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บทคัดย่อ 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล ไดพ้บ
ปัญหามีกล่ินท่ีไม่พึงประสงคภ์ายในห้องอาหารออมทอง ท่ีตกคา้งจากอาหารคาวหวานต่างๆ ท่ีทาง
โรงแรมไดจ้ดัจ าหน่ายใหลู้กคา้ตั้งแต่เวลา 6.30 - 22.00 น. จึงท าใหเ้กิดการคิดคน้ผลิตภณัฑส์วนถาด
กบัเกลืออโรมากล่ินส้ม ท่ีสามารถน ามาใชด้บักล่ินภายในห้องอาหาร เพื่อให้เกิดเอกลกัษณ์ภายใน
โรงแรม อีกทั้งยงัช่วยลดการก าจดัขยะภายในโรงแรมยงัสามารถน ามาเป็นของตกแต่งได้อีกด้วย 
โดยใชก้ลุ่มประชากรท่ีใชศึ้กษาเป็นกลุ่มพนกังานโรงแรมสีลม สิรีน เอ โฮเตล จ านวน 20 คน และ
ไดน้ าไปประเมินคุณภาพความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์

ผลจากการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑค์่าเฉล่ีย 4.55 ความพึง
พอใจการใชไ้ดจ้ริงของผลิตภณัฑค์่าเฉล่ีย 4.55 และลกัษณะของผลิตภณัฑ ์4.10 ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ:     ส้มแมนดาริน, สวนถาด, กล่ิน
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Abstract 
 During the cooperative education internship at Silom Serene, a Boutique Hotel, the author 
discovered a problem of musty smell as a result of the remaining food inside of Ormthong Heritage. 
Opening time of the restaurant is at 6.30 am. – 10 pm. This problem became the driving innovation 
to create a ‘Tray Garden with Mandarin Aroma Salt’ to help deodorize the musty smell in the 
restaurant. Moreover, it was a beautiful decoration and identity of hotel which also reduced trash.  A 
sample of 20 people were satisfied with this product. 
 The results showed that the satisfaction of overall feature average was 4.55, the satisfaction 
of actual use was 4.55, and feature of product 4.10, respectively. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล (Silom Serene a Boutique Hotel) มีบริการห้องพกัและ
นอกเหนือจากห้องพกันั้นยงัมีห้องอาหาร ท่ีให้บริการทั้งแขกในโรงแรมและแขกจากขา้งนอก
โรงแรม คือห้องอาหารออมทอง (Ormthong Heritage) ซ่ึงในห้องอาหารออมทองนั้น ไดมี้การแบ่ง
เวลาในการจดัโต๊ะอาหารออกเป็น 3 ช่วงเวลาไดแ้ก่ ตอนเชา้ เร่ิมเวลา 06:30 - 10:00 น. จะจดัเป็น
บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ส าหรับแขกท่ีพกัอาศยัอยูใ่นโรงแรม และในตอน 10:30 - 14:30 น. จะจดัเป็น
ห้องอาหารกลางวนัส าหรับแขกท่ีอาศยัในโรงแรมแขกท่ี  Walk In เขา้มา และสุดทา้ยเวลา 15:00 - 
22:30 น. นั้นจะเป็นช่วงเวลาอาหารค ่า ส าหรับการเดินทางมาท่ีโรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล 
นั้นสามารถเดินทางไดโ้ดยรถไฟฟ้า BTS สามารถลงได ้2 สถานี ช่องนนทรี และ ศาลาแดงเดินตรง
มาทางสีลมซอย 3 จากนั้นเดินเขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร โรงแรมจะอยูท่างซา้ยมือ 

ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาภายในห้องอาหารออมทอง เป็นห้องอาหารหลกัของโรงแรม 
ท าใหแ้ขกหรือผูท่ี้มาใชบ้ริการตอ้งใชบ้ริการห้องอาหารออมทอง เป็นหวัใจส าคญัของโรงแรม เม่ือ
ขา้พเจา้ไดฝึ้กปฏิบติังานสหกิจในห้องอาหารออมทองนั้น ท าให้มองเห็นปัญหาคือลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการทั้งภายในโรงแรมและภายนอกท่ีเขา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีกล่ินอาหารต่างๆ
ท่ีตกคา้งภายในหอ้งอาหารของโรงแรม จึงกลายเป็นกล่ินเหม็นอบั ท าให้เวลารับประทานอาหารไม่
เป็นท่ีน่าร่ืนรมย ์และทางโรงแรมมีการใชส้้มคั้นน ้ าผลไมเ้ป็นจ านวนมากในแต่ละวนั และท าให้มี
เปลือกส้มเหลือทิ้งเป็นจ านวนมากจึงคิดวิธีแกปั้ญหาคือการท าผลิตภณัฑ์เพื่อลดกล่ินอาหารไม่พึง
ประสงคแ์ละสามารถช่วยลดปริมาณการทิ้งเปลือกส้มภายในโรงแรม 

แนวคิดท่ีจะสร้างผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม ข้ึนมาเพื่อท่ีจะช่วยในการดบั
กล่ินอาหารไม่พึงประสงค์ภายในห้องอาหารของโรงแรมและยงัเป็นเคร่ืองประดบัในโต๊ะอาหาร 
และสามารถสร้างกล่ินท่ีมีเอกลกัษณ์โดยเฉพาะของห้องอาหารออมทอง ในการท าสวนถาดกบั
เกลืออโรมากล่ินส้มนั้น ท าให้ห้องอาหารมีบรรยากาศท่ีดีข้ึน สดช่ืนดว้ยกล่ินน ้ ามนัหอมระเหยจาก
ส้ม แลว้น ามาแต่งตน้ Cactus เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ท าให้แขกสนใจ สามารถน ามาเป็นของฝากให้กบั
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการได ้และยงัน าเปลือกส้มท่ีเหลือมาใชป้ระโยชน์สูงสุดอีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของรำยงำน 

 1.2.1 เพื่อน าเศษวสัดุเหลือทิ้งมาท าเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 

 1.2.2 เพื่อแกไ้ขปัญหากล่ินไม่พึงประสงคใ์นหอ้งอาหาร 

1.2.3 เพื่อสามารถน าผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีจดัท าข้ึนมาจดัตกแต่งสถานท่ีต่างๆในโรงแรมได ้

 

1.3 ขอบเขตของรำยงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

ในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับท ารายงานสหกิจศึกษา ผูจ้ดัท าไดท้  าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและวตัถุดิบจากหอ้งอาหารออมทอง ของโรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ พนกังานของโรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล จ านวน 20  

คน ไดแ้ก่ แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม, แผนกแม่บา้น, แผนกครัว และแผนกพนกังานตอ้นรับส่วน
หนา้  

 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

รายงานสหกิจศึกษาด าเนินการ วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 เป็นการน าวสัดุเหลือใชม้า Reuse เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ใหเ้กิดประโยชน์  

 1.4.2 ท าให้ผูท่ี้มารับประทานอาหารรู้สึกสดช่ืนผ่อนคลายกบักล่ินของน ้ ามนัหอมระเหย
จากส้ม 

 1.4.3 ลดปัญหาการก าจดัขยะของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การท ารายงานในการประดิษฐ์สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้มในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต าราวิชาการ บทความ โดยน าเสนอเป็น
ล าดบั ดงัน้ี 

 2.1 ส้มแมนดาริน 

 2.2 เกลือเมด็ใหญ่ 

 2.3 กอ้นหิน 

 2.4 กระถางตน้ไม ้

 2.5 สีโปสเตอร์ 

 2.6 วธีิการท าน ้ามนัหอมระเหย 

 2.7 วธีิการท าสวนถาด 

 2.8 งานวจิยัท่ีก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ส้มแมนดาริน 

รูปที ่2.1 ส้มแมนดาริน 

ทีม่า : https://th.rti.org.tw

 

 ส้มแมนดาริน เป็นไมพุ้ม่หรือไมต้น้ขนาดเล็กหลายชนิด เป็นพืชใบเล้ียงคู่ สกุล Citrus วงศ ์
Rutaceae มีดว้ยกนันบัร้อยชนิดเติบโตกระจายอยูท่ ัว่โลก โดยมากจะมีน ้ ามนัหอมระเหยในใบดอก
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และผล มีกล่ินฉุน หากน าใบข้ึนส่องกบัแสงแดด จะเห็นจุดเล็กๆเต็มไปหมด ซ่ึงจุดเหล่านั้นก็คือ
แหล่งน ้ ามนันั่นเอง ส้มหลายชนิดรับประทานได้ ผลมีรสเปร้ียวหรือหวาน มกัจะมีแคลเซียม 
โพแทสเซียม วิตามินเอและวิตามินซี มากเป็นพิเศษ ถา้ผลไมจ้  าพวกน้ีมี มะ อยูห่นา้ ตอ้งตดัค า ส้ม 
ออก เช่น ส้มมะนาว ส้มมะกรูด เป็น มะนาว มะกรูด 

