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 โครงงานเร่ืองกระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าวมีวตัถุประสงค ์เพื่อน าของท่ีไม่ไดใ้ชม้าท าให้
เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ  เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่แก่สถานประกอบการ และ เพื่อ
น าไปใชใ้นการเกษตรของสถานประกอบการ จากนั้นไดท้ าการประเมินความพึงพอใจจากพนกังาน
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สร้างสรรค์ พบว่าการใชว้สัดุอยา่งคุม้ค่า มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.70 และ 
เรียบง่ายดูดี มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.67 ผลจากแบบสอบถามดา้นรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่าลดการใชก้ระถางพลาสติก  ลดขยะทางพลาสติกได ้มีระดบัความพึงพอใจ มาก
ท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และ ลดการใชส้ารเคมีกบัพืช มีระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด ท่ีคะแนน
เฉล่ีย 4.87 และผลจากแบบสอบถามด้านเพ่ิมมูลค่าของเหลือใช ้พบว่าพบว่า สร้างรายไดเ้พ่ิม มี
ระดบั ความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.80 สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กบักากมะพร้าว มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.93 และเป็นปุ๋ยทางการเกษตร มีระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.88 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

สวนสามพราน เป็นสถานท่ีพกัผ่อนท่ีเต็มไปดว้ยธรรมชาติอนัร่มร่ืนตลอดระยะเวลา 50 ปี
ท่ีผา่นมาไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยผูบ้ริหารรุ่น
พ่อสืบทอดมาถึงรุ่นลูกและปัจจุบนัถึงรุ่นหลานแลว้ ผูบ้ริหารทุกรุ่นดูแลใส่ใจสภาพโดยรอบของ
สวนสามพรานให้ปราศจากมลพิษและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตลอดจนภูมิทศัน์ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยได้
น้อมน าเอาหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาบริหารงานสวนสามพราน  
ยงัเพียบพร้อมดว้ยส่ิงอ  านวยความสะดวกครบครัน โรงแรมริมแม่น ้ ามาตรฐานระดบั4 ดาว จ  านวน
160 หอ้ง เรือนไทยริมทะเลสาบ 6 หลงัอรุษยาสปา หอ้งอาหาร 4 หอ้งหอ้งประชุม 10 หอ้งสวนสาม
พรานจึงมิไดเ้ป็นแค่สถานท่ีส าหรับรับประทานอาหารหรือพกัผอ่นหยอ่นใจเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณีความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตของคนไทย ตลอดจนการท าเกษตร
อินทรียแ์บบย ัง่ยนื ท่ีจะใหเ้ยาวชนผูส้นใจและนกัท่องเท่ียวไดศึ้กษาหาความรู้ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติใกลก้รุงท่ีผูม้าเยีย่มเยือนจะไดมี้ประสบการณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมอยา่ง
เต็มอ่ิมดว้ยความตั้งในในการอนุรักษธ์รรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมยาวนานถึง 50 ปีโดยให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ท าให้สวนสามพราน กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในใจของใครหลายๆ 
คนตลอดมาบริการหอ้งพกัและส่ิงอ  านวยความสะดวกสบาย ภายใน เช่น หอ้งพกั หอ้งอาหารการจดั
งานต่างๆการจดัประชุมตลาดสุขใจ ฯลฯหอ้งอาหารแวนดา้เป็นหอ้งอาหารปรับอากาศ ตั้งอยูริ่มฝ่ัง
ทะเลสาบเปิดใหบ้ริการช่วงกลางวนั บริการอาหารบุฟเฟตน์านาชาติหลากหลายสดใหม่ทุกวนัมีทั้ง
อาหารไทย จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น และยโุรป มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
ในห้องอาหารแห่งน้ีโดยเฉพาะอาหารไทยและขนมไทยท่ีอร่อยรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ของไทยแท้
ดั้งเดิมท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัห้องอาหารแวนดา้แห่งน้ีกลุ่มลูกคา้เลือกท่ีจะบริโภคอาหารบุฟเฟตใ์น
รูปแบบท่ีหลากหลายซ่ึงแต่ละคนจะบริโภคอาหารท่ีไม่เหมือนกนั ชอบอาหารแต่ละประเภทท่ี
แตกต่างกนั 
 จากการปฏิบติังานท่ีแผนกครัวท่ีโรงแรมสวนสามพรานพบว่า ในการจดัเตรียมอาหารแต่
ละวนัมี การเตรียมวตัถุดิบต่างๆเป็นจ านวนมาก ในแต่ละวนัจากการสงัเกต มีการคั้นกะทิทุกวนัโดย
น ากะทิทีไดไ้ปใชใ้นแผนกต่างๆและเหลือกากมะพร้าวท่ีไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์เป็นจ านวนมาก
คณะผูจ้ดัท าจึงขอน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของกากมะพร้าวท่ีไมไดน้ าไปใช้ประโยชน์
น ามาแปรรูปเป็นกระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว เพื่อน าไปใชใ้นการเกษตรในการเพาะปลูกตน้ไม้
ต่างๆ และสามารถน าไปขายเป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่สถานประกอบการต่อไป 



 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อน ากากมะพร้าวเหลือใชไ้ปใชป้ระโยชน์สูงสุด 
 1.2.2 เพื่อน าไปผลิตกระถางต้นไม้จากกากมะพร้าวเพื่อใช้เพาะต้นกล้าใช้ในสถาน
ประกอบการ 
 1.2.3 เพื่อน าไปปรับปรุงผลิตเป็นกระถางตน้ไม ้

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ืองาน การปฏิบติังานแผนกครัวและบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
1.3.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานแผนกครัวและบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม  
1.3.3 ขอบเขตดา้นสถานท่ีโรงแรมสวนสามพราน  
1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 น าส่ิงของท่ีไมไดใ้ชท้  าใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑใ์หม่แก่สถานประกอบการ 
1.4.2 สามารถสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัสถานประกอบการ 
1.4.3 ช่วยลดการใชป้ระถางตน้ไมพ้ลาสติก 
1.4.4 เพื่อน าไปปรับปรุงหรือต่อยอดในการท ากระถางตน้ไมช้นิดอื่นๆ 

 

 

  



 
 

 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการท าโครงการ กระถางตน้ไมจ้ากขุยมะพร้าว การปลูกช าตน้ไมใ้นถุงพลาสติกหรือกระถาง
ท่ีท าจากพลาสติก อาจจะเป็นภาพท่ีเราเห็นจนชินตา แต่มีขอ้เสียตรงท่ีว่า ถุงพลาสติกเหล่านั้นกลบัย่อย
สลายยาก ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนท่ีทัว่โลกก าลงัเผชิญกนัอยูใ่นเวลาน้ี โดยคณะผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษา
และทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 2.1 มะพร้าว 
 2.2 ขุยมะพร้าวและใยมะพร้าว 
 2.3 วสัดุท่ีใชใ้นการท า 
 2.4 วิธีการท ากระถางตน้ไม ้
 

2.1 มะพร้าว 
มะพร้าวเป็นพืชยืนตน้ ใบมีลกัษณะเป็นใบประกอบคลา้ยขนนก ล  าตน้มีล  าตน้เดียวไม่แตก

แขนง มีผลมะพร้าวนิยมมารับประทานและน าไปใชป้ระโยชน์ต่างๆโดยแบ่งเป็น มะพร้าวอ่อน และ
มะพร้าวแก่ มะพร้าวจะมีลกัษณะทรงกลม เป็นสีเขียวอ่อน นิยมรับประทานน ้ า และเน้ือมะพร้าวมี
รสชาติหวาน หอม ส่วนมะพร้าวแก่จะมีลกัษณะทรงกลม สีน ้ าตาล นิยมน าเน้ือมะพร้าวแก่ไปขั้นกะทิ 
ท าเป็นส่วนผสมปรุงอาหาร หรือน าไปท าขนมไทยต่างๆ นักวิชาการเกษตรไดแ้บ่งมะพร้าวไว ้2 กลุ่ม 
แต่ละกลุ่มมีจ  านวนหลายพนัธุด์ว้ยกนั ดงัน้ี 
  2.1.1 กลุ่มต้นสูง มีมะพร้าวใหญ่ กลาง กะทิ ปากจก น ้ าตาล พวงร้อย (ทะลายร้อย) 
เปลือกหวาน มะแพร้ว หวัลิง ซอกลุ่มน้ีลกัษณะของตน้มีขนาดใหญ่ หลงัปลูกตอ้งใชเ้วลานาน       จึงตก
ผล ผลขนาดใหญ่ ตกผลไม่ดกนกั พ้ืนท่ีปลูกมีมากแถบสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขนัธ ์ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี โดยทัว่ไปแลว้ครอบครัวคนไทยจะปลูกมะพร้าวใหญ่ไวร้อบบา้น หากมีท่ีว่างอย่างการ
สร้างหมู่บา้น สร้างรวงรัง มกัมีมะพร้าวปลูกไว ้ จะดูว่าหมู่บา้นไหนมีอายุเก่าแก่มากน้อยเพียงใด ดู
คร่าวๆ จากตน้มะพร้าวได ้
  2.1.2 กลุ่มต้นเตีย้ มีมะพร้าวนกคุ่ม หมูสีเขียว ทุ่งเคล็ด ปะทิว น ้ าหอม น ้ าหวาน หมูสี
เหลือง ไฟ ต่ืนดก น่ิม กะทิ นาฬิเกกลุ่มน้ีล  าตน้มีขนาดเล็ก หลงัปลูก 2-3 ปี ก็ให้ผลได ้ผลมีขนาดไม่
ใหญ่นัก แต่ติดผลดก ปีหน่ึงอาจจะเก็บได ้ 120 ผล ต่อตน้ ทุกวนัน้ีมะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรมเร่ิมให้



 
 

 

ความส าคญักบัมะพร้าวตน้เต้ียมากข้ึน เพราะปลูกไดจ้  านวนต่อไร่มาก จ  านวนผลต่อตน้มาก รวมทั้งการ
เก็บเก่ียวสะดวก 
2.2 ขุยมะพร้าวและใยมะพร้าว 
  ณรงค์ โฉมเฉลา  (2559) ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของขุยมะพร้าวและใยมะพร้าว ดงัน้ี
มะพร้าวเป็นพืชตระกูลปาลม์ ซ่ึงเสน้ใยแข็งท่ีไดม้าจากกาบมะพร้าวจะเรียกว่า “ใยมะพร้าว”ดว้ยเสน้ใย
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางธรรมชาติเป็นเส้นใยท่ีหยุ่นเหนียวแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชง้านท่ียาวนาน 
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติจึงสามารถท าลายไดง่้าย ดงันั้นใย
มะพร้าวจึงถูกน้ามาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่เช่น 

