รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
เทียนหอมดอกกุหลาบ
Rose Scented Candle
โดย
นางสาวพรสุ ดา จารุ จารีต 5804400261
นายพีรชัย จรู งจิตรอารี 5804400137

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชา การโรงแรมและการท่ องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2560

ค

ชื่ อโครงงาน

: เทียนหอมดอกกุหลาบ

ชื่ อนักศึกษา

: นางสาวพรสุ ดา จารุ จารี ต
นายพีรชัย จรู งจิตรอารี

อาจารย์ ที่ปรึกษา

: อาจารย์นันทินี ทองอร

ระดับการศึกษา

: ปริ ญญาตรี

ภาควิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา : 3/2560
บทคัดย่ อ
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-La Bangkok) เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีก ารบริ ก าร
ในด้านห้องพัก ห้องอาหารและการจัดประชุมสั มมนา ซึ่ ง ทางคณะผู ้จัดทาได้เ ข้า ไปฝึ กปฏิ บัติง านใน
แผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department)และแผนกอาหารและเครื่ อ งดื่ ม( Food and Beverage Department )
ซึ่งจากการฝึ กงานคณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ นว ่าในแผนกที่ทาอยูม่ กี ารน าดอกกุห ลาบมาใช้เ ป็ นจานวนมาก
เมือ่ ใช้เสร็ จก็จะถูกนาไปทิ้ง ดังนั้นจึงได้มคี วามคิดที่จะน ามาทาเป็ นเที ย นหอมเพื่ อ ช ว่ ยสร้ า งกลิ่ น และ
บรรยากาศให้ลูกค้ารู ้สึกผ่อนคลาย โดยมีการนาไขถัว่ เหลืองมาใช้เพื่อไม ่ให้เ กิดควัน ขึ้ น ในขณะจุ ดเที ย น
เทียนหอมดอกกุหลาบสามารถทดแทนเทียนหอมแบบเดิมของทางแผนกทั้ง สอง และเป็ นทางเลื อ กใหม ่
ให้กบั ลูกค้าได้
เพื่อให้ทราบถึ ง ผลของโครงงานเที ย นหอมจากดอกกุห ลาบ ทางคณะผู ้จัดทาได้มีก ารแจก
แบบสอบถามให้กบั พนัก งานในแผนก เพื่ อ ทาให้ ทราบถึ ง ความพึ ง พอใจที่ มีตอ่ เที ย นหอมจากดอก
กุหลาบจานวน 30 ชุด ผลของแบบสอบถามโดยรวมได้คา่ เฉลี่ยเป็ น 4.23 อยู ใ่ นระดับพึ ง พอใจมาก โดย
เทียนหอมมีกลิน่ หอมและผลิตภัณฑ์มคี วามคงทนสามารถใช้ง านได้น าน และสามารถลดค่า ใช้จา่ ยใน
การจะจัดซื้อได้
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ABTRACT
Shangri-La Hotel, Bangkok is a 5-star resort hotel with room services, dining room &
conference facilities. The researchers had conducted the co-operative study in the Banquet
Department and the Food and Beverage Department. From the co-operative practice, the researchers
noticed that there were many roses used and trashed thoughtlessly. Therefore, the researchers had an
idea to bring the trashed roses to produce rose scented candles in order to help create an aroma and a
good atmosphere to relax clients in the hotel. Soy waxes were used to prevent smoke during usage of
the candles. Rose scented candles can be used to replace the scented candles currently used in both
departments and can be a new choice for guests.
To study the outcome of the rose scented candle project, the researcher had distributed a total
of 30 questionnaires to staff in both departments to evaluate the satisfaction towards rose scented
candles. The overall results of the questionnaires represented a mean of 4.23, at a high level of
satisfaction. The results indicate as follows: 1) The rose scented candles had a good aroma. 2) The
rose scented candles were durable for long-term usage. 3) The rose scented candles could reduce the
purchasing cost actually.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจากทางโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-La Bangkok) เป็ นโรงแรมที่มีเชื่อเสี ยง
ระดับห้าดาว จึงทาให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การอยูต่ ลอดเวลา จึงทาให้มีการใช้ดอกกุหลาบในการจัด
งานต่า งๆเป็ นจานวนมาก ทั้ง ในส่ วนของงานจัดเลี้ ยงต่า งๆที่จดั ขึ้นในโรงแรมและในส่ วนของ
ห้องอาหารศาลาทิพย์ที่มีการใช้ดอกกุหลาบในการตกแต่งของทางห้องอาหาร และในเวลาที่ใช้งาน
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วก็จะนาดอกกุหลาบเหล่านั้นไปทิ้ง คณะผูจ้ ดั ทาจึงเล็งเห็นว่าดอกกุหลาบที่ไม่ได้
ใช้งานแล้วและยังไม่เหี่ ยวสามารถนามาทาให้เกิดประโยชน์ได้
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงแก้ปัญหาด้วยการนาดอกกุหลาบเหล่ านี้ มาทาให้เกิ ด
ประโยชน์โดยการนามาทาเป็ นเทียนหอมดอกกุหลาบ ซึ่ งดอกกุหลาบที่นามาทาจะช่วยในการเพิ่มสี
และกลิ่นของเทียนหอมได้ และยังมีการผสมไขถัว่ เหลืองเข้าไปด้วย เพราะเมื่อจุดแล้วจะทาให้ไม่มี
ควันดา และจุดได้นานกว่าเทียนหอมทัว่ ไปที่ใช้พาราฟิ น นอกจากนั้นแล้วเทียนหอมดอกกุหลาบยัง
สามารถทดแทนหลอดไฟ ซึ่ ง เป็ นการสร้ า งผลิ ตภัณฑ์รูป แบบใหม่ ใ ห้ก ับ ทางโรงแรมและเป็ น
ทางเลื อกในการให้การบริ การแก่แขกของโรงแรม อีกทั้งยังช่ วยเพิ่มบรรยากาศสี สันให้กบั งานจัด
เลี้ยงและห้องอาหารศาลาทิพย์ได้อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดอกกุหลาบในการนาไปทาเป็ นเทียนหอม
1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการทาเทียนหอมในรู ปแบบที่ใช้ไขถัว่ เหลือง
1.2.3 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้กบั ทางโรงแรม
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
 โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-La Bangkok)
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1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา
 วันที่ 3 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 25561

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 พนักงานในห้องอาหารศาลาทิพย์ และพนักงานจัดเลี้ยง
1.3.4 ขอบเขตด้านข้อมูล
 การสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่โรงแรม
 การสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
 การสื บค้นจากหนังสื อ บทความ
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าในการใช้เทียนหอมของโรงแรม
1.4.2 สามารถนาไปตกแต่งในงานประชุมและใช้ในห้องอาหาร เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศ
และสี สัน
1.4.3 ช่วยแก้ปัญหาในการทิ้งดอกไม้สดของทางโรงแรม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ดอกกุหลาบ
กุหลาบ คือดอกไม้ในสกุล Rosa ในวงศ์ Rosaceae ที่ได้รับความนิ ยมปลูกมากที่สุดชนิ ด
หนึ่ งของโลกที่ มีตน้ กาเนิ ดจากทวีปเอเชี ย ผูค้ นนิ ยมปลูกเพื่อความสวยงาม ตกแต่งสวน,ประดับ
ตกแต่ ง บ้า น,ประดับ สถานที่ ,ปลู ก เพื่ อ การพาณิ ช ย์ อาทิ เพื่ อ น าไปสกัด น้ า หอม น าไปท าเป็ น
ส่ วนประกอบของสปา เป็ นต้น และดอกกุหลาบสามารถแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
2.1.1 ประเภทของดอกกุหลาบ
กุหลาบสามารถจาแนกได้หลายแบบ เช่น จาแนกตามลักษณะการเจริ ญเติบโต ขนาดดอก สี
ดอก ความสู งต้น และจาแนก ตามลักษณะของดอก เป็ นต้น ในที่น้ ี ได้จาแนกกุหลาบเฉพาะกุหลาบ
ตัดดอกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ทางการค้าในตลาดโลกเป็ น 5 ประเภทดังนี้
2.1.1.1 กุหลาบดอกใหญ่ หรือ กุหลาบก้านยาว (Large Flowered or Long
Stemmed Roses)
กุหลาบประเภทนี้เป็ นกุหลาบไฮบริ ดทีที่มีดอกใหญ่ แต่การดูแลรักษายาก ผลผลิตต่า และ
อายุการปั กแจกันสั้นกว่า เมื่ อเปรี ยบเทียบกับกุหลาบ Floribunda มักมีก้านยาวระหว่าง 50-120
เซนติเมตร กุหลาบดอกใหญ่ได้รับความนิ ยมมากใน สหรัฐอเมริ กา โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เม็กซิ โก
ญี่ ปุ่ น ซิ ม บับ เว โมร๊ อ กโก ฝรั่ ง เศส และ อิ ต าลี พัน ธุ์ กุ ห ลาบดอกใหญ่ ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มในตลาด
ต่างประเทศได้แก่ พันธุ์ เวก้า (Vega: แดง) , มาดาม เดลบา (Madam Delbard) , วีซ่า (Visa: แดง) ,
โรเท โรเซ (Rote Rose: แดง) , คารล์ เรด (Carl Red: แดง) , โซเนีย (Sonia: ชมพูส้ม) , เฟิ ร์ สเรด
(First Red: แดง) , โพรฟิ ตา (Prophyta: ปูนแห้ง) , บิองั กา (Bianca: ขาว) , โนเบลส (Noblesse: ชมพู
ส้ม) และ แกรนด์ กาลา (Grand Gala: แดง) เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.1 กุหลาบดอกใหญ่
ที่มา : https://snappygoat.com
2.1.1.2 กุหลาบดอกกลาง หรือ กุหลาบก้านขนาดกลาง (Medium Flowered or
Medium Stemmed Roses)
กุหลาบชนิ ดใหม่ ซึ่ งมีลกั ษณะระหว่างกุหลาบดอกใหญ่ และเล็ก เป็ นกุหลาบ Hybrid Tea
ให้ผลผลิตสู ง อายุการปั กแจกันยาว และทนการขนส่ งได้ดี ความยาวก้านระหว่าง 40-60 ซม. แหล่ง
ผลิตที่สาคัญได้แก่ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เยอรมนี อิตาลี อิสราเอล ซิ มบับเว เคนยา พันธุ์ที่นิยมปลูก
ได้แก่พนั ธุ์ ซาช่า (Sacha: แดง) , เมอร์ ซิเดส (Mercedes: แดง) , เกเบรี ยล (Gabrielle: แดงสด) , คิสส์
(Kiss: ชมพู) , โกลเด้นทาม (Goldentime: เหลือง) , ซาฟารี (Safari: ส้ม) และ ซูวีเนีย (Souvenir:
ม่วง) เป็ นต้น

