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บทคดัย่อ 
จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ตั้ งแต่วนัท่ี 7 

มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ทางผูจ้ดัท าได้ปฏิบัติหน้าท่ีในแผนกสปา ต าแหน่ง 
พนักงานตอ้นรับส่วนหน้าของสปาพบว่าในปัจจุบนันั้นมีผูค้นให้ความสนใจในเร่ืองความสวย
ความงาม และใหค้วามสนใจเก่ียวกบัรูปลกัษณ์ภายนอกเพิ่มมากข้ึนและทางสปาไดมี้เมนูเก่ียวกบักา
รสครับผิว จึงท าให้ผูจ้ดัท าได้คิดโครงงานเร่ือง สครับมะพร้าว&ขา้วหอมมะลิเพื่อเป็นทางเลือก
เพิ่มเติมใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสปาโดยผลิตภณัฑทุ์กผลิตภณัฑ์ท่ีจะน ามาใชก้บัลูกคา้นั้น จะตอ้ง
เป็นท่ีแน่ใจวา่เป็นวตัถุดิบท่ีธรรมชาติปราศจากสารเคมี เน่ืองจากทางสปาเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นออร์
แกนิคซ่ึงไดจ้ากธรรมชาติเม่ือลูกคา้เขา้ใชบ้ริการสปาจะท าให้ลูกคา้วางใจไดว้า่จะไม่ระคายเคืองต่อ
ผวิหนงั และเมนูสครับมะพร้าว&ขา้วหอมมะลิน้ี มีความเป็นธรรมชาติและมีคุณสมบติัต่างๆท่ีช่วย
ใหผ้วิพรรณนุ่มชุ่มช้ืน  

จากการสอบถามพนกังานจากแผนกพนกังานแผนกสปา 2 คน พนกังานแผนกฝ่ายขาย  10 
คน พนกังานแผนกแม่บา้น 3 คน แขกท่ีมาเขา้ใชบ้ริการ 15 คน รวมเป็น 30 คน ซ่ึงสรุปไดว้า่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง ดา้นกล่ินหอมจากธรรมชาติ  ดา้นความชุ่มช่ืนของสครับ ดา้น
ความอ่อนโยนของสครับ และการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัโรงแรม 
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Abstract 
From the co-operative study at Sampran Riverside Hotel from 7th January – 29th April 

29 2019, the researcher had performed duties in the Spa Department in the position of Spa Front 
Desk Receptionist and found that there were a lot of people interested in beauty and paid more 
attention to their appearances. Also, the spa had a menu of skin item scrubbing. Therefore, the 
researcher had an idea to launch the project of coconut & jasmine rice scrub, to be an additional 
menu item for guests who use the spa services. All products that are used with guests must be 
made with natural ingredients and chemical-free. This is because the spa focuses on using organic 
products to assure guests who use the spa services that their skin will not be irritated. Moreover, 
coconut & jasmine rice scrub is totally organic with various properties that help soften and 
moisturize skin. 

 
From the interviews with 2 staff in the Spa Department, 10 employees in the Sales 

Department, 3 staff in the Housekeeping Department, and 15 guests who used the spa services, 
for a total of 30 people, can be summarized that the respondents were satisfied with the aspects of 
natural aroma, moisture and tenderness of the scrub, as well as creating a new product for the 
hotel. 
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การท่ีผูจ้ดัท า ไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ 
ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2562 ส่งผลใหผู้จ้ดัท า ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบติังานในอนาคต เก่ียวกบัการปฏิบติังานต าแหน่ง พนกังาน
ตอ้นรับส่วนหนา้(สปา) ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต ์สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัใชใ้นการ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยไดรั้บความร่วมมือจาก โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ ไดส้อน ได้
เรียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบในการท างานในแผนกต่างๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนบัสนุนจาก
หลายฝ่าย ดงัน้ี 

 
 1. คุณจารุวรรณ โทถม  ต าแหน่ง Spa Manager 
 2. คุณรัศมี โทถม  ต าแหน่ง Therapy  
 
 ขอขอบคุณอาจารยปิ์ยธิดา กงัวานสิทธ์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีคอยช่วยเหลือและให้ค  าแนะน า 
และบุคคลท่านอ่ืนท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
 
 ผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจชีวิตการ
ท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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                นางสาว สุพิชา รัตนบณัฑิตสกุล 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือเดิมว่า โรสกาเดน้ ริเวอร์ไซด์ สวนสาม
พราน จงัหวดันครปฐม ตั้งอยูท่ี่ถนนเพชรเกษม ซ่ึงโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซดอ์ยูติ่ดกบัถนนใหญ่
ของถนนเพชรเกษม เป็นทางขาเขา้ของจงัหวดันครปฐม การเดินทางไปมาจึงสะดวกสบายเน่ืองจาก
อยู่ใกลก้บักรุงเทพ ท าให้คนกรุงเทพเดินทางมาท่องเท่ียวไดส้ะดวก และโรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซด์เป็นสถานท่ีพกัผ่อนใกลก้รุงเทพ เป็นโรงแรมท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ในด้านการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย และสะทอ้นถึงวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการอนุรักษ์
ธรรมชาติโดยการอนุรักษพ์รรณไมห้ายาก เช่น ตน้พิกลุ, ตน้ไทรใบแหลม, ตน้พะยอม รวมถึงไมย้นื
ตน้ ไมเ้ล่ือย ไมด้อกนานาพนัธ์ุและมรดกทางวฒันธรรม เช่น การแต่งกายของพนกังานท่ีโรงแรมจะ
แต่งกายท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย โดย พนกังานหญิงจะแต่งกายโดยนุ่งผา้ซ่ิน เส้ือ
จะใส่เป็นแขนกระบอก ส่วนพนกังานชายจะแต่งกายแบบนุ่งโจงกระเบน เส้ือจะใส่เป็นผา้ไทยลาย
ดอก และการใส่ชุดแบบม่อฮ่อม การท่ีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซดค์งความเป็นเอกลกัษณ์ไทยท า
ให้โรงแรมกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในใจของใครหลายๆคน โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ 
เป็นโรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว และยงัมีปฐมออร์แกนิกฟาร์ม เป็นฟาร์มมีพื้นท่ีมากกว่า 30 ไร่ 
และผลผลิตท่ีไดจ้ากฟาร์ม จะส่งตรงถึงครัวของโรงแรมและตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจเป็นตลาดท่ีรวม
ของออร์แกนิก ท่ีมาจากเหล่าเกษตรกรท่ีท าเกษตรปราศจากสารเคมี และ มีการให้บริการสปา เป็น 
สปาเรือนไทยริมทะเลสาบ เปิดบริการสปาในปี พ.ศ.2545 ปัจจุบนัคือ ปฐมออร์แกนิกสปา เป็นสปา
ตามมาตรฐานสากล ภายในเรือนไทยท่ามกลางบรรยากาศร่มร่ืนริมทะเลสาบ จุดเด่นของสปาคือใช้
สมุนไพรสดท่ีปลูกเองโดยไม่ใชส้ารเคมี จึงเป็นจุดเด่นท่ีท าใหลู้กคา้นิยมเขา้มาใชบ้ริการสปา เพราะ
ผลิตภณัฑท่ี์น ามาใหบ้ริการแก่ลูกคา้มีความเป็นธรรมชาติและไดน้ าผลผลิตหลกัของโรงแรมมาเป็น
ส่ิงดึงดูด โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซดมี์การปลูกกุหลาบมอญ จึงไดน้ ากุหลาบมอญมาเป็นหน่ึงใน
เมนูสครับ คือ Patom Mon Rose Body Scrub และยงัมีเมนู Organic Thai Herbal Body Exfoliate, 
Patom Aroma Salt Body Scrub  ซ่ึงสครับท่ียกตัวอย่างน้ีเป็นสครับท่ีได้รับความนิยมของลูกคา้
หลายๆท่าน   

จากการท่ีไดป้ฏิบติังานกบัทางโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์ผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานใน
แผนกสปา ซ่ึงมีบทบาทเป็นพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้สปา และมีหนา้ท่ีคอยรับจองลูกคา้ท่ีจะมาเขา้
ใชบ้ริการ แนะน ารายการเมนูสปา เสริฟน ้ าเยน็และน ้ าขิงร้อนให้แก่ลูกคา้เตรียมห้องท่ีส าหรับใช้
นวดสปาโดยการเปิด - ปิดเตียง ท าการเขียนบิลใบเสร็จรับเงินสดและบตัรเครดิต เขียนบิล Sign เขา้
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ห้องให้กับลูกคา้เม่ือลูกคา้ตอ้งการจ่ายเงินค่าบริการพร้อมกับค่าห้องพกั เขียน Summary Daily 
Report ในแต่ละวนัเม่ือมีลูกคา้เขา้ใชบ้ริการของสปา ตม้น ้ าขิงและตม้น ้ าใบเตยเพื่อไวบ้ริการลูกคา้ 
และคอยตอ้นรับแขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการสปา ดูแลลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

ในขณะท่ีปฏิบติังาน ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซดน์ั้นผูจ้ดัท าไดส้ังเกตว่าภายในบริเวณของ
โรงแรมนั้นไดมี้การปลูกตน้ไมน้านาพนัธ์ุชนิด และหน่ึงในนั้นคือตน้มะพร้าว ในจงัหวดันครปฐม 
นิยมปลูกตน้มะพร้าวโดยมาก เพราะตน้มะพร้าวสามารถเติบโตไดทุ้กฤดู ท าใหเ้ราสามารถมีวตัถุดิบ
หลกัน้ีใชไ้ดต้ลอดโดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะขาดแคลนวตัถุดิบ ซ่ึงประโยชน์และสรรพคุณของมะพร้าว
นั้นมีมากมาย และผูจ้ดัท าจึงมีความประสงคท่ี์จะท าโครงงานเร่ือง สครับ มะพร้าว&ขา้วหอมมะลิ 
เพื่อท่ีจะช่วยสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑข้ึ์นมาในรูปแบบใหม่ เพื่อน าเมนูสครับน้ีมาใชก้บับริการทางสปา 
เน่ืองจากในสปามีรายการโปรแกรมสครับผิวกาย และสามารถน าสครับวางจ าหน่ายขายท่ี ร้านขาย
ของท่ีระลึกของโรงแรมไดอี้กดว้ย 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อสร้างสรรคเ์มนูใหม่ๆในแผนกสปา 
1.2.2 เพิ่มรายไดใ้หก้บัสถานประกอบการ 
1.2.3 เพื่อน าวตัถุดิบท่ีโรงแรมท าการปลูกไวม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการทดลองคือ มะพร้าวน ้าหอม(แก่) 
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา การท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบับน้ี ผูจ้ ัดท าได้ด าเนินการใน

ระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2562 
1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ในการท าสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าไดใ้ช้

วิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งความพึงพอใจของ พนกังานแผนกสปา จ านวน 
2 คน พนักงานแผนกแม่บา้น 3 คน แผนกบริหาร 10 คน แขกท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม 15 คน รวม
ทั้งหมด 30 คน  

1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสาร ขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตและสอบถามขอ้มูลต่างๆ
จากพนกังานในแผนกสปา 

1.3.5 ขอบเขตดา้นสถานท่ี โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์
 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.4.1.เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีทางเลือกท่ีเพิ่มมากข้ึน ในส่วนของการใชบ้ริการทางสปา 

1.4.2 สครับตวัใหม่น้ีสามารถอาจน าไปต่อยอดและสร้างรายไดใ้นอนาคตได ้



 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการจัดท าโครงงานสร้างผลิตภัณฑ์ สครับมะพร้าวขา้วหอมมะลิ ( Jasmine Rice & 
Coconut Body scrub) ในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์
จาก เอกสาร บทความ โดยน าเสนอเป็นล าดบัดงัน้ี 
 2.1 มะพร้าวน ้าหอม 
 2.2 น ้ ามนัมะพร้าว 
 2.3 ประเภทของน ้ามนัมะพร้าว 
 2.4 คุณสมบติัของน ้ามนัมะพร้าว 
 2.5 ประโยชน์ของขา้วหอมมะลิ 
 2.6 ประโยชน์ของงาด า 
 2.7 ประโยชน์ของมะพร้าว 
 2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 มะพร้าวน า้หอม 

ภาพที ่1.1 มะพร้าวน ้าหอม 
ที่มา : https://agradefruit.com 

  
มะพร้าวน ้ าหอมเป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจและถือเป็นพืชเอกลกัษณ์

ของประเทศไทย ในปัจจุบนัไดมี้การบริโภคมะพร้าวน ้ าหอมในลกัษณะผลสดและเพื่อการแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะการแปรรูปภายในประเทศยงัมีความตอ้งการอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจน
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เพื่อการส่งออก ซ่ึงประเทศไทยส่งออกมะพร้าวน ้ าหอมไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลกโดยมีมูลค่าการ
ส่งออกกว่าพนัลา้นบาทต่อปีและมีแนวโน้มสูงข้ึนในทุกปี มะพร้าวน ้ าหอมมีพื้นท่ีการเพาะปลูก
กระจายอยู่ทัว่ประเทศ โดยมีพื้นท่ีหลกัอยู่ในเขตภาคกลางโดยเฉพาะพื้นทีราชบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม นครปฐม ซ่ึงพนัธ์ุมะพร้าวน ้ าหอมมีการเพาะปลูกอยู่ในปัจจุบันได้ถูกจ าแนก
ออกเป็นสองลกัษณะคือ พนัธ์ุมะพร้าวน ้ าหอมกน้จีบ และมะพร้าวน ้ าหอมกน้กลม มะพร้าวน ้ าหอม
ถูกจดัว่าเป็นพืชท่ีส าคญัและถือเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณรงคจึ์งไดมี้การก าหนดมาตรฐานของมะพร้าวน ้ าหอมไว ้
(มกษ.15-2550) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพของพร้าวน ้ าหอม โดยไดมี้ขอ้ก าหนด
คุณสมบติัขั้นต ่าของมะพร้าวน ้ าหอมโดยขอ้ก าหนดท่ีส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึงคือ มะพร้าวน ้ าหอม
จะตอ้งมีการผลิตและสะสมสารหอม เน่ืองจากความตอ้งการผลผลิตมะพร้าวน ้าหอมในปัจจุบนัยงัมี
ในระดบัสูงซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี จาก
มะพร้าวน ้ าหอมรวมถึงการส่งออกมะพร้าวน ้ าหอมไปยงัต่างประเทศทัว่โลกโดยทราบกนัในนาม
ของ “ Aromatic coconut from THAILAND ”  ท าให้ภาคการเกษตรต้องมีการปรับตัวและเพิ่ม
ผลผลิตมะพร้าวน ้ าหอม แต่ปัจจุบนัการผลิตมะพร้าวน ้ าหอมนั้นยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
เน่ืองจากปัญหาหลายอยา่ง หน่ึงในนั้นคือขอ้จ ากดัในเร่ืองสายพนัธ์ุของมะพร้าวน ้ าหอมซ่ึงมีอยูไ่ม่
มากนักในประเทศ นอกจากการคดัตน้พนัธ์ุมะพร้าวน ้ าหอมท่ีจะเอาไปปลูกในแปลงนั้นยงัไม่มี
วิธีการตรวจสอบลกัษณะพนัธ์ุท่ีถูกตอ้งแม่นย  า เกษตรกรตอ้งใชว้ิธีการขยี้ปลายรากอ่อนเพื่อดม
กล่ินซ่ึงมกัเกิดความผิดพลาดไดม้าก โดยทา้ยท่ีสุดหลงัจากปลูกไปแลว้เกษตรกรมกัพบว่ามะพร้าว
เกือบ 50% ท่ีปลูกกลบักลายเป็นมะพร้าวไม่หอมซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลผลิต และ
ในทางอุตสาหกรรมผูป้ระกอบการมกัพบกบัปัญหาคุณภาพของมะพร้าวท่ีรับซ้ือมาไม่ไดม้าตรฐาน 
ทั้งน้ีปัญหาดงักล่าวเกิดจากการท่ีมะพร้าวเป็นพืชยืนตน้ท่ีตอ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ยสามปีถึงจะเร่ิมให้
ผลผลิต ดงันั้นการปรับปรุงพนัธ์ุมะพร้าวน ้าหอมท่ีมีคุณภาพดีและคดัเลือกพนัธ์ุบริสุทธ์ิจึงท าไดย้าก
มาก เกษตรกรจึงตอ้งอาศยัการซ้ือพนัธ์ุจากชาวสวนดว้นกนัเองซ่ึงท าให้ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพไม่
คงท่ี อย่างไรก็ตามการปรับปรุงพนัธ์ุมะพร้าวน ้ าหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมและ
ผลผลิตสูงยงัตอ้งอาศยัการท างานของนักปรับปรุงพนัธ์ุและขอ้มูลทางพนัธุกรรมของมะพร้าว
น ้ าหอมซ่ึงปัจจุบนัน้ีถือว่ายงัทีน้อยมาก ดงันั้นการออกส ารวจมะพร้าวหอมจากพื้นท่ีต่างๆ ของ
ประเทศไทยเพื่อบรวบรวมไวเ้ป็นแหล่งพนัธุกรรมมะพร้าวน ้าหอมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและมีประโยชน์
ต่อการพฒันาสายพนัธ์ุมะพร้าวน ้าหอมอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
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2.2 น า้มันมะพร้าว 

