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ทราบความพึงพอใจของพนกังานภายในโรงแรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ จากการท าแบบสอบถามเป็น

จ านวน 35 ชุด จากการส ารวจแบบสอบถามในดา้นความคิด ความสร้างสรรค ์ความสวยงาม ความ

ทนทาน ผลการส ารวจพบว่าอยูมี่ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ียรวม 4.10 ซ่ึงสามารถน า

กระดาษรีไซเคิลไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดจ้ริงยงัเป็นโครงการส่งเสริมนโยบายของโรงแรมท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
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บทที ่1 

ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

จากการเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ(AVANI+ Riverside 

Bangkok Hotel) ในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้

การปฏิบติังานในแผนกท่ีแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ แผนกจดัเล้ียง (Banquet Department) 2 คน และ

หอ้งอาหาร Skyline อีก 1 คน  ซ่ึงในระหว่างการปฏิบติังานนั้นทางคณะผูจ้ดัท าไดส้ังเกตเห็นว่าภาชนะ

ท่ีใชใ้นการจดัเบรคชาและกาแฟหรือแมแ้ต่ภาชนะท่ีใส่น ้ าตาล ครีมให้กบัลูกคา้ในหอ้งอาหารและหอ้ง

จดัเล้ียง มีรูปแบบท่ีธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่น และง่ายต่อการแตกหกั เม่ือเวลาหล่นหรือไปกระทบกบั

อะไรท่ีรุนแรงก็จะเกิดการบ่ินเพราะภาชนะท่ีน ามาใส่เป็นกระเบ้ือง ซ่ึงในระหว่างปฏิบติังานทางคณะ

ผูจ้ดัท าเคยเจอเหตุการณ์ลูกคา้หรือพนกังานท าแตกเม่ือเผลอไปเดินชนหรือพลั้งมือไปโดน 

ดังนั้นทางคณะผูจ้ ัดท าจึงได้มีความคิดท่ีอยากจะท าภาชนะรูปแบบใหม่ข้ึนมา โดยการน าเอา

กระดาษท่ีจะท้ิงจากการใช้งานประชุมในแผนกจดัเล้ียงน ากลบัมาใช้ประโยชน์ โดยการน าเอาเศษ

กระดาษเหล่าน้ีมาฉีกและผสมกบักาวลาเทก็ซ์แลว้ป้ันเป็นรูปหรือตามแม่พิมพท์ าเป็นภาชนะต่างๆ แลว้

ตกแต่งดว้ยกระดาษสา หลงัจากนั้นจึงพ่นสเปรยเ์พิ่มความเงาให้กบัภาชนะ ภาชนะท่ีไดน้ี้มีช่ือเรียกว่า 

เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) ตวัภาชนะท่ีท าข้ึนมาน้ีมีความทนทานไม่เกิดรอยแตกหักหรือบ่ินไดง่้าย 

เพราะท ามาจากกระดาษรีไซเคิลผสมกบักาวจึงมีความแน่นเป็นเน้ือเดียวกนัสามารถน ามาใชใ้ส่ส่ิงของ

ไดจ้ริง ไม่ว่าจะเป็น โถใส่ซองชา กาแฟ น ้ าตาล ท่ีท้ิงแลว้ หรือถว้ยท่ีใส่ซอง ถาดใส่ผลไม ้ซ่ึงมีลกัษณะ

รูปทรงท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของการใชง้าน และยงัเป็นตวัช่วยเพิ่มความสวยงาม 

และความแปลกใหม่ใหแ้ก่แขกท่ีพบเห็น  

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อน ากระดาษท่ีใชแ้ลว้จากงานจดัเล้ียงตามงานประชุมต่างๆให้สามารถน ากลบัมาแปร

รูปและใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 
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 1.2.2 เพื่อเพิ่มความสวยงาม ความแปลกใหม่ใหก้บัภาชนะ แก่แขกท่ีพบเห็น 

 1.2.3 เพื่อลดความเสียหายของภาชนะ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

แผนกจดัเล้ียง ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (AVANI+ Riverside Bangkok 
Hotel) และหอ้งอาหาร Skyline 

 1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 1.3.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

- ใชก้ระดาษท่ีใชง้านแลว้เท่านั้นท่ีจะน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

      - ศึกษาวิธีการรีไซเคิลจากกระดาษท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซด์หนังสือและ
บทความ 

1.3.4 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        พนกังานแผนกจดัเล้ียง จ านวน 10 คน และพนกังานห้องอาหาร Skyline 10 คน และ
แผนกต่างๆภายในโรงแรม อวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ จ านวน 15 คน 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 มีภาชนะใหม่ท่ีสวยงาม ทนทาน และสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง  

1.4.2 เพิ่มมูลค่าจากกระดาษท่ีเหลือใชแ้ละน ามาท าเป็นส่ิงของใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1.4.3โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะท่ีเป็นกระดาษเหลือท้ิงได ้

1.4.4 ไดค้วามคิดในแนวสร้างสรรคง์านศิลปะ และน ามาประยกุตใ์ช ้

 



 

 

 บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร 

 ในการจดัท าการโครงงาน“ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล” (Paper Mache)ในคร้ังน้ี คณะ
ผูจ้ดัท าโครงงาน ไดท้ าการทบทวนแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต าราวิชาการ และ
บทความ โดยน าเสนอเป็นล าดบั ดงัน้ี 

 2.1   ความเป็นมาของกระดาษ 

 2.2   ประเภทของกระดาษ 

  2.3   ความหมายของการรีไซเคิล (Recycle) 

2.4   ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุกระดาษเหลือใช ้

2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรีไซเคิลกระดาษเปเปอร์มาเช่ 
  
2.1 ความเป็นมาของกระดาษ 

 กระดาษของชาวอียิปต์โบราณ ผลิตจากกกชนิดหน่ึง ท่ีเรียกว่า พาไพรัส (Papyrus) และ
เรียกว่ากระดาษพาไพรัส พบว่ามีการใชจ้ารึกบทสวดและค าสาบาน บรรจุไวใ้นพีระมิดของอียิปต ์
นักประวติัศาสตร์เช่ือว่ามีการใชก้ระดาษท่ีท าจากพาไพรัสมาตั้งแต่ปฐมราชวงศข์องอียิปต ์(ราว 
3,000 ปีก่อนคริสตกาล) 

 ส าหรับวสัดุใชเ้ขียนนั้น ในสมยัโบราณมีดว้ยกนัหลายอย่าง เช่น แผ่นโลหะ หิน ใบลาน 
เปลือกไม ้ผา้ไหม ฯลฯ ผูค้นสมยัโบราณคงจะใชว้สัดุต่างๆ หลากหลายเพื่อการบนัทึก คร้ันเม่ือราว 
ค.ศ. 105 สมยัพระเจา้จกัรพรรดิโฮต่ี ชาวจีนไดป้ระดิษฐ์กระดาษโดยชาวเมืองลีบางช่ือว่า ไซลุง 
(Ts'ai'Lung) ใชเ้ปลือกไมเ้ศษแหอวนเก่าๆมาตม้จนไดเ้ยื่อกระดาษและมาเกล่ียบนตระแกรงปล่อย
ให้แห้งและหลงัจากนั้นไดมี้การใชว้ิธีผลิตกระดาษเช่นน้ีแพร่หลายอยา่งรวดเร็วกระดาษถูกน าจาก
ประเทศจีนสู่โลกมุสลิมผ่านสงครามทลัลสั (Tallas) ในปี ค.ศ. 751 ท่ีกองทพัจีนรบกับกองทพั
มุสลิม เชลยศึกชาวจีน 2 คนไดเ้ปิดเผยวิธีการท ากระดาษแก่ชาวมุสลิมก่อนไดรั้บการปล่อยตวัไป 
จากนั้นมุสลิมไดท้ าให้การท ากระดาษเปล่ียนจากศิลปะไปเป็นอุตสาหกรรมกระดาษ ท าให้มีการ
พฒันาการศึกษาในโลกมุสลิมอย่างกวา้งขวาง มุสลิมในสมยักลางจึงเจริญก้าวหน้าด้านศิลปะ
วิทยาการท่ีสุดในโลกชาวมุสลิมปรับปรุงวิธีการท ากระดาษใชผ้า้ลินินแทนเปลือกของตน้หม่อน
อย่างท่ีชาวจีนท า เศษผา้ลินินไม่เน่าเป่ือย แต่จะเปียกโชกอยู่ในน ้ า และหมกัอยู่ในนั้น เศษผา้ท่ีตม้
แลว้จะปราศจากกากท่ีเป็นด่างและส่ิงสกปรกอ่ืน ๆ จากนั้นเศษผา้จะถูกน ามาตอกดว้ยคอ้นใหเ้ป็น

http://yongrecycle.blogspot.com/2012/06/recycle.html
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เยื่อ เทคนิคท่ีท าใหเ้ป็นเยือ่บางน้ีถูกพฒันาโดยชาวมุสลิมแบกแดด ราชธานีของอาณาจกัรอบับาซิด 
สมยันั้นเตม็ไปดว้ยโรงงานท ากระดาษ จากนั้นยงักระจายไปสู่อีกหลาย ๆ ส่วนของโลก กระดาษท่ี
ส่งออกไปยโุรปโดยมากท าในเมืองดามสักสั (ซีเรีย) เม่ือขยายการผลิตเพิ่มข้ึน กระดาษจึงมีราคาถูก
ลง คุณภาพดีข้ึนและมีจ าหน่ายแพร่หลายจากนั้นโรงงานกระดาษท่ีเฟ่ืองฟูอยู่ในอิรัก ซีเรีย และ
ปาเลสไตน์ ก็ขยายตวัไปสู่ทางตะวนัตก ในทวีปแอฟริกา โรงงานกระดาษแห่งแรกของประเทศ
อียิปตต์ั้งข้ึนในปีค.ศ. 850 จากนั้นขยายไปมอรอคโค และในปีค.ศ. 950 ไดข้ยายไปยงัอนัดาลูเซีย 
อาณาจกัรมุสลิมสเปนกระดาษถูกผลิตข้ึนคร้ังแรกในยโุรปโดยมุสลิมมวัร์ โดยวสัดุท่ีใชท้  ากระดาษ
คือปอชั้นดีของบาเลนเซียและมูร์เซีย โดยมีศูนยก์ลางโรงงานกระดาษของอนัดาลูเซีย ท่ีเมืองชาติวา 
(Xativaหรือ Jativa) ใกลบ้าเลนเซีย จากสเปนและเกาะซิซิลีซ่ึงในขณะนั้นเป็นอาณาจกัรมุสลิม การ
ท ากระดาษไดข้ยายไปสู่ชาวคริสเตียนในอิตาลี จากนั้นในปีค.ศ. 1293 มีการตั้งโรงงานกระดาษท่ี
โบโลญญา (Bologna) ในปีค.ศ. 1309 เร่ิมมีการใชก้ระดาษเป็นคร้ังแรกในองักฤษ จากนั้นในปลาย
ศตวรรษท่ี 14 ชาวเยอรมนัจึงเพิ่งรู้จกักระดาษ (Poontana Marketing . (2012).  ความเป็นมาของ
กระดาษ. สืบคน้จาก http://www.poontana.co.th/news/v/291) 

