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บทคดัย่อ 

 โรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองยา่นธุรกิจ บริการห้องพกัระดบั

ห้าดาว ออกแบบตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรมไทยสมยัสุโขทยั มีการให้บริการอาหารไทยและ

อาหารนานาชาติ นอกจากน้ียงัมีบริการสปา ห้องประชุม สัมมนาและจัดเล้ียง ซ่ึงจากการฝึก

ปฏิบติังานสหกิจในแผนกจดัเล้ียง (Banquet) ของโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ นั้นพบวา่ในแต่ละวนัมี

ดอกไมแ้ละกากชาท่ีเหลือทิ้งจากงานจดัเล้ียงเป็นจ านวนมาก  ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะน าสอง

ส่ิงน้ีมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดประโยชน์แก่โรงแรม โดยแปรรูปเป็นเคร่ืองหอมอบแห้ง 

เพื่อช่วยลดตน้ทุนจากการซ้ือถุงหอมปรับอากาศ และช่วยลดปริมาณขยะสด อีกทั้งยงัเป็นการน า

ของท่ีไม่ใชแ้ลว้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ัง 

 ในการท าโครงงานน้ีจึงได้ท าการศึกษาถึงวิธีการท า และมีการแจกแบบสอบถามให้กบั

พนกังานเพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ืองหอมอบแหง้ เป็นจ านวน 30 ชุด โดยรวมแลว้อยู่

ในระดบัพึงพอใจมาก เคร่ืองหอมอบแหง้มีกล่ินหอม สีสันสวยงาม ภาชนะบรรจุภณัฑ์เหมาะสมต่อ

การน าไปใช ้สามารถดบักล่ินอบัไดจ้ริง สามารถทดแทนถุงหอมปรับอากาศท่ีโรงแรมใชอ้ยูไ่ด ้และ

ยงัช่วยลดตน้ทุนของโรงแรมจากการจดัซ้ือถุงหอมปรับอากาศได ้เป็นเงิน 15,220 บาท  

ค าส าคัญ: เคร่ืองหอมอบแหง้,กากชา,ดอกไม ้
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ABSTRACT 

The Sukhothai Bangkok is a five-star hotel located at the heart of Thailand's capital city. 

The architecture and interior design of the hotel was inspired by the ancient kingdom of 

Sukhothai. There are both Thai foods and international cuisines including spa, conference rooms 

and banqueting facilities. From the co-operative practice in the banquet department of the 

Sukhothai Bangkok, there were large amounts of flowers and tea leaf residues from the banquets. 

Therefore, the researcher had an idea to reuse these two residues to make a beneficial product for 

the hotel. The project was conducted by recycling flowers and tea leaf residues to be a potpourri 

in order to reduce the cost of buying aromatic sachets, amounts of fresh wastes and also reuse the 

residues to be beneficial again. 

This project was conducted by studying recycling methods and distributing 30 

questionnaires to the hotel staffs to survey their satisfaction on the potpourri. The overall 

satisfaction was at a high level. The opinion of the hotel staffs indicated that the potpourri were 

aromatic and colorful. The package was suitable for the actual usage. The deodorant properties 

were quite effective. The potpourri was appropriate to use in place of aromatic sachets that are 



  ข  

 

กติติกรรมประกาศ 

(Acknowledgement)  

 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฎิบติังานในโครงงานสหกิจศึกษา ในโรงแรมสุโขทยักรุงเทพฯ ตั้งแต่

วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 เป็นเวลา 16 สัปดาห์ ส่งผลให้ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้

และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมาย ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีจาก

ความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี  

 1.อาจารย ์นนัทินี ทองอร   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 2.คุณไกรวทิย ์ รัศมีโชติกุลชยั  ต าแหน่ง Captain Banquet 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและให้ความเขา้ใจกบัชีวิตการ

ท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

 

 

         ผูจ้ดัท า 

        นางสาว ศุภิสรารัตน์ อนุนารถ 

       26 พฤษภาคม 2561 



สารบัญ 

           หนา้ 

จดหมายน าส่งรายงาน         ก 

กิตติกรรมประกาศ         ข 

บทคดัยอ่          ค 

Abstract           ง 

บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา………………………………………… 1 

1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน……………………………………………………… 2 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน……………………………………………….…………... 2 

1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ………………………………………………………………… 2 

บทท่ี 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.1 ดอกไม…้…...…………………………………………………………….….….… 3 

 2.2 ชา………………...……………………………………………………………..…. 7 

 2.3 น ้ามนัหอมระเหย………………………………………………………………….. 12 

 2.4 เคร่ืองหอม………………………………………………………………………… 13 

บทท่ี 3 รายละเอียดการปฏิบติังาน 

 3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ………………………………………………. 15 

 3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร….…………... 17 

 3.3 รูปแบบการจดัองคก์รการและการบริหารงานขององคก์ร……………………..… 26 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย……………………………...27 



สารบัญ (ต่อ)  

               หนา้ 

 3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา……………………………….…………… 28 

 3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน…………………………………………………………… 28 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน……………………………………….…………… 28 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช…้……………………………………………………… 29 

บทท่ี 4 ผลการปฏิบติังานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอียดการท าโครงงาน……………………………………………….………. 31 

4.2 การเตรียมและการวางแผนของโรงงาน……………………………………….…... 31 

4.3 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองหอมอบแหง้..………………………….………….… 31 

4.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท า เคร่ืองหอมอบแหง้……………………….…. 28  

4.5 ขั้นตอนในการท าเคร่ืองหอมอบแหง้………… …………………….…………….. 32 

4.6 ตน้ทุนของการท าเคร่ืองหอมอบแหง้……………………………………….….… 34 

4.7 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของเคร่ืองหอมอบแหง้………………...….…. 35 

บทท่ี 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั……………………………………………………... 40 

5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา………………………………………………... 41 

บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………… 43 

ภาคผนวก 

  



สารบัญตาราง 

           หนา้ 

  

ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน……………………………………… .…………….. 29 

ตารางท่ี 4.1 ตน้ทุนการท าเคร่ืองหอมอบแหง้.. …………………………………….…………... 35 

ตารางท่ี 4.2 ตน้ทุนการจดัซ้ือถุงหอมปรับอากาศของโรงแรมสุโขทยั……….…………………. 35  

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนร้อยละกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกเพศ…………………………………….. 36 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนร้อยละกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกอายุ…………………………………...…. 36 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนร้อยละกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกต าแหน่ง……………………………….. 37 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนร้อยละกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกแผนก……………………………………. 37 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่า S.D ของความพึงพอใจ…..…………………………………. 39 

 

สารบัญรูปภาพ 

                  หนา้ 

รูปท่ี 2.1 ดอกกุหลาบ……………………………………………………………….…..………. 4 

รูปท่ี 2.2 ดอกบวั……………………………………………………………………….……….. 5 

รูปท่ี 2.3 ชา………………………………………………………………………….………….. 8 

รูปท่ี 2.4 กากชา………………………………………………………………………..……….. 11 

รูปท่ี 2.5 น ้ามนัหอมระเหย……………………………………………………………..………. 12 

รูปท่ี 2.6 เคร่ืองหอม…………………………………………………………..….………….......13 

รูปท่ี 3.1 โรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ……………………………………………………..…….... 15 



สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 

          หนา้ 

รูปท่ี 3.2 สัญลกัษณ์ของโรงแรมสุโขทยักรุงเทพฯ……………………………………….…….. 16 

รูปท่ี 3.3แผนท่ีโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ …………………………………………....................16 

รูปท่ี 3.4 หอ้งSuperior Room………………………………………………………..…….….. 17 

รูปท่ี 3.5 หอ้งDeluxe Studio…………………………………………………………….….…. 18 

รูปท่ี 3.6 หอ้งExecutive Suite………………………………………………………….…….... 18 

รูปท่ี 3.7 หอ้งDeluxe Suite……………………………………………………...……………… 19 

รูปท่ี 3.8 หอ้งGarden Suite………………………………………………………………….… 19 

รูปท่ี 3.9 หอ้งDeluxe Terrace Suite………………………………………………………….... 20 

รูปท่ี 3.10 หอ้งDeluxe Residence Suite……………..……………………………………….… 21 

รูปท่ี 3.11 หอ้ง The Beaufor Suite……………………………………………………….......... 21 

รูปท่ี 3.12 หอ้งThe Sukhothai Suite…………………………………………………..……..… 21 

รูปท่ี 3.13 หอ้งBallroom……………………………………………………………..…………. 22 

รูปท่ี 3.14 Cutyard Garden…………………………………………………………………...... 23 

รูปท่ี 3.15 Garden Villa………………………………………………………………...…….... 23 

รูปท่ี 3.16 หอ้งประชุมการ์เดน้วลิล่า Kinnaree&leerawadee………………………………….. 23 

รูปท่ี 3.17 หอ้งประชุมการ์เดน้วลิล่า Supanika…………………………………………..……. 24 

รูปท่ี 3.18 หอ้งประชุมการ์เดน้วลิล่า Panawan…………………………………….…..……… 24 

รูปท่ี 3.19 หอ้งPrivate Room………………………………………………………………….. 25 



สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 

          หนา้ 

รูปท่ี 3.20 หอ้ง Bussabong1-4…………………..…………………………………….………. 25 

รูปท่ี 3.21 รูปผูป้ฏิบติังาน…………………………………………………………….………… 27 

รูปท่ี 3.22 พนกังานท่ีปรึกษา………………………………………………………….………... 28 

รูปท่ี 4.1 ดอกไมแ้หง้………………………………………………………………….……….. 32 

รูปท่ี 4.2 กากชาท่ีตากแลว้………………………………………………………...…….……… 32 

รูปท่ี 4.3 ผสมดอกไมแ้หง้และกากชา……………..…………………………………….……... 32 

รูปท่ี 4.4 น าดอกไมใ้ส่โหลแกว้…………………………….…………………………………... 33 

รูปท่ี 4.5 หยดน ้ามนัหอมระเหย………………………………………………….……….…..... 33 

รูปท่ี 4.6 ปิดฝาขวดโหลใหส้นิท อบประมาณ 1-2 สัปดาห์……………………………..……… 33 

รูปท่ี 4.7 น าเคร่ืองหอมใส่ถุงผา้แกว้……………………………………………………….…… 34 

รูปท่ี 4.8 ถุงหอมอบแหง้………………………………………………………………….…… 34 

 

 



 
 

บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ (The Sukhothai Bangkok) ให้บริการการขายห้องพกั และ

หอ้งอาหาร นอกจากนั้นยงัมีการใหบ้ริการในส่วนของการจดัห้องประชุม งานแต่ง และงานจดัเล้ียง

อีกดว้ย ซ่ึงในแต่ละวนัทางโรงแรมจะมีการจดัห้องประชุมอยา่งนอ้ยวนัละ 3 ถึง 4 ห้อง และมีงาน

