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บทคัดย่อ 
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Bangkok)   เ ป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีการบริการ

ในดา้นห้องพกั ห้องอาหารและการจดัประช ุมสัมมนา ซ่ึงทางคณะผู้จัดท าได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานใน

แผนกจดัเล้ียง (Banquet Department)และแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม( Food and Beverage Department ) 

ซ่ึงจากการฝึกงานคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นวา่ในแผนกท่ีท าอยูม่กีารน าดอกกุหลาบมาใช ้เ ป็นจ านวนมาก 

เมือ่ใชเ้สร็จกจ็ะถูกน าไปท้ิง ดงันั้นจึงไดม้คีวามคิดท่ีจะน ามาท าเ ป็นเทียนหอมเพื่อชว่ยสร้างกล่ินและ

บรรยากาศให้ลูกคา้รู้สึกผอ่นคลาย โดยมกีารน าไขถัว่เหลืองมาใชเ้พื่อไมใ่ห้เกิดควนั ข้ึนในขณะจุดเทียน 

เทียนหอมดอกกหุลาบสามารถทดแทนเทียนหอมแบบเดิมของทางแผนกทั้งสอง และ เป็นทางเ ลือกใหม ่
ให้กบัลูกคา้ได ้  

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเทียนหอมจากดอกกุหลาบ ทางคณะผู้จัดท าได้มีการแจก
แบบสอบถามให้กบัพนักงานในแผนก เพื่อท าให้ทราบถึงความพึงพอใจท่ีมีตอ่เ ทียนหอมจากดอก
กหุลาบจ านวน 30 ชดุ ผลของแบบสอบถามโดยรวมไดค้า่เฉล่ียเป็น 4.23 อยูใ่นระดับพึงพอใจมาก โดย
เทียนหอมมกีล่ินหอมและผลิตภณัฑ์มคีวามคงทนสามารถใช ้งานได้นาน และสามารถลดคา่ใช ้จา่ยใน
การจะจดัซ้ือได ้  

ค าส าคญั :  เทียนหอม,ดอกกหุลาบ,ไขถั่วเหลือง 
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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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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองจากทางโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Bangkok) เป็นโรงแรมท่ีมีเช่ือเสียง

ระดบัห้าดาว จึงท าให้มีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการอยูต่ลอดเวลา จึงท าให้มีการใชด้อกกุหลาบในการจดั

งานต่างๆเป็นจ านวนมาก ทั้งในส่วนของงานจดัเล้ียงต่างๆท่ีจดัข้ึนในโรงแรมและในส่วนของ

หอ้งอาหารศาลาทิพยท่ี์มีการใชด้อกกุหลาบในการตกแต่งของทางห้องอาหาร และในเวลาท่ีใชง้าน

เสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะน าดอกกุหลาบเหล่านั้นไปทิ้ง คณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นวา่ดอกกุหลาบท่ีไม่ได้

ใชง้านแลว้และยงัไม่เห่ียวสามารถน ามาท าใหเ้กิดประโยชน์ได ้

           ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าโครงงานจึงแก้ปัญหาด้วยการน าดอกกุหลาบเหล่าน้ีมาท าให้เกิด
ประโยชน์โดยการน ามาท าเป็นเทียนหอมดอกกุหลาบ ซ่ึงดอกกุหลาบท่ีน ามาท าจะช่วยในการเพิ่มสี
และกล่ินของเทียนหอมได ้และยงัมีการผสมไขถัว่เหลืองเขา้ไปดว้ย เพราะเม่ือจุดแลว้จะท าให้ไม่มี
ควนัด า และจุดไดน้านกวา่เทียนหอมทัว่ไปท่ีใชพ้าราฟิน นอกจากนั้นแลว้เทียนหอมดอกกุหลาบยงั
สามารถทดแทนหลอดไฟ ซ่ึงเป็นการสร้างผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ให้กับทางโรงแรมและเป็น
ทางเลือกในการให้การบริการแก่แขกของโรงแรม อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มบรรยากาศสีสันให้กบังานจดั
เล้ียงและหอ้งอาหารศาลาทิพยไ์ดอี้กดว้ย 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบติัของดอกกุหลาบในการน าไปท าเป็นเทียนหอม 

 1.2.2 เพื่อศึกษาวธีิการท าเทียนหอมในรูปแบบท่ีใชไ้ขถัว่เหลือง 

 1.2.3 เพื่อสร้างผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ใหก้บัทางโรงแรม 

 1.3  ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Bangkok) 

  



2 

 

 

1.3.2  ขอบเขตดา้นเวลา 

 วนัท่ี 3 กรกฎาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 25561 

  

1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 พนกังานในหอ้งอาหารศาลาทิพย ์และพนกังานจดัเล้ียง 

1.3.4  ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

 การสอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีโรงแรม 

 การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 การสืบคน้จากหนงัสือ บทความ 

1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 เป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้ในการใชเ้ทียนหอมของโรงแรม 

 1.4.2 สามารถน าไปตกแต่งในงานประชุมและใชใ้นหอ้งอาหาร เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศ

และสีสัน 

 1.4.3 ช่วยแกปั้ญหาในการทิ้งดอกไมส้ดของทางโรงแรม  



 

 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ดอกกุหลาบ 

 กุหลาบ คือดอกไมใ้นสกุล Rosa ในวงศ์ Rosaceae ท่ีไดรั้บความนิยมปลูกมากท่ีสุดชนิด

หน่ึงของโลกท่ีมีตน้ก าเนิดจากทวีปเอเชีย ผูค้นนิยมปลูกเพื่อความสวยงาม ตกแต่งสวน,ประดบั

ตกแต่งบ้าน,ประดับสถานท่ี ,ปลูกเพื่อการพาณิชย์ อาทิ เพื่อน าไปสกัดน ้ าหอม น าไปท าเป็น

ส่วนประกอบของสปา เป็นตน้ และดอกกุหลาบสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 2.1.1 ประเภทของดอกกุหลาบ 

 กุหลาบสามารถจ าแนกไดห้ลายแบบ เช่น จ าแนกตามลกัษณะการเจริญเติบโต ขนาดดอก สี

ดอก ความสูงตน้ และจ าแนก ตามลกัษณะของดอก เป็นตน้ ในท่ีน้ีไดจ้  าแนกกุหลาบเฉพาะกุหลาบ

ตดัดอกตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ ทางการคา้ในตลาดโลกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี  

2.1.1.1 กุหลาบดอกใหญ่ หรือ กุหลาบก้านยาว (Large Flowered or Long 

Stemmed Roses)  

กุหลาบประเภทน้ีเป็นกุหลาบไฮบริดทีท่ีมีดอกใหญ่ แต่การดูแลรักษายาก ผลผลิตต ่า และ

อายุการปักแจกนัสั้ นกว่า เม่ือเปรียบเทียบกบักุหลาบ Floribunda มกัมีก้านยาวระหว่าง 50-120 

เซนติเมตร กุหลาบดอกใหญ่ไดรั้บความนิยมมากใน สหรัฐอเมริกา โคลมัเบีย เอกวาดอร์ เม็กซิโก 

ญ่ีปุ่น ซิมบับเว โมร๊อกโก ฝร่ังเศส และ อิตาลี พันธ์ุกุหลาบดอกใหญ่ท่ีเป็นท่ีนิยมในตลาด

ต่างประเทศไดแ้ก่ พนัธ์ุ เวกา้ (Vega: แดง) , มาดาม เดลบา (Madam Delbard) , วีซ่า (Visa: แดง) , 

โรเท โรเซ (Rote Rose: แดง) , คารล์ เรด (Carl Red: แดง) , โซเนีย (Sonia: ชมพูส้ม) , เฟิร์สเรด 

(First Red: แดง) , โพรฟิตา (Prophyta: ปูนแหง้) , บิองักา (Bianca: ขาว) , โนเบลส (Noblesse: ชมพู

ส้ม) และ แกรนด ์กาลา (Grand Gala: แดง) เป็นตน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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รูปท่ี 2.1 กุหลาบดอกใหญ่ 

ท่ีมา : https://snappygoat.com 

2.1.1.2 กุหลาบดอกกลาง หรือ กุหลาบก้านขนาดกลาง (Medium Flowered or 

Medium Stemmed Roses)  

กุหลาบชนิดใหม่ ซ่ึงมีลกัษณะระหวา่งกุหลาบดอกใหญ่ และเล็ก เป็นกุหลาบ Hybrid Tea 

ใหผ้ลผลิตสูง อายกุารปักแจกนัยาว และทนการขนส่งไดดี้ ความยาวกา้นระหวา่ง 40-60 ซม. แหล่ง

ผลิตท่ีส าคญัไดแ้ก่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี อิสราเอล ซิมบบัเว เคนยา พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก

ไดแ้ก่พนัธ์ุ ซาช่า (Sacha: แดง) , เมอร์ซิเดส (Mercedes: แดง) , เกเบรียล (Gabrielle: แดงสด) , คิสส์ 

(Kiss: ชมพู) , โกลเดน้ทาม (Goldentime: เหลือง) , ซาฟารี (Safari: ส้ม) และ ซูวีเนีย (Souvenir: 

ม่วง) เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 2.2 กุหลาบดอกกลาง 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/dokkuhlab 
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2.1.1.3 กุหลาบดอกเล็ก หรือ กุหลาบก้านส้ัน (Small Flowered or Short 
Stemmed Roses) 

เป็นกุหลาบท่ีไดรั้บความนิยมปลูก และบริโภคกนัมากในยุโรป โดยเฉพาะ เยอรมนี และ

เนเธอร์แลนด์ กุหลาบกา้นสั้นน้ีเป็นกุหลาบ Floribunda ท่ีให้ผลผลิตสูง อายุการปักแจกนัยาว และ

ทนต่อการขนส่งดีกว่ากุหลาบดอกใหญ่ มกัมีความยาวกา้นระหว่าง 30-50 เซนติเมตร แหล่งผลิต

กุหลาบดอกเล็กไดแ้ก่ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิสราเอล และเคนยา พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกไดแ้ก่

พนัธ์ุ ฟริสโก (Frisco:เหลือง) , เอสกิโม (Escimo: ขาว) , โมเทรีย (Motrea: แดง) , เซอไพรซ์ 

(Surprise: ชมพ)ู , และ แลมบาดา้ (Lambada: แสด) เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 2.3 กุหลาบช่อ 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/dokkuhlab 

2.1.1.4 กุหลาบดอกช่อ (Spray Roses)  