2.2 ประเภทของกระดาษ 

 2.2.1 กระดาษเคลือบผวิ   

  กระดาษท่ีถูกน าไปเคลือบผิวให้เกินความมนั หรือความด้านตามตอ้งการ ซ่ึง

กระดาษประเภทเคลือบผวิท่ีเราพบเห็นไดบ่้อยมากท่ีสุด กคื็อ กระดาษอาร์ต  กระดาษอาร์ตกจ็ะมีทั้ง 

กระดาษอาร์ตมนั และกระดาษอาร์ตดา้น ซ่ึงกระดาษทั้ง 2 ประเภทน้ีมี คุณสมบติัเด่นคือ สามารถ

น าไปพิมพง์านท่ีมีสีสันไดส้ดใส สวยงาม ดงันั้น กระดาษประเภทเคลือบผวิ จะเหมาะส าหรับงานท่ี

ตอ้งการความสวยงามของสีสันของงานพิมพ ์ ตวัอย่างงานพิมพท่ี์ใชก้ระดาษเคลือบผิวท่ีสามารถ

พบเห็นไดบ่้อย ไดแ้ก่ งานพิมพป์ระเภทนิตยสาร ท่ีวางขายอยูต่ามร้านหนงัสือทัว่ๆ ไป ยกตวัอยา่ง

เช่น นิตยสารดิฉัน แพรว  บา้นและสวน เป็นตน้ ส่วนความหนาของกระดาษแบบเคลือบผิวน้ี ก็มี

ตั้งแต่ 90 - 310 แกรม แลว้แต่ความเหมาะสมของประเภทงานพิมพ ์

1)  กระดาษอาร์ต  

  2)   กระดาษคาร์บอน 

  2.2.2 ไม่เคลือบผวิ 

กระดาษท่ีไม่ไดถู้กน าไปเคลือบผิวให้เกิดความมนั หรือความดา้น ซ่ึงกระดาษ

ประเภทไม่เคลือบผวิท่ีพบเห็นกนัไดม้ากท่ีสุด กคื็อ กระดาษปอนด ์ มีคุณสมบติัในการรับหมึกท่ีไม่
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ดีเท่ากบักระดาษประเภทเคลือบผิว จึงไม่ค่อยมีการน ากระดาษประเภทน้ีมาใชพ้ิมพง์านท่ีมีสีสัน

มากนกั แต่กระดาษประเภทน้ี เป็นท่ีนิยมส าหรับงานพิมพท่ี์เป็นงานพิมพ ์1 สี เช่น งานเน้ือในของ

หนงัสือ หรือต ารา (ท่ีพิมพเ์ป็น 1 สี) เป็นตน้ ความหนาของกระดาษปอนดท่ี์นิยมใชก้นัอยู ่คือ 70 แก

รม และ 80 แกรม 

1)  กระดาษปรู๊ฟ  

2)  กระดาษปอนด ์ 

  3)   กระดาษการ์ด  

  4)   กระดาษกล่อง  

  5)  กระดาษแขง็  

                 6)   กระดาษแฟนซี  

  7)   กระดาษถนอมสายตา  

                            8)  กระดาษแบงค ์ 

  9)  กระดาษคราฟท ์ 

2.3   ความหมายการรีไซเคิล (Recycle) 

รีไซเคิล(Recycle) คือการวสัดุท่ีเราไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์แลว้หรือวสัดุท่ีก าลงัจะเป็นขยะ เรา

สามารถน าวสัดุเหล่านั้นน ากลบัมาแปรสภาพให้สามารถใชง้านไดอี้กคร้ัง เราสามารถแปรสภาพ                  

วสัดุให้เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่หรือผลิตภณัฑ์เดิมก็ได ้ รีไซเคิล(Recycle) มีความหมายต่างจาก รียูส 

(Reuse) ซ่ึงความหมายคือการน ากลบัมาใชใ้หม่โดยไม่ผา่นการแปรสภาพใดๆทั้งส้ินการรีไซเคิล มี

ความหมายอีกอยา่งคือ  การน าวสัดุเหลือใชก้ลบัมาปรับเปล่ียนหรือพฒันา เพื่อใหส้ามารถน ามาใช้

ประโยชน์ไดอี้กคร้ัง เช่น การน ากระดาษน ากลบัมาใชใ้หม่ทั้งสองหนา้อีกคร้ังเป็น การรียส์ู (Reuse) 

แต่ถ้าน าเอากระดาษน ากลับมาแปรรูปท าเป็นกระถางปลูกต้นไม้ หรือน ากลับมาแปรรูปเป็น

กระดาษ มกัถูกเรียกวา่เป็นการรีไซเคิลกระดาษรีไซเคิล  (Nampik . (2018, April 12) ความหมายการ

รีไซเคิล . สืบคน้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/nampik/2008/04/12/entry-1) 

             2.3.1  ประโยชน์ที่ได้รับจากการรีไซเคิล 

        2.3.1.1 ช่วยจ านวนเศษขยะและยงัช่วยลดปัญหาพื้นท่ีการฝังกลบขยะ                           
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                     2.3.1.2 ช่วยใหเ้กิดความตะหนกัและรู้จกัการใชท้รัพยากรใหเ้กิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

                     2.3.1.3  สามารถสร้างอาชีพและใหก่้อเกิดรายได ้

         2.3.1.4  ช่วยลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งส้ินเปลือง 

        2.3.1.5  ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 
 
2.4  ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุกระดาษเหลือใช้ 

ส่ิงประดิษฐส์ร้างสรรคจ์ากวสัดุกระดาษเหลือใช ้อาทิเช่น นิตยสารเก่าๆหนงัสือพิมพ ์ หรือ

เศษกระดาษท่ีไม่ไดใ้ชต่้างๆโดยน ามาสร้างสรรคเ์ป็นของตกแต่งภายในบา้นหรือท่ีท างานไดอ้ย่าง

สวยงาม 

2.4.1   งานเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache)   

  การน ากระดาษท่ีไม่ใช้แลว้มาย่อยเป็นช้ินเล็กๆ น าไปผสมกาว สร้างเป็นตุ๊กตา 

รูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการซ่ึงเป็นศิลปะในการสร้างสรรคก์ระดาษ คุณสมบติัของเปเปอร์มาเช่

สามารถย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ ระยะเวลาในการย่อยสลายของเศษกระดาษใชเ้วลา 2 – 5 

เดือนช่วยลดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มได ้ 
 เป้นการใช ้

 
รูปภาพที่ 2.4.1 งานเปเปอร์มาเช่ 

ที่มา: https://liagriffith.com/paper-mache-animal-heads/ 

 2.4.2   ตะกร้า 

   นิตยสารเล่มเก่า ท่ีไม่อ่านแลว้สามารถน ากลบัมาประดิษฐ์เป็นตะกร้าใส่ของ โดย

น ากระดาษนิตยสารมว้นเป็นกลมๆ และน ามาขดต่อกนั  สามารถก าหนดขนาดเลก็หรือใหญ่แค่ไหน

ไดค้วามตอ้งการ 

https://liagriffith.com/paper-mache-animal-heads/
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รูปภาพที ่2.4.2 ตะกร้า 

ที่มา: http://www.liekr.com/post_139828.html 

 2.4.3   แผงไข่ ถาดไข่กระดาษ   

 สามารถน ามาประดิษฐด์ดัแปลงเป็นของตกแต่งบา้นได ้โดยการน ามาตดัแต่ง ทาสี
ตามแบบท่ีเราตอ้งการ 

 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.4.3   แผงไข่ ถาดไข่กระดาษ 
ที่มา : https://www.sanook.com/home/1289 

 
2.4.4   ผลติภัณฑ์จากกระดาษลงั 
 กล่องลงัพบัเป็นรูปทรงสามเหล่ียมน ามาวางซอ้นกนั กลายเป็นชั้นรองเทา้ 
 

http://www.liekr.com/post_139828.html
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รูปที ่ 2.4.4  ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษลงั 
ที่มา : https://www.wazzadu.com/image/ 

 
2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการรีไซเคิลกระดาษเปเปอร์มาเช่ 

ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เช้ือสิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแ์พทยศาสตร์ จุฬาฯ (2561)  

ไดเ้กิดแนวคิดน าขยะจากกระดาษเหลือใชน้ ามาทดลองหล่อป้ันเป็น หวัสุนขัจ าลอง โดยใชห้ลกัการ 

Paper Mache เขา้มาช่วยผนวกกบัการหล่อยางพาราให้เป็นเน้ือหนังและอวยัวะ นอกจากกระดาษ

เอกสารเหลือใชย้งัมีกระดาษจากกล่องนม กระดาษลงั และแกนกระดาษช าระท่ีถูกน ามาพฒันาต่อ

ยอดและข้ึนแบบเป็นช้ินงาน จนออกมาเป็นหวัสุนขัเสมือนจริงท่ีมีเส้นเลือดและอวยัวะส าคญัๆ ใน

ร่างกาย มีสีสันสดใส น ้ าหนกัเบา และขนยา้ยสะดวกหัวสุนขัจ าลองจากกระดาษเหลือใชไ้ดรั้บการ

ตอบรับเป็นอยา่งดีจากนิสิตสัตวแ์พทยส์ามารถมองเห็นเส้นเลือดและโครงสร้างของระบบต่างๆ ได้

อยา่งชดัเจนและเพื่อท่ีจะไดล้ดตน้ทุนในการซ้ือหุ่นจ าลองร่างกายสัตวจ์ากต่างประเทศ ยงัเป็นการ

ช่วยลดขยะและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน  
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือ :โรงแรมอวาน่ี พลสั  ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ โฮเทล (AVANI+ River Side Bangkok Hotel) 
ตั้งอยู ่: เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กทม. 10600 ประเทศไทย 
เบอร์โทรศพัท ์: +66 2431 9100 
อีเมล ์: avaniplus.bangkok@avanihotels.com 

 

 

 

   

 รูปภาพที ่3.1 โลโกโ้รงแรมอวาน่ี พลสั  ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ โฮเทล 

