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บทคดัย่อ 

 
 โครงงำนสหกิจศึกษำเร่ือง “สเปรยส์ะระแหน่ไล่และก ำจดัมด” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำ
ประสิทธิภำพในกำรใช้สมุนไพรในกำรไล่และก ำจดัมดแทนกำรใช้สเปรยส์ำรเคมีเน่ืองจำกสเปรย์
สำรเคมีมีกล่ินเหมน็และอำจจะเกิดกำรเเพไ้ดผู้จ้ดัท ำจึงไดคิ้ดวำ่หำกเปล่ียนมำลองใชส้มุนไพรเเทนกำร
ใชส้เปรยส์ำรเคมีจะมีประสิทธิภำพในกำรไล่มดไดห้รือไม่ผูจ้ดัท ำจึงมีควำมสนใจในสรรพคุณอองใบ
สะระแหน่เน่ืองจำกใบสะระแหน่นั้นสำมำรถไล่แมลงได้จึงได้ทดลองท ำสเปรยอ้ึ์นมำและให้แต่ละ
แผนกในโรงแรมทดลองใช้โดยได้มีกำรให้ท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจมีผูต้อบแบบสอบถำม
จ ำนวน 30 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอำยุตั้งแต่ 18-30 ปีโดยท ำงำนในแผนกแม่บำ้น แผนกกำร
บริกำรส่วนหนำ้ และ แผนกครัว จำกกำรตอบแบบสอบถำมพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจ
ในดำ้นประสิทธิภำพในกำรไล่มด ควำมชอบโดยรวมอองผลิตภณัฑช์นิดน้ี ช่วยลดกำรใชส้เปรยส์ำรเคมี 
ระยะเวลำในกำรไล่มด ดำ้นวตัถุดิบ และสีอองสเปรย ์อยูใ่นระดบัควำมพึงพอใจมำกและควำมพึงพอใจ
ในดำ้นกล่ินอองสเปรยมี์ควำมพึงพอใจในระดบัมำกท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: สมุนไพรไล่และก ำจดัมด สำรเคมี ใบสะระแหน่  
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Abstract 
  
 This cooperative education project, “Mint spray for repelling and eliminating ants,” had the 
purpose to study the effectiveness of using herbs to repel and eliminate ants, instead of using 
chemical spray, because the chemical spray contains bad odor and may be a cause of allergies. The 
organizer therefore had an idea whether herbs could be used to replace the chemical spray in order to 
repel the ants. Consequently, the organizer was interested in the properties of mint leaves, because 
mint leaves can be an insect repellent. As a result, an experiment was conducted to create a spray for 
each department in the hotel and to undergo a trial in which a questionnaire was used to question the 
satisfactory levels of the samples of 30 persons by which most of them are women with ages from 18-
30 years old working in the cleaning department, front service department and kitchen department. 
From the questionnaire result, it was found that the informants were satisfied in terms of the 
effectiveness for repelling ants and the general satisfactions for this product was the ability to help to 
reduce chemicals in the spray and the working duration to repel ants. In terms of the ingredients and 
color of the spray, it was at a high satisfaction level and for the satisfaction of the scent of the spray, it 
was at the highest level. 
 
Keywords: Herbs for repelling and eliminating ants, chemicals, mint leaf 
 
 
 

Approved by 
............................... 



ข 
 

 

กติติกรรมประกาศ 
  
 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษาเร่ือง  สเปรยส์ะระแหน่ไล่และก าจดัมด  
ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม  ถึงวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2561 ส าเร็จลุล่วงไดเ้น่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือในการให้ขอ้มูลค าปรึกษาขอ้ เสนอแนะ 
ความคิดเห็นจาก บุคคลหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณดวงใจ สวสัด์ิรักษา และขอขอบคุณ อาจารย์
สุนทร สอนกิจดี อาจารยท่ี์ ปรึกษาสหกิจท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าในการท ารายงานและ
ขอขอบคุณอาจารย์ยุวริน ศรีปาน  กรรมการกลาง ท่ีให้ค  าแนะน าในการจัดท าราย งานเล่มน้ี 
 นอกจากน้ี ขอขอบคุณบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าช่วยเหลือ 
ในการ จดัท ารายงานผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้าริเวอร์ไซด ์และผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี ปรึกษาการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จ
สมบูรณ์ตลอดจนการให้ความดูแลและให้ความเข้าใจในการท างานในสถานการณ์จริงซ่ึงผูจ้ ัดท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในปัจจุบนัเรามาสารถพบมดไดม้ากข้ึนไม่วา่จะตามบา้นเรือนและโรงแรมสภาพเเวดลอ้ท่ีไม่ดี

ท าให้สัตวแ์ละแมลงนั้นอยู่ไม่ไดจึ้งไดอ้อกมาคุกคามมนุษยโ์ดยเฉพราะมดอนัตรายจากมดคือการท่ีตวั

ของมดเองป้องกนัตวัจากส่ิงท่ีคิดว่าจะเขา้มาท าร้ายตวัของมนัโดยการกดัศตัรูให้ไดรั้บบาดเจ็บและจะ

ปล่อยพิษออกมาท าให้เป็นผื่นคนัมีอาการปวดบวมแดงบริเวณท่ีโดยกดัในบางคนท่ีแพม้ดอยา่งรุนแรง

อาจมีอาการปวด บวม แดง ร้อนเฉพาะท่ี แน่นหนา้อก หายใจล าบากมีผื่นลมพิษ หนงัตาบวม ปากบวม 

เป็นตน้ตามสัญชาติญานของมดเม่ือพบอาหาร มดจะปล่อยฟีโรโมนไวต้าม ทางท่ีมนัเดินผา่นไปเพื่อให้

สมาชิกตามไปยงัแหล่งอาหารไดถู้กตอ้งและเม่ือพบอาหารมากๆมดจะ ช่วยกนัปล่อยฟีโรโมนท าให้มี

มดเป็นจ านวนมากมารวมตวัท่ีอาหารอยา่งรวดเร็ว  

 ในปัจจุบนัโรงแรมสามารถพบมดได้เช่นกันอาจจะเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหุตเช่นการรับ 

ประทานอาหารบนห้องพกัระหว่างท่ีรับประทานอาหารอยู่ผูเ้ขา้พกัเองอาจจะท าอาหารหกลงท่ีโต๊ะ 

หรือระหวา่งท่ีก าลงัตกัน ้ าแกงท่ีติดอยูใ่ตช้อ้นอาจจะหยดลงพื้นหรือหยดลงท่ีพรมและการรับประทาน

ขนมบนท่ีนอนอาจท าให้มีเศษขนมติดท่ีผา้ปูหรือตามพื้นในห้องพกัจากการสังเกตพบวา่ถา้ผูเ้ขา้พกัพบ

มดจะโทรลงมาขอให้แม่บา้นข้ึนไปฉีดสเปรยไ์ล่มดในการไล่และก าจดัมดโดยทัว่ ไปคงหนีไม่พน้การ

ใชส้ารเคมีตามทอ้งตลาดซ่ึงสารเคมีท่ีใชน้ั้นอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวด ลอ้มหรือผูใ้ชเ้องไดเ้พราะ

เม่ือจะมีการฉีดทุกคร้ังแม่บา้นจะใหแ้จง้ผูเ้ขา้พกัก่อนวา่ถา้ฉีดแลว้จะไม่สามารถอยุใ่นห้องไดเ้พราะจะมี

กล่ินเหมน็และอาจจะเกิดอาการแพส้ารเคมีได ้

 ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้พเจา้จึงมีความสนใจท่ีจะหาวิธีการไล่มดโดยการเลือกใช้สมุนไพรท่ี

สามารถหาได้ง่ายมาศึกษาและทดลองพบว่าสมุนไพรท่ีมีน ้ ามนัหอมระเหยเป็นส่วนประกอบจะมี

ประสิทธิภาพในการไล่มดไดแ้ทนการใชส้ารเคมีผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงประโยชน์ของใบสะระแหน่เพราะ
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กล่ินของสะระแหน่มีสรรพคุณช่วยในการไล่แมลงต่างๆจึงท าให้มีความมัน่ใจว่ามีความปลอดภยักว่า

การใชส้ารเคมีผูจ้ดัท าจึงคิดว่าการน าใบสะระแหน่น ามาประยุกต์ใช้จะท าให้เกิดประโยชน์ให้กบัทาง

สถานประกอบการเพื่อลดโอกาสในการเจริญเติบโตและลดการแพร่กระจายของมดภายในสถาน

ประกอบการ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสเปรยส์ะระเเหน่ในการไล่มดแทนการใชส้ารเคมี 

 1.2.2 เพื่อน าสารสกดัจากสมุนไพรมาประยกุตใ์ชใ้นการไล่มดและแมลง 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ไดแ้ก่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์แผนก 
Front Office  
 1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ พนกังาน โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์
ไซด ์แผนก Housekeeper 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือสารเคมีมากก าจดัมดและสามารถน าสมุนไพรในทอ้ง 
ถ่ินอยา่งใบสะระแหน่มาท าเป็นสเปรยไ์ล่มดได ้
 1.4.2 ท าใหโ้รงแรมลดปัญหาการร้องเรียนจากผูเ้ขา้พกั 

1.4.3 ท าใหท้ราบวา่สมุนไพรสามารถไล่มดได ้
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บทที ่2 
แนวคดิ และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการท าโครงการเร่ืองการท าสเปรย์สะระแหน่ไล่มดเพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีภายใน 
โรงแรมและภายในหอ้งพกัของโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์็อก แม่น ้ าริเวอร์ไซด์ ผูศึ้กษาไดท้บทวน
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 สะระแหน่ 
 2.2 น ้ามนัหอมระเหย 
 2.3 การผลิตสเปรยส์ะระแหน่ 
 2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 . สะระแหน่ 
 2.1.1 สะระแหน่                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
               รูปที ่2.1 ใบสะระแหน่         
          ทีม่า  http://www.the-than.com       
 ช่ือวทิยาศาสตร์      : Metha cordifolia Opiz. 
 ช่ือวงศ์                   : Labiatae 
 ช่ือสามัญ                : Kitchen Mint, Marsh Mint 
 ช่ืออืน่                     : หอมด่วน หอมเดือน(ภาคเหนือ),มกัเงาะ สะแน่ (ภาคใต)้,   
              สะระแหน่สวน(ภาคกลาง), ขะแยะ (อีสาน)                  
 สะระแหน่เป็นพืชลม้ลุกท่ีมีอายุยืนหลายปีล าตน้เล้ือยไปตามดินและแตกก่ิงกา้นสาขามากมาย
ทุกส่วนของล าตน้มีกล่ินหอมสะระแหน่จะข้ึนเจริญงอกงามเม่ือปลูกในพื้นท่ีสูงถา้ปลูกบนพื้นท่ีราบจะ
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เห็นดอกไดย้ากเดิมทีเป็นพืชท่ีปลูกในทวปียโุรปแต่ต่อมาน ามาปลูกทัว่ไปในทวีปเอเชียในประเทศไทย
มกัปลูกสะระแหน่ตามบา้นและสวนเพื่อใชเ้ป็นพืชสวนครัวเพื่อน ามาปรุงอาหารประเภทย  าลาบพล่าตม้
ย  าอาหารท่ีมีรสจดัน ามาช่วยแต่งกล่ินอาหารให้มีความน่ารับประทานยิ่งขึนนอกจากนั้นยงัใชท้  ายาและ
สกดัน ้ามนัหอมระเหยท่ีใชใ้นวงการอุตสาหกรรมเช่นสปาเป็นตน้ 
 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์สะระแหน่เป็นพืชในสกุลMenthaในวงศ์Labiataeซ่ึงเป็นวงศเ์ดียวกบั
โหระพา กะเพรา พืชสกุล  Mentha มกัเรียกในภาษาไทยวา่มิ้นต ์มีอยูห่ลากหลายชนิด เช่น Peppermint 
(Mentha piperita L.), Spearmint (Mentha spicata L.) มิ้นตญ่ี์ปุ่นหรือท่ีเรียกกนัวา่ตน้น ้ า มนัหม่อง
(Japanese mint, Mentha arvensis L.var piperascens Malinvaud)ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีมีเมนทอล ในปริมาณสูง
เป็นพนัธ์ุท่ีส่งเสริมให้ปลูกเป็นการคา้ในปัจจุบนัเพื่อน ามากลัน่น ้ ามนัมิ้นตแ์ละแยกสารเมนทอลเพราะ 
จะใหเ้มนทอลสูงถึง 80-89%  (ยวุดี จอมพิทกัษ,์ 2545) 
 2.1.2 ประโยชน์ของสะระแหน่ 
  ประโยชน์ของสะระแหน่มีดงัน้ี 