จดัเล้ียงอีกประมาณ 2 ห้องต่อวนั จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปฝึกงานในโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ 

(The Sukhothai Bangkok) แผนกจดัเล้ียง (Banquet Department) นั้น ไดส้ังเกตเห็นวา่ในแต่ละวนั

จะมีการบริการเสิร์ฟชาใหแ้ก่ลูกคา้ทุกวนัท่ีมีการประชุมและจดัเล้ียง จึงท าให้มีถุงชาท่ีใชแ้ลว้ถูกทิ้ง

เป็นจ านวนมากอย่างไร้ประโยชน์  และนอกจากนั้นแลว้ในแต่วนัยงัมีการใชด้อกไมเ้พื่อมาตกแต่ง

สถานท่ีเป็นจ านวนมาก และเม่ือจบงานเล้ียงหรือการประชุมในแต่ละคร้ัง ดอกไมพ้วกน้ีก็จะถูก

น ามาทิ้ง 

ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกากชาและดอกไมท่ี้เหลือทิ้ง จึงคิดท่ีจะ

น าทั้งสองอยา่งน้ีมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์เกิดประโยชน์แก่โรงแรม โดยแปรรูปออกมาเป็น

เคร่ืองหอมอบแหง้ เพื่อช่วยลดตน้ทุนในโรงแรม และยงัน าของท่ีไม่ใชแ้ลว้น ากลบัมาใชไ้ดอี้กคร้ัง 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือถุงหอมปรับอากาศ 

1.2.2 เพื่อน าส่ิงของท่ีเหลือทิ้งมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่โรงแรม 

1.2.3 เพื่อลดปริมารขยะใหก้บัทางโรงแรม  

1.2.4 เพื่อดบักล่ินอบัและกล่ินอนัไม่พึงประสงคใ์นหอ้งน ้าแขก หอ้งพกั หอ้งประชุมได ้

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตของพืน้ทีจั่ดท ำโครงงำน 

สถานท่ีในการจดัท าโครงงาน โรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ   



2 
 

1.3.2 ขอบเขตของประชำกร 

พนกังานในโรงแรม จ านวน 30 คน  

1.3.3 ขอบเขตของระยะเวลำ 

 ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการในระหวา่ง เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 

1.3.4 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำและกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 

ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองหอมอบแห้งและศึกษาวิธีการท าในขั้นตอน

ต่างๆ ทั้งวธีิการท าแบบโบราณและการประยกุตจ์ากส่ือออนไลน์ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 สามารถลดตน้ของโรงแรมจากการซ้ือถุงหอมปรับอากาศได ้ 

1.4.2 เป็นการน าส่ิงของท่ีเหลือทิ้งจากการใชง้านแลว้มาแปรรูปใหเ้กิดมูลค่า  

1.4.3 ช่วยในการลดปริมาณขยะสดใหก้บัทางโรงแรม 

1.4.4 ช่วยในการลดกล่ินอบัหรือกล่ินอนัไม่พึงประสงค์ของห้องประชุม ห้องพกัแขก,

หอ้งน ้าแขก และหอ้งน ้าพนกังานได ้

1.4.3 สามารถท่ีจะน าตวัผลิตภณัฑไ์ปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตได ้
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บทที ่2  

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาท าโครงงานเร่ือง “เคร่ืองหอมอบแหง้” ผูศึ้กษาไดศึ้กษาและตรวจสอบ 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทบทวนเอกสารดงัขอ้มูลศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 ดอกไม้  

2.1.1 ดอกกุหลาบ 

2.1.2 ดอกบวั 

2.2. ชา 

2.3 น า้มันหอมระเหย 

2.4 เคร่ืองหอม  

 

2.1 ดอกไม้ (Flower) 

ดอกไม ้คือโครงสร้างการขยายพนัธ์ุของพืชดอก (พืชในส่วน Magnoliophyta หรือเรียกวา่ 

Angiosperm)  ดอกไมคื้อส่วนท่ีเกิดเป็นผลไมแ้ละเมล็ด ดอกไมห้ลายชนิดมีวิวฒันาการของตวัเอง

เพื่อดึงดูดสัตวเ์ช่นแมลง เพื่อใหเ้ป็นตวัช่วยส่งถ่ายละอองเรณู และนอกจากนั้น ดอกไมย้งัเป็นท่ีนิยม

เป็นอย่างมาก น าใชเ้พื่อตกแต่งสภาพแวดลอ้มในสังคมมนุษย ์และดอกไมก้็เป็นตวัแทนแห่งความ

รักใคร่ ความเช่ือ ศาสนา สามารถใชเ้ป็นยารักษาโรคและแหล่งอาหารได ้

ในสังคมเรามีภูมิปัญญาจากการใชด้อกไม ้เคร่ืองหอม ก ายาน และสมุนไพรต่างๆ ท่ีมีกล่ิน

หอม จากพื้นบา้นและชุมชน มาใช้ในชีวิตประจ าวนั ในสังคมของไทยเองบรรพบุรุษ ของเราได้

เรียนรู้จากธรรมชาติและคิดประดิษฐ์ เคร่ืองหอมต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวนัมากมาย เช่น น ้ าอบ

ไทย น ้ าปรุง แป้งร ่ า เคร่ืองหอบอบแห้ง บุหงาร าไป หรือเคร่ืองแขวนไทย ท่ีท าจากดอกไมส้ด เพื่อ
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บูชาพระ เช่น ดอกบวั ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกพุธ น าไปร้อยเป็นพวงมาลยั ในท่ีน้ีจะกล่าวเพียง

ดอกไมท่ี้น ามาใชใ้นโครงงานเคร่ืองหอมอบแหง้นั้นคือดอกกุหลาบและดอกบวั  

 

2.1.1 ดอกกุหลาบ (Rose) 

   

 รูปท่ี 2.1 ดอกกหุลาบ 

(ท่ีมาของรูป : https://sites.google.com) 

 

 ช่ือวทิยาศาสตร์ : Rosa Spp  

 ช่ือวงค ์: Rosaceae 

 ช่ือสามญั : Rose  

2.1.1.1 ลกัษณะทัว่ไป  

 เป็นตน้ไมข้นาดเล็ก บางชนิดจะมีขนาดใหญ่ หรือเป็นไมเ้ล้ือย เป็นไมผ้ลดัใบ ล าตน้และก่ิง

มีหนาม เปลือกสีเขียวเป็นดอกเด่ียว หรือดอกช่อ กลีบดอกแบ่งเป็น 3 ชนิด คือกลีบดอกชั้นเดียว จะ

มี  5 กลีบ ยกเวน้บางชนิดท่ีมี 4 กลีบ กลีบดอกก่ึงซ้อนมี 6-20 กลีบ กบัดอกซ้อนมีตั้งแต่ 20 กลีบไป

จนถึง 50-60 กลีบ กลีบเล้ียงมี 5 กลีบ เกสรเพศผูมี้จ  านวนมาก อบัเรณูสีเหลืองลอ้มรอบเกสรเพศเมีย

ซ่ึงรวมเป็นกระจุกอยูก่ลางดอก และจะอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกสรเพศผูฤ้ดูกาลออกดอกจะออกตลอดปี 

โดยเฉพาะ ธ.ค-มี.ค ดอกกุหลาบจะชอบดินท่ีเป็นกรดเล็กน้อย และชอบอากาศเยน็ ขยายพนัธ์ุโดย

การเพาะเมล็ด ปักช าก่ิง ติดก่ิง ติดตา หน่อ และส่วนท่ีมีกล่ินหอมของกุหลาบจะเป็น ดอก 

https://sites.google.com/
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2.1.1.2 สรรพคุณทางยาของดอกกุหลาบ 

1) ดอกมีสรรพคุณบ ารุงหวัใจ  

2) ผล มีวติามินซีมาก 

3) กุหลาบแห้งท่ีบดเป็นผงสามารถใชเ้ป็นยารักษาโรคเก่ียวกบัช่องปากได ้ท าให้

ฟันและเหงือกแขง็แรง  

2.1.1.3 การใช้ประโยชน์จากดอกกุหลาบ 

1) ตดัดอกประดบัแจกนั  

2) กลีบดอกกุลาบน าไปสกดัน ้ามนัหอมระเหยได ้ 

3) ร้อยพวงมาลยัและบุหงา 

4) น าไปท าเป็นดอกไมแ้หง้ใส่ขวดโหล ไวไ้ปประดบัตกแต่งบา้นได ้

5) น าไปเป็นส่วนประกอบของสปา 

6) กุหลาบสามารถท าเป็นชาสมุนไพรได ้

2.1.2 ดอกบัว (Lotus) 

           

   รูปท่ี 2.2 ดอกบวั 

 (ท่ีมาชองรูป https://www.khaosod.co.th/amulets/news_199043) 

https://www.khaosod.co.th/amulets/news_199043
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 ช่ือวทิยาศาสตร์ : Nymphaea lotus Linn. 

 ช่ือวงค ์: NYMPHAEACEAE 

 ช่ือสามญั : Lotus 

ดอกบวั เป็นพนัธ์ไมน้ ้ าท่ีถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของความบริสุทธ์ผุดผ่อง ดอกบวัจะมีดอก

ขนาดใหญ่ มีสีสันสวยงาม เด่นสะดุดตาสะดุดใจแก่ผูพ้บเห็น บางชนิดจะมีกล่ินหอมน่าช่ืนชม ดว้ย

เหตุน้ีดอกบวัจึงไดรั้บสมญาวา่ ราชินีแห่งไมน้ ้า 

2.1.2.1 ลกัษณะทัว่ไป 

ดอกบวัเป็นไมน้ ้ าประเภทพืชลม้ลุกท่ีมีล าตน้และหัวอยู่ในดินใตน้ ้ า โดยจะชูกา้นใบและ

ดอกข้ึนมาบนผิวน ้ า และดอกบวัจะชอบข้ึนในน ้ าจืดออกดอกตลอดปี ชอบน ้ าสะอาด อยู่ในน ้ าลึก

พอสมควร ถ่ินก าเนิดขอบวัอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะเร่ิมบานตั้งแต่ตอนเชา้ กา้นดอกยาวมี

หนามเหมือนกา้นใบ ชูสูงกวา่ใบเล็กนอ้ย กลีบเล้ียง 4-5 กลีบ สีขาวอมเขียวหรือสีเทาชมพู ร่วงง่าย 

เพราะกลีบดอกเรียงกนัซ้อนหลายชั้น ดอกบวัจะพบได้ทัว่ไปทั้งในเขตร้อน เขตอบอุ่นและเขต

