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บทคัดย่อ 
 

 โรงแรมอนนัตราริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท นอกจากจะให้บริการทางดา้นท่ีพกัเป็นเลิศ 
ทางโรงแรมยงัมีการใหบ้ริการในส่วนของอาหารและเคร่ืองด่ืม และรวมถึงแผนกเบเกอร่ีท่ีมีช่ือเสียง
ในด้านความสดใหม่ และผลิตจดัส่งให้กบัภายใตแ้บรนด์ชั้นน าต่างๆ เช่น สตาร์บคัส์ ทั้งน้ีทาง
แผนกเบเกอร่ีจะมีปริมาณขยะเหลือทิ้งเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั เช่นถาดไข่ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัใน
การท าเบเกอร่ีทุกชนิด ผูจ้ดัท าจึงได้ท าการศึกษาการน าถาดไข่มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ โดย
จัดท าเ ป็นฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่  เพื่อลดปริมาณขยะ และย ังส่งผลดีกับ
สภาพแวดลอ้มภายในโรงแรม โดยมีการสอบถามความพึงพอใจกบัทางพนกังานภายในโรงแรม
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ผลการวิจยัพบวา่พนกังานในโรงแรมมี
ความพึงพอใจในความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ทนทาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
และยงัเป็นโครงการช่วยส่งเสริมนโยบายโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
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Abstract  
 

           Anantara Riverside Bangkok Resort does not only serve excellent accommodation services 
but also foods and beverages. The resort also has a bakery department that is well-known for its 
fresh products and distribution to leading brands such as Starbucks. The bakery department 
normally has a large amount of waste each day, for example, egg trays egg are the main 
ingredient to make all kinds of bakery. The author thus studied ways to recycle the egg trays for 
higher benefits by making candle bases from paper mache made from the egg cartons in order to 
reduce waste and improve the internal environment. The satisfaction survey was conducted by 
distributing 30 copies of questionnaires to company officers. The results showed that the 
respondents were satisfied with the work as it was verycreative, beautiful, durable, and had  
practical usage used. This was also a project supporting the Green Hotel Policy as well.  
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รูปภาพท่ี 4.4 แสดงภาพขั้นตอนการท าใหก้ระดาษใหมี้ความละเอียด    35 
รูปภาพท่ี 4.5 แสดงภาพขั้นตอนการผสมกาวลงในกระดาษ     36 
รูปภาพท่ี 4.6  แสดงภาพขั้นตอนการข้ึนรูปฐานรองเทียน     36 
รูปภาพท่ี 4.7 แสดงภาพขั้นตอนการข้ึนรูปฐานรองเทียน     37 
รูปภาพท่ี 4.8 แสดงภาพขั้นตอนการข้ึนรูปฐานรองเทียน     37 
รูปภาพท่ี 4.9 แสดงภาพขั้นตอนการทาสีฐานรองเทียน     38 
รูปภาพท่ี 4.10 แสดงภาพขั้นตอนการทาสีฐานรองเทียน     38 
รูปภาพท่ี 4.11 แสดงภาพผลิตภณัฑฐ์านรองเทียนเปปอร์มาเช่จากถาดไข่   39 
รูปภาพท่ี 4.12 แสดงภาพผลิตภณัฑฐ์านรองเทียนเปปอร์มาเช่จากถาดไข่   40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่1 

บทน ำ 

1. ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง ในดา้นการให้บริการเป็นเลิศ 

รวมถึงการให้บริการห้องพกั ท่ีมีการออกแบบ และตกแต่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมไทย ซ่ึงถือเป็นโรงแรม 

สไตล์ รีสอร์ท ท่ีมีการตกแต่งไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะแห่งเดียวในกรุงเทพฯ จึงท าให้มีนกัท่องเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและชาวจีนเป็นจ านวนมาก นิยมเขา้มาใช้

บริการห้องพกัของโรงแรม ไม่เพียงแต่การให้บริการห้องพกั ทางโรงแรมยงัมีการบริการในส่วนของ

อาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงการให้บริการอ่ืนๆ เช่น การให้บริการสปา   อีกทั้งทางแผนกเบเกอร่ียงัมี

ช่ือเสียงในดา้นความสดใหม่ ไดม้าตรฐานและมีรสชาติดี จึงมีการผลิตจดัส่งให้กบัแบรนด์ชั้นน าต่างๆ 

เช่น สตาร์บคัส์  

ทั้งน้ีในแต่ละวนัทางแผนกเบเกอร่ีจะมีปริมาณขยะเหลือทิ้งในแต่ละวนั  เช่นถาดไข่ในจ านวน

มาก เน่ืองจากไข่นั้นถือเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตเบเกอร่ีทุกเมนู หากเราไม่คิดท่ีจะน ามาท าประโยชน์

หรือรีไซเคิลเศษกระดาษเหล่าน้ี นอกจากจะท าให้เกิดเป็นขยะลน้แลว้  ในระยะยาวอาจท าให้เกิดเป็น

มลพิษทางอากาศ หากมีการใช้โดยไม่ค  านึงถึงกระบวนการผลิตกระดาษและการตดัตน้ไม้มาท าเป็น

วตัถุดิบอนัเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดสภาวะโลกร้อนมากข้ึน 

ดงันั้นทางผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงคุณค่าท่ีจะรีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าให้กบัถาดไข่ นอกจากท่ีจะน าไป

ชัง่กิโลขายเป็นเศษกระดาษเหลือทิ้งโดยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์อ่ืนๆไดอี้ก เช่น การน ามาจดัท าเป็น

ฐานรองเทียนส าหรับประดบัและตกแต่งในบริเวณต่างๆภายในโรงแรม เช่น ห้องอาหารเทรเดอร์วิคส์ 

สวน และภายในแผนกสปา ทั้งน้ีเพื่อช่วยในการลดปริมาณขยะภายในโรงแรมอีกทางหน่ึงและยงั

สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอี้กดว้ย 
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2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาการรีไซเคิลของถาดไข่ และน ามาวเิคราะห์ในเชิงลดสภาวะโลกร้อน 

2.2 เพื่อลดปริมาณขยะ(ถาดไข่)ในแต่ละวนัท่ีมาจากแผนกเบเกอร่ีและแผนกครัวต่างๆ 

2.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะโดยน ามารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน ์

2.4 เพื่อศึกษาการท ารูปแบบของฐานรองเทียนจากกระดาษใหแ้ขง็แรงทนทานและใชไ้ดน้าน 

3. ขอบเขตของโครงกำร 

3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา เพื่อศึกษาการท าฐานรองเทียนโดยรีไซเคิลจากกระดาษท่ีมาจากถาดไข่ 

3.2 ขอบเขตดา้นเวลา วนัท่ี 20 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 

3.3 ขอบเขตดา้นประชากร คือ พนกังานแต่ละแผนกภายในโรงแรมจ านวน 30 คน 

4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

4.1 ได้ทราบถึงท่ีมาของการผลิตถาดไข่ท่ีท ามาจากกระดาษและน ามารีไซเคิลเป็นฐานรอง

เทียน 

4.2 โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะ(ถาดไข่)ท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากแผนกครัวต่างๆ 

4.3 โรงแรมสามารถน าผลิตภณัฑไ์ปใชไ้ดจ้ริงในการตกแต่งแผนกต่างๆภายในโรงแรม 

 

 



 
 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

              ในการจดัท าโครงงานฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ (Paper Mache Candle Egg 

Cartons) ในคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาหาขอ้มูลเอกสาร ทฤษฎีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

               1. เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลกระดาษ 

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทของกาวแต่ละชนิด 

1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทของสี 

                2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดเร่ืองการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เก่ียวกบัการตดัตน้ไม ้

2.2 แนวทางการแกไ้ขและจดัการกบัปัญหาขยะลน้เมือง 7R  

 (Refuse, Refill, Return, Repair, Reuse, Recycle and Reduce) 

                3. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 การวจิยัการสร้างแบรนด์สินคา้เปเปอร์มาเช่ของนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

3.2 การท าวจิยัการท าปะติมากรรมเปเปอร์มาเช่ของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

3.3 การท าโครงงานศึกษาและคน้ควา้การรีไซเคิลกระดาษ 
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1. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

    1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลกระดาษ 

 

รูปภาพท่ี 2.1 แสดงภาพขยะท่ีเป็นกระดาษ 

ท่ีมา : https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/technology/10000-5.html  

