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บทคัดย่อ
โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ Montien Riverside Hotel (บริ ษทั บริ จวิว จากัด) เป็ นโรงแรม
ขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาวอยูต่ ิดกับแม่น้ าเจ้าพระยามีบริ การห้องพักและสามารถมองเห็นวิวแม่น้ าได้
ทุกห้อง นอกจากนี้ ยงั มีห้องอาหารที่ให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวเข้ามาพัก จากการที่ผจู้ ดั ทาได้เข้าไป
ปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จศึ ก ษาในแผนกส่ วนหน้า ของโรงแรม ผูจ้ ดั ท าได้พ บว่า ในแต่ ล ะเดื อนมี ก ารจด
รายละเอียดการพบเจอแมลงสาบในบริ เวณโรงแรม และอาจส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงแรม ดังนั้น
ผูจ้ ดั ทาจึงหาวิธีป้องกันแมลงแบบธรรมชาติ คือ สเปรย์พริ กไทยกับใบกระวานป้ องกันแมลงสาบ
เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ผูจ้ ดั ทาจึงได้สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงานของโรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ที่มีต่อโครงงาน สเปรย์พริ กไทยกับใบกระวานป้ องกัน
แมลงสาบ ซึ่ งผลจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงงานในด้านความปลอดภัยสาหรับคน
และสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านความสะดวกในการใช้งานอยูใ่ นระดับมาก ด้านกลิ่นหอม
พอดีไม่แรงจนเกินไปอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านประสิ ทธิ ภาพใช้งานได้จริ งอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง
โครงงานนี้สามารถนามาใช้ป้องกันแมลงสาบภายในโรงแรมได้โดยทดแทนสารเคมี
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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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Approved by
……..……………………
.

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่ ผูจ้ ดั ทาได้มาปฎิ บตั ิ งานในโครงการสหกิ จศึกษา ณ โรงแรมมณเฑี ยรริ เวอร์ ไซด์ต้ งั แต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมาย
สาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. คุณ รุ่ งอรุ ณ
2. อาจารย์ นันทินี

จิตต์เกษม
ทองอร

พนักงานที่ปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึ กษา

และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาในการ
ทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการทางานจริ งซึ่ งผูจ้ ดั ทา
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา
นาย กฤษฎา สารพรวิสิฐ

สารบัญ
หน้า
จดหมายนาส่ งรายงาน

ก

กิตติกรรมประกาศ

ข

บทคัดย่อ

ค

Abstract

ง

บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา………………………………………………….…..1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน……………………………………………………………….…..1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน…………………………………………………………………….…..1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ……………………………………………………………….….1
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความรู ้เกี่ยวกับพริ กไทย…………………………………………………………………….…2
2.2 ความรู ้เกี่ยวกับใบกระวาน…………………………….……………………….……………...4
2.3 ความรู ้เกี่ยวกับแมลงสาบ……………………………………………………………….......…7
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ………………………………………………………….10
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร ...………………………..11
3.3 ตาแหน่งงานและลักษณะที่ได้รับมอบหมาย ………………………………………………...18
3.4 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา…..…………………………………………………..19
3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน…………………………..……………………………………………19
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน…………………………………..……………………………19

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลและรายละเอียดของโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน……………………………………………………………………21
4.2 วัตถุดิบในการทา……………………………………...…………………………………….21
4.3 อุปกรณ์ใรการทา……………………………………………………………………………21
4.4 ขั้นตอนการทาสเปรย์ ……………………………………………………………………….21
4.5 ขั้นตอนการทาสเปรย์พริ กไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ.…………………………...22
4.6 ต้นทุนการผลิตสเปรย์พริ กไทยกับใบกระวานป้องกันแมลง…………………………………24
4.7 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม………………………………………………………...…………25
4.8 ผลการศึกษาจากข้อมูลด้านความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์……………………………………26
บทที่ 5 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน……………………………………………………….……….…………….30
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา………………………………………………….…..……31
บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………..32
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข ภาพประกอบฝึ กงาน
ภาคผนวก ค บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
ภาคผนวก ง บทความวิชาการ
ภาคผนวก จ บทความวิชาการ
ประวัติผจู ้ ดั ทา

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 3.1 ตารางการดาเนินโครงงาน………………………………………………....………...20
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนการผลิตสเปรย์พริ กไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ……………………24
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ…………………………….....24
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ………………………......25
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกแผนกของพนักงาน.. ………........25
ตารางที่ 4.5 แสดงผลการศึกษาจากการข้อมูลด้านความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ……….………..26

สารบัญรู ปภาพ
หน้า
รู ปที่ 2.1 พริ กไทย………………………………………………………………………………….2
รู ปที่ 2.2 ใบกระวาน……………………………………………………………………………….4
รู ปที่ 2.3 ลาต้นกระวาน…………………………………………………………………………….5
รู ปที่ 2.4 ดอกกระวาน……………………………………………………………………………..6
รู ปที่ 2.5 ผลกระวาน……………………………………………………………………………….6
รู ปที่ 3.1 ตราสัญญาลักษณ์ โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์………………………………………….10
รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์……………………………………………….…….10
รู ปที่ 3.3 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์………………………………………………….....………11
รู ปที่ 3.4Superior Room ……………………………………………………………………..…..11
รู ปที่ 3.5 Deluxe Room …………………………………………………………………….……12
รู ปที่ 3.6Club C Room ………………………………………………………………………..…12
รู ปที่ 3.7 Executive Suite ……………………………………………….…………………….…12
รู ปที่ 3.8 Family Suite …………………………………………………………………………...13
รู ปที่ 3.9 Queen Suite………………………………………………………………………….…13
รู ปที่ 3.10 King Suite ………………………………………………………….…………………13
รู ปที่ 3.11 ห้องธารทอง ………………………………………………………….……………….14
รู ปที่ 3.12ห้องเจ้าพระยา…………………………………………………………………….……14
รู ปที่ 3.13 ห้องแกรนด์บอลรู ม……………………………………………………………………15
รู ปที่ 3.14ห้องวิมานทอง…………………………………………………………………………15
รู ปที่ 3.15ห้องวิมานทิพย์…………………………………………………………………………15

สารบัญรู ปภาพ (ต่ อ)
หน้า
รู ปที่ 3.16 ห้องแม่กลอง.…………………………………………………………………………16
รู ปที่ 3.17 ศาลาริ มน้ า……....……………………………………………………………………16
รู ปที่ 3.18 Health and Fitness Club...……………………………………………………………16
รู ปที่ 3.19Club C Lounge….……………………………………………………………………17
รู ปที่ 3.20 Swimming Pool…………………………………………………………...…………17
รู ปที่ 3.21 นายกฤษฎา สารพรวิสิฐ………………………………………...……………………18
รู ปที่ 3.22 พนักงานที่ปรึ กษา……………………………………………………………………19
รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนและวิธีการทาสเปรย์พริ กไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ…….…..……22