              ทีม่า : https://www.avanihotels.com/th/ 

    รูปภาพที ่3.2 แผนท่ีโรงแรม 

ทีม่า : http://www.sawadee.co.th/hotel/620064/Avani-Riverside-Bangkok-Hotel 

 

 

mailto:avaniplus.bangkok@avanihotels.com
http://www.sawadee.co.th/hotel/620064/Avani-Riverside-Bangkok-Hotel
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3.1.1 การเดินทาง 

ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่นา้เจา้พระยา ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิราวๆ 45 นาทีอยูห่่างจาก
สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินเพียงแค่ 30 นาทีโดยการเดินทางทางเรือเช่ือมต่อกบัสถานท่ีต่างๆ ในเมือง
ไดอ้ยา่งง่ายดาย เรือขา้มฟากใหบ้ริการฟรีและออกจากสะพานตากสินและรีสอร์ททุกๆ 20 นาที 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 3.2.1 ประเภทห้องพกั 
  3.2.1.1 ห้องอวานีริเวอร์ววิ (Avani River View Room)  
   ห้องขนาด 30 ตารางเมตร เตียงขนาดคิงไซส์หรือเตียงเด่ียวสองเตียง วิวแม่น ้ า
แบบพาโนรามา จ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 2 ท่านWi-Fi ฟรีห้องอวานีริเวอร์วิวเหมาะส าหรับการพกัผ่อน 
การท างาน หรือการนอนแบบมีสไตล์ 
 
 

 
 
 รูปภาพที ่3.3 Avani River View Room 

ทีม่า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-room 

3.2.1.2 ห้องอวานี พาโนรามา ริเวอร์ววิ (Avani Panorama River View Room) 
   ห้องขนาด 30 ตารางเมตร เตียงขนาดคิงไซส์หรือเตียงเด่ียวสองเตียง วิวแม่น ้ า
แบบพาโนรามา ตั้งแต่ชั้นท่ี 18 ของโรงแรม จ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 2 ท่านWi-Fi ฟรี หอ้งอวานี พาโนรา
มา ริเวอร์ววิเหมาะส าหรับการพกัผอ่น การท างาน ดว้ยววิเมืองกรุงเทพฯ และแม่น ้าเจา้พระยา 
 

 

 

  
       รูปภาพที ่3.4 Avani Panorama River View Room 

      ทีม่า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-panorama-river-view-room  
  

https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-room
https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-panorama-river-view-room
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  3.2.1.3 ห้องอวานี คลบั ริเวอร์ววิ (Avani Club River View Room)  
   หอ้งขนาด 30 ตารางเมตร เตียงขนาดคิงไซส์หรือเตียงเด่ียวสองเตียง จ านวนผู้
เขา้พกั ผูใ้หญ่ 2 ท่านWi-Fi ฟรี หอ้งอวานี คลบั ริเวอร์ววิ เป็นท่ีในการผอ่นคลายท างานและการพกัผอ่น 
 

 

 

 

 

รูปภาพที ่3.5 Avani Club River View Room 

ทีม่า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avaniclub-river-
view-room 

  3.2.1.4 ห้องอวานีริเวอร์ววิจูเนียร์สวที (Avani River View Junior Suite)  
   หอ้งขนาด 62 ตารางเมตร เตียงขนาดคิงไซส์หรือเตียงเด่ียวสองเตียง จ านวนผู้
เขา้พกั ผูใ้หญ่ 3 ท่านWi-Fi ฟรี กบัพื้นท่ีอนักวา้งขวางและความสะดวกสบายตกแต่งแบบร่วมสมยั
ภายในหอ้งอวานีริเวอร์ววิจูเนียร์สวที 
 

 

 

 

 

รูปภาพที ่3.6 Avani River View Junior Suite 

 ทีม่า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-
junior-suite 

https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avaniclub-river-view-room
https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avaniclub-river-view-room
https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-junior-suite
https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-junior-suite
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  3.2.1.5 ห้องอวานีริเวอร์วิวสวีทสองห้องนอน (Avani River View Two Bedroom 
Suite) ห้องขนาด 138 ตารางเมตร เตียงขนาดคิงไซส์หรือเตียงเด่ียวสองเตียงจ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 5 
ท่าน Wi-Fi ฟรี ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมีพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นและเล่นกนัภายในหอ้ง 

 

 

 

 

  รูปภาพที ่3.7 Avani River View Two Bedroom Suite 

 ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-two-
bedroom-suite 

  3.2.1.6 ห้องอวานีริเวอร์วิวสวีทสามห้องนอน (Avani River View Three Bedroom 
Suite) ห้องขนาด 166 ตารางเมตร เตียงขนาดคิงไซส์หรือเตียงเด่ียวสองเตียง จ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 7 
ท่านWi-Fi ฟรี ท่ีโรงแรมจะตกแต่งแบบร่วมสมยัและเรียบง่าย หอ้งสวทีสามห้องนอนมีพื้นท่ีกวา้งขวาง 
มีหอ้งครัวและบาร์ผสมเคร่ืองด่ืมสั่งอาหารมารับประทานภายในห้องพกั 

 

 

 

 

 

   รูปภาพที ่3.8 Avani River View Three Bedroom Suite 

 ทีม่า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-
three-bedroom-suite 

https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-three-bedroom-suite
https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-three-bedroom-suite
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 3.2.2 ส่ิงอ านวยความสะดวกกจิกรรมและความบันเทงิ 

  กิจกรรมท่ีอวานีมีใหเ้ลือกและเพลิดเพลินไดเ้ท่าท่ีตอ้งการ อาบแดดและด่ืมด ่าไปกบัวิว
เส้นขอบฟ้าจากสระว่ายน ้ าชั้นดาดฟ้าของโรงแรม ผ่อนคลายออกก าลงักายท่ีห้องฟิตเนตและจองตัว๋
เท่ียวในยามค ่าคืน  
  3.2.2.1 ห้องจัดเลีย้ง (Banquet)  
   หอ้งแกรนด ์หอ้งบอลรูม งานแต่งงาน เป็นสถานท่ีจดังานท่ีโดดเด่นดว้ยวิวริม
แม่น ้าท่ีสวยงามจบัใจและเพดานท่ีสูงถึง 11 เมตร ร่ืนเริงอยูเ่หนือตวัเมืองบนบาร์ชั้นดาดฟ้าของโรงแรม
เพลิดเพลินกบัช่วงฮนันีมูนของท่าน มีบริการสปาทรีทเมนตส์ าหรับคู่รักและบริการอาหารเชา้ 

 
 

 

 

รูปภาพที ่3.9 Banquet 

       ทีม่า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/wedding 

  3.2.2.4 อวานีฟิตและสระว่ายน า้ (Avani Fit and Swimming Pool)  
  สุขภาพและหุ่นดีท่ีอวานีฟิต ออกก าลงักายเรียกเหง่ือท่ีห้องยิม คน้หามุมมองใหม่ๆ 
ดว้ยการออกก าลงักายแบบมีเทรนเนอร์ส่วนตวัและคลาสผอ่นคลายโยคะบนชั้นดาดฟ้าริมสระไร้ขอบ มี
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นฟิตเนสพร้อมใหค้ าปรึกษาและช่วยเหลือ 
 

 

 

 

 รูปภาพที ่3.10 Avani Fit and Swimming Pool 
          ทีม่า : https://www.avanihotels.com/en/riverside-bangkok/fitness 

https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/wedding
https://www.avanihotels.com/en/riverside-bangkok/fitness
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 3.2.3 ห้องอาหารและบาร์ 
  ห้องอาหารมีตัวเลือกการรับประทานอาหารมากมาย มีทั้ งอาหารแสนอร่อยและ
เคร่ืองด่ืมเย็นๆ สดช่ืนไวร้อให้บริการ ล้ิมลองรสชาติอาหารนานาชาติหรืออาหารไทยจานเด็ดของ
โรงแรม ด่ืมด ่าไปกบัววิพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กริมแม่น ้าหรือบนชั้นดาดฟ้า  

  3.2.3.1 ห้องอาหารสกายไลน์ (Skyline Restaurant)  
   บุฟเฟ่ต์และรายการอาหารตามสั่งล้ิมลองอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
มากมายท่ีหอ้งอาหารสกายไลน์ อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็ พร้อมววิท่ีสวยงามน่าประทบัใจของแม่น ้ า
เจา้พระยา สลดั แกงต่างๆ อาหารทะเลสดๆและอาหารอ่ืนอีกมากมาย  
  

 

 

 
         รูปภาพที ่3.11 Skyline Restaurant 

              ทีม่า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants/skyline-restaurant 

 3.2.3.2 ห้องอาหารซีนและบาร์ (SEEN Restaurant & Bar Bangkok)  
   SEEN Restaurant & Bar Bangkok แบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ คือ Green zone 
โซนรับลมสบายๆ ให้นั่งสบายๆเห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยาและเลือกนั่งได้ทั้ง ขา้งใน และ ขา้งนอก มี
อาหารท่ีปรุงสดร้อนๆใหท้่านไดเ้ลือกรับประทานมากมาย 
 
 
 
   
 
 
         รูปภาพที ่3.12 SEEN-Restaurant & Bar 
 ทีม่า : https://www.avanihotels.com/en/riverside-bangkok/restaurants/seen-bangkok  
  

https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants/skyline-restaurant
https://www.avanihotels.com/en/riverside-bangkok/restaurants/seen-bangkok
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  3.2.3.3 ลองบาร์ (Long Bar)  

           พกัผอ่นและสั่งเคร่ืองด่ืมทานไดท่ี้ล็อบบ้ีบาร์ ดว้ยการตกแต่งแบบอบอุ่นและ
ร่วมสมยั ลองบาร์จึงเป็นท่ีส าหรับผอ่นคลายและพบปะสังสรรคก์บัเพื่อนฝงูไดเ้ป็นอยา่งดี หลบความ
ร้อนมาจิบเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ กบัคอ็กเทลสูตรเฉพาะของโรงแรม ไวน์รสดีหลากหลายยีห่อ้ และเบียร์ข้ึนช่ือ
ของเอเชีย 
 

 

 

 

       รูปภาพที ่3.13 Long Bar 

  ทีม่า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants/long-bar 

  3.2.3.4 แพนทรี แอท อวานี (Pantry at Avani)  

   ห้องอาหารเดล่ีจานด่วนมีทุกความอร่อยท่ีจะให้ท่านน ากลบัไปอย่างเต็มอ่ิม 
สลดัแบบธรรมชาติ แซนดว์ชิ น ้าผลไมส้กดัเยน็ และอีกมากมายกบัอาหารท่ีท าใหท้่านมีสุขภาพท่ีดีและ
มีความสุขในการรับประทานอาหาร หาท่ีนัง่หรือน ากลบัไปรับประทานในหอ้งพกัของท่านได ้

