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บทคดัย่อ 
 จากการออกปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ ในส่วนงานของแผนกแม่บา้น ผูจ้ดัท า
ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาค่าใชจ่้ายภายในแผนกแม่บา้น จึงไดศึ้กษาและคิดคน้การท าไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือ
ใชใ้นราคาท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายมากข้ึน ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นวา่มีเศษผา้ในแผนกซกัรีดของส่วนงานแม่บา้น
ท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์และตอ้งน าไปทิ้ง จึงตอ้งการน าเศษผา้เหล่านั้นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และในส่วน
การท าไมถู้พื้นนั้น ได้แรงบนัดาลใจมาจากไมย้างพารา จากเกษตรกรทางภาคใต ้เพื่อน าไมใ้นส่วน
สุดทา้ยจากการกรีดยาง คือลม้ตน้มาท าไมย้างพารา ท่ีน ามาท าเป็นแผน่ในการถูพื้น และไมไ้ผท่ี่เป็นพืช
เศรษฐกิจ ท่ีมีความแขง็แรงสวยงาม สามารถท าเป็นรูปทรงต่างๆ ไดเ้หมาะสมมากท่ีจะน ามาท าเป็นดา้ม
จบัไมถู้พื้น แลว้ยงัเป็นการช่วยสนบัสนุนเกษตรกรอีกดว้ย ในส่วนของตวัผา้ จะน าผา้ท่ีทางโรงแรมไม่
สามารถใชง้านไดแ้ลว้มาเป็นตวัผา้ในการถูพื้น เพื่อช่วยลดตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรม  
  หลังจากท่ีได้ท าการทดลองใช้ไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช้ เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมิน
แบบสอบถาม ผูจ้ดัท าได้จดัท าแบบทดสอบความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในวสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาจดัท า เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินแบบสอบถามโดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ดังน้ี อุปกรณ์มีความสวยงาม , อุปกรณ์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม , สามารถลดตน้ทุนให้กบัโรงแรงได้ ,ส่ือสารเก่ียวกบัรายละเอียดของอุปกรณ์ไดอ้ย่าง
ชดัเจน , อุปกรณ์สามารถใช้งานไดจ้ริง , อุปกรณ์มีความปลอดภยัในการใช้งาน , อุปกรณ์มีความ
แขง็แรงคงทน , ขนาดของอุปกรณ์มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน  มีความพึงพอใจในอุปกรณ์มีค่าเฉล่ีย
ร่วม (x ) = 4.19 และ S.D = 0.72   
 
ค าส าคัญ : ไม้ถูพืน้ เศษผ้าเหลอืใช้ 
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รูปท่ี 4.9 วดัขนาดแผน่ไม ้B ทั้งสองแผน่ เพื่อท าการเจาะรูท่ีจะใส่ตะปู   40 
รูปท่ี 4.10 เจาะรูแผน่ไม ้B ทั้งสองแผน่        41 
รูปท่ี 4.11 ขนาดแผน่ไม ้B ท่ีเจาะ 2 เซนติเมตร วดัจากดา้นนอกของแผน่ไม ้   41 
รูปท่ี 4.12 วดัขนาดแผน่ไม ้A ใหอ้ยูต่รงกลาง จะไดข้า้งละ 15 เซนติเมตร   42 
รูปท่ี 4.13 เจาะรูแผน่ไม ้A กบั B ตามขนาดท่ีไดท้  าการวดัไว ้    42 
รูปท่ี 4.14 วดัขนาดแผน่ไม ้B ทั้งสองแผน่และเจาะรูขนาด 15 เซนติเมตร ตรงกลางแผน่ไม ้ 43 
รูปท่ี 4.15 วดัขนาดไมไ้ผ ่D และเจาะรูขนาด 15 เซนติเมตร ตรงกลางไมไ้ผ ่   43 
รูปท่ี 4.16 น าแผน่ไม ้A กบั B ประกอบเขา้ดว้ยกนั โดยใชต้ะปูเกลียวขนาด 1 น้ิว เป็นตวัยดึ      44 
รูปท่ี 4.17 เจาะไมแ้ท่ง C ท่ีจะใส่ตะปูตอกไม ้เพื่อไม่ใหไ้มไ้ผข่ยบั    44 



 

 

รูปท่ี 4.18 น าแท่งไม ้C ใส่ตามรูแผน่ไม ้B ไมไ้ผ ่D เพื่อเป็นแก่น    45 
รูปท่ี 4.19 ตอกตะปูตอกไมข้นาด 2 น้ิว ตรงรูท่ีท าการเจาะไว ้    45 
รูปท่ี 4.20 เจาะแผน่ไม ้ B กบัแท่งไม ้C ใหมี้รูตรงกนัเพื่อท่ีใส่ยดึตะปูเกลียว   46 
รูปท่ี 4.21 ยดึแผน่ไม ้B กบัแท่งไม ้C ตวัตะปูเกลียว      46 
รูปท่ี 4.22 ตดัแท่งไม ้C ส่วนเกินออก       47 
รูปท่ี 4.23 ใชก้ระดาษทรายเก็บรายละเอียดใหเ้รียบร้อย     47 
รูปท่ี 4.24 ตดัตะปูตอกไมใ้หมี้ขนาดท่ีพอดี       48 
รูปท่ี 4.25 เร่ิมจาการวดัขนาดผา้ท่ีจะใชใ้นการมอ็บ      48 
รูปท่ี 4.26 ท าการตดัผา้ตามขนาดท่ีไดว้ดัไว ้      49 
รูปท่ี 4.27 ท าต าแหน่งท่ีจะท าการเยบ็ผา้        49 
รูปท่ี 4.28 เยบ็ผา้ตรงต าแหน่งท่ีท าไว ้       50 
รูปท่ี 4.29 เยบ็ตามแนวยาวทั้งหมดเพื่อใหมี้ความแน่น      50 
รูปท่ี 4.30 ผา้ท่ีใชใ้นการมอ็บพื้น         51 
รูปท่ี 4.31ไมถู้พื้นจากเศษ ผา้เหลือใช ้       51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ธุรกิจโรงแรมจดัไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมการบริการ ท่ีมีบทบาทส าคญัต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว   และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมได้เผชิญหน้ากับ
สถานการณ์โรคระบาด โควดิ-19 ท าใหธุ้รกิจโรงแรมหลายแห่งตอ้งปิดตวัลงชัว่คราว และธุรกิจโรงแรม
หลายแห่งจะตอ้งจดัการการบริหารเพื่อให้โรงแรมสามารถผ่านพน้สถานการณ์วิกฤติน้ีไปให้ได้  ซ่ึง
ธุรกิจโรงแรมทุกแห่งท่ียงัเปิดใหบ้ริการอยู ่ณ ขณะน้ี ไม่มีสถานประกอบการไหนท่ีสามารถทราบไดว้า่
สถานการณ์น้ีจะส้ินสุดลงเม่ือใด ส่ิงท่ีสามารถท าได ้ณ เวลาน้ีคือ การจดัการบริหารเร่ืองของราคาท่ีพกั 
ทรัพยากรในโรงแรม ใหอ้ยูใ่นจ านวนท่ีเหมาะสม อีกทั้งยงัตอ้งคงการบริการให้มีประสิทธิภาพดีดงัเดิม 
คุณภาพการให้บริการท่ีดี จดัเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโรงแรม เพราะ
นอกจากจะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัโรงแรมแลว้  ยงัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ
ต่อโรงแรม และลูกคา้กลุ่มน้ีจะไม่หว ัน่ไหวต่อราคาคู่แข่งท่ีถูกกว่า ทัง่น้ีการบริการท่ีกล่าวมาขา้งตน้
จะตอ้งข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผูท่ี้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ความสะอาด วิธีการพูด 
น ้าเสียง และท่ีส าคญัท่ีสุดคือการจดัการทางดา้นอารมณ์ 
 ปัญหา ด้วยสถานการณ์โควิด ท าให้องค์กรลดจ านวนพนักงานลง แต่ในส่วนของ
การตลาด ยงัคงจดัโปรโมชัน่ออกมาอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนของห้องอาหาร ท่ีมีเชฟมิชลิน
สตาร์ เป็นคนท า หรือจะเป็นราคาห้องพกั ท่ีจดัโปรโมชัน่ราคาพิเศษ แต่ยงัให้บริการแบบเดิม ท าให้มี
แขกมาเขา้พกัและเขา้มารับประทานอาหารเป็นจ านวนมาก ท าให้พนกังานท่ีให้บริการไม่เพียงพอต่อ
การท างาน 
 จุดเด่น ของหวัหนา้งานแต่ละแผนก คือ การจดัการกบัปัญหา ท่ีพนกังานไม่เพียงพอต่อการ
ท างาน โดยการจา้งพนกังานรายวนัมาท างาน เพื่อให้เพียงพอต่อการท างาน และสามารถให้บริการแก่
แขกไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
 ในส่วนน้ี ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาค่าใชจ่้ายภายในแผนกแม่บา้น จึงไดศึ้กษาและคิดคน้
การท าไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใชใ้นราคาท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายมากข้ึน ผูจ้ดัท าไดแ้รงบนัดาลใจในการท า
ไมถู้พื้นจากไมย้างพารา มาจากเกษตรกรทางภาคใต ้เพื่อน าไมใ้นส่วนสุดทา้ยจากการกรีดยาง คือลม้ตน้
มาท าไมย้างพารา ท่ีน ามาท าเป็นแผ่นไมใ้นการถูพื้น และไมไ้ผ่ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ ท่ีมีความแข็งแรง
สวยงาม สามารถท าเป็นรูปทรงต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมมากท่ีจะน ามาท าเป็นดา้มจบัไมถู้พื้น และยงัเป็น



 

 

การช่วยสนบัสนุนเกษตรกรอีกดว้ย ในส่วนของตวัผา้ จะน าผา้ท่ีทางโรงแรมไม่สามารถใชง้านไดแ้ลว้
มาเป็นตวัผา้ในการถูพื้น เพื่อช่วยลดตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรมอีกทางหน่ึงดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษาการท าไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช ้
1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนการซ้ือไมถู้พื้นในแผนกแม่บา้นของโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ 
1.2.3 เพื่อการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ  ( VIE Hotel Bangkok  ) 
1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
 พนกังานในโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ  จ  านวน 30 คน 
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 
 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม -  30 เมษายน 2564 
 1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารและขอ้มูล 
  ศึกษาขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยการสืบคน้จากเวบ็ไซตต่์างๆ ทางอินเตอร์เน็ตและท า
 การสอบถามขอ้มูลจากพนกังานแผนกแม่บา้นและพนกังานในโรงแรมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 เพื่อไดไ้มถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช ้
1.4.2 สามารถลดค่าใชจ่้ายแก่แผนกแม่บา้นของโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ  
1.4.3 โรงแรมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและสอดคลอ้งกบันโยบายโครงการใบไมสี้เขียวของ
โรงแรม 
 



 

 

บทที ่2 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
2.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งสถานประกอบการ 

รูปที ่2.1 สัญลกัษณ์ ของโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ  

ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

ช่ือ                    : โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ  

                                 VIE Hotel Bangkok  

สถานท่ีตั้ง      : 117/39 - 40 ถนน พญาไท แขวง เพชรบุรี เขต ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
โทร                : 02-309-3939 
Fax                 : 02-309-3838 
Email             : info@viehotelbangkok.com 

 

รูปที ่2.2 แผนท่ีของโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 
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2.2 ข้อมูลโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ  

 โรงแรม วี กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมหรู สไตล์บูติค   ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม

ส าหรับการเดินทางมาพกัผอ่นและท าธุรกิจ มีความสะดวกสบาย ส าหรับการจดังานประชุมและสัมมนา 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงเหมาะสมมากส าหรับการเขา้พกัแบบครอบครัวในวนัหยุดสุดสัปดาห์ 

เราเป็น โรงแรมในกรุงเทพฯ ตั้งอยูห่่างออกไปเพียงไม่ก่ีกา้วจากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ราชเทวี และใช้

เวลาเดินเพียงสิบนาทีไปยงัหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเทพฯ ใน พื้นท่ี สยาม แห่งน้ี พบกบั

ประสบการณ์ของกรุงเทพฯ ท่ีเราสามารถน าทางคุณไปสู่กิจกรรมกลางแจง้ การนัง่แบบสบายๆ ไปยงั

จุดหมายปลายทางท่ีคุณเพลิดเพลินไปกบัศูนยก์ารคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศไทย ดว้ยรถตูห้รูหรา

ส่วนตวัของเราคือค าตอบส าหรับส่ิงท่ีคุณวาดฝันไว ้ไม่มีวิธีการขนส่งใดในกรุงเทพฯ ท่ีหรูหรามากกวา่

รถตูรั้บส่ง และเรารู้สึกว่าแขกของเราไม่ควรพลาดส่ิงท่ีดีท่ีสุดไป โรงแรม วี กรุงเทพฯ ไดม้อบความ

อลงัการของห้องพกัท่ีมีเพดานสูงและโอ่โถง ห้องสวีทและของใช้ในห้องน ้ า ส่ิงอ านวยความสะดวก

ต่างๆ อย่างครบครัน โรงแรม วี กรุงเทพฯ ยงัสามารถเป็นท่ีนัดพบทางธุรกิจ เรามีห้องประชุมท่ีมี

อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ท าให้ธุรกิจของคุณเป็นเร่ืองง่ายอีกดว้ย เราเป็นโรงแรมในกรุงเทพ ฯ ท่ี

เหมาะกบัวนัหยดุพกัผอ่นเพื่อครอบครัว มากไปกวา่นั้นเรายงัมีบริการบตัเลอร์ 24 ชัว่โมง ไวดู้แลคุณ เรา

มัน่ใจวา่ทีมงานของเราจะดูแลดีท่ีสุด เพื่อตอบสนอง ทุกความตอ้งการท่ีคุณตอ้งการเม่ือพกัอาศยัอยูก่บั

เรา ทุกอยา่งคือความสมบูรณ์แบบตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนกรุงเทพ ฯ ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี

ครบครับและคุม้ค่าทุกคร้ังท่ีเขา้ใช้บริการ สนุกไปกบัวนัหยุดของคุณท่ี วี พูล สระวา่ยน ้ าแบบโปร่งใส 

ดว้ยดีไซน์ท่ีไม่เหมือนใคร ให้คุณสัมผสักรุงเทพ ฯ อนัน่าต่ืนเตน้ และวิวของตึกรอบๆ โรงแรมอย่าง

ใกล้ชิด โรงแรม วี กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวโรงแรมระดับห้าดาวจาก

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในปี พ.ศ. 2554 - 2560 นอกจากน้ียงัไดรั้บ "World Luxury Hotel 

Awards 2016 " 

