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บทคัดย่อ 

 ทางผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง ผลิตภณัฑส์เปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไม้

ท่ีเหลือใช ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ สเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอก 

ไม้ท่ีเหลือใช้ให้กับทางโรงแรม โดยน าดอกไม้ท่ีเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์และเพื่อลด                

ปริมาณขยะในโรงแรมและลดกล่ินอบัและเพิ่มกล่ินหอมช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในแผนกและ

โรงแรม ซ่ึงการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีทางผูจ้ดัท าไดมี้การปฏิบติัทดลองท าจริง โดยทางผูจ้ดัท าได้

เลือกดอกกุหลาบและจดัท าเป็นกล่ินกุหลาบข้ึนมารวมถึงมีการใส่แอลกอฮอล์เขา้ไปเป็นส่วนผสม

เพื่อให้สามารถฆ่าเช้ือโรคแบคทีเรียและส่ิงสกปรก รวมถึงจดัการกบัไวรัสโควิด-19 (Covid-19) 

โดยเราท าการทดลองและวดัผลจากไฮโดรมิเตอร์เพื่อวดัค่าแอลกอฮอล์ของสเปรย ์ ผลสรุปไดว้่า 

สเปรยเ์รานั้นมีความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลถึ์ง 70 เปอร์เซ็นต ์  

              จากการท าโครงงานดงักล่าวผูจ้ดัท าไดท้  าแบบสัมภาษณ์ การประเมินผล ความพึงพอใจ 

ข้ึนมาเพื่อใชใ้นการประเมินผลโครงงาน จากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในโครงงานคร้ังน้ี

สามารถสรุปไดว้า่ ผลิตภณัฑ์สเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช้ มีประโยชน์

อยา่งมากในการใชง้าน เพราะสามารถน าสเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้

มาใชไ้ดจ้ริงในแผนกและภายในโรงแรม และสร้างเสริมส่ิงแวดลอ้มในแผนกและในห้องท างานให้

มีบรรยากาศท่ีดีและมีกล่ินหอม รวมถึงโรงแรมสามารถลดปริมาณขยะจากดอกไมส้ด         

ค าส าคัญ  :  สเปรยป์รับอากาศ / แอลกอฮอล ์/ ดอกกุหลาบ 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เวิลด์ ( Centara Grand at Central World ) 

เป็นโรงแรมในเครือเซ็นทรัล เป็นกลุ่มโรงแรมชั้นน าของประเทศไทยซ่ึงเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว 

ตั้งอยูใ่จกลางเมืองแหล่งช๊อปป้ิงและยา่นธุรกิจของกรุงเทพฯ โรงแรม 5 ดาว แห่งน้ีเป็นโรงแรมท่ี

โดดเด่นท่ีสุดในบรรดาโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  

จากการท่ีไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษา โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท

เซ็นทรัลเวิลด์ ( Centara Grand at Central World ) ทางผูจ้ ัดท าได้ปฏิบัติหน้าท่ีในแผนกส ารอง

หอ้งพกั ( Reservation ) ซ่ึงท าใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงระบบการท างานต่างๆภายในโรงแรมและในแผนกอีก

ทั้งยงัไดมี้ส่วนร่วมในการท างานแผนกส่วนหนา้ ( Front Office ) ในปัจจุบนัมีเช้ือโรคจ านวนมากท่ี

แพร่กระจายอยู่รอบตวัเรา ซ่ึงนับว่าเป็นปัญหาท่ียากต่อการควบคุมและป้องกนั อีกทั้งยงัมีปัญหา

การแพร่เช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ท่ีส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ ดงันั้น จึงไดมี้การจดัท าโครง 

งานผลิตภณัฑ์สเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช้ เพื่อช่วยในเร่ืองการฆ่าเช้ือ

โรคและก าจดักล่ินไม่พึงประสงค์ ลดกล่ินอบัช้ืนและให้ความหอมท่ียาวนานไม่เป็นอนัตรายต่อผู ้

เขา้มาใชบ้ริการและเป็นการช่วยส่งเสริมสุขลกัษณะท่ีดีต่อองคก์รและสุขอนามยัของพนกังานและ

ลูกคา้ โดยทางผูจ้ดัท าเล็งเห็นประโยชน์จากดอกไมท่ี้เหลือใชเ้ป็นจ านวนมากจากการจดัดอกไมไ้วท่ี้

แผนกส่วนหน้า ( Front Office ) และในส่วนต่างๆของโรงแรม และมีความสนใจท่ีจะน าดอกไมท่ี้

เหลือใชน้ั้นมาท าเป็นผลิตภณัฑ์สเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือ โดยการใชด้อกไมท่ี้เหลือทิ้งจาก

ห้องดอกไม ้อยา่งเช่น ดอกกุหลาบมาท าเป็นสเปรยป์รับอากาศกล่ินกุหลาบข้ึนมา เพื่อขจดักล่ินอบั

ต่างๆและช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีและสร้างความสดช่ืนภายในโรงแรม 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาของดอกไมท่ี้เหลือใช ้ทางผูจ้ดัท าจึงไดท้  า

โครงงานผลิตภณัฑ์สเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช้ โดยการน าวตัถุดิบท่ี

เหลือใช้จากห้องดอกไมแ้ละท่ีแผนกส่วนหน้า เช่น ดอกกุหลาบ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการลด

ตน้ทุนของการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์สารเคมีและเป็นการลดขยะภายในโรงแรม อีกทั้งยงัเป็นการลดตน้ 

ทุนใหแ้ก่โรงแรมโดยน ามาท าสเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือและยงัมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อลดกล่ินอบัและช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในแผนกและโรงแรม 

 1.2.2 เพื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์สเปรยฆ่์าเช้ือใหก้บัทางโรงแรม 

 1.2.3 เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑแ์ละเพื่อลดปริมาณขยะในโรงแรม 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์  

แผนก ส ารองหอ้งพกั ( Reservation )  ชั้นท่ี 23M  

แผนก ส่วนหนา้ ( Front Office )  ชั้นท่ี 24 

 1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง                   

โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งพนกังานภายในโรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์                                                                            

แผนก ส ารองหอ้งพกั ( Reservation ) จ านวน 7 คน เพศชาย 1 คน เพศหญิง 6 คน                                                            

แผนก ส่วนหนา้ ( Front Office ) จ านวน 8 คน เพศชาย 2 คน เพศหญิง 6 คน  



3 
 

 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563   

 รวมระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ 

1.3.4 ขอบเขตด้ำนข้อมูลเนือ้หำ 

ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัสเปรยป์รับอากาศและฆ่าเช้ือ ศึกษาขั้นตอนการท า

ต่างๆ รวมถึงดอกกุหลาบท่ีน ามาใชว้า่มีประโยชน์และสรรพคุณอยา่งไร จากแหล่งขอ้มูล

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง งานวจิยั หนงัสือ บทความ และส่ือออนไลน์  

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 สร้างเสริมส่ิงแวดลอ้มในแผนกและในหอ้งท างานใหมี้บรรยากาศท่ีดีและมีกล่ินหอม 

1.4.2 สามารถน าสเปรยป์รับอากาศและฆ่าเช้ือมาใชไ้ดจ้ริงในแผนกและภายโรงแรม 

1.4.3 เพื่อน าดอกไมท่ี้เหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการ 



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการท่ีไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง ผลิตภณัฑ์สเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้

เหลือใช้ของโรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ทางผูจ้ดัท าได้ศึกษาค้นควา้เอกสาร  

บทความ วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการน าเสนอเป็นล าดบั ดงัน้ี  

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสเปรย ์
 2.1.1 สเปรยป์รับอากาศ 
 2.1.2 สเปรยฆ่์าเช้ือ 
 2.1.3 ประโยชนข์องสเปรย ์
 2.1.4 การใชง้าน 
 2.1.5 ขอ้ควรระวงั 
 2.2 การสกดักล่ิน 

  2.2.1 การสกดักล่ินดว้ยสารเคมี 
   2.2.2 การสกดัน ้ามนัหอมระเหย 
  2.2.2.1 น ้ามนัหอมระเหย 
  2.2.2.2 ประโยชน์น ้ามนัหอมระเหย 
  2.2.2.3 ดอกกุหลาบ 

 2.3 แอลกอฮอล์ 
 2.3.1 วธีิวดัค่าแอลกอฮอล์ 
 2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัสเปรย์ 

2.1.1 สเปรย์ปรับอากาศ 

สเปรยป์รับอากาศ เป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับดบักล่ินและเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการผลิตทั้งในภาค 

อุตสาหกรรมหรือสามารถท าข้ึนเองไดโ้ดยไม่ผ่านกระบวนการอดัก๊าซ และเป็นผลิตภณัฑ์ก าจดั

กล่ินอนัไม่พึงประสงค์ และช่วยท าให้อากาศมีกล่ินหอม รวมถึงสร้างบรรยากาศท่ีดี อาจมีส่วน 

ประกอบของสารต่อตา้นเช้ือจุลินทรียร่์วมดว้ย องคป์ระกอบหลกัจะเป็นน ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกดัได้

จากพืชหรือสังเคราะห์ข้ึนมาโดยเฉพาะ (สยามเคมี.คอม, 2560)   
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2.1.2 สเปรย์ฆ่าเช้ือ 

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการผลิตเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เป็นชนิดท่ีประกอบดว้ยสารท่ีออก

ฤทธ์ิฆ่าเช้ือไวรัสและจุลินทรียจ์  าพวกแบคทีเรียเป็นหลกั โดยเฉพาะบริเวณท่ีอบัช้ืนหรือมีการปน 

เป้ือนของส่ิงสกปรกต่างๆท าใหเ้ช้ือจุลินทรียไ์ม่สามารถเจริญเติบโต (สยามเคมี.คอม, 2560) 

2.1.3 ประโยชน์ของสเปรย์ 

1. ก าจดักล่ินในอากาศและสามารถลดจ านวนของแบคทีเรียและก าจดัเช้ือราในอากาศ 

2. ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีและเพิ่มความหอมดว้ยสารใหก้ล่ินสังเคราะห์ของกล่ินหอมต่างๆ 

3. ช่วยป้องกนักล่ินอบัช้ืนจากเช้ือราในมุมอบัซ่ึงเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค  

2.1.4 การใช้งาน 

1. ฉีดพน่ภายในห้องเพื่อดบักล่ินและปรับอากาศใหมี้กล่ินหอม 

2. ฉีดพน่บนพื้นผิววสัดุต่างๆ เช่น พรม โซฟา โตะ๊ พื้นหอ้ง หนงั เพดาน ตูเ้ส้ือผา้ เป็นตน้ 

3. เพียงแค่ฉีดทิ้งไวใ้นห้อง 10 – 15 นาที ก็สามารถรู้สึกไดถึ้งอากาศท่ีสบายและสดช่ืนข้ึน 

2.1.5 ข้อควรระวงั 

1. ไม่ใชส้ าหรับผูท่ี้มีอาการแพ ้หากพบมีอาการแพค้วรหลีกเล่ียง โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นโรคหอบหืด 

2. ส่วนประกอบมีฤทธ์ิท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงั ตา หากสัมผสัในปริมาณมาก 

3. เก็บรักษาใหห่้างจากแสงแดด แหล่งความร้อนและประกายไฟ 

 
รูปภาพท่ี 2.1 : สเปรยป์รับอากาศ 

ท่ีมา : https://shopee.co.th/ 
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2.2 การสกดักลิน่ 

2.2.1 การสกดักลิน่ด้วยสารเคมี 

วธีิน้ีจะไดน้ ้ามนัหอมระเหยท่ีมีความเขม้ขน้สูง แต่คุณภาพไม่ดีเท่าการกลัน่ เพราะหลงัจาก

การสกดัจะไดส้ารอ่ืนปนออกมาดว้ย หลงัจากการสกดัตอ้งระเหยสารเคมีท่ีใชเ้ป็นตวัสกดัออกให้

หมด สารเคมีท่ีนิยมใชเ้ป็นตวัสกดั คือ แอลกอฮอล ์(เวลิดเ์คมีคอล, 2560) 

   2.2.2 การสกดัน า้มันหอมระเหย 

 การสกดัน ้ ามนัหอมระเหย เป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โดยใชน้ ้าร้อนหรือไอน ้าเขา้

ไปแยกน ้ ามนัหอมระเหยออกมาจากพืช โดยการแทรกซึมเขา้ไปในเน้ือเยื่อพืช ความร้อนจะท าให้

สารละลายออกมากลายเป็นไอปนมากบัน ้าร้อนหรือไอน ้า ซ่ึงการกลัน่เพื่อใหไ้ดน้ ้ามนัหอมระเหยท่ี

มีคุณภาพดีนั้น ตอ้งอาศยัเทคนิคและกระบวนการทางเคมีและทางกายภาพหลายอยา่งประกอบกนั 

โดยทัว่ๆไปเทคนิคการกลัน่น ้ามนัหอมระเหยท่ีใชก้นัอยูมี่ 3 วธีิ ไดแ้ก่ (เวลิดเ์คมีคอล, 2560) 

1. การกลัน่ดว้ยน ้ าร้อน เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดของการกลัน่น ้ ามนัหอมระเหย การกลัน่โดยวิธีน้ี 

พื้นท่ีกลัน่ตอ้งจุ่มในน ้ าเดือดทั้งหมดหรือให้ท่อไอน ้ าผา่นการกลัน่ น ้ ามนัหอมระเหยน้ีใช้กบัของท่ี

ติดกนัง่ายๆ เช่น ใบไมบ้างๆ กลีบดอกไมอ่้อนๆ 

2. การกลัน่ดว้ยน ้ าและไอน ้ า การกลัน่โดยวิธีน้ีใชต้ะแกรงรองของท่ีจะกลัน่ให้เหนือระดบั

น ้าในหมอ้กลัน่ ตม้ใหเ้ดือดไอน ้ าจะลอยตวัข้ึนไปผา่นพืชหรือตวัอยา่งท่ีจะกลัน่ ส่วนน ้ าจะไม่ถูกกบั

ตวัอย่างเลย ไอน ้ าจากน ้ าเดือดเป็นไอน ้ าท่ีอ่ิมตวัหรือเรียกว่า ไอเปียกไม่ร้อนจดั เป็นการกลัน่ท่ี

สะดวกท่ีสุด คุณภาพของน ้ ามนัออกมาดีกว่าวิธีแรก การกลัน่แบบน้ีใช้กนัอย่างกวา้งขวางในการ

ผลิตน ้ามนัหอมระเหยทางการคา้ 

3. การกลัน่ดว้ยไอน ้ า วิธีน้ีวางของอยูบ่นตะแกรงในหมอ้กลัน่ ซ่ึงไม่มีน ้ าอยู่เลยไอน ้ าภาย 

นอกท่ีอาจจะเป็นไอน ้ าเปียกหรือไอร้อนจดัแต่ความดนัสูงกวา่บรรยากาศ ส่งไปตามท่อใตต้ะแกรง

ให้ไอผ่านข้ึนไปถูกกบัของบนตะแกรง ไอน ้ าตอ้งมีปริมาณเพียงพอท่ีจะช่วยให้น ้ ามนัแพร่ระเหย

ออกมาจากตวัอยา่ง ตวัอยา่งบางชนิดอาจใชไ้อร้อนไดแ้ต่บางชนิดก็ใชไ้อเปียก  
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2.2.2.1 น า้มันหอมระเหย 

 น ้ ามนัหอมระเหย ( Essential oil ) เป็นน ้ ามนัท่ีสกดัไดม้าจากพืช เช่น ส่วนดอก ใบ ผล ล า

ตน้ มาใช้ในการบ าบดัตามศาสตร์สุคนธบ าบดั ( Aromatherapy ) ซ่ึงหมายถึง การบ าบดัรักษาโดย

การใช้กล่ินหอมในพืช โดยทัว่ไปน ้ ามนัหอมระเหยถูกสกดัไดห้ลายรูปแบบ ส่วนใหญ่น ามาใชใ้น

อุตสาหกรรมน ้ าหอม เคร่ืองส าอาง สบู่ ธูปและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆเพื่อเพิ่มความหอม และบางคร้ังท าให้

คนผ่อนคลายไดด้ว้ยลกัษณะของน ้ ามนัหอมระเหย มีลกัษณะเป็นน ้ ามนัของเหลวสีใส มีกล่ินหอม 

ซ่ึงสามารถระเหยไดท่ี้อุณหภูมิห้อง สามารถสกดัจากพืชหอมซ่ึงพืชเหล่าน้ีจะมีต่อมหรือท่อท่ีเก็บ

สะสมน ้ามนัหอมระเหยไว ้ (วกิิพีเดีย. ม.ป.ป.) 