เป็นกุหลาบชนิดใหม่ ให้ผลผลิตต ่าต่อพื้นท่ี ความยาวกา้นระหว่าง 40-70 ซม. มกัมี 4-5 

ดอกในหน่ึงช่อ และยงัมีตลาดจ ากดัอยู ่เช่นพนัธ์ุ เอวีลีน (Evelien: ชมพู) เดียดีม (Diadeem: ชมพู) 

และ นิกิตา้ (Nikita: แดง) เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2.4 กุหลาบช่อ 

ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com 

2.1.1.5 กุหลาบหนู (Miniature Roses)  

มีขนาดเล็กหรือแคระโดยธรรมชาติ ความสูงของทรงพุ่มไม่เกิน 1 ฟุตให้ผลผลิตสูง 450-

550 ดอก/ตร.ม./ปี มีความยาวกา้นดอกระหว่าง 20-30 ซม. ยงัมีตลาดจ ากดัอยู่ยกเวน้ในประเทศ

ญ่ีปุ่น แอฟริกาใต ้และอิตาลี 

 

รูปท่ี 2.5 กุหลาบหนู 

ท่ีมา : http://kitty-beutifulflower.blogspot.com 

2.1.2 ประโยชน์ของดอกกุหลาบ 

2.1.2.1 ช่วยคลายเครียด  

กล่ินหอมอ่อนๆของดอกกุหลาบมีอานุภาพท าลายลา้งความวิตกกงัวล ความเครียด และ
ความเศร้าหมองในจิตใจเราได ้พร้อมกบัช่วยใหอ้าการวงิเวียนศีรษะ ปวดศีรษะดีข้ึน เคยไดย้ินค าวา่
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ดอกไมบ้ าบดักนัไหมล่ะค่ะ ดอกกุหลายก็เป็นดอกไมบ้ าบดัชนิดหน่ึงเหมือนกนั ดงันั้นจึงไม่ตอ้ง
แปลกใจว่าท าไมเวลาได้กล่ินดอกกุหลาบแล้วร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายมากข้ึน หรือถ้าน ากลีบ
กุหลาบไปผสมกบัน ้ าอุ่นในอ่างอาบน ้ าแลว้ลงไปแช่ ก็ช่วยให้จิตใจสงบ สยบความฟุ้งซ่านไดเ้ยอะ
เลย 

2.1.2.2 ควบคุมฮอร์โมนเพศหญงิ  

กล่ินกุหลาบมีส่วนเก่ียวข้องกับระบบสืบพนัธ์ุในเพศหญิง สามารถช่วยควบคุมระดับ

ฮอร์โมนผูห้ญิงให้อยู่ในสภาวะสมดุลได ้ซ่ึงดว้ยสรรพคุณของดอกกุหลาบในดา้นน้ี เราจึงมกัจะ

เห็นเคร่ืองส าอางชนิดต่าง ๆ มีส่วนผสมของน ้ ามนัสกดัจากดอกกุหลาบ โดยเฉพาะในครีมบ ารุงผิว

เพื่อลดร้ิวรอย หรือครีมกระชบัผวิใหเ้ต่งตึง หรือครีมบ ารุงผวิใหชุ่้มช้ืน เป็นตน้ 

2.1.2.3 แก้ไข้ 

น ้าดอกไมเ้ทศ หรือการละลายน ้ามนัสกดัจากดอกกุหลาบในน ้ าตม้สุก เป็นสูตรยาแกไ้ขต้วั

ร้อนของไทยมาช้านาน โดยสรรพคุณแผนโบราณของดอกกุหลาบมอญมีฤทธ์ิแก้ไขต้วัร้อน แก้

กระหาย แกอ่้อนเพลีย และบ ารุงก าลงั 

2.1.2.4 เป็นยาระบาย 

ตวัสารท่ีส าคญัไดจ้ากน ้ามนัหอมระเหยดอกกุหลาบมีฤทธ์ิผา่นกลไกหลกัของระบบขบัถ่าย 

โดยเพิ่มสัดส่วนของน ้ าในระบบล าไส้ ส่งผลให้อุจจาระมีความเหลวมากข้ึน อุจจาระจึงอยู่ใน

สภาวะพร้อมจะถูกขบัถ่าย ก่อใหเ้กิดอาการมวน ๆ ทอ้งอยากเขา้หอ้งน ้านัน่เอง  

2.2 เทยีนหอม  

เทียนหอม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการน าพาราฟิน และไขผึ้งมาหลอมละลายรวมกนั 

อาจเติมสีและเติมน ้ ามนัหอมระเหย น าไปป้ันด้วยมือ หรือหล่อแบบข้ึนรูป หรือกดจากพิมพใ์ห้มี

รูปทรงตามตอ้งการอาจประกอบดว้ยวสัดุอ่ืนเพื่อให้ เกิดความสวยงาม เช่น ดอกไมแ้ห้ง มีไส้เทียน

ส าหรับจุดไฟ และมีกล่ินหอมของน้ามนัหอมระเหย เทียนหอมแฟนซีเน้นการใช้ประโยชน์และ

ความสวยงาม โดยมีกล่ินหอม แบบสวย และอาจจะใช้ไล่ยุงหรือแมลงไดอี้กดว้ย ทั้งน้ีแลว้ เทียน

หอมแฟนซี ยงัมีการท าเป็นธุรกิจ SME ขนาดยอ่ม มีการลงทุนท่ีนอ้ยกวา่ แต่ไดก้ าไรเยอะ เน่ืองจาก

เป็นงานท าดว้ยมือ (Handmade) ท าให้ผูค้นสนใจในตวัสินคา้เทียนหอมแฟนซี หรือ Fancy Aroma 
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Candle นั้น ท าจากส่วนผสมไม่ก่ีอย่าง ท าง่าย และตกแต่งง่าย โดยใช้ต้นทุนเพียงไม่ก่ีบาท ก็

สามารถประดิษฐม์นัข้ึนมาไดแ้ลว้ 

 

รูปท่ี 2.6 เทียนหอม 

ท่ีมา : http://www.blisby.com 

2.2.1 ประวตัิความเป็นมาของเทยีนหอม 

ในสมัยก่อนประวติัศาสตร์มนุษย์ยงัไม่มีการรู้จักใช้ไฟรู้จักเพียงแต่ความมืดในเวลา
กลางคืน และความสวา่งในเวลากลางวนั ต่อมาเร่ิมรู้จกัการใชไ้มม้าเสียดสีกนัให้ไดค้วามร้อน แลว้
เกิดเป็นเปลวไฟเกิดข้ึน และเร่ิมใชไ้ฟมาหุงหาอาหาร ใหแ้สงสวา่ง และป้องกนัภยัจากสัตวร้์ายต่างๆ 
และววิฒันาการก็ไดเ้ร่ิมพฒันาการอยา่งต่อเน่ืองเร่ิมมีการใชค้บเพลิงเพื่อเป็นการให้แสงส่องสวา่ง มี
การประยุกต์น ามาใช้เป็นการติดต่อส่ือสารในระยะไกลจะเห็นได้จากไฟในประภาคาร ท่ีมีการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างยามฝ่ังกบัเรือ และให้สัญญาณต่างๆระหว่างภูเขาแต่ละลูกโดยมีรหัสท่ีเขา้ใจ
ตามแต่จะตกลงกนัในสมยันั้นจะเห็นไดว้่ามนุษยไ์ดมี้การใช้ไฟเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 
เทียนนอกจากจะให้แสงสว่างแลว้ยงัมกัจะถูกน ามาเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะส าหรับ
ชาวพุทธท่ีใชเ้ทียนในการบูชาพระและประเพณีการแห่เทียนพรรษาท่ีถูกสืบทอดมาอย่างยาวนาน 
ซ่ึงแสดงออกถึงวิวฒันาการด้านศิลปะอีกด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัเทียนจะถูกลดความส าคญัลง 
เน่ืองจากการมีไฟฟ้าใช้และป้องกนัปัญหาด้านอคัคีภยัจากการใช้งาน แต่ก็ยงัมีการใช้เทียนใน
กิจกรรมด้านต่างๆอยู่ เพราะเทียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวงัและแรงบนัดาลใจ แสงเทียน
สามารถสะทอ้นไดถึ้งความอบอุ่นและความอ่อนไหวท่ีแสงจากดวงไฟไม่สามารถทดแทนในส่วนน้ี
ได้ เสน่ห์ของมนัอยู่ท่ีความวูบไหวยามท่ีสายลมพดัผ่าน แท่งเทียนท่ีถูกความร้อนหลอมละลาย
กลายเป็นน ้ าตาเทียนท่ีไหลหยดยอ้ยลงมาสร้างสรรคเ์ป็นงานศิลปะอย่างหน่ึง มนุษยเ์ราเร่ิมเรียนรู้
การใชแ้สงสวา่งจากเปลวเทียนดว้ยไขมนัของสัตว ์ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นไขมนัจากพืช ในปัจจุบนัเป็น
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ผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการกลัน่น ้ามนัปิโตเลียมและวสัดุปรุงแต่งอ่ืนๆ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
เทียนให้ดีข้ึนและยงัไดมี้การน าเทียนมาเพิ่มมูลค่าดว้ยการออกแบบให้มีรูปลกัษณ์ท่ีเปล่ียนไปตาม
ประเภทการใชง้าน หรือกิจกรรมต่างอีกดว้ย 

2.2.2 กลิน่ของเทยีนหอมรักษาโรค 
จากการผสมผสานของน ้ ามนัหอม น ้ ามนัหอมท่ีน ามาใชใ้นการบ าบดัรักษา ไดถู้กปรุงแต่ง

ข้ึนโดยสมดุลระหวา่งกล่ินหอมและ คุณสมบติัในการบ าบดัของน ้ ามนัหอมแต่ละชนิด ท าให้จิตใจ

สงบข้ึนช่วยปรับระดบัฮอร์โมนให้คืนสู่สมดุลผ่อนคลายความเครียด ท าให้รู้สึกกระปร้ีกระเปร่า 

กล่ินหอมช่วยในการบ าบดัรักษา กล่ินหอมสัมผสัโดยตรงกบั ปลายประสาทบริเวณโพรงจมูก ส่ง

สัญญาณไปยงัสมอง ท าให้มีการตอบสนองทางอารมณ์และการปรับสภาพทางอารมณ์ การสัมผสั

ทางผวิหนงัโดยการอาบหรือนวดก็สามารถช่วยในการบ าบดัรักษาได ้ระบบประสาท และกลา้มเน้ือ 

