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บทคัดย่อ 

 โครงงานเร่ือง เบาะรองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือใช ้จดัท าข้ึนเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 

ท าใหท้างบริษทัไม่สามารถท าการจดัขายทวัร์ท่องเท่ียวใหก้บัลูกคา้ได ้และมีส่ิงของหลายอยา่งภายในบริษทั

ท่ีไม่สามารถน าไปใชไ้ด ้เช่นเศษผา้เหลือใช ้จนท าใหเ้กิดกลายเป็นขยะภายในบริษทั จึงจดัท าโครงงานเบาะ

รองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้ โดยประดิษฐ์สร้างเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้คือการใช้เศษผา้เหลือใช้มาท าเป็น

เบาะรองนัง่เพื่อช่วยลดขยะภายในบริษทัและยงัช่วยสร้างความผอ่นคลายใหก้บัพนกังานท่ีตอ้งนัง่ท างานเป็น

เวลานานดว้ยเบาะรองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือใช ้

จากการสัมภาษณ์พนกังานภายในบริษทัในโครงงานเบาะรองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือใช ้ 

เป็นความคิดท่ีดี ในการน าเศษผา้มีรีไซเคิลจากเศษผา้ท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ วสัดุอุปกรณ์หาไดง่้าย และตวัเบาะรอง

นัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือใชย้งั มีสีสันน่าใชง้านช้ินงานมีความแขง็แรงทนทานต่อการใชง้านอีกดว้ย  

ค ำส ำคัญ : เบาะรองนัง่,เศษผา้เหลือใช ้
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Abstract

The project was created by the company during the COVID-19 situation in
Thailand at its worst, so the company was not able to organize a tour and there
were many useless things in the company that can be recycled as Scrap fabric.
Therefore, the Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric project was created
for reducing waste in the company. Scrap fabric was reused by producing a seat
cushion pad. Moreover, the Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric also
make company employees feel comfortable and relax when they sit down on the
Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric.

From the interview with employees, they were all happy with the seat
cushion made from Scrap fabric and their feedback was very excellent. They
thought that it was a great idea to recycle the Scrap fabric and the materials were
found easily. Moreover, the Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric was
colorful, durable, and strong. the employees and boss loved it.
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บทที1่ 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 บริษทัพีดีอาร์ดรีม ฮอลิเดย ์จ  ากดั จดัตั้งโดยคนรุ่นใหม่ท่ีรักในการท่องเท่ียว ตั้งแต่ปี 2552 

จากนกัสะพายเป้เท่ียวท่ีรักการท่องเท่ียวในราคาประหยดั คน้ทุกขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีเพื่อให้

แต่ละท่ีท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวเป็นการเท่ียวท่ีคุม้ค่า   เป็นบริษทัน าเท่ียวท่ีให้บริการต่างประเทศ

(Out-Bound) และภายในประเทศ(Domestic) ในปัจจุบนัทัว่โลกไดป้ระสบปัญหาการระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด(Covid-19) มียอดผูติ้ดเช้ือและผูเ้สียชีวิตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้การเดินทาง

ทั้งภายในประเทศและการเดินทางเขา้-ออกนอกประเทศเกิดความไม่สะดวก จึงท าให้ส่งผลกระทบ

ถึงธุรกิจดา้นต่างๆอย่างเป็นวงกวา้ง ซ่ึงสถานการณ์ตอนน้ียงัไม่สามารถควบคุมไดท้  าให้มีหลาย

ธุรกิจตอ้งพกักิจการชัว่คราวหรือบางธุรกิจไม่สามารถรับมือไดก้บัสถานการณ์ไดจ้นท าให้ตอ้งปิด

กิจการในท่ีสุด 

 ธุรกิจท่ีโดนผลกระทบหนักท่ีสุดก็คือธุรกิจท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวและการบริการ ซ่ึง

ส าหรับประเทศไทยท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวขาดรายไดจ้ากสถานการณ์น้ีเป็นอย่าง

มากเพราะไม่ไดส้ามารถเดินทางท่องเท่ียวไดไ้ม่สามารถเปิดรับนกัเท่ียวชาวต่างชาติได ้ไม่สามารถ

ขายโปรแกรมทวัร์ได ้พนกังานภายในบริษทัจากท่ีตอ้งเดินทางตามโปรแกรมก็ตอ้งเปล่ียนมาท างาน

ภายในบริษทัแทนการน าเท่ียวพนกังานภายในบริษทัตอ้งนัง่ท างานหนา้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

จึงท าใหเ้กิดความเม่ือยลา้ ทางผูจ้ดัท าเล็งเห็นถึงปัญหาน้ีและทางบริษทัก็ยงัมีเศษผา้เหลือใชอ้ยูเ่ป็น

จ านวนมาก จึงเกิดความคิดท่ีจะน าเอาเศษผา้มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ประดิษฐ์สร้างสรรคเ์ป็นส่ิงของ

ข้ึนมาใหม่ส่ิงท่ีผลิตสร้างสรรคข้ึ์นมา ยงัสามารถน ามาใชรั้บรองลูกคา้ไดอี้กดว้ยเพื่อให้ลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการเกิดความผอ่นคลายและสร้างความประทบัใจ 

 ดังนั้ น  คณะผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะประดิษฐ์ของใช้จากเศษผา้เหลือใช้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ท าเป็นเบาะรองนัง่อเนกประสงค ์เพื่อให้พนกังานภายในบริษทัเกิดความผอ่นคลาย และ

ใชรั้บรองส าหรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีบริษทั 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อลดขยะจากเศษผา้ภายในบริษทัพีดีอาร์ดรีม ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 1.2.2 เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์เบาะรองนัง่จากเศษผา้เหลือใช ้

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

-บริษทัพีดีอาร์ดรีม ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

  -พนกังานบริษทัพีดีอาร์ดรีม ฮอลิเดย ์จ  ากดั  

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

  -เร่ิมตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารและขอ้มูล 

-สอบถามขอ้มูลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา คน้หาขอ้มูล ศึกษา 

 ขั้นตอนวธีิการท าจากอินเทอร์เน็ต 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ลดขยะจากเศษผา้เหลือใชไ้ด ้ 

1.4.2 ส่ิงประดิษฐเ์บาะรองนัง่เศษจากเศษผา้เหลือใชช่้วยลดความเม่ือยลา้ 

1.4.3 สร้างส่ิงแวดลอ้มใหม่ใหก้บับริษทั 

 1.5 ค ำนิยำม 

 1.5.1 เศษผา้ คือ ผา้เหลือใชท่ี้ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ท่ีมีลกัษณะเน้ือผา้และสีแตกต่างกนัออกไป 

1.5.2 การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์คือ การน าวตัถุไปเปล่ียนสภาพดว้ยวิธีการต่างๆให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

มีรูปร่างลกัษณะต่างไปจากเดิม 

1.5.3 การเพิ่มมูลค่าเศษวสัดุ การน าผา้มาใชเ้ทคนิคการตดัเยบ็ ผูก ถกั เกิดมูลค่าเพิ่มโดยแปรสภาพ

เป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้



 
 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทัพีดีอาร์ดรีม ฮอลิเดย ์จ  ากดั  

ท่ีตั้งสถานประกอบการ    : 99/370 ถนนกลัปพฤกษ ์ต.บางคอ้ อ.จอมทอง กรุงเทพ 1150  

เบอร์โทร   : 099-445-4924,098-956-5993 

Email    : hello@pdr-travel.com 

Facebook   : PDR Dream Holiday  

 

 

 

รูปที ่2.1 หนา้บริษทัพีดีอาร์ ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564)

mailto:hello@pdr-travel.com
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รูปที ่2.2 โลโกบ้ริษทัพีดีอาร์ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

ทีม่า : https://www.pdr-travel.com/ 

 

 

รูปที ่2.3 แผนท่ีบริษทัพีดีอาร์ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

ทีม่า : https://www.pdr-travel.com/ 
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2.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทัพีดีอาร์ดรีมฮอลิเดย ์จ  ากดั จดัตั้งโดยคนรุ่นใหม่ท่ีรักในการท่องเท่ียว ตั้งแต่ปี 2552 

จากนกัสะพายเป้เท่ียวท่ี รักการท่องเท่ียวในราคาประหยดั คน้หาขอ้มูลท่ีมีเพื่อให้แต่ละท่ีท่ีไปเป็น

การเท่ียวท่ีคุม้ค่า และ ต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด จากกลุ่มลูกคา้เล็กๆท่ีมีและบอกต่อมากข้ึนเร่ือยๆ  

ทางบริษัทให้บริการน าเท่ียวทั้ งแบบท่ีน านักท่องเท่ียวออกไปท่องเท่ียวยงัต่างปะเทศ(Out-

Bound)และแบบท่องเท่ียวภายในประเทศ(Domestic) โดยมีเส้นทางการออกน าเท่ียวท่ีทั้ ง

หลากหลาย ยกตวัอยา่งเช่น ต่างประเทศ ทวัร์ญ่ีปุ่น ทวัร์อเมริกา ทวัร์นิวซีแลนด์หรือจะเป็นทวัร์น า

เท่ียวภายในประเทศ ยกตวัอยา่งเช่น ทวัร์เชียงใหม่  

โดยปัจจุบนัสถานท่ีตั้งของบริษทัตั้งอยู่ท่ี 99/370 ถนนกลัปพฤกษ์ ต.บางคอ้ อ.จอมทอง 

กรุงเทพ 10150 ทางบริษทัมีประสบการณ์ในการน าเท่ียวมากถึง 13 ปี มีความช านาญในการน าเท่ียว 

พร้อมท่ีจะใหบ้ริการทั้งในแบบน าเท่ียวภายในประเทศและแบบน าเท่ียวไปยงัต่างประเทศ 

ตัวอย่างผลติภัณฑ์การบริการหลกัขององค์กร 

 

 

รูปที ่2.4 โปสเตอร์โปรแกรมทวัร์ประเทศญ่ีปุ่น 

ทีม่า : https://www.pdr-travel.com 
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รูปที ่2.5 โปสเตอร์โปรแกรมทวัร์ประเทศเกาหลี 

ทีม่า : https://www.pdr-travel.com 

2.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.6 รูปแบบแผนผงัองคก์ร 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

 

แผนผงัองคก์ร 

ฝ่ายบญัชี 

คุณภาวรินทร์ รามญั

วงค ์

ฝ่ายผูจ้ดัการ

การตลาด 

คุณวนวฒิุ  พุฒตาล 

ฝ่ายประสานงาน

ต่างประเทศ/วซ่ีา 

คุณทิวาวรรณ ชูแสง 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

คุณพงศกรพนัดง 
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2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีผู่้จัดท าได้รับมอบหมาย 

 

รูปที ่2.7 นกัศึกษาปฏิบติังาน นางสาวพรชิตา ฮวดศรี 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน           นางสาวพรชิตา ฮวดศรี 

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    พนกังานฝ่ายการตลาด/เอกสาร 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย         1. ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

