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บทคัดย่อ 
 โครงงานกล่องของขวัญใบเตยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าคือวัตถุประสงค์ของ
โครงงานวิจยั 1) เพื่อน าใบเตยท่ีเหลือใชจ้ากทางโรงแรมมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ไม่สูญเปล่า 2) 
ท าให้ใบเตยท่ีน ามาแปรรูปมีมูลค่ามากขึ้น 3) เพื่อเพิ่มทางเลือกของสมนาคุณให้กบัท่ีแขกท่ีมาเขา้
พกั จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกครัวท่ีโรงแรมชานบางกอกนอ้ย  เพื่อใหท้ราบถึงผลของ
โครงงานกล่องของขวญัใบเตยผูจ้ดัท าไดท้ าการประเมินความพึงพอใจในกล่องของขวญัใบเตย โดย
การให้ตอบแบบสอบถามผ่าน Google From ให้แขกผูม้าใช้บริการกบัทางโรงแรมเป็นจ านวน 30 
ชุด ผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ อันดับ1คือก้านหอมใบเตย ค่าเฉล่ียคือ 4.36 
อนัดบั2 คือสบู่ใบเตยค่าเฉล่ียคือ 4.33 และเทียนหอมใบเตยค่าเฉล่ียคือ 4.30  อยู่ในระดบัมาก หาก
พิจารณาผลิตภณัฑท์ั้ง 3 หัวขอ้ ความพึงพอใจของสบู่ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือความเขม้ขน้สามารถ
ช าระลา้งส่ิงสกปรกอยู่ท่ี 4.50 ค่าเฉล่ียของเทียนหอมท่ีมากท่ีสุดคือ กล่ินของใบเตยสามารถลด
ความเครียดคือ 4.45 และความพึงพอใจของก้านหอมใบเตยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ กล่ินของ
น ้ าหอมช่วยลดความเครียดเพิ่มความผ่อนคลายคือ 4.40โดยรวมทั้ง 3 ผลิตภณัฑ์ทั้งหมดท่ีคะแนน
เฉล่ีย 4.33  
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Abstract 
 The pandan gift box project has the objectives of the research project: 1) to bring the 
leftover pandan leaves from the hotel to be processed for benefit, not wasted; 2) to make the 
processed pandan leaves more valuable. 3) To increase the choice of rewards for guests from 
working cooperative education in the kitchen department at Chan Bangkok Noi Hotel In order to 
know the results of the pandan gift box project, the organizers conducted a satisfaction assessment 
of pandan gift boxes. By giving a questionnaire via Google From, 30 sets of hotel guests were asked 
to use the service with the hotel. The results of the satisfaction assessment for all 3 products, the 
first place was pandan stalk, the average was 4.36, the second was pandan soap, the average was 
4.33 and pandan scented candles averaged 4.30 at high level. Considering the three products, the 
highest average satisfaction for the soap was its cleansing concentration of 4.50. The aroma of 
pandan leaves for stress reduction was 4.45, and the highest mean satisfaction of pandan leaves was 
the scent of perfume reduces stress, increases relaxation, is 4.40 overall, all 3 products with an 
average score of 4.33 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ         
 โรงแรมชานบางกอกน้อย (CHANN Bangkok Noi) เป็นโรงแรมท่ีตั้ งอยู่ตรงข้าม
โรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงมีคลองบางกอกนอ้ยคัน่กลาง รูปแบบของโรงแรมเป็นบา้นไมห้ลงัใหญ่ และ
มีระเบียงอยูต่รงกลางซ่ึงท าหนา้ท่ีเช่ือมห้องพกัแต่ละห้องไวด้ว้ยกนั เน่ืองจากสถานท่ีตั้งของ ชาน 
บางกอกน้อย อยู่ในพื้นท่ี ท่ีมีความส าคญัหลายอย่าง อาทิเช่นพื้นท่ีประวติัศาสตร์ โรงแรมอยู่
ใกล้เคียงกบัวดัดุสิดารามวรวิหาร พิพิธภณัฑ์ศิริราชพิมุขสถาน อยู่ใกลส้ายน ้ าตรงบริเวณหัวโคง้
แม่น ้าเจา้พระยาติดคลองบางกอกนอ้ยท่ีไหลผา่นหนา้โรงแรม อีกทั้งสถานท่ีตั้งยงัอยูใ่นชุมชนท่ีตอ้ง
เดินผา่นทุกคร้ัง โรงแรมท่ีเกิดจากรากฐานของส่ิงรอบขา้ง ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ ชุมชน 
เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนกบัสถานท่ีและผูค้นรอบขา้ง    
 ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาวา่ตน้ใบเตยท่ีอยูบ่ริเวณภายในโรงแรมมีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงได้
สังเกตในแต่ละวนัตน้ใบเตยบางตน้ได้เห่ียวเฉาและเน่าไปตามเวลา ซ่ึงผูจ้ดัท าไดท้  าการปรึกษา
พนกังานท่ีปรึกษาวา่ใบเตยท่ีไม่ใช่แลว้สามารถน ามาแปรรูป เป็นสบู่ใบเตยเพื่อเป็นของสัมมนาคุณ
ให้กบัแขกท่ีมาใช้บริการ ทุกคนเล็งเห็นว่าผลิตภณัฑ์น่ีตอบโจทยใ์ห้กบัทางโรงแรม ต่อผูจ้ดัท าได้
เห็นน ้ าหอมก้านปักภายในห้องน ้ าและมีการจุดเทียนภายในคาเฟ่ก่อนท่ีจะเปิดให้ใช้บริการ ซ่ึง
บรรยากาศภายในท่ีมีน ้ าหอมก้านปักและเทียนท าให้รู้สึกผ่อนคลาย จึงได้ปรึกษากบัพนักงานท่ี
ปรึกษาอีกคร้ังวา่จะท าเป็นกล่องของขวญัใบเตยท่ีขา้งในมีสบู่ เทียนหอมใบเตย และกา้นปักน ้ าหอม 
จึงไดน้ ามาเสนอใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูจ้ดัท าจึงทดลองท ากล่องของขวญัน้ีให้กบัทางโรงแรมได้
ทดลองของผลิตภณัฑ์ในกล่องของขวญัใบน้ี ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาวา่เทียนหอมกบัน ้ าหอมกา้นปักน้ี
มีกล่ินท่ีหอมอ่อนๆและกระจายไม่ทัว่ถึง จึงไดเ้สนอมาวา่ใหใ้ส่กล่ินสมุนไพรอ่อนๆลงไปเช่น กล่ิน
โรสแมร่ี กล่ินลาเวนเดอร์ ลงไปเพื่อใหก้ล่ินดูผอ่นคลาย จากการท่ีผูจ้ดัท าไดล้งมือท ากล่องของขวญั
น้ี ทางโรงแรมไดป้ระโยชน์คือ สร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้และเป็นของท่ีระลึกดว้ยกล่อง
ของขวญัใบเตย ในแต่ละวนัภายในห้องน ้ าจะมีสบู่ใช ้ช่วยลดการเน่าเสียของตน้ใบเตยท่ีอยูบ่ริเวณ
โรงแรม 
 1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำนวจัิย  
 1.2.1 เพื่อน าใบเตยท่ีเหลือใชจ้ากทางโรงแรมมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ไม่สูญเปล่า 
 1.2.2 ท าใหใ้บเตยท่ีน ามาแปรรูปมีมูลค่ามากข้ึนมากยิง่ข้ึน ไม่ปล่อยใหเ้สียประโยชน์ 
 1.2.3 เพื่อเพิ่มทางเลือกของสมนาคุณใหก้บัท่ีแขกท่ีมาเขา้พกั  



 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำนวจัิย 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
  1) โครงงานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาขอ้ดีของใบเตยตวัอย่างเช่น การท่ีน าเอาใบเตยมา
เป็นเทียนหอมในการจุดเพื่อสร้างบรยายกาศให้กบัลุกคา้ กล่ินของใบเตยท าให้ลูกคา้มีความผ่อน
คลายมากยิ่งข้ึนและขอ้เสียของใบเตยตวัอย่างเช่น การบริโภคน ้ าใบเตยมากเกินไปอาจท าให้เกิด
อาการทอ้งร่วงได ้  
  2) น าใบเตยมาแปรรูปเกิดประโยชน์ เป็นผลิตภณัฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ เทียนหอม
ใบเตย สบู่ลา้งมือใบเตย และน ้าหอมกา้นปักใบเตย  
 1.3.2  ขอบเขตด้ำนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
  1) ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยัเป็นแขกผูม้าใชบ้ริการของทางโรงแรมชานบางกอก
นอ้ย (CHANN Bangkok Noi)        
  2) กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งเป็นแขกท่ีมาใชบ้ริการของทางโรงแรมชานบางกอก
นอ้ย (CHANN Bangkok -Noi) จ  านวน 30 คน โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย  

1.3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ  
ด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 น าใบเตยท่ีเหลือใชม้าสร้างผลิตภณัฑใ์หเ้กิดประโยชน์ต่อทางโรงแรม  
 1.4.2 ไดผ้ลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปของใบเตย  
 1.4.3 เป็นของสัมมนาคุณใหก้บัทางโรงแรมส าหรับแขกผูม้าใชบ้ริการกบัทางโรงแรม  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

บทที ่2 
รายละเอยีดและการปฏบิัติงาน 

 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ  
 ช่ือสถานประกอบการ    : โรงแรมชานบางกอกนอ้ย (CHANN Bangkok-Noi)  

ทีต่ั้ง     : 30/1 ซอยสมเด็จพระป่ินเกลา้ 1(วดัดุสิตดาราม)                                  
      แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700  

โทรศัพท์   : 082-632-3994  
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่2.1 โรงแรม CHANN Bangkok-Noi 
ทีม่า: https://www.booking.com/hotel/th/chann-bangkok-noi.th.html 

 

2.2 ลกัษณะของสถานทีป่ระกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัของโรงแรม   
 โรงแรมชานบางกอกนอ้ย เป็นสถานท่ีใหบ้ริการหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูม้า
ใชบ้ริการท่ีตั้งใจจะเขา้มาเพื่อพกัผอ่นหรือเขา้มาในชมวิวแม่น ้ าเจา้พระยาในคาเฟ่ท่ีทางโรงแรมได้
จดัข้ึน อีกทั้งทางโรงแรมยงัมีการใหบ้ริการจดัเล้ียง การจดัประชุมสัมมนาต่างๆ เป็นตน้ 
ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ เป็นหอ้งพกัอาศยัและหอ้งอาหาร ดงัน้ี  
 
