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บทคดัย่อ 
 เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนด์สปา 
พบวา่โรงแรมมุ่งเนน้การให้บริการเปรียบเสมือนนแขกท่ีเขา้มาพกัคือครอบครัว และเพื่อให้แขกท่ี
เขา้มาพกัรู้สึกถึงความอบอุ่นเหมือนอยูบ่า้น ทางโรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา จึงเนน้การ
ดูแลแขกให้เกิดความประทบัใจท่ีสุดและกลบัมาใช้บริการกบัทางโรงแรม คณะผูจ้ดัท าจึงมีความ
สนใจท่ีจะท าเจลลา้งมือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแขก จึงจดัท าเจลลา้งมือว่านหางจระเข ้
โดยมีวตัถุประสงค์ดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้มาแปรรูปให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ใหม่ 2) เพื่อ
ศึกษาคุณประโยชน์จากการใชส้มุนไพรและเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ 3) เพื่อฆ่า
เช้ือและท าความสะอาดมือโดยใชส้ารเคมีให้นอ้ยท่ีสุด 4) เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์เจลลา้งมือเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

 ผลของโครงงานท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามให้กบัแขกท่ีเขา้มาใช้บริการ พนักงาน
แผนกตอ้นรับส่วนหน้า และพนกังานแผนกแม่บา้น พบว่ามีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดใน
เร่ือง มีการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติ มีค่าเฉล่ีย 4.7 ค่า S.D. 0.47 คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีน ามาใช้
ท าเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.57 ค่า S.D. 0.50 และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัโรงแรม 
มีค่าเฉล่ีย 4.8 ค่า S.D. 0.41 
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ABSTRACT 

 The organizers operated the cooperative work at the Woraburi Pattaya Resort & Spa hotel 
and found that the hotel focused on the service and making the customer feel at home. Woraburi 
Pattaya Resort & Spa hotel focused providing the best impression and made customers want to 
come back and stay in this hotel again. The organizers were interested in making a hand gel to meet 
the needs of the customers. They wanted to make an Aloe vera hand gel with the objective:                 
1) To process waste materials into new products; 2) To study the benefits of the herb and use 
existing resources for the best benefit; 3) To disinfected and cleaned hands by using the minimal 
chemicals; 4) Make a hand gel product to satisfy customers. The feedback was aquired asking 
guests, the front desk staff and housekeepers to answer survey questionnaires, Where we found 
they have the highest level of satisfaction in using the natural materials with a mean value of 4.7 
(standard deviation = 0.47), the properties of raw materials suitable for the product with a mean 
value of 4.57 (standard deviation = 0.50) and creating new products for the hotel with a mean value 
of 4.8 (standard deviation = 0.41) 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา เป็นโรงแรมหรูตั้งอยูใ่นโซนพทัยากลาง เนน้การ

นาํเสนอหอ้งพกัสไตลท์นัสมยัพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี สะดวกสบายและการบริการท่ี

ยอดเยีย่ม เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการมาพกัผอ่น ใชเ้วลาขบัรถเพียง 2 ชัว่โมง จากกรุงเทพฯ นอกจาก

ห้องพกัท่ีไดรั้บการตกแต่งภายในท่ีกวา้งขวาง เฟอร์นิเจอร์ครบชุด พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก

ครบครันแลว้ ทางโรงแรมยงัมีสระว่ายนํ้ ากลางแจง้ขนาดใหญ่ ห้องอาหารและเคร่ืองด่ืมไวค้อย

ให้บริการลูกคา้อีกดว้ย ทั้งหมดเหล่าน้ี ทาํให้โรงแรมวรบุรี พทัยา เป็นอีกหน่ึงตวัเลือก สาํหรับทั้ง              

ผูท่ี้เดินทางเพื่อธุรกิจ และผูท่ี้เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวในพทัยา  

โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา มุ่งเนน้การใหบ้ริการเปรียบเสมือนแขกท่ีเขา้มาพกั

คือครอบครัว และเพื่อให้แขกท่ีเขา้มาพกัรู้สึกถึงความอบอุ่นเหมือนอยู่บา้น ทางโรงแรมวรบุรี 

พทัยา รีสอร์ทแอนด์สปาจึงตอบสนองความตอ้งการของแขกให้มากท่ีสุด เพื่อให้แขกเกิดความ

ประทบัใจท่ีสุดและกลบัมาใชบ้ริการกบัทางโรงแรม  

คณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจท่ีจะทาํเจลลา้งมือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดย

การคน้ควา้หาขอ้มูลจึงได้คิดคน้ทาํ “เจลลา้งมือจากว่านห่างจระเข  ้(Aloe Vera Hand Cleansing  

Gel)” เป็นการนาํสมุนไพรไทยมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และทาํให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ข้ึนให้กบัทาง

โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อนาํวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปใหไ้ดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ 

 1.2.2 เพื่อศึกษาคุณประโยชน์จากการใชส้มุนไพรและเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิด

ประโยชน ์

 1.2.3 เพื่อฆ่าเช้ือและทาํความสะอาดมือโดยใชส้ารเคมีใหน้อ้ยท่ีสุด 

 1.2.4 เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑเ์จลลา้งมือเพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้                                                                                                                                                                                        

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา  

 1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร แขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีโรงแรม 15 คน พนกังานแผนก

แม่บา้น 5 คน และพนกังานแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 10 คน รวมเป็นจาํนวน 30 คน 
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 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 7 มกราคม – 29 เมษายน 2562 

 1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารขอ้มูล สอบถามจากพนกังานแผนกตอ้นรับส่วนหนา้และศึกษา

คน้ควา้ขอ้มูลจากหอ้งสมุด 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา ไดผ้ลิตภณัฑเ์จลลา้งมือวา่นหางจระเขท่ี้สร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

 1.4.2 เพื่อลดตน้ทุนโดยการแปรรูปจากส่ิงของท่ีเหลือท้ิง 

 1.4.3 ผูจ้ดัทาํไดไ้ดเ้รียนรู้การทาํเจลลา้งมือวา่นหางจระเข ้

 
 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การจดัทาํโครงงานเร่ือง เจลลา้งมือวา่นหางจระเข ้ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 วา่นหางจระเข ้

2.2 ใบเตย 

2.3 มะนาว 

2.4 เปลือกสม้ 

2.5 เอทิลแอลกอฮอล ์ 

2.6 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera) 

 

รูปท่ี 2.1 วา่นหางจระเข ้

ท่ีมา : https://thai.alibaba.com 

o ช่ือทัว่ไป : วา่นหางจระเข ้

o ช่ือสามญั : Aloe, Aloe vera 

o ช่ือวิทยาศาสตร์ : Aloe Vera  (L.)  Burm.f. 

o ช่ือวงศ ์:  Asphodelaceae   

o ช่ืออ่ืน :  หางตะเข ้(ภาคกลาง) วา่นไฟไหม ้(ภาคเหนือ) 
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ลกัษณะของว่านหางจระเข้ 

เป็นพืชขนาดเล็กใบหนา อุม้นํ้ า ภายในใบมีลกัษณะเป็นวุน้ขาวๆ ใส สีเขียวอ่อน ออกจะ

หม่น ๆ ใบยางแหลม ลกัษณะขอบใบมีหนามคลา้ยใบเล่ือยข้ึนจากตน้ซ่ึงอยู่ติดกบัดิน ช่อดอกจะ

ออกตรงกลางตน้ กา้นช่อดอกยาวมาก ดอกสีแดง เป็นหลอดบานจากล่างไปบน ถา้ปลูกไวใ้นท่ีท่ีมี

อากาศร้อนและอยูริ่มทะเลจะใหป้ริมาณวุน้มาก 

ว่านหางจระเขท่ี้มีอยู่ในปัจจุบนัน้ีมีกว่า 300 ชนิด แต่ในจาํนวนน้ีมีอยู่ไม่ก่ีชนิดท่ีใชรั้กษา

โรคให้ผลชะงดั ซ่ึงไดแ้ก่ ว่านหางจระเขเ้ขียว แหล่งดั้งเดิมมาจากอาฟริกา ว่านหางจระเขแ้หลมกู๊ด

โฮป และวา่นหางจระเขไ้บรา (BEIRA) เป็นตน้ 

ภคัจีรา ศุภวิชชา (2550) ไดก้ล่าวว่า ว่านหางจระเข ้มีสรรพคุณครบถว้นตามท่ีพืชสมุนไพร

ท่ีดีพึงมี เเละท่ีสาํคญัเป็นพืชท่ีสามารถปลูกไดด้ว้ยตนเอง เพาะพนัธ์ุเเละดูเเลไดง่้าย การนาํไปใชด้ว้ย

ตนเองก็สามารถทาํไดไ้ม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นการบาํบดัเพื่อการรักษา การนาํไปปรุงเป็นอาหารเเละ

เคร่ืองด่ืม การทาํเคร่ืองประทินโฉมเเละเวชสําอาง น่ีจึงเป็นตาํราคู่บา้นเพื่อนําเสนอความรู้คู่

ครัวเรือน ท่ีจะทาํใหต้น้ไมไ้มต้น้หน่ึงกลายเป็น "พืชสารพดัประโยชน์"  

ประโยชน์ของว่านหางจระเข้  

   ว่านหางจระเขน้ั้น จดัเป็นพืชท่ีมีสรรพคุณต่าง ๆ มากมาย สามารถใช้บรรเทาโรคทั้ง

ภายนอกและภายในร่างกาย อีกทั้งยงัใชบ้าํรุงผวิพรรณไดอี้กดว้ย ดงัน้ี 

ประโยชน์ภายนอก 

1. รักษาแผลไฟไหมแ้ละนํ้ าร้อนลวก โดยปอกเปลือกนอก นาํวุน้สดภายในใบไปลา้งยาง

ออกให้สะอาด แลว้นาํไปประคบแผลตลอด 2 วนัแรก จะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน 

สมานแผลใหเ้ร็วข้ึน และไม่ท้ิงร่องรอยแผลเป็นอีกดว้ย 

2. ป้องกนัและบรรเทารอยไหมจ้ากการออกแดด นาํใบสด ๆ ของว่านหางจระเขผ้สมกบั 

โลชั่นทาลงบนผิวหนังก่อนออกแดด จะช่วยป้องกนัแสงแดดได ้แต่ถา้หากเกิดรอยไหมข้ึ้นบน

ผิวหนงัหลงัออกแดดแลว้ ให้ใชวุ้น้ท่ีลา้งสะอาดมาทาเพื่อลดอาการอกัเสบ ถา้จะให้ดีลองผสมกบั

นํ้ามนัพืช หรือนํ้ามนัมะกอก เพื่อลดอาการผวิแหง้ตึงจนเกินไป 

3. บรรเทารอยไหมจ้ากการฉายรังสีของผูป่้วย โดยใช้วิธีการนาํวุน้ว่านหางจระเขท่ี้ลา้ง

สะอาดมาประคบท่ีรอยไหมจ้ากการทาํคีโม จะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน และทาํใหฟ้ื้น

ตวัเร็วข้ึน 

4. สมานแผลจากของมีคมและแผลถลอก หากไดรั้บบาดเจ็บจากของมีคม ใชวุ้น้จากว่าน

หางจระเขท่ี้ยงัมีเมือกอยู ่แปะลงไปบนแผล จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลใหเ้ร็วข้ึนได ้
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          5. รักษาฝีและโรคริดสีดวงทวาร ทาํความสะอาดบริเวณท่ีเกิดโรคใหแ้หง้แลว้นาํวุน้ไปแปะลง

บนแผล หากเป็นท่ีทวารหนักให้ปอกวุน้ให้เป็นแท่งแลว้ลา้งให้สะอาด นาํไปแช่เยน็ให้แข็ง เพื่อ

สอดเหน็บในช่องทวารหนกัวนัละ 1-2 คร้ัง อาการริดสีดวงจะดีข้ึน 

          6. รักษาตาปลาและฮ่องกงฟุต นาํเน้ือวุน้ท่ีลา้งทาํความสะอาดแลว้ ไปแปะลงบริเวณท่ีเกิดโรค 

หมัน่เปล่ียนเน้ือวุน้บ่อย ๆ โดยหากเป็นตาปลาส่วนท่ีแห้งลงจะเกิดรูบุ๋มข้ึน ให้ใชว้่านหางจระเข้

ประคบต่อไปจนกวา่รอยบุ๋มจะสมานและเลก็ลง ส่วนฮ่องกงฟุตใหป้ระคบดว้ยว่านหางจระเขเ้อาไว้

จนกวา่แผลจะแหง้ลงและอาการดีข้ึน 

          7. แกป้วดศีรษะ ตดัใบสดจากตน้วา่นหางจระเข ้แลว้นาํปูนแดงทาบริเวณวุน้ ถือใบสดแลว้นาํ

วุน้ผสมปูนแดงประคบบริเวณขมบัหรือทา้ยทอย ตามจุดท่ีปวด จะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได ้

          8. บรรเทาอาการปวดฟัน ตดัเน้ือว่านหางจระเขอ้อกเป็นแท่งเลก็ ๆ ประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

นาํไปเหน็บไวต้ามซอกฟันท่ีมีอาการปวด หรือประคบไวก้็ได ้ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที อาการปวด

จะค่อย ๆ บรรเทาลง 

ประโยชน์ภายใน 

1. บรรเทาอาการปวดขอ้ นาํวุน้ว่านหางจระเขท่ี้ลา้งทาํความสะอาดแลว้ไปแช่ตูเ้ยน็ และ

รับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดตามขอ้ต่าง ๆ โดยสามารถใชไ้ดท้ั้งเน้ือวุน้ และนํ้ าวุน้ หากอยาก

ใหรั้บประทานง่ายข้ึน สามารถนาํไปป่ันเป็นนํ้าวา่นหางจระเข ้กช่็วยบรรเทาอาการไดเ้ช่นกนั 

2. ใชเ้ป็นยาถ่าย โดยเลือกตดัว่านหางจระเขพ้นัธ์ุเฉพาะท่ีใบใหญ่และมีนํ้ ายางสีเหลืองใน

ปริมาณมาก อายปุระมาณ 9 เดือนข้ึนไป รองนํ้ายางท่ีไหลออกมาจากใบ แลว้นาํไปเค่ียวใหข้น้ เทลง

ในพิมพข์นาดเล็กให้แขง็เป็นกอ้นรับประทานเป็นยาได ้ซ่ึงเม็ดยาจะมีสีแดงอมนํ้ าตาลไปจนถึงดาํ 

เรียกว่า ยาดาํ แบ่งรับประทานคร้ังละประมาณ 0.25 กรัม (250 มิลลิกรัม) จะเป็นขนาดท่ีเหมาะสม

ในการใชเ้ป็นยาถ่าย หากตอ้งการรับประทานแบบสด ๆ กส็ามารถทาํได ้โดยการตดัวุน้ท่ีลา้งสะอาด

แลว้ออกเป็นขนาด 3-4 เซนติเมตร แบ่งรับประทานวนัละ 3 คร้ังหลงัอาหาร 

3. แกก้ระเพาะอกัเสบและลาํไส้อกัเสบ ปอกเปลือกว่านหางจระเข ้นาํวุน้ท่ีไดไ้ปลา้งให้

สะอาด แลว้นาํมารับประทานคร้ังละ 2 ชอ้นโต๊ะ วนัละ 2 คร้ัง จะช่วยบรรเทาอาการอกัเสบของ

ทางเดินอาหารได ้

4. ป้องกนัโรคเบาหวาน ตดัเน้ือว่านหางจระเขค้วามยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร นาํไป

รับประทานทุกวนั หรือจะป่ันเป็นนํ้ าว่านหางจระเข ้เพื่อรับประทานก็ได ้โดยอาการเบาหวานจะ
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ทุเลาลงสาํหรับผูท่ี้เป็นในระยะแรก ส่วนผูท่ี้ตอ้งการรับประทานเพื่อป้องกนั สามารถรับประทาน

ในปริมาณท่ีนอ้ยลงได ้

          5. แกแ้ละป้องกนัอาการเมารถ-เมาเรือ ท่านท่ีมีปัญหาในการเดินทาง เกิดอาการเมารถ - เมา

เรืออยู่เป็นประจาํ ให้ลองรับประทานเน้ือวุน้จากว่านหางจระเข ้หรือนํ้ าว่านหางจระเข ้ก่อนออก

เดินทางจะช่วยบรรเทาให้เกิดอาการดงักล่าวน้อยลงได ้แต่หากเกิดอาการเมารถ - เมาเรือข้ึนแลว้ 

ลองทานนํ้าวา่นหางจระเขเ้ยน็ ๆ ใหช่ื้นใจ แลว้นัง่พกัสกัครู่ จะรู้สึกดีข้ึน 

ประโยชน์ด้านความงาม 

1. บาํรุงเส้นผมใหเ้งางามและช่วยขจดัรังแค ตดัใบสดมาทาลงบนเส้นผม หรือถา้ไม่สะดวก

ให้นาํวุน้ว่านหางจระเขไ้ปป่ันให้ละเอียดจะไดใ้ชง่้ายข้ึน จากนั้นนาํมาชโลมผมให้ทัว่เพื่อให้ผม

สลวยเงางาม หากนวดบริเวณรากผมจะช่วยให้รากผมเยน็ลง ช่วยบาํรุงหนงัศีรษะ รักษาแผลบน

ศีรษะ และขจดัรังแคไดด้ว้ย 

2. รักษาสิวและรอยด่างดาํ ประโยชน์ขอ้น้ีคนท่ีอยากหนา้ใสตั้งใจอ่านใหดี้ เพราะว่านหาง