 ประโยชน์ของส้มช่วยบ ารุงผิวพรรณให้มีความเปล่งปลัง่สดใสอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้ง
ฟ้ืนบ ารุงผวิแหง้กร้านใหมี้ความชุ่มช้ืนและสุขภาพดี ช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนัให้ร่างกายมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง และช่วยลดความเครียด อุดมไปดว้ยวิตามินซี ช่วยบ ารุงสายตาให้มีสุขภาพดี และยงัช่วย
ป้องกนัการเกิดโรคตอ้กระจกไดอี้กดว้ย 

 

2.2 เกลอืเม็ดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 เกลือเม็ดใหญ่ 

ทีม่า : https://www.silpa-mag.com/ 

เกลือ เป็นแร่ธาตุส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) สารประกอบในระดบัสูง
กวา่เกลือชนิดต่าง ๆ เกลือในธรรมชาติก่อตวัเป็นแร่ผลึกรู้จกักนัวา่ เกลือหิน หรือเฮไลต ์เกลือพบได้
ในปริมาณมหาศาลในทะเลซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของแร่ท่ีส าคญั ในมหาสมุทรมีแร่ธาตุ 35 กรัมต่อ
ลิตร ความเค็ม 3.5% เกลือเป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวิตสัตว์ ความเค็มเป็นรสชาติพื้นฐานของมนุษย ์
เน้ือเยื่อสัตวบ์รรจุเกลือปริมาณมากกว่าเน้ือเยื่อพืช ดงันั้นอาหารของชนเผา่เร่ร่อนท่ีด ารงชีวิตในฝูง
ตอ้งการเกลือเพียงเล็กนอ้ย หรือไม่ตอ้งการเกลือเลย ขณะอาหารประเภทซีเรียลจ าเป็นตอ้งเพิ่มเกลือ 
เกลือเป็นหน่ึงในเคร่ืองปรุงรสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและหาไดง่้ายท่ีสุด และการดองเค็มก็เป็นวิธีการถนอม
อาหารท่ีส าคญัวธีิหน่ึง 

ประโยชน์ของเกลือ 

- เกลือเป็นยาสมุนไพรโบราณท่ีมีฤทธ์ิเยน็ ช่วยถอนพิษและท าใหเ้ลือดเยน็ 

- ช่วยบรรเทาอาการอาเจียน และช่วยระบาย 



 

 
 

- น ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของต ารับยาอยา่งหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการรักษา 

อาการทอ้งผกูน ามาผสมเป็นเกลือแร่ตอนทอ้งเสีย 

- น ามาใชบ้รรเทาอาการคดัจมูกและอาการอกัเสบดว้ยการน าเอาน ้าเกลือมาผา่น 

การ เ จื อจ า งแล้ว เท ใ ส่ ขวดน ้ า เ ก ลื อ เพื่ อล้ า ง จมู ก  จะ ช่ วย ให้ จมู ก โ ล่ งและ ฆ่ า เ ช้ื อ ได้

- ลดอาการคอแหง้ดว้ยการด่ืมน ้าผสมเกลือเล็กนอ้ย 

- ช่วยขบัพิษดว้ยการเร่งใหอ้าเจียน ในกลุ่มคนท่ีรับประทานอาหารเป็นพิษ ดว้ย 

การด่ืมน ้าเกลือเขม้ขน้เขา้ไปแลว้กระตุน้ใหอ้าเจียนออกมา 

- รักษาโรคกระเพาะอาหาร ดว้ยการใชเ้กลือ 1 ชอ้นชาผสมน ้าเปล่า 1 แกว้ ด่ืมหลงั 

ต่ืนนอนทุกเชา้ จะท าใหอ้าการค่อยๆ ดีข้ึน 

 

2.3 ก้อนหิน 

หิน เกิดจากมวลของแข็งท่ีประกอบไปดว้ยแร่ชนิดเดียวกนัหรือหลายชนิด รวมตวักนัอยู่
ต ามธรรมชา ติ  เ น่ื อง จากองค์ป ระกอบของ เป ลื อกโลก ส่ วนใหญ่ เ ป็นสารประกอบ
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) ดงันั้นเปลือกโลกส่วนใหญ่มกัเป็นแร่ตระกูล ซิลิเกต นอกจากนั้นยงัมี
แร่ตระกลูคาร์บอเนต 

เน่ืองจากบรรยากาศโลกในอดีตส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์น ้ าฝนได้ละลาย
คาร์บอนไดออกไซด์บนชั้นบรรยากาศลงมาสะสมบนพื้นดินและมหาสมุทรท าให้ส่ิงมีชีวิตอาศยั
คาร์บอนสร้างธาตุอาหารและร่างกาย แพลงตอนบางชนิดท่ีอาศยัซิลิกาสร้างเปลือกเม่ือตายลงมาทบั
ถมกนัเป็นตะกอน เราสามารถจ าแนกหินท่ีอยูบ่นเปลือกโลกทางธรณีวิทยาออกไดเ้ป็น 3 พวกใหญ่ 
ๆ คือ 

 - หินอคันี (Igneous Rocks) 

 - หินตะกอน (Sedimentary Rocks) 

 - หินแปร (Metamorphic Rocks) 

 

 

2.3.1 หินอคันี (Igneous Rocks) 
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รูปที ่2.3 หินอคันี 

ทีม่า : http://www.lesa.biz/ 

 หินอคันีเป็นหินท่ีเกิดจากหินหนืดหรือแมกมาท่ีอยูใ่ตผ้ิวโลก ท่ีข้ึนสู่ผิวโลกจากการระเบิด
ของภูเขาไฟ ออกมาเป็นลาวาท่ีบางคร้ังเย็นตวัก่อนถึงผิวโลกและบางคร้ังเย็นตวัช้าบา้งเร็วบา้ง 
ส่งผลใหมี้สีและลกัษณะแตก ต่างกนัออกไป หินอคันีถือเป็นหินชนิดแรกท่ีเกิดข้ึนในโลก ทั้งท่ีมีรูป
ผลึกและท่ีไม่มีรูปผลึก อีกทั้งมีขนาดของผลึกแตกต่างกนัออกไปโดยข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการเยน็
ตวัเป็นส าคญัเน่ืองจากเม่ือหลายร้อยลา้นปีมาแลว้ โลกมีความร้อนและค่อย ๆ เยน็ตวั อีกทั้งเกิดภูเขา
ไฟระเบิดจ านวนมาก หินอคันีสามารถแบ่งออกเป็นหลายลกัษณะไดแ้ก่ 

- หินแกรนิต  

- หินออบซิเดียน 

- หินสคอเรีย  

- หินพมัมิส  

- หินไรโอไลต ์

- หินแอนดีไซด ์

 ประโยชน์ของหิน 

- หินแกรนิต ใชป้ระดบั ปูพื้นผนงัอาคาร หินสลกั 

- หินแกบโบร ใชเ้ป็นหินประดบั 

- หินบะซอลต ์ใชก่้อสร้าง ท าถนน 

- หินแอนดีไซต ์ใชป้ระดบั ท าถนน ทางรถไฟ ก่อสร้าง 

- หินพมัมิส ใชท้  าวสัดุขดัถู 
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2.3.2 หินตะกอน (Sedimentary Rocks) 

รูปที ่2.4 หินตะกอน 

ทีม่า : https://sites.google.com/ 

 หินตะกอน (Sedimentary rock) คือ หินท่ีเกิดจากการตกตะกอนของเม็ดแร่ท่ีไดจ้ากการผุ
พงัของหินชนิดใดก็ไดท่ี้ผวิโลก และถูกพดัพาไปโดย น ้า ลม หรือธารน ้ าแข็ง แลว้จบัตวักนัแข็งเป็น
หินหรือเกิดจากการตกตะกอนทางเคมีของสารละลายจากน ้ าในล าธาร ทะเล หรือมหาสมุทร 
เน่ืองจากปฏิกิริยาทางเคมีหรือการระเหยของน ้ า ท่ีอุณหภูมิปกติบนผิวโลก ลกัษณะเด่นของหิน
ตะกอน คือ การเกิดเป็นชั้นหลายๆชั้น เน่ืองจากลกัษณะท่ีหินตะกอนในประเทศไทยเรามกัแสดง
ลกัษณะชั้น เน่ืองจากการตกตะกอนให้เห็นเด่นชดั จึงท าให้ในอดีตมีหลายท่านเรียกช่ือหินตะกอน
เหล่าน้ีอีกอย่างหน่ึงว่า "หินชั้น" แต่ในปัจจุบนัพบว่าการเรียกช่ือหินตะกอนว่าหินชั้นนั้น ไม่ค่อย
เป็นท่ีนิยมสักเท่าไร ในทัว่ไปน้ีให้ใชช่ื้อ "หินตะกอน" ในการเรียกช่ือหินตะกอนแทนค าวา่ หินชั้น 
ประเภทของหินตะกอน นกัธรณีวทิยาจ าแนกหินตะกอนตามลกัษณะการเกิดออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