ก่อใหเ้กิดผลในทางรักษาได ้โดยการสูดดมการอาบหรือ นวดดว้ยน ้ามนัหอมเจือจาง 

 2.2.3 เกร็ดน่ารู้ของเทยีนหอม 

เทียนหอมอนัตรายไม่คาดคิดใครท่ีชอบนอนห้องแอร์ ท่ีไม่มีระบบระบายอากาศไม่ควรจุด

เทียนหอมประเภทอโรมาเธอราพีไวใ้นห้องก่อนนอน หรือจุดแลว้นอนหลบัไปเพราะจะท าให้ใน

หอ้งนั้นขาดออกซิเจนและท าให้การเผาไหมข้องเทียนนั้นไม่สามารถเผาไหมไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ และ

ดว้ยเหตุน้ีเองจึงท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ข้ึนมา ซ่ึงก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์น้ีจะไปสกดั

กั้นการแลกเปล่ียนออกซิเจนของปอด ซ่ึงจะเป็นผลให้บุคคลนั้นตกอยู่ในสภาวะท่ีไม่รู้สึกตัว 

จนกระทัง่อาจท าให้เสียชีวิตไดภ้ายในเวลาไม่ถึง 1 ชัว่โมงข้ึนอยูก่บัขนาดของห้องนั้นๆ เราจึงควร

ตระหนกัถึงอนัตรายท่ีแฝงอยูใ่นการจุดเทียนหอมประเภท อโรมาเธอราพีในห้องท่ีอากาศถ่ายเทได้

ไม่สะดวก 

2.3 น า้มันหอมระเหย 

น ้ ามนัหอมระเหยเป็นสารอินทรียท่ี์พืชผลิตข้ึนตามธรรมชาติ เก็บไวต้ามส่วนต่าง ๆ เช่น 

กลีบดอก ผิวของผล เกสร ราก เปลือกของล าตน้ หรือยางท่ีออกมาจากเปลือก มีองค์ประกอบทาง

เคมีท่ีสลับซับซ้อนและแตกต่างกันนับสิบร้อยชนิด น ้ ามันมีลักษณะเป็นของเหลวไม่เหนียว

เหนอะหนะเหมือนน ้ามนัพืช มีกล่ินหอมระเหยง่าย เวลาท่ีไดรั้บความร้อนอนุภาคเล็ก ๆ ของน ้ ามนั

หอมระเหยจะระเหยออกมาเป็นไอท าให้เราไดก้ล่ินหอม กล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยในส่วนของ
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ดอกไมมี้บทบาทส าคญัในการช่วยดึงดูดแมลงมาผสมเกสร ปกป้องการรุกรานจากศตัรู และรักษา

ความชุ่มช้ืนแก่พืช ส าหรับประโยชน์ต่อมนุษย ์น ้ ามนัหอมระเหยมีคุณสมบติัในการ่่าเช้ือโรค 

บรรเทาอาการอกัเสบ หรือลดบวม คลายเครียด หรือกระตุน้ใหส้ดช่ืน ทั้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทาง

เคมีของน ้ามนัหอมระเหยแต่ละชนิด 

 2.3.1 การใช้น า้มันหอมระเหยในเชิง Aromatherapy 

  2.3.1.1 การน าไปใช้ในเชิงจิตบ าบัด หรือ Psych aromatherapy 

เป็นการใช้น ้ ามนัหอมระเหยเพื่อความสมดุลของจิตใจ โดยแต่ละชนิดของน ้ ามนัหอม

ระเหยก็จะออกฤทธ์ิแตกต่างกัน โดยหลักการคือเม่ือสูดดมน ้ ามันหอมระเหย กล่ินหอมจะไป

กระทบกบัเซลล์ประสาทบริเวณโพรงจมูกซ่ึงส่งสัญญาณไปยงัสมองให้สั่งให้ต่อมต่าง ๆ หลั่ง

ฮอร์โมนท่ีแตกต่างกนัออกมา ผลท่ีไดคื้อช่วยใหรู้้สึกสงบ ช่วยผอ่นคลายหรือกระตุน้การท างานของ

สมอง ช่วยบรรเทาความรู้สึกท่ีสับสนหรือหงุดหงิด ผอ่นคลายความเครียดจากการท างานและความ

กงัวล ให้ความรู้สึกมีพลงัและสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า ให้ความรู้สึกอบอุ่น มัน่คง แกโ้รคซึมเศร้า 

และอาการป่วยทางจิตต่างๆ คุณสมบติัจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัสารประกอบธรรมชาติท่ีมีใน

น ้ ามนัหอมระเหยแต่ละชนิด เช่น ลาเวนเดอร์ช่วยให้ผอ่นคลาย ยคูาลิปตสัและโรสแมร่ีช่วยให้สด

ช่ืน เป็นตน้ 

  2.3.1.2 การน าไปใช้เพือ่ความสวยงาม หรือ Beauty Aromatherapy 

เป็นการน าน ้ ามนัหอมระเหยมาใช้กบัร่างกายภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผิวกาย เส้นผม และ

น าไปใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางเพื่อความสวยงามต่าง ๆ ไม่วา่จะน าไปผสมกบัน ้ ามนัพื้นฐาน 

เช่น น ้ ามนัโรสฮิป น ้ ามนัมะรุม น ้ ามนัเมล็ดทบัทิม หรือผสมกบั Base อ่ืน ๆ เพื่อใช้ส าหรับทาผิว 

หรือน าไปใชห้มกัผม มีสรรพคุณช่วยบ ารุงผิว ชะลอร้ิวรอยแห่งวยั ช่วยให้เซลล์ผิวเปล่งปลัง่มีน ้ ามี

นวล ลดเลือนร้ิวรอยท่ีเกิดจากบาดแผล หรือแผลเป็นต่าง ๆ ดูแลสุขภาพเส้นผมและหนงัศีรษะ แลว้

ยงัช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของเส้นผมไดอี้กดว้ย เน่ืองจากน ้ ามนัหอมระเหยมีสารประกอบตาม

ธรรมชาตินบัร้อยชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดก็มีคุณสมบติัแตกต่างกนัไป เช่น ลาเวนเดอร์ช่วยฟ้ืนฟูผิวจาก

แผลไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก อิมมอคแทลและโรสแมร่ีช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของเซลล์ผิว

ใหม่ เป็นตน้ 
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  2.3.1.3 การน าไปใช้เพือ่การรักษาร่างกาย (Medical Aromatherapy) 

ส่ิงท่ีพิเศษอีกอยา่งหน่ึงของน ้ามนัหอมระเหยคือ การน าไปใชใ้นการบ าบดัรักษาโรคภยัต่าง 

ๆ น ้ ามนัหอมระเหยหลายชนิด เช่น ลาเวนเดอร์ ทีทรี มีสารตา้นเช้ือโรค แกป้วด แกอ้กัเสบ ช่วย

กระตุน้ระบบการไหลเวยีนของเลือด รักษาโรคทางระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร การน า

น ้ ามนัหอมระเหยไปใช้ในเชิงรักษา ผูใ้ช้ควรเรียนรู้ให้ชดัเจนเสียก่อน หรือปรึกษาแพทยก่์อนใช ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เน่ืองจากน ้ามนัหอมระเหยมีความเขม้ขน้สูงมาก จึงไม่ควรรับประทานหรือผสม

น ้ามนัหอมระเหย ลงไปในอาหารหรือยาใด ๆ ควรใชเ้ป็นการรักษาภายนอกเท่านั้น 

 2.3.2 กลไกการออกฤทธ์ิของน า้มันหอมระเหยทีม่ีผลต่อร่างกายและระบบประสาท 

 ในน ้ามนัหอมระเหยแต่ละชนิด เม่ือน ามาวเิคราะห์หาองคป์ระกอบดว้ยกระบวนการทาง

เคมี จะพบวา่ประกอบดว้ยสารประกอบธรรมชาติหลกัท่ีมีปริมาณประมาณ 60-80% อยูป่ระมาณ 3-

10 ชนิด และมีสารประกอบอ่ืน ๆ อีกกวา่สิบชนิดในปริมาณท่ีลดนอ้ยลงไป หรืออาจมีมากกวา่ 100 

ชนิดในน ้ามนัหอมระเหยของพืชบางชนิด ซ่ึงทั้งหมดน่ี เป็นส่วนประกอบเขา้ดว้ยกนัท่ีท าให้น ้ ามนั

หอมระเหยในพืชแต่ละชนิดมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และแตกต่างกนัถึงแมว้า่จะเป็นพืชชนิดเดียวกนั 

ความแตกต่างน้ี เป็นผลมาจาก วิธีการเพาะปลูก การดูแลรักษา ดิน ปุ๋ย และสภาพอากาศในแต่ละ

ฤดูกาลเพาะปลูก ซ่ึงความหลากหลายในดา้นองคป์ระกอบน้ี ท าให้น ้ ามนัหอมระเหยแทท่ี้ไดม้าจาก

พืช 100% มีคุณสมบัติทางด้านการให้กล่ินหอมพึงพอใจ คุณสมบัติทางการแพทย์ในการ

บ าบดัรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ทั้งหมด แตกต่างกบัน ้ามนัหอมสังเคราะห์ท่ีจะ

ท าข้ึนมาจากสารสังเคราะห์ต่าง ๆ ไม่เกิน 10 ชนิดจากห้องปฏิบติัการ และมีผลต่อผูใ้ชแ้ค่กล่ินท่ีพึง

พอใจ น่ีจึงเป็นเหตุผลท่ีอธิบายความแตกต่างกันของน ้ ามันหอมระเหยแท้ และน ้ ามันหอม

สังเคราะห์ กลไกการออกฤทธ์ิของน ้ ามนัหอมระเหย กล่าวคือ ในประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของคนเรา 

อนัไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั ประสาทสัมผสัทางดา้นกล่ินเป็นประสาทสัมผสัท่ีไดช่ื้อวา่มี

ผลต่อการประมวลความรู้สึกทางดา้นอารมณ์ของสมอง เม่ือไอโมเลกุลของน ้ ามนัหอมระเหยท่ีมี

สารประกอบกว่าร้อยชนิดในน ้ ามนัหอมระเหยกระทบกบัต่อมรับกล่ินในโพรงจมูก ท่ีมีเซลล์รับรู้

กวา่ลา้นเซลลน์ั้น สารประกอบแต่ละชนิดในน ้ามนัหอมระเหยจะท าให้เกิดสัญญาณท่ีส่งไปท่ีสมอง

แตกต่างกนั ท าให้สมองมีการสั่งงานไปท่ีจิตใจหรือหลัง่ฮอร์โมนสั่งงานร่างกายแตกต่างกนั ไม่ว่า