2.2.1 ใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในสินคา้ปะเภทท่ีนอนเพื่อสุขภาพ และเตียงนอนของ
โรงพยาบาลเน่ืองจากมคุีณสมบติัของการหมุนเวยีนอากาศสูง 
  2.2.2 ใชเ้ป็นฉนวนในการดูดซบัเสียงส าหรับหอ้งบนัทึกเสียงและระบบเสียงในล าโพง 
ผลิตเป็นวสัดุป้องกนัการกระเทือน 
  2.2.3 ใชผ้ลิตเป็นวสัดุป้องกนัการกระเทือน เหมาะส าหรับสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ 
เช่นเป็นวสัดุภายในท่ีนัง่โดยสารบนเคร่ืองบินโดยสาร และเบาะนัง่ในรถยนตช์ั้นหน่ึง 

2.2.4 ใชใ้นอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการใชเ้ป็นฐานรองเพื่อการยดึเกาะของตน้กลา้
และตน้กลว้ยไม ้หรือใชแ้ทนหญา้และฟางคลุมพ้ืนดินรอบ ๆ ตน้ไมเ้พ่ือรักษาความช้ืน ใชป้กคลุม ท่ี
โล่งและแท่นที-ออฟ ของสนามกอลฟ์เพ่ือเก็บกกัความช้ืน และรักษาพ้ืนหญา้ใหเ้ขียวชอุ่ม 

2.2.5 ในต่างประเทศ ม้วนใยมะพร้าวสามารถน้าไปใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการ
พงัทลาย ของดินริมตล่ิง หรือเป็นเข่ือนป้องกนัการซดัของคล่ืนริมแม่น ้ า 
  2.2.6 ใชผ้ลิตเชือกเกลียวท่ีมีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนั  

2.2.7 ใชผ้ลิตแปรง ไมก้วาด และพรมเก็บดกัฝุ่ นภายนอกอาคาร ซ่ึงพรมใยมะพร้าวจะ
มีอายกุารใชง้านยาวนาน 
  2.2.8 ใชผ้ลิตเป็นแผน่กรองหยาบ เช่น ฝุ่ นเหนียว ฟิงโคท สีฝุ่ น เรซิน ยางมะตอย เป็น
ตน้ 
  2.2.9 ใชผ้ลิตเป็นส่วนประกอบของอิฐมวลเบา 
  2.2.10 เศษเหลือจากการผลิตใยมะพร้าวเรียกว่า “ขุยมะพร้าว” มีลกัษณะเป็น เศษใย
มะพร้าวเสน้สั้น ๆ เศษขุยและเศษผงจากกาบมะพร้าว ซ่ึงขุยมะพร้าวน้ีสามารถนา้ไปเป็นส่วนประกอบ



 
 

 

ในการท าปุ๋ยแลว้และเช้ือเพลิงชีวะมวลไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 
 

รูปที่ 2.1 ขุยมะพร้าว 
 ที่มา : http://www.jfkfeed.com 

 

2.3 วสัดุที่ใช้ในการท า 
 2.3.1 แป้งมนัส าปะหลงั 

 พิมพเ์พญ็ พระเฉลิมพงศ ์(2549)ไดใ้หนิ้ยามความหมายของแป้งมนัส าปะหลงัว่า  เป็น
แป้งท่ีไดจ้ากมนัส าปะหลงั ลกัษณะของแป้งมีสีขาว เน้ือเนียน ล่ืนเป็นมนั เมื่อท าใหสุ้กดว้ยการกวนกบั
น ้ าไฟอ่อนปานกลาง แป้งจะละลายง่าย สุกง่าย แป้งเหนียวติดภาชนะ หนืดขน้ข้ึนเร่ือยๆ ไม่มีการรวมตวั
เป็นก้อน เหนียวเป็นใย ติดกันหมด เน้ือแป้งใสเป็นเงา พอเย็นแลว้จะติดกันเป็นก้อนเหนียว ติด
ภาชนะ ใช้ท าลอดช่องสิงคโปร์  ครองแครงแก้ว เป็นต้น และยงัถูกใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆเช่น 
อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมกาว เป็นตน้ 

 
รูปที่ 2.2 แป้งมนัส าปะหลงั 

 ที่มา :https://www.bigc.co.th/fish-brand-high-qualty-tapioca- --ghtml 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.bigc.co.th/fish-brand-high-qualty-tapioca-starch-500-g.html


 
 

 

  
 2.3.2 เรซ่ิน 

 วิว ัฒน์ ตัณพะพานิชกุล (2547) ได้กล่าวว่าเรซ่ิน เป็นส่ิงท่ีถูกน ามาใช้ในงาน
สร้างสรรคต่์างๆ งานเคลือบรูป งานหล่อข้ึนรูป เรซ่ินมีสารท่ีไดม้าจากการสงัเคราะห์เคมีและธรรมชาติ 
เรซ่ินท่ีไดจ้ากธรรมชาติคือยางไมท่ี้มาจากตน้ไมบ้างชนิด เช่น ตน้สน เกิดจากการสงัเคราะห์ภายใตน้ไม ้
มีการใชง้านมาตั้งแต่โบราณ โดยน ามาท าน ้ ามนัหอมระเหยหรือกาวต่างๆ ภายหลงัเรซ่ินจากธรรมชาติ
ถูกควบคุมการใช้จึงหันมาใช้เรซ่ินสังเคราะห์ เรียกว่า โพลีเอสเตอร์ เป็นพลาสติกเหลวน ามาใช้
ประโยชน์ต่างๆมากมาย ประโยชน์ของเรซ่ินและโพลีเอสเตอร์ มกัในไปใชป้ระโยชน์ในกลุ่มงานหล่อ 
งานเคลือบ งานข้ึนรูป เช่น ในงานหล่อมกัน าไปท า แกว้เทียม ของช าร่วย ใชใ้นงานเคลือบ มกัน าไป
เคลือบกรอบรูป ใชง้านข้ึนรูป ใชใ้นการท าพลาสติกเสริมใยแกว้ คุณสมบติัของเรซ่ินเป็นของเหลวและ
เป็นของแข็ง สามารถน าไฟฟ้าได ้มีความทนทาน  

 

รูปที่ 2.3 เรซ่ิน 
 ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562)  

 

 2.3.3 ดิน  
    โอภาส วงศท์างประเสริฐ (2558) ไดก้ล่าวว่า เป็นดินเกิดจากธรรมชาติ การสลายตวั
ของซากพืชซากสตัว ์การสลายตวัทางเคมีของหินแร่สารอินทรีย ์ดินมี 3 ประเภท ดงัน้ี 
  1) ดินเหนียว เป็นดินท่ีมีเน้ือละเอียด ในสภาพดินแห้งจะแตกออกเป็นกอ้นแข็งมาก 
เม่ือเปียกน ้ าแลว้จะมีความยดืหยุ่น สามารถป้ันเป็นกอ้นหรือคลึงเป็นเส้นยาวได ้เหนียวเหนอะหนะติด
มือ เป็นดินท่ีมีการระบายน ้ าและอากาศไม่ดี แต่สามารถอุม้น ้ า ดูดยดึ และแลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชไดดี้  



 
 

 

  2) ดินร่วน เป็นดินท่ีเน้ือดินค่อนขา้งละเอียดนุ่มมือในสภาพดินแหง้จะจบักนัเป็นกอ้น
แข็งพอประมาณ ในสภาพดินช้ืนจะยืดหยุน่ไดบ้า้ง เม่ือสัมผสัหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือแต่อาจจะรู้สึก
สากมืออยู่บา้งเล็กนอ้ย เมื่อก  าดินใหแ้น่นในฝ่ามือแลว้คลายมือออก ดินจะจบักนั เป็นกอ้นไม่แตกออก
จากกนั เป็นดินท่ีมีการระบายน ้ าไดดี้ปานกลาง จดัเป็นเน้ือดินท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก 
  3) ดินทราย เป็นดินท่ีมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองคป์ระกอบอยูม่ากกว่าร้อยละ 85 เน้ือ
ดินมีการเกาะตวักนัหลวมๆ มองเห็นเป็นเม็ดเด่ียวๆ ได ้ถา้สัมผสัดินท่ีอยู่ในสภาพแห้งจะรู้สึกสากมือ 
เม่ือลองก าดินท่ีแหง้น้ีไวใ้นอุง้มือแลว้คลายมือออกดินก็จะแตกออกจากกนัได ้แต่ถา้ก  าดินท่ีอยู่ในสภาพ
ช้ืนจะสามารถท าใหเ้ป็นกอ้นหลวมๆ ได ้แต่พอสมัผสัจะแตกออกจากกนั 

 

 
รูปที่ 2.4 ดิน 

 ที่มา : http://kanok.co.th  
 

2.3.4 ปูนซีเมนต์  
ณัฐพงศ ์ด ารงวิริยะนุภาพ (2544) ไดก้ล่าวว่า เป็นวสัดุท่ีส าคญัมากในการก่อสร้างบา้นเรือนขนาดเลก็ไป
จนถึงอาคารขนาดใหญ่ ถนน สะพานตอ้งใชปู้นซีเมนตท์ั้งนั้น ปูนซีเมนตมี์อยู่หลายประเภทและแต่ละ
ประเภทมีคุณสมบติัต่างกนัควรเลือกใชใ้หเ้มาะกบัช้ินงาน 

 



 
 

 

 
รูปที่ 2.5 ปูนซีเมนต ์

ที่มา : https://www.thansettakij.com 
 
2.4 วธิีการท ากระถางต้นไม้ 

เวบ็ไซต ์transformers-cmp.blogspot  (2541) ไดก้ล่าวว่าวิธีการท ากระถางตน้ไมว้่ามีวสัดุ 
และขั้นตอนดงัน้ี  
 2.4.1 วสัดุที่ใช้ในการท ากระถางต้นไม้ 
  1) ขุยมะพร้าว 
  2) กาวแป้งเปียก 
  3) กระถา้งตน้ไมข้นาดต่างกนั 
 2.4.2 ขั้นตอนการท ากระถางต้นไม้ 
  1) น าขุยมะพร้าวและกาวแป้งเปียกมาผสมใหเ้ขา้กนั 
  2) ใชม้ือนวดแป้งเปียกกบัขุยมะพร้าวใหเ้ขา้กนั 
  3) น าขุยมะพร้าวท่ีผสมแลว้อดัใส่ประถางใหแ้น่น 
  4) น ากระถางอีกใบมากดตรงกลางกระถางใหเ้ป็นหลุมตรงกลางแลว้ท้ิงใหแ้หง้ 
  5) ค่อยๆ แกะแบบออกแลว้ท้ิงไวจ้นแหง้สนิท 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 
 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ  โรงแรมสวนสามพราน  (Suan sampran Hotal) 
ที่ตั้ง     21 หมู ่2 กม.32 ถนนเพชรเกษม ต าบลยายชา  

     อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 
โทรศัพท์    (034)-322 544  (034)-322 775 
Website    www.sampranriverside.com 

 

 
รูปที่ 3.1 สญัลกัษณ์โรงแรมสวนสามพราน  

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 รูปภายในโรงแรมสวนสามพราน  
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 

 

 3.1.1 แผนทีข่องโรงแรมสวนสามพราน  
โรงแรมสวนสามพราน ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 50 

