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บทคดัย่อ 

โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ จดัสถานท่ีส าหรับตอนรับแขกไวท่ี้ชั้น 11 ซ่ึงเป็นชั้น
เดียวกับร้านอาหาร SKY LINE ท่ีเปิดให้บริการทั้งว ัน ร้านอาหารเป็นครัวแบบเปิดซ่ึงในขณะท่ี
ประกอบอาหารนั้นจะมีกล่ินอาหารมารบกวน ทางโรงแรมจึงไดแ้กปั้ญหาโดยใหท้างพนกังานท าความ
สะอาดฉีดสเปรยน์ ้ ายาดบักล่ิน เพ่ือขจดักล่ินอาหาร แต่การท่ีฉีดสเปรยน์ ้ ายาดับกล่ินท าให้เป็นการ
รบกวนแขกท่ีก  าลงัท าการลงทะเบียนเขา้พกัและมีตน้ทุนในการจดัซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนจึงท าให้คณะผูจ้ดัท า 
คิดค้นเทียนหอมเพ่ือท่ีจะสามารถช่วยดับกล่ินอาหารและไม่ต้องใชพ้นักงานเดินฉีดสเปรยด์บักล่ิน 
นอกจากน้ียงัใช้เปลือกส้มท่ีเหลือจากการน าไปป่ันเป็นน ้ าผลไม้หรือเหลือจากครัวเย็นมาใส่เป็น
ส่วนผสมในการท าเทียนหอม 

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเทียนหอมจากเปลือกส้มทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการประเมิน
ความพึงพอใจในการใชเ้ทียนหอมจากเปลือกสม้โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานแผนกบริการ
ส่วนหนา้และพนกังานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมจ านวน 30 ชุด ผลการประเมินความพึงพอใจ
ไดค่้าเฉล่ีย 4.25 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก นอกจากน้ียงัสามารถลดตน้ทุนการจดัซ้ือน ้ ายาดบักล่ินไดอี้ก
ดว้ย 

ค าส าคญั : เทียนหอม เปลือกสม้  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ประวตัคิวำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (AVANI+ Riverside Bangkok Hotel) เป็น

โรงแรมท่ีให้บริการทางดา้นห้องพกัและร้านอาหาร ซ่ึงมีวิวติดกบัแม่น ้ าเจา้พระยาจึงท าใหมี้ลูกคา้
มาใชบ้ริการอยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ีทางโรงแรมยงัไดมี้การจดัสถานท่ีส าหรับการเช็คอิน(Check 
In) ไวท่ี้ชั้น 11 ของโรงแรม ซ่ึงเป็นชั้นเดียวกับร้านอาหาร SKY LINE ท่ีเปิดให้บริการทั้งว ัน 
รูปแบบของร้านอาหารจะเป็นครัวแบบเปิดลูกคา้สามารถเห็นกิจกรรมการประกอบอาหารไดอ้ยา่ง
ใกลชิ้ดตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมวตัถุดิบ จนถึงการประกอบอาหาร ซ่ึงในขณะท่ีประกอบอาหารนั้นจะมี
กล่ินอาหารมารบกวนแขกท่ีมาเช็คอิน(Check In) ในบริเวณแผนกตอ้นรับ (Reception) อยูเ่สมอ ทาง
โรงแรมจึงไดแ้กปั้ญหาโดยให้ทางพนักงานท าความสะอาดฉีดสเปรยน์ ้ ายาดบักล่ินทุกๆ 30 นาที 
เพ่ือขจดักล่ินอาหาร แต่การท่ีฉีดสเปรยน์ ้ ายาดบักล่ินอาจจะท าให้เป็นการรบกวนแขกท่ีก  าลงัท าการ
เช็คอิน (Check In) ได ้

จากปัญหาขา้งต้นท่ีกล่าวมาทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดม้ีแนวคิดท่ีจะน าเปลือกส้มมาท าเป็น
เทียนหอมเพราะตวัเปลือกส้มนั้นจะมีน ้ ามนัหอมระเหย ท าให้มีกล่ินท่ีหอมสดช่ืน และยงัเป็นการ
ช่วยให้ลูกคา้เกิดการผ่อนคลายความเครียดไดอี้กทางหน่ึง เปลือกส้มท่ีใชจ้ะไดม้าจากการท่ีคณะ
ผูจ้ดัท าไดมี้การจดัเตรียมส่ิงอ  านวยความสะดวกใหก้บัแขกบุคคลส าคญัโดยมีสม้เป็นผลไมห้ลกัใน
การจดัเตรียมและทางโรงแรมยงัไดมี้การจ าหน่ายผลไมส้ดประเภทต่างๆ ซ่ึงก็มีสม้อยูใ่นนั้นดว้ย ซ่ึง
หลงัจากท่ีลูกคา้ไดบ้ริโภคไปแลว้ก็จะมีเปลือกสม้เหลือท้ิง นอกจากน้ียงัไดจ้ากการท่ีครัวเยน็ (Cold 
Kitchen) น าผลส้มไปคั้นท าเป็นน ้ าผลไมก้็จะท าให้เหลือตวัของเปลือกส้มท่ีท้ิงแลว้ ดังนั้นคณะ
ผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเปลือกส้มมาต่อยอดเพ่ือให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์เทียนหอมท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาดบักล่ิน
ไม่พึงประสงคจ์ากร้านอาหารท่ีกล่าวไปขา้งตน้ และช่วยในการประหยดัตน้ทุนของน ้ ายาดบักล่ิน
ของทางโรงแรม 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพ่ือลดตน้ทุนในการซ้ือสเปรยด์บักล่ินของโรงแรม  
1.2.2 เพ่ือดบักล่ินไม่พึงประสงคจ์ากร้านอาหารท่ีอยูใ่นชั้นเดียวกนักบัแผนกตอ้นรับ 
1.2.3 เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์จากขยะสดโดยการน ากลบัมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ตวัใหม่และสามารถ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัทางโรงแรม 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตด้ำนสถำนที่  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานเล่มน้ีคณะผูจ้ดัท าไดด้  าเนินการเก็บขอ้มูลจาก

บริเวณแผนกต้อนรับ (Reception) และแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage 
Department) ท่ีตั้งอยูท่ี่ชั้น 11 ของโรงแรม 

 1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ  
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการท าโครงงานเล่มน้ีคณะผูจ้ ัดท าได้ด  าเนินการ

ระหว่าง 
วนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2562 

 1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการจดัท าโครงงานเล่มน้ีคณะผูจ้ดัท าไดก้ารเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากพนกังานท่ีท างานในบริเวณแผนกตอ้นรับ (Reception) และรวมถึงพนกังานแผนกบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) ในบริเวณหอ้งอาหาร Sky Line ชั้น 11  

 1.3.4 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำและกำรค้นคว้ำข้อมูล 
คณะผูจ้ดัท าไดศ้ึกษาคน้ควา้ข้อมูลเก่ียวกบัการท าเทียนหอมจากเปลือกส้มและศึกษาวิธี

ขั้นตอนการท าต่างๆจากจากส่ือออนไลน์ และสืบคน้จากหนงัสือรวมถึงบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.4.1    โรงแรมสามารถลดตน้ทุนการจดัซ้ือน ้ ายาดบักล่ิน 
1.4.2    ลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อแผนกตอ้นรับไม่ไดรั้บการรบกวนจากกล่ินไม่พึงประสงค ์
1.4.3    โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะจากการน าส่ิงของท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ และน ามาสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสามารถแก้ปัญหากล่ินไม่พึงประสงค์และสามารถสร้างรายได้ใน
อนาคต 



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร / และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การท าโครงงานโดยการสร้างผลิตภณัฑ์จากเปลือกสม้ในคร้ังน้ีเพ่ือเสนอแนวคิดใหม่ในการท า
เทียนหอมจากเปลือกสม้ (Orange Peel Scented Candle) เพื่อใหไ้ดใ้ชเ้ป็นประโยชน์แก่ทางโรงแรม
และสามารถเป็นประโยชน์แก่บุคคลท่ีมีความสนใจในดา้นการท าผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือก
ส้ม คณะผูจ้ดัท าได้คิดทบทวนทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จากเอกสาร บทความ โดยมีการ
น าเสนอเป็นล าดบัดงัน้ี 

2.1 เทียน (Candle) 
2.2 เทียนหอม (Aroma Candle) 
2.3 พาราฟิน (Paraffin) 
2.4 สม้ 
2.5 น ้ ามนัหอมระเหย 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 เทียน (Candle) 
 เทียน หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยเพ่ิมแสงสว่างโดยมีส่วนผสมหลกัจากไขถั่วเหลืองหรือจาก
พาราฟินท่ีได้จากการสกัดน ้ ามนัและท าให้เกิดเป็นเช้ือเพลิงท่ีจะท าให้ไฟติดข้ึนโดยมีไส้ในเป็น
เชือกช่วยใหส้ามารถจุดไฟใหติ้ดไดง่้ายข้ึน 

ในสมยัก่อนไฟนัน่มีความจ าเป็นกบัมนุษยอ์ย่างมากท่ีจะช่วยในการประกอบอาหารใหสุ้ก
และช่วยเพ่ิมแสงสว่าง เน่ืองจากในอดีตนัน่ไม่มีไฟฟ้าใชเ้หมือนในปัจจุบนัจึงจ  าเป็นตอ้งใชไ้ฟท่ีเกิด
จากการน าวสัดุธรรมชาติมาเสียดสีกันให้เกิดประกายไฟหรือการน าไขมนัของสัตว์มาใช้เป็น
เช้ือเพลิงในการจุดไฟข้ึน หลงัจากนั่นจึงไดมี้การคิดคน้น าไขมนัท่ีไดจ้ากสัตว ์และ จากพืช มาใช้
เป็นพลังงานทดแทนในการท าน ้ ามนัอย่างในปัจจุบัน และเทียนในปัจจุบันนั่นมีรูปแบบและ
วิวฒันาการเปล่ียนไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเทียนไล่ยุง เทียนหอม หรือจะเป็นเทียนลายดอกไม้
อบแหง้หรือการน าเทียนไปใชใ้นพิธีกรรมส าคญัต่างๆ เช่น พิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ ก็น า
เทียนมาใชใ้นการกราบไหวบู้ชาพระพุทธรูปหรือน ามาใชใ้นพิธีการแต่งงานแบบตามธรรมเนียม
ศาสนาคริสต ์ซ่ึงในการจุดเทียนในงานพิธีการแต่งงานก็มีความหมายว่า “แสงแห่งเปลวเทียนจะน า
ทางไปสู่ความสว่างไสวในชีวิตคู่” และเทียนแต่ละชนิดในปัจจุบนัก็มีหลากหลายรูปทรงแตกต่าง
กนัไปแลว้แต่ประเภทของการน าไปใชง้าน  
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2.1.1 ประเภทของเทียน 
2.1.1.1 เทียนแท่ง (Taper Candle)  

  เทียนหอมแท่งรูปทรงเรียวยาวส่วนมากจะยาว 6 – 18 น้ิว ส่วนใหญ่นิยมใชใ้นงาน
ท่ีเป็นพิธีการหรือท่ีตอ้งการให้สถานท่ีดูหรูหรา เช่นในพิธีทางศาสนา พิธีแต่งงาน ปักบนเชิงเทียน
วางบนโต๊ะอาหารเทียนชนิดน้ีตอ้งตั้งบนเชิงเทียนเวลาจุด 

 
รูปที ่2.1 เทียนแท่ง 

ที่มา : https://www.cb2.com 

2.1.1.2 เทียนก้อนกลม (Pillar Candle) 
เป็นเทียนท่ีสามารถวางไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้ชิงเทียน เป็นทรงกลม ขนาดท่ีไดรั้บ

ความนิยมคือขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 น้ิว และมีความสูงต่างกนัไปตั้งแต่ 3  4  5  6 น้ิว นอกจาก
รูปทรงกลมเทียนชนิดน้ีอาจมีรูปทรงส่ีเหล่ียมหรือหกเหล่ียม 

 
รูปที่ 2.2 เทียนกอ้นกลม 

ที่มา : https://www.cb2.com 
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2.1.1.3 เทียนในแก้ว (Container, Jar Candle)  
เป็นเทียนหอมท่ีบรรจุในภาชนะส่วนใหญ่เป็นแกว้ใส กล่องอะลูมิเนียมหรือ