เครือโรงแรมภายในประเทศไทยมีดงัน้ี 

 - โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ  

 - ว ีวลิล่า ภูเก็ต  

 - ว ีวลิล่า หวัหิน  
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2.3 ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการหลักขององค์กร 
 รายละเอียดการสร้างสรรคใ์นการตกแต่งของ โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ ไดส่้งผา่นมาทางห้องพกัทั้ง 
154 หอ้ง ท่ีแสนสบาย หรูหราและกวา้งขวาง พร้อมทั้งใหค้วามเป็นส่วนตวั อบอุ่นไปดว้ยแสงธรรมชาติ 
ส่ิงความอ านวยสะดวกแบบครบครันมีประเภทหอ้งพกัทั้งหมดดงัน้ี ดีลกัซ์ ทวิน 44 ห้อง, ดีลกัซ์คิงส์ 22 
หอ้ง, ดีลกัซ์ สวที 33 หอ้ง, แฟมิล่ีสวที 44 หอ้ง, เอก็เซ็กคูทีฟสวีท 1 ห้อง, ดูเพล็กซ์สวีท 4 ห้อง, แกรนด ์
ดูเพล็กซ์ สวที  3 หอ้งวเีพนเฮา้ส์ สวที 3 หอ้ง ต่างไดรั้บการออกแบบเพื่อให้ผูเ้ขา้พกัไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจ
อย่างเต็มท่ีด่ืมด ่ ากับรูปแบบการตกแต่งท่ีหรูหรา แต่ละห้องสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
กรุงเทพมหานครอนัทรงเสน่ห์แห่งน้ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 ผูเ้ขา้พกัท่ีโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ สามารถรับประทานอาหารอยา่งเพลิดเพลินและเต็มรูปแบบ กบั
เมนูอาหารจานเดียวท่ีเป่ียมไปดว้ยแรงบนัดาลใจไดท่ี้ห้องอาหาร  “ลา วี”  พบกบัอาหารฝร่ังเศสสุดครี
เอทและซูชิท่ีดีท่ีสุดในกรุงเทพฯ ท่ีห้องอาหาร “เยลโล่ เทล ซูชิ บาร์” เป็นสถานท่ีสุดชิค ท่ีคุณสามารถ
มาผ่อนคลายและพบปะสังสรรค์หลงัเลิกงานกบัเพื่อนๆ หรือผูร่้วมธุรกิจ พร้อมรับประทานอาหาร
สบายๆ รวมไปถึงเพลิดเพลินกบัไวน์ชั้นดีและเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลมากมาย 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงแรม วี กรุงเทพฯ ถูกออกแบบมาอยา่งมาตรฐาน เพื่อเอ้ืออ านวย
ความสะดวกสบาย แก่แขกท่ีเข้าพกัจะได้รับการบริการมากกว่าท่ีคาดไว ้และทีมของโรงแรม ว ี
กรุงเทพฯ พร้อมท่ีจะให้บริการเสมอดว้ยความจริงใจและน่าเช่ือถือ เพื่อท่ีจะสร้างความประทบัใจให้
แขกท่ีมาเขา้พกั ส่ิงอ านวยความสะดวก วีพูล สระวา่ยน ้ าชั้นดาดฟ้า มีเคร่ืองด่ืมซิกเนเจอร์ อาหารทาน
เล่น พร้อมผ่อนคลายกบั “วี สปา” สปาระดบัพรีเม่ียมท่ีผสมผสานรูปแบบตะวนัตกและตะวนัออก “ว ี
ฟิตเนส” การออกก าลงักายแบบมีสไตล์ “วี บาร์” จดังานปาร์ต้ีสุดเก๋ ไดใ้นสไตล์ท่ีคุณตอ้งการ “วี บิซ” 
บริการห้องส าหรับ จดังานประชุมสัมมนาในรูปแบบต่างๆ “วี เลานจ์”  เลานจ์ท่ีมีสีสันและครีเอทีฟ 
พร้อมเคร่ืองด่ืมต่างๆ พบปะสังสรรค ์คอนเซียซ สามารถช่วยเหลือและให้ขอ้มูลต่างๆ เพื่อการวางแผน
ในการพกัผอ่น บริการรถตุ๊กตุ๊กฟรีส าหรับแขกของโรงแรมบริการ “วี ตุ๊กตุ๊ก”    ของเราให้บริการการ
เดินทางเท่ียวเดียวแบบไทยๆ จากโรงแรมไปยงัเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลเวลิด ์ซ่ึงเป็นห้างสรรพสินคา้ท่ี
มีช่ือเสียงทุกวนัตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 18.20 น. นอกจากน้ียงัสามารถหยุดท่ีห้างสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง
และกวา้งขวางของกรุงเทพฯ ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม รวมถึงพิพิธภณัฑ์จิมทอมป์สันท่ีน่าสนใจและ
สวยงาม ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครท่ีให้บริการแขกของโรงแรม วี กรุงเทพฯ ดว้ย
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของทั้งสองโลก นัน่คือศิลปะและการช็อปป้ิง บริการ “วี ตุ๊กตุ๊ก” เป็นรูปแบบการท่องเท่ียว
ในทอ้งถ่ินท่ีเราสนบัสนุนใหแ้ขกของเราไดล้องใชป้ระสบการณ์แบบไทยอยา่งแทจ้ริง เป็นการเดินทาง
ท่ีมีแต่ความสนุกและสะดวกมากทีเดียว รถตุก๊ตุก๊จะออกจากโรงแรมว ีทุก 1 ชัว่โมง 20 นาที 
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2.3.1 ลกัษณะการให้บริการแต่ละห้องพกั 
1. ดีลกัซ์ ทวนิ 
 พื้นท่ีใช้สอย 38 ตารางเมตร ห้องกวา้งขวางมาพร้อมเพดานสูงและหน้าต่างสูงจากพื้นจรด
เพดาน และผา้ไหมท่ีสวยงามจากจิมทอมป์สัน นอกจากน้ีพื้นยงัเป็นพื้นไม ้มีเตียงเดยเ์บด 2 เตียงเด่ียว ตู ้
เซฟอิเล็กทรอนิกส์ หอ้งฝักบวัแบบแยกส่วนและอ่างอาบน ้าพร้อมดว้ยของใชใ้นหอ้งน ้ าของวีโดยเฉพาะ 
หอ้งปลอดบุหร่ี ฟรีวายฟาย 

รูปที ่2.3 หอ้งดีลกัซ์ ทวนิ 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

2.ดีลกัซ์คิงส์ 

พื้นท่ีใชส้อย 38 ตารางเมตร ห้องกวา้งขวางมาพร้อมเพดานสูงและหนา้ต่างสูงจากพื้นจรดเพดาน และ

ผา้ไหมท่ีสวยงามจากจิมทอมป์สัน นอกจากน้ีพื้นยงัเป็นพื้นไม ้มีเตียงเดยเ์บด 1 เตียงคิงไซส์ พื้นท่ี

ท างานขนาดใหญ่ ตูเ้ซฟอิเล็กทรอนิกส์ ห้องฝักบวัแบบแยกส่วนและอ่างอาบน ้ าพร้อมดว้ยของใช้ใน

หอ้งน ้าของวโีดยเฉพาะ หอ้งปลอดบุหร่ี ฟรีวายฟาย 

   รูปที ่2.4 หอ้งดีลกัซ์คิงส์ 
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ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 
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3. ดีลกัซ์ สวที 

 พื้นท่ีใชส้อย 76 ตารางเมตร เพดานสูง 1 เตียงคิงไซส์ ห้องนัง่เล่นแยกส่วน ห้องฝักบวัพร้อม
อ่างอาบน ้ าแยกส่วนและของใช้ในห้องน ้ าของวี พื้นท่ีท างานขนาดใหญ่ ทีวีจอแบนสองเคร่ือง ตูเ้ซฟ
อิเล็กทรอนิกส์และของตกแต่งท าจากผา้ไหมแสนงดงามจากจิมทอมป์สัน ห้องฝักบวัแบบแยกส่วนและ
อ่างอาบน ้าพร้อมดว้ยของใชใ้นหอ้งน ้าของวีโดยเฉพาะ หอ้งปลอดบุหร่ี ฟรีวายฟาย 

รูปที ่2.5 หอ้งดีลกัซ์ สวที 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

. แฟมิลีส่วที 

 พื้นท่ีใชส้อย 81 ตารางเมตร ห้องมุมมีวิวเมือง พร้อมห้องนัง่เล่นกวา้งขวางและห้องนอนขนาด

ดีลกัซ์พร้อม 1 เตียงคิงไซส์ 1 เตียงเด่ียว และเตียงเด็กส าหรับเด็กเล็ก  หนงัสือกิจกรรมส าหรับเด็กอายุต  ่า

กวา่ 12 ขวบและส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องน ้ าส าหรับทารก ห้องฝักบวัพร้อมอ่างอาบน ้ าแยกส่วน

และของใชใ้นหอ้งน ้าของว ีหอ้งปลอดบุหร่ี ฟรีวายฟาย 

รูปที ่2.6 หอ้งแฟมิล่ีสวที 
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ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 
5. เอก็เซ็กคูทฟีสวที  

 พื้นท่ีใชส้อย 90 ตารางเมตร มาพร้อมเพดานสูงโปร่ง ห้องรับแขก ทีวีแบบจอแบน 2 เคร่ือง 4ตู้
00321เซฟนิรภยัรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์สุดหรูท่ีท าจากผา้ไหมจิมทอมป์สัน ศิลปะแบบไทยท่ีงดงาม พื้น
ไม้ โต๊ะทานอาหารส าหรับครอบครัว บริเวณเตรียมอาหารพร้อมเคร่ืองชงกาแฟ ไมโครเวฟและ
บริการบตัเลอร์ส่วนตวั ห้องน ้ าขนาดใหญ่ ห้องฝักบวัพร้อมอ่างอาบน ้ าแยกส่วนและของใช้ในห้องน ้ า

ของว ีหอ้งปลอดบุหร่ี ฟรีวายฟาย 

รูปที ่2.7 หอ้งเอก็เซ็กคูทีฟสวีท 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

6. ดูเพลก็ซ์สวที 

 พื้นท่ีใชส้อย 125 ตารางเมตร 2 ชั้น สิทธิพิเศษจากเปียโนคลบั พร้อมเพดานยกสูง 2 ห้องนอน 2 

เตียงคิงไซส์ ศิลปะแบบไทยท่ีงดงาม พื้นไม ้บริเวณเตรียมอาหารพร้อมเคร่ืองชงกาแฟ ไมโครเวฟและ

บริการบตัเลอร์ส่วนตวั ห้องน ้ าขนาดใหญ่ ห้องฝักบวัพร้อมอ่างอาบน ้ าแยกส่วนและของใช้ในห้องน ้ า
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ของว ีหอ้งปลอดบุหร่ี ฟรีวายฟาย 

รูปที ่ 2.8 หอ้งดูเพล็กซ์สวที 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

7. แกรนด์ ดูเพลก็ซ์ สวีท   
 พื้นท่ีใชส้อย 145 ตารางเมตร 2 ชั้น  สิทธิพิเศษจากเปียโนคลบั พร้อมเพดานยกสูง 2 ห้องนอน 
2 เตียงคิงไซส์ งานศิลปะไทย ผา้ไหมจากจิมทอมป์สัน พื้นไม ้โต๊ะรับประทานอาหารส าหรับครอบครัว 
พื้นท่ีครัว พร้อมเคร่ืองชงกาแฟ ไมโครเวฟและบริการบตัเลอร์ส่วนตวั ห้องน ้ าขนาดใหญ่ ห้องฝักบวั
พร้อมอ่างอาบน ้าแยกส่วนและของใชใ้นหอ้งน ้าของว ีหอ้งปลอดบุหร่ี ฟรีวายฟาย 

รูปที ่2.9 หอ้งแกรนด ์ดูเพล็กซ์ สวที 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

8. วเีพนเฮ้าส์ สวที 

 พื้นท่ีโดยรอบ 90 ตารางเมตร ตกแต่งดว้ยพื้นไมสี้เขม้ สีท่ีโดดเด่นและหนา้ต่างสูงจากพื้นจรด
เพดานมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ กรุงเทพฯ พร้อมกับส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั ท่ีถูกออก
แบบอยา่งหรูหราพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีบ่งบอกถึงยุคแห่งความสง่า สิทธิพิเศษจากเปียโน
คลับ โต๊ะรับประทานอาหารส าหรับครอบครัว พื้นท่ีครัว พร้อมเคร่ืองชงกาแฟ ไมโครเวฟและ
บริการบตัเลอร์ส่วนตวั ห้องน ้ าขนาดใหญ่ ห้องฝักบวัพร้อมอ่างจากุซซ่ีแยกส่วนและของใชใ้นห้องน ้ า
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ของว ีหอ้งปลอดบุหร่ี ฟรีวายฟาย 

รูปที ่2.10 หอ้งวีเพนเฮา้ส์ สวที  
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

2.3.2 ห้องอาหารและเคร่ืองดื่ม 

1.ห้องอาหาร ลา ว ี

 น าเสนอคุณภาพของวตัถุดิบในรูปแบบอาหารท่ีทานง่าย กบับรรยากาศสบายๆ มีระดบั พร้อม

ต่ืนตาต่ืนใจกบัครัวเปิด ท่ีจะท าใหคุ้ณสามารถมองเห็นเหล่าเชฟปรุงอาหารอยา่งน่าต่ืนเตน้ 

  ดว้ยบรรยากาศท่ีคุน้เคย บนชั้น 11 โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ ห้องอาหาร ลา ว ีพร้อมน าเสนอบท

ใหม่แห่งการทานอาหารแบบบิสโทรฟิวชัน่ท่ีมีกล่ินอายของตะวนัตกและเอเชีย เสริมทพัดว้ยทีมครัวท่ี

มากไปดว้ยประสบการณ์ ท่ีจะสร้างช่วงเวลาท่ีดีใหก้บัทุกคน 

เวลาเปิด - ปิด 

อาหารเชา้                                             : 07:00 - 10:00 น. (วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์) 

                                                              : 07:00 - 11:00 น. (เสาร์ถึงอาทิตย)์ 

อาหารกลางวนั (วนัจนัทร์ถึงวนัพุธ)    : 12:00 - 15:00 น. 

อาหารค ่า (วนัจนัทร์ถึงวนัพุธ)             : 18:00 - 21:00 น. 

รูปที ่2.11 หอ้งอาหาร ลา วี  

ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 
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2. เยลโล่ เทล ซูชิ บาร์ 
 ร้านอาหารญ่ีปุ่นสไตลซู์ชิบาร์สุดหรูในกรุงเทพฯ   ท่ีเนน้ความสดของอาหารคดัเฉพาะเกรดพรี 
เมียมเท่านั้นเพื่อมอบซูชิและซาชิมิคุณภาพดีท่ีสุดให้กบัลูกคา้ วตัถุดิบลว้นน าเขา้โดยตรงจากประเทศ
ญ่ีปุ่น ปรุงโดยซูชิมาสเตอร์ ในบรรยากาศและการตกแต่งท่ีเทรนด้ีมีสีสัน แอบซ่อนกล่ินอายของตะวนั 
ตกผสมตะวนัออกไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด ท่ี เยลโล่ เทล ซูชิ บาร์ เราเสิร์ฟอาหารท่ีรังสรรคจ์ากวตัถุดิบ     ชั้น
เลิศในเเต่ละฤดูกาล เพื่อใหไ้ดม้ัน่ใจวา่รรสชาติท่ีเรามอบใหน้ั้นยอดเยีย่มท่ีสุดแลว้ 
 
 หากคุณก าลงัมองหาประสบการณ์แปลกใหม่ของการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นเเบบตามใจเชฟ 
คุณจะไม่ผดิหวงักบัคอร์สโอมากาเสะท่ีเเตกต่างกนัไปในเเต่ละวนั ข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบท่ีดีท่ีสุดในวนันั้นๆ 
โดยมีใหเ้ลือกในราคา   3,000++ บาท   5,000++ บาท   เเละ 7,000++ บาท 

 

รูปที ่2.12 หอ้งอาหารเยลโล่ เทล ซูชิ บาร์ 

https://www.viehotelbangkok.com/th/offers/ytsb-exclusive-omakase-2/
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ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 
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3. เปียโน บาร์ 

 เปียโน บาร์ ของโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ สถานท่ีแฮงกเ์อาท ์ใจกลางกรุงเทพฯ เพียงไม่ก่ีกา้ว จากบี
ทีเอส ราชเทว ี ข้ึนช่ือในเร่ืองของดีไซน์ สุดเก๋ ร่วมสมยั คุณสามารถเขา้มานัง่ชิว นัง่ท างาน จิบกาแฟ ได้
ในทุกวนั มาสัมผสัประการณ์ใหม่ๆ ใจกลางกรุงเทพฯ ท่ี เปียโนบาร์ โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ 
 
เวลาเปิด – ปิด 
(วนัอาทิตยถึ์งวนัพฤหสับดี)     : 8:00 – 20:00 น. 
(วนัศุกร์และวนัเสาร์)                : 8:00 – 24:00 น. 