จะเป็นเร่ืองของ อารมณ์ ความรู้สึก การตอบสนองของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่นน ้ ามนัหอม

ระเหยเปปเปอร์ม๊ินท์มีฤทธ์ิกระตุน้ให้ร่างกายรู้สึกต่ืนตวั สดช่ืน ในทางกลบักนั น ้ ามนัหอมระเหย
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จากวาเลเร่ียน มีฤทธ์ิท าใหเ้กิดความรู้สึกง่วงนอน หรือน ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีฤทธ์ิกระตุน้หลาย ๆ ตวั 

มีผลท าให้สมองสั่งการหลัง่ฮอร์โมนให้เกิดการกระตุน้การบีบตวัของมดลูกในผูห้ญิง จึงไดมี้การ

แนะน าอย่างเขม้งวดในการห้ามสตรีมีครรภ์ใชน้ ้ ามนัหอมระเหยขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในช่วง 0-4 เดือนแรก 

2.4 ไขถั่วเหลอืง 

ไขถัว่เหลือง คือ ไขพืช ท่ีผลิตจากน ้ ามนัของถัว่เหลือง ขั้นตอนการผลิต เร่ิมตั้งแต่การเก็บ

เก่ียว ท าความสะอาดเมล็ดถัว่เหลือง บีบให้แตก แลว้รีดเมล็ด เพื่อให้ไดน้ ้ ามนัจากเมล็ดถัว่เหลือง 

จากนั้นจึงน าน ้ามนัถัว่เหลืองดงักล่าวเขา้เคร่ืองไฮโดรเจนเพื่อแยกประเภทไขมนัให้เหลือแต่ไขมนัท่ี

สามารถแขง็ตวัไดใ้นอุณหภูมิห้อง  ส าหรับเศษเปลือกถัว่เหลืองยงัสามารถน าไปเป็นอาหารสัตวไ์ด้

อีกดว้ย 

 

รูปท่ี 2.7 ไขถัว่เหลือง 

ท่ีมา : http://www.sritien.com 

2.5 เทยีนหอมจากไขถั่วเหลอืง 

 2.3.1 ข้อแตกต่างระหว่างไขถั่วเหลอืงกบัพาราฟิน 

 ขอ้แตกต่างจากพาราฟิน คือ ข้อจ ากดัในการผลิตขณะท่ีไขพาราฟินจากน ้ ามนัดิบ เป็น

ทรัพยากรท่ีเร่ิมขาดแคลนและมนุษยไ์ม่สามารถผลิตไดเ้อง ไขถัว่เหลืองจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี

ดีกวา่ เพราะไขถัว่เหลืองเป็นทรัพยากรหมุนเวยีนเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดเ้อง ทั้งน้ียงัเป็นการ

ส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมของประเทศไทยอีกดว้ย แต่ไขถัว่เหลืองนั้นมีขอ้จ ากดัในเร่ืองความแข็งแรง ไม่
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สามารถผลิตเทียนแท่ง หรือ เทียนแฟนซีท่ีตอ้งใช้ความแข็งในการก่อตวัได ้ จ าเป็นตอ้งเติมสาร

อ่ืนๆเพื่อเพิ่มความแข็งให้กับตวัไขถั่วเหลือง ดังนั้น ศรีเทียน จึงเน้นเทียนท่ีใส่ในภาชนะ อาทิ 

ภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาฉลุลาย หรือ เซรามิค แทนท่ีจะมุ่งเนน้ผลิตเทียนแท่ง หรือ เทียนแฟนซีต่างๆ 

เพื่อสุขภาพของผูใ้ช ้และ ยงัเป็นผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  

2.3.2 ข้อดีของเทยีนหอมไขถั่วเหลอืง 

  2.3.1.1 เทียนไขถัว่เหลืองไร้ควนัใหคุ้ณร าคาญตา 

2.3.1.2 เทียนไขถัว่เหลืองมีความนุ่มมากกว่าเทียนไขพาราฟิน จึงเช็ดท าความ

สะอาดไดง่้ายและสะดวกกวา่ 

2.3.1.3 เทียนไขถั่วเหลือง มีอุณหภูมิการเผาไหม้ต ่ ากว่าเทียนไขพาราฟิน จึง

อนัตรายนอ้ยกวา่ เม่ือน ้ าตาเทียนหยดถูกผิวหนงัตามร่างกาย อีกทั้งยงัมีระยะเวลา

ติดไฟนานกวา่พาราฟินอีกดว้ย 

2.3.1.4 เทียนไขถั่วเหลืองมีกล่ินหอมของถัว่เหลืองอ่อนๆ แมไ้ม่ใส่น ้ ามนัหอม

ระเหยเทียนจะมีความหอมเฉพาะตวั มากกวา่ เทียนไขพาราฟินท่ีไม่มีกล่ินใดๆ 

 

 



 

 

บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 3.1 Shangri La Hotel Bangkok 

ท่ีมา: http://www.shangri-la.com 

ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

     Shangri-La Hotel Bangkok 

ทีต่ั้ง   : 89 ซ.เจริญกรุง 42 (วดัสวนพลู) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์/โทรสาร : 022367777 

เวบ็ไซด์   : http://www.shangri-la.com 

 

https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF
tel:022367777
http://www.shangri-la.com/
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3.1 ความเป็นมา    

บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 เดือนมกราคม 2524 โดย

การร่วมมือกนัของกลุ่มโรงงานน ้ าตาลไทยรุ่งเรืองและนกัลงทุนจากประเทศฮ่องกงโดยนายค๊อก 

ฮ๊อค เนียน (Mr. Kuok Hock Nien)   มีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจโรงแรมชั้น 1 (First class) เป็น

อาคารสูง 25 ชั้น โดยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์อยูบ่นชั้น 25 มีจ านวนห้องพกั 682 หอ้ง พร้อม

หอ้งอาหาร หอ้งประชุม และหอ้งจดัเล้ียง และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ครบถว้น  ตั้งอยูบ่นท่ีดิน

ซ่ึงบริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ เน้ือท่ี 12 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการ

ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิพิเศษในการยกเวน้อากรขา

เขา้และหรือภาษีการคา้ส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีสั่งเขา้มาจากต่างประเทศ 

บริษทัฯ เร่ิมเปิดด าเนินการบางส่วนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 และเปิดด าเนินการเต็ม

โครงการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2529  

ต่อมาในปี 2531 บริษทัฯ ไดซ้ื้อท่ีดินเพิ่มเติมเน้ือท่ี 5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ซ่ึงติดกบั

อาคารจอดรถของโรงแรมเพื่อสร้างโรงแรมหลงัใหม่ ซ่ึงเรียกวา่ “กรุงเทพวิง” ประกอบดว้ยอาคาร 3 

หลงั คืออาคารโรงแรมสูง 16 ชั้น จ านวนห้องพกั 174 ห้อง อาคารส านกังานให้เช่าและศูนยก์ารคา้ 

สูง 10 ชั้น และอาคารจอดรถ สูง 10 ชั้น อาคารส านกังานมีพื้นท่ีให้เช่าส าหรับส านกังาน 7,000 

ตารางเมตร พื้นท่ีให้เช่าส าหรับร้านคา้ 3,000 ตารางเมตร ซ่ึงการก่อสร้างอาคารโรงแรมหลงัใหม่น้ี

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยไดรั้บสิทธิพิเศษ

ยกเวน้อากรขาเขา้และหรือภาษีการคา้คร่ึงหน่ึงส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้ อาคารโรงแรมหลงัใหม่ได้

เปิดด าเนินการเม่ือเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2534 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 3.2.1 ประเภทห้องพกั 

 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ประกอบด้วยสองตึก ได้แก่ แชงกรี-ลา วิง หรือ เมน วิง 

(Shangri-la Wing) และกรุงเทพฯ วงิ (Krungthp Wing) โดยจะแบ่งหอ้งพกัทั้งหมดไดด้งัน้ี 
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3.2.1.1 ประเภทห้องพกัใน Shangri-la Wing 

 1) Deluxe River View 

 

รูปท่ี 3.2 หอ้ง Deluxe River View 

ท่ีมา : https://www.agoda.com 

   2) Deluxe Balcony 

    

รูปท่ี 3.3 หอ้ง Deluxe Balcony 

ท่ีมา : https://www.agoda.com 

   3) Horizon Club Room 

 

รูปท่ี 3.4 หอ้ง Horizon Club Room 

ท่ีมา : https://www.agoda.com 
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4) Executive Suite 

 

รูปท่ี 3.5 หอ้ง Executive Suite 

ท่ีมา : https://www.agoda.com 

5) Premier Suite 

   

รูปท่ี 3.6 หอ้ง Premier Suite 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 

6) Specialty Suite 

 

รูปท่ี 3.7 หอ้ง Specialty Suite 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 
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7) Presidential Suite 

 

รูปท่ี 3.8 หอ้ง Presidential Suite 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 

3.2.1.2 ประเภทห้องพกัใน Krungthep Wing 

1) Deluxe Balcony 

   

รูปท่ี 3.9 หอ้ง Deluxe Balcony 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 

 2) Deluxe Suite 

 

รูปท่ี 3.10 หอ้ง Deluxe Suite 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 
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3.2.2 ประเภทห้องอาหารและบาร์ 

 1) หอ้งอาหาร Next 2 Cafe 

 

รูปท่ี 3.11 หอ้งอาหาร Next 2 Cafe 

ท่ีมา : https://www.agoda.com 

 2) หอ้งอาหาร Salathip (ศาลาทิพย)์ 

 

รูปท่ี 3.12 หอ้งอาหาร Salathip (ศาลาทิพย)์ 

ท่ีมา : https://www.agoda.com 

 3) หอ้งอาหาร Voti Restaurant & Bar 

 

รูปท่ี 3.13 หอ้งอาหาร Voti Restaurant & Bar 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 
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  4) หอ้งอาหาร Shang Palace 

 

รูปท่ี 3.13 หอ้งอาหาร Shang Palace 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 

  5) หอ้งอาหาร Horizon Cruise 

 

รูปท่ี 3.14 หอ้งอาหาร Horizon Cruise 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 

   6) Riverside Lounge 

 

รูปท่ี 3.15 Riverside Lounge 

ท่ีมา : http://www.shangri-la.com 
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    7) Chocolate Boutique 

 

รูปท่ี 3.16 Chocolate Boutique 

ท่ีมา : http://www.shangri-la.com 

   8) The Long Bar 

 