กิโลเมตร อยู่ติดแม่น ้ านครชยัศรี ภายในตกแต่งภูมิทศัน์อย่างงดงาม โดดเด่นดว้ยบา้นพกัไมส้กัท่ีมี
อายนุบัร้อยปีท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหม่ ผูท่ี้ไดม้าเขา้พกัท่ี สามพราน จะรู้สึกราวกบัว่าอยูอี่กโลกหน่ึง  
ดงัรูปท่ี 3.3 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.3 แผนท่ีตั้งของโรงแรมสวนสามพราน  

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 
 

 3.1.2 ข้อมูลทั่วไปและประวตัคิวามเป็นมาของโรงแรมสวนสามพราน  
  สวนสามพราน เกิดจากความตั้งใจของดร.ช านาญและคุณหญิงวลี  ยุวบูรณ์ ท่ีจะ
รักษาตน้พิกุลเก่าแก่อายรุ่วมร้อยปี ท่ีก  าลงัจะลม้เพราะตล่ิงพงั จึงซ้ือท่ีดินผนืน้ีเพ่ือสร้างบา้นพกัตาก
อากาศของครอบครัว จากการปลูกกุหลาบเป็นงานอดิเรกในระยะแรก จนกลายเป็นธุรกิจในเวลา
ต่อมา ความงดงามของกุหลาบสวนสามพราน ท าให้ได้รับการขนานนามในอดีตจากชาว
ต่างประเทศว่า “โรสกาเดน้” หรือช่ือ “สวนสามพราน” ท าเลภูมิประเทศท่ีอยูริ่มแม่น ้ านครชยัศรีการ
วางแผนภูมิสถาปัตยกรรมศิลปกรรมซ่ึงได้บรรจุรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเข้าไวอ้ย่าง
เหมาะสมกลมกลืนจนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของเมืองไทยเป็นท่ีนิยมของคนไทยรวมทั้ง
นกัท่องเท่ียวต่างชาติไวด้ว้ยเช่นกนั  นอกจากน้ี สามพราน ยงัเพียบพร้อมดว้ยส่ิงอ  านวยความสะดวก
ครบครัน โรงแรมริมแม่น ้ า มาตรฐานระดบั 4 ดาว จ  านวน 160 ห้อง เรือนไทยริมทะเลสาบ 5 หลงั 
ปฐมออร์แกนิกสปา สปาเรือนไทยริมทะเลสาบ ห้องอาหาร 3 ห้อง ห้องประชุม 10 ห้อง ปฐมออร์
แกนิกฟาร์ม ผลิตผลท่ีไดจ้ากฟาร์มกว่า 30 ไร่ จะส่งตรงถึงครัวของโรงแรม ตลาดสุขใจ แหล่งพืชผกั
และอาหารปลอดภัย ท่ีเปิดให้เกษตรกรท่ีปลูกระบบอินทรียน์ าของมาขายในวนัเสาร์ – อาทิตย ์
กิจกรรมเวิร์คช็อปแบบไทยๆ ณ ลานศิลป์ริมคลอง จากจุดเร่ิมตน้ในวนันั้น บวกกบัความตั้งใจของ
เจ้าของท่ีส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงรุ่นท่ี 3 ในปัจจุบัน ท าให้ สามพราน ในวนัน้ี เป็นมากกว่า



 

 

สถานท่ีท่องเท่ียวพกัผ่อน แต่เป็นสถานท่ีสร้างงาน สร้างชีวิตให้กบัคนในชุมชนอีกดว้ย หากท่าน
ตอ้งการ การพกัผ่อนกบัธรรมชาติผสมผสานกบักล่ินอายทางวฒันธรรมท่ียงัมีอยู่ ทางสามพราน 
เป็นทางเลือกทางหน่ึงท่ีไม่ไกลจากรุงเทพฯ ท่านสามารถมาเท่ียวไดภ้ายในวนัเดียว หรือจะเลือก
นอนพกัผอ่นสบายๆเพ่ือเรียกความกระปร้ีกระเปร่า และสมดุลในชีวิตไดต้ลอดทั้งปี  

 

รูปที่ 3.4 รูปบรรยากาศของโรงแรมสวนสามพราน 
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 

 

 3.1.3 จุดเด่นของโครงการและความประทับใจ 
  โรงแรม มีท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะแก่การมาพกัผอ่นหยอ่นใจ บรรยากาศโดยรอบมีท าเล
ติดกบัแม่น ้ าท่าจีน มีตน้ไมน้านาชนิดท่ามกลางธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ  านวยความสะดวกและ
กิจกรรมต่างๆมากมาย ดงัน้ี 
  3.1.3.1 ปฐมออร์แกนิกวิลเลจ Patom Organic Village (POV)   เป็นสถานท่ี
ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การท าสบู่จากสมุนไพร การท าพิมเสน การป้ันดิน มีขนมไทยและ
เคร่ืองด่ืมใหบ้ริการ และยงัมีสถานท่ีส าหรับถ่ายรูปสวยอีกดว้ย  ดงัรูปท่ี 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
รูปที่ 3.5 ปฐมออร์แกนิกวิลเลจ Patom Organic Village (POV) 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 



 

 

  3.1.3.2 ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม Patom Organic Farm (POF)  สวนเกษตรอินทรีย ์
เป็นตน้แบบการท าเกษตรอินทรีย ์พ้ืนท่ีแบ่งออกเป็นหลายโซนในการปลูกพืชผกัสวนครัว ไม่ว่าจะ
เป็นดอกชมจนัทร์ ผกักวางตุง้ คะนา้ บวบลูกโต และพืชผกัหลากหลายชนิดตามฤดูกาลท่ีเราต่างคุน้
ตาพร้อมสนุกกบัการเก็บผกัไปท าม้ือกลางวนัโชวค์วามฝีมือในการท าอาหารแบบแม่ศรีเรือนใชเ้วลา
ในการท ากิจกรรม 2 ชม. (เด็ก 300 บาท ผูใ้หญ่ 400 บาท) การเดินทางคือล่องเรือขา้มแม่น ้ าท่าจีนไป
ยงัสวนฝ่ังตรงขา้มสามพราน เพ่ือเรียนรู้การท าเกษตรอินทรียแ์บบใกลชิ้ด นอกจากน้ีผลผลิตจาก
ฟาร์มยงัถูกแปรรูปเป็น  ผลิตภณัฑภ์ณัฑต่์าง ๆ และน าไปส่งขายภายในโรงแรมอีกดว้ย ดงัรูปท่ี 3.6
  
  

   

รูปที่ 3.6 ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม Patom Organic Farm (POF) 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

  3.1.3.3 ออร์แกนิก โรงแรมสวนสามพราน เป็นโรงแรมท่ียิดถือเร่ืองอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นออร์แกนิกทั้งหมด พืชผกัต่างๆท่ีน ามาประกอบอาหารส่วนมากเป็นของทาง
โรงแรมท่ีท าการเพราะปลูกเองมาจากปฐมออร์แกนิกฟาร์ม  Patom Organic Farm (POF) และอีก
ส่วนหน่ึงก็รับมาจากพ่อคา้แม่คา้และชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียง ในส่วนของการประกอบอาหาร
ทางโรงแรมจะไม่มีการใชผ้งชูรสและรสดี แต่จะใชก้ารท าน ้ าสต๊อกแทนเพ่ือให้อาหารมีรสชาติท่ี
กลมกล่อมและอร่อย ในดา้นของผลิตภณัฑ ์เช่น สบู่ น ้ ายาสระผม สครับปากยาหม่องสมุนไพร ลิป
มนั ทุกอยา่งลว้นท ามาจากผลิตภณัฑธ์รรมชาติทั้งหมดเพ่ือคงความเป็นออแกนิคไว ้ดงัรูปท่ี 3.7 

 
 

 
 
 



 

 

รูปที่ 3.7 ผลิตภณัฑอ์อร์แกนิก 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
 3.2.1 ประเภทของห้องพกั (Guest Room) 
  โรงแรมเป็นอาคาร 2 หลงัเช่ือมต่อกนั มีห้องพกัทั้งหมด 160 ห้อง เป็นห้องพกัวิว
สวนทั้งหมด 73 ห้อง ห้องพกัวิวแม่น ้ าท่าจีน 69 ห้อง ห้องดีลกัซ์ 7 ห้อง ห้องสวีทมีระเบียงกวา้ง
ส่วนตวัอีก 7 ห้อง หลายห้องถูกออกแบบให้เหมาะกบัการพกัผ่อนหยอ่นใจของทั้งครอบครัวนอน
ไดห้้องละ 2-3 ท่าน รวมทั้งมีส่ิงอ  านวยความสะดวกให้แก่ผูพิ้การอีกดว้ยและสามารถแจง้ความ
ประสงคห์ากตอ้งการหอ้งปลอดบุหร่ีหรือนอ้งท่ีสามารถสูบบุหร่ีได ้
  3.2.1.1 ห้องดีลักซ์  ตกแต่งโทนอุ่นห้องมุมตึกฝ่ังท่าจีนเห็นวิวแม่น ้ าและพระ
อาทิตยล์บัขอบฟ้า ขนาดหอ้ง 33 ตารางเมตรมีเพียงชั้นละ 1 หอ้งรวม 7 หอ้งเท่านั้น ดงัรูปท่ี 3.8 

 
รูปที่ 3.8 หอ้งดีลกัซ ์

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 



 

 

  3.2.1.2 ห้องสวีท ห้องชุดพร่ังพร้อมดว้ยความสะดวกสบายแบบพิเศษสุดทั้งหอ้ง
ExecutiveSuite,Family Suite และ The Rose Garden Suite อยู่ฝ่ังท่าจีนเห็นบรรยากาศสายน ้ าท่าจีน
ไดช้ดัเจน ดงัรูปท่ี 3.9 

 

รูปที่ 3.9 หอ้งสวีท 
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 

 

3.2.1.3 ห้องพักววิสวน ตกแต่งเรียบง่ายสไตลค์ลาสสิกฝ่ังถนนเพชรเกษมเห็นวิว
ชานเมืองเเละสวนเต็มตาขนาดห้อง 31.2 ตารางเมตรเป็นห้องเตียงคู่ 67 ห้องห้องเตียงเด่ียว 3 ห้อง
เเละหอ้งเตียงเด่ียว 1 เตียง บวกเตียงเสริม 1 เตียง ส าหรับผูเ้ขา้พกั 3 คนอีก 1 หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.10 
 

รูปที่ 3.10 หอ้งพกัวิวสวน 
ที่มา :  http://sampranriverside.com/ 

 
3.2.1.4 ห้องพักววิแม่น า้ ห้องตกเเต่งโทนสีอุ่นสบายตาอยู่ริมฝ่ังเเม่น ้ าท่าจีนด่ืมด ่า

กบัวิวพระอาทิตยต์กดินเต็มตา และหอ้งใหญ่มีเตียงเด่ียว 1 เตียงเเละเตียงเสริมอีก 1 เตียงส าหรับพกั 
3 ท่านอีก 14 ห้องขนาดห้อง 26.4 ตารางเมตรห้องเตียงคู่จ  านวน 42 ห้องห้องเด่ียวจ านวน 13 ห้อง 
ดงัรูปท่ี 3.11 

