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บทคัดย่อ 
 

 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ Montien Riverside Hotel (บริษทั บริจวิว จ  ากดั) เป็นโรงแรม
ขนาดใหญ่ระดบั 5 ดาวอยูติ่ดกบัแม่น ้ าเจา้พระยามีบริการห้องพกัและสามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าได้
ทุกห้อง นอกจากน้ียงัมีห้องอาหารท่ีให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวเขา้มาพกั จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไป
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกส่วนหน้าของโรงแรม ผูจ้ดัท าได้พบว่าในแต่ละเดือนมีการจด
รายละเอียดการพบเจอแมลงสาบในบริเวณโรงแรม และอาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของโรงแรม ดงันั้น
ผูจ้ดัท าจึงหาวธีิป้องกนัแมลงแบบธรรมชาติ คือ สเปรยพ์ริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ 
 เพื่อใหท้ราบถึงผลของโครงงาน ผูจ้ดัท าจึงไดส้ร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของพนกังานของโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซดท่ี์มีต่อโครงงาน สเปรยพ์ริกไทยกบัใบกระวานป้องกนั
แมลงสาบ ซ่ึงผลจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงงานในดา้นความปลอดภยัส าหรับคน
และส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นความสะดวกในการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก ดา้นกล่ินหอม
พอดีไม่แรงจนเกินไปอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นประสิทธิภาพใชง้านไดจ้ริงอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
โครงงานน้ีสามารถน ามาใชป้้องกนัแมลงสาบภายในโรงแรมไดโ้ดยทดแทนสารเคมี 
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ABSTRACT 
 

 Montien Riverside Hotel (Bridge View Co., Ltd.) is a 5-star hotel located by the Chao Phraya River. It 
offers rooms with views of the river. In addition, there is also a dining room for serving guests. The researcher 
had conducted the cooperative study in the Front Office at Montien Riverside Hotel and found that the monthly 
reports recorded the encounters of cockroaches several times that may affect the image of the hotel. Therefore, 
the researcher had an idea to prevent cockroach invasion by using natural ingredients, which were pepper spray 
and bay leaves for preventing cockroach invasion. 
  

To study the outcome of the project, the researcher created a questionnaire to evaluate the satisfaction 

of the staff at Montien Riverside Hotel towards the project of Pepper Spray and Bay Leaves for Preventing 

Cockroach Invasion. The results found that the satisfaction of the project concerning the safety and environment 

were the highest level. The aspect of ease of use was at a high level. The aspect of proper aroma intensity was at 

a moderate level. And the aspect of quality of the product that can be actually used was at a high level. This 

project can be used to prevent cockroach invasion in the hotel by substituting chemicals. 
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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 โรงแรมมณเฑียร เป็นหน่ึงในโรงแรมแห่งแรกๆ ของประเทศไทยท่ีบริหารจดัการโดยคน
ไทยทั้งหมด และในปัจจุบนัโรงแรมมณเฑียรมีทั้งส้ิน 2 สาขา ซ่ึงทางผูจ้ดัท านั้นไดเ้ขา้รับการฝึก
ปฏิบติังานในสาขาของโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์พระราม 3 กรุงเทพฯ ในแผนกส่วนหนา้ (Front 
Office Department)โดยมีหน้าท่ี ท าการตอ้นรับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ และเตรียมเอกสารให้กบัทาง
แผนก จากการฝึกงานไดส้ังเกตเห็นวา่ ในแต่ละเดือนมีรายงานการพบเจอแมลงสาบภายในโรงแรม 
ทั้งในส่วนของบริเวณห้องอาหารพนกังานและห้องพกัของลูกคา้ ซ่ึงอาจส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของตวั
โรงแรม 
 ดงันั้น ผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดท้  าการศึกษาวิธีทางธรรมชาติ เพื่อท าการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ตวั
ใหม่ให้กบัทางโรงแรม ในการหาวิธีป้องกนัแมลงสาบ โดยการใชส้มุนไพรท่ีมีกล่ินแรง จึงไดคิ้ดท่ี
จะน าใบกระวานและพริกไทยซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีหาไดไ้ม่ยาก เน่ืองจากใบกระวานและพริกไทย มี
กล่ินฉุนท่ีแมลงสาบไม่ชอบ น ามาท าเป็นสเปรยส์มุนไพรป้องกนัแมลงสาบ สเปรยต์วัน้ีจะท าให้
แมลงสาบไม่เขา้มารบกวนในบริเวณตวัโรงแรมได ้ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อน าสมุนไพรมาใชป้้องกนัแมลงสาบ 
1.2.2 เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา สร้างผลิตภณัฑใ์หม่โดยใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ  
1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ก าหนดพื้นท่ีภายในแผนกส่วนหนา้ของโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ป้องกนัแมลงสาบในบริเวณโรงแรม 
1.4.2 น าความรู้ท่ีไดจ้ากการท าโครงงานไปใชใ้นการท างานในอนาคต 
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บทที2่ 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาการท าโครงงานเร่ือง สเปรยพ์ริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ กรณีศึกษาแผนกส่วน

หนา้ (Front Office Department) โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ผูจ้ดัท าโครงงานไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอหวัขอ้เรียงล าดบัดงัน้ี 

2.1 ความรู้เกีย่วกบัพริกไทย 

 2.2 ความรู้เกีย่วกบัใบกระวาน 

 2.3 ความรู้เกีย่วกบัแมลงสาบ 

2.1 ความรู้เกีย่วกบัพริกไทย 

 
รูปท่ี 2.1 พริกไทย 

ท่ีมา : https://medthai.com/ 

พริกไทย ช่ือสามัญ Pepper 

พริกไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ Piper Nigrum L. จดัอยูใ่นวงศพ์ริกไทย (PIPERACEAE) 

พริกไทย มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ วา่ พริกข้ีนก, พริกไทยด า, พริกไทยขาว, พริกไทยล่อน, พริกนอ้ย   

  (ภาคเหนือ) 

2.1.1 ลกัษณะพริกไทย  

ตน้พริกไทยเป็นตน้ไมท่ี้มีอายยุนื จดัอยูใ่นประเภทไมเ้ล้ือย สูงประมาณ 5 เมตรลกัษณะของล า

ตน้จะเป็นปลองๆ ลกัษณะของใบพริกไทยจะมีสีเขียวสด ใบใหญ่คลา้ยใบโพ ส่วนลกัษณะของดอก

พริกไทยมีขนาดเล็ก จะออกช่อตรงขอ้ของล าตน้ มีลกัษณะเป็นพวง จะมีเมล็ดกลม ๆ ติดกนัอยู่เป็น

https://medthai.com/พริกไทย
https://medthai.com/tag/PIPERACEAE/
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พวง มีถ่ินก าเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย ส าหรับประเทศไทยพริกไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิด

หน่ึง มกันิยมปลูกพริกไทยกนัมากในจงัหวดัจนัทบุรี ตราด และระยอง 

2.1.2 สายพนัธ์ุพริกไทย  

พริกไทยท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 6 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุใบหนา พนัธ์ุบา้นแกว้ พนัธ์ุ  
ปรางถ่ีธรรมดา พนัธ์ุปรางถ่ีหยกิ พนัธ์ุควายขวดิ และสายพนัธ์ุคุชช่ิง 

2.1.3 ประโยชน์ของพริกไทย 

2.1.3.1 ด้านอาหาร  

ผลและเมล็ดของพริกไทยมีรสเผด็ร้อน ใช้ปรุงอาหารไดท้ั้งอ่อนและแก่ แกงท่ีใช้พริกไทยเป็น

องคป์ระกอบมีหลายอยา่ง เช่น แกงเผด็ ฉู่ฉ่ี แกงกะหร่ี แกงเลียง ทอดมนั ขา้วตม้ ขา้วผดั โจก๊ เป็นตน้ 