จระเขมี้ฤทธ์ิช่วยยบัย ั้งการติดเช้ือ และมีกรดอ่อน ๆ ช่วยลดความมนับนใบหนา้ได ้นาํเน้ือวุน้ท่ีลา้ง

สะอาดทาบริเวณใบหนา้วนัละ 2 คร้ัง ใชเ้วลาสกั 1-2 เดือน จะเร่ิมเห็นผลวา่รอยต่าง ๆ ดูจางลง 

3. บาํรุงผิวกาย เพียงแค่นาํว่านหางจระเขส้ด มาปอกเปลือกและลา้งให้สะอาด จากนั้นหั่น

เป็นช้ินนาํไปใส่ไวใ้นถุงผา้ก๊อซขนาดเลก็ แลว้นาํไปหยอ่นไวใ้นอ่างอาบนํ้ า หรือถา้ไม่มีถุงผา้ก๊อซ 

ใหน้าํวุน้ไปแช่ไวใ้นอ่างอาบนํ้าเลยกไ็ดเ้หมือนกนั โดยระหวา่งอาบนํ้าใหใ้ชเ้น้ือวุน้ถูตามส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย เนน้ท่ีรอยแห้งกร้านอย่างขอ้ศอก หัวเข่า ส้นเทา้ เป็นตน้ จะช่วยให้ผิวพรรณเนียนนุ่ม 

และเต่งตึงข้ึน 

4. เติมนํ้ าให้ผิว ความชุ่มช้ืนในผิวหน้าและผิวกาย มกัจะค่อย ๆ ลดลงตามวยั และไลฟ์

สไตลข์องคุณ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มกัใชชี้วิตกนัอยู่ในห้องแอร์จนผิวขาดความชุ่มช้ืน หากนาํเน้ือวุน้

จากว่านหางจระเขม้าพอกหน้าก็เป็นอีกวิธีท่ีจะช่วยเติมนํ้ าให้ผิวของคุณได ้โดยลา้งวุน้ให้สะอาด 

แลว้ฝานบาง ๆ มาโปะใหท้ัว่หนา้ หลบัตาพร้ิมรอสัก 15 นาที ก็ไปลา้งหนา้ใหส้ะอาดได ้ผวิของคุณ

จะรู้สึกชุ่มช้ืน เต่งตึงข้ึน หากจะใชก้บัผิวกายให้ลองนาํเน้ือไปป่ันหยาบ ๆ แลว้นาํมาพอกตวั ก็ใช้

ง่ายดีเหมือนกนั 

สรรพคุณของว่านหางจระเข้ 

1. ช่วยป้องกนัโรคเบาหวาน ดว้ยการรับประทานเน้ือวุน้ หรือจะทาํเป็นนํ้ าป่ันว่านหาง

จระเขม้าด่ืมกไ็ด ้กจ็ะช่วยบรรเทาอาการและป้องกนัโรคเบาหวานได ้
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2. ว่านหางจระเขมี้สรรพคุณช่วยแกอ้าการปวดศีรษะ ดว้ยการตดัใบสดของว่านหางจระเข้

แลว้ทาปูนแดงดา้นหน่ึง แลว้เอาดา้นท่ีทาปูนปิดตรงขมบั จะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได ้(ใบ) 

3. วุน้ว่านหางจระเขมี้สรรพคุณช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยป้องกนัและลดการ

เกิดแผลในกระเพาะขณะทอ้งวา่ง ช่วยรักษาโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินอาหารต่าง ๆ 

4.เน้ือว่านหางจระเขส้รรพคุณว่านหางจระเขช่้วยแกก้ระเพาะลาํไส้อกัเสบ ดว้ยการใชใ้บ

นาํมาปอกเปลือกเอาแต่วุน้ นาํมารับประทานวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ชอ้นโตะ๊ (เน้ือวุน้) 

5. ใชเ้ป็นถ่าย ยาระบาย ท่ีเปลือกของว่านหางจระเขจ้ะมีนํ้ ายางสีเหลือง ในนํ้ ายางจะมีสาร

แอน ทราควิโนน (Anthraquinone) ท่ีมีฤทธ์ิเป็นยาระบาย หากนาํนํ้ ายางไปเค่ียวให้นํ้ าระเหยออก

แลว้ท้ิงไวใ้หเ้ยน็ ก็จะไดส้ารสีนํ้ าตาลเกือบดาํ หรือเรียกว่า "ยาดาํ" ซ่ึงยาดาํน้ีเองใชเ้ป็นส่วนผสมใน

ตาํรับยาแผนโบราณท่ีตอ้งการใหมี้ฤทธ์ิเป็นยาระบายอยูห่ลายตาํรับ (ยางในใบ) 

6. ช่วยรักษาอาการทอ้งผกู ดว้ยการกรีดเอายางจากว่านหางจระเขม้าเค่ียวให้งวด ท้ิงไวใ้ห้

เยน็จะไดก้อ้นยาสีดาํ (ยาดาํ) แลว้ตกัมาใชป้ระมาณชอ้นชา เติมนํ้ าเดือด 1 ถว้ย แลว้คนจนละลาย 

โดยผูใ้หญ่รับประทานคร้ังละ 2 ชอ้นชาก่อนนอน แต่ถา้เป็นเด็กให้รับประทานคร้ังละ 1 ชอ้นชา

ก่อนนอน 

7. ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร ดว้ยการใชเ้น้ือวุน้จากใบเหลาใหเ้ป็นปลายแหลมเลก็นอ้ย และ

นําไปแช่ตู้เย็นหรือนํ้ าแข็งจนเน้ือแข็ง แล้วนําไปใช้เหน็บในช่องทวารหนัก ควรหมั่นทาํเป็น

ประจาํวนัละ 1-2 คร้ังจนกวา่จะหาย (เน้ือวุน่) 

8. ช่วยแกห้นองใน (ราก, เหงา้) 

9. ช่วยแกมุ้ตกิดหรือระดูขาวของสตรี (ราก, เหงา้) 

10. ทั้งตน้ของวา่นหางจระเขมี้รสเยน็ ใชด้องกบัสุรานาํมาด่ืมช่วยขบันํ้าคาวปลาได ้(ทั้งตน้) 

11. ช่วยบรรเทาและแกอ้าการปวดตามขอ้ ดว้ยการรับประทานเน้ือวุน้คร้ังละ 1-2 ชอ้นโตะ๊ 

วนัละ 3 คร้ังเป็นประจาํ จะช่วยทาํใหอ้าการปวดดีข้ึน (วุน้จากใบ) 

12. ใบวา่นหางจระเขมี้รสเยน็ นาํมาตาํผสมกบัสุราใชพ้อกรักษาฝีได ้(ใบ) 

13. ช่วยรักษาแผลสด แผลจากของมีคม แผลท่ีริมฝีปาก แกฝี้ แกต้ะมอย ดว้ยการใชวุ้น้จาก

ใบนาํมาแปะบริเวณแผลใหมิ้ดชิดและใชผ้า้ปิดไว ้แลว้หยอดนํ้าเมือกลงตรงแผลใหชุ่้มอยูเ่สมอ หรือ

จะเตรียมเป็นข้ีผึ้งกไ็ด ้(วุน้จากใบ) 
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14. ช่วยรักษาแผลถลอกและแผลจากการถูกครูด (แผลพวกน้ีจะเจบ็ปวดมาก) ใหใ้ชวุ้น้วา่น

หางจระเขน้าํมาทาแผลเบา ๆ ในวนัแรกตอ้งทาบ่อย ๆ จะช่วยในการสมานแผล ทาํให้แผลหายเร็ว

ยิง่ข้ึน และทาํใหไ้ม่เจบ็แผลมาก (วุน้จากใบ) 

15. ช่วยรักษาแผลไฟไหม ้นํ้ าร้อนลวก ช่วยดบัพิษร้อนบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน

จากแผล ดว้ยการใชวุ้น้จากใบสดท่ีลา้งนํ้ าสะอาด แลว้ฝานบาง ๆ นาํมาทาหรือแปะไวบ้ริเวณแผล

ตลอดเวลา จะช่วยทาํใหแ้ผลหายเร็วมากข้ึนและอาจไม่เกิดรอยแผลเป็นดว้ย (วุน้จากใบ) 

16. ช่วยขจดัรอยแผลเป็น ทาํใหแ้ผลเป็นจางลง ป้องกนัการเกิดรอยแผลเป็น (วุน้จากใบ) 

17. ช่วยรักษาตาปลาและฮ่องกงฟุต ดว้ยการใช้วุน้จากใบท่ีลา้งสะอาดแลว้ นาํมาปิดไว้

บริเวณท่ีเป็นและหมัน่เปล่ียนบ่อย ๆ จนกวา่จะดีข้ึน (วุน้จากใบ) 

18. วุน้จากใบใชท้าเพื่อปกป้องผวิจากแสงแดด ดว้ยการใชวุ้น้จากใบทาก่อนออกแดด หรือ

จะใชใ้บสดก็ได ้แต่ใบสดอาจทาํใหผ้ิวหนงัแหง้ เพราะใบมีฤทธ์ิฝาดสมาน ถา้ตอ้งการลดการทาํให้

ผวิแหง้ กอ็าจจะใชร่้วมกบันํ้ามนัพืชหรืออาจเตรียมเป็นโลชัน่กไ็ด ้(วุน้จากใบ) 

19. ช่วยรักษาอาการผิวหนงัไหมจ้ากแสงแดด หรือไหมเ้กรียมจากการฉายรังสี หรือแผล

เร้ือรังจากการฉายรังสี โดยนาํวุน้ของวา่ยหางจระเขม้าทาผวิบ่อย ๆ ก็จะช่วยลดการอกัเสบได ้แต่ถา้

ไปนาน ๆ ระวงัผิวแห้ง ควรผสมกบันํ้ ามนัพืช เวน้แต่ว่าจะทาํให้ผิวเปียกชุ่มอยูต่ลอดเวลา (วุน้จาก

ใบ) 

20. วุน้จากใบใชท้าเพื่อรักษาฝ้า (วุน้จากใบ) 

21. ช่วยรักษาโรคเร้ือนกวาง (โรคสะเก็ดเงิน) ช่วยลดการตกสะเก็ดและลดอาการคนัของ

โรคเร้ือนกวาง ทาํใหแ้ผลดูดีข้ึน (วุน้จากใบ) 

คาํแนะนํา 

1. การเลือกใชใ้บจากตน้ว่านหางจระเขค้วรเลือกตน้ท่ีมีอายมุากกว่า 1 ข้ึนไป และให้เลือก

ใบล่างสุดเพราะจะอวบโตและมีวุน้มากกวา่ใบท่ีอยูด่า้นบน 

2. เน่ืองจากวุน้ของว่านหางจระเขไ้ม่มีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือ ดงันั้นถา้เป็นไปไดค้วรปอกโดย

ใชเ้ทคนิคปลอดเช้ือ Aseptic technique เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 

3. การนาํวุน้มาใชเ้พื่อรักษาแผลจาํเป็นตอ้งลา้งนํ้าใหส้ะอาด เพื่อป้องกนันํ้ายางจากเปลือกท่ี

มีสารแอนทราควิโนน (Anthraquinone) เพราะอาจจะทาํใหเ้กิดอาการแพไ้ด ้

4. ว่านหางจระเขจ้ะมีคุณภาพสูงสุดเม่ือตดัมาแลว้ใชท้นัที และจะมีสรรพคุณทางยาท่ีดีกวา่

ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป 
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5. วุน้ของว่านหางจระเข้จะไม่คงตัวเท่าไหร่นัก ดังนั้ นถ้าปอกแล้วจะเก็บไวไ้ด้เพียง                

6 ชัว่โมงเท่านั้น หากนาํว่านหางจระเขไ้ปแช่ในตูเ้ยน็จนเยน็ก่อนการนาํมาใช ้จะช่วยทาํให้รู้สึกสด

ช่ืนเยน็สบายมากยิง่ข้ึน 

6. การใช้เพื่อใช้เป็นยาถ่าย ยาระบาย ไม่ควรใช้กับหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงท่ีกาํลังจะมี

ประจาํเดือน รวมไปถึงผูท่ี้เป็นโรคริดสีดวงทวารดว้ย 

7. การใชวุ้น้จากใบเพื่อใชเ้ป็นยาทาภายนอก สําหรับบางรายแลว้อาจจะเกิดอาการแพไ้ด ้

(จากงานวิจยัพบวา่ไม่ถึง 1%) โดยลกัษณะของอาการแพห้ลงัจากหรือปิดวุน้ลงบนผวิหนงั จะทาํให้

ผิวหนังเป็นผื่นแดงบาง ๆ หรืออาจมีอาการเจ็บแสบดว้ย โดยอาการจะแสดงหลงัจากทาไปแลว้

ประมาณ 2-3 นาที ถา้คุณมีอาการแพห้ลงัการใชวุ้น้ว่านหางจระเข ้ก็ให้รีบลา้งออกดว้ยนํ้ าสะอาด 

และเลิกใชท้นัที 

ข้อควรระวงัในการใช้ว่านหางจระเข้  

 เม่ือเป็นยาทา บางคนอาจแพย้า อาการแพย้าจะเกิดข้ึนภายในเวลา 2-3 นาที ดงันั้นก่อนใช้

ควรทดลองทาดูเล็กน้อยท่ีหลงัหู หรือท่ีรักแร้ หากใน 2-3 นาที ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึนก็

แสดงวา่ใหไ้ด ้

 เม่ือใชเ้ป็นยากิน สาํหรับ ยางและยาดาํ ไม่ควรกินมากเกินไปเพราะสาร “อะโลอิน” ท่ีมีอยู่

ในยางว่านหางจระเขมี้ฤทธ์ิเป็นยาระบาย ถา้กินมากเกิดไปทาํให้ทอ้งเสียและปวดทอ้ง เพราะลาํไส้

เกร็งตวั และถา้กินติดต่อกนันานอาจทาํใหเ้ป็นโรคปวดตามขอ้ได ้

 ขอ้ควรระวงัสาํหรับผูท่ี้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน การด่ืมนํ้ าว่านหางจระเขมี้ทางทาํใหต้บัอ่อน

สร้างอินสุลินมากข้ึน ดงันั้นผูท่ี้ใชย้าอินสุลินอยู่แลว้ด่ืมนํ้ าว่านหางจระเขอ้าจทาํให้มีอินสุลินมาก

เกินไป ซ่ึงมีอนัตรายมากอาจทาํให้ช็อกได ้ดงันั้นคนท่ีคิดว่าจะกินว่านหางจระเขโ้ดยท่ีใชย้าอินสุลิ

นอยู ่ควรจะปรึกษาแพทย ์เพื่อหาวิธีใชย้าอินสุลินใหเ้หมาะสม 

 ขอ้ควรระวงัสาํหรับผูท่ี้เป็นโรคกระเพาะและลาํไส้อกัเสบ ผูท่ี้เป็นโรคกระเพาะและลาํไส้

อกัเสบอยู่แลว้ เม่ือกินวุน้ว่านหางจระเขส้ด ควรจะลา้งยางออกให้หมด จนไม่มีรสขมเหลืออยู่เลย

มิฉะนั้นยางท่ีติดคา้งอยูก่บัวุน้จะไประคายเคืองกระเพาะและลาํไส ้ทาํใหอ้าเจียนและถ่ายอยา่งแรง 

องค์ประกอบทางเคมี 

            1. สารไกลโคโปรตีนจากวุน้ใส ช่ือ aloctin A, B มีฤทธ์ิลดการอกัเสบ และเพิ่มการเจริญ

ทดแทนของเน้ือเยือ่บริเวณท่ีเป็นแผล แต่สลายตวัง่ายเม่ือถูกความร้อน 
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            2. สารท่ีเป็นองคป์ระกอบใน ยาดาํ (นํ้ ายางสีเหลืองท่ีเค่ียวนํ้ าออกหมดจนเป็นกอ้นสีดาํ) คือ

สารกลุ่มแอนทราควิโนน เช่น aloin, barbaloin (aloe-emodin), chrysophanic acid ออกฤทธ์ิเป็นยา

ระบาย  ยาถ่าย 

 

2.2 ใบเตย 

 

รูปท่ี 2.2 ใบเตย 

ท่ีมา : https://termsuk.oonvalley.com 

o ช่ือทัว่ไป : ใบเตย  

o ช่ือสามญั : Pandom wangi 

o ช่ือวิทยาศาสตร์ : Pandanus amaryllifolius Roxb 

o ช่ือวงศ ์: Pandanaceae 

o ช่ืออ่ืน :  เตย ตน้เตย ใบเตย (ทุกภาค) เตยหอม เตยหอมเลก็ เตยหอมใหญ่ (ภาคกลาง) 

หวานขา้วไหม ้สม้พอดี ผกัเกง็เคง็ (ภาคเหนือ) สม้ตะเลงเครง (ตาก) สม้ปู (แม่ฮ่องสอน) 

สม้ม่า (ระนอง) ปาแนะวองิง ปาแง๊ะออริง ปาแป๊ะออริง (ภาคใตแ้ละแถบมลาย)ู 

ลกัษณะของใบเตย 

  พิมลพรรณ อนนัตกิ์จไพศาล (2560) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของลาํตน้ใบเตยเป็นกอขนาดเลก็ 

ตน้จะเติบโตจากใตดิ้นข้ึนมา ใบเป็นสีเขียวโดดเด่นเรียวยาว หากเป็นใบอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน แต่ใบ