 2.2.1 ประเภทห้องพกั   
  ชานบางกอกนอ้ยเป็นโรงแรมขนาดเล็ก 2 ชั้น มีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่ส่วนของท่ีพกั มี 22 ห้อง แบ่งเป็น Superior Studio 9 ห้อง Deluxe Studio 9 ห้อง Junior Suite 
2 ห้อง และ Riverfront Suite 2 ห้อง ซ่ึงแต่ละห้องจะมีทางเดินเช่ือมถึงกนัดว้ยระเบียงเปิดโล่งตรง
กลางตึก หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ชาน 
 

รูปที ่2.1 โรงแรม CHANN Bangkok-Noi 



 
 

  2.2.1.1 ห้อง ซูพเีรีย สตูดิโอ (Superior Studio) 
   หอ้ง ซูพีเรีย สตูดิโอ (Superior Studio) เหมาะส าหรับผูม้าใชบ้ริการทั้ง
เป็นคู่และมาคนเดียว ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร มี 1 เตียงคิงไซส์หรือ 2 เตียง ภายใหอ้งพกัจะตกแต่ง
ดว้ยไมเ้ป็นส่วนใหญ่โดยววิของหอ้งพกัน้ีจะเป็นวิวของสวนท่ีทางโรงแรมไดจ้ดัข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.2 หอ้งพกั Superior Studio ของโรงแรม CHANN Bangkok-Noi 

ทีม่า: https://www.agoda.com/chann-bangkok-noi/hotel 
 
 2.2.1.2 ห้อง ดีลกัซ์ สตูดิโอ (Deluxe Studio) 
   ห้อง ดีลกัซ์ สตูดิโอ (Deluxe Studio) เหมาะส าหรับผูม้าใชบ้ริการทั้งเป็น
คู่และมาคนเดียว ขนาดหอ้ง 35 ตารางเมตร มี 1 เตียงคิงไซส์ ภายใหอ้งพกัจะตกแต่งดว้ยไมเ้ป็นส่วน
ใหญ่โดยววิของหอ้งพกัน้ีจะเป็นววิของแม่น ้าเจา้พระยา 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.3 หอ้งพกั Deluxe Studio ของโรงแรม CHANN Bangkok-Noi 
ทีม่า: https://www.agoda.com/chann-bangkok-noi/hotel 

 
 
 

รูปที ่2.2 หอ้งพกั Superior Studio ของโรงแรม CHANN Bangkok-Noi 

รูปที่ 2.3 หอ้งพกั Deluxe Studio ของโรงแรม CHANN Bangkok-
Noi 



 
 

  2.2.1.3 ห้อง จูเนียร์ สวีท (Junior Suite) 
   หอ้ง จูเนียร์ สวที (Junior Suite) เหมาะส าหรับผูม้าใชบ้ริการทั้งเป็นคู่และ
มาคนเดียว ขนาดห้อง 45 ตารางเมตร มี 1 เตียงคิงไซส์ ภายใหอ้งพกัจะตกแต่งดว้ยไมเ้ป็นส่วนใหญ่
โดยววิของห้องพกัน้ีจะเป็นวิวคอร์ตยาร์ด 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่2.4 หอ้งพกั Junior Suite ของโรงแรม CHANN Bangkok-Noi 
ทีม่า: https://www.agoda.com/chann-bangkok-noi/hotel 

 
 2.2.1.4 ห้อง สวีท ววิแม่น า้ (Riverfront Suite) 
   หอ้ง สวที ววิแม่น ้า (Riverfront Suite) เหมาะส าหรับผูม้าใชบ้ริการทั้งเป็น
คู่และมาคนเดียว ขนาดหอ้ง 50 ตารางเมตร มี 1 เตียงซุปเปอร์คิงไซส์ ภายให้องพกัจะตกแต่งดว้ยไม้
เป็นส่วนใหญ่โดยหอ้งน้ีจะต่างแตกจากหอ้งพกัอ่ืนเน่ืองจากจะมีระเบียงหรือชาน ท่ีสามารถออกไป
ดูววิแม่น ้าเจา้พระยาได ้
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.5 หอ้งพกั Riverfront Suite ของโรงแรม CHANN Bangkok-Noi 
ทีม่า: https://www.agoda.com/chann-bangkok-noi/hotel 

 
 

 

รูปที ่2.5 หอ้งพกั Riverfront Suite ของโรงแรม CHANN 
Bangkok-Noi 

รูปที ่2.4 หอ้งพกั Junior Suite ของโรงแรม CHANN 
Bangkok-Noi 



 
 

 2.2.2 ห้องอาหาร 
  2.2.2.1 ห้องอารหารอิม่  
   ห้องอาหารบรรยากาศสบายๆ ติดริมน ้ าให้บริการอาหารสไตล์ New 
Original Food เป็นอาหารไทยแบบดั้งเดิมแต่มีการออกแบบภาพลกัษณ์ของอาหารให้มีความ
ทนัสมยัมากข้ึน แนวคิดของ อ่ิม คือส ารับ โดยตอ้งการให้แขกเขา้มารับประทานอาหารแลว้ตอ้งสั่ง
กับข้าวแบบเป็นส ารับ คือมีข้าว 1 โถ เพื่อรับประทานร่วมกับอาหารหลายชนิด เป็นการมา
รับประทานอาหารร่วมกนัเพื่อเพิ่มความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัว เพื่อนฝงู หรือคู่รัก อีกทั้งรสชาติ
ของหอ้งอาหารอ่ิม  ท าใหส้ัมผสัไดถึ้งความพิถีพิถนัและความเอาใจใส่ในการท า  
 
 
 
 
 
 

 

 รูปที ่2.6 หอ้งอาหารอ่ิมของโรงแรม CHANN Bangkok-Noi 
ทีม่า: https://www.booking.com/hotel/th 

 

2.2.2.2 ARCH x CHANN Cafe 
    ชานเป็นอาคารไมส้ักตกแต่งแบบโมเดิร์นผสมพื้นท่ีสีเขียวสัมผสัได้ถึง
ธรรมชาติ นัง่เพลินมาก รับลมไดท้ั้งวนั เหมือนไดม้าเท่ียวพกัผ่อนท่ีต่างจงัหวดัเลย ดว้ยพื้นท่ีเป็น
พื้นท่ีแบบ open space รับลมตลอดทั้งวนักบัวิวแม่น ้ าเจา้พระยาและคลองบางกอกนอ้ย อาหารและ
เคร่ืองด่ืมก็มีให้เลือกมายมายหลากหลาย จะมาชิว ๆ ดว้ยการจิบเคร่ืองด่ืมค็อกเทลหรือ กาแฟและ
อาหารทั้งคาวและหวาน  

 

 
 
 

 
 รูปที ่2.7 Arch x Chann ของโรงแรม CHANN Bangkok-Noi 

ทีม่า: https://www.booking.com/hotel 
 

รูปที ่2.6 หอ้งอาหารอ่ิมของโรงแรม 
CHANN Bangkok-Noi 

รูปที ่2.7 Arch x Chann 
ของโรงแรม CHANN 
Bangkok-Noi 



 
 

รูปที ่2.8 แผนผงัองคก์รโรงแรมชาน
บางกอกนอ้ย 

2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร   
 รูปแบบการจดัและการบริหารงานขององคก์ร โรงแรมชานบางกอกนอ้ย แสดงดงัรูปท่ี 2.8 

 
รูปที่ 2.8 แผนผงัองคก์รโรงแรมชานบางกอกนอ้ย 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 
2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  
 

 
รูปที่ 2.9 นกัศึกษาสหกิจ 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

 
 ช่ือ-สกุล    นางสาวบุราณี โชติกะพุกกะณะ    
 ต าแหน่ง     นกัศึกษาปฏิบติังาน  
 แผนก       ครัว 
 



 
 

หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย มีดงัน้ี  
ช่วงเช้า   1) จดัเตรียมอาหารเชา้ ผลไม ้และสลดัผกัใหก้บัแขกท่ีมาเขา้พกั 
         2) ลา้งจานของแขกท่ีมารับประทานอาหารเชา้ 
         3) เก็บจานเขา้ชั้น 
         4) น าวตัถุดิบส าหรับออเดอร์คาเฟ่ ออกมาละลายเอาไว  ้
         5) เช็คความปลอดภยัของเตาอาหารต่างๆ 
ช่างบ่าย  1) หัน่วตัถุดิบต่างๆ เติมของท่ีใกลจ้ะหมด 
         2) รับของท่ีมาส่งประจ าวนั 
         3) เตรียมของส าหรับเซตเมนูในช่วงค ่า 
ช่วงเยน็/ค ่า 1) ท าอาหารส าหรับเซตเมนู  
         2) เช็คสตอ็กของในเวลา19:30 น. 
         3) ลา้งจาน ถูพื้นและจดัเก็บครัวใหเ้รียบร้อย 
 
2.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา   
 ช่ือ-สกุล    สุชาติ เกิดสมนึก 
 ต าแหน่ง    หวัหนา้แผนก 
 แผนก       หวัหนา้ฝ่ายช่าง (Chief Engineer)         
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 นายสุชาติ เกิดสมนึก 

ทีม่า: สุชาติ เกิดสมนึก (2565) 
 

2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
 2.6.1 ระยะเวลาในการปฏิบัติสหกจิศึกษา  
  17 มกราคม ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รวมทั้งส้ินเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์  
 2.6.2 วนัและเวลาในการปฏิบัติสหกจิศึกษา  
  ตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 20.00 น. เป็นเวลาทั้งหมด 9 ชัว่โมง หยุดทุกวนัพุธ-พฤหสับดี   



 
 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  
 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานมีดงัน้ี 

 2.7.1 ศึกษาและเรียนรู้งานตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบกับวิเคราะห์ปัญหาและความ
ตอ้งการต่างๆและท าการปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อก าหนดแนวทางในการเสนอ
หวัขอ้โครงงาน  
  2.7.2 ตั้งช่ือหัวขอ้โครงงานและรวบรวมขอ้มูลของโครงงานท่ีได้คน้ควา้มาจดัเรียงตาม
หวัขอ้  
   2.7.3 น ารายละเอียดโครงงาน และแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของรายละเอียดต่างๆ ในโครงงาน    
   2.7.4 จดัท ารูปเล่มรายงานโครงงาน  
 2.7.5 เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2.7.6 สรุปขอ้มูลทั้งหมดและจดัท ารายงาน 
 

2.8 ขั้นตอนและวธีิการจัดท าโครงงาน  
 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานโครงงานเร่ือง “กล่องของขวญัใบเตย” แสดงดงัตารางท่ี 2.1 
ตารางที ่2.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 
1. ศึกษาปัญหาของสถานประกอบการ  

 

   
2. เสนอหวัขอ้อาจารยท่ี์ปรึกษา  

 

   
3. ก าหนดหวัขอ้ในการคน้หาขอ้มูล   

 