1

บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมมณเฑียร เป็ นหนึ่งในโรงแรมแห่งแรกๆ ของประเทศไทยที่บริ หารจัดการโดยคน
ไทยทั้งหมด และในปั จจุบนั โรงแรมมณเฑี ยรมีท้ งั สิ้ น 2 สาขา ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทานั้นได้เข้ารับการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในสาขาของโรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุ งเทพฯ ในแผนกส่ วนหน้า (Front
Office Department)โดยมี หน้าที่ ทาการต้อนรับ ลูกค้าที่มาใช้บริ การ และเตรี ยมเอกสารให้กบั ทาง
แผนก จากการฝึ กงานได้สังเกตเห็นว่า ในแต่ละเดือนมีรายงานการพบเจอแมลงสาบภายในโรงแรม
ทั้งในส่ วนของบริ เวณห้องอาหารพนักงานและห้องพักของลูกค้า ซึ่ งอาจส่ งผลถึงภาพลักษณ์ของตัว
โรงแรม
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงได้ทาการศึกษาวิธีทางธรรมชาติ เพื่อทาการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตวั
ใหม่ให้กบั ทางโรงแรม ในการหาวิธีป้องกันแมลงสาบ โดยการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นแรง จึงได้คิดที่
จะนาใบกระวานและพริ กไทยซึ่ งเป็ นสมุนไพรที่หาได้ไม่ยาก เนื่ องจากใบกระวานและพริ กไทย มี
กลิ่ นฉุ นที่ แมลงสาบไม่ชอบ นามาทาเป็ นสเปรย์สมุนไพรป้ องกันแมลงสาบ สเปรย์ตวั นี้ จะทาให้
แมลงสาบไม่เข้ามารบกวนในบริ เวณตัวโรงแรมได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อนาสมุนไพรมาใช้ป้องกันแมลงสาบ
1.2.2 เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ กาหนดพื้นที่ภายในแผนกส่ วนหน้าของโรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ป้ องกันแมลงสาบในบริ เวณโรงแรม
1.4.2 นาความรู ้ที่ได้จากการทาโครงงานไปใช้ในการทางานในอนาคต
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บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาการทาโครงงานเรื่ อง สเปรย์พริ กไทยกับใบกระวานป้ องกันแมลงสาบ กรณี ศึกษาแผนกส่ วน
หน้า (Front Office Department) โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอหัวข้อเรี ยงลาดับดังนี้
2.1 ความรู้เกีย่ วกับพริกไทย
2.2 ความรู้เกีย่ วกับใบกระวาน
2.3 ความรู้เกีย่ วกับแมลงสาบ
2.1 ความรู้เกีย่ วกับพริกไทย

รู ปที่ 2.1 พริ กไทย
ที่มา : https://medthai.com/
พริกไทย ชื่อสามัญ Pepper
พริกไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper Nigrum L. จัดอยูใ่ นวงศ์พริ กไทย (PIPERACEAE)
พริกไทย มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า พริ กขี้นก, พริ กไทยดา, พริ กไทยขาว, พริ กไทยล่อน, พริ กน้อย
(ภาคเหนือ)
2.1.1 ลักษณะพริกไทย
ต้นพริ กไทยเป็ นต้นไม้ที่มีอายุยนื จัดอยูใ่ นประเภทไม้เลื้อย สู งประมาณ 5 เมตรลักษณะของลา
ต้นจะเป็ นปลองๆ ลักษณะของใบพริ กไทยจะมีสีเขียวสด ใบใหญ่คล้ายใบโพ ส่ วนลักษณะของดอก
พริ กไทยมีขนาดเล็ก จะออกช่ อตรงข้อของลาต้น มีลกั ษณะเป็ นพวง จะมีเมล็ดกลม ๆ ติดกันอยู่เป็ น
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พวง มีถ่ิ นกาเนิ ดอยู่ในประเทศอินเดีย สาหรับ ประเทศไทยพริ กไทยถือเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่สาคัญชนิ ด
หนึ่ง มักนิยมปลูกพริ กไทยกันมากในจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง
2.1.2 สายพันธุ์พริกไทย
พริ กไทยที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 6 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ใบหนา พันธุ์บา้ นแก้ว พันธุ์
ปรางถี่ธรรมดา พันธุ์ปรางถี่หยิก พันธุ์ควายขวิด และสายพันธุ์คุชชิ่ง
2.1.3 ประโยชน์ ของพริกไทย
2.1.3.1 ด้ านอาหาร
ผลและเมล็ดของพริ กไทยมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุ ง อาหารได้ท้ งั อ่อนและแก่ แกงที่ใช้พริ กไทยเป็ น
องค์ประกอบมีหลายอย่าง เช่น แกงเผ็ด ฉู่ฉี่ แกงกะหรี่ แกงเลียง ทอดมัน ข้าวต้ม ข้าวผัด โจ๊ก เป็ นต้น
2.1.3.2 ด้ านสรรพคุณทางยาพืน้ บ้ าน
มีการใช้พริ กไทยในผาอายุรเวทในโซนเอเชี ยใต้ ส่ วนมากใช้บรรเทาอาการเกี่ ยวกับระบบย่อย
อาหาร ขับพยาธิ แก้ลมจุกเสี ยดแน่ น ท้องอืดเฟ้ อ ขับลม ขับเสมหะ ขับเหงื่อ ขับปั สสาวะ บารุ งธาตุแก้
อาการอาหารไม่ยอ่ ย ระงับอาการอาเจียน ผ่อนคลายอาการไม่สบายจากอาหารเป็ นพิษจากอาหารทะเล
2.1.3.3 ด้ านสรรพคุณทางยาแผนตะวันตก
พริ กไทยดามีสารจาพวกอัลคาลอยด์ เรี ยกว่า ไพเพอรี น (Piperine) มีผลกดประสาทในระบบ
ประสาทส่ วนกลาง ลดไข้ ลดอาการเจ็บปวด ลดการอักเสบ และฆ่าแมลงได้ รวมทั้งสารไพเปอรี นมีส่วน
ช่วยในการเพิ่มขึ้นของเม็ดสี ในผิวหนัง
2.1.3.4 สรรพคุณของพริกไทยดาในการลดความนา้ หนัก
พริ กไทยดานั้นได้รับการยอมรับและยืนยันจากทีมวิจยั ในประเทศสหรัฐอเมริ กาว่า พริ กไทยดา
สามารถที่จะช่วยลดความน้ าหนักได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและดีเยี่ยมด้วยสารประกอบที่ชื่อว่า ไพเพอรี น
ซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่ องของการช่วยขจัดและต่อต้านไขมันส่ วนเกิน
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2.2 ความรู้เกีย่ วกับใบกระวาน

รู ปที่ 2.2 ใบกระวาน
ที่มา : https://www.samunpri.com/kitchendrugs
ใบกระวาน ชื่อสามัญ: Bay Leaf
ใบกระวาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Laurus Nobilis
สมุนไพรกระวาน มี ชื่อท้องถิ่ นอื่น ๆ ว่า ปล้าก้อ (ปั ตตานี ), กระวานขาว (ภาคกลาง, ภาค
ตะวันออก), มะอี้ (ภาคเหนื อ), ข่าโคก ข่าโค่ม หมากเนิ้ง (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ), กระวานไทย,
กระวานดา, กระวานแดง, กระวานจันทร์ , กระวานโพธิสัตว์ เป็ นต้น
กระวานจัดเป็ นเครื่ องเทศที่มีราคาแพง ที่ซ้ือขายในประเทศไทยมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ชนิด คือ
1) กระวานไทย หรื อ กระวาน (Amomum Krevanh) ผลจะมีลกั ษณะค่อนข้างกลม ปลูกมากในทวีป
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซี ย หมู่เกาะอินเดียตะวันตก สาหรับประเทศไทยแหล่ง
ผลิตสาคัญจะเก็บได้จากตามป่ าบริ เวณเขาสอยดาว ในจังหวัดจันทบุรี หรื อที่เรี ยกว่า “กระวานจันทบุรี”
ซึ่ งเป็ นกระวานที่มี คุณภาพดี และเป็ นที่ต้องการของตลาด และยังมาจากแหล่ ง อื่น ๆ ทางภาคใต้อีก
เช่น กระวานสงขลา กระวานสุ ราษฎร์ธานี แต่จะมีคุณภาพต่ากว่ากระวานจันทบุรี
2) กระวานเทศ หรื อ กระวานแท้ (Elettaria Cardamomum) ผลมีลกั ษณะแบนรี ซึ่ งแตกต่างจากกระวาน
ไทย กระวานเทศนี้จะปลูกมากในประเทศอินเดีย ศรี ลงั กา แทนซาเนีย และกัวเตมาลา
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2.2.1 ลักษณะของกระวาน
2.2.1.1 ต้ นกระวาน
จัดเป็ นไม้ลม้ ลุกมีเหง้า มีความสู งประมาณ 2 เมตร โดยมีกาบใบหุ ้มซ้อนกันทาให้ดูคล้ายลาต้น
โดยต้น กระวานมัก ขึ้ น ในที่ ร่ ม หรื อ ใต้ร่ม ไม้ที่ มี ค วามชื้ น สู ง หรื อ ในที่ ที่ มี ฝ นตกชุ ก และอยู่สู ง จาก
ระดับน้ าทะเลอย่างน้อย 800 ฟุตขึ้นไป โดยมักจะพบขึ้นทัว่ ไปตามไหล่เขาในบริ เวณป่ าดงดิบ

