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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ประวัติความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 แผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ของโรงแรม อวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ นั้น 

เป็นแผนกที่สาํคญัขององคก์ร มีเจา้หนา้ที่ทาํหนา้ที่ดูแลความเรียบร้อยในเร่ืองต่างๆของพนักงาน อาทิ

เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การดูแลพนักงานยามเจ็บป่วย ไปจนถึงการ

ประชาสมัพนัธสิ์ทธิประโยชน์ของพนกังานในแผนกต่างๆ โดยจะมีการทาํบอร์ด การทาํเอกสารไปแจก

ตามแผนกต่างๆ เม่ือการประชาสมัพนัธส้ิ์นสุดลงแลว้ จะทาํการเก็บรวบรวมเอกสารเพือ่นาํไปทาํลายทิ้ง 

จากการสอบถามระหว่างผูจ้ดัทาํและพีเ่ล้ียงเก่ียวกบัเร่ืองกระดาษที่รอทาํลายทิ้งนั้น ไดข้อ้สรุปวา่ ในแต่

ละวนัมีกระดาษที่รอทาํลายอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เฉล่ียต่อวนัแลว้เท่ากบั 5 กิโลกรัม และจะมีการทาํลายทิ้ง

โดยการนาํเขา้เคร่ืองยอ่ยกระดาษและนาํไปทิ้งถงัขยะ ทางผูจ้ดัทาํเล็งเห็นถึงความสาํคญัของกระดาษที่

ถูกนําไปทิ้งว่าควรจะนํามาทาํผลิตภณัฑท์ี่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร และลดการทิ้งกระดาษ ที่

สามารถนาํไปสู่การเกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีการทิ้งกระดาษเหลือใชเ้ป็นจาํนวน

มาก ไม่ว่าจะเป็นแผนกบญัชี แผนกแม่บา้น แผนกส่วนหน้า เป็นตน้ เป็นส่วนหน่ึงของปัญหาที่ทาํให้

เกิดภาวะโลกร้อนและทางผูจ้ดัทาํได้นําทฤษฎีของ 3R มาประยุกต์ใช้ในการจดัการกับกระดาษ ดัง

รูปภาพต่อไปน้ี 

 

รูปที่ 1.1 ลดปริมาณขยะดว้ยหลกั 3R 

ที่มา : http://www.khuanlang.go.th
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 จากรูปภาพขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํเลือกหัวขอ้ Recycle คือ การนาํกระดาษกลับมาแปรรูป โดยการ

จดัทาํเป็นกล่องรับเอกสาร เน่ืองจากแผนกทรัพยากรนั้นเป็นแผนกที่เป็น สํานักงาน ( Office ) เปิด

ทาํงานวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. หยดุวนัเสาร์-อาทิตยส์ามารถส่งเอกสารนอกเวลาทาํการ

ของแผนกทรัพยากรบุคคลได ้ ผูจ้ดัทาํจึงจดัทาํเป็นกล่องรับเอกสารบริเวณหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 

โดยทาํจากกระดาษที่เหลือใชท้ี่กล่าวขา้งตน้ ก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่ อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการ

แกปั้ญหาของการส่งเอกสารในปัจจุบนั ที่มีเอกสารฝากส่งผ่านบุคคลต่างๆหลายต่อ ทาํให้เอกสารสูญ

หายบ่อยคร้ัง ส่งผลให้เกิดการเสียเวลาในการเซ็นตอบรับเอกสาร ในบางคร้ังเอกสารนั้นเป็นเอกสาร

สาํคญั จะตอ้งทาํการเซ็นหลายบุคคล ทาํให้ตอ้งจดัทาํเอกสารขึ้นมาใหม่และสูญเสียเวลาในการส่ง

เอกสารรอบที่ 2 และอีกปัญหาหน่ึงคือทางแผนกจะตอ้งโทรตามเอกสารในทุกวนัในช่วงเชา้ ซ่ึงเป็น

เอกสารที่จะตอ้งตอบกลบัโดยด่วน ส่งผลให้เพิ่มค่าใชจ่้าย และเสียตน้ทุนทางเวลาอีกดว้ย จึงเกิดเป็น

โครงงานสหกิจในหวัขอ้ “กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้” น้ีขึ้น  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพือ่ลดปัญหาขยะจากกระดาษและลดตน้ทุนในการซ้ือกล่องรับเอกสาร 

 1.2.2 ป้องกนัการสูญหายของเอกสาร  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตวัอยา่งในการจดัทาํโครงงานเล่มน้ี ผูจ้ดัทาํไดก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานแผนก

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) จาํนวน 4 คน และพนักงานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงงานน้ี 

จาํนวน 26 คน แจกแจงเป็นพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า 1 คน พนักงานแผนกบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมจาํนวน 8 คน พนกังานแผนกแม่บา้นจาํนวน 4 คน พนกังานแผนกครัวจาํนวน 10 คน พนกังาน

แผนกรักษาความปลอดภยัจาํนวน 2 คน พนกังานแผนกการเงินจาํนวน 1 คน รวมทั้งหมด 30 คน 

 1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา  

 ปรึกษาพนกังานที่ปรึกษาและอาจารยท์ี่ปรึกษากาํหนดหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา ในระหวา่ง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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เขียนโครงร่างรายงานหวัขอ้สหกิจศึกษาและนาํส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาใหต้รวจสอบวา่เห็นควรหรือไม่ที่จะ

ทาํโครงงานเร่ือง “กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้” หรือมีส่วนที่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม ใน

ระหวา่งวนัที่ 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2562 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource) และนําขอ้มูลการ

รับเอกสารและการนาํกระดาษ จาํนวนของกระดาษที่ถูกนาํไปทิ้ง ของเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2562 มา

วเิคราะห์ปัญหา  

ลงมือปฏิบติัจริงและทาํการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม ในระหว่างวนัที่ 11 พฤษภาคม 

2562 ถึงวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 

สรุปขอ้มูลที่ไดแ้ละเขียนลงในรายงานการสรุปผลเพือ่เตรียมนาํส่งอาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบ 

ในระหวา่งวนัที่ 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที่ 11 ตุลาคม 2562  

 1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่  

 บริเวณแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ที่ตั้งอยูช่ั้นที่ 10M ของโรงแรม อวานี พลสั 

ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.4.1 สามารถช่วยแผนกทรัพยากรบุคคลเพิม่วธีิการจดัการกบักระดาษท่ีไม่ตอ้งการแลว้ นาํมา

สร้างเป็นกล่องรับเอกสารใหก้บัแผนกทรัพยากรบุคคล 

 1.4.2 ลดการสูญหายของเอกสาร ทาํงานไดง่้ายขึ้นจากการสัมภาษณ์เจา้หน้าแผนกทรัพยากร

บุคคล 

 



 

บทที่ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษา เร่ือง “กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิง้แล้วโรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด์ 

กรุงเทพฯ” ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํโครงงาน ผูจ้ดัทาํไดท้บทวนขอ้มูล 

ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง โดยมีการนาํเสนอเป็นลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

 2.1.1 แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบั3R (Reduce Reuse Recycle) 

  2.1.1.1. ลดการใชผ้ลิตภณัฑ ์(Reduce) 

  2.1.1.2. นาํผลิตภณัฑม์าใชซ้ํ้ า (Reuse) 

  2.1.1.3 นาํผลิตภณัฑก์ลบัมาผลิตใหม่ (Recycle) 

 2.1.2การหมุนเวยีนขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ 

2.2 งานที่ใชก้ระดาษทาํผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชง้านได ้

2.2.1 ประวติัความเป็นมาของกระดาษ 

2.2.2 เปเปอร์มาร์เช่ 

 2.2.3 อิฐกระดาษ (Paper Bricks) 

2.3 โครงงานที่เก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลส่ิงแวดล้อม 

 สถานการณ์โดยทัว่ไป การจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการกาํหนด

นโยบายและแผนเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559 ตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

จดัการธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชาติ ควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอยา่ง
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ย ัง่ยืน ในช่วงระยะเวลา 20 ปีขา้งหน้า (พ.ศ.2540-2559) ภายใตน้โยบายและแผนดังกล่าว เพื่อจดัทาํ

แผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบายและแผน รวมทั้ง

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้งทุกกระทรวง ทบวง กรม และทอ้งถ่ิน ได้ใช้เป็นแนวทางในการ

พิจารณาจดัทาํแผนงานโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกัน ซ่ึงเท่าท่ีผ่านมาประเทศไทยใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพฒันา (สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม, 2554 : 17-35) 

2.1.1 แนวคดิที่เกี่ยวข้องกับ 3R (Reduce Reuse Recycle) 

การลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนท้ิง คือการใหป้ระชาชนผูทิ้้งขยะมูลฝอยคดัแยกขยะก่อนเพือ่ให้

ไดข้ยะมูลฝอยที่จะนาํไปใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้โดยใชห้ลกัการ 3Rs คือ (สุนีย ์มลัลิกะมาลยแ์ละคณะ, 

2543: 2-6) 

 2.1.1.1.Reduce หมายถึง การลดการก่อให้เกิดขยะมูลฝอยหรือการลดขยะมูลฝอยจาก

แหล่งกาํเนิด คือ พยายามมุ่งหลีกเล่ียงหรือลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือมลพิษท่ีจะเกิดขึ้น หากสามารถทาํ

ไดว้ธีิลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ อยา่งสร้างขยะมูลฝอยขึ้นมา การป้องกนัไม่ใหข้ยะ

มูลฝอยเกดขึ้นมาหรือใหเ้กิดขึ้นนอ้ยที่สุด ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกสุดและสาํคญัที่สุดในกระบวนการจดัการ

ขยะมูลฝอยและสามารถกระทําได้โดยการเปล่ียนแกลงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เปล่ียนแปลง

กระบวนการผลิต หรือเปล่ียนแปลงการใชว้ตัถุดิบทนทานใหเ้หมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถลดปริมาณ

ทรัพยากรและพลงังานที่ใชแ้ละเกิดขยะนอ้ยลง 

 2.1.1.2. Reuse หมายถึง การนาํผลิตภณัฑม์าใชซ้ํ้ า ซ่ึงเป็นการนาํวสัดุของใชก้ลบัมาใช้

ในรูปแบบเดิมหรือนาํมาซ่อมแซมใช ้หรือนาํมาใช้ประโยชน์อ่ืนๆ การนํามาใชซ้ํ้ าอาจแบ่งได้เป็น 2 

ขั้นตอน คือ (สุนีย ์มลัลิกะมาลยแ์ละคณะ, 2543: 2-6) 

   ก). ในขั้นตอนการผลิตสินคา้ คือ พยายามทาํใหเ้กิดเศษวสัดุหรือของ

เสียน้อยที่สุด หากไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ในขั้นตอนน้ี ก็สามารถนําเศษวสัดุนั้นกลับเขา้ไปใช้เป็น

วตัถุดิบในการผลิตได ้ซ่ึงเป็นการลดขยะมูลฝอยที่ง่ายอีกทั้งยงัไดว้ตัถุดิบที่ปราศจากส่ิงปนเป้ือนและ

เป็นการประหยดัอีกดว้ย 

   ข). การนําของใช้มาใช้ซํ้ า เป็นการยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประ

โยชน์ให้มากขึ้นก่อนนาํไปทิ้งขยะ เช่น การนาํขวดแกว้ ขวดพลาสติกมาใชบ้รรจุนม นํ้ าอดัลม การนาํ

กระดาษมาใช ้2 หนา้ และการนาํวสัดุส่ิงของมาซ่อมแซมเพือ่สามารถใช่ต่อไปไดน้านๆ 
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 2.1.1.3 Recycle หมายถึง การนาํกลับมาผลิตใหม่ เป็นการแยกวสัดุที่ไม่สามารถนํา

กลบัมาใชซ้ํ้ าออกจากกองขยะ และรวบรวมมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ช้ินใหม่หรือท่ีรู้จกักนัทัว่

ว่า “รีไซเคิล” ซ่ึงเป็นการแปลงผลิตภณัฑ์มาใชใ้หม่ โดยการนาํเขา้สู่กระบวนการที่ใชเ้ทคโนโลยใีน

ระดับตํ่าจนถึงระดบัสูงไปใชก้ารเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ใชแ้ลว้ให้เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ (สุนีย ์มลัลิกะ

มาลย ์และคณะ, 2543: 2-6) 

2.1.2 การหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 

กระบวนการการหมุนเวยีนขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ในสังคมไทยนั้น ไดมี้การดาํเนินการมา

