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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคอก แม่นํ้ า ริเวอร์ไซด์ แต่เดิมใชช่ื้อวา่ “โรงแรมแม่นํ้ า ริเวอร์

ไซด์” ก่อสร้างเม่ือปี 2526 ใชเ้วลาก่อสร้าง 3 ปีจึงแลว้เสร็จ และสามารถเปิดให้บริการไดใ้นวนัท่ี 7 

กนัยายน พ.ศ. 2529 โรงแรมมีเน้ือท่ี (รวมอาคารพาณิชย)์ ทั้งหมด 34 ไร่ ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรม

ยโุรปเป็นรูปตวัย ู(U) มีความสูงทั้งหมด 17 ชั้น (โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคอก แม่นํ้า ริเวอร์ไซด์ 

2550) 

ในปัจจุบนัน้ีสร้อยขอ้มือนั้นเป็นส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้มีประโยชน์และมีความสําคญัในสังคม

มากและยงัไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่ในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ สร้อยขอ้มือเป็นเคร่ืองประดบัท่ี

ดึงดูดความสนใจแก่ผูท่ี้พบเห็นแถมยงัพกพาสะดวกดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงคิดคน้สร้อยขอ้มือไล่ยุงกล่ิน

นํ้ามนัตะไคร้และนํ้ามนัลาเวนเดอร์ซ่ึงสร้อยขอ้มือน้ีไม่มีความเหนียวเนอะหนะของยาทากนัยุงและ

เคล็ดลบัอยู่ท่ีสร้อยขอ้มือน้ีจะปล่อยกล่ินนํ้ ามนัตะไคร้และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์ออกมาซ่ึงเป็นการ

รบกวนยงุทาํใหย้งุไม่กลา้บินเขา้ใกล ้

ในปัจจุบันยุงเป็นสัตว์พาหะนําโรคหลายชนิดท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เ ช่น โรค

ไขเ้ลือดออก ไขม้าลาเรีย เป็นตน้ จึงไดมี้ผูคิ้ดทาํตวัยาเพื่อกาํจดัและป้องกนัยงุข้ึนมาหลายชนิด เช่น 

ครีมทากนัยงุ ยาจุดกนัยงุ ยาฉีดกนัยงุ เป็นตน้ แต่ยากนัยงุเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนมากมายเพราะมี

สารท่ีเป็นอนัตรายผสมอยู ่ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชบ้างคนเกิดอาการแพ ้ 

จากการปฏิบติังาน ณ โรงแรม รามาดา พลาซ่า แบงคอก แม่นํ้ า ริเวอร์ไซด์ ในแผนก

พนกังานส่วนหนา้ (Guest Service) จึงไดเ้ห็นถึงปัญหาภายในโรงแรม คือ โรงแรมตั้งอยูติ่ดริมแม่นํ้ า

เจา้พระยาจึงทาํให้เกิดยุงเป็นจาํนวนมากซ่ึงยุงเหล่าน้ีจะอาศยัอยู่ตามท่อระบายนํ้ า ตน้ไม ้เป็นตน้ 

จากปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํโครงงานสร้อยขอ้มือไล่ยงุกล่ินนํ้ ามนัตะไคร้และนํ้ามนัลาเวน

เดอร์โดยใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรท่ีมีคุณสมบติัในการไล่ยงุซ่ึงนาํตะไคร้มาทาํเป็นส่วนผสมหลกั

เน่ืองจากตะไคร้น้ีมีกล่ินแรงซ่ึงนอกจากจะเป็นการไล่ยุงแลว้ยงัส่งผลดีกบัเราเพราะยงัส่งกล่ินหอม

สมุนไพรและยงัช่วยใหแ้ขกภายในโรงแรมรู้สึกผอ่นคลายอีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติมาใชแ้ทนผลิตภณัฑจ์ากสารเคมีในการไล่ยงุ 

1.2.2 เพื่อจดัทาํสร้อยขอ้มือสมุนไพรไล่ยงุ สาํหรับพนกังานแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ไดแ้ก่ แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ (Front Office) โรงแรมรามาดา 

พลาซ่า แบงคอก แม่นํ้า ริเวอร์ไซด ์

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานของโรงแรมรามาดา 

พลาซ่า แบงคอก แม่นํ้า ริเวอร์ไซด ์

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา ผูจ้ดัทาํไดใ้ช้เวลาในการรวบรวมขอ้มูล ระหว่างวนัท่ี 7 มกราคม 

2562 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 พนกังานในแผนกตอ้นรับส่วนหน้าของโรงแรมรามาดา พลาซ่า บางคอก แม่นํ้ า ริ

เวอร์ไซด ์ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ มีความปลอดภยัจากสารเคมีและหมดปัญหาจากการแพย้งุ 

 



 
 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

จากการศึกษาเร่ือง “สร้อยขอ้มือไล่ยงุดว้ยนํ้ามนัตะไคร้และนํ้ามนัลาเวนเดอร์” ได้

ทาํการศึกษาทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

2.1 ความหมายของสมุนไพร 

 

ณฐัพล อินสวา่ง (2555) กล่าววา่ สมุนไพร หมายถึง พชืท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรค หรือ

อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การใช้สมุนไพรสําหรับรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ น้ี จะตอ้งนาํเอา

สมุนไพรตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปมาผสมรวมกนัซ่ึงจะเรียกวา่ “ยา” ในตาํรับยา นอกจากพืชสมุนไพร

แลว้ยงัอาจประกอบดว้ยสัตวแ์ละแร่ธาตุอีกดว้ย เราเรียกพืช สัตว ์หรือแร่ธาตุท่ีเป็นส่วนประกอบ

ของยาน้ีวา่ “เภสัชวตัถุ”พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น เร่ว กระวาน กานพลู และจนัทน์เทศ เป็นตน้ เป็น

พืชท่ีมีกล่ินหอมและมีรสเผด็ร้อน ใช้เป็นยาสําหรับขบัลม แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ พืชเหล่าน้ีถา้นาํมา

ปรุงอาหารเราจะเรียกวา่ “เคร่ืองเทศ” 

 

เอมอร ตรีภิญโญยศ (2551) กล่าวว่ายาแผนโบราณ หมายถึง ยาท่ีใช้ในการประกอบโรค

ศิลปะแผนโบราณหรือในการบาํบดัโรคของสัตว ์ซ่ึงมีปรากฏอยูใ่นตาํรายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรี

ประกาศ หรือยาท่ีรัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาแผนโบราณ หรือไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนตาํรับยา

เป็นยาแผนโบราณ 

ยาสมุนไพร หมายถึงยาท่ีไดจ้ากพืชสัตวแ์ร่ธาตุท่ียงัมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพร

นอกจากจะใช้เป็นยาแลว้ ยงัใช้ประโยชน์เป็นอาหาร ใช้เตรียมเป็นเคร่ืองด่ืม ใช้เป็นอาหารเสริม 

เป็นส่วนประกอบในเคร่ืองสําอาง แต่งสีอาหารและยา ตลอดจนใช้เป็นยาฆ่าแมลงอีกดว้ย ในทาง

ตรงกนัขา้ม มีสมุนไพรจาํนวนไม่น้อยท่ีมีพิษ ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้เกินขนาดจะมีพิษถึงตายได้ 

ดงันั้นการใชส้มุนไพรจึงควรใชด้ว้ยความระมดัระวงัและใชอ้ยา่งถูกตอ้ง ปัจจุบนัมีการต่ืนตวัในการ

นาํสมุนไพรมาใชพ้ฒันาประเทศมากข้ึน 
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2.2 สรรพคุณของตะไคร้ 

 

ตะไคร้  

สุภสัสร กลํ่าคลองตนั (2559) กล่าวว่า ตะไคร้ เป็นพืชสมุนไพรทอ้งถ่ินในประเทศแถบ

เอเชียเขตร้อน มีลกัษณะคล้ายหญา้และมีใบสูงยาวส่งกล่ินเฉพาะตวั นอกจากนาํมาใช้ประกอบ

อาหาร ปรุงแต่งกล่ินในอาหาร และทาํเคร่ืองด่ืมแล้ว ตะไคร้ยงัถูกนําไปใช้ในหลากสาขา เช่น 

อุตสาหกรรมสบู่ เคร่ืองสําอาง การบาํบดัด้วยกล่ิน หรือการสกดัเป็นยารักษา โดยมีความเช่ือว่า

สารเคมีในตะไคร้ท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ อาจสามารถช่วยป้องกนัการเติบโตของแบคทีเรียกบั

ยีสตไ์ด ้ช่วยลดอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ บรรเทาอาการปวดและลดไข ้ช่วยกระตุน้การไหลเวียน

ของเลือดในระหวา่งมีประจาํเดือน และเป็นส่วนผสมในสารท่ีช่วยไล่ยงุได ้

 

สมาคมแพทยแ์ผนไทยแห่งประเทศไทย (2561) ไดก้ล่าววา่ ตะไคร้มีสรรพคุณมากมาย เช่น 

ยาบาํรุงธาตุไฟให้เจริญ ช่วยในการเจริญอาหาร แกอ้าการเบ่ืออาหาร ช่วยในการขบัเหง่ือ ช่วยใน

การป้องกนัโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่ ช่วยรักษาอาการไข ้บรรเทาอาการหวดั อาการไอ บรรเทาอาการ

