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น่รน 

บทคดัย่อ 

                โรงแรมอวานี  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Avani Riverside Bangkok)  เป็นโรงแรมส่ี
ดาวท่ีมีการเขา้ร่วมกบัองคก์ร Green Hotel  เพื่อช่วยในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึงจากการท่ี
ผูจ้ดัท าไดฝึ้กปฏิบติังานสหกิจในแผนกทรัพยากรบุคคล  ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นว่าในแต่ละวนัจะมีการน า
เศษขยะท่ีเป็นกระดาษถูกน าไปทิ้งเป็นจ านวนมาก ดงันั้นจึงคิดท่ีจะน าเศษขยะกระดาษกลบัมาแปรรูป
เป็นกระดาษข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง โดยการน าไปใชส้ าหรับการตกแแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ให้เกิดความ
สวยงาม และช่วยให้ปริมาณเศษขยะกระดาษมีจ านวนลดลง อีกทั้งยงัสามารถช่วยประหยดัและลด
ตน้ทุนกระดาษส าหรับการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโรงแรมไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน การใช้กระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
(The Information Broad by Using Papers recycle) ทางผูจ้ดัท าจึงไดท้  าแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของพนกังานภายในโรงแรม ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จึงเห็นได้
วา่โครงงานน้ีสามารถน าเศษขยะกระดาษกลบัมาแปรรูปเพื่อใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุดและ
สามารถช่วยลดตน้ทุนใหก้บัองคก์รไดจ้ริง  
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Abstract 

 Avani Riverside Bangkok is a four-and-a-half-star hotel that joined and cooperates with 
Green Hotel, helping in the preservation of natural resources. According to the experience of the 
author of this article, who trained in co-operative education in the human resources department, the 
author saw that there was a lot of wasted paper dumped on a daily basis. The author had the idea of 
recycling those papers by applying them as decoration for the information board to improve the 
appearance of the information board. It also helps reduce the amount of waste as well as lowers the 
cost of the papers for the decoration of the information board in the hotel.  

The author created a questionnaire to evaluate the satisfaction of the participants of the 
project. It was found that using recycled papers to decorate the information board for employees 
indicated a high satisfaction level. This project can reduce wasted paper and created benefits from 
those papers cost-effectively and also reduced cost of organization.  

Keywords: Green Hotel/ recycled paper 
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บทที ่1 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

    จากการเขา้ฝึกปฏิบติังาน ณ โรงแรม อวานีริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  ( Avani Riverside Bangkok 

Hotel ) ในส่วนของแผนกทรัพยากรบุคคล(Human Resource Department) ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมาย                    

ให้ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารและงานประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ของโรงแรม ท าให้ได้รู้ว่ามี

เอกสารจ านวนมากท่ีไม่ไดใ้ช้แลว้ ซ่ึงเป็นเอกสารส่วนบุคคลของพนกังานท่ีพน้จากการท างานไปแลว้ 

และเอกสารของผูส้มคัรงานท่ีไม่ผา่นการคดัเลือก กระดาษเหล่าน้ีจะถูกน าไปบดท าลายทิ้งกลายเป็นเศษ

ขยะกระดาษ และไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก  

       ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดท่ีจะท าโครงงานเก่ียวกบั  “ การใชก้ระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ (The Information Broad by Using Papers recycle) ”  ข้ึนมา โดยการน าเศษกระดาษจาก
เคร่ืองบดกระดาษท่ีถูกบดท าลายทิ้ง  น ากลบัมาแปรรูปเป็นกระดาษแผน่ใหม่ ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
ตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความสวยงาม อีกทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนวสัดุของแผนกทรัพยากร
บุคคลท่ีตอ้งเบิกมาใช้ในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และยงัสามารถลดปริมาณเศษขยะกระดาษ
ภายในโรงแรมไดอี้กทางดว้ย   

1.2 วตัถุประสงค์ 

      1.2.1 เพื่อน าเศษขยะกระดาษจากเคร่ืองบดกระดาษใหส้ามารถน ากลบัมาแปรรูปและใชป้ระโยชน์  
dddddddd ไดอี้ก 
      1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนกระดาษท่ีแผนกทรัพยากรบุคคลจะตอ้งเบิกมาใช้       
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
     1.3.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่: หอ้งแผนกทรัพยากรบุคคล  ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 
        (Avani Riverside Bangkok Hotel)     
     1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา: ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561  
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1.3.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา : 

 ใชก้ระดาษท่ีถูกบดท าลายเท่านั้นท่ีจะน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
  ศึกษาวธีิการรีไซเคิลจากเศษกระดาษท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง : พนกังานแผนกทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 คน   ดด 

และพนกังานแผนกต่างๆภายในอวานี ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ จ านวน 30 คน   
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1.4.1 โรงแรมสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายจากกระดาษท่ีตอ้งเบิกใช ้       
       1.4.2 เพื่อช่วยในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ใหเ้กิดความสวยงาม 
       1.4.3  โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะท่ีเป็นกระดาษและใชป้ระโยชน์จากกระดาษ 
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บทที2่ 

          ทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร 

 ในการจัดท าการโครงการ “การใช้กระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์                                 
(The Information Broad by Using Papers recycle)” ในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าโครงการ ไดท้  าการทบทวน
แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสาร ต าราวชิาการ บทความ โดยน าเสนอเป็นล าดบั ดงัน้ี   

 2.1 ประวติักระดาษ 

 2.2 กรรมวธีิการผลิตกระดาษ 

 2.3 ความหมายของการรีไซเคิล (Recycle)     

 2.4 ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุกระดาษเหลือใช ้
  
2.1 ประวตัิกระดาษ 

 กระดาษเป็นวสัดุท่ีถูกคิดคน้มาเพื่อ การเล่าเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนและในประวติัศาสตร์ ไดเ้ช่ือ

กนัวา่ ชาวจีนและชาวอียปิต ์เป็นผูคิ้ดคน้ ในคนสมยัโบราณใชว้สัดุต่างๆท่ีใชส้ าหรับการจดบนัทึก อาทิ

เช่น หนงัสัตว ์ก าแพงถ ้า ใบลาน หิน  ฯลฯ ส าหรับชาวอียิปต์ ไดผ้ลิตกระดาษพาไพรัสท่ีท าจากหญา้พา

ไพรัส(Papyrus) ใช้ส าหรับการจดบนัทึกค าสาบานและบทสวดต่างๆแล้วเก็บไวใ้นพีระมิด ส าหรับ

กระดาษท่ีใชใ้นประเทศไทยยงัไม่สามารถพบหลกัฐานท่ีแน่ชดั แต่วสัดุท่ีมีลกัษณะอยา่งกระดาษนั้น มี

กระดาษท่ีเรียกวา่ สมุดไทย ผลิตจากเยื่อไมทุ้บให้ละเอียด และตม้จนเยื้อกระดาษเป่ือย จากนั้นใส่แป้ง

ใหเ้น้ือกระดาษมีความเหนียว แลว้น าไปกรองใส่ในแป้นพิมพ ์ตากแดดให้เน้ือกระดาษแห้งพอแห้งแลว้

ลอกออกจากแป้นพิมพแ์ลว้น ามาพบัทบกนัจนเป็นเล่ม เรียกวา่สมุดไทยขาว ส่วนสมุดไทยด าตอ้งผสม

ผงถ่านลงไปในขั้นตอนการผลิต 

 ปัจจุบนักระดาษ ไม่ไดมี้ประโยชน์เพื่อส าหรับการจดบนัทึกขอ้ความแต่อยา่งเดียว แต่สามารถ

น ากระดาษไปท าประโยชน์ต่างๆไดม้ากมาย อาทิเช่น กล่องกระดาษ กระดาษห่อของขวญั กระดาษ 

กระดาษลงั ฯลฯ  

http://yongrecycle.blogspot.com/2012/06/recycle.html
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2.2 กรรมวธีิการผลติกระดาษ มี 5 ขั้นตอนดังนี ้