น ้ ามนัหอมระเหย  เป็นสารอินทรียท่ี์พืชสร้างข้ึน มกัมีกล่ินหอมและระเหยได้ง่าย เพื่อ

ดึงดูดแมลงมาผสมเกสร หรือ ป้องกนัตนเองจากศตัรูภายนอกท่ีจะมาท าลายพืชนั้นๆ เช่น ป้องกนั

แมลง ป้องกนัเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราท่ีก่อโรค เป็นตน้ เราเรียกพืชประเภทน้ีว่า พืชหอม โดยพืช

หอมจะมีเซลล์พิเศษต่อม หรือ ท่อท่ีสร้างและกกัเก็บน ้ ามนัหอมระเหย เราสามารถพบไดต้ามส่วน

ต่างๆ เช่น ราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล เมล็ด เป็นตน้ น ้ ามนัหอมระเหยเป็นสารประกอบท่ีมีส่วนผสม

ซบัซอ้น ในน ้ ามนัหอมระเหยชนิดหน่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบทางเคมีจ านวนมากตั้งแต่ 50-500 

ชนิด องคป์ระกอบส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบจ าพวกเทอร์ฟีนส์ น ้ ามนัหอมระเหยบางชนิดอาจมี

องคป์ระกอบหลกัท่ีมีปริมาณมาก ในขณะท่ีน ้ ามนัหอมระเหยชนิดอ่ืนอาจไม่มีองคป์ระกอบใดเด่น

มาก แต่องคป์ระกอบเหล่านั้นผสมผสานกนัในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม ส าหรับในประเทศไทย มีพืช

หอมมากมายหลากหลายชนิดท่ีสามารถน ามาสกดัน ้ามนัหอมระเหยได ้ 

  น ้ ามนัหอมระเหยเป็นของเหลวท่ีมีความเขม้ขน้และประกอบดว้ยสารเคมีหลากหลายชนิด 

ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มเทอร์ฟีนส์ ซ่ึงสามารถท าใหผ้ิวหนงัเกิดการแพไ้ดง่้ายจึงไม่ควรใชน้ ้ามนัหอม

ระเหยท่ีเขม้ขน้ทาท่ีผิวหนงั นอกจากน้ีควรใช้ดว้ยความระมดัระวงักบัสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร 

ผูป่้วยความดนัสูง ผูป่้วยโรคลมชักและเด็ก ส าหรับการเก็บรักษา ควรเก็บน ้ ามนัหอมระเหยใน

ภาชนะแกว้ท่ีปิดฝาสนิท ป้องกนัแสงได ้และเก็บภาชนะท่ีบรรจุน ้ ามนัหอมระเหยในท่ีมืดและเยน็ 

ห่างจากสารเคมีและเปลวไฟ (ปวณ์ีนุช ถือแกว้, 2560) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2.2.2.2 ประโยชน์น า้มันหอมระเหย 

1. ช่วยในเร่ืองการนอน ฝันร้ายและความวติกกงัวล 

2. บรรเทาอาการปวดทอ้งและปวดศีรษะ 

3. ช่วยป้องกนัโรคหวดัและไขห้วดัใหญ่ 

4. ช่วยรักษาแผลไฟไหม ้บวมช ้า ของมีคมบาดและแมลงกดัต่อย 

5. ช่วยบรรเทาปัญหาระบบทางเดินหายใจและภูมิแพต้ามฤดูกาล 

6. ลดความตึงเครียด 

 

 
รูปภาพท่ี 2.2 :  น ้ ามนัหอมระเหย 

ท่ีมา :  https://www.veganica-lab.com/  
 

 

รูปภาพท่ี 2.3 :  น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกหุลาบ 
ท่ีมา :  https://sistacafe.com/ 

https://www.veganica-lab.com/content/
https://www.veganica-lab.com/content/
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2.2.2.3 ดอกกุหลาบ 

กุหลาบนั้นมีช่ือสามญัว่า "Rose" ช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า "Rosa hybrids" และมีช่ือวงศ์ว่า 

"Rosaceae" ไดรั้บความนิยมปลูกมากท่ีสุดชนิดหน่ึงของโลกท่ีมีตน้ก าเนิดจากทวปีเอเชีย ผูค้นนิยม

ปลูกเพื่อความสวยงาม ตกแต่งสวน ประดบัตกแต่งบา้น ประดบัสถานท่ี ปลูกเพื่อการพาณิชย ์อาทิ 

เพื่อน าไปสกดัน ้ าหอม น าไปท าเป็นส่วนประกอบของสปา เป็นตน้ กุหลาบขยายพนัธ์ุโดยการตอน

ก่ิง ลกัษณะของกุหลาบนั้นมีทั้งไมพุ้่มและไมเ้ล้ือย ล าตน้และก่ิงจะมีหนาม ส่วนดอกของกุหลาบจะ

มีทั้งดอกเด่ียวและเป็นช่อกลีบ ดอกมีลกัษณะใหญ่มีไม่ต ่ากวา่ 5 กลีบ กุหลาบนั้นมีกล่ินหอมชวนดม 

และมีหลายสี เช่น แดง ขาว เหลือง ชมพ ูฯลฯ อีกทั้งยงัมีหลายชนิด (วกิิพีเดีย. ม.ป.ป.) 

ประวตัิดอกกุหลาบ  

กุหลาบ เป็นดอกไมท่ี้นิยมปลูกมาแต่โบราณว่ากนัว่ากุหลาบเกิดข้ึนเม่ือ 70 ลา้นปีมาแล้ว 

และเคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแต่ก่อนกุหลาบนั้นเป็น

กุหลาบป่าและมีรูปร่างไม่เหมือนในทุกวนัน้ี แต่เน่ืองจากมนุษยไ์ดน้ าเอากุหลาบป่ามาปลูกและผสม

พนัธ์ุจนขยายเป็นพนัธ์ุต่างๆมากมาย กุหลาบเป็นไมต้ดัดอกท่ีมีการปลูกเป็นการคา้กนัแพร่หลายทัว่

โลกมานานแล้ว กุหลาบเป็นไม้ตดัดอกท่ีมีการซ้ือขายเป็นอนัดับหน่ึงในตลาดประมูลอลัสเมีย 

ประเทศเนเธอร์แลนด ์ซ่ึงเป็นตลาดประมูลไมด้อกท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก 

จากบนัทึกของ ลา ลูแบร์ ราชทูตฝร่ังเศสในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดบ้นัทึกไว้

วา่เห็นกุหลาบท่ีกรุงศรีอยุธยา และในกาพยห่์อโคลงนิราศธารโศกสมยักรุงศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นพระ

ราชนิพนธ์ของเจา้ฟ้าธรรมาธิเบศ ก็ไดมี้การกล่าวถึงกุหลาบเอาไวแ้ละยงัมีต านานดอกกุหลาบของ

ไทยท่ีเป็นบทละครพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 6 เร่ือง มทันะพาธา ในเร่ืองเล่าถึงดอกกุหลาบ  

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกกุหลาบประมาณ 5,500 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของ

ประเทศ แหล่งปลูกท่ีส าคญัได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และ

กาญจนบุรี การผลิตกุหลาบในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะคือ การผลิตกุหลาบในเชิง

ปริมาณ และการผลิตกุหลาบเชิงคุณภาพ ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตกุหลาบคุณภาพสูงอยา่ง

ต่อเน่ือง หากแต่จะตอ้งผลิตในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม คือพื้นท่ีสูงมากกวา่ 800 เมตร (กระปุก.คอม, 2550) 
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ประเภทของดอกกุหลาบ 

(กญัญารัตน์ ปุงบางกะด่ี, 2559) ในท่ีน้ีไดจ้  าแนกกุหลาบตามสายพนัธ์ุเป็น 6 ประเภทดงัน้ี              

1. กุหลาบตดัดอก หรือ ไฮบริดที ( Hybrid Tea หรือ HT ) ปกติมกัออกดอกเป็นดอกเด่ียวมี

ขนาดโตกลีบดอกซ้อนพุ่มตน้ตั้งตรงสูงประมาณ1 – 2  เมตร กุหลาบมีขายทัว่ไปตามทอ้งตลาด           

คือ สีแดงและสีชมพ ู 

 
รูปภาพท่ี 2.4 :  กหุลาบตดัดอกหรือไฮบริดที 

ท่ีมา : https://rosesnat.wordpress.com/ 

 

2. กุหลาบพวง หรือ ฟลอริบนัดา้ ( Foribunda หรือ F. ) กุหลาบพวงมีความแข็งแรงทนทาน 

ออกดอกดกและออกดอกเป็นช่อทีละหลายๆดอกและมกับานพร้อมกนัดอกมีขนาดเล็กพุม่ตน้ตั้งสูง   

 
รูปภาพท่ี 2.5 :  กหุลาบพวง หรือ ฟลอริบนัดา้ 

ท่ีมา : https://goo.gl/D3N3c3  
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3. กุหลาบพวงดอกใหญ่ ( Grandiflora ) เป็นกุหลาบท่ีพฒันามาจากกุหลาบฟลอริบนัด้า  

อีกทีหน่ึง จะออกดอกเป็นช่อ แต่ดอกมีขนาดใหญ่กว่าและรูปดอกนั้นมีลกัษณะคล้ายกบักุหลาบ

ประเภทไฮบริดทีมาก กุหลาบประเภทน้ีมีพุม่ขนาดใหญ่ ดอกมีขนาดปานกลาง  

 
รูปภาพท่ี 2.6 :  กหุลาบพวงดอกใหญ่ 
ท่ีมา : https://www.brecks.com/  

 

4. กุหลาบมินิเอเจอร์ (Miniature หรือ Min.) เป็นกุหลาบท่ีมีขนาดพุม่ตน้เล็ก สูง 1- 2 ฟุต 

ออกดอกเป็นพวงและดอกมีขนาดเล็ก นิยมปลูกประดบัแปลงและใชเ้ป็นไมก้ระถาง 

 
รูปภาพท่ี 2.7 :  กหุลาบมินิเอเจอร์ 

ท่ีมา : https://jirapon331.wordpress.com/ 
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5. กุหลาบเล้ือย หรือ ไคลมเบอร์ ( Climher หรือ Cl. ) กุหลาบชนิดน้ีล าตน้สูงตรง น าไป

เล้ือยพนักบัส่ิงต่างๆ ไดด้อกมีทั้งเป็นดอกขนาดใหญ่และดอกเป็นพวง เช่น พนัธ์ุดอน 

 
รูปภาพท่ี 2.8 :  กหุลาบเล้ือย หรือ ไคลมเบอร์ 

ท่ีมา : https://goo.gl/2qenzb  
 

6. กุหลาบพุม่ หรือ ซรับโรส ( Shrub หรือ S. ) ไดแ้ก่กุหลาบพนัธ์ุป่าหรือลูกผสมของ        

พนัธ์ุป่า ซ่ึงมีทรงตน้เป็นพุม่ ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาดเล็กส่วนมากมีกลีบชั้นเดียว  

 
รูปภาพท่ี 2.9 :  กหุลาบพุม่ หรือ ซรับโรส 

ท่ีมา : https://goo.gl/NQKcF3 
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2.3 แอลกอฮอล์ 

แอลกอฮอล์ ( องักฤษ: alcohol ) คือสารประกอบอินทรีย ์ท่ีมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ต่อกบั
อะตอมคาร์บอนของหมู่แอลคิลหรือหมู่ท่ีแทนแอลคิล สูตรทัว่ไปของแอลกอฮอล์แบบอะลิฟาติก
ไฮโดรคาร์บอน (สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีเป็นสายตรง) คือ CnH2n+1OH โดยทั่วไป 
แอลกอฮอล์ มกัจะอา้งถึงเอทานอลเกือบจะเพียงอย่างเดียว หรือเรียกอีกอย่างว่า grain alcohol ซ่ึง
เป็นของเหลวท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน และสามารถระเหยได ้ซ่ึงเกิดจากการหมกัน ้าตาล  
(วกิิพีเดีย. ม.ป.ป.) 

เอทานอล ( องักฤษ: ethanol ) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ( องักฤษ: ethyl alcohol ) สูตรเคมี  
(C2H5OH) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหน่ึงซ่ึงเกิดจากการน าเอาพืชมาหมกัเพื่อเปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาล 
จากนั้นจึงเปล่ียนจากน ้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรือกรดบางชนิดช่วยยอ่ย เม่ือท าให้
เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ 95% โดยการกลัน่ ส่วนใหญ่ผลิตจากพืช สองประเภทคือ พืชประเภท
น ้ าตาล เช่นอ้อย บีทรูท และพืชจ าพวกแป้งเช่น มนัส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็นตน้ (วิกิพีเดีย. 
ม.ป.ป.) 