1) ช่วยรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน 
2) ช่วยบรรเทาอาการและแกห้วดั น ้ามูกไหล อาการไอ 
3) ช่วยแกอ้าการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
4) ช่วยแกอ้าการปวดบวม ผดผื่นคนั 
5) ช่วยแกพ้ิษจากแมลงสัตวก์ดัต่อย 
6) ช่วยรักษาอาการอ่อนเพลียของร่างกาย 
7) ใชเ้ป็นยาเยน็ ดบัร้อน และขบัเหง่ือในร่างกาย 
8) น าไปท าเป็นน ้ามนัหอมระเหยเพื่อใชท้  าการบ าบดัโดยใชก้ล่ิน (อโรมาเธอราพี) 
9) กล่ินของใบสะระแหน่ช่วยในการไล่ยงุและแมลงต่าง ๆ 
10) ช่วยยบัย ั้งเช้ือโรคต่าง ๆ ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย 
11) ใชใ้นการแต่งกล่ินเคร่ืองด่ืมและอาหารต่าง ๆ 
12) น ามาสกดัเอาสารเพื่อใชใ้นการท าเป็นลูกอม หมากฝร่ังและชาสะระแหน่ 

 
2.2 น า้มันหอมระเหย 
 2.2.1 น า้มันหอมระเหย 
  น ้ามนัหอมระเหยเป็นสารอินทรียท่ี์พืชผลิตข้ึนตามธรรมชาติเก็บไวต้ามส่วนต่างๆ เช่น 
กลีบดอก ผิวของผลเกสร ราก เปลือกของล าตน้หรือยางท่ีออกมาจากเปลือก  น ้ ามนัหอมระเหย มี
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คุณสมบติัในการฆ่าเช้ือโรคบรรเทาอาการอกัเสบหรือลดบวมคลายเครียดหรือกระตุน้ให้สดช่ืนทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทางเคมีของน ้ามนัหอมระเหยแต่ละชนิดดงัน้ี   
 2.2.3 การสกดัน า้มันหอมระเหย         
   ในสมยัโบราณนั้นไดมี้การน าไดด้อกไมไ้ปแช่น ้าไวจ้นน ้านั้นมีกล่ินหอมของพรรณไม้
จากนั้นน าไปใชท้  าเคร่ืองหอมน ามาใส่ในน ้าด่ืมนอกจากน้ียงัน ามาอาบน ้าเพื่อใหมี้กล่ินกายท่ีหอมเพราะ
ในสมยัโบราณนั้นยงัไม่มีน ้าหอมส าเร็จรูปเหมือนในปัจจุบนัต่อมาจึงมีววิฒันาการมากข้ึนจนถึงปัจจุบนั
น้ีมีวิธี "การผลิตการสกดัน ้ ามนัหอมระเหย" ตั้งแต่ขั้นตอนท่ีง่ายดายจนถึงวิธีการ ท่ียุง่ยาก (นงนุช ตั้ง
เกริกโอฬาร, 2551) ดงัน้ี  
  1) การกลัน่ (distillation) 
   เป็นวิธีท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีประหยดัโดยการให้ไอน ้ า 
ผา่นพืชสมุนไพรท่ีจะสกดัน ้ามนัหอมระเหยท่ีอยูใ่นหมอ้กลัน่น ้ ามนัหอมระเหยจะถูกสกดัออกมาพร้อม
กบัไอน ้ าซ่ึงจะผ่านไปตามท่อและถูกท าให้เย็นตวัเป็นของเหลวเก็บไวใ้นขวดน ้ ามนัหอมระเหยจะ
แยกตวัออกจากชั้นน ้ าท าให้สามารถท่ีจะน าออกมาใชไ้ดง่้ายน ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกดัไดโ้ดยวิธีน้ีไดแ้ก่
น ้ามนัไพล น ้ามนัตะไคร้ เป็นตน้ 
  2) การสกดัด้วยน า้มันสัตว์ (extraction by animal fat) 
   วิธีน้ีจะใช้กบัน ้ ามนัหอมระเหยท่ีระเหยได้ง่ายเม่ือกลัน่ดว้ยไอน ้ าวิธีน้ีจะใช้
เวลานานเน่ืองจากตอ้งแช่พืชสมุนไพรไวใ้นน ้ ามนัหลายวนัเพื่อให้น ้ ามนัดูดเอากล่ินหอมออกมาน ้ ามนั 
หอมระเหยท่ี สกดัไดโ้ดยวธีิน้ี ไดแ้ก่ น ้ามนัหอมระเหยจากดอกมะลิ ดอกกุหลาบ เป็นตน้      
  3) การสกดัด้วยสารเคมี (solvent extraction) 
   วิธีน้ีจะไดน้ ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีความเขม้ขน้สูงแต่คุณภาพไม่ดีเน่ืองจากจะมี 
สารอ่ืนปะปนออกมาดว้ยการสกดัแบบน้ีจะไดน้ ้ ามนัหอมระเหยท่ีเรียกวา่ absoluteoil วิธีน้ีจะใช ้กบัพืช
สมุนไพรท่ีทนความร้อนสูงไม่ไดเ้ช่นมะลิและหลงัจากการสกดัตอ้งระเหยสารละลายท่ีใชเ้ป็นตวัสกดั
ออกใหห้มด ซ่ึงสารละลายท่ีนิยมใชเ้ป็นตวัสกดัคือ แอลกอฮอล ์
  4) การคั้นหรือบีบ 
   วิธีน้ีจะท าให้น ้ ามนัท่ีอยู่ในเปลือกของผลไมเ้ช่นเปลือกพืชตระกูลส้มออกมา 
แต่น ้ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ะมีปริมาณนอ้ยและไม่บริสุทธ์ิ   
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  5) สารสกดัด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว 
   โดยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวท่ีความดนัสูงผา่นพืชสมุนไพรซ่ึงวิธี
น้ีจะมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูง แต่จะไดน้ ้ามนัหอมระเหยท่ีมีคุณภาพดี และมีความบริสุทธ์ิสูง  
 2.2.4 ประโยชน์ของน า้มันหอมระเหย 
  ในปัจจุบนัน ้ามนัหอมระเหยเป็นท่ีนิยมมากในวงการธุรกิจสปาและในอุตสาลหกรรม 
ทางการแพทยก์ล่ินท่ีสกดัจากน ้ ามนัหอมระเหยจะถูกน ามาใช้ในการบ าบดัรักษาโรคการนวดและการ
บ าบดัจิตใจหรือท่ีเรียกวา่“สุคนธบ าบดั” ( กองบรรณาธิการ, 2546 ) ประโยชน์ของน ้ ามนัหอมระเหย     
มีดงัน้ี 

1) บรรเทาอาการปวดทอ้งและปวดศีรษะ 
2) ใชเ้ป็นยาฆ่าเช้ือ 
3) ช่วยบรรเทาอาการไข ้
4) ช่วยในเร่ืองการนอน ฝันร้ายและความวติกกงัวล 
5) ช่วยป้องกนัโรคหวดัและไขห้วดัใหญ่ 
6) ช่วยรักษาแผลไฟไหม ้บวมช ้า ของมีคมบาดและแมลงกดัต่อย 
7) ช่วยบรรเทาปัญหาระบบทางเดินหายใจและภูมิแพต้ามฤดูกาล 
8) ใชก้ล่ินบ าบดัลดความตึงเครียด 
9) ใชน้วดตวัเพื่อความผอ่นคลาย 
10) ใชท้  าความสะอาดขวดน ้า 

 2.2.5 ข้อควรระวงัในการใช้น ้ามันหอมระเหย 
  ขอ้ควรระวงัในการใชน้ ้ามนัหอมระเหยมีดงัน้ี 
        1) ส าหรับสตรีมีครรภค์วรหลีกเล่ียงการใชง้านน ้ ามนัสะระแหน่เพราะอาจจะมีผลต่อ
เด็กในครรภไ์ด ้
  2) ไม่ควรใชน้ ้ามนัสะระแหน่กบัเด็กเล็ก หรือกบัผูท่ี้มีผวิบอบบางแพง่้าย  

3) ส าหรับน ้ ามนัสะระแหน่เขม้ขน้ไม่ควรให้สัมผสักบัผิวหนังหรือสูดดมโดยตรง                
ก่อนจะ เจือจาง                                     

