต่างๆ อีกทั้งยัง มี คุ กกี้ กาแฟและชาไว้
คอยบริ การ ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้นล็อบบี้ของโรงแรม ซึ่ งจะเปิ ดให้บริ การทุกวันตั้งแต่ 09.00-21.00 น.
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3.3.4 การให้ บริการด้ านห้ องประชุ ม ห้ องจัดเลีย้ ง
โรงแรมริ ชมอนด์มีห้องอเนกประสงค์ถึง 19 ห้อง ได้แก่ Richmond Grand
Ballroom , Tipawan Ballroom , Sapphire , Peripot , Jasper , Topaz , Diamond , Amethyst ,
Carnelian , Crystal hall , Board room ยกตัวอย่างของห้องประชุมแต่ละห้อง

รู ปที่ 3.7 ห้องประชุม Richmond Grand Ballroom
ที่มา : http://www.richmondhotel-resort.com/th/convention.aspx

รู ปที่ 3.8 ห้องประชุม Tipawan Ballroom
ที่มา : http://www.richmondhotel-resort.com/th/convention.aspx?type=2
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3.3.5 กีฬาและนันทนาการ
1) สระว่ายนา้ ผ่อนคลายในสระว่ายน้ าโรงแรมริ ชมอนด์ หรื อมีบริ การผลไม้และ
ขนมหวานบริ เวณบาร์ ริมสระ

รู ปที่ 3.9 สระว่ายน้ าโรงแรมริ ชมอนด์
ที่มา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
2) ห้ องออกกาลังกาย ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ออกกาลังกายใหม่ล่าสุ ด รวมถึงเวท
จักรยาน ลู่วง่ิ จ็อกกิ้ง และสตูดิโอเล่นแอโรบิค เพื่อให้ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดในที่พกั

รู ปที่ 3.10 ห้องออกกาลังกายโรงแรมริ ชมอนด์
ที่มา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620453/Richmond-Stylish-Convention-Hotel
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3.3.6 สิ่ งอานวยความสะดวก







แผนกตอนรับ 24 ชัว่ โมง
ATM
บริ การซักรี ด
ตูน้ ิรภัย
บริ การรถ รับ-ส่ ง
พื้นที่สูบบุหรี่







ร้านขายของทางโรงแรม
รู ม เซอร์วสิ
ลิฟท์
สิ่ งอานวยความสะดวกผูพ้ ิการ
ห้องเก็บกระเป๋ า

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.11 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับ
ชื่อ-นามสกุล : นาย วาสิ ทธิ์ เสร็ จกิจ
ตาแหน่ ง
: นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก
: จัดเลี้ยง (Banquet Department)
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายส่ วนใหญ่จะถูกมอบหมายให้ดูแลงานจัดประชุ มสัมมนา
โดยเวลาเริ่ มงานโดยประมาณจะอยูใ่ นช่วง 7.00 น ถึงประมาณ 15.30 น งานที่ได้ทาคือคอย
บริ ก ารอาหารว่า งให้แก่ ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม เสริ ฟ ชาและกาแฟต่ า งๆ ดู แลความเรี ย บร้ อย
และคอยบริ ก ารว่า ลู ก ค้า หรื อ แขกต้องการสิ่ ง ใดเพิ่ ม หากวันไหนไม่ มี ง านประชุ ม ก็ จ ะ
เปลี่ยนหน้าที่ไปจัดห้องประชุมของงานวันถัดไปตามแผนผังของงาน
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รู ปที่3.12 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เครื อวัลย์ สี โยธะ
ตาแหน่ ง
: นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก
: จัดเลี้ยง (Banquet Department)
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายส่ วนใหญ่ดูแลเรื่ องงานประชุมเป็ นส่ วนใหญ่โดยเริ่ มตั้งแต่
การเสริ ฟ ชา กาแฟ เมื่อเริ่ มงานพี่พนักงานก็จะให้เช็ดช้อนกาแฟ แก้วกาแฟ หลังจากนั้น
ดู แลแขกเพื่อแขกต้องการอะไรเพิ่มเติม และไปนาขนมเบรกเพื่อจัดเตรี ยมก่ อนเวลาพัก
เบรก เวลา 10.30 น. เมื่อลูกค้าพักเบรกเสร็ จ ก็จะเก็บจานแก้วน้ าเพื่อเอาไปให้แผนกล้างทา
ความสะอาดแล้วก็นาจานชุ ดใหม่ไปจัดเรี ยง สาหรับงานเลี้ ยง หน้าที่ที่ได้รับคือ เสริ ฟน้ า
ให้กบั แขก และคอยเก็บจานที่แขกรับประทานเสร็ จเรี ยบร้อย
3.5 ชื่อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.13 พนักงานที่ปรึ กษา
ชื่อ-นามสกุล

: นาย อรรถพล เข็มทอง

แผนก

: จัดเลี้ยง (Banquet Department)

ตาแหน่ ง

: Waiter
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 14 สัปดาห์
 ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ 2561
 วันและเวลาที่ปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 7.00-15.30 น.
3.7 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
เสนอหัวข้อโครงงาน
รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิ งหาคม

วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
เริ่ มดาเนินการจัดทาโครงงาน
ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
สิ่ งที่ผดิ
สรุ ปผล
3.7.1 ปรึกษาพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์ ที่ปรึกษา : หาหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจแล้ว
ปรึ กษากับพี่เลี้ยง แล้วก็ส่งโครงงานให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.2 เสนอหัวข้ อโครงงาน : เสนอเรื่ องที่จะทา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับ ส่ ง
ให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา จากนั้นก็ดาเนินการตามปเป้ าหมายของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.3 รวบรวมข้ อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง : รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากพี่ๆพนักงานโรงแรม
และสอบถามจากพนักงานและเก็บข้อมูล
3.7.4 วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง : วิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมมาทั้งในส่ วนของพนักงานที่
โรงแรมและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะทาโครงงาน
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3.7.5 เริ่มดาเนินการจัดทาโครงงาน : เริ่ มทาโครงงาน และมีการส่ งให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา
ดูอย่างต่อเนื่อง
3.7.6 ตรวจสอบความถูกต้ องและแก้ ไขสิ่ งที่ผิด : ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาดูเพื่อความถูกต้อง
และแก้ไขสิ่ งที่อาจารย์บอกว่าต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
3.7.7 สรุ ปผล : สรุ ปผลการดาเนินการโครงงาน ตรวจสอบข้อมูล
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดทาโครงงาน
โครงงานเรื่ อง ถุ ง หอมจากดอกกล้วยไม้ดับ กลิ่ น (Fragrant Dried Orchid Bag) มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการซื้ อสเปรย์ดบั กลิ่ นชองโรงแรม โดยการนาดอกไม้ที่ไม่ใช้แล้วนา
กลับมาแปรรู ปผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อดับกลิ่นอับที่ไม่พ่ ึงประสงค์ในห้องประชุม ล็อกเกอร์ พนักงาน ตู้
เก็บของ และห้องน้ า อีกทั้งยังช่วยลดการทิ้งขยะประเภทดอกไม้ของโรงแรมอีกด้วย
4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน
4.2.1 ปรึ กษาการทาหัวข้อการทาโครงงานกับพี่เลี้ ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ ยวกับหัวข้อ
โครงงานเพื่อรั บคาแนะนาในการทาโครงงานเกี่ ยวกับปั ญหาและแนวทางในการแก้ปั ญหาของ
หัวข้อโครงงาน
4.2.2 ศึกษาข้อมูลและวิธีการทาถุงหอมดับกลิ่นอย่างละเอียด
4.2.3 ออกแบบและวางแผนงานวิจยั ตามหัวข้อที่กาหนดไว้
4.2.4 จัดเตรี ย มอุ ป กรณ์ เพื่อ ท าโครงงาน และเก็ บ ข้อมูล จากโครงงานถุ ง หอมจากดอก
กล้วยไม้ดบั กลิ่นด้วยแบบสอบถาม
4.3 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ ดับกลิน่
4.3.1 ดอกกล้วยไม้ไทยสายพันธุ์หวาย
4.3.2 ดอกสเตติส
4.3.3 น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกล้วยไม้ กลิ่นลาเวนเดอ
4.4 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ ดับกลิน่
4.4.1 ถุงผ้าไหมแก้ว
4.4.2 ขวดโหลแก้ว
4.4.3 ถุงพลาสติก
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4.5 วิธีการทาถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ ดับกลิน่
ขั้นตอนการทาถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นมีดงั นี้
4.5.1 นาดอกกล้วยไม้ที่ได้จากโรงแรมนามาตากแห้ง ดังรู ปที่ 4.1

รู ปที่ 4.1 ดอกกล้วยไม้ตากแห้ง
(ที่มา : ผูจ้ ดั ทา)
4.5.2 นาดอกกล้วยไม้และดอกสเตติสมาผสมกัน ดังรู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 ดอกกล้วยไม้และดอกสเตติสผสมกัน
(ที่มา : ผูจ้ ดั ทา)
4.5.3 นาดอกไม้ท้ งั หมดมาใส่ ขวดโหลแก้ว ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 ใส่ ส่วนผสมลงในขวดโหลแก้ว
(ที่มา : ผูจ้ ดั ทา)
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4.5.4 เทน้ ามันหอมระเหยลงไปในขวดโหลแก้ว 4-5 หยด ดังรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 ใส่ น้ ามันหอมระเหยลงในขวดโหลแก้ว
(ที่มา : ผูจ้ ดั ทา)
4.5.5 ปิ ดฝาให้สนินอบเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 ปิ ดฝาขวดโหลแก้ว
(ที่มา : ผูจ้ ดั ทา)
4.5.6 เมื่อครบกาหนด ดอกไม้มีกลิ่นหอมที่ตอ้ งการนาใส่ ถุงผ้าไหมแก้ว ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 ใส่ ดอกไม้ลงไปในถุงผ้าไหมแก้ว
(ที่มา : ผูจ้ ดั ทา)
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4.5.7 นาไปวางไว้ที่ต่างๆ ที่ตอ้ งการ เช่น ห้องประชุม ล็อกเกอร์พนักงาน ตูเ้ ก็บของ ห้องน้ า
ดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 ถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ที่เสร็ จแล้ว
(ที่มา : ผูจ้ ดั ทา)