เซรามิค เทียนชนิดน้ีสามารถจุดท่ีไหนก็ไดส้ามารถเคล่ือนยา้ยจดัเก็บไดส้ะดวก เทียนในแกว้เป็น
เทียนท่ีสามารถจุดไดน้านท่ีสุด เพราะไม่มีน ้ าตาเทียนไหลจากเทียนเหมือนเทียนชนิดอ่ืนๆจึงท าให้
เทียนชนิดน้ีเป็นท่ีนิยมมากในร้านอาหารหรือร้านคา้ท่ีตอ้งการสร้างบรรยากาศของร้านใหดู้ดีมาก
ข้ึน 

 
รูปที่ 2.3 เทียนในแกว้ 

ที่มา : https://www.pinterest.com 
 

2.1.1.4 เทียนส าหรับสวดมนต์ (Votive Candle) 
  เทียนชนิดน้ีส่วนมากเป็นทรงกระบอกขนาดเลก็ ขนาดประมาณ 1.5 น้ิวสูง 2-2.5 

น้ิว เป็นเทียนส าหรับใชใ้นโบสถ ์สวดมนต ์หรืออธิฐาน ใชจุ้ดในถว้ยหรือในแกว้ 

 
รูปที่ 2.4 เทียนส าหรับสวดมนต ์
ที่มา : https://www.cb2.com 
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2.1.1.5 เทียนเจล (Gel Candle) 
 เป็นเทียนชนิดโปร่งใส ท าจากน ้ ามันสังเคราะห์ หรือสารสังเคราะห์จาก

ไฮโดรคาร์บอน โดยทัว่ไปเทียนเจลจะตอ้งอยูใ่นภาชนะโปร่งใสท่ีสามารถเห็นรายละเอียดลวดลาย
การจดัวางไดช้ดัซ่ึงเป็นจุดเด่นของเทียนชนิดเจล 

 
รูปที ่2.5 เทียนเจล 

ที่มา : https://www.pinterest.com 
 
2.1.1.6 เทียนทีไลท์ (Tea light Candle) 
เป็นเทียนในถว้ยอะลูมิเนียมขนาดเลก็ส่วนมากมีขนาด 1.5 น้ิว สูงประมาณ 0.5 น้ิว 

นิยมใชจุ้ดในโอกาสทัว่ไป เพราะใชง่้าย และสามารถจุดไดทุ้กท่ี 

 
รูปที ่2.6 เทียนทีไลท ์

ที่มา : https://www.cb2.com 
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2.1.1.7 เทียนลอยน า้ (Floating Candle)  
เป็นเทียนลกัษณะทรงกลมแบนขนาดไม่ใหญ่มาก ส่วนมากมีขนาด 2-3 น้ิว ใชล้อย

น ้ าแลว้จุด ช่วยเพ่ิมความสวยงามในเวลากลางคืนสามารถตกแต่งเพ่ิมเติมโดยการน าดอกไมใ้ส่เพ่ิม
ลงไปในภาชนะไดเ้พ่ือเพ่ิมความสวยงาม 

 
รูปที ่2.7 เทียนลอยน ้ า 

ที่มา : https://www.pinterest.com 
 

2.1.1.8 เทียนทไีลท์รูปทรงดอกไม้ (Flower Tea Light Candle)  
เทียนทีไลทช์นิดหน่ึงมีรูปทรงเป็นดอกไมช้นิดต่างๆโดยน าเทียนท่ีไดม้าข้ึนรูป

และป้ันมาติดเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นรูปทรงของดอกไม ้เป็นเทียนหอมท่ีนิยมผลิตมากในประเทศไทย 
(Thailand  Flower Tea Light Candle) 

 
รูปที่ 2.8 เทียนทีไลทรู์ปทรงดอกไม ้
ที่มา : https://www.pinterest.com 
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2.1.1.9 เทียนดอกไม้ (Flower Candle) 
  เป็นเทียนหอมรูปทรงดอกไมส่้วนมากเป็นงานท ามือ (Handmade) โดยจะข้ึนรูป

และป้ันเทียนเป็นรูปทรงดอกไมต่้างๆดว้ยมือ โดยเทียนดอกไมส้ามารถลอยน ้ าแลว้จุดได ้(Flower 
Floating Candle)  

 
รูปที่ 2.9 เทียนดอกไม ้

ที่มา : https://www.pinterest.com 
 
2.2 เทียนหอม (Aroma Candle) 

เทียนหอม หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการน าพาราฟิน(Paraffin) และไขผึ้งมาหลอมละลาย
รวมกนัโดยอาจจะมีการเติมสีสนัหรือเติมนา้มนัหอมระเหยลงไปดว้ยน าไปหล่อแบบข้ึนรูปหรือกด
จากแม่พิมพ์ให้มี รูปทรงตามต้องการอาจประกอบด้วยวัสดุ อ่ืนเพื่อให้เกิดความสวยงาม  
(CARSSA2014, 2557) 

เช่นดอกไมแ้ห้งหรือน ้ ามนัหอมระเหยมีไส้เทียนส าหรับจุดไฟเป็นแกนกลางและเมื่อจุดไฟ
จะท าให้มีกล่ินหอมของน ้ ามนัหอมระเหยช่วยในการดบักล่ินไม่พึงประสงคห์รือช่วยในการบ าบดั
ท าให้จิตใจสงบข้ึนช่วยปรับระดบัฮอร์โมนให้คืนสู่สมดุลผ่อนคลายความตึงเครียดแต่ก็มีขอ้ท่ีควร
พึงระวงัในการจุดเทียนหอมประเภทอโรมาเธอราพี (Aromatherapy) ในสถานท่ีท่ีไม่มีอากาศถ่ายเท
หรือในหอ้งนอนท่ีไม่มีท่ีระบายอากาศเพราะจะท าใหใ้นหอ้งนัน่ขาดออกซิเจน (Oxygen) และท าให้
การเผาไหมข้องเทียนหอมนั้นไม่สามารถเผาไหมไ้ดอ้ย่างเต็มท่ีและดว้ยเหตุน้ีจึงอาจจะท าให้เกิด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(Carbon  Monoxide) ข้ึนมาซ่ึงก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์น้ีจะไปสกดักั้น
การแลกเปล่ียนของก๊าซออกซิเจนในปอดจนอาจท าใหเ้สียชีวิตไดภ้ายในเวลาไม่ถึง 1 ชัว่โมงและ
เทียนหอมท่ีพบทัว่ๆไปในทอ้งตลาดมีมากมายหลายแบบ นอกจากเทียนหอมจะแยกตามสี ตามกล่ิน
แลว้ เทียนหอมยงัสามารถแยกเป็นชนิดต่างๆ ตามลกัษณะของเทียนหอม ชนิดของท่ีได้รับความ
นิยมเป็นอนัดบัตน้ๆในตลาดต่างประเทศ และในประเทศไทยเองก็มีหลากหลายชนิด 
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รูปที ่2.10 เทียนหอม 

ที่มา : https://www.pinterest.com 
 
2.3 พาราฟิน (Paraffin) 

ข้ีผึ้งพาราฟินเป็นไขมนัท่ีไดจ้ากการกลัน่จากปิโตรเลียม (Petroleum) ไขหรือกากแว็กซ์ท่ี
ไดจ้ากกระบวนการกลัน่น้ี เรียกว่า สแลค แว็กซ ์(Slack wax) ซ่ึงยงัมีปริมาณน ้ ามนัในแวก็ซ์สูง น า
สแลค แว็กซ์ท่ีไดม้าผ่านกระบวนการการสกดัน ้ ามนัออกจากแว็กซ์เพื่อให้ไดพ้าราฟิน แว็กซ์ ท่ีมี
ปริมาณน ้ ามนัในแวก็ซต์ามค่ามาตรฐานของพาราฟิน ท่ีสามารถน ามาใชท้ าเทียนและใชป้ระโยชน์
ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงจะไดส้ารเคมีในกลุ่ม Alkane Hydrocarbon มีลกัษณะใส ไม่มีกล่ิน ไม่มี
รสชาติ คลา้ยข้ีผึ้ ง มีจุดหลอมเหลวท่ี 47-64 องศาเซลเซียสไม่ละลายน ้ า ซ่ึงพาราฟินบริสุทธ์ิจะมี
คุณสมบัติเป็นฉนวนกนัความร้อนท่ีดีปกติข้ีผึ้ งพาราฟินจะไม่น ามาใช้สัมผสักับอาหารโดยตรง 
เน่ืองจากอาจท าให้เกิดการกระจายของสารเขา้สู่อาหาร และเม่ือไดรั้บอาหารท่ีมีการปนเป้ือนสาร
ดงักล่าวสะสมในปริมาณมากอาจท าให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้การน าข้ีผึ้งพาราฟินไปใช้
เคลือบภาชนะบรรจุหลายชนิดหน่ึงในนัน่คือการผลิตเทียน และอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง  
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รูปที ่2.11 พาราฟิน 

ที่มา : https:// http://www.baanthianhom.com 
2.4 ส้ม (Orange)   

สม้เป็นผลไมท่ี้หาทานไดแ้ทบทุกฤดูดว้ยรสชาติเปร้ียวหวานมีกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์และยงั
อุดมไปดว้ยสารอาหารสามารถน ามาท าเป็นเมนูเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน หรือจะกินเป็นผลไมใ้หค้วาม
สดช่ืนส่วนเปลือกส้มมีน ้ ามนัหอมละเหยอยู่มีคุณสมบติัเด่นในเร่ืองของการช่วยผ่อนคลายระบบ
ประสาทของร่างกายไดดี้ ช่วยผอ่นคลายความเครียด 

2.4.1 ประเภทของส้ม 
2.4.1.1 ส้มสายน า้ผึง้ (C. Reticulate) 
เป็นพนัธุ์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด มีลกัษณะคลา้ยส้มเขียวหวานมีเน้ือแน่น 

สีสนัสวยงาม รสชาติหวานแหลมอมเปร้ียวเลก็นอ้ย มีน ้ าในปริมาณมากและมีวิตามินซีสูง ช่วยบ ารุง
ผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ มีสารตา้นอนุมูลอิสระ และช่วยเสริมสร้างระบบขบัถ่ายใหดี้ข้ึนอีกดว้ย 

 
รูปที่ 2.12 สม้สายนา้ผึ้ง 

ที่มา : http://www.thaitechno.net 
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2.4.1.2 ส้มเขียวหวาน (Tangerine: C. Eticulate) 
สม้เขียวหวานหรือส้มบางมด เป็นส้มท่ีมีผลและเน้ือสีสวย ฉ ่าน ้ า มีรสชาติหวาน

อมเปร้ียว มีกล่ินแรงท าใหค้นนิยมน ามาท าเป็นน ้ าสม้มีคั้นเพ่ือบรรเทาอาการกระหายน ้ าและยงัช่วย
ป้องกันโรคหวดัและการติดเช้ือแบคทีเรีย(Bacteria) ลดปริมาณโคเลสเตอรอล(Cholesterol) ใน
เลือดและมีไฟเบอร์ (Fiber) ท่ีช่วยระบบยอ่ยอาหารมีฤทธ์ิเป็นยาระบายอ่อนๆ 

 
รูปที่ 2.13 สม้เขียวหวาน 
ที่มา : https://medthai.com 

 
2.4.1.3 ส้มจนี (Citrus X Saneness) 
เป็นสม้ท่ีมีผลสีส้มสด มีเปลือกหนาตอ้งใชมี้ดหัน่มีรสชาติจดัจา้นช่วยแกก้ระหาย

น ้ า บรรเทาอาการไอละลายเสมหะ ช่วยบ ารุงเลือดลม ช่วยลดอาการของโรคความดนัโลหิตสูง และ
ช่วยในการรักษาโรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง มากไปกว่านั้นเปลือกของส้มจีนยงัสามารถน ามาแปร
รูปเป็นยาละลายเสมหะ หรือน ามาท าเป็นเปลือกสม้เค็ม ช่วยแกอ้าการคล่ืนไสอ้าเจียน  

 
รูปที ่2.14 สม้จีน 

ที่มา : https://www.posttoday.com 
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  2.4.4 ส้มเกลีย้ง (Sweet Orange) 
ลักษณะของผลส้มเกล้ียงจะมีตุ้มน ้ ามันเล็กๆ กระจายรอบผล มีสีท่ีสดและ