รู ปที่ 2.3 ลาต้นกระวาน
ที่มา : http://dodomdaek.blogspot.com
2.2.1.2 ใบกระวาน
ใบเป็ นใบเดี่ ย ว ลัก ษณะของใบแคบและยาว เป็ นรู ปขอบขนาน มีความยาวประมาณ 15-25
เซนติเมตร ปลายใบแหลม

รู ปที่ 2.4 ใบกระวาน
ที่มา : http://www.xn--03camj5ak4hpc.com
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2.2.1.3 ดอกกระวาน
ดอกกระวานจะออกดอกเป็ นช่ อ ช่ อดอกออกมาจากเหง้า ชู ข้ ึนขึ้นมาเหนื อพื้นดิ น เรี ยงสลับ
ซ้อนกันตลอดช่อ ในซอกใบประดับจะมีดอกประมาณ 1-3 ดอก ปลายกลีบเลี้ยงมีหยัก 3 หยัก กลีบดอก
มีสีเหลื อง เป็ นหลอดแคบ เกสรตัวผูเ้ ป็ นแบบไม่สมบูรณ์เพศ แปรสภาพเป็ นกลีบขนาดใหญ่สีขาว มี
แถบสี เหลืองอยูต่ รงกลาง

รู ปที่ 2.5 ดอกกระวาน
ที่มา : https://medthai.com/
2.2.1.4 ผลกระวาน หรือ ลูกกระวาน
ผลมีลกั ษณะค่อนข้างกลม ติดเป็ นพวงราว 10-20 ผล ผลมีสีขาวนวล เปลือกผิวเกลี้ยง มองเห็น
เป็ นพู มี 3 พู ผลอ่อนมีขน ผิวเปลือกมีริ้วตามยาว เรี ยงตัวจากฐานไปสู่ ยอด ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 10 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 6-15 มิลลิเมตร ทั้งหัวและท้ายผลมีจุก ผลจะร่ วงไปเมื่อแก่ ผล
แก่จะแตก มีเมล็ดอยูภ่ ายในจานวนมาก แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม มีเมล็ดกลุ่มละประมาณ 12-18 เมล็ด