 

 

รูปที ่2.13 หอ้งอาหารเปียโน บาร์ 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 
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4. ห้องอาหารซิกเนเจอร์ 
 “อาหารจากหมู่มวลดอกไม”้ ของเชฟ “Thierry Drapeau” ไดเ้ปิดตวัคร้ังแรกในกรุงเทพฯ และ
ดึงดูดผูท่ี้หลงใหลในอรรถรสความสวยงาม ดว้ยอาหารฝร่ังเศสสมยัใหม่ ท่ีไม่เหมือนใคร ในบรรยากาศ
ราวกบัเป็นโรงละคร 
 ห้องอาหรซิกเนเจอร์ ขอน าเสนอเมนูอาหารตามฤดูกาลท่ีมีความหมายและสมบูรณ์แบบดว้ย
รสชาติอนัประณีตของดอกไมแ้ละสมุนไพรท่ีสามารถรับประทานได ้
 จากแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบชั้นเลิศ ส่งตรงมาจากทอ้งทะเลสู่ผืนดินและผูจ้ดัหาวตัถุดิบฝีมือเยี่ยม 
อาหารแต่ละคอร์สจะบอกเล่าเร่ืองราว เพื่อเช่ือมโยงให้ผูม้ารับประทาน ไดก้ลบัไปใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ
อีกคร้ัง สร้างความทรงจ าท่ีน่าประทบัใจและเพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหาร ท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีสวยงามและผอ่นคลาย 
 หอ้งอาหารซิกเนเจอร์ แตกต่าง อยา่งสวยงามและเขา้ถึงได ้คือห้องอาหารท่ีตกแต่งสไตล์อาร์ท 
เดโค สามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้าและทศันียภาพของมหานครกรุงเทพ โดดเด่นดว้ยห้องครัวแบบเปิด 
ท่ีเป็นเสมือนเวทีแสดง ของการเดินทางอนัน่าท่ึงในการคน้พบส่ิงใหม่ๆ โดยลูกคา้ผูม้ารับประทาน
อาหารทุกท่าน สามารถเขา้ไปพูดคุยกบัทีมเชฟและชมฝีมืออนัเช่ียวชาญในการปรุงอาหาร รวมทั้งชม
วตัถุดิบต่างๆ ท่ีหายากไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
วนัพฤหสับดี ถึง วนัอาทิตย ์
ม้ือกลางวนั        : 12.00 – 15.00 น. (ปิดรับออเดอร์ 14:00 น.) 
ม้ือค ่า                 : 18.00 – 21.00 น. (ปิดรับออเดอร์ 20:00 น.) 
 การแต่งกายขอสงวนสิทธ์ิส าหรับเส้ือกลา้ม กางเกงขาสั้นและรองเทา้แตะ 

รูปที ่2.14 หอ้งอาหารซิกเนเจอร์ 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 
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2.3.3 ห้องประชุมและห้องจัดเลีย้ง 

 โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ มีหอ้งจดัเล้ียงท่ีออกแบบอยา่งมีความเป็นส่วนตวั ทนัสมยั แสงธรรมชาติ
สามารถสอดส่อง เหมาะสมกับการจดังานประชุมในกรุงเทพฯ อย่างยิ่ง ห้องจดัเล้ียงมีความกวา้ง
ประมาณ 258 ตารางเมตร บรรจุคนไดถึ้ง 150 ท่าน ห้องบอลรูม มีเพดานโปร่งท่ีสามารถมองเห็นวิวใน
กรุงเทพฯได ้รวมไปถึงพื้นท่ีดา้นหนา้หอ้งจดัเล้ียง 

 

ตารางที ่2.1 ขนาดหอ้งประชุม 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

 

 

รูปที ่2.15 หอ้งประชุม 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

https://www.viehotelbangkok.com/
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2.3.4 ว ีพลู 

 หน่ึงในสุดยอดแห่งความหรูหราคือสระว่ายน ้ า คุณจะพบในคฤหาสน์และในรีสอร์ท แต่คุณ
ต้องพบกับโรงแรมในกรุงเทพท่ีมีสระว่ายน ้ า หรือคุณจะพลาดความสุขในวนัหยุดท่ีแสนสบาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีมีอากาศอุ่นตลอดปี ให้คุณลองจินตนาการว่าคุณและคนรักหรือ
ครอบครัวของคุณกลบัสู่ท่ีพกัอนัหรูหราในตอนบ่ายหลงั จากเท่ียวชมความงดงามของวดัไทย สถานท่ี
น่าต่ืนตาต่ืนใจพร้อมถ่ายรูปกนัอยา่งสนุกสนาน หลงัจากเท่ียวทริปสั้นๆ จะดีแค่ไหนถา้ไดก้ระโดดลง
ไปในน ้าเยน็ๆ ท่ีโรงแรมในกรุงเทพท่ีมีสระวา่ยน ้า พร้อมชมพระอาทิตยต์กใจกลางกรุงเทพฯ ผอ่นคลาย
ริมสระน ้ าด้วยเคร่ืองด่ืมแก้วโปรดของคุณ ทั้งหมดน้ีเป็นความพิเศษของสระว่ายน ้ าบนชั้นดาดฟ้าท่ี
โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ 

 

 

 

รูปที ่2.16 สระวา่ยน ้า 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 
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2.3.5 ว ีสปา  
  วี สปา บาย ออกานิก้า เป็นหน่ึงในสปาท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ น าเสนอ

ประสบการณ์การท าสปาแบบออร์แกนิกและธรรมชาติ มีการน าศิลปะการบ าบดัแบบดั้งเดิมและแบบ

ปัจจุบนัมารวมกนัไดอ้ยา่งดี ทั้งหมดน้ีมีท่ีโรงแรม วี กรุงเทพฯ การร่วมมือกนัของโรงแรม วี กรุงเทพฯ 

และออกานิกา้ เฮา้ส์ จ  ากดั เปิดตวั วี สปา บาย ออกานิกา้ ซ่ึงเป็นสปาแห่งแรกของเครือเอ็ม คอลเลคชัน่ 

บริษทั ออกานิกา้ เฮา้ส์ ซ่ึงก่อตั้งโดยคุณศรีริตา้ เจนเซ่น ดารา นกัแสดงช่ือดงัชาวไทย-เดนมาร์กและท่ี

ปรึกษาดา้นสุขภาพและความงามไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในเร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีท่ีใช้

ส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด วี สปา บาย ออกานิกา้ มุ่งเนน้ไปในเร่ืองของผลประโยชน์เชิงบวกของ

การบ าบดัดว้ยกล่ิน เน้นและให้ความส าคญัของกล่ินหอม การคดัเลือกผสมผสานสร้างความเงียบสงบ

และกล่ินหอมท่ีออกแบบมาให้มีพลงัเพื่อสมดุลกบัชีวิตของคุณในสภาพแวดลอ้มท่ีทนัสมยัและวุน่วาย

ของเรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่สภาพแวดลอ้มในเมืองเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งการมากท่ีสุด 

 “การรักษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเรานั้นเป็นการผอ่นคลายอยา่งแทจ้ริง การนวดเทียนอโรม่า 90 

นาที ของออกานิกา้นั้นใชเ้ทียนอโรม่าท่ีท าข้ึนดว้ยน ้ามนัหอมระเหยบริสุทธ์ิ น ้ ามนัสกดัจากถัว่ โจโจบ้า

ออยล์ มีวิตามินเอและวิตามินอี เพื่อบ ารุงและเติมความชุ่มช่ืนให้กบัผิว การบ าบดัรักษาน้ีจะช่วยลด

ความเครียดและอาการปวดเม่ือยของคุณ ส่งเสริมการผ่อนคลายอย่างลึกซ้ึงและการนอนหลบัท่ีดีข้ึน

ตามท่ีร่างกายตอ้งการ มนัเป็นประสบการณ์สปาบ าบดัท่ีไม่มีวนัลืม” 

  

 
รูปที ่2.17 หอ้งว ีสปา 

ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

https://www.viehotelbangkok.com/
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2.3.6 ว ีฟิตเนส 

 ดว้ยอุปกรณ์ออกก าลงักายท่ีทนัสมยั และส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ตอบโจทยค์นรัก
สุขภาพท่ีอยูใ่จกลางเมืองดว้ยการเดินทางท่ีสะดวก เพียง 5 นาทีจาก สยามพารากอน พร้อมยงัสามารถ
เดินทางดว้ยรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานี ราชเทว ีตอบโจทยค์วามเป็น ซิกเนเจอร์ฟิตเนส  
 ว ีฟิตเนส สาขา โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ ตอบโจทยค์วามเป็นประเภท ซิกเนเจอร์ ดว้ยพื้นท่ีบริการ
การออกก าลงักายท่ีตอบโจทยก์ารออกก าลงักายของคุณแบบส่วนตวัและใช้บริการคลาสแบบไม่มี
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมจากผูฝึ้กสอนมืออาชีพเฉพาะดา้นท่ีไดรั้บรองจากสถาบนันานาชาติ พร้อมยงัสามารถ
ใชบ้ริการ ไดแ้บบครบครัน ไม่วา่จะเป็น ล๊อคเกอร์ อ่างจากุซซ่ี ห้องซาวน่า พร้อมยงัสามารถใชบ้ริการ 
สระวา่ยน ้าของโรงแรม ว ีท่ีสามารถมองเห็นววิใจกลางกรุงเทพ ไดต้ั้งแต่เชา้จนถึงค ่า 
 วี คลบั เราเป็นท่ีหน่ึงในเร่ืองคลาส ท่ีตอบโจทยส์ าหรับทุกท่านท่ีชอบออกก าลงักายและชอบ
เขา้คลาส ดว้ยคลาสท่ีมากท่ีสุดและพบกบัคลาสพิเศษในทุกๆเดือน ซ่ึงผูส้อนของ วี ฟิตเนส ทุกท่านได้
การเรียนรู้และไดรั้บการรับรองจากสถาบนัชั้นน านานาชาติ ซ่ึงคุณสามารถมัน่ใจว่าการออกก าลงักาย
ของคุณจะมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งยงัมีผูส้อนคลาสคอยดูแลคุณ ในทุกการออกก าลงักายของคุณ 
เพื่อสร้างสุขภาพท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่คุณ 

รูปที ่2.18 หอ้งว ีฟิตเนส 
ทีม่า : https://www.viehotelbangkok.com 

https://www.viehotelbangkok.com/
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2.5 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

รูปที ่2.19 รูปนางสาวศิวภรณ์ วนัทอง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 
ช่ือผูป้ฏิบติังาน                        : นางสาวศิวภรณ์ วนัทอง  
แผนก                                      : แม่บา้น (Housekeeping)  
ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจ     : ระหวา่งวนัท่ี 11 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย/ หัวข้อการเรียนรู้ 

- Room Cleaning                 เรียนรู้การท าความสะอาดตรวจเช็คหอ้งพกั    
- Gardener                เรียนรู้การจดัแต่งตน้ไม ้ใหเ้ป็นรูปทรงท่ีสวยงาม 
- Public Area Cleaning เรียนรู้การท าความสะอาดตามจุดท่ีสาธารณะต่างๆ 
- Florist Attendant              เรียนรู้การจดัตกแต่งดอกไมใ้หมี้รูปทรงท่ีสวยงาม 
- Uniform Room                 เรียนรู้การจดัระเบียบชุดพนกังานและการซ่อมแซม 
- Linen Room                 เรียนรู้ชนิดผา้ต่างๆ ท่ีใชใ้นทุกส่วนของโรงแรม 
- Laundry Room                 เรียนรู้การซกั อบ รีด ท่ีถูกวธีิ 
- Decoration                เรียนรู้การจดัตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงามตามเทศกาล 
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2.6 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

รูปที ่2.20 รูปพนกังานท่ีปรึกษา 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

ช่ือ : นางสาวกานดา แป้นยางมา 
ต าแหน่ง : หวัหนา้งานห้องดอกไม ้
 
2.7 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาปฏิบติังาน ตั้งแต่วนัท่ี 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 
2564 รวม ระยะเวลา 75 วนั เป็นจ านวน 750 ชัว่โมง โดยฝึกงานตามตารางงานท่ีไดรั้บมอบหมายตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. วนัละ 10 ชัว่โมง 
 
2.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
2.8.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน  
 ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานและศึกษาปัญหาในการปฏิบติังาน แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและขอ้มูล
หลงัจากปฏิบติังาน ขอ้มูลการด าเนินงาน ประสบการณ์จากการท างานจริงท่ีเกิดการปฏิบติังาน รวบรวม
ผลและศึกษาหาข้อมูลในการท างาน ก าหนดหัวข้อโครงงานแล้วน ามาวิเคราะห์ ผู ้จ ัดท าได้เ ร่ิม
ด าเนินการก าหนดหัวขอ้โครงงานโดยการน าขอ้มูลการปฏิบติังานจริงมาเป็นหัวขอ้โครงงานสหกิจ
ศึกษา 
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2.8.2 วเิคราะห์ระบบงาน 
 วิเคราะห์ระบบงาน หลงัจากผูจ้ดัท าไดว้ิเคราะห์ออกมาแลว้วา่จะท าโครงงานในรูปแบบใดจึง
เร่ิมการหาขอ้มูลการท าโครงงาน เขียนโครงงานโดยคิดหวัขอ้เพื่อเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ี
ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า ส่งเพื่อรอการพิจารณาและร่างเอกสารโครงงาน  
2.8.3 ก าหนดหัวข้อในการหาข้อมูล 
 ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท า ผูจ้ดัท าไดมี้การปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาถึง
หวัขอ้โครงงานท่ีก าหนด 
2.8.4 ออกแบบระบบงาน 
 ออกแบบระบบงานผูจ้ดัท าวางแผนการทดลองท าไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช้ รวบรวมขอ้มูล
และปัญหา ไปปรับปรุงเพื่อมาปรับใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2.8.5 จัดท าเร่ืองพฒันาระบบ 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามจากพนักงานแผนกแม่บ้าน ผูจ้ ัดท าโครงงานได้น า
ส่ิงประดิษฐ์ไปให้พนักงานแผนกแม่บา้นไดท้ดลองใช้และท าการสัมภาษณ์หลงัจากนั้นวางแผนและ
วเิคราะห์ขอ้มูล การหาค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ผูจ้ดัท าไดน้ าขอ้มูลมาเรียบเรียงเน้ือหา 
2.8.6 ทดลองและสรุปผล 
 ทดลองและสรุปขอ้มูล เขียนรายงานแลว้น าผลท่ีไดม้าเรียบเรียงเพื่อน าผลท่ีไดม้าสรุปวิเคราะห์
ขอ้มูล ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบติังานเพื่อมาปรับให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จดัท ารูปเล่มโครงงาน
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและแกไ้ข 
2.8.7 จัดท าเอกสาร 
 การจดัท าเอกสาร ผูจ้ดัท าได้จดัท ารูปเล่มโครงงานให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแก้ไข 
พร้อมน าเสนอ 
2.8.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ผูจ้ดัท าเร่ิมด าเนินการโครงงานตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
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ตารางที ่2.3 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 
1.ศึกษา / นิยามปัญหาท่ีจะท าโครงงาน     
2.ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง     
3.ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน     
4.รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน     
5.วเิคราะห์ขอ้มูล     
6.ทดสอบโครงงาน     
7.สรุปและจดัท าโครงงาน     

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 
2.9 อุปกรณ์เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- เคร่ืองพิมพ ์
- กลอ้งถ่ายรูป 
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 ซอฟตแ์วร์ 
- โปรแกรม Microsoft Word 
- โปรแกรม Microsoft Excel 
- เวบ็ไซต ์Google Forms 