  
4. ท าการทดลอง      
5. เก็บรวบรวมขอ้มูล      
6. สรุปขอ้มูลและจดัท ารายงาน      

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 
2.9 สรุปผลการด าเนินงานสหกจิศึกษา  
 จากท่ีผูป้ฎิบติังานสหกิจศึกษาไดไ้ปปฏิบติังานท่ี โรงแรมชานบางกอกนอ้ยนั้น ท าให้รู้การ
ปฏิบติังานอย่างจริงจงัและเป็นทีม ซ่ึงในแผนกครัว จะตอ้งมีการท างานร่วมกนักบัแผนกต่างๆใน
โรงแรมอยา่งเช่น แผนกจดัเล้ียง แผนกฟร้อน แผนกแม่บา้น จึงท าให้รู้จกัการท างานให้เป็นระบบ
ระเบียบสามารถท าไดง้านแข่งกบัเวลาและท างานภายใตแ้รงดนัต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้รู้จกัการ
รับผดิชอบหนา้ท่ีของตวัเอง และรวมถึงการแกไ้ขปัญหาต่างๆ          



 
 

2.10 ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา     
 จากท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมชานบางกอกน้อย ท าให้ไดฝึ้กฝนการปฏิบติังานท่ี
จริงจงัท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ อีกทั้งยงัไดค้วามรู้ใหม่ๆท่ีทางโรงแรมไดม้อบให้และสอนให้
สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง เพื่อเป็นความรู้ติดตวัในอนาคต ส าหรับเขา้ท างานในท่ีต่างๆ   
 

2.11 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
 2.11.1 ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา    
  2.11.1.1 ในระยะเวลาท่ีพึ่งเขา้ไปปฏิบติังาน อาจจะยงัไม่รู้ท่ีเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ท า
ใหก้ารปฏิบติังานชา้ลง          

 2.11.1.2 ในช่วงอาทิตยแ์รกท่ีปฏิบติังานไดรั้บมอบหมายในการท าออเดอร์อาหาร 
ซ่ึงในช่วงแรกๆอาจยงัไม่มีความช านาญหรือยงัจ าขั้นตอนการใส่วตัถุดิบ การปรุงอาหารและการจดั
จานไม่ค่อยได ้          
   2.11.1.3 ขาดความรอบคอบในการนบัของและเช็คสตอ็ก   
    2.11.1.4 ขาดความมัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

 

 2.11.2 ข้อเสนอแนะ 
  2.11.2.1 คอยดูคอยจ าวา่อุปกรณ์อยูต่รงไหนบา้งหรืออาจจะถ่ายรูปเอาไว ้
  2.11.2.2 ผูจ้ดัท าได้ซ้ือสมุดจดเล็กๆ เอาไว ้คอยจดสูตรต่างๆ เม่ือมีเวลาว่างก็จะ
น ามาอ่านหรือมาทบทวนอยูเ่สมอ        
  2.12.2.3 คอยจดของท่ีใช้แล้วในแต่ละวนัหรือบางทีพนักงานท่ีโรงแรมจะแจก
กระดาษมาใหจ้ดในรูปแบบวนัต่อวนั 
           2.12.2.4 คอยพดูคุยกบัผูอ่ื้นอยูเ่สมอ เพื่อการส่ือสารท่ีดีข้ึน   
  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่3 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การท าโครงงาน กล่องของขวญัใบเตย ซ่ึงภายในโรงแรมมีตน้ใบเตยหอมเป็นจ านวนมาก

ถา้ปล่อยไปอาจจะท าให้เน่าหรือสูญเปล่า จึงจดัท าข้ึนเพื่อเป็นของสมนาคุณให้กบัแขกท่ีมาเขา้พกั
ในโรงแรมดงันั้นผูจ้ดัจึงไดศึ้กษาคน้หาประโยชน์และขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัวตัถุดิบในของสมนาคุณ
แต่ละช้ินดงัต่อไปน้ี  

 

3.1 ใบเตย   
3.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของใบเตย  

  ช่ือสมุนไพร : เตย ใบเตย   
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Pandanus amaryllifolius Roxb 

  ถิ่นก าเนิด : เตยเป็นพืชท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี เพราะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ต่างๆไดม้มากมาย โดยเฉพาะส่วนของใบจึงท าให้พืชชนิดน้ีมีการเรียกติดปากกนัมาจนถึงปัจจุบนั
วา่ “ใบเตย” ส าหรับถ่ินก าเนิดของเตยนั้น เป็นพืชท่ีมีถ่ินก าเนิดอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ชอบ
ข้ึนตามพื้นท่ีชุ่ม ริมล าน ้ าหรือบริเวณท่ีช้ืนแฉะท่ีมีน ้ าขงัเล็กนอ้ย ในประเทศไทยสามารถพบไดท้ัว่
ทุกภาคของประเทศ 
 3.1.2 สรรพคุณของใบเตย 
  3.1.2.1 ใบเตยน ามาห่อท าขนมหวาน เช่น ขนมตะโก ้ 
  3.1.2.2 ใบน ามามดัรวมกนั ใชส้ าหรับวางในหอ้ง เพื่อใหอ้ากาศมีกล่ินหอม  
  3.1.2.3 ช่วยในการดบักล่ินหรือใชใ้บเตยสดน ามายดัหมอน ช่วยใหมี้กล่ินหอม 
  3.1.2.4 น ามาใช้เป็นสารแต่งกล่ินบุหร่ี น ามาสับเป็นช้ินเล็กๆ น าไปตากแดดให้
แหง้ ก่อนใชช้งเป็นชาด่ืม  
  3.1.2.5 น ้ามนัหอมระเหยจากเตยน าไปเป็นส่วนผสมของน ้ายาปรับอากาศ  
  3.1.2.6 ช่วยบ ารุงหวัใจ 
  3.1.2.7 ช่วยลดน ้าตาลในเลือดและช่วยลดความดนัโลหิต 
  3.1.2.8 ใชรั้กษาโรคหดั 
  3.1.2.9 รักษาเลือดออกตามไรฟัน 
  3.1.2.10 แกห้วดั 
  3.1.2.11 ช่วยดบัพิษไข ้
  3.1.2.12 แกโ้รคหดั 



 
 

  3.1.2.13 แกท้อ้งอืด 
  3.1.2.14 แกก้ระหายน ้าและแกร้้อนใน 
  3.1.2.15 ช่วยขบัปัสสาวะ 
  3.1.2.16 รักษาเบาหวาน 
  3.1.2.17 ใชรั้กษาโรคตบั ไตอกัเสบ 
  3.1.2.18 รักษาโรคหืด 
 

  3.1.3 การใช้ประโยชน์จากใบเตย 
  3.1.3.1 ใช้เป็นยาบ ารุงหวัใจ ใชใ้บสดผสมใน หรือน าใบสดมาคั้นน ้ ารับประทาน 

คร้ังละ 2-4 ชอ้นแกง  
  3.1.3.2 ช่วยดับกระหาย น าใบเตยสดน ามาต าหรือป่ันให้ละเอียด แล้วเติมน ้ า

เล็กนอ้ย คั้นเอาแต่น ้าด่ืม  
  3.1.3.3 รักษาโรคหดัหรือโรคผวิหนงั โดยน าใบเตยมาต าแลว้มาพอกบนผวิ  
  3.1.3.4 ใชรั้กษาโรคเบาหวาน ใชร้าก 1 ก ามือน าไปตม้เป็นน ้าด่ืม ทุกเชา้-เยน็  
  3.1.3.5 ใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะ โดยการน าตน้เตยหอม 1 ตน้ หรือราก คร่ึงก ามือไป

ตม้กบัน ้าด่ืม  
 3.1.4. พนัธ์ุใบเตย  
  ตน้เตยมี 2 ชนิดต้นเตย มี 2 ชนิด คือ เตยหนาม และ เตยไม่มีหนาม เตยหนาม 
เรียกวา่ ตน้ล าเจียก เตยทะเลล า ซ่ึง ตน้เตยจะออกดอก และดอกมีกล่ินหอม เตยหนามนั้นไม่นิยมน า
ใบมาประกอบอาหาร และนิยมน ามาใช้ท าเคร่ืองจกัสานเตยไม่มีหนาม เรียกว่า เตย หรือ เตยหอม 
ซ่ึงลกัษณะของล าตน้จะเล็ก ไม่มีดอก นิยมน ามาใชป้ระกอบอาหาร หรือ ท าขนมหวาน 

 
 
 
 

 

 
รูปที ่3.1 ใบเตย 

ทีม่า: www.disthai.com/17040525/เตย 
 

 



 
 

3.2 ผลติภัณฑ์กล่องของขวญัใบเตย   
3.2.1 สบู่ล้างมือใบเตย   

  3.2.1.1 ลกัษณะของสบู่ล้างมือใบเตย  
   สบู่ เป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับท าความสะอาดร่างกายท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาของ
ด่างกบัไขมนัจากพืชหรือสัตว ์ปัจจุบนั สบู่มีการใชส่้วนผสมชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณสมบติัของ
สบู่ใหมี้ลกัษณะพิเศษ ตรงตามความตอ้งการใชง้านท่ีหลากหลายข้ึน  
  3.2.1.2 วตัถุดิบในการท าสบู่ใบเตย 
   1) น ้าใบเตย คือเคร่ืองด่ืมท่ีท าจากใบของไมพุ้่มขนาดเล็กท่ีเรียกว่า เตย 
หรือเตยหอม หรือท่ีมกัเรียกว่า ใบเตย ลกัษณะเป็นใบเด่ียวสีเขียว ยาว ปลายเรียว มีกล่ินหอม น ้ า
ใบเตยนิยมน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบท่ีช่วยเพิ่มกล่ินและรสชาติในเมนูอาหารและขนมไทยหลาย
ชนิด นอกจากน้ี ในใบเตยและน ้ าใบเตยยงัใบเตยมีสารอาหารหลายชนิด เช่น วิตามินซี วิตามินบี 3 
(ไนอะซิน) เบตา้แคโรทีน ท่ีอาจช่วยบ ารุงสุขภาพ เช่น ช่วยป้องกนัโรคขอ้อกัเสบ ช่วยลดความเส่ียง
โรคหวัใจ ช่วยควบคุมน ้าตาลในเลือด   
    ประโยชน์ของน ้ าใบเตยในใบเตยซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัของน ้ าใบเตย
มีสารอาหารและสารพฤกษาเคมีหลายชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์
ท่ีสนบัสนุนประโยชน์ในการป้องกนัและรักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพของใบเตยหรือน ้ าใบเตย 
ได้แก่ ลดความเส่ียงโรคหัวใจ ลดระดบัไขมนัในเลือก ช่วยบรรเทาอาการโรคขอ้อกัเสบและขอ้
อกัเสบรูมาตอยดแ์ละช่วยรักษาบาดแผลบนผวิหนงั   
    ขอ้ควรระวงัในการบริโภคน ้ าใบเตยอาจมีฤทธ์ิเป็นยาระบายอ่อนๆ และ
ส่งผลให้เกิดอาการทอ้งร่วงไดห้ากรับประทานในปริมาณมาก และถึงแมใ้บเตยจะมีสารประกอบ
มากมายท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ แต่หากน ามาประกอบอาหาร ขนมหวาน หรือเคร่ืองด่ืม แล้วเติม
เคร่ืองปรุงรส เช่น น ้ าตาล น ้ าปลา ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้หากรับประทานมากเกินไป เช่น 
อาจเพิ่มความเส่ียงในการเกิดภาวะน ้ าตาลในเลือดสูงจนน าไปสู่โรคเบาหวาน หรือโซเดียมอาจท า
ใหไ้ตท างานหนกัจนไตเส่ือม มีอาการบวมน ้า ความดนัโลหิตสูงข้ึน เป็นตน้ 
   