หนาว  

2.1.2.2 สรรพคุณทางยาของดอกบัว 

1) รากและเมด็บวัมีรสหวานเยน็และมนั ช่วยบ ารุงก าลงั ใชเ้ป็นยาชูก าลงั 

2) ช่วยบ ารุงร่างกาย 

3) ดอกบวัสดสีขาวใชต้ม้กบัน ้าด่ืม เพื่อบรรเทาอาการอ่อนเพลีย 

4) ช่วยบ ารุงโลหิต 

5) เกสรและเมด็บวั ช่วยบ ารุงประสาทและสมอง 

6) รากบวัช่วยเสริมฤทธ์ิยานอนหลบั ท าใหห้ลบัสบาย 

7) เกสรน ามาใชป้รุงเป็นยาหอมได ้

8) รากบวัช่วยลดไขไ้ด ้ 
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9) ใบแก่ใชสู้ดกล่ิน ช่วยแกริ้ดสีดวงจมูก  

10) รากช่วยแกอ้าการไอ  

11) กลีบดอกชั้นในและกา้นใบ ใชเ้ป็นยาแกอ้าการทอ้งร่วง 

12) กลีบดอกชั้นในน ามาต าใชพ้อกแกโ้รคซิฟิลิส  

2.1.2.3 ประโยชน์ของดอกบัว  

1) น ามาบูชาพระ หรือน ามาใชใ้นทางศาสนา เน่ืองจากดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์แห่ง

ความดีงามทางพระพุทธศาสนา  

2) กลีบดอกนิยมน าไปท าเม่ียงดอกบวั ย  าดอกบวัหรือท าเมนูกลีบดอกบวัชุบแป้ง

ทอด 

3) กลีบดอกแหง้ในอดีตใชม้ว้นบุหร่ี 

4) สารสกดัจากเกสรน ามาใชท้  าเคร่ืองส าอางท่ีเป็นตวัช่วยชะลอการสร้างเม็ดผิว 

เช่นครีมกนัแดด ครีมบ ารุงผวิทั้งกลางวนักลางคืน 

5) เปลือกเมล็ดและฝักแก่ใชท้  าปุ๋ย 

6) ไหลบวั สามารถน ามาประกอบอาหารไดท้ั้งสดและแหง้ เช่น แกงส้ม ตม้กะทิ 

7) น ามาสกดัเป็นน ้ามนัหอมระเหยได ้

8) ท าเป็นชาดอกบวัได ้

9) น ามาท าเคร่ืองหอมได ้ 

2.2 ชา 

  ชาเป็นหน่ึงในเคร่ืองด่ืมท่ีมีผูนิ้ยมมากอนัดบั 2 รองจากน ้ าด่ืม เพราะเป็นผลจากธรรมชาติ

มาจาก ตูมชา ยอดชา และกา้นของตน้ชา โดยผา่นกรรมวิธีแปรรูปหลากหลาย จนกลายเป็นชาต่างๆ 

แลว้น ามาชงหรือตม้กบัน ้ าร้อน ดว้ยกล่ินหอมกรุ่น รสชาติช่ืนใจ จึงท าให้ไดรั้บความนิยมจากผูค้น

มากมาย 
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ในอดีตชาวจีนได้เก็บเอาใบชาป่ามาตากแห้งเพื่อเก็บให้ไวไ้ด้นานโดยใช้ในการท ายารักษาโรค

ต่อมาในภายหลงัจึงไดน้ ามาอบแหง้แลว้น ามาชงเป็นเคร่ืองด่ืมและพฒันามาเป็นน ้ าชาประเภทต่างๆ 

โดยชาวจีนไดท้  าการปลูกตน้ชามาตั้งแต่ในสมยัราชวงคฉิ์นถึงราชวงคฮ์ัน่  

ส าหรับประวติัความเป็นมาของชาในประเทศไทยพบวา่ในยุคสมยัสุโขทยัเป็นช่วงแรกท่ีไดมี้การ

แลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัชาวจีน พบว่าไดมี้การด่ืมชากนัระหวา่งชาวจีนและชาวไทยก็ไม่ปรากฏ

หลกัฐานวา่น าชาเขา้มาไดอ้ยา่ง และเม่ือใด 

 

  

             รูปท่ี 2.3 ชา 

   (ท่ีมาของรูป http://jyebook.com) 

2.2.1 ลกัษะของต้นชา 

สมุนไพรชา เป็นไมย้นืตน้ท่ีเช่ือวา่มีถ่ินก าเนิดมาจากเทือกเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้อง
จีน เน่ืองจากมีหลกัฐานการคน้พบตน้ชาสายพนัธ์ุดั้งเดิมหลายสายพนัธ์ุท่ีเป็นพืชพื้นเมืองประจ าถ่ิน
ของมณฑลยูนนาน และภายหลงัไดแ้พร่กระจายไปปลูกตามประเทศทางเอเชียตะวนัออกรวมถึง
ญ่ีปุ่น ในการเพาะปลูกมกัตดัแต่งก่ิงให้เป็นพุ่มสูงประมาณ 0.6-1 เมตร ทั้งน้ีก็เพื่อความสะดวกใน
การเก็บใบชา ส่วนการเก็บใบชามกัจะเก็บแต่ใบอ่อน ๆ แรกผลิออกเป็น 3 ใบเท่านั้นชาเป็นพืชก่ึง
ร้อนท่ีเจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่นและมีฝน ปลูกได้ดีท่ีระดับความสูงจากน ้ าทะเลตั้งแต่ 200-
2,000 เมตร พนัธ์ุของชานั้นมีหลากหลายประเภท  แต่จะหยิบยกมาเพียงประเภทชาท่ีน ามาใชใ้น
โครงงาน คือชาขาวกบัชาเขียว 

http://jyebook.com/
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2.2.2 ประเภทของชา 

2.2.2.1 ชาขาว (White Tea) 

ชาขาวคือชาท่ีผลิตจากยอดของตน้ชา โดยเลือกเก็บจากยอดอ่อนชาในฤดูใบไมผ้ลิ จากนั้น
น ามาตากแห้งดว้ยวิธีธรรมชาติ ชาขาวจะไม่ผ่านการหมกั ใบชาไม่เหมือนกบัชนิดอ่ืนๆ ท าให้ชา
ขาวยงัคงปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระในใบชามากกว่าชาชนิดอ่ืนๆ สรรพคุณของชาขาวช่วยใน
เร่ืองการด่ืมเพื่อตา้นความแกช้ราก่อนวยั อีกทั้งยงัมีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติและกล่ินมีความ
หอมนุ่มนวล ซ่ึงรสของชาขาวท่ีน ามาใชใ้นโครงงานคือ ชาสุโขทยั  (Sukhothai Tea)  

ชาสุโขทยั (Sukhothai Tea) เป็นชายี่ห้อ SARO ROYAL LOTUS TEA เป็นชาดอกบวัออ
แกนิค ท่ีมีส่วนประกอบของดอกบวั สมุนไพรและใบชาท่ีมาจากแหล่งท่ีได้รับมาตรฐานของ
ประเทศไทย  ชามีรสชาติและกล่ินหอมท่ีละเอียดอ่อนท่ีสุด มีประโยชน์ต่อร่างกายในดา้นการผอ่น
คลาย ลดคลอเรสเตอรอล ลดระดบัน ้ าตาลในเลือด รักษาระดบัความดนัเลือดสูง ล้างสารพิษใน
ร่างกาย และช่วยเสริมสร้างหวัใจและไต จากการเส่ือมโทรม  

2.2.2.2 ชาเขียว (Green Tea) 

 ชาเขียว คือชาท่ีได้มาจากต้นชา เป็นชาท่ีได้จากการน าใบชาสดมาผ่านการอบไอน ้ า
(Streaming) เพื่อท าให้ใบชาแห้งอย่างรวดเร็ว แลว้น ามาอบแห้งเพื่อยบัย ั้งเอ็นไซม์ไม่ให้เกิดการ
สลายตวั และยงัมีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระมากกว่าชาอู่หลง และชาด า ซ่ึงในชาเขียวนั้นยงัมีสารท่ี
ส าคญัท่ีพบได้คือ กรดอะมิโน และธิโอฟิลลีน ซ่ึงมีฤทธ์ิกระตุน้การท างานของระบบประสาท
ส่วนกลาง ส่งผลใหร่้างกายกระปร้ีกระเปร่า และชาเขียวนั้นยงัสามารถลดความอว้นได ้ช่วยกระตุน้
การท างานของเน้ือเยือ่ไขมนัสีน ้าตาลในร่างกาย  โดยจะท าให้อุณภูมิร่างกายสูงข้ึน และกระตุน้การ
เผาผลาญไขมนัในร่างกาย และคาเฟอีนจะออกมามากเม่ืออยูใ่นน ้าร้อน 

2.2.3 สรรพคุณของชา 

1) ในใบชามีสารโพลีฟีนอล กรดอะมิโน และคาร์โบไฮเดรต เม่ือสารเหล่าน้ี

เกิดปฏิกิริยากบัน ้าลายจะช่วยกระจายความร้อนส่วนเกินในร่างกายได ้

2) ชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีธาตุอาหารอยูห่ลายชนิดท่ีช่วยบ ารุงร่างกายให้มีสุขภาพดี 

ช่วยกระตุน้ระบบประสาทและร่างกายใหท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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3) การด่ืมชาเป็นประจ าจะท าให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยขบัสารพิษออกจาก

ร่างกาย ช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความชราและมีส่วนช่วยบ ารุงผวิพรรณ 

4) การด่ืมชามีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อและช่วยสลายไขมนั ลดระดบัคอเลสเตอรอล 

โดยไปเพิ่มการขบัคอเลสเตอรอลในร่างกายผา่นทางน ้าดีในอุจจาระ 

5) ชาสามารถควบคุมการเกิดโรคอว้นได้ มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค ต้านจุลชีพ ลดการ
อกัเสบ สมานแผล ช่วยขบัและลา้งสารพิษในร่างกาย  

6) คนญ่ีปุ่นเช่ือว่าการด่ืมชาสามารถช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร 
เพราะฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและเสริมสุขภาพ 

7) ชามีประโยชน์ต่อระบบหวัใจและการไหลเวยีนของโลหิต ช่วยขยายหลอดเลือด 
ป้องกนัโรคเส้นเลือดหวัใจตีบตนั  

8) การด่ืมชาแก่ ๆ สักถว้ย จะช่วยกระตุน้การหลัง่น ้ ายอ่ยในกระเพาะอาหาร และ
ช่วยในการยอ่ยอาหารจ าพวกวติามินกลุ่มต่างๆ 

9) ชายงัมีสารไอโอดีน และฟลูออไรด ์ซ่ึงเป็นสารท่ีช่วยป้องกนัภาวะต่อมไทรอยด์
ท างานมากเกินไป ฟลูออไรด์ในจ านวนท่ีเพียงพอกับความตอ้งการของร่างกายจะช่วย
ป้องกนัฟันผแุละเสริมมวลกระดูกได ้

