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โครงงานสหกิจเรื่ อง กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ท้ิงแล้ว มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปั ญหาขยะ
จากกระดาษและลดต้นทุนในการซื้อกล่องรับเอกสารให้กบั ทางแผนกทรัพยากรบุคคลเพือ่ ป้องกันการ
สู ญหายของเอกสาร จึงได้สร้างกล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้วขึ้นมา โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลแสดงความพึงพอใจของพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 คน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับโครงงานนี้ซ่ ึงเป็ นพนักงานแผนกต่างๆจํานวน 26 คน ของโรงแรม อวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ
รวมทั้งหมดจํานวน 30 คน
ผลการปฏิบตั ิโครงงานพบว่า การสร้างกล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว มีระดับความพึง
พอใจทั้งในรู ปร่ างที่เหมาะสมกับสถานที่และการวางซึ่ งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่เท่ากันคือ 4.20 ด้าน
ความสะดวกในการใช้งานผลิตภัณฑ์ละความทนทานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่เท่ากันคือ 4.13 และด้าน
ภาพรวมของกล่องรับเอกสารมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคือ 4.10 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้ในการสรุ ปผล
ความพึงพอใจได้ผลอยูท่ ี่ระดับ “ความพึงพอใจมาก” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผจู ้ ดั ทําได้ต้งั ไว้
คําสํ าคัญ : เปเปอร์มาเช่, กล่องรับเอกสาร, แผนกทรัพยากรบุคคล
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
แผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ของโรงแรม อวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ นั้น
เป็ นแผนกที่สาํ คัญขององค์กร มีเจ้าหน้าที่ทาํ หน้าที่ดูแลความเรี ยบร้อยในเรื่ องต่างๆของพนักงาน อาทิ
เช่ น การสรรหาและคัด เลื อ กบุค ลากร การฝึ กอบรม การดู แลพนักงานยามเจ็บป่ วย ไปจนถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของพนักงานในแผนกต่างๆ โดยจะมีการทําบอร์ด การทําเอกสารไปแจก
ตามแผนกต่างๆ เมื่อการประชาสัมพันธ์สิ้นสุดลงแล้ว จะทําการเก็บรวบรวมเอกสารเพือ่ นําไปทําลายทิ้ง
จากการสอบถามระหว่างผูจ้ ดั ทําและพีเ่ ลี้ยงเกี่ยวกับเรื่ องกระดาษที่รอทําลายทิ้งนั้น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ในแต่
ละวันมีกระดาษที่รอทําลายอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เฉลี่ยต่อวันแล้วเท่ากับ 5 กิโลกรัม และจะมีการทําลายทิ้ง
โดยการนําเข้าเครื่ องย่อยกระดาษและนําไปทิ้งถังขยะ ทางผูจ้ ดั ทําเล็งเห็นถึงความสําคัญของกระดาษที่
ถูกนําไปทิ้งว่าควรจะนํามาทําผลิ ตภัณฑ์ที่ก่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์กร และลดการทิ้งกระดาษ ที่
สามารถนําไปสู่การเกิดปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปั จจุบนั ยังคงมีการทิ้งกระดาษเหลือใช้เป็ นจํานวน
มาก ไม่ว่าจะเป็ นแผนกบัญชี แผนกแม่บา้ น แผนกส่ วนหน้า เป็ นต้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหาที่ทาํ ให้
เกิ ดภาวะโลกร้อ นและทางผูจ้ ดั ทําได้นําทฤษฎี ของ 3R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการกับกระดาษ ดัง
รู ปภาพต่อไปนี้

รู ปที่ 1.1 ลดปริ มาณขยะด้วยหลัก 3R
ที่มา : http://www.khuanlang.go.th
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จากรู ปภาพข้างต้น ผูจ้ ดั ทําเลื อ กหัวข้อ Recycle คือ การนํากระดาษกลับมาแปรรู ป โดยการ
จัดทําเป็ นกล่ อ งรับเอกสาร เนื่ อ งจากแผนกทรัพยากรนั้นเป็ นแผนกที่เป็ น สํานักงาน ( Office ) เปิ ด
ทํางานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์สามารถส่งเอกสารนอกเวลาทําการ
ของแผนกทรัพยากรบุคคลได้ ผูจ้ ดั ทําจึงจัดทําเป็ นกล่องรับเอกสารบริ เวณหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
โดยทําจากกระดาษที่เหลือใช้ที่กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ช้ินใหม่ อีกทั้งยังเป็ นแนวทางในการ
แก้ปัญหาของการส่ งเอกสารในปั จจุบนั ที่มีเอกสารฝากส่ งผ่านบุคคลต่างๆหลายต่อ ทําให้เอกสารสู ญ
หายบ่อ ยครั้ง ส่ งผลให้เกิดการเสี ยเวลาในการเซ็นตอบรับเอกสาร ในบางครั้งเอกสารนั้นเป็ นเอกสาร
สําคัญ จะต้อ งทําการเซ็ นหลายบุคคล ทําให้ตอ้ งจัดทําเอกสารขึ้นมาใหม่ และสู ญเสี ยเวลาในการส่ ง
เอกสารรอบที่ 2 และอี กปั ญหาหนึ่ งคือทางแผนกจะต้อ งโทรตามเอกสารในทุกวันในช่วงเช้า ซึ่ งเป็ น
เอกสารที่จะต้องตอบกลับโดยด่ วน ส่ งผลให้เพิ่มค่าใช้จ่าย และเสี ยต้นทุนทางเวลาอีกด้วย จึงเกิดเป็ น
โครงงานสหกิจในหัวข้อ “กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ท้งิ แล้ว” นี้ข้ นึ
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพือ่ ลดปั ญหาขยะจากกระดาษและลดต้นทุนในการซื้อกล่องรับเอกสาร
1.2.2 ป้องกันการสูญหายของเอกสาร
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการจัดทําโครงงานเล่มนี้ ผูจ้ ดั ทําได้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานแผนก
ทรั พ ยากรบุค คล (Human Resources) จํา นวน 4 คน และพนัก งานที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ โครงงานนี้
จํานวน 26 คน แจกแจงเป็ นพนักงานแผนกบริ การส่ วนหน้า 1 คน พนักงานแผนกบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มจํานวน 8 คน พนักงานแผนกแม่บา้ นจํานวน 4 คน พนักงานแผนกครัวจํานวน 10 คน พนักงาน
แผนกรักษาความปลอดภัยจํานวน 2 คน พนักงานแผนกการเงินจํานวน 1 คน รวมทั้งหมด 30 คน
1.3.2 ขอบเขตด้ านเวลา
ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษากําหนดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ในระหว่าง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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เขียนโครงร่ างรายงานหัวข้อสหกิจศึกษาและนําส่งอาจารย์ท่ปี รึ กษาให้ตรวจสอบว่าเห็นควรหรื อไม่ที่จะ
ทําโครงงานเรื่ อง “กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว” หรื อมีส่วนที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม ใน
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource) และนําข้อมูลการ
รับเอกสารและการนํากระดาษ จํานวนของกระดาษที่ถูกนําไปทิ้ง ของเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2562 มา
วิเคราะห์ปัญหา
ลงมื อปฏิบตั ิจริ งและทําการประเมิ นผลโดยใช้แบบสอบถาม ในระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม
2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
สรุ ปข้อมูลที่ได้และเขียนลงในรายงานการสรุ ปผลเพือ่ เตรี ยมนําส่งอาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
1.3.3 ขอบเขตด้ านสถานที่
บริ เวณแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ที่ต้งั อยูช่ ้ นั ที่ 10M ของโรงแรม อวานี พลัส
ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 สามารถช่วยแผนกทรัพยากรบุคคลเพิม่ วิธีการจัดการกับกระดาษทีไ่ ม่ตอ้ งการแล้ว นํามา
สร้างเป็ นกล่องรับเอกสารให้กบั แผนกทรัพยากรบุคคล
บุคคล

1.4.2 ลดการสู ญหายของเอกสาร ทํางานได้ง่ายขึ้นจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าแผนกทรัพยากร

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษา เรื่ อง “กล่ องรับเอกสารจากกระดาษที่ทงิ้ แล้ วโรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ ไซด์
กรุงเทพฯ” ผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทําโครงงาน ผูจ้ ดั ทําได้ทบทวนข้อมูล
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนําเสนอเป็ นลําดับ ดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
2.1.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ3R (Reduce Reuse Recycle)
2.1.1.1. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ (Reduce)
2.1.1.2. นําผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ าํ (Reuse)
2.1.1.3 นําผลิตภัณฑ์กลับมาผลิตใหม่ (Recycle)
2.1.2การหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
2.2 งานที่ใช้กระดาษทําผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้
2.2.1 ประวัติความเป็ นมาของกระดาษ
2.2.2 เปเปอร์มาร์เช่
2.2.3 อิฐกระดาษ (Paper Bricks)
2.3 โครงงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้ อม
สถานการณ์ โดยทัว่ ไป การจัดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีการกําหนด
นโยบายและแผนเกี่ ยวกับการส่ งเสริ ม และรักษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ.2540-2559 ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อ ม พ.ศ.2535 เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการบริ หาร
จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ ควบคู่กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง
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ยัง่ ยืน ในช่ วงระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2540-2559) ภายใต้นโยบายและแผนดังกล่าว เพื่อ จัดทํา
แผนการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายและแผน รวมทั้ง
เพื่อ ให้หน่ วยงานต่างๆที่เกี่ ย วข้อ งทุกกระทรวง ทบวง กรม และท้อ งถิ่ น ได้ใช้เป็ นแนวทางในการ
พิจ ารณาจัด ทํา แผนงานโครงการและงบประมาณที่ส อดคล้อ งกัน ซึ่ งเท่า ที่ ผ่า นมาประเทศไทยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ การพัฒนา (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อ ม กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2554 : 17-35)
2.1.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับ 3R (Reduce Reuse Recycle)
การลดปริ มาณขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง คือการให้ประชาชนผูท้ ิ้งขยะมูลฝอยคัดแยกขยะก่อนเพือ่ ให้
ได้ขยะมู ลฝอยที่จะนําไปใช้ประโยชน์ใหม่ไ ด้ โดยใช้หลักการ 3Rs คือ (สุ นีย ์ มัลลิ กะมาลย์และคณะ,
2543: 2-6)
2.1.1.1.Reduce หมายถึง การลดการก่อให้เกิดขยะมูลฝอยหรื อการลดขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกําเนิด คือ พยายามมุ่งหลีกเลี่ยงหรื อลดการเกิดขยะมูลฝอยหรื อมลพิษที่จะเกิดขึ้น หากสามารถทํา
ได้วธิ ีลดปริ มาณขยะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ อย่างสร้างขยะมูลฝอยขึ้นมา การป้องกันไม่ให้ขยะ
มูลฝอยเกดขึ้นมาหรื อให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่ งเป็ นขั้นตอนแรกสุดและสําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยและสามารถกระทํา ได้โ ดยการเปลี่ ย นแกลงการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ เปลี่ ย นแปลง
กระบวนการผลิต หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้วตั ถุดิบทนทานให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดปริ มาณ
ทรัพยากรและพลังงานที่ใช้และเกิดขยะน้อยลง
2.1.1.2. Reuse หมายถึง การนําผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ าํ ซึ่ งเป็ นการนําวัสดุของใช้กลับมาใช้
ในรู ปแบบเดิ มหรื อ นํามาซ่ อมแซมใช้ หรื อ นํามาใช้ประโยชน์อื่นๆ การนํามาใช้ซ้ าํ อาจแบ่งได้เป็ น 2
ขั้นตอน คือ (สุนีย ์ มัลลิกะมาลย์และคณะ, 2543: 2-6)
ก). ในขั้นตอนการผลิตสินค้า คือ พยายามทําให้เกิดเศษวัสดุหรื อของ
เสี ยน้อ ยที่สุด หากไม่ สามารถหลีกเลี่ ยงได้ในขั้นตอนนี้ ก็สามารถนําเศษวัสดุ น้ ันกลับเข้าไปใช้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตได้ ซึ่ งเป็ นการลดขยะมูลฝอยที่ง่ายอีกทั้งยังได้วตั ถุดิบที่ปราศจากสิ่ งปนเปื้ อนและ
เป็ นการประหยัดอีกด้วย
ข). การนํา ของใช้ม าใช้ซ้ ํา เป็ นการยืด อายุก ารใช้งานหรื อ ใช้ประ
โยชน์ให้มากขึ้นก่อนนําไปทิง้ ขยะ เช่น การนําขวดแก้ว ขวดพลาสติกมาใช้บรรจุนม นํ้าอัดลม การนํา
กระดาษมาใช้ 2 หน้า และการนําวัสดุส่ิงของมาซ่อมแซมเพือ่ สามารถใช่ต่อไปได้นานๆ
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2.1.1.3 Recycle หมายถึง การนํากลับมาผลิ ตใหม่ เป็ นการแยกวัสดุ ที่ไ ม่ สามารถนํา
กลับมาใช้ซ้ าํ ออกจากกองขยะ และรวบรวมมาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าชิ้นใหม่หรื อที่รูจ้ กั กันทัว่
ว่า “รี ไ ซเคิล” ซึ่ งเป็ นการแปลงผลิตภัณฑ์มาใช้ใหม่ โดยการนําเข้าสู่ กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับตํ่าจนถึ งระดับสู งไปใช้การเปลี่ ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วให้เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ (สุ นีย ์ มัลลิกะ
มาลย์ และคณะ, 2543: 2-6)
2.1.2 การหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
กระบวนการการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ในสังคมไทยนั้น ได้มีการดําเนินการมา
นานแล้ว แต่อ ยูใ่ นรู ปการขยายให้ร้านรับซื้ อ ของเก่าหรื อ รถสามล้อรับซื้ อของเก่า (ซาเล้ง) โดยไม่ไ ด้
คํานึงถึงในลักษณะของการกลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยงั มีพนักงานประจํารถขยะทีร่ ้ื อค้นตามกอง
ขยะ ซึ่ งในปั จจุบนั ทุกหน่ วยงานได้ให้ความสําคัญกับการหมุนเวียนขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง และนําขยะมูล
ฝอยที่มีมูลค่า ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่มาใช่ใหม่ เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดัง
ภาพ 2-1 การไหลเวียนของขยะรี ไซเคิลนั้น เคยมีการศึกษาพบว่า สามล้อรับซื้ อของเก่ามีการแยกวัสดุ
เหลือใช้ออกจากขยะมูลฝอยอื่นๆ มีบทบาทสูงที่สุดในการรวบรวมคัดแยก ซึ่งทําให้สามารถลกปริ มาณ
ขยะมูลฝอยได้ถึง ร้อยละ 76.4 ของปริ มาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในเขตจังหวัดพิษณุ โลก (จักรพงษ์ สิ ทธิ
ทรัพย์สิน, 2549)
การผลิต

