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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การท างานในส านกังาน (Office) ส่งผลให้เกิดความเครียดเน่ืองจากพฤติกรรมการนัง่ท างานและ
ภาระงานท่ีได้รับในแต่ละวนั ส่งผลต่อร่างกายและอารมณ์ของพนักงาน จากงานวิจยัพบว่า พนักงานมี
พฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มข้ึน องคก์รควรส่งเสริมพฒันาให้พนกังานมีทกัษะความสามารถในการเผชิญและผ่า
ฟันอุปสรรคเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังานมีความเครียดนอ้ยลง (สิริกาญจน์  เพญ็ศิริกุ, 2558) สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัท่ีพบวา่การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวักบัการท างานเพื่อให้พนกังานมี
คุณภาพชีวิตในการท างานดีข้ึนรวมถึงองคก์รให้ความเอาใจใส่พนกังานมากข้ึน ส่งผลให้พนกังานโรงแรม
เกิดความรักและผกูพนัธ์ต่ององคก์รช่วยลดอตัราการเปล่ียนงานของพนกังงานโรงแรม (อรรจนา เกตุแกว้, 
2557) 

จากการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา และพนกังานท่ีอยูใ่นแผนก พบวา่ การสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
ส านกังานจะช่วยท าใหพ้นกังานมีอารมณ์ทางบวกในการท างานมากยิง่ข้ึน และในโรงแรมยงัมีแผนกสปาท่ีมี
วตัถุดิบหลกัอย่างโรสแมร่ีซ่ึงมีสรรพคุณช่วยลดความเครียดได ้ผูจ้ดัท าจึงสนใจน ามาใช้เป็นองค์ประกอบ
หลกัในการท าโครงงาน 

โครงงานน้ีจึงมุ่งศึกษาการผลิตน ้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรโรสแมร่ี เพื่อการผ่อนคลาย
ความเครียด ซ่ึงเป็นดชันีทางจิตวิทยา โดยกาของพนกังานท่ีท างานในส านกังานของโรงแรม การท างานใน
ส านักงานมีโอกาศท่ีจะเกิดออฟฟิศซินโดรม เน่ืองจากพนักงานตอ้งนั่งอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานาน เกิด
ความเครียดท่ีมาจากภาระงาน พฤติกรรมการนั่งเกร็งตวัตลอดทั้งวนั ท าให้ร่างกายเหน่ือยลา้ ตึงเครียด 
ผูจ้ดัท าจึงตอ้งการศึกษาผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยให้การท างานในออฟฟิศผ่อนคลายจากภาระงานต่างๆ ผูจ้ดัท าจึง
ศึกษาการท ากา้นหอมโรสแมร่ีท่ีมีต่อการผอ่นคลายความเครียดของพนกังานโรงแรม 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน  

1.2.1 เพื่อศึกษาการจดัท ากา้นหอมโรสแมร่ีท่ีมีผลต่อการผอ่นคลายความเครียด  

1.2.2 เพื่อใหไ้ดก้า้นหอมโรสแมร่ี 



 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  

1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าสหกิจคร้ังน้ีทางผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลภายในโรงแรมเซ็นทารา 

วอเตอร์เกต พาวลิเลียน กรุงเทพ 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา 

การท าโครงงานสหกิจคร้ังน้ีผูจ้ดัท าได้เร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม จนถึง 10 ตุลาคม 

พ.ศ.2565 

1.3.3 ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานในแผนกทรัพยากรบุคคล ผูช้าย 1 คน ผูห้ญิง 2 คน 

1.3.4 ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

ผูจ้ดัท าได้ศึกษาจากโครงงานท่ีใกล้เคียง อาทิเช่น น ้ ามนัหอมระเหยจากดอกลีลาวดี และลงมือ

ปฏิบติัจริง 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1.4.1 พนกังานไดรั้บความรู้สึกผอ่นคลายจากน ้ามนัหอมระเหยของกา้นหอมโรสแมร่ี 
1.4.2 นกัศึกษาไดรั้บความรู้จากการศึกษาการจดัท าโครงงานกา้นหอมโรสแมร่ี  
1.4.3 สถานประกอบการใชก้า้นหอมโรสแมร่ีเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีดีของพนกังาน 

 



    

 

 

บทที่ 2 

รายละเอยีดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือบริษัท โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวลิเลียน กรุงเทพ 
ทีต่ั้งบริษัท ตั้งอยูใ่นตึกวอเตอร์เกท พาวลิเลียน 567 ถนนราชปรารภ แขวง มกักะสัน เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 02-6251234 
โทรสาร 02-625-1235 

 

รูปที่ 2.1 แผนที่โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวลิเลยีน กรุงเทพ 

ท่ีมา: โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวลิเลียน กรุงเทพ 

 

 

2.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 ผลิตภณัฑ์ธุรกิจการให้บริการของโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพ ให้บริการ
ลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่นดา้นห้องพกั อาหาร สปา และบริการเสริมอ่ืนๆในระดบั4ดาว 
รวมถึงออกโปรโมชัน่ส าหรับกรุ๊ปทวัร์ในราคาสุดพิเศษ 

https://www.google.com/search?cs=0&output=search&q=%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%97+%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E2%80%8B&ludocid=8343508625125457784&gsas=1&lsig=AB86z5ULhcWFEqJTcuM9FF3Xn9bR&sa=X&ved=2ahUKEwiDp9v_94v5AhWt3TgGHXuYD98Q8G0oAHoECBQQAQ


    

 

 

2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารองค์กร  

โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวลิเลียน กรุงเทพ มีโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.2 โครงสร้างขององคก์ร 

ท่ีมา : Organisation Chart (CWB) 

 

2.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่  

2.4.1 ช่ือ-นามสกุล นางสาว น ้าฝน จนัทร์มณี 
2.4.2 ต าแหน่งงาน ทรัพยากรบุคคล 
2.4.3 ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

- นบัจ านวนชุดตวรจATKท่ีเบิกมาและนบัใหแ้ต่ละแผนกตามจ านวนพนกังาน  
- แจกชุดตรวจการติดเช้ือโควิด-19ใหน้กัศึกษาฝึกงาน 
- เดินเอกสารไปให้แผนกอ่ืนๆ



   

 

 

 
รูปท่ี 2.3 นางสาว น ้าฝน จนัทร์มณี 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 

2.5 ช่ือและตาแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

2.5.1 ช่ือ-นามสกุล นางสาวธญัญา เลิศสุดวชิยั 
2.5.2 ต าแหน่ง หวัหนา้งานแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม 

 

รูปท่ี 2.5 พนกังานท่ีปรึกษา นางสาวธญัญา เลิศสุดวชิยั 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 

 

2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

 ปฏิบติังานระหวา่งวนัท่ี  10 มิถุนายน 2565 ถึงวนัท่ี 10 ตุลาคม  2565 

2.7 ขั้นตอนและวธีิดาเนินงาน  

2.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  
โดยการจดัท าแบบสัมภาษณ์ให้พนกังานแผนกฝ่ายบุคคลวา่มีความสนใจมากน้อยแค่ไหนท่ีจะรับ

ก้านหอมโรสแมร่ีไปทดลอง พร้อมแนบสรรพคุณของกล่ินโรสแมร่ีจากท่ีได้ศึกษามาเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ 



   

 

 

2.7.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
เก็บรวบรวมบทสัมภาษณ์และน ากา้นหอมโรสแมร่ีมาวางไวใ้นห้อง พร้อมกบัสัมภาษณ์หลงัการใช้

งานผลิตภณัฑเ์ป็นเวลา1เดือน เพื่อง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูลและน าไปใชใ้นรายงานต่อไป 
2.7.3 จดัท าเอกสาร  

เม่ือครบระยะเวลาท่ีก าหนดจะท าการสัมภาษณ์พนักงานในแผนกทรัพยากรบุคคลท่ีใช้กา้นหอม
โรสแมร่ี และเร่ิมท าเอกสารเพื่อใชใ้นรายงาน 
2.7.4 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 พนกังานในแผนกทรัพยากรบุคคลจ านวน 3 คน 
 

2.7.5 ระยะเวลาด าเนินงาน  

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 

1. ศึกษาหาขอ้มูลและกาหนดหวัขอ้โครงงาน            

2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง           
3. วเิคาะห์และประเมินผล           
4. จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์           

จากตารางท่ี 2.1 มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1.ศึกษาหาขอ้มูลและกาหนดหวัขอ้โครงงาน 
2.ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.วเิคราะห์และประเมินผล 

   4.จดัทารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

2.8.1 ประโยชน์ของการปฎบิัติสหกจิศึกษา  
ในการออกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท าใหท้างผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้มากมายในส่วนของแผนกฝ่าย

บุคคล และไดมี้ประสบการณ์ในการคดักรองพนกังานท่ีจะมาร่วมกบัทางโรงแรม ไดท้  างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
อาทิเช่น ผูท่ี้มาสมคัรงานใหม่ นกัศึกษาฝึกงาน พนกังานท่ีมาเร่ิมงานวนัแรก ไดร่้วมการจดังานใหญ่ๆของ
เครือเซ็นทารา อาทิเช่น Centara Careers day 2022 ท่ีจดัข้ึน ณ โรงแรม Centara Grand at CentralWorld & 
Bangkok Convention Center ไดเ้รียนรู้การโปรโมทเพื่อรับพนกังานรายวนั และไดเ้รียนรู้งานรูปแบบอ่ืนๆ
อยูเ่สมอ