4.6 ต้ นทุนการทาถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ ดับกลิน่
การคานวณต้นทุนของถุ งหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น โดยมีส่วนผสมและอุปกรณ์ที่ใช้
ได้แก่ ดอกกล้วยไม้ ดอกสเตติส น้ ามันหอมระเหย ถุงผ้าไหมแก้วโดยมีตน้ ถุนตามตาราง 4.1 ดังนี้
ตาราง 4.1 ต้นทุนการทาถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น
ต้ นทุนการทาถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ ดับกลิน่
ส่ วนผสมและอุปกรณ์
ราคาซื้อ
ราคาจริง (บาท)
ดอกกล้วยไม้
ใช้ของโรงแรม
ใช้ของโรงแรม
(ใช้ 50 กรัม/20 ml)
ดอกสเตติส
ใช้ของโรงแรม
ใช้ของโรงแรม
(ใช้ 10 กรัม/20 ml)
น้ ามันหอมระเหย
20 ml
29
ถุงผ้าไหมแก้ว
12 ใบ
12
ทุนรวม
31
จากตารางที่ 4.1 ทาให้ทราบว่าถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นมีตน้ ทุนการผลิต 31 บาท
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ตารางที่ 4.2 ต้นทุนในการจัดซื้อสเปรย์ปรับอากาศของโรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี
รายการ
สเปรย์ปรับอากาศ 1แพค/12ขวด
รวม

ต้ นทุนจัดซื้อของ (บาท)
1,140
1,140

จากตารางที่ 4.2 ทาให้ทราบว่าสเปรย์ปรับอากาศที่ทางโรงแรมใช้ในปั จจุบนั 12 ขวด ใน
ราคา 1,140 บาท เฉลี่ยราคาขวดละ 95 บาท โดยปกติแล้วทางโรงแรมจะมีการใช้สเปรย์ปรับอากาศ
ต่อเดือนประมาณ 24 ขวด รวมเป็ นเงิน 2,280 บาท แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ถุงหอมจากดอก
กล้วยไม้ดบั กลิ่นในจานวน 24 ถุงต่อเดือนจะมีค่าใช้จ่ายเพียง 744 บาท ทาให้สามารถลดต้นทุนของ
โรงแรมได้เป็ นเงิน 1,536 บาท
4.7 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ ดับกลิน่
คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น (Fragrant Dried Orchid Bag) ได้ทา
แบบสอบถามความพึงพอใจของถุงหอมจากดอกล้วยไม้ดบั กลิ่ น จากแผนกต่าง ๆภายในโรงแรม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสบถามจานวน 30 ชุ ด สามารถแสดงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดงั ต่อไปนี้

4.7.1 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้ อยละ (%)
ชาย
10
33.33
หญิง
20
66.67
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ คิดเพศชาย
ร้อยละ 33.37 และคิดเป็ นเพศหญิงร้อยละ 66.67
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4.7.2 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้ อยละ (%)
20-25 ปี
6
20.00
26-30 ปี
10
33.33
31-35 ปี
14
46.67
36-40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มี
อายุระหว่าง 31-35 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือผูท้ ี่อายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 33.33 และผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20
4.7.3 จานวนละร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่ ง
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่ง
ตาแหน่ ง
จานวน (คน)
ร้ อยละ (%)
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
จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ อยู่ใน
ตาแหน่ ง Staff มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 46.67 รองลงมาคือตาแหน่ ง Casual คิดเป็ นร้อยละ 23.33
ตาแหน่ง Trainee คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ตาแหน่ง Housekeeper คิดเป็ นร้อยละ 10 และกลุ่มตัวอย่างที่
อยูใ่ นตาแหน่ง Banquet Manager มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.33
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4.7.4 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนก
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนก
แผนก
จานวน (คน)
ร้ อยละ (%)
Front
5
16.67
Banquet
17
56.66
Housekeeping
3
10.00
Accounting
5
16.67
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ อยู่ใน
แผนก Banquet มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.66 รองลงมาคืออยูใ่ นแผนก Front คิดเป็ นร้อยละ 16.67
และแผนก Accounting คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นแผนก Housekeeping มีนอ้ ย
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10.00
4.7.5 ความพึงพอใจทีม่ ีต่อโครงงานถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ ดับกลิน่
จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น มีผลดังนี้
4.7.5.1 ความพึงพอใจต่ อกลิน่
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นในด้านกลิ่นหอมมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 46.67 ความ
พึงใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 33.33 และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20.00
ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.8

20.00%

33.33%

46.67%
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

รู ปที่ 4.8 ความพึงพอใจต่อกลิ่นของถุงหอม

น้อยที่สุด
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4.7.5.2 ความพึงพอใจต่ อสี สัน
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่ นในด้านสี สันมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 53.34 ความพึง
ใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 43.33 และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.9

3.33%
43.33%
53.34%
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.9 ความพึงพอใจต่อสี ของถุงหอม
4.7.5.3 ความพึงพอใจต่ อวัสดุทใี่ ช้ บรรจุภัณฑ์
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นในด้านวัสดุที่ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
66.67ความพึงใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 13.33 และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 20.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.10

20.00% 13.33%
66.67%
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

รู ปที่ 4.10 ความพึงพอใจต่อวัสดุที่ใช้บรรจุภณั ฑ์

น้อยที่สุด
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4.7.5.4 ความพึงพอใจต่ อรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นในด้านรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 10.00 ความพึงใจระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 70.00 และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 20.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.11

20.00% 10.00%
70.00%
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.11 ความพึงพอใจต่อรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
4.7.5.5 ความพึงพอใจต่ อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
50.00 ความพึงใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 13.33 และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 36.67 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.12

