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บทคดัย่อ 
                 โครงงานกล่องใส่ของอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้มีวตัถุประสงคใ์นการจดัท าคือ  
1) เพื่อศึกษาการน ากระดาษมารีไซเคิล และใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 2)  เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะและ
ลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนภายในส านักงาน 3)  เพื่อลดต้นทุนในการซ้ือกล่องมาใส่อุปกรณ์
เอนกประสงคต่์างๆในส านกังาน  จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกการจดัการทรัพยากรบุคคล  
ท่ีโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เป็นการท างานท่ีตอ้งใชเ้อกสาร
เก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลจ านวนมาก ซ่ึงผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นวา่มีเอกสารท่ีไม่ไดใ้ชง้านและตอ้งทิ้งเป็น
จ านวนมากท าให้ผูจ้ดัท าไดมี้การคิดคน้โดยน ากระดาษต่างๆท่ีไม่ไดใ้ชม้ารีไซเคิลสร้างสรรคผ์ลงาน
ให้เกิดประโยชน์ โดยการน ามาท าเปเปอร์มาร์เช่ เป็นกล่องใส่ของต่างๆภายในส านกังาน นอกจากน้ี
ผูจ้ดัท ายงัไดมี้การตกแต่งโดยใชรู้ปแบบของการท าเดคูพาจให้มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน และ
สามารถใชง้านไดจ้ริง   

 ผลจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกล่องเอนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้ 
(Multi Purpose Boxes Made of Reused Papers) ในกลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า
พนกังานของโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล มีความพึงพอใจใน
ดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ดา้นความสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ดา้นความพึงพอใจการน าของเหลือใช้
มาท าให้เกิดส่ิงใหม่ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านความคิดสร้างสรรค์ความแข็งแรงทนทานและความ
สวยงามอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะและลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนภายใน
ส านักงาน  อีกทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือกล่องมาใส่อุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆในส านักงาน 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่โครงานกล่องเอนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ซ่ึงผลการวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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Abstract 
               The purpose of research were to; 1) To study the recycling  paper to use  for maximum 
benefits; 2) To increase the value of waste and reduce the amount of waste generated in the office; 3) 
To reduce the cost of buying boxes to put various multi-purpose equipment in the office. From the 
cooperative education internship in the Human Resources Management Department at the Athenee 
Hotel Bangkok, a Luxury Collection Hotel, it required management documentation. A lot of 
information the intern saw were documents not in use and should be discarded, causing the author to 
innovate by recycling unused paper to create useful items with paper mache to make a box for various 
items in the office. In addition, the author decorated the decoupage to be beautiful, strong, durable 
and to be used in practice.  

The results of the questionnaire were conducted in a sample of 20 people and found that  
employees of the Athenee Hotel Bangkok were satisfied with the product's style. The ability to be put 
into practice of using leftovers to create something new at the highest satisfaction level. Creativity, 
durability and beauty were at a high level and also increased the value of waste and reduced the 
amount of waste generated in the office. It also reduced the cost of buying boxes to store various 
multi-purpose equipment in the office. Therefore, it can be concluded that the overall satisfaction was 
at a high level, with an average of 4.15. The research results were in accordance with the objectives 
set. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงคอ็ก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล (The Athenee Hotel, a  
Luxury Collection Hotel, Bangkok) เ ป็นโรงแรม ท่ี มี เอกลักษณ์ เฉพาะตัวตั้ ง อยู่ บนพื้ น ท่ี
ประวติัศาสตร์ โดยพื้นท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของพระต าหนกัคนัธวาส ของสมเด็จเจา้ฟ้าวไลยลงกรณ์ 
กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร ในดา้นการออกแบบตกแต่งบริเวณต่างๆทัว่โลกทัว่โรงแรมไดแ้รง
บนัดาลใจจากเจา้ฟ้าวไลยลงกรณ์  เช่นลวดลายฉลุลายไทยต่างๆรวมทั้งรูปติดฝาผนงัจากดอกไม้
นานาพนัธ์ุรวมถึงโลโกข้องโรงแรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยพวงมาลยัและดอกไม ้ท าให้เป็นโรงแรมท่ีมี
เอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครมีความเป็นไทยแต่ยงัคงความทนัสมยั นอกจากน้ี โรงแรมดิแอทธินีโฮเทล 