รู ปที่ 2.2 กุหลาบดอกกลาง
ที่มา : https://sites.google.com/site/dokkuhlab
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2.1.1.3 กุหลาบดอกเล็ก หรื อ กุหลาบก้ านสั้ น (Small Flowered or Short
Stemmed Roses)
เป็ นกุหลาบที่ได้รับความนิ ยมปลูก และบริ โภคกันมากในยุโรป โดยเฉพาะ เยอรมนี และ
เนเธอร์ แลนด์ กุหลาบก้านสั้นนี้ เป็ นกุหลาบ Floribunda ที่ให้ผลผลิตสู ง อายุการปั กแจกันยาว และ
ทนต่อการขนส่ งดี กว่ากุหลาบดอกใหญ่ มักมีความยาวก้านระหว่าง 30-50 เซนติเมตร แหล่งผลิต
กุหลาบดอกเล็กได้แก่ประเทศ เนเธอร์ แลนด์ เยอรมนี อิสราเอล และเคนยา พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่
พันธุ์ ฟริ สโก (Frisco:เหลือง) , เอสกิ โม (Escimo: ขาว) , โมเทรี ย (Motrea: แดง) , เซอไพรซ์
(Surprise: ชมพู) , และ แลมบาด้า (Lambada: แสด) เป็ นต้น

รู ปที่ 2.3 กุหลาบช่อ
ที่มา : https://sites.google.com/site/dokkuhlab
2.1.1.4 กุหลาบดอกช่ อ (Spray Roses)
เป็ นกุหลาบชนิ ดใหม่ ให้ผลผลิ ตต่าต่อพื้นที่ ความยาวก้านระหว่าง 40-70 ซม. มักมี 4-5
ดอกในหนึ่ งช่อ และยังมีตลาดจากัดอยู่ เช่นพันธุ์ เอวีลีน (Evelien: ชมพู) เดียดีม (Diadeem: ชมพู)
และ นิกิตา้ (Nikita: แดง) เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.4 กุหลาบช่อ
ที่มา : http://www.thaigoodview.com
2.1.1.5 กุหลาบหนู (Miniature Roses)
มีขนาดเล็กหรื อแคระโดยธรรมชาติ ความสู งของทรงพุ่มไม่เกิ น 1 ฟุตให้ผลผลิตสู ง 450550 ดอก/ตร.ม./ปี มีความยาวก้านดอกระหว่าง 20-30 ซม. ยังมีตลาดจากัดอยู่ยกเว้นในประเทศ
ญี่ปุ่น แอฟริ กาใต้ และอิตาลี

รู ปที่ 2.5 กุหลาบหนู
ที่มา : http://kitty-beutifulflower.blogspot.com
2.1.2 ประโยชน์ ของดอกกุหลาบ
2.1.2.1 ช่ วยคลายเครียด
กลิ่ นหอมอ่อนๆของดอกกุหลาบมีอานุ ภาพทาลายล้างความวิตกกังวล ความเครี ยด และ
ความเศร้าหมองในจิตใจเราได้ พร้อมกับช่วยให้อาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะดีข้ ึน เคยได้ยินคาว่า
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ดอกไม้บาบัดกันไหมล่ะค่ะ ดอกกุหลายก็เป็ นดอกไม้บาบัดชนิ ดหนึ่ งเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่ตอ้ ง
แปลกใจว่าทาไมเวลาได้กลิ่ นดอกกุหลาบแล้วร่ างกายจะรู้ สึกผ่อนคลายมากขึ้น หรื อถ้านากลี บ
กุหลาบไปผสมกับน้ าอุ่นในอ่างอาบน้ าแล้วลงไปแช่ ก็ช่วยให้จิตใจสงบ สยบความฟุ้ งซ่ านได้เยอะ
เลย
2.1.2.2 ควบคุมฮอร์ โมนเพศหญิง
กลิ่ นกุ หลาบมี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ ระบบสื บ พันธุ์ ใ นเพศหญิ ง สามารถช่ วยควบคุ ม ระดับ
ฮอร์ โมนผูห้ ญิงให้อยู่ในสภาวะสมดุลได้ ซึ่ งด้วยสรรพคุณของดอกกุหลาบในด้านนี้ เราจึงมักจะ
เห็นเครื่ องสาอางชนิ ดต่าง ๆ มีส่วนผสมของน้ ามันสกัดจากดอกกุหลาบ โดยเฉพาะในครี มบารุ งผิว
เพื่อลดริ้ วรอย หรื อครี มกระชับผิวให้เต่งตึง หรื อครี มบารุ งผิวให้ชุ่มชื้น เป็ นต้น
2.1.2.3 แก้ไข้
น้ าดอกไม้เทศ หรื อการละลายน้ ามันสกัดจากดอกกุหลาบในน้ าต้มสุ ก เป็ นสู ตรยาแก้ไข้ตวั
ร้ อนของไทยมาช้านาน โดยสรรพคุ ณแผนโบราณของดอกกุหลาบมอญมีฤทธิ์ แก้ไข้ตวั ร้ อน แก้
กระหาย แก้อ่อนเพลีย และบารุ งกาลัง
2.1.2.4 เป็ นยาระบาย
ตัวสารที่สาคัญได้จากน้ ามันหอมระเหยดอกกุหลาบมีฤทธิ์ ผา่ นกลไกหลักของระบบขับถ่าย
โดยเพิ่ ม สัดส่ วนของน้ า ในระบบล าไส้ ส่ ง ผลให้อุจจาระมีค วามเหลวมากขึ้ น อุ จจาระจึ ง อยู่ใ น
สภาวะพร้อมจะถูกขับถ่าย ก่อให้เกิดอาการมวน ๆ ท้องอยากเข้าห้องน้ านัน่ เอง
2.2 เทียนหอม
เทียนหอม หมายถึ ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาพาราฟิ น และไขผึ้งมาหลอมละลายรวมกัน
อาจเติมสี และเติมน้ ามันหอมระเหย นาไปปั้ นด้วยมือ หรื อหล่อแบบขึ้นรู ป หรื อกดจากพิมพ์ให้มี
รู ปทรงตามต้องการอาจประกอบด้วยวัสดุอื่นเพื่อให้ เกิดความสวยงาม เช่น ดอกไม้แห้ง มีไส้เทียน
สาหรับจุดไฟ และมี กลิ่ นหอมของน้ามันหอมระเหย เทียนหอมแฟนซี เน้นการใช้ประโยชน์และ
ความสวยงาม โดยมีกลิ่นหอม แบบสวย และอาจจะใช้ไล่ยุงหรื อแมลงได้อีกด้วย ทั้งนี้ แล้ว เทียน
หอมแฟนซี ยังมีการทาเป็ นธุ รกิจ SME ขนาดย่อม มีการลงทุนที่นอ้ ยกว่า แต่ได้กาไรเยอะ เนื่องจาก
เป็ นงานทาด้วยมือ (Handmade) ทาให้ผคู้ นสนใจในตัวสิ นค้าเทียนหอมแฟนซี หรื อ Fancy Aroma
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Candle นั้น ท าจากส่ วนผสมไม่กี่ อย่า ง ทาง่ า ย และตกแต่ งง่ าย โดยใช้ต้นทุ นเพียงไม่ กี่บ าท ก็
สามารถประดิษฐ์มนั ขึ้นมาได้แล้ว