4) ไม่ควรใชก้บับริเวณท่ีมีผวิบอกบาง เช่น รอบริมฝีปากและรอบดวงตา  
  5) การสูดดมน ้ามนัสะระแหน่ รวมทั้งยาดม ยาหอมท่ีมีส่วนผสมของน ้ามนั สะระแหน่
หากสูดดมติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานอาจท าให้ทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและ ปอดอกัเสบได ้ 
(รศ.ดร.วนีา จิรัจฉริยากลู ,ธนัวาคม 2542) 
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2.3 การผลติสเปรย์สะระแหน่ 
 2.3.1 วตัถุดิบในการผลติ 
  วตัถุดิบในการผลิตสเปรยส์ะระแหน่ มีดงัน้ี 
  1) ใบสะระแหน่ 
  2) อทิล แอลกอฮอล์ 
  3) น ้าเปล่า 
 2.3.2 ขั้นตอนการผลติ 
  ขั้นตอนการผลิตสเปรยส์ะระแหน่มีดงัน้ี 
  1) น าใบสะระแหน่ท่ีเด็ดแลว้ใส่ลงในภาชนะท่ีเตรียมไว ้
  2) น าใบสะระแหน่ท่ีเตรียมไวท้ั้งหมดมาหัน่ 
  3) เม่ือหัน่เสร็จแลว้ใหน้ ามาใส่ในภาชนะท่ีเตรียมไว ้
  4) น าเอทิล แอลกอฮอลป์ริมาณ 100 มล. เทใส่ลงในภาชนะ 
  5) ขน้ส่วนผสมใหเ้ขา้กนัและทิ้งเอาไว5้นาทีใหน้ ้ามนัจากใบสะระแหน่ออกมา 
  6) เม่ือครบ5นาทีแลว้ใหน้ ามากรองดว้ยตะแกงและผา้ขาวผา้เพื่อคดัเเยกสารสกดั 
  7)  เม่ือไดส้ารสกดัออกมาแลว้ใหเ้ติมน ้าลงไป100 มล. 
  8)  เม่ือเสร็จแลว้น ามาเทใส่ขวดสเปรย ์
  9)  ปิดฝาใหส้นิทและพร้อมใชง้าน 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ดร. สุวรรณ ธีระวรพนัธ์ (2558) ไดศึ้กษาฤทธ์ิไล่ยุงของต ารับน ้ ามนัตะไคร้หอม (citronella oil) 
ท่ีมีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ citronella, geraniol และ citronellol ในรูปแบบของครีม พบวา่ ต ารับ ท่ีมี
น ้ ามนัตะไคร้หอม 17% สามารถป้องกนัยุงลายไดน้านประมาณ 3 ชัว่โมง ครีมท่ีมีน ้ ามนั ตะไคร้ หอม 
14% สามารถลดจ านวนยุงร าคาญท่ีมาเกาะไดภ้ายใน 1 ชัว่โมง หลงัทาครีมนอกจากน้ี สารสกดั จากเอ
ทานอลของตะไคร้ หอมผสมกบัน ้ ามนัมะกอก สามารถไล่ยุงลายและยุงร าคาญไดน้าน 2 ชัว่โมง ครีมท่ี
มีน ้ามนัหอม ระเหยจากใบตะไคร้หอมท่ีความเขม้ขน้ 1.25, 2.5 และ 5.0% สามารถ ป้อง กนัยุง กน้ป่อง
ไดป้ระมาณ 2 ชัว่โมง 
 นายอานนท์ ภาคมาลี (หมอแดง) (2012)  มีแนวคิดเก่ียวกบัสมุนไพรไล่ยุง ยาจุดกนัยุงสมุน 
ไพรควนั ท่ีเกิดจากพืชสมุนไพรพื้นบา้นจากธรรมชาติ สามารถไล่และก าจดัยุงไดดี้ให้ความ ปลอด ภยั
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และช่วยให้ บรรยากาศรอบขา้งหอมสดช่ืน และไร้สารพิษจากเคมีตกคา้งในอากาศ ให้ความ ปลอดภยั
ปัญหายุงกดัคน และ สัตวเ์ล้ียง ท าให้ตอ้งหาวิธีการไล่ยุง มีทั้งฉีดพ่นตามพื้นดินหรือใชย้า จุดกนัยุงซ่ึง
ใชส้ารเคมีมีพิษเป็น อนัตรายต่อปอดอาจผสมดีดีที ท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง และอาจเกิด ผื่นคนัตามผิวหนงั
โดยเฉพาะคนท่ีมีผวิหนงับอบบางแพง่้าย  
 จิราพร เพชรรัตน์ (2547) พบวา่สาบเสือมีสารท่ีออกฤทธ์ิในการควบคุมแมลงศตัรูพืชท่ีพบ ใน
สาบเสือไดแ้ก่ Pinene,Limonene และ Nepthaquinone ซ่ึงพบทั้งในส่วนของดอกและใบใชไ้ดผ้ลกบั
หนอนชนิดต่างๆเช่น หนอนใยผกั หนอนกระทูผ้กั เพล้ียอ่อน ดว้งเขียว และแมลงต่างๆ เช่น มด 
 วิทย ์ เท่ียงบูรณธรรม (2548) กล่าวว่า สาบเสือ มีช่ือวิทยาศาตร์ว่า Eupatorium odoratum L. 
วงศ ์Compositae จดัเป็นวชัพืชร้ายแรงอายหุลายปีล าตน้และก่ิงกา้นปกคลุมดว้ยขนอ่อนนุ่มกา้นและใบ 
เม่ือขยี้จะมีกล่ินแรงคลา้ยสาบเสือกา้นและใบรสสุขุมฉุนเล็กนอ้ยใชฆ่้าแมลงห้ามเลือดแกแ้ผลท่ีแมลง
บางชนิดกดัแลว้เลือดไหลไม่หยุดใชใ้บสดต าพอกปากแผล หรืออาจใชใ้บสดต ากบัปูนกินหมากพอก 
แผลห้ามเลือดได้หรือใช้ใบสดขยี้ ปิดปากแผลท่ีเลือดออกเล็กน้อยได้ดีและสารสกดัท่ีได้จากตน้น้ีมี
สารเคมีท่ีพบทั้งตน้มีน ้ ามนัระเหย นอกจากน้ีเม่ือน ามาสกดัดว้ยไอน ้ าก็จะไดส้ารท่ีมีคุณสมบติักระตุ้น
การ งอกของเมล็ดพืชไดห้ลายชนิดและใบมะม่วงท่ีเป็นเช้ือราด าก็สามารถก าจดัไดไ้ล่แมลงพวกปากดูด
พวกเพล้ียจัก๊จัน่ช่อมะม่วงเพล้ียไฟท่ีอยู่ในพริกในกุหลาบสามารถ น ามาใชเ้ป็นน ้ ายาถูพื้นท าให้ใชไ้ล่
แมลงคลานเช่นแมลงสาบ มด ก าจดัไรฝุ่ น ตามพื้นบา้นเช็ดตามตู ้โต๊ะ เกา้อ้ี เฟอร์นิเจอร์ แลว้ป้องกนั 
เช้ือรามาเกาะได ้
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ :โรงแรมรามาดาพลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้าริเวอร์ไซด ์ 
ทีต่ั้ง                                  : 2074 ซอย 72/4 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกล  

     เขตบางคอแหลม  กทม 10120                                                                                               
 การเดินทาง                      : รถเมยส์าย 15  ผา่นหนาัโรงแรมแม่น ้า รามาดา พลาซ่ารถไฟฟ้า 
     BTS สามารถลงไดท่ี้สถานี บางหวา้ – ตากสิน นัง่เรือไดท่ี้     
     สะพานตากสินจะมีเรือของทาง โรงแรมจอดรออยูท่ี่ท่าน ้ า 

โทรศัพท์                          : 0-2688-1000 
โทรสาร                            : 0-2291-1048 
E-mail                              : menam@ramadaplazamenamriverside.com 

Website                             : www.ramadaplazamenamriverside.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รูปที ่3.1 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
       ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
 

 
 
 
 
 
 
 

   รูปที ่3.2 ตราสัญลกัษณ์ (Logo)โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
  ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
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รูปที่ 3.3 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงแรมรามาดาพลาซ่า บางกอก แม่น ้าริเวอร์ไซด์ 

         ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์ 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
โรงแรมรามาดาพลาซ่าแบงค์ค็อกแม่น ้ าริเวอร์ไซด์ตั้ งอยู่ติดกบัริมแม่น ้ าเจ้าพระยาเป็น

โรงแรมท่ีมีมาตรฐานระดบั 5 ดาวบริการห้องพกั 525 ห้อง พร้อมทั้งห้องอาหารบาร์ห้องจดัเล้ียง
และมีหอ้งอาหารจีน(อายตั)โดยส่วนใหญ่แขกท่ีมาพกัในโรงแรมจะเป็นแขกชาวจีนภายในโรงแรม
มีพื้นท่ีกวา่ 1,500 ตารางเมตรในรูปแบบท่ีทนัสมยัทั้งโซนนอกจากน้ียงัมีบริการสปาในห้องส่วนตวั
ให้บริการและมีฟิตเนสส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีชอบออกก าลงักายท าให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นิยมมาสัมผสับรรยากาศของทางโรงแรมเหมือนเป็นการพกัผอ่นไปในตวัอีกทั้งห้องอาหารของท่ีน่ี
ก็มีให้เลือกใชบ้ริการหลายสไตล์อาทิห้องอาหาร The Wave ท่ีเป็นห้องอาหารริมแม่น ้ าเจา้พระยาท่ี
จะท าให้แขกได้สัมผสักบับรรยากาศริมแม่น ้ าเจา้พระยาพร้อมชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงามท่ี
ห้องอาหาร Illuminous Bar & Lounge เพื่อด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติกของทอ้งฟ้า
ในยามค ่าคืนท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาให้บริการห้องพกัท่ีสามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยา
และวิวอาคารตดักบัทอ้ง ฟ้ามีส่ิงอ านวยความสะดวกระดบั 5 ดาวเช่นสระวา่ยน ้ ากลางแจง้ขนาด
ใหญ่ และหอ้งอาหาร 6 แห่ง  

ท่ีพกัตั้งอยูไ่ม่ไกลจากยา่นการคา้และความบนัเทิงของถนนสีลมและห่างจากสนามบินโดย 
ใชเ้วลาเดินทางดว้ยรถยนต์ประมาณ 40 นาทีท่ีพกัมีบริการเรือรับส่งฟรีจากท่าเรือของท่ีพกัไปยงั 
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสินซ่ึงอยูใ่กลเ้คียงศูนยก์ารคา้เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนทอ์ยูห่่าง
ออกไปโดยใชเ้วลาเดิน 5 นาทีห้องพกัของทางโรงแรมจะตกแต่งแบบไทยร่วมสมยันิยมเนน้แบบ 
อนุรักษ์ความเป็นไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์สุดหรูแต่ละห้องมีโทรทศัน์ระบบช่องสัญญาณดาวเทียม 
โต๊ะท างานโต๊ะกาแฟห้องน ้ าขนาดใหญ่และทนัสมยัและอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรีทัว่บริเวณ 
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สปาและศูนยสุ์ขภาพ Massira Wellness & Spa ของท่ีพกัมีบริการนวดทรีทเมนทค์วามงามและส่ิง
อ านวย ความสะดวกเช่นห้องซาวน่าและห้องอบไอน ้ าเพื่อการผ่อนคลายของนกัท่องเท่ียวท่ีพึ่งมา
เช็คอิน หรือลงจากเคร่ืองผูเ้ขา้พกัสามารถออกก าลงักายท่ีศูนยอ์อกก าลงักายในระหวา่งการเขา้พกั
Terrace@72 Restaurant & Barให้บริการเน้ือบาร์บีคิวและอาหารท่ีสดใหม่จากทะเลในพื้นท่ีครัว
แบบเปิดและยงัมีอาหารอีกมากมายให้เลือกรับประทานไดต้ลอดสามารถมองเห็นวิวอนัน่าท่ึงของ
เมืองและรูมเซอร์วสิตลอด 24 ชม.เพื่อความสะดวกต่อการใชบ้ริการของท่าน 

  3.2.1 ห้องพกั 
  โรงแรมรามาดาพลาซ่าแบงค์ค็อกแม่น ้ าริเวอร์ไซด์ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยาเป็น

โรง แรมมาตรฐานระดบั5ดาวบริการหอ้งพกัพร้อมทั้งห้องอาหาร,บาร์และห้องจดัเล้ียงในรูปแบบท่ี
ทนั สมยัทั้ง 5 โซน มีใหบ้ริการหอ้งพกัทั้งหมด 525 หอ้ง ดงัน้ี                                     

