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Abstract
The cooperative education project entitled “Multi-Purpose Garbage Bin Covering
Equipment” aimed to prevent the Madison Restaurant’s customers from viewing negative and
undesired images of food scraps while having a meal, and to study garbage sorting in a hygienic
manner using multi-purpose garbage bin covering equipment. Since there were a lot of customers
visiting in Madison Restaurant, used and dirty dishes must be taken immediately by staff and
food scraps were removed in waste disposal box. When the box was full, staff must dispose of the
food scraps in the box at the back of the restaurant. On the way to the back area, staff must walk
through customers. Thus, to prevent customers from viewing undesired images of food scraps, the
authors initiated to develop multi-purpose trash bin covers equipment to facilitate staff who must
dispose of food scraps. Data was collected through interviews with the sample of staff in Madison
restaurant. The samples were selected based on purposive sampling. The samples were
waiters/waitresses in Madison Restaurant. The results showed that key informants had their
opinions that the developed multi-purpose trash bin covering equipment could be practically used.
Its shape was fit and proper, it was strong and beautifully colorful, however, for greater
efficiency, fasteners should be replaced by buttons to reduce the pathogen deposition.
Keywords: Garbage disposal, Trash
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมระดับสากลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ น
โรงแรมที่ให้บริ การห้องพักห้องอาหาร และห้องประชุมในแบบหรู หรา รวมมีท้ งั สปา สระว่ายน้ า
ห้องฟิ ตเนสที่เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง โดยโรงแรมต้องการให้แขกที่เข้ามาพักหรื อใช้บริ การ
ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่ นพร้ อมทั้งได้รับการบริ การระดับหรู หรา สิ่ งสาคัญ คือ ผูบ้ ริ หารยัง
ต้องการให้พนักงงานบริ การลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้ผมู้ าใช้บริ การเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
ในแผนกของฝ่ ายบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม (Food and Beverage) มีห้องอาหารหลากหลาย
รู ปแบบ ให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริ การ ทั้งห้องอาหารไทย ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารญี่ปุ่น และ
ห้องอาหารอื่นๆ ห้องอาหารเมดิสัน (Madison Restaurant) เป็ นหนึ่งในห้องอาหารลาดับแรกๆของ
โรงแรมอนันตรา สยาม ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริ การ ดังนั้นจึงมีลูกค้ามากมายมาใช้บริ การที่ห้องอาหาร
เมดิสัน
ในช่ วงเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริ การในห้องอาหารเมดิสัน พนักงานของทางห้องอาหาร
จะต้องกาจัดเศษอาหารออกจากโต๊ะอาหารของแขก และนาเศษอาหารไปทิ้งลงในกล่องพลาสติก ที่
จัดเตรี ยมไว้ตามจุดต่างๆ แต่เนื่ องด้วยจานวนลูกค้าของทางห้องอาหารในแต่ละวันมีจานวนมาก จึง
ต้องนากล่ องพลาสติ ก ที่ ก าจัดเศษอาหารที่ มีเศษอาหารอยู่เต็มกล่ องเป็ นจานวนมากไปก าจัดทิ้ ง
บริ เวณด้านหลังของห้องอาหาร ในขณะที่นากล่องจากัดเศษอาหารไปกาจัดทิ้งนั้น จะต้องเดินผ่าน
โต๊ะของลูกค้ามาใช้บริ การทางห้องอาหารเป็ นจานวนมาก จึงทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจที่ได้เห็น
สิ่ งปฏิกลู ที่อยูใ่ นกล่องกาจัดเศษอาหาร อาจเกิดต่อว่ากับทางห้องอาหาร และในบางครั้งสิ่ งปฏิกูลที่
อยู่ในกล่องกาจัดเศษอาหารได้หกหรื อหล่นลงมานอกภาชนะ จึงทาให้ห้องอาหารถูกลูกค้ามองว่า
ไม่ได้มาตรฐานในเรื่ องของความสะอาด
ผูจ้ ัด ท าจึ ง เสนอการใช้อุ ป กรณ์ ค ลุ มถัง ขยะอเนกประสงค์ข้ ึ น มาเพื่ อ อานวยความ
สะดวกสบายในการกาจัดเศษอาหาร และลดปั ญหาต่างๆที่ทาให้ผมู้ าใช้บริ การทางห้องอาหารเกิ ด
ไม่พึงพอใจ และทาให้โรงแรมดู ดีมีภาพลักษณ์ ที่ดีข้ ึน ดูถูกสุ ขลักษณะเพราะทาให้ลูกค้าไม่ตอ้ ง
มองเห็นภาพเศษอาหารที่ไม่น่ามองระหว่างรับประทานอาหารอยูใ่ นห้องอาหาร และทาให้พนักงาน
ในห้องอาหารทางานกันอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ตอ้ งกังวลว่าในระหว่างที่นากล่อง
กาจัดเศษอาหารไปกาจัดทิง้ นั้น ลูกค้าอาจจะต้องมองเห็นภาพเศษอาหารที่ไม่น่ามองอีกด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อทาให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การของห้องอาหารเมดิสันไม่ตอ้ งมองเห็นภาพเศษ
อาหารที่ไม่น่ามองระหว่างรับประทานอาหาร
1.2.2 เพื่อศึกษาการคัดแยกขยะ และสุ ขลักษณะที่ถูกต้องโดยการใช้อุปกรณ์คลุมถัง
ขยะอเนกประสงค์
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ขอบเขตของโครงงานเรื่ อง “อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์” มีดงั นี้
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนสถำนที่
ห้องอาหารเมดิ สันโรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ ตั้งอยู่ : เลขที่ 155
ถนน ราชดาริ แขวง/ตาบล ลุมพินี เขต/อาเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
พนักงานโรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ แผนก Food and Beverage
ห้องอาหารเมดิสัน (Madison Restaurant) จาวนวน 23 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในห้องอาหารเมดิสัน จานวน 7 คน ได้มาจากการ
สุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะพนักงานเสิ ร์ฟ
1.3.3 ด้ ำนระยะเวลำ
ในการศึกษาครั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
และสรุ ปข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
1.4 นิยำมศัพท์
1.4.1 ถังขยะ หมายถึง ภาชนะหรื อสิ่ งของที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล หรื อสิ่ งของที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้ว
1.4.2 การจัดการขยะ หมายถึง การดาเนินการเก็บกวาด รวบรวม ขนย้าย และกาจัดมิ
ให้ขยะขยะเหลือตกค้าง
1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.5.1 ทาให้แขกไม่ตอ้ งมองเห็นภาพเศษอาหารที่ไม่น่ามอง
1.5.2 ช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์ให้ดูดี และเป็ นการแสดงความพร้อมองค์กรในการ
ทางาน