ยงัเป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกท่ีไดรั้บประกาศนียบตัร ISO 20121 Certification for Planning 
and Delivering Sustainable Events ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัแนวทางการบริหารการจดังาน 
Event อย่างย ัง่ยืน หรือ Event Sustainability Management System เพื่อเป็นแนวทางส าหรับองค์กร
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังาน Event ใชเ้ป็นแนวทางในการจดังาน เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน มีความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย ไม่สร้างใหเ้กิดปัญหาตามมาในภายหลงัการจดังาน 
 

 ทั้งน้ีในส่วนของแผนกการจดัการทรัพยากรบุคคล   เป็นส่วนงานออฟฟิศ  ซ่ึงมีการท างาน 
โดยใชเ้อกสารและกระดาษในปริมาณมาก ถึงแมท้างโรงแรมจะมีการรณรงคก์ารใชก้ระดาษอยา่ง
ประหยดั โดยการใชท้ั้งสองดา้นแต่เม่ือใช้ครบสองดา้นแลว้เม่ือไม่ไดใ้ชง้านก็จะน าไปท าลายและ
ทิ้ง หากไม่มีการน ามาใชป้ระโยชน์หรือรีไซเคิลกระดาษเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นขยะแลว้ยงัเป็นการ
ใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุม้ค่า เน่ืองจากไม่มีการน ามารีไซเคิล นอกจากน้ีหากมีการก าจดัแบบไม่
ถูกตอ้ง เช่น การน าไปเผา อาจจะท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศได ้ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดสภาวะโลก
ร้อน  
 

              ดงันั้นทางผูจ้ดัท าไดม้องเห็นถึงคุณค่าท่ีจะน ากระดาษมารีไซเคิล เพื่อเป็นการใชว้ตัถุดิบให้
คุม้ค่าท่ีสุด  และยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัของเหลือใชโ้ดยการน ามาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่อุปกรณ์
เคร่ืองเขียน และยงัสามารถใส่อุปกรณ์อ่ืนๆได้ โดยการท าเป็นกล่องท่ีผลิตด้วยวิธีเปเปอร์มาเช่ 
(Paper-Mâché) และท าการตกแต่งด้วยการเดคูพาจ(decoupage) ท่ีเป็นโลโกข้องทางโรงแรม เพื่อ
เป็นการเปล่ียนกระดาษท่ีไม่ใช้งานแล้วมาเป็นกล่อง และยงั เป็นการช่วยลดปริมาณขยะภายใน
โรงแรมและยงัสามารถน ามาใชง้านใหเ้กิดประโยชน์ไดอี้กดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการน ากระดาษมารีไซเคิล และใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 1.2.2 เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะและลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนภายในส านกังาน 
 1.2.3 เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือกล่องมาใส่อุปกรณ์เอนกประสงคต่์างๆในส านกังาน 
 

1.3 ขอบเขตของโครงกำร 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา เพื่อศึกษาการท ากล่องอุปกรณ์ใส่เคร่ืองเขียนโดยการใชก้ระดาษ
เหลือใช้มาท าเป็นกล่องโดยใช้วิธีการเปเปอร์มาเช่ (Paper Mâché) และตกแต่งด้วยวิธี เดคูพาจ
(decoupage) 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา วนัท่ี 1 มิถุนายน ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 
 1.3.3  ขอบเขตดา้นประชากร คือ พนกังานในส่วนของแผนก การจดัการทรัพยากรบุคคล
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แผนกเซล และแผนกอ่ืนๆ
จ านวน 20 คน 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ไดรั้บความรู้และกระบวนการผลิตกล่องใส่อุปกรณ์จากกระดาษและการท าเดคูพาจ 
 1.4.2 ช่วยลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในส านกังานและสามารถน าผลิตภณัฑไ์ปใชไ้ดจ้ริง 
 1.4.3 ลดตน้ทุนในการซ้ือกล่องมาใส่อุปกรณ์เอนกประสงคต่์างๆในส านกังาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