รูปท่ี 3.17 The Long Bar 

ท่ีมา : http://www.shangri-la.com 

   9) Lobby Lounge 

 

รูปท่ี 3.18  Lobby Lounge 

ท่ีมา : http://www.shangri-la.com 
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3.2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น Lobby Lounge, 

หอ้งจดัประชุมต่างๆ, Chi Spa ๆลๆ ดงัภาพ  

1) Lobby Lounge (Shangri-la Wing) 

 

รูปท่ี 3.19 Lobby Lounge (Shangri-la Wing) 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 

2) Lobby Lounge (Krungthep Wing) 

 

รูปท่ี 3.20 Lobby Lounge (Krungthep Wing) 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 
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3) Grand Ballroom 

 

รูปท่ี 3.21 Grand Ballroom 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 

4) สระวา่ยน ้า (Shangri-la Wing) 

 

รูปท่ี 3.22 สระวา่ยน ้า (Shangri-la Wing) 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 

5) สระวา่ยน ้า (Krungthep Wing) 

 

รูปท่ี 3.23 สระวา่ยน ้า (Krungthep Wing) 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 
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6) Health Club 

 

รูปท่ี 3.24 Health Club 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 

7) Chi Spa 

 

รูปท่ี 3.25 Chi Spa 

ท่ีมา : http://www.latestays.co.th 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.26 แผนภูมิองคก์ร Shangri-la hotel Bangkok 

ท่ีมา : แผนกทรัพยากร โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมายและพนักงานทีป่รึกษา 

 3.4.1 ต าแหน่งและลกัษณะงานของ นาย พรีชัย จรูงจิตรอารี 

  ช่ือ-นามสกุล : นาย พีรชยั จรูงจิตรอารี (5804400137) 

  ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงานจดัเล้ียง (Banquet Trainee) 

  ลกัษณะงาน :  

 ท าเก่ียวกบัการจดัการประชุมต่างๆทั้งในรูปแบบการประชุมขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ ดูแลใหค้วามสะดวกแขกในเร่ืองต่างๆ 

 ท าในส่วนหอ้งอาหารต่างๆของโรงแรม โดยจะถูกส่งไปช่วยในเวลาท่ี

หอ้งอาหารมีแขกมาเป็นจ านวนมาก 

General Manager Hotel Manager 

Executive Chef 

Area Financial 
Controller 

Director of Humen 
Resores 

Director of 
Engineering 

Director of Food & 
Beverage 

Director of Sale & 
Marketing 

Director of Room 
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 ท าในส่วนของการจดัเตรียมงานต่างๆ เช่น งานประชุม งานจดัแสดง งาน

แต่งงาน ฯลฯ โดยท าการจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆของทางโรงแรม 

 ท าในส่วนหอ้งผา้ของทางแผนกจดัเล้ียง โดยท างานในการดูแลผา้ท่ีใชง้านจดั

เล้ียงทั้งหมด รวมไปถึงการเบิกของต่างๆของแผนกจดัเล้ียง  

 

รูปท่ี 3.27 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561) 

 3.4.2 พนักงานพีเ่ลีย้งของนาย พรีชัย จรูงจิตรอารี 

  ช่ือ-นามสกุล : นาง ผกาแกว้ เรืองศิลป์กลการ 

  ต าแหน่งงาน : Team Leader Banquet 

  แผนก : จดัเล้ียง (Banquet Department) 

 

รูปท่ี 3.28 พนกังานพี่เล้ียงในขณะปฏิบติังาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561)  
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 3.4.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานของนางสาว พรสุดา จารุจารีต 

  ช่ือ-นามสกุล : นางสาว พรสุดา จารุจารีต (5804400261) 

  ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงานหอ้งอาหารศาลาทิพย ์(F&B Trainee) 

  ลกัษณะงาน : 

 เวลา 14.00 จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นหอ้งอาหาร 

  เช็ดชอ้น เช็ดจาน การพบั Napkin  

 เวลา 18.00 หอ้งอาหารเปิด บริการแขกดว้ยการพาแขกไปนัง่แขกมานัง่ท่ีโตะ๊ 

การรับออเดอร์ การเสิร์ฟอาหาร  

 เวลาหลงั 22.00 เซ็ตอพัหนา้โตะ๊ใหม่ จดัเก็บอุปกรณ์เขา้ตูเ้ก็บของ 

  รีเซ็ตหนา้โตะ๊และอุปกรณ์ต่างๆใหพ้ร้อมใชใ้นวนัถดัไป 

 

รูปท่ี 3.29 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561) 

3.4.4 พนักงานพีเ่ลีย้งของนางสาว พรสุดา จารุจารีต 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาวจิราวรรณ ชฎาทอง 
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ต าแหน่งงาน : Team Leader Salathip 

แผนก : อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.30 พนกังานพี่เล้ียงในขณะปฏิบติังาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561 

3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 14 สัปดาห์ 

 ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1.ปรึกษาพนักงานทีป่รึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษา     

2.เสนอหัวข้อโครงการ     

3.รวบรวมข้อมูลและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง     

4.เร่ิมด าเนินการจดัท าโครงงาน     

5.ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข     

6.สรุป     

รูปท่ี 3.27 ตารางด าเนินงาน 
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3.6.1 ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาถึงหัวข้อท่ีสนใจน ามาท าโครงงาน จากนั้นก็ไปปรึกษา

อาจารยท่ี์ปรึกษาและเสนอหวัขอ้โครงงาน 

3.6.2 ท าแบบเสนอหัวข้อโครงงานและส่งให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ไปเสนอต่อทาง

ภาควชิาวา่โครงงานท่ีเสนอผา่นหรือไม่  

3.6.3 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆภายในโรงแรม และจากพนกังานในโรงแรม  

3.6.4 เร่ิมท าโครงงาน โดยตอ้งประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะคอย

แกไ้ขปัญหาของโครงงานท่ีท า 

3.6.5 ท าการสรุปผลของโครงงาน และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3.6.6 จดัท ารูปเล่มของตวัโครงงาน และส่งใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา 



 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล และรายละเอยีดของโครงงาน 

 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

โครงงานเร่ืองเทียนหอมจากดอกกุหลาบมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยลดตน้ทุนการซ้ือเทียนใหม่มา

ใชใ้หม่ การทดแทนการใชเ้ทียนหอมแทนการใชห้ลอดไฟ และการน าดอกกุกลาบท่ีเหลือใชม้าสร้าง

มูลค่าเพิ่ม 

4.2 ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าเทียนหอมดอกกหหลาบ 

 4.2.1 ดอกกุหลาบ 3-4 ดอก  

 4.2.2 ไขมนัถัว่เหลือง 500 กรัม 

4.2.3 น ้ามนัหอมระเหย 

4.3 อหปกรณ์ทีใ่นการท าเทยีนหอมดอกกหหลาบ 

 4.3.1 ถว้ยแกว้   

 4.3.2 ไส้เทียน   

4.3.3 หมอ้สแตนเลส 

 4.3.4 เตาแก๊ส 
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4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4.4.1 น าน ้าไปตม้ในหมอ้ใบแรกใหเ้ดือด 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 เทน ้าใส่หมอ้แลว้น าไปตม้ใหเ้ดือด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561)  

 4.4.2 น าไขถัว่เหลืองท่ีเตรียมไวใ้ส่ลงไปในหมอ้อีกใบ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 น าไขถัว่เหลืองใส่หมอ้ 500 กรัม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561)  
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 4.4.3 น าหมอ้ท่ีใส่ไขถัว่เหลืองไปแช่ลงในหมอ้ท่ีมีน ้าตม้เดือด 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 น าหมอ้ท่ีท่ีใส่ไขมนัถัว่เหลืองน าไปละลายผา่นน ้าท่ีตม้ไว ้

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561)  

 4.4.4 รอจนไขถัว่เหลืองละลายเป็นของเหลว 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 เม่ือไขถัว่เหลืองละลายแลว้จะมีสีใส่ๆเหลืองๆ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561)  
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 4.4.5 รอจนอุณหภูมิไขถัว่เหลืองเยน็ลงแลว้จึงใส่น ้ามนัหอมละเหยลงไป 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 เม่ือละลายแลว้รอใหไ้ขถัว่เหลืองเร่ิมเยน็ แลว้จึงใส่น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกุหลาบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561)  

 4.4.6 น าตวัไขมาเทลงในภาชนะท่ีเตรียมไว ้

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 ใส่กลีบกุหลาบลงใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้แลว้เทไขถัว่เหลืองท่ีละลายแลว้ลงไป 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561)  
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 4.4.7 รอจนไขถัว่เหลืองนัน่แขง็ตวั ก็จะไดเ้ป็นเทียนหอมออกมา 

 

รูปท่ี 4.7 เทียนหอมจากดอกกุหลาบท่ีแขง็ตวัแลว้  

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561)  

4.5 ต้นทหนการผลติ 

 การค านวณตน้ทุนในการท าเทียนหอมจากดอกกุหลาบ โดยมีส่วนผสม ไดแ้ก่ ดอกกุหลาบ ไข

ถัว่เหลือง ภาชนะ ไส้เทียน และน ้ ามนัหอมละเหย ตน้ทุนรวม 150 บาท จะไดเ้ทียนหอมดอกกุหลาบ 5 

ถว้ย ดงัตารางท่ี 4.1  

 ตารางที ่4.1 ต้นทหนการผลติ 

วตัถหดิบ ราคาซ้ือ ราคาใช้จริง สัดส่วนต้นทหน 
ดอกกุหลาบ ใชข้องโรงแรม ใชข้องโรงแรม ใชข้องโรงแรม 
ไขถัว่เหลือง 200/กก. 200 บาท 66.67 % 
ภาชนะ ใชข้องโรงแรม ใชข้องโรงแรม ใชข้องโรงแรม 
ไส้เทียน 15/6กา้น 30 บาท 10 % 

น ้ามนัหอมละเหย 35/ขวด 70 บาท 23.33 % 
ตน้ทุนรวม  300 บาท ต่อ 12 ช้ิน 

 *โดยจะไดร้าคาตน้ทุนต่อ 1 ช้ิน คือ 25 บาท (ไส้เทียนราคา 30 บาทโดยใชท้ั้งหมด 12 กา้นและ

น ้ามนัหอมระเหยราคา 70 บาท โดยใชท้ั้งหมด 2 ขวด) 
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4.6 ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 4.6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 และเพศหญิงคิดเป็น

ร้อยละ 46.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน และ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

อยูท่ี่ 21-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 60 ต่อมาไดแ้ก่ อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.34 อายุต  ่ากวา่ 20ปี คิดเป็น