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้เพื่อจัดทํา “โครงการ อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์” อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ ซึ้ งประกอบด้วย ดังนี้
2.1 ความหมายของโรงแรมสี เขียว โรงแรมรักษ์ โลก Green Hotel
มูลนิ ธิใบไม้เขียว (2556) โรงแรมสี เขียว (Green Hotel) หมายถึง โรงแรมที่มีการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ดี มี การดําเนิ นธุ รกิ จการท่องเที่ ยวเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสี เขียว ตามแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และสามารถเห็นผลระยะยาวที่ทุกคนจะสามารถช่วยกันรักษาสิ่ งแวดล้อมในระหว่างที่มี
การมาท่องเที่ยว
ในการดําเนิ นงานธุ รกิ จของโรงแรมที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ หรื อส่ งผลต่อการ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ ทางโรงแรมได้มีการประกาศออกมาเป็ นนโยบายให้ทุกคนปฏิ บตั ิตาม เพื่อ
ช่วยกันรักษาสิ่ งแวดล้อมในโรงแรม และมีการดําเนิ นงานกันอย่างจริ งจัง โดยทางโรงแรมจะจัด
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการรักษาสิ่ งแวดล้อม ช่วยกันจัดนิ ทรรศการรงณรงค์ช่วยกันรักโลก ทิ้งขยะ
ให้ถูกวิธีเพื่อที่โรงแรมจะได้เป็ นโรงแรมสี เขียว โรงแรมรักษ์โลก
2.2 แนวความคิดเกีย่ วกับขยะ
สํานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ (2541 : 135-136) ได้ให้ความหมายของ
คําต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะไว้ดงั นี้
2.2.1 ขยะ หมายความถึง บรรดาสิ่ งต่างๆ ซึ้ งในขยะนั้นคนไม่ตอ้ งการและทิ้งไปทั้งนี้
รวม ตลอดถึงเศษเสื้ อผ้า เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ เถ้าฝุ่ นละออง และเศษวัสดุสิ่งของที่เก็บกวาด
จากเคหะสถาน อาคาร ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมและที่อื่นๆ
1) ขยะเปี ยก หมายความถึง พวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้ อสัตว์และเศษของ
ใหญ่ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบอาหารจากตลาด หรื อ เสษที่ เ หลื อ จากการรั บ ประทานอาหารด้ว ย
อินทรี ยว์ ตั ถุ ซึ้ ง มักเป็ นพวกที่สลายตัวได้ง่าย ดังนั้นถ้าขยะเปี ยกถูกปล่อยทิ้งนาน เห็นควรจะเกิด
การเน่าเสี ยและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนได้ง่าย โดยปกติแล้วขยะเปี ยกจะมีปริ มาณความชื้ นประมาณ
40%-70% ของมลูฝอยทั้งหมด

2) ขยะแห้ ง หมายความถึง ขยะที่ไม่เกิดบูดเน่าได้ง่ายทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติด
ไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋ อง ขวดไม้โลหะต่างๆ กิ่งไม้รวมทั้งผงและฝุ่ น ละออง
ต่างๆเป็ นต้น
2.2.2 การคั ด แยกขยะ ทสม. ควรรณรงค์ใ ห้ค วามรู้ แก่ ป ระชาชนที่ พ กั อาศัย อยู่ใ น
บ้า นเรื อ นหรื อเจ้า ของประกอบการ อาคารที่ พ ัก อาศัย อาคารสํ า นัก งาน สถาบัน การศึ ก ษา
ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม สถานประกอบการและสถานที่อยูอ่ าศัยอื่นๆ ดําเนิ นการคัดแยกและเก็บ
กักขยะที่เกิดขึ้น เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถคัดแยกขยะกันได้อย่างถูกประเภทดังต่อไปนี้
1) คัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรื อขยะรี ไซเคิล
ออกจากชยะย่อยสลาย ขยะอันตรายและขยะทัว่ ไป
2) เก็ บ กัก ขยะที่ ท าํ การคัดแยกแล้วในถุ ง หรื อถัง รองรั บ ขยะแบบแยก
ประเภทที่หน่วยราชการกําหนด
3) เก็บกักขยะที่ทาํ การคัดแยกแล้วในบริ เวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสง
สว่างเพียงพอ ไม่กีดขวางทางเดิ น อยู่ห่างจากสถานที่ประกอบอาหาร ที่รับประทานอาหารและ
แหล่งนํ้าดื่ม
4) ให้เก็บกักขยะอันตราย หรื อภาชนะบรรจุสารที่ไ ม่ทราบแน่ ชัด เป็ น
สัดส่ วนแยกต่างหากจากขยะอื่นๆ เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของสารพิษ หรื อการระเบิดเพื่อแยก
ทิ้งตามรู ปแบบการเก็บรวบรวมของ อปห. ซึ่ งมี 3 แบบหลักๆได้แก่ การเก็บจากหน้าบ้านพร้อมขยะ
ทัว่ ไปโดยการเก็บขนมีช่องแยกขยะอันตราย
5) ห้ามเก็บกักขยะอันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็ นประเภทๆ หาก
เป็ นของเหลวให้ใส่ ถงั หรื อภาชนะบรรจุที่มิดชินและไม่ร่ัวไหลของสารพิษไว้เป็ นเวลานาน
6) หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ทาํ การคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่
การเพาะพันธุ์ของพาหนะนําโรค หรื ออาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไว้เป็ นเวลานาน
7) หากมีการใช้น้ าํ ทําความสะอาดวัสดุ คดั แยกแล้วหรื อวัสดุเหลือใช้ที่มี
ไขมันหรื อตะกอนนํ้า มันปนเปื้ อน จะต้องระบายนํ้า เสี ย นั้นผ่านตะแกรงและบ่ อดัดไขมันก่ อน
ระบายสู่ ท่อนํ้าสาธารณะ
8) ห้ามเผา หลอม สกัดหรื อดําเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัด
โลหะมีค่าหรื อการทําลายขยะในบริ เวณที่พกั อาศัย หรื อพื้นที่ที่ไม่มีระบบป้ องกันและควบคุมของ
เสี ยที่จะเกิดขึ้น

ก่อนที่จะนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ต้องมีการคัดแยกประเภทขยะภายใน
บ้าน เพื่อเป็ นการสะดวกแก่ผเู ้ ก็บขนและสามารถนําขยะบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั ตนเอง
และครอบครัว รวมทั้งง่ายต่อการนําไปกําจัดอีกด้วย
2.2.3 แนวทางการลดปริมาณขยะ การป้ องกันและการควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริ มาณ
ขยะที่สาํ คัญ ต้องอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน โดยทัว่ ไปแล้วหน่วยงาน
ประชาชน องค์กรและชุมชน สามารถลดปริ มาณขยะที่จะเกิดขึ้นได้ โดยใช้หลักการดังนี้
1) ลดการใช้ (Reduce)
1.1) ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่วา่ จะเป็ นถุงพลาสติกถุงกระดาษ
กระดาษห่อของ โฟม หรื อหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
1.2) ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิ ดเดิ ม เช่ น นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาปรับผ้านุ่ ม
เครื่ องสําอาง ถ่านชนิดชาร์ จได้ สบู่เหลว นํ้ายารี ดผ้า นํ้ายาทําความสะอาด ฯลฯ
1.3) ลดปริ มาณขยะอันตรายในบ้าน หลี กเลี่ ยงการใช้สารเคมี
ภายในบ้าน เช่น ยากําจัดแมลงหรื อนํ้ายาทําความสะอาดต่างๆ ควรจะหันไปใช้วิธีการทางธรรมชาติ
จะดีกว่า อาทิ ใช้เปลือกส้มแห้งนํามาเผาไล่ยงุ หรื อใช้ผลมะนาวเพื่อดับกลิ่นภายในห้องนํ้า
1.4) พยายามหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติกซึ่ งกําจัดยาก โดย
ใช้ถุงผ้าหรื อตะกร้าในการจับจ่ายซื้อของ ใช้ปิ่นโตใส่ อาหาร
2) ใช้ ซํ้า (Reuse)
นําสิ่ งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่ น ถุ งพลาสติกที่ไม่เปรอะ
เปื้ อนก็ให้เก็บไว้ใช้ใส่ ของอีกครั้ งนึ่ ง หรื อใช้เป็ นถุ งใส่ ขยะในบ้าน นําสิ่ งของมาดัดแปลงให้ใช้
ประโยชน์ได้อีก เช่น การนํายางรถยนต์มาทําเก้าอี้ การนําขวดพลาสติกก็สามารถนํามาดัดแปลงเป็ น
ที่ใส่ ของ แจกัน การนําเศษผ้ามาทําเปลนอน เป็ นต้น
3) การรีไซเคิล (Recycle)
เป็ นการนําวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว
พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรู ปโดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากจะเป็ นการลดขยะแล้ว ยังเป็ นการ
ลดการใช้พลังงานและมลพิษที่เกิดกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเราสามารถทําได้โดย
1) คัดแยกขยะรี ไซเคิล แต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ
พลาสติก โลหะ/อโลหะ
2) นําไปขาย/บริ จาค/นําเข้าธนาคารขยะ
3) ขยะเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ กระบวนการรี ไซเคิล