2.2.1 การผลติเยือ่  

        วตัถุ ประสงค์หลกัของการผลิตเยื่อ เพื่อตอ้งการแยกเส้นใยออกมาจากองค์ประกอบอ่ืน

ของไม ้การผลิตเยื่อสามารถท าไดห้ลายวิธีทั้งโดยวิธีเคมี หรือ เชิงกลในบางกรณีอาจจะตอ้งน าไปผา่น

การฟอกใหข้าวก่อน ในการผลิตเยือ่จึงประกอบดว้ย กรรมวธีิผลิตเยือ่ และ การฟอกเยือ่ 

2.2.2 กรรมวธีิผลติเยือ่ (Pulping Process) 

                   เ ร่ิมต้นจากน าท่อนไม้ช้ินเข้าสู่สายพานไปยงัเคร่ืองปอกเปลือกไม้ เ ม่ือได้ท่อนไม ้                  

ท่ีสะอาดหลงัจากการถูกปอกเปลือกแลว้จะน าถูกไปหั่นให้เป็นช้ินไมเ้ล็กๆ จะถูกล าเลียงตามสายพาน

ระหว่างทางก็จะถูกแผ่นแม่เหล็กขนาดใหญ่เพื่อดูดเศษโลหะท่ีหลงเหลือจากเศษช้ินไมอี้กคร้ัง เม่ือ

ส้ินสุดสายพานแลว้ช้ินไมก้็จะตกลงไปในหมอ้ตม้เยื่อ  เพื่อเขา้สู่กระบวนการตม้เยื่อกระดาษ  ช้ินไม้

น าไปผสมกบัน ้ าในเคร่ืองป่ันขนาดใหญ่ ผสมสารเคมีท่ีเรียกวา่สารฟอกขาว ซ่ึงมีคุณสมบติัในการแยก

เยื่อไม้กับน ้ ามันยางด า ท่ีเป็นตัวเช่ือมเยื่อไม้ให้ยึดติดกันออกจากช้ินไม้สับในอุณภูมิ 155 องศา                             

ใชเ้วลา 4-5 ชัว่โมง น ้ามนัยางด าท่ีถูกแยกออกมาจะถูกกลบัไปใชป้ระโยชน์เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า 

2.2.3 การฟอกเยือ่ (Bleaching) 

                      การฟอกเยื่อเป็นการท าให้เป็นเยื่อมีสีขาวดว้ยก๊าซออกซิเจน(Oxygen Stage)ขั้นคลอรีน    

ไดออกไซด์ (Chlorine dioxide Stage)และน ้ า 6-7 ลูกบาสเมตรต่อน ้ า1ตนั จนได้เยื้อท่ีมีความขาว

ประมาณ90 เปอร์เซ็นต ์  

2.2.4 การเตรียมน า้เยือ่ 

                      การเตรียมน ้ า เยื่อ ท าให้ เยื่อกระจายตัวและผสมกับสารเติมแต่งต่างๆ ให้เหมาะ                   

กบัคุณสมบติักระดาษท่ีตอ้งการและเพื่อพฒันาคุณภาพของเส้นใยโดยการน าเยื่อไปบด เยื่อกระดาษทุก

ประเภทตอ้งน าถูกไปบดไม่ว่าจะถูกบดมาก หรือบดน้อย  ข้ึนอยู่กบัคุณภาพของเยื่อกระดาษ ขั้นตอน

การเตรียมน ้าเยือ่มีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 



5 
 

 

      2.2.4.1   การกระจายเส้นใย (Defibering) เพื่อใหเ้ส้นใยแยกออกจากกนั 
      2.2.4.2    การบดเยือ่ (Refining) บดเยือ่ใหเ้ส้นใยกระจายและแยกจากกนัเพื่อคุณภาพเส้นใย 
เดดดดดดดดใหสู้งข้ึน  
      2.2.4.3   การผสมน ้าเยือ่ (Blending) เป็นการผสมสารเติมแต่งลงไปในเยือ่ท่ีถูกบดแลว้ 
      2.2.4.4   การแยกส่ิงสกปรกออกจากน ้ าเยื่อ (Screening and cleaning) เป็นการท าความ    
ดดดดดดดด สะอาดเยื้อกระดาษท่ีน าส่ิงแปลกปลอมออกจากเยื้อ 

      2.2.4.5   การควบคุมความขน้ของน ้ าเยื่อ (Consistency Regulator) เพื่อควบคุมน ้ าเยื่อให้มี
เดดดดดดดดดดดดดความขน้คงท่ี 

2.2.5 การท าแผ่นกระดาษ 

              น าเยื้อจะถูกกล่อยลงบนตะแกรง น ้ าจะเล็ดรอดผ่านตะแกรง ท าให้เยื่อเกาะตวักนัเป็นแผ่น  

จากนั้นสายพานจะน าเยื่อกระดาษเขา้สู่การกดน ้ าออก (Pressing) เพื่อท าการรีดน ้ าออกและให้เยื่อ

ประสานติดกนัจากนั้นจะถูกน าเขา้สู่การอบกระดาษ (Drying) แผน่กระดาษจะถูกอบและรีดให้กระดาษ

แห้งจนให้เหลือความช้ืนน้อยท่ีสุดประมาณ4-6 เปอร์เซ็นต์  จากนั้นเพิ่มแป้งให้กระดาษเรียบทั้งสอง

ดา้นเอาไปอบอีกคร้ังและน าไปเขา้เค่ืองรีดเรียบจนเสร็จออกมาเป็นมว้นกระดาษ 

2.2.6  การแปรรูปกระดาษ 

มว้นกระดาษกระดาษท่ีไดจ้ะถูกไปกรอออกเป็นมว้นเล็กๆตดัเป็นแผ่นๆตามขนาดท่ีตอ้งการ

เสร็จแลว้ก็น ากระดาษเรียงใหเ้ป็นรีมแลว้น าถูกบรรจุลงในหีบห่อ 
ส 

2.3 ความหมายการรีไซเคิล (Recycle)  

รีไซเคิล(Recycle) คือการวสัดุท่ีเราไม่ได้ใช้ประโยชน์แลว้หรือวสัดุท่ีก าลงัจะเป็นขยะ เรา

สามารถน าวสัดุเหล่านั้นน ากลับมาแปรสภาพให้สามารถใช้งานได้อีกคร้ัง เราสามารถแปรสภาพ                  

วสัดุให้เป็นผลิตฑ์ใหม่หรือผลิตภณัฑ์เดิมก็ได ้ รีไซเคิล(Recycle) มีความหมายต่างจาก รียสู (Reuse)              

ซ่ึงความหมายคือการน ากลบัมาใชใ้หม่โดยไม่ผา่นการแปรสภาพใดๆทั้งส้ิน การรีไซเคิล มีความหมาย

อีกอยา่งคือ  การน าวสัดุเหลือใชก้ลบัมาปรับเปล่ียนหรือพฒันา เพื่อให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก

คร้ัง เช่น การน ากระดาษน ากลบัมาใช้ใหม่ทั้งสองหน้าอีกคร้ังเป็น การรียูส์ (Reuse) แต่ถ้าน าเอา
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กระดาษน ากลบัมาแปรรูปท าเป็นกระถางปลูกตน้ไม ้หรือน ากลบัมาแปรรูปเป็นกระดาษ มกัถูกเรียกวา่

เป็นการรีไซเคิลกระดาษรีไซเคิล 

2.3.1 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการรีไซเคิล 

                           2.3.1.1  ช่วยจ านวนเศษขยะและยงัช่วยลดปัญหาพื้นท่ีการฝังกลบขยะ 
               2.3.1.2  ช่วยใหเ้กิดความตะหนกัและรู้จกัการใชท้รัพยากรใหเ้กิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

2.3.1.3  สามารถสร้างอาชีพและใหก่้อเกิดรายได ้
2.3.1.4 ช่วยลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งส้ินเปลือง 
2.3.1.5 ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 

2.3.2 วสัดุทีส่ามารถรีไซเคิล 

2.3.2.1  แกว้,  
2.3.2.2  กระดาษ 
2.3.2.3  พลาสติก 
2.3.2.4  กระจก 
2.3.2.5  ขวด 
2.3.2.6  โลหะ 

