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บทคัดย่อ 

           จากการเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทัเวิลด ์สตาร์ ฮอลิเดย ์และไดร่้วมออกทริป ในการ

ให้บริการจดัการท่องเท่ียวให้กบักลุ่ม อสม. ตามนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐบาล ผูจ้ดัท าไดพ้บ

ปัญหาว่าระหว่างการเดินทางของลูกคา้ ซ่ึงส่วนมากจะเป็นลูกคา้อายุเฉล่ียประมาณ 40 ปี มกัจะมี

อาการวิงเวียนศีรษะเน่ืองจากตอ้งนั่งรถเป็นเวลานาน ดังนั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาทดลองท า

ผลิตภณัฑเ์จลน ้ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบม้ินต ์โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาวิธีการท า

น ้ามนัจากสมุนไพรไทยดงักล่าว เพื่อเป็นของท่ีระลึกแจกใหก้บันกัท่องเท่ียวทดแทนของท่ีระลึกท่ีมี

ราคาแพงกวา่ รวมทั้งเพื่อช่วยประชาสมัพนัธ์บริษทั ใหเ้กิดการจดจ าตราสญัลกัษณ์ของบริษทั            

หลังจากคณะผู ้จัดท าได้ศึกษาและทดลองท าผลิตภัณฑ์เจลน ้ ามันแก้วิง เวียนศีรษะ                 
จากผิวส้มและใบม้ินต ์โดยไดแ้จกใหก้บันกัท่องเท่ียวใหล้องใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ และเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อประเมินผล จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ผลจากการวิเคราะห์พบว่าเจลน ้ ามนัมีกล่ินหอมติด
ทนนานโดยระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57) อีกทั้ ง    
ผลิตภณัฑเ์จลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบม้ินตไ์ดใ้ชใ้นการแจกลูกคา้ ยงัสามารถช่วย
บริษทัในการลดตน้ทุนของท่ีระลึกให้กบัลูกคา้ไดถึ้ง 68.36 บาทต่อช้ิน รวม 40 ช้ิน รวมเป็นเงิน 
2,734.40 บาท  

 

ค ำส ำคญั : เจลน ้ามนั, วิงเวียนศีรษะ, สมุนไพร



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

 

กติติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

 
 การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั เวิลด์ สตาร์ ฮอลิเดย์ ตั้งแต่วนัท่ี 17 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วนัท่ี 4 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และ 
ประสบการณ์ต่างๆในการท างานจริง โดยไดรั้บการดูแลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นอย่างดีจากบุคคล
หลายฝ่าย ดงัน้ี 

 
1. คุณ ณรงค ์ประเสริฐศกัด์ิ                                     พนกังานท่ีปรึกษา 
2. อาจารย ์พิมพพ์ิชชา เลิศสกุลผาสุข              อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน า ช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
 
 คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ี 
ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจในชีวิตการท างาน
จริง ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  
 
 
 
                                                                                                                                  

                                                                                                                                       คณะผูจ้ดัท า 
                                                                                                                                    วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 

  หน้า 

จดหมายน าส่งรายงาน        ก 

กติติกรรมประกาศ        ข 

บทคัดย่อ ค 

Abstract ง 

บทที ่1 บทน า 

 1.1 ท่ีมาและความส าคญั 1 

 1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน 3 

 1.3 ขอบเขตดา้นโครงงาน 3 

 1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 3 

บทที ่2 รายละเอยีดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 2.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 4 

 2.2 ลกัษณะการประกอบการผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร 5 

 2.3 รูปแบบการจดัองคก์าร และการบริหารงานขององคก์ร 5 

 2.4 ต าแหน่งลกัษณะงาน  6 

 2.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 6 

 2.6 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา  7 

 2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  8 

 2.8 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา            8 

 2.9 ขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานสหกิจศึกษา          8 

 



 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

บทที ่3 ทบทวนเอกสาร / และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 ประเภทของน ้ามนับ ารุงผวิ 9 

 3.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัสมุนไพรไทย 12 

3.3 ขั้นตอนการท าน ้ามนัสมุนไพร 15 

3.4 สรรพคุณวตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าน ้ามนัสมุนไพร 16 

3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 21 

บทที ่4 ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 4.1 รายละเอียดการท าโครงงาน      23 

 4.2 การเตรียมการและการวางแผนการท าโครงงาน  23 

 4.3 ส่วนผสมท่ีใชใ้นการท าเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ     24 

 4.4 วสัดุอุปกรณ์และวตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ 25 

 4.5 ขั้นตอนและวธีิการท าเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ   25 

 4.6 ผลการทดลองท าผลิตภณัฑเ์จลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ  28 

 4.7 รูปผลิตภณัฑ์เจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ   29 4.8 ตารางแสดงตน้ทุนเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ   29 

 4.9 ตารางแสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนของท่ีระลึกท่ีเคยแจกและของท่ีระลึกปัจจุบนั 30 

 4.9.1 ผลวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์   30 

4.9.2 ผลวเิคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ      31  

 

สารบัญ (ต่อ) 



 

 

หน้า 

บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

 5.1 สรุปผลการท าโครงงานสหกิจศึกษา                                                                        33 

 5.2 ขอ้เสนอแนะการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 33 

 5.3 ปัญหาจากการท าการทดลองผลิตภณัฑ์เจลน ้ามนั                                                       33 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม     

ภาคผนวก ข ภาพปฏิบติังาน     

ภาคผนวก ค บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

ภาคผนวก ง บทความวชิาการ       

ภาคผนวก จ โปสเตอร์ 

ภาคผนวก ฉ บนัทึกการปฏิบติังาน 

ภาคผนวก ช ประวติัผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญตาราง 



 

 

หน้า 

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 8 

ตารางท่ี 4.1 ส่วนผสมท่ีใชใ้นการท าเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ 24 

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการทดลองท าผลิตภณัฑ์เจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ      28 

ตารางท่ี 4.3 แสดงตน้ทุนเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ 29 

ตารางท่ี 4.4 การเปรียบเทียบตน้ทุนของท่ีระลึกท่ีเคยแจกกบัท่ีแจกปัจจุบนั 30 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกเพศ 30 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 31 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 31 

ตารางท่ี 4.8 แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญรูปภาพ 



 

 

หน้า 

รูปท่ี 2.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) WORLD STAR HOLIDAY 4 

รูปท่ี 2.2 แผนท่ี WORLD STAR HOLIDAY 4 

รูปท่ี 2.3 โครงสร้างองคก์ร  5 

รูปท่ี 3.1 ประเภทของน ้ามนันวด 9 

รูปท่ี 3.2 Sweet Almond oil 10 

รูปท่ี 3.3 Grape Seed oil 10 

รูปท่ี 3.4 Moringa Seed oil 11 

รูปท่ี 3.5 Olive oil 11 

รูปท่ี 3.6 Jojoba oil 12 

รูปท่ี 3.7 ส้ม 12 

รูปท่ี 3.8 ใบมิ้นต ์ 13 

รูปท่ี 3.9 ลาเวนเดอร์ 14 

รูปท่ี 3.10 ดอกคาโมมายล ์ 14 

รูปท่ี 3.11 ตน้คาวา คาวา 15 

รูปท่ี 3.12 น ้ามนัมะพร้าว 16 

รูปท่ี 3.13 น ้ามนัมะกอกเอก็ซ์ตร้าเวอร์จิ้น 17 

รูปท่ี 3.14 น ้ามนัมะกอกเวอร์จ้ิน 17 

รูปท่ี 3.15 น ้ามนัมะกอกแบบผสม 18 

รูปท่ี 3.16 น ้ามนัมะกอกแบบผา่นกรรมวธีิ 18 

รูปท่ี 3.17 น ้ามนัหอมระเหย 20 

รูปท่ี 3.18 สารก่อเจล 20 



 

 

รูปท่ี 4.1 อุปกรณ์และวตัถุดิบ 25 

รูปท่ี 4.2 น ้าร้อน 25 

รูปท่ี 4.3 ใส่สารก่อเจลลงในภาชนะ 26 

รูปท่ี 4.4 ใส่น ้ามนัมะกอกลงในภาชนะ 26 

รูปท่ี 4.5 ใส่น ้ามนัมะพร้าวลงในภาชนะ 26 

รูปท่ี 4.6 ใส่สารพาราฟินลงในภาชนะ 27 

รูปท่ี 4.7 คนส่วนผสมทุกอยา่งใหเ้ขา้กนั 27 

รูปท่ี 4.8 ใส่น ้ามนัหอมระเหยกล่ินส้มและมิ้นตล์งภาชนะ 27 

รูปท่ี 4.9 น าผลิตภณัฑท่ี์เสร็จสมบูรณ์ใส่ลงบรรจุภณัฑ ์ 28 

รูปท่ี 4.10 ผลิตภณัฑเ์จลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิ้นต ์ 29 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที1่ 

บทน ำ 

1.1.ควำมเป็นและควำมส ำคัญ 

 บริษทั เวลิด ์สตาร์ ฮอลิเดย ์บริการรับจดักรุ๊ปสัมมนา กรุ๊ปส่วนตวั ตามงบประมาณ รับจอง

ทัว่โลก รับจดัแพคเกจท่องเท่ียว บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน บริษทั เวลิด์ สตาร์ ฮอลิเดย ์ตั้งอยูท่ี่ 98/223 

หมู่บา้นกลางเมือง ซอย รามค าแหง39 แขวงพลบัพลา เขต วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด19 มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่
เร่ิมต้นข้ึนในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 โดยพบคร้ังแรกท่ีนครอู่ฮัน่เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์
ประเทศจีน องค์การอนามยัโลกได้ประกาศให้การระบาดน้ีเป็นวาระฉุกเฉินทางสาธารณะสุข
ระหวา่งประเทศในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทัว่โลกในวนัท่ี 11 
มีนาคม พ.ศ.2563 วนัท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลามาตรฐานกรีนิช ยืนยนัผูติ้ดเช้ือมากกว่า
78,361,956 คน ใน213 ประเทศทัว่โลกมีผูเ้สียชีวิตจากโลกระบาดแลว้มากกวา่1,723,832 คน และมี
ผูป่้วยมากกว่า55,123,207 คน ทางบริษทัไม่สามารถจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวต่างประเทศได้
ตามปกติ ดงันั้นทางบริษทัจึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ปันสุขให้ชาวอาสาสมคัรชุมชน (อสม.) ซ่ึงตามท่ี
กระทรวงการคลังได้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเท่ียวและการบริโภคภายในประเทศเพื่อฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจด้วยการออกมาตรการกระตุน้การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศหลงัจากท่ีประกาศ
คลายล็อกทางธุรกิจ ภายใตก้รอบวงเงินกู ้4 แสนลา้นบาท เพื่อกระตุน้การเดินทางท่องเท่ียวของคน
ไทย 

1. โครงการก าลงัใจ ภายใตง้บประมาณ 2,400 ลา้นบาท ส าหรับช่วยเหลือบริษทัน าเท่ียว โดย
รัฐสนบัสนุนค่าเดินทางของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) และเจา้หนา้ท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ลา้นคน ใหอ้อกเดินทางท่องเท่ียวและ
ศึกษาดูงานต่างจงัหวดัฟรี โดยใชบ้ริการกบับริษทัน าเท่ียว ซ่ึงรัฐจะสนบัสนุนงบประมาณ
เดินทางไม่เกินคนละ 2,000 บาท ส าหรับการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 2 วนั 1 คืน โดยคาดวา่จะ
ท าใหเ้กิดรายไดห้มุนเวียนอยา่งนอ้ย 6,500 ลา้นบาท และประเมินวา่จะมีผูป้ระกอบการน า
เท่ียวไดรั้บประโยชน์รวม 13,000 ราย 