 
 

 
 

รูปที่ 3.2 น ้าใบเตย 
ทีม่า: https://www.amarinbabyandkids.com 

รูปที ่3.2 น ้าใบเตย 



 
 

รูปที ่3.3 น ้ามนัหอมระเหย กล่ิน
ใบเตย 

  2) น ้ามันหอมระเหยกลิ่นใบเตย และโรสแมร่ี หรือ Essential oil คือ 
น ้ ามันทีสกัดมาจากพืช มีประโยชน์ในการบ าบัดรักษา หรือด้านสินค้าอุปโภคบริโภค แม้แต่
อุตสาหกรรมท่ีน าน ้ ามนัหอมระเหยมาเป็นส่วนผสมในการปรุงแต่งให้ผลิตภณัฑ์มีกล่ินหอม อยา่ง
น ้ ามนัดอกโหระพาเป็นน ้ ามนัหอมระเหยในการบ าบดัรักษาโรค โดยสกดักล่ินความหอมมาจาก
ยอดดอกและใบ ซ่ึงมีกล่ินหอม และมีกล่ินเคร่ืองเทศเจือจางใชส้ าหรับเคร่ืองหอม ช่วยป้องกนัการ
ติดเช้ือ ไล่แมลง บรรเทาอาการปวด และโรคเก๊าท์ ช่วยลดอาการเครียด ลดอาการอ่อนเพลียจาก
ความกดดนั และช่วยปรุงแต่งอารมณ์ใหส้ดช่ืนจากความเหน่ือยลา้ 

 

 
 

 
 
 

 

รูปที ่3.3 น ้ามนัหอมระเหย กล่ินใบเตย 
ทีม่า: www.aiofresh.com 

 

   3) กรีเซอรีน รู้จกักนัในช่ือของ Glycerine หรือ Glycerol นั้น ไดรั้บมาก
จากพืชและสัตวห์รืออาจจะเกิดจากการสังเคราะห์ข้ึน กลีเซอรีนนั้นมีคุณสมบติัในการดูดความช้ืน 
หรือสามารถกกัเก็บความช้ืนท่ีอยูร่อบๆ ตวัลงสู่ผวิหนงัของเรา กลีเซอรีนนั้นถือวา่เป็นตวัท่ีให้ความ
ชุ่มช้ืนตามธรรมชาติท่ีอยูใ่นผิวเรา ซ่ึงสามารถเขา้ไดก้บัทุกสภาพผิวและทุกวยั ซ่ึงความชุ่มช้ืนท่ีผิว
เรานั้นโดยธรรมชาติแลว้จะลดลงไปตามวยัและเม่ือเจอมลภาวะส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  

 
 

 
 
 

  
รูปที่: 3.4 กลีเซอรีน 

ทีม่า: www.giratithailand.com/product/ 
 

 



 
 

3.2.2 เทยีนหอมใบเตย  
  3.2.2.1 ลกัษณะของเทยีนหอมใบเตย  
   เทียนหอมเป็นเทียนท่ีมีกล่ินและมีสีท่ีสวยงามถูกน ามาใชใ้นงานต่างๆ ซ่ึง
เห็นทัว่ไปจะเป็นการใชท้ั้ง การไหวพ้ระส าหรับชาวพุทธภายในประเทศไทย น าไปเป็นงานแต่งงาน
ส าหรับชาวกรีกสมยัก่อน เพราะมีความเช่ือว่าจะท าให้ชีวิตคู่มีความสดใสดัง่แสงของเปลวเทียน
และในอเมริกนัไดมี้การน ามาเพื่อประดบัโต๊ะอาหารต่างๆเพื่อท่ีให้สวยงามและมีลกัษณะท่ีเลิศหรู
และเทียนหอมนั้นยงัมีสีและกล่ินท่ีสวยงามอีกดว้ยซ่ึงเทียนหอมนั้นมีสรรพคุณต่างๆไม่ไดมี้แค่กล่ิน
อยา่งเดียวโดยสรรพคุณของเทียนหอมนั้นสามารถท าใหอ้ารมณ์ดีอารมณ์เยน็ลงอนัเน่ืองมาจากกล่ิน
และสีของมนัท าใหเ้รารู้สึกผอ่นคลายโดยท่ีเราไม่รู้ตวั  
  3.2.2.2 วตัถุดิบของเทยีนหอม 
   1) ขี้ผึ้ง บีแว็กซ์ หรือ ขี้ผึ้ง  Soy wax สกัดมากจากรังของผึ้ งซ่ึงมี
องค์ประกอบของกรดไขมนัหลายชนิด แว็กซ์ประเภทน้ีถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมเน่ืองจากมี
คุณสมบติัเหมาะสมและลกัษณะเฉพาะของความเป็นแวก็ซ์ การน าไปใชป้ระโยชน์ไขผึ้งท่ีบริสุทธ์ิ
จากธรรมชาติจะท าให้ได้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ จากไขผึ้ งนั้นมีคุณภาพทางกายภาพและเคมีสูงกว่า
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากไขเทียม ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไขผึ้งคือ ท าเคร่ืองส าอาง ใชใ้นงานเภสัช
กรรม และใชท้  าเทียนไขเป็นตน้ 
 
 
  
 
 

รูปที ่3.5 บีแวก็ซ์ 
ทีม่า: www.chankapor.com/product/บีแวก็ซ์ 

 

 3.2.3 ก้านหอมใบเตย  
  3.2.3.1 ลกัษณะของก้านหอมใบเตย 
   กา้นไมห้อม เป็นน ้ามนัหอมระเหยคุณภาพดี เป็นกล่ินไทยสปา ท่ีให้ความ
หอมกล่ินแนวอโรม่าของสมุนไพร ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และปลอดโปร่ง โล่ง
สบาย ช่วยสร้างให้บรรยากาศเสมือนกบัวา่มีสปามาอยูท่ี่บา้น ท่ีเห็นส่วนใหญ่จะเนน้มาในแพคเกจ
ดีไซน์เรียบหรู มาพร้อมกบัขวดน ้ ามนัหอมท่ีเป็นขวดแกว้ใสสวยงาม ซ่ึงนอกจากจะซ้ือมาใช้เอง
แลว้ ยงัสามารถเลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝากในโอกาสพิเศษให้กบัคนพิเศษได ้กล่ินหอมอโรม่า



 
 

อนัร่ืนรมย์ของก้านไม้ จะน าพาคุณไปสัมผสัประสบการณ์ความทรงจ าแห่งความสุข เพื่อให้
ประทบัตราตรึงใจตลอดกาล หากกล่ินหอมเร่ิมจาง ให้กลบัก้านไม้อีกด้านแล้วจุ่มลงขวด หรือ
อาจจะกลบักา้นไมทุ้ก 2-3 วนัต่อคร้ัง แต่หากกลบัดา้นจุ่มกา้นไมห้ลายๆคร้ังแลว้ ท าให้กล่ินหอม
เร่ิมจางอีกก็ใหเ้ปล่ียนกา้นไมชุ้ดใหม่ ซ่ึงจ านวนกา้นไมท่ี้ใช ้มีผลต่อการระเหยและการกระจายกล่ิน
อยา่งมาก แต่ยิง่ใชเ้ยอะกล่ินก็จะยิง่หอมฟุ้ง แต่น ้ามนัหอมก็จะหมดเร็วเช่นกนั 
  3.2.3.2 วตัถุดิบในการท าก้านหอมใบเตย 

1) เบสน า้หอม  
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.6 เบสน ้าหอม 
ทีม่า: https://shopee.co.th/Reed-Diffuser-Base 

 
2) หัวเช้ือน า้หอมระเหย กลิ่นใบเตย  
 

 
 
 

 
 

  รูปที ่3.7 หวัเช้ือน ้าหอม  
ทีม่า:  https://www.lazada.co.th/productl 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.7 หวั
เช้ือน ้าหอม 

รูปที ่3.6 เบสน ้าหอม 



 
 

 
3.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วนัวิสา ประสมทรัพย์ (2561) ได้ท าการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลคุณสมบติัของกากชาและใบเตย โดยมีสมมุติฐานในการวจิยัคือความพึงพอใจของแท่ง
ดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย แผนกต่างๆใน
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามความ
พึงพอใจจากการใชแ้ท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย จาก
ผลตอบแบบสอบถามวามพึงพอใจจากการใช้แท่งดูดความชช้ืนจากใบเตยและกากชา ความพึง
พอใจจากพนกงัาน แผนกจดัเล้ียง แม่บา้นโรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั พบวา่มีความพึงพอใจใน
เร่ืองของกาลดกล่ินอบัช้ืนไดจ้ริงอยู ่ระดบัท่ีมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.73     

 

มณฑลก์าญจน์ โพธ์ิด ากล ่า (2560) ปัญหากากกาแฟท่ีเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากคน
ส่วนใหญ่นิยมด่ืมกาแฟสดและอุตสาหกรรมการแปรรูปกาแฟมีการขยายฐานการผลิตและเติบโต
ข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนักากกาแฟสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
ต่างๆไดห้ลากหลาย เช่น ดูดกล่ินอบั ไล่มดและแมลงต่างๆ หรือใชเ้ป็นปุ๋ย รวมถึงการน ากากกาแฟ
มาท าสบู่ผสมกากกาแฟและสครับกาแฟ ซ่ึงช่วยผลดัเซลล์ผิวและบ ารุงผิวให้ขาวเนียน ทางผูจ้ดัท า
จึงไดท้  าการศึกษาวา่กากกาแฟสามารถน ามาประยุกต์ท าอะไรไดอี้กบา้ง จากการปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา ผูจ้ดัท าไดส้ังเกตเห็นการจุดตะเกียงน ้ามนัก๊าดเพื่อสร้างบรรยากาศในหอ้งอาหารการ์เดน้คาเฟ่
และเห็นถึงปัญหากล่ินน ้ามนัก๊าดท่ีรบกวนลูกคา้ โครงงานน้ีจึงไดศึ้กษาการน ากากกาแฟมาผลิตเป็น
เทียนอโรม่าจากกากกาแฟ โดยได้ท าการศึกษาถึงวิธีการท า การน าไปใช้ และมีการสัมภาษณ์
พนักงานภายในแผนกเก่ียวกับภาพลักษณ์โดยรวมของเทียนอโรม่าจากกากกาแฟและจากการ
สัมภาษณ์พบว่า เทียนอโรม่าจากกากกาแฟมีกล่ินหอมหลากหลาย สีสันสวยงาม บรรจุภัณฑ์
เหมาะสม รูปลกัษณ์ของเทียนควรเพิ่มรูปแบบท่ีนอกเหนือจากวงกลม เพื่อความแปลกใหม่และเป็น
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีจะวางจ าหน่าย เทียนอโรม่าจากกากกาแฟมีความเหมาะสมในการใช้
งานท่ีโรงแรมและสามารถทดแทนตะเกียงน ้ามนัก๊าดท่ีโรงแรมใชอ้ยู ่

