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บทคดัย่อ 

โครงการสหกิจศึกษาเร่ือง แผน่รองจานและแผน่รองแกว้จากผกัตบชวา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาการแปรรูปผกัตบชวาใหเ้ป็นแผน่รองจานและแผน่รองแกว้   เน่ืองจากทางโรงแรมใชจ้านรอง

แกว้และไม่มีแผ่นรองจาน ทาํให้มีเสียงดงัเม่ือวางจานลงบนโต๊ะทางคณะผูจ้ดัทาํสังเกตเห็นปัญหา

ในส่วนน้ี จึงมีแนวคิดในการพฒันาจานรองแกว้ใหมี้การแตกหกัยากมากข้ึน โดยการนาํผกัตบชวาท่ี

มีอยู่หน้าโรงแรมมาแปรรูปให้เป็นแผ่นรองจานและแผ่นรองแก้ว ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ

ผกัตบชวาได ้ และผลิตภณัฑน้ี์ท่ีสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงและเป็นประโยชน์กบัทางโรงแรมอยา่ง

มาก 

คณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑโ์ดยสอบถามจากกลุ่ม

ประชากรตวัอย่าง  ซ่ึงเป็นพนักงานในโรงแรม แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและแผนกครัว 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจาก

ผกัตบชวา ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.72 หากพิจารณารายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี ลาํดบัแรก คือความแปลกใหม่ของวสัดุท่ีใช ้มี

ค่าเฉล่ีย 4.90 รองลงมาคือ ความประหยดั ความทนทาน ความง่ายต่อการเก็บรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั

คือ 4.80 และลาํดบัสุดทา้ยคือ ความสวยงามและการใชง้านไดจ้ริง มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.53  

 

คาํสาํคญั : ผกัตบชวา แผน่รองแกว้ แผน่รองจาน  
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Abstract  

 The co-operative education project aimed to study the processing of water hyacinths into placemats 

and coasters. The reason was that the hotel used coasters, but never used placemats. Hence, noise occurred 

when dishes were placed on the tables. After this problem was noticed, the idea was created to strengthen 

coasters by transplanting water hyacinths in front of the hotel. This project could be considered as way to 

maximize water hyacinths to be used for hospitality purposes. 

 The authors created questionnaires for product user satisfaction, asking hotel employees who work 

in food and beverage services department and kitchen department. The results found that the respondents 

were overall satisfied at the highest level, with an average of 4.72. The most satisfaction score, average of 

4.90, was product creativity, while the second and the third satisfaction scores went to product practicality 

with an average of 4.54, and product economy with an average of 4.80. These were the reasons why the 

authors processed water hyacinths into the hotel for effective placemats and coasters. 

Keywords: Water hyacinth, Placemats, Coasters 
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บทที่ 1  

บทนํา  

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   

จากท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังานท่ีโรงแรม Hotel Once Bangkok  ภายในแผนก Food & Beverage 

Service  พบวา่ทางโรงแรมใชจ้านกระเบ้ืองในการรองจานและแกว้ ทาํใหเ้ม่ือพนกังานเสิร์ฟไม่ระวงัอาจทาํ

ให้แตกหกัไดง่้าย   ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํสังเกตเห็นปัญหาในส่วนน้ี จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาวสัดุท่ีใชร้องจาน

และแกว้เพื่อทนทานต่อการใชง้าน  อีกทั้งสังเกตเห็นปัญหาบริเวณแม่นํ้ าเจา้พระยาซ่ึงเป็นวิวทิวทศัน์ของ

โรงแรมมีผกัตบชวาเป็นจาํนวนมากจึงมีแนวคิดในการนาํผกัตบชวามาแปรรูปใหเ้ป็นแผ่นรองจานและแกว้ 

เน่ืองจากผกัตบชวามีความเหนียวและนุ่ม สามารถรองรับการกระแทกระหว่างพื้นผิว และสามารถรองรับ

ความช้ืนท่ีเกิดข้ึนรอบๆแกว้ได ้   และการนาํผกัตบชวามาใช้ในการทาํผลิตภณัฑ์น้ียงัเป็นการเพิ่มมูลค่า

ใหก้บัผกัตบชวา และยงัทาํใหท้ศันียภาพของโรงแรมดีข้ึนอีกดว้ย 

 

 1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นแผนก Food & Beverage Service ของโรงแรม Hotel Once 

        Bangkok   

1.2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้บัผกัตบชวา 

1.2.3 เพื่อปรับปรุงทศันียภาพของโรงแรมใหดี้ข้ึน 

 

 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 

คณะผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล และวตัถุดิบจากริมแม่นํ้าเจา้พระยา

และลาํคลองรอบๆ โรงแรม Hotel Once Bangkok 

           1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 

คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํแบบประเมินโดยประเมินกบัพนกังานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม และ

แผนกครัวของ โรงแรม Hotel Once Bangkok จาํนวน 30 คน 

           1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

การทาํโครงงานสหกิจฉบบัน้ีคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ร่ิมดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 11 มกราคม 2564 

ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 



 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 แผนก Food & Beverage Service ของโรงแรม Hotel Once Bangkok มีอุปกรณ์ 

        รองจานและแกว้จากธรรมชาติ 

1.4.2 โรงแรม Hotel Once Bangkok สามารถนาํผกัตบชวามาสร้างมูลค่าเพิ่มได ้

1.4.3  โรงแรม Hotel Once Bangkok มีทศันียภาพดีข้ึน 



 

บทที่ 2 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

2.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

            ช่ือสถานประกอบการ                                                     โรงแรม Hotel   Once  Bangkok 

            ท่ีอยู่                                                                                 2074/99 ซอยเจริญกรุง 72/2   

                                                                                                    แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม 

            กรุงเทพฯ 10120 

            โทรศัพท์                                                                          02 688 2596 

            เวบ็ไซต์                                    https://www.hotelonce.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1  โลโกโ้รงแรม Hotel Once Bangkok 

ท่ีมา :  https://www.hotelonce.com

https://www.hotelonce.com/


 

2.2 แผนท่ีโรงแรม Hotel Once Bangkok 

 

 
รูปท่ี 2.2 แผนท่ีโรงแรม Hotel Once Bangkok 

ท่ีมา:  https://www.hotelonce.com/ 

 

2.3 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภณัฑ์การให้บริการขององค์กร  

โรงแรม Hotel Once Bangkok โรงแรมสไตลบู์ติคท่ีแตกต่างดว้ยหอ้งพกัท่ีไดบ้รรจงคดัสรรตกแต่ง

อยา่งพิถีพิถนั เพื่อแสดงกล่ินอายของอดีตอนัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากมรดกทาง

สถาปัตยกรรมของยา่นท่ีเป่ียมมนตเ์สน่ห์บนถนนเจริญกรุงเส้นทางสายประวติัศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร  

การเดินทางสามารถข้ึนเรือได้จากท่าเรือ Ramada Plaza Bangkok  ท่าเรือ Riverside Hotel และ

ท่าเรือสะพานตากสิน ซ่ึงการเดินทางก็สะดวกสบายและรวดเร็ว เพราะใชเ้วลาเดินทางเพียงแค่ประมาณ 8 

นาที Shuttle Boat มีจุดสังเกตคือโลโก้ Ramada Plaza Bangkok มีแหล่งท่องเท่ียวใกล้ๆอีกมากมาย เช่น 

Asiatique The Riverfront และ Iconsiam เป็นตน้ 

ความลงตัวท่ีโดดเด่นจากการโคจรมาพบกันระหว่างการออกแบบท่ีทันสมัยและรสนิยมสุด

คลาสสิคเหนือกาลเวลาทาํให้ท่ีพกัแห่งน้ีดึงดูดให้แขกผูม้าพกัไดเ้ปิดประสบการณ์สักคร้ังหน่ึง Once สร้าง

ข้ึนเม่ือปี 2557 ตั้งอยูต่รงฝ่ังขวาของกรุงเทพฯเลียบแม่นํ้ าเจา้พระยาใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้า BTS เพียงแค่เดิน

จากโรงแรมเพียง 10 นาทีและไม่ไกลจาก Asiatique The Riverfront หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวติดอนัดบัจาก 

tripadvisor หลายปีติดต่อกนัเพียง 5 นาที  

พื้นท่ีใชส้อยของโรงแรมเป็นการออกแบบแนวร่วมสมยัไดอ้ยา่งน่าดึงดูดใจมีทั้งสระวา่ยนํ้าดีไซน์ลํ้า

กาํแพงตน้ไมสี้เขียวหนา้เพลินตา โอบลอ้มดว้ยห้องพกัหลายห้องท่ีตกแต่งอย่างทนัสมยั ในส่วนอ่ืนๆของ

https://www.hotelonce.com/


 

โรงแรมพร่ังพร้อมดว้ยพนกังานบริการส่วนหนา้ตลอด 24 ชัว่โมง บริการซกัรีดและซกัแหง้ หอ้งจดัเล้ียงและ 

Room Service   

 

2.3.1 ห้องพกั  

Hotel Once Bangkok มีห้องพกัทั้งหมด 43 ห้อง ทุกห้องสว่างไสวและตกแต่งอย่างหรูหราดว้ยชุด

เฟอร์นิเจอร์ยอ้นยคุท่ีสัง่ทาํข้ึนเป็นพิเศษ ผนงัเกบ็เสียง ทีวีจอแบน ลาํโพง และ Wifi ฟรี หอ้งอาบนํ้าครบครัน

ไปดว้ยของใช้ในห้องนํ้ าชั้นดี ชุดคลุมอาบนํ้ า และรองเทา้แตะ อ่ิมทอ้งอ่ิมตาไปกบัอาหารเช้ารสละมุนท่ี

ไดรั้บการคดัสรรพร้อมเสิร์ฟบนชั้นดาดฟ้าแสนโปร่งสบาย 

1. ห้อง Deluxe Room 

ห้องพกัเตียงคู่แบบสตูดิโอ ให้สัมผสัท่ีทนัสมยั ลุ่มลึก ผ่านเฟอร์นิเจอร์ท่ีสั่งทาํข้ึน เป็นพิเศษ หาก

แฝงงานดีไซน์ท่ีสนุก มีชีวิตชีวา เช่นบานหน้าต่างทรงกลมเล่นขอบหนาตรงกลางห้องไวส้ําหรับนั่งหรือ