 
2.10 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 จากการท่ีไดรั้บการปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ ในแผนกแม่บา้นสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 
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2.10.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้เรียนรู้การท างานอยา่งเป็นมืออาชีพ ไดฝึ้กความ
รับผิดชอบและความอดทน ท าให้มีประสบการณ์ในการท างานมากข้ึนเป็นอย่างมาก ไดพ้ฒันาตวัเอง 
ไดจ้ดัระบบการท างานให้ส าเร็จในเวลาท่ีก าหนด รู้จกัการท างานเป็นกลุ่มเและไดรั้บมิตรภาพดีๆ จาก
พนกังานท่ีปรึกษาทุกท่าน 

2.10.2 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการท างาน ปัญหาการท างาน 

 1.ควรศึกษารายละเอียดของโรงแรมให้มากข้ึน รู้จกัภาพรวมของโรงแรม ไม่เพียงแต่ศึกษาแค่
ในส่วนของแผนกแม่บา้นเท่านั้น 

 2. เรียนรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษท่ีใชใ้นโรงแรมเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่3 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาการจดัท าโครงงานไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช้ ผูจ้ดัท าไดศึ้กษารวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี  
 
 3.1 ประเภทของไมถู้พื้น 
 3.2 ความหมายเก่ียวกบัวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตไมถู้พื้น 
 3.3 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผา้ชนิดต่างๆ 
 3.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.1 ประเภทของไม้ถูพืน้ 

รูปที ่3.1 ไมถู้พื้นแบบแกนสกรู 
ทีม่า : https://www.goodchoiz.com 

 ไมถู้พื้นแบบแกนสกรู มีลกัษณะจะคลา้ยไมถู้พื้นแบบหนีบ แต่ไมถู้พื้นแกนสกรู จะล็อคผา้ดว้ย
การล็อคกบัเกลียวหมุน ของผา้มอ็บ 

https://www.goodchoiz.com/
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รูปที ่3.2 ไมถู้พื้นแบบหนีบ 
ทีม่า : https://www.goodchoiz.com 

 ไมถู้พื้นแบบหนีบ เป็นไมถู้พื้นท่ีมีตวัล็อคเป็นแบบหนีบ ใชส้ าหรับท าความสะอาดทัว่ไป 
สามารถเขา้ตามมุม หรือพื้นท่ีแคบได ้
 

รูปที ่3.3 ไมถู้พื้นแบบดนัฝุ่ น 
ทีม่า : https://www.goodchoiz.com 

 ไมถู้พื้นแบบดนัฝุ่ น เป็นไมถู้พื้นท่ีสามารถซึมซบัน ้าและดกัจบัฝุ่ นไดดี้ เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีมี
ฝุ่ นมาก 

https://www.goodchoiz.com/
https://www.goodchoiz.com/
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รูปที ่3.4 ไมถู้พื้นแบบผา้ชามวัร์ 

ทีม่า : https://www.goodchoiz.com 
 ไมถู้พื้นแบบผา้ชามวัร์ เป็นไมถู้พื้นหวัมอ็บผลิตจากผา้ชามวัร์ ท่ีมีคุณสมบติัในการซึมซบัน ้ าได้
อยา่งดีเยีย่ม สามารถท าความสะอาดไดแ้มใ้นท่ีแคบ 

 

 
รูปที ่3.5 ไมถู้พื้นแบบฟองน ้า 

ทีม่า : https://www.goodchoiz.com 
 ไมถู้พื้นแบบฟองน ้ า เป็นไมถู้พื้นท่ีมีหวัเป็นฟองน ้ า ท่ีจะแตกต่างจากไมถู้พื้นชนิดอ่ืนท่ีเป็นผา้ 
สามารถรีดน ้าได ้โดยมีท่ีรีดในตวั 

https://www.goodchoiz.com/
https://www.goodchoiz.com/
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รูปที ่3.6 ไมถู้พื้นแบบรีดน ้า 
ทีม่า : https://www.condonewb.com 

 ไมถู้พื้นรีดน ้า เป็นไมถู้พื้นรีดน ้าพร้อมถงั ไมถู้พื้นสามารถลา้งและรีดน ้าออกไดใ้นขณะเดียว 
กนั แค่ชัว่วนิาทีก็หมาดสนิทไร้หยดน ้า หวัไมถู้พื้นหมุนได ้360 องศา 

 

รูปที ่3.7 ไมถู้พื้นแบบถงัป่ัน 
ทีม่า : https://www.condonewb.com 

 ไมถู้พื้นถงัป่ัน เป็นไมถู้พื้นท่ีดา้มจบัเป็นสแตนเลส ถอดประกอบและปรับระดบัไดต้ามความ
ตอ้งการผา้ไมโครไฟเบอร์ สามารถดูดซบัไดดี้ โดยไม่ทิ้งร่องรอยน ้ า พร้อมหวัม็อบท่ีใหญ่ข้ึน ท าให้การ
ท าความสะอาดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

https://www.condonewb.com/
https://www.condonewb.com/
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รูปที ่3.8 ไมถู้พื้นแบบไฟฟ้า 

ทีม่า : https://www.condonewb.com 
 ไมถู้พื้นไฟฟ้าแบบไร้สาย เป็นไมถู้พื้นขนาดกะทดัรัด ใชง่้ายดว้ยมือเดียว มีปุ่มฉีดน ้ าท่ีตวัดา้ม 
มีไฟ LED ในตวั ท าให้เห็นส่ิงสกปรกในบริเวณท่ีแคบและมืดไดช้ดัเจน มีช่องเก็บน ้ าส าหรับฉีดน ้ า
ระหวา่งการถูพื้น มีระบบปิดการท างานอตัโนมติัเม่ือวางดา้มไมถู้พื้นในแนวตั้ง ท าใหป้ระหยดัพลงังาน  

 

รูปที ่3.9 หุ่นยนตถู์พื้น 
ทีม่า : https://www.condonewb.com 

 หุ่นยนต์ถูพื้น เป็นหุ่นยนต์ถูพื้นท าความสะอาดไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 
แสดงผลแผนท่ีท าความสะอาดแบบเรียลไทมแ์ละดว้ยระบบเซนเซอร์ต่างๆท่ีติดตั้งมา ตวัเคร่ืองสามารถ
วเิคราะห์พื้นท่ีและการเดินทาง เพื่อท าความสะอาดโดยอตัโนมติั 

https://www.condonewb.com/
https://www.condonewb.com/
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3.2 ความหมายเกีย่วกบัวสัดุทีใ่ช้ในการผลติไม้ถูพืน้ 

รูปที ่3.10 ไมไ้ผ ่
ทีม่า : https://www.baanjomyut.com 

 ไผ่เป็นพืชท่ีมีการแพร่กระจายพนัธ์ุอยู่ทั่วไป ล าต้นแข็งแรงมีเน้ือไม้แข็ง เกลาให้เรียบได ้

ยดืหยุน่ มีน ้าหนกัเบา แขง็แต่ดดัใหโ้คง้งอได ้ถา้จดัเน้ือไมใ้หบ้างลงสามารถตดัทอนเป็นขนาดต่าง ๆ ได ้

ทั้งความยาวและความหนาใหเ้หมาะสมต่อลกัษณะการใชง้านวา่เป็นงานท่ีตอ้งรับน ้ าหนกัมาก หรืองาน

ประดิษฐต์กแต่ง ในปัจจุบนัไผเ่ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทส าคญัในตลาดโลกมาก โดยถูกน ามาใชเ้ป็น

เยือ่กระดาษ ไมป้าร์เกปู้พื้น กระดานอดั และหน่อไมก้ระป๋อง 

รูปที ่3.11 ไมส้ักปลอกกลม 
ทีม่า : https://www.bringmehug.com 

 ไมส้ักปลอกกลม ผลิตจากไมส้ักแท ้ไมท่ี้ใชผ้ลิตเป็นไมส้ักเก่า น ้ าหนกัเบา ลายสวย ทนน ้ า ทน
ปลวก เหมาะส าหรับงานตกแต่ง DIY ต่างๆ 
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รูปที ่3.12 ไมย้างพารา 
ทีม่า : https://www.maihoreca.com 

 ไมย้างพารา (Para rubber wood หรือนิยมใชว้า่ rubberwood หรือ parawood) หรือบางคร้ังเรียก

อย่างย่อว่า ไมย้าง มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Hevea brasiliensis เป็นไมท่ี้นิยมน ามาใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ไม้

คุณภาพสูง เน่ืองจากคุณสมบติัเด่นของไมย้างท่ีเหมาะสมกบัการน ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น ความ

หนาแน่นของเน้ือไม้ สีสันท่ีสวยงาม การหดตัวน้อยและสามารถตกแต่งผิวได้ง่าย นอกจากน้ีไม้

ยางพารายงัไดช่ื้อว่าเป็นไมท่ี้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากไมย้างพารานั้นได้มีการน าส่วนต่างๆ 

ของตน้ยางมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบทั้งหมดสามารถน ามาใชไ้ดทุ้กส่วน ตั้งแต่ยางของ

ตน้ไม ้จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยท่ีตดัไมอ้อกมาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ 

รูปที ่3.13 ตะปูตอกไม ้
ทีม่า : https://www.wongguru.com 

 ตะปูตอกไม ้(Wood nail) ผา่นกระบวนการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีไดม้าตรฐาน มีความแข็งปลาย
แหลมรูปร่างคลา้ยเข็มไม่งอง่ายช่วงล าตวัของตะปูคอนกรีตจะเป็นร่องเล็ก ๆ เหมาะส าหรับใชส้ าหรับ
การยึดตรึงหรือเพื่อติดวตัถุชนิดต่างๆ เช่น งานไมง้านก่อสร้าง และงานวิศวกรรม ตะปูมกัถูกใช้งาน

https://www.maihoreca.com/
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ร่วมกบัคอ้นโดยใช้คอ้นในการตีหรือตอกเพื่อดนัตะปูให้ผ่านเขา้ไปในวตัถุท่ีตอ้งการ มีความเหนียวมี
ความแขง็แรงทนทานติดตั้งไดง่้าย และไม่เกิดสนิมสามารถใชง้านไดย้าวนานและคุม้ค่า 

รูปที ่3.14 ตะปูเกลียวปลายแหลม   
ทีม่า : https://www.homesolutioncenter.co.th 

 ตะปูเกลียวปลายแหลม  คุณสมบติัของตะปูเกลียวปลายแหลม ใช้ยึดไมร้ะแนง หรือไมม้อบ 
หรือยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ด กบัโครงเหล็กชุบสังกะสี ใช้กบังานไมฝ้าและไมร้ะแนง ยึดกบัโครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะสี  โดยไม่ตอ้งเจาะน า ค าแนะน าการใชง้านตะปูเกลียวปลายแหลม ไม่ตอ้งเจาะน า ท างาน
ง่าย เพราะมีปลายสวา่นท่ีออกแบบพิเศษ เกลียวแข็งแรง สามารถเจาะเหล็กไดร้วดเร็ว หวัฝังจม เพราะ
หัวตะปูเกลียวออกแบบพิเศษ แบบมีปีกผีเส้ือช่วยควา้นแผ่น ท าให้หัวตะปูจะฝังเข้ากับแผ่นโดย
อตัโนมติั ท าใหผ้วิงานเรียบ เนียนสวย 
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3.3 ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัผ้าชนิดต่างๆ 

รูปที ่3.15 ยางยดื  
ทีม่า : http://www.klungmai.com 

 ยางยดื มีลกัษณะต่างๆเช่น ยางยดืกลม ยางยดืแบน ยางยดืมว้น เชือกยางยืด สายยางยืด ยางยืดสี
ขาว ยางยืดสีด า เหมาะส าหรับน าไปใช้กบังานกระเป๋า งานผลิตเส้ือผา้ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นสูง
นอกจากน้ียงัมีขนาด และสีใหเ้ลือกตามความตอ้งการของงานท่ีจะน าไปใชอี้กดว้ย 

รูปที ่3.16 ผา้โพลิเอสเตอร์ 
ทีม่า : https://www.condonewb.com 

 ผา้โพลิเอสเตอร์ เป็นผา้ใยสังเคราะห์ชนิดหน่ึง ผลิตข้ึนจากใยสังเคราะห์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนจาก
สารเคมี มีคุณสมบติัท่ีทนทาน มีความยดืหยุน่สูง คงรูปร่างไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่ยบัง่าย ไม่จ  าเป็นตอ้งรีด ไม่
ขาดหลุดลุ่ยหรือฉีกขาดง่าย ดูแลรักษาความสะอาดไดง่้าย มีน ้ าหนักเบา เน้ือผา้เนียนนุ่มละเอียด ให้
สัมผสัท่ีสบายและอบอุ่น สามารถยอ้มหรือสกรีนลายไดง่้าย แต่จะระบายอากาศและซึมซบัน ้ าไดไ้ม่ดี
นกั เหมาะกบัการน ามาท าชุดคลุมอาบน ้าเพื่อใส่ในการไปนวดสปา หรือใส่ท าธุระส่วนตวั เช่น การเช็ด
เคร่ืองส าอาง การแต่งหนา้ การแต่งทรงผม หรือใส่เป็นชุดล าลองภายในหอ้งของตนเอง 

 
 

http://www.klungmai.com/
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รูปที ่3.17 ผา้ปูท่ีนอนจากผา้คอตตอน 
ทีม่า : ttps://www.officemate.co.th 

 ผา้ปูท่ีนอนจากเส้นใยธรรมชาติ 100% เส้นใยธรรมชาติ มีทั้งเส้นใยจากฝ้าย เส้นใยจากไหม
และเส้นใยจากตน้ไผ ่แต่ท่ีนิยมน ามาทอเป็นผา้ปูท่ีนอนส่วนใหญ่เป็นเส้นใยธรรมชาติท่ีไดจ้ากฝ้าย หรือ
ท่ีเรียกกันว่าผา้คอตตอน (Cotton) ผา้คอตตอนหรือผา้ฝ้าย มีคุณสมบติัเด่นคือความนุ่ม ยิ่งซักยิ่งนุ่ม 
ยืดหยุน่ไดดี้และทนทาน ทั้งยงัให้ความรู้สึกเยน็ เพราะมีคุณสมบติัช่วยถ่ายเทอากาศ ระบายความร้อน
ไดดี้ ผา้ปูท่ีนอนหรือชุดเคร่ืองนอนท่ีท าจากผา้ฝ้าย จึงเหมาะกบัการใชง้านในหนา้ร้อนและสัมผสันุ่มๆ 
ยงัช่วยใหคุ้ณนอนหลบัสบาย 

