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บทคดัย่อ 
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองสเปรยส์มุนไพรมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะท าสมุนไพรท่ีสามารถ

น ามาท าของใชไ้ดใ้นหลายอย่างและสามารถน ามาท าสเปรยส์มุนไพรท่ีก าลงัศึกษาอยู่ตอนน้ีเพื่อ
น ามาลดตน้ทุนในการใช้จ่ายภายในโรงแรมและลดสารเคมีเลยเลือกท่ีจะท าสเปรยส์มุนไพรท่ี
สามารถไล่มดและแมลงไดโ้ดยสมุนไพรท่ีน ามาท าสเปรยจ์ะมี  ตะไคร้ มะกรูด สะระแหน่ เปลือก
ส้ม และน าส้มสายชู น ามาท าเป็นสเปรยส์มุนไพรท่ีท ามาจากธรรมชาติและไม่มีสารเคมี  จากการ
ส ารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมพระยาพาลาซโซ ท่ีมีต่อสเปรย์
สมุนไพร  พบวา่ใบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ซ่ึงเป็น
อายุ 36-41 ปี  และ 41 ปีข้ึนไป เท่ากนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.70 และมีสถานภาพพนักงาน
ประจ ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือแผนกครัว คิดเป็นร้อย
ละ 40.70 จากตารางคาเฉล่ียพึงพอใจท่ีมีต่อสเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค ์มีระดบัความพึงพอใจ
รวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.76 
 
ค าส าคญั :   สมุนไพร / สารเคมี / ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด 
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Abstract 
 The cooperative study project on herbal sprays aimed to find herbs that can be used used 
to make herbal sprays. The student studied this topic to reduce the cost in hotels and reduce 
chemicals by using herbal sprays that can repel ants and insects. The herbs used for the spray 
include lemongrass, kaffir lime, mint, orange peel and vinegar which are natural and without 
chemicals. From the survey, it was found that the staff satisfaction assessment of Phraya Palazzo 
Hotel towards multipurpose herbal spray found that most of the sample were males of 19 people, 
representing 60.00% Were the age 36-41 years and 41 years or more, accounted for 26.70% had 
the most permanent employee that status accounted for 70.00% and the most respondents were 
the kitchen department that accounted for 40.70% for the average price table satisfied with the 
multi-purpose herbal spray, there was a high level of overall satisfaction. with an average of 
3.76%. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
   จากการได้เขา้ไปปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมพระยาพาลาซโซในแผนกอาหารและ
เคร่ืองด่ืมแลว้นั้นพบว่าในโรงแรมน้ีจะมีความเป็นยุคไทย มีห้องพกั 14 ห้อง ห้องพกัตกแต่งดว้ย
บรรยากาศแบบยอ้นยคุโดยตวัอาคารเป็นแบบก่ออิฐถือปูนสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมพาลาดิโอ 
(Palladio) ผสมชิโน - โปรตุกีส เป็นอาคารสไตล์ฝร่ังผสมจีนท่ีก่อสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 6-7  มี
ลวดลายท่ีไดรั้บอิทธิพลทั้งจากสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิกและโรมนัยุโรป เช่น ซุ้มโคง้คร่ึง
วงกลมในบริเวณระเบียงและหอ้งพกั ลายฉลุเครือเถากรอบประตูและช่องลมแบบสถาปัตยกรรมจีน 
ซ่ึงมีอายมุากกว่า 95 ปี ทางโรงแรมนั้นไดรี้โนเวทจากตึกเก่าท่ีมีพื้นเป็นไม ้เพื่อน ามาใชเ้ป็นหอ้งพกั
และสถานท่ีจดังานต่างๆ อีกทั้ง อาคารยงัตั้งอยูใ่กลน้ ้ า ท าใหอ้าจมีปัญหาเร่ืองปลวกและสัตวอ่ื์นๆ ท่ี
จะท าให้อาคารเกิดการเสียหายได ้โดยหากจะป้องกนัปลวกทางโรงแรมตอ้งใช้สารเคมี มีกล่ิน
รบกวนท่ีไม่พึงประสงคแ์ละมีอนัตรายต่อสุขภาพ ขา้พเจา้จึงไดม้องเห็นถึงปัญหาในประเด็นน้ี จึง
อยากศึกษาถึงการน าสมุนไพรไทยท่ีมีสรรพคุณในการก าจดัปลวกและแมลงมาใช ้ไดแ้ก่ ตะไคร้ 
สะระแหน่  ใบมะกรูด เปลือกส้ม และน ้ าส้มสายชู มาใชใ้นการก าจดัแมลงและมด โดยสมุนไพรท่ี
น ามาใชมี้สรรพคุณในการก าจดัหรือไล่แมลงประเภทปลวก มด แมลงและสามารถน ามาเช็ดโต๊ะใน
ห้องอาหารได ้ซ่ึงนอกจากจะใชใ้นบริเวณพื้นทางเดินไมใ้นโรงแรมแลว้ ยงัสามารถใชใ้นบริเวณ
หอ้งครัวท่ีมีมดและแมลงสตัวต่์างๆ ไดด้ว้ย 
  จากการท่ีไดท้  าแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมมีการใชส้ารเคมีเป็นจ านวนมากของในแต่ละวนั
ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อลูกคา้ท่านอ่ืนบางท่านอาจแพส้ารเคมีไดห้รือท าให้สารเคมีท่ีสูดดมเขา้ไปนั้นเขา้
สู่ร่างกายทั้งลูกคา้ท่ีเป็นเด็กหรือผูสู้งวยัท่ีหลายๆคนนั้นได้มองขา้มไปอย่างไรก็ตามการลดใช้
สารเคมีแลว้เปล่ียนมาเป็นสมุนไพรเพ่อป้องกนัจากการอนัตรายจากสารเคมีเพื่อเปล่ียนมาเป็น
สมุนไพรท่ีสามารถน ามาท าเป็นสเปรยส์มุนไพรได ้
  จากการท่ีได้ปฏิบัติงานในโรงแรมพระยาพาลาซโซในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึง
ผูจ้ ัดท าท าหน้าเสมือนพนักงาน ในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมจากการศึกษาคน้ควา้เพื่อให้หา
วตัถุดิบท่ีสามารถน ามาทดแทนสารเคมีได้โดยได้จัดท าโครงงานในหัวขอ้ “สเปรย์สมุนไพร
อเนกประสงค์”เพื่อใชส้เปรยส์มุนไพรทดแทนสารเคมีท่ีใชภ้ายในห้องอาหารทุกวนัซ่ึงเป็นสาร
อนัตรายจากเคมีภายในห้องอาหารเพราะสารมารถกระจายเขา้สู่เคร่ืองปรับอากาศและสารเคมีจะ
กระจายอยูภ่ายในห้องอาหารเลยคิดสเปรยส์มุนไพรข้ึนมาโดยการใชส้มุนไพรท่ีสามารถลดตน้ทุน
ของโรงแรมได้โดยน าส มุนไพรนั้ นมาท า ให้ เ กิ ดประโยชน์ เพื่ อลดการใช้ส าร เค มี
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อน าสมุนไพรท่ีมีในโรงแรมมาใชผ้ลิตเป็นสเปรย ์
           1.2.2 เพื่อช่วยลดตน้ทุนของโรงแรมน าของเหลือใชน้ั้นมาประยุกตใ์ห้เกิดประโยชน์อย่าง
อ่ืน 
           1.2.3 เพื่อเรียนรู้คุณประโยชน์ของสมุนไพรต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถน าไป
ศึกษาท าอยา่งอ่ืนได ้
 
1.3 ขอบเขตของการวจิัย 
           1.3.1 ขอบเขตพื้นท่ี : โรงแรมพระยาพาลาซโซ แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
           1.3.2  ขอบเขตดา้นเวลา : ตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม  ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2564  
          1.3.3  ขอบเขตดา้นประชากร : พนกังานจ านวน 6 คน แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 
1.4  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
          1.4.1 สามารถน าสเปรยส์มุนไพร มาใชไ้ดจ้ริงในหอ้งอาหารในโรงแรมพระยาพาลาซโซ 
           1.4.2 สามารถช่วยโรงแรมลดตน้ทุนและอาจจะช่วยลดปริมาณการสั่งซ้ือน ้ ายาท าความ
สะอาด 
            1.4.3 เรียนรู้การศึกษาคุณสมบติัประโยชนข์องสมุนไพรไทยต่างๆ 
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บทที ่2 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 