2. โครงการเราไปเท่ียวกัน ภายใต้งบประมาณ 18,000 ล้านบาท ส าหรับช่วยเหลือ
ผู ้ประกอบการโรงแรม ท่ีพัก โฮมสเตย์ โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมท่ีพักใน
ลกัษณะร่วมจ่าย (copay) จ านวน 5 ลา้นคืน (room night) ในอตัราร้อยละ 40 ของค่าห้องพกั 
แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) นกัท่องเท่ียวจ่ายค่าท่ีพกัเอง 60% 
นอกจากน้ี รัฐยงัสนบัสนุน ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
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และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะแจง้รายช่ือแก่ธนาคารกรุงไทย จ านวน 600 
บาทต่อหอ้งต่อคืน ในรูปแบบ e-Voucher ผา่นแอปพลิเคชัน่ “เป๋าตงั” (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) 
โดยจะตอ้งมีท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัท่ีไม่ใช่จงัหวดัในทะเบียนบา้นของประชาชนผูจ้องห้องพกั 
โดยคาดว่ากลุ่มโรงแรม ท่ีพกั จะไดรั้บประโยชน์จ านวน 24,700 แห่ง และมีร้านอาหารท่ี
ไดรั้บประโยชน์จ  านวน 36,755 ร้าน 

3. โครงการเท่ียวปันสุข ภายใตง้บประมาณ 2,000 ลา้นบาท ส าหรับช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
สายการบินในประเทศ โดยรัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของประชาชน จ านวนไม่น้อย
กวา่ 2 ลา้นคน โดยการจ าหน่ายบตัรโดยสารของผูป้ระกอบการขนส่งดา้นการท่องเท่ียว 3 
กลุ่ม คือ สายการบินภายในประเทศ, รถขนส่งไม่ประจ าทางขา้มจงัหวดั และรถเช่า ใน
อตัราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งน้ี คนท่ีจะไดรั้บสิทธ์ิจะตอ้งจองท่ีพกัในโครงการ 
“เราไปเท่ียวกนั” เท่านั้น โดยคาดวา่จะช่วยกระตุน้ให้เกิดการเดินทาง 2 ลา้นคน-คร้ัง ใน
การจดัโปรแกรมทวัร์ภายในประเทศ โดยน ากลุ่มสมาชิกอาสาสมคัรชุมชน (อสม.) ออกไป
เท่ียวและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ในแต่ละจงัหวดั อาทิเช่น กาญจนบุรี เพชรบุรี เป็นตน้ 
โดยการไดร่้วมออกทริปกบัทางพนกังานท่ีปรึกษา ท าให้นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์ในการ
ให้บริการลูกค้า และการจัดการต่างๆตลอดการเดินทาง ซ่ึงการให้บริการกลุ่มลูกค้า
อาสาสมคัรชุมชน (อสม.) ท่ีเขา้ร่วมโครงการในคร้ังน้ี จะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิมของ
บริษัท เน่ืองจากโปรแกรมหลักท่ีบริษทัจดัน าเท่ียวโดยปกติ จะเป็นการจดัโปรแกรม
ท่องเท่ียวต่างประเทศ แต่ถือเป็นโอกาสท่ีดีในการขยายกลุ่มเป้าหมายของบริษทัมากข้ึน 
ดังนั้ นพนักงานท่ีปรึกษาได้ให้ความเห็นว่า สถานประกอบการต้องการให้ท าการ
ประชาสัมพนัธ์บริษทัเพื่อใหเ้กิดการจดจ าบริษทั ซ่ึงทางสถานประกอบการอยากให้ท าของ
ท่ีระลึกท่ีมีการติดตราสัญลกัษณ์ของบริษทั และแจกให้กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวในโครงการน้ี 
เพื่อเป็นการโปรโมทบริษทั    อีกช่องทางหน่ึง ในคร้ังน้ีทางคณะผูจ้ดัท ามีความเห็นในการ
จดัท าเจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต ์(Oil Gel to Relieve Dizziness from 
Citrus Extract and Mint Leaves) ซ่ึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวอสม.ส่วนมากมีอายุเฉล่ีย 40 ปีข้ึนไป 
และในระหวา่งโปรแกรมอาจจะใชเ้วลาในการเดินทางบนรถโคช้ค่อนขา้งนาน จะสังเกต
ไดว้า่ลูกคา้บางท่านมกัจะมีอาการเมารถ/มีอาการวิงเวียนศีรษะซ่ึงตวัผลิตภณัฑ์สามารถใช้
เป็นของท่ีระลึกแจกใหก้บัลูกคา้ทวัร์โปรแกรมอ่ืนๆของบริษทัไดเ้ช่นกนั 

 

 

 

 



3 
 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาวธีิการท าเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะจากสมุนไพรไทย 

1.2.2 เพื่อเป็นการลดตน้ทุนของท่ีระลึกแจกใหก้บันกัท่องเท่ียว 

1.2.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทั ใหเ้กิดการจดจ าตราสัญลกัษณ์ของบริษทั 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 บริษทั เวลิด ์สตาร์ ฮอลิเดย ์(World Star Holiday) 98/223 หมู่บา้นกลางเมือง  

ซอยรามค าแหง39 แขวงพลบัพลา เขต วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

  17 สิงหาคม 2563 ถึง 4 ธนัวาคม 2563 

 1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดผ้ลิตภณัฑเ์จลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะจากสมุนไพรไทย 

1.4.2 ไดข้องท่ีระลึกในราคาตน้ทุนท่ีถูกลงกวา่เดิมส าหรับแจกใหก้บันกัท่องเท่ียว 

 



 

 

บทที2่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

 2.1.1 ช่ือสถานประกอบการ WORLD STAR HOLIDAY 

 2.1.2 ทีต่ั้งสถานประกอบการ ท่ีตั้ง  เลขท่ี  98/223 หมู่บา้น บา้นกลางเมือง  

ซอย รามค าแหง 39 แขวง / ต าบล พลบัพลา  เขต / อ าเภอ วงัทองหลาง  

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10310  

โทรศพัท ์02-116-4749 โทรสาร 02-116-4749 

 
รูปที ่2.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) WORLD STAR HOLIDAY 

ทีม่า : https://www.worldstarholiday.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 แผนท่ี WORLD STAR HOLIDAY 

ทีม่า : https://www.worldstarholiday.com/ 

https://www.worldstarholiday.com/
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2.2. ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั เวิลด์ สตาร์ ฮอลิเดย ์ช่ือภาษาองักฤษวา่ WORLD STAR HOLIDAY ไดเ้ปิดด าเนิน

ธุรกิจจดัน าเท่ียว ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2556 โดยจดทะเบียนกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ประเภท

ทัว่ไป ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว เลขท่ี 11/09301 จดทะเบียนการคา้เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 

2558 ทะเบียนการคา้เลขท่ี 0105558195311 มีการใหบ้ริการในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

 1. บริการจดัน าเท่ียวช่วงสุดสัปดาห์, วนัหยดุเทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 2. บริการจดัน าเท่ียวหมู่คณะ ดูงาน และสัมมนา ทั้งหน่วยงานของราชการ และเอกชน 

 3. บริการรับจองหอ้งพกัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 4. บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 5. บริการส ารองตัว๋รถทวัร์เส้นทาง ปราจีนบุรี, จนัทบุรี, เพชรบุรี, กระบ่ี, เชียงใหม่  

 6. บริการรถเช่า รถตู,้ รถโคช้ 

2.3 รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารงานขององค์กร 

 บริษทั เวลิด ์สตาร์ ฮอลิเดย ์มีโครงสร้างองคก์รดงัน้ี 

 

     

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 โครงสร้างองคก์ร 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

 

 

 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ

(Managing 

Director) 

แผนก

บุคคล 

(Human 

Resource) 

ฝ่ายบญัชี 

(Accourting) 

พนกังาน

ฝึกงาน 

(Trainee) 

พนกังาน

ฝึกงาน 

(Trainee) 

ฝ่ายปฏิบติัการ 

(Tour Operation) 
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2.4 ต าแหน่งลกัษณะงาน 

 ช่ือผูป้ฏิบติังาน 1.นายกมัปนาท เอ่ียมสอาด 5804400231 

              2.นางสาวนนทณ์ารีย ์พิทกัษน์ภา 5904400152 

 สถานท่ีปฏิบติังาน แผนก การตลาด  

 ระยะเวลาปฏิบติังาน วนัท่ี 17 สิงหาคม – 4 ธนัวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ 

 หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 - ออกปฏิบติัภาคสนาม 

 - ตรวจเอกสารของบริษทั 

 - เขียนโปรแกรมทวัร์ 

2.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

        2.5.1 ต  าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 
 

ช่ือ-สกุล  : นางสาว นนทณ์ารีย ์พิทกัษน์ภา 

รหัสนักศึกษา : 5904400152    

ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาปฏิบติัติงานสหกิจ 
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ช่ือ-สกุล  : นาย กมัปนาท เอ่ียมสอาด 

รหัสนักศึกษา : 5804400231  

ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาปฏิบติัติงานสหกิจ  

 

2.6 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 
ช่ือพนักงานทีป่รึกษา คุณณรงค ์ประเสริฐศกัด์ิ 

ต าแหน่ง Operation Manager 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 2.7.1 ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

 2.7.2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.7.3 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 

 2.7.4 วเิคราะห์และประเมินผล 

 2.7.5 จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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  ตารางที ่: 2.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน      

2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง      

3. สร้างแบบสอบถามออนไลน์      

4. วเิคราะห์และประเมินผล      

5. จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์      

  

2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ประโยชน์ของการปฏิบัติติสหกจิศึกษา 

 ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท าให้ทางคณะผู ้จ ัดท าได้ความรู้ในการท างานและมี

 ประสบการณ์การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดล้งพื้นท่ีจริงในการออกทวัร์ต่างๆมีความรู้เก่ียวกบั

 การตลาดมากยิ่งข้ึน และ ไดฝึ้กฝนการจดัโปรแกรมทวัร์ ขายทวัร์รวมถึงการแก้ไขปัญหา

 เฉพาะหนา้ความตรงต่อเวลา ความมีวนิยั และความสามคัคีในการท างาน 

2.9 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการท างาน ปัญหาการท างาน 

คณะผูจ้ดัท าโครงควรมีการวางแผนงานให้ชดัเจนและประชุมการวางแผนรูปแบบโครงงาน

ให้มีความแน่นอนมากข้ึน และเรียงล าดบัการจดัการการท างานให้เป็นขั้นตอนเพื่อแก้ไข

ปัญหาหรือพร้อมรับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และผูจ้ดัท าโครงงานควรศึกษาปัญหา

ใหช้ดัเจนมากข้ึนและควรท างานกนัเป็นทีมไดดี้กวา่น้ี เพื่อคุณภาพในการท างานเป็นทีม 
 



 

 

บทที3่ 

บททบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
การท าโครงงานเจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต ์(Oil Gel to Relieve Dizziness 

from Citrus Extract and Mint Leaves) ในคร้ังน้ี เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎี ศึกษาคน้ควา้

ขอ้มูล              ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการทบทวนเอกสารและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.1 ประเภทของน ้ามนับ ารุงผวิ 

 3.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัสมุนไพรไทย 

 3.3 ขั้นตอนการท าน ้ามนันวดสมุนไพร 

 3.4 สรรพคุณวตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าน ้ามนัสมุนไพร 

 3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.1 ประเภทของน า้มันนวด 

 

รูปที ่: 3.1 ประเภทของน ้ามนันวด 

ทีม่า : https://aromahub.com/th/  

3.1.1 Sweet Almond Oil 

Aroma Hub (2562) น ้ ามนัเมล็ดสวีทอลัมอนด์ มีปริมาณการใช้สูงสุดโดยเฉพาะในกลุ่ม

ลูกคา้สปา และผูท่ี้ท  างานในหอ้งปรับอากาศ และ ภาคเหนือท่ีมีอากาศหนาวเยน็ เหมาะส าหรับผูท่ี้มี

ผวิแหง้มาก สามารถน าไปทาผวิหนา้ และทัว่ร่างกาย รวมทั้งมือ เล็บ บริเวณท่ีกร้าน เช่น ขอ้ศอก  

หวัเข่า ส้นเทา้แตก น ้ ามนัมีกล่ินถัว่อ่อนๆ ซึมซบัไดเ้ร็ว ไม่หนืดมาก ราคายอ่มเยา มีวิตามิน A, B1, 

B2, B6, และ E กรดไขมนั Oleic และ กรดไขมนั Linolic เป็น Moisturizer บ ารุงผิว สามารถป้องกนั