ปวดได ้ช่วยแกอ้าการปวดศีรษะ แกอ้าเจียน รักษาโรคความดนัโลหิตสูง รักษาโรคหอบหืด เป็นยา

แกอ้าการปวดทอ้งและอาการทอ้งเสีย จะช่วย ในการขบันํ้ าดีมาช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยรักษา

อาการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ช่วยรักษาอหิวาตกโรค ช่วยแกล้มอมัพาต รักษาอหิวาตกโรค รักษาเกล้ือน 

นํ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้ สามารถช่วยต่อตา้นเช้ือราบนผิวหนงัไดเ้ป็นอยา่งดีแก ้โรคหนองใน

หากนาํไปผสมกบัสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 

 

 
รูปที ่2.1 ตะไคร้ 

ทีม่า : https://www.pobpad.com/ตะไคร้-สรรพคุณ-ประโยชน์ 

 

 

 

 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://www.pobpad.com/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C
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จงัหวดันครนายก (2561) ไดก้ล่าววา่ ตะไคร้ สมุนไพรท่ีมีลกัษณะเป็นกอท่ีเรานิยมปลูกไว้

ตามบา้นและนาํมาปรุงอาหาร เป็นสมุนไพรท่ีมีประโยชน์และช่วยบรรเทาอาการของโรคบางชนิด

ได ้เช่น 

1. อุดมไปดว้ยวติามิน เพราะท่ีจริงแลว้ตะไคร้นั้นอุดมไปดว้ยวิตามินและแร่ธาตุมากมายทั้ง

วิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินบี นอกจากน้ียงัมีโฟเลต แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง ธาตุเหล็ก

โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมงกานีส 

 

2. ช่วยไล่แมลงและยุง นอกจากจะนาํมาทาํอาหารแลว้ ก็สามารถนาํมาแปรรูปเป็นนํ้ ามนั

หอมระเหย หรือสเปรยไ์ล่ยงุหรือแมลงไดดี้ดว้ย เพราะในตะไคร้มีนํ้ามนัหอมระเหยอยูท่ ั้งในใบและ

ในลาํตน้ซ่ึงนํ้ามนัหอมระเหยเหล่าน้ีมีคุณสมบติัในการไล่แมลงหรือยงุไดอ้ยา่งดี 

 

3. ล้างสารพิษ มีคุณสมบติัในการล้างสารพิษในร่างกายด้วยการทาํให้ปัสสาวะบ่อยข้ึน 

เน่ืองจากสารเคมีท่ีอยูใ่นตะไคร้จะช่วยทาํความสะอาดระบบย่อยอาหาร อยา่งเช่น ตบั ตบัอ่อน ไต 

และกระเพาะปัสสาวะ ขบัสารพิษและกรดยูริคออกจากร่างกาย ทาํให้ระบบย่อยอาหารของคุณ

สะอาดข้ึน และทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

4.  ช่วยย่อยอาหาร ตะไคร้ช่วยทาํให้ระบบย่อยอาหารทาํงานได้ดีข้ึน เพราะมีศึกษาหน่ึง

พบวา่การด่ืมชาตะไคร้จะช่วยในการยอ่ย ลดอาการปวดทอ้ง แกห้วดั ลดอาการตะคริวในลาํไส้ และ

ทอ้งเสียได ้นอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัและลดแก๊สในลาํไส้ 

 

5.  ช่วยซ่อมแซมและบาํรุงประสาทระบบประสาท มีการศึกษาพบว่าตะไคร้สามารถช่วย

ซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงให้กบัระบบประสาทได้ พิสูจน์ได้ง่ายๆด้วยการนาํนํ้ ามนัหอม

ระเหยตะไคร้มาหยดลงบนผิว ทาํให้กลา้มเน้ือผ่อนคลายมากและลดอาการตะคริวไดแ้ต่ในการใช้

นํ้ ามนัหอมระเหยตะไคร้คุณควรท่ีจะผสมมนักบันํ้ ามนัตวัพา (Carrier oil) และห้ามใช้นํ้ ามนัหอม

ระเหยโดยตรงกบัผวิเด็ดขาด 

 

6.  ช่วยรักษาอาการอกัเสบ ตะไคร้สามารถช่วยทาํให้คุณรู้สึกผอ่นคลายและบรรเทาอาการ

ปวดต่าง ๆ ได ้นอกจากน้ียงัช่วยลดอาการอกัเสบซ่ึงเป็นสาเหตุของอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดฟัน 

ปวดกลา้มเน้ือ หรือการปวดตามขอ้ 
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7.  ช่วยบาํรุงผิว ตะไคร้เป็นสมุนไพรท่ีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นมันจึง

สามารถช่วยบาํรุงผิวเปล่งประกายความมีสุขภาพดีออกมา และยงัช่วยทาํให้ผิวดูอ่อนเยาวอ์ยู่เสมอ 

และช่วยลดสิวต่าง ๆ 

 

2.3 ตะไคร้กบัการกาํจัดยุงลาย 

                  

อรัญ งามผอ่งใส, สุนทร พิพิธแสงจนัทร์, และวิภาวดี ชาํนาญ (2546) กล่าววา่ นํ้ ามนัหอม

ระเหยจากตะไคร้หอม สามารถป้องกนัยงุท่ีเป็นพาหะของโรคมาลาเรีย ไขเ้ลือดออก และเทา้ชา้งได้

นาน 8-10 ชัว่โมง ความเขม้ขน้ท่ีให้ผลป้องกนัยุงลายไดร้้อยละ 50 และร้อยละ 95 เท่ากบัร้อยละ 

0.031 และ 5.259 ตามลาํดบั นํ้ามนัหอมระเหยความเขม้ขน้ร้อยละ 1 สามารถป้องกนัยงุกดัไดร้้อยละ 

75.19 สารสกดัดว้ยเอทานอลร้อยละ 90 จากตะไคร้หอม และสารสกดัตะไคร้หอมท่ีผสมกบันํ้ ามนั

มะกอกและนํ้ ามนัหอมระเหยกล่ินชะมดเช็ด เม่ือนาํมาทดสอบกบัยุงลายและยุงรําคาญตวัเมีย จะมี

ประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้นานประมาณ 2 ชัว่โมง นอกจากน้ียงัมีผลในการควบคุมและกาํจดั

ลูกนํ้ายงุไดด้ว้ย 

                 นํ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้หอมความเขม้ขน้ร้อยละ 10 มีฤทธ์ิไล่ตวัอ่อนของเห็บได้

นานถึง 8 ชัว่โมงและสามารถไล่ตวัอ่อนของเห็บพนัธ์ุ Amblyomma Cajennense ไดด้ว้ยค่า EC50 

และ EC90 เท่ากบั 0.089 และ 0.343 มิลลิกรัม/ตารางเซ็นติเมตร และท่ีความเขม้ขน้ 1.1 มิลลิกรัม/

ตารางเซ็นติเมตร ไล่ตวัอ่อนของเห็บไดร้้อยละ 90 นาน 35 ชัว่โมง นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิไล่แมลงท่ี

ทาํลายเมล็ดขา้วท่ีเก็บไว ้โดยไม่มีผลต่อคุณภาพของขา้ว นอกจากน้ีตะไคร้หอมยงัมีฤทธ์ิไล่แมลงวนั  

ผเีส้ือกลางคืน และพวกแมลงบินต่างๆ ไดด้ว้ย 

 

 

2.4 นํา้มันหอมระเหยลาเวนเดอร์ 

Botanicessence (n.d.) นํ้ ามนัหอมระเหยดอกลาเวนเดอร์ เป็นนํ้ ามนัหอมระเหยท่ีได้รับ

ความนิยมมากท่ีสุดในโลก เน่ืองจากมีคุณสมบติัหลายอยา่ง เช่น ช่วยให้อากาศบริสุทธ์ิ ฆ่าเช้ือโรค 

ตา้นแบคทีเรีย บรรเทาอาการปวด และรักษาสมดุลยข์องระบบประสาท นํ้ามนัหอมระเหยมีลกัษณะ

ใสไม่มีสีหรือมีสีเหลืองอ่อน ๆ มีกล่ินหอมหวานของดอกลาเวนเดอร์ เน่ืองจากกล่ินหอมอนัเป็น

เอกลกัษณ์ นํ้ามนัหอมระเหยลาเวนเดอร์จึงไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 
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ดา้นการบาํบดัรักษา  

นํ้ ามนัหอมระเหยลาเวนเดอร์มีคุณสมบติัหลกัในการช่วยระงบัประสาท ให้รู้สึกสงบและ

ผ่อนคลายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยคลายอาการตึงตวัของกล้ามเน้ือในส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกาย สามารถนาํนํ้ามนัหอมระเหยไปใชห้ยด 2-3 หยดในอ่างอาบนํ้าก่อนเขา้นอนเพื่อช่วยให้ผ่อน

คลายและนอนหลบัสบายยิ่งข้ึน ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลบัอนัเน่ืองมาจากความเครียด หรือ

ความผิดปกติต่างๆ ของระบบประสาทท่ีมีผลต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หรือจะนาํไปใช้โดยการ

กระจายกล่ินนํ้ามนัหอมระเหยในอากาศดว้ยเตานํ้ามนัหอมระเหยก็ได ้จะช่วยให ้อากาศสะอาดและ

