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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 1830 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
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั เรามาสารถพบมดได้มากขึ้นไม่วา่ จะตามบ้านเรื อนและโรงแรมสภาพเเวดล้อที่ไม่ดี
ทาให้สัตว์และแมลงนั้นอยู่ไม่ได้จึงได้ออกมาคุกคามมนุษย์โดยเฉพราะมดอันตรายจากมดคือการที่ตวั
ของมดเองป้ องกันตัวจากสิ่ งที่คิดว่าจะเข้ามาทาร้ายตัวของมันโดยการกัดศัตรู ให้ได้รับบาดเจ็บและจะ
ปล่อยพิษออกมาทาให้เป็ นผื่นคันมีอาการปวดบวมแดงบริ เวณที่โดยกัดในบางคนที่แพ้มดอย่างรุ นแรง
อาจมีอาการปวด บวม แดง ร้อนเฉพาะที่ แน่นหน้าอก หายใจลาบากมีผื่นลมพิษ หนังตาบวม ปากบวม
เป็ นต้นตามสัญชาติญานของมดเมื่อพบอาหาร มดจะปล่อยฟี โรโมนไว้ตาม ทางที่มนั เดินผ่านไปเพื่อให้
สมาชิ กตามไปยังแหล่งอาหารได้ถูกต้องและเมื่อพบอาหารมากๆมดจะ ช่วยกันปล่อยฟี โรโมนทาให้มี
มดเป็ นจานวนมากมารวมตัวที่อาหารอย่างรวดเร็ ว
ในปั จจุ บ นั โรงแรมสามารถพบมดได้เช่ นกันอาจจะเกิ ดขึ้ นได้จากหลายสาเหุ ตเช่ นการรั บ
ประทานอาหารบนห้องพักระหว่างที่รับประทานอาหารอยู่ผูเ้ ข้าพักเองอาจจะทาอาหารหกลงที่โต๊ะ
หรื อระหว่างที่กาลังตักน้ าแกงที่ติดอยูใ่ ต้ชอ้ นอาจจะหยดลงพื้นหรื อหยดลงที่พรมและการรับประทาน
ขนมบนที่นอนอาจทาให้มีเศษขนมติดที่ผา้ ปูหรื อตามพื้นในห้องพักจากการสังเกตพบว่าถ้าผูเ้ ข้าพักพบ
มดจะโทรลงมาขอให้แม่บา้ นขึ้นไปฉี ดสเปรย์ไล่มดในการไล่และกาจัดมดโดยทัว่ ไปคงหนีไม่พน้ การ
ใช้สารเคมีตามท้องตลาดซึ่ งสารเคมีที่ใช้น้ นั อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่ งแวด ล้อมหรื อผูใ้ ช้เองได้เพราะ
เมื่อจะมีการฉี ดทุกครั้งแม่บา้ นจะให้แจ้งผูเ้ ข้าพักก่อนว่าถ้าฉีดแล้วจะไม่สามารถอยุใ่ นห้องได้เพราะจะมี
กลิ่นเหม็นและอาจจะเกิดอาการแพ้สารเคมีได้
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะหาวิธีการไล่มดโดยการเลือกใช้สมุนไพรที่
สามารถหาได้ง่ า ยมาศึ ก ษาและทดลองพบว่าสมุ นไพรที่มี น้ ามันหอมระเหยเป็ นส่ วนประกอบจะมี
ประสิ ทธิ ภาพในการไล่มดได้แทนการใช้สารเคมีผจู้ ดั ทาได้เห็นถึงประโยชน์ของใบสะระแหน่ เพราะ
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กลิ่ นของสะระแหน่ มีสรรพคุณช่วยในการไล่แมลงต่างๆจึงทาให้มีความมัน่ ใจว่ามีความปลอดภัยกว่า
การใช้สารเคมีผจู ้ ดั ทาจึงคิดว่าการนาใบสะระแหน่ นามาประยุกต์ใช้จะทาให้เกิ ดประโยชน์ให้กบั ทาง
สถานประกอบการเพื่ อลดโอกาสในการเจริ ญเติ บ โตและลดการแพร่ กระจายของมดภายในสถาน
ประกอบการ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสเปรย์สะระเเหน่ในการไล่มดแทนการใช้สารเคมี
1.2.2 เพื่อนาสารสกัดจากสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการไล่มดและแมลง
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์ แผนก
Front Office
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พนักงาน โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์
ไซด์ แผนก Housekeeper
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ อสารเคมีมากกาจัดมดและสามารถนาสมุนไพรในท้อง
ถิ่นอย่างใบสะระแหน่มาทาเป็ นสเปรย์ไล่มดได้
1.4.2 ทาให้โรงแรมลดปั ญหาการร้องเรี ยนจากผูเ้ ข้าพัก
1.4.3 ทาให้ทราบว่าสมุนไพรสามารถไล่มดได้
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บทที่ 2
แนวคิด และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการทาโครงการเรื่ องการทาสเปรย์สะระแหน่ ไ ล่ ม ดเพื่อลดปั ญหาการใช้สารเคมี ภายใน
โรงแรมและภายในห้องพักของโรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค์ค็อก แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์ ผูศ้ ึกษาได้ทบทวน
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 สะระแหน่
2.2 น้ ามันหอมระเหย
2.3 การผลิตสเปรย์สะระแหน่
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 . สะระแหน่
2.1.1 สะระแหน่