นอนเล่น ภายในหอ้งนํ้าตกแต่งดว้ยอ่างอาบนํ้าขาสิงห์และมุมฝักบวั  

 

 

รูปท่ี 2.3  ห้อง Deluxe Room 

ท่ีมา :  https://www.hotelonce.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.hotelonce.com/


 

2.  ห้อง Exclusive Jacuzzi 

วางแผนสุดแสนโรแมนติกของคุณเพื่อหลุดพน้จากความวุ่นวายดว้ยการพกัผ่อนท่ีไม่ธรรมดาใน 

King Bed Room อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเรา อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเราดว้ยห้องพกัท่ีตกแต่ง

อยา่งประณีต หอ้งอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเราดว้ยหอ้งพกัท่ีตกแต่งอยา่งประณีต ชุดเฟอร์นิเจอร์ท่ีสัง่ทาํ

ข้ึนเป็นพิเศษห้องสตูดิโอ พื้นเล่นระดับตอบรับกับเพดานโปร่งโล่งร่ายมนต์เสน่ห์ให้กับแขกผูเ้ข้าพกั

เคลิบเคล้ิมไปกบัแสงไฟท่ีใหรู้้สึกถึงความงาม แลว้เพลินพรายฟองในอ่างนํ้าวนแบบฝังท่ีเปิดโล่งพร้อมดว้ย

อุปกรณ์และชุดอาํนวยความสะดวกชั้นยอด 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 ห้อง Exclusive Jacuzzi  

ท่ีมา :  https://www.hotelonce.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotelonce.com/


 

3. ห้อง Exclusive Studio 

กวา้งขวางแต่เป็นส่วนตวัพื้นท่ีใชส้อยถูกออกแบบมาเพื่อมอบความสุขให้แก่ผูม้าเยือนอยา่งเหนือ

ระดบั ดว้ยหอ้งพกัรูปตวั L ท่ีทนัสมยั เหมือนไดก้า้วเขา้มาใน Loft Studio ท่ีเปิดโล่ง หอ้งจูเนียร์สวีทประดบั

ดว้ยหนา้ต่างกระจกบานหรูท่ีมีเตรียมอาหาร/ครัวเลก็ๆ สาํหรับทาํอาหารดว้ยตวัเองแบบง่ายๆ ภายในหอ้งนํ้า

ตกแต่งอยา่งหรูหราดว้ยตูเ้ส้ือผา้แบบ Walk In  และอ่างอาบนํ้าขาสิงห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5  ห้องExclusive  studio 

ท่ีมา :  https://www.hotelonce.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotelonce.com/


 

2.3.2 ห้องอาหารและบาร์  

เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ดัง่ตอ้งมนตเ์คลา้เสียงดนตรีและคอ็กเทลสุดผอ่นคลายท่ีเลานจ ์

บาร์บนชั้นดาดฟ้า หลงัจากการท่องเท่ียวท่ียาวนานตลอดวนั  

1. TopKnot  

                     เพลิดเพลินกบัอาหารรสเลิศท่ีไดรั้บการแนะนาํจากเชฟของเรา พร้อมด่ืมดํ่ากบัวิวพาโนรามา

ของแม่นํ้าเจา้พระยาท่ีไหลผา่นกรุงเทพฯ ณ ระเบียงบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมท่ีงดงามจนชวนตะลึง และ

เป็นส่ิงท่ีคุณห้ามพลาดเม่ือไดม้าเยอืนท่ีแห่งน้ี Once ยงัเปิดโอกาสพิเศษให้คุณใชเ้ป็นท่ีสร้างความทรงจาํ

แบบพิเศษๆอีกดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัคู่รักท่ีกาํลงัจะแต่งงาน  

 

 
 

รูปท่ี 2.6 Top Knot 

ท่ีมา : https://www.hotelonce.com/  

 

 

 

 

https://www.hotelonce.com/


 

2.4 แผนผงัองค์กรโรงแรม Hotel once Bangkok 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

กรรมการผู้จัดการบริษัท

คุณเลศินุช ตั้งสิน

คุณปัญญา เบญจปัญญาวงศ์

แผนกต้อนรับ

ส่วนหน้า
แผนกแม่บ้าน แผนกครัว แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

คุณนิคม วงษ์ศรี

แผนกบริการ

คุณวชิิต ชัยเลศิศุภวงศ์

แผนกบาร์

คุณวนัประเสริฐ วงษ์มณี

ผู้จัดการทัว่ไป

คุณชาญวชิญ์ โหมดสมพงษ์ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณนพพร วอนเพยีร



 

2.5 ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

 

รูปท่ี 2.7 นางสาวปูริฎา   ปานประณีต 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 

 

ช่ือ - นามสกลุ นางสาวปูริฎา   ปานประณีต 

ตําแหน่ง ส่วนงานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายมี ดงันี ้

เสิร์ฟอาหารเชา้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.30 น. เร่ิมเกบ็จานอาหารเชา้จากหอ้งพกัช่วง 14.00 น. ของทุก

วนั เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหอ้งพกัตามออเดอร์ท่ีแขกสัง่ เร่ิมทาํความสะอาด Top Knot ตั้งแต่เวลา 16.00 

น. เพื่อเปิดร้านในเวลา 17.00 น. ของทุกวนัศุกร์ และ วนัเสาร์ เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมใหแ้ขกท่ีโต๊ะอาหาร 

และจดัเก็บทาํความสะอาดโต๊ะอาหารทุกคร้ัง หลงัจากปิดร้านตอ้งเช็ดชอ้นส้อมดว้ยนํ้ าร้อน และจดัเตรียม

ชอ้นส้อมใส่ซองสาํหรับเสิร์ฟในตอนเชา้ต่อไป และยงัมีการบริการในงานเล้ียงต่างๆอีกเช่น งานแต่ง ในวนั

อาทิตย ์- วนัพุธ จะปิดร้านเวลา 20.00 น. แต่วนัศุกร์ และวนัเสาร์ จะปิดร้านเวลา 22.00 น. เพราะเป็นวนัเปิด

ร้าน Top Knot 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รูปท่ี 2.8 นางสาวรมิดา  เกดิศิริมงคล 

ท่ีมา : ผู้จัดทํา 

 

ช่ือ - นามสกลุ นางสาวรมิดา   เกิดศิริมงคล 

ตําแหน่ง ส่วนงานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายมี ดงันี ้

เปิดร้าน ทาํความสะอาดร้านอาหาร และ บาร์  เตรียมเมนูอาหารเชา้ ตั้งแต่ 07.00-11.30 น ช่วยจดั

จานอาหารเชา้ และเคร่ืองด่ืมสาํหรับเสิร์ฟแขกท่ีเขา้พกั เสิร์ฟอาหารเชา้ตามหอ้ง ในออเดอร์ท่ีแขกสัง่ เร่ิมเกบ็

จานตามห้องพกั 14.00 น. ของทุกวนั เสิร์ฟอาหาร และเคร่ืองด่ืม บริการเพิ่มเติมตามออเดอร์ท่ีลูกคา้โทรสั่ง 

15.00 น นาํจานไปใหแ้ผนกแม่บา้นไวส้าํหรับเตรียมจดัหอ้งพกัใหแ้ขก เร่ิมทาํความสะอาด Top Knot  16.00-

17.00 น เพื่อเปิดร้านอาหารในเวลา 17.00-22.00 ทุกวนัศุกร์ และ วนัเสาร์ รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหารและ

เคร่ืองด่ืมตามโต๊ะ และ ทาํความสะอาดโต๊ะอาหารทุกคร้ัง หลงัปิดร้านตอ้งทาํความสะอาดชอ้นส้อมและแกว้

ดว้ยนํ้ าร้อน หลงัจากลา้งเสร็จ เช็ดให้แห้ง และ นาํชอ้นใส่ซองเผื่อนาํไปเสิร์ฟให้แขกท่ีเขา้มาพกัในช่วงเชา้

และยงัมีการบริการในงานเล้ียงต่างๆ เช่น งานแต่ง สมัมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6 ช่ือและตําแหน่งงานพนักงานท่ีปรึกษา 
 

 
รูปท่ี 2.9 นายนิคม   วงษศ์รี 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 

ช่ือ - นามสกลุ นายนิคม   วงษศ์รี 

ตําแหน่ง Senior Bar Caption 

 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน  
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. วางแผนการจดัทาํโครงงาน     

2. รวบรวมขอ้มูล     

3. วิเคราะห์ขอ้มูล     

4. ตรวจสอบแกไ้ขโครงงาน     

5. นาํเสนอโครงงาน     

 

ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน มีดงัน้ี 

2.7.1 กาํหนดหวัขอ้โครงงาน  

• ศึกษาปัญหาในการทาํงาน 

• ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียง เก่ียวกบัผกัตบชวา วา่สามารถนาํมาแปรรูปใชง้านในโรงแรมส่วนใด

ได ้ 

• นาํหวัขอ้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.7.2 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 



 

• ศึกษาขอ้มูลจากพนกังานและหวัหนา้แผนก  

• ศึกษาการทาํผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากผกัตบชวา  

2.7.3 วางแผนท่ีจะปฏิบติั 

• เตรียมอุปกรณ์ในการสานผกัตบชวาเพื่อใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์

 2.7.4 ลงมือปฏิบติั และประเมินผล 

 2.7.5 จดัทาํเอกสารโครงงาน 

 2.7.6 ส่งเอกสารโครงงานใหท่ี้ปรึกษาพจิารณา 

 

2.8 ระยะเวลาท่ีปฏิบัตงิาน 

      ระหวา่งวนัท่ี 11 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

2.9 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 2.9.1 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน 

  ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการฝึกงาน ได้ฝึกวินัยในการเขา้งานเป็นกะ ฝึกความอดทนทั้งดา้น

อารมณ์และร่างกาย ไดเ้รียนรู้เร่ืองการทาํเคร่ืองด่ืมต่างๆ พี่เล้ียงไดมี้การสอนเปิดขวดไวน์และการเสิร์ฟไวน์

ท่ีโต๊ะอาหารให้กบัแขกท่ีมารับประทานอาหาร ไดเ้รียนรู้วิธีการรับมือและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เม่ืออยู่

หนา้งาน เช่นวิธีแกปั้ญหาเม่ือเสิร์ฟอาหารเชา้ท่ีหอ้งพกัแต่แขกยงัไม่ต่ืน และไดเ้รียนรู้วิธีการรับจองโต๊ะผา่น