   

 

 

2.9 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการท างาน ปัญหาการท างาน  

2.9.1 การน าความรู้ท่ีได้เรียนมาไปพฒันาต่อ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น 
โปรแกรมMicrosoft Excel ,Canva , Microsoft PowerPoint และภาษาท่ีสาม อาทิเช่น ภาษาจีน 

2.9.2 น าความรู้เก่ียวกบัระบบการท างานเป็นทีม การส่ือสารระหวา่งกนัให้เขา้ใจง่ายข้ึนไปปรับใช้

กบัการท างานในอนาคต 



 

 

บทที3่ 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 

จากการศึกษาโครงงานเร่ือง “กา้นหอมโรสแมร่ี” ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอ้มูลโรสแมร่ี 

3.2 หวัน ้าหอม 

3.3 กา้นไมห้วาย 

3.4 ประโยชน์ของกา้นหอม 

3.5 องคป์ระกอบน ้าหอม 

3.6 สารท่ีประสานน ้ามนัเขา้กบัน ้าใหเ้ขา้กนัง่ายข้ึน ทวนี20 

3.7 ตวัท าละลายลดความหนืด ไดโพรไพลีน ไกลคอล  

3.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  



 

 

3.1 ข้อมูลโรสแมร่ี 

 

รูปท่ี 3.1 ตน้โรสแมร่ี 

ท่ีมา https://kaset.today 

3.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโรสแมร่ี (Rosemary) 

ช่ือทางวทิยาศาสตร์ : Rosmarinus officinalis 

พืชตระกลู : Lamiaceae (กระเพรา) 

ลกัษณะใบ : รูปขอบขนานคลา้ยเขม็ ยาวประมาณ 2-5 ซ.ม. กวา้ง 0.2-0.5 ซ.ม. กล่ินหอม และใบมีสี

เขียวอยูต่ลอดทั้งปี ดา้นบนชองใบมีสีเขียว ดา้นทอ้งของใบเป็นสีขาวและมีขมปกคลุม 

ลกัษณะดอก : มีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพ ูสีม่วง และสีฟ้า 

3.1.2 ถ่ินก าเนิดโรสมาร่ี 

โรสแมร่ีเป็นพืชสมุนไพรฝร่ังยอดนิยมชนิดหน่ึง ท่ีมีถ่ิมก าเนินอยูใ่นประเทศฝร่ังเศส ดูนิเซีย สเปน 

และเป็นพืชพื้นเมืองแถบเมดิเตอร์เรเนียน ล าตน้เป็นพุม่ 

3.1.3 พื้นท่ีการปลูกท่ีเหมาะกบัโรสแมร่ี 

 โรสแมร่ีเป็นพืชท่ีชอบอากาศเย็นและควรอยู่ในท่ีโล่งแจง้ ท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี ตอ้งมีแสงแดด

เขา้ถึงไดต้ลอดทั้งวนั และบริเวณท่ีปลูกควรปราศจากศตัรูพืชและแมลง 

 

 

https://kaset.today/


 

 

3.1.4 สายพนัธ์ุของโรสแมร่ี 

 ประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีนิยมปลูกโรสแมร่ี แต่ด้วยสภาพอากาศจึงตอ้งมีการปรับและ

ทดลองเพื่อใหโ้รสแมร่ีอยูร่อด และสายพนัธ์ุท่ีประเทศไทยนิยมปลูกมีอยู ่2 สายพนัธ์ุ คือ 

1 โรสแมร่ีพนัธ์ุเล้ือย นิยมปลูกเพื่อใชป้ระดบัตกแต่ง น ามาปรุงอาหารได ้

2 โรสแมร่ีพนัธ์ุทรงพุม่ นิยมใชป้ระกอบหารเพราะกล่ินแรง และสายพนัธ์ุถือเป็นท่ีนิยมใน

ประเทศไทย 

3.1.5 วธีิการปลูกโรสแมร่ี 

 การปลูกและขยายพนัธ์ุโรสแมร่ีสามารถท าได ้2 วธีิคือ การปักช าก่ิงและการเพาะเมล็ด 

  1 การปักช าก่ิง ตอ้งเลือกก่ิงท่ีไม่แก่จนเกินไป ความยาวประมาณ3-4น้ิว สีเขียวปนน ้ าตาล 

จากนั้นเด็ดใบดา้นล่างออกใหห้มด แช่น ้าทิ้งไว ้1 ชัว่โมง จึงจะน าไปปักช า 

  2 การเพาะเมล็ด ควรเพาะทีละมากๆเพราะเมล็ดของโรสแมร่ีงอกยาก จึงควรเพาะทีละ

เยอะๆเพื่อเพิ่มโอกาสการงอกของเมล็ดใหม้ากข้ึน 

3.1.6 เคล็ดลบัการปลูกโรสแมร่ี 

 โรสแมร่ีเป็นพืชท่ีไม่ไดต้อ้งการความเอาใจใส่มากนกั เพียงแค่มีดินท่ีดี ไดรั้บน ้ าและแสงในปริมาณ

ท่ีเหมาะสมก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตท่ีดี 

 แสงแดด แมโ้รสแมร่ีจะเป็นพืชเมืองหนาวแต่ก็ชอบแสงแดดมากเช่นกนั การปลูกพืชชนิดน้ีจึงควร

อยูใ่นท่ีมีแสงแดดเขา้ถึงแต่ไม่ควรโดนแดดจดัเป็นเวลานาน 

 การใหน้ ้า โรสแมร่ีเป็นสมุนไพรท่ีชอบน ้าระดบัปานกลาง จึงควรรดให้ชุ่มแต่ไม่แฉะ 1-2วนัต่อคร้ัง

ก็เพียงพอ ส่วนหนา้ฝนควรงดการรดน ้า  

 การใหปุ๋้ย ส าหรับพืชชนิดน้ีไม่ตอ้งการปุ๋ยมากมายก็สามารถเติลโตไดดี้ 

 

 



 

 

3.1.7 สรรพคุณของโรสแมร่ี 

เป็นสมุนไพรท่ีมีกล่ินหอมสามารถน าไปปรุงกบัอาหารเพื่อใหไ้ดก้ล่ินและรสชาติท่ีออกมาดีได ้และ

สามารถน ามาท าเป็นชาไวส้ าหรับชงด่ืมเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี เพราะโรสแมร่ีแกอ้าการทอ้งอืด 

จุกเสียด ช่วยให้ลมหายใจหอมสดช่ืน กระตุน้การหมุนเวียนของเลือด สร้างภูมิคุม้กนั มีสารต่อตา้นอนุมูล

อิสระ กระตุน้ความจ าท าใหผ้อ่นคลาย บ ารุงเส้นผม และปกป้องเซลลผ์วิหนงัจากแสงแดด 

 ผลขา้งเคียง หากน าโรสแมร่ีมาท าเป็นเคร่ืองด่ืมประเภทชาและด่ืมมากเกินไป อาจส่งผลต่อร่างกาย 

เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน มีของเหลวในปอด และอาจเกิดการบวมน ้าในปอดท าให้ร่างกายเกิดการอาการชกั หาก

ด่ืมในปริมาณท่ีเหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย ( พนัพรรณ พนัธ์ุไม,้ 2554 ) 

 

 

  



 

 

3.2 น า้หอม 

 

รูปท่ี 3.2 น ้าหอม 

ท่ีมา : https://women.kapook.com 

น ้ าหอม คือ ส่วนผสมท่ีปรุงให้เขา้กนัอยา่งดีจากธรรมชาติและสารเคมีท่ีสังเคราะห์ข้ึน มีทั้งกล่ิน 
และสี ซ่ึงรวมไปถึงกล่ินหอมท่ีสามารถส่ือความหมายออกมาได ้ใชท้าหรือพ่นตามเส้ือผา้และร่างกาย ( ไอดู
,2561 ) 

 
3.2.1 ประวติัน ้าหอม  

 จากบนัทึกของเฮโรโดตสั นกัประวติัศาสตร์ชาวกรีกผูท่ี้ไดท้่องเท่ียวไปยงัดินแดนต่างๆในช่วงเวลา

ท่ีเขามีชีวติอยูท่ ั้งในอียปิต ์เมโสโปเตเมีย ปาเลสไตน์ และตอนใตข้องรัสเซีย ท าใหท้ราบวา่อารยธรรม

โบราณในแถบคาบสมุทรทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีการผลิตและใชน้ ้าหอมกนัเอง โดยอารยธรมอียปิตโ์บราณ 

เป็นอารยธรรมท่ีมีการใชน้ ้าหอมเก่าแก่ท่ีสุด พิจารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

การใชน้ ้าหอม อาทิเช่น ภาพวาดในสุสาน แสดงถึงกรรมวธีิในการผลิตน ้าหอม ซ่ึง ขวดน ้าหอมถูกถวายเป็น

ของอุทิศในโลกหลงัความตายในสุสานของฟาโรห์ตุตนัคาเมน เป็นตน้ ( พีรทรัพย ์วชิิตรัชนีกร, 2561 ) 

 

รูปท่ี 3.3 ภาพขวดน ้าหอมสมยักรีกโบราณ 
ท่ีมา : https://www.gqthailand.com 

https://women.kapook.com/
https://www.gqthailand.com/


 

 

 ปัจจยัหลักท่ีท าให้น ้ าหอมในคาบสมุทรทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีใช้เป็นท่ีแรกคือเร่ืองของสภาพ