แอลกอฮอล์ เป็นสารชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารต้านเช้ือจุลินทรีย์ ( antimicrobial 
agent ) โดยสามารถฆ่า ( microbicide ) หรือหยุดย ั้งการเจริญเติบโต ( microbiostasis ) ของเช้ือได ้
แอลกอฮอลส์ามารถก าจดัเช้ือจุลินทรียไ์ดห้ลากหลาย ( disinfectant ) และไม่จ  าเพาะเจาะจง ใชก้  าจดั
เช้ือจุลินทรียบ์นพื้นผิวส่ิงของต่างๆท่ีไม่มีชีวิต เพื่อยบัย ั้งการแพร่กระจายของเช้ือ แอลกอฮอล์
สามารถท าลายเช้ือแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและลบ รวมทั้งเช้ือวณัโรค เช้ือรา และไวรัสบางชนิด เม่ือ
ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์น้อยลงการออกฤทธ์ิก็จะลดลง ความเขม้ขน้ปกติท่ีนิยมใช้กนัจะอยู่
ในช่วง 60 - 90%  (องคก์ารสุรา กรมสรรพสามิต, 2561) 

 
รูปภาพท่ี 2.10 : ความสามารถในการฆ่าเช้ือจุลินทรียข์องแอลกอฮอล ์

ท่ีมา : https://www.liquor.or.th/ 
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โดยทั่วไป แอลกอฮอล์ท่ีนิยมใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเจลล้างมือ คือ เอทานอล               
( ethanol หรือ ethyl alcohol ) เป็นของเหลวใสไม่มีสี ไม่มีกล่ิน และสามารถระเหยได้ดี แต่มี
แอลกอฮอล์อีกชนิด นั่นคือเมทานอล ( methanol หรือ methyl alcohol ) ซ่ึงเป็นแอลกอฮอล์ท่ีมีพิษ 
ห้ามใช้กบัร่างกาย ใช้ในส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ การออกฤทธ์ิของแอลกอฮอล์จะไปยบัย ั้งการ
เจริญของเซลล์แบคทีเรียหลากหลายชนิด รวมถึง  ไวรัส และเช้ือรา โดยนิยมใช้สารละลาย
แอลกอฮอล์ท่ีความเขม้ขน้ 70% เน่ืองจากระเหยไม่เร็วเกินไปและมีปริมาณน ้ าเพียงพอท่ีจุลินทรียจ์ะ
ดูดซึมและออกฤทธ์ิท าลายเซลล์ ขณะท่ีแอลกอฮอล์ 95% - 100% จะมีการระเหยรวดเร็วมากและมี
ปริมาณน ้ าไม่เพียงพอท่ีจะดูดซึมเขา้ไปในเซลล์เมมเบรน จากน้ี ยงัพบว่าแอลกอฮอล์ท่ีมีความ
เข้มข้นน้อยกว่า 50% จะมีประสิทธิภาพในการท าลายจุลินทรีย์ลดน้อยลงมาก  (ส านักควบคุม
เคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

 

 
รูปภาพท่ี 2.11 : ผลิตภณัฑแ์อลกอฮอล ์
ท่ีมา : https://www.liquor.or.th/aic/detai 

 

ประโยชน์ของแอลกอฮอล์ 

1. สามารถท าสเปรยก์ าจดัเช้ือรา 

2. สามารถดบักล่ินสกปรกต่างๆ 

3. ก าจดัคราบน ้าหมึก 

4. ฆ่าเช้ือโรคแบคทีเรีย 

https://www.liquor.or.th/aic/detai
https://www.liquor.or.th/aic/detai
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2.3.1 วธีิวดัค่าแอลกอฮอล์ 

 (วิกิพี เดีย. ม.ป.ป.) ไฮโดรมิเตอร์ ( อังกฤษ: hydrometer ) อาจเรียกว่า มาตราวดัความ

หนาแน่นของเหลว คือ อุปกรณ์วดัความถ่วงจ าเพาะหรือความหนาแน่นของเหลว โดยอาศัย

หลักการลอยตัวของวัตถุ  ไฮโดรมิเตอร์ส่วนมากท าจากแก้วปิดสนิททุกด้าน ด้านบนของ        

ไฮโดรมิเตอร์ เรียกว่า ส่วนก้านมีลักษณะเป็นหลอดยาวแคบๆเป็นส่วนท่ีใช้จับ เม่ือจะจุ่ม

ไฮโดรมิเตอร์ลงไปในสารละลายท่ีจะวดับนกา้น มีสเกลบอกความหนาแน่นของของเหลว ระดบั

ความลึกท่ีจมจะแปรผกผนักบัความหนาแน่นในของเหลว  

 2.3.1.1 ชนิดของไฮโดรมิเตอร์ 

 ไฮโดรมิเตอร์มีหลายชนิด จะถูกออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับวดัความหนาแน่นของเหลวท่ี

ต่างชนิดกัน สเกลบนไฮโดรมิเตอร์จึงต่างกันออกไป โดยการเทียบค่า (calibration) ชนิดของ

ไฮโดรมิเตอร์ท่ีใชว้ดัความหนาแน่นของเหลว มีดงัน้ี 

 1. Baume ' scale hydrometer 

 สเกลน้ีไดรั้บการสร้างข้ึนในปี 1768 โดย Antoine Baume นกัเคมีชาวฝร่ังเศส สเกลชนิดน้ี

ไดรั้บการใชง้านอยา่งกวา้งขวางเพราะมีการแสดงค่าของความถ่วงจ าเพาะเป็นสเกลตวัเลขท่ีอ่านได้

ง่าย สเกลน้ีจะวดัท่ีไดค้่าเป็นองศาโบเม มีสัญลกัษณ์เป็น o Be หรือ o B สเกลของไฮโดรมิเตอร์ชนิด

จะต่างกนัไปตามช่วงท่ีใชว้ดัความหนาแน่นซ่ึงมี 2 แบบคือ 

 1.1 แบบท่ีใชว้ดัของเหลวท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่น ้ า เช่น น ้าเช่ือม โดยเทียบมาตรฐานท่ี

อุณหภูมิ 15 o C ระดบัในน ้าบริสุทธ์ิไฮโดรมิเตอร์จะลอยตดักบัผวิหนา้ของน ้ าท่ีเลข 0 ซ่ึงเป็นระดบั

บนสุดของสเกล ไฮโดรมิเตอร์จะลอยอยู่ในจุดหน่ึง จุดน้ีจะเป็นขีดแบ่งช่วงของไฮโดรมิเตอร์

ทั้งหมด 15 ช่วง ระหวา่งแต่ละช่วงจะเป็นถูกแบ่งเป็นช่วงยอ่ยอีก 0-15 จุด 

 1.2 แบบท่ีใชว้ดัของเหลวท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้า เช่น แอลกอฮอล ์ท่ี 15 o C ระดบัท่ี

ไฮโดรมิเตอร์ลอยตดักบัผิวน ้ าจะอยู่ท่ี 0 ซ่ึงเป็นระดบัล่างสุดของสเกล และเม่ืออยู่ในสารละลาย

เกลือ 10 ส่วนในน ้ า 90 ส่วนต่อน ้ าหนกั ระดบัการจมจะอยู่ท่ีขีด 10 ของไฮโดรมิเตอร์ สเกลชนิดน้ี

จึงมีขีดพกัแบ่งเป็น 1-10 ห่างกนัระหวา่งขีด 0-10 หน่วยของสเกล 
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2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

พรศิริ เกษนอก , พิมพพ์าภรณ์  สร้อยสุข ( 2554 ) งานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง สเปรยป์รับอากาศ

จากสมุนไพร เพื่อทดลองประสิทธิภาพของสมุนไพรในการดับกล่ินเหม็นอบัต่างๆ ทางผูจ้ดัท า

ศึกษาสมุนไพรท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินและเป็นสมุนไพรท่ีมีกล่ินหอม เช่น ใบเตย ผิวมะกรูด ใบตะไคร้ 

มาทดลองสกดัคลอโรฟิลล์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณท่ีเหมาะสมและชนิดของสมุนไพรท่ีสามารถ

ก าจดักล่ินในสถานท่ีต่างๆ จากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากสมุนไพรในปริมาณท่ีเหมาะสม

สามารถก าจดักล่ินได้ดีคือ อตัราส่วนระหว่างสมุนไพร 20 กรัม ต่อ แอลกอฮอล์ 200 ลูกบาศก์

เซนติเมตรและสมุนไพรท่ีก าจดักล่ินไดดี้ท่ีสุดคือสารสกดัจากผิวมะกูด จุดมุ่งหมายของการศึกษา

คน้ควา้ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการก าจดักล่ินของสารสกดัใบเตย ผวิมะกูด และใบตะไคร้

หอม ในอตัราส่วนท่ีแตกต่าง และเพื่อส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถในการก าจดักล่ิน 

และเพื่อเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรในท้องถ่ิน ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ การเพิ่มคุณค่าให้กับ

สมุนไพรในท้องถ่ิน การลดมลพิษให้กบัส่ิงแวดล้อม จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สเปรย์ปรับ

อากาศกล่ินตะไคร้สามารถดับกล่ินได้ตั้ งแต่คร้ังแรกท่ีฉีด และจากการทดลองพบว่าสารสกัด

สมุนไพรจากผิวมะกูดในปริมาณ 20 กรัม ต่อ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถดบักล่ินและก าจดั

กล่ินได ้ท าใหอ้ากาศสดช่ืนเพราะความเขม้ขน้ของสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               17 

 

 

ชุติกาญจน์ สนั่นเอ้ือ ( 2561 ) งานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง สเปรยป์รับอากาศจากธรรมชาติ การ

จดัท าโครงงานในคร้ังน้ีโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1). ขจดักล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ในอากาศ 2). เพื่อ

ศึกษาสรรพคุณของสมุนไพร เช่น มะกดู ใบเตย และเพพเพอร์มินท ์ 3). เพื่อสอบถามความพึงพอใจ

ในการทดลองใชส้เปรยป์รับอากาศจากธรรมชาติจากกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน  ผลการศึกษาและจดัท า

โครงงานพบว่า อากาศท่ีไม่พึงประสงค์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยกล่ินต่างๆจะติดตามเส้ือผา้ท่ี

เราส่วมใส่ออกไปข้างนอก ซ่ึงในแต่ละวนัเราจะเจอมลพิษจากส่ิงต่างๆเช่น ควนัจากโรงงาน

อุตสาหกรรม รถโดยสาร ควนัจากการป้ิง ยา่ง อาหาร ฯลฯ เราจึงตอ้งมีสเปยร์ปรับอากาศเพื่อปรับ

สภาพอากาศท่ีไม่บ ริสุทธ์ิ  ดับกล่ินอับ  โดยการน าว ัตถุ ดิบจากธรรมชาติมาปรุงแต่งให้ มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงไดท้ดลองจากสมุนไพรหลายชนิดและเลือกมาเฉพาะอนัท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุดและปลอดภยัท่ีสุด ทางผูจ้ดัท าจึงศึกษาสมุนไพรท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินและเป็นสมุนไพรท่ีมี

กล่ินหอม คือ ใบเตย ตะไคร้และ มะกรูด ท่ีมีสรรพคุณในการช่วยดบักล่ินท่ีไม่พึงประสงคแ์ละเป็น

ผลิตภณัฑ์ท่ีราคาไม่แพง ตน้ทุนต ่าเพราะหามาจากสมุนไพรพื้นบา้น จากการศึกษาพบว่าสารสกดั

จากสมุนไพรในปริมาณท่ีเหมาะสมสามารถก าจดักล่ินไม่พึ่งประสงคไ์ดดี้และปลอดภยัต่อสุขภาพ 

โดยสเปรยส์มุนไพรปรับอากาศไดป้ระยุกตม์าจากหลกั เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั ซ่ึงโครงงานน้ีไดป้ระยุกตใ์ช ้กบัแนวคิด คือ ความพอประมาณ การรู้จกัเลือกใชส้มุนไพร

ให้พอดีกับสัดส่วนท่ีจะท า ความมีเหตุผล การรู้จกัเลือกใช้สมุนไพรพื้นบ้านท่ีมี สรรพคุณและ

ประโยชน์ต่อผลิตภณัฑ์ การมีภูมิคุม้กนั สามารถน ามาใช้เอง ประหยดัค่าใชจ่้ายหรือน าไปขายเพื่อ

เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว การทดลองในคร้ังน้ีเป็นการทดลองเปรียบเทียบ  ควรมีการทดลอง

เปรียบเทียบในอตัราส่วนอ่ืนๆ และควรศึกษาสมุนไพรชนิดอ่ืนๆดว้ย ในการสกดัคลอโรฟิลล์ควร

ระมดัระวงัการใชแ้อลกอฮอล์เพราะเป็นสารติดไฟไดง่้าย น ้ ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสั มีคุณสมบติั

บรรเทาอาการหวดั ช่วยให้หายใจโล่ง บรรเทาอาการคดัจมูก ช่วยให้รู้สึกสดช่ืนก่อนนาไปใช้กบั

ผวิหนงั ตอ้งท าใหเ้จือจางก่อน มิฉะนั้นอาจทาใหผ้วิหนงัระคายเคือง 
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วชัราวุฒิ อุทธา  ( 2561 ) โครงงานสหกิจจากมหาวิทยาลยั สยาม เร่ือง เจลปรับอากาศกล่ิน

กุหลาบ โรงแรม อวานีพลสั กรุงเทพฯ ( Avani+Bangkok ) เป็นโรงแรมระดบั 4.5 ดาว ท่ีให้บริการ

ทางดา้นห้องพกั ภตัตาคาร และการประชุมสัมมนา จึงท าให้ในแต่ละวนัจะมีแขกมาใชบ้ริการเป็น

จ านวนมาก ซ่ึงจากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานได้เข้ามาฝึกปฏิบติังานในส่วนของแผนกแม่บ้าน ได้

สังเกตุเห็นวา่ในแต่ละวนัจะมีกล่ินไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึนในตวัห้องพกัหรือแมแ้ต่บริเวณทัว่ไปของ

ตวัโรงแรม ดงันั้นจึงคิดท าผลิตภณัฑ์ช่วยลดกล่ินอบัไม่พึงประสงค์ โดยการใช้ดอกไมท่ี้เหลือทิ้ง

จากห้องดอกไม ้อยา่งเช่น ดอกกุหลาบมาท าเป็นเจลปรับอากาศกล่ินกุหลาบข้ึนมา เพื่อขจดักล่ินอบั

ต่างๆเหล่าน้ี เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเจลปรับอากาศกล่ินกุหลาบ ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการแจก

แบบสอบถามให้กบัพนกังานในแผนกแม่บา้น เป็นจ านวน 15 ชุด ผลการประเมินความพึงพอใจท่ี

ไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.50 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ี

ดี สามารถท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ต่อแผนกแม่บา้นได ้และยงัสามารถช่วยลดขยะจ าพวกดอกไมส้ด

ในแผนกแม่บา้นไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ทางคณะผูจ้ดัท าไดคิ้ดวธีิการน าดอกกุหลาบท่ีเหลือใชจ้ากห้อง

ดอกไม้ทุกวนั น ากลับมาแปรรูปเป็นเจลปรับอากาศกล่ินกุหลาบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน

ใหก้บัทางโรงแรม และเพื่อหวงัให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ จากขั้นตอนการประเมินผล 

คณะผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูลโดยไดท้  าการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ของเจลปรับอากาศ

กล่ินกุหลาบใหก้บัพนกังานแผนกแม่บา้นและแผนกอ่ืนๆในสถานท่ีประกอบการเป็นจ านวน 15 ชุด 

และไดผ้ลลพัธ์อยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจ 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปภาพท่ี 3.1 : โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์
ท่ีมา : https://www.hoteljob.in.th/  

 

ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ 

                                         Centara Grand at Central World  

สถานท่ีตั้ง                    : เลขท่ี 999/99  ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวนั เขต ปทุมวนั                                        

                                         กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย รหสัไปรษณีย ์10330 

เบอร์โทรศพัท ์           :   02 100 1234  

โทรสาร                   :   02 100 1235   

E – mail                   :   cgcw@chr.co.th 

Website                   :   https://www.centarahotelsresorts.com/th/centaragrand/cgcw/ 

 

https://www.hoteljob.in.th/premium/105746/index.php
https://www.hoteljob.in.th/premium/105746/index.php
https://www.centarahotelsresorts.com/th/centaragrand/cgcw/
https://www.centarahotelsresorts.com/th/centaragrand/cgcw/
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3.2 แผนทีก่ารเดินทาง   

โรงแรม Centara Grand at Central World เช่ือมต่อกับห้าง Central World โดยมีทางเช่ือม

จากจากชั้น 1 และชั้น 7 ชั้นโรงภาพยนตร์ของห้าง และสามารถเดินทางไดส้ะดวกทั้งดว้ยรถไฟฟ้า 

BTS  และรถยนตส่์วนตวัซ่ึงสามารถน ารถมาจอดท่ีอาคารจอดรถของหา้งและภายในโรงแรม 

รถโดยสารประจ าทางสายธรรมดา :  สาย 28 38 39 44 52 63 90 92 96 108 145 

รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ   :  ปอ 29 38 39 44 63 92 134 145 502 503 509 510 512 513 517  

รถไฟฟ้า BTS                                  :  BTS สถานีสยาม , BTS สถานชิดลม  

 

 
รูปภาพท่ี 3.2 : แผนท่ีตั้งโรงแรม (1) 