            2.1.3.2 ด้านสรรพคุณทางยาพืน้บ้าน  

            มีการใช้พริกไทยในผาอายุรเวทในโซนเอเชียใต ้ส่วนมากใช้บรรเทาอาการเก่ียวกบัระบบย่อย

อาหาร ขบัพยาธิ แกล้มจุกเสียดแน่น ทอ้งอืดเฟ้อ ขบัลม ขบัเสมหะ ขบัเหง่ือ ขบัปัสสาวะ บ ารุงธาตุแก้

อาการอาหารไม่ยอ่ย ระงบัอาการอาเจียน ผอ่นคลายอาการไม่สบายจากอาหารเป็นพิษจากอาหารทะเล 

2.1.3.3 ด้านสรรพคุณทางยาแผนตะวนัตก  

พริกไทยด ามีสารจ าพวกอลัคาลอยด์ เรียกว่า ไพเพอรีน (Piperine) มีผลกดประสาทในระบบ

ประสาทส่วนกลาง ลดไข ้ลดอาการเจ็บปวด ลดการอกัเสบ และฆ่าแมลงได ้รวมทั้งสารไพเปอรีนมีส่วน

ช่วยในการเพิ่มข้ึนของเมด็สีในผวิหนงั 

2.1.3.4 สรรพคุณของพริกไทยด าในการลดความน า้หนัก  

พริกไทยด านั้นไดรั้บการยอมรับและยืนยนัจากทีมวิจยัในประเทศสหรัฐอเมริกาวา่ พริกไทยด า

สามารถท่ีจะช่วยลดความน ้ าหนกัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยมดว้ยสารประกอบท่ีช่ือวา่ ไพเพอรีน 

ซ่ึงมีคุณสมบติัในเร่ืองของการช่วยขจดัและต่อตา้นไขมนัส่วนเกิน 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Piperine
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2.2 ความรู้เกีย่วกบัใบกระวาน 

 

 

รูปท่ี 2.2 ใบกระวาน 

ท่ีมา : https://www.samunpri.com/kitchendrugs 

ใบกระวาน ช่ือสามัญ: Bay Leaf 

ใบกระวาน ช่ือวทิยาศาสตร์: Laurus Nobilis 

 สมุนไพรกระวาน มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ว่า ปล้ากอ้ (ปัตตานี), กระวานขาว (ภาคกลาง, ภาค

 ตะวนัออก), มะอ้ี (ภาคเหนือ), ข่าโคก ข่าโค่ม หมากเน้ิง (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ), กระวานไทย, 

 กระวานด า, กระวานแดง, กระวานจนัทร์, กระวานโพธิสัตว ์เป็นตน้ 

กระวานจดัเป็นเคร่ืองเทศท่ีมีราคาแพง ท่ีซ้ือขายในประเทศไทยมีอยูด่ว้ยกนั 2 ชนิด คือ 

1) กระวานไทย หรือ กระวาน (Amomum Krevanh) ผลจะมีลกัษณะค่อนขา้งกลม ปลูกมากในทวีป

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ ประเทศอินโดนีเซีย หมู่เกาะอินเดียตะวนัตก ส าหรับประเทศไทยแหล่ง

ผลิตส าคญัจะเก็บไดจ้ากตามป่าบริเวณเขาสอยดาว ในจงัหวดัจนัทบุรี หรือท่ีเรียกวา่ “กระวานจนัทบุรี” 

ซ่ึงเป็นกระวานท่ีมีคุณภาพดีและเป็นท่ีต้องการของตลาด และยงัมาจากแหล่งอ่ืน ๆ ทางภาคใตอี้ก 

เช่น กระวานสงขลา กระวานสุราษฎร์ธานี แต่จะมีคุณภาพต ่ากวา่กระวานจนัทบุรี 

2) กระวานเทศ หรือ กระวานแท้ (Elettaria Cardamomum) ผลมีลกัษณะแบนรี ซ่ึงแตกต่างจากกระวาน

ไทย กระวานเทศน้ีจะปลูกมากในประเทศอินเดีย ศรีลงักา แทนซาเนีย และกวัเตมาลา 
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2.2.1 ลกัษณะของกระวาน 

2.2.1.1 ต้นกระวาน  

จดัเป็นไมล้ม้ลุกมีเหงา้ มีความสูงประมาณ 2 เมตร โดยมีกาบใบหุ้มซ้อนกนัท าให้ดูคลา้ยล าตน้ 

โดยต้นกระวานมักข้ึนในท่ีร่มหรือใต้ร่มไม้ท่ีมีความช้ืนสูง หรือในท่ีท่ีมีฝนตกชุกและอยู่สูงจาก

ระดบัน ้าทะเลอยา่งนอ้ย 800 ฟุตข้ึนไป โดยมกัจะพบข้ึนทัว่ไปตามไหล่เขาในบริเวณป่าดงดิบ 

 
รูปท่ี 2.3 ล าตน้กระวาน 

ท่ีมา : http://dodomdaek.blogspot.com 

2.2.1.2 ใบกระวาน  

ใบเป็นใบเด่ียว ลกัษณะของใบแคบและยาว เป็นรูปขอบขนาน มีความยาวประมาณ 15-25 

เซนติเมตร ปลายใบแหลม 

 
รูปท่ี 2.4 ใบกระวาน 

ท่ีมา : http://www.xn--03camj5ak4hpc.com 

http://dodomdaek.blogspot.com/2017/05/Krawan-Cardamom.html
http://www.สาระเร็ว.com/
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2.2.1.3 ดอกกระวาน  

ดอกกระวานจะออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกออกมาจากเหง้า ชูข้ึนข้ึนมาเหนือพื้นดิน เรียงสลบั

ซอ้นกนัตลอดช่อ ในซอกใบประดบัจะมีดอกประมาณ 1-3 ดอก ปลายกลีบเล้ียงมีหยกั 3 หยกั กลีบดอก

มีสีเหลือง เป็นหลอดแคบ เกสรตวัผูเ้ป็นแบบไม่สมบูรณ์เพศ แปรสภาพเป็นกลีบขนาดใหญ่สีขาว มี

แถบสีเหลืองอยูต่รงกลาง 

 
รูปท่ี 2.5 ดอกกระวาน 

ท่ีมา : https://medthai.com/ 

2.2.1.4 ผลกระวาน หรือ ลูกกระวาน  

ผลมีลกัษณะค่อนขา้งกลม ติดเป็นพวงราว 10-20 ผล ผลมีสีขาวนวล เปลือกผิวเกล้ียง มองเห็น

เป็นพ ูมี 3 พ ูผลอ่อนมีขน ผวิเปลือกมีร้ิวตามยาว เรียงตวัจากฐานไปสู่ยอด ผลมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง

ประมาณ 10 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 6-15 มิลลิเมตร ทั้งหวัและทา้ยผลมีจุก ผลจะร่วงไปเม่ือแก่ ผล

แก่จะแตก มีเมล็ดอยูภ่ายในจ านวนมาก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม มีเมล็ดกลุ่มละประมาณ 12-18 เมล็ด 

 
รูปท่ี 2.6 ผลกระวาน 

ท่ีมา : https://medthai.com/ 

https://medthai.com/น
https://medthai.com/กระวาน
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2.2.1.5 เมลด็กระวาน  

เมล็ดอ่อนมีสีขาวและมีเยื่อหุ้ม เม่ือแก่แลว้จะเปล่ียนเป็นสีด าหรือสีน ้ าตาลไหม ้โดยทั้งผลและ