สม ่าเสมอ ผลจะชุ่มน ้ ารสชาติหวานอมเปร้ียว มีไฟเบอร์และมีสาร Pectin  ซ่ึงเป็นตวัช่วยลดการดูด
ซึมน ้ าตาลจากทางเดินอาหาร จึงท าใหล้ดระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้ 

 
รูปที ่2.15 สม้เกล้ียง 

ที่มา : https://www.77jowo.com 
 

2.4.5 ส้มเช้ง (Citrus Sinensis) 
เป็นส้มท่ีมีเปลือกหนา มีเน้ือในท่ีฉ ่ าน ้ าสีเหลืองอ่อน มีกล่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตวั แตกต่างจากสม้พนัธุอ่ื์นๆ อุดมไปดว้ยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิด ทั้งวิตามินเอ มี
วิตามินซี มีธาตุแคลเซียมซ่ึงช่วยบรรเทาอาการท้องอืดทอ้งเฟ้อป้องกันเลือดออกตามไรฟันช่วย
สมานแผลและบ ารุงสมองเป็นอยา่งดี 

 
รูปที ่2.16 สม้เชง้ 

ที่มา : http://mwsc.dit.go.th 
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2.5 น า้มนัหอมระเหย 
น ้ามนัหอมระเหยเป็นสารอินทรียท่ี์พืชผลิตข้ึนตามธรรมชาติ เก็บไวต้ามส่วนต่าง ๆ เช่น 

กลีบดอก ผวิของผล เกสร ราก เปลือกของล าตน้ หรือยางท่ีออกมาจากเปลือก ยกตวัอยา่งเช่น สเปียร์
มินต์(Spearmint )กระดงังา ( Cananga Odorata) ตะไคร้หอม (Citronella) เป็นตน้ มีองค์ประกอบ
ทางเคมีท่ีสลบัซบัซอ้นและแตกต่างกนันับสิบร้อยชนิด น ้ ามนัมีลกัษณะเป็นของเหลวไม่เหนียว
เหนอะหนะเหมือนน ้ ามนัพืช มีกล่ินหอมระเหยง่าย เวลาท่ีไดรั้บความร้อนอนุภาคเลก็ ๆ ของน ้ ามนั
หอมระเหยจะระเหยออกมาเป็นไอท าให้เราไดก้ล่ินหอม น ้ ามนัหอมระเหยมีคุณสมบติัในการฆ่า
เช้ือโรค บรรเทาอาการอกัเสบ หรือลดบวม คลายเครียด หรือกระตุ้นให้สดช่ืนทั้งข้ึนอยู่ก ับ
องคป์ระกอบทางเคมีของน ้ ามนัหอมระเหยแต่ละชนิด 

การใชป้ระโยชน์ของน ้ ามนัหอมระเหยมีมาตั้งแต่สมยั 5,000 ปีก่อนและชาวอียปิตเ์ป็นเป็น
ชนชาติแรกท่ีไดท้ าการคิดคน้การสกดัน ้ ามนัหอมระเหยมาใช้เป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางและ
โดยทัว่ไปน ้ ามนัหอมระเหยสามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการสูดดมและการซึมผ่านผิวหนังแต่ละ
ชนิดมีฤทธ์ิต่อระบบต่างๆของร่างกายท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสรรพคุณและคุณสมบติัของพืชชนิด
นัน่ๆ น ้ ามนัหอมระเหยจึงเป็นทางเลือกท่ีทางการแพทยน์ ามาใชป้ระกอบในการรักษาและบ าบดัโรง
หรืออาการท่ีเจ็บป่วยไม่ร้ายแรงรักษาไดท้ั้งทางร่างกายและทางจิตใจโดยทัว่ไปน ้ ามนัหอมระเหยจะ
ถูกสกดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น การกลัน่ (Distillation) การสกดัโดยใชไ้ขมนั (Effleurage) การสกดั
ดว้ยตวัท าละลาย (Solvent Extraction) การบีบอดั (Expression) การใชค้าร์บอนไดออกไซด์เหลว
ภายใต้ความดันสูง (Supercritical Fluid Extraction) ซ่ึงการกลัน่หลายประเภทน้ีถูกน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมน ้ าหอม เคร่ืองส าอาง สบู่ ธูปและผลิตภณัฑอ่ื์นๆน ้ ามนัหอมระเหยมีลกัษณะเป็นน ้ ามนั
ของเหลวสีใสซ่ึงมีกล่ินหอม ซ่ึงสามารถระเหยไดท่ี้อุณหภูมิห้องสามารถสกดัจากพืชหอมซ่ึงพืช
เหล่าน้ีจะมีต่อมหรือท่อท่ีเก็บสะสมน ้ ามนัหอมระเหยไว ้

 
รูปที่ 2.17 นา้มนัหอมระเหย 

ที่มา : https://www.pinterest.com 
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2.6 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
สุภาพร หุ่นช่ืน และ อฉัราภรณ์ เจริญวยั และ ปภาดา เชิดมี (2560) ไดจ้ดัท าโครงงานการ

วิจยัเร่ืองเทียนหอมไล่ยงุ ผลการวิจยัสรุปไดว้่าเทียนหอมไล่ยงุสามารถลดปัญหาจากการรบกวนจาก
ยงุและแมลงท่ีรบกวนแขกท่ีใชบ้ริการหอ้งอาหารภายในโรงแรมและยงัสามารถน าของเหลือใชม้าท่ี
ไดม้าจากแผนกครัวและแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) เพื่อ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สอดคลอ้งกบัแนวทางความคิดท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนัรวมถึงได้ศึกษาขั้นตอนการท าเทียนหอมไล่ยุงตั้ งแต่ขันตอนในการออกแบบ
จนถึงวิธีการท าตวัเทียนหอมจนเกิดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ซึงความรู้เหล่าน้ีสามารุน าไปเป็น
รายไดส้ามารถสร้างอาชีพ 
 สงัเวย เสวกวิหารี (2554) ไดจ้ดัท าโครงงานการวิจยัเร่ืองผลิตภณัฑ์ก  าจดักล่ินจากเปลือก
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลการวิจยัสรุปไดว้่าเปลือกเมลด็มะม่วงหิมพานตส์ามารถสามารถน ามาเผา
เป็นถ่านสามารถดูดซบักล่ินได้ดีและความสามารถในการดูดซบักล่ินของผลิตภัณฑ์ถ่านเมล็ด
มะม่วงหิมพานตเ์ม่ือทดลองใส่ในตูท่ี้มีกล่ินอบัใชเ้วลา 3-5 วนั ซ่ึงผลการวิจยัก็สามารถดูดซบักล่ิน
อบัในตูไ้ดดี้และการท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเมลด็มะม่วงหิมะพานตม์าใชเ้ป็นวตัถุดิบเป็นวิธีการท่ีช่วยลดการ
ใชส้ารเคมีในการก าจดักล่ินอบัไดแ้ละเป็นการลดปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีและช่วยลด
ปัญหาโลกร้อนจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ยอ่ยสลายยากจ าพวกกระป๋องสเปรย ์ 

 



 

 

บทที่ 3  

รายละเอียดปฎบิัตงิาน 

3.1 ช่ือและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปที่ 3.1 โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 

ช่ือสถานประกอบการ :โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ (AVANI+ Riverside Bangkok) 
ที่ตั้ง   : เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศ
ไทย 

 

รูปที่ 3.2 แผนท่ีโรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 
ที่มา : http://www.sawadee.co.th 

โทรศัพท์  : +66 (0) 2431 9100 
โทรสาร   : +66 (0) 2431 9111 
Website  : avaniplus.bangkok@avanihotels.com 
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3.1.1 ประวตัคิวามเป็นมา 
โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ถูกบริหารภายใตเ้ครือ บริษทัไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ  ากดั (มหาชน)โดยมี Mr. William Ellwood Heinecke เป็นผูก่้อตั้งบริษทั ซ่ึงบริษทัไม
เนอร์ไดเ้ร่ิมตน้ธุรกิจดว้ยการเปิดรีสอร์ทริมทะเลในพทัยาในปี 2521 ต่อมาบริษทัไดข้ยายธุรกิจจน
ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจพกัผ่อนและสนัทนาการท่ีใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค ประกอบด้วยโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 510 แห่ง ร้านอาหารกว่า 2,200 สาขา และมีจุด
จ าหน่ายสินคา้กว่า 490 แห่งในประเทศไทยและอีก 61 ประเทศทัว่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ตะวนัออก
กลาง แอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป และอเมริกาและในปีพ.ศ.2548 บริษทัไดเ้ดินหน้าขยาย
ธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศโดยเขา้ลงทุนในประเทศมลัดีฟส์และในปี พ .ศ. 2551 บริษัทไดเ้ร่ิม
ธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมโดยเขา้บริหารโรงแรม อนนัตรา เซมินย ัค บาหลี รีสอร์ท ในประเทศ
อินโดนีเซียและได้สร้างแบรนด์โรงแรมท่ีหรูหราแบรนด์แรกของบริษัทภายใต้ช่ือ อนันตรา 
หลงัจากนั้นปี พ.ศ.2553 บริษทัไมเนอร์ไดเ้ปิดตวัโครงการผกัผอ่นแบบปันส่วนเวลาภายใตแ้บรนด์
ของตนเองคือ อนันตรา เวเคชัน่ คลบั ในปี พ.ศ. 2560 บริษทัไมเนอร์ไดข้ยายธุรกิจไปยงัสหราช
อาณาจกัรและยงัไม่หยดุท่ีจะพฒันาแบรนดข์องตนขยายตลาดไปสู่ทวีปยโุรปและลาตินอเมริกา 

ไมเนอร์ โฮเทลส์ด าเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์สวิส สวีท ทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของ 
บริหารจดัการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมในเครือทั้งส้ินกว่า 510 แห่งและมีจ  านวนห้องพกัรวม
กว่า 75,000 ห้อง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้อนันตรา, อวานี, โอค๊ส์, ทิโวลี, เอเลวาน่า และโรงแรม
ในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ปัจจุบนั ไมเนอร์ โฮเทลส์มีกลุ่มโรงแรมและสปาในเครือใน 53 
ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรปและอเมริกา 
นอกจากน้ี ไมเนอร์ โฮเทลส์ยงัเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ไดแ้ก่ 
ธุรกิจศูนยก์ารคา้และบนัเทิง ธุรกิจพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อขาย และโครงการพกัผอ่นแบบปัน
ส่วนเวลา 

 
รูปที่ 3.3 Minor hotels 

ที่มา : http://www.hospitalitynewsmag.com 
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โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ ตั้งอยูบ่นถนนเจริญนครซ่ึงเป็นแหล่งรวมโรงแรม
ริมแม่น ้ าช่ือดัง โรงแรมแห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในท่ีพักริมแม่น ้ าท่ีดีท่ีสุดท่ีจะพาคุณไปสัมผสักับ
ประสบการณ์การพักผ่อนริมแม่น ้ าเจ้าพระยากับบริการระดับพรีเมี่ยมด้วยท าเลท่ีเดินทาง
สะดวกสบาย คุณจึงสามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ท่ีน่าสนใจในกรุงเทพไดอ้ยา่งสะดวก และ 
รวดเร็ว 
 
3.2 ลกัษณะสถานประกอบการ 

โรงแรมแห่งน้ีไดใ้ห้บริการห้องพกัท่ีกวา้งขวาง และมีวิวแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีสวยงาม ทุกๆ 
หอ้งไดรั้บการตกแต่งอยา่งพิถีพิถนั โดยค านึงถึงความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัเป็นส าคญั ครบครันดว้ย
ส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ี โรงแรมยงัมีส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีหลากหลายไวค้อย
ใหบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารและบาร์ภายในโรงแรมท่ีมีให้เลือกถึง 4 แห่ง หอ้งออกก าลงักาย 
และสระว่ายน ้ า นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีส าหรับจัดประชุมและอีเวนท์ต่างๆ ท่ีน่ี มีห้องจัดงาน
หลากหลายขนาดและสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบังานส าคญัๆ ดว้ยเน้ือท่ีหอ้งประชุมกว่า 
4,500 ตารางเมตร  

3.2.1 ประเภทห้องพกั 
3.2.1.1 ห้องอวานี ริเวอร์ ววิ เตยีงเดี่ยว (AVANI River View Room King Bed)  
อกัษรย่อAK มีทั้งหมด 77 ห้อง ขนาดห้องพกั 30 ตารางเมตร วิวแม่น ้ าเจา้พระยา 