รังสี UV ได ้ผูท่ี้แพโ้ปรตีนถัว่ไม่ควรใชน้ ้ามนัน้ี 

https://aromahub.com/th/articles-thai/26-base-oil-and-massage-oil-articles
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รูปที ่: 3.2 Sweet Almond Oil 

ทีม่า : https://www.google.com/search?q=Sweet+Almond+Oil 

3.1.2 Grape Seed Oil 

Aroma Hub (2562) น ้ ามนัเมล็ดองุ่นเป็นน ้ ามนัท่ีใส ไม่เหนียว ไม่มีกล่ิน หนืดน้อยท่ีสุด 

กลุ่มลุกค้าสปานิยมน าน ้ ามนัเมล็ดองุ่นไปผสมกับน ้ ามนัอ่ืนท่ีหนืดกว่า เหมาะส าหรับผูท่ี้มีผิว

ธรรมดา มี วติามิน E, ไตรกลีเซอไรด์ กรดไขมนั Linoleic น ้ ามนัจากเมล็ดองุ่นยงัมีปริมาณแทนนิน 

(tannins) สูงกวา่น ้ ามนัจากเมล็ดพืชชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงมีคุณสมบติัในการตา้นอนุมูลอิสระ ใชเ้ป็นน ้ ามนั

ทาผวิกาย หรือ ผวิหนา้ช่วยท าใหผ้วิชุ่มช้ืน หรือใชเ้ป็นน ้ามนันวดทารก ยงัไม่ปรากฏรายงานวา่มี 

ผูแ้พน้ ้ามนัชนิดน้ี 

 
รูปที ่: 3.3 Grape Seed Oil 

ทีม่า : https://www.google.com/search?q=Grape+Seed+Oil 

 

 

3.1.3 Moringa Seed Oil 

Aroma Hub (2562) น ้ ามนัเมล็ดมะรุมเป็นน ้ ามนัท่ีหนืดเล็กนอ้ย มีสีเขียว หรือ สีเหลือง ซึม

ซับได้เร็วมีกล่ินถั่วชัดเจน ใช้บ ารุงผิวให้ชุ่มช้ืน ลดอาการแพผ้ื่นคนัของผิวหนังมีสาร Benzyl-

isothiocyanate ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นยาปฏิชีวนะอ่อนๆ ฆ่าเช้ือโรคได ้จึงท าให้ลดอาการอกัเสบของ

ผิวหนงั ลดอาการบวมตามขอ้บรรเทาอาการปวดเม่ือย ลดอาการพิษจากแมลงสัตวก์ดัต่อย ทาแผล
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สดเพื่อลดการติดเช้ือแผลอกัเสบเร้ือรัง เช่น แผลเบาหวาน บรรเทาอาการผื่นจากโรคสะเก็ดเงิน ช่วย

ให้หายคนัและผิวหนังชุ่มช้ืน เป็นน ้ ามนัท่ีไม่เหม็นหืนได้ง่าย หากเก็บรักษาในบริเวณท่ีไม่โดน

ความร้อน หรือ ความช้ืน จะมีอายุการใชง้าน ไดน้านถึง 3 ปี ผูท่ี้แพโ้ปรตีนถัว่หรือผูป่้วยโรคโลหิต

จางไม่ควรใชน้ ้ามนัชนิดน้ี 

 
รูปที ่: 3.4 Moringa Seed Oil 

ทีม่า : https://www.google.com/search?q=Moringa+Seed+Oil 

3.1.4 Olive Oil 

Aroma Hub (2562) น ้ามนัมะกอก มีสารตา้นอนุมูลอิสระ และอุดมดว้ยวิตามิน A, E และ K 

และมี Squalene ช่วยซ่อมแซมผิวเซลล์ Clorophyll ในน ้ ามนัมะกอกยงัช่วยชะลอร้ิวรอยและสมาน

แผลได ้นิยมทาป้องกนัทอ้งลายในระหวา่งตั้งครรภ ์และ ทาผวิทารก ผวิเด็ก หมกัผม เป็นน ้ ามนันวด

ในสปา เน่ืองจากมีความหนืดพอสมควร เหมาะกบัการนวด และ ราคายอ่มเยา 

 
รูปที ่: 3.5 Olive Oil 

ทีม่า : https://www.google.com/search?q=Olive+Oil 
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3.1.5 Jojoba Oil 

Aroma Hub (2562) น ้ ามนัโจโจ ้เป็นของเหลวก่ึงแวกซ์ กล่ินอ่อน มีวิตามิน E, B complex, 

อุดมไปดว้ยแร่ธาตุตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ Zinc, Silicon, Chromium, Copper นิยมใชเ้ป็นน ้ ามนันวด

ตวั และ บ ารุงผวิหนา้ เล็บ ใชท้าริมฝีปากแทน Lip Blam ได ้เพราะมีสารธรรมชาติอยา่งท่ีเหมือนกนั

กบั Collagen ท่ีอยูบ่นผิวหนงัเรา อีกทั้งยงัเป็น Moisturizer ชั้นดีส าหรับทุกสภาพผิว ท าให้สิวเส้ียน

หลุดออกและขจดัส่ิงสกปรกท่ีรูขุมขน หมกัผมแห้งไดดี้ นิยมน าไปเป็นส่วนผสมของเคร่ืองส าอาง 

สบู่ และผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ ยงัไม่ปรากฏรายงานวา่มีผูแ้พน้ ้ามนัชนิดน้ี 

 
รูปที ่: 3.6 Jojoba Oil 

ทีม่า : https://www.google.com/search?q=Jojoba+Oil 

3.2 สมุนไพรเพือ่แก้วิงเวยีนศีรษะ 

3.2.1 ส้ม 

ปิยพร อรุณเกรียงไกร (2563) ส้มมีถ่ินก าเนิดในประเทศจีนต่อมาปลูกแพร่หลายทัว่ไป

โดยเฉพาะในอเมริกาใตคุ้ณสมบติัโดดเด่นในดา้นการผอ่นคลายระบบประสาท จึงช่วยผอ่นคลาย

ความเครียดลงได ้เพียงน าเปลือกส้มมาคั้นจนมีน ้ามนัหอมระเหยออก แลว้น ามาสูดดมก็จะสัมผสัได้

ถึงกล่ินของความสดช่ืน จดัอยูใ่นจ าพวกตระกูลซีทรัส ท่ีให้กล่ินอบอุ่น สดช่ืน ลดความเครียด ช่วย

ให้จิตใจสงบ ฟ้ืนฟูพลงั ปัดเป่าความรู้สึก ทอ้แท ้กดดนั วิตกกังวลให้ความรู้สึกสดช่ืน บรรเทา

อาการปวดกลา้มเน้ือกระตุน้การไหลเวยีนโลหิต รักษาเซลลูไลต ์มีประสิทธิภาพสูงในการน าไป 

เจือจางเพื่อนวดบริเวณช่องทอ้งเพื่อช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารช่วยบรรเทาอาการปวดกลา้มเน้ือ 

กระตุน้การไหล่เวยีนของเลือด ลดอาการบวมน ้าตามส่วนต่างๆของร่างกาย 

 
รูปที ่: 3.7 ส้ม 

ทีม่า : https://www.google.com/search 
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3.2.2 ใบมิน้ต์ 

ปิยพร อรุณเกรียงไกร (2563) ใบมิ้นต ์เป็นสมุนไพรท่ีอยูว่งศเ์ดียวกบัสะระแหน่ ท่ีใชก้นัมา

นานตั้งแต่สมยัอียปิตโ์บราณ ดว้ยสรรพคุณท่ีช่วยบรรเทาอาการไอ ติดเช้ือในล าคอ แกอ้าการเมารถ 

ทั้งยงัส่งผลใหจิ้ตใจกระปร้ีกระเปร่า สดช่ืน ผอ่นคลายจากอาการเม่ือยลา้ และลดอาการตกใจ ช่วย

ใหใ้จเยน็ข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบวา่การด่ืมชาเปปเปอร์มิ้นตย์งั เคลือบล าไส้ใหมี้ความปลอดภยัและมี

ประสิทธิภาพในการรักษาความผดิปกติท่ีเกิดกบัล าไส้ ซ่ึงก็ไดมี้การพิสูจน์แลว้วา่สามารถบรรเทา

อาการของโรคไอบีเอสหรืออาการล าไส้แปรปรวนไดจ้ริง จึงเป็นอีกทางเลือกท่ีถูกน ามารักษาผูป่้วย

โรคไอบีเอสท่ีมีอาการทอ้งผกูหรือทอ้งเสีย สามารถบรรเทาอาการปวดหวัได ้โดยเฉพาะอาการปวด

หวัแบบตึงเครียดเน่ืองจากน ้ามนัหอมระเหยเปปเปอร์มิ้นทมี์สรรพคุณช่วยในการกระตุน้การ

ไหลเวยีนของเลือด และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของสมอง จึงท าใหรู้้สึกผอ่นคลายและลด

ความตึงเครียดลงดีต่อระบบทางเดินหายใจเม่ือมีอาการเป็นหวดัจนแทบจะหายใจไม่ออก การสูดดม

กล่ินหอมของน ้ามนัหอมระเหยจากเปปเปอร์มิ้นท ์ จะช่วยบรรเทาอาการคดัจมูก หายใจล าบาก ท า

ใหห้ายใจไดโ้ล่งมากข้ึน และยงัช่วยบรรเทาอาการจากไขห้วดั  หลอดลมอกัเสบ รวมถึงการติดเช้ือ

อ่ืนๆ เช่น โรคหอบหืด, ไซนสัอกัเสบ ไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีน ้ามนัหอมระเหยเปปเปอร์มิ้นทก์็

น ามาใชก้ าจดัเช้ือโรคภายในบา้นไดเ้หมือนกนัดว้ยการผสมน ้ามนัหอมระเหยเปปเปอร์มิ้นทก์บัน ้า

และน ามาเช็ดถูท าความสะอาดบริเวณบา้นน ้ามนัหอมระเหยเปปเปอร์มิ้นท ์ ลว้นดีต่อสุขภาพทั้งนั้น

เลยใช่ไหม แต่ถึงอยา่งไรก็ตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั เช่น อยา่ใชใ้นปริมาณมากเกิน หา้มใชก้บั

ทารกหรือเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ส่วนคนท่ีมีอาการป่วยหรือเป็นโรคประจ าตวั ควรปรึกษาแพทยก่์อน

ใช ้นัน่ก็เพื่อความปลอดภยั 

 
รูปที ่: 3.8 ใบมิน้ต์ 

ทีม่า : https://www.google.com/search 
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3.2.3 ลาเวนเดอร์ 

ชลธิชา จนัทร์วิบูลย์ (2563) ลาเวนเดอร์เป็นดอกไมใ้นตระกูลมิ้นตห์ลายๆ คนก็เลือกใช้

ดอกลาเวนเดอร์เพื่อช่วยระงบัประสาทและบรรเทาความวติกกงัวลซ่ึงดอกลาเวนเดอร์สามารถใชไ้ด้

หลายรูปแบบทั้ง ใชใ้บในการท าชา ใชน้ ้ ามนัหอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร์เพิ่มน ้ ามนัหอมระเหย

ในการอาบน ้า ซ่ึงในน ้ามนัหอมระเหยจากลาเวนเดอร์นั้นมีสารเคมีท่ีเรียกวา่ เทอร์พีน (Terpene)  

ซ่ึงเป็นสารท่ีช่วยใหส้มองรู้สึกสงบ ลดความวติกกงัวลในระยะสั้นได ้

 
รูปที ่: 3.9 ลาเวนเดอร์ 

ทีม่า : https://www.google.com/search 

3.2.4 ดอกคาโมมายล์ 

ชลธิชา จนัทร์วบิูลย ์(2563) ดอกคาโมมายล ์เป็นสมุนไพรท่ีมีดอกคลา้ยกบัดอกเดซ่ี  

จากการทดลองทางคลินิกในปี พ.ศ. 2559 พบวา่ดอกคาโมมายด์มีประสิทธิภาพและความปลอดภยั

ส าหรับการใชเ้พื่อรักษาอาการวติกกงัวลทัว่ไปในระยะยาว ซ่ึงวธีิการใชด้อกคาโมมายด์ในแต่ละคน