ทางโทรศพัท ์รวมทั้งไดใ้ชภ้าษาต่างประเทศในการบริการใหก้บัลูกคา้ชาวต่างชาติ 

(ปูริฎา   ปานประณีต) 

 

  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากฝึกงาน ไดเ้รียนรู้และฝึกความอดทนจากลูกคา้และหัวหน้างานได้

เรียนรู้ทกัษะการเสิร์ฟ และ วิธีการบริการลูกคา้ให้พึงพอใจต่อร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพความคิดเชิงบวก 

มองโลกในแง่ดี ไดรั้บประสบการณ์ท่ีใชไ้ดจ้ริงทุกท่ีทุกเวลา ไดพ้ฒันาการส่ือสาร ความนอบนอ้มต่อลูกคา้ 

การใหค้วามร่วมมือ และการมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อทุกคน มีความรับผดิชอบสูงข้ึน 

(รมิดา  เกิดศิริมงคล) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.10 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการทํางาน  

 2.10.1 ปัญหาการทาํงาน 

- เน่ืองจากโรงแรมใชจ้านรองแกว้ทาํใหเ้ส่ียงต่อการแตกหกัไดง่้าย 

- ในบางวนัจะมีผกัตบชวาบดบงัทิวทศัน์บริเวณหนา้โรงแรมเป็นจาํนวนมาก 

 2.10.2 ขอ้เสนอแนะ 

  - นาํผกัตบชวามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 - สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ผน่รองจานจากธรรมชาติแทนการใชแ้กว้รองจานป้องกนั 

                การแตกหกั 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

การจดัทาํโครงงานเร่ือง แผน่รองจานและแผน่รองแกว้จากผกัตบชวา คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาคน้ควา้

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

3.1 ผกัตบชวา 

3.2 ปืนกาว 

3.3 แลคเกอร์ 

3.4 กรรไกร 

3.5 การตากแหง้ 

3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.1 ผกัตบชวา 

 

 
รูปท่ี 3.1 ผกัตบชวา  

ท่ีมา :  https://www.bing.com 
 

ผกัตบชวา มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Eichhornia crassipes (Mart.) Solms และ มีช่ือสามญัว่า Lilac devil 

หรือ Water hyacinth เป็นวชัพืชนํ้ าลม้ลุก ลาํตน้อวบนํ้ าและมีไหล (stolon) ทอดไปตามผิวนํ้ าแลว้เจริญเป็น

ตน้อ่อนท่ีปลายไหล ผิวลาํตน้เรียบมีสีเขียวอ่อนและเขม้ กา้นใบจะพองออกตรงช่องกลาง ภายในเป็นรูพรุน 

ช่วยพยงุลาํตน้ให้ลอยนํ้ าได ้แผ่นใบรูปหวัใจ ฐานใบจะเวา้เขา้หากา้นใบ ช่อดอกคลา้ยกบัดอกไมไ้ฮยาชินธ์ 

รากมีสีม่วงดาํ แตกออกมาจากลาํตน้บริเวณขอ้ ผกัตบชวามีความทนทาน สามารถทนต่อความแหง้แลง้ไดดี้ 

แต่จะไม่ทนนํ้าเคม็ 

https://www.bing.com/


 

ปัจจุบนัผกัตบชวาจดัเป็นวชัพืชต่างถ่ิน (invasive species) ท่ีแพร่ระบาดรุกราน ก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศของประเทศไทย ก่อใหเ้กิดปัญหาทั้งในดา้นการเกษตร การชลประทาน และ

ส่งผลต่อสุขภาพอนามยั ทาํให้การควบคุมวชัพืชดงักล่าวเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากผกัตบชวามีความทนทาน

ต่อสภาวะแวดลอ้ม ขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็วโดยใชเ้มลด็และการแตกหน่อ ในเวลาเพียง 1 เดือน ผกัตบชวา 1 ตน้ 

อาจขยายพนัธ์ุไดม้ากถึง 1,000 ตน้ ถึงแมว้่านํ้ าจะแห้ง เมล็ดของผกัตบชวาก็สามารถพกัตวัไดน้านถึง 15 ปี 

และเม่ือไดรั้บนํ้าเพียงพอกจ็ะแตกหน่อเป็นตน้ใหม่ต่อไป (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2559) 

 

3.2 ปืนกาว 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2  ปืนกาว 

ท่ีมา : https://www.officemate.co.th/ 
 

ปืนยงิกาวร้อน นั้น ประกอบดว้ยส่วนใชง้านสองส่วนดว้ยกนั นัน่ก็คือส่วนท่ีมีลกัษณะคลา้ยปืน ทาํ

หนา้ท่ีเป็นตวัทาํความร้อนและช่วยใหเ้ราสามารถติดกาวร้อนนั้นในบริเวณท่ีตอ้งการไดส้ะดวก อีกส่วนหน่ึง

ก็คือตวักาวเอง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแท่ง คลา้ยเทียนไข และจะละลายเป็นเน้ือกาวท่ีมีความเหนียวเม่ือเราใส่ไส้

กาวลงไปในปืนซ่ึงทาํความร้อนจากกระแสไฟฟ้า นอกจากใชใ้นงานประดิษฐแ์ลว้ ปืนยงิกาวร้อนยงัสามารถ

ใชซ่้อมแซมอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ของบา้นไดอี้กดว้ย เน่ืองจากคุณสมบติัของกาวท่ีสามารถยดึติดไดดี้ใน

วสัดุหลายประเภท เช่น ไม ้พลาสติก ผา้ กล่อง กระดาษ 

ปัจจุบนัน้ีปืนยิงกาวร้อนมีให้เลือกหลายขนาด ท่ีเห็นตามทอ้งตลาดส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสอง

ขนาดดว้ย กนั คือ ปืนยิงกาวร้อนขนาดเล็ก (10-25W) ใชก้บัแท่งกาวขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 7 

มม.และ ปืนยงิ กาวร้อนขนาดใหญ่ (40-80W/ ใชแ้ห่งกาวขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 11.2 มม. 

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


 

ขอ้ควรระวงัในการใชง้านปืนยงิกาวร้อน คือ ควรท้ิงระยะใหปื้นกาวร้อนมากพอท่ีจะทาํใหแ้ท่งกาว

ละลาย และควรเวน้ระยะให้ปนกาวร้อนเต็มท่ีก่อนจะนาํไปติดช้ินงานต่อไป อย่าจบัท่ีปลายปืนกาวโดย

เด็ดขาดเพราะมีความร้อนสูง กาวท่ีละลายจะมีความร้อนสูงเช่นกนั ดงันั้นควรระวงัไม่ให้โดนส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกายขณะใชง้าน และ ควรเพิ่มความระวงัมากข้ึนเม่ือใชปื้นกาวขนาดใหญ่40-80W เพราะความร้อน

จะสูงกวา่ปืนกาวขนาดเลก็ (ทูแมนอินเตอร์เทรด, 2016) 

 

3.3 แลคเกอร์  

 

  
 

รูปท่ี 3.3 แลคเกอร์ 

ท่ีมา : https://carco.co.th/ 

 

แลคเกอร์ (Lacquer) เป็นสารเคลือบผิววตัถุ เช่น ผิวไม ้ให้ข้ึนเงาเป็นมนัสวยงาม เกิดจากส่วนผสม

ของไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) เรซ่ิน (Resin) และพลาสติไซเซอร์ (plasticizers) กบัสารท่ีมีคุณสมบติั

ระเหยแหง้ไดไ้ว เช่น เอทิลแอลกอฮอล ์(Ethyl Alcohol) หรือบิวทิว อะซีเตท (Butyl Acetate) ซ่ึงอตัราส่วนท่ี

นาํมาใชก้็ข้ึนอยู่กบัผูผ้ลิต  เน่ืองจากแลคเกอร์นั้นแห้งไว นอกจากแบบทาแลว้ ก็ยงัมีแลคเกอร์แบบพ่นถูก

ผลิตออกมาดว้ย สามารถพ่นทบัไดห้ลายรอบและใชเ้วลานอ้ยกวา่การทา   หากจะใชแ้บบทาควรผสมกบัทิน

เนอร์ก่อน เพื่อทาํให้แลคเกอร์แห้งชา้ลง มีเวลาเก็บงานนานข้ึน แต่ทินเนอร์ท่ีใชผ้สมกบัแลคเกอร์มีสารพิษ

ตกคา้งและติดไฟง่าย ฉะนั้นจึงควรทาํในพื้นท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้  ส่วนใหญ่ใชใ้นการเคลือบผิววตัถุต่าง ๆ 

เช่น งานไม ้งานโลหะ งานเคลือบพื้นผวิ ปกป้องพื้นผวิและช่วยใหเ้กิดความเงางาม 

ในเทคนิคสมยัใหม่แลคเกอร์หมายถึงช่วงของสีใสหรือสี เคลือบ ท่ีทาํใหแ้หง้โดยการระเหยของตวั

ทาํละลายเพื่อใหไ้ดพ้ื้นผิวท่ีแขง็และทนทาน ความเงางามสามารถอยูใ่นระดบัใดก็ไดจ้ากอลัตร้า เคลือบ สูง 

มนัวาวและสามารถขดัเพิ่มเติมไดต้ามตอ้งการ สีเคลือบมกัจะแขง็และเปราะกวา่สีนํ้ามนัหรือลาเทก็ซ์และมกั

ใชก้บัพื้นผวิท่ีแขง็และเรียบ (อรอุษา สรวารี, 2537) 

https://carco.co.th/


 

3.4 กรรไกร 

 

 

รูปท่ี 3.4 กรรไกร 

ท่ีมา : https://th.misumi-ec.com 
 

กรรไกร เป็นอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาใชส้ําหรับตดัวสัดุช้ินงานท่ีมีความอ่อนและความแข็งหลาย

รูปแบบไดส้ะดวกยิง่ข้ึน เช่น กระดาษ พลาสติก ผา้ เชือกฟาง เส้นดา้ย สายไฟ ก่ิงไม ้และวสัดุอ่ืนอีกมากมาย 

มีลกัษณะคลา้ยกบัใบมีดสองใบประกบเขา้หากนั โดยมีน๊อตยดึใบมีดไวต้รงกลางและมีดา้มสาํหรับใชมื้อจบั

หรือสอดน้ิวมือเขา้ไป ทาํใหเ้บาแรงในการตดัไดง่้ายยิง่ข้ึน ผลิตจากวสัดุท่ีมีคุณภาพ แขง็แรงทนทาน มีหลาย

