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บทที ่1 

บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

        โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง เ ป็นโรงแรมแนวรีสอร์ทอินเดอะซิต้ี  4 ดาวทันสมยั
ใกลใ้จกลางเขตประวติัศาสตร์และยา่นเมอืงเกา่ท่ีงดงามรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รอบล้อมด้วย
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมชีื่อเสียงซ่ึงสามารถเดินทางถึงได้อยา่งง ่ายดาย  เชน่ พระบรมมหาราชวงั 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ วดัโพธ์ิ วดัภูเขาทองและถนนข้าวสาร โรงแรมตั้งอยูใ่นท าเลท่ียอด
เย่ียมใกลส้ถานท่ีส าคญั ท าให้การเดินทางสะดวกเขา้ถึงทุกสถานท่ีอยา่งง ่าย จึงท าให้โรงแรมน้ี
กลายเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีสุดเพื่อการพกัผอ่นและส ารวจแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ  
        โรงแรมถือ เป็นอุตสาหกรรมท่ีพ ักแห่งหน่ึงท่ีสร้ างรายได้ใ ห้กบัประเทศ และดึงดูด
ชาวตา่งชาติ เ น่ืองจากปัจจุบันมีชาวตา่งชาติมาทอ่งเ ท่ียวในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
ห้องพกัของโรงแรมจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัตอ่นักทอ่งเ ท่ียว และรายได้หลักของอุตสาหกรรม
โรงแรมคือ การให้บริการห้องพกั โดยห้องพกัท่ีดีนั้นควรมคีวามสะอาดความสะดวกสบายและ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องพกัอยา่งครบครันรวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้แกแ่ขก
ท่ีมาพกั นอกจากรายไดห้ลกัในการขายห้องพ ักของโรงแรมแล้วนั้ นยังมีการขายห้องประช ุม
งานสัมมนาอีกดว้ย ซ่ึงทางโรงแรมรอยัลปร๊ินเซสมใีห้บริการทั้งหมดจ านวน 5 ห้องประช ุม
ได้แกห่้อง Board Room, Vimarnthip, Supamitr, Rachadamnoen, LarnLuang Room ซ่ึงห้อง
ประชมุงานสัมมนาถือเป็นรายได้อีกทางหน่ึงของโรงแรม ทั้ง น้ีการอ านวยความสะดวกใน  
ดา้นตา่งๆจึงเป็นปัจจัยส าคัญให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยเฉพาะอยา่ง ย่ิงการให้บริการ
ห้องน ้ าสว่นรวมในแตล่ะจุดจึงมคีวามจ าเป็นตอ้งสะอาด ถูกสุขอนามยั การตกแตง่สวยงาม และ
การดูแลเร่ืองกล่ินภายในบริเวรห้องน ้ า เพื่อสร้างความประทับใจให้แกลู่กค้าท่ีมาใช ้บริการ 
ดงันั้นผูจ้ดัท าไดต้ระหนักถึงการดูแลห้องน ้ าสว่นรวม โดยเฉพาะเ ร่ืองกล่ินอับและกล่ินอันไม ่
พึงประสงค์  ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ของการน าวสัดุเหลือใช ้ เชน่ ดอกไมท่ี้เหลือจาก
การจดัห้องประชมุงานสัมมนามารีไซเคิล เ ป็นผลิตภ ัณฑ์กอ้นหอมปรับอากาศชาสมุนไพร   
อโรมา น ามาใชต้กแตง่ภายในห้องน ้ าสว่นรวม เพื่อให้เกิดความสวยงาม ชว่ยสร้างกล่ินหอม  
ให้เกดิความประทบัใจแกลู่กคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
 
 
 
 



2 

 
 

 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้ารีไซเคิลเป็นผลิตภ ัณฑ์ใหมใ่ห้เกดิประโยชน์ 
1.2.2 เพื่อลดปริมาณวสัดุเหลือใชจ้ าพวกดอกไมแ้ละถุงชาในแผนกจดัเล้ียง 

1.3  ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
         โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 
1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
         พนักงานแผนกแมบ่า้นและพนักงานแผนกจดัเล้ียงท่ีให้บริการห้องประช ุมงานสัมมนา 
โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 
         ระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม 2562 – 26 เมษายน 2562   
1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารขอ้มูล 
         สืบคน้ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ NATURAL TELLER เกีย่วกบัเคร่ืองหอมและ
สอบถามพนักงานท่ีปรึกษา 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.4.1 น าวตัถุดิบเหลือใชใ้นโรงแรมมารีไซเคิลให้เกดิประโยชน์ใชไ้ดจ้ริงและคุ้มคา่มากท่ีสุด 
1.4.2 เพื่อลดตน้ทุนให้กบัทางโรงแรมโดยการแปรรูปจากดอกไมแ้ละถุงชาท่ีเหลือท้ิง 
1.4.3 ชว่ยสร้างบรรยากาศและกล่ินหอมภายในบริเวณห้องน ้ าสว่นรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การจดัท าโครงงานเร่ือง กอ้นหอมปรับอากาศชาสมนุไพรอโรมา 
(Freshener Aroma Tea Herbal Wax Bar) ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
และแบง่เน้ือหาของเอกสารออกเป็นหัวขอ้ตา่งๆดงัน้ี  
               2.1 ขอ้มลูของวตัถุดิบท่ีใชใ้นโครงงาน 
               2.2 งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 
 
 2.1 ข้อมูลของวัตถุดิบทีใ่ช้ในโครงงาน 
         2.1.1 ขี้ผึ้งชนิดก้อน(Wax) 

 
รูปที ่ 2.1.1 ข้ีผ้ึงชนิดกอ้น 

ทีม่า : https://www.resinrungart.com/product/46251/ ข้ีผ้ึง 
                   2.1.1.1 ลกัษณะโดยทัว่ไป 

                ชื่อสามญั             : ข้ีผ้ึง 

                ชื่อวทิยาศาสตร์   : Ceraflava (ข้ีผ้ึงสีเหลือง) หรือ Cera alba (ข้ีผ้ึงท่ีฟอกขาว) 

  ผ้ึงน ้ าหวานน าข้ีผ้ึงของตนเองไปใชส้ร้างโพรงเล็กๆในรวงซ่ึงใชใ้นการเ ล้ียง ผ้ึง 

                   ยงัไมเ่ติบโตเต็มท่ีและใช ้ในการเก็บน ้ าผ้ึงและเรณูดอกไม ้ในการท่ีผ้ึง ท่ีท า หน้าท่ีใน                     

                   การสร้างข้ีผ้ึง (ผ้ึงน ้ าหวานอายุ 12 วนั) จะผลิตข้ีผ้ึงไดน้ั้นอุณหภูมิภายในรัง ผ้ึงจะต้องอยู ่    

                   ระหวา่ง  33 - 36 °C โดยผ้ึง ท่ีมีหน้าท่ีดังกลา่วจะต้องบริโภคน ้ าผ้ึงถึง  ประมาณ 3.6    

                   กโิลกรัม เมือ่ผูเ้กบ็น ้ าผ้ึงเขา้ไปท าการเกบ็น ้ า ผ้ึง   พวกเขาจะตัดฝาปิดโพรงผ้ึงออกในแต ่  

                   ละโพรงของรังน ้ าผ้ึง สีของข้ีผ้ึง  มีตั้งแตสี่เหลืองออ่นไลไ่ปจนถึงสีเหลืองแกมน ้ าตาล            

                   ข้ึนอยูก่บัความบริสุทธ์ิของข้ีผ้ึง ข้ีผ้ึงจากรวงเพาะเล้ียงจะมสีีเขม้กวา่ข้ีผ้ึงจากรวงน ้ าผ้ึง 

https://www.resinrungart.com/product/46251/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


4 
 

 

                    2.1.1.2 ประโยชน์ของข้ีผ้ึง 

                                สามารถท าผลิตภ ัณฑ์ดูแลผิวและเคร่ืองส าอาง  ชว่ยป้องกนัและซอ่มแซมผิวที             

                   หยาบกร้านผิวท่ีแห้งหรือแตกได้อยา่งดีเ ย่ียมข้ีผ้ึง น้ีมีวิตามินเอท่ีอุดมไปด้วยคุณสมบัติ               

                   มากมายและท าให้ผิวเรียบเนียนและชว่ยให้ผิวนุ ่มและคืนความช ุม่ชื่น ตลอดจนชว่ยใน 

                   การฟ้ืนฟูเซลล์ผิวให้แข็งแรง  ข้ีผ้ึงนอกจากจะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ธรรมชาติท่ีใช  ้

                   รักษาผิวแห้งแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นประจ าทุกวนัเพื่อชว่ยป้องกนัผิวแห้งได ้

                   2.1.1.3 สรรพคณุของข้ีผ้ึง 

                             - ช ่วยบ า รุง ตับ  วารสารการแพทย์ประ เ ทศ เ กาห ลีได้ตีพิ มพ์ ผลง านวิจัย ท่ี                       

                                ตรวจสอบแอลกอฮอล์ทท่ีพบใน รัง ผ้ึง และสารต้านอนุมูลอิสระ  นักวิจัยได ้          

                                ท าการศึกษาโดยใชเ้ป็นสว่นผสมของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และข้ีผ้ึงมาประเมิน  

                                ความปลอดภยัและประสิทธิภาพในผู้ป่วยท่ีมีไขมนัในตับสูง  ชว่ยให้การท างาน     

                                ของตบัเป็นปกติและ ชว่ยลดไขมนัในตบัได ้  

                             - ชว่ยบรรเทาอาการปวดและต้านการอักเสบข้ีผ้ึง เ ป็นยาท่ีได้รับการศึกษาในการ 

                                ใชบ้รรเทาอาการปวดและการอกัเสบและมผีลป้องกนัอาการบวมเล็กน้อย   

                             - ช ่วยขจัดสิวเ ส้ี ยน   ข้ี ผ้ึ ง เ ป็น ท่ี รู้จักก ันว า่ช ่วย ปัญหา สิวได้อ ย ่าง ดี เ พราะ ม ี

                                คุณสมบัติในการฆา่เชื้ อโรคและชว่ยต้านการอักเสบมีประสิทธิภา พในการ  

                                รักษาสิวโดยเฉพาะวติามนิเอ นอกจากน้ียัง เ ป็นน ้ ายาปรับสภาพผิวท่ีดีเ ย่ียมชว่ย 

                                ให้ผิวนวลเนียนหลงัการก  าจดัสิว  

                             - รักษาโรคผิวหนังอกัเสบ โรคสะเก็ดเ งินและโรคกลาก  ของแบคทีเ รียท่ีมีผลตอ่ 

                                ผิวหนังได ้  

                    2.1.1.4 องค์ประกอบทางเคม ี  

          ข้ีผ้ึง คือ ไขมนัในสถานะของแข็งจะถูกเก็บอยูใ่นตัวของ ผ้ึงน ้ าหวานในรูปของ      

                    เกล็ดบางๆ เกล็ดดงักลา่วถูกสร้างข้ึนโดยตอ่มท่ีอยูบ่ริเวณท้องน้อยของผ้ึง ส่วนผ้ึงงาน         

                    มีตอ่มดัง กล ่าวอ ยูแ่ปดต ่อมอยูด่้านใ นของเปลือกปล้องกลางบริ เวณท้องน้อยใ น             

                    อตัราสว่น 4 ตอ่ 7 ขนาดของตอ่มผลิตข้ีผ้ึง ข้ึนอยูก่บัอายุของผ้ึงงาน ข้ีผ้ึง เ ป็นสสาร ข้ีผ้ึง      

                    ไดรั้บความร้อน สีของข้ีผ้ึงจะเร่ิมหลอมละลายออกไป   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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2.1.2 ใบชา ( Tea leaves ) 

 
รูปที ่ 2.1.2 ใบชา 

ทีม่า : https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/ 
                      2.1.2.1 ลกัษณะทางวทิยาศาสตร์ 

                                  ชื่อสามญั             : Tea 

                                  ชื่อวทิยาศาสตร์   : Camellia sinensis 

                                  ชื่อทอ้งถ่ิน           : เมีย่งป่า (ภาคเหนือ) ชา (ภาคกลาง) เป็นตน้ 

                              ชาถูกจัดประเภทตามกระบวนการแปรรูปหลังจากการเก็บเกี่ยว ใบของต้นช า 

                       จะถูกท้ิงให้สลด และ"บม่"โดยท าให้ เอนไซม์ในใบชาเกิดปฏิกริยากบัออกซิเจนใน 

                       อากาศใบชาจะมสีีเขม้ข้ึน คลอโรฟิลล์ในใบชาจะแตกตัวกลายเป็นสารแทนนินท่ีให้ 

                       รสฝาด จากนั้ น ต้องห ยุดการท า งานของ เ อนไซม์ โดยใช ้ความร้อน เพื่อใ ห้หยุด 

                       ปฏิกิริยา โดยใ นชาด ากระบวนการน้ีจะด าเ นินคูก่นัไปกบัการท าให้แห้งหากไม  ่

                       ระมดัระวงัในการควบคมุความชื้นและอุณหภูมิระหวา่งกระบวนการผลิตใบชาอาจ 

                       ข้ึนรา เกดิปฏิกริิยาสร้างสารพิษท่ีอาจเป็นสารกอ่มะเ ร็ง ข้ึนได้ท าให้รสชาติเ สียไปและ 