บริสุทธ์ิ อีกทั้งยงัสามารถนาํไปเจือจางเพื่อนวดเบา ๆ บริเวณขมบัเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม

เกรนไดอี้กดว้ย 

 

ดา้นการแพทย ์

ลาเวนเดอร์ถูกนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางกบัสมุนไพรและนํ้ามนัหอมระเหย และเช่ือวา่ลาเวน

เดอร์สามารถบรรเทาแมลงกดั แผลไหม ้และอาการปวดหวัได ้นอกจากน้ี ช่อลาเวนเดอร์ยงัสามารถ

ขบัไล่แมลง ดอกและเมล็ดลาเวนเดอร์สามารถช่วยให้การนอนหลบันั้นผอ่นคลาย การชงยอดอ่อน

ของลาเวนเดอร์ลงในถว้ยนํ้าร้อนก็สามารถช่วยใหน้อนหลบัสบาย 

 

ดา้นอุตสาหกรรม 

ในศตวรรษท่ี 21 น้ี ลาเวนเดอร์นั้นเป็นท่ีนิยมในอุตสาหกรรมมากมาย จากประโยชน์ใน

เร่ืองของกล่ินอนัเป็นเอกลกัษณ์ของมนัซ่ึงช่วยให้ผอ่นคลาย หลากหลายอุตสาหกรรมใชล้าเวนเดอร์

ในผลิตภณัฑ์ของพวกเขา แต่อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุดเห็นจะเป็นอุตสาหกรรม

นํ้าหอมและผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ เช่น สบู่ ครีม เป็นตน้ 

 

ข้อแนะนําในการนําไปใช้  

- กระจายกล่ินในอากาศเพื่อเพิ่มความรู้สึกสดช่ืน บาํรุงระบบหายใจ คลายความเครียด

และเหน่ือยลา้จากการทาํงาน ใชก่้อนนอนเพื่อช่วยใหห้ลบัสบายยิง่ข้ึน 

- ผสมในนํ้ ามนั Sweet Almond ใชน้วดตามร่างกายเพื่อรักษาอาการตึงตวัของกลา้มเน้ือ

ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ 

- หยด 2-3 หยดในอ่างอาบนํ้าในตอนเยน็ คลายความเหน่ือยลา้ ผอ่นคลายตวั 

- ผสม 3-5% กบัตะไคร้นวดบริเวณช่องทอ้งเพื่อช่วยปรับปรุงระบบยอ่ยอาหารไดดี้ 

- ผสม 3-5% กบั Clary Sage, Marjoram, Ylang Ylang ในนํ้ามนั Carrier Oil เพื่อนวดตาม

ร่างกายเพื่อผ่อนคลายอาการปวดหรือการแปรปรวนต่าง ๆ ของร่างกายอนัเน่ืองมาก

จากอาการก่อนมีประจาํเดือน (PMS) 
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- ใชรั้กษาอาการโรคผิวหนงัต่าง ๆ โดยการแตม้บาง ๆ บริเวณท่ีมีอาการ จะช่วยให้หาย

เร็วยิ่งข้ึน ทาบริเวณแผลสดเพื่อหรือแผลไฟลวกเพื่อฆ่าเช้ือ และช่วยกระตุน้การสร้าง

เซลลใ์หม่ไดดี้ 

 

ข้อควรระวงัก่อนนําไปใช้  

 

- ไม่ควรใชก้บัทารกอาย ุ0-3 ปีแรก ควรปรึกษาแพทยก่์อนการนาํไปใช ้

- ไม่ควรใช้นํ้ ามันหอมระเหยชนิดเดิม ๆ ซํ้ าติดต่อกันเกิน 6-9 สัปดาห์ เม่ือใช้ครบ

กาํหนดควรเปล่ียนหรือหยดุใช ้1 สัปดาห์เพื่อใหร่้างกายปรับสภาพ 

- ไม่ควรใช้ในขณะท่ีกาํลงัทาํงานท่ีตอ้งใช้สมาธิสูง เช่น เวลาขบัรถ หรืองานท่ีตอ้งใช้

เคร่ืองจกัร เน่ืองจากคุณสมบติัในการผ่อนคลายจิตใจ อาจทาํให้เกิดอาการเหม่อหรือ

ขาดสมาธิ ซ่ึงทาํใหเ้กิดอนัตรายได ้

 

 

           
     รูปที ่2.2 ดอกลาเวนเดอร์ 

     ทีม่า : https://www.pobpad.com/ลาเวนเดอร์-กลิ่นหอมผสาน 

 

สรรพคุณของลาเวนเดอร์  -  บาํบดัอาการนอนไม่หลบั 

     -  บรรเทาอาการคนัหรือบวมแดง 

     -  ช่วยขบัไล่แมลง 
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2.5 ความหมายของสร้อยข้อมือ 

              อิสริยา เลาหตีรานนท ์(2557) กล่าววา่ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ใหค้วามหมายของคาํวา่ สร้อย ไวห้ลายความหมาย ความหมายแรกท่ีเราคุน้เคยกนัดี คือ 

เคร่ืองประดบัท่ีทาํเป็นเส้น เช่น สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ หรือเรียกวา่ สายสร้อย  ส่วนคาํวา่ สร้อยอ่อน  

หมายถึง สร้อยขนาดเล็กตั้งแต่ ๒ สายข้ึนไปเรียงกนั มีหวัเป็นท่ีร้อย   สร้อยอีกความหมายหน่ึงเป็น

คาํนามหมายถึง  ขนคอสัตว ์เช่น สร้อยคอไก่ สร้อยคอสิงโต  คาํวา่ สร้อยระยา้ หมายถึง ช่ือตุม้หู

ชนิดหน่ึงท่ีมีระยา้หอ้ยลงมา  แต่คาํวา่ สร้อยระยา้ ไม่ไดมี้ความหมายเดียว  สร้อยระยา้ ยงัหมายถึง 

ช่ือกลว้ยไม ้มีดอกเล็กสีขาว ออกเป็นช่อห้อยลง กล่ินหอม  และยงัหมายถึงช่ือไมพุ้ม่อิงอาศยัชนิด

หน่ึง มีใบรูปไข่เป็นมนั เส้นกลางใบสีขาวนวล ดอกสีชมพ ูออกเป็นช่อห้อยลง 

 

2.6 สารทาป้องกันยุง 

      

               อุษาวดี ถาวระ (ม.ป.ป.) กล่าววา่ การถูกยงุกดัเป็นเร่ืองปกติ แต่คงไม่ดีนกัถา้การถูกกดันั้น

จะนาํมาซ่ึงโรคท่ีอนัตราย ยงุจดัเป็นพาหะนาํโรคท่ีสามารถนาํโรคมาสู่คนโดยยงุท่ีกดัจะเป็นยงุตวั

เมียสาํหรับผูท่ี้ถูกกดันั้นจะสามารถเกิดโรคชนิดใดนั้นข้ึนอยูก่บัวา่เป็นยงุชนิดใด ดงันั้น การป้องกนั

ยงุกดัจึงเป็นหน่ึงในการป้องกนัโรคท่ีติดต่อไดโ้ดยยงุ โดยการป้องกนัยงุกดัสามารถทาํไดโ้ดยวธีิ

ต่าง ๆ กนั เช่น การกางมุง้ การจุดยากนัยงุ การใชย้าฆ่ายงุ และการใชส้ารทาป้องกนัยงุ เป็นตน้ 

 

2.6.1 กลไกในการไล่ยุงของสารป้องกนัยุง 

              ส่ิงดึงดูดใหย้งุเขา้มาเกาะตามร่างกายก็คือ กล่ินเหง่ือ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์

ออกมากบัลมหายใจ พวกมนัจะมีระบบประสาทการรับรู้กล่ินท่ีหลากหลายเพื่อตรวจจบักล่ินและ

ระบุตาํแหน่งของเหยือ่ไดร่้างกายของคนเราจะส่งกล่ินออกมาซ่ึงการปล่อยกล่ินนั้นหมายความวา่จะ

มีการปล่อยสารประกอบต่าง ๆ ออกมาเป็นจาํนวนมากเช่นกนั กล่ินและสารเหล่าน้ีก็จะเป็นตวัล่อ

ใหย้งุเขา้มากดั สาํหรับสารทาป้องกนัยงุนั้นไม่ใช่สารฆ่าแมลง แต่ป้องกนัไม่ใหย้งุกดั โดยสารทา

ป้องกนัยงุท่ีดีตอ้งเคลือบผวิหนงัของผูใ้ช ้ทาํใหย้งุไม่ไดก้ล่ินของเหยือ่ หรือมีกล่ินไปหยุดย ั้งการกดั

ของยงุ โดยไปรบกวนกลไกการรับรู้กล่ินของเหยือ่ ซ่ึงสารทาป้องกนัยงุนั้นสามารถไล่ยงุไดใ้น

ระยะแค่ 2-3 น้ิวจากผวิหนงัท่ีทา ฉะนั้นผูใ้ชจ้ะยงัคงเห็นยงุมาบินอยูร่อบ ๆ ตวั ตราบใดท่ียงุไม่กดั

ไม่จาํเป็นตอ้งทาสารซํ้ า 



10 
 

 