รู ปที่ 2.6 ผลกระวาน
ที่มา : https://medthai.com/
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2.2.1.5 เมล็ดกระวาน
เมล็ดอ่อนมีสีขาวและมีเยื่อหุ ้ม เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็ นสี ดาหรื อสี น้ าตาลไหม้ โดยทั้งผลและ
เมล็ดจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว คล้ายกับกลิ่นของการบูร มีรสเผ็ดและเย็น
2.2.2 ประโยชน์ ของกระวาน
2.2.2.1 กระวานไทยใช้ทดแทนกระวานเทศได้
2.2.2.2 เหง้าอ่อนของกระวานสามารถนามาทานเป็ นผักได้ ให้กลิ่นที่หอมและมีรสชาติเผ็ด
2.2.2.3 นาผลของกระวานมาแปรรู ปให้เป็ นน้ ามันกระวาน สามรถนาไปทาน้ ามันหอมระเหย
และนาไปตกแต่งกลิ่นในเครื่ องได้
2.3 ความรู้เกีย่ วกับแมลงสาบ
แมลงสาบจัดเป็ นแมลงที่มีวงจรชี วิตไม่สมบูรณ์ คือ ไม่เป็ นตัวหนอนและดักแด้ปัจจุบนั เป็ นแมลงที่พบ
กระจายไปแล้วทัว่ โลก โดยทัว่ ไปแล้ว มีลกั ษณะลาตัวยาวรี เป็ นรู ปไข่ เป็ นสี ดาหรื อสี น้ าตาลเข้ม มีส่วนหัวซ่ อน
อยูใ่ ต้อก มีหนวดยาวคล้ายเส้นด้าย ส่ วนขายาวมีหนามคลุม ตัวเต็มวัยมีท้ งั มีปีกและไม่มีปีก เป็ นแมลงที่หากิ น
ตามพื้นดินเป็ นหลักตามที่มืด ๆ หรื อในเวลากลางคืน ไม่ชอบที่จะบิน และวิง่ ได้เร็ วมาก
แมลงสาบไทยหรื อแมลงสาบในสายพันธุ์ โซนเอเชียจะเป็ นชนิด Blattella Asahinai ซึ่ งมีความยาวลาตัว
ประมาณ 2 เซนติเมตร สามารถปรับตัวได้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม เนื่องจากแมลงสาบกินทุกอย่างเป็ นอาหาร
บางสายพัน ธุ์ ย งั สามารถกิ น ไม้ไ ด้ด้ว ย แมลงสาบจะปรากฏตัว ให้ เ ห็ น อยู่ใ นประเทศที่ เ ป็ นเขตเมื อ งร้ อ น
แมลงสาบในประเทศไทยจะอาศัยอยูต่ ามบ้านเรื อน แหล่งของเสี ย ขยะ
2.3.1 แมลงสาบทีพ่ บในประเทศไทย
2.3.1.1 แมลงสาบอเมริ กัน มีแหล่งกาเนิดในทวีปแอฟริ กา เป็ นแมลงสาบที่มีลาตัวขนาดใหญ่
ยาวประมาณ 30-40 มิลลิเมตร มีสีน้ าตาลแดง ปี กยาวทั้งตัวผูแ้ ละตัวเมีย บินเก่ง ชอบออกหากินในเวลา
กลางคืน กลางวันจะ นอนพัก หรื อหลบซ่ อนตัวตามซอกมุม ใต้ตู้ ชั้นเก็บของ ในที่มืด อับ จะพบมาก
ตามโกดังเก็บสิ นค้า หรื อ บ้านเรื อนทัว่ ไป โตเต็มวัยเมื่อ 7 วัน อายุ 4-7 วันเริ่ มผสมพันธุ์ วางไข่ครั้งละ
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16- 28 ฟอง ในหนึ่ งรังไข่ ตัวเมีย 1 ตัวสามารถวางไข่ได้ 22– 40 รังไข่ ฟักภายใน 30-46 วัน มีอายุ
ประมาณ 212-294 วัน ชอบอากาศอบอุ่น และชื้น
2.3.1.2 แมลงสาบออสเตรเลีย มีแหล่งกาเนิ ดในทวีปแอฟริ กา แต่จะพบมากในเขตอบอุ่นและ
เขตร้อน รวมทั้งประเทศไทยมีขนาดใหญ่ ลาตัวยาวประมาณ 27 – 33 มิลลิเมตร แต่เล็กกว่า แมลงสาบ
อเมริ กา เล็กน้อย สี เข้มกว่า มีแถบสี อ่อนอยูด่ า้ นข้างของปี กคู่แรก มีแถบสี เหลืองที่ทรวงอกท่อนแรก บิน
ได้เก่ง Pronotum จะมีสีดาเป็ นกลุ่มเห็นชัด มีการเจริ ญเติบโตแบบลอกคราบ มีอายุยืนประมาณ 170–
304 วัน พบได้ เช่นเดียวกับแมลงสาบอเมริ กนั แต่จานวนน้อยกว่า
2.3.1.3 แมลงสาบสามัญ เป็ นแมลงสาบตัวขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 22– 27 มิลลิเมตร ตัวสี
น้ าตาลเข้ม หรื อดา และมีลายสี เหลืองหรื อขาวเด่นชัดด้านบนทรวงอกทั้ง 3 ท่อนและขอบด้านนอกของ
ส่ วนท้อง ตัวเมียไม่ มีปีก ส่ วนตัวผูจ้ ะมีปีกสั้น ๆ เพียง 1/4 ของส่ วนท้อง แต่บินไม่ได้ แมลงสาบชนิดนี้
มักอยูก่ นั เป็ นกลุ่ม ๆ ในที่มืด ตามซอกที่เก็บของ กองหนังสื อเก่า ๆ เป็ นต้น
2.3.1.4 แมลงสาบเยอรมัน มีลาตัวสี น้ าตาลอ่อน ยาว ขนาดประมาณครึ่ งนิ้ว ปี กยาวทั้งสองเพศ
บินเก่ง ที่ ด้านหลังของทรวงอกท่อนแรก มีแถบสี ดาสองแถบ เห็นชัดเจน มีอายุประมาณ 100 วัน ชอบ
อากาศอบอุ่น ตัว เต็มวัย 7– 10 วันจะผสมพันธุ์ ตัวเมียที่มีไข่จะลากเกราะหุ ้มไข่ติดกับท้องตลอดเวลา
จนกว่าไข่จะสุ ก ประมาณ 2-4 สัปดาห์ แมลงสาบชนิ ดนี้จะพบบ้างประปรายตามบ้านเรื อน แต่ในเรื อ
ใหญ่ ๆ เช่นเรื อรบ เรื อสิ นค้า จะ ประสบปัญหาจากการรบกวนของแมลงสาบจาพวกนี้มาก แพร่ พนั ธุ์ได้
เร็ วมาก ปั จจุบนั พบว่าแมลงพวกนี้ตา้ น ยากาจัดแมลงพวก Hydrocarbon Series เช่น DDT. Dieldrin
2.3.1.5 แมลงสาบลายน้าตาล มีตวั ขนาดเท่ากับแมลงสาบเยอรมัน สี น้ าตาลอ่อน ลักษณะที่
สังเกตได้ง่าย คือแถบสี น้ าตาลพาดผ่านเป็ นสองแถบที่ปีก แมลงสาบชนิ ดนี้ จะอยูเ่ ป็ นกลุ่ม ๆ ในกล่อง
หรื อปี บ ซอกที่มืดทึบ แต่พบน้อยมาก หากินไม่ไกลจากที่อยูอ่ าศัย
2.3.1.6 แมลงสาบสุ รินัม หรือ แมลงแกลบ ตัวมีสีน้ าตาลเข้มหรื อดา ขนาดยาว 18– 24 มิลลิเมตร
มักพบ อยูต่ ามดินใต้กองขยะ กองใบไม้ เวลากลางคืนอาจบินเข้ามาตามแสงไฟในบ้านบ้าง
2.3.1.7 แมลงแกลบ มีลกั ษณะคล้ายแมลงสาบสุ รินมั ปั จจุบนั สามารถใช้ประโยชน์ในการกาจัด
ขยะอินทรี ย ์ และเป็ นเหยือ่ ตกปลาได้
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2.3.2 ผลเสี ยทีต่ ามมากับแมลงสาบ
แมลงสาบเป็ นแมลงที่มีความสาคัญทางสาธารณะสุ ข กล่าวคือ ภายในและภายนอกลาตัวของ
แมลงสาบมีเชื้ อจุลินทรี ยห์ ลายชนิ ดที่ เป็ นสาเหตุของโรคที่เกิ ดกับมนุ ษย์พบได้ใน เกือบทุกส่ วนของ
ร่ างกายหรื อแม้กระทัง่ ในมูลของแมลงสาบและมักจะพบเชื้อ Salmomella
2.3.2.1 เป็ นพาหะนาโรค ทั้ง PROTOZOA, BACTERIA และ VIRUS ถึง 40 ชนิด พบเชื้อรามี
พิษ และไข่พยาธิ บางชนิ ด หนอนพยาธิ ไข่ของพยาธิ ที่ตรวจพบในอุจจาระของแมลงสาบมีพวก ไข่
พยาธิ เข็มหมุด , ไข่พยาธิ ปากขอ , ไข่พยาธิ ไส้เดือน , ไข่พยาธิ ตวั ตืด , ไข่พยาธิ ตวั จี๊ด พวกโปรโตซัว ที่
พบได้แก่ Giardia Lambia, พวกแบคทีเรี ย Salmonella, Hepatitis พวกไวรัส เช่ น Poliomyelitis
Infectious Hepatitis พวกเชื้อรา พบว่ามีติดมาตามขา, ปี ก, ลาตัวและปาก ฯลฯ
2.3.2.2 เป็ นตัวกลางของพยาธิบางชนิด (INTERMEDIATE HOST) เช่น พยาธิ ตวั ตืดบางชนิด
Hymenolepis Nana, และ Raillietina SPP
2.3.2.3 ทาให้ เกิดอาการแพ้ พวกเศษของปี กหรื อชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของแมลงสาบ ถ้าหายใจเข้าไป
อาจทาให้เกิดอาการแพ้ได้
2.3.2.4 เชื้ อ โปรโตซั ว มี เชื้ อ โปรโตซัว หลายชนิ ด ที่ พ บในแมลงสาบ ซึ่ ง เชื้ อ โปรโตซัว
Toxoplasma เป็ นสาเหตุทาให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ และมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่เป็ น
สาเหตุของโรคท้องเสี ย หรื อโรคบิด
2.3.2.5 เชื้อรา พบมีเชื้ อรา 2 ชนิ ดที่เป็ นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจคือ Aspergillus
Fumigatus และ โรคผิวหนังคือ Aspergillus Niger
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ

: โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์

ที่ต้ งั สถานประกอบการ

: 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ กรุ งเทพ 10120
Hotel address : 372 Rama 3 Road, Bangkhlo,Bangkok 10120
Thailand

โทรศัพท์/โทรสาร

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

Email

: riverside@montien.com

รู ปที่ 3.1 ตราสัญญาลักษณ์ (Logo) โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/gallery-hotel.php

รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/map.php
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รู ปที่ 3.3 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/index.php
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมมฑเฑียรริ เวอร์ไซด์ (Montien Riverside Hotel) เป็ นโรงแรมขนาดใหญ่ที่ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา
มีหอ้ งพักให้บริ การถึง 462 ห้องที่สามารถเห็นวิวแม่น้ าเจ้าพระยาได้ทุกห้อง มีห้องอาหารนานาชาติที่ข้ ึนชื่ออย่าง
The Café ที่เปิ ดให้บริ การแขกที่มาใช้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง มีหอ้ งอาหารจีนและเวียดนามแท้ๆจากห้องอาหาร
The Emperor ให้บริ การอาหารจีนแท้ๆ ห้องอาหาร สายชล ให้บริ การอาหารไทยและเวียดนาม
3.2.1 การให้ บริการห้ องพัก
โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์มีหอ้ งพักทั้งหมด จานวน 462 ห้อง โดยมีหอ้ งพักประเภทต่างๆทั้งหมด 7
ประเภท ได้แก่ Superior, Deluxe, Club C, Executive Suite, Family Suite, Queen Suite และ King Suite โดย
ห้องแต่ละประเภทมีลกั ษณะดังภาพ 3.4 – 3.10

รู ปที่ 3.4 Superior Room (7-17 fl.)มีจานวน 261ห้อง
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/superior-room.php
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รู ปที่ 3.5 Deluxe Room (18-22 fl., 26fl.) มีจานวน 123 ห้อง
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/deluxe-room.php

รู ปที่ 3.6 Club C Room (23-25 fl.) มีจานวน 54 ห้อง
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/clubc-room.php

รู ปที่ 3.7 Executive Suite มีจานวน 14 ห้อง
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/executive-suite.php
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รู ปที่ 3.8 Family Suite มีจานวน 5 ห้อง
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/family-suite.php

รู ปที่ 3.9 Queen Suite มีจานวน 4 ห้อง
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/queen-suite.php