ภูมิอากาศ เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศบริเวณน้ีมีอากาศแห้งและร้อนช้ืน ท าให้ผูค้นในพื้นท่ีน้ีคิดคน้วิธีท่ีจะ

รักษาผวิพรรณของตวัเองใหชุ่้มช้ืนจึงนิยมท่ีจะทาน ้ามนั เพื่อสุขภาพผิวท่ีดี เม่ือเร่ืองกล่ินเร่ิมส าคญักบัมนุษย์

มากข้ึน จึงเร่ิมมีการเพิ่มกล่ินใหม่ๆในน ้ ามนัท่ีใช้ทามากข้ึนโดยสะกดัจากสุหลาบ มะลิ ขาโมไมล์ มดยอบ 

ก ายาน แก่นจนัทร์ จนกลายเป็นน ้าหอมในท่ีสุด 

 นอกจากน ้ าหอมได้กลายเป็นส่ิงช้ีวดัทางสังคม เน่ืองจากมีการใช้วตัถุดิบท่ีมีค่าราคาแพงมาเป็น
ส่วนผสม และถูกน ามาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและความเช่ือมากข้ึน สิทธิและการน าไปใช้ก็สามารถ
แสดงฐานะทางสังคมไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากในช่วงแรกของของอารยธรรมอียิปตโ์บราณมีเพียงนกับวชเท่านั้น
ท่ีสามารถน าน ้ าหอมมาใช้ได้ ในเวลาต่อมานอกจากนกับวชและคนชนชั้นสูงยงัมีคนตายท่ีไดใ้ช้น ้ าหอม
เช่นกนั เพราะมนัจะถูกอุทิศไปให้คนตายตามพิธีกรรมความเช่ือของผูค้นในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
โดยน ้ าหอมท่ีพบภายในหลุมฝังศพสามารถบอกถึงสถานะทางสังคมของผูท่ี้อยูภ่ายในนั้นได ้ดว้ยเร่ืองของ
ปัจจยัทางสังคมกบัน ้าหอม และอาจบ่งบอกถึงคติความเช่ือเร่ืองโลกหลงัความตาย 
 
 จากการศึกษาพบวา่มนุษยช่ื์นชอบในกล่ินท่ีมีความหอมมาตั้งแต่สมยัโบราณไม่วา่จะใชส้ าหรับดูแล
ผิวพรรณ ใชใ้นพิธีต่างๆหรือแมแ้ต่ใช้กบัผูท่ี้ตายไปแลว้ คนสมยัก่อนให้ความส าคญักบัเร่ืองกล่ินมากและ
กล่ินท่ีน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายส่วนใหญ่จะมาจากธรรมชาติ ทางผูจ้ดัจึงเลือกกล่ินโรสแมร่ีเพราะเป็นพืช
สมุนไพร กล่ินสดช่ืนไม่ฉุนหรือหอมเล่ียนจนเกินไป และมีสรรพคุณท่ีดีมากมาย ( พีรทรัพย ์วิชิตรัชนีกร, 
2561 ) 



 

 

3.3 ก้านหวาย 

 

รูปท่ี 3.4 กา้นไมห้วาย 

ท่ีมา : https://www.siampawis.com 

กา้นไมก้ระจายกล่ินท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายมีอยู ่ 3 ชนิดคือ กา้นไมห้วาย กา้นหวายไฟเบอร์ 
และกา้นไมง้า คุณสมบติัของทั้ง 3 อยา่งน้ีมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัเล็กนอ้ยเท่านั้น ควรกลบัดา้นกา้นไม้
ประมาณอาทิตยล์ะคร้ัง เพื่อให้แท่งไมดู้ดซึมไดดี้ข้ึน เน่ืองจากเวลาใช้ผลิตภณัฑ์ไประยะหน่ึงกล่ินจะออก
นอ้ยลง  
 
3.3.1 กา้นไมง้า 

 

รูปท่ี 3.5 กา้นไมง้า 

ท่ีมา : http://www.zonsgarden.com 

มีลกัษณะ แตกแขนงออกมามากมาย  

 สี เป็นสีไมธ้รรมชาติ  

https://www.siampawis.com/
http://www.zonsgarden.com/


 

 

ขอ้ดี ดูดน ้าหอมไว กระจายกล่ินเร็ว ไม่ตอ้งคอยกลบักา้นไปมา ตน้ทุนถูกสุด 

ขอ้เสีย กา้นช้ีไปมา รูปทรงดูรก ไม่หรูหรา ดูดน ้าหอมหมดไว เก่าไว 

3.3.2 กา้นไมห้วาย 

 

รูปท่ี 3.6 กา้นไมห้วาย 

ท่ีมา : http://www.granita-shop.com 

มีลกัษณะ เป็นแท่ง ดูเรียบแต่สวยหรู ช่วยใหน้ ้าหอมอยูไ่ดน้านข้ึน 

 สี เป็นสีไมธ้รรมชาติ หรือฟอกสี 

ขอ้ดี สวยหรู ไม่เกะกะตา น ้าหอมอยูไ่ดน้านข้ึน 

ขอ้เสีย ราคาสูง ดูดน ้าหอมชา้ เก่าไว กระจายกล่ินชา้ รูพรุนตนัไว 

3.3.3 กา้นหวายไฟเบอร์ 

 

รูปท่ี 3.7 กา้นหวายไฟเบอร์ 

ท่ีมา : https://shopee.co.th 

http://www.granita-shop.com/
https://shopee.co.th/


 

 

มีลกัษณะ เป็นแท่งไฟเบอร์ 

 สี เป็นสีด า สีขาว หรือสีสัน 

ขอ้ดี ดูดน ้าหอมไว กระจายกล่ินดี ไม่เก่า ไม่ช้ืน 

ขอ้เสีย ราคาสูง อาจท าใหน้ ้าหอมระเหยไวเพราะกระจายกล่ินไดดี้ 

 

รูปท่ี 3.8 วธีิใชก้า้นไมห้อม 

ท่ีมา : http://sawasdeecup.lnwshop.com 

3.3.5 วธีิใชก้า้นไมห้อม 

เปิดฝาขวดออก โดยการเปิดข้ึนตามทิศทาง และดึงจุกพลาสติกดา้นในออก ปักกา้นไมล้งไปรอใหก้า้นดูดน ้า
ประมาณ 30 นาทีเพื่อกล่ินเร่ิมกระจาย และคอยกลบัดา้นกา้นไมอ้าทิตยล์ะคร้ัง เพื่อให้กล่ินกระจายท่ีหอม
นานไม่จางลง ( โซนการ์เดน้ท,์ 2562 ) 
  

http://sawasdeecup.lnwshop.com/


 

 

3.4 ประโยชน์ของก้านหอม 

1. วางในหอ้งท างานหรือห้องนอน เพื่อผอ่นคลายความเครียด และเพิ่มปริทธิภาพในการท างาน 

2. หากวางในหอ้งนอนจะช่วยใหห้ลบัสนิท 

3. วางในหอ้งพระ กล่ินจะช่วยใหจิ้ตใจสงบมากข้ึน มีสมาธิ 

4. วางในหอ้งน ้าช่วยลดกล่ินอบัช้ืน เพิ่มความสดช่ืน 

5. วางในตูเ้ส้ือผา้เพื่อท าให้เส้ือผา้มีกล่ินหอม ไม่มีกล่ินอบั ( ศิริมาศ ธนเลิศลาภ, 2560 ) 

3.5 องค์ประกอบน า้หอม 

น ้าหอม(Perfume) เป็นสารละลายท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามนัหอมระเหย สารให้กล่ินหอม แอลกอฮอล ์

น ้า ท่ีไดจ้ากธรรมชาติและการสังเคราะห์ข้ึนมา จุดประสงคเ์พื่อการดบักล่ิน หรือสร้างบรรยากาศ 

 

3.5.1 องคป์ระกอบของน ้าหอมประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ 

1.Top notes คือกล่ินแรกสุดท่ีเราสัมผสัหรือไดก้ล่ินเม่ือเราสูดดม มีอายุความหอมท่ีสั้ นท่ีสุดใน

บรรดา 3 องคป์ระกอบของน ้าหอม 

2. Middle notes ถือเป็นหัวใจหลกัของน ้ าหอม โดยจะเป็นกล่ินท่ีตามมาจากTop notesเม่ือสูดดม 

เป็นโนต้ท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะของน ้าหอม กล่ินค่อนขา้งชดัเจนและอยูไ่ดน้านหลงัการฉีด 

3. Base notes เป็นโนต้ท่ีอยูช่ั้นล่างสุดตามล าดบัของพีระมิดน ้าหอม มีหนา้ท่ีช่วยให้กล่ินติดทนนาน

และช่วยBalanceกล่ินของน ้าหอมใหส้มบูรณ์ (พรรณพร กะตะจิตต,์2561) 

 
รูปท่ี 3.9 พีระมิดน ้าหอมและตวัอยา่งแนวกล่ิน 

ท่ีมา : https://www.thaiamtec.com/th/news 

https://www.thaiamtec.com/th/news


 

 

 

รูปท่ี 3.10 การฉีดน ้าหอม  

ท่ีมา : Juan Barco/Flickr 

3.5.2 การฉีดน ้าหอม 

เม่ืออากาศไหลผ่านจมูก โมเลกุลของกล่ินจะกระทบเข้ากับเซลล์ประสาทรับกล่ิน (Olfactory 

receptor cell) โดยเซลล์ประสาทรับกล่ินจะมีลกัษณะเป็นขน (Ciliated sensory neurons) ซ่ึงคอยจบักบั

