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จากการที่ ไ ด้ไ ปปฏิ บ ัติง านสหกิ จ ศึ ก ษา ณ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไ ซด์ต้ ัง แต่ ว นั ที่ 7
มกราคม 2562 ถึ ง วันที่ 29 เมษายน 2562 ทางผูจ้ ดั ท าได้ป ฏิ บ ัติห น้า ที่ ใ นแผนกสปา ตาแหน่ ง
พนักงานต้อนรั บส่ วนหน้าของสปาพบว่าในปั จจุบนั นั้นมีผูค้ นให้ค วามสนใจในเรื่ องความสวย
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ให้ผวิ พรรณนุ่มชุ่มชื้น
จากการสอบถามพนักงานจากแผนกพนักงานแผนกสปา 2 คน พนักงานแผนกฝ่ ายขาย 10
คน พนักงานแผนกแม่บา้ น 3 คน แขกที่มาเข้าใช้บริ การ 15 คน รวมเป็ น 30 คน ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่ อง ด้านกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ด้านความชุ่มชื่นของสครับ ด้าน
ความอ่อนโยนของสครับ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั โรงแรม
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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.

Keyword : Coconut Body Scrub/ Jasmine Rice/ Organic
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การที่ผูจ้ ดั ทา ได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิ จศึกษา ณ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซต์
ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2562 ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทา ได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่
เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานในอนาคต เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตาแหน่ง พนักงาน
ต้อนรับส่ วนหน้า(สปา) ณ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซต์ สามารถนาความรู ้ ที่ได้ไปปฏิบตั ิใช้ในการ
ประกอบอาชี พในอนาคตโดยได้รับความร่ วมมือจาก โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซต์ ได้สอน ได้
เรี ยนรู ้งาน และปั ญหาที่พบในการทางานในแผนกต่างๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี และสนับสนุนจาก
หลายฝ่ าย ดังนี้
1. คุณจารุ วรรณ โทถม
2. คุณรัศมี โทถม

ตาแหน่ง Spa Manager
ตาแหน่ง Therapy

ขอขอบคุณอาจารย์ปิยธิ ดา กังวานสิ ทธิ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาที่คอยช่วยเหลือและให้คาแนะนา
และบุคคลท่านอื่นที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทา ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจชี วิตการ
ทางานจริ งซึ่งผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ หรื อที่รู้จกั กันในชื่อเดิมว่า โรสกาเด้น ริ เวอร์ ไซด์ สวนสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ตั้งอยูท่ ี่ถนนเพชรเกษม ซึ่งโรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์อยูต่ ิดกับถนนใหญ่
ของถนนเพชรเกษม เป็ นทางขาเข้าของจังหวัดนครปฐม การเดินทางไปมาจึงสะดวกสบายเนื่องจาก
อยู่ใกล้กบั กรุ งเทพ ทาให้คนกรุ งเทพเดินทางมาท่องเที่ยวได้สะดวก และโรงแรมสามพรานริ เวอร์
ไซด์เ ป็ นสถานที่ พ กั ผ่อนใกล้ก รุ งเทพ เป็ นโรงแรมที่ มีความเป็ นเอกลักษณ์ ในด้านการอนุ รักษ์
วัฒนธรรมไทย และสะท้อนถึงวิธีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนไทยแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการอนุ รักษ์
ธรรมชาติโดยการอนุรักษ์พรรณไม้หายาก เช่น ต้นพิกลุ , ต้นไทรใบแหลม, ต้นพะยอม รวมถึงไม้ยนื
ต้น ไม้เลื่อย ไม้ดอกนานาพันธุ์และมรดกทางวัฒนธรรม เช่น การแต่งกายของพนักงานที่โรงแรมจะ
แต่งกายที่บ่งบอกถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของไทย โดย พนักงานหญิงจะแต่งกายโดยนุ่งผ้าซิ่ น เสื้ อ
จะใส่ เป็ นแขนกระบอก ส่ วนพนักงานชายจะแต่งกายแบบนุ่งโจงกระเบน เสื้ อจะใส่ เป็ นผ้าไทยลาย
ดอก และการใส่ ชุดแบบม่อฮ่อม การที่โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์คงความเป็ นเอกลักษณ์ไทยทา
ให้โรงแรมกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใจของใครหลายๆคน โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์
เป็ นโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว และยังมีปฐมออร์ แกนิ กฟาร์ ม เป็ นฟาร์ มมีพ้ืนที่มากกว่า 30 ไร่
และผลผลิตที่ได้จากฟาร์ม จะส่ งตรงถึงครัวของโรงแรมและตลาดสุ ขใจ ตลาดสุ ขใจเป็ นตลาดที่รวม
ของออร์ แกนิ ก ที่มาจากเหล่าเกษตรกรที่ทาเกษตรปราศจากสารเคมี และ มีการให้บริ การสปา เป็ น
สปาเรื อนไทยริ มทะเลสาบ เปิ ดบริ การสปาในปี พ.ศ.2545 ปัจจุบนั คือ ปฐมออร์แกนิกสปา เป็ นสปา
ตามมาตรฐานสากล ภายในเรื อนไทยท่ามกลางบรรยากาศร่ มรื่ นริ มทะเลสาบ จุดเด่นของสปาคือใช้
สมุนไพรสดที่ปลูกเองโดยไม่ใช้สารเคมี จึงเป็ นจุดเด่นที่ทาให้ลูกค้านิยมเข้ามาใช้บริ การสปา เพราะ
ผลิตภัณฑ์ที่นามาให้บริ การแก่ลูกค้ามีความเป็ นธรรมชาติและได้นาผลผลิตหลักของโรงแรมมาเป็ น
สิ่ งดึงดูด โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์มีการปลูกกุหลาบมอญ จึงได้นากุหลาบมอญมาเป็ นหนึ่งใน
เมนู ส ครั บ คื อ Patom Mon Rose Body Scrub และยัง มี เ มนู Organic Thai Herbal Body Exfoliate,
Patom Aroma Salt Body Scrub ซึ่ ง สครั บ ที่ ย กตัว อย่า งนี้ เป็ นสครั บ ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มของลู ก ค้า
หลายๆท่าน
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานกับทางโรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์ ผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานใน
แผนกสปา ซึ่งมีบทบาทเป็ นพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าสปา และมีหน้าที่คอยรับจองลูกค้าที่จะมาเข้า
ใช้บริ การ แนะนารายการเมนู สปา เสริ ฟน้ าเย็นและน้ าขิงร้อนให้แก่ลูกค้าเตรี ยมห้องที่สาหรับใช้
นวดสปาโดยการเปิ ด - ปิ ดเตียง ทาการเขียนบิลใบเสร็ จรับเงินสดและบัตรเครดิต เขียนบิล Sign เข้า
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ห้องให้กับลู ก ค้าเมื่ อลู ก ค้าต้องการจ่ ายเงิ นค่าบริ ก ารพร้ อมกับค่าห้องพัก เขี ย น Summary Daily
Report ในแต่ละวันเมื่อมีลูกค้าเข้าใช้บริ การของสปา ต้มน้ าขิงและต้มน้ าใบเตยเพื่อไว้บริ การลูกค้า
และคอยต้อนรับแขกที่เข้ามาใช้บริ การสปา ดูแลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
ในขณะที่ปฏิบตั ิงาน ณ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์น้ นั ผูจ้ ดั ทาได้สังเกตว่าภายในบริ เวณของ
โรงแรมนั้นได้มีการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ชนิด และหนึ่ งในนั้นคือต้นมะพร้าว ในจังหวัดนครปฐม
นิยมปลูกต้นมะพร้าวโดยมาก เพราะต้นมะพร้าวสามารถเติบโตได้ทุกฤดู ทาให้เราสามารถมีวตั ถุดิบ
หลักนี้ใช้ได้ตลอดโดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งประโยชน์และสรรพคุณของมะพร้าว
นั้นมีมากมาย และผูจ้ ดั ทาจึงมีความประสงค์ที่จะทาโครงงานเรื่ อง สครับ มะพร้าว&ข้าวหอมมะลิ
เพื่อที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาในรู ปแบบใหม่ เพื่อนาเมนูสครับนี้มาใช้กบั บริ การทางสปา
เนื่ องจากในสปามีรายการโปรแกรมสครับผิวกาย และสามารถนาสครับวางจาหน่ายขายที่ ร้านขาย
ของที่ระลึกของโรงแรมได้อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในแผนกสปา
1.2.2 เพิ่มรายได้ให้กบั สถานประกอบการ
1.2.3 เพื่อนาวัตถุดิบที่โรงแรมทาการปลูกไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองคือ มะพร้าวน้ าหอม(แก่)
1.3.2 ขอบเขตด้า นเวลา การท าโครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาฉบับ นี้ ผูจ้ ัด ท าได้ด าเนิ น การใน
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2562
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการทาสหกิจศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของ พนักงานแผนกสปา จานวน
2 คน พนักงานแผนกแม่บา้ น 3 คน แผนกบริ หาร 10 คน แขกที่มาใช้บริ การโรงแรม 15 คน รวม
ทั้งหมด 30 คน
1.3.4 ขอบเขตด้านเอกสาร ข้อมูล สื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตและสอบถามข้อมูลต่างๆ
จากพนักงานในแผนกสปา
1.3.5 ขอบเขตด้านสถานที่ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1.เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น ในส่ วนของการใช้บริ การทางสปา
1.4.2 สครับตัวใหม่น้ ีสามารถอาจนาไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตได้

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัด ท าโครงงานสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ สครั บ มะพร้ า วข้า วหอมมะลิ ( Jasmine Rice &
Coconut Body scrub) ในครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
จาก เอกสาร บทความ โดยนาเสนอเป็ นลาดับดังนี้
2.1 มะพร้าวน้ าหอม
2.2 น้ ามันมะพร้าว
2.3 ประเภทของน้ ามันมะพร้าว
2.4 คุณสมบัติของน้ ามันมะพร้าว
2.5 ประโยชน์ของข้าวหอมมะลิ
2.6 ประโยชน์ของงาดา
2.7 ประโยชน์ของมะพร้าว
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มะพร้ าวนา้ หอม

ภาพที่ 1.1 มะพร้าวน้ าหอม
ที่มา : https://agradefruit.com
มะพร้าวน้ าหอมเป็ นพืชชนิ ดหนึ่ งที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและถือเป็ นพืชเอกลักษณ์
ของประเทศไทย ในปั จจุบนั ได้มีการบริ โภคมะพร้าวน้ าหอมในลักษณะผลสดและเพื่อการแปรรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการแปรรู ปภายในประเทศยังมีความต้องการอีกเป็ นจานวนมาก ตลอดจน
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เพื่อการส่ งออก ซึ่ งประเทศไทยส่ งออกมะพร้าวน้ าหอมไปยังประเทศต่างๆทัว่ โลกโดยมีมูลค่าการ
ส่ งออกกว่าพันล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มสู งขึ้นในทุกปี มะพร้าวน้ าหอมมีพ้ืนที่การเพาะปลูก
กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ โดยมี พ้ืนที่ หลักอยู่ในเขตภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที ราชบุรี สมุทรสาคร
สมุ ท รสงคราม นครปฐม ซึ่ ง พัน ธุ์ ม ะพร้ า วน้ า หอมมี ก ารเพาะปลู ก อยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ได้ถู ก จ าแนก
ออกเป็ นสองลักษณะคือ พันธุ์มะพร้าวน้ าหอมก้นจีบ และมะพร้าวน้ าหอมก้นกลม มะพร้าวน้ าหอม
ถูกจัดว่าเป็ นพืชที่สาคัญและถือเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร
แห่ งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณรงค์จึงได้มีการกาหนดมาตรฐานของมะพร้ าวน้ าหอมไว้
(มกษ.15-2550) เพื่ อเป็ นการรั กษามาตรฐานและคุณภาพของพร้ าวน้ าหอม โดยได้มีขอ้ กาหนด
คุณสมบัติข้ นั ต่ าของมะพร้ าวน้ าหอมโดยข้อกาหนดที่สาคัญเป็ นอันดับหนึ่ งคือ มะพร้าวน้ าหอม
จะต้องมีการผลิตและสะสมสารหอม เนื่องจากความต้องการผลผลิตมะพร้าวน้ าหอมในปัจจุบนั ยังมี
ในระดับสู งซึ่ งสื บเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารและเครื่ องดื่มที่ จาก
มะพร้าวน้ าหอมรวมถึงการส่ งออกมะพร้าวน้ าหอมไปยังต่างประเทศทัว่ โลกโดยทราบกันในนาม
ของ “ Aromatic coconut from THAILAND ” ท าให้ ภ าคการเกษตรต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว และเพิ่ ม
ผลผลิ ตมะพร้ าวน้ าหอม แต่ปัจจุ บนั การผลิตมะพร้ าวน้ าหอมนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เนื่ องจากปั ญหาหลายอย่าง หนึ่ งในนั้นคือข้อจากัดในเรื่ องสายพันธุ์ของมะพร้าวน้ าหอมซึ่ งมีอยูไ่ ม่
มากนักในประเทศ นอกจากการคัดต้นพันธุ์มะพร้าวน้ าหอมที่จะเอาไปปลูกในแปลงนั้นยังไม่มี
วิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์ที่ถูกต้องแม่นยา เกษตรกรต้องใช้วิธีการขยี้ปลายรากอ่อนเพื่อดม
กลิ่นซึ่ งมักเกิดความผิดพลาดได้มาก โดยท้ายที่สุดหลังจากปลูกไปแล้วเกษตรกรมักพบว่ามะพร้าว
เกือบ 50% ที่ปลูกกลับกลายเป็ นมะพร้าวไม่หอมซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลผลิต และ
ในทางอุตสาหกรรมผูป้ ระกอบการมักพบกับปั ญหาคุณภาพของมะพร้าวที่รับซื้ อมาไม่ได้มาตรฐาน
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่มะพร้าวเป็ นพืชยืนต้นที่ตอ้ งใช้เวลาอย่างน้อยสามปี ถึงจะเริ่ มให้
ผลผลิต ดังนั้นการปรับปรุ งพันธุ์มะพร้าวน้ าหอมที่มีคุณภาพดีและคัดเลือกพันธุ์บริ สุทธิ์จึงทาได้ยาก
มาก เกษตรกรจึงต้องอาศัยการซื้ อพันธุ์จากชาวสวนด้วนกันเองซึ่ งทาให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่
คงที่ อย่า งไรก็ต ามการปรั บปรุ ง พัน ธุ์มะพร้ าวน้ าหอมเพื่อให้ไ ด้ผลผลิ ตที่ มีคุณ ภาพดี เยี่ยมและ
ผลผลิ ตสู งยังต้องอาศัยการทางานของนักปรั บปรุ งพันธุ์และข้อมู ล ทางพันธุ กรรมของมะพร้ าว
น้ าหอมซึ่ งปั จจุ บนั นี้ ถือว่ายังที น้อยมาก ดังนั้นการออกสารวจมะพร้ าวหอมจากพื้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศไทยเพื่อบรวบรวมไว้เป็ นแหล่งพันธุกรรมมะพร้าวน้ าหอมจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นและมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาสายพันธุ์มะพร้าวน้ าหอมอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
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2.2 นา้ มันมะพร้ าว