                       อนัตรายตอ่การบริโภค 

                      2.1.2.2 ประโยชน์ของชา 

                       - ในชว่งท่ีอากาศร้อนๆการด่ืมชาจะชว่ยท าให้คุณรู้สึกสดชื่น ข้ึนได้ เ น่ืองจากใน    
                         ใบชามีสารโพ ลีฟีนอลกรดอะมิโนและคาร์โบไฮเ ดรต  เ มื่อสาร เ หล ่า น้ี 
                          เกดิปฏิกริิยากบัน ้ าลายจะชว่ยกระจายความร้อนสว่นเกนิในรา่งกายได ้  
 
 

https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
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                        - ชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมธีาตุอาหารอยูห่ลายชนิดท่ีชว่ยบ ารุงร่างกายให้มีสุขภาพดี     
                           ชว่ยกระตุ้นระบบประสาทและร่างกายให้ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภา พ   
                           เพราะชามสีารคาเฟอีนท่ีชว่ยกระตุ้นระบบประสาท ชว่ยหมุนเวียนโลหิต มี 
                           อิทธิพลตอ่กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ภายในร่างกาย และยังมีการ  
                           ใชช้าผสมกบัยาแกป้วด รักษาโรคไมเกรน เพื่อชว่ยเพิ่มฤทธ์ิในการรักษา 

                               - กา รด่ืมช าเ ป็นประจ าจะท าใ ห้ร่าง กายมีสุขภาพแ ข็ง แรงสดชื่ น ชว่ยขับ  
                                  สารพิษออกจากร่างกาย ชว่ยตอ่ต้านอนุมูลอิสระ ชว่ยชะลอความชราและมี 
                                  สว่นชว่ยบ ารุงผิวพรรณ 
                                - กา ร ด่ืมช ามี ผลต ่อระ บบต ่อ มไ ร้ท ่อ  แล ะ ช ่ว ยสล ายไ ขมัน ลดร ะ ดั บ         
                                   คอ เลสเ ตอรอล โดยการขับคอเ ลสเตอรอลในร่าง กายผ ่านทางน ้ าดี ใ น  
                                   อุจจาระ 
                                  - ใบออ่นน ามาปรุง แต ่งและ อบกล่ินเป็นใ บช า ส่ง ไปขายเ ป็น สินค้าตาม                    
                                     ตา่งประเทศ ในบา้นเราเรียกวา่ตน้เมีย่ง  
                                - กากชามปีระโยชน์ชว่ยในการดูดกล่ิน ส่วนใบชายังใช ้ใส่ลงในโลงศพเพื่อ    
                                   ดูดกล่ินเหมน็จากศพไดด้้วย 

                        2.1.2.3 สรรพคณุของใบชา 

                                    สว่นใบ  

                                    - ใบน ามาตม้เค่ียวเอาน ้ ากนิชว่ยกระตุน้ท าให้ไมง่ว่งนอนท าให้ตาสวา่ง            

                                       ชว่ยแกอ้าการปวดศีรษะ หน้ามดืตามวั  

                                    - ใบชาน ามาน่ึงแลว้หมกักบัเกลือท าเ ป็นค าๆ ใชอ้มจะชว่ยท าให้คอช ุม่แก ้       

                                       อาการกระหายน ้ าไดดี้ 

                            - ชว่ยแกอ้าการร้อนในกระหายน ้ า  

                            - ใบชามสีรรพคณุชว่ยบ ารุงหัวใจให้ช ุม่ชื่น  

                            - ใบมฤีทธ์ิเป็นยาฝาดสมานใชรั้กษาและลดอาการท้องรว่ง  

                            - ใบแห้งใชช้งใสน่ ้ าตาล กนิเป็นยารักษาอาการปวดท้อง 

                                  สว่นราก  

                                   - ใชเ้ป็นยาแกท้อ้งเสีย  

                                   - ชว่ยขบัปัสสาวะ  
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2.1.3 อบเชย (Cinnamon ) 

 
รูปที ่ 2.1.3 อบเชย 

ทีม่า :  https://medthai.com/อบเชย 

                 2.1.3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไป   

                    ชื่อสามญั            : Cinnamon, Cassia 

                    ชื่อวทิยาศาสตร์  : Cinnamomum 

                    ชื่อทอ้งถ่ิน         : บอกคอก(ล าปาง) พญาปราบ(นครราชสีมา) กระดงังา  

                                                        (กาญจนบุรี) ฝักดาบ(พิษณโุลก) อบเชย(ภาคกลาง) 

                           อบเชย เป็นเคร่ืองเทศท่ีมีกล่ินหอม ได้มาจากเปลือกไมช้ ั้นในท่ีแห้งแล้วของต้น  
                อบเชยแทง่อบเชยมีสีน ้ าตาลแดง มีลักษณะเหมือนแผน่ไมแ้ห้ง ท่ีหดงอหลังจากโดน           
                ความชื้น มกัจะเรียกตามแหลง่เพาะปลูกเชน่  อบเชยจีน  อบเชยลังกา เ ป็นต้น ในประเทศ 
               ไทยไมนิ่ยมปลูกเพราะภูมอิากาศไมเ่หมาะสมนิยมใชอ้บเชยในการท าเคร่ืองแกง  เชน่  พริก 
                แกงกะหร่ีประเภทผดัท่ีใชผ้งกะหร่ี ใชเ้ ป็นไส้กะหร่ีป๊ัปหรือใช ้ร่วมกบัโป๊ยก ั้กในอาหาร 
                คาวประเภทตม้ เชน่ พะโลแ้ละเน้ือตุ๋นสว่นในประเทศแถบตะวนัตกมกัใส่อบเชยในของ 
                หวาน เชน่ ซินนามอนโรล ใช ้ผงอบเชยละเอียดโรยหน้ากาแฟใส่นม ใช ้ผงอบเชยกบั 
                น ้ าตาลโรยหน้าเพรตเซล และนอกจากน้ียังมีลูกอม หมากฝร่ัง  และยาสีฟันรสอบเชย  
                อบเชยมสีรรพคณุทางยามีรสฝาดจึงนิยมใช ้ในยาต ารับแผนโบราณ ส่วนเปลือก ล าต้น  
                น ามาท าเป็นน ้ ามนัหอมระเหยได ้

                2.1.3.2 ประโยชน์อบเชย  

                          - เปลือกตน้ใชเ้ป็นเคร่ืองเทศ ยาขบัลม แตง่กล่ิน บดให้ เ ป็นผงใช ้เ ป็นเคร่ืองเทศใส ่       

                            อาห ารใส่ใน เค ร่ืองส าอาง  น ้ าม ันจาก เปลือกไมต้้นใ ช ้แตง่ กล่ินอาห ารและ 

                            เคร่ืองด่ืม เชน่ ลูกกวาด ขนมหวาน เหล้า รวมไปถึงเภสัชภ ัณฑ์ สบู ่ยาเตรียมท่ี   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99
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                          ใชส้ าหรับชอ่งปาก ใช ้เ ป็นส่วนผสมในยาแกท้้องอืดท้องเฟ้อ ยาขับลม ใช ้เ ป็นยา  

                           ฆา่เชื้อโรคและกนับูด เป็นตน้ สว่นเปลือกอบเชยชวามกัน ามา   ใช ้ผสมเคร่ืองแกง 

                         - เปลือกตน้อบเชยเมื่อน ามายา่งไฟจะมีกล่ินหอม นิยมน ามาใส่ในแกงมสัม ัน่และ  

                           อาการประเ ภทต้มห รือตุ๋น เ น้ือสัตว์ตา่ง  ๆ เพื่ อลดความคาว หรือจะลองหาผง 

                           อบเชยมาเหยาะ ลงในอาหารหรือ เคร่ืองด่ืมก็ได้ อยา่งเชน่  ชา  กาแฟ  น ้ าผลไม ้ 

                           แซนด์วชิ กไ็ด ้แลว้แตจ่ะดดัแปลงสูตร 

                         - ใบอบเชยเทศมีน ้ ามนั ใช ้ส าหรับแตง่กล่ิน แตง่กล่ินเคร่ืองส าอาง แตง่กล่ินสบู ่ 

                           ใช ้เ ป็นสารตั้ง ต้นในการผลิตน ้ าหอม ใช ้เ ป็นแหล ่งของสารยูจีนอลเพื่ อน ามา  

                            สังเคราะห์เ ป็นสารวานิลลินใช ้เ ป็นส่วนผสมในยาทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการ 

                            ปวดตามขอ้ 

                          - ชาวมง้จะใชเ้ปลือกไมข้องอบเชยไทย น าไปตากแห้งแล้วต าให้เ ป็นผง น าไปท า                               

                            ธูปมีกล่ินหอมเ น้ื อไมอ้บเ ชยไทยมีกล่ินหอมคล้า ยการ บูร  เ น้ือไม ้หยาบและ 

                            คอ่นขา้งเหนียว สามารถน ามาใช ้ในการแกะสลักท าหีบใส่ของเพื่อป้องกนัแมลง  

                            ท าเคร่ืองเรือน หรือท าไมบุ้ผนังท่ีสวยงามได้ 

                            - ส าหรับเร่ืองสิว อบเชยกส็ามารถชว่ยไดเ้ชน่กนั ดว้ยการใชผ้งอบเชย 1 ชอ้นชา  

                              ผสมกบัน ้ าผ้ึง 3 ชอ้นชา แลว้คนให้เขา้กนั จากนั้นน ามาป้ายลงบนหัวสิวกอ่นเขา้ 

                              นอนแลว้คอ่ยลา้งออกในตอนเชา้ดว้ยน ้ าอุน่ โดยให้ท าติดตอ่กนั 2 สัปดาห์ สิวจะ 

                             คอ่ย ๆ หมดไป 

                2.1.3.3 สรรพคณุของอบเชย 

                           สว่นเปลือกและล าตน้ 

                         - ชว่ยแกอ้าการคล่ืนไส้อาเจียน 

                         - เปลือกตน้ใชป้รุงเป็นยาน ้ า แกอ้าการจุกเสียดแนน่ทอ้ง ชว่ยขบัลม                 

                         - อบเชยสามารถชว่ยลดความดันโลหิตได้ ด้วยการใช ้ผงอบเชยท่ีหาซ้ือได้ทั่วไปท่ี 

                           เป็นแทง่น ามาบด โดยให้ใช ้ผงอบเชยหนัก 1 กรัม ชงกบัน ้ าร้อน 1 ถ้วยกาแฟ ใช  ้

                           ด่ืมกอ่นอาหารเชา้และเย็น  

 

https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F/
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- ใชป้รุงเป็นยานัตถ์ุรับประทานแกเ้บ่ืออาหารน ามาต้มกบัน ้ าด่ืมเป็นยาบ ารุงธาตุ   

   และชว่ยท าให้เจริญอาหาร 

สว่นราก 

- รากอบเชยเทศ มสีรรพคณุชว่ยปลุกธาตุให้เจริญ แกพ้ิษร้อน 

- ใชป้รุงเป็นยาหอม แกล้มวงิเวยีน  

- รากใชป้รุงเป็นยาแกอ้าการปวดฟัน  

สว่นใบ 

- ใชป้รุงเป็นยาหอมแกจุ้กเสียดแนน่ทอ้งและลงท้อง  

- ใชต้ม้กบัน ้ ารับประทานเป็นยาแกไ้ขเ้น่ืองจากความอกัเสบของสตรี 

   ท่ีคลอดบุตรใหม ่ๆ   

              2.1.3.4 ขอ้ควรระมดัระวงั 

                          ผู ้ท่ีเ ป็นไข้ตัวร้อน ปัสสาวะ เป็น เ ลือด ปัสสาวะขัด  อุจจาระแ ข็งแห้ ง เ ป็น โรค          

             ริดสีดวงทวาร  เ ด็กท่ีมีอายุต ่ ากว า่  2 ขวบและสตรีมีครรภ์ห้ ามรับประทานอบเ ช ย  

              และห้ ามกินน ้ า ม ัน อบเ ช ย  เ พ ราะ จะท าใ ห้ เ กิดอาการค ล่ืน ไ ส้อา เ จียนและ เ ป็น 

              อัน ตรายตอ่ไตอาจกอ่ใ ห้เ กิดผลข้าง เ คียง ได้ในบางราย เ น่ื อง จากอบเ ชย จีนมีสาร    

              คมูรินซ่ึงเป็นสารท่ีกอ่ให้เกดิผลเสียตอ่ตับ 

 

2.1.4 โป๊ยกั๊ก (Chinese star anise) 

 
รูปที ่2.1.4โป๊ยก ัก๊ (จนัทร์แปดกลีบ) 
ทีม่า : https://medthai.com/โป๊ยก ัก๊ 
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           2.1.4.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของโป๊ยก ัก๊ 
                       ชื่อสามญั           : Chinese star anise, Star anise, Star aniseed, Badiane, Badian  
                       ชื่อวทิยาศาสตร์ : IlliciumverumHook.f.  
                       ชื่อทอ้งถ่ิน         : โป๊ยก ัก๊จีน จนัทร์แปดกลีบ จนัทน์แปดกลีบแปดแฉก 