                 กระดาษทุกชนิดท่ีเราใช้ทุกวนัส่วนใหญ่ผลิตจากเน้ือเยื่อของตน้ไมแ้ละมีกระดาษหลาย

ชนิดท่ีเม่ือใช้แลว้สามารถน ามาผลิตใชไ้ดอี้ก เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์กระดาษบนัทึก กระดาษ

ส าเนา กระดาษพิมพดี์ด กระดาษคอมพิวเตอร์ บตัรรายการ และซองจดหมายสีขาว ส าหรับกระดาษ

ท่ีไม่สามารถน าหลบัมาผลิตใหม่ เช่น กระดาษท่ีติดกาว เน่ืองจากความร้อนจะท าให้สารเคลือบ

กระดาษละลายแลว้ไปอุดตนัเคร่ืองจกัรท าใหเ้กิดความเสียหายได ้ 

                 การรีไซเคิล กระดาษเร่ิมตน้ดว้ยกระบวนการใช้น ้ าและสารเคมีก าจดัหมึกท่ีปนเป้ือน

ออกไป ท าให้กระดาษเหล่านั้นกลายเป็นเน้ือเยื่อ จากนั้นจึงท าความสะอาดเน้ือเยื่อ เพื่อน าเขา้สู่

กระบวนการผลิตเส้นใยท่ีสามารถน าไปผลิตเป็นกระดาษต่อไป  

                 กระดาษท่ีใช้แล้วเม่ือน ามาผลิตข้ึนใช้ใหม่มีกระบวนการท่ีค่อนข้างหลายขั้นตอน 

โดยเฉพาะ จะต้องก าจดัสีท่ีปนเป้ือนออกให้หมดเพราะการเจือปนแมเ้พียงเล็กน้อยก็อาจท าให้

กระดาษท่ีผลิตใหม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไฟเบอร์ในเน้ือเยื่อกระดาษจะลดน้อยลงทุกขั้นตอนของ

กระบวนการรีไซเคิล กระดาษท่ีผลิตข้ึนใหม่จึงมีคุณภาพดอ้ยลง  

 

 

 

 

https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/technology/10000-5.html
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         1.2 ข้อมูลเกีย่วกบัประเภทของกาวแต่ละชนิด 

                1.2.1 กาวแท่ง 

 

รูปภาพท่ี 2.2 แสดงภาพกาวแท่ง 

ท่ีมา : https://www.goodchoiz.com  

                              เป็นกาวท่ีหลายคนน่าจะคุ้นเคย ลักษณะเป็นแท่งสีขาว มีรูปร่างเหมือนแท่ง

ลิปสติก ใช้งานง่าย ไม่เลอะ ไม่ท าให้กระดาษย่น เหมาะส าหรับงานออฟฟิศทัว่ไป งานกระดาษ 

หรืองานศิลปะ 

                  1.2.2 กาวน า้ 

 

รูปภาพท่ี 2.3 แสดงภาพกาวน ้า 

ท่ีมา : https://www.goodchoiz.com 

                                มีลกัษณะเป็นเน้ือกาวเหนียวขน้สีใส ตวับรรจุภณัฑ์มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบ

ขวด แบบหลอด ไม่ตอ้งเลอะมือ เหมาะส าหรับงานเอกสาร งานผา้ งานในออฟฟิศทัว่ไปและงาน

ศิลปะ 

https://www.goodchoiz.com/
https://www.goodchoiz.com/
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                     1.2.3 กาวลาเทก็ซ์หรือกาวขาว 

 

รูปภาพท่ี 2.4 แสดงภาพกาวลาเทก็ซ์หรือกาวขาว 

ท่ีมา : https://www.goodchoiz.com 

                              มีลกัษณะเน้ือกาวสีขาว ขน้หนืด อยู่ในบรรจุภณัฑ์หลายรูปแบบ ทั้งแบบขวด 

แบบหลอด เหมาะส าหรับติดกระดาษ งานไม ้งานผา้ งานศิลปะ และงานอเนกประสงคท์ัว่ไป 

                       1.2.4 กาวสเปรย์ 

 

รูปภาพท่ี 2.5 แสดงภาพกาวสเปรย ์

ท่ีมา : https://www.goodchoiz.com 

                                เป็นกาวท่ีถูกบรรจุอยูใ่นกระป๋องเม่ือพน่ออกมาจะเป็นละออง ใชง่้าย สะดวก มี

หลายรูปแบบทั้งแบบแหง้ชา้ แห้งเร็ว แบบติดชัว่คราวและติดถาวร เหมาะส าหรับงานศิลปะ ติดปก

หนงัสือ หรืองานทัว่ไป 

              

https://www.goodchoiz.com/
https://www.goodchoiz.com/
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                   1.2.5 กาวร้อน 

 

รูปภาพท่ี 2.6 แสดงภาพกาวร้อน 

ท่ีมา : https://www.goodchoiz.com 

                          หลายคนจะเรียกว่ากาวชา้งเป็นเน้ือกาวเหลวสีใส ติดแน่นทนนาน แห้งไวเพียงใช้

เวลาไม่ก่ีวินาที เหมาะส าหรับติดโลหะ พลาสติก เคร่ืองหนัง งานไม้ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองแก้ว 

เคร่ืองประดบั อุปกรณ์ตกแต่งรถยนตแ์ละงานทัว่ไป 

                       1.2.6 กาวสารพดัประโยชน์ 

 

รูปภาพท่ี 2.7 แสดงภาพกาวสารพดัประโยชน์ 

ท่ีมา : https://www.goodchoiz.com 

                          สามารถใชง้านไดห้ลากหลาย ไม่วา่จะเป็นงานกระดาษ ผา้ ไม ้กระเบ้ือง แกว้ งาน

ศิลปะ และงานอเนกประสงคท์ัว่ไป 

https://www.goodchoiz.com/
https://www.goodchoiz.com/
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                     1.2.7 กาวดินน า้มัน 

 

รูปภาพท่ี 2.8 แสดงภาพกาวดินน ้ามนั 

ท่ีมา : https://www.goodchoiz.com 

                           มีลกัษณะเป็นกอ้นเล็กๆ ใช้งานง่ายเพียงนวดให้น่ิมก่อนใช้งาน และน าไปติดใน

พื้นผิวท่ีตอ้งการ เหมาะส าหรับกระดาษ พลาสติก ไม ้กระจก สามารถใช้ไดห้ลายคร้ัง และไม่เป็น

คราบเม่ือลอกออก 

1.3 ข้อมูลเกีย่วกบัประเภทของสี 

                      1.3.1 สีน า้ 

 

รูปภาพท่ี 2.9 แสดงภาพสีน ้า 

ท่ีมา : https://www.sahachaioffice.com/product/12-1-3/  

https://www.goodchoiz.com/
https://www.sahachaioffice.com/product/12-1-3/
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                              เป็นสีท่ีใชน้ ้ าผสมท าให้สีเจือจาง ไม่นิยมใชสี้ขาวเพื่อสีอ่อนลง เช่นเดียวกบัไม่

นิยมใชสี้ด าใหสี้เขม้ข้ึน ลกัษณะภาพวาดสีน ้าจะบางใส ตอ้งใชค้วามช านาญสูงเหตุเพราะหากผิดจะ

แกไ้ขยาก 

                    1.3.2 สีโปสเตอร์ 

 

รูปภาพท่ี 2.10 แสดงภาพสีโปสเตอร์ 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/worldart22571/hna-hl/si-postexr  

                            ลกัษณะการใชง้านแบบเดียวกบัสีน ้ าคือตอ้งใชน้ ้ าผสมเพื่อให้เกิดการเจือจาง เป็น

สีทึบแสง เน้ือขน้ ระบายใหเ้น้ือเรียบได ้ผสมสีขาวน ้าหนกัสีจะอ่อนลง มกัใชใ้นการออกแบบต่างๆ 

                      1.3.3 สีชอล์ก  

 

รูปภาพท่ี 2.11 แสดงภาพสีชอลก์ 

ท่ีมา : https://www.officemate.co.th 

https://sites.google.com/site/worldart22571/hna-hl/si-postexr
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                               เป็นสีฝุ่ นท่ีมีผงแบบละเอียดบริสุทธ์ิและน ามาผสมกาวยางไมห้รือข้ีผึ้ งเขา้ไป

ก่อนอดัเป็นแท่งใหเ้หมือนกบัดินสอสีแต่เน้ือละเอียดกวา่ และแท่งใหญ่กวา่ 

 

                     1.3.4 สีฝุ่น  

 