รู ปที่ 2.1 ใบสะระแหน่
ทีม่ า http://www.the-than.com
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Metha cordifolia Opiz.
ชื่อวงศ์
: Labiatae
ชื่อสามัญ
: Kitchen Mint, Marsh Mint
ชื่ออืน่
: หอมด่วน หอมเดือน(ภาคเหนือ),มักเงาะ สะแน่ (ภาคใต้),
สะระแหน่สวน(ภาคกลาง), ขะแยะ (อีสาน)
สะระแหน่เป็ นพืชล้มลุกที่มีอายุยืนหลายปี ลาต้นเลื้อยไปตามดินและแตกกิ่งก้านสาขามากมาย
ทุกส่ วนของลาต้นมีกลิ่นหอมสะระแหน่จะขึ้นเจริ ญงอกงามเมื่อปลูกในพื้นที่สูงถ้าปลูกบนพื้นที่ราบจะ
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เห็นดอกได้ยากเดิมทีเป็ นพืชที่ปลูกในทวีปยุโรปแต่ต่อมานามาปลูกทัว่ ไปในทวีปเอเชียในประเทศไทย
มักปลูกสะระแหน่ตามบ้านและสวนเพื่อใช้เป็ นพืชสวนครัวเพื่อนามาปรุ งอาหารประเภทยาลาบพล่าต้ม
ยาอาหารที่มีรสจัดนามาช่วยแต่งกลิ่นอาหารให้มีความน่ารับประทานยิ่งขึนนอกจากนั้นยังใช้ทายาและ
สกัดน้ ามันหอมระเหยที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมเช่นสปาเป็ นต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สะระแหน่เป็ นพืชในสกุลMenthaในวงศ์Labiataeซึ่ งเป็ นวงศ์เดียวกับ
โหระพา กะเพรา พืชสกุล Mentha มักเรี ยกในภาษาไทยว่ามิ้นต์ มีอยูห่ ลากหลายชนิด เช่น Peppermint
(Mentha piperita L.), Spearmint (Mentha spicata L.) มิ้นต์ญี่ปุ่นหรื อที่เรี ยกกันว่าต้นน้ า มันหม่อง
(Japanese mint, Mentha arvensis L.var piperascens Malinvaud)ซึ่ งเป็ นพันธุ์ที่มีเมนทอล ในปริ มาณสู ง
เป็ นพันธุ์ที่ส่งเสริ มให้ปลูกเป็ นการค้าในปั จจุบนั เพื่อนามากลัน่ น้ ามันมิ้นต์และแยกสารเมนทอลเพราะ
จะให้เมนทอลสู งถึง 80-89% (ยุวดี จอมพิทกั ษ์, 2545)
2.1.2 ประโยชน์ ของสะระแหน่
ประโยชน์ของสะระแหน่มีดงั นี้
1) ช่วยรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน
2) ช่วยบรรเทาอาการและแก้หวัด น้ ามูกไหล อาการไอ
3) ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ
4) ช่วยแก้อาการปวดบวม ผดผื่นคัน
5) ช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กดั ต่อย
6) ช่วยรักษาอาการอ่อนเพลียของร่ างกาย
7) ใช้เป็ นยาเย็น ดับร้อน และขับเหงื่อในร่ างกาย
8) นาไปทาเป็ นน้ ามันหอมระเหยเพื่อใช้ทาการบาบัดโดยใช้กลิ่น (อโรมาเธอราพี)
9) กลิ่นของใบสะระแหน่ช่วยในการไล่ยงุ และแมลงต่าง ๆ
10) ช่วยยับยั้งเชื้อโรคต่าง ๆ ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ย
11) ใช้ในการแต่งกลิ่นเครื่ องดื่มและอาหารต่าง ๆ
12) นามาสกัดเอาสารเพื่อใช้ในการทาเป็ นลูกอม หมากฝรั่งและชาสะระแหน่
2.2 นา้ มันหอมระเหย
2.2.1 นา้ มันหอมระเหย
น้ ามันหอมระเหยเป็ นสารอินทรี ยท์ ี่พืชผลิตขึ้นตามธรรมชาติเก็บไว้ตามส่ วนต่างๆ เช่น
กลีบดอก ผิวของผลเกสร ราก เปลือกของลาต้นหรื อยางที่ออกมาจากเปลือก น้ ามันหอมระเหย มี
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คุ ณสมบัติในการฆ่าเชื้ อโรคบรรเทาอาการอักเสบหรื อลดบวมคลายเครี ยดหรื อกระตุน้ ให้สดชื่ นทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยแต่ละชนิดดังนี้
2.2.3 การสกัดนา้ มันหอมระเหย
ในสมัยโบราณนั้นได้มีการนาได้ดอกไม้ไปแช่น้ าไว้จนน้ านั้นมีกลิ่นหอมของพรรณไม้
จากนั้นนาไปใช้ทาเครื่ องหอมนามาใส่ ในน้ าดื่มนอกจากนี้ยงั นามาอาบน้ าเพื่อให้มีกลิ่นกายที่หอมเพราะ
ในสมัยโบราณนั้นยังไม่มีน้ าหอมสาเร็ จรู ปเหมือนในปัจจุบนั ต่อมาจึงมีววิ ฒั นาการมากขึ้นจนถึงปั จจุบนั
นี้ มีวิธี "การผลิ ตการสกัดน้ ามันหอมระเหย" ตั้งแต่ข้ นั ตอนที่ง่ายดายจนถึงวิธีการ ที่ยุง่ ยาก (นงนุช ตั้ง
เกริ กโอฬาร, 2551) ดังนี้
1) การกลัน่ (distillation)
เป็ นวิธีที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลายเนื่ องจากเป็ นวิธีที่ประหยัดโดยการให้ไอน้ า
ผ่านพืชสมุนไพรที่จะสกัดน้ ามันหอมระเหยที่อยูใ่ นหม้อกลัน่ น้ ามันหอมระเหยจะถูกสกัดออกมาพร้อม
กับไอน้ าซึ่ งจะผ่า นไปตามท่ อและถู กท าให้เย็นตัวเป็ นของเหลวเก็บ ไว้ในขวดน้ า มันหอมระเหยจะ
แยกตัวออกจากชั้นน้ าทาให้สามารถที่จะนาออกมาใช้ได้ง่ายน้ ามันหอมระเหยที่สกัดได้โดยวิธีน้ ี ได้แก่
น้ ามันไพล น้ ามันตะไคร้ เป็ นต้น
2) การสกัดด้ วยนา้ มันสั ตว์ (extraction by animal fat)
วิธีน้ ี จะใช้กบั น้ ามันหอมระเหยที่ระเหยได้ง่ายเมื่อกลัน่ ด้วยไอน้ าวิธีน้ ี จะใช้
เวลานานเนื่ องจากต้องแช่พืชสมุนไพรไว้ในน้ ามันหลายวันเพื่อให้น้ ามันดูดเอากลิ่นหอมออกมาน้ ามัน
หอมระเหยที่ สกัดได้โดยวิธีน้ ี ได้แก่ น้ ามันหอมระเหยจากดอกมะลิ ดอกกุหลาบ เป็ นต้น
3) การสกัดด้ วยสารเคมี (solvent extraction)
วิธีน้ ี จะได้น้ ามันหอมระเหยที่มีความเข้มข้นสู งแต่คุณภาพไม่ดีเนื่ องจากจะมี
สารอื่นปะปนออกมาด้วยการสกัดแบบนี้จะได้น้ ามันหอมระเหยที่เรี ยกว่า absoluteoil วิธีน้ ี จะใช้ กับพืช
สมุนไพรที่ทนความร้อนสู งไม่ได้เช่นมะลิและหลังจากการสกัดต้องระเหยสารละลายที่ใช้เป็ นตัวสกัด
ออกให้หมด ซึ่ งสารละลายที่นิยมใช้เป็ นตัวสกัดคือ แอลกอฮอล์
4) การคั้นหรือบีบ
วิธีน้ ี จะทาให้น้ ามันที่อยู่ในเปลือกของผลไม้เช่ นเปลือกพืชตระกูลส้มออกมา
แต่น้ ามันหอมระเหยที่ได้จะมีปริ มาณน้อยและไม่บริ สุทธิ์
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5) สารสกัดด้ วยคาร์ บอนไดออกไซด์ เหลว
โดยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่ความดันสู งผ่านพืชสมุนไพรซึ่ งวิธี
นี้จะมีตน้ ทุนการผลิตที่สูง แต่จะได้น้ ามันหอมระเหยที่มีคุณภาพดี และมีความบริ สุทธิ์สูง
2.2.4 ประโยชน์ ของนา้ มันหอมระเหย
ในปั จจุบนั น้ ามันหอมระเหยเป็ นที่นิยมมากในวงการธุรกิจสปาและในอุตสาลหกรรม
ทางการแพทย์กลิ่นที่สกัดจากน้ ามันหอมระเหยจะถูกนามาใช้ในการบาบัดรักษาโรคการนวดและการ
บาบัดจิตใจหรื อที่เรี ยกว่า“สุ คนธบาบัด” ( กองบรรณาธิ การ, 2546 ) ประโยชน์ของน้ ามันหอมระเหย
มีดงั นี้
1) บรรเทาอาการปวดท้องและปวดศีรษะ
2) ใช้เป็ นยาฆ่าเชื้ อ
3) ช่วยบรรเทาอาการไข้
4) ช่วยในเรื่ องการนอน ฝันร้ายและความวิตกกังวล
5) ช่วยป้ องกันโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่
6) ช่วยรักษาแผลไฟไหม้ บวมช้ า ของมีคมบาดและแมลงกัดต่อย
7) ช่วยบรรเทาปั ญหาระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ตามฤดูกาล
8) ใช้กลิ่นบาบัดลดความตึงเครี ยด
9) ใช้นวดตัวเพื่อความผ่อนคลาย
10) ใช้ทาความสะอาดขวดน้ า
2.2.5 ข้ อควรระวังในการใช้ น้ามันหอมระเหย
ข้อควรระวังในการใช้น้ ามันหอมระเหยมีดงั นี้
1) สาหรับสตรี มีครรภ์ควรหลี กเลี่ยงการใช้งานน้ ามันสะระแหน่เพราะอาจจะมีผลต่อ
เด็กในครรภ์ได้
2) ไม่ควรใช้น้ ามันสะระแหน่กบั เด็กเล็ก หรื อกับผูท้ ี่มีผวิ บอบบางแพ้ง่าย
3) สาหรับน้ ามันสะระแหน่ เข้มข้นไม่ควรให้สัมผัสกับผิวหนังหรื อสู ดดมโดยตรง
ก่อนจะ เจือจาง
4) ไม่ควรใช้กบั บริ เวณที่มีผวิ บอกบาง เช่น รอบริ มฝี ปากและรอบดวงตา
5) การสู ดดมน้ ามันสะระแหน่ รวมทั้งยาดม ยาหอมที่มีส่วนผสมของน้ ามัน สะระแหน่
หากสู ดดมติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานอาจทาให้ทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและ ปอดอักเสบได้
(รศ.ดร.วีนา จิรัจฉริ ยากูล ,ธันวาคม 2542)
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2.3 การผลิตสเปรย์สะระแหน่
2.3.1 วัตถุดิบในการผลิต
วัตถุดิบในการผลิตสเปรย์สะระแหน่ มีดงั นี้
1) ใบสะระแหน่
2) อทิล แอลกอฮอล์
3) น้ าเปล่า
2.3.2 ขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการผลิตสเปรย์สะระแหน่มีดงั นี้
1) นาใบสะระแหน่ที่เด็ดแล้วใส่ ลงในภาชนะที่เตรี ยมไว้
2) นาใบสะระแหน่ที่เตรี ยมไว้ท้ งั หมดมาหัน่
3) เมื่อหัน่ เสร็ จแล้วให้นามาใส่ ในภาชนะที่เตรี ยมไว้
4) นาเอทิล แอลกอฮอล์ปริ มาณ 100 มล. เทใส่ ลงในภาชนะ
5) ข้นส่ วนผสมให้เข้ากันและทิ้งเอาไว้5นาทีให้น้ ามันจากใบสะระแหน่ออกมา
6) เมื่อครบ5นาทีแล้วให้นามากรองด้วยตะแกงและผ้าขาวผ้าเพื่อคัดเเยกสารสกัด
7) เมื่อได้สารสกัดออกมาแล้วให้เติมน้ าลงไป100 มล.
8) เมื่อเสร็ จแล้วนามาเทใส่ ขวดสเปรย์
9) ปิ ดฝาให้สนิทและพร้อมใช้งาน
2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ดร. สุ วรรณ ธีระวรพันธ์ (2558) ได้ศึกษาฤทธิ์ ไล่ยุงของตารับน้ ามันตะไคร้หอม (citronella oil)
ที่มีส่วนประกอบที่สาคัญ คือ citronella, geraniol และ citronellol ในรู ปแบบของครี ม พบว่า ตารับ ที่มี
น้ ามันตะไคร้หอม 17% สามารถป้ องกันยุงลายได้นานประมาณ 3 ชัว่ โมง ครี มที่มีน้ ามัน ตะไคร้ หอม
14% สามารถลดจานวนยุงราคาญที่มาเกาะได้ภายใน 1 ชัว่ โมง หลังทาครี มนอกจากนี้ สารสกัด จากเอ
ทานอลของตะไคร้ หอมผสมกับน้ ามันมะกอก สามารถไล่ยุงลายและยุงราคาญได้นาน 2 ชัว่ โมง ครี มที่
มีน้ ามันหอม ระเหยจากใบตะไคร้หอมที่ความเข้มข้น 1.25, 2.5 และ 5.0% สามารถ ป้ อง กันยุง ก้นป่ อง
ได้ประมาณ 2 ชัว่ โมง
นายอานนท์ ภาคมาลี (หมอแดง) (2012) มีแนวคิดเกี่ ยวกับสมุนไพรไล่ยุง ยาจุดกันยุงสมุน
ไพรควัน ที่เกิดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านจากธรรมชาติ สามารถไล่และกาจัดยุงได้ดีให้ความ ปลอด ภัย
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และช่วยให้ บรรยากาศรอบข้างหอมสดชื่น และไร้สารพิษจากเคมีตกค้างในอากาศ ให้ความ ปลอดภัย
ปั ญหายุงกัดคน และ สัตว์เลี้ยง ทาให้ตอ้ งหาวิธีการไล่ยุง มีท้ งั ฉี ดพ่นตามพื้นดินหรื อใช้ยา จุดกันยุงซึ่ ง
ใช้สารเคมีมีพิษเป็ น อันตรายต่อปอดอาจผสมดีดีที ที่เป็ นสารก่อมะเร็ ง และอาจเกิด ผื่นคันตามผิวหนัง
โดยเฉพาะคนที่มีผวิ หนังบอบบางแพ้ง่าย
จิราพร เพชรรัตน์ (2547) พบว่าสาบเสื อมีสารที่ออกฤทธิ์ ในการควบคุมแมลงศัตรู พืชที่พบ ใน
สาบเสื อได้แก่ Pinene,Limonene และ Nepthaquinone ซึ่ งพบทั้งในส่ วนของดอกและใบใช้ได้ผลกับ
หนอนชนิดต่างๆเช่น หนอนใยผัก หนอนกระทูผ้ กั เพลี้ยอ่อน ด้วงเขียว และแมลงต่างๆ เช่น มด
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2548) กล่าวว่า สาบเสื อ มีชื่อวิทยาศาตร์ ว่า Eupatorium odoratum L.
วงศ์ Compositae จัดเป็ นวัชพืชร้ายแรงอายุหลายปี ลาต้นและกิ่งก้านปกคลุมด้วยขนอ่อนนุ่มก้านและใบ
เมื่อขยี้จะมีกลิ่นแรงคล้ายสาบเสื อก้านและใบรสสุ ขุมฉุ นเล็กน้อยใช้ฆ่าแมลงห้ามเลือดแก้แผลที่แมลง
บางชนิ ดกัดแล้วเลือดไหลไม่หยุดใช้ใบสดตาพอกปากแผล หรื ออาจใช้ใบสดตากับปูนกินหมากพอก
แผลห้ามเลื อดได้หรื อใช้ใบสดขยี้ปิดปากแผลที่เลื อดออกเล็กน้อยได้ดี และสารสกัดที่ได้จากต้นนี้ มี
สารเคมีที่พบทั้งต้นมีน้ ามันระเหย นอกจากนี้ เมื่อนามาสกัดด้วยไอน้ าก็จะได้สารที่มีคุณสมบัติกระตุ ้น
การ งอกของเมล็ดพืชได้หลายชนิดและใบมะม่วงที่เป็ นเชื้อราดาก็สามารถกาจัดได้ไล่แมลงพวกปากดูด
พวกเพลี้ยจัก๊ จัน่ ช่อมะม่วงเพลี้ยไฟที่อยู่ในพริ กในกุหลาบสามารถ นามาใช้เป็ นน้ ายาถูพ้ืนทาให้ใช้ไล่
แมลงคลานเช่ นแมลงสาบ มด กาจัดไรฝุ่ น ตามพื้นบ้านเช็ดตามตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์ นิเจอร์ แล้วป้ องกัน
เชื้อรามาเกาะได้
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ :โรงแรมรามาดาพลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ าริ เวอร์ไซด์
ทีต่ ้งั
: 2074 ซอย 72/4 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงวัดพระยาไกล
เขตบางคอแหลม กทม 10120
การเดินทาง
: รถเมย์สาย 15 ผ่านหนัาโรงแรมแม่น้ า รามาดา พลาซ่ารถไฟฟ้ า
BTS สามารถลงได้ที่สถานี บางหว้า – ตากสิ น นัง่ เรื อได้ที่
สะพานตากสิ นจะมีเรื อของทาง โรงแรมจอดรออยูท่ ี่ท่าน้ า
โทรศัพท์
: 0-2688-1000
โทรสาร
: 0-2291-1048
E-mail
: menam@ramadaplazamenamriverside.com
Website
: www.ramadaplazamenamriverside.com