รู ปที่ 2.6 เทียนหอม
ที่มา : http://www.blisby.com
2.2.1 ประวัติความเป็ นมาของเทียนหอม
ในสมัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ม นุ ษ ย์ย งั ไม่ มี ก ารรู้ จ ัก ใช้ไ ฟรู้ จ ัก เพี ย งแต่ ค วามมื ด ในเวลา
กลางคืน และความสว่างในเวลากลางวัน ต่อมาเริ่ มรู้จกั การใช้ไม้มาเสี ยดสี กนั ให้ได้ความร้อน แล้ว
เกิดเป็ นเปลวไฟเกิดขึ้น และเริ่ มใช้ไฟมาหุงหาอาหาร ให้แสงสว่าง และป้ องกันภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆ
และวิวฒั นาการก็ได้เริ่ มพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเริ่ มมีการใช้คบเพลิงเพื่อเป็ นการให้แสงส่ องสว่าง มี
การประยุกต์นามาใช้เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารในระยะไกลจะเห็ นได้จากไฟในประภาคาร ที่มีการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างยามฝั่ งกับเรื อ และให้สัญญาณต่างๆระหว่างภูเขาแต่ละลูกโดยมีรหัสที่เข้าใจ
ตามแต่จะตกลงกันในสมัยนั้นจะเห็นได้ว่ามนุ ษย์ได้มีการใช้ไฟเข้ามาเกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวัน
เทียนนอกจากจะให้แสงสว่างแล้วยังมักจะถูกนามาเกี่ ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะสาหรับ
ชาวพุทธที่ใช้เทียนในการบูชาพระและประเพณี การแห่ เทียนพรรษาที่ถูกสื บทอดมาอย่างยาวนาน
ซึ่ งแสดงออกถึ งวิวฒั นาการด้านศิ ลปะอีกด้วย ถึ งแม้ว่าในปั จจุ บนั เทียนจะถูกลดความสาคัญลง
เนื่ องจากการมี ไฟฟ้ าใช้และป้ องกันปั ญหาด้า นอัค คี ภยั จากการใช้ง าน แต่ก็ ย งั มี ก ารใช้เที ยนใน
กิ จกรรมด้า นต่ า งๆอยู่ เพราะเที ย นเป็ นสั ญลัก ษณ์ แห่ ง ความหวัง และแรงบัน ดาลใจ แสงเที ย น
สามารถสะท้อนได้ถึงความอบอุ่นและความอ่อนไหวที่แสงจากดวงไฟไม่สามารถทดแทนในส่ วนนี้
ได้ เสน่ ห์ของมันอยู่ที่ความวูบไหวยามที่สายลมพัดผ่าน แท่งเทียนที่ถูกความร้ อนหลอมละลาย
กลายเป็ นน้ าตาเทียนที่ไหลหยดย้อยลงมาสร้างสรรค์เป็ นงานศิลปะอย่างหนึ่ ง มนุ ษย์เราเริ่ มเรี ยนรู้
การใช้แสงสว่างจากเปลวเทียนด้วยไขมันของสัตว์ ต่อมาได้พฒั นาเป็ นไขมันจากพืช ในปั จจุบนั เป็ น
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ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการกลัน่ น้ ามันปิ โตเลียมและวัสดุปรุ งแต่งอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
เทียนให้ดีข้ ึนและยังได้มีการนาเทียนมาเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปตาม
ประเภทการใช้งาน หรื อกิจกรรมต่างอีกด้วย
2.2.2 กลิน่ ของเทียนหอมรักษาโรค
จากการผสมผสานของน้ ามันหอม น้ ามันหอมที่นามาใช้ในการบาบัดรักษา ได้ถูกปรุ งแต่ง
ขึ้นโดยสมดุลระหว่างกลิ่ นหอมและ คุณสมบัติในการบาบัดของน้ ามันหอมแต่ละชนิด ทาให้จิตใจ
สงบขึ้นช่ วยปรับระดับฮอร์ โมนให้คืนสู่ สมดุ ลผ่อนคลายความเครี ยด ทาให้รู้สึกกระปรี้ กระเปร่ า
กลิ่ นหอมช่ วยในการบาบัดรักษา กลิ่นหอมสัมผัสโดยตรงกับ ปลายประสาทบริ เวณโพรงจมูก ส่ ง
สัญญาณไปยังสมอง ทาให้มีการตอบสนองทางอารมณ์และการปรับสภาพทางอารมณ์ การสัมผัส
ทางผิวหนังโดยการอาบหรื อนวดก็สามารถช่วยในการบาบัดรักษาได้ ระบบประสาท และกล้ามเนื้ อ
ก่อให้เกิดผลในทางรักษาได้ โดยการสู ดดมการอาบหรื อ นวดด้วยน้ ามันหอมเจือจาง
2.2.3 เกร็ดน่ ารู้ ของเทียนหอม
เทียนหอมอันตรายไม่คาดคิดใครที่ชอบนอนห้องแอร์ ที่ไม่มีระบบระบายอากาศไม่ควรจุด
เทียนหอมประเภทอโรมาเธอราพีไว้ในห้องก่อนนอน หรื อจุดแล้วนอนหลับไปเพราะจะทาให้ใน
ห้องนั้นขาดออกซิ เจนและทาให้การเผาไหม้ของเทียนนั้นไม่สามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ และ
ด้วยเหตุน้ ีเองจึงทาให้เกิดก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ข้ ึนมา ซึ่ งก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์น้ ี จะไปสกัด
กั้นการแลกเปลี่ ย นออกซิ เ จนของปอด ซึ่ งจะเป็ นผลให้บุ ค คลนั้นตกอยู่ใ นสภาวะที่ ไ ม่ รู้สึ ก ตัว
จนกระทัง่ อาจทาให้เสี ยชี วิตได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 ชัว่ โมงขึ้นอยูก่ บั ขนาดของห้องนั้นๆ เราจึงควร
ตระหนักถึงอันตรายที่แฝงอยูใ่ นการจุดเทียนหอมประเภท อโรมาเธอราพีในห้องที่อากาศถ่ายเทได้
ไม่สะดวก
2.3 นา้ มันหอมระเหย
น้ ามันหอมระเหยเป็ นสารอินทรี ยท์ ี่พืชผลิ ตขึ้นตามธรรมชาติ เก็บไว้ตามส่ วนต่าง ๆ เช่ น
กลีบดอก ผิวของผล เกสร ราก เปลือกของลาต้น หรื อยางที่ออกมาจากเปลือก มีองค์ประกอบทาง
เคมี ที่ ส ลับ ซับ ซ้ อ นและแตกต่ า งกัน นับ สิ บ ร้ อ ยชนิ ด น้ า มัน มี ล ัก ษณะเป็ นของเหลวไม่ เ หนี ย ว
เหนอะหนะเหมือนน้ ามันพืช มีกลิ่นหอมระเหยง่าย เวลาที่ได้รับความร้อนอนุภาคเล็ก ๆ ของน้ ามัน
หอมระเหยจะระเหยออกมาเป็ นไอทาให้เราได้กลิ่ นหอม กลิ่นของน้ ามันหอมระเหยในส่ วนของ
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ดอกไม้มีบทบาทสาคัญในการช่วยดึงดูดแมลงมาผสมเกสร ปกป้ องการรุ กรานจากศัตรู และรักษา
ความชุ่ ม ชื้ นแก่ พื ช สาหรั บประโยชน์ต่อมนุ ษย์ น้ ามันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการ่่า เชื้ อโรค
บรรเทาอาการอักเสบ หรื อลดบวม คลายเครี ยด หรื อกระตุน้ ให้สดชื่น ทั้งขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบทาง
เคมีของน้ ามันหอมระเหยแต่ละชนิด
2.3.1 การใช้ นา้ มันหอมระเหยในเชิง Aromatherapy
2.3.1.1 การนาไปใช้ ในเชิงจิตบาบัด หรือ Psych aromatherapy
เป็ นการใช้น้ า มันหอมระเหยเพื่อความสมดุ ล ของจิ ตใจ โดยแต่ ล ะชนิ ดของน้ า มันหอม
ระเหยก็ จ ะออกฤทธิ์ แตกต่ า งกัน โดยหลัก การคื อ เมื่ อ สู ดดมน้ า มันหอมระเหย กลิ่ น หอมจะไป
กระทบกับ เซลล์ประสาทบริ เวณโพรงจมูก ซึ่ ง ส่ ง สัญญาณไปยังสมองให้ส่ังให้ต่อมต่า ง ๆ หลั่ง
ฮอร์ โมนที่แตกต่างกันออกมา ผลที่ได้คือช่วยให้รู้สึกสงบ ช่วยผ่อนคลายหรื อกระตุน้ การทางานของ
สมอง ช่วยบรรเทาความรู ้สึกที่สับสนหรื อหงุดหงิด ผ่อนคลายความเครี ยดจากการทางานและความ
กังวล ให้ความรู ้ สึกมี พลังและสดชื่ นกระปรี้ กระเปร่ า ให้ความรู้สึกอบอุ่น มัน่ คง แก้โรคซึ มเศร้ า
และอาการป่ วยทางจิ ตต่างๆ คุ ณสมบัติจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั สารประกอบธรรมชาติที่มีใน
น้ ามันหอมระเหยแต่ละชนิ ด เช่น ลาเวนเดอร์ ช่วยให้ผอ่ นคลาย ยูคาลิปตัสและโรสแมรี่ ช่วยให้สด
ชื่น เป็ นต้น
2.3.1.2 การนาไปใช้ เพือ่ ความสวยงาม หรือ Beauty Aromatherapy
เป็ นการนาน้ ามันหอมระเหยมาใช้กบั ร่ างกายภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นผิวกาย เส้นผม และ
นาไปใช้เป็ นส่ วนผสมในเครื่ องสาอางเพื่อความสวยงามต่าง ๆ ไม่วา่ จะนาไปผสมกับน้ ามันพื้นฐาน
เช่ น น้ ามันโรสฮิป น้ ามันมะรุ ม น้ ามันเมล็ดทับทิม หรื อผสมกับ Base อื่น ๆ เพื่อใช้สาหรับทาผิว
หรื อนาไปใช้หมักผม มีสรรพคุณช่วยบารุ งผิว ชะลอริ้ วรอยแห่ งวัย ช่วยให้เซลล์ผิวเปล่งปลัง่ มีน้ ามี
นวล ลดเลือนริ้ วรอยที่เกิดจากบาดแผล หรื อแผลเป็ นต่าง ๆ ดูแลสุ ขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ แล้ว
ยังช่วยกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของเส้นผมได้อีกด้วย เนื่องจากน้ ามันหอมระเหยมีสารประกอบตาม
ธรรมชาตินบั ร้อยชนิ ด ซึ่ งแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่น ลาเวนเดอร์ ช่วยฟื้ นฟูผิวจาก
แผลไฟไหม้หรื อน้ าร้ อนลวก อิ มมอคแทลและโรสแมรี่ ช่วยกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของเซลล์ผิว
ใหม่ เป็ นต้น
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2.3.1.3 การนาไปใช้ เพือ่ การรักษาร่ างกาย (Medical Aromatherapy)
สิ่ งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของน้ ามันหอมระเหยคือ การนาไปใช้ในการบาบัดรักษาโรคภัยต่าง
ๆ น้ ามันหอมระเหยหลายชนิ ด เช่ น ลาเวนเดอร์ ทีทรี มีสารต้านเชื้ อโรค แก้ปวด แก้อกั เสบ ช่ วย
กระตุน้ ระบบการไหลเวียนของเลือด รักษาโรคทางระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร การนา
น้ ามันหอมระเหยไปใช้ในเชิ งรักษา ผูใ้ ช้ควรเรี ยนรู้ให้ชดั เจนเสี ยก่ อน หรื อปรึ กษาแพทย์ก่อนใช้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนื่องจากน้ ามันหอมระเหยมีความเข้มข้นสู งมาก จึงไม่ควรรับประทานหรื อผสม
น้ ามันหอมระเหย ลงไปในอาหารหรื อยาใด ๆ ควรใช้เป็ นการรักษาภายนอกเท่านั้น
2.3.2 กลไกการออกฤทธิ์ของนา้ มันหอมระเหยทีม่ ีผลต่ อร่ างกายและระบบประสาท
ในน้ ามันหอมระเหยแต่ละชนิด เมื่อนามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบด้วยกระบวนการทาง
เคมี จะพบว่าประกอบด้วยสารประกอบธรรมชาติหลักที่มีปริ มาณประมาณ 60-80% อยูป่ ระมาณ 310 ชนิด และมีสารประกอบอื่น ๆ อีกกว่าสิ บชนิดในปริ มาณที่ลดน้อยลงไป หรื ออาจมีมากกว่า 100
ชนิดในน้ ามันหอมระเหยของพืชบางชนิด ซึ่ งทั้งหมดนี่ เป็ นส่ วนประกอบเข้าด้วยกันที่ทาให้น้ ามัน
หอมระเหยในพืชแต่ละชนิ ดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และแตกต่างกันถึงแม้วา่ จะเป็ นพืชชนิดเดียวกัน
ความแตกต่างนี้ เป็ นผลมาจาก วิธีการเพาะปลูก การดูแลรักษา ดิน ปุ๋ ย และสภาพอากาศในแต่ละ
ฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่ งความหลากหลายในด้านองค์ประกอบนี้ ทาให้น้ ามันหอมระเหยแท้ที่ได้มาจาก
พื ช 100% มี คุ ณ สมบัติ ท างด้า นการให้ก ลิ่ น หอมพึ ง พอใจ คุ ณ สมบัติ ท างการแพทย์ใ นการ
บาบัดรักษาทั้งร่ างกายและจิตใจ และคุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งหมด แตกต่างกับน้ ามันหอมสังเคราะห์ที่จะ
ทาขึ้นมาจากสารสังเคราะห์ต่าง ๆ ไม่เกิน 10 ชนิดจากห้องปฏิบตั ิการ และมีผลต่อผูใ้ ช้แค่กลิ่นที่พึง
พอใจ นี่ จึ ง เป็ นเหตุ ผ ลที่ อ ธิ บ ายความแตกต่ า งกัน ของน้ า มัน หอมระเหยแท้ และน้ า มัน หอม
สังเคราะห์ กลไกการออกฤทธิ์ ของน้ ามันหอมระเหย กล่าวคือ ในประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคนเรา
อันได้แก่ รู ป รส กลิ่น เสี ยง และสัมผัส ประสาทสัมผัสทางด้านกลิ่นเป็ นประสาทสัมผัสที่ได้ชื่อว่ามี
ผลต่อการประมวลความรู ้ สึกทางด้านอารมณ์ของสมอง เมื่อไอโมเลกุลของน้ ามันหอมระเหยที่มี
สารประกอบกว่าร้ อยชนิ ดในน้ ามันหอมระเหยกระทบกับต่อมรับกลิ่นในโพรงจมูก ที่มีเซลล์รับรู้
กว่าล้านเซลล์น้ นั สารประกอบแต่ละชนิดในน้ ามันหอมระเหยจะทาให้เกิดสัญญาณที่ส่งไปที่สมอง
แตกต่างกัน ทาให้สมองมีการสั่งงานไปที่จิตใจหรื อหลัง่ ฮอร์ โมนสั่งงานร่ างกายแตกต่างกัน ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ องของ อารมณ์ ความรู ้ สึก การตอบสนองของอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกาย เช่ นน้ ามันหอม
ระเหยเปปเปอร์ ม๊ินท์มีฤทธิ์ กระตุน้ ให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัว สดชื่ น ในทางกลับกัน น้ ามันหอมระเหย
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จากวาเลเรี่ ยน มีฤทธิ์ ทาให้เกิดความรู้สึกง่วงนอน หรื อน้ ามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ กระตุน้ หลาย ๆ ตัว
มีผลทาให้สมองสั่งการหลัง่ ฮอร์ โมนให้เกิ ดการกระตุน้ การบีบตัวของมดลูกในผูห้ ญิง จึงได้มีการ
แนะนาอย่างเข้มงวดในการห้ามสตรี มีครรภ์ใช้น้ ามันหอมระเหยขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วง 0-4 เดือนแรก
2.4 ไขถั่วเหลือง
ไขถัว่ เหลื อง คือ ไขพืช ที่ผลิตจากน้ ามันของถัว่ เหลือง ขั้นตอนการผลิต เริ่ มตั้งแต่การเก็บ
เกี่ ยว ทาความสะอาดเมล็ดถัว่ เหลื อง บีบให้แตก แล้วรี ดเมล็ด เพื่อให้ได้น้ ามันจากเมล็ดถัว่ เหลือง
จากนั้นจึงนาน้ ามันถัว่ เหลืองดังกล่าวเข้าเครื่ องไฮโดรเจนเพื่อแยกประเภทไขมันให้เหลือแต่ไขมันที่
สามารถแข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้อง สาหรับเศษเปลือกถัว่ เหลืองยังสามารถนาไปเป็ นอาหารสัตว์ได้
อีกด้วย