2.2.4 แหล่ งกําเนิดขยะในโรงแรม
1) จากห้องพัก ขยะจากห้องพักนี้ มกั จะเป็ นขยะแห้ง เช่น กระดาษ ขวดแก้ว
กระป๋ องนํ้าอัดลม เป็ นต้น
2) จากครัว ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ ยง ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นเศษอาหาร ขวด
เครื่ องดื่ม กระป๋ องเครื่ องดื่ม ฯลฯ
3) จากสํานักงานของโรงแรมส่ วนใหญ่จะเป็ นขยะรี ไซเคิล เช่ น กระดาษ
กล่องกระดาษ กล่องพลาสติก โลหะ โฟม ขวดแก้ว ฯลฯ
4) จากร้านค้าและสถานประกอบการอื่นที่ต้งั อยูใ่ นโรงแรม
2.2.5 การคัดแยกขยะในโรงแรม
ขยะรี ไซเคิล หรื อขยะที่ยงั ใช้ได้ คือ ขยะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีก
ไม่วา่ จะโดยการนําไปรี ไซเคิล หรื อการใช้ซ้ าํ (Reuse) สามารถจําแนกได้ ดังนี้
1) กระดาษ ทั้งกระดาษสํานักงาน กระดาษหนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
2) ขวดแก้ว โดยเฉพาะขวดเครื่ องดื่มประเภทต่าง
3) โลหะ เศษเหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก
ขยะเศษอาหาร เศษอาหารส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นขยะที่ เ กิ ด จากแผนกครั ว
ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ฯลฯ โดยเศษอาหารนี้ จะถูกรวบรวมไว้ในถังรองรับเศษอาหารโดยเฉพาะ
และนําไปเก็บไว้ในห้องขยะเปี ยก รอการจัดการขั้นต่อไป
ขยะมีพิษ ส่ วนใหญ่มกั เป็ นหลอดไฟและหลอดฟลูออเรสเซ้นส์ ที่หมดอายุ
กระป๋ องสเปรย์ กระป๋ องสี แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ควรแยกเก็บไว้ต่างหากจากขยะอื่น เช่น เก็บ
ในห้องเก็บของที่มีการกั้นบริ เวณไว้เก็บขยะโดยเฉพาะ โดยต้องมีการติดป้ ายรุ บะว่าเป็ นบริ เวณเก็บ
ขยะพิษด้วย นอกเหนื อจากขยะ 3 ประเภทใหญ่ๆ ข้างต้นแล้วยังมีขยะประเภทอื่นๆ เช่น ขยะจาก
ห้องนํ้า รวบรวมไว้ในถุ งรองรับขยะ และนําไปไว้ยงั สถานที่พกั ขยะเพื่อรอการเก็บขนต่อไป ขยะ
อื่นๆ เช่น เศษวัสดุ จากการซ่อมแซมอาคารสถานที่ เศษใบไม้และเศษหญ้า นํ้ามันจากการประกอบ
อาหาร ฯลฯ ต้องมีที่รวบรวมแยกไว้ตามประเภทเพื่อรอการจัดการต่อไป

2.2.6 สถานทีพ่ กั ขยะของโรงแรม
ห้องเก็บขยะเปี ยก ควรเป็ นห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้ องกันกลิ่นรบกวนจาก
ขยะเปี ยกเหล่านั้น ซึ้ งในห้องขยะเปี ยกนี้ จะเป็ นที่รวบรวมเศษอาหารด้วย โดยเศษอาหารจะอยู่ใน
ภาชนะที่เหมาะสมต่อการจัดการขั้นต่อไป กล่าวคือ หากโรงแรมได้เปิ ดให้มีการประมูลการเป็ นผู้
เก็บขนเศษอาหารก็ควรใช้ภาชนะเป็ นถังใส่ อาหารโดยเฉพาะ แต่หากโรงแรมจะส่ งเศษอาหารให้รถ
กทม.เก็ บ ขนก็ ค วรจะใช้ถุ ง ในการบรรจุ เศษอาหารเหล่ านั้นโดยใส่ เพีย งครึ่ งถุ ง เพื่อให้ส ามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก ไม่เกิดความสกปรก ส่ วนขยะเปี ยกอื่นๆ หากจะส่ งให้รถกทม.เก็บขนควรใส่
ในถุงพลาสติกมัดปากถุงแน่นรวบรวมไว้ในห้องขยะเปี ยกนี้เพื่อรอการจัดการต่อไป
สถานที่เก็บรวบรวมขยะรี ไซเคิล มี 3 ประเภทคือ ห้องขยะแห้ง ห้องขยะรี
ไซเคิล และห้องขยะมีพิษ สามารถแบ่งย่อยได้ดงั นี้
1) ห้องขยะแห้งรวม หมายถึง ห้องที่ใช้เก็บรวบรวมขยะแห้งทุก
ประเภทภายในห้องจะแบ่งเป็ นบริ เวณต่ างๆ รวบรวมขยะรี ไ ซเคิ ล แยกเป็ นแต่ ล ะประเภท และ
จะต้องมีการล็อคกุญแจห้องไว้ดว้ ย เนื่องจากขยะเหล่านี้จดั เป็ นประเภทมีมูลค่า จึงต้องมีการป้ องกัน
การขโมยไว้
2) ห้องขยะแยกประเภท คือ จะทําเป็ นห้องแยกต่างหากสําหรับ
ขยะแต่ละประเภท เช่ น ห้องเก็บแก้ว ห้องเก็บกระดาษ ห้องเก็บโลหะ ฯลฯ โดยพิจารณาว่าขยะ
ประเภทใดที่มีเป็ นจํานวนมากก็อาจมีการสร้างห้องไว้เก็บขยะนั้นโดยเฉพาะและต้องล็อคกุญแจไว้
เช่นกัน จัดเป็ นบริ เวณเก็บรวบรวมขยะรี ไซเคิล โดยการใช้พ้ืนที่วา่ งในโรงแรมจัดเป็ นศูนย์รีไซเคิล
มีภาชนะรองรั บ ขยะรี ไ ซเคิ ล แต่ ละประเภทพร้ อมทั้ง มี ป้ ายระบุ ช นิ ดของขยะที่ จะใส่ ในภาชนะ
ดังกล่าว
3) ห้องขยะมีพิษ จากการศึกษาดูงาน พบว่า ขยะพิษนี้ มกั จะถูก
รวบรวมอยู่ ที่ แ ผนกช่ า งหรื อ แผนกแม่ บ ้า น โดยเป็ นสถานที่ ร วบรวมขยะพิ ษ เมื่ อ มี ป ระมาณ
พอสมควรก็จะส่ งให้รถกทม.เก็บขนต่อไป ขยะที่จะส่ งให้รถกทม.เก็บขน จะมีบริ เวณรวบรวมขยะ
เหล่ านี้ โดยเฉพาะอยู่ในสถานที่มิดชิ ด ขยะอื่นๆจะรวบรวมไว้โดยแยกตามประเภทของขยะ เช่ น
ขยะจากการซ่ อมแซมสถานที่ จะรวบรวมไว้ประเภทหนึ่ ง เศษใบไม้ เศษหญ้า จะรวบรวมไว้ที่
บริ เวณหมักทําปุ๋ ย เป็ นต้น
2.2.7 การกําจัดขยะของโรงแรม
การให้เอกชนเข้ามาประมูลเป็ นผูเ้ ก็บขนขยะประเภทต่างๆ เช่ น ขยะเศษ
อาหาร ขยะรี ไซเคิ ล โดยส่ วนมากแล้วเศษอาหารจะมีผูม้ าประมูลแยกต่างหากจากขยะอื่น แต่ใน
ส่ วนของขยะรี ไซเคิลนั้น อาจมีการประมูลเพื่อเป็ นผูเ้ ก็บขนทั้งกระดาษ กล่องกระดาษ โลหะ แก้ว