บทที ่2 
รายละเอยีดการปฎบิัตงิานในสถานประกอบการ 

 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ    : ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล  
                                         (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) 
สถานทีต่ั้ง                      : 61 ถนน วทิย ุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330                
                                         ประเทศไทย 
เบอร์โทรศัพท์                : +66 (0) 2 650 8800 
เวบ็ไซต์                          : www.marriott.com/hotels/travel/bkkla-the-athenee-                 
                                         hotel-a- luxury-collection- hotel-bangkok 
 

 

 
ภาพที ่2.1 ภาพของโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/travel 
 

 
ภาพที ่2.2  ภาพโลโกข้องโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล 

ทีม่า: https://www.weddinglist.co.th/atheneebkk 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkla-the-athenee-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hotel-a-%20luxury-collection-%20hotel-bangkok
https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkla-the-athenee-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hotel-a-%20luxury-collection-%20hotel-bangkok
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ภาพที ่2.2  ภาพแผนท่ีของโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล 

ทีม่า: https://www.weddinglist.co.th/atheneebkk 
 

2.2 ลกัษณะประกอบการ การให้บริการหลกัขององกรณ์ 
             โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล ถูกก่อตั้งข้ึนโดยเจา้สัว
อากร ฮุนตระกูล ไดท้  าการขอเช่าท่ีดินตรงวงัเก่าและก่อสร้างเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเม่ือปี 2516 
โดยเร่ิมแรกช่ือวา่ “โรงแรมอิมพีเรียล” จากนั้นคุณเจริญ สิริวฒันภกัดี ไดซ้ื้อกิจการเพื่อสร้างให้เป็น
โรงแรมชั้น 1 ของกรุงเทพฯ และท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเม่ือปี 2544 โดยใช้ช่ือ “โรงแรม
พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน” และปัจจุบนัน้ีเป็นไดเ้ปล่ียนเป็น “‘ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, 
อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล”  ซ่ึงเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวใจกลางกรุงเทพฯ นอกจากน้ี 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล  และยงัเป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกท่ีไดรั้บประกาศนียบตัร ไอเอสโอ 
20121 ในด้านการวางแผนและการจดังานแบบยัง่ยืน (ISO 20121 certification for planning and 
delivering sustainable events) อีกดว้ย  การใหบ้ริการขององโรงแรม มีดงัน้ี 

   

  2.2.1 ห้องพกั 
ห้องพกัประเภท Athenee Guest room 
1) Athenee Guest room 
           เตียงคิงไซส์ 1 เตียง วิวเมืองห้องแอทธินีซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหม่ตั้งอยู ่

บนชั้น 7-23 มีการตกแต่งสไตลโ์คโลเนียลแบบไทยท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ มีเทคโนโลยล่ีาสุดใน
หอ้งพกั แต่ละพื้นท่ีท่ีตกแต่งอยา่งหรูหรา 

https://www.weddinglist.co.th/atheneebkk
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ภาพที ่2.4 ภาพหอ้งAthenee Guest room 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 
 

2) Athenee Guest room 
                             แต่ละห้องมีเตียงคิงไซส์หน่ึงเตียงหรือเตียงแฝดสองเตียง ห้องน ้ า
ประกอบดว้ยอ่างอาบน ้ าขนาดใหญ่ ฝักบวัแยกต่างหาก เส้ือคลุมอาบน ้าเน้ือนุ่มและรองเทา้แตะ การ
ตกแต่งสไตล์ไทยโคโลเนียลท่ีหรูหรารวมถึงงานศิลปะเคร่ืองเงินแบบดั้งเดิม ทีวีจอแบนแอลซีดี
ขนาด 48 น้ิว มีช่องรายการดาวเทียมต่างประเทศมากมาย  

 
ภาพที ่2.5 ภาพหอ้ง Athenee Guest room 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 
 

3) Athenee Prestige Guest room 
               หอ้งนอนมีเตียงคิงไซส์ 1 เตียง หรือเตียงแฝด 2 เตียง เป็นห้องมุมท่ีมี 

ขนาดกวา้งขวาง สามารถชมววิเมืองไดก้วา้งกวา่ มีการตกแต่งท่ีหรูหราทนัสมยั 
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ภาพที ่2.6 ภาพหอ้ง Athenee Prestige Guest room 
ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 