36.67%

13.33%
50.00%

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.12 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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4.7.5.6 ความพึงพอใจต่ อผลิตภัณฑ์ ทไี่ ม่ เป็ นอันตรายต่ อสภาพแวดล้อมและไม่
เป็ นพิษต่ อร่ างกาย
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นในด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและไม่เป็ นพิษต่อ
ร่ างกายมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 56.67 ความพึงใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
10.00 และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
จานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.13

33.33%

10.00%
56.67%

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.13 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและไม่เป็ นพิษต่อร่ างกาย
4.7.5.7 ความพึงพอใจต่ อผลิตภัณฑ์ ทสี่ ามารถดับกลิน่ อับได้
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นในด้านผลิตภัณฑ์ที่สามารถดับกลิ่นอับได้มีความพึงพอใจในระดับมาก
คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ความพึงใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 10.00 และความพึงพอใจระดับปาน
กลาง คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.14

10.00%
50.00%

มากที่สุด

มาก

40.00%

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.14 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่สามารถดับกลิ่นอับได้
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4.7.5.8 ความพึงพอใจต่ อการลดปริมาณการทิง้ ขยะของโรงแรม
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นในด้านการลดปริ มาณการทิ้งขยะของโรงแรมได้มีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ความพึงใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 10.00 ความพึงพอใจระดับปาน
กลาง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.67 และความพึ ง พอใจระดับ น้อ ย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.33 ของผู้ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.15

17.00%

10.00%

70.00%
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.15 ความพึงพอใจต่อการลดปริ มาณการทิ้งขยะของโรงแรม
4.7.5.9 ความพึงพอใจต่ อความเหมาะสมทีจ่ ะสามารถใช้ ในโรงแรมได้
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่ นในด้านความเหมาะสมที่สามารถใช้ในโรงแรม ได้มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 53.34 ความพึงใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 33.33 และความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 13.33 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.16

13.33%

33.33%

53.34%
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.16 ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมที่จะสามารถใช้ในโรงแรมได้
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4.7.5.10 ความพึงพอใจของค่ าเฉลีย่ โดยรวม
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นโดยรวม ได้มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 43.33 ความพึงใจ
ระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 46.67 และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.17

10.00%
43.33%
มากที่สุด

มาก

46.67%

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.17 ความพึงพอใจของค่าเฉลี่ยโดยรวม

ในการสารวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น ใช้การ
วัดระดับ ความพึ ง พอใจ 5 ระดับ และก าหนดความพึง พอใจเฉลี่ ย เพื่อการแปรผลโดยใช้เกณฑ์
กาหนดความหมายตามขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 -2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอมจาก
ดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น
ประเด็นความพึงพอใจ
1. กลิ่นของถุงหอม
2. สี สันของถุงหอม
3. วัสดุที่ใช้บรรจุภณั ฑ์ถุงหอม
4. รู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
5. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
6. ผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและไม่
เป็ นพิษต่อร่ างกาย
7. สามารถดับกลิ่นอับได้
8. ช่วยลดปริ มาณการทิ้งขยะของโรงแรมได้
9. มีความเหมาะสมที่จะใช้ในโรงแรมได้
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่ าเฉลีย่
𝑋̅
4.13
4.40
3.93
3.90
3.77
3.77