ภาพที ่1.2  น ้ ามนัมะพร้าว 
ที่มา  : http://netcutter.org 

 
 น ้ ามนัมะพร้าวเป็นไขมนัประเภทอ่ิมตวั (Saturated fat) ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุของการเกิด
โรคหัวใจ เพราะมีคอเลสเตอรอลสูง และเม่ือบริโภคเขา้ไป ร่างกายก็ไปเปล่ียนเป็นคอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรดใ์นกระแสโลหิต อนัเป็นสาเหตุของการอุดตนัของหลอดเลือดด าท าใหห้วัใจวาย
เพราะขาดเลือด จึงมีการรงค์ให้หันไปบริโภคน ้ ามันพืชท่ีไม่อ่ิมตัว  (Unsaturated fat) แทนแต่
ปัจจุบนัการคน้ควา้วิจยัท าใหท้ราบวา่แทจ้ริงแลว้น ้ามนัมะพร้าวเป็นน ้ามนัท่ีมีประโยชน์ 
 
2.3 ประเภทของน า้มันมะพร้าว 
 น ้ามนัมะพร้าว แบ่งออกเป็นตามกระบวนการผลิต 2ประเภท คือ น ้ ามนัมะพร้าวท่ีผลิตจาก
เน้ือมะพร้าวแหง้ และน ้ามนัมะพร้าวท่ีผลิตจากเน้ือมะพร้าวสด  
 2.2.1 น า้มันมะพร้าวผลติจากเน้ือมะพร้าวแห้ง (Hot pressed) 
 วิธีสกดัน ้ามนัมะพร้าวจากเน้ือมะพร้าวแหง้เป็นวิธีผลิตน ้ามนัมะพร้าวระดบัอุตสาหกรรมท่ี
ปฏิบติักนัมานาน โดยใชม้ะพร้าวแห้ง (Copra) เป็นวตัถุดิบ ขอ้ดีของการสกดัน ้ ามะพร้าวดว้ยวิธีน้ี
คือ สะดวกในการจดัหาวตัถุดิบส าหรับป้อนโรงงานสกดัน ้ ามะพร้าว เพราะน ้ ามะพร้าวแห้งเป็น
วตัถุดิบท่ีเตรียมไดง่้ายๆ ขนส่งสะดวกและการเก็บรักษาไดเ้ป็นเวลานานก่อนท่ีจะน าไปสกดัน ้ ามนั 
นอกจากน้ียงัประหยดั และสามารถผลิตได้คร้ังละมากๆ ซ่ึงวิธีการสกัดน ้ ามนัมะพร้าวจากเน้ือ
มะพร้าวท าได ้2วิธี คือ โดยการบีบอดัและการใชต้วัท าละลาย  

http://netcutter.org/อาหารเพื่อสุขภาพ-ผลิตภั/
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ก. การบีบอัด ท าไดโ้ดยยอ่ยเน้ือมะพร้าวแห้งให้เป็นช้ินเลก็ๆ หรือมะพร้าวขดูอบให้แห้ง แลว้ผา่น
ไปยงัเคร่ืองบีบอดัแบบเกลียว (Screw press) ก่อนน าเขา้เคร่ืองบีบตอ้งอบเน้ือมะพร้าวจนเหลือความ
ช่ืนท่ีเหมาะสมคือ 5 – 10% เพราะถา้ความช้ืนสูงเกินไปจะท าให้ไดเ้ปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัต ่าลง แต่ถา้
ความช้ืนต ่าไปจะท าใหเ้กิดความร้อนสะสมในเคร่ือง และเกิดการไหมข้องเน้ือมะพร้าวในส่วนของ
ช่องบีบ ซ่ึงส่งผลให้น ้ ามนัมะพร้าวมีสีเหลืองและมีกล่ินไหม ้น ้ ามนัมะพร้าวท่ีสกดัไดโ้ดยวิธีน้ี
เรียกวา่ น ้ ามนัมะพร้าวดิบ (Crude coconut oil) 
ข. การใช้ตัวท าลาย วิธีน้ีนิยมน ามาใชก้บักากมะพร้าวท่ีผา่นการสกดัโดยวิธีการบีบอดั แต่ก็สามารถ
ใชก้บัมะพร้าวแหง้ท่ีไม่ไดผ้า่นการบีบอดัก็ได ้โดยการน ากากท่ีผา่นการสกดัโดยวิธีการบีบอดั หรือ
มะพร้าวแห้งท่ีท าให้เป็นช้ินเล็กๆ มาแช่ในตวัท าละลาย เช่น ปิโครเลียมอีเธอร์ หรือ เฮกเซน เพื่อ
สกดัน ้ ามนัท่ีมีอยู่ในเน้ือมะพร้าวแห้ง แลว้กลัน่แยกตวัท าละลายออกเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ น ้ ามนั
มะพร้าวท่ีไดมี้สีเหลือง และมีองคป์ระกอบคลา้ยคลึงกบัท่ีไดจ้ากการบีบอดั เรียกว่า น ้ ามนัมะพร้าว
ท่ีผ่านกรรมวิธี หรือน ้ ามนัมะพร้าว RBD คือการท าให้บริสุทธ์ิ (Refining) ฟอกสี(Bleaching) และ
ก าจดักล่ิน (Deodorization) หลงัจากท่ีสกดัได ้เพื่อให้เหมาะส าหรับการบริโภค ไดน้ ้ ามนัสีเหลือง
อ่อน ไม่มีกล่ินและรส ปราศจากวิตามินอี (เพราะถูกขจดัออกไปโดยขบวนการทางเคมี) มีปริมาณ
กรดและไขมนัอิสระ (Free fatty acid) ไม่เกิน 0.1% ปัจจุบนัไม่ค่อยมีจ าหน่าย เพราะโรงงานสกดั
น ้ามนัมะพร้าวประแทะน้ีส่วนใหญ่เลิกด าเนินกิจการไปนานแลว้ 

2.2.2 น า้มันมะพร้าวผลติจากเน้ือมะพร้าวสด (Cold pressed) 
การสกดัน ้ามะพร้าวโดยวธีิการบีบเยน็จากเน้ือมะพร้าวสดท่ีเพิง่กะเทาะออกจากผลมะพร้าว 

แก่ โดยวิธีสกดัท่ีไม่ผ่านความร้อนสูงและสารเคมี ไดน้ ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ (Virgin coconut oil, 
VCO) ท่ีสามารถน าไปบริโภค หรือใชเ้ป็นยารักษาโรค หรือเคร่ืองส าอางไดท้นัที การสกดัน ้ ามนั
มะพร้าวจากเน้ือมะพร้าวสด ท าได ้2 วิธี คือ จากเน้ือมะพร้าวอบแห้ง (Dry process) และกะทิ (Wet 
process) (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2548) 
ก. การสกัดน ้ ามนัพร้าวจากเน้ือมะพร้าวสดอบแห้ง วิธีเป็นวิธีสมยัใหม่ท่ีตอ้งใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์พิเศษ สามารถสกดัน ้ ามนัมะพร้าวไดค้ราวละมากๆ โดยน ามะพร้าวขูดหรือมะพร้าวช้ิน
เลก็ๆ ไปอบในตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนเหลือความช้ืนประมาณ 12% เพื่อให้ไดน้ ้ ามนั
มะพร้าวท่ีมีปริมาณความช้ืนในผลิตภณัฑต์ ่า เพื่อป้องกนัการหืนของน ้ ามนัเม่ือเก็บรักษาเป็นระยะ
เวลานาน แลว้บีบน ้ ามนัออกโดยใช้เคร่ืองบีบอดั น ้ ามนัท่ีไดมี้สีใสเหมือนน ้ ามีกล่ินและรสของ
มะพร้าว และใชบ้ริโภคไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งผา่นกรรมวิธีทางเคมี จึงจดัอยูใ่นประเภทน ้ามนัมะพร้าว
บริสุทธ์ิได ้
ข. การสกดัน ้ ามนัมะพร้าวจากกะทิ มีขั้นตอนการปฏิบติัโดยผา่นการขดูมะพร้าวท่ีตอ้งท าทนัทีท่ีผา่
ผลมะพร้าว ไม่ควรท้ิงไวน้านเกินไปเพราะจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีและกายภาพ อีกทั้งยงั
เป็นการปนเป้ือนของจุลทรีย ์ท าให้น ้ ากะทิท่ีไดมี้คุณภาพต ่า หลงัจากนั้นน าเน้ือมะพร้าวขูดมาเติม
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น ้ า แลว้คั้นกะทิออกมาโดยเติมน ้ าลงไปบนมะพร้าวขูดในอตัรา 1:1 แลว้ท าการแยกมะพร้าวออก
จากกะทิ เพราะน ้ ากะทิประกอบดว้ยน ้ ามนัมะพร้าวและน ้า รวมตวักนัเป็นสารแขวนลอย มีสารท่ีท า
ให้เกิดแรงตึงผิว ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีห่อหุ้มอนุภาคน ้ ามนัมะพร้าว จึงเกิดเป็นสารแขวนลอยอยู่ใน
น ้ ากะทิ หลกัการส าคญัในการผลิตน ้ ามนัมะพร้าวจากกะทิ คือการย่อย หรือ ท าลายโปรตีนห่อหุ้ม
อนุภาคน ้ ามัน สารน้ีจะถูกท าลายโดยการเ ค่ียว (Boiling) การกลั่น(Distillation) การเหวี่ยง 
(Centrifugation method) หรือการหมกั (Fermentation method) ซ่ึงวิธี น้ีเป็นวิธีดั้งเดิมท่ีนิยมปฏิบติั 
เพราะเป็นวิธีผลิตท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น ไม่ตอ้งใชพ้ลงังาน ไม่ตอ้งลงทุนสูง เพราะไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
ราคาสูง การผลิตน ้ ามนัมะพร้าวดว้ยวิธีน้ีนิยมผลิตในระดบัครัวเรือนและระดบัอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมโดยใชว้ิธีการหมกัตามธรรมชาติ การหมกักะทิไม่เกิน 24 ชัว่โมง จะช่วยลดปัญหาเร่ืองกล่ิน
เปร้ียวท่ีเกิดข้ึนในน ้ ามะพร้าวได ้แต่ปริมาณน ้ ามนัท่ีผลิตไดจ้ะลดลง เป็นการใชเ้อนไซมท่ี์สร้างข้ึน
โดยใชแ้บคทีเรียในธรรมชาติหรือท่ีผา่นการปรับปรุงสายพนัธ์ุ หรือจากเอนไซมส์ังเคราะห์ วิธีการ
สกัดน ้ ามนัมะพร้าวด้วยวิธีน้ีท าไดโ้ดยน าน ้ ากะทิใส่ภาชนะ หมกัท้ิงไว ้24 – 26 ชั่วโมง เพื่อให้
แบคทีเรียในธรรมชาติท่ีติดมากบัเน้ือมะพร้าวสร้างเอนไซมท่ี์ยอ่ยโปรตีนหุม้อนุภาคน ้ามนั ท าใหน้ ้ า
กบัน ้ ามนัแยกตวัออกจากกนั โดยน ้ ามนัซ่ึงเบากว่าน ้ าจะลอยอยูช่ั้นบนสามารถดูดหรือเทออกไปอุ่น
ใหร้้อน โดยใชค้วามร้อนไม่มากเพื่อใหน้ ้ าหรือความช้ืนท่ียงัหลงเหลืออยูร่ะเหยออกใหห้มด น าไป
กรองดว้ยผา้ขาวบาง จะไดน้ ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ ซ่ึงยงัคงมีกล่ินและรสของเน้ือมะพร้าวอยู่ มี
ลกัษณะใสเหมือนน ้ า และสามารถใชบ้ริโภคไดท้นัทีท่ีสกดัได ้ขอ้เสียของวิธีการน้ี คือ การผลิตจะ
เป็นในระดบัก าลงัการผลิตขนาดเล็ก ท าให้การควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้สม ่าเสมอเป็นไป
ไดย้าก อีกประการหน่ึงคือ อุณหภูมิท่ีจุลินทรีย์ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอยู่ท่ี 35 – 40 องศา
เซลเซียส แต่อุณหภูมิหอ้งสภาพปกติมกัสูงไม่พอ วิธีแกท้  าไดโ้ดย การหมกัในระบบปิด คือ หมกัใน
กล่องโฟมท่ีปรับอุณหภูมิภายในดว้ยหมอ้น ้าร้อน 

 
2.4 คุณสมบัติของน า้มันมะพร้าว 
 น ้ามนัมะพร้าว มีคุณสมบติัท่ีมหศัจรรยห์ลายประการคือ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้ง
ดา้นอาหาร ยารักษาโรค และเคร่ืองส าอางมาตั้งแต่สมยัโบราณโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด 
ทั้งน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัเช่ือวา่การบริโภคน ้ามนัมะพร้าวจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไขมนัอุตนั
ในเส้นเลือดและโรคหัวใจนั้นไม่เป็นความจริง เน่ืองจากนกัวิจยัไดพ้บหลกัฐานว่าน ้ ามนัมะพร้าว
สามารถป้องกันโรคหัวใจ สร้างภูมิคุม้กัน ลดคอเลสเตอรอล และต่อตา้นเช้ือโรคได้ การวิจัย
เก่ียวกบัน ้ ามนัมะพร้าวท่ีมากข้ึน ท าให้ทราบผลดีของน ้ ามนัมะพร้าวท่ีมีต่อสุขภาพ โดยคุณสมบติั
เด่นของน ้ ามนัมะพร้าว เน่ืองจากน ้ ามนัมะพร้าวมีองค์ประกอบของกรดไขมนัอ่ิมตวัสูงกว่า 90 
เปอร์เซ็นต ์โดยเป็นกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีมีขนาดความยาวปานกลางอยูป่ริมาณมาก (64 เปอร์เซ็นต)์ ซ่ึง
แตกต่างจากพืชท่ีใหน้ ้ ามนัชนิดอ่ืนๆ เม่ือรับประทานน ้ ามนัมะพร้าวจึงสามารถเปล่ียนเป็นพลงังาน
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ไดอ้ยา่งรวดเร็ว น ้ ามนัมะพร้าวประกอบดว้ยคาร์บอน 8 – 12 อะตอม โดยคาร์บอนจะจบักบัพนัธะ
เด่ียวจึงไม่เปิดโอกสใหไ้ฮโดเจนและออกซิเจนเขา้ท าปฏิกิริยาได ้จึงไม่ท าใหเ้กิดไขมนัชนิดทรานส์ 
(Trans fats) ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพท่ีสามารถท าลายเซลลเ์น้ือเยื่อ ท าให้เช้ือโรคและสารพิษเขา้
ไปในเซลลไ์ดง่้าย รวมทั้งยงัท าให้เกิดสารก่อมะเร็งข้ึนดว้ย นอกจากน้ีน ้ ามนัมะพร้าวยงัทีกรดลอก
ริกสูง (48 – 53 เปอร์เซ็นต)์ ท่ีช่วยสร้างภูมิคุม้กนัและสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรีย รา ยีสต ์โปรโตซวั 
และไวรัสได ้รวมทั้งวิตามินอีท่ีมีคุณสมบติัในการตา้นอนุมูลอิสระท่ีเกิดจากมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม
โดยจะไปช่วยเพิ่มการท างานของสารตา้นอนุมูลอิสระ ท าใหส้ามารถป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ี
จะส่งผลเสียต่อเซลลแ์ละเน้ือเยื่อในร่างกาย ทั้งน้ีการสกดัหรือการผลิตน ้ ามนัมะพร้าวเพื่อให้คงไว้
ซ่ึงองคป์ระกอบทางชีวภาพดงักล่าวนั้นเป็นส่ิงส าคญั และวิธีหน่ึงท่ีสามารถท าคือ การผลิตสกดั
น ้ ามนัมะพร้าวโดยกระบวนการบีบเยน็ ซ่ึงเป็นวิธีการสกดัแบบเปียก สามารถผลิตน ้ ามนัมะพร้าว
บริสุทธ์ิท่ีมีคุณภาพสูงโดยไม่ผ่านความร้อน มีให้เลือกหลายวิธี เช่น การผลิตน ้ ามนัมะพร้าวแบบ
ดั้งเดิมในครัวเรือน การผลิตโดยใชเ้คร่ืองเหวี่ยง การผลิตโดยใชเ้คร่ืองบีบแบบสกรู การผลิตโดยใช้
เคร่ืองไฮโดนลิก และผลิตโดยใชก้ารหมกัทั้งน้ีจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของน ้ ามนั
มะพร้าวระหวา่งการทอด รวมทั้งการเกบ็รักษาท่ีมีต่อองคป์ระกอบของกรดไขมนัในน ้ามนัมะพร้าว 
พบว่า น ้ ามนัมะพร้าวยงัคงรักษาองคป์ระกอบของกรดไขมนัใหค้งท่ีไดต้ลอดระยะเวลาในการเก็บ
รักษา และเป็นน ้ ามนัทอดอาหารท่ีดีชนิดหน่ึง ซ่ึงความรู้เก่ียวกบัน ้ ามนัมะพร้าวน้ี สามารถน าเอาไป
ใช้เพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าว รวมทั้ งใช้ประกอบการพิจารณาในการน าน ้ ามันมะพร้าวไปใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
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2.5 ประโยชน์ของข้าวหอมมะล ิ