           2. พิมพเ์อกสาร 

          3. ดูแลประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือโซเช่ียลมีเดีย 

     4. ศึกษาเก่ียวกบัเอกสารท่ีตอ้งเตรียมในการท าวซ่ีา 

     5. ศึกษาการค านวณค่าใชจ่้ายโปรแกรมทวัร์ 
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รูปที ่2.8 นกัศึกษาปฏิบติังาน นางสาวน ้าทิพย ์เสริมแสนยาวณิช 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน           นางสาวน ้าทิพย ์เสริมแสนยาวณิช 

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    พนกังานฝ่ายการตลาด/เอกสาร 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย         1. ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

           2. พิมพเ์อกสาร 

          3. ดูแลประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือโซเช่ียลมีเดีย 

     4. ศึกษาเก่ียวกบัเอกสารท่ีตอ้งเตรียมในการท าวซ่ีา 

     5. ศึกษาการค านวณค่าใชจ่้ายโปรแกรมทวัร์ 
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รูปที ่2.9 นกัศึกษาปฏิบติังาน นางสาวผกาพร ตุลยว์ณิชโรจน์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน           นางสาวผกาพร ตุลยว์ณิชโรจน์ 

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    พนกังานฝ่ายการตลาด/เอกสาร 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย         1. ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

           2. พิมพเ์อกสาร 

          3. ดูแลประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือโซเช่ียลมีเดีย 

     4. ศึกษาเก่ียวกบัเอกสารท่ีตอ้งเตรียมในการท าวซ่ีา 

     5. ศึกษาการค านวณค่าใชจ่้ายโปรแกรมทวัร์ 
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2.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที ่2.10  พนกังานท่ีปรึกษา คุณวนวฒิุ พุฒตาล 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

 

ช่ือพนงังานท่ีปรึกษา    คุณวนวฒิุ พุฒตาล 

ต าแหน่ง     ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

เบอร์โทรติดต่อ    099-445-4924 

E-mail     hello@pdr-travel.com 
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2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ปฎิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 1. ศึกษาขอ้มูล คน้หาปัญหาภายในบริษทัเพื่อน ามาท าเป็นหวัขอ้โครงงาน 

2. คิดหวัขอ้เขียนโครงร่างรายงานเพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนงังานท่ีปรึกษาเพื่อ

ขอค าแนะน าและส่งพิจารณา 

 3. ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท ารายงาน 

 4. ออกแบบสร้างเบาะรองนัง่คน้หาแบบจากทางอินเทอร์เน็ต 

 5. วางแผนการประดิษฐว์า่ตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ใดบา้ง 

6. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 

 7. ลงมือท าเบาะรองนัง่ตามขั้นตอนท่ีไดว้างแผนไว ้

 8. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน 

 9. จดัท าเอกสารพร้อมน าเสนอรายงาน 
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ตารางที ่2.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

2.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-โทรศพัทมื์อถือ 

 -คอมพิวเตอร์ 

 -โปรแกรม Microsoft word 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 

2564 
มิถุนายน  
2564 

กรกฎาคม 

2564 
สิงหาคม 

2564 
กนัยายน 

2564 

ก าหนดหวัขอ้ส าหรับ
การศึกษาท าโครงงานและ
น าขอ้ท่ีก าหนดปรึกษา
อาจารย ์

     

ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล
ส าหรับการจดัท าโครงงาน 

     

ออกแบบและวางแผนการ
ด าเนินงาน 

     

ปรับปรุง แกไ้ขโครงงาน ให้
สมบรูณ์และผา่นความ
เห็นชอบจากเจา้ของบริษทั
และอาจารยท่ี์ปรึกษา 

     

น าเสนอโครงงาน      
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2.9 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานสหกิจท่ีศึกษาท่ี บริษทั พีดีอาร์ดรีมฮอลิเดย ์ จ  ากดั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 17

พฤษภาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนกทวัร์ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูช่้วยใน

การจดัท าเอกสารและการตลาด ท าใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบติังานในการท าทวัร์รวมถึงการไดฝึ้ก

ความอดทนในการท างาน ท าใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน ไดเ้ตรียมความพร้อม

ก่อนท่ีจะจบการศึกษาและเขา้สู่การท างานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.9.1 ประโยชน์ทีไ่ดัรับในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- มีความรับผิดชอบในงาน หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- มีความอดทนในการปฏิบติังาน 

- มีความมัน่ใจในการพดูคุยกบัลูกคา้ 

- ไดเ้รียนรู้ทกัษะการใชโ้ปรแกรม  Microsoft office 

- ไดค้วามรู้ความเขา้ใจในการเขียนโปรแกรมทวัร์ 

2.9.2 ข้อเสนอแนะและปัญหาทีพ่บในการฝึกปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานคือ ช่วงในการปฏิบติังานเดือนแรกยงัขาดความมัน่ใจท าให้การ

ติดต่อส่ือสารอาจจะยงัไม่ค่อยชัดเจน,ขาดทกัษะด้านภาษาไม่มีความมัน่ใจในการออกเสียง ควรหมั่น

ทบทวนและฝึกฝนทกัษะดา้นภาษา ฝึกความอดทน รู้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีพบเจอในแต่ละวนั มีความ

รับผดิชอบต่อเร่ืองเวลาใหม้ากข้ึน เรียนรู้การใชโ้ปรแกรม Microsoft  

 

 



 
 

 

บทที ่3 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาการจดัท าโครงงานเบาะรองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือใช ้ผูจ้ดัท าได้

ศึกษารวบรวมขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาจาก

เอกสารดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประเภทของเบาะรองนัง่ 

3.2 กระสอบป่าน 

3.3 เชือกปอป่าน,ใยสังเคราะห์ 

3.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัผา้ชนิดต่างๆ 

3.5 การแปรรูปเศษผา้ 

3.6 แนวคิด 3R 

3.7 ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 ประเภทของเบาะรองน่ัง 

 

 

รูปที ่3.1 เบาะรองนัง่ vippart 

ทีม่า : https://my-best.in.th 

 

https://my-best.in.th/


 
 

 

เบาะรองนัง่ VIPPART  ผลิตจากเมมโมร่ีโฟม ตวัปลอกของเบาะผลิตจากผา้แบบ Soft plush ใชก้บั

เกา้อ้ีท างาน 

 

 

รูปที ่3.2 เบาะรองนัง่แบบนัง่พิงหลงัสองตอน 

ทีม่า : https://my-best.in.th 

เบาะรองนัง่แบบนัง่พิงหลงัสองตอนสามารถรองรับกบัสรีระท่ีหลากหลายได ้ขา้งในเบาะเป็น

โฟมสามารถยดึติดกบัเกา้อ้ีได ้

 

รูปที ่3.3 เบาะรองนัง่ป้องกนัปัญหาออฟฟิศซินโดรม 

ทีม่า : https://my-best.in.th 

เบาะรองนัง่ป้องกนัปัญหาออฟฟิศซินโดรมออกแบบตามหลกัสรีรศาสตร์ มีส่วนเวา้โคง้เวา้เป็นรูป

ตวั U ช่วยลดแรงกดทบักน้กบใชง้านไดก้บัเกา้อ้ีหลากหลายรูปแบบ 

https://my-best.in.th/


 
 

 

 

รูปที ่3.4 เบาะรองนัง่แบบแผน่คูลเจล 

ทีม่า : https://my-best.in.th 

เบาะรองนัง่แบบแผน่คูลเจลรองรับกระดูกสันหลงัสรีระร่างกายช่วยเร่ืองความเยน็สบาย ไม่อบัช้ืน 

 

รูปที ่3.5 เบาะรองนัง่ SEAT CUSHION 

ทีม่า : https://my-best.in.th 

เบาะรองนัง่ SEAT CUSHIONช่วยบรรเทาอาการปวดหลงั ปวดกน้ ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือกระจาย

น ้าหนกัไดดี้ 

 

https://my-best.in.th/
https://my-best.in.th/


 
 

 

 

รูปที ่3.6 เบาะรองนัง่รูปปลาวาฬ 

ทีม่า : https://my-best.in.th 

เบาะรองนัง่รูปปลาวาฬช่วยเพิ่มความน่ารักใหก้บัเกา้อ้ีท างานใหเ้กา้อ้ีมีความน่านัง่มากข้ึน   

3.2 กระสอบผ้าป่าน 

 

รูปที ่3.7 กระสอบผา้ป่าน 

ทีม่า : https://www.cdvthailand.com 

ถุงผา้กระสอบ,กระเป๋าผา้กระสอบ คือ กระสอบป่าน ผลิตจากใยปอเป็นผา้ใยท่ีส าคญัมากชนิดหน่ึง 

แมจ้ะไม่ใช้ท  าเคร่ืองนุ่งห่ม แต่ก็นิยมน ามาท าเป็นกระสอบผา้ห่อเคร่ืองจกัร หรือผา้ห่อของเพื่อการขนส่ง 

รวมทั้งใชใ้นการบรรจุขา้ว เน่ืองจากมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืน จึงท าให้เช้ือราหรือมอดไม่ข้ึนขา้วสารโดย

ประเทศไทยใชก้ระสอบจ านวนมากต่อปี ประกอบกบัมีโรงงานผลิตกระดาษจากใยปอปริมาณมากผลผลิต

ปอจึงเพิ่มมากข้ึน โดยปัจจุบนัโรงงานทอผา้ต่างๆไดมี้การทกัทอผา้ท่ีทนัสมยัข้ึน ผา้กระสอบจึงมีหลากหลาย

รูปแบบใหส้ามารถน ามาผลิตเป็นสินคา้ไดห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน และยงัมีลวดลายหลากหลายมาข้ึนใน 

3.3 เชือกปอป่าน,ใยสังเคราะห์ 

https://my-best.in.th/
https://www.cdvthailand.com/


 
 

 

 

 

รูปที ่3.8 เชือกปอป่าน 

ทีม่า : https://xn--12cr9hqb4b.com 

เชือกปอป่านหรือเชือกกระสอบมีลักษณะสีน ้ าตาลเข้ม เป็นเชือกท่ีผลิตจากธรรมชาติ100 % 

สามารถใช้งานไดเ้หมือนเชือกกบัใยยกัษ์คือผูกของใช้ดึงและลากของ แต่ตอนหลงัเชือกประเภทน้ีจะถูก

น ามาใชง้านในลกัษณะงานตกแต่งเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่นงานตกแต่งห้องอาหาร ตกแต่งร้านกาแฟ ตกแต่ง

โรงแรมหรือรีสอร์ท เพราะดว้ยผิวสัมผสั ของตวัเชือกท่ีดูเป็นธรรมชาติมีความสวยงามกวา่เชือกท่ีผลิตจาก

พลาสติก 

 

 

รูปที ่3.9 เชือกปอป่านในงานตกแต่งร้านกาแฟ 

ทีม่า :  https://xn--12cr9hqb4b.com 

https://เชือก.com/
https://เชือก.com/


 
 

 

 

รูปที ่3.10 เชือกปอป่านท่ีน ามาใชต้กแต่งในร้านอาหาร 

ทีม่า : https://xn--12cr9hqb4b.com/ 

เชือกปอป่านท่ีน าใชใ้นการตกแต่งร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อสร้างความสวยงามและความแปลก