 
2.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 
  ช่ือหน่วยงาน  :  โรงแรมพระยาพาลาซโซ 
   สถานที่ตั้ง       :  75/1 ซอยสมเดจ็พระป่ินเกลา้2  ถนนสมเดจ็พระป่ินเกลา้  
                                         แขวงบางยีข่นั  เขตบางบางผลดั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท์          :  081-402-8118 
   เว็บไซต์            : https://www.prayapalazzo.com 
 
 
  
 
 

 
 

รูปที ่2.1 ตราสญัลกัษณ์โรงแรม พระยาพาลาซโซ 

ที่มา : โรงแรมพระยาพาลาซโซ (2564) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.2 แผนท่ีโรงแรมพระยาพาลาซโซ 
ที่มา : โรงแรมพระยาพาลาซโซ (2564) 
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2.2 ประวัติและความเป็นมาเกีย่วกบัโรงแรม 
โรงแรมพระยาพาลาซโซตั้งอยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ช่ือเดิมของโรงแรมช่ือว่า “บา้นบางยี่

ขนั”โรงแรมน้ีจะมีความเป็นยคุไทย มีหอ้งพกั 14 หอ้ง หอ้งพกัตกแต่งดว้ยบรรยากาศแบบยอ้น
ยคุโดยตวัอาคารเป็นแบบก่ออิฐถือปูนสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมพาลาดิโอ (Palladio) ผสมชิ
โน - โปรตุกีส เป็นอาคารสไตลฝ์ร่ังผสมจีนท่ีก่อสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 6-7  มีลวดลายท่ีไดรั้บ
อิทธิพลทั้งจากสถาปัตยกรรมยคุนีโอคลาสสิกและโรมนัยโุรป เช่น ซุม้โคง้คร่ึงวงกลมในบริเวณ
ระเบียงและห้องพกั ลายฉลุเครือเถากรอบประตูและช่องลมแบบสถาปัตยกรรมจีน ซ่ึงมีอายุ
มากกว่า 95 ปี ทางโรงแรมนั้นไดรี้โนเวทจากตึกเก่าท่ีมีพื้นเป็นไม ้เพื่อน ามาใชเ้ป็นหอ้งพกัและ
สถานท่ีจดังานต่างๆ การเดินทางมายงัแห่งน้ีมีสามารถเดินทางมาไดคื้อ “เรือ” ของโรงแรมหรือ
ถา้มีรถส่วนตวัสามรถจอดไดท่ี้วดัราชาธิวาสหรือรอข้ึนเรือท่ีวดัพระอาทิตย ์

 
2.3 การให้บริการภายในโรงแรม 

การใหบ้ริการของโรงแรมมีดงัต่อไปน้ี  
  2.3.1 ห้องพกั 

  1) ห้องพกั Deluxe Room หอ้งพกัขนาด 26 ตารางเมตร เป็นหอ้งสไตลไ์ทยท่ีมี
ความทนัสมยัแต่ยงัมีความเป็นไทยอยู่ด้วย สามารถเลือกได้ทั้ งเตียงคู่และเตียงเด่ียว ภายใน
หอ้งพกัจะมีโคมไฟและโทรศพัท ์โต๊ะเลก็ส าหรับวางผลไมแ้ละของ mini bar ส าหรับแขกท่ีเขา้
มาพกัทางโรงแรม 

 
       รูปที ่2.3  Deluxe Room 

        ที่มา : https://www.chillpainai.com 
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                               2) ห้อง Superior Room หอ้งพกัขนาด 25 ตารางเมตร มีทั้งหมด 6 ห้อง 
ห้องพกัจะตกแต่งทนัสมยัและยงัมีความสไตลไ์ทยไวอ้ยู่และยิ่งมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ มี
ผา้ม่านสีแดงเขม้ มีแสงอ่อนๆ ภายในห้องพกัจะมีโคมไฟและโทรศพัท์ โต๊ะเล็กส าหรับวาง
ผลไมแ้ละของ mini bar ส าหรับแขกท่ีเขา้มาพกัทางโรงแรม 

 
  รูปที ่2.4 Superior Room 

     ที่มา : https://m.facebook.com/prayapalazzo/ 
 

  3) ห้อง Junior Suite หอ้งพกัมีขนาด 35 ตารางเมตร เป็นสไตลไ์ทยท่ีมีความ
ทนัสมยัมาตกแต่งดว้ยผา้ม่านแดงและห้องท่ีเป็นสีเหลืองเป็นห้องท่ีเห็นวิวสวนได ้พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆของโรงแรม 

 
         รูปที ่2.5 Junior Suite 

        ที่มา : https://m.facebook.com/prayapalazzo/ 
   
 
 

https://m.facebook.com/prayapalazzo/
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               4) ห้อง Chao Phraya Suite หอ้งพกัขนาด 45 ตารางเมตร หอ้งพกัเป็นสไตล์ไทยท่ีมี
ความทนัสมยัเช่นกนั พร้อมกับส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นห้องพกัท่ีสามารถมองเห็น
แม่น ้ าเจ้าพระยาได้ ห้องพกัเป็นขนาดกวา้งท่ีสุดจาดห้องอ่ืนสามารถแบ่งห้องนั่งเล่นและ
หอ้งนอนได ้มีอ่างอาบน ้าสามารถเห็นวิวดา้นนอกได ้

 
  รูปที ่2.6  Chao Phraya Suite 

     ที่มา : https://m.facebook.com/prayapalazzo/ 
 
  2.3.2 การบริการห้องอาหาร 
   ห้องอาหารพระยาไดน่ิง หอ้งอาหารไทยชาววงัสุดหรูของโรงแรมพระยา
พาลาซโซ มีอาหารท่ีได ้Michelin มีอาหารไทยรสเลิศและการบริการดีเลิศ หอ้งอาหารตกแต่งไป
ดว้ยไทยร่วมสมยั มีเพลงขิมบรรเลงเบาๆระหวา่งรับประทานอาหารเพือ่ใหเ้ขา้กบับรรยากาศ
และอาหารไทย 

 
 รูปที ่2.7  หอ้งอาหารพระยาไดน่ิง 

   ที่มา : https://m.facebook.com/prayapalazzo/ 
 

https://m.facebook.com/prayapalazzo/
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2.3.3  กจิกรรมต่างๆ 
  1) ล่องเรือแม่น ้าเจ้าพระยา   เพื่อชมสถานท่ีต่างๆและชมพระบรมหาราชวงั
และวดัอรุณไดช้มสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆและความสวยงามของสองขา้งทางสะพานพระราม
แปด อีกทั้งบนเรือนั้นยงัสามารถจดัเซต afternoon tea ท่ีทางโรงแรมไดคิ้ดคน้มาเพื่อใหคุ้ณลูกคา้
ท่ีมาพกัไดน้ั่งจิบชาร้อนๆพร้อมกบัขนมไทยไดรั้บประทานบนเรือรับลมชมวิวบนเรือ Praya 
Palazzo ของโรงแรม 

 
รูปที ่2.8  ล่องเรือบนแม่น ้าเจา้พระยา 

ที่มา : https://www.facebook.com/prayapalazzo/ 
  
   2) ห้องร่มโพธ์ิ เป็นหอ้งไฮไลตข์องโรงแรมพระยาพาลาซโซ เป็นหอ้งโถงตรง
กลางของอาคารอยู่ชั้นสอง สามารถมองเห็นวิวของอีกฝ่ังโรงแรมไดแ้ละสามารถมองเห็นวิว
ทะเลแม่น ้ าเจา้พระยาประตูของห้องร่มโพธ์ิเป็นประตูไมช้ิ้นใหญ่เป็นบานเดิมแต่แรก ห้องน้ี
สามารถจดังานแต่ง งานเล้ียงแบบส่วนตวัและงานประชุมสัมมนา 

รูปที ่2.9 หอ้งร่มโพธ์ิ 
  ที่มา : https://readthecloud.com 
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                 3) สระว่ายน ้า  สระว่ายน ้ าของโรงแรมมีขนาดความยาว 25 เมตร สามารถนอน
อาบแดดกลางใต้ต้นไม้หรือสามารถสั่งเคร่ืองด่ืมได้ตรงขวามือมีบาร์ขนาดเล็กเพื่อให้สั่ง
เคร่ืองด่ืมระหวา่งอาบแดดหรือวา่ยน ้าอยู ่

 
รูปที ่2.10  สระวา่ยน ้า 

ที่มา : https://readthecloud.com 
 
2.4 รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานองค์กร 
                โครงสร้างรูปแบบจดัองคก์รบริหารองคข์องแผนก แสดงดงัรูปท่ี 2.11 

 

 
 