ภาพที ่1.3 ขา้วหอมมะลิ 
ที่มา : http://www.lovefarmer.org 

 
สครับข้าวหอมมะลิผลิตจากข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และรวมถึงส่วนผสมในสครับ

โดยเฉพาะเมลด็ขา้วบดละเอียดท่ีใชแ้ทนเมด็บีทส์ สครับขา้วหอมมะลิช่วยในการขจดัผิวท่ีตายแลว้
ใหห้ลุดออกช่วยลดเลือนร้ิวลอยจุดด่างด าบนผวิท าใหผ้วิกระจ่างใส ป้องกนัผวิจากรังสีอลัตราไวโอ
เล็ต และเขา้บ ารุงอีลาสตินใตผ้ิว มีสารตา้นอนุมูลอิสระอนัเป็นสาเหตุของการเส่ือมสภาพของผิว
ก่อนวยั นอกจากน้ีสครับขา้วหอมมะลิยงัอ่อนโอนต่อทุกสภาพผิว โดยเฉพาะผิวท่ีเกิดการระคาย
เคืองไดง่้าย 

ขา้วชนิดหน่ึงท่ีประเทศไทยถือว่าเป็นขา้วท่ีมีรสชาติ และเน้ือสัมผสัท่ีอร่อยมากชนิดหน่ึง
นัน่ก็คือ “ขา้วหอมมะลิ” ซ่ึงลกัษณะพิเศษของขา้วหอมมะลิคือ มีกล่ินหอมอ่อน ๆ คลา้ยกบัใบเตย 
ดงันั้นเราจึงพบว่า คนมกันิยมรับประทานขา้วหอมมะลิกนั และนอกจากน้ียงัเกิดอาหารแปรรูป
มากมายท่ีท ามาจากขา้วหอมมะลิ สาเหตุหน่ึงท่ีหลายคนใหค้วามสนใจกบัการรับประทานขา้วหอม
มะลิ   

ประโยชน์ท่ีมีของขา้วหอมมะลิ 
1. ประโยชน์ของขา้วหอมมะลิช่วยลดระดบัไขมนัคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด เน่ืองจากใน

ขา้วหอมมะลิมีสารตวัหน่ึงช่ือว่า Gamma –Orzanol ซ่ึงสารตวัน้ีมีคุณสมบติัในการช่วยลดระดบั
ไขมนัและคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ดงันั้นจึงมีผลท าให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราท างานได้
อย่างเป็นปกติ เลือดจึงสามารถไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกายไดดี้ ท าให้อวยัวะส าคญัของร่างกาย
อย่าง หัวใจ ตบั ไต มีเลือดไปเล้ียงเพียงพอ อวยัวะใดท่ีเส่ือมสภาพก็กลบัมาท างานไดเ้ป็นปกติ 
เรียกวา่เกิดผลดีต่อเน่ืองไปหลายส่วนเลยทีเดียว 
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2. ประโยชน์ของข้าวหอมมะลิช่วยลดอัตราการเกิดโรคต่างๆ ไม่น่าเช่ือว่าแค่การ
รับประทานขา้วหอมมะลินั้น จะมีส่วนช่วยลดอตัราความเส่ียงในการเกิดโรคต่างๆ ได ้ทั้งโรคหวัใจ 
โรคตบั โรคไต โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ ้และโรคความจ าเส่ือม เพราะเราอาจเขา้ใจกนัแบบง่ายๆ 
เลยว่า การรับประทานขา้วเขา้ไปอยา่งไรเสียก็ยอ่มเกิดผลดีต่อร่างกายอยา่งแน่นอน เหมือนดงัท่ีคน
สมยัก่อนมกัพดูกนัอยูเ่สมอวา่ “กินขา้วไดเ้สียกไ็ม่เป็นอะไรหรอก” 

3. สรรพคุณขา้วหอมมะลิช่วยลดระดบั LDL ขา้วหอมมะลิมีส่วนในการช่วยลดระดบัแอล 
ดี แอล คอเลสเตอรอล ซ่ึงคอเลสเตอรอลชนิดน้ีก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรา ดงันั้นเม่ือเรา
รับประทานขา้วหอมมะลิเขา้ไป ระดบั แอล ดี แอล คอเลสเตอรอลก็จะลดลง ไม่ก่อให้เกิดระดบั
ไขมนัและคอเลสเตอรอลในเสน้เลือดสูง 

4. สรรพคุณขา้วหอมมะลิช่วยเพิ่มระดบั HDL ขา้วหอมมะลิมีส่วนในการช่วยเพิ่มระดบั 
เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล ซ่ึงคอเลสเตอรอลชนิดน้ี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรา ดงันั้น
เม่ือเรารับประทานขา้วหอมมะลิเขา้ไป ระดับ เอช ดี แอลคอเลสเตอรอลก็จะเพิ่มมากข้ึน และ
ร่างกายของเราก็จะได้รับประโยชน์จากคอเลสเตอรอลชนิดน้ีในปริมาณท่ีพอดี ไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อร่างกาย 

5. ประโยชน์ของขา้วหอมมะลิช่วยให้ระบบเผาผลาญท างานไดดี้ สาว ๆ หลายคนท่ีคิดว่า
การรับประทานขา้วเขา้ไป แลว้เป็นแป้งจะท าให้อว้นง่าย สาวๆ ก าลงัคิดผิดอยู่ เพราะส าหรับขา้ว
หอมมะลินั้นไม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีคิด จริงๆ แลว้ขา้วหอมมะลิมีคุณสมบติัในการช่วยลดไขมนัท่ีสะสม
อยูต่ามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และช่วยใหร้ะบบเผาผลาญของร่างกายท างานไดดี้ข้ึน ดงันั้นสาวๆ ท่ี
กลวัอว้นไม่อยากรับประทานขา้ว ก็เปล่ียนความคิดเสียใหม่ แลว้หันมารับประทานขา้วมะลิกนั
ดีกวา่ 

6. สรรพคุณขา้วหอมมะลิมีโอเมกา้3  เรามกัจะเคยไดย้ินกนับ่อยๆ ว่า ในปลาทะเลจะมีโอ
เมกา้3 ซ่ึงช่วยในการบ ารุงสมอง แต่ส าหรับขา้วหอมมะลิก็มีโอเมกา้3 เช่นเดียวกนั ดงันั้นเม่ือเรา
รับประทานขา้วหอมมะลิเขา้ไป ก็เท่ากบัเป็นการบ ารุงสมองของเราเองอีกดว้ย ไม่เพียงแต่จะช่วย
บ ารุงแต่ยงัช่วยป้องกนัภาวะเส่ือมของสมองได ้ซ่ึงภาวะความเส่ือมน้ีเป็นสาเหตุของโรคความจ า
เส่ือม โรคอลัไซเมอร์ และโรคอมัพฤตอีกดว้ย 

7. สรรพคุณขา้วหอมมะลิมีโอเมกา้6  ประโยชน์ในขอ้น้ีเป็นเร่ืองท่ีทั้งคุณผูห้ญิงและคุณ
ผูช้ายตอ้งตั้งใจฟังกนัให้ดี คือ ในขา้วหอมมะลิมีโอเมกา้ 6 ซ่ึงมีส่วนช่วยให้ผิวพรรณสดใสมีน ้ ามี
นวล ทั้งประจ าเดือนก็มาเป็นปกติ น่ีจึงเป็นคุณค่าท่ีเหมาะส าหรับคุณผูห้ญิง แต่คุณผูช้ายไม่ตอ้ง
น้อยใจไป เพราะขา้วหอมมะลิมีส่วนช่วยให้การท างานของระบบสืบพนัธ์ุเป็นปกติ นอกจากน้ียงั
ช่วยบ ารุงชาย – หญิง วยัเจริญพนัธ์ุ ช่วยลดภาวะการมีบุตรยากได ้

8. ประโยชน์ของขา้วหอมมะลิช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนั เน่ืองจากในขา้วหอมมะลิมีวิตามิน
อีในรูปของโทโคเฟอรอล และโทโคไทรอีนอล ซ่ึงทั้งสองตวัน้ีช่วยยบัย ั้งการเกิดอนุมูลอิสระ และ
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ท าให้ร่างกายของเรามีภูมิคุม้กนัโรคต่างๆ ไดดี้ ดงันั้นร่างกายของเราจึงแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายๆ 
โดยเฉพาะในกลุ่มผูท่ี้ป่วยเป็นโรคภูมิแพจ้ะรักษาไดผ้ลดีมาก หากรับประทานขา้วหอมมะลิ 

9. ประโยชน์ของขา้วหอมมะลิช่วยบ ารุงผิวพรรณ ประโยชน์ในขอ้น้ีถือว่าเรียกคะแนน
เสียงจากสาวๆ ไดดี้ทีเดียว เพราะในขา้วหอมมะลิมีสารชนิดหน่ึงช่ือว่า “เซราไมด์” ซ่ึงสารตวัน้ีมี
คุณสมบติัท่ีช่วยบ ารุงผิวพรรณให้นุ่มนวลอ่อนเยาว ์ลบเลือนร้ิวรอยเห่ียวย่น ลดจุดด่างด า ฝ้า และ
กระ ดงันั้นการรับประทานขา้วหอมมะลิส าหรับสาวๆ วยัสามสิบอพั ก็จะสามารถแกปั้ญหาผิวใน
ส่วนน้ีได ้

10. ประโยชน์ของขา้วหอมมะลิช่วยลดอาการอกัเสบ ในขา้วหอมมะลิมีสารไตรกรีเซอไรด์ 
ท่ีช่วยลดอาการอกัเสบ ลดอาการบวม และยงัช่วยสลายล่ิมเลือดไดอี้กดว้ย จึงท าให้เลือดของเรา
ไหลเวียนไดป้กติ ไม่จบัตวัเป็นล่ิม นอกจากน้ีผูป่้วยไขขอ้อกัเสบ หรือเป็นโรคเก๊าทจ์ะเห็นผลไดดี้
มาก 
 
2.6 ประโยชน์ของงาด า 

ภาพที ่1.4 งาด า 
ที่มา : https://health.kapook.com 

 
งาด า เป็นงาชนิดหน่ึงท่ีเต็มไปดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ เป็นท่ียอมรับกบัทัว่โลกทั้งดา้น

การรับประทานเพื่อสุขภาพและความงาม ในปัจจุบนังาด าไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของวงการอาหาร
เพื่อสุขภาพไปแลว้ ทั้งนมถัว่เหลือท่ีมีส่วนผสมของงาด า ทั้งการน างาด ามาโรยหนา้เมนูต่างๆ หรือ
บดส่วนผสมกบัขนมปังส าเร็จรูปเพื่อเพิ่มความหอมและเพิ่มคุณประโยชน์ให้กบัอาหาร นอกจากน้ี
ยงัเป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้และผวิกายท่ีเหมาะกบัสาวๆ ท่ีมีปัญหาผวิแหง้หรือมีร้ิว
รอย ประโยชน์ของงาด าเพิ่มความอ่อนเยาวใ์ห้กบัผิวพรรณ งาด าช่วยเพิ่มความชุ่มช่ืนให้ผิวพรรณ 
และช่วยในการผลดัเซลลผ์วิท่ีตายแลว้อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มคอลาเจนใหก้บัผวิ ท าใหผ้วิสดใสข้ึนและลด
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ร้ิวรอยในหญิงวยั 30 ปีข้ึนไป โดยนอกจากจะเพิ่มคอลาเจนแลว้ ในงาด ายงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระ
มากมายทั้งวิตามินเอ วิตามินบี และวิตามินซี ท่ีเป็นส่วนประกอบของชั้นผวิหนงัแท ้และวิตามินอี ท่ี
ช่วยซ่อมแซมผวิจากภายในอีกดว้ย 
 งาด าเป็นเมล็ดธญัพืช ประกอบดว้ยสารอาหารหลากหลายชนิด จึงอุดมไปดว้ยคุณค่าทาง
โภชนาการสูง ซ่ึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายดา้น ดงัน้ี 

1. ช่วยบรรเทาอาการปวดขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์ธาตุทองแดงท่ีอยูใ่นงาด ามีฤทธ์ิตา้นอาการ
อกัเสบ ช่วยลดอาการปวดจากโรครูมาตอยด์ อีกทั้งธาตุทองแดงยงัมีส่วนช่วยสร้างคอลลาเจน ซ่ึง
ส าคญัต่อการเสริมสร้างเน้ือเยือ่ ขอ้ต่อ กระดูกอ่อน และหลอดเลือดใหแ้ขง็แรง  
  2. ช่วยบ ารุงสายตา ในการแพทยแ์ผนจีนเช่ือว่าดวงตามีความสัมพนัธ์กบัตบั ถา้ตบัมีปัญหา
จะท าใหด้วงตาอ่อนลา้ ตาแหง้ และมองเห็นไม่ชดั ในแพทยแ์ผนจีนจึงใชง้าด าเพื่อบ ารุงสายตาและ
ตบัไปพร้อม ๆ กนั เม่ือตบัมีสุขภาพดี ดวงตาจะชุ่มช้ืนหมดปัญหาสุขภาพตา  

3. ช่วยบ ารุงผิวพรรณและกระดูก งาด าอุดมไปดว้ยแคลเซียมและสังกะสีท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความแขง็แรงของกระดูก เพิ่มมวลกระดูก และยงัมีวิตามินอีท่ีมีส่วนส าคญัในการบ ารุงผวิพรรณให้
นุ่มชุ่มช้ืน เม่ือรับประทานงาด าเป็นประจ าจะช่วยใหก้ระดูกแขง็แรง ผวิพรรณดี  
  4. ช่วยบ ารุงหัวใจ งาด ามีประโยชน์ท าให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงข้ึน ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอล ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจสะอาดข้ึน ระบบไหลเวียนเลือดดีข้ึน ช่วยลดความเส่ียง
ทั้งโรคหวัใจและหลอดเลือดหรือโรคความดนัโลหิตสูง  
  5. ช่วยป้องกนัโรคมะเร็ง เมล็ดงาด าอดัแน่นดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระ เป็นตวัการส าคญัท่ี
ท าใหง้าด ากลายเป็นอาหารตา้นมะเร็งท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็งล าไส้ และในงาด ายงัมี
สารเซซามีน ช่วงป้องกันสารอนุมูลอิสระไปท าลายตับ และเม่ือตับสามารถท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ จะท าใหใ้นร่างกายไม่มีสารพิษสะสมก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง 
การรับประทานงาด าแบบป่นดีต่อระบบยอ่ยอาหารท่ีสุด แต่งาแบบป่นมกัจะเป็นเช้ือราไดง่้ายกวา่งา
ชนิดอ่ืน ๆ จึงตอ้งเก็บรักษาดี ๆ ตอ้งเก็บไวใ้ห้พน้ความช้ืน อากาศ ความร้อนและแสงแดด เพราะ
เช้ือราท าให้เกิดอาการติดเช้ืออ่ืน ๆ ได ้และควรหลีกเล่ียงการซ้ืองาด าแบบท่ีบดส าเร็จแลว้ เพราะ
อาจมีเช้ือราหรือส่ิงสกปรกปนเป้ือน นอกจากน้ีต าราอายุรเวทยงัระบุดว้ยว่า สตรีมีครรภใ์นช่วง 3 
เดือนแรกไม่ควรรับประทานงาด า เพราะงาด ามีฤทธ์ิเป็นยาขบัประจ าเดือน อาจท าใหแ้ทง้ได ้
 