2.3.3 วสัดุทีไ่ม่สามารถรีไซเคิล 

2.3.3.1  ขยะเปียก 
2.3.3.2  ยางรถยนต ์
2.3.3.3  ผา้ 
2.3.3.4  สารกมัมนัตรังสี 

2.4 ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุกระดาษเหลอืใช้ 

ส่ิงประดิษฐส์ร้างสรรคจ์ากวสัดุกระดาษเหลือใช ้ อาทิเช่น นิตยสารเก่าๆ  หนงัสือพิมพ ์  หรือ

เศษกระดาษท่ีไม่ไดใ้ชต่้างๆโดยน ามาสร้างสรรคเป็นของตกแต่งภายในบา้นหรือท่ีท างานไดอ้ยา่ง

สวยงาม 
ด ้
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2.4.1  กล่องใส่ของ  สามารถท าไดโ้ดยน ากระดาษจากนิตยสาร หรือหนงัสือเล่มเดิมภายในบา้น

ท่ีไม่ได้ ใช้แล้ว น ามาค่อยๆขดกระดาษให้เป็นวงกลม จากนั้นก็ขดต่อไปเร่ือยๆให้เป็นตัวกล่อง                       

วางกระดาษอีกแผน่ไวด้า้นในกล่อง เพื่อเพิ่มความทนทานแขง็แรง  

 

 

 

 

 

    

 

       รูปภาพที ่2.4.1 กล่องใส่ของ 

                                      ท่ีมา : http://havinghome.com  

      2.4.2  ตะกร้า  นิตยสารเล่มเก่าๆ ท่ีไม่อ่านแลว้สามารถน ากลบัมาประดิษฐ์เป็นตะกร้าใส่ของ 

โดยน ากระดาษนิตยสารมว้นเป็นกลมๆ และน ามาขดต่อกนั  สามารถก าหนดขนาดเล็กหรือใหญ่แค่

ไหนไดค้วามตอ้งการ 

 

 

 
 
 

                 
 
                 
         รูปภาพที ่2.4.2  ตะกร้าใส่ของ 

                                    ท่ีมา :  http://havinghome.com1 
 
 

http://havinghome.com/ideas/photos?id=4231
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2.4.3    อฐิจากกระดาษรอทิง้ สามารถท าไดโ้ดยน ากระดาษหนงัสือพิมพ ์มาแช่น ้ าจนกลายเป็น   
เยือ่กระดาษ จากนั้นน ามาผสมกาวแลว้อดัข้ึนรูปเป็นอิฐกอ้น  เราสามารถน าอิฐกระดาษน าไปสร้างเป็น
เฟอร์นิเจอร์มีลกัษณะสวยงาม คลาสลิก คลา้ยหินอ่อน ทนทานแขง็แรงและเป็นมิตรกบัธรรมชาติ 

     
 
 
 
 
 
 

 
             รูปภาพที ่2.4.3 อิฐจากกระดาษรอทิ้ง 

                               ท่ีมา : https://cheechongruay.smartsme.co.th  

2.4.4   กระถางดอกไม้   แผงกระดาษลงัไข่ไก่ แปรรูปเป็น กระถางดอกไม ้โดยน าแผงกระดาษ 
ลงัน ามาฉีกเป็นช้ินเล็กๆแลว้ทิ้งไว ้1 คืน จากนั้นน าเน้ือกระดาษมาใส่ในกระถาง แป้นพิมพ ์และน ามา
ไปตกแดด 1 -2 วนั จากนั้นน ากระถออกจกแป้นพิมพแ์ลว้น าไปวาดรูปตกแต่งกระถางใหส้วยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             รูปภาพที ่2.2.4 กระถางตน้ไมจ้ากแผงไข่ 
                             ท่ีมา :www.ran4u.com 
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2.4.5 ผลติภัณฑ์จากกระดาษรังผึง้  กระดาษรังผึ้ง มีคุณสมบติัทนทาน แขง็แรงใกลเ้คียงกบัไม ้      
น ามาดดัแปรงเป็นเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยบ่อยๆสามารถประกอบไดแ้ละ
ช่วยประหยดัพื้นท่ี มีน ้าหนกัเบาและยงัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

   

 

 

 

 

 

 

 

         รูปภาพที ่2.4.5 ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษรังผึ้ง   

             ท่ีมา : http://brainchild.bectero.com 

2.4.6  มาลัยจากกระดาษทิชชู่  น ากระดาษทิชชู่มาประดิษฐ์เป็นพวงมาลยัดอกมะลิ เหมาะ 

ส าหรับการจะน าไปเป็นของท่ีระลึกหรือช าร่วยในงานมงคลต่างๆไดส้ามารถเก็บไดน้านถึง 4-5 ปี  

   

 

 

 
 
 

      รูปภาพที ่2.4.6  มาลยัจากกระดาษทิชชู่   
               ท่ีมา : http://brainchild.bectero.com 

 

http://brainchild.bectero.com/content.php?vid=2044
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   2.4.7. งานเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache)  กระดาษหนงัสือพิมพห์รือกระดาษเก่าๆ เป็นวสัดุ 

เหลือใชใ้กลต้วัท่ีมกัน ากลบัมาใชใ้นกิจกรรมต่างๆ เป็นวสัดุในการสร้างสรรคง์าน ประดิษฐ์ท่ีท ามาจาก

กระดาษเพื่อให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะท่ีสวยงามทั้งรูปแบบและ ประโยชน์ใชส้อย ดว้ยวิธีการปะติด

งานประติมากรรมกระดาษหรือท่ีเรียกวา่ งานเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache)  

   

 

 

 
 
                       
 

                รูปที่ 2.4.7 กระดาษเปเปอร์มาเช่ 
                        ท่ีมา: http://www.howne-blog.com/lart-en-papier-mache 

 

http://www.howne-blog.com/lart-en-papier-mache
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บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

พ้ะ 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 
 
        
  

รูปที่ 3.1แผนท่ีตั้งโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 
(ท่ีมา: http://www.sawadee.co.th/hotel/620064/AVANI-Riverside-Bangkok-Hotel) 

 ช่ือสถานประกอบการ:โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ ( Avani  Riverside Bangkok Hotel ) 

ทีต่ั้ง: 257 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย 

โทรศัพท์: 02 431 9100 

อเีมล:  riverside.bangkok@avanihotels.com 

เวบ็ไซด์: http://www.avaniriversidebangkokhotel.com/ 

 

 

mailto:riverside.bangkok@avanihotels.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการหลกัขององค์กร 

โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ(Avani Riverside Bangkok) ตั้งอยู่ในถนนเจริญนคร                     
ติดริมฝ่ังแม่น ้ าเจ้าพระยาใกล้กับสะพานกรุงเทพฯ มีความสูงของตึกจ านวน 26ชั้น และมีห้องพกั                          
พร้อมใหบ้ริการ จ านวน 248 หอ้ง ความพิเศษของโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Avani Riverside 
Bangkok)  คือห้องพกัทุกห้องของโรงแรม แขกผูเ้ข้าพกัจะสามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามของริม                       
ฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาได ้ทุกห้องมีการตกแต่งในแนวร่วมสมยั เพื่อตอบโจทยก์ารด าเนินชีวิตในแบบของ
คนรุ่นใหม่ ผูเ้ขา้พกัสามารถเพลิดเพลินกบัส่ิงอ านวย ความสะดวกต่างๆมากมาย อาทิ ห้องออกก าลงั
กายท่ีครบครัน สปาท่ีครบวงจร และสระวา่ยน ้าท่ีสามารถมองเห็นมองเห็นวิวแม่น ้ าและวิวทศัน์รอบๆท่ี
สวยงามของกรุงเทพฯ 

โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Avani Riverside Bangkok) มีห้องอาหารและบาร์                            
จ  านวน 4 ห้องของท่ีน่ี เน้นพิถีพิถันและคัดสรรวตัถุดิบท่ีดีเยี่ยมพร้อมบริการแสนสุดประทับใจ                        
ให้แขกทุกท่าน ห้องสกายไลน์(Skyline) ให้บริการอาหารเชา้แบบนานาชาติ และมีบริการตลอดวนัจน
ไปถึงช่วงค ่ าในแบบบุฟเฟ่และตามสั่ง พร้อมมีโปรโมชั่นต่างๆท่ีเอาใจสายชิมให้ต้องล้ิมลอง                  
ห้องอาหารแอตติจูด แอตติจูด รูฟท๊อป บาร์ แอนด์ กริว (Attitude Roof Top Bar & Grill)                        
มีบริการอยู่ชั้ น 26 ท่านสามารถรับประทานอาหารท่ีท าสดใหม่พร้อมเสริฟทุกจาน และจิบ                           
เค ร่ือง ด่ืมท่านจะ รู้ สึก ด่ืมด ่ าไปพร้อมกับบรรยากาศเสียงดนตรี วิวทิวทัศน์ ท่ีสวยงามของ                               
ก รุง เทพหานครฯงามราตรี  และ เหล่าพนักงานบาร์ เทนเดอร์ ท่ีจะคอยให้ท่ านเพลิดเพลิน                                      
และสนุกสนาน ลอง บาร์ (Long Bar) ซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณล็อบบ้ีของโรงแรมเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมท่ีมี                                 
สูตรเฉพาะของโรงแรมท่านสามารถด่ืมเคร่ืองด่ืมรสเลิศเฉพาะกินควบคู่กับเบเกอร่ีนุ่มๆท่ีละลาย                      
ในปากแสนละมุนล้ินท่ีเดอะแพนทร่ี (The Pantry)ร้านเบเกอร่ีภายในโรงแรม มีขนมปังและเบเกอร์
มากมายกวา่20 รายการเมนูท่ีท าสดใหม่ทุกวนั เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง และขา้งล่างของโรงแรม
มีห้างสรรพสินคา้ หรือเรียกวา่ ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า เป็นศูนยร์วมอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
ศูนย์รวมของร้านอาหารดัง ร้านเ ส้ือผ้าแฟชั่นท่ีทันสมัย และศูนย์รวมบริการต่างๆ ท่ียกมา                                 
อยูใ่นโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด(์Avani Riverside Bangkok) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่แขกผูเ้ขา้พกั  
ร่าสสส 
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3.2.1  ประเภทห้องพกั 

 3.2.1.1 หอ้งอวานีริเวอร์ววิ 
หอ้งอวานีริเวอร์วิว เหมาะส าหรับผูเ้ขา้พกัจ านวน 2 ท่าน ห้องน้ีสามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าแบบ

พาโนรามา ภายในหอ้งพกัประกอบดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และมีบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟน
ท่ีใหใ้ชง้านฟรี พร้อมการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกของ
ท่ีพกั และคู่มือดิจิตอลส าหรับการท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ 

 

 

 
พพพ 

 
   รูปที่ 3.2 หอ้งอวานีริเวอร์วิว 

    (ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/rive gkok/rooms/avani-river-view-room) 

3.2.1.2  ห้องอวานีริเวอร์ววิจูเนียร์สวีท 

เหมาะส าหรับผูเ้ขา้พกัจ านวน 3 ท่าน ภายในห้องอวานีริเวอร์ววิจูเนียร์สวที สามารถมองเห็นววิ
แม่น ้าเจา้พระยา และผอ่นคลายในอ่างอาบน ้าขนาดใหญ่และชมดูโทรทศัน์ดว้ยระบบ IPTV โทรศพัท์
สมาร์ทโฟนส าหรับใชง้านฟรี พร้อมการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  

 

 

 

 
  
รูปที่ 3.3 หอ้งอวานีริเวอร์ววิจูเนียร์สวที 

(ท่ีมา:https://www.minorhotels.com/th/avani/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-junior-suite) 

https://www.minorhotels.com/th/avani/rive%20gkok/rooms/avani-river-view-room
https://www.minorhotels.com/th/avani/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-junior-suite
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3.2.1.3  ห้องอวานีริเวอร์ววิสวทีสองห้องนอน 
หอ้งอวานีริเวอร์วิวสวีทสองห้องนอน เหมาะส าหรับผูเ้ขา้พกัจ านวน 5 ท่าน ภายในมีห้องสวีท               

2ห้องนอน 2ห้องน ้ า และโทรศพัท์สมาร์ทโฟนส าหรับใช้งานฟรี และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(WIFI) โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ดว้ยระบบ 3G  อีกทั้งขอ้มมูลดว้ยระบบดิจิตอลส าหรับคู่มือค าแนะน า
ส าหรับการท่องเท่ียวในกรุงเทพ 

 
 
 
 

 
 

  
             รูปที่ 3.4   หอ้งอวานีริเวอร์ววิสวทีสองหอ้งนอน 

(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-two-
bedroom-suite) 

3.2.14  ห้องอวานีริเวอร์ววิสวทีสามห้องนอน 
เหมาะส าหรับผูเ้ขา้พกัจ านวน 7 ท่าน ภายในห้องมี หอ้งนัง่เล่นและหอ้งครัว  สามารถววิแม่น ้า

เจา้พระยา แบบววิพาโนราม่า โทรศพัทส์มาร์ทโฟนส าหรับใชง้านฟรี และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไร้
สาย (WIFI) โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ดว้ยระบบ 3G   

 

 

 

 
 
รูปที ่3.5 หอ้งอวานีริเวอร์ววิสวทีสามหอ้งนอน 

(ท่ีมา :https://www.minorhotels.com/th/avani/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-three-

bedroom-suite) 

https://www.minorhotels.com/th/avani/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-two-bedroom-suite
https://www.minorhotels.com/th/avani/riverside-bangkok/rooms/avani-river-view-two-bedroom-suite
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3.2.2  ห้องประชุมและจัดเลีย้ง 

 โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มีห้องประชุมทุกขนาดและความจุกว่า 20 ห้อง ห้อง                      
แกรนด์ ริเวอร์ไซด์บอลรูมท่ีมีขนาดใหญ่ และบริเวณโถงตอ้นรับรองรับแขกไดก้วา่ 1300 คน และยงัมี
ห้องขนาดเล็กท่ีใช้จัดงานซ่ึงต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่า ห้องทั้ งหมดอยู่บนชั้น 10 ท าให้
ผูร่้วมงานสามารถชมวิวทอ้งฟ้ากรุงเทพฯไดจ้ากดา้นในและระเบียงดา้นนอกห้องประชุมทุกห้องมา
พร้อมกบัเทคโนโลยีทนัสมยั ท าให้การมีส่วนร่วมและการส่ือสารท าไดส้ะดวกสบาย นอกจากน้ี ยงัมี
พื้นท่ีท างานชั่วคราวอนักวา้งขวาง ซ่ึงคุณสามารถนัง่ท างานระหว่างประชุม เพื่อไม่ให้พลาดทุกการ
ส่ือสารและทุกงานตามก าหนดเวลา รวมทั้งมีผูป้ระสานงานการประชุมคอยช่วยเหลือและให้ค  าแนะน า
ในทุกรายละเอียด 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่3.6 หอ้งประชุมโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 
(ท่ีมา :https://www.minorhotels.com/en/avani/riverside-bangkok/meeting) 

3.2.3  ห้องอาหาร 
 3.2.3.1 ห้องอาหารสกายไลน์ (Skyline) 

หอ้งอาหารนานาชาติ มีทั้งแบบบุฟเฟ่และอาหารตามสั่ง เปิดใหบ้ริการในทั้ง อาหารเชา้               
อาหารกลางวนั และอาหารเยน็ พร้อมชมววิริมแม่น ้าเจา้พระยา 
 
 
 
 
 
 

     รูปที ่3.7 หอ้งอาหารสกายไลน์ 
(ท่ีมา :https://www.minorhotels.com/th/avani/riverside-bangkok/restaurants)  

https://www.minorhotels.com/en/avani/riverside-bangkok/meeting
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3.2.3.2 เดอะ แพนทรี(The Pantry ) 
 หอ้งอาหารมีบริการอาหารทั้ง สลดั แซนดว์ชิ ขนมเบเกอร่ีต่างๆ น ้าผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืมต่างๆ 

อีกมากมาย ท่ีมีสูตรเอกลกัษณ์เฉพาะของโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด ์กรุงแทพฯ  ท่านสามารถนัง่
รับประทานชมวิวแม่น ้าเจา้พระยาหรือน ากลบัไปรับประทานท่ีหอ้งพกัของท่านได ้เปิดบริการตลอด 24 
ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที ่3.8 หอ้งเดอะ แพนทรี 