  



 

 

รูปที่ 3.11 หอ้งพกัวิวแม่น ้ า 
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 

 

3.2.1.5 บ้านไทยเรือนไทย ริมทะเลสาบแห่งน้ีไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์อย่างหน่ึง
ของสามพรานริเวอร์ไซดใ์นท่ีสุดเรือนไทยแต่ละหลงัตั้งช่ือตามช่ือซุม้ตน้ไมท้างเขา้บา้นเช่นชมนาด
การเวกเรือนไทย 6 หลงัในสวนสวยเขียวชอุ่มติดทะเลสาบเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการประสบการณ์
พกัผอ่นเเบบไทยเเทใ้กลก้รุง ดงัรูปท่ี 3.12 

 
รูปที่ 3.12 บา้นพกัเรือนไทย 

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 
 

 

3.2.1.6 เรือนไทยเสาวรส หลงัท่ี 1 มี 4 หอ้งนอน ส าหรับ 8 ท่าน หอ้งเตียงคู่  
2 ห้อง ห้องเตียงเด่ียว 2 ห้อง แต่ละห้องมีห้องน ้ าในตัว ศาลานั่งเล่นริมทะเลสาบ ทุกห้อง
สะดวกสบาย ดงัรูปท่ี 3.13 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.13 เรือนไทยเสาวรส 
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 

 

3.2.1.7 เรือนไทยชมนาด หลงัท่ี 3 มี 4 หอ้งนอน พกัได ้8 ท่าน ประกอบดว้ย หอ้ง
เตียงคู่ 2 ห้อง ห้องเตียงเด่ียว 2 ห้อง แต่ละห้องมีห้องน ้ าในตวั ศาลานั่งเล่นริมทะเลสาบ ทุกห้อง
สะดวกสบายดว้ยเคร่ืองอ  านวยความสะดวกครบครัน ทั้งเคร่ืองปรับอากาศ ระเบียงส่วนตวั หอ้งน ้ า
แบบฝักบวั อินเทอร์เน็ต โทรศพัทร์ะหว่างประเทศ มินิบาร์ เคเบ้ิลทีวี ตูเ้ซฟ ดงัรูปท่ี 3.14 

 

รูปที่ 3.14 เรือนไทยชมนาด 
ท่ีมา : http://sampranriverside.com/ 

 

3.2.1.8 เรือนไทยการเวก หลงัท่ี 4 มี 1 ห้องนอนใหญ่ และห้องนั่งเล่น พร่ังพร้อม
ดว้ยเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ดงัรูปท่ี 3.15 

 
 
 
 



 

 

รูปที่ 3.15 เรือนไทยการเวก 
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 

 

3.2.1.9 เรือนไทยพวงคราม หลงัท่ี 4 มี 1ห้องนอนใหญ่ 1 และห้องนั่งเล่น พร้อม
ดว้ยเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ดงัรูปท่ี 3.16 

 

รูปที่ 3.16 เรือนไทยพวงคราม 
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 

 
 

3.2.1.10 เรือนไทยลดัดาวลัย์ หลงัท่ี 6 มี 2 หอ้งนอน ส าหรับ 4 ท่าน ทั้งสองห้องมี
หอ้งน ้ า หอ้งนัง่เล่น บนบา้นเเละศาลาริมทะเลสาบ ทั้งสองหอ้งเป็นหอ้งเตียงคู่ ดงัรูปท่ี 3.17 

 

รูปที่ 3.17 เรือนไทยลดัดาวลัย ์
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 



 

 

  3.2.1.11 เรือนไทยกุมาริกา หลงัท่ี 7 มี 2 หอ้งนอน พกัได ้4 ท่าน หอ้งเตียงคู่  
1 หอ้ง หอ้งเตียงเด่ียว 1 หอ้ง แต่ละหอ้งมีหอ้งน ้ าเเละ ดงัรูปท่ี 3.18 

 

 
รูปที่ 3.18 เรือนไทยกุมาริกา 

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 
 

 3.2.2 ห้องอาหาร (Restaurant) 
3.2.2.1 ห้องอาหารอนิจนั เป็นท่ีรู้จกัมาตั้งเเต่พ.ศ.2507 ใชก้รรมวิธีการปรุงอาหาร

แบบฉบบัชาววงัตั้งเเต่เดิมโดยใชว้ตัถุดิบสดใหม่จากเรือกสวนไร่นาในทอ้งถ่ินเป็นประสบการณ์ใน
การรับประทานอาหารท่ีปรุงเเบบดั้งเดิมรสชาติอร่อยในบรรยากาศริมเเม่น ้ าท่าจีนท่ีไม่ควรพลาด 
เปิดบริการทุกวนั เวลา 11.00-15.00น. เเละเพิ่มช่วงเยน็ในวนัศุกร์เสาร์และอาทิตย ์เวลา 17.00-22.00
น. รองรับได ้120 ท่าน เเละบริการจดับริเวณในม้ือเยน็ใหเ้ฉพาะกลุ่มได ้ดงัรูปท่ี 3.19 

 

 

รูปที่ 3.19 หอ้งอาหารอินจนั 
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 



 

 

  3.2.2.2 ห้องอาหารแวนด้า ให้บริการอาหารบุฟเฟตน์านาชาติหลากหลายทั้ง ไทย 
ฝร่ัง ญ่ีปุ่น อินเดียเน้นใชว้ตัถุดิบสดใหม่จากสวนของเรา และจากเรือกสวนไร่นาของเกษตรกรใน
เครือข่ายสามพรานโมเดลเลือกใชข้า้วหอมมะลิอินทรียสี์เองใชเ้อง รองรับแขกไดถึ้ง 500 ท่าน เปิด
ใหบ้ริการช่วงกลางวนัทุกวนั ระหว่างเวลา 11.-30 – 14.30 น. ดงัรูปท่ี 3.20 

 
รูปที่ 3.20 หอ้งอาหารแวนดา้ 

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 
 

3.2.2.3 ห้องอาหารริมน า้ ท่ามกลางบรรยากาศสระว่ายน ้ าเเละเเม่น ้ าท่าจีนบริการ
อาหารหลากหลายทั้งอาหารญ่ีปุ่นอาหารฝร่ังอาหารไทย เปิดบริการทุกวนัเวลา 16.30-23.00 น.       
ดงัรูปท่ี 3.21 

 
รูปที่ 3.21 หอ้งอาหารริมน ้ า 

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 
 

3.2.3 คาเฟ่ปฐมออแกร์นิก เป็นคาเฟ่สไตลก์ลาสเฮาส์สมยัใหม่ท่ีเปิดใหม่ของทางโรงแรม
เปิดบริการตั้งแต่ 10.00 น. จนถึง 16.00 น. ภายในร้านมีขนมหวานขนมไทยเบเกอร์ร่ีและขนมปังไว้
คอยบริการ นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑอ์อร์แกนิกอีกดว้ยเช่นกนั ดงัรูปท่ี 3.22 



 

 

 

 

รูปที่ 3.22 คาเฟ่ปฐมออแกร์นิก 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 3.2.4 ห้องสัมมนา/จดัเลีย้ง 
3.2.4.1 ห้องมรกต ห้องมรกตมีขนาด 22.50 x 11.50 เมตร ห้องประชุมใหญ่ท่ีสุด

ของสามพรานริเวอร์ไซดต์กเเต่งร่วมสมยัส่ิงอ  านวยความสะดวกครบครันมีลอ็บบ้ีส่วนตวัหน้าห้อง
ประชุมเเละมีห้องประชมย่อยอีก 4 ห้อง ซ่ึงมีประตูเช่ือมกบัห้องประชุมใหญ่ส่วนช่วงอาหารว่าง
สามารถจดัเล้ียงไดต้รงซุม้ทางเดินหรือบริเวณใกลก้บัแมก็โนเลียคอร์ท ดงัรูปท่ี 3.23 

 

รูปที่ 3.23 หอ้งมรกต 
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 

 
   3.2.4.2 ห้องไพลนิ หอ้งไพลินมีขนาด 18.00 x 12.00 เมตร หอ้งประชุมไพลินตก
เเต่งแบบไทยร่วมสมยัตั้งอยูช่ ั้นล่างของโรงเเรมฝ่ังเพชรเกษม ดงัรูปท่ี 3.24 



 

 

 
รูปที่ 3.24 หอ้งไพลิน 

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 
 

3.2.4.3 ห้องนพรัตน์ ห้องนพรัตน์มีขนาด 18.00 x 10.00 เมตร ห้องประชุมยอด
นิยมตกแต่งสไตลไ์ทยทั้งภายนอกภายในอิงเเอบกบัทศันียภาพของสวนสวยเเละเเม่น ้ าท่าจีนมีห้อง
ย่อย 2 ห้อง สามารถเช่ือมต่อกับห้องใหญ่ได้ อาหารว่างสามารถเสิร์ฟทั้ งในห้องหรือเปล่ียน
บรรยากาศมาเสิร์ฟตรงริมเเม่น ้ าได ้ดงัรูปท่ี 3.25 

 
รูปที่ 3.25 หอ้งนพรัตน ์

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 
3.2.4.4 ห้องคอรัล หอ้งคอรัลมีขนาด 17.00 x 11.50 เมตร หอ้งคอรัลหอ้งประชุมฝา

แฝดกบัห้องเจดตั้งอยู่บนอาคารสัมมนาใกล้ๆ กบั โรงเเรมมี 2 ห้องประชุมย่อยท่ีใชร่้วมกนัคือหอ้ง
เพิร์ล 1 เเละเพิร์ล 2 และมีพ้ืนท่ีดา้นหนา้หอ้งส าหรับจดัเบรก ดงัรูปท่ี 3.26 
 

 



 

 

 

 
รูปที่ 3.26 หอ้งคอรัล 

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 
 

3.2.4.5 ห้องเจด ห้องเจดมีขนาด 17.00 x 11.50 เมตร ห้องเจดห้องประชุมฝาแฝด
กบัห้องคอรัลตั้งอยู่บนอาคารสัมมนาใกล้ๆ กบัโรงเเรม มี 2 ห้องประชุมย่อยท่ีใชร่้วมกนัคือห้อง
เพิร์ล 1 และเพิร์ล 2 เเละมีพ้ืนท่ีดา้นหนา้หอ้งส าหรับจดัเบรก ดงัรูปท่ี 3.27 

 
รูปที่ 3.27 หอ้งเจด 

ที่มา : http://sampranriverside.com/ 
  

3.2.4.6 ห้องโรสคอร์เนอร์ เป็นหอ้งประชุมโดดเด่น ท่ีมองเห็นดว้ยสวนสวยราย
รอบ อีกทั้งเป็นหอ้งจดัพิธีมงคลสมรส ดงัรูปท่ี 3.28 

 
 



 

 

 

 

รูปที่ 3.28 หอ้งโรสคอร์เนอร์ 
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 