1) ห้อง ดีลกัซ์ ( Deluxe Room ) 
    เป็นห้องพกัขนาดมาตรฐาน มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 34 ตารางเมตรพร้อม 
ทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้ง เช่น Mini bar, Internet เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 3.4 

                        รูปที่ 3.4 หอ้ง ดีลกัซ์ Deluxe room 
        ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์

    

   2) ห้อง แกรนด์ ดีลกัซ์ ( Grand Deluxe Room ) 
     เป็นห้องพกัขนาดมาตรฐาน เช่นเดียวกนักบัห้อง Deluxe แต่มีพื้นท่ีใช ้
สอย 40 ตารางเมตรมีหอ้งใหบ้ริการทั้งหมด 60 หอ้ง พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้ง  
ดงัรูปท่ี 3.5 
                                 

 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 3.5 หอ้ง แกรนด ์ดีลกัซ์ Grand Deluxe 

mailto:หรือลงจากเครื่องผู้เข้าพักสามารถออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกายในระหว่างการเข้าพักTerrace@72Restaurant&Barให้บริการเนื้อบาร์บีคิวและอาหารที่สดใหม่จากทะเลในพื้นที่ครัวแบบเปิดและยังมีอาหารอีกมากมายให้เลือกรับประทานได้ตลอดสามารถมองเห็นวิวอันน่าทึ่งของเมืองและรูมเซอร์วิสตลอด24ชม.เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการของท่าน
mailto:หรือลงจากเครื่องผู้เข้าพักสามารถออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกายในระหว่างการเข้าพักTerrace@72Restaurant&Barให้บริการเนื้อบาร์บีคิวและอาหารที่สดใหม่จากทะเลในพื้นที่ครัวแบบเปิดและยังมีอาหารอีกมากมายให้เลือกรับประทานได้ตลอดสามารถมองเห็นวิวอันน่าทึ่งของเมืองและรูมเซอร์วิสตลอด24ชม.เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการของท่าน
mailto:หรือลงจากเครื่องผู้เข้าพักสามารถออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกายในระหว่างการเข้าพักTerrace@72Restaurant&Barให้บริการเนื้อบาร์บีคิวและอาหารที่สดใหม่จากทะเลในพื้นที่ครัวแบบเปิดและยังมีอาหารอีกมากมายให้เลือกรับประทานได้ตลอดสามารถมองเห็นวิวอันน่าทึ่งของเมืองและรูมเซอร์วิสตลอด24ชม.เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการของท่าน
mailto:หรือลงจากเครื่องผู้เข้าพักสามารถออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกายในระหว่างการเข้าพักTerrace@72Restaurant&Barให้บริการเนื้อบาร์บีคิวและอาหารที่สดใหม่จากทะเลในพื้นที่ครัวแบบเปิดและยังมีอาหารอีกมากมายให้เลือกรับประทานได้ตลอดสามารถมองเห็นวิวอันน่าทึ่งของเมืองและรูมเซอร์วิสตลอด24ชม.เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการของท่าน
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          ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
3) ห้องเอก็เซกคิวทฟี คลบั ดีลกัซ์ (Executive Club Deluxe)   

  ห้องเอ็กเซกคิวทีฟ คลบั ดีลกัซ์ (Executive Club Deluxe) มีจ านวน 23 ห้องห้อง   
สวทีกวา้งขวางตั้งอยูบ่นชั้นท่ีสูงข้ึนไปหอ้งมีววิของแม่น ้ าเจา้พระยาผูเ้ขา้พกั สามารถเขา้ ใชเ้อ็กเซก
คูทีฟคลบัเลานจเ์พื่อการผอ่นคลายเช่นเดียวกบับริการ ดงัรูปท่ี 3.6 
 
 

 
 
 
 
 

                               รูปที ่3.6  หอ้ง เอก็เซกคิวทีฟ คลบั ดีลกัซ์ Executive Club Deluxe 
         ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
   
   4) ห้อง พลาซ่า สวที ( Plaza Suite Room )   

    มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 52 ตารางเมตรเป็นห้องชุดพิเศษตกแต่งแบบไทย 
ประยุกต์แบ่งแยกห้องนั่งเล่นออกจากห้องนอนอย่างชัดเจนมีพื้นท่ีนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วนพร้อม
โซฟาและโตะ๊กาแฟมีพื้นท่ีท างานและหอ้งน ้าในตวั ดงัรูปท่ี 3.7 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               รูปที่ 3.7 หอ้ง พลาซ่า สวที Plaza Suite 
              ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
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5) ห้องเดอะรอยลัไทยสวที ( Royal Thai Suite) 

   ห้องพลาซ่าสวีทมี17 ห้อง ห้องเดอะรอยลัไทยสวีทมีวิวของแม่น ้ า
เจา้พระยาผูเ้ขา้พกัสามารถเขา้ใชเ้อก็เซ็กคูทีฟคลบัเลานจเ์พื่อการผอ่นคลายเช่นเดียวกบับริการ ดงัรูป
ท่ี 3.8 
 
 
 
 
  

 
 
             รูปที ่3.8 หอ้ง พลาซ่า สวที  Royal Thai Suite  
         ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
 

  6) ห้องรอยลั ทรูเบด สวที (Royal 2-Bedroom Suite)          
    มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 68 ตารางเมตร เป็นห้องพกัส าหรับแขก Executive 
Club Floorในชั้นท่ี 15 และชั้นท่ี 16 แบ่งพื้นท่ีใชส้อยเป็น 1 ห้องนัง่เล่น 1 ห้องนนอนตกแต่งดว้ย
สไตลไ์ทยประยกุต ์ดงัรูปท่ี 3.9 

รูปที่ 3.9 หอ้งรอยลั ทรูเบด สวที Royal 2-Bedroom Suite                                   
ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์

 
   7) ห้องรับรองแขก VIP Executive Club Floor 
    ตั้งอยูบ่นชั้น 15 และชั้น 16 ของโรงแรม เป็นชั้นท่ีให้บริการส าหรับแขก 
พิเศษหรือแขกท่ีเป็นบุคคลส าคญัของทางโรงแรม (VIP) ท่ี Executive Lounge แขกผูท่ี้มาเขา้พกั 
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สามารถทานอาหารเชา้ ชา กาแฟ หรือท าการ Check in และ Check outไดแ้บบส่วนตวั ดงัรูปท่ี 3.10 
และรูปท่ี 3.11             
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.10 มุมใหบ้ริการท่ี Executive Lounge 

                       ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
                              
    
    
    
    
    
    
  

  รูปที่ 3.11โตะ๊รับประทานอาหารท่ี Executive Lounge 
                      ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
 
  3.2.2 ห้องอาหาร 
   1) ห้องอาหาร The Terrace @ 72 
    ให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติทั้งอาหารไทย จีน อินเดีย ญ่ีปุ่นและ 
อาหาร ตะวนัตกภายใตบ้รรยากาศสบายๆ นอกจาก น้ียงัมี สลดับาร์ ของหวาน เคก้ ไอศกรีม ผลไม ้
นานาชนิด พร้อมชา กาแฟไวบ้ริการซ่ึงสมารถเลือกท่ีนัง่ไดท้ั้งภายในห้องปรับอากาศหรือภายนอก  
บริเวณระเบียงริมน ้าเพื่อสัมผสัความงดงามตามธรรมชาติ ดงัรูปท่ี 3.12 
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    รูปที่ 3.12 หอ้งอาหาร The Terrace @ 72 

                     ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
 
    2) ห้องอาหาร The Waves Restaurant  
     ใหบ้ริการอาหารตามสั่งทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติห้อมลอ้มดว้ย 
บรรยากาศอนัร่มร่ืนริมสระน ้ าและทศันียภาพริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาทั้งแบบ Indoor และ Outdoor 
ไดเ้ลือกสรรอาหารจากประเทศต่างมารวมในเมนูแนะน านอกจากน้ียงัมีไวน์รสเยี่ยมให้ลูกคา้ได้
เลือกจบัคู่กบัม้ืออาหารไดอ้ยา่งลงตวั  ดงัรูปท่ี 3.13 
 
 
 
 
 
 
    
     รูปที่ 3.13 หอ้งอาหาร The Waves 
    ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
 

    3) ห้องอาหาร Eurasian Grill  
      ให้บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติทั้ง A La Cart และ Set Menu 

ภายใตบ้รรยากาศสุดหรูคลอเคลา้ดว้ยเสียงดนตรีไทยอนัคลาสสิคอาหารถูกปรุงดว้ยวตัถุดิบชั้นเลิศ 
ท่ีสดและสะอาด  ดงัรูปท่ี 3.14 
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รูปที่ 3.14 หอ้งอาหาร Eurasian Grill 
        ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
 

    4) ห้องอาหาร Coconut Terrace 
     ใหบ้ริการอาหาร A La Cart ในสไตลเ์มดิเตอร์เรเนียนริเวยีร์ร่าและสไตล์อิ
ตาเลียนนอกจากน้ียงัมี Pizza และ Pasta ให้เลือกอีกหลากหลายชนิดพร้อมกบับรรยากาศ Outdoor 
ดงัรูปท่ี 3.15 
 
 
 
 
 
 
 
              รูปที่ 3.15 หอ้งอาหาร Coconut Terrace 
                        ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
 
   5) ห้องอาหาร Illuminous Bar and Lounge               
   ห้องอาหาร Illuminous Bar and Lounge  รองรับได ้75 ท่ีนัง่มีลกัษณะ 
เป็นบาร์ท่ีไดรั้บการออกแบบท่ีทนัสมยัและบรรยากาศท่ีต่ืนตาต่ืนใจโดยท่านสามารถเลือกท่ีนัง่ได ้
ทั้งห้องแอร์และระเบียงท่ียื่นออกไปทางแม่น ้ าพร้อมทั้งเก้าอ้ีเรือนแสงชวนให้ท่านได้ด่ืมด ่ากับ
บรรยากาศของการจิบเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่ง ดงัรูปท่ี 3.16 
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   รูปที่ 3.16 หอ้งอาหาร Illuminous Bar & Lounge 

                      ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
 
   6) ห้องอาหาร Four River Ballroom  
    ห้องอาหาร Four River Ballroom รองรับได1้50 ท่ีนัง่สามารถมองเห็นวิว
ทิวทศัน์ของแม่น ้าเจา้พระยา หอ้งแกรนด์บอลรูมแห่งน้ีมีบรรยากาศริมแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีงดงามทาง 
เรารองรับบริการชั้นสูงและงานแต่งท่ีน่าประทบัใจหรือจะเป็นงานท่ีตอ้งการบรรยากาศและความ
หรูหราทนัสมยัอยา่งมีระดบั ดงัรูปท่ี 3.17                                                                                
 
 
 
 
 

 
         รูปที่ 3.17  หอ้งอาหาร Four River Ballroom 
                                   ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
 
  3.2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม  
    1) ลอ็บบี ้Thai Pavillion Lobby Lounge 
     ตั้งอยูช่ั้น 1 ของโรงแรม ให้บริการเคร่ืองด่ืมและของวา่งกาแฟ และน ้ าชา 
ยามบ่าย เป็นสถานท่ีผอ่นคลายมีทั้งแบบ Indoor และระเบียงริมสระน ้ าเพลิดเพลินดว้ย เสียงเพลง 
สไตล์ Easy listening  ดงัรูปท่ี 3.18 
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รูปที่ 3.18 ล็อบบ้ี Thai Pavillion Lobby Lounge 
                       ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
 