โมเลกุลของกล่ินท่ีผ่านเขา้มาทางรูจมูก และเม่ือมีการจบักนัระหว่างโมเลกุลของกล่ินและเซลล์ขน จะเกิด

การกระตุน้การเปล่ียนแปลงความต่างศกัยไ์ฟฟ้าข้ึนภายในเซลล์ประสาทรับกล่ิน เพื่อส่งต่อกระแสประสาท

ไปยงัสมองใหแ้ปลผลของกล่ินท่ีไดรั้บ 

 ในความเป็นจริงน ้าหอมถูกออกแบบมาเพื่อใหมี้กล่ิน 3 ส่วน โดยในแต่ละส่วนจะค่อยๆ แสดงกล่ิน

ออกมาในเวลาท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีในวงการอุตสาหกรรมน ้ าหอมมีค าศพัท์ท่ีใช้เรียกกล่ินท่ีผสมผสานกนัว่า 

“note” ซ่ึงการรวมกนัของกล่ินอยา่งลงตวันั้นน าไปสู่ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ผูใ้ชจ้ะไดก้ล่ินของ Top notes ในช่วง 15 นาทีแรกหลงัการใชน้ ้ าหอม โมเลกุลของกล่ินในส่วนน้ีจะ

ระเหยและจางหายไปอยา่งรวดเร็ว นกัออกแบบน ้าหอมจึงมกัใชก้ล่ินท่ีโดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจ จากนั้น

ส่วนของกล่ิน Heart notes จะแสดงตวัออกมาและอยูไ่ดน้านประมาณ 3-4 ชัว่โมง โดยกล่ินในส่วนน้ีจะเป็น

กล่ินน ้าหอมหลกัท่ีท าใหผู้ไ้ดรั้บกล่ินจดจ ากล่ินได ้และกล่ินในส่วนสุดทา้ยคือ Base notes จะเป็นกล่ินท่ีช่วย

สนบัสนุนกล่ินของน ้าหอมทั้งหมด มกัจะเป็นสารประกอบของโมเลกุลท่ีระเหยไดช้า้ จึงท าให้กล่ินคงอยูไ่ด้

ตลอดทั้งวนั (พรรณพร กะตะจิตต,์2561) 



 

 

3.5.3 น ้าหอมสามารถแบ่งประเภทตามลกัษณะของโทนกล่ินไดด้งัน้ี 

 

รูปท่ี 3.11 Floral ( Christian Dior J'adore EDP Absolue Spray )  

ท่ีมา : https://www.wongnai.com/highlight-products/best-floral-fragrances?ref=ct  

3.5.3.1 Floral เป็นน ้าหอมกล่ินดอกไม ้เป็นกล่ินน ้ าหอมท่ีมีมากชนิดท่ีสุด ประกอบดว้ยน ้ ามนัหอม
ระเหยท่ีไดจ้ากดอกไมช้นิดต่างๆซ่ึงอาจจะมีการแบ่งกลุ่มเป็น floral, floral-sweet, floral-fresh, floral 
fruity-fresh เหมาะส าหรับใชต้อนกลางวนัหรือในฤดูร้อน  (พรรณพร กะตะจิตต,์2561) 

 

รูปท่ี 3.12 Fruity ( OUI Juicy Couture Splash Eau de Parfum Spray ) 

ท่ีมา : https://vogue.co.th/beauty/fruityfragrances 

3.5.3.2 Fruity เป็นกล่ินของผลไมร้วมทั้งกล่ินของพืชตละกลูส้ม การใชผ้ลไมเ้ป็นส่วนประกอบของ

น ้าหอมวตัถุประสงคห์ลกัคือเพื่อเพิ่มความหอมหวานใหน้ ้ าหอม รวมถึงเพิ่มความแรงของกล่ินดว้ย โดยปกติ

นิยมใชเ้ป็นกล่ินสัมผสัแรกหรือท่ีเรียกวา่ Top Notes (พรรณพร กะตะจิตต,์2561) 



 

 

 

รูปท่ี 3.13 Fresh ( CK One Summer 2014 ) 

ท่ีมา : https://www.scimath.org/article-chemistry 

3.5.3.3 Fresh จะมีกล่ินแหลมมากกวา่ floral มีการผสมกล่ินสมุนไพร เฟิร์นมอส ผลส้ม มะนาว 
หญา้เขียวและใบไม ้บางคร้ังเรียก balms เหมาะส าหรับใชน้อกบา้นและเล่นกีฬา (พรรณพร กะตะจิตต์
,2561) 

 

รูปท่ี 3.14 Woody ( Eau des Merveilles ) 

ท่ีมา : https://vogue.co.th/beauty/skincare-sisley-newexfoliatingenzymemask-2022 

3.5.3.4 Woody เป็นน ้ าหอมท่ีมีส่วนผสมหลกัคือแมกไมต่้างๆ อยา่งแซนดลัวูด้, มอส, ตน้โอ๊ก, ตน้

สน เป็นต้น โดยกล่ินท่ีออกมาจะให้ความรู้สึกเหมือนกล่ินหอมแนวอโรม่าและสุขุม ดูน่าค้นหาเหมาะ

ส าหรับวนัท่ีอยากเพิ่มความเขม้แขง็ใหก้บัการแต่งตวั (พรรณพร กะตะจิตต,์2561)  



 

 

3.6 ทวนี20 

 
รูปท่ี 3.9 ทวนี20 

ท่ีมา : https://www.chemipan.com 
 

ทวีน20 เป็นสารประสานน ้ ามนัเขา้กบัน ้ า และ ช่วยให้ผลิตภณัฑ์มีความล่ืนมากข้ึนเม่ือใช้ มี
คุณสมบติัพิเศษคือเหมาะส าหรับผสมในผลิตภณัฑท่ี์เป็นสเปรย ์เน่ืองจากไม่ท าให้ผลิตภณัฑ์มีความหนืดข้ึน 
มีความปลอดภยัสูงมาก สามารถผสมในเคร่ืองส าอางแทบทุกชนิด และใชล้ะลายหวัน ้าหอมได ้ 

- ช่ือทางเคมี POLYSORBATE 20 
- ลกัษณะภายนอก เป็นของเหลวขน้ สีเหลืองอ่อน มีกล่ินเฉพาะตวั ( เคมีภณัฑ,์ 2553 )  

https://www.chemipan.com/


 

 

3.7 ไดโพรไพลนี ไกลคอล 

 

 
รูปท่ี 3.10 ไดโพรไพลีน ไกลคอล 

ท่ีมา : https://www.myskinrecipes.com 
 

ไดโพรไพลีน ไกลคอล เป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มสารประกอบไกลคอล จดัอยู่ในตระกูลของ
แอลกอฮอล์ เป็นของเหลวไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีจุดเดือดสูงและมีความเป็นพิษต ่า มีบทบาทในการเช่ือมและ
น าพาองคป์ระกอบของน ้ าหอมให้ผสมเขา้กนั นัน่คือ แอลกอฮอล์, น ้ า, น ้ ามนัหอมระเหย เพื่อเจือจางกล่ิน
ของน ้ามนัหอมระเหยท่ีรุนแรงจนเกินไป ตามอุตสาหกรรมต่างๆท่ีน ามาใชผ้ลิตเคร่ืองส าอาง สบู่ แชมพูสระ
ผม สกินแคร์และน ้าหอมนั้นสามารถแบ่งเกรดจ าหน่ายในทอ้งตลาดอยู ่2 เกรดคือ เกรดส าหรับอุตสาหกรรม 
คือ ไดโพรไพลีน ไกลคอล และเกรดน ้าหอม ซ่ึงเป็นไดโพรไพลีน ไกลคอล ท่ีมีกล่ินต ่าจนแทบไม่มีกล่ินเลย 
โดยท าหนา้ท่ีตรึงกล่ินให้คงอยูไ่ดน้าน และช่วยให้น ้ าหอมระเหยไดช้า้ลงโดยการช่วยยึดติดกบัโมเลกุลของ
น ้ามนัหอมระเหยและสารใหก้ล่ินหอมใหก้ระจายตวัไดช้า้ลง รวมถึงนิยมน ามาเป็นเบสหรือหวัน ้าหอม 
 

ไดโพรไพลีน ไกลคอล ปลอดภยัมากแค่ไหน? แมจ้ะข้ึนช่ือวา่เป็นสารเคมีชนิดหน่ึง แต่เป็นสารเคมี
ท่ีมีพิษต ่า ซ่ึงจะมีอนัตรายต่อร่างกายก็ต่อเม่ือรับสารชนิดน้ีเขา้ไปทางปากเท่านั้น ส าหรับการใชง้านภายนอก
ร่างกาย ไม่วา่จะเป็นสกินแคร์ เคร่ืองส าอาง สบู่หรือแชมพสูระผม หรือแมแ้ต่น ้าหอมก็ถือวา่มีความปลอดภยั
ส าหรับผูบ้ริโภค เพราะไดผ้า่นการประเมินโดย Global Product Strategy (GPS) Safety Summary และ 
Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีรับผิดชอบในการประเมินความปลอดภยั
ของผลิตภณัฑ์ดูแลผิวและส่วนผสมเคร่ืองส าอางแลว้วา่ปลอดภยัและไม่ระคายเคืองกบัผิวหนงัของมนุษย ์( 
พีไว, 2565 )  

https://www.myskinrecipes.com/


 