ท่ีแก่แลว้ก็จะเร่ิมมีสีเขียวเขม้ จดัอยูใ่นกลุ่มพืชใบเล้ียงเด่ียว หากใชมื้อสัมผสัขอบใบจะมีไขเคลือบ

อยู่ท่ีผิว ทาํให้ใบมีความมนัวาว และขอบใบเรียบ เม่ือเจริญเติบโตข้ึนตวัใบจะเวียนกนัยาวออกมา

เป็นเกลียวจนถึงปลายยอดสุด  ส่วนประกอบของใบเตย มีสารอาหารสําคัญท่ีดีต่อสุขภาพ 
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ประกอบดว้ยวิตามินและเกลือแร่หลากหลายชนิด หากเทียบใน 100 กรัม ในเตยหอมจะประกอบไป

ด้วย วิตามินซี 8 กรัม, เบตา้แคโรทีน 3 ไมโครกรัม, วิตามินบีสอง 0.1 มิลลิกรัม, วิตามินบีสาม

ประมาณ 1-2 มิลลิกรัม, ฟอสฟอรัส 27 มิลลิกรัม, แคลเซียม 123 มิลลิกรัมเหลก็, 0.1 มิลลิกรัม 

ประโยชน์ของใบเตย  

1. ช่วยบาํรุงหวัใจใหชุ่้มช่ืน และช่วยลดอตัราการเตน้ของหวัใจ (นํ้ าใบเตย) 

2. การด่ืมนํ้ าใบเตยจะช่วยดบักระหายคลายร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะใบเตยมีกล่ินหอมเยน็ 

ด่ืมแลว้จึงรู้สึกสดช่ืน ผอ่นคลาย 

3. รสหวานเยน็ของใบเตยช่วยชูกาํลงัได ้

4. การด่ืมนํ้าใบเตยช่วยแกอ้าการอ่อนเพลียของร่างกายได ้

5. ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 

6. ผูท่ี้มีธาตุเจา้เรือนเป็นธาตุไฟนั้น การรับประทานอาหารท่ีปรุงจากใบเตยจะช่วยทาํให้

รู้สึกเยน็สบายสดช่ืนได ้

7. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือด ซ่ึงตามตาํรับยาไทยไดมี้การ

นาํใบเตยหอม 32 ใบ, ใบของตน้สัก 9 ใบ นาํมาหั่นตากแดด แลว้นาํมาชงเป็นชาด่ืมอย่างน้อย 1 

เดือน หรือจะใชร้ากประมาณ 1 กาํมือนาํมาตม้กบันํ้าด่ืมเชา้เยน็กไ็ดเ้หมือนกนั (ใบ, ราก) 

8. ช่วยลดความดนัโลหิต (สารสกดันํ้าจากใบเตย) 

9. ช่วยป้องกนัการแขง็ตวัของหลอดเลือด 

10. ช่วยบรรเทาอาการอาการและดบัพิษไขไ้ด ้

11. ช่วยดบัพิษร้อนภายในไดเ้ป็นอยา่งดี 

12. ใชรั้กษาโรคหืด (ใบ) 

13. ใชเ้ป็นยาแกก้ระษยั (ตน้, ราก) 

14. ใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะดว้ยการใชต้น้ 1 ตน้ หรือจะใชร้ากคร่ึงกาํมือก็ได ้นาํมาตม้กบันํ้ า

ด่ืม (ราก, ตน้) 

15. ใชรั้กษาโรคหดัได ้

16. ใบเตยสดนาํมาตาํใชพ้อกรักษาโรคผวิหนงัได ้

17. มีการนาํใบเตยมาใชแ้ต่งกล่ินอาหารอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นของหวานต่าง ๆ 

อยา่งเช่น ขนมลอดช่อง ขนมชั้น รวมไปถึงเคก้และสลดั เป็นตน้ 

https://www.honestdocs.co/kidney-stones


12 

 

18. มีการนาํใบเตยมาทุบพอแตก นาํไปใส่กน้ลงัถึงสาํหรับน่ึงขนม จะทาํใหข้นมท่ีสุกแลว้

มีกล่ินหอมน่ารับประทานมาก 

19. ใชใ้บเตยรองกน้หวดสาํหรับน่ึงขา้วเหนียว เม่ือขา้วสุกแลว้จะทาํใหมี้กล่ินหอมมาก 

20. สีเขียวของใบเตยเป็นสีของคลอโรฟิลล ์สามารถนาํมาใชแ้ต่งสีขนมได ้

21. ใชใ้บเตยสดใส่ลงไปในนํ้ ามนัท่ีใชแ้ลว้ ตั้งไฟให้ร้อนแลว้ค่อยตกัใบเตยข้ึน จะทาํให้

นํ้ ามนัไม่มีกล่ินเหมน็หืน ทาํใหน้ํ้ ามนัท่ีใชท้อดมีกล่ินเหมือนนํ้ามนัใหม่ 

22. ประโยชน์ของใบเตยกบัการนาํมาใชท้าํเป็นทรีตเมนต์สูตรบาํรุงผิวหน้า ดว้ยการใช้

ใบเตยลา้งสะอาด หัน่เป็นช้ินเลก็ ๆ นาํมาป่ันรวมกบันํ้ าสะอาดจนละเอียด จะไดค้รีมขน้เหนียวแลว้

นาํมาพอกหนา้ท้ิงไวป้ระมาณ 20 นาที 

สรรพคุณของใบเตย 

1. ใบเตยหอมช่วยบาํรุงหวัใจใหชุ่้มช่ืน และช่วยลดอตัราการเตน้ของหวัใจ  

2. ตน้ และรากใบเตยหอมใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะ 

3. ราก และใบ ของใบเตยหอมช่วยรักษาโรคเบาหวาน 

4. ใบเตยหอมช่วยแกก้ษยั 

5. ใบเตยหอมแกอ้าการนํ้าเบาพิการ 

6. ใบเตยหอมช่วยแกโ้รคหดั โรคผวิหนงั ดว้ยการใชใ้บเตยหอมสดตาํ แลว้พอกตวั 

7. ใบเตยหอมช่วยลดความดนัโลหิต 

8. ใบเตยหอมช่วยปรับสมดุลร่างกาย 

9. นํ้าใบเตยจะช่วยดบักระหายคลายร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี 

10. ใบเตยช่วยป้องกนัการแขง็ตวัของหลอดเลือด 

11. ใบเตยช่วยบรรเทาอาการ และดบัพิษไขไ้ด ้

12. ใบเตยช่วยดบัพิษร้อนภายในได ้

13. สีเขียวของใบเตยเป็นสีของ คลอโรฟิลล ์สามารถนาํมาใชแ้ต่งสีขนม เคร่ืองด่ืมได ้

14. ใบเตยช่วยดบักล่ินเหมน็หืน กล่ินคาวไดเ้ป็นอยา่งดี 
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คาํแนะนํา 

 ควรเลือกใบเตยท่ีมีกอใหญ่ มีใบโต ไม่มีแมลงเจาะ ให้สีเขียวมีลกัษณะใบยาวเรียว สีเขียว

จดั มีกล่ินหอม  

ข้อควรระวงัในการใช้ใบเตย 

 ใบเตยไม่เหมาะสาํหรับการรับประทานในกลุ่มผูป่้วยท่ีมีภาวะไตเส่ือม โรคไต ไม่ว่าจะเป็น

โรคไตเร้ือรังหรือโรคไตเฉียบพลนัก็ตาม รวมไปถึงกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอ้นไป

ท่ีไต การกินจะตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํและอยู่ในความควบคุมของแพทย ์เน่ืองจากผูป่้วยท่ีมีความ

ผดิปกติของไตตอ้งจาํกดัปริมาณนํ้าท่ีไดรั้บ การนาํมาใชป้ระโยชน์เพื่อสุขภาพ ดว้ยวิธีชงด่ืม อาจทาํ

ใหไ้ดรั้บนํ้ามากเกินไปจนทาํใหไ้ตทาํงานหนกั เกิดเป็นอนัตรายรุนแรงตามมาได ้

องค์ประกอบทางเคมี 

 สารสาํคญัท่ีพบในใบเตยประกอบไปดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย (essential oil) และมีสีเขียวของ

คลอโรฟิลล ์(chlorophyll) ซ่ึงในนํ้ ามนัหอมระเหยประกอบไปดว้ยสารหลายชนิด เช่น เบนซิลแอซี

เทต (benzyl acetate) แอลคาลอยด์ (alkaloid) ลินาลิลแอซีเทต ( linalyl acetate ) ลินาโลออล 

(linalool) และเจอรานิออล (geraniol) และสารท่ีทาํใหมี้กล่ินหอม คือคูมาริน (coumarin) และเอทิล

วานิลลิน (ethyl vanillin) 

2.3 มะนาว 

 

รูปท่ี 2.3 มะนาว 

ท่ีมา : https://health.mthai.com 
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o ช่ือทัว่ไป : มะนาว 

o ช่ือสามญั : Lime 

o ช่ือวิทยาศาสตร์ : Citrus aurantiifolia Swing. 

o ช่ือวงศ ์: Rutaceae 

o ช่ืออ่ืน : โกรยชะมา้ (สุรินทร์) ปะนอเกล มะนอเกละ มะเนา้ดเ์ล (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 

หมากฟ้า (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)  

ลกัษณะของใบ 

หมออาสา แพทยแ์ผนไทย (2560) ได้กล่าวว่า มะนาว ลูกกลมเล็ก แต่รสชาติเปร้ียวจ๊ีด 

เหมาะกบัการนาํมาปรุงรสอาหาร ทาํให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งข้ึน มะนาวเป็นพืชท่ีอยู่คู่กบัคน

ไทยมานาน มีตน้กาํเนิดอยู่แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แถมยงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีทาํรายไดใ้ห้

ประเทศ เพราะมีรสชาติท่ีใคร ๆ ก็ติดใจเม่ือนาํไปปรุงอาหาร เรียกไดว้่า มีติดครัวกนัแทบทุกบา้น 

นอกจากรสชาติเปร้ียว ท่ีไวใ้ชใ้นการปรุงรสของอาหารแลว้ มะนาวยงัมีสรรพคุณทั้งทางยา และการ

รักษาผิว และรูปร่างไดดี้อีกดว้ย นอกจากน้ีมะนาว ยงัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วน ไม่ว่า

จะราก ใบ ดอก เมลด็ เปลือก ต่างก็มีสรรพคุณคุณทางยามากมาย ถือว่าเป็นยาอายวุฒันะชนิดหน่ึง 

โดยเฉพาะนํ้ ามะนาวนั้น ยงัช่วยดูแลผิวพรรณให้ผุดผ่อง ช่วยให้รูปร่างสมส่วนใชท้าํความสะอาด

เคร่ืองเรือนและยงัช่วยเจริญอาหารอีกดว้ย 

ประโยชน์ของมะนาว 

 มะนาวมีประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ส่วนตน้ ใบ ผล นอกจากนํ้ ามะนาวท่ีมีวิตามินซีสูงแลว้ 

ส่วนอ่ืน ๆ กส็ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่นกนั  

ประโยชน์ของผลมะนาว/เปลือก 

1. ช่วยบาํรุงสายตาของคนเราใหมี้ความสดใสอยูต่ลอดเวลา 

2. ช่วยบาํรุงผวิพรรณใหมี้ความเปล่งปลัง่และสดใสอยูส่มํ่าเสมอ 

3. มีนํ้ ามนัระเหยท่ีช่วยใหค้วามสดช่ืนแก่ร่างกาย 

4. สามารถนาํนํ้ ามนัระเหยท่ีไดป้ระมาณ 7% ในมะนาว 1 ลูกมาผสมเป็นนํ้ ายาทาํความ

สะอาดได ้มะนาวเป็นผลไมท่ี้มีฤทธ์ิช่วยในการกดั ถือเป็นกรดผลไมช้นิดหน่ึงหรือท่ีเรียกว่า AHA 

ท่ีเป็นท่ียอมรับ และเป็นกรดท่ีช่วยเร่งการผลดัเซลลผ์วิท่ีเส่ือมได ้

5. นาํมาปรุงรสชาติในอาหารและเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งอร่อย และไม่ทาํใหอ้าหารจานนั้นรู้สึก

เล่ียนได ้
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6. ช่วยแกปั้ญหาขาลายท่ีเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาสีผิวไม่สมํ่าเสมอ ดว้ยการนาํ

มะนาวมาผสมเขา้กับดินสอพอง จากนั้นนํามาทาท้ิงไวก่้อนนอน ต่ืนเช้าข้ึนมาค่อยลา้งออกให้

สะอาด 

7. ช่วยรักษาสิวให้มีปริมาณท่ีลดลง เน่ืองจากกรดอ่อนๆ ท่ีอยู่ในมะนาวนั้นจะช่วยลดการ

อุดตนัของรูขมุขนจากสิว อีกทั้งยงัช่วยขจดัความมนัและเช้ือโรคบนใบหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

8. นาํเปลือกมะนาวท่ีบีบนํ้ ามะนาวออกหมดแลว้ มาทาหรือขดัในบริเวณคาง ขอ้ศอก เขา้ 

หรือสน้เทา้ จะช่วยใหผ้วิในบริเวณน้ีมีความนุ่มนวลมากยิง่ข้ึน 

9. นาํเปลือกผลแห้งของมะนาวมาตม้เพื่อเอานํ้ ามาด่ืม จะช่วยแกอ้าการจุกเสียดแน่นทอ้ง 

ช่วยขบัเสมหะท่ีติดอยูใ่นลาํคอ และยงัช่วยบาํรุงกระเพาะอาหาร 

10. นาํมาแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายชนิด เช่น มะนาวแช่อ่ิมตากแหง้ นํ้ ามะนาวรสชาติ

เขม้ขน้ แยมมะนาว แยมเปลือกมะนาว แยมมะนาวดอง กิมจอ้มะนาว เปลือกมะนาวสามรส เปลือก

มะนาวเช่ือม มาร์มาเลดมะนาว เป็นตน้ 

11. ใส่มะนาว 2-3 ลูกไวใ้นถงัขา้วสาร จะช่วยป้องกนัมอดได ้

12. นาํเปลือกมะนาวมาเช็ดทาํความสะอาดภาชนะให้เงางามข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทองเหลือง 

ทองแดง เคร่ืองเงิน เป็นตน้ 

ประโยชน์ของนํา้มะนาว 

1. ให้สารวิตามินเอ วิตามินซี ธาตุฟอสฟอรัส แคลเซียม กรดมาลิค และกรดซิตริคแก่

ร่างกาย 

2. ช่วยรักษาผวิแตก เพียงแค่นาํนํ้ามะนาวมาทาในบริเวณท่ีผวิแตกกเ็ป็นอนัเสร็จ 

3. รักษาปัญหาส้นเทา้แตก โดยนาํนํ้ ามะนาวมาทาในบริเวณส้นเทา้วนัละ 3 คร้ัง จะช่วยให้

รอยแตกในบริเวณสน้เทา้ค่อย ๆ ดีข้ึน 

4. หยดนํ้ามะนาวลงไปในไข่เจียว จะช่วยใหไ้ข่ฟูข้ึนและมีความน่ิมร่วมอยูด่ว้ย 

5. บีบมะนาวลงบนฝ่ามือ จากนั้นลูบไลใ้ห้ทัว่มือทั้งสองขา้ง ช่วยลดกล่ินคาวปลาหลงัจาก

ทาํอาหารได ้

6. แกปั้ญหาเล็บดาํจากการหั่นหรือเด็ดผกัเป็นประจาํ ดว้ยการนาํนํ้ ามะนาวมาถูในบริเวณ

เลบ็จะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวได ้
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สรรพรรณคุณของมะนาว  

สรรพคุณทางยาของมะนาว  

สรรพคุณทางยา ตามตาํรับสมุนไพรไทย ท่ีสามารถใช้แก ้และรักษาโรคท่ีเกิดจากธาตุ       

ต่าง ๆ ไดอี้กหลายโรค โดยเฉพาะนํ้ามะนาวท่ีเป็นกรด มีรสเปร้ียว มีประโยชน์สารพดั ดงัน้ี 

1. ช่วยรักษาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แน่นทอ้ง หรือปวดทอ้งได ้เพียงนาํนํ้ ามะนาวมาผสม

กินกบันํ้าตาลจะช่วยรักษาอาการดงักล่าวได ้

2. เม่ือมีอาการทอ้งร่วง ควรด่ืมนํ้ ามะนาวตามเขา้ไป มนัจะช่วยหยดุอาการดงักล่าวไดเ้ป็น

อยา่งดี 

3. นาํนํ้ ามะนาวมาผสมเขา้กบันํ้าผึ้งแลว้ทานเขา้ไป จะช่วยขบัพยาธิไสเ้ดือนได ้

4. นาํมะนาวผสมกบันํ้ าเกลือแต่เพียงเล็กนอ้ย จะช่วยรักษาอาการทอ้งผูก อีกทั้งยงัเป็นยา

ระบายชั้นดี 

5. นาํนํ้ ามะนาวมาผสมกบันํ้ าผึ้งในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จากนั้นนาํมาด่ืม จะช่วยแกอ้าการ 

บิดได ้

6. นํ้ ามะนาวมีส่วนช่วยในการรักษาโรคน่ิวได ้

7. ด่ืมนํ้ามะนาวผสมกบัเกลือและนํ้าตาลเพียงเลก็นอ้ย ช่วยแกอ้าการระดูขาว 

8. เม่ือเจอกบัปัญหากา้งปลาติดคอ ให้นาํนํ้ ามะนาวคั้นสดเติมเกลือเพียงเล็กนอ้ย จากนั้น