 
  3.2.4.7 เรือนแพ สถานท่ีจดัประชุมแบบเปิดโล่งบนแพขนาดใหญ่ริมแม่น ้ าท่าจีน 
ดงัรูปท่ี 3.29 

 

 
 

ภาพที่ 3.29 เรือนแพ 
ที่มา : http://sampranriverside.com/ 

 
3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

ระบบบริหารเป็นแบบระบบครอบครัวโดยมดีร.ช านาญและคุณหญิงวลี ยวุบูรณ์เป็น
เจา้ของกิจการ โรงแรมสวนสามพราน ดงัรูปท่ี 3.30 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://sampranriverside.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.30 แผนผงัองคก์รแผนกต่างๆในโรงแรม 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

3.3.1.  รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานของแผนกครัว 
   รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานของแผนกครัว แสดง 
ดงัรูปท่ี 3.31 
 



 

 

รูปที่ 3.32 นาย บุณยภู มาโต 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 
 

รูปที่ 3.31 แผนผงัองคก์รแผนก Kitchen 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 
 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ช่ือ-สกลุ         : นาย บุณยภู มาโต 
 รหัสนักศึกษา        : 5804400036 
 ระยะเวลาปฏิบัตงิาน : ระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม  
            ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 ต าแหน่ง        : พนกังานแผนกครัวกลาง  
 หน้าที่ทีด่ีรับมอบหมาย 
          - จดัเตรียมวตัถุดิบอาหารตามใบเมนู 
          - เติมไลน์อาหารบุฟเฟ่ตแ์ละออกร้านท่ีหอ้งอาหารแวนดา้ 
          - เติมไลน์อาหารบุฟเฟ่ตเ์มื่อมีงานแต่งท่ีเรือนแกว้ 
          - ขนยา้ยวตัถุดิบอาหารจากครัวกลางไปตามครัวต่างๆ 
 
 
 
  
 



 

 

รูปที่ 3.33 นางสาว ธนชัชา ส าราญ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

รูปที่ 3.34 คุณนอ้งนุช  เหมือนดี 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

รูปที่ 3.35 คุณวนัเพญ็  ชนประชา 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

ช่ือ-สกลุ         : นางสาว ธนชัชา ส าราญ 
 รหัสนักศึกษา        : 5804400037 
 ระยะเวลาปฏิบัตงิาน : ระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม   
            ถึง 30 สิงหาคม 2562  
 ต าแหน่ง        : แผนกครัวเบเกอร่ี  
 หน้าที่ทีด่ีรับมอบหมาย 
         - ป้ันขนมกลีบล าดวน  
         - ท าแยม จดัขนมส่ง  
         - ขูดมะพร้าวท ามะพร้าวแกว้              
         - ท าขนมฟักทอง ป้ันครัวซอง ตกัขา้วเหนียว  
         - ป้ันน ้ าใบเตย แต่งหนา้เคก้ หยอดขนมกลว้ย  
         - ท าคสัตาด เยบ็กระทงใบเตย ท ากลว้ยทบั  
         - ตม้วุน้ ลา้งผกัจดัจานสาคู ซีนขนม  
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานที่ปรึกษา  

 ช่ือ-สกลุ  : คุณนอ้งนุช  เหมือนดี 
 ต าแหน่ง : หวัหนา้แผนกครัวกลาง 
 แผนก  : ครัวกลาง 
 

 
    
    
  
 ช่ือ-สกลุ  : คุณวนัเพญ็  ชนประชา 
 ต าแหน่ง : หวัหนา้แผนกเบเกอร่ี 
 แผนก  : ครัวเบเกอร่ี 

 
 
 
 

 



 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิาน  
  ปฏิบติังานตั้งแต่ วนัท่ี14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ปฏิบติังาน สปัดาห์
ละ 6 วนั วนัละ 8 ชัว่โมง มีวนัหยดุ 1 วนั / สปัดาห์ เร่ิมงานเวลา 07.00 จนถึง 15.00 น. 
 

3.7 ขั้นตอนและวธิกีารด าเนนิงาน 
 3.7.1 ก าหนดหัวข้อที่จะท าและสังเกตถึงปัญหาที่จะมาท าโครงงานสหกจิ 
  ได้มีการปรึกษากับพนักงานพ่ีเล้ียงเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในแผนกครัว
เก่ียวกบัเร่ืองของท่ีเหลือใชแ้ละไม่เกิดประโยชน์มาท าให้มีมูลค่าจากนั้นไดเ้ขา้ไปเสนอแนวคิดใน
การแกไ้ขปั้ญหาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 
 3.7.2 รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัปัญหา 
  ไดม้ีการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหาโดยการศึกษาจากพนกังานในแผนกครัว 
เก่ียวกบัเร่ืองของเหลือให้แลว้ไดไ้ปคน้ควา้หาข้อมูลเพ่ิมเติมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
แผนกครัว 

3.7.3 วางแผนที่จะปฏิบัต ิ
  ไดมี้การวางแผนการจดัท าโครงงานโดยมีการปรึกษาอาจารยแ์ละพ่ีเล้ียงในแผนก
ครัวเร่ืองของกากมะพร้าวกะทิท่ีเหลือใช้ ท้ิงโดยไร้ค่า จึงมีแนวคิดท่ีว่า เราควรน ามาท าให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมข้ึนโดยมีการรวบรวมขอ้มูลคน้ควา้หาวิธีทางท าใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดจากของท่ีเหลือ
ใช้ภายในแผนกครัว และวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการค้นควา้ จึงได้มาเป็นกระถางต้นไมจ้ากกาก
มะพร้าวท่ีเหลือใชภ้ายในแผนกครัวไดมี้การตรวจสอบจากพนักงานพ่ีเล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการมีการติชมแกไ้ขเป็นระยะ จนไดม้าเป็นโครงงานท่ีสมบูรณ์เพื่อการน าเสนอ 
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เดือน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.วางแผนการจดัท าโครงงาน      
2.รวบรวมขอ้มูล      

3.วิเคราะห์ผล      
4.ตรวจสอบและแกไ้ขโครงงาน      
5.น าเสนอโครงงาน      

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 
 
 
 
 



 

 

3.7.4 วตัถุดบิและเคร่ืองมือที่ใช้ 
  3.7.4.1 กากมะพร้าว 
  3.7.4.2  แป้งมนัส าปะหลงั 
  3.7.4.3  กะละมงั 
  3.7.4.4  หมอ้ 
  3.7.4.5  กระถางตน้ไมพ้ลาสติก 
  3.7.4.6  น ้ าเปล่า 
  3.7.4.7  ปูนซีเมนต ์
  3.7.4.8  เรซ่ิน 
  3.7.4.9  ดินเหนียว 
  3.7.4.10  ปุ๋ยมูลไสเ้ดือน 
 



 

 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 
 จากการศึกษาเร่ืองกระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว (Plant pots from coconut residue) เป็น
การน าเอากากมะพร้าวท่ีเหลือใชม้าท าประโยชน์และเป็นผลิตภณัฑผ์ลการปฏิบติังานท าใหท้ราบถึง
กระบวนการดงัน้ี 

4.1.1 เพื่อน าของท่ีไม่ไดใ้ชท้  าใหเ้กิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ 
4.1.2 เพื่อสร้างผลิตภณัฑใ์หม่แก่สถานประกอบการ 
4.1.3 เพื่อน าไปใชใ้นการเกษตรของสถานประกอบการ 

 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 
 4.2.1 ศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาภายในครัว   
 4.2.2 ปรึกษาหัวข้อโครงงานร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานพ่ีเล้ียงในการท า
โครงงานสหกิจ 
 4.2.3 วางแผนและแกไ้ขปั้ญหาตามท่ีไดก้  าหนดไว ้
 

4.3 วสัดุและวธิีการท ากระถางต้นไม้จากกากมะพร้าว 
 ในการวางแผนท ากระถางตน้ไมไ้ดท้ดลองท าทั้งหมด 4 แบบ ไดแ้ก่ 1) กากมะพร้าวเรซ่ิน
อีฟ็อกซ่ี 2) กากมะพร้าวดินเหนียว 3) กากมะพร้าวปูน 4) กากมะพร้าวกาวแป้งเปียก โดยมีวตัถุดิบ
และวิธีท าดงัรูปท่ี  4.1-4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วสัดุในการท ากระถางต้นไม้สูตรกาก
มะพร้าวเรซ่ินอฟ็ีอกซ่ี 

ชุดเรซ่ินอีฟ็อกซ่ี   1  ชุด 

แม่พิมพ ์         2  แบบ 

กากมะพร้าว  100 กรัม 

อตัราส่วน 70:30  
 

วิธีการท า 

น ากระถางอีกใบมากดตรงกลางกระถาง
ใหเ้ป็นหลุมตรงกลางแลว้ท้ิงใหแ้หง้ 

ค่อยๆแกะแบบออกแลว้ท้ิงไวจ้นแหง้สนิท 

น ากากมะพร้าวที่ผสมแลว้อดัลงกระถาง
ใหแ้น่น 

ผสมน ้ายากบักากมะพร้าวใหเ้ขา้กนั 

วสัดุในการท ากระถางต้นไม้สูตร
กากมะพร้าวดนิเหนยีว 

ดินเหนียว 100 กรัม 

แม่พิมพ ์     2   แบบ 

กากมะพร้าว 100 กรัม 

อตัราส่วน 70:30  
 

วิธีการท า 

น ากระถางอีกใบมากดตรงกลางกระถาง
ใหเ้ป็นหลุมตรงกลางแลว้ท้ิงใหแ้หง้ 

ค่อยๆแกะแบบออกแลว้ท้ิงไวจ้นแหง้สนิท 

น ากากมะพร้าวที่ผสมแลว้อดัลงกระถาง
ใหแ้น่น 

ผสมดินเหนียวกบักากมะพร้าวใหเ้ขา้กนั 

 

 

 

รูปที่ 4.1 วตัถุดิบและวิธีการท ากระถางตน้ไมสู้ตรกากมะพร้าวเรซ่ินอีฟ็อกซ่ีและ 
สูตรกากมะพร้าวดินเหนียว 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 



 
 

 

วสัดุในการท ากระถางต้นไม้สูตร
กากมะพร้าวปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต ์ 100 กรัม 

แม่พิมพ ์    2 แบบ 

กากมะพร้าว 100 กรัม 

อตัราส่วน 70:30  
 

วิธีการท า 
  

น ากระถางอีกใบมากดตรงกลาง
กระถางให้เป็นหลุมตรงกลางแล้วทิ้ง
ใหแ้หง้ 

ค่อยๆแกะแบบออกแล้วท้ิงไวจ้น
แหง้สนิท 

น ากากมะพร้าวที่ผสมแลว้อดัลง
กระถางใหแ้น่น 

ผสมปูนซีเมนต์กับกากมะพร้าว
และน ้ าใหเ้ขา้กนั 

วสัดุในการท ากระถางต้นไม้สูตรกาก
มะพร้าวแป้งเปียก 

แป้งเปียก 200 กรัม 
แม่พิมพ ์     2 แบบ 
กากมะพร้าว  500 กรัม 
ปุ๋ยมูลไสเ้ดือน  100  กรัม 
อตัราส่วน 70:20:10 