ประเภทให้เลือกใชง้านทั้งกรรไกรมาตรฐานทัว่ไป กรรไกรอเนกประสงค ์กรรไกรตดัผม กรรไกรกา้มปู 

กรรไกรตดัผา้ เป็นตน้ จึงนิยมนาํมาใชง้านในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และงานช่างทัว่ไปกนัเป็น

จาํนวนมาก อย่างไรก็ตามเพื่อให้งานตดัวสัดุช้ินงานมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานท่ียาวนานควร

เลือกใชก้รรไกรให้เหมาะสมกบัประเภทงาน ควรเลือกประเภทและขนาดกรรไกรให้เหมาะกบัการใชง้าน 

ก่อนใชง้านตรวจสภาพของกรรไกรหากเกิดสนิม ใบมีดบ่ินหรือมีสภาพท่ีไม่สมบูรณ์ควรรีบซ่อมแซมหรือ

เปล่ียนใหม่ทนัที ขณะตดัช้ินงานควรระมดัระวงัไม่ใหก้รรไกรตกหล่นโดยใชมื้อจบัและสอดน้ิวมือเขา้ไปท่ี

ดา้มจบักรรไกรอยา่งแน่นหนา แลว้สอดปากกรรไกรเขา้หาช้ินงาน หลีกเล่ียงการใชก้รรไกรตดัเหลก็แขง็ ตดั

ไม ้หรือวสัดุของแข็งเพราะจะส่งผลทาํให้ใบมีดกรรไกรเสียคมได ้โดยทัว่ไปสามารถจาํแนกประเภทของ

กรรไกรและลกัษณะการใชง้าน ไดด้งัน้ี กรรไกรมาตรฐานทัว่ไป ใชส้าํหรับตดัวสัดุขนาดบาง เช่น กระดาษ 

พลาสติก เชือกฟาง ภาพถ่าย ริบบ้ิน หรือวสัดุอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม กรรไกรใบมีดขนาดยาว ใชต้ดัวสัดุท่ี

มีขนาดใหญ่และหนาไดดี้ เช่น ผา้ กระดาษแผน่ใหญ่ แผน่โลหะทัว่ไป เป็นตน้ (Copko Group, 2540) 
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3 .5 การตากแห้ง 

 

 

รูปท่ี 3.5  ผกัตบชวากนักระแทกสาํเร็จรูป 

ท่ีมา :  https://www.sentangsedtee.com 

 

 การตากแหง้  วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ทาํกนัมาตั้งแต่ สมยัโบราณและยงัคงทาํกนัอยูจ่นถึงปัจจุบนั 

เพราะวา่วิธีน้ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย ใชอุ้ปกรณ์นอ้ยและกรรมวิธีตากแหง้กง่็าย จึงยงัคงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมสาํหรับ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงปัจจุบนัมีเตาอบพลงัแสงอาทิตย ์ท่ีสะดวกและปลอดภยัจากการไต่ตอมของ

แมลงขณะตาก ดว้ยตูอ้บแสงอาทิตยใ์ชใ้นครัวเรือน มาตราส่วน 1:20 

การตากแห้ง มี 2 วิธีคือ การตากในแนวนอนใช้ไม่ไผ่ท่อนยาววางรองหนุนทั้ง 2 ขา้ง เพ่ือมิให้

ผกัตบชวาเป้ือนดินตอ้งคอยดูแลและให้แห้งสนิทเพื่อจะไดไ้ม่เป็นราและการตากโดยการแขวนในแนวด่ิง 

วิธีน้ีค่อนขา้งจะยุ่งยากเล็กนอ้ย แต่ก็มีขอ้ดีคือไม่ตอ้งมัน่คอยดูแลกลบัดา้นเหมือนวิธีแรกเพราะถูกแดดทั้ง

สองดา้นการอบแหง้คือ การอบดว้ยไอนํ้า วิธีน้ีใชใ้นกรณีท่ีไม่มีแสงแดดการอบดว้ยวิธีน้ีจะคงความงามและ

ความเป็นธรรมชาติของตน้ผกัตบไวไ้ดอ้ยา่สวยงาม และขอ้ดีของการใชผ้กัตบชวากนักระแทกคือ สามารถ

ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ ไม่สร้างขยะหรือมลภาวะ ส่วนประสิทธิภาพในการกนักระแทก 

วิธีการอบแหง้ไล่ความช้ืนก่อนนาํไปทาํการรมควนักาํมะถนัดีกวา่การใชว้ิธีการอบแหง้ไล่ความช้ืน

และการรมควนักาํมะถนัร่วมกนั สาํหรับสภาวะท่ีดีท่ีสุดในการอบแหง้ไล่ความช้ืนอยูท่ี่ช่วงอุณหภูมิ 70 – 80 
oC เวลาท่ีใชใ้นการอบแห้ง 4 ชัว่โมง เคร่ืองอบน้ีสามารถลดเวลาในการอบแห้งและรมควนักาํมะถนัไดจ้าก

เดิมท่ีตอ้งทาํการตากแหง้อยูท่ี่ 3-4 วนั และตอ้งทาํการรมควนักาํมะถนัอีก 1 วนั แต่การใชเ้คร่ืองอบแหง้และ

รมควนักาํมะถบัสามารถลดเวลาในการอบแหง้และรมควนักาํมะถนัไดเ้หลือเพียง 5 ชัว่โมง และไม่มีกล่ินท่ี

เกิดข้ึนขณะทาํการรมควนักาํมะถนั และการใชเ้คร่ืองอบแห้ง และรมควนักาํมะถนั  (จรัญ คนแรง, อญัชณา 

อุประกลู และไพโรจน์ ดว้งนคร, 2558)     

 

https://www.sentangsedtee.com/


 

3.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

จรัญ คนแรง และอญัชณา อุประกูล (2556) การพฒันาตูอ้บแหง้และการรมควนักาํมะถนัผกัตบชวา 

สําหรับชุมชน งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเก่ียวกบัตูอ้บแห้งและรมควนักาํมะถนัผกัตบชวา สําหรับชุมชนบา้น

สาง ต.บา้นสาง อ.เมือง จ.พะเยา โดยวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี คือ การลดเวลาในการอบแหง้และรมควนั

กาํมะถนัผกัตบชวาของชาวบา้นชุมชนบา้นสาง โดยผกัตบชวาท่ีอบไดจ้ากเคร่ืองจะตอ้งมีคุณลกัษณะตรง

ตามท่ีใชง้าน ระบบควบคุมเป็นระบบอตัโนมติั จะสามารถอบให้ผกัตบชวาแหง้และรมควนักาํมะถนัตามท่ี

ชุมชนตอ้งการ โดยใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และไมโครคอนโทรลเลอร์เขา้มาควบคุมการทาํงานของเคร่ือง 

ทาํใหค้วบคุมอุณหภูมิในการอบใหค้งท่ีได ้และควบคุมเวลาได ้ จากผลการวิจยัพบวา่ สภาวะท่ีเหมาะสมใน

การอบแห้งและรมควนักาํมะถนั คือ การอบแห้งท่ีอุณหภูมิในช่วง 70-80 oC เวลา 4 ชั่วโมง หลงัจากนั้น

นาํไปรมควนักาํมะถนัท่ีอุณหภูมิ 70 oC เวลา 1 ชัว่โมง ซ่ึงผกัตบชวาท่ีไดมี้ลกัษณะแหง้ และมีสีขาวเหมือนท่ี

อบโดยวิธีของชาวบา้นชุมชนบา้นสาง และนํ้าหนกัแหง้ของผกัตบชวาท่ีไดอ้ยูท่ี่ 106.67 กรัม ซ่ึงใกลเ้คียงกบั

ผกัตบชวาท่ีอบโดยวิธีของชาวบา้นชุมชนบา้นสาง จากผลการเปรียบเทียบเวลาพบว่าเคร่ืองอบแห้งและ

รมควนักาํมะถนัสามารถลดเวลาลงไดเ้หลือเพียง 5 ชัว่โมงเท่านั้น เม่ือเทียบกบัวิธีการตากแห้งและรมควนั

กาํมะถนัของชาวบา้นชุมชนบา้นสางซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 5 วนั 

 บุษบา อู่อรุณ (2557) การศึกษาการลดปริมาณผกัตบชวาเพื่อนาํไปสร้างธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน

หลวงพรตท่านเล่ียม เขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็น

การศึกษาการลดปริมาณผกัตบชวาเพื่อนาํไปสร้างธุรกิจขนาดยอ่ม (SME) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนใน

พ้ืนท่ีต่อแนวทางและความจาํเป็นในการลดปริมาณผกัตบชวาในแม่นํ้ าลาํคลองในชุมชนหลวงพรต-ท่าน

เล่ียม เขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร โดยได้ทาํแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจาก

ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตลาดกระบงั การวิจยัพบว่ามีบางกลุ่มท่ีคิดว่าผกัตบชวานั้นไม่ไดเ้ป็นปัญหาหรือ

สร้างความเดือดร้อนใดๆเลย เน่ืองจากบุคคลกลุ่มน้ีไม่ไดอ้าศยัประโยชน์จากแม่นํ้ าลาํคลองเลยและก็ไม่ได้

อาศยัอยู่ติดริมคลองดว้ย บุคคลกลุ่มน้ีจึงถือผกัตบชวานั้นไม่ไดส้ร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แต่เฉพาะผู ้

สัญจรทางนํ้าแต่เพียงเท่านั้น ในขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงกล่าววา่ผกัตบชวานั้นสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่เขาเป็น

อยา่งมาก เน่ืองจากกีดขวางแม่นํ้าลาํคลองทาํใหก้ารสญัจรทางเรือลาํบากแลว้นั้น ยงัทาํใหแ้ม่ลาํคลองเน่าเสีย

ดว้ยรวมถึงเป็นปัญหาในการทาํลายอีก หากมีการนาํผกัตบชวามาใชป้ระโยชน์คงจะส่งผลดีในหลายๆดา้น 

 ยุวดี พรธาราพงศ์ (2562) การออกแบบรูปทรงแม่แบบเคร่ืองจักสานผกัตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์แนวคิดเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ผลการวิจยัการออกแบบรูปทรงแม่แบบเคร่ืองจกัสานผกัตบชวาสู่

ผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์แนวคิดเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินพบว่ารูปทรงท่ีทาํการออกแบบสามารถเป็นรูปทรงท่ีมี

แนวคิดเป็นผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ได ้คือรูปทรงอิสระ  รูปทรงวงรี  รูปทรงวงกลม ซ่ึงทั้ง 3 รูปแบบเป็น

รูปแบบท่ีสามารถพฒันารูปแบบต่อยอดผลิตภณัฑ์ได ้รูปทรงท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ

รูปทรงอิสระ ผลิตภณัฑท่ี์ไดคื้อ เกา้อ้ีนัง่ ซ่ึงความสวยงาม สัดส่วนของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัการใช้



 

งาน และมีความแข็งแรงทนทาน ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ินและความคิดสร้างสรรค์    

กระบวนการจกัสานผกัตบชวาตอ้งอาศยัแม่แบบในการข้ึนรูป วสัดุเดิมท่ีนาํมาทาํแม่แบบเคร่ืองจกัสานเป็น

วสัดุไมอ้ดัหรือโฟม ซ่ึงระหวา่งขั้นตอนในการศึกษา โดยผูว้ิจยัไดท้าํการคิดคน้ทดลองวสัดุในการทาํแม่แบบ

เคร่ืองจกัสานผกัตบชวา คือ ใช้นํ้ ายางพาราผสมกับสีนํ้ าพลาสติก แลว้ทาํการทาเคลือบแม่แบบโฟมอดั

เพื่อใหส้ะดวกต่อการใชง้าน และยดือายกุารใชง้านใหค้งทนมากยิง่ข้ึน 

อาํไพ แสงจนัทร์ไทย และจิรวฒัน์ พิระสันต ์(2558) การพฒันาเฟอร์นิเจอร์จากผกัตบชวาของกลุ่ม

จกัสานผกัตบชวาบา้นวงฆอ้ง อาํเภอลานกระบือ จงัหวดักาํแพงเพชร การวิจยัเร่ือง การพฒันาเฟอร์นิเจอร์

จากผกัตบชวา ของกลุ่มจักสานผกัตบชวาบ้านวงฆ้อง อาํเภอลานกระบือ จังหวดักาํแพงเพชร โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและพฒันาเฟอร์นิเจอร์จากผกัตบชวาบา้นวงฆอ้ง และประเมิน

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการพฒันารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผกัตบชวาท่ีออกแบบข้ึนใหม่ ประชากร

ท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจต่อการพฒันารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผกัตบชวาบา้นวง

ฆอ้ง ในตาํบลลานกระบือ โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัการพฒันารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จาก

ผกัตบชวาท่ีออกแบบข้ึนใหม่ จากกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจในงานเฟอร์นิเจอร์ในอาํเภอ

เมือง กําแพงเพชร จํานวน 4,830 คน การกําหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) ตามทฤษฎีของ Glenn จึงไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 98 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั

ประกอบดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผกัตบชวารูปแบบบา้นวง

ฆ้องและนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละค่าเฉล่ีย (x) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจยัพบว่าแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ตน้แบบเฟอร์นิเจอร์จากผกัตบชวาออกแบบรูปแบบภายใต้

แนวคิด รูปทรงเรขาคณิต กาํหนดขนาดตามขนานสัดส่วนของมนุษยเ์นน้เพื่อประโยชน์ใชส้อย ซ่ึงผลการ

ประเมินมาตรฐานผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ตน้แบบจากผูเ้ช่ียวชาญ และผลการประเมินความพึงพอใจการ

พฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบเฟอร์นิเจอร์จากผกัตบชวารูปแบบใหม่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x = 4.52, 

S.D.=0.01) 

กระวี  ตรีอาํนรรค และ เทวรัตน์ ตรีอาํนรรค (2556)  การพฒันาและทดสอบเคร่ืองรีดและกรีดเส้น

ผกัตบชวาสาํหรับงานหตัถกรรม เคร่ืองรีดและกรีดเส้นผกัตบชวาสาํหรับงานหตัถกรรมท่ีพฒันาข้ึน ทาํงาน

โดยมีลูกกล้ิงชุดแรกทาํหน้าท่ีรีดและป้อนผกัตบชวา เขา้สู่ชุดมีดกรีดแบบจานหมุนคู่ ซ่ึงทาํหน้าท่ีกรีด

ผกัตบชวาออกเป็นเส้นขนาด 10 mm และ 5 mm จากนั้นเส้นผกัตบชวาจะถูกรีดและ ดึงออกดว้ยลูกกล้ิงชุดท่ี

สอง นอกจากน้ีเคร่ืองยงัมีช่องป้อนหลบชุดมีดกรีดเพ่ือใชเ้ฉพาะการรีดผกัตบชวาทั้งกา้นโดยไม่กรีดไดอี้ก

ดว้ย อตัราการรีดของเคร่ืองคือ 2.85 kg h-1 อตัราการรีดและกรีดกา้นผกัตบชวาเป็นขนาดเส้น 10 mm และ 5 

mm คือ 3.04 kg h-1 และ 2.72 kg h-1 ตามลาํดบั อตัราการรีดและกรีดผกัตบชวาท่ีกรีดและคล่ีเป็นแผ่นก่อน

ป้อน ขนาดเส้น 10 mm และ 5 mm คือ 2.33 kg h-1 และ 2.04 kg h-1 ตามลาํดบั ค่าเปอร์เซ็นต์การกรีดอยู่

ในช่วง 87.70-94.07% ค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะตํ่าท่ีสุดของเคร่ืองคือ 1.31 kg kW-1 h-1 การวิเคราะห์ทาง



 

เศรษฐศาสตร์พบว่าอตัราการผลิตท่ีคุม้ทุนของเคร่ืองคือ 944.94 kg yr-1 และใชง้านเป็นเวลา 2 เดือน จึงจะ

คืนทุนท่ีค่าใชจ่้าย 16.58 บาท kg-1 (ไม่รวมค่าวตัถุดิบ) 



 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบติังานตามโครงงาน 

 

4.1 รายละเอยีดการปฏบิัตงิาน 

การไดเ้ขา้ร่วมโครงงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัสยามนั้น ทาํให้ทราบและไดรั้บความรู้ต่างๆ

มากมาย รวมถึงไดรั้บทกัษะต่างๆ ดา้นอาหารเคร่ืองด่ืมและการบริการคณะผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้เพิ่มเติม

มากมาย นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน เช่น การจดัทาํ อาหารการจดัแต่งอาหาร การจดัแต่งจาน

อาหาร การนาํส่ิงของท่ีเหลือใชม้าแปรรูปใหเ้กิดเมนูใหม่ๆ การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารงาน การบริการ

อาหารแก่ลูกคา้ในงานเล้ียงจาํนวนมาก  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และเรียนรู้ในระบบโรงแรม ส่งผลให้

คณะผูจ้ดัทาํ มีประสบการณ์และความรู้ในการทาํงานมากยิง่ข้ึน โดยในขณะท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจนั้น ไดมี้

การทดลองทําผลิตภัณฑ์ แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผักตบชวา และผลท่ีได้รับเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 

4.2 วตัถุดบิและขั้นตอนการผลติแผ่นรองจานและแก้วจากผกัตบชวา 

วตัถุดิบและขั้นตอนการทาํแผน่รองจานและแผน่รองแกว้จากผกัตบชวามีวตัถุดิบและอุปกรณ์ดงัน้ี 

4.2.1 อุปกรณ์การทําแผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผกัตบชวา 

1) ผกัตบชวาสด 

2) ปืนกาว 

3) แลคเกอร์ 

4) กรรไกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.2   ขั้นตอนการทําแผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผกัตบชวา 

 

1) นาํผกัตบชวามาตดัใบออก เอาแต่กา้นแลว้ลา้งทาํความสะอาด 

 

 
รูปท่ี 4.1 ก้านผกัตบชวา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

2) มดักา้นผกัตบชวารวมกนัแลว้นาํไปตาก 

 

 
รูปท่ี 4.2 การตากก้านผกัตบชวา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

 

 

 



 

3) นาํผกัตบชวามาตดัแบ่งตามยาวเป็นสองส่วน 

 

 
รูปท่ี 4.3 การตดัแบ่งส่วนของผกัตบชวา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

4) นาํผกัตบชวาท่ีตดัคร่ึงแลว้ไปแช่นํ้าพอใหนุ่้ม 

 

 
รูปท่ี 4.4 การนําผกัตบชวาแช่นํา้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

 

 



 

5)  นาํผกัตบชวาท่ีตดัแลว้ 2 เส้นมาวางทบักนั 

 

 
รูปท่ี 4.5  การเร่ิมถักผกัตบชวา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

6) ถกัผกัตบชวาใหเ้ป็นเปีย 

 

 
รูปท่ี 4.6   การถักผกัตบชวาให้เป็นเปีย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

 

 



 

7) ตดัปลายผกัตบชวาอีกเส้นใหเ้ป็นปลายแหลม 

 

 
รูปท่ี 4.7 การเพิม่ผกัตบชวาระหว่างถัก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

 

8) นาํผกัตบชวาท่ีตดัปลายไปซอ้นใตผ้กัตบเส้นท่ีสั้นเพือ่ถกัต่อ 

 

 
รูปท่ี 4.8 การเพิม่เส้นผกัตบชวาเพ่ือถักต่อ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 



 

9.) ถกัต่อไปจนกวา่จะไดเ้ส้นท่ียาวพอจะทาํแผน่รองจานและแผน่รองแกว้ 

 

 
รูปท่ี 4.9 เส้นผกัตบชวาท่ีถักเป็นเปีย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

 

10) นาํเส้นเปียผกัตบชวามามว้นและยงิปืนกาวจนกวา่จะไดข้นาดท่ีพอใจ 

 

 
รูปท่ี 4.10 การม้วนผกัตบชวาท่ีถักแล้ว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 



 

11) ตดัเส้นเปียผกัตบชวาส่วนท่ียาวเกินออก 

 

 
รูปท่ี 4.11 ผกัตบชวาท่ีม้วนเรียบร้อยแล้ว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

12) นาํสเปรยแ์ลคเกอร์มาพน่แผน่รองจานจากผกัตบชวาใหท้ัว่แผน่เพื่อใหเ้กิดความเงางามน่าใช ้

ตากแดดใหแ้หง้และนาํใส่บรรจุภณัฑ ์

 