รูปที ่3.18 ผา้ขนหนู 
ทีม่า : http://www.marigoldtrading.com 

 ผา้ขนหนู  หนา้ท่ีหลกัของผา้ขนหนูก็คือท าให้บริเวณท่ีเปียกแห้ง เอาไวห่้ม ปูนอน ใชจ้บัของ
ร้อนและยงัมีประโยชน์อีกมากมาย โดยส่วนใหญ่แลว้ ผา้ขนหนูท ามาจากผา้ฝ้าย หรืออาจจะท าจากขน
สัตวห์รือวสัดุอ่ืนๆก็มี ถ้าเราแบ่งผา้ขนหนูตามชนิดและประเภทของการใช้งานนอกจากน้ีแล้วยงัมี
ผา้ขนหนูอีกหลายประเภทเช่นผา้ขนหนูส าหรับเช็ดมือและเช็ดผม โดยส่วนใหญ่แลว้ผา้ขนหนูจะบอก
ความหนาโดยใชห้น่วยเป็นปอนด์ ซ่ึงหมายถึงจ านวนเส้นใยก่ีปอนด์ถึงจะน ามาท าผา้ขนหนูได ้1 โหล 
เช่น ผา้ขนหนู 12 ปอนด ์หมายความวา่ใชเ้ส้นใยฝ้าย 12 ปอนด์มาท าผา้ขนหนูได ้1 โหล ซ่ึงยิ่งใชเ้ส้นใย
เยอะมากข้ึนเท่าไหร่ ผา้ขนหนูก็จะยิง่หนามากข้ึนเท่านั้น  
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3.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เสาวลักษณ์ สอนซี (2560) การท าไมถู้พื้นจากเศษผา้นั้น เกิดข้ึนจากท่ี เม่ือปี พ.ศ. 2535 ชุมชน
เทพารักษมี์โรงงานผลิตผา้เล็กๆ อยูแ่ห่งหน่ึง เม่ือเสร็จส้ินจากกระบวนการผลิตเส้ือผา้แลว้นั้น มีเศษผา้ท่ี
เหลือจากการผลิตเป็นจ านวนมากซ่ึงสุดทา้ยแลว้มนัก็เป็นขยะ เน่ืองจากคุณลุงลาศรี ในตอนนั้นเป็นผูน้ า
ชุมชนเทพารักษ์อยู่ในขณะนั้น ไดเ้ห็นเศษผา้จากโรงงาน จึงคิดว่าจะเอามาท าอะไรให้เกิดประโยชน์
นอกจะทิ้งใหเ้ป็นเพียงแค่เศษขยะ 
 ขั้นตอนการท าไมถู้พื้นจากเศษผา้ เตรียมไมแ้กนผา้ ขนาด 1 X 10 หนาประมาณคร่ึงเซนติเมตร 
โดยใชไ้มม้าตดัให้ไดข้นาด แลว้เหลาให้เรียบ 1 คู่ และดา้มไมถู้พื้น 1 ดา้ม เตรียมเศษผา้ โดยท าการตดั
ใหเ้ป็นเส้นเท่าๆกนั ความยาวแลว้แต่ความตอ้งการ หรือตามความเหมาะสม น าเศษผา้ท่ีตดัไดข้นาดแลว้
ความยาว มาถกัลงบนไมแ้กนท่ีเตรียมไวใ้หแ้น่น ทั้งสองอนัเม่ือถกัเศษผา้เขา้กบัไมแ้กน ทั้งสองอนัเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ก็น ามาตอกตะปูเขา้กบัดา้มจบัใหแ้น่นก็เสร็จสมบูรณ์แลว้ 
 เทคนิคเคล็ดลบัในการผลิตการถกัเศษผา้เขา้กบัแกนผา้ ตอ้งถกัให้แน่นเพื่อท่ีเศษผา้จะไดไ้ม่
หลุดออกมาจากแกนผา้ และสามารถยืดอายุการใช้งานไดม้ากข้ึน การจดัเก็บและการคน้ควา้ความรู้ 
(การจดจ า/เอกสาร/ฐานขอ้มูล) การจดจ าหรือการเก็บความรู้ เป็นรูปแบบของการจดจ าและการท า
เอกสารบนัทึกขอ้มูลโดยการบนัทึกขอ้มูลนั้นจะใชแ้บบการบนัทึกลงในสมุดเพื่อให้ง่ายต่อการคน้หา
เม่ือต้องการกลับมาดูข้อมูลเก่าหรือรูปแบบการมดัแบบเดิม ซ่ึงในสมุดบนัทึกนั้นจะประกอบด้วย 
ขั้นตอนการถกัเศษผา้ และวธีิการยดึติดแกนผา้เขา้กบัดา้ม การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ (ซึม
ซับไวก้บัตนเองหรือเผยความรู้ให้กบัองค์กร) การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเผย
ความรู้ เกิดจากความสนใจของผูท้  าและยงัสามารถน าเอาความรู้จากการศึกษาการท าไมถู้พื้นจากเศษผา้ 
มาใชใ้นบา้นไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี ยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา มาถ่ายทอดต่อให้กบันกัเรียน
ท่ีเรียนในคาบเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อท่ีนกัเรียนจะไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการท าไมถู้พื้นจากเศษ
ผา้ ไปใชใ้นครอบครัวของนกัเรียนได ้พิกดั (สถานท่ี) 256 หมู่ท่ี 13 ชุมชนเทพารักษ ์ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขอ้มูลผูศึ้กษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปีการศึกษา 2560 ช่ือผูศึ้กษา นางสาวเสาวลกัษณ์ 
สอนซี หลกัสูตร ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู รุ่นท่ี 4 รายวิชา ความเป็นครูเนน้ศึกษา ครูกบัการ
อนุรักษ์และส่งเสริมภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน คณะศึกษาศาสตร์ สถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สถานท่ีท างาน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น อาจารยผ์ูส้อน , 
รองศาสตราจารย ์ส าเร็จ ค าโมง (ครูภูมิปัญญาไทย , ศิลปินมรดกอีสาน) , อาจารย ์ดร.พา อกัษรเสือ , 
อาจารย ์ดร.ธีรภทัร โคตรบรรเทา , อาจารย ์สุชาดา ลดาวลัย ์, อาจารย ์อจัฉริยะ วงษ์ค  าซาว , อาจารย ์
บุญจนัทร์ เพชรเมือง 

https://oer.kku.ac.th/index.php/author/authorDetail/597


35 
 

 

 นายธันทวิา บุญชอบ , นายพนักรธ์ รู้หลกั , นายนพรุจ อิม่อุบล  (2559) ในการวจิยัจดัสร้างไมถู้
ดูดฝุ่ นในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการท าความสะอาดบริเวณพื้นต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชไ้มถู้
พื้นเป็นอุปกรณ์ท าความสะอาดทั้งใช้ในการปัด กวาด เช็ด ถู บริเวณพื้นห้อง หรือพื้นท่ีใช้สอยอ่ืนๆ 
ทั้งน้ีก็เพื่อความสะอาดและความปลอดภยัจากเช้ือโรคท่ีมีอยู่ในพื้นห้อง แต่ในการถูพื้นนั้นส่วนใหญ่
แม่บา้น หรือผูท่ี้ท  าความสะอาดจะสามารถท าความสะอาดไดแ้ค่การถูพื้นห้องเท่านั้นแต่จะไม่สามารถ
ก าจดัฝุ่ นท่ีมีอยู่ในห้อง หรือบริเวณพื้นออกไปดว้ย ซ่ึงฝุ่ นผงท่ีเหลือทิ้งไวจ้ากการท าความสะอาดโดย
วธีิการถูนั้นจะเป็นเช้ือโรคท่ีท าอนัตรายต่อร่างกายมนุษย ์จากสภาพปัญหาดงักล่าวคณะผูจ้ดัท าจึงคิด ไม้
ถูดูดฝุ่ น น้ีข้ึนมาเพื่อใหก้ารท าความสะอาดพื้นหอ้ง หรือบริเวณพื้นท่ีใชส้อยเป็นไดด้ว้ยวิธีการท่ีสะดวก
และปลอดภยัและยงัสามารถท าความสะอาดได้ในขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากและใช้ไม่มากในการท าความ
สะอาด รวมไปถึงยงัสามารถท าให้ผูท่ี้อยู่อาศยัห่างไกลจากเช้ือโรคและมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์
พร้อมท่ีจะท างานหรือกิจกรรมอ่ืนต่อไป เหมาะส าหรับแม่บา้นทัว่ไป นกัเรียนร่วมกบัครูท่ีปรึกษาไดใ้ช้
ทกัษะกระบวนการวิจยัและสภาพปัญหาจากทอ้งถ่ินมาร่วมคิดออกแบบ วิเคราะห์จดัสร้างไมถู้ดูดฝุ่ น 
จ านวน 1 เคร่ือง นกัเรียนไดรั้บความรู้ประสบการณ์จริงในการสร้างไมถู้ดูดฝุ่ น ศึกษา ณ วิทยาลยัการ
อาชีพพุทธมณฑล 
 
 นายวสันต์ ก๊งวัน , นายปิยเดช เพชรขาว , นายธันวา อาจชอบการ   (2559)  จุดประสงคใ์นการ
ท าเคร่ืองถูพื้นอตัโนมติัน้ีจดัท าข้ึน เพื่อสร้างและออกแบบเคร่ืองถูพื้นอตัโนมติัให้สามารถใชเ้คล่ือนท่ี
ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน แต่ยงัคงใช้ในการถูพื้นอัตโนมัติอยู่กับท่ีเน่ืองจากต้องใช้ไฟฟ้าในการชาร์จ
แบตเตอร่ีถูพื้นอตัโนมติั ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเร็วของการถูพื้นไดเ้ร็วข้ึน แทนการถูพื้นธรรมดา จากการ
เปรียบเทียบใช้ระยะเวลาในการความสะอาดของเคร่ืองถูพื้นอตัโนมติัและท่ีถูพื้นแบบธรรมดา พบว่า 
เคร่ืองถูพื้นอตัโนมติัจะท าให้ความสะอาดเร็วท่ีเวลา 13 นาที แตกต่างจากการถูพื้นแบบธรรมดาท่ีจะใช้
เวลาในการท าถูพื้นในระยะเวลา 20 นาที ซ่ึงเห็นแลว้วา่การใชเ้คร่ืองถูพื้นอตัโนมติัจะท าความสะอาดได้
เร็วกวา่ 7 – 9 นาที ผลการศึกษา ไดว้า่ เคร่ืองถูอตัโนมติัสามารถใชเ้วลานอ้ยกวา่ท่ีถูพื้นแบบธรรมดา ผล
การศึกษา เคร่ืองถูอตัโนมติัสามารถใช้เวลาน้อยกว่าท่ีถูพื้นแบบธรรมดาและผลความพึงพอใจของผู ้
ทดลองใชเ้คร่ืองถูพื้นอตัโนมติั ผลิตโดยนกัศึกษาวิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด อาชีวศึกษาจงัหวดัตรัง มี
ความพึงพอใจโดยรวมในระดบั มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย = 3.658 ค่า S.D. = 1.731 
 



 

 

บทที ่4 
รายละเอยีดของโครงงาน 

  การจดัท าโครงงานเร่ือง “ไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช”้ เป็นการจดัท าไมถู้พื้นจากวสัดุ
ธรรมชาติ และเศษผา้ท่ีไม่ใช้แล้ว เพื่อช่วยลดตน้ทุนและค่าใช้จ่ายให้กบัแผนกแม่บา้น โดยสามารถ
แสดงถึงขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 

4.1 ไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลอืใช้ 

 

รูปที ่4.1 ไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช ้
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.2 วสัดุอุปกรณ์ไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลือใช้ 

รูปที ่4.2 แผน่ไมย้างพารา A ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

รูปที ่4.3 แผน่ไมย้างพารา B ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.4 ไมส้ักแท่ง C ขนาด 15 มิลลิเมตร 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
 

รูปที ่4.5 ดา้มไผ ่D  
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.3 ข้ันตอนการท าไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลอืใช้ 

รูปที ่4.6 วดัขนาดของไมแ้ผน่ยางพารา B  
เพื่อตดัแบ่งเป็น 2 ส่วน ใหไ้ดข้นาดแผน่ละ 10 เซนติเมตร 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

รูปที ่4.7 ท  าการตดัไมแ้ผน่ B เป็น 2 ส่วน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.8 ใชก้ระดาษทรายขดัแผน่ไม ้B ทั้งสองแผน่    
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

รูปที ่4.9 วดัขนาดแผน่ไม ้B ทั้งสองแผน่ เพื่อท าการเจาะรูท่ีจะใส่ตะปู 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.10 เจาะรูแผน่ไม ้B ทั้งสองแผน่  
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
 

รูปที ่4.11 ขนาดแผน่ไม ้B ท่ีเจาะ 2 เซนติเมตร วดัจากดา้นนอกของแผน่ไม ้
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.12 วดัขนาดแผน่ไม ้A ใหอ้ยูต่รงกลาง จะไดข้า้งละ 15 เซนติเมตร 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

รูปที ่4.13 เจาะรูแผน่ไม ้A กบั B ตามขนาดท่ีไดท้  าการวดัไว ้
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.14 วดัขนาดแผน่ไม ้B ทั้งสองแผน่และเจาะรูขนาด 15 เซนติเมตร ตรงกลางแผน่ไม ้
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

รูปที ่4.15 วดัขนาดไมไ้ผ ่D และเจาะรูขนาด 15 เซนติเมตร ตรงกลางไมไ้ผ ่
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.16 น าแผน่ไม ้A กบั B ประกอบเขา้ดว้ยกนั โดยใชต้ะปูเกลียว ขนาด 1 น้ิว เป็นตวัยดึ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

รูปที ่4.17 เจาะไมแ้ท่ง C ท่ีจะใส่ตะปูตอกไม ้เพื่อไม่ใหไ้มไ้ผข่ยบั  
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.18 น าแท่งไม ้C ใส่ตามรูแผน่ไม ้B ไมไ้ผ ่D เพื่อเป็นแก่น  
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

รูปที ่4.19 ตอกตะปูตอกไมข้นาด 2 น้ิว ตรงรูท่ีท าการเจาะไว ้
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.20  เจาะแผน่ไม ้ B กบัแท่งไม ้C ใหมี้รูตรงกนัเพื่อท่ีจะยดึตะปูเกลียว 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
 
 

รูปที ่4.21  ยดึแผน่ไม ้B กบัแท่งไม ้C ตวัตะปูเกลียว 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 



47 
 

 

 

รูปที ่4.22 ตดัแท่งไม ้C ส่วนเกินออก 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
 

รูปที ่4.23 ใชก้ระดาษทรายเก็บรายละเอียดใหเ้รียบร้อย 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.24 ตดัตะปูตอกไมใ้ห้มีขนาดท่ีพอดี 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
 

รูปที ่4.25 เร่ิมจากการวดัขนาดผา้ท่ีจะใชใ้นการมอ็บ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.26 ท าการตดัผา้ตามขนาดท่ีไดว้ดัไว ้ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
 
 

รูปที ่4.27 ท  าต าแหน่งท่ีจะท าการเยบ็ผา้  
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.28 เยบ็ผา้ตรงต าแหน่งท่ีท าไว ้ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

รูปที ่4.29 เยบ็ตามแนวยาวทั้งหมดเพื่อใหมี้ความแน่น  
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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รูปที ่4.30 ผา้ท่ีใชใ้นการมอ็บพื้น  
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

รูปที ่4.31 ไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช ้
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.4 การค านวณต้นทุน การผลติไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลอืใช้ 
ตารางที ่4.1 ตน้ทุนของไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช ้

ล าดบั 
วสัดุอุปกรณ์ไมถู้พื้นจากเศษผา้

เหลือใช ้
ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วย ตน้ทุน/บาท 

1 ไมไ้ผ ่ 1 ดา้ม 3 บาท  3 

2 แผน่ไมย้างพารา 30 X 30 ซม. 1 แผน่ 30 บาท 30 

3 แผน่ไมย้างพารา  20 X 20 ซม. 1 แผน่ 20 บาท 20 

4 ไมแ้ท่ง 1 แท่ง 8 บาท 8 

5 ตะปูตอกไม ้ 2 ตวั 0.17 บาท 0.34 

6 ตะปูเกลียว 6 ตวั 0.06 บาท 0.36 

7 ยางยดืมว้น 120 เซนติเมตร 2 บาท 2 

8 เศษผา้เหลือใช ้ 30 X 50 เซนติเมตร - - 

ราคาตน้ทุนของไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช ้ 63.70 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
หมายเหตุ – เน่ืองจากเป็นเศษผา้เหลือใชจ้ากทางโรงแรมจึงไม่มีตน้ทุน 
จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายรายละเอียดไดว้า่ ตน้ทุนของไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช้ มีตน้ทุนอยู่ท่ี 
63.70 บาทต่อ 1 ดา้ม สามารถใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 2 ปี ซ่ึงปกติโรงแรม วี กรุงเทพฯ  จะใชไ้มถู้พื้นแบบหนีบ 
ราคาอยูท่ี่ 258 บาทต่อ 1 ดา้มในระยะเวลาการใชง้าน 2 ปี โดยจะเทียบเท่ากบัการใชไ้มถู้พื้นแบบหนีบท่ี
โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ ใชอ้ยู ่1 ดา้มต่อไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช ้3 ดา้ม ท าให้สามารถประหยดัราคาไมถู้
พื้นไปไดถึ้ง 194.30 บาท  
 