รู ปที่ 3.1 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์

รู ปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo)โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
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รู ปที่ 3.3 แผนที่แสดงที่ต้ งั โรงแรมรามาดาพลาซ่า บางกอก แม่น้ าริ เวอร์ไซด์
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมรามาดาพลาซ่ า แบงค์ค็อกแม่น้ าริ เวอร์ ไ ซด์ต้ งั อยู่ติดกับ ริ มแม่น้ า เจ้าพระยาเป็ น
โรงแรมที่มีมาตรฐานระดับ 5 ดาวบริ การห้องพัก 525 ห้อง พร้อมทั้งห้องอาหารบาร์ ห้องจัดเลี้ยง
และมีหอ้ งอาหารจีน(อายัต)โดยส่ วนใหญ่แขกที่มาพักในโรงแรมจะเป็ นแขกชาวจีนภายในโรงแรม
มีพ้ืนที่กว่า 1,500 ตารางเมตรในรู ปแบบที่ทนั สมัยทั้งโซนนอกจากนี้ ยงั มีบริ การสปาในห้องส่ วนตัว
ให้บริ การและมีฟิตเนสสาหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบออกกาลังกายทาให้ท้ งั ชาวไทยและชาวต่างชาติ
นิยมมาสัมผัสบรรยากาศของทางโรงแรมเหมือนเป็ นการพักผ่อนไปในตัวอีกทั้งห้องอาหารของที่นี่
ก็มีให้เลือกใช้บริ การหลายสไตล์อาทิห้องอาหาร The Wave ที่เป็ นห้องอาหารริ มแม่น้ าเจ้าพระยาที่
จะทาให้แขกได้สัมผัสกับบรรยากาศริ มแม่น้ าเจ้าพระยาพร้ อมชมพระอาทิตย์ตกดิ นที่สวยงามที่
ห้องอาหาร Illuminous Bar & Lounge เพื่อดื่มด่ากับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกของท้องฟ้ า
ในยามค่าคืนที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาให้บริ การห้องพักที่สามารถมองเห็นวิวแม่น้ าเจ้าพระยา
และวิวอาคารตัดกับท้อง ฟ้ ามีสิ่งอานวยความสะดวกระดับ 5 ดาวเช่ นสระว่ายน้ ากลางแจ้งขนาด
ใหญ่ และห้องอาหาร 6 แห่ง
ที่พกั ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากย่านการค้าและความบันเทิงของถนนสี ลมและห่ างจากสนามบินโดย
ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 40 นาทีที่พกั มีบริ การเรื อรับส่ งฟรี จากท่าเรื อของที่พกั ไปยัง
สถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสสะพานตากสิ นซึ่ งอยูใ่ กล้เคียงศูนย์การค้าเอเชียทีคเดอะริ เวอร์ ฟรอนท์อยูห่ ่ าง
ออกไปโดยใช้เวลาเดิน 5 นาทีห้องพักของทางโรงแรมจะตกแต่งแบบไทยร่ วมสมัยนิยมเน้นแบบ
อนุ รักษ์ความเป็ นไทยพร้อมเฟอร์ นิเจอร์ สุดหรู แต่ละห้องมีโทรทัศน์ระบบช่ องสัญญาณดาวเทียม
โต๊ะทางานโต๊ะกาแฟห้องน้ าขนาดใหญ่และทันสมัยและอินเทอร์ เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี ทว่ั บริ เวณ

11
สปาและศูนย์สุขภาพ Massira Wellness & Spa ของที่พกั มีบริ การนวดทรี ทเมนท์ความงามและสิ่ ง
อานวย ความสะดวกเช่นห้องซาวน่ าและห้องอบไอน้ าเพื่อการผ่อนคลายของนักท่องเที่ยวที่พ่ ึงมา
เช็คอิน หรื อลงจากเครื่ องผูเ้ ข้าพักสามารถออกกาลังกายที่ศูนย์ออกกาลังกายในระหว่างการเข้าพัก
Terrace@72 Restaurant & Barให้บริ การเนื้ อบาร์ บีคิวและอาหารที่สดใหม่จากทะเลในพื้นที่ครัว
แบบเปิ ดและยังมีอาหารอีกมากมายให้เลือกรับประทานได้ตลอดสามารถมองเห็นวิวอันน่าทึ่งของ
เมืองและรู มเซอร์วสิ ตลอด 24 ชม.เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริ การของท่าน
3.2.1 ห้ องพัก
โรงแรมรามาดาพลาซ่ าแบงค์ค็อกแม่น้ าริ เวอร์ ไซด์ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาเป็ น
โรง แรมมาตรฐานระดับ5ดาวบริ การห้องพักพร้อมทั้งห้องอาหาร,บาร์ และห้องจัดเลี้ยงในรู ปแบบที่
ทัน สมัยทั้ง 5 โซน มีให้บริ การห้องพักทั้งหมด 525 ห้อง ดังนี้
1) ห้ อง ดีลกั ซ์ ( Deluxe Room )
เป็ นห้องพักขนาดมาตรฐาน มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 34 ตารางเมตรพร้อม
ทั้งสิ่ งอานวยความสะดวกในห้อง เช่น Mini bar, Internet เป็ นต้น ดังรู ปที่ 3.4

