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บทคัดย่อ 
จำกกำรท่ีไดไ้ปปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ณ โรงแรม ริวำ เซอร์ยำ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 

2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 ในแผนกแม่บำ้น ต ำแหน่ง Room Attendant ท ำให้ผูจ้ดัท ำไดเ้ล็งเห็น
ถึงควำมส ำคญัของกำรใชว้ตัถุดิบหรือของเหลือใชใ้หเ้กิดคุณค่ำ เพื่อน ำกลบัมำแปรรูปใหม่ ท ำให้เกิด
คุณค่ำและประโยชน์ ผูจ้ดัท ำจึงไดคิ้ดวิธีกำรน ำดอกกุหลำบในห้องจดัเล้ียงและวำ่นหำงจระเขท่ี้ทำง
โรงแรมปลูกไวม้ำแปรรูปเป็นผลิตภณัฑน์ ้ำมนักุหลำบและวำ่นหำงจระเข ้เพื่อบริกำรแก่แขกท่ีเขำ้มำ
พกั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดปริมำณขยะจ ำพวกดอกไมใ้นห้องจดัเล้ียงและไม่ท ำให้วตัถุดิบตอ้ง
สูญเสียโดยเปล่ำประโยชน์     
              ผูจ้ดัท ำไดท้  ำแบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใจของพนกังำนแผนกแม่บำ้นและแขก
ท่ีมำใชบ้ริกำร ซ่ึงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด จึงเห็นไดว้ำ่โครงงำน
น้ีสำมำรถน ำของเหลือใช้มำแปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงดีและสำมำรถช่วยลดตน้ทุนให้กบั
องคก์รไดอี้กดว้ย 
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Abstract 
                This cooperative project took place at Riva Surya Hotel. The student was in the position 
of Room Attendant, from 14 May 2018 to 31 August 2018, I have realized the importance of using 
raw or waste materials to be very useful, as well as to developing a product creating more value 
and benefit. 
                I initiated to use the unused roses from the banquet room and aloe vera planted in the 
hotel area to process it for rose and aloe vera extracted oil products for the hotel customers. The 
objective is to reduce the waste of flowers from the banquet room and to use the valuable raw 
material. 
                According to the rose and aloe vera extracted oil product research, and by questioning 
the employees in the House Keeping Department and the hotel customers, it was found that 
product satisfaction is high. Therefore, this project can make the unused material useful and 
reduce the cost for the hotel. 
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 การท่ีผูจ้ดัท า ไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม ริวาเซอร์ยา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วนัท่ี    
14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ส่งผลใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่า
มากมาย ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและสนบัสนุน
จากหลายฝ่าย ไดแ้ก่ คุณ ธนภรณ์ ลือชา พนกังานท่ีปรึกษาท่ีให้ค  าแนะน า รวมถึงให้ค  าปรึกษาใน
เร่ืองต่างๆ ตลอดช่วงเวลาท างาน และขอขอบพระคุณ อาจารย ์ปิยธิดา กงัวานสิทธ์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษา
ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาในเร่ืองการท างานและการท าโครงงานสหกิจศึกษา ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ  
 

 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัชีวติของการท างาน ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
         โรงแรม ริวาเซอร์ยา เป็นโรงแรมบูติก 4 ดาว ทนัสมยัริมแม่น ้าเจา้พระยา ใกลใ้จกลางเขต
ประวติัศาสตร์และยา่นเมืองเก่าท่ีงดงามรอบเกาะรัตนโกสินทร์ แวดลอ้มดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงซ่ึงสามารถเดินทางถึงไดอ้ยา่งง่ายดายเช่น พระบรมมหาราชวงั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ วดั
โพธ์ิ วดัภูเขาทองและถนนขา้วสาร โรงแรมตั้งอยูใ่นท าเลท่ียอดเยีย่มใกลท้่าเรือพระอาทิตย ์ท าใหก้าร
เดินทางสะดวกทั้งทางบกและทางน ้า จึงท าใหโ้รงแรมน้ีกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีสุดเพื่อการพกัผอ่นและ
ส ารวจแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  
         โรงแรมถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีพกัแห่งหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ และดึงดูดชาวต่างชาติ 
เน่ืองจากปัจจุบนัมีชาวต่างชาติมาท่องเท่ียวท่ีไทยเป็นจ านวนมาก หอ้งพกัในโรงแรมจึงส าคญัต่อ
นกัท่องเท่ียว รายไดห้ลกัของอุตสาหกรรมโรงแรมคือ การใหบ้ริการห้องพกัแก่แขก และสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่แขกท่ีมาพกั  โดยหอ้งพกัท่ีดีนั้นนอกจากความสะอาดและความสะดวกสบายแลว้ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในห้องพกัก็ส าคญัเช่นเดียวกนั  เช่นผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ท่ีหอ้งพกัในโรงแรม
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี เพื่อสร้างความประทบัใจใหแ้ก่แขก และใหแ้ขกกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 
         ในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงดงัปัจจุบนั การศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อหอ้งพกัในโรงแรม
จึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงถือวา่เป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัโรงแรมไม่
มากก็นอ้ย 
         ดงันั้นผูว้ิจดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะน าผลิตภณัฑน์ ้ามนักุหลาบและวา่นหางจระเข ้มาใชใ้นการ
บริการแก่แขกในหอ้งพกั เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ซ่ึงผูจ้ดัท าคาดวา่จะเป็น
ประโยชน์ต่อโรงแรม ริวา เซอร์ยา จึงไดจ้ดัท าหวัขอ้โครงงาน “Rose and Aloe Vera Extracted Oil”: 
กรณีศึกษา โรงแรม ริวาเซอร์ยา 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 
1.2.2 เพื่อลดปริมาณขยะจ าพวกดอกไมใ้นหอ้งจดัเล้ียง 
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1.3  ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี  
โรงแรม ริวาเซอร์ยา 
1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร  
แขกท่ีมาใชบ้ริการห้องพกัของโรงแรม ริวาเซอร์ยา และพนกังานแผนกแม่บา้น 
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา  
14 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2561 
1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสาร ขอ้มูล 
สืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตและสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ไดน้ าวตัถุดิบเหลือใชใ้นโรงแรมมาแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์และไม่ท าใหว้ตัถุดิบตอ้งสูญเสียโดย
เปล่าประโยชน์ 
1.4.2 เพื่อลดตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรมโดยการแปรรูปจากดอกกุหลาบท่ีเหลือทิ้ง 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การจดัท าโครงงานเร่ือง Rose and Aloe Vera Extracted Oil ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้
เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและแบ่งเน้ือหาของเอกสารออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 วา่นหางจระเข ้
2.2 กุหลาบ 
2.3 น ้ามนัมะพร้าว 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 สรรพคุณและประโยชน์ของวตัถุดิบทีใ่ช้ส าหรับการท าโครงงาน 
2.1 ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera) 

 

รูปท่ี 2.1 วา่นหางจระเข ้

ท่ีมา : www.honestdocs.co/aloe-vera-benefits 
 

ผูจ้ดัท าโครงงานไดศึ้กษาความหมายของ วา่นหางจระเข ้(กมลทิพย ์กสิภาร์,2543) ไดก้ล่าววา่ 
 ช่ือสามญั วา่นหางจระเข ้
 ช่ือวทิยาศาสตร์ Aloe Vera L.  
 ช่ือวงศ ์Aloaceae 
 ช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ วา่นไฟไหม ้(ภาคเหนือ), หางตะเข ้(ภาคกลาง) 

 

 

 

http://www.honestdocs.co/aloe-vera-benefits
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ลกัษณะโดยทัว่ไป 
วา่นหางจระเข ้(Aloe Vera) แหล่งก าเนิดดั้งเดิมอยูท่ี่ชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ

บริเวณตอนใตข้องทวปีแอฟริกา วา่นหางจระเขเ้ป็นพืชท่ีมีลกัษณะเน้ืออ่ิมอวบ มีมากกวา่ 300 ชนิด 
มีทั้งพนัธ์ุขนาดใหญ่มากไปจนถึงเล็กมาก เล็กกวา่ 10 เซนติเมตร มีใบแหลมคลา้ยเขม็ สีเขียว ขอบ
ใบหยกัและมีฟันเล็กๆ สีขาว เน้ือหนา เน้ือในมีน ้ามากเมือกเหนียว ดอกมีทั้งสีเหลือง ขาว แดง เป็น
ตน้ ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ ขยายพนัธ์ุโดยการใชห้น่ออ่อน ชอบดินทราย ปลูกไดท้ั้งในแปลงและกระถาง 
ชอบแดดร าไร หากถูกแดดจดัใบจะเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีแดง มีการน าไปปลูกทัว่โลกและเป็นท่ี
นิยมมาจนถึงปัจจุบนั  
 
ประโยชนข์องวา่นหางจระเข ้
- ช่วยป้องกนัการเกิดฝ้าไดเ้ป็นอยา่งดี เพียงน าวา่นหางจระเขม้าใชเ้ป็นประจ าทุกวนั 
- น าวุน้ของวา่นหางจระเขม้าชโลมลงบนเส้นผม จะท าใหเ้ส้นผมมีความสลวย ผมดกและมีความ

เงางามมากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นมนัยงัช่วยป้องกนัปัญหาการเกิดรังแคบนหนงัศีรษะ ช่วยบ ารุง
ต่อมท่ีรากผมใหมี้สุขภาพท่ีดี และช่วยรักษาแผลท่ีเกิดจากการเกาบนหนงัศีรษะไดอี้กเช่นกนั 

- มีผลการทดลองในการใชวุ้น้ของวา่นหางจระเขม้ารักษาคนไขท่ี้เป็นแผลกดทบัไดจ้นเห็นผล 
- วา่นหางจระเขมี้ส่วนช่วยในการลบทอ้งลายหลงัคลอดบุตร โดยการใชวุ้น้ของวา่นหางจระเขม้า

ทาในบริเวณทอ้งเป็นประจ าทั้งในขณะท่ีคุณแม่ก าลงัตั้งครรภไ์ปจนถึงหลงัคลอด 
- การใชวุ้น้ของวา่นหางจระเขม้าทาในบริเวณท่ีเป็นเส้นเลือดขอดเป็นประจ าทุกวนั จะช่วยแก้

เส้นเลือดขอดเหล่านั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
- สามารถน าเอาวุน้ของวา่นหางจระเขม้าท าเป็นของหวานเพื่อสุขภาพได ้เช่น วุน้วา่นหางจระเข้

ลอยแกว้ วุน้วา่งหางจระเขแ้ช่อ่ิม หรือจะน าวุน้วา่นหางจระเขม้าป่ันเป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพก็ได ้
- วา่นหางจระเขมี้ส่วนช่วยในการชะลอความแก่ชราได ้รวมทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคได้

เป็นอยา่งดี เน่ืองจากเป็นสมุนไพรท่ีอุดมไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระ 
- วา่นหางจระเขเ้ป็นสมุนไพรท่ีอุดมไปดว้ยวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนหลากหลายชนิด รวมทั้ง

สารอาหารชนิดต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อร่างกาย อีกทั้งยงัใหป้ระโยชน์ในหลายดา้นแก่สุขภาพ
ของคนเรา เช่น วติามินเอ วติามินบี 1 วติามินบี 2 วติามินบี 3 วติามินบี 6 วิตามินบี 9 วิตามินบี 
12 วติามินซี วติามินอีและโคลีน 

- สารสกดัจากวา่นหางจระเขน้ั้นมีส่วนช่วยในการลดระดบัคอเลสเตอรอลภายในร่างกาย ช่วยใน
การควบคุมความดนัโลหิต และยงัช่วยเพิ่มการไหลเวยีนของโลหิต ท่ีส าคญัยงัสามารถลดความ
เส่ียงของการเป็นโรคหวัใจได ้

- การทานเน้ือวุน้วา่นหางจระเข ้จะช่วยป้องกนัและช่วยแกอ้าการเมารถเมาเรือไดเ้ป็นอยา่งดี 
-  
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- การน าวุน้วา่นหางจระเขม้าทาบริเวณผวิเป็นประจ าทุกวนั จะเป็นการช่วยป้องกนัอีกทั้งยงัช่วย
ลดความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งผวิหนงัได ้