ท่ีมา : https://www.thaiticketmajor.com/ 
 

 
รูปภาพท่ี 3.3 : แผนท่ีตั้งโรงแรม (2) 
ท่ีมา : https://www.pinterest.com/ 

https://www.thaiticketmajor.com/
https://www.thaiticketmajor.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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3.3 ประวตัิความเป็นมา 

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  Centara Grand at CentralWorld ) เป็น

โรงแรมในเครือเซ็นทรัล เป็นกลุ่มโรงแรมชั้นน าของประเทศไทยซ่ึงเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ผูน้ า

เนน้การบริการ ความสะดวกสบายของลูกคา้เป็นหลกั จะใหก้ารบริการอยา่งดีเลิศ วตัถุประสงคข์อง

ทางโรงแรม คือ การมอบบริการท่ีเป็นเลิศบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ และความอบอุ่นจาก

ทุกๆคนในเซ็นทารา ดว้ยมาตรฐานการบริการในระดบัสากล และแฝงไวด้ว้ยความอบอุ่นและเป็น

กนัเอง เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าให้กบัแขก และบรรลุผลประกอบการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งใน

ตลาด การท างานในดา้นต่างๆของโรงแรมก็ยงัคงการบริการท่ีเป็นเลิศและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 

(โรงแรม เซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด์, 2561) 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ( Centara Grand at CentralWorld ) คือตึก

ระฟ้าสูง 56 ชั้น ตั้งอยูใ่นเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร อาคารเป็นท่ีตั้งของโรงแรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ของกลุ่มเซ็นทรัล โรงแรมแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์การค้า                 

เซ็นทรัลเวิลด์  ซ่ึงเป็นส่วนต่อขยายของอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เดิม และมีการต่อเติมพื้นท่ี

สาธารณะของโรงแรม ไดแ้ก่ ลานจอดรถ และศูนยป์ระชุมบางกอก โดยศูนยป์ระชุมเปิดในเดือน

กรกฎาคม โดยเร่ิมใชง้านคร้ังแรกในงานเล้ียงรับรางวลัและกิจกรรมอ่ืนๆในงานเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติกรุงเทพ คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2550 อาคารโรงแรมสูงข้ึนเหนือแท่นในฐานะแลนด์มาร์คหน่ึงของ

เส้นขอบฟ้ากรุงเทพมหานคร อาคารทรงกระบอกซ่ึงสร้างด้วยเหล็กและกระจกด้วยมีความสูง

โดยตรงจากถนนประมาณ 189 เมตร มีการแสดงออกทางสถาปัตยกรรมด้วยการจัดการแถบ

แนวนอนวางทบัอยูบ่นโครงแนวตั้งและมีโครงเหล็กโคง้คลา้ยดอกบวัประกอบเป็นชั้นนอกสุดของ

อาคาร ปัจจุบนัเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 12 ของประเทศไทย 
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โรงแรมสูง 56 ชั้ นแห่งน้ีมีทัศนียภาพอันงดงามของเมืองท่ี เห็นได้จากห้องพักและ

ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกทีผสมผสานการใช้ชีวิตในเมืองในสไตล ์          

รีสอร์ทได้อย่างน่าประทับใจ ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ท่ีสมบูรณ์แบบบนชั้น 26 ประกอบด้วย              

สปาเซ็นวารี ท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ พร้อมด้วยห้องออกก าลงักาย สนามเทนนิสและสระว่ายน ้ า

กลางแจง้พร้อมระเบียงอาบแดด และพื้นท่ีส าหรับประชุม / ใช้สอย รวมถึงห้องประชุม 17 ห้อง             

ในส่วนของตวัโรงแรมนั้นประกอบไปดว้ยห้องทั้งหมด 505 หอ้ง 

โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งช้อปป้ิงและย่านธุรกิจ

ของกรุงเทพฯ ซ่ึงเดินทางถึงไดง่้ายทั้งทางรถยนต์และรถไฟฟ้าบีทีเอส โรงแรมห้าดาวแห่งน้ีเป็น

โรงแรมท่ีโดดเด่นท่ีสุดในบรรดาโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จึงเหมาะส าหรับผูช่ื้นชอบ

การชอ้ปป้ิง ท่องเท่ียวชมเมือง หรือติดต่อธุรกิจ  ซ่ึงอยูห่่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 23 กิโลเมตร 

 

 

รูปภาพท่ี 3.4 : โลโกโ้รงแรม 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 

 

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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วสิัยทศัน์ ( Vision ) 

 To be the largest international Hotel Group of Thai Origin. 

 เราจะมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วสู่การเป็นกลุ่มโรงแรมของไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดในระดบัสากล 

พนัธกิจ ( 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. 

 เราจะมุ่งมัน่ในการมอบบริการท่ีเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ และความ

อบ อุ่นจากทุกๆคนในเซ็นทารา ด้วยมาตรฐานการบริการในระดบัสากล และ แฝงไวด้้วยความ

อบอุ่นและเป็นกนัเองอยา่งครอบครัวไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าให้กบัแขกทุกท่านและ

บรรลุผลประกอบการท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 

 

 

รูปภาพท่ี 3.5 : รูปภาพโรงแรม 
ท่ีมา : https://www.posttoday.com/ 

https://www.posttoday.com/
https://www.posttoday.com/
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3.4 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์และการให้บริการหลกัขององค์กร 

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นหน่ึงในโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของ เซ็นทารา  

โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มีบริการห้องพกัและห้องสวีทท่ีหรูหรา 505 ห้อง ส่วนดา้นอาหารโรงแรมมี

บริการร้านอาหารและบาร์ 9 ร้าน อยูบ่นดาดฟ้ากลางแจง้ดว้ยววิท่ีสวยงามทัว่ขอบฟ้าของกรุงเทพฯ 

และชั้น 26 ประกอบด้วยสปาเซ็นวารีท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ พร้อมด้วยห้องออกก าลงักาย สนาม

เทนนิสและสระวา่ยน ้ ากลางแจง้พร้อมระเบียงอาบแดดส าหรับห้องรับแขกทั้งหมดนั้นจะประกอบ

ไปดว้ยเคร่ือง ปรับอากาศ  สวิตซ์ควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิ้ลทีวีพร้อม

ภาพยนตร์ มินิบาร์ เคร่ืองชงชาและกาแฟ ตูเ้ยน็ ตูนิ้รภยั เคร่ืองตรวจจบัควนัและหวัฉีดน ้าดบัเพลิง 

โรงแรมมีห้องพกัทั้งหมด 505 หอ้ง ประกอบไปดว้ยช่ือห้อง ดงัน้ี 

1. หอ้งซูพีเรียร์เวลิด์   ( Superior World )  

2. หอ้งดีลกัซ์ เวลิด์   ( Deluxe World ) 

3. หอ้งดีลกัซ์ เวลิด ์แฟมิล่ี   ( Deluxe World Family ) 

4. หอ้งพรีเม่ียม เวลิด์    ( Premium World )  

5. หอ้งเวลิด ์คลบั   ( World Club ) 

6. หอ้งเวลิด ์คลบั ดีลกัซ์    ( World Club Deluxe )  

7. หอ้งเวลิด ์คลบั พรีเม่ียม    ( World Club Premium ) 

8. หอ้งเอก็เซ็ก คิวทีฟ สวีท  ( Executive Suite ) 

9. หอ้งเวลิดเ์อก็เซ็กคิวทีฟสวที  ( World Executive Suite ) 

10.หอ้งรอยลั สวที  ( Royal Suite ) 
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3.5 รายละเอยีดห้องพกั 

1. หอ้งซูพีเรียร์เวลิด์  ( Superior World ) 

 
รูปภาพท่ี 3.6 : หอ้งซูพีเรียร์เวลิด ์
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/ 

หอ้งซูพีเรียร์เวลิด์ (Superior World) ขนาด 32 ตารางเมตร เตียงขนาดคิงไซส์เหมาะส าหรับ
ผูใ้หญ่ไม่เกิน 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 1 ท่าน  

 
2. หอ้งดีลกัซ์ เวลิด์  ( Deluxe World ) 

 
รูปภาพท่ี 3.7 : หอ้งดีลกัซ์ เวลิด ์

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  
หอ้งดีลกัซ์เวลิด ์(Deluxe World) ขนาด 36 ตารางเมตร ห้องพกัประเภทน้ีมีใหเ้ลือกทั้งแบบ

เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรือเตียงขนาดนอนไดส้องคน 2 เตียง รองรับผูใ้หญ่ไม่เกิน 3 ท่าน หรือ
ผูใ้หญ่ไม่เกิน 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 1 ท่าน และหอ้งพกัมีประตูเช่ือมต่อเปิดเขา้หากนัได ้

 

https://www.sawadee.co.th/
https://www.sawadee.co.th/
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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3. หอ้งดีลกัซ์ เวลิด ์แฟมิล่ี  ( Deluxe World Family ) 

 
รูปภาพท่ี 3.8 : หอ้งดีลกัซ์ เวลิด ์แฟมิล่ี 

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

ห้องดีลกัซ์เวิลด์แฟมิล่ี (Deluxe World Family) ขนาด 39 ตารางเมตร ห้องพกัดีลกัซ์ เวิลด ์
แฟมิล่ี ทุกห้องไดรั้บการออกแบบส าหรับครอบครัวท่ีมีผูใ้หญ่ไม่เกิน 3 ท่านหรือผูใ้หญ่ 2 ท่านกบั
เด็ก 2 ท่าน มีเตียงคู่สองเตียง หอ้งน ้าท่ีกวา้งขวางพร้อมท่ีอาบน ้าฝักบวัมีกระจกกั้นและอ่างอาบน ้า  

 
4. หอ้งพรีเม่ียม เวลิด์  ( Premium World )  

 
รูปภาพท่ี 3.9 : หอ้งพรีเม่ียม เวลิด ์
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th 

 ห้องพรีเม่ียมเวิลด์ (Premium World) ขนาด 54 ตารางเมตร ห้องพกัประเภทพรีเม่ียมเวิลด ์

เหมาะส าหรับคู่รักและครอบครัว ห้องน ้้ ามีอ่างอาบน ้ าและฝักบวัแบบเรนชาวเวอร์ ห้องพรีเม่ียม

เวลิดน้ี์เหมาะส าหรับผูใ้หญ่ไม่เกิน 3 ท่าน ท่านและเด็กไม่เกิน 1 ท่าน 

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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5. หอ้งเวลิด ์คลบั  ( World Club ) 

 
รูปภาพท่ี 3.10 : หอ้งเวลิด ์คลบั 

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  
 ห้องเวิลด์คลบั (World Club) ขนาด 32 ตารางเมตร พร้อมรับสิทธิประโยชน์ของคลบั ห้อง
น้ีเหมาะส าหรับคู่รักและครอบครัวขนาดเล็กท่ีมีผู ้ใหญ่ไม่เกิน 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 1 ท่าน 
ประกอบดว้ยเตียงขนาดคิงไซส์ โตะ๊ท างาน และหอ้งน ้าท่ีมีอ่างอาบน ้าและฝักบวัแยกส่วนกนั                                                   
 

6. หอ้งเวลิด ์คลบั ดีลกัซ์  ( World Club Deluxe )  

 
รูปภาพท่ี 3.11 : หอ้งเวลิด ์คลบั ดีลกัซ์ 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 ห้องเวิลด์คลับดีลักซ์ (World Club Deluxe) ขนาด 39 ตารางเมตร ห้องเวิลด์คลับดีลักซ์
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ของคลบัไดฟ้รี ซ่ึงรวมถึงการเขา้ใช้บริการห้องเวิลด์เอ็กเซกคิวทีฟคลบัเลานจ์ 
เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียงหรือ 2 เตียง มีโซนท างาน หอ้งพกัท่ีมีประตูเช่ือมต่อเปิดเขา้หากนั 

  

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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7. หอ้งเวลิด ์คลบั พรีเม่ียม  ( World Club Premium ) 

 
รูปภาพท่ี 3.12 : หอ้งเวลิด ์คลบั พรีเม่ียม 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 ห้องเวิลด์คลบัพรีเม่ียม (World Club Premium) ขนาด 54 ตารางเมตร มีบริการผูช่้วยพิเศษ
ส่วนตวั เขา้รับบริการในห้องเวิลด์เอ็กเซกคิวทีฟคลบัเลานจ์แบบเฉพาะตวั ส าหรับผูใ้หญ่ไม่เกิน 3 
ท่านและเด็กไม่เกิน 1 ท่าน ภายในหอ้งน ้ามีพร้อมดว้ยอ่างอาบน ้าและโซนอาบน ้าดว้ยฝักบวั  

 
8. หอ้งเอก็เซ็ก คิวทีฟ สวที  ( Executive Suite ) 

 
รูปภาพท่ี 3.13 : หอ้งเอก็เซ็ก คิวทีฟ สวที 

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท (Executive Suite) ขนาด 67 ตารางเมตร ห้องเอ็กเซ็กคิว มีเตียง
ขนาดคิงไซส์ ห้องชุดเหมาะส าหรับผูใ้หญ่ไม่เกิน 3 ท่านหรือผูใ้หญ่ไม่เกิน 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 1 
ท่าน และรับความสะดวกสบายสูงสุดจากสิทธิประโยชน์ของคลบั รวมถึงบริการผูช่้วยพิเศษส่วนตวั 

 

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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9. หอ้งเวลิด์เอก็เซ็กคิวทีฟสวที  ( World Executive Suite ) 

 
รูปภาพท่ี 3.14 : หอ้งเวลิด ์เอก็เซ็ก คิวทีฟ สวที 

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 ห้องเวิลด์เอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท (World Executive Suite) ขนาด 110 ตารางเมตร ภายในมี
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องนอนหลกัมีเตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง และห้องนอนเล็กมีเตียง 2 เตียง เหมาะ
ส าหรับผูใ้หญ่ไม่เกิน 5 ท่าน และเด็กไม่เกิน 2 ท่าน มีบริการผูช่้วยพิเศษส่วนตวัและสิทธิประโยชน์
ของคลบั รวมถึงบริการเสริมอ่ืนๆ 

  
10 . หอ้งรอยลั สวที  ( Royal Suite ) 

 
รูปภาพท่ี 3.15 : หอ้งรอยลั สวที 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 ห้องพกัรอยลัสวีท (Royal Suite) ขนาด 387 ตารางเมตร มีบริการผูช่้วยพิเศษส่วนตวัและ
สิทธิประโยชน์ของคลับได้ฟรี ห้องรอยลัสวีทมีพื้นท่ีพกัผ่อน ประกอบด้วย 4 ห้องนอนพร้อม
หอ้งน ้าส่วนตวั เหมาะส าหรับผูใ้หญ่ไม่เกิน 8 ท่านหรือผูใ้หญ่ไม่เกิน 7 ท่านและเด็กไม่เกิน 2 ท่าน  

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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3.5 ห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องจัดเลีย้ง 

  1. หอ้งจดัเล้ียง  

 

รูปภาพท่ี 3.16 : หอ้งจดัเล้ียง 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 

 2. หอ้งประชุม M23  

 

รูปภาพท่ี 3.17 : หอ้งประชุม M23 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 

 

 

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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3. หอ้งประชุม โลตสั สวที 

 

รูปภาพท่ี 3.18 : หอ้งประชุม โลตสั สวที 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 

 4. หอ้งประชุมผูบ้ริหาร  

 

รูปภาพท่ี 3.19 : หอ้งประชุมผูบ้ริหาร 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 

  

 

 

 

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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5. มายดฟ์อร์เยอร์  

 

รูปภาพท่ี 3.20 : หอ้งมายดฟ์อร์เยอร์ 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 

 6. บางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ 1 

 

รูปภาพท่ี 3.21 :บางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ 1 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 

 

 

 

 

 

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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3.6 ห้องอาหารและบาร์ 

 1. เรดสกาย  ( Red Sky ) 

 
รูปภาพท่ี 3.22 : เรดสกาย 

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

Red Sky บิสโตรในเมืองในบรรยากาศ ท่ีผ่อนคลายบนดาดฟ้ า ให้ท่ านได้สัมผ ัส

ประสบการณ์การรับ ประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงาม กับเชฟ Hugo Coudurier 

และเชฟ Christian Ham ท่ีจะมอบประสบการณ์อนัล ้าค่าและไวน์ชั้นเลิศจากหอ้งเก็บไวน์ขนาดใหญ่ 

เวลาเปิด: 16:00 - 01:00 น. 