รู ปที่ 3.10 King Suite มีจานวน 1 ห้อง
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/king-suite.php
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3.2.2 ห้ องประชุ มและงานจัดเลีย้ ง
โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ให้บริ การห้องประชุมและงานจัดเลี้ยง จานวน 7 ห้อง ประกอบไปด้วย
ห้องธารทอง ห้องเจ้าพระยา ห้องแกรนด์บอลรู ม ห้องวิมานทอง ห้องวิมานทิพย์ ห้องแม่กลอง และศาลาริ มน้ า
โดยแต่ละห้องมีลกั ษณะดังภาพที่ 3.11 – 3.17

รู ปที่ 3.11 ห้องธารทอง รองรับแขกได้สูงสุ ด 150 คน
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH//tarnthong.php

รู ปที่ 3.12 ห้องเจ้าพระยา รอบรับแขกได้สูงสุ ด 600 คน
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/chao-praya.php
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รู ปที่ 3.13 ห้องแกรนด์บอลรู ม รองรับแขกได้สูงสุ ด 1,200 คน
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/grand-ballroom.php

รู ปที่ 3.14 ห้องวิมานทอง รองรับแขกได้สูงสุ ด 80 คน
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/vimarnthong.php

รู ปที่ 3.15 ห้องวิมานทิพย์ รองรับแขกได้สูงสุ ด 150 คน
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/grand-ballroom.php

16

รู ปที่ 3.16 ห้องแม่กลอง รองรับแขกได้สูงสุ ด 40 คน
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/mae-klong.php

รู ปที่ 3.17 ศาลาริ มน้ า รองรับแขกได้สูงสุ ด 600 คน
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/sala-rimnam.php
3.2.3 สิ่ งอานวยความสะดวก
โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกหลายอย่าง อาทิ เช่น Health and fitness
Club, Club C Lounge, Swimming pool ดังภาพที่ 3.18 – 3.20

รู ปที่ 3.18 Health and Fitness Club
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/health.php
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รู ปที่ 3.19 Club C Lounge
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/clubc.php

รู ปที่ 3.20 Swimming Pool
ที่มา : http://montien.com/riverside/TH/swimming-pool.php
3.2.3.1 รถรับ-ส่ งฟรี (shuttle bus) มี 3 เส้นทาง คือ
• เส้นทางไป-กลับ จากโรงแรมฯ – BTS – PIER – โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์
ออกทุกๆ 2 ชม. เวลา 08.00 น. ,10.00 น. ,12.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น.
• เส้นทางไป-กลับ จากโรงแรมฯ – ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลพระราม 3 –โรงแรมมณเฑียร์ กรุ งเทพ
ออกทุกๆ 2 ชม. เวลา 09.30 น.,11.30 น.,13.30 น. และ 15.30 น.
• เส้นทางไป-กลับ จากโรงแรมฯ –Asiatique The Riverfront Night Market -โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์
ออกทุกๆชัว่ โมง เวลา 17.00 น.,18.00 น.,19.00 น.,20.00 น.,21.00 น. และ 22.00 น.
3.2.3.2 บริ การไปรษณี ย,์ POSTCARD, พัสดุหีบห่อ และแสตมป์ ที่ Concierge Counter
3.2.3.3 บริ การซักรี ด (Laundry)

18

3.2.3.4 บริ การขายของที่ระลึก ที่ Shopping Arcade ของโรงแรมฯ
3.3 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ชื่อผูป้ ฎิบตั ิงาน: กฤษฎา สารพรวิสิฐ
สถานที่ปฏิบตั ิงาน:โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ แผนกงานส่ วนหน้า( Front Office Department)
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย:
 คียข์ อ้ มูลห้องพัก Name list ของแขกฝรั่งเศส
 คียก์ ารจองห้องพัก Series Group จีน
 ปริ้ น Report และ Occupancy
 เดินส่ งเอกสาร
 ยกกระเป๋ า,รับฝากกระเป๋ า
 คอยเก็บ Check Out Card
 เช็คกุญแจห้องพัก
 จดทะเบียนรถแท็กซี่ที่แขกใช้บริ การขา เข้า - ออก

รู ปที่ 3.21 นายกฤษฎา สารพรวสิ ฐ
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3.4 ชื่อ และตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.22 คุณรุ่ งอรุ ณ จิตต์เกษม
ตาแหน่ง Concierge
3.5 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
ปฎิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วัน
จะเริ่ มทางานตั้งแต่ 06.00 น.-15.00 น. นับเป็ นเวลาทั้งสิ้ น 9 ชัว่ โมง และปฎิบตั ิงาน 6 วัน ซึ่ งเป็ น วันจันทร์ ถึง
วันเสาร์
3.6 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1) กาหนดหัวข้อที่จะทาโครงงาน โดยการสังเกตถึงปั ญหาที่สามารถนามาแก้ปัญหาโดยนามาใช้เป็ น
หัวข้อโครงงานสหกิจ
2) เสนอหัวข้อและเขียนวัตถุประสงค์ ความเป็ นมา ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจดูวา่ เหมาะสมหรื อไม่ที่
จะทาเรื่ องนี้
3) รวบรวมข้อมูลภายในโรงแรม รวมถึงการสังเกตการณ์ และเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อทาโครงงาน
4) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บมา เพื่อจัดทาโครงงาน
5) เริ่ มลงมือทาโครงงาน และมีการส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบดูเป็ นระยะ
6) เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ก็แก้ไขให้ถูกต้อง
7) สรุ ปผลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของโครงงาน และเรี ยบเรี ยงให้ถูกต้อง
8) นาเสนอโครงงานที่ทาในวันที่กาหนด
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตั้งหัวข้อโครงงาน
รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
เริ่ มดาเนินโครงงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง
โครงงานเสร็ จเรี ยบร้อย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล และรายละเอียดของโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน
โครงงานครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาสมุนไพรมาใช้ป้องกันแมลงสาบ ในโครงงานสเปรย์พริ กไทยกับ
ใบกระวานป้ องกันแมลงสาบ และได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ที่
มีต่อโครงงาน ซึ่ งการทาโครงงานในครั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดจานวนแมลงสาบในบริ เวณโรงแรม
4.2 วัตถุดิบในการทาโครงงาน
4.2.1 พริ กไทย
4.2.2 ใบกระวาน
4.2.3 น้ าเปล่า
4.3 อุปกรณ์ ในการทาโครงงาน
4.3.1 ถ้วย
4.3.2 ขวดสเปรย์
4.3.3 ที่กรอง
4.3.4 เตาไฟฟ้ า
4.4 ขั้นตอนการทาสเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ
4.4.1 เทน้ าใส่ หม้อต้ม ใช้ไฟปานกลางในอุณภูมิที่ 150-180 องศา ต้มทิ้งไว้จนเดือด

รู ปที่ 4.1 เตรี ยมพริ กไทยและใบกระวานใส่ ถว้ ย
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.4.2 นาใบกระวานกับพริ กไทย ใส่ ลงไปในหม้อต้ม ต้มทิ้งไว้ 5 นาที รอจนมีกลิ่นหอมของใบกระวาน

รู ปที่ 4.2 เทน้ าใส้หม้อต้ม ตั้งไฟปานกลาง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
4.4.3 กรอกเศษพริ กไทยและใบกระวาน และพักไว้จนเย็น

รู ปที่ 4.3 นาพริ กไทยกับใบกระวานที่เตรี ยม ใส่ ลงไปต้มทิง้ ไว้ 5 นาที
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.4.4 นามาเทใส่ ขวดสเปรย์ที่จดั เตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.4 กรอกเอาพริ กไทยกับใบกระวานออก พักไว้จนเย็น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)

รู ปที่ 4.5 นามาใส่ ขวดสเปรย์ที่เตรี ยมไว้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.6 ต้ นทุนการผลิตสเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ
ส่ วนผสม

ปริ มาณสุ ทธิ

ราคา

ปริ มาณที่ใช้

วิธีคิด

1.พริ กไทย

500 กรัม

235 บาท

5 กรัม

235𝑥5
= 2.35
500

2.ใบกระวาน

50 กรัม

85 บาท

5 กรัม

85𝑥5
= 8.5
50

รวมต้นทุน

10.85 บาท รวมทั้งหมดได้ 2 ขวด ตกขวดละ 5.42 บาท (ปริ มาณต่อขวด 100 มล.)