- หินตะกอนอนุภาค (Clastic rocks)  

- หินตะกอนเคมี (Chemical sedimentary rocks) 

- หินตะกอนอินทรีย ์(Organic sedimentary rocks) 

 ประโยชน์ของหิน 

- หินกรวดมน หินกรวดเหล่ียม ใชใ้นการก่อสร้าง เป็นหินประดบั แกะสลกั 

- หินทราย ใชใ้นการก่อสร้าง แกะสลกั หินประดบั 

- หินดินดาน ใชใ้นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เซรามิก 

- หินปูน ใชท้  าปูนซีเมนต ์ปูนขาว ใชใ้นงานก่อสร้าง 
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2.3.3 หินแปร (Metamorphic Rocks) 

รูปที ่2.5 หินแปร 

ทีม่า : http://www.lesa.biz/ 

หินแปร (Metamorphic Rocks) คือหินท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของหินอคันีและหิน
ตะกอน ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบ ของเน้ือหินจากเดิมไปเป็นหินชนิดใหม่ใตผ้ิวโลก 
ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงความดันและอุณหภูมิในสภาพท่ียงัเป็นของแข็ง อาจมี
ส่วนประกอบใหม่มาเพิ่มหรือไม่ก็ได ้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเรียกวา่ การแปรสภาพ โดยมีสาเหตุ
มาจากความกดดนัสูงและความร้อนสูงภายในโลก จนท าให้เกิดโครงสร้างการเรียงตวัใหม่ท่ีมี
ลกัษณะเป็นร้ิวขนานและไม่มีร้ิวขนานหินแปรแบ่งออกเป็นหลายชนิดไดแ้ก่ 

- หินชนวน  

- หินอ่อน  

- หินไนส์ 

- หินควอตไซต ์ 

- หินซีสต ์

 ประโยชน์ของหิน 

- หินไนส์ แปรมาจากหินแกรนิต ใชท้  าหินประดบั ก่อสร้าง 

- หินอ่อน แปรมาจากหินปูน ใชท้  า หินประดบั เป็นวสัดุก่อสร้าง 

- หินชนวน แปรมาจากหินดินดาน ใชมุ้งหลงัคา ปูพื้น ท ากระดานชนวน 

 

2.4 กระถางต้นไม้ 
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รูปที ่2.6 กระถางตน้ไม ้

ทีม่า : https://www.baanlaesuan.com/ 

 กระถาง ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง ภาชนะท่ีมีปากกวา้ง
รูปแบบต่างๆ ใชส้ าหรับปลูกตน้ไมห้รือใส่น ้า" ท ามาจากดิน หรือ พลาสติกหรือ เซรามิก มีรูระบาย
น ้ าท่ีก้น และมีถาดรองรับน ้ าเขา้ชุดกนั ขนาดรูปทรงและสีสันแตกต่างกนัไปตามความนิยมใช้
ส าหรับตกแต่งภายในอาคารใหส้วยงามเพิ่มข้ึน 

 

2.5 สีโปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.7 สีโปสเตอร์ 

ทีม่า : https://blog.mcp.ac.th/ 

สีโปสเตอร์  เป็นสีชนิดสีฝุ่ น (Tempera) ท่ีผสมกาวน ้ าบรรจุเสร็จเป็นขวด  การใช้งาน
เหมือน กบัสีน ้ า คือใช้น ้ าเป็นตวัผสมให้เจือจาง  สีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสง มีเน้ือสีขน้ สามารถ
ระบายให้มีเน้ือเรียบไดแ้ละผสมสีขาวให้มีน ้ าหนกัอ่อนลงไดเ้หมือนกบัสีน ้ ามนั  หรือสีอะคริลิค
สามารถระบายสีทบักนัได้  มกัใช้ในการวาดภาพ  ภาพประกอบเร่ืองในงานออกแบบต่างๆได้
สะดวก ในขวดสีโปสเตอร์มีส่วนผสมของกลีเซอรีนจะท าใหแ้หง้เร็ว 

 

2.6 น า้มันหอมระเหย 

สมยัโบราณมนุษยมี์วิธีการสกดัแยกน ้ ามนัระเหยออกจากพืช โดยเก็บพรรณไมห้อมนานา
ชนิด แช่น ้ าทิ้งไวจ้นน ้ ามีกล่ินหอมของพรรณไม ้ แลว้น าไปด่ืมและอาบต่อมาจึงมีวิวฒันาการมาก
ข้ึน จนถึงปัจจุบนัน้ีมีวิธีการผลิตการสกดัน ้ ามนัหอมระเหย ตั้งแต่ขั้นตอนท่ีง่ายดายจนถึงวิธีการท่ี
ยุง่ยากสลบัซับซ้อนกนัถึง 6 รูปแบบ ซ่ึงการสกดัน ้ ามนัหอมระเหย เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพท่ีสุด
นั้น จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาธรรมชาติและสรีระของพรรณไมช้นิดนั้นๆ  

หลกัการของการกลัน่คือ การท่ีน ้ าร้อนหรือไอน ้ าเขา้ไปแยกน ้ ามนัหอมระเหยออกจากพืช 
โดยการแทรกซึมเขา้ไปในเน้ือเยื่อ ความร้อนจะท าให้สารละลายออกมากลายเป็นไอปนมากบัน ้ า

https://www.baanlaesuan.com/
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ร้อน การกลัน่เพื่อให้ไดน้ ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีคุณภาพดีนั้น ตอ้งอาศยัเทคนิคและขบวนการทางเคมี
และกายภาพหลายอย่างประกอบ โดยทัว่ไปเทคนิคการกลั่นน ้ ามันหอมระเหยท่ีใช้กันอยู่มี 3 
วธีิ ไดแ้ก่ 

1. การกลัน่ดว้ยน ้าร้อน  

2. การกลัน่ดว้ยน ้าและไอน ้า  

3. การกลัน่ดว้ยไอน ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.8 วธีิการสกดัน ้ามนัหอมระเหย 

ทีม่า : http://www.yesspathailand.com/ 

 

 

 

 

2.7 วธีิการจัดสวนถาด 

  การจดัสวนถาดเป็นการจดัสวนท่ีใช้ต้นทุนต ่ากว่าการจดัสวนชนิดอ่ืน ต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อนและพิถีพิถนัอย่างมากในการจดัสามารถใช้พนัธ์ุไมแ้ละของตกแต่งต่างๆ จดัสวนได้
โดยไม่จ  ากดัชนิด และจ านวนตามจินตนาการ  

ประเภทของสวนถาด 

2.7.1 สวนแบบช้ืน คือ การจดัสวนโดยการลอกเลียนแบบธรรมชาติ หรือใชจิ้นตนาการ 

http://www.yesspathailand.com/
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ของเราน ามาจดัลงในถาดหรือภาชนะท่ีเราเตรียมไว ้โดยจดัดว้ยตน้ไมท่ี้ตอ้งการน ้ าปกติ ตอ้งคอย
ดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ เช่น สามารถตั้งไวต้ามมุมบา้น โต๊ะท างาน หรือตูโ้ชว ์และแต่ขนาดของ
สวนนั้นๆ 

2.7.2 สวนแบบแหง้ คือ การจดัสวนโดยการลอกเลียนแบบธรรมชาติ หรือใชจิ้นตนาการ 
ของเราน ามาจัดลงในถาดหรือภาชนะท่ีเราเตรียมไว้โดยใช้ต้นไม้ท่ีไม่ต้องการน ้ ามาก เช่น 
ต ะบอง เ พช ร  ไ ม่ ต้ อ ง ดู แล ม าก เ ป็ นพิ เ ศษ เ หม า ะส าห รับท่ า น ท่ี ไม่ ค่ อ ย มี เ ว ล า ดู แ ล 
(NIDASUMON,2017) 
 