                      โป๊ยก ัก๊ จดัเป็นสมนุไพรจีนเป็นพืชท่ีมถ่ิีนก  าเ นิดและเขตการกระจายพันธ์ุโดยจัดเ ป็น          

           พืชพื้นเมอืงในแถบเอเชียเขตร้อน มีการใช ้กนัมาอยา่งยาวนานในประเทศจีนกวา่  1,300 ปี  

          โดยสว่นท่ีน ามาใชป้ระโยชน์กคื็อ สว่นของเมล็ดของผลแกท่ี่มีลักษณะคล้ายดาว 8 แฉก และ 

          ในปัจจุบนัจะมกีารเพาะปลูกโป๊ยก ัก๊มากในประเทศจีนตอนใต้ ประเทศอินเดีย และญี่ ปุ่น  

           2.1.4.2 ประโยชน์ของโป๊ยก ัก๊ 

                        - โป๊ยก ัก๊อุดมไปดว้ยแคลเซียมซ่ึงชว่ยบ ารุงกระดูกและฟัน และธาตุเหล็กท่ีชว่ยใน             
                           การบ ารุงโลหิต 
                        - ใชเ้ป็นสว่นผสมของผงเคร่ืองเทศทั้งห้าท่ีใชใ้นการปรุงอาหารจีนแบบดั้งเดิม 
                        - ใชใ้นการแตง่กล่ินอาหาร ชว่ยชรูส ชกูล่ิน และผลยังสามารถน ามาใช ้แตง่กล่ินของ                    
                           เคร่ืองด่ืมลูกอมลูกกวาด ทอฟฟ่ี ขนมหวาน ขนมผิง ขนมเคก้ แยม เยลล่ี  
                        - ใชท้ าซีอ๊ิว ซอสตา่งๆ เน้ือกระป๋องฯลฯน ้ ามนัโป๊ยก ัก๊ท่ีได้จากการกลั่นด้วยไอน ้ าใช ้ 
                            เ ป็นส่วนผสมของยาและยาอมแกไ้อ ใช ้ในการแตง่กล่ินและดับกล่ินอันไมพ่ึ ง  
                            ประสงค์ของยา                               

          2.1.4.3 สรรพคณุของโป๊ยก ัก๊ 

                   - น ้ ามนัหอมระเหยใชผ้สมกบัชะเอมชว่ยแกอ้าการไอ 

                   - ชว่ยแกปั้สสาวะขดั 

                   - ชว่ยแกอ้ณัฑะบวม และไส้เล่ือน 

                   - ชว่ยเพิ่มสมรรถภาพให้กบักลา้มเน้ือ 

                     สว่นผล 

                   - ชว่ยบ ารุงธาตุในรา่งกาย 

                   - โป๊ยก ัก๊มคีณุสมบัติเป็นหยาง ชว่ยเพิ่มความอบอุน่ให้กบัร่างกายในชว่งอากาศเย็นชื้น  

                     มรีสร้อนนิดเจือหวานเล็กน้อย ไมเ่ผ็ดร้อนมากจนเกนิไปเหมอืนสมนุไพรชนิดอ่ืนๆ 

                   - ชว่ยขบัเสมหะ  
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                   - ชว่ยแกล้มกองหยาบ  

                   - ชว่ยแกอ้าการอาหารไมย่อ่ย 

                   - ชว่ยขบัลมในล าไส้  

2.1.5 ดอกอัญชัน (Blue pea) 

 
รูปที ่2.1.5 ดอกอญัชนั  

ทีม่า : https://www.honestdocs.co/butterflys-benefits-the-idea 
2.1.5.1 ลกัษณะโดยทัว่ไป 

            ชื่อสามญั            : Butterfly pea, Blue pea 

                       ชื่อวทิยาศาสตร์  : Clitoriaternatea L.  

                       ชื่อทอ้งถ่ิน          : แดงชนั (เชียงใหม)่ เอ้ืองชนั (ภาคเหนือ) เป็นตน้ 

            อญัชนั เป็นพืชท่ีมตีน้ก  าเนิดในแถบอเมริกาใต้ ปลูกทั่วไปในเขตร้อน ลักษณะของ   

         ดอกอัญช ัน จะ มีสีขาวสี ฟ้า สีมว่ง ส่วนตรง กลางดอกจะมี สี เห ลืองและ รูปทรงคล้า ย 

         หอย เชลล์มีสรรพคุณท่ี เ ป็น เอกลักษณ์เฉพาะ ตัวเ พราะมีสารท่ีชื่อว า่  แอนโทไซยานิน  

         (Anthocyanin) ซ่ึงมหีน้าท่ีไปชว่ยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ท าให้เ ลือดไปเ ล้ียงส่วน  

         ตา่งๆไดดี้มากข้ึน เชน่ ไปเล้ียงบริเวณรากผม ซ่ึงชว่ยท าให้ผมดกด า เงางามหรือไปเ ล้ียงบริเวณ  

         ดวงตาจึงชว่ยบ ารุงสายตาไปดว้ยในตวั หรือไปเล้ียงบริเวณ ปลายน้ิวมือ ซ่ึงก็จะชว่ยแกอ้าการ 

         เหน็บชาไดด้ว้ย 

 

 

 

https://www.honestdocs.co/butterflys-benefits-the-idea
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2.1.5.2 ประโยชน์ของดอกอญัชนั 

                        - ลดอาการฟกช  ้าดอกอัญช ันเ ต็มไปด้วยสารแอนโทไซยานินท่ีท าให้การไหลเวียน 

                        ของเลือดดีข้ึนท าให้เลือดไปเล้ียงเซลล์ตา่ง ๆ ในรา่งกายไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

                        - บ ารุงรา่งกายดอกอญัชนัมสีารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงชว่ยปกป้องเซลล์ในร่างกาย   

                        ไมใ่ห้เส่ือมสภาพ ท าให้ระบบภูมิคุ้มกนัแข็งแรง ป้องกนั ร้ิวรอย บ ารุงผิวพรรณให้ 

                         เปลง่ปลัง่ออ่นเยาว ์  

                       - ชว่ยบ ารุงสมอง มปีระสิทธิภาพในการขบัสารพิษออกจากรา่งกาย 

                       - ท าให้หายใจสะดวกสามารถใชบ้รรเทาอาการหอบหืดได ้

2.1.5.3 สรรพคณุของอญัชนั 

- ชว่ยรักษาอาการผมรว่ง 

- อญัชนัทาค้ิว ทาหัว ใชเ้ป็นยาปลูกผม ปลูกขนชว่ยให้ดกด าเงางามย่ิงข้ึน 

- ชว่ยลดความเส่ียงจากการเกดิเส้นเลือดอุดตนั 

- ชว่ยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตนั  

- ชว่ยลดความเส่ียงจากการเกดิโรคมะเร็งด้วยสารตา้นอนุมูลอิสระ  

- ชว่ยลดระดบัน ้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน 

2.1.5.4 ขอ้ควรระมดัระวงั 

                         เน่ืองจากดอกอญัชนันั้นมฤีทธ์ิในการละลายล่ิมเ ลือด ผู ้มีเ ลือดจางห้ามรับประทาน 

           ดอกอญัชนัเด็ดขาดหรืออาหารเคร่ืองด่ืมท่ีย้อมสีดว้ยอญัชนักไ็มค่วรรับประทานบอ่ยๆ  
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2.1.6 ดอกกุหลาบ  ( Rose ) 

 

รูปที ่2.1.6 ดอกกหุลาบ 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/sited 

         2.1.6.1 ลกัษณะโดยทัว่ไป 
                    ชื่อสามญัวา่                 : Rose  
                     ชื่อทางวทิยาสาสตร์    : Rosa hybrids         
                      กหุลาบจะมลีกัาณะมหีนามท่ีกา้นจะมสีีสันหลากหลายเป็นส่ิง ท่ีใช ้ส่ือถึงความรักของ  
         คนเรานั้นคงตอ้งมดีอกไมสี้สันสวยงามและมกีล่ินหอมอยา่ง“กุหลาบ”อยูใ่นอันดับต้นๆท่ีเรา 
         จะนึกถึงแนน่อนและเจา้ดอกไมช้นิดน้ีกย็งัข้ึนชื่อในเ ร่ืองการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย 
         เพราะมสีารส าคญัท่ีสามารถใชเ้ป็นยาซ่ึงมสีรรพคณุรักษาโรคได้หลากหลาย รวมทั้งมีผลดีตอ่ 
         การดูแลผิวพรรณให้สวยงามอยา่งมีสุขภาพดี 

         2.1.6.2 ประโยชน์ของกหุลาบ 
                    - ประ โย ช น์ ของ กุหลาบช ่วยบ า รุ ง ผิวพรรณของ ร่ า ง กายใ ห้ ยัง คง ความช ุ ่ม  
                       ชื้น  ก ัก เ ก็บความช ุม่ชื้ น ไมใ่ห้ ระ เ หยออกจากผิวได้เ ร็ ว  ไมว่ า่ จะ อ ยูใ่ น ว ัยใ ด                                       
                       หรือมีสภ าพ ผิวแบบไหน  อย ่า งเ ช ่น ใน ผู้สู งอา ยุจะ มีผิ วแห้ ง เ ป็นส่วน ใ หญ ่ก็ 
                       ท าให้ผิวนุม่เนียนนา่สัมผสัได ้
                   - กหุลาบมปีระโยชน์ในการลดอาการปวดของกล้ามเ น้ือหรือปวดข้อให้ดีข้ึน  กุหลาบ 
                      แห้งท่ีบดเป็นผงเราสามารถใช ้เ ป็นยารักษาโรคเกี่ยวกบัในชอ่งปาก ท าให้ฟันและ  
                      เหงือกแข็งแรง    
                   
 

https://sites.google.com/site/sitedxkkuhlab1111/dxk-kuhlab
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                  - กหุลาบมปีระโยชน์ตอ่ระบบสืบพนัธ์ุของผูห้ญิงชว่ยยับยั้งการติดเชื้อในระบบสืบพันธ์ุ          
                    หากมอีาการของประจ าเดือนมามากหรือไมป่กติ  ปวดท้องประจ าเ ดือน  ก็จะแกไ้ด้ด้วย  
                    การชว่ยปรับฮอร์โมนให้เป็นปกติ และชว่ยบ ารุงมดลูกดว้ย  
       2.1.6.3 สรรพคณุของกหุลาบ 
                 - สร รพ คุณ ขอ ง กุหล าบน าม าส ก ัด เ ป็ นน ้ า ม ันห อมร ะ เ หย ได้  โด ยก ล่ิน ขอ ง  
                    กหุลาบมคีุณสมบัติชว่ยบ าบัดอารมณ์ในทางลบ คลายความเครียดได้ดี  ลดความวิตก 
                    กงัวลหรือความเหน่ือยลา้ทั้งรา่งกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยกล่ินหอมๆ ของกุหลาบยัง  
                    ชว่ยให้นอน หลบังา่ยข้ึน เลือดลมไหลเวยีนดี 

                 - กุหลาบมีฤทธ์ิช ่วยบรร เทาอาการของ โรคผิวหนั ง ชว่ยลดอาการอักเ สบฆ ่าเ ชื้ อ      
                 - ส รร พ คุณ เ ป็น ยา แ ก ้เ จ็ บค อ  แ ก ้ห ว ัด  รั กษ าอ า กา ร หล อ ดล มอั ก เ ส บ  เ ป็ น  
                    เคร่ืองด่ืมชกู  าลงัท่ีดีและปลอดภยัตอ่สุขภาพ 
 

2.1.7 ใบเตย (Pandan leaves) 

 

รูปที ่2.1.7 ใบเตย 

ทีม่า : https://medthai.com/ใบเตย 

           2.1.7.1 ลกัษณะโดยทัว่ไป 

                       ชื่อสามญั            : Pandan leaves, Fragrant Pandan, Pandom Wangi 

                       ชื่อวทิยาศาสตร์  : PandanusAmaryllifoliusRoxb 

                       ชื่อทอ้งถ่ิน          : ใบส้มมา่ (ระนอง) ส้มตะเลงเครง (ตาก) 

 

https://sukkaphap-d.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88/
https://medthai.com/ใบเตย
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ใบเตยเป็นพืช ท่ีคนไทยทุกคนตา่งก็รู้จักกนัดีเ น่ืองจากมีการน ามาใช ้กนัอยา่ง  

           หลากหลายโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการน ามาปรุงแตง่อาหารอยา่งขนมไทยให้มีกล่ินหอมอร่อย 

           และยงัให้สีสันนา่รับประทานอีกดว้ยตน้เตยหอม จดัเป็นไมยื้นต้นพุม่เ ล็ก มีพ ุม่กอมีใบสีเ ขียว 

           เป็นมนั ใบคอ่นขา้งแข็ง มขีอบใบเรียบ เราสามารถน าใบเตยมาใช ้ได้ทั้งใบสดและใบแห้งใน 

           ใบเตยจะมกีล่ินหอมของน ้ ามนัหอมระเหย (Fragrant screw pine) 