สรุ ปผลจากตาราง ในการคานวณต้นทุนของการทาสเปรย์ป้องกันแมลงสาบ เท่ากับ 10.85 บาท /
ปริ มาณ 200 มล. ดังนั้น ตกขวดละ 5.42 บาท

4.7 ข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรมมณเฑี ยรริ เวอร์ ไซด์ ที่มีต่อโครงงาน สเปรย์
พริ กไทยกับใบกระวานป้ องกันแมลงสาบ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ทาการเก็บข้อมูลในเดือน พฤษภาคมถึ ง
สิ งหาคม
ทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปรความหมายตามลาดับต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของพนักงานเกี่ยวกับ เพศ , อายุ , แผนกงาน โดยใช้การคานวณในค่า
ร้อยละ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามเพศของพนักงาน
เพศ
หญิง

จานวน
18

ร้อยละ
60

ชาย
รวม

12
30

40
100
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จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในโครงงานครั้งนี้ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60 เพศ
ชายร้อยละ 40
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอายุของพนักงาน
อายุ

จานวน

ร้อยละ

ต่ากว่า 20

1

3

25-30 ปี

13

43

35-40 ปี

11

37

40 ปี ขึ้นไป

5

17

รวม

30

100

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านอายุ อายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 3 อายุ 25-30 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 43 อายุ 35-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37 อายุ 40 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 17 จากผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30 คน

ตารางที่ 3 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกแผนกของพนักงาน
แผนก

จานวน

ร้อยละ

แผนกส่ วนหน้า

16

56

แผนกอื่นๆ

14

44

รวม

30

100

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านแผนก เป็ นแผนกส่ วนหน้าร้ อยละ 56 แผนกอื่นๆ
คิดเป็ นร้อยละ 44 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน
ตอนที่ 2 ความพึง พอใจของสเปรย์พริ กไทยกับใบกระวานป้ องกันแมลงสาบ โดยใช้ค่าร้ อยละและ
ค่าเฉลี่ย
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4.8 ผลการศึกษาจากข้ อมูลด้ านความพึงพอใจด้ านผลิตภัณฑ์
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย X
ความพึงพอใจด้ านผลิตภัณฑ์
1.ปลอดภัยสาหรับคนและสิ่ งแวดล้อม
4.60
2. มีความสะดวกในการใช้งาน
4.50
3. กลิ่นหอมพอดีไม่แรงจนเกินไป
3.33
4. มีประสิ ทธิภาพใช้งานได้จริ ง
3.86
5. สี สันสดใสน่าดึงดูด
2.73
6. ต้นทุนในการผลิตสเปรย์ป้องกันแมลงสาบ
4.53
7.จานวนแมลงสาบลดลงจริ ง
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.50
4.00

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

0.49
0.50
0.99
0.57
0.44
0.50

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด

0.50
0.73

มาก
มาก

เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 𝑿̅: 1.00-1.50=น้อยที่สุด, 1.51-2.50 = น้อย, 2.51-3.50 = ปานกลาง, 3.51-4.50
= มาก, 4.51-5.00 = มากที่สุด (ชัชวาลย์ เรื องประพันธ์, 2543)
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาจากข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุดในด้านความปลอดภัยสาหรับคนและสิ่ งแวดล้อม และต้นทุนในการผลิตสเปรย์ป้องกันแมลงสาบ
รองลงมา คื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพใช้ง านได้จริ ง มี ความสะดวกในการใช้งาน และจานวนแมลงสาบลดลงจริ ง
ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง คื อ กลิ่ นหอมหอมพอดี ไม่แรงจนเกิ นไป และสี สันสดใสน่ า
ดึงดูด จากผลโดยรวมของค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.00

แผนภูมิที่ 4.1 ความปลอดภัยสาหรับคนและสิ่ งแวดล้อม
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จากแผนภูมิที่ 4.1 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในความปลอดภัยสาหรับคนและสิ่ งแวดล้อม ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 60

แผนภูมิที่ 4.2 ความสะดวกในการใช้งาน
จากแผนภูมิที่ 4.2 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของความสะดวกในการใช้งาน ในระดับมากที่สุด ร้อยละ
50

แผนภูมิที่ 4.3 กลิ่นหอมพอดีไม่แรงจนเกินไป
จากแผนภูมิที่ 4.3 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของกลิ่นหอมพอดีไม่แรงจนเกินไป ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 64
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แผนภูมิที่ 4.4 มีประสิ ทธิภาพใช้งานได้จริ ง
จากแผนภูมิที่ 4.4 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับประสิ ทธิ ภาพที่ใช้งานได้จริ ง ในระดับมาก ร้อยละ 67

แผนภูมิที่ 4.5 สี สันน่าดึงดูด
จากแผนภูมิที่ 4.5 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับสี สันน่าดึงดูด ในระดับปานกลาง ร้อยละ 73
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แผนภูมิที่ 4.6 ต้นทุนในการผลิตสเปรย์ป้องกันแมลงสาบ
จากแผนภูมิที่ 4.6 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับต้นทุนในการผลิตสเปรย์ป้องกันแมลงสาบ ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 53
จำนวนแมลงสำบลดลงจริง
มากที่สดุ