2.2.4 ประโยชน์ของชา 

 1) สามารถน ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืมไดท้ั้งแบบร้อนและเยน็ 

 2) ชาเขียวสามารถน ามาเป็นส่วนผสมของใชห้ลายชนิด เช่น ยาสีฟัน ผลิตภณัฑ์

  บ ารุงผวิ น ้ายาบว้นปาก  

 3) คนทางภาคเหนือจะใชใ้บอ่อนหมกัเป็นเม่ียงขาย  

 4) กากเมล็ดมีสารซาโปนิน (Saponin) ท่ีมีคุณสมบติัช่วยลา้งส่ิงต่าง ๆ ไดส้ะอาดดี
  มาก และยงัใช้สระผมเพื่อลา้งส่ิงสกปรกออกจากผล นอกจากน้ีน ้ ามนัท่ีติดกาก
  เมล็ดยงัช่วย ท าใหเ้ส้นผมชุ่มช้ืนเป็นมนัอีกดว้ย 
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5) ใบอ่อนมีรสฝาด หอม หวาน ใชย้  ากินได ้ 

 6) ใบอ่อนน ามาปรุงแต่งและอบกล่ินเป็นใบชา ส่งไปขายเป็นสินคา้ตาม 
  ต่างประเทศ 

 

 2.2.3 กากชา 

 

   รูปท่ี 2.4 กากชา  

   (ท่ีมาของรูป https://kaijeaw.com ) 

กากชาคือของท่ีเหลือท้ิงหลงัจากการชงเคร่ืองด่ืมเสร็จแลว้ทิ้งไป กากชามีคุณสมบติัการ

เป็นตัวดูดซับท่ีดี  จึงท าให้ปัจจุบันมีการน ากากชามาใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ นอกจาก

ความสามารถในการดูดซบักล่ินแลว้ กากชายงัมีสารออกฤทธ์ิชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ ซาโปนิน เป็นสาร

กลุ่มโพลีฟีนอลซ่ึงมีฤทธ์ิท าใหเ้มด็เลือดแดงแตก และเป็นพิษต่อสัตวเ์ลือดเยน็อีกดว้ย 

2.2.3.1 ประโยชน์ของกากชา 

1) บรรเทาแผลแมลงกดัต่อยและไฟลวกได ้โดยการน าถุงชาไปแช่เยน็ก่อน 

2) ผอ่นคลายรอบดวงตาได ้บรรเทาอาการตาบวมได ้ 

3) บรรเทาอาการแพ ้และผวิไหมไ้ด ้โดยการน าถุงชาท่ีชงแลว้ ลงไปในอ่างอาบน ้ า

 แลว้ก็แช่ 
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4) ใชเ้ป็นปุ๋ยบ ารุงตน้ไม ้ดอกไมไ้ด ้เพราะมีคาเฟอินมีฤทธ์ิเป็นกรด 

5) ใชป้ลูกพืชกรถาง เพื่อความชุ่มช่ืนใหต้น้ไม ้

6) ดบักล่ินมูลสัตว ์

7) ใชล้ดกล่ินอบั 

  8) ดบักล่ินในตูเ้ยน็ ถุงชาท่ีชงแลว้ช่วยดูดกล่ินอาหารและกล่ินอบัในตูเ้ยน็ได ้

9) ลา้งมือ ก าจดักล่ินอาหารได ้เช่นกระเทียม หอมหวัใหญ่ 

  10) กากชาทาใตว้งแขนเพื่อลดกล่ินได ้

  11) ถุงชาสามารถดูดกล่ินอบัของร้องเทา้ได ้

 

2.3 น า้มันหอมระเหย  

 มนัหอมระเหย เป็นสารอินทรียท่ี์มีองคป์ระกอบสลับซบัซ้อน ไดจ้ากการสกดัน ้ ามนัท่ีพืช

สมุนไพรสร้างข้ึน โดยเก็บไวใ้นส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร เช่น เมล็ด ดอก ใบ ผล เปลือก ล าตน้ 

หรือท่ีราก เป็นตน้ 

 

  รูปท่ี 2.5 น ้ามนัหอมระเหย 

 (ท่ีมาของรูป http:/doterrathailand.blogspot.com) 



13 
 

2.4.1 ลกัษณะของน า้มันหอมระเหย  

เป็นของเหลว ใส ไม่มีสี มีกล่ินหอมเฉพาะตวั จะระเหยได้ง่ายเม่ืออุณภูมิปกติ และเม่ือ

ไดรั้บความร้อนน ้ ามนัจะระเหยไดดี้ยิ่งข้ึน  กล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั

ไปข้ึนกบัองค์ประกอบทางเคมีของน ้ ามนัหอมระเหยท่ีอยู่ในพืชสมุนไพรแต่ละชนิด เช่น น ้ ามนั

ตะไคร้หอม ประกอบดว้ย Genaniol, Citronella และ Borneol ซ่ึงท าใหมี้คุณสมบติัในการไล่แมลง  

2.4.2 การใช้น า้มันหอมระเหย 

เพื่อใช้เป็นสารแต่งกล่ินในอุตสาหกรรมอาหาร อุสาหกรรมยา เพื่อแต่งกล่ินในสินค้า

อุปโภค รวมทั้งอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง (น ้ าหอมและส่ิงปรุงแต่งส าหรับผม) ความตอ้งการใช้

น ้ามนัหอมระเหยมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคหนัมาสนใจสินคา้ ประเภทตกแต่งกล่ินจาก

สารสกดัจากธรรมชาติมากข้ึนกวา่ผลิตภณัฑใ์ชแ้ตกแต่งกล่ินสังเคราะห์ 

ซ่ึงในส่วนของโครงงานน้ีจะใชน้ ้ ามนัหอมระเหย กล่ิน ลาเวนเดอร์ (Lavender) เพราะนิยม

ใชก้นัทัว่ไป ดว้ยคุณสมบติัในการผอ่นคลาย และยงัช่วยระงบัความตึงเครียด ของยี่ห้อ Ham Aroma 

เพราะมีกล่ินหอมและราคาถูก  

2.4 เคร่ืองหอม  

  

   รูปท่ี 2.6 เคร่ืองหอม  

  (ท่ีมาของรูป http://www.aqhome.co.th) 

http://www.aqhome.co.th/
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 เคร่ืองหอม หมายถึง ส่ิงท่ีน ามาประกอบกนัแลว้มีกล่ินหอม เคร่ืองหอมนั้นเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหน่ึง ซ่ึงมนุษยไ์ดใ้ช้ความสังเกตและทดลองจากการสัมผสักล่ิน

ดอกไมท่ี้โชยกล่ินหอมมาสัมผสัจมูกท าใหเ้กิดความพอใจและมีความสุข ในขั้นตน้ก็แค่เพียงเด็ดดม

แลว้ทิ้งไป ต่อมาก็น าเอาดอกไมม้าประดบัตามร่างกายดูแลว้สวยงาม จากนั้นมนุษยเ์ลยคิดคน้ส่ิง

ทดแทนธรรมชาติ โดยการผสมผสานปรุงแต่ง ออกมาเป็นเคร่ืองหอมสังเคราะห์นอกเหนือจากท่ี

ธรรมชาติสร้างมา เคร่ืองหอมของไทยนั้นมีมาตั้งแต่โบราณกาลโดยท าข้ึนมาใช้เองจากวสัดุและ

สมุนไพรหอมท่ีปลูกในเมืองไทย และสืบทอดต่อๆมาตามค าบอกเล่า ไม่ได้มีบนัทึกไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรใดๆ 

2.5.1 วธีิการท าเคร่ืองหอม 

2.5.1.1 การอบ  

การน ามาปรุงกล่ินดว้ยควนั หรือน ามาปรุงกล่ินดว้ยดอกไมห้อม การอบให้มีกล่ิน

หอมเพียงแค่ช่วงเวลาหน่ึง กล่ินหอมจะเขา้ไปในของท่ีน าไปอบ การอบ ดอกไมจ้ะมีอยู ่2 

ชนิด คือการอบน ้าและการอบแหง้ 

2.5.1.2 การร ่ า  

 การอบกล่ินหอมหลายอย่าง และท าโดยภาชนะเผาไฟแลว้ใส่เคร่ืองหอม เพื่อให ้  

 เกิดควนัท่ีมีกล่ินหอม ไดแ้ก่กล่ินหอมของยางไม ้กล่ินน ้ามนั กล่ินเน้ือไม ้ 

2.5.13 การปรุง  

  การรวมของหลายๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนั  คือการน าแป้งพิมเสน หวัน ้ าหอม ชะมดเช็ด 

 มาบดผสมเขา้ดว้ยกนั แลว้น าไปปรุงกบัน ้าอบไทย หรือเคร่ืองหอมอ่ืนๆ 

2.5.2 ประโยชน์ของเคร่ืองหอม 

1) สามารถปรับอากาศและดบักล่ินอบัได ้

2) สามารถไล่ แมลงได ้

3) กล่ินหอมของเคร่ืองหอมช่วยกระตุน้ใหค้นมีอารมณ์ดีข้ึนได ้
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

รูปท่ี 3.1 โรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ  

(ท่ีมา: https:// www.sukhothai.com) 

 

ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ (The Sukhothai Bangkok) 

ท่ีตั้ง : 13/3 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์: +66 2 344 8888 

โทรสาร : +66 2 344 8899 

อีเมล ์: info@sukhothai.com 

เวบ็ไซต ์: www.sukhothai.com 

https://www.google.co.th/search
http://www.sukhothai.com/
mailto:info@sukhothai.com
http://www.sukhothai.com/
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        รูปท่ี 3.2 สญัญาลกัษณ์ของโรงแรมสุโขทยั 

                  (ท่ีมา: https://www.workventure.com) 

โรงเเรมสุโขทยัเป็นโรงเเรมเเห่งเเรกในเครือบริษทั HKRI โดยก่อตั้งในปี 1977 HKRI กรุ๊ป 

เป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จของโรงเเรมสุโขทยั กรุงเทพฯ เป็นโรงเเรม 5 ดาวท่ีออกแบบตกแต่ง

ภายในแบบความเรียบง่าย  ตามแบบสถาปัตยกรรมไทยสมยัสุโขทยั ในโรงแรมประกอบไปดว้ยส่ิง

อ านวยความสะดวกต่างๆมากมายอย่างครบถว้น  บริการดว้ยวิถีเเห่งความเป็นไทยทั้งการบริการ

เเละรวมไปถึงอาหาร    

ความหมายของค าว่า สุโขทยั นั้นมาจากภาษาสันสกฤตซ่ึงแปลว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข 

นอกจากนั้นสุโขทยัยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงเป็นยุคสมยัแห่งความรุ่งเรืองอีก