2.1.7.2 ประโยชน์ของใบเตย 

- ชว่ยบ ารุงหัวใจให้ช ุม่ชื่น และชว่ยลดอตัราการเตน้ของหัวใจ  

- การด่ืมน ้ าใบเตยจะชว่ยดบักระหายคลายร้อนไดเ้ ป็นอยา่งดี เพราะใบเตยมกีล่ินหอม

เย็น ด่ืมแลว้จึงรู้สึกสดชื่น ผอ่นคลาย 

- รสหวานเย็นของใบเตยชว่ยชกู  าลงัไดก้ารด่ืมน ้ าใบเตยชว่ยแกอ้าการออ่นเพลียของ

รา่งกายได ้

- ชว่ยปรับสมดุลในรา่งกายผู้ท่ีมธีาตุเจา้เรือนเป็นธาตุไฟนั้น การรับประทานอาหารท่ี

ปรุงจากใบเตย  

- ชว่ยท าให้รู้สึกเย็นสบายสดชื่นได ้

- ชว่ยลดความดนัโลหิต  

- ชว่ยป้องกนัการแข็งตวัของหลอดเลือด 

- ชว่ยบรรเทาอาการอาการและดบัพิษไข้ได ้

- ชว่ยดบัพิษร้อนภายในไดเ้ป็นอยา่งดีใชรั้กษาโรคหืด  

- ใชเ้ป็นยาแกก้ระษยั  

- น าใบเตยมาใชแ้ตง่กล่ินอาหาร 

2.1.7.3 สรรพคณุของใบเตย 

- บ ารุงประสาท แกอ้าการออ่นเพลีย 

- รักษาโรคเบาหวาน 

- รักษาโรคหัด 

- บรรเทาโรคขอ้และโรครูมาตอยด์ 
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2.1.8 วานิลลา(Vanilla) 

 

รูปที ่2.1.8 วานิลลา 
ทีม่า : https://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=4217 

           2.1.8.1 ลกัษณะของวานิลลา                                                                   

                        วานิลลา เป็นกล่ินท่ีไดจ้ากฝักของกล้วยไมส้กุล Vanilla ต้นก  าเ นิดจากเม็กซิโก ชื่อวา 
           นิลลามาจากค าในภาษาสเปนวา่ "  ไบย์นียา " (Vainilla) ซ่ึงแปลวา่ ฝักเ ล็กๆ วานิลลามกัถูก 
           น ามาใชแ้ตง่กล่ินในการท าอาหารประเภทของหวานและไอศกรีมการใช ้วานิลลาในการ 
           ประกอบอาหารท าโดยกรีดฝักวานิลลาออกและขูดน าเอาเมล็ดในฝักไปใช ้ประกอบอาหาร  
           หรือน าทั้งฝักไปตม้น ้ าและชอ้นออกวานิลลาแท้มีราคาสูงมาก จึงท าให้มีการประดิษฐ์กล่ิน  
           วานิลลาสังเคราะห์ท่ีราคาถูกกวา่ อยา่งไรก็ตามกล่ินท่ีได้จากวานิลลาสังเคราะห์มีความเข้ม 
           ของกล่ินไมเ่ทา่กบัของจริงเชื่อวา่หลายคนอาจจะก  าลงัหลบัตาอยา่งพร้ิมเพรา เพื่อนึกถึงกล่ิน 
           ท่ีถูกใชใ้นการปรุงอาหารจ าพวกขนมและของหวาน เพราะความหอมหวานแบบนุ ่มลึกน่ี เอง 
           จึงได้ท าให้กล่ินวานิลลาได้ถูกน ามาใช ้อยา่ งแพร่หลายในวงการน ้ าหอม วา่กนัวา่กล่ิน          
           วานิลลานั้นเป็นกล่ินท่ีคุน้เคยในการสร้างความรู้สึกและภาพลักษณ์ของขนมท่ีให้ความรู้สึก  
           หอมหวานอยา่งนุม่นวล สนุกสนาน และแสดงถึงความเอาใจใส่ อบอุน่ ซ่ึง เ ป็นความรู้สึกใน  
           วยัเด็กของคนทัว่ไป 

                    ความแตกตา่งของกล่ินวานิลลาทางการแพทย์และน ้ าหอม ความหอมหวานของกล่ิน   

           วานิลลาท่ีน ามาใชใ้นสว่นผสมตา่งๆมีความแตกตา่งในด้านลักษณะของวิธีการใช ้งาน ซ่ึง 

           หากเป็นกล่ินวานิลลาท่ีเป็นสว่นผสมในการปรุงน ้ าหอมจะเป็นกล่ินวานิลลาแบบผสมเพื่อ 

           สร้างโทนกล่ินเฉพาะตามท่ีนักปรุงน ้ าหอมแตล่ะคนตอ้งการเป็นกล่ินท่ีได้จากการสังเคราะห์ 

https://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=4217
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1
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           ทางเคม ีสว่นกล่ินวานิลลาท่ีใชใ้นทางการแพทย์จะต้องเ ป็นกล่ินวานิลลาท่ีบริสุทธ์ิและไมม่ ี

           การเ จือปนหรือผสมก ับกล่ินใดๆ ซ่ึงในวิธี การสกดัแบบธรรมช าตินั้ นสารให้กล่ินของ           

           วานิลลาจะถูกสกดัจากเมล็ดของต้น  Vanilla Planifola ซ่ึง เ ป็นพืช ตระ กูลกล้วยไมแ้บบ   

           เถาวลัย์ 

           2.1.8.2 ประโยชน์ของวานิลลา                                                 

              กล่ินวานิลลาท่ีให้ความหอมหวานน้ีมปีระโยชน์ในหลายด้านจากการศึกษาทางด้าน
จิตวิทยาท่ีทดลอง โดยมหาวิทยาลัยTubingenในประเทศ เยอรมนัพบวา่กล่ินวานิ ลลามี
ความสามารถในการสร้างความรู้สึกสงบน่ิง และลดความต่ืนตระหนกได้เ ป็นอยา่งดี และยัง
ไดถู้กน ามาประยุกต์ใชป้ระโยชน์ในหลากหลายวงการ แมก้ระทั่งวงการแพทย์หรือในด้าน 
จิตศาสตร์ และใชใ้นจุดประสงค์หลกัคือเพื่อชว่ยในการสร้างความรู้สึกสงบและผอ่นคลาย 
โดยมกีารน ามาประยุกต์ใช ้ในกลุม่ของคนไข้ท่ีมีอาการทางจิตท่ีไมร้่ายแรง ประเภทกลุม่
คนไขท่ี้เป็นโรคเครียดหรือวติก หรืออาจน าไปใชใ้นการบ าบัดความเครียดให้กบักลุม่คนไข้
ท่ีต้องเผชิญกบัความเครียดในการตอ่ สู้กบัโรคท่ีร้ายแรง เช ่น โรคมะเ ร็งหากคนไข้มี
ความรู้สึกท่ีผอ่นคลายมากข้ึนกย็อ่มท าให้แพทย์สามารถท างานไดง้า่ยข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

  2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
               นักศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา ปี 2554 (นายธรรมรักษ์ ศรีมารุ)  กลา่ววา่ ท่ีมา
ของเทียนหอมปรับอากาศมกีารผลิตโดยการป้ันเป็นรูปตา่งๆตามท่ีต้องการ แตส่่วนใหญใ่นร้านจะ
ท าออกมาเป็นลกัษณะ ของกนิเป็นสว่นใหญแ่ละท่ีส าคญั ผลิตภ ัณฑ์มีกล่ินหอมด้วยยการรดเจลท า
ให้มกีล่ินหอมนา่รับประทานเขา้ไปจริงๆ มกีารตกแตง่ หน้าตาให้เ ป็นท่ีดึงดูดลูกค้าได้เ ป็นอยา่งดี
ตลาดสินค้าในกลุม่เ ทียนไขท่ีมีวางจ าหน ่ายใ นสหราชอาณาจักรนั้ นมีความหลากหลายและ        
นา่สนใจเน่ืองจากความตอ้งการในตวัสินคา้ท่ีมมีากข้ึนตามล าดับ บทบาทของเทียนไขในบ้านพัก
อาศยัในปัจจุบนัเป็นมากวา่การเป็นเพียงแหลง่ก  าหนดแสงสวา่งยามฉุกเ ฉินแตม่ีบทบาทในการ      
เป็นองค์ประกอบในการตกแตง่บา้นพกัอาศยั การชว่ยสร้างบรรยากาศผอ่นคลายความเครียด  เชน่ 
เทียนอโรมา (Aromatherapy)และยงัไดรั้บความนิยมในการใชเ้ป็นของขวญัในวาระตา่งๆเทียนหอม 
เป็นของฝาก ท่ีไดรับความนิยมมาก มีร้านผลิตและจ าหน ่ายเ ทียนหอมกล่ินสมุนไพรมากมาย ใน
เชียงใหม ่โดยเน้นท่ีสีสัน ลวดลาย และกล่ินหอม สมุนไพรส าหรับไลยุ่งบ้างก็ท าเ ป็นเทียนเล็กๆ 
ส าหรับลอยประดบัในอา่งน ้ า สร้างบรรยากาศเทียนหอมมีหลายประเภท ได้แก ่เ ทียนหอมบล็อก 
เทียนหอมประดับชนิดลอยน ้ าเ ทียนประดับท่ีบรรจุในภาชนะเทียนรูปดอกไมแ้ละเทียนหอม
ประดิษฐ์ประเภทดอกไมส้นามความหมายของค าท่ีใช ้ ในมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ช ุมชนค าวา่ เ ทียน
หอม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการน าพาราฟิน และไขผ้ึงมาหลอมละยายรวมกนัอาจเ ติมสีแล้ว
เติมน ้ ามนัหอมระเหย น าไปป้ันด้วยมือหรือหลอ่แบบข้ึนรูปหรือกดจากพิมพ์ให้มีรูปทรงตาม
ตอ้งการอาจประกอบดว้ยวสัดุอ่ืน เพื่อให้เกดิความสวยงาม เชน่ ดอกไมแ้ห้ง  มีไส้เ ทียนไวจุ้ดไฟและ
มกีล่ินหอมของน ้ ามนัหอมระเหยผลิตภ ัณฑ์เทียนแฟนซี ของ Candle field ท่ีมีเอกลักษณ์โดดเดน่
เฉพาะตวั และมรูีปแบบท่ีแตกตา่งจากผลิตภ ัณฑ์เทียนหอมทั่วไป ด้วยลวดลายท่ีปรากฏอยูบ่นตัว
ผลิตภณัฑ์หรือความโดดเดน่ในเร่ืองของการเลียนแบบให้เหมือนของจริงท่ีสุด โดยใช ้กรรมวิธีช ุบ
และเคลือบ จากนั้นจึงแกะป้ัน ลวดลายตา่ง ๆ ดว้ยมอื จึง เ ป็นงานท ามือ (Hand Made)  ท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัไมเ่หมอืนท่ีอ่ืนและมคีวามสวยงามสะดุดตา 

 



 

 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ของโรงแรมรอยลัปร้ินเซส หลานหลวง 

ท่ีมา : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 
 

3.1.1ช่ือสถานประกอบการ 
- โรงแรมรอยลัปร้ินเซส หลานหลวง  
- โทรศพัท์   : 02-281-3088 

- Website     : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 
-  Facebook  : https://th-th.facebook.com/royalprincesslarnluangbkk/ 
 

3.1.2ทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
        เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง แขวงวดัโสมมนัส เขตป้อมปราบศตรูพา่ย 
กรุงเทพมหานคร 10100 

 

 
 

รูปที ่3.2 แผนท่ีโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 
ทีม่า : https://th-th.facebook.com/royalprincesslarnluangbkk/ 

http://www.royalprincesslarnluang.com/
http://www.royalprincesslarnluang.com/
https://th-th.facebook.com/royalprincesslarnluangbkk/
https://th-th.facebook.com/royalprincesslarnluangbkk/
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3.1.3 แผนผังองค์กร 

 

 
 

รูปที ่ 3.3 คณุสรรสฤษด์ิ เย็นบาํรุง( Managing Director ) 
ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.4 แผนผงัองค์กร 
ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 
 
 

 
 

Mr.SansritYenbamrung 

President  & CEO 

 
Executive Asst. Manager General Manager Director  of. Sales 

Security 
Manager 

Asst. Chief 
Engineer 

 

Asst. HR 
Manager 

 F/O Manager F&B Manager 

F&B Marketing 

      Manager 

 

Executive Chef 

Accounting 
Manager 

Housekeeping 
Manager 

Purchasing 

http://www.royalprincesslarnluang.com/
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3.2 ข้อมูลทัว่ไปของโรงแรม 

 

รูปที ่ 3.5 โรงแรมรอยลัปร้ินเซส หลานหลวง 

ทีม่า : https://th-th.facebook.com/royalprincesslarnluangbkk/ 

โรงแรม รอยลัปร้ินเซส หลานหลวง เป็นโรงแรมบูติกมีห้องจํานวน 167 ห้อง ตั้งอยูใ่นเขต

ประวติัศาสตร์ของกรุงเทพฯ เกาะรัตนโกสินทร์เ ป็นศูนย์กลางของกรุงเทพฯท่ีเกา่แกล่้อมรอบด้วย

แมน่ํ้ าเจา้พระยา เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวท่ีตอบโจทย์ด้านศูนย์ธุรกิจท่ีทันสมยัและห้องประช ุมเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางธุรกจิของลูกค้าผู ้เข้าพ ัก ตั้งอยูไ่มไ่กลจากแหลง่ความบันเทิงยามราตรี