S.D.
0.72
0.55
0.57
0.54
0.67
0.62

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.60
3.87
4.20
4.37

0.66
0.62
0.65
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.7 จากผลสารวจพบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่
มีต่อโครงงานถุ งหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่ นของผูท้ าแบบสอบถามจากแผนกต้อนรับ (Front
Office Department) จัดเลี้ ยง (Banquet Department) แผนกแม่บา้ น (Housekeeping Department)
และแผนกบัญชี (Accounting Department) ของโรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี ที่มีต่อถุงหอมดับกลิ่น
จากดอกกล้วยไม้ และทุ กระดับความพึงพอใจส่ วนใหญ่เป็ น ระดับ พึงพอใจมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย
โดยรวมคือ 4.37
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา ปั ญหาทีพ่ บ การแก้ไข้ ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผล
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปปฏิบตั ิงานสหกิจที่โรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี ในแผนก
จัดเลี้ยง (Banquet Department) จึงทาให้ทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิงานมองเห็นถึงปั ญหาและความสาคัญ
ของการใช้วสั ดุหรื อของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่าจากในส่ วนงานแผนกจัดเลี้ยงนากลับมาแปรรู ปขึ้นมาใหม่
ทาให้เกิ ดคุ ณค่าและประโยชน์ ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึ งได้คิดวิธีการนาดอกกล้วยไม้ที่ใช้จากการจัดงาน
ประชุ มทุกวัน นากลับมาแปรรู ปเป็ นถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดต้นทุนใน
การใช้ ส เปรย์ดับ กลิ่ น ที่ เ ป็ นสารเคมี และเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ส ถานประกอบการ จากขั้น ตอนการ
ประเมินผล ผูจ้ ดั ทาได้มีการเก็บข้อมูล โดยได้ทาการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของถุงหอมจาก
ดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น ให้กบั พนักงานแผนกจัดเลี้ยงและแผนกอื่นๆ ในโรงแรมเป็ นจานวน 30 ชุ ด และ
ผลลัพธ์ที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
จากการสารวจพบว่าผลจากการตอบแบบสอบถาม ในส่ วนของด้านเพศ เป็ นเพศหญิง
มากที่สุดโดยคิดเป็ นร้อยละ 66.67 และเป็ นชายน้อยที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 33.33 ในส่ วนของทางด้าน
อายุ คื อกลุ่ มตัวอย่างที่ มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 46.67 และผูท้ ี่มีอายุระหว่า ง
20-25 ปี มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20 ในส่ วนของด้านตาแหน่งเป็ น ตาแหน่ง (Staff) มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 46.67 และกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นตาแหน่ง (Banquet Manager) มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ใน
ส่ วนของด้านแผนกเป็ น แผนก (Banquet) มากที่สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.66 และกลุ่ มตัวอย่างที่ อยู่ใ น
แผนก (Housekeeping) มีน้อยที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และจากตารางของค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ที่ 4.37
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5.1.2 ปัญหาทีพ่ บในการทาโครงงาน
5.1.2.1 ในระยะที่ ท าโครงงานอยู่ใ นช่ วงหน้า ฝนจึง ทาให้ย ากต่อการตากดอกไม้
เพราะไม่ค่อยมีแสงแดดเพียงพอ
5.1.2.2 การผสมกลิ่นของน้ ามันหอมระเหยมากหรื อน้อยเกิ นไปจึงทาให้กลิ่นที่ได้
ออกมานั้น เบาและหนักจนเกินไป
5.1.2.3 พนักงานส่ วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการทาแบบสอบถาม จึงเป็ นการยาก
ต่อการเก็บข้อมูล
5.1.3 การแก้ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทาโครงงาน
5.1.3.1 เปลี่ยนที่ตาก เพื่อไม่ให้โดนละอองฝน และใช้เวลาในการตากมากขึ้น
5.1.3.2 ศึกษาวิธีการผสมน้ ามันหอมระเหยให้เข้าใจและผสมในปริ มาณที่เหมาะสม
5.1.3.3 เปลี่ยนเวลาในการทาแบบสอบถาม คือในช่วงเวลาพนักงานพักรับประทาน
อาหารกลางวันแทน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู้ และลงมือปฏิ บตั ิจริ ง ทาให้ได้รับความรู้ ใ นการทางาน
ประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้รับ ปั ญหาต่าง ๆที่ตอ้ งเจอในการทางาน จึงทาให้สามารถนาประสบการณ์การ
ทางานในครั้ งนี้ น้ ันมาพัฒนาปรั บปรุ งศักยภาพของตนเองตลอดจนนาความรู้ เทคนิ คต่างๆ ไปใช้ใน
ชี วิตประจาวัน ในภายภาคหน้า ได้ เรี ยนรู้ ถึ งการทางานเป็ นทีม ระบบของการทางานภายในองค์ก ร
การมี ความรั บผิดชอบในหน้า ที่ ที่ ไ ด้รับมอบหมายในแต่ ละวันรวมไปถึ ง ความกระตือรื อร้ นในการ
ทางานและความซื่ อสัตย์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตรงจุด มีน้ าใจในการทางานกับผูร้ ่ วมงาน อดทน
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การทางานทั้งหมดนั้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตลอดจนทาให้ลูกค้าพึงพอใจ
ในการรับบริ การ ซึ่ งผลทั้งมวลเหล่านี้จะทาให้เป็ นประสบการณ์ที่ลว้ นแต่มีคุณค่าต่อการไปทางานใน
ครั้งหน้าต่อไป
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 การปรับตัวเข้ากับสถานที่ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่ วมงานในระยะแรก
5.2.2.2 ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง ยังไม่ทราบภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
5.2.2.3 ขณะปฏิบตั ิงาน พนักงานพี่เลี้ยงไม่อยูด่ ว้ ยจริ งไม่สามารถตอบคาถามแขก
หรื อ ลูกค้าได้
5.2.2.4 งานประชุมมีหลายห้อง พนักงานไม่พอบริ การ จึงทาให้เกิดความสบสนใน
การทางาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 เพิ่มความมัน่ ใจให้ตวั เอง พูดคุยกับเพื่อนร่ วมงานเพื่อจะได้ปรับตัวเข้าหาได้
ง่ายขึ้น
5.2.3.2 ควรแบ่งหน้าที่การทางานให้ชดั เจน เพื่อลดการสับสนในหน้าที่
5.2.3.3 มีสติในการทางานทุกครั้งและใส่ ใจในรายละเอียดของงานนั้น ๆ เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการทางาน
5.2.3.4 ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่ งครัด
5.2.3.5 เก็บความรู้ความสามารถและเทคนิคต่างๆ ให้ได้มากที่สุด
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ ถุงหอมดับกลิ่นจากดอกกล้วยไม้
( Fragrant Dried Orchid Bag )
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งในการประกอบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ทางผูจ้ ดั ทาจึงขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลที่เป็ นจริ งเพื่อ
ความสมบูรณ์ของโครงงาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย (✔) ลงใน
1.เพศ

ชาย

2.อายุ

20-25

ที่ท่านต้องการเลือก

หญิง
26-30

31-35

3.ตาแหน่ง

…………………………

4.แผนก

………………………….