2. UNO MAS 

 
รูปภาพท่ี 3.23 : UNO MAS 

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

หอ้งอาหารตั้งอยูช่ั้นท่ี 54 พร้อมววิทิวทศัน์ของกรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารสเปนแบบดั้งเดิม 

รสชาติเยีย่ม เวลาเปิด: 18:00 - 01:00 น. 

https://www.sawadee.co.th/hotel/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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3. เดอะเวลิด ์ ( The World ) 

 
รูปภาพท่ี 3.24 :เดอะเวลิด ์

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/ 

สัมผสัรสชาติของอาหารท้องถ่ินและอาหารฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น อินเดียและจีนท่ีแสดงใน

เมนูอาหารตามสั่งท่ีหลากหลายและซุ้มอาหารบุฟเฟ่ต ์เร่ิมดว้ยอาหารทะเลสดและเมนูคดัสรรจากซู

ชิบาร์ มีอาหารมังสวิรัติให้เลือกด้วยและมีอาหารตามสั่งตลอดเวลา เวลาเปิด: 11:30 - 15:00 น.              

และ 18:00 - 23:30 น. 

4. ไดนาสต้ี  ( Dynasty ) 

 
รูปภาพท่ี 3.25 :ไดนาสต้ี 

รูป ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/ 

 สัมผสัรสชาติของอาหารกวางตุง้ตน้ต ารับ ล้ิมลองเมนูจานเด็ดจากกวา่ 102 รายการใหเ้ลือก 

โดยใช้วตัถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลและมีคุณภาพเช่น ลอบสเตอร์ หอยเป๋าฮ้ือ และหมูหัน นอกจาก

อาหารแบบต่ิมซ าท่ีจดัท าโดยเชฟคนกวางตุง้คุณ Kongsun Sae-Liang แลว้ในห้องครัวนั้นยงัมีเมนู

เช่น ขาห่านอบในหมอ้ไฟ ซุปรังนกมะพร้าวอ่อน แมงกะพรุนแช่เยน็ ไก่แช่เหลา้ และ สลดักุง้ 

https://www.sawadee.co.th/
https://www.sawadee.co.th/
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5. เรดสกายบาร์  ( Red Sky Bar ) 

 
รูปภาพท่ี 3.26 : เรดสกายบาร์ 

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 เรดสกายบาร์ (Red Sky Bar) เป็นบาร์บนดาดฟ้าท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเทพฯ อวด

โฉมทัศนียภาพอันน่าต่ืนตาต่ืนใจ 360 องศาของตัวเมือง เอนกายพักผ่อนคลายยามพลบค ่ า 

เพลิดเพลินกบัของวา่งและเคร่ืองด่ืมและคอ็กเทลต่างๆ เวลาเปิด: 16:00 - 01:00 น. 

 6.  CRU Champagne Bar at Red Sky 

 
รูปภาพท่ี 3.27 :  CRU Champagne Bar at Red Sky 

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

สัมผสัความหรูหราบนสวรรค์ชั้นใหม่ส าหรับไลฟ์สไตล์เหนือระดบัและชิคยิ่งกว่ากบัวิว 

360 องศา สุดขอบฟ้ามหานครแห่งแสงสีและดวงดาวระยิบระย ับ ท่ี  CRU Champagne Bar 

หอ้งอาหาร Red Sky นอกจากน้ีเรายงัคดัสรรเมนูหารวา่งทานเล่นต่างๆ อยา่งเช่น ไข่ปลาคาเวยีร์จาก

ทะเลแคสเปียน ฟัวกราส์ หอยนางรม และอาหารชั้นเยีย่มต่อีกมากมาย เวลาเปิด : 17:00 - 01:00 น. 

 

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
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7. พลูไซดบ์าร์ ( Pool Side Bar ) 

 
รูปภาพท่ี 3.28 : พลูไซดบ์าร์ 

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/hotel/Centara-Grand-At-CentralWorld 

 พลูบาร์ของเรา พร้อมดว้ยบรรยากาศริมสระน ้ าท่ีมีเสน่ห์ ให้บริการอาหารเบาๆ เช่น สลดัท่ี

สดกรอบกบัแซนด์วิช และเคร่ืองด่ืมกบัม็อกเทลดบักระหาย ให้เพลิดเพลินในบรรยากาศกลางแจง้ 

เวลาเปิด: 06:00 - 22:00 น. 

 8. ซิงก ์( Zing ) 

 
รูปภาพท่ี 3.29 : ซิงก ์

ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/hotel/Centara-Grand-At-CentralWorld 

คาเฟ่ซิงก์ ท่ีดีไซน์ในสไตล์โมเดิร์น เชิญล้ิมรสกาแฟสดพร้อมกบัเคก้ท่ีอบใหม่ๆ ขนมอบ

ฝร่ังเศสและขนมรสชาติต่างๆ สไตล์เอเชีย Zing อยูท่ี่ท  าเลท่ีหาไดง่้ายขา้งๆ แผนกตอ้นรับท่ีชั้นล่าง 

ให้บริการขนมและสลัดท่ีปรุงสดๆ ใหม่ๆ ให้ท่านรับประทานในห้องปรับอากาศสบายๆหรือ

กลางแจง้ เวลาเปิด: 07:00 - 21:00 น. 

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/Centara-Grand-At-CentralWorld


37 
 

 

3.7 ส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการ 

- สระวา่ยน ้ากลางแจง้  

- อ่างอาบแดดและจากุซซ่ี 

- ศูนยฟิ์ตเนสทนัสมยัตลอด 24 ชัว่โมงพร้อมคลาสโยคะ  

- สนามเทนนิสกลางแจง้พร้อมไฟสนามสองสนาม 

- สปา เซ็นวารี 

- World Executive Lounge 

- ทางเขา้ศูนยไ์ลฟ์สไตลแ์ละชอ้ปป้ิงเซ็นทรัลเวลิดโ์ดยตรง 

- หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลชิดลม 

- ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเอ็มบาซี 

- บริเวณชอ้ปป้ิงของโรงแรม พร้อมร้านท าผมและร้านบูติกมากมาย 

- บริการพี่เล้ียงเด็กใหบ้ริการตามค าขอ 

- ศูนยบ์ริการธุรกิจ 

- บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดแ์ละไร้สาย 

- บริการท่ีจอดรถขนาดใหญ่ 

- บริการทางการแพทย ์

- บริการซกัรีด 

- บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

- พนกังานยกกระเป๋า 

- พนกังานบริการจอดรถ 
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รูปภาพท่ี 3.30 : สระวา่ยน ้ า 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 

 

รูปภาพท่ี 3.31 :  อ่างจากซุซ่ี 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 

 

รูปภาพท่ี 3.32 : สปา เซ็นวารี 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/ 

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/
https://www.sawadee.co.th/
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รูปภาพท่ี 3.33 : หอ้งออกก าลงักาย 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/ 

 

รูปภาพท่ี 3.34 : รถรับส่งสนามบิน 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

 

รูปภาพท่ี 3.35 :ทางเขา้ศูนยเ์ซ็นทรัลเวลิดโ์ดยตรง 
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th/  

https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld
https://www.sawadee.co.th/hotel/620390/Centara-Grand-At-CentralWorld


40 
 

 

3.8 รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานขององค์กร 

 
รูปภาพท่ี 3.36 :แผนผงัผูบ้ริหาร 

ท่ีมา : https://www.centarahotelsresorts.com/  
 

 
รูปภาพท่ี 3.37 :โครงสร้างองคก์รของโรงแรม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
 
 

https://www.centarahotelsresorts.com/th/aboutcentara/board-of-directors/
https://www.centarahotelsresorts.com/th/aboutcentara/board-of-directors/
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รูปภาพท่ี 3.38 : รูปแบบการจดัการองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร 

ท่ีมา : https://www.centarahotelsresorts.com/  
 

 
รูปภาพท่ี 3.39 :แผนผงัโครงสร้างแผนก ส ารองหอ้งพกั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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3.9 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 3.9.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

นาย นรินทร์ อุ่นเรือน ต าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงานส ารองห้องพกั ( Trainee Reservation ) 

แผนก ส ารองหอ้งพกั ( Reservation )   

โรงแรม เซ็นทาราแกรนด ์แอท เซนทรัลเวลิด ์( Centara Grand at Central World ) 

 3.9.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

-  การส ารองหอ้งพกัใหก้บัผูเ้ขา้พกั ( Reservation ) โดยใชร้ะบบ Opera Cloud 

-  การยกเลิกหอ้งพกัใหก้บัผูเ้ขา้พกั ( Cancel ) 

-  ใหข้อ้มูลแก่แขกเก่ียวกบัการจองหอ้งพกั 

-  ท าการจองหอ้งพกัใหก้บักลุ่มลูกคา้ Agent ต่างๆ ในโปรแกรม CRO (Central Reservation Office)  

-  แยกเอกสารตามวนัเขา้พกั จดัเก็บลงตูเ้ก็บเอกสาร และเรียงตามตวัอกัษร A – Z และตามเดือน 

-  ตรวจสอบและรวมยอดการเขา้พกัส าหรับแขกท่ีจองผา่นAgoda ในเวบ็ไซต(์ ycs.agoda.com ) 

-  บนัทึกยอดเงินของ Agoda ลงในโปรแกรม Microsoft Excel ในแต่ละวนัและแยกตามเดือน 

-  ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ใหถู้กตอ้ง และใส่ความตอ้งการของลูกคา้ทุกคร้ังท่ีท าการจอง 

-  เพิ่มขอ้มูล หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลแขกในระบบ Opera 

-  จองห้องส าหรับแขกท่ีถือบตัรแพลตตินัม่ในระบบCRO (Central Reservation Officer)  

-  จองห้องส าหรับบริษทัน าเท่ียวในโปรแกรม CRO (Central Reservation Officer)  

-  น ายอดเขา้พกัจากเวบ็ไซต ์Agoda ไปชาร์จ Agoda Charge กบัแผนกส่วนหนา้ (Front Office) 

-  เดินส่งเอกสารตามแผนกต่างๆ 

-  สแกนเอกสารส่งไฟลเ์ขา้โฟลเดอร์ในอีเมลลแ์ละสแกนงานหรือถ่ายเอกสารต่างๆ 

- งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมายจากพี่พนกังานในแผนกส ารองหอ้งพกั 
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3.10 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

ช่ือ – สกุล พนกังานท่ีปรึกษา คุณ ศุภลกัษณ์  เลิศพิภพพร 

 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา เจา้หนา้ท่ีส ารองหอ้งพกั  (  Reservation officer  )  

 แผนก ส ารองหอ้งพกั ( Reservation )   

โรงแรม เซ็นทาราแกรนด ์แอท เซนทรัลเวลิด ์( Centara Grand at Central World ) 

3.11 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 13 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563 

เวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.30 น. 

3.12 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.12.1 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทราบถึงปัญหา 

สังเกตและสอบถามจากพนกังานในโรงแรมเก่ียวกบัเร่ืองการท างานต่างๆและระบบของ

บริษทัว่าการท างานส่วนใหญ่มีอุปสรรคและปัญหาท่ีมกัจะพบเจอเป็นอย่างไร เช่น สอบถามใน

แผนกท่ีฝึกงาน โดยถามถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและตอ้งการแกไ้ข 

3.12.2 การคิดวเิคราะห์ในการเลือกหวัขอ้เร่ือง 

 การคิดหัวข้อเร่ืองได้จากการสังเกต สอบถาม และการปฏิบติังานจริงในแผนก โดยน า

ปัญหามาสรุปเป็นขอ้ๆและน ามาคดัเลือก แลว้สอบถามความคิดเห็นจากพนกังานของโรงแรม เพื่อ

พิจารณาในเบ้ืองตน้และน าไปเสนอให้กบัพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อให้ไดข้อ้สรุปน ามาเป็นหวัขอ้ใน

การท าโครงงาน 

3.12.3 เสนอหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา 

เขียนหวัขอ้โครงงานเพื่อน ามาเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีเล้ียงเพื่อขอค าแนะน า

และร่างเอกสารแบบฟอร์มโครงงานสหกิจเพื่อขอเสนอหัวโครงงานสหกิจศึกษาเพื่อให้หัวหน้า

ประจ าภาควชิาอนุมติั 
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3.12.4 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลทางด้านอินเตอร์เน็ต 

เวบ็ไซต ์ยทููป หนงัสือ บทความ และส่ืออ่ืนๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลประกอบในการท าโครงงาน 

 3.12.5 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 เก็บขอ้มูลและวิธีการแก้ไขปัญหาจากค าแนะน าจากพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา คน้ควา้

ขอ้มูลจากงานอินเตอร์เน็ตและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.12.6 วเิคราะห์ขอ้มูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บมา เพื่อจัดท าโครงงาน และน าวิธีการแก้ไขปัญหามาวิเคราะห์         

และจดัท าแบบสัมภาษณ์ การประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อใชใ้นการประเมินผลโครงงาน     

3.12.7 การจดัท าโครงงาน 

 จดัท าโครงงานซ่ึงมีรายละเอียดของการท าโครงงานทั้ งหมด 5 บท ท าตามแบบฟอร์ม
โครงงานสหกิจศึกษา ของมหาวทิยาลยัสยาม 

 3.12.8 ทดลองท า 

 เร่ิมลงมือท าโครงงานและตวัผลิตภณัฑ์ จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการท าสเปรยห์อมปรับ

อากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้พร้อมกบัลงมือปฏิบติั 

 3.12.9 สรุปขอ้มูล 

สรุปผลขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงงาน และจดัท าโครงงานให้สมบูรณ์เพื่อ

เตรียมน าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.12.10 น าเสนออาจารยแ์ละส่งรูปเล่ม 

 น ารายงานส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาพร้อมกบัตวัผลิตภณัฑ์พร้อมน าเสนองานและก าหนดวนั-
เวลาในการน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา พนกังานพี่เล้ียง และกรรมการกลาง 
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3.13 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

มกราคม  
2563 

กุมภาพนัธ์ 
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. ก าหนดปัญหาเร่ือง                     

2. เลือกหวัขอ้เร่ือง                     

3. เสนอหวัขอ้งาน                     

4. คน้ควา้ศึกษาขอ้มูล                     

5. เก็บรวบรวมขอ้มูล                     

6. เร่ิมท าโครงงาน                     

7. วเิคราะห์ขอ้มูล                     

8. ท าผลิตภณัฑ์                     

9. ประเมินผลงาน                     

10. น าเสนอโครงงาน                     
 

ตารางท่ี 3.1 :ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

3.14 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

3.14.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

-  คอมพิวเตอร์ หรือ โน็ตบุค๊ 

-  โทรศพัทมื์อถือ 

 3.14.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

-  โปรแกรม Microsoft World  

-  Google Drive 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 การจดัท าโครงงานเร่ือง ผลิตภณัฑ์สเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้  

ทางผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลและวิธีการท าโดยละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ให้กบัทางโรงแรม ซ่ึงจะ             

กล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

4.1 อุปกรณ์และวตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าสเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้ 