 
รูปท่ี 4.12 การใช้สเปรย์แลคเกอร์พ่นแผ่นรองจานจากผกัตบชวา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 



 

13) นาํสเปรยแ์ลคเกอร์มาพน่แผน่รองแกว้จากผกัตบชวาใหท้ัว่ ตากแดดใหแ้หง้และนาํใส่บรรจุ

ภณัฑ ์

 

 
รูปท่ี 4.13 การใช้สเปรย์แลคเกอร์พ่นแผ่นรองแก้วจากผกัตบชวา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 สรุปประเมินผลการดาํเนินงาน 

เม่ือคณะผูจ้ดัทาํไดผ้ลิตช้ินงานน้ีเรียบร้อยแลว้  ไดจ้ดัทาํแบบสอบถามโดยใช ้ Google form เพื่อให้

พนกังานท่ีไดท้ดลองใชจํ้านวน 30 คนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการใชค้่าร้อยละ  

 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารคาํนวณค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ตามทฤษฎี ให้ความหมายของคะแนน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale)  5 ระดบัตามแนวของ Likert Scale   และใชว้ิธีการคาํนวณหาความกวา้งของอนัตรภาพชั้น โดยใช้

สูตรดงัน้ี  (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) 

 

ค่าเฉล่ียของคะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียของคะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ียของคะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉล่ียของคะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 

ค่าเฉล่ียของคะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ โดยใชก้ารบรรยาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

  ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ชาย 18 60.00 

หญิง 12 40.00 

รวม 30 100 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60  และเพศหญิง ร้อยละ 

40 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

 18-30  ปี 12 40.00 

 31-40  ปี 8 26.66 

 40  ปีข้ึนไป 10 33.33 

รวม 30 100 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ18-30 ปี ร้อยละ 40 รองลงมามีอาย ุ40 ปี 

ข้ึนไป ร้อยละ 33.33  และ มีอาย ุ31-40 ปี นอ้ยท่ีสุดคือร้อยละ 26.66 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามแผนก 

แผนก จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

 Food & Beverage Service 16 53.33 

 ครัว 14 46.66 

รวม 30 100 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาํงานอยูแ่ผนก Food & Beverage ร้อยละ 

53.33 และแผนกครัว ร้อยละ 46.66  

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพงึพอใจท่ีมีต่อผลติภณัฑ์แผ่นรองจาน และ แผ่นรองแก้ว ด้านความสวยงาม

ของแผ่นรองจาน และ แผ่นรองแก้ว 

 

ตารางท่ี 4.4  แสดงค่าเฉลีย่และระดบัความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อผลติภัณฑ์ แผ่นรองจาน

และแผ่นรองแก้วจากผกัตบชวา 

หัวข้อ ค่าเฉลีย่ 
𝑿𝑿�  

S.D. 
ระดบัความ 

พงึพอใจ 

ความสวยงาม 4.53 0.62 มากท่ีสุด 

ความประหยดั 4.80 0.48 มากท่ีสุด 

การใชง้านไดจ้ริง 4.53 0.56 มากท่ีสุด 

ความทนทาน 4.80 0.54 มากท่ีสุด 

ความแปลกใหม่ของวสัดุท่ีใช ้ 4.90 0.40 มากท่ีสุด 

ความง่ายต่อการเกบ็รักษา 4.80 0.48 มากท่ีสุด 

      ค่าเฉลีย่รวม 4.72 0.51 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑแ์ผ่นรองจานและ

แผน่รองแกว้จากผกัตบชวา ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.72  หากพิจารณารายขอ้พบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้  โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี  ลาํดบัแรก คือ 

ความแปลกใหม่ของวสัดุท่ีใช ้มีค่าเฉล่ีย 4.90 รองลงมาคือ ความประหยดั  ความทนทาน   ความง่ายต่อการ

เก็บรักษา  มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.80 และลาํดบัสุดทา้ยคือ ความสวยงามและการใชง้านไดจ้ริง   มีค่าเฉล่ีย

เท่ากนัคือ 4.53 

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

ไม่มีขอ้เสนอแนะ  
 



 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังาน ท่ีโรงแรม Hotel Once Bangkok  ภายในแผนก Food & Beverage 

Service  พบวา่ทางโรงแรมใชจ้านกระเบ้ืองในการรองจานและแกว้ ทาํใหเ้ม่ือพนกังานเสิร์ฟไม่ระวงัอาจทาํ

ให้แตกหกัไดง่้าย   ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํสังเกตเห็นปัญหาในส่วนน้ี จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาวสัดุท่ีใชร้องจาน

และแกว้เพ่ือทนทานต่อการใชง้าน  อีกทั้งสังเกตเห็นปัญหาบริเวณแม่นํ้ าเจา้พระยาซ่ึงเป็นวิวทิวทศัน์ของ

โรงแรมมีผกัตบชวาเป็นจาํนวนมากจึงมีแนวคิดในการนาํผกัตบชวามาแปรรูปใหเ้ป็นแผ่นรองจานและแกว้ 

เน่ืองจากผกัตบชวามีความเหนียวและนุ่ม สามารถรองรับการกระแทกระหว่างพื้นผิว และสามารถรองรับ

ความช้ืนท่ีเกิดข้ึนรอบๆแกว้ได ้   และการนาํผกัตบชวามาใช้ในการทาํผลิตภณัฑ์น้ียงัเป็นการเพิ่มมูลค่า

ใหก้บัผกัตบชวา และยงัทาํใหท้ศันียภาพของโรงแรมดีข้ึนอีกดว้ย   ในการทาํผลิตภณัฑน้ี์ทางคณะผูจ้ดัทาํได้

นําวตัถุดิบคือผกัตบชวาไปตากแห้ง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้ผลิตภณัฑ์เก็บไดน้านข้ึน ซ่ึงเหมาะกบั

สถานการณ์ในการใชง้านจริงในโรงแรมท่ีตอ้งใช้งานทุกวนัตอ้งบริการแขกท่ีมาใชบ้ริการในร้านอาหาร 

Top Knot Rooftop Bar & Restaurant  

จากผลการประเมินผลิตภณัฑน้ี์ ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ 60  และเพศหญิง ร้อยละ 40  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-30 ปี ร้อยละ 40 

รองลงมามีอาย ุ40 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 33.33  และ มีอาย ุ31-40 ปี นอ้ยท่ีสุดคือร้อยละ 26.66  ทาํงานอยูแ่ผนก 

Food & Beverage ร้อยละ 53.33 และแผนกครัว ร้อยละ 46.66   และในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ

ต่อผลิตภณัฑ์แผ่นรองจานและแผ่นรองแกว้จากผกัตบชวา     พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมต่อผลิตภณัฑแ์ผ่นรองจานและแผ่นรองแกว้จากผกัตบชวา ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.72 หาก

พิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้  โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี  

ลาํดบัแรก คือ ความแปลกใหม่ของวสัดุท่ีใช้ มีค่าเฉล่ีย 4.90 รองลงมาคือ ความประหยดั  ความทนทาน   

ความง่ายต่อการเก็บรักษา  มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.80 และลาํดบัสุดทา้ยคือ ความสวยงามและการใชง้านได้

จริง   มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.53 

 

 

 

 



 

5.1.1 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

                 1) พื้นท่ีในการตากแดดไม่เพยีงพอ 

                 2) การเก็บผกัตบชวาค่อนขา้งอนัตราย 

                 3) สภาพอากาศแปรปรวนทาํใหใ้ชร้ะยะเวลาในการตากผกัตบชวา 

                 4) คณะผูจ้ดัทาํตอ้งศึกษาเร่ืองงานหตัถกรรมเพิ่มเติม 

 

5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

                 1) ทางคณะผูจ้ดัทาํไดมี้การปรึกษาและสอบถามขอ้มูลจากทางร้านคา้ท่ีทาํงานหัตถกรรมจาก

ผกัตบชวาเพื่อเป็นแนวทาง 

                 2)  ทางคณะผูจ้ดัทาํไดมี้การไปหาผกัตบชวาจากแม่นํ้าเจา้พระยาบริเวณโรงแรมโดยใหบุ้คลากรท่ี

อาศยัอยูบ่ริเวณใกลแ้ม่นํ้าช่วยคณะผูจ้ดัทาํเกบ็  

                 3)  คณะผูจ้ดัทาํไดพู้ดคุยกบักบัปัญหาท่ีพบเจอบ่อยในการทาํงาน และเสนอใหพ้นกังานท่ีปรึกษา

ช่วยประกอบการตดัสินใจ 

                4) ทางคณะผูจ้ดัทาํไดมี้การเลือกใชว้สัดุประกอบท่ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้าน ยงัคงแสดงถึง

ความเป็นเอกลกัษณ์ของงานหตัถกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

5.2 ข้อเสนอแนะในการทําโครงงาน 

โครงงานน้ีสามารถต่อยอดได ้โดยผกัตบชวาสามารถสร้างเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลายอยา่ง ไม่วา่จะเป็น 

การสานเป็นกระเป๋า ส่ิงของตกแต่งบา้น หรือของเล่น  อีกทั้งยงัช่วยลดปริมาณขยะในแม่นํ้ าลาํคลอง และ

ช่วยเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนไดอี้กดว้ย 
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ภาคผนวก ก 

 แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสํารวจความพงึพอใจ โครงงานแผ่นรองแก้วและแผ่นรองจานจากผกัตบชวา 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ                1.ชาย                     2.หญิง                

2  อาย ุ              1.18-30 ปี              2.31-40 ปี 

                          3.40 ปีข้ึนไป               

3  แผนก           1. ครัว                     2. Food & Beverage Service 

 

ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ผน่รองจาน และ แผน่รองแกว้จาก         

              ผกัตบชวา 

ช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่ง � ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ                

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

หวัขอ้ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

1.ความสวยงาม      

2.ความประหยดั      

3.การใชง้านไดจ้ริง      

4.ความทนทาน      

5.การเกบ็รักษา      

6.ความแปลกใหม่ของวสัดุท่ีใช ้      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษาเกีย่วกบัโครงการ 

“ แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผกัตบชวา ”  

 

                   จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา เร่ืองประโยชน์ของโครงงาน

ท่ีมีต่อโรงแรมและขอ้เสนอแนะต่อโครงงานแผน่รองจานและแผน่รองแกว้จากผกัตบชวา  

“โครงงานน้ีเป็นประโยชน์ต่อโรงแรมในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่ีนักศึกษานําไปทํา