นานแลว้ แต่อยูใ่นรูปการขยายให้ร้านรับซ้ือของเก่าหรือรถสามล้อรับซ้ือของเก่า (ซาเลง้) โดยไม่ได้

คาํนึงถึงในลกัษณะของการกลบัมาใชป้ระโยชน์ นอกจากน้ียงัมีพนกังานประจาํรถขยะท่ีร้ือคน้ตามกอง

ขยะ ซ่ึงในปัจจุบนัทุกหน่วยงานไดใ้หค้วามสาํคญักบัการหมุนเวยีนขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง และนาํขยะมูล

ฝอยที่มีมูลค่า ที่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่มาใช่ใหม่ เพื่อช่วยลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ดงั

ภาพ 2-1 การไหลเวียนของขยะรีไซเคิลนั้น เคยมีการศึกษาพบว่า สามลอ้รับซ้ือของเก่ามีการแยกวสัดุ

เหลือใชอ้อกจากขยะมูลฝอยอ่ืนๆ มีบทบาทสูงที่สุดในการรวบรวมคดัแยก ซ่ึงทาํให้สามารถลกปริมาณ

ขยะมูลฝอยไดถึ้ง ร้อยละ 76.4 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในเขตจงัหวดัพิษณุโลก (จกัรพงษ ์สิทธิ

ทรัพยสิ์น, 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 การนาํขยะของเสียกลบัมาใชใ้หม่ช่วยลดปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติและลดมลพษิ

ใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 

ที่มา: ผูจ้ดัทาํ (2562) ดดัแปลงมาจาก วราภรณ์ ปัญญาวดี, 2539: 84 

ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต 

การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ 

ขยะ/ของเสีย 

การกําจัดของเสีย 

การบริโภค 
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2.2 งานที่ใช้กระดาษทําผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ 

2.2.1 ประวัติความเป็นมาของกระดาษ 

วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ, 2541 ไดใ้หค้วามหมายของ ผลิตภณัฑห์ัตถกรรม หมายถึง ส่ิงที่สร้างขึ้นดว้ย

ฝีมือมนุษย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใชป้ระโยชน์เป็นสาํคญั รูปแบบของงานหัตถกรรม พฒันาขึ้น

ตามความชาํนาญของช่างผูผ้ลิต ซ่ึงมีการปรับปรุงเพือ่สนองประโยชน์ใชส้อยให้ดียิง่ขึ้นจึงตอ้งใชเ้วลา

ในการพฒันาปรับปรุงรูปแบบและเลือกสรรวสัดุ เพือ่ใหส้นองการใชส้อย ไดส้มบูรณ์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , 2537 ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม หมายถึง ส่ิงที่ตอ้งใช้ฝีมือในการประดิษฐ์และมีความงานด้านศิลปะแฝงอยู่ โดยอาจใช้

เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือเคร่ืองทุ่นแรง ช่วยในการผลิดว้ยก็ได ้

สรุป ผลิตภณัฑห์ัตถกรรม คืองานท่ีใชฝี้มือในการสร้างส่ิงต่าง ๆ ท่ีผลงานออกมาด้วยงานที่

ประณีตและมีคุณค่าทางจิตใจของผูส้ร้างผลงาน 

2.2.2 เปเปอร์มาร์เช่ 

งานกระดาษปะติดหรือเปเปอร์มาร์เช่ คืองานศิลปะที่ทาํไดจ้ากวสัดุที่หาง่าย คือ กระดาษ ที่ใช้

แลว้ โดยหลกัการทาํเปเปอร์มาร์เช่คือ การนาํกระดาษท่ีถูกตดัหรือฉีกเป็นช้ินเล็กๆ และผา่นการแช่นํ้ า

จนเป่ือยหรือการบดละเอียดแลว้มาปิดทบัลงบนแบบท่ีเตรียมไวห้ลายๆชั้นหรืออดับล็อกตามตน้แบบ 

แต่ละชั้นจะทากาวไวแ้ละตอ้งรอให้กาวไวแ้ละตอ้งรอให้แห้งก่อนจากนั้นก็ตกแต่งและระบายสีตาม

จินตนาการ 

วสัดุที่ตอ้งใชใ้นการทาํเปเปอร์มาเช่ มีดงัต่อไปน้ี 

กระดาษ เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการนาํมาติดช้ินงานซ้อนทบักนัหลายๆชั้น เพื่อให้ช้ินงานมีความ

คงทน กระดาษที่ใชไ้ดแ้ก่ กระดาษหนังสือพมิพ ์กระดาษนิตยสาร กระดาษห่อของขวญั กระดาษเหลือ

ใชอ่ื้นๆ 

กล่อง เป็นตวัสร้างโครงร่างของช้ินงานตามความตอ้งการ เช่น สร้างเป็นหุ่นยนต ์สัตวต่์างๆ 

ลว้นตอ้งใชก้ล่องสร้างเป็นโครงร่างก่อน กล่องที่นาํมาใช ้เช่น กล่องไอศกรีม กล่องนม กล่องนํ้ าผลไม ้

กล่องขนม เป็นตน้ 
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กระดาษแข็ง กระดาษแข็งที่ใช่จะมี 2 ชนิด คือ กระดาษแข็งชนิดบาง และกระดาษแข็งชนิดที่

เป็นกล่องใส่ของ กระดาษแข็งจะเป็นส่วนที่นาํมาตดัและประกอบช้ินงานให้มีโครงร่างเป็นรูปต่างๆ

ตามความตอ้งการ กระดาษแขง็จะช่วยใหรู้ปร่างที่สร้างไวมี้ความแขง็แรงและมีมิติ 

กรรไกร ใชส้าํหรับตดักระดาษให้มีรูปร่างตามความตอ้งการ เวลาใช้ตอ้งมีผูใ้หญ่อยูด่ว้ยเพื่อ

ความปลอดภยั และบอกวธีิการใชก้รรไกรที่ถูกวธีิ เพือ่ใหป้ลอดภยัในการทาํกิจกรรม 

กาวและกระดาษกาว ใชเ้ป็นตวัเช่ือมช้ินส่วนที่เป็นกล่องกระดาษ ขวดนํ้ า ขวดนม เขา้ดว้ยกนั 

ก่อนที่จะติดกระดาษลงบนช้ินงาน 

2.2.3 อิฐกระดาษ (Paper Bricks) 

วู ไจ ลี (Woo Jai Lee) ดีไซเนอร์สัญชาติเกาหลี-นิวซีแลนด์ เจา้ของโปรเจกต์คือหน่ึงในนัก

ออกแบบที่มองเห็นความน่าเสียดายจากการใชป้ระโยชน์กระดาษ เขาไดล้งมือคิดคน้วธีิรีไซเคิลกระดาษ

เหลือใชท้ี่มีอยูม่ากมายในชีวิตประจาํวนั ให้กลายเป็นส่ิงของใหม่ที่มีประโยชน์และย ัง่ยนือีกคร้ัง โดย

เขารู้ถึงขอ้เสียของการรีไซเคิลกระดาษดีวา่ กระดาษนั้นบอบบางและนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดไ้ม่นาน เขาจึง

พยายามทลายจุดด้อยตรงน้ีด้วยการรีฟอร์มกระดาษเหลือใช้ใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของอิฐท่ีแข็งแรง 

ทนทาน และใชง้านไดน้าน โดยกระดาษเหลือใชท้ี่ วูไจ ลี เลือกนาํมาสร้างอิฐกระดาษก็คือ “กระดาษ

หนงัสือพมิพ”์ ดว้ยเหตุผลที่วา่ หาไดง่้ายและมีเหลือใชเ้ยอะ ซ่ึงกระบวนการสร้างอิฐกระดาษหน่ึงกอ้น 

เขาจะใชก้ระดาษหนงัสือพมิพป์ระมาณ 6-7 ฉบบั 

 

ข้ันตอนการทําอิฐกระดาษ 

ขั้นตอนแรกของการทาํอิฐกระดาษคือ การทาํกระดาษหนังสือพิมพใ์ห้กลายเป็นเยือ่กระดาษ 

โดยมีวธีิง่ายๆ คือ ตดักระดาษใหเ้ป็นช้ินเล็กๆ แลว้นาํไปแช่นํ้ าทิ้งไวข้า้มคืน จากนั้นให้นาํไปป่ันจนกว่า

กระดาษจะกลายเป็นเยือ่กระดาษ ขั้นตอนต่อไปคือ นาํเยือ่กระดาษมาผสมกบักาว จากนั้นนาํไปใส่ใน

เคร่ืองอัดกระดาษให้ขึ้นรูปเป็นทรงอิฐ โดยผลลัพธ์ที่ได้แบบสมบูรณ์ของอิฐกระดาษนั้น รูปลกัษณ์

ภายนอกจะมีลกัษณะคลา้ยผวิหินอ่อน สวยงาม คลาสสิก แต่ผวิสัมผสัที่ไดจ้ะไม่แขง็กระดา้งเหมือนอิฐ

จริงๆ เพราะยงัมีความอ่อนนุ่มของกระดาษอยู ่ที่สาํคญัยงัมีความแขง็แรง ทนทาน และสามารถนาํไปตดั

และเจาะได้เหมือนไม้อีกด้วย ซ่ึงข้อดีของอิฐกระดาษตรงน้ีเองท่ีนักประดิษฐ์หรือนักออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์จะสามารถนาํวสัดุอิฐกระดาษไปสร้างเฟอร์นิเจอร์ช้ินใหม่ที่ไม่เพยีงแข็งแรง ทนทาน แต่ยงั

เป็นมิตรต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมๆ กนั 
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 จากการทบทวนบทความและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง การเลือกใชแ้ละนาํR3มาใชเ้พราะว่า

การนาํมาแปรรูปใหม่นั้นสามารถทาํให้โครงงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยท่ี R1,R2 นั้นไม่สามารถ

ทาํได้แล้วเพราะว่ากระดาษนั้ นได้ทาํการ Reduce และ Reuseไปแล้วผูจ้ ัดทาํจึงเลือกR3เพราะให้

ประสิทธิภาพกบัโครงงานสหกิจของผูจ้ดัทาํมากท่ีสุดและผูจ้ดัทาํเลือกวิธีการทาํโดยใชว้ิธีการเปเปอร์

มาเช่นั้น จากการทบทวนบทความและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง วิธีการใชเ้ปเปอร์มาเช่เหมาะกบัโครงงานสห

กิจของผูจ้ดัทาํที่สุดโดยที่ วธีิการอดักระดาษนั้นจาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการนาํกระดาษมาอดั

ใหเ้ขา้รูปทรง ทางผูจ้ดัทาํนั้นไม่มีอุปกรณ์ในการอดักระดาษผูจ้ดัทาํจึงเลือกวธีิการใชเ้ปเปอร์มาเช่ 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สนัน่ ตั้งสถิต ผูช่้วยศาสตราจารย ์( 2561 ) การผลิตวสัดุก่อสร้างจากกระดาษใชแ้ลว้ 2 หนา้ เพื่อ

ลดการใชว้สัดุก่อสร้าง เศษกระดาษท่ีเกิดขึ้นในสาํนกังานในแต่ละวนัมีจาํนวนมากหากนาํกลบัไปใชใ้น

กระบวนการผลิตอีกคร้ัง สามารถนาํเอาเยือ่กระดาษจากเศษกระดาษไปใชใ้นการผลิตอีกคร้ังไดเ้พียง

ร้อยละ 60 เท่านั้นนอกจากน้ีราคาของเศษกระดาษมีราคาไม่มาก ดงันั้นงานวิจยัจึงตอ้งการที่จะศึกษา

และความเป็นไปไดข้องการนาํเอาเศษกระดาษมาใชเ้ป็นเยือ่กระดาษในการผลิตช้ินงานแบบกระดาษ

แผ่นอดั ดว้ยการขึ้นรูปแบบเยน็ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 1. การแปรสภาพของ

เศษกระดาษที่ใชแ้ลว้ 2 หน้าดว้ยเคร่ืองทาํลายเอกสาร 2. ผลของระยะเวลาในการแช่เศษกระดาษก่อน

นาํมาแปรสภาพเป็นเยือ่กระดาษโดยเปล่ียนระยะเวลาในการแช่เศษกระดาษ 3 ค่า คือ 1 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 

6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมงตามลาํดบั โดยทาํการผสมดว้ยนํ้ าประปา และ 3. กระบวนการขึ้นรูป

ช้ินงานเป็นกระดาษแผน่อดัจากเยือ่กระดาษเปียก โดยเปล่ียนระยะเวลาในการขึ้นรูป 3 ค่า คือ 1 ชัว่โมง 