 

 

 

 

 

     รูปภาพที ่3.14 Pantry at Avani 

 ทีม่า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants/pantry-at-avani 

https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants/long-bar
https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants/pantry-at-avani
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

   รูปภาพที ่3.15 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร 

          ทีม่า : Welcome to Minor Hotels Team Handbook 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปภาพที ่3.16 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 

ช่ือ -สกุล : นางสาวพชัราวดี มีชาวนา  
สถานที่ปฏิบัติงาน :  โรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โฮเทล (Avani+ Plus Riverside 

Bangkok Hotel) 
ต าแหน่ง : Waitress 
แผนก  : Skyline Restaurant 

 งานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
  พนกังานตอ้นรับแขกจะยืนอยู่หน้าห้องอาหาร ถามเบอร์ห้องและช่ือแขก จากนั้นพา
แขกไปยงัโต๊ะท่ีนัง่แนะน าแขกวา่สามารถสั่งออเดอร์ไข่บนหนา้โต๊ะจะมีใบออเดอร์ไข่ให้แขกเลือกได้
เอง คนยืนโซนจะคอยดูแลแขก ให้ค  าแนะน าแขก ท าเคร่ืองด่ืมให้กบัแขก และคอยเติมน ้ า เคลียร์จาน 
เช็ดท าความสะอาดโตะ๊และเกา้อ้ี เคลียร์เศษอาหาร เซตอุปกรณ์บนหนา้โตะ๊แขก คนยนืเสริฟ์ออเดอร์ไข่ 
จะคอยเสริฟ์ออเดอร์ไข่ให้แขกตามโต๊ะท่ีแขกนัง่ การเตรียมงานหลงับา้นเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ เช็ด
ท าความสะอาดอุปกรณ์ เช็ดแกว้กาแฟแกว้ไฮบอล ไปเบิกผา้ท่ีส่งซกัไว ้ตรวจนบัความครบถว้น เตรียม
ใชร้ะหวา่งวนั ลา้งถว้ยชามแกว้กาแฟและผบัผา้ส าหรับเช็ดปากไวใ้ชง้านในวนัต่อไป 
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  รูปภาพที ่3.17 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 
ช่ือ -สกุล : นางสาวนฐัสุดา มายิม้ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงแรมอวาน่ี พลสั  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โฮเทล  (Avani+ Plus Riverside 

Bangkok Hotel) 
ต าแหน่ง : Staff Banquet 
แผนก  : จดัเล้ียง Banquet (Department) 

 งานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
  เม่ือมาถึงจะเบิกกุญเเจเพื่อมาเปิดหอ้งต่างๆ หลงัจากนั้นน ารถสามชั้นไปขนดอกไมเ้พื่อ
เอามาวางไลน์เบรค เเละเปิดเคร่ืองกาเเฟจดัเบรกให้เรียบร้อยพร้อมท่ีจะบริการให้แก่เเขก30นาที
ก่อนท่ีเเขกจะเบรกโทรเเจง้ครัวเย็นครัว เเละครัวเบเกอร่ีให้น าเอาอาหารมาวาง จดัว่างท่ีคีบให้
เรียบร้อย เม่ือเสร็จงานประชุมเก็บเเกว้กาเเฟของต่างบนเคาท์เตอร์ลงไวใ้ตตู้เ้เละลา้งเคร่ืองกาเเฟ 
เม่ือเวลามีงานดินเนอร์หรือโตะ๊จีนตอนเยน็ จะตอ้งบริการเสริฟ์อาหารให้แก่แขก คอยเติมน ้ าเคลียร์
จานของเเขก 
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   รูปภาพที ่3.18 แสดงภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 

ช่ือ –นามสกุล : นางสาวชลธิชา หลา้บุญมา 
สถานทีป่ฏิบัติงาน : โรงแรมอวาน่ี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ โฮเทล (Avani+ Plus Riverside 

Bangkok Hotel) 
ต าแหน่ง : Staff Banquet 
แผนก  : จดัเล้ียง Banquet (Department) 

 งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  เม่ือมาถึงจะเบิกกุญเเจเพื่อมาเปิดหอ้งต่างๆ หลงัจากนั้นน ารถสามชั้นไปขนดอกไมเ้พื่อ
เอามาวางไลน์เบรค เเละเปิดเคร่ืองกาเเฟจดัเบรกให้เรียบร้อยพร้อมท่ีจะบริการให้แก่เเขก30นาทีก่อนท่ี
เเขกจะเบรกโทรเเจง้ครัวเยน็ครัว เเละครัวเบเกอร่ีให้น าเอาอาหารมาวาง จดัว่างท่ีคีบให้เรียบร้อย เม่ือ
เสร็จงานประชุมเก็บเเกว้กาเเฟของต่างบนเคาท์เตอร์ลงไวใ้ตตู้เ้เละลา้งเคร่ืองกาเเฟ เม่ือเวลามีงานดิน
เนอร์หรือโตะ๊จีนตอนเยน็ จะตอ้งบริการเสริฟ์อาหารใหแ้ก่แขก คอยเติมน ้าเคลียร์จานของเเขก 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่3.19 ภาพพนกังานท่ีปรึกษา 
 
 ช่ือ    :  คุณไพศาล สุรวรรณนิตย ์
 ต าแหน่งงาน   : Supervisor (Skyline Restaurant)  

  แผนก    : F&B Department 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที ่3.20 ภาพพนกังานท่ีปรึกษา 
 
  ช่ือ   :  คุณวศิรุตา   อ่อนนอ้ม 
  ต าแหน่งงาน  : Captain Banquet 
  แผนก   : F&B Department 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  
 เร่ิมปฏิบติังาน  วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
 ส้ินสุดการปฏิบติังาน วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 ส ารวจปัญหาจากการสังเกต และหาวิธีการแกไ้ขโดยน าปัญหาท่ีสงสัยไปปรึกษากบัพี่
เล้ียง เพื่อถามความคิดเห็นและขอ้สงสัยรวมถึงการแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหา โดยท่ีไม่รบกวนทาง
โรงแรมมากไป 

3.7.2 รวบรวมขอ้มูล ทางคณะผูจ้ดัท ามองเห็นถึงปัญหาท่ีมีกระดาษรีไซเคิลเหลือทิ้งเป็นจ านวน
มากในการจดังานประชุมหรืองานสัมมนาในแต่ละคร้ัง จึงได้ท าการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการ
แกปั้ญหา ซ่ึงไดม้องเห็นประโยชน์จาการท า เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) จากกระดาษรีไซเคิล 

3.7.3 ออกแบบผลิตภณัฑ์ ทางคณะผูจ้ดัท าเห็นว่าควรจะออกแบบให้เหมาะกบัโรงแรมและ
หอ้งอาหาร โดยมีรูปทรงและสีสันท่ีเขา้กบัหอ้งจดัเล้ียงและหอ้งอาหาร 

3.7.4 ทดลองผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ โดยการน าผลิตภณัฑ์วางไวต้ามจุดต่างๆ ท่ีทางพี่เล้ียงอนุญาตเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ 

3.7.5 สรุปผลท่ีไดจ้ากการใช้ผลิตภณัฑ์โดยการท าแบบสอบถาม ให้พนกังานท่ีดูแลแผนกจดั
เล้ียงและหอ้งอาหารท า เน่ืองจากไม่สามารถใหแ้ขกประเมินได ้

3.7.6 จดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 
ตารางที ่3.1 ขั้นตอนและวธีิการด า เนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

พฤษภาคม 
2562 

มิถุนายน 
2562 

กรกฎาคม 
2562 

สิงหาคม 
2562 

1.ส ารวจปัญหาและวธีิแกไ้ข     

2.รวบรวมขอ้มูล     
3.ออกแบบผลิตภณัฑ ์     
4.ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์     
5.สรุปผลท่ีได้จากการใช้  
ผลิตภณัฑ ์

    

6.จัดท า เอกสารประกอบ 
โครงงาน 

    

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

4.1   รายละเอยีดของโครงงาน 

         โครงงานภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache)มีวตัถุประสงคเ์พื่อน ากระดาษท่ี

ใชแ้ลว้จากงานประชุมหรืองานสัมมนาน ากลบัมาแปรรูปท าเป็นผลิตภณัฑภ์าชนะใส่ของ เช่น จานใส่

ซองน ้ าตาล ถว้ยหรือน าไปใส่ส่ิงของอเนกประสงค ์เพื่อให้เกิดความสวยงาม ความแปลกใหม่และรู้จกั

น ากระดาษท่ีเหลือใชน้ ามาสร้างคุณค่า ท าเป็นประโยชน์เพื่อท่ีจะไดใ้ชง้านไดใ้หม่อีกคร้ัง อีกทั้ง (Paper 

Mache) ยงัมีความทนทานกว่าจาน ถว้ยท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เพราะตวัของภาชนะ (Paper Mache)ท ามา

จากกระดาษท่ีอดัแน่นหลายชั้นจึงไม่มีการแตกบ่ินไดง่้าย ซ่ึงโครงงานน้ีช่วยเพิ่มคุณค่ากระดาษท่ีไม่ใช้

แลว้ของแผนกจดัเล้ียง น ากลบัมาท าให้เป็นประโยชน์โดยการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ป็นภาชนะน ากลบัมา

ใชไ้ดใ้หม่อีกคร้ัง 

4.2   อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าภาชนะจากกระดาษรีไซเคลิ (Paper Mache) 

       4.2.1 อุปกรณ์ในการท าภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache) 

              1) กะละมงั 

               2) จาน 

               3) ถว้ย 

               4) พูก่นั 

4.2.2 วสัดุในการท าภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache) 

               1) เศษขยะกระดาษ 

              2)  กาวน ้า 

                           3) กาวลาเทก็ซ์ 
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         4) น ้ าเปล่า 

           5) กระดาษสา 

           6) สีอะคริลิกสีขาว 

        7) สเปรยเ์คลือบเงา 

4.3   วธีิการท าภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache) 

          1)  น าเศษกระดาษท่ีเหลือใชจ้ากงานประชุม ใส่กะละมงัเติมน ้ าฉีกกระดาษให้เป็นช้ินเลก็ๆ

โดยฉีกใหก้วา้ง 1 น้ิว (2.5 ซม.) แต่ละช้ินงานกต็อ้งใชต่้างขนาดและรูปร่างต่างกนัไป  

         

     รูปภาพที่ 4.1                                                       รูปภาพที่ 4.2 