2.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

บุษราคมั สิงห์ชยั นิศา ตระกูลภกัดีและสาวิตรีทองล้ิม (2560) ไดศึ้กษาวิธีการสกดัน ้ ามนั
หอมระเหยท่ีแตกต่างกนั องคป์ระกอบทางเคมีของน ้ ามนัหอมระเหยจากเกสรบวัหลวงราชินีและ
เพื่อศึกษาฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัของน ้ ามนัหอมระเหยจากเกสรบวัหลวงราชินีโดยเก็บเกสรบวัหลวง
ท่ีวดัเขาบนัไดอิฐ ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 
และสกดัน ้ ามนัหอมระเหย 3 วิธีไดแ้ก่ การสกดัดว้ยตวัท าละลาย การสกดัดว้ยไขเยน็ และการสกดั
ด้วยไขร้อน การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกัดได้ด้วยเคร่ือง GC-MS: 
Electron, Ionization Acquisition mode; Scan 30-500 amu และเปรียบขอ้มูล EI-MS ท่ีไดใ้น NIST 
library และศึกษาฤทธ์ิ ตา้นออกซิเดชนัดว้ยวิธี DPPH โดยมีวิตามินซีเป็นสารควบคุม ผลการวิจยั
พบว่าน ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกดัดว้ยตวัท าละลายจะมีสีน ้ าตาลเขม้และเป็นของเหลวหนืด ส่วนการ
สกดัดว้ยไขทั้งสองวิธีเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน และน ้ ามนัหอมระเหยทั้งหมดมีองค์ประกอบ
ทางเคมีท่ีแตกต่างกนัเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีองคป์ระกอบเคมีใดเหมือนกนัในน ้ ามนัหอมระเหยทั้ง 
3 วิธี และท่ีเหมือนกนัของน ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกัดด้วยตวัท าละลายและไขเย็นได้แก่ สาร 2,3- 
dihydro-3,5-dihydroxy-6-methylpyran-4-one และ lidocain ในปริมาณท่ีแตกต่างกนัส่วนน ้ ามนั
หอมระเหยท่ีสกดัด้วยตวัท าละลายและไขร้อนพบเฉพาะสาร ethyl palmitate โดยมีปริมาณท่ี
ใกล้เคียงกัน และน ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกดัด้วยตวัท าละลายแสดงค่าการต้านออกซิเดชันด้วยค่า 
IC50±SD เท่ากบั 31.00±0.94 µg/ml ส่วนน ้ามนัหอมระเหยท่ีเหลือไม่แสดงค่าการตา้นออกซิเดชนัท่ี
ความเขม้ขน้ เร่ิมตน้ 125.00 µg/ml และวิตามินซีแสดงค่าการตา้นออกซิเดชันดว้ยค่า IC50±SD 
เท่ากบั 0.75±0.22 µg/ml 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553) ไดศึ้กษาการใช้น ้ ามนัหอมระเหยเพื่อการ
บ าบดัรักษาโรค โดยใช้ในรูปของการนวดหรือการสูดดมท่ีเรียกว่า สุคนธบ าบดั แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) การใชน้ ้ ามนัหอมระเหยเพื่อการบ าบดัรักษาโรคหรือการบรรเทาอาการของโรค 2) 
สุคนธบ าบดัเพื่อความงามเป็นการใชน้ ้ ามนัหอมระเหยเพื่อความงามหรือใชใ้นเคร่ืองส าอาง ซ่ึงใน
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ปัจจุบนัไดมี้การผสมผสานทั้ง 2 ประเภทเขา้ดว้ยกนัและให้บริการในสถานท่ีท่ีเรียกว่า สปาน ้ ามนั
หอมระเหยท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นน ้ ามันท่ีมาจากพืชธรรมชาติมีสรรพคุณและประโยชน์มากมาย
แตกต่างกนัไป ตามชนิดของพืชนั้นๆ กล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยจะกระตุ้นสมองส่วนท่ีมีผลต่อ
อารมณ์ช่วยใหเ้กิดความสมดุลของอารมณ์และท าให้เป็นสุข มีผลในการบ าบดัโรคท่ีเป็นปัญหาทาง
ร่างกายโดยเฉพาะโรคเก่ียวกบัความเครียด โดยจะแทรกซึมเขา้ไปยงัระบบต่างๆภายในร่างกาย ช่วย
ปรับสมดุลภายในร่างกายและจิตใจใหดี้ยิง่ข้ึน 

อจัฉรัตน์ สุวรรณภกัดี รังสิมา สายศรทิพย ์และคณะ (2555) ไดศึ้กษาการสกดัและทดสอบ
ประสิทธิภาพของน ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้และตะไคร้หอมต่อการยบัย ั้งการเติบโตของเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคเตา้นมอกัเสบในโคนม 3 ชนิด โดยสกดัน ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้และตะไคร้
หอม ด้วย วิธีการกลัน่ไอน ้ า พบว่าสามารถสกดัน ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้และตะไคร้หอมได้
ปริมาณ 1.76% และ 1.28% เ ม่ือน ้ ามันหอมระเหยจากตะไคร้และตะไคร้หอมมาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด ดว้ย Broth dilution method โดยการเจือจาง
น ้ามนัหอมระเหยจ านวน 10 ระดบัความเขม้ขน้ โดยมีความเขม้ขน้ ตั้งแต่ 0.3906-200 µg/ml พบวา่
น ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้สามารถยบัย ั้งการเติบโตของเช้ือ S. aureus และ St. agalactiae ไดดี้
ท่ีสุด รองลงมาคือ E coli โดยมีค่า Minimal inhibitory concentration (MIC) เท่ากบั 3.125,3.125 
และ12.5µg/ml และมีค่า Minimum bactericidal concentration (MBC) เท่ากบั 6.25, 25.0 และ 25.0 
µg/ml น ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้หอม สามารถยบัย ั้งการเติบโตของเช้ือ S.aureus ได้ดีท่ีสุด
รองลงมาคือ St. agalactiae และE.coli ตามล าดบัโดยมีค่า MIC เท่ากบั 1.5625,3.125 และ6.25µg/ml 
และมีค่า MBC เท่ากบั 6.25,6.25 และ 25µg/ml ตามล าดบั จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่น ้ ามนั
หอมระเหยจากตะไคร้และตะไคร้หอมสามารถยบัย ั้งการเติบโตของเช้ือแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือภาษาไทย :   โรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล 

 ช่ือภาษาองักฤษ :   Silom Serene a Boutique Hotel 

 สถานท่ีตั้ง :   7 ซ.พิพฒัน์ ถนน สีลม  แขวง บางรัก เขต บางรักจงัหวดั กรุงเทพ 
10500 

 โทรศพัท ์ :   02-636-6591 

เวบ็ไซต ์ :   https://www.silom-serene.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.1 สัญลกัษณ์ โรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล 

ทีม่า : https://www.silom-serene.com 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.silom-serene.com/


14 

 

 
 

3.2 โรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทคี โฮเตล 

รูปที ่3.2 โรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล 
ทีม่า : https://www.silom-serene.com 

โรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล เป็นโรงแรมท่ีมีบริการตามมาตรฐานโรงแรม 4 ดาว ท่ี
พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยโรงแรมตั้งอยู่ท่ีถนนสีลม ซ่ึงสามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวก
ดว้ยรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง และมีรถเมล์สายต่างๆ เช่นสาย 15,77,504 สถานีรถไฟฟ้าและรถเมล์
จะอยูต่รงกบัห้างสรรพสินคา้สีลมคอมเพล็กซ์ และยงัสามารถเดินไปยงัสวนลุมพินีท่ีคนส่วนใหญ่
นิยมไปออกก าลงักายทั้งตอนเชา้และตอนเยน็โรงแรมแห่งน้ีจึงเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะแก่การพกัผอ่น
ทุกรูปแบบไม่ว่าจะทางธุรกิจหรือเพื่อการท่องเท่ียวโรงแรมแรมน้ีจึงเป็นโรงแรมท่ีตอบโจทย์
แน่นอน 

 

 

 

 

3.3 แผนที ่โรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทคี โฮเตล 

https://www.silom-serene.com/
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รูปที ่3.3 แผนท่ีการเดินทาง 

ทีม่า : https://www.sawadee.co.th/ 

 

3.4 ห้องพกัทีใ่ห้บริการและรับรองแขกมีทั้งหมด 86 ห้อง แบ่งเป็นห้องพกัประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 3.4.1 ห้องดีลกัซ์ คิงไซส์ 

รุปที ่3.4 หอ้งดีลกัซ์ คิงไซส์ 

ทีม่า : https://www.booking.com/ 

ห้องพกัขนาดใหญ่ ขนาดห้อง 30 ม.² ข้ึน ออกแบบเพื่อตอบสนองทุกความตอ้งการ เตียง
เด่ียวเขา้กบัสไตล์การตกแต่งห้องโทนสีอ่อนและชุดเฟอร์นิเจอร์เคร่ืองหนงัท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น 
หรูหราในทุกตารางน้ิว ควรค่าแก่การพกัผ่อนอย่างแท้จริง ห้องดีลักซ์ทุกห้องมีห้องน ้ าท่ีต้อง
ประทบัใจดว้ยอ่างอาบน ้ าและกระจกใสบานใหญ่ เพื่อผอ่นคลายในยามค ่าหรือการอาบน ้ ายามเช้า
เพื่อความสดช่ืน  

 

3.4.2 ห้องสุพเีรียร์คิงไซส์ 

รูปที ่3.5 หอ้งสุพีเรียร์คิงไซส์ 

ทีม่า : https://www.booking.com/ 

https://www.sawadee.co.th/
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ห้องพกัปรับอากาศ ขนาดห้อง 28 ม.² ห้องสุพีเรียร์ไดรั้บการออกแบบท่ีทนัสมยัสัมผสัได้
ถึงความนุ่มสบายของเตียงแบบพิเศษ พร้อมทั้งชมววิกรุงเทพมหานครอนัสวยงามหนา้ต่างบานใหญ่
เปิดรับแสงธรรมชาติในตอนเชา้สร้างความปลอดโปร่ง  