- ผูท่ี้ตอ้งการมีผวิพรรณท่ีเนียนนุ่มและแลดูชุ่มช้ืนตลอดเวลา ควรใชว้า่นหางจระเขม้าพอกใหท้ัว่
บริเวณผวิประมาณ 15 นาที แลว้จึงค่อยลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด นอกจากน้ี วา่นหางจระเขย้งัช่วย
ป้องกนัการเกิดร้ิวรอยแห่งวยัไดอ้ยา่งน่าพึงพอใจ 

- วา่นหางจระเขมี้ส่วนช่วยยบัย ั้งการติดเช้ือ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดสิว อีกทั้งยงัช่วยลดรอยด า
จากสิวใหจ้างลง  
 

สรรพคุณของวา่นหางจระเข ้
- ทานเน้ือวุน้วา่นหางจระเขค้ร้ังละ 1-2 ชอ้นโตะ๊ วนัละ 3 คร้ังเป็นประจ าทุกวนัจะช่วยบรรเทา

อาการปวดตามขอ้ใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 
- น าวุน้วา่นหางจระเขม้ารักษาแผลสด แผลจากการโดนของมีคม และแผลท่ีริมฝีปาก โดยน าวุน้

มาแปะตรงบริเวณแผลใหมิ้ดชิด ตามดว้ยการใชผ้า้มาปิดทบัไว ้
- ช่วยรักษาแผลถลอกและจากการถูกครูด ซ่ึงแผลประเภทน้ีจะใหค้วามเจบ็ปวดอยา่งมาก ดงันั้น

จึงควรใชวุ้น้วา่นหางจระเขม้าทาแผลแต่เพียงเบาๆ โดยเร่ิมจากวนัแรกควรทาบ่อยๆ เพื่อเป็น
การสมานแผล ท าใหแ้ผลหายเร็วข้ึน อีกทั้งยงัไม่ท าใหมี้อาการเจบ็แผลมาก 

- น าวา่นหางจระเขม้าฝานบางๆ แลว้น าไปแปะไวท่ี้แผลไฟไหม ้แผลจากการโดนน ้าร้อนลวก จะ
ช่วยบรรเทาอาการปวดของแผลได ้ทั้งน้ียงัช่วยท าใหแ้ผลหายเร็วข้ึน และยงัช่วยในการดบัพิษ
ร้อน เพื่อบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนได ้

- วุน้วา่นหางจระเขช่้วยท าใหแ้ผลเป็นจางลงไดเ้ร็ว อีกทั้งยงัสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดรอย
แผลเป็นบนผิวไดด้ว้ย 

- มีส่วนช่วยรักษาตาปลาและฮ่องกงฟุต โดยการใชวุ้น้จากใบวา่นหางจระเขม้าลา้งใหส้ะอาด 
จากนั้นน ามาปิดไวต้รงบริเวณท่ีเป็น และควรหมัน่เปล่ียนวุน้วา่นหางจระเขบ้่อยๆ จนกวา่จะดี
ข้ึน 

- น าวุน้วา่นหางจระเขม้าทาลงบนผวิก่อนออกไปเผชิญกบัแสงแดด จะช่วยป้องกนัผิวจาก
อนัตรายของแสงแดดได ้และยงัช่วยรักษาความชุ่มช้ืนใหผ้วิหนงั ไม่ใหเ้กิดปัญหาผิวแหง้กร้าน
ไดอี้กเช่นกนั 

- รักษาฝ้าดว้ยการน าวุน้จากใบวา่นหางจระเขม้ารักษาใหจ้างลงได ้
- วุน้ของวา่นหางจระเขช่้วยรักษาโรคสะเก็ดเงิน ซ่ึงมนัจะช่วยลดการตกสะเก็ดและลดอาการคนั

ของโรคดงักล่าวได ้
- รับประทานเน้ือวุน้วา่นหางจระเข ้จะช่วยป้องกนัโรคเบาหวานไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสามารถน าวุน้

มาท าเป็นเคร่ืองด่ืมดว้ยการป่ันวุน้ก็ไดเ้ช่นกนั 
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- วา่นหางจระเขจ้ะช่วยแกอ้าการปวดศีรษะได ้เพียงตดัใบสดของวา่นหางจระเข ้จากนั้นทาปูน
แดงดา้นหน่ึง แลว้จึงน าเอาดา้นท่ีทาปูนไปปิดตรงขมบั วิธีน้ีจะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้
เป็นอยา่งดี 

- วุน้วา่นหางจระเขมี้ส่วนช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยป้องกนัการเกิดแผลในกระเพาะ
ในขณะท่ีทอ้งวา่ง และช่วยรักษาโรคท่ีเก่ียวกบัระบบทางเดินอาหารดว้ยเช่นกนั 

- น าวา่นหางจระเขม้าปอกเปลือกเอาแต่วุน้ แลว้น ามาทานวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ชอ้นโต๊ะ จะ
ช่วยรักษากระเพาะล าไส้อกัเสบ 

- ในส่วนของเปลือกวา่นหางจระเขน้ั้นจะมีน ้ายางสีเหลือง ซ่ึงในน ้ายางนั้นจะมีสารท่ีเรียกวา่สาร
แอนทราควิโนน ซ่ึงเป็นสารท่ีมีฤทธ์ิเป็นยาระบาย ดงันั้นเม่ือน าน ้ายางไปเค่ียวจนน ้ามนัระเหย
ออกมา จากนั้นพกัไวใ้หเ้ยน็ จะไดส้ารสีด าหรือท่ีเรียกวา่ยาด า ซ่ึงยาตวัน้ีจะเป็นยาท่ีอยูใ่นต ารับ
ยาแผนโบราณท่ีใชเ้ป็นยาระบายอยูใ่นหลายต ารา 

- น ายางจากวา่นหางจระเขม้าเค่ียวใหง้วด จากนั้นพกัไวใ้ห้เยน็จะไดก้อ้นยาสีด า หลงัจากนั้นตกั
มาประมาณ 1 ชอ้นชา แลว้เติมน ้าเดือดประมาณ 1 ถว้ย คนจนละลาย น ามาทานก่อนนอน จะ
ช่วยรักษาอาการทอ้งผกูไดดี้ 

- การใชเ้น้ือวุน้วา่นหางจระเขท่ี้ผา่นการเหลาใหเ้ป็นปลายแหลมเพียงเล็กนอ้ย จากนั้นน าไปแช่
ตูเ้ยน็ไวเ้พื่อใหวุ้น้แขง็ตวั แลว้น าไปเหน็บในช่องทวารหนกั จะช่วยรักษาโรคริดสีดวงได ้ 

- ในส่วนของรากและเหงา้ของวา่นหางจระเขน้ั้นจะมีส่วนช่วยในการแกอ้าการหนองใน ช่วยแก้
มุตกิด หรือท่ีหลายคนรู้จกัในอีกช่ือคือระดูขาวของสตรี 
 

องคป์ระกอบทางเคมี 
สารไกลโคโปรตีนจากวุน้ใส ช่ือ Aloctin A,B มีฤทธ์ิลดการอกัเสบ และเพิ่มการเจริญ

ทดแทนของเน้ือเยือ่บริเวณท่ีเป็นแผล แต่สลายตวัง่ายเม่ือถูกความร้อน 
            สารท่ีเป็นองคป์ระกอบใน ยาด า (น ้ายางสีเหลืองท่ีเค่ียวน ้าออกหมดจนเป็นกอ้นสีด า) คือ
สารกลุ่มแอนทราควโินน เช่น Aloin,Barbaloin (Aloe-Emodin),Chrysophanic Acid ออกฤทธ์ิเป็น
ยาระบาย ยาถ่าย 
 
ขอ้ควรระวงัในการใชว้า่นหางจระเข ้

วา่นหางจระเขมี้ขอ้ควรระวงัในการใช ้แมจ้ะเป็นพืชท่ีไม่มีอนัตราย ใชน้ ามารับประทาน 
หรือใชเ้ป็นยารักษาแผลภายนอก รวมไปถึงการประทินผิว แต่กระนั้นก็ยงัมีขอ้หา้มและขอ้ควร
ระมดัระวงัท่ีผูใ้ชค้วรรู้เพื่อความปลอดภยัของตวัเองดว้ย โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วย ดงัน้ี 
- ผูป่้วยโรคเบาหวาน ระวงัการด่ืมน ้าวา่นหางจระเขท่ี้น าเอาส่วนของวุน้มาป่ัน การด่ืมจะไป

กระตุน้ตบัอ่อนใหมี้การสร้างสารอินซูลินเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีผูป่้วยยงัมีการใชย้ารักษาท่ีเป็น
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อินซูลินตามแพทยส์ั่งอยูด่ว้ยแลว้ การด่ืมน ้าวา่นหางจระเขเ้พิ่มเขา้ไป เปรียบเสมือนกบัเติม
อินซูลินในร่างกายใหเ้พิ่มมากข้ึน ซ่ึงเส่ียงต่อการเกิดภาวะช็อกตามมาได ้ทางท่ีดีควรปรึกษา
แพทยเ์พื่อความมัน่ใจเสียก่อน 

- ผูป่้วยโรคล าไส้อกัเสบและโรคกระเพาะ กรณีท่ีผูป่้วยเป็นโรคเหล่าน้ีมาก่อนแลว้ การกินวุน้
ของวา่นหางจระเขท่ี้มีความสด จ าเป็นจะตอ้งพิถีพิถนัในการท าความสะอาด เพื่อก าจดัเอายางสี
เหลืองออกใหห้มดซ่ึงวุน้ท่ีลา้งท าความสะอาดเป็นอยา่งดีแลว้ จะไม่มีรสขมของยาง การลา้งท า
ความสะอาดไม่ดี รับประทานเอายางเขา้ไปดว้ย จะไปกระตุน้ใหก้ารอกัเสบรุนแรงข้ึน 
 
2.2 กุหลาบ (Rose)  

 

รูปท่ี 2.2 กหุลาบ 

ท่ีมา : www.thaigoodview.com 
 

    ผูจ้ดัท าโครงงานไดศึ้กษาความหมายของ กุหลาบ (จินตนา ฝ่งใจเจริญ,2552) ไดก้ล่าววา่ 
 ช่ือสามญั Rose, Damask Rose 
 ช่ือวทิยาศาสตร์ Rosa Damascena Mill. 
 ช่ือวงศ ์Rosaceae 
 ช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ กุหลาบออน (ภาคเหนือ) , ยีสุ่่น (ภาคกลาง)  

 
 
 
 
 
 

http://www.thaigoodview.com/


8 
 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
กุหลาบจดัเป็นไมด้อกประเภทพุม่-พลดัใบ มีล าตน้ตั้งตรงหรือเล้ือย แขง็แรงมีใบยอ่ย  

3-5 ใบ ใบมีสีเขียวเขม้ เป็นมนัและมีรอยยน่เล็กนอ้ย กุหลาบมี 2 เพศในดอกเดียว มีเกสรตวัผูแ้ละ
ตวัเมียเป็นจ านวนมาก มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซอ้น 

การจ าแนกตามลกัษณะสีของดอก แบ่งเป็น 5 ประเภท  
    1. Single color มีสีของกลีบดอกสีเดียว ไม่วา่จะเป็นดา้นหนา้หรือดา้นหลงัของดอก และทุกๆ
กลีบมีสีเหมือนกนั เช่น พนัธ์ุ Christian Dior 
    2. Multi-color มีสีของกลีบดอกเปล่ียนไปตามอายุการบานดอก ในช่วงหน่ึงจะมีหลายสีเพราะ
บานไม่พร้อมกนั ส่วนมากจะเป็นกุหลาบพวง เช่น พนัธ์ุ Sambra หรือ Charleston 
    3. Bi Color มีสีของกลีบดอก 2 สี คือ กลีบดา้นในสีหน่ึง ดา้นนอกอีกสีหน่ึง เช่น พนัธ์ุ Forty 
Niner 
    4. Blend Color มีสีของกลีบดอกดา้นในมากกวา่ 2 สีข้ึนไป เช่น พนัธ์ุ Monte Carlo 
    5. Srtiped Color กลีบดอกในแต่ละกลีบมีสีมากกวา่ 2 สีข้ึนไป ส่วนใหญ่มกัเกิดเป็นสีสลบักนั
เป็นเส้นตามความยาวของกลีบดอก เช่น พนัธ์ุ Candy Stripe 
 
ประโยชน์ของกุหลาบ 
- ป้องกนัหรือลดอาการตาบวม โดยการน าน ้ากุหลาบแช่ตูเ้ยน็หน่ึงชัว่โมงคร่ึง จากนั้นก็น าออกมา