ทรัพยากรธรรมชาติ
การนําของเสี ยกลับมาใช้ ใหม่

ขยะ/ของเสีย

การบริโภค

การกําจัดของเสี ย
รู ปที่ 2.1 การนําขยะของเสียกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปริ มาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษ
ให้กบั สิ่งแวดล้อม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทํา (2562) ดัดแปลงมาจาก วราภรณ์ ปั ญญาวดี, 2539: 84

7

2.2 งานที่ใช้ กระดาษทําผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้ งานได้
2.2.1 ประวัติความเป็ นมาของกระดาษ
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2541 ได้ให้ความหมายของ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หมายถึง สิ่ งที่สร้างขึ้นด้วย
ฝี มือมนุ ษย์ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์เป็ นสําคัญ รู ปแบบของงานหัตถกรรม พัฒนาขึ้น
ตามความชํานาญของช่างผูผ้ ลิต ซึ่ งมีการปรับปรุ งเพือ่ สนองประโยชน์ใช้สอยให้ดียงิ่ ขึ้นจึงต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาปรับปรุ งรู ปแบบและเลือกสรรวัสดุ เพือ่ ให้สนองการใช้สอย ได้สมบูรณ์
กระทรวงอุ ต สาหกรรม,กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม, 2537 ให้ ค วามหมายของผลิ ต ภัณ ฑ์
หัตถกรรม หมายถึ ง สิ่ งที่ตอ้ งใช้ฝีมื อ ในการประดิ ษฐ์และมี ความงานด้านศิล ปะแฝงอยู่ โดยอาจใช้
เครื่ องจักรเครื่ องมือเครื่ องทุ่นแรง ช่วยในการผลิดว้ ยก็ได้
สรุ ป ผลิ ตภัณฑ์หัตถกรรม คือ งานที่ใช้ฝีมื อในการสร้างสิ่ งต่าง ๆ ที่ผลงานออกมาด้วยงานที่
ประณี ตและมีคุณค่าทางจิตใจของผูส้ ร้างผลงาน
2.2.2 เปเปอร์ มาร์ เช่
งานกระดาษปะติดหรื อเปเปอร์มาร์เช่ คืองานศิลปะที่ทาํ ได้จากวัสดุที่หาง่าย คือ กระดาษ ที่ใช้
แล้ว โดยหลักการทําเปเปอร์มาร์เช่คือ การนํากระดาษที่ถูกตัดหรื อฉี กเป็ นชิ้นเล็กๆ และผ่านการแช่น้ าํ
จนเปื่ อยหรื อการบดละเอียดแล้วมาปิ ดทับลงบนแบบที่เตรี ยมไว้หลายๆชั้นหรื ออัดบล็อกตามต้นแบบ
แต่ละชั้นจะทากาวไว้และต้องรอให้กาวไว้และต้องรอให้แห้งก่อนจากนั้นก็ตกแต่งและระบายสี ตาม
จินตนาการ
วัสดุที่ตอ้ งใช้ในการทําเปเปอร์มาเช่ มีดงั ต่อไปนี้
กระดาษ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนํามาติดชิ้นงานซ้อนทับกันหลายๆชั้น เพื่อให้ชิ้นงานมีความ
คงทน กระดาษที่ใช้ได้แก่ กระดาษหนังสื อพิมพ์ กระดาษนิตยสาร กระดาษห่ อของขวัญ กระดาษเหลือ
ใช้อื่นๆ
กล่ อง เป็ นตัวสร้างโครงร่ างของชิ้ นงานตามความต้องการ เช่น สร้างเป็ นหุ่ นยนต์ สัตว์ต่างๆ
ล้วนต้องใช้กล่องสร้างเป็ นโครงร่ างก่อน กล่องที่นาํ มาใช้ เช่น กล่องไอศกรี ม กล่องนม กล่องนํ้าผลไม้
กล่องขนม เป็ นต้น
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กระดาษแข็ง กระดาษแข็งที่ใช่จะมี 2 ชนิ ด คือ กระดาษแข็งชนิ ดบาง และกระดาษแข็งชนิ ดที่
เป็ นกล่ องใส่ ของ กระดาษแข็งจะเป็ นส่ วนที่นาํ มาตัดและประกอบชิ้นงานให้มีโครงร่ างเป็ นรู ปต่างๆ
ตามความต้องการ กระดาษแข็งจะช่วยให้รูปร่ างที่สร้างไว้มีความแข็งแรงและมีมิติ
กรรไกร ใช้สาํ หรับตัดกระดาษให้มีรูปร่ างตามความต้อ งการ เวลาใช้ตอ้ งมี ผูใ้ หญ่อยูด่ ว้ ยเพื่อ
ความปลอดภัย และบอกวิธีการใช้กรรไกรที่ถูกวิธี เพือ่ ให้ปลอดภัยในการทํากิจกรรม
กาวและกระดาษกาว ใช้เป็ นตัวเชื่อมชิ้นส่ วนที่เป็ นกล่องกระดาษ ขวดนํ้า ขวดนม เข้าด้วยกัน
ก่อนที่จะติดกระดาษลงบนชิ้นงาน
2.2.3 อิฐกระดาษ (Paper Bricks)
วู ไจ ลี (Woo Jai Lee) ดี ไ ซเนอร์ สัญชาติเกาหลี - นิ วซี แลนด์ เจ้าของโปรเจกต์คือ หนึ่ งในนัก
ออกแบบที่มองเห็นความน่าเสียดายจากการใช้ประโยชน์กระดาษ เขาได้ลงมือคิดค้นวิธีรีไซเคิลกระดาษ
เหลือใช้ที่มีอยูม่ ากมายในชีวิตประจําวัน ให้กลายเป็ นสิ่ งของใหม่ที่มีประโยชน์และยัง่ ยืนอีกครั้ง โดย
เขารู ้ถึงข้อเสียของการรี ไซเคิลกระดาษดีวา่ กระดาษนั้นบอบบางและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่นาน เขาจึง
พยายามทลายจุดด้อ ยตรงนี้ ด้วยการรี ฟอร์ ม กระดาษเหลื อ ใช้ใหม่ให้อ ยู่ในรู ปแบบของอิ ฐที่แข็งแรง
ทนทาน และใช้งานได้นาน โดยกระดาษเหลือใช้ที่ วูไจ ลี เลือกนํามาสร้างอิฐกระดาษก็คือ “กระดาษ
หนังสือพิมพ์” ด้วยเหตุผลที่วา่ หาได้ง่ายและมีเหลือใช้เยอะ ซึ่ งกระบวนการสร้างอิฐกระดาษหนึ่งก้อน
เขาจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ประมาณ 6-7 ฉบับ
ขั้นตอนการทําอิฐกระดาษ
ขั้นตอนแรกของการทําอิฐกระดาษคือ การทํากระดาษหนังสื อพิมพ์ให้กลายเป็ นเยือ่ กระดาษ
โดยมีวธิ ีง่ายๆ คือ ตัดกระดาษให้เป็ นชิ้นเล็กๆ แล้วนําไปแช่น้ าํ ทิ้งไว้ขา้ มคืน จากนั้นให้นาํ ไปปั่ นจนกว่า
กระดาษจะกลายเป็ นเยือ่ กระดาษ ขั้นตอนต่อไปคือ นําเยือ่ กระดาษมาผสมกับกาว จากนั้นนําไปใส่ ใน
เครื่ อ งอัดกระดาษให้ข้ ึนรู ปเป็ นทรงอิ ฐ โดยผลลัพธ์ที่ไ ด้แบบสมบูรณ์ของอิ ฐกระดาษนั้น รู ปลักษณ์
ภายนอกจะมีลกั ษณะคล้ายผิวหินอ่อน สวยงาม คลาสสิก แต่ผวิ สัมผัสที่ได้จะไม่แข็งกระด้างเหมือนอิฐ
จริ งๆ เพราะยังมีความอ่อนนุ่มของกระดาษอยู่ ที่สาํ คัญยังมีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถนําไปตัด
และเจาะได้เ หมื อ นไม้อี ก ด้ว ย ซึ่ ง ข้อ ดี ข องอิ ฐ กระดาษตรงนี้ เองที่ นัก ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ นัก ออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์จะสามารถนําวัสดุอิฐกระดาษไปสร้างเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ที่ไม่เพียงแข็งแรง ทนทาน แต่ยงั
เป็ นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน
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จากการทบทวนบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้และนําR3มาใช้เพราะว่า
การนํามาแปรรู ปใหม่น้ นั สามารถทําให้โครงงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ R1,R2 นั้นไม่สามารถ
ทํา ได้แ ล้ว เพราะว่า กระดาษนั้ น ได้ท าํ การ Reduce และ Reuseไปแล้ว ผูจ้ ัด ทํา จึ ง เลื อ กR3เพราะให้
ประสิ ทธิภาพกับโครงงานสหกิจของผูจ้ ดั ทํามากที่สุดและผูจ้ ดั ทําเลือกวิธีการทําโดยใช้วิธีการเปเปอร์
มาเช่น้ นั จากการทบทวนบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการใช้เปเปอร์มาเช่เหมาะกับโครงงานสห
กิจของผูจ้ ดั ทําที่สุดโดยที่ วิธีการอัดกระดาษนั้นจําเป็ นต้องมีอุปกรณ์เครื่ องมือในการนํากระดาษมาอัด
ให้เข้ารู ปทรง ทางผูจ้ ดั ทํานั้นไม่มีอุปกรณ์ในการอัดกระดาษผูจ้ ดั ทําจึงเลือกวิธีการใช้เปเปอร์มาเช่
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สนัน่ ตั้งสถิต ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ( 2561 ) การผลิตวัสดุก่อสร้างจากกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า เพื่อ
ลดการใช้วสั ดุก่อสร้าง เศษกระดาษที่เกิดขึ้นในสํานักงานในแต่ละวันมีจาํ นวนมากหากนํากลับไปใช้ใน
กระบวนการผลิตอีกครั้ง สามารถนําเอาเยือ่ กระดาษจากเศษกระดาษไปใช้ในการผลิตอีกครั้งได้เพียง
ร้อยละ 60 เท่านั้นนอกจากนี้ ราคาของเศษกระดาษมี ราคาไม่มาก ดังนั้นงานวิจยั จึงต้องการที่จะศึกษา
และความเป็ นไปได้ของการนําเอาเศษกระดาษมาใช้เป็ นเยือ่ กระดาษในการผลิตชิ้นงานแบบกระดาษ
แผ่นอัด ด้วยการขึ้นรู ปแบบเย็น โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 1. การแปรสภาพของ
เศษกระดาษที่ใช้แล้ว 2 หน้าด้วยเครื่ องทําลายเอกสาร 2. ผลของระยะเวลาในการแช่เศษกระดาษก่อน
นํามาแปรสภาพเป็ นเยือ่ กระดาษโดยเปลี่ยนระยะเวลาในการแช่เศษกระดาษ 3 ค่า คือ 1 ชัว่ โมง 3 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง 12 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมงตามลําดับ โดยทําการผสมด้วยนํ้าประปา และ 3. กระบวนการขึ้นรู ป
ชิ้นงานเป็ นกระดาษแผ่นอัดจากเยือ่ กระดาษเปี ยก โดยเปลี่ยนระยะเวลาในการขึ้นรู ป 3 ค่า คือ 1 ชัว่ โมง
6 ชั่ว โมง และ 6 ชั่ว โมงตามลําดับ จากนั้น วิเ คราะห์คุ ณสมบัติ แบบประมาณของเศษกระดาษ เยื่อ
กระดาษ และกระดาษแผ่นอัดรวมทั้งทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของกระดาษ
แผ่นอัด ตามวิธีมาตรฐาน เอเอสทีเอ็มผลจากการศึกษา พบว่า คุณสมบัติแบบประมาณของเศษกระดาษ
มีค่าความชื้นร้อยละ 2.7-4.9เถ้าร้อ ยละ 10.3-13 ของแข็งอิ นทรี ยร์ ้อ ยละ 51.3-53.0 และคาร์บอนคงตัว
ร้อยละ 29.3-31.6 สําหรับคาร์บอนคงตัว สําหรับเยือ่ กระดาษมีคุณสมบัติแบบประมาณ ดังนี้ ความชื้น
ร้อ ยละ 20.4-25.5 เถ้าร้อ ยละ13.2-16.0 ของแข็งอิ นทรี ยร์ ้ อ ยละ 40.7-44.4 และคาร์ บอนคงตัวร้ อ ยละ
18.3-23.2 คุ ณ สมบัติ แ บบประมาณและคุ ณ สมบัติ ท างกลของกระดาษแผ่น อัด ที่ ร ะยะเวลาแช่ เ ศษ
กระดาษต่างๆ พบว่า ที่ระยะเวลาแช่เศษกระดาษ 3 ชัว่ โมง ค่าความชื้นและค่าของแข็งระเหยง่ายมีค่า
น้อยที่สุดส่ งผลให้มีค่า tensile stress มากที่สุด เนื่ องจากมีค่าความหนาแน่ นมากที่สุด คุณสมบัติแบบ
ประมาณและคุณสมบัติทางกลของกระดาษแผ่นอัด ที่ระยะเวลาแช่เศษกระดาษ 3 ชัว่ โมง กับระยะเวลา
ในการขึ้นรู ป 1 ชัว่ โมง 3 ชัว่ โมง และ 6 ชัว่ โมง พบว่า เมื่อระยะเวลาในการขึ้นรู ปกระดาษแผ่นอัดมีค่า
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มากขึ้น ค่าความชื้นมีค่ามากขึ้น จากร้อยละ 7.42 เป็ นร้อยละ 9.42 แต่ค่าคาร์บอนคงตัวลดลง จากร้อยละ
15.77 เป็ นร้อยละ 12.23 ค่าความหนาแน่ น มีค่าลดลงไปเล็กน้อย จาก 443.95 กรัมต่อลิตร เป็ น 442.52
กรัมต่อลิตรและค่าของแข็งค่าของแรงดึง มีค่าลดลง จาก 1.93 MPa เป็ น 1.40 Mpa สรุ ปได้วา่ ชิ้นงานที่มี
ความชื้ น น้อ ยที่ สุด จะมี ค่ าคุ ณ สมบัติ ทางกลมากที่สุ ด ซึ่ งในการทดลองครั้ง นี้ สภาวะที่ ดี ที่สุ ด คื อ
ระยะเวลาแช่เศษกระดาษเพียง 1 ชัว่ โมง และใช้ระยะเวลาในการขึ้นรู ปชิ้นงาน 1 ชัว่ โมง
นายเจตตฤณ ไตรรัตน์ และคณะ(2557) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การจัดการของเสี ยโดยใช้หลัก
3Rs ลดการใช้ ใช้ซ้ าํ แปรสภาพใหม่ กรณี ศึกษาในแผนกแม่บา้ นโรงแรมตะวันนากรุ งเทพฯ ผลการวิจยั
พบว่า ปริ มาณขยะรี ไซเคิลมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น และลดปริ มาณขยะทัว่ ไปน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ที่
5 ของการปฏิบตั ิงาน ปริ มาณทัว่ ไปจํานวน 216.5 กิโลกรัมขยะรี ไซเคิลประเภทขวดนํ้า, แก้วพลาสติก มี
จํานวน 21.2 กิ โลกรัม ขยะรี ไ ซเคิ ล ประเภทกระดาษ , หนังสื อ พิมพ์มีจาํ นวน 38.2 กิ โลกรัม แต่ช่ว ง
สัป ดาห์ที่ 14 ของการปฏิ บ ัติง าน มี ป ฏิบ ัติง าน ปริ ม าณทั่วไป จํานวน 178.6 กิ โลกรั ม ขยะรี ไ ซเคิ ล
ประเภทขวดนํ้า , แก้วพลาสติก มีจาํ นวน 34.3 กิโลกรัม, ขยะรี ไซเคิลประเภทกระดาษ, หนังสือพิมพ์ มี
จํานวน 46 กิโลกรัม
นายพีรพล อัจฉราเจริ ญยิง่ (2558) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์สาํ หรับใช้ใน
สํานักงานจากกระดาษเหลื อใช้ในสํานักงาน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การใช้กระดาษเหลือ ใช้หึคุม้ ค่า
อย่า งเป็ นรู ปธรรม ใช้กระดาษที่ถู กทิ้ง จํานวนมากในสํานักงานให้เกิ ดมู ล ค่า และได้ผ ลิ ต ภัณฑ์จาก
กระดาษเหลือใช้ในสํานักงานที่ดูดีน่าใช้งาน
นางสาวญาณัญฎา ศิรภัทร์ ธาดา (2553) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของการคัดแยกขยะเพือ่ รี ไซเคิล เชิงธุรกิจสําหรับผูป้ ระกอบการและชุมชน ในเขตจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศไทยผลวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาการดําเนิ นธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ระยะสั้น
ระยะปานกลางและระยะยาว โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายผูป้ ระกอบการและชุมชนและ
ภาครัฐ มีดงั นี้
ระยะสั้น (1ปี ) แก้ปัญหาและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพบุคลากรและแรงงาน, เร่ งลดภาระหนี้ ของ
กิจการ สร้างระบบคุณภาพของกิจการ, ระบบการบริ หารสินค้าคงคลัง, โลจิสติกส์, จัดหาแหล่ง
เงินทุนที่มีดอกเบี้ยตํ่า, รวมตัวกันจัดส่งสินค้าวัสดุรีไซเคิลและการร่ วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร
ระยะปานกลาง (2-3ปี ) พัฒ นาเทคโนโลยี เครื่ อ งจักร อุ ปกรณ์ เ พื่อ การรี ไ ซเคิล , ศูนย์อ บรม
ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่, สร้างศูนย์กลางเครื อข่ายผูป้ ระกอบการค้าวัสดุรีไซเคิลเพือ่ ช่วยเหลือกัน
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ระยะยาว (5ปี ) มี แผนจัดหาตลาดส่ งขายสิ นค้าหรื อ ขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
ขอรับ การสนับ สนุ นจากรัฐ บาลด้านการตลาดและการส่ ง ออก สิ น ค้า วัส ดุ รี ไ ซเคิ ล และขอรั บการ
สนับสนุนจากรัฐบาลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่ องจักรและอุปกรณ์