โครงงาน เกิดความคิดสร้างสรรค ์และผลผลิตใหม่ ๆ  สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง วสัดุท่ีใชส้ามารถลด

ตน้ทุนการผลิตไดเ้ป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัช่วยเสริมทศันียภาพของโรงแรมไดม้ากยิง่ข้ึน และเป็นการ

เพิ่มคุณค่าของพืชท่ีผู ้คนมองว่าเป็นขยะ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้จริง 

ขอ้เสนอแนะเป็นการเลือกใชว้สัดุประกอบท่ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้าน สามารถกนัแรงกระทบ

จากแกว้และจานไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถกนัความช้ืนและเช้ือราไดอี้กดว้ย” 

 

 

 

 

(นายนิคม   วงษศ์รี)  

          พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผกัตบชวา 

Plates Made with Water Hyacinth  

นางสาวปูริฎา  ปานประณตี และ นางสาวรมิดา   เกดิศิริมงคล 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

  

บทคดัย่อ 

โครงการสหกิจศึกษาเร่ือง แผ่นรอง

จานและแผ่นรองแก้วจากผักตบชวา  มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการแปรรูปผกัตบชวา

ใ ห้ เ ป็น แ ผ่น รองจ าน แ ละ แ ผ่น รอ ง แ ก้ว   

เน่ืองจากทางโรงแรมใชจ้านรองแกว้และไม่มี

แผ่นรองจาน ทาํให้มีเสียงดงัเม่ือวางจานลง

บนโต๊ะทางคณะผูจ้ดัทาํสังเกตเห็นปัญหาใน

ส่วนน้ี จึงมีแนวคิดในการพฒันาจานรองแกว้

ให้มีการแตกหักยากมากข้ึน โดยการนํา

ผกัตบชวาท่ีมีอยู่หน้าโรงแรมมาแปรรูปให้

เป็นแผ่นรองจานและแผ่นรองแก้ว ซ่ึงเป็น

การเพิ่มมูลค่าให้กับผักตบชวาได้  และ

ผลิตภัณฑ์น้ีท่ีสามารถนําไปใช้งานได้จริง

และเป็นประโยชน์กบัทางโรงแรมอยา่งมาก 

คณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํแบบสอบถาม

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ใ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์โ ด ย

สอบถามจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง  ซ่ึงเป็น

พนกังานในโรงแรม แผนกบริการอาหารและ

เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม แ ล ะ แ ผ น ก ค รั ว  พ บ ว่ า ผู ้ต อ บ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์

แผ่นรองจานและแผ่นรองแกว้จากผกัตบชวา 

ในระดับมากท่ีสุด มี ค่า เฉล่ีย  4.72 หาก

พิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ โดย

เรียงลาํดบัดงัน้ี ลาํดบัแรก คือความแปลกใหม่

ของวสัดุท่ีใช้ มีค่าเฉล่ีย 4.90 รองลงมาคือ 

ความประหยดั ความทนทาน ความง่ายต่อ

การเก็บรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.80 และ

ลาํดับสุดท้ายคือ ความสวยงามและการใช้

งานไดจ้ริง มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.53  

คําสําคัญ : ผกัตบชวา แผ่นรองแกว้ แผ่นรอง

จาน  

Abstract 

The co-operative education project 

aimed to study the processing of water 

hyacinths into placemats and coasters. The 

reason was that the hotel used coasters, but 

never used placemats. Hence, noise occurred 

when dishes were placed on the tables. After 

this problem was noticed, the idea was 

created to strengthen coasters by transplanting 

water hyacinths in front of the hotel. This 

project could be considered as way to 

maximize water hyacinths to be used for 

hospitality purposes. 

The authors created questionnaires for 

product user satisfaction, asking hotel 

employees who work in food and beverage 

services department and kitchen department. 

The results found that the respondents were 

overall satisfied at the highest level, with an 



 

average of 4.72. The most satisfaction score, 

average of 4.90, was product creativity, while 

the second and the third satisfaction scores 

went to , product economy with an average of 

4.80, and product practicality with an average 

of 4.53. These were the reasons why the 

authors processed water hyacinths into the 

hotel for effective placemats and coasters. 

Keywords: Water hyacinth, Placemats, 

Coasters 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   

จากท่ีคณะผู ้จัดทําได้ปฏิบัติงานท่ี

โรงแรม Hotel Once Bangkok  ภายในแผนก 

Food & Beverage Service  พบวา่ทางโรงแรม

ใช้จานกระเบ้ืองในการรองจานและแกว้ ทาํ

ให้เ ม่ือพนักงานเสิร์ฟไม่ระวังอาจทําให้

แตกหกัไดง่้าย   ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํสงัเกตเห็น

ปัญหาในส่วนน้ี จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาวสัดุ

ท่ีใช้รองจานและแกว้เพื่อทนทานต่อการใช้

งาน  อีกทั้ งสังเกตเห็นปัญหาบริเวณแม่นํ้ า

เจ้าพระยาซ่ึงเป็นวิวทิวทัศน์ของโรงแรมมี

ผกัตบชวาเป็นจาํนวนมากจึงมีแนวคิดในการ

นาํผกัตบชวามาแปรรูปให้เป็นแผ่นรองจาน

และแกว้ เน่ืองจากผกัตบชวามีความเหนียว

และนุ่ม สามารถรองรับการกระแทกระหวา่ง

พ้ืนผิว และสามารถรองรับความช้ืนท่ีเกิดข้ึน

รอบๆแกว้ได ้   และการนาํผกัตบชวามาใชใ้น

การทาํผลิตภณัฑน้ี์ยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บั

ผักตบชวา และย ังทําให้ทัศนียภาพของ

โรงแรมดีข้ึนอีกดว้ย 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในแผนก Food & 

Beverage Service ของโรงแรม Hotel Once 

Bangkok   

1.2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้บัผกัตบชวา 

1.2.3 เพ่ือปรับปรุงทศันียภาพของโรงแรมให้

ดีข้ึน 

 

 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

คณะผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการศึกษาและ

เก็บรวบรวมขอ้มูล และวตัถุดิบจากริมแม่นํ้ า

เจา้พระยาและลาํคลองรอบๆ โรงแรม Hotel 

Once Bangkok 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํแบบประเมินโดยประเมิน

กับพนักงานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 

และแผนกครัวของ  โรงแรม Hotel Once 

Bangkok จาํนวน 30 คน 

 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

การทาํโครงงานสหกิจฉบับน้ีคณะ

ผู ้จัดทําได้เ ร่ิมดําเนินการระหว่างวนัท่ี 11 

มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 แผนก Food & Beverage Service ของ

โรงแรม Hotel Once Bangkok มีอุปกรณ์รอง

จานและแกว้จากธรรมชาติ 

1.4.2 โรงแรม Hotel Once Bangkok สามารถ

นาํผกัตบชวามาสร้างมูลค่าเพิ่มได ้



 

1 . 4 . 3  โ ร ง แ ร ม  Hotel Once Bangkok มี

ทศันียภาพดีข้ึน 

 

ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน มีดงันี ้

2.7.1 กาํหนดหวัขอ้โครงงาน  

• ศึกษาปัญหาในการทาํงาน 

• ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียง เก่ียวกบั

ผกัตบชวา วา่สามารถนาํมาแปรรูปใช้

งานในโรงแรมส่วนใดได ้ 

• นาํหวัขอ้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.7.2 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 

• ศึกษาขอ้มูลจากพนกังานและหวัหนา้

แผนก  

• ศึกษาการทาํผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจาก

ผกัตบชวา  

2.7.3 วางแผนท่ีจะปฏิบติั 

• เตรียมอุปกรณ์ในการสานผกัตบชวา

เพื่อใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์

 2.7.4 ลงมือปฏิบติั และประเมินผล 

 2.7.5 จดัทาํเอกสารโครงงาน 

2.7.6 ส่ ง เ อ ก ส า ร โ ค ร ง ง า น ใ ห้ ท่ี ป รึ ก ษ า

พิจารณา 

 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําโครงงาน 

1. ผกัตบชวา 

2.  ปืนกาว 

3. แลคเกอร์ 

4. กรรไกร 

5. การตากแหง้ 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ขั้นตอนการทําแผ่นรองจานและแผ่นรองแก้ว

จากผกัตบชวา 

1) นาํผกัตบชวามาตดัใบออก เอาแต่กา้นแลว้

ลา้งทาํความสะอาด 

2) มดักา้นผกัตบชวารวมกนัแลว้นาํไปตาก 

3) นาํผกัตบชวามาตดัแบ่งตามยาวเป็นสอง

ส่วน 

4) นาํผกัตบชวาท่ีตดัคร่ึงแลว้ไปแช่นํ้าพอให้

นุ่ม 

5) นาํผกัตบชวาท่ีตดัแลว้ 2 เส้นมาวางทบักนั 

6) ถกัผกัตบชวาใหเ้ป็นเปีย 

7) ตดัปลายผกัตบชวาอีกเส้นใหเ้ป็นปลาย

แหลม 

8) นาํผกัตบชวาท่ีตดัปลายไปซอ้นใตผ้กัตบ

เส้นท่ีสั้นเพื่อถกัต่อ 

9) ถกัต่อไปจนกวา่จะไดเ้ส้นท่ียาวพอจะทาํ

แผน่รองจานและแผน่รองแกว้ 

10) นาํเส้นเปียผกัตบชวามามว้นและยงิปืน

กาวจนกวา่จะไดข้นาดท่ีพอใจ 

11) ตดัเส้นเปียผกัตบชวาส่วนท่ียาวเกินออก 

12) นาํสเปรยแ์ลคเกอร์มาพน่แผน่รองจาน

จากผกัตบชวาใหท้ัว่แผน่เพื่อใหเ้กิด

ความเงางามน่าใช ้ตากแดดใหแ้หง้และ

นาํใส่บรรจุภณัฑ ์

13) นาํสเปรยแ์ลคเกอร์มาพน่แผน่รองแกว้

จากผกัตบชวาใหท้ัว่ ตากแดดใหแ้หง้

และนาํใส่บรรจุภณัฑ ์

สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีคณะผูจ้ ัดทาํได้ปฏิบัติงาน ท่ี

โรงแรม Hotel Once Bangkok  ภายในแผนก 

Food & Beverage Service  พบวา่ทางโรงแรม



 