ชุบดว้ยส าลีแลว้วางไวบ้นดวงตา จะช่วยใหผ้วิรอบดวงตานุ่มข้ึนและสามารถช่วยป้องกนัหรือ
บรรเทาอาการตาบวมได ้

- น ามาผสมกบัน ้าในอ่างอาบน ้ า ช่วยใหผ้อ่นคลาย 
- ช่วยใหผ้วิชุ่มช้ืน โดยการน าน ้ากุหลาบมาทาผวิใหท้ัว่ ท าใหผ้วิชุ่มช้ืนและเนียนนุ่ม 
- น ามาใชล้า้งเคร่ืองส าอาง โดยการน ้ากุหลาบชุบดว้ยส าลีแลว้เช็ดบนใบหนา้หรืออาจน ามาผสม

กบัน ้ามนัมะพร้าว 
- ใชเ้ป็นโทนเนอร์ ช่วยป้องกนัการเกิดร้ิวรอยและชะลอความแก่ชราของผิว รวมถึงยงัช่วย

กระชบัรูขมุขนและเปล่ียนผวิหม่นหมองใหก้ลบัมาเปล่งปลัง่ กระจ่างใส 
- ใชเ้ป็นกล่ิน Aromatherapy น ้ากุหลาบสามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมของน ้ามนัหอมระเหย

ส าหรับบ าบดัความเครียดไดด้ว้ย  รวมถึงช่วยใหน้อนหลบัดีข้ึน 
- ชากลีบกุหลาบ เหมาะส าหรับรักษาอาการหวดั เจบ็คอ หลอดลมอกัเสบ บ ารุงร่างกายให้

แขง็แรง เป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพท่ีดี เพราะอุดมไปดว้ยวติามินและเกลือแร่มากมาย โดยน าดอก
กุหลาบสด ใชเ้ฉพาะกลีบ ประมาณ 1 ถว้ย ใส่ในภาชนะ เติมน ้าเดือด 2 ถว้ย และพกัทิ้งไวใ้ห้
เยน็ 
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สรรพคุณของกุหลาบ 
- กุหลาบมีวติามินและเกลือแร่ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อร่างกาย อาทิ วติามินซี วิตามินบี วิตามินเค 

แคโรทีน แคลเซียม โพแทสเซียม ทองแดง หรือไอโอดีน ซ่ึงจะมีมากในกลีบกุหลาบ ท าให้
ระบบต่างๆภายในร่างกายท างานไดอ้ยา่งเป็นปกติ ไม่วา่จะเป็นระบบเลือด ระบบหวัใจ หรือ
ระบบต่อมไร้ท่อ 

- น ามาสกดัเป็นน ้ามนัหอมระเหยได ้โดยกล่ินของกุหลาบมีคุณสมบติัช่วยบ าบดัอารมณ์คลาย
ความเครียดไดดี้ ลดความวิตกกงัวลหรือความเหน่ือยลา้ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยกล่ิน
หอมๆ ของกุหลาบยงัช่วยให้นอนหลบัง่ายข้ึน เลือดลมไหลเวยีนดี  

- กุหลาบมีฤทธ์ิช่วยลดอาการอกัเสบ ฆ่าเช้ือโรค เช้ือไวรัส และเช้ือแบคทีเรีย สมานแผลใหห้าย
เร็วข้ึน รวมทั้งช่วยบรรเทาอาการของโรคผิวหนงัต่างๆไดดี้ 

- กุหลาบมีคุณสมบติัท่ีสามารถตา้นอนุมูลอิสระไดอ้ยา่งดีเยี่ยม โดยเฉพาะการช่วยปกป้อง
ผวิพรรณจากแสงแดด หากมีอาการของผวิไหมจ้ากแดดเผาก็จะทุเลาลง เพราะมีเหล่าสารตา้น
อนุมูลอิสระท่ีหลากหลายและในปริมาณมาก 

- กุหลาบมีประโยชน์ต่อระบบสืบพนัธ์ุของผูห้ญิง ช่วยยบัย ั้งการติดเช้ือในระบบสืบพนัธ์ุ หากมี
อาการของประจ าเดือนมามากหรือไม่ปกติ ปวดทอ้งประจ าเดือน  

- กุหลาบสามารถท าเป็นชาสมุนไพรได ้ซ่ึงใหท้ั้งกล่ินหอมและรสหวานละมุนแลว้ ยงัมี
ประสิทธิภาพในการช่วยกระตุน้ใหร้ะบบต่างๆ ในร่างกายท างานไดอ้ยา่งกระฉบักระเฉง และมี
สรรพคุณเป็นยาแกเ้จบ็คอ แกห้วดั รักษาอาการหลอดลมอกัเสบ เป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงัท่ีดีและ
ปลอดภยัต่อสุขภาพ 

- ชากุหลาบมีฤทธ์ิในการช่วยก าจดัสารพิษออกจากร่างกาย ท าใหก้ารขบัถ่ายเป็นปกติ 
- ชากุหลาบมีสรรพคุณช่วยลดระดบัของคอเลสเตอรอล ท าใหร้ะดบัความดนัในเลือดอยูใ่นระดบั

ปกติ ป้องกนัโรคอุดตนัในเส้นเลือด 
- กุหลาบแหง้ท่ีบดเป็นผงเราสามารถใชเ้ป็นยารักษาโรคเก่ียวกบัในช่องปาก ท าใหฟั้นและเหงือก

แขง็แรง 
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2.3 น า้มันมะพร้าว (Coconut Oil) 

 
รูปท่ี 2.3 น ้ ามนัมะพร้าว 

ท่ีมา : https://www.honestdocs.co/coconut-oil-saturated-fat 
ผูจ้ดัท าโครงงานไดศึ้กษาความหมายของ น ้ ามนัมะพร้าว (ธนิกา ปฐมวิชยัวฒัน์,2556) 

ได้กล่าวว่าน ้ ามนัมะพร้าว คือ น ้ ามนัท่ีได้จากการสกดัแยกน ้ ามนัจากเน้ือผลของมะพร้าว โดย
องคป์ระกอบหลกัของน ้ามนัมะพร้าวคือกรดไขมนัอ่ิมตวั (เกิน 90% ของปริมาณกรดไขมนัทั้งหมด) 
ซ่ึงกรดไขมนัเหล่าน้ีจะมีขนาดโมเลกุลปานกลาง อยา่งเช่น กรดลอริก เม่ือรับประทานเขา้ไปแลว้จะ
ถูกเผาผลาญได้ดี จึงถูกสะสมในเน้ือเยื่อไขมนัได้น้อยกว่ากรดไขมนัท่ีมีขนาดโมเลกุลยาว จาก
การศึกษาพบวา่น ้ามนัมะพร้าวไม่ไดมี้ผลต่อการลดลงของน ้ าหนกัตวัของกลุ่มผูท้ดลอง (น ้ าหนกัตวั
เท่าเดิมและไม่มีผลท าให้น ้ าหนกัตวัเพิ่มข้ึน) และไม่ไดท้  าให้ไขมนัชนิดเลว (LDL) เพิ่มมากข้ึน 
แถมยงัช่วยเพิ่มระดบัไขมนัชนิดดี จึงมีผลโดยตรงต่อการช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ น ้ ามนั
มะพร้าวสกดัเยน็ ท่ีจ  าหน่ายตามทอ้งตลาดก็คือ น ้ ามนัท่ีสกดัมาจากเน้ือมะพร้าวโดยไม่ผ่านความ
ร้อนและไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ซ่ึงน ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ หรือ Virgin Coconut Oil จะมี
ลกัษณะใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน และสามารถรับประทานได ้เรานิยมใช้น ้ ามนัมะพร้าวท่ีดีท่ีสุดคือ
การใช้น ้ ามนัมะพร้าวแทนน ้ ามนัพืชชนิดอ่ืนๆ ในการประกอบอาหาร หรือจะใช้รับประทานเป็น
อาหารเสริมก็ไดเ้ช่นกนั โดยผูใ้หญ่รับประทานวนัละ 3-4 ช้อนชา ส่วนเด็กรับประทานวนัละ 1-2 
ชอ้นชา  
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ประโยชน์น ้ามนัมะพร้าว 

- น ้ามนัมะพร้าวใชท้าผวิเพื่อบ ารุงผวิพรรณให้เปล่งปลัง่สดใสไม่แหง้กร้าน 
- น ้ามนัมะพร้าวทาหนา้ ช่วยบ ารุงผวิใหนุ่้มชุ่มช้ืน แนะน าใหใ้ชเ้ฉพาะตอนกลางคืนหรือช่วง

ก่อนเขา้นอน 
- ใชเ้ป็นคลีนซ่ิงออยล ์ท าความสะอาดผวิและยงัมีส่วนช่วยในผลดัเซลลผ์วิ จึงช่วยท าใหผ้วิใส

อยา่งเป็นธรรมชาติ 
- ใชท้าผวิหลงัอาบน ้าเพื่อป้องกนัรอยหมองคล ้าจากแสงแดด ซ่ึงจะช่วยท าใหผ้วิท่ีมีรอยหมอง

คล ้าค่อยๆจางหายไปได ้
- มีการใชน้ ้ามนัมะพร้าวผสมข้ีผึ้งหรือท าเป็นน ้ามนัเหลือง ใชน้วดทาแกอ้าการปวดเม่ือยตาม

ร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี 
- แกปั้ญหาส้นเทา้แตกดว้ยการทาน ้ามนัมะพร้าวและนวดคลึงทุกวนัก่อนนอนติดต่อกนัประมาณ  

1 สัปดาห์  
- ช่วยรักษารังแคและเช้ือราบนหนงัศีรษะ ดว้ยการใชน้ ้ามนัมะพร้าวท่ีไดจ้ากการเค่ียวน ้ากะทิแก่

จดั แลว้น ามาทาบริเวณศีรษะทิ้งไว ้30 นาที แลว้สระออกดว้ยแชมพ ูโดยใหใ้ชส้ัปดาห์ละ 2 
คร้ัง 

- ใชท้าหนา้ทอ้งระหวา่งตั้งครรภ ์จะช่วยท าใหผ้วิบริเวณน้ีมีความชุ่มช้ืนไม่แหง้แตกลายได ้
- ช่วยใหเ้ส้นผมเงางาม รวมไปถึงท าใหเ้ส้นผมดูมีน ้าหนกัมากยิง่ข้ึน โดยการหมกัน ้ามนัมะพร้าว

ทิ้งเอาไว ้30 นาที และจึงสระผมออกตามปกติ 
- สามารถน าไปใชแ้ทนน ้ามนัพืชได ้เน่ืองจากวา่น ้ามนัมะพร้าวไม่มีการเปล่ียนสถานะเป็นไขมนั

ร้ายท่ีสร้างความอนัตรายต่อสุขภาพ 
 

สรรพคุณของน ้ามนัมะพร้าว 
- ช่วยในการชะลอวยั ชะลอความเส่ือมของร่างกาย เพราะน ้ ามนัมะพร้าวมีบทบาทในการช่วย

ต่อตา้นอนุมูลอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 
- ไม่ท าใหอ้ว้น เป็นตวัช่วยเสริมส าหรับผูท่ี้ตอ้งการลดความอว้น เน่ืองจากน ้ามนัมะพร้าวมี

โมเลกุลขนาดกลางจึงถูกยอ่ยไดเ้ร็วไม่มีการสะสมในร่างกาย โมเลกุลตวัน้ีจะไปกระตุน้
กระบวนการเมตาบอลิซึม ท าใหแ้คลอรีท่ีเรารับประทานเขา้ไปในรูปของอาหารถูกเผาผลาญไป 
ท าใหเ้หลือสะสมไขมนัในร่างกายนอ้ยลง 

- ช่วยลดน ้าหนกัแบบทางออ้ม ดว้ยการเพิ่มเมตาบอลิซึมท าใหเ้กิดความร้อน ท าใหอุ้ณหภูมิ
ร่างกายเพิ่มข้ึน ท าใหต่้อมไทรอยดท์  างานไดดี้ข้ึน จึงช่วยลดน ้าหนกัได ้

