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จากการที่ได้ไปปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ในแผนกต้อนรับส่ วนหน้าทาให้ทราบว่าในแต่ละวันนั้นมีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การห้องประชุ มจัด
งานสัมมนาของทางโรงแรมอย่างต่อเนื่ อง ผูจ้ ดั ทาจึงเกิดความคิดที่จะนาดอกไม้และถุงชาที่เหลือใช้
จากงานสัมมนามาทาเป็ นผลิ ตภัณฑ์กอ้ นหอมปรั บอากาศชาสมุ นไพรอโรมา ( Freshener Aroma
Herbal Wax Bar ) เพื่อช่วยในเรื่ องการดูดซึ มกลิ่น กาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดกลิ่นอับชื้ น และให้
ความหอมที่ยาวนานไม่เป็ นอันตรายต่อผูเ้ ข้ามาใช้บริ การภายในห้องน้ าโดยมีการสารวจความพึง
พอใจของก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา (Freshener Aroma Herbal Wax Bar )โดยได้ทา
การทดลองแขวนไว้ภายในห้องน้ าส่ วนรวมของโรงแรม หลังจากนั้นดาเนินการแจกแบบสอบถาม
ให้กบั พนักงานแผนกจัดเลี้ ยงและพนักงานแผนกแม่บา้ นจานวน 31 คน พบว่าพนักงานแผนกจัด
เลี้ ย งและแผนกแม่ บ ้า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ผลิ ตภัณฑ์ก้อ นหอมปรั บ อากาศชาสมุ นไพรอโรมา
( Freshener Aroma Herbal Wax Bar )ด้านการใช้งานสะดวกสบายด้านความสวยงามของผลิ ตภัณฑ์
และการนาของเหลื อใช้มารี ไซเคิ ลให้เกิ ดประโยชน์ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริ ง โดยมี ค่าเฉลี่ ย
รวมอยูท่ ี่ร้อยละ4.46
คาสาคัญ : ขี้ผ้ งึ ชา สมุนไพร อโรมา

ง

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่ ผู ้จัดทาได้ มาปฏิ บัติง านใ นโครงการสหกิ จศึ ก ษา ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊ น เซส หลานลวง
ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม พ.ศ 2562 ถึงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ 2562 ส่ง ผลให้ คณะผู ้จัดทาได้รั บความรู ้
และประสบการณ์ตา่ งๆ ที่เป็ นประโยชน์ ตอ่ การเรี ย นและการปฏิ บัติง านในอนาคต เกี่ย วกับการ
ปฏิบตั ิงานตาแหน่ง พนักงานต้อนรับส่วนหน้า สามารถนาความรู ้ ที่ไ ด้ไ ปใช้ใ นการประกอบอาชี พ
ในอนาคต รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ด้วยดี จากความร่วมมือ และสนั บสนุ น จากหลาย
ฝ่ ายดังนี้
1. คุณ กมนิ ยาศิริอินทร์

(พนักงานที่ปรึ กษา)

2. อาจารย์ พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุ ข (อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึ กษา)
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไ มไ่ ด้ก ล่า วนามทุ ก ท่า นที่ ไ ด้ใ ห้ คาแนะน าช ว่ ยเหลื อ ในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทา ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มสี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านที่ มสี ว่ นร่วมในการให้ ข้อ มูล เป็ นที่ ปรึ ก ษาในการ
ทารายงานฉบับบนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ ความเข้า ใจในชี วิตการทางานจริ ง
ซึ่งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี ดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา
นางสาวกิตติพร อุน่ บ้าน

สารบัญ
จดหมายนาส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่ อ
Abstracts
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านสถานที่
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
1.3.3 ขอบเขตด้านเอกสารข้อ มูล
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา
บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรรกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 ข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้ในโครงงาน
2.1.1 ขี้ผ้ งึ ชนิ ดก้อน ( Wax )
2.1.2 ใบชา ( Lea Laeves )
2.1.3 อบเชย ( Cinnamon )
2.1.4 โป๊ ยกัก๊ ( Chinese star anise )
2.1.5 ดอกอัญชัน
2.1.6 ดอกกุหลาบ
2.1.7 ใบเตย
2.1.8 วานิ ลลา
2.2 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการณ์

หน้ า
ก
ข
ค
ง
1
2
2
2
2
2
2
3
3
5
7
9
11
13
14
16
18
19
19

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
3.1.2 ที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.3 แผนผังองค์กร
3.2 ข้อมูลทัว่ ไปของโรงแรม
3.3 ลักษณะการประกอบการ
3.3.1 การให้บริ การห้องพัก
3.3.2 ห้องอาหาร
3.3.3 สิ่ งอานวยความสะดวก
3.4 ตาแหน่งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตาแหน่งพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน
3.7.1 รวบรวมข้อ มูลและกาหนดหั วข้อ โครงงาน
3.7.2 วิเคราะห์ การทาโครงงาน
3.7.3 ลงมือปฏิบตั ิ
3.7.4 จัดทาเอกสาร
3.7.5 ตรวจสอบและแก้ไข
3.7.6 กาหนดระยะเวลาในการดาเนิ นงาน
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทาก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
4.1.1 วัตถุดิบ
4.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้
4.2 ขั้นตอนการทาก้อนหอมปรั บอากาศชาสมุน ไพรอโรมา
4.3 ต้นทุนการผลิตก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
4.4 การเก็บข้อมูลเพื่อสารวจความพึงพอใจของก้อนหอมปรั บอากาศชาสมุนไพรอโรมา

19
20
21
21
22
25
28
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
34
38
38

สารบัญ (ต่ อ)
4.5 สรุ ปผลการประเมิน ก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
4.6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของก้อนหอมปรั บอากาศชาสมุนไพรอโรมา
บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผล
5.1.2 ข้อกาจัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึ กษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2 ปั ญหาที่พบในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึก ษา
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข รู ปภาพขณะปฏิบตั ิงานสหกิจ
ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์
ภาคผนวก ง บทความวิชาการ
ภาคผนวก จ โปสเตอร์
ภาคผนวก ฉ ประวัติผจู ้ ดั ทา

หน้ า
40
43
44
44
44
44
45
45
45
45

สารบัญรูปภาพ
รู ปที่ 2.1.1 ขี้ผ้ งึ ชนิ ดก้อน
รู ปที่ 2.1.2 ใบชา
รู ปที่ 2.1.3 อบเชย
รู ปที่ 2.1.4 โป๊ ยกัก๊ (จันทร์ แปดกลีบ)
รู ปที่ 2.1.5 ดอกอัญชัน
รู ปที่ 2.1.6 ดอกกุหลาบ
รุ ปที่ 2.1.7 ใบเตย
รู ปที่ 2.1.8 วานิ ลลา
รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของโรงแรมรอยัล ปริ๊ นเซส หลานลหวง
รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมรอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง
รู ปที่ 3.3 Managimg Director
รู ปที่ 3.4 แผนผังองค์กร
รู ปที่ 3.5 โรงแรมรอยัลปริ้ นเซส หลานหลวง
รู ปที่ 3.6 ห้องพัก Princess Suite
รู ปที่ 3.7 ห้องพัก Deluxe Room
รู ปที่ 3.8 ห้องพัก Superior Plus Room
รู ปที่ 3.9 ห้องพัก Superior Room
รู ปที่ 3.10 ห้องอาหาร PRINCESS CAFÉ
รู ปที่ 3.11 ห้องอาหาร THE EMPRESS
รู ปที่ 3.12 ห้องอาหาร MIKADO
รู ปที่ 3.13 ห้องอาหาร PICCOLO
รู ปที่ 3.14 Lobby Lounge
รู ปที่ 3.15 สระว ่ายน้ า
รู ปที่ 3.16 ห้อง Business Center
รู ปที่ 3.17 ฟิ ตเนส
รู ปที่ 3.18 Sata Spa

หน้า
3
5
7
9
11
13
14
16
19
19
20
20
21
23
23
24
24
25
26
26
27
27
28
28
29
29

สารบัญรูปภาพ (ต่ อ)
รู ปที่ 3.19 นักศึกษาฝึ กงาน
รู ปที่ 3.20 พนักงานที่ปรึ กษา
รู ปที่ 4.1 อุปกรณ์ที่ใช้และวัตถุดิบทั้งหมด
รู ปที่ 4.2.1 ขัน้ ตอนที่ 1
รู ปที่ 4.2.2 ขั้นตอนที่ 2
รู ปที่ 4.2.3 ขั้นตอนที่ 3
รู ปที่ 4.2.4 ขั้นตอนที่ 4
รู ปที่ 4.2.5 ขั้นตอนที่ 5
รู ปที่ 4.2.6 ขัน้ ตอนที่ 6
รู ปที่ 4.2.7 ขั้นตอนที่ 7
รู ปที่ 4.2.8 ขัน้ ตอนที่ 8
รู ปที่ 4.5.1 ด้านกลิ่นหอม
รู ปที่ 4.5.2 ด้านระยะเวลาการใช้งาน
รู ปที่ 4.5.3 ด้านความสวยงามของผลิตภัณ ฑ์
รู ปที่ 4.5.4 ด้านการใช้งานสะดวกสบาย
รู ปที่ 4.5.5 การนาของเหลือใช้มารี ไซเคิลให้เกิดประโยชน์
รู ปที่ 4.5.6 ดับกลิ่นไม ่พึงประสงค์

หน้า
30
31
34
34
35
35
36
36
36
37
37
40
40
41
41
42
42

สารบัญตาราง
ตารางที่ 3.7.6.1 แสดงขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ตารางที่ 4.3.1 ตารางคานวณต้นทุนก้อนหอมปรั บอากาศชาสมุน ไพรอโรมา
ตารางที่ 4.4.1 แสดงจานวนร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเพศของตอแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกอาชีพของผู ้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของก้อนหอมปรั บอากาศชาสมุนไพรอโรมา

หน้า
32
38
39
39
39
43

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง เป็ นโรงแรมแนวรี ส อร์ ทอิ น เดอะซิ ต้ ี 4 ดาวทัน สมัย
ใกล้ใจกลางเขตประวัติศาสตร์ และย่านเมืองเก ่าที่ ง ดงามรอบเกาะรั ตนโกสิ น ทร์ รอบล้อ มด้วย
สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มชี ื่อเสี ยงซึ่งสามารถเดินทางถึ ง ได้อ ย่า งง่า ยดาย เช น่ พระบรมมหาราชวัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดโพธิ์ วัดภูเขาทองและถนนข้า วสาร โรงแรมตั้ง อยู ใ่ นทาเลที่ ย อด
เยี่ยมใกล้สถานที่สาคัญ ทาให้การเดินทางสะดวกเข้าถึงทุกสถานที่ อ ย่า งง่า ย จึ ง ทาให้ โ รงแรมนี้
กลายเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีที่สุดเพื่อ การพัก ผ่อนและส ารวจแหล่ง ท่องเที่ย วต่างๆ
โรงแรมถื อ เป็ นอุ ตสาห กรรมที่ พ ัก แห่ง หนึ่ งที่ ส ร้ า งรายได้ใ ห้ ก บั ประเทศ และดึ ง ดู ด
ชาวต่า งชาติ เนื่ อ งจากปั จจุ บัน มีช าวต่า งชาติ มาท่อ งเที่ ย วในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก
ห้องพักของโรงแรมจึงถือเป็ นปั จจัยสาคัญ ต่อ นั ก ท่อ งเที่ ย ว และรายได้ห ลัก ของอุ ตสาหกรรม
โรงแรมคือ การให้บริ การห้องพัก โดยห้องพักที่ดีน้ นั ควรมีความสะอาดความสะดวกสบายและ
อุปกรณ์อานวยความสะดวกในห้องพักอย่างครบครันรวมถึงการสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก แ่ ขก
ที่มาพัก นอกจากรายได้หลักในการขายห้ อ งพัก ของโรงแรมแล้ว นั้ น ยัง มีก ารขายห้ อ งประชุม
งานสัมมนาอีกด้วย ซึ่งทางโรงแรมรอยัล ปริ๊ น เซสมีใ ห้ บริ ก ารทั้ง หมดจานวน 5 ห้ อ งประชุม
ได้แ ก ห่ ้ อ ง Board Room, Vimarnthip, Supamitr, Rachadamnoen, LarnLuang Room ซึ่ ง ห้ อ ง
ประชุมงานสัมมนาถือเป็ นรายได้อี ก ทางหนึ่ งของโรงแรม ทั้ง นี้ การอ านวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆจึงเป็ นปั จจัย ส าคัญ ให้ ลู ก ค้า เกิ ดความพึ ง พอใจ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การให้ บริ ก าร
ห้องน้ าส่วนรวมในแต่ละจุดจึงมีความจาเป็ นต้องสะอาด ถูกสุ ขอนามัย การตกแต่ง สวยงาม และ
การดูแลเรื่ องกลิ่นภายในบริ เวรห้อ งน้ า เพื่ อ สร้ า งความประทับใจให้ แ ก ล่ ู ก ค้า ที่ มาใช้บริ ก าร
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาได้ตระหนักถึงการดูแลห้องน้ าส่วนรวม โดยเฉพาะเรื่ อ งกลิ่ น อับและกลิ่ น อัน ไม ่
พึงประสงค์ ผูจ้ ดั ทาจึงได้เล็งเห็ นถึงประโยชน์ ของการนาวัสดุเหลือใช้ เช น่ ดอกไม้ที่เ หลื อ จาก
การจัดห้องประชุมงานสั มมนามารี ไ ซเคิ ล เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ก อ้ นหอมปรั บอากาศชาสมุน ไพร
อโรมา นามาใช้ตกแต่งภายในห้องน้ าส่วนรวม เพื่ อ ให้ เ กิดความสวยงาม ช ว่ ยสร้ า งกลิ่ น หอม
ให้เกิดความประทับใจแก ่ลูก ค้า ที่ มาใช้บริ การ
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มารี ไซเคิลเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม ่ให้เกิดประโยชน์
1.2.2 เพื่อลดปริ มาณวัสดุเหลือใช้จาพวกดอกไม้แ ละถุงชาในแผนกจัดเลี้ ยง
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านสถานที่
โรงแรม รอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
พนักงานแผนกแม ่บ้านและพนักงานแผนกจัดเลี้ยงที่ให้บริ การห้ องประชุมงานสัมมนา
โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระหว ่างวันที่ 7 มกราคม 2562 – 26 เมษายน 2562
1.3.4 ขอบเขตด้านเอกสารข้อมูล
สื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ ต หนังสื อ NATURAL TELLER เกีย่ วกับเครื่ องหอมและ
สอบถามพนักงานที่ปรึ กษา
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 นาวัตถุดิบเหลือใช้ในโรงแรมมารี ไซเคิลให้เกิดประโยชน์ ใช้ได้จริ งและคุ้มค่า มากที่สุ ด
1.4.2 เพื่อลดต้นทุนให้กบั ทางโรงแรมโดยการแปรรู ปจากดอกไม้และถุงชาที่เหลื อทิ้ง
1.4.3 ชว่ ยสร้างบรรยากาศและกลิน่ หอมภายในบริ เวณห้ องน้ าส่วนรวม

บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การจัดทาโครงงานเรื่ อง ก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
(Freshener Aroma Tea Herbal Wax Bar) ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรมที่ เ กี่ย วข้อ ง
และแบ่งเนื้ อหาของเอกสารออกเป็ นหัวข้อต่างๆดังนี้
2.1 ข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้ในโครงงาน
2.2 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
2.1 ข้ อมูล ของวัตถุดิบทีใ่ ช้ ในโครงงาน
2.1.1 ขี้ผึ้งชนิดก้ อน(Wax)

รูปที่ 2.1.1 ขี้ผ้ งึ ชนิ ดก้อน
ทีม่ า : https://www.resinrungart.com/product/46251/ขี้ผ้ งึ
2.1.1.1 ลักษณะโดยทัว่ ไป
ชื่อสามัญ
: ขี้ผ้ งึ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ceraflava (ขี้ผ้ งึ สี เหลือง) หรื อ Cera alba (ขี้ผ้ งึ ที่ฟอกขาว)
ผึ้งน้ าหวานนาขี้ผ้ งึ ของตนเองไปใช้สร้างโพรงเล็กๆในรวงซึ่งใช้ใ นการเลี้ ย งผึ้ ง
ยังไม ่เติบโตเต็มที่และใช้ใ นการเก็บ น้ าผึ้ ง และเรณูดอกไม้ ในการที่ ผ้ ึ ง ที่ ทา หน้ า ที่ ใ น
การสร้างขี้ผ้ งึ (ผึ้งน้ าหวานอายุ 12 วัน) จะผลิตขี้ผ้ งึ ได้น้ นั อุ ณ หภู มิภ ายในรั ง ผึ้ ง จะต้อ งอยู ่
ระหวา่ ง 33 - 36 °C โดยผึ้ ง ที่ มีห น้ า ที่ ดัง กล่า วจะต้อ งบริ โ ภคน้ าผึ้ ง ถึ ง ประมาณ 3.6
กิโลกรัม เมือ่ ผูเ้ ก็บน้ าผึ้งเข้าไปทาการเก็บน้ า ผึ้ ง พวกเขาจะตัดฝาปิ ดโพรงผึ้ ง ออกในแต่
ละโพรงของรังน้ าผึ้ง สี ของขี้ผ้ ึ ง มีต้ งั แต่สี เ หลื อ งอ่อ นไล่ไ ปจนถึ ง สี เ หลื อ งแกมน้ าตาล
ขึ้นอยูก่ บั ความบริ สุ ทธิ์ ของขี้ ผึ้ง ขี้ผ้ งึ จากรวงเพาะเลี้ยงจะมีสีเข้มกว ่าขี้ผ้ งึ จากรวงน้ าผึ้ง
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2.1.1.2 ประโยชน์ ของขี้ผ้ งึ
สามารถทาผลิ ตภัณ ฑ์ ดูแ ลผิ วและเครื่ อ งส าอาง ช ว่ ยป้ องกัน และซ่อ มแซมผิ วที
หยาบกร้านผิวที่แห้งหรื อ แตกได้อ ย่า งดี เ ยี่ ย มขี้ ผ้ ึ ง นี้ มีวิตามิน เอที่ อุ ดมไปด้วยคุณ สมบัติ
มากมายและทาให้ผิวเรี ยบเนี ยนและชว่ ยให้ ผิ วนุ ่มและคื น ความชุม่ ชื่ น ตลอดจนช ว่ ยใน
การฟื้ นฟูเซลล์ผิวให้ แ ข็ ง แรง ขี้ ผ้ ึ ง นอกจากจะเป็ นมอยส์ เ จอร์ ไ รเซอร์ ธ รรมชาติ ที่ใ ช้
รักษาผิวแห้งแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นประจาทุ กวันเพื่อชว่ ยป้ องกันผิ วแห้งได้
2.1.1.3 สรรพคุณของขี้ผ้ งึ
- ช ่ว ยบ ารุ ง ตั บ วารสารการแพทย์ ป ระ เ ทศเ กาห ลี ไ ด้ ตี พิ ม พ์ ผลง าน วิ จั ย ที่
ตรวจสอบแอลกอฮอล์ ท ที่ พ บใน รั ง ผึ้ ง และ สารต้ า นอนุ มูล อิ ส ระ นั ก วิ จัย ได้
ทาการศึกษาโดยใช้เป็ นส่วนผสมของเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ แ ละขี้ ผ้ ึ ง มาประเมิน
ความปลอดภัยและประสิ ทธิ ภาพในผู ้ป่วยที่ มีไ ขมัน ในตับสู ง ช ว่ ยให้ ก ารทางาน
ของตับเป็ นปกติและ ชว่ ยลดไขมันในตับได้
- ชว่ ยบรรเทาอาการปวดและต้า นการอัก เสบขี้ ผ้ ึ ง เป็ นยาที่ ไ ด้รั บการศึ ก ษาในการ
ใช้บรรเทาอาการปวดและการอักเสบและมีผ ลป้ องกันอาการบวมเล็ กน้อย
- ช ่ว ยขจั ด สิ วเ สี้ ยน ขี้ ผึ้ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก กัน ว า่ ช ่วยปั ญหาสิ วได้ อ ย่า ง ดี เ พราะ มี
คุณ สมบัติใ น การฆ่า เชื้ อ โรคและ ช ว่ ยต้า นการอัก เสบมีประสิ ทธิ ภา พในการ
รักษาสิ วโดยเฉพาะวิตามินเอ นอกจากนี้ ยัง เป็ นน้ ายาปรั บสภาพผิ วที่ ดีเ ยี่ ย มช ว่ ย
ให้ผิวนวลเนี ยนหลังการกาจัดสิ ว
- รักษาโรคผิวหนังอัก เสบ โรคสะเก็ดเงิ น และโรคกลาก ของแบคที เ รี ย ที่ มีผ ลต่อ
ผิวหนังได้
2.1.1.4 องค์ประกอบทางเคมี
ขี้ผ้ งึ คือ ไขมันในสถานะของแข็ง จะถูกเก็บอยู ใ่ นตัวของผึ้ ง น้ าหวานในรู ปของ
เกล็ดบางๆ เกล็ดดังกล่าวถูกสร้างขึ้น โดยต่อ มที่ อ ยู บ่ ริ เ วณท้อ งน้ อ ยของผึ้ ง ส่วนผึ้ ง งาน
มีตอ่ มดัง กล่า วอยู แ่ ปดต่อ มอยู ด่ ้า นใ นของเปลื อ กปล้ อ งกลางบริ เวณท้อ งน้ อ ยใ น
อัตราส่วน 4 ต่อ 7 ขนาดของต่อมผลิตขี้ผ้ งึ ขึ้ น อยู ก่ บั อายุ ของผึ้ ง งาน ขี้ ผ้ ึ ง เป็ นสสาร ขี้ ผ้ ึ ง
ได้รับความร้อน สี ของขี้ผ้ งึ จะเริ่ มหลอมละลายออกไป
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2.1.2 ใบชา ( Tea leaves )

รูปที่ 2.1.2 ใบชา
ทีม่ า : https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
2.1.2.1 ลักษณะทางวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ

: Tea

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Camellia sinensis
ชื่อท้องถิ่น

: เมีย่ งป่ า (ภาคเหนื อ) ชา (ภาคกลาง) เป็ นต้น

ชาถู ก จัดประเภทตามกระบวนการแปรรู ปหลัง จากการเก็บเกี่ย วใบของต้น ช า
จะถูกทิ้งให้สลด และ"บ่ม"โดยทาให้ เ อนไซม์ใ นใบชาเกิด ปฏิ ก ริ ย ากับออกซิ เ จนใน
อากาศใบชาจะมีสีเข้มขึ้น คลอโรฟิ ลล์ ใ นใบชาจะแตกตัวกลายเป็ นสารแทนนิ น ที่ ใ ห้
รสฝาด จากนั้ น ต้อ งห ยุ ดการทางาน ของเ อนไซม์ โดยใช้ ความร้ อ น เพื่ อ ใ ห้ ห ยุ ด
ปฏิ ก ิริ ย า โดยใ นชาดากระบวน การนี้ จะดาเนิ น คูก่ นั ไปกับการท าให้ แ ห้ ง หากไม ่
ระมัดระวังในการควบคุมความชื้ น และอุ ณ หภู มิร ะหวา่ งกระบวนการผลิ ตใบชาอาจ
ขึ้นรา เกิดปฏิกริ ิ ยาสร้างสารพิษที่อาจเป็ น สารก ่อมะเร็ ง ขึ้ น ได้ทาให้ ร สชาติ เ สี ย ไปและ
อันตรายต่อการบริ โภค
2.1.2.2 ประโยชน์ ของชา
- ในชว่ งที่อากาศร้อนๆการดื่มชาจะชว่ ยทาให้ คุณ รู ้ สึ ก สดชื่ น ขึ้ น ได้ เนื่ อ งจากใน
ใบชามี ส ารโพ ลี ฟี นอลกรดอะ มิโ น และคาร์ โบไฮเ ดรต เ มื่ อ สารเ หล่า นี้
เกิดปฏิกริ ิ ยากับน้ าลายจะชว่ ยกระจายความร้ อนส่วนเกินในร่างกายได้
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- ชาเป็ นเครื่ องดื่มที่มธี าตุอาหารอยูห่ ลายชนิ ดที่ ช ว่ ยบารุ ง ร่า งกายให้ มีสุ ขภาพดี
ช ว่ ยกระตุ ้น ระบบประสาทและร่า งกายให้ ทางานได้อ ย่า งมีประสิ ทธิ ภ า พ
เพราะชามีสารคาเฟอีน ที่ ช ว่ ยกระตุ ้น ระบบประสาท ช ว่ ยหมุน เวีย นโลหิ ต มี
อิทธิ พลต่อกระบวนการเมตาบอลิ ซึ มของเซลล์ ภ ายในร่า งกาย และยัง มีก าร
ใช้ชาผสมกับยาแก้ปวด รักษาโรคไมเกรน เพื่อชว่ ยเพิ่มฤทธิ์ ในการรักษา
- การดื่ มช าเ ป็ น ประจ าจะท าใ ห้ ร ่ า ง กายมี สุ ข ภาพแข็ ง แรงสดชื่ น ช ว่ ยขั บ
สารพิษออกจากร่า งกาย ช ว่ ยต่อ ต้า นอนุ มูล อิ ส ระ ช ว่ ยชะลอความชราและมี
ส่วนชว่ ยบารุ งผิวพรรณ
- กา รดื่ ม ช ามี ผ ลต่ อ ระ บบต่ อ มไ ร้ ท ่อ แล ะ ช ่ว ยสล ายไ ขมัน ลดร ะ ดั บ
คอเลสเ ตอรอล โดยการขั บคอเ ลสเตอรอลใน ร่ า ง กายผ่า น ทางน้ าดี ใ น
อุจจาระ
- ใบอ่อ นน ามาปรุ ง แต่ง และ อบกลิ่ น เป็ นใ บช า ส่ง ไปขายเ ป็ น สิ น ค้า ตาม
ต่างประเทศ ในบ้านเราเรี ยกว ่าต้นเมีย่ ง
- กากชามีประโยชน์ ช ว่ ยในการดู ดกลิ่ น ส่วนใบชายัง ใช้ใ ส่ล งในโลงศพเพื่ อ
ดูดกลิ่นเหม็นจากศพได้ด้วย
2.1.2.3 สรรพคุณของใบชา
ส่วนใบ
- ใบนามาต้มเคี่ยวเอาน้ ากินชว่ ยกระตุน้ ทาให้ไ ม ่ง่วงนอนทาให้ตาสว ่าง
ชว่ ยแก้อาการปวดศีรษะ หน้ามืดตามัว
- ใบชานามานึ่ งแล้วหมักกับเกลือทาเป็ นคาๆ ใช้อมจะชว่ ยทาให้คอชุม่ แก้
อาการกระหายน้ าได้ดี
- ชว่ ยแก้อาการร้อนในกระหายน้ า
- ใบชามีสรรพคุณชว่ ยบารุ งหัวใจให้ชมุ ่ ชื่น
- ใบมีฤทธิ์ เป็ นยาฝาดสมานใช้รักษาและลดอาการท้องร่วง
- ใบแห้งใช้ชงใส่น้ าตาล กินเป็ นยารักษาอาการปวดท้อง
ส่วนราก
- ใช้เป็ นยาแก้ทอ้ งเสี ย
- ชว่ ยขับปั สสาวะ
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2.1.3 อบเชย (Cinnamon )

รูปที่ 2.1.3 อบเชย
ทีม่ า : https://medthai.com/อบเชย
2.1.3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไป
ชื่อสามัญ

: Cinnamon, Cassia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum
ชื่อท้องถิ่น

: บอกคอก(ลาปาง) พญาปราบ(นครราชสี มา) กระดังงา
(กาญจนบุรี) ฝั กดาบ(พิษณุโลก) อบเชย(ภาคกลาง)