(ท่ีมา :https://www.minorhotels.com/th/avani/riverside-bangkok/restaurants) 

3.2.3.3 ลอง บาร์ (Long  Bar) 
 มีบริการ ค็อกเทลสูตรเฉพาะ, เบียร์ข้ึนช่ือของประเทสต่างๆ และไวน์รสดี  ท่านจะรู้สึกผอ่น
คลายดว้ย เคร่ืองด่ืมท่ีรสชาติเป็นเลิศ และการตกแต่งท่ีอบอุ่นและร่วมสมยั มีเคาเตอร์ยาวท่ีท่านสามารถ
นัง่เล่นอินเทอร์เน็ตฟรี พร้อมกบัมองววิแม่น ้าเจา้พระยา ของกรุงเทพฯ ไดพ้ร้อมกนั 

 
 
 
 
 
 

 
           รูปที ่3.9 ลอง บาร์ 

(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/riverside-bangkok/restaurants) 
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3.2.3.4 แอดติจูด(Attitude Bar) 
ห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้าท่ีสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพมหานคร 180 องศา ความสวยงามใน

ยามราตรี  
ตกแต่งแบบมีสไตล์ เมนูอาหารสไตล์ทาปาสท่ีปรุงอาหารให้ดูสดๆ ช่วยเสริมบรรยากาศท่ีเพลิดเพลิน
ไปกบัจงัหวะดนตรีและคอ็กเทลศูตรเฉพาะเปิดใหบ้ริการเวลา 17:30 น. - 01.00 น. 
 
 
 
 

 
 
 
 
       รูปที ่3.10 หอ้งอาหารแอตติจูต 

(ท่ีมา :https://www.attitudebangkok.com/gallery.html) 

3.2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรมอวานีริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ 

 อนิเทอร์เน็ต 

 ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายใหบ้ริการในหอ้งพกัและพื้นท่ีส่วนกลาง 
 สัตว์เลีย้ง 

 ไม่อนุญาตใหน้ าสัตวเ์ล้ียงใหม้าเขา้พกั 
       ทีจ่อดรถ 

 ฟรีมีท่ีจอดรถสาธารณะท่ีโรงแรม 

ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับธุรกจิ 

 บริการห้องจดัเล้ียงและหอ้งประชุม 
 ศูนยบ์ริการธุรกิจ 
 เคร่ืองถ่ายส าเนาเอกสาร 
 เคร่ืองโทรสาร 

 

https://www.attitudebangkok.com/gallery.html
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กจิกรรม  

 บริการนวดสปาและความสวยความงาม 
 หอ้งออกก าลงักาย 
 สระวา่ยน ้า 

บริการด้านเดินทาง 

 บริการคอนเซียร์จคอยใหค้  าแนะน าส าหรับการเดินทางต่างๆ 
 บริการรถรีมูซีนรับ-ส่งสนามบินและสถานท่ีต่างๆ 
 บริการเรือรับ-ส่งไปยงัท่าเรือสาธร 

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
รูปที่3.11 รูปแบบการจดัองคก์ารบริหารองคก์ร 

(ทีม่า: แผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ) 
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3.4 ช่ือ ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  รูปท่ี 3.12 ขณะปฏิบติังาน 
 

ช่ือ-สกุล : นางสาวศิริรักษ ์ ก าจาย 

แผนก : ทรัพยากรบุคคล 

ต าแหน่งงาน : พนกังานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ดูแลผูส้มคัรงานในเร่ืองของเอกสารการรับสมคัรงาน 

 นดัสัมภาษณ์งานและจดัเรียงคิวเขา้รับการสัมภาษณ์กบัทีม 

 ประสานงานกบัพนกังานแผนกต่างๆภายในโรงแรม 

 จดัท าทะเบียนประวติัพนกังาน 

 จดัท าการ์ดวนัเกิดพนกังานในแต่ละเดือนเกิด 

 จดัท ารายการเมนูใหก้บัพนกังานในแต่ละเดือน 

 อพัเดตข่าวสารใหม่ๆใหแ้ก่พนกังานภายในโรงแรม 

 ดูแลเรร่ืองตารางเวลาเขา้งานของนนกัศึกษาฝึกงาน 

 ดูแลเอกสารส าคญั หรือเอกสารท่ีเป็นความรับ 

 ดูแลความเรียบร้อยของบอร์ดประชาสัมพนัธ์และความสะอาดของแผนกทรัพยากรบุคล 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

     รูปที ่3.13 พนกังานท่ีปรึกษา 

ช่ือ-สกุล : นางสาวณฏัฐก์าญจน์  ยอดหาญ 

แผนก : ทรัพยากรบุคล 

ต าแหน่งงาน : Human  Resource Supervisor 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ในการปฏิบติังานคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี14 พฤษภาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561 รวมทั้งส้ินเป็น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1  รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลจากประสบการณ์ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.7.2  มองหาปัญหาอุปสรรคและส่ิงท่ีอยากจะน า เสนอเพื่อประโยชน์ในท่ีแผนก 

3.7.3  ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาเร่ืองท่ีสนใจสามารถน ามาท าโครงงานไดห้รือไม่ 

3.7.4  ก าหนดหวัขอ้โครงการและปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.7.5  เร่ิมด าเนินการจดัท าโครงการและส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจทานดูอยา่งต่อเน่ือง 

3.7.6 สรุปผลจดัท าเอกสารฉบบัสมบูรณ์ 

3.7.7 จดัส่งโครงการสหกิจใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.7.8 น าเสนอโครงงานสหกิจในวนัท่ีก าหนด 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 
2561 

มิถุนายน 
2561 

กรกฎาคม 
2561 

สิงหาคม 
2561 

1.รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกขอ้มลู     
2. หาปัญหาและอปุสรรคในการ
ท า งาน 

    

3.ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษา     
4.เสนอหวัขอ้โครงการใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกษา 

    

5.เร่ิมด าเนินการจดัท าโครงการ     
6.ตรวจสอบความถูกตอ้งและ
แกไ้ข 

    

7.สรุปผลจดัท าเอกสารฉบบั
สมบูรณ์ 

    

      ตารางที ่3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 



22 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงาน 

โครงงาน การใชก้ระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์(The Information Broad 
by Using Papers recycle)   มีวตัถุประสงค์เพื่อจะน าเศษขยะท่ีเป็นกระดาษน ากลบัมาแปรรูปเป็น
กระดาษแผน่ใหม่ และน าไปใชส้ าหรับตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ใหเ้กิดความสวยงามและยงัสามารถ
ช่วยลดต้นทุนกระดาษตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ของแผนกทรัพยากรบุคคลท่ีต้องเบิกมาใช ้                          
ซ่ึงโครงงานน้ีช่วยลดตน้ทุนกระดาษของแผนกทรัพยากรบุคคลท่ีตอ้งเบิกมาใช้ในการตกแต่งบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ เป็นจ านวนเงิน 77 บาท ต่อคร้ัง คร้ังละจ านวน 10 แผน่ 
 
ตารางที ่4.1 ตารางแสดงลดตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 
 

กระดาษส าเร็จรูป กระดาษรีไซเคิล 

ราคาเฉล่ียแผน่ละ 8 บาท ราคาเฉล่ียแผน่ละ 30 สตางค ์

ตกแต่ง 1 คร้ัง ใช ้10 แผน่ คิดเป็นเงิน 80 บาท ตกแต่ง 1 คร้ัง ใช ้10 แผน่ คิดเป็นเงิน 3 บาท 

 
4.2 วสัดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการท าโครงงานมีดังนี้ 

4.2.1 กะละมงั 
4.2.2 แป้นพิมพก์ระดาษ 
4.2.3 ตะกร้า 
 

4.3 วตัถุดิบทีใ่นการท าโครงงานมีดังนี้ 
4.3.1 เศษขยะกระดาษ 
4.3.2 สีผสมอาหาร 
4.3.3 น ้าเปล่า 
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4.4 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 
4.4.1   น าเศษขยะกระดาษจากเคร่ืองย่อยกระดาษ มาคัดแยกกระดาษหรือเศษต่างๆท่ีไม่ 
ggggggสามารถยอ่ยสลายไดอ้อก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            รูปที ่4.1  เศษขยะกระดาษจากเคร่ืองบด 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2561 
,ku 