รูปที ่2.11 โครงสร้างองคก์ร 
ที่มา : Food & Beverage (2564) 
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2.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
            ช่ือผู้ปฏิบัตงิาน  : นางสาวพรลภสั คุม้สุข 
            แผนก / ส่วนงาน  : Food & Beverage  
            ระยะเวลาการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา : ตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม  
พ.ศ.2564 

 
รูปที ่2.12  รูปนกัศึกษากิจ 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
หน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายในการปฏิบตัิ : 
 ปฏิบติังานวนัละ 10 ชัว่โมง โดยท างานสัปดาห์ละ 5 วนั การปฏิบติัหนา้ท่ีมีรายระเอียด
ดงัน้ี  
    07:00 น. – 10.30 น.    รับออเดอร์อาหารน าไปท่ีครัวแลว้เสิร์ฟขนมปัง ผลไม ้การแฟ  
                                                       น ้ าผลไม ้อาหารเชา้ และของทานเล่น 
      11:00 น. – 14:00 น.   เช็ดอุปกรณ์แกว้ ชอ้นและสอ้ม เตรียมจดัเซ็ตอาหารกลางวนั  
                                                       รับออเดอร์ แขกแลว้เสิร์ฟเซ็ตอาหารกลางวนัส าหรับแขกท่ี 
                                                       มาเป็นคู่และครอบครัว 
      15:00 น. – 16:00 น.  จดัเตรียมเซ็ตของเพื่อเตรียมลงเรือท่ีแขกจะไปล่องเรือกบั 
                                                       ทางโรงแรม โดยนัง่ล่องเรือชมวิวบรรยากาศประมาณ  
                                                       45 นาที – 1 ชัว่โมง 
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2.6 ช่ือและต าแหน่งพนักงานที่ปรึกษา 
     ช่ือพนักงานทีป่รึกษา :   คุณ ธนกร สุขมโน 
     ต าแหน่งงาน             :    Food & Beverage / Supervisor 

 
รูปที ่2.13 ธนกร สุขมโน   
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
2.7 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน โรงแรมพระยาพาลาซโซแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  เร่ิม
ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาสัปดาห์ 16 สัปดาห์  
ปฏิบติังานวนัละ 10 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 5 วนั ตั้งแต่เวลา 07:00 -16:00 น. 
 

2.8 วิธีการด าเนินงานโครงงานเร่ือง “สมุนไพรอเนกประสงค์” 
 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน ดงัน้ี 
 1) ปรึกษาการท าหวัขอ้โครงงานกบัพนกังานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา  เพื่อรับ
ค าแนะน าและแนวทางแกไ้ขข้องโครงงาน 
              2)  ศึกษาขอ้มูลและวิธีท าสเปรยส์มุนไพร 
              3)  วางแผนงานตามท่ีหวัขอ้ก าหนด 
              4)   จดัเตรียมอุปกรณ์เพื่อท าโครงงาน และเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 2.8  ขั้นตอนการท าโครงงานและเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม 

ที่มา: ผูจ้ดัท า (2564) 
 
2.9  สรุปผลการด าเนินงานสหกจิ 
       หลงัจากไดเ้ขา้ไปสหกิจในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ระบบงานของ
โรงแรมการร่วมงานกบักบับุคคลอ่ืนภายในโรงแรมซ่ึงอยูใ่นแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมไป
ถึงการติดต่อส่ือสารกบัแผนกต่างๆกบัคนในโรงแรมเลยท าให้เรียนรู้และเขา้ใจงานในหลายส่ิง
ระหว่าง 16 สัปดาห์ ส่ิงท่ีได้รับจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ และสามารถน ามาพฒันาตนเองให้พร้อมในการท างานในอนาคตต่อไป 
เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นประสบการณ์และความเขา้ใจและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บหมอบหมายมา 

2.9.1  ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  จากท่ีได้เขา้ไปปฏิบติังานสหกิจงานภายในโรงแรมของแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ผูจ้ดัท าไดรู้้ถึงการท างานท่ีถูกตอ้งและปฏิบติังานตามขั้นตอนตามท่ีหัวหนา้แผนกได้
อธิบายแลว้สอนไวไ้ดท้  าตามกฎของระเบียบโรงแรมอยา่งเคร่งครัดและตามขั้นตอนท่ีกระท าทั้ง
งานภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมและงานภายนอกแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ท าให้ได้
เรียนรู้หลายแผนกของโรงแรมส่ิงท่ีได้รับจากการปฏิบติังานสหกิจงานคร้ังน้ีสามารถน ามา
พฒันาตนเองและสามารถไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นการท างานในอนาคตเพื่อให้เกิดความผิดพลาด
นอ้ยสุดหรือสามารถแกไ้ขปัญหาหนา้งานไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

2.9.2  ข้อเสนอแนะจากการการปฏิบัติงานสหกจิ 
  ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติังานสหกิจ มีดงัน้ี 
  1) ควรสังเกตและศึกษาถึงระบบการท างานภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม
หรือสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษา 

 2) ควรพฒันาและฝึกฝนตนเองใหป้ฏิบติังานเร็วข้ึน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1) ตั้งหวัขอ้โครงงาน      
2) รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน      
3) เร่ิมเขียนโครงงาน      
4) ตรวจสอบโครงงาน      
5) โครงงานส าเร็จลุล่วง      
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    3) จดบนัทึกหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมายและควรสอบถามงานจากพนกังาน
ก่อนจะลงมือท าเพื่อใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
 

2.9.3 ปัญหาในการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
   ปัญหาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีดงัน้ี 
    1) ในการเขา้ไปปฏิบติังานคร้ังแรกนกัศึกษายงัไม่ค่อยมีประสบการณ์ดา้นงาน
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมมากเท่าไหร่เลยท าใหป้ฏิบติังานชา้ 
   2) การปฏิบติังานคร้ังแรก นกัศึกษามีความเกรงใจต่อพนกังานเลยไม่กลา้ท่ีจะ
สอบถามรายละเอียดมากนกั และยงัไม่ค่อยรู้หนา้ท่ีงานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายมา 
   3) ในขณะท่ีปฏิบติังานมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมากท าใหน้กัศึกษา
เกิดอาการสบัสนและปฏิบติังานไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 
  2.9.4 สรุปผลการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 
      ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท าให้ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้และรับรู้ในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นท าให้เขา้ใจในการท างานและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานสหกิจรู้จกัวิธีแกไ้ข
ปัญหาหรือปัญหาเฉพาะหนา้และไดส้ามารถออกความคิดเห็นหรือกลา้แสดงออกมากยิ่งข้ึนใน
การปฏิบติัสหกิจศึกษา 
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บทที ่3 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการท าโครงงาน “สเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค”์ ผูจ้ดัท าเนน้วตัถุดิบท่ีเป็นสมุนไพรท่ีมี

ความปลอดภยัไม่มีสารเคมีต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด 19    ดังนั้น  ผูจ้ดัท าจึงได ้ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีใช้ เพื่อให้ทราบถึง
ประโยชน์ของวตัถุดิบแต่ละชนิดอย่างแทจ้ริง  โดยมีการศึกษาและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 

3.1  ความหมายของสมุนไพร 
3.2  การท าสเปรย ์
3.3 งานวิจยัสเปรยส์มุนไพรอเนกประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

3.1  ความหมายของสมุนไพร 
 สมุนไพรคือผลผลิตท่ีไดม้าจากธรรมชาติสามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นยารักษาโรคหรือ

บ ารุงร่างกายซ่ึงมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยงัเป็นส่วนของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล เพื่อ
น าไปปรุงเป็นยารักษาโรค 

 

  3.1.1 ความหมายของสมุนไพร 
  สมุนไพรนั้นไดรั้บการส่งเสริมเพื่อใหสุ้ขภาพดีเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคภยั

ไขเ้จบ็ตั้งแต่โบราณกาล ในฐานเอเชียนั้นมีหลกัฐานแสดงว่ามนุษยรู้์จกัพืชสมุนไพรมากว่า 6,000 ปี 
และดา้นวิทยาศาสตร์ไดพ้ฒันาเจริญกา้วหนา้มากข้ึน จากท่ีผลิตยามาจากสารเคมีแทนสมุนไพรมาก
ข้ึนเลยเป็นเหตุท่ีท าใหส้มุนไพรไม่ไดรั้บการพฒันาไม่เจริญกา้วหนา้เท่าท่ีควร แต่ปัจจุบนัทัว่โลกได้
ยอมรับในการใชส้มุนไพรมากข้ึน ให้ประโยชน์ดีกว่ายาท่ีมาจากสารเคมีท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีเต็มไป
ด้วยพืชต่างๆ ท่ีใช้เป็นสมุนไพรได้มากมายนับหม่ืนชนิดและยงัสนับสนุนพฒันาวิชาการและ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน ได้แก่ แพทย์แผนไทย เภสัช กรรมแผนไทย การนวดไทย เพื่อใช้ในการ
แกปั้ญหาสุขภาพของชุมชน 
   ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง โดยการใชส้มุนไพรแพทยพ์ื้นบา้น การนวด
ไทยในระดบับุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถปรับประสานการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบนัได้
กล่าวว่าสมุนไพรส าหรับสาธารณะสุขมูลฐานใชใ้นการส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรคอาการ
เจบ็ป่วยเบ้ืองตน้เพื่อใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้        
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               3.1.2  ประเภทของสมุนไพร       
    1) สมุนไพรท่ีใชร้าก รากของพืชทัว่ไป จะงอกท่ีล าตน้ยื่นลงดิน ไม่มีการแบ่งขอ้
และแบ่งปลอ้งส่วนน้ีจะไม่มีใบ ตาและดอก หนา้ท่ีรากจะสะสมดูดซึมอาหารมาท าการบ ารุงเล้ียงตน้ 
รากของพืชมากมายหลายชนิดเอามาใชเ้ป็นสมุนไพรได ้เช่น ข่า กระชาย ขิง ขม้ินชนั ขม้ินออ้ย 
   2) สมุนไพรท่ีใชล้  าตน้ สามารถค ้ายนัเอาไวไ้ดเ้พื่อไม่ใหโ้ค่นลง โดยปกติล าตน้นั้น
จะอยู่บนดินแต่มีบางส่วนอยู่ใตดิ้นพอสมควร หน้าท่ีของล าตน้พืชมากมายหลายชนิดมีสรรพคุณ
เป็นยา เช่น ตน้แคบา้น ตน้ข้ีเหลก็ ตน้มะขาม ตน้บอระเพด็ ตน้ตะไคร้ ตน้ข่อย 
   3) สมุนไพรท่ีใชใ้บ ใบเป็นส่วนประกอบส าคญัของล าตน้พืชทัว่ไป มีหนา้ท่ีท า
การสังเคราะห์แสง ผลิตอาหาร และแลกเปล่ียนน ้ าและอากาศให้ตน้พืช ใบเกิดจากดา้นนอกของก่ิง
หรือตาลกัษณะท่ีพบเห็นโดยทัว่ไปนั้นเป็นแผน่ท่ีมีสีเขียว ใบของพืชหลายชนิดใชเ้ป็นสมุนไพรได้
ดี  เช่น  ใบกะเพรา  ใบฟ้าทะลาย ใบชุ่มเห็ดเทศ ใบฝร่ัง ใบมะขามแขก ใบชะพลู 
   4) สมุนไพรท่ีใชด้อก ส่วนของดอกเป็นส่วนส าคญัในการแพร่พนัธ์ุของพืช เป็น
ลกัษณะเด่นของตน้ไม่แต่ละชนิด ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัน้ีในการจ าแนกประเภทของตน้ไม ้ดอกของ
ตน้ไมห้ลายชนิดเป็นยาได ้เช่น กานพลู ชุมเห็ดเทศ ล าโพง พิกลุ มะลิ ดอกค าฝอย 
   5) สมุนไพรท่ีใชผ้ล เป็นส่วนหน่ึงของพืชท่ีเกิดจากการผสมเกสรตวัผูก้บัเกสรตวั
เมียในดอกเดียวกนัหรือคนละดอกได ้มีลกัษณะรูปร่างแตกต่างกนัออกไปตามชนิดของพืช มีผล
ตน้ไมบ้างอยา่งเป็นยาได ้เช่น ดีปลี มะเกลือ มะแวง้เครือ 

สมุนไพรท่ีมีสรรพคุณไล่มดและแมลง มีดงัน้ี 
          

 1)   ตะไคร้ (lemon grass) 
     ตะไคร้ เป็นพืชสมุนไพรทอ้งถ่ินในประเทศแถบเอเชียเขตร้อน มีลกัษณะ
ใบสูงยาวมีกล่ินเฉพาะตวัสามารถน ามาประกอบอาหาร สามารถปรุงแต่งกล่ินในอาหารและท า
เคร่ืองด่ืมแลว้ ตะไคร้ยงัมีประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การท าสบู่ ยารักษาโรค 
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รูปที ่3.1  ตะไคร้ 

ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/ 
 

     สรรพคุณของตะไคร้  ช่วยดบักล่ินช่วยในการดบักล่ินอบั ช่วยไล่แมลง
โดยใช้น ้ ามันหอมระเหยสกัดจากต้นตะไคร้หอมสามารถใช้ไล่แมลง และป้องกันยุงลาย 
ยงุกน้ปล่อง และยงุจ ากดัไดน้าน  2 ชัว่โมง   
 

2)   มะกรูด(kaffir lime)  
     มะกรูดเป็นพืชพื้นเมืองในแถบประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นิยมปลูก
ไวใ้นบา้น และสวน เพื่อใชส้ าหรับประกอบอาหาร เน่ืองจากใบและผล มีน ้ าหอมระเหยท่ีให้กล่ิน
หอมช่วยในการดับกล่ินคาวและเพิ่มรสให้แก่อาหารได้อย่างดี รวมถึงมีองค์ประกอบของ
สาระส าคญัหลายชนิดท่ีมีคุณสมบติัทางยาและคุณสมบติัทางดา้นความสวยงาม 

 
รูปที ่ 3.2 มะกรูด 

ที่มา : www.maeban.co.th 
 
    สรรพคุณของมะกรูด  ใชผ้วิและใบของมะกรูดจะมีน ้ามนัหอมระเหย 
Cilronellal จ านวนมาก ยงัมีกรดของซิตริกในน ้าของผลมะกรูดรวมทั้งสารประกอบอินทรียอ่ื์นๆ 
เช่น Sabinene Citronelly-Floetate, Ciyronella, Linalool, ท่ีสามารถช่วยไล่แมลงต่างๆและยงุได ้
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3) สะระแหน่ (peppermint) 
                สะระแหน่เป็นพืชผกัพื้นเมืองของไทยชนิดหน่ึงแต่มีหลายพนัธ์ุท่ีพบ
แพร่กระจายในประเทศเขตอบอุ่นทั่วโลก ซ่ึงถือเป็นสมุนไพรท่ีถูกน ามาใช้ประโยชน์มาก 
โดยเฉพาะใบสะระแหน่ท่ีนิยมใชท้ั้งใบสดมาเป็นส่วนผสมของอาหาร และท่ีส าคญั คือ ใบสดถูก
สกดัน ้ามนัระเหยท่ีมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองส าอางและยารักษาโรค 

 
รูปที ่3.3  สะระแหน่ 

ที่มา : www.thaihealth.or.th 
 
    สรรพคุณของสะระแหน่  น าสะระแหน่มาขยี้หรือป่ันหยาบๆ น ามาใส่ใน
ถว้ยน าไปวางบริเวณท่ีมีแมลงอยูก่ล่ินของสะระแหน่นั้นช่วยในการไล่แมลงไดห้รือใชใ้บ
สะระแหน่หรือผงสะระแหน่แหง้มาโรยตามจุดต่างๆในการไล่มดได ้
 

4) เปลอืกส้ม  (orange peel) 
    สม้เป็นผลไมท่ี้มีท่ีมาจากเอเชีย บางเสียงเช่ือวา่มาจากจีน อีกเสียงเช่ือวา่มา
จากอินเดีย ในขณะท่ีบางประเทศเรียกผลส้มว่า appelsien (ภาษาเยอรมนั) หรือ sinaasappel (ภาษา
ดตัช์) แปลว่า แอปเปิลของจีน องักฤษและฝร่ังเศสกลบัไดช่ื้อของผลไมน้ี้มาจากรากศพัท์ภาษา
สันสกฤตว่า naranga ซ่ึงส่งต่อมายงัภาษาเปอร์เซียว่า narang และยงัสามารถมาลดระคายเคืองลด
ความเส่ียงโรคมะเร็ง เน่ืองจากเปลือกส้มอาจช่วยยบัย ั้งการเจริญของเซลลม์ะเร็งและรับประทาน
เปลือกสม้อาจช่วยบรรเทาอาการหอบ อาหารไม่ยอ่ย ล าไสแ้ปรปรวน หรือโรคเก่ียวกบัตบัได ้
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รูปที ่3.4  เปลือกส้ม 