รูปภาพท่ี 2.12 แสดงภาพสีฝุ่ น 

ท่ีมา : http://jaguarpaint.com 

                               มีลกัษณะเป็นสีทึบแสง เน้ือสีหนา นิยมใช้เขียนภาพทัว่ไปโดยเฉพาะเขียนท่ี

ผนงั มีลกัษณะเป็นผงเอามาผสมกบัน ้าก่อนการใชง้าน 

                      1.3.5 ดินสอสี  

 

รูปภาพท่ี 2.13 แสดงภาพดินสอสี 

ท่ีมา : https://my-best.in.th/6204/ 

http://jaguarpaint.com/
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                                   เป็นสีแบบผงละเอียดผสมกบัไขสัตวห์รือข้ีผึ้ งอดัเป็นแท่งให้เหมือนดินสอ 

ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับเด็กในการใช้งาน คลา้ยสีชอล์ก แต่ราคาถูกกว่าเน่ืองจากมีส่วนผสมอ่ืนๆ 

ปะปนรวมอยูด่ว้ย 

 

                       1.3.6 สีเทยีน 

 

รูปภาพท่ี 2.14 แสดงภาพสีเทียน 

ท่ีมา : http://www.kidartshop.com 

                                      เป็นสีฝุ่ นผงละเอียดผสมกบัไขสัตวห์รือข้ีผึ้ง ก่อนน ามาอดัเป็นแท่ง ทึบแสง 

เขียนทบักนัได ้ไม่ค่อยเกาะติดกบัพื้น ขดูสีออกได ้ส่วนใหญ่ก็มกัใชก้บัเด็กท่ีเร่ิมหดัวาดเขียน 

                        1.3.7 สีอะครีลคิ  

 

รูปภาพท่ี 2.15 แสดงภาพสีอะครีลิค 

ท่ีมา : http://www.moderncmi.com 
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                                         มีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลีเมอร์ เป็นสีท่ีถูกผลิตข้ึนมาแบบใหม่

ล่าสุด ตอ้งผสมกบัน ้ า มีลกัษณะคลา้ยสีน ้ าหรือสีน ้ ามนั มีทั้งโปร่งและทึบแสง เม่ือสีแห้งจะกนัน ้ า

ไดดี้ ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศไดดี้อีกดว้ย 

 

                     1.3.8 สีน า้มัน  

 

รูปภาพท่ี 2.16 แสดงภาพสีน ้ามนั 

ท่ีมา : http://www.cwart.net  

                                    เป็นการผสมระหวา่งสีฝุ่ นกบัน ้ามนัท่ีส่วนใหญ่เป็นน ้ ามนัจากพืช มกัใชเ้ขียน

บนผา้ใบท่ีเรียกว่า งานแคนวาส คงทน กนัน ้ า เป็นสีท่ีศิลปินใชง้านกนัมาอย่างยาวนาน ส่วนใหญ่

เวลาวาดกนัทีใชเ้วลาเป็นเดือนหรือปีเพราะสีแหง้ชา้ 

 

2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

        2.1 แนวคิดเร่ืองการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เก่ียวกบัการตดัตน้ไม ้

                                  จิตอาสาพลังงานแผ่นดินได้ให้ขอ้มูลลงในเว็บไซต์ว่า (2556) คนไทยใช้

กระดาษเฉล่ียปีละ 3.9 ลา้นตนั หรือ คนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี ดงันั้นเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการต่อการใช้กระดาษของคนไทย จะตอ้งตดัตน้ไมถึ้ง 66.3 ลา้นตน้ต่อปี หรือเท่ากบัว่าทุกๆ 

นาที ตน้ไม ้126 ตน้จะถูกโค่นลง 

http://www.cwart.net/
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                                  กระดาษเป็นส่ิงท่ีส าคญัในชีวติประจ าวนั ยิง่เราใชก้ระดาษมากเท่าไรก็ตอ้งตดั

ตน้ไมม้ากข้ึน การปลูกตน้ไมส้ าหรับน าเยือ่ไมม้าท ากระดาษ ทุกวนัน้ีคนไทยใชก้ระดาษเฉล่ียคนละ 

60 กิโลกรัมต่อปี และมีโอกาสเพิ่มข้ึนเร่ือยๆในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตนัตอ้งใชต้น้ไมม้ากถึง 

17 ตน้ ใชก้ระแสไฟฟ้ามากถึง 4,100 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง ใชน้ ้ าถึง 31,500 ลิตร  และปล่อยคลอรีนท่ี

ใชใ้นการฟอกกระดาษเป็นของเสียกวา่ 7 กิโลกรัม เพื่อสนองตอบความตอ้งการใชก้ระดาษของคน

ไทย  เราจึงตอ้งตดัตน้ไมม้ากถึงปีละประมาณ 55 ลา้นตน้ 

                            เราสามารถช่วยลดการใชก้ระดาษลงไดโ้ดยน ากระดาษท่ีใชแ้ลว้หมุนเวียนกลบัมา

ผลิตเป็นกระดาษใหม่ซ่ึงจะช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดถึ้งร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นการช่วยลดปัญหา

โลกร้อน และยงัช่วยลดปริมาณขยะในส านกังาน บา้นเรือน และกรุงเทพมหานครลงดว้ย 

 

รูปภาพท่ี 2.17 แสดงภาพตน้ไมท่ี้น าไปผลิตเป็นกระดาษ 

ท่ีมา : http://www.thaihealth.or.th 

         2.2 แนวทางการแกไ้ขและจดัการกบัปัญหาขยะลน้เมือง 7R (Refuse, Refill, Return, Repair, 

Reuse, Recycle and Reduce) 

                         ทุกวนัน้ีไม่ใช่แค่จ  านวนประชากรไทยท่ีเพิ่มข้ึนเพียงอยา่งเดียว แต่ปริมาณขยะมูล

ฝอยในประเทศไทยก็มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปีเช่นกนั ท่ีผา่นมาทางรัฐบาลก็ไดห้าแนวทางแกไ้ข

และจดัการกบัปัญหาขยะลน้เมือง  หากทุกคนในประเทศไม่ร่วมมือกนัช่วยตั้งแต่ “ตน้ทางการทิ้ง

ขยะ” ระบบการก าจดัขยะจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็อาจไม่ส าเร็จไดใ้นระยะยาว เพราะตน้ทางนบัเป็นอีก

หน่ึงแรงผลกัดนัท่ีจะช่วยลดปริมาณและปัญหาขยะของประเทศ อีกทั้งยงัน าเอาขยะกลบัมาใชใ้หม่

ใหเ้ป็นประโยชน์ไดต้ามวธีิการจดัการขยะดว้ยแนวคิด 7R ดงัน้ี 

http://www.thaihealth.or.th/
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                       2.2.1 REFUSE  

คือ การหลีกเล่ียงการใชส่ิ้งของหรือบรรจุภณัฑท่ี์สร้างปัญหา รวมทั้งเป็นมลพิษต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอ่ืนๆ 

                       2.2.2 REFILL 

คือ การเลือกใชสิ้นคา้ชนิดเติมใชบ้รรจุภณัฑน์อ้ยช้ินกวา่ ขยะก็นอ้ยกวา่ดว้ย 

                       2.2.3  RETURN  

คือ การเลือกใช้สินค้าท่ีสามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู ้ผลิตได้ เช่น ขวด

เคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ 

                       2.2.4 REPAIR  

คือ การซ่อมแซมเคร่ืองใชใ้หส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 

                       2.2.5 REUSE  

คือ การน าบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ เช่น ใชถุ้งผา้ แทนถุงพลาสติก 

                       2.2.6 RECYCLE  

คือ การแยกขยะท่ียงัใชป้ระโยชน์ได ้เพื่อใหง่้ายในการจดัเก็บและส่งต่อไปแปรรูป 

เช่น กระป๋อง ขวดพลาสติก ขวดแกว้ ฯลฯ 

                       2.2.7 REDUCE 

คือ การลดปริมาณการใชแ้ละหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้านของส่ิงของต่างๆ 

 

3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการรีไซเคิลกระดาษท าเปเปอร์มาเช่ 

                            นักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง ”การสร้างแบรนด์

สินคา้เปเปอร์มาเช่ของไทย” ผลวจิยัพบวา่การท าเปเปอร์มาเช่ใหมี้มูลค่าข้ึนนั้น ส่ิงส าคญัก็คือการหา

จุดเด่นของสินค้า ท าอย่างไรให้สินค้าดูเป็นกระดาษรีไซเคิลท่ีไม่ธรรมดา โดยต้องมีความคิด

สร้างสรรคเ์ขา้ไปในผลงานดว้ยจึงจะประสบความส าเร็จ 
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                            นกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง     