และแหลง่ชอ้ปป้ิงบนถนนขา้วสารและบางลําภู ล้อมรอบไปด้วยสถานท่ีสําคัญทางประวติัศาสตร์ 

สามารถเดินทางมาโดยเรือบนแมน่ํ้ าเจ้าพระยา เ น่ืองจากโรงแรมมีท่ีตั้งอยูบ่นเกาะรัตนโกสินทร์ท่ี

ไดรั้บการอนุรักษ์ให้เป็นเมอืงเกา่ ดงันั้นจะเห็นสถานท่ีตา่งๆและบริเวณโดยรอบท่ีได้รับการตกแตง่

อยา่งมรีสนิยม อดีตอยูใ่นเครือของโรงแรม ดุสิตธานี ปัจจุบัน ถูกเทคโอเวอร์โดยธนาคารกรุงศรี

อยุธยามาบริหารเองภายใตช้ื่อ โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 

3.3 ลักษณะการประกอบการ 

         โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวงแห่ง น้ีมีแผนกต้อนรับให้บริการ 24 ช ั่วโมงห้องอาหาร

ปร๊ินเซสคาเฟ่และรูมเซอร์วิสให้บริการ 24 ช ั่วโมง มอิีนเตอร์เ น็ต Wi-Fi ให้ได้ใช ้งาน รวมถึงมี

บริการร้านอาหารบาร์สปาและบุฟเฟต์ในชว่ง เช ้าเ ป็นประจําทุกวนั มีการตกแตง่ ท่ีแฝงกล่ินอาย

ความเป็นไทยและความคลาสสิคท่ีผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัว 
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3.3.1 การให้บริการห้องพกั 

โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง เป็นโรงแรมบูติกมีจํานวน 167 ห้อง 7 ช ั้น เ ป็น

โรงแรมระดบั 4 ดาวท่ีมกีารตกแตง่อยา่งสวยงามทั้งภายนอกและภายในห้องพ ัก มีเฟอร์นิเจอร์ครบ

ครัน เชน่ บริการอินเทอร์เ น็ต WiFiฟรี ทีวีจอแอลซีดี ชอ่งทีวีดาวเทียม ตู้เ ย็น เ ส้ือคลุมอาบนํ้ า 

ผลิตภณัฑ์อาบนํ้ าตูนิ้รภยั โต๊ะทํางาน โทรศัพท์ เ ตียงเสริม เ ตียงเ ด็กออ่นเคร่ืองปรับอากาศและ

บริการทาํความสะอาดห้องทุกวนัหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกตา่งๆท่ีภายในห้องพ ักไมม่ี เชน่ เตารีด

แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รวมถึงบริการซกัอบรีดเมือ่ลูกคา้ตอ้งการ ลูกค้าสามารถแจ้งแผนกต้อนรับส่วน

หน้าและทางแผนกตอ้นรับสว่นหน้าจะติดตอ่ประสานงานกบัแผนกแมบ่้าน เพื่อให้แผนกแมบ่้าน

บริการลูกคา้โดยตรง นอกเหนือจากการบริการแลว้ส่ิงสําคญัท่ีโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวงมี

ลูกคา้เขา้มาพกัอยา่งไมข่าดสายนั้น คือห้องประช ุมจัดเ ล้ียง ท่ีให้บริการมีความทันสมยัและมีพื้นท่ี

บริการเพียงพอตอ่จาํนวนลูกคา้จึงไดรั้บความนิยมไมน่้อยไปกวา่การบริการห้องพกั 

          โรงแรมรอยลัปร้ินเซส หลานหลวง มหี้องพกัแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก ่  

Princess Suite, Deluxe, Superior Plus, Superior ห้องพกัแตล่ะประเภทมลีกัษณะดงัภาพท่ี 3.6 – 3.9 
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รูปที ่3.6 ห้องพกั Princess Suite 

ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

ห้องพกัPrincess Suiteมจีาํนวน 5 ห้องววิสระวา่ยนํ้ าขนาดห้อง 60 ตารางเมตร ระเบียงมีขนาด 8.4 

ตารางเมตร ห้องขนาดใหญส่ามารถพกัไดไ้มเ่กนิ 2 คนมเีตียง King และห้องรับแขก 

 

 

รูปที ่ 3.7 ห้องพกั Deluxe Room 

ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

ห้องพกั Deluxe Room มจีาํนวน 70 ห้อง เป็นห้องพกัท่ีมขีนาดปานกลางววิสระวา่ยนํ้ า 

ขนาดห้อง 34 ตารางเมตร ขนาดระเบียง 8.4 ตารางเมตร สามารถพกัได ้ 2 ทา่นและแบบแฟมมล่ีิ 

มเีตียง King /Queen และเตียง Twin ให้เลือกตามความตอ้งการ 
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รูปที ่ 3.8 ห้องพกั Superior Plus  Room 

ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

ห้องพกั Superior Plus Room มีจํานวน 37 ห้อง เ ป็นห้องพ ักท่ีมีขนาดกวา้ง วิวการ์เด้น 

ขนาดห้อง 38 ตารางเมตร เหมาะกบัคูรั่กท่ีตอ้งการมาฮ ันนีมูน สามารถพักได้ไมเ่กิน  2 ทา่น มีเ ตียง 

King และ Queen ให้เลือกตามความตอ้งการ 

 
 

 

รูปที ่ 3.9 ห้องพกั SuperiorRoom 

ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

  ห้องพกั Superior Room มจีาํนวน 55 ห้อง เป็นห้องพกัท่ีมขีนาดกวา้ง ววิซิต้ี ขนาดห้อง  

30 ตารางเมตรสามารถพกัได้ไมเ่กนิ 2 ทา่น มเีตียง King และเตียง Twin ให้เลือกตามความตอ้งการ 
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3.3.2 ห้องอาหาร 

โรงแรม รอยลัปร้ินเซส หลานหลวง มบีริการห้องอาหารทั้งหมด 5 ห้อง มีด้านในและด้าน

นอกอาคารห้องอาหารด้านในมีชื่อวา่ PRINCESS CAFÉ, THE EMPRESS และ Lobby Lounge 

ห้องอาหารดา้นนอกอาคารมชีื่อวา่ MIKADO และ PICCOLOโดยห้องอาหารทางโรงแรมมีลักษณะ

ดงัภาพท่ี 3.10- 3.14 

 

 

รูปที ่3.10 ห้องอาหาร  PRINCESS CAFÉ 

ทีม่า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/ 

ห้องอาหาร PRINCESS CAFÉเปิดให้บริการ 24 ชม.   

- บุพเฟ่ต์อาหารเชา้เร่ิม 6.00 – 10.30 น. ราคาผูใ้หญ ่530 บาท/ทา่น ราคาเด็ก 412 บาท/ทา่น  

- บุพเฟ่ต์อาหารกลางวนัเร่ิม 11.30 – 14.30 น. ราคาผูใ้หญ ่695 บาท/ทา่น ราคาเด็ก 412 บาท/ทา่น  

-  A La Carte Menu  เปิดให้บริการ 24 ชม.ให้ลูกคา้ไดเ้ลือกส่ังเมนูอาหารได้ตามใจชอบ ห้องอาหาร

น้ีรองรับท่ีนั่งไดจ้าํนวน 120 ทา่นตั้งอยูบ่ริเวณช ั้น 1 ในอาคาร ให้บริการประเภทอาหารไทยและ

อาหารนานาชาติ  

 

 

 

 

 

 

https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/
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รูปที ่3.11 ห้องอาหาร THE EMPRESS 
ทีม่า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/ 

   ห้องอาหาร ดิ เอมเพรส บริการอาหารจีนจากหลากหลายภูมภิาค โดยเฉพาะอาหารกวางตุ้ง 
ภายในภตัตาคารตกแตง่ในสไตล์จีนรว่มสมยัโดยใชสี้ขาวและแดง อาหารจานเดน่ของภ ัตตาคารคือ
อาหารกวางตุง้และต่ิมซาํมือ้กลางวนัท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นห้องอาหารท่ีเกา่แกไ่ด้รับความนิยมตั้งแตส่มยั
อยูใ่นเครือดุสิตธานี เวลาทําการ 11.00 – 14.30 ต่ิมซําและ  A la Carte 18.00 – 22.00 น. A la Carte 
ห้องอาหารน้ีรองรับท่ีนั่งจาํนวน 196 ท่ีนั่งและ 5 ห้องสว่นตวัตั้งอยูบ่ริเวณช ั้น 1 ดา้นในอาคาร 
 

 
 

รูปที ่ 3.12 ห้องอาหาร MIKADO 
ทีม่า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/the-empress/ 

               ห้องอาหารมิคาโดเราบริการทา่นด้วยอาหารญี่ ปุ่นต้นตํารับ บนโต๊ะอาหารแบบญี่ ปุ่น
ดั้งเดิม พร้อมกบัววิสวนสวยของโรงแรมท่ีน่ีมทีั้งซชูิและซาชิมิสดๆจากซูชิบาร์ พร้อมทั้ง เทปปันยา
กแิละอาหารญี่ปุ่นอีกหลากหลายเมนู เชน่สุกี้ยาก ิชาบูชาบู พร้อมทั้ง เคร่ืองด่ืมสาเก เวลาทําการแต ่
ละรอบ 11.00 - 14.30 น. และ18.00 – 22.00 น.รองรับท่ีนั่งจํานวน 72 ท่ีนั่ง  4 ห้องส่วนตัว ตั้งอยู ่
บริเวณช ั้น 1 ดา้นนอกอาคาร  

https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/
https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/the-empress/
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รูปที ่ 3.13 ห้องอาหาร PICCOLO 
ทีม่า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/piccolo/  

       ห้องอาหารพิคโคโล เรามอีาหารอิตาเล่ียนคลาสสิกท่ีเป็นท่ีชื่นชอบมากมายหลากหลายเมนู และ
ยงัมดีนตรีสดให้ฟังในชว่งเวลา 19.00 - 22.00 น. เ ปิดเวลา  11.00 - 14.30 น. และ  18.00 – 22.00 น. 
รองรับท่ีนั่งจาํนวน 50 ท่ีนั่งตั้งอยูบ่ริเวณช ั้น 1 ดา้นนอกอาคาร ให้บริการประเภทอาหารอิตาเล่ียน 

 
รูปที ่ 3.14 Lobby Lounge 

ทีม่า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/gallery//?gid=115 
         Lobby Lounge ให้บริการขายเคร่ืองด่ืมและมท่ีีนั่งพกัรับรองท่ีนั่งได ้ 37 ท่ีนั่ง  
เปิดเวลา : 8.00 – 12.00 น. มดีนตรีบรรเลงให้ฟังในเวลา 18.15 – 19.00 น.  

 

 
 

 
 

 
 

https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/dining/piccolo/
https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/gallery/?gid=115
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3.3.3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

 

รูปที ่ 3.15 สระวา่ยนํ้ า 
ทีม่า : https://www.dusit.com/dusitprincess/larnluangbangkok/th/facilities/  

       โรงแรมรอยลัปร้ินเซส หลานหลวง มสีระวา่ยนํ้ าขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 2.75  เมตร 

ทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้บริเวณรอบสระวา่ยนํ้ ามเีตียงอาบแดด และโต๊ะสําหรับรับประทานอาหาร เ ปิด

ชว่งเวลาระหวา่ง 7.00 – 21.00 น. 

 
 

 

รูปที ่ 3.16 ห้อง Business Center 
ทีม่า : http://www.royalprincesslarnluang.com/ 

โรงแรม รอยลัปร้ินเซส หลานหลวงมบีริการห้องคอมพิวเตอร์เปิดบริการตลอด 24 ชม. 
 

http://www.royalprincesslarnluang.com/
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รูปที ่ 3.17 ฟิตเนส 
ทีม่า : www.th.hotellook.com/hotels/riva-surya-bangkok 

         โรงแรมรอยลัปร้ินเซส หลานหลวง มบีริการฟิตเนสให้บริการฟรี เปิดให้บริการ 6.00 - 21.00 น. 
 บริเวณใกลส้ระวา่ยนํ้ า  

 

 

 

 
 

 

 

รูปที ่ 3.18 Sata Spa 

ทีม่า : http://royalprincesslarnluang.com 

       ห้องสปาตั้งอยูช่ ั้น 7 บนสุดของโรงแรม เปิดให้บริการสําหรับลูกคา้ท่ีพกัในโรงแรมและลูกคา้

ภายนอก มบีริการนวดแผนไทยและสปาผิวเวลาเปิดบริการทุกวนั 10.00 น. - 21.00 น. 
 