ร้อยละ 13.33 และอายุ 41 ปีขั้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่แผนก จดัเล้ียง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนแผนกท่ีเหลือห้องอาหาร

ศาลาทิพย ์คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 30 คน ดงัตารางท่ี 4.2  

 ตารางที ่4.2 ข้อมูลทัว่ไป 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 16 53.33 
หญิง 14 46.67 
รวม 30 100 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 20 ปี 4 13.33 

21-30 ปี 18 60 
31-40 ปี 7 23.34 

41 ปีข้ึนไป 1 3.33 
รวม 30 100 

แผนกงาน 
จดัเล้ียง (Banquet) 20 66.67 

หอ้งอาหารศาลาทิพย ์(Salathip) 10 33.33 
รวม 30 100 
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4.6.2 ความพงึพอใจ 

  4.6.2.1 มีรูปร่างลกัษณะทีเ่หมาะสม 

   จากผลการตอบแบบสอบถามมีรูปร่างท่ีเหมาะสมท่ีมีความพึงพอใจมาก คิด

เป็นร้อยละ 63 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7 จากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด จ านวน 30 คน ดงัภาพ ท่ี 4.8 

 

รูปท่ี 4.8 ความพึงพอใจต่อรูปร่างลกัษณะท่ีเหมาะสม 

  4.6.2.2 มีขนาดทีเ่หมาะสมต่อการใช้งาน 

   จากผลการตอบแบบสอบถามมีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานท่ีมีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 57 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7 จากผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน ดงัภาพ ท่ี 4.9 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

รูปร่างลักษณะที่เหมาะสม 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 
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รูปท่ี 4.9 ความพึงพอใจมีขนาดท่ีเหมาะสม 

  4.6.2.3 กลิน่ของเทยีนหอม 

   จากผลการตอบแบบสอบถามมีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานท่ีมีความพึง

พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70 และมาก คิดเป็นร้อยละ 30 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 

30 คน ดงัภาพ ท่ี 4.10 

 

 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

มีขนาดทเีหมาะสมต่อการใช้งาน 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

กลิ่นของเทยีนหอม 

มากที่สดุ 

มาก 
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รูปท่ี 4.10 ความพึงพอใจต่อกล่ินของเทียนหอม 

 

4.6.2.4 ภาชนะทีบ่รรจห 

 จากผลการตอบแบบสอบถามเร่ืองภาชนะท่ีบรรจุท่ีมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 60 มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 

คน ดงัภาพ ท่ี 4.11 

 

 

รูปท่ี 4.11 ความพึงพอใจต่อภาชนะท่ีบรรจุ 

  4.6.2.5 การเลอืกใช้วตัถหดิบทีเ่หมาะสม 

   จากผลการตอบแบบสอบถามการเลือกใช้วตัถุดิบท่ีเหมาะสมท่ีเหมาะสมมี

ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 60 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17 จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน ดงัภาพ ท่ี 4.12 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

ภาชนะที่บรรจุ 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 
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รูปท่ี 4.12 ความพึงพอใจต่อการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีเหมาะสม 

  4.6.2.6 ความสะดวกต่อการใช้ผลติภัณฑ์ 

   จากผลการตอบแบบสอบถามความสะดวกต่อการใช้ผลิตภณัฑ์มีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 53 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13 จากผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน ดงัภาพ ท่ี 4.13 

 

รูปท่ี 4.13 ความพึงพอใจต่อความสะดวดต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

การเลือกใช้วัตถุดบิที่เหมาะสม 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

ความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 
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4.6.2.7 สามารถทดแทนผลติภัณฑ์เดิมได้ 

 จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถทดแทนผลิตภณัฑ์เดิมได้มีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 67 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน ดงัภาพ ท่ี 4.14 

 

รูปท่ี 4.14 ความพึงพอใจต่อสามารถทดแทนผลิตภณัฑเ์ดิมได ้

4.6.2.8 ความคงทนของผลติภัณฑ์ 

 จากผลการตอบแบบสอบถามความคงทนของผลิตภณัฑ์เดิมได้มีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 53 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13 จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน ดงัภาพ ท่ี 4.15 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เดมิได้ 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 
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รูปท่ี 4.15 ความพึงพอใจต่อความคงทนของผลิตภณัฑ์ 

 

4.7 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจจากแบบสอบถาม 

การแปลความหมายขอ้มูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) ตามแนวคิดของ Likert Rating scale    
    ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 
ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 

 จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เทียนหอมจากดอกกุหลาบ พบวา่ผูท่ี้ไดท้  า

แบบสอบถามเทียนหอมจากดอกกุหลาบมีความพึงพอใจ ดงัตารางท่ี 4.3 

 

 

 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

ความคงทนของผลิตภัณฑ์ 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจจากแบบสอบถาม 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความพงึพอใจ 

มีรูปร่างลกัษณะท่ีเหมาะสม 4.23 8.15 ชอบมาก 

มีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน 4.30 7.64 ชอบมาก 

กล่ินของเทียนหอม 4.70 9.24 ชอบมากท่ีสุด 

ภาชนะท่ีบรรจุ 4.00 7.34 ชอบมาก 

การเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีเหมาะสม 4.06 7.38 ชอบมาก 

ความสะดวกต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 4.20 6.92 ชอบมาก 

สามารถทดแทนผลิตภณัฑเ์ดิมได ้ 4.13 8.33 ชอบมาก 

ความคงทนของผลิตภณัฑ์ 4.20 6.92 ชอบมาก 

ระดบัความพึงพอใจโดยรวม 4.23 0.79 ชอบมาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 ผลส ารวจความพึงพอใจเทียนหอมดอกกุหลาบ จากการท าแบบสอบถามท่ีได้

จากทั้งสองแผนกพบวา่อยูใ่นระดบัความพึงพอใจในระดบัท่ีชอบมาก และมีค่าเฉล่ียโดยรวมเป็น 4.23  

 

  

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

  

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผล 

  จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯใน

แผนกจดัเล้ียง (Banquet Department) และ แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) โดยฝึก

ในห้องอาหารศาลาทิพย์ (Salathip Restaurant) ไดเ้รียนรู้งานต่างๆทั้งในส่วนงานการบริการ การ

ดูแลลูกคา้ การจดังานเล้ียง จากการฝึกงานทั้งสองแผนกท าให้คณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นว่ามีการน าดอก

กุหลาบมาใช้เป็นจ านวนมาก และเม่ือดอกเห่ียวก็จะถูกน าไปทิ้ง นอกจากน้ียงัเล็งเห็นว่าทั้งสอง

แผนกไดมี้การใช้เทียนหอมทัว่ไปให้การบริการแก่แขก จึงไดช่้วยกนัคิดท าเทียนไขดอกกุหลาบ

ข้ึนมา เพื่อท่ีจะได้เป็นทางเลือกตวัใหม่ให้กบัลูกคา้ อีกทั้งยงัช่วยในการลดขยะจ าพวกดอกไมท่ี้

เหลือทิ้งในโรงแรม 

  ในการท าโครงงานเทียนหอมดอกกุหลาบทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจโดยใช้

การส ารวจในรูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างในแผนกจดัเล้ียงและ

ห้องอาหารศาลาทิพย ์จ านวน 30 คน และไดผ้ลสรุปของความพึงพอใจรวม คือ 4.23 โดยผลความ

พึงพอใจจดัอยูใ่นระดบัมาก จากการประเมินโครงงานวจิยัพบวา่เทียนหอมจากดอกกุหลาบ สามารถ

ทดแทนหลอดไฟ ได้เพราะเทียนหอมของเราไม่มีควนั ช่วยสร้างบรรยากาศภายในงานและ

ห้องอาหาร โครงงานน้ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือ

หลอดไฟและตวัเทียนหอมเดิมภายในโรงแรม 

 5.1.2 ปัญหาของโครงงาน 

  5.1.2.1 เม่ือละลายไขถัว่เหลืองใชไ้มค้นจะท าใหฟ้องอากาศ เม่ือเทลงในภาชนะท า

ให้เกิดฟองมากพื้นผิวของตวัเทียนเม่ือแข็งตวัจะไม่เท่ากนั และเร่ืองของดอกไมเ้ม่ือท าเทียนเสร็จ

แลว้ เม่ือทิ้งไวเ้ป็นเวลานานดอกกุหลาบจะเร่ิมเห่ียวและสีไม่สดท าใหต้วัเทียนดูไม่น่าใช ้
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 5.1.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 

  5.1.3.1 ตอ้งไม่ใช้ไมค้นระหว่างละลายไขถัว่เหลืองจะท าให้เกิดฟองน้อยลงและ

ดอกกุหลาบควรใชด้อกไมอ้บแห้งแทนการใชด้อกไมส้ดและถ้าท าแบบเทียนเจลจะมีความคงทนท่ี

มากกวา่ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  ในการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ในทั้งสองแผนกได้

เรียนรู้ขั้นตอนการท างานอย่างมีระบบในโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ โดยสามารถพฒันาทกัษะใน

กระบวนการท างานไดดี้ยิง่ข้ึน  

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการ ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  ปัญหาท่ีพบจะเป็นในเร่ืองของกระบวนการท างานท่ีท าไดไ้ม่คล่องแคล่วต่อการ

ใหบ้ริการในช่วงแรกของการปฏิบติังาน และการส่ือสาร และทกัษะการใชภ้าษาในการบริการ 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

  ตอ้งหมัน่ฝึกฝนและพฒันาทกัษะในการท างานและในเร่ืองของการส่ือสารให้ดี

ยิง่ข้ึนเพื่อท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก 

 

 

 



 

 

 
 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

  



 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง เทยีนหอมดอกกุหลาบ (Rose Scented Candle)  

 

 ค าชีแ้จง : แบบสอบถามนี ้จดัท าขึน้เพื่อรวบรวมข้อมลูในการท าโครงงานเทียนหอมดอก

กหุลาบ เพ่ือการประกอบการศกึษาของมหาวิทยาลยัสยาม 

โปรดใสเ่คร่ืองหมาย ลงในชอ่ง  ท่ีตรงกบัความเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.  เพศ      1)  ชาย      2)  หญิง 

2.  อาย ุ     1)  ต ่ากวา่ 20 ปี   2)  21 - 30 ปี    3)  31 – 40 ปี 

      4)  41 ปีขึน้ไป 

3.  แผนกงาน .................................................... 