เมล็ดจะมีกล่ินหอมเฉพาะตวั คลา้ยกบักล่ินของการบูร มีรสเผด็และเยน็ 

2.2.2 ประโยชน์ของกระวาน 

2.2.2.1 กระวานไทยใชท้ดแทนกระวานเทศได ้

2.2.2.2 เหงา้อ่อนของกระวานสามารถน ามาทานเป็นผกัได ้ใหก้ล่ินท่ีหอมและมีรสชาติเผด็ 

2.2.2.3 น าผลของกระวานมาแปรรูปให้เป็นน ้ ามนักระวาน สามรถน าไปท าน ้ ามนัหอมระเหย

และน าไปตกแต่งกล่ินในเคร่ืองได ้

 

2.3 ความรู้เกีย่วกบัแมลงสาบ 

แมลงสาบจดัเป็นแมลงท่ีมีวงจรชีวิตไม่สมบูรณ์ คือ ไม่เป็นตวัหนอนและดกัแดปั้จจุบนัเป็นแมลงท่ีพบ 

กระจายไปแลว้ทัว่โลก โดยทัว่ไปแลว้ มีลกัษณะล าตวัยาวรีเป็นรูปไข่ เป็นสีด าหรือสีน ้ าตาลเขม้ มีส่วนหวัซ่อน 

อยูใ่ตอ้ก มีหนวดยาวคลา้ยเส้นดา้ย ส่วนขายาวมีหนามคลุม ตวัเต็มวยัมีทั้ง มีปีกและไม่มีปีก เป็นแมลงท่ีหากิน 

ตามพื้นดินเป็นหลกัตามท่ีมืด ๆ หรือในเวลากลางคืน ไม่ชอบท่ีจะบิน และวิง่ไดเ้ร็วมาก  

แมลงสาบไทยหรือแมลงสาบในสายพนัธ์ุโซนเอเชียจะเป็นชนิด Blattella Asahinai ซ่ึงมีความยาวล าตวั

ประมาณ 2 เซนติเมตร สามารถปรับตวัไดเ้ขา้กบัทุกสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากแมลงสาบกินทุกอยา่งเป็นอาหาร 

บางสายพนัธ์ุยงัสามารถกินไม้ได้ด้วย แมลงสาบจะปรากฏตัวให้เห็นอยู่ในประเทศท่ีเป็นเขตเมืองร้อน 

แมลงสาบในประเทศไทยจะอาศยัอยูต่ามบา้นเรือน แหล่งของเสีย ขยะ  

2.3.1 แมลงสาบทีพ่บในประเทศไทย  

2.3.1.1 แมลงสาบอเมริกัน  มีแหล่งก าเนิดในทวีปแอฟริกา เป็นแมลงสาบท่ีมีล าตวัขนาดใหญ่ 

ยาวประมาณ 30-40 มิลลิเมตร มีสีน ้ าตาลแดง ปีกยาวทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย บินเก่ง ชอบออกหากินในเวลา

กลางคืน กลางวนัจะ นอนพกั หรือหลบซ่อนตวัตามซอกมุม ใตตู้ ้ชั้นเก็บของ ในท่ีมืด อบั จะพบมาก

ตามโกดงัเก็บสินคา้ หรือ บา้นเรือนทัว่ไป โตเต็มวยัเม่ือ 7 วนั อายุ 4-7 วนัเร่ิมผสมพนัธ์ุ วางไข่คร้ังละ 
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16- 28 ฟอง ในหน่ึงรังไข่ ตวัเมีย 1 ตวัสามารถวางไข่ได ้22– 40 รังไข่ ฟักภายใน 30-46 วนั มีอายุ

ประมาณ 212-294 วนั ชอบอากาศอบอุ่น และช้ืน  

2.3.1.2 แมลงสาบออสเตรเลีย มีแหล่งก าเนิดในทวีปแอฟริกา แต่จะพบมากในเขตอบอุ่นและ

เขตร้อน รวมทั้งประเทศไทยมีขนาดใหญ่ ล าตวัยาวประมาณ 27 – 33 มิลลิเมตร แต่เล็กกวา่ แมลงสาบ

อเมริกา เล็กนอ้ย สีเขม้กวา่ มีแถบสีอ่อนอยูด่า้นขา้งของปีกคู่แรก มีแถบสีเหลืองท่ีทรวงอกท่อนแรก บิน

ไดเ้ก่ง Pronotum จะมีสีด าเป็นกลุ่มเห็นชดั มีการเจริญเติบโตแบบลอกคราบ มีอายุยืนประมาณ 170– 

304 วนั พบได ้เช่นเดียวกบัแมลงสาบอเมริกนัแต่จ านวนนอ้ยกวา่ 

2.3.1.3 แมลงสาบสามัญ เป็นแมลงสาบตวัขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 22– 27 มิลลิเมตร ตวัสี

น ้าตาลเขม้ หรือด า และมีลายสีเหลืองหรือขาวเด่นชดัดา้นบนทรวงอกทั้ง 3 ท่อนและขอบดา้นนอกของ

ส่วนทอ้ง ตวัเมียไม่ มีปีก ส่วนตวัผูจ้ะมีปีกสั้น ๆ เพียง 1/4 ของส่วนทอ้ง แต่บินไม่ได ้แมลงสาบชนิดน้ี

มกัอยูก่นัเป็นกลุ่ม ๆ ในท่ีมืด ตามซอกท่ีเก็บของ กองหนงัสือเก่า ๆ เป็นตน้  

2.3.1.4 แมลงสาบเยอรมัน มีล าตวัสีน ้ าตาลอ่อน ยาว ขนาดประมาณคร่ึงน้ิว ปีกยาวทั้งสองเพศ 

บินเก่ง ท่ี ดา้นหลงัของทรวงอกท่อนแรก มีแถบสีด าสองแถบ เห็นชดัเจน มีอายุประมาณ 100 วนั ชอบ

อากาศอบอุ่น ตวั เต็มวยั 7– 10 วนัจะผสมพนัธ์ุ ตวัเมียท่ีมีไข่จะลากเกราะหุ้มไข่ติดกบัทอ้งตลอดเวลา

จนกวา่ไข่จะสุก ประมาณ 2-4 สัปดาห์ แมลงสาบชนิดน้ีจะพบบา้งประปรายตามบา้นเรือน แต่ในเรือ

ใหญ่ ๆ เช่นเรือรบ เรือสินคา้ จะ ประสบปัญหาจากการรบกวนของแมลงสาบจ าพวกน้ีมาก แพร่พนัธ์ุได้

เร็วมาก ปัจจุบนัพบวา่แมลงพวกน้ีตา้น ยาก าจดัแมลงพวก Hydrocarbon Series เช่น DDT. Dieldrin  

2.3.1.5 แมลงสาบลายน ้าตาล  มีตวัขนาดเท่ากบัแมลงสาบเยอรมนั สีน ้ าตาลอ่อน ลกัษณะท่ี

สังเกตไดง่้าย คือแถบสีน ้ าตาลพาดผา่นเป็นสองแถบท่ีปีก แมลงสาบชนิดน้ีจะอยูเ่ป็นกลุ่ม ๆ ในกล่อง

หรือปีบ ซอกท่ีมืดทึบ แต่พบนอ้ยมาก หากินไม่ไกลจากท่ีอยูอ่าศยั  

2.3.1.6 แมลงสาบสุรินัม หรือ แมลงแกลบ ตวัมีสีน ้าตาลเขม้หรือด า ขนาดยาว 18– 24 มิลลิเมตร 

มกัพบ อยูต่ามดินใตก้องขยะ กองใบไม ้เวลากลางคืนอาจบินเขา้มาตามแสงไฟในบา้นบา้ง  

2.3.1.7 แมลงแกลบ มีลกัษณะคลา้ยแมลงสาบสุรินมั ปัจจุบนัสามารถใชป้ระโยชน์ในการก าจดั

ขยะอินทรีย ์และเป็นเหยือ่ตกปลาได ้ 
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2.3.2 ผลเสียทีต่ามมากบัแมลงสาบ 