กรอกลงไปให้ตรงกบับริเวณท่ีกา้งติดคอ อมนํ้ ามะนาวไวส้ักครู่แลว้จึงค่อยกลืนลงไป จะทาํให้

กา้งปลาเกิดการอ่อนตวัลงแลว้หลุดลงไปในกระเพาะอาหารต่อไป 

9. มะนาวมีส่วนช่วยในการแกล้ิ้นเป็นฝ้า โดยนาํสาํลีสะอาดไปชุบนํ้ ามะนาวจากนั้นเช็ดท่ี

ล้ินวนัละ 2-3 คร้ัง จะช่วยลดฝ้าบนล้ินใหจ้างลงได ้

10. นาํนํ้ ามะนาวมาใชเ้ป็นนํ้ายาบว้นปากจะช่วยทาํใหช่้องปากสะอาดมากยิง่ข้ึน 

11. นํ้ ามะนาวช่วยลดอาการอกัเสบของเหงือกบวมได ้

12. นํ้ ามะนาวช่วยบรรเทาอาการคอแสบแหง้จากการใชเ้สียงมากเกินไป 

13. บรรเทาอาการของโรคต่อมทอนซิลอกัเสบไดด้ว้ยการด่ืมนํ้ามะนาว 

14. หากมีอาการไอท่ีมีเลือดปนออกมานั้น การใชน้ํ้ ามะนาวด่ืมเพื่อรักษาจะช่วยบรรเทา

อาการดงักล่าวลงไดดี้ในระดบัหน่ึง 



17 

 

15. ด่ืมนํ้ ามะนาวคั้ นสดจะช่วยขับเสมหะท่ีเกิดจากการเป็นหวัด หรือสูดดมควัน                  

เขา้ไปบ่อยได ้

16. ช่วยบรรเทาอาการปวดหวั 

17. มีส่วนช่วยในการแกอ้าการอาเจียน คล่ืนไส ้หรือเป็นลมวิงเวียนศีรษะ 

18. นํ้ ามะนาวเป็นยาอายวุฒันะ อีกทั้งยงัมีส่วนช่วยในการเจริญอาหารได ้

19. สามารถนาํมาใชเ้พื่อรักษาโรคความดนัโลหิตสูงและตํ่าไดอ้ยา่งน่าเหลือเช่ือ 

20. วิตามินซีสูงท่ีอุดมอยู่ในนํ้ ามะนาว จะช่วยรักษาโรคลกัปิดลกัเปิด หรือเลือดออกตาม

ไรฟันได ้

21. นาํนํ้ ามะนาวผสมเขา้กบันํ้ าหวาน แลว้ตามดว้ยเกลือเพียงเลก็นอ้ยมาด่ืม จะเป็นการช่วย

บาํรุงโลหิตและรักษาโรคโลหิตจางได ้

22. การด่ืมนํ้ามะนาวคั้นสดมีส่วนช่วยในการแกโ้รคเหน็บชา และอาการร้อนในได ้

23. นํ้ ามะนาวผสมกบันํ้ าตาลช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากการทาํงานหนกัหรือพกัผอ่น

ไม่เพียงพอ 

24. ด่ืมนํ้ามะนาวจะช่วยบรรเทาอาการปวดตามขอ้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

25. รักษาโรคผวิหนงัไดด้ว้ยการนาํนํ้ามะนาวมาทาบริเวณผวิหนงัท่ีเป็นโรคดงักล่าว 

26. การนาํมะนาวมาผ่าซีก จากนั้นนาํไปทาในบริเวณท่ีเป็นสังคงั ก่อนนอนและต่ืนนอน 

จะช่วยใหอ้าการดีข้ึน 

27. แกโ้รคกาก เกล้ือน และหิด ดว้ยการเอากาํมะถนัมาตาํใหล้ะเอียด จากนั้นมาผสมเขา้กบั

นํ้ามะนาว นาํไปทาในบริเวณท่ีเป็นโรคดงักล่าวหลงัอาบนํ้า จะช่วยรักษาใหห้ายได ้

28. รักษาโรคนํ้ ากดัเทา้ดว้ยการใชน้ํ้ ามะนาวสดมาทาในบริเวณดงักล่าว จากนั้นท้ิงไวใ้ห้

แหง้แลว้จึงลา้งออกดว้ยนํ้าสะอาด 

29. นาํนํ้ ามะนาวมาชโลมลงบนบริเวณท่ีเป็นแผลจากการโดนนํ้ าร้อนลวก จะช่วยรักษา

แผลใหห้ายเร็วข้ึน 

30. นาํนํ้ ามะนาวมานวดใหท้ัว่ศีรษะก่อนสระผม จะช่วยบรรเทาอาการคนัหนงัศีรษะได ้

สรรพคุณทางยาของใบ/รากมะนาว 

1. นาํใบมะนาวมาตม้กบันํ้ าตาลแดง จากนั้นนาํมาด่ืมจะช่วยแกอ้าการปัสสาวะกะปริบ      

กะปรอย 
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2. อาการผิดสําแดงสามารถรักษาไดด้ว้ยการนาํรากของตน้มะนาวมาฝนกบันํ้ าซาวขา้ว 

จากนั้นนาํมาด่ืมเป็นประจาํทุกวนั 

3. นาํใบมะนาวมาหั่นเป็นฝอย ๆ แลว้นาํมาชงในนํ้ าเดือด ด่ืมเป็นชาสมุนไพรช่วยรักษา

อาการไอได ้หรือจะนาํมากลั้วคอเพื่อช่วยฆ่าเช้ือโรคกไ็ดเ้ช่นกนั 

4. แกอ้าการลมเงียบไดด้ว้ยการนาํใบมะนาวมาตม้กบัยาหอม 

5. นาํใบมะนาวประมาณ 100 ใบมาตม้นํ้าด่ืม ช่วยรักษาไขท้บัระดูก 

6. นาํใบมะนาวมาตม้ด่ืมเป็นประจาํทุกวนั จะเป็นการช่วยฟอกโลหิต 

คาํแนะนํา 

 1. ควรเลือกมะนาวท่ีมีผวิสีเขียวสดเพราะจะมีนํ้ามนัหอมระเหยมากกวา่มะนาวลูกสีออก

เหลือง 

2. ผวิมะนาวตอ้งตึง และบาง 

3. ถา้เลือกลูกมะนาวสีเหลือง จะเป็นผลเก่าหรือกคื็อเกบ็ไวน้านแลว้ และถึงจะมีนํ้ามะนาว

มากแต่จะไม่ค่อยมีกล่ินหอมของมะนาว 

ข้อควรระวงัการใช้มะนาว 

 แมม้ะนาวจะมีประโยชน์มากมายหลายดา้น แต่การใชท่ี้ผิดวิธีก็อาจทาํให้เกิดโทษมากกว่า

ประโยชน์ โดยเฉพาะการหลงเช่ือขอ้มูลเก่ียวกบัการใชรั้กษาโรคต่าง ๆ ท่ียงัไม่มีหลกัฐานรองรับ 

ความเช่ือผดิ ๆ เก่ียวกบัการใชน้ํ้ ามะนาวท่ีไม่ควรปฏิบติัตามเป็นอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ 

 1. แกพ้ิษงู พิษงูมีหลายประเภท และส่งผลต่อระบบในร่างกายแตกต่างกนัไป แต่ไม่มีพิษงู

ชนิดไหนท่ีแล่นเขา้สู่กระเพาะอาหาร แน่นอนวา่การกินนํ้ามะนาวจึงไม่สามารถช่วยแกพ้ิษงูได ้

2. ใชห้ยอดตารักษาตอ้ นอกจากจะไม่ช่วยให้อาการตอ้ดีข้ึนแลว้ ยงัอาจทาํให้กระจกตา

เสียหาย และเส่ียงตาบอดได ้

3. ใชป้้องกนับาดทะยกั เม่ือตะปูตาํหรือถูกบาดจากของมีคม ควรรีบลา้งทาํความสะอาด

แผลดว้ยสบู่และนํ้ าสะอาด เพื่อป้องกนัการติดเช้ือบาดทะยกั ไม่ควรใชน้ํ้ ามะนาวหยดลงบนแผล 

เพราะไม่ไดช่้วยฆ่าเช้ือ และหากนํ้ามะนาวสกปรกกอ็าจยิง่ทาํใหเ้ส่ียงติดเช้ือมากกวา่เดิม 

4. ใชก้บัแผลนํ้ าร้อนลวกไฟไหม ้ดว้ยฤทธ์ิท่ีเป็นกรด อาจกดักร่อนแผลจนเป่ือยและทาํให้

รู้สึกแสบได ้
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องค์ประกอบทางเคมี 

 นํ้ าจากผลมีกรด citric acid, malic acid, ascorbic acid,  ผิวมะนาวมีนํ้ ามนัหอมระเหยท่ีมา

จากการกลัน่ผิวผล ร้อยละ 0.3-0.4 ประกอบดว้ยสารต่าง ๆ ไดแ้ก่  d-limonene (42-64%), alpha-

berpineol (6.81%), bergamotene ผสมกับ  terpinen-4-ol (3%),  alpha-pinene (1.69%), geraniol 

(0.31%), linalool, terpineol, camphene, bergapten (furanocoumarin) 

เมล็ดมะนาว พบองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ limonin, limonexic acid, isolimonexic acid, 

β-sitosterol glucoside, limonin glucoside 

 

2.4 เปลือกส้ม 

 

รูปท่ี 2.4 เปลือกสม้ 

http://tkpm.go.th  

o ช่ือทัว่ไป : เปลือกสม้ 

o ช่ือสามญั : Orange Peel  

ลกัษณะของเปลือกส้ม 

เปลือกสม้มีลกัษณะ หนา บาง แลว้แต่ขนาดและสายพนัธ์ุของสม้แต่ละชนิด สม้บางผลมี 

ผวิเกล้ียงบางใสเต่งตึง หรือผลมีจุดดาํในผวิท่ีเรียกวา่ข้ีมด 

เปลือกส้ม เป็นเปลือกผลไมอี้กชนิดหน่ึงท่ีมีประโยชน์มากมายตั้งแต่สมยัโบราณ สามารถใช้

ปรุงเป็นยาไล่ยงุ ใชท้าํเป็นเคร่ืองหอม หรือใชท้าํอาหารได ้เช่น เปลือกส้มแช่อ่ิม หรือเปลือกส้มเคม็ 

ท่ีนิยมรับประทานกนัจนถึงทุกวนัน้ี และเปลือกส้มยงัมีประโยชน์สามารถใช้ภายในบา้นเราได้

มากมายอีกดว้ย นอกจากน้ีส้มยงัเป็นผลไมท่ี้หากินไดแ้ทบทุกฤดู และยงัเป็นผลไมร้สชาติหวาน 

หอม นาํมาทาํเมนูเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน หรือจะกินเป็นผลไมใ้หค้วามสดช่ืนกไ็ด ้

http://tkpm.go.th/
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ประโยชน์ของเปลือกส้ม 

ประโยชน์จากเปลือกส้มในด้านร่างกาย 

1. บาํรุงสุขภาพฟันและกระดูก จากผลการศึกษาของ Purdue University พบว่า ในเปลือก

ส้มประมาณ 100 กรัมจะมีปริมาณแคลเซียมสูงถึง 161 มิลลิกรัม แร่ธาตุท่ีช่วยบาํรุงกระดูกและฟัน

ไดดี้ 

  2. คลายเครียด กล่ินซิตรัสในเปลือกส้ม มีคุณสมบติัเด่นในเร่ืองของการช่วยผ่อนคลาย

ระบบประสาทของร่างกายได ้เพียงแค่นาํเปลือกส้มมาคั้นให้นํ้ ามนัหอมระเหยในเปลือกส้มไหล

ออกมา จากนั้นจะนาํมาสูดดมเติมความสดช่ืน หรือนาํมานวดแกป้วดเม่ือยตามร่างกายกไ็ด ้

3. ช่วยใหน้อนหลบั กล่ินซิตรัสจากนํ้ ามนัหอมระเหยในเปลือกส้ม มีผลต่อการทาํงานของ

ระบบประสาทและสมอง ซ่ึงจะมีฤทธ์ิคลา้ยกบัยากล่อมประสาท ช่วยให้สมองรู้สึกผ่อนคลายและ

นอนหลบัไดง่้ายดายยิง่ข้ึน 

        4. บาํรุงสายตา ในเปลือกส้มมีสารเบตา้แคโรทีนและวิตามินเอ เป็นสารอาหารท่ีช่วยบาํรุง

สายตาไดดี้ ดูแลและบาํรุงสายตาและป้องกนัปัญหาเก่ียวกบัประสาทตา 

        5. ช่วยรักษาสิว ผิวอกัเสบนํ้ ามันหอมระเหยหลายชนิด ทั้ งซิตรัล (citral) เจอรานิออล 

(geraniol) และไลนาโลออล (linalool) ในเปลือกส้ม มีคุณสมบัติเด่นในการทําความสะอาด 

โดยเฉพาะกบัผิวหนังท่ีเป็นสิว หรือมีสิวอกัเสบเน่ืองจากส่ิงสกปรก ให้ลา้งเปลือกส้มให้สะอาด 

จากนั้นนาํเปลือกส้มไปบดละเอียด ผสมนํ้ าตม้สุกเลก็นอ้ยแลว้นาํมาแตม้สิว หรือพอกผิวท่ีเกิดการ

อกัเสบ นาน 20-30 นาที แลว้ลา้งออก อาการอกัเสบบนผวิหนงัจะบรรเทาลงได ้

       6. แกก้รดไหลยอ้น ผลการศึกษาจาก University of Michigan Health System เผยวา่ หากนาํ

เปลือกส้มตากแห้งประมาณ 1-2 กรัม มาตม้กบันํ้ า 3 ถว้ยตวง แลว้จิบเป็นชาเปลือกส้ม จะช่วยแก้

อาการอาหารไม่ย่อย หรือแกก้รดไหลยอ้นได ้เน่ืองจากเปลือกส้มมีสารโพลีแซกคาไรด์ ชนิดไม่

ละลายนํ้ า ท่ีสามารถกระตุน้การย่อยอาหาร อีกทั้งยงัมีสารแทนนิน และเฮมิ-เซลลลู์โลส โมเลกุล

คาร์โบไฮเดรตชนิดหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัลดกรดเกินในกระเพาะอาหาร ช่วยชะลอการยอ่ยอาหารให้

เป็นไปอยา่งราบร่ืน ลดความเส่ียงของอาการทอ้งอืดไดดี้ดว้ย 

        7. ตา้นเซลลม์ะเร็ง เบตา้แคโรทีน สารตา้นอนุมูลอิสระในเปลือกส้ม สามารถเปล่ียนเป็น

วิตามินเอท่ีช่วยกระตุน้การทาํงานของระบบภูมิคุม้กนัได ้สามารถป้องกนัการกลายพนัธ์ุของเซลล์

ในร่างกาย หรืออธิบายง่ายๆ คือปกป้องเซลลจ์ากการถูกทาํลาย ลดความเส่ียงท่ีเซลลใ์นร่างกายจะ

กลายเป็นเซลลม์ะเร็ง 
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        8. เปลือกส้มสามารถละลายคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด ์ซ่ึงหมายความว่าเปลือกส้ม

มีประโยชน์ต่อคนอว้นท่ีมีระดบัคอเลสเตอรอลสูง และมีฟลาโวนอยด์หรือท่ีรู้จกักนัดีว่าเฮสเพ

อริดีนซ่ึงสามารถตา้นโรคมะเร็งลาํไสใ้หญ่และโรคกระดูกพรุน 

ประโยชน์จากเปลือกส้มในด้านการนํามาใช้ดัดแปลง 

 1. ฟองนํ้ าเปลือกส้ม นาํเปลือกส้มมาใชแ้ทนฟองนํ้ าโดยการนาํมาเช็ดถูเตาทาํอาหารหรือ

อ่างลา้งจานท่ีมีคราบมนัและคราบสกปรกจากอาหาร แลว้ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ้ าเปล่า เตา

ทาํอาหารและอ่างลา้งจานกจ็ะไม่มนัและยงัเงางามอีกดว้ย 

 2. ดบักล่ินถงัขยะ วางเปลือกสม้ท่ียงัไม่แหง้ลงในกน้ถงัขยะ เพราะกรดและกล่ินของเปลือก

สม้จะช่วยกาํจดัเช้ือโรค ดบักล่ินเหมน็และเพิ่มกล่ินหอมสดช่ืนอีกดว้ย 

 3. ดบักล่ินรองเทา้ นาํเปลือกส้มท่ีแหง้แลว้มาฉีกเป็นช้ินเลก็ ๆ แลว้นาํไปใส่ในถุงผา้ขนาด

เล็กท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งโปร่ง ซ่ึงจะทาํให้กล่ินของเปลือกส้มระบายออกมาได ้จากนั้นนาํถุงผา้ไป

ใส่ไวใ้นรองเทา้ เพราะถุงหอมจากเปลือกสม้จะช่วยดูดซบักล่ิน ทาํใหร้องเทา้ไม่มีกล่ินเหมน็อบั 

 4. ดบักล่ินตูเ้ส้ือผา้ หากตูเ้ส้ือผา้ของคุณเร่ิมจะเก่า มีกล่ิน นาํเปลือกส้มใส่ในถุงน่องเก่าแลว้