รู ปที่ 3.4 ห้อง ดีลกั ซ์ Deluxe room
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
2) ห้ อง แกรนด์ ดีลกั ซ์ ( Grand Deluxe Room )
เป็ นห้องพักขนาดมาตรฐาน เช่ นเดี ยวกันกับห้อง Deluxe แต่มีพ้ืนที่ใช้
สอย 40 ตารางเมตรมีหอ้ งให้บริ การทั้งหมด 60 ห้อง พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกในห้อง
ดังรู ปที่ 3.5

รู ปที่ 3.5 ห้อง แกรนด์ ดีลกั ซ์ Grand Deluxe
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ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
3) ห้ องเอ็กเซกคิวทีฟ คลับ ดีลกั ซ์ (Executive Club Deluxe)
ห้องเอ็กเซกคิวทีฟ คลับ ดีลกั ซ์ (Executive Club Deluxe) มีจานวน 23 ห้องห้อง
สวีทกว้างขวางตั้งอยูบ่ นชั้นที่สูงขึ้นไปห้องมีววิ ของแม่น้ าเจ้าพระยาผูเ้ ข้าพัก สามารถเข้า ใช้เอ็กเซก
คูทีฟคลับเลานจ์เพื่อการผ่อนคลายเช่นเดียวกับบริ การ ดังรู ปที่ 3.6

รู ปที่ 3.6 ห้อง เอ็กเซกคิวทีฟ คลับ ดีลกั ซ์ Executive Club Deluxe
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
4) ห้ อง พลาซ่ า สวีท ( Plaza Suite Room )
มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 52 ตารางเมตรเป็ นห้องชุดพิเศษตกแต่งแบบไทย
ประยุกต์แบ่งแยกห้องนั่งเล่ นออกจากห้องนอนอย่างชัดเจนมีพ้ืนที่น่งั เล่นแยกเป็ นสัดส่ วนพร้อม
โซฟาและโต๊ะกาแฟมีพ้นื ที่ทางานและห้องน้ าในตัว ดังรู ปที่ 3.7

รู ปที่ 3.7 ห้อง พลาซ่า สวีท Plaza Suite
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
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5) ห้ องเดอะรอยัลไทยสวีท ( Royal Thai Suite)
ห้อ งพลาซ่ า สวีท มี 1 7 ห้อง ห้องเดอะรอยัล ไทยสวีท มี วิวของแม่ น้ า
เจ้าพระยาผูเ้ ข้าพักสามารถเข้าใช้เอ็กเซ็กคูทีฟคลับเลานจ์เพื่อการผ่อนคลายเช่นเดียวกับบริ การ ดังรู ป
ที่ 3.8

รู ปที่ 3.8 ห้อง พลาซ่า สวีท Royal Thai Suite
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
6) ห้ องรอยัล ทรู เบด สวีท (Royal 2-Bedroom Suite)
มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 68 ตารางเมตร เป็ นห้องพักสาหรับ แขก Executive
Club Floorในชั้นที่ 15 และชั้นที่ 16 แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็ น 1 ห้องนัง่ เล่น 1 ห้องนนอนตกแต่งด้วย
สไตล์ไทยประยุกต์ ดังรู ปที่ 3.9

รู ปที่ 3.9 ห้องรอยัล ทรู เบด สวีท Royal 2-Bedroom Suite
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
7) ห้ องรับรองแขก VIP Executive Club Floor
ตั้งอยูบ่ นชั้น 15 และชั้น 16 ของโรงแรม เป็ นชั้นที่ให้บริ การสาหรับแขก
พิเศษหรื อแขกที่เป็ นบุคคลสาคัญของทางโรงแรม (VIP) ที่ Executive Lounge แขกผูท้ ี่มาเข้าพัก
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สามารถทานอาหารเช้า ชา กาแฟ หรื อทาการ Check in และ Check outได้แบบส่ วนตัว ดังรู ปที่ 3.10
และรู ปที่ 3.11

รู ปที่ 3.10 มุมให้บริ การที่ Executive Lounge
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์

รู ปที่ 3.11โต๊ะรับประทานอาหารที่ Executive Lounge
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
3.2.2 ห้ องอาหาร
1) ห้ องอาหาร The Terrace @ 72
ให้บริ การบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติท้ งั อาหารไทย จีน อินเดี ย ญี่ปุ่นและ
อาหาร ตะวันตกภายใต้บรรยากาศสบายๆ นอกจาก นี้ ยงั มี สลัดบาร์ ของหวาน เค้ก ไอศกรี ม ผลไม้
นานาชนิด พร้อมชา กาแฟไว้บริ การซึ่ งสมารถเลือกที่นงั่ ได้ท้ งั ภายในห้องปรับอากาศหรื อภายนอก
บริ เวณระเบียงริ มน้ าเพื่อสัมผัสความงดงามตามธรรมชาติ ดังรู ปที่ 3.12
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รู ปที่ 3.12 ห้องอาหาร The Terrace @ 72
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
2) ห้ องอาหาร The Waves Restaurant
ให้บริ การอาหารตามสั่งทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติห้อมล้อมด้วย
บรรยากาศอันร่ มรื่ นริ มสระน้ าและทัศนี ยภาพริ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งแบบ Indoor และ Outdoor
ได้เลื อกสรรอาหารจากประเทศต่างมารวมในเมนูแนะนานอกจากนี้ ยงั มีไวน์รสเยี่ยมให้ลูกค้า ได้
เลือกจับคู่กบั มื้ออาหารได้อย่างลงตัว ดังรู ปที่ 3.13

รู ปที่ 3.13 ห้องอาหาร The Waves
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
3) ห้ องอาหาร Eurasian Grill
ให้บริ การอาหารไทยและอาหารนานาชาติท้ งั A La Cart และ Set Menu
ภายใต้บรรยากาศสุ ดหรู คลอเคล้าด้วยเสี ยงดนตรี ไทยอันคลาสสิ ค อาหารถูกปรุ งด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ
ที่สดและสะอาด ดังรู ปที่ 3.14
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รู ปที่ 3.14 ห้องอาหาร Eurasian Grill
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
4) ห้ องอาหาร Coconut Terrace
ให้บริ การอาหาร A La Cart ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนริ เวียร์ ร่าและสไตล์อิ
ตาเลียนนอกจากนี้ ยงั มี Pizza และ Pasta ให้เลือกอีกหลากหลายชนิดพร้อมกับบรรยากาศ Outdoor
ดังรู ปที่ 3.15

รู ปที่ 3.15 ห้องอาหาร Coconut Terrace
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
5) ห้ องอาหาร Illuminous Bar and Lounge
ห้องอาหาร Illuminous Bar and Lounge รองรับได้ 75 ที่นง่ั มีลกั ษณะ
เป็ นบาร์ ที่ได้รับการออกแบบที่ทนั สมัยและบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจโดยท่านสามารถเลือกที่นงั่ ได้
ทั้งห้องแอร์ และระเบี ยงที่ ยื่นออกไปทางแม่ น้ า พร้ อมทั้งเก้าอี้ เรื อนแสงชวนให้ท่ านได้ดื่มด่ ากับ
บรรยากาศของการจิบเครื่ องดื่มและอาหารว่าง ดังรู ปที่ 3.16
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รู ปที่ 3.16 ห้องอาหาร Illuminous Bar & Lounge
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
6) ห้ องอาหาร Four River Ballroom
ห้องอาหาร Four River Ballroom รองรับได้150 ที่นงั่ สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของแม่น้ าเจ้าพระยา ห้องแกรนด์บอลรู มแห่ งนี้ มีบรรยากาศริ มแม่น้ าเจ้าพระยาที่งดงามทาง
เรารองรับบริ การชั้นสู งและงานแต่งที่น่าประทับใจหรื อจะเป็ นงานที่ตอ้ งการบรรยากาศและความ
หรู หราทันสมัยอย่างมีระดับ ดังรู ปที่ 3.17

รู ปที่ 3.17 ห้องอาหาร Four River Ballroom
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
3.2.3 สิ่ งอานวยความสะดวกภายในโรงแรม
1) ล็อบบี้ Thai Pavillion Lobby Lounge
ตั้งอยูช่ ้ นั 1 ของโรงแรม ให้บริ การเครื่ องดื่มและของว่างกาแฟ และน้ าชา
ยามบ่าย เป็ นสถานที่ผอ่ นคลายมีท้ งั แบบ Indoor และระเบียงริ มสระน้ าเพลิดเพลินด้วย เสี ยงเพลง
สไตล์ Easy listening
ดังรู ปที่ 3.18
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รู ปที่ 3.18 ล็อบบี้ Thai Pavillion Lobby Lounge
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
2) สระว่ายนา้ ศาลาไทย Sala Thai Pool Bar
ให้บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่ มทุก ชนิ ดตั้ง อยู่ที่ริมสระว่ายน้ าสไตล์
บาหลีลอ้ มรอบด้วยสวนเขียวขจีให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย ดังรู ปที่ 3.19

รู ปที่ 3.19 สระว่ายน้ า ศาลาไทย Sala Thai Pool Bar
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
3) มาสสิ รา เวทเนส แอนด์ สปา Massira Wellness & Spa
ตั้งอยูบ่ นชั้น 3 ของโรงแรมให้บริ การสปาทั้งการนวดแบบอโรมาเทอราพี
การซาวน่าการนวดแผนไทยการนวดน้ ามันเป็ นต้นในส่ วนของฟิ ตเนสมีบริ การเครื่ องออกกาลังกาย
ต่างๆ มากมายพร้อมทั้งแอโรบิคโยคะและคลาสที่สอนเกี่ยวกับการออกกาลังกาย ดังรู ปที่ 3.20 และ
รู ปที่3.21
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รู ปที่ 3.20 มาสสิ ราสปา Massira Spa
ทีม่ า : http://www.pixwizard.com