 

นนัทิชา เอ่ียมนาค และ นทัธ์หทยั ศกัด์ิเกษตรกูล (2562) โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อลด
การใช้สบู่ก้อนในการช าระล้างมือร่วมกนัในห้องน ้ า ก าจดัปัจจยัท่ีท าให้เกิดการสะสมของเช้ือ
แบคทีเรียในสบู่ท่ีบุคลากรได้ใช้ร่วมกัน อีกทั้ งยงัเป็นการส่งเสริมสุขอนามยัท่ีดีต่อทั้ งองค์กร 
บุคลากรของโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า ผูจ้ดัท าได้ก าหนดขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน
ทั้งส้ิน 10 คน ด้วยวิธีการสุ่มจากพนักงานทั้งหมด ผลจากการปฏิบติัโครงงาน พบว่า บุคลากร มี
ความพึงพอใจและเห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก คณะผูจ้ดัท าไดคิ้ดคน้เสนอผลิตภณัฑ์สบู่เหลวลา้งมือกล่ิน



 
 

ส้มออกมาเป็นรูปธรรมซ่ึงบุคลากรไดน้ าผลิตภณัฑ์สบู่เหลวลา้งมือกล่ินส้มมาใช้งานจริง จึงท าให้
การสัมภาษณ์สรุปผลภาพรวม ดา้นความพึงพอใจ และ ดา้นสุขอนามยัท่ีมีต่อสบู่เหลวลา้งมือกล่ิน
ส้ม บุคลากรมีความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก บุคลากรมีความมัน่ใจในดา้นสุขอนามยัในการใชห้อ้งน ้า  

 

ปฏิพล โสภณศิริ (2561) โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ จึงท าให้โรงแรมให้ความส าคญัทั้งดา้นบริการ ความสะอาด และกล่ิน 
ซ่ึงจากการท่ีได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ีแผนกแม่บ้าน ผูจ้ ัดท าเล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้คิดท า
โครงงานเจลน ้ าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ โดยการน าเอาดอกกลว้ยไมช้้างกระจาก
แผนกห้องดอกไม้ท่ีไม่ใช้แล้ว น ามาสกัดเป็นน ้ าหอม ซ่ึงดอกกล้วยไม้ชนิดน้ีจะมีกล่ินหอม
เฉพาะตวั และยงัช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีให้แก่โรงแรม เพื่อให้ทราบถึงผลความพึงพอใจของ
โครงงานเจลน ้ าหอมปรับอากาศจากดอกกลว้ยไมช้า้งกระ ผูจ้ดัท าไดท้  าแบบสอบถามเป็นจ านวน 
20 ชุด พบว่าผูท้ดสอบผลิตภณัฑ์มีความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ียอยู่ท่ี 4.20 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
ดงันั้นจึงเห็นได้ว่าตวัโครงงานสามารถท่ีจะน าไปใช้ได้จริง และยงัเป็นการช่วยลดขยะจ าพวก
ดอกไมส้ดไดอี้กทาง 

 

อารียา กลึงสูงเนิน (2561) โครงงานสบู่กากชาเขียว จดัท าข้ึนเพื่อช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือ
สบู่ลา้งมือและลดปริมาณขยะในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมนนัดา เฮอริเทจ ซ่ึงในแต่
ละวนัเคร่ืองด่ืมชาเขียวจะถูกสั่งค่อนข้างมากและกากของชาเขียวก็จะถูกน าไปทิ้งอย่างเปล่า
ประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นวา่กากชาเขียวมีสรรพคุณมากและสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้
ผูจ้ดัท าจึงได้น ากากชาเขียวมาเป็นส่วนผสมหลกัในการท าสบู่ ซ่ึงกากชาเขียวมีสรรพคุณในการ
บ ารุงผวิใหนุ่้มชุ่มช้ืน อีกทั้งยงัท าใหมี้กล่ินหอม ผูจ้ดัท าจึงใหพ้นกังานท าการประเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่กากชาเขียว พบวา่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อสบู่กากชาเขียวอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ซ่ึงสบู่กากชาเขียวมีกล่ินหอมและสามารถท าความสะอาดไดดี้ และ
ยงัสามารถลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือและลดปริมาณขยะภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
โรงแรมได ้
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บทที ่4 
ผลการปฎบิัติงานตามโครงงาน   

 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน  

โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง กล่องของขวญัใบเตย (Pandan Gift Box) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าของเหลือใช้จากทางโรงแรมมาท าเกิดประโยชน์ให้ไดม้ากท่ีสุด จึงไดท้  าการศึกษาวตัถุดิบ
กระบวนการขั้นตอนและไดน้ าวตัถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ท าให้โรงแรมสามารถน าเอา
ผลิตภณัฑต่์างๆท่ีพฒันาข้ึนน ามาแจกให้กบัแขกผูม้าใชบ้ริการได ้และยงัเป็นการน าของเหลือใชม้า
พฒันาใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด   

 
4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน   

การเตรียมการและการวางแผนของโครงงานมีดงันน้ี  
4.2.1 ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่เล้ียงพนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงานท่ีจะท า  
4.2.2 ศึกษาขอ้มูลและวตัถุดิบท่ีจะน ามาใช ้รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนการผลิต  
4.2.3 ก าหนดระยะเวลาในการท าผลิตภณัฑ ์ 
4.2.4 ก าหนดตน้ทุนในการท าโครงงานวจิยั  

 
4.3 ปริมาณวตัถุดิบทีใ่ช้ในการท ากล่องของขวัญใบเตย  
 ปริมาณวตัถุดิบท่ีใชใ้นการท ากล่องของขวญัใบเตยมีดงัน้ี  
 4.3.1 สบู่ล้างมือใบเตย   
  1. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินใบเตย    20  มิลลิลิตร 
  2. สารสกดั      20  มิลลิลิตร 
  3. กลีเซอรีน     100 กรัม  
  4. สีเขียว         1  หยด  
  5. พิมพรู์ปดอกไม ้
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รูปที่: 4.1 อุปกรณ์ท าสบู่ใบเตย 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
 

 4.3.2 เทยีนหอมใบเตย  
  1. พาราฟิน     50  กรัม  
  2. บีแวก็ซ์       50 กรัม    
  3. ไส้เทียน        1  ช้ิน  
  4. ใบเตย           1  ก า  
  5. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินใบเตย     100  มิลลิลิตร  
 
 
  
 
 
 

รูปที ่4.2 อุปกรณ์ท าเทียนหอม  
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 
 4.3.3 ก้านหอมใบเตย  
  1. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินใบเตย         100    มิลลิตร  
  2. กา้นไมปั้ก           3  กา้น  
 
 
 
 
 

รูปที ่4.1 อุปกรณ์ท าเทียนหอม 
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รูปที ่4.3 อุปกรณ์ทั้งหมดของกา้นหอมใบเตย 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 
  

4.4 อุปกรณ์เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท ากล่องของขวัญใบเตย  
 4.4.1 พิมพรู์ปแบบต่างๆส าหรับใส่เทียนหอม 
 4.4.2 ถาดสแตนเลส 
 4.4.3 หมอ้สแตนเลสส าหรับกวนสบู่  
 4.4.4 ขวดน ้าหอม 
 4.4.5 กา้นไมน้ ้าหอม 
 4.4.6 กรรไกรและแมก็    
 

4.5 วธีิการท าผลติภัณฑ์กล่องของขวัญใบเตย  
 4.5.1 วธีิการท าสบู่ใบเตย 

  1) น าเบสสบู่กรีเซอรีนไปละลายดว้ยการตม้ (ละลายผา่นน ้ าร้อนท่ีตม้บนเตา) หรือ
ละลายดว้ยไมโครเวฟ (ไฟกลางๆ15-20 วนิาที) 

 

 
รูปที ่4.4 สบู่กรีเซอรีนท่ีตอ้งน าไปละลาย 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
 

รูปที ่4.2 อุปกรณ์ทั้งหมดของกา้น
หอมใบเตย 
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  2) หลงัจากนั้นน าสารสกดัเติมลงในเบสสบู่ท่ีละลายแลว้(เติมตามตอ้งการ) กวน
ให้เขา้กนั แล้วเติมสีผสมอาหารและน าน ้ าใบเตยลงไปกวนให้เขา้กนั และเติมน ้ าหอมลงไป แล้ว
กวนใหเ้ขา้กนั อีกคร้ัง  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที ่4.5 เติมสารสกดัและเติมน ้าใบเตยเขา้ไปเบสสบู่ท่ีละลายหลงัจากนั้นคนใหเ้ขา้กนั 

                    ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 
 

  3) จากนั้นเใส่แม่พิมพท่ี์ไดเ้ตรียมไว ้ตอ้งระวงัอยา่ให้เกิดฟองอากาศขณะเท หากมี
ฟองอากาศข้ึนใหใ้ชส้เปรยแ์อลกอฮอลฉี์ดไล่ฟองออกไป    
 

 
รูปที ่4.6 เทใส่แม่พิมพต์ามรูปแบบต่างๆ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
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4) จากนั้นทิ้งไวป้ระมาณ 10-20 นาที ใหส้บู่แขง็ตวัแลว้จึงสามารถเอาไปใชง้านได ้ 
 
 

 
 
 

รูปที ่4.7 สบู่ใบเตย 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

หมายเหตุ : พิมพซิ์ลิโคนดอกไม ้ใชเ้บสสบู่ 10 กรัม/ดอก พิมพพ์ลาสติก ใชเ้บสสบู่ 50 กรัม/ช้ิน  
 
 