อบเชย เป็ นเครื่ อ งเทศที่ มีก ลิ่ น หอม ได้มาจากเปลื อ กไม้ช้ นั ในที่ แ ห้ ง แล้วของต้น
อบเชยแท่ง อบเชยมีสี น้ าตาลแดง มีล ัก ษณะเหมือ นแผ่น ไม้แ ห้ ง ที่ ห ดงอหลัง จากโดน
ความชื้น มักจะเรี ยกตามแหล่งเพาะปลูกเชน่ อบเชยจี น อบเชยลัง กา เป็ นต้น ในประเทศ
ไทยไม ่นิ ยมปลูกเพราะภูมอิ ากาศไม ่เหมาะสมนิ ยมใช้อบเชยในการทาเครื่ อ งแกง เช น่ พริ ก
แกงกะหรี่ ประเภทผัดที่ใช้ผงกะหรี่ ใช้เ ป็ นไส้ ก ะหรี่ ปั๊ปหรื อ ใช้ร ่วมกับ โป๊ ยกั้ก ในอาหาร
คาวประเภทต้ม เชน่ พะโล้และเนื้ อตุ๋นส่วนในประเทศแถบตะวัน ตกมัก ใส่อ บเชยในของ
หวาน เชน่ ซินนามอนโรล ใช้ผ งอบเชยละเอี ย ดโรยหน้ า กาแฟใส่น ม ใช้ผ งอบเชยกับ
น้ าตาลโรยหน้ า เพรตเซล และนอกจากนี้ ยัง มีลู ก อม หมากฝรั่ ง และยาสี ฟั น รสอบเชย
อบเชยมีสรรพคุณทางยามีร สฝาดจึ ง นิ ย มใช้ใ นยาตารั บแผนโบราณ ส่วนเปลื อ ก ล าต้น
นามาทาเป็ นน้ ามันหอมระเหยได้
2.1.3.2 ประโยชน์ อบเชย
- เปลือกต้นใช้เป็ นเครื่ องเทศ ยาขับลม แต่ง กลิ่ น บดให้ เ ป็ นผงใช้เ ป็ นเครื่ อ งเทศใส่
อาห ารใส่ ใ น เครื่ อ งส าอาง น้ ามัน จากเปลื อ กไม้ต้ น ใ ช้แ ต่ง กลิ่ น อาห ารและ
เครื่ อ งดื่ ม เช น่ ลู ก กวาด ขนมหวาน เหล้า รวมไปถึ ง เภสั ช ภัณ ฑ์ สบู ่ ยาเตรี ย มที่
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ใช้สาหรับชอ่ งปาก ใช้เ ป็ นส่วนผสมในยาแก้ท้อ งอื ดท้อ งเฟ้ อ ยาขับลม ใช้เ ป็ นยา
ฆ่าเชื้อโรคและกันบูด เป็ นต้น ส่วนเปลื อ กอบเชยชวามัก น ามา ใช้ผ สมเครื่ อ งแกง
- เปลือกต้นอบเชยเมื่อ น ามาย่า งไฟจะมีก ลิ่ น หอม นิ ย มน ามาใส่ใ นแกงมัส มัน่ และ
อาการประเ ภทต้มห รื อ ตุ๋ น เนื้ อ สั ต ว์ตา่ ง ๆ เพื่ อ ลดความคาว หรื อจะลองหาผง
อบเชยมาเหยาะ ลงในอาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ มก็ไ ด้ อย่า งเช น่ ชา กาแ ฟ น้ าผลไม้
แซนด์วชิ ก็ได้ แล้วแต่จะดัดแปลงสู ตร
- ใบอบเชยเทศมีน้ ามัน ใช้ส าหรั บแต่ง กลิ่ น แต่ง กลิ่ น เครื่ อ งส าอาง แต่ง กลิ่ น สบู ่
ใช้เ ป็ น สารตั้ง ต้น ในการผลิ ตน้ าหอม ใช้เ ป็ นแหล่ง ของ สารยู จี น อลเพื่ อน ามา
สังเคราะห์ เ ป็ นสารวานิ ล ลิ น ใช้เ ป็ นส่วนผสมในยาทาถู น วดเพื่ อ บรรเทาอาการ
ปวดตามข้อ
- ชาวม้งจะใช้เปลือกไม้ของอบเชยไทย น าไปตากแห้ ง แล้ว ตาให้ เ ป็ นผง น าไปทา
ธู ปมี ก ลิ่ น ห อมเนื้ อไม้อ บเ ชยไทยมี ก ลิ่ น หอมคล้า ยการบู ร เ นื้ อ ไม้ห ยาบและ
ค่อนข้างเหนี ยว สามารถนามาใช้ใ นการแกะสลัก ทาหี บใส่ของเพื่ อ ป้ องกัน แมลง
ทาเครื่ องเรื อน หรื อทาไม้บุผนังที่สวยงามได้
- สาหรับเรื่ องสิ ว อบเชยก็สามารถชว่ ยได้เชน่ กัน ด้วยการใช้ผงอบเชย 1 ช้อนชา
ผสมกับน้ าผึ้ง 3 ช้อนชา แล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นนามาป้ ายลงบนหัวสิ วก ่อนเข้า
นอนแล้วค่อยล้างออกในตอนเช้าด้วยน้ าอุน่ โดยให้ทาติดต่อกัน 2 สัปดาห์ สิ วจะ
ค่อย ๆ หมดไป
2.1.3.3 สรรพคุณของอบเชย
ส่วนเปลือกและลาต้น
- ชว่ ยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน
- เปลือกต้นใช้ปรุ งเป็ นยาน้ า แก้อาการจุกเสี ยดแน่นท้อง ชว่ ยขับลม
- อบเชยสามารถชว่ ยลดความดัน โลหิ ตได้ ด้วยการใช้ผ งอบเชยที่ ห าซื้ อ ได้ทั่วไปที่
เป็ นแท่งนามาบด โดยให้ ใ ช้ผ งอบเชยหนั ก 1 กรั ม ชงกับน้ าร้ อ น 1 ถ้วยกาแฟ ใช้
ดื่มก ่อนอาหารเช้าและเย็น
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- ใช้ปรุ งเป็ นยานัตถุ์รับประทานแก้เบื่ออาหารนามาต้มกับน้ าดื่ มเป็ นยาบารุ งธาตุ
และชว่ ยทาให้เจริ ญอาหาร
ส่วนราก
- รากอบเชยเทศ มีสรรพคุณชว่ ยปลุกธาตุให้เจริ ญ แก้พิษร้อน
- ใช้ปรุ งเป็ นยาหอม แก้ลมวิงเวียน
- รากใช้ปรุ งเป็ นยาแก้อาการปวดฟั น
ส่วนใบ
- ใช้ปรุ งเป็ นยาหอมแก้จุกเสี ยดแน่นท้องและลงท้อง
- ใช้ตม้ กับน้ ารับประทานเป็ นยาแก้ไ ข้เนื่ องจากความอักเสบของสตรี
ที่คลอดบุตรใหม ่ๆ
2.1.3.4 ข้อควรระมัดระวัง
ผู ้ที่เ ป็ นไข้ตั วร้ อ น ปั สสาวะ เป็ น เ ลื อ ด ปั ส สาวะขัด อุ จ จาระแข็ ง แห้ ง เป็ น โรค
ริ ด สี ดวง ทวาร เ ด็ ก ที่ มี อ ายุ ต่ า กว า่ 2 ขวบและ สตรี มี ค รรภ์ ห้ า มรั บป ระ ทาน อบเ ช ย
และ ห้ า มกิ น น้ ามัน อบเ ช ย เ พ ราะ จะ ท าใ ห้ เ กิ ด อาการคลื่ น ไ ส้ อ าเ จี ย น และ เ ป็ น
อัน ตรายต่อ ไตอาจก อ่ ใ ห้ เ กิ ดผลข้ า ง เคี ย ง ได้ ใ น บางราย เนื่ อง จากอบเ ชยจี น มีส าร
คูมริ นซึ่งเป็ นสารที่ก ่อให้เกิดผลเสี ย ต่อ ตับ
2.1.4 โป๊ ยกั๊ก (Chinese star anise)

รูปที่ 2.1.4โป๊ ยกัก๊ (จันทร์ แปดกลีบ)
ทีม่ า : https://medthai.com/โป๊ ยกัก๊
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2.1.4.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของโป๊ ยกัก๊
ชื่อสามัญ
: Chinese star anise, Star anise, Star aniseed, Badiane, Badian
ชื่อวิทยาศาสตร์ : IlliciumverumHook.f.
ชื่อท้องถิ่น
: โป๊ ยกัก๊ จีน จันทร์ แปดกลีบ จันทน์ แปดกลีบแปดแฉก
โป๊ ยกัก๊ จัดเป็ นสมุนไพรจีนเป็ นพืชที่มถี ิ่นก าเนิ ดและเขตการกระจายพัน ธุ์ โ ดยจัดเป็ น
พืชพื้นเมืองในแถบเอเชียเขตร้อน มีก ารใช้ ก นั มาอย่า งยาวนานในประเทศจี น กวา่ 1,300 ปี
โดยส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ กค็ ือ ส่วนของเมล็ดของผลแก ท่ ี่ มีล ัก ษณะคล้า ยดาว 8 แฉก และ
ในปั จจุบนั จะมีการเพาะปลู ก โป๊ ยกัก๊ มากในประเทศจี น ตอนใต้ ประเทศอิ น เดี ย และญี่ ป่ ุ น
2.1.4.2 ประโยชน์ ของโป๊ ยกัก๊
- โป๊ ยกัก๊ อุดมไปด้วยแคลเซี ย มซึ่ ง ช ว่ ยบารุ ง กระดู ก และฟั น และธาตุ เ หล็ ก ที่ ช ว่ ยใน
การบารุ งโลหิ ต
- ใช้เป็ นส่วนผสมของผงเครื่ องเทศทั้งห้าที่ใช้ในการปรุ งอาหารจีนแบบดั้งเดิ ม
- ใช้ในการแต่งกลิ่นอาหาร ชว่ ยชูรส ชูกลิ่น และผลยัง สามารถน ามาใช้แ ต่ง กลิ่ น ของ
เครื่ องดื่มลูกอมลูก กวาด ทอฟฟี่ ขนมหวาน ขนมผิง ขนมเค้ก แยม เยลลี่
- ใช้ทาซีอิ๊ว ซอสต่างๆ เนื้ อกระป๋ องฯลฯน้ ามัน โป๊ ยกัก๊ ที่ ไ ด้จากการกลั่น ด้วยไอน้ าใช้
เป็ นส่วนผสมของยาและยาอมแก้ไ อ ใช้ใ นการแต่ง กลิ่ น และดับกลิ่ น อัน ไมพ่ ึ ง
ประสงค์ของยา
2.1.4.3 สรรพคุณของโป๊ ยกัก๊
- น้ ามันหอมระเหยใช้ผสมกับชะเอมชว่ ยแก้อาการไอ
- ชว่ ยแก้ปัสสาวะขัด
- ชว่ ยแก้อณั ฑะบวม และไส้เลื่อน
- ชว่ ยเพิ่มสมรรถภาพให้กบั กล้า มเนื้ อ
ส่วนผล
- ชว่ ยบารุ งธาตุในร่างกาย
- โป๊ ยกัก๊ มีคณุ สมบัติเป็ นหยาง ชว่ ยเพิ่มความอบอุน่ ให้กบั ร่างกายในชว่ งอากาศเย็นชื้น
มีรสร้อนนิ ดเจือหวานเล็กน้อย ไม ่เผ็ดร้อนมากจนเกินไปเหมือนสมุนไพรชนิ ดอื่น ๆ
- ชว่ ยขับเสมหะ
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- ชว่ ยแก้ลมกองหยาบ
- ชว่ ยแก้อาการอาหารไม ่ย่อ ย
- ชว่ ยขับลมในลาไส้
2.1.5 ดอกอัญชัน (Blue pea)

รูปที่ 2.1.5 ดอกอัญชัน
ทีม่ า : https://www.honestdocs.co/butterflys-benefits-the-idea
2.1.5.1 ลักษณะโดยทัว่ ไป
ชื่อสามัญ

: Butterfly pea, Blue pea

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoriaternatea L.
ชื่อท้องถิน่

: แดงชัน (เชียงใหม ่) เอื้องชัน (ภาคเหนื อ) เป็ นต้น

อัญชัน เป็ นพืชที่มตี น้ กาเนิ ดในแถบอเมริ ก าใต้ ปลู ก ทั่วไปในเขตร้ อ น ลัก ษณะของ
ดอกอัญ ชั น จะ มี สี ขาวสี ฟ้ า สี ม ว่ ง ส่ ว นตรง กลางดอกจะ มี สี เห ลื อ งและ รู ป ทรงคล้ า ย
หอยเชลล์ มีส รรพ คุณ ที่ เ ป็ น เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะ ตัวเ พราะมีส ารที่ ชื่ อ ว า่ แอนโทไซยานิ น
(Anthocyanin) ซึ่งมีหน้าที่ไปช ว่ ยกระตุ ้น การไหลเวีย นของโลหิ ต ทาให้ เ ลื อ ดไปเลี้ ย งส่วน
ต่างๆได้ดีมากขึ้น เชน่ ไปเลี้ยงบริ เวณรากผม ซึ่งชว่ ยทาให้ผมดกดา เงางามหรื อ ไปเลี้ ย งบริ เ วณ
ดวงตาจึงชว่ ยบารุ งสายตาไปด้วยในตัว หรื อไปเลี้ยงบริ เ วณ ปลายนิ้ วมือ ซึ่ ง ก็จะช ว่ ยแก้อ าการ
เหน็ บชาได้ดว้ ย
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2.1.5.2 ประโยชน์ ของดอกอัญชัน
- ลดอาการฟกช้ าดอกอัญ ชัน เต็ มไปด้วยสารแอนโทไซยานิ น ที่ ทาให้ ก ารไหลเวีย น
ของเลือดดีข้ นึ ทาให้เลือดไปเลี้ยงเซลล์ ตา่ ง ๆ ในร่างกายได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
- บารุ งร่างกายดอกอัญชันมีสารต้า นอนุ มูล อิ ส ระสู ง จึ ง ช ว่ ยปกป้ องเซลล์ ใ นร่า งกาย
ไม ่ให้เสื่ อมสภาพ ทาให้ ร ะบบภู มิคุ้มกัน แข็ ง แรง ป้ องกัน ริ้ วรอย บารุ ง ผิ วพรรณให้
เปล่งปลัง่ อ่อนเยาว์
- ชว่ ยบารุ งสมอง มีประสิ ทธิ ภาพในการขับสารพิษ ออกจากร่างกาย
- ทาให้หายใจสะดวกสามารถใช้บรรเทาอาการหอบหื ดได้
2.1.5.3 สรรพคุณของอัญชัน
- ชว่ ยรักษาอาการผมร่วง
- อัญชันทาคิว้ ทาหัว ใช้เป็ นยาปลูกผม ปลูกขนชว่ ยให้ดกดาเงางามยิง่ ขึ้น
- ชว่ ยลดความเสี่ ยงจากการเกิดเส้นเลื อดอุ ดตัน
- ชว่ ยลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือ ดหั วใจอุ ดตัน
- ชว่ ยลดความเสี่ ยงจากการเกิดโรคมะเร็ งด้วยสารต้านอนุ มูลอิ สระ
- ชว่ ยลดระดับน้ าตาลในเลือดของผู ้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวาน
2.1.5.4 ข้อควรระมัดระวัง
เนื่ องจากดอกอัญชันนั้นมีฤ ทธิ์ ในการละลายลิ่ มเลื อ ด ผู ้มีเ ลื อ ดจางห้ า มรั บประทาน
ดอกอัญชันเด็ดขาดหรื ออาหารเครื่ องดื่ มที่ย ้อ มสี ดว้ ยอัญชันก็ไ มค่ วรรั บประทานบ่อยๆ
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2.1.6 ดอกกุหลาบ ( Rose )