     

   ตอนที่ 2  ความพงึพอใจต่อเทียนหอมดอกกุหลาบ 

ข้อ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.มีรูปร่างลกัษณะท่ีเหมาะสม      

2.มีขนาดท่ีเหมาะสมตอ่การใช้งาน      

3.กลิ่นของเทียนหอม      

4.ภาชนะท่ีบรรจ ุ      



 

 

5.การเลือกใช้วตัถดุิบในการท าท่ีเหมาะสม      

6.ความสะดวกตอ่การใช้ผลิตภณัฑ์      

7.สามารถทดแทนผลิตภณัฑ์เดมิได้      

8.ความคงทนของผลิตภณัฑ์      

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 

 

 



 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

รูปภาพขณะปฏิบัตงิานสหกจิ 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) นางสาวพรสุดา จารุจารีต 

 
การพบั Napkins 

 

 

 

 

 

 

 

เช็ดอุปกรณ์ ชอ้น มีด ส้อม ถาด แกว้น ้า แกว้ไวน์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดการท างานเม่ือห้องอาหารเปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่เล้ียงท่ีหอ้งอาหารศาลาทิพย ์



 

 

2) นายพีรชยั จรูงจิตรอารี 

 

 

ภาพถ่ายกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่เล้ียงท่ีแผนกจดัเล้ียง 

 

 

ภาพการท าม่านในงานหมั้นท่ีหอ้งอาหารแชงพาเหรด 



 

 

 

ภาพเคร่ืองด่ืม Welcome drink (ตม้ย  า มอ็กเทล)  

 

 

ภาพพนกังานหอ้งดอกไม ้(Florist)  

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสัมภาษณ์ 

นกัศึกษา :  คร้ังแรกท่ีพี่แกว้ไดเ้ห็นแลว้รู้สึกอยา่งไรบา้ง? 

พนกังาน : คร้ังแรกท่ีพี่แกว้เห็นผลิตภณัฑ์มองเห็นถึงความตั้งใจ ของนอ้งนกัศึกษาท่ีเอา

ของเหลือทิ้งแลว้มาท าให้เกิดประโยชน์ เพราะว่าพี่รู้วา่น้องเอาขวดแยมท่ีไวใ้ห้แขกกินแลว้เอามาลา้ง

เป็นขวดใหม่สะอาด ดอกไมสี้สันมนัอาจจะไม่สวยเพราะวา่มนัเป็นวสัดุเหลือใชแ้ต่วา่กล่ินมนัเป็นกล่ิน

หอมของดอกกุหลาบ เทียนขาวสะอาดอดัแน่น 1 ขวดเช็คพี่แกว้ใชจ้นจบงานได4้ชัว่โมง 

นกัศึกษา : หลงัจากท่ีทดลองใชแ้ลว้รู้สึกอยา่งไรบา้ง? 

พนกังาน : อยา่งท่ีพี่แกว้ใชอ้ยูบ่างทีของท่ีซ้ือมาจุดแลว้จะมีควนัด าๆข้ึนบางอนักา้นจะไม่

ติดมนัหดไหมแ้ล้วมนัไม่ติด แต่ของน้องเน่ียพี่แก้วจุดแล้วไม่มีควนั ด้ายท่ีอยู่ในเทียนไขติดตลอด มี

คุณภาพจริงๆ 

นกัศึกษา : สามารถน าไปทดแทนผลิตภณัฑอ์นัเดิมไดห้รือไม่? 

พนกังาน : ทดแทนได ้แต่ถา้ทดแทนพี่จะเปล่ียนภาชนะ อยา่งภาชนะน้ีท ามาจากเหลือใช ้

แต่ถา้เอาไปใชใ้หแ้ขกจริงๆ ภาชนะอาจจะตอ้งเปล่ียนนิดนึงแต่คุณภาพของเทียนท่ีอยูข่า้งใน กล่ินใชไ้ด ้

1 งาน3-4ชัว่โมงพี่วา่อยูไ่ด ้ใชไ้ดจ้นจบงาน  

นกัศึกษา : พี่แกว้มีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใดต่อผลิตภณัฑช้ิ์นน้ี? 

พนกังาน : พึงพอใจพอสมควร อย่างเช่น เทียนของน้องท าเป็นสีขาว บางงานอาจจะ

เปล่ียนสีตามความเหมาะสม ตามตรีมงานของแขก สีชมพู สีส้ม คุณภาพใช้ได้ มีกล่ินหอมของดอก

กุหลาบอยูอ่่อนๆ ไม่ฉุน  

 จากบทสัมภาษณ์ทางพนกังานพี่เล้ียงรู้สึกพึงพอใจต่อตวัผลิตภณัฑเ์ทียนหอมจากดอกกุหลาบ

ของทางคณะผูจ้ดัท า โดยเฉพาะการท่ีน าไขถัว่เหลืองมาใชแ้ทนฟาราฟินแบบเก่า โดยจะไม่เกิดควนั

ระหวา่งท่ีจุดเทียน แต่ทางพนกังานพี่เล้ียงยงัตอ้งการภาชนะท่ีใส่ในรูปแบบใหม่เพื่อให้ตรงความ

ตอ้งการของแขก 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เทยีนหอมจากดอกกุหลาบ 

 (Rose Scented Candles) 

พีรชยั จรูงจิตรอารี 

พรสุดา จารุจารีต 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ. 10160 

E-mail: peerachai.jar@siam.edu,pornsuda.jar@siam.edu 

 

บทคดัย่อ 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (โรงแรม

แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Bangkok)   

เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีการบริการในด้าน

ห้องพกั ห้องอาหารและการจดัประชุมสัมมนา 

ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัท าได้เขา้ไปฝึกปฏิบติังานใน

แผนกจัดเล้ียง (Banquet Department)และ

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม( Food and 

Beverage Department ) ซ่ึงจากการฝึกงานคณะ

ผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นว่าในแผนกท่ีท าอยู่มีการน า

ดอกกุหลาบมาใชเ้ป็นจ านวนมาก เม่ือใชเ้สร็จก็

จะถูกน าไปทิ้ง ดงันั้นจึงไดมี้ความคิดท่ีจะน ามา

ท า เ ป็นเทียนหอมเพื่ อ ช่วยสร้างก ล่ินและ

บรรยากาศใหลู้กคา้รู้สึกผอ่นคลาย โดยมีการน า

ไขถัว่เหลืองมาใชเ้พื่อไม่ใหเ้กิดควนัข้ึนในขณะ

จุดเทียน เ ทียนหอมดอกกุหลาบสามารถ

ทดแทนเทียนหอมแบบเดิมของทางแผนกทั้ง

สอง และเป็นทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ได ้ 

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเทียน
หอมจากดอกกุหลาบ ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การ
แจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานในแผนก เพื่อ
ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อเทียนหอม
จากดอกกุหลาบจ านวน  30  ชุด  ผลของ
แบบสอบถามโดยรวมไดค้่าเฉล่ียเป็น 4.23 อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก โดยเทียนหอมมีกล่ิน
หอมและผลิตภณัฑ์มีความคงทนสามารถใช้
งานไดน้าน และสามารถลดค่าใชจ่้ายในการจะ
จดัซ้ือได ้ 

ค าส าคญั :  เทียนหอม,ดอกกุหลาบ,ไขถัว่
เหลือง 



 

 

 
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 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เ น่ืองจากทางโรงแรมแชงก รี -ลา 

กรุงเทพฯ (Shangri-La Bangkok) เป็นโรงแรม

ท่ีมีเช่ือเสียงระดบัหา้ดาว จึงท าให้มีลูกคา้เขา้มา

ใช้บริการอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้มีการใช้ดอก

กุหลาบในการจดังานต่างๆเป็นจ านวนมาก ทั้ง

ในส่วนของงานจัด เ ล้ียง ต่างๆ ท่ีจัด ข้ึนใน

โรงแรมและในส่วนของห้องอาหารศาลาทิพย์

ท่ีมีการใช้ดอกกุหลาบในการตกแต่งของทาง

ห้องอาหาร และในเวลาท่ีใช้งานเสร็จเรียบร้อย

แล้วก็จะน าดอกกุหลาบเหล่านั้นไปทิ้ง คณะ

ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นวา่ดอกกุหลาบท่ีไม่ไดใ้ช้งาน

แล้วและยงัไม่เห่ียวสามารถน ามาท าให้เกิด

ประโยชน์ได ้

          ดังนั้ นทางคณะผู้จ ัดท าโครงงานจึง
แก้ปัญหาดว้ยการน าดอกกุหลาบเหล่าน้ีมาท า
ให้เกิดประโยชน์โดยการน ามาท าเป็นเทียน
หอมดอกกุหลาบ ซ่ึงดอกกุหลาบท่ีน ามาท าจะ



 

 

ช่วยในการเพิ่มสีและกล่ินของเทียนหอมได ้
และยงัมีการผสมไขถัว่เหลืองเขา้ไปดว้ย เพราะ
เม่ือจุดแลว้จะท าให้ไม่มีควนัด า และจุดไดน้าน
กวา่เทียนหอมทัว่ไปท่ีใชพ้าราฟิน นอกจากนั้น
แลว้เทียนหอมดอกกุหลาบยงัสามารถทดแทน
หลอดไฟ ซ่ึงเป็นการสร้างผลิตภณัฑ์รูปแบบ
ใหม่ให้กับทางโรงแรมและเป็นทางเลือกใน
การใหก้ารบริการแก่แขกของโรงแรม อีกทั้งยงั
ช่วยเพิ่มบรรยากาศสีสันให้กบังานจดัเล้ียงและ
หอ้งอาหารศาลาทิพยไ์ดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1) เพื่อศึกษาคุณสมบติัของดอกกุหลาบ

ในการน าไปท าเป็นเทียนหอม 

2) เพื่อศึกษาวธีิการท าเทียนหอมใน

รูปแบบท่ีใชไ้ขถัว่เหลือง 

3) เพื่อลดตน้ทุนการใชเ้ทียนแทน

หลอดไฟท่ีใชใ้นแผนกจดัเล้ียงและ

หอ้งอาหารศาลาทิพย ์

ขอบเขตของโครงงาน 

1) ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

(Shangri-La Bangkok) 

2) ขอบเขตดา้นเวลา 

วนัท่ี 3 กรกฎาคม ถึง วนัท่ี 31 

สิงหาคม 25561 

3) ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

พนกังานในห้องอาหารศาลาทิพย ์
และพนกังานจดัเล้ียง 

4) ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

การสอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ี

โรงแรม 

การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

การสืบคน้จากหนงัสือ บทความ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1) ช่วยลดตน้ทุนในการจดัซ้ือหลอดไฟ 