ก็จะแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงวิธีการส่วนใหญ่ท่ีหลายคนมกัเลือกใชคื้อสารสกดั อาหารเสริมรูปแบบ

เมด็ ครีมบ ารุงผวิ หรือด่ืมเป็นชา 

 
รูปที ่: 3.10 ดอกคาโมมายล ์

ทีม่า : https://www.google.com/search 

 

 

https://hellokhunmor.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/?utm_source=sanook&utm_medium=rss
https://www.google.com/search
https://hellokhunmor.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/?utm_source=sanook&utm_medium=rss
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3.2.5 ต้นคาวา คาวา 

ชลธิชา จนัทร์วิบูลย์ (2563) ตน้คาวา คาวา เป็นพืชตระกูลพริกไทย ท่ีออกฤทธ์ิทั้งใน

สมองและกล้ามเน้ือ ส่วนใหญ่แล้วใช้ผสมน ้ าด่ืมเพื่อลดความเครียดและช่วยให้อารมณ์คงท่ี 

นอกจากน้ียงันิยมใช้ตน้คาวา คาวา เป็นสมุนไพรท่ีช่วยในเร่ืองของการนอนหลบั ลดความความ

วติกกงัวลอีกดว้ย 

 
รูปที ่: 3.11 ตน้คาวา คาวา 

ทีม่า : https://www.google.com/ 

3.3 ข้ันตอนการท าน า้มันสมุนไพร 

 ส่วนผสม 

 1. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินส้ม 

 2. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินใบมิ้นต ์

 3. น ้ามนัมะพร้าว 

 4. น ้ามนัมะกอก 

 5. สารก่อเจล 

 ขั้นตอนการท า 

 1. เทน ้ามนัมะพร้าวลงในถว้ยตวง 

 2. เทน ้ามนัมะกอกลงในถว้ยตวง 

 3. น าน ้ามนัมะพร้าวและน ้ามนัมะกอกอุ่นในน ้าสะอาด 

 4. เทส่วนผสมของสารก่อเจลลงในถว้ยตวง 

 5. เทน ้ามนัหอมระเหยลงในถว้ยตวง 

 6. เทของเหลวท่ีไดใ้ส่บรรจุภณัฑ ์

 

 

 

https://hellokhunmor.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/?utm_source=sanook&utm_medium=rss
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3.4 สรรพคุณวตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าน า้มันนวดสมุนไพร 

 3.4.1 น า้มันมะพร้าว 

 ปิยะ ประเสริฐกิจ (2562) บ ารุงผิวพรรณ น ้ ามนัมะพร้าวมีสรรพคุณโดดเด่นในการเติม
ความชุ่มช้ืนใหผ้วิ ดว้ยคุณสมบติัเด่นคือ ปกป้องผวิพรรณจากแสงแดด ลม ฝุ่ นละออง และอุดมดว้ย
สารอาหารส าคญัท่ีช่วยบ ารุงและซ่อมแซมเซลล์ ฟ้ืนฟูเซลล์ผิวหนงัให้แข็งแรงกลบัมามีชีวิตชีวา 
เช่น วิตามินอี และมีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยบ ารุงผิวให้นุ่มชุ่มช้ืน ทั้งเก็บรักษาความชุ่มช้ืนใน
ชั้นผิวหนงัเอาไว ้ท าให้เซลล์ผิวเต่งตึง ช่วยลดร้ิวรอยท่ีมกัเป็นปัญหาท่ีน่ากงัวลใจของผูท่ี้มีร้ิวรอย
ก่อนวยั และผูสู้งวยัอยา่งไดผ้ล ในสมยัโบราณนบัวา่เป็นเคล็ดลบัในการดูแลผิวท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่
มกัใชน้ ้ามนัมะพร้าวทาหนา้เพื่อใชบ้  ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่สดใสไม่แห้งกร้าน เพื่อลดรอยเห่ียว
ยน่ แนะน าวา่หากจะใชท้าให้ทาเฉพาะตอนกลางคืนหรือช่วงก่อนเขา้นอน นอกจากบ ารุงผิวพรรณ
แล้วยงัแก้ปัญหาส้นเทา้แตกด้วยการทาน ้ ามนัมะพร้าว และนวดคลึงทุกวนัก่อนนอนติดต่อกัน
ประมาณ 1 สัปดาห์ เม่ือหายแล้วให้ใช้ต่อไปเร่ือย ๆ บ ารุงผิวหน้าสารอนุมูลอิสระ เป็นตวัการ
อนัหน่ึงของการเกิดฝ้า และ กระ วติามินอีในน ้ามนัมะพร้าวจะท าหนา้ท่ีต่อตา้นสารอนุมูลอิสระ ลด
การเกิดร้ิวรอยเห่ียวยน่ ป้องกนัรอยหมองคล ้า ตามปกติผวิหนงัจะสูญเสียความชุ่มช้ืน เพราะถูกแดด
และลม น ้ามนัมะพร้าวมีคุณสมบติัเป็นสารรักษาความชุ่มช้ืน รักษาอาการผิวแห้ง แตก ลอก เป็นขุย 
ลดอาการผื่นแพ ้แสบคนัตามผิวหนัง จึงช่วยให้ผิวนวลเนียน อีกทั้งช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด 
สามารถใชน้ ้ามนัมะพร้าวทาแกผ้วิไหมแ้ดด อาการแสบร้อนจะบรรเทาลง น ้ ามนัมะพร้าวคือสารให้
ความชุ่มช้ืนตามธรรมชาติ น าส าลีชุบน ้ าอุ่นแลว้บีบน ้ าออก หยดน ้ ามนัมะพร้าว 2-3 หยดลงบนส าลี
ทาใหท้ัว่ใบหนา้ สามารถทิ้งไวไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งลา้งออก จะช่วยให้ผิวหนา้เนียนนุ่มไม่แห้งกร้าน รู้สึก
ว่าผิวหน้าละเอียดข้ึน หน้าเนียนข้ึน รอยด่างด าจากสิวจางลงมากอย่างไม่น่าเช่ือใช้ทาหน้าบางๆ 
ก่อนนอนแทนครีมบ ารุงผิว แนะน าวา่ตอ้งเป็นน ้ ามนัมะพร้าวแบบสกดัเยน็ เพราะน ้ ามนัมะพร้าวท่ี
ผา่นความร้อนจะท าให้วิตามิน E สลายไป ไม่เหมือนการสกดัเยน็ท่ียงัไดคุ้ณค่าของน ้ ามนัมะพร้าว
ครบนอกจากจะใชท้าบ ารุงผิวหนา้แลว้ ผิวกายก็ควรใชร่้วมดว้ย เพื่อผอ่นคลายกลา้มเน้ือ ลดอาการ
ปวดเม่ือย ปวดขอ้ต่างๆ ใชเ้ป็นประจ าทุกวนั อุดมดว้ยวติามิน E ช่วยปกป้องรังสี UV 

 

 
รูปที ่: 3.12 น ้ามนัมะพร้าว 

ทีม่า : https://www.google.com/search 

https://www.google.com/search
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 3.4.2 น า้มันมะกอก 

 3.4.2.1 ประเภทของน ้ามนัมะกอก 

             ในปัจจุบนั ไดมี้การแบ่งน ้ามนัมะกอกออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

 1. น ้ามนัมะกอกเอก๊ซ์ตร้าเวอร์จิ้น (extra virgin) 

ป่ินอนงค ์ลคันานนัท ์(2562) น ้ ามนัมะกอกประเภทน้ี เป็นน ้ ามนัมะกอกท่ีมีสีเขียวเขม้ 

ไดม้าจากการบีบเอาน ้ ามนัออกมาจากมะกอกสดๆ ดงันั้นจึงเป็นน ้ ามนัมะกอกท่ีดีท่ีสุด

ในบรรดาน ้ ามนัมะกอกทุกประเภท และมีราคาสูง ใช้ทานสดๆ แบบผสมเป็นน ้ าสลดั 

หรือท าเป็นซอสพาสต้าได้ แต่ต้องไม่ผ่านความร้อน เพราะจะท าให้น ้ ามนัมะกอก

สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการไป และไขมันดีก็จะเปล่ียนเป็นไขมันชนิดท่ีไม่ดีต่อ

ร่างกายแทน 

 
รูปที ่: 3.13 น ้ามนัมะกอกเอก๊ซ์ตร้าเวอร์จิ้น 

ทีม่า : https://www.google.com/search 

 2. น ้ามนัมะกอกเวอร์จ้ิน (virgin) 

ป่ินอนงค์ ลคันานันท์ (2562) เป็นน ้ ามนัมะกอกบริสุทธ์ิท่ีได้จากการบีบสดจากลูก

มะกอกเหมือนกนั แต่ผลมะกอกจะแก่กวา่ มีคุณภาพรองลงมาจากน ้ามนัมะกอกเอก๊ซ์ 

ตร้าเวอร์จ้ิน ราคาจะถูกกว่าเล็กน้อย เหมาะส าหรับใชท้านกบัผกัสลดั หรือเส้นพาสตา้ 

เช่นเดียวกบัน ้ามนัมะกอกเอก๊ซ์ตร้าเวอร์จิ้น 

 
รูปที ่: 3.14 น ้ามนัมะกอกเวอร์จิ้น 

ทีม่า : https://www.google.com/search 

https://www.google.com/search
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 3. น ้ามนัมะกอกแบบผสม (olive oil หรือ pure olive oil) 

ป่ินอนงค ์ลคันานนัท ์(2562) เป็นน ้ามนัท่ีผสมผสานกนัระหวา่ง น ้ ามนัมะกอกเอ๊กซ์ตร้า

เวอร์จ้ิน กับน ้ ามนัมะกอกท่ีผ่านกรรมวิธีเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารเข้าไป ท าให้ได้

ออกมาเป็นน ้ ามนัท่ีมีคุณค่าทางสารอาหารสูงใกลเ้คียงกบัน ้ ามนัมะกอกเอ๊กซ์ตร้าเวอร์

จ้ิน แต่ทนความร้อนไดดี้ข้ึน จึงสามารถน าไปประกอบอาหารโดยผ่านความร้อนแบบ

เร็วๆ ได ้แต่ก็ยงัทอดไม่ได ้เพราะคุณค่าทางสารอาหารในน ้ ามนัมะกอกเอ๊กซ์ตร้าเวอร์

จ้ินก็จะหายไป กลายเป็นไขมนัท่ีไม่ดีต่อร่างกายเหมือนเดิม เหมาะส าหรับน าไปใช้

ประกอบอาหารท่ีตอ้งผา่นความร้อนดว้ยความรวดเร็ว เช่น ผดัผกั หรือขา้วผดั 

 
รูปที ่: 3.15 น ้ามนัมะกอกแบบผสม 

ทีม่า : https://www.google.com/search 

 4. น ้ามนัมะกอกแบบผา่นกรรมวธีิ (Refined Olive Oil, Light Olive Oil) 

ป่ินอนงค ์ลคันานนัท ์(2562) มีการสลดัสี กล่ิน รสเดิมออกไปโดยผา่นกรรมวิธีทางเคมี 

และผ่านความร้อน ท าให้น ้ ามนัค่อนข้าง และมีราคาไม่สูง น ้ ามนัมะกอกแบบผ่าน

กรรมวิธี จะสามารถทนความร้อนไดสู้งข้ึน เหมาะส าหรับใชท้อดอาหาร เช่น ทอดหมู 

ไก่ ปลา แต่ไม่เหมาะกบัการน ามาทานสดๆ หรือผสมน ้าสลดั 

 
รูปที ่: 3.16 น ้ามนัมะกอกแบบผา่นกรรมวธีิ 

ทีม่า : https://www.google.com/search 

  

 

https://www.google.com/search
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3.4.2.2 สรรพคุณของน ้ามนัมะกอก  

 สรป่ินอนงค์ ลคันานันท์ (2562) สรรพคุณด้านสุขภาพใน “น ้ ามนัมะกอก”  มีอลัฟาโต      

โคฟีรอล ซ่ึงอยู่ในวิตามินอี และสารแคโรทีนในวิตามินเอ กบัโพลีฟีนอล มีส่วนในการ

ต่อตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ อีกทั้งยงัมีคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ป้องกนั