ดว้ย สัญลกัษณ์ของ โรงแรมสุโขทยันั้น เกิดจากการรวมตวักนัของเพชร 22 เม็ด  เม่ือรวมตวักนัแลว้

จะกลายเป็นรูปคลา้ยเจดีย ์ ซ่ึงเพชรทั้ง 22 เม็ดน้ี หมายถึง  22 แผนกท่ีท างานร่วมกนั ในการสร้าง

ประสบการณ์และสร้างความประทบัใจใหแ้ก่แขกผูท่ี้เขา้มาพกั 

  

       รูปท่ี 3.3 แผนท่ีโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ 

 (ท่ีมา: https://th.thai-tour.com) 

โรงแรมตั้งอยูไ่ม่ไกลจากแม่น ้าเจา้พระยา ห่างจากราชกรีฑาสโมสรไม่ถึง 3 กม.  ถา้เดินทาง

ดว้ยรถยนต์ การเดินทางมาโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ จากถนนพระราม 4 ขบัตรงไปตามทางถนน

สาทรใต ้ผา่นสถานทูตเยอรมนั ผา่นตึกกรุงเทพประกนัภยั แลว้จะเห็นโรงแรมสุโขทยักรุงเทพฯ  

https://www.workventure.com/
https://th.thai-tour.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

โรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ ตั้งอยูบ่นพื้นท่ี 17 ไร่ ใจกลางยา่นธุรกิจ สถานทูต แหล่งชอ้ปป้ิง

และสถานบนัเทิง โรงแรมแห่งน้ีให้บริการห้องพกัขนาดกวา้งขวาง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ไมส้ักและผา้

ไหม สปาเพื่อการผ่อนคลายบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ท่ีจอดรถฟรี สระว่ายน ้ า

กลางแจง้ และหอ้งอาหาร 8 หอ้ง 

3.2.1 การให้บริการด้านห้องพกั 

ภายในโรงแรมมีบริการห้องพกัจ านวน 210 ห้อง ตกแต่งอย่างหรูหราในรูปแบบสุโขทยั 

ด้วยเพดานสูงตามแบบอย่างของวดัในสมยัโบราณ เน้นรายละเอียดการใช้ผา้ไหมไทย ไม้สัก 

ผสมผสานอยา่งลงตวั หอ้งพกัมีใหเ้ลือกหลากหลาย ดงัน้ี  

 

3.2.1.1 หอ้งพกัแบบสุพีเรียรูม (Superior Room) 105 หอ้ง 

 

 

รูปท่ี 3.4 Superior Room 

 (ท่ีมา: https://www.sukhothai.com) 

 

https://www.sukhothai.com/
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3.2.1.2 หอ้งพกัแบบดีลกัซ์สตูดิโอ (Deluxe Studio) 20 หอ้ง  

 

รูปท่ี 3.5 หอ้ง Deluxe Studio  

(ท่ีมา: https://www.sukhothai.com) 

 

3.2.1.3 หอ้งพกัแบบเอก็เซกคิวทิฟ สวตี (Executive Suite) 38 หอ้ง  

 

รูปท่ี 3.6 หอ้ง Executive Suite  

 (ท่ีมา: https://www.sukhothai.com) 

 

https://www.sukhothai.com/
https://www.sukhothai.com/
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3.2.1.4 หอ้งพกัแบบดีลกัซ์ สวตี (Deluxe Suite) 25 หอ้ง  

 

รูปท่ี 3.7 หอ้ง Deluxe Suite 

 (ท่ีมา: https://www.sukhothai.com) 

 

3.2.1.5 ห้องพกัแบบการ์เด้นสวีท (Garden Suite) 12 ห้อง พร้อมระเบียงด้านนอกชม

บรรยากาศสวน 

 

รูปท่ี 3.8 หอ้ง Garden Suite  

(ท่ีมา: https://www.sukhothai.com) 

https://www.sukhothai.com/
https://www.sukhothai.com/
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3.2.1.6 ห้องพกัแบบดีลกัซ์ เทอร์เรซ สวีต (Deluxe Terrace Suite) 6 ห้อง พร้อมระเบียงชม

บรรยากาศริมสระวา่ยน ้า 

 

รูปท่ี 3.9 หอ้ง Deluxe Terrace Suite  

(ท่ีมา: http://www.sukhothai.com) 

 

3.2.1.7 หอ้งพกัแบบดีลกัซ์ เรสซิเดนซ์ สวตี (Deluxe Residence Suite) 2 หอ้ง 

 

รูปท่ี 3.10 หอ้ง Deluxe Residence Suite 

 (ท่ีมา: https://www.sukhothai.com) 

http://www.sukhothai.com/
https://www.sukhothai.com/
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3.2.1.8 ห้องพกัแบบเดอะ โบฟอร์ต สวีต (The Beaufort Suite) 1 ห้อง พร้อมระเบียงชม

บรรยากาศริมสระวา่ยน ้า  

 

 รูปท่ี 3.11 หอ้ง The Beaufort Suite  

(ท่ีมา www.tanara1995-hotmail.blogspot.com) 

 

3.2.1.9 หอ้งพกัแบบสุโขทยั สวตี (The Sukhothai Suite) 1 หอ้ง มีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.12 

 

รูปท่ี 3.12 หอ้ง The Sukhothai Suite  

(ท่ีมา: https://www sukhothai.com) 

http://www.tanara1995-hotmail.blogspot.com/
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3.2.2 การให้บริการด้านห้องจัดเลีย้ง 

โรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ ใหบ้ริการหอ้งจดัเล้ียง จ านวน 13 หอ้ง ประกอบดว้ย 

3.2.2.1 หอ้ง Ballroom สามารถแบ่งเป็นหอ้งยอ่ย 2 หอ้ง Ballroom1-2  

 

 รูปท่ี 3.13 หอ้งจดัเล้ียง  Ballroom1,Ballroom2 

 (ท่ีมา: Facebook page The Sukhothai Bangkok) 

3.2.2.2 Courtyard Garden  

คือสถาณท่ีจดังานแบบกลางแจง้ ( Outdoor ) สวนสวยกลางโรงแรมท่ีรอบลอ้มดว้ยสระบวั  

 

รูปท่ี 3.14 Courtyard Garen 

(ท่ีมา: Facebook page The Sukhothai Bangkok) 
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 3.2.2.3 Garden Villa 1 สวน  

 

รูปท่ี 3.15 Garden Villa 

 (ท่ีมา: http://thailand.novabizz.com) 

 

3.2.2.4 หอ้ง  Kinnareelee,Lawadee 

 

    รูปท่ี 3.16 หอ้งประชุมการ์เดน้วลิล่า Kinnaree&Leelawadee  

(ท่ีมา: https://www.sukhothai.com) 

http://thailand.novabizz.com/
https://www.sukhothai.com/
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3.2.2.5 หอ้ง Supannika 

 

รูปท่ี 3.17 หอ้งประชุมการ์เดน้วลิล่า Supanika  

(ท่ีมา: ผูจ้ดัท า) 

3.2.2.6 หอ้ง Panawan 

 

รูปท่ี 3.18 หอ้งประชุมการ์เดน้วลิล่า Panawan  

(ท่ีมา: ผูจ้ดัท า) 
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3.2.2.7 Private Room 1 หอ้ง 

 

รูปท่ี 3.19 Private Room  

(ท่ีมา: http://www.sukhothai.com) 

3.2.2.8 หอ้ง Bussabong สามารถเปิดเป็นห้องใหญ่ไดแ้ละแบ่งเป็นห้องเล็กได ้4 หอ้ง ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 3.21 หอ้งประชุม Bussabong 1-4 

(ท่ีมา: ผูจ้ดัท า) 

http://www.sukhothai.com/
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรการและการบริหารงานขององค์กรโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ   
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปท่ี 3.22 ผูป้ฎิบติังาน 

 (ท่ีมา: ผูจ้ดัท า) 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน นางสาว ศุภิสรารัตน์ อนุนารถ 

ต าแหน่งงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย Trainee (Banquet) 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

หนา้บา้น (Front) 

  1) รับดอกไมม้าจดัภายในงาน 

 2) เตรียมชา กาแฟ 

 3) วางขวดน ้าบนโตะ๊ 

 4) เม่ือแขกมาแลว้ ไปยนืตอ้นรับแขก  

 5) จดัเตรียมขนมเบรก อาหารวา่ง 

 6) เสิร์ฟอาหารหรือเคร่ืองด่ืมแก่แขก 

 7) ดูแลแขก คอยใหค้วามช่วยเหลือแขก 

 8) เคลียโตะ๊ , Set up 
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หลงับา้น (Back) 

 เช็ดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทุกอย่างท่ีใชใ้นงาน เช่น ชอ้น ส้อม มีด จาน แกว้น ้ า,ทิ้งขยะ,ลา้งท า

ความสะอาดเคร่ืองกาแฟทุกคร้ัง,น าดอกไมไ้ปคืนหอ้งดอกไม ้

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  

 

รูปท่ี 3.23 พนกังานท่ีปรึกษา  

(ท่ีมา: ผูจ้ดัท า) 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา นายไกรวทิย ์รัศมีโชติกุลชยั 

ต าแหน่ง Captain Banquet 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 ศึกษาขอ้มูล โดยการสังเกตถึงปัญหาเพื่อน ามาใชเ้ป็นหวัขอ้โครงงาน 

 3.7.2 เขียนโครงร่างรายงาน โดยคิดหัวขอ้เพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนักงานท่ี

ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า และส่งเพื่อรอการพิจารณา 

 3.7.3 ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท า 
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 3.7.4 ท าการทดลอง และน าปัญหาท่ีพบไปปรับปรุง 

 3.7.5 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสอบถามจากพนกังานแผนกจดัเล้ียงและแผนกแม่บา้น 

 3.7.6 สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน  

 3.7.7 จดัท าเอกสาร พร้อมน าเสนอ 

ตารางที ่3.1 ตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค 

1.ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของ
สถานประกอบการ 

     

2.คิดหวัขอ้เสนออาจารยท่ี์
ปรึกษา 

     

3.ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล      

4.ท าการทดลอง      

5.เก็บรวบรวมขอ้มูล      

6.สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน      

7.จดัท าเอกสาร      

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. กลอ้งโทรศพัท ์

 3.เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
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3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

       1.โปรแกรม Microsoft Word 

 2.โปรแกรม Microsoft Power Point 

3.8.3 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าโครงงาน 

 1.ชอ้น 

 2.ขวดโหลแกว้ 

 3.ถุงผา้แกว้ 

 4.จาน 

  5.กล่องพลาสติก   
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

โครงงานเร่ือง เคร่ืองหอมอบแห้ง จากดอกไมแ้ห้งกบักากชา (Dried Flowers and 

Tea Leaves Fragrant) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ น าดอกไมท่ี้เหลือใช ้กบักากชาท่ีเหลือทิ้ง น ามา
แปรูปใหม่ให้เกิดคุณค่าและเป็นการลดตน้ทุนของโรงแรมในการซ้ือการบูร อีกทั้งยงัช่วย