นาํไปใส่ตูเ้ส้ือผา้ตรงไหนก็ได ้และเพื่อให้ตูเ้ส้ือผา้มีกล่ินท่ีสดใหม่เสมอ ควรนาํเปลือกส้มท่ีแห้ง

ออกมาท้ิงเสมอ 

 5. เปลือกส้มทากนัยุง ไล่แมลง นาํเปลือกส้มสดมาถูบริเวณแขนและขา หรือจุดท่ียุงกดั

เพราะเม่ือยงุไดก้ล่ินส้มก็จะบินหนีไป หรือวางเปลือกส้มโดยหงายเอาดา้นท่ีเป็นเน้ือส้มข้ึน บริเวณ

ท่ีมีแมลง มด หรือยงุมารบกวน กจ็ะทาํใหแ้มลงไม่มากวนใจ 

 6. ควนัไฟไล่ยงุ นาํเปลือกส้มไปตากแดด  2-3 คร้ังจนแหง้ แลว้ฉีกเป็นช้ินเลก็ ๆ จากนั้นจึง

นาํมาสุมไฟ เพื่อใหเ้กิดควนัเขา้ไปในบา้นช่วยใหย้งุไม่มารบกวน 

 7. สเปรยท์าํความสะอาดอเนกประสงค์ ผสมเบคก้ิงโซดา 1 ส่วน กับนํ้ าสะอาด 3 ส่วน 

จากนั้นนาํผลส้มลงไปลา้ง 1 รอบ ปอกเปลือกส้มใส่ขวดโหลจนแน่นและเติมนํ้ าส้มสายชูลงไป 

หมกัท้ิงไวใ้นบริเวณท่ีมีอุณหภูมิเยน็ 1 เดือน เม่ือครบกาํหนดให้เขย่าขวดโหลแรงๆ สักพกั ใช้

กระชอนกรองเอาแต่นํ้ า ผสมกบันํ้ าสะอาดในอตัราส่วน 50 ต่อ 50 สุดทา้ยนาํส่วนผสมท่ีไดเ้ทใส่

ขวดสเปรย ์ฉีดทาํความสะอาดบริเวณท่ีมีคราบสกปรก โดยอาจจะเติมนํ้ ามนัหอมระเหยลงไปได้

ตามใจชอบ 

 8. เทียนเปลือกส้ม  โดยผา่ส้มคร่ึงผลแลว้ควา้นเอาเน้ือส้มออกใหเ้หลือแต่แกนท่ีโผล่ข้ึนมา

บริเวณจุกของเปลือกส้ม เติมนํ้ ามนัพืชลงไปเลก็นอ้ยไม่ให้ท่วมแกนของผลส้ม แลว้จุดไฟบริเวณ
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แกนของผลส้ม เทียนจากเปลือกส้มน้ีสามารถอยูไ่ดน้านหลายชัว่โมงและยงัเพิ่มความเก๋ใหก้บับา้น

อีกดว้ย 

 9. ถนอมนํ้ าตาลทรายแดง หั่นเปลือกส้มท่ียงัไม่แห้งเป็นช้ินเล็ก ๆ ประมาณ 1-2 ช้ิน แลว้

นาํไปใส่ลงในขวดนํ้าตาลทราย เปลือกสม้จะช่วยใหน้ํ้ าตาลทรายไม่จบัตวัเป็นกอ้นแขง็แลว้สามารถ

หยบิมาใชไ้ดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 

 10. ขดัเงาวตัถุแสตนเลส เพียงคุณใชเ้ปลือกสม้ ถูกบัส่ิงท่ีเป็นแสตนเลส เช่น ชอ้น จาน ชาม 

หรือจะนาํเปลือกส้มแช่นํ้ า แลว้ผสมเกลือเล็กน้อย จากนั้น แช่เคร่ืองแสตนเลสลงไป จะเงาวบัใน 

ทนัตา 

 11. กาํจดัคราบชา กาแฟ เปลือกส้มสามารถกาํจดัคราบชากาแฟได ้เพียงใส่ลงไปในภาชนะ

ท่ีเป็นคราบกาแฟ แลว้ใส่นํ้ าร้อนลงไป ท้ิงไว ้120 นาทีแลว้เทนํ้ าร้อนออกก็สามารถทาํให้คราบชา 

กาแฟหายไป 

 12. ไล่มด กล่ินของเปลือกสม้สามารถไล่มดได ้เพราะวา่กล่ินค่อนขา้งฉุน ดงันั้นสามารถนาํ

เปลือกสม้ ไปวางตามขอบประตูขอบหนา้ต่าง หรือตูก้บัขา้ว มดกจ็ะไม่มากวนใจ 

สรรพคุณของเปลือกส้ม 

สรรพคุณทางยาของเปลือกส้ม 

 เปลือกส้มซ่ึงมีรสขมจะช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยกาํจดัแก๊สในช่องทอ้ง บรรเทาอาการ

ปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียนและเรอเหมน็เปร้ียว อีกทั้งยงัช่วยกระตุน้ความอยากอาหารดว้ย ขณะท่ีผง

เปลือกสม้จะช่วยละลายเสมหะในระบบทางเดินหายใจ บรรเทาอาการไอ และโรคหอบหืด เป็นตน้ 

นํ้ ามนัหอมระเหยจากเปลือกส้มมีคุณสมบติัตา้นจุลินทรียแ์ละแกอ้กัเสบ ลดกรดในกระเพาะอาหาร

และลาํไส้ รักษาการเคล่ือนท่ีของลาํไส้ และส่งเสริมการทาํงานของตบัดว้ย นอกจากน้ีเปลือกส้มยงั

สามารถละลายคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด ์ซ่ึงหมายความว่าเปลือกส้มมีประโยชน์ต่อคน

อว้นท่ีมีระดบัคลอเรสเตอรอลสูง และมีฟลาโวนอยดห์รือท่ีรู้จกักนัดีว่าเฮสเพอริดีนซ่ึงสามารถตา้น

โรคมะเร็งลาํไสใ้หญ่และโรคกระดูกพรุน ยงัไม่หมดเพียงแค่น้ีนํ้ ามนัหอมระเหยจากเปลือกสม้ยงัทาํ

หนา้ท่ีคลา้ยกบัยากล่อมประสาทช่วยทาํใหส้มองผอ่นคลายและนอนหลบัไดดี้ยิง่ข้ึน 

สรรพคุณด้านความงามของเปลือกส้ม 

 1. เปลือกสม้จะช่วยปรับสมดุลใหแ้ก่ผวิ ทาํใหผ้วิเนียนนุ่ม และเหมาะกบัผวิมนัเป็นพิเศษ 

2. เปลือกส้มแห้งซ่ึงเป็นตวัขดัผิวโดยธรรมชาติจะช่วยขจดัเซลลผ์ิวท่ีตายแลว้ รวมทั้งขจดั

สิวเส้ียนออกไปอยา่งนุ่มนวลและช่วยทาํใหผ้วิกระจ่างใส 

3. เปลือกสม้จะช่วยลดรอยฝ้า กระ และจุดด่างดาํ 
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สรรพคุณด้านอาหาร 

ช่วยเพิ่มรสชาติและกล่ินของอาหาร อีกทั้งยงัช่วยดูดซบัความช้ืนจากนํ้ าตาล ขนมหวานท่ี

ทาํจากเปลือกส้มจะช่วยกระตุน้รสชาติและเพิ่มความอยากอาหาร นอกจากน้ีวิตามินซีในเปลือกส้ม

จะช่วยป้องกนัการเกิดโรคมากมาย 

คาํแนะนํา 

 วิธีการทานเปลือกส้มท่ีง่ายท่ีสุด คือการนาํเปลือกส้มไปย่างจนสุก จะทาํให้เปลือกมีกล่ิน

หอม รสขมก็ลดน้อยลง ทาํให้กินง่ายข้ึนหรือหากจะนาํเปลือกมาหั่นให้เป็นช้ินเล็ก ๆ ผสมกบันํ้ า

สลดัราดกินพร้อมอาหารจานโปรดอ่ืน ๆ ก็ไดเ้ช่นกนั หรือนาํเปลือกส้มไปเช่ือมหรือตากแห้งแลว้

ทาํเป็นบว๊ยเปลือกสม้กจ็ะไดป้ระโยชน์ไม่ต่างกนั 

  

2.5 เอทลิแอลกอฮอล์  

 

รูปท่ี 2.5 เอทิลแอลกอฮอล ์

ท่ีมา : https://buytropicalife.com 

o ช่ือทัว่ไป : เอทิลแอลกอฮอล ์หรือ เอทานอล 

o ช่ือสามญั : Ethanol , Ethyl Alcohol 

o ช่ือวิทยาศาสตร์ : Ethanol , Ethyl Alcohol 

o ช่ืออ่ืน :  Ethyl alcohol , Grain Alcohol , Pure Alcohol , Hydroxyethane , Drinking 

Alcohol ,  Ethyl Hydrate 
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ลกัษณะของเอทลิแอลกอฮอล์ 

ประสงคส์ม ปุณยอุปพทัธ์ (2561) ไดก้ล่าวว่าเอทิลแอลกอฮอล ์หรือ เอทานอล มีสูตรเคมี

คือ C2H5OH เป็นของเหลวไม่มีสี ระเหยได ้ไวไฟสูง สามารถละลายนํ้ าได ้เป็นแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้าก

การหมกัพืชผลทางการเกษตร เช่น ออ้ย มนัสําปะหลงั ขา้วโพด แอลกอฮอล์ชนิดน้ีกินได ้นิยม

นาํมาใชท้าํเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ เหลา้ ไวน์ และเบียร์ ยาสาํหรับเช็ดทาํความสะอาดแผล 

ใชใ้นการผลิตเคร่ืองสาํอาง ใชเ้ป็นนํ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ ความเป็นพิษต่อร่างกาย คือ โรคพิษสุรา

เร้ือรังและตบัอกัเสบ เป็นอาการพิษของผูเ้สพสุราเป็นระยะเวลานาน นัน่คือ อาการพิษเร้ือรังท่ีเกิด

จากเอทานอล แต่พิษเฉียบพลนัท่ีเกิดจากการกินเขา้ไปมาก ๆ ในคร้ังเดียวก็คืออาการเมานัน่เอง แต่

ทั้งน้ีแมว้่าเอทานอลจะกินได ้ก็ใช่ว่าจะนาํเอทานอลในนํ้ ายาลา้งแผลมาด่ืมแทนเหลา้ได ้เพราะใน

นํ้ายาลา้งแผลจะมีการใส่สีไวเ้พื่อป้องกนัการนาํไปรับประทาน 

วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตเอทิลแอลกอฮอล ์เอทิลแอลกอฮอล ์ผลิตไดจ้ากวตัถุดิบท่ีเป็น

คาร์โบไฮเดรตทุกชนิด ตั้งแต่คาร์โบไฮเดรตท่ีอยูใ่นรูปของเซลลูโลส แป้ง สตาร์ช และนํ้าตาล

โดยทัว่ไปวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตเอทานอลไดจ้ากพืช 2 ประเภท 

1. พืชท่ีใหน้ํ้ าตาล ไดแ้ก่ ออ้ย และขา้วฟ่างหวาน 

2. พืชท่ีใหแ้ป้ง เช่น พืชหวั ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั มนัเทศ มนัฝรัง และเมลด็ธญัพืช เช่น ขา้ว

สาลี  ขา้วบาร์เลย ์ขา้วโพด 

การผลิตเอทานอล  แป้งตอ้งใช้เอนไซม์อะไมเลส  2 ชนิด คือ แอลฟา -อะไมเลส และ

กลูโคอะไมเลส เพื่อมาย่อยแป้งให้มีโมเลกุลเล็กลงเป็น  hydrolysated starch จากนั้ นเข้า สู่

กระบวนการหมกัโดยยสีต ์จะเปล่ียนนํ้าตาลใหเ้ป็นเอทานอล และกระบวนการสุดทา้ย คือ การกลัน่

แยกเอาเอทานอลบริสุทธ์ิออกมา 

ประโยชน์ของเอทลิแอลกอฮอล์ 

1. ใชเ้ป็นสารตั้งตน้หรือตวัทาํละลาย เช่น การผลิตเคร่ืองสาํอาง ยา นํ้ าหอม เป็นตน้ 

2. ใชผ้สมในเช้ือเพลิงเพื่อเพิม่ค่าออกเทน และลดปริมาณเช้ือเพลิงบางชนิด เช่น นํ้ามนัแก๊ส

โซฮอล ์ E10 (แอลกอฮอล ์ 1 ส่วน นํ้ามนัเบนซิน 9 ส่วน) E20 (แอลกอฮอล ์ 2 ส่วน นํ้ามนัเบนซิน          

8 ส่วน) 

3. เป็นส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์าง ๆ 

4. ใชส้าํหรับการฆ่าเช้ือหรือลา้งแผล เช่น แอลกอฮอล ์75% 

5. ใชส้าํหรับการทาํความสะอาด และฆ่าเช้ือในส่วนผสมของนํ้ายาฆ่าเช้ือ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1679/sugar-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1679/sugar-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2927/cassava-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2912/sweet-potato-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1657/rice-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1657/rice-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1277/wheat-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0324/flour-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0316/fermentation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81
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6. ใชเ้ป็นตวัทาํละลายในการผลิตนํ้าหอมและยา 

ข้อควรระวงั 

 1. ควรเกบ็ในภาชนะท่ีบรรจุท่ีปิดฝามิดชิด 

2. ควรเกบ็ใหพ้น้มือเดก็ 

3. ไม่ควรสูดดมหรือกลืนกิน 

4. เป็นวตัถุไวไฟ ควรเกบ็ใหห่้างจากเเหล่งติดไฟ 

5. โทษต่อร่างกาย สามารถท่ีจะดูดซึมเขา้สู่ร่างกายไดอ้ย่างรวดเร็วกระจายผ่านกระแส

โลหิต  ยิ่งช่วงท่ีทอ้งว่างด้วยแลว้จะดูดซึมผ่านกระเพราะอาการและลาํไส้ได้เร็วมาก  ถา้มี 30            

มิลิกรัมต่อเลือด 100 มิลิลิตรจะทาํให้มึน ถา้มากกว่าน้ี  ม่านตาขยาย ความคุมการทรงตวัลาํบาก  

ความคุมกลา้มเน้ือของร่างกายไดช้า้ลง  หากไดรั้บมากไปจะทาํการกดประสาทอยา่งรุนแรงทาํให้

เสียชีวิตได ้ หากในทอ้งมีอาหารพวกโปรตีนหรือไขมนั  จะทาํใหก้ารดูดซึมชา้ลง 

6. อนัตรายสาํหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน  แพทยม์กัจะสัง่หา้มโดยเดด็ขาดเพราะวา่จะทาํใหล้ด

ระดบันํ้าตาลในเลือด  หากด่ืมเขา้ไปจะทาํใหร้ะดบันํ้าตาลในเลือดลดตํ่าลงมาก  อาจจะทาํใหห้มด

สติ  เสียชีวิตได ้ และสุราน้ีจะไปทาํปฏิกิริยากายาบางตวัทาํใหเ้ป็นผลเสียต่อร่างกายไดเ้ช่นกนั  หาก

เป็นโรคติดสุราเร้ือรังเน่ืองจากด่ืมประจาํจนติด  หากไม่ไดด่ื้มวนัไหนกจ็ะหงุดหงิด  สามารถเป็น   

อนัตายในระยะยาวไดซ่ึ้งมีการพบวา่ทาํใหเ้กิดโรค  ตบัแขง็  โรคหวัใจ  ส่งผลต่อระบบประสาทท่ี

สาํคญัไปกวา่นั้น  เม่ือรับเขา้ไปในร่างกายทาํใหค้วามสามารถในการขบัข่ียานพานะลดลง  ทาํใหเ้กิด

อุบติัเหตุข้ึนบ่อยคร้ังสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น  และมีสถิติระบุวา่อุบติัเหตุส่วนใหญ่มกัเกิดจาก

การด่ืมสุรา  ซ่ึงมีกฎหมายกาํหนดโทษไวรุ้นแรง  จึงไม่ควรด่ืมบ่อยหรือเยอะเกินไปท่ีสาํคญัด่ืมตอ้ง

ไม่ขบั 

2.6 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 เจลลา้งมือจากสมุนไพร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการผลิตเจลลา้งมือจาก

สมุนไพรในทอ้งถ่ิน เพื่อป้องกนัและลดอตัราการเกิดโรคอนัเน่ืองมาจากเช้ือโรคท่ีแพร่ผ่านการ

สัมผสั เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชน  จากการทาํโครงงานคร้ังน้ีทาํให้คณะผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้

เก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตเจลลา้งมือไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสามารถนาํเอาสมุนไพรท่ีมีในทอ้งถ่ินมา

ประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑซ่ึ์งก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ และไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีกล่ินและสีท่ีมีคุณภาพ

มากยิง่ข้ึน 
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ชลลดา  เขม็อุทา, ณฏัฐณิชา  บุญชาน, ดาํรง ปุนหาวงค,์ ทกัษิณ คะสาราช, ธญัญลกัษณ์  

บุญชาญ, ธีระวฒิุ  บุตรสุวรรณ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง เจลลา้งมือจากวา่นหางจระเข ้การศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อทาํเจลลา้งมือโดยใชส้ารเคมีในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุด และเพื่อลดอตัราการสะสมของ