รูปที่ 2.1.6 ดอกกุหลาบ
ทีม่ า : https://sites.google.com/site/sited
2.1.6.1 ลักษณะโดยทัว่ ไป
ชื่อสามัญว ่า
: Rose
ชื่อทางวิทยาสาสตร์ : Rosa hybrids
กุหลาบจะมีลกั าณะมีหนามที่กา้ นจะมีสีสั น หลากหลายเป็ นสิ่ ง ที่ ใ ช้สื่ อ ถึ ง ความรั ก ของ
คนเรานั้นคงต้องมีดอกไม้สีสันสวยงามและมีก ลิ่ น หอมอย่า ง“กุห ลาบ”อยู ใ่ นอัน ดับต้น ๆที่ เ รา
จะนึ กถึงแน่นอนและเจ้าดอกไม้ชนิ ดนี้ กย็ งั ขึ้นชื่อในเรื่ อ งการดู แ ลสุ ขภาพให้ แ ข็ ง แรงอี ก ด้วย
เพราะมีสารสาคัญที่สามารถใช้เป็ นยาซึ่งมีสรรพคุณรัก ษาโรคได้ห ลากหลาย รวมทั้ง มีผ ลดี ตอ่
การดูแลผิวพรรณให้สวยงามอย่างมีสุขภาพดี
2.1.6.2 ประโยชน์ ของกุหลาบ
- ประ โย ช น์ ของ กุ ห ลาบช ่ ว ยบ ารุ ง ผิ ว พ รร ณของ ร่ า ง กายใ ห้ ย ั ง คง ความชุ ่ ม
ชื้ น กัก เ ก็บ ความชุม่ ชื้ น ไม ใ่ ห้ ร ะ เ หยออกจากผิ ว ได้ เ ร็ ว ไมว่ า่ จะ อยู ใ่ น วัย ใ ด
หรื อมี ส ภ าพ ผิ ว แบบไห น อย่า งเ ช ่น ใน ผู ้ สู งอายุ จะ มี ผิ วแห้ ง เป็ น ส่ วน ใ ห ญ่ก ็
ทาให้ผิวนุ ม่ เนี ยนน่าสัมผัสได้
- กุหลาบมีประโยชน์ ใ นการลดอาการปวดของกล้า มเนื้ อ หรื อ ปวดข้อ ให้ ดี ข้ ึ น กุห ลาบ
แห้งที่บดเป็ นผงเราสามารถใช้เ ป็ นยารั ก ษาโรคเกี่ย วกับในช อ่ งปาก ทาให้ ฟั น และ
เหงื อกแข็งแรง
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- กุหลาบมีประโยชน์ ตอ่ ระบบสื บพันธุ์ ของผูห้ ญิง ชว่ ยยับยั้ง การติ ดเชื้ อ ในระบบสื บพัน ธุ์
หากมีอาการของประจาเดือนมามากหรื อ ไมป่ กติ ปวดท้อ งประจาเดื อ น ก็จะแก้ไ ด้ด้วย
การชว่ ยปรับฮอร์ โมนให้เป็ นปกติ และชว่ ยบารุ งมดลูกด้วย
2.1.6.3 สรรพคุณของกุหลาบ
- สร รพ คุ ณ ขอ ง กุ ห ล าบ น าม าส กัด เ ป็ น น้ ามั น ห อมร ะ เ ห ย ได้ โด ยก ลิ่ น ขอ ง
กุหลาบมีคุณ สมบัติช ว่ ยบาบัด อารมณ์ ใ นทางลบ คลายความเครี ย ดได้ดี ลดความวิตก
กังวลหรื อความเหนื่ อยล้าทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยกลิ่ น หอมๆ ของกุห ลาบยัง
ชว่ ยให้นอน หลับง่ายขึ้น เลือดลมไหลเวียนดี
- กุ ห ลาบมี ฤ ทธิ์ ช ่วยบรรเทาอาการของ โรคผิ ว หนั ง ช ว่ ยลดอาการอั ก เ สบฆ่า เ ชื้ อ
- ส รร พ คุ ณ เ ป็ น ยา แ ก้เ จ็ บค อ แ ก้ห วั ด รั กษ าอ า กา ร ห ล อ ดล มอั ก เ ส บ เ ป็ น
เครื่ องดื่มชูกาลังที่ดีและปลอดภัย ต่อ สุ ขภาพ
2.1.7 ใบเตย (Pandan leaves)

รูปที่ 2.1.7 ใบเตย
ทีม่ า : https://medthai.com/ใบเตย
2.1.7.1 ลักษณะโดยทัว่ ไป
ชื่อสามัญ

: Pandan leaves, Fragrant Pandan, Pandom Wangi

ชื่อวิทยาศาสตร์ : PandanusAmaryllifoliusRoxb
ชื่อท้องถิ่น

: ใบส้มม ่า (ระนอง) ส้มตะเลงเครง (ตาก)
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ใบเตยเป็ นพื ช ที่ คนไทยทุ ก คนต่า งก็รู้ จัก กัน ดี เ นื่ อ งจากมีก ารน ามาใช้ก นั อย่า ง
หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ การน ามาปรุ ง แต่ง อาหารอย่า งขนมไทยให้ มีก ลิ่ น หอมอร่อ ย
และยังให้สีสันน่ารับประทานอีกด้วยต้นเตยหอม จัดเป็ นไม้ยื น ต้น พุม่ เล็ ก มีพ มุ ่ กอมีใ บสี เ ขี ย ว
เป็ นมัน ใบค่อนข้างแข็ง มีขอบใบเรี ยบ เราสามารถนาใบเตยมาใช้ไ ด้ท้ งั ใบสดและใบแห้ ง ใน
ใบเตยจะมีกลิ่นหอมของน้ ามันหอมระเหย (Fragrant screw pine)
2.1.7.2 ประโยชน์ ของใบเตย
- ชว่ ยบารุ งหัวใจให้ชมุ ่ ชื่น และชว่ ยลดอัตราการเต้นของหัวใจ
- การดื่มน้ าใบเตยจะชว่ ยดับกระหายคลายร้ อนได้เ ป็ นอย่างดี เพราะใบเตยมีกลิ่นหอม
เย็น ดื่มแล้วจึงรู ้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย
- รสหวานเย็นของใบเตยชว่ ยชูกาลังได้การดื่ มน้ าใบเตยชว่ ยแก้อาการอ่อนเพลีย ของ
ร่างกายได้
- ชว่ ยปรับสมดุลในร่างกายผู ้ที่มธี าตุเจ้าเรื อนเป็ นธาตุไฟนั้น การรับประทานอาหารที่
ปรุ งจากใบเตย
- ชว่ ยทาให้รู้สึกเย็นสบายสดชื่นได้
- ชว่ ยลดความดันโลหิ ต
- ชว่ ยป้ องกันการแข็งตัวของหลอดเลือ ด
- ชว่ ยบรรเทาอาการอาการและดับพิษ ไข้ได้
- ชว่ ยดับพิษร้อนภายในได้เป็ นอย่างดีใช้รักษาโรคหื ด
- ใช้เป็ นยาแก้กระษัย
- นาใบเตยมาใช้แต่งกลิ่นอาหาร
2.1.7.3 สรรพคุณของใบเตย
- บารุ งประสาท แก้อาการอ่อนเพลีย
- รักษาโรคเบาหวาน
- รักษาโรคหัด
- บรรเทาโรคข้อและโรครู มาตอยด์
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2.1.8 วานิล ลา(Vanilla)

รูปที่ 2.1.8 วานิ ลลา
ทีม่ า : https://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=4217
2.1.8.1 ลักษณะของวานิ ลลา
วานิ ลลา เป็ นกลิ่นที่ได้จากฝั ก ของกล้วยไม้ส กุล Vanilla ต้น ก าเนิ ดจากเม็ก ซิ โ ก ชื่ อ วา
นิ ลลามาจากคาในภาษาสเปนวา่ " ไบย์ นี ย า " (Vainilla) ซึ่ ง แปลวา่ ฝั ก เล็ ก ๆ วานิ ล ลามัก ถู ก
นามาใช้แต่งกลิ่นในการทาอาหารประเภทของหวานและไอศกรี มการใช้วานิ ล ลาในการ
ประกอบอาหารทาโดยกรี ดฝั กวานิ ลลาออกและขูดน าเอาเมล็ ดในฝั ก ไปใช้ประกอบอาหาร
หรื อนาทั้งฝั กไปต้มน้ าและช้อนออกวานิ ล ลาแท้มีร าคาสู ง มาก จึ ง ทาให้ มีก ารประดิ ษ ฐ์ ก ลิ่ น
วานิ ลลาสังเคราะห์ ที่ราคาถูกกว ่า อย่างไรก็ตามกลิ่ น ที่ ไ ด้จากวานิ ล ลาสั ง เคราะห์ มีความเข้ม
ของกลิน่ ไม ่เท่ากับของจริ งเชื่อว ่าหลายคนอาจจะกาลังหลับตาอย่า งพริ้ มเพรา เพื่ อ นึ ก ถึ ง กลิ่ น
ที่ถูกใช้ใ นการปรุ งอาหารจาพวกขนมและของหวาน เพราะความหอมหวานแบบนุ ่มลึ ก นี่ เ อง
จึ ง ได้ทาให้ ก ลิ่ น วานิ ล ลาได้ถู ก น ามาใช้อ ย่า งแพร่ห ลายในวงการน้ าหอม วา่ กัน วา่ กลิ่ น
วานิ ลลานั้นเป็ นกลิ่นที่คนุ้ เคยในการสร้างความรู ้สึ ก และภาพลัก ษณ์ ของขนมที่ ใ ห้ ความรู ้ สึ ก
หอมหวานอย่างนุ ม่ นวล สนุ กสนาน และแสดงถึงความเอาใจใส่ อบอุ น่ ซึ่ ง เป็ นความรู ้ สึ ก ใน
วัยเด็กของคนทัว่ ไป
ความแตกต่างของกลิ่น วานิ ล ลาทางการแพทย์ แ ละน้ าหอม ความหอมหวานของกลิ่ น
วานิ ลลาที่นามาใช้ในส่วนผสมต่างๆมีความแตกต่า งในด้า นลัก ษณะของวิธี ก ารใช้ง าน ซึ่ ง
หากเป็ นกลิ่นวานิ ลลาที่เป็ นส่วนผสมในการปรุ ง น้ าหอมจะเป็ นกลิ่ น วานิ ล ลาแบบผสมเพื่ อ
สร้างโทนกลิ่นเฉพาะตามที่นักปรุ งน้ าหอมแต่ละคนต้องการเป็ น กลิ่ น ที่ ไ ด้จากการสั ง เคราะห์
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ทางเคมี ส่วนกลิ่นวานิ ลลาที่ใช้ในทางการแพทย์ จะต้อ งเป็ นกลิ่ น วานิ ล ลาที่ บริ สุ ทธิ์ และไมม่ ี
การเจื อ ปนหรื อ ผสมกับกลิ่ น ใดๆ ซึ่ ง ในวิธี การสกัดแบบธรรมช าติ น้ ั น สารให้ ก ลิ่ น ของ
วานิ ล ลาจะถู ก สกัดจากเมล็ ดของต้น Vanilla Planifola ซึ่ ง เ ป็ นพื ช ตระ กูล กล้ วยไม้แ บบ
เถาวัลย์
2.1.8.2 ประโยชน์ ของวานิ ลลา
กลิ่นวานิ ลลาที่ให้ความหอมหวานนี้ มปี ระโยชน์ ในหลายด้า นจากการศึ ก ษาทางด้า น
จิ ตวิท ยาที่ ท ดลอง โดยมหาวิท ยาลัย Tubingenในประเทศเยอรมัน พบวา่ กลิ่ น วานิ ลลามี
ความสามารถในการสร้างความรู ้สึกสงบนิ่ ง และลดความตื่ น ตระหนกได้เ ป็ นอย่า งดี และยัง
ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ ในหลากหลายวงการ แม้ก ระทั่ง วงการแพทย์ ห รื อ ในด้า น
จิตศาสตร์ และใช้ในจุดประสงค์หลักคือเพื่อชว่ ยในการสร้ า งความรู ้ สึ ก สงบและผ่อ นคลาย
โดยมีการนามาประยุก ต์ ใ ช้ใ นกลุ ม่ ของคนไข้ที่มีอ าการทางจิ ตที่ ไมร่ ้ า ยแรง ประเภทกลุ ม่
คนไข้ที่เป็ นโรคเครี ยดหรื อวิตก หรื ออาจนาไปใช้ในการบาบัดความเครี ย ดให้ ก บั กลุ ม่ คนไข้
ที่ ต้อ งเผชิ ญ กับความเครี ย ดในการต่อ สู ้ ก บั โรคที่ ร้ า ยแรง เช ่น โรคมะเร็ ง หากคนไข้ มี
ความรู ้สึกที่ผอ่ นคลายมากขึ้นก็ย อ่ มทาให้แพทย์สามารถทางานได้งา่ ยขึ้น
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2.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นันทา ปี 2554 (นายธรรมรั ก ษ์ ศรี มารุ ) กล่า ววา่ ที่ มา
ของเทียนหอมปรับอากาศมีการผลิตโดยการปั้ นเป็ นรู ปต่างๆตามที่ ต้อ งการ แต่ส ่วนใหญ่ใ นร้ า นจะ
ทาออกมาเป็ นลักษณะ ของกินเป็ นส่วนใหญ่และที่สาคัญ ผลิ ตภัณ ฑ์ มีก ลิ่ น หอมด้วยยการรดเจลทา
ให้มกี ลิน่ หอมน่ารับประทานเข้าไปจริ งๆ มีการตกแต่ง หน้ า ตาให้ เ ป็ นที่ ดึง ดู ดลู ก ค้า ได้เ ป็ นอย่า งดี
ตลาดสิ น ค้า ในกลุ ม่ เที ย นไขที่ มี วางจาหน่า ยใ นสหราชอาณาจัก รนั้ น มีความหลากหลายและ
น่าสนใจเนื่ องจากความต้องการในตัวสิ นค้าที่มมี ากขึ้ นตามล าดับ บทบาทของเที ย นไขในบ้า นพัก
อาศัยในปั จจุบนั เป็ นมากว ่าการเป็ นเพี ย งแหล่ง ก าหนดแสงสว า่ งยามฉุก เฉิ น แต่มีบทบาทในการ
เป็ นองค์ประกอบในการตกแต่งบ้านพักอาศัย การชว่ ยสร้ า งบรรยากาศผ่อ นคลายความเครี ย ด เช น่
เทียนอโรมา (Aromatherapy)และยังได้รับความนิ ยมในการใช้เป็ นของขวัญในวาระต่า งๆเที ย นหอม
เป็ นของฝาก ที่ไดรับความนิ ยมมาก มีร้ า นผลิ ต และจาหน่า ยเที ย นหอมกลิ่ น สมุน ไพรมากมาย ใน
เชียงใหม ่โดยเน้นที่สีสัน ลวดลาย และกลิ่ น หอม สมุน ไพรส าหรั บไล่ยุ ง บ้า งก็ทาเป็ นเที ย นเล็ ก ๆ
สาหรับลอยประดับในอ่างน้ า สร้างบรรยากาศเที ย นหอมมีห ลายประเภท ได้แ ก ่ เที ย นหอมบล็ อ ก
เทียนหอมประดับชนิ ดลอยน้ าเที ย นประดับที่ บรรจุ ใ นภาชนะเที ย นรู ปดอกไม้แ ละเที ย นหอม
ประดิษฐ์ ประเภทดอกไม้สนามความหมายของคาที่ ใ ช้ ในมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ ช ุมชนคาวา่ เที ย น
หอม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาพาราฟิ น และไขผึ้ ง มาหลอมละยายรวมกัน อาจเติ มสี แ ล้ว
เติมน้ ามัน หอมระเหย น าไปปั้ นด้วยมือ หรื อ หล่อ แบบขึ้ น รู ป หรื อ กดจากพิ มพ์ ใ ห้ มีรู ปทรงตาม
ต้องการอาจประกอบด้วยวัสดุอื่น เพื่อให้เกิดความสวยงาม เชน่ ดอกไม้แ ห้ ง มีไ ส้ เ ที ย นไว้จุดไฟและ
มีกลิ่นหอมของน้ ามันหอมระเหยผลิ ตภัณ ฑ์ เ ที ย นแฟนซี ของ Candle field ที่ มีเ อกลัก ษณ์ โ ดดเด่น
เฉพาะตัว และมีรูปแบบที่แตกต่างจากผลิ ตภัณ ฑ์ เ ที ย นหอมทั่วไป ด้วยลวดลายที่ ปรากฏอยู บ่ นตัว
ผลิตภัณฑ์หรื อความโดดเด่นในเรื่ องของการเลียนแบบให้เหมือ นของจริ ง ที่ สุ ด โดยใช้ก รรมวิธี ช ุบ
และเคลือบ จากนั้นจึงแกะปั้ น ลวดลายต่าง ๆ ด้วยมือ จึง เป็ นงานทามือ (Hand Made) ที่ มีเ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัวไม ่เหมือนที่อื่นและมีความสวยงามสะดุ ดตา