ที่มา : https://www.samyan-mitrtown.com 
    สรรพคุณของเปลอืกส้ม  น าเปลือกสม้เอามาบดขยี้จนมีกล่ินหอมระเหย
สามารถช่วยลดปริมาณแมลงเปลือกสม้ยงัสามารถไล่มดไดน้ าเปลือกสม้ไปลา้งน ้าเปล่าแลว้น าไป
ตากแหง้วางบริเวณท่ีมีมดอยูบ่ริเวณนั้นมดจะขยาดและหนี 
 

                             5) น า้ส้มสายชู  (Vinegar) 
     น ้ าส้มสายชูเป็นวตัถุดิบท่ีทุกบา้นมีนิยมติดบา้นไวเ้พื่อเอาไวป้รุงอาหาร 
น ้ าสา้ยชูนั้นมีกรดอ่อนท่ีสามารถใชข้จดัคราบส่ิงสกปรกได ้

 
รูปที ่3.5  น ้าสม้สายชู 

ที่มา : https://www.winnews.tv 
 

   สรรพคุณน ้าส้มสายชู  สามารถน าน ้ าส้มสายชูมาผสมกบัน ้ าเปล่าสามารถไล่มด
และแมลงไดก้ารไล่แมลงนั้นเอาน ้าสม้สายชูผสมน ้าแลว้ชุบใส่ผา้แลว้น าไปวางท่ีมีแมลงอยูแ่ถวนั้น  
 

3.2 ความหมายของสเปรย์ 
  3.2.1 ความหมายของสเปรย์ 
   การพน่หรือการฉีดพน่เป็นค ากริยา  pulverize มาจากภาษาละติน หมายถึงกาท าให้
สารเหลวกลายเป็นอนุภาคเลก็ๆหรือกลายเป็นฝุ่ นละอองเพื่อท่ีจะท าลายบางส่ิงบางอยา่ง สเปรยน์ั้น
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จะใชอ้า้งอิงกบั ละอองลอย การฉีดพน่ในการเทียบกนัในหลายแบบ เช่น  ละอองแบบน ้ายา ดบักล่ิน 
ยาฆ่าแมลง และ น ้ ามนั สามารสน ามาท าเป็นไดห้ลายแบบ ก าจดัศตัรูพืชสารก าจดัพืช แอลกอฮอล ์
สมุนไพร หรือสามารถน ามาท าอยา่งอ่ืนได ้
 

3.2.2 ประเภทของสเปรย์ 
      ประเภทสเปรยส์ามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท มีดงัน้ี 
   1) สเปรย์ปรับอากาศส าหรับการฆ่าเช้ือ 
      เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เป็นชนิดท่ี
ประกอบดว้ยสารท่ีออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือไวรัส และจุลินทรียจ์  าพวกแบคทีเรียเป็นหลกั โดยเฉพาะบริเวณ
ท่ีอบัช้ืนหรือมีการปนเป้ือนของส่ิงสกปรกต่างๆท าให้เช้ือจุลินทรียไ์ม่สามารถเจริญเติบโต และ
สร้างกล่ินอนัไม่พึงประสงคไ์ด ้ส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น กล่ินสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มความหอมให้กบั
น ้ายา 
     2) สเปรย์ปรับอากาศส าหรับดับกลิน่ 
     เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมหรือสามารถท าข้ึนเอง
ไดโ้ดยไม่ผา่นกระบวนการอดัก๊าซ เป็นชนิดท่ีใชส้ าหรับการดบักล่ิน และการสร้างกล่ินหอมใหก้บั
อากาศเป็นหลกั อาจมีส่วนประกอบของสารต่อตา้นเช้ือจุลินทรียร่์วมดว้ย องคป์ระกอบหลกัจะเป็น
น ้ามนัหอมระเหยท่ีสกดัไดจ้ากพืชหรือสงัเคราะห์ข้ึนมาโดยเฉพาะประโยชน ์
      2.1) ก าจดักล่ินในอากาศ ดว้ยคุณสมบติัของสารท่ีสามารถลดจ านวนของ
แบคทีเรียท่ีอาจมีการหมกัหมมท าใหเ้กิดกล่ินในอากาศ 
     2.2) ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ดว้ยสารท่ีเป็นองค์ประกอบมีฤทธ์ิต่อตา้นการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
     2.3) ดบักล่ิน และท าให้กล่ินหอม ดว้ยสารให้กล่ินสังเคราะห์ของกล่ิน
หอมต่างๆจะท่ีช่วยระงบักล่ินอาหารหรือกล่ินไม่พึงประสงคอ่ื์นๆในอากาศ 
 

  3.2.3 วตัถุดิบในการท าสเปรย์ 
     การท าสเปรยท์  าความสะอาดโตะ๊สมุนไพรของ ชาลินี ภาคสุวรรณ ปี 2560 มี
วตัถุดิบดงัน้ี 
   1) ตะไคร้     100 กรัม 
   2) มะกรูด       60 กรัม 
   3) สะระแหน่        60 กรัม 
   4) น ้าสม้สายชู      300 มิลลิลิตร 
   5) สารขจดัความมนั       1 ชอ้นโต๊ะ 
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 3.2.4 ขั้นตอนการท า 
   1) หัน่ตะไคร้เป็นช้ินเลก็ น าใบสะระแหน่และมะกรูดมาเด็ดใบใส่ในจานท่ีเตรียม
ของไว ้
   2)  แลว้น าของท่ีอยูใ่นจานท่ีเตรียมไวน้ ามาป่ันใหล้ะเอียด 
   3)  น าตะไคร้มะกรูดใบสะระแหน่นั้นมาตม้กบัน ้ าส้มสายชูตม้ประมาณ 5 นาที 
แลว้น ามาพกัใหเ้ยน็ 
   4)  พอน าน ้ าสมุนไพรมาพกัให้เยน็แลว้น าผา้ขาวมารองไวแ้ลว้กรองกากออกเอา
แต่น ้า 
   5)  หลงัจากนั้นแลว้ใส่สารขจดัความมนัไป 1 ช้อนโต๊ะแลว้คนให้เขา้กบัน ้ า
สมุนไพร 
          6)  แลว้น ามาใส่ขวดบรรจุท่ีเตรียมเอาไว ้
 
3.3 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  ชาลินี ภาคสุวรรณ (2560)ไดศึ้กษาเร่ืองสเปรยส์มุนไพรท าความสะอาดโต๊ะ พบว่าการ
ทดลองสเปรยส์มุนไพรนั้นท่ีน าไปทดลองในหอ้งอาหารภายในโรงแรมนั้นสามารถน ามาลดตน้ทุน
ได ้ และยงัมีไล่แมลงท่ีอยูภ่ายในห้องอาหารไดน้ าสมุนไพรมาใชแ้ทนสารเคมี   และยงัสามารถน า
ของท่ีเหลือใชภ้ายในโรงแรมมาท าเป็นผลิตภณัฑ์ใหเ้กิดไอเดียในการท่ีจะลดตน้ทุน  และสมุนไพร
ท่ีสามารถไล่มดแมลงและไร้สารเคมี ประสิทธิภาพของงานน้ีอยูท่ี่ 80-90%  
  พนิดา วังหล้า (2561) ได้ศึกษาเร่ืองสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง จากงานวิจัยศึกษาสเปรย์
สมุนไพรไล่ยุง พบว่าการทดลองนั้นสามารถไล่ยุงไดจ้ริงแลว้ยงัสามารถและยงัป้องกนัยุงและลด
การระคายเคืองจากยงุท่ีแลว้ยงัพฒันาสมุนไพรเป็นสมุนไรท่ีไม่เหนียวเหนอะหนะและยงัสามารถ
ไม่เส่ียงต่อเป็นโรคไขเ้ลือดออกได ้ประสิทธิภาพของงานอยูท่ี่ 75-89%  
    กมลวรรณ อินทะสาร (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร เป็นสมุนไพรท่ี
ใชส่้วนผสมส าหรับฆ่าเช้ือโควิดและสามารถน ามาท าเป็นสมุนไพรในรูปแบบใหม่ท่ีมีสมุนไพรเป็น
ตวัช่วยในการเล่ียงการสมัผสัมือหรือระงบัการติดเช้ือไดท่ี้สามารถป้องกนัโควิดไดแ้ละไม่ใหเ้ช้ือโค
วิดนั้นเติบโตข้ึนมา ประสิทธิภาพของงานอยูท่ี่ 85-95% 
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บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

จากการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา   ณ    โรงแรมพระยาพาลาซโซ  ในแผนกอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  ไดรั้บค าแนะน าและปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆในส่วนงานท่ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเก่ียวกับ  
สมุนไพรสเปรยจ์ากสมุนไพรต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงแรมท่ีซ้ือสารเคมีมาเช็ดโต๊ะจนมี
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีมากเลยจะท าสเปรยส์มุนไพรท่ีไม่มีสารอนัตรายต่อแขกและยงัลดการใชส้ารเคมี
ได ้

4.1.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้การท า “สเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์” 
 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าโครงงาน สเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค ์ไดแ้ก่ 
 1) ขวดใส่สเปรย ์ 

2)  หมอ้  
3)  ผา้ขาว 
4)  เคร่ืองป่ัน 

  
 4.1.2 วตัถุดิบทีใ่ช้การท า“สเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์” 
  วตัถุดิบใชใ้นการท าโครงงาน สเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค ์ไดแ้ก่ 
  1) ตะไคร้      20 กรัม 
  2) สะระแหน่      20 กรัม 
  3) ใบมะกรูด     20 กรัม 
  4) เปลือกส้ม     20 กรัม 
   5) น ้าสม้สายชู       1 ชอ้นโต๊ะ 
   6) สารขจดัความมนั      2 ชอ้นโต๊ะ 
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4.2   ขั้นตอนการท าสเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์  
  วิธีการท าสเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค ์มีดงัน้ี 
               4.2.1  หัน่ส่วนผสมสมุนไพรต่างๆน ามาใส่ถว้ยใบเลก็แลว้น ามาหัน่หรือเดด็ใบ ดงัรูปท่ี 4.1 

 
รูปที ่4.1  ส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2564) 
  
   4.2.2  น าส่วนผสมสมุนไพรต่างๆ น ามาป่ันใหล้ะเอียด ดงัรูปท่ี 4.2 

 
รูปที ่4.2  น าสมุนไพรน าไปป่ันในเคร่ืองป่ัน 

ที่มา : ผูจ้ดัท า  (2564) 
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 4.2.3  น าส่วนผสมสมุนไพรต่างๆ มาตม้กบัน ้ าส้มสายชู โดยใชไ้ฟอ่อน ตม้ประมาณ 
4-5 นาที คนตลอดเวลาแลว้น ามาพกัใหเ้ยน็ ดงัรูปท่ี 4.3 

 
รูปที ่4.3  น าสมุนไพรท่ีป่ันมาตม้ในหมอ้ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า  (2564) 
 

  4.2.4  หลงัจากพกัแลว้น าส่วนผสมมากรองเอากากของส่วนผสมสมุนไพรออกให้
เหลือแต่น ้า ดงัรูปท่ี 4.4 

 
รูปที ่4.4  กรองเอากากสมุนไพรออก 

ที่มา : ผูจ้ดัท า  (2564) 
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 4.2.5  หลงักรองเสร็จแลว้ก็ใส่สารขจดัความมนั 1 ชอ้นโต๊ะ แลว้คนให้เขา้กนั     
ดงัรูปท่ี 4.5 

 
รูปที ่4.5  ใส่สารขจดัความมนั 

ที่มา : ผูจ้ดัท า  (2564) 
 
 4.2.6  เอาน ้าสเปรยน์ าใส่ขวดท่ีบรรจุลิตภณัฑ ์ดงัรูปท่ี 4.6 

 
รูปที ่4.6  เอาน ้าสเปรยใ์ส่ขวดมาบรรจุ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า  (2564) 
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4.3 การค านวณต้นทุนการผลติสเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์ 
 การค านวณตน้ทุนการผลิตสเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค ์แสดงดงัตารางท่ี 4.3 
ล าดับ วตัถุดิบ ปริมาณที่ใช้ ราคา/บาท ต้นทุน(บาท) 

1 ตะไคร้ 20 กรัม 10.00 2.00 
2 สะระแหน่ 20 กรัม 10.00 2.00 
3 ใบเตย 20 กรัม 10.00 2.00 
4 เปลือกส้ม 20 กรัม 70.00 14.00 
5 ใบกรูด 20 กรัม - - 
6 น ้าสม้สายชู   1 ชอ้นโต๊ะ - - 
7 สารขจดัความมนั   2 ชอ้นโต๊ะ 84.00 42.00 
8 ขวดใส่สเปรย ์   2 ขวด 199.00 3.98 
 รวม  383.00 65.98 

 
 จากตาราง 4.3 ราตน้ทุนทั้งหมดอยูท่ี่ 65.98 บาท ตน้ทุนต่อสเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค์
อยูท่ี่ 65.98 บาท ต่อ 1 ช้ิน 
  หลงัจากท าสเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค ์ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์น
หอ้งอาหาร เพือ่ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์และด าเนินการส ารวจความพึงพอใจโดยการ
แจกแบบสอบถามใหพ้นกังานโรงแรมพระยาพาลาซโซ โดยมีผลดงัน้ี 
 
4.4  สรุปผลความพงึพอใจจากแบบสอบถาม  
 จากกการทดลองท าสเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค ์และไดส้ ารวจความพึงพอใจโดยการ
แจกแบบสอบถามใหแ้ก่พนกังานภายในโรงแรมพระยาพาลาซโซ จ านวน 30 ชุด ซ่ึงไดเ้กบ็ขอ้มูล
ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อสมุนไพรอเนกประสงค ์
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                  4.4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดง ดงัตารางท่ี 4.4 
   
     ตารางที่ 4.4 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ หญิง 11 40.00 
 ชาย 19 60.00 

รวม 30 100.00 
     ที่มา  : ผูจ้ดัท า (2564) 
   จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 และรองลงมาเพศหญิง มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00    
 
ตารางที่ 4.5 จ านวนร้อยละของอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
 อาย ุ         20-25 ปี 4 13.30 
                      26-30 ปี 5 16.70 
                      31-35 ปี 5 16.70 
                      36-41 ปี 8 26.70 
                      41 ปีข้ึนไป 8 26.70 

รวม 30 100 
ที่มา  : ผูจ้ดัท า (2564) 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุระหว่าง 41 ปีข้ึนไป และ 36-41 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมาคือช่วงอาย ุ 31-35 ปี และ 26-30 ปี จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 เท่ากนั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายรุะหว่าง 20-25 ปี มีจ านวนนอ้ย
ท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30  
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ตารางที่ 4.6 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ าแนกตามแผนก 
 จ านวน (คน) ร้อยละ 

 แผนก      อาหารและเคร่ืองด่ืม 6 26.00 
                        แม่บา้น 4 16.05 

                        ครัว 14 40.70 
                        ตอ้นรับส่วนหนา้ 3 9.30 

                        การขายและการตลาด 2 6.70 
                        ขบัเรือ 1 3.30 

รวม 30 100.00 

ที่มา  : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

ตารางท่ี 4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในแผนกครัว จ านวน14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.70 รองลงมาอยูใ่นแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ถดัมา
อยูใ่นแผนกแม่บา้น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05 ถดัมาเป็น แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ถดัมาเป็นแผนกการขายและการตลาด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ6.70 
และแผนกขบัเรือมีนอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  3.30 
 
 4.4.2 ความพงึพอใจของพนักงานทีมี่ต่อสเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์ 

  ความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรมพระยาพาลาซโซ ต่อ สเปรยส์มุนไพร  โดย
มีเกณฑ์แสดงระดับคะแนนเฉล่ียต่อความพึงพอใจในแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ               
5   ระดบั โดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ปรียบเทียบ
กบัเกณฑโ์ดยใชก้ารประเมินและการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดงัน้ี  
         คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
         คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
         คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
         คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50  หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย 
         คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50  หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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  ตารางที่ 4.7  ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อสเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค ์ดงัตารางท่ี 4.7 
รายการที่ประเมิน ค่าเฉลีย่ S.D ระดับความพงึพอใจ 

ความคิดสร้างสรรค ์ 3.57 0.35 มาก 
สีและกล่ินของผลิตภณัฑ ์ 3.70 0.45 มาก 
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 4.50 0.59 มากท่ีสุด 
เป็นการน าวสัดุท่ีสามารถหาไดง่้าย 4.50 0.59 มากท่ีสุด 
ปริมาณของผลิตภณัฑเ์หมาะสม 2.60 0.24 ปานกลาง 
สามารถลดสารเคมีใหก้บัโรงแรม 3.73 0.55 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.76 0.70 มาก 
    ที่มา : ผูจ้ดัท า (2564) 
       