บทที่ 3
รายละเอียดปฏิบัติงาน
ทางผูจ้ ดั ทําได้นาํ รายละเอียดในการปฏิบตั ิงานสหกิจและข้อมูลต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานแผนก
ทรัพยากรบุคคล ที่โรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ ฯ โดยมีการนําเสนอเป็ นลําดับ ต่อไปนี้
3.1 ชื่อและสถานที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.2 ลักษณะสถานประกอบการ
3.2.1 ประเภทห้องพัก
3.2.2 ประเภทห้องอาหารและบาร์
3.2.3 สิ่งอํานวยความสะดวก
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายและพนักงานที่ปรึ กษา
3.4.1 ตําแหน่งงาน
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4.3 พนักงานที่ปรึ กษา
3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.1 ชื่ อและสถานที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ :โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ (AVANI+ Riverside Bangkok)
ที่ต้งั : เลขที่ 257 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย
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รู ปที่ 3.1 โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ
ที่มา : http://ww.avanihotels.com

รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ
ที่มา : http://ww.avanihotels.com
โทรศัพท์ : +66 (0) 2431 9100
โทรสาร : +66 (0) 2431 9111
Website: http://ww.avanihotels.com
ตื่นขึ้นมาในห้องพักและห้องสวีทท่ามกลางวิวสวยงามน่าประทับใจ โดยห้องพักแต่ละห้อง
สามารถมองทอดออกไปยังแม่น้ าํ และเส้นขอบฟ้าของตัวเมือง
จิบไวน์พร้อมรับประทานอาหารบน
ห้องอาหารสูงเสียดฟ้าและฉลองให้กบั มหานครแห่งสวรรค์ ในขณะที่ดื่มดํ่าไปกับวิวพาโนรามาของภูมิ
ทัศน์ทอ้ งฟ้าของตัวเมือง ให้ตวั เองผ่อนคลายไปการเอนกายข้างๆ สระไร้ขอบบนชั้นดาดฟ้า
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ผ่อนคลายและสดชื่นไปกับบรรยากาศเมืองหลวงในพื้นที่ใช้สอยที่ตกแต่งอย่างร่ วมสมัย สไตล์
สดใสในบรรยากาศสบายๆ ที่ได้รับการออกแบบมาโดยคํานึงถึงตัวท่านเป็ นหลัก พื้นที่สาํ หรับการ
สังสรรค์และอาหารที่ปรุ งอย่างสร้างสรรค์รอให้ท่านมาลิ้มลองสัมผัสที่อวานี สถานที่จดั เลี้ยงบนดาดฟ้า
ที่ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์การจัดงานที่ดีที่สุด ความต้องการสันทนาการเชื้อเชิญให้ท่านออกไป
ท่องเที่ยวสํารวจสิ่งต่างๆ
ทําให้การเข้าพักของท่านเป็ นประสบการณ์ที่น่าจดจํา ณ ทําเลติดริ มแม่น้ าํ ที่ตกแต่งอย่าง
ทันสมัยและมีรางวัลการันตี ซึ่งอยูไ่ ม่ไกลจากใจกลางเมืองและจุดเชื่อมต่อต่างๆ ที่จะนําท่านเดินทาง
สํารวจรอบๆ กรุ งเทพฯได้โดยสะดวก
3.1.1 ประวัติความเป็ นมา
โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ ถูกบริ หารภายใต้เครื อ บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด (มหาชน)โดยมี Mr. William Ellwood Heinecke เป็ นผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ไมเนอร์ได้
เริ่ มต้นธุรกิจด้วยการเปิ ดรี สอร์ทริ มทะเลในพัทยาในปี 2521 ต่อมาบริ ษทั ได้ขยายธุรกิจจนปั จจุบนั ได้
กลายเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค
ประกอบด้วยโรงแรมและรี สอร์ทกว่า 510 แห่ง ร้านอาหารกว่า 2,200 สาขา และมีจุดจําหน่ายสินค้ากว่า
490 แห่งในประเทศไทยและอีก 61 ประเทศทัว่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ตะวันออกกลาง แอฟริ กา
มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป และอเมริ กาและในปี พ.ศ.2548 บริ ษทั ได้เดินหน้าขยายธุรกิจโรงแรมใน
ต่างประเทศโดยเข้าลงทุนในประเทศมัลดีฟส์และในปี พ.ศ. 2551 บริ ษทั ได้เริ่ มธุรกิจรับจ้างบริ หาร
โรงแรมโดยเข้าบริ หารโรงแรม อนันตรา เซมินยัค บาหลี รี สอร์ท ในประเทศอินโดนีเซี ยและได้สร้างแบ
รนด์โรงแรมที่หรู หราแบรนด์แรกของบริ ษทั ภายใต้ชื่อ อนันตรา หลังจากนั้นปี พ.ศ.2553 บริ ษทั ไมเนอร์
ได้เปิ ดตัวโครงการผักผ่อนแบบปั นส่วนเวลาภายใต้แบรนด์ของตนเองคือ อนันตรา เวเคชัน่ คลับ ในปี
พ.ศ. 2560 บริ ษทั ไมเนอร์ได้ขยายธุรกิจไปยังสหราชอาณาจักรและยังไม่หยุดที่จะพัฒนาแบรนด์ของตน
ขยายตลาดไปสู่ทวีปยุโรปและลาตินอเมริ กา
ไมเนอร์ โฮเทลส์ดาํ เนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์สวิส สวีท ทั้งในรู ปแบบเป็ นเจ้าของ บริ หาร
จัดการ และร่ วมลงทุน โดยมีโรงแรมในเครื อทั้งสิ้นกว่า 510 แห่งและมีจาํ นวนห้องพักรวมกว่า 75,000
ห้อง ภายใต้เครื่ องหมายการค้าอนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวาน่า และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์
อินเตอร์เนชัน่ แนล ปั จจุบนั ไมเนอร์ โฮเทลส์มีกลุ่มโรงแรมและสปาในเครื อใน 53 ประเทศทัว่ ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริ กา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรปและอเมริ กา นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮ
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เทลส์ยงั เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง
ธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยเพือ่ ขาย และโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา

รู ปที่ 3.3 Minor hotels
ที่มา : https://www.traveldailymedia.com
โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ ตั้งอยูบ่ นถนนเจริ ญนครซึ่งเป็ นแหล่งรวมโรงแรมริ มแม่น้ าํ
โรงแรมแห่งนี้ถือเป็ นหนึ่งในที่พกั ริ มแม่น้ าํ ที่ดีที่สุดที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อน
ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยากับบริ การระดับพรี เมี่ยมด้วยทําเลที่เดินทางสะดวกสบาย
3.2 ลักษณะสถานประกอบการ
โรงแรมแห่งนี้ได้ให้บริ การห้องพักที่กว้างขวาง และมีววิ แม่น้ าํ เจ้าพระยาที่สวยงาม ทุกๆ ห้อง
ได้รับการตกแต่งอย่างพิถีพถิ นั โดยคํานึงถึงความต้องการของผูเ้ ข้าพักเป็ นสําคัญ ครบครันด้วยสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ น นอกจากนี้ โรงแรมยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลายไว้คอย
ให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นร้านอาหารและบาร์ภายในโรงแรมที่มีให้เลือกถึง 4 แห่ง ห้องออกกําลังกาย และ
สระว่ายนํ้า นอกจากนี้ยงั มีสถานที่สาํ หรับจัดประชุมและอีเวนท์ต่างๆ ที่นี่ มีหอ้ งจัดงานหลากหลาย
ขนาดและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงานสําคัญๆ ด้วยเนื้อที่หอ้ งประชุมกว่า 4,500 ตารางเมตร
3.2.1 ประเภทห้ องพัก
3.2.1.1 ห้องอวานี ริ เวอร์ วิว เตียงเดี่ยว (AVANI River View Room King Bed)
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ขนาดห้องพัก 30 ตารางเมตร มีววิ แม่น้ าํ เจ้าพระยา ภายในห้องพักมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จาํ เป็ นทั้ง บริ การ Wi-Fi ในห้องฟรี โทรศัพท์แบบไร้สาย บริ การมินิบาร์ซ่ ึงมีท้งั ขนมและ
เครื่ องดื่ม สิ่งอํานวยความสะดวกของใช้ส่วนตัวจําพวก สบู่อาบนํ้า ยาสระผมและมีตเู ้ ซฟไว้สาํ หรับเก็บ
สิ่งของมีค่า

รู ปที่ 3.4 ห้องอวานี ริ เวอร์ วิว เตียงเดี่ยว
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.1.2 ห้องอวานี ริ เวอร์ วิว 2 เตียง (AVANI River View Room Twin Bed)
ขนาดห้องพัก 30 ตารางเมตร มีววิ แม่น้ าํ เจ้าพระยาสิ่งอํานวยความสะดวกจะ
เหมือนกับห้องห้องอวานี ริ เวอร์ วิว เตียงคิง (AVANI River View Room King Bed)

รู ปที่ 3.5 ห้องอวานี ริ เวอร์ วิว 2 เตียง
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.1.3 ห้องอวานี ริ เวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท (AVANI River View Junior Suite)
ขนาดห้องพัก 62 ตารางเมตร มีววิ แม่น้ าํ เจ้าพระยาสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็ นจะเหมือนกับห้องชนิดอื่นๆแต่จะต่างตรงที่มีขนาดใหญ่กว่าห้องพักปกติ และสามารถชมวิวกับ
หน้าต่างบานใหญ่ได้แบบจุใจและในห้องนํ้าที่ต่างจากห้องพักธรรมดาคือมีอ่างอาบนํ้าในห้องนํ้าทีจ่ ะทํา
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ให้แขกที่เข้าพักอาบนํ้าและเพลิดเพลินไปกับวิวแม่น้ าํ เจ้าพระยาและซึ่งแต่ละชั้นจะมีหอ้ งอวานี ริ เวอร์
วิว จูเนียร์ สวีท เพียงชั้นละ 2 ห้องสุดทางเท่านั้น

รู ปที่ 3.6 ห้องนอนอวานี ริ เวอร์ วิว จูเนี ยร์ สวีท
ที่มา : https://hotels.jetstar.com

รู ปที่ 3.7 ห้องนํ้าอวานี ริ เวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.1.4 ห้องอวานี พาโนรามา ริ เวอร์ วิว เตียงเดี่ยว (AVANI Panorama River View
Room King Bed)
เป็ นห้องที่ให้พ้นื ที่ที่เหมาะกับการผ่อนคลาย ทํางาน และพักผ่อน สามารถ
มองเห็นวิวของแม่น้ าํ เจ้าพระยาเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบาย สิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนกับ
ห้องห้องอวานี ริ เวอร์ วิว (AVANI River View Room) แตกต่างกันเพียงความสูงของชั้นซึ่งจะเริ่ มตั้งแต่
ชั้นที่ 18 ถึงชั้นที่ 25 ของโรงแรม

รู ปที่ 3.8 ห้องอวานี พาโนรามา ริ เวอร์ วิว เตียงเดี่ยว
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
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Twin Bed)

3.2.1.5 ห้องอวานี พาโนรามา ริ เวอร์ วิว 2 เตียง (AVANI Panorama River View Room

สิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนกับห้อง อวานี พาโนรามา ริ เวอร์ วิว เตียงเดี่ยว
(AVANI Panorama River View Room King Bed)

Suite)

รู ปที่ 3.9 ห้องอวานี พาโนรามา ริ เวอร์ วิว 2 เตียง
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.1.6 ห้องอวานีริเวอร์ววิ สวีทสองห้องนอน (Avani River View Two Bedroom

มีเพียง 1 ห้องเท่านัน่ อยูท่ ี่ช้ นั 23 ขนาดห้องพัก 138 ตารางเมตร มีววิ แม่น้ าํ
เจ้าพระยาภายในห้องจะเป็ นเตียงเดียวทั้ง 2 ห้อง (2 King Bed) และอีกหนึ่งห้องคือห้อง (Avani River
View Two Bedroom Suite) อยูช่ ้ นั ที่23 ห้อง 2301 ภายในห้องจะมี 2 ห้องนอน แบ่งเป็ น 1 เตียงเดี่ยว
(1King Bed) และ 1เตียงคู่ (1 Twin Bed) สิ่งอํานวยความสะดวกในห้องพักเหมือนกับห้องพักอื่นๆส่
นภายในห้องรับแขกจะมีโต๊ะสําหรับทานอาหารและโซฟาตัวใหญ่ดา้ นหน้าสมาร์ททีวแี ละในส่วนของ
ตูเ้ ย็นมินิบาร์ที่มีเครื่ องดื่มเพิม่ เติม เช่น เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จาํ พวกไวน์ เพิม่ ขึ้นมา

รู ปที่ 3.10 ห้องอวานีริเวอร์ววิ สวีทสองห้องนอน
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
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Suite)

3.2.1.7 ห้องอวานีริเวอร์วิวสวีทสามห้องนอน (Avani River View Three Bedroom

มีเพียง 1 ห้องเท่านัน่ อยูท่ ี่ช้ นั 25 ขนาดห้องพัก 166 ตารางเมตร มีววิ แม่น้ าํ
เจ้าพระยา ภายในมี 3 ห้องนอนแบ่งเป็ น 2 เตียงเดี่ยว (2King Bed) และ 1 เตียงคู่ (1Twin Bed) สิ่งอํานวย
ความสะดวกในห้องพักเหมือนกับห้องอวานีริเวอร์ววิ สวีทสองห้องนอน

รู ปที่ 3.11 ห้องอวานีริเวอร์ววิ สวีทสามห้องนอน
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.2 ประเภทห้ องอาหารและบาร์
3.2.2.1 ห้องอาหารสกายไลน์ (Sky Line)
ให้บริ การทั้งแบบบุฟเฟ่ ต์ (Buffet) และรายการอาหารตามสัง่ (A la carte) ส่วน
บริ การเมนูบุฟเฟ่ ต์ซีฟ้ดู จะให้บริ การในมื้อคํ่าทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 22.00 น.
และบริ การบุฟเฟ่ ต์อาหารกลางวันเมนูอาหารนานาชาติสาํ หรับวันธรรมดา เปิ ดบริ การทุกวันจันทร์ ถึง
ศุกร์ ตั้งแต่ 12.00 น. เที่ยง – 14.30 น.

รู ปที่ 3.12 ห้องอาหารสกายไลน์
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
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3.2.2.2 ลอง บาร์ (Long Bar)
สถานที่พกั ผ่อนและผ่อนคลายที่ล็อบบี้บาร์ ด้วยการตกแต่งแบบอบอุ่นและ
ร่ วมสมัย จึงเป็ นที่สาํ หรับผ่อนคลายและพบปะสังสรรค์กบั เพือ่ นฝูงได้เป็ นอย่างดี พร้อมด้วยเครื่ องดื่ม
เย็นๆ กับค็อกเทลมากมายนอกจากนัน่ ยังมีไวน์และเบียร์ข้ ึนชื่อของเอเชียไว้คอยให้บริ การ เวลาเปิ ดทํา
การตั้งแต่11.00 น. – 23.00 น.

รู ปที่ 3.13 ลอง บาร์
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.2.3 แพนทรี แอท อวานี (Pantry at Avani)
ห้องอาหารจานด่วนของทางโรงแรมซึ่งแขกที่เข้าพักสามารถนําอาหาร
กลับไปรับประทานบนห้องพักได้อย่างเต็มอิ่มภายในแพนทรี น้ ีมีท้งั สลัดแบบธรรมชาติ แซนด์วิช นํ้า
ผลไม้สดและอีกมากมายกับอาหารที่ทาํ ให้สุขภาพดี เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3.14 แพนทรี แอท อวานี
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.2.4 SEEN Restaurant & Bar
รู ฟท็อปบาร์บนชั้นดาดฟ้าเหนือแม่น้ าํ เจ้าพระยาตั้งอยูช่ ้ นั บนสุดของโรงแรมที่
ชั้น 26 และชั้น 26 – 27 เปิ ดให้บริ การทุกวัน เวลา 18.00 – 01.00 น.
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รู ปที่ 3.15 SEEN Restaurant & Bar
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.3 สิ่ งอํานวยความสะดวก
ที่โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมที่เพียบพร้อมมไปด้วยสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากมายคอยให้บริ การพร้อมกับวิวกรุ งเทพมหานครที่สามารถมองได้จากสระว่าย
นํ้าชั้นดาดฟ้าของโรงแรม
3.2.3.1 Infinity Pool
ตั้งอยูท่ ี่บริ เวณชั้น26 สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม และสระว่ายนํ้ายาว 25
เมตร เป็ นสถานที่ท้ เหมาะแก่
ี่
การพักผ่อนหย่อนใจ