แมลงสาบเป็นแมลงท่ีมีความส าคญัทางสาธารณะสุข กล่าวคือ ภายในและภายนอกลาตวัของ
แมลงสาบมีเช้ือจุลินทรียห์ลายชนิดท่ี เป็นสาเหตุของโรคท่ีเกิดกบัมนุษยพ์บไดใ้น เกือบทุกส่วนของ
ร่างกายหรือแมก้ระทัง่ในมูลของแมลงสาบและมกัจะพบเช้ือ Salmomella 

2.3.2.1 เป็นพาหะน าโรค ทั้ง PROTOZOA, BACTERIA และ VIRUS ถึง 40 ชนิด พบเช้ือรามี
พิษ และไข่พยาธิบางชนิด หนอนพยาธิ ไข่ของพยาธิท่ีตรวจพบในอุจจาระของแมลงสาบมีพวก ไข่
พยาธิเข็มหมุด , ไข่พยาธิปากขอ , ไข่พยาธิไส้เดือน , ไข่พยาธิตวัตืด , ไข่พยาธิตวัจ๊ีด พวกโปรโตซวั ท่ี
พบได้แก่ Giardia Lambia, พวกแบคทีเรีย Salmonella, Hepatitis พวกไวรัส เช่น Poliomyelitis 
Infectious Hepatitis พวกเช้ือรา พบวา่มีติดมาตามขา, ปีก, ล าตวัและปาก ฯลฯ 

2.3.2.2 เป็นตัวกลางของพยาธิบางชนิด (INTERMEDIATE HOST) เช่น พยาธิตวัตืดบางชนิด 
Hymenolepis Nana, และ Raillietina SPP 

2.3.2.3 ท าให้เกิดอาการแพ้ พวกเศษของปีกหรือช้ินส่วนต่าง ๆ ของแมลงสาบ ถา้หายใจเขา้ไป
อาจท าใหเ้กิดอาการแพไ้ด ้

2.3.2.4 เช้ือโปรโตซัว มีเช้ือโปรโตซัวหลายชนิดท่ีพบในแมลงสาบ ซ่ึงเช้ือโปรโตซัว 
Toxoplasma เป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความพิการของทารกในครรภ ์และมีเช้ือโปรโตซวัอีกหลายชนิดท่ีเป็น
สาเหตุของโรคทอ้งเสีย หรือโรคบิด 

2.3.2.5 เช้ือรา พบมีเช้ือรา 2 ชนิดท่ีเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจคือ Aspergillus 
Fumigatus และ โรคผวิหนงัคือ Aspergillus Niger 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

  ช่ือสถานประกอบการ  : โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ  : 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ กรุงเทพ 10120 

Hotel address : 372 Rama 3 Road, Bangkhlo,Bangkok 10120 

Thailand 

 โทรศพัท/์โทรสาร  : 02-292-2999 / 02-292-2962-3 

 Email    : riverside@montien.com 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญญาลกัษณ์ (Logo) โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/gallery-hotel.php 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/map.php 
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รูปท่ี 3.3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/index.php 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

 โรงแรมมฑเฑียรริเวอร์ไซด ์(Montien Riverside Hotel) เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีติดกบัแม่น ้าเจา้พระยา 

มีหอ้งพกัใหบ้ริการถึง 462 ห้องท่ีสามารถเห็นววิแม่น ้าเจา้พระยาไดทุ้กหอ้ง มีห้องอาหารนานาชาติท่ีข้ึนช่ืออยา่ง 

The Café ท่ีเปิดใหบ้ริการแขกท่ีมาใชบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง มีหอ้งอาหารจีนและเวยีดนามแท้ๆ จากห้องอาหาร 

The Emperor ใหบ้ริการอาหารจีนแท้ๆ  หอ้งอาหาร สายชล ใหบ้ริการอาหารไทยและเวยีดนาม 

 3.2.1 การให้บริการห้องพกั 

 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซดมี์หอ้งพกัทั้งหมด จ านวน 462 หอ้ง โดยมีหอ้งพกัประเภทต่างๆทั้งหมด 7 

ประเภท ไดแ้ก่ Superior, Deluxe, Club C, Executive Suite, Family Suite, Queen Suite และ King Suite โดย

หอ้งแต่ละประเภทมีลกัษณะดงัภาพ  3.4 – 3.10 

 
รูปท่ี 3.4 Superior Room (7-17 fl.)มีจ  านวน 261หอ้ง 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/superior-room.php 
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รูปท่ี 3.5 Deluxe Room (18-22 fl., 26fl.) มีจ านวน 123 ห้อง 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/deluxe-room.php 

 
รูปท่ี 3.6 Club C Room (23-25 fl.) มีจ  านวน 54 หอ้ง 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/clubc-room.php 

 
รูปท่ี 3.7 Executive Suite มีจ านวน 14 ห้อง 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/executive-suite.php 
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รูปท่ี 3.8 Family Suite มีจ านวน 5 หอ้ง 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/family-suite.php 

 
รูปท่ี 3.9 Queen Suite มีจ านวน 4 หอ้ง 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/queen-suite.php 

 
รูปท่ี 3.10 King Suite มีจ านวน 1 หอ้ง 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/king-suite.php 
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 3.2.2 ห้องประชุมและงานจัดเลีย้ง 

 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์ใหบ้ริการห้องประชุมและงานจดัเล้ียง จ านวน 7 ห้อง ประกอบไปดว้ย 

หอ้งธารทอง หอ้งเจา้พระยา หอ้งแกรนดบ์อลรูม ห้องวมิานทอง ห้องวมิานทิพย ์ห้องแม่กลอง และศาลาริมน ้า

โดยแต่ละห้องมีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.11 – 3.17 

 

 
รูปท่ี 3.11 หอ้งธารทอง รองรับแขกไดสู้งสุด 150 คน 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH//tarnthong.php 

 

 
รูปท่ี 3.12 หอ้งเจา้พระยา รอบรับแขกไดสู้งสุด 600 คน 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/chao-praya.php 

http://montien.com/riverside/TH/tarnthong.php


15 
 

 

 
รูปท่ี 3.13 หอ้งแกรนดบ์อลรูม รองรับแขกไดสู้งสุด 1,200 คน 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/grand-ballroom.php 

 
รูปท่ี 3.14 หอ้งวมิานทอง รองรับแขกไดสู้งสุด 80 คน 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/vimarnthong.php 

 
รูปท่ี 3.15 หอ้งวมิานทิพย ์รองรับแขกไดสู้งสุด 150 คน 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/grand-ballroom.php 
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รูปท่ี 3.16 หอ้งแม่กลอง รองรับแขกไดสู้งสุด 40 คน 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/mae-klong.php 

 
รูปท่ี 3.17 ศาลาริมน ้า รองรับแขกไดสู้งสุด 600 คน 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/sala-rimnam.php 

 3.2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์ใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกหลายอยา่ง อาทิ เช่น Health and fitness 

Club, Club C Lounge, Swimming pool ดงัภาพท่ี 3.18 – 3.20 

 
รูปท่ี 3.18 Health and Fitness Club 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/health.php 
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รูปท่ี 3.19 Club C Lounge 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/clubc.php 

 
รูปท่ี 3.20 Swimming Pool 

ท่ีมา : http://montien.com/riverside/TH/swimming-pool.php 

 3.2.3.1 รถรับ-ส่งฟรี (shuttle bus) มี 3 เส้นทาง คือ 

• เส้นทางไป-กลบั จากโรงแรมฯ – BTS – PIER – โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 

ออกทุกๆ 2 ชม. เวลา 08.00 น. ,10.00 น. ,12.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น. 