วิธีการท า 
  

น ากระถางอีกใบมากดตรงกลาง
กระถางใหเ้ป็นหลุมตรงกลางแลว้ท้ิง
ใหแ้หง้ 

ค่อยๆแกะแบบออกแลว้ท้ิงไวจ้นแหง้
สนิท 

น ากากมะพร้าวที่ผสมแลว้อดัลง
กระถางใหแ้น่น 

ผสมแป้งเปียกกากมะพร้าวและปุ๋ ยมูล
ไส้เดือนใหเ้ขา้กนั 

  

รูปที่ 4.2 วตัถุดิบและวิธีการท ากระถางตน้ไมสู้ตรกากมะพร้าวปูนซีเมนต ์
และสูตรกากมะพร้าวแป้งเปียก 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 จากวสัดุและวิธีท าในรูปท่ี 4.1-4.2  แต่ละสูตรมีตน้ทุน และขอ้ดีขอ้เสีย ดงัตารางท่ี 4.1  



 
 

 

ตารางที่ 4.1 ตารางเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย และตน้ทุนการผลิต 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

 จากตารางท่ี 4.1  พบว่า เมื่อเปรียบเทียบดา้นตน้ทุนในการท า  กระถางตน้ไมสู้ตรท่ีใช ้กาก
มะพร้าวผสมเรซ่ินอีพอกซ่ี มีตน้ทุนสูงกว่า  สูตรท่ีใชก้ากมะพร้าวกบัแป้งเปียก สูตรกากมะพร้าว
ผสมดินเหนียวและกากมะพร้าวผสมปูนซีเมนต ์เมื่อพิจารณาจากขอ้ดีขอ้เสียแต่ละสูตร พบว่าสูตร
กากมะพร้าวผสมเรซ่ินอีพอกซ่ีจะมีความคงทนแหง้ไว แต่เป็นสารเคมี จึงอาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือน
ได ้ สูตรกากมะพร้าวผสมดินเหนียว เป็นสูตรท่ีตน้ทุนต ่า แต่แหง้ชา้ เมื่อแหง้แลว้ อาจแตกได ้สูตร
กากมะพร้าวผสมปูนซีเมนต์ เมื่อท าแลว้ แห้งไว มีความแข็งแรงทนทาน แต่ไม่สวยงาม และไม่
สามารถย่อยสลายได ้ และสูตรกากมะพร้าวผสมแป้งเปียก ตน้ทุนต ่า  มีความสวยงามตามลกัษณะ
ของกากมะพร้าว แต่ใชร้ะยะเวลาในการท านาน แต่เมื่อใชง้านแลว้สามารถย่อยสลายไดแ้ละยงัไม่
ก่อใหเ้กิดมลพิษ  ทางคณะผูจ้ดัท าจึงตดัสินใจเลือกท ากระถางตน้ไมแ้บบท่ี 4 คือ ใชก้ากมะพร้าวกบั
กาวแป้งเปียกท่ีอตัตราส่วน (70:20:10) โดยมีวตัถุดิบ ดงัตารางท่ี 4.2 
 
 
 
 

กระถางต้นไม้ ต้นทุน (บาท) ข้อด ี ข้อเสีย จ านวนที่
ได้ 

1)กากมะพร้าวเร
ซ่ินอีกฟ็อกซ่ี 

300.00 
แหง้ไว มีความคงทน 
สวยงาม 

ตน้ทุนสูง เป็น
สารเคม ี

2 ช้ิน 

2) กากมะพร้าวดิน
เหนียว 20.00 

ใชว้สัดุจากธรรมชาติ 
ตน้ทุนต ่า ยอ่ยสลาย
ได ้

แหง้ชา้ สามารถ
แตกระหว่างตาก
แดดได ้

2 ช้ิน 

3) กากมะพร้าว
ปูนซีเมนต ์ 20.00 

แหง้ไว แข็งแรงทน
ทาง 

ไม่สามารถยอ่ย
สลายได ้ไม่มีความ
สวยงาม 

2 ช้ิน 

4) กากมะพร้าวแป้ง
เปียก 

39.5 

ยอ่ยสลายไดต้าม
ธรรมชาติ ตน้ทุนต ่า 
สวยงามตามลกัษณะ
ของกากมะพร้าว 
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

แหง้ชา้ มีความ
ทนทานต ่า 

2 ช้ิน 



 
 

 

 
ตารางที่ 4.2 ส่วนผสมการท ากระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว 
 

ล าดบั วตัถุดบิ ปริมาณ 
1 กระถางตน้ไม(้แบบ)            2 ช้ิน 
2 กากมะพร้าว   500.00 กรัม 
3 กาวแป้งเปียก   200.00 มิลลิลิตร 
4 ปุ๋ยมูลไสเ้ดือน   100.00 กรัม 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 
 

4.4 ขั้นตอนการท ากระถางต้นไม้จากกากมะพร้าว (Plant pots from coconut residue)  
 ขั้นตอนการท ากระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว (Plant pots from coconut residue) มีดงัน้ี 
 4.4.1 น ากากมะพร้าวไปตากแดดหรือน าไปอบ ดงัรูปท่ี 4.3 
 

 

รูปที่ 4.3 กากมะพร้าว 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 4.4.2 น ากากมะพร้าวกาวแป้งเปียกและปุ๋ยมูลไสเ้ดือนมาผสมกนั ดงัรูปท่ี 4.2 

 
 

รูปที่ 4.4 กากมะพร้าวท่ีผสมแลว้ 



 
 

 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 4.4.3 น ากากมะพร้าวมาอดัข้ึนรูปโดยใชก้ระถางตน้ไมเ้ป็นแบบ ดงัรูปท่ี 4.5 

 

 
 
 

รูปที่ 4.5 อดัข้ึนรูป 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

4.4.4 ค่อยแกะแบบกระถางตน้ไมอ้อกจะไดเ้ป็นกระถางตน้ไมท่ี้ท าจากกามะพร้าว   
ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 
รูปที่ 4.6 กระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
4.5 การค านวณต้นทุนในการท ากระถางต้นไม้จากกากมะพร้าว  

ตน้ทุนในการท ากระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าวแสดงดงั ตารางท่ี 4.3 
 

ตารางที่ 4.3 การค านวณตน้ทุนการท ากระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว 
ล าดบั วตัถุดิบ ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคา(บาท) 
1 กระถางตน้ไม(้แบบ) 2 ช้ิน 10/ช้ิน 20.00 
2 กากมะพร้าว 500 กรัม 20/1000 10.00 
3 แป้งมนัส าปะหลงั 200 กรัม 14/500 7.50 
4 ปุ๋ยมูลไสเ้ดือน 100 กรัม 20/1000 2.00 

รวม 39.50 
 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

 จากตารางท่ี  4.3 ตน้ทุนของกระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าวจ านวน 39.50 บาท สามารถ
ผลิตเป็นกระถางตน้ไมไ้ดจ้  านวน 3 กระถาง ตน้ทุนต่อกระถาง 1 ใบ เท่ากบั 13.17  บาท กระถาง
ตน้ไมจ้ากกากมะพร้าวท่ีผูจ้ดัจดัท าไดคิ้ดคน้และผลิตข้ึนมา สามารถเพ่ิมมูลค่าโดยการไดท้ าไปจดั
จ าหน่ายในราคา 69 บาทคิดเป็นก าไลจากตน้ทุน 80 %  
 

4.6 ผลการด าเนินการตามโครงงาน 
เมื่อน าผลิตภณัฑก์ระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าวมาใหบุ้คคลากรในแต่ละแผนกท่ีท างานใน

โรงแรมสวนสามพราน ไดท้ดลองใชแ้ละสมัผสักบัช้ินงาน โดยใหแ้ต่ละคนไดท้ าการประเมินความ
พึงพอใจผลิตภณัฑก์ระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว จ  านวน 30 คน ไดผ้ลดงั ตารางท่ี4.5 
 4.6.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ เร่ือง กระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ 
แสดงดงัตารางท่ี  4.4 
 
 
  
 
 
 



 
 

 

 
ตารางที่ 4.4 ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม  
ขอ้มูลเพศ / ขอ้มูลทัว่ไปตามแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
13 
17 

 
43.33 
56.67 

รวม 30 100.00 
อาย ุ

22-25 
25-30 

40ปีข้ึนไป 

 
19 
5 
6 

 
63.00 
17.00 
20.00 

รวม 30 100.00 
แผนก 

ครัวกลาง 
เบเกอร่ี 
แม่บา้น 
ฝ่ายบุคคล 
แผนกช่าง 

 
12 
5 
4 
3 
6 

 
40.00 
17.00 
13.00 
10.00 
20.00 

รวม 30 100.00 
 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าพนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง 17 คนคิดเป็น
ร้อยละ 56.67 พนักงานในแต่ละแผนกท่ีท างานในโรงแรมสวนสามพราน อยู่ในช่วงอายุ 22-25 ปี 
จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 พนกังานในแต่ละแผนกท่ีท างานในโรงแรมสวนสามพราน อยู่
ในแผนกครัว จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

 

 4.6.2 ความพงึพอใจต่อการใช้ผลติภัณฑ์กระถางต้นไม้จากกากมะพร้าว 
 ใช้การประเมิน โดยแปลความหมายข้อมูลดังน้ี 5-point hedonic scale โดยให้

คะแนนความชอบจาก 5 (มากท่ีสุด) ถึง 1 (น้อยท่ีสุด)  จากนั้นน ามาหาค่าความถ่ี  (Frequency)     
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จากนั้นน า



 
 

 

ค่าเฉล่ียมาแปลผลระดบัความพึงพอใจโดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของลิเคิร์ท (Likert    Scale, 

2539)  เพ่ือจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 แปลความว่า พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดบัปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

   ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมสวนสามพรานต่อการใช้
ผลิตภณัฑก์ระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าวแสดงดงัตารางท่ี 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที่ 4.5 ความพึงพอใจของพนกังานโรงแรมสวนสามพรานต่อการใชผ้ลิตภณัฑก์ระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว  

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2562)

ข้อ แบบการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD 
การแปรผลความ

พึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด 

1. ความคิดสร้างสรรค ์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 1.1ใชว้สัดุอยา่งคุม้ค่า 22 72.00 7 23.00 1 3.00 0 0.00 0.00 0.00 4.70 1.25 มากที่สุด 
 1.2 เรียบง่ายดูดี 20 67.00 10 33.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.67 0.47 มากที่สุด 
 1.3 ใชง้านสะดวก 17 64.00 3 3.00 10 33.00 0 0.00 0.00 0.00 4.23 0.91 มาก 
2. รักษาส่ิงแวดลอ้ม              

 
2.1 ลดการใชก้ระถาง
พลาสติก 

30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
2.2 ลดการใชส้ารเคมีกบั
พืช 

26 87.00 4 13.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.87 0.34 มากที่สุด 