ใหม ่

 

 

รูปที ่3.11 เชือกปอป่านใชเ้ป็น Battle rope 

ทีม่า : https://xn--12cr9hqb4b.com/ 

เชือกปอป่านสามารถน ามาใชใ้นการออกก าลงักายได ้เชือกปอป่านถูกน ามาใชป้รับเปล่ียนเป็นเชือก 

Battle rope เพราะสามารถน าไปเล่นแบบ Outdoor 



 
 

 

 

รูปที ่3.12 ใยสังเคราะห์ 

ท่ีมา : https://www.ruedee.com/th 

เส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber) เป็นเส้นใยท่ีเกิดจากการคน้ควา้และพฒันาโดยนกัวิทยาศาสตร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, คุณสมบติั และประโยชน์ใชส้อยของเส้นใยไดห้ลากหลายมากยิ่งข้ึนจากเส้นใยปกติ

ทัว่ไปท่ีไดจ้ากพืชและขนสัตว ์โดยในระยะแรกๆท่ีไดคิ้ดคน้เส้นใยสังเคราะห์นั้น ไดเ้ร่ิมตน้จากเส้นใยท่ีได้

จากเซลลูโลสท่ีไดจ้ากพืชมาท าการสังเคราะห์ 

3.4 ข้อมูลเกีย่วกบัผ้าชนิดต่างๆ 

 

 

รูปที ่3.13 เศษผา้ปีกคละสี 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

เศษผา้ปีกคละสีผา้ คอตตอน 100% เน้ือผา้ละเอียดนุ่มท ามาจากผา้ฝ้ายอยา่งเดียวไม่มีผสมโดยผา่น

กรรมวธีิน าไปป่ันแลว้น ามาทอเส้นใยมีช่องระบายเล็กๆ รีดความร้อนไดสู้ง ขอ้เสียยบัง่าย 

https://www.ruedee.com/th


 
 

 

 

รูปที ่3.14  ผา้คอตตอนทีซี (Cotton TC) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

ผา้คอตตอนทีซี (Cotton Tc) ไดจ้ากเส้นใยสังเคราะห์ 65 % และเส้นใยธรรมชาติ 35 % เน้ือผา้นุ่ม

ทนร้อน ซบัน ้าไดค้่อนขา้งดีนิยมน ามาตดัท าเคร่ืองนุ่งห่มเส้ือผา้ 

 

 

รูปที ่3.15 ผา้โพลีเอสเตอร์ 

ทีม่า : https://www.konderntang.com 

ผา้โพลีเอสเตอร์ เป็นผา้ท่ีมีความทนทานสูงกวาผา้ใยทัว่ไปมีความยืดหยุน่ทนทานต่อการรุ่ยหรือฉีก

ขาดไดดี้กวา่ นิยมน ามาท าเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ผา้ชนิดน้ีมีความแข็งแรง น ้ าหนกัเบา ดูแลรักษาง่าย สามารถ

ซกัลา้งได ้แหง้เร็ว และ คงรูปร่างไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้น กรรมวิธีในการยอ้ม หรือ พิมพล์าย สามารถท า

ไดง่้าย และ สะดวก 



 
 

 

 

รูปที ่3.16 ผา้จูติ 

ทีม่า : https://www.konderntang.com 

ผา้จูติซ่ึงมีส่วนผสมหลกัเป็นใยสังเคราะห์ (Polyester 100%) เน้ือผา้จะมีลกัษณะมนัเงา อยูท่รงไม่

ค่อยยบั สีไม่ตก และค่อนขา้งหนาเม่ือใส่แลว้จะร้อนเน่ืองจากการระบายอากาศน้อยจึงตอ้งท าให้มีลกัษณะ

เป็นรูพรุนนัน่เอง 

 

 

รูปที ่3.17 เศษผา้เยบ็วน 

ทีม่า : http://www.xn--12cf8ckel6bk8a4hfb6g2d4e2a.com 

เศษผา้เยบ็วน คือเศษผา้ท่ีเหลือจากการตดัเยบ็แลว้ น ามาจดัเรียงรวมกนัและใส่ไส้เพิ่มความหนา ท า

ใหผ้า้มีขนาดตามตอ้งการและเยบ็วนรอบเพื่อใหเ้ป็นผนือีกคร้ัง 



 
 

 

 

รูปที ่3.18 เศษผา้ดิบคาดิโก 

ทีม่า  : https://www.ajogloves.in.th 

เศษผา้ดิบคาดิโกเป็นผา้ท่ีไดจ้ากเส้นใยธรรมชาติ ทนร้อนซบัน ้าไดดี้ เน้ือผา้มีลกัษณะหยาบนิยม

น ามาใชต้ดัเยบ็กระเป๋า รองเทา้ งานบุงานซบั เส้ือผา้ผา้เคร่ืองนุ่งห่ม 

3.5 การน าเศษผ้ามาแปรรูป 

เศษผา้เหลือใช้ท่ีเป็นส่วนท่ีเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผา้ 

หรือผา้จากเส้ือผา้เก่าๆท่ีไม่ไดใ้ช้แลว้ ก่อให้เกิดเศษผา้เป็นจ านวนมาก หากมีการน าเศษผา้เหล่าน้ีมาใช้ให้

เกิดประโยชน์โดยประดิษฐ์เป็นส่ิงของเคร่ืองก็จะสามารถช่วยลดจ านวนขยะและยงัได้ของใช้หรือของ

ตกแต่งภายในบา้นอีกดว้ย การน าเศษผา้มาแปรรูปมี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.5.1 งานเยบ็ผ้า 

 

รูปที ่: 3.19 งานเยบ็ 

ทีม่า : https://www.singtor.in.th 

การเยบ็เป็นหน่ึงในวิธีเยบ็ปักถกัร้อย ท่ีท าเพื่อให้ผา้หรือวสัดุใด ๆ ติดกนั โดยใช้เข็ม, ไหม หรือ

เชือก แทงข้ึนลงผ่านวสัดุท่ีตอ้งการ เพื่อให้วสัดุนั้นเช่ือมต่อกนัเป็นผืนเดียว โดยอาจใช้เป็นจกัรเยบ็ผา้ เพื่อ

ช่วยทุ่นแรง ประหยดัเวลา เป็นอุปกรณ์ตดัเยบ็เส้ือผา้ ซ่ึงเหมาะส าหรับการเยบ็ผา้ปริมาณมาก หรือตอ้งการฝี

เขม็ท่ีสม ่าเสมอ มีมาตรฐาน หรือหากใครตอ้งการงานฝีมือแบบละเอียด ประณีต อาจเลือกเยบ็ผา้แบบแฮนด์

เมด ซ่ึงมีแค่เขม็กบัดา้ย คุณก็สามารถเยบ็ผา้ ท าชุด, กระเป๋า, ผา้ปูโต๊ะ, ถุงเคร่ืองหอม หรือแมแ้ต่ท าของขวญั, 

ของท่ีระลึกได ้, เบารองนัง่ แบบไม่ตอ้งลงทุนซ้ือจกัรเยบ็ผา้เลย 

3.5.2 งานถักผ้า 

 

 

 
รูปท่ี 3.20 งานถกั 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com 



 
 

 

การถกัคือ การน าเส้นเชือก, ไหม หรือหวาย มาสอดไขวป้ระสานกนั ผา่นห่วงของเส้นดา้ยท่ีสร้าง

ข้ึน เพื่อใหเ้กิดลวดลายต่าง ๆ ติดต่อกนั จนสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองแต่งกาย อาจถกัเป็นถุงเทา้, ผา้พนัคอ, กระเป๋า 

เบาะรองนัง่ หรือเคร่ืองใชส้อยต่าง ๆ 

3.5.3 งานสอดผ้า 

 

รูปที ่3.21 งานสอดผา้ 

ทีม่า : https://www.pinterest.com 

งานสอดผา้ คือการสอดหรือใส่เศษผา้เขา้ไปในช่องหรือของวสัดุท่ีน ามาใช ้

3.5.4 งานตัดปะผ้า 
 

 
 

รูปที ่3.22 งานตดัปะผา้ 
ทีม่า : https://www.pinterest.com 

งานตดัปะผา้ คือ การน าช้ินส่วนท่ีเหลือต่างๆ ไม่วา่จะรูปทรงใดๆ มาเยบ็ต่อกนั โดยปกติจะตดัให้
เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม สามเหล่ียมต่างๆ หรือทรงใดมาเยบ็ปะต่อกนั ในยุคแรกๆจะเนน้การใช้งานเป็นหลกั 

https://www.pinterest.com/


 
 

 

เช่นการต่อออกมาเป็นผืนใหญ่ๆ แลว้ยดันวมให้กลายเป็น ผา้ห่มกนัหนาว ต่อมา เร่ิมใส่ความสวยงาม และ
ศิลปะเติมเขา้ไป เป็นการน าเศษท่ีได้ มาเลือกสี วาดแพทเทิร์น แล้วมาเย็บต่อกันเป็นภาพ เป็นเร่ืองราว
ภาพวาดต่างๆ นอกจากใช้เป็นภาพใส่กรอบ แต่งผนังแล้ว ยงัสามารถน ามาเป็นตวัตกแต่ง เคร่ืองใช้ใน
ชีวติประจ าวนั เช่น กระเป๋า ของตกแต่งบา้น หมอนอิง เป็นตน้ 
3.6 แนวคิด 3R 
 3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบติัเพื่อการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่า สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะใหน้อ้ยลง ดว้ยการลดการใช ้การน ากลบัมาใชซ้ ้ า และการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ (Reduce Reuse 
and Recycle: 3Rs) โดยเร่ิมตน้ท่ีการใชใ้ห้นอ้ยลง ลดการใชว้สัดุ ผลิตภณัฑ์ ท่ีก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณ
ขยะท่ีเกิดข้ึน (Reduce) การน าวสัดุ ผลิตภณัฑ์ท่ียงัสามารถใชง้านได ้กลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) และการน าวสัดุ 
ผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านแลว้มาแปรรูป เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle) 
Reduce ลดการใช ้(คิดก่อนใช)้  

ควบคุมปริมาณการใช ้ลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จ  าเป็นลงเพราะการลดการบริโภค จะ
ช่วยให้ลดปริมาณขยะท่ีสร้างข้ึนได ้ในขั้นตอนน้ีเร่ิมตน้โดยการส ารวจว่าเราจะลดการบริโภคท่ีไม่จ  าเป็น
ตรงไหนได้บา้ง ตวัอย่าง เช่น ใช้ E- mail เพื่อลดการใช้กระดาษ นั่งรถโดยสารแทนรถส่วนตวั ปิด
คอมพิวเตอร์เคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน 
Reuse น ากลบัมาใชซ้ ้ า (ใชแ้ลว้ใชอี้ก)  

เป็นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด โดยการน าส่ิงของกลบัมาใชซ้ ้ า เช่น การน าชุดเก่าไปบริจาค
แทนการทิ้ง ใช้กระดาษ 2 หน้า ดดัแปลงของเหลือใช้เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นตน้ นอกจากจะช่วยลด
ค่าใชจ่้าย ลดการใชพ้ลงังานแลว้ยงัลดรักษาส่ิงแวดลอ้มและยิ่งไดเ้คร่ืองใชใ้หม่ๆจากการประดิษฐ์ไวใ้ชง้าน
อีกดว้ย 
Recycle น ากลบัมาใชใ้หม่  

