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มีบรรยากาศที่ดีและมีกลิ่นหอม รวมถึงโรงแรมสามารถลดปริ มาณขยะจากดอกไม้สด
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรม เซ็ นทารา แกรนด์ แอท เซ็ นทรัลเวิล ด์ เวิลด์ ( Centara Grand at Central World )
เป็ นโรงแรมในเครื อเซ็ นทรัล เป็ นกลุ่มโรงแรมชั้นนาของประเทศไทยซึ่ งเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว
ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองแหล่งช๊อปปิ้ งและย่านธุ รกิ จของกรุ งเทพฯ โรงแรม 5 ดาว แห่ งนี้ เป็ นโรงแรมที่
โดดเด่นที่สุดในบรรดาโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
จากการที่ได้เข้ารับการปฏิ บตั ิงานโครงงานสหกิ จศึกษา โรงแรม เซ็ นทารา แกรนด์ แอท
เซ็ น ทรั ล เวิล ด์ ( Centara Grand at Central World ) ทางผูจ้ ัด ท าได้ป ฏิ บ ัติ ห น้าที่ ใ นแผนกส ารอง
ห้องพัก ( Reservation ) ซึ่ งทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงระบบการทางานต่างๆภายในโรงแรมและในแผนกอีก
ทั้งยังได้มีส่วนร่ วมในการทางานแผนกส่ วนหน้า ( Front Office ) ในปั จจุบนั มีเชื้ อโรคจานวนมากที่
แพร่ กระจายอยู่รอบตัวเรา ซึ่ งนับว่าเป็ นปั ญหาที่ยากต่อการควบคุ มและป้ องกัน อีกทั้งยังมีปัญหา
การแพร่ เชื้ อไวรัสโคโรน่ า หรื อ โควิด-19 ที่ส่งผลร้ ายแรงต่อสุ ขภาพ ดังนั้น จึงได้มีการจัดทาโครง
งานผลิ ตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้ อจากดอกไม้ที่เหลือใช้ เพื่อช่วยในเรื่ องการฆ่าเชื้ อ
โรคและกาจัดกลิ่ นไม่พึงประสงค์ ลดกลิ่นอับชื้ นและให้ความหอมที่ยาวนานไม่เป็ นอันตรายต่อผู ้
เข้ามาใช้บริ การและเป็ นการช่วยส่ งเสริ มสุ ขลักษณะที่ดีต่อองค์กรและสุ ขอนามัยของพนักงานและ
ลูกค้า โดยทางผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นประโยชน์จากดอกไม้ที่เหลือใช้เป็ นจานวนมากจากการจัดดอกไม้ไว้ที่
แผนกส่ วนหน้า ( Front Office ) และในส่ วนต่างๆของโรงแรม และมีความสนใจที่จะนาดอกไม้ที่
เหลือใช้น้ นั มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อ โดยการใช้ดอกไม้ที่เหลือทิ้งจาก
ห้องดอกไม้ อย่างเช่น ดอกกุหลาบมาทาเป็ นสเปรย์ปรับอากาศกลิ่นกุหลาบขึ้นมา เพื่อขจัดกลิ่นอับ
ต่างๆและช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างความสดชื่นภายในโรงแรม
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงปั ญหาของดอกไม้ที่เหลือใช้ ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้ทา
โครงงานผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้ อจากดอกไม้ที่เหลือใช้ โดยการนาวัตถุดิบที่
เหลื อใช้จากห้องดอกไม้และที่แผนกส่ วนหน้า เช่ น ดอกกุหลาบ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการลด
ต้นทุนของการสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์สารเคมีและเป็ นการลดขยะภายในโรงแรม อีกทั้งยังเป็ นการลดต้น
ทุนให้แก่โรงแรมโดยนามาทาสเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้ อและยังมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อลดกลิ่นอับและช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในแผนกและโรงแรม
1.2.2 เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อให้กบั ทางโรงแรม
1.2.3 เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์และเพื่อลดปริ มาณขยะในโรงแรม
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
แผนก สารองห้องพัก ( Reservation ) ชั้นที่ 23M
แผนก ส่ วนหน้า ( Front Office ) ชั้นที่ 24
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างพนักงานภายในโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
แผนก สารองห้องพัก ( Reservation ) จานวน 7 คน เพศชาย 1 คน เพศหญิง 6 คน
แผนก ส่ วนหน้า ( Front Office ) จานวน 8 คน เพศชาย 2 คน เพศหญิง 6 คน
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1.3.3 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
เก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
รวมระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนข้ อมูลเนือ้ หำ
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสเปรย์ปรับอากาศและฆ่าเชื้ อ ศึกษาขั้นตอนการทา
ต่างๆ รวมถึงดอกกุหลาบที่นามาใช้วา่ มีประโยชน์และสรรพคุณอย่างไร จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง งานวิจยั หนังสื อ บทความ และสื่ อออนไลน์
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 สร้างเสริ มสิ่ งแวดล้อมในแผนกและในห้องทางานให้มีบรรยากาศที่ดีและมีกลิ่นหอม
1.4.2 สามารถนาสเปรย์ปรับอากาศและฆ่าเชื้อมาใช้ได้จริ งในแผนกและภายโรงแรม
1.4.3 เพื่อนาดอกไม้ที่เหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสถานประกอบการ

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่
เหลื อใช้ของโรงแรม เซ็ นทาราแกรนด์ แอท เซ็ นทรั ลเวิล ด์ ทางผูจ้ ดั ท าได้ศึก ษาค้นคว้าเอกสาร
บทความ วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนาเสนอเป็ นลาดับ ดังนี้
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสเปรย์
2.1.1 สเปรย์ปรับอากาศ
2.1.2 สเปรย์ฆ่าเชื้ อ
2.1.3 ประโยชน์ของสเปรย์
2.1.4 การใช้งาน
2.1.5 ข้อควรระวัง
2.2 การสกัดกลิ่น
2.2.1 การสกัดกลิ่นด้วยสารเคมี
2.2.2 การสกัดน้ ามันหอมระเหย
2.2.2.1 น้ ามันหอมระเหย
2.2.2.2 ประโยชน์น้ ามันหอมระเหย
2.2.2.3 ดอกกุหลาบ
2.3 แอลกอฮอล์
2.3.1 วิธีวดั ค่าแอลกอฮอล์
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสเปรย์
2.1.1 สเปรย์ ปรับอากาศ
สเปรย์ปรับอากาศ เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับดับกลิ่นและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตทั้งในภาค
อุตสาหกรรมหรื อสามารถทาขึ้ นเองได้โดยไม่ผ่านกระบวนการอัดก๊าซ และเป็ นผลิ ตภัณฑ์กาจัด
กลิ่ นอันไม่พึ งประสงค์ และช่ วยท าให้อากาศมี กลิ่ นหอม รวมถึ งสร้ างบรรยากาศที่ ดี อาจมี ส่ วน
ประกอบของสารต่อต้านเชื้ อจุลินทรี ยร์ ่ วมด้วย องค์ประกอบหลักจะเป็ นน้ ามันหอมระเหยที่สกัดได้
จากพืชหรื อสังเคราะห์ข้ ึนมาโดยเฉพาะ (สยามเคมี.คอม, 2560)
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2.1.2 สเปรย์ ฆ่าเชื้อ
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เป็ นชนิ ดที่ประกอบด้วยสารที่ออก
ฤทธิ์ ฆ่าเชื้ อไวรัสและจุลินทรี ยจ์ าพวกแบคทีเรี ยเป็ นหลัก โดยเฉพาะบริ เวณที่อบั ชื้ นหรื อมีการปน
เปื้ อนของสิ่ งสกปรกต่างๆทาให้เชื้อจุลินทรี ยไ์ ม่สามารถเจริ ญเติบโต (สยามเคมี.คอม, 2560)
2.1.3 ประโยชน์ ของสเปรย์
1. กาจัดกลิ่นในอากาศและสามารถลดจานวนของแบคทีเรี ยและกาจัดเชื้อราในอากาศ
2. ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและเพิ่มความหอมด้วยสารให้กลิ่นสังเคราะห์ของกลิ่นหอมต่างๆ
3. ช่วยป้ องกันกลิ่นอับชื้นจากเชื้อราในมุมอับซึ่ งเป็ นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
2.1.4 การใช้ งาน
1. ฉี ดพ่นภายในห้องเพื่อดับกลิ่นและปรับอากาศให้มีกลิ่นหอม
2. ฉี ดพ่นบนพื้นผิววัสดุต่างๆ เช่น พรม โซฟา โต๊ะ พื้นห้อง หนัง เพดาน ตูเ้ สื้ อผ้า เป็ นต้น
3. เพียงแค่ฉีดทิ้งไว้ในห้อง 10 – 15 นาที ก็สามารถรู ้สึกได้ถึงอากาศที่สบายและสดชื่นขึ้น
2.1.5 ข้ อควรระวัง
1. ไม่ใช้สาหรับผูท้ ี่มีอาการแพ้ หากพบมีอาการแพ้ควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะผูท้ ี่เป็ นโรคหอบหื ด
2. ส่ วนประกอบมีฤทธิ์ ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ตา หากสัมผัสในปริ มาณมาก
3. เก็บรักษาให้ห่างจากแสงแดด แหล่งความร้อนและประกายไฟ

รู ปภาพที่ 2.1 : สเปรย์ปรับอากาศ
ที่มา : https://shopee.co.th/
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2.2 การสกัดกลิน่
2.2.1 การสกัดกลิน่ ด้ วยสารเคมี
วิธีน้ ี จะได้น้ ามันหอมระเหยที่มีความเข้มข้นสู ง แต่คุณภาพไม่ดีเท่าการกลัน่ เพราะหลังจาก
การสกัดจะได้สารอื่นปนออกมาด้วย หลังจากการสกัดต้องระเหยสารเคมีที่ใช้เป็ นตัวสกัดออกให้
หมด สารเคมีที่นิยมใช้เป็ นตัวสกัด คือ แอลกอฮอล์ (เวิลด์เคมีคอล, 2560)
2.2.2 การสกัดนา้ มันหอมระเหย
การสกัดน้ ามันหอมระเหย เป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยใช้น้ าร้อนหรื อไอน้ าเข้า
ไปแยกน้ ามันหอมระเหยออกมาจากพืช โดยการแทรกซึ มเข้าไปในเนื้ อเยื่อพืช ความร้อนจะทาให้
สารละลายออกมากลายเป็ นไอปนมากับน้ าร้อนหรื อไอน้ า ซึ่ งการกลัน่ เพื่อให้ได้น้ ามันหอมระเหยที่
มีคุณภาพดีน้ นั ต้องอาศัยเทคนิ คและกระบวนการทางเคมีและทางกายภาพหลายอย่างประกอบกัน
โดยทัว่ ๆไปเทคนิคการกลัน่ น้ ามันหอมระเหยที่ใช้กนั อยูม่ ี 3 วิธี ได้แก่ (เวิลด์เคมีคอล, 2560)
1. การกลัน่ ด้วยน้ าร้อน เป็ นวิธีที่ง่ายที่สุดของการกลัน่ น้ ามันหอมระเหย การกลัน่ โดยวิธีน้ ี
พื้นที่กลัน่ ต้องจุ่มในน้ าเดือดทั้งหมดหรื อให้ท่อไอน้ าผ่านการกลัน่ น้ ามันหอมระเหยนี้ ใช้กบั ของที่
ติดกันง่ายๆ เช่น ใบไม้บางๆ กลีบดอกไม้อ่อนๆ
2. การกลัน่ ด้วยน้ าและไอน้ า การกลัน่ โดยวิธีน้ ี ใช้ตะแกรงรองของที่จะกลัน่ ให้เหนื อระดับ
น้ าในหม้อกลัน่ ต้มให้เดือดไอน้ าจะลอยตัวขึ้นไปผ่านพืชหรื อตัวอย่างที่จะกลัน่ ส่ วนน้ าจะไม่ถูกกับ
ตัวอย่างเลย ไอน้ าจากน้ าเดื อดเป็ นไอน้ าที่ อ่ิ ม ตัวหรื อเรี ยกว่า ไอเปี ยกไม่ ร้อนจัด เป็ นการกลัน่ ที่
สะดวกที่ สุด คุ ณภาพของน้ ามันออกมาดี กว่าวิธีแรก การกลัน่ แบบนี้ ใช้กนั อย่างกว้างขวางในการ
ผลิตน้ ามันหอมระเหยทางการค้า
3. การกลัน่ ด้วยไอน้ า วิธีน้ ี วางของอยูบ่ นตะแกรงในหม้อกลัน่ ซึ่ งไม่มีน้ าอยู่เลยไอน้ าภาย
นอกที่อาจจะเป็ นไอน้ าเปี ยกหรื อไอร้อนจัดแต่ความดันสู งกว่าบรรยากาศ ส่ งไปตามท่อใต้ตะแกรง
ให้ไอผ่านขึ้นไปถู กกับของบนตะแกรง ไอน้ าต้องมี ปริ มาณเพียงพอที่ จะช่ วยให้น้ ามันแพร่ ระเหย
ออกมาจากตัวอย่าง ตัวอย่างบางชนิดอาจใช้ไอร้อนได้แต่บางชนิดก็ใช้ไอเปี ยก
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2.2.2.1 นา้ มันหอมระเหย
น้ ามันหอมระเหย ( Essential oil ) เป็ นน้ ามันที่สกัดได้มาจากพืช เช่น ส่ วนดอก ใบ ผล ลา
ต้น มาใช้ในการบาบัดตามศาสตร์ สุคนธบาบัด ( Aromatherapy ) ซึ่ งหมายถึง การบาบัดรักษาโดย
การใช้กลิ่ นหอมในพืช โดยทัว่ ไปน้ ามันหอมระเหยถูกสกัดได้หลายรู ปแบบ ส่ วนใหญ่นามาใช้ใน
อุตสาหกรรมน้ าหอม เครื่ องสาอาง สบู่ ธูปและผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มความหอม และบางครั้งทาให้
คนผ่อนคลายได้ดว้ ยลักษณะของน้ ามันหอมระเหย มีลกั ษณะเป็ นน้ ามันของเหลวสี ใส มีกลิ่นหอม
ซึ่ งสามารถระเหยได้ที่อุณหภูมิห้อง สามารถสกัดจากพืชหอมซึ่ งพืชเหล่านี้ จะมีต่อมหรื อท่อที่เก็บ
สะสมน้ ามันหอมระเหยไว้ (วิกิพีเดีย. ม.ป.ป.)
น้ ามัน หอมระเหย เป็ นสารอิ นทรี ยท์ ี่ พื ช สร้ างขึ้ น มักมี ก ลิ่ นหอมและระเหยได้ง่าย เพื่ อ
ดึงดูดแมลงมาผสมเกสร หรื อ ป้ องกันตนเองจากศัตรู ภายนอกที่จะมาทาลายพืชนั้นๆ เช่ น ป้ องกัน
แมลง ป้ องกันเชื้ อแบคทีเรี ยและเชื้ อราที่ ก่อโรค เป็ นต้น เราเรี ยกพืชประเภทนี้ ว่า พืชหอม โดยพืช
หอมจะมีเซลล์พิเศษต่อม หรื อ ท่อที่สร้างและกักเก็บน้ ามันหอมระเหย เราสามารถพบได้ตามส่ วน
ต่างๆ เช่ น ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด เป็ นต้น น้ ามันหอมระเหยเป็ นสารประกอบที่มีส่วนผสม
ซับซ้อน ในน้ ามันหอมระเหยชนิ ดหนึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีจานวนมากตั้งแต่ 50-500
ชนิด องค์ประกอบส่ วนใหญ่จะเป็ นสารประกอบจาพวกเทอร์ ฟีนส์ น้ ามันหอมระเหยบางชนิ ดอาจมี
องค์ประกอบหลักที่มีปริ มาณมาก ในขณะที่น้ ามันหอมระเหยชนิ ดอื่นอาจไม่มีองค์ประกอบใดเด่น
มาก แต่องค์ประกอบเหล่านั้นผสมผสานกันในอัตราส่ วนที่เหมาะสม สาหรับในประเทศไทย มีพืช
หอมมากมายหลากหลายชนิดที่สามารถนามาสกัดน้ ามันหอมระเหยได้
น้ ามันหอมระเหยเป็ นของเหลวที่มีความเข้มข้นและประกอบด้วยสารเคมีหลากหลายชนิ ด
ส่ วนใหญ่เป็ นสารกลุ่มเทอร์ ฟีนส์ ซึ่ งสามารถทาให้ผิวหนังเกิดการแพ้ได้ง่ายจึงไม่ควรใช้น้ ามันหอม
ระเหยที่เข้มข้นทาที่ผิวหนัง นอกจากนี้ ควรใช้ดว้ ยความระมัดระวังกับสตรี มีครรภ์หรื อให้นมบุตร
ผูป้ ่ วยความดันสู ง ผูป้ ่ วยโรคลมชักและเด็ก ส าหรั บ การเก็บ รั ก ษา ควรเก็ บ น้ ามันหอมระเหยใน
ภาชนะแก้วที่ปิดฝาสนิ ท ป้ องกันแสงได้ และเก็บภาชนะที่บรรจุน้ ามันหอมระเหยในที่มืดและเย็น
ห่างจากสารเคมีและเปลวไฟ (ปวีณ์นุช ถือแก้ว, 2560) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.2.2.2 ประโยชน์ นา้ มันหอมระเหย
1. ช่วยในเรื่ องการนอน ฝันร้ายและความวิตกกังวล
2. บรรเทาอาการปวดท้องและปวดศีรษะ
3. ช่วยป้ องกันโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่
4. ช่วยรักษาแผลไฟไหม้ บวมช้ า ของมีคมบาดและแมลงกัดต่อย
5. ช่วยบรรเทาปั ญหาระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ตามฤดูกาล
6. ลดความตึงเครี ยด