    2)  สระว่ายน า้ ศาลาไทย Sala Thai Pool Bar 
     ให้บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดตั้งอยู่ท่ีริมสระว่ายน ้ าสไตล์
บาหลีลอ้มรอบดว้ยสวนเขียวขจีใหค้วามรู้สึกสดช่ืนและผอ่นคลาย  ดงัรูปท่ี 3.19 

 

      
 
 
 
 
 
                         รูปที่ 3.19 สระวา่ยน ้า ศาลาไทย Sala Thai Pool Bar 
                      ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
 
   3) มาสสิรา เวทเนส แอนด์ สปา Massira Wellness & Spa 
     ตั้งอยูบ่นชั้น 3 ของโรงแรมใหบ้ริการสปาทั้งการนวดแบบอโรมาเทอราพี 
การซาวน่าการนวดแผนไทยการนวดน ้ามนัเป็นตน้ในส่วนของฟิตเนสมีบริการเคร่ืองออกก าลงักาย
ต่างๆ มากมายพร้อมทั้งแอโรบิคโยคะและคลาสท่ีสอนเก่ียวกบัการออกก าลงักาย ดงัรูปท่ี 3.20 และ
รูปท่ี3.21          
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      รูปที ่3.20 มาสสิราสปา Massira Spa 
           ทีม่า : http://www.pixwizard.com 

 
 
 
 
 
 

       รูปที ่3.21 หอ้งฟิตเนส  Massira Wellness 
               ทีม่า : http://www.pixwizard.com 

 

  2) บริการเรือรับส่ง Shuttle Boat Service    
   ใหบ้ริการรับส่งแขกผูม้าเขา้พกัจากโรงแรมไปยงัท่าเรือสาธร(สะพานตาก
สิน) ตารางการเดินเรือให้บริการตั้งแต่ 7.00-23.00 น.โดยเรือจะออกจากโรงแรม ทุกคร่ึงชัว่โมง ดงั
รูปท่ี 3.22 และรูปท่ี 3.23 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.22 เร่ือรับส่งโรงแรม Hotel Shuttle Boat 
    ทีม่า: www.travelindex.com 
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รูปที ่3.23 ตารางการเดินเรือ Shuttle Boat 
ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์การ 
              3.3.1 ผู้บริหารโรงแรมแม่น า้เจ้าพระยา  
                        รูปภาพรวมของผูบ้ริหารโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์็อก แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์ และ
แถวบนยืนดา้นซ้ายคือรูปภาพของ คุณปริญญา ตั้งสิน ผูบ้ริหารคนปัจจุบนัของทางโรงแรมแม่น ้ า 
รามาดา พลาซ่า ดงัรูปท่ี 3.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

รูปที ่3.24 ผูบ้ริหารโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
                               ทีม่า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ 
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 3.3.2 รูปแบบการจัดองค์กรในแผนก Front Office  
    รูปแบบการจดัการองคก์รในแผนก Font Office โรงแรมรามาดาพลาซ่า แบงคค์อ็ก 
แม่น ้าริเวอร์ไซด ์ แสดงดงัภาพท่ี 3.25 

 
รูปที่ 3.25 รูปแบบการจดัองคก์รในแผนก Front Office 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
  
 
 
 
 
 

   รูปที ่3.26 นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน   : นางสาว วรรณิสา อึงบวรตระกลู 
ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
แผนก    : Front Office 
ปฏิบัติหน้าทีต่ั้งแต่เวลา  : 10:00-19:00 น  
รายละเอยีดการปฎบิัติงานมีดังนี้ 
 1) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 
  - เสร์ิฟ Welcome Drink 
  - กรอกขอ้มูลเวลาท่ีแขกมาเช็คอิน,  
  - สแกน Passport การขอ Deposit ส าหรับ Mini barในหอ้งพกั 
  - ส่งออเดอร์อาหารกล่องให้ท่ีหอ้งอาหารและครัวเยน็ 
   - ตอบขอ้สงสัยของแขกในเร่ืองสถานท่ีและขอ้มูลต่างๆในโรงแร 
  2) ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 
   - ไดรั้บผิดชอบในต าแหน่ง Operator รับสายโทรศพัทท์ั้งสายนอกและสายในสาย
นอกจะเป็นบุคคลภายนอกจะตอ้งการติดต่อแผนกท่ีอยูภ่ายในโรงแรมส่วนภายในจะมีทั้งแขกท่ีมา
พกัในโรงแรมและพนกังาน  
   - ท า Key card ส าหรับแขก ท่ีมาพกั เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
   - เช็คจ านวนของ Welcome Drink และผา้เยน็ 
   - ท าคูปองอาหารเชา้ส าหรับแขกท่ีมาเป็นกรุ๊ป 
   - ท าการยกเลิกอนุมติัวงเงิน คือการ น าสลิปบตัรเครดิต ท่ีแขกท าการ Deposit ไว้
ส าหรับ Extra Charge มาท าการยกเลิก 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
     
          รูปที ่3.27 พนกังานท่ีปรึกษา 
 
 3.5.1. พนักงานที่ปรึกษา                : นางดวงใจ สวสัดิ์รักษา 
 3.5.2. ต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา : Front Office Manager 
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 3.6.1. ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน                                                                                                                    
 3.6.2. วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 10.00 น.-19.00 น. (9 ชัว่โมง)
  
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1. รวบรวมข้อมูล        
  ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบเจอ 
ภายในโรงแรมโดยการสังเกตุเก็บรวบรวมขอ้มูลจดบนัทึกขอ้มูลจากพนกังานและจากงานหลกัท่ี
ไดรั้บมอบหมายเป็นประจ าทุกวนั 
 3.7.2. ปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ทีป่รึกษา   
  ในช่วงเดือนมิถุนายนไดข้อค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในของการสรุปหวัขอ้
โครงงาน และเน้ือหาของโครงงานเพื่อท่ีจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 3.7.3. ศึกษาปัญหาภายในงานโรงแรม      
  ช่วงเดือนมิถุนายนไดส้ ารวจปัญหาการไล่และก าจดัมดน ามาเช่ือมโยงกบัการ
ด าเนินโครงงานไดศึ้กษาและคน้ควา้ขอ้มูลมาจากอินเตอร์เน็ต  
 3.7.4. ศึกษารูปแบบการจัดท าโครงงาน  
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  พร้อมการด าเนินการตามขั้นตอนของการท าโครงงานตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง
เดือนกรกฎาคมไดศึ้กษารูปแบบการท าโครงงานและไดด้ าเนินการจดัพิมพบ์ทท่ี 3 และไดน้ าเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าเพิ่มเติม 

3.7.5. การด าเนินการจัดท าโครงงาน  
 โดยเร่ิมจากการท าบทท่ี 3 ตามดว้ยบทอ่ืนๆและจดัท าบทคดัยอ่ กิตติกรรมประกาศ 

สารบญั อา้งอิง ภาคผนวก เพื่อจดัท าเป็นรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์และไดน้ าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษา 
ตรวจสอบและแกไ้ข ดงัตารางท่ี  3.1 

 

ตารางที ่3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
3.8.1 อุปกรณ์ในการท าสเปรย์ 

อุปกรณ์ในการท าสเปรยมี์ดงัน้ี 
 - ขวดสเปรย ์
 - แกว้บ๊ิกเกอร์ 
 - ถว้ย 
 - ตะแกงกรอง 
 - ผา้ขาวบาง 
 - มีด 
 - เขียง 
 - ชอ้น 
3.8.2 เคร่ืองมือในการท าโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 
1.คิดหวัขอ้โครงงาน     

2.ส ารวจปัญหา     

3.รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโครงงาน     

4.ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา     

5.ศึกษาปัญหาการไล่และก าจดัมดโดยใชส้มุนไพร     

6.ศึกษารูปแบบการจดัท าโครงงาน     

7.ด าเนินการจดัท าโครงงาน     
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เคร่ืองมือในการท าโครงงานมีดงัน้ี 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 - กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
 - โปรแกรม Microsoft Word 
 - โปรแกรม Microsoft  Excel 
 - เคร่ือง Print
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 ผลการด าเนินงาน 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัสยามและไดอ้อกปฏิบติังาน
สหกิจณโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ๊ก แม่น ้าริเวอร์ไซด ์ไดรั้บผิดชอบในหนา้ท่ีโอเปอร์เรเตอร์จาก
การปฎิบติังานรับสายภายในท่ีเป็นผูเ้ขา้พกัท าให้ไดพ้บปัญหาเร่ืองการฉีดสเปรยไ์ล่มดและแมลงเช่น
หากผูเ้ขา้พกัพบเจอมดหรือแมลงในหอ้งพกัจะโทรมาขอให้พนกังานแม่บา้นข้ึนไปท่ีห้องพกัเพื่อท าการ
ฉีดไล่มดและแมลงให้แต่ว่าผูเ้ขา้พกัจะตอ้งไม่อยู่ท่ีห้องเน่ืองจากสเปรยท่ี์ใช้ฉีดไล่มดและแมลงนั้นมี
สารเคมีผสมอยู่และมีกล่ินเหม็นอาจจะท าให้ผูเ้ข้าพกัแพส้ารเคมีได้ผูจ้ดัท าจึงได้ทดลองใช้สเปรย์
สมุนไพรเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการไล่มดแทนการใช้สารเคมีโดยทดสอบกบับริ เวณท่ีพบมด
ภายในสถานประกอบการผลการทดลองพบวา่สามารถไล่และก าจดัมดได ้ 
 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 
 4.2.1 ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงานท่ีจะท าเพื่อความเหมาะสม 
 4.2.2 ศึกษาสมุนไพรท่ีน ามาใชใ้นการไล่มด 
 4.2.3 ศึกษาประโยชน์และโทษของน ้ามนัหอมระเหยใบสะระเเหน่ 
 4.2.4 ทดลองใชใ้นสถานประกอบการ 
4.3 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าสเปรย์  
 4.3.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าสเปรย์สะระแหน่ไล่และก าจัดมด 
       อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าสเปรยส์ะระแหน่ไล่และก าจดัมดมีดงัน้ี 

1) ขวดสเปรย ์
2) แกว้บ๊ิกเกอร์ 
3) ผา้ขาวบาง 
4) ตะแกงกรอง 
5) ใบสะระแหน่ 
6) เอทิล แอลกอฮอล ์
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 4.3.2 อุปกรณ์ครัว 
             อุปกรณ์ครัวมีดงัน้ี 

1) มีด 
2) ถว้ย 
3) เขียง 
4) ชอ้น 

 
4.4 ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าสเปรย์ 
  ส่วนผสมท่ีใชใ้นการท าสเปรยส์ะระแหน่ไล่มดมีดงัน้ี  
 4.4.1 ใบสะระแหน่    100 กรัม 
  4.4.2 น ้าเปล่าสะอาด    100 มิลิลิตร 
 4.4.3 เอทิล แอลกอฮอล์    100 มิลิลิตร 
 