โรคหวัใจและหลอดเลือดไดด้ว้ย สรรพคุณดา้นความงาม ”น ้ ามนัมะกอก” มีสรรพคุณดา้น

ความงามแฝงอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ช่วยบ ารุงเส้นผม ผิวพรรณ หรือแมแ้ต่ปลายเล็บ 

festforfood ขอน ามาฝากกนั 1 สรรพคุณ คือ การช่วยบ ารุงผิวท่ีคล ้าเสียจากแดด เพียงผสม

น ้ าส้มสายชู ซ่ึงมีฤทธ์ิในการตา้นการอกัเสบและบรรเทาอาการแสบ เขา้กบัน ้ ามนัมะกอก 

แลว้นวดลงบนผวิ น ้ามนัมะกอกจะช่วยล็อคความชุ่มช้ืนให้อยูก่บัผิวครับ สรรพคุณดา้นอ่ืน 

ๆ และนอกเหนือจากสรรพคุณด้านสุขภาพและความงามแล้ว “น ้ ามันมะกอก”  ยงัมี

สรรพคุณในดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ช่วยท าใหว้สัดุ หรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไมน้ั้นดูมนั

เงาข้ึน เพียงน าน ้ ามนัมะกอก ถูบนเฟอร์นิเจอร์บาง ๆ ให้ทัว่ แล้วเช็ดให้สะอาด น ้ ามนั

มะกอกจะซึมลงไปท่ีพื้นไม ้ช่วยขจดัคราบ ลบรอยขีดข่วน ท าให้เฟอร์นิเจอร์ดูใหม่ข้ึนมา

ได ้

3.4.3 น า้มันหอมระเหย 

 บริษทั โดเทอร์ร่า เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (2560) น ้ ามนัหอมระเหยเป็น

สารอินทรียท่ี์พืชผลิตข้ึนตามธรรมชาติ เก็บไวต้ามส่วนต่าง ๆ เช่น กลีบดอก ผิวของผล 

เกสร ราก เปลือกของล าต้น หรือยางท่ีออกมาจากเปลือก มีองค์ประกอบทางเคมีท่ี

สลับซับซ้อนและแตกต่างกันนับสิบร้อยชนิด น ้ ามนัมีลักษณะเป็นของเหลวไม่เหนียว

เหนอะหนะเหมือนน ้ ามนัพืช มีกล่ินหอมระเหยง่าย เวลาท่ีไดรั้บความร้อนอนุภาคเล็ก ๆ 

ของน ้ ามนัหอมระเหยจะระเหยออกมาเป็นไอท าให้เราไดก้ล่ินหอม กล่ินของน ้ ามนัหอม

ระเหยในส่วนของดอกไมมี้บทบาทส าคญัในการช่วยดึงดูดแมลงมาผสมเกสร ปกป้องการ

รุกรานจากศตัรู และรักษาความชุ่มช้ืนแก่พืช ส าหรับประโยชน์ต่อมนุษย ์น ้ ามนัหอมระเหย

มีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือโรค บรรเทาอาการอกัเสบ หรือลดบวม    คลายเครียด หรือ

กระตุน้ใหส้ดช่ืน ทั้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทางเคมีของน ้ ามนัหอมระเหยแต่ละชนิด น ้ ามนั

หอมระเหยมีผลต่อร่างกายต่าง ๆ มากมาย แตกต่างกนัตามแต่ละชนิด ดงัน้ี มีผลกระตุน้การ

ไหลเวียนของระบบเลือด ช่วยให้ร่างกายสามารถขจดัของเสียได้มากข้ึนช่วยเสริมภูมิ

ตา้นทานร่างกายและชะลอการเห่ียวยน่ของผิวมีผลต่อระบบการท างานของน ้ าเหลือง เม็ด

เลือดขาว ท่ีขจดัเช้ือโรคท่ีเขา้สู่ร่างการ ช่วยรักษาอาการอกัเสบช่วยผ่อนคลายกลา้มเน้ือ 

https://www.doterra.com/TH/th_TH/contact-us
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บรรเทาอาการปวดเม่ือย และกระตุน้การท างานของกลา้มเน้ือ มีผลต่อระบบย่อยอาหาร

กลา้มเน้ือในระบบยอ่ยอาหาร ช่วยขบัลม ลดแก๊ส มีผลต่อระบบประสาท กระตุน้ความจ า 

อารมณ์ ช่วยผ่อนคลายหรือกระตุน้ความรู้สึก มีผลต่อระบบสืบพนัธ์ ฮอร์โมนเพศ เช่น

รักษาสมดุลของรอบเดือน หรือกระตุน้ความรู้สึกทางเพศ มีผลต่อโครงสร้างร่างกาย รักษา

แผล สร้างเซลล์ใหม่ มีผลต่อการรักษาผิว ลดเลือนรอยแผลเป็นหรือใช้สมานแผลเพื่อ

ป้องกนัรอยแผลเป็น 

 
รูปที ่: 3.17 น ้ามนัหอมระเหย 

ทีม่า : https://www.google.com/search 

3.4.4 สารก่อเจล 

 รองศาสตราจารย ์ดร. ภก. สมบูรณ์ เจตลีลาสารก่อเจลเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ ท่ีสามารถ

จบักบัน ้ าได้ โดยเม่ือน ามาละลายหรือกระจาย ตวัอยู่ในน ้ าร้อน จะให้สารละลายท่ีได้มี

ความหนืดสูงหรือใหเ้น้ือสัมผสักลายเป็นเจลเม่ือทิ้งไวใ้ห้เยน็ ทางดา้นอุตสาหกรรมอาหาร

มีการน าสารก่อเจลชนิดต่างๆ มาใช้เป็นส่วนประกอบใน ผลิตภณัฑ์ อาหารอยู่หลายชนิด 

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ความข้นหนืด เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซ่ึงกลั่นแยกออกจาก

น ้ ามนัดิบ จุดหลอมเหลวประมาณ 47-64 องศาเซลเซียส จุดเดือดประมาณ 150-275 องศา

เซลเซียส ไม่ละลายในน ้า สามารถใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย และ มีหลายสถานะดว้ยกนั 

 
รูปที ่: 3.18 สารก่อเจล 

ทีม่า : https://www.google.com/search 
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3.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ธงชยั พุฒทองศิริ (2560) จากการศึกษาผลของการใชต้วัท าละลายต่างชนิดในการสกดัสาร

ให้กล่ินจากเปลือกส้มซ่า พบว่าการใช้ตวัท าละลายผสมระหว่างปิโตรเลียมอีเทอร์กบัได

เอทิลอีเทอร์ในอตัราส่วน 1:1 ไดป้ริมาณสารท่ีสกดัไดม้ากกวา่การใช้ไดเอทิลอีเทอร์เพียง

อยา่งเดียว ส าหรับผลของวิธีสกดัต่อปริมาณสารให้กล่ินท่ีสกดัได ้พบวา่วิธีสกดัดว้ยตวัท า

ละลายผสมระหวา่งปิโตรเลียมอีเทอร์กบัไดเอทิลอีเทอร์อตัราส่วน 1:1 ไดช้นิดของสารไม่

ต่างจากการกลัน่ดว้ยไอน ้า แต่ไดป้ริมาณสารสกดัมากกวา่ อีกทั้งยงัไดช้นิดและปริมาณสาร

มากกวา่การสกดัดว้ยคาร์บอนไดออกไซดเ์หนือจุดวกิฤติและการบีบ 

 สายณัห์ เล่ืองชัยเชวง (2561) โครงการพิเศษน้ีเป็นการพฒันาสูตรต ารับเจลล้างมือจาก

น ้ ามนัตะไคร้ เพื่อให้ไดต้  ารับท่ีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย, มีความคงตวั และ

เป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ช้ เน่ืองจากเจลล้างมือท่ีขายตามทอ้งตลาดท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือนั้น มกัมี

ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ปริมาณสูงในต ารับ แอลกอฮอล์มีขอ้เสียคือท าให้ผิวบริเวณท่ี

สัมผสัแห้ง, เห่ียว ในบางคนอาจเกิดอาการแพแ้อลกอฮอล์เป็นผื่นในลกัษณะต่างๆ หรือท า

ใหผ้วิลอกแสบได ้ดงันั้นผลิตภณัฑล์า้งมือจากสมุนไพรซ่ึงมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือจึงเป็นอีกทางเลือก

หน่ึงส าหรับผลิตภัณฑ์ล้างมือ การศึกษาวิจัยประกอบด้วยการคัดเลือกสารก่อเจลท่ี

เหมาะสมเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีความคงตวัและมีลกัษณะน่าใช ้การทดลองพบว่าสารก่อ

เจลท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ carbopol 940, carbopol 941, synthalen K, keltrol TF และHEC แต่

เม่ือท าการทดลองสูตรต ารับเจลลา้งมือซ่ึงประกอบดว้ยน ้ ามนัตะไคร้แลว้ พบวา่สูตรต ารับ

ท่ีใช ้carbopol 940 เป็นสารก่อเจล ท าให้ไดเ้จลท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ จึงน าต ารับดงักล่าว

มาพฒันาต ารับต่อโดยปรับเปล่ียนความเขม้ขน้ของน ้ ามนัตะไคร้ โดยใชน้ ้ ามนัตะไคร้ 1%, 

2%, และ 5% ของต ารับ น าต ารับทั้งสามไปท าการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย โดยใช้วิธี disc diffusion, hand washing และ 

challenge test แบคทีเรียท่ีใชท้ดสอบคือ Bacillus cereus ATCC 11778, Staphylococcus 

aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella typhimurium ATCC 

13311 และ Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 ผลการทดลองพบว่าต ารับท่ีมี

ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียได้ดีท่ีสุดคือต ารับท่ีมีความเข้มข้นของน ้ ามัน

ตะไคร้ 5%w/w โดยมีผลยบัย ั้ งเช้ือท่ีน ามาทดสอบได้ทุกตัว ยกเว้น Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027 
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 ปทุมทิพย ์ตน้ทบัทิมทอง (2562) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสกดัน ้ ามนัหอมระเหยจาก

ไมก้ฤษณาโดยการออกแบบการทดลองแบบลาตินสแควร์ ตวัแปรท่ีศึกษา คือชนิดตวัท า

ละลาย 4 ชนิด ไดแ้ก่ ตวัท าละลายเอทานอล เอทิลแอซีเคตเฮกเซน และไดคลอโรมีเทน 

ปริมาณไมก้ฤษณาท่ีใชใ้นการสกดั คือ 70,80,90 และ 100 g ต่อปริมาตรตงัท าละลาย 600 

mL. และอุณหภูมิท่ีใชใ้นการสกดั คือ 30,33,36 และ 39 องศา วิเคราะห์น ้ ามนัหอมระเหย

ดว้ยเคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ/แมสสเปกโทรมิเตอร์ จากผลการค านวณทางสิถิติพบว่า 

น ้ าหนักน ้ ามันหอมระเหยท่ีสกัดได้ และปริมาณเอทิล-ออโท-เบทอกซึ-เมทิลเบนซิล

แอลกอฮอล์ ข้ึนอยู่กบัชนิดตวัทพละลายอย่างมีนยัส าคญั ตวัท าละลายท่ีเหมาะสมคือ ไค

คลอโรมีเทน ศึกษาผลของชนิดตวัท าละลายในการสกดัน ้ ามนัหอมระเหยจากไมก้ฤษณา

โดยแปรชนิดของตวัท าละลาย ไดแ้ก่ ไคคลอโรมีเทน เอทานอล เอทีลแอซีเดต และเฮกเซน 

พบวา่ปริมาณสารสกดัหยาบท่ีได ้คือ 3.30 ,1.91 ,0.74 และ0.08 % ตามล าดบั 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 
 โครงงานเจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต ์(Oil Gel to Relieve Dizziness 

from Citrus Extract and Mint Leaves) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการท าเจลน ้ ามนัจากสมุนไพร

ไทย และเพื่อ เ ป็นการลดต้นทุนของท่ีระลึกแจกให้กับนักท่องเ ท่ียว อีกทั้ ง เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทัในรูปแบบของท่ีระลึกแจก ท่ีสามารถให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพใน

ด้านความรู้สึกผ่อนคลาย และแก้วิงเวียนศีรษะ ทางผูจ้ ัดท าจึงได้มีการศึกษาค้นควา้หาข้อมูล

สมุนไพรต่างๆ และท าการทดลองโดยมีรายละเอียดการปฏิบติังานโครงงานดงัน้ี 

 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

 4.1.1 ศึกษาหาขอ้มูลตวัสมุนไพรท่ีมีคุณสมบติัช่วยลดอาการวงิเวยีนศีรษะหรืออาการเมารถ       

                      ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการของบริษทั 

4.1.2 เพื่อใหผ้ลิตภณัฑข์องโครงงานช่วยแกปั้ญหาใหก้บันกัท่องเท่ียวทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้

เลือกใช้ผิวส้มและใบมิ้นต์มาเป็นส่วนผสมของเจลน ้ ามันสมุนไพรน้ี เน่ืองจาก

สรรพคุณของสมุนไพรทั้งสองช่วยลดอาการวิงเวียนศีรษะไดต้ามวตัถุประสงค์ของ

โครงงาน 

4.1.3 ในการจดัท าผลิตภณัฑ์โครงงานน้ีคณะผูจ้ดัท าไดป้รับรูปแบบจากน ้ ามนัทัว่ไปเป็น

รูปแบบเจลน ้ ามนัเพื่อความสะดวกในการพกพาและการใช้งานระหว่างเดินทาง ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนการท าโครงงาน 

4.2.1 ท าการคิดหวัขอ้และคน้หาขอ้มูลในเร่ืองของ วิธีและขั้นตอนในการท า โครงงานเจล     

น ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต ์(Oil Gel to Relieve Dizziness from 

Citrus Extract and Mint Leaves) จากนั้นน าหัวขอ้ท่ีได้มาและน าไปปรึกษากบั 

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานและพี่ ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา เพื่อรับค าแนะน าไปปรับใช ้

และเร่ิมตน้ท าโครงงาน เพื่อท่ีจะไดห้าเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัหวัขอ้โครงงาน 

4.2.2 ท าการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสรรพคุณของน ้ ามนัหอมระเหยจากส้มและใบม้ินต์

รวมถึงสรรพคุณของน ้ ามันหอมระเหยจากส้มและใบม้ินต์ และ รวมถึง น ้ ามัน
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สมุนไพรต่างท่ีน ามาเป็นผสมในการท าเจลน ้ ามนัแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและ   

ใบมิ้นต ์

4.2.3 ท าการหาซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ เพื่อน ามาใชใ้นการทดลอง เจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะ

จากผวิส้มและใบมิ้นต ์ 

4.2.4 ท าการทดลองท าเจลน ้ ามันแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์ โดยการน า

ส่วนผสมทั้งหมดท่ีเตรียมรวมกนัและปรับสูตร จนไดผ้ลการทดลองท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ

ทั้งสีและกล่ินของตวัเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะ 

4.2.5 มีการน าผลิตภณัฑไ์ปใหก้บั อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน และพี่ท่ีปรึกษาโครงงาน และ

พี่เล้ียงท่ีปรึกษาสหกิจ ท่ีมาจาก บริษทั เวิลด์ สตาร์ ฮอลิเดย ์(World Star Holiday) ได้

ทดลองใช้ เจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศรีษะจากผิวส้มและใบม้ินต์ ในเบ้ืองตน้ และท าการ

สรุปผลการทดลอง 

 

4.3 ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าเจลน า้มันแก้วงิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิน้ต์  

ตารางที ่: 4.1 ส่วนผสมและปริมาณท่ีใชใ้นการท าเจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต ์

ส าหรับผลิตภณัฑป์ริมาณ 60 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนผสม ปริมาณ 

น ้ามนัมะพร้าว 120 มิลลิลิตร 
น ้ามนัมะกอก 120 มิลลิลิตร 
น ้ามนัหอมระเหย 3 ชอ้นชา 
สารก่อเจล 150 กรัม 
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4.4 วสัดุอุปกรณ์ และ วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าเจลน า้มันแก้วิงเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิน้ต์ 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที่: 4.1 อุปกรณ์และวตัถุดิบ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

 

อุปกรณ์ 

1. หมอ้ 

2. ไมพ้ายส าหรับคน 

3. ถว้ยตวง 

4. ชอ้นตวง 

วตัถุดิบ 

1. น ้ามนัมะพร้าว 

2. น ้ามนัมะกอก 

3. น ้ามนัหอมระเหย 

4. สารก่อเจล 

4.5 ขั้นตอนและวธีิการท าเจลน า้มันแก้วงิเวยีนศีรษะจากผิวส้มและใบมิน้ต์  

  

1. ตม้น ้าร้อนเพื่อท่ีจะละลายสารก่อเจลลงในน ้าร้อนท่ีมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

 
 

รูปที ่: 4.2 น ้าร้อน 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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2. ใส่สารก่อเจลลงในภาชนะและน าไปอุ่นในภาชนะโดยใชค้วามร้อนในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
 

 
รูปที ่: 4.3 ใส่สารก่อเจลลงในภาชนะ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

3. ใส่น ้ามนัมะกอกลงในถว้ยตวงภาชนะ 

 
รูปที ่: 4.4 ใส่น ้ามนัมะกอกลงในภาชนะ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

 

4. ใส่น ้ามนัมะพร้าวลงในถว้ยตวงภาชนะ 

 
รูปที ่: 4.5 ใส่น ้ามนัมะพร้าวลงในภาชนะ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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5. ใส่สารพาราฟินลงในถว้ยตวงภาชนะ 

 
รูปที ่: 4.6 ใส่สารพาราฟินลงในภาชนะ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

 

6. คนส่วนผสมทุกอยา่งใหเ้ขา้กนัโดยใชค้วามร้อนในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

 
รูปที ่: 4.7 คนส่วนผสมทุกอยา่งใหเ้ขา้กนั 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

 

7. น ้ามนัหอมระเหยกล่ินส้มและกล่ินมิ้นตเ์ทลงในส่วนผสมท่ีละลายแลว้ลงในภาชนะ 

 

รูปที ่: 4.8 ใส่น ้ามนัหอมระเหยกล่ินส้มและมิ้นตล์งภาชนะ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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8. น าส่วนผสมทั้งหมดท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ใส่ลงในบรรจุภณัฑ ์

 
รูปที ่: 4.9 ผลิตภณัฑท่ี์เสร็จสมบูรณ์แลว้ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

4.6 ผลการทดลองท าผลติภัณฑ์เจลน า้มันแก้วงิเวยีนศีรษะ 

คณะผูจ้ดัท าไดท้ดลองท าเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต ์ทั้งหมด 3 คร้ัง 

 

ตารางที ่4.2 แสดงผลการทดลองท าผลิตภณัฑเ์จลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิ้นต ์

สรุปผลการจากตารางที่ 4.2 จากการทดลองท าผลิตภณัฑ์ทั้งหมด3คร้ัง คร้ังท่ี1พบว่าสารก่อเจล     

จบัตวัเป็นก้อนและแยกชั้นจากส่วนผสมอ่ืน และมีกล่ินท่ีแรงจนเกินไป จึงได้เปล่ียนชนิดของ     

สารก่อเจลและปรับอตัราส่วนผสม ซ่ึงหลงัจากการทดลองคร้ังท่ี2พบวา่วตัถุดิบทั้งหมดผสมเขา้กนั

ได้ดีและเน้ือเจลแข็งตวัมากข้ึนแต่ยงัไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ รวมถึงกล่ินของน ้ ามนัหอมระเหย   

การทดลองคร้ังที1่ การทดลองคร้ังที2่ การทดลองคร้ังที3่ 
ส่วน
ผสม 

1. น ้ามนัมะพร้าว   120   มิลลิลิตร 

2. น ้ามนัมะกอก     120   มิลลิลิตร 

4. น ้ามนัหอมระเหย  5    ชอ้นชา 

5.สารก่อเจล             300  กรัม 

-ป รั บ เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ
น ้ ามนัหอมระเหยเป็น 
10 ชอ้นชา 
และ  ป รับ เพิ่ มส าร    
ก่อเจลเป็น400 กรัม 

-ปรับลดปริมาณน ้ ามนั
หอมระเหยเป็น 7 ชอ้น
ชา 
และ เพิ่มสารก่อเจลเป็น  
500 กรัม 

ผลท่ี
ไ ด ้ 
รับ 

1. เน้ือเจลจบัตวัเป็นก้อนไม่เกิดการ

แขง็ตวั 

2. มีสี และกล่ินท่ีเบาบางจนเกินไป 

-เ น้ื อ ข อ ง เ จ ล เ ร่ิ ม
แข็งตวัแต่ยงัไม่เป็นท่ี
ตอ้งการ 
-กล่ินของน ้ ามนัหอม
ระเหยมีกล่ินแรงและ
ฉุนมากจนเกินไป 

-มี ก ล่ิ น ห อ ม เ ป็ น ท่ี
ตอ้งการ 
-เน้ือเจลมีความแข็งตวั
ตามท่ีตอ้งการ 
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ฉุนจนเกินไป จึงไดท้  าการทดลองอีกคร้ังโดยการปรับอตัราส่วน และผลเป็นท่ีน่าพอใจโดยเน้ือเจล

ไม่แขง็และอ่อนจนเกินไป ส่วนกล่ินน ้ามนัหอมระเหยส่งกล่ินก าลงัดี 

4.7 รูปผลติภัณฑ์เจลน า้มันแก้วงิเวยีนศรีษะจากผวิส้มและใบมิน้ต์ 

 
 

รูปที ่4.10 ผลิตภณัฑเ์จลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิ้นต ์

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

4.8 ตารางแสดงต้นทุนเจลน า้มันแก้วงิเวียนศีรษะจากผวิส้มและใบมิน้ต์ 

ท าการค านวณต้นทุนวตัถุดิบท่ีใช้ในการท าเจลน ้ ามนัแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและ        

ใบมิ้นตป์ริมาณ 9 ช้ิน ทั้งหมดมีดงัน้ี 

ตารางที ่: 4.3 แสดงตน้ทุนเจลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิ้นต ์

ล าดบัท่ี ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคาตน้ทุน 
1 น ้ามนัมะพร้าว 250 มิลลิลิตร 85 บาท 40.80 บาท 
2 น ้ามนัมะกอก 200 มิลลิลิตร 8 บาท 4.80 บาท 
3 น ้ามนัหอมระเหย 30 มิลลิลิตร 25 บาท 4.17 บาท 
4 สารก่อเจล 500 กรัม 250 บาท 100.00 บาท 

ราคาตน้ทุนทั้งหมดส าหรับผลิตภณัฑ ์9 ช้ิน 149.77 บาท 
ราคาตน้ทุนต่อช้ิน 16.64 บาท 

ค่าสต๊ิกเกอร์ 5 บาท 
ค่าผลิตภณัฑ ์ 10 บาท 

ราคาตน้ทุนต่อช้ิน+แพคเกจต่อช้ิน 31.64 บาท 
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4.9 ตารางแสดงการเปรียบเทยีบต้นทุนของทีร่ะลกึทีเ่คยแจกและของทีร่ะลกึปัจจุบัน 

ตารางที ่: 4.4 การเปรียบเทียบตน้ทุนของท่ีระลึกท่ีเคยแจกและของระลึกปัจจุบนั 

ของที่ระลกึทีบ่ริษัทแจก ผลติภัณฑ์เจลน า้มันแก้วิงเวยีนศีรษะจากผวิ
ส้มและใบมิน้ต์ 

เส้ือ และ กระเป๋า 100 บาท 31.64 บาท 

 สรุปผลจากตารางท่ี 4.4 จากการเปล่ียนของท่ีระลึกท่ีบริษทัแจกมาเป็นผลิตภณัฑ์เจลน ้ ามนั

แกว้งิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิ้นตส์ามารถช่วยบริษทัลดตน้ทุนจากเดิมได ้68.36 บาท  

4.9 วเิคราะห์ผลประเมินความพงึพอใจในการใช้เจลน า้มันแก้วงิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิน้ต์  

คณะผูจ้ดัท าโครงงานเจลน ้ ามนัแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์ ได้ด าเนินการ