”ประติมากรรมเปเปอร์มาเช่” ผลวิจยัพบว่าการประติมากรรมนั้นเป็นงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

และสามารถน ามาเป็นผลแปลกใหม่ โดยคิดมาท าเป็นรูปสัตวห์รือรูปแบบท่ีเราสนใจ นอกจากน้ียงั

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนศิลปะ และ น าไปประยุกต์และพฒันาใช้ใน

ชีวติประจ าวนัเป็นอาชีพเสริมได ้

                            นายศริชยั (2554) ศึกษาการท าโครงงานเร่ือง ”ศิลปะประดิษฐเ์ปเปอร์มาเช่” พบวา่

การน ากระดาษเหลือใช้มาท าเป็น กล่องใส่ของไดน้ั้นนอกจากจากเป็นประโยชน์ใชส้อย ยงัท าให้

เกิดผลดีต่อการใชท้รัพยากร เป็นการลดปริมาณขยะลง และสร้างส่ิงของโดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณ

จ านวนมาก 

                        



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

1. ช่ือของสถานทีป่ระกอบการ 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.1 แสดงภาพโลโกโ้รงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท 

 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/location.asp 

               โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ก่อตั้งมาแลว้กวา่ 25 ปี ผูก่้อตั้งคือ Mr.william  

Ellwood Heinecke เป็นโรงแรมภายใตก้ารบริการงานในเครือขนาดใหญ่อยา่งบริษทัไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนลจ ากดั (มหาชน) โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ถือเป็นโรงแรมรีสอร์ทริม

น ้าใจกลางเมืองท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีคงความเป็นไทยไดอ้ยา่งงดงาม  มีจ  านวนห้องพกัทั้งหมด 

376 ห้อง และให้บริการร้านอาหารมากถึง 10 ร้าน เช่น ร้านคาเฟ่นูเมโร่ อูโน โดยแต่ละร้านจะมีการ

ออกแบบตกแต่งและให้บริการอาหารท่ีต่างกันออกไป อีกทั้งยงัมีบริการอ่ืนๆให้กับลูกคา้ เช่นการ

ใหบ้ริการฟิตเนส สระวา่ยน ้า และรวมถึง การบริการจดัเล้ียง งานสัมมนา การประชุม งานแต่งงาน เป็น

ตน้ 

 

 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/location.asp
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2. ทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

   รูปภาพท่ี 3.2 แสดงภาพท่ีตั้งของโรงแรม 

                                           ท่ีมา : ขอ้มูลภายในโรงแรมแผนกฝ่ายบุคคล 2561 

                ทางโรงแรมไดจ้ดัโดยสารเรือฟรีใหก้บัลูกคา้ ทั้งขาไปและขากลบั โดยเรือจะออกทุก 20 นาที 

3. แผนผงัการจัดองค์กรโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท  

 

 

 

 

 

 

 

                 รูปภาพท่ี 3.3 แสดงภาพแผนผงัการจดัองคก์รโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท 

       ท่ีมา : ขอ้มูลภายในโรงแรมแผนกฝ่ายบุคคล 2561 
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4. ส่ิงอ านวยความสดวกภายในโรงแรม 

              4.1 ประเภทห้องพกั 

                   ห้องพกัภายในโรงแรมออกแบบและตกแต่งให้มีความเป็นไทย โดยการใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ี

ผลิตจากไม ้เช่น เฟอร์นิเจอร์ พื้นไม ้เพดาล และทุกห้องพกัจะมีระเบียงท่ีสามารถมองเห็นวิวต่างๆ เช่น

แม่น ้าเจา้พระยา สะวา่ยน ้า หรือสวนภายในโรงแรม  โดยแบ่งประเภทหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี  

   4.1.1 ห้องดีลกัซ์ (Deluxe Room) 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.4 แสดงภาพหอ้งหอ้งดีลกัซ์ (Deluxe Room) 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th  

4.1.2 ห้องดีลกัซ์ริเวอร์ววิ (Deluxe RiverView Room) 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.5 แสดงภาพหอ้งดีลกัซ์ริเวอร์ววิ (Deluxe RiverView Room) 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th  

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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            4.1.3 ห้องดีลกัซ์ริเวอร์ฟร้อนท์ (Deluxe RiverFront Room) 

 

 

  

 

รูปภาพท่ี 3.6 แสดงภาพหอ้งดีลกัซ์ริเวอร์ฟร้อนท ์(Deluxe RiverFront Room) 

 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th  

 4.1.4 ห้องแฟมิลีส่วีท (Family Suite) 

 

 

 

 

    

รูปภาพท่ี 3.7 แสดงภาพหอ้งแฟมิล่ีสวที (Family Suite) 

 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th  

4.1.5 ห้องจูเนียร์ริเวอร์ววิสวีท (Junior RiverView Suite) 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.8 แสดงภาพหอ้งจูเนียร์ริเวอร์ววิสวที (Junior RiverView Suite) 

 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th  

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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 4.1.6 ห้องอนันตราริเวอร์ฟร้อนท์สวีท (Anantara RiverFront Suite) 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.9 แสดงภาพหอ้งอนนัตราริเวอร์ฟร้อนทส์วที (Anantara RiverFront Suite) 

 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th  

              4.1.7 ห้องริเวอร์ววิเจ้าพระยาสวที 2 ห้องนอน (Two Bedroom River ChaoPhraya Suite) 

    

                      

          

รูปภาพท่ี 3.10 แสดงภาพหอ้งริเวอร์ววิเจา้พระยาสวที 2 ห้องนอน  

(Two Bedroom River ChaoPhraya Suite) 

  ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th  

4.1.8 ครูซสเตทรูม (Dream Stateroom) 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.11 แสดงภาพหอ้งครูซสเตทรูม (Dream Stateroom) 

  ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th    

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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  4.2 ห้องอาหาร 

                   4.2.1  คาเฟ่นูเมโร อูโน (Numero Uno Cafe) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.12 แสดงภาพหอ้งอาหารคาเฟ่นูเมโร อูโน (Numero Uno) 

 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th  

4.2.2 เดอะมาร์เกต็ (The market) 

                

      รูปภาพท่ี 3.13 แสดงภาพหอ้งอาหาร เดอะมาร์เก็ต (The market) 

                       ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

 

 

 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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4.2.3 เบนิฮาน่า (Benihana) 

                      

       รูปภาพท่ี 3.14 แสดงภาพหอ้งอาหารเบนิฮาน่า (Benihana) 

                 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

4.2.4 บริโอ้ (Brio) 

                        

             รูปภาพท่ี 3.15 แสดงภาพหอ้งอาหาร บริโอ ้(Brio) 

                                            ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th                                            

                        4.2.5 เทรเดอร์ วคิส์ (Trader Vic’s) 

                                                   

รูปภาพท่ี 3.16 แสดงภาพหอ้งอาหารเทรเดอร์ วิคส์ (Trader Vic’s) 

 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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                        4.2.6 ลอยน า้บาร์ (Loy Nam Bar) 

 

รูปภาพท่ี 3.17 แสดงภาพหอ้งอาหาร ลอยน ้าบาร์ (Loy Nam Bar) 

 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

                          4.2.7 ลองเทลบาร์ (Long Tail Bar) 

 

รูปภาพท่ี 3.18 แสดงภาพหอ้งอาหารลองเทลบาร์ (Long Tail Bar) 

 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

                         4.2.8 อเีลเฟ่น บาร์ (Elephant Bar) 

 

รูปภาพท่ี 3.19 แสดงภาพหอ้งอาหารอีเลเฟ่น บาร์ (Elephant Bar) 

 ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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                          4.2.9 ริเวอร์ไซด์ เทอร์เรส (Riverside Terrace) 

 

รูปภาพท่ี 3.20 แสดงภาพหอ้งอาหารริเวอร์ไซด ์เทอร์เรส (Riverside Terrace) 

  ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

                           4.2.10  เรือมโนราห์ (Manorha Cruise) 

 

รูปภาพท่ี 3.20 แสดงภาพหอ้งอาหารเรือมโนราห์ (Manorha Cruise) 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

           4.3 อนันตราสปา (Anantara Spa) 

 

รูปภาพท่ี 3.21 แสดงภาพอนนัตราสปา (Anantara Spa) 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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             4.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกอืน่ๆ 

                            

รูปภาพท่ี 3.22  แสดงภาพส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co. 