รู ปที่ 3.21 ห้องฟิ ตเนส Massira Wellness
ทีม่ า : http://www.pixwizard.com
2) บริการเรือรับส่ ง Shuttle Boat Service
ให้บริ การรับส่ งแขกผูม้ าเข้าพักจากโรงแรมไปยังท่าเรื อสาธร(สะพานตาก
สิ น) ตารางการเดินเรื อให้บริ การตั้งแต่ 7.00-23.00 น.โดยเรื อจะออกจากโรงแรม ทุกครึ่ งชัว่ โมง ดัง
รู ปที่ 3.22 และรู ปที่ 3.23

รู ปที่ 3.22 เรื่ อรับส่ งโรงแรม Hotel Shuttle Boat
ทีม่ า: www.travelindex.com
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รู ปที่ 3.23 ตารางการเดินเรื อ Shuttle Boat
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ การ
3.3.1 ผู้บริหารโรงแรมแม่ นา้ เจ้ าพระยา
รู ปภาพรวมของผูบ้ ริ หารโรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค์ค็อก แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ และ
แถวบนยืนด้านซ้ายคือรู ปภาพของ คุณปริ ญญา ตั้งสิ น ผูบ้ ริ หารคนปั จจุบนั ของทางโรงแรมแม่น้ า
รามาดา พลาซ่า ดังรู ปที่ 3.24

รู ปที่ 3.24 ผูบ้ ริ หารโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
ทีม่ า : โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
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3.3.2 รู ปแบบการจัดองค์ กรในแผนก Front Office
รู ปแบบการจัดการองค์กรในแผนก Font Office โรงแรมรามาดาพลาซ่า แบงค์คอ็ ก
แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์ แสดงดังภาพที่ 3.25

รู ปที่ 3.25 รู ปแบบการจัดองค์กรในแผนก Front Office
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.26 นักศึกษาสหกิจศึกษา
ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน
: นางสาว วรรณิ สา อึงบวรตระกูล
ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก
: Front Office
ปฏิบัติหน้ าทีต่ ้งั แต่ เวลา
: 10:00-19:00 น
รายละเอียดการปฎิบัติงานมีดังนี้
1) ในช่ วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน
- เสริ์ ฟ Welcome Drink
- กรอกข้อมูลเวลาที่แขกมาเช็คอิน,
- สแกน Passport การขอ Deposit สาหรับ Mini barในห้องพัก
- ส่ งออเดอร์ อาหารกล่องให้ที่หอ้ งอาหารและครัวเย็น
- ตอบข้อสงสัยของแขกในเรื่ องสถานที่และข้อมูลต่างๆในโรงแร
2) ในช่ วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิ งหาคม
- ได้รับผิดชอบในตาแหน่ง Operator รับสายโทรศัพท์ท้ งั สายนอกและสายในสาย
นอกจะเป็ นบุคคลภายนอกจะต้องการติดต่อแผนกที่อยูภ่ ายในโรงแรมส่ วนภายในจะมีท้ งั แขกที่มา
พักในโรงแรมและพนักงาน
- ทา Key card สาหรับแขก ที่มาพัก เป็ นกลุ่มใหญ่ๆ
- เช็คจานวนของ Welcome Drink และผ้าเย็น
- ทาคูปองอาหารเช้าสาหรับแขกที่มาเป็ นกรุ๊ ป
- ทาการยกเลิกอนุมตั ิวงเงิน คือการ นาสลิปบัตรเครดิต ที่แขกทาการ Deposit ไว้
สาหรับ Extra Charge มาทาการยกเลิก

23
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.27 พนักงานที่ปรึ กษา
3.5.1. พนักงานที่ปรึกษา
3.5.2. ตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

: นางดวงใจ สวัสดิ์รักษา
: Front Office Manager

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1. ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน
3.6.2. วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 10.00 น.-19.00 น. (9 ชัว่ โมง)
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1. รวบรวมข้ อมูล
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอ
ภายในโรงแรมโดยการสังเกตุเก็บรวบรวมข้อมูลจดบันทึกข้อมูลจากพนักงานและจากงานหลักที่
ได้รับมอบหมายเป็ นประจาทุกวัน
3.7.2. ปรึกษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
ในช่วงเดือนมิถุนายนได้ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาในของการสรุ ปหัวข้อ
โครงงาน และเนื้ อหาของโครงงานเพื่อที่จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
3.7.3. ศึกษาปัญหาภายในงานโรงแรม
ช่วงเดือนมิถุนายนได้สารวจปัญหาการไล่และกาจัดมดนามาเชื่อมโยงกับการ
ดาเนินโครงงานได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต
3.7.4. ศึกษารู ปแบบการจัดทาโครงงาน
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พร้อมการดาเนินการตามขั้นตอนของการทาโครงงานตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง
เดือนกรกฎาคมได้ศึกษารู ปแบบการทาโครงงานและได้ดาเนินการจัดพิมพ์บทที่ 3 และได้นาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาเพิ่มเติม
3.7.5. การดาเนินการจัดทาโครงงาน
โดยเริ่ มจากการทาบทที่ 3 ตามด้วยบทอื่นๆและจัดทาบทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ อ้างอิง ภาคผนวก เพื่อจัดทาเป็ นรู ปเล่มฉบับสมบูรณ์และได้นาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบและแก้ไข ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.คิดหัวข้อโครงงาน
2.สารวจปัญหา
3.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงงาน
4.ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.ศึกษาปั ญหาการไล่และกาจัดมดโดยใช้สมุนไพร
6.ศึกษารู ปแบบการจัดทาโครงงาน
7.ดาเนินการจัดทาโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ในการทาสเปรย์
อุปกรณ์ในการทาสเปรย์มีดงั นี้
- ขวดสเปรย์
- แก้วบิ๊กเกอร์
- ถ้วย
- ตะแกงกรอง
- ผ้าขาวบาง
- มีด
- เขียง
- ช้อน
3.8.2 เครื่องมือในการทาโครงงาน

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
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เครื่ องมือในการทาโครงงานมีดงั นี้
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
- โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรม Microsoft Excel
- เครื่ อง Print
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ผลการดาเนินงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามและได้ออกปฏิบตั ิงาน
สหกิจณโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ๊ ก แม่น้ าริ เวอร์ไซด์ ได้รับผิดชอบในหน้าที่โอเปอร์ เรเตอร์ จาก
การปฎิบตั ิงานรับสายภายในที่เป็ นผูเ้ ข้าพัก ทาให้ได้พบปั ญหาเรื่ องการฉี ดสเปรย์ไล่มดและแมลงเช่ น
หากผูเ้ ข้าพักพบเจอมดหรื อแมลงในห้องพักจะโทรมาขอให้พนักงานแม่บา้ นขึ้นไปที่ห้องพักเพื่อทาการ
ฉี ดไล่มดและแมลงให้แต่ว่าผูเ้ ข้าพักจะต้องไม่อยู่ที่ห้องเนื่ องจากสเปรย์ที่ใช้ฉีดไล่มดและแมลงนั้นมี
สารเคมี ผ สมอยู่และมี ก ลิ่ นเหม็นอาจจะท าให้ผูเ้ ข้า พัก แพ้ส ารเคมี ไ ด้ผูจ้ ดั ท าจึ ง ได้ทดลองใช้ส เปรย์
สมุนไพรเพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการไล่มดแทนการใช้สารเคมี โดยทดสอบกับบริ เวณที่พบมด
ภายในสถานประกอบการผลการทดลองพบว่าสามารถไล่และกาจัดมดได้
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
4.2.1 ปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงเกี่ยวกับหัวข้อโครงงานที่จะทาเพื่อความเหมาะสม
4.2.2 ศึกษาสมุนไพรที่นามาใช้ในการไล่มด
4.2.3 ศึกษาประโยชน์และโทษของน้ ามันหอมระเหยใบสะระเเหน่
4.2.4 ทดลองใช้ในสถานประกอบการ
4.3 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาสเปรย์
4.3.1 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาสเปรย์สะระแหน่ ไล่ และกาจัดมด
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสเปรย์สะระแหน่ไล่และกาจัดมดมีดงั นี้
1) ขวดสเปรย์
2) แก้วบิ๊กเกอร์
3) ผ้าขาวบาง
4) ตะแกงกรอง
5) ใบสะระแหน่
6) เอทิล แอลกอฮอล์
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4.3.2 อุปกรณ์ ครัว
อุปกรณ์ครัวมีดงั นี้
1) มีด
2) ถ้วย
3) เขียง
4) ช้อน
4.4 ส่ วนผสมทีใ่ ช้ ในการทาสเปรย์
ส่ วนผสมที่ใช้ในการทาสเปรย์สะระแหน่ไล่มดมีดงั นี้
4.4.1 ใบสะระแหน่
100 กรัม
4.4.2 น้ าเปล่าสะอาด
100 มิลิลิตร
4.4.3 เอทิล แอลกอฮอล์
100 มิลิลิตร
4.5 ขั้นตอนการทาสเปรย์สะระแหน่ ไล่มด
ขั้นตอนการทาสเปรย์สะระแหน่ไล่มดดังนี้
4.5.1 เตรี ยมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อม ดังรู ปที่ 4.1