4.5 สรุปผลการประเมินโครงงานเร่ือง ไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลอืใช้ 
 ในการจดัท าโครงงานเร่ืองไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช ้ทางผูจ้ดัท าไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
การท าไม้ถูพื้นจากเศษผา้เหลือใช้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนจากการซ้ือไม้ถูพื้นรายปีและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ในการท า การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจดัท า ข้ึนในแบบเชิง คุณภาพ เพื่อการศึกษา วิเคราะห์และ
เก็บขอ้มูล เพื่อเป็นประโยชน์กบัแผนกแม่ของโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ โดยมีการใชแ้บบสอบถามในการท า 
การประเมินความพึงพอใจในอุปกรณ์ จ านวน 30 ชุดโดยสามารถสรุปผลได ้ดั้งน้ี 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุและแผนกที่ปฏิบัติงาน   

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 16 53.3 
หญิง 14 46.7 
รวม 30 100 

 

 จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย 
ละ 53.3 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.7   

 

ตารางที่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 25 ปี 4 13.3 
26 – 30 ปี 6 20 
31 – 35 ปี 10 33.3 
36 – 40 ปี 4 13.3 
41 -45 ปี 4 13.3 

มากกวา่ 45ปี 2 6.8 
รวม 30 100 

 

 จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีช่วงอายุระหว่าง 31 -35 ปี 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาผูท่ี้มีช่วงอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ผูท่ี้มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 20 - 25  ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 ผูท่ี้มีช่วงอายุระหว่าง 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 ผูท่ี้มีช่วง
อายรุะหวา่ง 41 - 45  ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 และผูท่ี้มีช่วงอายรุะหวา่งมากกวา่ 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 
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ตารางที่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนกปฏิบติังาน 

แผนกท่ีปฏิบติังาน จ านวน ร้อยละ 
Housekeeping 13 41.4 

Food and Beverage 4 13.8 
Human Resources 4 13.8 

Front Office 3 10.3 
Bakery 2 6.9 

Hot Kitchen 2 6.9 
Cold Kitchen 2 6.9 

รวม 30 100 
  

 จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นผู ้ท่ีปฏิบัติงานในแผนก 
Housekeeping มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.4  รองลงมาเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานในแผนก Food and Beverage 
คิดเป็นร้อยละ 13.8 ผูท่ี้ปฏิบติังานในแผนก Human Resources คิดเป็นร้อยละ 13.8 ผูท่ี้ปฏิบติังานใน
แผนก Front Office คิดเป็นร้อยละ 10.3  ผูท่ี้ปฏิบติังานในแผนก Bakery คิดเป็นร้อยละ 6.9  ผูท่ี้
ปฏิบติังานในแผนก Hot Kitchen คิดเป็นร้อยละ 6.9  และผูท่ี้ปฏิบติังานในแผนก Cold Kitchen คิดเป็น
ร้อยละ 6.9   

ส่วนที ่2 ข้อมูลความพงึพอใจในอุปกรณ์ไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลือใช้ การวิเคราะห์ความพึงพอใจในกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวดัระดับและแสดงผล 5 -1 คือชอบมากทีสุ่ดถึงน้อยทีสุ่ดตามล าดับ 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลความหมายค่าเฉล่ีย ( Mean) ดงัน้ี (adacstou.wixsite.com)  

 ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00    หมายถึง   พึงพอใจมากท่ีสุด       

 ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50    หมายถึง  พึงพอใจมาก      

 ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50    หมายถึง    พึงพอใจปานกลาง      

 ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50    หมายถึง   พึงพอใจนอ้ย       

 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50    หมายถึง   พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
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แผนภูมิที ่4.1 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจอุปกรณ์สามารถใชง้านไดจ้ริง 
 

 จากแผนภูมิท่ี 4.1 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอุปกรณ์สามารถใชง้านไดจ้ริง 
ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 40 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 43 และพึงพอใจระดบัปานกลาง  
ร้อยละ 17 

แผนภูมิที ่4.2 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจอุปกรณ์มีความแขง็แรงคงทน 
 

 จากแผนภูมิท่ี 4.2 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอุปกรณ์มีความแขง็แรงคงทน
ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 17 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 53 และพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 30 

17% 

53% 

30% 

อปุกรณ์มคีวามแขง็แรงคงทน 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

40% 

43% 

17% 

อปุกรณ์สามารถใช้งานได้จริง 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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แผนภูมิที ่4.3 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจอุปกรณ์มีความปลอดภยัในการใชง้าน 
 

 จากแผนภูมิท่ี 4.3 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอุปกรณ์มีความปลอดภยัในการ
ใชง้าน ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 16 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 67 และพึงพอใจระดบัปาน
กลาง ร้อยละ 17 

แผนภูมิที ่4.4 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจขนาดของอุปกรณ์มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน 
 

 จากแผนภูมิท่ี 4.4 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจขนาดของอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมกบัการใชง้าน ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 10 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 44 พึง
พอใจระดบัปานกลาง ร้อยละ 43 และพึงพอใจระดบันอ้ย ร้อยละ 3 

16% 

67% 

17% 

อปุกรณ์มคีวามปลอดภัยในการใช้งาน 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

10% 

44% 

43% 

3% 

ขนาดของอปุกรณ์มคีวามเหมาะสมกบัการใช้งาน 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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แผนภูมิที ่4.5 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจสามารถลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรมได ้
 
 จากแผนภูมิท่ี 4.5 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสามารถลดตน้ทุนให้กบัโรงแรม
ไดค้วามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 56 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 27 และพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 17 

แผนภูมิที ่4.6 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจส่ือสารเก่ียวกบัรายละเอียดของอุปกรณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
 จากแผนภูมิท่ี 4.6 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจส่ือสารเก่ียวกบัรายละเอียดของ
อุปกรณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 50 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 40 พึง
พอใจระดบัปานกลาง  ร้อยละ 7 และพึงพอใจระดบันอ้ย ร้อยละ 3 

56% 27% 

17% 

สามารถลดต้นทุนให้กบัโรงแรมได้ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

50% 
40% 

7% 

3% 

ส่ือสารเกีย่วกบัรายละเอยีดของอปุกรณ์ได้อย่าง
ชัดเจน 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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แผนภูมิที ่4.7 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจอุปกรณ์มีความสวยงาม 
 
 จากแผนภูมิท่ี 4.7 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอุปกรณ์มีความสวยงาม ความ
พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 77 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 10 พึงพอใจระดบัปานกลาง ร้อยละ 10 
และพึงพอใจระดบันอ้ย ร้อยละ 3 

แผนภูมิที ่4.8 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

 จากแผนภูมิท่ี 4.8 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 60 พึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 33 และพึงพอใจระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 7 

77% 

10% 

10% 

3% 

อปุกรณ์มคีวามสวยงาม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

60% 

33% 

7% 

อปุกรณ์เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ไมถู้พื้นจาก
เศษผา้เหลือใช ้

ด้านความพงึพอใจในอุปกรณ์ 
ไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลอืใช้ 

ค่าเฉลีย่ 
�̅� 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D 

ระดับความ
พงึพอใจ 

อุปกรณ์สามารถใชง้านไดจ้ริง 4.20 0.76 มาก 

อุปกรณ์มีความแขง็แรงคงทน 3.87 0.68 มาก 

อุปกรณ์มีความปลอดภยัในการใชง้าน 3.97 0.61 มาก 

ขนาดของอุปกรณ์มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน 3.60 0.72 มาก 

สามารถลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรมได ้ 4.40 0.77 มาก 

ส่ือสารเก่ียวกบัรายละเอียดของอุปกรณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 4.37 0.76 มาก 

อุปกรณ์มีความสวยงาม 4.60 0.81 มากท่ีสุด 

อุปกรณ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 4.53 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.19 0.72 มาก 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลส ารวจพบวา่ ความพึงพอใจในดา้นอุปกรณ์มีความสวยงามค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.60 ความพึงพอใจในดา้นอุปกรณ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.53 ความพึงพอใจในดา้น
สามารถลดต้นทุนให้กับโรงแรมได้ ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.40 ความพึงพอใจในด้านส่ือสารเก่ียวกับ
รายละเอียดของอุปกรณ์ไดอ้ย่างชดัเจนค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.37 ความพึงพอใจในดา้นอุปกรณ์สามารถใช้
งานไดจ้ริงค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.20 ความพึงพอใจในดา้นอุปกรณ์มีความปลอดภยัในการใช้งานค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.97 ความพึงพอใจในดา้นอุปกรณ์มีความแข็งแรงคงทนค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87 ความพึงพอใจใน
ดา้นขนาดของอุปกรณ์มีความเหมาะสมกบัการใช้งานค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.60 โดยมีค่าเฉล่ียร่วม คิดเป็น
ร้อยละ 4.19 

 

 

 



 
 

 

บทที ่5  
ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงงาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรม วี กรุงเทพฯ  และจดัท าโครงงาน
เร่ืองไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใชโ้ดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการท าไมถู้พื้นจากไมไ้ผ ่ซ่ึงเป็นวสัดุจาก
ธรรมชาติ โดยมีน ้ าหนกัท่ีพอดี  ท าความสะอาดตามมุมต่างๆไดแ้ละเศษผา้ท่ีไม่ใชแ้ลว้มาเป็นส่วนของ 
ตวัผา้ท่ีใชท้  าความสะอาด เพื่อน าวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ น ากลบัมาใช้ใหม่ได ้ซ่ึงมีความหวงัว่าโครงงานสห
กิจศึกษาน้ีจะเกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ เป็นการศึกษาและขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็นแนวทางใน
การท าไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช้ ในรูปแบบไมไ้ผ่และเผยแพร่ความรู้เร่ืองไมไ้ผ่ให้แก่ผูท่ี้สนใจได้
ศึกษาต่อไป 
 เพื่อให้ทราบผลของตวัโครงงานผูจ้ดัท าได้มีการเก็บขอ้มูลโดยไดท้  าการแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช้ให้กบัแผนกแม่บา้น และแผนกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ใน
โรงแรมเป็นจ านวน 30 ชุด จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อไมถู้พื้นจากเศษผา้
เหลือใช ้ผลโดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 
 ผูจ้ดัท ามีความคาดหวงัโครงงานสหกิจศึกษาน้ีจะเกิดประโยชน์ในดา้นการช่วยลดตน้ทุนของ
โรงแรมในแผนกแม่บา้นดา้นค่าใชจ่้ายจากการสั่งซ้ือไมถู้พื้น   
 
 5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 
 ไมไ้ผท่ี่เป็นส่ิงข้ึนตามธรรมชาติ ท าใหไ้ม่สามารถก าหนดขนาดไดต้ามท่ีตอ้งการ  ท าให้ช้ินงาน
ท่ีสร้างข้ึนมาไม่สามารถ มีขนาดท่ีมาตรฐานได ้แต่ยงัสามารถมีขนาดท่ีใกลเ้คียงได ้
 
 5.1.2 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก้ไข 
 1.มีการต่อยอดไม้ถูพื้นจากเศษผา้เหลือใช้ โดยสามารถเปล่ียนเป็นผ้าชนิดต่างๆได้ตาม
สถานการณ์   
 2.มีการเลือกใชว้สัดุจากธรรมชาติอ่ืนๆ มาท าไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช ้เช่น ไมย้างพารา เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบัตงิาน 

 

 



 
 

 

 

ภาพขณะปฏิบัติงาน Room Cleaning  (ดูแลท ำควำมสะอำดหอ้งพกัแขก) 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ (2564) 

 

ภาพขณะปฏิบัติงาน Gardener  (ดูแลรดน ้ำตน้ไม)้ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ (2564) 



 
 

 

ภาพขณะปฏิบัติงาน Public Area Cleaning  (ดูแลท ำควำมสะอำดพื้นท่ีสำธำรณะของโรงแรม) 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ (2564) 

 
 

ภาพขณะปฏิบัติงาน Florist Attendant  (จดัตกแต่งดอกไม)้ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ (2564) 

 
  



 
 

 

 

ภาพขณะปฏิบัติงาน Uniform Room  ( ดูแลท ำควำมสะอำดเคร่ืองแบบพนกังำน) 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ (2564) 

 

       ภาพขณะปฏิบัติงาน Linen Room (ดูแลจดัระเบียบห้องผำ้) 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ (2564) 

 
  



 
 

 

 
ภาพขณะปฏิบัติงาน Laundry Room (ดูแลท ำควำมสะอำด ซกั อบ รีด ผำ้) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ (2564) 
 
 

ภาพขณะปฏิบัติงาน Decoration (จดัตกแต่งสถำนท่ีในโรงแรม) 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ (2564) 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 
 



 

 

แบบสอบถามเพือ่การประเมนิ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง กรุณำเลือกค ำตอบท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
1.เพศ     1) ชำย             2) หญิง 
2.อายุ    1) 20 – 25 ปี             2) 26 – 30 ปี                 3)  31 – 35 ปี 
    4) 36 – 40 ปี             5) 41 -45 ปี    6) มำกกวำ่ 45ปี 
3.แผนกที่ปฏิบัติงาน 1) Housekeeping      2) Food and Beverage    3) Human Resources 
                4) Front Office         5) Bakery                       6) Hot Kitchen 
   7) Cold Kitchen 

ตอนที ่2ความพงึพอใจในผลติภัณฑ์ ไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลอืใช้ 
ค าช้ีแจง กรุณำเลือกค ำตอบท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ดำ้นควำมพึงพอใจในอุปกรณ์ 
ไมถู้พื้นจำกเศษผำ้เหลือใช ้

ระดบัควำมพึงพอใจ 

มำกท่ีสุด  
( 5 ) 

มำก 
( 4 ) 

ปำนกลำง 
( 3 ) 

นอ้ย 
( 2 ) 

นอ้ยท่ีสุด 
( 1 ) 

1.อุปกรณ์สำมำรถใชง้ำนไดจ้ริง      
2.อุปกรณ์มีควำมแขง็แรงคงทน      
3.อุปกรณ์มีควำมปลอดภยัในกำรใช้
งำน 

     

4.ขนำดของอุปกรณ์มีควำม
เหมำะสมกบักำรใชง้ำน 

     

5.สำมำรถลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรม
ได ้

     

6.ส่ือสำรเก่ียวกบัรำยละเอียดของ
อุปกรณ์ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

     

7.อุปกรณ์มีควำมสวยงำม      
8.อุปกรณ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม      

ขอ้เสนอแนะ
...................................................................................................................................................................