ภายในหอ้งพกัมีส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีจ  าเป็นทั้ง บริการ Wi-Fi ในห้องฟรี โทรศพัทแ์บบไร้สาย 
บริการมินิบาร์ซ่ึงมีทั้งขนมและเคร่ืองด่ืม ส่ิงอ  านวยความสะดวกของใชส่้วนตวัจ  าพวก สบู่อาบน ้ า 
ยาสระผมและมีตูเ้ซฟไวส้ าหรับเก็บส่ิงของมีค่าส าหรับแขกท่ีเขา้พกั 

 
รูปที่ 3.4 หอ้งอวานี ริเวอร์ ววิ เตียงเด่ียว 

 ที่มา : https://www.avanihotels.com 
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3.2.1.2 ห้องอวานี ริเวอร์ ววิ 2 เตยีง (AVANI River View Room Twin Bed)  
อกัษรยอ่ AS2 มีทั้งหมด 90 หอ้ง ขนาดหอ้งพกั 30 ตารางเมตร วิวแม่น ้ าเจา้พระยา

ส่ิงอ  านวยความสะดวกเหมือนกบัห้องห้องอวานี ริเวอร์ วิว เตียงคิง (AVANI River View Room 
King Bed)  

 
รูปที่ 3.5 หอ้งอวานี ริเวอร์ ววิ 2 เตียง 
ที่มา : https://www.avanihotels.com 

 

3.2.1.3 ห้องอวานี ริเวอร์ ววิ จูเนียร์ สวที (AVANI River View Junior Suite)  
อกัษรยอ่ HK มีทั้งหมด 31ห้อง และมีเพียง1 ห้องเท่านั้นท่ีเป็น 2 เตียง (Twin Bed) 

ขนาดหอ้งพกั 62 ตารางเมตร วิวแม่น ้ าเจา้พระยาส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีจ  าเป็นเหมือนกบัหอ้งชนิด
อ่ืนๆแต่จะต่างตรงท่ีมีขนาดใหญ่กว่าหอ้งพกัปกติ และสามารถชมวิวกบัหนา้ต่างบานใหญ่ไดแ้บบจุ
ใจและในหอ้งน ้ าท่ีต่างจากห้องพกัธรรมดาคือมีอ่างอาบน ้ าในหอ้งน ้ าท่ีจะท าใหแ้ขกท่ีเขา้พกัอาบน ้ า
และเพลิดเพลินไปกบัวิวแม่น ้ าเจา้พระยาและซ่ึงแต่ละชั้นจะมีหอ้งอวานี ริเวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท เพี่ยง
ชั้นละ 2 หอ้งสุดทางเท่านั้น 

 
รูปที่ 3.6 หอ้งนอนอวานี ริเวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 



19 
 

 

 
รูปที่ 3.7 หอ้งน ้ าอวานี ริเวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
 
3.2.1.4 ห้องอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว  เตียงเดี่ยว (AVANI Panorama River 
View Room King Bed) 
อกัษรย่อ BK มีทั้ งหมด 30 ห้องให้พ้ืนท่ีท่ีเหมาะกบัการผ่อนคลาย ท างาน และ

นอนพกัผอ่น จากมุมท่ีสูงกว่าท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศัน์ของแม่น ้ าเจา้พระยาเพลิดเพลินไปกบั
ความสะดวกสบาย ส่ิงอ  านวยความสะดวกเหมือนกบัห้องห้องอวานี ริเวอร์ วิว (AVANI River 
View Room) แตกต่างกนัเพียงความสูงของชั้นซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่ชั้นท่ี 18 ถึงชั้นท่ี 25 ของโรงแรม 

 
รูปที่ 3.8 หอ้งอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว เตียงเด่ียว 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
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3.2.1.5 ห้องอวานี พาโนรามา ริเวอร์ ววิ 2 เตยีง (AVANI Panorama River View 
Room Twin Bed) 
อกัษรยอ่ BS2มีทั้งหมด 28 หอ้ง ส่ิงอ  านวยความสะดวกเหมือนกบัหอ้ง อวานี พา

โนรามา ริเวอร์ วิว เตียงเด่ียว (AVANI Panorama River View Room King Bed) 

 
รูปที่ 3.9 หอ้งอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว 2 เตียง 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
 
3.2.1.6 ห้องอวานีริเวอร์ววิสวทีสองห้องนอน (Avani River View Two Bedroom 
Suite) 
อกัษรย่อ 2I2K มีเพียง 1 ห้องเท่านั่นอยู่ท่ีชั้น 23 ห้อง 2317 ขนาดห้องพัก 138 

ตารางเมตร วิวแม่น ้ าเจา้พระยาภายในหอ้งจะเป็นเตียงเดียวทั้ง 2 หอ้ง (2 King Bed) และอีกหน่ึงหอ้ง
คือหอ้ง (Avani River View Two Bedroom Suite) อยูช่ ั้นท่ี23 หอ้ง 2301 ภายในหอ้งจะมี 2 หอ้งนอน 
แบ่งเป็น 1 เตียงเด่ียว (1King Bed) และ 1เตียงคู่ (1 Twin Bed) ส่ิงอ  านวยความสะดวกในห้องพกั
เหมือนกับห้องพกัอ่ืนๆส่นภายในห้องรับแขกจะมีโต๊ะส าหรับทานอาหารและโซฟาตัวใหญ่
ดา้นหน้าสมาร์ททีวีและในส่วนของตูเ้ยน็มินิบาร์ท่ีมีเคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติม เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
จ  าพวกไวน์ เพ่ิมข้ึนมา 

 
รูปที่ 3.10 หอ้งอวานีริเวอร์ววิสวีทสองหอ้งนอน 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
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3.2.1.7 ห้องอวานีริเวอร์ววิสวทีสามห้องนอน (Avani River View Three 
Bedroom Suite)  
อกัษรยอ่ 3J2KS2 มีเพียง 1 หอ้งเท่านัน่อยูท่ี่ชั้น 25 หอ้ง 2501 ขนาดหอ้งพกั 166 

ตารางเมตร ววิแม่น ้ าเจา้พระยา ภายในมี 3 หอ้งนอนแบ่งเป็น 2 เตียงเด่ียว (2King Bed) และ 1 เตียงคู่  

(1Twin Bed) ส่ิงอ  านวยความสะดวกในหอ้งพกัเหมือนกบัหอ้งอวานีริเวอร์วิวสวีทสองหอ้งนอน 

 
รูปที่ 3.11 หอ้งอวานีริเวอร์ววิสวีทสามหอ้งนอน 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
 

3.2.2 ประเภทห้องอาหารและบาร์ 

3.2.2.1 ห้องอาหารสกายไลน์ (Sky Line)  
ให้บริการทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ (Buffet) และรายการอาหารตามสั่ง (A la carte) ส่วน

บริการเมนูบุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด จะใหบ้ริการในม้ือค ่าทุกวนัศุกร์และวนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. –  22.00 
น. และบริการบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวนัเมนูอาหารนานาชาติส าหรับวนัธรรมดา เปิดบริการทุกวนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 12.00 น. เท่ียง – 14.30 น. 

 
รูปที่ 3.12 หอ้งอาหารสกายไลน์ 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
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3.2.2.2 ลอง บาร์ (Long Bar) 
สถานท่ีพกัผ่อนและผ่อนคลายท่ีล็อบบ้ีบาร์ ด้วยการตกแต่งแบบอบอุ่นและร่วม

สมยั จึงเป็นท่ีส าหรับผ่อนคลายและพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อนฝูงไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมดว้ยเคร่ืองด่ืม
เยน็ๆ กบัค็อกเทลมากมายนอกจากนัน่ยงัมีไวน์และเบียร์ข้ึนช่ือของเอเชียไวค้อยใหบ้ริการ เวลาเปิด
ท าการตั้งแต่11.00 น. – 23.00 น.  

 
รูปที ่3.13 ลอง บาร์ 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
 
3.2.2.3 แพนทรี แอท อวานี (Pantry at Avani) 
ห้องอาหารจานด่วนของทางโรงแรมซ่ึงแขกท่ีเข้าพกัสามารถน าอาหารกลบัไป

รับประทานบนหอ้งพกัไดอ้ยา่งเต็มอ่ิมภายในแพนทรีน้ีมีทั้ง สลดัแบบธรรมชาติ แซนดว์ิช น ้ าผลไม้
สกดัเยน็ และอีกมากมายกบัอาหารท่ีท าใหสุ้ขภาพดี เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

 
รูปที่ 3.14 แพนทรี แอท อวานี 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
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3.2.2.4 SEEN Restaurant & Bar  
รูฟท็อปบาร์บนชั้นดาดฟ้าเหนือแม่น ้ าเจา้พระยาตั้งอยูช่ ั้นบนสุดของโรงแรมท่ีชั้น 

26 และชั้น 27 ท่ีมาพร้อมบรรยากาศท่ีสวยงามกบัวิวยามค ่าคืนของกรุงเทพมหานครและเพลิดเพลิน
ไปกบัอาหารเลิสรสแบบโปรตุเกสในแบบนานาชาติผา่นเทคนิคการประยกุต์ให้เขา้กบัวตัถุดิบจาก
ทอ้งถ่ินอีกทั้งยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกมากมายคอยใหบ้ริการ SEEN Restaurant & Bar เปิดใหบ้ริการทุกวนั 
เวลา 18.00 – 01.00 น. 

 
รูปที่ 3.15 SEEN Restaurant & Bar 
ที่มา : https://www.avanihotels.com 

 
3.2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ท่ีโรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมท่ีเพียบพร้อมมไปดว้ยส่ิง
อ  านวยความสะดวกมากมายคอยใหบ้ริการพร้อมกบัวิวกรุงเทพมหานครท่ีสามารถมองไดจ้ากสระ
ว่ายน ้ าชั้นดาดฟ้าของโรงแรม 

3.2.3.1 AVANISPA 
สปาของโรงแรม อยูท่ี่ชั้น 25 เปิดใหบ้ริการ ตั้งแต่ 9.00 น. – 21.00 น. แขกท่ีเขา้พกั

จะไดรั้บประสบการณ์ความผ่อนคลายและการนวดแบบผสมผสานระหว่างการนวดน ้ ามนักับ
เทคนิคการนวดเพื่อยดืเส้นและการนวดแบบเฉพาะของทางโรงแรมซ่ึงจะเน้นท่ีบริเวณบ่า สะบกั 
ตน้แขน และดา้นขา้งล าตวัส่วนบน แขกท่ีเขา้พกัสามารถเลือกระดบัการกดนวดตั้งแต่ปานกลางถึง
หนกั เพื่อคลายความตึงของกลา้มเน้ือและ เพ่ิมความยดืหยุน่  
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3.2.3.2 Infinity Pool  
ตั้งอยู่ท่ีบริเวณชั้น26 สามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงาม และสระว่ายน ้ ายาว 25 

เมตรสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพฯท่ีต่างออกไป และเป็นสถานท่ีท้่ีเหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ
หลงัจากการส ารวจกรุงเทพอนัแสนวุ่นวาย 

 
รูปที่ 3.16 Infinity Pool 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
 
3.2.3.3 สถานที่จดัประชุม (Meetings, Events and Weddings) 
 โรงแรมสามารถรองรับผูร่้วมงานไดถึ้ง 1,500 คน และบูทแสดงสินคา้ไดม้ากสุดถึง 

80 บูท พร้อมทีมงานจดัเล้ียงคุณภาพท่ีพร้อมดูแลเร่ืองอาหารและการเสิร์ฟค็อกเทลและรายละเอียด
ต่างๆนอกจากนั้นยงัมีพ้ืนท่ีอนักวา้งขวาง ดว้ยพ้ืนท่ี 4,500 ตารางเมตร ส าหรับจดัการประชุม และ
งานเล้ียง ครอบคลุมตั้งแต่การประชุมเลก็ๆ ไปจนถึงงานเล้ียงท่ีใหญ่ท่ีสุด  

 
รูปที่ 3.17 สถานท่ีจดัประชุม 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
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3.2.3.4 Fitness  
สามารถออกก าลงักายแบบมีเทรนเนอร์ส่วนตวัและคลาสโยคะบนชั้นดาดฟ้าริม

สระไร้ขอบ มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นฟิตเนสพร้อมช่วยเหลือแขกท่ีเขา้กบักบัทางโรงแรม เปิดบริการตลอด 
24 ชัว่โมง 