และพลาสติก ในรายเดียวกัน แต่อาจมีการเลือกเฉพาะขยะที่ยงั มีสภาพดีอยู่เช่น ขวดแก้วที่ไม่แตก
ดังนั้นจึงมีขยะอีกบางส่ วนที่ทางโรงแรมจะต้องติดต่อผูร้ ับซื้อแหล่งอื่นต่อไป เช่น หากเป็ นแก้วแตก
อาจติดต่อกับบริ ษทั บางกอกกลาส จํากัด ให้มารับซื้ อ โดยเมื่อมีปริ มาณมากพอสมควร ทางโรงแรม
จะติ ด ต่ อ บริ ษ ัท ให้ ม าเก็ บ ขนครั้ งนึ่ ง หรื อ การขายให้ร้ า นรั บ ซื้ อ ของเก่ า หรื อ รถรั บ ซื้ อ ของเก่ า
นอกจากนี้แล้วขยะที่ขายได้ ยังมีขยะเศษวัสดุจากการซ่อมแซมอาคารสถานที่อีกด้วย
การหมัก ทํา ปุ๋ ย โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า ไปหมัก ทํา ปุ๋ ยใน
บริ เวณโรงแรม ปุ๋ ยที่ได้จะนําไปใช้งานสวนของโรงแรมต่อไป
ส่ งให้รถกทม. เก็บขนขยะที่นอกเหนื อจากการขายหรื อหมักทําปุ๋ ย จะถูก
ส่ งไปรวบรวมยังสถานที่พกั ขยะ รอให้รถกทม.มาเก็บขนต่อไป
2.3 โรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
กมลรัตนา วิริยะ (2555) ได้กล่าวไว้วา่ ทุกคนเคยรู้ม้ ยั หากโรงแรมของท่านใช้นโยบาย
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม จะช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง จะทําให้ตน้ ทุนลดลงและเพิ่มผล
กําไรให้กบั โรงแรมอย่างไร การนํานโยบายที่เป็ นมิตร กับสิ่ งแวดล้อมในโรงแรมจะทําให้ลูกค้าชื่น
ชอบและกลับมาใช้บริ การได้อีกในอนาคต ซึ่ งก็จะเป็ นผลดีต่อพนักงงานเพราะทําให้มีลูกค้าประจํา
กับมาใช้บริ การและช่วยเพิ่มเรื่ องรายได้ และพนักงานโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมจะทําให้
พนัก งานโรงแรมมี สุ ข ภาพอนามัย ที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง และจะทํา งานให้โ รงแรมได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ปาริ ชาติ ทองบัวร่ วง (2546) ได้ทาํ การศึ กษา “การจัดการขยะของที่พกั โรงแรมใน
แหล่งท่องเที่ยว กรณี ศึกษา หมู่บา้ นร่ มฟ้ าไทย ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัดเชี ยงราย” พบว่าในฤดู
ท่องเที่ยวแต่ละวันจะมีนกั ท่องเที่ยวจํานวน 2,000-3,000 คนขึ้นไปเที่ยวบนวนอุทยานภูช้ ี ฟ้า โดยที่
พักแรมและร้านอาหารมีอตั ราการเกิ ดขยะเฉลี่ย 0.6, 0.4 กก./คน/วัน ตามลําดับตลอดทั้งปี จะมี
ปริ มาณขยะถึ ง 7,537.21 กก. โดย 1) เป็ นขยะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ร้อยละ 44.70
คิดเป็ น 3,371.36 กก./ปี 2) เป็ นเศษอาหารร้อยละ 39.53 คิดเป็ น 2,979.22 กก./ปี 3) เป็ นเศษไม้ใบไม้
ต่างๆร้อยละ 2.22 คิดเป็ น 1,670.40 กก./ปี 4) เป็ นขยะอื่นๆที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ร้อยละ 13.51
คิดเป็ น 1,018.62 กก./ปี
สมชาย สหนิ บุตร (2537) ได้ศึกษาทดลองใช้ระบบถังขยะ 2 ใบ เพื่อแยกประเภทขยะ
จากบ้านเรื อน พบว่า ครัวเรื อนตัวอย่างที่ได้รับสื่ อโฆษณา เอกสารเย็บเล่ม และครัวเรื อนตัวอย่างที่
ได้รับภาพสื่ อโฆษณา เอกสารเย็บเล่ ม และถังขยะขยะ มีการเปลี่ ยนแปลงและองค์ประกอบขยะ

ลดลง ทําให้สามารถสรุ ปได้วา่ สื่ อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของ
ครัวเรื อนได้
วิภาเพ็ญ เจียสกุล (2536) ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการกําจัดขยะของประชาชนใน
เขตพื้นที่ช้ นั กลางของกรุ งเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ช้ นั กลางของ
กรุ งเทพมหานคร มีการจัดการขยะแบบแยกประเภท คือ ขยะแห้งและขยะเปี ยกสู ง และจะมีการแยก
ประเภทของกระดาษออกจากขยะอื่นๆเพื่อจําหน่ายและนํากลับมาใช้อีก
ปวี จําปาทอง (2538) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม
การแยกทิ้งขยะของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีการแยกทิ้งมูล
ฝอยไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพราะเห็นบุคคลอื่นหรื อเจ้าหน้าที่กรุ งเทพมหานครไม่แยกทิ้งขยะ รวมทั้งการ
ทิ้ง ขยะในถัง รองรั บ ผิด ประเภท ทํา ให้ก ารรองรั บ ขยะแยกประเภทมาใช้ไ ม่ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ ยงั พบว่าอุปนิ สัยในการซื้ อสิ นค้า และการรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์เป็ น ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการแยกขยะ
เทวัญ พัฒนาพงศ์ศกั ดิ์ (2540) ศึกษาการแยกขยะ และการจัดการขยะที่แยกแล้วใน
แหล่งกําเนิดต่างๆของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนยังไม่ให้ความร่ วมมือในการแยก
ขยะ ทั้งนี้เพราะขยะในถังรองรับแบบแยกประเภทขยะเปี ยกและขยะแห้งไม่มีความแตกต่างกัน และ
จากการประเมิ นความเป็ นไปได้ใ นการแยกขยะและรู ปแบบการแยกขยะที่ เหมาะสม พบว่า
โรงเรี ยนควรมีการแยกขยะออกเป็ น 3 ประเภท คือ กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ และขยะทัว่ ไป
ส่ วนตลาด และชุมชนควรแยกขยะออกเป็ น 2 ประเภท คือ ขยะเปี ยกและขยะแห้ง

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการโรงแรม : อนันตรา สยาม กรุ งทเพฯ (Anantara Siam Bangkok)
สถานทีต่ ้งั
: 155 ถนน ราชดาริ แขวง/ตาบล ลุมพินี เขต/อาเภอ
ปทุมวัน จังหวัดกรุ งเทพฯ 10330
การเดินทาง
: รถไฟฟ้ า BTS สามารถลงได้ที่สถานีราชดาริ

ภาพที่ 3.1 สถานประกอบการที่ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาโรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ

ภาพที่ 3.3 : แผนที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 ห้องพักของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ มีหอ้ งพักทั้งหมด 354 ห้อง และมี
ประเภทห้องพัก 11 แบบ ได้แก่ ห้องดี ล ัก ซ์ ห้องดี ล ัก ซ์ วิว ห้องพรี เมี ยร์ ห้องพรี เมี ย ร์ วิว ห้อง
จูเนี ยร์ สวีท ห้องการ์ เดนเทอร์ เรซ ห้องสวีทการ์ เดนเทอร์ เรซ สวีทหนึ่ งห้องนอน ห้องสวีทหัวมุม
หนึ่ ง ห้อ งนอน ห้อ งสวีท จิ ม ทอมป์ สั น เอ็ก พลอเรอร์ ส องห้อ งนอน ห้อ งอนัน ตรา แพรสซิ เ ดน
เชียลสวีท ดังภาพที่ 3.3-3.4

ภาพที่ 3.4 : ห้องพักสวีท จิม ทอมป์ สันเอ๊กซ์พลอเรอร์ สองห้องนอน
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.5 : บริ เวณห้องนัง่ เล่นของห้องจิมทอมป์ สันเอ๊กซ์พลอเรอร์ สองห้องนอน
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

3.2.2 ห้องอาหารของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ มีห้องอาหารทั้งหมด 7
ห้อง ได้แก่ บิสค๊อตติ เมดิสัน เดอะล็อบบี้ ชินทาโร่ สไปซ์มาร์ เก๊ต อควา มอลค่ามัฟฟิ นส์ ดังภาพที่
3.5-3.12