• เส้นทางไป-กลบั จากโรงแรมฯ – หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 –โรงแรมมณเฑียร์ กรุงเทพ 

ออกทุกๆ 2 ชม. เวลา 09.30 น.,11.30 น.,13.30 น. และ 15.30 น. 

• เส้นทางไป-กลบั จากโรงแรมฯ –Asiatique The Riverfront Night Market -โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 

ออกทุกๆชัว่โมง เวลา 17.00 น.,18.00 น.,19.00 น.,20.00 น.,21.00 น. และ 22.00 น. 

 3.2.3.2 บริการไปรษณีย,์ POSTCARD, พสัดุหีบห่อ และแสตมป์ท่ี Concierge Counter 

 3.2.3.3 บริการซกัรีด (Laundry) 
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 3.2.3.4 บริการขายของท่ีระลึก ท่ี Shopping Arcade ของโรงแรมฯ 

3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ช่ือผูป้ฎิบติังาน: กฤษฎา สารพรวสิิฐ 

 สถานท่ีปฏิบติังาน:โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์แผนกงานส่วนหนา้( Front Office Department) 

 หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย: 

 คียข์อ้มูลหอ้งพกั Name list ของแขกฝร่ังเศส 

 คียก์ารจองห้องพกั Series Group จีน 

 ปร้ิน Report และ Occupancy 

 เดินส่งเอกสาร 

 ยกกระเป๋า,รับฝากกระเป๋า 

 คอยเก็บ Check Out Card 

 เช็คกุญแจหอ้งพกั 

 จดทะเบียนรถแทก็ซ่ีท่ีแขกใชบ้ริการขา เขา้ - ออก 

 

 
รูปท่ี 3.21 นายกฤษฎา สารพรวสิฐ 
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3.4 ช่ือ และต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 
รูปท่ี 3.22 คุณรุ่งอรุณ จิตตเ์กษม 

ต าแหน่ง Concierge 

3.5 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

 ปฎิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนั

จะเร่ิมท างานตั้งแต่ 06.00 น.-15.00 น. นบัเป็นเวลาทั้งส้ิน 9 ชัว่โมง และปฎิบติังาน 6 วนั ซ่ึงเป็น วนัจนัทร์ ถึง 

วนัเสาร์ 

3.6 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

1) ก าหนดหัวขอ้ท่ีจะท าโครงงาน โดยการสังเกตถึงปัญหาท่ีสามารถน ามาแกปั้ญหาโดยน ามาใช้เป็น

หวัขอ้โครงงานสหกิจ 

 2) เสนอหวัขอ้และเขียนวตัถุประสงค ์ความเป็นมา ส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจดูวา่เหมาะสมหรือไม่ท่ี

จะท าเร่ืองน้ี 

 3) รวบรวมขอ้มูลภายในโรงแรม รวมถึงการสังเกตการณ์ และเก็บขอ้มูลเอาไวเ้พื่อท าโครงงาน 

 4) วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บมา เพื่อจดัท าโครงงาน 

 5) เร่ิมลงมือท าโครงงาน และมีการส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบดูเป็นระยะ 

 6) เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบแลว้พบวา่ ขอ้มูลยงัไม่สมบูรณ์ก็แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 7) สรุปผลขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงงาน และเรียบเรียงใหถู้กตอ้ง 

 8) น าเสนอโครงงานท่ีท าในวนัท่ีก าหนด 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตั้งหวัขอ้โครงงาน      

รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน      

เร่ิมด าเนินโครงงาน      

ตรวจสอบความถูกตอ้ง      

โครงงานเสร็จเรียบร้อย      
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล และรายละเอยีดของโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

 โครงงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าสมุนไพรมาใชป้้องกนัแมลงสาบ ในโครงงานสเปรยพ์ริกไทยกบั
ใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ และไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ท่ี
มีต่อโครงงาน ซ่ึงการท าโครงงานในคร้ังน้ี เพื่อเป็นการลดจ านวนแมลงสาบในบริเวณโรงแรม 

4.2 วตัถุดิบในการท าโครงงาน 

 4.2.1 พริกไทย 

4.2.2 ใบกระวาน 

 4.2.3 น ้าเปล่า 

4.3 อุปกรณ์ในการท าโครงงาน 

 4.3.1 ถว้ย 

 4.3.2 ขวดสเปรย ์

 4.3.3 ท่ีกรอง 

 4.3.4 เตาไฟฟ้า 

4.4 ขั้นตอนการท าสเปรย์พริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ 

 4.4.1 เทน ้าใส่หมอ้ตม้ ใชไ้ฟปานกลางในอุณภูมิท่ี 150-180 องศา ตม้ทิ้งไวจ้นเดือด 

 

รูปที ่4.1 เตรียมพริกไทยและใบกระวานใส่ถว้ย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561) 
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 4.4.2 น าใบกระวานกบัพริกไทย ใส่ลงไปในหมอ้ตม้ ตม้ทิ้งไว ้5 นาที รอจนมีกล่ินหอมของใบกระวาน 

 

รูปที ่4.2 เทน ้าใส้หมอ้ตม้ ตั้งไฟปานกลาง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561) 

 4.4.3 กรอกเศษพริกไทยและใบกระวาน และพกัไวจ้นเยน็ 

 

รูปที ่4.3 น าพริกไทยกบัใบกระวานท่ีเตรียม ใส่ลงไปตม้ทิ้งไว ้5 นาที 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561) 
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 4.4.4 น ามาเทใส่ขวดสเปรยท่ี์จดัเตรียมไว ้

 

รูปที ่4.4 กรอกเอาพริกไทยกบัใบกระวานออก พกัไวจ้นเยน็ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561) 

 

รูปที ่4.5 น ามาใส่ขวดสเปรยท่ี์เตรียมไว ้

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561) 
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4.6 ต้นทุนการผลติสเปรย์พริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ 

 
ส่วนผสม 

 
ปริมาณสุทธิ 

 
ราคา 

 
ปริมาณท่ีใช ้

 
วธีิคิด 

 
1.พริกไทย 

 
2.ใบกระวาน 

 
500 กรัม 

 
50 กรัม 

 
235 บาท 

 
85 บาท 

 
5 กรัม 

 
5 กรัม 

 
235𝑥5

500
= 2.35 

 
85𝑥5

50
= 8.5 

 

รวมตน้ทุน 10.85 บาท รวมทั้งหมดได ้2 ขวด ตกขวดละ 5.42 บาท (ปริมาณต่อขวด 100 มล.) 

 สรุปผลจากตาราง ในการค านวณตน้ทุนของการท าสเปรยป้์องกนัแมลงสาบ เท่ากบั 10.85 บาท / 
ปริมาณ 200 มล. ดงันั้น ตกขวดละ 5.42 บาท 

 

4.7 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ท่ีมีต่อโครงงาน สเปรย์
พริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 30 คน ท าการเก็บขอ้มูลในเดือน พฤษภาคมถึง
สิงหาคม 

 ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามล าดบัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานเก่ียวกบั เพศ , อาย ุ, แผนกงาน โดยใชก้ารค านวณในค่า
ร้อยละ 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศของพนักงาน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

หญิง 18 60 

ชาย 12 40 

รวม 30 100 
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จากตารางที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในโครงงานคร้ังน้ีเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 เพศ
ชายร้อยละ 40 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุของพนักงาน 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 1 3 

25-30 ปี 13 43 

35-40 ปี 11 37 

40 ปีข้ึนไป 5 17 

รวม 30 100 

จากตารางที ่2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอาย ุอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 3 อายุ 25-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 43 อายุ 35-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 อายุ 40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 17 จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30 คน  

 