                   2)  เอาเศษกระดาษติดบนพื้นผวิของจาน ถว้ย ท่ีเตรียมไวจ้ะและทากาวลาเทก็ซ์ใหท้ัว่น าเอา

เศษกระดาษติดบนจานและถว้ย อีกรอบ ใชน้ิ้วลูบหรือใชแ้ปรงทาใหเ้รียบเนียนไปกบัผวิวตัถุ อยา่ใหย้บั

หรือมีรอยขขุระ เปเปอร์มาเช่ตอ้งเรียบเนียน  หลงัจากนั้นน าไปตากแดดใหแ้หง้สนิท 

      

  รูปภาพที่ 4.3         รูปภาพที่ 4.4     

      3)   เม่ือแหง้สนิทแลว้ใหน้ าพูก่นัมาทาทบัดว้ยสีขาวอะคริลิกและตากแดดใหสี้แหง้ 
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                        รูปภาพที่ 4.5                                                                        รูปภาพที่ 4.6 

 4) หลงัจากนั้นทากาวน ้าและน ากระดาษสาท่ีมีลวดลายวางทบั จดัทรงกระดาษสาใหเ้รียบร้อย

ไปตามแนวภาชนะ ใชน้ิ้วลูบหรือใชแ้ปรงทาใหเ้รียบเนียนไปกบัผวิวตัถุ อยา่ใหย้บัรอใหแ้หง้ 

            

      รูปภาพที่ 4.7     รูปภาพที่ 4.8 

   5)  ทาสีอะคริลิกลงบนวตัถุเปเปอร์มาเช่ขา้งในถว้ยโบ เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม หลงัจากนั้น

น าสเปรยเ์คลือบเงามาพน่ใส่ภาชนะเปเปอร์มาเช่ 

 

      รูปภาพที่ 4.9      รูปภาพที่ 4.1 
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  รูปภาพที่ 4.11     รูปภาพที ่4.12 

 6)  น าเปเปอร์มาเช่ไปวางตาม สเตชัน่เบรคชากาแฟ หรือน าไปใส่ของอเนกประสงค ์  

4.4   ต้นทุนการท า ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache) 

   การค านวณตน้ทุนของภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล(Paper Mache)โดยมีอุปกรณ์และวสัดุท่ีใช้

ไดแ้ก่ กระดาษรีไซเคิล กาวน ้ า กาวลาเท็กซ์ สีอะคริลิก กระดาษสา สเปรยเ์คลือบเงาโดยมีตน้ทุน ดงั

ตาราง 4.1 

ตาราง 4.1 ต้นทุนของภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache) 

การค านวณต้นทุนของภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache) 

วสัดุ จ านวน ต้นทุน ( บาท ) 

กระดาษรีไซเคิล 5,000 กรัม 84.00 
กาวลาเทก็ซ ์ 1 ขวดใหญ่ 65.00 
กาวน ้า 1 ขวดใหญ่ 55.00 
สีอะคริลิกสีขาวกบัชมพ ู 2 ขวด เลก็ 80.00 
กระดาษสามีลวดลาย 5 แผน่ 75.00 
สเปรยเ์คลือบเงา 1 กระป๋อง 100.00 

รวม 375.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 ทางคณะผูจ้ดัท าไดใ้ชก้ระดาษในการท าภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล(Paper 

Mache) จากแผนกจดัเล้ียงและมีค่าใชจ่้ายในการซ้ืออุปกรณ์ต่างๆเป็นจ านวนเงิน 375 บาท สามารถท า
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ช้ินงานไดจ้  านวน 5 ช้ิน ในราคาช้ินละ 75 บาท โดยทัว่ไปแลว้ในแผนกจดัเล้ียงจะมีของแตกหกัจ านวน

เฉล่ีย 5 ใบ ต่อ 1 สัปดาห์ จานหรือภาชนะ 1 ใบจะมีราคาเท่ากบั 280 บาท ซ่ึงเม่ือท าการการค านวณเป็น

เวลา 4 เดือนจะมีค่าของแตกหักอยู่ประมาณ 22,400 บาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล

นั้น จะมีตน้ทุน 1 ช้ิน ราคา 75 บาท จึงท าใหเ้กิดการประหยดัไปได ้205 บาทต่อ 1 ช้ิน ดงันั้นจะเป็นการ

ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือภาชนะต่างๆไปได ้16,400 บาท 

4.5   สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache) 

          จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ดลองใช้ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache)ในแผนกจดัเล้ียง

และห้องอาหาร Skyline  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑแ์ละด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ

โดยการแจกแบบสอบถาม จ านวน 35 ชุดให้กบัพนกังานแผนกจดัเล้ียงและห้องอาหาร Skyline โดยมี

ผลดงัน้ี 

  4.5.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 15 57.14 
เพศหญิง 20 42.86 

รวม  100.00 
       
       จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี มีเพศชาติจ านวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.14 และมีเพศหญิงจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
 
ตารางที่ 4.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามแผนก 

แผนก จ านวน ร้อยละ 
แผนกจดัเล้ียง 10 28.57 
แผนกหอ้งอาหาร Skyline   10 28.57 
แผนกอ่ืนๆ 15 42.86 

รวม  100.00 
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       จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี มีแผนกจดัเล้ียงจ านวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.57 แผนกห้องอาหาร Skyline จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 28.57 และแผนกอ่ืนๆ
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
ตารางที่ 4.4 จ  านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 18 51.43 
26-23 ปี 13 37.14 
34-41 ปี 3 8.57 
มากกวา่ 42 ปี 1 2.86 

รวม  100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้มีอาย ุ18-25 ปีจ านวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.43 อายุ 26-23 ปีจ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 37.14 อาย ุ34-41ปีจ านวน 3 คนคิดเป็น
ร้อยละ 8.57 อายมุากกวา่ 42 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 
 
 4.6.1.1 ความประณตีและความสวยงาม 

สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.14 ความ
พึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 48.57 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ดงัภาพท่ี 1 

 

รูปภาพที ่1 ความประณีตและความสวยงาม 
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             4.6.1.2 ขนาดและรูปร่างเหมาะสมกบัการใช้งาน 

 สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.14 

ความพึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 34.29 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.57 ดงัภาพ

ท่ี 2 

 

รูปภาพที ่2 ขนาดและรูปร่างเหมาะสมกบัการใชง้าน 

 4.6.1.3  การเลือกวสัดุตกแต่ง 

  สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริงมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.57 

ความพึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 34.29 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.14 ดงัภาพ

ท่ี 3 

                               

รูปภาพที ่3 การเลือกวสัดุ 

 4.6.1.4  ความแข็งแรงทนทาน 
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  สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริงมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.71 

ความพึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 42.86 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.43 ดงัภาพ

ท่ี 4 

 

รูปภาพที ่4 ความแขง็แรงทนทาน 

 4.6.1.5 สามารถใช้งานได้จริง 

 สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริงมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.43 

ความพึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 57.14 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.43 ดงัภาพ

ท่ี 5 

 

รูปภาพที ่5 สามารถใชง้านไดจ้ริง 

  4.6.1.6 ใช้ทรัพยากรประหยดัและคุ้มค่า 

 สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริงมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.57 

ความพึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 57.14 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ดงัภาพ

ท่ี 6 
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รูปภาพที ่6ใชท้รัพยากรประหยดัและคุม้ค่า 

 4.6.1.7  น า้หนักเหมาะสมกบัการใช้งาน 

 สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริงมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.29 

ความพึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 51.43 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ดงัภาพ

ท่ี 7 

 

รูปภาพที ่7 น ้าหนกัเหมาะสมกบัการใชง้าน 

 4.6.1.8  ความปลอดภัยในการใช้ส่ิงประดิษฐ์ 

 สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริงมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.71 

ความพึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 60 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ดงัภาพท่ี 8 
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รูปภาพที ่8 ความปลอดภยัในการใชส่ิ้งประดิษฐ ์

 ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล(Paper Mache)ใชก้ารวดัระดบั

ความพึงพอใจ 5 ระดบัและก าหนดความพึงพอใจเฉล่ียเพื่อการแปรผลโดยใชเ้กณฑก์ าหนดความหมาย

ตามขอบเขตของค่าเฉล่ียตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Technique) หรือแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบัดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด                                              
ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก                                                   
ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง                                             
ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย                                                        
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
           ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรมอวานีพลสั ริเวอร์ไซต ์ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่  x̄ 
S.D ระดับความพงึ

พอใจ 

ความประณีตและความสวยงาม 4.17 0.71 มาก 
ขนาดและรูปร่างเหมะสมกบัการใชง้าน 4.09 0.78 มาก 
การเลือกวสัดุตกแต่ง 3.91 0.82 มาก 
ความแขง็แรง ทนทาน 3.94 0.76 มาก 
สามารถใชง้านไดจ้ริง 4.20 0.58 มาก 
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ใชท้รัพยากรประหยดัและคุม้ค่า 4.17 0.66 มาก 
น ้าหนกัเหมาะสมกบัการใชง้าน 4.17 0.71 มาก 
ความปลอดภยัในการใชส่ิ้งประดิษฐ ์ 4.11 0.58 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.10 0.09 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อภาชนะจากกระดาษรี

ไซเคิล (Paper Mache)  ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.10 หากพิจารณา พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ในการใชง้านไดจ้ริงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ

ความประณีตและความสวยงาม ใชท้รัพยากรประหยดัและคุม้ค่า และน ้ าหนกัเหมาะสมกบัการใชง้านมี

ค่าเฉล่ียเท่ากัน ด้านความปลอดภัยในการใช้ส่ิงประดิษฐ์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 ขนาดและรูปร่าง

เหมาะสมกบัการใชง้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ความแขง็แรงทนทาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 การเลือกวสัดุ

ตกแต่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ตามล าดบั  

จากการสัมภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษาเก่ียวกับโครงการ พนักงานท่ีปรึกษามีความคิดเห็นว่า

โครงการภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache ) มีประโยชน์มากและยงัสามารถช่วยลดปริมาน

ขยะจากเศษกระดาษภายในสถานประกอบการและสามารถน าเศษกระดาษจากการเหลือใชน้ ามาแปร

รูปเป็นนวตักรรมท่ีแปลกใหม่ได ้การใชว้สัดุในการท ามีน ้ าหนักและขนาดท่ีดี แต่ควรท ารูปทรงของ

ภาชนะใหมี้ความประณีตแปลกใหม่กวา่น้ี ในการใชง้านสามารถใชใ้ส่ของแหง้ไดแ้ต่ไม่สามารถใชง้าน