รู ปที่ 4.1 เตรี ยมอุปกรณ์
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
4.5.2 นาใบสะระแหน่ที่เด็ดแล้วใส่ ลงในภาชนะที่เตรี ยมไว้ ดังรู ปที่ 4.2
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รู ปที่ 4.2 นาใบสะระแหน่ที่เด็ดแล้วใส่ ลงในภาชนะ
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
4.5.3 นาใบสะระแหน่ที่เตรี ยมไว้ท้ งั หมดมาหัน่ ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 นาใบสะระแหน่มาหัน่
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
4.5.4 เมื่อหัน่ เสร็ จแล้วให้นามาใส่ ในภาชนะที่เตรี ยมไว้ ดังรู ปที่ 4.4
รู ปที่ 4.4 นาใบ
สะระแหน่ที่
หัน่ แล้วมาใส่
ในภาชนะที่
เตรี ยมไว้
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา
โครงงาน
4.5.5 นาเอทิล แอลกอฮอล์ปริ มาณ 100 มล. เทใส่ ลงในภาชนะ ดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 นาเอทิล แอลกอฮอล์ เทใส่ ลงในภาชนะ
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ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
4.5.6 คนส่ วนผสมให้เข้ากันและทิ้งเอาไว้ 5 นาทีให้น้ ามันจากใบสะระแหน่ออกมา ดังรู ที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 คนส่ วนผสมให้เข้ากันและทิ้งเอาไว้ 5 นาที
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
4.5.7 เมื่อครบ 5 นาทีแล้วให้นามากรองด้วยตะแกงและผ้าขาวผ้าเพื่อ ทาการคัดเเยกสารสกัดดัง

รู ปที่ 4.7
รู ปที่ 4.7 คัดเเยกสารสกัด
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
4.5.8 เมื่อได้สารสกัดออกมาแล้วให้เติมน้ าลงไป 100 มล. ดังรู ปที่ 4.8
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รู ปที่ 4.8 เติมน้ าลงไปในสารสกัด
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
4.5.9 เมื่อเสร็ จแล้วนามาเทใส่ ขวดสเปรย์ ดังรู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.9 นาสารสกัดที่เสร็ จแล้วเทใส่ ขวด
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
4.5.10 ปิ ดฝาให้สนิทและพร้อมใช้งาน ดังรู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.10 สเปรย์สะระแหน่ไล่มด

31
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
4.6 การคานวณต้ นทุนสเปรย์สะระแหน่ ไล่มด
การคานวณต้นทุนสเปรย์สะระแหน่ไล่มดแสดงดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ตารางการคานวณต้นทุน
วัตถุดิบ
ใบสะระแหน่
เอทิล แอลกอฮอล์

ต้ นทุนการทาสเปรย์สะระแหน่ ไล่มด
ปริมาณทีใ่ ช้
ราคาซื้อ
1 ขีด
100 กรัม / 10บาท
100 มล
1ลิตร / 120 บาท
รวม

ราคาใช้ จริง (บาท)
10 บาท
8.34 บาท
18.34 บาท

จากตารางที่ 4.1 ต้นทุนในการทาสเปรย์สะระแหน่ไล่มด พบว่าในการผลิตสเปรย์สะระแหน่ 1
ลิตร มีตน้ ทุนอยูท่ ี่ 18.34 บาท
4.7 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.7.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมของมูลโดยการทาการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึก ผลและทา
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มผูท้ ดลอง จานวน 30 คน
4.7.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาและทดลองการทาสเปรย์สะระแหน่ ไล่มดโดยการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างจากคนภายในสถานประกอบการโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์ ในแต่ละ
แผนกรวมทั้งหมด 30 คน แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ าแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ แผนก ประสบการณ์
ทางาน
ส่ ว นที่ 2 ระดับ ความพึงพอใจที่ ผูท้ ดลองสเปรย์สะระแหน่ ไล่ มดจากการทดลอง
ผูท้ าวิจยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้คะแนนความพึงพอใจจากผูท้ ดลองใช้เป็ นเกณฑ์ดงั นี้
นาสเปรย์ส ะระแหน่ ไ ล่ ม ดมาท าการประเมิ น แบบสอบถามทั่วไปในด้า นเพศ อายุ แผนก
ประสบการณ์ ท างาน ด้วยวิธี ก ารคิ ด แบบร้ อ ยละและนามาประเมิ นคุ ณ ภาพด้วยวิธี ก ารให้ คะแนน
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ความชอบแบบ 5 poin thedoni cscaleโดยให้คะแนนความชอบจาก 1 (น้อยที่สุด)จนถึง 5 คือ (มากที่สุด)
จากนั้น น ามาหาค่ า ความถี่ (Frequency)ร้ อ ยละ(percentage)ค่ า เฉลี่ ย (Mean)ส่ ว นเบี่ ย งเบน มาตรฐาน
(Standarddeviation)จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาแปลผลระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์การ แปลความหมาย
ของลิเคิร์ด (Likert Scale) เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
4.8 ผลการดาเนินงาน
4.8.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการประเมินทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ แผนก ประสบการณ์
การทางานพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 56.66 มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ร้อยละ
56.66 ทางานแผนกแม่บา้ นร้อยละ 50.00 และ มีประสบการณ์ทางาน 1-5 ปี ร้อยละ 33.34 ดังตารางที่
4.2

ตางรางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปขอผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ

อายุ

ข้ อมูลทัว่ ไป
ชาย
หญิง

จานวน (คน)
13
17

ร้ อยละ (%)
43.34
56.66

รวม
ต่ากว่า 18 ปี
18 – 30 ปี
31 – 45 ปี
มากกว่า 45 ปี
รวม

30
2
17
8
3
30

100.00
6.67
56.66
26.67
10.00
100.00
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แผนก แผนก F&B
แผนก Front Office
แผนก House keeping
รวม
ประสบการณ์ ทางาน
ต่ากว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
รวม

4
11
15
30

13.34
36.66
50.00
100.00

4
10
6
5
5
30

13.34
33.34
20.00
16.66
16.66
100.00

4.8.2 ผลการประเมินการทดลองใช้
ผลการทดลองใช้สเปรย์สะระแหน่ไล่และกาจัดมดภายในสถานประกอบการ
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์ ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ตารางเเสดงผลการทดลอง
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สถานทีใ่ นการทดลอง วิธีทใี่ ช้ ในการทดลอง
ผลการทดลอง
บริ เวรห้องน้ าหญิง
สเปรย์สะระแหน่ หลังจากที่ใช้สเปรย์ฉีดไล่มดบริ เวณที่มีมดอยู่
เมื่อ เวลาผ่านไป 10 นาที พบว่ามดค่อยๆตายลง
ไปต่อมาทิ้งไว้เป็ นระยะเวลา 20 นาที ปรากฏว่า
บริ เวณนั้นไม่มีมดอยูเ่ ลย ต่อมาได้ทิ้งระยะใน
การสังเกตเป็ นระยะเวลา 1ชัว่ โมง ปรากฏว่าพบ
มด แต่มีอยูน่ อ้ ยมากประมาณ 3 – 6 ตัว
บริ เวรทางเข้า-ออก
สเปรย์สะระแหน่ หลังจากที่ใช้สเปรย์ฉีดไล่มดบริ เวณที่มีมดอยู่
ของพนักงาน
เมื่อ เวลาผ่านไป 10 นาที พบว่ามดค่อยๆตายลง
ไปต่อมาทิ้งไว้เป็ นระยะเวลา 20 นาที ปรากฏว่า
บริ เวณนั้นไม่มีมดอยูเ่ ลย ต่อมาได้ทิ้งระยะใน
การสังเกตเป็ นระยะเวลา 1ชัว่ โมงปรากฏว่าพบ
มด แต่มีอยูน่ อ้ ยมากประมาณ 5 – 10 ตัว
4.8.3 ผลการทดลอง
จากผลการทดลองใช้สเปรย์สะระแหน่ พบว่าสเปรย์ส ะระแหน่ ไล่ และกาจัดมด มี
ประสิ ทธิ ภาพในการ กาจัดมดตามที่วางวัตถุประสงค์ไว้โดยจะเห็นได้จากในนาทีที่10 ของการทดลอง
บริ เวณที่มีมดนั้น มดค่อยๆตายลงไปทั้งสองสถานที่ และในนาทีที่ 20 พบว่าไม่มีมดอยูบ่ ริ เวณนั้นเลย
และมาพบมดอีกที่ในอีก 1 ชัว่ โมง
4.8.4 ความพึงพอใจด้ านผลิตภัณฑ์
1) ด้ านกลิน่ ของสเปรย์
การตอบแบบสอบถามพบว่าผูท้ ี่ทาประเมินให้คะแนนความพึงพอใจ ระดับ
มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 เป็ นระดับที่เลื อกมากที่สุดและรองมาเป็ นระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ
16.67 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 16.66 ดังรู ปที่ 4.11
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รู ปที่ 4.11 ความพึงพอใจด้านกลิ่นของสเปรย์
2) ด้ านสี ของสเปรย์
จากการตอบแบบสอบถามพบว่าผูท้ ี่ทาประเมินให้คะแนนความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 50.00 เป็ นระดับที่เลือกมากที่สุดและรองมาเป็ นระดับมากคิด เป็ นร้อย
ละ 20.00 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 13.34 ระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 16.66 ดังรู ปที่ 4.12
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รู ปที่ 4.12 ด้านสี ของสเปรย์สะระแหน่ไล่มด
3) ประสิ ทธิภาพในการไล่มด
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ ทาประเมิ นให้ค ะแนนความพึง พอใจ
ในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 53.34 เป็ นระดับที่เลือกมากที่สุดและรองมาเป็ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 33.33 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 13.33 ดังรู ปที่ 4.13
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รู ปที่ 4.13 ด้านประสิ ทธิ ภาพในการไล่มด
4) ช่ วยลดการใช้ สเปรย์สารเคมี
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ ทาประเมิ นให้ค ะแนนความพึง พอใจ
ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.00 เป็ นระดับที่เลือกมากที่สุดและรองมาเป็ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 20.00 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 6.66 ระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 13.33 ดังรู ปที่ 4.14
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รู ปที่ 4.14 ด้านช่วยลดการใช้สเปรย์สารเคมี
5) ด้ านวัตถุดิบในการจัดหา
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ ทาประเมิ นให้คะแนนความพึ งพอใจ
ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 43.33 เป็ นระดับที่เลือกมากที่สุดและรองมาเป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 33.34 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ดังรู ปที่ 4.15
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รู ปที่ 4.15 ด้านวัตถุดิบในการจัดหา
6) ระยะเวลาในการไล่มด
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ ทาประเมิ นให้ค ะแนนความพึง พอใจ
ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.00 เป็ นระดับที่เลือกมากที่สุดและรองมาเป็ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 40.00 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ดังรู ปที่ 4.16
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รู ปที่ 4.16 ด้านระยะเวลาในการไล่มด
7) ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ ชนิดนี้
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ ทาประเมิ นให้ค ะแนนความพึง พอใจ
ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 40.00 เป็ นระดับที่เลือกมากที่สุดและรองมาเป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 50.00 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ดังรู ปที่ 4.17
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รู ปที่ 4.17 ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้
4.8.5 ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจและการแปลผลระดับความพึงพอใจ
ในด้านกลิ่นของสเปรย์อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุดในด้านสี ของสเปรย์
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับมากในด้านประสิ ทธิ ภาพในการไล่มดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับ
มากในด้านช่ วยลดการใช้สเปรย์สารเคมี อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากในด้านวัตถุดิบในการ
จัดหาอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากในด้านระยะเวลาในการไล่ มดอยู่ในระดับความพึงพอใจ
ระดับมากและในด้านลักษณะความชอบโดยรวมของเครื่ องดื่มอยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับมาก ดัง
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสเปรย์สะระแหน่ไล่มด
ความพึงพอใจด้ านต่ างๆ
1. กลิ่นของสเปรย์
2. สี ของสเปรย์
3. ประสิ ทธิ ภาพในการไล่มด
4. ช่วยลดการใช้สเปรย์สารเคมีได้หรื อไม่
5. ด้านวัตถุดิบสามารถหามาทาเองได้หรื อไม่
6. ระยะเวลาในการไล่มด
7. ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้