ภาพที่ 1.2 น้ ามันมะพร้าว
ที่มา : http://netcutter.org
น้ ามันมะพร้าวเป็ นไขมันประเภทอิ่มตัว (Saturated fat) ถูกระบุว่าเป็ นสาเหตุของการเกิด
โรคหัวใจ เพราะมีคอเลสเตอรอลสู ง และเมื่อบริ โภคเข้าไป ร่ างกายก็ไปเปลี่ยนเป็ นคอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ในกระแสโลหิ ต อันเป็ นสาเหตุของการอุดตันของหลอดเลือดดาทาให้หวั ใจวาย
เพราะขาดเลื อ ด จึ ง มี ก ารรงค์ใ ห้หัน ไปบริ โ ภคน้ า มัน พื ช ที่ ไ ม่ อ่ิ ม ตัว (Unsaturated fat) แทนแต่
ปัจจุบนั การค้นคว้าวิจยั ทาให้ทราบว่าแท้จริ งแล้วน้ ามันมะพร้าวเป็ นน้ ามันที่มีประโยชน์
2.3 ประเภทของนา้ มันมะพร้ าว
น้ ามันมะพร้าว แบ่งออกเป็ นตามกระบวนการผลิต 2ประเภท คือ น้ ามันมะพร้าวที่ผลิตจาก
เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ ามันมะพร้าวที่ผลิตจากเนื้อมะพร้าวสด
2.2.1 นา้ มันมะพร้ าวผลิตจากเนื้อมะพร้ าวแห้ ง (Hot pressed)
วิธีสกัดน้ ามันมะพร้าวจากเนื้อมะพร้าวแห้งเป็ นวิธีผลิตน้ ามันมะพร้าวระดับอุตสาหกรรมที่
ปฏิบตั ิกนั มานาน โดยใช้มะพร้าวแห้ง (Copra) เป็ นวัตถุดิบ ข้อดีของการสกัดน้ ามะพร้าวด้วยวิธีน้ ี
คือ สะดวกในการจัดหาวัตถุดิบ สาหรับป้ อนโรงงานสกัดน้ ามะพร้าว เพราะน้ ามะพร้าวแห้งเป็ น
วัตถุดิบที่เตรี ยมได้ง่ายๆ ขนส่ งสะดวกและการเก็บรักษาได้เป็ นเวลานานก่อนที่จะนาไปสกัดน้ ามัน
นอกจากนี้ ยงั ประหยัด และสามารถผลิ ตได้ครั้ งละมากๆ ซึ่ งวิธีการสกัดน้ ามันมะพร้ าวจากเนื้ อ
มะพร้าวทาได้ 2วิธี คือ โดยการบีบอัดและการใช้ตวั ทาละลาย
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ก. การบีบอัด ทาได้โดยย่อยเนื้ อมะพร้าวแห้งให้เป็ นชิ้นเล็กๆ หรื อมะพร้าวขูดอบให้แห้ง แล้วผ่าน
ไปยังเครื่ องบีบอัดแบบเกลียว (Screw press) ก่อนนาเข้าเครื่ องบีบต้องอบเนื้อมะพร้าวจนเหลือความ
ชื่ นที่เหมาะสมคือ 5 – 10% เพราะถ้าความชื้ นสู งเกินไปจะทาให้ได้เปอร์ เซ็นต์น้ ามันต่าลง แต่ถา้
ความชื้นต่าไปจะทาให้เกิดความร้อนสะสมในเครื่ อง และเกิดการไหม้ของเนื้ อมะพร้าวในส่ วนของ
ช่ องบี บ ซึ่ งส่ งผลให้น้ ามันมะพร้ าวมี สีเหลืองและมีกลิ่นไหม้ น้ ามันมะพร้ าวที่สกัดได้โดยวิธีน้ ี
เรี ยกว่า น้ ามันมะพร้าวดิบ (Crude coconut oil)
ข. การใช้ ตัวทาลาย วิธีน้ ี นิยมนามาใช้กบั กากมะพร้าวที่ผา่ นการสกัดโดยวิธีการบีบอัด แต่ก็สามารถ
ใช้กบั มะพร้าวแห้งที่ไม่ได้ผา่ นการบีบอัดก็ได้ โดยการนากากที่ผา่ นการสกัดโดยวิธีการบีบอัด หรื อ
มะพร้าวแห้งที่ทาให้เป็ นชิ้นเล็กๆ มาแช่ในตัวทาละลาย เช่น ปิ โครเลียมอีเธอร์ หรื อ เฮกเซน เพื่อ
สกัดน้ ามันที่มีอยู่ในเนื้ อมะพร้าวแห้ง แล้วกลัน่ แยกตัวทาละลายออกเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ น้ ามัน
มะพร้าวที่ได้มีสีเหลือง และมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับที่ได้จากการบีบอัด เรี ยกว่า น้ ามันมะพร้าว
ที่ผ่านกรรมวิธี หรื อน้ ามันมะพร้าว RBD คือการทาให้บริ สุทธิ์ (Refining) ฟอกสี (Bleaching) และ
กาจัดกลิ่น (Deodorization) หลังจากที่สกัดได้ เพื่อให้เหมาะสาหรับการบริ โภค ได้น้ ามันสี เหลือง
อ่อน ไม่มีกลิ่นและรส ปราศจากวิตามินอี (เพราะถูกขจัดออกไปโดยขบวนการทางเคมี) มีปริ มาณ
กรดและไขมันอิสระ (Free fatty acid) ไม่เกิน 0.1% ปั จจุบนั ไม่ค่อยมีจาหน่ าย เพราะโรงงานสกัด
น้ ามันมะพร้าวประแทะนี้ส่วนใหญ่เลิกดาเนินกิจการไปนานแล้ว
2.2.2 นา้ มันมะพร้ าวผลิตจากเนื้อมะพร้ าวสด (Cold pressed)
การสกัดน้ ามะพร้าวโดยวิธีการบีบเย็นจากเนื้อมะพร้าวสดที่เพิง่ กะเทาะออกจากผลมะพร้าว
แก่ โดยวิธีสกัดที่ไม่ผ่านความร้อนสู งและสารเคมี ได้น้ ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ (Virgin coconut oil,
VCO) ที่สามารถนาไปบริ โภค หรื อใช้เป็ นยารักษาโรค หรื อเครื่ องสาอางได้ทนั ที การสกัดน้ ามัน
มะพร้าวจากเนื้ อมะพร้าวสด ทาได้ 2 วิธี คือ จากเนื้ อมะพร้าวอบแห้ง (Dry process) และกะทิ (Wet
process) (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548)
ก. การสกัด น้ า มันพร้ า วจากเนื้ อมะพร้ าวสดอบแห้ง วิ ธีเป็ นวิธีสมัยใหม่ที่ตอ้ งใช้เครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ พิเศษ สามารถสกัดน้ ามันมะพร้าวได้คราวละมากๆ โดยนามะพร้าวขูดหรื อมะพร้าวชิ้ น
เล็กๆ ไปอบในตูอ้ บที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส จนเหลือความชื้นประมาณ 12% เพื่อให้ได้น้ ามัน
มะพร้าวที่มีปริ มาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ต่า เพื่อป้องกันการหื นของน้ ามันเมื่อเก็บรักษาเป็ นระยะ
เวลานาน แล้วบี บน้ ามันออกโดยใช้เครื่ องบีบอัด น้ ามันที่ได้มีสีใสเหมือนน้ ามีกลิ่นและรสของ
มะพร้าว และใช้บริ โภคได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งผ่านกรรมวิธีทางเคมี จึงจัดอยูใ่ นประเภทน้ ามันมะพร้าว
บริ สุทธิ์ได้
ข. การสกัดน้ ามันมะพร้าวจากกะทิ มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิโดยผ่านการขูดมะพร้าวที่ตอ้ งทาทันทีที่ผา่
ผลมะพร้าว ไม่ควรทิ้งไว้นานเกินไปเพราะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ อีกทั้งยัง
เป็ นการปนเปื้ อนของจุลทรี ย ์ ทาให้น้ ากะทิที่ได้มีคุณภาพต่า หลังจากนั้นนาเนื้ อมะพร้าวขูดมาเติม
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น้ า แล้วคั้นกะทิออกมาโดยเติมน้ าลงไปบนมะพร้าวขูดในอัตรา 1:1 แล้วทาการแยกมะพร้าวออก
จากกะทิ เพราะน้ ากะทิประกอบด้วยน้ ามันมะพร้าวและน้ า รวมตัวกันเป็ นสารแขวนลอย มีสารที่ทา
ให้เกิ ดแรงตึ งผิว ซึ่ งเป็ นโปรตี นที่ ห่อหุ ้มอนุ ภาคน้ ามันมะพร้ าว จึ งเกิ ดเป็ นสารแขวนลอยอยู่ใน
น้ ากะทิ หลักการสาคัญในการผลิตน้ ามันมะพร้าวจากกะทิ คือการย่อย หรื อ ทาลายโปรตีนห่ อหุ ้ม
อนุ ภ าคน้ ามัน สารนี้ จะถู ก ท าลายโดยการเคี่ ย ว (Boiling) การกลั่น (Distillation) การเหวี่ ย ง
(Centrifugation method) หรื อการหมัก (Fermentation method) ซึ่ งวิธี นี้ เป็ นวิธีด้ งั เดิมที่นิยมปฏิบตั ิ
เพราะเป็ นวิธีผลิตที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ไม่ตอ้ งใช้พลังงาน ไม่ตอ้ งลงทุนสู ง เพราะไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือ
ราคาสู ง การผลิตน้ ามันมะพร้าวด้วยวิธีน้ ี นิยมผลิตในระดับครัวเรื อนและระดับอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมโดยใช้วิธีการหมักตามธรรมชาติ การหมักกะทิไม่เกิน 24 ชัว่ โมง จะช่วยลดปั ญหาเรื่ องกลิ่น
เปรี้ ยวที่เกิดขึ้นในน้ ามะพร้าวได้ แต่ปริ มาณน้ ามันที่ผลิตได้จะลดลง เป็ นการใช้เอนไซม์ที่สร้างขึ้น
โดยใช้แบคทีเรี ยในธรรมชาติหรื อที่ผา่ นการปรับปรุ งสายพันธุ์ หรื อจากเอนไซม์สังเคราะห์ วิธีการ
สกัดน้ ามันมะพร้ าวด้วยวิธีน้ ี ทาได้โดยนาน้ ากะทิ ใส่ ภาชนะ หมักทิ้งไว้ 24 – 26 ชั่วโมง เพื่อให้
แบคทีเรี ยในธรรมชาติที่ติดมากับเนื้อมะพร้าวสร้างเอนไซม์ที่ยอ่ ยโปรตีนหุม้ อนุภาคน้ ามัน ทาให้น้ า
กับน้ ามันแยกตัวออกจากกัน โดยน้ ามันซึ่งเบากว่าน้ าจะลอยอยูช่ ้ นั บนสามารถดูดหรื อเทออกไปอุ่น
ให้ร้อน โดยใช้ความร้อนไม่มากเพื่อให้น้ าหรื อความชื้นที่ยงั หลงเหลืออยูร่ ะเหยออกให้หมด นาไป
กรองด้วยผ้าขาวบาง จะได้น้ ามันมะพร้ าวบริ สุทธิ์ ซึ่ งยังคงมีกลิ่นและรสของเนื้ อมะพร้ าวอยู่ มี
ลักษณะใสเหมือนน้ า และสามารถใช้บริ โภคได้ทนั ทีที่สกัดได้ ข้อเสี ยของวิธีการนี้ คือ การผลิตจะ
เป็ นในระดับกาลังการผลิตขนาดเล็ก ทาให้การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่าเสมอเป็ นไป
ได้ยาก อีกประการหนึ่ งคือ อุณหภูมิที่จุลินทรี ย ์ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยู่ที่ 35 – 40 องศา
เซลเซียส แต่อุณหภูมิหอ้ งสภาพปกติมกั สู งไม่พอ วิธีแก้ทาได้โดย การหมักในระบบปิ ด คือ หมักใน
กล่องโฟมที่ปรับอุณหภูมิภายในด้วยหม้อน้ าร้อน
2.4 คุณสมบัติของนา้ มันมะพร้ าว
น้ ามันมะพร้าว มีคุณสมบัติที่มหัศจรรย์หลายประการคือ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ท้ งั
ด้านอาหาร ยารักษาโรค และเครื่ องสาอางมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยไม่ก่อให้เกิดปั ญหาแต่อย่างใด
ทั้งนี้ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั เชื่อว่าการบริ โภคน้ ามันมะพร้าวจะเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคไขมันอุตนั
ในเส้นเลือดและโรคหัวใจนั้นไม่เป็ นความจริ ง เนื่ องจากนักวิจยั ได้พบหลักฐานว่าน้ ามันมะพร้าว
สามารถป้ องกัน โรคหัว ใจ สร้ า งภู มิคุม้ กัน ลดคอเลสเตอรอล และต่ อต้านเชื้ อโรคได้ การวิ จัย
เกี่ยวกับน้ ามันมะพร้าวที่มากขึ้น ทาให้ทราบผลดีของน้ ามันมะพร้าวที่มีต่อสุ ขภาพ โดยคุณสมบัติ
เด่ นของน้ ามันมะพร้ าว เนื่ องจากน้ ามันมะพร้ าวมี องค์ประกอบของกรดไขมันอิ่ มตัวสู งกว่า 90
เปอร์เซ็นต์ โดยเป็ นกรดไขมันอิ่มตัวที่มีขนาดความยาวปานกลางอยูป่ ริ มาณมาก (64 เปอร์เซ็นต์) ซึ่ง
แตกต่างจากพืชที่ให้น้ ามันชนิ ดอื่นๆ เมื่อรับประทานน้ ามันมะพร้าวจึงสามารถเปลี่ยนเป็ นพลังงาน
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ได้อย่างรวดเร็ ว น้ ามันมะพร้าวประกอบด้วยคาร์ บอน 8 – 12 อะตอม โดยคาร์ บอนจะจับกับพันธะ
เดี่ยวจึงไม่เปิ ดโอกสให้ไฮโดเจนและออกซิเจนเข้าทาปฏิกิริยาได้ จึงไม่ทาให้เกิดไขมันชนิดทรานส์
(Trans fats) ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพที่สามารถทาลายเซลล์เนื้ อเยื่อ ทาให้เชื้อโรคและสารพิษเข้า
ไปในเซลล์ได้ง่าย รวมทั้งยังทาให้เกิดสารก่อมะเร็ งขึ้นด้วย นอกจากนี้ น้ ามันมะพร้าวยังทีกรดลอก
ริ กสู ง (48 – 53 เปอร์ เซ็นต์) ที่ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย รา ยีสต์ โปรโตซัว
และไวรัสได้ รวมทั้งวิตามินอีที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากมลพิษในสิ่ งแวดล้อม
โดยจะไปช่วยเพิ่มการทางานของสารต้านอนุมูลอิสระ ทาให้สามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่
จะส่ งผลเสี ยต่อเซลล์และเนื้ อเยื่อในร่ างกาย ทั้งนี้ การสกัดหรื อการผลิตน้ ามันมะพร้าวเพื่อให้คงไว้
ซึ่ งองค์ประกอบทางชี วภาพดังกล่าวนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญ และวิธีหนึ่ งที่สามารถทาคือ การผลิตสกัด
น้ ามันมะพร้าวโดยกระบวนการบีบเย็น ซึ่ งเป็ นวิธีการสกัดแบบเปี ยก สามารถผลิตน้ ามันมะพร้าว
บริ สุทธิ์ ที่มีคุณภาพสู งโดยไม่ผ่านความร้อน มีให้เลือกหลายวิธี เช่น การผลิตน้ ามันมะพร้าวแบบ
ดั้งเดิมในครัวเรื อน การผลิตโดยใช้เครื่ องเหวี่ยง การผลิตโดยใช้เครื่ องบีบแบบสกรู การผลิตโดยใช้
เครื่ องไฮโดนลิก และผลิตโดยใช้การหมักทั้งนี้ จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ ามัน
มะพร้าวระหว่างการทอด รวมทั้งการเก็บรักษาที่มีต่อองค์ประกอบของกรดไขมันในน้ ามันมะพร้าว
พบว่า น้ ามันมะพร้าวยังคงรักษาองค์ประกอบของกรดไขมันให้คงที่ได้ตลอดระยะเวลาในการเก็บ
รักษา และเป็ นน้ ามันทอดอาหารที่ดีชนิดหนึ่ง ซึ่งความรู ้เกี่ยวกับน้ ามันมะพร้าวนี้ สามารถนาเอาไป
ใช้เ พิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กับ มะพร้ า ว รวมทั้ง ใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาในการน าน้ า มัน มะพร้ า วไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ
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2.5 ประโยชน์ ของข้ าวหอมมะลิ