รู ปที่ 3.16 Infinity Pool
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.3.2 สถานที่จดั ประชุม (Meetings, Events and Weddings)
โรงแรมสามารถรองรับผูร้ ่ วมงานได้ถึง 1,500 คน และบูทแสดงสินค้าได้มาก
สุดถึง 80 บูท พร้อมทีมงานจัดเลี้ยงคุณภาพที่พร้อมดูแลเรื่ องอาหารและการเสิร์ฟค็อกเทลและ
รายละเอียดต่างๆนอกจากนั้นยังมีพ้นื ทีอ่ นั กว้างขวาง ด้วยพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร สําหรับจัดการประชุม
และงานเลี้ยง ครอบคลุมตั้งแต่การประชุมเล็กๆ ไปจนถึงงานเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุด
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รู ปที่ 3.17 สถานที่จดั ประชุม
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.3.3 Fitness
ตั้งอยูช่ ้ นั ที่ 25 สามารถออกกําลังกายแบบมีเทรนเนอร์ส่วนตัวและคลาสโยคะ
บนชั้นดาดฟ้าริ มสระไร้ขอบ เปิ ดบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3.18 Fitness
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.2.3.4 Concierge and Bell Service
บริ การสอบถามเส้นทางจองทัวร์สอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างๆ
บริ การรถรับส่งแขกไปสนามบินหรื อบริ การขนส่งกระเป๋ าขึ้นห้องพัก

รู ปที่ 3.19 Concierge and Bell Service
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
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3.2.3.5 Reception
ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้นที่11 ของโรงแรม เป็ นสถานที่ให้บริ การ เช็คอิน (Check In)
และ เช็คเอ้าท์ (Check Out) ติดต่อขอความช่วยเหลือหรื อต้องการสอบถามราคาห้องพัก แลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

รู ปที่ 3.20 Reception
ที่มา : https://hotels.jetstar.com
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานขององค์กร

รู ปที่ 3.21 แผนภูมิองค์กร
ที่มา : 2019-Organization-chart
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมายและพนักงานทีป่ รึกษา
3.4.1 ตําแหน่งงาน

รู ปที่ 3.22 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ นิลวงศ์
ตําแหน่งงาน : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก : ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Department)
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.2562
3.4.2 ลักษณะงานทีน่ กั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ในแต่ละวันนั้นต้องเตรี ยมเอกสารสําหรับพนักงาน-นักศึกษาฝึ กงานที่มาสมัครงาน นัด
วันสัมภาษณ์ให้กบั พนักงาน-นักศึกษาฝึ กงาน เมื่อผูส้ มัครสัมภาษณ์เสร็จแล้วตกลงรับเป็ นพนักงานแล้ว
ก็พาไปลองชุดแล้วถ่ายรู ปเพือ่ เตรี ยมไว้สาํ หรับการทํางานในวันแรก เมื่อทําการปฐมนิเทศ (Orientation)
เรี ยบร้อยแล้วก็พาทําเดินทัวร์โรงแรม (Hotel Tour) เพือ่ ให้พนักงานนั้นรู ้จกั โรงแรมในระดับหนึ่ง ลงชื่อ
ของนักศึกษาที่ทางแผนกรับเข้าฝึ กงานแล้วในไฟล์และคอยอัพเดทไฟในแต่ละครั้งที่นกั ศึกษาฝึ กงานมา
เริ่ มฝึ กหรื อว่าฝึ กจบแล้ว จัดห้องเรี ยน (Training Class) และเตรี ยมเอกสารสําหรับการเรี ยน-สอนให้กบั
พนักงานทําการ์ ดอวยพรวันเกิ ดให้กับพนักงานและนําใส่ ในกระเป๋ าที่ทางโรงแรมเตรี ยมไว้ให้และ
นํา ไปแจกให้กับ พนัก งานที่ เ กิ ด ในวัน นั้น พิม พ์ต ารางอาหารในแต่ ละเดื อ นละนํา ไปเปลี่ ย นที่ ห น้า
ห้องอาหารของพนักงาน เปลี่ยนตารางเทรนนิ่ง (Training Plan) หน้าห้องของแผนก จัดเตรี ยมกิจกรรม
ให้กบั พนักงานเช่น งานขอบคุณแผนก งานFarewell ให้กบั พนักงาน เป็ นต้น
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3.4.3 พนักงานที่ปรึ กษา

รู ปที่ 3.23 พนักงานที่ปรึ กษาในขณะปฏิบตั ิงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
ชื่อ-นามสกุล : คุณพัชรมัย ศรี จามร
ตําแหน่งงาน : Human Resources Officer
แผนก : Human Resources Department
3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.2562
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนิ นงานโครงงานเรื่ อง “กล่ องส่ งเอกสารจากกระดาษที่ท้ิงแล้วภายใน
แผนกทรัพยากรบุคคล” มีดงั นี้
3.6.1 ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษากําหนดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษาโดยทํา
การสังเกตถึงปั ญหาที่พบในสถานประกอบการ
3.6.2 เขียนโครงร่ างรายงานหัวข้อสหกิจศึกษาและนําส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ตรวจสอบว่าเห็น
ควรหรื อไม่ที่จะทําโครงงานเรื่ อง “กล่องส่งเอกสารจากกระดาษที่ทง้ิ แล้วภายในแผนกทรัพยากรบุคคล”
หรื อมีส่วนที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขเพิม่ เติม
3.6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่ทาํ หน้าที่นาํ เอกสารมาส่ งและเก็บข้อมูลจากพนักงาน
ภายในแผนกทรัพยากรบุคคล
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3.6.4 ทดลองนําผลิ ตภัณฑ์ “กล่ อ งส่ งเอกสารจากกระดาษที่ ท้ิงแล้ว ภายในแผนกทรัพยากร
บุคคล” มาติดตั้งหน้าห้องของแผนก ในช่วงเวลา 18.30 – 8.30 น. ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์กล่องส่งเอกสาร
จากกระดาษที่ทิ้งแล้วภายในแผนกทรัพยากรบุคคลนี้สามารถเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทํางานของแผนก
ได้ดีช่วยรับเอกสารของทางแผนกได้ดีมากขึ้นในช่วงเวลาหลังเลิกงานแล้วจนถึงในวันที่เริ่ มงานอีกวัน
หนึ่ง
3.6.5 เก็บรวบรวมข้อมู ล จากพนักงานที่ทาํ หน้านําเอกสารมาส่ งและพนักงานภายในแผนก
ทรัพยากรบุคคล โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6.6 ทําการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ไ ด้จ ากการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล และนําผลลัพธ์ที่ไ ด้ม า
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลําดับความพึงพอใจ
3.6.7 สรุ ปข้อ มู ลที่ ไ ด้แ ละเขี ยนลงในรายงานการสรุ ป ผลเพื่อ เตรี ยมนําส่ งอาจารย์ที่ป รึ กษา
ตรวจสอบ
3.6.8 นํารายงานส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบและรับฟั งข้อ เสนอแนะเพื่อ ที่จะได้แนว
ทางการดําเนิ นโครงงาน “กล่องส่ งเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้วภายในแผนกทรัพยากรบุคคล” แสดง
ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินโครงงาน
ขั้นตอนการทํางาน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1.ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและ
อาจารย์ที่ปรึ กษากําหนดหัวข้อ
โครงงานสหกิจศึกษา
2.เสนอหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
3.รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
4.เริ่ มดําเนินการจัดทําโครงงานสหกิจ
ศึกษา
5.ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข้
6.ส่งเล่มโครงงานและนําเสนอ
โครงงานสหกิจศึกษา

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการทําโครงงานสหกิ จนี้ ทางผูจ้ ดั ทําได้ดาํ เนิ นการทําโครงงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ผูจ้ ดั ทําได้มีโอกาสได้เข้าร่ วมโครงงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามในครั้งนี้ ทําให้ที่โรงแรม
อวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ (Avani + Riverside Bangkok Hotel ) นั้นทําให้ผจู ้ ดั ทําได้รับความรู ้และ
ทัก ษะในการทํา งานจริ ง ผูจ้ ัด ทํา ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแผนกทรั พ ยากรบุ ค คล (Human
Resources Department) จึงทําให้เกิดโครงงาน “กล่องรับเอกสารสารที่ทิง้ แล้วโรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์
ไซด์ กรุ งเทพฯ” (“Papier Mâché”:Document Storage Boxes) ซึ่ งมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ลดต้นทุนการซื้ อ
กล่องรับเอกสารสารของทางแผนกฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ช่วยให้การรับ-ส่งเอกสารได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น และ
ยังช่วยทําประโยชน์สูงสุดให้กบั กระดาษที่ไม่ตอ้ งการแล้วสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กบั ทางโรงแรม
ขั้นตอนการเตรี ยมการและการวางแผนโครงงานสหกิจศึกษามีดงั นี้
4.1 เตรี ยมการจัดทํากล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทง้ิ แล้ว
4.1.1 ศึกษาขั้นตอนการทําเปเปอร์มาร์เช่
4.1.2 องค์ประกอบการทําเปเปอร์มาร์เช่
4.2 การคํานวณต้นทุน “กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว”
4.2.1 งบแสดงต้นทุนในการทํากล่องรับเอกสารหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
4.2.2 งบแสดงต้นทุนในการซื้อกล่องรับเอกสารหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
4.3 ขั้นตอนการทํากล่องรับเอกสารหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์
กรุ งเทพฯ
4.4 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว
4.4.1 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
4.4.2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
4.4.3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามแผนก
4.4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว
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4.1 เตรียมการจัดทํากล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้ แล้ ว
4.1.1 ศึกษาขั้นตอนการทําเปเปอร์ มาร์ เช่
โดยผูจ้ ดั ทําได้คน้ หาและวิธีการทําในเอกสารต่างๆ มีวิธีการทําและวัสดุที่นาํ มาใช้ทาํ แตกต่าง
กัน จึงยกตัวอย่างอุปกรณ์ในการทําเปเปอร์มาร์เช่ดงั ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงองค์ประกอบการทําเปเปอร์มาร์เช่
รายการ
จํานวน
กระดาษหนังสือพิมพ์
2 ฉบับ (หรื อตามขนาดของงาน)
กาวลาเท็กซ์
50 ออนซ์
นํ้าเปล่า
3 ลิตร
ชาม
1 ใบ
พูก่ นั
1 ด้าม
วัสดุตน้ แบบ
1 อย่าง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
4.1.2 องค์ประกอบการทําเปเปอร์ มาร์ เช่
องค์ประกอบต่า งๆในการทําเปเปอร์ ม าเช่ ของผูจ้ ดั ทํา มี ก ารปรับ สู ตรเพื่อ ให้เหมาะสมกับ
ความมเป็ นไปได้ในการทํากล่องรับเอกสาร ผูว้ จิ ยั จึงทําการปรับสูตรตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ทาํ กล่องรับเอกสาร
รายการ
จํานวน
กระดาษใช้แล้ว 2 หน้า
2 กิโลกรัม
กาวลาเท็กซ์
100 ออนซ์
เรซิ่น
300 กรัม
นํ้าเปล่า
5 ลิตร
กะละมัง
1 ใบ
สีสเปย์สีน้ าํ ตาล
1 กระป๋ อง
กุญแจ
1 อัน
ซิปล็อค
1 ถุง
กล่องกระดาษขนาด 10.5 x 27 x 33 เซนติเมตร
1 ใบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
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4.2 การคํานวณต้ นทุน “กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้ แล้ ว”
4.2.1 งบแสดงต้ นทุนในการทํากล่ องรับเอกสารหน้ าแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมอวานี พลัส
ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ โดยมีงบประมาณในการผลิตแสดงได้ดงั ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 งบแสดงต้นทุนการทํากล่องรับเอกสารหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรม อวานี พลัส ริ
เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ
วัตถุดิบ
หน่ วย
ปริมาณที่ใช้ ต้ นทุน (บาท)
กระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้า

กิโลกรัม

2

50.00

กาวลาเท็กซ์

ออนซ์

100

50.00

เรซิ่น

กรัม

300

100.00

กุญแจ

อัน

1

20.00

ซิปล็อค

ถุง

1

10.00

กระป๋ อง

1

50.00

ใบ

1

20.00

สีน้ าํ สีน้ าํ ตาล
กล่องกระดาษขนาด 10.5 x 27 x 33 cm.
ต้ นทุนรวม

300 บาท / 1กล่ อง

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากตารางที่ 4.3 อธิบายได้วา่ วัตถุที่กล่าวในตารางที่ 4.3 สามารถทํากล่องรับเอกสารได้จาํ นวน 1 กล่อง
4.2.2 งบแสดงต้ นทุนในการซื้อกล่ องรับเอกสารหน้ าแผนกทรัพยากรบุคคล
ตารางที่ 4.4 ต้นทุนกล่องรับเอกสารของแผนกทรัพยากรบุคคล
รายการ
ต้ นทุนการจัดซื้อกล่ องรับเอกสาร
กล่องรับเอกสารสาร 1 กล่อง
รวม