6 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมงตามลําดับ จากนั้นวิเคราะห์คุณสมบติัแบบประมาณของเศษกระดาษ เยื่อ

กระดาษ และกระดาษแผน่อดัรวมทั้งทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติัทางกลของกระดาษ

แผน่อดั ตามวธีิมาตรฐาน เอเอสทีเอ็มผลจากการศึกษา พบว่า คุณสมบติัแบบประมาณของเศษกระดาษ 

มีค่าความช้ืนร้อยละ 2.7-4.9เถ้าร้อยละ 10.3-13 ของแข็งอินทรียร้์อยละ 51.3-53.0 และคาร์บอนคงตวั

ร้อยละ 29.3-31.6 สาํหรับคาร์บอนคงตวั สาํหรับเยือ่กระดาษมีคุณสมบติัแบบประมาณ ดงัน้ี ความช้ืน

ร้อยละ 20.4-25.5 เถ้าร้อยละ13.2-16.0 ของแข็งอินทรียร้์อยละ 40.7-44.4 และคาร์บอนคงตวัร้อยละ 

18.3-23.2 คุณสมบัติแบบประมาณและคุณสมบัติทางกลของกระดาษแผ่นอัดที่ระยะเวลาแช่เศษ

กระดาษต่างๆ พบว่า ที่ระยะเวลาแช่เศษกระดาษ 3 ชัว่โมง ค่าความช้ืนและค่าของแข็งระเหยง่ายมีค่า

น้อยที่สุดส่งผลให้มีค่า tensile stress มากที่สุด เน่ืองจากมีค่าความหนาแน่นมากที่สุด คุณสมบติัแบบ

ประมาณและคุณสมบติัทางกลของกระดาษแผน่อดั ที่ระยะเวลาแช่เศษกระดาษ 3 ชัว่โมง กบัระยะเวลา

ในการขึ้นรูป 1 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง และ 6 ชัว่โมง พบว่า เม่ือระยะเวลาในการขึ้นรูปกระดาษแผน่อดัมีค่า
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มากขึ้น ค่าความช้ืนมีค่ามากขึ้น จากร้อยละ 7.42 เป็นร้อยละ 9.42 แต่ค่าคาร์บอนคงตวัลดลง จากร้อยละ 

15.77 เป็นร้อยละ 12.23 ค่าความหนาแน่น มีค่าลดลงไปเล็กน้อย จาก 443.95 กรัมต่อลิตร เป็น 442.52 

กรัมต่อลิตรและค่าของแข็งค่าของแรงดึง มีค่าลดลง จาก 1.93 MPa เป็น 1.40 Mpa สรุปไดว้า่ช้ินงานที่มี

ความช้ืนน้อยที่สุด จะมีค่าคุณสมบัติทางกลมากที่สุด ซ่ึงในการทดลองคร้ังน้ี สภาวะที่ดีที่สุดคือ 

ระยะเวลาแช่เศษกระดาษเพยีง 1 ชัว่โมง และใชร้ะยะเวลาในการขึ้นรูปช้ินงาน 1 ชัว่โมง 

นายเจตตฤณ ไตรรัตน์ และคณะ(2557) ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบั การจดัการของเสียโดยใชห้ลัก 

3Rs ลดการใช ้ใชซ้ํ้ า แปรสภาพใหม่ กรณีศึกษาในแผนกแม่บา้นโรงแรมตะวนันากรุงเทพฯ ผลการวจิยั

พบวา่ ปริมาณขยะรีไซเคิลมีจาํนวนเพิม่ขึ้น และลดปริมาณขยะทัว่ไปน้อยลงเม่ือเทียบกบัช่วงสปัดาห์ที่ 

5 ของการปฏิบติังาน ปริมาณทัว่ไปจาํนวน 216.5 กิโลกรัมขยะรีไซเคิลประเภทขวดนํ้ า, แกว้พลาสติก มี

จาํนวน 21.2 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ , หนังสือพิมพมี์จาํนวน 38.2 กิโลกรัม แต่ช่วง

สัปดาห์ที่ 14 ของการปฏิบัติงาน มีปฏิบัติงาน ปริมาณทั่วไป จาํนวน 178.6 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล

ประเภทขวดนํ้ า , แกว้พลาสติก มีจาํนวน 34.3 กิโลกรัม, ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ, หนงัสือพมิพ ์มี

จาํนวน 46 กิโลกรัม 

นายพีรพล อจัฉราเจริญยิง่ (2558) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั การออกแบบผลิตภณัฑส์าํหรับใชใ้น

สาํนักงานจากกระดาษเหลือใชใ้นสํานักงาน ผลการศึกษาวิจยัพบว่า การใชก้ระดาษเหลือใชหึ้คุม้ค่า

อย่างเป็นรูปธรรม ใช้กระดาษที่ถูกทิ้งจาํนวนมากในสํานักงานให้เกิดมูลค่าและได้ผลิตภณัฑ์จาก

กระดาษเหลือใชใ้นสาํนกังานท่ีดูดีน่าใชง้าน 

นางสาวญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา (2553) ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ยทุธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่ม

ของการคดัแยกขยะเพือ่รีไซเคิล เชิงธุรกิจสาํหรับผูป้ระกอบการและชุมชน ในเขตจงัหวดัภาคกลางของ

ประเทศไทยผลวิจยัพบว่า แนวทางการพฒันาการดาํเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ระยะสั้น 

ระยะปานกลางและระยะยาว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผูป้ระกอบการและชุมชนและ

ภาครัฐ มีดงัน้ี 

ระยะสั้น (1ปี) แก้ปัญหาและพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรและแรงงาน, เร่งลดภาระหน้ีของ

กิจการ สร้างระบบคุณภาพของกิจการ, ระบบการบริหารสินคา้คงคลงั, โลจิสติกส์, จดัหาแหล่ง 

เงินทุนที่มีดอกเบี้ยต ํ่า, รวมตวักนัจดัส่งสินคา้วสัดุรีไซเคิลและการร่วมมือดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ระยะปานกลาง (2-3ปี) พฒันาเทคโนโลยี เคร่ืองจักร อุปกรณ์เพื่อการรีไซเคิล, ศูนยอ์บรม

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่, สร้างศูนยก์ลางเครือข่ายผูป้ระกอบการคา้วสัดุรีไซเคิลเพือ่ช่วยเหลือกนั 
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ระยะยาว (5ปี) มีแผนจดัหาตลาดส่งขายสินคา้หรือขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 

ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการตลาดและการส่งออก สินคา้วสัดุรีไซเคิล และขอรับการ

สนบัสนุนจากรัฐบาลดา้นการพฒันาเทคโนโลยขีองเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดปฏบิัติงาน 

 ทางผูจ้ดัทาํไดน้าํรายละเอียดในการปฏิบติังานสหกิจและขอ้มูลต่างๆ ในการปฏิบติังานแผนก

ทรัพยากรบุคคล ที่โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ ฯ โดยมีการนาํเสนอเป็นลาํดบั ต่อไปน้ี 

3.1 ช่ือและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 

3.2 ลกัษณะสถานประกอบการ 

3.2.1 ประเภทหอ้งพกั 

3.2.2 ประเภทหอ้งอาหารและบาร์ 

3.2.3 ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

3.3 รูปแบบการจดัการองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายและพนกังานที่ปรึกษา 

3.4.1 ตาํแหน่งงาน  

  3.4.2 ลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

3.4.3 พนกังานที่ปรึกษา 

3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบติังาน 

3.6 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

 

3.1 ช่ือและสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ :โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ (AVANI+ Riverside Bangkok) 

ที่ต ั้ง : เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย
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รูปที่ 3.1 โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 

ที่มา : http://ww.avanihotels.com 

 

รูปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 

ที่มา : http://ww.avanihotels.com 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2431 9100 

โทรสาร  : +66 (0) 2431 9111 

Website: http://ww.avanihotels.com 

ต่ืนขึ้นมาในหอ้งพกัและหอ้งสวทีท่ามกลางววิสวยงามน่าประทบัใจ โดยหอ้งพกัแต่ละหอ้ง

สามารถมองทอดออกไปยงัแม่นํ้ าและเสน้ขอบฟ้าของตวัเมือง จิบไวน์พร้อมรับประทานอาหารบน

หอ้งอาหารสูงเสียดฟ้าและฉลองใหก้บัมหานครแห่งสวรรค ์ ในขณะที่ด่ืมดํ่าไปกบัววิพาโนรามาของภูมิ

ทศัน์ทอ้งฟ้าของตวัเมือง ใหต้วัเองผอ่นคลายไปการเอนกายขา้งๆ สระไร้ขอบบนชั้นดาดฟ้า 
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ผอ่นคลายและสดช่ืนไปกบับรรยากาศเมืองหลวงในพื้นที่ใชส้อยที่ตกแต่งอยา่งร่วมสมยั สไตล์

สดใสในบรรยากาศสบายๆ ที่ไดรั้บการออกแบบมาโดยคาํนึงถึงตวัท่านเป็นหลกั พื้นที่สาํหรับการ

สงัสรรคแ์ละอาหารที่ปรุงอยา่งสร้างสรรคร์อให้ท่านมาล้ิมลองสมัผสัที่อวานี สถานที่จดัเล้ียงบนดาดฟ้า

ที่ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์การจดังานที่ดีที่สุด ความตอ้งการสนัทนาการเช้ือเชิญใหท้่านออกไป

ท่องเที่ยวสาํรวจส่ิงต่างๆ 

ทาํใหก้ารเขา้พกัของท่านเป็นประสบการณ์ท่ีน่าจดจาํ ณ ทาํเลติดริมแม่นํ้ าท่ีตกแต่งอยา่ง

ทนัสมยัและมีรางวลัการันตี ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากใจกลางเมืองและจุดเช่ือมต่อต่างๆ ที่จะนาํท่านเดินทาง

สาํรวจรอบๆ กรุงเทพฯไดโ้ดยสะดวก 

 

3.1.1 ประวัติความเป็นมา 

โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์ กรุงเทพฯ ถูกบริหารภายใตเ้ครือ บริษทัไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั (มหาชน)โดยมี Mr. William Ellwood Heinecke เป็นผูก่้อตั้งบริษทั ซ่ึงบริษทัไมเนอร์ได้

เร่ิมตน้ธุรกิจดว้ยการเปิดรีสอร์ทริมทะเลในพทัยาในปี 2521 ต่อมาบริษทัไดข้ยายธุรกิจจนปัจจุบนัได้

กลายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจพกัผอ่นและสนัทนาการที่ใหญ่ที่สุดรายหน่ึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

ประกอบดว้ยโรงแรมและรีสอร์ทกวา่ 510 แห่ง ร้านอาหารกวา่ 2,200 สาขา และมีจุดจาํหน่ายสินคา้กวา่ 

490 แห่งในประเทศไทยและอีก 61 ประเทศทัว่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ตะวนัออกกลาง แอฟริกา 

มหาสมุทรอินเดีย ยโุรป และอเมริกาและในปีพ.ศ.2548 บริษทัไดเ้ดินหนา้ขยายธุรกิจโรงแรมใน

ต่างประเทศโดยเขา้ลงทุนในประเทศมลัดีฟส์และในปี พ.ศ. 2551 บริษทัไดเ้ร่ิมธุรกิจรับจา้งบริหาร

โรงแรมโดยเขา้บริหารโรงแรม อนนัตรา เซมินยคั บาหลี รีสอร์ท ในประเทศอินโดนีเซียและไดส้ร้างแบ

รนดโ์รงแรมที่หรูหราแบรนดแ์รกของบริษทัภายใตช่ื้อ อนนัตรา หลงัจากนั้นปี พ.ศ.2553 บริษทัไมเนอร์

ไดเ้ปิดตวัโครงการผกัผอ่นแบบปันส่วนเวลาภายใตแ้บรนดข์องตนเองคือ อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ในปี 

พ.ศ. 2560 บริษทัไมเนอร์ไดข้ยายธุรกิจไปยงัสหราชอาณาจกัรและยงัไม่หยดุที่จะพฒันาแบรนดข์องตน

ขยายตลาดไปสู่ทวปียโุรปและลาตินอเมริกา 

ไมเนอร์ โฮเทลส์ดาํเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์สวสิ สวที ทั้งในรูปแบบเป็นเจา้ของ บริหาร

จดัการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมในเครือทั้งส้ินกวา่ 510 แห่งและมีจาํนวนหอ้งพกัรวมกวา่ 75,000 