ภาพที่ 1.3 ข้าวหอมมะลิ
ที่มา : http://www.lovefarmer.org
สครั บ ข้า วหอมมะลิ ผ ลิ ต จากข้า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี และรวมถึ ง ส่ ว นผสมในสครั บ
โดยเฉพาะเมล็ดข้าวบดละเอียดที่ใช้แทนเม็ดบีทส์ สครับข้าวหอมมะลิช่วยในการขจัดผิวที่ตายแล้ว
ให้หลุดออกช่วยลดเลือนริ้ วลอยจุดด่างดาบนผิวทาให้ผวิ กระจ่างใส ป้องกันผิวจากรังสี อลั ตราไวโอ
เล็ต และเข้าบารุ งอีลาสตินใต้ผิว มีสารต้านอนุ มูลอิสระอันเป็ นสาเหตุของการเสื่ อมสภาพของผิว
ก่อนวัย นอกจากนี้ สครับข้าวหอมมะลิยงั อ่อนโอนต่อทุกสภาพผิว โดยเฉพาะผิวที่เกิดการระคาย
เคืองได้ง่าย
ข้าวชนิ ดหนึ่ งที่ประเทศไทยถือว่าเป็ นข้าวที่มีรสชาติ และเนื้ อสัมผัสที่อร่ อยมากชนิ ดหนึ่ ง
นัน่ ก็คือ “ข้าวหอมมะลิ” ซึ่ งลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิคือ มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ คล้ายกับใบเตย
ดังนั้นเราจึ งพบว่า คนมักนิ ยมรั บประทานข้าวหอมมะลิกนั และนอกจากนี้ ยงั เกิ ดอาหารแปรรู ป
มากมายที่ทามาจากข้าวหอมมะลิ สาเหตุหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจกับการรับประทานข้าวหอม
มะลิ
ประโยชน์ที่มีของข้าวหอมมะลิ
1. ประโยชน์ของข้าวหอมมะลิช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด เนื่องจากใน
ข้าวหอมมะลิ มีสารตัวหนึ่ งชื่ อว่า Gamma –Orzanol ซึ่ งสารตัวนี้ มีคุณสมบัติในการช่ วยลดระดับ
ไขมันและคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ดังนั้นจึงมีผลทาให้ระบบไหลเวียนโลหิ ตของเราทางานได้
อย่างเป็ นปกติ เลือดจึงสามารถไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกายได้ดี ทาให้อวัยวะสาคัญของร่ างกาย
อย่าง หัวใจ ตับ ไต มี เลื อดไปเลี้ยงเพียงพอ อวัยวะใดที่เสื่ อมสภาพก็กลับมาทางานได้เป็ นปกติ
เรี ยกว่าเกิดผลดีต่อเนื่องไปหลายส่ วนเลยทีเดียว
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2. ประโยชน์ ข องข้า วหอมมะลิ ช่ ว ยลดอัต ราการเกิ ด โรคต่ า งๆ ไม่ น่ า เชื่ อ ว่ า แค่ ก าร
รับประทานข้าวหอมมะลิน้ นั จะมีส่วนช่วยลดอัตราความเสี่ ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งโรคหัวใจ
โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ และโรคความจาเสื่ อม เพราะเราอาจเข้าใจกันแบบง่ายๆ
เลยว่า การรับประทานข้าวเข้าไปอย่างไรเสี ยก็ยอ่ มเกิดผลดีต่อร่ างกายอย่างแน่นอน เหมือนดังที่คน
สมัยก่อนมักพูดกันอยูเ่ สมอว่า “กินข้าวได้เสี ยก็ไม่เป็ นอะไรหรอก”
3. สรรพคุณข้าวหอมมะลิช่วยลดระดับ LDL ข้าวหอมมะลิมีส่วนในการช่วยลดระดับแอล
ดี แอล คอเลสเตอรอล ซึ่ งคอเลสเตอรอลชนิ ดนี้ ก่อให้เกิ ดโทษต่อร่ างกายของเรา ดังนั้นเมื่อเรา
รับประทานข้าวหอมมะลิเข้าไป ระดับ แอล ดี แอล คอเลสเตอรอลก็จะลดลง ไม่ก่อให้เกิดระดับ
ไขมันและคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสู ง
4. สรรพคุณข้าวหอมมะลิช่วยเพิ่มระดับ HDL ข้าวหอมมะลิมีส่วนในการช่วยเพิ่มระดับ
เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล ซึ่ งคอเลสเตอรอลชนิ ดนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่ างกายของเรา ดังนั้น
เมื่ อเรารั บประทานข้าวหอมมะลิ เข้าไป ระดับ เอช ดี แอลคอเลสเตอรอลก็จะเพิ่มมากขึ้น และ
ร่ า งกายของเราก็จ ะได้รั บ ประโยชน์ จ ากคอเลสเตอรอลชนิ ด นี้ ในปริ ม าณที่ พ อดี ไม่ ก่ อ ให้เกิ ด
อันตรายต่อร่ างกาย
5. ประโยชน์ของข้าวหอมมะลิช่วยให้ระบบเผาผลาญทางานได้ดี สาว ๆ หลายคนที่คิดว่า
การรับประทานข้าวเข้าไป แล้วเป็ นแป้ งจะทาให้อว้ นง่าย สาวๆ กาลังคิดผิดอยู่ เพราะสาหรับข้าว
หอมมะลิน้ นั ไม่ได้เป็ นอย่างที่คิด จริ งๆ แล้วข้าวหอมมะลิมีคุณสมบัติในการช่วยลดไขมันที่สะสม
อยูต่ ามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย และช่วยให้ระบบเผาผลาญของร่ างกายทางานได้ดีข้ ึน ดังนั้นสาวๆ ที่
กลัวอ้วนไม่อยากรั บประทานข้าว ก็เปลี่ยนความคิดเสี ยใหม่ แล้วหันมารั บประทานข้าวมะลิกนั
ดีกว่า
6. สรรพคุณข้าวหอมมะลิมีโอเมก้า3 เรามักจะเคยได้ยินกันบ่อยๆ ว่า ในปลาทะเลจะมีโอ
เมก้า3 ซึ่ งช่วยในการบารุ งสมอง แต่สาหรับข้าวหอมมะลิก็มีโอเมก้า3 เช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อเรา
รับประทานข้าวหอมมะลิเข้าไป ก็เท่ากับเป็ นการบารุ งสมองของเราเองอีกด้วย ไม่เพียงแต่จะช่วย
บารุ งแต่ยงั ช่วยป้ องกันภาวะเสื่ อมของสมองได้ ซึ่ งภาวะความเสื่ อมนี้ เป็ นสาเหตุของโรคความจา
เสื่ อม โรคอัลไซเมอร์ และโรคอัมพฤตอีกด้วย
7. สรรพคุณข้าวหอมมะลิมีโอเมก้า6 ประโยชน์ในข้อนี้ เป็ นเรื่ องที่ท้ งั คุณผูห้ ญิงและคุณ
ผูช้ ายต้องตั้งใจฟั งกันให้ดี คือ ในข้าวหอมมะลิมีโอเมก้า 6 ซึ่ งมีส่วนช่วยให้ผิวพรรณสดใสมีน้ ามี
นวล ทั้งประจาเดื อนก็มาเป็ นปกติ นี่ จึงเป็ นคุณค่าที่เหมาะสาหรับคุณผูห้ ญิง แต่คุณผูช้ ายไม่ตอ้ ง
น้อยใจไป เพราะข้าวหอมมะลิมีส่วนช่วยให้การทางานของระบบสื บพันธุ์เป็ นปกติ นอกจากนี้ ยงั
ช่วยบารุ งชาย – หญิง วัยเจริ ญพันธุ์ ช่วยลดภาวะการมีบุตรยากได้
8. ประโยชน์ของข้าวหอมมะลิช่วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน เนื่องจากในข้าวหอมมะลิมีวิตามิน
อีในรู ปของโทโคเฟอรอล และโทโคไทรอีนอล ซึ่ งทั้งสองตัวนี้ ช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ และ
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ทาให้ร่างกายของเรามีภูมิคุม้ กันโรคต่างๆ ได้ดี ดังนั้นร่ างกายของเราจึงแข็งแรงไม่เจ็บป่ วยง่ายๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคภูมิแพ้จะรักษาได้ผลดีมาก หากรับประทานข้าวหอมมะลิ
9. ประโยชน์ของข้าวหอมมะลิช่วยบารุ งผิวพรรณ ประโยชน์ในข้อนี้ ถือว่าเรี ยกคะแนน
เสี ยงจากสาวๆ ได้ดีทีเดียว เพราะในข้าวหอมมะลิมีสารชนิ ดหนึ่ งชื่ อว่า “เซราไมด์” ซึ่ งสารตัวนี้ มี
คุณสมบัติที่ช่วยบารุ งผิวพรรณให้นุ่ มนวลอ่อนเยาว์ ลบเลือนริ้ วรอยเหี่ ยวย่น ลดจุดด่างดา ฝ้า และ
กระ ดังนั้นการรับประทานข้าวหอมมะลิสาหรับสาวๆ วัยสามสิ บอัพ ก็จะสามารถแก้ปัญหาผิวใน
ส่ วนนี้ได้
10. ประโยชน์ของข้าวหอมมะลิช่วยลดอาการอักเสบ ในข้าวหอมมะลิมีสารไตรกรี เซอไรด์
ที่ช่วยลดอาการอักเสบ ลดอาการบวม และยังช่ วยสลายลิ่มเลือดได้อีกด้วย จึงทาให้เลือดของเรา
ไหลเวียนได้ปกติ ไม่จบั ตัวเป็ นลิ่ม นอกจากนี้ ผปู ้ ่ วยไขข้ออักเสบ หรื อเป็ นโรคเก๊าท์จะเห็นผลได้ดี
มาก
2.6 ประโยชน์ ของงาดา