สารเคมีจากเจลลา้งมือท่ีจะไปสะสมในร่างกาย ผลการวิจยัพบว่า เจลลา้งมือท่ีทาํมาจากว่านหาง

จระเขน้ั้นสามารถท่ีจะต่อตา้นเช้ือแบคทีเรียได ้และมีสรรพคุณท่ีจะช่วยทาํให้มือของเราสะอาดทาํ

ใหผ้วิดูนุ่มชุ่มช่ืนและมีคุณสมบติัคลา้ยเจลลา้งมือท่ีมีวางขายอยูใ่นทอ้งตลาด 
 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดและการปฏบิัตงิาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 3.1 สญัลกัษณ์ของ โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา 

ท่ีมา : http://woraburipattaya.com 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ 

ช่ือโรงแรม โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา 

เบอร์โทรศพัท ์ 038-933-500  

เวบ็ไซต ์ http://woraburipattaya.com 

Facebook  Woraburi Pattaya Resort & Spa 

3.1.2 ท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 237/45 หมู่ 9 ถนน เพนียดชา้ง อาํเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีโรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา 

ท่ีมา : http://woraburipattaya.com 

 

http://woraburipattaya.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภณัฑ์การให้บริการ 

 เป็นธุรกิจโรงแรมให้บริการห้องพกัท่ีทนัสมยัสะดวกสบาย และเป็นจุดท่ีเหมาะสําหรับ  

นกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียว ตั้งอยูใ่นพทัยากลางเพียง 1 ชัว่โมง 25 นาที จากสนามบินสุวรรณภูมิ 120 

กิโลเมตร เดินทางได้สะดวกสบายไม่ว่าจะไปยงัห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร        

ร้านนวดสปา ชายหาด และสถานท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ อีกมากมาย มีหอ้งพกัใหบ้ริการมากกวา่ 300 หอ้ง 

และมีใหเ้ลือกถึง 3 Room Type พร้องทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกอีกมากมาย ดงัน้ี 

ห้องพกั 

 

รูปท่ี 3.3 Superior Room 

      ท่ีมา : http://woraburipattaya.com 

1. Superior Room มีขนาด 32 ตร.ม. เป็นห้องพักท่ีทันสมัยและสบาย ท่ีคุณสามารถ

เพลิดเพลินไปกับวิวสระว่ายนํ้ าจากระเบียงของตัวเอง เหมาะสําหรับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ห้องพกั

เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั  
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    รูปท่ี 3.4 Cabana Pool Access Room 

      ท่ีมา : http://woraburipattaya.com 

2. Cabana Pool Access Room มีขนาดขนาด 32 ตร.ม. ห้องพกัท่ีมีความสะดวกสบายใน

ห้องพกั ท่ีคุณสามารถพกัผ่อนบนระเบียงส่วนตวั และสามารถเดินลงมายงัสระว่ายนํ้ าไดเ้ลย เหมาะ

สาํหรับผูใ้หญ่ 2 ท่าน หอ้งพกัน้ีเป็นหอ้งอยา่งดีเพียบพร้อม ไปดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยั  

 

รูปท่ี 3.5 Duplex Family Pool Access 

 ท่ีมา : http://woraburipattaya.com 

3. Duplex Family Pool Access มีขนาด ขนาด 64 ตร.ม. เป็นห้องพกัท่ีมีสองชั้นและมี 2 

ห้องนอน 2 ห้องนํ้ า เป็นห้องพกัท่ีมีระเบียงส่วนตวั และสามารถเดินลงมายงัสระว่ายนํ้ าไดเ้ลย 

เหมาะสาํหรับครอบครัวผูใ้หญ่ 4 ท่าน หอ้งพกัน้ีเป็นหอ้งอยา่งดีเพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีทนัสมยั 
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ห้องอาหาร 

 

รูปท่ี 3.6 หอ้งอาหารสไมล ์

ท่ีมา : http://woraburipattaya.com 

ห้องอาหารสไมล ์(Smile Restaurant) ท่ี Woraburi Pattaya Resort & Spa ให้บริการอาหาร

ตลอดทั้งวนั พร้อมอาหารนานาชาติและเอเชียจานโปรดท่ีคดัสรรมาเป็นอย่างดี ในตอนเชา้จะมี

บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ เวลา 06.00 – 10.00 หลงัจากนั้นจะเป็นอาหารจานเดียวเปิดให้บริการถึง  

22.00 น. ร้านอาหารของเราจะทาํใหคุ้ณและครอบครัวมีตวัเลือกไม่รู้จบทุกชัว่โมงของวนั  

 

       รูปท่ี 3.7 หอ้งอาหารซิป 

     ท่ีมา : http://woraburipattaya.com 

 ห้องอาหารซิป (Sip Restaurant) เป็นห้องอาหารแบบเปิดโล่ง จะให้บริการเฉพาะม้ือเชา้ เปิด

ให้บริการเวลา 06.00 – 10.00 น.  เท่านั้ น มีบริการอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์มากมายพร้อมให้คุณได้

เลือกสรรกบัม้ือเชา้สุดพิเศษ  
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       รูปท่ี 3.8 อาหารเชา้ 

     ท่ีมา : http://woraburipattaya.com 

 อาหารเชา้ทางโรงแรมจะเป็น American breakfast ซ่ึงมีเมนูใหเ้ลือกสรรมากมาย 

รูมเซอร์วสิ (Room Service) 

 สัง่อะไรกไ็ดต้ามใจชอบจากเมนูหลากหลายท่ีประกอบดว้ยอาหารเรียกนํ้ายอ่ยอาหารจาน

หลกัจากเอเชียอาหารนานาชาติจานโปรดของหวานและเคร่ืองด่ืมสดใหม่ เปิดใหบ้ริการเวลา     

10.00 น. ปิดใหบ้ริการเวลา 22.00 น. แต่จะ Last Order ในเวลา 21.30 น. 

เมนูอาหารแนะนํา 

 

รูปท่ี 3.9 Woraburi Cheese Burger 

ท่ีมา : http://woraburipattaya.com 

 Woraburi Cheese Burger เป็นแฮมเบอร์เกอร์สูตรของทางโรงแรมเสิร์ฟคู่กบัสลดัผกัและ                 

เฟรนชฟ์รายส์ 

http://woraburipattaya.com/
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รูปท่ี 3.10 ตม้ยาํกุง้ 

ท่ีมา : http://woraburipattaya.com 

 ตม้ยาํกุง้ เป็นเมนูอาหารไทยท่ีข้ึนช่ือมาก ตม้ยาํกุง้ของโรงแรมมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ อร่อย  

กลมกล่อม และมีหนา้ตาอาหารท่ีน่ารักประทาน ไม่แพท่ี้ใด 

พูลบาร์ (Pool Bar) 

 

รูปท่ี 3.11 พลูบาร์ 

ท่ีมา  : http://woraburipattaya.com 

 มีบาร์ท่ีริมสระวา่ยนํ้าพร้อมเคร่ืองด่ืมท่ีสดช่ืนน่าต่ืนตามาบริการใหก้บัแขกผูเ้ขา้พกัเพื่อ

ความเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศในขณะท่ีเล่นนํ้า เปิดใหบ้ริการเวลา 10.00 น. ปิดใหบ้ริการเวลา 

20.00 น. 
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เมนูเคร่ืองด่ืมแนะนํา 

 

รูปท่ี 3.12 Blue Kamikaze 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/pg/WoraburiPattayaResortandSpa 

 Blue Kamikaze เป็นเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลท่ีไดรั้บความนิยม มีวอดกา้เป็นส่วนผสมหลกั มี

สีสนัท่ีสดใส  

 

 

 

          รูปท่ี 3.13 Pina Colada 

           ท่ีมา : https://www.traveloka.com 

 Pina Colada เป็นเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นเมนูคลาสสิก ท่ีใชน้ํ้ า

สบัปะรดและนํ้ากะทิผสมกบัเหลา้รัม 
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รูปท่ี 3.14 Mai Tai 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/pg/WoraburiPattayaResortandSpa 

 ไหมไทย เป็นอีกหน่ึงเมนูท่ีไดรั้บความนิยม ตวัคอ็กเทลมีส่วนผสมของเหลา้รัม คูราโซ่ นํ้ า

สบัปะรด นํ้ามะนาว และนํ้าเช่ือม 

สระว่ายนํา้ ( Pool ) 

 

รูปท่ี 3.15 สระวา่ยนํ้า 

ท่ีมา : https://www.traveloka.com  

 ท่ีโรงแรมมีสระว่ายนํ้ าท่ีใสและมีขนาดใหญ่ให้แขกท่ีเข้ามาพักได้เล่นนํ้ ากันอย่าง

เพลิดเพลิน นอกจากน้ียงัมีเกา้อ้ีให้บริการสําหรับแขกบางท่านท่ีตอ้งการนั่งพกัผ่อนหรืออาบแดด

ดว้ย เปิดใหบ้ริการในเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

 

 

 

รูปท่ี 3.16 แผนผงัองคก์รโรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปท่ี 3.17 นางสาวธชัญมณ บุษนํ้าเพชร์ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน นางสาวธชัญมณ บุษนํ้าเพชร์   

ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายมีดงัน้ี 

- ตรวจสอบเอกสารแขกท่ีจะเช็คอินในแต่ละวนัและเขียนใบมดัจาํ 

- รับ เช็คอิน - เช็คเอาท ์แขก 

- นบัคียก์าร์ดและทาํคียก์าร์ดของแขกท่ีจะเขา้เช็คอินในแต่ละวนั 

- อพัเดทขอ้มูลของแขกท่ีเขา้พกั 

- เขียนเงินค่ามดัจาํของแขกท่ีเช็คอินส่งใหก้บัแผนกบญัชีพร้อมทั้งเบิกเงินมดัจาํของแขก

ท่ีจะเช็คเอาทว์นัถดัไป 

- ส่ง ตม.  ของแขกชาวต่างชาติท่ีเขา้พกักบัทางโรงแรม 

- รับเร่ืองปัญหาของแขกท่ีเขา้พกัพร้อมประสานงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 

และใหค้วามช่วยเหลือแขก 
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รูปท่ี 3.18 นางสาวเบญจพร พนูศรีสวสัด์ิ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน นางสาวเบญจพร พนูศรีสวสัด์ิ 

ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายมีดงัน้ี 

- ตรวจสอบเอกสารแขกท่ีจะเช็คอินในแต่ละวนัและเขียนใบมดัจาํ 

- รับ เช็คอิน - เช็คเอาท ์แขก 

- นบัคียก์าร์ดและทาํคียก์าร์ดของแขกท่ีจะเขา้เช็คอินในแต่ละวนั 

- อพัเดทขอ้มูลของแขกท่ีเขา้พกั 

- เขียนเงินค่ามดัจาํของแขกท่ีเช็คอินส่งใหก้บัแผนกบญัชีพร้อมทั้งเบิกเงินมดัจาํของแขก

ท่ีจะเช็คเอาทว์นัถดัไป 

- ส่ง ตม.  ของแขกชาวต่างชาติท่ีเขา้พกักบัทางโรงแรม 

- รับเร่ืองปัญหาของแขกท่ีเขา้พกัพร้อมประสานงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 

และ ใหค้วามช่วยเหลือแขก 
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3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ-นามสกลุ คุณนิษฐกานต ์เฉลิม 

ตาํแหน่ง   Front Office Manager 

 

รูปท่ี 3.17 ท่ีปรึกษา คุณนิษฐกานต ์เฉลิม 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน 

วนัจนัทร์ ท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง วนัจนัทร์ ท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นเวลาทั้งหมด 

16 สปัดาห์ ปฏิบติังานเป็น 2 กะ คือกะเชา้เวลา 07.00 – 16.00 น. และกะบ่ายเวลา 15.00 – 00.00 

เป็นเวลา 9 ชัว่โมง 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา  

- ศึกษาขอ้มูลจากพนกังานหวัหนา้แผนก Front Office ถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีสามารถ

นาํมาแกไ้ขและสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ 

3.7.2 กาํหนดหวัขอ้ในการศึกษาทาํโครงงาน  

- ปรึกษากบัพนกังานพี่เล้ียงเก่ียวกบัการทาํเจลลา้งมือวา่นห่างจระเข ้ 

- นาํหวัขอ้ไปนาํเสนอและปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.7.3 ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลวิธีการทาํเจลลา้งมือวา่นหางจระเข ้

3.7.4 วางแผนท่ีจะปฏิบติั  

- เตรียมอุปกรณ์ในการทาํผลิตภณัฑ ์

3.7.5 ลงมือปฏิบติั  

3.7.6 วิเคราะห์การทาํโครงงาน 

- จดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือวา่นหางจระเขจ้ากแขกท่ี

เขา้มาพกัในโรงแรมและพนกังานในโรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา 

3.7.7 จดัทาํเอกสารโครงงาน 

- คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล จดัทาํเป็นรูปเล่มโครงงาน 

3.7.8 ตรวจสอบและแกไ้ข 

- นาํไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกตอ้ง และนาํมา

แกไ้ขเม่ือมีขอ้ผดิพลาด 

3.7.9 นาํเสนอผลงาน 

- เม่ือเล่มโครงงานและผลิตภณัฑเ์รียบร้อยแลว้กท็าํการนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา และพนกังานท่ีปรึกษา 
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ตางรางท่ี 3.1 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3.8.2 กลอ้งและโทรศพัทมื์อถือ (สาํหรับถ่ายภาพ) 

3.8.3 เวบ็ไซตแ์ละส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 

3.8.4 โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 

3.8.5 แบบสอบถาม 

3.8.6 ขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา 

 

 

 
 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 

1. รวบรวมขอ้มูล      

2. กาํหนดหวัขอ้โครงงาน      

3. ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล      

4. วางแผนท่ีจะปฏิบติั      

5. ลงมือปฏิบติั      

6. วิเคราะห์การทาํโครงงาน      

7. จดัทาํเอกสารโครงงาน      

8. ตรวจสอบและแกไ้ข      

9. นาํเสนอผลงาน      



 

บทที ่4 

ผลการปฏิบตังิานตามโครงงาน 

 โครงงานเร่ืองเจลลา้งมือวา่นหางจระเขมี้วตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของ

แขกท่ีเขา้มาพกัในโรงแรมวรบุรีพทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา และยงัเป็นประโยชน์กบัแขกท่ีเขา้มาพกั

อีกดว้ย 

4.1 ขั้นตอนและวธีิการทาํโครงงาน 

4.1.1 วตัถุดิบและส่วนผสม 

- เคร่ืองป่ัน 

 

รูปท่ี 4.1 เคร่ืองป่ัน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

- กะละมงั 2 ใบ 

 

รูปท่ี 4.2 กะละมงั  

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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- มีดและเขียง 

 

รูปท่ี 4.3 มีดและเขียง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

- ถว้ยตวง 

 

รูปท่ี 4.4 ถว้ยตวง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

- ท่ีกรอง 

 

รูปท่ี 4.5 ท่ีกรอง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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- ทพัพ ี

 

รูปท่ี 4.6 ทพัพี 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

- กรวย 

 

รูปท่ี 4.7 กรวย 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

- ขวดบรรจุภณัฑ ์

 

 รูปท่ี 4.8 ขวดบรรจุภณัฑ ์

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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- วา่นหางจระเข ้300 กรัม 

 

รูปท่ี 4.9 วา่นหางจะเข ้

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

- ใบเตย  10 กรัม 

 

รูปท่ี 4.10 ใบเตย 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

- มะนาว 1 ลูก 

 

รูปท่ี 4.11 มะนาว 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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- เปลือกสม้ 5 กรัม 

 

รูปท่ี 4.12 เปลือกสม้ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

- เอทิลแอลกอฮอล ์50 ml. 