 
4) Guest room 
              หอ้งแอทธินีซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหม่น้ีตั้งอยูบ่นชั้นสูง ตกแต่งสไตล์โค 

โลเนียลแบบไทยท่ี แขกของ Athenee Club ยงัเพลิดเพลินกบัสิทธิประโยชน์  และมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพิ่มเติมมากมาย รวมทั้งสิทธ์ิเขา้ใช ้The Royal Club Lounge สุดพิเศษ 
 

                           
ภาพที ่2.7 ภาพหอ้ง Guest room 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 
 

5) Guest room 
              หอ้งแอทธินีซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหม่น้ีตั้งอยูบ่นชั้นสูง มีดว้ยการตกแต่ง 

สไตล์โคโลเนียลแบบไทยซ่ึงได้รับรางวลัชนะเลิศ และเทคโนโลยีล่าสุดในห้องพกั แขกของ 
Athenee Club ยงัเพลิดเพลินกบัสิทธิประโยชน์และส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมมากมาย รวมทั้ง
สิทธ์ิเขา้ใช ้The Royal Club Lounge 
 



7 
 

 

                     
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.8 ภาพหอ้ง Guest room 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 
 

ห้องพกัประเภท Family Room 
6) Family Room Guest room 
           หอ้งส าหรับครอบครัวตั้งอยูบ่นชั้น 7-23 มีการตกแต่งสไตลโ์คโลเนียลแบบ 

ไทยท่ี หอ้งส าหรับครอบครัวท่ีกวา้งขวางประกอบดว้ยห้องแอทธินีสองห้องท่ีเช่ือมถึงกนั หอ้งนอน
มีเตียง Luxury Collection 
 

 
ภาพที ่2.9 ภาพหอ้ง6 Family Room Guest room 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 
 

7) Royal Room Larger Guest room 
               หอ้งรอยลัทุกหอ้งจะตั้งอยูบ่นชั้นสูง     มีหนา้ต่างสูงจากพื้นจรดเพดานท่ี 

ลอ้มรอบทศันียภาพอนังดงามของตวัเมืองกรุงเทพฯ มีการตกแต่งแบบเรียบง่ายซ่ึงใชโ้ทนสีทองและ
เฟอร์นิเจอร์ไมสี้เขม้ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย 
 



8 
 

 

 
ภาพที ่2.10 ภาพหอ้ง Royal Room Larger Guest room 
ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 

 

8)  Royal Room Larger Guest room 
             หอ้งรอยลัมีเตียงคิงไซส์ 1 เตียง  ซ่ึงสามารถมองเห็นววิเมือง   มีทีวจีอแบน 

พร้อมช่องรายการดาวเทียมและเคร่ืองเล่นดีวีดีในตวั ห้องน ้ าท่ีอยูติ่ดกนัมีพื้นท่ีฝักบวัแบบวอล์กอิน
และอ่างอาบน ้าแยกเป็นสัดส่วน ผลิตภณัฑอ์าบน ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 

 
ภาพที ่2.11 ภาพหอ้ง Royal Room Larger Guest room 
ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 

 

ห้องพกัประเภทห้องสวที (Suite) 
9) Athenee Suite Club lounge  
            หอ้ง Athenee Suite ตั้งอยูบ่นชั้น 18-23 ของโรงแรม ซ่ึงสามารถมองเห็น 

ทิวทศัน์ท่ีสวยงามส่องผา่นหนา้ต่างแบบไร้กรอบ มีหอ้งนัง่เล่นกวา้งขวางของ หอ้งสวีทแบบหน่ึง
หอ้งนอนมีพื้นท่ีนัง่เล่นท่ีสะดวกสบาย พร้อมดว้ยโซฟานอนและเกา้อ้ีนวม ตลอดจนพื้นท่ีท างาน
กวา้งขวางตรงหนา้ต่าง  หอ้งนอน 
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ภาพที ่2.12 ภาพหอ้ง Athenee Suite Club lounge access 
ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 

 

10) Royal Club Suite Club lounge access 
           หอ้งรอยลั คลบั สวที  ตั้งอยูบ่นชั้นท่ี 26  ของโรงแรม    เป็นห้องพกัท่ีมีการ 