หอ้ง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวาน่า และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล ปัจจุบนั ไมเนอร์ โฮเทลส์มีกลุ่มโรงแรมและสปาในเครือใน 53 ประเทศทัว่ภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยโุรปและอเมริกา นอกจากน้ี ไมเนอร์ โฮ
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เทลส์ยงัเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ไดแ้ก่ ธุรกิจศูนยก์ารคา้และบนัเทิง 

ธุรกิจพฒันาโครงการที่อยูอ่าศยัเพือ่ขาย และโครงการพกัผอ่นแบบปันส่วนเวลา  

 

 
รูปที่ 3.3 Minor hotels 

ที่มา : https://www.traveldailymedia.com 

โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์ กรุงเทพฯ ตั้งอยูบ่นถนนเจริญนครซ่ึงเป็นแหล่งรวมโรงแรมริมแม่นํ้า 

โรงแรมแห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในที่พกัริมแม่นํ้ าที่ดีที่สุดที่จะพาคุณไปสมัผสักบัประสบการณ์การพกัผอ่น

ริมแม่นํ้ าเจา้พระยากบับริการระดบัพรีเม่ียมดว้ยทาํเลที่เดินทางสะดวกสบาย 

 

3.2 ลักษณะสถานประกอบการ 

โรงแรมแห่งน้ีไดใ้หบ้ริการหอ้งพกัที่กวา้งขวาง และมีววิแม่นํ้ าเจา้พระยาที่สวยงาม ทุกๆ หอ้ง

ไดรั้บการตกแต่งอยา่งพถีิพถินั โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัเป็นสาํคญั ครบครันดว้ยส่ิง

อาํนวยความสะดวกที่จาํเป็น นอกจากน้ี โรงแรมยงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีหลากหลายไวค้อย

ใหบ้ริการ ไม่วา่จะเป็นร้านอาหารและบาร์ภายในโรงแรมท่ีมีให้เลือกถึง 4 แห่ง หอ้งออกกาํลงักาย และ

สระวา่ยนํ้ า นอกจากน้ียงัมีสถานที่สาํหรับจดัประชุมและอีเวนทต่์างๆ ที่น่ี มีหอ้งจดังานหลากหลาย

ขนาดและสามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบังานสาํคญัๆ ดว้ยเน้ือที่หอ้งประชุมกวา่ 4,500 ตารางเมตร  

3.2.1 ประเภทห้องพกั 

3.2.1.1 หอ้งอวานี ริเวอร์ ววิ เตียงเด่ียว (AVANI River View Room King Bed)  
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ขนาดหอ้งพกั 30 ตารางเมตร มีววิแม่นํ้ าเจา้พระยา ภายในหอ้งพกัมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกที่จาํเป็นทั้ง บริการ Wi-Fi ในหอ้งฟรี โทรศพัทแ์บบไร้สาย บริการมินิบาร์ซ่ึงมีทั้งขนมและ

เคร่ืองด่ืม ส่ิงอาํนวยความสะดวกของใชส่้วนตวัจาํพวก สบู่อาบนํ้ า ยาสระผมและมีตูเ้ซฟไวส้าํหรับเก็บ

ส่ิงของมีค่า 

 
รูปที่ 3.4 หอ้งอวานี ริเวอร์ ววิ เตียงเด่ียว 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

3.2.1.2 หอ้งอวานี ริเวอร์ ววิ 2 เตียง (AVANI River View Room Twin Bed)  

 ขนาดหอ้งพกั 30 ตารางเมตร มีววิแม่นํ้ าเจา้พระยาส่ิงอาํนวยความสะดวกจะ

เหมือนกบัหอ้งหอ้งอวานี ริเวอร์ ววิ เตียงคิง (AVANI River View Room King Bed)  

 
รูปที่ 3.5 หอ้งอวานี ริเวอร์ ววิ 2 เตียง 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

3.2.1.3 หอ้งอวานี ริเวอร์ ววิ จูเนียร์ สวที (AVANI River View Junior Suite)  

 ขนาดหอ้งพกั 62 ตารางเมตร มีววิแม่นํ้ าเจา้พระยาส่ิงอาํนวยความสะดวกที่

จาํเป็นจะเหมือนกบัหอ้งชนิดอ่ืนๆแต่จะต่างตรงที่มีขนาดใหญ่กวา่หอ้งพกัปกติ และสามารถชมววิกบั

หนา้ต่างบานใหญ่ไดแ้บบจุใจและในหอ้งนํ้ าท่ีต่างจากหอ้งพกัธรรมดาคือมีอ่างอาบนํ้ าในหอ้งนํ้ าทีจ่ะทาํ
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ใหแ้ขกที่เขา้พกัอาบนํ้ าและเพลิดเพลินไปกบัววิแม่นํ้ าเจา้พระยาและซ่ึงแต่ละชั้นจะมีหอ้งอวานี ริเวอร์ 

ววิ จูเนียร์ สวที เพยีงชั้นละ 2 หอ้งสุดทางเท่านั้น 

 
รูปที่ 3.6 หอ้งนอนอวานี ริเวอร์ ววิ จูเนียร์ สวที 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

 
รูปที่ 3.7 หอ้งนํ้ าอวานี ริเวอร์ ววิ จูเนียร์ สวที 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

3.2.1.4 หอ้งอวานี พาโนรามา ริเวอร์ ววิ เตียงเด่ียว (AVANI Panorama River View  

Room King Bed) 

 เป็นหอ้งท่ีใหพ้ื้นท่ีท่ีเหมาะกบัการผอ่นคลาย ทาํงาน และพกัผอ่น สามารถ

มองเห็นววิของแม่นํ้ าเจา้พระยาเพลิดเพลินไปกบัความสะดวกสบาย ส่ิงอาํนวยความสะดวกเหมือนกบั

หอ้งหอ้งอวานี ริเวอร์ ววิ (AVANI River View Room) แตกต่างกนัเพยีงความสูงของชั้นซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่

ชั้นที่ 18 ถึงชั้นที่ 25 ของโรงแรม 

 
รูปที่ 3.8 หอ้งอวานี พาโนรามา ริเวอร์ ววิ เตียงเด่ียว 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 
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  3.2.1.5 หอ้งอวานี พาโนรามา ริเวอร์ ววิ 2 เตียง (AVANI Panorama River View Room 

Twin Bed) 

 ส่ิงอาํนวยความสะดวกเหมือนกบัหอ้ง อวานี พาโนรามา ริเวอร์ ววิ เตียงเด่ียว 

(AVANI Panorama River View Room King Bed) 

 
รูปที่ 3.9 หอ้งอวานี พาโนรามา ริเวอร์ ววิ 2 เตียง 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

  3.2.1.6 หอ้งอวานีริเวอร์ววิสวทีสองหอ้งนอน (Avani River View Two Bedroom 

Suite) 

 มีเพยีง 1 หอ้งเท่านัน่อยูท่ี่ชั้น 23 ขนาดหอ้งพกั 138 ตารางเมตร มีววิแม่นํ้ า

เจา้พระยาภายในหอ้งจะเป็นเตียงเดียวทั้ง 2 หอ้ง (2 King Bed) และอีกหน่ึงหอ้งคือหอ้ง (Avani River 

View Two Bedroom Suite) อยูช่ั้นที่23 หอ้ง 2301 ภายในหอ้งจะมี 2 หอ้งนอน แบ่งเป็น 1 เตียงเด่ียว 

(1King Bed) และ 1เตียงคู่ (1 Twin Bed) ส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกัเหมือนกบัหอ้งพกัอ่ืนๆส่

นภายในหอ้งรับแขกจะมีโตะ๊สาํหรับทานอาหารและโซฟาตวัใหญ่ดา้นหนา้สมาร์ททีวแีละในส่วนของ

ตูเ้ยน็มินิบาร์ที่มีเคร่ืองด่ืมเพิม่เติม เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์าํพวกไวน์ เพิม่ขึ้นมา 

 
รูปที่ 3.10 หอ้งอวานีริเวอร์ววิสวทีสองหอ้งนอน 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

  

https://hotels.jetstar.com/properties/229045-avani-riverside-bangkok-hotel?adults=2&checkIn=2019-08-20&checkOut=2019-08-21&children=0&infants=0
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3.2.1.7 หอ้งอวานีริเวอร์วิวสวทีสามหอ้งนอน (Avani River View Three Bedroom  

Suite)  

 มีเพยีง 1 หอ้งเท่านัน่อยูท่ี่ชั้น 25 ขนาดหอ้งพกั 166 ตารางเมตร มีววิแม่นํ้ า

เจา้พระยา ภายในมี 3 หอ้งนอนแบ่งเป็น 2 เตียงเด่ียว (2King Bed) และ 1 เตียงคู่  (1Twin Bed) ส่ิงอาํนวย

ความสะดวกในหอ้งพกัเหมือนกบัหอ้งอวานีริเวอร์ววิสวทีสองหอ้งนอน 

 
รูปที่ 3.11 หอ้งอวานีริเวอร์ววิสวทีสามหอ้งนอน 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

3.2.2 ประเภทห้องอาหารและบาร์ 

3.2.2.1 หอ้งอาหารสกายไลน ์(Sky Line)  

 ใหบ้ริการทั้งแบบบุฟเฟ่ต ์(Buffet) และรายการอาหารตามสัง่ (A la carte) ส่วน

บริการเมนูบุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด จะใหบ้ริการในม้ือคํ่าทุกวนัศุกร์และวนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. –  22.00 น. 

และบริการบุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนัเมนูอาหารนานาชาติสาํหรับวนัธรรมดา เปิดบริการทุกวนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ ตั้งแต่ 12.00 น. เที่ยง – 14.30 น. 

 
รูปที่ 3.12 หอ้งอาหารสกายไลน ์

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 
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3.2.2.2 ลอง บาร์ (Long Bar) 

 สถานที่พกัผอ่นและผอ่นคลายที่ล็อบบี้บาร์ ดว้ยการตกแต่งแบบอบอุ่นและ

ร่วมสมยั จึงเป็นที่สาํหรับผอ่นคลายและพบปะสงัสรรคก์บัเพือ่นฝงูไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมดว้ยเคร่ืองด่ืม

เยน็ๆ กบัคอ็กเทลมากมายนอกจากนัน่ยงัมีไวนแ์ละเบียร์ขึ้นช่ือของเอเชียไวค้อยใหบ้ริการ เวลาเปิดทาํ

การตั้งแต่11.00 น. – 23.00 น.  

 
รูปที่ 3.13 ลอง บาร์ 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

3.2.2.3 แพนทรี แอท อวานี (Pantry at Avani) 

 หอ้งอาหารจานด่วนของทางโรงแรมซ่ึงแขกท่ีเขา้พกัสามารถนาํอาหาร

กลบัไปรับประทานบนหอ้งพกัไดอ้ยา่งเตม็อ่ิมภายในแพนทรีน้ีมีทั้ง สลดัแบบธรรมชาติ แซนดว์ิช นํ้ า

ผลไมส้ดและอีกมากมายกบัอาหารที่ทาํใหสุ้ขภาพดี เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

 
รูปที่ 3.14 แพนทรี แอท อวานี 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

3.2.2.4 SEEN Restaurant & Bar  

 รูฟทอ็ปบาร์บนชั้นดาดฟ้าเหนือแม่นํ้ าเจา้พระยาตั้งอยูช่ั้นบนสุดของโรงแรมที่

ชั้น 26 และชั้น 26 – 27 เปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 18.00 – 01.00 น. 

https://hotels.jetstar.com/properties/229045-avani-riverside-bangkok-hotel?adults=2&checkIn=2019-08-20&checkOut=2019-08-21&children=0&infants=0
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รูปที่ 3.15 SEEN Restaurant & Bar 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

3.2.3 ส่ิงอํานวยความสะดวก 

ที่โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด ์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมที่เพยีบพร้อมมไปดว้ยส่ิง

อาํนวยความสะดวกมากมายคอยใหบ้ริการพร้อมกบัววิกรุงเทพมหานครท่ีสามารถมองไดจ้ากสระวา่ย

นํ้ าชั้นดาดฟ้าของโรงแรม 

3.2.3.1 Infinity Pool  

ตั้งอยูท่ี่บริเวณชั้น26 สามารถมองเห็นทศันียภาพที่สวยงาม และสระวา่ยนํ้ ายาว 25 

เมตร เป็นสถานที่ที่้ เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 
รูปที่ 3.16 Infinity Pool 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

3.2.3.2 สถานที่จดัประชุม (Meetings, Events and Weddings) 