 

 
 

http://www.th.hotellook.com/hotels/riva-surya-bangkok
http://royalprincesslarnluang.com/
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3.4  ต าแหน่งงานและลักษณะงานทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 
 

รูปที ่ 3.19 นักศึกษาฝึกงาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ 2562 

ช่ือผู้ปฏบัิติงาน          : นางสาว กติติพร  อุน่บา้น 5804400209 

ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา   : อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกลุผาสุข 

ต าแหน่ง                    : TraineeFront Office  

สถานทีป่ฏบัิติงาน     : โรงแรมรอยลัปร้ินเซส หลานหลวง กรุงเทพ ฯ 

ลักษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

แผนกตอ้นรับสว่นหน้า 

- รับลูกคา้ Check in – Check out 

- ถา่ยเอกสาร 

- อาํนวยความสะดวกแกลู่กคา้ 

- รับฝากกระเป๋า 

- ยืนตอ้นรับลูกคา้ 

- รับโทรศพัท์ 

- ดูแลและให้บริการเกีย่วกบัห้อง Business Center 

- ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัการใชห้้องประชมุในแตล่ะวนั  

- เปล่ียนรหัส WiFi ท่ีใชส้ว่นรวมในแตล่ะวนั 
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- ให้คาํแนะนําเกีย่วกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียว 

ภายในห้องพกั 

- ตอ่ WiFi ภายในห้องพกัให้ลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้โทรลงมาวา่ใชง้านไมไ่ด ้

- ตรวจสอบห้องพกัลูกคา้กอ่นสง่ ลูกค้าข้ึนเขา้พกั 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที ่ 3.20 พนักงานท่ีปรึกษา 
ทีม่า :  ผูจ้ดัทาํ  2562 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : คณุ กมนิยา ศิริอินทร์ 
ต าแหน่งงาน              : Guest Relation Officer 

 
3.6ระยะเวลาทีป่ฏบัิติงาน 

ระยะเวลาการฝึกปฏิบติังาน 7 มกราคม 2562 ถึง 26 เมษายน 2562 เป็นระยะเวลา 18 
สัปดาห์ ปฏิบติังานเวลา 8.00 - 17.00 น. เป็นเวลาทั้งส้ิน 9 ช ัว่โมง และปฏิบติังานอาทิตย์ละ 5  วนั
ตอ่สัปดาห์ หยุดเดือนละ 6 วนั 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มลูและกาํหนดหัวข้อโครงงาน 

        จากการสังเกตถึงปัญหาท่ีสามารถนํามาแกไ้ขและปฏิบัติไดจ้ริง กาํหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการปฏิบติั  

        โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและปฏิบติังานท่ีโรงแรมรอยลัปร้ินเซส หลานหลวง 
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        3.7.2 วเิคราะห์การทาํโครงงาน 

ไดม้กีารสอบถามความคิดเห็นจากพนักงาน ท่ีปรึกษาและผูจ้ัดการแผนกแมบ่า้นถึงความ 

        เป็นไดข้องหัวขอ้โครงงาน 

3.7.3 ลงมอืปฏิบติั 

                 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการทดลองชิ้นงานจนออกมาไดแ้บบท่ีต้องการมชีื่อวา่ กอ้นหอมปรับอากาศ  

        ชาสมนุไพรอโรมา 

3.7.4 จดัทาํเอกสาร  

               รวบรวมขอ้มลู ทาํการสอบถามพนักงานท่ีปรึกษา ดาํเนินการทดลอง จดัทาํรูปเลม่และสรุปผล 

3.7.5 ตรวจสอบและแกไ้ข 

เมือ่ทาํแตล่ะบทเสร็จเรียบร้อยแลว้นําไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง          

เมือ่เกดิขอ้ผิดพลาดจะได้มเีวลาแกไ้ขให้สมบูรณ์ 

3.7.6 กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

เร่ิมดาํเนินงานจดัทาํโครงงานตั้งแตว่นัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 26 เมษายน 2562 

 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน มกราคม 

2562 

กุมภาพนัธ์ 

2562 

มีนาคม 

2562 

เมษายน 

2562 

ศึกษาปัญหาท่ีจะทาํ     

กาํหนดหัวขอ้โครงงาน     

เกบ็รวบรวมขอ้มลู     

ลงมอืปฏิบติั     

ตรวจสอบและแกไ้ข     

สรุปและจดัทาํรายงาน     

                                          ตารางท่ี 3.7.6.1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินงาน 

  



 

 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

             โครงงานเร่ืองกอ้นหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา  (  Freshener Aroma Herbal Wax Bar ) 

เป็นโครงงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อน าดอกไมท่ี้เหลือใชจ้ากงานจดัเล้ียงสัมมนาห้องประช ุมของทางโรงแรม

ท่ีไมไ่ดใ้ชแ้ลว้มาท าเป็นผลิตภณัฑ์ใหมแ่ละชว่ยลดต้นทุนให้กบัทางโรงแรม การท ากอ้นหอมปรับ

อากาศชาสมนุไพรอโรมาน้ีจะชว่ยในเร่ืองการดูดซึมกล่ินไมพ่ึงประสงค์ ชว่ยให้ความหอมท่ียาวนาน

กวา่การฉีดสเปย์ โดยการน ากอ้นหอมปรับอากาศน้ีไปแขวนไวบ้ริเวณห้องน ้ าส่วนรวมของโรงแรม 

 

4.1 วัตถดุิบและอุปกรณ์ในการท าก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา 

      4.1.1 วัตถุดิบ 

              1. ข้ีผ้ึงชนิดกอ้น 100 กรัม 

              2. ใบเตย ดอกไมท่ี้ตากแห้งแลว้ 

              3. กล่ินวานิลลา 

              4. ใบชา 

              5. อบเชยโป๊ยก ัก๊ 

       4.1.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

              1. กะละมงั 

              2. กระทะตม้น ้ า 

              3. แมพ่ิมพ์ 

              4. กรรไกร 

              5. ชอ้นถว้ย 

              6. ครก สาก 
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รูปที ่4.1 อุปกรณ์ท่ีใชแ้ละวตัถุดิบทั้งหมด 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

4.2 ขั้นตอนการท าก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา 

 

 
 

 
 
 
 

รูปที ่4.2.1 
ขั้นตอนท่ี 1. น าดอกอญัชนั ใบเตยและใบชาไปต าเพื่อให้ไดสี้และกล่ิน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
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รูปที ่4.2.2 

ขั้นตอนท่ี 2. จดัเรียงดอกไมส้ดและแห้งลงไปในแมพ่ิมพ์พอสวยงาม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 

 

 
 

รูปที ่4.2.3 
ขั้นตอนท่ี 3. น าข้ีผ้ึงใสภ่าชนะมาตั้งในน ้ าเดือด คนจนละลาย 5-10 นาที 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
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รูปที ่4.2.4 
ขั้นตอนท่ี 4. น าข้ีผ้ึงท่ีละลายแลว้ แบง่ใสใ่บเตย อญัชนัและใบชาลงไปคนให้เขา้กนัในน ้ าเดือด 1 นาที 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
 

 
 

รูปที ่4.2.5 
ขั้นตอนท่ี 5. น ากล่ินวานิลลาลงไปผสมกบัข้ีผ้ึงท่ีละลายแลว้ เพื่อให้ไดก้ล่ินหอม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.2.6 
ขั้นตอนท่ี 6. น าข้ีผ้ึงท่ีละลายแลว้ผสมสีและกล่ินเรียบร้อย เทลงบนแมพ่ิมพ์ท่ีจดัเตรียมดอกไมไ้ว ้

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
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รูปที ่4.2.7 
ขั้นตอนท่ี 7. ท้ิงไว ้3 - 5 ช ัว่โมงเพื่อให้แข็งตวัพร้อมใสบ่รรจุภณัฑ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
 

 
 

รูปที ่4.2.8 
ขั้นตอนท่ี 8. ผลิตภณัฑ์กอ้นหอมปรับอากาศชาสมนุไพรอโรมา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2562 
 

 
 

 

 
 

 
4.3 ต้นทนุการผลิตก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา 
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ตารางท่ี 4.3.1 ตารางค านวณตน้ทุนกอ้นหอมปรับอากาศชาสมนุไพร 

(Freshener Aroma Herbal Wax Bar  ) 
หมายเหตุ เคร่ืองหมาย - เป็นวตัถุดิบเหลือใชจ้ากแผนกจดัเล้ียงและแผนกแมบ่า้น  
 
4.4 การเก็บข้อมูลเพือ่ส ารวจความพงึพอใจของก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา  

ขั้นตอนการใชง้านกอ่นเกบ็ขอ้มลู โดยการทดลองน าผลิตภ ัณฑ์กอ้นหอมปรับอากาศชา
สมนุไพรอโรมาไปแขวนไวท่ี้ห้องน ้ าสว่นรวมของทางโรงแรม เ ป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จากการ
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์กอ้นหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมาโดยการแจก
แบบสอบถามเพื่อเกบ็ข้อมลูผา่นโปรแกรม Google Drive จ านวน 31 คน 

 
               ทางผูจ้ดัท าไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามล าดบัดงัตอ่ไปน้ี  
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของพนักงานเกีย่วกบัเพศอายุโดยใชค้า่ร้อยละ 
ตอนที ่2 ส ารวจความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์กอ้นหอมปรับอากาศชาสมนุไพรอโรมาในดา้นตา่งๆ
โดยใชค้า่ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามและค านวณคา่เฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow 
 
 

 

 

ตารางที ่4.4.1  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศของตอบแบบสอบถาม 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ต้นทนุ 
1. ข้ีผ้ึง 100 กรัม 100กรัม/90 100*90/100=90 
2. ดอกกหุลาบ 5 ดอก - - 
3. ดอกอญัชนั 20 ดอก - - 
4. ใบเตย 5 ใบ - - 
5. ชา 2 ถุง - - 
6. บรรจุภณัฑ์ 6 ถุง 1ถุง/9 6*9 = 54 

รวมราคาตน้ทุนทั้งหมดจ านวน 6 ชิ้น 
ตน้ทุนตอ่ชิ้น 22.5 บาท 

90+54 = 135 บาท 
135/6 = 22.5 
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เพศ จ านวน ร้อยละ 

หญิง 16 51.61 

ชาย 15 48.39 

รวม 31 100 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นเพศเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.61 และเพศชาย

ร้อยละ 48.39 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 31 คน 

ตารางที ่4.4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 2 6.45 

20-25ปี 4 12.90 

25-30 ปี 7 22.58 

30 ปีข้ึนไป 18 58.06 

รวม 31 100 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีอายุเฉล่ียอยูท่ี่ 30 ปี

ข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.06 ท่ีเหลืออีกไดแ้ก ่ อายุระหวา่ง 25 -30 ปี คิดเ ป็นร้อยละ 22.58 

อายุระหวา่ง 20-25 ปีคิดเป็นร้อยละ 12.90 และอายุต ่ากวา่ 20 ปี คิดเ ป็นร้อยละ  6.45 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 31 คน 

ตารางที ่ 4.4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 

พนักงานแผนกแมบ่า้น 16  51.61 

พนักงานแผนกจดัเล้ียง 15 48.39 

รวม 31 100 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอาชีพ พนักงานแผนกแมบ่า้น คิดเป็นร้อยละ 51.61  และ

พนักงานแผนกจดัเล้ียงคิดเป็นร้อยละ 48.39 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 

 

4.5 สรุปผลการประเมิน ก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา 
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4.5.1 ด้านกล่ินหอม 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านกล่ินหอมพบวา่ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  22.58 มีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ  32.25 มีความพึง
พอใจระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 35.48 และมีความพึงพอใจระดับพอใช ้คิดเ ป็นร้อยละ 9.67  
จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 

 

4.5.2 ด้านระยะเวลาการใช้งาน 

 
 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นระยะเวลาการใช ้งาน พบวา่ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  16.12 มีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ  38.70 มี
ความพึงพอใจระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ16.12 มีความพึงพอใจระดับพอใช ้คิดเ ป็น ร้อยละ 
29.03 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 
 

16.12 

38.7 16.12 

29.03 

ด้านระยะเวลาการใช้งาน 
มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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                  4.5.3 ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 

                  
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความสวยงามของผลิตภ ัณฑ์พบวา่ผู ้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 67.74 มคีวามพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ   29.03
มคีวามพึงพอใจระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 3.22 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 
 

4.5.4 ด้านการใช้งานสะดวกสบาย 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านการใช ้งานสะดวกสบายพบวา่ผู ้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 77.41 มคีวามพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ 19.35 
จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31คน 

 
 
 
 
 

67.74 

29.03 

3.22 

ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 

77.41 

19.35 

ด้านการใช้งานสะดวกสบาย 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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4.5.5 การน าของเหลือใช้มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามการน าของเหลือใชม้ารีไซเคิลให้เกดิประโยชน์พบวา่ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 
จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 

 
   4.5.6 ดับกล่ินไม่พงึประสงค์ 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามการดบักล่ินไมพ่ึงประสงค์พบวา่ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 87.09 มคีวามพึงพอใจระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 9.67  มีความ
พึงพอใจระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 3.22 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 

 

 
 

 

100 

การน าของเหลือใช้มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ 
มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 

87.09 

9.67 

3.22 

ดับกล่ินไม่พึงประสงค์ 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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การแปลผลคะแนนความพงึพอใจของก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา  
(ปริญญา รสรา่ง. 2555) การวเิคราะห์ขอ้มลูความหมายคา่เฉล่ียดงัน้ี 

คะแนนคา่เฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ควรปรับปรุง 
คะแนนคา่เฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ พอใช  ้
คะแนนคา่เฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 
คะแนนคา่เฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มาก 
คะแนนคา่เฉล่ีย 4.21-5.00  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 