ผสมผสานความสง่างามอยา่งปราณีตเขา้กบัความหรูหราทนัสมยั โดยมีห้องนัง่เล่นท่ีหรูหรา มีพื้นท่ี
รับประทานอาหารส่วนตวั ซ่ึงแขกของห้องรอยลั คลบั สวีท สามารถเพลิดเพลินกบัการเขา้ถึงโลก
ของส่ิงอ านวยความสะดวกพิเศษท่ี The Royal Club Lounge สามารถเช็คอินส่วนบุคคลและเช็คเอาท์
ล่วงเวลาไดจ้นถึงเวลา 14.00 น. บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ในเลานจ์หรือท่ี The Rain Tree Café รวมบริการ
ชา กาแฟและเคร่ืองด่ืม ห้องThe Royal Club Lounge มีบริการห้องประชุมส่วนตวัฟรีเป็นเวลาสอง
ชัว่โมง 

 

 
ภาพที ่2.13 ภาพหอ้ง10 Royal Club Suite Club lounge access 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 
 

11) Family Suite Club lounge access 
              หอ้งFamily Suite เป็นหอ้งท่ีสามารถมองเห็นววิเมืองไดก้วา้งขวาง มี 

โทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศช่วยใหคุ้ณเช่ือมต่อกบับา้นและท่ีท างาน หอ้งนอนของหอ้งสวทีมี
เตียงคิงไซส์ของ Luxury Collection  
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ภาพที ่2.14 ภาพหอ้ง11 Family Suite Club lounge access 
ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 

 

12) Ruen Thai Club lounge access 
                 บา้นสไตลไ์ทยแทท่ี้มีความหรูหราแปลกตาสูง 190 เมตร ภายในหอ้งพกั 

ประกอบด้วยแผ่นไม้เน้ือดี ผา้ไหมท้องถ่ิน และห้องนอน 2 ห้อง ห้องเรือนไทยท่ีตกแต่งอย่าง
สวยงามดว้ยไม ้ชวนให้นึกถึงการตกแต่งภายในของบา้นไทยในสมยัอยุธยาท่ีรุ่งเรือง ผา้ไหมคลุม
เตียงในห้องนอนทั้งสองห้อง ติดกรอบผนังหน้าต่างในทุกห้อง และประดบัโซฟาและเก้าอ้ีนวม
หลายตวั โตะ๊รับประทานอาหารส าหรับ 8 ท่านท่ีท าจากไมสี้อ่อนกวา่ตามแบบฉบบัของยุคนั้นท าให้
หอ้งนัง่เล่นดูสง่างาม หอ้งครัวส่วนตวัมีตูก้ดน ้ าร้อน ตูเ้ยน็ เคร่ืองชงกาแฟ ไมโครเวฟ และเคร่ืองใช้
ท่ีจ  าเป็นทั้งหมด 
 

 
ภาพที ่2.15 ภาพหอ้ง Ruen Thai Club lounge access 
ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 

 

13) Royal Pimai Club lounge access 
              หอ้งรอยลัพิมาย ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากวดัพิมายท่ี ซ่ึงไดส้ร้างข้ึนในสมยั 

ราชวงศเ์ขมร ใชหิ้นทรายและหินอ่อนซ่ึงแกะสลกัดว้ยลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีเฟอร์นิเจอร์ไมสี้
เขม้แบบดั้งเดิมในห้องนั่งเล่น ห้องรอยลั ธีม สวีททั้งหมดมีห้องน ้ าท่ีหรูหราพร้อมอ่างแช่ตวั หิน
อ่อนสีครีม และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการผอ่นคลาย 
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ภาพที ่2.16 ภาพหอ้ง Royal Pimai Club lounge access 
ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 

 

14) Vimarn Siam Club lounge access 
              หอ้งนอนวมิานสยาม คลบั เป็นหอ้งววิเมือง หอ้งมุม ชั้นบนสุด โดยไดรั้บ 

แรงบนัดาลใจจากท่ีประทบัฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) 
ห้องสวีทแบบสองห้องนอนท่ี มีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ส าหรับสิบคน ผา้ไหมหรูหรา 
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีสวยงาม งานแกะสลกัอนัวิจิตรงดงาม และไมเ้น้ือดี ห้องนอนใหญ่เตียงคิง
ไซส์ มีพื้นท่ีท างานกวา้งขวางมีเคร่ืองพิมพ์ สแกนเนอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองแฟกซ์ท่ี
ทนัสมยั 
 