การน าหรือเลือกใชท้รัพยากรท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิล หรือน ากลบัมาใชใ้หม่ เป็นการลดการใช้
ทรัพยากรในธรรมชาติจ าพวกตน้ไม ้แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ี สามารถ
น ามารีไซเคิลไดย้กตวัอยา่งเช่น เศษกระดาษสามารถน าไปรีไซเคิลกลบัมาใชเ้ป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การ
น าแกว้หรือพลาสติกมาหลอมใชใ้หม่เป็นขวดภาชนะใส่ของ น าขยะอินทรียม์าใชท้  าปุ๋ยหมกั การน ากระป๋อง
อลูมิเนียมมาหลอมเป็นขาเทียม 
3.7  ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 Zero Waste หรือ "ขยะเหลือศูนย"์ เป็นแนวทางในการลดขยะตั้งแต่ตน้ทาง ท าให้ขยะท่ีจะถูกน าไป
ก าจดัเหลือนอ้ยท่ีสุด หรือเหลือศูนย ์โดยยึดหลกัง่ายๆ อยา่ง 1A3R ท่ีประกอบดว้ย Avoid การหลีกเล่ียงใช้
ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดขยะเพิ่ม เช่น พลาสติกท่ีใชค้ร้ังเดียวแลว้ทิ้ง Reduce การใชว้สัดุท่ีก่อใหเ้กิดขยะใหน้อ้ยลง เช่น 
การใชถุ้งผา้ไปช็อปป้ิง แทนการรับถุงพลาสติกจากร้านคา้ Reuse การน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น กล่องพสัดุท่ีได้
รับมา น าไปใส่ของส่งของต่อให้ผูอ่ื้น Recycle การหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น การ Recycle พลาสติก 



 
 

 

ให้ออกมาเป็นวสัดุตั้งตน้ในการสร้างผลิตภณัฑ์ต่างๆ มีขอ้มูลว่า จากสถิติของประเทศไทย ในแต่ละวนั 
ประชากรในประเทศ ผลิตขยะเป็นจ านวนมาก เฉล่ียคนละ กวา่ 1 กิโลกรัม ซ่ึงลองคิดเล่นๆ วา่หากเอามากอง
รวมกนั จะมีปริมาณขยะมากขนาดไหน อีกทั้งยงัมีขอ้มูลท่ีน่ากลวัวา่ ขยะพลาสติก 1 ช้ิน ใชเ้วลาในการยอ่ย
สลายถึง 450 ปี อีกทั้งช่วงสถานการณ์ "โควิด-19" ท่ีผา่นมา ซ่ึงทุกคนตอ้งล็อกดาวน์อยูแ่ต่ในบา้น สัดส่วน
ขยะพลาสติกกลบัเพิ่มข้ึนในเกือบทุกจงัหวดั เน่ืองจากรูปแบบการใชชี้วิตแบบ New Normal ท าให้หลายคน
หนัมาใชบ้ริการสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอร่ี (Food delivery) โดยพบวา่มี ขยะพลาสติก เพิ่มข้ึนกวา่ 60% ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เรียกวา่ไม่ใช่นอ้ยๆ เลย ขณะท่ีตามหวัเมืองใหญ่ๆ ก็เพิ่มข้ึนมากเช่นกนั มีขอ้มูลวา่ จาก
สถิติของประเทศไทย ในแต่ละวนั ประชากรในประเทศ ผลิตขยะเป็นจ านวนมาก เฉล่ียคนละ กว่า 1 
กิโลกรัม ซ่ึงลองคิดเล่นๆ ว่าหากเอามากองรวมกนั จะมีปริมาณขยะมากขนาดไหน อีกทั้งยงัมีขอ้มูลท่ีน่า
กลวัว่า ขยะพลาสติก 1 ช้ิน ใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 ปี ขณะท่ีหลายๆ ธุรกิจ ก็เร่ิมหันมาให้ความ
สนใจกบัแนวคิด Zero Waste ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ท่ีเร่ิมให้ลูกคา้น าแกว้มาใส่กาแฟเอง โดยไม่รับแกว้
พลาสติก หรือแกว้กระดาษจากทางร้าน รวมถึงการใชห้ลอดท่ีท าจากกระดาษ รวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ี
เป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง ก็เร่ิมหนัมาให้ความส าคญักบัแนวคิดน้ีเช่นกนั อยา่ง IKEA แบรนด์ของแต่งบา้น จาก
สวีเดน ซ่ึงประกาศตวัว่า จะยุติการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีใชแ้ลว้ทิ้ง ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2020 ท่ี
ผา่นมา รวมถึงมีเป้าหมายท่ีจะซ้ือวสัดุหลกัทั้งหมดจากแหล่งท่ีย ัง่ยนืยิง่ข้ึนใหไ้ดภ้ายในปี 2563 

ลกัขณา จาตกานนท์,จุฑาทพิ รัตนะนราพนัธ์,สรรษณีย์ เต็มเป่ียม(2557) ในการด าเนินการวิจยัเร่ือง
การถ่ายทอดเทคโลยีการท าผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นบา้นและของท่ีระลึกเพื่อเพิ่มมูลค่าเศษวสัดุส่ิงทอ เป็นผล
การด าเนินงานปีท่ี 2 สืบเน่ืองจากผลการวิจัยเร่ืองการเพิ่มมูลค่าเศษวสัดุส่ิงทอเหลือทิ้งเป็นผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชภ้ายในบา้นและของท่ีระลึก ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัชนิดและลกัษณะเศษผา้ทัว่ไปและเศษผา้ของกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนแปรรูปเศษผา้ดงแดง ต าบลดงแดง อ าเภอจตุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ดเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การออกแบบผลิตภณัฑต์น้แบบท่ีจะด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารท าเป็นผลิตภณัฑ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
การน าวสัดุส่ิงทอมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของเศษผา้และช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในการ
ลดปริมาณขยะไดอี้กดว้ยโดยผูท่ี้จะเพิ่มมูลค่าเศษผา้นั้น ควรมีความรู้เก่ียวกบัประเภทและขนาดเศษผา้การ
ออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์และเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ นอกจากน้ีตอ้งเรียนรู้
เก่ียวกบัดา้นการของผลิตภณัฑด์ว้ย เพื่อใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถจ าหน่ายไดร้าคา 

พิราอร อ านวยพรสกุล(2557)การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเศษผ้ายืดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยการน ากลบัมาใช้ใหม่ เพื่อออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์จากเศษผ่าเหลือทิ้ง เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและศึกษาการออกแบบจากความพึงพอใจของกลุ่มผูบ้ริโภค โดยศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก
เอกสารวิชาการและเวป็ไซต์ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางและลงพื้นเพื่อเก็บขอ้มูลภาคสนามและท าการทดลอง
วสัดุวิเคราะห์คุณสมบติัและแนวทางการข้ึนของรูปเศษผา้ยืด เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กบัเศษผา้ยืดโดยมีการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิและผู ้เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบจาก 3 แนวทาง
เพื่อน าวธีิการและรูปแบบมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัการผลิตเป็นเกา้อ้ีพกัผอ่นและออกแบบพฒันาจากรูปแบบท่ี



 
 

 

มีคะแนนสรุปจากการตรวจสอบมากท่ีสุดคือรูปแบบท่ี 3 โดยใช้การข้ึนรูปดว้ยวิธีการมว้นผา้และถกันิตต้ิง
มาเป็นแนวทางการออกแบบ เน่ืองจากเป็นวิธีการข้ึนรูปท่ีเหมาะสมท่ีสุดในดา้นการผลิต ความแข็งแรงของ
วสัดุ และความสวยงาม มีการใชเ้หล็กเป็นโครงสร้างเก่าอีกในการออกแบบ 

 
 
 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

 
โครงงานเร่ือง เบาะรองนัง่อเนกประสงค์จากเศษผา้เหลือใช้ มีวตัถุประสงค์ เพื่อลดขยะ

ภายในบริษทัและยงัช่วยสร้างส่ิงแวดลอ้มใหม่ใหก้บับริษทั 
 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 
 4.1.1 ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาเร่ืองหวัขอ้ท่ีจะท า 
 4.1.2 ศึกษาเก่ียวกบัไอเดียในการท าเบาะรองนัง่ 
 
4.2 ส่วนประกอบในการท าเบาะรองน่ังจากเศษผ้า 

- เศษผา้เหลือใชภ้ายในออฟฟิศ 
 

4.3 อุปกรณ์ในการท าเบาะรองน่ังอเนกประสงค์ 
 - เศษผา้เหลือใชภ้ายในออฟฟิศ 
 - กระสอบป่าน 
 - เชือกปอป่าน 
 - ใยสังเคราะห์ 
 - กรรไกร 
 - เขม็ถกัไหมพรม 
 - เขม็ , ดา้ย 
 - กระดาษลงั 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.4 ขั้นตอนการท าเบาะรองน่ังแบบ Pom Pom 
 
 

 
 

รูปที ่4.1 อุปกรณ์ในการท าเบาะรองนัง่ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

 

 
 

รูปที ่4.2 ตดัเศษผา้ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

รูปที ่4.3 เศษผา้ท่ีตดั 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

1. น าผา้มาตดัใหมี้ขนาดเท่าๆกนั 
 

 
 

รูปที ่4.4 วาดวงกลมลงไปในการดาษ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

              2. วาดวงกลมลงไปในกระดาษ 



 
 

 

 

รูปที ่4.5 กระดาษตดัเป็นรูปวงกลม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

      3.น ากระดาษลงัตดัวงกลมตามรอยปากกาและตดัวงกลมเล็กๆตรงกลางทั้งสองแผน่ 

 

 

รูปที ่4.6 น าเศษผา้มาพนัรอบวงกลม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

  4. น าวงกลมสองอนัมาวางซ้อนกนั น าเศษผา้มาพนัรอบวงกลมจนครบรอบวงกลม อย่าให้มี

ช่องวา่งระหวา่งเศษผา้ 

 



 
 

 

 

 

รูปที ่4.7 น ากรรไกรมาตดัเศษผา้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

         5. เม่ือพนัจนเตม็วงกลม วางกรรไกรระหวา่งวงกลมทั้งสองแผน่แลว้ตดัเศษผา้รอบนอกท่ีอยูต่รง

กลางระหวา่งกระดาดว้ยกรรไกร 

 

รูปที ่4.8 น าเชือกมาผกู 

 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

 

        6. เม่ือตดัเสร็จแลว้น าเชือกปอป่านใส่เขา้ไปตรงกลางระหวา่งกระดาษ ผกูเป็นปมใหแ้น่น เหลือ

เชือกตรงกลางใหย้าวพอสมควร เพื่อท่ีจะเอาไวผ้กูกบักระสอบป่าน 



 
 

 

 
 

 
 