 

3.4.3 ห้องสวทีหน่ึงห้องนอน คิงไซส์ 

รูปที ่3.6 หอ้งสวทีหน่ึงห้องนอน คิงไซส์ 

ทีม่า : https://www.booking.com/ 

ห้องสวีท ขนาดห้อง 60 ม.² กวา้งขวางประกอบดว้ยห้องนัง่เล่น พื้นท่ีรับประทานอาหาร 
หอ้งสวทีดีไซน์ทนัสมยัและลงตวั หอ้งนอนขนาดใหญ่ปลอดโปร่ง ประกอบดว้ย เตียงคิงไซส์ขนาด       
6 น้ิว นุ่มสบาย ท าใหเ้ป็นคืนอนัแสนวเิศษนอนหลบัสบาย 

 

3.4.4 ห้องพรีเมียมดีลกัซ์ควนีไซส์ 

รูปที ่3.7 หอ้งพรีเมียมดีลกัซ์ควนีไซส์ 

ทีม่า : https://www.booking.com/ 

ห้องพกัปรับอากาศ ขนาดห้อง 30 ม.² ไดรั้บการออกแบบมาอย่างมีระดบั เตียงเด่ียวขนาด
ใหญ่ นุ่มสบาย หน้าต่างบานใหญ่เคลิบเคล้ิมไปกับวิวของกรุงเทพมหานครอันงดงาม ชมวิว
กรุงเทพมหานครอนัยามเยน็สวยงาม พร้อมทั้งอุปกรณ์อาบน ้าคุณภาพดีท ามาจากวตัถุดิบรรมชาติ 

 



17 

 

 
 

3.4.5 ห้องสวทีแบบสองห้องนอน 1 คิงไซส์ 2 เตียง 

รูปที ่3.8 หอ้งสวทีแบบสองหอ้งนอน 1 คิงไซส์ 2 เตียง 

ทีม่า : https://www.booking.com/ 

หอ้งสวทีขนาดหอ้ง 90 ม.² ติดตั้งโทรทศัน์จอแบน โซฟาและเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพกัใน
ฝันของเมืองกรุง ห้องเขา้มุมขนาดใหญ่ ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น พื้นท่ีกวา้งขวา้ง มีหนา้ต่างบานใหญ่ 
2 บาน เปิดกวา้งรับแสงธรรมชาติทุกทิศทาง และววิกรุงเทพมหานครแบบพาโนรามา   

 

 

 

 

3.4.6 ห้องสุพเีรียร์เตียงแฝด 2 เตียง 

รูปที ่3.9 หอ้งสุพีเรียร์เตียงแฝด 2 เตียง 

ทีม่า : https://www.booking.com/ 

ขนาดหอ้ง 28 ม.² หอ้งสุพีเรียร์ไดรั้บการออกแบบท่ีทนัสมยั ฟังกช์นัการใชง้านครบถว้น  มี
หน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติและสร้างความปลอดโปร่ง สัมผสัถึงความนุ่มสบายของ
เตียงแบบพิเศษ ชมววิกรุงเทพมหานครอนัสวยงาม  

 

3.4.7 ห้องดีลกัซ์เตียงแฝด 2 เตียง 
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รูปที ่3.10 หอ้งดีลกัซ์เตียงแฝด 2 เตียง 

ทีม่า : https://www.booking.com/ 

ขนาดห้อง 30 ม.² ออกแบบเพื่อตอบสนองทุกความตอ้งการ แบบเตียงคู่ จดัเตรียมดว้ยชุด
เคร่ืองนอนอย่างดี เข้ากับสไตล์การตกแต่งห้องโทนสีอ่อน ห้องดีลักซ์ทุกห้องมีห้องน ้ าท่ีต้อง
ประทบัใจ ดว้ยอ่างอาบน ้าและกระจกใสบานใหญ่ ไม่วา่จะนอนแช่น ้าอุ่นๆเพื่อให้รู้สึกผอ่นคลายใน
ยามค ่าหรือการอาบน ้ายามเชา้เพื่อปลุกความสดช่ืน  

 

 

 

3.4.8 ห้องดีลกัซ์พรีเมียมพร้อมเตียงคู่ 2 เตียง 

รูปที ่3.11 หอ้งดีลกัซ์พรีเมียมพร้อมเตียงคู่ 2 เตียง 

ทีม่า : https://www.booking.com/ 

ขนาดห้อง 30 ม.² มัน่ใจไดว้า่คุณจะไดเ้พลิดเพลินกบัวิวอนัสวยงามของกรุงเทพมหานคร 
พร้อมแสงธรรมชาติท่ีให้ทั้งแสงสวา่ง และความโปร่ง โล่ง สบาย ส่ิงอ านวยความสะดวกมีมาครบ
ครัน หอ้งน ้ากวา้งมีฝักบวัเรนชาวเวอร์และอุปกรณ์อาบน ้าชุดใหญ่คุณภาพพรีเมียม  

 

3.5 สปา สีลม สิรีน 
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รูปที ่3.12 สปา สีลม สิรีน 

ทีม่า : https://www.silom-serene.com/ 

มีบริการนวดและสปา ทรีทเมน้ท์ ท่ีจะมานวดท่ีห้องท่ีทางโรงแรมจดัไวใ้ห้หรือ เรียกใช้
บริการท่ีห้องพกัของคุณ โดยค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้ท่ี 600 - 800 บาท ภายในเวลา 60 - 90 นาที และยงัมี 
สปาเล็บ เร่ิมตน้ท่ี 400 บาท โดยเร่ิมใหบ้ริการตั้งแต่ 10.00 - 24.00 น. 

3.6 ฟิตเนส 

รูปที ่3.13 ฟิตเนส 

ทีม่า : https://www.silom-serene.com/ 

ศูนยอ์อกก าลงักายของเราเพียบพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์ออกก าลงักายท่ีทนัสมยั เช่น จกัรยาน
ออกก าลงักายลู่วิง่ และลูกตุม้น ้าหนกั เวลาในการใหบ้ริการ 06.30 - 22.00 น. 

 

3.7 สระว่ายน า้ 

รูปที ่3.14 สระวา่ยน ้า 

ทีม่า : https://www.silom-serene.com/ 
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สระวา่ยน ้ ากลางแจง้ของเราเปรียบเสมือนสถานท่ีหลบหนีจากความร้อนและความวุน่วาย
ในกรุงเทพมหานคร มีเกา้อ้ีอาบแดดให้ลูกคา้ไดน้อนพกัผอ่น และสั่งเคร่ืองด่ืมเยน็ๆมาทานพร้อม
กบัอ่านหนงัสือริมสระน ้าเพิ่มความเพลิดเพลินไดเ้ป็นอยา่งดี เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 06.30 - 22.00 น. 

 

3.8 ห้องอาหารออมทองและอาร์โน 

รูปที ่3.15 หอ้งอาหารออมทองและอาร์โน 

ทีม่า : https://www.silom-serene.com/ 

เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.30 - 10.00 น. ในช่วงอาหารเชา้ (Buffet) โดยในช่วงอาหารเชา้นั้น
จะเปิดใหบ้ริการส าหรับแขกภายในโรงแรมท่ีมีบตัรรับประทานอาหารเชา้ และส าหรับแขกท่านใด
ท่ีมีความประสงคจ์ะทานอาหารเชา้โดยท่ีไม่มีบตัรทานอาหารก็สามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือเซ็นเขา้
หอ้งพกัได ้

- 11.00 - 14.00 น. ในช่วงอาหารกลางวนั เปิดให้ใช้บริการได้ทุกท่าน โดยจะมีอาหาร
หลากหลายทั้งอาหารไทยและอาหารฝร่ัง เช่น แฮมเบอร์เกอร์, เสตก็, เน้ือ และอีกหลากหลายเมนู 

- 18.00 - 22.00 น. ในช่วงอาหารเยน็ เปิดให้ใช้บริการได้ทุกท่านเช่นกนั แต่จะมีการขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และค็อกเทล ร่วมดว้ย 
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3.9 โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างองคก์รของโรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล 

รูปที ่3.16 โครงสร้างองคก์ร 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 

 

 

 

 

3.10 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
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รูปที ่3.17 งานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

ช่ือ – นามสกุล :   นายณฏัฐพ์ชัร์ เขียวป้อง 

รหสันกัศึกษา :   5604400265 

แผนก  :   Food and Beverage (F&B) 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 - จดัขนมปัง ชง กาแฟ และน ้าผลไม ้น ้าส้ม น ้าสับปะรด องุ่น 

 - ท า Omelette, Fried eggs, Scrambled eggs บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ 

 - จดัไลน์ อาหาร ไส้กรอก แฮม ขา้วผดั ผดัผกั สลดั ผลไมส้ด 

 - เติมไลน์ อาหาร เก็บจาน ลา้งแกว้น ้า เก็บบุฟเฟ่ต ์

 - จดัโตะ๊ ชอ้นส้อม ส าหรับอาหารกลางวนั รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร เก็บจาน 

3.11 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

รูปที ่3.18 รูปพนกังานท่ีปรึกษา (แถวท่ี 1 คนท่ี 2 นบัจากซา้ย) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ-นามสกุล  :    นายรัชพล วรีภทัรพล 

แผนก   :    Food and Beverage (F&B) 
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ต าแหน่ง  :    Manager 

โทรศพัท ์  :    086-972-4445 

 

3.12 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ วนัเร่ิมปฏิบติัสหกิจ วนัท่ี 13 มกราคม 2563 - 30 
เมษายน 2563 เวลาเขา้งาน 06:30 - 14:30 น. 