 
ภาพที ่2.17 ภาพหอ้ง Vimarn Siam Club lounge access 
ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 

 

15)  Ratanakosin Club lounge access 
                   เพนตเ์ฮาส์ สวที 2 หอ้งนอน ววิเมือง หอ้งมุม ชั้นบนสุด โคมระยา้ทรง 

กลมระยิบระยบัแขวนอยู่กลางห้องเหนือกลุ่มเกา้อ้ีนวม เสาปิดทองยกข้ึนบรรจบกบัเพดานท่ีหล่อ
ข้ึนอยา่งมีศิลปะ เคร่ืองเรือนทั้งหมด หลายช้ินมีการฝังและปิดทองอยา่งประณีต บริเวณใกลเ้คียงมี
พื้นท่ีรับประทานอาหารท่ีหรูหราพร้อมโต๊ะรับประทานอาหารไมม้ะฮอกกานีขนาดใหญ่และท่ีนัง่
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ส าหรับ 10 ท่าน ห้องครัวท่ีอยู่ติดกนัมีอุปกรณ์ส าหรับท าอาหารมากมาย พื้นไมป้าร์เก ้ห้องสวีทปู
ดว้ยแถบหินอ่อนสีเทาเขม้เป็นแถบกวา้ง พร้อมเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัล่าสุดทั้งหมด  

 

 
ภาพที ่2.18 ภาพหอ้ง Ratanakosin Club lounge access 
ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms 

 

2.2.2 ห้องอาหาร 
1) ห้องอาหารเรนทรี (RAIN TREE CAFÉ) 
            หอ้งอาหาร เรน ทรี คาเฟ่ ตกแต่งสไตลไ์ทย นีโอ โคโลเนียล ร่วมสมยั ดว้ย 

บรรยากาศท่ีอบอุ่นและมีเสน่ห์ท าให้ห้องอาหารแห่งน้ีเป็นห้องอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์ดีท่ีสุดในกรุงเทพฯ 
โดยไดค้ดัสรรวตัถุดิบชั้นเยีย่มนานาชนิดจากประเทศต่างๆ  รวบรวมอาหารบุฟเฟ่ตท์ั้งแบบร้อนและ
เยน็ 
 

 
ภาพที ่2.19 ภาพหอ้งอาหาร Rain Tree Café 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant 
 

2) ห้องอาหารดิ แอลเลยีม แบงค็อก (The Allium Bankok) 
            หอ้งอาหารอลัเลียม   น าเสนออาหารชั้นสูงจากฝ่ังตะวนัตก  โดยมีกล่ินอาย 

ของความร่วมสมยั เมนูอนัเป็นเอกลกัษณ์ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากเชฟสาวจากเนเธอร์แลนด ์หน่ึง
ในเชฟระดบัหวัหนา้หอ้งอาหารท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดคนหน่ึงของโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชัน่
แนล ดิ อลัเลียม ภายในห้องอาหาร มีบริเวณครัวท่ีเปิดโล่ง ท าให้สามารถมองเห็นบรรยากาศการ
ปรุงอาหารของเชฟไดใ้นทุกขั้นตอน ซ่ึงสามารถซกัถามพูดคุยกบัเชฟไดต้ลอดม้ืออาหาร  
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ภาพที ่2.20 ภาพหอ้งอาหาร The Allium Bankok 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant 
 

3) เดอะ ซิลค์โร้ด (The Silk Road) 
               เดอะ ซิลคโ์ร้ด ใหบ้ริการอาหารจีนกวางตุง้สไตลค์ลาสสิก แต่ยงัคงแทรก 

ความทนัสมยัเขา้ไปในขั้นตอนการปรุงอาหาร อาหารแต่ละจานจึงคงความเป็นตน้ต ารับ และไดรั้บ
การปรุงแต่งดว้ยเทคนิคสมยัใหม่ อีกทั้งการคดัสรรวตัถุดิบคุณภาพเยี่ยม กล่ินและรสชาติท่ีคงความ
เป็นธรรมชาติ 
 