 4.5.2 วธีิการท าเทยีนหอมใบเตย  
  1) ใส่ ข้ีผึ้ งลงในแก้วกระดาษแล้วน า เข้าไขโครเวฟประมาณ 1-1.30 นาที 

(1000วตัต)์ 
 

 
 

 
 
 

รูปที ่4.8 ข้ีผึ้ง ท่ีตอ้งน าไปละลาย 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

2) น าออกจากไมโครเวฟแลว้ใชช้อ้นคนให ้ข้ีผึ้งละลายจนหมด 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.9 ข้ีผึ้งท่ีตอ้งน าไปละลาย 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
 

 

  รูปที ่4.12 Soy wax ท่ีตอ้ง
น าไปละลาย 

รูปที ่4.13 คน Soy wax จนะ
ละลายทั้งหมดหลงัออกจาก
ไมโครเวฟ 

รูปที ่4.3 สบู่ใบเตย 



6 
 

   3) เม่ือน ้าเทียนเร่ิมอุ่นลง ใส่น ้ามนัหอมระเหยจนหมด ใส่แลว้คน้ใหเ้ขา้กนั 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่4.10 เติมน ้ามนัหอมระเหยกล่ินใบเตย 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565)    

 

   4) น าไส้เทียนวางลงในทีไลท ์น าไมป้ระคองไส้เทียนวางประคองไม่ให้ไส้เทียน
ลม้ จดัวางใหอ้ยูก่ึ่งกลาง 

 
รูปที ่4.11 ประคองไส้เทียนใหอ้ยูก่ึ่งกลาง 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565)    
  5) เม่ือน ้ าเทียนเยน็ลงจนเร่ิมมีฝ้าบางๆ ให้เทส่วนผสมลงในทีไลทถ์ว้ยละเท่าๆกนั

จนเกือบเตม็ (หากเทตอนท่ีน ้าเทียนยงัร้อนอยู ่หนา้เทียนจะไม่เรียบและเทียนจะหดตวัได)้  
 

 
รูปที ่4.12 เทส่วนผสมของเทียนหอมในทีไลท ์

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565)    
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  6) รอประมาณอยา่งนอ้ย 2-3 ชัว่โมงเพื่อใหเ้ทียนแขง็ตวัไดดี้ จึงค่อยน าไมป้ระคอง
ไส้เทียนออกและตดัไส้เทียนใหย้าวพอดี    

 
 

  
 
 
 
 

รูปที ่4.13 เทียนหอมใบเตย 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

  4.5.3 วธีิการท าก้านหอมใบเตย  
   1) ใส่น ้ ามนัหอมระเหยลงในขวด REED DIFUSER ใชด้รอปเปอร์ดูดน ้ ามนัหอม
ระเหยกล่ินใบเตย  
 

 

 
 

 
 

รูปที ่4.14 ใชด้รอปเปอร์ดูดน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินใบเตย 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

  2) น ากา้นไมม้าปักลงในขวดใหเ้รียบร้อย 
   

 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.15  น ากา้นไมม้าปักลงในขวด 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
 
 

รูปที ่4.14 ใชด้รอปเปอร์ดูด
น ้ามนัหอมระเหยกล่ินใบเตย 

รูปที ่4.13 เทียนหอมใบเตย 
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 3) พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการวางกา้นน ้ าหอมคือ 9-12 ตรม หากพื้นท่ีห้อง ใหญ่ ให้
วางหลายๆ จุดเพื่อกระจายน ้าหอมท่ีดีข้ึน สามารถใชไ้ด ้2-4 สัปดาห์ ควรใชเ้จพาะในนั้นท่ีปิด  
 

 
รูปที ่4.16 น าไปวางบนหวัเตียงหรือท่ีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
 

 

 4.5.3 วธีิการท ากล่องของขวัญใบเตย 
1) น ากล่องกระดาษออกมาเตรียมพบั 

 
 
 

 

 
    

รูปที ่4.17 น ากระดาษออกมาเตรียม 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

2) พบัตามรอยใหเ้รียบทุกดา้น 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่4.18 พบัตามรอยของกระดาษ 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

รูปที ่4.22 
พบัตาม
รอยของ
กระดาษ 

รูปที ่4.17 น า
กระดาษออกมา
เตรียม 
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3) เม่ือพบัครบทุกดา้นแลว้ จากนั้นน ามุมในแต่ละมุมใส่ลงไปตามรอย 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.19 พบัตามมุมใหค้รบทุกดา้น 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 
4) จะไดมุ้มกล่องตามรอย 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่4.20 พบัครบทุกดา้นจะไดก้ล่องดงัรูป 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

5) จากนั้น น าผลิตภณัฑม์าใส่ในกล่อง  
 

 
 
 
 
 

รูปที ่4. 21 กล่องของขวญัใบเตย 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 
 

รูปที ่4.24 
พบัครบทุก
ดา้นจะได้
กล่องดงัรูป  

รูปที ่4. 25 กล่อง
ของขวญัใบเตย 
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4.6 ต้นทุนในการท ากล่องของขวญัใบเตย    
 การค านวณตน้ทุนการท ากล่องของขวญัใบเตยแสดงดงัตารางท่ี 4.1และตารางท่ี 4.2  
 

ตารางที ่4.1 ตารางตน้ทุนการท าผลิตภณัฑ์ 
ส่วนผสมและอุปกรณ์ ปริมาณ ราคา ต้นทุน 

เทยีนหอมใบเตย 1 ช้ิน   
1.บีแวกซ์  15 กรัม 360/ 1000 กรัม  5.40 
2.น ้ามนัหอมระเหย  10 มิลลิลิตร 100/ 85 มิลลิลิตร 11.70 
3.ถว้ยเทียน 1 ช้ิน 45/ 50 ช้ิน 0.90 
4.ไส้เทียน 1 ช้ิน 11 / 10 ช้ิน 1.10 

รวม 19.10 
สบู่ใบเตย 1 ช้ิน    
1.กรีนเซอรีน  20 กรัม 100/ 1000 กรัม  2 
2.น ้ามนัหอมระเหย  10 มิลลิลิตร 100/ 85 มิลลิลิตร 11.70 
3.พิมพรู์ปดอกไม ้ 5 แบบ 20/ 5 ช้ิน 4 

รวม 17.70 
ก้านหอมใบเตย 1 ขวด   
1.ขวดโหล  1 ช้ิน 10/ 1 ช้ิน 10 
2.กา้นไม ้ 5 ไม ้ 65/100 ช้ิน 3.25 
2.น ้ามนัหอมระเหย  10 มิลลิลิตร 100/ 85 มิลลิลิตร 11.70 

รวม 24.95 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
 จากตารางท่ี 4.1 ท าใหท้ราบถึงตน้ทุนของการท าเทียนหอมใบเตยทั้งหมด 1 ช้ิน ซ่ึงมีตน้ทุน
การผลิตทั้งหมดอยูท่ี่ 19.10 บาท อีกทั้งยงัมีตน้ทุนของการท าสบู่ใบเตยท าทั้งหมด 1 ช้ิน มีตน้ทุน
การผลิตทั้งหมดอยู่ท่ีประมาณ 17.70 บาทตน้ทุนของการท าก้านไม้ปักน ้ าหอมใบเตย 1 ขวด มี
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมดอยูท่ี่ประมาณ 24.95 บาท 
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ตารางที ่4.2  ตารางตน้ทุนการท ากล่องของขวญัใบเตย  
ส่วนผสมและอุปกรณ์ ปริมาณ ต้นทุน  

1. สบู่ใบเตย  6  ช้ิน  17.70 
2. เทียนหอมใบเตย  3  ช้ิน  19.10 
3. กา้นหอมใบเตย  1  ขวด 24.95 
4.กล่องของขวญั      1 กล่อง  12.00 

รวม 73.75 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
 จากตารางท่ี 4.2 ท าให้ทราบถึงตน้ทุนของการท ากล่องของขวญัใบเตยซ่ึงประกอบไปดว้ย
ผลิตภณัฑ์ 3 ชนิดคือ สบู่ใบเตย 6 ช้ิน 17.70บาท ตกช้ินละ 2.95 บาท เทียนหอมใบเตย 3ช้ิน 19.10
บาท ตกช้ินละ 6.37 บาท และกา้นหอมใบเตย 1ขวด 24.95 บาท และกล่องของขวญั 1 กล่อง 12 
บาทซ่ึงมีตน้ทุนการท าผลิตภณัฑ์ทั้งหมด 73.75 บาท   
 
4.7 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของกล่องของขวัญใบเตย  
 4.7.1 ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูจ้ดัท าโครงงาน กล่องของขวญัใบเตย ไดท้  าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑก์ล่องของขวญัใบเตย เพื่อประเมินความพึงพอใจในแบบสอบถามจาก Google From และ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้มาใช้บริการกับทางโรงแรมจ านวน 30 คน ตอบ
แบบสอบถามซ่ึงไดท้  าการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี    
  ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
  ตอนที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจกล่องของขวญัใบเตย  
  ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะ  
  จากการรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปจากกลุ่มตวัอยา่งผูม้าใชบ้ริการกบัทางโรงแรมดา้น
เพศและอายแุสดงดงัตารางท่ี 4.3 
ตารางที ่4. 3 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
เพศ ชาย 12 40 
 หญิง 18 60 

รวม 30 100 
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ตารางที ่4. 3 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 

อายุ  15-25 ปี 19 63.3 
 26-30 ปี 7 2 
 31-35 ปี 3 9.9 
 36-40 ปี 1 3.5 

รวม 30 100 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
 

 จากตารางท่ี  4 .3 พบว่าก ลุ่มตัวอย่างผู ้มาใช้บริการกับทางโรงแรมท่ีท าการตอบ
แบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือเพศชายร้อยละ 40 
ผูต้อบแบบสอบถามผูท่ี้มีอายุ 15-25 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.3 รองมาเป็นช่วงอายุท่ี 26-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาเป็นมาช่วงอาย ุ31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.9 และช่วงอายุ 36-40 คิดเป็น
ร้อยละ 3.5 ซ่ึงนอ้ยท่ีสุด    

 

4.7.2 ระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อโครงงาน ในการส ารวจความพงึพอใจ 
  ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานกล่องของขวญัใบเตย ให้การวดัระดบั