ภาพที่ 3.6 : บิสค๊อตติหอ้ งอาหารอิตาเลี่ยน
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.7 : เมดิสันห้องอาหารสเต๊กเฮ้าส์
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.8 : เดอะล็อบบี้
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.9 : ชินทาโร่ ห้องอาหารญี่ปุ่น
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.10 : สไปซ์มาร์เก็ต ห้องอาหารไทย
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.11 : สไปซ์มาร์เก็ต ห้องอาหารไทย
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.12 : ห้องอาหารอควา
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.13 : มอลค่ามัฟฟิ นส์
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

3.2.3 ห้อ งประชุ ม หรื อห้องจัด เลี้ ย งของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุ ง เทพฯ มี ห้อ ง
ทั้งหมด 16 ห้อง ได้แก่ Ballroom, Pimarnmam, Suriyan, Chandar, Napa, Dara, Amorn, Ratana,
Kosin, Busaba, Mulliika, Montathip1-4, Brodroom ดังภาพที่ 3.13-3.16

ภาพที่ 3.14 : แบบห้องจัดประชุม
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.15 : แบบห้องจัดเลี้ยง
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.16 : แบบห้องจัดงานแต่งงาน
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.17 : แบบห้องจัดงานแต่ง
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

William E Heinecke, Founder and Chairman, Minor Group

ภาพที่ 3.18 : ผูบ้ ริ หารและกลุ่มบริ หาร Minor Group
ของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

ภาพที่ 3.19 นักศึกษาสหกิจศึกษา
(ซ้ าย) นางสาวเบญจาพร นิราศภัย
(ขวา) นายจิรัฏฐ์ ศิริผล
: นางสาวเบญจาพร นิราศภัย
นายจิรัฏฐ์ ศิริผล
ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก
: ห้องอาหารเมดิสัน (Madison Restaurant)
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561
หน้ าทีท่ ไี่ ด้ รับมอบหมาย
เวลา 07.00-10.30 น.
- ดูตารางงานก่อนเรื่ มปฏิบตั ิหน้าที่
- เตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบริ การลูกค้า
- พร้อมให้บริ การลูกค้าตามเวลาที่กาหนด
- เลื่อนเก้าอิ้ให้ลูกค้านัง่ พร้อมกับเปิ ด Napkin ให้ลูกค้า
- แนะนาสถานที่ของอาหารต่างๆที่เตรี ยมไว้สาหรับลูกค้า
- แนะนาและให้บริ การเครื่ องดื่มแก่ลูกค้า
- เก็บจานหรื ออุปกรณ์ต่างๆหลังลูกค้ารับประทานเสร็ จ
- ทาความสะอาดโต๊ะอาหารหลังจากลูกค้าใช้บริ การเสร็ จ
ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน

- และ Set up โต๊ะอาหารใหม่อีกครั้งสาหรับลูกค้าท่านต่อไป เก็บ
อุปกรณ์สาหรับ Breakfast ทาความสะอาด
- ห้องอาหารพร้อมกับ Set Up สาหรับช่ วง Lunch เวลา 12.0015.00 น.
- ยืนต้อนรับลูกค้าและพาลูกค้าไปนัง่ ที่โต๊ะ
- เปิ ดผ้า Napkin นาเสนอเมนูอาหาร
- รับรายการอาหารที่ลูกค้าต้องการพร้อมถามเครื่ องดื่ม
- แนะนา Station Food ต่างๆที่ทางห้องอาหารจัดเตรี ยมไว้
- เก็บจานที่ลูกค้าใช้เสร็ จแล้ว และเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ในกรณี ที่
ลูกค้าบางท่านยังรับประทานไม่เสร็ จ
- หลังจากที่พนักงานเสิ ร์ฟอาหารจานหลัก ต้องเสนอพริ กไทยดา
กับ มัสตาร์ด
- ถามความพึงพอใจของอาหารที่ลูกค้ากาลังรับประทาน
- ถามชาและกาแฟหลังจากลูกค้ารับประทานของหวานเสร็ จแล้ว
- เช็คบิลลูกค้าพร้อมกล่าวคาขอบคุณ
- ทาความสะอาดโต๊ะอาหารและเครี ยล์อุปกรณ์ต่างๆ

3.5 ภาพขณะปฏิบัติงานงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

ภาพที่ 3.20 : ภาพขณะปฏิบตั ิงาน การพับผ้าเนปกิ้น
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.21 : ภาพขณะปฏิบตั ิงาน การทาความสะอาดโต๊ะอาหาร
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.22 : ภาพขณะปฏิบตั ิงาน การทากาแฟ
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.23 : ภาพขณะปฏิบตั ิงาน การทากาแฟ
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.24 : ภาพขณะปฏิบตั ิงาน การทาความสะอาดอุปกณ์ ช้อนส้อม
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

ภาพที่ 3.25 : ภาพขณะปฏิบตั ิงาน นาอาหารไปเสิ ร์ฟให้แขก
ทีม่ า : โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ (2561)

3.6 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

ภาพที่ 3.26 : พนักงานที่ปรึ กษา คุณเพทาย อาจชัยภูมิ
(ที่ปรึ กษาของนายจิรัฏฐ์ ศิริผล)
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา
: นายเพทาย อาจชัยภูมิ
ตาแหน่ งงานพนักงานทีป่ รึกษา : Supervisor
สถานทีท่ างานพนักงานทีป่ รึกษา : ห้องอาหารเมดิสัน (Madison Restaurant)

ภาพที่ 3.27 : พนักงานที่ปรึ กษา คุณเสกสรรค์ ป้ องขันธ์
(ที่ปรึ กษาของนางสาวเบญจาพร นิราศภัย)
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา
: นายเสกสรรค์ ป้ องขันธ์
ตาแหน่ งงานพนักงานทีป่ รึกษา : Supervisor
สถานทีท่ างานพนักงานทีป่ รึกษา : ห้องอาหารเมดิสัน (Madison Restaurant)

3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา วันจันทร์ -วันอาทิตย์ เวลา 7.00 น.-16.00 น. (9 ชัว่ โมง)
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานมีดงั นี้
3.8.1 รวบรวมข้อมูลและกาหนดหัวข้อโครงงาน ได้ทาการปรึ กษาอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาโครงงานในการก าหนดหัวข้อโครงงานให้ตรงกับ สิ่ ง ที่ ส นใจ ที่ จะศึ ก ษาปั ญหาภายใน
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ
3.8.2 วิเคราะห์การทาโครงงานได้มีการสอบถามและรวบรวมข้อมูลในการ
ทาโครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษา
3.8.3 กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูลโดยทาการปรึ กษากับพนักงานพี่เลี้ยงถึง
หัวข้อโครงงาน
3.8.4 ออกแบบอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ นาปัญหาที่ได้มาปรับปรุ ง
3.8.5 จัดท าเอกสาร รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์และดาเนิ นการจัดท ารู ป เล่ ม
และสรุ ปผล
3.8.6 ตรวจสอบและแก้ไขเมื่อทารู ปเล่มเสร็ จ จึงนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทาโครงงานให้สมบูรณ์

การวางแผนการด าเนิ น งานโครงกาสรสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “อุ ป กรณ์ ค ลุ ม ถัง ขยะ
อเนกประสงค์” ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวโครงการสหกิจศึกษาดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน

สั ปดาห์ ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ศึกษาปัญหาที่จะทา
กาหนดหัวข้อโครงงานให้
ตรงกับสิ่ งที่สนใจ
ลงมือปฏิบตั ิงาน
นาปัญหาที่ได้จากการ
ปฏิบตั ิงานมาแก้ไข
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปและจัดทารายงาน
3.9 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.9.1 ประชากร ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ บุ ค ลากรในแผนกบริ ก ารอาหารและ
เครื่ องดื่ม ห้องอาหารเมดิสันโรงแรมอนันตารา สยาม กรุ งเทพฯ จานวน 23 คน
3.9.2 กลุ่มตัวอย่ าง บุคลากรในแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ห้องอาหารเมดิสัน
จานวน 7 คน ที่ได้จากการสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะพนักงานเสิ ร์ฟ
3.9.3 ตัวแปรศึกษา
1) ตัวแปรต้น เพศ อายุ แผนกที่สังกัดในโรงแรม
2) ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์
3.10 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1. ผ้าใบกันน้ า 1 ผืน
2. เทปหนามเตย
3. เข็ม ด้าย กรรไกร ใช้ในการตัดเย็บ
4. กล่องอเนกประสงค์ 1 กล่อง