 2.7 ประโยชน์ของมะพร้าว 
 ผลไมช้นิดน้ีอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เหมาะ
ส าหรับน ามาใชบ้ ารุงสุขภาพ และบ ารุงผิวพรรณเพื่อความสวยความงาม ประโยชน์ของมะพร้าวมี
ดงัน้ี 
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1. ด่ืมน ้ ามะพร้าว ช่วยแกก้ระหาย เพิ่มความสดช่ืน ในช่วงท่ีอากาศร้อน น ้ ามะพร้าวเป็น
ตวัเลือกท่ีดีส าหรับด่ืมเพื่อดบักระหายและคลายร้อน เน่ืองจากเป็นผลไมท่ี้มีฤทธ์ิเยน็ ทั้งยงัมีปริมาณ
น ้ าตาลกลูโคสและฟรักโทสสูง ท าให้ร่างกายน าไปใชเ้ป็นพลงังานไดง่้าย หลงัจากด่ืมน ้ ามะพร้าว
เขา้ไปจึงรู้สึกสดช่ืนข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

2. ทดแทนการสูญเสียน ้ าเม่ือร่างกายสูญเสียน ้ าหลงัจากการออกก าลงักาย คุณสามารถด่ืม
น ้ ามะพร้าวแทนเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ได ้เน่ืองจากอุดมไปดว้ยแคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และ
วิตามินแร่ธาตุหลากหลายชนิด แถมยงัเป็นเกลือแร่ท่ีมาจากธรรมชาติ ช่วยคลายความอ่อนลา้
อ่อนเพลียจากการออกก าลงักายไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. บ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่น ้ ามะพร้าวนั้นดีต่อสุขภาพผิว เพราะเต็มไปดว้ยสารอาหาร
จากธรรมชาติหลายชนิด เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และวิตามินซี ท่ีมีส่วนช่วยให้ผิวพรรณเปล่ง
ปลั่งสดใส กระชับ และป้องกันอันตรายจากแสงแดด นอกจากน้ียงัมีสารท่ีช่วยชะลอความ
เส่ือมสภาพของเซลลผ์วิ ท าใหผ้วิพรรณดูอ่อนเยาว ์ปราศจากร้ิวรอย และดว้ยฮอร์โมนเอสโตรเจนท่ี
มีอยูม่ากในน ้ามะพร้าว จึงมีประโยชน์ในการบ ารุงสุขภาพของผูห้ญิง ดีต่อระบบภายในอยา่งมาก 

4. ท าใหก้ระดูกแขง็แรงมีการทดลองในหนูทดลองท่ีพบวา่น ้ามนัมะพร้าวน่าจะมีประโยชน์
ในการช่วยป้องกนัการสูญเสียมวลกระดูก ชะลอภาวะกระดูกพรุน ทั้งในชายวยัหมดฮอร์โมนและ
หญิงวยัหมดประจ าเดือน 

5. ช่วยปรับฮอร์โมนของหญิงวยัหมดประจ าเดือนใหส้มดุล การด่ืมน ้ ามะพร้าวจะช่วยปรับ
ฮอร์โมนของผูห้ญิงวยัหมดประจ าเดือนให้มีความสมดุลมากข้ึน เน่ืองจากมีปริมาณฮอร์โมน
เอสโตรเจนสูง จึงช่วยชะลอความแก่ ท าใหผ้วิพรรณสดใสอ่อนเยาว ์ป้องกนัอาการอลัไซเมอร์ และ
ท าใหมี้อารมณ์ดีข้ึน นอกจากน้ียงัท าใหร่้างกายดูดซึมแคลเซียมไดดี้ข้ึนอีกดว้ย 

6. ป้องกนัโรคหวัใจ จากการศึกษาพบว่าน ้ ามนัมะพร้าวไม่ไดส่้งผลใหน้ ้ าหนกัตวัของกลุ่ม
ผูท้ดลองลดลงหรือเพิ่มข้ึน และไม่ไดท้  าให้ไขมนัชนิดเลว (LDL) เพิ่มมากข้ึน แต่ช่วยเพิ่มระดบั
ไขมนัชนิดดี (HDL) ซ่ึงมีส่วนช่วยลดไขมนัเลว จึงมีผลโดยตรงต่อการช่วยป้องกนัการเกิดโรคหวัใจ
และโรคหลอดเลือด  

7. ปรับสมดุลของน ้ าตาลในเลือด การรับประทานอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูงจะท าให้
น ้ าตาลกลูโคสเขา้สู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้ระดับน ้ าตาลในเลือดเพิ่มสูงข้ึน เน้ือ
มะพร้าวมีไฟเบอร์ท่ีละลายในน ้ าได ้คาร์โบไฮเดรตจึงเปล่ียนเป็นน ้ าตาลไดน้อ้ย ท าใหร้ะดบัน ้ าตาล
ในเลือดไม่สูงเกินไป และดีต่อผูป่้วยโรคเบาหวาน วิธีควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดด้วยการน า
มะพร้าวแก่ขดูเอาเน้ือมาคัว่ใหเ้หลือง โรยเกลือเลก็นอ้ย ใส่ภาชนะปิดใหแ้น่น แลว้น ามารับประทาน
คร้ังละ 1 ชอ้นแกง เชา้ กลางวนั เยน็ เป็นเวลาประมาณ 10 วนั จะช่วยควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด
ได ้

8. ช่วยควบคุมน ้าหนกั ประโยชน์จากน ้ามนัมะพร้าวต่อการควบคุมน ้าหนกั มีดงัน้ี 
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 • ไม่ท าให้อว้น น ้ ามนัมะพร้าวมีโมเลกุลขนาดกลาง จึงถูกย่อยไดเ้ร็ว ไม่มีการสะสมใน
ร่างกาย โมเลกุลตวัน้ีจะไปกระตุน้กระบวนการเมตาบอลิซึม ท าให้ร่างกายเผาผลาญแคลอร่ีจาก
อาหารท่ีรับประทานเขา้ไป ส่งผลใหเ้หลือไขมนัสะสมในร่างกายนอ้ยลง 

• ช่วยลดน ้ าหนักทางอ้อม คุณสมบัติในการเพิ่มการเผาผลาญจะท าให้เกิดความร้อน 
อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงข้ึน ต่อมไทรอยดท์ างานไดดี้ข้ึน ทั้งหมดน้ีมีส่วนช่วยใหน้ ้ าหนกัลดลงได ้

• ช่วยท าให้รับประทานอาหารม้ือต่อไปไดน้อ้ยลง ดว้ยคุณสมบติัท่ีช่วยให้รู้สึกอ่ิมนาน จึง
ท าใหรั้บประทานอาหารไดน้อ้ยลง 

9. รักษาอาการผดผื่น ผดผื่นคนัท่ีเกิดจากอาการแพห้รือเช้ือแบคทีเรียอาจบรรเทาไดด้ว้ย
การชโลมน ้ ามนัมะพร้าวลงไปบนผิวหนงับริเวณท่ีมีอาการ จะช่วยลดการติดเช้ือ ท าให้ผดผื่นคนั
ลดลง และยงัช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืนใหแ้ก่ผวิหนงั ลดอาการระคายเคืองไปในตวั 

10. ป้องกนัน่ิว น ้ ามะพร้าวมีฤทธ์ิในการขบัปัสสาวะตามธรรมชาติ จึงช่วยลดการเกิดน่ิว 
และป้องกนัการติดเช้ือในกระเพาะปัสสาวะ โดยแนะน าใหด่ื้มสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
 
2.8 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 สุรวดี สารอินสม (2559) ไดศึ้กษาสูตรการผลิตครีมขดัผิวสมุนไพรจากเมล็ดมะขามท่ีดี
ท่ีสุด คือ ขนาดของเมด็ขดั 20 mesh ลกัษณะของเน้ือครีมมีความละเอียดนอ้ย - หยาบ เมด็สครับแขง็ 
และเม่ือผสมเม็ดขดัในปริมาณร้อยละ10 ต่อครีมเบสร้อยละ 90 จะท าให้เน้ือครีมมีความเขม้ขน้
ระดบัปานกลาง สามารถขีดผิวไดง่้าย และจากการน าผลิตภณัฑ์ไปทดสอบตลาด พบว่าผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ให้การยอมรับ และตัดสินใจซ้ือถึงร้อยละ 90 ปัจจัยท่ีส าคัญในการตัดสินใจซ้ือคือ 
คุณสมบติัท่ีดีขอผลิตภณัฑ,์ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมจากธรรมชาติ, มีราคาท่ีเหมาะสม, กล่ินและ
รูปแบบบรรจุภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 37, 25, 28, 7, 3 ตามล าดบั ดงันั้น จึงจะสามารถน าเมลด็มะขาม
มาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ขดัผิวสมุนไพรผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มทางการเลือกให้กบัผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี
ชอบและสนใจผลิตภณัฑข์ดัสมุนไพรจากธรรมชาติ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่วตัถุดิบเหลือ
ใชจ้ากการแปรรูปมะขาม สามารถน าเมลด็มะขามมาประยกุตเ์ป็นวตัถุดิบส าหรับขดัผวิ แทนสารขดั
ผวิสงัเคราะห์ และวตัถุดิบท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ 
 
 ภูมรินทร์ สันส าราญ, ภูรินท ์โง่นสาร และ ภาวิดา อินทร์แพง (2560) โครงงานพฒันาผงส
ครับจากจมูกขา้ว เป็นการทดลองน าเอาสมุนไพร และส่วนประสมของจมูกขา้ว ไพล สารส้ม ผง
ขม้ิน เกลือ การบูร เป็นส่วนผสมเป็นสครับเพื่อขดัเซลลผ์วิท่ีตายแลว้ออก ช่วยใหผ้วิไม่แหงตึง ดว้ย
คุณสมบติัต่างๆของสมุนไพร เม่ือเร่ิมทดลองกบัสภาพผวิจริง ผลปรากฏวา่ ผงสครับจมูกขา้วช่วยท า 
ให้ผิวเนียนนุ่มจากการเปรียบเทียบก่อนและหลงัใช ้ผิวไม่เกิดความละคลายเคลือบผลดัเซลลผ์ิวท่ี
เสียใหข้าวเนียนนุ่ม และรู้จกัน าสมุนไพรมาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์  



 

 

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 
 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ : สามพรานริเวอร์ไซด ์
ช่ือภาษาองักฤษ : Sampran Riverside, Suan Sampran, Rose Garden  
สถานท่ีตั้ง : กม. 32 ถนนเพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
หมายเลขโทรศพัท ์: +66 34 322 588-93 
หมายเลขโทรสาร : +66 34 322 775 
อีเมล : hotel@sampranriverside.com 
เวบ็ไซต ์: www.sampranriverside.com 
เฟซบุค๊ : www.facebook.com/sampranriverside.thailand 

        ภาพท่ี3.1 ตราสญัลกัษณ์โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์
ท่ีมา : http://www.sudkum.com 

 
3.2 ลกัษณะการเดินทาง 
 3.2.1 การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนบุคคล 
  จากกรุงเทพมหานครวิ่งตามเสน้เพชรเกษม ขบัตรงมาอีกประมาณ 11กิโลเมตร จะ
เห็นทางเขา้โรงแรมสวนสามพรานอยูท่างซา้ยมือ 
 3.2.2 การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ 
  รถตูห้นา้เซนทรัลป่ินเกลา้ไปวดัไร่ข่ิงลงหนา้สวนสามพราน หรือ รถ ปอ.84 สายสี
เหลือง ตน้สายสถานี BTS วงเวียนใหญ่ลงหนา้สวนสามพราน 
 
 
 

mailto:hotel@sampranriverside.com
http://www.sampranriverside.com/
http://www.facebook.com/sampranriverside.thailand
http://www.sudkum.com/promotion.php?id=13354#.XMLNpYo5qhA
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3.3 ข้อมูลทัว่ไปของโรงแรม  
 3.3.1 ประวัติและความเป็นมา 
 โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์เกิดจ่กความตั้งใจของ ดร.ช านาญ และ คุณหญิงวลี ยวุบูรณ์ ท่ี
จะรักษาตน้พิกุลเก่าแก่อายรุ่วมร้อยปี ท่ีก าลงัจะลม้เพราะตล่ิงพงั จึงซ้ือท่ีดินผืนน้ีเพื่อสร้างบา้นพกั
ตากอากาศของครอบครัว จากการปลูกกหุลาบเป็นงานอดิเรกในระยะแรกจนกลายเป็นธุรกิจในเวลา
ต่อมา ความงดงามของกุหลาบสวนสามพราน ท าให้ได้รับการขนานนามในอดีตจากชาว
ต่างประเทศว่า “โรสกาเดน้” หรือช่ือ “สวนสามพราน” ในภาษาไทย จากจุดเร่ิมตน้ในวนันั้น บวก
กบัความตั้งใจของเจา้ของท่ีส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงรุ่นท่ี 3 ในปัจจุบนั ท าให้สามพรานริเวอร์
ไซด ์ในวนัน้ี เป็นมากกวา่สถานท่ีพกัผอ่น แต่เป็นสถานท่ีสร้างงาน สร้างชีวิตใหก้บัคนในชุมชุนอีก
ดว้ย 
 3.3.2 ประวตัิผู้ก่อตั้ง 
 คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์เกิดเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ2466 เป็นบุตร พ.ต.ท กิตติ โหตระกิตย ์
เเละนางจ าเนียร โหตระกิตย ์คุณหญิงเป็นบุตรคนท่ีสามของครอบครัว มีพี่นอ้งทั้งหมด 7 คน นาง
สุมล กล่ินพะยอม, คุณหญิงอาภสัร ปัญจมานนท์, นางทองเจือ ยุวบูรณ์, นางลาวลัย ์ผลิกานนท์ 
(ถึงเเก่กรรม), นายเก้ือกูล โหตระกิตย ์(ถึงเเก่กรรม) เเละ นายนุกูล โหตระกิตย ์เเละมีพี่น้องต่าง
มารดา 6คน คือ นางสาว เจียมผจง โหตระกิตย ์(ถึงแก่กรรม), นางรวิวร เจิมรังสี, นางผานิต กล ่าแสง
เเกว้ (ถึงเเก่กรรม), นางผกา ชาญพานิชย,์ นางจุไร พยคัฆพนัธ์ และ นายชยัสิทธ์ิ โหตระกิตย ์

คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ เกิดท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ในขณะท่ีบิดาเป็นนายต ารวจรับราชการท่ี
นัน่ เเละต่อมาบิดายา้ยมารับราชการท่ีกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งครอบครัว คุณหญิง จึงเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนเสาวภา โรงเรียนขตัติยานีผดุง ตามล าดบั จนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกจากโรงเรียนสวน
สุนนัทาวิทยาลยั เม่ือปีการศึกษา 2484 ขณะท่ีมีอายสิุบเเปดปี ในเวลานั้นเป็นช่วงสมยัสงครามโลก
คร้ัง ท่ีสอง ประเทศไทยเ ป็นพันธมิตรกับ ญ่ี ปุ่น  ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร 
กรุงเทพมหานครจึงถูกฝ่ายสัมพนัธมิตรใชเ้คร่ืองบินมาท้ิงระเบิดท าใหโ้รงเรียนทุกเเห่งตอ้งปิดการ
เรียนการสอน การครองชีวิตในเมืองหลวงล าบากมาก ขาดเเคลนทั้งเคร่ืองอุปโภคเเละเคร่ืองบริโภค 
คุณหญิงจึงไม่อาจสามารถเรียนต่อ จึงไดม้าท างานในต าเเหน่งรองผูจ้ดัการหอสินคา้ส่ีพระยา ซ่ึง
เป็นหน่วยงานราชการจดัผลิตผลอาหาร เคร่ืองอุปโภคเเละบริโภคท่ีจ าเป็นในการครองชีพให้
รัฐบาลน าไปจดัสรรให้กบัประชาชนมีกินมีใชใ้นช่วงระหว่างสงคราม ต่อมาหอสินคา้ส่ีพระยาถูก
ระเบิด คุณหญิงจึงตอ้งยา้ยท่ีท างานไปท างานท่ีหอสินคา้ศรียา่นในต าเเหน่งรองผูจ้ดัการ ระหวา่งนั้น
คุณหญิงวลี ก็พกัอยูก่บัคุณอา ขนุกิจสุงกากร ท่ีบา้นกลว้ยน ้ าไท ทุกเชา้การเดินทางของคุณหญิงวลี
จะเดินไปท างานโดยรถไฟสายปากน ้ าพร้อมกบั ดร.สมภพ โหตระกิตย ์ผูเ้ป็นบุตรของคุณอาขนุกิจ
สุงกากร ซ่ึงเป็นขา้ราชการส านกังานกฤษฎีกา จึงเป็นเหตุใหไ้ดพ้บกบั นายช านาญ ยวุบูรณ์ ในขณะ
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ท่ีเป็นนายอ าเภอสัมพนัธวงศ์ เม่ือ พ.ศ. 2487 เม่ือสงครามโลกส้ินสุดลงคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ จึง
เร่ิมท าธุรกิจส่วนตวั  