2.6.2 สารทีใ่ช้ในผลติภัณฑ์สารทาป้องกันยุง 

              1. DEET (ช่ือทางเคมี N,N-diethyl-meta-toluamide or N,N-diethyl-3-methylbenzamide) 

เป็นสารสาํคญัท่ีนิยมใชใ้นผลิตภณัฑไ์ล่แมลง ซ่ึงผลิตออกมาในหลายรูปแบบ เช่น โลชัน่สเปรย ์

โดยปริมาณ DEET ท่ีใชท้าผวิหนงัและใชใ้นผลิตภณัฑไ์ล่แมลงคือ 4-100% โดยปกติร่างกายของ

คนเราจะส่งกล่ินออกมามาก ซ่ึงจะปล่อยสารประกอบต่าง ๆ ออกมาเป็นจาํนวนมากเช่นกนั กล่ิน

เหล่าน้ีก็จะเป็นตวัล่อใหย้งุเขา้มากดั นกัวทิยาศาสตร์ไดติ้ดตามปฏิกิริยาทางไฟฟ้าของเซลล์

ประสาทรับกล่ินของยงุเม่ือปล่อยใหม้นัไดก้ล่ินของ DEET และพบวา่ DEET ช่วยปกปิดกล่ินเหง่ือ

ของร่างกายจากยงุได ้แต่ไม่สามารถปกปิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากลมหายใจได(้5) 

              2. Icariin หรือ Picaridin (ช่ือทางเคมี 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidine carboxylic acid 1-

methylpropyl ester) เป็นสารสาํคญัท่ีใชใ้นผลิตภณัฑไ์ล่แมลง โดยปริมาณท่ีใชใ้นผลิตภณัฑไ์ล่

แมลงคือ 5-20% 

              3. Ethyl butyl acetylamino propionate มีฤทธ์ิไล่ยงุและแมลงอ่ืน ๆ เช่น มด แมลงวนั เห็บ 

หมดั โดยปริมาณท่ีใชใ้นผลิตภณัฑไ์ล่แมลง ถา้มีปริมาณมากกวา่ 12.5% หา้มใชใ้นเด็กท่ีมีอายตุ ํ่า

กวา่ 4 ปี แต่ถา้มีปริมาณนอ้ยกวา่ 12.5% หา้มใชใ้นเด็กท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี 

              4. IR3535 (ช่ือทางเคมี 3-[N-Butyl-N-acetyl]-amino propionic acid, ethyl ester) เป็นสาร

ไล่แมลงท่ีผลิตโดยวธีิชีวสังเคราะห์ โดยไม่พบผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตรายรุนแรงในมนุษย ์โดย

ปริมาณท่ีใชใ้นผลิตภณัฑไ์ล่แมลงคือ 7.5-20.07% 

              5. Oil of Citronella หรือนํ้ามนัตะไคร้หอม ซ่ึงใชเ้ป็นสารไล่ยงุและแมลงมากวา่ 50 ปี ซ่ึง

นอกจากจะใชใ้นผลิตภณัฑไ์ล่แมลงชนิดของเหลวแลว้ ยงัสามารถนาํไปผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์น

รูปแบบอ่ืน เช่น ธูปหอม เทียนหอมกนัยงุ เป็นตน้ โดยปริมาณท่ีใชใ้นผลิตภณัฑไ์ล่แมลงคือ 6-20% 

 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

ช่ือ: โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่นํ้าริเวอร์ไซด ์ 

ท่ีอยู ่: 2074 ซอย 72/4 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม 10120 

โทรศพัท:์ 0-2688-1000 

โทรสาร: 0-2291-1048 

E-mail: menam@ramadaplazamenamriverside.com 

Website: 43www.ramadaplazamenamriverside.com 

 

 
 

43รูปที ่3.1 แผนทีแ่สดงทีต่ั้งโรงแรมรามาดาพลาซ่า บางกอก แม่นํา้ริเวอร์ไซด์ 

43ทีม่า: 43http://www.sawadee.nu/hotel/620147/Ramada-Plaza-Menam-Riverside-Hotel 

 
 
 
 
 
 

mailto:menam@ramadaplazamenamriverside.com
mailto:menam@ramadaplazamenamriverside.com
http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 

3.2.1 ประวติัความเป็นมาองคก์ร 

โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคอก แม่นํ้าริเวอร์ไซด ์แต่เดิมใชช่ื้อวา่ “โรงแรมแม่นํ้า ริเวอร์

ไซด”์ก่อสร้างเม่ือปี 2526 ใชเ้วลาก่อสร้าง 3 ปีจึงแลว้เสร็จ และสามารถเปิดใหบ้ริการไดใ้นวนัท่ี 7 

กนัยายน พ.ศ. 2529 โดยจดทะเบียนในช่ือ บริษทั มีนาํโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมมีเน้ือท่ี(รวมอาคาร

พาณิชย)์ทั้งหมด 34 ไร่ ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรปเป็นภาพตวัย ู(U) มีความสูงทั้งหมด 17 

ชั้นโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคอก แม่นํ้า ริเวอร์ไซด ์อยูภ่ายใตก้ารบริหารงาน โดย คุณวภิา  ตั้ง

สิน และ Mr.Willem Petermann ทาํหนา้ท่ีดูแลงานให้ดาํเนินกิจการโดยมีผลกาํไรเป็นท่ีตั้งและ

ควบคุมการบริหารงานประจาํวนัใหไ้ดผ้ลลุล่วงหลงัจากเปิดใหบ้ริการมานานกวา่ 22 ปี โรงแรม

แม่นํ้าริเวอร์ไซด ์ไดท้าํการปรับปรุงโรงแรมใหท้ั้งหมดในส่วนของห้องพกั หอ้งอาหาร หอ้งจดัเล้ียง 

หอ้งประชุม สัมมนา และมาศศิรา เวลเนส แอนด ์สปา รวมทั้งปรับระดบัของบุคลากรและการ

บริการใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากลภายใตส้โลแกนท่ีวา่ “Leave the rest to us” และไดเ้ปิดตวั อยา่งเป็น

ทางการอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 โดยพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี 

พระวรราชาทินดัดามาตุ เสด็จเป็นองคป์ระธานโรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่นํ้า ริเวอร์ไซด ์ไดเ้ขา้ร่วม

เป็นส่วนหน่ึงของ Ramada World Wide Hotels ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสาขาของ Wyndham Hotel 

Group ระดบันานาชาติจากสหรัฐอเมริกาท่ีมีสาขามากกวา่ 900 แห่งทัว่โลก ประกอบดว้ย Ramada 

Encore, Ramada Hotels, Ramada Resort, Ramada Hotel & Resort, Ramada Hotel & Suites และ

แบรนดสู์งสุดระดบั 5 ดาว คือ Ramada Plaza 

 

3.2.2 ลกัษณะการประกอบการของสถานประกอบการ 

เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งจดัเล้ียง หอ้งประชุม สัมมนา หอ้งอาหาร ฟิตเนส 

สปา และบริการอ่ืนๆ เช่น Shuttle boat Service, Laundry service  เป็นตน้และยงัมีการ

ใหบ้ริการดา้นห้องพกั 501 ห้อง ดงัน้ี 
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Deluxe 

หอ้งดีลกัซ์มีพื้นท่ีใชส้อย 34 ตารางเมตรพร้อมดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกประกอบไปดว้ย

ตูเ้ยน็ขนาดเล็ก ทีวจีอแบนพร้อมดว้ยรีโมทและช่องสัญญาณดาวเทียม มินิบาร์ (Minibar) เป็นตน้ 

 

รูปที ่3.2 Deluxe River view room  

ทีม่า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com  

 

Grand Deluxe 

เป็นห้องพกัขนาดมาตรฐาน เช่นเดียวกนักบัห้อง Deluxe แต่มีพื้นท่ีใชส้อย 40 ตารางเมตร 

มีหอ้งใหบ้ริการทั้งหมด 60 หอ้ง 

 

                                                        รูปที ่3.3 Grand Deluxe 

ทีม่า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com  
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Grand Deluxe (Accessible) 

เป็นห้องพกัสาํหรับผูสู้งอายุหรือผูท่ี้ใชว้ลีแชร์ มีขนาดพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 40 ตารางเมตร 

มีอุปกรณ์เสริมพิเศษในห้องพกั เช่น ราวจบัช่วยในการพยงุตวัในหอ้งนํ้า สามารถมองเห็นววิแม่นํ้า

ไดทุ้กหอ้ง มีห้องใหบ้ริการทั้งหมด 23 หอ้ง 

 

     รูปที ่3.4 Grand Deluxe (Accessible) 

ทีม่า: http://www.ramadaplazamenamriverside.com 

 

Plaza Suite 

มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 52 ตารางเมตร เป็นหอ้งชุดพิเศษ ตกแต่งแบบไทยประยกุต ์แบ่งแยก

หอ้งนัง่เล่นออกจากหอ้งนอนอยา่งชดัเจน มีห้องใหบ้ริการทั้งหมด 99 หอ้ง 

 

รูปที ่3.5  Plaza Suite 
ทีม่า: http://www.ramadaplazamenamriverside.com 
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Royal Thai Suite 

มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 68 ตารางเมตร เป็นหอ้งพกัสาํหรับแขก Executive Club Floor ใน