- ช่วยลา้งพิษ ขบัพิษของเสียออกจากร่างกายหรือช่วยดีท็อกซ์ 
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- ช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัร่างกาย 
- ช่วยบ ารุงก าลงั 
- เป็นอาหารใหแ้ก่เซลลต่์างๆในร่างกาย 
- ช่วยท าใหร่้างกายปลอดเช้ือโรค 
- ช่วยบ ารุงหวัใจ ท าใหห้วัใจมีสุขภาพดีและแขง็แรง 
- ช่วยป้องกนัการเกิดโรคหวัใจ ดว้ยการช่วยเพิ่มไขมนัชนิดดี (HDL) และไปช่วยลดไขมนัไม่ดี 

(LDL) ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหวัใจ 
- ช่วยในการขยายหลอดเลือดและป้องกนัการแขง็ตวัของหลอดเลือดซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคหวัใจ 
- ช่วยลดอตัราความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็ง 
- ช่วยป้องกนัการกลายพนัธ์ุของเซลลไ์ม่ใหเ้กิดเป็นเซลลม์ะเร็ง 
- ช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคเบาหวานใหห้ายขาด 
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตบัอ่อนในการสร้างอินซูลิน จึงดีต่อผูเ้ป็นโรคเบาหวาน 
- ช่วยท าใหผู้ป่้วยเบาหวานไม่ตอ้งฉีดอินซูลินทุกคร้ังท่ีน ้าตาลในเลือดมีระดบัสูง 
- ช่วยลดการเจริญเติบโตของเน้ืองอก 
- ช่วยรักษาคางทูม ดว้ยการใชน้ ้ามนัมะพร้าวทาบริเวณท่ีเป็นคางทูมบ่อยๆ วนัละ 3 คร้ัง 

ประมาณ 3 วนัอาการจะดีข้ึน  
- ช่วยรักษาผูป่้วยโรคทอ้งมาน  
- ใชเ้ป็นยารักษาโรคอหิวาตกโรค 
- ช่วยระบายทอ้ง ท าใหข้บัถ่ายง่ายข้ึน 
- น ้ามนัมะพร้าวมีส่วนช่วยบ าบดัรักษาโรคกระดูกไขขอ้ 
- ช่วยรักษาแผลเร้ือรังท่ีเกิดจากการเป็นโรคเบาหวานมานานได ้
- ใชท้าแกแ้ผลน ้าร้อนลวกได ้ 
- ช่วยสมานแผลไฟไหมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
- น ้ามนัมะพร้าวช่วยลดอาการอกัเสบของผวิหนงัได ้
- ใชเ้ป็นยารักษาแผลเน่าเป่ือย 
- ใชรั้กษาอาการผดผืน่คนัตามผวิหนงัได ้
- สามารถใชรั้กษาโรคผิวหนงัได ้
- ช่วยแกช้นันะตุพุพอง ดว้ยการใชน้ ้ามนัมะพร้าวผสมเหงา้ ขมิ้นชนั สารส้มเล็กนอ้ย แลว้น ามา

ทาบริเวณท่ีเป็น  
- ช่วยรักษาโรคน ้ากดัเทา้ ดว้ยการใชน้ ้ามนัมะพร้าวผสมกบัสารส้ม น ้าปูนใส และเกลืออยา่งละ

นิด ผสมใหเ้ขา้กนัแลว้เอามาทาบริเวณท่ีเป็นบ่อยๆจะท าใหห้ายเร็วข้ึน 
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- น ้ามนัมะพร้าวมีคุณสมบติัเป็นยาฆ่าเช้ือโรคต่างๆ ไม่วา่จะเป็น เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา เช้ือยสีต ์
เช้ือไวรัส โปรโตซวั โดยไม่ท าใหเ้กิดอาการด้ือยาของเช้ือโรค และสามารถช่วยฆ่าเช้ือโรคบาง
ชนิดท่ีเกราะไขมนัห่อหุม้เซลล ์ซ่ึงยาปฏิชีวนะทัว่ไปไม่สามารถฆ่าได ้

- น ้ามนัมะพร้าวช่วยป้องกนัผมร่วง ผมหงอกได ้
- น ้ามนัมะพร้าวใชท้าช่วยแกอ้าการผวิแหง้ ผิวแตก ผิวลอก ผวิเป็นขยุได ้
- น ้ามนัมะพร้าวมีกรดลอริค (Lauric Acid) สูงมาก ซ่ึงเป็นชนิดเดียวกนักบักรดไขมนัท่ีมีในนม

แม่ เม่ือบริโภคเขา้ไปจะถูกเปล่ียนเป็นโมโนลอรินท่ีมีฤทธ์ิในการช่วยฆ่าเช้ือโรคต่างๆ เช่น 
แบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส ยสีต ์โปรโตซวั เป็นตน้ 

- น ้ามนัมะพร้าวสามารถน ามาใชท้าผวิเพื่อป้องกนัแสงแดด และยงัป้องกนัโรคมะเร็งจาก
แสงแดดไดอี้กดว้ย 

- ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าคญัในเคร่ืองส าอางหลายชนิด ซ่ึงมีคุณสมบติัช่วยในการท าให้ผวิดูอ่อน
เยาวแ์ละชะลอการเกิดร้ิวรอย 

 
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

รศ.ภญ.ดร.ฐาปนีย ์หงส์รัตนาวรกิจ ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดผิวหน้าด้วยสารสกัดจากดอกกุหลาบ โดยวิธีการกลั่นด้วยน ้ า (Water Distillation) 
จากนั้นน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผวิหนา้ชนิดเจลลา้ง จากผลการทดลองพบวา่
สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสกดัน ้ามนัดอกกุหลาบและน ้ าดอกกุหลาบคือ กลีบดอกกุหลาบ 
250 กรัม ต่อน ้ ากลัน่ 500 มิลลิลิตรและใช้เวลาในการกลัน่คือ 120 นาที พบว่าน ้ ามนัดอก
กุหลาบประกอบด้วยสาระส าคัญคือ ร้อยละ 32.89 Phenylethyl Alcohol,ร้อยละ 9.64 
Nonadecane และร้อยละ 9.46 Citronellol ผลการศึกษาพบวา่ สูตรท่ีเหมาะสมของเจลลา้งหนา้
คือ น ้ ามนัดอกกุหลาบมอญร้อยละ 0.2,Deionized Water (น ้ ากลัน่) ร้อยละ 67.3, Disodium 
Cocoaampho Diacetate และ Sodium Laureth Sulphate ร้อยละ 19.7,Cocamidopropyl Betaine 
ร้อยละ 6.2,PEG 6000 Distearate ร้อยละ 0.7,Citric Acid ร้อยละ 0.2,Gylcerin ร้อยละ 
3.0,Germaben II ร้อยละ 0.3,Cremophor RH40 ร้อยละ 1.4,Vitamin E ร้อยละ 0.5,Vitamin B3 
ร้อยละ 0.5,Perfume (กล่ินดอกกุหลาบ) ร้อยละ 0.5 ลกัษณะเน้ือเจลลา้งหนา้ใส มีความคงตวัดี
ไม่แยกชั้น ค่าความเป็นกรดด่าง 6.75 เม่ือน าผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผิวหนา้ไปทดสอบความ
พึงพอใจกบัอาสาสมคัรจ านวน 100 คน เพศหญิง 72 คน และเพศชาย 28 คน อายุระหว่าง 
15-60 ปี พบวา่ อาสาสมคัรร้อยละ 62 มีความพอใจมากในเจลลา้งหนา้ 

 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 
รูปท่ี 3.1 สญัลกัษณ์ของโรงแรม ริวาเซอร์ยา  

ท่ีมา : https://www.facebook.com/RivaSuryaBangkok 

 
3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ 

 โรงแรม ริวาเซอร์ยา (Riva Surya Hotel) 
 โทรศพัท ์: 02-633-5000  
 Website   : www.riva-surya-bangkok.bangkokshotels.com 
 Facebook : www.facebook.com/RivaSuryaBangkok 

3.1.2 ท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
 เลขท่ี 23 ถนน พระอาทิตย ์แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีโรงแรม ริวาเซอร์ยา  

ท่ีมา : www.nexthotels.com/hotel/riva-surya-bangkok 

http://www.nexthotels.com/hotel/riva-surya-bangkok


15 
 

 

3.1.3 แผนผงัองคก์ร 
 

 
รูปท่ี 3.3 คุณ ณฐัปรี พิชยัรณรงคส์งคราม, Managing Director 

ท่ีมา : https://www.posttoday.com/ent/celeb/299730 
 

 
รูปท่ี 3.4 แผนผงัองคก์ร 
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https://www.posttoday.com/ent/celeb/299730
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3.2 ข้อมูลทัว่ไปของโรงแรม 

 
รูปท่ี 3.5 โรงแรม ริวาเซอร์ยา  

ท่ีมา : https://www.hotelscombined.com/Hotel/Riva_Surya.htm 
 

โรงแรม ริวาเซอร์ยา เป็นโรงแรมบูติกจ านวน 68 หอ้ง ตั้งอยูริ่มแม่น ้าเจา้พระยาในเขตพระ
นคร โรงแรมระดบั 4 ดาวน้ี ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากแหล่งความบนัเทิงยามราตรีและแหล่งชอ้ปป้ิงบน
ถนนขา้วสารและบางล าภู ลอ้มรอบไปดว้ยสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ สามารถเดินทางมาโดย
เรือบนแม่น ้าเจา้พระยา เน่ืองจากโรงแรมมีท่ีตั้งอยูบ่นเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีไดรั้บการอนุรักษใ์หเ้ป็น
เมืองเก่า ดงันั้นจะเห็นสถานท่ีต่างๆ และบริเวณโดยรอบท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งมีรสนิยม 
นอกจากนั้น โรงแรม ริวาเซอร์ยา ยงัมีโรงแรมเครือเดียวกนัอีกหน่ึงท่ี คือ โรงแรม ริวาอรุณ ซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่ ถนน มหาราช โดยมีทศันียภาพคือวดัอรุณราชวรารามอนังดงาม 
 
3.3 ลกัษณะการประกอบการ 

โรงแรม ริวาเซอร์ยาแห่งน้ีมีแผนกตอ้นรับบริการ 24 ชัว่โมง คอ็ฟฟ่ีบาร์และรูมเซอร์วสิ  
24 ชัว่โมง มีอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ใหไ้ดใ้ชง้าน รวมถึงมีบริการร้านอาหาร บาร์ และบุฟเฟตใ์นช่วงเชา้
เป็นประจ าทุกวนั มีการตกแต่งท่ีแฝงกล่ินอายความเป็นไทยและความคลาสสิคท่ีผสมผสานกนัได้
อยา่งลงตวั  
 

 

 

 

https://www.hotelscombined.com/Hotel/Riva_Surya.htm
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3.3.1 การใหบ้ริการหอ้งพกั 

โรงแรม ริวาเซอร์ยา เป็นโรงแรมบูติกมีจ านวน 68 หอ้ง 5 ชั้น เป็นโรงแรมระดบั 4 
ดาวท่ีมีการตกแต่งอยา่งสวยงามทั้งภายนอกและภายในหอ้งพกั มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน เช่น 
อินเทอร์เน็ต  WiFi ฟรี ทีวจีอแอลซีดี ช่องทีวีดาวเทียม แท่นต่อ iPad ตูเ้ยน็ เส้ือคลุมอาบน ้า 
ผลิตภณัฑอ์าบน ้าฟรี ตูนิ้รภยั โตะ๊ท างาน โทรศพัท ์เตียงเสริมและเตียงเด็กอ่อน(ตามค าขอ)  
เคร่ืองปรับอากาศและบริการท าความสะอาดหอ้งทุกวนั หรือ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีภายใน
หอ้งพกัไม่มี เช่น เตารีด ท่ีเข่ียบุหร่ี รวมถึงบริการซกัอบรีดเม่ือแขกตอ้งการ แขกสามารถแจง้แผนก
ตอ้นรับส่วนหนา้ และทางแผนกตอ้นรับส่วนหนา้จะติดต่อประสานงานกบัแผนกแม่บา้น เพื่อให้
แผนกแม่บา้นบริการแขกโดยตรง และนอกเหนือจากการบริการแลว้ ส่ิงส าคญัท่ีโรงแรม ริวาเซอร์
ยามีแขกเขา้มาพกัอยา่งไม่ขาดสายนั้น คือห้องพกัท่ีมีการตกแต่งท่ีทนัสมยั และมีเอกลกัษณ์ในความ
เป็นไทยผสมอยูด่ว้ย เช่น การตกแต่งดว้ยการน าผา้เช็ดมือมาพบัเป็นรูปชา้ง หรือ หงษ ์ เพื่อประดบั
บนท่ีนอน  