750.00 บาท
750.00 บาท

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากตารางที่ 4.4 อธิบายได้ว่า กล่องรับเอกสารที่ทางแผนกทรัพยากรบุคคลใช้ในปั จจุบนั เป็ น
ของบริ ษทั บริ ษทั เจ.ดับบลิว.เทรดดิ้ง จํากัด 1 กล่อง ราคา 750.00 บาท
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ทางผูจ้ ดั ทํา ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตของกล่องรับเอกสารจากกระดาษที่
ทิ้งแล้ว กับกล่ อ งรั บเอกสารที่ทางแผนกทรั พยากรบุค คลสนใจสั่งซื้ อ ในอนาคตเป็ นของบริ ษ ัท เจ.
ดับบลิว.เทรดดิ้ง จํากัด เปรี ยบเทียบดังรู ปที่ 4.1

ต้นทุนกล่องรับเอกสารจาก
กระดาษที่ท้ิงแล้ว
300 บาท

ต้นทุนกล่องรับเอกสารที่
ทางแผนกทรัพยากรบุคคล
สนใจสัง่ ซื้อในอนาคตเป็ น
ของบริ ษทั เจ.ดับบลิว.เทรด
ดิ้ง จํากัด

ทําให้สามารถลดต้นทุนของ
ทางแผนกทรัพยากรบุคคล
ไปได้ 450 บาท

750 บาท
รู ปที่ 4.1 เปรี ยบเทียบต้นทุนของกล่องรับเอกสาร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
4.3 ขั้ น ตอนการทํ า กล่ อ งรั บ เอกสารหน้ า แผนกทรั พ ยากรบุ ค คล โรงแรมอวานี พลั ส ริ เ วอร์ ไซด์
กรุงเทพฯ
4.3.1 ขั้นตอนการทํากล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ท้งิ แล้วมีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการฉีกกระดาษ

รู ปที่ 4.2 การฉีกกระดาษ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากรู ป ที่ 4.2 คื อ ฉี ก กระดาษทั้ง หมด 2 กิ โ ลกรั ม ให้เ ป็ นเส้น ๆโดยมี ข นาดความกว้า ง 1
เซนติเมตร และความยาว 20 เซนติเมตร (สามารถทําได้ 1 กล่องรับเอกสาร)
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ขั้นตอนที่ 2 วิธีการเตรี ยมนํ้า

รู ปที่ 4.3 การเตรี ยมนํ้า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากรู ปที่ 4.3 คือ เทนํ้าปริ มาณ 3 ลิตร ลงในกะละมังที่เตรี ยมไว้ เพือ่ ป้องกันนํ้าล้น นํ้านั้นจะต้อง
อยูป่ ระมาณครึ่ งของกะมะลังเพราะจะต้องนํากระดาษที่ฉีกเตรี ยมไว้ในขั้นตอนที่ 1 ใส่ลงไป
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการนํากระดาษมาแช่น้ าํ

รู ปที่ 4.4 การนํากระดาษมาแช่น้ าํ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากรู ปที่ 4.4 คือ นํากระดาษที่ฉีกเตรี ยมไว้ในขั้นตอนที่ 1 ไปแช่น้ าํ ในกะละมังที่เตรี ยมไว้ ประ
มาน 30 นาที หรื อ จนกว่ากระดาษจะชุ่ มนํ้า สามารถตรวจสอบได้โดยการนํากระดาษขึ้นมาจากนํ้า
กระดาษจะมีความอ่อนและผิวของกระดาษจะเป็ นขุย
ขั้นตอนที่ 4 วิธีการปิ ดทับวัสดุ

รู ปที่ 4.5 การปิ ดทับวัสดุ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
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จากรู ปที่ 4.5 คือ นํากระดาษที่แช่น้ าํ ขึ้นมา นํามาติดให้ทวั่ วัสดุที่ใช้เป็ นต้นแบบในการทํากล่อง
รับเอกสาร ทําการติดรอบกล่องโดยเว้นบริ เวณฝากล่องด้านบนเพือ่ ทําฝาเปิ ด-ปิ ด
ขั้นตอนที่ 5 วิธีการทากาวลาเท็กซ์

รู ปที่ 4.6 ทากาวลาเท็กซ์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากรู ปที่ 4.6 คือ เมื่อทําการติดกระดาษชั้นที่ 1 ครบจํานวน 1 รอบแล้ว ทําการทากาวลาเท็กซ์
ขณะที่กระดาษยังชุ่มนํ้าและติดในแนวขวางจากแนวชั้นที่ 1 ต่อเนื่ องจากที่ทากาวลาเท็กซ์เสร็ จทําซํ้า
จนถึง 4 ชั้น
ขั้นตอนที่ 6 วิธีการทําให้แห้ง

รู ปที่ 4.7 วิธีการทําให้แห้ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากรู ปที่ 4.7 คือ เมื่ อ ติดกระดาษครบจํานวน 4 ชั้นแล้ว นํามาตากไว้กับพัดลมให้แห้งสนิ ท
ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
ขั้นตอนที่ 7 วิธีการผ่าโครงวัสดุตน้ แบบ

รู ปที่ 4.8 การผ่าโครงวัสดุตน้ แบบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
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จากรู ปที่ 4.8 คือ เมื่อกล่องแห้งแล้ว ผ่าโครงกล่องที่ใช้เป็ นต้นแบบในการทํากล่องรับเอกสาร
ออกและนําไปตากพัดลมให้ขา้ งในที่ติดกับกล่องต้นแบบแห้งสนิท
ขั้นตอนที่ 8 วิธีการทําฝาปิ ดของกล่อง

รู ปที่ 4.9 การทําฝาปิ ด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากรู ปที่ 4.9 คือ เตรี ยมฝากล่องที่ใช้เป็ นต้นแบบในการทํากล่องรับเอกสาร และนํากระดาษที่
แช่น้ าํ นํามาติดทับตามขั้นตอนที่4 และ5 เพือ่ สร้างฝาเปิ ด-ปิ ดเตรี ยมไว้ให้แห้งเพือ่ นําไปต่อกับตัวกล่อง
ขั้นตอนที่ 9 วิธีการผสมเรเซิ่น

รู ปที่ 4.10 การผสมเรซิ่น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากรู ปที่ 4.10 คือ ผสมเรซิ่น 300 กรัม ต่อตัวเร่ งเรซิ่น 5 หยด คนให้เข้ากัน
ขั้นตอนที่ 10 การทาเรซิ่น

รู ปที่ 4.11 การทาเรซิ่น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
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จากรู ปที่ 4.11 คือ นําเรซิ่นที่ผสมเรี ยบร้อยแล้วนํามาทาให้ทว่ั กล่องและนําไปตากไว้กบั พัดลม
ให้แห้งสนิท ระยะเวลา 8 ชัว่ โมง
ขั้นตอนที่ 11 วิธีการต่อฝาเปิ ด-ปิ ดของกล่อง

รู ปที่ 4.12 วิธีการต่อฝากล่อง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากรู ปที่ 4.12 คือ นําฝาที่เตรี มไว้นาํ มาต่อกับตัวกล่องโดยเจาะรู ซ้าย-กลาง-ขวา ที่ดา้ นบนสุ ด
ของฝากล่องและตัวกล่องและนําซิ ปล็อคมาล็อคตามรู ที่เจาะไว้ และเจาะรู ดา้ นตรงข้ามตรงกลางอีก 1 รู
เพือ่ นํากุญแจมาล็อคได้
ขั้นตอนที่ 12 วิธีการพ่นสีสเปย์

รู ปที่ 4.13 การพ่นสีสเปย์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากรู ปที่ 4.13 คือ นําสี สเปย์กระป๋ อง มาพ่นให้ทว่ั ทั้งตัวกล่องรับเอกสาร พ่นสี ท้งั ด้านในกล่อง
และด้านนอกกล่อง
4.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้ แล้ ว
จากที่ผูจ้ ดั ทํา ได้ให้พนักงานแผนกทรัพ ยากรบุคคล (Human Resources) จํานวน 4 คน และ
พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ จํานวน 25 คน แจกแจงเป็ นพนักงานแผนกบริ การส่ วนหน้า 1
คน พนักงานแผนกบริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ มจํานวน 8 คน พนักงานแผนกแม่ บ ้านจํานวน 4 คน
พนักงานแผนกครัวจํานวน 10 คน พนักงานแผนกรักษาความปลอดภัยจํานวน 2 คน พนักงานแผนก
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การเงินจํานวน 1 คน ทําแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์เรื่ อง “กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่
ทิ้งแล้วโรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ” รวมจํานวน 30 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดงั ต่อไปนี้
4.4.1 จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

ชาย

15

50.00

หญิง

15

50.00

รวม

30

100.00

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ มีเพศชายจํานวน 15 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50 และมีเพศหญิงจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
4.4.2 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ (%)
ตํ่ากว่ า 20 ปี

0

0

21-30 ปี

14

46.00

31-40 ปี

15

50.00

41 ปี ขึน้ ไป

1

4.00

รวม

30

100.00

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 31-40
ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาเป็ นที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46 และเป็ นผูท้ ี่มี
อายุ 41 ปี ขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
4.4.3 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามแผนก
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามแผนก
แผนก
จํานวน (N)
ร้ อยละ (%)
แผนกทรัพยากรบุคคล
4
13.00
พนักงานที่มีส่วนเกีย่ วข้ องกับโครงงานนี้
แผนก
จํานวน (N)
ร้ อยละ (%)
แผนกบริ การส่วนหน้า
1
4.00
แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
8
26.00
แผนกแม่บา้ น
4
13.00
แผนกครัว
10
34.00
แผนกรักษาความปลอดภัย
2
6.00
แผนกการเงิน
1
4.00
รวม
30
100.00
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เป็ นพนักงานในแผนกครัว
มากที่สุด จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 รองลงมาคือพนักงานในแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
จํา นวน 8 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 26 รองลงมาคื อ พนัก งานในแผนกทรัพ ยากรบุค คลกับ แผนกแม่ บา้ น
จํานวนแผนกละ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 รองลงมาคือพนักงานในแผนกรักษาความปลอดภัย จํานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 6 และรองลงมาคือพนักงานในแผนกบริ การส่วนหน้ากับแผนกการเงิน จํานวนแผนก
ละ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
4.4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้ แล้ ว
จากการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้จะใช้การประเมินผล 2 แบบคือ แบบร้อยละ และแบบ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์เทียนกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้วมีผลดังนี้
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4.4.4.1 กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้ แล้ วมีรูปร่ างที่เหมาะสมกับสถานที่
ปานกลาง
20%
มากที่สดุ
40%

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

มาก

แผนภูมิที่ 4.1 กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษทีท่ ิ้งแล้วมีรูปร่ างที่เหมาะสมกับสถานที่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
สรุ ปได้ว่าส่ วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดละ 12 คน จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 40 และรองลงมาคือระดับมากซึ่ งมีจาํ นวนเท่ากับระดับมากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
และรองลงมาคือระดับปานกลางจํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ20
4.4.4.2 กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้ แล้วเหมาะสมกับสถานที่จัดวาง
ปานกลาง
17%
มากที่สดุ
36%

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

มาก
47%

แผนภูมิที่ 4.2 กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษทีท่ ิง้ แล้วเหมาะสมกับสถานที่จดั วาง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
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สรุ ปได้วา่ ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากจํานวน 14 คนคิดเป็ นร้อยละ 47 และ
รองลงมาคือระดับมากที่สุดจํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 และรองลงมาคือระดับปานกลาง จํานวน 5
คน คิดเป็ นร้อยละ 17
4.4.4.3 ความสะดวกในการใช้ งานกล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้ แล้ ว
ปานกลาง
10%

มากที่สดุ
22%
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

มาก

แผนภูมิที่ 4.3 ความสะดวกในการใช้งานกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษทีท่ ิ้งแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
สรุ ปได้วา่ ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากจํานวน 21 คนคิดเป็ นร้อยละ 64 และ
รองลงมาคือระดับมากที่สุดจํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21 และรองลงมาคือระดับปานกลาง จํานวน 3
คน คิดเป็ นร้อยละ 15
4.4.4.4 ความทนทานของผลิตภัณฑ์ กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้ แล้ ว
ปานกลาง
13%