ส ารวจความคิดเห็นหลงัจากการทดลองผลิตภณัฑ์เสร็จสมบูรณ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจโดยได้

น าผลิตภณัฑ์ให้กลุ่มตวัอย่าง ไดท้ดลองใช้เจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบม้ินต์ และ

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด ตอบแบบสอบถามซ่ึงได้ท าการเก็บขอ้มูล

ดงัต่อไปน้ี 

       ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้รวจสอบแบบสอบถาม 

       ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑเ์จลน ้ามนั 

                     แกว้งิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิ้นต ์

 

4.9.1 ผลวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตาม เพศ 

อายุ และ ระดับการศึกษา ได้ดังนี ้

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 13 43.30 
หญิง 17 56.70 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.70 และเป็นเพศชาย

ร้อยละ 43.30 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต ่ากวา่ 20 ปี 1 3.30 

21-30 ปี 16 53.30 
31-40 ปี 10 33.30 

มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 3 10.00 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30 ปีมากท่ีสุด รองลงมาคือ

อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.30 และ 33.30 ตามล าดบั  

 

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต ่ากวา่มธัยม 3 1 3.30 

มธัยม 6 หรือเทียบเท่า 4 13.30 
ปวส. 13 43.30 

สูงกวา่ปริญญาตรี 12 40.00 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัการศึกษาชั้นปวส. มากท่ีสุดคิด

เป็น ร้อยละ 43.30 รองลงมาคือระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 40.00 

 

4.9.2 ผลวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อเจลน า้มันแก้วงิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิน้ต์  

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติแบบบรรยายโดยประมวลผลขอ้มูลทางสถิติเป็น ค่าเฉล่ีย และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยให้น ้ าหนกัคะแนนความพึงพอใจแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใช้

เกณฑก์ าหนดความหมาย ตามขอบเขตของค่าเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท ์(Best, john W)  

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจพอใช ้

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจควรปรับปรุง 
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ตารางที ่4.8 แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย  S.D. แปรผล 
ความหอมของกล่ิน 4.07 0.78 มาก 
กล่ินหอมของเจลน ้ามนัติดทนนาน 4.57 1.41 ดีมาก 
มีความรู้สึกสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่าจากการไดด้มกล่ินของ
เจลน ้ามนัสมุนไพร 

3.30 0.88 ปานกลาง 

รู้สึกสงบผอ่นคลายมากนอ้ยเพียงใด 3.63 0.93 มาก 
ความสะดวกในการพกพา 4.20 0.55 มาก 
ขนาดพอดีในการใชง้าน 4.13 0.63 มาก 
บรรจุภณัฑแ์สดงถึงตราสัญลกัษณ์ของบริษทัอยา่งชดัเจน 4.27 0.58 มาก 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อกล่ินหอมของเจลน ้ ามนัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 1.41 รองลงมาความพึงพอใจใน

ดา้นของความชดัเจนของตราสัญลกัษณ์ และความสะดวกในการพกพาอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.27,4.20 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.58,0.55 ตามล าดบั 

 

 

 



 

 

บทที ่5 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
5.1 สรุปผลการท าโครงงานสหกจิศึกษา 

             จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานสหกิจศึกษา โดยร่วมมือกบัพนกังานท่ีปรึกษาและ

พนกังานในแผนกต่างๆของบริษทั เวิลด์ สตาร์ ฮอลิเดย ์(World Star Holiday) จึงท าให้ทราบถึง

กระบวนการการปฏิบติังานภายในบริษทัรวมถึงลกัษณะการปฏิบติังานระหว่างการออกทริปของ

บริษทั ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาระหวา่งการเดินทางของนกัท่องเท่ียวเม่ือตอ้งนัง่รถ

เป็นเวลานานมกัจะมีอาการเมารถและวิงเวียนศีรษะ ดงันั้นในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท า

ได้ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลของสมุนไพร ท่ีมีสรรพคุณช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ อีกทั้ ง

ความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทัเพื่อสร้างการจดจ าตราสัญลกัษณ์ของบริษทั จึงได้

ออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์และคิวอาร์โคด้ (QR Code) ของบริษทัเพื่อความสะดวกของ

ลูกคา้ในการติดต่อกลบัมายงัเวบ็ไซตข์องบริษทั  

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ทดลองท าผลิตภณัฑ์เจลน ้ ามนัแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและ    

ใบมิ้นต ์ท าให้ทราบถึงวิธีการน าสมุนไพรมาท าเป็นผลิตภณัฑ์น ้ ามนัวิงเวียนศีรษะ และสามารถน า

ผลิตภณัฑ์น้ีไปแจกเป็นของท่ีระลึกให้ส าหรับลูกคา้ทดแทนของท่ีระลึกแบบเดิมท่ีมีราคาแพงกว่า 

ดงันั้นในการแจกผลิตภณัฑ์เจลน ้ ามนัแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์มีตน้ทุนอยู่ท่ีราคา 

31.64 บาทต่อช้ิน ท าให้สามารถลดตน้ทุนไดใ้นราคา 68.36 บาทต่อช้ินเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุน

ของท่ีระลึกเดิมของบริษทั เวลิด ์สตาร์ ฮอลิเดย ์(World Star Holiday)  

จากการส ารวจความพึงพอใจในผลิตภณัฑเ์จลน ้ามนัแกว้งิเวยีนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต ์

ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อกล่ินหอมของเจล

น ้ามนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 1.41 

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 มีการน าสมุนไพรกล่ินต่างๆมาปรับใชใ้หเ้กิดกล่ินใหม่ท่ีน่าสนใจยิง่ข้ึน 

5.2.2 ปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์ใหมี้ขนาดท่ีสามารถพกพาสะดวก 

5.3 ปัญหาจากการท าการทดลองผลติภัณฑ์เจลน า้มันแก้วิงเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิน้ต์ 

5.3.1 สารก่อเจลจบัตวัเป็นกอ้น 

5.3.2 ผลิตภณัฑเ์จลน ้ามนัสมุนไพรมีกล่ินท่ีฉุนจนเกินไป 

5.3.3 น ้ามนัมะพร้าวมีความแตกมนัตอนผสมกบัน ้ามนัตวัอ่ืน 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้เจลน า้มันแก้วงิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิน้ต์ 

ค าช้ีแจงแบบสอบถาม 

มีทั้งหมด 2 ตอน 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้เจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและ    

ใบมิ้นต ์

โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน ( ) หรือ ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านใหส้มบูรณ์ 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ                       ( ) ชาย                   ( ) หญิง 

อาย ุ                      ( ) ต ่ากวา่ 20 ปี      ( ) 21-30     ( ) 31-40     ( ) มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 

ระดบัการศึกษา ( ) ต ่ากวา่มธัยม 3  ( ) มธัยม 6 หรือเทียบเท่า   ( ) ปวส.  ( ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

ตอนที ่2 : คะแนนความพงึพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ   5 = มากท่ีสุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = พอใช ้  1 = ควรปรับปรุง 

ประเด็นค าถามความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ความหอมของกล่ิน      
2. กล่ินหอมของเจลน ้ามนัติดทนนาน      
3. ความรู้สึกสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่าจากการไดด้ม      
4. รู้สึกสงบผอ่นคลายมากนอ้ยเพียงใด      
5. ความสะดวกในการพกพา      
6. ขนาดพอดีในการใชง้าน      
7. บรรจุภณัฑแ์สดงถึงตราสัญลกัษณ์ของบริษทั

อยา่งชดัเจน 
     

 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ดา้นหนา้ของบริษทั 

 

 
ดา้นหนา้ของบริษทั 

 

 

 



 
 

 

 
ตรวจเช็คเอกสาร 

 

 
ฝึกเขียนโปรแกรมทวัร์ 

 



 
 

 

 
เดินทางไปทริปแรกปราจีนบุรี-จนัทบุรี 

 

 
ดูแลลูกคา้บนแพจนัทบุรี 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานทีป่รึกษา 

 
รูปพนกังานท่ีปรึกษา (คุณ ณรงค ์ประเสริฐศกัด์ิ) 

ข้อดีของนักศึกษา คือ 

1. มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. มีความตรงต่อเวลา 

3. มีความสามคัคีในการท างาน 

ส่ิงทีนั่กศึกษาต้องพฒันาเพิม่ขึน้ 

1. มีความกระตือรือร้นในการท างานใหม้ากยิง่ข้ึน 

2. ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมทวัร์ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 

 

 

 

…………………………………พนกังานท่ีปรึกษา 

                                                 (คุณ ณรงค ์ประเสริฐศกัด์ิ) 
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บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงงานเจลน า้มันแก้วงิเวยีนศีรษะจากผวิส้มและใบมิน้ต์  

Oil Gel to Relieve Dizziness from Citrus Extract and Mint Leaves 

นาย กมัปนาท เอีย่มสอาด 

นางสาว นนท์ณารีย์ พทิกัษ์นภา 

อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ พิมพ์พชิชา เลศิสกุลผาสุข 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลัยสยาม 

38 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ 10160

 บทคัดย่อ 

           จากการเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ 

บริษทัเวิลด์ สตาร์ ฮอลิเดย ์และไดร่้วมออกท

ริป ในการให้บริการจดัการท่องเท่ียวให้กับ

ก ลุ่ม  อสม.  ตามนโยบายช่วย เหลือจาก

ภาครัฐบาล ผูจ้ดัท าได้พบปัญหาว่าระหว่าง

การเดินทางของลูกค้า ซ่ึงส่วนมากจะเป็น

ลูกคา้อายุเฉล่ียประมาณ 40 ปี มกัจะมีอาการ

วิ ง เ วี ยน ศีรษะ เ น่ืองจากต้องนั่ ง รถ เ ป็น

เวลานาน ดังนั้ นคณะผู ้จ ัดท าจึงได้ศึกษา

ทดลองท าผลิตภัณฑ์เจลน ้ ามันแก้วิงเวียน

ศ รี ษ ะ จ า ก ผิ ว ส้ ม แ ล ะ ใ บ มิ้ น ต์  โ ด ย มี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการท าน ้ ามนัจาก

สมุนไพรไทยดังกล่าว เพื่อเป็นของท่ีระลึก

แจกใหก้บันกัท่องเท่ียวทดแทนของท่ีระลึกท่ี

มี ร า ค า แ พ ง ก ว่ า  ร ว ม ทั้ ง เ พื่ อ ช่ ว ย

ประชาสัมพนัธ์บริษทั ให้เกิดการจดจ าตรา

สัญลกัษณ์ของบริษทั            

หลังจากคณะผู้จ ัดท าได้ศึกษาและ
ทดลองท าผลิตภัณฑ์เจลน ้ ามันแก้วิงเวียน

ศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์ โดยได้แจก
ให้กับนักท่องเท่ียวให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ี 
และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินผล จาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ผลจากการ
วิเคราะห์พบว่าเจลน ้ ามนัมีกล่ินหอมติดทน
นานโดยระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัดีมาก (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57) อีกทั้ง    
ผลิตภณัฑ์เจลน ้ ามนัแก้วิงเวียนศีรษะจากผิว
ส้มและใบมิ้นต์ได้ใช้ในการแจกลูกค้า ยงั
สามารถช่วยบริษัทในการลดต้นทุนของท่ี
ระลึกให้กับลูกค้าได้ถึง 68.36 บาทต่อช้ิน 
รวม 40 ช้ิน รวมเป็นเงิน 2,734.40 บาท  

ทีม่าของปัญหา 

 เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัส โควดิ19 มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโร

น่าสายพนัธ์ุใหม่เร่ิมตน้ข้ึนในเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2562 โดยพบคร้ังแรกท่ีนครอู่ฮัน่เมือง

หลวงของมณฑลหูเป่ยป์ระเทศจีน องค์การ

อนามยัโลกได้ประกาศให้การระบาดน้ีเป็น

ภาระฉุก เ ฉินทางสาธารณะสุขระหว่า ง



 
 

 

ประเทศในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2563 และ

ประกาศใหเ้ป็นโรคระบาดทัว่โลกในวนัท่ี 11 

มีนาคม พ.ศ.2563 วนัท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.