4.5 ขั้นตอนการท าสเปรย์สะระแหน่ไล่มด 
  ขั้นตอนการท าสเปรยส์ะระแหน่ไล่มดดงัน้ี 
  4.5.1 เตรียมอุปกรณ์ทุกอยา่งใหพ้ร้อม ดงัรูปท่ี 4.1 

     รูปที ่4.1 เตรียมอุปกรณ์ 
                ทีม่า: ผูจ้ดัท าโครงงาน 

  4.5.2 น าใบสะระแหน่ท่ีเด็ดแลว้ใส่ลงในภาชนะท่ีเตรียมไว ้ดงัรูปท่ี 4.2 



28 

    

   รูปที่ 4.2 น าใบสะระแหน่ท่ีเด็ดแลว้ใส่ลงในภาชนะ 
ทีม่า: ผูจ้ดัท าโครงงาน 

 

 4.5.3 น าใบสะระแหน่ท่ีเตรียมไวท้ั้งหมดมาหัน่ ดงัรูปท่ี 4.3 

               รูปที่ 4.3 น าใบสะระแหน่มาหัน่ 
             ทีม่า: ผูจ้ดัท าโครงงาน 
  

 4.5.4 เม่ือหัน่เสร็จแลว้ใหน้ ามาใส่ในภาชนะท่ีเตรียมไว ้ดงัรูปท่ี 4.4 
รูปที่ 4.4 น าใบ
สะระแหน่ท่ี
หัน่แลว้มาใส่
ในภาชนะท่ี
เตรียมไว ้

ทีม่า: ผูจ้ดัท า
โครงงาน 

 4.5.5 น าเอทิล แอลกอฮอลป์ริมาณ 100 มล. เทใส่ลงในภาชนะ ดงัรูปท่ี 4.5  
 
 
 

 
 
 
     รูปที ่4.5 น าเอทิล แอลกอฮอล ์เทใส่ลงในภาชนะ 
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ทีม่า: ผูจ้ดัท าโครงงาน 
 

 4.5.6 คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัและทิ้งเอาไว ้5 นาทีใหน้ ้ามนัจากใบสะระแหน่ออกมา ดงัรูท่ี 4.6 

 
รูปที่ 4.6 คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัและทิ้งเอาไว ้5 นาที 

     ทีม่า: ผูจ้ดัท าโครงงาน 
 

 4.5.7 เม่ือครบ 5 นาทีแลว้ใหน้ ามากรองดว้ยตะแกงและผา้ขาวผา้เพื่อท าการคดัเเยกสารสกดัดงั

รูปท่ี 4.7 
        รูปที่ 4.7 คดัเเยกสารสกดั 
           ทีม่า: ผูจ้ดัท าโครงงาน 
 

  4.5.8 เม่ือไดส้ารสกดัออกมาแลว้ใหเ้ติมน ้าลงไป 100 มล. ดงัรูปท่ี 4.8 
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    รูปที่ 4.8 เติมน ้าลงไปในสารสกดั 
            ทีม่า: ผูจ้ดัท าโครงงาน 
 

 4.5.9 เม่ือเสร็จแลว้น ามาเทใส่ขวดสเปรย ์ดงัรูปท่ี 4.9 

                       รูปที่ 4.9 น าสารสกดัท่ีเสร็จแลว้เทใส่ขวด 
           ทีม่า: ผูจ้ดัท าโครงงาน 
         4.5.10 ปิดฝาใหส้นิทและพร้อมใชง้าน ดงัรูปท่ี 4.10 

                            รูปที่ 4.10 สเปรยส์ะระแหน่ไล่มด 
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             ทีม่า: ผูจ้ดัท าโครงงาน 

 

4.6 การค านวณต้นทุนสเปรย์สะระแหน่ไล่มด 
 การค านวณตน้ทุนสเปรยส์ะระแหน่ไล่มดแสดงดงัตารางท่ี  4.1 
ตารางที ่4.1 ตารางการค านวณตน้ทุน 

                                                                                                                                                                                                
 จากตารางท่ี 4.1 ตน้ทุนในการท าสเปรยส์ะระแหน่ไล่มด พบวา่ในการผลิตสเปรยส์ะระแหน่  1 
ลิตร มีตน้ทุนอยูท่ี่ 18.34 บาท  
 
4.7 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

4.7.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล              
 รวบรวมของมูลโดยการท าการทดลองและบนัทึกผลการทดลองลงในแบบบนัทึก ผลและท า
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูท้ดลอง จ านวน 30 คน 

4.7.2 การวเิคราะห์ข้อมูล          
  การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาและทดลองการท าสเปรยส์ะระแหน่ไล่มดโดยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งจากคนภายในสถานประกอบการโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด์ ในแต่ละ
แผนกรวมทั้งหมด 30 คน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ แผนก ประสบการณ์
ท างาน 
  ส่วนที่ 2 ระดบัความพึงพอใจท่ีผูท้ดลองสเปรย์สะระแหน่ไล่มดจากการทดลอง 
ผูท้  าวจิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้ะแนนความพึงพอใจจากผูท้ดลองใชเ้ป็นเกณฑด์งัน้ี 
 น าสเปรย์สะระแหน่ไล่มดมาท าการประเมินแบบสอบถามทั่วไปในด้านเพศ อายุ แผนก 
ประสบการณ์ท างาน ด้วยวิธีการคิดแบบร้อยละและน ามาประเมินคุณภาพด้วยวิธีการให้คะแนน

ต้นทุนการท าสเปรย์สะระแหน่ไล่มด 

วตัถุดิบ ปริมาณทีใ่ช้ ราคาซ้ือ ราคาใช้จริง (บาท) 
ใบสะระแหน่ 1 ขีด   100 กรัม / 10บาท             10       บาท 

เอทิล แอลกอฮอล์ 100 มล   1ลิตร / 120 บาท   8.34   บาท 
     รวม   18.34  บาท 



32 

    

ความชอบแบบ 5 poin thedoni cscaleโดยใหค้ะแนนความชอบจาก 1 (นอ้ยท่ีสุด)จนถึง 5 คือ (มากท่ีสุด)
จากนั้นน ามาหาค่าความถ่ี(Frequency)ร้อยละ(percentage)ค่าเฉล่ีย(Mean)ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน
(Standarddeviation)จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลผลระดบัความพึงพอใจโดยใชเ้กณฑ์การ แปลความหมาย
ของลิเคิร์ด (Likert Scale) เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 แปลความวา่ พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 แปลความวา่ พึงพอใจในระดบัมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 แปลความวา่ พึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 แปลความวา่ พึงพอใจในระดบันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 แปลความวา่ พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
4.8 ผลการด าเนินงาน 
  4.8.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                          
  จากการประเมินทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อายุ แผนก ประสบการณ์
การท างานพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.66 มีอายรุะหวา่ง 18-30 ปีร้อยละ 
56.66 ท างานแผนกแม่บา้นร้อยละ 50.00 และ มีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี ร้อยละ 33.34 ดงัตารางท่ี 
4.2 
 
 
ตางรางที่ 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปขอผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ ชาย 
 หญิง 

13 
17 

43.34 
56.66 

รวม 30 100.00 
อายุ ต ่ากวา่ 18 ปี 
 18 – 30 ปี 
 31 – 45 ปี 
 มากกวา่ 45 ปี 

2 
17 
8 
3 

6.67 
56.66 
26.67 
10.00 

รวม 30 100.00 
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 4.8.2 ผลการประเมินการทดลองใช้ 
  ผลการทดลองใชส้เปรยส์ะระแหน่ไล่และก าจดัมดภายในสถานประกอบการ 
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
 
ตารางที่ 4.3 ตารางเเสดงผลการทดลอง 

แผนก แผนก F&B 
 แผนก Front Office    

       แผนก House keeping 

4 
11 
15 

13.34 
36.66 
50.00 

รวม 30 100.00 
ประสบการณ์ท างาน 

ต ่ากวา่ 1 ปี 
1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 

 
4 
10 
6 
5 
5 

 
13.34 
33.34 
20.00 
16.66 
16.66 

รวม 30 100.00 
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4.8.3 ผลการทดลอง   
  จากผลการทดลองใช้สเปรย์สะระแหน่ พบว่าสเปรย์สะระแหน่ไล่และก าจดัมด มี
ประสิทธิภาพในการ ก าจดัมดตามท่ีวางวตัถุประสงคไ์วโ้ดยจะเห็นไดจ้ากในนาทีท่ี10 ของการทดลอง 
บริเวณท่ีมีมดนั้น มดค่อยๆตายลงไปทั้งสองสถานท่ี และในนาทีท่ี 20 พบวา่ไม่มีมดอยูบ่ริเวณนั้นเลย 
และมาพบมดอีกท่ีในอีก 1 ชัว่โมง 
 4.8.4 ความพงึพอใจด้านผลติภัณฑ์ 
  1) ด้านกลิน่ของสเปรย์         
    การตอบแบบสอบถามพบว่าผูท่ี้ท  าประเมินให้คะแนนความพึงพอใจ ระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุดและรองมาเป็นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
16.67 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.66 ดงัรูปท่ี 4.11  

 
      

 
 

สถานทีใ่นการทดลอง วธีิทีใ่ช้ในการทดลอง ผลการทดลอง 
บริเวรห้องน ้าหญิง สเปรยส์ะระแหน่ หลงัจากท่ีใชส้เปรยฉี์ดไล่มดบริเวณท่ีมีมดอยู่

เม่ือ เวลาผา่นไป 10 นาที พบวา่มดค่อยๆตายลง 
ไปต่อมาทิ้งไวเ้ป็นระยะเวลา 20 นาที ปรากฏวา่
บริเวณนั้นไม่มีมดอยูเ่ลย ต่อมาไดทิ้้งระยะใน
การสังเกตเป็นระยะเวลา 1ชัว่โมง ปรากฏวา่พบ
มด แต่มีอยูน่อ้ยมากประมาณ 3 – 6 ตวั 

บริเวรทางเขา้-ออก
ของพนกังาน 

สเปรยส์ะระแหน่ หลงัจากท่ีใชส้เปรยฉี์ดไล่มดบริเวณท่ีมีมดอยู่
เม่ือ เวลาผา่นไป 10 นาที พบวา่มดค่อยๆตายลง 
ไปต่อมาทิ้งไวเ้ป็นระยะเวลา 20 นาที ปรากฏวา่
บริเวณนั้นไม่มีมดอยูเ่ลย ต่อมาไดทิ้้งระยะใน
การสังเกตเป็นระยะเวลา 1ชัว่โมงปรากฏวา่พบ
มด แต่มีอยูน่อ้ยมากประมาณ 5 – 10 ตวั 

0

20

40

60

80

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

66.67 

16.67 16.66 

0.00 0.00 
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รูปที่ 4.11 ความพึงพอใจดา้นกล่ินของสเปรย ์
 

  2) ด้านสีของสเปรย์         
    จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ผูท่ี้ท  าประเมินใหค้ะแนนความพึงพอใจ 
ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุดและรองมาเป็นระดบัมากคิด เป็นร้อย
ละ 20.00 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.34 ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 16.66 ดงัรูปท่ี 4.12 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

รูปที่ 4.12  ดา้นสีของสเปรยส์ะระแหน่ไล่มด 

 