ภาพที่ 1.4 งาดา
ที่มา : https://health.kapook.com
งาดา เป็ นงาชนิ ดหนึ่ งที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เป็ นที่ยอมรับกับทัว่ โลกทั้งด้าน
การรับประทานเพื่อสุ ขภาพและความงาม ในปั จจุบนั งาดาได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของวงการอาหาร
เพื่อสุ ขภาพไปแล้ว ทั้งนมถัว่ เหลือที่มีส่วนผสมของงาดา ทั้งการนางาดามาโรยหน้าเมนูต่างๆ หรื อ
บดส่ วนผสมกับขนมปั งสาเร็ จรู ปเพื่อเพิ่มความหอมและเพิ่มคุณประโยชน์ให้กบั อาหาร นอกจากนี้
ยังเป็ นส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าและผิวกายที่เหมาะกับสาวๆ ที่มีปัญหาผิวแห้งหรื อมีริ้ว
รอย ประโยชน์ของงาดาเพิ่มความอ่อนเยาว์ให้กบั ผิวพรรณ งาดาช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวพรรณ
และช่วยในการผลัดเซลล์ผวิ ที่ตายแล้วอีกทั้งยังช่วยเพิ่มคอลาเจนให้กบั ผิว ทาให้ผวิ สดใสขึ้นและลด
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ริ้ วรอยในหญิงวัย 30 ปี ขึ้นไป โดยนอกจากจะเพิ่มคอลาเจนแล้ว ในงาดายังมีสารต้านอนุมูลอิสระ
มากมายทั้งวิตามินเอ วิตามินบี และวิตามินซี ที่เป็ นส่ วนประกอบของชั้นผิวหนังแท้ และวิตามินอี ที่
ช่วยซ่อมแซมผิวจากภายในอีกด้วย
งาดาเป็ นเมล็ดธัญพืช ประกอบด้วยสารอาหารหลากหลายชนิ ด จึงอุดมไปด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการสู ง ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพหลายด้าน ดังนี้
1. ช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบรู มาตอยด์ ธาตุทองแดงที่อยูใ่ นงาดามีฤทธิ์ ต้านอาการ
อักเสบ ช่วยลดอาการปวดจากโรครู มาตอยด์ อีกทั้งธาตุทองแดงยังมีส่วนช่วยสร้างคอลลาเจน ซึ่ ง
สาคัญต่อการเสริ มสร้างเนื้อเยือ่ ข้อต่อ กระดูกอ่อน และหลอดเลือดให้แข็งแรง
2. ช่วยบารุ งสายตา ในการแพทย์แผนจีนเชื่อว่าดวงตามีความสัมพันธ์กบั ตับ ถ้าตับมีปัญหา
จะทาให้ดวงตาอ่อนล้า ตาแห้ง และมองเห็นไม่ชดั ในแพทย์แผนจีนจึงใช้งาดาเพื่อบารุ งสายตาและ
ตับไปพร้อม ๆ กัน เมื่อตับมีสุขภาพดี ดวงตาจะชุ่มชื้นหมดปัญหาสุ ขภาพตา
3. ช่วยบารุ งผิวพรรณและกระดูก งาดาอุดมไปด้วยแคลเซี ยมและสังกะสี ที่ช่วยเสริ มสร้าง
ความแข็งแรงของกระดูก เพิ่มมวลกระดูก และยังมีวิตามินอีที่มีส่วนสาคัญในการบารุ งผิวพรรณให้
นุ่มชุ่มชื้น เมื่อรับประทานงาดาเป็ นประจาจะช่วยให้กระดูกแข็งแรง ผิวพรรณดี
4. ช่ ว ยบ ารุ งหั ว ใจ งาด ามี ป ระโยชน์ ท าให้ สุ ข ภาพหั ว ใจแข็ ง แรงขึ้ น ช่ ว ยลดระดับ
คอเลสเตอรอล ส่ งผลให้หลอดเลือดหัวใจสะอาดขึ้น ระบบไหลเวียนเลือดดีข้ ึน ช่วยลดความเสี่ ยง
ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดหรื อโรคความดันโลหิ ตสู ง
5. ช่วยป้ องกันโรคมะเร็ ง เมล็ดงาดาอัดแน่ นด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เป็ นตัวการสาคัญที่
ทาให้งาดากลายเป็ นอาหารต้านมะเร็ งที่มีประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็ งลาไส้ และในงาดายังมี
สารเซซามี น ช่ ว งป้ อ งกัน สารอนุ มู ล อิ ส ระไปท าลายตับ และเมื่ อ ตับ สามารถท างานได้เ ต็ ม
ประสิ ทธิภาพ จะทาให้ในร่ างกายไม่มีสารพิษสะสมก่อให้เกิดโรคมะเร็ ง
การรับประทานงาดาแบบป่ นดีต่อระบบย่อยอาหารที่สุด แต่งาแบบป่ นมักจะเป็ นเชื้อราได้ง่ายกว่างา
ชนิ ดอื่น ๆ จึงต้องเก็บรักษาดี ๆ ต้องเก็บไว้ให้พน้ ความชื้น อากาศ ความร้อนและแสงแดด เพราะ
เชื้ อราทาให้เกิดอาการติดเชื้ ออื่น ๆ ได้ และควรหลีกเลี่ยงการซื้ องาดาแบบที่บดสาเร็ จแล้ว เพราะ
อาจมีเชื้อราหรื อสิ่ งสกปรกปนเปื้ อน นอกจากนี้ ตาราอายุรเวทยังระบุดว้ ยว่า สตรี มีครรภ์ในช่วง 3
เดือนแรกไม่ควรรับประทานงาดา เพราะงาดามีฤทธิ์เป็ นยาขับประจาเดือน อาจทาให้แท้งได้
2.7 ประโยชน์ ของมะพร้ าว
ผลไม้ชนิ ดนี้ อุดมไปด้วยวิตามิ นและแร่ ธาตุหลายชนิ ดที่ มีประโยชน์ต่อร่ างกาย เหมาะ
สาหรับนามาใช้บารุ งสุ ขภาพ และบารุ งผิวพรรณเพื่อความสวยความงาม ประโยชน์ของมะพร้าวมี
ดังนี้
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1. ดื่ มน้ ามะพร้าว ช่วยแก้กระหาย เพิ่มความสดชื่ น ในช่วงที่อากาศร้อน น้ ามะพร้าวเป็ น
ตัวเลือกที่ดีสาหรับดื่มเพื่อดับกระหายและคลายร้อน เนื่องจากเป็ นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น ทั้งยังมีปริ มาณ
น้ าตาลกลูโคสและฟรักโทสสู ง ทาให้ร่างกายนาไปใช้เป็ นพลังงานได้ง่าย หลังจากดื่มน้ ามะพร้าว
เข้าไปจึงรู ้สึกสดชื่นขึ้นอย่างรวดเร็ ว
2. ทดแทนการสู ญเสี ยน้ าเมื่อร่ างกายสู ญเสี ยน้ าหลังจากการออกกาลังกาย คุณสามารถดื่ม
น้ ามะพร้าวแทนเครื่ องดื่มเกลือแร่ ได้ เนื่องจากอุดมไปด้วยแคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และ
วิตามิ น แร่ ธาตุ ห ลากหลายชนิ ด แถมยังเป็ นเกลื อแร่ ที่มาจากธรรมชาติ ช่ ว ยคลายความอ่ อนล้า
อ่อนเพลียจากการออกกาลังกายได้เป็ นอย่างดี
3. บารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ น้ ามะพร้าวนั้นดีต่อสุ ขภาพผิว เพราะเต็มไปด้วยสารอาหาร
จากธรรมชาติหลายชนิ ด เช่น แคลเซี ยม แมกนี เซี ยม และวิตามินซี ที่มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณเปล่ง
ปลั่ง สดใส กระชับ และป้ อ งกัน อัน ตรายจากแสงแดด นอกจากนี้ ยัง มี ส ารที่ ช่ ว ยชะลอความ
เสื่ อมสภาพของเซลล์ผวิ ทาให้ผวิ พรรณดูอ่อนเยาว์ ปราศจากริ้ วรอย และด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนที่
มีอยูม่ ากในน้ ามะพร้าว จึงมีประโยชน์ในการบารุ งสุ ขภาพของผูห้ ญิง ดีต่อระบบภายในอย่างมาก
4. ทาให้กระดูกแข็งแรงมีการทดลองในหนูทดลองที่พบว่าน้ ามันมะพร้าวน่าจะมีประโยชน์
ในการช่วยป้ องกันการสู ญเสี ยมวลกระดูก ชะลอภาวะกระดูกพรุ น ทั้งในชายวัยหมดฮอร์ โมนและ
หญิงวัยหมดประจาเดือน
5. ช่วยปรับฮอร์ โมนของหญิงวัยหมดประจาเดือนให้สมดุล การดื่มน้ ามะพร้าวจะช่วยปรับ
ฮอร์ โ มนของผูห้ ญิ ง วัย หมดประจ าเดื อ นให้มี ค วามสมดุ ล มากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณฮอร์ โมน
เอสโตรเจนสู ง จึงช่วยชะลอความแก่ ทาให้ผวิ พรรณสดใสอ่อนเยาว์ ป้องกันอาการอัลไซเมอร์ และ
ทาให้มีอารมณ์ดีข้ ึน นอกจากนี้ยงั ทาให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีข้ ึนอีกด้วย
6. ป้ องกันโรคหัวใจ จากการศึกษาพบว่าน้ ามันมะพร้าวไม่ได้ส่งผลให้น้ าหนักตัวของกลุ่ม
ผูท้ ดลองลดลงหรื อเพิ่มขึ้น และไม่ได้ทาให้ไขมันชนิ ดเลว (LDL) เพิ่มมากขึ้น แต่ช่วยเพิ่มระดับ
ไขมันชนิดดี (HDL) ซึ่งมีส่วนช่วยลดไขมันเลว จึงมีผลโดยตรงต่อการช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือด
7. ปรั บสมดุ ลของน้ าตาลในเลือด การรั บประทานอาหารที่มีคาร์ โบไฮเดรตสู งจะทาให้
น้ าตาลกลู โคสเข้าสู่ กระแสเลื อดอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลทาให้ระดับน้ าตาลในเลื อดเพิ่มสู งขึ้ น เนื้ อ
มะพร้าวมีไฟเบอร์ ที่ละลายในน้ าได้ คาร์โบไฮเดรตจึงเปลี่ยนเป็ นน้ าตาลได้นอ้ ย ทาให้ระดับน้ าตาล
ในเลื อดไม่สูงเกิ นไป และดี ต่อผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน วิธีควบคุ มระดับน้ าตาลในเลื อดด้วยการนา
มะพร้าวแก่ขดู เอาเนื้อมาคัว่ ให้เหลือง โรยเกลือเล็กน้อย ใส่ ภาชนะปิ ดให้แน่น แล้วนามารับประทาน
ครั้งละ 1 ช้อนแกง เช้า กลางวัน เย็น เป็ นเวลาประมาณ 10 วัน จะช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ได้
8. ช่วยควบคุมน้ าหนัก ประโยชน์จากน้ ามันมะพร้าวต่อการควบคุมน้ าหนัก มีดงั นี้
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• ไม่ทาให้อว้ น น้ ามันมะพร้าวมีโมเลกุลขนาดกลาง จึงถูกย่อยได้เร็ ว ไม่มีการสะสมใน
ร่ างกาย โมเลกุลตัวนี้ จะไปกระตุน้ กระบวนการเมตาบอลิซึม ทาให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ จาก
อาหารที่รับประทานเข้าไป ส่ งผลให้เหลือไขมันสะสมในร่ างกายน้อยลง
• ช่ ว ยลดน้ า หนัก ทางอ้อ ม คุ ณ สมบัติ ใ นการเพิ่ ม การเผาผลาญจะท าให้เ กิ ด ความร้ อ น
อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสู งขึ้น ต่อมไทรอยด์ทางานได้ดีข้ ึน ทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้น้ าหนักลดลงได้
• ช่วยทาให้รับประทานอาหารมื้อต่อไปได้นอ้ ยลง ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้รู้สึกอิ่มนาน จึง
ทาให้รับประทานอาหารได้นอ้ ยลง
9. รักษาอาการผดผื่น ผดผื่นคันที่เกิดจากอาการแพ้หรื อเชื้ อแบคทีเรี ยอาจบรรเทาได้ดว้ ย
การชโลมน้ ามันมะพร้าวลงไปบนผิวหนังบริ เวณที่มีอาการ จะช่วยลดการติดเชื้ อ ทาให้ผดผื่นคัน
ลดลง และยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผวิ หนัง ลดอาการระคายเคืองไปในตัว
10. ป้ องกันนิ่ ว น้ ามะพร้าวมีฤทธิ์ ในการขับปั สสาวะตามธรรมชาติ จึงช่วยลดการเกิดนิ่ ว
และป้องกันการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ โดยแนะนาให้ดื่มสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
2.8 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
สุ รวดี สารอินสม (2559) ได้ศึกษาสู ตรการผลิตครี มขัดผิวสมุนไพรจากเมล็ ดมะขามที่ดี
ที่สุด คือ ขนาดของเม็ดขัด 20 mesh ลักษณะของเนื้อครี มมีความละเอียดน้อย - หยาบ เม็ดสครับแข็ง
และเมื่ อผสมเม็ดขัดในปริ มาณร้ อยละ10 ต่อครี มเบสร้ อยละ 90 จะทาให้เนื้ อครี มมีความเข้มข้น
ระดับปานกลาง สามารถขีดผิวได้ง่าย และจากการนาผลิตภัณฑ์ไปทดสอบตลาด พบว่าผูบ้ ริ โภค
ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ก ารยอมรั บ และตัด สิ น ใจซื้ อ ถึ ง ร้ อ ยละ 90 ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในการตัด สิ น ใจซื้ อ คื อ
คุณสมบัติที่ดีขอผลิตภัณฑ์, เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ, มีราคาที่เหมาะสม, กลิ่นและ
รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 37, 25, 28, 7, 3 ตามลาดับ ดังนั้น จึงจะสามารถนาเมล็ดมะขาม
มาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ขดั ผิวสมุนไพรผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มทางการเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค กลุ่มที่
ชอบและสนใจผลิตภัณฑ์ขดั สมุนไพรจากธรรมชาติ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วตั ถุดิบเหลือ
ใช้จากการแปรรู ปมะขาม สามารถนาเมล็ดมะขามมาประยุกต์เป็ นวัตถุดิบสาหรับขัดผิว แทนสารขัด
ผิวสังเคราะห์ และวัตถุดิบที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ
ภูมริ นทร์ สันสาราญ, ภูรินท์ โง่นสาร และ ภาวิดา อินทร์ แพง (2560) โครงงานพัฒนาผงส
ครับจากจมูกข้าว เป็ นการทดลองนาเอาสมุนไพร และส่ วนประสมของจมูกข้าว ไพล สารส้ม ผง
ขมิ้น เกลือ การบูร เป็ นส่ วนผสมเป็ นสครับเพื่อขัดเซลล์ผวิ ที่ตายแล้วออก ช่วยให้ผวิ ไม่แหงตึง ด้วย
คุณสมบัติต่างๆของสมุนไพร เมื่อเริ่ มทดลองกับสภาพผิวจริ ง ผลปรากฏว่า ผงสครับจมูกข้าวช่วยทา
ให้ผิวเนี ยนนุ่ มจากการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังใช้ ผิวไม่เกิดความละคลายเคลือบผลัดเซลล์ผิวที่
เสี ยให้ขาวเนียนนุ่ม และรู ้จกั นาสมุนไพรมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : สามพรานริ เวอร์ไซด์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sampran Riverside, Suan Sampran, Rose Garden
สถานที่ต้ งั : กม. 32 ถนนเพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
หมายเลขโทรศัพท์ : +66 34 322 588-93
หมายเลขโทรสาร : +66 34 322 775
อีเมล : hotel@sampranriverside.com
เว็บไซต์ : www.sampranriverside.com
เฟซบุค๊ : www.facebook.com/sampranriverside.thailand

ภาพที่3.1 ตราสัญลักษณ์โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์
ที่มา : http://www.sudkum.com
3.2 ลักษณะการเดินทาง
3.2.1 การเดินทางโดยทางรถยนต์ ส่วนบุคคล
จากกรุ งเทพมหานครวิ่งตามเส้นเพชรเกษม ขับตรงมาอีกประมาณ 11กิโลเมตร จะ
เห็นทางเข้าโรงแรมสวนสามพรานอยูท่ างซ้ายมือ
3.2.2 การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
รถตูห้ น้าเซนทรัลปิ่ นเกล้าไปวัดไร่ ขิ่งลงหน้าสวนสามพราน หรื อ รถ ปอ.84 สายสี
เหลือง ต้นสายสถานี BTS วงเวียนใหญ่ลงหน้าสวนสามพราน
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3.3 ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงแรม
3.3.1 ประวัติและความเป็ นมา
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์ เกิดจ่กความตั้งใจของ ดร.ชานาญ และ คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ ที่
จะรักษาต้นพิกุลเก่าแก่อายุร่วมร้อยปี ที่กาลังจะล้มเพราะตลิ่งพัง จึงซื้ อที่ดินผืนนี้ เพื่อสร้างบ้านพัก
ตากอากาศของครอบครัว จากการปลูกกุหลาบเป็ นงานอดิเรกในระยะแรกจนกลายเป็ นธุรกิจในเวลา
ต่ อ มา ความงดงามของกุ ห ลาบสวนสามพราน ท าให้ ไ ด้รั บ การขนานนามในอดี ต จากชาว
ต่างประเทศว่า “โรสกาเด้น” หรื อชื่อ “สวนสามพราน” ในภาษาไทย จากจุดเริ่ มต้นในวันนั้น บวก
กับความตั้งใจของเจ้าของที่ส่งต่อจากรุ่ นสู่ รุ่น จนมาถึงรุ่ นที่ 3 ในปั จจุบนั ทาให้สามพรานริ เวอร์
ไซด์ ในวันนี้ เป็ นมากกว่าสถานที่พกั ผ่อน แต่เป็ นสถานที่สร้างงาน สร้างชีวิตให้กบั คนในชุมชุนอีก
ด้วย
3.3.2 ประวัติผู้ก่อตั้ง
คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ2466 เป็ นบุตร พ.ต.ท กิตติ โหตระกิตย์
เเละนางจาเนี ยร โหตระกิตย์ คุณหญิงเป็ นบุตรคนที่สามของครอบครัว มีพี่นอ้ งทั้งหมด 7 คน นาง
สุ มล กลิ่นพะยอม, คุณหญิงอาภัสร ปั ญจมานนท์, นางทองเจื อ ยุวบูรณ์ , นางลาวัลย์ ผลิกานนท์
(ถึงเเก่กรรม), นายเกื้ อกูล โหตระกิ ตย์ (ถึงเเก่กรรม) เเละ นายนุ กูล โหตระกิ ตย์ เเละมีพี่น้องต่าง
มารดา 6คน คือ นางสาว เจียมผจง โหตระกิตย์ (ถึงแก่กรรม), นางรวิวร เจิมรังสี , นางผานิต กล่าแสง
เเก้ว (ถึงเเก่กรรม), นางผกา ชาญพานิชย์, นางจุไร พยัคฆพันธ์ และ นายชัยสิ ทธิ์ โหตระกิตย์
คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ เกิดที่จงั หวัดอุบลราชธานี ในขณะที่บิดาเป็ นนายตารวจรับราชการที่
นัน่ เเละต่อมาบิดาย้ายมารับราชการที่กรุ งเทพมหานครพร้อมทั้งครอบครัว คุณหญิง จึงเข้าศึกษาใน
โรงเรี ยนเสาวภา โรงเรี ยนขัตติยานี ผดุง ตามลาดับ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่หกจากโรงเรี ยนสวน
สุ นนั ทาวิทยาลัย เมื่อปี การศึกษา 2484 ขณะที่มีอายุสิบเเปดปี ในเวลานั้นเป็ นช่วงสมัยสงครามโลก
ครั้ งที่ ส อง ประเทศไทยเป็ นพั น ธมิ ต รกั บ ญี่ ปุ่ น ประกาศสงครามกั บ ฝ่ ายสั ม พั น ธมิ ต ร
กรุ งเทพมหานครจึงถูกฝ่ ายสัมพันธมิตรใช้เครื่ องบินมาทิ้งระเบิดทาให้โรงเรี ยนทุกเเห่ งต้องปิ ดการ
เรี ยนการสอน การครองชีวิตในเมืองหลวงลาบากมาก ขาดเเคลนทั้งเครื่ องอุปโภคเเละเครื่ องบริ โภค
คุณหญิงจึงไม่อาจสามารถเรี ยนต่อ จึงได้มาทางานในตาเเหน่ งรองผูจ้ ดั การหอสิ นค้าสี่ พระยา ซึ่ ง
เป็ นหน่ วยงานราชการจัดผลิ ตผลอาหาร เครื่ องอุปโภคเเละบริ โภคที่ จาเป็ นในการครองชี พ ให้
รัฐบาลนาไปจัดสรรให้กบั ประชาชนมีกินมีใช้ในช่วงระหว่างสงคราม ต่อมาหอสิ นค้าสี่ พระยาถูก
ระเบิด คุณหญิงจึงต้องย้ายที่ทางานไปทางานที่หอสิ นค้าศรี ยา่ นในตาเเหน่งรองผูจ้ ดั การ ระหว่างนั้น
คุณหญิงวลี ก็พกั อยูก่ บั คุณอา ขุนกิจสุ งกากร ที่บา้ นกล้วยน้ าไท ทุกเช้าการเดินทางของคุณหญิงวลี
จะเดินไปทางานโดยรถไฟสายปากน้ าพร้อมกับ ดร.สมภพ โหตระกิตย์ ผูเ้ ป็ นบุตรของคุณอาขุนกิจ
สุ งกากร ซึ่งเป็ นข้าราชการสานักงานกฤษฎีกา จึงเป็ นเหตุให้ได้พบกับ นายชานาญ ยุวบูรณ์ ในขณะ
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ที่เป็ นนายอาเภอสัมพันธวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2487 เมื่อสงครามโลกสิ้ นสุ ดลงคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ จึ ง
เริ่ มทาธุรกิจส่ วนตัว
พ.ศ.2503 คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ ซื้ อที่ดินริ มเเม่น้ าท่าจีน อาเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม
ตามคาปรารถนาของคุณชานาญ ยุวบูรณ์ ที่ไปตรวจงานทางเรื อขณะเป็ นอธิบดีกรมการปกครอง คุณ
ชานาญ จึงเห็นต้นพิกลุ ใหญ่เก่าเเก่ที่กาลังจะโค่นล้มเพราะน้ าเซาะตลิ่ง เเรกเริ่ มซื้ อที่ดินไว้ 7 ไร่ เพื่อ
ใช้เป็ นที่พกั ผ่อน ที่ดินผืนนี้ เป็ นที่สวนเก่าเเก่ที่ถูกทิ้งรกร้าง คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ จึงใช้วิธีการทิ้งหิ น
ใหญ่ลงริ มฝั่งเเม่น้ า ตามเเบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาตลิ่งเเละต้นพิกุลใหญ่ที่มีอายุเกือบร้อยปี
เเละฟื้ นฟูที่ดินให้เหมาะสมที่จะปลูกต้นไม้ให้งาม ทั้งหมดนี้ เป็ นค่าใช้จ่าย คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ จึง
ได้คิ ด ท าธุ ร กิ จ เล็ก ๆด้ว ยการปลู ก กุห ลาบตัด ยอดขาย ท าร้ า นอาหาร ขายก๋ ว ยเตี๋ ย วเเละผัด ไทย
ไอศกรี มกะทิสด เพื่อหารายได้มาดูเเลสวน คุณหญิงวลีมอบให้คุณหญิงอุไร ลืออารุ ง เพื่อนที่คุน้ เคย
ออกเเบบเเละสร้างบ้านปี กไม้ริมเเม่น้ าเป็ นบ้านพักผ่อนของครอบครัว ชาวบ้านเห็นผลงานจึงนา
ที่ดินมาเสนอขายให้เเก่คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ หลายผืน ในที่สุดกลายเป็ นที่ผนื ใหญ่ 143 ไร่
3.4 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กรแสดงดังรูปภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 แผนผังองค์กร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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3.5 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.5.1 โรงแรม
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน เป็ นโรงแรมริ มแม่น้ าท่า
จีน มีห้องพักแบบโรงแรมริ มแม่น้ า มีจานวนทั้งหมด160 ห้อง เรื อนไทยริ มทะเลสาบ เรื อนไทยแต่
ละหลังจะตั้งชื่ อตามซุ ้มต้นไม้หน้าบ้าน มีท้ งั หมด 5 หลัง พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกมาตรฐาน
โรงแรม 4 ดาว จึงออกแบบให้เหมาะกับการพักผ่อนของทุกเพศทุกวัย ทั้ง ผูส้ ู งอายุ คู่ฮนั นี มูน กลุ่ม
เพื่อน หรื อครอบครัว
1) ห้ องพักสุ พเี รียวิวสวน
ตกแต่งเรี ยบง่าย สไตล์คลาสสิ ก ฝั่งหนึ่ งเห็นวิวบรรยากาศสวน และอีกส่ วนหนึ่ งเห็นวิวแม่น้ าและ
สระว่ายน้ า ขนาดห้อง 31.2 ตารางเมตร เป็ นห้องเตียงคู่ มีจานวน 67 ห้อง ห้องเตียงเดี่ยว 3 ห้อง และ
ห้ อ งเตี ย งเดี ย วบวกเตี ย งเสริ ม 1 เตี ย ง ส าหรั บ แค่ ผูเ้ จ้า พัก 3 คน อี ก 1 ห้ อ ง สะดวกสบายด้ว ย
เครื่ องปรั บอากาศ มี ระเบี ยงส่ วนตัว ห้องน้ าแบบฝั กบัว อินเทอร์ เน็ ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
เคเบิ้ลทีวี มินิบาร์ ตูเ้ ซฟ