  

 

 

 

 

 

 

   

  รูปท่ี 4.13 เอทิลแอลกอฮอล ์

     ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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4.1.2 ขั้นตอนในการทาํ 

1. นาํวา่นหางจระเขม้าปอกเปลือก 

 

รูปท่ี 4.14 นาํวา่นหางจระเขม้าปอกเปลือก 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

2. นาํใบเตยมาหัน่เป็นท่อน ๆ 

 

รูปท่ี 4.15 นาํใบเตยมาหัน่เป็นท่อน ๆ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 



47 

 

3. นาํเปลือกสม้มาหัน่เป็นท่อน ๆ  

 

รูปท่ี 4.16 นาํเปลือกสม้มาหัน่เป็นท่อน ๆ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

4. นาํมะนาวมาหัน่ 

 

รูปท่ี 4.17 นาํมะนาวมาหัน่ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

5. นาํวา่นหางจะเข ้ใบเตย และเปลือกสม้ใส่ลงไปในเคร่ืองป่ัน 

 

         รูปท่ี 4.18 นาํส่วนผสมใส่เคร่ืองป่ัน 

     ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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6. บีบมะนาวใส่ลงไปในเคร่ืองป่ัน 

 

รูปท่ี 4.19 บีบมะนาว 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

7. ป่ันส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.20 ป่ันส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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8. เม่ือป่ันจนละเอียดแลว้นาํมาเทใส่กะละมงัโดยใชท่ี้กรองเพื่อไม่ใหเ้ศษลงไปปน

กบันํ้า นาํมากรองใส่กะละมงัอีกคร้ังเพื่อความสะอาดใหเ้ศษเหลือนอ้ยท่ีสุด 

 

รูปท่ี 4.21 เทใส่กะละมงั 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

9. นาํเอทิลแอลกอฮอลผ์สมกบันํ้าท่ีกรองเสร็จแลว้ 

 

รูปท่ี 4.22 นาํเอทิลแอลกอฮอลผ์สมกบันํ้า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

10. นาํมากรอกใส่ขวดบรรจุภณัฑ ์

 
รูปท่ี 4.23 นาํมากรอกใส่บรรจุภณัฑ ์

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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11. ไดผ้ลิตภณัฑเ์จลลา้งมือวา่นหางจระเขส้าํหรับแจกแขก 

 

รูปท่ี 4.24 ผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือวา่นหางจระเข ้

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

4.2 การคาํนวณต้นทุนของเจลล้างมือว่านหางจระเข้ 

ตารางท่ี 4.1 ตน้ทุนผลิตเจลลา้งมือวา่นห่างจระเข ้

วตัถุดิบ ปริมาณ ราคา / หน่วย ราคา (บาท) 

มะนาว 1 ลูก 5 บาท 5 

เอทิลแอลกอฮอล ์ 50 ml 95 บาท / 450 ml 10.6 

วา่นหางจระเข ้ - - - 

ใบเตย - - - 

เปลือกสม้ - - - 

รวม 15.6  

ตน้ทุน/ขวด 5.2 บาท 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย – เป็นวตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ากโรงแรมวรบุรีพทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา 

 จากตาราง 4.1 พบวา่ ตน้ทุนในการผลิตเจลลา้งมือวา่นหางจระเขอ้ยูท่ี่ 15.6 บาทซ่ึงทาํ

ได ้3 ขวด โดยเฉล่ียขวดละ 5.2 บาท ซ่ึง 1 ขวดปริมาณ 250 ml.  
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ตารางท่ี 4.2 ขอ้ดี และ ขอ้เสีย ของเจลลา้งมือวา่นหางจระเข ้

ขอ้ดี ขอ้เสีย 

1. มีความสะดวกสะสบาย 1. ไม่สะอาดเท่ากบัการลา้งมือดว้ยสบู่และนํ้า 

2. สามารถพกไปไดทุ้กท่ี 2. แอลกอฮอลไ์ม่สามารถขจดัคราบเป้ือน คราบ

สกปรกไดดี้เท่าท่ีควร 

 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพงึพอใจเจลล้างมือว่านหางจระเข้ 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพดา้นเพศ 

ขอ้มูลดา้นเพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

14 

16 

47 

53 

รวม 30 100 

 จากตารางท่ี 4.3 สรุปผลดา้นเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 

คน มีเพศหญิง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.67  

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพดา้นอาย ุ

ขอ้มูลดา้นอาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่กวา่ 20 ปี 

อาย ุ21 – 30 ปี 

อาย ุ31 – 40 ปี 

มากกวา่ 40 ปี 

2 

9 

12 

7 

6.67 

30 

40 

23.33 

รวม 30 100 

 จากตารางท่ี 4.4 สรุปผลดา้นอาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 

คน มีช่วงอาย ุ31-40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 ช่วงอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ช่วงอายุ

มากกวา่ 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.33 และช่วงอายนุอ้ยกวา่20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพดา้นอาชีพ 

ขอ้มูลดา้นแผนก จาํนวน ร้อยละ 

แขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

พนกังานแผนกตอ้นรับส่วน

หนา้ 

พนกังานแผนกแม่บา้น 

15 

10 

5 

50 

33 

17 

รวม 30 100 

 จากตารางท่ี 4.5 สรุปผลดา้นอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 

คน เป็นแขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 พนกังานแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ คิดเป็น

ร้อยละ 33  และพนกังานแผนกแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 26.67 ตามลาํดบั 

 

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจในผลติภัณฑ์เจลล้างมือว่านหางจระเข้ 

ด้านกลิน่ผลติภัณฑ์ 

 

 สรุปผลการตอบแบบสอบถามดา้นกล่ินของผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 คนให้

คะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43 มาก คิดเป็นร้อยละ 37 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20  

 

ด้านกลิน่ของผลติภัณฑ์

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด
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ด้านความสวยงามของบรรจุภัณฑ์z 

 

 สรุปผลการตอบแบบสอบถามดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   

30 คน ใหค้ะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63 และมาก คิดเป็นร้อยละ 37 

ด้านประสิทธิภาพในการใช้งานของผลติภณัฑ์ (ความสะอาด) 

 

สรุปผลการตอบแบบสอบถามดา้นประสิทธิภาพในการใชง้านของผลิตภณัฑ ์(ความสะอาด) กลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน ใหค้ะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23 มาก คิดเป็นร้อยละ 37 และปานกลาง

คิดเป็นร้อยละ 40 

ด้านความสวยงามของบรรจุภัณฑ์

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด

ด้านประสิทธิภาพในการใช้งานของผลติภัณฑ์ (ความสะอาด)

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด
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ด้านการใช้วตัถุดิบทีเ่ป็นธรรมชาต ิ

 

 สรุปผลการตอบแบบสอบถามดา้นการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

30 คน ใหค้ะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70 และมาก คิดเป็นร้อยละ 30 

ด้านคุณสมบัตขิองวตัถุดิบทีนํ่ามาใช้ทาํเหมาะสมกบัผลติภัณฑ์ 

 

 สรุปผลการตอบแบบสอบถามดา้นการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

30 คน ใหค้ะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57 และมาก คิดเป็นร้อยละ 43 

 

ด้านการใช้วตัถุดิบทีเ่ป็นธรรมชาติ

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด

ด้านคุณสมบัติของวตัถุดบิทีนํ่ามาใช้เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด
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ด้านวตัถุดิบทีนํ่ามาใช้มีกลิน่หอม 

 

 สรุปผลการตอบแบบสอบถามดา้นวตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้กล่ินหอมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 

คน ใหค้ะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 มาก คิดเป็นร้อยละ 47 และ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13 

ด้านวตัถุดิบทีนํ่ามาใช้มีสีสันสวยงาม 

 

 สรุปผลการตอบแบบสอบถามดา้นวตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้สีสนัสวยงามกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 30 คน ใหค้ะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 มาก คิดเป็นร้อยละ 50 และ ปานกลาง คิด

เป็นร้อยละ 10 

 

ด้านวตัถุดิบทีนํ่ามาใช้มีกลิน่หอม

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด

ด้านวตัถุดิบทีนํ่ามาใช้มีสีสันสวยงาม

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด
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ด้านช่วยลดต้นทุนของโรงแรม 

 

 สรุปผลการตอบแบบสอบถามดา้นช่วยลดตน้ทุนของโรงแรมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 

คน ใหค้ะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67 และมาก คิดเป็นร้อยละ 33 

ด้านสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ใหม่ให้กบัโรงแรม 

 

 สรุปผลการตอบแบบสอบถามดา้นช่วยลดตน้ทุนของโรงแรมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 

คน ใหค้ะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80 และมาก คิดเป็นร้อยละ 20 

 

ด้านช่วยลดต้นทุนของโรงแรม

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด

ด้านสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ใหม่กบัโรงแรม

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด
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ด้านความไม่ระคายเคืองผวิ 

 

 สรุปผลการตอบแบบสอบถามดา้นไม่ระคายเคืองผวิของผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

30 คน ใหค้ะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 มาก คิดเป็นร้อยละ 43 และปานกลาง คิดเป็น        

ร้อยละ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความไม่ระคายเคืองผวิ

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.6 แสดงระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อเจลลา้งมือวา่นหางจระเข ้

 

 

 

 

ประเด็นความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ความพงึพอใจในด้านผลติภัณฑ์      

     1.1 กล่ินของผลิตภณัฑ ์ 13 11 6 - - 

     1.2 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 19 11 - - - 

     1.3 ประสิทธิภาพในการใชง้าน

ของผลิตภณัฑ ์(ความสะอาด) 
7 11 12 - - 

2. ความพงึพอใจในวตัถุดิบทีใ่ช้ทาํ

ผลติภณัฑ์ 

     

     2.1 มีการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็น

ธรรมชาติ 

21 9 - - - 

     2.2 คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ี

นาํมาใชท้าํเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
17 13 - - - 

     2.3 วตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้กล่ินหอม 12 14 4 - - 

     2.4 วตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้สีสนั

สวยงาม 

12 15 3 - - 

     2.5 ความไม่ระคายเคืองผวิ  12 13 5 - - 

3.ลดต้นทุน      

     3.1 ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม 20 10 - - - 

4. การเพิม่มูลค่าของผลติภณัฑ์      

     4.1 สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่

ใหก้บัโรงแรม 

24 6 - - - 
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4.7 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเจลลา้งมือวา่นหางจระเข ้

       ตารางท่ี 4.7 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเจลลา้งมือวา่นหาง

จระเข ้

การประเมินแนวคิดค่าเฉล่ียตามแนวคิดของ  Likert Rating Scale โดยแปลความหมายขอ้มูล ดงัน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 3.51  หมายถึง  มาก 

  คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 2.51  หมายถึง  ปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 1.51   หมายถึง  นอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

ประเด็นความพงึพอใจ 𝑥𝑥 �  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ความพงึพอใจในด้านผลติภัณฑ์    

     1.1 กล่ินของผลิตภณัฑ ์ 4.23 0.77 มาก 

     1.2 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

     1.3 ประสิทธิภาพในการใชง้านของ

ผลิตภณัฑ ์(ความสะอาด) 
3.87 0.82 มาก 

2. ความพงึพอใจในวตัถุดิบทีใ่ช้ทาํผลติภัณฑ์    

     2.1 มีการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติ 4.7 0.47 มากท่ีสุด 

     2.2 คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีนาํมาใชท้าํ

เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
4.57 0.50 มากท่ีสุด 

     2.3 วตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้กล่ินหอม 4.27 0.69 มาก 

     2.4 วตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้สีสนัสวยงาม 4.3 0.65 มาก 

     2.5 ความไม่ระคายเคืองผวิ  4.23 0.73 มาก 

3.ลดต้นทุน    

     3.1 ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม 4.7 0.48 มากท่ีสุด 

4. การเพิม่มูลค่าของผลติภณัฑ์    

     4.1 สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัโรงแรม 4.8 0.41 มากท่ีสุด 

ระดับความพงึพอใจโดยรวม 4.43 0.60 มาก 
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ค่าเฉล่ีย (Mean or Average) 

 เป็นค่าท่ีคาํนวณไดจ้ากการหาผลรวมของค่าขอ้มูลทุกจาํนวน ท่ีเกบ็รวบรวมไดแ้ลว้หาร

ดว้ยจาํนวนขอ้มูลทั้งหมด ดงัสูตรต่อไปน้ี 

     𝑥𝑥 �    =    ∑𝑥𝑥     

     n 
  𝑥𝑥 �  คือ ค่าเฉล่ีย 

  ∑𝑥𝑥 คือ ผลบวกของขอ้มูลทุกค่า 

  n คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 เป็นค่าท่ีนิยมใชว้ดัการกระจายของขอ้มูลท่ีจดัวา่ดีท่ีสุด และนิยมใชม้ากท่ีสุด ดงัสูตร

ต่อไปน้ี 

     S.D.    =     �(𝑥𝑥 −  𝑥𝑥 ��� )
𝑛𝑛 − 1

2

   

  S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  X คือ ขอ้มูล ( ตวัท่ี 1,2,3……,n ) 

        𝑥𝑥 �   คือ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

 
 



 

บทที ่5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล ปัญหาพบ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน  

จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดท้าํเจลลา้งมือว่านหางจระเข ้ไดศึ้กษาขอ้มูลขั้นตอนวิธีการทาํเจ

ลลา้งมือว่านหางจระเขน้ั้นเกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้นอกจากน้ีคณะ

ผูจ้ดัทาํไดใ้หก้ลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นแขกท่ีเขา้พกั 15 คน และพนกังานในโรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ท 

แอนด ์สปา 15 คน ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจจาํนวน  30  คน พบวา่ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ประเมินโดยใช้ค่าร้อยละ ด้านเพศ ผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53 เป็นเพศชายร้อยละ 47 ดา้นอาย ุ

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย ุ31-40 ปี มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก

เป็นแขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 

ผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม

โดยใชค่้าเฉล่ีย  พบวา่  

- ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง ความสวยงามของ

บรรจุภณัฑ ์มีการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติ คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีนาํมาใชท้าํ

เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่

ใหก้บัโรงแรม 

- ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากในเร่ือง กล่ินของผลิตภณัฑ์ 

ประสิทธิภาพในการใชง้านของผลิตภณัฑ ์(ความสะอาด) วตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้กล่ิน

หอมวตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้สีสนัสวยงาม และความไม่ระคายเคืองผวิ  

5.1.2 ปัญหาของการทาํโครงงาน 

- คณะผูจ้ดัทาํไม่มีความรู้เก่ียวกบัการทาํเจลลา้งมือและยงัไม่เคยทาํเจลลา้งมือมา

ก่อน  

- เน่ืองจากการทาํเจลลา้งมือวา่นหางจระเขต้อ้งใชเ้วลาในการทดลองหาสูตรใหดู้

แปลกใหม่และน่าสนใจ จึงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 

- เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ประสิทธิภาพและสามารถใชง้านได ้ในการทาํจึงตอ้งคาํนึงถึง

ความสะอาด ปลอดภยั ต่อผูใ้ชง้าน 

- คณะผูจ้ดัทาํเวลาไม่ค่อยตรงกนั เน่ืองจากการทาํงานมี 2 กะและส่วนมากจะไดอ้ยู่

คนละกะ 
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- ในการประเมินแบบสอบถามซ่ึงตอ้งใหแ้ขกท่ีเขา้พกัประเมินดว้ยจึงตอ้งมีการ

พดูคุยและขอความช่วยเหลือจากแขก ซ่ึงแขกบางท่านกไ็ม่ใหค้วามร่วมมือ และ

การประเมินจากพนกังานในโรงแรมกต็อ้งหาเวลาวา่งไปขอความร่วมมือเพราะ

เป็นเวลาทาํงาน ในบางคร้ังกว็า่งไม่ตรงกนั 

- ในการปฏิบติังานไม่สามารถนาํโทรศพัทเ์ขา้มาในพื้นท่ีได ้จึงทาํใหมี้รูปภาพ

ประกอบในการทาํโครงงานนอ้ย 

- ดว้ยตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษาทาํใหไ้ม่ค่อยไดมี้เวลาปรึกษาหรือพดูคุย

กนั 

5.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

- คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลอยา่งละเอียดเพื่อใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ย

ท่ีสุด 

- คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีนาํมาใชอ้ยา่งละเอียดพร้อม

คาํนึงถึงวตัถุดิบท่ีนาํมาใชอ้ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุดและไม่เป็น

อนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา  

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

- การท่ีไดอ้อกมาปฏิบติังานในคร้ังน้ีทาํใหค้ณะผูจ้ดัทาํไดน้าํเอาความรู้จากตอน

ศึกษามาใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริงในวิชาชีพ  

- ไดเ้รียนรู้ถึงชีวิตจริงของการทาํงานและปฏิบติังานจริงในชีวิตประจาํวนั 

- ไดรู้้จกัการทาํงานเป็นทีม กบัคนจาํนวนมาก 

- ไดฝึ้กความอดทนในการทาํงาน   

- ไดมิ้ตรภาพท่ีดีกบัองคก์รและเพื่อนร่วมงาน  

- ช่วยใหมี้ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายมากข้ึน และฝึกใหมี้การแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหนา้ เม่ือเจอปัญหาต่าง ๆ   

- ไดใ้ชภ้าษาองักฤษมากข้ึน เพราะตอ้งใชส่ื้อสารกบัแขกชาวต่างชาติทุกวนั ตลอด

ระยะเวลา 4 เดือน 

- ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีและเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีดีในชีวิต 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

- การปรับตวัในช่วงแรกของการทาํงาน  
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- การเรียนรู้เอกสารงานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงในช่วงแรกอาจจะงงบา้งใน

บางคร้ัง 

- การส่ือสารภาษาองักฤษทางคณะผูจ้ดัทาํไม่ไดมี้ทกัษะมากพอท่ีจะฟัง และส่ือสาร

ไดดี้ 

- ในบางวนัหากแขกมา Check-In เป็นจาํนวนมากในเวลาเดียวกนัจะเป็นช่วงท่ียุง่

และชุลมุนทาํใหต้อ้งมีสติในการทาํงานมากข้ึน 

- ในการทาํงานบางวนัหากแขกไม่พอใจในการบริการหรือเร่ืองหอ้งพกัแขกกจ็ะมา

วีน โวยวาย ตาํหนิหรือต่อวา่ ท่ีแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ถึงแมว้า่บางเร่ืองจะไม่

เก่ียวกบัแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 

- เน่ืองจากทางโรงแรมมีพนกังานไม่เพยีงพอในการบริการแขก บางคร้ังจึงตอ้งไป

ช่วยแผนกแม่บา้นปูเตียง ทาํความสะอาดหอ้งพกั หรือนาํของไปใหแ้ขกเองเพราะ

พนกังานรูมบอยมีไม่เพยีงพอ และในบางคร้ังหากแขกมา Check-In เป็นจาํนวน

มากในเวลาเดียวกนักต็อ้งขนสมัภาระและพาแขกไปหอ้งพกัดว้ยตวัเองเพราะ Bell 

Man ไปส่งแขกท่านอ่ืน 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

- เน่ืองจากคณะผูจ้ดัทาํไม่เคยมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานในแผนกตอ้นรับ