รู ปภาพที่ 2.2 : น้ ามันหอมระเหย
ที่มา : https://www.veganica-lab.com/

รู ปภาพที่ 2.3 : น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบ
ที่มา : https://sistacafe.com/
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2.2.2.3 ดอกกุหลาบ
กุหลาบนั้นมีชื่อสามัญว่า "Rose" ชื่ อทางพฤกษศาสตร์ ว่า "Rosa hybrids" และมีชื่อวงศ์ว่า
"Rosaceae" ได้รับความนิ ยมปลูกมากที่สุดชนิ ดหนึ่ งของโลกที่มีตน้ กาเนิ ดจากทวีปเอเชี ย ผูค้ นนิ ยม
ปลูกเพื่อความสวยงาม ตกแต่งสวน ประดับตกแต่งบ้าน ประดับสถานที่ ปลูกเพื่อการพาณิ ชย์ อาทิ
เพื่อนาไปสกัดน้ าหอม นาไปทาเป็ นส่ วนประกอบของสปา เป็ นต้น กุหลาบขยายพันธุ์โดยการตอน
กิ่ง ลักษณะของกุหลาบนั้นมีท้ งั ไม้พุ่มและไม้เลื้อย ลาต้นและกิ่งจะมีหนาม ส่ วนดอกของกุหลาบจะ
มีท้ งั ดอกเดี่ยวและเป็ นช่อกลีบ ดอกมีลกั ษณะใหญ่มีไม่ต่ากว่า 5 กลีบ กุหลาบนั้นมีกลิ่นหอมชวนดม
และมีหลายสี เช่น แดง ขาว เหลือง ชมพู ฯลฯ อีกทั้งยังมีหลายชนิด (วิกิพีเดีย. ม.ป.ป.)
ประวัติดอกกุหลาบ
กุหลาบ เป็ นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณว่ากันว่ากุหลาบเกิ ดขึ้นเมื่อ 70 ล้านปี มาแล้ว
และเคยมี ก ารค้น พบฟอสซิ ล ของกุ ห ลาบที่ ป ระเทศสหรั ฐอเมริ ก า โดยแต่ ก่ อนกุ ห ลาบนั้น เป็ น
กุหลาบป่ าและมีรูปร่ างไม่เหมือนในทุกวันนี้ แต่เนื่องจากมนุษย์ได้นาเอากุหลาบป่ ามาปลูกและผสม
พันธุ์จนขยายเป็ นพันธุ์ต่างๆมากมาย กุหลาบเป็ นไม้ตดั ดอกที่มีการปลูกเป็ นการค้ากันแพร่ หลายทัว่
โลกมานานแล้ว กุ ห ลาบเป็ นไม้ตดั ดอกที่ มี การซื้ อขายเป็ นอันดับหนึ่ งในตลาดประมูลอัล สเมี ย
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ซึ่ งเป็ นตลาดประมูลไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดของโลก
จากบันทึกของ ลา ลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ได้บนั ทึกไว้
ว่าเห็ นกุหลาบที่กรุ งศรี อยุธยา และในกาพย์ห่อโคลงนิ ราศธารโศกสมัยกรุ งศรี อยุธยา ซึ่ งเป็ นพระ
ราชนิ พนธ์ของเจ้าฟ้ าธรรมาธิ เบศ ก็ได้มีการกล่าวถึงกุหลาบเอาไว้และยังมีตานานดอกกุหลาบของ
ไทยที่เป็ นบทละครพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 เรื่ อง มัทนะพาธา ในเรื่ องเล่าถึงดอกกุหลาบ
ปั จจุ บ ันประเทศไทยมี พ้ื นที่ ป ลู ก กุ ห ลาบประมาณ 5,500 ไร่ กระจายอยู่ท ่วั ทุ ก ภาคของ
ประเทศ แหล่ งปลู ก ที่ ส าคัญ ได้แก่ เชี ยงใหม่ เชี ย งราย ตาก นครปฐม สมุ ท รสาคร ราชบุ รี และ
กาญจนบุ รี การผลิ ตกุหลาบในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ การผลิ ตกุหลาบในเชิ ง
ปริ มาณ และการผลิตกุหลาบเชิงคุณภาพ ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตกุหลาบคุณภาพสู งอย่าง
ต่อเนื่อง หากแต่จะต้องผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม คือพื้นที่สูงมากกว่า 800 เมตร (กระปุก.คอม, 2550)
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ประเภทของดอกกุหลาบ
(กัญญารัตน์ ปุงบางกะดี่, 2559) ในที่น้ ีได้จาแนกกุหลาบตามสายพันธุ์เป็ น 6 ประเภทดังนี้
1. กุหลาบตัดดอก หรื อ ไฮบริ ดที ( Hybrid Tea หรื อ HT ) ปกติมกั ออกดอกเป็ นดอกเดี่ยวมี
ขนาดโตกลี บดอกซ้อนพุ่ม ต้นตั้งตรงสู งประมาณ1 – 2 เมตร กุ หลาบมี ข ายทัว่ ไปตามท้องตลาด
คือ สี แดงและสี ชมพู

รู ปภาพที่ 2.4 : กุหลาบตัดดอกหรื อไฮบริ ดที
ที่มา : https://rosesnat.wordpress.com/

2. กุหลาบพวง หรื อ ฟลอริ บนั ด้า ( Foribunda หรื อ F. ) กุหลาบพวงมีความแข็งแรงทนทาน
ออกดอกดกและออกดอกเป็ นช่อทีละหลายๆดอกและมักบานพร้อมกันดอกมีขนาดเล็กพุม่ ต้นตั้งสู ง

รู ปภาพที่ 2.5 : กุหลาบพวง หรื อ ฟลอริ บนั ด้า
ที่มา : https://goo.gl/D3N3c3
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3. กุหลาบพวงดอกใหญ่ ( Grandiflora ) เป็ นกุหลาบที่พ ฒ
ั นามาจากกุหลาบฟลอริ บ นั ด้า
อีกทีหนึ่ ง จะออกดอกเป็ นช่ อ แต่ดอกมีขนาดใหญ่กว่าและรู ปดอกนั้นมี ลกั ษณะคล้ายกับกุหลาบ
ประเภทไฮบริ ดทีมาก กุหลาบประเภทนี้มีพุม่ ขนาดใหญ่ ดอกมีขนาดปานกลาง

รู ปภาพที่ 2.6 : กุหลาบพวงดอกใหญ่
ที่มา : https://www.brecks.com/

4. กุหลาบมินิเอเจอร์ (Miniature หรื อ Min.) เป็ นกุหลาบที่มีขนาดพุม่ ต้นเล็ก สู ง 1- 2 ฟุต
ออกดอกเป็ นพวงและดอกมีขนาดเล็ก นิยมปลูกประดับแปลงและใช้เป็ นไม้กระถาง

รู ปภาพที่ 2.7 : กุหลาบมินิเอเจอร์
ที่มา : https://jirapon331.wordpress.com/
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5. กุหลาบเลื้อย หรื อ ไคลมเบอร์ ( Climher หรื อ Cl. ) กุหลาบชนิดนี้ลาต้นสู งตรง นาไป
เลื้อยพันกับสิ่ งต่างๆ ได้ดอกมีท้ งั เป็ นดอกขนาดใหญ่และดอกเป็ นพวง เช่น พันธุ์ดอน

รู ปภาพที่ 2.8 : กุหลาบเลื้อย หรื อ ไคลมเบอร์
ที่มา : https://goo.gl/2qenzb

6. กุหลาบพุม่ หรื อ ซรับโรส ( Shrub หรื อ S. ) ได้แก่กุหลาบพันธุ์ป่าหรื อลูกผสมของ
พันธุ์ป่า ซึ่ งมีทรงต้นเป็ นพุม่ ออกดอกเป็ นช่อ ดอกมีขนาดเล็กส่ วนมากมีกลีบชั้นเดียว

รู ปภาพที่ 2.9 : กุหลาบพุม่ หรื อ ซรับโรส
ที่มา : https://goo.gl/NQKcF3
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2.3 แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ ( อังกฤษ: alcohol ) คือสารประกอบอินทรี ย ์ ที่มีหมู่ไฮดรอกซิ ล (-OH) ต่อกับ
อะตอมคาร์ บอนของหมู่แอลคิลหรื อหมู่ที่แทนแอลคิล สู ตรทัว่ ไปของแอลกอฮอล์แบบอะลิ ฟาติก
ไฮโดรคาร์ บ อน (สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนที่ เป็ นสายตรง) คื อ CnH2n+1OH โดยทั่ว ไป
แอลกอฮอล์ มักจะอ้างถึ งเอทานอลเกื อบจะเพียงอย่างเดี ยว หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า grain alcohol ซึ่ ง
เป็ นของเหลวที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และสามารถระเหยได้ ซึ่ งเกิดจากการหมักน้ าตาล
(วิกิพีเดีย. ม.ป.ป.)
เอทานอล ( อังกฤษ: ethanol ) หรื อ เอทิล แอลกอฮอล์ ( อังกฤษ: ethyl alcohol ) สู ตรเคมี
(C2H5OH) เป็ นแอลกอฮอล์ชนิ ดหนึ่ งซึ่ งเกิ ดจากการนาเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ ยนแป้ งเป็ นน้ าตาล
จากนั้นจึงเปลี่ ยนจากน้ าตาลเป็ นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรื อกรดบางชนิ ดช่ วยย่อย เมื่อทาให้
เป็ นแอลกอฮอล์บ ริ สุ ท ธิ์ 95% โดยการกลัน่ ส่ วนใหญ่ ผลิ ตจากพื ช สองประเภทคื อ พื ชประเภท
น้ าตาล เช่ นอ้อย บี ท รู ท และพื ชจาพวกแป้ งเช่ น มัน ส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็ นต้น (วิกิ พี เดี ย .
ม.ป.ป.)
แอลกอฮอล์ เป็ นสารชนิ ด หนึ่ งที่ มี คุ ณ สมบัติ เป็ นสารต้า นเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ( antimicrobial
agent ) โดยสามารถฆ่ า ( microbicide ) หรื อหยุดยั้งการเจริ ญเติ บโต ( microbiostasis ) ของเชื้ อได้
แอลกอฮอล์สามารถกาจัดเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้หลากหลาย ( disinfectant ) และไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กาจัด
เชื้ อจุ ลิ น ทรี ยบ์ นพื้ นผิวสิ่ งของต่ างๆที่ ไ ม่ มี ชี วิต เพื่ อยับ ยั้ง การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ แอลกอฮอล์
สามารถทาลายเชื้อแบคทีเรี ยทั้งแกรมบวกและลบ รวมทั้งเชื้อวัณโรค เชื้อรา และไวรัสบางชนิ ด เมื่อ
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์น้อยลงการออกฤทธิ์ ก็จะลดลง ความเข้มข้นปกติที่นิยมใช้กนั จะอยู่
ในช่วง 60 - 90% (องค์การสุ รา กรมสรรพสามิต, 2561)

รู ปภาพที่ 2.10 : ความสามารถในการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยข์ องแอลกอฮอล์
ที่มา : https://www.liquor.or.th/
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โดยทั่ว ไป แอลกอฮอล์ ที่ นิ ย มใช้ เป็ นส่ ว นผสมในการผลิ ต เจลล้า งมื อ คื อ เอทานอล
( ethanol หรื อ ethyl alcohol ) เป็ นของเหลวใสไม่ มี สี ไม่ มี ก ลิ่ น และสามารถระเหยได้ดี แต่ มี
แอลกอฮอล์อีกชนิ ด นั่นคือเมทานอล ( methanol หรื อ methyl alcohol ) ซึ่ งเป็ นแอลกอฮอล์ที่มีพิษ
ห้ามใช้กบั ร่ างกาย ใช้ในสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ การออกฤทธิ์ ของแอลกอฮอล์จะไปยับยั้งการ
เจริ ญ ของเซลล์ แ บคที เรี ย หลากหลายชนิ ด รวมถึ ง ไวรั ส และเชื้ อ รา โดยนิ ย มใช้ ส ารละลาย
แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 70% เนื่องจากระเหยไม่เร็ วเกินไปและมีปริ มาณน้ าเพียงพอที่จุลินทรี ยจ์ ะ
ดูดซึ มและออกฤทธิ์ ทาลายเซลล์ ขณะที่แอลกอฮอล์ 95% - 100% จะมีการระเหยรวดเร็ วมากและมี
ปริ ม าณน้ าไม่ เพี ยงพอที่ จะดู ดซึ ม เข้าไปในเซลล์เมมเบรน จากนี้ ยังพบว่าแอลกอฮอล์ที่ มี ค วาม
เข้ม ข้น น้อยกว่า 50% จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท าลายจุ ลิ น ทรี ย ์ล ดน้อยลงมาก (ส านัก ควบคุ ม
เครื่ องสาอางและวัตถุอนั ตราย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข, 2561)