ตารางที ่3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกแผนกของพนกังาน 

แผนก จ านวน ร้อยละ 

แผนกส่วนหนา้ 16 56 

แผนกอ่ืนๆ 14 44 

รวม 30 100 

จากตารางที่ 3 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามดา้นแผนก เป็นแผนกส่วนหน้าร้อยละ 56 แผนกอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 44 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสเปรย์พริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ โดยใช้ค่าร้อยละและ
ค่าเฉล่ีย 
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4.8 ผลการศึกษาจากข้อมูลด้านความพงึพอใจด้านผลติภัณฑ์ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย   X ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ 
ความพงึพอใจด้านผลติภัณฑ์  
1.ปลอดภยัส าหรับคนและส่ิงแวดลอ้ม 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
2. มีความสะดวกในการใชง้าน 4.50 0.50 มาก 
3. กล่ินหอมพอดีไม่แรงจนเกินไป 3.33 0.99 ปานกลาง 
4. มีประสิทธิภาพใชง้านไดจ้ริง 3.86 0.57 มาก 
5. สีสันสดใสน่าดึงดูด 2.73 0.44 ปานกลาง 
6. ตน้ทุนในการผลิตสเปรยป้์องกนัแมลงสาบ 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

7.จ านวนแมลงสาบลดลงจริง 4.50 0.50 มาก 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.00 0.73 มาก 

 
 เกณฑก์ารประเมินค่าเฉล่ีย �̅�: 1.00-1.50=นอ้ยท่ีสุด, 1.51-2.50 = นอ้ย, 2.51-3.50 = ปานกลาง, 3.51-4.50 
= มาก, 4.51-5.00 = มากท่ีสุด (ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์, 2543) 

จากตารางที ่4 ผลการศึกษาจากขอ้มูล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี มีระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุดในดา้นความปลอดภยัส าหรับคนและส่ิงแวดลอ้ม และตน้ทุนในการผลิตสเปรยป้์องกนัแมลงสาบ 
รองลงมา คือ มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง มีความสะดวกในการใช้งาน และจ านวนแมลงสาบลดลงจริง 
ประเด็นท่ีมีระดบัความพึงพอใจระดบัปานกลาง คือ กล่ินหอมหอมพอดีไม่แรงจนเกินไป และสีสันสดใสน่า
ดึงดูด จากผลโดยรวมของค่าเฉล่ียทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 

แผนภูมิที ่4.1 ความปลอดภยัส าหรับคนและส่ิงแวดลอ้ม 
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จากแผนภูมิที ่4.1 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในความปลอดภยัส าหรับคนและส่ิงแวดลอ้ม ในระดบั
มากท่ีสุด ร้อยละ 60 

 

แผนภูมิที ่4.2 ความสะดวกในการใชง้าน 

จากแผนภูมิที ่4.2 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของความสะดวกในการใชง้าน ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 
50 

 

แผนภูมิที ่4.3 กล่ินหอมพอดีไม่แรงจนเกินไป 

จากแผนภูมิที ่4.3 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของกล่ินหอมพอดีไม่แรงจนเกินไป ในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 64 
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แผนภูมิที ่4.4 มีประสิทธิภาพใชง้านไดจ้ริง 

จากแผนภูมิที ่4.4 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกบัประสิทธิภาพท่ีใชง้านไดจ้ริง ในระดบัมาก ร้อยละ 67 

 

แผนภูมิที ่4.5 สีสันน่าดึงดูด 

จากแผนภูมิที ่4.5 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกบัสีสันน่าดึงดูด ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 73 
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แผนภูมิที ่4.6 ตน้ทุนในการผลิตสเปรยป้์องกนัแมลงสาบ 

จากแผนภูมิที ่4.6 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกบัตน้ทุนในการผลิตสเปรยป้์องกนัแมลงสาบ ในระดบั
มากท่ีสุด ร้อยละ 53 

 

แผนภูมิที ่4.7 จ  านวนแมลงสาบลดลงจริง 

จากแผนภูมิที ่4.7 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของความสะดวกในการใชง้าน ในระดบัมากท่ีสุด  

ร้อยละ 50 

 

50% 50% 

จ ำนวนแมลงสำบลดลงจริง 

มากที่สดุ มาก 
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บทที5่ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ในแผนกส่วนหนา้นั้นได้

พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ มีการพบเจอแมลงสาบในบริเวณโรงแรม ซ่ึงอาจมีผลต่อภาพลกัษณ์ของโรงแรมจึงได้

หาวธีิป้องกนัแมลงสาบโดยการใชส้มุนไพรจากพริกไทยและใบกระวานเพื่อป้องกนัแมลงสาบ เพื่อให้เห็น

ถึงผลของเสปรยพ์ริกไทยและใบกระวานนั้น ทางผูจ้ดัท าได้ท าการแจกแบบสอบความพึงพอใจให้กับ

พนกังานภายในโรงแรมเป็นจ านวน 30 ชุด 

จากการแจกแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 

60 และเป็นเพศชายโดยคิดเป็นร้อยละ 40 ผูต้อบแบบสอบถามมีอายเุฉล่ียอยูท่ี่  31-40 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อย

ละ 43 อายุระหว่าง 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 37 อายุ 40 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 17 และอายุน้อยกวา่ 20 ปี มี

นอ้ยสุดคิดเป็นร้อยละ 3 และจากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานโดยรวมของความพึงพอใจของ

พนักงานโรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ท่ีมีต่อโครงงานสเปรยพ์ริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ 

พบวา่ผลระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจทั้งหมดไดค้่าเฉล่ียรวมคือ 4.00 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

นอกจากนั้นยงัได้มีการปรึกษาโดยตรงกับทางพี่เล้ียงละพนักงาน พบว่าพี่เล้ียงและพนักงานมี
ความเห็นวา่โครงงาน “ สเปรยพ์ริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ (Pepper and Bay Leaves Spray for 
Cockroach Prevention) ” ท่ีทางผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอไปมีความแปลกใหม่จากเดิมท่ีตอ้งใช้ยาฆ่าแมลงหรือ
สารเคมีต่างๆ แต่ความแปลกใหม่ของโครงงานน้ีคือการน าสมุนไพร 2 ชนิด คือ พริกไทยและใบกระวานท่ีมี
กล่ินหอมฉุนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมาท าเป็นสเปรยป้์องกนัแมลง เพื่อน าไปฉีดในบริเวณท่ีมีแมลงสาบอยู ่
กล่ินจากพริกไทยและใบกระวาน จะช่วยให้แมลงสาบไม่เขา้มาบริเวณนั้น ผูจ้ดัท าเห็นวา่สารเคมีจากยาฆ่า
แมลงมีราคาค่อนขา้งสูงและยงัส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม เลยคิดคน้วิธีท่ีสามารถป้องกนัแมลงโดยใชว้ตัถุดิบ
จากธรรมชาติและมียงัมีความปลอดภยัต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 ตวัสีสันของสเปรยมี์ความอ่อนไป 

5.1.2.2 ทางผูจ้ดัท ายงัขาดความเช่ียวชาญในการท าโครงงาน 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะของการท าโครงงาน 

5.1.3.1 ควรใชเ้วลาในการตม้ใหน้านข้ึนเพื่อท่ีจะไดก้ล่ินและสีของใบกระวานท่ีชดัข้ึน 

5.1.3.2 ควรท่ีจะหมัน่ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึงตวัโครงงานท่ีท า 
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5.2 สรุปผลการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการคณะผู้จ ัดท าได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ตั้ งแต่ 14  

พฤษภาคม  2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกส่วนหน้า ในการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาคร้ังน้ีไดฝึ้กทกัษะการอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การ

เรียงล าดบัความส าคญัของงาน ไดรู้้จกัการปรับตวัให้เขา้กบัพนกังานรุ่นพี่ ไดรู้้จกัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ของโรงแรมอยา่งถูกตอ้งและยงัท าใหมี้ระเบียบวนิยัมากข้ึนรู้จกัการแบ่งปันและมีน ้าใจ และความสามคัคี ท า