ภาพที่ 3.2 ห้องพักสุ พีเรี ยวิวสวน
ที่มา : http://sampranriverside.com
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2) ห้ องพักสุ พเี รียวิวแม่ นา้
ตกแต่งด้วยสี โทนอุ่น สบายตา เห็นวิวโค้งของแม่น้ าท่าจีนที่สวยที่สุดในอาเภอสามพราน
ขนาดห้อง 26.4 ตารางเมตร ห้องเตียงคู่ จานวน 42 ห้อง ห้องเตียงเดี่ยว จานวน 13 ห้อง และห้องใหญ่
มีเตียงเดียว 1 เตียง และเตียงเสริ มอีก 1 เตียง สาหรับพัก 3 ท่าน

ภาพที่ 3.3 ห้องพักสุ พีเรี ยวิวแม่น้ า
ที่มา : http://sampranriverside.com
3) ห้ องพักดีลกั ซ์
ตกแต่งโทนอบอุ่น เห็นวิวเมน้ าและพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าชัดเจนขนาดห้อง 33 ตารางเมตร
มีเพียงชั้นละ 1 ห้อง รวม 7 ห้องเท่านั้น สะดวกสบายด้วยเครื่ องปรับอากาศ มีระเบียงส่ วนตัว ห้องน้ า
แยกฝักบัวและอ่างอาบน้ า

ภาพที3่ .4 ห้องพักดีลกั ซ์
ที่มา : http://sampranriverside.com
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4) ห้ องพักสวีท
ห้องชุดพร้อมด้วยความสะดวกสบายแบบพิเศษ ทั้งห้อง Executive Suit, Family Suite’ The
Rose Garden Suite เห็นบรรยากาศริ มแม่น้ าท่าจีนได้ชดั เจนทุกห้อง พร้อมด้วยเครื่ องปรับอากาศ
ระเบียบส่ วนตัว แยกห้องนัง่ เล่นกับห้องนอน แยกอ่างอาบน้ ากับฝักบัว ห้องนอนใหญ่ในห้อง
Family Suite มี 1 เตียงเดี่ยว 1 เตียงเสริ ม สาหรับ 3 ท่าน พิเศษสาหรับห้องสวาทฟรี ผลไม้ตามฤดูกาล
1 ตะกร้า

ภาพที3่ .5 ห้องพักสวีท
ที่มา : http://sampranriverside.com
5) บ้ านพักชมนาด
บ้านชมนาด หลังที่ 3 มี 4 ห้องนอน พักได้8ท่าน. ระกอบด้วย ห้องเตียงคู่ 2 ห้อง ห้องเตียง
เดี่ยว 2 ห้อง แต่ละห้องมีห้องน้ าในตัว ศาลาไม้ทรงไทยนัง่ เล่นริ มทะเลสาบ ใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลาน
นั่ ง เล่ น หรื อท ากิ จ กรรมได้ สะดวกสบายด้ ว ยเครื่ องอ านวยความสะดวกครบครั น ทั้ ง
เครื่ องปรับอากาศ ระเบียงส่ วนตัว ห้องน้ าแบบฝักบัว

ภาพที่ 3.6 บ้านพักเรื อนไทยหลังที่ 3 ชื่อบ้านพักชมนาด
ที่มา : http://sampranriverside.com
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6) บ้ านพักการเวด
บ้านการเวก หลังที่ 4 มี 1 ห้องนอนใหญ่ 1 ห้อง และห้องนั่งเล่น ใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลาน
นัง่ เล่นหรื อทากิจกรรมได้ พร้อมด้วยเครื่ องอานวยความสะดวกครบครัน ทั้งเครื่ องปรับอากาศ อ่าง
อาบน้ า อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ มินิบาร์ ตูเ้ ซฟ

ภาพที่ 3.7 บ้านพักเรื อนไทยหลังที่ 4 ชื่อบ้านพักการเวด
ที่มา : http://sampranriverside.com
7) บ้ านพักพวงคราม
บ้านพวงคราม หลัง 5 มี 1 ห้องนอนใหญ่ และห้องนัง่ เล่น ท่าน้ านัง่ เล่นริ มทะเลสาบ ใต้ถุน
บ้านใช้เป็ นลานนัง่ เล่นหรื อทากิจกรรมได้ พร้อมด้วยเครื่ องอานวยความสะดวกครบครัน ทั้ง
เครื่ องปรับอากาศ อ่างอาบน้ า อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ มินิบาร์ ตูเ้ ซฟ

ภาพที่ 3.8 บรรยากาศบ้านพักเรื อนไทยหลังที่ 5 ชื่อบ้านพักพวงคราม
ที่มา : http://sampranriverside.com
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8) บ้ านลัดดาวัลย์
บ้านลัดดาวัลย์ หลังที่ 6 มี 2 ห้องนอน สาหรับ 4 ท่าน ทั้งสองห้องนอนมีหอ้ งน้ า ห้องนัง่ เล่น
บนบ้านและศาลาไม้ทรงไทยริ มทะเลสาบ ทั้งสองห้องเป็ นห้องเรี ยนคู่ ใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลานนัง่ เล่น
หรื อทากิจกรรมได้ พร้อมด้วยเครื่ องอานวยความสะดวกครบครัน ทั้งเครื่ องปรับอากาศ อ่างอาบน้ า

ภาพที่ 3.9 บรรยากาศบ้านพักเรื อนไทยหลังที่ 6 ชื่อบ้านพักลัดดาวัลย์
ที่มา : http://sampranriverside.com
9) บ้ านกุมาริกา
บ้านกุมาริ กา หลังที่ 7 มี 2 ห้องนอน พักได้ 4 ท่าน ห้องเตียงคู่ 1 ห้อง ห้องเตียงเดียว 1 ห้อง
แต่ละห้องมี ห้องน้ าและห้องนั่งเล่น ใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลานนั่งเล่นหรื อทากิ จกรรมได้ พร้ อมด้วย
เครื่ องอานวยความสะดวกครบครัน ทั้งเครื่ องปรับอากาศ อ่างอาบน้ า

ภาพที่ 3.10 บรรยากาศบ้านพักเรื อนไทยหลังที่ 7 ชื่อบ้านพักกุมาริ กา
ที่มา : http://sampranriverside.com
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3.5.2 ห้ องอาหาร
1) ห้ องอาหารอินจัน
ให้บริ การอาหารไทยแบบโบราณ บรรยากาศริ มแม่น้ าท่าจีน เน้นใช้วตั ถุดิบที่สดใหม่จาก
สวนไร่ นาของเกษตรกรในเครื อข่ายสามพรานโมเดล และสวนที่ทางโรงแรมปลูกเอง และเลือกใช้
ข้าวหอมมะลิอินทรี ยท์ ี่ทางสวนสามพรานสี เอง ห้องอาหารอินจัน เปิ ดให้บริ การทุกวัน ตั้งแต่เวลา
11:00 – 15:00 น. และในวันเสาร์เปิ ดให้บริ การเพิ่มในช่วงเย็นเวลา 17:00 – 21:30น.

ภาพที่ 3.11 บรรยากาศที่นง่ั ทานอาหารห้องอาหารอินจัน
ที่มา : http://sampranriverside.com
2) ห้ องอาหารริมนา้
ให้บริ การอาหารไทยแบบโบราณที่นิ ยม 4 ภาค รวมถึงอาหารยุโรป เสิ ร์ฟ แบบ portion
เล็กๆ เลือกทานได้หลากหลาย เน้นใช้ผกั พื้นบ้านอินทรี ยจ์ ากสวนของทางสวนสามพราน และกลุ่ม
เครื อข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ส่ งตรงสู่ ห้องอาหารทุกวัน และยังใช้ขา้ วของท้องถิ่นพันธุ์ดี
ที่ได้การรองรับมาตรฐานอินทรี ย ์ ห้องอาหารริ มน้ าเปิ ดให้บริ การ 2 ช่วงเวลา ระหว่าง 06:00 – 11:00
น. และ 15:00 – 23:00 น.

ภาพที่ 3.12 บรรยากาศที่นง่ั ทานอาหารห้องอาหารริ มน้ า
ที่มา : http://sampranriverside.com
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3) ห้ องอาหารแวนด้ า
ห้องอาหารริ มทะเลสาบ เป็ นห้องอาหารที่ใช้บริ การอาหารบุฟเฟต์นานาชาติหลากหลายทั้ง
ไทย ฝรั่ง ญี่ปุ่น อินเดีย โดยเน้นใช้วตั ถุดิบที่สดใหม่จาก สวนไร่ นาของเกษตรกรในเครื อข่ายสาม
พรานโมเดล และสวนที่ทางโรงแรมปลูกเอง และเลือกใช้ขา้ วหอมมะลิอินทรี ยท์ ี่ทางสวนสามพราน
สี เอง ห้องอาหารเวนด้าสามารถรองรับแขกได้ถึง 500ท่าน เปิ ดให้บริ การช่วงกลางวัน

ภาพที่ 3.13 บรรยากาศที่นง่ั ทานอาหารห้องอาหารแวนด้า
ที่มา : http://sampranriverside.com
3.5.3 ห้ องประชุ ม
1) ห้ องประชุ มนพรัตน์
เป็ นห้องประชุมยอดนิยม ตกแต่งสไตล์ไทยทั้งภายในและภายนอก สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของสวนและแม่น้ าท่าจีน มีหอ้ งย่อย 2 ห้อง สามารถเชื่อมต่อกับห้องใหญ่ได้ อาหารว่าง
สามารถเสิ ร์ฟทั้งในห้อง หรื อเปลี่ยนบรรยากาศมาเสิ ร์ฟที่ริมแม่น้ าได้ อีกทั้งเป็ นห้องที่สามารถจัด
พิธีมงคลสมรสหรื อจัดงานเลี้ยงต่างๆได้

ภาพที่ 3.14 บรรยายการภายในห้องประชุมนพรัตน์
ที่มา : http://sampranriverside.com
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2) ห้ องประชุมโรสคอร์ เนอร์
เป็ นห้องประชุมที่สามารถมองเห็นสวน สามารถจัดเบรกได้ท้ งั ห้องปรับอากาศ หรื อ
บรรยากาศแบบเปิ ดโล่งในสวน อีกทั้งสามารถเป็ นห้องพิธีมงคลสมรส

ภาพที่ 3.15 บรรยากาศภายในห้องประชุมโรสคอร์เนอร์
ที่มา : http://sampranriverside.com
3) ห้ องประชุมมรกต
เป็ นห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรม ตกแต่งร่ วมสมัย สิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน
มีล็อบบี้ส่วนตัวหน้าห้องประชุ ม และมีห้องประชุ มย่อยอีก 4 ห้อง ซึ่ งมีประตูเชื่ อมกับห้องใหญ่
ส่ วนอาหารว่างสามารถจัดเลี้ยงได้ตรงซุม้ ทางเดิน หรื อบริ เวณลานจาปี

ภาพที่ 3.16 บรรยากาศภายในห้องประชุมมรกต
ที่มา : http://sampranriverside.com
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4) ห้ องประชุ มเจด
ขนาด 17.00 x 11.50 เมตร ห้องประชุมฝาแฝดกับห้องคอรัลตั้งอยูบ่ นอาคารสัมมนาใกล้ๆ
โรงแรมมี 2 ห้องประชุ มย่อยที่ใช้ร่วมกัน คือ ห้องเพิรล์ 1 และ เพิรล์ 2 และมีพ้ืนที่ดา้ นหน้าห้อง
สาหรับจัดอาหารในช่วงที่พกั เบรค

ภาพที่ 3.17 บรรยากาศภายในห้องประชุมเจด
ที่มา : http://sampranriverside.com
5) ห้ องประชุมไพลิน
ห้องประชุมไพลินตกแต่งแบบไทยร่ วมสมัย ตั้งอยูช่ ้ นั ล่างของอาคารโรงแรมฝั่งวิวสวน

ภาพที3่ .18 บรรยากาศภายในห้องประชุมไพลิน
ที่มา : http://sampranriverside.com
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6) ห้ องประชุมการ์ เด้ นวิว
ห้องประชุมวิวสวน ตั้งอยูช่ ้ นั ล่าง นอกตัวอาคารใกล้ลานจอดรถของโรงแรม

ภาพที3่ .19 บรรยากาศภายในห้องประชุมล็อบบี้ การ์เด้นวิว
ที่มา : http://sampranriverside.com
7) ห้ องประชุมปัญญา
ห้องปั ญญาตั้งอยูช่ ้ นั 2 ของโรงแรมเห็นวิวแม่น้ าท่าจีน มีหอ้ งแบ่งกลุ่ม 3 ห้องย่อยที่เชื่อต่อ
กับห้องใหญ่

ภาพที่ 3.20 บรรยากาศภายในห้องปัญญา
ที่มา : http://sampranriverside.com
8) ห้ องประชุมโลตัส
ห้องโลตัสอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 ของโรงแรมฝั่งแม่น้ าท่าจีน เหมาะกับประชุมเล็กๆ ประมาณ 20
ท่าน