ค่ าเฉลีย่
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S.D.
0.77
1.15
0.72
1.08
0.82
0.76
0.65

ระดับความพึงพอใจ
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บทที่ 5
สรุปผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
ผลสรุ ปจากการทดลองทาสเปรย์สะระแหนไล่และกาจัดมดพบว่าสมุนไพรไล่มด ที่มี
ส่ วนผสมของใบสะระแหน่ น้ ั นสามารถไล่ ม ดได้ ดี เ พราะว่ า เมื่ อ น าใบสะระแหน่ ผ สมกั บ
เอทิลแอลกอฮอล์ทาให้ได้น้ าสกัดออกมาจากใบสะระแหน่ซ่ ึ งมีฤทธิ์ เย็นเมื่อสัมผัสกับผิวของมดจะรู้สึก
เย็นแสบ และระคายเคืองจึงทาให้มดไม่สามารถทนต่อฤทธิ์ ความเย็นของสเปรย์สะระแหน่ได้
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1) ทางผูจ้ ดั ทาสามารถดาเนินโครงงานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น
2) สี ของสเปรย์น้ นั ยังมีความเข้มไปเมื่อฉีดที่ผนังที่เป็ นสี ขาวทาให้มีคราบสี เขียวอ่อนๆ
ติดที่ผนัง
3) ต้องทาการฉีดสเปรย์ 2-3 ครั้งในบริ เวณที่มีมดถึงจะกาจัดมดได้
5.1.3 แนวทางการแก้ปัญหา
1) ผูจ้ ดั ทาต้องจัดสรรเวลาในการดาเนินงานลาดับความสาคัญของการดาเนินงาน
2) ให้นาน้ ามันหอมระเหยที่สกัดแล้วไม่มีสีหาซื้อได้ตามท้องตลาดนามาใช้แทน
3) เพิ่มปริ มาณของสมุนไพรให้มากขึ้นเพื่มเพิ่มประสิ ทธิ์ ภาพในการกาจัดมด
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ไปปฏิบ ตั ิงานสหกิ จศึกษาที่โรงแรมรามาดาพลาซ่ า แบงค์ค็อก แม่น้ า ริ
เวอร์ไซด์ต้ งั แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนก Front
Office โดยได้รับประโยชน์จากการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการปฎิบัติงานสหกิจ
ประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษามีดงั นี้
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1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จรุ ร่วงตามเวลาที่ กาหนด
2) ได้รับความรู ้ใหม่ๆและได้ประสบการณ์ในการทางานจริ ง
3) ได้ความรู ้เกี่ยวกับการรับสายโทรศัพท์การใช้โทนเสี ยง
4) สามารถรับมือกับปั ญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5) ฝึ กฝนให้เป็ นคนช่างสังเกตและรู้จกั ปรับปรุ งการพัฒนาการทางานของตน
6) ได้รู้ถึงคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ภายในโรงแรมและแผนก Front Office
7) พัฒนาบุคลิ กภาพ ช่วยสร้างความมัน่ ใจในการทางานการกล้าแสดงออก และการ
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น
8) ฝึ กฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางาน
9) ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบงานภายในโรงแรมและระบบงานในแผนก
10) ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่ อสาร ทั้งพูด ฟังและ เขียน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาในแผนการบริ การส่ วนหน้าปั ญญาหาที่พบคือโรงแรม
กาลังมีการปรังปรุ งห้องพักใหม่ในบางชั้นอาจจะมีเสี ยงดังจากการซ่อมแซมห้องและเหม็นกลิ่นจากสี ทา
ให้ผเู ้ ข้าพักโทรมาแจ้งขอย้ายห้องพักเนื่องจากมีเสี ยงดังรบกวนไม่สามารถพักอยูไ่ ด้ทาให้พนักงานต้อง
ท าการย้า ยห้ อ งให้ก่ อ นที่ จะเกิ ด การคอมเพลเและปั ญ หาด้านการใช้ภ าษาในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ
ชาวต่างชาติที่มาเข้าพักในโรงแรมนั้นมีความสาคัญอย่างมากหากใช้คาพูดผิดอาจจะทาให้เกิดการเข้าใจ
ผิดทางด้านภาษา
5.2.3 ข้ อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานสหกิจนี้เราควรปฏิบตั ิและให้ความเคารพในกฎของสถานประกอบ การ
นั้นๆและในการทางานเราควรมีสติตลอดเวลาและทางานด้วยความไม่ประมาทต้องมีความรับ ผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานนั้นออกมาสาเร็ จลุ ล่วงด้วยดี สอบถามทางมหาวิทยาลัยหรื อ
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาในการเลื อ กสถานประการและการเลื อ กแผนกที่ เ หมาะสมและถนัด เพื่ อ ความ
กระตือรื อร้นในการทางานและการเรี ยนรู้เกี่ยวกับสายงานนั้นๆ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
สเปรย์ สมุนไพรไล่มด
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนาใบสะระแหน่มาใช้แปรรู ป
ให้เกิ ดประโยชน์และเพื่อสร้ างผลิ ตภัณฑ์ใหม่ให้กบั โรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค์ค็อก แม่น้ า ริ
เวอร์ ไซด์ ข้าพเจ้าจึ งใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านกรุ ณาตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ข้อมูลทั้ง
หมดที่ท่านได้ตอบจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับโครงงานในครั้งนี้ ทุกความเห็นของท่านจะเป็ น
ความลับและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาของท่าน
แบบสอบถาม ประกอบด้ วยชุ ดคาถาม 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์สเปรย์สะระแหน่ไล่มด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์สะระแหน่ไล่มด
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย √ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านต้องการเลือก
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1) เพศ

☐ ชาย

☐ หญิง

2) อายุ

☐ ต่ากว่า 18 ปี
☐ 31- 45 ปี

☐ 18 - 30 ปี
☐ มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป

3) ระดับการศึกษา

☐ ต่ากว่าปริ ญญาตรี
☐ ปริ ญญาโท

☐ ปริ ญญาตรี
☐ ปริ ญญาเอก

4) สถานภาพ

☐ โสด
☐ อย่าร้าง

☐ สมรส
☐ แยกกันอยู่

5) แผนก

 Food and Beverage Service (แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม)
 Front Office (แผนกการบริ การส่ วนหน้า)
 Housekeeping Departmen (แผนกแม่บา้ น)
 Reception ( แผนกต้อนรับ)
 Security (แผนกรักษาความปลอดภัย)
 The Catering Department (แผนกจัดเลี้ยง)
 Kitchen ( แผนกครัว)
 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………….