รู ปที่ 2.7 ไขถัว่ เหลือง
ที่มา : http://www.sritien.com
2.5 เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง
2.3.1 ข้ อแตกต่ างระหว่างไขถั่วเหลืองกับพาราฟิ น
ข้อแตกต่า งจากพาราฟิ น คื อ ข้อจากัดในการผลิ ตขณะที่ไ ขพาราฟิ นจากน้ ามันดิ บ เป็ น
ทรัพยากรที่เริ่ มขาดแคลนและมนุ ษย์ไม่สามารถผลิตได้เอง ไขถัว่ เหลืองจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่
ดีกว่า เพราะไขถัว่ เหลืองเป็ นทรัพยากรหมุนเวียนเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้เอง ทั้งนี้ ยงั เป็ นการ
ส่ งเสริ มอาชีพดั้งเดิมของประเทศไทยอีกด้วย แต่ไขถัว่ เหลืองนั้นมีขอ้ จากัดในเรื่ องความแข็งแรง ไม่
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สามารถผลิ ตเทียนแท่ง หรื อ เทียนแฟนซี ที่ตอ้ งใช้ความแข็งในการก่อตัวได้ จาเป็ นต้องเติมสาร
อื่ นๆเพื่อเพิ่ มความแข็ง ให้ก ับ ตัวไขถั่วเหลื อง ดัง นั้น ศรี เที ย น จึง เน้นเที ย นที่ ใ ส่ ใ นภาชนะ อาทิ
ภาชนะเครื่ องปั้นดินเผาฉลุลาย หรื อ เซรามิค แทนที่จะมุ่งเน้นผลิตเทียนแท่ง หรื อ เทียนแฟนซี ต่างๆ
เพื่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้ และ ยังเป็ นผลดีต่อสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
2.3.2 ข้ อดีของเทียนหอมไขถั่วเหลือง
2.3.1.1 เทียนไขถัว่ เหลืองไร้ควันให้คุณราคาญตา
2.3.1.2 เที ยนไขถัว่ เหลื องมีความนุ่ มมากกว่าเทียนไขพาราฟิ น จึงเช็ดทาความ
สะอาดได้ง่ายและสะดวกกว่า
2.3.1.3 เที ย นไขถั่ว เหลื อ ง มี อุ ณ หภู มิ ก ารเผาไหม้ต่ า กว่ า เที ย นไขพาราฟิ น จึ ง
อันตรายน้อยกว่า เมื่อน้ าตาเทียนหยดถูกผิวหนังตามร่ างกาย อีกทั้งยังมีระยะเวลา
ติดไฟนานกว่าพาราฟิ นอีกด้วย
2.3.1.4 เที ย นไขถั่วเหลื องมี กลิ่ นหอมของถัว่ เหลื องอ่อนๆ แม้ไม่ ใส่ น้ า มันหอม
ระเหยเทียนจะมีความหอมเฉพาะตัว มากกว่า เทียนไขพาราฟิ นที่ไม่มีกลิ่นใดๆ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 Shangri La Hotel Bangkok
ที่มา: http://www.shangri-la.com
ชื่อสถานประกอบการ

: โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
Shangri-La Hotel Bangkok

ทีต่ ้งั

: 89 ซ.เจริ ญกรุ ง 42 (วัดสวนพลู) ถ.เจริ ญกรุ ง บางรัก กรุ งเทพฯ 10500

โทรศัพท์/โทรสาร

: 022367777

เว็บไซด์

: http://www.shangri-la.com
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3.1 ความเป็ นมา
บริ ษทั แชงกรี -ลา โฮเต็ล จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคม 2524 โดย
การร่ วมมือกันของกลุ่มโรงงานน้ าตาลไทยรุ่ งเรื องและนักลงทุนจากประเทศฮ่องกงโดยนายค๊อก
ฮ๊อค เนียน (Mr. Kuok Hock Nien) มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุ รกิจโรงแรมชั้น 1 (First class) เป็ น
อาคารสู ง 25 ชั้น โดยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ อยูบ่ นชั้น 25 มีจานวนห้องพัก 682 ห้อง พร้อม
ห้องอาหาร ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ ครบถ้วน ตั้งอยูบ่ นที่ดิน
ซึ่ งบริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ เนื้ อที่ 12 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุนพ.ศ. 2520 โดยได้รับสิ ทธิ พิเศษในการยกเว้นอากรขา
เข้าและหรื อภาษีการค้าสาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ส่งั เข้ามาจากต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการบางส่ วนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 และเปิ ดดาเนินการเต็ม
โครงการในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2529
ต่อมาในปี 2531 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อที่ดินเพิ่มเติมเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ซึ่ งติดกับ
อาคารจอดรถของโรงแรมเพื่อสร้างโรงแรมหลังใหม่ ซึ่ งเรี ยกว่า “กรุ งเทพวิง” ประกอบด้วยอาคาร 3
หลัง คืออาคารโรงแรมสู ง 16 ชั้น จานวนห้องพัก 174 ห้อง อาคารสานักงานให้เช่าและศูนย์การค้า
สู ง 10 ชั้น และอาคารจอดรถ สู ง 10 ชั้น อาคารสานักงานมีพ้ืนที่ให้เช่าสาหรับสานักงาน 7,000
ตารางเมตร พื้นที่ให้เช่าสาหรับร้านค้า 3,000 ตารางเมตร ซึ่ งการก่อสร้างอาคารโรงแรมหลังใหม่น้ ี
ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนโดยได้รับสิ ทธิ พิเศษ
ยกเว้นอากรขาเข้าและหรื อภาษีการค้าครึ่ งหนึ่ งสาหรับเครื่ องจักรที่นาเข้า อาคารโรงแรมหลังใหม่ได้
เปิ ดดาเนินการเมื่อเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2534
3.2 ลักษณะการประกอบการ
3.2.1 ประเภทห้ องพัก
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ ง เทพฯ ประกอบด้วยสองตึ ก ได้แก่ แชงกรี -ลา วิง หรื อ เมน วิง
(Shangri-la Wing) และกรุ งเทพฯ วิง (Krungthp Wing) โดยจะแบ่งห้องพักทั้งหมดได้ดงั นี้
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3.2.1.1 ประเภทห้ องพักใน Shangri-la Wing
1) Deluxe River View

รู ปที่ 3.2 ห้อง Deluxe River View
ที่มา : https://www.agoda.com
2) Deluxe Balcony

รู ปที่ 3.3 ห้อง Deluxe Balcony
ที่มา : https://www.agoda.com
3) Horizon Club Room

รู ปที่ 3.4 ห้อง Horizon Club Room
ที่มา : https://www.agoda.com
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4) Executive Suite

รู ปที่ 3.5 ห้อง Executive Suite
ที่มา : https://www.agoda.com
5) Premier Suite

รู ปที่ 3.6 ห้อง Premier Suite
ที่มา : http://www.latestays.co.th
6) Specialty Suite

รู ปที่ 3.7 ห้อง Specialty Suite
ที่มา : http://www.latestays.co.th
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7) Presidential Suite

รู ปที่ 3.8 ห้อง Presidential Suite
ที่มา : http://www.latestays.co.th
3.2.1.2 ประเภทห้ องพักใน Krungthep Wing
1) Deluxe Balcony

รู ปที่ 3.9 ห้อง Deluxe Balcony
ที่มา : http://www.latestays.co.th
2) Deluxe Suite

รู ปที่ 3.10 ห้อง Deluxe Suite
ที่มา : http://www.latestays.co.th
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3.2.2 ประเภทห้ องอาหารและบาร์
1) ห้องอาหาร Next 2 Cafe

รู ปที่ 3.11 ห้องอาหาร Next 2 Cafe
ที่มา : https://www.agoda.com
2) ห้องอาหาร Salathip (ศาลาทิพย์)

รู ปที่ 3.12 ห้องอาหาร Salathip (ศาลาทิพย์)
ที่มา : https://www.agoda.com
3) ห้องอาหาร Voti Restaurant & Bar

รู ปที่ 3.13 ห้องอาหาร Voti Restaurant & Bar
ที่มา : http://www.latestays.co.th
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4) ห้องอาหาร Shang Palace

รู ปที่ 3.13 ห้องอาหาร Shang Palace
ที่มา : http://www.latestays.co.th
5) ห้องอาหาร Horizon Cruise

รู ปที่ 3.14 ห้องอาหาร Horizon Cruise
ที่มา : http://www.latestays.co.th
6) Riverside Lounge

รู ปที่ 3.15 Riverside Lounge
ที่มา : http://www.shangri-la.com
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7) Chocolate Boutique

รู ปที่ 3.16 Chocolate Boutique
ที่มา : http://www.shangri-la.com
8) The Long Bar

รู ปที่ 3.17 The Long Bar
ที่มา : http://www.shangri-la.com
9) Lobby Lounge

รู ปที่ 3.18 Lobby Lounge
ที่มา : http://www.shangri-la.com
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3.2.3 สิ่ งอานวยความสะดวก
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น Lobby Lounge,
ห้องจัดประชุมต่างๆ, Chi Spa ๆลๆ ดังภาพ
1) Lobby Lounge (Shangri-la Wing)