รูปที ่4.9 ตดัเศษผา้ท่ีเกิน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

        7. น ากระดาษลงัออกเม่ือผกูปมแน่นแลว้ เล็มเศษผา้ท่ีเกินออกมาดว้ยกรรไกรเพื่อให้เป็นวงกลม 
 

 
 

รูปที ่4.10 น าเขม็ถกัไหมพรมเก่ียวเชือกปอป่าน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

        8. ตดักระสอบผา้ป่านเป็นวงกลมหรือรูปทรงท่ีตอ้งการ น ามาเยบ็ตามขอบกระสอบป่านเพื่อไม่ให้

กระสอบป่านหลุดลุ่ยวางเศษผา้ท่ีท าเป็นวงกลมลงจากนั้นพลิกกระสอบป่านแลว้ใช้เข็มถกัไหมพรมเก่ียว 

จากนั้นผกูเป็นปมใหแ้น่น ผกูไปเร่ือยๆจนเตม็แผน่ 



 
 

 

 

รูปที ่4.11 เสร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564)  

4.5 ขั้นตอนการท าเบาะรองน่ังแบบ Bubble 

 
 

รูปที ่4.12 น าเศษผา้มาตดั 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

        1.ตดัผา้เป็นขนาดส่ีเหล่ียมจตุัรัส โดยใหมี้สองขนาด คือ 10 X 10 และ 11.5 X 11.5 ตดัอยา่งละ 36 
แผน่ 
 

 



 
 

 

 
 

รูปที ่4.13 น าผา้มาวางประกบกนั 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

 

 
 

รูปที ่4.14 เยบ็ทั้งส่ีมุม 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

 
         2. น าเอาผา้ผนืใหญ่และเล็กมาประกบกนัแลว้เยบ็ติดกนั ขนาดของผา้ไม่เท่ากนัพบัตรงกลางผา้และ
เยบ็เพื่อใหมุ้มของผา้ช้ินใหญ่เท่ากบัช้ินเล็กเยบ็ทั้งส่ีดา้น 
 



 
 

 

 
 

รูปที ่4.15 น าผา้มาเยบ็ต่อกนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

 

รูปที ่4.16 เยบ็ขอบผา้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564)  

  3. น าเอาทุกอนัมาเยบ็ต่อกนัหลงัจากท่ีต่อแต่ละอนัเสร็จแลว้ ก็จะไดอ้อกมาเป็นผา้ผนืใหญ่ ขนาด 5 

X 5 ดา้นละ 5 ช้ิน จากนั้นเยบ็ขอบเพื่อเก็บรายละเอียด 



 
 

 

 
 

รูปที ่4.17 ตดัผา้ดา้นหลงั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

 

รูปที ่4.18 ยดัใยสังเคราะห์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

         4. พลิกผา้มาดา้นหลงัน ากรรไกรมาตดัใหมี้ช่องส าหรับใส่ใยสังเคราะห์ 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

รูปที ่4.19 น าใยสังเคราะห์ใส่ใหแ้น่น 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

              5. แต่ละอนัยดัใยสังเคราะห์ใหแ้น่นเพราะวา่เวลานัง่แลว้เบาะจะไดไ้ม่ลีบลงไป 

 

รูปที่ 4.20 เสร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

6. พอยดัใยสังเคราะห์จนครบทุกอนัแลว้ ใชเ้ขม็และดา้ยมาเยบ็ปิด ใยสังเคราะห์ท่ียดัเขา้ไปจะไดไ้ม่
หลุดออกมา 

 
 

 



 
 

 

4.6 ขั้นตอนการท าเบาะรองน่ังแบบ Bubble Ball 

 

รูปที ่4.21 ตดัผา้เป็นวงกลม 

ทีม่า : ผู้จัดท า(2564) 

1. น าผา้มาตดัให้เป็นวงกลม 

 

 

รูปที ่4.22 เยบ็ตามขอบผา้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

2. น าเขม็กบัดา้ยมาเยบ็ตรงปลายผา้เยบ็จนครบคร่ึงวงกลม 

 



 
 

 

 

รูปที ่4.23 น าใยสังเคราะห์ใส่ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

        3. น าใยสังเคราะห์ใส่ลงไปใหแ้น่น 

 

รูปที ่4.24 เยบ็ปิด 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

         4. เยบ็ปิดช่องท่ีน าใยสังเคราะห์ใส่ลงไป 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.25 น ามาเยบ็ติดกนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

 

 

รูปที ่4.26 เสร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

         5. เม่ือเยบ็แต่ละอนัเสร็จแลว้ใหน้ าทุกอนัมาเยบ็ต่อกนัจนครบ 

 
 



 
 

 

 
 
4.7 การค านวณจ านวนเศษผ้าทีก่ าจัดไป 
  ตารางท่ี 4.1 การค านวณจ านวนเศษผา้ท่ีก าจดัไป 
 

 
รูปแบบเบาะรองน่ัง 

 
ปริมาณทีก่ าจัด 

 
เบาะรองนัง่แบบ Pom Pom (2ช้ิน) 

 
ใชเ้ศษผา้ 1.5 กิโลกรัม 

 
 

เบาะรองนัง่แบบ Bubble (2ช้ิน) 
 

ใชเ้ศษผา้ 1 กิโลกรัม 

 
เบาะรองนัง่แบบ Bubble Ball (1ช้ิน) 

 

 
ใชเ้ศษผา้ 500 กรัม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า(2564) 

สรุปไดว้า่ก าจดัผา้ไป 3 กิโลกรัมไดเ้บาะรองนัง่ทั้งหมด 4 ผนื 4 แบบ  

4.8 กลุ่มตัวอย่างทีสั่มภาษณ์การใช้เบาะรองน่ังอเนกประสงค์ 

กลุ่มตัวอย่าง 

  พนกังานภายในบริษทัพีดีอาร์ดรีมฮอลิเดย ์จ  ากดั  

- พนกังานฝ่ายการตลาด 

- พนกังานฝ่ายบญัชี 

- พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

- พนกังานฝ่ายประสานงาน 

 

 



 
 

 

4.9 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีผูจ้ดัท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 

1. คุณภาพของเบาะรองนัง่ 

2. ความยาก ง่ายในการออกแบบ 

3. ความคิดสร้างสรรค์ 

4. การแปรรูปเศษผา้ท าให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง 

5. ความสวยงามของผลงาน 

4.10 ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ตารางที ่4.2 คุณภาพของเบาะรองนัง่จากเศษผา้เหลือใช ้

ผู้ตอบ ค าตอบ 

คนท่ี 1 คุณวนวุฒิ พุฒตาล 

(ผูจ้ดัการ) ฝ่ายการตลาด 
ช้ินงานสามารถน ามาใช้ได้จริง ช่วยเหลืออาการ
เม่ือยลา้จากการนัง่ท างาน มีความทนทานต่อการใช้
งาน 

คนท่ี 2 คุณภาวรินทร์ รามญัวงค ์

พนกังานฝ่ายบญัชี 
ช้ินเป็นประเภทงานประดิษฐ์ออกแบบโดยสามารถ
ท าออกมาไดต้รงกบัความตอ้งการ สามารถใช้งาน
ไดจ้ริง 

คนท่ี 3 คุณพงศกร พนัดง 
พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

ช้ินงานมีความแขง็แรงทนทานสามารถน าช ้าได้
หลายคร้ัง 

คนท่ี 4 คุณทิวาวรรณ ชูแสง 
พนกังานฝ่ายเอกสาร 

เบาะรองนัง่มีขนาดท่ีไดม้าตรฐานตอบโจทยใ์นการ
นัง่เกา้อ้ีเป็นเวลานานไดดี้ 

 

จากตารางท่ี 4.3 แนวโนม้ของคุณภาพช้ินงานคิดเป็นร้อยละ 100% กล่าวไวว้า่สามารถใชง้านไดจ้ริง
มีความทนทานเหมาะส ารับการใชง้านเพื่อคลายความเม่ือยลา้ 
 



 
 

 

ตารางที ่4.3 ความยากง่ายในการแปรรูป 

ผู้ตอบ ค าตอบ 
คนท่ี 1 คุณวนวุฒิ พุฒตาล 
(ผูจ้ดัการ) ฝ่ายการตลาด 

การประดิษฐ์เบาะรองนั่งอเนกประสงค์ มี
หลายขั้นตอนแต่ว่าแต่ละขั้นตอนไม่ยากและ
ไม่ซบัซอ้น ง่ายต่อการสร้างช้ินงาน 

คนท่ี 2 คุณภาวรินทร์ รามญัวงค ์
พนกังานฝ่ายบญัชี 

การแปรรูปช้ินงานมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้นใช้
วสัดุในการท าช้ินการนอ้ย สามารถน าไปต่อ
ยอดไดใ้นอนาคต 

คนท่ี 3 คุณพงศกร พนัดง 
พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

มีขั้นตอนไม่ซบัซอ้นนกัศึกษาจึงสามารถท า
ช้ินงานออกมาไดโ้ดยไม่มีปัญหาขดัขอ้ง 

คนท่ี 4 คุณทิวาวรรณ ชูแสง 
พนกังานฝ่ายเอกสาร 

ใชส่ิ้งของใกลต้วัท่ีหาไดง่้ายและสะดวก 

 

จากตารางท่ี 4.3 แนวโนม้ความยากง่าย ในการแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 100% กล่าววา่ขั้นตอนในง่าย

ท าง่าย ไม่ซบัซอ้นและสามมารถน าช้ินงานไปต่อยอดได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางที ่4.4 ความคิดสร้างสรรค์ 

ผู้ตอบ ค าตอบ 

คนท่ี 1 คุณวนวุฒิ พุฒตาล 

(ผูจ้ดัการ) ฝ่ายการตลาด 

เป็นความคิดท่ีดีในการท าเบาะรองนัง่จากเศษ
ผา้เหลือใช ้เพราะช่วยลดขยะจากเศษผา้ให้
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้สามารถน ามาใช้
รับรองลูกคา้และตกแต่งบริษทัไดอี้กดว้ย 

คนท่ี 2 คุณภาวรินทร์ รามญัวงค ์

พนกังานฝ่ายบญัชี 
มีความคิดท่ีจะช่วยลดขยะถือเป็นความคิดท่ีดี 

ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัเศษผา้ได ้

คนท่ี 3 คุณพงศกร พนัดง 
พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

มีความคิดสร้างสรรคใ์นการเลือกท าเบาะรอง
นัง่ ออกแบบช้ินงานมีความน่าสนใจและน่าใช้
งาน 

คนท่ี 4 คุณทิวาวรรณ ชูแสง 
พนกังานฝ่ายเอกสาร 

มีความคิดส ร้ างสรรค์มาก  เบาะรองนั่ ง
ตอบสนองแก่การน ามาใช้รับรองให้กบัลูกคา้
ได ้และยงัสามารถน ามาตกแต่งภายในออฟฟิศ
ไดอี้กดว้ย 

 

จากตารางท่ี 4.4 แนวโนม้ความคอดสร้างสรรคคิ์ดเป็นร้อยละ 100% กล่าวา่มีความสร้างสรรค ์ช่วย