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าสมุนไพรอเนกประสงคผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีต่อ
สมุนไพรอเนกประสงค ์ หากพิจารณาตามรายการท่ีประเมินนั้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจมากในรายการประเมิน โดยล าดบัแรก คือ สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงและเป็นการน าวสัดุท่ี
สามารถหาไดง่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.50 ล าดบัท่ี 2 คือ  สามารถลดสารเคมีให้กบัโรงแรม มี
ค่าเฉล่ีย 3.73 ล าดบัท่ี 3 คือ สีและกล่ินของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 3.70 ล าดบัท่ี 4 คือ ความคิด
สร้างสรรค ์มีค่าเฉล่ีย 3.57 ล าดบัท่ี 5 คือ ปริมาณของผลิตภณัฑเ์หมาะสม มีค่าเฉล่ีย 2.60 อยู่ใน
ระดบัความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.76 
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บทที ่5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
          5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
    จากการท่ีไดป้ฏิบติัโครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมพระยาพาลาซโซ ในแผนก
อาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นระยะเวลา 4เดือน ในช่วง โควิด19 และการท างานร่วมกบัคนจ านวนมาก 
ฝึกความอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ จึงท าใหท้ราบถึงวิธีการปฏิบติัจริง มองเห็นถึงปัญหา
และความส าคญัของการใชว้สัดุหรือของท่ีเหลือใชใ้ห้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าจากในส่วนงาน
ของแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมสามารถน าสมุนไพรน ามาแปรรูปใหม่ ท าให้เกิดประโยชน์และได้
น ามาใชง้านไดจ้ริง ทั้งน้ีผูจ้ดัท าไดท้  าสเปรยส์มุนไพร โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใชส้ารเคมีและลด
ค่าใชจ่้ายภายในโรงแรม ท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อสถานะประกอบการณ์ จากขั้นตอนการประเมินผล
ผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูล โดยการท าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของสเปรยส์มุนไพรจาก
สมุนไพร ให้แก่พนักงานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ในโรงแรม และไดค่้าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.76 อยู่ใน
ระดบัความพึงพอใจมาก 
 
 5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 
   1) ใส่น ้าเปล่าเยอะไปเลยท าใหส้มุนไพรนั้นจางลงไปและไม่มีกล่ินสมุนไพร 

2) ใส่สารขจดัความมนัมากเกินไปจึงท าให้สีท่ีออกมาเกิดการผิดเพี้ ยนเยอะ
จนเกินไป 

3)  เปิดไฟแรงเกินไปแลว้คนส่วนผสมไม่สม ่าเสมอกนัเลยเกิดความผดิพลาด 
 
               5.1.3  ข้อเสนอนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 
  1) ปัญหาคร้ังท่ี 1  ควรใส่น ้าเปล่าและใหพ้อดีไม่งั้นสมุนไพรจะจางและไม่มีกล่ิน
ของสมุนไพรสารขจดัความมนัใหพ้อดีกบัปริมาณท่ีก าหนดไวเ้ลยท าใหก้ลบกล่ินสมุนไพรจนหมด 
     2) ปัญหาคร้ังท่ี 2  เปิดไฟแรงจนเกินไปเลยท าใหส้มุนไพรไหมส่้วนผสมท่ีใส่ไป
เลยคนไม่สม ่าเสมอกนัแกไ้ขดว้ยการใชไ้ฟอ่อนคนใหเ้ขา้กนัประมาณ 4-5 นาที 
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ภาคผนวก  
 



 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 



 

 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ความพงึพอใจในผลติภัณฑ์ “สเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์” 

          ค  าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีใชส้ าหรับเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจใน
ผลิตภณัฑ”์สเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค”์ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดบัความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค ์
ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑส์เปรยส์มุนไพรอเนกประสงค ์
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องวางท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
            1. เพศ                 � ชาย   � หญิง 
              2. อาย ุ               � 20-25 ปี � 26-30 ปี   31-35ปี � 36-40 ปี � 41 ข้ึนไป 
              3. แผนก  �ครัว        �แม่บา้น     �อาหารและเคร่ืองด่ืม 
                 �ตอ้นรับส่วนหนา้ �ฝ่ายขาย �เรือ 
ตอนที ่2 แบบประเมินระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
          ค  าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องวางท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
          ระดบัความพึงพอใจ    5=มากท่ีสุด     4=มาก     3=ปานกลาง     2=นอ้ย     1=นอ้ยท่ีสุด 
 

ประเดน็ท่ีประเมิน มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. สามารถน าของเหลือใชม้าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์      
2. สามารถใชแ้ทนสารเคมีไดเ้พื่อลดการใชส้ารเคมีเพื่อ
ไม่ใหสู้บดม 

     

3. ประหยดังบประมาณในการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ ์      
4. เป็นสมุนไพรท่ีปลอดภยัจากสารเคมี      
5. เป็นสมุนไพรท่ีปลอดภยัจากเคมีและมีความ
ปลอดภยัต่อผูแ้พส้ารเคมี 

     

 

  ตอนที ่3 ท่านมีความคิดเห็นต่อสเปรยส์มุนไพรอเนกประสงคอ์ยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………

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



 

 

ภาคผนวก ข 
ภาพปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 



 

 

ไปช่วยแผนกครัวจดัอาหารเดลิเวอร่ีช่วงสถานการณ์โควดิ 

 

        
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เช็ดอุปกรณ์ชอ้นส้อมในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมและ 
จดัโต๊ะใหแ้ขกท่ีมาทาน afternoon tea ในหอ้งอาหาร 

 



 

 

จดัเซตอาหารเชา้แลกลางวนัในหอ้งอาหาร 

 

 

 

งานเล้ียงฉลองของแขกท่ีมาทานอาหารทั้งหมดและรายการอาหาร 

   

 

 



 

 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 



 

 

 



 

 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 



 

 

 

สมุนไพรอเนกประสงค์ 
All-purpose herbal spray 

พรลภัส คุ้มสุข 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
Email : pimpornlapat @gmail.com 

บทคดัย่อ 

โค ร ง ง านสห กิ จ ศึ กษ า เ ร่ื อ งส เป ร ย์

สมุนไพรมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะท าสมุนไพรท่ี

สามารถน ามาท าของใช้ได้ในหลายอย่างและ

สามารถน ามาท าสเปรยส์มุนไพรท่ีก าลงัศึกษาอยู่

ตอนน้ีเพื่อน ามาลดต้นทุนในการใช้จ่ายภายใน

โรงแรมและลดสารเคมีเลยเลือกท่ีจะท าสเปรย์

ส มุนไพร ท่ีสามารถไล่มดและแมลงได้โดย

สมุนไพรท่ีน ามาท าสเปรย์จะมี  ตะไคร้ มะกรูด 

สะระแหน่ เปลือกส้ม และน าส้มสายชู น ามาท าเป็น

สเปรย์สมุนไพรท่ีท ามาจากธรรมชาติและไม่มี

สารเคมี  จากการส ารวจพบวา่การประเมินความพึง

พอใจของพนกังานโรงแรมพระยาพาลาซโซ ท่ีมีต่อ

สเปรยส์มุนไพร  พบว่าใบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ซ่ึง

เป็นอาย ุ36-41 ปี  และ 41 ปีข้ึนไป เท่ากนัมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 26.70 และมีสถานภาพพนักงาน

ประจ ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และผูต้อบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดคือแผนกครัว คิดเป็นร้อยละ 

40.70 จากตารางคาเฉล่ียพึงพอใจท่ีมีต่อสเปรย์

สมุนไพรอเนกประสงค์ มีระดับความพึงพอใจ

รวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.76 

ค าส าคัญ :   สมุนไพร/สารเคมี/ผลิตภณัฑ์ท าความ

สะอาด 

Abstract 

 The cooperative study project on herbal 

sprays aimed to find herbs that can be used used to 

make herbal sprays. The student studied this topic 

to reduce the cost in hotels and reduce chemicals 

by using herbal sprays that can repel ants and 

insects. The herbs used for the spray include 

lemongrass, kaffir lime, mint, orange peel and 

vinegar which are natural and without chemicals. 