ลดขยะสดใหก้บัทางโรงแรมอีกดว้ย 

 4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 

  4.2.1 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเร่ืองหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน 

  4.2.2 ศึกษาขอ้มูลและวธีิการท าเคร่ืองหอมอบแหง้ 

 4.3 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท า เคร่ืองหอมอบแห้ง 

  1) ดอกบวัและดอกกุหลาบ (ท่ีเหลือใชจ้ากงานจดัเล้ียง) 

  2) กากชาเขียว,กากชาดอกบวั (ท่ีเหลือใชจ้ากแผนกจดัเล้ียง) 

  3) น ้ามนัหอมระเหย กล่ินลาเวนเดอร์ (Lavender) 

 4.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท า เคร่ืองหอมอบแห้ง 

  1) ถุงผา้แกว้ 

  2) ขวดโหลแกว้ 

  3) กล่องพลาสติก 

  4) จาน 

  5) ชอ้น 
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 4.5 วธีิการท า เคร่ืองหอมอบแห้ง 

  4.5.1 น าดอกไม ้กบักากชาท่ีแตกแหง้แลว้ น ามาผสมกนั 

    

    รูปท่ี 4.1 ดอกไมแ้หง้  

    (ท่ีมา ผูจ้ดัท า) 

    

   รูปท่ี 4.2 กากชาท่ีตากแหง้แลว้  

    (ท่ีมา ผูจ้ดัท า) 

       

         รูปท่ี 4.3  

      (ท่ีมา ผูจ้ดัท า) 
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4.5.2 น าดอกไมแ้หง้ใส่ลงขวดโหลเพื่ออบกล่ินดอกไมแ้ละกากชา 

 

    รูปท่ี 4.4  

 (ท่ีมา:ผูจ้ดัท า) 

 

  4.5.3 หยดน ้ามนัหอมระเหยลงไป 4หยด  

  

        รูปท่ี 4.5  

      (ท่ีมา:ผูจ้ดัท า) 
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  4.5.4 จากนั้นปิดฝาขวดใหส้นิท อบเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์  

ใหด้อกไมแ้หง้ดูดซึมกบักล่ินหอม  

 

  รูปท่ี 4.6  

            (ท่ีมา:ผูจ้ดัท า) 

 

4.5.5 เม่ือครบก าหนดแลว้ น าเคร่ืองหอมใส่ถุงผา้  

 

  รูปท่ี 4.7  

           (ท่ีมา:ผูจ้ดัท า) 
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4.5.6 น าไปใส่ตามท่ีต่างๆ ท่ีตอ้งการ เช่น ห้องน ้ าพนกังาน ห้องน ้ าแขก ห้องพกั

แขก หอ้งประชุม 

 

      รูปท่ี 4.8  

                (ท่ีมา:ผูจ้ดัท า) 

4.6 ต้นทุนการท าเคร่ืองหอมอบแห้ง 

 การค านวณต้นทุนของเคร่ืองหอมอบแห้ง ตน้ทุนในการท าเคร่ืองหอมอบแห้ง  

โดยมีส่วนผสมและอุปกรณ์ท่ีใช ้ไดแ้ก่ กากชา ดอกไม ้น ้ามนัหอมระเหย   ถุงผา้แกว้ โดยมี

ตน้ทุนตามตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี  4.1 ตน้ทุนการท าเคร่ืองหอมอบแหง้ 

ต้นทุนการท าเคร่ืองหอมอบแห้ง 

ส่วนผสมและอุปกรณ์ ราคาซ้ือ ราคาจริง (บาท) 

ดอกกุหลาบและดอกบวั ใชข้องโรงแรม ใชข้องโรงแรม 
กากชาเขียว,กากชาดอกบวั ใชข้องโรงแรม ใชข้องโรงแรม 

น ้ามนัหอมระเหย 50/20 ml 50 บาท 
ถุงผา้แกว้ 2/1ใบ 24 บาท 

 ทุนรวม 74 บาท 

จากตารางท่ี 4.1 ท าให้ทราบว่าเคร่ืองหอมอบแห้งมีตน้ทุนการผลิต 74 บาท 

สามารถบรรจุใส่ถุงได ้12 ถุง คิดเป็นราคาถุงละ 6 บาท 
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 ตารางท่ี 4.2 ตน้ทุนการจดัซ้ือถุงหอมปรับอากาศของโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ  

รายการ ต้นทุนจัดซ้ือของโรงแรม 

ถุงหอมปรับอากาศ 1 กล่อง/66 ซอง 8,000 บาท 

รวม 8,000 บาท 

   

  จากตารางท่ี 4.2 ท าให้ทราบว่าถุงหอมปรับอากาศท่ีทางโรงแรมใช้ปัจจุบนั 66 

ซอง ต่อ 8,000 บาท ราคาซองละ 121 บาท  ซ่ึงปกติแลว้โรงแรมจะมีการใชถุ้งหอมปรับอากาศ ใน

การดบักล่ินห้องต่างๆ ต่อเดือนประมาณ 130 ถุง ใชเ้ดือนละ 2 กล่อง รวมเป็นเงิน 16,000 บาท  แต่

เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชเ้คร่ืองหอมอบแหง้ในจ านวน 130 ถุง ต่อเดือน จะมีค่าใชจ่้าย 780 บาท ท า

ใหส้ามารถลดตน้ทุนของโรงแรมไดเ้ป็นเงิน 15,220 บาท  

4.7 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของ เคร่ืองหอมอบแห้ง 

 ผูจ้ดัท าโครงงานเคร่ืองหอมอบแห้ง จากดอกไมแ้ละกากชา (Dried Flowers and 

Tea Leaves Fragrant) ไดท้  าแบบสอบถามความพึงพอใจของเคร่ืองหอมอบแห้ง จากแผนก
ต่างๆในโรงแรม  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด 

สามารถแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงไดด้งัน้ี 

4.7.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 13 43.33% 
หญิง 17 56.67% 
รวม 30 100% 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นเพศชาย คิด

เป็นร้อยละ 43.33 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67 
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4.7.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-25 ปี 12 คน 40% 

26-30 ปี 10 คน 33.33% 
31-35 ปี 6 คน  20% 

36-40 ปี 2 คน 6.67% 
41-45 ปี - 0% 

มากกวา่ 46 ปี - 0% 
รวม 30 100% 

 

จากตารางท่ี 4.4  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นผู ้

ท่ีมีอาย ุ20-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40% รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 33.33% และตามล าดบั เป็นผูท่ี้มีอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20% โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

อาย ุ36-40 ปี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.67%  

4.7.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกต าแหน่ง  

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

Casual  12 คน 40% 

Trainee 6 คน 20% 

Staff 6 คน 20% 

Waiter 3 คน 10% 

Banquet Manager 1 คน 3.33% 

Banquet Supervisor 1 คน 3.33% 

Executive Housekeeper 1 คน 3.33% 

รวม 30 100% 
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จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี เป็นต าแหน่ง Casual มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40% รองลงมาเป็นต าแหน่ง Trainee คิดเป็นร้อยละ 20% ต าแหน่ง 

Staff คิดเป็นร้อยละ 20%  ต าแหน่ง Waiter คิดเป็นร้อยละ 10% โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ย

ท่ีสุดเป็น ต าแหน่ง Banquet Manager คิดเป็นร้อยละ 3.33%  ต าแหน่ง Banquet Supervisor 

คิดเป็นร้อยละ 3.33% และ ต าแหน่ง Executive Housekeeper คิดเป็นร้อยละ 3.33% 

 4.7.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกแผนก 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกแผนก 

แผนก จ านวน ร้อยละ 
  Banquet 18 คน 60% 

F&B 8 คน 27% 
Housekeeping 4 คน 13.33% 

รวม 30 100% 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีอยู่ในแผนก 

Banquet มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60% รองลงมาเป็นแผนก F&B คิดเป็นร้อยละ 27% และ

แผนก Housekeeping คิดเป็นร้อยละ 13.33%  

4.7.6 ระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อโครงงาน  

 ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน ใช้การวดัระดับความพึงพอใจ 5 

ระดบั และก าหนดระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเพื่อการแปรผล ดงัน้ี (John W.Best ) 

 ระดบัคะแนนเป็น 4.50 - 5.00     หมายถึง     พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ระดบัคะแนนเป็น 3.50 - 4.49    หมายถึง     พึงพอใจมาก 

 ระดบัคะแนนเป็น 2.50 – 3.49    หมายถึง     พึงพอใจปานกลาง 

 ระดบัคะแนนเป็น 1.50 – 2.49     หมายถึง     พึงพอใจนอ้ย 

 ระดบัคะแนนเป็น 1.00 -1.49     หมายถึง     ไม่พึงพอใจเลย 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบียนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน  

ประเด็นความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ S.D ระดับความ
พงึพอใจ 

1.กล่ินของเคร่ืองหอม 4.27 0.45 มาก 

2.สีสันของเคร่ืองหอม 3.73 0.45 มาก 

3.ภาชนะท่ีใชบ้รรจุเคร่ืองหอม 3.63 0.49 มาก 

4.รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ 3.43 0.5 ปานกลาง 

5.คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 3.33 0.55 ปานกลาง 

6.ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นอนัตรายต่อช่องแอร์
และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย 

4.30 0.47 มาก 

7.สามารถดบักล่ินอบัได ้ 4.27 0.05 มาก 

8.ช่ ว ยลดป ริม าณการ ทิ้ ง ขยะของ
โรงแรมได ้

4.60 0.35 มากท่ีสุด 

9.มีความเหมาะสมท่ีจะใชใ้นโรงแรม 3.87 0.38 มาก 

10.ความพึงพอใจโดยรวม 3.83 4.59 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ค่าเฉล่ียและค่าระดบัความพึงพอใจจากการท าแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของเคร่ืองหอมอบแห้งจากนกังานแผนกจดัเล้ียง (Banquet) แผนกอาหาร

และเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) และแผนกแม่บา้น Housekeeping ของโรงแรมสุโขทยั 

กรุงเทพฯ  ท่ีมีต่อเคร่ืองหอมอบแหง้ และทุกระดบัความพึงพอใจเป็น มาก  
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 5.1.1 สรุปผล 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ ในแผนกจดัเล้ียง 

(Banquet) ท าให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติังานและเห็นความส าคญัของการน าวตัถุหรือส่ิงของท่ีเหลือ

ใชจ้ากแผนกจดัเล้ียงน ากลบัมาแปรรูปข้ึนมาใหม่ ทางผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดวิธีการท่ีน าดอกไมก้บักากชา