 
รูปท่ี 3.18 Fitness 

ท่ีมา : https://www.avanihotels.com 
 
3.2.3.5 Concierge and Bell Service 

 บริการสอบถามเส้นทาง จองทัวร์สอบถามเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทริปต่างๆ
บริการรถรับส่งแขกไปสนามบินหรือบริการขนส่งกระเป๋าข้ึนหอ้งพกั 

 
รูปที่ 3.19 Concierge and Bell Service 
ที่มา : https://www.avanihotels.com 
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3.2.3.6 Reception   
ตั้งอยู่บริเวณชั้นท่ี11 ของโรงแรม เป็นสถานท่ีให้บริการ เช็คอิน (Check In) และ 

เช็คเอา้ท์ (Check Out)  ติดต่อขอความช่วยเหลือหรือตอ้งการสอบถามราคาห้องพกั แลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ทางแผนกตอ้นรับจะคอยรับฟังปัญหาของแขกท่ีเขา้พกัและจะช่วยแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัแขกอยา่งดีท่ีสุด 

 
รูปที ่3.20 Reception 

ที่มา : https://www.avanihotels.com 
 

3.3 รูปแบบการจดัการองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.21 แผนภูมิองคก์รของแผนก Front Office 
ที่มา : Front Office Handbook 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายและพนักงานที่ปรึกษา 
 3.4.1 ต าแหน่งงาน  

 
รูปที่ 3.22 นกัศกึษาขณะปฏิบติังาน 

ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 

 ช่ือ-นามสกุล : นางสาวอญัชลี ห้ิงเพชร 
 ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
 แผนก : แผนกบริการส่วนหนา้ (Front Office Department) 

ระยะเวลาปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา : ระหว่างวนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2562 
 3.4.2 ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

ให้ค  าปรึกษากบัแขกท่ีเขา้มาสอบถามขอ้มูลการเดินทาง สอบถามเส้นทาง และ  Confirm 
Registration Card กับแขก ท่ีมาท าการเช็ค อิน (Check In) เ สิร์ฟ Welcome Drink และคอยรับ
โทรศพัท์หน้าเคาน์เตอร์ (Counter) นอกจากน้ียงัมีงานจ าพวกเอกสารเช่น ส่งเอกสารให้กบัแผนก
อ่ืนๆส่งเอกสารของแขกท่ีเข้าพกัข้ึนบนห้องพกั หรือแมแ้ต่การ Update Reservation ใส่ท่ีอยู่ ใส่
อีเมลของแขกเพ่ือท่ีจะสามารถติดต่อกบัแขกไดใ้นกรณีท่ีแขกลืมส่ิงของมีค่าจะไดส้ามารถติดต่อกบั
แขกได ้นอกจากน้ียงัรับหนา้ท่ีเปิดประตูท่ีชั้น1 และ เรียกรถแท็คซ่ีใหแ้ขกไปสนามบินหรือสถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ โทรยกเลิกบตัรในกรณีท่ีมีการเก็บเงินจากแขกผดิพลาด และเดินไปส่งแขกท่ี
หอ้งพกัแนะน าการใชง้านส่ิงอ  านวยความสะดวกในห้องพกั สอนวิธีการใชตู้เ้ซฟนิรภยัและอธิบาย
ฟังกช์ัน่ต่างๆในสมาร์ททีวี  
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3.4.3 พนักงานที่ปรึกษา 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาว ณัฏฐินนัท ์คล่องแคล่ว 
ต าแหน่งงาน : Guest Service Supervisor 
แผนก : Front Office Department 

 
รูปที่ 3.23 พนกังานพ่ีเล้ียงในขณะปฏิบติังาน 

ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 
 

3.4.4 ต าแหน่งงาน  

 
รูปที่ 3.24 นกัศกึษาขณะปฏิบติังาน 

ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 
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ช่ือ-นามสกุล : นางสาว นรพร  จิตรัตนโสภณ   
 ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
 แผนก : แผนกบริการส่วนหนา้ (Front Office Department ) 

ระยะเวลาปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา : ระหว่างวนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2562 
 3.4.5 ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ตรวจเช็ค ใบ Information ต่างๆส าหรับใหแ้ขกของโรงแรมใบตารางเวลาของเรือขา้มฝาก 
และ Luggage Tax ต่างๆและ เช็คท าความสะอาดบริเวณเคาท์เตอร์  เช็คอิน (Check In) และ เคาท์
เตอร์ เช็คเอา้ท์ (Check Out) นอกจากน้ียงัเตรียมความเรียบร้อยของบริเวณ Welcome Drink และส
แตนบาย บริเวณหนา้เคาทเ์ตอร์ทั้งสองเพ่ืออ  านวยความสะดวกแก่แขกสอบถามแขกท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือหรือตอ้งการขอ้มูลต่างๆก็เร่ิมใหข้อ้มูลกบัแขกและหากแขกตอ้งการเช็คเอาทช่์วงเชา้ ก็น า
แขกไปท่ีบริเวณเคาทเ์ตอร์ ส าหรับเช็คเอาท ์สอบถาม เลขหอ้งและช่ือของแขก รวมไปถึง การใชม้ินิ
บาร์ภายในห้องน าขอ้มูลเหล่านั้นแจง้ให้กบัพนกังานพ่ีเล้ียง เพ่ือท าการคียข์อ้มูลและประสานงาน
กบัแม่บา้น เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย 

 
3.4.6 พนักงานที่ปรึกษา  
ช่ือ-นามสกุล : นางสาว ลลัตรา ตั้งในศีลธรรม 
ต าแหน่งงาน : Guest Service Agent 
แผนก : Front Office Department 

 
       รูปที่ 3.25 พนกังานท่ีปรึกษาขณะปฏิบติังาน 

    ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 
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3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน  

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สปัดาห์ 
 ระหว่างวนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2562 

3.6 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานโครงงานเร่ือง “เทียนหอมจากเปลือกสม้” มีดงัน้ี 
3.6.1 ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนดหัวขอ้โครงงานสหกิจศึกษา

โดยท าการสงัเกตถึงปัญหาท่ีพบในสถานประกอบการ 
3.6.2 เขียนโครงร่างรายงานหวัขอ้สหกิจศึกษาและน าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาใหต้รวจสอบว่า

เห็นควรหรือไม่ท่ีจะท าโครงงานเร่ือง “เทียนหอมจากเปลือกส้ม” หรือมีส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
เพ่ิมเติม 

3.6.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานท่ีท าความสะอาดบริเวณแผนกตอ้นรับและจดบนัทึก
ช่วงเวลาในการใช้สเปรยใ์นการดบักล่ินไม่พึงประสงค์ในบริเวณแผนกตอนรับชั้น 11 และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากพนกังานแผนกครัวท่ีมาท าการเปล่ียนสินคา้ในตูผ้ลไม ้

3.6.4 ทดลองน าผลิตภณัฑ ์“เทียนหอมจากเปลือกส้ม” จุดบริเวณแผนกตอ้นรับในช่วงเวลา
18.00 น. ปรากฏว่า ผลิตภณัฑ์เทียนหอมจากเปลือกส้มน้ีสามารถเพ่ิมกล่ินหอมในบริเวณแผนก
ตอ้นรับไดดี้ 

3.6.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Department) 
และพนักงานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) ท่ีท าหน้าท่ี
บริเวณชั้น11 โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.6.6 ท าการวิเคราะห์แบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าผลลพัท์ท่ีไดม้า
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัความพึงพอใจ 

3.6.7 สรุปขอ้มูลท่ีไดแ้ละเขียนลงในรายงานการสรุปผลเพื่อเตรียมน าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบ 

3.6.8 น ารายงานส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อท่ีจะไดแ้นว
ทางการด าเนินโครงงาน “เทียนหอมจากเปลือกสม้” แสดงดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการท างาน 
มกราคม

2562 

กมุภาพันธ์

2562 

มีนาคม

2562 

เมษายน

2562 

พฤษภาคม

2562 

1.ปรึกษาพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

ก าหนดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา 
     

2.เสนอหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา      

3.รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้อง      

4.เร่ิมด าเนินการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา      

5.ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข้      

6.ส่งเล่มโครงงานและน าเสนอโครงงานสหกิจศึกษา      

 
 



 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 
 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 
การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้ีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัสยามใน

คร้ังน้ีท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และทกัษะในการท างานจริง และตลอดการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะ
ผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงท าใหเ้กิดโครงงาน “เทียนหอมจากเปลือกสม้” (Orange Peel 
Scented Candle) ซ่ึงมีว ัต ถุประสงค์เ พ่ือแก้ไขก ล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ บริเวณแผนกต้อนรับ 
(Reception) และเป็นแนวทางในการช่วยลดตน้ทุนการใช้สเปรยด์ับกล่ินท่ีทางโรงแรมใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน  อีกทั้ งยงัลดปริมาณขยะสดโดยการน ากลับมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่และสามารถ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัทางโรงแรม 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 
 การเตรียมการและการวางแผนโครงงานมีดงัน้ี 
 4.2.1 ก าหนดหวัขอ้โครงงานและปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษา 
 4.2.2 ทดลองท าผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้ 
 4.2.3 ใหพ้นกังานท่ีท าหนา้ท่ีบริเวณแผนกบริการส่วนหนา้ (Front Office Department) และ
แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  (Food and Beverage Department) ท าแบบสอบถามความพึง
พอใจออนไลน์ 

4.3 วตัถุดิบของเทียนหอมจากเปลือกส้ม 
วตัถุดิบของเทียนหอมจากเปลือกสม้มีดงัน้ี 
4.3.1 พาราฟิน (Paraffin) 1 กิโลกรัม 
4.3.2 ไมโครแวกซ ์(Micro Wax) 100 กรัม 
4.3.3 พีอี (Polyester Esterin) 50 กรัม 
4.3.4 เปลือกสม้แมนดาริน 50 กรัม 
4.3.5 ไสเ้ทียน 12 อนั 
4.3.6 น ้ามนัหอมระเหยกล่ินสม้ 50 มิลลิลิตร 
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4.4 ขั้นตอนการท าเทียนหอมจากเปลือกส้ม 
 ขั้นตอนการท าเทียนหอมจากเปลือกสม้มีดงัน้ี 
 4.4.1 หัน่พาราฟินใหเ้ป็นช้ินเลก็ๆเพ่ือใหล้ะลายไดง่้ายดงัรูปท่ี 4.1 

 
รูปที ่4.1 หัน่พาราฟิน 
ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 

  
4.4.2 หัน่เปลือกสม้แมนดารินเป็นช้ินเลก็ๆแลว้ใส่ท่ีกน้ภาชนะท่ีจะใส่น ้ าเทียนดงัรูปท่ี 4.2 

 
รูปที่ 4.2 หัน่เปลือกสม้เป็นช้ินเลก็ๆ 

ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.4.3 ใส่พาราฟินท่ีหัน่เป็นช้ินเลก็ใชป้ระมาณ1 กิโลกรัม และไมโครแวกซ ์100 กรัม และพี
อี 50 กรัม ลงในหมอ้เพื่อท่ีจะเตรียมละลายลายส่วนผสมดงัรูปท่ี 4.3 

 

 
รูปที่ 4.3 พาราฟิน,ไมโครแวกซ,์พีอี 

ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 
  

4.4.4 ละลายส่วนผสมใหเ้ขา้กนัหลงัจากนัน่ยกหมอ้ส่วนผสมออกจากเตาดงัรูปท่ี 4.4 

 
รูปที่ 4.4 ละลายส่วนผสม 
ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.4.5 เติมน ้ ามนัหอมละเหยกล่ินส้มลงในน ้ าเทียน 50 มิลลิลิตร เพ่ือให้เทียนมีกล่ินท่ีหอม
มากยิง่ข้ึนดงัรูปท่ี 4.5 

 
รูปที่ 4.5 เติมน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินสม้ 

ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 
  

4.4.6 เทส่วนผสมในหมอ้ลงในแม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้โดยมีเปลือกสม้แมนดารินท่ีหัน่เป็นช้ิน
เลก็ๆอยูท่ี่กน้ของภาชนะดงัรูปท่ี 4.6 

 
รูปที ่4.6 ใส่น ้ าเทียนลงในภาชนะ 

ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.4.7 เม่ือเทียนเร่ิมมีสีขุ่นให้ใส่ไส้เทียนลงไปโดยวิธีท าให้ไส้เทียนตั้งเป็นเสน้ตรงคือการ
น าตะเกียบหนีบไสเ้ทียนไวต้ามรูปท่ี 4.7 