รู ปที่ 3.19 Lobby Lounge (Shangri-la Wing)
ที่มา : http://www.latestays.co.th
2) Lobby Lounge (Krungthep Wing)

รู ปที่ 3.20 Lobby Lounge (Krungthep Wing)
ที่มา : http://www.latestays.co.th
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3) Grand Ballroom

รู ปที่ 3.21 Grand Ballroom
ที่มา : http://www.latestays.co.th
4) สระว่ายน้ า (Shangri-la Wing)

รู ปที่ 3.22 สระว่ายน้ า (Shangri-la Wing)
ที่มา : http://www.latestays.co.th
5) สระว่ายน้ า (Krungthep Wing)

รู ปที่ 3.23 สระว่ายน้ า (Krungthep Wing)
ที่มา : http://www.latestays.co.th
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6) Health Club

รู ปที่ 3.24 Health Club
ที่มา : http://www.latestays.co.th
7) Chi Spa

รู ปที่ 3.25 Chi Spa
ที่มา : http://www.latestays.co.th
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
Executive Chef
Area Financial
Controller
Director of Humen
Resores
General Manager

Director of
Engineering

Hotel Manager

Director of Food &
Beverage
Director of Sale &
Marketing
Director of Room

รู ปที่ 3.26 แผนภูมิองค์กร Shangri-la hotel Bangkok
ที่มา : แผนกทรัพยากร โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมายและพนักงานทีป่ รึกษา
3.4.1 ตาแหน่ งและลักษณะงานของ นาย พีรชัย จรู งจิตรอารี
ชื่อ-นามสกุล : นาย พีรชัย จรู งจิตรอารี (5804400137)
ตาแหน่ งงาน : นักศึกษาฝึ กงานจัดเลี้ยง (Banquet Trainee)
ลักษณะงาน :
 ทาเกี่ยวกับการจัดการประชุมต่างๆทั้งในรู ปแบบการประชุมขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ดูแลให้ความสะดวกแขกในเรื่ องต่างๆ
 ทาในส่ วนห้องอาหารต่างๆของโรงแรม โดยจะถูกส่ งไปช่วยในเวลาที่
ห้องอาหารมีแขกมาเป็ นจานวนมาก
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 ทาในส่ วนของการจัดเตรี ยมงานต่างๆ เช่น งานประชุม งานจัดแสดง งาน
แต่งงาน ฯลฯ โดยทาการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆของทางโรงแรม
 ทาในส่ วนห้องผ้าของทางแผนกจัดเลี้ยง โดยทางานในการดูแลผ้าที่ใช้งานจัด
เลี้ยงทั้งหมด รวมไปถึงการเบิกของต่างๆของแผนกจัดเลี้ยง

รู ปที่ 3.27 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
3.4.2 พนักงานพีเ่ ลีย้ งของนาย พีรชัย จรู งจิตรอารี
ชื่อ-นามสกุล : นาง ผกาแก้ว เรื องศิลป์ กลการ
ตาแหน่ งงาน : Team Leader Banquet
แผนก : จัดเลี้ยง (Banquet Department)

รู ปที่ 3.28 พนักงานพี่เลี้ยงในขณะปฏิบตั ิงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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3.4.3 ตาแหน่ งและลักษณะงานของนางสาว พรสุ ดา จารุ จารีต
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พรสุ ดา จารุ จารี ต (5804400261)
ตาแหน่ งงาน : นักศึกษาฝึ กงานห้องอาหารศาลาทิพย์ (F&B Trainee)
ลักษณะงาน :
 เวลา 14.00 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องอาหาร
เช็ดช้อน เช็ดจาน การพับ Napkin
 เวลา 18.00 ห้องอาหารเปิ ด บริ การแขกด้วยการพาแขกไปนัง่ แขกมานัง่ ที่โต๊ะ
การรับออเดอร์ การเสิ ร์ฟอาหาร
 เวลาหลัง 22.00 เซ็ตอัพหน้าโต๊ะใหม่ จัดเก็บอุปกรณ์เข้าตูเ้ ก็บของ
รี เซ็ตหน้าโต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้ในวันถัดไป

รู ปที่ 3.29 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
3.4.4 พนักงานพีเ่ ลีย้ งของนางสาว พรสุ ดา จารุ จารีต
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราวรรณ ชฎาทอง
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ตาแหน่ งงาน : Team Leader Salathip
แผนก : อาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage Department)

รู ปที่ 3.30 พนักงานพี่เลี้ยงในขณะปฏิบตั ิงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561
3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 14 สัปดาห์
 ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการทางาน

พฤษภาคม

1.ปรึกษาพนักงานทีป่ รึกษาและอาจารย์ ทปี่ รึกษา
2.เสนอหัวข้ อโครงการ
3.รวบรวมข้ อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.เริ่มดาเนินการจัดทาโครงงาน
5.ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ ไข
6.สรุป

รู ปที่ 3.27 ตารางดาเนินงาน

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
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3.6.1 ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ ก ษาถึ งหัวข้อที่สนใจนามาทาโครงงาน จากนั้นก็ ไปปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาและเสนอหัวข้อโครงงาน
3.6.2 ท าแบบเสนอหัวข้อ โครงงานและส่ ง ให้ก ับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ให้ไ ปเสนอต่ อทาง
ภาควิชาว่าโครงงานที่เสนอผ่านหรื อไม่
3.6.3 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆภายในโรงแรม และจากพนักงานในโรงแรม
3.6.4 เริ่ มทาโครงงาน โดยต้องประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะคอย
แก้ไขปั ญหาของโครงงานที่ทา
3.6.5 ทาการสรุ ปผลของโครงงาน และตรวจสอบความถูกต้อง
3.6.6 จัดทารู ปเล่มของตัวโครงงาน และส่ งให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล และรายละเอียดของโครงงาน

4.1 รายละเอียดโครงงาน
โครงงานเรื่ องเทียนหอมจากดอกกุหลาบมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนการซื้อเทียนใหม่มา
ใช้ใหม่ การทดแทนการใช้เทียนหอมแทนการใช้หลอดไฟ และการนาดอกกุกลาบที่เหลือใช้มาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
4.2 ส่ วนผสมทีใ่ ช้ ในการทาเทียนหอมดอกกหหลาบ
4.2.1 ดอกกุหลาบ 3-4 ดอก
4.2.2 ไขมันถัว่ เหลือง 500 กรัม
4.2.3 น้ ามันหอมระเหย
4.3 อหปกรณ์ ทใี่ นการทาเทียนหอมดอกกหหลาบ
4.3.1 ถ้วยแก้ว
4.3.2 ไส้เทียน
4.3.3 หม้อสแตนเลส
4.3.4 เตาแก๊ส
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4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.4.1 นาน้ าไปต้มในหม้อใบแรกให้เดือด

รู ปที่ 4.1 เทน้ าใส่ หม้อแล้วนาไปต้มให้เดือด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
4.4.2 นาไขถัว่ เหลืองที่เตรี ยมไว้ใส่ ลงไปในหม้ออีกใบ

รู ปที่ 4.2 นาไขถัว่ เหลืองใส่ หม้อ 500 กรัม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.4.3 นาหม้อที่ใส่ ไขถัว่ เหลืองไปแช่ลงในหม้อที่มีน้ าต้มเดือด

รู ปที่ 4.3 นาหม้อที่ที่ใส่ ไขมันถัว่ เหลืองนาไปละลายผ่านน้ าที่ตม้ ไว้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
4.4.4 รอจนไขถัว่ เหลืองละลายเป็ นของเหลว

รู ปที่ 4.4 เมื่อไขถัว่ เหลืองละลายแล้วจะมีสีใส่ ๆเหลืองๆ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.4.5 รอจนอุณหภูมิไขถัว่ เหลืองเย็นลงแล้วจึงใส่ น้ ามันหอมละเหยลงไป

รู ปที่ 4.5 เมื่อละลายแล้วรอให้ไขถัว่ เหลืองเริ่ มเย็น แล้วจึงใส่ น้ ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
4.4.6 นาตัวไขมาเทลงในภาชนะที่เตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.6 ใส่ กลีบกุหลาบลงใส่ ภาชนะที่เตรี ยมไว้ แล้วเทไขถัว่ เหลืองที่ละลายแล้วลงไป
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.4.7 รอจนไขถัว่ เหลืองนัน่ แข็งตัว ก็จะได้เป็ นเทียนหอมออกมา

รู ปที่ 4.7 เทียนหอมจากดอกกุหลาบที่แข็งตัวแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
4.5 ต้ นทหนการผลิต
การคานวณต้นทุนในการทาเทียนหอมจากดอกกุหลาบ โดยมีส่วนผสม ได้แก่ ดอกกุหลาบ ไข
ถัว่ เหลือง ภาชนะ ไส้เทียน และน้ ามันหอมละเหย ต้นทุนรวม 150 บาท จะได้เทียนหอมดอกกุหลาบ 5
ถ้วย ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ต้ นทหนการผลิต
วัตถหดิบ
ราคาซื้อ
ราคาใช้ จริง
สั ดส่ วนต้ นทหน
ดอกกุหลาบ
ใช้ของโรงแรม
ใช้ของโรงแรม
ใช้ของโรงแรม
ไขถัว่ เหลือง
200/กก.
200 บาท
66.67 %
ภาชนะ
ใช้ของโรงแรม
ใช้ของโรงแรม
ใช้ของโรงแรม
ไส้เทียน
15/6ก้าน
30 บาท
10 %
น้ ามันหอมละเหย
35/ขวด
70 บาท
23.33 %
ต้นทุนรวม
300 บาท ต่อ 12 ชิ้น
*โดยจะได้ราคาต้นทุนต่อ 1 ชิ้น คือ 25 บาท (ไส้เทียนราคา 30 บาทโดยใช้ท้ งั หมด 12 ก้านและ
น้ ามันหอมระเหยราคา 70 บาท โดยใช้ท้ งั หมด 2 ขวด)
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4.6 ข้ อมูลจากแบบสอบถาม
4.6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.33 และเพศหญิงคิดเป็ น
ร้อยละ 46.67 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน และ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ
อยูท่ ี่ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 60 ต่อมาได้แก่ อายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.34 อายุต่ากว่า 20ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 13.33 และอายุ 41 ปี ขั้นไป คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยู่แผนก จัดเลี้ยง คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ส่ วนแผนกที่เหลือห้องอาหาร
ศาลาทิพย์ คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

16
14
30

53.33
46.67
100

ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม
แผนกงาน
จัดเลี้ยง (Banquet)
ห้องอาหารศาลาทิพย์ (Salathip)
รวม

4
18
7
1
30

13.33
60
23.34
3.33
100

20
10
30

66.67
33.33
100

เพศ

อายุ
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4.6.2 ความพึงพอใจ
4.6.2.1 มีรูปร่ างลักษณะทีเ่ หมาะสม
จากผลการตอบแบบสอบถามมี รูปร่ างที่เหมาะสมที่มีความพึงพอใจมาก คิด
เป็ นร้อยละ 63 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 7 จากผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จานวน 30 คน ดังภาพ ที่ 4.8