                                            
โรงแรม ริวาเซอร์ยา มีห้องพกัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ Premium Riva Room,Urban 

Room,Deluxe Riva Room,Riva Room โดยห้องพกัแต่ละประเภท มีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.4 – 3.7 

 

รูปท่ี 3.6 หอ้งพกั Premium Riva Room 
ท่ีมา : www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Riva-Surya-Bangkok 

                                       
หอ้งพกั Premium Riva Room มีจ  านวน 12 ห้อง เป็นหอ้งพกัท่ีมีขนาดกวา้ง อยูติ่ดริม

แม่น ้าเจา้พระยา  มีขนาด 40 ตารางเมตร สามารถพกัไดไ้ม่เกิน 3 คน (ผูใ้หญ่ 2 คน เด็ก 1 คน) มีเตียง 
King และเตียง Twin ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ  

http://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Riva-Surya-Bangkok
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รูปท่ี 3.7 หอ้งพกั Urban Room 

ท่ีมา : www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Riva-Surya-Bangkok 

 
หอ้งพกั Urban Room มีจ านวน 30 หอ้ง เป็นห้องพกัท่ีมีขนาดปานกลาง ความกวา้ง 32 

ตารางเมตร สามารถพกัไดไ้ม่เกิน 3 คน (ผูใ้หญ่ 2 คน เด็ก 1 คน) มีเตียง King และเตียง Twin ให้
เลือกตามความตอ้งการ 
 

 
รูปท่ี 3.8 หอ้งพกั Riva Room 

ท่ีมา : www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Riva-Surya-Bangkok 

                                                     
หอ้งพกั Riva Room มีจ านวน 9 หอ้ง เป็นห้องพกัท่ีมีขนาดกวา้ง ความกวา้ง 40 ตาราง

เมตร หอ้งพกัติดริมแม่น ้าเจา้พระยา เหมาะกบัคู่รักท่ีตอ้งการมาฮนันีมูน สามารถพกัไดไ้ม่เกิน 3 คน 
(ผูใ้หญ่ 2 คน เด็ก 1 คน) มีเตียง King และเตียง Twin ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ 

 
 

http://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Riva-Surya-Bangkok
http://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Riva-Surya-Bangkok
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รูปท่ี 3.9 หอ้งพกั Deluxe Riva Room 

ท่ีมา : www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Riva-Surya-Bangkok 
 

หอ้งพกั Deluxe Riva Room มีจ านวน 17 หอ้ง เป็นห้องพกัท่ีมีขนาดกวา้ง อยูติ่ดริมแม่น ้า
เจา้พระยา  มีขนาด 40 ตารางเมตร สามารถพกัไดไ้ม่เกิน 3 คน (ผูใ้หญ่ 2 คน เด็ก 1 คน) มีเตียง King 
และเตียง Twin ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ 

 
 
3.3.2 หอ้งอาหาร 

โรงแรม ริวาเซอร์ยา มีบริการหอ้งอาหารทั้งดา้นในและดา้นนอก ห้องอาหารดา้นในมีช่ือ
วา่ Babble & Rum มีทั้งอาหารไทย และอาหารตะวนัตก  เหมาะส าหรับแขกท่ีตอ้งการความเป็น
ส่วนตวั รองรับแขกสูงสุด 60 คน และหอ้งอาหารดา้นนอกมีช่ือวา่ The Garden รองรับแขกสูงสุด 
150 คน เหมาะส าหรับแขกท่ีตอ้งการชมววิของแม่น ้าเจา้พระยา มีทั้งอาหารไทย และอาหาร
ตะวนัตก เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่ 06.30 – 23.00 น. โดยหอ้งอาหารมีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.8 - 3.9 
และ เมนูแนะน าของโรงแรมมีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.10 – 3.14 

 
รูปท่ี 3.10  หอ้งอาหาร Babble & Rum 

ท่ีมา : www.mgronline.com  

http://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Riva-Surya-Bangkok
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รูปท่ี 3.11 หอ้งอาหาร The Garden 

                                                              ท่ีมา : www.mgronline.com 
 

เมนูแนะน าของโรงแรม 
อาหารของทางร้านจะเสิร์ฟเมนูในสไตล ์Thai Twist ซ่ึงยงัคงรสชาติของความเป็นไทย

ผสมผสานกบัวตัถุดิบชั้นดี ท าใหแ้ต่ละจานมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์  
 

 Calamari Salted Eggs หรือ ปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบ ราดดว้ยซอสท่ีท าจากไข่กุง้และ
ไข่เคม็เอโอลี ก่อนจะเสิร์ฟดว้ยการโรยไข่ปลาแซลมอน แรดิช ดอกโสนทอด และตกแต่ง
จานดว้ยกลีบดอกไม ้

 
รูปท่ี 3.12 เมนู Calamari Salted Eggs 

ท่ีมา :   https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/above-riva.html  
 

http://www.mgronline.com/
https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/above-riva.html
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 Sweet and Sour Ratatouille Pork Chop หรือ หมูพอร์คช็อปหมกัเคร่ืองเทศยา่งบนไฟ 
เสิร์ฟพร้อม Ratatouille ผดัเปร้ียวหวานสไตลฝ์ร่ังเศส และซอสไวน์แดงหอมใหญ่ เน้ือ
หมูนุ่ม ตวัซอสมีรสชาติกลมกล่อม 

 
รูปท่ี 3.13 เมนู Sweet and Sour Ratatouille Pork Chop 

ท่ีมา :   https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/above-riva.html 
 

 Bamboo Risotto เป็นเมนูแปลกใหม่ท่ีน าขา้วรีซอตโตมาท าแบบห่อหมก แลว้น่ึงพร้อม
กบัมอสซาเรลล่าชีสในกระบอกไมไ้ผ ่ก่อนเสิร์ฟจะราดซอสกะทิใหย้งัคงความเป็นไทย 
รสชาติออกครีมม่ี เผด็เล็กนอ้ย เป็นเมนูท่ีประยกุตเ์ขา้กนัไดอ้ยา่งดี 

 
รูปท่ี 3.14 เมนู Bamboo Risotto 

ท่ีมา :   https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/above-riva.html 
 
 
 
 

https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/above-riva.html
https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/above-riva.html
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 ของหวานท่ีทางโรงแรมแนะน า คือ Chocolate Souffle หรือ ช็อกโกแลตซูเฟล่อบร้อน 
ทานคู่กนักบัไอศกรีมวานิลลา บลูเบอร์ร่ี และสตรอเบอร์ร่ี  

 
รูปท่ี 3.15 เมนู Chocolate Souffle 

ท่ีมา :   https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/above-riva.html 
 

 เมนูคอ็กเทลแนะน าของทางโรงแรม คือ Sweet  Martini  คอ็กเทลสีสดใส ประกอบไป
ดว้ย Gin, Dry Martini และ Blue Curacao มาพร้อมกบัเชอร์ร่ีท่ีช่วยให้ด่ืมง่ายข้ึน ช่วยเรียก
น ้ายอ่ยก่อนทานม้ือหลกั 
ไดดี้ 

 

รูปท่ี 3.16 เมนู Sweet  Martini 
ท่ีมา :   https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/above-riva.html 

 

 

https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/above-riva.html
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3.3.3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

 
รูปท่ี 3.17 สระวา่ยน ้ า 

ท่ีมา : www.mgronline.com 
 

                                           โรงแรม ริวาเซอร์ยา มีสระวา่ยน ้าขนาด 14 x 7 ม. ทรงวงรี พร้อมสระวา่ย
น ้าขนาดเล็ก ส าหรับเด็ก บริเวณรอบสระวา่ยน ้ามีเตียงอาบแดด และโตะ๊ส าหรับรับประทานอาหาร   

 

 
รูปท่ี 3.18  หอ้งประชุมสุภาพรรณ 

ท่ีมา : www.mgronline.com 
 

                                           โรงแรม ริวาเซอร์ยา มีหอ้งประชุมและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดังาน 
โดยสามารถจดังานไดท่ี้ห้องสุภาพรรณ ขนาด 26 ตร.ม. รองรับแขกสูงสุด 25 คน  

http://www.mgronline.com/
http://www.mgronline.com/


24 
 

 

  
รูปท่ี 3.19 ฟิตเนส 

ท่ีมา : www.th.hotellook.com/hotels/riva-surya-bangkok 
 

                                           โรงแรม ริวาเซอร์ยา มีหอ้งฟิตเนสอยูช่ั้นท่ี 1 เพื่อรับรองแขกท่ีรักสุขภาพ 
และมีครูฝึกสอนส่วนตวัในคลาสเรียนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นมวยไทย โยคะ พิลาทีส TRX ใหบ้ริการ
ตามความตอ้งการของแขก โดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.th.hotellook.com/hotels/riva-surya-bangkok
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3.4  ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

 
รูปท่ี 3.20 นกัศึกษาฝึกงาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 
 

 ช่ือผู้ปฏิบัติงาน นางสาว สุภาสินี ยิม้ถนอม 5704400264 
 ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย ์ปิยธิดา กงัวานสิทธ์ิ 
 ต าแหน่ง Trainee Room Attendant 
 สถานทีป่ฏิบัติงาน โรงแรม ริวาเซอร์ยา กรุงเทพ ฯ 
 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

พื้นท่ีสาธารณะ 
- เช็ดราวบนัไดทุกชั้น 
- กวาดและถูบริเวณทางเดินหนา้หอ้งพกัทุกชั้น 
- ท าความสะอาดหอ้งเก็บของประจ าชั้นของตนเองในทุกๆวนั 
ภายในหอ้งพกั 
- ตรวจมินิบาร์ รอบ 8.00 น. และ 12.00 น. เม่ือแขก Check Out ถา้แขกรับประทาน

ของในมินิบาร์ ตอ้งแจง้ไปท่ีแผนกหอ้งพกัส่วนหนา้ทนัที  
- ถา้หอ้งท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นหอ้งท่ีมีเตียง Twin  ตอ้งติดต่อไปท่ีแผนกหอ้งพกัส่วน

หนา้ เพื่อสอบถามวา่ตอ้งท าเตียง Twin หรือ Super King 
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- เม่ือแขก Check Out เรียบร้อย จึงจะเขา้ไปท าหอ้งพกัได ้เช่น ปูเตียง ลา้งหอ้งน ้า เช็ด
กระจก พบัผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดมือ ผกูเส้ือคลุมอาบน ้าใหส้วยงาม รวมถึงเติม
ของใชอ่ื้นๆท่ีขาดหาย ดูดฝุ่ น และขั้นตอนสุดทา้ยคือ ถูพื้น 

- เม่ือผา้ปูเตียง ผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดมือ มีรอยเป้ือน ใหซ้กัออกทนัทีและถา้ซกั
ไม่ออก ตอ้งแจง้ไปท่ีแผนกห้องพกัส่วนหนา้ เพื่อท าการแจง้แขกและคิดค่าบริการ
เพิ่มเติม 

- ส าหรับหอ้งท่ีแขกใชบ้ริการอยู ่เม่ือเคาะหอ้งแขกและ แขกอนุญาตใหท้ าความ
สะอาดได ้ส่ิงท่ีตอ้งท าคือ ท าความสะอาดหอ้งน ้าใหส้ะอาดและ เช็ดพื้นห้องน ้าให้
แหง้ น าผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดมือ ท่ีแขกใชแ้ลว้ออกไป และใส่ของใหม่ให้
แทน จะท าการเปล่ียนผา้ปูเตียงวนัเวน้วนัเท่านั้น ถา้ไม่ตอ้งเปล่ียน ใหท้  าการปูเตียง
ใหส้วยงามดงัเดิม คือการดึงผา้ใหตึ้ง และท าการเทิร์นดาวน์ผา้ปู ขั้นตอนสุดทา้ยคือ 
การดูดฝุ่ นและ ถูพื้น 

- นกัศึกษาฝึกงานไดรั้บมอบหมายใหท้ าวนัละ 4 - 7 หอ้ง เม่ือปฏิบติัคนเดียว และท า
วนัละ 14 - 20 หอ้ง เม่ือปฏิบติัร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษา  
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3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 
 

 
รูปท่ี 3.21 พนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า  2561 
 

 ช่ือพนักงานทีป่รึกษา นางสาว ธนภรณ์ ลือชา 
 ต าแหน่งงาน  Room Attendant 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการฝึกปฏิบติังาน 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 15 