 
รูปที่ 4.7 ใส่ไสเ้ทียนลงไปในภาชนะท่ีใส่น ้ าเทียน  

ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 
  

4.4.8 รอจนเทียนมีเน้ือท่ีแข็งและเป็นสีขุ่นเท่าน้ีก็เป็นอนัเสร็จขั้นตอนสุดทา้ยส าหรับการท า
เทียนหอมจากเปลือกสม้ 

 
รูปที่ 4.8 เทียนหอมท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

ที่มา: ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.5 การค านวณต้นทุนในการท า “เทียนหอมจากเปลือกส้ม” 
การค านวณตน้ทุนในการท าเทียนหอมจากเปลือกส้ม โดยมีส่วนผสมไดแ้ก่ เปลือกสม้แมนดารินท่ี
เหลือจากการน าไปคั้นเป็นน ้ าผลไมห้รือท่ีเหลือจากในตูแ้ช่ผลไมท่ี้ Pantry ในบริเวณล็อบบ้ีชั้น 11 
และวสัดุในการท าเทียนและน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินสม้ งบประมาณในการผลิตเทียนหอมจากเปลือก
สม้ 550 บาท ดงัตารางท่ี 4.1 
ตารางที่ 4.1 ตน้ทุนการท าเทียนหอมจากเปลือกสม้ 
ล าดบั วตัถุดบิ หน่วย ปริมาณที่ใช้  ต้นทุน 

(บาท) 
1 ชุดท าเทียน กิโลกรัม 1.15 กก. 300.00 
2 เปลือกสม้แมนดาริน กรัม 50 กรัม ใชข้องโรงแรม 
3 น ้ามนัหอมระเหยกล่ินสม้ มิลลิลิตร 50 มล. 150.00 
4 ภาชนะใส่เทียน ใบ 12 ใบ ใชข้องโรงแรม 

ตน้ทุนรวม 450 บาท สามารถท าเทียนได ้12 ช้ิน (37.5 /ช้ิน) 
 
ตารางที่ 4.2 ตน้ทุนน ้ ายาดบักล่ินของโรงแรม  

รายการ ต้นทุนการจดัซ้ือน า้ยาดบักลิน่ 
สเปรยด์บักล่ิน 1 แกลลอน (ขนาด 9.46 ลิตร) 4,774.49 บาท 

รวม 4,774.49 บาท 
  
 จากตารางท่ี 4.2 ท าให้ทราบว่า น ้ ายาดับกล่ินท่ีโรงแรมใช้ในปัจจุบันเป็นของบริษัท 
ECOLAB กล่ิน Morning Breeze 1 แกลลอน ราคา 4,774.94 บาท น ามาแบ่งใส่ขวดสเปรย ์ขนาด 
0.95 ลิตร 1 วนัทางโรงแรมใช ้3 ขวด เท่ากบัทางโรงแรมใชน้ ้ ายาดับกล่ินวนัละ 2.85 ลิตร และ
สามารถใชน้ ้ ายาดบักล่ินขนาด 1 แกลลอนน้ีไดแ้ค่เพียง 3 – 4 วนั เท่านั้น แต่เมื่อเทียบกบัการใชเ้ทียน
หอมจากเปลือกสม้ ซ่ึง 1 วนัใช ้3 ช้ิน ราคารวม 112.5 บาท สามารถใชไ้ด ้4 วนั ราคาเพียง 450 บาท 
ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนของโรงแรมไปได ้4,324.94 บาท 
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4.6 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผลติภัณฑ์เทียนหอมจากเปลือกส้ม 
 จากท่ีคณะผูจ้ ัดท าไดใ้ห้พนักงานของแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Department) 
และพนักงานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) ท่ีปฏิบติัหน้าท่ี
บริเวณชั้น 11 ของโรงแรมท าแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์เร่ือง “เทียนหอมจากเปลือกสม้” 
จ านวน 30 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 

 4.6.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ 
 ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 15 50.00 
หญิง 15 50.00 
รวม 30 100.00 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี มีเพศชายจ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมีเพศหญิงจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
 
 4.6.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอายุ 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต ่ากว่า 20 ปี - - 

21-30 ปี 24 80.00 
31-40 ปี 6 20.00 

41 ปีข้ึนไป - - 
รวม 30 100.00 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือผูท่ี้อายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00  
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4.6.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามแผนก 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนก 

แผนก จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
แผนกบริการส่วนหนา้ 16 53.33 

แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 14 46.66 
รวม 30 100.00 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นพนกังานในแผนก
บริการส่วนหนา้มากท่ีสุด จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และรองลงมาคือพนกังานในแผนก
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66  

 
4.6.4 ความพงึพอใจที่มต่ีอผลติภัณฑ์เทียนหอมจากเปลือกส้ม 
จากการประเมินความพึงพอใจในคร้ังน้ีจะใชก้ารประเมินผล 2 แบบคือ แบบร้อยละ และ
แบบค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้มีผลดงัน้ี 

4.6.4.1 ผลติภัณฑ์เทยีนหอมจากเปลือกส้มมรูีปร่างที่เหมาะสมกบัสถานที ่
สรุปไดว้่าส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากจ านวน19 คน คิดเป็นร้อยละ

63.33 และรองลงมาคือมากท่ีสุดจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อนัดบัสุดทา้ยปานกลางจ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66  

 
รูปที่ 4.9 ผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้มีรูปร่างท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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  4.6.4.2 ขนาดของผลติภัณฑ์เทียนหอมจากเปลือส้มเหมาะสมกบัสถานที่จดัวาง   
สรุปได้ว่าส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 12 คน และ

รองลงมาคือระดบัมาก จ  านวน 12 คนในระดบัท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 80.00 และระดบัปานกลาง 
จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 
รูปที่ 4.10 ขนาดของผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือสม้เหมาะสมกบัสถานท่ีจดัวาง 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 
4.6.4.3 กลิน่ของเทียนหอมจากเปลือกส้มสามารถดับกลิน่ไม่พงึประสงค์ได้ 
สรุปไดว้่าส่วนมากมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อย

ละ53.33และรองลงมาคือระดบัมากจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  และอนัดับสุดทา้ยระดับ
ปานกลาง จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 

 
รูปที่ 4.11 กล่ินของเทียนหอมจากเปลือกสม้สามารถดบักล่ินไม่พึงประสงคไ์ด ้

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.6.4.4 วตัถุดิบที่น ามาใช้ในส่วนผสมมคีวามเหมาะสม (เปลือกส้ม) 
สรุปไดว้่าส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับมากจ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.33 และรองลงมาคือระดบัมากท่ีสุดจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.66 และระดบัสุดทา้ยปาน
กลางจ านวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 
รูปที่ 4.12 วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นส่วนผสมมีความเหมาะสม (เปลือกสม้) 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

4.6.4.5 ความสะดวกในการน าผลติภัณฑ์มาใช้งาน 
สรุปไดว้่าส่วนมากมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย

ละ 43.33 และรองลงมาระดบัมากจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และระดบัสุดทา้ยปานกลาง 
จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 

 
รูปที่ 4.13 ความสะดวกในการน าผลิตภณัฑม์าใชง้าน 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.6.4.6 ผลติภัณฑ์เทียนหอมจากเปลือกส้มสามารถทดแทนสเปรย์ของโรงแรมได้ 
สรุปไดว้่าส่วนมากมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดจ านวน  15 คน คิดเป็นร้อย

ละ 50.00 และรองลงมาคือระดบัมากจ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 และระดบัสุดทา้ยปาน
กลาง จ  านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.66 

 
รูปที่ 4.14 ผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้สามารถทดแทนสเปรยข์องโรงแรม 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

4.6.4.7 ความทนทานของผลติภัณฑ์เทียนหอมจากเปลือกส้ม 
สรุปไดว้่าส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับมากจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.33 และรองลงมาคือระดบัมากท่ีสุดจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และระดบัสุดทา้ยปาน
กลาง จ  านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 

 
รูปที่ 4.15 ความทนทานของผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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 4.6.4.8 ความพงึพอใจของค่าเฉลีย่โดยรวม 
จากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เทียนหอมจากเปลือก

สม้โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.80 และ ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 40.95 และ ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 15.23 ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน
ทั้งหมด 30 คน ดงัรูปภาพท่ี 4.16 

 
รูปที่ 4.16 ความพึงพอใจของค่าเฉล่ียโดยรวม 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้ใชก้ารวดัระดบัความพึงพอใจ 
5 ระดบัและก าหนดความพึงพอใจเฉล่ียเพื่อการแปรผลโดยใชเ้กณฑก์  าหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉล่ียตามแนวคิดของ เบสท ์(John W. Best) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00      หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50      หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50      หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50      หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50      หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

มากที่สุด
41%

มาก
44%

ปานกลาง
15%

ความพึงพอใจของค่าเฉลี่ยโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์เทียนหอมจาก
เปลือกส้ม

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด
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ตารางที ่4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์ทียนหอม
จากเปลือกสม้ 

ประเดน็ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย �̅� S.D. 
ระดบัความพึง

พอใจ 
1. ผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกส้มมีรูปร่างที่

เหมาะสมกบัสถานที่ 
4.23 

 
0.56 

 
มาก 

2. ขนาดของผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกส้ม
เหมาะสมกบัสถานที่จดัวาง 

4.2 
 

0.76 
 

มาก 

3. กลิ่นของเทียนหอมจากเปลือกส้มสามารถดบักลิ่น
ไม่พึงประสงคไ์ด ้

4.36 
 

0.76 
 

มาก 

4. วตัถุดิบที่น ามาใชใ้นส่วนผสมมีความเหมาะสม 
(เปลือกส้ม) 

4.16 
 

0.74 
 

มาก 

5. ความสะดวกในการน าผลิตภณัฑม์าใชง้าน 
4.2 

 
0.80 

 
มาก 

6. ผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกส้มสามารถ
ทดแทนสเปรยข์องโรงแรมได  ้

4.43 
 

0.62 
 

มาก 

7. ความทนทานของผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือก
ส้ม 

4.2 
 

0.66 
 

มาก 

รวม 4.25 0.70 มาก 

 จากตารางท่ี 4.6 จากผลส ารวจพบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ี
มีต่อผลิตภณัฑ์เทียนหอมจากเปลือกส้มของผูต้อบแบบสอบถามจากพนักงานแผนกบริการส่วน
หน้า (Front Office Department) และ พนังงานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and 
Beverage Department) ของโรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เทียนหอม
จากเปลือกสม้และทุกระดบัความพึงพอใจส่วนใหญ่เป็นระดบัความพึงพอใจระดบัมากในประเด็น 
ผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้สามารถทดแทนสเปรยข์องโรงแรมได ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 
รองลงมาคือ กล่ินของเทียนหอมจากเปลือกส้มสามารถดบักล่ินไม่พึงประสงค์ได้ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.36 และรองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์เทียนหอมจากเปลือกส้มมีรูปร่างท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี  
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และ รองลงมาคือ วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นส่วนผสมมีความเหมาะสม(เปลือก
สม้)โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.16 และผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง ขนาดของ
ผลิตภณัฑ์เทียนหอมจากเปลือกสม้เหมาะสมกบัสถานท่ีจดัวางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2 และความ
สะดวกในการน าผลิตภณัฑ์มาใชง้านโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2  และความทนทานของผลิตภณัฑ์
เทียนหอมจากเปลือกสม้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2 เช่นกนั 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาที่พบ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 5.1.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้เข้าปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัสยามท่ี
โรงแรม อวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ ในแผนกบริการส่วนหนา้ (Front Office Department) จึง
ท าให้คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในงานโรงแรมนอกจากน้ียงัไดป้ระสานงานกบั
แผนกอ่ืนๆ ท าใหไ้ดรั้บทราบและเห็นถึงปัญหาต่างๆท่ีพบเจอในตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานและ
เห็นถึงความส าคญัของการท่ีวสัดุมากมายในโรงแรมเหลือใชท้างคณะผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเปลือกส้มท่ี
เหลือจากการน าไปป่ันเป็นน ้ าผลไมห้รือเหลือจากครัวเยน็ท่ีไม่ไดใ้ชน้ ามาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายหลกัคือสามารถช่วยลดตน้ทุนการ
จดัซ้ือน ้ ายาดบักล่ินท่ีมีราคาแพงของทางโรงแรมได ้และตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหา
กล่ินไม่พึงประสงค์บริเวณแผนกตอ้นรับ (Reception) จากขั้นตอนการประเมินผลคณะผูจ้ดัท าไดมี้
การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกส้ม โดย
ให้พนักงานแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Department) และพนักงานแผนกบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department ) ท าแบบสอบถานออน์ไลน์น้ี เป็นจ านวน 30 ชุด 
ซ่ึงผลลพัธท่ี์ไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์คณะผูจ้ดัท าพึงพอใจ 