       3) ประสิทธิภาพในการไล่มด        
    จากการตอบแบบสอบถามพบว่าผูท่ี้ท  าประเมินให้คะแนนความพึงพอใจ     
ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.34 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุดและรองมาเป็นระดบัมาก คิดเป็น   
ร้อยละ 33.33 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.33 ดงัรูปท่ี 4.13 
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60

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

53.34 

33.33 

13.33 

0.00 0.00 

0

10
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60

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  

50.00 

20.00 
13.34 

16.66 

0.0
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รูปที่ 4.13 ดา้นประสิทธิภาพในการไล่มด 
 
  4) ช่วยลดการใช้สเปรย์สารเคมี       
    จากการตอบแบบสอบถามพบว่าผูท่ี้ท  าประเมินให้คะแนนความพึงพอใจ     
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุดและรองมาเป็นระดบัมาก คิดเป็น  
ร้อยละ 20.00 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.66 ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 13.33  ดงัรูปท่ี 4.14 
 
 
 
 
 
    
 
 
   รูปที่ 4.14 ดา้นช่วยลดการใชส้เปรยส์ารเคมี 
                                                 
  5) ด้านวตัถุดิบในการจัดหา                           
    จากการตอบแบบสอบถามพบว่าผูท่ี้ท  าประเมินให้คะแนนความพึงพอใจ      
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.33 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุดและรองมาเป็นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น  
ร้อยละ 33.34 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 3.33  ดงัรูปท่ี 4.15 
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มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
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รูปที่ 4.15 ดา้นวตัถุดิบในการจดัหา 
 

  6) ระยะเวลาในการไล่มด         
    จากการตอบแบบสอบถามพบว่าผูท่ี้ท  าประเมินให้คะแนนความพึงพอใจ     
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุดและรองมาเป็นระดบัมาก คิดเป็น   
ร้อยละ 40.00 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ดงัรูปท่ี 4.16 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
   
 
   

            รูปที่ 4.16 ดา้นระยะเวลาในการไล่มด 

 

  7) ความชอบโดยรวมของผลติภัณฑ์ชนิดนี้           
    จากการตอบแบบสอบถามพบว่าผูท่ี้ท  าประเมินให้คะแนนความพึงพอใจ 
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุดและรองมาเป็นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ดงัรูปท่ี 4.17 
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   รูปที่ 4.17 ความชอบโดยรวมของผลิตภณัฑช์นิดน้ี      
  
 4.8.5 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจและการแปลผลระดับความพงึพอใจ 
  ในดา้นกล่ินของสเปรยอ์ยู่ในระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดในดา้นสีของสเปรย์
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจระดบัมากในดา้นประสิทธิภาพในการไล่มดอยูใ่นระดบัความพึงพอใจระดบั
มากในด้านช่วยลดการใช้สเปรยส์ารเคมีอยู่ในระดบัความพึงพอใจระดบัมากในด้านวตัถุดิบในการ
จดัหาอยู่ในระดบัความพึงพอใจระดบัมากในด้านระยะเวลาในการไล่มดอยู่ในระดบัความพึงพอใจ
ระดบัมากและในดา้นลกัษณะความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจระดบัมาก ดงั
ตารางท่ี 4.4  

 

ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อสเปรยส์ะระแหน่ไล่มด 

 

ความพงึพอใจด้านต่างๆ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. กล่ินของสเปรย ์  4.50 0.77 มากท่ีสุด 

2. สีของสเปรย ์ 4.03 1.15 มาก 
3. ประสิทธิภาพในการไล่มด 4.40 0.72 มาก 

4. ช่วยลดการใชส้เปรยส์ารเคมีไดห้รือไม่ 4.26 1.08 มาก 

5. ดา้นวตัถุดิบสามารถหามาท าเองไดห้รือไม่ 4.06 0.82 มาก 

6. ระยะเวลาในการไล่มด 4.20 0.76 มาก 

7. ความชอบโดยรวมของผลิตภณัฑช์นิดน้ี 4.30 0.65 มาก 
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บทที ่5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน  
  5.1.1 สรุปผลโครงงาน          
   ผลสรุปจากการทดลองท าสเปรยส์ะระแหนไล่และก าจดัมดพบวา่สมุนไพรไล่มด ท่ีมี
ส่วนผสมของใบสะระแหน่นั้ นสามารถไ ล่มดได้ ดี เพราะว่า เ ม่ือน าใบสะระแหน่ผสมกับ
เอทิลแอลกอฮอลท์ าใหไ้ดน้ ้าสกดัออกมาจากใบสะระแหน่ซ่ึงมีฤทธ์ิเยน็เม่ือสัมผสักบัผิวของมดจะรู้สึก
เยน็แสบ และระคายเคืองจึงท าใหม้ดไม่สามารถทนต่อฤทธ์ิความเยน็ของสเปรยส์ะระแหน่ได ้

 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
1) ทางผูจ้ดัท าสามารถด าเนินโครงงานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น   
2) สีของสเปรยน์ั้นยงัมีความเขม้ไปเม่ือฉีดท่ีผนงัท่ีเป็นสีขาวท าใหมี้คราบสีเขียวอ่อนๆ

ติดท่ีผนงั 
  3) ตอ้งท าการฉีดสเปรย ์2-3 คร้ังในบริเวณท่ีมีมดถึงจะก าจดัมดได ้       

 

 5.1.3 แนวทางการแก้ปัญหา      
  1) ผูจ้ดัท าตอ้งจดัสรรเวลาในการด าเนินงานล าดบัความส าคญัของการด าเนินงาน 
  2) ใหน้ าน ้ามนัหอมระเหยท่ีสกดัแลว้ไม่มีสีหาซ้ือไดต้ามทอ้งตลาดน ามาใชแ้ทน 
  3) เพิ่มปริมาณของสมุนไพรใหม้ากข้ึนเพื่มเพิ่มประสิทธ์ิภาพในการก าจดัมด 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมรามาดาพลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น ้ า  ริ
เวอร์ไซดต์ั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนก Front 
Office โดยไดรั้บประโยชน์จากการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 5.2.1 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการปฎบิัติงานสหกจิ     
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัสหกิจศึกษามีดงัน้ี  



40 
 

 

                           1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จรุร่วงตามเวลาท่ีก าหนด                                                                                                  
  2) ไดรั้บความรู้ใหม่ๆและไดป้ระสบการณ์ในการท างานจริง 
  3) ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการรับสายโทรศพัทก์ารใชโ้ทนเสียง 
  4) สามารถรับมือกบัปัญหาและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
  5) ฝึกฝนใหเ้ป็นคนช่างสังเกตและรู้จกัปรับปรุงการพฒันาการท างานของตน 
  6) ไดรู้้ถึงค าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชภ้ายในโรงแรมและแผนก Front Office 

7) พฒันาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมัน่ใจในการท างานการกลา้แสดงออก และการ
แสดงความคิดเห็นมากข้ึน 
  8) ฝึกฝนการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  9) ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัระบบงานภายในโรงแรมและระบบงานในแผนก 
  10) ไดฝึ้กใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร ทั้งพดู ฟังและ เขียน 

 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา       
   ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนการบริการส่วนหน้าปัญญาหาท่ีพบคือโรงแรม
ก าลงัมีการปรังปรุงหอ้งพกัใหม่ในบางชั้นอาจจะมีเสียงดงัจากการซ่อมแซมหอ้งและเหม็นกล่ินจากสีท า
ใหผู้เ้ขา้พกัโทรมาแจง้ขอยา้ยห้องพกัเน่ืองจากมีเสียงดงัรบกวนไม่สามารถพกัอยูไ่ดท้  าให้พนกังานตอ้ง
ท าการยา้ยห้องให้ก่อนท่ีจะเกิดการคอมเพลเและปัญหาด้านการใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติท่ีมาเขา้พกัในโรงแรมนั้นมีความส าคญัอยา่งมากหากใชค้  าพูดผิดอาจจะท าให้เกิดการเขา้ใจ
ผดิทางดา้นภาษา  
 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
   การปฏิบติังานสหกิจน้ีเราควรปฏิบติัและใหค้วามเคารพในกฎของสถานประกอบ การ
นั้นๆและในการท างานเราควรมีสติตลอดเวลาและท างานดว้ยความไม่ประมาทตอ้งมีความรับ ผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้งานนั้นออกมาส าเร็จลุล่วงด้วยดีสอบถามทางมหาวิทยาลัยหรือ
อาจารย์ท่ีปรึกษาในการเลือกสถานประการและการเลือกแผนกท่ีเหมาะสมและถนัดเพื่ อความ
กระตือรือร้นในการท างานและการเรียนรู้เก่ียวกบัสายงานนั้นๆ 
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ภาคผนวก  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถาม  



 

แบบสอบถาม 
สเปรย์สมุนไพรไล่มด 

 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาสหกิจศึกษา ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัสยาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการน าใบสะระแหน่มาใชแ้ปรรูป
ให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ให้กบัโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น ้ า ริ
เวอร์ไซด์  ขา้พเจา้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ขอ้มูลทั้ง 
หมดท่ีท่านไดต้อบจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับโครงงานในคร้ังน้ีทุกความเห็นของท่านจะเป็น
ความลบัและใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่าน 
 
แบบสอบถาม ประกอบด้วยชุดค าถาม 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที ่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการทดสอบผลิตภณัฑส์เปรยส์ะระแหน่ไล่มด 
ตอนที ่ 3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์สเปรยส์ะระแหน่ไล่มด 

 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง ☐ ท่ีท่านตอ้งการเลือก 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1) เพศ    ☐ ชาย   ☐ หญิง 
 
2) อายุ   ☐ ต ่ากวา่ 18 ปี  ☐ 18 - 30 ปี 

 ☐ 31- 45 ปี  ☐ มากกวา่ 45 ปีข้ึนไป 
 
3) ระดบัการศึกษา ☐ ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ☐ ปริญญาตรี                

 ☐ ปริญญาโท  ☐ ปริญญาเอก               
 
4) สถานภาพ  ☐ โสด  ☐ สมรส   

 ☐ อยา่ร้าง  ☐ แยกกนัอยู ่
 
 
 



 

5) แผนก  Food and Beverage Service (แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
 Front Office (แผนกการบริการส่วนหนา้) 
 Housekeeping Departmen (แผนกแม่บา้น) 

   Reception ( แผนกตอ้นรับ)   
 Security (แผนกรักษาความปลอดภยั) 

   The Catering Department (แผนกจดัเล้ียง) 
   Kitchen ( แผนกครัว) 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………. 
  