 
ภาพที ่2.21 ภาพหอ้งอาหาร The Silk Road 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant 
 

4) เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์ร่ี (The House of Smooth Curry) 
             เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์ร่ี ซ่ึงใหบ้ริการอาหารไทยแท ้ๆ จากส่ีภาคของ 

ประเทศไทย โดยใชสู้ตรจากตน้ต ารับชาววงั มีจุดเด่นท่ีตวัเลือกอนัหลากหลายของแกงไทยประเภท
ต่าง ๆ ท่ีเป็นรสชาติดั้งเดิมจากทัว่ประเทศ และเน่ืองจากโรงแรมฯ มีนโยบายเพื่อความย ัง่ยนืและการ
สนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ิน ดงันั้น ผกั ขา้ว ผลไม ้เคร่ืองเทศ และสมุนไพร ท่ีน ามาปรุงอาหารนั้น จึง
คดัเลือกมาจากสวนของเกษตรกรไทยท่ีท าการเพาะปลูกโดยวิถีเกษตรอินทรีย ์และห้องอาหารเอง
นั้นก็มีสวนครัวท่ีปลูกเองภายในโรงแรมฯ อีกดว้ย 

https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant
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ภาพที ่2.22 ภาพหอ้งอาหาร The House of Smooth Curry 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant 
 

5) คินสุก ิแบงค็อก บาย เจฟ แรมซีย์ (Kintsugi Bangkok) 
              คินสุกิ แบงค็อก บาย เจฟ แรมซีย ์   “คินสุกิ” มีความหมายว่า “เช่ือมต่อ

ดว้ยทอง” ซ่ึงเชฟแรมซีย ์ไดน้ าความหมายของคินสุกิมาใชเ้ปรียบเปรยไคเซกิในแบบฉบบัของเขา 
 

 
ภาพที ่2.23 ภาพหอ้งอาหาร Kintsugi Bangkok 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant 
  

6) เดอะ กลาสซ์ บาร์ (The Glaz Bar) 
              เดอะ กลาสซ์ บาร์ ออกแบบตกแต่งสไตล ์นีโอ โคโลเนียล ดดัแปลงใหดู้ 

ร่วมสมยั เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานท่ีอนัเป็นวงัเก่าของพระราชธิดา ในรัชกาลท่ี 5   
 

 
ภาพที ่2.24  ภาพหอ้งอาหาร The Glaz Bar 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant 
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7)  เดอะ เบเกอร่ี (The Bakery) 
            เดอะ เบเกอร่ี ตั้งอยูท่่ามกลางบรรยากาศอนัเขียวขจีท่ีลอ้มรอบถนนวทิย ุ 

เดอะ เบเกอร่ี น าเสนอผลิตภณัฑ์คุณภาพท่ีไดรั้บการคดัสรรมามาอยา่งพิถีพิถนั โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การท าขนมอบมืออาชีพ  
 

 
ภาพที ่2.25  ภาพหอ้งอาหาร The Bakery 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant 
 

 8) เดอะ ววิ (The View) 
           เดอะ ววิ ตั้งอยูใ่จกลางโอเอซิสอนัเงียบสงบ ใหบ้ริการอาหารหลากเมนู 

ส าหรับการรับประทานอาหารแบบสบาย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเรียกน ้ าย่อย แซนวิชหลากรสชาติ 
ซิกเนเจอร์คอ็กเทล น ้าผลไมค้ั้นสด และอีกมากมาย ซ่ึงสามารถผอ่นคลายในสระวา่ยน ้าได ้
 

 
ภาพที ่2.26 ภาพหอ้งอาหาร The View 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant 
 

2.2.3 สปาของโรงแรม (Athenee Spa) 
                      ท่ีแอทธินีสปา มีแนวทางการรักษาท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีใชเ้ฉพาะผลิตภณัฑ ์

พื้นเมืองท่ีปลอดสารเคมี ทอ้งถ่ิน มีดอกไมเ้ป็นองค์ประกอบท่ีโดดเด่นในสปา ดว้ยกล่ินหอมของ
ดอกเชอร์ร่ีสเปน ดอกมะลิไทย ดอกโบตัน๋ และดอกบวัหลวง ซ่ึงผูเ้ขา้พกัสามารถเลือกทรีตเมนต์
กวา่ 40 รายการ ตั้งแต่รูปแบบการนวดไปจนถึงการท าสปาทั้งหมด  