   โรงแรมสามารถรองรับผูร่้วมงานไดถึ้ง 1,500 คน และบูทแสดงสินคา้ไดม้าก

สุดถึง 80 บูท พร้อมทีมงานจดัเล้ียงคุณภาพที่พร้อมดูแลเร่ืองอาหารและการเสิร์ฟคอ็กเทลและ

รายละเอียดต่างๆนอกจากนั้นยงัมีพื้นท่ีอนักวา้งขวาง ดว้ยพื้นท่ี 4,500 ตารางเมตร สาํหรับจดัการประชุม 

และงานเล้ียง ครอบคลุมตั้งแต่การประชุมเล็กๆ ไปจนถึงงานเล้ียงที่ใหญ่ที่สุด  
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รูปที่ 3.17 สถานที่จดัประชุม 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

3.2.3.3 Fitness  

 ตั้งอยูช่ั้นที่ 25 สามารถออกกาํลงักายแบบมีเทรนเนอร์ส่วนตวัและคลาสโยคะ

บนชั้นดาดฟ้าริมสระไร้ขอบ เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 

 
รูปที่ 3.18 Fitness 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

3.2.3.4 Concierge and Bell Service 

   บริการสอบถามเสน้ทางจองทวัร์สอบถามเก่ียวกบัสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างๆ

บริการรถรับส่งแขกไปสนามบินหรือบริการขนส่งกระเป๋าขึ้นหอ้งพกั 

 
รูปที่ 3.19 Concierge and Bell Service 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 
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3.2.3.5 Reception   

 ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นที่11 ของโรงแรม เป็นสถานที่ใหบ้ริการ เช็คอิน (Check In) 

และ เช็คเอา้ท ์ (Check Out)  ติดต่อขอความช่วยเหลือหรือตอ้งการสอบถามราคาหอ้งพกั แลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ  

 
รูปที่ 3.20 Reception 

ที่มา : https://hotels.jetstar.com 

 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

รูปที่ 3.21 แผนภูมิองคก์ร 

ที่มา : 2019-Organization-chart 
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3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายและพนักงานทีป่รึกษา 

 3.4.1 ตาํแหน่งงาน  

 
รูปที่ 3.22 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 ช่ือ-นามสกลุ : นายธีรวฒัน์ นิลวงศ ์

 ตาํแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 

 แผนก : ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Department) 

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา : ระหวา่งวนัที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 

 3.4.2 ลกัษณะงานทีน่กัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

  ในแต่ละวนันั้นตอ้งเตรียมเอกสารสาํหรับพนกังาน-นกัศึกษาฝึกงานท่ีมาสมคัรงาน นดั

วนัสมัภาษณ์ใหก้บัพนกังาน-นักศึกษาฝึกงาน เม่ือผูส้มคัรสมัภาษณ์เสร็จแลว้ตกลงรับเป็นพนกังานแลว้

ก็พาไปลองชุดแลว้ถ่ายรูปเพือ่เตรียมไวส้าํหรับการทาํงานในวนัแรก เม่ือทาํการปฐมนิเทศ (Orientation) 

เรียบร้อยแลว้ก็พาทาํเดินทวัร์โรงแรม (Hotel Tour) เพือ่ใหพ้นกังานนั้นรู้จกัโรงแรมในระดบัหน่ึง ลงช่ือ

ของนกัศึกษาที่ทางแผนกรับเขา้ฝึกงานแลว้ในไฟล์และคอยอพัเดทไฟในแต่ละคร้ังที่นกัศึกษาฝึกงานมา

เร่ิมฝึกหรือว่าฝึกจบแลว้ จดัหอ้งเรียน (Training Class) และเตรียมเอกสารสาํหรับการเรียน-สอนให้กบั

พนักงานทาํการ์ดอวยพรวนัเกิดให้กับพนักงานและนําใส่ในกระเป๋าที่ทางโรงแรมเตรียมไวใ้ห้และ

นําไปแจกให้กับพนักงานที่เกิดในวนันั้นพิมพ์ตารางอาหารในแต่ละเดือนละนําไปเปล่ียนที่หน้า

หอ้งอาหารของพนกังาน เปล่ียนตารางเทรนน่ิง (Training Plan) หนา้หอ้งของแผนก จดัเตรียมกิจกรรม

ใหก้บัพนกังานเช่น งานขอบคุณแผนก งานFarewell ใหก้บัพนกังาน เป็นตน้  

 



25 
 

3.4.3 พนกังานที่ปรึกษา 

 
รูปที่ 3.23 พนกังานที่ปรึกษาในขณะปฏิบติังาน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 

ช่ือ-นามสกลุ : คุณพชัรมยั ศรีจามร  

ตาํแหน่งงาน : Human Resources Officer 

แผนก : Human Resources Department 

3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สปัดาห์ ระหวา่งวนัที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 

3.6 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานโครงงานเร่ือง “กล่องส่งเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้วภายใน

แผนกทรัพยากรบุคคล” มีดงัน้ี 

3.6.1 ปรึกษาพนกังานที่ปรึกษาและอาจารยท์ี่ปรึกษากาํหนดหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษาโดยทาํ

การสงัเกตถึงปัญหาที่พบในสถานประกอบการ 

3.6.2 เขียนโครงร่างรายงานหัวขอ้สหกิจศึกษาและนาํส่งอาจารยท์ี่ปรึกษาให้ตรวจสอบว่าเห็น

ควรหรือไม่ที่จะทาํโครงงานเร่ือง “กล่องส่งเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้ภายในแผนกทรัพยากรบคุคล” 

หรือมีส่วนที่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพิม่เติม 

3.6.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานที่ทาํหน้าที่นาํเอกสารมาส่งและเก็บขอ้มูลจากพนักงาน

ภายในแผนกทรัพยากรบุคคล  
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3.6.4 ทดลองนําผลิตภัณฑ์ “กล่องส่งเอกสารจากกระดาษท่ีท้ิงแล้วภายในแผนกทรัพยากร

บุคคล” มาติดตั้งหน้าหอ้งของแผนก ในช่วงเวลา 18.30 – 8.30 น. ปรากฏว่าผลิตภณัฑก์ล่องส่งเอกสาร

จากกระดาษที่ทิ้งแลว้ภายในแผนกทรัพยากรบุคคลน้ีสามารถเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงานของแผนก

ไดดี้ช่วยรับเอกสารของทางแผนกไดดี้มากขึ้นในช่วงเวลาหลงัเลิกงานแลว้จนถึงในวนัที่เร่ิมงานอีกวนั

หน่ึง 

3.6.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานที่ทาํหน้านําเอกสารมาส่งและพนักงานภายในแผนก

ทรัพยากรบุคคล โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.6.6 ทาํการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและนําผลลัพธ์ที่ได้มา

วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นลาํดบัความพงึพอใจ 

3.6.7 สรุปข้อมูลที่ได้และเขียนลงในรายงานการสรุปผลเพื่อเตรียมนําส่งอาจารยท์ี่ปรึกษา

ตรวจสอบ 

3.6.8 นาํรายงานส่งอาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อที่จะได้แนว

ทางการดาํเนินโครงงาน “กล่องส่งเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้ภายในแผนกทรัพยากรบุคคล” แสดง

ดงัตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการทาํงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1.ปรึกษาพนกังานที่ปรึกษาและ

อาจารยท์ี่ปรึกษากาํหนดหวัขอ้

โครงงานสหกิจศึกษา 

     

2.เสนอหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา      

3.รวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง 

     

4.เร่ิมดาํเนินการจดัทาํโครงงานสหกิจ

ศึกษา 

     

5.ตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ข ้      

6.ส่งเล่มโครงงานและนาํเสนอ

โครงงานสหกิจศึกษา 

     

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

จากการทาํโครงงานสหกิจน้ี ทางผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการทาํโครงงานตามวตัถุประสงค์ที่ต ั้งไว ้

ผูจ้ดัทาํได้มีโอกาสได้เขา้ร่วมโครงงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามในคร้ังน้ีทาํให้ที่โรงแรม 

อวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ (Avani + Riverside Bangkok Hotel ) นั้นทาํใหผู้จ้ดัทาํไดรั้บความรู้และ

ทักษะในการทาํงานจริง ผูจ้ ัดทาํได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้ นในแผนกทรัพยากรบุคคล (Human 

Resources Department) จึงทาํใหเ้กิดโครงงาน “กล่องรับเอกสารสารที่ทิ้งแลว้โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์

ไซด์ กรุงเทพฯ” (“Papier Mâché”:Document Storage Boxes) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อลดตน้ทุนการซ้ือ

กล่องรับเอกสารสารของทางแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช่วยใหก้ารรับ-ส่งเอกสารไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น และ

ยงัช่วยทาํประโยชน์สูงสุดใหก้บักระดาษที่ไม่ตอ้งการแลว้สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัทางโรงแรม 

ขั้นตอนการเตรียมการและการวางแผนโครงงานสหกิจศึกษามีดงัน้ี 

4.1 เตรียมการจดัทาํกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้ 

 4.1.1 ศึกษาขั้นตอนการทาํเปเปอร์มาร์เช่ 

 4.1.2 องคป์ระกอบการทาํเปเปอร์มาร์เช่ 

4.2 การคาํนวณตน้ทุน “กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้” 

 4.2.1 งบแสดงตน้ทุนในการทาํกล่องรับเอกสารหนา้แผนกทรัพยากรบุคคล 

 4.2.2 งบแสดงตน้ทุนในการซ้ือกล่องรับเอกสารหนา้แผนกทรัพยากรบุคคล 

4.3 ขั้นตอนการทาํกล่องรับเอกสารหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด์ 

กรุงเทพฯ 

4.4 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้ 

 4.4.1 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

 4.4.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ

 4.4.3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแผนก 

 4.4.4 ความพงึพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑก์ล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้
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4.1 เตรียมการจัดทํากล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว 

 4.1.1 ศึกษาข้ันตอนการทําเปเปอร์มาร์เช่ 

 โดยผูจ้ดัทาํไดค้น้หาและวธีิการทาํในเอกสารต่างๆ มีวิธีการทาํและวสัดุที่นาํมาใชท้าํแตกต่าง

กนั จึงยกตวัอยา่งอุปกรณ์ในการทาํเปเปอร์มาร์เช่ดงัตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 แสดงองคป์ระกอบการทาํเปเปอร์มาร์เช่ 

รายการ จํานวน 

กระดาษหนงัสือพมิพ ์ 2 ฉบบั (หรือตามขนาดของงาน) 

กาวลาเทก็ซ์ 50 ออนซ์ 

นํ้ าเปล่า 3 ลิตร 

ชาม 1 ใบ 

พูก่นั 1 ดา้ม 

วสัดุตน้แบบ 1 อยา่ง 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 4.1.2 องค์ประกอบการทําเปเปอร์มาร์เช่ 

 องค์ประกอบต่างๆในการทาํเปเปอร์มาเช่ของผูจ้ดัทาํ มีการปรับสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับ

ความมเป็นไปไดใ้นการทาํกล่องรับเอกสาร ผูว้จิยัจึงทาํการปรับสูตรตามตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 อุปกรณ์ที่ใชท้าํกล่องรับเอกสาร 

รายการ จํานวน 

กระดาษใชแ้ลว้ 2 หนา้ 2 กิโลกรัม 

กาวลาเทก็ซ์ 100 ออนซ์ 

เรซ่ิน 300 กรัม 

นํ้ าเปล่า 5 ลิตร 

กะละมงั 1 ใบ 

สีสเปยสี์นํ้ าตาล 1 กระป๋อง 

กุญแจ 1 อนั 

ซิปล็อค 1 ถุง 

กล่องกระดาษขนาด 10.5 x 27 x 33 เซนติเมตร 1 ใบ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 
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4.2 การคาํนวณต้นทุน “กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว” 

4.2.1 งบแสดงต้นทุนในการทํากล่องรับเอกสารหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมอวานี พลสั 

ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ โดยมีงบประมาณในการผลิตแสดงไดด้งัตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 งบแสดงตน้ทุนการทาํกล่องรับเอกสารหนา้แผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรม อวานี พลสั ริ

เวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 

วัตถุดิบ หน่วย ปริมาณที่ใช้ ต้นทุน (บาท) 

กระดาษที่ใชแ้ลว้ทั้ง 2 หนา้ กิโลกรัม 2 50.00 

กาวลาเทก็ซ์ ออนซ์ 100 50.00 

เรซ่ิน กรัม 300 100.00 

กุญแจ อนั 1 20.00 

ซิปล็อค ถุง 1 10.00 

สีนํ้ าสีนํ้ าตาล กระป๋อง 1 50.00 

กล่องกระดาษขนาด 10.5 x 27 x 33 cm. ใบ 1 20.00 

ต้นทุนรวม 300 บาท / 1กล่อง 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากตารางที่ 4.3 อธิบายไดว้า่ วตัถุที่กล่าวในตารางที่ 4.3 สามารถทาํกล่องรับเอกสารไดจ้าํนวน 1 กล่อง 

 4.2.2 งบแสดงต้นทุนในการซ้ือกล่องรับเอกสารหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 

ตารางที่ 4.4 ตน้ทุนกล่องรับเอกสารของแผนกทรัพยากรบุคคล 

รายการ ต้นทุนการจัดซ้ือกล่องรับเอกสาร 

กล่องรับเอกสารสาร 1 กล่อง 750.00 บาท 

รวม 750.00 บาท 

 ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากตารางที่ 4.4 อธิบายไดว้่า กล่องรับเอกสารท่ีทางแผนกทรัพยากรบุคคลใชใ้นปัจจุบนัเป็น

ของบริษทั บริษทั เจ.ดบับลิว.เทรดด้ิง จาํกดั 1 กล่อง ราคา 750.00 บาท  
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 ทางผูจ้ดัทาํ ไดท้าํการเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนการผลิตของกล่องรับเอกสารจากกระดาษที่

ทิ้งแล้วกับกล่องรับเอกสารที่ทางแผนกทรัพยากรบุคคลสนใจสั่งซ้ือในอนาคตเป็นของบริษัท เจ.