มากที่สดุ
27%
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

มาก

แผนภูมิที่ 4.4 ความทนทานของผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้ แล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
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สรุ ปได้วา่ ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากจํานวน 18 คนคิดเป็ นร้อยละ 60 และ
รองลงมาคือมากที่สุดจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 27 และรองลงมาคือปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13
4.4.4.5 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้ แล้ ว
ปานกลาง
20%

มากที่สดุ
30%
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

มาก
50%

แผนภูมิที่ 4.5 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
สรุ ปได้ว่าส่ วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากจํานวน 15 คนคิดเป็ นร้อยละ50.00
และรองลงมาคือมากที่สุดจํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และรองลงมาคือปานกลาง จํานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.00
ทางผู ้จ ัด ทํา ได้มี ก ารหาค่ า เฉลี่ ย ของความพึ ง พอใจโดยรวมในแต่ ล ะด้า นโดยมี สู ต รการ
คํานวณหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม ดังสูตรด้านล่างต่อไปนี้
สูตรการคํานวณหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม

เมื่อ

𝑋𝑋�

𝑋𝑋�𝑖𝑖
n

𝑋𝑋�1 + 𝑋𝑋�2 + 𝑋𝑋�3 + ⋯ + 𝑋𝑋�𝑛𝑛
𝑛𝑛
คือ ค่าเฉลี่ย
𝑋𝑋� =

คือ ค่าของข้อมูลตัวที่ I ในแต่ละหัวข้อของแบบสอบถาม

คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมดที่มี
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เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจในการสรุ ปผลความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่
ทิ้งแล้ว ใช้ตวั วัดระดับ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00

หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50

หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50

หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50

หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50

หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

และเลือกใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวัดการกระจายทางสถิติ
โดยเปรี ยบเทียบว่า ระดับความพึงพอใจในแต่ล ะด้านมีการกระจายตัวออกไปมากน้อยเท่าใด เพื่อให้
ทราบถึ ง ความแตกต่ า งของข้อ มู ล เมื่ อ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ ไ ด้มี ค่ า มาก แสดงว่า ผลรวมของ
แบบสอบถามความพึงพอใจในแต่ ล ะด้านมี ร ะดับความพึง พอใจที่ แตกต่ างสู ง และถ้าค่า เบี่ ยงเบน
มาตรฐานที่ได้มีค่าน้อย หรื อเท่ากับศูนย์ แสดงว่าผลรวมของแบบสอบถามความพึงพอใจในแต่ละด้าน
มี ระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันน้อ ย หรื อ ไม่ แตกต่างกัน โดยมี สูตรการคํา นวณหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานนี้

S. D. = �

เมื่อ S.D.

(X1 − �
X 2 ) + (X2 − �
X 2 ) + (X3 − �
X 2 ) + ⋯ + (Xn − �
X2)
n−1

คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

𝑋𝑋�

คือ ค่าเฉลี่ย

n

คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมดที่มี

Xi

คือ ค่าของข้อมูลตัวที่ i
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ตารางที่ 4.8 แสดงมาตรประมาณ 3 ระดับของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มากกว่า 1.75
1.25 – 1.75
น้อยกว่า 1.25

ความหมาย
มีความแตกต่างกันมาก
มีความแตกต่างค่อนข้างมาก
มีความแตกต่างกันน้อย หรื อใกล้เคียงกัน หรื อเหมือนๆกัน
ที่มา : บุญมี พันธ์ไทย, 2545: 174-175

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์กล่องรับ
เอกสารสารจากกระดาษที่ท้งิ แล้ว
� S.D. ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 𝑿𝑿

กล่ อ งรั บ เอกสารสารจากกระดาษที่ ทิ้ ง แล้ ว มี
รู ปร่ างที่เหมาะสมกับสถานที่

4.20

0.76

มาก

กล่ องรั บ เอกสารสารจากกระดาษที่ ทิ้ ง แล้ ว
เหมาะสมกับสถานที่จัดวาง

4.20

0.71

มาก

ความสะดวกในการใช้ งานผลิตภัณฑ์ กล่ องรั บ
เอกสารสารจากกระดาษที่ทงิ้ แล้ ว

4.13

0.57

มาก

ความทนทานของกล่ อ งรั บ เอกสารสารจาก
กระดาษที่ทงิ้ แล้ ว

4.13

0.63

มาก

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ กล่ องรับเอกสารสารจาก
กระดาษที่ทงิ้ แล้ ว

4.10

0.71

มาก

รวม

4.16

0.68

มาก

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2562)
จากตารางที่ 4.9 จากการสํารวจพบว่า ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีต่อกล่ องรับเอกสารจาก
กระดาษที่ทิ้งแล้ว ของผูต้ อบแบบสอบถามจากพนักงานของโรงแรม ที่มีผลต่อ กล่องรับเอกสานจาก
กระดาษที่ทิ้งแล้ว และทุกระดับความพึงพอใจส่ วนใหญ่เป็ นระดับความพึงพอใจระดับมากในประเด็น
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ผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ท้งิ แล้วมีรูปร่ างที่เหมาะสมกับสถานที่โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.20 ผลิ ตภัณฑ์กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้วเหมาะสมกับสถานที่จดั วาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.20 ความสะดวกในการใช้งานผลิ ตภัณฑ์กล่ อ งรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว โดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.13 ความทนทานของผลิ ตภัณฑ์กล่ อ งรับเอกสารสารจากกระดาษที่ ท้ิงแล้ว โดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.13 และภาพรวมของผลิ ต ภัณ ฑ์ก ล่ อ งรับ เอกสารสารจากกระดาษที่ ทิ้ง แล้ว โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รวมประเด็นความพึงพอใจทั้งหมด โดยคิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ระดับความพึง
พอใจมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวม 0.68 ซึ่งมีความแตกต่างกันน้อยหรื อมีความใกล้เคียงกัน
ทดสอบความแข็งแรงและความปลอดภัย
จากการทดสอบความแข็งแรงโดยการทดสอบด้วยการโยนโดยผูจ้ ดั ทํา 10 ครั้งจาก ระดับความ
สูง 2 เมตร และโดยพนักงานที่ปรึ กษา 10 ครั้ง รวมทั้งหมด 20 ครั้ง พบว่าไม่มีรอยบุบ หรื อรอบฉีกขาด
สามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยีย่ ม
และจากการที่ผจู ้ ดั ทําสอบถามพนักงานที่ปรึ กษา พบว่าสามารถรักษาเอกสารได้ดี มีกุญแจล็อค
ที่แน่นหนามีความเหนียวของกระดาษที่ผสมกับกาวลาเท็กซ์และกระดาษที่หลายชั้นทําให้ทนต่อการฉี ก
ขาด รักษาเอกสารไม่ให้สูญหายได้

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา ปั ญหาที่พบ การแก้ไขปั ญหาและข้อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.2 ปั ญหาที่พบในการทําโครงงาน
5.1.3 การแก้ไขปั ญหาและข้อเสนอแนะในการทําโครงงาน
5.1.4 ปั ญหาที่พบในกระบวนการทําโครงงาน
5.1.5 การแก้ไขปั ญหากระบวนการทําโครงงานและข้อเสนอแนะ
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.2.2 ปั ญหาที่พบในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาที่พบ การแก้ ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุปผลการศึกษา
จากที่ผจู ้ ดั ทําได้เข้าปฏิบตั ิงานในโครงงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามที่โรงแรมอวานี
พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ ในแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources Department) จึงทําให้ผจู ้ ดั ทํา
ได้รับความรู ้และประสบการณ์ในงานโรงแรมนอกจากนี้ ยงั ได้ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ทําให้ได้รับ
ทราบและเห็นถึงปั ญหาต่างๆที่พบเจอในตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและเห็นถึงความสําคัญของการ
ที่กระดาษมากมายในแผนกทรัพยากรบุคคลที่น้ นั ทิ้ง ทางผูจ้ ดั ทําจึงได้นาํ กระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้าที่
ทางแผนกทิ้งแล้วนํามาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กบั สถานประกอบการโดยมี
เป้าหมายหลักคือสามารถช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อกล่องส่งเอกสารและช่วยจัดเพิม่ วิธีการจัดการกระดาษ
ที่ทงิ้ แล้วของทางแผนกได้ และต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยในเรื่ องความสะดวกในการส่งเอกสาร
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จากแผนกอื่นๆมาถึงแผนกทรัพยากรบุคคลอีกด้วย จากขั้นตอนการประเมินผล ทางผูจ้ ดั ทําได้มีการเก็บ
ข้อ มู ล แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ที่มีต่ อ ผลิ ตภัณฑ์ก ล่ อ งส่ งเอกสารจากกระดาษทิ้งแล้ว
โรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ โดยให้พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources
Department) และพนักงานแผนกอื่นๆที่ทาํ หน้าที่ส่งเอกสารให้กบั ทางแผนกทรัพยากรบุคคล ทําแบบ
สอบถานออนไลน์น้ ี เป็ นจํานวน 30 ชุด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ผจู ้ ดั ทําพึงพอใจ
จากผลสํา รวจพบว่า ผลการประเมิ น ความพึง พอใจที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ล่ อ งส่ ง เอกสารจาก
กระดาษทิ้งแล้ว ในส่วนของเพศนั้นเป็ นเพศหญิงจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 ซึ่งเท่ากันกับเพศชาย
จํานวน 15 คนคิดเป็ นร้อยละ 50 เช่นกัน ในส่ วนของอายุผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง
31-40ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาเป็ นที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46 และเป็ นผู ้
ที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 ในส่ วนของแผนกผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นแผนกครัวมากที่สุด จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 รองลงมาคือพนักงานในแผนกบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 รองลงมาคือพนักงานในแผนกทรัพยากรบุคคลกับแผนก
แม่บา้ น จํานวนแผนกละ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 รองลงมาคือพนักงานในแผนกรักษาความปลอดภัย
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 6 และรองลงมาคือพนักงานในแผนกบริ การส่ วนหน้ากับแผนกการเงิน
จํานวนแผนกละ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
ค่ า เฉลี่ ย ของความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ กล่ อ งรั บ เอกสารจากกระดาษที่ ท้ิ ง แล้ ว ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามจากพนักงานของโรงแรม ที่มีผลต่อกล่องรับเอกสานจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว และทุกระดับ
ความพึงพอใจส่วนใหญ่เป็ นระดับความพึงพอใจระดับมากในประเด็น ผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสาร
จากกระดาษที่ท้ิงแล้วมี รูป ร่ างที่เหมาะสมกับสถานที่ โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.20 ผลิ ตภัณฑ์กล่ อ งรั บ
เอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้วเหมาะสมกับสถานที่จดั วาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ความสะดวกใน
การใช้งานผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ความทนทาน
ของผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และภาพรวมของ
ผลิตภัณฑ์กล่อ งรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รวมประเด็นความพึง
พอใจทั้งหมด โดยคิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ระดับความพึงพอใจมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวม
0.68 ซึ่งมีความแตกต่างกันน้อยหรื อมีความใกล้เคียงกัน
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บในการทําโครงงาน
5.1.2.1 กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ท้ิงแล้วนั้นมีการทําในช่วงที่อากาศชื้นทําให้การ
ทําให้แห้งนั้นทําได้ยาก