ใช้จานกระเบ้ืองในการรองจานและแกว้ ทาํ

ให้เ ม่ือพนักงานเสิร์ฟไม่ระวังอาจทําให้

แตกหกัไดง่้าย   ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํสงัเกตเห็น

ปัญหาในส่วนน้ี จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาวสัดุ

ท่ีใช้รองจานและแกว้เพื่อทนทานต่อการใช้

งาน  อีกทั้ งสังเกตเห็นปัญหาบริเวณแม่นํ้ า

เจ้าพระยาซ่ึงเป็นวิวทิวทัศน์ของโรงแรมมี

ผกัตบชวาเป็นจาํนวนมากจึงมีแนวคิดในการ

นาํผกัตบชวามาแปรรูปให้เป็นแผ่นรองจาน

และแกว้ เน่ืองจากผกัตบชวามีความเหนียว

และนุ่ม สามารถรองรับการกระแทกระหวา่ง

พ้ืนผิว และสามารถรองรับความช้ืนท่ีเกิดข้ึน

รอบๆแกว้ได ้และการนาํผกัตบชวามาใชใ้น

การทาํผลิตภณัฑน้ี์ยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บั

ผักตบชวา และย ังทําให้ทัศนียภาพของ

โรงแรมดีข้ึนอีกด้วย ในการทาํผลิตภณัฑ์น้ี

ทางคณะผูจ้ดัทาํไดน้าํวตัถุดิบคือผกัตบชวา

ไปตากแห้ง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้

ผ ลิตภัณฑ์ เก็บได้นาน ข้ึน  ซ่ึง เหมาะกับ

สถานการณ์ในการใช้งานจริงในโรงแรมท่ี

ต้องใช้งานทุกวันต้องบริการแขกท่ีมาใช้

บริการในร้านอาหาร Top Knot Rooftop Bar 

& Restaurant  

จากผลการประเมินผลิตภณัฑ์น้ี ใน

ส่ ว น ข อ ง ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป พ บ ว่ า  ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 

6 0   แ ล ะ เ พ ศ ห ญิ ง  ร้ อ ย ล ะ  4 0   ผู ้ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-30 ปี ร้อย

ละ 40 รองลงมามีอายุ 40 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 

33.33  และ มีอายุ 31-40 ปี น้อยท่ีสุดคือร้อย

ละ 26.66  ทาํงานอยูแ่ผนก Food & Beverage 

ร้อยละ 53.33 และแผนกครัว ร้อยละ 46.66   

และในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ

ต่อผลิตภณัฑ์แผ่นรองจานและแผ่นรองแกว้

จากผกัตบชวา     พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑแ์ผ่นรอง

จานและแผน่รองแกว้จากผกัตบชวา ในระดบั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.72  หากพิจารณารายขอ้

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้  โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี  

ลาํดบัแรก คือ ความแปลกใหม่ของวสัดุท่ีใช ้

มีค่าเฉล่ีย 4.90 รองลงมาคือ ความประหยดั  

ความทนทาน   ความง่ายต่อการเก็บรักษา  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.80 และลาํดบัสุดทา้ยคือ 

ความสวยงามและการใชง้านไดจ้ริง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากนัคือ 4.53 

 

ข้อเสนอแนะในการทําโครงงาน 

โครงงานน้ีสามารถต่อยอดได ้โดย

ผกัตบชวาสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้

หลายอยา่ง ไม่ว่าจะเป็น การสานเป็นกระเป๋า 

ส่ิงของตกแต่งบ้าน หรือของเล่น  อีกทั้งยงั

ช่วยลดปริมาณขยะในแม่นํ้ าลาํคลอง และ

ช่วยเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนไดอี้กดว้ย 
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     โครงงานสหกจิศึกษา 

        แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผกัตบชวา 

Plates Made with Water Hyacinth  

นางสาวปูริฎา  ปานประณตี  นางสาวรมิดา   เกดิศิริมงคล 

       ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวทิยาลยัสยาม 

                                           อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรีษะ 

                           สถานประกอบการโรงแรม Hotel Once Bangkok 

          พนักงานท่ีปรึกษา นายนิคม วงษ์ศรี

ท่ีมาและความสําคญั 

จากท่ีคณะผู ้จัดทําได้ปฏิบัติงาน ท่ีโรงแรม Hotel Once Bangkok  

ภายในแผนก Food & Beverage Service  พบวา่ทางโรงแรมใชจ้านกระเบ้ืองในการ

รองจานและแกว้ ทาํให้เม่ือพนกังานเสิร์ฟไม่ระวงัอาจทาํให้แตกหักไดง้่าย   ดงันั้น

คณะผูจ้ดัทาํสังเกตเห็นปัญหาในส่วนน้ี จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาวสัดุท่ีใชร้องจาน

และแกว้เพื่อทนทานต่อการใชง้าน อีกทั้งสังเกตเห็นปัญหาบริเวณแม่นํ้ าเจา้พระยา

ซ่ึงเป็นวิวทิวทศัน์ของโรงแรมมีผกัตบชวาเป็นจาํนวนมากจึงมีแนวคิดในการนาํ

ผกัตบชวามาแปรรูปให้เป็นแผ่นรองจานและแก้ว เน่ืองจากผกัตบชวามีความ

เหนียวและนุ่ม สามารถรองรับการกระแทกระหว่างพื้นผิว และสามารถรองรับ

ความช้ืนท่ีเกิดข้ึนรอบๆแกว้ไดแ้ละการนาํผกัตบชวามาใชใ้นการทาํผลิตภณัฑน้ี์ยงั

เป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัผกัตบชวา และยงัทาํใหท้ศันียภาพของโรงแรมดีข้ึนอีกดว้ย   

ในการทาํผลิตภณัฑ์น้ีทางคณะผูจ้ดัทาํไดน้าํวตัถุดิบคือผกัตบชวาไปตากแห้ง เพื่อ

ยืดอายุการเก็บรักษาให้ผลิตภณัฑ์เก็บไดน้านข้ึน ซ่ึงเหมาะกบัสถานการณ์ในการ

ใช้งานจริงในโรงแรมท่ีต้องใช้งานทุกวันต้องบริการแขกท่ีมาใช้บริการใน

ร้านอาหาร Top Knot Rooftop Bar & Restaurant 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1 เพื่อเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นแผนก Food & Beverage Service 

ของโรงแรม Hotel Once Bangkok   

2 เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้บัผกัตบชวา 

3 เพื่อปรับปรุงทศันียภาพของโรงแรมดีข้ึน 

 

ผลทีไ่ดรั้บ 
จากผลการประเมินผลิตภณัฑ์น้ี ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไป

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60  และเพศ

หญิง ร้อยละ 40  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-30 ปี ร้อยละ 

40 รองลงมามีอาย ุ40 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 33.33  และ มีอาย ุ31-40 ปี นอ้ย

ท่ีสุดคือร้อยละ 26.66  ทาํงานอยูแ่ผนก Food & Beverage ร้อยละ 53.33 

และแผนกครัว ร้อยละ 46.66   และในส่วนของการประเมินความพึง

พอใจต่อผลิตภัณฑ์แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผักตบชวา     

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑ์แผ่น

รองจานและแผ่นรองแกว้จากผกัตบชวา ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

4.72  หากพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้  โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี  ลาํดบัแรก คือ ความแปลก

ใหม่ของวสัดุท่ีใช้ มีค่าเฉล่ีย 4.90 รองลงมาคือ ความประหยดั  ความ

ทนทาน   ความง่ายต่อการเก็บรักษา  มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.80 และลาํดบั

สุดทา้ยคือ ความสวยงามและการใช้งานไดจ้ริง   มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 

4.53 

 

ขั้นตอนการทาํ 

1 นาํผกัตบชวามาตดัเอาแต่กา้นแลว้ลา้งทาํความสะอาด 
2 มดักา้นผกัตบชวารวมกนัแลว้นาํไปตาก 

3 นาํผกัตบชวามาตดัครึง่ 

4 นาํผกัตบชวาที่ตดัครึง่แลว้ไปแช่นํา้พอใหนุ้ม่ 

5 นาํผกัตบชวาท่ีตดัแลว้ 2 เส้นมาวางทบักนั 

6 ผกัตบชวาใหเ้ป็นเปีย 

7 ตดัปลายผกัตบชวาอีกเส้นใหเ้ป็นปลายแหลม 

8 นาํผกัตบชวาท่ีตดัปลายไปซอ้นใตผ้กัตบเส้นท่ีสั้นเพื่อถกัต่อ 

9 ถกัต่อไปจนกวา่จะไดเ้ส้นท่ียาวพอจะทาํแผน่รองจานและแกว้ 

10 นาํเส้นเปียผกัตบชวามามว้นและยงิปืนกาวจนกวา่จะไดข้นาดท่ีพอใจ 

11 ตดัเส้นเปียผกัตบชวาส่วนท่ียาวเกินออก 

12 นาํสเปรยแ์ลคเกอร์มาพน่แผน่รองจานจากผกัตบชวาใหท้ัว่ 

13 นาํสเปรยแ์ลคเกอร์มาพน่แผน่รองแกว้จากผกัตบชวาใหท้ัว่ ตากแดด

ใหแ้หง้และนาํใส่บรรจุภณัฑ ์

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1 แผนก Food & Beverage Service ของโรงแรม Hotel Once 

Bangkok มีอุปกรณ์รองจานและแกว้จากธรรมชาติ 

2 โรงแรม Hotel Once Bangkok สามารถนําผกัตบชวามาสร้าง

มูลค่าเพิ่มได ้

3 โรงแรม Hotel Once Bangkok มีทศันียภาพดีข้ึน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

ประวติัผู้จัดทํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ประวตัผู้ิจัดทํา  

รหัสนักศึกษา     : 5804400023  

ช่ือ-นามสกลุ      : นางสาว ปูริฎา   ปานประณีต 

คณะ                   : ศิลปศาสตร์  

ภาควชิา            : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  

ท่ีอยู่                   : 126 ซ.เจริญนคร17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลาํภูล่าง  เขตคลองสาน กทม 10600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา     : 5804400023  

ช่ือ-นามสกลุ     : นางสาว รมิดา   เกิดศิริมงคล 

คณะ                  : ศิลปศาสตร์  

ภาควชิา           : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  

ท่ีอยู่                    : หมู่บา้นพฤกษา45 42/218 ซ.8/3A  ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 
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