 

3.8 งานวจัิยทีเ่กียวข้อง 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ไศลเพชร ศรีสุวรรณ (2552) ท าการศึกษาเร่ืองการพฒันาน ้าปรุงจากไม ้
หอมไทย ไดผ้ลการวิจยั ดงัน้ี โดยการใชไ้มห้อมไทย 3 ชนิดท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ิน สกดัดว้ยแอลกอฮอล์ 90% 

ผสมสมุนไพรและเคร่ืองหมอหมกัทิ้งไวจ้นครบเวลาท่ีก าหนด บรรจุในขวดทอลอง น าไปให้ประชาชนผูใ้น

ใจจ านวน 200 คน และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 คน ท าการทอสอบความพึงพอใจและตอบแบบสอบถาม น า

ขอ้มูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉล่ียแล้วน าผลมากสรุป ผูท้  าการตอบสอบถามส่วนใหญ่ 

86.00% เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่า เป็นจ านวน 49.70% มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

61.00% และ 56.50% เป็นคนโสด มีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 30.50% ไม่เคยใชน้ ้ าปรุงมาก่อนเป็น

จ านวน 57.50% เคยใชน้ ้ าหอมต่างประเทศเป็นประจ า 53.80% ราคาของน ้ าหอมท่ีตอ้งการ อยูร่ะหวา่ง 100-

500 บาท เป็นจ านวน 44.50%  

ความพึงพอใจในน ้ าปรุงจากไมห้อมไทย น ้ าปรุงจากไมห้อมแบบไทย B มีค่าเฉล่ีย 3.62 มีความพึง

พอใจสูงท่ีสุด รองลงมาคือน ้ าปรุงจากไมห้อมไทยแบบ C มีค่าเฉล่ีย 3.59 คือ มีความพึงพอใจในระดบัสูง 

ระดบัความพึงพอใจในแบบ A มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.13 แต่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั  

ความพึงพอใจใน ดา้นกล่ิน ของน ้ าหอมปรุงจากไมห้อม พบวา่ น ้ าปรุงจากไมห้อมไทยแบบ B มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 3.98 มีความพึงพอใจในระดบัสูง รองลงมาคือน ้ าปรุงจากไมห้อมไทยแบบ C มีค่าเฉล่ีย มี

ความพึงพอใจในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 3.93 และแบบ A มีค่าเฉล่ีย 3.02 มีความพึงพอใจในระดบัสูงเช่นกนั 

 เม่ือเปรียบเทียบใน ดา้นสี ของน ้ าปรุงจากไมห้อมไทย พบว่าน ้ าปรุงจากไมห้อมไทย สูตร B มี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 3.25 ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงมาก ส่วนน ้ าปรุงจากไมห้อมแบบ 

C มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัสูงเท่ากนักบัสูตร B คือ 3.25 และ น ้ าปรุงจากไมห้อมไทยแบบ A มี

ค่าเฉล่ีย 3.23 ซ่ึงมีความพึ่งพอใจในระดบัสูง เช่นกนั ( ไศลเพชร ศรีสุวรรณ, 2552 ) 



   

บทที4่ 

ผลการปฏิบัติงาน 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 
โครงงานเร่ืองกา้นไมห้อมปรับอากาศกล่ินโรสแมร่ี (Reed Diffuser Rosemary)มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาประสิทธิภาพของน ้ามนัหอมระเหยท่ีมีต่อการผอ่นคลายความเตรียด ซ่ึงเป็นดชันีทางจิตวิทยา โดยการ
ท างานออฟฟิศมีโอกาศท่ีจะเกิดออฟฟิศซินโดรม เน่ืองจากนัง่อยูห่นา้จอคอมเป็นเวลานาน พฤติกรรมการนัง่
เกร็งตวับนเกา้อ้ีตลอดทั้งวนั ท าให้ร่างกายเหน่ือยลา้ ตึงเครียด ผูจ้ดัท าจึงตอ้งการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถช่วยใหก้ารท างานในส านกังานผอ่นคลายจากภาระงานต่างๆท่ีไดรั้บ 
 
4.2 วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท าก้านหอมโรสแมร่ี 
4.2.1 วตัถุดิบ 

- น ้ามนัหอมระเหยโรสแมร่ี 
- ทวนี20 
- ไดโพรไพลีน ไกลคอล 
- เอทิล แอลกอฮอล ์95% 

4.2.2 อุปกรณ์ 
- กระบอกส าหระบผสมสารใหเ้ชา้กนั 
- แท่งส าหรับคนสาร 
- กา้นไมห้วาย 
- บรรจุภณัฑ์ 

4.2.3 การออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์ 
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 วตัถุดิบ 

 

      
รูปท่ี 4.1 น ้ามนัหอมระเหยโรสแมร่ี 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 
รูปท่ี 4.2 ทวนี20 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 
รูปท่ี 4.3 ไดโพรไพลีน ไกลคอล 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.4 เอทิล แอลกอฮอล ์95% 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 อุปกรณ์ 

 

 
รูปท่ี 4.5 กระบอกส าหรับผสมสารใหเ้ชา้กนั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 

 
รูปท่ี 4.6 แท่งส าหรับคนสาร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.7 กา้นไมห้วาย 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 
รูปท่ี 4.8 บรรจุภณัฑ ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

4.3 ขั้นตอนการก้านหอมโรสแมร่ี 

 

 
รูปท่ี 4.9 น าน ้ามนัหอมระเหย เทลงกระบอกส าหรับผสมสารใหเ้ชา้กนั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.10 แกะทวนี20 ตดัปลายถุง เทลงไปในน ้ามนัหอมระเหย 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 
รูปท่ี 4.11 คนให้เขา้กนั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 
รูปท่ี 4.12 เติมไดโพรไพลีน ไกลคอล ลงไปและคนใหเ้ชา้กนั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.13 เติมเอทิล แอลกอฮอล ์95%และคนใหเ้ชา้กนั 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 
รูปท่ี 4.14 เทส่วนผสมทั้งหมดลงขวดบรรจุภณัฑ ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 
รูปท่ี 4.15 แปะฉลากขา้งขวด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.16 ปักกา้นไมห้อมลงในขวด 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 
รูปท่ี 4.17 น ามาวางไวบ้นโต๊ะกลางหอ้ง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

4.4 การออกแบบฉลากผลติภัณฑ์ 

 

รูปท่ี 4.18 เขา้แอพพลิเคชัน่
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รูปท่ี 4.19 โลโกท่ี้ชอบ 

 

รูปท่ี 4.20 ช่ือผลิตภณัฑ์
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รูปท่ี 4.21 ช่ือผูจ้ดัท า 

 

รูปท่ี4.22 รูปตน้โรสแมร่ี
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รูปท่ี 4.23 ตน้โรสแมร่ี 

 

รูปท่ี 4.24 สีตน้โรสแมร่ี 

 

รูปท่ี 4.25 ฉลากผลิตภณัฑส์มบูรณ์แบบ
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4.4 ต้นทุนการผลติก้านไม้หอมโรสแมร่ี 

ล าดบั ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ตน้ทุน(บาท) 
1 น ้ามนัหอมระเหย 30มล. - - 
2 ทวนี20 4มล. 160บาท/500กรัม 2 
3 ไดโพรไพลีน ไกลคอล 13มล. 79บาท/100กรัม 10 
4 เอทิล แอลกอฮอล์ 95% 53มล. 99บาท/450มล. 11 
5 ขวดบรรจุภณัฑ ์ 30มล. 15บาท/30มล. 15 
6 กา้นไมห้วาย 1ก า - - 

ราคารวมตน้ทุน / 4ช้ิน 38 
 

ตารางท่ี 4.1 ตารางค านวณตน้ทุนการผลิตกา้นไมห้อมโรสแมร่ี 

ท่ีมา : ผูจ้ดัจ  า 

สรุป ตน้ทุน 38 บาท สามารถท าผลิตภณัฑ์ได ้1 ช้ิน เฉล่ียอยูท่ี่ช้ินละ 38 บาท/1ช้ิน โดยค านวณจาก

อุปกรณ์ 2 ช้ินคือ ขวดบรรจุภณัฑ์, กา้นไมห้วาย และส่วนผสมทั้ง 3 อยา่งคือ ทวีน20, ไดโพรไพลีน ไกล

คอล, เอทิล แอลกอฮอล ์95% 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย  –  คือไม่เสียค่าใช้จ่าย เน่ืองจากราคาน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินโรสแมร่ี100% 

บนแพลตฟอร์มส าหรับซ้ือและขายสินคา้ออนไลน์ขวดละ 595 บาท ต่อ 30 มิลลิลิตร และจากลักษณะ

โครงงานท่ีเป็นแบบลดตน้ทุน วตัถุดิบหลกัของโครงงานอยา่งน ้ามนัหอมระเหยจึงเลือกใชผ้ลิตภณัฑข์อง 

โรงแรมเพื่อลดค่าใชจ่้าย ( Forrest Li,2015 )
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4.5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบสัมภาษณ์ 

 แบบสอบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความชอบเร่ืองกล่ินโรสแมร่ี และเพื่อศึกษาความ