4.1.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าสเปรย ์

4.1.2 วตัถุดิบในการท าสเปรย ์

4.1.3 ขั้นตอนในการวดัค่าแอลกอฮอล ์       

4.1.4 อตัราส่วนผสมของวตัถุดิบ 

4.2 ขั้นตอนในการท าสเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้

 4.2.1 ขั้นตอนในการวดัค่าแอลกอฮอลส์เปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือ 

4.3 ตน้ทุนในการจดัซ้ือและราคาต่อขวด 

4.4 ขอ้มูลสรุปแบบสัมภาณ์ การประเมินปผล ความพึงพอใจ  

 
รูปภาพท่ี 4.1 : ผลิตภณัฑส์เปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  ( 2563 ) 
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4.1 อุปกรณ์และวตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าสเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไม้ทีเ่หลอืใช้ 

4.1.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าสเปรย์ 

 
รูปภาพท่ี 4.2 : ขวดสเปรย ์
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.3 : กระบอกตวง 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.4 : ไซริงค ์
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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รูปภาพท่ี 4.5 : ไฮโดรมิเตอร์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.6 : ขวดน ้ าขนาด 1.5 ลิตร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 

รูปภาพท่ี 4.7 : เคร่ืองป่ัน 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 )  
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รูปภาพท่ี 4.8 : ถว้ยพลาสติก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.9 : หมอ้ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.10 : ท่ีกรองกบักะละมงั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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4.1.2 วตัถุดิบในการท าสเปรย์ 

 
รูปภาพท่ี 4.11 : ดอกกหุลาบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.12 : แอลกอฮอล ์75 % 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.13 : แอลกอฮอล ์95 % 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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รูปภาพท่ี 4.14 : น ้ ากลัน่ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.15: น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกหุลาบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.16 : สีผสมอาหาร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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4.1.3 ขั้นตอนในการวดัค่าแอลกอฮอล์        

 
รูปภาพท่ี 4.17 : เทแอลกอฮอลท่ี์เราเตรียมไวใ้ส่ขวดน ้ าขนาด 1.5 ลิตร เพ่ือท าการวดัค่าแอลกอฮอล ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.18 : หลงัจากเทแอลกอฮอลเ์สร็จแลว้ใหร้อจนน ้ าน่ิง และเร่ิมใส่เคร่ืองมือไฮโดรมิเตอร์ลงไปอยา่งชา้ๆ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.19 : หลงัจากนั้นใหร้อสกัพกัไฮโดรมิเตอร์จะลอยข้ึนมาตามความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
 

** จากผลการทดลองทีใ่ช้ไฮโดรมเิตอร์วดัค่า ผลสรุปว่า ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที ่80 เปอร์เซ็นต์ ** 
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4.1.4 อตัราส่วนผสมของวตัถุดิบ 
  

ส่วนผสม ปริมาณ 
1. กลีบดอกกุหลาบ       50    กรัม 
2. น ้าเปล่า      15    มิลลิลิตร 
3. น ้ากลัน่      360  มิลลิลิตร 

ตารางท่ี 4.1 : อตัราส่วนผสมการท าน ้ าดอกกหุลาบ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

ส่วนผสม ปริมาณ 
1. น ้าดอกกุหลาบ      375      มิลลิลิตร 
2. แอลกอฮอล ์75 เปอร์เซ็นต์      650      มิลลิลิตร 
3. แอลกอฮอล ์95 เปอร์เซ็นต์      400      มิลลิลิตร 
4. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกุหลาบ      75        มิลลิลิตร 

ตารางท่ี 4.2 : อตัราส่วนผสมการท าสเปรยห์อมปรับอากาศ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
จากตารางท่ี 4.2 ขา้งบนแสดงใหเ้ห็นวา่ การท าสเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจาก

ดอกไมท่ี้เหลือใช ้ใชป้ริมาณทั้งหมด 1,500 มิลลิลิตร ท าไดท้ั้งหมด 30 ขวด ขวดละ 50 มิลลิลิตร 
โดยเฉล่ียต่อขวด ดงัน้ี 
1. น ้าดอกกุหลาบ   ปริมาณ   375      มิลลิลิตร =    12.5    มิลลิลิตรต่อขวด         
2. แอลกอฮอล์   ปริมาณ   1,050   มิลลิลิตร =     35      มิลลิลิตรต่อขวด         
3. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกุหลาบ ปริมาณ   75        มิลลิลิตร             =     2.5     มิลลิลิตรต่อขวด         
 

 การหาค่าเปอร์เซ็นตจ์ากปริมาณในส่วนผสมต่อขวด 
 

สูตร =
ปริมาณท่ีใส่ต่อขวด

ปริมาณทั้งหมดต่อขวด
  x 100 %  

 
1. น ้าดอกกุหลาบ                           ปริมาณต่อขวด    12.5     มิลลิลิตร        =       25    เปอร์เซ็นต ์
2. แอลกอฮอล ์                               ปริมาณต่อขวด    35        มิลลิลิตร        =       70    เปอร์เซ็นต ์
3. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกุหลาบ ปริมาณต่อขวด    2.5        มิลลิลิตร       =        5     เปอร์เซ็นต ์
                 รวม                               ปริมาณต่อขวด    50        มิลลิลิตร        =       100  เปอร์เซ็นต ์
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4.2 ขั้นตอนในการท าสเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไม้ทีเ่หลอืใช้  

ขั้นตอนที ่1 : ใหเ้ด็ดกลีบดอกกุหลาบและลา้งน ้าใหส้ะอาดและท าการป่ันใหไ้ดน้ ้ากุหลาบ 

 
รูปภาพท่ี 4.20 : น าดอกกหุลาบมาลา้งใหส้ะอาดและเดด็กลีบดอกกหุลาบลงในภาชนะ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.21 : หลงัจากเด็ดกลีบดอกกหุลาบเสร็จแลว้น ามาแช่น ้ าลา้งใหส้ะอาดอีกรอบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.22 : หลงัจากนั้นใหน้ ากลีบดอกกหุลาบใส่ลงไปในเคร่ืองป่ัน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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ขั้นตอนที ่2 : ท าการป่ันกลีบกุหลาบเพื่อใหไ้ดน้ ้ากุหลาบ 

 

 
รูปภาพท่ี 4.23 : เติมน ้ าเปล่าตามลงไปในปริมาณท่ีเหมาะสมกบักลีบกหุลาบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.24 : ท าการป่ันกลีบกหุลาบ ใชเ้วลาป่ัน 10 – 15 วนิาที 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

    

รูปภาพท่ี 4.25 : น าน ้ าท่ีป่ันกลีบกหุลาบเสร็จแลว้มากรอง 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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ขั้นตอนที ่3 : หลงัจากป่ันกลีบกุหลาบเสร็จใหท้  าการกรองใหส้ะอาดและเทใส่กระบอกตวง 

 

 
รูปภาพท่ี  4.26 : ใชมื้อขย  าเศษกลีบกหุลาบท่ีเหลือ เพ่ือใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ของน ้ ากหุลาบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.27 : น าน ้ ากหุลาบมากรองอีกรอบเพ่ือไม่ใหมี้เศษกหุลาบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี  4.28 : เทน ้ ากหุลาบใส่กระบอกตวงและท าการกรองอีกรอบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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ขั้นตอนที ่4 : หลงัจากไดน้ ้ากุหลาบท่ีป่ันเสร็จแลว้ให้น าลงไปตม้ใส่ในหมอ้และเติมน ้ากลัน่ตามลง

ไปผสมในน ้ากุหลาบ รวมถึงใส่กลีบกุหลาบลงไปตม้ในหมอ้เพิ่มเติม 

 

 
รูปภาพท่ี 4.29 : หลงัจากนั้นเติมน ้ ากลัน่ตามลงไปในกระบอกตวงและคนใหเ้ขา้กนั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี  4.30 : น าน ้ าในกระบอกตวงท่ีผสมไวแ้ลว้มาเทใส่หมอ้และใส่กลีบกหุลาบลงไปตม้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.31 : หลงัจากตม้เสร็จแลว้ใหก้รองกลีบกหุลาบออก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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ขั้นตอนที ่5 : หลงัจากตม้น ้ากุหลาบเสร็จแลว้ใหท้  าการกรองอีกรอบและเทน ้ากุหลาบลงใน
กระบอกตวงและรอสักพกั หลงัจากนั้นค่อยเติมแอลกอฮอล ์95% และ 75%ตามลงไปผสม 

 

 
รูปภาพท่ี 4.32 : จะไดน้ ้ ากลีบกหุลาบท่ีน าไปตม้ไปแลว้ 375 มิลลิลิตร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.33 : เทแอลกอฮอลป์ริมาณ 1050 มิลลิลิตร ลงไปผสมกบัน ้ ากลีบกหุลาบใหเ้ขา้กนั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.34 : จะไดน้ ้ ากหุลาบและแอลกอฮอลอ์ยูท่ี่ปริมาณ 1425 มิลลิลิตร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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ขั้นตอนที ่6 : ใส่น ้ามนัหอมระเหยตามลงไปในกระบอกตวงและคนใหเ้ขา้กนั เพื่อเพิ่มความหอม

ใหก้บัสเปรย ์และใส่สีผสมอาหารสีชมพลูงไปทีละนิดเพื่อท าการตกแต่งสี 

 
รูปภาพท่ี 4.35 : เทน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินกหุลาบลงในภาชนะเพ่ือท าการใหไ้ซริงคดู์ด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.36 : ใชไ้ซริงคดู์ดน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินกหุลาบปริมาณ 75 มิลลิลิตร และใส่ลงไปในกระบอกตวง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.37 :  เติมสีผสมอาหารสีชมพลูงไปในกระบอกตวงเพ่ือท าการตกแต่งสีของน ้ าสเปรยใ์หส้วยงาม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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ขั้นตอนที ่7 : หลงัจากท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหใ้ชไ้ซริงคดู์ดน ้าใส่ลงในขวดสเปรยแ์ละแปะโลโ้ก ้

 

 
รูปภาพท่ี 4.38 :  ใชไ้ซริงคดู์ดน ้ าใส่ในขวดสเปรยป์ริมาณ 50 มิลลิลิตร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.39 :  แปะฉลากโลโกบ้ริเวณตรงกลางขวดสเปรย ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี  4.40 :  รูปภาพหลงัจากท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 
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4.2.1 ขั้นตอนในการวดัค่าแอลกอฮอล์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไม้ทีเ่หลอืใช้ 

 
รูปภาพท่ี 4.41 : เทน ้ าสเปรยป์รับอากาศท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ลงในขวดน ้ าเพ่ือท าการหาค่าแอลกอฮอล ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.42 : หลงัจากนั้นเร่ิมใส่ไฮโดรมิเตอร์ลงไปอยา่งๆชา้และรอดูค่าความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
รูปภาพท่ี 4.43 : ผลิตภณัฑส์เปรยห์อมปรับอากาศช้ินน้ีมีความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลอ์ยูท่ี่ 70 เปอร์เซ็นต ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 
** จากผลการทดลองทีใ่ช้ไฮโดรมเิตอร์วดัค่า ผลสรุปว่า ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที ่70 เปอร์เซ็นต์ ** 
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4.3 ต้นทุนในการจัดซ้ือและราคาต่อขวด 

 

รายการจัดซ้ือ ราคา 
1.  แอลกอฮอล ์         260  บาท     
2. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกุหลาบ        175  บาท 
3. น ้ากลัน่         40    บาท 
    รวม      475  บาท 

ตารางท่ี 4.3 : ตน้ทุนการจดัซ้ือวตัถุดิบ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 

รายการจัดซ้ือ ราคา 
1. ไฮโดรมิเตอร์       290   บาท 
2. ขวดสเปรย ์      300   บาท 
3. ไซริงค ์                                                             5       บาท 
4. กระบอกตวง      120   บาท 
5. ฉลากผลิตภณัฑ ์      45     บาท  
    รวม      760   บาท 

ตารางท่ี 4.4 : ตน้ทุนการจดัซ้ืออุปกรณ์การท าสเปรย ์
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2563 ) 

 

การหาราคาตน้ทุนต่อขวด 

การท าสเปรยห์อมปรับอากาศจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้ ใชง้บทั้งหมด   820 บาท                                                         

เฉล่ียต่อขวดอยูท่ี่ 27 บาท ท าไดท้ั้งหมด 30 ขวด  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  แอลกอฮอล ์                                                260      บาท     

2. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกุหลาบ                      175      บาท 

3. น ้ากลัน่                                                          40       บาท 

4. ขวดสเปรย ์                                                  300       บาท 

5. ฉลากผลิตภณัฑ ์                                           45        บาท 

    รวม                                                              820      บาท 
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4.4 ข้อมูลสรุปแบบสัมภาณ์ การประเมินปผล ความพงึพอใจ 

ส่วนท่ี 1 : แบบค าถามขอ้มูลทัว่ไป             

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 3 20 
หญิง 12 80 
รวม 15 100 

จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในโครงงานคร้ังน้ีเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20 
และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
24 – 29 ปี 9 60 
30 – 35 ปี 4 26.7 
36 – 41 ปี 2 13.3 

มากกวา่ 41 ปี 0 0 
รวม 15 100 

จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในโครงงานคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 24 – 29 ปี 
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาอายุ 30 – 35 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.7 และนอ้ยท่ีสุดเป็นผู ้
ท่ีมีอาย ุ36 - 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนกท่ีท างาน 
แผนก จ านวน ร้อยละ 

ส ารองห้องพกั 7 46.7 
ส่วนหนา้ 8 53.3 
บุคคล 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 15 100 

จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในโครงงานคร้ังน้ีเป็นแผนกตอ้นรับส่วนหนา้
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็นแผนกการส ารองหอ้งพกั คิดเป็นร้อยละ 46.7 
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ส่วนท่ี 2 : การใหค้ะแนนความพึงพอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์                                                                                                                              

โดยก าหนดคะแนนให ้   5   หมายถึง   มากท่ีสุด                                                                                                                                                                             
                                        4   หมายถึง   มาก                                                                                                                                                                                          
                                        3   หมายถึง   ปานกลาง                                                                                                                                                                                  
                                        2   หมายถึง   นอ้ย                                                                                                                                                                                                 
                                        1   หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด         

   เกณฑใ์นการพิจารณาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ  

                                              ค่าเฉล่ีย                                               คะแนนความพึงพอใจ 
                                          4.51 – 5.00          มากท่ีสุด 
                                          3.51 – 4.50                                       มาก 
                                          2.51 – 3.50                       ปานกลาง 
                                          1.51 – 2.50              นอ้ย 
                                          1.00 – 1.50                                   นอ้ยท่ีสุด 
 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ S.D. คะแนนความพงึพอใจ 
1. ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ดูดี  มีสีสันสวยงาม 4.93 0.26 มากท่ีสุด 

2. ขนาดของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสม พกพาง่าย 5 0 มากท่ีสุด 

3. มีฉลากบอกสัดส่วนรายละเอียดอยา่งชดัเจน 5 0 มากท่ีสุด 

4. ความสวยงามของผลิตภณัฑ์ 4.93 0.26 มากท่ีสุด 

5. หวัสเปรยมี์ความล่ืนไหลในการใชง้านฉีด 4.45 0.51 มาก 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ในโครงงานคร้ังน้ีมีคะแนนความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม พกพาง่าย และมีฉลากบอกสัดส่วน
รายละเอียดอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียท่ี 5 และรองมาคือด้านภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ดูดี  มีสีสัน
สวยงาม และความสวยงามของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.93 และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นหัวสเปรยมี์ความ
ล่ืนไหลในการใชง้านฉีด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.45 

 



65 
 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสิทธิภาพในการก าจดักล่ินและฆ่าเช้ือ 

ประสิทธิภาพในการก าจัดกลิ่นและฆ่าเช้ือ ค่าเฉลีย่ S.D. คะแนนความพงึพอใจ 
6. มีกล่ินหอมและช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน 4.27 0.46 มาก 
7. ความคงทนของกล่ินหลงัจากการทดลองฉีด 3.87 0.74 มาก 
8. ประสิทธิภาพในการลดกล่ินอบั กล่ินไม่พึงประสงค ์ 4.27 0.59 มาก 
9. ประสิทธิภาพในการท าความสะอาด 4 0.65 มาก 
10. ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคแบคทีเรีย 3.93 0.70 มาก 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ในโครงงานคร้ังน้ีมีคะแนนความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในดา้นมีกล่ินหอมและช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน แลประสิทธิภาพในการลดกล่ิน
อบั กล่ินไม่พึงประสงค ์มีค่าเฉล่ียท่ี 4.27 และรองมาคือดา้นประสิทธิภาพในการท าความสะอาด มี
ค่าเฉล่ียท่ี 4 และดา้นประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคแบคทีเรีย มีค่าเฉล่ียท่ี 3.93 ตามล าดบั และนอ้ย
ท่ีสุดคือดา้นความคงทนของกล่ินหลงัจากการทดลองฉีด มีค่าเฉล่ียท่ี 3.87 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความพึงพอใจโดยรวม 

ความพงึพอใจโดยรวมและประโยชน์ของช้ินงาน ค่าเฉลีย่ S.D. คะแนนความพงึพอใจ 
11. คุณภาพของผลิตภณัฑใ์นดา้นการใชป้ระโยชน์ 4.8 0.41 มากท่ีสุด 
12. ผลิตภณัฑท่ี์จดัท าข้ึนมีประโยชน์ต่อโรงแรม 4.47 0.51 มาก 
13. ความพึงพอใจในการน าดอกไมเ้หลือใชม้าแปรรูป 4.4 0.63 มาก 
14. โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะจากดอกไมส้ดได้ 4.2 0.67 มาก 
15. ความชอบโดยรวมหลงัจากการใช ้ 4.6 0.50 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ในโครงงานคร้ังน้ีมีคะแนนความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ในดา้นการใชป้ระโยชน์ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.8 และรองมาคือดา้น
ความชอบโดยรวมหลงัจากการใช้ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.6 และดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีจดัท าข้ึนมีประโยชน์ต่อ
โรงแรม มีค่าเฉล่ียท่ี 4.47 และดา้นความพึงพอใจในการน าดอกไมเ้หลือใช้มาแปรรูป มีค่าเฉล่ียท่ี 
4.4 ตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นโรงแรมสามารถลดปริมาณขยะจากดอกไมส้ด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.2 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ( Centara Grand at Central World ) ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
ซ่ึงรวมเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงานส ารองห้องพกั (Trainee Reservation ) 
แผนก ส ารองห้องพกั ( Reservation )  ซ่ึงท าให้ไดเ้รียนรู้ถึงระบบการท างานต่างๆภายในโรงแรม
และในแผนกและยงัไดมี้ส่วนร่วมกบัการท างานแผนกส่วนหนา้ ( Front Office ) ผูจ้ดัท าไดม้องเห็น
ถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการท างานในแผนกส ารองห้องพกั จึงได้จดัท า
โครงงานเร่ือง ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไม้ท่ี เหลือใช้   โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ สเปรยห์อมปรับอากาศจากดอกไมท่ี้เหลือใช้ให้กบัทาง
โรงแรม โดยน าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์และเพื่อลดปริมาณขยะในโรงแรม และ
ลดกล่ินอบัและเพิ่มกล่ินหอมช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในแผนกและโรงแรม ซ่ึงการจดัท า
โครงงานคร้ังน้ีทางผูจ้ดัท าได้ศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความ ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ผูว้ิจ ัยได้ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการท าสเปรย์ปรับอากาศ รวมถึงสูตรต่างๆและ
ส่วนผสม ซ่ึงมีการปฏิบติัทดลองท าจริง โดยทางผูจ้ดัท าได้เลือกดอกกุหลาบและจดัท าเป็นกล่ิน
กุหลาบข้ึนมารวมถึงการสกดัน ้ าดอกกุหลาบและมีการใส่แอลกอฮอล์เขา้ไปเป็นส่วนผสมเพื่อให้
สามารถฆ่าเช้ือโรคแบคทีเรียและส่ิงสกปรก รวมถึงยงัสามารถจดัการกบัไวรัสโควิด-19 (Covid-19) 
โดยเราท าการทดลองและวดัผลจากไฮโดรมิเตอร์ เพื่อวดัค่าแอลกอฮอล์ของสเปรย ์ผลสรุปไดว้่า 
สเปรยเ์รานั้นมีความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลถึ์ง 70 เปอร์เซ็นต ์

 จากการท าโครงงานดงักล่าวผูจ้ดัท าไดท้  าบทสัมภาษณ์ข้ึนมาเพื่อประเมินโครงงานดงักล่าว 
จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ผลิตภณัฑ์สเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไม้ท่ีเหลือใช ้        
มีประโยชน์อยา่งมากในการใชง้าน เพราะสามารถน าสเปรยห์อมปรับอากาศจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้
มาใชไ้ดจ้ริงในแผนกและภายในโรงแรม และสร้างเสริมส่ิงแวดลอ้มในแผนกและในห้องท างานให้
มีบรรยากาศท่ีดีและมีกล่ินหอม รวมถึงโรงแรมสามารถลดปริมาณขยะดอกไม้สดได้จากห้อง
ดอกไม ้แผนกแม่บา้น และแผนกส่วนหนา้ และเป็นการน าดอกไมท่ี้เหลือใชม้าท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสถานประกอบการ  
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 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. วตัถุดิบบางอยา่งตอ้งมีการซ้ือเพิ่ม เน่ืองจากการท าสเปรยห์อมปรับอากาศตอ้งใช้

ส่วนผสมอยา่งอ่ืนในการท า จึงท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี 

2. จากการทดลองท าผลิตภณัฑส์เปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือในการท ารอบแรกอาจมี

ปัญหาเร่ืองส่วนผสมท่ีไม่ลงตวัและมีกล่ินอ่อนไป 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 

1. ควรจะศึกษาวตัถุดิบท่ีจะน ามาท าใหดี้ก่อน หรือคน้ควา้หาขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ก่อน รวมถึงแหล่งซ้ือของเพราะจะไดไ้ม่ท าใหเ้สียเวลาในการซ้ือหลายรอบ 

2. ในการจดัท าโครงงาน ทางผูจ้ดัท าตอ้งรับฟังและน าขอ้เสียจากผูท่ี้ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์

น ามาปรับปรุงและแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 จากการท่ีได้เขา้รับการปฏิบติังานสหกิจศึกษา โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล

เวิลด์  ทางผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในแผนก ส ารองห้องพกั ซ่ึงท าให้ไดเ้รียนรู้ถึงระบบการท างาน

ต่างๆภายในโรงแรมและในแผนกส ารองหอ้งพกัและยงัไดมี้ส่วนร่วมกบัการท างานแผนกส่วนหนา้ 

ทางผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากสถานประกอบการมากมายในการปฏิบติังานจริงท่ีนอกเหนือจากการ

เรียนในมหาวทิยาลยั ท าใหผู้จ้ดัท าไดรั้บทกัษะและประสบการณ์ใหม่ในการท างาน และสามารถน า

ความรู้จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไปต่อยอดในการท างานภายภาคหน้าได้ ซ่ึงจากการปฏิบติั  

สหกิจท่ีผ่านมาไดเ้ห็นปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ไดรั้บความรู้และแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาในการท างาน และไดเ้รียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัผูร่้วมงานคนอ่ืน และการช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั รู้จกัมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมายจากหัวหน้างาน ไดรู้้จกัการ

ปฏิบติัตามกฏระเบียบของโรงแรมอยา่งถูกตอ้งและยงัท าให้มีระเบียบวินยั รู้จกัการจดัการกบัเวลา  

มีความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึนและมองถึงอนาคตในการท างานไดม้ากข้ึน 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติสหกิจศึกษาคือ เวลาในการเรียนรู้งานค่อนข้างน้อยเพราะ

เน่ืองจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ระบาด ท าให้การปฏิบติัสหกิจศึกษามีเพียงแค่ 10 

สัปดาห์เท่านั้นจากตอนแรกตอ้งปฏิบติัจริง 16 สัปดาห์ อีกทั้งสถานการณ์ดงักล่าวท าให้มีผลกระทบ

กบัธุรกิจโรงแรมอยา่งมากส่งผลท าใหไ้ม่มีนกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการและโดนยกเลิกการจองห้องพกั 

เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ท าให้โรงแรมไม่มีลูกคา้

และท าใหมี้งานนอ้ยลงไปดว้ยจึงส่งผลใหก้ารปฏิบติังานสหกิจไม่ค่อยไดท้  างานจริงเท่าท่ีควรเพราะ

ไม่มีงานใหต้อ้งลงมือปฏิบติัจริงและอีกหน่ึงปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานสหกิจคือ ขณะปฏิบติังาน

ตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการท างาน อาจมีบางค าศพัทท่ี์ส่ือสารและแปลความหมายไม่ตรงกนั จึงตอ้ง

มีพนกังานพี่เล้ียงคอยให้ค  าปรึกษาดูแล และในขณะท่ีปฏิบติังานช่วงแรก อาจจะยงัเรียนรู้งานไม่

ครบ จึงอาจท าใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายจากพี่พนกังานเกิดความล่าชา้ 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 ในการปฏิบติังานในส่วนงานของแผนก ส ารองห้องพกั ( Reservation ) ควรจะมีการเตรียม

ตวัและฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เน่ืองจากวา่การติดต่อส่ือสารใชภ้าษาองักฤษเพราะหวัหนา้งานคือคน

ต่างชาติ จึงจ าเป็นท่ีตอ้งสามารถพูดและฟังภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปานกลาง และในส่วนเน้ือหา

งานก็ใช้ภาษาองักฤษในการท า งานเพราะส่วนใหญ่ลูกคา้ท่ีท าการจองห้องพกัมานั้นเป็นลูกค้า

ต่างชาติ และนักศึกษาฝึกงานควรมีทกัษะในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Microsoft 

Office) เบ้ืองตน้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด (Microsoft Word) และไมโครซอฟตเ์อกเซลล ์

(Microsoft Excel) และทกัษะการพิมพดี์ดเร็ว รวมถึงเรียนรู้งานให้รวดเร็วและรอบคอบเพราะใน

การปฏิบติังานจริงหากเกิดปัญหาและมีขอ้ผิดพลาดอาจจะท าให้องคก์รมีความเสียหายได ้นกัศึกษา

ควรมีการท่ีจะเรียนรู้งานเพิ่มข้ึนอยูต่ลอดเวลา และยอมรับการติเตือนจากพี่พนกังาน รวมถึงทกัษะ

ดา้นมนุษยสัมพนัธ์สัมพนัธ์ เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งมีส าหรับการท างานท่ีตอ้งพบเจอกบัผูค้นและ

ตอ้งท างานร่วมกนัเป็นทีม การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีจะส่งผลใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
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1. ท าการจองหอ้งพกัส าหรับลูกคา้ในระบบ Opera    2. เรียงเอกสารตามวนัเขา้พกัและตามเดือน 

                     

3. รูปถ่ายคู่กบัพี่พนกังานท่ีปรึกษา                              4. น าผลิตภณัฑไ์ปใหก้บัพี่ในแผนก 

                     

5. รูปถ่ายคู่กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา                                  6. อาจารยท่ี์ปรึกษามาตรวจเยีย่มสหกิจ 

 

 



 
  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ การประเมินผล ความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

แบบสัมภาษณ์ การประเมินผล ความพงึพอใจ 

โครงงานเร่ือง      :   ผลิตภณัฑส์เปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้

ผู้จดัท าโครงงาน  :   นาย  นรินทร์   อุ่นเรือน  รหสันกัศึกษา   6004400149  

ภาควชิา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยั สยาม 

โครงงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการออกฝึกสหกิจศึกษา   ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562       

โรงแรม เซ็นทารา  แกรนด ์แอท เซนทรัลเวลิด ์  แผนก ส ารองหอ้งพกั   
 

 

ค าช้ีแจง : แบบสมัภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความพึงพอใจของผลิตภณัฑส์เปรยห์อมปรับอากาศและฆ่า

เช้ือจากดอกไม ้ท่ีเหลือใช ้ โดยใหท้ าเคร่ืองหมายถูก   √ ลงในช่องวา่ง  □ ตามความเป็นจริง  
แบบสมัภาษณ์น้ีประกอบไปดว้ยค าถาม 3 ส่วน ดงัน้ี  :                                                                                                                                      

 

ส่วนที ่1 : แบบค าถามข้อมูลทัว่ไป             

  1.1 เพศ   □ ชาย  □ หญิง 

  1.2 อาย ุ   □ 24-29 ปี □ 30-35 ปี □ 36-41 ปี           □ มากกวา่ 41 ปี 

  1.3 แผนกท่ีท างาน  □ ส ารองหอ้งพกั □ ส่วนหนา้  □ บุคคล              □ แผนกอ่ืนๆ 

 

ส่วนที ่2 : การให้คะแนนความพงึพอของผู้ใช้ผลติภณัฑ์                                                                                                                                   

                 โดยก าหนดคะแนนให ้   5   หมายถึง   มากท่ีสุด                                                                                                                                                                             

                                                         4   หมายถึง   มาก                                                                                                                                                                                          

                                                         3   หมายถึง   ปานกลาง                                                                                                                                                                                  

                                                         2   หมายถึง   นอ้ย                                                                                                                                                                                                 

                                                         1   หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด             

 



 
  

 

 
ส่วนที ่3 : ข้อเสอนแนะ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

                                     รายการ 

ระดบัความพึงพอใจ 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผลติภัณฑ์      

1. ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑดู์ดี  มีสีสนัสวยงาม      

2. ขนาดของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสม พกพาง่าย      

3. มีฉลากบอกสดัส่วนรายละเอียดอยา่งชดัเจน      

4. ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์      

5. หวัสเปรยมี์ความล่ืนไหลในการใชง้านฉีด      

ประสิทธิภาพในการก าจดักลิน่ และฆ่าเช้ือ      

6. มีกล่ินหอมและช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน      

7. ความคงทนของกล่ินหลงัจากการทดลองฉีด      

8. ประสิทธิภาพในการลดกล่ินอบั กล่ินไม่พึงประสงค ์      

9. ประสิทธิภาพในการท าความสะอาด      

10. ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคแบคทีเรีย      

ความพงึพอใจโดยรวมและประโยชน์ของชิน้งาน      

11. คุณภาพของผลิตภณัฑใ์นดา้นการใชป้ระโยชน์      

12. ผลิตภณัฑท่ี์จดัท าข้ึนมีประโยชน์ต่อโรงแรม      

13. ความพึงพอใจในการน าดอกไมเ้หลือใชม้าแปรรูป      

14. โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะจากดอกไมส้ดได ้      

15. ความชอบโดยรวมหลงัจากการใช ้      



 
  

 

รูปภาพแบบสัมภาษณ์ การประเมินผล ความพงึพอใจ แบบออนไลน์โดยใช้ Google From 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ผลติภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไม้ทีเ่หลอืใช้ 
Air Freshener and Disinfectant Spray from Floral Waste 

นายนรินทร์  อุ่นเรือน รหสันกัศึกษา 6004400149 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