ลดขยะภายในบริษทั สามารถเพิ่มมูลค่าไดแ้ละยงัน ามาตกแต่งภายในออฟฟิศไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4.5 การแปรรูปเศษผ้าท าให้เกดิประโยชน์อกีคร้ัง 



 
 

 

ผู้ตอบ ค าตอบ 

คนท่ี 1 คุณวนวุฒิ พุฒตาล 

(ผูจ้ดัการ) ฝ่ายการตลาด 

สามารถลดขยะให้กบัทั้งบริษทัและโลก ช่วย
เพิ่มมูลค่าให้กับเศษผา้ท่ีเหลือใช้น ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน 

คนท่ี 2 คุณภาวรินทร์ รามญัวงค ์

พนกังานฝ่ายบญัชี 
นกัศึกษามีความคิดท่ีดีท่ีจะช่วยลดขยะ และ
ช่วยเพิ่มมูลค่าใหก้บัเศษผา้โดยน ามาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์มากยิง่ข้ึน 

คนท่ี 3 คุณพงศกร พนัดง 
พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

น าเศษผา้ท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ ปกติทางบริษทัมีเศษผา้เหลือใชอ้ยู่
เป็นจ านวนมากท่ีรอการน าไปทิ้งน ามาท าเป็น
เบาะรองนัง่ซ่ึงช่วยลดปัญหาขยะไดเ้ป็นอยา่ง
มาก  

คนท่ี 4 คุณทิวาวรรณ ชูแสง 
พนกังานฝ่ายเอกสาร 

ช้ินงานสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงเป็นการน ามารี
ไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์อีกคร้ังสามารถสร้าง
มูลค่าใหก้บัเศษผา้ได ้สามารถน าไปต่อยอดได ้

 
จากตารางท่ี 4.5 แนวโนม้การแปรรูปเศษผา้ท าให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 75% กล่าววา่

สามารถน าเศษผา้เหลือใชน้ ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และช่วยลดขยะใหก้บับริษทั และอีกร้อยละ 25% กล่าว

วา่ ช้ินงานน้ีสามารถน าไปต่อยอดได ้

 

 

 

 

 

 

ที ่4.6 ความสวยงามของผลงาน 



 
 

 

ผู้ตอบ ค าตอบ 

คนท่ี 1 คุณวนวุฒิ พุฒตาล 

(ผูจ้ดัการ) ฝ่ายการตลาด 

มีความสวยงามแข็งแรงทนทานต่องานใช้งาน
สามารถน ามาตกแต่งและเพิ่มสีสันภายใน
บริษทั 

คนท่ี 2 คุณภาวรินทร์ รามญัวงค ์

พนกังานฝ่ายบญัชี 
เปล่ียนจากเกา้อ้ีภายในบริษทัใหเ้ป็นเกา้อ้ีท่ีมี
สีสันสวยงาม ช้ินงานมีการเก็บรายละเอียดได้
ดี 

คนท่ี 3 คุณพงศกร พนัดง 
พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

ทรงสวยน่าใชง้าน เพราะออกแบบมาให้
สามารถรองรับการนัง่ไดพ้อดี 

คนท่ี 4 คุณทิวาวรรณ ชูแสง 
พนกังานฝ่ายเอกสาร 

ช้ินงานสวยเก็บรายละเอียดไดดี้ น่าใชง้าน มี
การออกแบบมาหลายรูปแบบสร้างสีสันใหก้บั
ภายในบริษทั 

 

จากตารางท่ี 4.6 แนวโนม้ความสวยงามของผลงานคิดเป็นร้อยละ 100% กล่าววา่ช้ินงานมีความสวย

ช่วยสร้างสีสันใหก้บับริษทั มีการเก็บรายละเอียดอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.11 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 คุณวนวุฒิ พุฒตาล(ผู้ จัดการ) ต าแหน่งฝ่ายการตลาด ในฐานะท่ีปรึกษา กล่าวว่า ช้ินงานมีความ

แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานสามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงช่วยลดอาการเม่ือลา้ อีกทั้งยงัช่วยลดขยะภายใน

บริษทัอีกดว้ย และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัเศษผา้ ช้ินงานน้ีขั้นตอนการท างานไม่ซบัซ้อนใชว้สัดุไม่ก่ีอยา่ง

นกัศึกษาจึงท าช้ินงานออกมาไดส้มบรูณ์ดี  

 คุณภาวรินทร์ รามัญวงค์ ต าแหน่งฝ่ายบญัชี กล่าววา่ช้ินงานน้ีสามารถใชง้านไดจ้ริง น ามาใชร้องนัง่

เพื่อผอ่นคลายไม่ใหเ้กิดความเม่ือยลา้และน ามาใชรั้บรองลูกคา้ อีกทั้งยงัช่วยตกแต่งใหอ้อฟฟิศมีสีสันอีกดว้ย 

ช่วยลดปัญหาเก่ียวกบัขยะถือเป็นความคิดท่ีสร้างสรรคม์าก 

 คุณพงศกร พนัดง ต  าแหน่งประชาสัมพนัธ์ กล่าววา่ช้ินงานตอบโจทยต่์อการใชง้านมากสามารถใช้

งานไดจ้ริงมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าขยะเหลือใช้มาสร้างเป็นส่ิงของเป็นการสร้างมูลค่า ขั้นตอน

งานท าไม่ซับซ้อน ส่วนเร่ืองรายละเอียดของช้ินงานยงัมีบางส่วนของเบาะรองนัง่ท่ียงัเก็บดา้ยส่วนเกินไม่

เรียบร้อย 

 คุณทิวาวรรรณ ชูแสง ต  าแหน่งฝ่ายเอกสาร กล่าวว่าช้ินงานมีความสร้างสรรค์มากช่วยลดขยะ

ภายในบริษทัและยงัช่วยเร่ืองปัญหาเร่ืองการลดโลกร้อนอีกดว้ยเป็นความคิดท่ีดีมากในการสร้างมูลค่าให้กบั

ส่ิงของเหลือใชใ้หส้ามารถน ากบัมาใชใ้หม่ได ้ 

 

4.12 สรุปผลการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 จากการสัมภาษณ์พนกังานภายในบริษทัพีดีอาร์ดรีมฮอลิเดย ์จ  ากดั มีผลสรุปว่าโครงงานสามารถ

ช่วยลดขยะภายในบริษทั และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุเหลือใช้ เพิ่มสีสันให้กบับริษทัสามารถ

น ามาใช้รับรองให้กบัลูกคา้ได ้ช้ินการท่ีออกแบบมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานไดจ้ริงใช้ซ ้ าได้

หลายรอบ มีความคิดสร้างสรรค์ขั้นตอนในการท าไม่ซับซ้อน วสัดุในการท าสามารถหาได้รอบตวัและ

ช้ินงานน้ีสามารถน าไปต่อยอดได้ในอนาคต สามรถก าจดัเศษผา้ได้ทั้งหมด 2.5 กิโลกรัมได้เบาะรองนั่ง

ทั้งหมด 4 ผนื 4แบบ 

 
 

 



 
 

 

บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั พีดีอาร์ดรีม ฮอลิเดย ์จ  ากดั ในแผนกทวัร์
ไดรั้บมอบหมายงาน ฝ่ายเอกสาร การตลาด ท าให้ได้ทราบถึงกระบวนการ การท างานภายในบริษทัและ 
ทราบถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการออกทวัร์การออกเดินทางแต่ละคร้ังมีการใช้ต้นทุนท่ีค่อนขา้งสูง 
ผูจ้ดัท าจึงอยากช่วยลดค่าใชจ่้ายและเพิ่มมูลค่าให้กบัส่ิงของเหลือใชใ้น บริษทัให้มีมูลค่าและเป็นประโยชน์
มากท่ีสุดให้กบัทางบริษทั จึงจดัท าโครงงาน  เบาะรองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือใช ้น ามาประดิษฐ์
สร้างสรรค ์เป็นช้ินงาน ซ่ึงเป็นวสัดุจากเศษผา้เหลือใช ้ท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริงและ ยงัช่วยสร้างความผอ่น
คลายให้กบัพนกังานภายใน บริษทัท่ีตอ้งนัง่ท างานเป็นเวลานาน และ มอบให้ทางบริษทั น ามาใช้รับรอง
ลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ ซ่ึงมีความหวงัว่าโครงงานสหกิจศึกษาน้ีจะเกิดประโยชน์แก่สถาน
ประกอบการ เป็นการประดิษฐ์สร้างสรรค ์เบาะรองนัง่อเนกประสงคใ์นส านกังานจากเศษผา้เหลือใช ้และ
เผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาต่อไป  
 
5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาในการจัดท าโครงงาน 
1. เศษผา้ คือ ผา้เหลือใชท่ี้ไม่ไดใ้ชแ้ลว้จะมีลกัษณะเน้ือผา้และสีท่ีแตกต่างกนัออกไป ไม่สามารถก าหนดได ้
2. ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน ในการตดัเศษผา้ ใหมี้ลกัษณะท่ีเท่ากนัและเรียงตวัไดม้าตรฐาน 
3. ผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ ในการแปรรูปเศษผา้ เยบ็ปัก ถกัร้อย   
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
1. ช้ินงานสามารถตดัเปล่ียนรูปทรง และ ขนาดไดต้ามความตอ้งการเพื่อความสะดวกในการใชง้านมากข้ึน 
2.การเก็บรายละเอียดของช้ินงานสามารถ ใช้จกัรเยบ็ เพื่อความสวยงามและความแข็งแรงเป็นระเบียบมาก
ยิง่ข้ึน  
3. มีการต่อยอด เบาะรองนัง่จากเศษผา้เหลือใช ้โดยสามารถเปล่ียนเป็นผา้ชนิดต่างๆ  ไดต้ามสถานการณ์  

4. สามารถตกแต่งช้ินงาน ออกแบบลวดลาย ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน อาจเปล่ียนสีลายเรียบๆ  
หรืออ่ืนๆ 
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รูปท่ี 1 ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการจดัโปรแกรมทวัร์ 

 

รูปท่ี 2 ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลลูกคา้ทางผา่นส่ือโซเช่ียลมีเดีย 
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ภาคผนวก ข 
ตวัอยา่งแบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสัมภาษณ์ทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

เบาะรองน่ังอเนกประสงค์จากเศษผ้าเหลอืใช้ Multipurpose Seat Cushion From Unused 

Fabric 
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ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
เบาะรองน่ังอเนกประสงค์จากเศษผ้าเหลอืใช้ 

 
โครงงานนีม้ีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร 

ช้ินงานเบาะรองนั่งจากเศษผา้เหลือใช้เป็นใช้งานท่ีตอบสนองกับความต้องการมาก 

มีไอเดียท่ีสร้างสรรคช่์วยลดปัญหาความเม่ือยลา้ สามารถชีรับรองลูกคา้ท่ีมาใชง้านไดน้ ามาตกแต่ง

เพื่อช่วยเพิ่มสีสันใหภ้ายในส านกังาน มีความแขง็แรงทนทานต่อการใชง้านเป็นอยา่งมากและส่วนท่ี

ส าคญัท่ีสุดคือการลดขยะภายในออฟฟิศ ขั้นตอนการท างานไม่ซับซ้อนใช้เวลาท าไม่นานมาก

ช้ินงานน้ีสามารถน าไปต่อยอดได ้

 

 

 

 

 

(............................) 