ใหเ้รามีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง ในการปฏิบติังานสหกิจในคร้ังน้ีท าให้ไดเ้รียนรู้ จากการลงมือ

ปฏิบติังานจริง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเขา้สู่งานจริง เมือไดส้ าเร็จการศึกษา ความรู้และประสบการณ์

ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานสหกิจในคร้ังน้ี สามารถเก็บเก่ียวไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏบิัติงานสหกจิ  

5.2.2.1 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจในแผนกส่วนหนา้ ท าให้พบปัญหา คือ พนกังานไม่

เพียงพอต่อการบริการแขกได้อย่างสมบูรณ์ เพราะในช่วงเวลาเช้าจะมีลูกคา้กรุ๊ปทวัร์ Check-Out 

เป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการ  

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.3.1 แผนกส่วนหน้า ควรจะให้พนกังานทุกคนสามารถส่ือสารภาษาจีนได ้เพราะทาง

โรงแรมมีลูกคา้กรุ๊ปจีนมาเขา้ใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง สเปรย์พริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ 

ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด์ 

ค ำช้ีแจง : แบบสอบถำมฉบบัน้ีใช้เพื่อประกอบกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี คณะศิลป์ศำสตร์

มหำวิทยำลยัสยำม ทำงผูว้ิจยัขอควำมร่วมมือในกำรกรอกแบบสอบถำมดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นควำมจริง 

เพื่อควำมสมบูรณ์ในงำนวจิยั ทั้งน้ีขอ้มูลจำกแบบสอบถำมดงักล่ำวจะถูกเก็บเป็นควำมลบัและจะใช้

ประโยชน์ในงำนวจิยัน้ีเท่ำนั้นโปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน           หนำ้ค ำตอบท่ีท่ำนเลือก 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

 1. เพศ             ชำย                   หญิง 

 2. อำย ุ            ต ่ำกวำ่ 20           25-30 ปี            35-40ปี               40 ปีข้ึนไป 

 3. แผนกงำน            แผนกส่วนหนำ้             แผนก….………… 

ส่วนที ่2  ความพงึพอใจต่อสเปรย์พริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

 ความพงึพอใจด้านผลติภัณฑ์      

1. ปลอดภยัส ำหรับคนและส่ิงแวดลอ้ม      

2. มีควำมสะดวกในกำรใชง้ำน      

3. กล่ินหอมพอดีไม่แรงจนเกินไป      

4. มีประสิทธิภำพในกำรใชง้ำนจริง      

5. สีสนัสดใสน่ำดึงดูด      

6. ตน้ทุนในกำรผลิตสเปรยป้์องกนั
แมลงสำบ 

     

7. จ ำนวนแมลงสำบลดลงจริง      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพประกอบการฝึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1 คอยส่งแขก    ภำพท่ี 2 อำจำร์ยมำนิเทศงำน 

 

ภำพท่ี 3 ปร้ิน Occupancy     ภำพท่ี 4 คียซี์รีย ์กรุ๊ปจีน 



 
 

 

 

 

ภำพท่ี 5 คีย ์Name List 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงงานนีม้ปีระโยชน์ต่อสถานประกอบการนีอ้ย่างไรบ้าง 

โครงงำนสเปรยพ์ริกไทยกบัใบกระวำนป้องกนัแมลงสำบ มีประโยชน์ต่อโรงแรมมณเฑียร

ริเวอร์ไซด ์ (Montien Riverside Hotel) เป็นอยำ่งมำก เพรำะช่วยป้องกนัแมลงสำบในบริเวณ

โรงแรม โดยใชส้มุนไพรทดแทนกำรใชส้ำรเคมีและเป็นกำรน ำทรัพยำกรท่ีมีอยูใ่นโรงแรม น ำมำ

ประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีประสิทธิภำพใชง้ำนไดจ้ริง และปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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                                                                นำย รุ่งอรุณ จิตตเ์กษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

สเปรย์พริกไทยกบัใบกระวานป้องกนัแมลงสาบ 
Pepper and bay leaves spray for cockroach prevention  

กฤษฎำ สำรพรวสิิฐ 

ภำควชิำกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว คณะศิลปศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภำษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : nongkong-ocotobe@msn.com 

 

บทคดัย่อ 

 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ Montien 
Riverside Hotel (บริษทั บริจววิ จ ำกดั) เป็นโรงแรม
ขนำดใหญ่ระดบั 5 ดำวอยู่ติดกบัแม่น ้ ำเจำ้พระยำมี
บริกำรห้องพกัและสำมำรถมองเห็นวิวแม่น ้ ำไดทุ้ก
ห้อง นอกจำกน้ีย ังมีห้องอำหำรท่ีให้บริกำรแก่
นักท่องเท่ียวเขำ้มำพกั จำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำไดเ้ขำ้ไป
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในแผนกส่วนหน้ำของ
โรงแรม ผูจ้ ัดท ำได้พบว่ำในแต่ละเดือนมีกำรจด
รำยละเอียดกำรพบเจอแมลงสำบในบริเวณโรงแรม 
และอำจส่งผลต่อภำพลักษณ์ของโรงแรม ดังนั้ น
ผูจ้ ัดท ำจึงหำวิธีป้องกันแมลงแบบธรรมชำติ คือ 
สเปรยพ์ริกไทยกบัใบกระวำนป้องกนัแมลงสำบ 
 เพื่อให้ทรำบถึงผลของโครงงำน ผูจ้ดัท ำ
จึงไดส้ร้ำงแบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใจ
ของพนกังำนของโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซดท่ี์มีต่อ
โครงงำน สเปรยพ์ริกไทยกับใบกระวำนป้องกัน
แมลงสำบ ซ่ึงผลจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อโครงงำนในดำ้นควำมปลอดภยัส ำหรับคนและ
ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด ดำ้นควำมสะดวก
ในกำรใช้งำนอยู่ในระดบัมำก ด้ำนกล่ินหอมพอดี
ไม่แรงจนเกินไปอยู่ในระดับปำนกลำง และด้ำน
ประสิทธิภำพใช้งำนได้จริงอยู่ในระดับมำก ซ่ึง
โครงงำนน้ีสำมำรถน ำมำใช้ป้องกันแมลงสำบ
ภำยในโรงแรมไดโ้ดยทดแทนสำรเคมี 
 

ค าส าคญั  :  สเปรยพ์ริกไทย,ใบกระวำน 

Abstract 

Montien Riverside Hotel (Bridge View 
Co., Ltd.) is a 5-star large-sized hotel located next 
to the Chao Phraya River. It offers entire rooms 
with views of the river. In addition, there is also a 
dining room for serving guests. The researcher had 
conducted the cooperative study in the Front 
Office at Montien Riverside Hotel and found out 
that monthly reports recorded the encounters of 
cockroaches for several times that may affect the 
image of the hotel. Therefore, the researcher had 
an idea to prevent cockroach invasion by using 
natural ingredients, which were pepper spray and 
bay leaves for preventing cockroach invasion. 

To study the outcome of the project, the 
researcher had created a questionnaire to evaluate 
the satisfaction of the staffs at Montien Riverside 
Hotel towards the project of Pepper Spray and Bay 
Leaves for Preventing Cockroach Invasion. The 
evaluation results of satisfaction towards the 
project in the aspect of safety for people and 
environment was at the highest level. The aspect of 
ease of use was at a high level. The aspect of 



 
 

 

proper aroma intense was at a moderate level. And 
the aspect of quality of the product that can be 
actually used was at a high level. From the study 
results, this project can be used to prevent 
cockroach invasion in the hotel by substituting 
chemicals. 