ส่วนหนา้มาก่อน จึงตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้อยูพ่อสมควร  

- เรียนรู้ ฝึกฝนภาษาองักฤษ และหมัน่ส่ือสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติใหม้ากท่ีสุด เพื่อ

ฝึกความมัน่ใจและเพิ่มทกัษะใหก้บัตนเอง 

- ควรฝึกบุคลิกภาพ เช่นการยนื การนัง่ และการไหว ้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการประเมิน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

คาํช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

1. เพศ   1) ชาย    2) หญิง  

2. อาย ุ   1) นอ้ยกวา่ 20 ปี   2) 21 – 30 ปี  

   3) 31 – 40 ปี   4) มากกวา่ 40 ปี  

3. อาชีพ   1) แขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ   2) พนกังานแผนกตอ้นรับส่วนหนา้  

   3) พนกังานแผนกแม่บา้น  

ตอนที ่2 ความพงึพอใจในผลติภณัฑ์เจลล้างมือ 

คาํช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก 

ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. ความพงึพอใจในด้านผลติภัณฑ์      

     1.1 กล่ินของผลิตภณัฑ ์      

     1.2 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์      

     1.3 ประสิทธิภาพในการใชง้านของ

ผลิตภณัฑ ์(ความสะอาด) 

     

2. ความพงึพอใจในวตัถุดิบทีใ่ช้ทาํ

ผลติภณัฑ์ 

     

     2.1 มีการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติ      

     2.2 คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีนาํมาใช้

ทาํเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์

     

     2.3 วตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้กล่ินหอม      

     2.4 วตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้สีสนัสวยงาม      

     2.5 ความไม่ระคายเคืองผวิ      

3.ลดต้นทุน      

     3.1 ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม      

4. การเพิม่มูลค่าของผลติภณัฑ์      

     4.1 สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บั

โรงแรม 

     

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 

 

 
 



 

รูปภาพการปฏิบัตงิาน 

 

รูปท่ี 1 ตรวจสอบเอกสารแขกท่ีจะเช็คอินในแต่ละวนัและเขียนใบมดัจาํ 

 

รูปท่ี 2  นบัคียก์าร์ดและทาํคียก์าร์ดของแขกท่ีจะเขา้เช็คอินในแต่ละวนั 

 



 

 

รูปท่ี 3 อพัเดทขอ้มูลของแขกท่ีเขา้พกั 

 

รูปท่ี 4 รับเร่ืองปัญหาของแขกท่ีเขา้พกัพร้อมประสานงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง และ ให้

ความช่วยเหลือแขก 

 

 

 



 

 

รูปท่ี 5 เขียนเงินค่ามดัจาํของแขกท่ีเช็คอินส่งใหก้บัแผนกบญัชี  
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แบบสัมภาษณ์ 

นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค ์และยงัสามารถประหยดังบประมาณในการทาํผลิตภณัฑ ์  

เจลลา้งมือ โดยนํา วตัถุดิบท่ีโรงแรมมีอยู่แลว้ มาทาํให้เกิดประโยชน์และยงัสามารถใช้ไดจ้ริง 

หลงัจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑท่ี์นกัศึกษาไดท้าํข้ึนมา ช่วยทาํใหลู้กคา้ประทบัใจในการใหบ้ริการ

ของโรงแรมเรา ท่ีใส่ใจต่อรายละเอียดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ แต่แสดงถึงความเอาใจใส่ลูกคา้ 

 

 

 

  

 คุณนิษฐกานต ์เฉลิม 

 Front Office Manager 
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เจลลา้งมือวา่นหางจระเข ้

Aloe Vera Hand Cleansing Gel 

นางสาว  ธชัญมณ บุษนํ้าเพชร์ 

นางสาว เบญจพร พนูศรีสวสัด์ิ 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

Email : naphat.joi@siam.edu banjaporn.poo@siam.edu 

 

บทคดัย่อ 

โรงแรมวรบุรี พัทยา รีสอร์ทแอนด์สปา 

มุ่งเนน้การให้บริการเปรียบเสมียนแขกท่ีเขา้มาพกั

คือครอบครัว และเพ่ือให้แขกท่ีเข้ามาพกัรู้สึกถึง

ความอบอุ่นเหมือนอยูบ่า้น ทางโรงแรมวรบุรี พทัยา 

รีสอร์ทแอนด์สปาจึงตอบสนองความตอ้งการของ

แขกให้มากท่ีสุด เพ่ือให้แขกเกิดความประทับใจ

ท่ีสุดและกลับมาใช้บริการกับทางโรงแรม คณะ

ผู ้จัดทําจึงมีความสนใจท่ีจะทําเจลล้างมือเ พ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของแขก จึงจดัทาํเจลลา้ง

มื อ ว่ า น ห า ง จ ร ะ เ ข้  ดั ง นั้ น โ ค ร ง ง า น น้ี จึ ง มี

วตัถุประสงค์ดงัต่อไปน้ี 1) เพ่ือนาํ วตัถุดิบท่ีเหลือ

ใช้มาแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) เพ่ือศึกษา

คุณประโยชน์จากการใชส้มุนไพรและเป็นการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ 3) เพ่ือฆ่าเช้ือและ

ทาํความสะอาดมือโดยใช้สารเคมีให้น้อยท่ีสุด 4) 

เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือเพ่ือสร้างความพึง

พอใจใหก้บัลูกคา้ ผลของโครงงานท่ีไดจ้ากการแจก

แบบสอบถามใหก้บัแขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ พนกังาน

แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ และพนกังานแผนกแม่บา้น 

พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง 

ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์มีการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็น

ธรรมชาติ คุณสมบัติของวัตถุดิบท่ีนํามาใช้ทํา

เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม 

และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัโรงแรม 

 

คาํสาํคญั : เจลลา้งมือ วา่นหางจระเข ้ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT 

 The organizers operated the cooperative 

work at the Woraburi Pattaya Resort & Spa hotel 

and found that the hotel focused on the service and 

making the customer feel at home. Woraburi Pattaya 

Resort & Spa hotel focused providing the best 

impression and made customers want to come back 

and stay in this hotel again. The organizers were 

interested in making a hand gel to meet the needs of 

the customers. They wanted to make an Aloe vera 

hand gel with the objective: 1) To process waste 

materials into new products; 2) To study the benefits 

of the herb and use existing resources for the best 

benefit; 3) To disinfected and cleaned hands by 

using the minimal chemicals; 4) Make a hand gel 

product to satisfy customers. The feedback was 

aquired asking guests, the front desk staff and 

housekeepers to answer survey questionnaires, 

Where we found they have the highest level of 

satisfaction in using the natural materials with a 

mean value of 4.7 (standard deviation = 0.47), the 

properties of raw materials suitable for the product 

with a mean value of 4.57 (standard deviation = 

0.50) and creating new products for the hotel with a 

mean value of 4.8 (standard deviation = 0.41) 

 

Keywords : Hand gel / Aloe Vera / Herb 

 



 

ทีม่าและความสําคญั 

 โรงแรมวรบุรี  พัทยา รีสอร์ทแอนด์สปา 

มุ่งเนน้การให้บริการเปรียบเสมือนแขกท่ีเขา้มาพกั

คือครอบครัว และเพ่ือให้แขกท่ีเข้ามาพกัรู้สึกถึง

ความอบอุ่นเหมือนอยูบ่า้น ทางโรงแรมวรบุรี พทัยา 

รีสอร์ทแอนด์สปาจึงตอบสนองความตอ้งการของ

แขกให้มากท่ีสุด เพ่ือให้แขกเกิดความประทับใจ

ท่ีสุดและกลับมาใช้บริการกับทางโรงแรม คณะ

ผู ้จัดทําจึงมีความสนใจท่ีจะทําเจลล้างมือเ พ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยการคน้ควา้

หาขอ้มูลจึงได้คิดคน้ทาํ “เจลลา้งมือจากว่านห่าง

จระเข ้(Aloe Vera Hand Cleansing  Gel)” เป็นการ

นาํสมุนไพรไทยมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และทาํให้

เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ึนให้กับทางโรงแรมวรบุรี 

พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือนาํ วตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปให้

ไดผ้ลิตภณัฑใ์หม่  

2.  เ พ่ือศึกษาคุณประโยชน์จากการใช้

สมุนไพรและเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์  

3. เพ่ือฆ่าเช้ือและทาํความสะอาดมือโดย

ใชส้ารเคมีใหน้อ้ยท่ีสุด  

4.  เ พ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือเพ่ือ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

 

ขอบเขตของโครงงาน 

 1. ขอบเขตดา้นสถานท่ี โรงแรมวรบุรี พทัยา  

รีสอร์ทแอนดส์ปา 

 2. ขอบเขตด้านประชากร แขกท่ีเข้ามาใช้

บริการท่ีโรงแรม 15 คน พนักงานแผนกแม่บา้น 5 

คน และพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า 10 คน 

รวมเป็นจาํนวน 30 คน 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา 7 มกราคม – 29 เมษายน 

2562 

 4. ขอบเขตด้านเอกสารขอ้มูล สอบถาม

จากพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าและศึกษา

คน้ควา้ขอ้มูลจากหอ้งสมุด 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา 

ไดผ้ลิตภณัฑเ์จลลา้งมือวา่นหางจระเขท่ี้สร้างความพึง

พอใจใหก้บัลูกคา้ 

 2. เ พ่ือลดต้นทุนโดยการแปรรูปจาก

ส่ิงของท่ีเหลือท้ิง 

 3. ผูจ้ัดทาํได้ได้เรียนรู้การทาํเจลลา้งมือ

วา่นหางจระเข ้

 

วธีิดาํเนินการ 

 1. นาํวา่นหางจระเขม้าปอกเปลือก 

 2. นาํใบเตยมาหัน่เป็นท่อน ๆ 

 3. นาํเปลือกส้มมาหัน่เป็นท่อน ๆ 

 4. นาํมะนาวมาหัน่ 

 5. นาํว่านหางจะเข ้ใบเตย และเปลือกส้ม

ใส่ลงไปในเคร่ืองป่ัน 

 6. บีบมะนาวใส่ลงไปในเคร่ืองป่ัน 

 7. ป่ันส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั 

 8.  เ ม่ือ ป่ันจนละเอียดแล้วนํามาเทใส่

กะละมังโดยใช้ท่ีกรองเพ่ือไม่ให้เศษลงไปกับนํ้ า 

นํามากรองใส่หม้ออีกคร้ังเพ่ือความสะอาดให้เศษ

เหลือนอ้ยท่ีสุด 

 9. นาํเอทิลแอลกอฮอลผ์สมกบันํ้ าท่ีกรอง

เสร็จแลว้ 

 10. นาํมากรอกใส่ขวดบรรจุภณัฑ ์

 

              
 

 

 



 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดท้าํเจลลา้งมือวา่น

หางจระเข ้ไดศึ้กษาขอ้มูลขั้นตอนวิธีการทาํเจล    ลา้ง

มือว่านหางจระเขน้ั้นเกิดความสมบูรณ์และเป็นไป

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัทาํไดใ้ห้

กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นแขกท่ีเข้าพกั และพนักงานใน

โรงแรม วรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนด์สปา ประเมิน

แบบสอบถามความพึงพอใจจาํนวน  30  คน พบว่า 

ผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ประเมิน

โดยใช้ค่าร้อยละ ดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53 

เป็นเพศชายร้อยละ 47 ดา้นอายุ ผูต้อบแบบสอบถาม

ช่วงอาย ุ31-40 ปี มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนมากเป็นแขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 ผลจากการตอบแบบสอบถาม

ในส่วนท่ี  2 ประเมินความพึงพอใจของผู ้ตอบ

แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ ด ย ใ ช้ค่ า เ ฉ ล่ี ย   พ บ ว่ า  ผู ้ต อ บ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดใน

เร่ือง ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์มีการใชว้ตัถุดิบท่ี

เป็นธรรมชาติ คุณสมบัติของวตัถุดิบท่ีนํามาใช้ทาํ

เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม 

และสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ให้กบัโรงแรม ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากในเร่ือง 

กล่ินของผลิตภณัฑ์ ประสิทธิภาพในการใชง้านของ

ผลิตภณัฑ์ (ความสะอาด) วตัถุดิบท่ีนํามาใช้มีกล่ิน

หอมวตัถุดิบท่ีนาํมาใชมี้สีสันสวยงาม และความไม่

ระคายเคืองผวิ 

 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 1. ควรใส่บรรจุภณัฑ์ท่ีดูดีกว่าน้ีเพ่ือเป็นการ

เพ่ิมมูลค่าและดูน่าใชม้ากข้ึน 

 2. ควรทาํฉลากของช้ินงานให้ดูน่าสนใจอละ

ควรบอกรายละเอียดของช้ินงานให้มากกวา่น้ีเพ่ือเป็น

ขอ้มูลใหก้บัแขก 
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ภาคผนวก จ



 

พนกังานท่ีปรึกษา : คุณนิษฐกานต ์เฉลิม 

อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารย ์ปิยธิดา กงัวานสิทธ์ิ    

ผูจ้ดัทาํ : นางสาว  ธชัญมณ บุษนํ้าเพชร์  5804400070 

นางสาว เบญจพร พนูศรีสวสัด์ิ 5804400108 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนด์สปา มุ่งเน้นการ

ให้บริการเปรียบเสมียนแขกท่ีเขา้มาพกัคือครอบครัว ทาง

โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนด์สปาจึงตอบสนองความ

ตอ้งการของแขกใหม้ากท่ีสุด เพ่ือใหแ้ขกเกิดความประทบัใจ

ท่ีสุดและกลบัมาใชบ้ริการกบัทางโรงแรม  

คณะผูจ้ัดทําจึงมีความสนใจท่ีจะทําเจลล้างมือเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ จึงไดคิ้ดคน้ทาํ “เจล ลา้ง

มือจากวา่นห่างจระเข ้(Aloe Vera Hand Cleansing Gel)”  

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือนาํ วตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปใหไ้ดผ้ลิตภณัฑใ์หม่  

2.  เพ่ือศึกษาคุณประโยชน์จากการใชส้มุนไพรและเป็น

การใช ้   ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์  

3. เพ่ือฆ่าเช้ือและทาํความสะอาดมือโดยใชส้ารเคมีใหน้อ้ย

ท่ีสุด  

4.  เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑเ์จลลา้งมือเพ่ือสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัลูกคา้ 

ขั้นตอนในการทํา 

1. นาํวา่นหางจระเขม้าปอกเปลือก 

2. นาํใบเตยมาหัน่เป็นท่อน ๆ 

3. นาํเปลือกส้มมาหัน่เป็นท่อน ๆ 

4. นาํมะนาวมาหัน่ 

5. นาํวา่นหางจะเข ้ใบเตย และเปลือกส้มใส่ลงไปในเคร่ืองป่ัน 

6. บีบมะนาวใส่ลงไปในเคร่ืองป่ัน 

7. ป่ันส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั 

8. เม่ือป่ันจนละเอียดแลว้นาํมาเทใส่ 

กะละมงัโดยใชท่ี้กรองเพ่ือไม่ใหเ้ศษลงไปปนกบันํ้า  

นาํมากรองอีกคร้ังเพ่ือความสะอาดใหเ้ศษเหลือนอ้ยท่ีสุด 

9. นาํเอทิลแอลกอฮอลผ์สมกบันํ้าท่ีกรองเสร็จแลว้ 

10. นาํมากรอกใส่ขวดบรรจุภณัฑ ์

                                                                   

 

สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดใ้ห้กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นแขก

ท่ีเขา้พกั และพนักงานในโรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ท

แอนด์สปา ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจจาํนวน  

30  คน พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก

ท่ีสุดในเร่ือง ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ มีการใช้

วตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติ คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีนาํมาใช้

ทาํเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม และ

สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัโรงแรม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากใน

เร่ือง กล่ินของผลิตภณัฑ์ ประสิทธิภาพในการใชง้านของ

ผลิตภณัฑ์ (ความสะอาด) วตัถุดิบท่ีนาํมาใช้มีกล่ินหอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจลล้างมือว่านหางจระเข้ 

Aloe Vera Hand Cleansing Gel 

 
สถานประกอบการ : โรงแรมวรบุรี  

พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 

1 2 

3 4 

6 7 9 
10 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. โรงแรมวรบุรี พทัยา รีสอร์ทแอนดส์ปา ไดผ้ลิตภณัฑ ์

เจลลา้งมือวา่นหางจระเขท่ี้สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

2. เพ่ือลดตน้ทุนโดยการแปรรูปจากส่ิงของท่ีเหลือท้ิง 

3. ผูจ้ดัทาํไดไ้ดเ้รียนรู้การทาํเจลลา้งมือวา่นหางจระเข ้

5 
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ประวตัผู้ิจดัทาํ 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ: นางสาว ธชัญมณ บุษนํ้าเพชร์ 

รหสันกัศึกษา: 5804400070 

คณะ: ศิลปศาสตร์ 

สาขา: การโรงแรม 

ผลงาน: เจลลา้งมือวา่นหางจระเข ้

 

 

 

 

 



 

ประวตัผู้ิจดัทาํ 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ: นางสาว เบญจพร พนูศรีสวสัด์ิ 

รหสันกัศึกษา: 5804400108 

คณะ: ศิลปศาสตร์ 

สาขา: การโรงแรม 

ผลงาน: เจลลา้งมือวา่นหางจระเข ้
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