ชั้ นท่ี 15 และชั้ นท่ี 16 แบ่งพื้นท่ีใช้สอยเป็น 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องนอน ตกแต่งด้วยสไตล์ไทย

ประยกุต ์มีหอ้งใหบ้ริการทั้งหมด 7 หอ้ง ไดแ้ก่ 1603  1605  1607  1609  1611  1615 และ 1617 

 

รูปที ่3.6 Royal Thai Suite 

ทีม่า: http://www.ramadaplazamenamriverside.com 

 

Royal Thai Deluxe Suite 

มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 102 ตารางเมตร เป็นห้องพกัสาํหรับแขก Executive Club Floor ใน

ชั้นท่ี 15 และชั้นท่ี 16 แบ่งพื้นท่ีใชส้อยออกเป็น 3 ยนิูต มี 2 หอ้งนอนและ 1 ห้องนัง่เล่น พร้อมส่ิง

อาํนวยความสะดวก เช่น โต๊ะรับประทานอาหารขนาดเล็กและ Mini bar เป็นตน้ มีหอ้งใหบ้ริการ

ทั้งหมด 2 หอ้ง ไดแ้ก่ 1508 และ 1608 

 

รูปที ่3.7 Royal Thai Deluxe Two Bedroom Suite 

ทีม่า: http://www.ramadaplazamenamriverside.com 
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Terrace Suite 

มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 78-104 ตารางเมตร มี 1 หอ้งนอน 1 หอ้งนัง่เล่นมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกครบครัน อาทิเช่น โต๊ะรับประทานอาหาร สวนเกา้อ้ีอาบแดดนอกระเบียง มีหอ้งใหบ้ริการ

ทั้งหมด 4 หอ้ง ไดแ้ก่ Terrace Suite (Special needs)2 ห้อง คือ 1602 และ 1624 กบั Terrace Suite2 

หอ้ง คือ 1502 และ 1602 

 

 

รูปที ่3.8 Terrace Suite 

ทีม่า: http://www.ramadaplazamenamriverside.com 

 

Executive Terrace Suite 

 
มีพื้นท่ีใช้สอยทั้งหมด 136 ตารางเมตร สามารถมองเห็นวิวแม่นํ้ าเจ้าพระยาได้ทุกห้อง 

ตกแต่งดว้ยสไตล์ไทยประยุกต ์มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนัง่เล่นพร้อมดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

อาทิเช่น โต๊ะรับประทานอาหารทั้งแบบindoorและ outdoor เก้าอ้ีอาบแดด และอ่างจากุชช่ี มี

ใหบ้ริการทั้งหมด 3 หอ้งไดแ้ก่ 1501,1535 และ 1601 

 

  

รูปที ่3.9 Executive Terrace Suite 

ทีม่า: http://www.ramadaplazamenamriverside.com 

http://www.ramadaplazamenamriverside.com/terrace-suite.html
http://www.ramadaplazamenamriverside.com/terrace-suite.html
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Presidential Plaza Two Bedroom Suite 

มีพื้นท่ีใช้สอยทั้งหมด 170 ตารางเมตร เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีเพียงห้องเดียวคือ ห้อง 

1619 หอ้งแบ่งออกเป็น 4 ยนิูต ซ่ึงประกอบดว้ย 1 หอ้งนัง่เล่น 2 หอ้งนอน พร้อมกบัส่ิงอาํนวยความ

สะดวกครบครัน เช่น สวนขนาดเล็ก  เกา้อ้ีอาบแดด  ห้องรับประทานอาหาร  และอ่างจากุชช่ีแบบ

กลางแจง้ 

  
รูปที ่3.10 Presidential Plaza Two Bedroom Suite 

ทีม่า: http://www.ramadaplazamenamriverside.com 

 
3.2.3 ส่ิงอาํนวยความสะดวกของทีพ่กั 

 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรมมีดงัต่อไปน้ี 

 

1. 8 restaurants & bars 
2. Wellness & Spa 
3. Fitness Center 
4. Swimming Pool 
5. 24-hour room service 
6. Executive Club Floors 
7. 22 function rooms 
8. Business Center 
9. Kids Club 
10. Terrace sundecks 
11. 24-hour Call Center 
12. Doctor on call 
13. Baby cots 
14. Baby-sitting services 
15. Car park & Valet parking 
16. Concierge Service  
17. Luggage storage  
18. Express Check in/out 
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19. Currency exchange  
20. Souvenir shop          
21. In-room safe 
22. Free shuttle boat services  
23. Free Tuk-tuk services    
24. Limousine Service 
25. Airport transfers  
26. Postal services       
27. Satellite TV 
28. Wheel chair access  
29. Cooking classes  
30. No-smoking floors 
31. Welcome drinks & cold towels  
32. WIFI access        
33. Cocktail Cruises 

 
 

       Executive Club Floor 

ตั้งอยูบ่นชั้น 15 และชั้น 16 ของโรงแรม เป็นชั้นท่ีใหบ้ริการสาํหรับแขกพิเศษหรือแขกท่ี

เป็นบุคคลสาํคญัของทางโรงแรม (VIP)ท่ีExecutive Loungeแขกผูท่ี้มาเขา้พกัสามารถทานอาหาร

เชา้ ชา กาแฟ หรือทาํการ check inและ check out ไดแ้บบส่วนตวั 

 

 

รูปที ่3.11 Executive Club Floor 

ทีม่า: http://www.ramadaplazamenamriverside.com  
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สิทธิประโยชน์สําหรับแขกผู้เข้าพกัที ่Executive Club Floor 

1. Private check in and check out at Executive Lounge 

2. Welcome refreshment and a set of mini bars (soft drink) and refill during stay 

3. Welcome fruit and flower in room and during stay 

4. Daily complimentary breakfast at Executive Lounge (6.30 – 10.30 a.m.) 

5. Complementary afternoon tea at Executive Lounge (2 – 4 p.m.) 

6. Complementary evening cocktail at Executive Lounge (6.30 – 10.30 p.m.) 

7. Complementary use of board room for 2 hour per stay 

8. Complementary internet access 

9. Complementary city call per stay 

10. Complementary 2 items of clothing pressed per day 

11. 25% discounts for laundry and dry cleaning service 

12. 25% discounts for food and beverage 

13. Turn down service / complimentary shoe shine service 

14. Late check out at 4 p.m. 

 

Shuttle Boat Service 

ใหบ้ริการรับส่งแขกผูม้าเขา้พกั จากโรงแรมไปยงัท่าเรือสาธร (สะพานตากสิน) ใหบ้ริการ

ตั้งแต่ 7.00-23.00 น. โดยเรือจะออกจากโรงแรมทุก ๆ คร่ึงชัว่โมงตามเวลาท่ีแสดงดงัรูปท่ี 3.12 

 

รูปที ่3.12 Hotel Shuttle Boat 

ทีม่า: https://www.ramadaplazamenamriverside.com 



20 
 

 

รูปที ่3.13 ตารางการเดินเรือ Shuttle Boat 

ทีม่า: http://www.ramadaplazamenamriverside.com 

Swimming Pool 

สระวา่ยนํ้าของโรงแรมถูกออกแบบและตกแต่งเป็นสไตลบ์าหลี รายลอ้มดว้ยสวนอนัเขียว

ขจี เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 7.00 – 21.00น. 

 

รูปที ่3.14 Swimming Pool 

ทีม่า: https://www.ramadaplazamenamriverside.com 

 

https://www.ramadaplazamenamriverside.com/gallery.html
https://www.ramadaplazamenamriverside.com/gallery.html
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Ah Yat Abalone Forum Restaurant 

เป็นภตัตาคารอาหารจีนสไตลฮ่์องกง ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 ของโรงแรม เปิดใหบ้ริการสอง

ช่วงเวลาคือ ช่วงม้ือกลางวนั เวลา 11.00 – 14.30 น. และ ม้ือเยน็เวลา 18.00-22.30 น. 

 

รูปที ่3.15 Ah Yat Abalone Forum Restaurant 

ทีม่า: http://www.ramadaplazamenamriverside.com 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์การ 

 

Willem Pentermann

General Manager

Duangjai Sawatraksa 

Front Office Manager

Sekson Muanprasit

Night Manager

Watcharee Juidaeng

Assistant Front Office Manager

Chalita Apaipong

Telephone Operator

Hatai Samakayanusorn

Telephone Operator

Benya Dararung

Guest Service Agent

Rattavadee Vachaviputt 

Executive Assistant Manager 

http://www.ramadaplazamenamriverside.com/ah-yat-restaurant.html
http://www.ramadaplazamenamriverside.com/ah-yat-restaurant.html
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ : น.ส. อญัชิษฐา ขมิ้นแกว้ 

รหัสนักศึกษา : 5804400152 

ปฎบิัติงานแผนก : พนกังานบริการส่วนหนา้ 

ตําแหน่งงาน : พนกังานบริการส่วนหนา้ 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 งานหลกัท่ีทาํเป็นประจาํในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนคือ ตวรจเช็ค Welcome 

Drink และ ผา้เยน็ท่ี Complimentary Corner แยกใบลงทะเบียนแขกท่ี Check-out ตามตวัอกัษร A-Z 

ลงตูเ้ก็บของ เก็บแฟ้มเอกสารลงชั้นวางของ และยกเลิกอนุมติัวงเงิน คือ การท่ีนาํ Deposit Slip (ใบ