ท่ีเหลือทิ้งทุกวนั กลบัมาแปรรูปเป็นเคร่ืองหอมอบแหง้ โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์

ให้เกิดกบัทางสถานประกอบการ จากขั้นตอนการประเมินผล ผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูล โดยการ

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของเคร่ืองหอมอบแห้ง ให้กบัพนกังานแผนกจดัเล้ียงและแผนก

อ่ืนๆ ในโรงแรม จ านวน 30 ชุด และผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 

 จากแผนภูมิสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของเคร่ืองหอมอบแห้ง พบว่าผลจากการ

ตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.67 และเป็นชายนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 43.33 .ในดา้นอาย ุคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 และ

คนท่ีมีอายรุะหวา่ง 36-40 ปี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6 ดา้นต าแหน่งคือคนท่ีต าแหน่งเป็น  

พนกังานรายวนั (Casual) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12 และคนท่ีต าแหน่งเป็น ผูจ้ดัการ แผนกจดัเล้ียง

(Banquet manager) กบัต าแหน่ง รองผูจ้ดัการ แผนกจดัเล้ียง (Banquet Superviser) น้อยท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 3  ดา้นแผนกคือแผนกจดัเล้ียง (Banquet)  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 และแผนกท่ีนอ้ย

ท่ีสุดเป็นแผนกแม่บา้น (Housekeeping) คิดเป็นร้อยละ 13 และจากตารางของค่าเฉล่ียและค่าระดบั

ความส าคญัจากการท าแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของเคร่ืองหอมอบแห้ง จากพนกังาน

แผนกจดัเล้ียง (Banquet) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) และแผนก แม่บา้น 

(Housekeeping) ท่ีโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ ท่ีมีต่อโครงงานเคร่ืองหอมอบแห้ง โดยรวมแลว้อยูใ่น

ระดบัพึงพอใจมาก 
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 5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

 1) ดอกไมไ้ม่แหง้พอ เพราะใชเ้วลาในการตากนอ้ยไป 

 2) ใส่น ้ามนัหอมระเหยเยอะไป ท าใหมี้กล่ินแรงเกิน 

 3) พนกังานในแผนกจดัเล้ียงมีนอ้ย จึงตอ้งแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานรายวนัดว้ย  

 5.1.3  การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 

 1) ใชเ้วลาในการตากนานข้ึน 

 2) ลดปริมาณน ้ามนัหอมระเหยลง 

 3) ขออนุญาตจากหวัหนา้แผนกในการแจกแบบสอบถาม บอกกล่าวถึงความจ าเป็นในการ

 ท าโครงงาน  

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ผลทีไ่ด้รับจากการฝึกงานสหกจิศึกษา 

  ผูจ้ดัท าได้เรียนรู้และลงมือปฏิบติังานจริง ท าให้ได้ความรู้ในการท างานและได้

ประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถน ามาพฒันาศกัยภาพของตวัเองและน าความรู้ต่างๆไปใช้ในวนั

ข้างหน้าได้ ได้เรียนรู้ถึงการท างานเป็นระบบองค์กร รวมถึงการท างานเป็นทีม การมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตวัเองท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอ้ม และท างานออกมาอย่างมี

ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและการรับมือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีน ้ าใจ

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ฝึกการควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ให้รู้จกัอดทนต่องานต่อคน  ซ่ึงเป็น

ประสบการณ์ท่ีลว้นแต่มีค่ามากในการกา้วสู่ช่วงวยัท างานต่อไป 

 5.2.2.ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1) การปรับตวัเขา้กบัท่ีท างานในระยะแรก 

 2) ขาดความมัน่ใจ 

 3) เวลาอยูง่านประชุม  แขกเลิกประชุมชา้แลว้ขออยูต่่อ ท าใหเ้ลิกงานเกินเวลา 



42 
 

 

 4) เวลาท่ีสตาฟไม่อยูง่านดว้ย แขกมาถามขอ้มูลอะไร เราไม่สามารถ ให้ ค  า ตอบแขกได้

อยา่งละเอียด เลยตอ้งบอกใหแ้ขกรอ 

 5) ภาษาองักฤษไม่แขง็แรง ส่ือสารกบัแขกเขา้ใจบา้ง ไม่เขา้ใจบา้ง เพราะเวลาเป็นโฮสเตรส 

 ตอ้งคอยส่ือสารกบัแขก  

 6) พนกังานในแผนกจดัเล้ียงมีจ านวนคนไม่พอ ท าให้ตอ้งจา้งพนกังานรายวนั พอรับงาน

 แลว้ไม่มาท า ท าใหเ้จอปัญหาคนขาดอยูป่ระจ า งานก็เสร็จชา้ 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

 1) เราควรพูดคุยกบัหวัหนา้และบอกเหตุผล ในกรณีท่ีเลิกงานดึกเกินไป 

 2) ควรศึกษาและใส่ใจในรายละเอียดของการท างาน เพื่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ย 

 ท่ีสุด 

 3) หมัน่ฝึกฝนภาษาองักฤษเพื่อท่ีจะไวน้ าไปใชใ้นการท างาน 

 4) การปฏิบติังานสหกิจศึกษาควรปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอย่าง

 เคร่งครัด  

 5) เก็บเก่ียวประสบการณ์จากการท างานใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 6) ควรรู้จกัช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



เเบบสอบถามความพงึพอใจของเคร่ืองหอมอบเเห้ง จากดอกไม้แห้งกบักากชา 
(Dried Flowers  and Tea Leaves Fragrant) 

 
ค าช้ีเเจง เเบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะ
ศิลปสาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามทาง ผูจ้ดัท าโครงการจึงขอความร่วมมือในการตอบเเบ
บสอบถามดว้ยขอ้มูลเป็นจริง เพื่อความสมบูรณ์ของโครงงาน 
 
ตอนท่ี 1. ขอ้มูลของผูต้อบเเบบสอบถาม 
 
ค าช้ีเเจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงตามความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ              ชาย หญิง 
 
2.อาย ุ           20-25        26-30     31-35          36-40           41-45            มากกวา่46 ปี 
  

3. ต  าเเหน่ง       .......................................... 
 
4. เเผนก          ........................................... 
 
ตอนท่ี 2. ประเมินความพงึพอใจของเคร่ืองหอมอบเเหง้ จากดอกไมแ้หง้และกากชา 
( Dried Flowers and Tea leaves Fragrant) 
 
หมายเหตุ ระดบัความคิดเห็น 5 หมายถึงพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดบัความคิดเห็น 4 หมายถึงพึงพอใจมาก 
  ระดบัความคิดเห็น 3 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง 
  ระดบัความคิดเห็น 2 หมายถึงพึงพอใจนอ้ย 
  ระดบัความคิดเห็น1 หมายถึงไม่พึงพอใจเลย 
 



ค าช้ีแจ้ง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็น 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. กล่ินของเคร่ืองหอม      
2 . สีสันของเคร่ืองหอม      
3. ภาชนะท่ีใชบ้รรจุเคร่ืองหอม      
4. รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์      
5 . คุณภาพของผลิตภณัฑ ์      
6.ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นอนัตราย
ต่อช่องแอร์และไม่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย 

     

7.สามารถดบักล่ินอบัได ้      
8.ช่วยลดปริมาณการท้ิงขยะ
ของโรงแรมได ้

     

9. มีความเหมาะสมท่ีจะ 
   ใชใ้นโรงเเรม 

     

10.ความพึงพอใจโดยรวม      
 

 
ขอ้เสนอเเนะเพิ่มเติม 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพขณะปฎบิัตงิาน 

 

 

 

 

 

 



ห้องประชุม (Meeting) 

 

 

ภาพขณะน าดอกมาจดัภายในงาน 

 

 

ภาพขณะน าขนมเบรคมาวาง  

 



 

 

 

ภาพขณะกดกาแฟตามท่ีแขกสั่ง  

 

 

ภาพขณะเช็ดเคร่ืองมือ 

 



 

 

 

ภาพขณะเคลียหนา้โตะ๊  

 

 

ภาพขณะลา้งเคร่ืองกาแฟ 

 



ห้องจัดเลีย้ง (Banquet) 

 

 

ภาพขณะวางเคร่ืองมือ 

 

 

ภาพขณะเซทหนา้โตะ๊ 



 

 

 

ภาพขณะเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมใหแ้ขก 

 

 

ภาพขณะใส่ป้ายช่ืออาหาร 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงงานนีม้ปีระโยชน์ต่อสถานทีป่ระกอบการนีอ้ย่างไรบ้าง 

 โครงงานเคร่ืองหอมอบแห้ง มีประโยชน์ต่อโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก 

เพราะช่วยลดต้นทุนให้กับทางโรงแรมในการซ้ือถุงหอมปรับอากาศและการบูร เป็นการน า

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโรงแรมท่ีไม่สามารถใช้งานแล้ว น ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพและสามารถใชง้านไดจ้ริง  อีกทั้งยงัช่วยลดปริมาณขยะในโรงแรมไดใ้นระดบัหน่ึง 

 

 

           

           

      ………….……………………………………. 

       (นายไกรวทิย ์รัศมีโชติกุลชยั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองหอมอบแห้ง 

จากดอกไม้แห้งกบักากชา 

(Dried Flowers and Tea Leaves Fragrant) 

ศุภิสรารัตน์ อนุนารถ  

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ.10160 

E-mail: Suphisararat.ant@siam.edu 

 

บทคดัย่อ  

 โรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมท่ี

ตั้งอยูใ่จกลางเมืองยา่นธุรกิจ บริการหอ้งพกัระดบั

หา้ดาว ออกแบบตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรม

ไทยสมยัสุโขทยั มีการใหบ้ริการอาหารไทยและ

อาหารนานาชาติ นอกจากน้ียงัมีบริการสปา หอ้ง

ประชุม สมัมนาและจดัเล้ียง ซ่ึงจากการฝึก

ปฏิบติังานสหกิจในแผนกจดัเล้ียง (Banquet) ของ

โรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ นั้นพบวา่ในแต่ละวนัมี

ดอกไมแ้ละกากชาท่ีเหลือท้ิงจากงานจดัเล้ียงเป็น

จ านวนมาก  ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะน าสอง

ส่ิงน้ีมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์เกิดประโยชน์

แก่โรงแรม โดยแปรรูปเป็นเคร่ืองหอมอบแหง้ เพ่ือ

ช่วยลดตน้ทุนจากการซ้ือถุงหอมปรับอากาศ และ

ช่วยลดปริมาณขยะสด อีกทั้งยงัเป็นการน าของท่ีไม่

ใชแ้ลว้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ัง 

 ในการท าโครงงานน้ีจึงไดท้ าการศึกษาถึง

วธีิการท า และมีการแจกแบบสอบถามใหก้บั

พนกังานเพ่ือใหท้ราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ือง

หอมอบแหง้ เป็นจ านวน 30 ชุด โดยรวมแลว้อยูใ่น

ระดบัพึงพอใจมาก เคร่ืองหอมอบแหง้มีกล่ินหอม 

สีสนัสวยงาม ภาชนะบรรจุภณัฑเ์หมาะสมต่อการ

น าไปใช ้สามารถดบักล่ินอบัไดจ้ริง สามารถ

ทดแทนถุงหอมปรับอากาศท่ีโรงแรมใชอ้ยูไ่ด ้และ

ยงัช่วยลดตน้ทุนของโรงแรมจากการจดัซ้ือถุงหอม

ปรับอากาศได ้เป็นเงิน 15,220 บาท  

 

ABSTRACT 

 The Sukhothai Bangkok is a five-star 

hotel located at the heart of Thailand's capital city. 