 2.3 ลดขยะทางพลาสติกได ้ 30 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. เพิ่มมูลค่าของเหลือใช ้              
 3.1 สร้างรายไดเ้พิ่ม 27 90.00 0 0 3 10.00 0 0.00 0 0.00 4.80 0.60 มากที่สุด 

 
3.2สามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บั
กากมะพร้าว 

28 98.00 2 2.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.93 0.25 มากที่สุด 

 3.3เป็นปุ๋ ยทางการเกษตร 26 87.00 3 10.00 1 3.00 0 0.00 0.00 0.00 4.88 0.76 มากที่สุด 
รวม 4.77 มากที่สุด 
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  จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมินความพึงพอใจของต่อการใช้
ผลิตภณัฑ์กระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว 30 คน ในหัวขอ้ความคิดสร้างสรรค ์พบว่า การใชว้สัดุ
อย่างคุม้ค่า มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.70 และ เรียบง่ายดูดี มีระดบัความ     
พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.67 รักษาส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ลดการใชก้ระถางพลาสติก  ลดขยะ
ทางพลาสติกได ้มีระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และ ลดการใชส้ารเคมีกบัพืช มี
ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.87 ดา้นเพ่ิมมูลค่าให้กบัขอเหลือใชพ้บว่า สร้าง
รายได้เพ่ิม มีระดับ ความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.80 สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับกาก
มะพร้าว มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.93 และเป็นปุ๋ยทางการเกษตร มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.88 
 โดยภาพรวมผลิตภณัฑก์ระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว ไดก้ารยอมรับท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.77    
มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 



บทที่ 5 
 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของโครงงาน 
 5.1.1 สรุปผลการจดัท าโครงงานสหกจิศึกษา 
  จากการท่ีไดป้ฏิบติัโครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมสวนสามพราน คณะผูจ้ดัท า
ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน ภายในแผนกครัวกลางและครัวเบเกอร่ี เป็นเวลา 4 เดือน ท าให้ได้
ปฏิบติังานจริง การท างานร่วมกบัคนจ านวนมาก ฝึกความอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ ได้
เรียนรู้การท าอาหารไทย และการท าขนมต่างๆ ทางผูจ้ ัดท าได้น ากากมะพร้าวมาแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์เป็นกระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าวให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดปริมาณวตัถุดิบเหลือท้ิงให้
ไดม้ากท่ีสุด 
  ผลจากแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.67 ผลจาก
แบบสอบถามดา้นอาย ุมีอาย ุ22-25ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.00 ผลจากแบบสอบถามดา้นแผน
แผนกครัวมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ40.00 ผลจากแบบสอบถามดา้นความคิดสร้างสรรค ์พบว่าการใช้
วสัดุอยา่งคุม้ค่า มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.70 และ เรียบง่ายดูดี มีระดบัความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.67 ผลจากแบบสอบถามดา้นรักษาส่ิงแวดลอ้ม พบว่าลดการใช้
กระถางพลาสติก  ลดขยะทางพลาสติกได ้มีระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และ 
ลดการใช้สารเคมีกับพืช มีระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.87  และผลจาก
แบบสอบถามดา้นเพ่ิมมูลค่าของเหลือใช ้พบว่าพบว่า สร้างรายไดเ้พ่ิม มีระดบั ความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.80 สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กบักากมะพร้าว มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.93 และเป็นปุ๋ยทางการเกษตร มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.88 
  โดยภาพรวมผลิตภณัฑ์กระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว ไดก้ารยอมรับท่ีคะแนน
เฉล่ีย 4.77 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
  ขอ้จ ากดัของโครงงานกระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว มีดงัน้ี 

5.1.2.1 สภาพอากาศอยูใ่นช่วงหนา้ฝนท าใหช้ิ้นงานเกิดการแหง้ชา้ 
  5.1.2.2 ระยะเวลาในการทดลองนอ้ยเกินไป 
  5.1.2.3 การเลือกใชว้สัดุไดผ้ลลพัธไ์ม่เป็นไปตามท่ีคิดไว ้
  
 



 

5.1.3 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
5.1.3.1 เลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศในการท า เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นฤดู

ฝนควรเลือกใชว้สัดุท่ีสารถแหง้ไดง่้ายโดยไม่ไดใ้ชแ้สงแดด 
5.1.3.2 ควรเผือ่เวลาในการท างานใหม้ากกว่าน้ีเน่ืองจากการทดลองมีอุปสรรค์คือ

ฝนท าใหต้วัช้ินงานไม่แหง้ตรงตามเวลาท่ีคิดไว ้
5.1.3.3 น ากระถางมาท าเป็นรูปทรงต่างๆและหลายขนาด พร้อมกบัท าแพค็เกจเพื่อ

สร้างมูลค่าเพ่ิมเม่ือน าไปจ าหน่าย  
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิ 
 5.2.1 ประโยชน์จากการปฏิบัตงิานสหกจิ 
  ประโยชน์จากการปฏิบติังานสหกิจ มีดงัน้ี 
  5.2.1.1 ไดฝึ้กความมีระเบียบตอ้งสวมใส่ชุดยนิูฟอร์มพนกังานก่อนเร่ิมงานทุกคร้ัง
และฝึกความตรงต่อเวลาในการเขา้ปฏิบติังาน  
  5.2.1.2 มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น ไดรั้บหนา้ท่ีในการหั่น
ไก่ตอ้งหัน่ไก่ใหส้ าเร็จก่อนถึงจะเร่ิมงานอ่ืนได ้
  5.2.1.3 ไดท้  างานเป็นทีม มีการเก้ือกูลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัท าให้งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายส าเร็จตามเวลา 
  5.2.1.4 ไดฝึ้กฝนและเรียนรู้ในดา้นการท าอาหารไทย ขนมไทย การใชอุ้ปกรณ์
ต่างๆไดเ้ช่ียวชาญ มากข้ึน 
 

 5.2.2 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัตงิานสหกจิ 
  ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานสหกิจ มีดงัน้ี 
  5.2.2.1 ในระยะแรกเร่ิมมีในเร่ืองของการปรับตวัในการท างานเพราะยงัไม่เขา้ใจ
ระบบการท างานว่าในแต่ละวนัตอ้งท าอะไรบา้ง 
  5.2.2.2 เน่ืองจากในช่วงปฏิบติังานสหกิจอยู่ในช่วงฤดูฝนและท่ีพกัอาศยัอยู่ไกล
จากสถานประกอบการท าให้อาจมีการเขา้งานสายในบางคร้ัง เพราะระหว่างการเดินทางมีอุบติัเหตุ
เกิดข้ึนและการจราจรท่ีติดขดัมากในช่วงเชา้  

5.2.2.3 ยงัจ  าอุปกรณ์ครัวและวตัถุดิบในครัวรวมทั้งสูตรอาหารไม่ค่อยได ้
 

  
 
 



 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
ควรเลือกสถานประกอบการท่ีใกลแ้หล่งท่ีพกั เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและ

ป้องกนัการขาดลามาสาย เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรหาคน้ควา้เก่ียวกบัแผนกท่ีเขา
รับการสหกิจก่อนเขา้การท างานอยา่งเต็มรูปแบบ เพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์ท่ีดีจากการฝึกงานสห
กิจไดม้ากท่ีสุด และน าไปพฒันาฝึกฝนตนเองในการไปปฏิบติังานจริง 
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ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ภาคผนวก ก 

ภาพคณะปฏิบัตงิาน 



 

 

ภาพปฏิบัติงานในแผนกครัวกลาง 

 

 

ขายขา้วขาหมูหอ้งอาหารแวนดา้ 

 

หัน่ขาแฮมหอ้งอาหารแวนดา้ 

 

ขายก๋วยเต๋ียวหอ้งอาหารแวนดา้ 



 

 

 

ยา่งหมูเตรียมน าส่งไปงานแต่งเรือนแกว้ 

 

เติมไลน์อาหารบุฟเฟ่เรือนแกว้ 

 

คั้นกะทิส่งไปหอ้งอาหารริมน ้ า อินจนั และเบกอร่ี 

  



 

 

ภาพปฏิบัตงิานแผนกครัวเบเกอร่ี 

 

แต่งหนา้เคก้น าไปหอ้งอาหารริมน ้ า 

 

น าขนมขลุกเขา้กบัมะพร้าวขูดเพื่อน าไปหอ้งอาหารแวนดา้ 

 

น าขนมตะโกใ้ส่กระทงเพื่อน าไปอบ 



 

 

 

การท าครัวซองเพ่ือส่งไปหอ้งอาหารริมน ้ า 

 

ป้ันขนมกลีบล าดวนเพ่ือน าไปอบ 

 

การขดูมะพร้าวฝอยเพื่อน าไปโรยหนา้ขนมไทย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 



 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 

เร่ือง กระถางตน้ไมจ้ากการมะพร้าว (Plant pots from coconut residue) 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป  
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในท่ีท่านตอ้งการเลือก 
วตัถุประสงค์ 
 1.) เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อกระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว  
 2.) เพ่ือน าไปปรับปรุง แกไ้ขในการผลิตกระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าวในคร้ังต่อไป 
1.เพศ    ชาย  หญิง 
2.อาย ุ   20-25 ปี  25-30 ปี  30-35ปี   35-40 ปี  40 ข้ึนไป
3.แผนก  แผนกครัว  แผนกเบเกอร่ี  แผนกแม่บา้น  

แผนกฝ่ายบุคคล แผนกช่าง  อ่ืนๆ  

ตอนที่ 2 ความประทบัใจต่อกระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าว 

ความคดิสร้างสรรค์ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1.ใชว้สัดุอยา่งคุม้ค่า      

2.เรียบง่ายดูดี      

3.ใชง้านสะดวก      

รักษาส่ิงแวดลอ้ม      

1.ลดการใชพ้ลาสติก      

2.ลดการใชส้ารเคมีกบัพืช      

3.ลดขยะทางพลาสติกได ้      

เพ่ิมมูลค่าของเหลือใช ้       

1.สร้างรายไดเ้พ่ิม      

2.สามารถเพ่ิมมูลค่ากบักากมะพร้าว      

3.เป็นปุ๋ยทางการเกษตร      

ตอนท่ี 3 ท่านมีความคิดเห็นกบัผลิตภณัฑก์ระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าวอยา่งไร 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความเชิงวชิาการ 



 

 

กระถางต้นไม้จากกากมะพร้าว (Creating Plant Pots from Coconut Residue) 