พึงพอใจหลงัใชผ้ลิตภณัฑข์องพนกังานแผนกฝ่ายบุคคล จ านวน 3 คน 

เพศ จ านวน 
หญิง 2 
ชาย 1 
รวม 3 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบสัมภาษณ์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามด้านเพศ มีเพศหญิง 2 คนและเพศชาย 1 คนจากผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 3 คน 

 

จากการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 3 คน ของ

แผนกฝ่ายบุคคลท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์ลงัจากท่ีทดลองใชม้าเป็นเวลา 1 เดือน ซ่ึงจากผลการสัมภาษณ์ใหค้วาม

คิดเห็นในทิศทางเดียวกนั ดงัน้ี 

1. รู้จกัผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโรสแมร่ีมากนอ้ยเพียงใด 

  ผลการสัมภาษณ์คือ พนกังานทุกคนรู้จกัโรสแมร่ีในดา้นใชป้ระกอบการท าอาหาร และน ้ามนัหอม

ระเหย แต่ส าหรับรูปแบบน ้าหอมยงัไม่รู้จกั ( ภาคผนวก ข, หนา้49 ) 

2. ความรู้สึกหลงัจากทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์นระยะเวลา 1 เดือน 

ผลการสัมภาษณ์คือ ผลิตภณัฑส์ามารถลดกล่ินอบัช้ืน มีกล่ินหอมสดช่ืน และไม่มีกล่ินฉุน ( 

ภาคผนวก ข, หนา้50 ) 

3. มุมมองภาพรวมของตวัผลิตภณัฑท์ั้งหมด 

ผลการสัมภาษณ์คือ เป็นน ้าหอมท่ีมีกล่ินสมุนไพร มีความแปลกใหม่ ไม่มีกล่ินฉุน และผลิตภณัฑมี์

สีสันท่ีสวยงาม ( ภาคผนวก ข, หนา้51 )
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4. โครงงานกา้นหอมโรสแมร่ีมีประโยชน์ต่อแผนกทรัพยากรบุคคลอยา่งไรบา้ง 

ผลการสัมภาษณ์คือ ผลิตภณัฑท์ าใหก้ล่ินอบัภายในหอ้งนอ้ยลง ดบักล่ินอาหารไดดี้ อากาศสดช่ืน 

และไดน้ าผลิตภณัฑข์องโรงแรมมาใชต้่อใหเ้กิดประโยชน์ ( ภาคผนวก ข, หนา้52 ) 



 

บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

5.1.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม ถึง 2 กนัยายน 2565 รวมระยะเวลาทั้งหมด 14 

สัปดาห์ 4 วนั ในแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ของโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน 

กรุงเทพ ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้ในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆของแผนกฝ่ายบุคคล เช่นการพาพนกังานใหม่เดินดู

โรงอาหารและเดินไปส่งท่ีแผนก การจดัเตรียมเอกสารส าหรับผูท่ี้มาสมคัรงาน ท ากิจกรรมนอกสถานท่ี และงาน

เอกสารต่างๆท าให้พบว่าการท างานในแผนกฝ่ายบุคคลมีความตึงเครียด และมีโอกาสเกิดออฟฟิศซินโดรม

เน่ืองจากมีพฤติกรรมการนั่งเกร็งบนเกา้อ้ีตลอดทั้งวนั ท าให้ร่างกายเหน่ือยล้า ทางผูจ้ดัท าจึงได้ศึกษาขอ้มูล

น ้ ามนัหอมระเหยกล่ินต่างๆท่ีมีในห้องสปาของทางโรงแรมเพื่อช่วยลดตน้ทุนของส่วนผสมและอุปกรณ์ โดย

สรรพคุณของโรสแมร่ีมีกล่ินท่ีสามารถช่วยใหร่้างกายรู้สึกผอ่นคลายและประโยชน์อีกมากมาย ทั้งยงัสามารถน า

ผลิตภณัฑข์องโรงแรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัทางพนกังานทรัพยากรบุคคล 

 หลงัจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์พบวา่สามารถลดกล่ินอบัช้ืนภายในห้องไดจ้ริงและช่วยให้หายใจโล่ง

ข้ึนเพราะมีกล่ินสมุนไพร ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียดจากภาระงานในแต่ละวนั ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบ

สัมภาษณ์หลงัการใชง้านท่ีมีกลุ่มเป้าหมายคือพนกังานในแผนกฝ่ายบุคคล พบวา่มีความพึงพอใจในกล่ินและตวั

ผลิตภณัฑ์ เพราะนอกจากจะมีประโยชน์ยงัสามารถลดต้นทุนจากการน าของเหลือในโรงแรมไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์เพิ่มไดอี้ก 

5.1.2 ปัญหาท่ีพบในการท าโครงงาน 

  5.1.2.1 คร้ังท่ี1 เน่ืองจากน ้ ามนัหอมระเหยเป็นของห้องสปา จากท่ีตกลงกนัในตอนแรกว่า

จะให้ 1 ขวกกบัอีกคร่ึงหน่ึง เม่ือถึงวนัจริงน ้ ามนัหอมระเหยเหลือเพียง 1 ขวด โดยทางสปาให้เหตุผลว่าใช้

คร่ึงหน่ึงกบัทางลูกคา้ไป 
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5.1.2.2 คร้ังท่ี2 การจดัหาสารเคมีท่ีเป็นส่วนผสมของการท ากา้นหอมโรสแมร่ีเกิดผิดพลาด 

เพราะทางร้านเขา้ใจผิดคิดวา่ผูจ้ดัท าจะซ้ือจ านวนมาก และเน่ืองจากทางร้านมีการตอบกลบัชา้ท าใหต้อ้งใช้

เวลาในการคุย 2-3 วนั 

 5.1.3 การแกไ้ขปัญหาระหวา่งท่ีท าโครงงาน 

  5.1.3.1 จากปัญหาคร้ังท่ี 1 ท่ีไดน้ ้ ามนัหอมระเหยมานอ้ยกวา่ท่ีตกลงกนัในตอนแรก ท าให้

ทางผูจ้ดัท าตอ้งลดขนาดขวดท่ีจะซ้ือมาใส่ตวัน ้ามนัหอมระเหยใหเ้ล็กลง 

  5.1.3.2 จากปัญหาท่ี 2 ท่ีเกิดการส่ือสารไม่ตรงกนักบัทางร้านจึงมีการขอเบอร์โทรศพัทเ์พื่อ

โทรคุยหลงัจากใชร้ะยะเวลาในการคุยมา 2 วนั 

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

ปรึกษากบัพนกังานพี่เล้ียงและพนกังานทุกคนในแผนกเพื่อให้ความคิดท่ีหลากหลายต่อการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน และปรับเปล่ียนให้ไดต้ามความเหมาะสมกบัความตอ้งการของพนกังานในแผนก เช่น 
ดา้นสรรพคุณของผลิตภณัฑแ์ละดา้นกล่ินท่ีตอ้งช่วยลดกล่ินอบัภายในหอ้งได ้
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ภาพการปฏิบัติงาน
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กจิกรรมเซอร์ไพรส์วนัเกดิพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 



  42 
 

 

กจิกรรมไปศึกษาดูงานทีส่วนสันติภาพ 

 

 

 

 

 

 



 43 

กจิกรมม Careers Day ทีเ่ซ็นทรัลเวลิด์ 
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นับชุดตรวจโควดิส าหรับแจกพนักงาน 
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กจิกรรมปันสุข แบ่งปันส่ิงของทีไ่ม่ใช้ให้มูลนิธิ 
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กจิกรรมปลูกต้นไม้ 
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เข้าร่วมประชุมโตรงการSOS แบ่งปันวตัถุดิบที่ยงัไม่ใช้ให้ชุมชน 
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ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
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1 รู้จกัผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโรสแมร่ีมากนอ้ยเพียงใด 

เน่ืองจากโรสแมร่ีเป็นพืชสมุนไพร การน าโรสแมร่ีมาใช้งานส่วนใหญ่ท่ีพบได้บ่อยคือการน ามา

ประกอบอาหารเพื่อใหมี้กล่ินหอม หรือใชต้กแต่งแกว้เคร่ืองด่ืมเพื่อเพิ่มความสวยงาม นอกจากน้ีโรสแมร่ียงั

ถูกใช้เป็นกล่ินของผลิตภณัฑ์ปรับผา้นุ่ม ผลิตภณัฑ์ซักผา้ ซ่ึงจากผลการสัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ดงัน้ี 

หวัหนา้งานแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม ( HR Training Supervisor ) 

“... แค่เหมือนจะเคยได้ยินช่ือกับเคยเห็นว่าใบโรสแมร่ีถูกใช้ตกแต่งอาหารหรือเคร่ืองด่ืม แต่ยังไม่

เคยได้กล่ินท่ีเป็นน า้หอมนะ ...” 

 

เลขานุการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ( Asst. HR Training Manager ) 

“... รู้จักจากการน าไปประกอบอาหารมากกว่าค่ะ ในส่วนของน า้มันหอมระเหยยังไม่คุ้นเท่าไหร่ 

...” 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Training Manager ) 

“... รู้จักแค่ตอนท่ีมันยังเป็นแค่น า่มันหอมระเหย แต่ตอนเอามาท าเป็นน า้หอมตั้งโต๊ะแบบนีย้ังไม่

เคยนะ แล้วกพ็วกท่ีใช้ตกแต่งอาหารให้สวยงาม  ...” 