 

3.13 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน  

- ระยะเวลาในการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563 

 

 

 

 

ตารางที ่3.1 ตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1.ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารย ์

ท่ีปรึกษา 

     

2.เสนอหวัขอ้รายงาน      

3.รวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง      

4.วเิคราะห์ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง      

5.เร่ิมด าเนินการจดัท ารายงาน      

6.ตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขส่ิงท่ีผดิ      

7.สรุปผล      

8.จดัส่งโครงงานใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา      
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9.น าเสนอรายงาน      

ตารางที ่3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

3.14 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.14.1 ฮาร์ดแวร์ 

  - กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ 

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 

  - เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

3.14.2 ซอฟต์แวร์ 

- โปรแกรม Microsoft Word 

- โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

- โปรแกรม Microsoft Excel 



 
 

 
 

บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 

 
4.1 รายละเอยีดรายงาน 

รายงานสวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม มีวตัถุประสงค์ในการจดัท าข้ึนเพื่อน าเปลือกส้ม
เหลือใชม้าดดัแปลงใหเ้กิดประโยชน์ จึงไดคิ้ดคน้และน ามาท าเป็นให้ผลิตภณัฑ์ใหม่ เน่ืองจากส้มท่ี
ทางโรงแรมใชใ้นแต่ละวนัมีปริมาณมากและไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนต่อ ดงันั้นทางผูจ้ดัท า
โครงงานไดคิ้ดคน้ผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้มคิดคน้ให้กบัทางโรงแรม เพื่อให้ทาง
โรงแรมเพื่อไดมี้ผลิตภณัฑ์ ท่ีสามารถช่วยดบักล่ินไม่พึงประสงค์และยงัเป็นเคร่ืองประดบัภายใน
โตะ๊อาหารและเคาน์เตอร์บาร์ ซ่ึงเป็นการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนรายงาน 

4.2.1 ศึกษาขอ้มูลและวเิคราะห์ปัญหาภายในโรงแรม สีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล โดยสังเกตุ
จากแผนก F&B และวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเลือกปัญหาท่ีหนา้สนใจและปัญหาท่ีเราสามารถ
แกไ้ขได ้

4.2.2 ไดป้รึกษาหวัขอ้รายงานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน และอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อรับค าแนะน า
ในการท าโครงงานสหกิจ และวางแผนแกไ้ขปัญหาท่ีเราเลือกไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

4.2.3 จดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์เพื่อลงมือปฏิบติัท ารายงาน 

 

4.3 วตุัดิบทีใ่ช้ในการท าสวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม 

 4.3.1 ส้มแมนดาริน 

 4.3.2 เกลือเมด็ใหญ่ 

 4.3.3 กอ้นหิน 

 4.3.4 กระถางตน้ไม ้

4.3.5 สีโปสเตอร์ 

 

 

 

 



27 
 

 

4.4 ขั้นตอนการท าสวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม 

 - น ากอ้นหินมาลา้งท าความสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1 ลา้งกอ้นหิน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 - น ากอ้นหินท่ีลา้งแลว้มาผึ่งใหแ้หง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.2 กอ้นหินท่ีลา้งแลว้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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- น ากอ้นหินมาทาสีโปสเตอร์และตกแต่งใหส้วยงาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3 ทาสีและตกแต่งกอ้นหิน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

- ตกแต่งใหส้วยงามแลว้รอใหสี้แหง้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที ่4.4 ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.5 วธีิท าน า้มันหอมระเหยจากเปลอืกส้ม 

- น าชามกระเบ้ืองวางไวต้รงกลางหมอ้  

 

 

 

 

 

รูปที ่4.5 วางชามกระเบ้ือง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

- น าเปลือกส้มท่ี ใช้แล้ววางตรงขอบๆ
หม้อไม่ให้เข้าไปในชาม กระเบ้ือง 

 

 

 

 

  

รูปที ่4.6 น าเปลือกส้มใส่หมอ้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

- เทน ้าลงไป 1 ส่วน 4 ของหมอ้  

 

 

 

 

 

รูปที ่4.7 เทน ้าลงไป 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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 - น าฝาปิดโดยหงายฝาแลว้ใส่น ้าแขง็ลงบนฝาประมาณ 3-4 กอ้น 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.8 วางน ้าแขง็บนฝา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 - ตั้ งไฟทิ้งไว้ ประมาณ 30 นาที 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.9 ตั้งไฟทิ้งไว ้30 นาที 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

- จะไดน้ ้ ามนัหอมระเหยท่ีกลัน่อยู่ในชามกระเบ้ือง เราสามารถใช้ขวดเก็บน ้ ามนัไวเ้พื่อ
น ามาใส่ในกระถางตน้ไมท่ี้เราเตรียมไว ้

 

 

 

 

 

รูปที ่4.10 น ้ามนัหอมระเหยท่ีสกดัเสร็จ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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- สวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.11สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

4.6 ต้นทุนสวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม 

ตารางที ่4.1 ตารางแสดงการค านวณตน้ทุนสวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 

รายการ ปริมาณ(ซ้ือ) ราคา(บาท) ปริมาณ(ใช)้ ราคา(บาท) 

1.เกลือเมด็ใหญ่ 1 กิโลกรัม 40 400 กรัม 16 

2.กระถางตน้ไม ้ 5 ช้ิน 250 1 ช้ิน 50 

3.สีโปสเตอร์ 4 ขวด 100 4 ขวด 100 

รวม 166 

ตารางที ่4.1 ตารางแสดงการค านวณตน้ทุนสวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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จากตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงการค านวณตน้ทุนสวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม เท่ากบั 
166 บาท สามารถน าไปวางไวท่ี้โต๊ะและชั้นวางภายในห้องอาหารทั้งหมด 1 กระถาง น ้ ามนัหอม
ระเหย ฉีด 2-3 คร้ัง อยูไ่ดน้าน 3 วนั 

4.7 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 20 ชุด 

 4.7.1 ด้านเพศ 

  ผลจากแบบสอบถาม พบวา่จ านวนผูท่ี้ท  าแบบทดสอบเป็นเพศชาย 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 และเพศหญิง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.12 ดา้นเพศ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 4.7.2 ด้านอายุ 

  ผลจากแบบสอบถาม พบวา่ผูท่ี้ท  าแบบทดสอบ อายุ 41-50 จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 อายุ 31-40 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และอายุ 20-30 จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.00  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.13 ดา้นอาย ุ
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ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

 

4.7.3 ด้านการศึกษา 

ผลจากแบบสอบถาม พบวา่ผูท่ี้ศึกษาระดบัมธัยมปลาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.00 และระดบัปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.14 ดา้นการศึกษา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

4.7.4 แผนกในโรงแรม 

ผลจากแบบสอบถาม พบวา่ผูท่ี้ท  าแบบสอบถาม แผนก Front Office จ านวน 3 คน  

คิดเป็นร้อยละ 15.00 แผนก Housekeeping จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 แผนกครัว จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และแผนก F&B จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  
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รูปที ่4.15 แผนกในโรงแรม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

4.8 ส่วนที ่2 แบบประเมิณความพงึพอใจทีม่ีต่อสวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม 

4.8.1 ความพงึพอใจสีของผลติภัณฑ์สวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม 

 ผลจากแบบสอบถาม ดา้นความพึงพอใจสีของผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมา
กล่ินส้ม มากท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 มาก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และ            
ปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.16 ความพึงพอใจสีของผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

4.8.2 ความพึงพอใจกลิ่นน ้ามันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์สวนถาดกับเกลืออโรมากลิ่นส้ม
   ผลจากแบบสอบถาม ด้านความพึงพอใจกล่ินน ้ ามันหอมระเหยใน
ผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม มากท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มาก 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

รูปที ่4.17 ความพึงพอใจกล่ินของน ้ามนัหอมระเหยในผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

4.8.3 ความพงึพอใจลกัษณะปรากฏผลติภัณฑ์สวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม 

 ผลจากแบบสอบถาม  ดา้นความพึงพอใจลกัษณะปรากฏผลิตภณัฑ์สวนถาดกบั
เกลืออโรมากล่ินส้ม มากท่ีสุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มาก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 และปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.18 ความพึงพอใจลกัษณะปรากฏผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