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของโรงแรมรอยัล ปริ้ นเซส หลานหลวง
ที่มา : http://www.royalprincesslarnluang.com/
3.1.1ชื่อสถานประกอบการ
- โรงแรมรอยัลปริ้ นเซส หลานหลวง
- โทรศัพท์ : 02-281-3088
- Website : http://www.royalprincesslarnluang.com/
- Facebook : https://th-th.facebook.com/royalprincesslarnluangbkk/
3.1.2ทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมมนัส เขตป้ อมปราบศตรู พา่ ย
กรุ งเทพมหานคร 10100

รูปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง
ทีม่ า : https://th-th.facebook.com/royalprincesslarnluangbkk/
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3.1.3 แผนผังองค์ กร

รูปที่ 3.3 คุณสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุ ง ( Managing Director )
ทีม่ า : http://www.royalprincesslarnluang.com/

Mr.SansritYenbamrung
President & CEO

Executive Asst. Manager

General Manager

Director of. Sales

F/O Manager
Security
Manager

Asst. Chief
Engineer

F&B Manager

Asst. HR
Manager
F&B Marketing
Manager

Accounting
Manager

Housekeeping
Manager

รูปที่ 3.4 แผนผังองค์กร
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา 2562

Purchasing

Executive Chef
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3.2 ข้ อมูล ทัว่ ไปของโรงแรม

รูปที่ 3.5 โรงแรมรอยัลปริ้ นเซส หลานหลวง
ทีม่ า : https://th-th.facebook.com/royalprincesslarnluangbkk/
โรงแรม รอยัลปริ้ นเซส หลานหลวง เป็ นโรงแรมบูติก มีห้ อ งจํา นวน 167 ห้ อ ง ตั้ง อยู ใ่ นเขต
ประวัติศาสตร์ ของกรุ งเทพฯ เกาะรัตนโกสิ น ทร์ เป็ นศู น ย์ ก ลางของกรุ ง เทพฯที่ เ ก า่ แก ล่ ้อ มรอบด้วย
แม ่นํ้าเจ้าพระยา เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาวที่ตอบโจทย์ ด้า นศู น ย์ ธุ ร กิจที่ ทัน สมัย และห้ อ งประชุม เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการทางธุ รกิจของลูก ค้า ผู ้เ ข้า พัก ตั้ง อยู ไ่ มไ่ กลจากแหล่ง ความบัน เทิ ง ยามราตรี
และแหล่งช้อปปิ้ งบนถนนข้าวสารและบางลํา ภู ล้อ มรอบไปด้วยสถานที่ สํ า คัญ ทางประวัติศ าสตร์
สามารถเดินทางมาโดยเรื อบนแม ่นํ้าเจ้า พระยา เนื่ อ งจากโรงแรมมีที่ต้ งั อยู บ่ นเกาะรั ตนโกสิ น ทร์ ที่
ได้รับการอนุ รักษ์ให้เป็ นเมืองเก ่า ดังนั้นจะเห็ นสถานที่ตา่ งๆและบริ เ วณโดยรอบที่ ไ ด้รั บการตกแต่ง
อย่างมีรสนิ ยม อดีตอยู ใ่ นเครื อ ของโรงแรม ดุ สิ ตธานี ปั จจุ บัน ถู ก เทคโอเวอร์ โ ดยธนาคารกรุ ง ศรี
อยุธยามาบริ หารเองภายใต้ชื่อ โรงแรม รอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง
3.3 ลั กษณะการประกอบการ
โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวงแห่ง นี้ มีแ ผนกต้อ นรั บ ให้ บริ ก าร 24 ชั่วโมงห้ อ งอาหาร
ปริ๊ นเซสคาเฟ่ และรู มเซอร์ วิส ให้ บริ ก าร 24 ชั่วโมง มีอิ น เตอร์ เ น็ ต Wi-Fi ให้ ไ ด้ใ ช้ง าน รวมถึ ง มี
บริ การร้านอาหารบาร์ สปาและบุฟเฟต์ ใ นช ว่ งเช้า เป็ นประจํา ทุ ก วัน มีก ารตกแต่ง ที่ แ ฝงกลิ่ น อาย
ความเป็ นไทยและความคลาสสิ คที่ ผสมผสานกันได้อ ย่างลงตัว
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3.3.1 การให้ บริการห้ องพัก
โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวงเป็ นโรงแรมบู ติก มีจํา นวน 167 ห้ อ ง 7 ชั้น เป็ น
โรงแรมระดับ 4 ดาวที่มกี ารตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายนอกและภายในห้ อ งพัก มีเ ฟอร์ นิ เ จอร์ ครบ
ครัน เช น่ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต WiFiฟรี ที วีจอแอลซี ดี ช อ่ งที วีดาวเที ย ม ตู ้เ ย็ น เสื้ อ คลุ มอาบนํ้ า
ผลิตภัณฑ์อาบนํ้าตูน้ ิ รภัย โต๊ ะ ทํา งาน โทรศัพ ท์ เตี ย งเสริ ม เตี ย งเด็ ก อ่อ นเครื่ อ งปรั บอากาศและ
บริ การทําความสะอาดห้องทุกวัน หรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆที่ภายในห้ อ งพัก ไมม่ ี เช น่ เตารี ด
แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน รวมถึงบริ การซักอบรี ดเมือ่ ลูกค้าต้องการ ลู ก ค้า สามารถแจ้ง แผนกต้อ นรั บส่วน
หน้าและทางแผนกต้อนรับส่วนหน้าจะติดต่อประสานงานกับ แผนกแมบ่ ้า น เพื่ อ ให้ แ ผนกแมบ่ ้า น
บริ การลูกค้าโดยตรง นอกเหนื อจากการบริ การแล้วสิ่ งสําคัญที่โรงแรมรอยัล ปริ๊ น เซส หลานหลวงมี
ลูกค้าเข้ามาพักอย่างไม ่ขาดสายนั้น คือห้องประชุมจัดเลี้ ย งที่ ใ ห้ บริ ก ารมีความทัน สมัย และมีพื้ น ที่
บริ การเพียงพอต่อจํานวนลูกค้าจึง ได้รั บความนิ ย มไม ่น้ อยไปกว ่าการบริ การห้องพัก
โรงแรมรอยัลปริ้ นเซส หลานหลวง มีห้องพักแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก ่
Princess Suite, Deluxe, Superior Plus, Superior ห้องพักแต่ละประเภทมีลกั ษณะดังภาพที่ 3.6 – 3.9
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รูปที่ 3.6 ห้องพัก Princess Suite
ทีม่ า : http://www.royalprincesslarnluang.com/
ห้องพักPrincess Suiteมีจาํ นวน 5 ห้องวิวสระว ่ายนํ้าขนาดห้ อ ง 60 ตารางเมตร ระเบี ย งมีขนาด 8.4
ตารางเมตร ห้องขนาดใหญ่สามารถพักได้ไม ่เกิน 2 คนมีเตียง King และห้องรับแขก

รูปที่ 3.7 ห้องพัก Deluxe Room
ทีม่ า : http://www.royalprincesslarnluang.com/
ห้องพัก Deluxe Room มีจาํ นวน 70 ห้อง เป็ นห้องพักที่มขี นาดปานกลางวิวสระว ่ายนํ้า
ขนาดห้อง 34 ตารางเมตร ขนาดระเบียง 8.4 ตารางเมตร สามารถพักได้ 2 ท่านและแบบแฟมมิลี่
มีเตียง King /Queen และเตียง Twin ให้เลือกตามความต้องการ
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รูปที่ 3.8 ห้องพัก Superior Plus Room
ทีม่ า : http://www.royalprincesslarnluang.com/
ห้องพัก Superior Plus Room มีจํา นวน 37 ห้ อ ง เป็ นห้ อ งพัก ที่ มีขนาดกว้า ง วิวการ์ เ ด้น
ขนาดห้อง 38 ตารางเมตร เหมาะกับคูร่ ักที่ตอ้ งการมาฮัน นี มูน สามารถพัก ได้ไ มเ่ กิน 2 ท่า น มีเ ตี ย ง
King และ Queen ให้เลือกตามความต้องการ

รูปที่ 3.9 ห้องพัก SuperiorRoom
ทีม่ า : http://www.royalprincesslarnluang.com/
ห้องพัก Superior Room มีจาํ นวน 55 ห้อง เป็ นห้องพักที่มขี นาดกว้าง วิวซิต้ ี ขนาดห้อง
30 ตารางเมตรสามารถพักได้ไ ม ่เกิน 2 ท่าน มีเตียง King และเตียง Twin ให้เลือกตามความต้องการ
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3.3.2 ห้ องอาหาร
โรงแรม รอยัลปริ้ นเซส หลานหลวง มีบริ การห้องอาหารทั้งหมด 5 ห้ อ ง มีด้า นในและด้า น
นอกอาคารห้ อ งอาหารด้า นในมีชื่ อ วา่ PRINCESS CAFÉ, THE EMPRESS และ Lobby Lounge
ห้องอาหารด้านนอกอาคารมีชื่อว ่า MIKADO และ PICCOLOโดยห้องอาหารทางโรงแรมมีล ัก ษณะ
ดังภาพที่ 3.10- 3.14

รูปที่ 3.10 ห้องอาหาร PRINCESS CAFÉ
ทีม่ า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/
ห้องอาหาร PRINCESS CAFÉเปิ ดให้บริ การ 24 ชม.
- บุพเฟ่ ต์อาหารเช้าเริ่ ม 6.00 – 10.30 น. ราคาผูใ้ หญ่ 530 บาท/ท่าน ราคาเด็ก 412 บาท/ท่าน
- บุพเฟ่ ต์อาหารกลางวันเริ่ ม 11.30 – 14.30 น. ราคาผูใ้ หญ่ 695 บาท/ท่าน ราคาเด็ก 412 บาท/ท่าน
- A La Carte Menu เปิ ดให้บริ การ 24 ชม.ให้ลูกค้าได้เลือกสั่งเมนู อาหารได้ตามใจชอบ ห้ อ งอาหาร
นี้ รองรับที่นั่งได้จาํ นวน 120 ท่านตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 1 ในอาคาร ให้ บริ ก ารประเภทอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติ
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รูปที่ 3.11 ห้องอาหาร THE EMPRESS
ทีม่ า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/
ห้องอาหาร ดิ เอมเพรส บริ การอาหารจีนจากหลากหลายภูมภิ าค โดยเฉพาะอาหารกวางตุ ้ง
ภายในภัตตาคารตกแต่งในสไตล์จีนร่วมสมัยโดยใช้สีขาวและแดง อาหารจานเด่น ของภัตตาคารคื อ
อาหารกวางตุง้ และติ่มซํามือ้ กลางวันที่เป็ นที่นิยมเป็ นห้องอาหารที่เ ก า่ แก ไ่ ด้รั บความนิ ย มตั้ง แต่ส มัย
อยูใ่ นเครื อดุสิ ตธานี เวลาทํา การ 11.00 – 14.30 ติ่ มซํา และ A la Carte 18.00 – 22.00 น. A la Carte
ห้องอาหารนี้ รองรับที่นั่งจํานวน 196 ที่นั่งและ 5 ห้องส่วนตัวตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 1 ด้านในอาคาร

รูปที่ 3.12 ห้องอาหาร MIKADO
ทีม่ า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/the-empress/
ห้องอาหารมิคาโดเราบริ ก ารท่า นด้วยอาหารญี่ ป่ ุ นต้น ตํา รั บ บนโต๊ ะ อาหารแบบญี่ ป่ ุ น
ดั้งเดิม พร้อมกับวิวสวนสวยของโรงแรมที่นี่มที ้งั ซูชิและซาชิมิส ดๆจากซูชิ บาร์ พร้ อ มทั้ง เทปปั น ยา
กิและอาหารญี่ป่ นุ อีกหลากหลายเมนู เชน่ สุ ก้ยี ากิ ชาบูชาบู พร้ อ มทั้ง เครื่ อ งดื่ มสาเก เวลาทํา การแต่
ละรอบ 11.00 - 14.30 น. และ18.00 – 22.00 น.รองรั บที่ นั่ ง จํา นวน 72 ที่ นั่ ง 4 ห้ อ งส่วนตัว ตั้ง อยู ่
บริ เวณชั้น 1 ด้านนอกอาคาร
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รูปที่ 3.13 ห้องอาหาร PICCOLO
ทีม่ า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/piccolo/
ห้องอาหารพิคโคโล เรามีอาหารอิตาเลี่ยนคลาสสิ กที่เ ป็ นที่ชื่นชอบมากมายหลากหลายเมนู และ
ยังมีดนตรี สดให้ฟังในชว่ งเวลา 19.00 - 22.00 น. เปิ ดเวลา 11.00 - 14.30 น. และ 18.00 – 22.00 น.
รองรับที่นั่งจํานวน 50 ที่นั่งตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 1 ด้านนอกอาคาร ให้บริ การประเภทอาหารอิตาเลี่ยน

รูปที่ 3.14 Lobby Lounge
ทีม่ า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/gallery//?gid=115
Lobby Lounge ให้บริ การขายเครื่ องดื่มและมีที่นงั่ พัก รับรองที่นงั่ ได้ 37 ที่นงั่
เปิ ดเวลา : 8.00 – 12.00 น. มีดนตรี บรรเลงให้ฟังในเวลา 18.15 – 19.00 น.
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3.3.3 สิ่ งอานวยความสะดวก

รูปที่ 3.15 สระว ่ายนํ้า
ทีม่ า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/facilities/
โรงแรมรอยัลปริ้ นเซส หลานหลวง มีสระว ่ายนํ้าขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ลึ ก 2.75 เมตร
ทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าบริ เวณรอบสระว ่ายนํ้ามีเตียงอาบแดด และโต๊ ะ สํ า หรั บรั บประทานอาหาร เปิ ด
ชว่ งเวลาระหว ่าง 7.00 – 21.00 น.