Keywords: Pepper Spray, Bay Leaves 

วตัถุประสงค์ 

1 เพ่ือน ำสมุนไพรมำใชป้้องกนัแมลงสำบ 

2. เพื่อน ำวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้ำแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์

ใหม่  

ประโยชน์ 

1. ลดจ ำนวนแมลงสำบในบริเวณโรงแรม 

2. น ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรท ำโครงงำนไปใชใ้นกำร

ท ำงำนในอนำคต 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ก ำหนดหวัขอ้ท่ีจะท ำโครงงำน โดยกำรสังเกตถึง

ปัญหำท่ีสำมำรถน ำมำแก้ปัญหำโดยน ำมำใช้เป็น

หวัขอ้โครงงำนสหกิจ 

2. เสนอหัวขอ้และเขียนวตัถุประสงค์ ควำมเป็นมำ 

ส่งใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจดูวำ่เหมำะสมหรือไม่ท่ี

จะท ำเร่ืองน้ี 

3.  รวบรวมข้อมูลภำยในโรงแรม รวมถึงกำร

สงัเกตกำรณ์ และเก็บขอ้มูลเอำไวเ้พ่ือท ำโครงงำน 

4. วเิครำะห์ขอ้มูลท่ีเก็บมำ เพ่ือจดัท ำโครงงำน 

5. เร่ิมลงมือท ำโครงงำน และมีกำรส่งให้อำจำรยท่ี์

ปรึกษำตรวจสอบดูเป็นระยะ 

6. เม่ืออำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจสอบแลว้พบวำ่ ขอ้มูล

ยงัไม่สมบูรณ์ก็แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

7. สรุปผลข้อมูล ตรวจสอบควำมถูกต้องของ

โครงงำน และเรียบเรียงใหถู้กตอ้ง 

8. น ำเสนอโครงงำนท่ีท ำในวนัท่ีก ำหนด 

สรุปผล 
 จำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำไดเ้ขำ้ปฏิบติังำนสหกิจท่ี

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ในแผนกส่วนหน้ำ ท ำ

ให้ทรำบถึงกำรปฏิบติังำนจริงและท ำให้ได้ฝึกถึง

กำรมีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ และทำง

ผูจ้ดัท ำฝึกงำนจึงพบถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึนคือ มีกำรพบ

เจอแมลงสำบในบริเวณโรงแรม ทำงผูจ้ดัท ำเล็งเห็น

ถึงกำรส่งผลต่อภำพลกัษณ์ของโรงแรมจึงไดห้ำวิธี

ป้องกันแมลงสำบโดยใช้สมุนไพร จึงเกิดเป็น

โครงงำน สเปรยพ์ริกไทยและใบกระวำนป้องกัน

แมลงสำบ ทำงผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรแจกแบบสอบควำม

พึงพอใจให้กบัพนกังำนภำยในโรงแรมเป็นจ ำนวน 

30 ชุด 

จำกกำรแจกแบบสอบถำมในส่วนท่ี 1 

พนักงำนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกท่ีสุดโดยคิด

เป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศชำยโดยคิดเป็นร้อยละ 

40 ผูต้อบแบบสอบถำมมีอำยุเฉล่ียอยู่ท่ี  31-40 ปี 

มำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43 อำยรุะหวำ่ง 21-30 ปีคิด

เป็นร้อยละ 37 อำยุ 40 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 17 

และอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี มีน้อยสุดคิดเป็นร้อยละ 3 

และจำกตำรำงค่ำเฉล่ียและค่ำเบ่ียงเบนมำตรำฐำน

ของควำมพึงพอใจของพนกังำนโรงแรม มณเฑียร ริ

เวอร์ไซด์ ท่ีมีต่อโครงงำนสเปรย์พริกไทยกับใบ

กระวำนป้องกนัแมลงสำบ พบว่ำผลระดบัค่ำเฉล่ีย

ควำมพึงพอใจทั้งหมดไดค้่ำเฉล่ียรวมคือ 4.00 อยูใ่น

ระดบัมำก 

นอกจำกนั้นยงัไดมี้กำรปรึกษำโดยตรงกบั

ทำงพ่ีเล้ียงละพนักงำน พบวำ่พ่ีเล้ียงและพนกังำนมี

ควำมเห็นว่ำโครงงำน “ สเปรยพ์ริกไทยกับใบ

กระวำนป้องกนัแมลงสำบ (Pepper and Bay Leaves 



 
 

 

Spray for Cockroach Prevention) ” ท่ีทำงผูจ้ดัท ำได้

น ำเสนอไปมีควำมแปลกใหม่จำกเดิมท่ีตอ้งใชย้ำฆ่ำ

แมลงหรือสำรเคมีต่ำงๆ แต่ควำมแปลกใหม่ของ

โครงงำนน้ีคือกำรน ำสมุนไพร 2 ชนิด คือ พริกไทย

และใบกระวำนท่ีมีกล่ินหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์

เฉพำะตวัมำท ำเป็นสเปรยป้์องกนัแมลง เพ่ือน ำไป

ฉีดในบริเวณท่ีมีแมลงสำบอยู่ กล่ินจำกพริกไทย

และใบกระวำน จะช่วยให้แมลงสำบไม่เข้ำมำ

บริเวณนั้น ผูจ้ดัท ำเห็นว่ำสำรเคมีจำกยำฆ่ำแมลงมี

รำคำค่อนขำ้งสูงและยงัส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม เลย

คิดคน้วธีิท่ีสำมำรถป้องกนัแมลงโดยใชว้ตัถุดิบจำก

ธรรมชำติและมีย ังมีควำมปลอดภัยต่อคนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

กติตกิรรมประกาศ 

 กำรท่ีผูจ้ดัท ำไดม้ำปฎิบติังำนใน

โครงกำรสหกิจศึกษำ ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์

ไซด์ตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 

สิงหำคม 2561 ส่งผลให้ผูจ้ ัดท ำได้รับควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ต่ำงๆท่ีมีค่ำมำกมำยส ำหรับรำยงำน

สหกิจศึกษำฉบับน้ีส ำเร็จลงได้ด้วยดีจำกควำม
ร่วมมือและสนบัสนุนจำกหลำยฝ่ำย ดงัน้ี 

1. คุณ รุ่งอรุณ  จิตตเ์กษม พนกังำนท่ีปรึกษำ 
2. อำจำรย ์นนัทินี ทองอร อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

และบุคคลท่ำนอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่ำวนำมทุกท่ำนท่ีได้
ใหค้  ำแนะน ำช่วยเหลือในกำรจดัท ำรำยงำน 

 ผูจ้ดัท ำขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกท่ำนท่ีมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลและเป็นท่ี

ปรึกษำในกำรท ำรำยงำนฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์

ตลอดจนใหก้ำรดูแลและให้ควำมเขำ้ใจกบัชีวิตของ

กำรท ำงำนจริงซ่ึงผูจ้ดัท ำขอขอบพระคุณเป็นอย่ำง
สูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวตัิส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รหัสนักศึกษา  : 5704400336 

ช่ือ – นามสกลุ  :  กฤษฎำ สำพรวสิิฐ 

คณะ   : ศิลปะศำสตร์ 

สาขาวชิา  : กำรโรงแรม 

สถาบัน  : มหำวทิยำลยัสยำม 

ทีอ่ยู่   : 88 เอกชยั 69/1 ถนนเอกชยั เขตบำงบอน 

    แขวงบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

รหัสนักศึกษา  : 5704400336 

ช่ือ – นามสกลุ  :  กฤษฎา สาพรวสิิฐ 

คณะ   : ศิลปะศาสตร์ 

สาขาวชิา  : การโรงแรม 

สถาบัน  : มหาวทิยาลยัสยาม 

ทีอ่ยู่   : 88 เอกชยั 69/1 ถนนเอกชยั เขตบางบอน 

    แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

 

 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้จัดทำ