รู ปภาพที่ 2.11 : ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
ที่มา : https://www.liquor.or.th/aic/detai

ประโยชน์ ของแอลกอฮอล์
1. สามารถทาสเปรย์กาจัดเชื้ อรา
2. สามารถดับกลิ่นสกปรกต่างๆ
3. กาจัดคราบน้ าหมึก
4. ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรี ย
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2.3.1 วิธีวดั ค่ าแอลกอฮอล์
(วิ กิ พี เดี ย . ม.ป.ป.) ไฮโดรมิ เตอร์ ( อัง กฤษ: hydrometer ) อาจเรี ย กว่า มาตราวัด ความ
หนาแน่ น ของเหลว คื อ อุ ป กรณ์ วดั ความถ่ วงจาเพาะหรื อ ความหนาแน่ น ของเหลว โดยอาศัย
หลัก การลอยตัว ของวัต ถุ ไฮโดรมิ เตอร์ ส่ ว นมากท าจากแก้ ว ปิ ดสนิ ท ทุ ก ด้ า น ด้ า นบนของ
ไฮโดรมิ เตอร์ เรี ย กว่ า ส่ ว นก้ า นมี ล ัก ษณะเป็ นหลอดยาวแคบๆเป็ นส่ ว นที่ ใ ช้ จ ับ เมื่ อ จะจุ่ ม
ไฮโดรมิเตอร์ ลงไปในสารละลายที่จะวัดบนก้าน มีสเกลบอกความหนาแน่ นของของเหลว ระดับ
ความลึกที่จมจะแปรผกผันกับความหนาแน่นในของเหลว
2.3.1.1 ชนิดของไฮโดรมิเตอร์
ไฮโดรมิเตอร์ มีหลายชนิ ด จะถูกออกแบบมาเพื่อใช้สาหรับวัดความหนาแน่ นของเหลวที่
ต่ า งชนิ ด กัน สเกลบนไฮโดรมิ เตอร์ จึ ง ต่ า งกัน ออกไป โดยการเที ย บค่ า (calibration) ชนิ ด ของ
ไฮโดรมิเตอร์ ที่ใช้วดั ความหนาแน่นของเหลว มีดงั นี้
1. Baume ' scale hydrometer
สเกลนี้ ได้รับการสร้างขึ้นในปี 1768 โดย Antoine Baume นักเคมีชาวฝรั่งเศส สเกลชนิ ดนี้
ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางเพราะมีการแสดงค่าของความถ่วงจาเพาะเป็ นสเกลตัวเลขที่อ่านได้
ง่าย สเกลนี้จะวัดที่ได้ค่าเป็ นองศาโบเม มีสัญลักษณ์เป็ น o Be หรื อ o B สเกลของไฮโดรมิเตอร์ ชนิด
จะต่างกันไปตามช่วงที่ใช้วดั ความหนาแน่นซึ่ งมี 2 แบบคือ
1.1 แบบที่ใช้วดั ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ า เช่น น้ าเชื่อม โดยเทียบมาตรฐานที่
อุณหภูมิ 15 o C ระดับในน้ าบริ สุทธิ์ ไฮโดรมิเตอร์ จะลอยตัดกับผิวหน้าของน้ าที่เลข 0 ซึ่ งเป็ นระดับ
บนสุ ด ของสเกล ไฮโดรมิ เตอร์ จะลอยอยู่ในจุ ดหนึ่ ง จุ ดนี้ จะเป็ นขี ดแบ่ ง ช่ วงของไฮโดรมิ เตอร์
ทั้งหมด 15 ช่วง ระหว่างแต่ละช่วงจะเป็ นถูกแบ่งเป็ นช่วงย่อยอีก 0-15 จุด
1.2 แบบที่ใช้วดั ของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า เช่น แอลกอฮอล์ ที่ 15 o C ระดับที่
ไฮโดรมิ เตอร์ ลอยตัดกับผิวน้ าจะอยู่ที่ 0 ซึ่ งเป็ นระดับล่ างสุ ดของสเกล และเมื่ ออยู่ในสารละลาย
เกลือ 10 ส่ วนในน้ า 90 ส่ วนต่อน้ าหนัก ระดับการจมจะอยู่ที่ขีด 10 ของไฮโดรมิเตอร์ สเกลชนิ ดนี้
จึงมีขีดพักแบ่งเป็ น 1-10 ห่างกันระหว่างขีด 0-10 หน่วยของสเกล
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
พรศิริ เกษนอก , พิมพ์พาภรณ์ สร้อยสุ ข ( 2554 ) งานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ อง สเปรย์ปรับอากาศ
จากสมุนไพร เพื่ อทดลองประสิ ทธิ ภาพของสมุนไพรในการดับกลิ่ นเหม็นอับ ต่างๆ ทางผูจ้ ดั ทา
ศึกษาสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่นและเป็ นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เช่น ใบเตย ผิวมะกรู ด ใบตะไคร้
มาทดลองสกัดคลอโรฟิ ลล์เพื่อเปรี ยบเที ยบปริ มาณที่ เหมาะสมและชนิ ดของสมุนไพรที่ สามารถ
ก าจัด กลิ่ น ในสถานที่ ต่ างๆ จากการศึ ก ษาพบว่า สารสกัด จากสมุ น ไพรในปริ ม าณที่ เหมาะสม
สามารถก าจัดกลิ่ นได้ดีคื อ อัตราส่ วนระหว่างสมุ นไพร 20 กรั ม ต่ อ แอลกอฮอล์ 200 ลู ก บาศก์
เซนติเมตรและสมุนไพรที่กาจัดกลิ่ นได้ดีที่สุดคือสารสกัดจากผิวมะกูด จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการกาจัดกลิ่นของสารสกัดใบเตย ผิวมะกูด และใบตะไคร้
หอม ในอัตราส่ วนที่แตกต่าง และเพื่อสารวจความคิดเห็ นเกี่ยวกับความสามารถในการกาจัดกลิ่ น
และเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ าของสมุ น ไพรในท้อ งถิ่ น ประโยชน์ ที่ ค าดว่าจะได้รับ การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ ก ับ
สมุ นไพรในท้องถิ่ น การลดมลพิ ษ ให้กบั สิ่ งแวดล้อม จากผลการทดลองสรุ ป ได้ว่า สเปรย์ปรับ
อากาศกลิ่ น ตะไคร้ ส ามารถดับ กลิ่ น ได้ต้ งั แต่ ค รั้ ง แรกที่ ฉี ด และจากการทดลองพบว่า สารสกัด
สมุนไพรจากผิวมะกูดในปริ มาณ 20 กรัม ต่อ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถดับกลิ่ นและกาจัด
กลิ่นได้ ทาให้อากาศสดชื่นเพราะความเข้มข้นของสาร
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ชุ ติกาญจน์ สนั่นเอื้อ ( 2561 ) งานวิจยั เกี่ ยวกับเรื่ อง สเปรย์ปรับอากาศจากธรรมชาติ การ
จัดท าโครงงานในครั้งนี้ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1). ขจัดกลิ่ นที่ ไม่ พึ งประสงค์ในอากาศ 2). เพื่ อ
ศึกษาสรรพคุณของสมุนไพร เช่น มะกูด ใบเตย และเพพเพอร์ มินท์ 3). เพื่อสอบถามความพึงพอใจ
ในการทดลองใช้สเปรย์ปรับอากาศจากธรรมชาติจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ผลการศึกษาและจัดทา
โครงงานพบว่า อากาศที่ ไม่พึงประสงค์ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพโดยกลิ่ นต่างๆจะติดตามเสื้ อผ้าที่
เราส่ ว มใส่ อ อกไปข้างนอก ซึ่ งในแต่ ล ะวัน เราจะเจอมลพิ ษ จากสิ่ ง ต่ างๆเช่ น ควัน จากโรงงาน
อุตสาหกรรม รถโดยสาร ควันจากการปิ้ ง ย่าง อาหาร ฯลฯ เราจึงต้องมีสเปยร์ ปรับอากาศเพื่อปรับ
สภาพอากาศที่ ไ ม่ บ ริ สุ ทธิ์ ดั บ กลิ่ น อับ โดยการน าวัต ถุ ดิ บ จากธรรมชาติ ม าปรุ งแต่ ง ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งได้ทดลองจากสมุนไพรหลายชนิ ดและเลือกมาเฉพาะอันที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุดและปลอดภัยที่สุด ทางผูจ้ ดั ทาจึงศึกษาสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่นและเป็ นสมุนไพรที่มี
กลิ่นหอม คือ ใบเตย ตะไคร้และ มะกรู ด ที่มีสรรพคุณในการช่วยดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพง ต้นทุนต่ าเพราะหามาจากสมุนไพรพื้นบ้าน จากการศึกษาพบว่าสารสกัด
จากสมุนไพรในปริ มาณที่เหมาะสมสามารถกาจัดกลิ่นไม่พ่ ึงประสงค์ได้ดีและปลอดภัยต่อสุ ขภาพ
โดยสเปรย์สมุนไพรปรับอากาศได้ประยุกต์มาจากหลัก เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ซึ่ งโครงงานนี้ ได้ประยุกต์ใช้ กับแนวคิด คือ ความพอประมาณ การรู ้จกั เลือกใช้สมุนไพร
ให้ พ อดี ก ับ สั ดส่ วนที่ จะท า ความมี เหตุ ผ ล การรู ้ จกั เลื อกใช้ส มุ นไพรพื้ นบ้านที่ มี สรรพคุ ณและ
ประโยชน์ต่อผลิ ตภัณฑ์ การมีภูมิคุม้ กัน สามารถนามาใช้เอง ประหยัดค่าใช้จ่ายหรื อนาไปขายเพื่อ
เพิ่ ม รายได้ให้แก่ ค รอบครั ว การทดลองในครั้ งนี้ เป็ นการทดลองเปรี ยบเที ยบ ควรมี ก ารทดลอง
เปรี ยบเทียบในอัตราส่ วนอื่นๆ และควรศึกษาสมุนไพรชนิ ดอื่นๆด้วย ในการสกัดคลอโรฟิ ลล์ควร
ระมัดระวังการใช้แอลกอฮอล์เพราะเป็ นสารติดไฟได้ง่าย น้ ามันหอมระเหยยูคาลิปตัส มีคุณสมบัติ
บรรเทาอาการหวัด ช่ วยให้หายใจโล่ง บรรเทาอาการคัดจมูก ช่ วยให้รู้สึกสดชื่ นก่อนนาไปใช้กบั
ผิวหนัง ต้องทาให้เจือจางก่อน มิฉะนั้นอาจทาให้ผวิ หนังระคายเคือง
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วัชราวุฒิ อุทธา ( 2561 ) โครงงานสหกิจจากมหาวิทยาลัย สยาม เรื่ อง เจลปรับอากาศกลิ่น
กุหลาบ โรงแรม อวานีพลัส กรุ งเทพฯ ( Avani+Bangkok ) เป็ นโรงแรมระดับ 4.5 ดาว ที่ให้บริ การ
ทางด้านห้องพัก ภัตตาคาร และการประชุ มสัมมนา จึงทาให้ในแต่ละวันจะมีแขกมาใช้บริ การเป็ น
จานวนมาก ซึ่ งจากการที่ ผูจ้ ดั ท าโครงงานได้เข้ามาฝึ กปฏิ บ ตั ิ งานในส่ วนของแผนกแม่ บ ้าน ได้
สังเกตุเห็นว่าในแต่ละวันจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในตัวห้องพักหรื อแม้แต่บริ เวณทัว่ ไปของ
ตัวโรงแรม ดังนั้นจึงคิดทาผลิ ตภัณฑ์ช่วยลดกลิ่ นอับไม่พึงประสงค์ โดยการใช้ดอกไม้ที่เหลื อทิ้ง
จากห้องดอกไม้ อย่างเช่น ดอกกุหลาบมาทาเป็ นเจลปรับอากาศกลิ่นกุหลาบขึ้นมา เพื่อขจัดกลิ่นอับ
ต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเจลปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ ผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการแจก
แบบสอบถามให้กบั พนักงานในแผนกแม่บา้ น เป็ นจานวน 15 ชุ ด ผลการประเมินความพึงพอใจที่
ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยที่ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่
ดี สามารถที่จะนามาใช้ประโยชน์ต่อแผนกแม่บา้ นได้ และยังสามารถช่วยลดขยะจาพวกดอกไม้สด
ในแผนกแม่บา้ นได้อีกทางหนึ่ งด้วย ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้คิดวิธีการนาดอกกุหลาบที่เหลือใช้จากห้อง
ดอกไม้ทุ ก วัน นากลับ มาแปรรู ป เป็ นเจลปรั บ อากาศกลิ่ นกุ หลาบ โดยมี เป้ าหมายเพื่ อลดต้นทุ น
ให้กบั ทางโรงแรม และเพื่อหวังให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ จากขั้นตอนการประเมินผล
คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการเก็บข้อมูลโดยได้ทาการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ของเจลปรับอากาศ
กลิ่นกุหลาบให้กบั พนักงานแผนกแม่บา้ นและแผนกอื่นๆในสถานที่ประกอบการเป็ นจานวน 15 ชุด
และได้ผลลัพธ์อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปภาพที่ 3.1 : โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ที่มา : https://www.hoteljob.in.th/

ชื่อสถานประกอบการ :

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
Centara Grand at Central World

สถานที่ต้ งั

:

เลขที่ 999/99 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย รหัสไปรษณี ย ์ 10330

เบอร์โทรศัพท์

:

02 100 1234

โทรสาร

:

02 100 1235

E – mail

:

cgcw@chr.co.th

Website

:

https://www.centarahotelsresorts.com/th/centaragrand/cgcw/
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3.2 แผนทีก่ ารเดินทาง
โรงแรม Centara Grand at Central World เชื่ อมต่อกับห้าง Central World โดยมี ทางเชื่ อม
จากจากชั้น 1 และชั้น 7 ชั้นโรงภาพยนตร์ ของห้าง และสามารถเดิ นทางได้สะดวกทั้งด้วยรถไฟฟ้ า
BTS และรถยนต์ส่วนตัวซึ่ งสามารถนารถมาจอดที่อาคารจอดรถของห้างและภายในโรงแรม
รถโดยสารประจาทางสายธรรมดา : สาย 28 38 39 44 52 63 90 92 96 108 145
รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ : ปอ 29 38 39 44 63 92 134 145 502 503 509 510 512 513 517
รถไฟฟ้ า BTS