สัปดาห์ ปฏิบติังานเวลา 8.00 - 17.00 น. เป็นเวลาทั้งส้ิน 9 ชัว่โมง และปฏิบติังานอาทิตยล์ะ 5 - 6 
วนัต่อสัปดาห์ หยดุเดือนละ 6 วนั 

 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน 
ก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการปฏิบติัจากการสังเกตถึงปัญหาท่ีสามารถน ามาแกไ้ขและปฏิบติั 
ไดจ้ริง โดยรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาและปฏิบติังานท่ีโรงแรม ริวาเซอร์ยา 

3.7.2 วเิคราะห์การท าโครงงาน 
ไดมี้การสอบถามความคิดเห็นจากพนกังานท่ีปรึกษาและผูจ้ดัการแผนกแม่บา้นถึง 
ความเป็นไดข้องหวัขอ้โครงงาน 

3.7.3 ลงมือปฏิบติั 
ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองท าช้ินงานอยูห่ลายคร้ังจนเกิดเป็นน ้ามนักุหลาบและวา่นหาง
จระเข ้

3.7.4 จดัท าเอกสาร  
รวบรวมขอ้มูล ท าการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา ด าเนินการจดัท ารูปเล่มและสรุปผล 

3.7.5 ตรวจสอบและแกไ้ข 
เม่ือท าแต่ละบทเสร็จแลว้ ไดน้ าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง  
เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดจะไดแ้กไ้ขไดอ้ยา่งทนัถ่วงที 

3.7.6 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เร่ิมด าเนินงานวจิยัตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2560 
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ขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน 

พฤษภาคม 
2561 

มิถุนายน 
2561 

กรกฎาคม 
2561 

สิงหาคม 
2561 

ศึกษาปัญหาท่ีจะท า     

ก าหนดหวัขอ้
โครงงาน 

    

เก็บรวบรวมขอ้มูล     

ลงมือปฏิบติั     

ตรวจสอบและแกไ้ข     

สรุปและจดัท า
รายงาน 

    

ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
อุปกรณ์ 
 หมอ้ตม้น ้า 
 กรวย 
 กระชอน 
 ขวดพลาสติกหวัป้ัม 
ฮาร์ดแวร์ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 กลอ้งถ่ายภาพโทรศพัทมื์อถือ 
ซอฟตแ์วร์ 
 โปรแกรม Microsoft word 
 โปรแกรม Microsoft Power Point 
 โปรแกรม Microsoft Excel 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

โครงงานเร่ือง น ้ามนักุหลาบและวา่นหางจระเข ้(Rose and Aloe Vera Extracted Oil) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ โดยการน ากลีบกุหลาบจากหอ้ง
จดัเล้ียงและวา่นหางจระเขท่ี้ทางโรงแรมไดป้ลูกไวม้าท าเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ และยงัช่วยลดตน้ทุน
ใหก้บัทางโรงแรมอีกดว้ย 
                
4.2 วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท าน า้มันกุหลาบและว่านหางจระเข้ 
วตัถุดิบ 
1. น ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ 200 มิลลิลิตร 
2. วา่นหางจระเขท่ี้ปอกเปลือกแลว้ 2 ใบ 
3. กลีบกุหลาบ 30 ใบ 
อุปกรณ์ 
1. หมอ้ตม้น ้า 
2. กรวยกรองน ้า 
3. กระชอน 
4. ขวดพลาสติกหวัป๊ัม 
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รูปท่ี 4.1 น ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ 

              ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 

 

 
รูปท่ี 4.2 วา่นหางจระเขท่ี้ปอกเปลือกแลว้ 
            ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 

 



32 
 

 

 
รูปท่ี 4.3 กลีบกหุลาบ 

               ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 

 

 
รูปท่ี 4.4 หมอ้ตม้น ้ า 

               ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 
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รูปท่ี 4.5 กรวยกรองน ้ า 

             ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 
 

               
            รูปท่ี 4.6 กระชอน 
             ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 
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รูปท่ี 4.7 ขวดพลาสติกหวัป๊ัม 

                                                                   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 
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4.3 ขั้นตอนการท าน า้มันกุหลาบและว่านหางจระเข้ 

 

 
รูปท่ี 4.8 ตม้น ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ดว้ยไฟปานกลาง 5 นาที 

              ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 

 

 
รูปท่ี 4.9 น าวา่นหางจระเขใ้ส่หมอ้ดว้ยไฟแรง 20 นาที 

             ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 
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รูปท่ี 4.10 หลงัจากตม้วา่นหางจระเขค้รบ 20 นาที แลว้จึงน ากลีบกหุลาบมาตม้ต่ออีก 10 นาที 

             ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 

 

 
รูปท่ี 4.11 เม่ือครบ 10 นาทีแลว้จึงปิดไฟ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 
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รูปท่ี 4.12 ใชก้ระชอนในการกรองเศษกลีบกหุลาบและวา่นหางจระเขอ้อก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 

 

 
รูปท่ี 4.13 น ากรวยมากรองน ้ ามนัใส่ขวดพลาสติกหวัป๊ัม 

      ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 
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รูปท่ี 4.14 น ้ามนักหุลาบและวา่นหางจระเขท่ี้เสร็จแลว้  

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  2561 
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4.4 ต้นทุนการผลติน า้มันกุหลาบและว่านหางจระเข้ 
 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ต้นทุน 
1. น ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ 200มิลลิลิตร 200มิลลิลิตร/ 

160บาท 
200*150/200=150 

2. วา่นหางจระเข ้ 2 ใบ - - 
3. กลีบกุหลาบ 30 ใบ - - 

รวมราคาตน้ทุน 150 
ตารางท่ี 4.1 ตารางค านวณตน้ทุนน ้ ามนักหุลาบและวา่นหางจระเข ้

 (Rose and Aloe Vera Extracted Oil) 
หมายเหตุ เคร่ืองหมาย - เป็นวตัถดิุบของทางโรงแรม 

 

4.5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึน และเพื่อศึกษา
เก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานแผนกแม่บา้นในโรงแรม จ านวน 16 คน และแขกท่ีมาใชบ้ริการ
หอ้งพกั จ านวน 15 คน รวมเป็น 31 คน   

 
ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
ตอนที ่1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานเก่ียวกบั เพศ , อาย ุ, อาชีพ โดยใชค้่าร้อยละ 
ตอนที ่2 ความพึงพอใจของผูท่ี้ไดท้ดลองใชน้ ้ามนักุหลาบและวา่นหางจระเข ้โดยใชค้่าร้อยละของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และค านวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศของตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 16 51.61 
ชาย 15 48.39 
รวม 31 100 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.61 และเพศชาย
ร้อยละ 48.39 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 31 คน 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 2 6.45 
20-25 ปี 4 12.90 
25-30 ปี 7 22.58 
30 ปีข้ึนไป 18 58.06 
รวม 31 100 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 30 ปี
ข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.06 ท่ีเหลืออีกไดแ้ก่  อายรุะหวา่ง 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.58 
อายรุะหวา่ง 20-25 ปีคิดเป็นร้อยละ 12.90 และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.45 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 31 คน 

 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 
พนกังานแผนกแม่บา้น 16  51.61 
แขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 15 48.39 
รวม 31 100 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอาชีพ พนกังานแผนกแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 51.61 และ
แขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 48.39 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 
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4.6 สรุปผลการประเมิน น า้มันกุหลาบและว่านหางจระเข้ 
4.6.1 ด้านสีสัน 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นสีสัน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบั

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.58 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 32.25 มีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.48 และมีความพึงพอใจระดบัพอใช ้ คิดเป็นร้อยละ 9.67 จาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 

 

4.6.2 ด้านกลิน่ 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นกล่ิน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบั

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.12 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 38.70 มีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.12 มีความพึงพอใจระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 29.03 จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 

 

 

 

ด้านสีสัน 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 

ด้านกลิน่ 
มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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4.6.3 ด้านความชุ่มช้ืน 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความชุ่มช้ืน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.74 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 29.03 มีความพึง
พอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.22 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 
 

4.6.4 ด้านความสวยงามของผลติภัณฑ์ 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.41 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
19.35 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 
 

 

 

 

 

ด้านความชุ่มช้ืน 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 

ด้านความสวยงามของผลติภัณฑ์ 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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4.6.5 ด้านความสามารถในการเช็ดเคร่ืองส าอางได้อย่างหมดจด 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความสามารถในการเช็ดเคร่ืองส าอางไดอ้ยา่งหมดจด 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.32 มีความพึงพอใจ
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 9.67 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 
 

4.6.6 ด้านความระคายเคือง 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความระคายเคือง พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน 
 

 

 

 

 

ด้านความสามารถในการเช็ดเคร่ืองส าอางได้อย่างหมดจด 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 

ด้านความระคายเคอืง 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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4.6.7 ด้านสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ใหม่ให้กบัโรงแรม 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัโรงแรม พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.09 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 9.67 มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.22 จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 31 คน 

 

การแปลผลคะแนนความพงึพอใจของน า้มันสกดักุหลาบและว่านหางจระเข้ 
.k. 

(ปริญญา รสร่าง. 2555) การวเิคราะห์ขอ้มูลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ควรปรับปรุง 
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ พอใช ้
คะแนนค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 
คะแนนค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มาก 
คะแนนค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

ด้านสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ใหม่ให้กบัโรงแรม 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 



45 
 

 

4.7 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของน า้มันกุหลาบและว่านหางจระเข้ (Rose and Aloe Vera 
Extracted Oil) 
 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ �̅� S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. สีสัน 3.67 0.92 มาก 
2. กล่ิน 3.41 1.07 มาก 
3. ความชุ่มช้ืน 4.64 0.54 มากท่ีสุด 
4. ความสวยงามของ

ผลิตภณัฑ์ 
4.8 0.4 มากท่ีสุด 

5. ความสามารถในการเช็ด
เคร่ืองส าอางไดอ้ยา่งหมด
จด 

4.9 0.29 มากท่ีสุด 

6. ความไมร่ะคายเคือง 5 0 มากท่ีสุด 
7. สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์

ใหม่ใหก้บัโรงแรม 
4.83 0.44 มากท่ีสุด 

ระดับความพงึพอใจโดยรวม 4.46 0.36 มากท่ีสุด 
ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจของน ้ ามนักหุลาบและวา่นหางจระเข ้ 

(Rose and Aloe Vera Extracted Oil) 
 

จากตารางผลส ารวจความพึงพอใจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความไม่ระคายเคือง ความสามารถในการเช็ด
เคร่ืองส าอางได้อย่างหมดจด การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ให้กับโรงแรม ความสวยงามของ
ผลิตภณัฑ์ และความชุ่มช้ืน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5,4.9,4.83,4.8,4.64 ตามล าดบั ด้านท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากคือ ดา้นสีสัน และดา้นกล่ิน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และ3.41 
ตามล าดบั 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

         จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรม ริวาเซอร์ยา ในแผนกแม่บา้น ท าให้ผูจ้ดัท าได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการใชว้สัดุหรือของเหลือใชใ้หเ้กิดคุณค่า เพื่อน ากลบัมาแปรรูปข้ึนมาใหม่ท า
ใหเ้กิดประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดวธีิการน าดอกกุหลาบในหอ้งจดัเล้ียงและวา่นหางจระเขท่ี้ทางโรงแรม
ปลูกไวม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์น ้ ามนักุหลาบและวา่นหางจระเข ้เพื่อบริการแก่แขกท่ีเขา้มาพกั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณขยะจ าพวกดอกไมใ้นหอ้งจดัเล้ียงและไม่ท าใหว้ตัถุดิบตอ้งสูญเสียโดยเปล่า
ประโยชน ์จากขั้นตอนการประเมินผล ผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูลโดยไดท้  าการแจกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของโครงงานน ้ ามนักุหลาบและวา่นหางจระเขใ้ห้กบัพนกังานแผนกแม่บา้น 16 ชุด และแขก
ท่ีมาใชบ้ริการหอ้งพกั จ านวน 15 ชุด รวมเป็น 31 ชุด 
         จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์น ้ ามนักุหลาบและว่านหางจระเข ้
พบวา่ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 51.61 และเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 48.39  ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ียอยูท่ี่ 30 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 58.06 อายุ
ระหวา่ง 25-30  ปี คิดเป็นร้อยละ 22.58 อายรุะหวา่ง  20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.90 และอายุต  ่ากวา่ 20 ปี 
มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.45 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานแผนกแม่บา้นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
51.61 และแขกท่ีเข้ามาใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 48.39  และจากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐานของความพึงพอใจ ท่ีมีต่อโครงงานน ้ามนักุหลาบและวา่นหางจระเข ้ผลระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 
       5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 เน่ืองจากผูจ้ดัท ายงัไม่เคยท าผลิตภณัฑ์น้ีมาก่อน จึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการท า และเกิดการ
ผดิพลาดหลายคร้ัง จึงตอ้งศึกษาใหดี้ก่อนท าการทดลอง 