6) ประสบการณ์การท างานท่ีโรงแรมแห่งน้ี   
   ต ่ากวา่ 1 ปี   1- 5 ปี 
   5 - 10 ปี   10 - 15 ปี 
   15 – 20 ปี   มากกวา่ 45 ปีข้ึนไป  
 
ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการทดสอบผลิตภณัฑส์เปรยส์ะระแหน่ไล่มดกรุณาทดสอบผลิตภณัฑ์ สเปรย์
สะระแหน่ไล่มด  จึงขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นโดยมีการให้คะแนน ความพึงพอใจท่ี
ตรงกบัความรู้สึกของท่าน ดงัต่อไปน้ี 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก  
หมายเหตุ 5  = มากท่ีสุด    
  4  = มาก  
  3  = ปานกลาง   
  2  = นอ้ย  

1  = นอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์สเปรยส์ะระแหน่ไล่มด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทีส่ละเวลาในการท าแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะ ระดับความพงึพอใจ 

ด้านผลติภัณฑ์สเปรย์สะระแหน่ไล่มด 5 4 3 2 1 

1.) กลิน่ของสเปรย์      

2.) สีของสเปรย์      

3.) ประสิทธิภาพในการไล่มด      

4.) ช่วยลดการใช้สเปรย์สารเคมีได้หรือไม่      

5.) ด้านวตัถุดิบสามารถหามาท าเองได้หรือไม่      

6.) ระยะเวลาในการไล่มด      

7.) ความชอบโดยรวมของผลติภัณฑ์ชนิดนี ้      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

ภาพขนาดปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะรับสายโทรศพัท์  

 
  
 
 
 
 
 
 
การเขียนตม.ลงในสมุดประจ าวนัเราจะน าขอ้มูลพิมพล์งในคอมใหเ้รียบร้อยก่อน 

หลงัจากนั้นจึงน ามาเขียนลงในสมุด 

การน าเอกสารการลงทะเบียนเขา้พกัและ Booking ใส่ลงตามหมายเลข 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียม Welcom Drinkใหก้บัผูท่ี้เขา้มาCheck-in 
 

 

 

 

 

 

ตรวจเช็คความพร้อมของห้องพกั 
 



 

 

 

 

 

 

 

ใบรายช่ือและเบอร์ติดต่อตามแผนกต่างๆภายในโรงแรม 

ภาพบางส่วนของเมนูรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

บทความเชิงวชิาการ 

 

  



 

สเปรย์สะระแหน่ไล่และก าจัดมด 
Ant repellent spray with mint scent 
นางสาว วรรณิสา อึงบวรตระกลู 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : wannisa1250.ww@gmail.com 
บทคดัย่อ 
 โครงงานสหกิจ ศึกษาเ ร่ือง  “สเปรย์
สะระแหน่ไล่และก าจัดมด” มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพในการใช้สมุนไพรในการไล่
และก าจัดมดแทนการใช้สเปรยส์ารเคมีเน่ืองจาก
สเปรยส์ารเคมีมีกล่ินเหมน็และอาจจะเกิดการเเพไ้ด้
ผูจ้ ัดท าจึงได้คิดว่าหากเปล่ียนมาลองใช้สมุนไพร
เเทนการใชส้เปรยส์ารเคมีจะมีประสิทธิภาพในการ
ไล่มดไดห้รือไม่ผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจในสรรพคุณ
ของใบสะระแหน่เ น่ืองจากใบสะระแหน่นั้ น
สามารถไล่แมลงได้จึงได้ทดลองท าสเปรยข้ึ์นมา
และให้แต่ละแผนกในโรงแรมทดลองใชโ้ดยได้มี
การให้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจมีผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 30 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมีอายุตั้ งแต่  18-30 ปีโดยท างานในแผนก
แม่บา้น แผนกการบริการส่วนหนา้ และ แผนกครัว  
จ า ก ก า ร ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า มพ บ ว่ า ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพ
ในการไล่มด ความชอบโดยรวมของผลิตภณัฑช์นิด
น้ี ช่วยลดการใชส้เปรยส์ารเคมี ระยะเวลาในการไล่
มด ดา้นวตัถุดิบ และสีของสเปรย ์อยูใ่นระดบัความ 
พึงพอใจมากและความพึงพอใจในด้านกล่ินของ
สเปรยมี์ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  
 
Abstract 
 This cooperative education project, 
“Mint spray for repelling and eliminating ants”, 
has the purpose to study the effectiveness of using 
herbs to  

 
 
repel and eliminate ants instead of using chemical 
spray because the chemical spray contains bad 
odor and may be a cause of allergies. The 
organizer therefore had an idea whether herbs can 
be used to replace the chemical spray in order to 
repel the ants. Consequently, the organizer then is 
interested in the properties of mint leaves because 
mint leaves can be an insect repellent. As a result, 
an experiment was conducted to create a spray for 
each department in a hotel to undergo a trail in 
which a questionnaire was used to question the 
satisfactory levels of the samples of 30 persons by 
which most of them are women with ages from 18-
30 years old working in the cleaning department, 
front service department and kitchen 
department.From the questionnaire result, it is 
found that the informants are satisfied in term of 
the effectiveness for repelling ants and the general 
satisfactions for this product are the ability to help 
to reduce chemicals in the spray and the working 
duration to repel ants. In term of the ingredients 
and color of the spray, it is at a high satisfaction 
level and for the satisfaction of the scent of the 
spray, it is at the highest level. 
 
 
 



 

 

 
 
วตัถุประสงค์ 
  1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสเปรย์
สะระแหน่ในการไล่มดแทนการใชส้ารเคมี    
  2.เพ่ือศึกษาการน าสารสกดัจากสมุนไพร
มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์  
  3.เพ่ือลดปัญหาการเจริญเติบโตการแพร่
พนัธ์ุของมด 
 
ขอบเขตของโครงงาน  
  1.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีไดแ้ก่โรงแรมรามาดา 
พลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์ แผนก Front 
Office 
  2.ขอบเขตด้านประชากรได้แก่พนักงาน 
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น ้ า ริเวอร์
ไซด ์แผนก Housekeeper 
  3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระหวา่งวนัท่ี 14 
พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 
 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 1. รวบรวมขอ้มูล 
         รวบรวมขอ้มูลปัญหาต่างๆท่ีพบเจอ 
 2. ปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
       ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาใน
ของการสรุปหวัขอ้โครงงาน  
 3. ศึกษาปัญหาภายในงานโรงแรม 
       ศึกษาปัญหาและหาแนวทางการไล่
และก าจดัมด 
 4. ศึกษารูปแบบการจดัท าโครงงาน 
       ศึกษารูปแบบการท าโครงงานและได้
ด าเนินการจดัพิมพบ์ทท่ี 3 
  5. การด าเนินการจดัท าโครงงาน 
 6. สรุปผลการด าเนินงาน 
      สรุปขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดท้ าการศึกษา 

 
 
ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าสเปรย์ 
 1.ใบสะระแหน่          100 กรัม 
 2.น ้าเปล่าสะอาด        100 มล. 
 3. เอทิล แอลกอฮอล ์ 100 มล. 
  
ขั้นตอนการท าสเปรย์  
 1.เด็ดใบสะระแหน่ลงในภาชนะท่ีเตรียม
ไว ้ 
 2.น ้าใบสะระแหน่มาหัน่ใหห้ยาบๆ  
 3.เสร็จแลว้น าเอทิลแอลกอฮอล์เทลงไป
100 มล. 
 4.คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัพกัท้ิงไว5้นาที 
 5.เม่ือครบ5นาทีแล้วน ้ ามากรองออกเอา
แต่น ้ า  
 6.จากนั้นเทน ้ าเปล่าสะอาดลงไป100มล. 
 7.เม่ือเสร็จแลว้เทลงใส่ขวดท่ีเตรียมไว ้
เป็นอนัเสร็จ   
 
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและสรุปผล 
1.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 รวบรวมของมูลโดยการทการทดลองและ
บันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลและท า
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผู ้ทดลอง จ านวน 30 คน  
2.การวเิคราะห์ขอ้มูล   
 การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาและทดลองการ
ท าสเปรยส์ะระแหน่ไล่มดโดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
จากคนภายในสถานประกอบการโรงแรมรามาดา 
พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์ในแต่ละแผนก
รวมทั้ งหมด 30 คน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดัง น้ี   
 ส่วนท่ี1ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบ 
สอบถามได้แก่  เพศ  อายุ แผนก ประสบการณ์
ท างาน 
 ส่วนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจท่ีผูท้ดลอง
สเปรยส์ะระแหน่ไล่มดจากการทดลองผูท้  าวิจยัได้



 

 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้คะแนนความพึงพอใจ
จากผูท้ดลองใชส้เปรยส์ะระแหน่ไล่มด เป็นเกณฑ์
ดงัน้ี  
คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 แปลความว่า พึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 แปลความว่า พึงพอใจใน
ระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 แปลความว่า พึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 แปลความว่า พึงพอใจใน
ระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 แปลความว่า พึงพอใจใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด                                         
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1.ประหยดัค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารเคมี
มากก าจดัมดและสามารถน าสมุนไพรใน 
ทอ้งถ่ินอยา่งใบสะระแหน่มาท าเป็นสเปรยไ์ล่มดได ้
 2.ท าให้โรงแรมลดปัญหาการคอมเพลน
จากผู ้เขา้พกั 
 3.ท าให้โรงแรมมีภาพลักษณ์ท่ี ดี เ ช่น
หอ้งพกั สะอาดและน่าเขา้พกั 
 4.ท าให้ทราบว่าสมุนไพรสามารถไล่มด
ไดดี้ และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 
สรุปผลโครงงาน   
 ผลสรุปจากการทดลองท าสเปรย์สะระ
แหนไล่และก าจัดมดพบว่าสมุนไพรไล่มดท่ีมี
ส่วนผสมของใบสะระแหน่นั้นสามารถไล่มดได้ดี
เ พ ร า ะ ว่ า เ ม่ื อ น า ใ บ ส ะ ร ะ แ ห น่ ผ ส ม กั บ
เอทิลแอลกอฮอล์ท าให้ได้น ้ าสกัดออกมาจากใบ
สะระแหน่ซ่ึงมีฤทธ์ิเยน็เม่ือสัมผสั กบัผิวของมดจะ
รู้สึกเย็นแสบและระคายเคือง  จึงท าใหมดไม่
สามารถทนต่อความเยน็และแสบได ้
กติตกิรรมประกาศ      

 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการ
สหกิจศึกษาเร่ืองสเปรยส์ะระแหน่ไล่ และก าจดัมด 
ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์็อก แม่น ้ า ริเวอร์
ไซด์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม  ถึงวนัท่ี 
31 สิงหาคม2561 ส าเร็จลุล่วงได้เน่ืองจากได้รับ 
ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลค าปรึกษาข้อ 
เสนอแนะความคิด เห็นจากบุคคลหลายท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณดวงใจ  สวสัด์ิรักษา และ
ขอขอบคุณ อาจารยสุ์นทร  สอนกิจดี อาจารยท่ี์
ปรึกษาสหกิจท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และใหค้ าแนะน า
ในการท ารายงาน น้ีนอก จากน้ีขอขอบคุณบุคคล
ท่าน อ่ืนๆท่ีไ ม่ได้  ก ล่ าวนามทุกท่ าน ท่ีได้ให้
ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจัดท ารายงานผูจ้ ัดท า
ขอขอบพระคุณ 
โรงแรมรามาดาพลาซ่าแบงคค์อ็กแม่น ้ าริ 
เวอร์ไซดแ์ละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมี 
ส่วน ร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็น ท่ีปรึกษา การท า
รายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสบูรณ์ตลอด จนการใหค้วาม
ดูแลและใหค้วามเขา้ใจใน 
การท างานในสถานการณ์จริงซ่ึงผูจ้ดัท าขอ 
ขอบพระคุณเป็น อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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