50%

มาก

50%

แผนภูมิที่ 4.7 จานวนแมลงสาบลดลงจริ ง
จากแผนภูมิที่ 4.7 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของความสะดวกในการใช้งาน ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 50
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บทที5่
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจที่โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ในแผนกส่ วนหน้านั้นได้
พบปั ญหาที่เกิดขึ้นคือ มีการพบเจอแมลงสาบในบริ เวณโรงแรม ซึ่งอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงแรมจึงได้
หาวิธีป้องกันแมลงสาบโดยการใช้สมุนไพรจากพริ กไทยและใบกระวานเพื่อป้ องกันแมลงสาบ เพื่อให้เห็น
ถึ ง ผลของเสปรย์พ ริ กไทยและใบกระวานนั้น ทางผูจ้ ดั ท าได้ท าการแจกแบบสอบความพึง พอใจให้ก ับ
พนักงานภายในโรงแรมเป็ นจานวน 30 ชุด
จากการแจกแบบสอบถามในส่ วนที่ 1 พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากที่สุดโดยคิดเป็ นร้อยละ
60 และเป็ นเพศชายโดยคิดเป็ นร้อยละ 40 ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ยอยูท่ ี่ 31-40 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อย
ละ 43 อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 37 อายุ 40 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 17 และอายุน้อยกว่า 20 ปี มี
น้อยสุ ดคิดเป็ นร้อยละ 3 และจากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานโดยรวมของความพึงพอใจของ
พนักงานโรงแรม มณเฑี ยร ริ เวอร์ ไซด์ ที่ มีต่อโครงงานสเปรย์พริ กไทยกับใบกระวานป้ องกันแมลงสาบ
พบว่าผลระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ยรวมคือ 4.00 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนั้นยังได้มี ก ารปรึ ก ษาโดยตรงกับ ทางพี่ เลี้ ย งละพนัก งาน พบว่าพี่เลี้ ย งและพนัก งานมี
ความเห็นว่าโครงงาน “ สเปรย์พริ กไทยกับใบกระวานป้ องกันแมลงสาบ (Pepper and Bay Leaves Spray for
Cockroach Prevention) ” ที่ทางผูจ้ ดั ทาได้นาเสนอไปมีความแปลกใหม่จากเดิมที่ตอ้ งใช้ยาฆ่าแมลงหรื อ
สารเคมีต่างๆ แต่ความแปลกใหม่ของโครงงานนี้คือการนาสมุนไพร 2 ชนิด คือ พริ กไทยและใบกระวานที่มี
กลิ่นหอมฉุ นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาทาเป็ นสเปรย์ป้องกันแมลง เพื่อนาไปฉี ดในบริ เวณที่มีแมลงสาบอยู่
กลิ่นจากพริ กไทยและใบกระวาน จะช่ วยให้แมลงสาบไม่เข้ามาบริ เวณนั้น ผูจ้ ดั ทาเห็นว่าสารเคมีจากยาฆ่า
แมลงมีราคาค่อนข้างสู งและยังส่ งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม เลยคิดค้นวิธีที่สามารถป้ องกันแมลงโดยใช้วตั ถุดิบ
จากธรรมชาติและมียงั มีความปลอดภัยต่อคนและสิ่ งแวดล้อม
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ตัวสี สันของสเปรย์มีความอ่อนไป
5.1.2.2 ทางผูจ้ ดั ทายังขาดความเชี่ยวชาญในการทาโครงงาน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะของการทาโครงงาน
5.1.3.1 ควรใช้เวลาในการต้มให้นานขึ้นเพื่อที่จะได้กลิ่นและสี ของใบกระวานที่ชดั ขึ้น
5.1.3.2 ควรที่จะหมัน่ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงตัวโครงงานที่ทา
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการคณะผู้จ ัด ท าได้ไ ปปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ โ รงแรมมณเฑี ย รริ เวอร์ ไ ซด์ ตั้ง แต่ 14
พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561 ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกส่ วนหน้า ในการปฏิบตั ิงานสหกิ จ
ศึกษาครั้งนี้ ได้ฝึกทักษะการอดทนต่อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในการทางานและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การ
เรี ยงลาดับความสาคัญของงาน ได้รู้จกั การปรับตัวให้เข้ากับพนักงานรุ่ นพี่ ได้รู้จกั การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของโรงแรมอย่างถูกต้องและยังทาให้มีระเบียบวินยั มากขึ้นรู้จกั การแบ่งปันและมีน้ าใจ และความสามัคคี ทา
ให้เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ในการปฏิบตั ิงานสหกิจในครั้งนี้ ทาให้ได้เรี ยนรู้ จากการลงมือ
ปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อเตรี ยมความพร้อม ในการเข้าสู่ งานจริ ง เมือได้สาเร็ จการศึกษา ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานสหกิจในครั้งนี้ สามารถเก็บเกี่ยวไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.2.1 จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจในแผนกส่ วนหน้า ทาให้พบปั ญหา คือ พนักงานไม่
เพียงพอต่อการบริ การแขกได้อย่างสมบูรณ์ เพราะในช่ วงเวลาเช้าจะมีลูกค้ากรุ๊ ปทัวร์ Check-Out
เป็ นจานวนมาก ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 แผนกส่ วนหน้า ควรจะให้พนักงานทุกคนสามารถสื่ อสารภาษาจีนได้ เพราะทาง
โรงแรมมีลูกค้ากรุ๊ ปจีนมาเข้าใช้บริ การเป็ นจานวนมาก
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แบบสอบถาม
เรื่อง สเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด์
คำชี้ แจง : แบบสอบถำมฉบับนี้ ใช้เพื่อประกอบกำรศึกษำในระดับปริ ญญำตรี คณะศิล ป์ ศำสตร์
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หน้ำคำตอบที่ท่ำนเลือก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ

ชำย

หญิง

2. อำยุ

ต่ำกว่ำ 20

25-30 ปี

3. แผนกงำน

แผนกส่ วนหน้ำ

35-40ปี

40 ปี ขึ้นไป

แผนก….…………

ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อสเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

ความพึงพอใจด้ านผลิตภัณฑ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปลอดภัยสำหรับคนและสิ่ งแวดล้อม
มีควำมสะดวกในกำรใช้งำน
กลิ่นหอมพอดีไม่แรงจนเกินไป
มีประสิ ทธิภำพในกำรใช้งำนจริ ง
สี สนั สดใสน่ำดึงดูด
ต้นทุนในกำรผลิตสเปรย์ป้องกัน
แมลงสำบ
จำนวนแมลงสำบลดลงจริ ง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.............................................................................................................................................................
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บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา
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โครงงำนสเปรย์พริ กไทยกับใบกระวำนป้ องกันแมลงสำบ มีประโยชน์ต่อโรงแรมมณเฑียร
ริ เวอร์ไซด์ (Montien Riverside Hotel) เป็ นอย่ำงมำก เพรำะช่วยป้ องกันแมลงสำบในบริ เวณ
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สเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ
Pepper and bay leaves spray for cockroach prevention
กฤษฎำ สำรพรวิสิฐ
ภำควิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภำษีเจริ ญ กทม. 10160
E-mail : nongkong-ocotobe@msn.com

บทคัดย่ อ
โรงแรมมณเฑี ย รริ เ วอร์ ไ ซด์ Montien
Riverside Hotel (บริ ษทั บริ จวิว จำกัด) เป็ นโรงแรม
ขนำดใหญ่ระดับ 5 ดำวอยู่ติดกับแม่น้ ำเจ้ำพระยำมี
บริ กำรห้องพักและสำมำรถมองเห็นวิวแม่น้ ำได้ทุก
ห้ อ ง นอกจำกนี้ ยัง มี ห้ อ งอำหำรที่ ใ ห้ บ ริ กำรแก่
นักท่ องเที่ ยวเข้ำมำพัก จำกกำรที่ ผูจ้ ดั ทำได้เข้ำไป
ปฏิ บั ติ ง ำนสหกิ จ ศึ ก ษำในแผนกส่ ว นหน้ ำ ของ
โรงแรม ผูจ้ ัด ท ำได้พ บว่ำ ในแต่ ล ะเดื อ นมี ก ำรจด
รำยละเอียดกำรพบเจอแมลงสำบในบริ เวณโรงแรม
และอำจส่ ง ผลต่อ ภำพลัก ษณ์ ข องโรงแรม ดัง นั้น
ผูจ้ ัด ท ำจึ ง หำวิธีป้ องกัน แมลงแบบธรรมชำติ คื อ
สเปรย์พริ กไทยกับใบกระวำนป้ องกันแมลงสำบ
เพื่อให้ทรำบถึงผลของโครงงำน ผูจ้ ดั ทำ
จึงได้สร้ำงแบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใจ
ของพนักงำนของโรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ที่มีต่อ
โครงงำน สเปรย์พ ริ กไทยกับใบกระวำนป้ องกัน
แมลงสำบ ซึ่ งผลจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อโครงงำนในด้ำนควำมปลอดภัยสำหรับคนและ
สิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ด้ำนควำมสะดวก
ในกำรใช้งำนอยู่ในระดับมำก ด้ำนกลิ่ นหอมพอดี
ไม่ แรงจนเกิ น ไปอยู่ใ นระดับ ปำนกลำง และด้ำ น
ประสิ ท ธิ ภ ำพใช้ง ำนได้จ ริ ง อยู่ใ นระดับ มำก ซึ่ ง
โครงงำนนี้ สำมำรถน ำมำใช้ป้ องกัน แมลงสำบ
ภำยในโรงแรมได้โดยทดแทนสำรเคมี

คาสาคัญ : สเปรย์พริ กไทย,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.