บตัรเครดิตท่ีแขกมดัจาํไว)้ ทาํการยกเลิกใหแ้ขกโดยโทรไปยงัธนาคารหรือการส่งแฟ็กซ์ (Fax) 

ช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ไดป้ฏิบติังานท่ี Front Office โดยช่วยทาํเช็คอิน 

(Check- in) เขียนใบลงทะเบียนเพื่อใหแ้ขกลงทะเบียน จากนั้นนาํ Passport แขกไป Scan ขอ้มูลและ

รูปถ่าย ทาํกุญแจห้อง (Key Card) สาํหรับแขกท่ีเขา้มาพกัเป็นกลุ่ม  

 ช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายนไดป้ฏิบติังานท่ี Front Office โดยช่วยทาํเช็คเอาท ์

(Check-out) คือเม่ือแขกมา Check out ตอ้งโทรไปแจง้ทางแผนกแม่บา้นเพื่อใหท้างแม่บา้น

ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในหอ้งจากนั้นจึงบอกใหแ้ขกนัง่รอสักครู่ หลงัจากท่ีเรียบร้อยแลว้จึงให ้

Check out Card แก่แขกเพื่อท่ีแขกสามารถรับกระเป๋าท่ีแผนก Bellboy ทาํคูปองอาหารเชา้ 

(Breakfast Coupon) สาํหรับแขกท่ีเขา้มาพกัเป็นกลุ่ม 
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การทาํคูปองอาหารเช้าสําหรับแขกกรุ๊ป (Group) 

1. อาหารเชา้เร่ิมตั้งแต่ 6.00-10.30 น.เขียนเวลาไวต้รงมุมขวาบนสุดของคูปอง 

2. ประทบัวนัท่ีในช่อง Date เช่น Check in ตั้งแต่วนัท่ี 10/1/19 – 11/1/19 ใหป้ระทบั

วนัท่ี 11/1/19 เพราะอาหารเชา้จะเร่ิมตน้ในวนัถดัไปหากแขกตอ้งการรับประทาน

อาหารเชา้ในวนัแรกท่ีเขา้พกั แขกตอ้งทาํการจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม    

3. ช่อง Name ใหเ้ขียนช่ือของกรุ๊ปและในส่วน Name of group ใหเ้ขียนช่ือรหสัของ

กรุ๊ป (Group) 

4. ใบแรกใส่เคร่ืองหมายถูกในช่อง Included สาํหรับแขกท่ีเขา้พกั 

5. ใบท่ีสองใส่เคร่ืองหมายถูกในช่อง Complimentary สาํหรับหวัหนา้ทวัร์ (Guide) 

 
รูปที ่3.16 คูปองอาหารเช้า 

ทีม่า: ผู้จัดทาํ 

 

การทาํกุญแจห้อง (Key Card) 

 

เลือกโปรแกรม Ving Card สําหรับทาํ Key Card 

 
รูปที ่3.17 โปรแกรม Ving Card 

ทีม่า: ผู้จัดทาํ 
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ใส่รหสั 4 ตวัในช่อง Password 

 
รูปที ่3.18 การใส่รหัสเข้าโปรแกรม Ving Card 

ทีม่า: ผู้จัดทาํ 

 

เลือก Guest Keycards ในโปรแกรม Ving Card 

 
รูปที ่3.19 เลอืก Guest Keycards 

ทีม่า: ผู้จัดทาํ 
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ใส่เบอร์ห้องในช่อง Room ใหค้รบทั้ง 4 หมายเลข สาํหรับหอ้งท่ีมี 3 ตวัใหพ้ิมพ ์0 

ดา้นหนา้ ใส่วนั/เดือน/ปี ท่ีแขก Check in และ Check out ในช่อง Until date/time และใส่

เวลา Check out ในช่องเวลาดา้นหลงัของช่อง From date/time 

 

 
รูปที ่3.20 การกรอกข้อมูลในโปรแกรม Ving Card 

ทีม่า: ผู้จัดทาํ 

 

เลือก Encode จากนั้นใส่ Key Card เขา้ไปในเคร่ือง 

 

 
รูปที ่3.21 เลอืก Encode ในโปรแกรม Ving Card 

ทีม่า: ผู้จัดทาํ 
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3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

พนกังานท่ีปรึกษา       คุณ วชัรี  จุย้แดง 

ตาํแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา     ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

พนกังานท่ีปรึกษา     คุณ วราภรณ์  เหล่าถาวร 

ตาํแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา     ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

พนกังานท่ีปรึกษา     คุณ สุชาดา แสนสารคิด 

ตาํแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา     ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูล 

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ไดสื้บคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาภายในโรงแรมโดย

จากการคน้ควา้ การสังเกตุการณ์ การสัมภาษณ์ขอ้มูลจากพนกังานและแขกผูเ้ขา้มาพกั 

 

3.7.2 ปรึกษาและขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ไดข้อคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในส่วนของหวัขอ้โครงงาน 

และเน้ือหาของโครงงานเพื่อท่ีจะดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

3.7.3 ศึกษาประเภทและสรรพคุณของสมุนไพร 

ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ไดศึ้กษาประเภท สรรพคุณของสมุนไพรและวิธีทาํกาํไลเพื่อกาํจดัยุง

โดยใช้วตัถุดิบธรรมชาติไม่ผสมสารเคมีท่ีทาํให้พนกังานและแขกผูเ้ขา้พกัเกิดการแพส้ารเคมี ได้

ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลจากทางหนงัสือ และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (Internet)  

 

3.7.4 ศึกษาภาพแบบการจดัทาํโครงงาน พร้อมการดาํเนินการตามขั้นตอนของการทาํ

โครงงาน 

ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม ไดศึ้กษาภาพแบบการทาํโครงงาน และไดด้าํเนินการ

จดัพิมพบ์ทท่ี 3 และไดน้าํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอคาํแนะนาํเพิ่มเติม 
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3.7.5 ดาํเนินการจดัทาํโครงงาน 

โดยเร่ิมจากการทาํบทท่ี 3 ตามดว้ยบทอ่ืนๆ และจดัทาํบทคดัยอ่ กิตติกรรมประกาศ 

สารบญั อา้งอิง ภาคผนวก เพื่อจดัทาํเป็นภาพเล่มฉบบัสมบูรณ์และไดน้าํเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจสอบและแกไ้ข 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินโครงงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 

1.รวบรวมขอ้มูล 

2.ปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.ศึกษาวธีิทาํกาํไลตะไคร้ไล่ยงุ 

4.ศึกษาภาพแบบการจดัทาํโครงงาน 

5.ดาํเนินการจดัทาํโครงงาน 

    

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ซอร์ฟแวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word 

2. โปรแกรม Microsoft Power Point 

 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

 

ผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคอก แม่นํ้ า ริเวอร์ไซด ์ใน

ส่วนของการตอ้นรับส่วนหนา้ ไดพ้บวา่ท่ีตั้งของสถานประกอบการอยูใ่กลริ้มแม่นํ้าจึงเป็นแหล่งท่ีมี

ยงุชุกชุมผูจ้ดัทาํจึงไดศึ้กษาวธีิกาํจดัยงุโดยใชว้ตัถุดิบธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํ

โครงงานฉบบัน้ี “สร้อยขอ้มือกาํจดัยุงกล่ินนํ้ ามนัตะไคร้และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์” เพื่อช่วยป้องกนัยงุ

ต่อพนกังานและแขกภายในโรงแรม รามาดา พลาซ่า แบงคอก แม่นํ้า ริเวอร์ไซด ์

4.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

อุปกรณ์สาํหรับทาํนํ้ามนัตะไคร้ 

1. ตน้ตะไคร้หอม (Lemongrass) 15 ตน้ 

2. ผา้ขาวบาง 2 ผนื 

3. หมอ้ 1 ใบ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 21 ซม. 

4. กระทะ 1 ใบ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 21 ซม. 

5. ถว้ยสแตนเลส  1 ใบ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 5 ซม. 

6. นํ้าอุณหภูมิหอ้ง 1000 ซีซี 

7. นํ้าเยน็ 1 ถว้ยเล็ก ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 11 ซม. 