45
5.1.2.2 ทากาวลาเท็กซ์เยอะเกินไปทําให้แห้งช้าขึ้น
5.1.3 การแก้ ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทําโครงงาน
5.1.3.1 นําไปเป่ ากับลมแทนที่การตากแดดให้แห้ง
5.1.3.2 ทากาวลาเท็กซ์ให้พอหมาดๆ ไม่เยอะเกินไป
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลที่ได้ รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ทางผูจ้ ดั ทําได้รับการเรี ยนรู ้และทราบถึงหน้าที่ของงานที่แผนกทรัพยากรบุคคลและ
ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง จึงทําให้ทราบถึงปั ญหาภายในสถานประกอบการ และวิธีแก้ไขจากสถานการณ์จริ ง
ได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่พเี่ ลี้ยง ทั้งในเรื่ องของการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
ให้ถูกต้องเรี ยบร้อย ตลอดจนเทคนิ คในการทํางานที่ทาํ ให้งานนั้นสําเร็จรุ ร่วงได้ สามารถนําไปใช้ได้ใน
อนาคต นอกจากนี้ ยงั รู ้ถึงความเป็ นทีมกับเพื่อนร่ วมงานต่างมหาวิทยาลัยและแผนกทรัพยากรบุคคล
รวมไปถึงแผนกอื่นๆในโรงแรมที่ได้ทาํ งานร่ วมกันซึ่งทั้งหมดนี้เป็ นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิง่ ต่อ
การนําไปใช้ในอนาคต
5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ในช่วงแรกนั้นปรับตัวเข้ากับสถานที่และกับเพือ่ นร่ วมงานนั้นเป็ นเรื่ องยาก
5.2.2.2 ไม่มีความชํานาญในการนําการนําทางตอนพาบรรยายแผนกต่างๆในโรงแรม
5.2.2.3 ขาดทักษะในการตอบโต้ภาษาอังกฤษกับพนักงานที่เป็ นชาวต่างชาติ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ปรึ กษากับเจ้าหน้าพี่เลี้ยงในเรื่ องที่ตนเองไม่เข้าใจพูดคุยกับพี่เลี้ยงให้มากขึ้น
เพือ่ ที่จะปรับให้เข้าได้กบั เจ้าหน้าที่พเี่ ลี้ยงและเพือ่ นร่ วมงาน
5.2.3.2 ติดตามเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงขณะที่พาบรรยายภายในโรงแรม เพื่อศึกษาวิธีการพูด
ของเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ ย ง และวิธีการอธิ บายสถานที่กับแผนกต่ างๆภายในโรงแรมเพื่อ จดจําและนําไป
บรรยายในครั้งถัดๆไป
5.2.3.3 ฝึ กฟั งสําเนี ยง หาความหมาของคํานั้นๆที่เราจะพูดในชีวิตประจําวันและกล้าที่
จะพูดกับพนักงานชาวต่างชาติ
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แบบสอบถาม
เรื่ อง กล่องเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ

� 1) ชาย

2. อายุ

� 1) ตํ่ากว่า 20 ปี

� 2) 21 - 30 ปี

� 3) 31 – 40 ปี

� 4) 41 ปี ขึ้นไป

3. แผนก

� 2) หญิง

� ครัวแผนกทรัพยากรบุคคล

� แผนกบริ การส่วนหน้า

� แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม

� แผนกครัว

� แผนกแม่บา้ น

� แผนกคนทําความสะอาดอุปกรณ์

� แผนกรักษาความปลอดภัย

� แผนกบัญชี

� แผนกช่าง

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อกล่ องรับเอกสารจากกระดาษที่ทงิ้ แล้ ว
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทงิ้ แล้ วมีรูปร่ างที่เหมาะสมกับสถานที่
กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทงิ้ แล้ วเหมาะสมกับสถานที่จัดวาง
ความสะดวกในการใช้ งานกล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทงิ้ แล้ ว
ความทนทานของผลิตภัณฑ์ กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทงิ้ แล้ ว
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ กล่ องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทงิ้ แล้ ว
ตอนที่ 3 เสนอความคิดเห็น
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1

ภาคผนวก ข
รู ปภาพขณะปฎิบตั ิงานสหกิจ
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ทําการ์ดอวยพรวันเกิดให้กบั พนักงานในทุกๆเดือนตลอดการฝึ กสหกิจ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา(2562)

ทําการอัพเดตไฟล์ให้กบั นักศึกษาฝึ กงานที่เข้ามาใหม่ใน และนักศึกษาที่ฝึกสหกิจเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา(2562)

นําจดหมายจาก concierge ทุกๆเช้า นํามาหาชื่อที่ตรงกับรายชื่อพนักงานและนําไปใส่ในตูส้ ่งจดหมาย
หน้า canteen ตามช่องของแผนก
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา(2562)
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เตรี ยมเอกสารสําหรับการเรี ยนการสอนให้กบั พนักงานและผูส้ อน ตามคลาสที่จะเรี ยน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา(2562)

จัดเตรี ยมป้ายให้กบั พนักงานดีเด่นในกิจกรรม Grow With Us 2019
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา(2562)

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พนักงานภายในโรงแรมเข้าร่ วมกิจกรรมที่ทางแผนกทรัพยากรบุคคลจัด
ขึ้นเช่น กิจกรรมGrow With Us และกิจกรรมTMES
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา(2562)
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จัดกิจกรรมขอบคุณพนักงาน (Thank you staff party) ให้กบั พนักงานแผนกต่างๆ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา(2562)

อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึ กงานและพูดคุยปรึ กษาเกี่ยวกับการทํางานของนักศึกษาฝึ กงานกับพนักงาน
ที่ปรึ กษาแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา(2562)

ภาคผนวก ค
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
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กล่ องรับเอกสารจากกระดาษทีท่ งิ้ แล้ ว
Document Box form Recycle Paper
ธีรวัฒน์ นิลวงศ์
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
northtafa@gmail.com
บทคัดย่อ

Abstract

โครงงานสหกิ จเรื่ อ ง กล่อ งรั บเอกสารจาก
กระดาษที่ท้ิงแล้ว มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ลดปั ญ หาขยะ
จากกระดาษและลดต้นทุนในการซื้ อกล่องรับเอกสาร
ให้กบั ทางแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันการสู ญ
หายของเอกสาร จึ ง ได้ส ร้ า งกล่ อ งรั บ เอกสารจาก
กระดาษที่ทิ้งแล้วขึ้นมา โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บ ข้อ มูล แสดงความพึง พอใจของพนัก งานแผนก
ทรั พยากรบุค คล จํานวน 4 คน และผูท้ ี่เ กี่ ยวข้อ งกับ
โครงงานนี้ ซ่ึงเป็ นพนักงานแผนกต่างๆจํานวน 26 คน
ของโรงแรม อวานี พลัส ริ เ วอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รวม
ทั้งหมดจํานวน 30 คน

The cooperative project was creating a box
to receive documents from discarded paper. The
objective is to reduce the problem of paper waste and
reduce the cost of buying a document receiving box to
the Human Resources department to prevent
document loss. Therefore created a document
receiving box from discarded paper by using a
questionnaire to collect data showing satisfaction of 4
Human Resource department employees and 26
people involved in this project, which are department
employees of Avani + Riverside Bangkok Hotel, a
total of 30 people.

ผลการปฏิ บ ัติ โ ครงงานพบว่ า การสร้ า ง
กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว มีระดับความ
พึงพอใจทั้งในรู ปร่ างที่เหมาะสมกับสถานที่และการ
วางซึ่ งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่เท่ากันคื อ 4.20 ด้าน
ความสะดวกในการใช้งานผลิตภัณฑ์ละความทนทาน
มีค่ าเฉลี่ ย ความพึงพอใจที่เ ท่ ากัน คื อ 4.13 และด้า น
ภาพรวมของกล่องรับเอกสารมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
คือ 4.10 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้ในการสรุ ปผลความ
พึงพอใจได้ผ ลอยู่ที่ระดับ “ความพึงพอใจมาก” ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผจู ้ ดั ทําได้ต้ งั ไว้
คําสํ าคัญ : เปเปอร์ มาเช่ , กล่ องรั บเอกสาร,
แผนกทรัพยากรบุคคล

Project performance found that creation of
paper storage boxes from discarded paper there is a
satisfaction level in both the shape of the place and the
placement, which has the same average satisfaction
level of 4.20 in terms of ease of use and durability.
The average satisfaction level is 4.13. And in the
overall picture of the document box, the mean score
of satisfaction was 4.10, when compared with the
criteria used to summarize the satisfaction. The result
was at the level of "very satisfied", in line with the
objectives set by the organizers.
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วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่ อ สร้ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากกระดาษที่ ไ ม่
ต้องการแล้ว นํามาทํากล่อ งรับเอกสารและลดต้นทุน
ในการซื้ อ กล่ อ งรั บเอกสาร เพื่อ ป้ องกันการสู ญ หาย
ของเอกสารให้กบั แผนกทรัพยากรบุคคล
ขอบเขต
1.กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างในการจัดทํา
โครงงานเล่มนี้ ผูจ้ ดั ทําได้การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
พนั ก งานที่ ม าส่ งเอกสารให้ ก ั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ผนก
ทรั พ ยากรบุค คล (Human resources) และเจ้า หน้า ที่
แผนกทรั พยากรบุคคล ดังนี้ เพศชายจํานวน 15 คน
และเพศหญิงจํานวน 15 คน รวม 30 คน
2. ขอบเขตด้านเวลา คื อ ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อ มูล การทําโครงงานเล่ มนี้ ผูจ้ ัดทําได้
ดําเนินการระหว่าง วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิ งหาคม
พ.ศ. 2562
3. ขอบเขตด้ า นสถานที่ คื อ ผู ้จ ั ด ทํา ได้
ดํา เนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล จากบริ เวณแผนกทรั พ ยากร
บุ ค คล (Human Resources) ที่ ต้ ัง อยู่ช้ ันที่ 10M ของ
โรงแรม อวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
สามารถช่ ว ยแผนกทรั พ ยากรบุ ค คลเพิ่ ม
วิธีการจัดการกับกระดาษที่ไม่ตอ้ งการแล้ว นํามาสร้าง
เป็ นกล่องรับเอกสารและลดต้นทุนในการซื้ อกล่องรับ
เอกสาร ลดอัตราการสู ญหายของเอกสารให้กบั แผนก
ทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน

1.ฉี กก ระดาษ ให้ เป็ นเ ส้ น ๆ ขนาด 20
เซนติเมตร
เตรี ยมไว้

2. เทนํ้าปริ มาณ 3 ลิ ต ร ลงในกะละมัง ที่

3. นํากระดาษที่ฉีกเตรี ยมไว้ นําไปแช่น้ าํ ใน
กะละมังที่เตรี ยมไว้
4. นํากระดาษที่แช่น้ าํ ที่เ ตรี ยมไว้ นํามาปิ ด
ให้ทวั่ วัสดุตน้ แบบ
5. ปิ ดทับกระดาษให้ทวั่ กล่อง แต่เหลือทิ้งไว้
ด้า นบนกล่ อ งเพื่ อ ทํา ฝาเปิ ด-ปิ ดปิ ดทับ กระดาษใน
แนวนอนแล้ว ให้ทากาวลาเท็ก ซ์ห มาดๆและปิ ดทับ
เป็ นแนวตั้งซ้อนกันและทากาวลาเท็กซ์อีกครั้ง
6. นํามาตากไว้กบั พัดลมให้แห้ง
7. นํ า กระดาษที่ แ ช่ น้ ํานํ า มาปิ ดทับ วัส ดุ
ต้นแบบตามขั้นตอนที่4และ5 เพื่อสร้างฝาปิ ดและนํา
ฝาปิ ดไปต่อกับกล่อง
8. ผสมเรซิ่น 300 กรัม ต่อตัวเร่ งเรซิ่น 5 หยด
นําเรซิ่นที่ผสมเรี ยบร้อยแล้วนํามาทาให้ทวั่ กล่องและ
นํ า ไ ป ต า ก ไ ว้ กั บ พั ด ล ม ใ ห้ แ ห้ ง
9. นําฝาที่เ ตรี มไว้นํามาต่อกับตัว กล่อ งโดย
เจาะรู ซ้าย-กลาง-ขวา ที่ดา้ นบนสุ ดของฝากล่องและ
ตัวกล่องและนําซิ ปล็อคมาล็อคตามรู ที่เจาะไว้ และเจา
รู ดา้ นตรงข้ามตรงกลางอีก1รู เพื่อนํากุญแจมาล็อคได้
10. นํา สี ส เปย์ก ระป๋ องมาพ่ น ให้ ทวั่ ทั้ง ตัว
กล่องทั้งด้านในและด้านนอกเป็ นอันเสร็ จสิ้ น
สรุปผล
หลังจากจัดทํากล่องรับเอกสารจากกระดาษ
ที่ทิ้งแล้วนี้ ข้ ึนมา สามารถช่วยแผนกทรัพยากรบุคคล
เพิ่มวิธีการจัดการกับกระดาษที่ไม่ตอ้ งการแล้ว นํามา
สร้ า งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ก ล่ อ งรั บ เอกสารให้ ก ับ แผนก
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ทรั พยากรบุค คล เพื่อ ไม่ต้อ งเสี ยต้นทุนทางการเงิ น
และลดการสู ญหายของเอกสารได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโรงแรมอวานี พลัส ริ เวอรไซด์
กรุ งเพทฯ และ คุณ พัชรมัย ศรี จามร พนักงานที่ปรึ กษา
ที่ได้ให้โอกาสในการจัดทํากล่องรับเอกสารนี้ และให้
การสนับสนุนด้านต่างๆด้วยดีในการดําเนินงานครั้งนี้
และขอขอบคุ ณ อาจารย์อ ัค ร ธนะศิรังกูล อาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงงานสหกิจ ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษาตลอดการทํา
โครงงานสหกิจ
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