6) ประสบการณ์การทางานที่โรงแรมแห่งนี้
 ต่ากว่า 1 ปี
 1- 5 ปี
 5 - 10 ปี
 10 - 15 ปี
 15 – 20 ปี
 มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์สเปรย์สะระแหน่ไล่มดกรุ ณาทดสอบผลิตภัณฑ์ สเปรย์
สะระแหน่ไล่มด จึงขอความร่ วมมือในการแสดงความคิดเห็นโดยมีการให้คะแนน ความพึงพอใจที่
ตรงกับความรู ้สึกของท่าน ดังต่อไปนี้
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างตามระดับความพึงพอใจที่ท่านต้องการเลือก
หมายเหตุ
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด

คุณลักษณะ
ด้ านผลิตภัณฑ์ สเปรย์สะระแหน่ ไล่มด

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

1.) กลิน่ ของสเปรย์
2.) สี ของสเปรย์
3.) ประสิ ทธิภาพในการไล่มด
4.) ช่ วยลดการใช้ สเปรย์สารเคมีได้ หรือไม่
5.) ด้ านวัตถุดิบสามารถหามาทาเองได้ หรือไม่
6.) ระยะเวลาในการไล่มด
7.) ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ ชนิดนี้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์สะระแหน่ไล่มด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทีส่ ละเวลาในการทาแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข.
ภาพขนาดปฏิบตั ิงาน

ภาพขณะรับสายโทรศัพท์

การเขียนตม.ลงในสมุดประจาวันเราจะนาข้อมูลพิมพ์ลงในคอมให้เรี ยบร้อยก่อน
หลังจากนั้นจึงนามาเขียนลงในสมุด

การนาเอกสารการลงทะเบียนเข้าพักและ Booking ใส่ ลงตามหมายเลข

เตรี ยม Welcom Drinkให้กบั ผูท้ ี่เข้ามาCheck-in

ตรวจเช็คความพร้อมของห้องพัก

ใบรายชื่อและเบอร์ติดต่อตามแผนกต่างๆภายในโรงแรม

ภาพบางส่ วนของเมนูรายการอาหารและเครื่ องดื่ม

ภาคผนวก ค.
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา

ภาคผนวก ง.
บทความเชิงวิชาการ

สเปรย์ สะระแหน่ ไล่และกาจัดมด
Ant repellent spray with mint scent
นางสาว วรรณิ สา อึงบวรตระกูล
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
E-mail : wannisa1250.ww@gmail.com
บทคัดย่ อ
โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อง “สเปรย์
สะระแหน่ ไ ล่ แ ละก าจัด มด” มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ
ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพในการใช้สมุน ไพรในการไล่
และกาจัดมดแทนการใช้สเปรย์สารเคมี เนื่ องจาก
สเปรย์สารเคมีมีกลิ่นเหม็นและอาจจะเกิดการเเพ้ได้
ผูจ้ ัดทาจึ งได้คิดว่าหากเปลี่ ยนมาลองใช้สมุนไพร
เเทนการใช้สเปรย์สารเคมีจะมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ไล่มดได้หรื อไม่ผจู ้ ดั ทาจึงมีความสนใจในสรรพคุณ
ของใบสะระแหน่ เ นื่ อ งจากใบสะระแหน่ น้ ั น
สามารถไล่แ มลงได้จึงได้ทดลองทาสเปรย์ข้ ึ นมา
และให้แต่ละแผนกในโรงแรมทดลองใช้โดยได้มี
การให้ ท าแบบสอบถามความพึ ง พอใจมี ผู ้ต อบ
แบบสอบถามจานวน 30 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง มี อ ายุ ต้ ัง แต่ 18-30 ปี โดยท างานในแผนก
แม่บา้ น แผนกการบริ การส่วนหน้า และ แผนกครัว
จ า ก ก า ร ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม พ บ ว่ า ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านประสิ ทธิ ภาพ
ในการไล่มด ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ชนิ ด
นี้ ช่วยลดการใช้สเปรย์สารเคมี ระยะเวลาในการไล่
มด ด้านวัตถุดิบ และสี ของสเปรย์ อยูใ่ นระดับความ
พึง พอใจมากและความพึง พอใจในด้า นกลิ่ น ของ
สเปรย์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
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 1830 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.

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของสเปรย์
สะระแหน่ในการไล่มดแทนการใช้สารเคมี
2.เพื่อศึกษาการนาสารสกัดจากสมุนไพร
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อลดปั ญหาการเจริ ญเติบโตการแพร่
พันธุ์ของมด

ส่ วนผสมทีใ่ ช้ ในการทาสเปรย์
1.ใบสะระแหน่
100 กรัม
2.น้ าเปล่าสะอาด 100 มล.
3. เอทิล แอลกอฮอล์ 100 มล.

ขอบเขตของโครงงาน
1.ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่โรงแรมรามาดา
พลาซ่ า แบงค์ค็อก แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ แผนก Front
Office
2.ขอบเขตด้านประชากรได้แก่พนักงาน
โรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค์ค็อก แม่น้ า ริ เวอร์
ไซด์ แผนก Housekeeper
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างวันที่ 14
พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561

ขั้นตอนการทาสเปรย์
1.เด็ดใบสะระแหน่ลงในภาชนะที่ เตรี ยม
ไว้
2.น้ าใบสะระแหน่มาหัน่ ให้หยาบๆ
3.เสร็ จแล้วนาเอทิ ลแอลกอฮอล์เทลงไป
100 มล.
4.คนส่วนผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้5นาที
5.เมื่ อครบ5นาที แล้วน้ ามากรองออกเอา
แต่น้ า
6.จากนั้นเทน้ าเปล่าสะอาดลงไป100มล.
7.เมื่อเสร็ จแล้วเทลงใส่ขวดที่เตรี ยมไว้
เป็ นอันเสร็ จ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลปั ญหาต่างๆที่พบเจอ
2. ปรึ กษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาใน
ของการสรุ ปหัวข้อโครงงาน
3. ศึกษาปั ญหาภายในงานโรงแรม
ศึ ก ษาปั ญ หาและหาแนวทางการไล่
และกาจัดมด
4. ศึกษารู ปแบบการจัดทาโครงงาน
ศึกษารู ปแบบการทาโครงงานและได้
ดาเนินการจัดพิมพ์บทที่ 3
5. การดาเนินการจัดทาโครงงาน
6. สรุ ปผลการดาเนินงาน
สรุ ปข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทาการศึกษา

ขั้นตอนการรวบรวมข้ อมูลและสรุปผล
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมของมูลโดยการทการทดลองและ
บันทึ กผลการทดลองลงในแบบบันทึ กผลและท า
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู ้ ทดลอง จานวน 30 คน
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาและทดลองการ
ทาสเปรย์สะระแหน่ ไล่มดโดยการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
จากคนภายในสถานประกอบการโรงแรมรามาดา
พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ในแต่ละแผนก
รวมทั้ งหมด 30 คน แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นดั ง นี้
ส่วนที่1ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ าแบบ
สอบถามได้แ ก่ เพศ อายุ แผนก ประสบการณ์
ทางาน
ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่ ผูท้ ดลอง
สเปรย์สะระแหน่ ไล่มดจากการทดลองผูท้ าวิจยั ได้

วิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยการใช้คะแนนความพึงพอใจ
จากผูท้ ดลองใช้สเปรย์สะระแหน่ ไล่มด เป็ นเกณฑ์
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 4.50-5.00 แปลความว่า พึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ ย 3.50-4.49 แปลความว่า พึงพอใจใน
ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ ย 2.50-3.49 แปลความว่า พึงพอใจใน
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.50-2.49 แปลความว่า พึงพอใจใน
ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.49 แปลความว่า พึงพอใจใน
ระดับน้อยที่สุด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยในการซื้ อ สารเคมี
มากกาจัดมดและสามารถนาสมุนไพรใน
ท้องถิ่นอย่างใบสะระแหน่มาทาเป็ นสเปรย์ไล่มดได้
2.ทาให้โรงแรมลดปั ญหาการคอมเพลน
จากผู ้ เข้าพัก
3.ท าให้ โ รงแรมมี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี เ ช่ น
ห้องพัก สะอาดและน่าเข้าพัก
4.ทาให้ทราบว่าสมุนไพรสามารถไล่มด
ได้ดี และไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
สรุปผลโครงงาน
ผลสรุ ป จากการทดลองท าสเปรย์สะระ
แหนไล่ แ ละก าจัด มดพบว่ า สมุ น ไพรไล่ ม ดที่ มี
ส่ วนผสมของใบสะระแหน่ น้ นั สามารถไล่มดได้ดี
เ พ ร า ะ ว่ า เ มื่ อ น า ใ บ ส ะ ร ะ แ ห น่ ผ ส ม กั บ
เอทิ ล แอลกอฮอล์ท าให้ไ ด้น้ า สกัด ออกมาจากใบ
สะระแหน่ซ่ ึ งมีฤทธิ์ เย็นเมื่อสัมผัส กับผิวของมดจะ
รู ้ สึ ก เย็น แสบและระคายเคื อ ง จึ ง ท าใหมดไม่
สามารถทนต่อความเย็นและแสบได้
กิตติกรรมประกาศ

การที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการ
สหกิจศึกษาเรื่ องสเปรย์สะระแหน่ไล่ และกาจัดมด
ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น้ า ริ เวอร์
ไซด์ กรุ งเทพฯ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่
31 สิ งหาคม2561 สาเร็ จลุล่วงได้เนื่ องจากได้รับ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณดวงใจ สวัสดิ์รักษา และ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์สุนทร สอนกิ จดี อาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจที่ให้ความช่วยเหลือ และให้คาแนะนา
ในการทารายงาน นี้ นอก จากนี้ ขอขอบคุณบุคคล
ท่ า นอื่ น ๆที่ ไม่ ไ ด้ กล่ า วนามทุ ก ท่ า นที่ ได้ ใ ห้
ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ ในการจัด ท ารายงานผูจ้ ัด ท า
ขอขอบพระคุณ
โรงแรมรามาดาพลาซ่าแบงค์คอ็ กแม่น้ าริ
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ส่วน ร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ น ที่ปรึ กษา การทา
รายงานฉบับนี้จนเสร็ จสบูรณ์ตลอด จนการให้ความ
ดูแลและให้ความเข้าใจใน
การทางานในสถานการณ์จริ งซึ่งผูจ้ ดั ทาขอ
ขอบพระคุณเป็ น อย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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