รู ปร่ างลักษณะที่เหมาะสม
[เปอร์ เซ็นต์ ]
[เปอร์ เซ็นต์ ]
มากที่สดุ

[เปอร์ เซ็นต์ ]

มาก
ปานกลาง

รู ปที่ 4.8 ความพึงพอใจต่อรู ปร่ างลักษณะที่เหมาะสม
4.6.2.2 มีขนาดทีเ่ หมาะสมต่ อการใช้ งาน
จากผลการตอบแบบสอบถามมีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่มีความพึง
พอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 57 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 36 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 7 จากผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน ดังภาพ ที่ 4.9
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มีขนาดทีเหมาะสมต่ อการใช้ งาน
[เปอร์ เซ็นต์ ]
[เปอร์ เซ็นต์ ]
มากที่สดุ
มาก

[เปอร์ เซ็นต์ ]

ปานกลาง

รู ปที่ 4.9 ความพึงพอใจมีขนาดที่เหมาะสม
4.6.2.3 กลิน่ ของเทียนหอม
จากผลการตอบแบบสอบถามมีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่มีความพึง
พอใจมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70 และมาก คิดเป็ นร้อยละ 30 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน
30 คน ดังภาพ ที่ 4.10

กลิ่นของเทียนหอม

[เปอร์ เซ็นต์ ]
มากที่สดุ

[เปอร์ เซ็นต์ ]

มาก
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รู ปที่ 4.10 ความพึงพอใจต่อกลิ่นของเทียนหอม

4.6.2.4 ภาชนะทีบ่ รรจห
จากผลการตอบแบบสอบถามเรื่ องภาชนะที่บรรจุที่มีความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 60 มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30
คน ดังภาพ ที่ 4.11

ภาชนะที่บรรจุ

[เปอร์ เซ็นต์ ]

[เปอร์ เซ็นต์ ]
มากที่สดุ
มาก

[เปอร์ เซ็นต์ ]

ปานกลาง

รู ปที่ 4.11 ความพึงพอใจต่อภาชนะที่บรรจุ
4.6.2.5 การเลือกใช้ วตั ถหดิบทีเ่ หมาะสม
จากผลการตอบแบบสอบถามการเลื อกใช้วตั ถุ ดิบที่เหมาะสมที่เหมาะสมมี
ความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 60 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 17 จาก
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน ดังภาพ ที่ 4.12
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การเลือกใช้ วัตถุดบิ ที่เหมาะสม
[เปอร์ เซ็นต์ ]

[เปอร์ เซ็นต์ ]
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

[เปอร์ เซ็นต์ ]

รู ปที่ 4.12 ความพึงพอใจต่อการเลือกใช้วตั ถุดิบที่เหมาะสม
4.6.2.6 ความสะดวกต่ อการใช้ ผลิตภัณฑ์
จากผลการตอบแบบสอบถามความสะดวกต่ อการใช้ผลิ ตภัณฑ์มี ความพึ ง
พอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 53 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 13 จากผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน ดังภาพ ที่ 4.13

ความสะดวกต่ อการใช้ ผลิตภัณฑ์
[เปอร์ เซ็นต์ ]
[เปอร์ เซ็นต์ ]
มากที่สดุ
มาก

[เปอร์ เซ็นต์ ]

รู ปที่ 4.13 ความพึงพอใจต่อความสะดวดต่อการใช้ผลิตภัณฑ์

ปานกลาง
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4.6.2.7 สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ เดิมได้
จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถทดแทนผลิ ตภัณฑ์เดิ มได้มีความพึ ง
พอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 67 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 10 จาก
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน ดังภาพ ที่ 4.14

สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ เดิมได้
[เปอร์ เซ็นต์ ]

[เปอร์ เซ็นต์ ]
มากที่สดุ
มาก

[เปอร์ เซ็นต์ ]

ปานกลาง

รู ปที่ 4.14 ความพึงพอใจต่อสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมได้
4.6.2.8 ความคงทนของผลิตภัณฑ์
จากผลการตอบแบบสอบถามความคงทนของผลิ ตภัณฑ์เดิ มได้ มีความพึ ง
พอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 53 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 13 จาก
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน ดังภาพ ที่ 4.15
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ความคงทนของผลิตภัณฑ์
[เปอร์ เซ็นต์ ]
[เปอร์ เซ็นต์ ]
มากที่สดุ
มาก

[เปอร์ เซ็นต์ ]

ปานกลาง

รู ปที่ 4.15 ความพึงพอใจต่อความคงทนของผลิตภัณฑ์

4.7 ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจจากแบบสอบถาม
การแปลความหมายข้อมูลที่เป็ นค่าเฉลี่ย (Mean) ตามแนวคิดของ Likert Rating scale
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เทียนหอมจากดอกกุหลาบ พบว่าผูท้ ี่ได้ทา
แบบสอบถามเทียนหอมจากดอกกุหลาบมีความพึงพอใจ ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจจากแบบสอบถาม
รายละเอียด

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

มีรูปร่ างลักษณะที่เหมาะสม

4.23

8.15

ชอบมาก

มีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

4.30

7.64

ชอบมาก

กลิ่นของเทียนหอม

4.70

9.24

ชอบมากที่สุด

ภาชนะที่บรรจุ

4.00

7.34

ชอบมาก

การเลือกใช้วตั ถุดิบที่เหมาะสม

4.06

7.38

ชอบมาก

ความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์

4.20

6.92

ชอบมาก

สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมได้

4.13

8.33

ชอบมาก

ความคงทนของผลิตภัณฑ์

4.20

6.92

ชอบมาก

ระดับความพึงพอใจโดยรวม

4.23

0.79

ชอบมาก

จากตารางที่ 4.3 ผลสารวจความพึงพอใจเทียนหอมดอกกุหลาบ จากการทาแบบสอบถามที่ได้
จากทั้งสองแผนกพบว่าอยูใ่ นระดับความพึงพอใจในระดับที่ชอบมาก และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเป็ น 4.23

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผล
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯใน
แผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department) และ แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage) โดยฝึ ก
ในห้องอาหารศาลาทิพย์ (Salathip Restaurant) ได้เรี ยนรู้งานต่างๆทั้งในส่ วนงานการบริ การ การ
ดูแลลูกค้า การจัดงานเลี้ยง จากการฝึ กงานทั้งสองแผนกทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้เห็นว่ามีการนาดอก
กุหลาบมาใช้เป็ นจานวนมาก และเมื่อ ดอกเหี่ ย วก็จะถูกนาไปทิ้ง นอกจากนี้ ยงั เล็งเห็ นว่าทั้งสอง
แผนกได้มีการใช้เทียนหอมทัว่ ไปให้การบริ การแก่แขก จึงได้ช่วยกันคิดทาเทียนไขดอกกุหลาบ
ขึ้นมา เพื่อที่ จะได้เป็ นทางเลื อกตัวใหม่ให้กบั ลูกค้า อีกทั้งยังช่ วยในการลดขยะจาพวกดอกไม้ที่
เหลือทิ้งในโรงแรม
ในการทาโครงงานเทียนหอมดอกกุหลาบทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสารวจโดยใช้
การส ารวจในรู ป แบบของแบบสอบถามความพึง พอใจจากกลุ่ ม ตัวอย่า งในแผนกจัดเลี้ ย งและ
ห้องอาหารศาลาทิพย์ จานวน 30 คน และได้ผลสรุ ปของความพึงพอใจรวม คือ 4.23 โดยผลความ
พึงพอใจจัดอยูใ่ นระดับมาก จากการประเมินโครงงานวิจยั พบว่าเทียนหอมจากดอกกุหลาบ สามารถ
ทดแทนหลอดไฟ ได้เ พราะเที ย นหอมของเราไม่ มี ค วัน ช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศภายในงานและ
ห้องอาหาร โครงงานนี้ ส ามารถน าไปใช้ง านได้จริ ง และช่ วยลดต้น ทุ นค่ า ใช้จ่า ยในการจัดซื้ อ
หลอดไฟและตัวเทียนหอมเดิมภายในโรงแรม
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 เมื่อละลายไขถัว่ เหลืองใช้ไม้คนจะทาให้ฟองอากาศ เมื่อเทลงในภาชนะทา
ให้เกิ ดฟองมากพื้นผิวของตัวเทียนเมื่อแข็งตัวจะไม่เท่ากัน และเรื่ องของดอกไม้เมื่อทาเทียนเสร็ จ
แล้ว เมื่อทิ้งไว้เป็ นเวลานานดอกกุหลาบจะเริ่ มเหี่ยวและสี ไม่สดทาให้ตวั เทียนดูไม่น่าใช้
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5.1.3 ข้ อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
5.1.3.1 ต้องไม่ใช้ไม้คนระหว่างละลายไขถัว่ เหลืองจะทาให้เกิ ดฟองน้อยลงและ
ดอกกุหลาบควรใช้ดอกไม้อบแห้งแทนการใช้ดอกไม้สดและถ้าทาแบบเทียนเจลจะมีความคงทนที่
มากกว่า
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการที่ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจที่โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ ในทั้งสองแผนกได้
เรี ย นรู ้ ข้ นั ตอนการท างานอย่า งมี ระบบในโรงแรมที่ มี ข นาดใหญ่ โดยสามารถพัฒนาทัก ษะใน
กระบวนการทางานได้ดียงิ่ ขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปั ญหาที่พบจะเป็ นในเรื่ องของกระบวนการทางานที่ทาได้ไม่คล่องแคล่วต่อการ
ให้บริ การในช่วงแรกของการปฏิบตั ิงาน และการสื่ อสาร และทักษะการใช้ภาษาในการบริ การ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ต้องหมัน่ ฝึ กฝนและพัฒนาทักษะในการทางานและในเรื่ องของการสื่ อสารให้ดี
ยิง่ ขึ้นเพื่อที่จะทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพดียง่ิ ขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่ อง เทียนหอมดอกกุหลาบ (Rose Scented Candle)

คาชีแ้ จง : แบบสอบถามนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อรวบรวมข้ อมูลในการทาโครงงานเทียนหอมดอก
กุหลาบ เพื่อการประกอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
โปรดใส่เครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สดุ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ

 1) ต่ากว่า 20 ปี

 2) 21 - 30 ปี

 3) 31 – 40 ปี

 4) 41 ปี ขึ ้นไป
3. แผนกงาน ....................................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อเทียนหอมดอกกุหลาบ
ระดับความพึงพอใจ

ข้ อ
5
1.มีรูปร่างลักษณะที่เหมาะสม
2.มีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้ งาน
3.กลิ่นของเทียนหอม
4.ภาชนะที่บรรจุ

4

3

2

1

5.การเลือกใช้ วตั ถุดิบในการทาที่เหมาะสม
6.ความสะดวกต่อการใช้ ผลิตภัณฑ์
7.สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมได้
8.ความคงทนของผลิตภัณฑ์

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................