จากค าท่ีให้สัมภาษณ์ขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่าโรสแมร่ีส าหรับกลุ่มตวัอย่างถูกรู้จกัในรูปแบบของการ

น ามาใช้ประกอบอาหาร ตกแต่งจานอาหารและเคร่ืองด่ืม เม่ือทางผูจ้ดัท าเลือกกล่ินโรสแมร่ีในการท า

โครงงานจึงท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งสนใจในตวัผลิตภณัฑม์ากข้ึน 
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2 ความรู้สึกหลกัจากทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์นระยเวลา 1 เดือน 

หลงัจากท่ีท าผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปมาวางในห้องเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผลการสัมภาษณ์ใหค้วาม

คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงัน้ี 

 

หวัหนา้งานแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม ( HR Training Supervisor ) 

“... เวลาออฟฟิศหยดุเสาร์อาทิตย์เปิดวนัจันทร์ห้องจะมีกล่ินอับชื้น แต่ตอนนีไ้ม่มีแล้ว แถมห้องยงัมี

กล่ินหอมสมนุไพรด้วย ...” 

 

เลขานุการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ( Asst. HR Training Manager ) 

“... รู้สึกเหมือนมีใครทายาอะไรสักอย่างเวลาเดินเข้าห้องเพราะกล่ินเหมือนสมนุไพรมากๆ แต่

ส าหรับพ่ีไม่เหมน็นะ แต่คิดว่าน่าจะมีกล่ินของดอกไม้มากกว่านี ้ ...” 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Training Manager ) 

“... ช่วงแรกๆท่ีเข้าห้องมาเหมือนอยู่ในสวนผกัความเป็นสมนุไพรพุ่งออกมาเลย พอกล่ินอ่อนลง

นิดนึงกรู้็สึกว่าหอม แล้วกโ็ล่งๆจมกูดี ปกติพ่ีรู้สึกว่าในห้องเรามีกล่ินแปลกๆบ่อยแต่พอมีชิ้นงานนีก้ไ็ม่ค่อย

ได้กล่ินอย่างอ่ืนเลย สบายจมกูด้วย ...”  

ผลการสัมภาษณ์หลงัการใชง้านเป็นไปในทางเดียวกนัคือกล่ินของผลิตภณัฑก์า้มหอมโรสแมร่ีมีกล่ินเหมือน

สมุนไพร มีกล่ินฉุนเล็กนอ้ยตอนน ามาวางใหม่ๆ แต่ท าใหห้ายใจโล่งข้ึนและสามารถดบักล่ินอบัในห้องไดดี้  
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3 มุมมองภาพรวมของตวัผลิตภณัฑท์ั้งหมด 

ภาพรวมของผลิตภณัฑท์างผูจ้ดัท าไดถ้ามในส่วนของกล่ิน ความฉุน และสีสันของภาชนะท่ีใชบ้รรจุน ้ามนั

หอมระเหย ซ่ึงจากผลการสัมภาษณ์ใหค้วามคิดเห็นในทิศทางเดียวกนั ดงัน้ี 

 

หวัหนา้งานแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม ( HR Training Supervisor ) 

“...ส าหรับพ่ีถือว่าดีนะกล่ินไม่ฉุนมาก อาจจะมีแค่ช่วงแรกๆท่ีเอามาวางใหม่ๆแล้วกล่ินยงั

แรงอยู่  สีผลิตภัณฑ์กส็วย ทุกอย่างใช้ได้เลย ...” 

 

เลขานุการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ( Asst. HR Training Manager ) 

“...โดยรวมกล่ินถือว่าใช้ได้อาจจะยงัไม่ค่อยชินเพราะเป็นกล่ินท่ีแปลกใหม่ ความฉุนไม่

เท่าไหร่จะมีแค่ช่วงแรกๆ ส่วนสีพ่ีว่าสวยดี ...” 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Training Manager ) 

“... สีพ่ีให้ผ่านสีชมพูสวยงามมากมองเข้ามาแล้วดูมีสีสัน ไม่กลืนไปกับสีห้อง ส่วนเร่ือง

ความฉุนไม่ค่อยเท่าไหร่นะใช้ค าว่ากล่ินเข้มข้นดีกว่า ภาพรวมพ่ีว่าดีเลยกับน า้หอมท่ีเป็นกล่ิน

สมนุไพร ...” 

 

โดยภาพรวมของผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกนัไม่วา่จะเป็นกล่ิน

ท่ีมีความเหมือนสนุนไพร กล่ินไม่ค่อยมีความฉุน สีของผลิตภณัฑส์วยงามท าใหห้อ้งดูมีสีสันมากข้ึน 

โดยรวมถือวา่เป็นท่ีพึงพอใจต่อพนกังานแผนกฝ่ายบุคคล
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4 โครงงานกา้นหอมโรสแมร่ีมีประโยชน์ต่อแผนกทรัพยากรบุคคลอยา่งไรบา้ง 

ภายในห้องของแผนกฝ่ายบุคคลก่อนจดัท าผลิตภณัฑ์น้ีจะมีกล่ินอบัช้ืน และท่ีรู้สึกได้ชัดเจนคือ

หลงัจากท่ีเปิดห้องวนัจนัทร์กล่ินจะอบัช้ืนอย่างเห็นไดช้ดัหลงัจากท่ีปิดไป 2 วนั คือวนัเสาร์กบัวนัอาทิตย ์

กล่ินท่ีชดัเจนอีกหน่ึงอยา่งคือกล่ินอาหารท่ีพนกังานน าเขา้มาทานในห้อง จนตอ้งเปิดกระจกเพื่อไล่กล่ิน ซ่ึง

จากผลการสัมภาษณ์ใหค้วามคิดเห็นในทิศทางเดียวกนั ดงัน้ี 

 

หวัหนา้งานแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม ( HR Training Supervisor ) 

“... ส าหรับพ่ีคิดว่าท าให้ห้องไม่มีกล่ินอับ พนักงานท่ีเข้ามากถ็ามว่าคือกล่ินอะไรรู้สึกหอมเยน็ๆ ท า

ให้ห้องเราดูมีชีวิตชีวาขึน้มากๆ ...” 

 

เลขานุการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ( Asst. HR Training Manager ) 

“... เท่าท่ีเห็นชัดๆกจ็ะเป็นห้องไม่มีกล่ินอับชื้นแล้ว ท าให้ห้องเราดูโล่งสบายมากขึน้ อากาศในห้อง

กส็ดช่ืนเยน็ๆ ...” 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Training Manager ) 

“... สองคนนั้นน่าจะพูดเร่ืองกล่ินไปแล้วพ่ีขอพูดเร่ืองตัวผลิตภัณฑ์บ้าง โครงงานถือว่าดีนะเพราะ

เป็นการน าของในโรงแรมไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์แถมสร้างแนวความคิดใหม่ๆให้พ่ีด้วยเผ่ือในอนาคตจะ

เอาน า้มันหอมระเหยท่ีเหลือจากสปามาใช้ท าแบบนีบ้้าง เผลอๆอาจจะท ารายได้เสริมให้กับทางสปาของ

โรงแรมด้วย ...” 

จากบทสัมภาษณ์ขา้งตน้ของกลุ่มตวัอยา่งช้ีให้เห็นวา่ผลิตภณัฑ์ของโครงงานกา้นหอมโรสแมร่ีเป็น

ท่ีพึงพอใจส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง แต่ละคนก็จะมีความชอบท่ีแตกต่างกนัอาทิเช่น ผลิตภณัฑ์ช่วยลดกล่ินอบัได ้

อากาศในห้องดูสดช่ืนมากข้ึน และการน าของในโรงแรมท่ีเหลือใช้น าไปใชใ้ห้เกิดประโชน์ สามารถสร้าง

ความคิดใหม่ๆให้กับพนักงานฝ่ายบุคคลได้เพื่อน าความคิดน้ีไปเพิ่มรายได้ให้กบัทางสปาของโรงแรม
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ภาคผนวก ค 

บทความวชิาการ 
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ก้านหอมโรสแมร่ี 
Reed Diffuser Rosemary 

นางสาวน ้าฝน จนัทร์มณี 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

บทคัดย่อ 
การท าโครงงานเร่ืองกา้นหอมโรสแมร่ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือน ้ ายาปรับ

อากาศของแผนกทรัพยากรบุคคล ท่ีช่วยลดกล่ิน

อบัภายในห้อง และศึกษาการจดัท ากา้นหอมโรส

แมร่ีท่ีมีผลต่อการผ่อนคลายความเครียด โดยการ

น าน ้ ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ากสปาของโรงแรงมา

ผสมกบัวตัถุดิบ 3 อยา่ง คือ ทวีน20, ไดโพรไพ

ลีน ไกลคอล, เอทิล แอลกอฮอล์ 95% มาจดัท า

เป็นผลิตภณัฑก์า้นหอมโรสแมร่ี 

 จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 3 คน ของแผนกทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หลงัจากท่ีทดลองใช้มาเป็นเวลา 
1 เดือน ซ่ึงให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั
นั่นคือสีของบรรจุภณัฑ์ก้านไม้หอมโรสแมร่ีมี
ความสดใส กล่ินหอมสบายหายใจโล่งข้ึนและมี
ประโยชน์ต่อห้องท างานของแผนกทรัพยากร
บุคคล โดยมีการขอค าแนะน าจากพนักงานท่ี
ปรึกษาและไดป้รับเปล่ียนตามความตอ้งการของ
พนกังานทุกคนในแผนก เช่น ดา้นสรรพคุณของ
ผลิตภณัฑแ์ละดา้นกล่ิน 
 

Abstract 
The project of the rosemary stalk aimed 

to reduce the cost of purchasing the human 
resource air freshener. That reduces odor and to 
study the preparation of rosemary onion stalk 
that have and effect on relaxation Combining 
essential oils from the hotel's spa with 3 
ingredients: Tween20, dipropylene glycol 95% 
ethyl alcohol, to create a rosemary home 
fragrance prod production. 