5. โครงสร้างและการบริหารขององค์กร 

                                         

รุปภาพท่ี 3.23  แสดงภาพโลโก ้Minor International Company 

ท่ีมา : http://www.minor.com 

 

รูปภาพท่ี 3.24 แสดงภาพโลโกเ้ก่ียวกบัโรงแรมในเครือ Minor International Company 

แหล่งท่ีมา : http://www.minor.com 

https://bangkok-riverside.anantara.co/
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รูปภาพท่ี 3.25 แสดงภาพโลโกเ้ก่ียวกบัร้านอาหารในเครือ Minor International Company 

ท่ีมา : http://www.minor.com 

               

 

รูปภาพท่ี 3.26 แสดงภาพโลโกเ้ก่ียวกบัไลฟ์สไตลแ์ฟชัน่ในเครือ Minor International Company 

ท่ีมา : http://www.minor.com    
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6. ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปภาพท่ี 3.27 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาว กลัยา คงวธุ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาว กลัยา คงวธุ 

สถานท่ีฝึกงาน :โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท 

ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 

แผนก : ทรัพยากรบุคคล Human Resource (Training) 

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 20 สิงหาคม ถึง 7 ธนัวาคม 2562 

ลกัษณะงานและหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั 

- ดูแลเร่ืองนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมทั้ งหมด เช่น การสมัครงาน นัด

สัมภาษณ์ การลา ท าใบรับรองการจบการฝึกงาน  

- จดัเตรียมหอ้งส าหรับการอบรมในแต่ละวนั ทั้งเอกสาร ใบรายช่ือต่างๆ  
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- ท ารูปภาพส าหรับการเปิดโชวใ์นการอบรมแต่ละคร้ัง 

เตรียมอุปกรณ์ส าหรับตกแต่งในเทศกาลต่างๆของโรงแรม 

- ไปจดักิจกรรมนอกสถานท่ีและเตรียมการสอน เช่น การไปบา้นเด็กก าพร้า 

หรืออ่านนิทานใหเ้ด็กท่ีมีปัญหาทางการมองเห็น 

- การจดัการรายช่ือพนกังานเขา้ออกของโรงแรม และคอยปรับปรุงช่ือพนกังาน

เขา้-ออกทุกเดือน 

- เบิกสินคา้ภายในหอ้งท างาน  คอยเช็คอุปกรณ์การอบรมทั้งหมด 

- การใหบ้ริการตกัอาหารใหพ้นกังานภายในโรงแรม 

- ปรับปรุงตารางปฏิทิน และโปรโมชัน่ หน้าบอร์ดภายในโรงแรมทุกคร้ังท่ีมี

งานหรือกิจกรรมล่าสุด 

- ตรวจเช็คและถ่ายภาพกล่องปฐมพยาบาลทุกแผนกภายในโรงแรม 

 

 

                        รูปภาพท่ี 3.28 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาว กลัยา คงวธุ 

                               ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
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                  รูปภาพท่ี 3.29 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาว กลัยา คงวธุ 

                       ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

                          

                   รูปภาพท่ี 3.30 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาว กลัยา คงวธุ 

                           ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
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                   รูปภาพท่ี 3.31 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาว กลัยา คงวธุ 

                       ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

 

                    รูปภาพท่ี 3.32 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาว กลัยา คงวธุ 

                         ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

 

 

                     รูปภาพท่ี 3.33 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาว กลัยา คงวธุ 

                    ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
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7.ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

            

                       รูปภาพท่ี 3.34 พนกังานท่ีปรึกษา คุณสุนนัทา ฝักสุวรรณ 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา    : นางสาว สุนนัทา ฝักสุวรรณ 

ต าแหน่งงานพนกังานท่ีปรึกษา        : Training Officer 

สถานท่ีท างานพนกังานท่ีปรึกษา     : โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท (Training Office) 

8. ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

                      ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 วนั

เวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.- 18.30 น. (9 ชัว่โมง)  

9.ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

       ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานมีดงัน้ี 

               9.1 รวบรวมขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน ไดท้  าการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานใน

การก าหนดหวัขอ้โครงงานให้ตรงกบัส่ิงท่ีสนใจ ท่ีจะศึกษาปัญหาภายในโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์

กรุงเทพฯ รีสอร์ท 
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            9.2 วเิคราะห์การท าโครงงานไดมี้การสอบถามและรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานกบั

พนกังานท่ีปรึกษา 

            9.3 ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลโดยท าการปรึกษากบัพนกังานพี่เล้ียงถึงหวัขอ้โครงงาน 

            9.4 ออกแบบลกัษณะของฐานรองเทียน น าปัญหาท่ีไดม้าปรับปรุง 

            9.5 จดัท าเอกสาร รวบรวมขอ้มูล จดัพิมพแ์ละด าเนินการจดัท ารูปเล่ม และสรุปผล 

            9.6 ตรวจสอบและแกไ้ขเม่ือท ารูปเล่มเสร็จ จึงน าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดในการท าโครงงานใหส้มบูรณ์ 

การวางแผนการด าเนินงานโครงการสหกจิศึกษาเร่ือง “การท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่”  

(Paper Mache Candle Egg Cartons) ดังตารางที ่3.1        

ตารางที ่3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพฒันาการของตวัโครงการสหกิจศึกษาดงัน้ี 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
สัปดาห์ที่ 

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

ศึกษาปัญหาท่ีจะท า               

ก าหนดหวัขอ้โครงงานให้

ตรงกบัส่ิงท่ีสนใจ 
              

ลงมือปฏิบติังาน               

น าปัญหาท่ีไดจ้ากการ

ปฏิบติังานมาแกไ้ข 
              

วเิคราะห์ขอ้มูล               

สรุปและจดัท ารายงาน               
 



 

 

บทที4่  

ผลการปฏบิัติงาน 

                      ในการจดัท าโครงงาน เร่ืองฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ (Paper Mache 

Candle Egg Cartons) ของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลยัสยาม ได้

เล็งเห็นถึงคุณค่าของการน าส่ิงของเหลือใชใ้นหอ้งครัวและห้องอาหารภายในโรงแรมมารีไซเคิลให้

เกิดประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการคน้ควา้ และศึกษาองคค์วามรู้การรีไซเคิลถาดไข่เพื่อน ามาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์สูงสุด  

ผูจ้ดัท าโครงการด าเนินงานตามล าดบัดงัน้ี 

                   4.1 วสัดุ /อุปกรณ์ 

                   4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

                   4.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

                   4.4 การค านวณตน้ทุนการผลิต 

4.1 วสัดุ / อุปกรณ์ 

                      1. กะละมงั / แกว้พลาสติก 

                      2. ถุงมือ / ลูกโป่ง 

                     3. น ้าเปล่า 

                     4. สีอะคริลิค  / พูก่นั  

                     5. กาวลาเทก็ซ์ 
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       รูปภาพท่ี 4.1 แสดงภาพวสัดุ / อุปกรณ์ท่ีใชท้ั้งหมด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561  

 

  4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

                 1. น าถาดไข่มาแช่น ้ าเปล่าในกะละมงัเป็นเวลา 1-3 วนั เพื่อให้ตวักระดาษน่ิมและข้ึนรูป

ไดง่้าย 

 

รูปภาท่ี 4.2 แสดงภาพขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
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     2. น าถาดไข่ท่ีแช่น ้าไวจ้นน่ิมมาขย  า จะท าใหล้ะเอียดมากข้ึน  จากนั้นบีบน ้ าออกให้มาก

ท่ีสุด ขั้นตอนผสมกาวจะท าใหต้วักระดาษติดกาวมากข้ึน 

 

รูปภาพท่ี 4.3 แสดงภาพขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

 

รูปภาพท่ี 4.4 แสดงภาพขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
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3. น ากาวลาเทก็ซ์ ค่อยๆตกัผสมลงไป อยา่ใหเ้หลวหรือขน้ไป จะท าใหข้ึ้นรูปและแหง้ยาก 

 

รูปภาพท่ี 4.5 แสดงภาพขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

4. น าลูกโป่งมาเป่าลมให้ไดข้นาดท่ีตอ้งการ น ากาวทารอบลูกโป่งบางๆ และน ากระดาษท่ี

ผสมกาวมาติดรอบๆประมาณคร่ึงวงกลมของลูกโป่ง 

 

รูปภาพท่ี 4.6  แสดงภาพขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
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5. หลงัจากนั้นให้น าพายมาปาด เพื่อท าให้กระดาษเนียนมากข้ึน เวลาแห้งจะท าให้ทาสีได้

ง่ายและเรียบเนียนสวยงาม 

 

รูปภาพท่ี 4.7 แสดงภาพขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

6. น าลูกโป่งท่ีท าไวม้าตากแดดเป็นระยะเวลา 3วนั ใหแ้ห้งสนิท เม่ือแหง้สนิท ใหต้ดัตวั