โดยใชเ้ทียนหอมแทน 

2) สามารถน าไปตกแต่งในงานประชุม

และใชใ้นหอ้งอาหาร เพื่อช่วยสร้าง

บรรยากาศและสีสัน 

3) ช่วยดบักล่ินท่ีไม่พึงประสงคต่์างๆได ้

เช่น กล่ินอบัของห้อง ฯลฯ 

4) ช่วยแกปั้ญหาในการทิ้งดอกไมส้ดของ

ทางโรงแรม  

รายละเอยีดโครงงาน 



 

 

โครงงานเร่ืองเทียนหอมจากดอก

กุหลาบมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยลดตน้ทุนการ

ซ้ือเทียนใหม่มาใชใ้หม่ การทดแทนการใช้

เทียนหอมแทนการใชห้ลอดไฟ และการน า

ดอกกุกลาบท่ีเหลือใชม้าสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าเทยีนหอมดอกกุหลาบ 

1) ดอกกุหลาบ 3-4 ดอก 

2) ไขมนัถัว่เหลือง 500 กรัม 

3) น ้ามนัหอมระเหย 

 

อุปกรณ์ทีใ่นการท าเทยีนหอมดอกกุหลาบ 

1) ถว้ยแกว้   

2) ไส้เทียน   

3) หมอ้สแตนเลส 

4) เตาแก๊ส 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) น าน ้าไปตม้ในหมอ้ใบแรกใหเ้ดือด 

 

2) น าไขถัว่เหลืองท่ีเตรียมไวใ้ส่ลงไปใน

หมอ้อีกใบ 

 

 

 

 

 

 

3) น าหมอ้ท่ีใส่ไขถัว่เหลืองไปแช่ลงใน

หมอ้ท่ีมีน ้าตม้เดือด 



 

 

 
 

 

 

 

 

4) รอจนไขถัว่เหลืองละลายเป็น

ของเหลว 

 

 

 

 

5) รอจนอุณหภูมิไขถัว่เหลืองเยน็ลงแลว้

จึงใส่น ้ามนัหอมละเหยลงไป 

 

6) น าตวัไขมาเทลงในภาชนะท่ีเตรียมไว ้

 

 

7) รอจนไขถัว่เหลืองนัน่แขง็ตวั ก็จะได้

เป็นเทียนหอมออกมา 



 

 

 

 
 

 

สรุปผล 

 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสห

กิจศึกษาท่ีโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯใน

แผนกจัดเล้ียง (Banquet Department) และ 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and 

Beverage) โดยฝึกในห้องอาหารศาลาทิพย ์

(Salathip Restaurant) ไดเ้รียนรู้งานต่างๆทั้งใน

ส่วนงานการบริการ การดูแลลูกคา้ การจดังาน

เล้ียง จากการฝึกงานทั้งสองแผนกท าให้คณะ

ผูจ้ดัท าไดเ้ห็นวา่มีการน าดอกกุหลาบมาใชเ้ป็น

จ านวนมาก และเม่ือดอกเห่ียวก็จะถูกน าไปทิ้ง 

นอกจากน้ียงัเล็งเห็นว่าทั้งสองแผนกได้มีการ

ใชเ้ทียนหอมทัว่ไปให้การบริการแก่แขก จึงได้

ช่วยกันคิดท า เ ที ยนไขดอกกุหลาบข้ึนมา 

เพื่อท่ีจะได้เป็นทางเลือกตวัใหม่ให้กับลูกค้า 

อีกทั้ งยงัช่วยในการลดขยะจ าพวกดอกไม้ท่ี

เหลือทิ้งในโรงแรม 

 ในการท าโครงงานเทียนหอมดอก

กุหลาบทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจโดยใช้

การส ารวจในรูปแบบของแบบสอบถามความ

พึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างในแผนกจดัเล้ียงและ

หอ้งอาหารศาลาทิพย ์จ านวน 30 คน และไดผ้ล

สรุปของความพึงพอใจรวม คือ 4.23 โดยผล

ความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับมาก จากการ

ประเมินโครงงานวิจยัพบวา่เทียนหอมจากดอก

กุหลาบ สามารถทดแทนหลอดไฟ ได้เพราะ

เ ที ยนหอมขอ ง เ ร า ไม่ มี ค ว ัน  ช่ ว ยส ร้ า ง

บรรย าก าศภา ย ในง านและห้อ งอาหา ร 

โครงงานน้ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง และ

ช่วยลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือหลอดไฟ

และตวัเทียนหอมเดิมภายในโรงแรม 

กติติกรรมประกาศ 
 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานใน

โครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา 

กรุงเทพฯ(Shangri-La Hotel Bangkok) ตั้งแต่

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2561 ส่งผลใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีค่ามากมาย ส าหรับ



 

 

รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี

จากความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่าย  

คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล 
และเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจน
เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้
ความเขา้ใจกบัชีวิตของการทางานจริง ซ่ึงคณะ
ผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี
ดว้ย  
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วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1) เพื่อศึกษาคุณสมบติัของดอกกหุลาบในการน าไปท าเป็นเทียน

หอม 

2) เพ่ือศึกษาวธีิการท าเทียนหอมในรูปแบบท่ีใชไ้ขถัว่เหลือง 
3) เพ่ือสร้างผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ใหก้บัทางโรงแรม 

 

รายละเอยีดโครงงาน 

โครงงานเร่ืองเทียนหอมดอกกหุลาบมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยลดตน้ทุน

การซ้ือเทียนใหม่มาใชใ้หม่ การทดแทนการใชเ้ทียนหอมแทนการใชห้ลอดไฟ 
และการน าดอกกกุลาบท่ีเหลือใชม้าสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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นางผกาแก้ว เรืองศิลป์กลการ 
 

 

 

 

 

 

 

เทียนหอมดอกกหุลาบ 
 

บทคดัย่อ 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Bangkok)   เป็น

โรงแรมระดับ 5 ดาว มีการบริการในดา้นห้องพกั ห้องอาหารและการจัด

ประชุมสมัมนา ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปฝึกปฏิบติังานในแผนกจดัเล้ียง 

(Banquet Department)และแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม( Food and Beverage 

Department ) ซ่ึงจากการฝึกงานคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นวา่ในแผนกท่ีท าอยูมี่

การน าดอกกหุลาบมาใชเ้ป็นจ านวนมาก เม่ือใชเ้สร็จก็จะถูกน าไปท้ิง ดงันั้น

จึงได้มีความคิดท่ีจะน ามาท าเป็นเทียนหอมเพ่ือช่วยสร้างกล่ินและ

บรรยากาศใหลู้กคา้รู้สึกผอ่นคลาย โดยมีการน าไขถัว่เหลืองมาใชเ้พ่ือไม่ให้

เกิดควนัข้ึนในขณะจุดเทียน เทียนหอมดอกกุหลาบสามารถทดแทนเทียน
หอมแบบเดิมของทางแผนกทั้งสอง และเป็นทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ได ้ 

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเทียนหอมจากดอกกุหลาบ ทาง
คณะผูจ้ดัท าไดมี้การแจกแบบสอบถามให้กบัพนักงานในแผนก เพ่ือท าให้
ทราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อเทียนหอมจากดอกกุหลาบจ านวน 30 ชุด ผล
ของแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยเทียนหอมมีกล่ิน
หอมและผลิตภณัฑ์มีความคงทนสามารถใช้งานได้นาน และสามารถลด
ค่าใชจ่้ายในการจะจดัซ้ือได ้ 

ค าส าคญั : เทียนหอม,ดอกกหุลาบ,ไขถัว่เหลือง 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1) เป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้ในการใชเ้ทียนหอมของโรงแรม 

2) สามารถน าไปตกแต่งในงานประชุมและใชใ้นหอ้งอาหาร เพ่ือ

ช่วยสร้างบรรยากาศและสีสนั 
3) ช่วยแกปั้ญหาในการท้ิงดอกไมส้ดของทางโรงแรม  

 

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน 

1) น าน ้ าไปตม้ในหมอ้ใบแรกใหเ้ดือด 

2) น าไขถัว่เหลืองท่ีเตรียมไวใ้ส่ลงไปในหมอ้ใบท่ีสอง 

3) น าหมอ้ท่ีใส่ไขถัว่เหลืองไปแช่ลงในหมอ้ท่ีมีน ้ าตม้เดือด 

4) รอจนไขถัว่เหลืองละลายเป็นของเหลว 

5) จากนั้นรอจนอุณหภูมิไขถัว่เหลืองเยน็ลงแลว้จึงใส่น ้ ามนัหอมละเหยลง

ไป 

6) น าดอกกหุลาบท่ีเตรียมไวใ้ส่ลงในภาชนะ แลว้น าตวัไขถัว่เหลืองมาเทลง

ในภาชนะท่ีเตรียมไว ้
7) รอจนไขถัว่เหลืองนัน่แขง็ตวั ก็จะไดเ้ป็นเทียนหอมออกมา 

 

 

สรุปผล 

จากการประเมินโครงงานวิจัยโดยการส ารวจความพึงพอใจจาก

แบบสอบถาม ได้ระดับความพึงพอใจท่ีมาก และพบว่าเทียนหอมดอกกุหลาบ 

สามารถทดแทนเทียนหอมเดิมได ้ไดเ้พราะเทียนหอมของเราไม่มีควนั ช่วยสร้าง

บรรยากาศภายในงานและหอ้งอาหาร โครงงานน้ีสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง และ
เป็นทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 
รหัสนักศึกษา  : 5804400137 

ช่ือ-นามสกุล  : นายพีรชยั จรูงจิตรอารี 

คณะ   : ศิลปะศาสตร์ 

สาขา   : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 58 ซอย 50 ถนน เจริญนคร แขวง ส าเหร่ เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 



 

 

 
รหัสนักศึกษา  : 5804400261 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวพรสุดา จารุจารีต 

คณะ   : ศิลปะศาสตร์ 

สาขา   : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 25 เพชรเกษม40 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 
รหัสนักศึกษำ  : 5804400137 

ช่ือ-นำมสกุล  : นายพีรชยั จรูงจิตรอารี 

คณะ   : ศิลปะศาสตร์ 

สำขำ   : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 58 ซอย 50 ถนน เจริญนคร แขวง ส าเหร่ เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 



 

 

 
รหัสนักศึกษำ  : 5804400261 

ช่ือ-นำมสกุล  : นางสาวพรสุดา จารุจารีต 

คณะ   : ศิลปะศาสตร์ 

สำขำ   : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 25 เพชรเกษม40 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
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