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิโครงงานสหกิจศึกษา
4.1 กระบวนการดําเนินงานในโรงแรม
4.1.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโรงแรมและกระบวนการดําเนินงานของโรงแรม
4.1.2 ศึกษากระบวนการดําเนิ นงานและขั้นตอนการทํางานของแผนกที่ทาํ การฝึ กงาน
(ห้องอาหารเมดิสัน)
4.1.3 ประเมิ นและวิเคราะห์ ผลของขั้นตอนการทํา งานของแผนกที่ ท าํ การฝึ กงาน
(ห้องอาหารเมดิสัน)
4.1.4 สร้างแนวทางในการคิดแก้ไขหรื ออุปสรรคต่างๆที่พบเจอในการทํางาน
4.1.5 รวบรวมข้อมูล ต่า งๆที่ น่า สนใจที่ จะสามารถแก้ไ ขหรื อพัฒนาให้ดีข้ ึ น นํา มา
วิเคราะห์
4.1.6 สรุ ปผลข้อมูลที่ได้เตรี ยมข้อมูลจัดเป็ นหมวดหมู่
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
4.2.1 ปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงเกี่ยวกับหัวข้อโครงงานที่จะทําเพื่อความเหมาะสม
4.2.2 ศึกษาประโยชน์ของอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ก่อนลงมือปฏิบตั ิจริ ง
4.2.3 ทดลองให้พนักงานในโรงแรมอนันตรา สยาม ได้ลองไปใช้งานจริ ง
4.3 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทําโครงงานอุปกรณ์ คลุมถังขยะอเนกประสงค์
4.3.1 กล่องอเนกประสงค์จาํ นวน
1 กล่อง
4.3.2 ผ้าใบกันนํ้าจํานวน
1 ผืน
4.3.3 เทปหนามเตยจํานวน
1 ม้วน

4.4 ขั้นตอนการทําอุปกรณ์ คลุมถังขยะอเนกประสงค์
ขั้นตอนการทําอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ มีดงั นี้
4.4.1 เตรี ยมกล่องอเนกประสงค์จาํ นวน 1 กล่อง ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 กล่องอเนกประสงค์
4.4.2 เตรี ยมผ้าใบกันนํ้าจํานวน 1 ผืน ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 ผ้าใบกันนํ้า

4.4.3 เตรี ยมเทปหนามเตยจํานวน 1 ม้วน ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 เทปหนามเตย
4.4.4 นําผ้าใบมาตัดให้เข้าทรงกับกล่องอเนกประสงค์ ดังภาพที่ 4.4-4.5

ภาพที่ 4.4 ผ้าใบที่ตดั เข้าทรงกับกล่องอเนกประสงค์

ภาพที่ 4.5 ผ้าใบที่ตดั เข้าทรงกับกล่องอเนกประสงค์
4.4.5 เย็บเทปหนามเตยให้ติดกับผ้าใบตามรู ปทรงของกล่อง ดังภาพที่ 4.5-4.6

ภาพที่ 4.6 เย็บเทปหนามเตยติดกับผ้าใบตามรู ปทรงของกล่อง

ภาพที่ 4.7 เย็บเทปหนามเตยติดกับผ้าใบตามรู ปทรงของกล่อง
4.4.6 อุปกรณ์คุลมถังขยะอเนกประสงค์เสร็ จสมบูรณ์ตามรู ปภาพ ดังภาพที่ 4.8 –4.9

ภาพที่ 4.8 อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์เสร็ จสมบูรณ์

ภาพที่ 4.9 อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์เสร็ จสมบูรณ์
4.5 การคํานวณต้ นทุนการทําอุปกรณ์ คลุมถังขยะอเนกประสงค์ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ตารางการคํานวณต้นทุน
ต้ นทุนการทําอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ / 1 กล่ อง
วัตถุดิบ

ปริมาณทีใ่ ช้

ราคาซื้อ

ราคาใช้ จริง (บาท)

ผ้าใบ

1 เมตร

500 บาท / 3 เมตร

130.00

เทปหนามเตย

1 หลา

200 บาท / 20 หลา

2.00

รวม / 1 กล่อง

132.00

4.6 ผลการเก็บข้ อมูล
เก็บข้อมูลโดยการสอบถามกับพนักงานของห้องอาหารเมดิ สันโดยการสุ่ มเลื อกจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะพนักงานเสิ ร์ฟ จํานวน 7 คน ว่าหลังจากได้ลองนําอุปกรณ์
คลุ ม ถังอเนกประสงค์ม าใช้งานจริ งแล้ว มี ผลดี อย่างไรต่ อห้องอาหาร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีค วามเห็ นว่า
อุปกรณ์ คลุ มถังขยะอเนกประสงค์ใช้งานได้ดี และมีประโยชน์ต่อห้องอาหาร ด้านรู ปทรงมีความ
สวยงามไม่ ใ หญ่ ห รื อ ดู เ ล็ ก เกิ น ไปและแข็ ง แรงมี ค วามคงทน มี สี สั น ที่ ส วยงาม แต่ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานผูใ้ ห้ขอ้ มูลมี ความเห็ นว่าควรเปลี่ ยนวัสดุ ที่ใช้จากเทปหนามเตย เป็ น
กระดุมแทน เพราะจะทําให้ลดการสะสมของเชื้อโรคได้

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ผลสรุ ปจากการลงมือปฏิบตั ิโครงงาน “อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์” จึงได้ผล
สรุ ปออกมาดังนี้
5.1 สรุ ปผลโครงงาน “อุปกรณ์ คลุมถังขยะอเนกประสงค์ ”
5.1.1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
โครงงานอุปกรณ์ คลุ มถังขยะอเนกประสงค์ได้สร้างความประทับใจให้กบั พนักงาน
ของห้องอาหารเมดิสัน เพราะทําให้การทํางานสะดวกมากขึ้ น ทําให้ภาพลักษณ์ ของโรงแรมดูดี
ยิ่งขึ้น ทําให้ลูกค้าไม่ตอ้ งมองเห็นภาพที่ไม่น่ามองเวลานัง่ ทานอาหาร แต่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้งานผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนวัสดุที่ใช้จากเทปหนามเตย เป็ นกระดุมแทน เพราะ
จะทําให้ลดการสะสมของเชื้อโรคได้
5.1.2 ข้ อจํากัดหรือปัญหาทีพ่ บในการทําโครงงาน
1. ระยะเวลาในการทําอุปกรณ์ คลุ มถัง ขยะอเนกประสงค์ เนื่ องจากจะใช้
เวลาค่อนข้างนาน เพราะการตัดเย็บค่อนข้างยาก
2. การเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทําโครงงาน เพราะอุปกรณ์
ที่ใช้ค่อนข้างหาซื้อยาก
3. สถานประกอบการไม่อนุ ญาติให้อุปกรณ์ คลุ มถังขยะอเนกประสงค์ใช้
งานได้จริ ง เนื่องจากยังไม่ผา่ นการตรวจสอบ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะและรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
1. เนื่องจากตอนแรกทางผูจ้ ดั ทําคิดจะทําโครงานเรื่ องเมนู LED เรื องแสง
แต่เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการทําโครงงานค่อนข้างสู ง ทางผูจ้ ดั ทําจึงได้คิดค้นโครงงานเรื่ องใหม่ คือ
เรื่ องอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ข้ ึนมาแทน
2. เพื่อทราบถึ งปั ญหาและอุปสรรค์ในการปฏิ บตั ิงานและสามารถแก้ไข
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเฉพาะหน้า ได้โดยสรุ ป ผลว่า ควรหาข้อมูล เพิ่ม เติ ม จากในอิ นเตอร์ เน็ ตเกี่ ย วกับ
อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ทาํ โครงงาน เพราะจะได้ไม่เสี ยเวลาในการไปหาซื้ ออุปกรณ์ที่ใช้ทาํ โครงงานตาม
ร้านค้าต่างๆแล้วของไม่มี