รูปที่ 3.16 ห้อง Business Center
ทีม่ า : http://www.royalprincesslarnluang.com/
โรงแรม รอยัลปริ้ นเซส หลานหลวงมีบริ การห้องคอมพิวเตอร์ เปิ ดบริ การตลอด 24 ชม.
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รูปที่ 3.17 ฟิ ตเนส
ทีม่ า : www.th.hotellook.com/hotels/riva-surya-bangkok
โรงแรมรอยัลปริ้ นเซส หลานหลวง มีบริ การฟิ ตเนสให้บริ การฟรี เปิ ดให้บริ การ 6.00 - 21.00 น.
บริ เวณใกล้สระว ่ายนํ้า

รูปที่ 3.18 Sata Spa
ทีม่ า : http://royalprincesslarnluang.com
ห้องสปาตั้งอยูช่ ้นั 7 บนสุ ดของโรงแรม เปิ ดให้บริ การสําหรับลูกค้าที่พกั ในโรงแรมและลูก ค้า
ภายนอก มีบริ การนวดแผนไทยและสปาผิ วเวลาเปิ ดบริ การทุ กวัน 10.00 น. - 21.00 น.

30

3.4 ตาแหน่ งงานและลั กษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รูปที่ 3.19 นักศึกษาฝึ กงาน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา 2562
: นางสาว กิตติพร อุน่ บ้าน 5804400209

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่ออาจารย์ ทปี่ รึกษา : อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุ ข
ตาแหน่ ง

: TraineeFront Office

สถานทีป่ ฏิบัติงาน : โรงแรมรอยัลปริ้ นเซส หลานหลวง กรุ งเทพ ฯ
ลั กษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
แผนกต้อนรับส่วนหน้า
-

รับลูกค้า Check in – Check out

-

ถ่ายเอกสาร

-

อํานวยความสะดวกแก ล่ ูก ค้า

-

รับฝากกระเป๋ า

-

ยืนต้อนรับลูกค้า

-

รับโทรศัพท์

-

ดูแลและให้บริ การเกีย่ วกับห้อง Business Center

-

ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ เกีย่ วกับการใช้ห้องประชุมในแต่ละวัน

-

เปลี่ยนรหัส WiFi ที่ใช้สว่ นรวมในแต่ละวัน

31

-

ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับสถานที่ทอ่ งเที่ยว

ภายในห้องพัก
-

ต่อ WiFi ภายในห้องพักให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าโทรลงมาวา่ ใช้งานไม ่ได้

-

ตรวจสอบห้องพักลูกค้า ก ่อนส่ง ลูกค้าขึ้นเข้าพัก

3.5 ชื่อและตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา

รูปที่ 3.20 พนักงานที่ปรึ กษา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา 2562
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา : คุณ กมนิ ยา ศิริอินทร์
ตาแหน่ งงาน
: Guest Relation Officer
3.6ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั ิงาน 7 มกราคม 2562 ถึง 26 เมษายน 2562 เป็ นระยะเวลา 18
สัปดาห์ ปฏิบตั ิงานเวลา 8.00 - 17.00 น. เป็ นเวลาทัง้ สิ้ น 9 ชัว่ โมง และปฏิบตั ิงานอาทิตย์ละ 5 วัน
ต่อสัปดาห์ หยุดเดือนละ 6 วัน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้อมูลและกําหนดหั วข้อโครงงาน
จากการสังเกตถึงปั ญหาที่สามารถนํามาแก้ไ ขและปฏิบัติไ ด้จริ ง กําหนดหัวข้อที่ตอ้ งการปฏิ บตั ิ
โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึ กษาและปฏิ บตั ิงานที่ โรงแรมรอยัล ปริ้ นเซส หลานหลวง
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3.7.2 วิเคราะห์ การทําโครงงาน
ได้มกี ารสอบถามความคิ ดเห็ นจากพนักงานที่ปรึ กษาและผูจ้ ัดการแผนกแมบ่ า้ นถึง ความ
เป็ นได้ของหัวข้อโครงงาน
3.7.3 ลงมือปฏิบตั ิ
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การทดลองชิ้นงานจนออกมาได้แบบที่ต้องการมีชื่อ ว ่า ก้อนหอมปรับอากาศ
ชาสมุนไพรอโรมา
3.7.4 จัดทําเอกสาร
รวบรวมข้อมูล ทําการสอบถามพนักงานที่ปรึ ก ษา ดําเนิ นการทดลอง จัดทํารู ปเล่มและสรุ ปผล
3.7.5 ตรวจสอบและแก้ไข
เมือ่ ทําแต่ละบทเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วนําไปให้อาจารย์ ที่ปรึ ก ษาตรวจสอบความถูก ต้อง
เมือ่ เกิดข้อผิดพลาดจะได้มเี วลาแก้ไขให้ส มบูรณ์
3.7.6 กําหนดระยะเวลาในการดําเนิ นงาน
เริ่ มดําเนิ นงานจัดทําโครงงานตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 26 เมษายน 2562
ขั้นตอนในการดาเนินงาน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

2562

2562

2562

2562

ศึกษาปั ญหาที่จะทํา
กําหนดหัวข้อโครงงาน
เก็บรวบรวมข้อ มูล
ลงมือปฏิบตั ิ
ตรวจสอบและแก้ไข
สรุ ปและจัดทํารายงาน
ตารางที่ 3.7.6.1 แสดงขั้นตอนการดําเนิ นงาน

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานเรื่ องก้อนหอมปรั บอากาศชาสมุน ไพรอโรมา ( Freshener Aroma Herbal Wax Bar )
เป็ นโครงงานที่จดั ทาขึ้นเพื่อนาดอกไม้ที่เหลือใช้จากงานจัดเลี้ยงสัมมนาห้ อ งประชุมของทางโรงแรม
ที่ไม ่ได้ใช้แล้วมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม แ่ ละช ว่ ยลดต้น ทุ น ให้ ก บั ทางโรงแรม การทาก้อ นหอมปรั บ
อากาศชาสมุนไพรอโรมานี้ จะชว่ ยในเรื่ องการดูดซึมกลิน่ ไม ่พึงประสงค์ ช ว่ ยให้ ความหอมที่ ย าวนาน
กว ่าการฉี ดสเปย์ โดยการนาก้อนหอมปรับอากาศนี้ ไ ปแขวนไว้บริ เวณห้องน้ าส่วนรวมของโรงแรม
4.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทาก้ อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
4.1.1 วัตถุดิบ
1. ขี้ผ้ งึ ชนิ ดก้อน 100 กรัม
2. ใบเตย ดอกไม้ที่ตากแห้งแล้ว
3. กลิน่ วานิ ลลา
4. ใบชา
5. อบเชยโป๊ ยกัก๊
4.1.2 อุปกรณ์ทใี่ ช้
1. กะละมัง
2. กระทะต้มน้ า
3. แม ่พิมพ์
4. กรรไกร
5. ช้อนถ้วย
6. ครก สาก

34

รูปที่ 4.1 อุปกรณ์ที่ใช้และวัตถุดิบทัง้ หมด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2562
4.2 ขั้นตอนการทาก้ อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา

รูปที่ 4.2.1
ขั้นตอนที่ 1. นาดอกอัญชัน ใบเตยและใบชาไปตาเพื่อให้ได้สีและกลิ่น
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2562
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รูปที่ 4.2.2
ขั้นตอนที่ 2. จัดเรี ยงดอกไม้สดและแห้งลงไปในแม ่พิ มพ์พอสวยงาม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2562

รูปที่ 4.2.3
ขั้นตอนที่ 3. นาขี้ผ้ งึ ใส่ภาชนะมาตั้งในน้ าเดือด คนจนละลาย 5-10 นาที
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2562
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รูปที่ 4.2.4
ขั้นตอนที่ 4. นาขี้ผ้ งึ ที่ละลายแล้ว แบ่งใส่ใบเตย อัญชันและใบชาลงไปคนให้เข้ากัน ในน้ าเดือด 1 นาที
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2562

รูปที่ 4.2.5
ขั้นตอนที่ 5. นากลิ่นวานิ ลลาลงไปผสมกับขี้ผ้ งึ ที่ ละลายแล้ว เพื่อให้ได้กลิ่นหอม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2562

รูปที่ 4.2.6
ขั้นตอนที่ 6. นาขี้ผ้ งึ ที่ละลายแล้วผสมสี แ ละกลิ่นเรี ย บร้ อย เทลงบนแม ่พิมพ์ที่จดั เตรี ย มดอกไม้ไว้
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2562
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รูปที่ 4.2.7
ขัน้ ตอนที่ 7. ทิง้ ไว้ 3 - 5 ชัว่ โมงเพื่อให้แข็งตัวพร้อมใส่บรรจุภณั ฑ์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2562

รูปที่ 4.2.8
ขั้นตอนที่ 8. ผลิตภัณฑ์กอ้ นหอมปรั บอากาศชาสมุนไพรอโรมา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2562

4.3 ต้ นทุนการผลิ ตก้ อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
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ล าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่ วนผสม
ปริมาณ
ราคา/หน่ วย
ขี้ผ้ งึ
100 กรัม
100กรัม/90
ดอกกุหลาบ
5 ดอก
ดอกอัญชัน
20 ดอก
ใบเตย
5 ใบ
ชา
2 ถุง
บรรจุภณั ฑ์
6 ถุง
1ถุง/9
รวมราคาต้นทุนทั้งหมดจานวน 6 ชิ้น
ต้นทุนต่อชิ้น 22.5 บาท

ต้ นทุน
100*90/100=90
6*9 = 54
90+54 = 135 บาท
135/6 = 22.5

ตารางที่ 4.3.1 ตารางคานวณต้นทุนก้อนหอมปรั บอากาศชาสมุน ไพร
(Freshener Aroma Herbal Wax Bar )
หมายเหตุ เครื่ องหมาย - เป็ นวัตถุดิบเหลือใช้จากแผนกจัดเลี้ยงและแผนกแม ่บ้าน
4.4 การเก็บข้ อมูล เพือ่ สารวจความพึงพอใจของก้ อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
ขั้นตอนการใช้งานก ่อนเก็บข้อมูล โดยการทดลองน าผลิ ตภัณ ฑ์ ก อ้ นหอมปรั บอากาศชา
สมุนไพรอโรมาไปแขวนไว้ที่ห้องน้ าส่วนรวมของทางโรงแรม เป็ นระยะเวลา 2 สั ปดาห์ จากการ
ดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์กอ้ นหอมปรับอากาศชาสมุน ไพรอโรมาโดยการแจก
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อ มูลผ่านโปรแกรม Google Drive จานวน 31 คน
ทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลและแปรความหมายตามลาดับดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของพนักงานเกีย่ วกับเพศอายุ โดยใช้คา่ ร้อยละ
ตอนที่ 2 สารวจความพึงพอใจของผลิ ตภัณฑ์ก อ้ นหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมาในด้านต่างๆ
โดยใช้คา่ ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามและคานวณค่าเฉลี่ย ตามทฤษฎี ของ Maslow

ตารางที่ 4.4.1 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่ มตัวอย่ างจาแนกตามเพศของตอบแบบสอบถาม
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เพศ

จานวน

ร้อยละ

หญิง

16

51.61

ชาย

15

48.39

รวม

31

100

กลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านเพศเพศหญิง มากที่สุ ดคิ ดเป็ นร้อ ยละ 51.61 และเพศชาย
ร้อยละ 48.39 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 31 คน
ตารางที่ 4.4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ มตัวอย่ างจาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ

จานวน

ร้อยละ

ต่ากว ่า 20 ปี

2

6.45

20-25ปี

4

12.90

25-30 ปี

7

22.58

30 ปี ข้ นึ ไป

18

58.06

รวม

31

100

กลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอ ายุ เ ฉลี่ ย อยู ท่ ี่ 30 ปี
ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 58.06 ที่เหลืออีกได้แก ่ อายุ ร ะหวา่ ง 25-30 ปี คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 22.58
อายุระหว ่าง 20-25 ปี คิดเป็ นร้อ ยละ 12.90 และอายุ ต่ า กวา่ 20 ปี คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 6.45 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ หมดจานวน 31 คน
ตารางที่ 4.4.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ มตัวอย่ างจาแนกอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้

จานวน

ร้อยละ

พนักงานแผนกแม ่บ้าน

16

51.61

พนักงานแผนกจัดเลี้ยง

15

48.39

รวม

31

100

กลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านอาชีพ พนักงานแผนกแม ่บ้าน คิดเป็ นร้อยละ 51.61 และ
พนักงานแผนกจัดเลี้ยงคิดเป็ นร้อยละ 48.39 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน
4.5 สรุปผลการประเมิน ก้ อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
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4.5.1 ด้ านกลิ่ นหอม

ผลจากการตอบแบบสอบถามด้า นกลิ่ น หอมพบวา่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึ ง พอใจ
ระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 22.58 มีความพึ ง พอใจระดับ มากคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 32.25 มีความพึ ง
พอใจระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 35.48 และมีความพึ ง พอใจระดับ พอใช้คิดเป็ นร้ อ ยละ 9.67
จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน
4.5.2 ด้ านระยะเวลาการใช้ งาน

ด้ านระยะเวลาการใช้ งาน
มากที่สดุ
16.12
29.03

มาก
ปานกลาง

16.12

38.7

พอใช้

ควรปรับปรุง

ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านระยะเวลาการใช้ง าน พบวา่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็ น ร้ อ ยละ 16.12 มีความพึ ง พอใจระดับ มากคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 38.70 มี
ความพึงพอใจระดับปานกลางคิ ดเป็ นร้ อ ยละ16.12 มีความพึ ง พอใจระดับ พอใช้คิดเป็ น ร้ อ ยละ
29.03 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน
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4.5.3 ด้ านความสวยงามของผลิ ตภัณฑ์