4.4.2 เม่ือคัดแยกเศษกระดาษแล้วใส่สีผสมอาหารลงไปและน ามาแช่น ้ าในกะละมัง         
hjjjjjjjjjประมาณ j6  วนั เพื่อเป็นเยือ่กระดาษ    

แ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปที ่4.2 น าเศษกระดาษไปกบัผสมสีผสมอาหารและแช่น ้าจนกลายเป็นเยื่อกระดาษ 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2561 
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4.4.3 เม่ือได้เยื่อกระดาษแล้วใส่ปริมาณน ้ าเพิ่มให้ได้ระดับท่ีเหมาะสม เพื่อให้เยื่อ
กระดาษลอยตวั จากนั้นใชแ้ป้นพิมพก์ระดาษชอ้นเยือ่กระดาษข้ึนมา 

 
 
 
 
 
 

 
 

รู 
 
 
รูปที ่4.3 น าแป้นพิมพก์ระดาษชอ้นเยื่อกระดาษ 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2561 
 

4.4.4 จากนั้นน าเยือ่กระดาษท่ีอยูใ่นแป้นพิมพไ์ปตากแดดใหแ้หง้สนิท 
 
 
 
 
 

 
     

     รูปที ่4.4 น ากระดาษตากแดดใหแ้หง้สนิท 
                                                     ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2561 
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4.4.5 เม่ือตากแดดจนกระดาษเอากระดาษออกจากแป้นพิมพก์็จะไดผ้ลงานกระดาษ                           
รีไซเคิลใน การตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์   

 
 
 
 
 

รู 
รู

ป
ท่ี
 

รูรูปที ่4.5 กระดาษรีไซเคิลส าหรับการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
                    ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2561 

 
    4.5.6    เม่ือไดก้ระดาษแลว้ก็น าไปตดั แลว้น ามาไปตกแต่งบอร์ดขอ้มูลใหเ้กิดความสวยงาม 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
    รูปที่4.6  น าไปตกแต่งบอร์ดขอ้มูลใหเ้กิดความสวยงาม 

      ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2561 
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4.5 ผลการปฏิบัติงานโครงงาน 
การปฏิบัติโครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง การใช้กระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ด

ประชาสัมพนัธ์ มีผลการค านวณดงัน้ี 
gtht 

4.5.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
Hmj, 

จากการสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ผูต้อบแบบสอบถาม ดงัตารางท่ี 4.2 
ny 

ตารางที ่ 4.2 ตารางขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
10 
20 

 
33.33 
66.67 

รวม 30 100 

อายุ 
21-30 ปี 
31-40  ปี 
41-60 ปี 

 
15 
8 
7 

 
                      50.00 

26.67 
23.33 

รวม 30 100 

 
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 66.67 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 

33.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียอยู่
ท่ี 21- 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ท่ีเหลืออีกไดแ้ก่  อายุระหวา่ง 31-40  ปีคิดเป็นร้อยละ 26.67 
และ  อายรุะหวา่ง 41-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 23.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน 

Jy,เ 

4.5.2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงงาน “การใช้กระดาษรีไซเคิลในการ
ตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ (The Information Broad by Using Papers recycle)”  
 จากการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้ของผูท่ี้ประเมินบอร์ดประชาสัมพนัธ์ มีผลดงัน้ี 
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33% 

37% 

30% 

รูปที ่4.6 ความพึงพอใจต่อความประณีต สวยงามของผลงาน 

มากท่ีสุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

60% 

33% 

7% 

 
 
 
เพ้ะ 
รูปที ่4.7 ความพึงพอใจต่อคุณภาพผลงานของบอร์ดขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

4.5.2.1 ความประณตี สวยงามของผลงาน 
 จากการตอบแบบสอบถามโครงงานมีความพึงพอใจต่อความประณีต สวยงามของ

ผลงาน มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.67 มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
33.33 และมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  30.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
จ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.6 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. คุณภาพผลงาน ของบอร์ดข้อมูลประชาสัมพนัธ์ 

             จากการตอบแบบสอบถามโครงงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผลงานของบอร์ดข้อมูล
ประชาสัมพนัธ์มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ60.00 มีความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็น                   
ร้อยละ 33.33 และมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ6.67ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
จ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.7   
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67% 

33% 

 
 

รูปที ่4.8 ความพึงพอใจต่อความยากง่ายในการแปรรูปกระดาษ 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

76% 

17% 

7% 

รูปที ่4.9 ความพึงพอใจต่อความคิดริเร่ิมสร้างสรรรคข์องกระดาษรีไซเคิล 

มากท่ีสุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

4.5.1.3 ความยากง่ายในการแปรรูปกระดาษ 
             จากการตอบแบบสอบถามโครงงานมีความพึงพอใจต่อความยากง่ายในการแปรรูป

กระดาษ มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ66.67 และมีความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็น                     
ร้อยละ 33.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.8   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jj 
kilyiii 

4.5.1.4 ความคิดสร้างสรรค์ 
จากการตอบแบบสอบถามโครงงานมีความพึงพอใจต่อความคิดสร้างสรรค์ของกระดาษ  รี

ไซเคิลมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.67 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  
16.67 และมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 
30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.9   
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4.5.1.5 การแปรรูปกระดาษท าให้เกดิประโยชน์อกีคร้ัง 
             จากการตอบแบบสอบถามโครงงานมีความพึงพอใจต่อการแปรรูปกระดาษท าให้เกิด

ประโยชน์อีกคร้ังมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 และมีความพึงพอใจระดบัมาก
คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัแผนภูมิท่ี 4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ 

รูปที ่4.10 ความพึงพอใจต่อการแปรรูปกระดาษท าใหเ้กิดประโยชน์อีกคร้ัง 
 
การแปลผลคะแนนความพงึพอใจของกระดาษรีไซเคิล 
.k. 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 82-83) การวเิคราะห์ขอ้มูลความหมายค่าเฉล่ีย (Mean) ดงัน้ี 

คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 

คะแนนค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย 

คะแนนค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 

คะแนนค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มาก 

คะแนนค่าเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

 

 
 

93% 

7% 

มากท่ีสุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อโครงงาน  “การใช้กระดาษรีไซเคิลในการตกแต่ง
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ (The Information Broad by Using Papers recycle)” 

 
เกณฑก์ารประเมินค่าเฉล่ีย �̅�: 1.00-1.50=นอ้ยท่ีสุด, 1.51-2.50 = นอ้ย, 2.51-3.50 = ปานกลาง, 
3.51-4.50 = มาก, 4.51-5.00 = มากท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด,2545: 103) 

จากตารางผลส ารวจความพึงพอใจพบวา่ ความพึงพอใจต่อความประณีต สวยงามของผลงาน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในส่วนของความพึงพอใจต่อคุณภาพผลงานของบอร์ดข้อมูล
ประชาสัมพนัธ์   ความพึงพอใจต่อความยากง่ายในการแปรรูปกระดาษ  ความพึงพอใจต่อความคิด
สร้างสรรค ์และความพึงพอใจต่อการแปรรูปกระดาษท าให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด จากผลโดยรวมของค่าเฉล่ียทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.57 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ 
 �̅� 

S.D. 
ระดับคววาม
พงึพอใจ 

1. ความประณีต สวยงามของผลงาน 4.07 0.75 มาก 

2. คุณภาพผลงานของบอร์ดขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ 4.60 0.42 มากท่ีสุด 