     คุณวนวฒิุ พุฒตาล 

   (พนกังานท่ีปรึกษา) 
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บทคดัย่อ 
โครงงานเร่ือง เบาะรองนัง่อเนกประสงค์

จากเศษผา้เหลือใช ้จดัท าข้ึนเน่ืองจากสถานการณ์
โควิด-19 ท าให้ทางบริษทัไม่สามารถท าการจดัขาย
ทัวร์ท่องเท่ียวให้กับลูกคา้ได้ และมีส่ิงของหลาย
อยา่งภายในบริษทัท่ีไม่สามารถน าไปใชไ้ด ้เช่นเศษ
ผา้เหลือใช ้จนท าใหเ้กิดกลายเป็นขยะภายในบริษทั 
จึงจดัท าโครงงานเบาะรองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษ
ผา้ โดยประดิษฐส์ร้างเป็นส่ิงของเคร่ืองใชคื้อการใช้
เศษผา้เหลือใชม้าท าเป็นเบาะรองนัง่เพ่ือช่วยลดขยะ
ภายในบริษทัและยงัช่วยสร้างความผอ่นคลายให้กบั
พนกังานท่ีตอ้งนัง่ท างานเป็นเวลานานดว้ยเบาะรอง
นัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือใช ้

การสัมภาษณ์พนักงานภายในบริษัทใน
โครงงานเบาะรองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือ
ใช ้ เป็นความคิดท่ีดี ในการน าเศษผา้มีรีไซเคิลจาก
เศษผา้ท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ วสัดุอุปกรณ์หาไดง่้าย และตวั
เบาะรองนั่งอเนกประสงค์จากเศษผา้เหลือใชย้งั มี
สีสันน่าใช้งานช้ินงานมีความแข็งแรงทนทานต่อ
การใชง้านอีกดว้ย 
ค าส าคญั : เบาะรองนัง่,เศษผา้เหลือใช ้
Abstract  
The project Multipurpose Seat Cushion From 
Unused Fabric made due to the COVID-19 

situation.  The company was not able to organize a 
tour and there were many use things in the 
company that can be recycled as Unused fabric. 
Therefore the Multipurpose Seat Cushion from 
Unused Fabric project was created for reducing 
waste in the company. Unused fabric was reused 
by producing a seat cushion pad. Moreover, the 
Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric 
also make company employees feel comfortable 
and relax on the Multipurpose Seat Cushion from 
Unused Fabric. 
From the interview with employees in  The project 
of multipurpose seat cushion  from Unused fabric, 
they thought that it was a great idea to recycle the 
Unused fabric and the materials were found easily. 
Moreover, the Multipurpose Seat Cushion from 
Unused Fabric was colorful, durable, and strong. 
Keywords: Seat Cushion, Unused Fabric 
ความเป็นมาและความส าคญั 

บริษทัพีดีอาร์ดรีมฮอลิเดย์ จ ากดัโดยคน
รุ่นใหม่ท่ีรักในการท่องเท่ียว ตั้งแต่ปี 2552 จากนัก
สะพายเป้เท่ียวท่ีรักการท่องเท่ียวในราคาประหยดั 
คน้ทุกขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีเพ่ือให้แต่ละท่ีท่ี
จะเดินทางท่องเท่ียวเป็นการเท่ียวท่ีคุ ้มค่า   เป็น



 

 

บริษทัน าเท่ียวท่ีใหบ้ริการต่างประเทศ(Out-Bound) 
และภายในประเทศ(Domestic) ในปัจจุบนัทัว่โลก
ได้ประสบปัญหาการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด
(Covid-19) มียอดผูติ้ดเช้ือและผูเ้สียชีวิตเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองจึงท าใหก้ารเดินทางทั้งภายในประเทศ
และการเดินทางเขา้-ออกนอกประเทศเกิดความไม่
สะดวก จึงท าให้ส่งผลกระทบถึงธุรกิจด้านต่างๆ
อย่าง เป็นวงกว้าง ซ่ึงสถานการณ์ตอนน้ีย ังไม่
สามารถควบคุมไดท้ าใหมี้หลายธุรกิจตอ้งพกักิจการ
ชั่วคราวหรือบางธุรกิจไม่สามารถรับมือได้กับ
สถานการณ์ไดจ้นท าใหต้อ้งปิดกิจการในท่ีสุด 
 ธุรกิจท่ีโดนผลกระทบหนักท่ีสุดก็คือ
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวและการบริการ ซ่ึง
ส าหรับประเทศไทยท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเท่ียวขาดรายไดจ้ากสถานการณ์น้ีเป็นอยา่งมาก
เพราะไม่ไดส้ามารถเดินทางท่องเท่ียวไดไ้ม่สามารถ
เปิดรับนักเท่ียวชาวต่างชาติได้ ไม่สามารถขาย
โปรแกรมทวัร์ได ้พนกังานภายในบริษทัจากท่ีตอ้ง
เดินทางตามโปรแกรมก็ตอ้งเปล่ียนมาท างานภายใน
บริษทัแทนการน าเท่ียวพนักงานภายในบริษทัต้อง
นั่งท างานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานจึงท าให้
เกิดความเม่ือยลา้ ทางผูจ้ดัท าเลง็เห็นถึงปัญหาน้ีและ
ทางบริษทัก็ยงัมีเศษผา้เหลือใชอ้ยู่เป็นจ านวนมาก 
จึงเ กิดความคิดท่ีจะน า เอาเศษผ้ามาใช้ให้ เ กิด
ประโยชน์ประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นส่ิงของข้ึนมา
ใหม่ส่ิงท่ีผลิตสร้างสรรคข้ึ์นมา ยงัสามารถน ามาใช้
รับรองลูกคา้ไดอี้กดว้ยเพื่อให้ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ
เกิดความผอ่นคลายและสร้างความประทบัใจ 
 ดงันั้น  ผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะประดิษฐ์
ของใชจ้ากเศษผา้เหลือใชม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ท า
เป็นเบาะรองนั่งอเนกประสงค์เพ่ือให้พนักงาน
ภายในบริษัทเกิดความผ่อนคลายและใช้รับรอง
ส าหรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีบริษทั 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อลดขยะจากเศษผา้ภายในบริษทั 
2. เพื่อสร้างผลิตภณัฑจ์ากเศษผา้เหลือใช ้

ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

-บริษทัพีดีอาร์ดรีมฮอลิเดย ์จ ากดั 
2.ขอบเขตดา้นประชากร 

-พนกังานบริษทัพดีีอาร์ดรีมฮอลิเดย ์
จ ากดั 
3. ขอบเขตดา้นเวลา 

-เร่ิมตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 
สิงหาคม 2564 

4. ขอบเขตดา้นเอกสารและขอ้มลู 
-สอบถามขอ้มูลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
พนักงานท่ีปรึกษาค้นหาข้อมูลศึกษา
ขั้นตอนวธีิการท าจากอินเทอร์เน็ต 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ลดขยะจากเศษผา้เหลือใชไ้ด ้
2. ส่ิงประดิษฐจ์ากเศษจากเศษผา้เหลือใช ้
3. สร้างส่ิงแวดลอ้มใหม่ใหก้บับริษทั 
ค านิยาม 
1. เศษผา้ คือ ผา้เหลือใชท่ี้ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ท่ีมีลกัษณะ
เน้ือผา้และสีแตกต่างกนัออกไป 
2. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ คือ การน าวตัถุไป
เปล่ียนสภาพดว้ยวิธีการต่างๆให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
รูปร่างลกัษณะต่างไปจากเดิม 
3. การเพ่ิมมูลค่าเศษวสัดุ การน าผา้มาใชเ้ทคนิคการ
ตัดเย็บ ผูก ถัก เกิดมูลค่าเพ่ิมโดยแปรสภาพเป็น
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้
ขั้นตอนวธีิท าการเบาะรองนัง่แบบ Pom Pom 
1. น าผา้มาตดัใหมี้ขนาดเท่าๆกนั 
2. วาดวงกลมลงไปในกระดาษลงั 
3. น ากระดาษลงัตดัวงกลมตามรอยปากกาและตดั
วงกลมเลก็ๆตรงกลางทั้งสองแผน่ 
4. น าวงกลมทั้งสองอนัมาวางซอ้นกนั น าเศษผา้พนั
รอบวงกลมจนครบรอบวงกลม อย่าให้มีช่องว่าง
ระหวา่งเศษผา้ 



 

 

5. เม่ือพนัจนเตม็วงกลมวางกรรไกรระหวา่งวงกลม
ทั้งสองแผ่นแลว้ตดัเศษผา้รอบนอกท่ีอยู่ตรงกลาง
ระหวา่งกระดาษดว้ยกรรไกร 
6. เม่ือตดัเสร็จแล้วน าเชือกปอป่านใส่เข้าไปตรง
กลางระหวา่งกระดาษผูกเป็นปมให้แน่นเหลือเชือก
ตรงกลางให้ยาวพอสมควรเพ่ือท่ีจะเอาไปผูกกับ
กระสอบป่าน 
7. น ากระดาษลงัออกเม่ือผกูปมจนแน่นแลว้เล็มเศษ
ผา้ท่ีเกินออกดว้ยกรรไกรเพ่ือตดัเป็นวงกลม 
8. ตัดกระสอบผ้าป่านเป็นวงกลมหรือรูปทรงท่ี
ตอ้งการแลว้น ามาเยบ็ขอบกระสอบป่านเพ่ือไม่ให้
กระสอบป่านหลุดลุ่ยวางเศษผา้ท่ีท าเป็นวงกลมลง
หลงัจากนั้นใชเ้ขม็ถกัไหมพรมเก่ียว จากนั้นผูกเป็น
ปมใหแ้น่นผกูไปเร่ือยๆจนเตม็แผน่ 
ขั้นตอนการท าเบาะรองนั่งแบบ Bubble 
1. ตัดผ้าเป็นขนาดส่ีเหล่ียมจัตุรัส โดยให้มีสอง
ขนาด คือ 10 X 10 และ 11.5 X 11.5 ตดัอยา่งละ 36 
แผน่ 
2. น าเอาผา้ผืนใหญ่และเล็กมาประกบกนัแลว้เยบ็
ติดกัน ขนาดของผา้ไม่เท่ากนัพบัตรงกลางผา้และ
เยบ็เพ่ือใหมุ้มของผา้ช้ินใหญ่เท่ากบัช้ินเล็กเยบ็ทั้งส่ี
ดา้น 
3. น าเอาทุกอนัมาเยบ็ต่อกนัหลงัจากท่ีต่อแต่ละอนั
เสร็จแลว้ ก็จะไดอ้อกมาเป็นผา้ผืนใหญ่ ขนาด 5x5   
ดา้นละ 5 ช้ิน จากนั้นเยบ็ขอบเพ่ือเก็บรายละเอียด 
4. พลิกผา้มาด้านหลงัน ากรรไกรมาตดัให้มีช่อง
ส าหรับใส่ใยสงัเคราะห์แต่ละอนัยดัใยสงัเคราะห์ให้
แน่นเพราะวา่เวลานัง่แลว้เบาะจะไดไ้ม่ลีบลงไป 
5.พอยดัใยสงัเคราะห์จนครบทุกอนัแลว้ ใชเ้ข็มและ
ดา้ยมาเยบ็ปิดใยสังเคราะห์ท่ียดัเขา้ไปจะไดไ้ม่หลุด
ออกมา 
ขั้นตอนการท าเบาะรองนั่งแบบ Bubble Ball 
1. น าผา้มาตดัใหเ้ป็นวงกลม 
2. น าเข็มกบัดา้ยมาเยบ็ตรงปลายผา้เยบ็จนครบคร่ึง
วงกลม 
3. น าใยสงัเคราะห์ใส่ลงไปใหแ้น่นลม 