ด้ านความสวยงามของผลิตภัณฑ์
3.22

มากที่สดุ

มาก
29.03

ปานกลาง
67.74

พอใช้

ควรปรั บปรุ ง

ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความสวยงามของผลิ ตภัณ ฑ์ พ บวา่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 67.74 มีความพึงพอใจระดับ มากคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 29.03
มีความพึงพอใจระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 3.22 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน
4.5.4 ด้ านการใช้ งานสะดวกสบาย

ด้ านการใช้ งานสะดวกสบาย
มากที่สดุ

มาก

19.35

ปานกลาง
พอใช้
77.41

ควรปรั บปรุ ง

ผลจากการตอบแบบสอบถามด้า นการใช้ง านสะดวกสบายพบวา่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 77.41 มีความพึ ง พอใจระดับ มากคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 19.35
จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 31คน
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4.5.5 การนาของเหลื อใช้ มารีไซเคิล ให้ เกิดประโยชน์

การนาของเหลือใช้ มารีไซเคิลให้ เกิดประโยชน์
มากที่สดุ
มาก

ปานกลาง
พอใช้
ควรปรั บปรุ ง

100

ผลจากการตอบแบบสอบถามการนาของเหลือใช้มารี ไซเคิลให้เกิดประโยชน์ พบว ่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับ มากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 100
จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน
4.5.6 ดับกลิ่ นไม่ พงึ ประสงค์

ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์
3.22

มากที่สดุ
มาก

9.67

ปานกลาง
พอใช้
87.09

ควรปรั บปรุ ง

ผลจากการตอบแบบสอบถามการดับกลิ่นไม ่พึง ประสงค์ พ บวา่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 87.09 มีความพึงพอใจระดับมากคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 9.67 มีความ
พึงพอใจระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 3.22 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน
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การแปลผลคะแนนความพึงพอใจของก้ อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
(ปริ ญญา รสร่าง. 2555) การวิเคราะห์ ขอ้ มูลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุ ง
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ พอใช้
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
4.6 ตารางแสดงค่ าเฉลี่ ยความพึงพอใจของก้ อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
(Freshener Aroma Herbal Wax Bar )
รายละเอียด
1. ด้านกลิ่นหอม
2. ด้านระยะเวลาในการใช้งาน
3. ด้านความสวยงามของผลิ ตภัณฑ์
4. ด้านการใช้งานสะดวกสบาย
5. การนาของเหลือใช้มารี ไซเคิลให้เกิดประโยชน์
6. การดับกลิ่นไม ่พึงประสงค์
ระดับความพึงพอใจโดยรวม

ค่ าเฉลี่ ย ̅
3.67
3.41
4.64
4.8
5
4.83
4.46

S.D.
0.92
1.07
0.54
0.4
0
0.44
0.36

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของก้อนหอมปรั บอากาศชาสมุนไพรอโรมา
(Freshener Aroma Herbal Wax Bar )
จากตารางผลสารวจความพึงพอใจพบว ่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึ ง พอใจต่อ ผลิ ตภัณ ฑ์
โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ ย เท่า กับ 4.46 พบวา่ ด้า นที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึ ง
พอใจมากที่สุดคือ การนาของเหลือใช้มารี ไซเคิลให้เกิดประโยชน์ โดยมีคา่ เฉลี่ ย เท่า กับ 5 และด้า นที่
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้ อ ยที่ สุ ดคื อ ด้า นระยะเวลาการใช้ง านโดยมีคา่ เฉลี่ ย เท่า กับ
3.41 จากผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเพิ่มเติมในด้านของกลิ่ น หอมของสมุน ไพร สมุน ไพรที่
ใช้ควรนาไปคัว่ ก ่อนที่จะนามาแปรรู ป

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1. สรุปผลโครงงาน
5.1.1. จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่โ รงแรม รอยัล ปริ๊ น เซส หลานหลวง ได้จัดทา
โครงงานก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา โดยการน าดอกไม้เ หลื อ ใช้ง านประชุมสั มมนา
นามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม ่มีวตั ถุประสงค์ให้ความหอมและคุณ สมบัติช ว่ ยดู ดซึ มกลิ่ น ลดกลิ่ น
ไม ่พึงประสงค์และยังชว่ ยทาให้รู้สึกสดชื่นจากกลิ่นหอมต่างๆของดอกไม้แ ละน้ ามัน หอมระเหย มี
อายุการใช้งานได้ยาวนานกว ่าการใช้สเปย์ โดยการนาผลิ ตภัณ ฑ์ ก อ้ นหอมปรั บอากาศชาสุ มนไพร
ไปแขวนไว้ในห้องน้ าส่วนรวมเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ น้ นั จากการส ารวจความพึ ง พอใจพนั ก งาน
แมบ่ ้า นและพนั ก งานจัดเลี้ ย ง ที่ มีตอ่ ผลิ ตภัณ ฑ์ ก อ้ นหอมปรั บอากาศชาสมุน ไพรอโรมาบรรลุ
วัตถุประสงค์จริ ง ระยะเวลาการใช้งานให้ความหอมและการดูดซึมกลิ่น ไมพ่ ึ ง ประสงค์ น านกวา่ การ
ฉี ดสเปย์ ชว่ ยให้พนักงานแม ่บ้านประหยัดเวลาในการก าจัดกลิ่ น เสริ มสร้ า งความหอมตลอดเวลา
ให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การภายในห้องน้ า ชว่ ยลดขยะทาให้ เ กิดประโยชน์ แ ละลดต้น ทุ น ภายใน
โรงแรม
5.1.2. ข้อกาจัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
5.1.2.1. เนื่ องจากผูจ้ ดั ทายังไม ่เคยทาผลิตภัณ ฑ์ น้ ี มาก อ่ น จึ ง ต้อ งใช้ร ะยะเวลาในการทา
และเกิดความผิดพลาดหลายครั้ง จึงต้องศึกษาให้ดีก ่อนทาการทดลอง
5.1.2.2. เนื่ องจากผูจ้ ดั ทาทาการทดลองผิ ดพลาดหลายครั้ ง จึ ง ทาให้ ผ ลงานผลิ ตภัณ ฑ์
ออกมาล่าช้า
5.1.3. ข้อเสนอแนะ
นอกจากการนาดอกไม้เหลือใช้จากงานประชุมสั มมนามาทาผลิ ตภัณ ฑ์ ก อ้ นหอมปรั บ
อากาศชาสมุนไพรอโรมา สมุน ไพรที่ ใ ช้ใ นการทาผลิ ตภัณ ฑ์ แ นะน าให้ ผ า่ นวิธี ก ารคั่วใน
กระทะเพื่อให้กลิน่ ของสมุนไพรได้ออกกลิ่ น มากยิ่ ง ขึ้ น ดอกไม้น าไปตากแดดก อ่ นที่ จะทา
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ผลิตภัณฑ์กอ้ นหอมปรับอากาศชาสมุน ไพรอโรมา ในส่วนของดอกไม้ที่เ หลื อ ใช้จากการ
ตากแห้งสามารถนามาทาถุงหอมได้อีก ด้วย ชว่ ยลดต้นทุนของโรงแรมได้เป็ นอย่างดี
5.2. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1. ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึ กษา
ได้เรี ยนรู ้การปรับตัวเข้ากับสังคมเพื่อนร่วมงานและสถานที่ ฝึ กการแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าลงมือปฏิบตั ิเหมือนเป็ นพนักงานจริ ง การเข้าปฏิบตั ิงานฝึ กระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
ฝึ กความอดทน ความรับผิดชอบต่อหน้า ที่ที่ได้รับมอบหมาย ฝึ กความกล้าในการใช้ทกั ษะภาษา
ได้เรี ยนรู ้การทางานของระบบโรงแรมและการใช้โปรแกรม Opera
5.2.2. ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึก ษา
ในชว่ งแรกต้องศึกษาข้อมูลของโรงแรมทาความเข้าใจด้วยตัวเอง ไม ่กล้าตัดสิ นใจ
ในการทางานเมือ่ ถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้า การสื่ อสารภาษาต่างๆยังไม ่ดีพอ
5.2.3. ข้อเสนอแนะ
จากการได้ ไ ปปฏิ บั ติ ง าน สห กิ จศึ ก ษาที่ โ รง แรม รอยัล ปริ๊ น เซส ห ลาน ห ลวง
สาหรับนักศึกษาที่ ต้อ งการมาหาประสบการณ์ ที่โ รงแรม รอยัล ปริ๊ น เซส หลานหลวง ภายภาค
การศึกษาหน้า โรงแรมนี้ ให้ความรู ้ให้ประสบการณ์ ก ารทางานที่ ดี บุ คลากรทุ ก คนให้ ก ารต้อ นรั บ
อย่างอบอุน่ สามารถเลือกแผนกที่เราสนใจได้ สาหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการฝึ กแผนกต้อ นรั บส่วนหน้ า
การทางานของแผนกไม ่ได้นา่ กลัวอย่างที่คิด ต้องมีความมัน่ ใจ กล้า ที่ จะพูด อาทิ เ ช น่ การสื่ อ สารกับ
ชาวต่างชาติ การให้คาแนะนาเกีย่ วกับสถานที่ทอ่ งเที่ยวและให้ ความช ว่ ยเหลื อ เกี่ย วกับการสื่ อ สาร
ต่างๆ ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหาในกรณีฉกุ เฉิ น การเตรี ยมตัวสาหรั บการมาสหกิจที่ โ รงแรมนี้ ควรมี
ความอดทนและมีใจรักในการบริ การ
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่อง ก้ อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา
โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง
คำชี้แจง : แบบสอบถำมฉบับนี้ใช้เพื่อประกอบกำรศึกษำในระดับปริ ญญำตรี คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยสยำม ผลิ ตภัณฑ์ก้อนหอมปรั บอำกำศชำสมุนไพรอโรมำจัดทำขึ้ นโดยนำดอกไม้ที่
เหลื อใช้จำกกงำนประชุ มสั ม มนำมำแปรรู ป มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ จะช่ วยลดกลิ่ นไม่ พึง ประสงค์ใ น
ห้องน้ ำ โปรดทำเครื่ องหมำย ลงในคำตอบที่ท่ำนเลือก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
ชำย
หญิง
2. อำยุ
ต่ำกว่ำ 20
ปี 20-25 ปี 25-30 ปี
30 ปี ขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 สารวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ ในด้ านต่ างๆ
ข้ อ
รายการประเมิน
2.1 ด้ำนกลิ่นหอม

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

2.2 ด้ำนระยะเวลำกำรใช้งำน
2.3 ด้ำนควำมสวยงำมของผลิตภัณฑ์
2.4 ด้ำนกำรใช้งำนสะดวกสบำย
2.5 กำรนำของเหลือใช้มำรี ไซเคิลให้เกิด
ประโยชน์
2.6 กำรดับกลิ่นไม่พึงประสงค์
ข้ อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
ภาพการปฏิบัตงิ าน

ช่วยเหลือกิจกรรมกำรจับฉลำกของพนักงำน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทำ 2562

กรอกข้อมูลแขกให้ครบถ้วนก่อนที่จะคียเ์ ข้ำระบบ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทำ 2562

ต้อนรับกรุ๊ ปรับประทำนอำหำรกลำงวันภำยในโรงแรม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทำ 2562

ตรวจสอบควำมเรี ยบร้อยห้องพัก ก่อนส่ งแขกเข้ำพัก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทำ 2562

เข้ำรับกำรอบรมพนักงำน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทำ 2562

รับโทรศัพท์ โอนสำยไปยังแผนกต่ำงๆและหำข้อมูลเกี่ยวกับแขกผูเ้ ข้ำพัก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทำ 2562

รับ Check – in และ Check - out แขก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทำ 2562

ต้อนรับแขก VIP งำนประชุมสัมมนำ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทำ 2562

ภาคผนวก ค
บทสัมภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

บทสั มภาษณ์พนักงานทีป่ รึกษา
ผูจ้ ดั ทำ

: โครงงำนนี้มีประโยชน์ต่อสถำนประกอบกำรนี้ อย่ำงไรบ้ำง

พนักงำนที่ปรึ กษำ : โครงงำนของนักศึกษำเป็ นโครงงำนที่มีกำรนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วมำทำให้
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้งำนได้จริ งนำเสนอในรู ปแบบกำรนำเอำสมุนไพรมำใช้ประโยชน์ สำมำรถ
ช่วยดูดซึ มกลิ่นและให้ควำมหอมที่ยำวนำน ซึ่ งโดยปกติแล้วทำงโรงแรมใช้สเปย์และเทียนหอมใน
กำรลดกลิ่นอับและให้ควำมหอม นักศึกษำได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบกำรใช้สะดวกสบำย
และบรรจุภณ
ั ฑ์สวยงำมเข้ำกับห้องน้ ำของทำงโรงแรม ผลิตภัณฑ์ที่นกั ศึกษำได้จดั ทำขึ้นสำมำรถ
นำไปวำงตำมจุดอับตำมห้องต่ำงๆได้ เช่น ห้องน้ ำ ตูเ้ สื้ อผ้ำในห้องพักแขกและตำมห้องสำนักงำน
โครงงำนนี้ นัก ศึ ก ษำสำมำรถสร้ ำ งผลิ ตภัณฑ์จำกดอกไม้เหลื อใช้ไ ด้อย่ำ งคุ ้ม ค่ ำ และท ำให้เกิ ด
ประโยชน์ข้ ึนดีกว่ำกำรทิง้ ดอกไม้จำกแผนกจัดเลี้ยงและแผนกแม่บำ้ นไปโดยเปล่ำประโยชน์

พนักงำนที่ปรึ กษำ

……………………..…………………………………………..