 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามน้อยเพราะเป็นช่วงเวลาการท างาน จึงไม่มีเวลามากท่ีจะตอบ
แบบสอบถาม 

 เน่ืองจากผูจ้ดัท าไม่เช่ียวชาญภาษาองักฤษ จึงออกแบบสอบถามเฉพาะท่ีเป็นภาษาไทย จึงท า
ใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการขอขอ้มูลจากชาวต่างชาติ 
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       5.1.3 ขอ้เสนอแนะของการท าโครงงาน 
 ควรกะระยะเวลาในการตม้ใหดี้ เพื่อไม่ใหกุ้หลาบไหม ้
 การตม้น ้ามนัใชเ้วลาประมาณ 30-40 นาที จึงท าใหน้ ้ามนัมีความร้อนมาก ตอ้งวางพกัไวก่้อน 

จึงจะน าไปบรรจุใส่ขวดได ้
 ผลิตภณัฑน์ ้ามนักุหลาบและวา่นหางจระเข ้มีความมนัตามแบบฉบบัของน ้ามนั 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
       5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือเจอแขก 
 ไดฝึ้กความอดทนในการท างานกบับุคคลอ่ืน 
 ไดฝึ้กความอดทนในการท างาน เพราะแผนกแม่บา้นงานค่อนขา้งหนกั และเหน่ือยพอสมควร 
 ช่วยสร้างความมีระเบียบวนิยัใหก้บัตนเองมากข้ึน 
 ช่วยใหรู้้จกัความรับผดิชอบมากข้ึน 
 ช่วยใหมี้ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษมากข้ึน เน่ืองจากไดคุ้ยกบัชาวต่างชาติโดยตรงทุกวนั 

ตลอดระยะเวลา 3 เดือน 
 ไดป้ระสบการณ์เป็นอยา่งมาก ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดีก่อนท่ีจะไดป้ฏิบติังานจริง 

 
       5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ส่ือสารกบัชาวต่างชาติยงัไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากผูจ้ดัท าไม่ค่อยมีความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษ
มากนกั 

 เน่ืองจากผูจ้ดัท าค่อนขา้งท่ีจะท าอะไรชา้ ไม่ค่อยมีความคล่องแคล่ว จึงท าใหผู้จ้ดัท าท า
หอ้งพกัเสร็จชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด 

 โรงแรมริวาเซอร์ยา เป็นโรงแรมขนาดเล็ก จึงมีผา้ปูเตียงและปลอกหมอนจ ากดั  จึงท าให้
เสียเวลา 
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       5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
 เน่ืองจากผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นแผนกแม่บา้นมาก่อน การปฏิบติังาน

สหกิจศึกษาคร้ังน้ีถือเป็นคร้ังแรก จึงใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดือน จึงจะปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง
และรวดเร็ว การปฏิบติังานแผนกแม่บา้นไม่ค่อยมีอุปกรณ์หรือส่ิงใดให้จ  ามากนกั แต่ส่ิงท่ีเป็น
ปัญหาคือ การส่ือสารกบัชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นนอกจากตอ้งศึกษาเร่ืองภาษาองักฤษ
เพิ่มข้ึนแลว้ ควรกลา้ท่ีจะพดูคุยกบัชาวต่างชาติ ถึงแมว้า่จะพดูไม่ถูกตอ้งก็ตาม แต่ถา้พยายาม
ท่ีจะส่ือสาร หมัน่พดูคุยแลกเปล่ียนกบัชาวต่างชาติบ่อยๆ ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษจะเพิ่ม
ข้ึนมาอยา่งแน่นอน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง น า้มันกุหลาบและว่านหางจระเข้  

โรงแรม ริวาเซอร์ยา 
ค ำช้ีแจง : แบบสอบถำมฉบบัน้ีใชเ้พื่อประกอบกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี คณะศิลปศำสตร์  
มหำวทิยำลยัสยำม โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในค ำตอบท่ีท่ำนเลือก 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
  1. เพศ         ชำย                       หญิง 
 2. อำย ุ         ต  ่ำกวำ่ 20 ปี          20-25 ปี          25-30 ปี         30 ปีข้ึนไป 
  3. อำชีพ                   พนกังำนแผนกแม่บำ้น                แขกท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำร 
ส่วนที ่2  ความพงึพอใจของผู้ทีไ่ด้ทดลองใช้น า้มันกุหลาบและว่านหางจระเข้ 

ข้อ รายการประเมิน มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

1. ความพงึพอใจด้านประสาทสัมผสั  

1.1 สีสนั      

1.2 กล่ิน      

1.3 ควำมชุ่มช้ืน      

2. ความพงึพอใจด้านผลติภัณฑ์  

2.1 ควำมสวยงำมของผลิตภณัฑ ์      

3. คุณภาพ  

3.1 ควำมสำมำรถในกำรเช็ดเคร่ืองส ำอำงได้

อยำ่งหมดจด 

     

3.2 ควำมไม่ระคำยเคือง      

4. การเพิม่มูลค่าของผลติภัณฑ์  

4.1 สร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัโรงแรม      
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ภาพขั้นตอนการปฏบิัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
การปูเตียง 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 

 
การท าความสะอาดห้องน า้ 
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การท าความสะอาดกระจกในห้องน า้ 
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การท าความสะอาดแผ่นกันลื่นในห้องน า้ 
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การจัดของและเติมของทีข่าด 
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การเช็ดฝุ่นและจัดของให้เป็นระเบียบ 
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การผูกเส้ือคลุมอาบน า้ 
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การขัดพรม 
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การดูดฝุ่น 
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การถูพืน้ 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
 
ผูจ้ดัท ำ                    : โครงงำนน้ีมีประโยชน์ต่อสถำนประกอบกำรน้ีอยำ่งไรบำ้ง 
พนกังำนท่ีปรึกษำ : โครงงำนของนกัศึกษำเป็นโครงงำนท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค ์เพรำะปกติท่ีโรงแรมภำยใน
ห้องพกัจะมีแค่โลชัน่แจกให้ แต่ส ำหรับโครงงำนของนกัศึกษำคือน ้ ำมนั ซ่ึงดิฉนัคิดว่ำน่ำจะตอบโจทยไ์ดดี้
มำกกว่ำโลชัน่ เพรำะโลชัน่ให้แค่ควำมชุ่มช้ืนเท่ำนั้น แต่น ้ ำมนัท่ีนกัศึกษำไดท้  ำ ช่วยให้ทั้งควำมชุ่มช้ืนและ
บรรเทำอำกำรแสบร้อนจำกแสงแดด เพรำะแขกท่ีเขำ้มำพกัในโรงแรมแห่งน้ีส่วนใหญ่เป็นชำวต่ำงชำติ ซ่ึง
ช่ืนชอบกำรท ำกิจกรรมกลำงแจง้ และเป็นกำรน ำวตัถุดิบเหลือใชม้ำท ำใหเ้กิดประโยชน์ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

น า้มันสกดักุหลาบและว่านหางจระเข้ โรงแรม ริวา เซอร์ยา 
Rose and Aloe Vera Extracted Oil at Riva Surya Hotel 

นำงสำว สุภำสินี ยิม้ถนอม 
ภำควชิำ กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว คณะศิลปศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 

38 ถนน เพชรเกษม เขต ภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160 
E-mail : sup_yim@siam.edu 

 
จำกกำรท่ีได้ไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ 

โรงแรม ริวำ เซอร์ยำ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 
ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 ในแผนกแม่บำ้น ต ำแหน่ง 
Room Attendant ท ำให้ผู ้จัดท ำได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัของกำรใช้วตัถุดิบหรือของเหลือใช้ให้
เกิดคุณค่ำ เพ่ือน ำกลบัมำแปรรูปใหม่ ท ำให้เกิดคุณค่ำ
และประโยชน์ ผูจ้ดัท ำจึงไดคิ้ดวิธีกำรน ำดอกกุหลำบ
ในหอ้งจดัเล้ียงและวำ่นหำงจระเขท่ี้ทำงโรงแรมปลูก
ไวม้ำแปรรูปเป็นผลิตภณัฑน์ ้ ำมนักหุลำบและวำ่นหำง
จระ เข้  เ พ่ื อบ ริกำรแ ก่ แขก ท่ี เ ข้ำม ำพัก  โดย มี
วตัถุประสงค์เพื่อลดปริมำณขยะจ ำพวกดอกไม้ใน
หอ้งจดัเล้ียงและไม่ท ำใหว้ตัถุดิบตอ้งสูญเสียโดยเปล่ำ
ประโยชน์     

ผูจ้ดัท ำไดท้ ำแบบสอบถำมเพื่อประเมินควำม
พึงพอใจของพนกังำนแผนกแม่บำ้นและแขกท่ีมำใช้
บริกำร ซ่ึงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมำกท่ีสุด จึงเห็นไดว้ำ่โครงงำนน้ีสำมำรถน ำ
ของเหลือใชม้ำแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยำ่งดีและ
สำมำรถช่วยลดตน้ทุนใหก้บัองคก์รไดอี้กดว้ย 
   This cooperative project took place at Riva 
Surya Hotel. Student was in a position of Room 
Attendant, from 14 May 2018 to 31 August 2018, I 
have realized the importance of using raw or waste 
materials is to be useful, as well as to developing the 
product creating more value and benefit. 
   I initiative to use the unused roses from the 
banquet room and Aloe Vera planted in the hotel 
area to be processing for Rose and Aloe Vera 

Extracted oils products for the hotel customers. The 
objective is is to reduce the waste of flowers from 
the banquet room and to use the existing raw 
material valuable. 
   According to the Rose and Aloe Vera 
Extracted Oil product research, by questioning the 
employees  in the House Keeping Department and 
the hotel customers, it was found that the product 
satisfaction is high. Therefore, this project can make 
the unused material to be useful and reduce the cost 
for the hotel. 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2 .1  เพื่ อน ำว ัตถุ ดิบ ท่ี เหลือใช้มำแปรรูปเ ป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ 
1.2.2 เพื่อลดปริมำณขยะจ ำพวกดอกไมใ้นหอ้งจดั
เล้ียง 
ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตดำ้นสถำนท่ี  
โรงแรม ริวำเซอร์ยำ 
1.3.2 ขอบเขตดำ้นประชำกร  
แขกท่ีมำใชบ้ริกำรหอ้งพกัของโรงแรมริวำเซอร์ยำ 
และพนกังำนแผนกแม่บำ้น 
1.3.3 ขอบเขตดำ้นเวลำ  
14 พฤษภำคม - 31 สิงหำคม 2561 
1.3.4 ขอบเขตดำ้นเอกสำร ขอ้มูล 
สืบคน้ขอ้มูลทำงอินเตอร์เน็ตและสอบถำมพนกังำนท่ี
ปรึกษำ 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

mailto:sup_yim@siam.edu


 
 

 

1.4.1 ไดน้ ำวตัถุดิบเหลือใชใ้นโรงแรมมำแปรรูปให้
เกิดประโยชน์และไม่ท ำใหว้ตัถุดิบตอ้งสูญเสียโดย
เปล่ำประโยชน ์
1.4.2 เพ่ือลดตน้ทุนใหก้บัทำงโรงแรมโดยกำรแปรรูป
จำกดอกกหุลำบท่ีเหลือท้ิง 
1.4.3 สำมำรถเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผูใ้ชท่ี้มีต่อ
ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนักหุลำบและวำ่นหำงจระเข ้
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 
1. ตม้น ้ ำมนัมะพร้ำวสกดัเยน็ดว้ยไฟปำนกลำง  