4.6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา 

(Freshener Aroma Herbal Wax Bar  ) 
 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ̅ S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. ดา้นกล่ินหอม 3.67 0.92 มาก 
2. ดา้นระยะเวลาในการใชง้าน 3.41 1.07 มาก 
3. ดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ์ 4.64 0.54 มากท่ีสุด 
4. ดา้นการใชง้านสะดวกสบาย 4.8 0.4 มากท่ีสุด 
5. การน าของเหลือใชม้ารีไซเคิลให้เกดิประโยชน์ 5 0 มากท่ีสุด 
6. การดบักล่ินไมพ่ึงประสงค์ 4.83 0.44 มากท่ีสุด 

ระดับความพงึพอใจโดยรวม 4.46 0.36 มากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงคา่เฉล่ียความพึงพอใจของกอ้นหอมปรับอากาศชาสมนุไพรอโรมา 
(Freshener Aroma Herbal Wax Bar  ) 

จากตารางผลส ารวจความพึงพอใจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอ่ผลิตภ ัณฑ์
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.46 พบวา่ด้านท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ การน าของเหลือใชม้ารีไซเคิลให้เกดิประโยชน์โดยมคีา่เฉล่ียเทา่กบั 5 และด้านท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ด้านระยะเวลาการใช ้งานโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
3.41 จากผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นเพิ่มเติมในดา้นของกล่ินหอมของสมุนไพร สมุนไพรท่ี
ใชค้วรน าไปคัว่กอ่นท่ีจะน ามาแปรรูป 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลโครงงาน   

 5.1.1. จากการท่ีไดป้ฏิบติังานสหกจิศึกษาท่ีโรงแรม รอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง ได้จัดท า

โครงงานกอ้นหอมปรับอากาศชาสมนุไพรอโรมา โดยการน าดอกไมเ้หลือใช ้งานประช ุมสัมมนา

น ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม ่มวีตัถุประสงค์ให้ความหอมและคุณสมบัติชว่ยดูดซึมกล่ิน  ลดกล่ิน

ไมพ่ึงประสงค์และยงัชว่ยท าให้รู้สึกสดชื่นจากกล่ินหอมตา่งๆของดอกไมแ้ละน ้ ามนัหอมระเหย มี

อายุการใชง้านไดย้าวนานกวา่การใชส้เปย์ โดยการน าผลิตภ ัณฑ์กอ้นหอมปรับอากาศชาสุมนไพร

ไปแขวนไวใ้นห้องน ้ าสว่นรวมเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์นั้น จากการส ารวจความพึงพอใจพนักงาน

แมบ่้านและพนักงานจัดเ ล้ียง ท่ีมีตอ่ผลิตภ ัณฑ์กอ้นหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมาบรร ลุ

วตัถุประสงค์จริง ระยะเวลาการใชง้านให้ความหอมและการดูดซึมกล่ินไมพ่ึงประสงค์นานกวา่การ

ฉีดสเปย์ ชว่ยให้พนักงานแมบ่า้นประหยดัเวลาในการก  าจัดกล่ิน เสริมสร้างความหอมตลอดเวลา

ให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในห้องน ้ า ชว่ยลดขยะท าให้เกิดประโยชน์และลดต้นทุนภายใน

โรงแรม 

 5.1.2. ขอ้ก  าจดัหรือปัญหาของโครงงาน 

                    5.1.2.1. เน่ืองจากผูจ้ดัท ายงัไมเ่คยท าผลิตภณัฑ์น้ีมากอ่น  จึงต้องใช ้ระยะเวลาในการท า   

            และเกดิความผิดพลาดหลายคร้ัง จึงตอ้งศึกษาให้ดีกอ่นท าการทดลอง 

                    5.1.2.2. เน่ืองจากผูจ้ดัท าท าการทดลองผิดพลาดหลายคร้ัง จึงท าให้ผลงานผลิตภ ัณฑ์ 

            ออกมาลา่ชา้ 

 5.1.3. ขอ้เสนอแนะ 

                     นอกจากการน าดอกไมเ้หลือใชจ้ากงานประช ุมสัมมนามาท าผลิตภ ัณฑ์กอ้นหอมปรับ 

            อากาศชาสมนุไพรอโรมา สมุนไพรท่ีใช ้ในการท าผลิตภ ัณฑ์แนะน าให้ผา่นวิธีการคั่วใน 

            กระทะเพื่อให้กล่ินของสมนุไพรไดอ้อกกล่ินมากย่ิง ข้ึน ดอกไมน้ าไปตากแดดกอ่นท่ีจะท า 
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            ผลิตภณัฑ์กอ้นหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา ในส่วนของดอกไมท่ี้เหลือใช ้จากการ 

            ตากแห้งสามารถน ามาท าถุงหอมได้อีกดว้ย ชว่ยลดตน้ทุนของโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.2. สรุปผลการปฏบัิติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.1. ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

                        ไดเ้รียนรู้การปรับตวัเขา้กบัสังคมเพื่อนร่วมงานและสถานท่ี ฝึกการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้าลงมอืปฏิบติัเหมอืนเป็นพนักงานจริง การเขา้ปฏิบติังานฝึกระเบียบวนิัยและตรงตอ่เวลา 
ฝึกความอดทน ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ฝึกความกลา้ในการใช ้ทกัษะภาษา  
ไดเ้รียนรู้การท างานของระบบโรงแรมและการใชโ้ปรแกรม Opera 

 5.2.2. ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกจิศึกษา 

  ในชว่งแรกตอ้งศึกษาขอ้มลูของโรงแรมท าความเข้าใจด้วยตวัเอง ไมก่ลา้ตดัสินใจ
ในการท างานเมือ่ถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้า การส่ือสารภาษาตา่งๆยงัไมดี่พอ 

 5.2.3. ขอ้เสนอแนะ 

                     จากการได้ไปปฏิบัติง าน สหกิจศึกษา ท่ีโรง แรม รอยัลป ร๊ิน เซส  หลานหลวง  

ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการมาหาประสบการณ์ ท่ีโรงแรม รอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง ภายภาค

การศึกษาหน้า โรงแรมน้ีให้ความรู้ให้ประสบการณ์การท างานท่ีดี บุคลากรทุกคนให้การต้อนรับ

อยา่งอบอุน่ สามารถเลือกแผนกท่ีเราสนใจได ้ส าหรับนักศึกษาท่ีตอ้งการฝึกแผนกต้อนรับส่วนหน้า

การท างานของแผนกไมไ่ดน้า่กลวัอยา่งท่ีคิด ตอ้งมคีวามมัน่ใจ กล้าท่ีจะพ ูด อาทิเชน่ การส่ือสารกบั

ชาวตา่งชาติ การให้ค าแนะน าเกีย่วกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวและให้ความชว่ยเหลือเกี่ยวกบัการส่ือสาร

ตา่งๆ ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขปัญหาในกรณีฉกุเฉิน การเตรียมตวัส าหรับการมาสหกิจท่ีโรงแรมน้ีควรมี

ความอดทนและมใีจรักในการบริการ  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา 

โรงแรมรอยลัปร้ินเซส หลานหลวง 

ค ำช้ีแจง : แบบสอบถำมฉบบัน้ีใชเ้พื่อประกอบกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี คณะศิลปศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัสยำม ผลิตภณัฑ์ก้อนหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำจดัท ำข้ึนโดยน ำดอกไมท่ี้

เหลือใช้จำกกงำนประชุมสัมมนำมำแปรรูป มีวตัถุประสงค์ท่ีจะช่วยลดกล่ินไม่พึงประสงค์ใน

หอ้งน ้ำ โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในค ำตอบท่ีท่ำนเลือก 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

 1. เพศ           ชำย               หญิง 

              2. อำย ุ          ต  ่ำกวำ่ 20          ปี 20-25         ปี 25-30 ปี          30 ปีข้ึนไป 

 

ส่วนที ่2  ส ารวจความพงึพอใจของผลติภัณฑ์ในด้านต่างๆ 

ข้อ รายการประเมิน มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
2.1 ดำ้นกล่ินหอม      

2.2 ดำ้นระยะเวลำกำรใชง้ำน      

2.3 ดำ้นควำมสวยงำมของผลิตภณัฑ์      

2.4 ดำ้นกำรใชง้ำนสะดวกสบำย      

2.5 กำรน ำของเหลือใชม้ำรีไซเคิลใหเ้กิด
ประโยชน์ 

     

2.6 กำรดบักล่ินไม่พึงประสงค ์      

 

ข้อเสนอแนะ

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

................................................................................................................................................................................. 
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ภาพการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 



 

 

 
ช่วยเหลือกิจกรรมกำรจบัฉลำกของพนกังำน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 

 
 

กรอกขอ้มูลแขกใหค้รบถว้นก่อนท่ีจะคียเ์ขำ้ระบบ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 



 

 

 

ตอ้นรับกรุ๊ปรับประทำนอำหำรกลำงวนัภำยในโรงแรม 

 ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
 

 
 

ตรวจสอบควำมเรียบร้อยห้องพกั ก่อนส่งแขกเขำ้พกั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 



 

 

 
เขำ้รับกำรอบรมพนกังำน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 

 

 
 

รับโทรศพัท ์โอนสำยไปยงัแผนกต่ำงๆและหำขอ้มูลเก่ียวกบัแขกผูเ้ขำ้พกั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 



 

 

 
 

รับ Check – in และ Check - out แขก 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
 

 
ตอ้นรับแขก VIP งำนประชุมสัมมนำ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2562 
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บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

ผูจ้ดัท ำ                     : โครงงำนน้ีมีประโยชน์ต่อสถำนประกอบกำรน้ีอยำ่งไรบำ้ง 

พนกังำนท่ีปรึกษำ    : โครงงำนของนกัศึกษำเป็นโครงงำนท่ีมีกำรน ำของท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้มำท ำให้

เกิดผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีใชง้ำนไดจ้ริงน ำเสนอในรูปแบบกำรน ำเอำสมุนไพรมำใชป้ระโยชน์ สำมำรถ

ช่วยดูดซึมกล่ินและใหค้วำมหอมท่ียำวนำน ซ่ึงโดยปกติแลว้ทำงโรงแรมใชส้เปยแ์ละเทียนหอมใน

กำรลดกล่ินอบัและให้ควำมหอม นกัศึกษำไดอ้อกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบกำรใชส้ะดวกสบำย

และบรรจุภณัฑ์สวยงำมเขำ้กบัห้องน ้ ำของทำงโรงแรม ผลิตภณัฑ์ท่ีนกัศึกษำไดจ้ดัท ำข้ึนสำมำรถ

น ำไปวำงตำมจุดอบัตำมห้องต่ำงๆได ้เช่น ห้องน ้ ำ ตูเ้ส้ือผำ้ในห้องพกัแขกและตำมห้องส ำนกังำน 

โครงงำนน้ีนักศึกษำสำมำรถสร้ำงผลิตภณัฑ์จำกดอกไม้เหลือใช้ได้อย่ำงคุ้มค่ำและท ำให้เกิด

ประโยชน์ข้ึนดีกวำ่กำรทิ้งดอกไมจ้ำกแผนกจดัเล้ียงและแผนกแม่บำ้นไปโดยเปล่ำประโยชน์ 

 

 

                                                                                             พนกังำนท่ีปรึกษำ 

 

……………………..………………………………………….. 

(คุณ กมนิยำ ศิริอินทร์) 
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บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมาโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 

Freshener Aroma Tea Herbal Wax Bar 

นำงสำวกิตติพร อุ่นบำ้น  5804400209 

ภำควชิำ กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว คณะศิลปะศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 

38 ถนน เพชรเกษม เขต ภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160 

Email : kittiporn.unb@siam.edu 

บทคดัย่อ 

         จำกกำรท่ีได้ไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ 
โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลำนหลวง ผู ้จัดท ำได้
ปฏิบติัหนำ้ท่ีในแผนกตอ้นรับส่วนหนำ้ ท ำใหท้รำบ
วำ่ในแต่ละวนันั้นมีผูเ้ขำ้มำใชบ้ริกำรหอ้งประชุมจดั
งำนสัมมนำของทำงโรงแรม อย่ำงต่อเน่ือง ผูจ้ดัท ำ
จึงมีควำมคิดท่ีจะน ำดอกไมแ้ละถุงชำท่ีเหลือใชจ้ำก
งำนสัมมนำนั้ นๆมำท ำ เป็นผลิตภัณฑ์ก้อนหอม   
ปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำ ( Freshener Aroma 
Herbal Wax Bar ) เพ่ือช่วยในเร่ืองกำรดูดซึมกล่ิน 
ก ำจัดกล่ินไม่พึงประสงค์ ลดกล่ินอับช้ืน และให้
ควำมหอมท่ียำวนำน ไม่เป็นอนัตรำยต่อผูเ้ขำ้มำใช้
บริกำร ภำยในห้องน ้ ำโดยมีกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของกอ้นหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำ                   
( Freshener Aroma Herbal Wax Bar )โดยไดท้ ำกำร
ทดลองแขวนภำยในห้องน ้ ำส่วนรวมของโรงแรม 
หลังจำกนั้ นด ำเนินกำรแจกแบบสอบถำมให้กับ
พนักงำนแผนกจดัเล้ียงและพนกังำนแผนกแม่บำ้น
จ ำนวน 31 คน พบว่ำพนักงำนแผนกจดัเล้ียงและ
แผนกแม่บ้ำน มีควำมพึงพอใจต่อผ ลิตภัณฑ ์       
ก้ อ นห อมป รั บอ ำ ก ำ ศ ช ำ ส มุน ไพ ร อ โ ร ม ำ                   
( Freshener Aroma Herbal Wax Bar ) ดำ้นกำรใช้
งำนสะดวกสบำยดำ้นควำมสวยงำมของผลิตภณัฑ์  
และกำรน ำของเหลือใชม้ำรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์
โดยมีค่ำเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.46 
ค าส าคญั : ข้ีผึ้ง 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 