 จากผลส ารวจพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกส้ม
ในส่วนของเพศนั้นเป็นเพศหญิงจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซ่ึงเท่ากนักบัเพศชาย จ  านวน 
15 คนคิดเป็นร้อยละ 50.00 เช่นกนั ในส่วนของอายุผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 21-
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.00 และผูท่ี้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และในส่วนของแผนก เป็นแผนกบริการส่วนหน้า ((Front Office Department)) จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 
และจากตารางค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เทียนหอมจาก
เปลือกสม้อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 
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 5.1.2 ปัญหาที่พบในการท าโครงงาน 

  5.1.2.1 คณะผูจ้ดัท าโครงงานมีเวลาท างานและวนัหยุดไม่ตรงกนัจึงท าให้มีเวลา
นอ้ยไม่สามารถปรึกษาหรือพูดคุยเร่ืองเน้ือหาของงานไดอ้ยา่งเต็มท่ีเท่าท่ีควร 

  5.1.2.2 พนกังานส่วนใหญ่ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการท าแบบสอบถามความพึง
พอใจ จึงเป็นเร่ืองยากและตอ้งใชเ้วลานานในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 

5.1.3.1 แบ่งงานและปรึกษาเร่ืองงานกนัอย่างต่อเน่ืองเพื่อความราบร่ืนในการท า
โครงงาน 

5.1.3.2 เปล่ียนเวลาในการท าแบบสอบถาม คือในช่วงท่ีพนักงานพกัรับประทาน
อาหารในเวลากลางวนัและเวลาในช่วงเยน็ 

 5.1.4 ปัญหาที่พบในกระบวนการท าโครงงาน   

  5.1.4.1 หาช่วงเวลาในการทดสอบผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้ยากเน่ืองจาก
ตอ้งอยูใ่นช่วงเวลาท่ีแขกนอ้ยและไม่เป็นการรบกวนแขกท่ีก  าลงัท าการลงทะเบียนเขา้พกั 

  5.1.4.2 เทียนหอมท่ีไดท้ดสอบคร้ังแรกไม่ค่อยมีกล่ินหอม 

  5.1.4.3 ภาชนะท่ีใชใ้ส่เทียนหอมมีขนาดเลก็เกินไป 

 5.1.5 การแก้ไขปัญหากระบวนการท าโครงงานและข้อเสนอแนะ 

  5.1.5.1 ตรวจสอบรายการประจ าวนัว่าในช่วงเวลา 1 อาทิตยน์ั่นมีแขกท่ีเขา้พกั
จ  านวนก่ีคนและมีแขกท่ีอยู่ในโรงแรมจ านวนก่ีคน เมื่อไดว้นัท่ีพร้อมจะท าการทดสอบจึงท าการ
ปรึกษากบัผูช่้วยผูจ้ ัดการแผนกบริการส่วนหน้า (Assistant Front Office Manager) ว่าสามารถท า
การทดสอบไดห้รือไม่ 

  5.1.5.2 ปรับปรุงสูตรโดยการเพ่ิมน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินสม้ใหม้ากข้ึน 

  5.1.5.3 เพ่ิมขนาดของตวัภาชนะท่ีใส่เทียนใหใ้หญ่ข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
น ามาใชง้าน 

 

 

 



47 
 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ผลที่ได้รับจากการปฏิบัตสิหกจิศึกษา 
  ทางคณะผูจ้ดัท าไดรั้บการเรียนรู้และทราบถึงหนา้ท่ีของงานบริการและไดล้งมือ
ปฏิบติัท าจริง จึงท าให้ไดท้ราบถึงปัญหาต่างๆภายในสถานประกอบการ รวมถึงวิ ธีรับมือจดัการ
แกไ้ขกบัปัญหาสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ท าให้คณะผูจ้ ัดท าได้รับประสบการณ์ท่ีสามารถน ามา
พฒันาศกัยภาพของตนเอง ตลอดจนเทคนิคในการท างานท่ีสามารถน าไปใชใ้นอนาคตได ้ทั้งใน
เร่ืองของการท างานให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามท่ีผูม้อบหมายงานคาดหวัง  รู้จักการ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายในแต่ละวนั รวมถึงความกระตือรือร้นในการท างาน 
ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์และ อดทนต่อสถานการณ์ ต่างๆ นอกจากน้ียงัได้เรียนรู้ถึงการ
ท างานเป็นทีมระหว่างเพื่อนต่างมหาวิทยาลยัและพนกังานในแผนกบริการส่วนหนา้ (Front Office 
Department) รวมไปถึงแผนกงานอ่ืนๆในโรงแรม ตลอดจนการท าใหแ้ขกท่ีเขา้พกัรู้สึกพึงพอใจใน
การบริการ ซ่ึงทั้งหมดทั้งมวลเหล่าน้ีเป็นประสบการณ์ท่ีลว้นแต่มีคุณค่าต่อการน าไปท างานใน
อนาคต 

 5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
  5.2.2.1 ในช่วงแรกการปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการและกบัเพื่อนร่วมงานเป็น
เร่ืองยาก 
  5.2.2.2 ขาดความมัน่ใจในตวัเองไม่กลา้พูดคุยกบัแขกท่ีเขา้พกัภายในโรงแรม 
 5.2.2.3 การจดจ าขอ้มูลต่างๆภายในโรงแรมยงัไม่ช านาญ ไม่สามารถให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งกบัแขกท่ีเขา้พกัได ้ 
 5.2.2.4 ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษยงัไม่ช านาญ แขกท่ีเขา้พกัอาจไม่ได้รับ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ  
 5.2.3.1 ปรึกษากับพนักงานในแผนกและกับเพื่อนร่วมงานในเร่ืองท่ีตนเองไม่
เขา้ใจเพื่อท่ีจะสามารถปรับตวักบัสถานประกอบการได ้
 5.2.3.2 คน้หาและศึกษาขอ้มูลของโรงแรมท่องจ าจนสามารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกบั
แขกท่ีเขา้พกัภายในโรงแรมได ้
 5.2.3.3 ตอ้งมีความกระตือรือร้นในการท างาน ฝึกท่องจ าเวลาเปิด-ปิดของแต่ละ
ร้านอาหารภายในโรงแรม และ  ศึกษาขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีต่างๆในโรงแรมให้เกิดความ
ช านาญ 
 5.2.3.4 ฝึกท่องค าศัพท์ท่ีใช้ในโรงแรม ท่องจ าประโยคส าคัญท่ีใช้บ่อยๆให้
คล่องแคล่ว 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง เทียนหอมจากเปลือกส้ม (Orange Peel Scented Candle) 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานเทียนหอมจากเปลือกสม้

เพื่อการประกอบการศกึษาของมหาวิทยาลยัสยาม  

โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป (กรุณาเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว) 

1.  เพศ      1)  ชาย      2)  หญิง 

2.  อาย ุ      1)  ต  ่ากว่า 20 ปี   2)  21 - 30 ปี   

    3)  31 – 40 ปี   4)  41 ปีข้ึนไป 

3. แผนก       1) แผนกบริการส่วนหนา้ (Front Office Department) 

        2) แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) 

ตอนที่ 2 ความพงึพอใจที่มต่ีอเทียนหอมจากเปลือกส้ม 

ค าช้ีแจง : ถา้มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดให ้ 5 คะแนน 

ถา้มีความพึงพอใจในระดบัมากให ้ 4 คะแนน 

ถา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางให ้3 คะแนน 

ถา้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยให ้ 2 คะแนน 

ถา้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 
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หวัขอ้ 5 4 3 2 1 
1. ผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้มีรูปร่างท่ีเหมาะสม

กบัสถานท่ี 
     

2. ขนาดของผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้เหมาะสม
กบัสถานท่ีจดัวาง 

     

3. กล่ินของเทียนหอมจากเปลือกสม้สามารถดบักล่ินไม่พึง
ประสงคไ์ด ้

     

4. วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นส่วนผสมมีความเหมาะสม   
(เปลือกสม้) 

     

5. ความสะดวกในการน าผลิตภณัฑม์าใชง้าน      
6. ผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้สามารถทดแทน

สเปรยข์องโรงแรมได ้
     

7. ความทนทานของผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกสม้      

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจ 
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ท าการยนืยนัการเขา้พกัของแขกและขอเงินมดัจ  า จ  านวนคืนละ 2,000 บาท หลงัจากนั้นท าการส่งแขก
ข้ึนหอ้งพกั อธิบายส่ิงอ  านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั  

 

 
คอยเปิดประตูตอนรับแขกท่ีชั้น 1 และเรียกรถใหแ้ขกท่ีเขา้พกั ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวใน

กรุงเทพฯ และกดลิฟตพ์าแขกข้ึนไปยงัชั้นท่ีตอ้งการ 
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ช่วยถือสมัภาระของแขกไปไวใ้นหอ้งพกัเมื่อแขกท่ีเขา้พกัตอ้งการขอใหช่้วย 

 

 
ช่วยแขกท่ีเขา้พกัขนยา้ยสมัภาระเม่ือมีการขอยา้ยหอ้งพกั 
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อธิบายขอ้มูลต่างๆภายในโรงแรมใหแ้ขกท่ีเขา้พกัทราบ 

 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษามานิเทศงานในโรงแรมและปรึกษาพูดคุยเก่ียวกบัการท างานของนกัศกึษากบัพนกังาน
ท่ีปรึกษาแผนกบริการส่วนหนา้ (Front Office Department) 
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แบบสัมภาษณ์ 
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บทความวิชาการ 
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เทียนหอมจากเปลือกส้ม 

(Orange Peel Scented Candle) 

อญัชลี ห้ิงเพชร 
นรพร จิตรัตนโสภณ   

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ. 10160 
E-mail: Aunchalee.hin@siam.edu 
E-mail: Naraporn.chi@siam.edu 

บทคดัย่อ
 โรงแรมอวานีพลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จัด
สถานท่ีส าหรับตอนรับแขกไว้ท่ีชั้ น 11 ซ่ึงเป็นชั้ น
เดียวกบัร้านอาหาร SKY LINE ท่ีเปิดให้บริการทั้งว ัน 
ร้านอาหารเป็นครัวแบบเปิดซ่ึงในขณะที่ประกอบ
อาหารนั้นจะมีกลิ่นอาหารมารบกวน ทางโรงแรมจึงได้
แกปั้ญหาโดยใหท้างพนกังานท าความสะอาดฉีดสเปรย์
น ้ายาดบักลิ่น เพื่อขจัดกลิ่นอาหาร แต่การท่ีฉีดสเปรย์
น ้ายาดบักลิ่นท าให้เป็นการรบกวนแขกท่ีก  าลงัท าการ
ลงทะเบียนเขา้พกัและมีตน้ทุนในการจดัซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนจึง
ท าให้คณะผู ้จัดท า คิดค้นเทียนหอมเพื่อที่จะสามารถ
ช่วยดับกลิ่นอาหารและไม่ต้องใช้พนักงานเดินฉีด
สเปรยด์บักลิ่น นอกจากน้ียงัใชเ้ปลือกส้มท่ีเหลือจาก
การน าไปป่ันเป็นน ้ าผลไมห้รือเหลือจากครัวเยน็มาใส่
เป็นส่วนผสมในการท าเทียนหอม 
 เพื่อใหท้ราบถึงผลของโครงงานเทียนหอมจาก
เปลือกส้มทางคณะผูจ้ัดท าไดท้  าการประเมินความพึง
พอใจในการใชเ้ทียนหอมจากเปลือกส้มโดยการแจก
แบบสอบถามให้กบัพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า
และพนกังานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมจ านวน 
30 ชุด ผลการประเมินความพึงพอใจไดค้่าเฉลี่ย 4.25 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก นอกจากน้ียงัสามารถลด
ตน้ทุนการจดัซ้ือน ้ายาดบักลิ่นไดอ้ีกดว้ย 