(คุณ กมนิยำ ศิริอินทร์ )

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

ก้ อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมาโรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง
Freshener Aroma Tea Herbal Wax Bar
นำงสำวกิตติพร อุ่นบ้ำน 5804400209
ภำควิชำ กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปะศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม
38 ถนน เพชรเกษม เขต ภำษีเจริ ญ กรุ งเทพมหำนคร 10160
Email : kittiporn.unb@siam.edu
บทคัดย่ อ
จำกกำรที่ ไ ด้ไ ปปฏิ บัติ ง ำนสหกิ จ ศึ ก ษำ ณ
โรงแรมรอยัล ปริ๊ นเซส หลำนหลวง ผู ้จัด ท ำได้
ปฏิบตั ิหน้ำที่ในแผนกต้อนรับส่วนหน้ำ ทำให้ทรำบ
ว่ำในแต่ละวันนั้นมีผเู ้ ข้ำมำใช้บริ กำรห้องประชุมจัด
งำนสัมมนำของทำงโรงแรม อย่ำงต่อเนื่ อง ผูจ้ ดั ทำ
จึงมีควำมคิดที่จะนำดอกไม้และถุงชำที่เหลือใช้จำก
งำนสั ม มนำนั้น ๆมำท ำ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ก้อ นหอม
ปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำ ( Freshener Aroma
Herbal Wax Bar ) เพื่อช่วยในเรื่ องกำรดูดซึ มกลิ่น
กำจัดกลิ่ น ไม่ พึ งประสงค์ ลดกลิ่ น อับชื้ น และให้
ควำมหอมที่ ยำวนำน ไม่เป็ นอันตรำยต่อผูเ้ ข้ำมำใช้
บริ กำร ภำยในห้อ งน้ ำโดยมี ก ำรส ำรวจควำมพึ ง
พอใจของก้อนหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำ
( Freshener Aroma Herbal Wax Bar )โดยได้ทำกำร
ทดลองแขวนภำยในห้องน้ ำส่ วนรวมของโรงแรม
หลัง จำกนั้น ด ำเนิ น กำรแจกแบบสอบถำมให้กับ
พนักงำนแผนกจัดเลี้ยงและพนักงำนแผนกแม่บำ้ น
จำนวน 31 คน พบว่ำพนักงำนแผนกจัดเลี้ยงและ
แผนกแม่ บ้ ำ นมี ค วำมพึ ง พอใจต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ก้ อ น ห อ ม ป รั บ อ ำ ก ำ ศ ช ำ ส มุ น ไ พ ร อ โ ร ม ำ
( Freshener Aroma Herbal Wax Bar ) ด้ำนกำรใช้
งำนสะดวกสบำยด้ำนควำมสวยงำมของผลิตภัณฑ์
และกำรนำของเหลือใช้มำรี ไซเคิลให้เกิดประโยชน์
โดยมีค่ำเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.46
คาสาคัญ : ขี้ผ้ งึ ชำ สมุนไพร อโรมำ

From the work experience in the Front
Office department at the Royal Princess Lanluang,
the author realized that there are many people
using the meeting rooms. As a result, a lot of
flowers and tea bags were thrown away each day.
Therefore, the author would like to recycle the
flowers and tea bags to become the Freshener
Aroma Herbal Wax Bar. This wax bar will help
absorb the unpleasant smell, decrease the humidity
and give a fresh aroma. Also, it’s naturally made, it
will not harm anyone. The author had tested the
product by hanging in the staff restroom. Then the
questionnaires were distributed to 31 people in the
Banquet and Housekeeping department to get their
feedback on the Freshener Aroma Herbal Wax
Bar. The result shows that most of the respondents
are satisfying with the product which its of
recycle flowers and tea bags. And the least of
mean score is 3.41, as of its short lifetime. For the
overall aspects the respondents are most satisfy
with the product mean score is at 4.46.
Keyword : Wax, Tea, Herbal, Aroma

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) เพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มำรี ไซเคิลเป็ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้เกิดประโยชน์
2) เพื่อลดปริ มำณวัสดุเหลือใช้จำพวกดอกไม้และถุง
ชำในแผนกจัดเลี้ยง
ขอบเขตโครงงาน
1) ขอบเขตด้ำนสถำนที่
โรงแรม รอยัลปริ๊ นเซส หลำนหลวง
2) ขอบเขตด้ำนประชำกร
พนักงำนแผนกแม่บำ้ นและพนักงำนแผนกจัดเลี้ยงที่
ให้บริ กำรห้องประชุมงำนสัมมนำ
โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส หลำนหลวง
3) ขอบเขตด้ำนเวลำ
ระหว่ำงวันที่ 7 มกรำคม 2562 – 26 เมษำยน 2562
4) ขอบเขตด้ำนเอกสำรข้อมูล
สื บค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต หนังสื อ NATURAL
TELLER เกี่ยวกับเครื่ องหอมและสอบถำมพนักงำน
ที่ปรึ กษำ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) นำวัตถุดิบเหลือใช้ในโรงแรมมำรี ไซเคิลให้เกิด
ประโยชน์ใช้ได้จริ งและคุม้ ค่ำมำกที่สุด
2) เพื่อลดต้นทุนให้กบั ทำงโรงแรมโดยกำรแปรรู ป
จำกดอกไม้และถุงชำที่เหลือทิ้ง
3) ช่วยสร้ำงบรรยำกำศและกลิ่นหอมภำยในบริ เวณ
ห้องน้ ำส่วนรวม
คานิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในโครงงาน
Freshener Aroma ควำมหมำย คือ กำรให้ควำมหอม
จำกดอกไม้ น้ ำมันหอมระเหย ทำให้รู้สึกสดชื่นและ
ดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

1) นำดอกอัญชัน ใบเตยและใบชำไปตำเพื่อให้ได้สี
และกลิ่น

2) จัดเรี ยงดอกไม้สดและแห้งลงไปในแม่พิมพ์พอ
สวยงำม

3) นำขี้ผ้ งึ ใส่ภำชนะมำตั้งในน้ ำเดือด คนจนละลำย
5-10 นำที

4) นำขี้ผ้ งึ ที่ละลำยแล้ว แบ่งใส่ใบเตย อัญชันและใบ
ชำลงไปคนให้เข้ำกันในน้ ำเดือด 1 นำที

5) นำกลิ่นวำนิลลำลงไปผสมกับขี้ผ้ งึ ที่ละลำยแล้ว
เพื่อให้ได้กลิ่นหอม

6) นำขี้ผ้ งึ ที่ละลำยแล้วผสมสี และกลิ่นเรี ยบร้อย
เทลงบนแม่พิมพ์ที่จดั เตรี ยมดอกไม้ไว้

7) ทิ้งไว้ 3 - 5 ชัว่ โมงเพื่อให้แข็งตัวพร้อมใส่บรรจุ
ภัณฑ์

8) ผลิตภัณฑ์กอ้ นหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโร
มำ
สรุปผลโครงงาน
จำกกำรที่ ได้ไปสหกิ จศึ กษำที่ โรงแรม รอยัลปริ๊ น
เซส หลำนหลวง จึ งได้จดั ทำก้อนหอมปรับอำกำศ
ชำสมุ น ไพรอโรมำ ที่ ม ำจำกดอกไม้เ หลื อ ใช้ง ำน
ประชุ มสัมมนำนำมำแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ใหม่ มี
วัตถุประสงค์ให้ควำมหอมและคุณสมบัติช่วยดูดซึ ม
กลิ่น ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และยังช่ วยทำให้รู้สึก
สดชื่ น จำกกลิ่ น หอมต่ ำ งๆของดอกไม้แ ละน้ ำ มัน
หอมระเหย มี อ ำยุก ำรใช้ง ำนได้ย ำวนำนกว่ำ กำร
ใช้สเปย์ โดยกำรนำผลิตภัณฑ์กอ้ นหอมปรับอำกำศ

ชำสุ ม นไพรไปแขวนไว้ใ นห้อ งน้ ำส่ ว นรวมเป็ น
ระยะเวลำ 2 สัปดำห์ น้ นั จำกกำรสำรวจควำมพึง
พอใจพนักงำนแม่บำ้ นและพนักงำนจัดเลี้ยงที่ มีต่อ
ผลิตภัณฑ์กอ้ นหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำ
บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์จ ริ ง ระยะเวลำกำรใช้ง ำนให้
ควำมหอมและกำรดู ดซึ มกลิ่ นไม่พึงประสงค์นำน
ก ว่ ำ ก ำ ร ฉี ด ส เ ป ย์ ช่ ว ย ใ ห้ พ นั ก ง ำ น แ ม่ บ้ ำ น
ประหยัด เวลำในกำรก ำจัด กลิ่ น เสริ ม สร้ ำงควำม
หอมตลอดเวลำให้ กั บ ลู ก ค้ำ ที่ เ ข้ำ มำใช้ บ ริ กำร
ภำยในห้ อ งน้ ำ ช่ ว ยลดขยะท ำให้ เ กิ ด ประโยชน์
ข้อจำกัดหรื อปั ญหำของโครงงำน
1) เนื่ องจำกผูจ้ ดั ทำยังไม่เคยทำผลิตภัณฑ์น้ ี มำก่อน
จึ ง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลำในกำรท ำ และเกิ ด ควำม
ผิด พลำดหลำยครั้ ง จึ ง ต้อ งศึ ก ษำให้ดีก่ อ นท ำกำร
ทดลอง
2) เนื่องจำกผูจ้ ดั ทำทำกำรทดลองผิดพลำดหลำยครั้ง
จึงทำให้ผลงำนผลิตภัณฑ์ออกมำล่ำช้ำ
ข้อดีของกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ
1) ได้เรี ยนรู ้กำรปรับตัวเข้ำกับสังคมเพื่อนร่ วมงำน
และสถำนที่
2) ได้ลงมือปฏิบตั ิงำนเหมือนพนักงำนจริ ง
3) ได้แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำด้วยตนเอง
4) ได้รู้จกั กำรเข้ำปฏิบตั ิงำนให้ตรงต่อเวลำมำกขึ้น
5) ได้รู้จกั กำรเข้ำสังคมมำกขึ้น
6) ได้เรี ยนรู ้กำรทำงำนโรงแรมแผนกต้อนรับ
7) ได้ฝึกทักษะกำรสื่ อสำรภำษำอังกฤษ
8) ฝึ กควำมอดทน ควำมรับผิดชอบ
9) เรี ยนรู ้กำรใช้โปรแกรม Opera
10) ได้นำสิ่ งของในสำนักงำนที่ไม่ใช้ มำรี ไซเคิลให้
เกิดประโยชน์
11) เรี ยนรู ้กำรทำ Function แผนก Guest Relation
Officer
12) เรี ยนรู ้ ก ำรให้ ข ้ อ มู ล โรงแรมและสถำนที่
ท่องเที่ยวแก่ลูกค้ำ
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

ก้ อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา ( Freshener Aroma Tea Herbal Wax Bar )
ภาควิชา กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะ ศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม
ชื่อผู้จดั ทา นำงสำวกิตติพร อุ่นบ้ำน รหัสนักศึกษา 5804400209
ชื่ออาจารย์ ทปี่ รึกษา อำจำรย์พิมพ์พิชชำ เลิศสกุลผำสุข
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา นำงสำวกมนิยำ ศิริอินทร์ สถานประกอบการ โรงแรม รอยัลปริ๊ นเซส
ความสาคัญหลำนหลวง
ของปัญหา
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
จำกกำรที่ได้ปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำจึงจัดทำโครงงำนก้อนหอมปรับ
อำกำศชำสมุนไพรอโรมำ โดยกำรนำดอกไม้เหลือใช้งำนประชุมสัมมนำ
นำมำแปรรู ป มีวตั ถุประสงค์ให้ควำมหอมและคุณสมบัติช่วยดูดซึ มกลิ่น
และช่วยให้ควำมหอมจำกดอกไม้ต่ำงๆ โดยกำรนำผลิ ตภัณฑ์ก้อนหอม
ปรับอำกำศชำสุ มนไพรไปแขวนไว้ในห้องน้ ำส่ วนรวมเป็ นระยะเวลำ 2
สัปดำห์น้ นั จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจพนักงำนแม่บำ้ นและพนักงำน
จัดเลี้ ยงที่ มีต่อผลิ ตภัณฑ์กอ้ นหอมปรั บอำกำศชำสมุนไพรอโรมำบรรลุ
วัตถุประสงค์จริ ง ระยะเวลำกำรใช้งำนให้ควำมหอมและกำรดูดซึ มกลิ่น
ไม่พึงประสงค์นำนกว่ำกำรฉี ดสเปย์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. นำดอกอัญชัน ใบเตยและใบชำไปตำเพื่อให้ได้สีและกลิ่น
2. จัดเรี ยงดอกไม้สดและแห้งลงไปในแม่พิมพ์พอสวยงำม
3. นำขี้ผ้ งึ ใส่ภำชนะมำตั้งในน้ ำเดือด คนจนละลำย 5-10 นำที
4. นำขี้ผ้ งึ ที่ละลำยแล้ว แบ่งใส่ใบเตย อัญชันและใบชำลงไปคนให้เข้ำกัน
ในน้ ำเดือด 1 นำที
5. นำกลิ่นวำนิลลำลงไปผสมกับขี้ผ้ งึ ที่ละลำยแล้ว เพื่อให้ได้กลิ่นหอม
6. นำขี้ผ้ งึ ที่ละลำยแล้วผสมสี และกลิ่นเรี ยบร้อย เทลงบนแม่พิมพ์ที่
จัดเตรี ยมดอกไม้ไว้
7. ทิ้งไว้ 3 - 5 ชัว่ โมงเพื่อให้แข็งตัวพร้อมใส่บรรจุภณั ฑ์

- เพื่ อ น ำวัต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ใช้ม ำรี
ไซเคิลเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิ ด
ประโยชน์
- เพื่ อ ลดปริ มำณวัส ดุ เ หลื อ ใช้
จำพวกดอกไม้และถุงชำในแผนก
จัดเลี้ยง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- นำวัตถุดิ บเหลื อใช้ในโรงแรม
มำรี ไซเคิลให้เกิดประโยชน์ใช้ได้
จริ งและคุม้ ค่ำมำกที่สุด
- เพื่อลดต้นทุนให้กบั ทำงโรงแรม
โดยกำรแปรรู ปจำกดอกไม้และ
ถุงชำที่เหลือทิ้ง
- ช่ ว ยสร้ ำ งบรรยำกำศและกลิ่ น
ห อ ม ภ ำ ย ใ น บ ริ เ ว ณ ห้ อ ง น้ ำ
ส่วนรวม

สรุปผล
ผูจ้ ดั ทำได้มีกำรเก็บข้อมูลโดนกำรทำกำรแจกแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจของก้อนหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำให้กบั พนักงำนแผนก
แม่บำ้ นจำนวน 16 ชุดและพนักงำนแผนกจัดเลี้ยงจำนวน 15 ชุด รวมเป็ น
31 ชุด จำกตำรำงค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีตอ่ โครงงำนก้อนหอมปรับ
อำกำศชำสมุนไพรอโรมำ ผลระดับควำมพึงพอใจโดนรวมอยูใ่ นระดับ
มำกที่สุด

ผลิตภัณฑ์ ก้อนหอมปรับ
อากาศชาสมุนไพรอโรมา

ภาคผนวก ฉ
ประวัติผู้จัดทา

ประวัติผู้จัดทา

รหัสนักศึกษำ : 5804400209
ชื่อ – นำมสกุล : นำงสำวกิตติพร อุ่นบ้ำน
คณะ

: ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

: กำรโรงแรม

ที่อยู่

: 909 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 เขตบำงพลัด แขวงบำงยีข่ นั กรุ งเทพมหำนคร 10700

ผลงำน

: ก้อนหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำ

ภาคผนวก ช
แบบรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ

ประวัติผู้จัดทำ

รหัสนักศึกษา : 5804400209
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกิตติพร อุ่นบ้าน
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรม

ที่อยู่

: 909 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 เขตบางพลัด แขวงบางยีข่ นั กรุ งเทพมหานคร 10700

ผลงาน

: ก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา