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลอืใช้ 

Mop from Remnant Fabrics 

นำงสำว ศิวภรณ์  วนัทอง  6202000004 

ภำควชิำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร  คณะศิลปศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail: gobew22@gmail.com

บทคัดย่อ 
 จำกกำรออกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ณ 
โรงแรม วี กรุงเทพฯ ในส่วนงำนของแผนก
แม่บำ้น ผูจ้ดัท ำได้เล็งเห็นถึงปัญหำค่ำใช้จ่ำย
ภำยในแผนกแม่บำ้น จึงไดศึ้กษำและคิดคน้กำร
ท ำไม้ถูพื้ นจำก เศษผ้ำ เห ลือใช้ในรำคำ ท่ี
ประหยดัค่ำใช้จ่ำยมำกข้ึน ผูจ้ดัท ำไดเ้ล็งเห็นว่ำ
มีเศษผำ้ในแผนกซักรีดของส่วนงำนแม่บำ้นท่ี
ไม่ได้ใช้ประโยชน์และต้องน ำไปท้ิง  จึ ง
ต้องกำรน ำ เศษผ้ำ เห ล่ ำนั้ นมำ ใช้ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ และในส่วนกำรท ำไม้ถูพื้นนั้น ได้
แรงบนัดำลใจมำจำกไมย้ำงพำรำ จำกเกษตรกร
ทำงภำคใต ้เพื่อน ำไมใ้นส่วนสุดทำ้ยจำกกำร
กรีดยำง คือลม้ตน้มำท ำไมย้ำงพำรำ ท่ีน ำมำท ำ
เป็นแผ่นในกำรถูพื้น และไม้ไผ่ท่ี เ ป็นพืช
เศรษฐกิจ ท่ีมีควำมแขง็แรงสวยงำม สำมำรถท ำ
เป็นรูปทรงต่ำงๆ ไดเ้หมำะสมมำกท่ีจะน ำมำท ำ
เ ป็นด้ำมจับไม้ถูพื้ น  แล้วย ัง เ ป็นกำรช่วย
สนับสนุนเกษตรกรอีกดว้ย ในส่วนของตวัผำ้ 
จะน ำผำ้ท่ีทำงโรงแรมไม่สำมำรถใชง้ำนไดแ้ลว้
มำเป็นตัวผำ้ในกำรถูพื้น เพื่อช่วยลดต้นทุน
ใหก้บัทำงโรงแรม  

  หลงัจำกท่ีไดท้  ำกำรทดลองใชไ้มถู้พื้น
จำกเศษผ้ำเหลือใช้ เพื่อให้ทรำบถึงผลกำร
ประ เ มินแบบสอบถำม  ผู ้จ ัดท ำ ได้จัดท ำ
แบบทดสอบควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตวัอย่ำง 
จ ำนวน 30 คน โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึง
พอใจในวัสดุอุปกรณ์ท่ีน ำมำจัดท ำ เพื่อให้
ทรำบถึงผลกำรประเมินแบบสอบถำมโดย
เรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด 
ดงัน้ี อุปกรณ์มีควำมสวยงำม , อุปกรณ์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม , สำมำรถลดตน้ทุนให้กบัโรง
แรงได ้,ส่ือสำรเก่ียวกบัรำยละเอียดของอุปกรณ์
ไดอ้ยำ่งชดัเจน , อุปกรณ์สำมำรถใชง้ำนไดจ้ริง 
, อุปกรณ์มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน , 
อุปกรณ์มีควำมแข็งแรงคงทน , ขนำดของ
อุปกรณ์มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน  มี
ควำมพึงพอใจในอุปกรณ์มีค่ำเฉล่ียร่วม (x ) = 
4.19 และ S.D = 0.72   
 
ค าส าคัญ : ไม้ถูพืน้ เศษผ้าเหลอืใช้ 

 
 



 
 

 

Abstract  
 From the co-operative education 
practice at VIE Hotel, Bangkok in the 
housekeeping department, the committee 
foresaw the problem of unnecessary expenses 
within the housekeeping department. The 
student, studied and invented a mop from the 
scraps of cloth at a more cost effective price. 
The scraps of cloth in the laundry department 
of the housekeeping section were not being 
used and must be disposed of. Therefore, 
those scraps of cloth could be used to 
generate profit and in the making of the mop. 
It was inspired by rubber wood from farmers 
in the South, to bring the wood from the last 
part of the rubber tapping, to cut down to 
make a sheet for mopping the floor and 
bamboo which is an economic plant that is 
both durable and beautiful, can be made into 
various shapes. It was suitable to be used as a 
mop handle and also helps support farmers 
as well. For the fabric, we used scraps of cloth 
that the hotel can't use anymore for the cloth 
to mop the floor and to help reduce costs for 
the hotel. After experimenting with mops and 
investigation of the results of the 
questionnaire assessment, the committee has 
prepared a satisfaction test from a sample of 
30 people. The sample group was satisfied 

with the materials and equipment used to 
prepare the mob. In order to know the results 
of the questionnaire evaluation, the mean has 
been ordered from largest to smallest 
as follows: The equipment was appealing; the 
equipment was environmentally friendly; the 
costs can be reduced for the hotel; 
communicate about the details of the 
equipment clearly; the device can actually be 
used; the device is safe to use; the device is 
strong and durable; the size of the 
equipment is suitable for use. The satisfaction 
level of the equipment was co-mean (x) = 4.19 
and S.D=0.72.  
Keywords: mop, scraps of cloth, 
housekeeping  
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 ธุ ร กิ จ โ ร ง แ รม จัด ไ ด้ ว่ ำ เ ป็ น
อุตสำหกรรมกำรบริกำร ท่ีมีบทบำทส ำคญัต่อ
อุตสำหกรรมกำรท่อง เ ท่ี ยว    และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจ
โรงแรมได้เผชิญหน้ำกับสถำนกำรณ์โรค
ระบำด โควดิ-19 ท ำใหธุ้รกิจโรงแรมหลำยแห่ง
ตอ้งปิดตวัลงชัว่ครำว และธุรกิจโรงแรมหลำย
แห่งจะตอ้งจดักำรกำรบริหำรเพื่อให้โรงแรม
สำมำรถผ่ำนพน้สถำนกำรณ์วิกฤติน้ีไปให้ได ้ 
ซ่ึงธุรกิจโรงแรมทุกแห่งท่ียงัเปิดให้บริกำรอยู ่
ณ ขณะน้ี  ไม่ มีสถำนประกอบกำรไหนท่ี
สำมำรถทรำบได้ว่ำสถำนกำรณ์น้ีจะส้ินสุดลง



 
 

 

เม่ือใด ส่ิงท่ีสำมำรถท ำได้ ณ เวลำน้ีคือ กำร
จดักำรบริหำรเร่ืองของรำคำท่ีพกั ทรัพยำกรใน
โรงแรม ให้อยู่ในจ ำนวนท่ีเหมำะสม อีกทั้งยงั
ตอ้งคงกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพดีดังเดิม 
คุณภำพกำรให้บริกำรท่ีดี จดัเป็นหัวใจส ำคญั
ของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรม 
เพรำะนอกจำกจะช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดี
ใหก้บัโรงแรมแลว้  ยงัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท ำให้ลูกคำ้
เกิดควำมประทบัใจต่อโรงแรม และลูกคำ้กลุ่ม
น้ีจะไม่หว ัน่ไหวต่อรำคำคู่แข่งท่ีถูกกว่ำ ทัง่น้ี
กำรบริกำรท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นจะต้องข้ึนอยู่กับ
ปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ ผูท่ี้ให้บริกำร ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรแต่งกำย ควำมสะอำด วิ ธีกำรพูด 
น ้ ำ เ สี ยง  และ ท่ีส ำคัญท่ี สุด คือกำรจัดกำร
ทำงดำ้นอำรมณ์ 
 ปัญหำ ด้วยสถำนกำรณ์โควิด ท ำ
ให้องค์กรลดจ ำนวนพนักงำนลง แต่ในส่วน
ของกำรตลำด ยงัคงจดัโปรโมชัน่ออกมำอย่ำง
หลำกหลำย ไม่วำ่จะเป็นส่วนของห้องอำหำร ท่ี
มีเชฟมิชลินสตำร์ เป็นคนท ำ หรือจะเป็นรำคำ
ห้องพกั ท่ีจัดโปรโมชั่นรำคำพิเศษ แต่ยงัให้
บริกำรแบบเดิม ท ำให้มีแขกมำเขำ้พกัและเขำ้
มำรับประทำนอำหำรเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้
พนกังำนท่ีใหบ้ริกำรไม่เพียงพอต่อกำรท ำงำน 
 จุด เ ด่น  ของหัวหน้ำงำนแต่ละ
แผนก คือ กำรจดักำรกบัปัญหำ ท่ีพนักงำนไม่
เพียงพอต่อกำรท ำงำน โดยกำรจ้ำงพนักงำน
รำยวนัมำท ำงำน เพื่อให้เพียงพอต่อกำรท ำงำน 
และสำมำรถใหบ้ริกำรแก่แขกไดอ้ยำ่งทัว่ถึง  

 ในส่วนน้ี ผูจ้ดัท ำไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหำ
ค่ำใช้จ่ำยภำยในแผนกแม่บำ้น จึงไดศึ้กษำและ
คิดค้นกำรท ำไม้ถูพื้นจำกเศษผ้ำเหลือใช้ใน
รำคำท่ีประหยดัค่ำใชจ่้ำยมำกข้ึน ผูจ้ดัท ำไดแ้รง
บนัดำลใจในกำรท ำไมถู้พื้นจำกไมย้ำงพำรำ มำ
จำกเกษตรกรทำงภำคใต้ เพื่อน ำไม้ในส่วน
สุดท้ำยจำกกำรกรีดยำง คือล้มต้นมำท ำไม้
ยำงพำรำ ท่ีน ำมำท ำเป็นแผ่นไม้ในกำรถูพื้น 
และไมไ้ผท่ี่เป็นพืชเศรษฐกิจ ท่ีมีควำมแข็งแรง
สวยงำม สำมำรถท ำเป็นรูปทรงต่ำงๆ ไดอ้ย่ำง
เหมำะสมมำกท่ีจะน ำมำท ำเป็นดำ้มจบัไมถู้พื้น 
และยงัเป็นกำรช่วยสนบัสนุนเกษตรกรอีกดว้ย 
ในส่วนของตัวผำ้ จะน ำผำ้ท่ีทำงโรงแรมไม่
สำมำรถใชง้ำนไดแ้ลว้มำเป็นตวัผำ้ในกำรถูพื้น 
เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับทำงโรงแรมอีกทำง
หน่ึงดว้ย 

ข้อมูลวตัถุอุปกรณ์ไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลอืใช้ 

 
 
 
 
 
ไมไ้ผ ่
 
 ไผ่เป็นพืชท่ีมีกำรแพร่กระจำยพนัธ์ุอยู่
ทัว่ไป ล ำตน้แข็งแรงมีเน้ือไมแ้ข็ง เกลำให้เรียบ
ได ้ยืดหยุ่น มีน ้ ำหนักเบำ แข็งแต่ดดัให้โคง้งอ
ได ้ถำ้จดัเน้ือไมใ้ห้บำงลงสำมำรถตดัทอนเป็น
ขนำดต่ำง ๆ ได ้ทั้งควำมยำวและควำมหนำให้



 
 

 

เหมำะสมต่อลักษณะกำรใช้งำนว่ำเป็นงำนท่ี
ตอ้งรับน ้ำหนกัมำก หรืองำนประดิษฐต์กแต่ง 
ในปัจจุบันไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีบทบำท
ส ำคญัในตลำดโลกมำก โดยถูกน ำมำใชเ้ป็นเยื่อ
กระดำษ ไม้ปำร์เก้ปูพื้น กระดำษอัดและหน่อไม้
กระป๋อง 
 
 
 
 
ไมส้ักปลอกกลม 
 ไม้สักปลอกกลม ผลิตจำกไม้สักแท ้
ไมท่ี้ใช้ผลิตเป็นไมส้ักเก่ำ น ้ ำหนกัเบำ ลำยสวย 
ทนน ้ ำ ทนปลวก เหมำะส ำหรับงำนตกแต่ง 
DIY ต่ำงๆ 
 
 
 
ไมย้ำงพำรำ 
 ไม้ยำงพำรำ  (Para rubber wood 
หรือนิยมใช้ว่ำ  หรือ parawood) เป็นไมท่ี้
นิยมน ำมำใช้ท ำ เฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภำพสูง 
เน่ืองจำกคุณสมบติัเด่นของไมย้ำงท่ีเหมำะสม
กับกำรน ำมำท ำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น ควำม
หนำแน่นของเน้ือไม ้สีสันท่ีสวยงำม กำรหดตวั
น้อยและสำมำรถตกแต่งผิวได้ง่ำย นอกจำกน้ี
ไม้ยำงพำรำยงัได้ช่ือว่ำเป็นไม้ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เน่ืองจำกไมย้ำงพำรำนั้นไดมี้กำร
น ำ ส่ วน ต่ ำ งๆ  ขอ งต้น ย ำ งม ำ ใช้ อ ย่ ำ ง มี

ประสิทธิภำพ ส่วนประกอบทั้งหมดสำมำรถ
น ำมำใชไ้ดทุ้กส่วน ตั้งแต่ยำงของตน้ไม ้จนถึง
ขั้ น ต อน สุ ดท้ ำ ย ท่ี ตัด ไ ม้อ อกม ำท ำ เ ป็ น
เฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 
 
ตะปูตอกไม ้ 
 ตะปูตอกไม ้ Wood nail  
 ผ่ำนกระบวนกำรผลิตด้วยเคร่ืองจักรท่ีได้
มำตรฐำน มีควำมแข็งปลำยแหลมรูปร่ำงคลำ้ย
เข็มไม่งอง่ำยช่วงล ำตวัของตะปูคอนกรีตจะ
เป็นร่องเล็ก ๆ เหมำะส ำหรับใช้ส ำหรับกำรยึด
ตรึงหรือเพื่อติดวตัถุชนิดต่ำงๆ เช่น งำนไมง้ำน
ก่อสร้ำง และงำนวิศวกรรม ตะปูมกัถูกใช้งำน
ร่วมกบัคอ้นโดยใช้คอ้นในกำรตีหรือตอกเพื่อ
ดนัตะปูให้ผำ่นเขำ้ไปในวตัถุท่ีตอ้งกำร มีควำม
เหนียวมีควำมแข็งแรงทนทำนติดตั้ งได้ง่ำย 
และไม่เกิดสนิมสำมำรถใชง้ำนไดย้ำวนำนและ
คุม้ค่ำ 
 
 
 
ตะปูเกลียวปลำยแหลม   
 ตะปูเกลียวปลำยแหลม  คุณสมบติัของ
ตะปูเกลียวปลำยแหลม ใชย้ดึไมร้ะแนง หรือไม้
มอบ หรือยดึแผน่สมำร์ทบอร์ด กบัโครงเหล็ก
ชุบสังกะสี ใชก้บังำนไมฝ้ำและไมร้ะแนง ยดึ



 
 

 

กบัโครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี  โดยไม่ตอ้งเจำะ
น ำ ค ำแนะน ำกำรใชง้ำนตะปูเกลียวปลำยแหลม 



 
 

 

ไม่ตอ้งเจำะน ำ ท ำงำนง่ำย เพรำะมีปลำยสวำ่นท่ี
ออกแบบพิเศษ เกลียวแข็งแรง สำมำรถเจำะ
เหล็กไดร้วดเร็ว หวัฝังจม เพรำะหวัตะปูเกลียว
ออกแบบพิเศษ แบบมีปีกผีเส้ือช่วยควำ้นแผ่น 
ท ำใหห้วัตะปูจะฝังเขำ้กบัแผน่โดยอตัโนมติั ท ำ
ใหผ้วิงำนเรียบ เนียนสวย 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อศึกษำกำรท ำไมถู้พื้นจำกเศษผำ้เหลือใช ้
2. เพื่อลดตน้ทุนกำรซ้ือไมถู้พื้นในแผนก
แม่บำ้นของโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ 
3. เพื่อกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี 
โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ  ( VIE Hotel Bangkok  ) 
2. ขอบเขตดำ้นประชำกร 
พนกังำนในโรงแรม ว ีกรุงเทพฯ  จ  ำนวน 30 คน 
3. ขอบเขตดำ้นเวลำ 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 มกรำคม -  30 เมษำยน 2564 
4. ขอบเขตดำ้นเอกสำรและขอ้มูล 
  ศึกษำข้อมูลและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง
โดยกำรสืบค้นจำกเว็บไซต์ต่ำง  ๆทำงอินเตอร์เน็ต
และท ำ กำรสอบถำมขอ้มูลจำกพนกังำนแผนกแม่บำ้น
และพนกังำนในโรงแรมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. เพื่อไดไ้มถู้พื้นจำกเศษผำ้เหลือใช ้

2. สำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยแก่แผนกแม่บำ้นของ
โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ  
3. โรงแรมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมำกข้ึนและ
สอดคลอ้งกบันโยบำยโครงกำรใบไมสี้เขียว
ของโรงแรม 
 
 

ข้ันตอนการท าไม้ถูพืน้จากเศษผ้าเหลอืใช้ 

 
 