ความพึงพอใจ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท Likert,R. (1932) ได้จดัล าดบัค่าเฉล่ียและช่วง
คะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) ดงัน้ี 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.50- 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.50- 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก  
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.50- 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.50- 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00- 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 ตารางที ่4. 4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในกล่องของขวญั
ใบเตยมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์สบู่ใบเตย ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือความเขม้ขน้
ของสบู่สามารถช าระลา้งส่ิงสกปรกบนมือไดเ้ป็นอยา่งดีโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.50 รองลงมาคือกล่ิน
หอมและสีสันของสบู่ใบเตยโดยมีค่าเฉล่ียอยุ่ท่ี  4.40 รองลงมาคือผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
เหมาะสมกบัการ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือเน้ือสัมผสัของสบู่และความละเอียดของเน้ือสบู่ มี
ค่าเฉล่ีย 4.13 
 ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์เทียนหอมใบเตยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือกล่ินของใบเตย
สามารถช่วยลดความเครียดไดโ้ดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.45 รองลงมาคือกล่ินใบเตยของผลิตภณัฑ์กา้น
หอมใบเตย  มีกล่ินท่ีทนนาน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.30และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือภาชนะท่ีใชบ้รรจุ
เทียนหอม มีค่าเฉล่ีย 4.16  

ความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ S. D 
ระดบัความพงึ

พอใจ 

สบู่ใบเตย    
ความเขม้ขน้ของสบู่สามารถช าระลา้งส่ิงสกปรกบนมือไดเ้ป็นอยา่งดี 4.50 0.50 ระดบัมากท่ีสุด 
กล่ินหอมและสีสนัของสบู่ใบเตย 4.40 0.56 ระดบัมาก 
ผลิตภณัฑ ์มีความสวยงามเหมาะสมกบัการใชง้าน 4.26 0.69 ระดบัมาก 
เน้ือสมัผสัของสบู่และความละเอียดของเน้ือสบู่ 4.13 0.68 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.33 0.60 ระดบัมาก 
เทยีนหอมใบเตย     
กล่ินของใบเตยสามารถช่วยลดความเครียดได ้ 4.45 0.50 ระดบัมาก 
กล่ินใบเตยของผลิตภณัฑก์า้นหอมใบเตย  มีกล่ินท่ีทนนาน 4.30 0.65 ระดบัมาก 
ภาชนะท่ีใชบ้รรจุเทียนหอม  4.16 0.69 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.30 0.61 ระดบัมาก 
ก้านหอมใบเตย    
ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม เหมาะสมกบัการใชง้าน  4.36 0.61 ระดบัมาก 
กล่ินใบเตยในกา้นหอมมีกล่ินท่ีทนทาน  4.26 0.63 ระดบัมาก 
กล่ินหอมของใบเตยช่วยลดความเครียด และเพ่ิมความผอ่นคลายได ้ 4.40 0.67 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.36 0.63 ระดบัมาก 
รวมทั้ง 3 ผลติภณัฑ์ 4.33 0.61 ระดบัมาก 
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 ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑก์า้นหอมใบเตยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือกล่ินหอมของใบเตย
ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความผ่อนคลายได้โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.40 รองลงมาคือผลิตภณัฑ์มี
ความสวยงามเหมาะสมกบัการใชง้านมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.36 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือกล่ินใบเตย
ในกา้นหอมมีกล่ินท่ีทนทาน มีค่าเฉล่ีย 4.26 
 และความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ต่อกล่องของขวญัใบเตยผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
สบู่ใบเตยและกา้นหอมใบเตย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยูท่ี่ 4.33 และผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
เทียนหอมใบเตยโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.30  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาโครงงานสหกจิศึกษา       

5.1.1 สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา  
  จากการท่ีผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกครัวของ โรงแรมชาน

บางกอกนอ้ย (CHANN Bangkok Noi) ผูจ้ดัท าไดต้ระหนกัถึงการใชส้อยและให้ความส าคญัของ
วตัถุดิบส่ิงของท่ีน ามาใชแ้ลว้ให้กลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก โดยการน าไปรีไซเคิลเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ 
กล่องของขวญัใบเตย จากการน าเอาใบเตยท่ีเหลือใชม้าท าแปรรูปให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน จึงท า
ไดเ้กิดโครงงานน้ีข้ึนมา โดยมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการจดัโครงการน้ีข้ึนมา เพื่อให้แขก
ท่ีมาใช้บริการทราบถึงคุณสมบัติของใบเตยและรู้จักใบเตยได้ดีมากยิ่งข้ึน จากขั้นตอนการ 
ประเมินผลท่ีผูจ้ดัท าได้มีการรวบรวมขอ้มูลท าแบบสอบถาม ให้กับแขกท่ีมาใช้บริการกับทาง
โรงแรมทั้งหมด  30 ชุด ปรากฎวา่ ผลลพัธ์อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ ค าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ร้อย
ละ 4.06 ซ่ึงอยูใ่นระดบักวามพึงพอใจเป็นมาก    
5.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน  
  5.2.1 สบู่ใบเตย  
   1) คร้ังแรกในการท าคือการเอาสบู่ลงไปตม้กบัไฟโดยตรง ท าใหส้บู่เกิด
ฟองข้ึนเม่ือเทลงพิมพจ์ะมีรูปร่างท่ีไม่สวย เป็นฟอง 

  2) สีของการท าสบู่ในแต่ละรอบอาจจะมีสีท่ีไม่เท่ากนั 
3) เม่ือสบู่เซ็ตตวัแลว้ ผูจ้ดัท าไดล้องน ามาใชพ้บวา่กล่ินใบเตยอ่อนไป 

5.2.2 เทยีนหอม 
  1) ตรงหนา้เทียนไม่เรียบ  
5.2.3 ก้านไม้หอม 
  1) กล่ินจะระเหยออกตลอดท าใหห้มดไว 
  2) กล่ินกระจายไม่ค่อยทัว่พื้นท่ีท่ีวางแผนไว ้

5.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
  5.3.1 สบู่ใบเตย 
   1) ใชก้ารละลายผา่นน ้าร้อนแทนเหมือนการละลายช็อคโกแลตเพื่อท า
ขนม ผสมสบู่ในปริมาณท่ีมากข้ีน 
   2) ใส่กลีเซอรีนเพิ่มเขา้ไปอีก เพื่อใหส้บู่มีฟองมากข้ึน 
 



 

 

  5.3.2 เทยีนหอม 
    1) คอยสังเกตหรือน าไมอ้อกตอนท่ีเทียนยงัแหง้ไม่สนิท 
  5.3.3 ก้านไม้หอม 
   1) ปิดฝาเม่ือใชเ้สร็จแลว้ 
     2) เพิ่มกล่ินสมุนไพรใหม้ากข้ึน 
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รูปจดัเตรียมส าหรับอาหารเมนูต่างๆ   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 



 

 

    แบบสอบถามความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์กล่องของขวญัใบเตย                 
ณ โรงแรม Chann Bangkok Noi  

วตัถุประสงค์ การสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชก้ล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ( ใส่เคร่ืองหมาย   ใน   หรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบัขอู้มลของ
ตวัเอง ) 
1.เพศ        ชาย     หญิง    
2. อาย ุ   15-25     26-30      31-40     36-40ปี 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์กล่องของขวญัใบเตย (ใส่เคร่ืองหมาย      ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด)  
ระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑก์ล่องของขวญัใบเตย  
5 = ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
4 = ระดบัความพึงพอใจมาก 
3 = ระดบัความพึงพอใจมปานกลาง 

2 = ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1 = ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด

ตอนท่ี  3 ปัญหา / ขอ้เสนอแนะ   
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ผลติภัณฑ์กล่องของขวัญใบเตย 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

สบู่ล้างมือใบเตย       
ความเขม้ขน้ของสบู่สามารถช าระลา้งส่ิงสกปรกบนมือไดเ้ป็นอยา่งดี      
กล่ินหอมและสีสันของสบู่ใบเตย      
ผลิตภณัฑ ์มีความสวยงามเหมาะสมกบัการใชง้าน      
เน้ือสัมผสัของสบู่และความละเอียดของเน้ือสบู่      
ความพึงพอใจโดยรวม      
เทียนหอมใบเตย      
กล่ินของใบเตยสามารถช่วยลดความเครียดได ้      
กล่ินใบเตยของผลิตภณัฑก์า้นหอมใบเตย  มีกล่ินท่ีทนนาน      
ภาชนะท่ีใชบ้รรจุเทียนหอม      
ความพึงพอใจโดยรวม      
ก้านหอมใบเตย      
ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม เหมาะสมกบัการใชง้าน      
กล่ินใบเตยในกา้นหอมมีกล่ินท่ีทนทาน      
กล่ินหอมของใบเตยช่วยลดความเครียด และเพ่ิมความผอ่นคลายได ้      
ความพึงพอใจโดยรวม      



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
โครงงานน้ีมีประโยชน์อยา่งไร 

  จากท่ีไดศึ้กษาโครงงาน กล่องของขวญัใบเตย เห็นว่าโครงการน้ีเป็นท่ีน่าสนใจ เพราะตน้
ใบเตยภายในโรงแรมมีเป็นจ านวนมากซ่ึงถา้ปล่อยเอาไวก้็จะเน่าเสียไปตามกาลเวลา นกัศึกษาจึง
เสนอโครงงานมาวา่จะขอน าใบเตยของโรงแรมไปประยุกต์ใชโ้ดนการท าสบู่ เทียนหอม และกา้น
น ้ าหอมปัก ซ่ึงทางโรงแรมเห็นดว้ยกบัโครงงานน้ีเพราะสามารถน ามาเป็นของสัมมนาคุณให้กบั
แขกท่ีมาเขา้พกัเพื่อให้เกิดความประทบัใจหรือทางโรงแรมจะท าของเหล่าน้ีมาใช้เช่น สบู่สามารถ
น ามาไวภ้ายในหอ้งน ้าเพื่อใหแ้ขกของโรงแรมหรือคาเฟ่ไดใ้ชเ้ทียนหอมสามารถจุดภายในคาเฟ่เพื่อ
ท าใหลู้กคา้ผอ่นคลายและกา้นน ้าหอมปักก็สามารถใชก้บัคาเฟ่หรือหอ้งพกัของโรงแรมได ้
 
 
 
 

 
                                                                                                
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

  

ภาคผนวก ง 
บทความทางวชิาการ 

 



 

 

กล่องของขวัญใบเตย 
(Gift Box Pandan Leaves.) 