ลูกโป่งดา้นในออกใหค้รบทุกช้ิน 

รูปภาพท่ี 4.8 แสดงภาพขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
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              7. เร่ิมลงสีทองจากดา้นในก่อน และทาสีขาวดา้นนอก  ทาแลว้พกัไวช้ั้นละ 15 นาที พอ

แหง้แลว้ทาชั้นต่อไปท าแบบน้ีทั้งหมด 2 คร้ัง เพื่อใหสี้ชดัและกลบสีกระดาษ 

           

รูปภาพท่ี 4.9 แสดงภาพขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

 

รูปภาพท่ี 4.10 แสดงภาพขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
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        8. ตากลมไว ้1 วนัเพื่อใหแ้หง้สนิท ผลงานเป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

 

รูปภาพท่ี 4.11 แสดงภาพขั้นตอนการด าเนินงานการท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

แหล่งท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

 4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

               4.2.1 ประชากรการวจิยั 

                    พนกังานภายในโรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ทจ านวนทั้งหมด 30 คน 

               4.2.2 กลุ่มตวัอยา่งการวจิยั 

                     พนกังานภายในโรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ทจ านวนทั้งหมด 30 คน    
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4.4 การค านวณหาต้นทุนการผลติ 

 

ล าดบั 

 

วตัถุดิบ 

 

ปริมาณท่ีใช ้

 

ราคา/หน่วย 

ราคา

ตน้ทุน 

(บาท) 

1. ถาดไข่ 3 ถาด ไม่มีค่าใชจ่้าย 0 

2. กาวลาเทก็ซ์ 100 กรัม 45/500 กรัม 9 

3. สีอะคริลิค สีขาว 10 มิลลิลิตร 49/30 มิลลิลิตร 16 

4. สีอะคริลิค สีทอง 10 มิลลิลิตร 90/30 มิลลิลิตร 30 

5. น ้าเปล่า 3 ลิตร ไม่มีค่าใชจ่้าย 0 

6. ลูกโป่ง 10 ลูก ไม่มีค่าใชจ่้าย 0 

รวมตน้ทุนการผลิต 46 

สามารท าไดท้ั้งหมด 5 ช้ิน ตน้ทุนเฉล่ียต่อช้ิน 9 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงตารางการค านวณหาตน้ทุนผลิตฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : https://www.bluemochatea.com 

 

รูปภาพท่ี 4.12 แสดงภาพผลิตภณัฑฐ์านรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

                             การจดัท าโครงการฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ (Paper Mache Candle 

Egg Cartons) เพื่อตอ้งการน าวสัดุเหลือใชใ้นแผนกครัวต่างๆภายในโรงแรม มารีไซเคิลให้มีมูลค่า

มากข้ึน นอกจากจะท าให้เกิดประโยชน์ ยงัสามารถลดปริมาณขยะภายในโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์

ไซค ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยท าการเก็บแบบสอบถามจากพนกังานภายในโรงแรม จ านวน 30 ชุด 

วเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตอนที ่1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรเพศ 

             ตารางท่ี 4.2 แสดงตารางจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถามจ าแนกตาม

ตวัแปรเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 23 77 

หญิง 7 23 

รวม 30 100 
           
                จากตารางท่ี 4.2 แสดงขอ้มูลจ าแนกตามเพศของกลุ่มตวัอย่าง พบกว่า กลุ่มตวัอย่างเพศ

ชายมี 23 คน คิดเป็นร้อยละ 77 ของทั้งหมด กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ของ

ทั้งหมด โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามจะมีเพศชายเป็นจ านวนมากกวา่เพศหญิง 
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ตอนที ่2 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรแผนก 

              ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปร

แผนก 

             
              จากตารางท่ี 4.3 แสดงขอ้มูลจ าแนกตามแผนกของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแผนก

ทรัพยากรบุคคลมีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ของทั้งหมด  กลุ่มตวัอย่างแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63 ของทั้งหมด โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามจะมีกลุ่ม

ตวัอยา่งแผนกทรัพยากรบุคคลนอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของพนกังานภายในโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท  

        โดยมีค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ดงัน้ี         

             ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

             ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย 

              ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

        ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

          ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ท่ีมา : http://www.thaiall.com/blog/burin/1165/  

 

 

 

แผนก จ านวน(คน) ร้อยละ 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 19 63 

แผนกทรัพยากรบุคคล 11 37 

รวม 30 100 

http://www.thaiall.com/blog/burin/1165/
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนกังานภายในโรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์

กรุงเทพฯ รีสอร์ท 

 

ขอ้ 
 

รายการประเมิน 
                        N=30 

x S.D ระดบัความ

พึงพอใจ 

ผลิตภณัฑ์     

1. ผลิตภณัฑมี์ความคิดสร้างสรรค ์ 4.73 0.450 มากท่ีสุด 

2. ผลิตภณัฑมี์รูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม น่าดึงดูดใจ 4.46 0.681 มาก 

3. ผลิตภณัฑน์ ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 4.60 0.498 มากท่ีสุด 

4. ผลิตภณัฑมี์ประสิทธิภาพ แขง็แรง ทนทาน 4.56 0.626 มากท่ีสุด 

โครงงาน    

1. เป็นการน าวสัดุเหลือใชม้ารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ 4.50 0.509 มากท่ีสุด 

2. สามารถลดปริมาณขยะ(ถาดไข่)ใหก้บัแผนกครัว 4.01 0.830 มาก 

3. เป็นโครงงานท่ีช่วยส่งเสริมนโยบาย Green Hotel 4.47 0.629 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.48 0.603 มาก 
                   
                จากตางรางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์

ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท พบวา่ การให้คะแนนในหวัขอ้ ผลิตภณัฑ์มีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม น่าดึงดูดใจ 

สามารถลดปริมาณขยะ (ถาดไข่) ให้กบัแผนกครัว และเป็นโครงงานท่ีช่วยส่งเสริมนโยบาย Green 

Hotel อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก และการให้คะแนนในหวัขอ้ ผลิตภณัฑ์มีความคิดสร้างสรรค ์

ผลิตภณัฑ์น ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริง  ผลิตภณัฑ์มีประสิทธิภาพ แข็งแรง ทนทาน และเป็นการน า

วสัดุเหลือใชม้ารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

               



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

                     ในส่วนน้ีผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำและวเิครำะห์ขอ้มูลโดยผลสรุปมีรำยละเอียดดงัน้ี  

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

        5.1 สรุปผลโครงงาน 

                   5.1.1 สรุปผลโครงงำน 

                            จำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำโครงงำนไดเ้ขำ้รับกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ี โรงแรมอนนัตรำ 

ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท เป็นระยะเวลำ 14 สัปดำห์ ไดพ้บเห็นปัญหำขยะ (ถำดไข่) ท่ีเหลือจำก

กำรใชท้  ำอำหำรภำยในโรงแรม ทำงผูจ้ดัท ำจึงไดน้ ำวสัดุเหลือใชเ้หล่ำน้ีมำแปรรูปให้เกิดประโยชน์ 

โดยน ำมำท ำเป็น ฐำนรองเทียนเปเปอร์มำเช่จำกถำดไข่ (Paper Mache Candle Egg Cartons) ไวว้ำง

ตกแต่งในเทศกำลหรือโอกำสพิเศษ โดยจะใชว้ำงริมแม่น ้ำดำ้นนอกของร้ำนอำหำรต่ำงๆ กำรท ำวิจยั

คร้ังน้ีผูจ้ดัท ำไดส้ ำรวจควำมพึงพอใจโดยใชแ้บบประเมิน ซ่ึงผลกำรประเมินนั้นออกมำเป็นท่ีน่ำพึง

พอใจเป็นอยำ่งมำก นอกจำกจะลดขยะภำยในโรงแรมไดแ้ลว้ ยงัน ำมำใชไ้ดจ้ริงตำมวตัถุประสงค ์ 

                     5.1.2  ขอ้จ ำกดัหรือปัญหำของโครงงำน 

                            กำรท ำฐำนรองเทียนจำกถำดไข่ท่ีเป็นกระดำษนั้นตอ้งใช้เวลำผสมกำวหลำยคร้ัง 

เพื่อใหไ้ดป้ริมำณท่ีพอดี จึงจะสำมำรถข้ึนรูปเป็นทรงและแขง็แรงไดต้ำมท่ีตอ้งกำร 

                     5.1.3  ขอ้เสนอแนะและแนวทำงกำรกำรแกปั้ญหำของโครงงำน 

                            ควรมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยมำกกว่ำน้ี  และดึงจุดเด่นของทำงโรงแรมมำใช้ใน