พ.ศ.2503 คุณหญิงวลี ยวุบูรณ์ ซ้ือท่ีดินริมเเม่น ้ าท่าจีน อ าเภอ สามพราน จงัหวดันครปฐม 
ตามค าปรารถนาของคุณช านาญ ยวุบูรณ์ ท่ีไปตรวจงานทางเรือขณะเป็นอธิบดีกรมการปกครอง คุณ
ช านาญ จึงเห็นตน้พิกลุใหญ่เก่าเเก่ท่ีก าลงัจะโค่นลม้เพราะน ้ าเซาะตล่ิง เเรกเร่ิมซ้ือท่ีดินไว ้7 ไร่ เพื่อ
ใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น ท่ีดินผืนน้ีเป็นท่ีสวนเก่าเเก่ท่ีถูกท้ิงรกร้าง คุณหญิงวลี ยวุบูรณ์ จึงใชว้ิธีการท้ิงหิน
ใหญ่ลงริมฝ่ังเเม่น ้ า ตามเเบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อรักษาตล่ิงเเละตน้พิกุลใหญ่ท่ีมีอายุเกือบร้อยปี 
เเละฟ้ืนฟูท่ีดินให้เหมาะสมท่ีจะปลูกตน้ไมใ้ห้งาม ทั้งหมดน้ีเป็นค่าใชจ่้าย คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ จึง
ได้คิดท าธุรกิจเล็กๆด้วยการปลูกกุหลาบตัดยอดขาย ท าร้านอาหาร ขายก๋วยเต๋ียวเเละผดัไทย 
ไอศกรีมกะทิสด เพื่อหารายไดม้าดูเเลสวน คุณหญิงวลีมอบใหคุ้ณหญิงอุไร ลืออ ารุง เพื่อนท่ีคุน้เคย
ออกเเบบเเละสร้างบา้นปีกไมริ้มเเม่น ้ าเป็นบา้นพกัผ่อนของครอบครัว ชาวบา้นเห็นผลงานจึงน า
ท่ีดินมาเสนอขายใหเ้เก่คุณหญิงวลี ยวุบูรณ์ หลายผนื ในท่ีสุดกลายเป็นท่ีผนืใหญ่ 143 ไร่ 
 
3.4 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กรแสดงดงัรูปภาพที ่3.2 

ภาพที ่3.2 แผนผงัองคก์ร 
ที่มา : ผูจ้ดัท า, 2562 
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3.5 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 3.5.1 โรงแรม 
 โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน เป็นโรงแรมริมแม่น ้ าท่า
จีน มีห้องพกัแบบโรงแรมริมแม่น ้ า มีจ านวนทั้งหมด160 ห้อง เรือนไทยริมทะเลสาบ เรือนไทยแต่
ละหลงัจะตั้งช่ือตามซุ้มตน้ไมห้นา้บา้น มีทั้งหมด 5 หลงั พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกมาตรฐาน
โรงแรม 4 ดาว จึงออกแบบให้เหมาะกบัการพกัผอ่นของทุกเพศทุกวยั ทั้ง ผูสู้งอาย ุคู่ฮนันีมูน กลุ่ม
เพื่อน หรือครอบครัว  
 

1) ห้องพกัสุพเีรียววิสวน 
ตกแต่งเรียบง่าย สไตลค์ลาสสิก ฝ่ังหน่ึงเห็นวิวบรรยากาศสวน และอีกส่วนหน่ึงเห็นวิวแม่น ้ าและ
สระวา่ยน ้า ขนาดหอ้ง 31.2 ตารางเมตร เป็นหอ้งเตียงคู่ มีจ านวน 67 หอ้ง หอ้งเตียงเด่ียว 3 หอ้ง และ
ห้องเตียงเดียวบวกเตียงเสริม 1 เตียง ส าหรับแค่ผูเ้จ้าพัก3 คน อีก 1 ห้อง สะดวกสบายด้วย
เคร่ืองปรับอากาศ มีระเบียงส่วนตวั ห้องน ้ าแบบฝักบวั อินเทอร์เน็ต โทรศพัท์ระหว่างประเทศ 
เคเบ้ิลทีวี มินิบาร์ ตูเ้ซฟ 

ภาพที ่3.2 หอ้งพกัสุพีเรียวิวสวน 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
 
 
 

 

http://sampranriverside.com/
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2) ห้องพกัสุพเีรียววิแม่น า้ 
ตกแต่งดว้ยสีโทนอุ่น สบายตา เห็นววิโคง้ของแม่น ้าท่าจีนท่ีสวยท่ีสุดในอ าเภอสามพราน 

ขนาดหอ้ง 26.4 ตารางเมตร หอ้งเตียงคู่ จ  านวน 42 หอ้ง หอ้งเตียงเด่ียว จ านวน 13 หอ้ง และหอ้งใหญ่
มีเตียงเดียว 1 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง ส าหรับพกั 3 ท่าน  

ภาพที ่3.3 หอ้งพกัสุพีเรียวิวแม่น ้า 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
3) ห้องพกัดีลกัซ์ 
ตกแต่งโทนอบอุ่น เห็นววิเมน ้าและพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าชดัเจนขนาดหอ้ง 33 ตารางเมตร 

มีเพียงชั้นละ 1 หอ้ง รวม 7 หอ้งเท่านั้น สะดวกสบายดว้ยเคร่ืองปรับอากาศ มีระเบียงส่วนตวั หอ้งน ้า
แยกฝักบวัและอ่างอาบน ้า  

ภาพที3่.4 หอ้งพกัดีลกัซ ์
ที่มา : http://sampranriverside.com 

http://sampranriverside.com/
http://sampranriverside.com/
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4) ห้องพกัสวีท 
หอ้งชุดพร้อมดว้ยความสะดวกสบายแบบพิเศษ ทั้งหอ้ง Executive Suit, Family Suite’ The 

Rose Garden Suite เห็นบรรยากาศริมแม่น ้าท่าจีนไดช้ดัเจนทุกหอ้ง พร้อมดว้ยเคร่ืองปรับอากาศ 
ระเบียบส่วนตวั แยกหอ้งนัง่เล่นกบัหอ้งนอน แยกอ่างอาบน ้ากบัฝักบวั หอ้งนอนใหญ่ในหอ้ง 
Family Suite มี 1 เตียงเด่ียว 1 เตียงเสริม ส าหรับ 3 ท่าน พิเศษส าหรับหอ้งสวาทฟรีผลไมต้ามฤดูกาล 
1 ตะกร้า  

ภาพที3่.5 หอ้งพกัสวีท 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

5) บ้านพกัชมนาด 
บา้นชมนาด หลงัท่ี 3 มี 4 ห้องนอน พกัได8้ท่าน. ระกอบดว้ย ห้องเตียงคู่ 2 ห้อง ห้องเตียง

เด่ียว 2 ห้อง แต่ละห้องมีห้องน ้ าในตวั ศาลาไมท้รงไทยนัง่เล่นริมทะเลสาบ ใตถุ้นบา้นใชเ้ป็นลาน
นั่ง เ ล่นหรือท า กิจกรรมได้ สะดวกสบายด้วย เค ร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้ ง
เคร่ืองปรับอากาศ ระเบียงส่วนตวั หอ้งน ้าแบบฝักบวั  

ภาพที ่3.6 บา้นพกัเรือนไทยหลงัท่ี 3 ช่ือบา้นพกัชมนาด 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

http://sampranriverside.com/
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6) บ้านพกัการเวด 
บา้นการเวก หลงัท่ี 4 มี 1 ห้องนอนใหญ่ 1 ห้อง และห้องนั่งเล่น ใตถุ้นบา้นใชเ้ป็นลาน

นัง่เล่นหรือท ากิจกรรมได ้พร้อมดว้ยเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้งเคร่ืองปรับอากาศ อ่าง
อาบน ้า อินเทอร์เน็ต โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ มินิบาร์ ตูเ้ซฟ 

ภาพที ่3.7 บา้นพกัเรือนไทยหลงัท่ี 4 ช่ือบา้นพกัการเวด 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
7) บ้านพกัพวงคราม 
บา้นพวงคราม หลงั  5 มี 1 หอ้งนอนใหญ่ และหอ้งนัง่เล่น ท่าน ้านัง่เล่นริมทะเลสาบ ใตถุ้น

บา้นใชเ้ป็นลานนัง่เล่นหรือท ากิจกรรมได ้พร้อมดว้ยเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ อ่างอาบน ้า อินเทอร์เน็ต โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ มินิบาร์ ตูเ้ซฟ  

ภาพที ่3.8 บรรยากาศบา้นพกัเรือนไทยหลงัท่ี 5 ช่ือบา้นพกัพวงคราม 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

http://sampranriverside.com/


22 
 

 

8) บ้านลดัดาวลัย์ 
บา้นลดัดาวลัย ์หลงัท่ี 6 มี 2 หอ้งนอน ส าหรับ 4 ท่าน ทั้งสองหอ้งนอนมีหอ้งน ้า หอ้งนัง่เล่น

บนบา้นและศาลาไมท้รงไทยริมทะเลสาบ ทั้งสองหอ้งเป็นหอ้งเรียนคู่ ใตถุ้นบา้นใชเ้ป็นลานนัง่เล่น
หรือท ากิจกรรมได ้พร้อมดว้ยเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้งเคร่ืองปรับอากาศ อ่างอาบน ้า  

ภาพที ่3.9 บรรยากาศบา้นพกัเรือนไทยหลงัท่ี 6 ช่ือบา้นพกัลดัดาวลัย ์
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
9) บ้านกมุาริกา 
บา้นกุมาริกา หลงัท่ี 7 มี 2 หอ้งนอน พกัได ้4 ท่าน หอ้งเตียงคู่ 1 หอ้ง หอ้งเตียงเดียว 1 หอ้ง

แต่ละห้องมีห้องน ้ าและห้องนั่งเล่น ใตถุ้นบา้นใชเ้ป็นลานนั่งเล่นหรือท ากิจกรรมได ้พร้อมดว้ย
เคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้งเคร่ืองปรับอากาศ อ่างอาบน ้า  

ภาพที ่3.10 บรรยากาศบา้นพกัเรือนไทยหลงัท่ี 7 ช่ือบา้นพกักมุาริกา 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 

http://sampranriverside.com/
http://sampranriverside.com/
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3.5.2 ห้องอาหาร 
1) ห้องอาหารอนิจัน 
ให้บริการอาหารไทยแบบโบราณ บรรยากาศริมแม่น ้ าท่าจีน เนน้ใชว้ตัถุดิบท่ีสดใหม่จาก 

สวนไร่นาของเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล และสวนท่ีทางโรงแรมปลูกเอง และเลือกใช้
ขา้วหอมมะลิอินทรียท่ี์ทางสวนสามพรานสีเอง ห้องอาหารอินจนั เปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 
11:00 – 15:00 น. และในวนัเสาร์เปิดใหบ้ริการเพิ่มในช่วงเยน็เวลา 17:00 – 21:30น. 

ภาพที ่3.11 บรรยากาศท่ีนัง่ทานอาหารหอ้งอาหารอินจนั 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

2) ห้องอาหารริมน า้ 
ให้บริการอาหารไทยแบบโบราณท่ีนิยม 4 ภาค รวมถึงอาหารยุโรป เสิร์ฟแบบ portion 

เลก็ๆ เลือกทานไดห้ลากหลาย เนน้ใชผ้กัพื้นบา้นอินทรียจ์ากสวนของทางสวนสามพราน และกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกรในจงัหวดันครปฐม ส่งตรงสู่ห้องอาหารทุกวนั และยงัใชข้า้วของทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี 
ท่ีไดก้ารรองรับมาตรฐานอินทรีย ์หอ้งอาหารริมน ้าเปิดใหบ้ริการ 2 ช่วงเวลา ระหวา่ง 06:00 – 11:00 
น. และ 15:00 – 23:00 น. 

ภาพที ่3.12 บรรยากาศท่ีนัง่ทานอาหารหอ้งอาหารริมน ้า 
ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

http://sampranriverside.com/
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3) ห้องอาหารแวนด้า 
หอ้งอาหารริมทะเลสาบ เป็นหอ้งอาหารท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟตน์านาชาติหลากหลายทั้ง 

ไทย ฝร่ัง ญ่ีปุ่น อินเดีย โดยเนน้ใชว้ตัถุดิบท่ีสดใหม่จาก สวนไร่นาของเกษตรกรในเครือข่ายสาม
พรานโมเดล และสวนท่ีทางโรงแรมปลูกเอง และเลือกใชข้า้วหอมมะลิอินทรียท่ี์ทางสวนสามพราน
สีเอง หอ้งอาหารเวนดา้สามารถรองรับแขกไดถึ้ง 500ท่าน เปิดใหบ้ริการช่วงกลางวนั 

ภาพที ่3.13 บรรยากาศท่ีนัง่ทานอาหารหอ้งอาหารแวนดา้ 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
3.5.3 ห้องประชุม 

1) ห้องประชุมนพรัตน์ 
เป็นหอ้งประชุมยอดนิยม ตกแต่งสไตลไ์ทยทั้งภายในและภายนอก สามารถมองเห็น

ทศันียภาพของสวนและแม่น ้าท่าจีน มีหอ้งยอ่ย 2 หอ้ง สามารถเช่ือมต่อกบัหอ้งใหญ่ได ้อาหารวา่ง
สามารถเสิร์ฟทั้งในหอ้ง หรือเปล่ียนบรรยากาศมาเสิร์ฟท่ีริมแม่น ้าได ้  อีกทั้งเป็นหอ้งท่ีสามารถจดั
พิธีมงคลสมรสหรือจดังานเล้ียงต่างๆได ้

ภาพที ่3.14 บรรยายการภายในหอ้งประชุมนพรัตน์ 
ที่มา : http://sampranriverside.com 
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2) ห้องประชุมโรสคอร์เนอร์ 
เป็นหอ้งประชุมท่ีสามารถมองเห็นสวน สามารถจดัเบรกไดท้ั้งหอ้งปรับอากาศ หรือ

บรรยากาศแบบเปิดโล่งในสวน อีกทั้งสามารถเป็นหอ้งพธีิมงคลสมรส 

ภาพที ่3.15 บรรยากาศภายในหอ้งประชุมโรสคอร์เนอร์ 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

  
3) ห้องประชุมมรกต 
เป็นหอ้งประชุมท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรงแรม ตกแต่งร่วมสมยั ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

มีล็อบบ้ีส่วนตวัหน้าห้องประชุม และมีห้องประชุมย่อยอีก 4 ห้อง ซ่ึงมีประตูเช่ือมกบัห้องใหญ่ 
ส่วนอาหารวา่งสามารถจดัเล้ียงไดต้รงซุม้ทางเดิน หรือบริเวณลานจ าปี 

ภาพที ่3.16 บรรยากาศภายในหอ้งประชุมมรกต 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
 
 
 

http://sampranriverside.com/th/meeting/
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4) ห้องประชุมเจด 
ขนาด 17.00 x 11.50 เมตร ห้องประชุมฝาแฝดกบัห้องคอรัลตั้งอยูบ่นอาคารสัมมนาใกล้ๆ

โรงแรมมี 2 ห้องประชุมย่อยท่ีใชร่้วมกนั คือ ห้องเพิรล์ 1 และ เพิรล์ 2 และมีพื้นท่ีดา้นหน้าห้อง
ส าหรับจดัอาหารในช่วงท่ีพกัเบรค 