3. ความยากง่ายในการแปรรูปกระดาษ 4.67 0.47 มากท่ีสุด 

4. ความคิดสร้างสรรค ์ 4.70 0.21 มากท่ีสุด 

5.การแปรรูปกระดาษท าให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง 4.80 0.14 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.57 0.40 มากทีสุ่ด 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าได้เข้าปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในแผนก
ทรัพยากรบุคคล  ท าใหผู้จ้ดัไดท้ราบถึงการปฏิบติังานในดา้นบริหารทรัพยากรบุคคลและไดเ้ล่งเห็นถึง
ปัญหาและความส าคญัของการใชว้สัดุหรือของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่าจากในส่วนงานแผนกทรัพยากร
บุคคล เพื่อน ากลบัมาแปรรูปข้ึนมาใหม่ท าให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดวิธีการน าเศษ
ขยะกระดาษจากเคร่ืองบดกระดาษน ากลบัมาแปรรูปเป็นกระดาษแผน่ใหม่เพื่อใช้ในการตกแต่งบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุนกระดาษส าหรับการตกแต่งบอร์ดของแผนกรัพยากร
บุคคลท่ีต้องเบิกมาใช้ จากขั้นตอนการประเมินผล ผูจ้ ัดท าได้มีการเก็บข้อมูลโดยได้ท าการแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงงานการใชก้ระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์
ใหก้บัพนกังานภายในโรงแรมเป็นจ านวน 30 ชุด 

จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของการใชก้ระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ พบวา่ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดโดยคิดดเป็นร้อยละ 
66.67 และเป็นเพศชายโดยคิดเป็นร้อยละ 33.33  ผูต้อบแบบสอบถามมีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 21- 30 ปี มากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ50.00 อายุระหวา่ง 31-40  ปีคิดเป็นร้อยละ 26.67 และอายุระหวา่ง  41-60 ปีมีนอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ23.33 และจากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจของพนกังาน
โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯท่ีมีต่อโครงงานการใช้กระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ ผลระดบัความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

สส 

 นอกจากนั้นยงัได้มีการสัมภาษณ์โดยตรงกับทางพนักงานพบว่า พนักงานมีความเห็นว่า

โครงงาน “ การใช้กระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ (The Information Broad by 

Using Papers recycle)”  มีความแปลกใหม่เพราะมีความคิดสร้างสรรค์ ท่ีน าเศษขยะกระดาษท่ีเหลือทิ้ง

น ามาแปรรูป ให้เป็นกระดาษ แผน่ใหม่ ท่ีสามารถน ากลบัมาตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ให้เกิดความ

สวยงาม นอกจากความสวยงามแลว้ ยงัสามารถช่วยลดตน้ทุนกระดาษ ส าหรับการตกแต่งบอร์ดของ
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แผนกทรัพยากรบุคคล รวมทั้ งช่วยลดปริมาณเศษขยะกระดาษ และช่วยรักษาธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้ม จากการน าเศษขยะกระดาษน ากลบัมาแปรรูปเพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าได้

อีกคร้ัง 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 เน้ือกระดาษมีความหนา ท าใหต้อ้งใชเ้วลานานในการแช่น ้าใหก้ลายเป็นเยื้อ
rrrgggggggggg  กระดาษ 

5.1.2.2  เยื้อกระดาษไม่ละเอียดท าใหก้ระดาษไม่จบัตวักนั 

5.1.2.3 แผน่กระดาษแต่ละแผน่ มีความหนาบางไม่เท่ากนั 

5.1.2.4 ในช่วงปฏิบติัโครงการเป็นฤดูฝนไม่มีแดดตอ้งใชเ้วลาหลายวนักวา่กระดาษจะ
แหง้สนิท 

5.1.3 ข้อเสนอแนะของการท าโครงงาน      
jm 

  5.1.3.1 ควรศึกษาการผสมสีกระดาษใหมี้สีสันท่ีเด่นชดัข้ึน  

5.1.3.2 แผน่กระดาษรีไซเคิลควรมีความหนาของกระดาษท่ีเท่ากนั  

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนกทรัพยากรบุคคล 

ในการฝึกปฏิบติังานคร้ังน้ีท าให้ไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติังานจริงท่ีท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและ

ตอ้งอาศยัความรับผดิชอบสูงในการท างานการรับฟังความคิดเห็นและแกไ้ขปัญหาของผูอ่ื้นไดฝึ้กความ

อดทนต่ออุปสรรคและภายใตแ้รงกดดนัต่างๆเกิดข้ึนในสถานประกอบการและในการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาคร้ังน้ีท าให้นกัศึกษาไดส้ามารถเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะจบการศึกษาและเขา้สู่ช่วงเวลาการ

ท างานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิในแผนกทรัพยากรบุคคล  

  5.2.2.1  ไม่ช านาญในการใชสู้ตรของโปรแกรม Microsoft Excel ท าใหเ้กิดความลา้ชา้  
hhhhhhhhhhhhhhhhhhh hในการปฏิบติังาน 

5.2.2.2 ขาดความละเอียดรอบคอบในดา้นการพิมพเ์อกสาร 

5.2.2.3  ขาดทกัษะภาษาองักฤษในดา้นการส่ือสารท าให้เกิดการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

  5.2.3.1  การฝึกสหกิจศึกษาควรปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอยา่ง   
bbbbbb                            เคร่งครัด 

5.2.3.2  ควรเรียนรู้เพิ่มเติมส าหรับการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เบ้ืองตน้ 
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ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ในขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงและในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน
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พนกังานมีความเห็นวา่โครงงาน “ การใชก้ระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

(The Information Broad by Using Papers recycle)”  มีความแปลกใหม่เพราะมีความคิดสร้างสรรค ์ท่ีน า
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บทคัดย่อ 

               โรงแรมอวานี  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
(Avani Riverside Bangkok)  เป็นโรงแรมส่ีดาว
ท่ีมีการเขา้ร่วมกบัองค์กร Green Hotel  เพื่อ
ช่วยในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึง
จากการท่ีผู ้จ ัดท าได้ฝึกปฏิบัติงานสหกิจใน
แผนกทรัพยากรบุคคล  ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นวา่ใน
แต่ละวนัจะมีการน าเศษขยะท่ีเป็นกระดาษถูก
น าไปทิ้งเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงคิดท่ีจะน า
เศษขยะกระดาษกลับมาแปรรูปเป็นกระดาษ
ข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง โดยการน าไปใชส้ าหรับการ
ตกแแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ
สวยงาม และช่วยให้ปริมาณเศษขยะกระดาษมี
จ านวนลดลง อีกทั้งยงัสามารถช่วยประหยดั
และลดตน้ทุนกระดาษส าหรับการตกแต่ง 

 

 

บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโรงแรมได้อีกทาง
หน่ึงดว้ย 

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน การ
ใช้กระดาษ รีไซ เ คิลในการตกแต่งบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ (The Information Broad by 
Using Papers recycle) ทางผูจ้ดัท าจึงไดท้  า
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
พนักงานภายในโรงแรม ซ่ึงผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จึงเห็นได้
ว่าโครงงานน้ีสามารถน าเศษขยะกระดาษ
กลบัมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ค่า
มากท่ีสุดและสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับ
องคก์รไดจ้ริง  
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Abstract 

Avani Riverside Bangkok is a four-
and-a-half-star hotel that joined and 
cooperates with Green Hotel, helping in the 
preservation natural resources. According to 
the experience of the author of this article who 
trained in the internship program in the human 
resources department, the author sees that 
there is a lot of wasted paper dumped on a 
daily basis. The author of this article then has 
the idea of recycling those papers by applying 
them as a decoration for the information board 
to improve the appearance of the information 
board. It also helps reducing the amount of 
waste as well as reduces the cost of the papers 
for the decoration of the information board in 
the hotel.  

To know the result applying the 
recycled papers for information center’s 
decoration project, the author of this article 
has created a questionnaire in order to 
evaluate the satisfaction of the participants 
over the project. The using of recycled papers 
to decorate the information board project for 
employees in the hotel has shown that the 
satisfaction level was at its highest level. This 
project can reduce the wasted paper and 
created benefits from those papers cost- 

 

effectively and also reduced cost of 
organization.  