ภาคผนวก ข
รู ปภาพขณะปฏิบัตงิ านสหกิจ

1) นางสาวพรสุ ดา จารุ จารี ต

การพับ Napkins

เช็ดอุปกรณ์ ช้อน มีด ส้อม ถาด แก้วน้ า แก้วไวน์

ชุดการทางานเมื่อห้องอาหารเปิ ด

ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึ กษาและพี่เลี้ยงที่หอ้ งอาหารศาลาทิพย์

2) นายพีรชัย จรู งจิตรอารี

ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึ กษาและพี่เลี้ยงที่แผนกจัดเลี้ยง

ภาพการทาม่านในงานหมั้นที่หอ้ งอาหารแชงพาเหรด

ภาพเครื่ องดื่ม Welcome drink (ต้มยา ม็อกเทล)

ภาพพนักงานห้องดอกไม้ (Florist)

ภาคผนวก ค
แบบสั มภาษณ์

แบบสั มภาษณ์
นักศึกษา

:

ครั้งแรกที่พี่แก้วได้เห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง?

พนักงาน
:
ครั้งแรกที่พี่แก้วเห็นผลิตภัณฑ์มองเห็นถึงความตั้งใจ ของน้องนักศึกษาที่เอา
ของเหลื อทิ้งแล้วมาทาให้เกิดประโยชน์ เพราะว่าพี่รู้วา่ น้องเอาขวดแยมที่ไว้ให้แขกกิ นแล้วเอามาล้าง
เป็ นขวดใหม่สะอาด ดอกไม้สีสันมันอาจจะไม่สวยเพราะว่ามันเป็ นวัสดุเหลือใช้แต่วา่ กลิ่นมันเป็ นกลิ่น
หอมของดอกกุหลาบ เทียนขาวสะอาดอัดแน่น 1 ขวดเช็คพี่แก้วใช้จนจบงานได้4ชัว่ โมง
นักศึกษา

:

หลังจากที่ทดลองใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง?

พนักงาน
:
อย่างที่พี่แก้วใช้อยูบ่ างทีของที่ซ้ือมาจุดแล้วจะมีควันดาๆขึ้นบางอันก้านจะไม่
ติดมันหดไหม้แล้วมันไม่ติด แต่ของน้องเนี่ ยพี่แก้วจุดแล้วไม่มีควัน ด้ายที่อยู่ในเทียนไขติดตลอด มี
คุณภาพจริ งๆ
นักศึกษา

:

สามารถนาไปทดแทนผลิตภัณฑ์อนั เดิมได้หรื อไม่?

พนักงาน
:
ทดแทนได้ แต่ถา้ ทดแทนพี่จะเปลี่ยนภาชนะ อย่างภาชนะนี้ ทามาจากเหลือใช้
แต่ถา้ เอาไปใช้ให้แขกจริ งๆ ภาชนะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงแต่คุณภาพของเทียนที่อยูข่ า้ งใน กลิ่นใช้ได้
1 งาน3-4ชัว่ โมงพี่วา่ อยูไ่ ด้ ใช้ได้จนจบงาน
นักศึกษา

:

พี่แก้วมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดต่อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้?

พนักงาน
:
พึง พอใจพอสมควร อย่า งเช่ น เทีย นของน้องท าเป็ นสี ขาว บางงานอาจจะ
เปลี่ ยนสี ตามความเหมาะสม ตามตรี มงานของแขก สี ชมพู สี ส้ม คุ ณภาพใช้ได้ มีกลิ่ นหอมของดอก
กุหลาบอยูอ่ ่อนๆ ไม่ฉุน
จากบทสัมภาษณ์ทางพนักงานพี่เลี้ยงรู้สึกพึงพอใจต่อตัวผลิตภัณฑ์เทียนหอมจากดอกกุหลาบ
ของทางคณะผูจ้ ดั ทา โดยเฉพาะการที่นาไขถัว่ เหลืองมาใช้แทนฟาราฟิ นแบบเก่า โดยจะไม่เกิดควัน
ระหว่างที่จุดเทียน แต่ทางพนักงานพี่เลี้ยงยังต้องการภาชนะที่ใส่ ในรู ปแบบใหม่เพื่อให้ตรงความ
ต้องการของแขก

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

เทียนหอมจากดอกกุหลาบ
(Rose Scented Candles)
พีรชัย จรู งจิตรอารี
พรสุ ดา จารุ จารี ต
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ. 10160
E-mail: peerachai.jar@siam.edu,pornsuda.jar@siam.edu

บทคัดย่ อ
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (โรงแรม
แชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-La Bangkok)
เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีการบริ การในด้าน
ห้องพัก ห้องอาหารและการจัดประชุมสัมมนา
ซึ่ งทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปฝึ กปฏิ บตั ิงานใน
แผนกจัด เลี้ ย ง (Banquet Department)และ
แผนกอาหารและเครื่ องดื่ ม ( Food and
Beverage Department ) ซึ่ งจากการฝึ กงานคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ นว่าในแผนกที่ ทาอยู่มีการนา
ดอกกุหลาบมาใช้เป็ นจานวนมาก เมื่อใช้เสร็ จก็
จะถูกนาไปทิ้ง ดังนั้นจึงได้มีความคิดที่จะนามา
ท าเป็ นเที ย นหอมเพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งกลิ่ น และ
บรรยากาศให้ลูกค้ารู ้สึกผ่อนคลาย โดยมีการนา
ไขถัว่ เหลืองมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดควันขึ้นในขณะ

จุ ด เที ย น เที ย นหอมดอกกุ ห ลาบสามารถ
ทดแทนเที ยนหอมแบบเดิ มของทางแผนกทั้ง
สอง และเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้าได้
เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเทียน
หอมจากดอกกุหลาบ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการ
แจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานในแผนก เพื่อ
ทาให้ทราบถึ งความพึงพอใจที่มีต่อเทียนหอม
จากดอกกุ ห ลาบจ านวน 30 ชุ ด ผลของ
แบบสอบถามโดยรวมได้ค่าเฉลี่ยเป็ น 4.23 อยู่
ในระดับ พึ ง พอใจมาก โดยเที ย นหอมมี ก ลิ่ น
หอมและผลิ ต ภัณ ฑ์มี ความคงทนสามารถใช้
งานได้นาน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจะ
จัดซื้ อได้
คาสาคัญ :
เหลือง

เทียนหอม,ดอกกุหลาบ,ไขถัว่

ABTRACT
Shangri-La Hotel, Bangkok is a 5-star
resort hotel with room services, dining room
& conference facilities. The researchers had
conducted the co-operative study in the
Banquet Department and the Food and
Beverage Department. From the co-operative
practice, the researchers noticed that there
were bunches of roses used and trashed
uselessly. Therefore, the researchers had an
idea to bring the trashed roses to produce rose
scented candles in order to help create an
aroma and a good atmosphere to relax clients
in the hotel. Soy waxes were used to prevent
smoke during lighting the candles. Rose
scented candles can be used to replace the
scented candles currently using in both
departments and can be a new choice for
guests.
To study the outcome of the rose
scented candle project, the researcher had
distributed a total of 30 questionnaires to
staffs in both departments to evaluate the
satisfactions towards rose scented candles.
The overall results of the questionnaires

represented a mean of 4.23 at a high level of
satisfaction. The results indicate as follows: 1)
The rose scented candles had a good aroma. 2)
The rose scented candles were durable for a
long-term usage. 3) The rose scented could
reduce the purchasing cost actually.
Keywords: scented candles, rose, soy wax
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่ องจากทางโรงแรมแชงกรี -ลา
กรุ งเทพฯ (Shangri-La Bangkok) เป็ นโรงแรม
ที่มีเชื่อเสี ยงระดับห้าดาว จึงทาให้มีลูกค้าเข้ามา
ใช้บริ การอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้มีการใช้ดอก
กุหลาบในการจัดงานต่างๆเป็ นจานวนมาก ทั้ง
ในส่ วนของงานจั ด เลี้ ยงต่ า งๆที่ จ ัด ขึ้ นใน
โรงแรมและในส่ วนของห้องอาหารศาลาทิพย์
ที่มีก ารใช้ดอกกุหลาบในการตกแต่ งของทาง
ห้องอาหาร และในเวลาที่ใช้งานเสร็ จเรี ยบร้อย
แล้ว ก็ จ ะน าดอกกุห ลาบเหล่ า นั้นไปทิ้ ง คณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงเล็งเห็นว่าดอกกุหลาบที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้ว และยัง ไม่ เ หี่ ย วสามารถน ามาท าให้ เ กิ ด
ประโยชน์ได้
ดัง นั้น ทางคณะผู้จ ัด ท าโครงงานจึ ง
แก้ปัญหาด้วยการนาดอกกุหลาบเหล่านี้ มาทา
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ โ ดยการน ามาท าเป็ นเที ย น
หอมดอกกุหลาบ ซึ่ งดอกกุหลาบที่นามาทาจะ

ช่ ว ยในการเพิ่ ม สี แ ละกลิ่ น ของเที ย นหอมได้
และยังมีการผสมไขถัว่ เหลืองเข้าไปด้วย เพราะ
เมื่อจุดแล้วจะทาให้ไม่มีควันดา และจุดได้นาน
กว่าเทียนหอมทัว่ ไปที่ใช้พาราฟิ น นอกจากนั้น
แล้วเทียนหอมดอกกุหลาบยังสามารถทดแทน
หลอดไฟ ซึ่ ง เป็ นการสร้ า งผลิ ตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ ใ ห้ก ับ ทางโรงแรมและเป็ นทางเลื อกใน
การให้การบริ การแก่แขกของโรงแรม อีกทั้งยัง
ช่วยเพิ่มบรรยากาศสี สันให้กบั งานจัดเลี้ยงและ
ห้องอาหารศาลาทิพย์ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดอกกุหลาบ
ในการนาไปทาเป็ นเทียนหอม
2) เพื่อศึกษาวิธีการทาเทียนหอมใน
รู ปแบบที่ใช้ไขถัว่ เหลือง
3) เพื่อลดต้นทุนการใช้เทียนแทน
หลอดไฟที่ใช้ในแผนกจัดเลี้ยงและ
ห้องอาหารศาลาทิพย์
ขอบเขตของโครงงาน
1) ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
(Shangri-La Bangkok)
2) ขอบเขตด้านเวลา

วันที่ 3 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31
สิ งหาคม 25561
3) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง
พนักงานในห้องอาหารศาลาทิพย์
และพนักงานจัดเลี้ยง
4) ขอบเขตด้านข้อมูล
การสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่
โรงแรม
การสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
การสื บค้นจากหนังสื อ บทความ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) ช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้ อหลอดไฟ
โดยใช้เทียนหอมแทน
2) สามารถนาไปตกแต่งในงานประชุม
และใช้ในห้องอาหาร เพื่อช่วยสร้าง
บรรยากาศและสี สัน
3) ช่วยดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆได้
เช่น กลิ่นอับของห้อง ฯลฯ
4) ช่วยแก้ปัญหาในการทิง้ ดอกไม้สดของ
ทางโรงแรม
รายละเอียดโครงงาน