ไดใ้นระยะยาวการตกแต่งใหสี้มีท่ีความคลาสสิคกว่าน้ีโดยรวมถือว่าสวยงามและน ามาใชท้  าประโยชน์

ไดอ้ยา่งคุม้ค่าถา้มีโอกาสต่อยอดควรศึกษาการท าเพิ่มเติม 
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บทที ่5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  จากการท่ีเขา้รับการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี โรงแรมอวาน่ีพลสัริเวอร์ไซดก์รุงเทพฯ ไดพ้บ
เห็นปัญหาเศษกระดาษท่ีใช้แลว้มีจ านวนมากทุกวนั เช่น กระดาษA4 กระดาษฟลิปชาร์ท กระดาษ
โพสอิท ท่ีเหลือจากงานประชุมภายในโรงแรมซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อการก าจดัท้ิงและเป็นการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย นอกจากน้ีเม่ือมีภาชนะแตกหักและเสียหายในห้องอาหาร คณะผูจ้ดัท าจึงไดน้ าวสัดุ
เหลือใชเ้หล่าน้ีมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์โดยน ามาท าเป็นภาชนะเปเปอร์มาเช่จากกระดาษรีไซเคิล 
(Paper Mache) จานใส่ซองน ้ าตาล ถาดใส่ของอเนกประสงค ์เพื่อใหค้วามสวยงาม ความแปลกใหม่และ
รู้จกัน ากระดาษเหลือใชม้าสร้างคุณค่าการท าโครงงานคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท าไดส้ ารวจความพึงพอใจโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจจ านวน 35 ชุด ซ่ึงผลการประเมินนั้นออกมาพนกังานมีความพึงพอใจในอยู่
ระดบัมาก  

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  1. การถ่ายภาพขณะนกัศึกษาปฏิบติังานทางสถานประกอบการทางสถานประกอบการ
ไม่อนุญาตใหถ่้ายภาพเน่ืองจากมีแขกมาใชบ้ริการอยู ่
  2. ผูป้ฏิบติังานโครงการขาดความรู้เก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑ์ท าให้มีการแกไ้ขและ
ปรับเปล่ียนส่วนผสมอยูต่ลอด 

 5.1.3 อุปสรรคในการท าโครงงาน 

  1. การท าภาชนะเปเปอร์มาเช่จากกระดาษรีไซเคิลท่ีเป็นกระดาษตอ้งใชเ้วลาในการ
ตากแดดในช่วงปฏิบติัโครงงานเป็นฤดูฝนท าใหผ้ลิตภณัฑแ์หง้ชา้ 
  2. มีปัญหาการเกาะตวัของกระดาษในการข้ึนรูปทรงในการทดลองคร้ังท่ี1ใชก้ระดาษ
ในปริมาณท่ีนอ้ยไปท าใหภ้าชนะรูปทรงบิดเบ้ียวและไม่แขง็แรง 
  3. สัดส่วนการผสมกาวและน ้ าไม่สมดุลกนัเม่ือน าผลิตภณัฑท์ าให้กระดาษไม่เกาะตวั
กนัหลุดร่อนออกมา 
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 5.1.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงงาน  

 1. ควรมีรูปแบบท่ีแหลกหลายมากกว่าน้ี และดึงดูดจุดเด่นของทางโรงแรมมาใชใ้น
ผลงานไดจ้ะท าใหผ้ลงานดูแปลกใหม่ควรใชสี้ท่ีดูหรูหรา มีความทนัสมยัมากกวา่น้ีช้ินงานจะไดมี้ความ
โดดเด่นมากข้ึน 
 2. หากมีเวลาในการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑม์ากข้ึนอาจมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้กิด
ประโยชน์แก่สถานประกอบการมากยิง่ข้ึน 
 3. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลการท าเปเปอร์มาเช่จากหนงัสือและอินเตอร์เน็ตมากกวา่น้ี 

 5.1.5 การแก้ไขปัญหา 

  1. เพิ่มปริมาณกระดาษท่ีใชใ้นการข้ึนรูปทรงให้หนาข้ึนเพื่อจะท าให้เปเปอร์มาเช่มี
รูปร่างท่ีแขง็แรงไม่บิดเบ้ียว 
  2. ใชก้ารวดัตวงปริมานน ้ าและกาวผสมกนัให้ไดส้ัดส่วนท่ีพอเหมาะเม่ือทาลงไปใน
ตวัผลิตภณัฑจ์ะท าใหก้ระดาษเกาะกนัดีไม่หลุดร่อน 
  3. หาวิธีการท าในอินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนท าใหผ้ลิตภณัฑอ์อกมาส าเร็จผลไปไดด้ว้ยดี 

   5.1.6 ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

  1. ภาชนะจากกระดาษควรเคลือบผวิใหมี้ความแขง็แรง สามรถใส่ของเปียกได ้
  2. ควรมีรูปทรงท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสมกบัการใชง้านไดห้ลายรูปแบบ 
  3. เพิ่มสีสนั ลวดลาย ใหมี้ความหลากหลายมากกวา่เดิม 
  4. อาจน าไปประยกุตท์  าเป็นอยา่งอ่ืนได ้เช่น แจกนัใส่ดอกไม ้

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 

 5.2.1 ผลสรุปการปฏิบัติงาน 

  จากการท่ีไดฝึ้กปฏิบติังานท่ีโรงแรมอวาน่ีพลสัริเวอร์ไซดก์รุงเทพฯ  เป็นระยะเวลา 16 
สัปดาห์ พบว่าในการท างานในชีวิตจริง ตอ้งใชท้กัษะและความรู้ความสามารถในหลายดา้น มีการใช้
ภาษาท่ีสามเพราะตอ้งมีการสนทนากบัแขกอยูเ่สมอ พยายามในการเรียนรู้งานใหม่ๆอยูเ่สมอปฏิบติังาน
แข่งกบัเวลาเพราะหนา้งานมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ฝึกความอดทนต่ออุปสรรคพยายามท าใน
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ส่ิงท่ีตนไม่เคยปฏิบติั ฝึกตนให้เป็นคนตรงต่อเวลา การฝึกปฏิบติังานคร้ังน้ีท าให้เติบโตข้ึนในดา้น
ความคิด การตดัสินใจให้รอบคอบ มีกฎระเบียบในการจดัการตนเองกลา้คิดกลา้ท ากลา้ตดัสินใจและ
แขง็แกร่งข้ึนพฒันาปรับปรุงศกัยภาพของตนเองใหน้ ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างานในอนาคต
ไดอ้ยา่งดี 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงาน 

  1. ในช่วงท่ีเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรก ผูป้ฏิบติังานยงัขาดความรู้และประสบการณ์จึง
ส่งผลใหก้ารท างานเป็นไปไดอ้ยา่งล่าชา้ 
  2. ขาดทกัษะในการส่ือสารใชภ้าษาองักฤษ ท าใหส่ื้อสารกบัแขกไม่เขา้ใจกนั 
  3. ขาดความระมดัระวงัท าของหล่นแตกหกัเสียหาย 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

  1. ตอ้งมัน่ศึกษาเรียนรู้ภาษาท่ีสามใหม้ากเพราะจ าเป็นต่อการใชติ้ดต่อส่ือสารกบัแขกผู ้
มาเยอืน 
                  2. การพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ 
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รูปภาพที ่5 จดัหนำ้โตะ๊ห้องประชุมแบบ Class room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่6  กำรลงอำหำรวำ่ง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่7 กำรรีดผำ้คลุมโต๊ะ 
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รูปภาพที ่11  กำรยนืประจ ำสเตชัน่กำแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่12  ใหบ้ริกำรเสิร์ฟกำแฟในช่วงเบรก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่13  เช็ด จำนอำหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่14  ท ำ น ้ำจ้ิมอำหำรบุฟเฟ่ต ์



 

 

 
รูปภาพที ่15 พบัผำ้เช็ดปำก 

 
รูปภาพที ่16 กำรจดังำนโตะ๊จีน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่17 ลงหนำ้โตะ๊บุฟเฟ่ต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่18 จดัรำยอำหำรบุฟเฟ่ต ์

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่19 ท ำควำมสะอำดหนำ้โตะ๊อำหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่20 จดัสเตชัน่กำแฟ 



 

 

 
รูปภาพที ่21 เช็ดภำชนะแกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่22 พบัผำ้เช็ดปำก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่23 จดัวำงอุปกรณ์ตรงโตะ๊อำหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่24 จัดเคร่ืองมือบนโตะ๊อำหำร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่25  เช็ดท ำควำมสะอำดอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่26 ท ำควำมสะอำดลำ้งเคร่ืองกำแฟ 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจต่อภาชนะทีท่ าจากกระดาษรีไซเคิล 
(Paper Mache)  

ของโรงแรม Avani Plus Riverside 
-------------------------------------------------- 

วตัถุประสงค์  เพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจต่อภำชนะท่ีท ำจำกกระดำษรีไซเคิล 
(Paper Mache Utensils)  ส ำหรับน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรใชง้ำนจริงใหมี้คุณภำพมำกข้ึน 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เคร่ืองหมำย  ใน  หรือเติมขอ้ควำมท่ีตรง
กบัขอ้มูลของท่ำน) 
 1.  เพศ  ชำย  หญิง 
 2.  อำย ุ          18-25ปี  26-33ปี  34-41ปี  มำกกวำ่42ปี 
             อ่ืน ๆ  ระบุ ................................................. 
        3.  ต ำแหน่ง ระบุ…………………………………. 
 
ตอนที ่2  ความพงึพอใจ (ใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดของท่ำนมำกท่ีสุด) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................ 

ความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

1. ควำมประณีตและควำมสวยงำมของ      
2. ขนำดและรูปร่ำงเหมำะสมกบักำรใชง้ำน      
3 กำรเลือกวสัดุตกแต่ง      
4.ควำมแขง็แรง ทนทำน      
5. สำมำรถใชง้ำนไดจ้ริง      
6. ใชท้รัพยำกรประหยดัและคุม้ค่ำ      
7. น ้ำหนกัเหมำะสมกบักำรใชง้ำน      
8. ควำมปลอดภยัในกำรใชส่ิ้งประดิษฐ์      
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

จำกกำรสัมภำษณ์พนกังำนท่ีปรึกษำเก่ียวกบัโครงกำร พนกังำนท่ีปรึกษำมีควำมคิดเห็นว่ำ

โครงกำรภำชนะจำกกระดำษรีไซเคิล (Paper Mache) มีประโยชน์มำกและยงัสำมำรถช่วยลดปริมำน

ขยะจำกเศษกระดำษภำยในสถำนประกอบกำรและสำมำรถน ำเศษกระดำษจำกกำรเหลือใช้น ำมำ

แปรรูปเป็นนวตักรรมแปลกใหม่ได ้กำรใชว้สัดุในกำรท ำมีน ้ ำหนกัและขนำดท่ีดี แต่ควรท ำรูปทรง

ของภำชนะให้มีควำมประณีตแปลกใหม่กว่ำน้ี ในกำรใช้งำนสำมำรถใช้ใส่ของแห้งได้แต่ไม่

สำมำรถใช้งำนไดใ้นระยะยำวกำรตกแต่งให้สีมีท่ีควำมคลำสสิคกว่ำน้ีโดยรวมถือว่ำสวยงำมและ

น ำมำใชท้  ำประโยชน์ไดอ้ยำ่งคุม้ค่ำถำ้มีโอกำสต่อยอดควรศึกษำกำรท ำเพิ่มเติม 
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บทคัดย่อ 

 โรงแรมอวำนีพลสัริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ 

ให้บริกำรด้ำนท่ีพักและห้องอำหำร อีกทั้ งย ังมี

บริกำรรับจัดงำนประชุม งำนสัมมนำและงำนจัด

เล้ียงต่ำงๆให้กบัแขกผูม้ำเช่ำสถำนท่ี ในกำรจดังำน

ประชุมในแต่ละวนัจะมีปริมำณขยะเหลือท้ิงเป็น

จ ำนวนมำก เช่น กระดำษฟลิปชำร์ท โพสอิท ท่ีเป็น

วสัดุหลกัในกำรใช้จดบันทึกงำนประชุมของแขก 

ดงันั้นทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงไดมี้กำรน ำกระดำษท่ีใช้

แลว้เหล่ำน้ี มำใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์โดยจัดท ำ

เป็นภำชนะจำกกระดำษรีไซเคิล จำกกระดำษท่ี

เหลือใช้ เ พ่ือลดปริมำณขยะและยังส่งผลดีต่อ

สภำพแวดลอ้มของโรงแรม จึงไดท้ ำแบบสอบถำม

เพื่อให้ไดท้รำบควำมพึงพอใจของพนกังำนภำยใน

โรงแรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์จำกกำรท ำแบบสอบถำม

จ ำนวน 35 ชุด จำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมในดำ้น

ควำมคิด ควำมสร้ำงสรรค์ ควำมสวยงำม ควำม

ทนทำน ผลกำรส ำรวจพบวำ่อยู่มีควำมพึงพอใจอยู่

ในระดบัมำกค่ำเฉล่ียรวม 4.10 สำมำรถน ำกระดำษรี

ไซเ คิลไปใช้ให้ เ กิดประโยชน์ได้จ ริงย ัง เ ป็น

โครงกำรส่งเสริมนโยบำยของโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

ค ำส ำคญั : รีไซเคิล / Paper Mache / Environment 

Abstract 

AVANI+ Riverside Bangkok Hotel is a hotel that 

provides accommodation and restaurants, as well 

as conference, seminar and banquet services for 

honored guests. There is a lot of waste from each 

event, especially paper, such as flipcharts and post-

its, which are the main materials used in meetings 

or seminars. Therefore, team has discussed and 

decided to use the discarded paper for benefit by 

creating a container from recycled paper to reduce 
waste and also have a positive effect on the hotel 



 

 

environment. The team conducted a questionnaire 

to determine the satisfaction of the staff at the 

hotel regarding the products produced. From 35 

questionnaires surveyed about creativity, beauty 

and durability, we found that satisfaction was at a 

high level, with an average total of 4.10, which 

concluded that we can actually make use of 

recycled paper. In addition, this project also 
promotes hotel policies that is Eco-Friendly Hotel. 

Keywords: Recycle / Paper Mache / Environment 

ทีม่าของปัญหา 

จำกกำร เข้ำป ฏิบั ติ ง ำน  ณ  โรงแรม 

อวำนีพลสัริเวอร์ไซดก์รุงเทพฯ(AVANI+ Riverside 

Bangkok Hotel) ในแผนกอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

(Food and Beverage Department) ทำงคณะผูจ้ดัท ำ

ได้มีกำรปฏิบติังำนในแผนกท่ีแตกต่ำงกนัออกไป 

ไดแ้ก่ แผนกจดัเล้ียงBanquet Department 2 คน 

และห้องอำหำร Skyline Restaurant อีก 1 คน  ซ่ึง

ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนนั้นทำงคณะผูจ้ ัดท ำได้

สังเกตเห็นว่ำภำชนะท่ีใช้ในกำรจัดเบรคชำและ

กำแฟหรือแม้แต่ภำชนะท่ีใส่น ้ ำตำล ครีมให้กับ

ลูกคำ้ในห้องอำหำรและห้องจัดเล้ียง มีรูปแบบท่ี

ธรรมดำไม่มีอะไรโดดเด่น และง่ำยต่อกำรแตกหัก 

เม่ือเวลำหล่นหรือไปกระทบกบัอะไรท่ีรุนแรงก็จะ

เกิดกำรบ่ินเพรำะภำชนะท่ีน ำมำใส่เป็นกระเบ้ือง ซ่ึง

ในระหว่ำงปฏิบัติงำนทำงคณะผู ้จัดท ำเคยเจอ

เหตุกำรณ์ลูกคำ้หรือพนักงำนท ำแตกเม่ือเผลอไป
เดินชนหรือพลั้งมือไปโดน 

แนวคดิในการท าโครงงาน 

 ทำงคณะผู ้จัดท ำได้มีแนวควำมคิด ท่ี

อยำกจะท ำภำชนะรูปแบบใหม่ข้ึนมำ โดยกำรน ำเอำ

กระดำษท่ีจะท้ิงจำกกำรใชง้ำนประชุมในแผนกจดั

เล้ียงน ำกลับมำใช้ประโยชน์ โดยกำรน ำเอำเศษ

กระดำษเหล่ำน้ีมำฉีกและผสมกบักำวลำเท็กซ์แลว้

ป้ันเป็นรูปหรือตำมแม่พิมพ์ท ำเป็นภำชนะต่ำงๆ 

แล้วตกแต่งด้วยกระดำษสำ หลังจำกนั้ นจึงพ่น

สเปรยเ์พ่ิมควำมเงำใหก้บัภำชนะ ภำชนะท่ีไดน้ี้มีช่ือ

เรียกวำ่ เปเปอร์มำเช่ (Paper Mache) ตวัภำชนะท่ีท ำ

ข้ึนมำน้ีมีควำมทนทำนไม่เกิดรอยแตกหักหรือบ่ิน

ได้ง่ำยสำมำรถน ำมำใช้ใส่ส่ิงของได้จริง ไม่ว่ำจะ

เป็น โถใส่ซองชำ กำแฟ น ้ ำตำล ท่ีท้ิงแลว้ หรือถว้ย

ท่ีใส่ซอง ถำดใส่ผลไม้ ซ่ึงมีลักษณะรูปทรงท่ีมี

ควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะของกำรใช้

งำน และยงัเป็นตวัช่วยเพ่ิมควำมสวยงำม และควำม
แปลกใหม่ใหแ้ก่แขกท่ีพบเห็น  

ขอบเขตของโครงงาน 

 1.ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ีแผนกจัดเล้ียง ณ 

โรงแรมอวำนี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (AVANI+ 
Riverside Bangkok Hotel) และหอ้งอำหำร Skyline 

 2 .  ขอบ เขตด้ำน เวลำตั้ ง แ ต่ว ัน ท่ี  14 
พฤษภำคม ถึง 30 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 3. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำใชก้ระดำษท่ีใชง้ำน

แล้วเท่ำนั้นท่ีจะน ำกลบัมำใช้ประโยชน์ใหม่และ

กำรศึกษำวิธีกำรรีไซเคิลจำกกระดำษท่ีไม่ได้ใช้

ประโยชน์จำกเวบ็ไซดห์นงัสือและบทควำม 

 4.ขอบเขตดำ้นประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง

พนักงำนแผนกจัด เ ล้ียง  จ ำนวน 10 คน และ

พนักงำนห้องอำหำร Skyline 10 คน และแผนก

ต่ำงๆภำยในโรงแรม อวำนี  พลัส ริ เวอร์ไซด ์
กรุงเทพฯ จ ำนวน 15 คน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือน ำกระดำษท่ีใชแ้ลว้จำกงำนประชุมต่ำงๆให้
สำมำรถน ำกลบัมำแปรรูปและใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 



 

 

2. เพ่ือเพ่ิมควำมสวยงำม ควำมแปลกใหม่ให้กับ
ภำชนะ แก่แขกท่ีพบเห็น 

 3. เพื่อลดควำมเสียหำยของภำชนะ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. มีภำชนะท่ีสวยงำม ทนทำน และ
สำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง  

 2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำจำกกระดำษท่ีเหลือใช้
และน ำมำท ำเป็นส่ิงของใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 3. โรงแรมสำมำรถลดปริมำณขยะท่ีเป็น
กระดำษได ้

 4.  เพ่ิมควำมคิดในแนวสร้ำงสรรค์งำน
ศิลปะ และน ำมำประยกุตใ์ช ้

วธีิการด าเนินงาน 

 1.น ำ เศษกระดำษท่ี เหลือใช้จำกงำน

ประชุม ใส่กะละมงัเติมน ้ ำฉีกกระดำษให้เป็นช้ิน

เลก็ๆโดยฉีกใหก้วำ้ง 1 น้ิว (2.5 ซม.) แต่ละช้ินงำนก็
ตอ้งใชต้่ำงขนำดและรูปร่ำงต่ำงกนัไป 

 2. เอำเศษกระดำษติดบนพ้ืนผิวของจำน 

ถว้ย ท่ีเตรียมไวจ้ะและทำกำวลำเท็กซ์ให้ทัว่น ำเอำ

เศษกระดำษติดบนจำนและถว้ย อีกรอบ ใชน้ิ้วลูบ

หรือใชแ้ปรงทำให้เรียบเนียนไปกบัผิววตัถุ อยำ่ให้

ยบัหรือมีรอยขุขระ เปเปอร์มำเช่ต้องเรียบเนียน  
หลงัจำกนั้นน ำไปตำกแดดใหแ้หง้สนิท 

 3. เม่ือแห้งสนิทแลว้ให้น ำพู่กนัมำทำทับ
ดว้ยสีขำวอะคริลิกและตำกแดดใหสี้แหง้ 

 4. หลงัจำกนั้นทำกำวน ้ ำและน ำกระดำษ

สำท่ี มีลวดลำยวำงทับ จัดทรงกระดำษสำให้

เรียบร้อยไปตำมแนวภำชนะ ใชน้ิ้วลูบหรือใชแ้ปรง
ทำใหเ้รียบเนียนไปกบัผิววตัถุ อยำ่ใหย้บัรอใหแ้หง้ 