ภาพที3่ .21 บรรยากาศภายในห้องประชุมโลตัส
ที่มา : http://sampranriverside.com
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9) เรื อแพ
สถานที่จดั ประชุมแบบเปิ ดโล่งบนแพขนาดใหญ่ริมแม่น้ าท่าจีน

ภาพที่ 3.22 บรรยากาศภายในเรื อนแพ
ที่มา : http://sampranriverside.com
3.5.4 กิจกรรม
1) ลานศิลป์ ริมครอง

ภาพที่ 3.23 ภาพปั้ นดินเป็ นรู ปควาย ณ ลานศิลป์ ริ มคลอง
ที่มา : http://sampranriverside.com
เปิ ดบริ การทุกวัน เวลา 09:30 – 15:30 น. เรี ยนรู ้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย เช่น ร้อยมาลัย,
แกะสลักผลไม้, ปั้ นดิน,จักสานใบมะพร้าว,สาวไหม ย้อมผ้า, งานใบตอง,วาดพัด วาดร่ ม
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2) ปฐมออร์ เกนิกฟาร์ ม
ปฐมออร์ แกนิ กฟาร์ ม อยู่ทางฝั่งตรงข้ามโรงแรมริ มแม่น้ าท่าจีน พื้นที่ 40 ไร่ ของสวนออร์
แกนิกซึ่งปัจจุบนั ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ IFOAM, EU และ Canada ผักและผลไม้ต่างๆที่ปลูก
ทั้งหมดจะส่ งตรงเข้าครั วของโรงแรม สามารถนั่งเรื อข้ามฟากไปเดิ นชมสวน และศึกษาวิถีชีวิต
เกษตรกรไทย เรี ยนรู ้การทาเกษตรอินทรี ย ์ หรื อเรี ยนทาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาหรับสปาก็ได้

ภาพที3่ .24 บรรยากาศภายในสวนออร์แกนิก
ที่มา : http://sampranriverside.com
3) ตลาดสุ ขใจ
เป็ นตลาดจาหน่ายสิ นค้าเกษตร ด้วยความร่ วมมือจากเครื อข่ายภาคชุมชนที่ทาเกษตรแบบ
ออร์แกนิ ก และสามพรานริ เวอร์ ไซด์ ให้ผผู ้ ลิตได้จาหน่ายผลผลิตถึงมือผูบ้ ริ โภคโดยตรง และสร้าง
ความมัน่ ใจในคุณภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น โดยสิ นค้าต้องผ่านการตรวจหาสารเคมีท้ งั ในผัก
และผลไม้ต้ งั แต่ตน้ ทางจนถึงหน้าแผง

ภาพที่ 3.25 บรรยากาศการขายของในตลาดสุ ขใจ
ที่มา : http://sampranriverside.com
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4) สวนพรรณไม้
สวนพรรณไม้ข องสามพรานริ เ วอร์ ไ ซด์ มี พ้ื น ที่ ก ว่ า 90ไร่ อยู่บ ริ เ วณริ ม แม่ น้ า ท่ า จี น
ท่ามกลางธรรมชาติน้ ี นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่ งภายในสวนรวบรวม
พรรณไม้ต่างๆ เช่น พรรณไม้ในวรรณคดี พรรณไม้หายาก และ สมุนไพรรักษาโรค

ภาพที่ 3.26 บรรยากาศภายในสวนพรรณไม้
ที่มา : http://sampranriverside.com
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3.6 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย

ภาพที่ : 3.27 ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
ชื่ อ - สกุล
นางสาว สุ พิชา รัตนบัณฑิตสกุล
ตาแหน่ ง
พนักงานแผนกต้อนรับส่ วนหน้า(สปา)
เวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน
12:00 – 20:00 น.
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมายมี ดังนี้
- ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเมนูสปาให้กบั ลูกค้า
- รับจอง Booking
- เก็บค่าบริ การเมื่อลูกค้ามาใช้บริ การ
- ล้างทาความสะอาดแก้วน้ า
- ล้างทาความสะอาดตะเกียง
- ทาเอกสารต่างๆประจาวัน เช่น เขียนใบ Summary daily report
- พับผ้าต่างๆที่ใช้ในแผนกสปา
- จัดดอกไม้
- เช็ดจานวนผ้าทั้งหมดที่ใช้แล้วก่อนนาส่ งแผนกซักรี ด
- ทาสมุนไพรลูกประคบ
- ทาสครับสมุนไพร
- ต้มน้ าใบเตย
- ทาความสะอาดและจัดเรี ยงโต๊ะที่ทางาน
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3.7 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

ภาพที่ 2.28 พนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
1. นางสาวจารุ วรรณ โทถม
2. นางสาวรัศมี โทถม

ตาแหน่ง Spa manager
ตาแหน่ง Thereapist

3.8 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ณ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ ของนางสาวสุ พิชา รัตนบัณฑิต
สกุล เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมพาพันธ์ 2562 เป็ รระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์
โดยเวลาในการทางานตั้งแต่ 12:00 – 20:00น. เป็ นเวลา 7 ชัว่ โมงต่อวัน โดยทางานสัปดาห์ละ 6 วัน
หยุด 1วันต่อสัปดาห์ โดยวันหยุดจะหยุดทุกวันพุธ ตามที่สถานที่ทางานปิ ด
3.9 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.9.1 กาหนดหัวข้ อโครงงานเพื่อให้ สอดคล้องกับองค์ กร
โดยเริ่ มจากสังเกตการณทางานแต่ละวันว่าสิ่ งที่อยูบ่ ริ เวณรอบๆตัวว่ามีส่ิ งไหนที่น่าสนใจ
และสามารถนามาทาเป็ นโครงงานได้บา้ ง โดยปรึ กษาจากพี่ท้ งั สองที่แผนกสปาว่ามีวตั ถุดิบอะไรที่
น่าสนใจและสามารถนามาใช้ได้จริ งในสปาบ้าง หลังจากนั้นจึงปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.9.2 เขียนโครงร่ างรายงาน
นาหัวข้อที่ได้มามาเขียนโครงร่ างรายงานว่าโครงงานของเราเป็ นอย่างไร และส่ งหัวข้อ
โครงงานให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา และพนักงานที่ปรึ กษา เพื่อขอคาแนะนาเพื่อส่ งนาเสนอโครงงาน
ต่อไป
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3.9.3 เก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมู ลจากสถานที่ ทางานโดนสอบถามข้อมูลต่างๆจากหัวหน้าแผนกและ
พนักงานภายในแผนกสปา
3.9.4 วิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลต่างๆที่เก็บรวบรวมได้ท้ งั หมดมาคิดวิเคราะห์และสร้างผลิตภัณฑ์เมนูใหม่ข้ ึนมา
ให้กบั องค์กร
3.9.5 ลงมือปฏิบัติงาน
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ ึนกับพนักงานที่ปรึ กษา ตั้งแต่ข้ นั ตอนการ
เตรี ยมวัตถุดิบรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ และทาการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา เพื่อหา
ข้อดีและข้อเสี ยของผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นไปตามความต้องการที่คาดหวังไว้หรื อไม่
3.9.6 สรุปผลและจัดทารูปเล่มโครงงาน
สรุ ปผลการทดลองผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมานั้นมีขอ้ ดี ขอ้ เสี ยอย่างไรสามารถ
นาไปใช้งานได้จริ งหรื อไม่ และมีผลตอบรับอย่างไรจากผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อทาให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ดียง่ิ ขึ้นในอนาคตได้
3.9.7 จัดส่ งรูปเล่ ม
โดยนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจและพิจารณาว่ามีส่วนใดต้อง
แก้ไข หากมีส่วนใดต้องแก้ไขจัดทาโครงงานให้เสร็ จสมบูรณ์
3.9.8 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เริ่ มดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ม.ค 62
ก.พ 62
มี.ค 62
1.กาหนดหัวข้อโครงงาน
2.เขียนโครงร่ างรายงาน
3.เก็บรวบรวมข้อมูล
4.วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.ลงมือปฏิบตั ิงาน
6.สรุ ปผลและจัดทารู ปเล่ม
โครงงาน
7.จัดส่ งรู ปเล่ม

เม.ย 62

ธ.ค 62
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3.11 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผล
3.11.1 อุปกรณ์
1. กระต่ายขูดมะพร้าว
2. ชาม
3. กาต้มน้ าร้อน
3.11.2 ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องปริ้ นเตอร์
3. โทรศัพท์มือถือ สาหรับการถ่ายรู ป
4. ไอแพด สาหรับการพิมพ์เอกสารที่แก้ไขเพียงเล็กน้อย
3.11.3 ซอต์ ฟแวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word 2008
2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จาการที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานเรื่ อง สครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ ( Jasmine Rice & Coconut
Body scrub) สามารถวิเคราะห์ผลโครงงานได้ดงั นี้
4.1 ส่ วนผสมและวิธีการทา
สครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ ( Jasmine Rice & Coconut Body scrub)

ภาพที4่ .1 Jasmine Rice & Coconut Body scrub
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
4.1.1 วัตถุดิบทีน่ ามาใช้ ในการทา Jasmine Rice & Coconut Body scrub มีดังนี้
1. มะพร้าวน้ าหอม
2. ข้าวหอมมะลิดิบ
3. งาดา
4. น้ าร้อน
ตาราง 4.1 อัตราส่ วนผสมของ Jasmine Rice & Coconut Body scrub ครั้งที่ 1
วัตถุดิบ
มะพร้าวน้ าหอม
ข้าวหอมมะลิดิบ
งาดา
น้ าร้อน (100 องศาเซลเซียส)

ปริมาณ
50 กรัม
50 กรัม
3 ช้อนโต๊ะ
20 มิลลิลิตร
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4.1.2 วิธีการทา Jasmine Rice & Coconut Body scrub มีดังนี้
1) ปอกมะพร้าว และนามะพร้าวไปผ่าครึ่ ง

ภาพที่ 4.2 ปลอกมะพร้าว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
2) นามะพร้าวที่ปอกแล้วนาไปขูดกับกระต่าย(เครื่ องขูด) เพื่อให้มะพร้าวเป็ นฝอยๆแบบ
ละเอียด

ภาพที4่ .3 นามะพร้าวขูดกับกระต่าย
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562

ภาพที4่ .4 มะพร้าวที่ถูกขูดเสร็ จแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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3) นาข้าวหอมมะลิมาปั่นให้พอหยาบๆไม่ตอ้ งละเอียดมากจนเกินไป(50 กรัม)

ภาพที4่ .5 ข้าวหอมมะลิที่ถูกปั่นแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
4) นางามาบดในครกพอมีกลิ่นหอมของงาออกมา

ภาพที่ 4.6 บดงาดาให้พอละเอียด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
5) นามะพร้าวที่ขดู ไว้แล้วมาผสมกับข้าวหอมมะลิที่ปั่นไว้แล้วให้เข้ากันดี

ภาพที่ 4.7 ส่ วนผสมข้าวหอมมะลิ งาดาและมะพร้าว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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6) นาส่ วนผสมทั้ง 3 อย่างผสมรวมกันและคนให้เข้ากัน

ภาพที4่ .8 ข้าวหอมมะลิ งาดาและมะพร้าวผสมกัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
7) เติมน้ าร้อนเข้าไปปริ มาณ 20 ml (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส)

ภาพที4่ .9 เติมน้ าร้อนลงในส่ วนผสมที่เตรี ยมไว้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
8) ผสมส่ วนผสมให้เข้ากันดี

ภาพที่ 4.10 คนส่ วนผสมต่างๆให้เข้ากัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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4.2 ต้ นทุนของการทา Jasmine Rice & Coconut Body scrub
ต้นทุนของสครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ โดยมีส่วนผสมได้แก่ มะพร้าวน้ าหอม ข้าวหอม
มะลิ ต้นทุน 24 บาท จะได้สครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ 1 ครั้ง แสดงดังตารางที่ 4.2
ตาราง 4.2 ต้ นทุนการทาสครับมะพร้ าวข้ าวหอมมะลิ ครั้งที่ 1
ต้ นทุนการทาสครับมะพร้ าวข้ าวหอมมะลิ ครั้งที่ 1
ลาดับ

ส่ วนผสม

ปริมาณ

ราคา/หน่ วย

ต้ นทุน

1

มะพร้าวน้ าหอม

50 กรัม

-

-

2

ข้าวหอมมะลิ

50 กรัม

40 บาท/กิโลกรัม

2 บาท

3

งาดา

3 ช้อนโต๊ะ

15 บาท/กรัม

4.05 บาท

รวมราคาต้ นทุน

6.05 บาท

ต้ นทุน 1 กระปุก

3.03 บาท

หมายเหตุ – คือวัตถุดิบจากทางโรงแรม
การผลิต 1 ครั้ ง ได้ 100 กรั ม สามารถแบ่งบรรจุผลิตภัณ ฑ์ 2 กระปุก โดย 1 กระปุกมีปริ มาณ 50
กรัม
ตาราง 4.3 ตารางอัตราส่ วนผสมของ Jasmine Rice & Coconut Body scrub ครั้งที่ 2
วัตถุดิบ
ปริมาณ
มะพร้าวน้ าหอม
50 กรัม
ข้าวหอมมะลิดิบ
50 กรัม
งาดา
1 ช้อนโต๊ะ
น้ าร้อน (100 องศาเซลเซียส)
20 มิลลิลิตร

ภาพที่ 4.11 รู ปภาพสครับมะพร้าว&ข้าวหอมมะลิครั้งที่2
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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ตาราง4.4 ต้ นทุนการทาสครับมะพร้ าวข้ าวหอมมะลิ ครั้งที่ 2
ต้ นทุนการทาสครับมะพร้ าวข้ าวหอมมะลิ ครั้งที่ 2
ลาดับ

ส่ วนผสม

ปริมาณ

ราคา/หน่ วย)

ต้ นทุน

1

มะพร้าวน้ าหอม

50 กรัม

-

-

2

ข้าวหอมมะลิ

50 กรัม

40 บาท/กิโลกรัม

2 บาท

3

งาดา

1 ช้อนโต๊ะ

15 บาท/กรัม

1.35 บาท

รวมราคาต้ นทุน

3.35 บาท

ต้ นทุน 1 กระปุก

1.68 บาท

หมายเหตุ – คือวัตถุดิบจากทางโรงแรม
การผลิ ต 1 ครั้ ง ได้ 100 กรั ม สามารถแบ่งบรรจุผลิตภัณ ฑ์ 2 กระปุก โดย 1 กระปุกมี ปริ มาณ 50
กรัม
4.3 ผลการดาเนินโครงการ
แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เผือ่ ปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียง่ิ ขึ้น เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของพนักงานและลูกค้าที่ใช้บริ การ มีจานวนทั้งหมด 30 คน โดยแบ่งเป็ น พนักงาน
แผนกสปา 2 คน พนักงานแผนกฝ่ ายขาย 10 คน พนักงานแผนกแม่บา้ น 3 คน แขกที่มาเข้าใช้
บริ การ 15 คน
ทางผูจ้ ดั ทาได้วิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปรความหมายตามลาดับดังนี้
ตอนที่1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, แผนก โดยใช้ค่าร้อยละ
ตอนที2่ ความพึงพอใจของผูท้ ี่ได้ทดลองสครับมะพร้าว&ข้าวหอมมะลิ โดยใช้ค่าร้อยละ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม และคานวณค่าเฉลี่ยตามทฤษฎีของ Maslow
4.3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ตาราง 4.5 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านเพศ
เพศ
จานวน
ร้ อยละ
เพศชาย
9
30.00
เพศหญิง
21
70.00
รวม
30
100.00
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 21 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.00 และเพศชาย จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30
คน
2) อายุ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
20 – 24 ปี
25 – 30 ปี
30 – 35 ปี
35 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
1
21
5
3
30