8. นำเสนอโครงงำนที่ทำในวันที่กำหนด

Keywords: Pepper Spray, Bay Leaves

ผูจ้ ดั ทำฝึ กงำนจึงพบถึงปั ญหำที่เกิดขึ้นคือ มีกำรพบ

สรุปผล
จำกกำรที่ผจู ้ ดั ทำได้เข้ำปฏิบตั ิงำนสหกิจที่
โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ในแผนกส่ วนหน้ำ ทำ
ให้ทรำบถึงกำรปฏิ บตั ิ งำนจริ งและทำให้ได้ฝึกถึ ง
กำรมี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ และทำง
เจอแมลงสำบในบริ เวณโรงแรม ทำงผูจ้ ดั ทำเล็งเห็น

วัตถุประสงค์
1 เพื่อนำสมุนไพรมำใช้ป้องกันแมลงสำบ
2. เพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มำแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
ใหม่
ประโยชน์
1. ลดจำนวนแมลงสำบในบริ เวณโรงแรม
2. นำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรทำโครงงำนไปใช้ในกำร
ทำงำนในอนำคต
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

พนัก งำนส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมำกที่ สุด โดยคิ ด

1. กำหนดหัวข้อที่จะทำโครงงำน โดยกำรสังเกตถึง

เป็ นร้อยละ 60 และเป็ นเพศชำยโดยคิ ดเป็ นร้อยละ

ปั ญหำที่ สำมำรถนำมำแก้ปั ญหำโดยน ำมำใช้เป็ น

40 ผูต้ อบแบบสอบถำมมี อำยุเฉลี่ ยอยู่ที่ 31-40 ปี

หัวข้อโครงงำนสหกิจ

มำกที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 43 อำยุระหว่ำง 21-30 ปี คิด

2. เสนอหัวข้อและเขียนวัตถุประสงค์ ควำมเป็ นมำ

เป็ นร้ อยละ 37 อำยุ 40 ปี ขึ้ นไปคิ ดเป็ นร้ อยละ 17

ส่งให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำตรวจดูวำ่ เหมำะสมหรื อไม่ที่

และอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี มี น้อยสุ ดคิ ดเป็ นร้ อยละ 3

จะทำเรื่ องนี้

และจำกตำรำงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ ยงเบนมำตรำฐำน

3. รวบรวมข้อ มู ล ภำยในโรงแรม รวมถึ ง กำร

ของควำมพึงพอใจของพนักงำนโรงแรม มณเฑียร ริ

สังเกตกำรณ์ และเก็บข้อมูลเอำไว้เพื่อทำโครงงำน

เวอร์ ไ ซด์ ที่ มี ต่ อ โครงงำนสเปรย์พ ริ ก ไทยกับ ใบ

4. วิเครำะห์ขอ้ มูลที่เก็บมำ เพื่อจัดทำโครงงำน

กระวำนป้ องกันแมลงสำบ พบว่ำผลระดับค่ำเฉลี่ย

5. เริ่ มลงมือทำโครงงำน และมีกำรส่ งให้อำจำรย์ที่

ควำมพึงพอใจทั้งหมดได้ค่ำเฉลี่ยรวมคือ 4.00 อยูใ่ น

ปรึ กษำตรวจสอบดูเป็ นระยะ

ระดับมำก

6. เมื่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำตรวจสอบแล้วพบว่ำ ข้อมูล

นอกจำกนั้นยังได้มีกำรปรึ กษำโดยตรงกับ
ทำงพี่เลี้ยงละพนักงำน พบว่ำพี่เลี้ยงและพนักงำนมี
ควำมเห็ นว่ำ โครงงำน “ สเปรย์พ ริ กไทยกับ ใบ
กระวำนป้ องกันแมลงสำบ (Pepper and Bay Leaves

ยังไม่สมบูรณ์ก็แก้ไขให้ถูกต้อง
7. สรุ ปผลข้อ มู ล ตรวจสอบควำมถู ก ต้อ งของ
โครงงำน และเรี ยบเรี ยงให้ถูกต้อง

ถึงกำรส่ งผลต่อภำพลักษณ์ของโรงแรมจึงได้หำวิธี
ป้ องกัน แมลงสำบโดยใช้ส มุ น ไพร จึ ง เกิ ด เป็ น
โครงงำน สเปรย์พริ กไทยและใบกระวำนป้ องกัน
แมลงสำบ ทำงผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรแจกแบบสอบควำม
พึงพอใจให้กบั พนักงำนภำยในโรงแรมเป็ นจำนวน
30 ชุด
จำกกำรแจกแบบสอบถำมในส่ ว นที่ 1

Spray for Cockroach Prevention) ” ที่ทำงผูจ้ ดั ทำได้
นำเสนอไปมีควำมแปลกใหม่จำกเดิมที่ตอ้ งใช้ยำฆ่ำ
แมลงหรื อ สำรเคมี ต่ำ งๆ แต่ค วำมแปลกใหม่ข อง
โครงงำนนี้คือกำรนำสมุนไพร 2 ชนิ ด คือ พริ กไทย
และใบกระวำนที่ มี ก ลิ่ น หอมฉุ น เป็ นเอกลัก ษณ์
เฉพำะตัวมำทำเป็ นสเปรย์ป้องกันแมลง เพื่อนำไป
ฉี ด ในบริ เ วณที่ มี แ มลงสำบอยู่ กลิ่ น จำกพริ ก ไทย
และใบกระวำน จะช่ ว ยให้ แ มลงสำบไม่ เ ข้ำ มำ
บริ เวณนั้น ผูจ้ ดั ทำเห็ นว่ำสำรเคมีจำกยำฆ่ำแมลงมี
รำคำค่อนข้ำงสูงและยังส่งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม เลย
คิดค้นวิธีที่สำมำรถป้ องกันแมลงโดยใช้วตั ถุดิบจำก
ธรรมชำติ แ ละมี ย ัง มี ค วำมปลอดภัย ต่ อ คนและ
สิ่ งแวดล้อม
กิตติกรรมประกาศ
กำรที่ผจู ้ ดั ทำได้มำปฎิบตั ิงำนใน
โครงกำรสหกิ จศึ กษำ ณ โรงแรมมณเฑี ย รริ เวอร์
ไซด์ต้ ัง แต่ ว นั ที่ 14 พฤษภำคม 2561 ถึ ง วัน ที่ 31
สิ งหำคม 2561 ส่ งผลให้ผูจ้ ัดทำได้รับควำมรู ้ และ

ประสบกำรณ์ต่ำงๆที่ มีค่ำมำกมำยสำหรั บรำยงำน
สหกิ จ ศึ ก ษำฉบับ นี้ ส ำเร็ จ ลงได้ด้ว ยดี จ ำกควำม
ร่ วมมือและสนับสนุนจำกหลำยฝ่ ำย ดังนี้
1. คุณ รุ่ งอรุ ณ จิตต์เกษม พนักงำนที่ปรึ กษำ
2. อำจำรย์ นันทินี ทองอร อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
และบุคคลท่ำนอื่นๆที่ ไม่ได้กล่ำวนำมทุกท่ำนที่ ได้
ให้คำแนะนำช่วยเหลือในกำรจัดทำรำยงำน
ผูจ้ ดั ทำขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุ ก ท่ ำ นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรให้ ข ้อ มู ล และเป็ นที่
ปรึ กษำในกำรทำรำยงำนฉบับ นี้ จ นเสร็ จสมบู ร ณ์
ตลอดจนให้กำรดูแลและให้ควำมเข้ำใจกับชีวิตของ
กำรทำงำนจริ งซึ่ งผูจ้ ดั ทำขอขอบพระคุณเป็ นอย่ำง
สูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ภาคผนวก ง
โปสเตอร์

ภาคผนวก จ
ประวัติส่วนตัว

รหัสนักศึกษา

:

5704400336

ชื่อ – นามสกุล

:

กฤษฎำ สำพรวิสิฐ

คณะ

:

ศิลปะศำสตร์

สาขาวิชา

:

กำรโรงแรม

สถาบัน

:

มหำวิทยำลัยสยำม

ทีอ่ ยู่

:

88 เอกชัย 69/1 ถนนเอกชัย เขตบำงบอน
แขวงบำงบอน กรุ งเทพมหำนคร 10150

รหัสนักศึกษา

:

5704400336

ชื่อ – นามสกุล

:

กฤษฎา สาพรวิสิฐ

คณะ

:

ศิลปะศาสตร์

สาขาวิชา

:

การโรงแรม

สถาบัน

:

มหาวิทยาลัยสยาม

ทีอ่ ยู่

:

88 เอกชัย 69/1 ถนนเอกชัย เขตบางบอน
แขวงบางบอน กรุ งเทพมหานคร 10150