ค าส าคญั : เทียนหอม เปลือกส้ม  

Abstract 
 The Avani+ Riverside Hotel Bangkok’s lobby 
is located on the 11th floor along with its restaurant, 
Skyline, that is open 24 hours a day. The open kitchen 
of Skyline results with food smells throughout the 
whole 11th floor, including the lobby area. The solution 
for this is using a fragrance spray, which is sprayed by 
the maids and would help in minimizing the food odor.   
 However, the sprays are a disturbance to the 
guests around the lobby area, and would increase the 
purchasing cost per month. Therefore, the usage of 
fragrance candles have been installed in the lobby to 
help reduce the usage of sprays. These fragrance 
candles consists of orange peels which are waste 
products that were used in the cold kitchen part of 
Skyline.  
 To monitor the effects of the implication of the 
orange peel candles, 30 surveys were given out to the 
staff on the 11th floor, including the front office and the 
Skyline department. In result, most staff were very 
satisfied with the orange peel candles as the survey 
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scored 4.25. This would mean that these orange peel 
candles could potentially help decrease the cost of 
purchasing fragrance sprays in the future. 
Keyword: Candle, Orange Peel, Skyline 

ที่มาของปัญหา 
 เกิดจากที่คณะผูจ้ัดท าไดเ้ขา้ร่วมโครงงานสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลยัสยามเป็นนักศึกษาฝึกงานของแผนก
บริการส่วนหน้าโรงแรมอวานีพลัส  ริ เวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯซ่ึงในขณะที่ปฏิบัติได้ได้พบปัญหาของ
โรงแรมคือการที่น าร้านอาหารและแผนกตอนรับมาอยู่
ในบริเวณชั้นเดียวกนัท าให้เวลาทางร้านอาหารท าการ
ปะกอบอาหารจะท าใหมี้กลิ่นอาหารมารบกวนบริเวณ
แผนกตอ้นรับอยูเ่สมอ ทางโรงแรมจึงไดแ้กปั้ญหาโดย
ใหท้างพนกังานท าความสะอาดฉีดสเปรยน์ ้ายาดบักลิ่น
ทุกๆ 30 นาที เพื่อขจัดกลิ่นอาหาร แต่การท่ีฉีดสเปรย์
น ้ายาดบักลิ่นอาจจะท าให้เป็นการรบกวนแขกท่ีก  าลงั
ท าการเช็คอิน (Check In) จากปัญหาขา้งตน้ที่กล่าวมา
ทางคณะผูจ้ัดท าจึงไดมี้แนวคิดที่จะน าเปลือกส้มมาท า
เป็นเทียนหอมเพราะตวัเปลือกส้มนั้นจะมีน ้ ามนัหอม
ระเหย ท าใหมี้กลิ่นท่ีหอมสดช่ืน และยงัเป็นการช่วยให้
แขกเกิดการผ่อนคลายความเครียดจากการเดินทางและ
เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท  าไดเ้ห็นวสัดุต่างๆเช่นเปลือกผลไม้
ท่ีเหลือท้ิงจากท่ีครัวเย็น (Cold Kitchen) น าผลส้มไป
คั้นท าเป็นน ้ าผลไมก้็จะท าให้เหลือตวัของเปลือกส้มท่ี
ท้ิงแลว้ ดงันั้นคณะผูจ้ัดท าจึงไดคิ้ดน าเอาเปลือกส้มมา
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์เทียนหอมที่ช่วยแก้ไขปัญหาดับ
กลิ่นไม่พึงประสงค์จากร้านอาหารท่ีกล่าวไปข้างต้น 
และช่วยในการประหยดัตน้ทุนของน ้ ายาดบักลิ่นของ
ทางโรงแรม 

แนวคดิในการท าโครงงาน 
การท าโครงงานเร่ืองเทียนหอมจากเปลือกส้มมีแนวคิด
ท่ีจะใชว้ตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ากการน าไปป่ันเป็นน ้ าผลไม้
หรือเหลือท้ิง น ามาสร้างเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นประโยชน์

และสามารถแก้ไขปัญหาที่คณะผูจ้ัดท าไดพ้บเจอใน
ขณะที่ปฏิบติังาน ทางคณะผูจ้ดัท  าจึงไดท้  าการหาขอ้มูล
และสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่ป รึกษา และได้ท  าการรวบรวมเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการท าเทียนหอมจาก
เปลือกส้ม 

ขอบเขตของโครงงาน 
 1. ขอบเขตดา้นสถานที่ เกบ็รวบรวมขอ้มูลใน
การท าโครงงานเล่มน้ีคณะผู ้จัดท าได้ด  าเนินการเก็บ
ขอ้มูลจากบริเวณแผนกตอ้นรับ (Reception) และ แผนก
บริการอาหาร และเค ร่ืองด่ืม ( Food and Beverage 
Department) ท่ีตั้งอยูท่ี่ชั้น 11 ของโรงแรม 
 2. ขอบเขตดา้นเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
การท าโครงงานเล่มน้ีคณะผู ้จัดท าได้ด  า เ นินการ
ระหว่างวนัที่ 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2562 

3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการจัดท าโครงงาน
เล่มน้ีคณะผู ้จัดท าได้การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
พนักงานที่ท  างานในบริเวณแผนกตอ้นรับ (Reception) 
และรวมถึงพนกังานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(Food and Beverage Department) ในบริเวณหอ้งอาหาร 
Sky Line ชั้น 11 

4. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและการคน้ควา้ขอ้มูล
คณะผูจ้ดัท  าไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการท าเทียน
หอมจากเปลือกส้มและศึกษาวิธีขั้นตอนการท าต่างๆ
จากจากส่ือออนไลน์ และ สืบคน้จากหนังสือรวมถึง
บทความที่เกี่ยวขอ้ง 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
การท าโครงงานเร่ืองเทียนหอมจากเปลือกส้ม

น้ีมีแนวคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนของโรงแรมโดย
การแกไ้ขกลิ่นไม่พึงประสงคจ์ากร้านอาหารท่ีอยูใ่นชั้น
เดียวกนักบัแผนกตอ้นรับที่เม่ือทางร้านอาหารท าการ
ประกอบอาหารหรือปรุงแต่งอาหารกจ็ะท าใหเ้กิดกลิ่น
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อาหารมารบกวนการลงทะเบียนเข้าพักของแขกอยู่
เสมอ และคณะผู ้จัดท า จึงได้มีแนวคิดที่จะสร้า ง
ผลิตภัณฑ์เทียนหอมโดยการน าเปลือกส้มที่เหลือใช้
การการน าไปป่ันน ้ าผมไม้หรือท่ีเหลือใชจ้ากครัวเย็น
น ามาใส่เป็นส่วนผสมของเทียนหอมเพื่อที่จะช่วยดับ
กลิ่นอาหารและสามารถลดต้นทุนในการจัดซ้ือน ้ ายา
ดบักลิ่นท่ีมีราคาแพงของทางโรงแรม 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ลดปริมาณขยะจากการน าส่ิงของท่ีไม่ไดใ้ช้

แลว้น ามาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ที่สามารถแกปั้ญหา
กลิ่นไม่พึงประสงคแ์ละสามารถสร้างรายไดใ้นอนาคต 
และสามารถดบักลิ่นไม่พึงประสงคจ์ากร้านอาหาร และ
สามารถช่วยลดตน้ทุนการจัดซ้ือน ้ายาดบักลิ่นของทาง
โรงแรม 

วธิีการด าเนินการ 
1. เร่ิมจากการน ้าพาราฟินน ามาหั่นให้เป็นช้ินๆเพื่อให้
ละลายไดง่้าย 
2. หั่นเปลือกส้มแมนดารินเป็นช้ินเล็กๆแล้วใส่ท่ีก้น
ภาชนะท่ีจะใส่น ้าเทียน 
3. ใส่พาราฟินท่ีหัน่เป็นช้ินเลก็ๆใชป้ระมาณ1 กิโลกรัม 
และไมโครแวกซ์ 100 กรัม และพีอี 50 กรัม ลงในหมอ้
เพื่อที่จะเตรียมละลายลายส่วนผสม 
4. ละลายส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั่นยกหม้อ
ส่วนผสมออกจากเตา 
5. เม่ือน าเทียนเร่ิมเยน็ลงใหเ้ติมน ้ ามนัหอมละเหยกลิ่น
ส้มลงในน ้ าเทียน 50 มิลลิลิตร เพื่อให้เทียนมีกลิ่นท่ี
หอมมากยิง่ข้ึน 
6. เทส่วนผสมในหมอ้ลงในแม่พิมพ์ที่เตรียมไว ้โดยมี
เปลือกส้มแมนดารินท่ีหั่นเป็นช้ินเล็กๆอยู่ท่ีก้นของ
ภาชนะ 
7. เม่ือเทียนเร่ิมมีสีขุ่นใหใ้ส่ไส้เทียนลงไปโดยวิธีท  าให้
ไส้เทียนตั้งเป็นเส้นตรงคือการน าตะเกียบหนีบไวก้ับ
ไส้เทียนไม่ใหไ้ส้เทียนลม้ 

8. รอจนเทียนมีเน้ือท่ีแข็งและเป็นสีขุ่นเท่าน้ีก็เป็นอัน
เสร็จขั้ นตอนสุดท้ายส าหรับการท าเทียนหอมจาก
เปลือกส้ม 

สรุปผลโครงงาน 
จากที่คณะผูจ้ัดท าไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสยามที่โรงแรม อวานี พลสั ริเวอร์ไซด์ 
ก รุงเทพฯในแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office 
Department) จึงท าให้คณะผู ้จัดท าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใน งานโรงแรม ท าให้ไดรั้บทราบและ
เห็นถึงปัญหาต่างๆในสถานประกอบการและยงัเห็นถึง
ความส าคญัของการที่วสัดุมากมายในโรงแรมเหลือใช้
ทางคณะผู ้จัดท าจึงได้น า เปลือกส้มที่เหลือจากการ
น าไปป่ันเป็นน ้ าผลไมห้รือเหลือจากครัวเยน็ที่ไม่ไดใ้ช้
น ามาสร้างเป็น  ผลิตภณัฑ์ที่สามารถสร้างประโยชน์
ให้กับสถานประกอบการโดยมีเ ป้าหมายหลักคือ
สามารถช่วยลดตน้ทุนการจัดซ้ือน ้ ายาดบักลิ่นท่ีมีราคา
แพงของทางโรงแรมได้ และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถแกไ้ขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์บริเวณแผนก
ตอ้นรับ (Reception)  จากขั้นตอนการประเมินผลคณะ
ผูจ้ดัท  าไดมี้การเกบ็ขอ้มูล แบบสอบถามความพึงพอใจ
ออน์ไลน์ที่มีต่อผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากเปลือกส้มโดย
ให้พนักงานแผนกบริการ ส่วนหน้า (Front Office 
Department) และพนักงานแผนกบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department ) ท าแบบ
สอบถานออน์ไลน์น้ี เป็นจ านวน 30 ชุด ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได้
อยูใ่นเกณฑท์ี่คณะผู่จดัท าพึงพอใจ 

 



62 
 

 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
 เ ทียนหอมจากเปลือกส้มน้ี เ ป็นผลิตภัณฑ์
สามารถน ามาใชไ้ดใ้นชีวิตจริงเทียนหอมจากเปลือกส้ม
น้ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ มีไว้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์และ
โรงแรมสามารถลดต้นทุนการจัดซ้ือยาดบักลิ่น และ
เทียนหอมจากเปลือกส้มน้ียงัช่วยสร้างบรรยากาศใหก้บั
สถานที่จัดวางนอกจากน้ียงัสามารถน าผลิตภณัฑเ์ทียน
หอมจากเปลือกส้มน้ีไปต่อยอดสร้างเป็นรายไดห้รือ
น าไปประกอบเป็นอาชีพเสริม 
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ประวตัคิณะผู้จดัท า 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวอญัชลี ห้ิงเพชร 

รหัสนักศึกษา  : 5804400219 

ภาควชิา   : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

ที่อยู่ปัจจุบนั : 24 ซอยพุทธบูชา 39 ถนนพุทธบูชา แขวง   
บางมดเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140. 
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ภาควชิา   : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

ที่อยู่ปัจจุบนั  :101-105 ถ.จนัทน์16 แขวงทุ่งวดัดอน เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120. 
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