The architecture and interior design of the hotel 

was inspired by the ancient kingdom of Sukhothai. 

There are both Thai foods and international 

cuisines including spa, conference rooms and 

banqueting facilities. From the co-operative 

practice in the banquet department of the 
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Sukhothai Bangkok, there were large amounts of 

flowers and tea leaf residues from the banquets. 

Therefore, the researcher had an idea to reuse these 

two residues to make a beneficial product for the 

hotel. The project was conducted by recycling 

flowers and tea leaf residues to be a potpourri in 

order to reduce the cost of buying aromatic 

sachets, amounts of fresh wastes and also reuse the 

residues to be beneficial again. 

This project was conducted by studying recycling 

methods and distributing 30 questionnaires to the 

hotel staffs to survey their satisfaction on the 

potpourri. The overall satisfaction was at a high 

level. The opinion of the hotel staffs indicated that 

the potpourri were aromatic and colorful. The 

package was suitable for the actual usage. The 

deodorant properties were quite effective. The 

potpourri was appropriate to use in place of 

aromatic sachets that are currently being used in 

the hotel. Also, the use of the potpourri could 

reduce the cost of purchasing aromatic sachets in 

an amount of 15,220 baht. 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1) เพ่ือช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือถุงหอมปรับอากาศ 

2) เพ่ือน าส่ิงของท่ีเหลือท้ิงมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด

ประโยชน์แก่โรงแรม 

3) เพ่ือลดขยะใหก้บัทางโรงแรม  

4) เพื่อดบักล่ินอบัและกล่ินอนัไม่พึงประสงคใ์น

หอ้งน ้ าแขก หอ้งพกั หอ้งประชุมได ้

ขอบเขตของโครงงาน 

ขอบเขตของพื้นทีจ่ดัท าโครงงาน 

-สถานท่ีในการจัดท าโครงงาน โรงแรมสุโขทัย 

กรุงเทพฯ  

ขอบเขตของประชากร 

-พนกังานในโรงแรม จ านวน 30 คน  

ขอบเขตของระยะเวลา 

-ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการในระหวา่ง เดือนมกราคม ถึง 

เดือนพฤษภาคม 2561 

ขอบเขตด้านเน้ือหาและการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั

เคร่ืองหอมอบแห้งและศึกษาวิธีการท าในขั้นตอน

ต่างๆ ทั้งวธีิการท าแบบโบราณและการประยกุตจ์าก

ส่ือออนไลน์ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1) สามารถลดตน้ทุนของแผนกแม่บา้นได ้

2) เป็นการน าส่ิงของท่ีเหลือท้ิงจากการใชง้านแลว้

มาแปรรูปใหเ้กิดมูลค่า 

 3) ช่วยในการลดขยะสดใหก้บัทางโรงแรม 

4) ช่วยในการลดกล่ินอับของห้องประชุมหรือ

หอ้งพกัได ้  

5) สามารถท่ีจะน าตวัผลิตภณัฑ์ไปต่อยอดในการ

สร้างอาชีพในอนาคตได ้

 



 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท าเคร่ืองหอมอบแหง้จากดอกไมแ้หง้

และกากชา  

(Dried Flowers and Tea Leaves Fragrant) 

วตัถุดบิ 

1) ดอกบวัและดอกกหุลาบ  

2) กากชาเขียว,กากชาดอกบวั   

3) น ้ามนัหอมระเหย  

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1) ถุงผา้แกว้ 

2) ขวดโหลแกว้ 

3) กล่องพลาสติก 

4) จาน 

5) ชอ้น 

วธีิการท าเคร่ืองหอมอบแห้ง 

  

 รูปท่ี 1 ดอกไมแ้หง้  

 

 รูปท่ี 2 กากชาท่ีตากแหง้แลว้  

      

 รูปท่ี 3 น าดอกไม ้กบักากชาท่ีแตกแหง้

 แลว้ น ามาผสมกนั   

  

 รูปท่ี 4 น าดอกไมแ้หง้ใส่ลงขวดโหลเพ่ือ

 อบกล่ินดอกไมแ้ละกากชา 

                   

 รูปท่ี 5 หยดน ้ ามนัหอมระเหยลงไป    

  



 

รูปท่ี 6 จากนั้นปิดฝาขวดใหส้นิท อบเป็นเวลา 1-2 

สปัดาห์ ใหด้อกไมแ้หง้ดูดซึมกบักล่ินหอม 

 

รูปท่ี 7 เม่ือครบก าหนดแลว้ น าเคร่ืองหอมใส่ถุงผา้ 

 

รูปท่ี 8 น าไปใส่ตามท่ีต่างๆ ท่ีตอ้งการ เช่น หอ้งน ้ า

พนกังาน หอ้งน ้ าแขก หอ้งพกัแขก หอ้งประชุม 

สรุปผล 

  จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสห

กิจในแผนกจดัเล้ียง (Banquet) ของโรงแรมสุโขทยั 

กรุงเทพฯ นั้นพบวา่ในแต่ละวนัมีดอกไมแ้ละกากชา

ท่ีเหลือท้ิงจากงานจดัเล้ียงเป็นจ านวนมาก ผูจ้ดัท าจึง

มีความคิดท่ีจะน าสองส่ิงน้ีมาแปรรูปเป็นเคร่ือง

หอมอบแหง้ เพ่ือช่วยลดตน้ทุนจากการซ้ือถุงหอม

ปรับอากาศ และช่วยลดปริมาณขยะสด ซ่ึงผูจ้ดัท า

ไดมี้การเก็บขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามความ

พึงพอใจ ใหก้บัพนกังานในโรงแรม ผลสรุปวา่

โดยรวมแลว้เคร่ืองหอมอบแหง้มีกล่ินหอม สามารถ

ดบักล่ินอบัไดจ้ริง มีความเหมาะสมท่ีจะใชง้านใน

โรงแรม  และสามารถทดแทนถุงหอมปรับอากาศท่ี

โรงแรมใชอ้ยูไ่ด ้

กติตกิรรมประกาศ 

 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฎิบติังานในโครงงาน

สหกิจศึกษา ในโรงแรมสุโขทยักรุงเทพฯ ตั้งแต่

วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

เป็นเวลา 16 สปัดาห์ ส่งผลใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้

และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมาย ผูจ้ดัท า

ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วน

ร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท า

รายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแล

และใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติการท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท า 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ 
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

         

 

 

 

 

 



 

 

 Dried Flowers and Tea leaves Fragrant 

ภาควิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์  

นางสาว ศภิุสรารัตน์ อนนุารถ 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นนัทิน ีทองอร 

พนกังานท่ีปรึกษา คณุไกรวิทย์ รัศมีโชติกลุชยั 

ช่ือสถาณประกอบการ โรงแรมสโุขทยั กรุงเทพฯ 

บทคดัย่อ 

 จากการฝึกปฏิบติังานสหกิจในแผนกจดั

เล้ียง (Banquet) ของโรงแรมสุโขทยั กรุงเทพฯ นั้น

พบวา่ในแต่ละวนัมีดอกไมแ้ละกากชาท่ีเหลือท้ิง

จากงานจดัเล้ียงเป็นจ านวนมาก  ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมี

ความคิดท่ีจะน าสองส่ิงน้ีมาแปรรูปเป็นเคร่ืองหอม

อบแหง้ เพ่ือช่วยลดตน้ทุนจากการซ้ือถุงหอมปรับ

อากาศและลดปัญหากล่ินอบัของหอ้ง อีกทั้งยงัเป็น

การน าของท่ีไม่ใชแ้ลว้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก

คร้ัง 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพ่ือช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือถุงหอมปรับอากาศ 

2.เพ่ือน าส่ิงของท่ีเหลือท้ิงมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่โรงแรม 

3.เพื่ อลดป ริมาณขยะสดให้กับทางโรงแรม     

ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

-การบริการด้านห้องจดัเลีย้งและห้องประชุม 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

นักศึกษา 

-ไดรู้้ถึงคุณประโยชน์จากกากชาและดอกไม ้

มหาวทิยาลยั 

-เป็นประโยชน์และแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษา

ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองหอมอบแหง้ 

สถานประกอบการ 

-ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรมได ้

-ช่วยลดปริมาณขยะในโรงแรมได ้

ขั้นตอนการท า 

1.น าดอกไมก้บักากชาท่ีแหง้แลว้ลงในขวดโหล 

2.หยดน ้ ามนัหอมระเหยลงไป  

3.จากนั้ นปิดฝาขวดให้สนิท อบเป็นเวลา 1-2 

สปัดาห์ เพ่ือใหด้อกไมแ้หง้ดูดซึมกบักล่ินหอม  

4.เม่ือครบก าหนดแลว้ น าเคร่ืองหอมใส่ถุงผา้ แลว้

น าไปใส่ตามท่ีต่างๆ ท่ีตอ้งการ 

สรุปผล 

ในการท าโครงงานน้ีจึงไดท้ าการแจกแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของเคร่ืองหอมอบแห้ง จากพนกังาน

ในโรงแรม โดยรวมแลว้อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก 

เค ร่ืองหอมอบแห้งมีกล่ินหอม สีสันสวยงาม 

ภาชนะบรรจุภัณฑ์เหมาะสมต่อการน าไปใช ้

สามารถดบักล่ินอบัไดจ้ริง และยงัทดแทนถุงหอม

ปรับอากาศท่ีโรงแรมใชอ้ยูไ่ด ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

  

 
 

รหสันกัศึกษา : 5704400078 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวศุภิสรารัตน์ อนุนารถ 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรม 

ท่ีอยู ่  : 107 หมู่ 2 ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย 43120 

 
 

 

 



ประวตัิผู้จัดท ำ 

  

 
 

รหสันกัศึกษา : 5704400078 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวศุภิสรารัตน์ อนุนารถ 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่  : 107 หมู่ 2 ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย 43120 
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