ภาพที ่3.17 บรรยากาศภายในหอ้งประชุมเจด 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
5) ห้องประชุมไพลนิ 
หอ้งประชุมไพลินตกแต่งแบบไทยร่วมสมยั ตั้งอยูช่ั้นล่างของอาคารโรงแรมฝ่ังวิวสวน 

ภาพที3่.18 บรรยากาศภายในหอ้งประชุมไพลิน 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
 

 

http://sampranriverside.com/
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6) ห้องประชุมการ์เด้นววิ 
หอ้งประชุมววิสวน ตั้งอยูช่ั้นล่าง นอกตวัอาคารใกลล้านจอดรถของโรงแรม 

ภาพที3่.19  บรรยากาศภายในหอ้งประชุมลอ็บบ้ี การ์เดน้ววิ 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

7) ห้องประชุมปัญญา 
หอ้งปัญญาตั้งอยูช่ั้น 2 ของโรงแรมเห็นวิวแม่น ้าท่าจีน มีหอ้งแบ่งกลุ่ม 3 หอ้งยอ่ยท่ีเช่ือต่อ

กบัหอ้งใหญ่ 

ภาพที ่3.20 บรรยากาศภายในหอ้งปัญญา 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

8) ห้องประชุมโลตัส 
หอ้งโลตสัอยูบ่ริเวณชั้น 2 ของโรงแรมฝ่ังแม่น ้าท่าจีน เหมาะกบัประชุมเลก็ๆ ประมาณ 20

ท่าน 

ภาพที3่.21 บรรยากาศภายในหอ้งประชุมโลตสั 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

http://sampranriverside.com/
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9) เรือแพ 
สถานท่ีจดัประชุมแบบเปิดโล่งบนแพขนาดใหญ่ริมแม่น ้าท่าจีน 

ภาพที ่3.22 บรรยากาศภายในเรือนแพ 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
3.5.4 กจิกรรม 

1) ลานศิลป์ริมครอง 

ภาพที ่3.23 ภาพป้ันดินเป็นรูปควาย ณ ลานศิลป์ริมคลอง 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

เปิดบริการทุกวนั เวลา 09:30 – 15:30 น. เรียนรู้วิถีชีวิต และวฒันธรรมไทย เช่น ร้อยมาลยั, 
แกะสลกัผลไม,้ ป้ันดิน,จกัสานใบมะพร้าว,สาวไหม ยอ้มผา้, งานใบตอง,วาดพดั วาดร่ม 
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2) ปฐมออร์เกนิกฟาร์ม 
ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม อยู่ทางฝ่ังตรงขา้มโรงแรมริมแม่น ้ าท่าจีน พื้นท่ี 40 ไร่ของสวนออร์

แกนิกซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์IFOAM, EU และ Canada ผกัและผลไมต่้างๆท่ีปลูก
ทั้งหมดจะส่งตรงเขา้ครัวของโรงแรม สามารถนั่งเรือขา้มฟากไปเดินชมสวน และศึกษาวิถีชีวิต
เกษตรกรไทย เรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย ์หรือเรียนท าผลิตภณัฑส์มุนไพรส าหรับสปากไ็ด ้

 
ภาพที3่.24 บรรยากาศภายในสวนออร์แกนิก 

ที่มา : http://sampranriverside.com 
 

 3) ตลาดสุขใจ 
เป็นตลาดจ าหน่ายสินคา้เกษตร ดว้ยความร่วมมือจากเครือข่ายภาคชุมชนท่ีท าเกษตรแบบ

ออร์แกนิก และสามพรานริเวอร์ไซด ์ใหผู้ผ้ลิตไดจ้  าหน่ายผลผลิตถึงมือผูบ้ริโภคโดยตรง และสร้าง
ความมัน่ใจในคุณภาพให้กบัผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน โดยสินคา้ตอ้งผ่านการตรวจหาสารเคมีทั้งในผกั
และผลไมต้ั้งแต่ตน้ทางจนถึงหนา้แผง 

   ภาพที ่3.25 บรรยากาศการขายของในตลาดสุขใจ 
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
 

http://sampranriverside.com/th/what-to-do/
http://sampranriverside.com/th/what-to-do/
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4) สวนพรรณไม้ 
สวนพรรณไม้ของสามพรานริเวอร์ไซด์ มีพื้นท่ีกว่า 90ไร่ อยู่บริเวณริมแม่น ้ าท่าจีน 

ท่ามกลางธรรมชาติน้ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้เยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์ ซ่ึงภายในสวนรวบรวม
พรรณไมต่้างๆ เช่น พรรณไมใ้นวรรณคดี พรรณไมห้ายาก และ สมุนไพรรักษาโรค  
 

       ภาพที ่3.26 บรรยากาศภายในสวนพรรณไม ้
ที่มา : http://sampranriverside.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sampranriverside.com/th/what-to-do/
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3.6 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

ภาพที ่: 3.27 ผูจ้ดัท าโครงงาน 
ที่มา : ผูจ้ดัท า 

 
ช่ือ - สกลุ  นางสาว สุพิชา รัตนบณัฑิตสกุล 
ต าแหน่ง  พนกังานแผนกตอ้นรับส่วนหนา้(สปา) 
เวลาทีป่ฏิบัตงิาน  12:00 – 20:00 น. 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมายมี ดังนี ้

- ใหร้ายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัเมนูสปาใหก้บัลูกคา้ 
- รับจอง Booking  
- เกบ็ค่าบริการเม่ือลูกคา้มาใชบ้ริการ 
- ลา้งท าความสะอาดแกว้น ้า 
- ลา้งท าความสะอาดตะเกียง 
- ท าเอกสารต่างๆประจ าวนั เช่น เขียนใบ Summary daily report 
- พบัผา้ต่างๆท่ีใชใ้นแผนกสปา 
- จดัดอกไม ้
- เช็ดจ านวนผา้ทั้งหมดท่ีใชแ้ลว้ก่อนน าส่งแผนกซกัรีด 
- ท าสมุนไพรลูกประคบ 
- ท าสครับสมุนไพร 
- ตม้น ้าใบเตย 
- ท าความสะอาดและจดัเรียงโตะ๊ท่ีท างาน 
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3.7 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

            ภาพที ่2.28 พนกังานท่ีปรึกษา 
        ที่มา : ผูจ้ดัท า 

 
1. นางสาวจารุวรรณ โทถม ต าแหน่ง Spa manager 
2. นางสาวรัศมี โทถม  ต าแหน่ง Thereapist 

 
3.8 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ ของนางสาวสุพิชา รัตนบณัฑิต
สกุล เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กุมพาพนัธ์ 2562 เป็รระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ 
โดยเวลาในการท างานตั้งแต่ 12:00 – 20:00น. เป็นเวลา 7 ชัว่โมงต่อวนั โดยท างานสัปดาห์ละ 6 วนั 
หยดุ 1วนัต่อสปัดาห์ โดยวนัหยดุจะหยดุทุกวนัพธุ ตามท่ีสถานท่ีท างานปิด 
 
3.9 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 3.9.1 ก าหนดหัวข้อโครงงานเพ่ือให้สอดคล้องกบัองค์กร 

โดยเร่ิมจากสังเกตการณท างานแต่ละวนัว่าส่ิงท่ีอยูบ่ริเวณรอบๆตวัว่ามีส่ิงไหนท่ีน่าสนใจ
และสามารถน ามาท าเป็นโครงงานไดบ้า้ง โดยปรึกษาจากพี่ทั้งสองท่ีแผนกสปาว่ามีวตัถุดิบอะไรท่ี
น่าสนใจและสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงในสปาบา้ง หลงัจากนั้นจึงปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 3.9.2 เขียนโครงร่างรายงาน 

น าหัวขอ้ท่ีไดม้ามาเขียนโครงร่างรายงานว่าโครงงานของเราเป็นอย่างไร และส่งหัวขอ้
โครงงานใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา และพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าเพื่อส่งน าเสนอโครงงาน
ต่อไป 
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3.9.3 เกบ็รวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานท่ีท างานโดนสอบถามขอ้มูลต่างๆจากหัวหน้าแผนกและ

พนกังานภายในแผนกสปา 
 3.9.4  วเิคราะห์ข้อมูล 

น าขอ้มูลต่างๆท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้งหมดมาคิดวิเคราะห์และสร้างผลิตภณัฑ์เมนูใหม่ข้ึนมา
ใหก้บัองคก์ร 
 3.9.5 ลงมือปฏิบัติงาน 

ผูจ้ดัท าได้ท าการทดลองผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ข้ึนกบัพนักงานท่ีปรึกษา ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เตรียมวตัถุดิบรวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าผลิตภณัฑ ์และท าการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ออกมา เพื่อหา
ขอ้ดีและขอ้เสียของผลิตภณัฑว์า่เป็นไปตามความตอ้งการท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ 
 3.9.6 สรุปผลและจัดท ารูปเล่มโครงงาน 

สรุปผลการทดลองผลิตภณัฑ์ว่าผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมานั้นมีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไรสามารถ
น าไปใชง้านไดจ้ริงหรือไม่ และมีผลตอบรับอย่างไรจากผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์เพื่อท าให้สามารถพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึนในอนาคตได ้
 3.9.7 จัดส่งรูปเล่ม 

โดยน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจและพจิารณาวา่มีส่วนใดตอ้ง
แกไ้ข หากมีส่วนใดตอ้งแกไ้ขจดัท าโครงงานใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

3.9.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

 
  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน แสดงดงัตารางที ่3.1 
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  ม.ค 62 ก.พ 62 มี.ค 62 เม.ย 62 ธ.ค 62 

1.ก าหนดหวัขอ้โครงงาน      

2.เขียนโครงร่างรายงาน      

3.เกบ็รวบรวมขอ้มูล      

4.วิเคราะห์ขอ้มูล      

5.ลงมือปฏิบติังาน      

6.สรุปผลและจดัท ารูปเล่ม
โครงงาน 

     

7.จดัส่งรูปเล่ม      
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3.11 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
3.11.1 อุปกรณ์ 

1. กระต่ายขดูมะพร้าว 
2. ชาม 
3. กาตม้น ้าร้อน 

3.11.2 ฮาร์ดแวร์ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
3. โทรศพัทมื์อถือ ส าหรับการถ่ายรูป 
4. ไอแพด ส าหรับการพิมพเ์อกสารท่ีแกไ้ขเพยีงเลก็นอ้ย 

3.11.3 ซอต์ฟแวร์ 
1. โปรแกรม Microsoft Word 2008 
2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint  

  



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
จาการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานเร่ือง สครับมะพร้าวขา้วหอมมะลิ ( Jasmine Rice & Coconut 

Body scrub) สามารถวิเคราะห์ผลโครงงานไดด้งัน้ี 
 
4.1 ส่วนผสมและวธีิการท า  

สครับมะพร้าวขา้วหอมมะลิ ( Jasmine Rice & Coconut Body scrub) 

ภาพที4่.1 Jasmine Rice & Coconut Body scrub 
ที่มา : ผูจ้ดัท า, 2562 

 
4.1.1 วตัถุดิบทีน่ ามาใช้ในการท า Jasmine Rice & Coconut Body scrub มีดังนี ้
 1. มะพร้าวน ้าหอม 
 2. ขา้วหอมมะลิดิบ 
 3. งาด า 
 4. น ้ าร้อน 
 
ตาราง 4.1 อตัราส่วนผสมของ Jasmine Rice & Coconut Body scrub คร้ังที ่1 

 

วตัถุดิบ ปริมาณ 
มะพร้าวน ้าหอม 50 กรัม 
ขา้วหอมมะลิดิบ 50 กรัม 
งาด า 3 ชอ้นโต๊ะ 
น ้าร้อน (100 องศาเซลเซียส) 20 มิลลิลิตร 
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4.1.2 วธีิการท า Jasmine Rice & Coconut Body scrub มีดังนี ้
1) ปอกมะพร้าว และน ามะพร้าวไปผา่คร่ึง 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่4.2 ปลอกมะพร้าว 
ที่มา : ผูจ้ดัท า, 2562 

2) น ามะพร้าวท่ีปอกแลว้น าไปขดูกบักระต่าย(เคร่ืองขดู) เพื่อใหม้ะพร้าวเป็นฝอยๆแบบ
ละเอียด 

ภาพที4่.3 น ามะพร้าวขดูกบักระต่าย 
ที่มา : ผูจ้ดัท า, 2562 

ภาพที4่.4 มะพร้าวท่ีถูกขดูเสร็จแลว้ 
ที่มา : ผูจ้ดัท า, 2562 
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3) น าขา้วหอมมะลิมาป่ันใหพ้อหยาบๆไม่ตอ้งละเอียดมากจนเกินไป(50 กรัม) 

ภาพที4่.5 ขา้วหอมมะลิท่ีถูกป่ันแลว้ 
ที่มา : ผูจ้ดัท า,  2562 

4) น างามาบดในครกพอมีกล่ินหอมของงาออกมา 

ภาพที ่4.6 บดงาด าใหพ้อละเอียด 
ที่มา : ผูจ้ดัท า,  2562 

5) น ามะพร้าวท่ีขดูไวแ้ลว้มาผสมกบัขา้วหอมมะลิท่ีป่ันไวแ้ลว้ใหเ้ขา้กนัดี 

ภาพที ่4.7 ส่วนผสมขา้วหอมมะลิ งาด าและมะพร้าว 

ที่มา : ผูจ้ดัท า, 2562 
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6) น าส่วนผสมทั้ง 3 อยา่งผสมรวมกนัและคนใหเ้ขา้กนั 

   ภาพที4่.8 ขา้วหอมมะลิ งาด าและมะพร้าวผสมกนั 

ที่มา : ผูจ้ดัท า, 2562 

7) เติมน ้าร้อนเขา้ไปปริมาณ 20 ml (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส)  

   ภาพที4่.9 เติมน ้าร้อนลงในส่วนผสมท่ีเตรียมไว ้

ที่มา : ผูจ้ดัท า, 2562 

8) ผสมส่วนผสมใหเ้ขา้กนัดี 

ภาพที ่4.10 คนส่วนผสมต่างๆใหเ้ขา้กนั 

ที่มา : ผูจ้ดัท า, 2562 
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4.2 ต้นทุนของการท า Jasmine Rice & Coconut Body scrub 

ตน้ทุนของสครับมะพร้าวขา้วหอมมะลิ โดยมีส่วนผสมไดแ้ก่ มะพร้าวน ้ าหอม ขา้วหอม

มะลิ ตน้ทุน 24 บาท จะไดส้ครับมะพร้าวขา้วหอมมะลิ 1 คร้ัง แสดงดงัตารางท่ี 4.2 

ตาราง 4.2 ต้นทุนการท าสครับมะพร้าวข้าวหอมมะล ิ คร้ังที ่1 

ต้นทุนการท าสครับมะพร้าวข้าวหอมมะล ิคร้ังที ่1 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ต้นทุน 

1 มะพร้าวน ้าหอม 50 กรัม - - 

2 ขา้วหอมมะลิ 50 กรัม 40 บาท/กิโลกรัม 2 บาท 

3 งาด า 3 ชอ้นโต๊ะ 15 บาท/กรัม 4.05 บาท 

รวมราคาต้นทุน 6.05 บาท 

ต้นทุน 1 กระปุก 3.03 บาท 

หมายเหตุ   –   คือวตัถุดิบจากทางโรงแรม 
การผลิต 1 คร้ัง ได ้100 กรัม สามารถแบ่งบรรจุผลิตภณัฑ์ 2 กระปุก โดย 1 กระปุกมีปริมาณ 50 
กรัม  
ตาราง 4.3 ตารางอตัราส่วนผสมของ Jasmine Rice & Coconut Body scrub คร้ังที ่2 

วตัถุดิบ ปริมาณ 
มะพร้าวน ้าหอม 50 กรัม 
ขา้วหอมมะลิดิบ 50 กรัม 
งาด า 1 ชอ้นโต๊ะ 
น ้าร้อน (100 องศาเซลเซียส) 20 มิลลิลิตร 

        ภาพที ่4.11 รูปภาพสครับมะพร้าว&ขา้วหอมมะลิคร้ังท่ี2  

ที่มา : ผูจ้ดัท า, 2562 
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ตาราง4.4 ต้นทุนการท าสครับมะพร้าวข้าวหอมมะล ิ คร้ังที ่2 

ต้นทุนการท าสครับมะพร้าวข้าวหอมมะล ิคร้ังที ่2 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย) ต้นทุน 