 

อุปกรณ์สาํหรับทาํสร้อยขอ้มือจากเชือก (สาํหรับ 1 เส้น) 

1. เชือกไนลอน 2 เมตร 6 เส้น 

2. กรรไกร  

3. ไฟแช็ก 

4. สก็อตเทป 

 

อุปกรณ์อ่ืนๆ  

1. นํ้ามนัลาเวนเดอร์ (Lavender essential oil) 3 ซีซี 

2. ขวดสเปรย ์30 ซีซี 

 

 



29 
 
 

 

  

ขั้นตอนการทาํนํ้ามนัตะไคร้ 

 

เทนํ้าอุณหภูมิห้องลงไป 1000 ซีซี จากนั้นนาํตะไคร้ท่ีเตรียมไวใ้ส่ลงไปหมอ้แลว้จึงเปิดเตา

แก๊สตั้งไฟปานกลาง (ตะไคร้จะใชแ้ค่ช่วงใบเท่านั้นเพราะมีนํ้ามนัตะไคร้ออกมาเยอะกวา่) 

   
รูปที ่4.1 การใส่นํา้และตะไคร้ 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 

 

นาํถว้ยสแตนเลสใส่ลงไปในหมอ้ตม้พื่อหลงัจากท่ีตะไคร้ระเหยจนไดน้ํ้ามนัหอมระเหย

แลว้นํ้ามนัหอมระเหยจะรวมตวัท่ีกน้กระทะและหยดลงไปในถว้ยท่ีเตรียมไว ้

 
รูปที ่4.2 การใส่ถ้วยสแตนเลส 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 
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นาํผา้ขาวบางชุบนํ้าพอหมาดๆพนัไวร้อบหมอ้เพื่อไม่ใหไ้อระเหยออกนาํกระทะมาวางไว้

บนหมอ้แลว้จึงเทนํ้าเยน็ลงไป สาํหรับนํ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึนนํ้าจะระเหยออกมาออกมาเป็นไอนํ้าเม่ือ

ไอนํ้ากระทบกบักระทะจึงเกิดการควบแน่นข้ึนเม่ือเกิดการควบแน่นข้ึนก็จะไดน้ํ้ามนัหอมระเหย

จากตะไคร้ออกมาจากนั้นนํ้ามนัหอมระเหยจะรวมตวัท่ีกน้กระทะและหยดลงไปในถว้ยท่ีเตรียมไว ้

      
รูปที ่4.3 นําผ้าขาวบางและกระทะปิดรอบปากหม้อ 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 

 

รอตะไคร้ระเหยเป็นนํ้ามนัระเหยจนกระทัง่ครบ 1 ชัว่โมงจึงนาํออกจากเตา 

 
รูปที ่4.4 รอจนกระทัง่ตะไคร้ระเหย 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 
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หลงัจากเอาลงจากเตาตอ้งปล่อยใหน้ํ้ามนัระเหยคลายร้อนประมาณ 5 นาทีจากนั้นนาํนํ้ ามนั

ลาเวนเดอร์มาผสมประมาณ 2-3 ซีซีจากนั้นนาํใส่ขวดสเปรยท่ี์เตรียมไว ้

   
รูปที ่4.5 นํานํา้มันหอมระเหยตะไคร้ใส่ขวดสเปรย์ 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 

 

 

ข้ันตอนการทาํสร้อยข้อมือจากเชือก 

 

นาํเชือกไนลอนสีนํ้าเงินวางไวเ้ป็นฐานจากนั้นนาํสก็อตเทปใสแปะขา้งบนและขา้งล่าง 

    
รูปที ่4.6 การผูกเชือกเป็นฐาน 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 
 

 

  

นาํเชือกไนลอนสีเหลืองอีกเส้นสอดไปดา้นล่างแลว้จึงผกูป็นปมเพื่อตั้งเป็นฐานเร่ิมตน้ 

    
รูปที ่4.7 การสอดเชือกด้านล่าง 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 

 

 

นาํเชือกสีเหลือง (ดา้นขวา) วางทบัเส้นสีนํ้าเงินเป็นรูปสามเหล่ียม นาํเชือกสีเหลือง 

(ดา้นซา้ย) วางลงใหก้ลายเป็นเลข 4 จากนั้นสอดเขา้ใตข้ึ้นฝ่ังขวาและดึงทั้งสองฝ่ังเขา้มาชิดกนั ทาํ

สลบัจนไดข้นาดท่ีพอดีขอ้มือ 

    
รูปที ่4.8 ข้ันตอนการผูกเชือก 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 
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เม่ือไดข้นาดท่ีพอดีขอ้มือแลว้นั้นจึงผกูเชือกสีเหลืองเป็นปมเขา้ดว้ยกนั 

 
รูปที ่4.9 ข้ันตอนการทาํเชือกเป็นปม 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 

 

 

ตดัและนาํไฟแช็คลนเพื่อไม่ใหห้ลุดออกจากกนั 

 
รูปที ่4.10 การนําไฟมาลน 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 
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นาํเชือกสีนํ้าเงินผกูเป็นปมเขา้ดว้ยกนัและนาํกรรไกรตดัใหเ้หลือเพียงเส้นเดียวและลนไฟ 

    
รูปที ่4.11 ข้ันตอนการผูกสร้อยข้อมือ 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 

 

ตดัเส้นส่วนบนออกและจึงผกูเป็นปม 

   
รูปที ่4.12 ตัดและผูกปมสร้อยข้อมือ 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 
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นาํไฟแช็กมาลนอีกคร้ังเพื่อไม่ใหห้ลุดออกจากกนั 

 
รูปที ่4.13 การลนเชือกด้วยไฟ 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 

 

ผกูเส้นบนและเส้นล่างเป็นปมอีกคร้ัง 

 

รูปที ่4.14 การผูกเชือก 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 
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ผลลพัธ์ท่ีได ้

    

รูปที ่4.15 ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 

 

นาํสเปรยน์ํ้ามนัตะไคร้หอมและนํ้ามนัลาเวนเดอร์ท่ีผสมไวฉี้ดใส่สร้อยขอ้มือจากนั้นรอให้

แหง้สัก 3 นาที 

 

รูปที ่4.16 การฉีดสเปรย์ลงบนกาํไล 

ทีม่า : ผู้จัดทาํ 
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4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นโดยทาํการเก็บขอ้มูลจากพนกังานแผนก

ส่วนหน้า (Front Office) โดยใช้การสุ่มตวัอย่างจาํนวน 10 คน ทาํการเก็บข้อมูลในวนั ท่ี 1 

เมษายน2562 ถึง 7 เมษายน 2562 เป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ โดยก่อนหน้าทาํการเก็บขอ้มูล

แบบสอบถามผู ้จ ัดทําได้ทําสร้อยข้อมือไล่ยุงกล่ินนํ้ ามันตะไคร้และนํ้ ามันลาเวนเดอร์ 

(Mosquito Repellent Bracelet with Lemongrass and Lavender Essential Oil) เพื่อให้พนักงาน

ส่วนหน้าทาํการทดลองสวมใส่ระหว่างปฏิบติัหน้าท่ี เป็นระยะเวลา 1 อาทิตยเ์ร่ิมจากวนัท่ี 1 

เมษายน 2562 ถึง 7 เมษายน 2562 ผูจ้ดัทาํไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ ผลการวิจยัตามลาํดบั

ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อสร้อยขอ้มือไล่ยงุกล่ินนํ้ามนัตะไคร้และนํ้ามนัลาเวนเดอร์ 

(Mosquito Repellent Bracelet with Lemongrass and Lavender Essential Oil) 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกเพศ

 

ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกเพศ 

จากผลการศึกษาขอ้มูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็นร้อย

ละ 70 และเพศชายเป็นร้อยละ 30 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกเพศ

เพศชาย เพศหญิง

70%

30%
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ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกอายุ 

 

ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกอาย ุ

จากผลการศึกษาขอ้มูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-25 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคืออายุระหว่าง 26-30 ปี กบั 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 และ

มากกวา่ 36 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาํแหน่งงาน 

 

ตารางท่ี 4.3 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาํแหน่งงาน 

จากผลการศึกษาขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับ

และพนักงานรับโทรศพัท์ คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็นผูจ้ดัการแผนกส่วนหน้าและผูช่้วย

ผูจ้ดัการแผนกส่วนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 10 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกอายุ

20-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี มากกวา่ 36 ปี

50%

10%

20%

20%

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาํแหน่งงาน

ผูจ้ดัการแผนกส่วนหนา้ ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกส่วนหนา้

พนกังานตอ้นรับ พนกังานรับโทรศพัท์

40%

40%

10%
10%
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ในการสาํรวจระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสร้อยขอ้มือไล่ยงุกล่ินนํ้ามนัตะไคร้และ

นํ้ามนัลาเวนเดอร์ ใชก้ารวดัระดบัความพงึพอใจ 5 ระดบั และกาํหนดความพึงพอใจ โดยใชเ้กณฑ์

กาํหนดความความหมายของค่าเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท ์(Best, John W. 1997) ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลการวิจยัแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสร้อยขอ้มือไล่ยงุกล่ินนํ้ามนั

ตะไคร้และนํ้ามนัลาเวนเดอร์ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1 กล่ินของสร้อยขอ้มือ 4.20 0.6 ความพึงพอใจมาก 

2 สีสันรูปลกัษณ์ 4.00 0.6 ความพึงพอใจมาก 

3 ความแปลกใหม่ 4.60 0.7 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4 ผลในการไล่ยงุ 4.40 0.9 ความพึงพอใจมาก 

5 ความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 4.40 0.8 ความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.16 0.7 ความพึงพอใจมาก 
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 ตารางท่ี 4.5 กล่ินของสร้อยขอ้มือ 

จากผลการทดลองใชส้ร้อยขอ้มือไล่ยุงกล่ินนํ้ ามนัตะไคร้และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์แลว้ทาํการ

แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาขอ้มูลพบวา่ในหวัขอ้กล่ินของสร้อยขอ้มือไล่ยุงกล่ินนํ้ ามนัตะไคร้และ

นํ้ ามนัลาเวนเดอร์ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70 และ 

มาก คิดเป็นร้อยละ 30 

 

ตารางท่ี 4.6 สีสันรูปลกัษณ์ 

จากผลการทดลองใชส้ร้อยขอ้มือไล่ยงุกล่ินนํ้ามนัตะไคร้และนํ้ามนัลาเวนเดอร์แลว้ทาํการ

แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาขอ้มูลพบวา่ในหวัขอ้ สีสันรูปลกัษณ์ของสร้อยขอ้มือไล่ยงุกล่ินนํ้ามนั

ตะไคร้และนํ้ามนัลาเวนเดอร์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็น

ร้อยละ 40 และระดบัมากท่ีสุดกบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30 

กล่ินของสร้อยขอ้มือ

มากท่ีสุด มาก

70%

30%

สีสนัรูปลกัษณ์

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง

30% 30%

40%



41 
 
 

 

  

 

ตารางท่ี 4.7 ความแปลกใหม่ 

จากผลการทดลองใชส้ร้อยขอ้มือไล่ยุงกล่ินนํ้ ามนัตะไคร้และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์แลว้ทาํการ

แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาขอ้มลูพบวา่ในหวัขอ้ ความแปลกใหม่ของสร้อยขอ้มือไล่ยุงกล่ินนํ้ ามนั

ตะไคร้และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 80 และระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 20 

 

ตารางท่ี 4.8 ผลในการไล่ยงุ 

จากผลการทดลองใชส้ร้อยขอ้มือไล่ยุงกล่ินนํ้ ามนัตะไคร้และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์แลว้ทาํการ

แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาขอ้มูลพบว่าในหวัขอ้ผลในการไล่ยุงของสร้อยขอ้มือไล่ยุงกล่ินนํ้ ามนั

ตะไคร้และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็น

ร้อยละ 40 ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาเป็นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 และ

ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 10% 

ความแปลกใหม่

มากท่ีสุด มาก

80%

20%

ผลในการไล่ยงุ

นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด

20%30%

10%

40%
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ตารางท่ี 4.9 ความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑ ์

จากผลการทดลองใชส้ร้อยขอ้มือไล่ยุงกล่ินนํ้ ามนัตะไคร้และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์แลว้ทาํการ

แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อมูลพบว่าในหัวข้อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภณัฑ์ของสร้อย

ขอ้มือไล่ยุงกล่ินนํ้ ามนัตะไคร้และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 80 และระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20 

ความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์

มาก มากท่ีสุด

20%

80%



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 5.1.1 จากการท่ีผูจ้ดัทาํได้ศึกษาผลิตภณัฑ์ ”สร้อยขอ้มือสมุนไพรไล่ยุงดว้ยนํ้ ามนัตะไคร้

และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์” นั้น เป็นการจดัทาํเพื่อศึกษาวตัถุดิบธรรมชาติเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ไล่ยุงใน

ปัจจุบนัส่วนมากจะผสมกบัสารเคมีหากโดนผิวหนงัอาจเกิดอนัตรายได ้เช่น ยาจุดกนัยุง สเปรยก์นั

ยุง หรือ การใชส้ารทาป้องกนัยุง ผูจ้ดัจาํจึงไดคิ้ดคน้ผลิตภณัฑไ์ล่ยงุท่ีทาํจากตะไคร้และลาเวนเดอร์ 

ไม่ทาํให้เกิดอนัตรายต่อผิวหนงัหรือผูท่ี้สูดดมและสามารถช่วยให้แขกภายในบริเวณแผนกตอ้นรับ

ส่วนหนา้ โรงแรม รามาดา พลาซ่า แบงคอก แม่นํ้า ริเวอร์ไซดไ์ดรั้บบรรยากาศผอ่นคลายอีกดว้ย 

 

หลงัจากได้ทาํการแจกสร้อยข้อมือไล่ยุงด้วยนํ้ ามนัตะไคร้และนํ้ ามนัลาเวนเดอร์ให้กับ

พนกังานในแผนกส่วนหนา้ไดท้ดลองใช ้และทาํการแจกแบบสอบถามให้พนกังานในแผนกส่วน

หน้า 10 คน ผลการสํารวจข้อมูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามพอใจมากท่ีสุดกบัความแปลกใหม่ 

รองลงมาเป็นพอใจมากในดา้นกล่ินของสร้อยขอ้มือ สีสันรูปลกัษณ์ ผลในการไล่ยุงและความพึง

พอใจในการใชผ้ลิตภณัฑ ์

 

5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ผูจ้ดัทาํไม่สามารถกลัน่นํ้ ามนัระเหยจากลาเวนเดอร์ไดเ้องเน่ืองจากระยะเวลาใน

การทาํไม่เพียงพอ 

 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะของโครงงาน 

1. ดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูลควรมีระยะเวลาในการทาํมากกวา่น้ี เน่ืองจากผูจ้ดั

ต้องทาํความเข้าใจ เรียนรู้งานท่ีได้รับมอบหมาย เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล และ

นาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ได้พฒันาทักษะการพูด การอ่าน การเขียน การฟังทางด้านภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีนมากข้ึน 

2. ทาํใหมี้ความรับผดิชอบต่อตนเอง และต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ไดเ้รียนรู้มารยาทและวฒันธรรมภายในองคก์ร 

4. สามารถนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บนาํมาต่อยอดในการทาํงานต่อไปได ้  

 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ปัญหาดา้นการใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างชาติท่ีมาเขา้พกัในโรงแรมจึง

ทาํใหเ้กิดการไม่เขา้ใจเม่ือส่ือสารกบัแขก 

2. ปัญหาด้านข้อมูลภายในโรงแรม เน่ืองจากผูจ้ดัทาํได้ปฏิบติังานในส่วนของการ

ตอ้นรับส่วนหนา้จึงตอ้งศึกษาขอ้มูลและรายละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน

การใหข้อ้มูลกบัผูท่ี้มาเขา้พกัและท่ีมาใชบ้ริการในโรงแรม 

 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ควรมีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างๆขององคก์รเพื่อท่ีนกัศึกษาจะไดห้า

ขอ้มูลและมีเส้นทางในสายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษามากข้ึน 
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รูปภาพการปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 
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1. ช่วยทาํ Check in – Check out 

ไดช่้วยเหลือพนกังานทาํ Check in และ Check out โดย เขียนใบลงทะเบียนใหแ้ขกเซ็น นาํพาสปอร์ต

ของแขกมาสแกนขอ้มูลและรูปภาพ ขอค่ามดัจาํแขก คอยช่วยเหลือแขก 

 
รูปท่ี 1. การ Check in และ Check Out  

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 

 

2. ยกเลิกเงินค่ามดัจาํ 

ทาํการยกเลิกค่ามดัจาํโดยนาํสลิปเครดิตการ์ดของแขกท่ีเช็คเอาทแ์ลว้มา Copy จากนั้นเขียนรายละเอียด

เก่ียวกบัขอ้มูลแขกและจึงส่ง Fax ไปทางธนาคาร 

 
รูปท่ี 2. ยกเลิกค่ามดัจาํ  

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 
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3. นาํแกว้ไปลา้ง 

นาํแกว้ท่ีแขกใชบ้ริการเสร็จแลว้ไปลา้งกบัเคร่ืองลา้งจานท่ีร้าน Dessert Dream (อยูต่รงหนา้ลิฟต)์ 

 
รูปท่ี 3. นาํแกว้ไปลา้ง  

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 

4. พบักล่องขนม 

นาํกล่องขนมมาพบัสาํหรับใชต้รงมุม Complimentary Hotel เพื่อใชใ้นวดัถดัไป 

 
รูปท่ี 4. พบักล่องขนม  

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 
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5. พบัผา้เยน็ 

นาํผา้เยน็มาพบัสาํหรับใชต้รงมุม Complimentary Hotel และสาํหรับเสิร์ฟแขกท่ีมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ

 
รูปท่ี 5. พบัผา้เยน็  

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 

เร่ือง สร้อยข้อมือไล่ยุงกลิน่นํ้ามันตะไคร้และนํา้มันลาเวนเดอร์ 

(Mosquito Repellent Bracelet with Lemongrass and Lavender Essential Oil) 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ทาง

ผูจ้ดัทาํจึงขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นเชิงเทจ็จริงเพ่ือใหค้วามสมบูรณ์ของโครงงาน 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้าํแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย (✔) ลงใน            ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

1. เพศ                    ชาย                       หญิง 

2. อาย ุ                    20-25 ปี                26-30 ปี                31-35 ปี                มากกวา่ 36 ปี 

3. ตาํแหน่ง  ……………………………………………………… 

ตอนที ่2 ประเมินความพงึพอใจของสร้อยข้อมือไล่ยุงด้วยนํา้มันตะไคร้และนํา้มันลาเวนเดอร์  

(Mosquito Repellent Bracelet with Lemongrass and Lavender Essential Oil) 

คาํช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย (✔) ลงใน            ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1 กลิน่ของสร้อยข้อมือ      

2 สสีนัรูปลกัษณ์      

3 ความแปลกใหม ่      

4 ผลในการไลย่งุ      

5 ความพงึพอใจในการใช้

ผลติภณัฑ์ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

 
 

ช่ือ-นามสกุล:   นางสาวอญัชิษฐา ขมิน้แก้ว 

รหัสนักศึกษา:   5804400152 

คณะ:    ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา:   การโรงแรม 

ทีอ่ยู่:    60/33 ม.5 ต.ลานตากฟ้า 

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

73120 

เบอร์โทรศัพท์:   091-698-9011 
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