The study found that 3 people's opinion 
of the HR departments sample of the product 
after a month of trials the same opinion :bright 
color, pleasant smell, breathe more easily. With 
advice from staff consultant and adjust ed 
according to the needs of all employees in the 
department, such as product properties and 
smell. 

 
 
 

Key words : Essential Oil / Rosemary 

 

ค าส าคัญ : น ้ามนัหอมระเหย / โรสแมร่ี 
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ทีม่าของปัญหา 

การท างานในส านกังาน (Office) ส่งผล
ใหเ้กิดความเครียดเน่ืองจากพฤติกรรมการนัง่
ท างานและภาระงานท่ีไดรั้บในแต่ละวนั ส่งผลต่อ
ร่างกายและอารมณ์ของพนกังาน จากงานวจิยั
พบวา่ พนกังานมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มข้ึน 
องคก์รควรส่งเสริมพฒันาให้พนกังานมีทกัษะ
ความสามารถในการเผชิญและผา่ฟันอุปสรรค
เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังานมีความเครียด
นอ้ยลง (สิริกาญจน์  เพญ็ศิริกุ, 2558) สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัท่ีพบวา่การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 
ความสมดุลระหวา่งชีวติส่วนตวักบัการท างาน
เพื่อใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดีข้ึน
รวมถึงองคก์รใหค้วามเอาใจใส่พนกังานมากข้ึน 
ส่งผลใหพ้นกังานโรงแรมเกิดความรักและ
ผกูพนัธ์ต่ององคก์รช่วยลดอตัราการเปล่ียนงาน
ของพนกังงานโรงแรม (อรรจนา เกตุแกว้, 2557) 

จากการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา และ
พนกังานท่ีอยูใ่นแผนก พบวา่ การสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในส านกังานจะช่วยท าใหพ้นกังาน
มีอารมณ์ทางบวกในการท างานมากยิง่ข้ึน และใน
โรงแรมยงัมีแผนกสปาท่ีมีวตัถุดิบหลกัอยา่งโรส
แมร่ีซ่ึงมีสรรพคุณช่วยลดความเครียดได ้ผูจ้ดัท า
จึงสนใจน ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในการท า
โครงงาน 

โครงงานน้ีจึงมุ่งศึกษาการผลิตน ้ามนั
หอมระเหยจากสมุนไพรโรสแมร่ี เพื่อการผอ่น
คลายความเครียด ซ่ึงเป็นดชันีทางจิตวทิยา โดยกา
ของพนกังานท่ีท างานในส านกังานของโรงแรม 
การท างานในส านกังานมีโอกาศท่ีจะเกิดออฟฟิศ
ซินโดรม เน่ืองจากพนกังานตอ้งนัง่อยูห่นา้จอ

คอมเป็นเวลานาน เกิดความเครียดท่ีมาจากภาระ
งาน พฤติกรรมการนัง่เกร็งตวับนเกา้อ้ีตลอดทั้ง
วนั ท าใหร่้างกายเหน่ือยลา้ ตึงเครียด ผูจ้ดัท าจึง
ตอ้งการศึกษาผลิตภณัฑท่ี์ช่วยใหก้ารท างานใน
ออฟฟิศผอ่นคลายจากภาระงานต่างๆ ผูจ้ดัท าจึง
ศึกษาการท ากา้นหอมโรสแมร่ีท่ีมีต่อการผอ่น
คลายความเครียดของพนกังานโรงแรม 
ขอบเขตด้านข้อมูล 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก 

โครงงานท่ีใกล้เคียง อาทิเช่น น ้ ามนัหอมระเหย

จากดอกลีลาวดี และลงมือปฏิบติัจริง 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1 เพื่อศึกษาการจดัท ากา้นหอมโรสแมร่ีท่ี

มีผลต่อการผอ่นคลายความเครียด  

2 เพื่อใหไ้ดก้า้นหอมโรสแมร่ี 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1 พนกังานไดรั้บความรู้สึกผอ่นคลาย
จากน ้ามนัหอมระเหยของกา้นหอมโรสแมร่ี 

2 นกัศึกษาไดรั้บความรู้จากการศึกษา
การจดัท าโครงงานกา้นหอมโรสแมร่ี  

3 สถานประกอบการใชก้า้นหอมโรสแม
ร่ีเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีดีของพนกังาน 
วธีิการด าเนินงาน 

1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูล
ของโครงงาน โดยการจดัท าแบบสัมภาษณ์ให้
พนกังานแผนกฝ่ายบุคคลวา่มีความสนใจมาก
นอ้ยแค่ไหนท่ีจะรับกา้นหอมโรสแมร่ีไปทดลอง 
พร้อมแนบสรรพคุณของกล่ินโรสแมร่ีจากท่ีได้
ศึกษามาเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

2 การวเิคราะห์ขอ้มูล เก็บรวบรวมบท
สัมภาษณ์และน ากา้นหอมโรสแมร่ีมาวางไวใ้น
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หอ้ง พร้อมกบัสัมภาษณ์หลงัการใชง้านผลิตภณัฑ์
เป็นเวลา1เดือน เพื่อง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูลและ
น าไปใชใ้นรายงานต่อไป 

3 จดัท าเอกสาร เม่ือครบระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะท าการสัมภาษณ์พนกังานในแผนกฝ่าย
บุคคลท่ีใชก้า้นหอมโรสแมร่ีและเร่ิมท าเอกสาร
เพื่อใชใ้นรายงาน 

4 จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
พนกังานในแผนกฝ่ายบุคคลจ านวน 3 คน 
 
วธีิท า 

 
น าน ้ามนัหอมระเหย เทลงกระบอกส าหรับผสม
สารใหเ้ชา้กนั 

 
แกะทวนี20 ตดัปลายถุง เทลงไปในน ้ามนัหอม
ระเหย 

 
คนใหเ้ขา้กนั 

 

เติมไดโพรไพลีนไกลคอล ลงไปและคนใหเ้ชา้
กนั 

 
เติมเอทิล แอลกอฮอล ์95%และคนใหเ้ชา้กนั 

 
เทส่วนผสมทั้งหมดลงขวดบรรจุภณัฑ์ 

 
แปะฉลากขา้งขวด 

 
ฉลากผลิตภณัฑ ์

สรุปผลโครงงาน 
จากการปฏิบติงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 23 

พฤษภาคม ถึง 2 กนัยายน 2565 รวมระยะเวลา

ทั้งหมด 14 สัปดาห์ 4 วนั ในแผนกฝ่ายบุคคล 

(Human Resources) ของโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์

เกต พาวลิเลียน กรุงเทพ ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้ในการ
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ปฏิบติังานในดา้นต่างๆของแผนกฝ่ายบุคคล เช่นการ

พาพนกังานใหม่เดินดูโรงอาหารและเดินไปส่งท่ี

แผนก การจดัเตรียมเอกสารส าหรับผูท่ี้มาสมคัรท า

กิจกรรมนอกสถานท่ี และงานเอกสารต่างๆท าให้

พบวา่การท างานในแผนกฝ่ายบุคคลมีความตึงเครียด 

และมีโอกาสเกิดออฟฟิศซินโดรมเน่ืองจากมี

พฤติกรรมการนัง่เกร็งบนเกา้อ้ีตลอดทั้งวนั ท าให้

ร่างกายเหน่ือยลา้ ทางผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาขอ้มูลน ้ามนั

หอมระเหยกล่ินต่างๆท่ีมีในหอ้งสปาของทางโรงแรม

เพื่อช่วยลดตน้ทุนและสรรพคุณของแต่ละกล่ินท่ี

สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัทางพนกังาน

แผนกฝ่ายบุคคล 

 หลงัจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑพ์บวา่
สามารถลดกล่ินอบัช้ืนภายในหอ้งไดจ้ริงและช่วย
ใหห้ายใจโล่งข้ึนเพราะมีกล่ินสมุนไพร ช่วยให้
ผอ่นคลายจากความเครียดจากภาระงานในแต่ละ
วนั ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบสัมภาษณ์หลงัการใช้
งานท่ีมีกลุ่มเป้าหมายคือพนกังานในแผนกฝ่าย
บุคคล พบวา่มีความพึงพอใจในกล่ินและตวั
ผลิตภณัฑ ์เพราะนอกจากจะมีประโยชน์ยงั
สามารถลดตน้ทุนจากการน าของเหลือในโรงแรม
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพิ่มไดอี้ก 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

เน่ืองจากน ้ามนัหอมระเหยกล่ินโรสแมร่ี
สามารถน าไปต่อยอดท า เป็นผลิตภณัฑอ์ยา่งอ่ืน
ไดอี้กมากมายเช่น เทียนหอม หรือสเปรยด์บักล่ิน 
เป็นตน้โดยท่ีสามารถประหยดัตน้ทุนของทาง
โรงแรมโดยน าน ้ามนัหอมระเหยท่ีเหลือมาท า
อยา่งอ่ืนไดอี้ก 
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