4.8.4 ความพงึพอใจลกัษณะโดยรวมของผลติภัณฑ์สวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม  

 ผลจากแบบสอบถาม ดา้นความพึงพอใจลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ์สวนถาด
กบัเกลืออโรมากล่ินส้ม มากท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มาก จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 และปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.19 ความพึงพอใจลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 
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ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563)  

 

 

4.8.5 ความพงึพอใจการใช้ได้จริงของผลติภัณฑ์สวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม  

 ผลจากแบบสอบถาม ดา้นความพึงพอใจการใชไ้ดจ้ริงของผลิตภณัฑ์สวนถาดกบั
เกลืออโรมากล่ินส้ม มากท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.00 และปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.20 ความพึงพอใจการใชไ้ดจ้ริงของผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม ใช้การวดั
ระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั และก าหนดความพึงพอใจเฉล่ียและการแปรผลโดยใชเ้กณฑ์ก าหนด
ความหมายตามขอบเขตของค่าเฉล่ีย ตามแนวคิดของ เบสท ์(John W. Best) 

ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.2 ตารางแสดงเกณฑก์ารวดัระดบัความพึงพอใจจากคะแนนค่าเฉล่ีย 

 

เร่ือง 

ค่าเฉล่ีย 
x̄ 
 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 

S.D 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. สีของผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 4.25 0.64 มาก 

2. กล่ินน ้ ามันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์สวนถาดกับ
เกลืออโรมากล่ินส้ม 

4.10 0.70 มาก 

3. ลกัษณะปรากฏผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมา
กล่ินส้ม 

4.30 0.66 มาก 

4. ความพึงพอใจลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ์สวน
ถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 

4.55 0.76 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจการใช้ไดจ้ริงของผลิตภณัฑ์สวนถาด
กบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 

4.55 0.76 มากท่ีสุด 

ตารางที ่4.2 ตารางแสดงเกณฑก์ารวดัระดบัความพึงพอใจจากคะแนนค่าเฉล่ีย 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม 
จ านวน 20 ชุด พบวา่ผูท่ี้ไดเ้ห็นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย ความเห็นชอบ ต่อโครงงาน เรียงล าดบัจากมาก
ท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดดงัน้ี ความพึงพอใจลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ิน
ส้ม และความพึงพอใจการใชไ้ดจ้ริงของผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม มีค่าเฉล่ีย อยูท่ี่ 
4.55 ลกัษณะปรากฏผลิตภณัฑ์ สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม มีค่าเฉล่ีย  อยู่ท่ี 4.30 สีของ
ผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม มีค่าเฉล่ีย อยูท่ี่ 4.25 กล่ินน ้ ามนัหอมระเหยในผลิตภณัฑ์
สวนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม มีค่าเฉล่ีย อยูท่ี่ 4.10 

 

 

 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลรายงาน 

5.1.1 สรุปผลรายงาน 

 จากการท่ีผูจ้ดัท ารายงานไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรม สีลม สิรีน เอ 
บูทีค โฮเตล ในห้องอาหารออมทอง ซ่ึงในห้องอาหาร ออมทองนั้นจะแบ่งการจดัโต๊ะอาหารเป็น 3 
ช่วงเวลาไดแ้ก่  

 - ช่วงแรกตอนเชา้เวลา 06:30 - 10:00 น. จะจดัเป็นบุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ส าหรับแขกท่ี
พกัอาศยัอยู่ในโรงแรม โดยจะคั้นน ้ าส้มให้ลูกคา้รับประทานทุกวนัในตอนเช้า ท าให้เหลือเปลือก
ส้มเป็นจ านวนมาก 

 - ช่วงสองตอนสายเวลา 10:30 - 14:30 น. จะจดัเป็นห้องอาหารกลางวนัส าหรับ
แขกท่ีอาศยัในโรงแรมและแขกท่ี Walk In เขา้มา  

 - ช่วงสุดทา้ยตอน 15:00 - 22:30 น. นั้นจะเป็นช่วงเวลาอาหารค ่า โดยผูจ้ดัท าได้
เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีมีลูกค้าเขา้มาใช้บริการเยอะในแต่ละวนั จึงท าให้กล่ินอาหารตกคา้งอยู่ภายใน
หอ้งอาหารเป็นจ านวนมาก จึงท าใหเ้กิดผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม เพื่อเป็นการช่วย
ดบักล่ินอาหารท่ีตกคา้งภายในหอ้งอาหาร ช่วยลดปริมาณการเหลือทิ้งเปลือกส้มของโรงแรม ท าให้
เกิดเอกลกัษณ์ภายในโรงแรมและผูท้  ายงัไดส้ร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลทั้งหมด 20 ชุด โดย
ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ พนกังานแผนก F&B, Housekeeping, Front Office และครัว จากผลการส ารวจพบวา่
การประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม พบวา่เป็นเพศหญิงจ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 จากตารางการวดัระดบัความพึง
พอใจพบวา่ ความพึงพอใจลกัษณะโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45.00 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของรายงาน 

  1. จากการทดลองท าคร้ังแรกกล่ินอโรมากล่ินส้ม ผูจ้ดัท าได้ใช้เปลือกส้มใน
ปริมาณท่ีมากเกินไป ท าใหก้ล่ินอโรมาไดก้ล่ินท่ีนอ้ยและอ่อน 

  2. จากการทดลองการน าหินมาทาสีโดยใชสี้น ้ า ปรากฎว่าสีของหินไม่แห้งสนิท
และไม่เรียบเนียนไปกบัหิน 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก้ไข 

  1. ท าการทดลองคร้ังท่ี 2 พบวา่เม่ือลดปริมาณเปลือกส้มลง ท าให้กล่ินของอโรมา
เ พิ่ ม ข้ึ น
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2. เปล่ียนมาใชสี้โปสเตอร์ เพราะสีโปสเตอร์มีการผสมน ้าในปริมาณท่ีนอ้ยกวา่สี 

น ้า จึงท าใหสี้แหง้ไว และเน้ือสีเขม้ขน้มากกวา่จึงท าใหสี้เรียบเนียนและสวยงาม 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. ไดฝึ้กการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินยัมากยิ่งข้ึน ตรงต่อเวลา และฝึกความอดทน มี
ความรอบคอบ ขยนั ซ่ือสัตย ์

  2. ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีและขั้นตอนในการท างานท่ีแท้จริง และยงัท าให้ได้รับ
ประสบการณ์ในการท างานจากประสบการณ์ตรงจากการฝึกงาน และยงัสามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได ้

 3. ไดรู้้จกัการวางตวัและการปรับตวัเขา้กบัสังคมและส่ิงรอบขา้ง มีมนุษยส์ัมพนัธ์
ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  1. การส่ือสารกบัแขกท่ีมาเขา้มาใชบ้ริการในโรงแรม ไดเ้ขา้มารับประทานอาหาร
ในหอ้งอาหารออมทอง เน่ืองจากทางผูจ้ดัท ายงัมีความรู้ดา้นภาษาและค าศพัทเ์ฉพาะทางท่ีมีไม่มาก
เพียงพอ อีกทั้งยงัมีอุปสรรคดา้นส าเนียงของแขกท่ีแตกต่างกนัของแต่ละประเทศ 

               2. ไม่ทราบช่ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆครบทุกประเภท จึงท าให้หยิบ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชผ้ดิพลาดในบางคร้ัง 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ค ว ร ฝึ ก ฝ น ท า ง ด้ า น ภ า ษ า ใ ห้ ม า ก ข้ึ น

2. ควรศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์ภายในโรงแรม 
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ภาคผนวก ก 

ภาพขณะปฏบิัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะก าลงัปฏิบติังาน เป็นบาริสตา้ ท าน ้าใหลู้กคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพขณะก าลงั ปฏิบติังาน ท าอาหาร
เชา้ใหลู้กคา้ 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพชงน ้าด่ืมใหลู้กคา้ ชาเยน็และชามะนาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชงน ้าด่ืมใหลู้กคา้ ลาเตเ้ยน็ 



 
 

 
 

ภาพการนิเทศของอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจสวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม 
 
เพศ                    ชาย                       หญิง 
อาย ุ                   20-30                    31-40                 41-50 
การศึกษา                 มธัยมปลาย           ปริญญาตรี            ปริญญาโท 
แผนกในโรงแรม            F&B               Housekeeping                ครัว              Front Office 
 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1 

1.สีของผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม      

2.กล่ินน ้ ามนัหอมระเหยในผลิตภณัฑ์สวนถาดกบั
เกลืออโรมากล่ินส้ม 

     

3.ลกัษณะปรากฏผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออโร
มากล่ินส้ม 

     

4.ลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์สวนถาดกับ
เกลืออโรมากล่ินส้ม 

     