ผลงำนไดจ้ะท ำใหผ้ลงำนดูแปลกใหม่และโดนเด่นยิง่ข้ึน  
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

                  5.2.1 ขอ้ดีของกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ 

                                  จำกกำรท่ีไดฝึ้กงำนท่ีโรงแรมเป็นระยะเวลำ 14  สัปดำห์ พบว่ำกำรท ำงำนใน

ชีวติจริงนั้น ตอ้งใชท้กัษะและควำมรู้หลำยดำ้น  ตอ้งมีควำมอดทนและพยำยำมท ำในส่ิงท่ีตวัเองไม่

เคยท ำ โดยไม่มีค  ำวำ่ไม่ได ้กำรฝึกงำนในคร้ังน้ีท ำใหเ้ติบโตข้ึนและแขง็แกร่งข้ึนมำก 

                  5.2.2 ปัญหำท่ีพบของกำรปฏิบติังำน 

- ขำดควำมคลำองตวัในกำรปฏิบติังำนด้ำนเอกสำร และกำรใช้อุปกรณ์

ส ำนกังำนต่ำงๆ เช่น เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองเคลือบบตัร กำรส่งแฟกซ์ 

- ในเน้ืองำนมีควำมละเอียดมำก จึงตอ้งใชค้วำมรอบคอบสูง 

                  5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

                                  อยำกให้มีกำรเวียนแผนกกำรปฏิบติังำน เพื่อเพิ่มทกัษะและควำมสำมำรถใน

กำรท ำงำนท่ีหลำกหลำย 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจของพนักงานภายในโรงแรมเกี่ยวกบั 

การท าฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 

 

กลุ่มตัวอย่างผู้ท าแบบสอบถาม 

พนกังานภายในโรงแรมจ านวน 30 ชุดจากแบบสอบถามสรุปไดด้งัน้ี 

                   การให้คะแนนในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์มี รูปลักษณ์ท่ีสวยงาม น่าดึงดูดใจ สามารถลด
ปริมาณขยะ (ถาดไข่) ใหก้บัแผนกครัวและเป็นโครงงานท่ีช่วยส่งเสริมนโยบาย Green Hotel อยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจมาก และการให้คะแนนในหัวขอ้ ผลิตภณัฑ์มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภณัฑ์
น ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ผลิตภณัฑ์มีประสิทธิภาพ แข็งแรง ทนทานและเป็นการน าวสัดุเหลือใช้
มารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

การปฏบิัติงานภายในโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท



50 
 

 

การปฏิบติังานภายในโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท 

 

                              รูปภาพท่ี 1 ภาพอบรมพนกังานเร่ืองความสะอาดของอาหาร 

 

                    รูปภาพท่ี 2 ภาพอบรมเด็กฝึกงานภายในโรงแรมเก่ียวกบัระเบียบการท างาน 

 



 

 

 

รูปภาพท่ี 3 การทดสอบการบริการของพนกังานโดยหวัหนา้แผนกต่างๆ 

       

                        รูปภาพท่ี 4 ภาพการจดังานกิจกรรมภายในโรงแรมใหก้บัแขกท่ีมาพกั 
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ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากพนักงานที่ปรึกษาเกีย่วกบัโครงงาน 

“Paper Mache Candle Egg Cartons” 

จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัโครงงานในหัวขอ้น้ีมีประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการอย่างไร พนักงานท่ีปรึกษามีความเห็นว่า โครงงานน้ีมีประโยชน์เน่ืองจากเป็น
โครงงานท่ีสามารถลดปริมาณขยะให้กับสถานประกอบการและยงัน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
สวยงาม และ ทนทาน  

 

 

                                                                  (…………………………………………….) 

                                                                 คุณสุนนัทา  ฝักสุวรรณ 

                                                                พนกังานท่ีปรึกษา 
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บทคดัย่อ 

            โรงแรมอนันตราริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รี
สอร์ท นอกจากจะให้บริการทางดา้นท่ีพกัเป็นเลิศ 
ทางโรงแรมยงัมีการให้บริการในส่วนของอาหาร
และเคร่ืองด่ืม และรวมถึงแผนกเบเกอร่ีท่ีมีช่ือเสียง
ในด้านความสดใหม่ และผลิตจัดส่งให้กับภายใต้
แบรนด์ชั้ นน าต่างๆ เ ช่น สตาร์บัคส์ ทั้ ง น้ีทาง
แผนกเบเกอร่ีจะมีปริมาณขยะเหลือท้ิงเป็นจ านวน
มากในแต่ละวนั เช่นถาดไข่ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัใน
การท าเบเกอร่ีทุกชนิด ผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการศึกษาการ
น าถาดไข่มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ โดยจัดท า
เป็นฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ เพ่ือลด
ปริมาณขยะ และยังส่งผลดีกับสภาพแวดล้อม
ภายในโรงแรม โดยมีการสอบถามความพึงพอใจ
กบัทางพนักงานภายในโรงแรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
โดยก ารแจ กแบบสอบถ ามจ า นวน  3 0  ชุ ด 
ผลการวิจัยพบว่าพนักงานในโรงแรมมีความพึง
พอใจในความคิดสร้างสรรค ์ความสวยงาม ทนทาน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และยังเป็น
โครงการช่วยส่งเสริมนโยบาย Green Hotel อีกดว้ย 
ค าส าคญั  : รีไซเคิล เปเปอร์มาเช่ 
 
Abstract 
          Anantara Riverside Bangkok Resort does 
not only serve excellent accommodation services 
but also foods and beverages. The resort also has a 
bakery department that is well-known for its fresh 
products and distribution to leading brands such as 
Starbucks. The bakery department normally has a 

large amount of waste each day, for example, egg 
trays egg are the main ingredient to make all kinds 
of bakery. The author thus studied ways to recycle 
the egg trays for higher benefits by making candle 
bases from paper mache made from the egg 
cartons in order to reduce waste and improve the 
internal environment. The satisfaction survey was 
conducted by distributing 30 copies of 
questionnaires to company officers. The results 
showed that the respondents were satisfied with 
the work as it was verycreative, beautiful, durable, 
and had practical usage used. This was also a 
project supporting the Green Hotel Policy as well.  
Keywords: Recycle, Paper Mache 
 
ทีม่าของปัญหา 

        เ น่ืองจากโรงแรมมีการให้บริการทางด้าน

อาหารและเคร่ืองด่ืม จึงท าให้เกิดปริมาณขยะเป็น

จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น เศษอาหาร หรือเศษขยะ

ต่างๆ ผูจ้ ัดท าจึงได้ศึกษาเพ่ือน าขยะมารีไซเคิลให้

เกิดประโยชน์ 

 

แนวคดิในการท าโครงงาน 

            ทางผู ้จัดท าเห็นว่า ถาดไข่นั้ นเป็นขยะมี

ปริมาณท่ีมากในแต่ละวนั ซ่ึงการท่ีเราท้ิงไปอยา่งไร้

ประโยชน์  นอกจากจะเกิดเป็นขยะล้นภายใน

โรงแรมแลว้  ยงัเกิดเป็นมลพิษในอากาศตามมาอีก

ด้วย ผู ้จัดท าจึงศึกษาและน ามารีไซเคิลให้เ กิด
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ประโยชน์ ท าใหข้ยะมีปริมาณลดลงและยงัสามารถ

ต่อยอดท าเป็นของช าร่วยให้แขกภายในโรงแรม

ตามเทศกาลต่างๆ  

 

วตัถุประสงค์ 
           1.เ พ่ือศึกษาการรีไซเคิลของถาดไข่ และ
น ามาวเิคราะห์ในเชิงลดสภาวะโลกร้อน 
           2.เพ่ือลดปริมาณขยะ(ถาดไข่)ในแต่ละวนัท่ี
มาจากแผนกเบเกอร่ีและแผนกครัวต่างๆ 
           3.เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของขยะโดยน ามารีไซเคิลให้
เกิดประโยชน์ 
           4. เพื่อศึกษาการท ารูปแบบของฐานรองเทียน

จากกระดาษใหแ้ขง็แรงทนทานและใชไ้ดน้าน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

          1.ไดท้ราบถึงท่ีมาของการผลิตถาดไข่ท่ีท ามา

จากกระดาษและน ามารีไซเคิลเป็นฐานรองเทียน 

          2.โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะ(ถาดไข่)ท่ี

ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากแผนกครัวต่างๆ 

          3.โรงแรมสามารถน าผลิตภณัฑ์ไปใชไ้ดจ้ริง

ในการตกแต่งแผนกต่างๆภายในโรงแรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