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้เรี ยนรู้การทํางานที่ตรงต่อเวลาและความคล่องแคล่วว่องไวในการ
ทํางาน
2. ได้ทราบเกี่ยวกับการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ต่างๆภายในแผนกและทราบถึ ง
อุปกรณ์แต่ละชนิดว่าใช้งานอย่างไร เช่น การทํากาแฟ
3. ได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นและสามารถรับมือได้
4. ได้เรี ยนรู้และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในโรงแรม
และการวางตัวที่ดีต่อผูอ้ ื่น ตามลําดับหน้าที่การงาน
5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แม้วา่ จะเป็ นเพียงการฝึ กงาน
ไม่ใช่การทํางานจริ ง แต่นกั ศึกษาก็ควรที่จะทุ่มเทให้กบั การฝึ กงานอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย ส่ งงานให้ทนั กําหนด ปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบ เพื่อแสดงให้โรงแรมเห็ นถึ ง
ความตั้ง ใจ ความรั บ ผิ ด ชอบ และความสามารถว่า เราพร้ อ มที่ จ ะทํา งาน หากโรงแรมเห็ น ถึ ง
ความสามารถ และความเหมาะสมก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับโรงแรมนั้นอีกด้วย
6. ได้เรี ยนรู้ถึงกระบวนการทํางาน รวมถึงทักษะต่างๆ ที่จะได้รับหลังจาก
การฝึ กงาน เหมือนได้เรี ยนรู ้การทํางานจริ ง ซึ่ งไม่สามารถเรี ยนรู้ได้จากในห้องเรี ยน ทําให้เห็นภาพ
วิธีการทํางานได้อย่างชัดเจน วิธีการแก้ปัญหา และการจัดลําดับความสําคัญของการทํางาน
7. ฝึ กการปรั บ ตัว และการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน
หลังจากเรี ยนจบจากมหาวิทยาลัยเราก็ จะเข้าสู่ โลกของการทํางาน เข้าสู่ สภาพสัง คมใหม่ ๆ ได้
ทํางานกับคนหลากหลายวัย มาจากหลากหลายที่ เป็ นการฝึ กให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้
ง่ายขึ้น และสามารถทํางานร่ วมกับคนอื่นได้
5.2.2 ข้ อจํากัดของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. เนื่ องจากห้องอาหารเมดิ สันต้องทําหลายหน้าที่ และมีแขกมาใช้บริ การ
ค่อนข้างเยอะ เวลาที่ลูกค้าสั่งออเดอร์พร้อมกันมักจะทําให้เกิดการสับสน เลยทําให้มีการรับออเดอร์
ผิดเป็ นบางครั้ง
2. เนื่ องจากไม่ทราบรายการอาหารที่แน่ชดั เลยทําให้การสั่งอาหารกับทาง
ครัวเกิดความผิดพลาดเป็ นบางครั้ง

5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
แนะนําคนที่จะมาฝึ กงานสหกิจต่อว่าต้องเตรี ยมตัวในการปฏิบตั ิงานอย่างไร
และการเดินทางที่เหมาะสมแก่ตวั เราเอง เพราะจะได้ไม่เกิดความล่าช้าในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
สอบถามทางมหาวิทยาลัยในการเลือกสถานประกอบการ และการเลือกแผนกที่เหมาะสมและถนัด
เพื่อความกระตือรื อร้นในการทํางานและการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสายงานั้นๆ
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ภาคผนวก

2

ภาคผนวก ก.
บทสัมภาษณ์
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บทสั มภาษณ์
เรื่อง อุปกรณ์ คลุมถังขยะอเนกประสงค์
บทสัมภาษณ์ของพนักงานห้องอาหารเมดิสัน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ โดย
สุ่ มจากกลุ่ มตัวอย่า งแบบเจาะจง โดยเลื อกเฉพาะเด็ก เสิ ร์ฟ จานวน 7 คนที่ ได้ลองใช้งานจริ งกับ
อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ มีดงั นี้
คนที่ 1 ให้ความเห็นว่ารู ปแบบของอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์มีความสวยงาม
และแข็งแรง คงทนต่อการใช้งาน
คนที่ 2 ให้ความเห็นว่าอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์โดยรวมมีความสวยงาม แต่
ควรเปลี่ยนผ้าใบที่ใช้อยูใ่ ห้มีความหนามากกว่านี้
คนที่ 3 ให้ความเห็นว่าไม่ควรใช้พสั ดุเป็ นเทปตีนตุ๊กแก เพราะอาจจะทาให้เศษอาหาร
เข้าไปติด ระหว่างนาเศษอาหารไปกาจัดทิ้ง
คนที่ 4 ให้ค วามเห็ นว่าผ้าใบที่ใ ช้เป็ นพัสดุ ที่ คลุ มถังขยะอเนกประสงค์มีความบาง
เกินไป ควรเปลี่ยนให้มีความหนามากกว่านี้
คนที่ 5 ให้คาแนะนาว่าควรใช้กระดุมเย็บติดกับผ้าใบมากกว่าใช้เทปตีนตุก๊ แก
คนที่ 6 ให้ความเห็นว่าโดยรวมอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์มีความสวยงาม และ
แข็งแรง แต่ควรใช้กระดุมแทนเทปตีนตุ๊กแก เพราะเทปตีนตุ๊กแกมีความเหนี่ ยว อาจจะทาให้เศษ
อาหารเข้าไปติดได้ และการใช้กระดุมสามารถทาความสะอาดได้ง่ายกว่าการใช้เทปตีนตุก๊ แก
คนที่ 7 ให้ความเห็ นว่าผ้าใบที่ใช้ทาเป็ นพัสดุ คลุ มกล่องกาจัดเศษอาหารมีความบาง
เกินไป อาจทาให้เกิดจากฉี กขาดได้ง่าย
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ภาคผนวก ข.
ภาพการปฏิบัตงิ าน

5

ภาพชุดของพนักงานแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่มของโรงแรมอนันตราสยาม กรุ งเทพฯ
ห้องอาหารเมดิสัน ในรู ปประกอบด้วยนักศึกษาฝึ กงานและพนักงานที่ปรึ กษา

ภาพห้องอาหารเมดิสัน โรงแรมอนันตรา สยาม ซึ่งเป็ นสถานที่ฝึกงาน

6

ภาพห้องอาหารเมดิสัน โรงแรมอนันตรา สยาม ซึ่งเป็ นสถานที่ฝึกงาน
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ห้องอาหารเมดิสัน ในทุกๆวันจะจาหน่ายอาหารประเภทสลัด ซึ่ งจัดเป็ นบุฟเฟ่ ต์
และจาหน่ายอาหารประเภทสเต็กเฮ้าส์

8

ภาพอาหารของห้องอาหารเมดิสัน ประเภทสเต็กเฮ้าส์

9

ภาพเมนูอาหารของห้องอาหารเมดิสัน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ

10

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน นาจานที่ไม่ใช้แล้วบนโต๊ะแขกออกมาเคลียร์ ทิง้ ทาความสะอาดโต๊ะ
นาอาหารไปเสิ ร์ฟให้แขก พับผ้าเนปกิ้น

11

ภาพการทากาแฟตามออเดอร์ ที่แขกต้องการ มีเมนูกาแฟให้เลือกมากมาย เช่น
กาแฟดา ลาเต้ อเมริ กาโน่ คาปูชิโน่ เป็ นต้น
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ภาคผนวก ค.
บทสัมภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