นายบุณยภู มาโต     และ     นางสาวธนัชชา ส าราญ 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
235 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหวา้ เขต ภาษเีจริญ กทม. 10160 

poohkamikaze@gmail.com  5706102084@live4.utcc.ac.th 
           

บทคดัย่อ 
 โครงงานเร่ืองกระถางต้นไม้จากกาก
มะพร้าวมีวตัถุประสงค์ เพื่อน าของที่ไม่ไดใ้ชม้าท า
ให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ  เพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่แก่สถานประกอบการ และ เพื่อ
น าไปใช้ในการเกษตรของสถานประกอบการ 
จากนั้ นได้ท  าการประเ มินความพึงพอใจจาก
พนกังานโรงแรมสวนสามพราน จ านวน 30 คน ผล
จากแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศหญิงมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 56.67 ผลจากแบบสอบถามดา้นอายุ 
มีอาย ุ22-25ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.00 ผลจาก
แบบสอบถามดา้นแผนแผนกครัวมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ40.00 ผลจากแบบสอบถามด้านความคิด
สร้างสรรค์ พบว่าการใช้ว ัสดุอย่างคุ ้มค่า มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.70 และ 
เรียบง่ายดูดี มีระดับความพึงพอใจมากที่ สุด ที่
คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลจากแบบสอบถามดา้นรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่าลดการใชก้ระถางพลาสติก  ลด
ขยะทางพลาสติกได้ มีระดับความพึงพอใจ มาก
ที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 5.00 และ ลดการใชส้ารเคมีกบั
พืช มีระดบัความพึงพอใจ มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 
4.87 และผลจากแบบสอบถามดา้นเพิ่มมูลค่าของ
เหลือใช ้พบว่าพบว่า สร้างรายไดเ้พิ่ม มีระดบั ความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.80 สามารถเพิ่ม 
มูลค่าใหก้บักากมะพร้าว มีระดบัความพึงพอใจมาก
ที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.93 และเป็นปุ๋ ยทาง 
การเกษตร มีระดับความพึงพอใจมากที่ สุด ที่
คะแนนเฉลี่ย 4.88 

 
ค าส าคญั : กากมะพร้าว กระถาง สวนสามพราน 
Abstract 

 The plant pots from coconut residue 
project aimed to reuse waste from coconuts to make 
profit and create a new product for the 
entrepreneurs as agricultural tools.  We have 
evaluated satisfaction from 30 volunteer employees 
of Suan Sam Pran Hotel with the following result: 
1. Result based on gender are 56.67% from females; 
2.  Result based on age between 22 –  25 years old 
were most at 63.00% ; 3.  Result based on the most 
data collected from the hotel department were food 
and beverage at 40. 00% ; 4.  Result based on 
creativity, depending on opinions as followings; 
4. 1.  Reusing wasted material to yield the most 
efficiency has the highest satisfaction rate at 4.70%; 
4.2.  Using wasted material is a simple and smart 
way has the highest satisfaction rate at 4.67% ; 5. 
Result based on environment sustainability as 
following; 5. 1.  Reusing waste material helped 
protect environment and avoids plastic potted 
plants, has the highest satisfaction rate at 5.00% ; 
5. 2.  Reduction in plant chemical usage has the 
highest satisfaction rate at 4.87% ; 6.  Result based 
on adding value from wasted material data as 
follows; 6. 1 Increase in profits has the highest 
satisfaction rate at 4.80%; 6.2 The project was able 



 

 

to create market value to coconut peel has the 
highest satisfaction rate at 4. 93% ; 6. 3 Using 
coconut peel as additional fertilizer has the highest 
satisfaction rate at 4.88%. 
Keywords : coconut residue / Pots / Suan Sampran 
Hotel 
ที่มาและความส าคญั 
 สามพราน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เต็มไป
ดว้ยธรรมชาติอนัร่มร่ืนตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่าน
มาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้า
และการพฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยผูบ้ริหารรุ่นพ่อสืบ
ทอดมาถึง รุ่นลูกและปัจจุบันถึง รุ่นหลานแล้ว 
ผูบ้ริหารทุกรุ่นดูแลใส่ใจสภาพโดยรอบของสวน
ส ามพร าน ให้ป ร า ศ จา กมลพิ ษและอนุ รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนภูมิทศัน์ไดเ้ป็นอย่างดีโดยได้
น้ อ ม น า เ อ า ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบริหารงานสาม
พราน  ยงัเพียบพร้อมด้วยส่ิงอ  านวยความสะดวก
ครบครัน โรงแรมริมแม่น ้ ามาตรฐานระดบั 4 ดาว 
จ านวน160 ห้อง เรือนไทยริมทะเลสาบ 6 หลงัอรุษ
ยาสปา หอ้งอาหาร 4 หอ้งหอ้งประชุม 10 หอ้งสวน
สามพรานจึงมิไดเ้ป็นแค่สถานที่ส าหรับรับประทาน
อาหารหรือพกัผ่อนหยอ่นใจเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความ
เป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนไทย ตลอดจนการท า
เกษตรอินทรีย์แบบยัง่ยืน ท่ีจะให้เยาวชนผู ้สนใจ
และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาหาความรู้ยงัเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติใกลก้รุงที่ผูม้าเยีย่มเยือนจะ
ไดมี้ประสบการณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม
อย่ า ง เต็มอิ่ มด้ว ยความตั้ ง ในในการอ นุ รั กษ์
ธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมยาวนานถึง 50 ปี
โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม ท าให้สวนสามพราน
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใจของใครหลายๆ 
คนตลอดมาบริการห้องพักและส่ิงอ  านวยความ
สะดวกสบาย ภายใน เช่น ห้องพกั ห้องอาหารการ

จัดงานต่างๆการจัดประ ชุมตลาดสุขใจ ฯลฯ
หอ้งอาหารแวนดา้เป็นหอ้งอาหารปรับอากาศ ตั้งอยู่
ริมฝ่ังทะเลสาบเปิดให้บริการช่วงกลางวนั บริการ
อาหารบุฟเฟตน์านาชาติหลากหลายสดใหม่ทุกวนัมี
ทั้ งอาหารไทย จีน อิน เ ดีย  ญ่ีปุ่ น  และยุโรป มี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใช้
บริการในห้องอาหารแห่งน้ีโดยเฉพาะอาหารไทย
และขนมไทยที่อร่อยรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ของไทย
แทด้ั้งเดิมท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัห้องอาหารแวนด้า
แห่งน้ีกลุ่มลูกคา้เลือกท่ีจะบริโภคอาหารบุฟเฟตใ์น
รูปแบบที่หลากหลายซ่ึงแต่ละคนจะบริโภคอาหาร
ที่ไม่เหมือนกนั ชอบอาหารแต่ละประเภทท่ีแตกต่าง
กนั 
 จากการปฏิบติังานที่แผนกครัวที่โรงแรม
สวนสามพรานพบว่า ในการจดัเตรียมอาหารแต่ละ
วนัมี การเตรียมวตัถุดิบต่างๆเป็นจ านวนมาก ในแต่
ละวันจากการสังเกต มีการคั้นกะทิทุกวันโดยน า
กะทิทีได้ไปใช้ในแผนกต่า งๆและเหลื อกา ก
มะพร้าวที่ไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์เป็นจ านวนมาก
คณะผูจ้ดัท  าจึงขอน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ของกากมะพร้าวที่ไมไดน้ าไปใชป้ระโยชน์น ามา
แปรรูปเป็นกระถางต้นไม้จากกากมะพร้าว เพื่อ
น าไปใชใ้นการเกษตรในการเพาะปลูกตน้ไมต่้างๆ 
และสามารถน าไปขายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่สถานประกอบการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1 .  เ พื่ อ น า ขอ งที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ท  า ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่สถานประกอบการ 
 2.  เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่แก่สถาน
ประกอบการ 
 3. เพื่อน าไปใช้ในการเกษตรของสถาน
ประกอบการ 
 
 
ขอบเขตของโครงงาน 



 

 

1. ขอบเขตดา้นเน้ืองาน การปฏิบติังานแผนกครัว
และบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังาน
แผนกครัวและบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
3. ขอบเขตดา้นสถานที่ โรงแรมสวนสามพราน 
4. ขอบเขตดา้นเวลา สิงหาคม 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. ได้ท  าการทดลองท ากระถางต้นไม้ 4 
แบบ ผูจ้ัดท าพบว่ากากมะพร้าวแป้งเปียกดีที่สุดจึง
ไดเ้ลือกท ากระถางตน้ไมจ้ากกากมะพร้าวมีวิธีการ
ท าดงัต่อไปน้ี 

 
 2 . ต่อมาได้มีการทดลองใช้จ ริ ง เ ป็น
ระยะเวลา 30 วนั  
  
3.ไดท้  าการแจกแบบประเมินความพึ่งพอใจให้กลุ่ม
พนักงานโรงแรมสวนสามพรานโดยสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่ง 30 คน 
ผลการด าเนินงาน 

 จากการท าโครงงานกระถางต้นไม้จาก
กากมะพร้าวได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้ 
และจากการแจกแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่า
เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.67 ผลจาก
แบบสอบถามดา้นอายุ มีอายุ 22-25ปี มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 63.00 ผลจากแบบสอบถามด้านแผน
แผนกครัวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ40.00 ผลจาก
แบบสอบถามดา้นความคิดสร้างสรรค ์พบว่าการใช้
วสัดุอย่างคุม้ค่า มีระดบัความพึงพอใจมากที่สุด ที่
คะแนนเฉลี่ย 4.70 และ เรียบง่ายดูดี มีระดบัความพึง
พอใจมากที่ สุด ที่คะแนนเฉลี่ ย  4 .67 ผลจาก
แบบสอบถามดา้นรักษาส่ิงแวดลอ้ม พบว่าลดการ
ใช้กระถางพลาสติก  ลดขยะทางพลาสติกได้ มี
ระดบัความพึงพอใจ มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 5.00 
และ ลดการใชส้ารเคมีกบัพืช มีระดบัความพึงพอใจ 
มากที่ สุ ด  ที่ คะแนน เฉลี่ ย  4 . 87  และผลจา ก
แบบสอบถามด้านเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ พบว่า
พบว่า สร้างรายไดเ้พิ่ม มีระดบั ความพึงพอใจมาก
ที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.80 สามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั
กากมะพร้าว มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ที่
คะแนนเฉลี่ย 4.93 และเป็นปุ๋ ยทางการเกษตร มี
ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.88
  
 

 

 

 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.น า ส่ิ งของท่ีไมได้ใช้ท  าให้เกิด เ ป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่แก่สถานประกอบการ 

2. สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กบัสถาน
ประกอบการ 

น ากระถางอีกใบมากดตรงกลาง
กระถางใหเ้ป็นหลุมตรงกลางแลว้ท้ิง
ใหแ้หง้ 

ค่อยๆแกะแบบออกแลว้ท้ิงไวจ้นแหง้
สนิท 

น ากากมะพร้าวที่ผสมแลว้อดัลง
กระถางใหแ้น่น 

ผสมแป้งเปียกกากมะพร้าวและปุ๋ ยมูล
ไส้เดือนใหเ้ขา้กนั 



 

 

3.  ช่วยลดการใชป้ระถางตน้ไมพ้ลาสติก 
4.  เพื่อน าไปปรับปุรงหรือต่อยอดในการ

ท ากระถางตน้ไมช้นิดอื่นๆ 
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บันทกึปฏบิัตงิาน 
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