1 มะพร้าวน ้าหอม 50 กรัม - - 

2 ขา้วหอมมะลิ 50 กรัม 40 บาท/กิโลกรัม 2 บาท 

3 งาด า 1 ชอ้นโต๊ะ 15 บาท/กรัม 1.35 บาท 

รวมราคาต้นทุน 3.35 บาท 

ต้นทุน 1 กระปุก 1.68 บาท 

หมายเหตุ   –   คือวตัถุดิบจากทางโรงแรม 
การผลิต 1 คร้ัง ได ้100 กรัม สามารถแบ่งบรรจุผลิตภณัฑ์ 2 กระปุก โดย 1 กระปุกมีปริมาณ 50 
กรัม  
4.3 ผลการด าเนินโครงการ 

แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์ผือ่ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึน เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของพนกังานและลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ มีจ านวนทั้งหมด 30 คน โดยแบ่งเป็น พนกังาน
แผนกสปา  2 คน พนกังานแผนกฝ่ายขาย  10 คน พนกังานแผนกแม่บา้น 3 คน แขกท่ีมาเขา้ใช้
บริการ 15 คน 

ทางผูจ้ดัท าไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและการแปรความหมายตามล าดบัดงัน้ี 
ตอนที่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ, อาย,ุ แผนก โดยใชค่้าร้อยละ 
ตอนที2่ ความพึงพอใจของผูท่ี้ไดท้ดลองสครับมะพร้าว&ขา้วหอมมะลิ โดยใชค่้าร้อยละ

ของผูต้อบแบบสอบถาม และค านวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow 
4.3.1 ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) เพศ 

ตาราง 4.5 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 9 30.00 
เพศหญิง 21 70.00 

รวม 30 100.00 
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.00 และเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 
คน 
 2) อายุ 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 24 ปี 1 3.33 
25 – 30 ปี 21 70.00 
30 – 35 ปี 5 16.67 
35 ปีข้ึนไป 3 10.00 
รวม 30 100.00 

 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอาย ุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ียอยูท่ี่
อาย ุ25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.00 ท่ีเหลือไดแ้ก่ อาย ุ20 – 24 ปี  คิดเป็นร้อยละ 3.33  อาย ุ30 – 35 
ปี คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอาย ุ 35ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10 ของผูต้อบแบบสอบถามาทั้งหมด
จ านวน 30 คน 
 
 3) แผนก 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
พนกังานแผนกสปา 2 6.67 
พนกังานแผนกฝ่ายขาย 10 33.33 
พนกังานแผนกแม่บา้น 3 10.00 
แขกท่ีมาเขา้ใชบ้ริการ 15 50.00 
รวม 30 100.00 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอาชีพ พนกังานแผนกสปา คิดเป็นร้อยละ 6.67 
พนกังานแผนกฝ่ายขาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 พนกังานแผนกแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ แขก
ท่ีมาเขา้ใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
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4.4 สรุปผลการประเมินสครับมะพร้าว&ข้าวหอมมะล ิ
 4.4.1 กลิน่หอมจากธรรมชาต ิ

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นกล่ินหอมจากธรรมชาติ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และ ความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
30.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

 
4.4.2 ความเหมาะสมของสีสครับ 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความเหมาะสมของสีสครับ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.33 และมีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
56.67 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ

30 

70 

56.67 43.33 
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 4.4.3 ความสวยงามของสีสครับ 
ผลจาการตอบแบบสอบถามดา้นความสวยงามของสีสครับ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 56.67 
และมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.33 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

 
 4.4.4  ปริมาณความเหมาะสมของสครับ 
 ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านปริมาณความเหมาะสมของสครับ พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 33.33 และมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.66 จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30 คน  

 
 
 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ

56.67

40.00

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ

6.66

33.33

60.00

3.33 
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4.4.5  ความละเอยีดเหมาะสมของสครับ 
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านปริมาณความเหมาะสมของสครับ พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 56.67 และมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.67 จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30 คน 

 
 4.4.6 ความชุ่มช้ืนของสครับ 
 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความชุ่มช่ืนของสครับ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.33 และมีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.67 
จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

  

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ

6.67

56.67

36.67

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ

36.67 

63.33 
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4.6.7 ความอ่อนโยนของสครับ 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความอ่อนโยนของสครับ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และมีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
30.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

 
4.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความพงึพอใจของผู้ใช้สครับมะพร้าว&ข้าวหอมมะล ิ
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชส้ครับมะพร้าว&ขา้วหอมมะลิ
ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกล่ินหอมจากธรรมชาติ ดา้นความเหมาะสมของสีสครับ ดา้นความสวยงาม
ของสีสครับ ดา้นปริมาณความเหมาะสมของสครับ ดา้นความละเอียดเหมาะสมของสครับ ดา้น
ความชุ่มช่ืนของสครับ ดา้นความอ่อนโยนของสครับ 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการมาก 
 3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการนอ้ย 
 1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด 
 
การแปลความหมายข้อมูลเป็นค่าเฉลีย่ (บุรินทร์ รุจจนพนัธ์ุ, 2553 ) 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ

30.00 

70.00 
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 คะแนนค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ตาราง 4.8 ตารางค่าเฉลีย่ (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพงึพอใจของผู้ทีใ่ช้ 
สครับมะพร้าว&ข้ามหอมมะล ิคร้ัง 1 
 

ความพงึพอใจ  x̄ S.D ระดับความ
พงึพอใจ 

ดา้นกล่ินหอมจากธรรมชาติ 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
ดา้นความเหมาะสมของสีสครับ 2.43 0.94 นอ้ย 
ดา้นความสวยงามของสีสครับ 2.17 0.99 นอ้ย 
ดา้นปริมาณความเหมาะสมของสครับ 3.9 0.84 มาก 
ดา้นละเอียดเหมาะสมของสครับ 3.13 0.73 ปานกลาง 
ดา้นความชุ่มช่ืนของสครับ 4.17 0.99 มาก 
ดา้นความอ่อนโยนของสครับ 4.2 1.00 มาก 
โดยภาพรวม 3.50 0.81 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.8 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสครับมะพร้าว&ขา้วหอมมะลิโดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
 
ตาราง 4.9  ตารางค่าเฉลีย่ (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพงึพอใจของผู้ทีใ่ช้ 
สครับมะพร้าว&ข้ามหอมมะล ิคร้ัง 2 
 

ความพงึพอใจ  x̄ S.D ระดับความ
พงึพอใจ 

ดา้นกล่ินหอมจากธรรมชาติ 4.7 0.47 มากท่ีสุด 
ดา้นความเหมาะสมของสีสครับ 4.43 0.50 มาก 
ดา้นความสวยงามของสีสครับ 4.37 0.56 มาก 
ดา้นปริมาณความเหมาะสมของสครับ 4.53 0.63 มาก 
ดา้นละเอียดเหมาะสมของสครับ 4.3 0.60 มาก 
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ดา้นความชุ่มช่ืนของสครับ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
ดา้นความอ่อนโยนของสครับ 4.7 0.47 มากท่ีสุด 
โดยภาพรวม 4.52 0.06 มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี 4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสครับมะพร้าว&ขา้วหอมมะลิโดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 จากตารางผลส ารวจความพึงพอใจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52  จะพบไดว้่า ดา้นผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ท่ีสุดคือ ดา้นกล่ินหอมจากธรรมชาติ  ดา้นความชุ่มช่ืนของสครับ ดา้นความอ่อนโยนของสครับ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70, 4.63 ,4.70 ตามล าดบั ดา้นผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากคือ 
ดา้นความเหมาะสมของสีสครับ ดา้นความสวยงามของสีสครับ ดา้นปริมาณความเหมาะสมของ
สีสครับ ด้านความละเอียดเหมาะสมของสครับ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43, 4.37, 4.53, 4.30 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
  



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการท าโครงงานเร่ือง สครับมะพร้าวขา้วหอมมะลิ และไดท้ าการทดลองเมนูสครับน้ี
ข้ึนเพื่อใหพ้นกังานแผนกต่างๆไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ โดยพนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลอง จะ
เป็นพนักงานจากหลายๆแผนกภายในโรงแรมเป็นคนทดลองผลิตภณัฑ์ สามารถสรุปผลจากการ
สัมภาษณ์ความพึงพอใจในดา้นต่างๆไดว้า่ สครับมะพร้าวขา้วหอมมะลิ เป็นสครับท่ีใหค้วามชุ่มช้ืน
แก่ผิวพรรณและสามารถขดัเซลลผ์ิวเก่าไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ียงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์อ่อนโยนแก่ผิวท าให้
สามารถใช้ไดก้บับุคคลทุกสภาพผิวได ้จึงท าให้สครับมะพร้าวขา้วหอมมะลิสามารถน ามาเป็น
ผลิตภณัฑแ์ละเพิ่มเป็นหน่ึงในเมนูในสถานประกอบการไดจ้ริงในอนาคต 
 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
 - ขาดความเช่ียวชาญการท าสครับ 
 - ตอ้งหาวตัถุดิบท่ีมีความออร์แกนิก และปราศจากการใชส้ารเคมี 
 - จากการปฏิบติังานอาทิตยล์ะ 6 วนั ท าใหมี้เวลาปฏิบติังานโครงงานนอ้ยลง 
 - เน่ืองจากพนกังานท่ีปรึกษามีภาระงานตลอด ท าใหมี้ปัญหาวนัและเวลาในการจะท าการ
ท าทดลอง 
 5.1.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ศึกษาวิธีท าสครับใหล้ะเอียดมากข้ึน 
 - ควรป่ันเมด็สครับใหมี้ความละเอียดแบบพอดีไม่ละเอียดจนเกินไป 
  
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 -ไดเ้รียนรู้ชีวิตของการปฏิบติังานจริงๆวา่การปฏิบติังานในสายอาชีพน้ีท างานกนัอยา่งไร มี
ระบบการท างานเป็นอยา่งไร 
 - ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆจากการท างาน และไดล้องท างานในส่ิงท่ีไม่เคยท ามาก่อน 
 - ไดป้ระสบการณ์ท่ีดีในการท างานกบัเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ 
 - ไดฝึ้กภาษาท่ีเรียนมา และน ามาใชใ้นการท างาน 
 - ไดฝึ้กความตรงต่อเวลา และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในสถานการณ์จริงต่างๆ 
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 5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 - การส่ือสารดา้นภาษาองักฤษอาจะยงัไม่ชัดเจน เพราะ ค าศพัท์ภาษาองักฤษบา้งค านั้น
ผูจ้ดัท ายงัไม่ทราบ ท าให้ตอ้งศึกษาค าศพัทใ์หม่เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลา เช่นเดียวกบัภาษาจีน เพราะ
ลูกคา้ท่ีโรงแรมมีหลายประเทศ คนประเทศจีนบางคนส่ือสารภาษาองักฤษไม่ค่อยได ้ทางผูจ้ดัท าจึง
ตอ้งมีการศึกษาภาษาท่ีสามเพิ่มเติม 
 - ดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้ ตอ้งมีการติดตามข่าวสารใหม่ๆของทางโรงแรมใหม่ๆ
ตลอด เพื่อท่ีจะให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการลดราคาในการใช้
บริการสปาเป็นตน้ 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
 - พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของสปา มีการพบปะกบัลูกคา้ชาวต่างชาติอยูต่ลอดเวลา ท าให้
ตอ้งหมัน่ฝึกภาษาองักฤษ และภาษาท่ีสามเพิ่มเติมใหแ้ขง็แรง 
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพขณะปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
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รูปภาพการปฏิบัตงิาน 
 

 
ภาพท่ี 1 แผนกซกัรีดน าผา้มาส่งท่ีสปา 

 

 
ภาพท่ี2 ผา้ท่ีตอ้งท าการพบัก่อนเกบ็เขา้ตูเ้กบ็ผา้ 
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ภาพท่ี 3 พบัผา้ก่อนเกบ็เขา้ตูเ้กบ็ผา้ 

 

    
ภาพท่ี 4 เกบ็ดอกเขม็จากสวนเพื่อน าไปลอยน ้าในถาด 
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ภาพท่ี 5 เอาเกสรดอกไมอ้อก และตดักา้นใหเ้หลือแต่ส่วนท่ีเป็นดอก 
 

   
ภาพท่ี 6 เทน ้าในถาดท่ีไวใ้ชส้ าหรับลอยดอกไม ้(วางไวใ้ตเ้ตียงนวด) 
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ภาพท่ี 7 น าดอกเขม็วางใส่ในถาด 

 

 
ภาพท่ี 8 ภาพลอยดอกเขม็ท่ีเอาไวใ้ชส้ าหรับตั้งโชว ์
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ภาพท่ี 9 ขดัแยกประเภทผา้ท่ีตอ้งส่งซกั 

 
ภาพท่ี10 นบัจ านวนผา้ทั้งหมดท่ีตอ้งส่งซกั 
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         ภาพท่ี 11 ขั้นตอนการเตรียมสมุนไพรก่อนการท าลูกประคบ 
 

  ภาพท่ี 12 สมุนไพรท่ีต าแลว้มาผสมรวมกนั 
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  ภาพท่ี 13 ห่อสมุนไพรใส่ผา้ลายไทย 

 
  ภาพท่ี 14  ขั้นตอนการผกูลูกประคบ 
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ภาพท่ี 15 ลูกประคบ 

  

 
 ภาพท่ี16 ขั้นตอนใส่ส่วนผสมสครับสมุนไพร 

 
 
 



61 
 

 

 
ภาพท่ี 17 ขั้นตอนใส่ส่วนผสมสครับสมุนไพร 

 
   ภาพท่ี 18 ขั้นตอนใส่ส่วนผสมสครับสมุนไพร 
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ภาพท่ี 19 ขั้นตอนใส่ส่วนผสมสครับสมุนไพร 
 

      
ภาพท่ี 20 คนส่วนผสมของสมุนไพรใหเ้ขา้กนั 
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ภาพท่ี 21  สครับสมุนไพร 

 
ภาพท่ี 22 จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆส าหรับน าใชง้าน 

 (ใชใ้นการสครับผวิกาย) 
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ภาพท่ี 23 จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆส าหรับใชง้าน (นวดเทา้) 

 

 
 

ภาพท่ี 24 น าน ้าใบเตยท่ีตม้แลว้เทใส่เหยอืก 
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ภาพท่ี 25 ตดัเอกสารต่างๆ 

 
 

 
ภาพท่ี 26 เขียนวนัท่ีลงในbooking 
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ภาพท่ี 27 เขียนวนัท่ีลงในbooking เดือน 3 – 7 ปี 2019 

 
ภาพท่ี 28 เขียนวนัท่ีลงในbooking เดือนท่ี 8 – 12 ปี 2019 
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ภาพท่ี 29 เขียนวนัท่ีลงในbooking เดือนท่ี 1 – 6 ปี 2020 

 

 
ภาพท่ี 30  เขียนวนัท่ีลงในbooking เดือนท่ี 7 – 12 ปี 2020 
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   ภาพท่ี 31 ใชต้าไก่เจาะกระดาษและน าไปใส่แฟ้ม 
 

    
ภาพท่ี 32 เรียงผลิตภณัฑโ์ดยเรียงแบบ first in – first out 
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ภาพท่ี 33 เกบ็อุปกรณ์ ถว้ยต่างๆใส่ตูเ้กบ็อุปกรณ์ 

 
ภาพท่ี 34 เกบ็ถว้ยและอุปกรณ์ต่างๆใส่ตูเ้กบ็อุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 35  เปิดน ้าในอ่างอาบน ้าส าหรับการแช่ตวั 

 

 
ภาพท่ี 36 น าลูกประคบท่ีตม้พร้อมใชง้านใส่ลงในโอ่ง 
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    ภาพท่ี 37 เขียนใบจอง booking  

 
ภาพท่ี 38 น าไสเ้ทียนอนัเก่าออก 
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ภาพท่ี 39 น าไสเ้ทียนอนัเก่าออกและใส่ไสเ้ทียนอนัใหม่แทน 

 
 

 
ภาพท่ี 40 เทียนท่ีท าเสร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 41 จุดตะเกียงและใส่น ้าร้อนกบัน ้ามนัหอมละเหย 

 

 
ภาพท่ี 42 ท าน ้าขิง ส าหรับบริการลูกคา้หลงัการนวด 
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ภาพท่ี 43 เตรียมเทียน น ้ามนัหอมละเหย ไฟแช็ค ส าหรับการจุดตะเกียง 

 
 

 

 
ภาพท่ี 44 ท าความสะอาดและจดัโตะ๊เคา้เตอร์ท่ีท างาน 
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ภาพท่ี 45 เปิดไฟบริเวณรอบๆสปา 

 
 
 