 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1) เพื่อน ำวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้ำรีไซเคิลเป็ผลิตภณัฑ์
ใหม่ใหเ้กิดประโยชน ์
2) เพื่อลดปริมำณวสัดุเหลือใชจ้ ำพวกดอกไมแ้ละถุง
ชำในแผนกจดัเล้ียง 
ขอบเขตโครงงาน 
1) ขอบเขตดำ้นสถำนท่ี 
โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลำนหลวง 
2) ขอบเขตดำ้นประชำกร 
พนกังำนแผนกแม่บำ้นและพนกังำนแผนกจดัเล้ียงท่ี
ใหบ้ริกำรหอ้งประชุมงำนสมัมนำ 
โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลำนหลวง 
3) ขอบเขตดำ้นเวลำ 
ระหวำ่งวนัท่ี 7 มกรำคม 2562 – 26 เมษำยน 2562 
4) ขอบเขตดำ้นเอกสำรขอ้มูล 
สืบคน้ขอ้มูลทำงอินเตอร์เน็ต หนงัสือ NATURAL 
TELLER เก่ียวกบัเคร่ืองหอมและสอบถำมพนกังำน
ท่ีปรึกษำ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) น ำวตัถุดิบเหลือใชใ้นโรงแรมมำรีไซเคิลใหเ้กิด
ประโยชน์ใชไ้ดจ้ริงและคุม้ค่ำมำกท่ีสุด 
2) เพ่ือลดตน้ทุนใหก้บัทำงโรงแรมโดยกำรแปรรูป
จำกดอกไมแ้ละถุงชำท่ีเหลือท้ิง 
3) ช่วยสร้ำงบรรยำกำศและกล่ินหอมภำยในบริเวณ
หอ้งน ้ ำส่วนรวม 
ค านิยามศัพท์ทีใ่ช้ในโครงงาน 
Freshener Aroma ควำมหมำย คือ กำรใหค้วำมหอม
จำกดอกไม ้น ้ ำมนัหอมระเหย ท ำใหรู้้สึกสดช่ืนและ
ดบักล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน     

 

1) น ำดอกอญัชนั ใบเตยและใบชำไปต ำเพื่อให้ไดสี้
และกล่ิน 

 

2) จดัเรียงดอกไมส้ดและแห้งลงไปในแม่พิมพพ์อ
สวยงำม 

 

3) น ำข้ีผึ้งใส่ภำชนะมำตั้งในน ้ ำเดือด คนจนละลำย 
5-10 นำที 

 

4) น ำข้ีผึ้งท่ีละลำยแลว้ แบ่งใส่ใบเตย อญัชนัและใบ
ชำลงไปคนใหเ้ขำ้กนัในน ้ ำเดือด 1 นำที 

 

5) น ำกล่ินวำนิลลำลงไปผสมกบัข้ีผึ้งท่ีละลำยแลว้ 
เพ่ือใหไ้ดก้ล่ินหอม 



 

 

 

6) น ำข้ีผึ้งท่ีละลำยแลว้ผสมสีและกล่ินเรียบร้อย    
เทลงบนแม่พิมพท่ี์จดัเตรียมดอกไมไ้ว ้

 

7) ท้ิงไว ้3 - 5 ชัว่โมงเพ่ือใหแ้ขง็ตวัพร้อมใส่บรรจุ
ภณัฑ ์

 

8) ผลิตภณัฑก์อ้นหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโร
มำ 

สรุปผลโครงงาน 

จำกกำรท่ีได้ไปสหกิจศึกษำท่ีโรงแรม รอยลัปร๊ิน
เซส หลำนหลวง จึงได้จดัท ำกอ้นหอมปรับอำกำศ
ชำสมุนไพรอโรมำ ท่ีมำจำกดอกไม้เหลือใช้งำน
ประชุมสัมมนำน ำมำแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ มี
วตัถุประสงคใ์หค้วำมหอมและคุณสมบติัช่วยดูดซึม
กล่ิน ลดกล่ินไม่พึงประสงค์และยงัช่วยท ำให้รู้สึก
สดช่ืนจำกกล่ินหอมต่ำงๆของดอกไม้และน ้ ำมัน
หอมระเหย มีอำยุกำรใช้งำนได้ยำวนำนกว่ำกำร
ใชส้เปย ์โดยกำรน ำผลิตภณัฑก์อ้นหอมปรับอำกำศ

ชำสุมนไพรไปแขวนไวใ้นห้องน ้ ำส่วนรวมเป็น
ระยะเวลำ 2 สัปดำห์นั้น จำกกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจพนักงำนแม่บำ้นและพนักงำนจดัเล้ียงท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์กอ้นหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำ
บรรลุวตัถุประสงค์จริง ระยะเวลำกำรใช้งำนให้
ควำมหอมและกำรดูดซึมกล่ินไม่พึงประสงค์นำน
กว่ ำ ก ำ ร ฉี ดส เ ป ย์ ช่ ว ย ให้ พนั ก ง ำนแ ม่บ้ ำ น
ประหยดัเวลำในกำรก ำจัดกล่ิน เสริมสร้ำงควำม
หอมตลอดเวลำให้กับลูกค้ำท่ี เข้ำมำใช้บริกำร   
ภำยในห้องน ้ ำ ช่วยลดขยะท ำให้เกิดประโยชน์ 
ขอ้จ ำกดัหรือปัญหำของโครงงำน 

1) เน่ืองจำกผูจ้ดัท ำยงัไม่เคยท ำผลิตภณัฑ์น้ีมำก่อน 

จึงต้องใช้ระยะเวลำในกำรท ำ  และเ กิดควำม

ผิดพลำดหลำยคร้ัง จึงตอ้งศึกษำให้ดีก่อนท ำกำร

ทดลอง 

2) เน่ืองจำกผูจ้ดัท ำท ำกำรทดลองผดิพลำดหลำยคร้ัง 

จึงท ำใหผ้ลงำนผลิตภณัฑอ์อกมำล่ำชำ้ 

ขอ้ดีของกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ 
1) ไดเ้รียนรู้กำรปรับตวัเขำ้กบัสังคมเพ่ือนร่วมงำน
และสถำนท่ี  
2) ไดล้งมือปฏิบติังำนเหมือนพนกังำนจริง  
3) ไดแ้กปั้ญหำเฉพำะหนำ้ดว้ยตนเอง 
4) ไดรู้้จกักำรเขำ้ปฏิบติังำนใหต้รงต่อเวลำมำกข้ึน 
5) ไดรู้้จกักำรเขำ้สงัคมมำกข้ึน 
6) ไดเ้รียนรู้กำรท ำงำนโรงแรมแผนกตอ้นรับ 
7) ไดฝึ้กทกัษะกำรส่ือสำรภำษำองักฤษ 
8) ฝึกควำมอดทน ควำมรับผิดชอบ 
9) เรียนรู้กำรใชโ้ปรแกรม Opera 
10) ไดน้ ำส่ิงของในส ำนกังำนท่ีไม่ใช ้มำรีไซเคิลให้
เกิดประโยชน์ 
11) เรียนรู้กำรท ำ Function แผนก Guest Relation 
Officer  
12)  เ รียนรู้กำรให้ข้อมูลโรงแรมและสถำนท่ี
ท่องเท่ียวแก่ลูกคำ้ 
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

   



 

 

  

วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

- เพื่อน ำวตัถุดิบท่ีเหลือใช้มำรี
ไซเคิลเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ 

- เพื่อลดปริมำณวัสดุเหลือใช้

จ ำพวกดอกไมแ้ละถุงชำในแผนก
จดัเล้ียง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

- น ำวตัถุดิบเหลือใช้ในโรงแรม
มำรีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ใชไ้ด้
จริงและคุม้ค่ำมำกท่ีสุด 

- เพ่ือลดตน้ทุนใหก้บัทำงโรงแรม
โดยกำรแปรรูปจำกดอกไมแ้ละ
ถุงชำท่ีเหลือท้ิง 

- ช่วยสร้ำงบรรยำกำศและกล่ิน

หอมภ ำ ย ในบ ริ เ วณห้ อ งน ้ ำ
ส่วนรวม 

 

          ความส าคญัของปัญหา  

          จำกกำรท่ีไดป้ฏิบติังำนสหกิจศึกษำจึงจดัท ำโครงงำนกอ้นหอมปรับ

อำกำศชำสมุนไพรอโรมำ โดยกำรน ำดอกไมเ้หลือใชง้ำนประชุมสัมมนำ

น ำมำแปรรูป มีวตัถุประสงคใ์ห้ควำมหอมและคุณสมบติัช่วยดูดซึมกล่ิน 

และช่วยให้ควำมหอมจำกดอกไมต้่ำงๆ โดยกำรน ำผลิตภณัฑ์ก้อนหอม

ปรับอำกำศชำสุมนไพรไปแขวนไวใ้นห้องน ้ ำส่วนรวมเป็นระยะเวลำ 2 

สัปดำห์นั้น จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจพนักงำนแม่บำ้นและพนักงำน 

จดัเล้ียงท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์กอ้นหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำบรรลุ

วตัถุประสงค์จริง ระยะเวลำกำรใชง้ำนให้ควำมหอมและกำรดูดซึมกล่ิน 
ไม่พึงประสงคน์ำนกวำ่กำรฉีดสเปย ์

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

1. น ำดอกอญัชนั ใบเตยและใบชำไปต ำเพ่ือใหไ้ดสี้และกล่ิน 

2. จดัเรียงดอกไมส้ดและแหง้ลงไปในแม่พิมพพ์อสวยงำม  

3. น ำข้ีผึ้งใส่ภำชนะมำตั้งในน ้ ำเดือด คนจนละลำย 5-10 นำที 

4. น ำข้ีผึ้งท่ีละลำยแลว้ แบ่งใส่ใบเตย อญัชนัและใบชำลงไปคนใหเ้ขำ้กนั  

    ในน ้ ำเดือด 1 นำที 

5. น ำกล่ินวำนิลลำลงไปผสมกบัข้ีผึ้งท่ีละลำยแลว้ เพ่ือใหไ้ดก้ล่ินหอม  

6. น ำข้ีผึ้งท่ีละลำยแลว้ผสมสีและกล่ินเรียบร้อย เทลงบนแม่พิมพท่ี์ 

   จดัเตรียมดอกไมไ้ว ้
7. ท้ิงไว ้3 - 5 ชัว่โมงเพ่ือใหแ้ขง็ตวัพร้อมใส่บรรจุภณัฑ ์

สรุปผล 

      ผูจ้ดัท ำไดมี้กำรเก็บขอ้มูลโดนกำรท ำกำรแจกแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจของกอ้นหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำใหก้บัพนกังำนแผนก
แม่บำ้นจ ำนวน 16 ชุดและพนกังำนแผนกจดัเล้ียงจ ำนวน 15 ชุด รวมเป็น 
31 ชุด จำกตำรำงค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจท่ีมีตอ่โครงงำนกอ้นหอมปรับ
อำกำศชำสมุนไพรอโรมำ ผลระดบัควำมพึงพอใจโดนรวมอยูใ่นระดบั
มำกท่ีสุด 

ก้อนหอมปรับอากาศชาสมนุไพรอโรมา ( Freshener Aroma Tea Herbal Wax Bar ) 
ภาควชิา กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว คณะ ศิลปศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 
ช่ือผู้จดัท า นำงสำวกิตติพร อุ่นบำ้น รหัสนักศึกษา 5804400209  
ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา อำจำรยพ์ิมพพ์ิชชำ เลิศสกลุผำสุข 
ช่ือพนักงานทีป่รึกษา นำงสำวกมนิยำ ศิริอินทร์ สถานประกอบการ โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส 
หลำนหลวง 

 

 

ผลิตภณัฑ์ก้อนหอมปรับ
อากาศชาสมุนไพรอโรมา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

รหสันกัศึกษำ      : 5804400209 

ช่ือ – นำมสกุล     : นำงสำวกิตติพร อุ่นบำ้น 

คณะ                     : ศิลปศำสตร์ 

สำขำวชิำ              : กำรโรงแรม 

ท่ีอยู ่                     : 909 ซอยจรัญสนิทวงศ ์40 เขตบำงพลดั แขวงบำงยีข่นั กรุงเทพมหำนคร 10700 

ผลงำน                  : กอ้นหอมปรับอำกำศชำสมุนไพรอโรมำ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

แบบรายงานการปฏบิัติงานสหกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

รหสันกัศึกษา      : 5804400209 

ช่ือ – นามสกุล     : นางสาวกิตติพร อุ่นบา้น 

คณะ                     : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา              : การโรงแรม 

ท่ีอยู ่                     : 909 ซอยจรัญสนิทวงศ ์40 เขตบางพลดั แขวงบางยีข่นั กรุงเทพมหานคร 10700 

ผลงาน                  : กอ้นหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา 
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