ดบับลิว.เทรดด้ิง จาํกดั เปรียบเทียบดงัรูปที่ 4.1  

 
รูปที่ 4.1 เปรียบเทียบตน้ทุนของกล่องรับเอกสาร 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 

4.3 ข้ันตอนการทํากล่องรับเอกสารหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ 

กรุงเทพฯ 

4.3.1 ขั้นตอนการทาํกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้มีดงัน้ี 

  ข้ันตอนที ่1 วธีิการฉีกกระดาษ  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.2 การฉีกกระดาษ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากรูปที่ 4.2 คือ ฉีกกระดาษทั้งหมด 2 กิโลกรัม ให้เป็นเส้นๆโดยมีขนาดความกวา้ง 1 

เซนติเมตร และความยาว 20 เซนติเมตร (สามารถทาํได ้1 กล่องรับเอกสาร)  

ตน้ทุนกล่องรับเอกสารจาก

กระดาษที่ทิ้งแลว้ 

300 บาท 

  
  
  

ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนของ

ทางแผนกทรัพยากรบุคคล

ไปได ้450 บาท 

ตน้ทุนกล่องรับเอกสารที่

ทางแผนกทรัพยากรบุคคล

สนใจสัง่ซ้ือในอนาคตเป็น

ของบริษทั เจ.ดบับลิว.เทรด

ด้ิง จาํกดั 

750 บาท 
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 ข้ันตอนที ่2 วธีิการเตรียมนํ้ า 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3 การเตรียมนํ้ า 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากรูปที่ 4.3 คือ เทนํ้ าปริมาณ 3 ลิตร ลงในกะละมงัที่เตรียมไว ้เพือ่ป้องกนันํ้ าลน้ นํ้ านั้นจะตอ้ง

อยูป่ระมาณคร่ึงของกะมะลงัเพราะจะตอ้งนาํกระดาษที่ฉีกเตรียมไวใ้นขั้นตอนที่ 1 ใส่ลงไป 

ข้ันตอนที ่3 วธีิการนาํกระดาษมาแช่นํ้ า 

 

 

 

  

 

รูปที ่4.4 การนาํกระดาษมาแช่นํ้ า 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากรูปที่ 4.4 คือ นาํกระดาษที่ฉีกเตรียมไวใ้นขั้นตอนที่ 1 ไปแช่นํ้ าในกะละมงัที่เตรียมไว ้ประ

มาน 30 นาที หรือจนกว่ากระดาษจะชุ่มนํ้ า สามารถตรวจสอบได้โดยการนํากระดาษขึ้นมาจากนํ้ า 

กระดาษจะมีความอ่อนและผวิของกระดาษจะเป็นขยุ 

  

ข้ันตอนที่ 4 วธีิการปิดทบัวสัดุ 

 

 

 

 

รูปที ่4.5 การปิดทบัวสัดุ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 
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 จากรูปที่ 4.5 คือ นาํกระดาษที่แช่นํ้ าขึ้นมา นาํมาติดใหท้ัว่วสัดุท่ีใชเ้ป็นตน้แบบในการทาํกล่อง

รับเอกสาร ทาํการติดรอบกล่องโดยเวน้บริเวณฝากล่องดา้นบนเพือ่ทาํฝาเปิด-ปิด 

 ข้ันตอนที ่5 วธีิการทากาวลาเทก็ซ์ 

  

 

 

 

รูปที ่4.6 ทากาวลาเทก็ซ์ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากรูปที่ 4.6 คือ เม่ือทาํการติดกระดาษชั้นที่ 1 ครบจาํนวน 1 รอบแลว้ ทาํการทากาวลาเท็กซ์

ขณะที่กระดาษยงัชุ่มนํ้ าและติดในแนวขวางจากแนวชั้นที่ 1 ต่อเน่ืองจากที่ทากาวลาเท็กซ์เสร็จทาํซํ้ า

จนถึง 4 ชั้น  

 ข้ันตอนที ่6 วธีิการทาํใหแ้หง้ 

 

 

 

รูปที ่4.7 วธีิการทาํใหแ้ห้ง 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากรูปที่ 4.7 คือ เม่ือติดกระดาษครบจาํนวน 4 ชั้นแล้ว นํามาตากไวก้ับพดัลมให้แห้งสนิท 

ระยะเวลา 2 ชัว่โมง 

ข้ันตอนที่ 7  วธีิการผา่โครงวสัดุตน้แบบ 

 

 

 

 

รูปที ่4.8 การผา่โครงวสัดุตน้แบบ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 
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จากรูปที่ 4.8 คือ เม่ือกล่องแห้งแลว้ ผ่าโครงกล่องท่ีใชเ้ป็นตน้แบบในการทาํกล่องรับเอกสาร

ออกและนาํไปตากพดัลมใหข้า้งในที่ติดกบักล่องตน้แบบแหง้สนิท 

 ข้ันตอนที ่8 วธีิการทาํฝาปิดของกล่อง 

 

 

 

 

รูปที ่4.9 การทาํฝาปิด 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากรูปที่ 4.9 คือ เตรียมฝากล่องที่ใชเ้ป็นตน้แบบในการทาํกล่องรับเอกสาร และนาํกระดาษที่

แช่นํ้ านาํมาติดทบัตามขั้นตอนที่4 และ5 เพือ่สร้างฝาเปิด-ปิดเตรียมไวใ้หแ้หง้เพือ่นาํไปต่อกบัตวักล่อง 

 ข้ันตอนที ่9 วธีิการผสมเรเซ่ิน 

 

 

 

 

รูปที ่4.10 การผสมเรซ่ิน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากรูปที่ 4.10 คือ ผสมเรซ่ิน 300 กรัม ต่อตวัเร่งเรซ่ิน 5 หยด คนใหเ้ขา้กนั 

   

 ข้ันตอนที่ 10 การทาเรซ่ิน 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.11 การทาเรซ่ิน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 
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 จากรูปที่ 4.11 คือ นาํเรซ่ินที่ผสมเรียบร้อยแลว้นาํมาทาให้ทัว่กล่องและนาํไปตากไวก้บัพดัลม

ใหแ้หง้สนิท ระยะเวลา 8 ชัว่โมง 

 ข้ันตอนที ่11 วธีิการต่อฝาเปิด-ปิดของกล่อง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.12 วธีิการต่อฝากล่อง 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากรูปที่ 4.12 คือ นาํฝาที่เตรีมไวน้าํมาต่อกบัตวักล่องโดยเจาะรู ซ้าย-กลาง-ขวา ที่ดา้นบนสุด

ของฝากล่องและตวักล่องและนาํซิปล็อคมาล็อคตามรูท่ีเจาะไว ้และเจาะรูดา้นตรงขา้มตรงกลางอีก 1 รู

เพือ่นาํกุญแจมาล็อคได ้

  ข้ันตอนที ่12 วธีิการพน่สีสเปย ์

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.13 การพน่สีสเปย ์

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากรูปที่ 4.13 คือ นาํสีสเปยก์ระป๋อง มาพน่ใหท้ัว่ทั้งตวักล่องรับเอกสาร พ่นสีทั้งดา้นในกล่อง

และดา้นนอกกล่อง  

 

4.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว 

 จากที่ผูจ้ดัทาํได้ให้พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources) จาํนวน 4 คน และ

พนกังานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงงานน้ี จาํนวน 25 คน แจกแจงเป็นพนกังานแผนกบริการส่วนหนา้ 1 

คน พนักงานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมจาํนวน 8 คน พนักงานแผนกแม่บ้านจาํนวน 4 คน 

พนักงานแผนกครัวจาํนวน 10 คน พนักงานแผนกรักษาความปลอดภยัจาํนวน 2 คน พนักงานแผนก
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การเงินจาํนวน 1 คน ทาํแบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์เร่ือง “กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่

ทิ้งแลว้โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ” รวมจาํนวน 30 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 

4.4.1 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ 

ตารางที่ 4.5 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 15 50.00 

หญิง 15 50.00 

รวม 30 100.00 

 ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี มีเพศชายจาํนวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50 และมีเพศหญิงจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

 4.4.2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ 

ตารางที่ 4.6 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ

อาย ุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ต่ํากว่า 20 ปี 0 0 

21-30 ปี 14 46.00 

31-40 ปี 15 50.00 

41 ปีขึน้ไป 1 4.00 

รวม 30 100.00 

 ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 
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 จากตารางที่ 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นผูท้ี่มีอายรุะหวา่ง 31-40

ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นที่มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 และเป็นผูท้ี่มี

อาย ุ41 ปีขึ้นไป จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

 4.4.3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามแผนก 

ตารางที่ 4.7 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแผนก 

แผนก จํานวน (N) ร้อยละ (%) 

แผนกทรัพยากรบุคคล 4 13.00 

พนักงานที่มีส่วนเกีย่วข้องกับโครงงานนี ้

แผนก จํานวน (N) ร้อยละ (%) 

แผนกบริการส่วนหนา้ 1 4.00 

แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 8 26.00 

แผนกแม่บา้น 4 13.00 

แผนกครัว 10 34.00 

แผนกรักษาความปลอดภยั 2 6.00 

แผนกการเงิน 1 4.00 

รวม 30 100.00 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นพนักงานในแผนกครัว

มากที่สุด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือพนกังานในแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือพนักงานในแผนกทรัพยากรบุคคลกับแผนกแม่บา้น 

จาํนวนแผนกละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาคือพนักงานในแผนกรักษาความปลอดภยั จาํนวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 6 และรองลงมาคือพนกังานในแผนกบริการส่วนหนา้กบัแผนกการเงิน จาํนวนแผนก

ละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

 4.4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว 

 จากการประเมินความพงึพอใจในคร้ังน้ีจะใชก้ารประเมินผล 2 แบบคือ แบบร้อยละ และแบบ

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑเ์ทียนกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้มีผลดงัน้ี 
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 4.4.4.1 กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้วมีรูปร่างที่เหมาะสมกับสถานที่  

  

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4.1 กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษทีท่ิ้งแลว้มีรูปร่างที่เหมาะสมกบัสถานที ่  

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 สรุปไดว้่าส่วนมากมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดละ 12 คน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40 และรองลงมาคือระดบัมากซ่ึงมีจาํนวนเท่ากบัระดบัมากที่สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40

และรองลงมาคือระดบัปานกลางจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ20 

4.4.4.2 กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้วเหมาะสมกับสถานที่จัดวาง 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4.2 กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษทีท่ิ้งแลว้เหมาะสมกบัสถานที่จดัวาง   

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

มากท่ีสดุ

40%

มาก

ปานกลาง

20%

มากท่ีสดุ

มาก

ปานกลาง

มากท่ีสดุ

36%

มาก

47%

ปานกลาง

17%

มากท่ีสดุ

มาก

ปานกลาง
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 สรุปไดว้า่ส่วนมากมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 47 และ

รองลงมาคือระดบัมากที่สุดจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และรองลงมาคือระดบัปานกลาง จาํนวน 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 17 