ร้ อยละ
3.33
70.00
16.67
10.00
100.00

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยูท่ ี่
อายุ 25 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ที่เหลือได้แก่ อายุ 20 – 24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 3.33 อายุ 30 – 35
ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และอายุ 35ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 10 ของผูต้ อบแบบสอบถามาทั้งหมด
จานวน 30 คน
3) แผนก
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้ อยละ
พนักงานแผนกสปา
2
6.67
พนักงานแผนกฝ่ ายขาย
10
33.33
พนักงานแผนกแม่บา้ น
3
10.00
แขกที่มาเข้าใช้บริ การ
15
50.00
รวม
30
100.00
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านอาชีพ พนักงานแผนกสปา คิดเป็ นร้อยละ 6.67
พนักงานแผนกฝ่ ายขาย คิดเป็ นร้อยละ 33.33 พนักงานแผนกแม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 10.00 และ แขก
ที่มาเข้าใช้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 50.00 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน
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4.4 สรุปผลการประเมินสครับมะพร้ าว&ข้ าวหอมมะลิ
4.4.1 กลิน่ หอมจากธรรมชาติ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านกลิ่นหอมจากธรรมชาติ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70.00 และ ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
30.00 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน

30
70

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

4.4.2 ความเหมาะสมของสีสครับ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความเหมาะสมของสี สครับ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.33 และมีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
56.67 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน

56.67

มากที่สดุ

มาก

43.33

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ
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4.4.3 ความสวยงามของสี สครับ
ผลจาการตอบแบบสอบถามด้านความสวยงามของสี สครับ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.00 มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 56.67
และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 3.33 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน
3.33

40.00
56.67

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

4.4.4 ปริมาณความเหมาะสมของสครับ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้า นปริ ม าณความเหมาะสมของสครั บ พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.00 มีความพึงพอใจระดับมาก คิด
เป็ นร้อยละ 33.33 และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 6.66 จากผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30 คน
6.66

33.33
60.00

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ
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4.4.5 ความละเอียดเหมาะสมของสครับ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้า นปริ ม าณความเหมาะสมของสครั บ พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 36.67 มีความพึงพอใจระดับมาก คิด
เป็ นร้อยละ 56.67 และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 6.67 จากผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30 คน
6.67

36.67
56.67

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

4.4.6 ความชุ่ มชื้ นของสครับ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความชุ่มชื่นของสครับ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.33 และมีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 36.67
จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน

36.67
63.33

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ
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4.6.7 ความอ่อนโยนของสครับ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความอ่อนโยนของสครับ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70.00 และมีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
30.00 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน

30.00
70.00

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

4.5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ สครับมะพร้ าว&ข้ าวหอมมะลิ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้สครับมะพร้าว&ข้าวหอมมะลิ
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ด้านความเหมาะสมของสี สครับ ด้านความสวยงาม
ของสี สครับ ด้านปริ มาณความเหมาะสมของสครับ ด้านความละเอียดเหมาะสมของสครับ ด้าน
ความชุ่มชื่นของสครับ ด้านความอ่อนโยนของสครับ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใช้บริ การมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใช้บริ การมาก
3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใช้บริ การปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใช้บริ การน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใช้บริ การน้อยที่สุด
การแปลความหมายข้ อมูลเป็ นค่ าเฉลีย่ (บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2553 )
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
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คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ตาราง 4.8 ตารางค่ าเฉลีย่ (x̄) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ทใี่ ช้
สครับมะพร้ าว&ข้ ามหอมมะลิ ครั้ง 1
ความพึงพอใจ
ด้านกลิ่นหอมจากธรรมชาติ
ด้านความเหมาะสมของสี สครับ
ด้านความสวยงามของสี สครับ
ด้านปริ มาณความเหมาะสมของสครับ
ด้านละเอียดเหมาะสมของสครับ
ด้านความชุ่มชื่นของสครับ
ด้านความอ่อนโยนของสครับ
โดยภาพรวม

x̄

S.D

4.53
2.43
2.17
3.9
3.13
4.17
4.2
3.50

0.51
0.94
0.99
0.84
0.73
0.99
1.00
0.81

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
น้อย
น้อย
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.8 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสครับมะพร้าว&ข้าวหอมมะลิโดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจปานกลาง
ตาราง 4.9 ตารางค่ าเฉลีย่ (x̄) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ทใี่ ช้
สครับมะพร้ าว&ข้ ามหอมมะลิ ครั้ง 2
ความพึงพอใจ
ด้านกลิ่นหอมจากธรรมชาติ
ด้านความเหมาะสมของสี สครับ
ด้านความสวยงามของสี สครับ
ด้านปริ มาณความเหมาะสมของสครับ
ด้านละเอียดเหมาะสมของสครับ

x̄

S.D

4.7
4.43
4.37
4.53
4.3

0.47
0.50
0.56
0.63
0.60

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
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ด้านความชุ่มชื่นของสครับ
ด้านความอ่อนโยนของสครับ
โดยภาพรวม

4.63
4.7
4.52

0.49
0.47
0.06

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสครับมะพร้าว&ข้าวหอมมะลิโดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด
จากตารางผลสารวจความพึงพอใจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 จะพบได้ว่า ด้านผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ที่สุดคือ ด้านกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ด้านความชุ่ มชื่ นของสครับ ด้านความอ่อนโยนของสครับ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70, 4.63 ,4.70 ตามลาดับ ด้านผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากคือ
ด้านความเหมาะสมของสี สครับ ด้านความสวยงามของสี สครับ ด้านปริ มาณความเหมาะสมของ
สี ส ครั บ ด้านความละเอี ย ดเหมาะสมของสครั บ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.43, 4.37, 4.53, 4.30
ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากการทาโครงงานเรื่ อง สครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ และได้ทาการทดลองเมนู สครับนี้
ขึ้นเพื่อให้พนักงานแผนกต่างๆได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี โดยพนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทดลอง จะ
เป็ นพนักงานจากหลายๆแผนกภายในโรงแรมเป็ นคนทดลองผลิตภัณฑ์ สามารถสรุ ปผลจากการ
สัมภาษณ์ความพึงพอใจในด้านต่างๆได้วา่ สครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ เป็ นสครับที่ให้ความชุ่มชื้น
แก่ผิวพรรณและสามารถขัดเซลล์ผิวเก่าได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ ยงั เป็ นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนแก่ผิวทาให้
สามารถใช้ได้กบั บุคคลทุกสภาพผิวได้ จึ งทาให้สครั บมะพร้ าวข้าวหอมมะลิ สามารถนามาเป็ น
ผลิตภัณฑ์และเพิม่ เป็ นหนึ่งในเมนูในสถานประกอบการได้จริ งในอนาคต
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
- ขาดความเชี่ยวชาญการทาสครับ
- ต้องหาวัตถุดิบที่มีความออร์แกนิก และปราศจากการใช้สารเคมี
- จากการปฏิบตั ิงานอาทิตย์ละ 6 วัน ทาให้มีเวลาปฏิบตั ิงานโครงงานน้อยลง
- เนื่องจากพนักงานที่ปรึ กษามีภาระงานตลอด ทาให้มีปัญหาวันและเวลาในการจะทาการ
ทาทดลอง
5.1.3 ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา
- ศึกษาวิธีทาสครับให้ละเอียดมากขึ้น
- ควรปั่นเม็ดสครับให้มีความละเอียดแบบพอดีไม่ละเอียดจนเกินไป
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
-ได้เรี ยนรู ้ชีวิตของการปฏิบตั ิงานจริ งๆว่าการปฏิบตั ิงานในสายอาชีพนี้ทางานกันอย่างไร มี
ระบบการทางานเป็ นอย่างไร
- ได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆจากการทางาน และได้ลองทางานในสิ่ งที่ไม่เคยทามาก่อน
- ได้ประสบการณ์ที่ดีในการทางานกับเพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ
- ได้ฝึกภาษาที่เรี ยนมา และนามาใช้ในการทางาน
- ได้ฝึกความตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริ งต่างๆ
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- การสื่ อสารด้านภาษาอังกฤษอาจะยังไม่ชัดเจน เพราะ คาศัพท์ภาษาอังกฤษบ้างคานั้น
ผูจ้ ดั ทายังไม่ทราบ ทาให้ตอ้ งศึกษาคาศัพท์ใหม่เพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา เช่นเดียวกับภาษาจีน เพราะ
ลูกค้าที่โรงแรมมีหลายประเทศ คนประเทศจีนบางคนสื่ อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ ทางผูจ้ ดั ทาจึง
ต้องมีการศึกษาภาษาที่สามเพิ่มเติม
- ด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ลูกค้า ต้องมีการติดตามข่าวสารใหม่ๆของทางโรงแรมใหม่ๆ
ตลอด เพื่อที่จะให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการลดราคาในการใช้
บริ การสปาเป็ นต้น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
- พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของสปา มีการพบปะกับลูกค้าชาวต่างชาติอยูต่ ลอดเวลา ทาให้
ต้องหมัน่ ฝึ กภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามเพิ่มเติมให้แข็งแรง

บรรณานุกรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (พฤษภาคม, 2553). นำ้ มันมะพร้ ำวบริ สุทธิ์ . เข้าถึงได้จาก:
http://siweb.dss.go.th/repack/fulltext/IR18.pdf.
งำนวิจัยมะพร้ ำวนำ้ หอม. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก: http://agron.agri.kps.ku.ac.th/index.php/th/
index.php/th/research-argon/55-coconut
นำ้ มันมะพร้ ำว. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก: http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/9169/6
/Chapter2.pdf.
สุ ขภาพดี. (2559). ประโยชน์ ของงำดำให้ คุณค่ ำมำกกว่ ำควำมหอมอร่ อย. เข้าถึงได้จาก:
https://sukkaphap-d.com/ประโยชน์ของ-งาดา-มีคุณ/
สครั บข้ ำวหอมมะลิ. (2555). เข้าถึงได้จาก: http://welovelbshop.blogspot.com/2012/04/blogpost_7749.html?m=1.
สุ รวดี สารอินสม. (2559). ผลิตภัณฑ์ ครี มขัดผิวสมุนไพรจำกเมล็ดมะขำม. เข้าถึงได้จาก:
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56720084.pdf
สำมพรำน ริ เวอร์ ไซด์ . (ม.ป.ป.). เข้าถึ งได้จาก: http://www.sudkum.com/promotion.php?id
=13354#.XHd_34o5qhA
บุญศรี พรหมมาพันธุ์. (2561). กำรวิเครำะห์ ข้อมูลงำนวิจัย. เข้าถึงได้จาก: ttps://adacstou.wixsite
.com/adacstou/single-post/2018/05/16/การวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั
บุรินทร์ รุ จจนพันธุ์. (2553). It Blog. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaiall.com/blog/burin/1165/
บริ ษทั ชั้นประถมศึกษาปี ผลไม้. (ม.ป.ป). มะพร้ ำวนำ้ หอม. เข้าถึงได้จาก: https://agradefruit.com/agrade-coconuts?lang=th

51

ภูมริ นทร์ สันสาราญ, ภูรินท์ โง่นสาร และ ภาวิดา อินทร์ แพง. (2560). กำรพัฒนำผงสครั บจำกจมูก
ข้ ำว. เข้าถึงได้จาก: http://www.jbac.ac.th/estudent/wp-content/uploads/2018/06/Sc.pdf
ประโยชน์ ของมะพร้ ำว. (2562). เข้าถึงได้จาก: https://www.honestdocs.co/benefits-ofcoconut
งำดำ มีสรรพคุณช่ วยชะลอควำมแก่ . (2562). เข้าถึงได้จาก: https://www.honestdocs.co/
black-sesame-benefits
10 สรรพคุณ ประโยชน์ ของข้ ำวหอมมะลิ. (2559). เข้าถึงได้จาก: https://sukkaphap-d.com
/10-สรรพคุณประโยชน์ของข้า/
SUDKUM. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก: http://www.sudkum.com/promotion.php?id=13354#.
XMLNpYo5qhA
มหาวิท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ . (ม.ป.ป.). 11 ประโยชน์ ของงำดำ คุ ณค่ ำล้ นเมล็ด ซู เปอร์ ไดเพื่ อ
สุขภำพ. เข้าถึงได้จาก: https://health.kapook.com/view155320.html
Biz Amnat. (2561). ข้ ำวหอมมะลิ. เข้าถึงได้จาก: http://www.lovefarmer.org/?p=3478

52

ภาคผนวก ก
รู ปภาพขณะปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา

53

รู ปภาพการปฏิบัตงิ าน

ภาพที่ 1 แผนกซักรี ดนาผ้ามาส่ งที่สปา

ภาพที่2 ผ้าที่ตอ้ งทาการพับก่อนเก็บเข้าตูเ้ ก็บผ้า
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ภาพที่ 3 พับผ้าก่อนเก็บเข้าตูเ้ ก็บผ้า

ภาพที่ 4 เก็บดอกเข็มจากสวนเพื่อนาไปลอยน้ าในถาด
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ภาพที่ 5 เอาเกสรดอกไม้ออก และตัดก้านให้เหลือแต่ส่วนที่เป็ นดอก

ภาพที่ 6 เทน้ าในถาดที่ไว้ใช้สาหรับลอยดอกไม้ (วางไว้ใต้เตียงนวด)
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ภาพที่ 7 นาดอกเข็มวางใส่ ในถาด

ภาพที่ 8 ภาพลอยดอกเข็มที่เอาไว้ใช้สาหรับตั้งโชว์
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ภาพที่ 9 ขัดแยกประเภทผ้าที่ตอ้ งส่ งซัก

ภาพที่10 นับจานวนผ้าทั้งหมดที่ตอ้ งส่ งซัก
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการเตรี ยมสมุนไพรก่อนการทาลูกประคบ

ภาพที่ 12 สมุนไพรที่ตาแล้วมาผสมรวมกัน
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ภาพที่ 13 ห่อสมุนไพรใส่ ผา้ ลายไทย

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการผูกลูกประคบ
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ภาพที่ 15 ลูกประคบ

ภาพที่16 ขั้นตอนใส่ ส่วนผสมสครับสมุนไพร
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ภาพที่ 17 ขั้นตอนใส่ ส่วนผสมสครับสมุนไพร

ภาพที่ 18 ขั้นตอนใส่ ส่วนผสมสครับสมุนไพร
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ภาพที่ 19 ขั้นตอนใส่ ส่วนผสมสครับสมุนไพร

ภาพที่ 20 คนส่ วนผสมของสมุนไพรให้เข้ากัน

63

ภาพที่ 21 สครับสมุนไพร

ภาพที่ 22 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆสาหรับนาใช้งาน
(ใช้ในการสครับผิวกาย)
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ภาพที่ 23 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆสาหรับใช้งาน (นวดเท้า)

ภาพที่ 24 นาน้ าใบเตยที่ตม้ แล้วเทใส่ เหยือก
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ภาพที่ 25 ตัดเอกสารต่างๆ

ภาพที่ 26 เขียนวันที่ลงในbooking
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ภาพที่ 27 เขียนวันที่ลงในbooking เดือน 3 – 7 ปี 2019

ภาพที่ 28 เขียนวันที่ลงในbooking เดือนที่ 8 – 12 ปี 2019
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ภาพที่ 29 เขียนวันที่ลงในbooking เดือนที่ 1 – 6 ปี 2020

ภาพที่ 30 เขียนวันที่ลงในbooking เดือนที่ 7 – 12 ปี 2020
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ภาพที่ 31 ใช้ตาไก่เจาะกระดาษและนาไปใส่ แฟ้ม

ภาพที่ 32 เรี ยงผลิตภัณฑ์โดยเรี ยงแบบ first in – first out
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ภาพที่ 33 เก็บอุปกรณ์ ถ้วยต่างๆใส่ ตูเ้ ก็บอุปกรณ์

ภาพที่ 34 เก็บถ้วยและอุปกรณ์ต่างๆใส่ ตูเ้ ก็บอุปกรณ์
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ภาพที่ 35 เปิ ดน้ าในอ่างอาบน้ าสาหรับการแช่ตวั

ภาพที่ 36 นาลูกประคบที่ตม้ พร้อมใช้งานใส่ ลงในโอ่ง
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ภาพที่ 37 เขียนใบจอง booking

ภาพที่ 38 นาไส้เทียนอันเก่าออก

72

ภาพที่ 39 นาไส้เทียนอันเก่าออกและใส่ ไส้เทียนอันใหม่แทน

ภาพที่ 40 เทียนที่ทาเสร็ จแล้ว
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ภาพที่ 41 จุดตะเกียงและใส่น้ าร้อนกับน้ ามันหอมละเหย