             1. วสัดุ /อุปกรณ์ 

             2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

             3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

             4. การค านวณตน้ทุนการผลิต     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

              1. น าถาดไข่มาแช่น ้ าเปล่าในกะละมงัเป็น

เวลา 1-3 วนั เพ่ือใหต้วักระดาษน่ิมและข้ึนรูปไดง่้าย 

                    2. น าถาดไข่ท่ีแช่น ้ าไวจ้นน่ิมมาขย  า จะ

ท าให้ละเอียดมากข้ึน  จากนั้นบีบน ้ าออกให้มาก

ท่ีสุด ขั้นตอนผสมกาวจะท าให้ตวักระดาษติดกาว

มากข้ึน 

                     3. น ากาวลาเท็กซ์ ค่อยๆตกัผสมลงไป 

อยา่ใหเ้หลวหรือขน้ไป จะท าใหข้ึ้นรูปและแหง้ยาก 

                     4. น าลูกโป่งมาเป่าลมให้ได้ขนาดท่ี

ต้องการ น ากาวทารอบลูกโป่งบางๆ และน า

กระดาษท่ีผสมกาวมาติดรอบๆประมาณคร่ึงวงกลม

ของลูกโป่ง 

                     5. หลงัจากนั้นให้น าพายมาปาด เพ่ือ

ท าให้กระดาษเนียนมากข้ึน เวลาแห้งจะท าให้ทาสี

ไดง่้ายและเรียบเนียนสวยงาม 

                6 .  น าลูกโป่ง ท่ีท าไว้มาตากแดดเป็น

ระยะเวลา 3วนั ใหแ้หง้สนิท เม่ือแหง้สนิท ใหต้ดัตวั

ลูกโป่งดา้นในออกใหค้รบทุกช้ิน 

              7. เร่ิมลงสีทองจากด้านในก่อน และทาสี

ขาวดา้นนอก  ทาแลว้พกัไวช้ั้นละ 15 นาที พอแห้ง

แลว้ทาชั้นต่อไปท าแบบน้ีทั้งหมด 2 คร้ัง เพ่ือให้สี

ชดัและกลบสีกระดาษ 
              8. ตากลมไว ้1 วนัเพื่อให้แห้งสนิท ผลงาน
เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 
การค านวณต้นทุนการผลติ 

 

ล าดบั 

 

วตัถุดิบ 

 

ปริมาณท่ีใช ้

 

ราคา/หน่วย 

ราคา

ตน้ทุน 

(บาท) 

1. ถาดไข่ 3 ถาด ไม่มีค่าใชจ่้าย 0 

2. กาวลาเท็กซ ์ 100 กรัม 45/500 กรัม 9 

3. สีอะคริลิค สีขาว 10 มิลลิลิตร 49/30 มิลลิลิตร 16 

4. สีอะคริลิค สีทอง 10 มิลลิลิตร 90/30 มิลลิลิตร 30 

5. น ้าเปล่า 3 ลิตร ไม่มีค่าใชจ่้าย 0 

6. ลกูโป่ง 10 ลกู ไม่มีค่าใชจ่้าย 0 

รวมตน้ทุนการผลิต 46 

สามารท าไดท้ั้งหมด 5 ช้ิน ตน้ทุนเฉล่ียต่อช้ิน 9 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
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               1  ประชากรการวิจัยพนักงานภายใน
โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ทจ าน
วนทั้งหมด 30 คน 
               2 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยพนักงานภายใน
โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ทจ าน
วนทั้งหมด 30 คน    
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
                 การจดัท าโครงการฐานรองเทียนเปเปอร์
มาเช่จากถาดไข่ (Paper Mache Candle Egg 
Cartons) เพื่อตอ้งการน าวสัดุเหลือใชใ้นแผนกครัว
ต่างๆภายในโรงแรม มารีไซเคิลให้มีมูลค่ามากข้ึน 
นอกจากจะท าให้เกิดประโยชน์ ย ังสามารถลด
ปริมาณขยะภายในโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซค ์
กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยท าการเก็บแบบสอบถามจาก
พนักงานภายในโรงแรม จ านวน 30 ชุด วิเคราะห์
ขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 
                  ขอ้มูลจ าแนกตามเพศของกลุ่มตวัอย่าง 
พบกว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายมี 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 77 ของทั้ งหมด กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมี 7 คน 
คิดเ ป็นร้อยละ 23 ของทั้ งหมด โดยสรุปกลุ่ม
ตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถามจะมีเพศชายเป็น
จ านวนมากกวา่เพศหญิง 
                   ข้อ มูลจ า แนกตามแผนกของก ลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งแผนกทรัพยากรบุคคล
มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ของทั้ งหมด  
กลุ่มตวัอย่างแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 63 ของทั้งหมด โดยสรุปกลุ่มตวัอย่าง
ผู ้ตอบแบบสอบถามจะมีก ลุ่มตัวอย่างแผนก
ทรัพยากรบุคคลนอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนกอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 
สรุปผลโครงงาน 
               จากการท่ีผูจ้ ัดท าโครงงานได้เขา้รับการ
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษาท่ี โรงแรมอนันตรา ริเวอร์
ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ 

ไดพ้บเห็นปัญหาขยะ (ถาดไข่) ท่ีเหลือจากการใช้
ท าอาหารภายในโรงแรม ทางผูจ้ดัท าจึงไดน้ าวสัดุ
เหลือใช้เหล่าน้ีมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ โดย
น ามาท าเป็น ฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ 
(Paper Mache Candle Egg Cartons) ไวว้างตกแต่ง
ในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ โดยจะใชว้างริมแม่น ้ า
ด้านนอกของร้านอาหารต่างๆ การท าวิจัยคร้ังน้ี
ผูจ้ดัท าไดส้ ารวจความพึงพอใจโดยใชแ้บบประเมิน 
ซ่ึงผลการประเมินนั้นออกมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจเป็น
อยา่งมาก นอกจากจะลดขยะภายในโรงแรมไดแ้ลว้ 
ยงัน ามาใชไ้ดจ้ริงตามวตัถุประสงค ์
 

ขอ้ 

 

รายการประเมิน 

                        N=30 

x S.D ระดบั

ความพึง

พอใจ 

ผลิตภณัฑ์     

1. ผลิตภณัฑมี์ความคิดสร้างสรรค ์ 4.73 0.450 มากที่สุด 

2. ผลิตภณัฑ์มีรูปลกัษณ์ที่สวยงาม น่าดึงดูด

ใจ 

4.46 0.681 มาก 

3. ผลิตภณัฑน์ ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 4.60 0.498 มากที่สุด 

4. ผลิ ตภัณฑ์ มีปร ะ สิ ท ธิภ าพ  แข็ ง แ ร ง 

ทนทาน 

4.56 0.626 มากที่สุด 

โครงงาน    

1. เป็นการน าวสัดุเหลือใชม้ารีไซเคิลให้เกิด

ประโยชน์ 

4.50 0.509 มากที่สุด 

2. สามารถลดปริมาณขยะ(ถาดไข่)ให้กับ

แผนกครัว 

4.01 0.830 มาก 

3. เ ป็นโครงงานที่ ช่วยส่งเส ริมนโยบาย 

Green Hotel 

4.47 0.629 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.48 0.603 มาก 

ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
              การท าฐานรองเทียนจากถาดไข่ ท่ี เ ป็น
กระดาษนั้นตอ้งใชเ้วลาผสมกาวหลายคร้ัง เพ่ือให้
ไดป้ริมาณท่ีพอดี จึงจะสามารถข้ึนรูปเป็นทรงและ
แขง็แรงไดต้ามท่ีตอ้งการ 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
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              ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากกวา่น้ี  และ
ดึงจุดเด่นของทางโรงแรมมาใชใ้นผลงานไดจ้ะท า
ใหผ้ลงานดูแปลกใหม่และโดนเด่นยิง่ข้ึน 
 
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
              จ า กก า ร ท่ี ไ ด้ ฝึ ก ง าน ท่ี โ ร งแ รม เ ป็ น
ระยะเวลา 14  สัปดาห์ พบวา่การท างานในชีวิตจริง
นั้น ตอ้งใชท้กัษะและความรู้หลายดา้น  ตอ้งมีความ
อดทนและพยายามท าในส่ิงท่ีตวัเองไม่เคยท า โดย
ไม่มีค าวา่ไม่ได ้การฝึกงานในคร้ังน้ีท าให้เติบโตข้ึน
และแขง็แกร่งข้ึนมาก 
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