  4.4.4.3 ความสะดวกในการใช้งานกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว 

  

 

 

 

แผนภูมิที่ 4.3 ความสะดวกในการใชง้านกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษท่ีทิ้งแลว้   

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 สรุปไดว้า่ส่วนมากมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 64 และ

รองลงมาคือระดบัมากที่สุดจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และรองลงมาคือระดบัปานกลาง จาํนวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 15 

  4.4.4.4 ความทนทานของผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว 

  

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4.4 ความทนทานของผลิตภณัฑก์ล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้   

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

มากท่ีสดุ

22%

มาก

ปานกลาง

10%

มากท่ีสดุ

มาก

ปานกลาง

มากท่ีสดุ

27%

มาก

ปานกลาง

13%

มากท่ีสดุ

มาก

ปานกลาง
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 สรุปไดว้า่ส่วนมากมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 60 และ

รองลงมาคือมากที่สุดจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และรองลงมาคือปานกลาง จาํนวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13 

4.4.4.5 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว 

  

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4.5 ภาพรวมของผลิตภณัฑก์ล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้   

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 สรุปไดว้่าส่วนมากมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ50.00 

และรองลงมาคือมากที่สุดจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และรองลงมาคือปานกลาง จาํนวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.00 

ทางผู ้จัดทําได้มีการหาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจโดยรวมในแต่ละด้านโดยมีสูตรการ

คาํนวณหาค่าเฉล่ียความพงึพอใจโดยรวม ดงัสูตรดา้นล่างต่อไปน้ี 

สูตรการคาํนวณหาค่าเฉล่ียความพงึพอใจโดยรวม 

  

𝑋𝑋� =
𝑋𝑋�1 + 𝑋𝑋�2 + 𝑋𝑋�3 + ⋯+ 𝑋𝑋�𝑛𝑛

𝑛𝑛
 

เม่ือ 𝑋𝑋� คือ ค่าเฉล่ีย 

  𝑋𝑋�𝑖𝑖   คือ ค่าของขอ้มูลตวัที่ I ในแต่ละหวัขอ้ของแบบสอบถาม 

   n  คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดที่มี  

มากท่ีสดุ

30%

มาก

50%

ปานกลาง

20%

มากท่ีสดุ

มาก

ปานกลาง
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เกณฑท์ี่ใชใ้นการตดัสินใจในการสรุปผลความพงึพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑก์ล่องรับเอกสารจากกระดาษที่

ทิ้งแลว้ ใชต้วัวดัระดบั 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

 

ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00      หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50      หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50      หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50      หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50      หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด 

 

  และเลือกใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวดัการกระจายทางสถิติ 

โดยเปรียบเทียบว่า ระดบัความพึงพอใจในแต่ละดา้นมีการกระจายตวัออกไปมากน้อยเท่าใด เพื่อให้

ทราบถึงความแตกต่างของข้อมูล เม่ือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้มีค่ามาก แสดงว่า ผลรวมของ

แบบสอบถามความพึงพอใจในแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างสูง และถ้าค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานที่ไดมี้ค่าน้อย หรือเท่ากบัศูนย ์แสดงวา่ผลรวมของแบบสอบถามความพึงพอใจในแต่ละดา้น 

มีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันน้อย หรือไม่แตกต่างกัน โดยมีสูตรการคาํนวณหาค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานน้ี 

 

S. D. = �(X1 − X�2) + (X2 − X�2) + (X3 − X�2) +⋯+ (Xn − X�2)
n − 1

 

 เม่ือ S.D.  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        𝑋𝑋�  คือ ค่าเฉล่ีย 

        Xi  คือ ค่าของขอ้มูลตวัที่ i 

        n  คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดที่มี 
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ตารางที่ 4.8 แสดงมาตรประมาณ 3 ระดบัของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

มากกวา่ 1.75  มีความแตกต่างกนัมาก 

1.25 – 1.75 มีความแตกต่างคอ่นขา้งมาก 

นอ้ยกวา่ 1.25 มีความแตกต่างกนันอ้ย หรือใกลเ้คียงกนั หรือเหมือนๆกนั 

ที่มา : บุญมี พนัธไ์ทย, 2545: 174-175 

ตารางที ่4.9  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑก์ล่องรับ

เอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 𝑿𝑿�  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้วมี

รูปร่างที่เหมาะสมกับสถานที่ 
4.20 0.76 มาก 

กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว

เหมาะสมกับสถานที่จัดวาง 
4.20 0.71 มาก 

ความสะดวกในการใช้งานผลิตภัณฑ์กล่องรับ

เอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว 
4.13 0.57 มาก 

ความทนทานของกล่องรับเอกสารสารจาก

กระดาษที่ทิง้แล้ว 
4.13 0.63 มาก 

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจาก

กระดาษที่ทิง้แล้ว 
4.10 0.71 มาก 

รวม 4.16 0.68 มาก 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากตารางที่ 4.9 จากการสาํรวจพบว่า ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจที่มีต่อกล่องรับเอกสารจาก

กระดาษที่ทิ้งแล้ว ของผูต้อบแบบสอบถามจากพนักงานของโรงแรม ท่ีมีผลต่อกล่องรับเอกสานจาก

กระดาษที่ทิ้งแลว้ และทุกระดบัความพงึพอใจส่วนใหญ่เป็นระดบัความพึงพอใจระดบัมากในประเด็น 
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ผลิตภณัฑก์ล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้มีรูปร่างที่เหมาะสมกบัสถานที่โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.20 ผลิตภณัฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้เหมาะสมกับสถานที่จดัวาง โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.20 ความสะดวกในการใชง้านผลิตภณัฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 ความทนทานของผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 และภาพรวมของผลิตภณัฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รวมประเด็นความพงึพอใจทั้งหมด โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ระดบัความพึง

พอใจมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวม 0.68 ซ่ึงมีความแตกต่างกนันอ้ยหรือมีความใกลเ้คียงกนั 

ทดสอบความแข็งแรงและความปลอดภัย 

 จากการทดสอบความแข็งแรงโดยการทดสอบดว้ยการโยนโดยผูจ้ดัทาํ 10 คร้ังจาก ระดบัความ

สูง 2 เมตร และโดยพนักงานที่ปรึกษา 10 คร้ัง รวมทั้งหมด 20 คร้ัง พบว่าไม่มีรอยบุบ หรือรอบฉีกขาด 

สามารถทนต่อแรงกระแทกไดดี้เยีย่ม  

 และจากการที่ผูจ้ดัทาํสอบถามพนกังานที่ปรึกษา พบว่าสามารถรักษาเอกสารไดดี้ มีกุญแจล็อค

ที่แน่นหนามีความเหนียวของกระดาษที่ผสมกบักาวลาเทก็ซ์และกระดาษที่หลายชั้นทาํใหท้นต่อการฉีก

ขาด รักษาเอกสารไม่ใหสู้ญหายได ้



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาท่ีพบ การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 5.1.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.2 ปัญหาที่พบในการทาํโครงงาน  

 5.1.3 การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะในการทาํโครงงาน 

 5.1.4 ปัญหาที่พบในกระบวนการทาํโครงงาน   

 5.1.5 การแกไ้ขปัญหากระบวนการทาํโครงงานและขอ้เสนอแนะ 

5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ผลที่ไดรั้บจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา   

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ  

 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาที่พบ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 5.1.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากที่ผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ปฏิบติังานในโครงงานสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัสยามที่โรงแรมอวานี 

พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ ในแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources Department) จึงทาํให้ผูจ้ดัทาํ

ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในงานโรงแรมนอกจากน้ียงัไดป้ระสานงานกบัแผนกอ่ืนๆ ทาํให้ไดรั้บ

ทราบและเห็นถึงปัญหาต่างๆที่พบเจอในตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานและเห็นถึงความสาํคญัของการ

ที่กระดาษมากมายในแผนกทรัพยากรบุคคลที่นั้นทิ้ง ทางผูจ้ดัทาํจึงไดน้าํกระดาษที่ใชแ้ลว้ทั้ง 2 หน้าที่

ทางแผนกทิ้งแลว้นาํมาสร้างเป็นผลิตภณัฑท์ี่สามารถสร้างประโยชน์ให้กบัสถานประกอบการโดยมี

เป้าหมายหลกัคือสามารถช่วยลดตน้ทุนการจดัซ้ือกล่องส่งเอกสารและช่วยจดัเพิม่วธีิการจดัการกระดาษ

ที่ทิ้งแลว้ของทางแผนกได ้และตอ้งเป็นผลิตภณัฑท์ี่สามารถช่วยในเร่ืองความสะดวกในการส่งเอกสาร
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จากแผนกอ่ืนๆมาถึงแผนกทรัพยากรบุคคลอีกดว้ย จากขั้นตอนการประเมินผล ทางผูจ้ดัทาํไดมี้การเก็บ

ขอ้มูลแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ที่มีต่อผลิตภณัฑก์ล่องส่งเอกสารจากกระดาษทิ้งแล้ว

โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยให้พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources 

Department) และพนักงานแผนกอ่ืนๆที่ทาํหน้าที่ส่งเอกสารให้กบัทางแผนกทรัพยากรบุคคล ทาํแบบ

สอบถานออนไลน์น้ี เป็นจาํนวน 30 ชุด ซ่ึงผลลพัธท์ี่ไดอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่ผูจ้ดัทาํพงึพอใจ 

 จากผลสํารวจพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์กล่องส่งเอกสารจาก

กระดาษทิ้งแลว้ ในส่วนของเพศนั้นเป็นเพศหญิงจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงเท่ากนักบัเพศชาย 

จาํนวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 50 เช่นกนั ในส่วนของอายผุูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 

31-40ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นที่มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 และเป็นผู ้

ที่มีอาย ุ41 ปีขึ้นไป จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ในส่วนของแผนกผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นแผนกครัวมากที่สุด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือพนกังานในแผนกบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือพนกังานในแผนกทรัพยากรบุคคลกบัแผนก

แม่บา้น จาํนวนแผนกละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาคือพนักงานในแผนกรักษาความปลอดภยั 

จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และรองลงมาคือพนักงานในแผนกบริการส่วนหน้ากับแผนกการเงิน 

จาํนวนแผนกละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

 ค่า เฉล่ียของความพึงพอใจท่ีมีต่อกล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว  ของผู ้ตอบ

แบบสอบถามจากพนกังานของโรงแรม ที่มีผลต่อกล่องรับเอกสานจากกระดาษที่ทิ้งแลว้ และทุกระดบั

ความพึงพอใจส่วนใหญ่เป็นระดบัความพงึพอใจระดบัมากในประเด็น ผลิตภณัฑก์ล่องรับเอกสารสาร

จากกระดาษที่ทิ้งแล้วมีรูปร่างที่เหมาะสมกับสถานที่โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 ผลิตภณัฑ์กล่องรับ

เอกสารสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้เหมาะสมกบัสถานที่จดัวาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ความสะดวกใน

การใชง้านผลิตภณัฑก์ล่องรับเอกสารสารจากกระดาษท่ีทิ้งแลว้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ความทนทาน

ของผลิตภณัฑก์ล่องรับเอกสารสารจากกระดาษท่ีทิ้งแลว้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และภาพรวมของ

ผลิตภณัฑก์ล่องรับเอกสารสารจากกระดาษท่ีท้ิงแลว้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 รวมประเด็นความพึง

พอใจทั้งหมด โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ระดบัความพงึพอใจมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวม 

0.68 ซ่ึงมีความแตกต่างกนันอ้ยหรือมีความใกลเ้คียงกนั 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการทําโครงงาน 

5.1.2.1 กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้นั้นมีการทาํในช่วงท่ีอากาศช้ืนทาํใหก้าร

ทาํใหแ้หง้นั้นทาํไดย้าก 
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  5.1.2.2 ทากาวลาเทก็ซ์เยอะเกินไปทาํใหแ้หง้ชา้ขึ้น 

 5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการทําโครงงาน 

5.1.3.1 นาํไปเป่ากบัลมแทนที่การตากแดดใหแ้หง้ 

5.1.3.2 ทากาวลาเทก็ซ์ใหพ้อหมาดๆ ไม่เยอะเกินไป 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 ทางผูจ้ดัทาํไดรั้บการเรียนรู้และทราบถึงหน้าที่ของงานที่แผนกทรัพยากรบุคคลและ

ไดล้งมือปฏิบติัจริง จึงทาํใหท้ราบถึงปัญหาภายในสถานประกอบการ และวธีิแกไ้ขจากสถานการณ์จริง 