36-40

มากกว่า 40 ปี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของถุงหอมดับกลิ่นจากดอกกล้วยไม้ ( Fragrant Dried Orchid Bag )
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย (✔) ลงใน
เกณฑ์การประเมิน

ที่ท่านต้องการเลือก
5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

1.กลิ่นของถุงหอม
2.สี สันของถุงหอม
3.วัสดุที่ใช้บรรจุภณั ฑ์ถุงหอม
4.รู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
5.คุณภาพของผลิตภัณฑ์
6.ผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นอันตรายต่อ
สภาพแวดล้อมและไม่เป็ นพิษต่อร่ างกาย
7.สามารถดับกลิ่นอับได้
8.ช่วยลดปริ มาณการทิ้งขยะของโรงแรมได้
9.มีความเหมาะสมที่จะใช้ในโรงแรมได้
10.ความพึงพอใจโดยรวม
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
…………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข
รู ปภาพขณะปฏิบัตงิ าน

ห้องประชุม(Meeting)

ภาพขณะรอเสิ ร์ฟของว่างให้แขก

ภาพขณะเสิ ร์ฟของว่างให้กบั แขก

ภาพขณะเก็บขวดน้ าที่ใช้แล้ว

ภาพขณะเช็ดแก้ว

ภาพขณะจัดห้องประชุม

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

โครงงานนีม้ ปี ระโยชน์ ต่อสถานทีป่ ระกอบการนีอ้ ย่ างไรบ้ าง

โครงงานถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น มีประโยชน์ต่อโรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี เป็ นอย่าง
มากเพราะช่ วยลดต้นทุนให้กบั ทางโรงแรมในการซื้ อสเปรย์ดบั กลิ่ นมาใช้ในโรงแรม และเป็ นการนา
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ใ นโรงแรมที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ง านได้แ ล้ว น ามาประยุ ก ต์ใ ช้ใ ห้ เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพใช้งานได้จริ ง และยังสามารถลดปริ มาณขยะในโรงแรมได้ในระดับหนึ่ง

………………………………………………….
(นาย อรรถพล เข็มทอง)

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

ถุงหอมอบแห้ งจากดอกกล้วยไม้ ดับกลิน่

(Fragrant Dried Orchid Bag)
วาสิ ทธิ์ เสร็ จกิจ,เครื อวัลย์ สี โยธะ
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ. 10160
E-mail : Wasit.set@siam.edu
บทคัดย่อ
โ ร ง แ ร ม ริ ช ม อ น ด์ ( RICHMOND
STYLISH CONVENTION HOTEL) เป็ นโรงแรม
ที่มีขนาดกลาง เน้นการจัดประชุ มสัมมนาเป็ นส่ วน
ใหญ่ ซึ่งจากการที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้ามาฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในแผนกจัดเลี้ยงนั้น ได้มองเห็นว่าในแต่
ละวันจะมี การจัดดอกไม้มาวางตามจุ ดต่ าง ๆของ
ห้องประชุ มและห้องสัมมนา เมื่อดอกไม้เริ่ มมีสีสัน
ที่ ไ ม่ ส วยงามก็ จ ะถู ก น าไปทิ้ ง ดั ง นั้ นทางคณะ
ผูจ้ ัด ท าจึ ง ได้มี ค วามคิ ด ที่ จ ะน าดอกไม้เ หล่ า นี้ น า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยการนาเอามาทา
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ถุงหอมดับกลิ่ น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ น
ดอกกล้วยไม้ ถุงหอมนี้ ช่วยในการลดการใช้สเปรย์
ดับกลิ่นที่เป็ นสารเคมี และยังสามารถช่วยลดต้นทุน
ให้กบั ทางโรงแรมได้เป็ นอย่างมาก
เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ผลของโครงงานถุ ง หอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่ น คณะผูจ้ ดั ทาจึ งได้มีการ
แจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานเพื่อให้ทราบถึ ง
ความพึงพอใจที่ มี ต่อถุ ง หอมจากดอกกล้วยไม้ดับ
กลิ่ นเป็ นจานวน 30 ชุ ด โดยผลประเมิ นที่ได้อยู่ใน

ระดับที่พึงพอใจมาก และยังสามารถช่ วยลดต้นทุน
ของค่าใช้จ่ายให้กบั ทางโรงแรมในการจัดซื้ อสเปรย์
ดับกลิ่นได้เฉลี่ยนเดือนละ1,536 บาท ถือว่าเป็ นการ
ลดต้นทุนให้กบั ทางโรงแรมเป็ นจานวนมาก
คาสาคัญ; ถุงหอมดับกลิ่น ดอกกล้วยไม้
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
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) เพื่อลดต้นทุนในการซื้ อสเปรย์ดบั กลิ่น
2) เพื่อดับกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ในล็อค
เกอร์ พนักงาน ตูเ้ ก็บของ ห้องน้ า และส
โตล์เก็บของ
3) เพื่อลดประมาณการทิง้ ขยะแก่ทางโรงแรม
จาพวกดอกไม้
4) เพื่อนาสิ่ งของที่จะถูกนาไปทิ้งแล้วนา
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงาน
สหกิจศึกษาฉบับนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวัตถุดิบจากทางห้องประชุมและ
ห้องจัดเลี้ยงของทางโรงแรมริ ชมอนด์
ขอบเขตด้ านเวลา
การทาโครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทา
ได้ดาเนินการในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง31
สิ งหาคม 2561
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการท า
โครงงานสหกิ จศึ กษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ท าได้ใช้วิธี การ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากพนักงานแผนกจัด
เลี้ยงและแผนกแม่บา้ น จานวน 30 ตัวอย่าง
ขอบเขตด้ านเนือ้ หาและการศึกษาค้ นคว้าข้ อมูล
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับถุง
หอมจากดอกกล้วยไม้และดอกไม้และศึกษาวิธีการ
ขั้นตอนการทาต่าง ๆ บรรจุภณั ฑ์ในการประดิษฐ์ถุง
หอมตามสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) ลดต้นทุนในการจัดซื้ อสเปรย์ดบั กลิ่นของ
โรงแรม
2) ลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และยังช่วยให้ผอ่ น
คลายกับกลิ่นหอมจากธรรมชาติ