From the survey, it was found that the staff 

satisfaction assessment of Phraya Palazzo Hotel 

towards multipurpose herbal spray found that most 

of the sample were males of 19 people, 

representing 60.00% Were the age 36-41 years and 

41 years or more, accounted for 26.70% had the 

most permanent employee that status accounted for 

70.00% and the most respondents were the kitchen 

department that accounted for 40.70% for the 



 

 

average price table satisfied with the multi-purpose 

herbal spray, there was a high level of overall 

satisfaction. with an average of 3.76% 

Keywords:  Herb, Chemical, Cleaner    

 

ทีม่าของปัญหา 

  จากการได้เข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ี

โรงแรมพระยาพาลาซโซในแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืมแลว้นั้นพบว่าในโรงแรมน้ีจะมีความเป็น

ยุคไทย มีห้องพัก 14 ห้อง ห้องพักตกแต่งด้วย

บรรยากาศแบบยอ้นยคุโดยตวัอาคารเป็นแบบก่ออิฐ

ถือปูนสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมพาลาดิโอ 

(Palladio) ผสมชิโน - โปรตุกีส เป็นอาคารสไตล์

ฝร่ังผสมจีนท่ีก่อสร้างในสมัยรัชกาลท่ี  6-7  มี

ลวดลายท่ีไดรั้บอิทธิพลทั้งจากสถาปัตยกรรมยุคนี

โอคลาสสิกและโรมนัยโุรป เช่น ซุม้โคง้คร่ึงวงกลม

ในบริเวณระเบียงและหอ้งพกั ลายฉลุเครือเถากรอบ

ประตูและช่องลมแบบสถาปัตยกรรมจีน ซ่ึงมีอายุ

มากกวา่ 95 ปี ทางโรงแรมนั้นไดรี้โนเวทจากตึกเก่า

ท่ีมีพื้นเป็นไม ้เพื่อน ามาใชเ้ป็นห้องพกัและสถานท่ี

จดังานต่างๆ อีกทั้ง อาคารยงัตั้งอยูใ่กลน้ ้ า ท าใหอ้าจ

มีปัญหาเร่ืองปลวกและสัตวอ่ื์นๆ ท่ีจะท าให้อาคาร

เกิดการเสียหายได้ โดยหากจะป้องกันปลวกทาง

โรงแรมต้องใช้สารเคมี มีกล่ินรบกวนท่ีไม่พึง

ประสงค์และมีอันตรายต่อสุขภาพ ข้าพเจ้าจึงได้

มองเห็นถึงปัญหาในประเดน็น้ี จึงอยากศึกษาถึงการ

น าสมุนไพรไทยท่ีมีสรรพคุณในการก าจัดปลวก

และแมลงมาใช้ ได้แก่ ตะไคร้ สะระแหน่  ใบ

มะกรูด เปลือกส้ม และน ้ าส้มสายชู มาใช้ในการ

ก าจัดแมลงและมด โดยสมุนไพรท่ีน ามาใช้มี

สรรพคุณในการก าจดัหรือไล่แมลงประเภทปลวก 

มด แมลงและสามารถน ามาเช็ดโต๊ะในห้องอาหาร

ได้ ซ่ึงนอกจากจะใช้ในบริเวณพื้นทางเดินไม้ใน

โรงแรมแลว้ ยงัสามารถใชใ้นบริเวณหอ้งครัวท่ีมีมด

และแมลงสัตวต่์างๆ ไดด้ว้ย 

  จากการท่ีไดท้  าแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม

มีการใชส้ารเคมีเป็นจ านวนมากของในแต่ละวนัซ่ึง

เป็นอันตรายต่อลูกค้าท่านอ่ืนบางท่านอาจแพ้

สารเคมีไดห้รือท าใหส้ารเคมีท่ีสูดดมเขา้ไปนั้นเขา้สู่

ร่างกายทั้งลูกคา้ท่ีเป็นเด็กหรือผูสู้งวยัท่ีหลายๆคน

นั้นไดม้องขา้มไปอย่างไรก็ตามการลดใชส้ารเคมี

แล้วเปล่ียนมาเป็นสมุนไพรเพ่อป้องกันจากการ

อนัตรายจากสารเคมีเพื่อเปล่ียนมาเป็นสมุนไพรท่ี

สามารถน ามาท าเป็นสเปรยส์มุนไพรได ้

  จากการท่ีไดป้ฏิบติังานในโรงแรมพระยา

พาลาซโซในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงผูจ้ดัท า

ท าหน้า เสมือนพนักงาน ในแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืมจากการศึกษาคน้ควา้เพื่อให้หาวตัถุดิบท่ี

สามารถน ามาทดแทนสารเคมีได้โดยได้จัดท า

โครงงานในหวัขอ้ “สเปรยส์มุนไพรอเนกประสงค”์

เพื่อใชส้เปรยส์มุนไพรทดแทนสารเคมีท่ีใชภ้ายใน

หอ้งอาหารทุกวนัซ่ึงเป็นสารอนัตรายจากเคมีภายใน

ห้ อ ง อ าห า ร เพ ร า ะส า รม า ร ถกร ะจ า ย เ ข้ า สู่

เคร่ืองปรับอากาศและสารเคมีจะกระจายอยูภ่ายใน

ห้องอาหารเลยคิดสเปรยส์มุนไพรข้ึนมาโดยการใช้

สมุนไพรท่ีสามารถลดตน้ทุนของโรงแรมไดโ้ดยน า

สมุนไพรนั้นมาท าให้เกิดประโยชน์เพื่อลดการใช้

สารเคมี 

 



 

 

วตัถุประสงค์ 
1)  เพื่อน าสมุนไพรท่ีมีในโรงแรมมาใช้

ผลิตเป็นสเปรย ์
2) เพื่อช่วยลดตน้ทุนของโรงแรมน าของ

เหลือใชน้ั้นมาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์อยา่งอ่ืน 
3) เพื่อเรียนรู้คุณประโยชน์ของสมุนไพร

ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถน าไปศึกษาท า

อยา่งอ่ืนได ้

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1)  สามารถน าสเปรยส์มุนไพร มาใช้ได้

จริงในหอ้งอาหารในโรงแรมพระยาพาลาซโซ 
2) สามารถช่วยโรงแรมลดต้นทุนและ

อาจจะช่วยลดปริมาณการสั่ง ซ้ือน ้ ายาท าความ
สะอาด 

3) เรียนรู้การศึกษาคุณสมบัติประโยชน์
ของสมุนไพรไทยต่างๆ 
 

วธีิด าเนินงาน 
1) หั่นส่วนผสมสมุนไพรต่างๆน ามาใส่

ถว้ยใบเลก็แลว้น ามาหัน่หรือเดด็ใบ 
2) น าส่วนผสมสมุนไพรต่างๆ น ามาป่ัน

ใหล้ะเอียด 
3) น าส่วนผสมสมุนไพรต่างๆ มาตม้กบั

น ้ าส้มสายชู โดยใชไ้ฟอ่อน ตม้ประมาณ 4-5 นาที 
คนตลอดเวลาแลว้น ามาพกัใหเ้ยน็ 

4) หลงัจากพกัแลว้น าส่วนผสมมากรอง
เอากากของส่วนผสมสมุนไพร ออกใหเ้หลือแต่น ้า 

5) หลงักรองเสร็จแลว้ก็ใส่สารขจดัความ
มนั 1 ชอ้นโตะ๊ แลว้คนใหเ้ขา้กนั      

6) เอาน ้าสเปรยน์ าใส่ขวดท่ีบรรจุลิตภณัฑ ์

 

สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีไดป้ฏิบติัโครงงานสหกิจศึกษา 

ณ โรงแรมพระยาพาลาซโซ ในแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม เป็นระยะเวลา 4เดือน ในช่วง โควิด19 

และการท างานร่วมกับคนจ านวนมาก ฝึกความ

อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ จึงท าให้

ทราบถึงวิธีการปฏิบติัจริง มองเห็นถึงปัญหาและ

ความส าคญัของการใชว้สัดุหรือของท่ีเหลือใช้ให้

เกิดประโยชน์และมีคุณค่าจากในส่วนงานของ

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมสามารถน าสมุนไพร

น ามาแปรรูปใหม่ ท าให้เกิดประโยชน์และได้

น ามาใช้งานได้จ ริง  ทั้ ง น้ีผู ้จัดท าได้ท าสเปรย์

สมุนไพร โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใชส้ารเคมีและ

ลดค่าใชจ่้ายภายในโรงแรม ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ

สถานะประกอบการณ์ จากขั้นตอนการประเมินผล

ผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูล โดยการท าแบบสอบถาม

ส ารวจความพึงพอใจของสเปรย์สมุนไพรจาก

สมุนไพร ใหแ้ก่พนกังานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ในโรงแรม และไดค้่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.76 อยู่ในระดบั

ความพึงพอใจมาก 

 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
1) สามารถน าสมุนไพรอเนกประสงค์มา

ลดการใชส้ารเคมีแทนโดยหาสมุนไพรไดง่้ายสาม
รถน าไปเผยแพร่ต่อได ้

2) สามารถน าท าเองได้โดยไม่ต้องใช้

สารเคมีเพื่อลดค่าใชจ่้าย 
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