ไดรั้บคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ที่พีเ่ล้ียง ทั้งในเร่ืองของการรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายในแต่ละวนั

ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย ตลอดจนเทคนิคในการทาํงานที่ทาํให้งานนั้นสาํเร็จรุร่วงได ้สามารถนาํไปใชไ้ดใ้น

อนาคต นอกจากน้ียงัรู้ถึงความเป็นทีมกบัเพื่อนร่วมงานต่างมหาวิทยาลยัและแผนกทรัพยากรบุคคล 

รวมไปถึงแผนกอ่ืนๆในโรงแรมที่ไดท้าํงานร่วมกนัซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอยา่งยิง่ต่อ

การนาํไปใชใ้นอนาคต 

5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  5.2.2.1 ในช่วงแรกนั้นปรับตวัเขา้กบัสถานท่ีและกบัเพือ่นร่วมงานนั้นเป็นเร่ืองยาก 

 5.2.2.2 ไม่มีความชาํนาญในการนาํการนาํทางตอนพาบรรยายแผนกต่างๆในโรงแรม  

 5.2.2.3 ขาดทกัษะในการตอบโตภ้าษาองักฤษกบัพนกังานที่เป็นชาวต่างชาติ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

 5.2.3.1 ปรึกษากับเจา้หน้าพี่เล้ียงในเร่ืองที่ตนเองไม่เขา้ใจพูดคุยกบัพี่เล้ียงให้มากขึ้น

เพือ่ที่จะปรับใหเ้ขา้ไดก้บัเจา้หนา้ที่พีเ่ล้ียงและเพือ่นร่วมงาน 

 5.2.3.2 ติดตามเจา้หน้าที่พี่เล้ียงขณะที่พาบรรยายภายในโรงแรม เพื่อศึกษาวิธีการพูด

ของเจ้าหน้าที่พี่เล้ียง และวิธีการอธิบายสถานที่กับแผนกต่างๆภายในโรงแรมเพื่อจดจาํและนําไป

บรรยายในคร้ังถดัๆไป 

 5.2.3.3 ฝึกฟังสาํเนียง หาความหมาของคาํนั้นๆท่ีเราจะพดูในชีวิตประจาํวนัและกลา้ที่

จะพดูกบัพนกังานชาวต่างชาติ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง กล่องเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแลว้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1.  เพศ  �    1)  ชาย �     2)  หญิง 

2.  อาย ุ  �    1)  ต ํ่ากวา่ 20 ปี �  2)  21 - 30 ปี   

�    3)  31 – 40 ปี �  4)  41 ปีขึ้นไป 

3. แผนก � ครัวแผนกทรัพยากรบุคคล � แผนกบริการส่วนหนา้  

  � แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม � แผนกครัว  

  � แผนกแม่บา้น  � แผนกคนทาํความสะอาดอุปกรณ์ 

  � แผนกรักษาความปลอดภยั � แผนกบญัชี  � แผนกช่าง 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อกล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้วมีรูปร่างที่เหมาะสมกับสถานที่      

กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้วเหมาะสมกับสถานที่จัดวาง      

ความสะดวกในการใช้งานกล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว      

ความทนทานของผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว      

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารสารจากกระดาษที่ทิง้แล้ว      

ตอนที่ 3  เสนอความคดิเห็น 

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพขณะปฎิบติังานสหกิจ 
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ทาํการ์ดอวยพรวนัเกิดใหก้บัพนกังานในทุกๆเดือนตลอดการฝึกสหกิจ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

 

 

 

 

 

ทาํการอพัเดตไฟลใ์หก้บันกัศึกษาฝึกงานที่เขา้มาใหม่ใน และนกัศึกษาที่ฝึกสหกิจเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

 

 

 

 

นาํจดหมายจาก concierge ทุกๆเชา้ นาํมาหาช่ือที่ตรงกบัรายช่ือพนกังานและนาํไปใส่ในตูส่้งจดหมาย

หนา้ canteen ตามช่องของแผนก 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 
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เตรียมเอกสารสาํหรับการเรียนการสอนใหก้บัพนกังานและผูส้อน ตามคลาสท่ีจะเรียน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

 

 

 

จดัเตรียมป้ายใหก้บัพนกังานดีเด่นในกิจกรรม Grow With Us 2019 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

 

 

 

ประชาสมัพนัธแ์ละเชิญชวนใหพ้นกังานภายในโรงแรมเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางแผนกทรัพยากรบุคคลจดั

ขึ้นเช่น กิจกรรมGrow With Us และกิจกรรมTMES 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 
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จดักิจกรรมขอบคุณพนกังาน (Thank you staff party) ใหก้บัพนกังานแผนกต่างๆ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 

 

 

 

 

 

 

อาจารยนิ์เทศนกัศึกษาฝึกงานและพดูคุยปรึกษาเกี่ยวกบัการทาํงานของนกัศึกษาฝึกงานกบัพนกังาน 

ที่ปรึกษาแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ(2562) 
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บทสมัภาษณ์พนกังานที่ปรึกษา 
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บทความวชิาการ 
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กล่องรับเอกสารจากกระดาษทีท่ิง้แล้ว 

Document Box form Recycle Paper 

ธีรวฒัน์ นิลวงศ ์

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

northtafa@gmail.com

บทคดัย่อ 

 โครงงานสหกิจเร่ือง กล่องรับเอกสารจาก

กระดาษท่ีท้ิงแล้ว มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาขยะ

จากกระดาษและลดตน้ทุนในการซ้ือกล่องรับเอกสาร

ให้กบัทางแผนกทรัพยากรบุคคลเพ่ือป้องกันการสูญ

หายของเอกสาร จึงได้สร้างกล่องรับเอกสารจาก

กระดาษท่ีท้ิงแล้วข้ึนมา โดยใชแ้บบสอบถามในการ

เก็บข้อมูลแสดงความพึงพอใจของพนักงานแผนก

ทรัพยากรบุคคล จาํนวน 4 คน และผูท่ี้เก่ียวข้องกับ

โครงงานน้ีซ่ึงเป็นพนักงานแผนกต่างๆจาํนวน 26 คน 

ของโรงแรม อวานีพลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รวม

ทั้งหมดจาํนวน 30 คน 

 ผลการปฏิบัติโครงงานพบว่า การสร้าง

กล่องรับเอกสารจากกระดาษท่ีท้ิงแล้ว มีระดบัความ

พึงพอใจทั้งในรูปร่างท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีและการ

วางซ่ึงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีเท่ากนัคือ 4.20 ดา้น

ความสะดวกในการใชง้านผลิตภณัฑ์ละความทนทาน

มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีเท่ากันคือ 4.13 และด้าน

ภาพรวมของกล่องรับเอกสารมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

คือ 4.10 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการสรุปผลความ

พึงพอใจได้ผลอยู่ท่ีระดับ “ความพึงพอใจมาก” ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ผูจ้ดัทาํไดต้ั้งไว ้ 

 คําสําคัญ : เปเปอร์มาเช่, กล่องรับเอกสาร, 

แผนกทรัพยากรบุคคล 

Abstract 

 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. 

 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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Keywords: Papier Mâché, Document Storage Boxes, 

Human Resources 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เ พ่ือสร้ างผลิต ภัณฑ์ จ ากกระ ดาษท่ีไ ม่

ตอ้งการแลว้นาํมาทาํกล่องรับเอกสารและลดต้นทุน

ในการซ้ือกล่องรับเอกสาร เพ่ือป้องกันการสูญหาย

ของเอกสารให้กบัแผนกทรัพยากรบุคคล 

ขอบเขต  

 1.กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มตวัอยา่งในการจดัทาํ

โครงงานเล่มน้ี ผูจ้ดัทาํไดก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

พนักงานท่ีมาส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้า ท่ีแผนก

ทรัพยากรบุคคล (Human resources) และเจ้าหน้าท่ี

แผนกทรัพยากรบุคคล ดังน้ี เพศชายจาํนวน 15 คน 

และเพศหญิงจาํนวน 15 คน รวม 30 คน 

 2. ขอบเขตด้านเวลา คือ ระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการทาํโครงงานเล่มน้ีผูจ้ ัดทาํได้

ดาํเนินการระหว่าง วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 

 3. ขอบเขตด้านสถานท่ี คือ  ผู ้จัดทําได้

ด ําเนินการเก็บข้อมูลจากบริเวณแผนกทรัพยากร

บุคคล (Human Resources) ท่ีตั้ งอยู่ชั้ นท่ี 10M ของ

โรงแรม อวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 สามารถช่วยแผนกทรัพยากรบุคคลเพ่ิม

วิธีการจดัการกบักระดาษท่ีไม่ตอ้งการแลว้ นาํมาสร้าง

เป็นกล่องรับเอกสารและลดตน้ทุนในการซ้ือกล่องรับ

เอกสาร ลดอตัราการสูญหายของเอกสารให้กบัแผนก

ทรัพยากรบุคคล 

ข้ันตอนและวธิีดําเนินงาน 

 1 . ฉี ก ก ร ะ ด า ษ ให้ เ ป็ น เ ส้ น ๆ ข น า ด  2 0 

เซนติเมตร 

 2.  เทนํ้ าปริมาณ 3 ลิตร ลงในกะละมังท่ี

เตรียมไว ้

 3. นาํกระดาษท่ีฉีกเตรียมไว ้นาํไปแช่นํ้ าใน

กะละมงัท่ีเตรียมไว ้

 4. นํากระดาษท่ีแช่นํ้ าท่ีเตรียมไว ้นํามาปิด

ให้ทัว่วสัดุตน้แบบ 

 5. ปิดทบักระดาษให้ทัว่กล่อง แต่เหลือท้ิงไว้

ด้านบนกล่องเพ่ือทาํฝาเปิด-ปิดปิดทับกระดาษใน

แนวนอนแล้วให้ทากาวลาเท็กซ์หมาดๆและปิดทับ

เป็นแนวตั้งซอ้นกนัและทากาวลาเทก็ซ์อีกคร้ัง 

 6. นาํมาตากไวก้บัพดัลมให้แห้ง 

 7.  นํากระดาษท่ีแช่นํ้ านํามาปิดทับวัสดุ

ตน้แบบตามขั้นตอนท่ี4และ5 เพ่ือสร้างฝาปิดและนํา

ฝาปิดไปต่อกบักล่อง 

 8. ผสมเรซ่ิน 300 กรัม ต่อตวัเร่งเรซ่ิน 5 หยด 

นาํเรซ่ินท่ีผสมเรียบร้อยแลว้นาํมาทาให้ทัว่กล่องและ

นํ า ไ ป ต า ก ไ ว้ กั บ พั ด ล ม ใ ห้ แ ห้ ง 

 9. นาํฝาท่ีเตรีมไวน้ํามาต่อกับตวักล่องโดย

เจาะรู ซ้าย-กลาง-ขวา ท่ีดา้นบนสุดของฝากล่องและ

ตวักล่องและนาํซิปล็อคมาล็อคตามรูท่ีเจาะไว ้และเจา

รูดา้นตรงขา้มตรงกลางอีก1รูเพ่ือนาํกุญแจมาล็อคได ้

 10. นําสีสเปย์กระป๋องมาพ่นให้ทัว่ทั้งตัว

กล่องทั้งดา้นในและดา้นนอกเป็นอนัเสร็จส้ิน 

สรุปผล 

 หลงัจากจดัทาํกล่องรับเอกสารจากกระดาษ

ท่ีท้ิงแลว้น้ีข้ึนมา สามารถช่วยแผนกทรัพยากรบุคคล

เพ่ิมวิธีการจดัการกบักระดาษท่ีไม่ตอ้งการแลว้ นาํมา

สร้างเป็นผลิตภัณฑ์กล่องรับเอกสารให้กับแผนก
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ทรัพยากรบุคคล เพ่ือไม่ต้องเสียต้นทุนทางการเงิน 

และลดการสูญหายของเอกสารได ้

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณโรงแรมอวานี พลสั ริเวอรไซด์ 

กรุงเพทฯ และ คุณ พชัรมยั ศรีจามร พนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีไดใ้ห้โอกาสในการจดัทาํกล่องรับเอกสารน้ี และให้

การสนบัสนุนดา้นต่างๆดว้ยดีในการดาํเนินงานคร้ังน้ี  

และขอขอบคุณ อาจารยอ์ัคร ธนะศิรังกูล อาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงงานสหกิจ ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาตลอดการทาํ

โครงงานสหกิจ 
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