4. เยบ็ปิดช่องท่ีน าใยสงัเคราะห์ใส่ลงไป 
5. เม่ือเยบ็แต่ละอนัเสร็จแลว้ให้น าทุกอนัมาเยบ็ต่อ
กนัจนครบ 
สรุปผลโครงงาน 
จากการท่ีผูจ้ดัท าได้เขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี
บริษทั พีดีอาร์ดรีม ฮอลิเดย ์จ ากดั ในแผนกทวัร์ 
ไดรั้บมอบหมายงาน ฝ่ายเอกสาร การตลาด ท าให้
ไดท้ราบถึงกระบวนการ การท างานภายในบริษทั
และ ทราบถึงค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการออกทวัร์
การออกเดินทางแต่ละคร้ังมีการใชต้น้ทุนท่ีค่อนขา้ง
สูง ผูจ้ดัท าจึงอยากช่วยลดค่าใชจ่้ายและเพ่ิมมูลค่า
ให้กบัส่ิงของเหลือใชใ้น บริษทัให้มีมูลค่าและเป็น
ประโยชน์มากท่ีสุดให้กับทางบริษัท จึงจัดท า
โครงงาน  เบาะรองนัง่อเนกประสงค์ในส านกังาน
จากเศษผา้เหลือใช ้น ามาประดิษฐ์สร้างสรรค์ เป็น
ช้ินงาน ซ่ึงเป็นวสัดุจากเศษผา้เหลือใช ้ท่ีสามารถใช้
งานไดจ้ริงและ ยงัช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กบั
พนักงานภายใน บริษัท ท่ีต้องนั่งท า งานเ ป็น
เวลานาน และ มอบให้ทางบริษทั น ามาใช้รับรอง
ลูกค้า เ พ่ือให้ ลูกค้า เ กิดความประทับใจ  ซ่ึง มี
ความหวังว่ าโครงงานสหกิจ ศึกษา น้ี จะ เ กิด
ประโยชน์แก่สถานประกอบการ เป็นการประดิษฐ์
สร้างสรรค ์เบาะรองนัง่อเนกประสงคใ์นส านกังาน
จากเศษผา้เหลือใช้ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผูท่ี้
สนใจไดศึ้กษาต่อไป 
ข้อจ ากดัหรือปัญหาในการจดัท าโครงงาน 
1. เศษผา้ คือ ผา้เหลือใชท่ี้ไม่ไดใ้ชแ้ลว้จะมีลกัษณะ
เน้ือผ้าและสีท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่สามารถ
ก าหนดได ้
2. ใช้เวลาค่อนข้างนาน ในการตัดเศษผา้ ให้มี
ลกัษณะท่ีเท่ากนัและเรียงตวัไดม้าตรฐาน 
3. ผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ ในการแปรรูปเศษผา้ 
เยบ็ปัก ถกัร้อย   
ข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 



 

 

1. ช้ินงานสามารถตดัเปล่ียนรูปทรง และ ขนาดได้
ตามความตอ้งการเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
มากข้ึน 
2. การเก็บรายละเอียดของช้ินงานสามารถ ใชจ้กัร
เย็บ เพื่อความสวยงามและความแข็งแรงเป็น
ระเบียบมากยิง่ข้ึน 
3. มีการต่อยอด เบาะรองนัง่จากเศษผา้เหลือใช ้โดย
สาม ารถ เป ล่ี ยน เ ป็นผ้า ช นิดต่ า งๆ   ได้ต าม
สถานการณ์ 
4. สามารถตกแต่งช้ินงาน ออกแบบลวดลาย ให้มี
ความหลากหลายมากข้ึน อาจเปล่ียนสีลายเรียบๆ  
หรืออ่ืนๆ 
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ภาคผนวก จ 

บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีมีต่อช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 
 

 
คุณภาพของช้ินงาน สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง ช่วยเหลืออาการเม่ือยลา้จากการนัง่ท างาน มีความ

ทนทานต่อการใชง้าน

ความยากง่ายในการแปรรูป ฝ่ายการตลาด การประดิษฐเ์บาะรองนัง่อเนกประสงค ์มีหลายขั้นตอน

แต่วา่แต่ละขั้นตอนไม่ยากและไม่ซบัซอ้น ง่ายต่อการสร้างช้ินงาน 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดท่ีดีในการท าเบาะรองนัง่จากเศษผา้เหลือใช ้เพราะช่วยลดขยะจาก

เศษผา้ใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้สามารถน ามาใชรั้บรองลูกคา้และตกแต่งบริษทัไดอี้กดว้ย

การแปรรูปเศษผ้าท าให้เกดิประโยชน์อกีคร้ัง สามารถลดขยะใหก้บัทั้งบริษทัและโลก ช่วยเพิ่มมูลค่า

ใหก้บัเศษผา้ท่ีเหลือใชน้ ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

ความสวยงามของผลงาน มีความสวยงามแขง็แรงทนทานต่องานใชง้านสามารถน ามาตกแต่งและ
เพิ่มสีสันภายในบริษทั 

 
 
 
 

      ลงช่ือ 

 
.............................. 
(คุณวนวุฒิ พุฒตาล) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 
 
คุณภาพของช้ินงาน ช้ินเป็นประเภทงานประดิษฐ์ออกแบบโดยสามารถท าออกมาไดต้รงกบัความ

ตอ้งการ สามารถใชง้านไดจ้ริง 

ความยากง่ายในการแปรรูป การแปรรูปช้ินงานมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้นใชว้สัดุในการท าช้ินงานนอ้ย 

สามารถน าไปต่อยอดไดใ้นอนาคต 

ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดท่ีจะช่วยลดขยะถือเป็นความคิดท่ีดี ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัเศษผา้

ได ้

การแปรรูปเศษผ้าท าให้เกดิประโยชน์อกีคร้ัง นกัศึกษามีความคิดท่ีดีท่ีจะช่วยลดขยะ และช่วยเพิ่ม

มูลค่าใหก้บัเศษผา้โดยน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากยิง่ข้ึน 

ความสวยงามของผลงาน เปล่ียนจากเกา้อ้ีภายในบริษทัใหเ้ป็นเกา้อ้ีท่ีมีสีสันสวยงาม ช้ินงานมีการ
เก็บรายละเอียดไดดี้ 
 
 
 
 
 
 

  
 

  ลงช่ือ 
 

.................................... 
(คุณภาวรินทร์ รามญัวงค)์ 

 



 

 

 
 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 
 
คุณภาพของช้ินงาน ช้ินงานมีความแขง็แรงทนทานสามารถน าช ้าไดห้ลายคร้ัง 

ความยากง่ายในการแปรรูป มีขั้นตอนไม่ซบัซอ้นนกัศึกษาจึงสามารถท าช้ินงานออกมาไดโ้ดยไม่มี

ปัญหาขดัขอ้ง 

ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการเลือกท าเบาะรองนัง่ ออกแบบช้ินงานมีความ

น่าสนใจและน่าใชง้าน 

การแปรรูปเศษผ้าท าให้เกดิประโยชน์อกีคร้ัง น าเศษผา้ท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

ปกติทางบริษทัมีเศษผา้เหลือใชอ้ยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีรอการน าไปทิ้งน ามาท าเป็นเบาะรองนัง่ซ่ึงช่วย

ลดปัญหาขยะไดเ้ป็นอยา่งมาก 



 

 

ความสวยงามของผลงาน ทรงสวยน่าใชง้าน เพราะออกแบบมาใหส้ามารถรองรับการนัง่ไดพ้อดี 

 
 
 
 

  ลงช่ือ 
 

.................................... 
  (คุณพงศกร พนัดง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 
 
คุณภาพของช้ินงาน เบาะรองนัง่มีขนาดท่ีไดม้าตรฐานตอบโจทยใ์นการนัง่เกา้อ้ีเป็นเวลานานไดดี้ 

ความยากง่ายในการแปรรูป การแปรรูปช้ินงานมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้นใชว้สัดุในการท าช้ินงานนอ้ย สามารถ
น าไปต่อยอดไดใ้นอนาคต 
ความคิดสร้างสรรค์  มีความคิดสร้างสรรคม์าก เบาะรองนัง่ตอบสนองแก่การน ามาใชรั้บรองใหก้บัลูกคา้ได ้

และยงัสามารถน ามาตกแต่งภายในออฟฟิศไดอี้กดว้ย 

การแปรรูปเศษผ้าท าให้เกดิประโยชน์อกีคร้ัง ช้ินงานสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงเป็นการน ามารีไซเคิลใหเ้กิด

ประโยชน์อีกคร้ังสามารถสร้างมูลค่าใหก้บัเศษผา้ได ้สามารถน าไปต่อยอดได ้



 

 

ความสวยงามของผลงาน ช้ินงานสวยเก็บรายละเอียดไดดี้ น่าใชง้าน มีการออกแบบมาหลายรูปแบบสร้าง

สีสันใหก้บัภายในออฟฟิศ 

  
 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ 
 

.................................... 
  (คุณทิวาวรรณ ชูแสง) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
บนัทึกการปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

ประวติัผูจ้ดัท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 
 

 
 
รหสัผูจ้ดัท า  : 6004400026 
 
ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวพรชิตา ฮวดศรี 
 
คณะ   : ศิลปศาสตร์ 
 
ภาควชิา   : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
 
ท่ีอยู ่   : 120/48 หมู่บา้นสุขสันต1์0 ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
 
ผลงาน   :  เบาะรองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือใช ้

                            Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric 
 



 

 

 
 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 
 

รหสัผูจ้ดัท า  : 6004400091 
 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวน ้าทิพย ์เสริมแสนยาวณิช 
 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 
 
ภาควชิา   : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

 
ท่ีอยู ่      : 77/8 ม.6 ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย  

จงัหวดันนทบุรี 11130 
 

ผลงาน   :  เบาะรองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือใช ้
                            Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric 



 

 

 
ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 
 

รหสัผูจ้ดัท า  : 6004400108 
 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวผกาพร ตุลยว์ณิชโรจน์  
 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 
 

ภาควชิา   : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
 

ท่ีอยู ่      : 55 ม.1 ถนนเลียบคลองทววีฒันา แขวงทววีฒันา  
เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 

 
ผลงาน   :  เบาะรองนัง่อเนกประสงคจ์ากเศษผา้เหลือใช ้

Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric 
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