5 นำที 

 
2. น ำวำ่นหำงจระเขใ้ส่หมอ้ดว้ยไฟแรง 20 นำที 

 
3. หลงัจำกตม้วำ่นหำงจระเขค้รบ 20 นำที  
แลว้จึงน ำกลีบกหุลำบมำตม้ต่ออีก 10 นำที 

 
4. เม่ือครบ 10 นำทีแลว้จึงปิดไฟ 

 
5. ใชก้ระชอนในกำรกรองเศษกลีบกหุลำบ 

และวำ่นหำงจระเขอ้อก 

 
6. น ำกรวยมำกรองน ้ ำมนัใส่ขวดพลำสติกหวัป๊ัม 

 
7. น ้ ำมนักหุลำบและวำ่นหำงจระเขท่ี้เสร็จแล ้

สรุปผล 



 
 

 

สรุปผลโครงงำน 
         จำกกำรท่ีผู ้จัดท ำได้เข้ำปฏิบัติงำนสหกิจท่ี
โรงแรม ริวำเซอร์ยำ ในแผนกแม่บำ้น ท ำให้ผูจ้ดัท ำ
ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรใช้วสัดุหรือของ
เหลือใช้ให้เกิดคุณค่ำ เพ่ือน ำกลบัมำแปรรูปข้ึนมำ
ใหม่ท ำให้เกิดประโยชน์ ผูจ้ ัดท ำจึงได้คิดวิธีกำรน ำ
ดอกกุหลำบในห้องจดัเล้ียงและว่ำนหำงจระเขท่ี้ทำง
โรงแรมปลูกไว้มำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น ้ ำมัน
กหุลำบและวำ่นหำงจระเข ้เพ่ือบริกำรแก่แขกท่ีเขำ้มำ
พกั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดปริมำณขยะจ ำพวก
ดอกไม้ในห้องจัดเ ล้ียงและไม่ท ำให้ว ัตถุดิบต้อง
สูญ เ สี ยโดย เป ล่ ำประโยชน์  จ ำกขั้ นตอนกำร
ประเมินผล ผูจ้ดัท ำไดมี้กำรเก็บขอ้มูลโดยไดท้ ำกำร
แจกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงงำนน ้ ำมนั
กุหลำบและว่ำนหำงจระเข้ให้กับพนักงำนแผนก
แม่บำ้น 16 ชุด และแขกท่ีมำใชบ้ริกำรหอ้งพกั จ ำนวน 
15 ชุด รวมเป็น 31 ชุด 
         จำกตำรำงสรุปผลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของผลิตภณัฑน์ ้ ำมนักหุลำบและวำ่นหำงจระเข ้พบวำ่
ผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมดำ้นเพศ เป็นเพศหญิง
มำกท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 51.61 และเพศชำยคิดเป็น
ร้อยละ 48.39  ผูต้อบแบบสอบถำมมีอำยเุฉล่ียอยูท่ี่ 30 
ปี มำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 58.06 อำยุระหว่ำง 25-30  
ปี คิดเป็นร้อยละ 22.58 อำยรุะหวำ่ง  20-25 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.90 และอำยุต  ่ำกว่ำ 20 ปี มีน้อยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 6.45 ผูต้อบแบบสอบถำมเป็นพนักงำน
แผนกแม่บำ้นมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.61 และแขก
ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำร คิดเป็นร้อยละ 48.39 และจำกตำรำง
ค่ำเฉล่ียและค่ำเบ่ียงเบนมำตรำฐำนของควำมพึงพอใจ 
ท่ีมีต่อโครงงำนน ้ ำมนักุหลำบและวำ่นหำงจระเข ้ผล
ระดบัควำมพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
ขอ้จ ำกดัหรือปัญหำของโครงงำน 
1.เน่ืองจำกผูจ้ดัท ำยงัไม่เคยท ำผลิตภณัฑน้ี์มำก่อน จึง
ตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรท ำ และเกิดกำรผิดพลำดหลำย
คร้ัง จึงตอ้งศึกษำใหดี้ก่อนท ำกำรทดลอง 
2.จ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมนอ้ยเพรำะเป็นช่วงเวลำ

กำรท ำงำน จึงไม่มีเวลำมำกท่ีจะตอบแบบสอบถำม 
3.เ น่ืองจำกผู ้จัดท ำไม่เ ช่ียวชำญภำษำอังกฤษ จึง
ออกแบบสอบถำมเฉพำะท่ีเป็นภำษำไทย จึงท ำให้เกิด
ขอ้จ ำกดัในกำรขอขอ้มูลจำกชำวต่ำงชำติ 
ขอ้ดีของกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ 
1.ไดเ้รียนรู้กำรแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้เม่ือเจอแขก 
2.ไดฝึ้กควำมอดทนในกำรท ำงำนกบับุคคลอ่ืน 
3.ได้ฝึกควำมอดทนในกำรท ำงำน เพรำะแผนก
แม่บำ้นงำนค่อนขำ้งหนกั และเหน่ือยพอสมควร 
4.ช่วยสร้ำงควำมมีระเบียบวนิยัใหก้บัตนเองมำกข้ึน 
5.ช่วยใหรู้้จกัควำมรับผิดชอบมำกข้ึน 
6.ช่วยให้มีทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษมำกข้ึน 
เน่ืองจำกได้คุยกบัชำวต่ำงชำติโดยตรงทุกวนั ตลอด
ระยะเวลำ 3 เดือน 
7.ได้ประสบกำรณ์เป็นอย่ำงมำก ถือว่ำเป็นเร่ืองท่ีดี
ก่อนท่ีจะไดป้ฏิบติังำนจริง 
กติตกิรรมประกาศ 
        ขอขอบพระคุณ โรงแรมริวำเซอร์ยำ ท่ีได้ให้
โอกำสในกำรท ำโครงงำนเร่ือง น ้ ำมนัสกดักหุลำบและ
วำ่นหำงจระเข ้(Rose and Aloe Vera Extracted Oil)  
และขอขอบพระคุณ อำจำรย์ ปิยธิดำ กังวำนสิทธ์ิ 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำท่ีไดใ้ห้ค  ำปรึกษำในเร่ืองกำรท ำงำน
และกำรท ำโครงงำนสหกิจศึกษำ ตลอดจนแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่ำงๆ และคุณ ธนภรณ์ ลือชำ พนักงำนท่ี
ปรึกษำท่ีให้ค  ำแนะน ำ รวมถึงให้ค  ำปรึกษำในเร่ือง
ต่ำงๆ ตลอดช่วงเวลำท ำงำน และบุคคลท่ำนอ่ืนๆท่ี
ไม่ไดก้ล่ำวนำมทุกท่ำน ท่ีให้ค  ำแนะน ำช่วยเหลือใน
กำรสนบัสนุนโครงงำนใหส้ ำเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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โปสเตอร์ (ไวนีล) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานเร่ือง น า้มันกุหลาบและว่านหางจระเข้ (Rose and Aloe Vera Extracted Oil) 
ภำควชิำกำรโรงแรม  คณะศิลปศำสตร์ 
ช่ือผูจ้ดัท ำ นำงสำว สุภำสินี ยิม้ถนอม 5704400264 ช่ืออำจำรยท่ี์ปรึกษำ อำจำรย ์ปิยธิดำ กงัวำนสิทธ์ิ 
ช่ือพนกังำนท่ีปรึกษำ คุณ ธนภรณ์ ลือชำ                  สถำนประกอบกำร โรงแรม ริวำเซอร์ยำ 

 

บทคดัย่อ 

             จำกกำรท่ีไดไ้ปปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ณ โรงแรม ริวำ เซอร์ยำ ตั้งแต่วนัท่ี  
14 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 ในแผนกแม่บ้ำน ต ำแหน่ง Room 
Attendant ท ำใหผู้จ้ดัท ำไดเ้ลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรใชว้ตัถุดิบหรือของเหลือใช้
ใหเ้กิดคุณค่ำ เพ่ือน ำกลบัมำแปรรูปใหม่ ท ำใหเ้กิดคุณค่ำและประโยชน์ ผูจ้ดัท ำจึงได้
คิดวธีิกำรน ำดอกกุหลำบในห้องจดัเล้ียงและวำ่นหำงจระเขท่ี้ทำงโรงแรมปลูกไวม้ำ
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑน์ ้ ำมนักหุลำบและวำ่นหำงจระเข ้เพ่ือบริกำรแก่แขกท่ีเขำ้มำพกั
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดปริมำณขยะจ ำพวกดอกไมใ้นห้องจัดเล้ียงและไม่ท ำให้
วตัถุดิบตอ้งสูญเสียโดยเปล่ำประโยชน์     
 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพื่อน ำวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้ำ
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 

 เพื่อลดปริมำณขยะจ ำพวก
ดอกไมใ้นหอ้งจดัเล้ียง 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ไดน้ ำวตัถุดิบเหลือใชใ้น
โรงแรมมำแปรรูปใหเ้กิด
ประโยชน์และไม่ท ำใหว้ตัถุดิบ
ตอ้งสูญเสียโดยเปล่ำประโยชน ์

 เพ่ือลดตน้ทุนใหก้บัทำง
โรงแรมโดยกำรแปรรูปจำก
ดอกกหุลำบท่ีเหลือท้ิง 

 สำมำรถเรียนรู้ถึงพฤติกรรม
ของผูใ้ชท่ี้มีต่อผลิตภณัฑน์ ้ ำมนั
กหุลำบและวำ่นหำงจระเข ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

1. ตม้น ้ ำมนัมะพร้ำวสกดัเยน็ดว้ยไฟปำนกลำง 5 นำที 

2. น ำวำ่นหำงจระเขใ้ส่หมอ้ดว้ยไฟแรง 20 นำที 

3. หลงัจำกตม้วำ่นหำงจระเขค้รบ 20 นำที แลว้จึงน ำกลีบกหุลำบมำตม้ต่ออีก  
10 นำที เม่ือครบ 10 นำทีค่อยปิดไฟ 

4. ใชก้ระชอนในกำรกรองเศษกลีบกหุลำบและวำ่นหำงจระเขอ้อกไป 

5. น ำกรวยมำกรองน ้ ำมนัใส่ขวดพลำสติกหวัป๊ัม เป็นอนัเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

สรุปผล 

ผูจ้ดัท ำไดมี้กำรเก็บขอ้มูลโดยไดท้ ำกำรแจกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงงำนน ้ ำมนักหุลำบและวำ่นหำงจระเขใ้หก้บั
พนักงำนแผนกแม่บำ้น 16 ชุด และแขกท่ีมำใชบ้ริกำรห้องพกั จ ำนวน 15 ชุด รวมเป็น 31 ชุด และจำกตำรำงค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรำฐำนของควำมพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงำนน ้ ำมนักหุลำบและวำ่นหำงจระเข ้ ผลระดบัควำมพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

ช่ือ-นามสกุล : นำงสำว สุภำสินี ยิม้ถนอม 
รหัสนักศึกษา : 5704400264 
คณะ : ศิลปศำสตร์ 
สาขาวชิา : กำรโรงแรม 
ทีอ่ยู่ : 91/211 หมู่บำ้น พฤกษำ14บี หมู่ 2 ซอย 14 ถนน บำงไผ-่หนองเพรำงำย  
ต ำบล บำงคูลดั อ ำเภอ บำงบวัทอง จงัหวดั นนทบุรี 11110 
ผลงาน : น ้ำมนักุหลำบและวำ่นหำงจระเข ้
ประกาศนียบัตรทีไ่ด้รับ : ไดรั้บประกำศนียบตัรหลงัจำกปฏิบติัสหกิจศึกษำท่ีโรงแรมริวำเซอร์ยำ  
แผนก : Room Attendant 
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน : ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ถึง 31 สิงหำคม 2561 
 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

ช่ือ-นำมสกุล : นางสาว สุภาสินี ยิม้ถนอม 
รหัสนักศึกษำ : 5704400264 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สำขำวชิำ : การโรงแรม 
ทีอ่ยู่ : 91/211 หมู่บา้น พฤกษา14บี หมู่ 2 ซอย 14 ถนน บางไผ-่หนองเพรางาย  
ต าบล บางคูลดั อ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั นนทบุรี 11110 
ผลงำน : น ้ามนักุหลาบและวา่นหางจระเข ้
ประกำศนียบัตรทีไ่ด้รับ : ไดรั้บประกาศนียบตัรหลงัจากปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมริวาเซอร์ยา  
แผนก : Room Attendant 
ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัติงำน : ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 
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