โครงงานเรื่ องเทียนหอมจากดอก
กุหลาบมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนการ
ซื้อเทียนใหม่มาใช้ใหม่ การทดแทนการใช้
เทียนหอมแทนการใช้หลอดไฟ และการนา
ดอกกุกลาบที่เหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ส่ วนผสมทีใ่ ช้ ในการทาเทียนหอมดอกกุหลาบ
1) ดอกกุหลาบ 3-4 ดอก
2) ไขมันถัว่ เหลือง 500 กรัม
3) น้ ามันหอมระเหย

2) นาไขถัว่ เหลืองที่เตรี ยมไว้ใส่ ลงไปใน
หม้ออีกใบ

อุปกรณ์ ทใี่ นการทาเทียนหอมดอกกุหลาบ
1)
2)
3)
4)

ถ้วยแก้ว
ไส้เทียน
หม้อสแตนเลส
เตาแก๊ส

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) นาน้ าไปต้มในหม้อใบแรกให้เดือด

3) นาหม้อที่ใส่ ไขถัว่ เหลืองไปแช่ลงใน
หม้อที่มีน้ าต้มเดือด

5) รอจนอุณหภูมิไขถัว่ เหลืองเย็นลงแล้ว
จึงใส่ น้ ามันหอมละเหยลงไป

6) นาตัวไขมาเทลงในภาชนะที่เตรี ยมไว้
4)

รอจนไขถัว่ เหลืองละลายเป็ น
ของเหลว

7) รอจนไขถัว่ เหลืองนัน่ แข็งตัว ก็จะได้
เป็ นเทียนหอมออกมา

ช่ ว ยกั น คิ ด ท าเที ย นไขดอกกุ ห ลาบขึ้ นมา
เพื่ อที่ จะได้เป็ นทางเลื อกตัวใหม่ ใ ห้ก ับ ลู ก ค้า
อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยในการลดขยะจ าพวกดอกไม้ที่
เหลือทิ้งในโรงแรม

สรุ ปผล
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิงานสห
กิ จ ศึ ก ษาที่ โ รงแรมแชงกรี -ลา กรุ ง เทพฯใน
แผนกจัด เลี้ ยง (Banquet Department) และ
แผนกอาหารและเครื่ องดื่ ม (Food
and
Beverage) โดยฝึ กในห้ อ งอาหารศาลาทิ พ ย์
(Salathip Restaurant) ได้เรี ยนรู ้งานต่างๆทั้งใน
ส่ วนงานการบริ การ การดูแลลูกค้า การจัดงาน
เลี้ ยง จากการฝึ กงานทั้งสองแผนกทาให้คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้เห็นว่ามีการนาดอกกุหลาบมาใช้เป็ น
จานวนมาก และเมื่อดอกเหี่ ยวก็จะถูกนาไปทิ้ง
นอกจากนี้ ยงั เล็งเห็ นว่าทั้งสองแผนกได้มีการ
ใช้เทียนหอมทัว่ ไปให้การบริ การแก่แขก จึงได้

ในการท าโครงงานเที ย นหอมดอก
กุหลาบทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสารวจโดยใช้
การสารวจในรู ปแบบของแบบสอบถามความ
พึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในแผนกจัดเลี้ยงและ
ห้องอาหารศาลาทิพย์ จานวน 30 คน และได้ผล
สรุ ปของความพึ งพอใจรวม คือ 4.23 โดยผล
ความพึ ง พอใจจัด อยู่ ใ นระดับ มาก จากการ
ประเมินโครงงานวิจยั พบว่าเทียนหอมจากดอก
กุ หลาบ สามารถทดแทนหลอดไฟ ได้เพราะ
เ ที ย น ห อ ม ข อ ง เ ร า ไ ม่ มี ค วั น ช่ ว ย ส ร้ า ง
บรร ย า กาศ ภา ย ใ นงา นแ ล ะ ห้ อ ง อา หา ร
โครงงานนี้ ส ามารถนาไปใช้ง านได้จริ ง และ
ช่ วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อหลอดไฟ
และตัวเทียนหอมเดิมภายในโรงแรม
กิตติกรรมประกาศ
การที่ผจู้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมแชงกรี -ลา
กรุ งเทพฯ(Shangri-La Hotel Bangkok) ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม
2561 ส่ งผลให้ผจู้ ดั ทาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามากมาย สาหรับ

รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี
จากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ าย
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุ ณผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ ยวข้องทุ กท่านที่ มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล
และเป็ นที่ ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จน
เสร็ จสมบู รณ์ ตลอดจนให้ก ารดู แลและให้
ความเข้าใจกับชี วิตของการทางานจริ ง ซึ่ งคณะ
ผูจ้ ดั ทา ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ด้วย

บทความและข้ อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ เกีย่ วกับ
นา้ มันหอมระเหย. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก
:https://www.botanicessence.com/ess
ential-oil/ (สื บค้นวันที่ 17 กรกฎาคม
2561)
ประเภทของดอกกุหลาบ. [ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้
จาก:http://www.thaigoodview.com/node/2140
09
(สื บค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561)
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

เทียนหอมดอกกุหลาบ
บทคัดย่ อ

รายละเอียดโครงงาน

โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ ง เทพฯ (Shangri-La Bangkok) เป็ น
โรงแรมระดับ 5 ดาว มี การบริ การในด้านห้องพัก ห้องอาหารและการจัด
ประชุมสัมมนา ซึ่งทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปฝึ กปฏิบตั ิงานในแผนกจัดเลี้ยง
(Banquet Department)และแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม( Food and Beverage
Department ) ซึ่งจากการฝึ กงานคณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นว่าในแผนกที่ทาอยูม่ ี
การนาดอกกุหลาบมาใช้เป็ นจานวนมาก เมื่อใช้เสร็ จก็จะถูกนาไปทิ้ง ดังนั้น
จึ ง ได้ มี ค วามคิ ด ที่ จ ะน ามาท าเป็ นเที ย นหอมเพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งกลิ่ น และ
บรรยากาศให้ลูกค้ารู ้สึกผ่อนคลาย โดยมีการนาไขถัว่ เหลืองมาใช้เพื่อไม่ให้
เกิ ดควันขึ้นในขณะจุดเทียน เทียนหอมดอกกุหลาบสามารถทดแทนเที ยน
หอมแบบเดิมของทางแผนกทั้งสอง และเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้าได้

โครงงานเรื่ องเทียนหอมดอกกุหลาบมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุน
การซื้อเทียนใหม่มาใช้ใหม่ การทดแทนการใช้เทียนหอมแทนการใช้หลอดไฟ
และการนาดอกกุกลาบที่เหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเที ยนหอมจากดอกกุหลาบ ทาง
คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการแจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานในแผนก เพื่อทาให้
ทราบถึงความพึงพอใจที่ มีต่อเทียนหอมจากดอกกุหลาบจานวน 30 ชุด ผล
ของแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก โดยเที ยนหอมมีกลิ่น
หอมและผลิ ตภัณฑ์มีความคงทนสามารถใช้งานได้นาน และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจะจัดซื้อได้
คาสาคัญ : เทียนหอม,ดอกกุหลาบ,ไขถัว่ เหลือง
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดอกกุหลาบในการนาไปทาเป็ นเทียน
หอม
2) เพื่อศึกษาวิธีการทาเทียนหอมในรู ปแบบที่ใช้ไขถัว่ เหลือง
3) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้กบั ทางโรงแรม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) เป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าในการใช้เทียนหอมของโรงแรม

2) สามารถนาไปตกแต่งในงานประชุมและใช้ในห้องอาหาร เพื่อ
ช่วยสร้างบรรยากาศและสี สนั
3) ช่วยแก้ปัญหาในการทิ้งดอกไม้สดของทางโรงแรม

ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

นาน้ าไปต้มในหม้อใบแรกให้เดือด
นาไขถัว่ เหลืองที่เตรี ยมไว้ใส่ลงไปในหม้อใบที่สอง
นาหม้อที่ใส่ไขถัว่ เหลืองไปแช่ลงในหม้อที่มีน้ าต้มเดือด
รอจนไขถัว่ เหลืองละลายเป็ นของเหลว
จากนั้นรอจนอุณหภูมิไขถัว่ เหลืองเย็นลงแล้วจึงใส่น้ ามันหอมละเหยลง
ไป
นาดอกกุหลาบที่เตรี ยมไว้ใส่ลงในภาชนะ แล้วนาตัวไขถัว่ เหลืองมาเทลง
ในภาชนะที่เตรี ยมไว้
รอจนไขถัว่ เหลืองนัน่ แข็งตัว ก็จะได้เป็ นเทียนหอมออกมา

สรุปผล
จากการประเมิ น โครงงานวิ จัย โดยการส ารวจความพึ ง พอใจจาก
แบบสอบถาม ได้ระดับความพึ งพอใจที่ มาก และพบว่าเที ยนหอมดอกกุหลาบ
สามารถทดแทนเทียนหอมเดิมได้ ได้เพราะเทียนหอมของเราไม่มีควัน ช่วยสร้าง
บรรยากาศภายในงานและห้องอาหาร โครงงานนี้สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง และ
เป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า

นายพีรชัย จรู งจิตรอารี 5804400137
นางสาวพรสุ ดา จารุจารีต 5804400261
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ ทปี่ รึกษา
อาจารย์ นันทินี ทองอร
พนักงานทีป่ รึกษา
นางผกาแก้ ว เรืองศิลป์ กลการ

ภาคผนวก ฉ
ประวัติผ้จู ัดทา

ประวัติผู้จัดทา

รหัสนักศึกษา : 5804400137
ชื่อ-นามสกุล

: นายพีรชัย จรู งจิตรอารี

คณะ

: ศิลปะศาสตร์

สาขา

: การโรงแรม

ทีอ่ ยู่

: 58 ซอย 50 ถนน เจริ ญนคร แขวง สาเหร่ เขต ธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600

รหัสนักศึกษา : 5804400261
ชื่อ-นามสกุล

: นางสาวพรสุ ดา จารุ จารี ต

คณะ

: ศิลปะศาสตร์

สาขา

: การโรงแรม

ทีอ่ ยู่

: 25 เพชรเกษม40 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160

ประวัติผู้จัดทำ

รหัสนักศึกษำ : 5804400137
ชื่อ-นำมสกุล

: นายพีรชัย จรู งจิตรอารี

คณะ

: ศิลปะศาสตร์

สำขำ

: การโรงแรม

ทีอ่ ยู่

: 58 ซอย 50 ถนน เจริ ญนคร แขวง สาเหร่ เขต ธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600

รหัสนักศึกษำ : 5804400261
ชื่อ-นำมสกุล

: นางสาวพรสุ ดา จารุ จารี ต

คณะ

: ศิลปะศาสตร์

สำขำ

: การโรงแรม

ทีอ่ ยู่

: 25 เพชรเกษม40 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160