: BTS สถานีสยาม , BTS สถานชิดลม

รู ปภาพที่ 3.2 : แผนที่ต้งั โรงแรม (1)
ที่มา : https://www.thaiticketmajor.com/

รู ปภาพที่ 3.3 : แผนที่ต้งั โรงแรม (2)
ที่มา : https://www.pinterest.com/
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3.3 ประวัติความเป็ นมา
โรงแรม เซ็ น ทารา แกรนด์ แอท เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ Centara Grand at CentralWorld ) เป็ น
โรงแรมในเครื อเซ็ นทรัล เป็ นกลุ่มโรงแรมชั้นนาของประเทศไทยซึ่ งเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ผูน้ า
เน้นการบริ การ ความสะดวกสบายของลูกค้าเป็ นหลัก จะให้การบริ การอย่างดีเลิศ วัตถุประสงค์ของ
ทางโรงแรม คือ การมอบบริ การที่เป็ นเลิ ศบนพื้นฐานของความเป็ นมืออาชี พ และความอบอุ่นจาก
ทุกๆคนในเซ็ นทารา ด้วยมาตรฐานการบริ การในระดับสากล และแฝงไว้ดว้ ยความอบอุ่นและเป็ น
กันเอง เพื่อสร้างประสบการณ์ ที่น่าจดจาให้กบั แขก และบรรลุผลประกอบการที่เหนื อกว่าคู่แข่งใน
ตลาด การทางานในด้านต่างๆของโรงแรมก็ยงั คงการบริ การที่เป็ นเลิศและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
(โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, 2561)
โรงแรมเซ็ นทารา แกรนด์ แอท เซ็ นทรัลเวิล ด์ ( Centara Grand at CentralWorld ) คือตึ ก
ระฟ้ าสู ง 56 ชั้น ตั้งอยูใ่ นเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร อาคารเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของโรงแรมเซ็ น ทรั ล พลาซา ของกลุ่ ม เซ็ น ทรั ล โรงแรมแห่ ง นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของศู น ย์ก ารค้า
เซ็ น ทรั ล เวิล ด์ ซึ่ งเป็ นส่ วนต่ อ ขยายของอาคารเวิล ด์ เทรดเซ็ น เตอร์ เดิ ม และมี ก ารต่ อ เติ ม พื้ น ที่
สาธารณะของโรงแรม ได้แก่ ลานจอดรถ และศูนย์ประชุ มบางกอก โดยศูนย์ประชุ มเปิ ดในเดือน
กรกฎาคม โดยเริ่ มใช้งานครั้งแรกในงานเลี้ยงรับรางวัลและกิจกรรมอื่นๆในงานเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติกรุ งเทพ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2550 อาคารโรงแรมสู งขึ้นเหนื อแท่นในฐานะแลนด์มาร์ คหนึ่ งของ
เส้ น ขอบฟ้ ากรุ งเทพมหานคร อาคารทรงกระบอกซึ่ งสร้ างด้วยเหล็ก และกระจกด้วยมี ความสู ง
โดยตรงจากถนนประมาณ 189 เมตร มี ก ารแสดงออกทางสถาปั ต ยกรรมด้ว ยการจัด การแถบ
แนวนอนวางทับอยูบ่ นโครงแนวตั้งและมีโครงเหล็กโค้งคล้ายดอกบัวประกอบเป็ นชั้นนอกสุ ดของ
อาคาร ปัจจุบนั เป็ นอาคารที่สูงที่สุดอันดับ 12 ของประเทศไทย
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โรงแรมสู ง 56 ชั้ น แห่ ง นี้ มี ท ัศ นี ย ภาพอัน งดงามของเมื อ งที่ เห็ น ได้ จ ากห้ อ งพัก และ
ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมกับสิ่ งอานวยความสะดวกทีผสมผสานการใช้ชีวิตในเมืองในสไตล์
รี ส อร์ ท ได้อ ย่างน่ า ประทับ ใจ ไลฟ์ สไตล์ ค อมเพล็ ก ซ์ ที่ ส มบู รณ์ แ บบบนชั้น 26 ประกอบด้ว ย
สปาเซ็ นวารี ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ พร้ อมด้วยห้องออกกาลังกาย สนามเทนนิ สและสระว่ายน้ า
กลางแจ้งพร้ อมระเบี ยงอาบแดด และพื้ นที่ ส าหรั บประชุ ม / ใช้สอย รวมถึ งห้องประชุ ม 17 ห้อง
ในส่ วนของตัวโรงแรมนั้นประกอบไปด้วยห้องทั้งหมด 505 ห้อง
โรงแรม เซ็ นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรั ลเวิลด์ ตั้งอยู่ใจกลางแหล่ งช้อปปิ้ งและย่านธุ รกิ จ
ของกรุ งเทพฯ ซึ่ งเดิ นทางถึ งได้ง่ายทั้งทางรถยนต์และรถไฟฟ้ าบี ทีเอส โรงแรมห้าดาวแห่ งนี้ เป็ น
โรงแรมที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา จึงเหมาะสาหรับผูช้ ื่ นชอบ
การช้อปปิ้ ง ท่องเที่ยวชมเมือง หรื อติดต่อธุ รกิจ ซึ่ งอยูห่ ่างจากสนามบินสุ วรรณภูมิ 23 กิโลเมตร

รู ปภาพที่ 3.4 : โลโก้โรงแรม
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/
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วิสัยทัศน์ ( Vision )
To be the largest international Hotel Group of Thai Origin.
เราจะมุ่งมัน่ ที่จะก้าวสู่ การเป็ นกลุ่มโรงแรมของไทยที่ใหญ่ที่สุดในระดับสากล
พันธกิจ ( Mission )
Through the professionalism and warmth of Centara and its people, provide high
quality, international standard hospitality, enriched with Thai family traditions to create
memorable experiences and achieve above market performance.
เราจะมุ่งมัน่ ในการมอบบริ การที่เป็ นเลิศ บนพื้นฐานของความเป็ นมืออาชี พ และความ
อบ อุ่นจากทุ กๆคนในเซ็ นทารา ด้วยมาตรฐานการบริ ก ารในระดับ สากล และ แฝงไว้ด้วยความ
อบอุ่นและเป็ นกันเองอย่างครอบครัวไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ ที่น่าจดจาให้กบั แขกทุกท่านและ
บรรลุผลประกอบการที่เหนือกว่าคู่แข่ง

รู ปภาพที่ 3.5 : รู ปภาพโรงแรม
ที่มา : https://www.posttoday.com/
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3.4 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรม เซ็ นทารา แกรนด์ เซ็ นทรัลเวิลด์ เป็ นหนึ่ งในโรงแรมที่ ใหญ่ที่สุดของ เซ็ นทารา
โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท มีบริ การห้องพักและห้องสวีทที่หรู หรา 505 ห้อง ส่ วนด้านอาหารโรงแรมมี
บริ การร้านอาหารและบาร์ 9 ร้าน อยูบ่ นดาดฟ้ ากลางแจ้งด้วยวิวที่สวยงามทัว่ ขอบฟ้ าของกรุ งเทพฯ
และชั้น 26 ประกอบด้วยสปาเซ็ นวารี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ พร้ อมด้วยห้องออกกาลังกาย สนาม
เทนนิ สและสระว่ายน้ ากลางแจ้งพร้อมระเบียงอาบแดดสาหรับห้องรับแขกทั้งหมดนั้นจะประกอบ
ไปด้วยเครื่ อง ปรับอากาศ สวิตซ์ควบคุ มเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง เคเบิ้ลทีวีพร้ อม
ภาพยนตร์ มินิบาร์ เครื่ องชงชาและกาแฟ ตูเ้ ย็น ตูน้ ิรภัย เครื่ องตรวจจับควันและหัวฉี ดน้ าดับเพลิง
โรงแรมมีห้องพักทั้งหมด 505 ห้อง ประกอบไปด้วยชื่อห้อง ดังนี้
1. ห้องซูพีเรี ยร์เวิลด์

( Superior World )

2. ห้องดีลกั ซ์ เวิลด์

( Deluxe World )

3. ห้องดีลกั ซ์ เวิลด์ แฟมิลี่

( Deluxe World Family )

4. ห้องพรี เมี่ยม เวิลด์

( Premium World )

5. ห้องเวิลด์ คลับ

( World Club )

6. ห้องเวิลด์ คลับ ดีลกั ซ์

( World Club Deluxe )

7. ห้องเวิลด์ คลับ พรี เมี่ยม

( World Club Premium )

8. ห้องเอ็กเซ็ก คิวทีฟ สวีท

( Executive Suite )

9. ห้องเวิลด์เอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท

( World Executive Suite )

10.ห้องรอยัล สวีท

( Royal Suite )
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3.5 รายละเอียดห้ องพัก
1. ห้องซูพีเรี ยร์เวิลด์ ( Superior World )

รู ปภาพที่ 3.6 : ห้องซูพีเรี ยร์เวิลด์
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

ห้องซูพีเรี ยร์เวิลด์ (Superior World) ขนาด 32 ตารางเมตร เตียงขนาดคิงไซส์เหมาะสาหรับ
ผูใ้ หญ่ไม่เกิน 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 1 ท่าน
2. ห้องดีลกั ซ์ เวิลด์ ( Deluxe World )

รู ปภาพที่ 3.7 : ห้องดีลกั ซ์ เวิลด์
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

ห้องดีลกั ซ์เวิลด์ (Deluxe World) ขนาด 36 ตารางเมตร ห้องพักประเภทนี้ มีให้เลือกทั้งแบบ
เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรื อเตียงขนาดนอนได้สองคน 2 เตียง รองรับผูใ้ หญ่ไม่เกิน 3 ท่าน หรื อ
ผูใ้ หญ่ไม่เกิน 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 1 ท่าน และห้องพักมีประตูเชื่อมต่อเปิ ดเข้าหากันได้
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3. ห้องดีลกั ซ์ เวิลด์ แฟมิลี่ ( Deluxe World Family )

รู ปภาพที่ 3.8 : ห้องดีลกั ซ์ เวิลด์ แฟมิลี่
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

ห้องดีลกั ซ์เวิลด์แฟมิลี่ (Deluxe World Family) ขนาด 39 ตารางเมตร ห้องพักดีลกั ซ์ เวิลด์
แฟมิลี่ ทุกห้องได้รับการออกแบบสาหรับครอบครัวที่มีผใู ้ หญ่ไม่เกิ น 3 ท่านหรื อผูใ้ หญ่ 2 ท่านกับ
เด็ก 2 ท่าน มีเตียงคู่สองเตียง ห้องน้ าที่กว้างขวางพร้อมที่อาบน้ าฝักบัวมีกระจกกั้นและอ่างอาบน้ า
4. ห้องพรี เมี่ยม เวิลด์ ( Premium World )

รู ปภาพที่ 3.9 : ห้องพรี เมี่ยม เวิลด์
ที่มา : https://www.sawadee.co.th

ห้องพรี เมี่ยมเวิลด์ (Premium World) ขนาด 54 ตารางเมตร ห้องพักประเภทพรี เมี่ยมเวิลด์
เหมาะสาหรับคู่รักและครอบครัว ห้องน้้ ามี อ่างอาบน้ าและฝั กบัวแบบเรนชาวเวอร์ ห้องพรี เมี่ ยม
เวิลด์น้ ีเหมาะสาหรับผูใ้ หญ่ไม่เกิน 3 ท่าน ท่านและเด็กไม่เกิน 1 ท่าน
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5. ห้องเวิลด์ คลับ ( World Club )

รู ปภาพที่ 3.10 : ห้องเวิลด์ คลับ
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

ห้องเวิลด์คลับ (World Club) ขนาด 32 ตารางเมตร พร้อมรับสิ ทธิ ประโยชน์ของคลับ ห้อง
นี้ เหมาะส าหรั บ คู่ รั ก และครอบครั ว ขนาดเล็ ก ที่ มี ผู ้ใ หญ่ ไ ม่ เกิ น 2 ท่ า นและเด็ ก ไม่ เกิ น 1 ท่ า น
ประกอบด้วยเตียงขนาดคิงไซส์ โต๊ะทางาน และห้องน้ าที่มีอ่างอาบน้ าและฝักบัวแยกส่ วนกัน
6. ห้องเวิลด์ คลับ ดีลกั ซ์ ( World Club Deluxe )

รู ปภาพที่ 3.11 : ห้องเวิลด์ คลับ ดีลกั ซ์
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

ห้องเวิล ด์ค ลับ ดี ล ัก ซ์ (World Club Deluxe) ขนาด 39 ตารางเมตร ห้อ งเวิล ด์ค ลับ ดี ล ัก ซ์
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ของคลับได้ฟรี ซึ่ งรวมถึงการเข้าใช้บริ การห้องเวิลด์เอ็กเซกคิวทีฟคลับเลานจ์
เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียงหรื อ 2 เตียง มีโซนทางาน ห้องพักที่มีประตูเชื่อมต่อเปิ ดเข้าหากัน
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7. ห้องเวิลด์ คลับ พรี เมี่ยม ( World Club Premium )

รู ปภาพที่ 3.12 : ห้องเวิลด์ คลับ พรี เมี่ยม
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

ห้องเวิลด์คลับพรี เมี่ยม (World Club Premium) ขนาด 54 ตารางเมตร มีบริ การผูช้ ่ วยพิเศษ
ส่ วนตัว เข้ารับบริ การในห้องเวิลด์เอ็กเซกคิวทีฟคลับเลานจ์แบบเฉพาะตัว สาหรับผูใ้ หญ่ไม่เกิ น 3
ท่านและเด็กไม่เกิน 1 ท่าน ภายในห้องน้ ามีพร้อมด้วยอ่างอาบน้ าและโซนอาบน้ าด้วยฝักบัว
8. ห้องเอ็กเซ็ก คิวทีฟ สวีท ( Executive Suite )

รู ปภาพที่ 3.13 : ห้องเอ็กเซ็ก คิวทีฟ สวีท
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

ห้องเอ็ก เซ็ ก คิ วที ฟ สวีท (Executive Suite) ขนาด 67 ตารางเมตร ห้อ งเอ็ก เซ็ ก คิ ว มี เตี ย ง
ขนาดคิงไซส์ ห้องชุ ดเหมาะสาหรับผูใ้ หญ่ไม่เกิน 3 ท่านหรื อผูใ้ หญ่ไม่เกิน 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 1
ท่าน และรับความสะดวกสบายสู งสุ ดจากสิ ทธิ ประโยชน์ของคลับ รวมถึงบริ การผูช้ ่วยพิเศษส่ วนตัว
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9. ห้องเวิลด์เอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท ( World Executive Suite )

รู ปภาพที่ 3.14 : ห้องเวิลด์ เอ็กเซ็ก คิวทีฟ สวีท
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

ห้อ งเวิล ด์เอ็ก เซ็ ก คิ วที ฟ สวีท (World Executive Suite) ขนาด 110 ตารางเมตร ภายในมี
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องนอนหลักมีเตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง และห้องนอนเล็กมีเตียง 2 เตียง เหมาะ
สาหรับผูใ้ หญ่ไม่เกิน 5 ท่าน และเด็กไม่เกิน 2 ท่าน มีบริ การผูช้ ่วยพิเศษส่ วนตัวและสิ ทธิ ประโยชน์
ของคลับ รวมถึงบริ การเสริ มอื่นๆ
10 . ห้องรอยัล สวีท ( Royal Suite )

รู ปภาพที่ 3.15 : ห้องรอยัล สวีท
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

ห้องพักรอยัลสวีท (Royal Suite) ขนาด 387 ตารางเมตร มี บริ การผูช้ ่ วยพิเศษส่ วนตัวและ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องคลับ ได้ฟ รี ห้ องรอยัล สวีท มี พ้ื นที่ พ กั ผ่อน ประกอบด้วย 4 ห้องนอนพร้ อม
ห้องน้ าส่ วนตัว เหมาะสาหรับผูใ้ หญ่ไม่เกิน 8 ท่านหรื อผูใ้ หญ่ไม่เกิน 7 ท่านและเด็กไม่เกิน 2 ท่าน
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3.5 ห้ องประชุ ม ห้ องสั มมนา และห้ องจัดเลีย้ ง
1. ห้องจัดเลี้ยง

รู ปภาพที่ 3.16 : ห้องจัดเลี้ยง
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

2. ห้องประชุม M23

รู ปภาพที่ 3.17 : ห้องประชุม M23
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/
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3. ห้องประชุม โลตัส สวีท

รู ปภาพที่ 3.18 : ห้องประชุม โลตัส สวีท
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

4. ห้องประชุมผูบ้ ริ หาร

รู ปภาพที่ 3.19 : ห้องประชุมผูบ้ ริ หาร
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/
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5. มายด์ฟอร์ เยอร์

รู ปภาพที่ 3.20 : ห้องมายด์ฟอร์เยอร์
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

6. บางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ 1

รู ปภาพที่ 3.21 :บางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ 1
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/
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3.6 ห้ องอาหารและบาร์
1. เรดสกาย ( Red Sky )

รู ปภาพที่ 3.22 : เรดสกาย
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

Red Sky บิ ส โตรในเมื อ งในบรรยากาศที่ ผ่ อ นคลายบนดาดฟ้ า ให้ ท่ า นได้ สั ม ผัส
ประสบการณ์ ก ารรั บ ประทานอาหารท่ า มกลางบรรยากาศที่ ส วยงาม กับ เชฟ Hugo Coudurier
และเชฟ Christian Ham ที่จะมอบประสบการณ์อนั ล้ าค่าและไวน์ช้ นั เลิศจากห้องเก็บไวน์ขนาดใหญ่
เวลาเปิ ด: 16:00 - 01:00 น.
2. UNO MAS

รู ปภาพที่ 3.23 : UNO MAS
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

ห้องอาหารตั้งอยูช่ ้ นั ที่ 54 พร้อมวิวทิวทัศน์ของกรุ งเทพฯ เสิ ร์ฟอาหารสเปนแบบดั้งเดิม
รสชาติเยีย่ ม เวลาเปิ ด: 18:00 - 01:00 น.
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3. เดอะเวิลด์ ( The World )

รู ปภาพที่ 3.24 :เดอะเวิลด์
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

สั ม ผัส รสชาติ ข องอาหารท้อ งถิ่ น และอาหารฝรั่ ง เศส ญี่ ปุ่ น อิ น เดี ย และจี น ที่ แ สดงใน
เมนูอาหารตามสั่งที่หลากหลายและซุ ้มอาหารบุฟเฟ่ ต์ เริ่ มด้วยอาหารทะเลสดและเมนูคดั สรรจากซู
ชิ บ าร์ มี อาหารมังสวิรัติให้ เลื อกด้วยและมี อาหารตามสั่ งตลอดเวลา เวลาเปิ ด: 11:30 - 15:00 น.
และ 18:00 - 23:30 น.
4. ไดนาสตี้ ( Dynasty )

รู ปภาพที่ 3.25 :ไดนาสตี้
รู ป ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

สัมผัสรสชาติของอาหารกวางตุง้ ต้นตารับ ลิ้มลองเมนูจานเด็ดจากกว่า 102 รายการให้เลือก
โดยใช้วตั ถุ ดิบสดใหม่ตามฤดูกาลและมีคุณภาพเช่ น ลอบสเตอร์ หอยเป๋ าฮื้อ และหมูหัน นอกจาก
อาหารแบบติ่มซาที่จดั ทาโดยเชฟคนกวางตุง้ คุ ณ Kongsun Sae-Liang แล้วในห้องครัวนั้นยังมีเมนู
เช่น ขาห่านอบในหม้อไฟ ซุ ปรังนกมะพร้าวอ่อน แมงกะพรุ นแช่เย็น ไก่แช่เหล้า และ สลัดกุง้
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5. เรดสกายบาร์ ( Red Sky Bar )

รู ปภาพที่ 3.26 : เรดสกายบาร์
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

เรดสกายบาร์ (Red Sky Bar) เป็ นบาร์ บนดาดฟ้ าที่โด่งดังที่สุดแห่ งหนึ่ งของกรุ งเทพฯ อวด
โฉมทัศ นี ย ภาพอัน น่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจ 360 องศาของตัว เมื อ ง เอนกายพัก ผ่ อ นคลายยามพลบค่ า
เพลิดเพลินกับของว่างและเครื่ องดื่มและค็อกเทลต่างๆ เวลาเปิ ด: 16:00 - 01:00 น.
6. CRU Champagne Bar at Red Sky

รู ปภาพที่ 3.27 : CRU Champagne Bar at Red Sky
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

สัมผัสความหรู หราบนสวรรค์ช้ ันใหม่สาหรับไลฟ์ สไตล์เหนื อระดับและชิ คยิ่งกว่ากับวิว
360 องศา สุ ดขอบฟ้ ามหานครแห่ ง แสงสี และดวงดาวระยิ บ ระยับ ที่ CRU Champagne Bar
ห้องอาหาร Red Sky นอกจากนี้เรายังคัดสรรเมนูหารว่างทานเล่นต่างๆ อย่างเช่น ไข่ปลาคาเวียร์ จาก
ทะเลแคสเปี ยน ฟัวกราส์ หอยนางรม และอาหารชั้นเยีย่ มต่อีกมากมาย เวลาเปิ ด : 17:00 - 01:00 น.
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7. พูลไซด์บาร์ ( Pool Side Bar )

รู ปภาพที่ 3.28 : พูลไซด์บาร์
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/hotel/Centara-Grand-At-CentralWorld

พูลบาร์ ของเรา พร้อมด้วยบรรยากาศริ มสระน้ าที่มีเสน่ห์ ให้บริ การอาหารเบาๆ เช่น สลัดที่
สดกรอบกับแซนด์วิช และเครื่ องดื่มกับม็อกเทลดับกระหาย ให้เพลิดเพลินในบรรยากาศกลางแจ้ง
เวลาเปิ ด: 06:00 - 22:00 น.
8. ซิ งก์ ( Zing )

รู ปภาพที่ 3.29 : ซิงก์
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/hotel/Centara-Grand-At-CentralWorld

คาเฟ่ ซิ งก์ ที่ดีไซน์ในสไตล์โมเดิ ร์น เชิ ญลิ้มรสกาแฟสดพร้อมกับเค้กที่อบใหม่ๆ ขนมอบ
ฝรั่งเศสและขนมรสชาติต่างๆ สไตล์เอเชี ย Zing อยูท่ ี่ทาเลที่หาได้ง่ายข้างๆ แผนกต้อนรับที่ช้ นั ล่าง
ให้บ ริ ก ารขนมและสลัดที่ ป รุ งสดๆ ใหม่ ๆ ให้ ท่ านรั บ ประทานในห้ องปรั บ อากาศสบายๆหรื อ
กลางแจ้ง เวลาเปิ ด: 07:00 - 21:00 น.
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3.7 สิ่ งอานวยความสะดวกและการบริการ
- สระว่ายน้ ากลางแจ้ง
- อ่างอาบแดดและจากุซซี่
- ศูนย์ฟิตเนสทันสมัยตลอด 24 ชัว่ โมงพร้อมคลาสโยคะ
- สนามเทนนิสกลางแจ้งพร้อมไฟสนามสองสนาม
- สปา เซ็นวารี
- World Executive Lounge
- ทางเข้าศูนย์ไลฟ์ สไตล์และช้อปปิ้ งเซ็นทรัลเวิลด์โดยตรง
- ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลชิดลม
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาซี
- บริ เวณช้อปปิ้ งของโรงแรม พร้อมร้านทาผมและร้านบูติกมากมาย
- บริ การพี่เลี้ยงเด็กให้บริ การตามคาขอ
- ศูนย์บริ การธุ รกิจ
- บริ การอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และไร้สาย
- บริ การที่จอดรถขนาดใหญ่
- บริ การทางการแพทย์
- บริ การซักรี ด
- บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- พนักงานยกกระเป๋ า
- พนักงานบริ การจอดรถ
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รู ปภาพที่ 3.30 : สระว่ายน้ า
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

รู ปภาพที่ 3.31 : อ่างจากุซซี่
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

รู ปภาพที่ 3.32 : สปา เซ็นวารี
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/
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รู ปภาพที่ 3.33 : ห้องออกกาลังกาย
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

รู ปภาพที่ 3.34 : รถรับส่งสนามบิน
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

รู ปภาพที่ 3.35 :ทางเข้าศูนย์เซ็นทรัลเวิลด์โดยตรง
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/

40

3.8 รู ปแบบการจัดองค์ กรและบริหารงานขององค์ กร

รู ปภาพที่ 3.36 :แผนผังผูบ้ ริ หาร
ที่มา : https://www.centarahotelsresorts.com/

รู ปภาพที่ 3.37 :โครงสร้างองค์กรของโรงแรม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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รู ปภาพที่ 3.38 : รู ปแบบการจัดการองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
ที่มา : https://www.centarahotelsresorts.com/

รู ปภาพที่ 3.39 :แผนผังโครงสร้างแผนก สารองห้องพัก
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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3.9 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.9.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาย นริ นทร์ อุ่นเรื อน ตาแหน่ง นักศึกษาฝึ กงานสารองห้องพัก ( Trainee Reservation )
แผนก สารองห้องพัก ( Reservation )
โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์ ( Centara Grand at Central World )
3.9.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
- การสารองห้องพักให้กบั ผูเ้ ข้าพัก ( Reservation ) โดยใช้ระบบ Opera Cloud
- การยกเลิกห้องพักให้กบั ผูเ้ ข้าพัก ( Cancel )
- ให้ขอ้ มูลแก่แขกเกี่ยวกับการจองห้องพัก
- ทาการจองห้องพักให้กบั กลุ่มลูกค้า Agent ต่างๆ ในโปรแกรม CRO (Central Reservation Office)
- แยกเอกสารตามวันเข้าพัก จัดเก็บลงตูเ้ ก็บเอกสาร และเรี ยงตามตัวอักษร A – Z และตามเดือน
- ตรวจสอบและรวมยอดการเข้าพักสาหรับแขกที่จองผ่านAgoda ในเว็บไซต์( ycs.agoda.com )
- บันทึกยอดเงินของ Agoda ลงในโปรแกรม Microsoft Excel ในแต่ละวันและแยกตามเดือน
- ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้อง และใส่ ความต้องการของลูกค้าทุกครั้งที่ทาการจอง
- เพิ่มข้อมูล หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลแขกในระบบ Opera
- จองห้องสาหรับแขกที่ถือบัตรแพลตตินมั่ ในระบบCRO (Central Reservation Officer)
- จองห้องสาหรับบริ ษทั นาเที่ยวในโปรแกรม CRO (Central Reservation Officer)
- นายอดเข้าพักจากเว็บไซต์ Agoda ไปชาร์จ Agoda Charge กับแผนกส่ วนหน้า (Front Office)
- เดินส่ งเอกสารตามแผนกต่างๆ
- สแกนเอกสารส่ งไฟล์เข้าโฟลเดอร์ ในอีเมลล์และสแกนงานหรื อถ่ายเอกสารต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากพี่พนักงานในแผนกสารองห้องพัก
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3.10 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่อ – สกุล พนักงานที่ปรึ กษา คุณ ศุภลักษณ์ เลิศพิภพพร
ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา เจ้าหน้าที่สารองห้องพัก ( Reservation officer )
แผนก สารองห้องพัก ( Reservation )
โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์ ( Centara Grand at Central World )
3.11 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 13 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563
เวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.30 น.
3.12 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.12.1 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทราบถึงปัญหา
สังเกตและสอบถามจากพนักงานในโรงแรมเกี่ ยวกับเรื่ องการทางานต่างๆและระบบของ
บริ ษทั ว่าการทางานส่ วนใหญ่ มีอุปสรรคและปั ญหาที่ มกั จะพบเจอเป็ นอย่างไร เช่ น สอบถามใน
แผนกที่ฝึกงาน โดยถามถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและต้องการแก้ไข
3.12.2 การคิดวิเคราะห์ในการเลือกหัวข้อเรื่ อง
การคิ ดหัวข้อเรื่ องได้จากการสังเกต สอบถาม และการปฏิ บ ตั ิ งานจริ งในแผนก โดยน า
ปั ญหามาสรุ ปเป็ นข้อๆและนามาคัดเลือก แล้วสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานของโรงแรม เพื่อ
พิจารณาในเบื้องต้นและนาไปเสนอให้กบั พนักงานที่ปรึ กษา เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปนามาเป็ นหัวข้อใน
การทาโครงงาน
3.12.3 เสนอหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
เขียนหัวข้อโครงงานเพื่อนามาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่เลี้ยงเพื่อขอคาแนะนา
และร่ างเอกสารแบบฟอร์ มโครงงานสหกิ จเพื่อขอเสนอหัวโครงงานสหกิ จศึ กษาเพื่ อให้หัวหน้า
ประจาภาควิชาอนุมตั ิ
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3.12.4 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศึ ก ษาข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งในด้า นต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นการหาข้อ มู ล ทางด้า นอิ น เตอร์ เน็ ต
เว็บไซต์ ยูทูป หนังสื อ บทความ และสื่ ออื่นๆ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลประกอบในการทาโครงงาน
3.12.5 เก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลและวิธีการแก้ไขปั ญหาจากคาแนะนาจากพี่เลี้ ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษา ค้นคว้า
ข้อมูลจากงานอินเตอร์ เน็ตและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.12.6 วิเคราะห์ขอ้ มูล
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ เก็ บ มา เพื่ อ จัด ท าโครงงาน และน าวิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หามาวิ เคราะห์
และจัดทาแบบสัมภาษณ์ การประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการประเมินผลโครงงาน
3.12.7 การจัดทาโครงงาน
จัด ท าโครงงานซึ่ งมี รายละเอี ย ดของการท าโครงงานทั้งหมด 5 บท ท าตามแบบฟอร์ ม
โครงงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม
3.12.8 ทดลองทา
เริ่ มลงมือทาโครงงานและตัวผลิ ตภัณฑ์ จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทาสเปรย์หอมปรับ
อากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้ พร้อมกับลงมือปฏิบตั ิ
3.12.9 สรุ ปข้อมูล
สรุ ปผลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของโครงงาน และจัดทาโครงงานให้สมบูรณ์ เพื่ อ
เตรี ยมนาส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.12.10 นาเสนออาจารย์และส่ งรู ปเล่ม
นารายงานส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาพร้ อมกับตัวผลิ ตภัณฑ์พร้อมนาเสนองานและกาหนดวันเวลาในการนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา พนักงานพี่เลี้ยง และกรรมการกลาง
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3.13 ระยะเวลาในการดาเนินการ
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