2563 เวลามาตรฐานกรีนิช ยืนยนัผูติ้ดเช้ือ

มากกว่า78,361,956 คน ใน213 ประเทศทัว่

โลกมีผูเ้สียชีวิตจากโลกระบาดแล้วมากกว่า

1 , 7 2 3 , 8 3 2  คน  แล ะ มี ผู ้ ป่ ว ย ม าก กว่ า

55,123,207 คน ทางบริษัทไม่สามารถจัด

โปรแกรมการท่องเ ท่ียวต่างประเทศได้

ตามปกติ ดังนั้ นทางบริษัทจึงได้เข้า ร่วม

โครงการ ปันสุขให้ชาวอาสาสมัครชุมชน 

(อสม.) ซ่ึงตามท่ีกระทรวงการคลังได้มี

นโยบายกระตุน้การท่องเท่ียวและการบริโภค

ภายในประเทศเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้วยการ

ออกมาตรการกระตุน้การเดินทางท่องเท่ียว

ภายในประเทศหลงัจากท่ีประกาศคลายล็อก

ทางธุรกิจ ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 4 แสนล้าน

บาท เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเท่ียวของ

คนไทย 

1. โครงการก าลงัใจ ภายใตง้บประมาณ 2,400 

ล้านบาท ส าหรับช่วยเหลือบริษัทน าเท่ียว 

โดยรัฐสนบัสนุนค่าเดินทางของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ

เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

(รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน ให้ออกเดินทาง

ท่องเท่ียวและศึกษาดูงานต่างจงัหวดัฟรี โดย

ใช้บ ริก า รกับบ ริษัทน า เ ท่ี ย ว  ซ่ึ ง รั ฐจะ

สนับสนุนงบประมาณเดินทางไม่เกินคนละ 

2,000 บาท ส าหรับการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 2 

ว ัน 1 คืน โดยคาดว่าจะท าให้ เ กิดรายได้

หมุนเวียนอย่างน้อย 6,500 ล้านบาท และ

ประเมินว่าจะมีผูป้ระกอบการน าเท่ียวไดรั้บ

ประโยชน์รวม 13,000 ราย 

2 .  โ ค ร ง ก า ร เ ร า ไ ป เ ท่ี ย ว กัน  ภ า ย ใ ต้

งบประมาณ 18 ,000  ล้านบาท ส าหรับ

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการโรงแรม ท่ีพกั โฮมส

เตย ์โดยรัฐบาลสนบัสนุนค่าโรงแรมท่ีพกัใน

ลกัษณะร่วมจ่าย (copay) จ านวน 5 ลา้นคืน 

(room night) ในอตัราร้อยละ 40 ของค่า

ห้องพกั แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน 

(สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) นกัท่องเท่ียวจ่ายค่าท่ีพกั

เ อ ง  6 0%  นอกจาก น้ี  รั ฐ ย ังสนับส นุน 

ค่าอาหารและค่าใชจ่้ายสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเขา้

ร่วมโครงการ และการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไ ท ย  ( ท ท ท . )  จ ะ แ จ้ ง ร า ย ช่ื อ แ ก่

ธนาคารกรุงไทย จ านวน 600 บาทต่อห้องต่อ

คืน  ใน รูปแบบ    e-Voucher ผ่ าน

แอปพลิเคชัน่ “เป๋าตงั” (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) 

โดยจะตอ้งมีท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัท่ีไม่ใช่จงัหวดั

ในทะเบียนบา้นของประชาชนผูจ้องห้องพกั 

โดยคาดว่าก ลุ่มโรงแรม ท่ีพัก  จะได้รับ

ประโยชน์จ านวน 24 ,700  แ ห่ง  และ มี

ร้านอาหารท่ีไดรั้บประโยชน์จ านวน 36,755 

ร้าน 

3. โครงการเท่ียวปันสุข ภายใตง้บประมาณ 

2 , 0 0 0  ล้ า น บ า ท  ส า ห รั บ ช่ ว ย เ ห ลื อ

ผูป้ระกอบการสายการบินในประเทศ โดย

รัฐบาลสนบัสนุนการเดินทางของประชาชน 



 
 

 

จ านวนไม่น้อยกว่า  2  ล้านคน โดยการ

จ าหน่ายบัตรโดยสารของผู ้ประกอบการ

ขนส่งดา้นการท่องเท่ียว 3 กลุ่ม คือ สายการ

บินภายในประเทศ, รถขนส่งไม่ประจ าทาง

ขา้มจงัหวดั และรถเช่า ในอตัราร้อยละ 40 แต่

ไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งน้ี คนท่ีจะได้รับสิทธ์ิ

จะต้องจองท่ีพกัในโครงการ “เราไปเท่ียว

กนั” เท่านั้น โดยคาดวา่จะช่วยกระตุน้ให้เกิด

การเดินทาง 2 ลา้นคน-คร้ัง 

แนวคิดในการท าโครงงาน 

 ทางคณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นถึงความส าคญั

ของผลิตภัณฑ์เจลน ้ ามันแก้วิงเวียนศีรษะ  

จากผิวส้มและใบมิ้นต์ท่ีมีคุณสมบัติต่างๆ 

เพื่อลดอาการเมารถและอาการวงิเวยีนศีรษะ 

วตัถุประสงค์ในการท าโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาวิธีการท าน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะ

จากสมุนไพรไทย 

2. เพื่อเป็นการลดต้นทุนของท่ีระลึกแจก

ใหก้บันกัท่องเท่ียว 

3. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทั ให้เกิด

การจดจ าตราสัญลกัษณ์ของบริษทั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ได้ผลิตภณัฑ์น ้ ามนัแก้วิงเวียนศีรษะจาก

สมุนไพรไทย 

2. ได้ของท่ีระลึกในราคาต้นทุนท่ีถูกลง

กวา่เดิม ส าหรับแจกใหก้บันกัท่องเท่ียว 

วตัถุดิบทีใ่ช้ 

1. น ้ามนัมะพร้าว 

2. น ้ามนัมะกอก 

3. น ้ามนัหอมระเหย 

4. สารก่อเจล 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ตม้น ้ าร้อนเพื่อท่ีจะละลายสารก่อเจลลงใน

น ้าร้อนท่ีมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

2. ใส่สารก่อเจลลงไปในภาชนะ และ น าไป

อุ่นในภาชนะโดยใช้ความร้อนในอุณหภูมิท่ี

เหมาะสม 

3. ใส่น ้ามนัมะกอกลงในถว้ยตวงภาชนะ 

4. ใส่น ้ามนัมะพร้าวลงในถว้ยตวงภาชนะ 

5. ใส่สารพาราฟินลงในถว้ยตวงภาชนะ 

6. คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันโดยใช้

ความร้อนในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

7. เม่ือส่วนผสมละลายเขา้ท่ีน าน ้ ามนัหอม

ระเหยกล่ินส้มและกล่ินมิ้นตเ์ทลงในถว้ยตวง

ภาชนะ 

8. น าส่วนผสมทั้งหมดท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ใส่

ลงในบรรจุภณัฑ ์

สรุปผลการท าโครงงาน 

จากการ ท่ีคณะผู้จ ัดท า ได้จัดท า

โครงงานสหกิจ ศึกษา  โดย ร่วม มือกับ

พนักงานท่ีปรึกษาและพนักงานในแผนก

ต่างๆของบริษทั เวิลด์ สตาร์ ฮอลิเดย ์(World 

Star Holiday) จึงท าให้ทราบถึงกระบวนการ

การปฏิบติังานภายในบริษทัรวมถึงลกัษณะ

การปฏิบัติงานระหว่างการออกทริปของ

บริษัท ซ่ึงทางคณะผู้จ ัดท าได้เล็ง เห็นถึง

ปัญหาระหว่างการเดินทางของนกัท่องเท่ียว

เม่ือต้องนั่งรถเป็นเวลานานมักจะมีอาการ



 
 

 

วิงเวียนศีรษะ ดังนั้นในการจดัท าโครงงาน

คร้ังน้ีคณะผู ้จ ัดท าได้ศึกษาและค้นคว้าหา

ขอ้มูลของสมุนไพร ท่ีมีสรรพคุณเพื่อช่วยแก้

อาการวิงเวียนศีรษะอีกทั้ งความส าคญัของ

การประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทัเพื่อสร้างการ

จดจ า ต ร าสัญลักษ ณ์ของบ ริษัท  จึ ง ไ ด้

ออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลักษณ์และ

คิวอาร์โคด้ (QR Code) ของบริษทัเพื่อความ

สะดวกของลูกค้าในการติดต่อกลับมาย ัง

เวบ็ไซตข์องบริษทั  

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ทดลองท า

ผลิตภัณฑ์เจลน ้ ามันแก้วิงเวียนศีรษะจาก     

ผิวส้มและใบมิ้นต์ ท าให้ทราบถึงวิธีการน า

สมุนไพรมาท าเป็นผลิตภัณฑ์เจลน ้ ามนัแก้

วิงเวียนศีรษะ และสามารถน าผลิตภัณฑ์น้ี  

ไปแจกเป็นของท่ีระลึกให้ส าหรับลูกค้า

ทดแทนของท่ีระลึกแบบเดิมท่ีมีราคาแพงกวา่ 

ดังนั้ นในการแจกผลิตภัณฑ์เจลน ้ ามันแก้

วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์มีตน้ทุน

อยูท่ี่ราคา 31.64 บาทต่อช้ิน ท าให้สามารถลด

ต้นทุนได้ในราคา 68.36 บาทต่อช้ินเม่ือ

เปรียบเทียบกับต้นทุนของท่ีระลึกเดิมของ

บริษัท เวิลด์ สตาร์ ฮอลิเดย์ (World Star 

Holiday)  

จากการส ารวจความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ์เจลน ้ ามันแก้วิงเวียนศีรษะจาก     

ผิวส้มและใบมิ้นต์ ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 

30 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจต่อกล่ินหอมของเจลน ้ ามนัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 และมีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 1.41 

การต่อยอดโครงงาน 

 โครงงานเจลน ้ ามนัแก้วิงเวียนศีรษะ

จากผิวส้มและใบมิ้นต์ Oil Gel to Relieve 

Dizziness from Citrus Extract and Mint 

Leaves 

นอกจากจะสร้างข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค ์

เพื่อท่ีตอ้งการจะช่วยองค์กรในเร่ืองของการ

ลดต้นทุน โครงงานน้ียงัสามารถน าไปต่อ

ยอดในเร่ืองของการสร้างรายได้เพิ่มเติมกบั

องค์กรได้อีก โดยการน าผลิตภัณฑ์ไปวาง

จ าหน่ายหรือท าการแจกจ่ายเป็นของท่ีระลึก

ให้กบัลูกคา้ท่ีเข้ามาใช้บริการกับทางสถาน

ประกอบการได้น าไปใช้ในระหว่างการเข้า

พักหรือเดินทางไปท่องเท่ียวตามสถานท่ี

ต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ 

1. มีการน าสมุนไพรกล่ินต่างๆมาปรับใชใ้ห้

เกิดกล่ินใหม่ท่ีน่าสนใจยิง่ข้ึน 

2. ปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดท่ี

สามารถพกพาสะดวก 
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ช่ือผลงาน:          โครงงานเจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต ์(Oil Gel to Relieve 

                   Dizziness from Citrus Extract and Mint Leaves) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

ช่ือ-สกุล :             นายกมัปนาท เอ่ียมสะอาด 

รหสันกัศึกษา :     5804400231  

คณะ :                    ศิลปศาสตร์ 

สาขา :                   การท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่:                     104 หมู่ 6 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

ช่ือผลงาน :           โครงงานเจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต ์(Oil Gel to Relieve 

                     Dizziness from Citrus Extract and Mint Leaves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ช่ือ-สกุล : นางสาว นนทณ์ารีย ์พิทกัษน์ภา 

รหสันกัศึกษา : 5904400152 

คณะ :    ศิลปศาสตร์ 

สาขา :    การท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่:    107/1 หมู่ 7 ต.มหาสวสัด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

ช่ือผลงาน:          โครงงานเจลน ้ ามนัแกว้ิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต ์(Oil Gel to Relieve 

                   Dizziness from Citrus Extract and Mint Leaves) 
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