นางสาว บุราณ ีโชติกะพุกกะณะ 6004400140 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเทีย่ว  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
บทคดัย่อ 
    โค ร ง ง าน ก ล่ อ ง ข อ ง ข วัญ ใ บ เ ต ย มี
วตัถุประสงค์ในการจัดท าคือวตัถุประสงค์ของ
โครงงานวิจัย 1) เพื่อน าใบเตยท่ีเหลือใช้จากทาง
โรงแรมมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ไม่สูญเปล่า 2) 
ท าให้ใบเตยท่ีน ามาแปรรูปมีมูลค่ามากข้ึน 3) เพ่ือ
เพ่ิมทางเลือกของสมนาคุณให้กบัท่ีแขกท่ีมาเขา้พกั 
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนกครัวท่ี
โรงแรมชานบางกอกน้อย  เพื่อให้ทราบถึงผลของ
โครงงานกล่องของขวญัใบเตยผูจ้ ัดท าได้ท าการ
ประเมินความพึงพอใจในกล่องของขวญัใบเตย โดย
การให้ตอบแบบสอบถามผ่าน Google From ให้
แขกผูม้าใช้บริการกับทางโรงแรมเป็นจ านวน 30 
ชุด ผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ผลิตภณัฑ ์
อนัดบั1คือกา้นหอมใบเตย ค่าเฉล่ียคือ 4.36 อนัดบั2 
คือสบู่ใบเตยค่าเฉล่ียคือ 4.33 และเทียนหอมใบเตย
ค่าเฉล่ียคือ 4.30 อยู่ในระดับมาก หากพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ทั้ ง 3 หัวข้อ ความพึงพอใจของสบู่ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือความเขม้ขน้สามารถช าระลา้ง
ส่ิงสกปรกอยู่ท่ี 4.50 ค่าเฉล่ียของเทียนหอมท่ีมาก
ท่ีสุดคือ กล่ินของใบเตยสามารถลดความเครียดคือ 
4.45 และความพึงพอใจของก้านหอมใบเตยท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ี สุดคือ กล่ินของน ้ าหอมช่วยลด
ความเครียดเพ่ิมความผอ่นคลายคือ 4.40โดยรวมทั้ง 
3 ผลิตภณัฑท์ั้งหมดท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.33  
ค าส าคญั: ใบเตย/ กล่องของขวญั /สบู่ 
 
 
 

Abstract 
The pandan gift box project has the objectives of 
the research project: 1) to bring the leftover pandan 
leaves from the hotel to be processed for benefit, 
not wasted; 2) to make the processed pandan 
leaves more valuable. 3) To increase the choice of 
rewards for guests from working cooperative 
education in the kitchen department at Chan 
Bangkok Noi Hotel In order to know the results of 
the pandan gift box project, the organizers 
conducted a satisfaction assessment of pandan gift 
boxes. By giving a questionnaire via Google From, 
30 sets of hotel guests were asked to use the 
service with the hotel. The results of the 
satisfaction assessment for all 3 products, the first 
place was pandan stalk, the average was 4.36, the 
second was pandan soap, the average was 4.33 and 
pandan scented candles averaged 4.30 at high 
level. Considering the three products, the highest 
average satisfaction for the soap was its cleansing 
concentration of 4.50. The aroma of pandan leaves 
for stress reduction was 4.45, and the highest mean 
satisfaction of pandan leaves was the scent of 
perfume reduces stress, increases relaxation, is 
4.40 overall, all 3 products with an average score 
of 4.33 
Keywords: Pandan leaves, gift boxes, soap 
 
 



 

 

 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1. เพื่อน าใบเตยท่ีเหลือใชจ้ากทางโรงแรม
มาแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์ ไม่สูญเปล่า 

 2. ท าให้ใบเตยท่ีน ามาแปรรูปมีมูลค่ามาก
ข้ึนมากยิง่ข้ึน ไม่ปล่อยใหเ้สียประโยชน์ 
 3. เพ่ือเพ่ิมของสมนาคุณให้กบัท่ีแขกท่ีมา
เขา้พกั โดยของสัมมนาคุณของโรงแรมท่ีมีอยู่แลว้
คือ สบู่น ้ านมข้าว และบัตรของขวญัเคร่ืองด่ืมฟรี
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. น าใบเตยท่ีเหลือใชม้าสร้างลิตภณัฑใ์ห้
เกิดประโยชน์ต่อทางโรงแรม  

2. ไดผ้ลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปของใบเตย  
3. เป็นของสัมมนาคุณให้กบัทางโรงแรม

ส าหรับแขกผูม้าใชบ้ริการกบัทางโรงแรม 
ทบทวนวรรณกรรม  
 1.ข้อมูลทั่วไปของใบเตย ช่ือสมุนไพร 
ใบเตย ช่ือวิทยาศาสตร์ Pandanus amaryllifolius 
Roxbถ่ินก าเนิด เตยเป็นพืชท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี 
เพราะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ต่างๆไดม้มากมาย 
โดยเฉพาะส่วนของใบจึงท าให้พืชชนิดน้ีมีการเรียก
ติดปากกนัมาจนถึงปัจจุบนัวา่ “ใบเตย” ส าหรับถ่ิน
ก าเนิดของเตยนั้น เป็นพืชท่ีมีถ่ินก าเนิดอยูใ่นเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ชอบข้ึนตามพ้ืนท่ีชุ่ม ริมล าน ้ า
หรือบริเวณท่ีช้ืนแฉะท่ีมีน ้ าขงัเล็กนอ้ย ในประเทศ
ไทยสามารถพบไดท้ัว่ทุกภาคของประเทศ  
 2.พนัธ์ุของใบเตย ตน้เตยมี 2 ชนิดตน้เตย 
มี 2 ชนิด คือ เตยหนาม และ เตยไม่มีหนาม เตย
หนาม เรียกวา่ ตน้ล าเจียก เตยทะเลล า ซ่ึง ตน้เตยจะ
ออกดอก และดอกมีกล่ินหอม เตยหนามนั้นไม่นิยม
น าใบมาประกอบอาหาร และนิยมน ามาใชท้ าเคร่ือง
จกัสานเตยไม่มีหนาม เรียกวา่ เตย หรือ เตยหอม ซ่ึง
ลกัษณะของล าตน้จะเล็ก ไม่มีดอก นิยมน ามาใช้
ประกอบอาหาร หรือ ท าขนมหวาน 
วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมอืในการท าโครงงาน  

 1.ใบเตย 

2. แกว้กระดาษ 
3. สีผสมอาหาร 
4. พิมพซิ์ลิโคนลายดอกไม ้ 
5. น ้ ามนัหอมระเหยกล่ินใบเตย 
6. กลีเซอรีน 
7. บีแวก็ซ์ 
8. ถว้ยสแตนเลสทีไลท ์ 
9. ไสเ้ทียน 
10. ไมไ้อติม 
11.ขวดน ้ าหอมและกา้นน ้ าหอม 
12.เบสน ้ าหอม  

วธีิด าเนินงานโครงงาน 
สบู่ใบเตย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก้านหอมใบเตย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) น าเบสสบู่กรีเซอรีนไปละลายดว้ยการตม้ 

(ละลายผา่นน ้ าร้อนท่ีตม้บนเตา) หรือละลาย
ดว้ยไมโครเวฟ (ไฟกลางๆ15-20 วินาที) 

2) หลงัจากนั้นน าสารสกดัเติมลงในเบสสบู่ท่ี

ละลายแลว้(เติมตามตอ้งการ) กวนให้เขา้กนั 

แลว้เติมสีผสมอาหารและน าน ้าใบเตยลงไป

กวนให้เขา้กนั และเติมน ้าหอมลงไป แลว้กวน

3) จากนั้นเใส่แม่พิมพท่ี์ไดเ้ตรียมไว ้ตอ้ง

ระวงัอยา่ให้เกิดฟองอากาศขณะเท หากมี

ฟองอากาศข้ึนให้ใชส้เปรยแ์อลกอฮอล์

ฉีดไล่ฟองออกไป 

4) จากนั้นท้ิงไวป้ระมาณ 10-20 นาที ให้

สบู่แขง็ตวัแลว้จึงสามารถเอาไปใชง้านได ้

1) ใส่น ้ามนัหอมระเหยลงโนขวด REED 

DIFUSER ใชด้รอปเปอร์ดูดน ้ามนัหอมระเหย
กล่ินใบเตย  

2) น าก้านไมม้าปักลงในขวดให้เรียบร้อย 

3) พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการวางกา้นน ้าหอมคือ 9-12 

ตรม หากพ้ืนท่ีห้อง ใหญ่ ให้วางหลายๆ จุดเพ่ือ

กระจายน ้าหอมท่ีดีข้ึน สามารถใชไ้ด ้2-4 สปัดาห์ 
ควรใชเ้จพาะในนั้นท่ีปิด 



 

 

 
เทยีนหอมใบเตย  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาในแผนกครัว 
ของโรงแรมChan Bangkok Noi ท าให้ผูจ้ดัท าได้
เ รียนรู้การปฏิบัติงานในในแผนกครัวในการ
ท าอาหาร จดัจาน ต่างๆ ในส่วนของครัว เป็นแผนก
ท่ีมีการใชว้ตัถุดิบมากมายหลายชนิด ดงันั้นผูจ้ดัท า
จึงเล็งเห็นปัญหาและคิดท่ีวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปร
รูปใหเ้กิดประโยชน์โดยท่ีผูจ้ดัท าเลือกท่ีน าใบเตยมา
แปรรูป เพราะใบเตยเป็นตน้ไมท่ี้ทางโรงแรมปลูก
ไวส้ าหรับตกแต่งโรงแรมและน ามาตกแต่งอาหาร 
โดยการน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์ของขวญัใบเตย ซ่ึง
กล่องของขวญัใบเตยมีผลิตภณัฑ์ใบเตยทั้ งหมด 3 
ชนิด คือ สบู่ใบเตย เทียนหอมใบเตย และกา้นหอม
ใบเตย  

จากผลการส ารวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี 
ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายคิด 
เป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ละ 40.00จากตารางค่ า เฉ ล่ียและค่ า เ บ่ี ยง เบน
มาตราฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจกล่อง
ของขวญัใบเตย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 
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1) ใส่ soy wax ลงในแกว้กระดาษแลว้น าเขา้ไขโคร
เวฟประมาณ 1-1.30 นาที (1000วตัต)์ 

2) น าออกจากไมโครเวฟแลว้ใชช้อ้นคนให้ s๐y wax 

ละลายจนหมด 

3) เม่ือน ้าเทียนเร่ิมอุ่นลง ใส่น ้ามนัหอมระเหยจนหมด ใส่
แลว้คน้ให้เขา้กนั 

4) น าไส้เทียนวางลงในทีไลท ์น าไมป้ระคองไสเ้ทียนวาง
ประคองไม่ให้ไส้เทียนลม้ จดัวางให้อยูก่ึ่งกลาง 

5) เม่ือน ้าเทียนเยน็ลงจนเร่ิมมีฝ้าบางๆ ให้เทส่วนผสมลง

ในทีไลทถ์ว้ยละเท่าๆกนัจนเกือบเตม็ (หากเทตอนท่ีน ้า

เทียนยงัร้อนอยู ่หนา้เทียนจะไม่เรียบและเทียนจะหดตวั
ได)้  

6) รอประมาณอยา่งนอ้ย 2-3 ชัว่โมงเพ่ือให้เทียนแขง็ตวั

ไดดี้ จึงค่อยน าไมป้ระคองไสเ้ทียนออกและตดัไสเ้ทียน
ให้ยาวพอดี 
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