3) เป็ นการใช้ของเหลือจากขยะสดเพื่อให้เกิด
คุณค่าและคุณประโยชน์มากที่สุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

6.เมื่อครบกาหนด ดอกไม้มีกลิ่นหอมที่
ต้องการนาใส่ ถุงผ้าไหมแก้ว

ขั้นตอนการทาถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั
กลิ่น (Fragrant Dried Orchid Bag)
วัตถุดิบ
1) ดอกกล้วยไม้ไทยสายพันธุ์หวาย
2) ดอกสเตติส
3) น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกล้วยไม้ กลิ่นลาเวน
เดอร์
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1) ถุงผ้าไหมแก้ว
2) ขวดโหลแก้ว
3) ถุงพลาสติก
วิธีการทาถุงหอมจากดอกกล้ วยไม้ ดับกลิน่
1.นาดอกกล้วยไม้ที่ได้จากโรงแรมนามา
ตากแห้ง
2.นาดอกกล้วยไม้และดอกสเตติสมาผสม
กัน
3.นาดอกไม้ท้ งั หมดมาใส่ ขวดโหลแก้ว
4.เทน้ ามันหอมระเหยลงไปในขวดโหล
แก้ว 4-5 หยด
5.ปิ ดฝาให้สนิท อบเป็ นเวลา 1-2สัปดาห์
ให้ดอกไม้แห้งดูดซึ มกับกลิ่นหอม

รู ปภาพถุงหอมที่เสร็ จแล้ว
สรุ ปผล
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปปฏิบตั ิงาน
สหกิ จ ที่ โ รงแรมริ ช มอนด์ นนทบุ รี ในแผนกจัด
เลี้ ย ง (Banquet Department) จึ ง ท าให้ ท ราบถึ ง
วิธีการปฏิบตั ิงานมองเห็นถึงปัญหาและความสาคัญ
ของการใช้วสั ดุหรื อของเหลื อใช้ให้เกิ ดคุณค่าจาก
ในส่ วนงานแผนกจัดเลี้ยงนากลับมาแปรรู ปขึ้นมา
ใหม่ทาให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ ทางคณะผูจ้ ดั ทา
จึงได้คิดวิธีการนาดอกกล้วยไม้ที่ใช้จากการจัดงาน
ประชุ มทุ ก วัน นากลับมาแปรรู ปเป็ นถุ งหอมจาก
ดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่น โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดต้นทุน
ในการใช้ส เปรย์ดับ กลิ่ น ที่ เ ป็ นสารเคมี และเกิ ด
ประโยชน์แก่ สถานประกอบการ จากขั้นตอนการ
ประเมินผล ผูจ้ ดั ทาได้มี การเก็บ ข้อมูล โดยได้ท า
การแจกแบบสอบถามความพึ งพอใจของถุ งหอม
จากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่ น ให้กบั พนักงานแผนกจัด

เลี้ยงและแผนกอื่น ๆ ในโรงแรมเป็ นจานวน 30 ชุด
และผลลัพธ์ที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
จากการส ารวจพบว่ า ผลจากการตอบ
แบบสอบถาม ในส่ วนของด้านเพศ เป็ นเพศหญิ ง
มากที่ สุ ดโดยคิ ดเป็ นร้ อยละ 66.67 และเป็ นชาย
น้อยที่ สุ ด โดยคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 33.33 ในส่ วนของ
ทางด้านอายุ คือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31-35
ปี มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.67 และผู้ที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 20-25 ปี มีน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20 ใน
ส่ วนของด้า นตาแหน่ ง เป็ น ต าแหน่ ง (Staff) มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.67 และกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ น
ตาแหน่ ง (Banquet Manager) มีน้อยที่สุด คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 3.33 ในส่ ว นของด้า นแผนกเป็ น แผนก
(Banquet) มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 56.66 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในแผนก (Housekeeping) มีน้อยที่สุด
คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.00 และจากตารางของค่ า เฉลี่ ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงงานถุ ง หอมจากดอกกล้วยไม้ดับ กลิ่ น อยู่ใ น
ระดับพึงพอใจมากที่ 4.37
กิตติกรรมประกาศ
การที่ ค ณะผู้จ ัด ท าได้ ม าปฏิ บ ัติ ง านใน
โครงงานสหกิจศึกษา ในโรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี
ตั้ งแต่ ว ั น ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 31
สิ งหาคม 2561 เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ส่ งผลให้ทาง
คณะผู้จ ั ด ท าได้ รั บ ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ ต่ า ง ๆที่ มี คู ณ ค่ า มากมาย ผู้จ ัด ท า
ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วน
ร่ ว มในการให้ ข ้อ มู ล และเป็ นที่ ป รึ ก ษาในการท า

รายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ การให้ดูแลและการ
ให้ความเข้าใจกับชี วิตการทางานจริ ง ซึ่ งคณะทาง
ผู้จ ั ด ท าหวัง ไว้อ ย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จะมี
ประโยชน์ อ ยู่ไ ม่ น้อ ยจึ ง ขอมอบส่ ว นดี ท้ ัง หมดนี้
ให้แก่ คณะอาจารย์ ที่ได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชาจน
ทาให้รายงานฉบับนี้ เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
สาหรับข้อผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นนั้น ทางคณะผูว้ ิจยั ขอน้อมรับผิดเพียงผูเ้ ดียว
และยินดี ที่จะรับฟั งคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้า
มาศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจยั
ต่
อ
ไ
ป

ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
นักศึกษา
1.ได้รู้ถึงคุณประโยชน์จากดอกกล้วยไม้
2.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ถุงหอมจากดอกกล้ วยไม้ ดับกลิ่น
FRAGRANT DRIED ORCHID BAG
ภาควิชาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์
นาย วาสิ ทธิ์ เสร็ จกิจ
นางสาว เครื อวัลย์ สี โยธะ
อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ นันทินี ทองอร
พนักงานที่ปรึ กษา อรรถพล เข็มทอง
โรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี
บทคัดย่ อ
จากการฝึ กปฏิ บัติ ง านสหกิ จ ในแผนกจัด เลี้ ย ง
(Banquet Department) ของโรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรีน้ นั
พบว่า ในแต่ ว นั มี ก ารทิ้ ง ดอกไม้เ ป็ นจ านวนมาก ดัง นั้น
ผูจ้ ดั ทาจึงมีความคิดที่จะนาดอกไม้มาแปรรู ปเป็ นถุงหอม
ดับกลิ่น เพื่อช่วยลดต้นทุนจากการซื้อสเปรย์ดบั กลิ่น อีกทั้ง
ยัง เป็ นการน าของที่ ใ ช้ ไ ปแล้ ว น ากลั บ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.เพือ่ ลดต้นทุนในการซื้อสเปรย์ดบั กลิ่น
2.เพื่อลดประมาณการทิ้งขยะแก่ทางโรงแรม
จาพวก ดอกไม้
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
การบริ การด้านห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม

มหาวิทยาลัย
เป็ นประโยชน์และแนวทางให้ กบั ผู้ที่สนใจศึกษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับถุงหอมจากดอกกล้ วยไม้ ดบั กลิน่
สถานประกอบการ
1.ช่วยลดต้ นทุนของโรงแรม
2.ช่วยลดปริ มาณขยะในโรงแรม
ขัน้ ตอนในการทา
1.นาดอกกล้วยไม้ที่ได้จากโรงแรมนามาตากแห้ง
2.นาดอกกล้วยไม้และดอกสเตติสมาผสมกัน
3.นาดอกไม้ท้ งั หมดมาใส่ขวดโหลแก้ว
4.เทน้ ามันหอมระเหยลงไปในขวดโหลแก้ว 4-5
หยด
5.ปิ ดฝาให้สนิท อบเป็ นเวลา 1-2สัปดาห์ ให้
ดอกไม้แห้งดูดซึมกับกลิ่นหอม
6.เมื่อครบกาหนด ดอกไม้มีกลิ่นหอมที่ตอ้ งการ
นาใส่ถุงผ้าไหมแก้ว
สรุปผล
ในการทาโครงงานนี้ได้ทาการแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิ่ นจาก
พนักงงานในโรงแรม ผลโดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดบั กลิ่นมีกลิ่นหอม สี สันสวยงาม
ภาชนะบรรจุ ภณ
ั ฑ์เหมาะสมต่อการนาไปใช้ สามารถดับ
กลิ่นได้จริ ง และยังสามารถใช้ทดแทนสเปรย์ดบั กลิ่นได้

ภาคผนวก ฉ
ประวัตขิ องผู้จัดทา

ประวัตผิ ู้จัดทา

รหัสนักศึกษา : 5704400065
ชื่อ-นามสกุล

: นายวาสิ ทธิ์ เสร็ จกิจ

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขา

: การโรงแรม

ทีอ่ ยู่

: 135/126 หมู่บา้ นเดอะเมทโท รัตนาธิเบศร์ ซอย 8 ถนนไทรม้าซอย 7 ตาบลไทรม้า
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

รหัสนักศึกษา : 5704400092
ชื่อ-นามสกุล

: นางสาวเครื อวัลย์ สี โยธะ

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขา

: การโรงแรม

ทีอ่ ยู่

: 239/87 หมู่บา้ น มัณฑนา เพชรเกษม81 ถนน มาเจริ ญ 10160

ประวัตผิ ู้จัดทำ

รหัสนักศึกษำ : 5704400065
ชื่อ-นำมสกุล

: นายวาสิ ทธิ์ เสร็ จกิจ

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สำขำ

: การโรงแรม

ทีอ่ ยู่

: 135/126 หมู่บา้ นเดอะเมทโท รัตนาธิเบศร์ ซอย 8 ถนนไทรม้าซอย 7 ตาบลไทรม้า
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

รหัสนักศึกษำ : 5704400092
ชื่อ-นำมสกุล

: นางสาวเครื อวัลย์ สี โยธะ

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สำขำ

: การโรงแรม

ทีอ่ ยู่

: 239/87 หมู่บา้ น มัณฑนา เพชรเกษม81 ถนน มาเจริ ญ 10160