5.การใช้ไดจ้ริงของ ผลิตภณัฑ์สวนถาดกบัเกลืออ
โรมากล่ินส้ม 

     

 
ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

  



 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นของพนักงานทีป่รึกษาที่มต่ีอ  

“สวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม” 

 
นกัศึกษา: คิดอยา่งไรกบัผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้มครับ 
พี่เล้ียง:  คิดวา่ผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม มีการตกแต่งลวดลายท่ีสวยงาม 

และกล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินส้มหอมก าลงัดีไม่ฉุนจนเกินไป ไดก้ล่ินแลว้
รู้สึกสดช่ืน 

นกัศึกษา: คิดวา่ผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม สามารถดบักล่ินไม่พึงประสงค ์
ไดห้รือไม่ครับ 

พี่เล้ียง:  คิดวา่ไดค้่ะ เพราะกล่ินของน ้ามนัหอมระเหยท่ีวางไวภ้ายในหอ้งอาหาร ท าใหก้ล่ิน 
ไม่พึงประสงคจ์างลง และท าใหห้อ้งอาหารมีกล่ินหอมสดช่ืนข้ึนค่ะ 

นกัศึกษา: พึงพอใจผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ินส้ม มากนอ้ยขนาดไหนครับ 
พี่เล้ียง:  มากค่ะเพราะสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงและลดกล่ินไม่พึงประสงคไ์ด ้น ามาตกแต่ง 

ใหดู้สวยไดอี้กดว้ยค่ะ 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
       ( นางสาวนภสัวรรณ   เวยีงวเิศษ ) 

       พนกังานท่ีปรึกษา 
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สวนถาดกบัเกลอือโรมากลิน่ส้ม 

Tray Garden with Mandarin Salt 

นายณฏัฐพ์ชัร์ เขียวป้อง 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ 10160 

Email: Nattapath.pom@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 จากการท่ีผู ้จัดท าได้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ณ โรงแรม สีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล ไดพ้บ
ปัญหามีกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ภายในห้องอาหาร
ออมทอง ท่ีตกคา้งจากอาหารคาวหวานต่างๆ ท่ีทาง
โรงแรมไดจ้ดัจ าหน่ายให้ลูกคา้ตั้งแต่เวลา 06.30 - 
22.00 น. จึงท าให้เกิดการคิดคน้ผลิตภณัฑส์วนถาด
กบัเกลืออโรมากล่ินส้ม ท่ีสามารถน ามาใชด้บักล่ิน
ภายในห้องอาหาร เพ่ือให้เกิดเอกลักษณ์ภายใน
โรงแรม อีกทั้ งย ังช่วยลดการก าจัดขยะภายใน
โรงแรมยงัสามารถน ามาเป็นของตกแต่งไดอี้กดว้ย 
โดยใชก้ลุ่มประชากรท่ีใชศึ้กษาเป็นกลุ่มพนักงาน
โรงแรม สีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล จ านวน 20 คน 
และได้น าไปประเมินคุณภาพความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ผลจากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ีย 4.55 ความ
พึงพอใจการใชไ้ดจ้ริงของผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ีย 4.55 
และลักษณะขอ งผ ลิ ตภัณฑ์ มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย  4.10 
ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั: สม้, สวนถาด, กล่ิน 

Abstract 
 According to report producer has a 
cooperative education at Silom Serene a Boutique 
Hotel and discovered problem of musty smells 
because of the remaining smells of foods inside of 

Ormthong Heritage. Opening time of restaurant is 
at 6.30 am. – 10 pm. That problem has become the 
innovation of Tray Garden with Mandarin Aroma 
Salt to help deodorize the musty smell in the 
restaurant. Moreover, it is a beautiful decoration 
and identity of hotel, also reduce trash.  Reference 
to the 20 samples of population have been satisfied 
this product. 
 The result of education the satisfaction of 
overall feature average is 4.55, the satisfaction of 
actual use average is 4.55 and feature of product 
4.10 respectively. 
 
Keywords: Orange, Tray Garden, Aroma 

วตัถุประสงค์ของรายงาน 

 1. เพ่ือน าเศษวสัดุเหลือท้ิงมาท าเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

 2. เพ่ือแกไ้ขปัญหากล่ินไม่พึงประสงคใ์น
หอ้งอาหาร 

3. เพ่ือน าผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีจดัท าข้ึนมาจดั
ตกแต่งสถานท่ีต่างๆในโรงแรมได ้

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เป็นการน าวสัดุเหลือใชม้า Reuse เป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ใหเ้กิดประโยชน์  

 2. ท าให้ผูท่ี้มารับประทานอาหารรู้สึกสด
ช่ืนผอ่นคลายกบักล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยจากสม้ 

mailto:Nattapath.pom@gmail.com


 
 

 
 

 3. ลดปัญหาการก าจดัขยะของโรงแรม 

วธีิการด าเนินงาน 

 ศึกษาการท าน า้มนัหอมระเหยกลิน่ส้ม 

1. ศึกษาวิธีการท าน ้ ามนัหอมระเหยกล่ิน
สม้จากส่ือออนไลน์ 

2. ทดลองท าน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินส้ม 
จากสูตรของผูจ้ ัดท าท่ีศึกษาจากส่ือออนไลน์ ดัง
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

วัตถุดิบที่ใช้ในการท าน ้ามันหอมระเหย
กลิน่ส้ม 

1. เปลือกสม้ 500 กรัม 

2. น ้าเปล่า 500 มิลลิลิตร 

3. น ้าแขง็  3-4 กอ้น 

4. หมอ้ไฟฟ้า 

5. ชาม 

ขั้นตอนการท าน า้มนัหอมระเหย 

 1. น ากอ้นหินมาลา้งท าความสะอาด 

  2. น ากอ้นหินท่ีลา้งแลว้มาผึ่งใหแ้หง้ 

  3. น าก้อนหินมาทาสีโปสเตอร์และ
ตกแต่งใหส้วยงาม 

  4. ตกแต่งใหส้วยงามแลว้รอใหสี้แหง้ 

  5. น าชามกระเบ้ืองวางไวต้รงกลางหมอ้ 

  6. น าเปลือกส้มท่ีใช้แลว้วางตรงขอบๆ
หมอ้ไม่ใหเ้ขา้ไปในชามกระเบ้ือง  

  7. เทน ้ าลงไป 1 ส่วน 4 ของหมอ้  

  8. น าฝาปิดโดยหงายฝาแลว้ใส่น ้ าแข็งลง
บนฝาประมาณ 3-4 กอ้น  

  9. ตั้งไฟท้ิงไวป้ระมาณ 30 นาที 

  10. จะไดน้ ้ ามนัหอมระเหยท่ีกลัน่อยู่ใน
ชามกระเบ้ือง เราสามารถใชข้วดเก็บน ้ ามนัไวเ้พ่ือ
น ามาใส่ในกระถางตน้ไมท่ี้เราเตรียมไว ้ 

สรุปผลรายงาน 

โดยผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาท่ีมีลูกค้า
เข้ามาใช้บริการเยอะในแต่ละวนั จึงท าให้กล่ิน
อาหารตกคา้งอยูภ่ายในห้องอาหารเป็นจ านวนมาก 
จึงท าใหเ้กิดผลิตภณัฑส์วนถาดกบัเกลืออโรมากล่ิน
ส้ม เพ่ือเป็นการช่วยดบักล่ินอาหารท่ีติดคา้งภายใน
ห้องอาหาร ช่วยลดปริมาณการเหลือท้ิงเปลือกส้ม
ของโรงแรม ท าให้เกิดเอกลักษณ์ภายในโรงแรม
และผูจ้ดัท ายงัไดส้ร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูล
แบบทั้ งหมด 20 ชุด โดยผูใ้ห้ข้อมูลคือ พนักงาน
แผนก F&B, Housekeeping, Front Office และครัว 
จากผลการส ารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์สวนถาดกับเกลืออโรมากล่ินส้ม 
พบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.00 อาย ุ20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 จากตาราง
การวดัระดับความพึงพอใจพบว่า ความพึงพอใจ
ลกัษณะโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อย
ละ 45.00 

ข้อเสนอแนะ 

1. ปรึกษาเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกับข้อมูล
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงแรมและห้องอาหาร 
เพ่ือนร่วมงานให้ค  าช้ีแนะและแนะน าให้ผูจ้ ัดท า
ทราบถึงการmeงานท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้ผูจ้ดัท ารายงาน
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด จากการฝึกงานสหกิจศึกษา  

2. ตั้งใจเรียนรู้งานและใส่ใจในการท างาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายให้มากข้ึนและดียิ่งข้ึน และเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองควรหมัน่ฝึกฝนใหต้วัเองอยู่
เสมอ ให้มีความคล่องแคล่วและช านาญกับงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายซักถามในงานท่ีเราสงสัยและเก็บ
เก่ียวประสบการณ์จากตรงน้ีเพ่ือประโยชน์ในการ
ท างานในอนาคต  
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