มกราคม
2563

กุมภาพันธ์
2563

มีนาคม
2563

เมษายน
2563

พฤษภาคม
2563

สัปดาห์
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. กาหนดปัญหาเรื่ อง
2. เลือกหัวข้อเรื่ อง
3. เสนอหัวข้องาน
4. ค้นคว้าศึกษาข้อมูล
5. เก็บรวบรวมข้อมูล
6. เริ่ มทาโครงงาน
7. วิเคราะห์ขอ้ มูล
8. ทาผลิตภัณฑ์
9. ประเมินผลงาน
10. นาเสนอโครงงาน
ตารางที่ 3.1 :ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

3.14 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
3.14.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ หรื อ โน็ตบุค๊
- โทรศัพท์มือถือ
3.14.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Microsoft World
- Google Drive
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การจัดทาโครงงานเรื่ อง ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้ อจากดอกไม้ที่เหลือใช้
ทางผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลและวิธีการทาโดยละเอียด เพื่อเป็ นประโยชน์ให้กบั ทางโรงแรม ซึ่ งจะ
กล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
4.1 อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการทาสเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้
4.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสเปรย์
4.1.2 วัตถุดิบในการทาสเปรย์
4.1.3 ขั้นตอนในการวัดค่าแอลกอฮอล์
4.1.4 อัตราส่ วนผสมของวัตถุดิบ
4.2 ขั้นตอนในการทาสเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้ อจากดอกไม้ที่เหลือใช้
4.2.1 ขั้นตอนในการวัดค่าแอลกอฮอล์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อ
4.3 ต้นทุนในการจัดซื้ อและราคาต่อขวด
4.4 ข้อมูลสรุ ปแบบสัมภาณ์ การประเมินปผล ความพึงพอใจ

รู ปภาพที่ 4.1 : ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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4.1 อุปกรณ์ และวัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาสเปรย์ หอมปรับอากาศและฆ่ าเชื้อจากดอกไม้ ทเี่ หลือใช้
4.1.1 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาสเปรย์

รู ปภาพที่ 4.2 : ขวดสเปรย์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.3 : กระบอกตวง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.4 : ไซริ งค์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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รู ปภาพที่ 4.5 : ไฮโดรมิเตอร์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.6 : ขวดน้ าขนาด 1.5 ลิตร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.7 : เครื่ องปั่ น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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รู ปภาพที่ 4.8 : ถ้วยพลาสติก
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.9 : หม้อ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.10 : ที่กรองกับกะละมัง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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4.1.2 วัตถุดิบในการทาสเปรย์

รู ปภาพที่ 4.11 : ดอกกุหลาบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.12 : แอลกอฮอล์ 75 %
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.13 : แอลกอฮอล์ 95 %
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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รู ปภาพที่ 4.14 : น้ ากลัน่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.15: น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.16 : สี ผสมอาหาร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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4.1.3 ขั้นตอนในการวัดค่ าแอลกอฮอล์

รู ปภาพที่ 4.17 : เทแอลกอฮอล์ที่เราเตรี ยมไว้ใส่ขวดน้ าขนาด 1.5 ลิตร เพื่อทาการวัดค่าแอลกอฮอล์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.18 : หลังจากเทแอลกอฮอล์เสร็ จแล้วให้รอจนน้ านิ่ง และเริ่ มใส่เครื่ องมือไฮโดรมิเตอร์ลงไปอย่างช้าๆ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.19 : หลังจากนั้นให้รอสักพักไฮโดรมิเตอร์จะลอยขึ้นมาตามความเข้มข้นของแอลกอฮอล์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
** จากผลการทดลองทีใ่ ช้ ไฮโดรมิเตอร์ วดั ค่ า ผลสรุปว่ า ความเข้ มข้ นของแอลกอฮอล์ อยู่ที่ 80 เปอร์ เซ็นต์ **
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4.1.4 อัตราส่ วนผสมของวัตถุดิบ
ส่ วนผสม
1. กลีบดอกกุหลาบ
2. น้ าเปล่า
3. น้ ากลัน่

ปริมาณ
50 กรัม
15 มิลลิลิตร
360 มิลลิลิตร

ตารางที่ 4.1 : อัตราส่วนผสมการทาน้ าดอกกุหลาบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

ส่ วนผสม

ปริมาณ

1. น้ าดอกกุหลาบ
2. แอลกอฮอล์ 75 เปอร์ เซ็นต์
3. แอลกอฮอล์ 95 เปอร์ เซ็นต์
4. น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบ

375
650
400
75

มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

ตารางที่ 4.2 : อัตราส่วนผสมการทาสเปรย์หอมปรับอากาศ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

จากตารางที่ 4.2 ข้างบนแสดงให้เห็นว่า การทาสเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจาก
ดอกไม้ที่เหลือใช้ ใช้ปริ มาณทั้งหมด 1,500 มิลลิลิตร ทาได้ท้ งั หมด 30 ขวด ขวดละ 50 มิลลิลิตร
โดยเฉลี่ยต่อขวด ดังนี้
1. น้ าดอกกุหลาบ
ปริ มาณ 375 มิลลิลิตร
= 12.5 มิลลิลิตรต่อขวด
2. แอลกอฮอล์
ปริ มาณ 1,050 มิลลิลิตร
= 35 มิลลิลิตรต่อขวด
3. น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบ ปริ มาณ 75 มิลลิลิตร
= 2.5 มิลลิลิตรต่อขวด
การหาค่าเปอร์ เซ็นต์จากปริ มาณในส่ วนผสมต่อขวด
สู ตร =
1. น้ าดอกกุหลาบ
2. แอลกอฮอล์
3. น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบ
รวม

ปริ มาณที่ใส่ ต่อขวด
ปริ มาณทั้งหมดต่อขวด
ปริ มาณต่อขวด
ปริ มาณต่อขวด
ปริ มาณต่อขวด
ปริ มาณต่อขวด

12.5
35
2.5
50

x 100 %
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

=
=
=
=

25 เปอร์ เซ็นต์
70 เปอร์ เซ็นต์
5 เปอร์เซ็นต์
100 เปอร์ เซ็นต์
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4.2 ขั้นตอนในการทาสเปรย์ หอมปรับอากาศและฆ่ าเชื้อจากดอกไม้ ทเี่ หลือใช้
ขั้นตอนที่ 1 : ให้เด็ดกลีบดอกกุหลาบและล้างน้ าให้สะอาดและทาการปั่ นให้ได้น้ ากุหลาบ

รู ปภาพที่ 4.20 : นาดอกกุหลาบมาล้างให้สะอาดและเด็ดกลีบดอกกุหลาบลงในภาชนะ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.21 : หลังจากเด็ดกลีบดอกกุหลาบเสร็ จแล้วนามาแช่น้ าล้างให้สะอาดอีกรอบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.22 : หลังจากนั้นให้นากลีบดอกกุหลาบใส่ลงไปในเครื่ องปั่ น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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ขั้นตอนที่ 2 : ทาการปั่ นกลีบกุหลาบเพื่อให้ได้น้ ากุหลาบ

รู ปภาพที่ 4.23 : เติมน้ าเปล่าตามลงไปในปริ มาณที่เหมาะสมกับกลีบกุหลาบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.24 : ทาการปั่ นกลีบกุหลาบ ใช้เวลาปั่ น 10 – 15 วินาที
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.25 : นาน้ าที่ปั่นกลีบกุหลาบเสร็ จแล้วมากรอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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ขั้นตอนที่ 3 : หลังจากปั่ นกลีบกุหลาบเสร็ จให้ทาการกรองให้สะอาดและเทใส่ กระบอกตวง

รู ปภาพที่ 4.26 : ใช้มือขยาเศษกลีบกุหลาบที่เหลือ เพื่อให้ได้ความเข้มข้นของน้ ากุหลาบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.27 : นาน้ ากุหลาบมากรองอีกรอบเพื่อไม่ให้มีเศษกุหลาบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.28 : เทน้ ากุหลาบใส่กระบอกตวงและทาการกรองอีกรอบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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ขั้นตอนที่ 4 : หลังจากได้น้ ากุหลาบที่ปั่นเสร็ จแล้วให้นาลงไปต้มใส่ ในหม้อและเติมน้ ากลัน่ ตามลง
ไปผสมในน้ ากุหลาบ รวมถึงใส่ กลีบกุหลาบลงไปต้มในหม้อเพิ่มเติม

รู ปภาพที่ 4.29 : หลังจากนั้นเติมน้ ากลัน่ ตามลงไปในกระบอกตวงและคนให้เข้ากัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.30 : นาน้ าในกระบอกตวงที่ผสมไว้แล้วมาเทใส่หม้อและใส่กลีบกุหลาบลงไปต้ม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.31 : หลังจากต้มเสร็ จแล้วให้กรองกลีบกุหลาบออก
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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ขั้นตอนที่ 5 : หลังจากต้มน้ ากุหลาบเสร็ จแล้วให้ทาการกรองอีกรอบและเทน้ ากุหลาบลงใน
กระบอกตวงและรอสักพัก หลังจากนั้นค่อยเติมแอลกอฮอล์ 95% และ 75%ตามลงไปผสม

รู ปภาพที่ 4.32 : จะได้น้ ากลีบกุหลาบที่นาไปต้มไปแล้ว 375 มิลลิลิตร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.33 : เทแอลกอฮอล์ปริ มาณ 1050 มิลลิลิตร ลงไปผสมกับน้ ากลีบกุหลาบให้เข้ากัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.34 : จะได้น้ ากุหลาบและแอลกอฮอล์อยูท่ ี่ปริ มาณ 1425 มิลลิลิตร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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ขั้นตอนที่ 6 : ใส่ น้ ามันหอมระเหยตามลงไปในกระบอกตวงและคนให้เข้ากัน เพื่อเพิม่ ความหอม
ให้กบั สเปรย์ และใส่ สีผสมอาหารสี ชมพูลงไปทีละนิดเพื่อทาการตกแต่งสี

รู ปภาพที่ 4.35 : เทน้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบลงในภาชนะเพื่อทาการให้ไซริ งค์ดูด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.36 : ใช้ไซริ งค์ดูดน้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบปริ มาณ 75 มิลลิลิตร และใส่ลงไปในกระบอกตวง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.37 : เติมสี ผสมอาหารสี ชมพูลงไปในกระบอกตวงเพื่อทาการตกแต่งสี ของน้ าสเปรย์ให้สวยงาม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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ขั้นตอนที่ 7 : หลังจากทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้ใช้ไซริ งค์ดูดน้ าใส่ ลงในขวดสเปรย์และแปะโล้โก้

รู ปภาพที่ 4.38 : ใช้ไซริ งค์ดูดน้ าใส่ในขวดสเปรย์ปริ มาณ 50 มิลลิลิตร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.39 : แปะฉลากโลโก้บริ เวณตรงกลางขวดสเปรย์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.40 : รู ปภาพหลังจากทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
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4.2.1 ขั้นตอนในการวัดค่ าแอลกอฮอล์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ ทเี่ หลือใช้

รู ปภาพที่ 4.41 : เทน้ าสเปรย์ปรับอากาศที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วลงในขวดน้ าเพื่อทาการหาค่าแอลกอฮอล์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.42 : หลังจากนั้นเริ่ มใส่ไฮโดรมิเตอร์ลงไปอย่างๆช้าและรอดูค่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รู ปภาพที่ 4.43 : ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศชิ้นนี้มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยูท่ ี่ 70 เปอร์เซ็นต์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )
** จากผลการทดลองทีใ่ ช้ ไฮโดรมิเตอร์ วดั ค่ า ผลสรุปว่ า ความเข้ มข้ นของแอลกอฮอล์ อยู่ที่ 70 เปอร์ เซ็นต์ **
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4.3 ต้ นทุนในการจัดซื้อและราคาต่ อขวด
รายการจัดซื้อ

ราคา

1. แอลกอฮอล์
2. น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบ
3. น้ ากลัน่
รวม

260
175
40
475

บาท
บาท
บาท
บาท

ตารางที่ 4.3 : ต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

รายการจัดซื้อ

ราคา

1. ไฮโดรมิเตอร์
2. ขวดสเปรย์
3. ไซริ งค์
4. กระบอกตวง
5. ฉลากผลิตภัณฑ์
รวม

290
300
5
120
45
760

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตารางที่ 4.4 : ต้นทุนการจัดซื้ออุปกรณ์การทาสเปรย์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2563 )

การหาราคาต้นทุนต่อขวด
การทาสเปรย์หอมปรับอากาศจากดอกไม้ที่เหลือใช้ ใช้งบทั้งหมด 820 บาท
เฉลี่ยต่อขวดอยูท่ ี่ 27 บาท ทาได้ท้ งั หมด 30 ขวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แอลกอฮอล์

260 บาท

2. น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบ

175 บาท

3. น้ ากลัน่

40

บาท

4. ขวดสเปรย์

300

บาท

5. ฉลากผลิตภัณฑ์

45

บาท

รวม

820 บาท
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4.4 ข้ อมูลสรุ ปแบบสั มภาณ์ การประเมินปผล ความพึงพอใจ
ส่ วนที่ 1 : แบบคาถามข้อมูลทัว่ ไป
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้ อยละ
ชาย
3
20
หญิง
12
80
รวม
15
100
จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในโครงงานครั้งนี้ เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 20
และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 80
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ร้ อยละ
24 – 29 ปี
9
60
30 – 35 ปี
4
26.7
36 – 41 ปี
2
13.3
มากกว่า 41 ปี
0
0
รวม
15
100
จากตารางที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในโครงงานครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 24 – 29 ปี
มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมาอายุ 30 – 35 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 26.7 และน้อยที่สุดเป็ นผู้
ที่มีอายุ 36 - 41 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.3
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนกที่ทางาน
แผนก
จานวน
ร้ อยละ
สารองห้องพัก
7
46.7
ส่ วนหน้า
8
53.3
บุคคล
0
0
อื่นๆ
0
0
รวม
15
100
จากตารางที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในโครงงานครั้งนี้ เป็ นแผนกต้อนรับส่ วนหน้า
มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็ นแผนกการสารองห้องพัก คิดเป็ นร้อยละ 46.7
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ส่ วนที่ 2 : การให้คะแนนความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
โดยกาหนดคะแนนให้ 5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

เกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

คะแนนความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลีย่ S.D. คะแนนความพึงพอใจ
1. ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดูดี มีสีสันสวยงาม
4.93 0.26
มากที่สุด
2. ขนาดของบรรจุภณั ฑ์มีความเหมาะสม พกพาง่าย
5
0
มากที่สุด
3. มีฉลากบอกสัดส่ วนรายละเอียดอย่างชัดเจน
5
0
มากที่สุด
4. ความสวยงามของผลิตภัณฑ์
4.93 0.26
มากที่สุด
5. หัวสเปรย์มีความลื่นไหลในการใช้งานฉีด
4.45 0.51
มาก
จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในโครงงานครั้งนี้ มีคะแนนความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด ในด้า นขนาดของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ค วามเหมาะสม พกพาง่ า ย และมี ฉ ลากบอกสั ด ส่ ว น
รายละเอี ยดอย่างชัดเจน มี ค่าเฉลี่ ยที่ 5 และรองมาคือ ด้านภาพลัก ษณ์ ของผลิ ตภัณ ฑ์ดูดี มี สี สั น
สวยงาม และความสวยงามของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.93 และน้อยที่สุดคือด้านหัวสเปรย์มีความ
ลื่นไหลในการใช้งานฉีด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.45
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อ
ประสิ ทธิภาพในการกาจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อ
ค่ าเฉลีย่ S.D. คะแนนความพึงพอใจ
6. มีกลิ่นหอมและช่วยสร้างบรรยากาศในการทางาน
4.27 0.46
มาก
7. ความคงทนของกลิ่นหลังจากการทดลองฉี ด
3.87 0.74
มาก
8. ประสิ ทธิ ภาพในการลดกลิ่นอับ กลิ่นไม่พึงประสงค์ 4.27 0.59
มาก
9. ประสิ ทธิภาพในการทาความสะอาด
4
0.65
มาก
10. ประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรี ย
3.93 0.70
มาก
จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในโครงงานครั้งนี้ มีคะแนนความพึงพอใจ
มากที่สุดในด้านมีกลิ่นหอมและช่วยสร้างบรรยากาศในการทางาน แลประสิ ทธิ ภาพในการลดกลิ่น
อับ กลิ่นไม่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.27 และรองมาคือด้านประสิ ทธิ ภาพในการทาความสะอาด มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4 และด้านประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้ อโรคแบคทีเรี ย มีค่าเฉลี่ยที่ 3.93 ตามลาดับ และน้อย
ที่สุดคือด้านความคงทนของกลิ่นหลังจากการทดลองฉี ด มีค่าเฉลี่ยที่ 3.87
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมและประโยชน์ ของชิ้นงาน ค่ าเฉลีย่ S.D. คะแนนความพึงพอใจ
11. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านการใช้ประโยชน์
4.8 0.41
มากที่สุด
12. ผลิตภัณฑ์ที่จดั ทาขึ้นมีประโยชน์ต่อโรงแรม
4.47 0.51
มาก
13. ความพึงพอใจในการนาดอกไม้เหลือใช้มาแปรรู ป 4.4 0.63
มาก
14. โรงแรมสามารถลดปริ มาณขยะจากดอกไม้สดได้
4.2 0.67
มาก
15. ความชอบโดยรวมหลังจากการใช้
4.6 0.50
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในโครงงานครั้งนี้มีคะแนนความพึงพอใจ
มากที่สุดในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านการใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.8 และรองมาคือด้าน
ความชอบโดยรวมหลังจากการใช้ มี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.6 และด้านผลิ ตภัณฑ์ที่จดั ทาขึ้ นมี ป ระโยชน์ ต่อ
โรงแรม มี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.47 และด้านความพึงพอใจในการนาดอกไม้เหลือใช้มาแปรรู ป มีค่าเฉลี่ ยที่
4.4 ตามลาดับ และน้อยที่สุดคือด้านโรงแรมสามารถลดปริ มาณขยะจากดอกไม้สด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.2

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้าปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษาที่ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ( Centara Grand at Central World ) ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ซึ่งรวมเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงานสารองห้องพัก (Trainee Reservation )
แผนก สารองห้องพัก ( Reservation ) ซึ่ งทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงระบบการทางานต่างๆภายในโรงแรม
และในแผนกและยังได้มีส่วนร่ วมกับการทางานแผนกส่ วนหน้า ( Front Office ) ผูจ้ ดั ทาได้มองเห็น
ถึ ง ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไ ขปั ญหาของการท างานในแผนกส ารองห้องพัก จึ ง ได้จดั ท า
โครงงานเรื่ อง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส เปรย์ห อมปรั บ อากาศและฆ่ า เชื้ อ จากดอกไม้ที่ เ หลื อ ใช้ โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อสร้ า งสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ สเปรย์หอมปรั บอากาศจากดอกไม้ที่เหลื อใช้ให้กบั ทาง
โรงแรม โดยนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์และเพื่อลดปริ มาณขยะในโรงแรม และ
ลดกลิ่ นอับ และเพิ่ม กลิ่ นหอมช่ วยสร้ า งบรรยากาศที่ ดีภายในแผนกและโรงแรม ซึ่ งการจัดทา
โครงงานครั้งนี้ ทางผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยั ที่
เกี่ ย วข้อ ง ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การท าสเปรย์ป รั บ อากาศ รวมถึ ง สู ต รต่ า งๆและ
ส่ วนผสม ซึ่ งมี การปฏิ บตั ิทดลองทาจริ ง โดยทางผูจ้ ดั ทาได้เลื อกดอกกุหลาบและจัดทาเป็ นกลิ่ น
กุหลาบขึ้นมารวมถึ งการสกัดน้ าดอกกุหลาบและมีการใส่ แอลกอฮอล์เข้าไปเป็ นส่ วนผสมเพื่อให้
สามารถฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรี ยและสิ่ งสกปรก รวมถึงยังสามารถจัดการกับไวรัสโควิด-19 (Covid-19)
โดยเราทาการทดลองและวัดผลจากไฮโดรมิเตอร์ เพื่อวัดค่าแอลกอฮอล์ของสเปรย์ ผลสรุ ปได้ว่า
สเปรย์เรานั้นมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ถึง 70 เปอร์ เซ็นต์
จากการทาโครงงานดังกล่าวผูจ้ ดั ทาได้ทาบทสัมภาษณ์ข้ ึนมาเพื่อประเมินโครงงานดังกล่าว
จากการสั มภาษณ์ ส รุ ปได้ว่า ผลิ ตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้ อจากดอกไม้ที่เหลื อใช้
มีประโยชน์อย่างมากในการใช้งาน เพราะสามารถนาสเปรย์หอมปรับอากาศจากดอกไม้ที่เหลือใช้
มาใช้ได้จริ งในแผนกและภายในโรงแรม และสร้างเสริ มสิ่ งแวดล้อมในแผนกและในห้องทางานให้
มี บ รรยากาศที่ ดีและมี ก ลิ่ นหอม รวมถึ ง โรงแรมสามารถลดปริ มาณขยะดอกไม้ส ดได้จากห้อง
ดอกไม้ แผนกแม่บา้ น และแผนกส่ วนหน้า และเป็ นการนาดอกไม้ที่เหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อสถานประกอบการ

67

5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
1. วัตถุดิบบางอย่างต้องมีการซื้ อเพิ่ม เนื่ องจากการทาสเปรย์หอมปรับอากาศต้องใช้
ส่ วนผสมอย่างอื่นในการทา จึงทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้
2. จากการทดลองทาผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อในการทารอบแรกอาจมี
ปั ญหาเรื่ องส่ วนผสมที่ไม่ลงตัวและมีกลิ่นอ่อนไป
5.1.3 ข้อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
1. ควรจะศึกษาวัตถุดิบที่จะนามาทาให้ดีก่อน หรื อค้นคว้าหาข้อมูลจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ก่อน รวมถึงแหล่งซื้ อของเพราะจะได้ไม่ทาให้เสี ยเวลาในการซื้ อหลายรอบ
2. ในการจัดทาโครงงาน ทางผูจ้ ดั ทาต้องรับฟังและนาข้อเสี ยจากผูท้ ี่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
นามาปรับปรุ งและแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากการที่ ได้เข้ารับการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา โรงแรม เซ็ นทาราแกรนด์ แอท เซ็ นทรัล
เวิลด์ ทางผูจ้ ดั ทาได้ป ฏิ บตั ิหน้าที่ในแผนก สารองห้องพัก ซึ่ งทาให้ได้เรี ยนรู้ถึงระบบการทางาน
ต่างๆภายในโรงแรมและในแผนกสารองห้องพักและยังได้มีส่วนร่ วมกับการทางานแผนกส่ วนหน้า
ทางผูจ้ ดั ทาได้รับความรู้จากสถานประกอบการมากมายในการปฏิบตั ิงานจริ งที่นอกเหนื อจากการ
เรี ยนในมหาวิทยาลัย ทาให้ผจู้ ดั ทาได้รับทักษะและประสบการณ์ ใหม่ในการทางาน และสามารถนา
ความรู ้ จากการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาไปต่อยอดในการทางานภายภาคหน้าได้ ซึ่ งจากการปฏิ บตั ิ
สหกิจที่ผ่านมาได้เห็ นปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ได้รับความรู ้ และแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาในการทางาน และได้เรี ยนรู้ ที่จะปรับตัวให้เข้ากับผูร้ ่ วมงานคนอื่น และการช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน รู ้ จกั มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ได้รู้จกั การ
ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบของโรงแรมอย่างถูกต้องและยังทาให้มีระเบียบวินยั รู ้จกั การจัดการกับเวลา
มีความเป็ นผูใ้ หญ่มากขึ้นและมองถึงอนาคตในการทางานได้มากขึ้น
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5.2.2 ปั ญหาที่พบในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ปั ญ หาที่ พ บในการปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษาคื อ เวลาในการเรี ย นรู ้ ง านค่ อ นข้า งน้อ ยเพราะ
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 (Covid-19) ระบาด ทาให้การปฏิบตั ิสหกิจศึกษามีเพียงแค่ 10
สัปดาห์เท่านั้นจากตอนแรกต้องปฏิบตั ิจริ ง 16 สัปดาห์ อีกทั้งสถานการณ์ดงั กล่าวทาให้มีผลกระทบ
กับธุ รกิจโรงแรมอย่างมากส่ งผลทาให้ไม่มีนกั ท่องเที่ยวมาใช้บริ การและโดนยกเลิกการจองห้องพัก
เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ทาให้โรงแรมไม่มีลูกค้า
และทาให้มีงานน้อยลงไปด้วยจึงส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานสหกิจไม่ค่อยได้ทางานจริ งเท่าที่ควรเพราะ
ไม่มีงานให้ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิจริ งและอีกหนึ่งปั ญหาที่พบในการปฏิบตั ิงานสหกิจคือ ขณะปฏิบตั ิงาน
ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน อาจมีบางคาศัพท์ที่สื่อสารและแปลความหมายไม่ตรงกัน จึงต้อง
มีพนักงานพี่เลี้ ยงคอยให้คาปรึ กษาดูแล และในขณะที่ปฏิ บตั ิงานช่ วงแรก อาจจะยังเรี ยนรู ้งานไม่
ครบ จึงอาจทาให้งานที่ได้รับมอบหมายจากพี่พนักงานเกิดความล่าช้า
5.2.3 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานในส่ วนงานของแผนก สารองห้องพัก ( Reservation ) ควรจะมีการเตรี ยม
ตัวและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่าการติดต่อสื่ อสารใช้ภาษาอังกฤษเพราะหัวหน้างานคือคน
ต่างชาติ จึงจาเป็ นที่ตอ้ งสามารถพูดและฟั งภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง และในส่ วนเนื้ อหา
งานก็ใ ช้ภาษาอังกฤษในการท า งานเพราะส่ วนใหญ่ ลูกค้า ที่ ทาการจองห้องพักมานั้นเป็ นลู กค้า
ต่างชาติ และนัก ศึ กษาฝึ กงานควรมี ท กั ษะในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ศ (Microsoft
Office) เบื้องต้น เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) และไมโครซอฟต์เอกเซลล์
(Microsoft Excel) และทักษะการพิมพ์ดีดเร็ ว รวมถึงเรี ยนรู้งานให้รวดเร็ วและรอบคอบเพราะใน
การปฏิบตั ิงานจริ งหากเกิดปั ญหาและมีขอ้ ผิดพลาดอาจจะทาให้องค์กรมีความเสี ยหายได้ นักศึกษา
ควรมีการที่จะเรี ยนรู ้งานเพิ่มขึ้นอยูต่ ลอดเวลา และยอมรับการติเตือนจากพี่พนักงาน รวมถึงทักษะ
ด้านมนุ ษยสัมพันธ์สัมพันธ์ เป็ นทักษะที่จาเป็ นต้องมีสาหรับการทางานที่ตอ้ งพบเจอกับผูค้ นและ
ต้องทางานร่ วมกันเป็ นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะส่ งผลให้การทางานเป็ นไปอย่างราบรื่ น
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ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ หอมปรับอากาศและฆ่ าเชื้อจากดอกไม้ ทเี่ หลือใช้
Air Freshener and Disinfectant Spray from Floral Waste
นายนริ นทร์ อุ่นเรื อน รหัสนักศึกษา 6004400149
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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บทคัดย่อ
ทางผูจ้ ัดท าได้จัดทาโครงงานเรื่ อง ผลิ ต
ภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้
ที่ เ หลื อ ใช้ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์
ผลิ ต ภัณฑ์ สเปรย์ห อมปรั บ อากาศจากดอกไม้ที่
เหลือใช้ให้กบั ทางโรงแรม โดยนาดอกไม้ที่เหลือใช้
มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์และเพื่อลดปริ มาณขยะใน
โรงแรม และลดกลิ่นอับและเพิ่มกลิ่นหอมช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ ดีภายในแผนกและโรงแรม ซึ่ งการ
จัด ท าโครงงานครั้ งนี้ ทางผู ้จัด ท าได้มี ก ารปฏิ บัติ
ทดลองทาจริ ง โดยทางผูจ้ ดั ทาได้เลือกดอกกุหลาบ
และจัด ท าเป็ นกลิ่ น กุหลาบขึ้ น มารวมถึ ง มี การใส่
แอลกอฮอล์เข้าไปเป็ นส่ วนผสมเพื่อให้สามารถฆ่า
เชื้อโรคแบคทีเรี ยและสิ่ งสกปรก รวมถึงจัดการกับ
ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) โดยเราทาการทดลอง
และวัดผลจากไฮโดรมิเตอร์ เพื่อวัดค่าแอลกอฮอล์
ของสเปรย์ ผลสรุ ป ได้ว่า สเปรย์เ รานั้น มี ค วาม
เข้มข้นของแอลกอฮอล์ถึง 70 เปอร์เซ็นต์
จากการทาโครงงานดังกล่าวผูจ้ ัดทาได้
ทาแบบสัมภาษณ์ การประเมิ นผล ความพึ งพอใจ
ขึ้นมาเพื่อใช้ในการประเมินผลโครงงาน จากกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ ต อบแบบสอบถามในโครงงานครั้ งนี้
สามารถสรุ ปได้ ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส เปรย์ห อมปรั บ
อากาศจากดอกไม้ที่เหลือใช้ มีประโยชน์อย่างมาก
ในการใช้ง าน เพราะสามารถน าสเปรย์หอมปรั บ
อากาศจากดอกไม้ที่ เ หลื อ ใช้ มาใช้ไ ด้จ ริ ง ในได้
แผนกและภายโรงแรมและสร้างเสริ มสิ่ งแวดล้อม
ให้มีบรรยากาศที่ดี
คาสาคัญ : สเปรย์ป รั บอากาศ / แอลกอฮอล์ /
ดอกกุหลาบ