วตัถุประสงค์ 

        1 .2 .1  เพื่ อน า เศษขยะกระดาษจาก                   
เคร่ืองบดกระดาษให้สามารถน ากลบัมาแปรรูป
และใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 

          1.2.2 เพื่อลดต้นทุนกระดาษท่ีแผนก
ทรัพยากรบุคคลจะตอ้งเบิกมาใช ้

วสัดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการท าโครงงานมี
ดังนี ้

4.2.1 กะละมงั 
4.2.2 แป้นพิมพก์ระดาษ 
4.2.3 ตะกร้า 

วตัถุดิบทีใ่นการท าโครงงานมีดังนี ้
4.3.1 เศษขยะกระดาษ 
4.3.2 สีผสมอาหาร 
4.3.3 น ้าเปล่า 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

          1.น าเศษขยะกระดาษจากเคร่ืองย่อย

กระดาษ มาคดัแยกกระดาษหรือเศษต่างๆท่ีไม่ 

สามารถยอ่ยสลายไดอ้อก 

          2. เม่ือคดัแยกเศษกระดาษแลว้ใส่สี
ผสมอาหารลงไปและน ามาแช่น ้ าในกะละมงั 
ประมาณ j6  วนั เพื่อใหก้ลายเป็นเยือ่กระดาษ    
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             3. เม่ือได้เยื่อกระดาษแล้วใส่ปริมาณ      
น ้ า เพิ่มให้ได้ระดับท่ี เหมาะสม เพื่อให้เยื่ อ
กระดาษลอยตวั จากนั้นใช้แป้นพิมพ์กระดาษ
ชอ้นเยือ่กระดาษข้ึนมา 

4. จ ากนั้ นน า เ ยื่ อกระดาษ ท่ีอยู่ ใน
แป้นพิมพไ์ปตากแดดใหแ้หง้สนิท 

5. เม่ือตากแดดจนกระดาษเอากระดาษ
ออกจากแป้นพิมพ์ก็จะได้ผลงานกระดาษรี
ไซเคิลใน การตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์   

6. เม่ือไดก้ระดาษแลว้ก็น าไปตดั แล้ว
น ามาไปตกแต่งบอร์ดข้อมูลให้ เ กิดความ
สวยงาม 
  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
         1.4.1 โ ร ง แ ร ม ส า ม า ร ถ ป ร ะ ห ยัด
ค่าใชจ่้ายจากกระดาษท่ีตอ้งเบิกใช ้       
        1.4.2 เพื่อช่วยในการตกแต่งบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้กิดความสวยงาม 
           1.4.3 โรงแรมสามารถลดปริมาณขยะท่ี
เป็นกระดาษและใชป้ระโยชน์จากกระดาษ 
สรุปผล 

จากการท่ีผู ้จ ัดท าได้เข้าปฏิบัติงาน                 
สหกิจท่ีโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ      
ในแผนกทรัพยากรบุคคล  ท าให้ผูจ้ดัไดท้ราบ
ถึงการปฏิบัติงานในด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลและไดเ้ล่งเห็นถึงปัญหาและความส าคญั
ของการใช้วสัดุหรือของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่า
จากในส่วนงานแผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อน า
กลบัมาแปรรูปข้ึนมาใหม่ท าให้เกิดคุณค่าและ

ประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึงได้คิดวิธีการน าเศษขยะ
กระดาษจากเคร่ืองบดกระดาษน ากลบัมาแปร
รูปเป็นกระดาษแผ่นใหม่เพื่อใช้ในการตกแต่ง
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ลดตน้ทุนกระดาษส าหรับการตกแต่งบอร์ดของ
แผนกรัพยากรบุคคลท่ีต้องเบิกมาใช้ จาก
ขั้นตอนการประเมินผล ผูจ้ดัท าได้มีการเก็บ
ขอ้มูลโดยไดท้  าการแจกแบบสอบถามความพึง
พอใจของโครงงานการใช้กระดาษรีไซเคิลใน
การตกแ ต่งบอ ร์ดประชาสัมพัน ธ์ ให้กับ
พนกังานภายในโรงแรมเป็นจ านวน 30 ชุด 

จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความ
พึงพอใจของการใช้กระดาษรีไซเคิลในการ
ตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ พบว่าผลจากการ
ตอบแบบสอบถามด้านเพศ เป็นเพศหญิงมาก
ท่ีสุดโดยคิดดเป็นร้อยละ 66.67 และเป็นเพศ
ช า ย โด ย คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  3 3 . 3 3   ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 21- 30 ปี มาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ50.00 อายุระหวา่ง 31-40  ปี
คิดเป็นร้อยละ 26.67 และอายุระหวา่ง  41-60 ปี
มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ23.33 และจากตาราง
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึง
พอใจของพนักงานโรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด ์
กรุงเทพฯท่ีมีต่อโครงงานการใช้กระดาษรี
ไซเคิลในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ผล
ระดบัความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  

สส 

 นอกจากนั้ นย ังได้มีการสัมภาษณ์

โดยตรงกับทางพนักงานพบว่า พนักงานมี
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ความเห็นวา่โครงงาน “ การใชก้ระดาษรีไซเคิล

ในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์  (The 

Information Broad by Using Papers recycle)”  

มีความแปลกใหม่เพราะมีความคิดสร้างสรรค์ 

ท่ีน าเศษขยะกระดาษท่ีเหลือทิ้งน ามาแปรรูป 

ให้เป็นกระดาษ แผน่ใหม่ ท่ีสามารถน ากลบัมา

ตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ เ กิดความ

สวยงาม นอกจากความสวยงามแลว้ ยงัสามารถ

ช่วยลดต้นทุนกระดาษ ส าหรับการตกแต่ง

บอร์ดของแผนกทรัพยากรบุคคล รวมทั้งช่วย

ลดปริมาณเศษขยะกระดาษ และช่วยรักษา

ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม จากการน าเศษ

ขยะกระดาษน ากลบัมาแปรรูปเพื่อให้สามารถ

ใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าไดอี้กคร้ัง 

กติติกรรมประกาศ 

การ ท่ีผู ้จ ัดท า ได้มาปฏิบัติ ง านใน
โครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์
ไซด์ กรุงเทพฯ (Avani Riverside Bangkok) 
ตั้ งแต่ว ันท่ี  14 พฤษภาคม 2561 ถึงว ันท่ี  30 
สิงหาคม 2561 ส่งผลให้ผูจ้ดัท าได้รับความรู้
และประสบณ์การต่างๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับ
รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดี
จากความร่วมมือและสบบัสนุนจากหลายฝ่าย
ดงัน้ี 

 1.  คุณ ศิวสิริ ยศไกร Human Resources 
Manager 

2.  คุณ สฤษด์ิ  สุรกุล  Assistant Training 
Manager 

3. คุ ณ  ณั ฏ ฐ์ ก าญจน์  ย อ ดห าญ   Human  
Resource Supervisor 
4.  คุณ อานนท์  ศุภรังสี Human Resource 
Officer 
5.  คุณ  พชัรมยั   ศรีจามร   Human  Resource 
Officer 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ี
ไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

 ผู ้จ ัดท าขอขอบพระคุณผู้ ท่ี มี ส่ วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล
และเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจน
เสร็จส าบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความ
เข้าใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึงผู ้จ ัดท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาคผนวก  จ  โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

       ภาคผนวก  ฉ ประวตัผู้ิจัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      ประวตัิผู้จัดท าโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ    นางสาว ศิริรักษ ์  ก าจาย 

รหัสนักศึกษา 5902000016 

ภาควชิา  คณะศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรและการท่องเท่ียว 

เกดิวนัที่   15ตุลาคม พ.ศ. 2538 

ทีอ่ยู่                73 ถนน อษัฏางค ์แขวงศาลเจา้พอ่เสือ เขตพระนคร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10200 

ผลงาน  การใชก้ระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

The Information Broad by Using Papers Recycle 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำโครงงำน 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ    นางสาว ศิริรักษ ์  ก าจาย 

รหัสนักศึกษำ 5902000016 

ภำควชิำ  คณะศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรและการท่องเท่ียว 

เกดิวนัที่   15ตุลาคม พ.ศ. 2538 

ทีอ่ยู่                73 ถนน อษัฏางค ์แขวงศาลเจา้พอ่เสือ เขตพระนคร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10200 

ผลงำน  การใชก้ระดาษรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

The Information Broad by Using Papers Recycle 

 

 

 



 

 

 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้จัดทำ