13

14

ภาคผนวก ง.
บทความเชิงวิชาการ
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อุปกรณ์ คลุมถังขยะอเนกประสงค์
Multi-Purpose Garbage Bin Covering Equipment
นางสาวเบญจาพร นิราศภัย, นายจิรัฏฐ์ ศริ ผล
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
E-mail : faernzii7238@icloud.com, leonalewishot@gmail.com
บทคัดย่ อ
การจั ด ท าโครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อง
“อุ ป ก ร ณ์ ค ลุ ม ถั ง ข ย ะ อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การของ
ห้องอาหารเมดิสนั ไม่ตอ้ งมองเห็นภาพเศษอาหาร
ที่ไม่น่ามองระหว่างรับประทานอาหาร เพื่อศึกษา
การคัดแยกขยะ สุ ขลักษณะที่ ถูกต้องโดยการใช้
อุ ป กรณ์ ค ลุ ม ถัง ขยะอเนกประสงค์ เนื่ อ งจาก
ห้องอาหารเมดิ สันเป็ นห้องอาหารที่ มีแขกมาใช้
บริ การจานวนมาก เมื่อแขกทานอาหารเสร็ จแล้ว
พนักงานจึงต้องรี บเก็บจานที่ลูกค้าไม่ใช้แล้วออก
จากโต๊ะ และนามาทิ้ งในกล่องกาจัดเศษอาหาร
เมื่ อกล่องกาจัดเศษอาหารเต็มแล้ว พนักงานจึ ง
ต้อ งน ากล่ อ งก าจั ด เศษอาหารไปทิ้ ง บริ เวณ
ด้านหลังห้องอาหาร ระหว่างทางที่นากล่องกาจัด
เศษอาหารไปทิ้ ง ต้อ งเดิ น ผ่ า นลู ก ค้า ที่ ม าใช้
บริ การในห้องอาหาร เพื่อไม่ให้ลูกค้าได้เห็นภาพ
เศษอาหารที่ ไ ม่น่ า มอง ผูจ้ ัด ทาจึ ง ผลิ ต อุป กรณ์
คลุมถังขยะอเนกประสงค์ข้ ึนมาเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ พนักงานในการนาอาหารไปทิ้ ง จาก
การสัมภาษณ์พนักงานในห้องอาหารเมดิสัน ซึ่ ง
ได้ค ัด เลื อ กจากกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง โดย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานเสิ ร์ฟใน
ห้องอาหารเมดิ สัน พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็ น
ว่าอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์มีประโยชน์

สามารถใช้งานได้จริ ง ด้านรู ปทรงมีขนาดที่พอดี
มี ค วามแข็ ง แรง มี สี สั น สวยงาม แต่ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพจึ งควรเปลี่ยนวัส ดุในการติ ดผนึ ก
จากเทปหนามเตยเป็ นกระดุมแทน จะทาให้ลด
การสะสมของเชื้อโรคได้
คาสาคัญ : การกาจัดขยะ ถังขยะ
Abstract
The cooperative education project
entitled “Multi-Purpose Garbage Bin Covering
Equipment” aimed to prevent the Madison
Restaurant’s customers from viewing negative
and undesired image of food scraps during
having a meal and to study garbage sorting in
hygienic manner using multi-purpose garbage
bin covering equipment. Since there are a lot of
customers visiting in Madison Restaurant, used
and dirty dishes must be kept immediately by
staff and food scraps are removed in waste
disposal box. When the box is full, staff must
dispose of food scraps in the box at the back of
the restaurant. On the way to the back area, staff
must walk through customers. Thus, to prevent
customers from viewing undesired image of
food scraps, the authors initiated to develop

16
multi-purpose trash bin covering equipment to
facilitate staff who must disposal of food scraps.
Data were collected by the interview with the
sample of staff in Madison restaurant. The
samples were selected based on purposive
sampling. The samples were waiters/waitresses
in Madison Restaurant. The results showed that
key informants had their opinions that the
developed multi-purpose trash bin covering
equipment could be practically used. Its shape
was fit and proper. It was strong and beautifully
colorful. However, for greater efficiency,
fasteners should be replaced by the buttons to
reduce the pathogen deposition.
Keywords: Garbage disposal, Trash
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่ อ ท าให้ ลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ การของ
ห้องอาหารเมดิสนั ไม่ตอ้ งมองเห็นภาพเศษอาหาร
ที่ไม่น่ามองระหว่างรับประทานอาหาร
2. เ พื่ อ ศึ ก ษ า กา ร คั ด แ ย กข ย ะ แ ล ะ
สุ ขลักษณะที่ ถูกต้องโดยการใช้อุปกรณ์คลุมถัง
ขยะอเนกประสงค์
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านสถานที่ ห้องอาหารเมดิ
สัน โรงแรมอนัน ตรา สยาม กรุ ง เทพฯ ตั้ง อยู่ :
เลขที่ 155 ถนน ราชดาริ แขวง/ตาบล ลุมพินี เขต/
อาเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้ า นประชากร และกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งพนั ก งานโรงแรมอนั น ตรา สยาม
กรุ งเทพฯ แผนก Food and Beverage ห้องอาหาร
เมดิสนั (Madison Restaurant) จาวนวน 23 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในห้องอาหาร
เมดิ สั น จ านวน 7 คน ได้ม าจากการสุ่ ม กลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะเด็กเสิ ร์ฟ

3. ด้า นระยะเวลา ในการศึ ก ษาครั้ งนี้
ระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และสรุ ปข้ อ มู ล ตั้ งแต่ วัน ที่
15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ท าให้ แ ขกไม่ ต ้อ งมองเห็ น ภาพเศษ
อาหารที่ไม่น่ามอง
2. ช่ ว ยสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข ององค์ใ ห้ ดู ดี
และเป็ นการแสดงความพร้ อ มองค์ ก รในการ
ทางาน
วิธีการดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูลและกาหนดหัวข้อโครงงาน
วิเคราะห์การทาโครงงาน
กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
ออกแบบอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์
จัดทาเอกสาร รวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบและแก้ไขเมื่อทารู ปเล่มเสร็ จ
ภาพที่ 1 วิธีการดาเนินงาน

ภาพที่ 2 อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์
เสร็ จสมบูรณ์
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ผลการเก็บข้ อมูล
เก็บข้อมูลโดยการสอบถามกับพนักงาน
ของห้องอาหารเมดิสันโดยการสุ่ มเลือกจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเลื อกแบบเจาะจงเฉพาะเด็กเสิ ร์ ฟ
จานวน 7 คน ว่าหลังจากได้ลองนาอุปกรณ์คลุม
ถังอเนกประสงค์มาใช้งานจริ งแล้ว มีผลดีอย่างไร
ต่อห้องอาหาร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็นว่าอุปกรณ์
คลุ ม ถัง ขยะอเนกประสงค์ ใ ช้ง านได้ดี และมี
ประโยชน์ ต่ อ ห้ อ งอาหาร ด้า นรู ป ทรงมี ค วาม
สวยงามไม่ใหญ่หรื อดูเล็กเกิ นไปและแข็งแรงมี
ความคงทน มี สี สั น ที่ สวยงาม แต่ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการใช้งานผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็น
ว่าควรเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้จากเทปตีนตุ๊กแก เป็ น
กระดุมแทน เพราะจะทาให้ลดการสะสมของเชื้อ
โรคได้
สรุปผลและอภิปราย
โ ค ร ง ง า น อุ ป ก ร ณ์ ค ลุ ม ถั ง ข ย ะ
อเนกประสงค์ไ ด้ส ร้ า งความประทับ ใจให้ กับ
พนักงานของห้องอาหารเมดิสัน เพราะทาให้การ
ท างานสะดวกมากขึ้ น ท าให้ ภ าพลัก ษณ์ ข อง
โรงแรมดูดียงิ่ ขึ้น ทาให้ลูกค้าไม่ตอ้ งมองเห็นภาพ
ที่ ไ ม่ น่ า มองเวลานั่ ง ทานอาหาร แต่ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการใช้งานผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็น
ว่าควรเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้จากเทปตีนตุ๊กแก เป็ น
กระดุมแทน เพราะจะทาให้ลดการสะสมของเชื้อ
โรคได้
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