Abstract
The organizer created a project to make
scented air freshener spray from the surplus of
flowers. The objective was to create an aromatic
air freshener spray from flowers left over at the
hotel. By using unused flowers, they were
processed into products, to reduce waste in the
hotel. The spray reduced the musty smells and
increase fragrance, helping to create a good
atmosphere in the department and hotel. The
organizer conducted the actual experimentation
and chose roses to create a rose scent, and added
alcohol as an ingredient to kill germs, bacteria and
dirt, including the virus Covid-19 (Covid-19). The
product was tested and measured from the
hydrometer to measure the alcohol of the spray.
The conclusion was that the spray was 70%
alcohol concentration.
From the project, the organizer made a
satisfaction evaluation interview to use in
assessing the project. From the samples responding
to the questionnaire in this project, it could be
concluded that scented air freshener spray from
surplus flowers was very useful to because the air
freshener spray from the remaining flowers was
effective, could actually be used in departments
and general hotel, and helped to promote the
environment in the department and in the office.
The sprayed area had a good atmosphere and
fragrances and could reduce from fresh flowers.
Keywords : Spray Air Freshener / Alcohol / Rose

ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา

แนวคิดในการทาโครงงาน

โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิ ล ด์ เป็ นโรงแรมในเครื อเซ็ น ทรั ล เป็ นกลุ่ ม
โรงแรมชั้น น าของประเทศไทยซึ่ งเป็ นโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแหล่งช้อปปิ้ งและ
ย่านธุ รกิ จของกรุ งเทพฯ โรงแรมห้าดาวแห่ งนี้ เป็ น
โรงแรมที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด ในบรรดาโรงแรมและ
รี สอร์ทในเครื อเซ็นทารา
จากการที่ ได้ เ ข้ า รั บการ ปฏิ บั ติ งาน
โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษา โรงแรม เซ็ น ทาราแกรนด์
แอท เซ็ นทรัลเวิลด์ ทางผูจ้ ดั ทาได้ปฎิบตั ิหน้าที่ใน
แผนก สารองห้องพัก ซึ่ งทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงระบบ
การทางานต่างๆภายในโรงแรมและในแผนกอีกทั้ง
ยัง ได้ มี ส่ ว นร่ วมในการท างานแผนกส่ ว นหน้ า
ในปั จจุบนั มีเชื้ อโรคจา นวนมากที่ แพร่ กระจายอยู่
รอบตัวเรา ซึ่งนับว่าเป็ นปั ญหาที่ยากต่อการควบคุม
และป้ องกัน อี ก ทั้ง ยัง มี ปั ญ หาการแพร่ เ ชื้ อ ไวรั ส
โคโรน่ า หรื อ โควิด-19 ที่ ส่งผลร้ายแรงต่อสุ ขภาพ
ดังนั้น จึ งได้มีการจัดทาโครงงานผลิตภัณฑ์สเปรย์
หอมปรับอากาศจากดอกไม้ที่เหลื อใช้ เพื่อช่วยใน
เรื่ องการฆ่าเชื้ อโรค และกาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ลดกลิ่นอับชื้ นและให้ความหอมที่ ยาวนานไม่เป็ น
อัน ตรายต่ อ ผู ้เ ข้า มาใช้บ ริ การและเป็ นการช่ ว ย
ส่ ง เสริ ม สุ ข ลัก ษณะที่ ดี ต่ อ องค์ก รและสุ ข อนามัย
ของพนัก งานและลู ก ค้า โดยทางผู ้จัด ท าเล็ ง เห็ น
ประโยชน์จากดอกไม้ที่เหลือใช้เป็ นจานวนมากจาก
การจัด ดอกไม้ไ ว้ที่ แ ผนกส่ ว นหน้า และในส่ ว น
ต่างๆของโรงแรม และมีความสนใจที่จะนาดอกไม้
ที่ เหลือใช้น้ ันมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรั บ
อากาศและฆ่าเชื้อ โดยการใช้ดอกไม้ที่เหลือทิ้งจาก
ห้องดอกไม้ อย่างเช่น ดอกกุหลาบมาทาเป็ นสเปรย์
ปรั บ อากาศกลิ่ น กุ ห ลาบขึ้ น มา เพื่ อ ขจัด กลิ่ น อับ
ต่างๆและช่ วยสร้ างบรรยากาศที่ ดีและสร้ า งความ
สดชื่ น ไว้ที่ ห น้ า แผนกส่ ว นหน้ า และในแผนกที่
ทางานและเพื่อนาวัตถุดิบที่ เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์และเพื่อลดปริ มาณขยะในโรงแรม

สเปรย์ปรับอากาศ เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับ
ก าจัด กลิ่ น อัน ไม่ พึ ง ประสงค์ เช่ น กลิ่ น อับ กลิ่ น
อาหาร กลิ่ นห้องน้ า กลิ่ น บุ ห รี่ เป็ นต้น สเปรย์จ ะ
ช่วยลดกลิ่นต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และทาให้
อากาศมี กลิ่นหอม รวมถึ งการฆ่ าเชื้ อแบคที เรี ยใน
อากาศหรื อผิวของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องเรื อน และ
เครื่ องนุ่งห่ม เป็ นต้น
ชนิดของสเปรย์ ปรับอากาศ
1. สเปรย์ปรับอากาศสาหรับการฆ่าเชื้อ
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารที่ ออก
ฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส และจุลินทรี ยจ์ าพวกแบคทีเรี ยเป็ น
หลักโดย เฉพาะบริ เวณที่อบั ชื้นหรื อมีการปนเปื้ อน
ของสิ่ งสกปรกต่างๆ
2. สเปรย์ปรับอากาศสาหรับดับกลิ่น
เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ี่ มี ก ารผลิ ต ทั้ งในภาค
อุตสาหกรรมหรื อสามารถทาขึ้นเองได้โดยไม่ผ่าน
กระบวน การอัดก๊าซ เป็ นชนิ ดที่ใช้สาหรับการดับ
กลิ่น และการสร้างกลิ่นหอมให้กบั อากาศเป็ นหลัก
อาจมีส่วน ประกอบของน้ ามันหอมระเหย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. ลดกลิ่นอับและช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายใน
แผนกและโรงแรม
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สเปรย์หอมปรับอากาศ
และฆ่าเชื้อให้กบั ทางโรงแรม
3. เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
และเพื่อลดปริ มาณขยะในโรงแรม
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. สามารถนาสเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อ มา
ใช้ได้จริ งในได้แผนกและภายโรงแรม
2. สร้างเสริ มสิ่ งแวดล้อมในแผนกและในห้อง
ทางานให้มีบรรยากาศที่ดีและมีกลิ่นหอม
3. เพื่อนาดอกไม้ที่เหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและลดจานวนขยะดอกไม้สด

ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ แผนก สารองห้องพัก ( Reservation ) ชั้นที่
23M แผนก ส่วนหน้า ( Front Office ) ชั้นที่ 24
2. ขอบเขตด้านประชากร
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลใน
ครั้งนี้ เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้
กลุ่ ม ตัว อย่า งพนักงานภายในโรงแรม เซ็ น ทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ แผนก สารองห้องพัก
( Reservation ) จ านวน 7 คน เพศชาย 1 คน
เพศหญิง 6 คน แผนก ส่ วนหน้า ( Front Office )
จานวน 8 คน เพศชาย 2 คน เพศหญิง 6 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด า
เนิ น งานตั้ง แต่ ว ัน ที่ 13 มกราคม 2563 ถึ ง วัน ที่
30 เมษายน 2563
4. ขอบเขตด้านข้อมูลเนื้อหา
ผู ้จัด ท าได้ศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
สเปรย์ปรับอากาศและฆ่าเชื้อ ศึกษาขั้นตอนการทา
ต่างๆ รวมถึงดอกกุหลาบที่ นามาใช้ว่ามีประโยชน์
และสรรพคุณอย่างไร จากเว็ปไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ทฤษฎี หนังสื อ บทความ และสื่ อออนไลน์
วัตถุดบิ
1. กลีบดอกกุหลาบ 2. น้ าเปล่า 3. น้ ากลัน่
4. แอลกอฮอล์ 3. น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบ
วิธีการดาเนินงาน
1. นาดอกกุหลาบมาล้างให้สะอาดและเด็ดกลีบดอก
กุห ลาบลงในภาชนะหลัง จากนั้น ให้น ากลี บ ดอก
กุหลาบลงไปในเครื่ องปั่ น เติมน้ าเปล่าตามลงไปใน
ปริ มาณที่เหมาะสมกับกลีบกุหลาบ
2. ทาการปั่ นกลีบกุหลาบ ใช้เวลาปั่ น 10 – 15 วินาที
และนาน้ าที่ปั่นกลีบกุหลาบเสร็ จแล้วมากรอง และ
ใช้มือขยาเศษกลีบกุหลาบที่ เหลื อ เพื่อให้ได้ความ
เข้มข้นของน้ ากุหลาบและเทน้ าใส่กระบอกตวง

3. หลังจากนั้นเติ มน้ ากลัน่ ตามลงไปในกระบอก
ตวงและคนให้เข้ากันเพื่อทาการต้ม
4. นาน้ าในกระบอกตวงที่ผสมไว้แล้วมาเทใส่ หม้อ
และใส่ กลีบกุหลาบลงไปต้มหลังจากต้มเสร็ จแล้ว
ให้กรองกลีบกุหลาบออก
5. จะได้น้ ากลี บ กุ ห ลาบที่ น าไปต้ม ไปแล้ว 375
มิลลิลิตร และเทแอลกอฮอล์ปริ มาณ 1050 มิลลิลิตร
ลงไปผสมกับ น้ า กลี บ กุห ลาบให้เ ข้า กัน จะได้น้ า
กุหลาบและแอลกอฮอล์อยูท่ ี่ปริ มาณ 1425 มิลลิลิตร
6. ใช้สลิงดูดน้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบปริ มาณ
75 มิลลิลิตร และใส่ลงไปในกระบอกตวงและเติมสี
ผสมอาหารสี ชมพูลงไปในกระบอกตวงเพื่อทาการ
ตกแต่งสี ของน้ าสเปรย์ให้สวยงาม
7. ใช้ ส ลิ ง ดู ด น้ าใส่ ใ นขวดสเปรย์ป ริ มาณ 50
มิ ล ลิ ลิ ต รและ แปะฉลากโลโก้บ ริ เวณตรงกลาง
ขวดสเปรย์
สรุปผลการดาเนินงาน
จากการที่ ผูจ้ ดั ทาได้เข้าปฏิ บัติงานสหกิ จ
ศึกษาโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2563 ซึ่งรวมเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในตาแหน่ง
นักศึกษาฝึ กงานสารองห้องพัก แผนก สารองห้อง
พัก ผูจ้ ัดทาได้ทาโครงงานเรื่ อง ผลิ ตภัณฑ์สเปรย์
หอมปรั บอากาศและฆ่ าเชื้ อจากดอกไม้ที่เหลื อใช้
ซึ่ งการจัดทาโครงงานครั้งนี้ มีการปฏิบตั ิทดลองทา
จริ ง โดยทางผูจ้ ดั ทาได้เลือกดอกกุหลาบและจัดทา
เป็ นกลิ่นกุหลาบขึ้นมาและมีการใส่ แอลกอฮอล์เข้า
ไปเป็ นส่ วนผสมเพื่ อ ให้ ส ามารถฆ่ า เชื้ อโรค
แบคทีเรี ยและสิ่ งสกปรก รวมถึงยังสามารถจัดการ
กับไวรัสโควิด-19 (Covid-19) และยังช่วยดับกลิ่น
ไม่ พึ ง ประสงค์ร วมถึ ง สร้ า งบรรยากาศให้มี ก ลิ่ น
หอม โดยเราท าการทดลองและวัด ผลจาก
ไฮโดรมิ เ ตอร์ เพื่ อ วัด ค่ า แอลกอฮอล์ข องสเปรย์
ผลสรุ ปได้วา่ สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อเรา
นั้นมีความเข้มข้นของ แอลกอฮอล์ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

จากการทาโครงงานดังกล่าวผูจ้ ดั ทาได้ทา
บทสัมภาษณ์ การประเมินผล ความพึงพอใจ ขึ้นมา
เพื่อประเมิ นโครงงานดังกล่าว จากการสัม ภาษณ์
สรุ ปได้วา่ ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่า
เชื้อ จากดอกไม้ที่เหลือใช้ มีประโยชน์อย่างมากใน
การ ใช้งาน เพราะสามารถนาผลิตภัณฑ์มาใช้ได้จริ ง
ในได้แ ผนกและภายในโรงแรมและสร้ า งเสริ ม
สิ่ งแวดล้อมในห้องทางานให้มีบรรยากาศที่ ดีและ
มีกลิ่นหอม
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
ในการจัดทาโครงงาน ผลิตภัณฑ์สเปรย์
หอมปรั บอากาศและฆ่ าเชื้ อจากดอกไม้ที่เหลื อใช้
สามารถนาไปใช้งานได้จริ งในโรงแรม นอก เหนื อ
จากแผนกสารองห้องพักและแผนกส่วนหน้า เพราะ
ตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ชิ้ น นี้ ทางผู ้จัด ท าได้คิ ด ค้น สู ต รและ
อัตราส่ ว นผสมมาแล้วซึ่ งทางโรงแรมสามารถน า
สูตรนี้ไปประยุกต์เพิ่มเติมหรื อทาเป็ นผลิตภัณฑ์ชิ้น
ใหม่ข้ ึนมาก็ได้ อีกทั้งยังเป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะ
ภายในโรงแรม รวมถึงเป็ นการนาดอกไม้ที่เ หลือใช้
มาประยุกต์และทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ทางผูจ้ ดั ทาดีใจและยินดีอย่างมาก
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ภาคผนวก ฉ
บันทึกการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ช
เกียรติบัตรและใบประเมินการฝึ กสหกิจ

ภาคผนวก ซ
วิดีโอขั้นตอนการทาสเปรย์ หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ ทเี่ หลือใช้
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ภาคผนวก ฌ
ประวัติผ้ จู ัดทา

ประวัติผ้ จู ัดทา

ชื่อ – นามสกุล

:

นาย นริ นทร์ อุ่นเรื อน

ที่อยู่

:

บ้านเลขที่ 264 / 5 ชุมชน วัดใหม่ยายนุย้ ซอย 24
ถนน วุฒากาศ แขวง ตลาดพลู เขต ธนบุรี
รหัสไปรษณี ย ์ 10600 กรุ งเทพ ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์

:

063 – 936 -9127

อีเมล์

:

narin.ounrean7238@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

:

2562 ปริ ญาตรี มหาวิทยาลัย สยาม
คณะ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การโรงแรม

ประวัติการทางาน

:

2558 มัธยมศึกษา โรงเรี ยน วัดอินทาราม

:

2553 ประถมศึกษา โรงเรี ยน อานวยศิษย์ศึกษา

:

2560 Onphaween Translation – Visa Company

:

2557 7–Eleven CP ALL

:

2556 Kudsan Bakerry Coffe CP ALL
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