 5. ทำสีอะคริลิกลงบนวตัถุเปเปอร์มำเช่

ขำ้งในถว้ยโบ เพ่ือใหเ้กิดควำมสวยงำม หลงัจำกนั้น

น ำสเปรยเ์คลือบเงำมำพ่นใส่ภำชนะเปเปอร์มำเช่
ตำกใหแ้หง้เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

 6. น ำเปเปอร์มำเช่ไปวำงตำม สเตชัน่เบรค
ชำกำแฟ หรือน ำไปใส่ของอเนกประสงค ์

สรุปผลโครงงาน 

 จำกกำรท่ีคณะผูจ้ดัท ำโครงกำรไดเ้ขำ้รับ

กำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ี โรงแรมอวำน่ีพลสัริ

เวอร์ไซดก์รุงเทพฯ ไดพ้บเห็นปัญหำเศษกระดำษท่ี

ใช้แล้ว  เ ช่น กระดำษA4 กระดำษฟลิปชำร์ท 

กระดำษโพสอิท ท่ีเหลือจำกงำนประชุมภำยใน

โรงแรม คณะผูจ้ดัท ำจึงไดน้ ำวสัดุเหลือใชเ้หล่ำน้ีมำ

แปรรูปใหเ้กิดประโยชน์โดยน ำมำท ำเป็นภำชนะเป

เปอร์มำเช่จำกกระดำษรีไซเคิล (Paper Mache) จำน

ใส่ซองน ้ ำตำล ถำดใส่ของอเนกประสงค์ เพ่ือให้

ควำมสวยงำม ควำมแปลกใหม่และรู้จกัน ำกระดำษ

เหลือใชม้ำสร้ำงคุณค่ำกำรท ำโครงงำนคร้ังน้ีคณะ

ผู ้ จั ด ท ำ ไ ด้ ส ำ ร ว จ ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ โ ด ย ใ ช้

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจจ ำนวน 35 ชุด ซ่ึงผล

กำรประเมินนั้นออกมำพนกังำนมีควำมพึงพอใจใน

อยูร่ะดบัมำก และนอกจำกนั้นยงัช่วยลดขยะภำยใน
โรงแรมไดอี้กทำง 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 1. ภำชนะจำกกระดำษควรเคลือบผิวให้มี
ควำมแขง็แรง สำมรถใส่ของเปียกได ้

 2. ควรมีรูปทรงท่ี มีควำมหลำกหลำย 

เหมำะสมกบักำรใชง้ำนไดห้ลำยรูปแบบ 

 

 



 

 

 3.  เ พ่ิมสีสัน ลวดลำย ให้ มีควำม
หลำกหลำยมำกกวำ่เดิม 

 4. อำจน ำไปประยุกต์ท ำเป็นอย่ำงอ่ืนได ้
เช่น แจกนัใส่ดอกไม ้
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ภาชนะเปเปอร์มาเช่จากกระดาษรีไซเคลิ 

           (Paper Mache) 

สถานประกอบการ โรงแรมอวานพีลสั ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ 

  พนักงานทีป่รีกษา นางสาว วศิรุตา อ่อนน้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของปัญหา 

 จากการเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
ในแผนกการอาหารและเคร่ืองดื่ม ซ่ึงในระหว่างการปฏิบัติงานนั้นทางคณะ
ผู้จัดท าได้สังเกตเห็นว่าภาชนะที่ใช้ในการจัดเบรคชาและกาแฟหรือแม้แต่ภาชนะ
ที่ใส่น า้ตาล ครีมให้กบัลูกค้าในห้องอาหารและห้องจัดเลีย้ง มีรูปแบบที่ธรรมดาไม่
มีอะไรโดดเด่น และง่ายต่อการแตกหัก เมื่อเวลาหล่นหรือไปกระทบกับอะไรที่
รุนแรงก็จะเกิดการบิ่นเพราะภาชนะที่น ามาใส่เป็นกระเบื้อง ดังนั้นทางคณะ
ผู้จัดท าจึงได้มีความคิดที่อยากจะท าภาชนะรูปแบบใหม่ขึ้นมา โดยการน าเอา
กระดาษที่จะทิ้งจากการใช้งานประชุมในแผนกจัดเลี้ยงน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
ภาชนะที่ได้นี้มีช่ือเรียกว่า เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) สามารถน ามาใช้ใส่
ส่ิงของได้จริง ไม่ว่าจะเป็น โถใส่ซองชา กาแฟ น า้ตาล ที่ทิง้แล้ว หรือถ้วยที่ใส่ซอง 
ถาดใส่ผลไม้ ซ่ึงมีลกัษณะรูปทรงที่มีความแตกต่างกนัออกไปตามลักษณะของการ
ใช้งาน และยังเป็นตัวช่วยเพิ่มความสวยงาม และความแปลกใหม่ให้แก่แขกที่พบ
เห็น 

วธิีการด าเนินงาน 

1. น าเศษกระดาษที่เหลอืใช้จากงานประชุม ใส่กะละมังเติมน ้าฉีกกระดาษให้เป็นช้ิน
เล็กๆโดยฉีกให้กว้าง 1 นิ้ว (2.5 ซม.) แต่ละช้ินงานก็ต้องใช้ต่างขนาดและรูปร่าง
ต่างกนัไป 
2. เอาเศษกระดาษติดบนพืน้ผิวของจาน ถ้วย ที่เตรียมไว้จะและทากาวลาเท็กซ์ให้
ทั่วน าเอาเศษกระดาษติดบนจานและถ้วย อีกรอบ ใช้นิว้ลูบหรือใช้แปรงทาให้เรียบ
เนียนไปกบัผวิวตัถุ อย่าให้ยบัหรือมีรอยขุขระ เปเปอร์มาเช่ต้องเรียบเนียน  หลังจาก
นั้นน าไปตากแดดให้แห้งสนิท 
3. เมื่อแห้งสนิทแล้วให้น าพู่กนัมาทาทับด้วยสีขาวอะคริลกิและตากแดดให้สีแห้ง 
4. หลงัจากน้ันทากาวน า้และน ากระดาษสาที่มีลวดลายวางทับ จัดทรงกระดาษสาให้
เรียบร้อยไปตามแนวภาชนะ ใช้นิ้วลูบหรือใช้แปรงทาให้เรียบเนียนไปกับผิววัตถุ 
อย่าให้ยบัรอให้แห้ง 
5. ทาสีอะคริลิกลงบนวัตถุเปเปอร์มาเช่ข้างในถ้วยโบ เพื่อให้เกิดความสวยงาม 
หลงัจากน้ันน าสเปรย์เคลอืบเงามาพ่นใส่ภาชนะเปเปอร์มาเช่ตากให้แห้งเป็นอันเสร็จ
เรียบร้อย 

สรุปผลโครงงาน 

 จากผลส ารวจพบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง

พอใจต่อภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล (Paper Mache) ของผู้ตอบแบบสอบถามจาก

พนักงานแผนกจัดเลีย้ง แผนกห้องอาหาร Skyline และแผนกอื่นๆ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์

โดยความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 หาก

พิจารณา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ในการใช้งานได้

จริงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือความประณีตและความสวยงาม ใช้

ทรัพยากรประหยัดและคุ้มค่า และน ้าหนักเหมาะสมกับการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

ด้านความปลอดภัยในการใช้ส่ิงประดิษฐ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ขนาดและรูปร่าง

เหมาะสมกบัการใช้งานมีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 ความแข็งแรงทนทาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.94 การเลอืกวสัดุตกแต่งมีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 ตามล าดบั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีภาชนะที่สวยงาม ทนทาน และสามารถน ามาใช้ได้จริง  
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าจากกระดาษที่เหลือใช้และน ามาท าเป็นส่ิงของให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
3. โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะที่เป็นกระดาษได้ 
4. เพิม่ความคดิในแนวสร้างสรรค์งานศิลปะ และน ามาประยุกต์ใช้ 

 
คณะผู้จัดท า 

นางสาว พชัราวด ีมีชาวนา 5804400076 
นางสาว นัฐสุดา มายิม้ 5804400008 

นางสาว ชลธิชา หล้าบุญมา 5804400124 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวทิลยัสยาม 

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นันทินี ทองอร 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพือ่น ากระดาษที่ใช้แล้วจากงานจัดเลีย้งตามงานประชุมต่างๆให้
สามารถน ากลบัมาแปรรูปและใช้ประโยชน์ได้อกี 
 2. เพือ่เพิม่ความสวยงาม ความแปลกใหม่ให้กบัภาชนะ  
 3. เพือ่ลดความเสียหายของภาชนะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบรายงานผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5804400085 

ช่ือ-นามสกุล  : นำงสำวพชัรำวดี มีชำวนำ 

คณะ  : ศิลปศำสตร์ 

สาขา  : กำรโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 79/128 ม.9 ออ้มนอ้ย กระทุ่มแบน สมุทรสำคร 74130 

ผลงาน  : ภำชนะจำกกระดำษรีไซเคิลเปเปอร์มำเช่ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5804400008  

ช่ือ-นามสกุล : นำงสำวนฐัสุดำ มำยิม้ 

คณะ  : ศิลปศำสตร์ 

สาขา  : กำรโรงแรม 

ทีอ่ยู่  :  30 เทอดไท 75 แขวงบำงหวำ้  เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

ผลงาน  : ภำชนะจำกกระดำษรีไซเคิลเปเปอร์มำเช่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5804400124  

ช่ือ-นามสกุล : นำงสำวชลธิชำ หลำ้บุญมำ 

คณะ  : ศิลปศำสตร์ 

สาขา  : กำรโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 234/42 ม.1 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปรำกำร 10290 

ผลงาน  : ภำชนะจำกกระดำษรีไซเคิลเปเปอร์มำเช่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษำ : 5804400085 

ช่ือ-นำมสกุล  : นางสาวพชัราวดี มีชาวนา 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สำขำ  : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 79/128 ม.9 ออ้มนอ้ย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 

ผลงำน  : ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิลเปเปอร์มาเช่ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษำ : 5804400008  

ช่ือ-นำมสกุล : นางสาวนฐัสุดา มายิม้ 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สำขำ  : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  :  30 เทอดไท 75 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

ผลงำน  : ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิลเปเปอร์มาเช่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษำ : 5804400124  

ช่ือ-นำมสกุล : นางสาวชลธิชา หลา้บุญมา 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สำขำ  : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่  : 234/42 ม.1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 

ผลงำน  : ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิลเปเปอร์มาเช่ 
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