 
1.วดัขนำดของไมแ้ผน่ยำงพำรำ B เพื่อตดัแบ่ง เป็น 
2  ส่วน ใหไ้ดข้นำดแผน่ละ 10 เซนติเมตร แลว้ตดั
ไมแ้ผน่ B เป็น 2 ส่วน และใชก้ระดำษทรำยขดั
แผน่ไม ้B ทั้งสองแผน่    
 
 
 
 
2.วดัขนำดแผน่ไม ้B ทั้งสองแผน่ เจำะรู โดยวดั
จำกดำ้นนอกของแผน่ไมอ้อกเป็น 2 เซนติเมตร  
 
 
 
 
3.วดัขนำดแผน่ไม ้A ให้อยูต่รงกลำง จะไดข้ำ้ง
ละ 15 เซนติเมตร เจำะรูแผ่นไม ้A กบั B ตำม
ขนำดท่ีได้ท ำกำรวดัไวต้รงกลำงแผ่นไม้ น ำ
แผ่นไม ้A กบั B ประกอบเขำ้ด้วยกนั โดยใช้
ตะปูเกลียว ขนำด 1 น้ิว เป็นตวัยดึ 



 
 

 

 
 
 
 
4.วดัขนำดแผน่ไม ้B ไมไ้ผ่ D และเจำะรูขนำด 
15 เซนติเมตร ตรงกลำงไม ้
 
 
 
 
5.น ำแผน่ไม ้A กบั B ประกอบเขำ้ดว้ยกนั โดย
ใชต้ะปูเกลียว ขนำด 1 น้ิว เป็นตวัยึด น ำแท่งไม ้
C ใส่ตำมรูแผ่นไม ้B ไมไ้ผ ่D เพื่อเป็นแก่น 
เจำะแผ่นไม ้ B กบัแท่งไม ้C ให้มีรูตรงกนั
เพื่อท่ีจะยดึตะปูเกลียว ยึดแผน่ไม ้B กบัแท่งไม ้
C ตวัตะปูเกลียว 
 
 
 
 
6.เจำะไมแ้ท่ง C ท่ีจะใส่ตะปูตอกไม ้เพื่อไม่ให้
ไมไ้ผ่ขยบัตอกตะปูตอกไมข้นำด 2 น้ิว ตรงรูท่ี
ท ำกำรเจำะไว ้ตดัตะปูตอกไมใ้หมี้ขนำดท่ีพอดี 
 
 
 
 
7.ตดัแท่งไม ้C ส่วนเกินออกใช้กระดำษทรำย
เก็บรำยละเอียดใหเ้รียบร้อย 

 
 
 
 
8.เร่ิมจำกกำรวดัขนำดผำ้ท่ีจะใชใ้นกำรม็อบ ท ำ
กำรตดัผำ้ตำมขนำดท่ีไดว้ดัไว ้ท ำต ำแหน่งท่ีจะ
ท ำกำรเย็บผำ้ เย็บผำ้ตรงต ำแหน่งท่ีท ำไว ้เย็บ
ตำมแนวยำวทั้งหมดเพื่อใหมี้ควำมแน่น  
 
 
 
 
9.ผำ้ท่ีใช้ในกำรม็อบพื้น และไมถู้พื้นจำกเศษ
ผำ้เหลือใช ้
 

การค านวณต้นทุน การผลิตไม้ถูพืน้จากเศษผ้า
เหลอืใช้ 
หมำยเหตุ – เน่ืองจำกเป็นเศษผำ้เหลือใช้จำก
ทำงโรงแรมจึงไม่มีตน้ทุน 
จำกตำรำงท่ี 4.1 สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดได้
ว่ำ ต้นทุนของไม้ถูพื้นจำกเศษผำ้เหลือใช้ มี
ตน้ทุนอยูท่ี่ 63.70 บำทต่อ 1 ดำ้ม สำมำรถใชไ้ด้
อยำ่งนอ้ย 2 ปี ซ่ึงปกติโรงแรม วี กรุงเทพฯ  จะ
ใช้ไมถู้พื้นแบบหนีบ รำคำอยู่ท่ี 258 บำทต่อ 1 
ด้ำมในระยะเวลำกำรใช้งำน 2 ปี  โดยจะ
เทียบเท่ำกบักำรใชไ้มถู้พื้นแบบหนีบท่ีโรงแรม 
วี กรุงเทพฯ ใช้อยู่ 1 ดำ้มต่อไมถู้พื้นจำกเศษผำ้
เหลือใช ้3 ดำ้ม ท ำให้สำมำรถประหยดัรำคำไม้
ถูพื้นไปไดถึ้ง 194.30 บำท  
 



 
 

 

สรุปผลโครงงาน 
 จำกท่ีผูจ้ดัท ำได้เข้ำรับกำรปฏิบติังำน
สหกิจศึกษำท่ีโรงแรม วี กรุงเทพฯ  และจดัท ำ
โครงงำนเร่ืองไมถู้พื้นจำกเศษผำ้เหลือใช้โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษำกำรท ำไมถู้พื้นจำกไม้
ไผ่ ซ่ึงเป็นวสัดุจำกธรรมชำติ โดยมีน ้ ำหนักท่ี
พอดี  ท ำควำมสะอำดตำมมุมต่ำงๆไดแ้ละเศษ
ผำ้ท่ีไม่ใช้แล้วมำเป็นส่วนของ ตัวผำ้ท่ีใช้ท ำ
ควำมสะอำด เพื่อน ำวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ น ำกลบัมำ
ใช้ใหม่ได้ ซ่ึงมีควำมหวงัว่ำโครงงำนสหกิจ
ศึกษำน้ีจะเกิดประโยชน์แก่สถำนประกอบกำร 
เป็นกำรศึกษำและขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็นแนวทำง
ในกำรท ำไม้ถูพื้ นจำกเศษผ้ำ เหลือใช้  ใน
รูปแบบไม้ไผ่และเผยแพร่ควำมรู้เร่ืองไม้ไผ่
ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจไดศึ้กษำต่อไป 
 เพื่ อให้ทรำบผลของตัวโครงงำน
ผูจ้ ัดท ำได้มีกำรเก็บข้อมูลโดยได้ท ำกำรแจก
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของไม้ถูพื้นจำก
เศษผำ้เหลือใช้ให้กบัแผนกแม่บำ้น และแผนก
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ในโรงแรมเป็นจ ำนวน 30 ชุด 
จำกตำรำงสรุปผลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ท่ีมีต่อไมถู้พื้นจำกเศษผำ้เหลือใช้ ผลโดยรวม
ทั้งหมดอยู่ในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
4.19 
 ผูจ้ดัท ำมีควำมคำดหวงัโครงงำนสหกิจ
ศึกษำน้ีจะเกิดประโยชน์ในด้ำนกำรช่วยลด
ต้นทุนของโรงแรมในแผนกแม่บ้ำนด้ำน
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรสั่งซ้ือไมถู้พื้น   

ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 
 ไมไ้ผท่ี่เป็นส่ิงข้ึนตำมธรรมชำติ ท ำให้
ไม่สำมำรถก ำหนดขนำดไดต้ำมท่ีตอ้งกำร  ท ำ
ให้ช้ินงำนท่ีสร้ำงข้ึนมำไม่สำมำรถ มีขนำดท่ี
มำตรฐำนได ้แต่ยงัสำมำรถมีขนำดท่ีใกลเ้คียง
ได ้
 
ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก้ไข 
 1.มีกำรต่อยอดไมถู้พื้นจำกเศษผำ้เหลือ
ใช ้โดยสำมำรถเปล่ียนเป็นผำ้ชนิดต่ำงๆไดต้ำม
สถำนกำรณ์   
 2.มีกำรเลือกใชว้สัดุจำกธรรมชำติอ่ืนๆ 
มำท ำไม้ถูพื้ นจำกเศษผ้ำ เหลือใช้  เ ช่น ไม้
ยำงพำรำ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรใน
กำรใชง้ำนมำกยิง่ข้ึน 
 

บรรณานุกรม 

กฤติภพ วงศส์ันติธรรมนุกลู. (2561). ข้อมูล

ของไม้ยางพารา. เข้ำถึงได้จำก  

 HTTPS://WWW.MAIHORECA.C

OM/ELEMENTS/PAGES/%E0%B9%80%

E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%

E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81

%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80

%E0%B8%A3%E0%B8%B2-ABOUT-US  

 

https://www.maihoreca.com/elements/pages/%e0%b9%80%e0%b8%25%0981%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%25%09b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-about-us
https://www.maihoreca.com/elements/pages/%e0%b9%80%e0%b8%25%0981%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%25%09b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-about-us
https://www.maihoreca.com/elements/pages/%e0%b9%80%e0%b8%25%0981%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%25%09b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-about-us
https://www.maihoreca.com/elements/pages/%e0%b9%80%e0%b8%25%0981%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%25%09b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-about-us
https://www.maihoreca.com/elements/pages/%e0%b9%80%e0%b8%25%0981%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%25%09b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-about-us
https://www.maihoreca.com/elements/pages/%e0%b9%80%e0%b8%25%0981%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%25%09b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-about-us


 
 

 

คอนโดนิว บล็อกเกอร์. (ม.ป.ป.). ข้อมลูของผ้า

โพลิเอสเตอร์. เขำ้ถึงได้จำก 

 https://www.condonewb.com/lifestyle

/1096/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8

%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%

B8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%

B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89

%E0%B8%B3  

คอนโดนิว บล็อกเกอร์. (ม.ป.ป.). แปดไม้ถู

พืน้ท่ีใช้ท าความสะอาดบ้าน. เขำ้ถึงได้จำก 

 https://www.condonewb.com/ 

ธนัทิวำ บุญชอบ, พนักรธ์ รู้หลกั และ นพรุจ 

อ่ิมอุบล. (2559). งานวิจัยจัดสร้างไม้ถดููฝุ่ น. 

เขำ้ถึงได้จำก  

 http://www.thaiinvention.net/detail.ph

p?p=cHJvamVjdF9pZD0xMDAzOCZjZmdfa

WQ9MjMmY29tcGV0X2lkPTE=&cond=JnN

fY29tcGV0PTE=  

บริษทั กู๊ดชอ้ยส์ จ  ำกดั. (2559). ประเภทของไม้

มอ็บ. เขำ้ถึงได้จำก 

https://www.goodchoiz.com/   

บริษทั นวกำร คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั. (ม.ป.ป.). 

ข้อมูลของตะปูเกลียวปลายแหลม. เขำ้ถึงได้

จำก 

 HTTPS://WWW.HOMESOLUTIO

NCENTER.CO.TH/PRODUCT/%E0%B8

%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8

%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8

%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B

8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%

B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%

B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1-23-

%E0%B8%A1%E0%B8%A1/ 

บริษทั บร้ิงมีฮกั จ  ำกดั. (ม.ป.ป.). ข้อมลูไม้สัก

ปลอกกลม.  เขำ้ถึงได้จำก 

 https://www.bringmehug.com/product

/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%

E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0

%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%

B8%A1-40-cm/  

บริษทั วงศก์รูู จ  ำกดั. (2559). ความหมายของ

ตะปูตอกไม้. เขำ้ถึงไดจ้ำก 

https://www.wongguru.com/ 

 content/5615/ตะปู-ตะปูตอกไม-้

วธีิกำรเลือกใชง้ำนตะปูแต่ละประเภท  

บำ้นจอมยทุธ. (2543). ข้อมลูความเป็นมาไม้

ไผ่. เขำ้ถึงได้จำก 

https://www.baanjomyut.com/library_2 

 /extension-2/bamboo/01.html 

รัตนำกรณ์ ศิริเศรษฐ.์ (2562). ความหมายข้อ

ยางยืด. เขำ้ถึงไดจ้ำก 

http://www.klungmai.com/product/4533/%E0

https://www.condonewb.com/lifestyle/1096/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0
https://www.condonewb.com/lifestyle/1096/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0
https://www.condonewb.com/lifestyle/1096/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0
https://www.condonewb.com/
http://www.thaiinvention.net/detail.php?p=cHJvamVjdF9pZD0xMDAzOCZjZmdfaWQ9Mj
http://www.thaiinvention.net/detail.php?p=cHJvamVjdF9pZD0xMDAzOCZjZmdfaWQ9Mj
http://www.thaiinvention.net/detail.php?p=cHJvamVjdF9pZD0xMDAzOCZjZmdfaWQ9Mj
https://www.goodchoiz.com/
http://www.homesolutioncenter.co.th/product/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1-23-%e0%b8%a1%e0%b8%a1/
http://www.homesolutioncenter.co.th/product/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1-23-%e0%b8%a1%e0%b8%a1/
http://www.homesolutioncenter.co.th/product/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1-23-%e0%b8%a1%e0%b8%a1/
http://www.homesolutioncenter.co.th/product/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1-23-%e0%b8%a1%e0%b8%a1/
http://www.homesolutioncenter.co.th/product/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1-23-%e0%b8%a1%e0%b8%a1/
http://www.homesolutioncenter.co.th/product/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1-23-%e0%b8%a1%e0%b8%a1/
http://www.homesolutioncenter.co.th/product/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1-23-%e0%b8%a1%e0%b8%a1/
http://www.homesolutioncenter.co.th/product/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1-23-%e0%b8%a1%e0%b8%a1/
http://www.homesolutioncenter.co.th/product/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1-23-%e0%b8%a1%e0%b8%a1/
https://www.bringmehug.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%09%87%E0
https://www.bringmehug.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%09%87%E0
https://www.bringmehug.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%09%87%E0
http://www.klungmai.com/product/4533/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94


 
 

 

%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%

B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94 

โรงแรม ว ีกรุงเทพฯ. (ม.ป.ป.). ข้อมลูโรงแรม. 

เขำ้ถึงไดจ้ำก 

https://www.viehotelbangkok.com/  

วสันต ์ก๊งวนั, ปิยเดช เพชรขำว และ ธนัวำ อำจ

ชอบกำร. (2559). งานวิจัยเคร่ืองดูดฝุ่ น

อัตโนมติั. เขำ้ถึงไดจ้ำก 

http://www.thaiinvention.net/detail.php?p=cH

JvamVjdF9pZD0zMTA3MCZjZmdfaWQ9Mj

YmY29tcGV0X2lkPTE=  

วชิำญำ พงษค์  ำ. (2563). ข้อมูลของผ้าปูท่ีนอน

จากผ้าคอตตอน.  เขำ้ถึงไดจ้ำก   

 https://www.officemate.co.th/blog/%

E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0

%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%

B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B

8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9

%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%

B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88

%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99/  

เสำวลกัษณ์ สอนซี. (2560). งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

การท าไม้ถพืูน้จากเศษผ้า. เขำ้ถึงไดจ้ำก   

 https://oer.kku.ac.th/index.php/search

_detail/result/13949  

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั แมริโกลด์ เทรดด้ิง. (2555). 

ข้อมลูของผ้าขนหนู. เขำ้ถึงไดจ้ำก   

 https://www.marigoldtrading.com/%E
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

บันทกึการปฏิบัตงิาน 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ประวตัผู้ิจดัท า 

  



 
 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

รหสันกัศึกษำ  6202000004 

ช่ือ – นำมสกุล  นำงสำว ศิวภรณ์ วนัทอง 

คณะ   ศิลปศำสตร์ 

ภำควชิำ   อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 

ท่ีอยู ่   บำ้นเลขท่ี 70 ถนน พระรำม 2 ซอย 20 แยก 2  

   แขวง บำงมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 

ผลงำน   ไมถู้พื้นจำกเศษผำ้เหลือใช ้

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

รหสันกัศึกษา  6202000004 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาว ศิวภรณ์ วนัทอง 

คณะ   ศิลปศาสตร์ 

ภาควชิา   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

ท่ีอยู ่   บา้นเลขท่ี 70 ถนน พระราม 2 ซอย 20 แยก 2  

   แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

ผลงาน   ไมถู้พื้นจากเศษผา้เหลือใช ้
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