ภาพที่ 42 ทาน้ าขิง สาหรับบริ การลูกค้าหลังการนวด
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ภาพที่ 43 เตรี ยมเทียน น้ ามันหอมละเหย ไฟแช็ค สาหรับการจุดตะเกียง

ภาพที่ 44 ทาความสะอาดและจัดโต๊ะเค้าเตอร์ที่ทางาน
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ภาพที่ 45 เปิ ดไฟบริ เวณรอบๆสปา

ภาพที่ 46 เปิ ดไฟบริ เวณรอบๆสปา
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ภาพที่ 47 ล้างทาความสะอาดและนาแก้วเก็บที่วางแก้ว

ภาพที่ 48 ภาพระหว่างปฏิบตั ิงานเขียนบิลใบเสร็ จให้ลูกค้า
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ตัวอย่ างแบบแบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อการประเมิน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงใน
1. เพศ
 ชาย
2. อายุ
 20 – 24 ปี
 30 – 35 ปี
3. แผนก
 สปา
 ฝ่ ายขาย

 ที่ท่านต้องการเลือก
 หญิง
 25 – 30 ปี
 มากกว่า 35 ปี
 แม่บา้ น
 ฝ่ ายบริ หาร
 การตลาด
 อื่นๆ........................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ สครับมะพร้ าวข้ าวหอมมะลิ
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างตามระดับความพึงพอใจที่ท่านต้องการเลือก
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด
1.กลิน่ ของสครับมะพร้ าวข้ าวหอมมะลิ
1.1 กลิ่นหอมจากธรรมชาติ
2.สี ของสครับมะพร้ าวข้ าวหอมมะลิ
2.1 ความเหมาะสมของสี สครับ
2.2 ความสวยงามของสี สครับ
3.ปริมาณสครับมะพร้ าวข้ าวหอมมะลิ
3.1 ปริ มาณความเหมาะสมของสครับ
4.ความละเอียดของเนื้อผิวของ
ผลิตภัณฑ์
4.1 ความละเอียดเหมาะสมของสครับ
5.ความพึงพอใจหลังใช้ ผลิตภัณฑ์
5.1 ความชุ่มชื่นของสครับ
5.2 ความอ่อนโยนของสครับ
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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บทสั มภาษณ์ ของพนักงานที่ปรึกษาเกีย่ วกับโครงงาน
“ สครับมะพร้ าวข้ าวหอมมะลิ”

นักศึกษา : โครงงานนี้มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการนี้อย่างไรบ้าง
พนักงาน : มีประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่ องการใช้วตั ถุดิบ เพราะวัตถุดิบหลักๆของเราต้องเป็ นวัตถุดิบที่
เป็ นออร์เเกนิค เเละเป็ นธรรมชาติมากที่สุด
นักศึกษา : หลังจากที่ได้ทดลองใช้สครับแล้วรู ้สึกยังไงบ้าง
พนักงาน : ดีเพราะว่า ในตัวสครับมะพร้าวจะมีน้ ามัน น้ ามันจะมีความชุ่มชื้น เเละมีกลิ่นหอม เเละ
ค่อนข้างที่จะเป็ นธรรมชาติ
นักศึกษา : มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดต่อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้
พนักงาน :พึงพอใจมาก จากการที่ได้ทดลองใช้กบั ลูกค้า ผลที่ตอบนับกลับมาค่อนข้างดี
นักศึกษา : ผลิตภัณฑ์สามารถนามาใช้ในสถานประกอบการสปาได้หรื อไม่
พนักงาน : ใช้ได้เลย เพราะตรงกับความต้องการของเรา เพราะมีความเป็ นธรรมชาติ,ปลอดภัย เเละ
ใช้ได้ทุกสภาพผิว

จากการสั ม ภาษณ์ พ นัก งานที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกับ โครงการ สครั บ มะพร้ า วข้า วหอมมะลิ
พนักงานที่ปรึ กษามีความเห็นว่า สครับนี้ สามารถนามาใช้ได้จริ งและอ่อนโยนต่อผิวพรรณ อีกทั้งยัง
ไม่มีการทาสครั บมะพร้ าวข้าวหอมมะลิใช้ในสถานประกอบการ จึ งเป็ นผลดี ต่อสถานประกอบ
การณ์ที่จะมีเมนูสครับใหม่ๆมาให้บริ การแก่ลูกค้า

……………………………………. พนักงานที่ปรึ กษา
(นางสาว จารุ วรรณ โทถม)
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สครับมะพร้ าว&ข้ าวหอมมะลิ
Coconut Body Scrub & Jasmine Rice
นางสาว สุ พิชา รัตนบัณฑิตสกุล
ภาควิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขต ภาษีเจริ ญ กทม. 10160
Email : mild_hellokitty@hotmail.com

บทคัดย่ อ
จากการที่ ไ ด้ไ ปปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ
ศึกษา ณ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ ตั้งแต่
วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึ งวัน ที่ 29 เมษายน
2 5 6 2 ท า ง ผู ้ จ ั ด ท า ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น
แผนกสปา ตาแหน่ ง พนักงานต้อนรั บส่ วน
หน้าของสปา ในปั จจุบนั นั้นมีผูค้ นให้ความ
สนใจในเรื่ อ งความสวยความงาม และให้
ความสนใจเกี่ ย วกับรู ปลัก ษณ์ ภ ายนอกเพิ่ม
มากขึ้น และทางสปาได้มีเมนู เกี่ ยวกับการส
ครับผิว จึงทาให้ผูจ้ ดั ทาได้คิดโครงงานเรื่ อง
สครั บ มะพร้ า ว&ข้ า วหอมมะลิ ให้ เ ป็ น
ทางเลื อกเพิ่มเติมให้กบั ลูกค้าที่ มาใช้บริ การ
สปา โดยผลิ ตภั ณ ฑ์ ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะ
น ามาใช้กับลู กค้า นั้น จะต้องเป็ นที่ แน่ ใจว่า
เป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ ธ รรมชาติ ป ราศจากสารเคมี
เนื่องจากทางสปาเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นออร์แก
นิ คได้จากธรรมชาติ เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริ การส
ปาจะท าให้ ลู ก ค้า วางใจได้ว่ า จะไม่ ร ะคาย
เคื อ งต่ อ ผิ ว หนั ง ของลู ก ค้า และเมนู ส ครั บ
มะพร้ า ว&ข้ า วหอมมะลิ น้ ี มี ค วามเป็ น

ธรรมชาติ แ ละมี คุ ณ สมบัติ ต่ า งๆที่ ช่ ว ยให้
ผิวพรรณนุ่ มชุ่มชื่น จึงทาให้อาจเป็ นตัวเลือก
ให้ลูกค้ามาเข้าใช้บริ การสครับมะพร้าว&ข้าว
หอมมะลิได้อีกด้วย
จากการสอบถามพนักงานจากแผนก
พนักงานแผนกสปา 2 คน พนักงานแผนก
ฝ่ ายขาย 10 คน พนักงานแผนกแม่บา้ น 3 คน
แขกที่มาเข้าใช้บริ การ 15 คน รวมเป็ น 30 คน
ซึ่ งสรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในเรื่ อง ด้านกลิ่ น หอมจากธรรมชาติ
ด้ า นความชุ่ ม ชื่ นของสครั บ ด้ า นความ
อ่ อ นโยนของสครั บ และการสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั โรงแรม
คาสาคัญ : สครับมะพร้าว / ข้าวหอมมะลิ/
ออร์แกนิค

Abstract
From the co-operative study at
Sampran Riverside Hotel from 7th January –

83
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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์ หรื อที่
รู ้จกั กันในชื่อเดิมว่า โรสกาเด้น ริ เวอร์ไซด์
สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งอยูท่ ี่ถนน
เพชรเกษม โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์เป็ น
สถานที่พกั ผ่อนใกล้กรุ งเทพ เป็ นโรงแรมที่มี
ความเป็ นเอกลักษณ์ในด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และสะท้อนถึงวิธีชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องคนไทยแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการ
อนุรักษ์ธรรมชาติโดยการอนุรักษ์พรรณไม้
หายาก
ในขณะที่ปฏิบตั ิงาน ณ โรงแรมสาม
พรานริ เวอร์ไซด์น้ นั ผูจ้ ดั ทาได้สงั เกตว่า
ภายในบริ เวณของโรงแรมนั้นได้มีการปลูก
ต้นไม้นานาพันธุ์ชนิด และหนึ่งในนั้นคือต้น
มะพร้าว ผูจ้ ดั ทาจึงมีความประสงค์ที่จะทา
โครงงานเรื่ อง สครับ มะพร้าว&ข้าวหอมมะลิ
เพื่อที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาใน
รู ปแบบใหม่ เพื่อนาเมนูสครับนี้มาใช้กบั
บริ การทางสปา เนื่องจากในสปามีรายการ
โปรแกรมสครับผิวกาย และสามารถนาสครับ
วางจาหน่ายขายที่ ร้านขายของที่ระลึกของ
โรงแรมได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
- เพื่ อ สร้ างสรรค์ เ มนู ใหม่ ๆ ใน
แผนกสปา
- เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ ส ถ า น
ประกอบการ
- เพื่ อ น าวัต ถุ ดิ บ ที่ โ รงแรมท าการ
ปลูกไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
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ขอบเขตของโครงงาน
- วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองคื อ
มะพร้าวน้ าหอม(แก่)
- ขอบเขตด้านเวลา การทาโครงงาน
สหกิ จศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นการใน
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2561 ถึง 29 เมษายน
2561
- ขอบเขตด้า นประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง ในการทาสหกิจศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทา
ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจาก
กลุ่ ม ตัว อย่า งความพึ ง พอใจของ พนัก งาน
แผนกสปา จ านวน 2 คน พนัก งานแผนก
แม่บา้ น 3 คน แผนกบริ หาร 10 คน แขกที่มา
ใช้บริ การโรงแรม 15 คน รวมทั้งหมด 30 คน
- ขอบเขตด้านเอกสาร ข้อมูล สื บค้น
ข้อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ตและสอบถามข้อมู ล
ต่างๆจากพนักงานในแผนกสปา
- ขอบเขตด้านสถานที่ โรงแรมสาม
พรานริ เวอร์ไซด์
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
- เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การมีทางเลือกที่เพิ่ม
มากขึ้น ในส่ วนของการใช้บริ การทางสปา
- สครั บตัวใหม่น้ ี สามารถอาจนาไป
ต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตได้
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ก าหนดหั ว ข้ อ โครงงานเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับองค์กรโดยเริ่ มจากสังเกตการณ
ทางานแต่ละวันว่าสิ่ งที่อยูบ่ ริ เวณรอบๆตัวว่า
มีส่ิ งไหนที่น่าสนใจและสามารถนามาทาเป็ น
โครงงานได้บา้ ง โดยปรึ กษาจากพี่ท้ งั สองที่

แผนกสปาว่ามีวตั ถุดิบอะไรที่น่าสนใจและ
สามารถนามาใช้ได้จริ งในสปาบ้าง หลังจาก
นั้นจึงปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
เขี ย นโครงร่ า งรายงาน น าหัว ข้อ ที่
ได้มามาเขี ยนโครงร่ างรายงานว่าโครงงาน
ของเราเป็ นอย่างไร และส่ งหัวข้อโครงงาน
ให้ กั บ อาจารย์ ที่ ป รึ กษา และพนั ก งานที่
ปรึ กษา เพื่ อ ขอค าแนะน าเพื่ อ ส่ ง น าเสนอ
โครงงานต่อไป
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลจากสถานที่ทางานโดนสอบถามข้อมูล
ต่างๆจากหัวหน้าแผนกและพนักงานภายใน
แผนกสปา
วิเคราะห์ขอ้ มูลนาข้อมูลต่างๆที่เก็บ
รวบรวมได้ท้ งั หมดมาคิดวิเคราะห์และสร้าง
ผลิตภัณฑ์เมนูใหม่ข้ ึนมาให้กบั องค์กร
ลงมื อ ปฏิ บ ัติ ง านผูจ้ ัด ท าได้ท าการ
ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ ึนกับพนักงานที่
ปรึ กษา ตั้ง แต่ ข้ ัน ตอนการเตรี ยมวัต ถุ ดิ บ
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ และ
ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา เพื่อหาข้อดี
และข้อเสี ยของผลิตภัณฑ์ว่าเป็ นไปตามความ
ต้องการที่คาดหวังไว้หรื อไม่
สรุ ปผลและจัดทารู ปเล่มโครงงาน
สรุ ปผลการทดลองผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ้นมานั้นมีขอ้ ดี ขอ้ เสี ยอย่างไรสามารถ
นาไปใช้งานได้จริ งหรื อไม่ และมีผลตอบรับ
อย่างไรจากผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อทาให้สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียง่ิ ขึ้นในอนาคตได้
จัดส่ งรู ปเล่ม โดยนาเสนออาจารย์ที่
ปรึ ก ษาเพื่ อ ให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาตรวจและ
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พิจารณาว่ามีส่วนใดต้องแก้ไข หากมีส่วนใด
ต้องแก้ไขจัดทาโครงงานให้เสร็ จสมบูรณ์
ระยะเวลาในการดาเนินงาน เริ่ มดา
เนินงานตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 29
มีนาคม 2562

อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์
1. กระต่ายขูดมะพร้าว
2. ชาม
3. กาต้มน้ าร้อน
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องปริ้ นเตอร์
3. โทรศัพท์มือถือ สาหรับการ
ถ่ายรู ป
4. ไอแพด สาหรับการพิมพ์
เอกสารที่แก้ไขเพียงเล็กน้อย
ซอต์ ฟแวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2008
2. โปรแกรม Microsoft
PowerPoint

ส่ วนผสมและวิธีการทา

วัตถุดิบทีน่ ามาใช้ ในการทา Jasmine Rice &
Coconut Body scrub
1. มะพร้าวน้ าหอม
2.ข้าวหอมมะลิดิบ
3. งาดา
วิธีการทา
1. ปอกมะพร้าว และนามะพร้าวไปผ่าครึ่ ง
2.นามะพร้าวที่ปอกแล้วนาไปขูดกับกระต่าย
(เครื่ องขูด) เพื่อให้มะพร้ าวเป็ นฝอยๆแบบ
ละเอียด
3.นาข้าวหอมมะลิมาปั่นให้พอหยาบๆไม่ตอ้ ง
ละเอียดมากจนเกินไป(50g)
4.น างามาบดในครกพอมี ก ลิ่ น หอมของงา
ออกมา
5.นามะพร้าวที่ขูดไว้แล้วมาผสมกับข้าวหอม
มะลิที่ปั่นไว้แล้วให้เข้ากันดี
6.นาส่ วนผสมทั้ง 3 อย่างผสมรวมกันและคน
ให้เข้ากัน
7. เติมน้ าร้อนเข้าไปปริ มาณ 20 ml (อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส)
8. ผสมส่ วนผสมให้เข้ากันดี
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สรุปผลโครงงาน
จากการท าโครงงานเรื่ อง สครั บ
มะพร้าวข้าวหอมมะลิ และได้ทาการทดลอง
เมนู สครั บนี้ ข้ ึนเพื่อให้พนักงานแผนกต่างๆ
ได้ท ดลองใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์น้ ี สามารถสรุ ป ผล
จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจในด้านต่างๆ
ได้ว่า สครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ เป็ นสครับ
ที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณและสามารถขัด
เซลล์ ผิ ว เก่ า ได้ เ ป็ นอย่ า งดี ทั้ งนี้ ยั ง เป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ อ่ อ นโยนแก่ ผิ ว ท าให้ ส ามารถ
ใช้ได้กบั บุคคลทุกสภาพผิวได้ จึงทาให้สครับ
มะพร้ า วข้า วหอมมะลิ ส ามารถน ามาเป็ น
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มเป็ นหนึ่ งในเมนู ในสถาน
ประกอบการได้จริ งในอนาคต

น้ ามันมะพร้าว. (ม.ป.ป.) เข้าถึงได้จาก
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/
2010/9169/6/Chapter2.pdf.
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