 
ภาพท่ี 46 เปิดไฟบริเวณรอบๆสปา 
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ภาพท่ี 47 ลา้งท าความสะอาดและน าแกว้เกบ็ท่ีวางแกว้ 

  

 
ภาพท่ี 48 ภาพระหวา่งปฏิบติังานเขียนบิลใบเสร็จใหลู้กคา้ 

 
 
 
 
 



77 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการประเมิน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน   ท่ีท่านตอ้งการเลือก 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. อายุ   20 – 24 ปี   25 – 30 ปี 
   30 – 35 ปี   มากกวา่ 35 ปี 
3. แผนก  สปา    แม่บา้น   ฝ่ายบริหาร 
   ฝ่ายขาย   การตลาด   อ่ืนๆ........................ 
 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจในผลติภัณฑ์สครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก 

 
ประเด็นความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.กลิน่ของสครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ      
   1.1 กล่ินหอมจากธรรมชาติ      
2.สีของสครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ      
   2.1 ความเหมาะสมของสีสครับ      
   2.2 ความสวยงามของสีสครับ      
3.ปริมาณสครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ      
   3.1 ปริมาณความเหมาะสมของสครับ      
4.ความละเอยีดของเน้ือผวิของ
ผลติภัณฑ์ 

     

   4.1 ความละเอียดเหมาะสมของสครับ      
5.ความพงึพอใจหลงัใช้ผลติภัณฑ์      
   5.1 ความชุ่มช่ืนของสครับ      
   5.2 ความอ่อนโยนของสครับ      

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
ค าสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
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บทสัมภาษณ์ของพนักงานที่ปรึกษาเกีย่วกบัโครงงาน 
“ สครับมะพร้าวข้าวหอมมะล”ิ 

 
 
นกัศึกษา : โครงงานน้ีมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการน้ีอยา่งไรบา้ง 
พนกังาน : มีประโยชน์ โดยเฉพาะเร่ืองการใชว้ตัถุดิบ เพราะวตัถุดิบหลกัๆของเราตอ้งเป็นวตัถุดิบท่ี 
                  เป็นออร์เเกนิค เเละเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 
 
นกัศึกษา : หลงัจากท่ีไดท้ดลองใชส้ครับแลว้รู้สึกยงัไงบา้ง 
พนกังาน : ดีเพราะวา่ ในตวัสครับมะพร้าวจะมีน ้ามนั น ้ามนัจะมีความชุ่มช้ืน เเละมีกล่ินหอม เเละ 
                  ค่อนขา้งท่ีจะเป็นธรรมชาติ 
 
นกัศึกษา : มีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใดต่อผลิตภณัฑช้ิ์นน้ี 
พนกังาน :พึงพอใจมาก จากการท่ีไดท้ดลองใชก้บัลูกคา้ ผลท่ีตอบนบักลบัมาค่อนขา้งดี 
 
นกัศึกษา : ผลิตภณัฑส์ามารถน ามาใชใ้นสถานประกอบการสปาไดห้รือไม่ 
พนกังาน : ใชไ้ดเ้ลย เพราะตรงกบัความตอ้งการของเรา เพราะมีความเป็นธรรมชาติ,ปลอดภยั เเละ 
                 ใชไ้ดทุ้กสภาพผวิ 
 
 
 
 จากการสัมภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษาเก่ียวกับโครงการ สครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ 
พนกังานท่ีปรึกษามีความเห็นวา่ สครับน้ีสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงและอ่อนโยนต่อผวิพรรณ อีกทั้งยงั
ไม่มีการท าสครับมะพร้าวขา้วหอมมะลิใช้ในสถานประกอบการ จึงเป็นผลดีต่อสถานประกอบ
การณ์ท่ีจะมีเมนูสครับใหม่ๆมาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

 
 

 
 

     ……………………………………. พนกังานท่ีปรึกษา 
             (นางสาว จารุวรรณ โทถม)
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ภาคผนวก ง 
บทความทางวชิาการ
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สครับมะพร้าว&ข้าวหอมมะลิ 

Coconut Body Scrub & Jasmine Rice 

นางสาว สุพิชา รัตนบณัฑิตสกุล 

ภาควิชา การโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กทม. 10160 

Email : mild_hellokitty@hotmail.com 

 
 
บทคัดย่อ 

จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์ตั้งแต่
วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 
2 5 6 2  ท า งผู ้จัดท า ไ ด้ป ฏิบั ติ หน้ า ท่ี ใ น
แผนกสปา ต าแหน่ง พนักงานตอ้นรับส่วน
หน้าของสปา ในปัจจุบนันั้นมีผูค้นให้ความ
สนใจในเร่ืองความสวยความงาม และให้
ความสนใจเก่ียวกับรูปลกัษณ์ภายนอกเพิ่ม
มากข้ึน และทางสปาไดมี้เมนูเก่ียวกบัการส
ครับผิว จึงท าให้ผูจ้ดัท าไดคิ้ดโครงงานเร่ือง 
สครับมะพร้าว&ข้าวหอมมะลิ  ให้ เ ป็น
ทางเลือกเพิ่มเติมให้กบัลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ
สปา  โดยผ ลิตภัณฑ์ ทุกผ ลิตภัณฑ์ ท่ี จะ
น ามาใช้กับลูกคา้นั้น จะตอ้งเป็นท่ีแน่ใจว่า
เป็นวัตถุดิบท่ีธรรมชาติปราศจากสารเคมี 
เน่ืองจากทางสปาเนน้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นออร์แก
นิคไดจ้ากธรรมชาติ เม่ือลูกคา้เขา้ใชบ้ริการส
ปาจะท าให้ลูกค้าวางใจได้ว่าจะไม่ระคาย
เคืองต่อผิวหนังของลูกค้า และเมนูสครับ
มะพร้าว&ข้าวหอมมะลิ น้ี  มีความ เ ป็น

ธรรมชาติและมีคุณสมบัติต่างๆท่ีช่วยให้
ผิวพรรณนุ่มชุ่มช่ืน จึงท าให้อาจเป็นตวัเลือก
ใหลู้กคา้มาเขา้ใชบ้ริการสครับมะพร้าว&ขา้ว
หอมมะลิไดอี้กดว้ย  

 
จากการสอบถามพนกังานจากแผนก 

พนักงานแผนกสปา  2 คน พนักงานแผนก
ฝ่ายขาย  10 คน พนกังานแผนกแม่บา้น 3 คน 
แขกท่ีมาเขา้ใชบ้ริการ 15 คน รวมเป็น 30 คน 
ซ่ึงสรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในเร่ือง ด้านกล่ินหอมจากธรรมชาติ  
ด้านความ ชุ่ม ช่ืนของสครับ  ด้านความ
อ่อนโยนของสครับ และการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัโรงแรม 
ค าส าคญั : สครับมะพร้าว / ขา้วหอมมะลิ/ 
ออร์แกนิค 

 

Abstract 
From the co-operative study at 

Sampran Riverside Hotel from 7th January – 

mailto:mild_hellokitty@hotmail.com
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29th April 2019, the researcher had 
performed duties in the Spa Department in 
the position of Spa Front Desk Receptionist 
and found that there were a lot of people 
interested in beauty and paid more attention 
to their appearances. Also, the spa had a 
menu of skin item scrubbing. Therefore, the 
researcher had an idea to launch the project 
of coconut & jasmine rice scrub, to be an 
additional menu item for guests who use the 
spa services. All products that are used with 
guests must be made with natural ingredients 
and chemical-free. This is because the spa 
focuses on using organic products to assure 
guests who use the spa services that their skin 
will not be irritated. Moreover, coconut & 
jasmine rice scrub is totally organic with 
various properties that help soften and 
moisturize skin. 

From the interviews with 2 staff in 
the Spa Department, 10 employees in the 
Sales Department, 3 staff in the 
Housekeeping Department, and 15 guests 
who used the spa services, for a total of 30 
people, can be summarized that the 
respondents were satisfied with the aspects of 
natural aroma, moisture and tenderness of the 
scrub, as well as creating a new product for 
the hotel. 
Keyword : Coconut Body Scrub/ Jasmine 
Rice/ Organic 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์ หรือท่ี
รู้จกักนัในช่ือเดิมวา่ โรสกาเดน้ ริเวอร์ไซด ์
สวนสามพราน จงัหวดันครปฐม ตั้งอยูท่ี่ถนน
เพชรเกษม โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซดเ์ป็น
สถานท่ีพกัผอ่นใกลก้รุงเทพ เป็นโรงแรมท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย และสะทอ้นถึงวิธีชีวิตความ
เป็นอยูข่องคนไทยแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการ
อนุรักษธ์รรมชาติโดยการอนุรักษพ์รรณไม้
หายาก 
 ในขณะท่ีปฏิบติังาน ณ โรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซดน์ั้นผูจ้ดัท าไดส้งัเกตวา่
ภายในบริเวณของโรงแรมนั้นไดมี้การปลูก
ตน้ไมน้านาพนัธ์ุชนิด และหน่ึงในนั้นคือตน้
มะพร้าว ผูจ้ดัท าจึงมีความประสงคท่ี์จะท า
โครงงานเร่ือง สครับ มะพร้าว&ขา้วหอมมะลิ 
เพื่อท่ีจะช่วยสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑข้ึ์นมาใน
รูปแบบใหม่ เพื่อน าเมนูสครับน้ีมาใชก้บั
บริการทางสปา เน่ืองจากในสปามีรายการ
โปรแกรมสครับผวิกาย และสามารถน าสครับ
วางจ าหน่ายขายท่ี ร้านขายของท่ีระลึกของ
โรงแรมไดอี้กดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

- เพื่ อส ร้ า งสรรค์ เ ม นู ให ม่ๆใน
แผนกสปา 

- เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ ส ถ า น
ประกอบการ 

- เพื่อน าวัตถุดิบท่ีโรงแรมท าการ
ปลูกไวม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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ขอบเขตของโครงงาน 
- ว ัต ถุ ดิบ ท่ีใช้ในการทดลองคือ 

มะพร้าวน ้าหอม(แก่) 
- ขอบเขตดา้นเวลา การท าโครงงาน

สหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการใน
ระหว่างวนัท่ี 7 มกราคม 2561 ถึง 29 เมษายน 
2561 

- ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในการท าสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท า
ไดใ้ชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของ พนักงาน
แผนกสปา จ านวน 2 คน พนักงานแผนก
แม่บา้น 3 คน แผนกบริหาร 10 คน แขกท่ีมา
ใชบ้ริการโรงแรม 15 คน รวมทั้งหมด 30 คน  

- ขอบเขตดา้นเอกสาร ขอ้มูล สืบคน้
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตและสอบถามขอ้มูล
ต่างๆจากพนกังานในแผนกสปา 

- ขอบเขตดา้นสถานท่ี โรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซด ์

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

- เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือกท่ีเพิ่ม
มากข้ึน ในส่วนของการใชบ้ริการทางสปา 
 - สครับตวัใหม่น้ีสามารถอาจน าไป
ต่อยอดและสร้างรายไดใ้นอนาคตได ้
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ก าหนดหัวข้อโครงงาน เพื่ อ ให้
สอดคลอ้งกบัองคก์รโดยเร่ิมจากสังเกตการณ
ท างานแต่ละวนัว่าส่ิงท่ีอยูบ่ริเวณรอบๆตวัว่า
มีส่ิงไหนท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาท าเป็น
โครงงานไดบ้า้ง โดยปรึกษาจากพี่ทั้งสองท่ี

แผนกสปาว่ามีวตัถุดิบอะไรท่ีน่าสนใจและ
สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงในสปาบา้ง หลงัจาก
นั้นจึงปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 

เขียนโครงร่างรายงาน น าหัวข้อท่ี
ได้มามาเขียนโครงร่างรายงานว่าโครงงาน
ของเราเป็นอย่างไร และส่งหัวขอ้โครงงาน
ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา และพนักงานท่ี
ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าเพื่อส่งน าเสนอ
โครงงานต่อไป 

เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากสถานท่ีท างานโดนสอบถามขอ้มูล
ต่างๆจากหัวหน้าแผนกและพนักงานภายใน
แผนกสปา 
 วิเคราะห์ขอ้มูลน าขอ้มูลต่างๆท่ีเก็บ
รวบรวมไดท้ั้งหมดมาคิดวิเคราะห์และสร้าง
ผลิตภณัฑเ์มนูใหม่ข้ึนมาใหก้บัองคก์ร 
 ลงมือปฏิบัติงานผูจ้ ัดท าได้ท าการ
ทดลองผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนกบัพนกังานท่ี
ปรึกษา ตั้ งแต่ขั้ นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าผลิตภณัฑ ์และ
ท าการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ออกมา เพื่อหาขอ้ดี
และขอ้เสียของผลิตภณัฑว์่าเป็นไปตามความ
ตอ้งการท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ 
 สรุปผลและจดัท ารูปเล่มโครงงาน 
สรุปผลการทดลองผลิตภณัฑ์ว่าผลิตภณัฑ์ท่ี
ผลิตข้ึนมานั้นมีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไรสามารถ
น าไปใชง้านไดจ้ริงหรือไม่ และมีผลตอบรับ
อยา่งไรจากผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์เพื่อท าใหส้ามารถ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึนในอนาคตได ้
 จดัส่งรูปเล่ม โดยน าเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจและ
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พิจารณาว่ามีส่วนใดตอ้งแกไ้ข หากมีส่วนใด
ตอ้งแกไ้ขจดัท าโครงงานใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมด า 
เนินงานตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม ถึงวนัท่ี 29 
มีนาคม 2562 

 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
อุปกรณ์ 

1. กระต่ายขดูมะพร้าว 
2. ชาม 
3. กาตม้น ้าร้อน 

ฮาร์ดแวร์ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
3. โทรศพัทมื์อถือ ส าหรับการ

ถ่ายรูป 
4. ไอแพด ส าหรับการพิมพ์

เอกสารท่ีแกไ้ขเพียงเลก็นอ้ย 
ซอต์ฟแวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word 
2008 

2. โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint  

 
 
 
                         

ส่วนผสมและวธีิการท า 

 
วตัถุดิบทีน่ ามาใช้ในการท า Jasmine Rice & 

Coconut Body scrub 
1. มะพร้าวน ้าหอม 
 2.ขา้วหอมมะลิดิบ 
3. งาด า 
 
วธีิการท า 
1. ปอกมะพร้าว และน ามะพร้าวไปผา่คร่ึง 
2.น ามะพร้าวท่ีปอกแลว้น าไปขูดกบักระต่าย
(เคร่ืองขูด) เพื่อให้มะพร้าวเป็นฝอยๆแบบ
ละเอียด 
3.น าขา้วหอมมะลิมาป่ันใหพ้อหยาบๆไม่ตอ้ง
ละเอียดมากจนเกินไป(50g) 
4.น างามาบดในครกพอมีกล่ินหอมของงา
ออกมา 
5.น ามะพร้าวท่ีขูดไวแ้ลว้มาผสมกบัขา้วหอม
มะลิท่ีป่ันไวแ้ลว้ใหเ้ขา้กนัดี 
6.น าส่วนผสมทั้ง 3 อยา่งผสมรวมกนัและคน

ใหเ้ขา้กนั 

7. เติมน ้ าร้อนเขา้ไปปริมาณ 20 ml (อุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส) 
8. ผสมส่วนผสมใหเ้ขา้กนัดี 
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สรุปผลโครงงาน 
จากการท าโครงงานเร่ือง สครับ

มะพร้าวขา้วหอมมะลิ และไดท้ าการทดลอง
เมนูสครับน้ีข้ึนเพื่อให้พนักงานแผนกต่างๆ
ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ี สามารถสรุปผล
จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจในดา้นต่างๆ
ไดว้่า สครับมะพร้าวขา้วหอมมะลิ เป็นสครับ
ท่ีให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิวพรรณและสามารถขดั
เซลล์ผิ ว เ ก่ าได้ เ ป็นอย่าง ดี  ทั้ ง น้ี ย ัง เ ป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีอ่อนโยนแก่ผิวท าให้สามารถ
ใชไ้ดก้บับุคคลทุกสภาพผวิได ้จึงท าใหส้ครับ
มะพร้าวข้าวหอมมะลิสามารถน ามาเป็น
ผลิตภณัฑ์และเพิ่มเป็นหน่ึงในเมนูในสถาน
ประกอบการไดจ้ริงในอนาคต  
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานผลปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
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ภาพท่ี 1 การบนัทึกรายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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ภาพท่ี 2 การบนัทึกรายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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