บทคัดย่อ 
 ทางผูจ้ ัดท าได้จัดท าโครงงานเร่ือง ผลิต 
ภณัฑส์เปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไม้
ท่ี เหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ สเปรย์หอมปรับอากาศจากดอกไม้ท่ี
เหลือใชใ้หก้บัทางโรงแรม โดยน าดอกไมท่ี้เหลือใช้
มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑแ์ละเพื่อลดปริมาณขยะใน
โรงแรม และลดกล่ินอบัและเพ่ิมกล่ินหอมช่วยสร้าง
บรรยากาศท่ีดีภายในแผนกและโรงแรม ซ่ึงการ
จัดท าโครงงานคร้ังน้ีทางผู ้จัดท าได้มีการปฏิบัติ
ทดลองท าจริง โดยทางผูจ้ดัท าไดเ้ลือกดอกกุหลาบ
และจัดท าเป็นกล่ินกุหลาบข้ึนมารวมถึงมีการใส่
แอลกอฮอลเ์ขา้ไปเป็นส่วนผสมเพ่ือให้สามารถฆ่า
เช้ือโรคแบคทีเรียและส่ิงสกปรก รวมถึงจดัการกบั
ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) โดยเราท าการทดลอง
และวดัผลจากไฮโดรมิเตอร์เพ่ือวดัค่าแอลกอฮอล์
ของสเปรย์  ผลสรุปได้ว่า สเปรย์เรานั้ นมีความ
เขม้ขน้ของแอลกอฮอลถึ์ง 70 เปอร์เซ็นต ์
   จากการท าโครงงานดังกล่าวผูจ้ ัดท าได้
ท าแบบสัมภาษณ์ การประเมินผล ความพึงพอใจ 
ข้ึนมาเพ่ือใชใ้นการประเมินผลโครงงาน จากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในโครงงานคร้ังน้ี
สามารถสรุปได้ว่า  ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับ
อากาศจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้มีประโยชน์อย่างมาก
ในการใช้งาน เพราะสามารถน าสเปรย์หอมปรับ
อากาศจากดอกไม้ท่ีเหลือใช้ มาใช้ได้จริงในได้
แผนกและภายโรงแรมและสร้างเสริมส่ิงแวดลอ้ม
ใหมี้บรรยากาศท่ีดี  
ค าส าคัญ  :  สเปรยป์รับอากาศ / แอลกอฮอล์ /                       
ดอกกหุลาบ 

 

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 



 
  

 

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 

โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์  เ ป็นโรงแรมในเครือเซ็นทรัล เ ป็นกลุ่ม
โรงแรมชั้ นน าของประเทศไทยซ่ึงเป็นโรงแรม
ระดบั 5 ดาว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแหล่งชอ้ปป้ิงและ
ยา่นธุรกิจของกรุงเทพฯ โรงแรมห้าดาวแห่งน้ีเป็น
โรงแรมท่ีโดดเด่นท่ีสุดในบรรดาโรงแรมและ          
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

จ ากการ ท่ี ได้ เ ข้ า รั บก ารป ฏิบั ติ ง าน
โครงงานสหกิจศึกษา โรงแรม เซ็นทาราแกรนด ์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ทางผูจ้ดัท าไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีใน
แผนก ส ารองห้องพกั ซ่ึงท าให้ไดเ้รียนรู้ถึงระบบ
การท างานต่างๆภายในโรงแรมและในแผนกอีกทั้ง
ย ังได้มีส่วนร่วมในการท างานแผนกส่วนหน้า       
ในปัจจุบนัมีเช้ือโรคจ า นวนมากท่ีแพร่กระจายอยู่
รอบตวัเรา ซ่ึงนบัวา่เป็นปัญหาท่ียากต่อการควบคุม
และป้องกัน อีกทั้ งยงัมีปัญหาการแพร่เช้ือไวรัส    
โคโรน่า หรือ โควิด-19 ท่ีส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ดงันั้น จึงไดมี้การจดัท าโครงงานผลิตภณัฑส์เปรย์
หอมปรับอากาศจากดอกไมท่ี้เหลือใช้ เพ่ือช่วยใน
เร่ืองการฆ่าเช้ือโรค และก าจดักล่ินไม่พึงประสงค ์
ลดกล่ินอบัช้ืนและให้ความหอมท่ียาวนานไม่เป็น
อันตรายต่อผู ้เข้ามาใช้บริการและเป็นการช่วย
ส่งเสริมสุขลักษณะท่ีดีต่อองค์กรและสุขอนามัย 
ของพนักงานและลูกค้า โดยทางผู ้จัดท าเล็งเห็น
ประโยชน์จากดอกไมท่ี้เหลือใชเ้ป็นจ านวนมากจาก
การจัดดอกไม้ไวท่ี้แผนกส่วนหน้า และในส่วน
ต่างๆของโรงแรม และมีความสนใจท่ีจะน าดอกไม้
ท่ีเหลือใชน้ั้นมาท าเป็นผลิตภณัฑ์สเปรยห์อมปรับ
อากาศและฆ่าเช้ือ โดยการใชด้อกไมท่ี้เหลือท้ิงจาก
หอ้งดอกไม ้อยา่งเช่น ดอกกุหลาบมาท าเป็นสเปรย์
ปรับอากาศกล่ินกุหลาบข้ึนมา เพ่ือขจัดกล่ินอับ
ต่างๆและช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีและสร้างความ 
สดช่ืนไว้ท่ีหน้าแผนกส่วนหน้าและในแผนกท่ี
ท างานและเพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑแ์ละเพื่อลดปริมาณขยะในโรงแรม  

แนวคดิในการท าโครงงาน 

สเปรยป์รับอากาศ เป็นผลิตภณัฑส์ าหรับ
ก าจัดกล่ินอันไม่พึงประสงค์ เช่น กล่ินอับ กล่ิน
อาหาร กล่ินห้องน ้ า กล่ินบุหร่ี เป็นต้น สเปรยจ์ะ
ช่วยลดกล่ินต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท าให้
อากาศมีกล่ินหอม รวมถึงการฆ่าเช้ือแบคทีเรียใน
อากาศหรือผิวของวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเรือน และ
เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ 

ชนิดของสเปรย์ปรับอากาศ 
1. สเปรยป์รับอากาศส าหรับการฆ่าเช้ือ 

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบด้วยสารท่ีออก
ฤทธ์ิฆ่าเช้ือไวรัส และจุลินทรียจ์  าพวกแบคทีเรียเป็น
หลกัโดย เฉพาะบริเวณท่ีอบัช้ืนหรือมีการปนเป้ือน
ของส่ิงสกปรกต่างๆ  
2.  สเปรยป์รับอากาศส าหรับดบักล่ิน 

เ ป็นผลิตภัณฑ์ ที่ี มีการผลิตทั้ งในภาค 
อุตสาหกรรมหรือสามารถท าข้ึนเองไดโ้ดยไม่ผ่าน
กระบวน การอดัก๊าซ เป็นชนิดท่ีใชส้ าหรับการดบั
กล่ิน และการสร้างกล่ินหอมให้กบัอากาศเป็นหลกั 
อาจมีส่วน ประกอบของน ้ ามนัหอมระเหย 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. ลดกล่ินอบัและช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีภายใน
แผนกและโรงแรม                                                                                      
2. เพื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์สเปรยห์อมปรับอากาศ
และฆ่าเช้ือใหก้บัทางโรงแรม                                                                          
3. เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
และเพื่อลดปริมาณขยะในโรงแรม 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. สามารถน าสเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือ มา
ใชไ้ดจ้ริงในไดแ้ผนกและภายโรงแรม                                                        
2. สร้างเสริมส่ิงแวดลอ้มในแผนกและในหอ้ง
ท างานใหมี้บรรยากาศท่ีดีและมีกล่ินหอม                                                          
3. เพ่ือน าดอกไมท่ี้เหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดและลดจ านวนขยะดอกไมส้ด 

 
 



 
  

 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี                                                 
โรงแรม เซ็นทาราแกรนด ์แอท  เซ็นทรัล

เวลิด ์ แผนก ส ารองหอ้งพกั ( Reservation ) ชั้นท่ี 
23M  แผนก ส่วนหนา้ ( Front Office ) ชั้นท่ี 24                        
2. ขอบเขตดา้นประชากร                                                               

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลใน
คร้ังน้ี เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างพนักงานภายในโรงแรม เซ็นทารา        
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   แผนก ส ารองห้องพกั      
( Reservation ) จ านวน 7 คน เพศชาย 1 คน        
เพศหญิง 6 คน  แผนก ส่วนหนา้ ( Front Office ) 
จ านวน 8 คน เพศชาย 2 คน เพศหญิง 6 คน                                                                                                                              
3. ขอบเขตดา้นเวลา 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลด า 
เนินงานตั้ งแต่ว ันท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงว ันท่ี                
30 เมษายน 2563                  
4. ขอบเขตดา้นขอ้มูลเน้ือหา 
 ผู ้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับ
สเปรยป์รับอากาศและฆ่าเช้ือ ศึกษาขั้นตอนการท า
ต่างๆ รวมถึงดอกกุหลาบท่ีน ามาใชว้่ามีประโยชน์
และสรรพคุณอยา่งไร จากเวป็ไซตต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
งานวจิยั ทฤษฎี หนงัสือ บทความ และส่ือออนไลน์ 

วตัถุดบิ                                                                                        
1. กลีบดอกกหุลาบ  2. น ้ าเปล่า 3. น ้ ากลัน่                                
4. แอลกอฮอล ์3. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกหุลาบ      

วธีิการด าเนินงาน 
1. น าดอกกหุลาบมาลา้งใหส้ะอาดและเด็ดกลีบดอก
กุหลาบลงในภาชนะหลังจากนั้ นให้น ากลีบดอก
กหุลาบลงไปในเคร่ืองป่ัน เติมน ้ าเปล่าตามลงไปใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมกบักลีบกหุลาบ 
2. ท าการป่ันกลีบกหุลาบ ใชเ้วลาป่ัน 10 – 15 วินาที
และน าน ้ าท่ีป่ันกลีบกุหลาบเสร็จแลว้มากรอง  และ
ใชมื้อขย  าเศษกลีบกุหลาบท่ีเหลือ เพื่อให้ไดค้วาม
เขม้ขน้ของน ้ ากหุลาบและเทน ้ าใส่กระบอกตวง 

3.  หลงัจากนั้นเติมน ้ ากลัน่ตามลงไปในกระบอก
ตวงและคนใหเ้ขา้กนัเพ่ือท าการตม้ 
4. น าน ้ าในกระบอกตวงท่ีผสมไวแ้ลว้มาเทใส่หมอ้
และใส่กลีบกุหลาบลงไปตม้หลงัจากตม้เสร็จแลว้
ใหก้รองกลีบกหุลาบออก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. จะได้น ้ ากลีบกุหลาบท่ีน าไปต้มไปแล้ว 375 
มิลลิลิตร และเทแอลกอฮอลป์ริมาณ 1050 มิลลิลิตร 
ลงไปผสมกับน ้ ากลีบกุหลาบให้เข้ากัน จะได้น ้ า
กหุลาบและแอลกอฮอลอ์ยูท่ี่ปริมาณ 1425 มิลลิลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6. ใชส้ลิงดูดน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินกุหลาบปริมาณ 
75 มิลลิลิตร และใส่ลงไปในกระบอกตวงและเติมสี
ผสมอาหารสีชมพูลงไปในกระบอกตวงเพื่อท าการ
ตกแต่งสีของน ้ าสเปรยใ์หส้วยงาม   
7.  ใช้สลิงดูดน ้ าใส่ในขวดสเปรย์ปริมาณ 50 
มิลลิลิตรและ แปะฉลากโลโก้บริเวณตรงกลาง          
ขวดสเปรย ์                                                                                                                                                                                                                                                                                        

สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาโรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด ์ 
ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 
2563 ซ่ึงรวมเป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์  ในต าแหน่ง 
นกัศึกษาฝึกงานส ารองห้องพกั  แผนก ส ารองห้อง 
พกั ผูจ้ ัดท าได้ท าโครงงานเร่ือง ผลิตภณัฑ์สเปรย์
หอมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้
ซ่ึงการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีมีการปฏิบติัทดลองท า
จริง โดยทางผูจ้ดัท าไดเ้ลือกดอกกุหลาบและจดัท า
เป็นกล่ินกุหลาบข้ึนมาและมีการใส่แอลกอฮอลเ์ขา้
ไป เ ป็นส่วนผสมเ พ่ือให้สามารถฆ่ า เ ช้ือโรค
แบคทีเรียและส่ิงสกปรก รวมถึงยงัสามารถจดัการ
กบัไวรัสโควิด-19 (Covid-19) และยงัช่วยดบักล่ิน
ไม่พึงประสงค์รวมถึงสร้างบรรยากาศให้มีกล่ิน
หอม  โดยเราท าการทดลองและวัดผลจาก
ไฮโดรมิเตอร์ เพ่ือวดัค่าแอลกอฮอล์ของสเปรย ์
ผลสรุปไดว้า่  สเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือเรา
นั้นมีความเขม้ขน้ของ แอลกอฮอลถึ์ง 70 เปอร์เซ็นต ์



 
  

 

จากการท าโครงงานดงักล่าวผูจ้ดัท าไดท้ า
บทสัมภาษณ์ การประเมินผล ความพึงพอใจ ข้ึนมา
เพ่ือประเมินโครงงานดังกล่าว จากการสัมภาษณ์
สรุปไดว้า่ ผลิตภณัฑส์เปรยห์อมปรับอากาศและฆ่า
เช้ือ จากดอกไมท่ี้เหลือใช ้ มีประโยชน์อยา่งมากใน
การ ใชง้าน เพราะสามารถน าผลิตภณัฑม์าใชไ้ดจ้ริง
ในได้แผนกและภายในโรงแรมและสร้างเสริม
ส่ิงแวดลอ้มในห้องท างานให้มีบรรยากาศท่ีดีและ         
มีกล่ินหอม   

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
ในการจัดท าโครงงาน ผลิตภณัฑ์สเปรย์

หอมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช ้
สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงในโรงแรม  นอก เหนือ
จากแผนกส ารองหอ้งพกัและแผนกส่วนหนา้ เพราะ
ตัวผลิตภัณฑ์ช้ินน้ีทางผู ้จัดท าได้คิดค้นสูตรและ
อตัราส่วนผสมมาแลว้ซ่ึงทางโรงแรมสามารถน า
สูตรน้ีไปประยกุตเ์พ่ิมเติมหรือท าเป็นผลิตภณัฑช้ิ์น
ใหม่ข้ึนมาก็ได ้อีกทั้งยงัเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
ภายในโรงแรม รวมถึงเป็นการน าดอกไมท่ี้เหลือใช้
มาประยกุตแ์ละท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ีทางผูจ้ดัท าดีใจและยนิดีอยา่งมาก
ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท างานโรแรมแห่งน้ีและ
ไดมี้ส่วนร่วมในการท าประโยชน์ใหก้บัทางโรงแรม  
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วดิีโอขั้นตอนการท าสเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไม้ทีเ่หลอืใช้ 

 

 

 

ลิงคว์ดีิโอขั้นตอนการท าสเปรยห์อมปรับอากาศและฆ่าเช้ือจากดอกไมท่ี้เหลือใช้ 

https://www.youtube.com/watch?v=ckgto8Gx0LA&t=31s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ckgto8Gx0LA&t=31s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 
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: 2558  มธัยมศึกษา   โรงเรียน วดัอินทาราม    

  : 2553  ประถมศึกษา โรงเรียน อ านวยศิษยศึ์กษา 

ประวติัการท างาน  : 2560  Onphaween Translation – Visa Company 
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: 2556  Kudsan Bakerry Coffe CP ALL  
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