 

https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant
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ภาพที ่2.27 ภาพ Athenee Spa 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/fitness-spa-services 
 

2.2.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 

 
ภาพที ่2.28 ภาพ Athnee Fitness 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/fitness-center/ 
 

 
ภาพที ่2.29  ภาพ Swimming Pool 

ทีม่า: https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/fitness-spa-services/  
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Director of Human Resource 

Training Manager 

Human Resource Manager 

Human Resource Executive 

Coordinator Human Resources 

Trainee Human Resources 

2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานแผนกทรัพยากรบุคคล  
การบริหารงานของแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource) แสดงดงัภาพท่ี 2.31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.30 การบริหารงานของแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ-นามสกุล                  : นางสาวจุฑามณี ศรีนวล 
สถานทีฝึ่กงาน               : โรงแรม The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel   
                                          Bangkok  
ต าแหน่ง                         : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
แผนก                             : แผนกทรัพยากรบุคคล Human Resource (Training) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน      : ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายนถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 
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ภาพที ่2.31  ภาพนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2564) 
 

 ลกัษณะงานและหน้าที่ทีป่ฏิบัติ  
- ดูแลเร่ืองนกัศึกษาฝึกงานของโรงแรมเช่นการสมคัรฝึกงาน การนดัสัมภาษณ์  

                 การท าใบรับรองการจบการฝึกงาน 
- จดัเตรียมห้องส าหรับการอบรมเอกสารอุปกรณ์ต่างๆ 
- เตรียมอุปกรณ์ส าหรับตกแต่งในงานเทศกาลต่างๆของโรงแรม เช่นงาน AAW 
- คียเ์วลาเขา้ออกของพนกังานเม่ือไม่สามารถสแกนน้ิวได ้
- คียใ์บเทรนน่ิงของแต่ละแผนกในแต่ละวนั 
- คียข์อ้มูลของนกัศึกษาฝึกงานท่ีเขา้ใหม่ลงในระบบ 
- สั่งน ้าด่ืมใหแ้ต่ละแผนกอาทิตยล์ะคร้ัง 
- พิมพใ์บ  I Care ของพนกังานลงใน PowerPoint 

 
2.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  

 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา            : คุณพินิจ ณ นคร 
ต าแหน่งพนักงานที่ปรึกษา   : Training Manager 

 
 

 
ภาพที ่2.32  คุณพินิจ ณ นคร 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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ช่ือพนักงานทีป่รึกษา            : คุณฐิตาภรณ์  บุญรอด 
ต าแหน่งพนักงานที่ปรึกษา   : Coordinator Human  
                                                     Resources 

 
 
 

รูปภาพที ่2.33  คุณฐิตาภรณ์  บุญรอด 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 
2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
  ระยะเวลาในการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายนถึงวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2564 ปฏิบติั
สหกิจศึกษาช่วงเวลา วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 น - 18.30  (9 ชัว่โมง) หยุดวนันกัขตัฤกษ์ และ
วนัท่ีทางโรงแรมใหห้ยดุในแต่ละเดือน 
 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  
       ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานมีดงัน้ี 
              2.7.1 ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อโครงงาน โดยได้ท าการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา          
โครงงานในการก าหนดหวัขอ้ใหต้รงกบัส่ิงท่ีสนใจท่ีจะศึกษา 
              2.7.2 ก าหนดขอบเขตและหวัขอ้ในการหาขอ้มูลโดยมีการปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและ 
พนกังานพี่เล้ียงถึงหวัขอ้ของโครงงาน 
  2.7.3 คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีศึกษา โดยมีการออกแบบลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์
  2.7.4 ลงมือประดิษฐช้ิ์นงานและน าปัญหาท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข 
  2.7.5 จดัท าเอกสารรวบรวมขอ้มูลจดัพิมพแ์ละด าเนินการจดัท ารูปเล่มและสรุปผล 
              2.7.6 ตรวจสอบและแกไ้ขรูปเล่ม จากนั้นน าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดในการท าโครงงานอีกคร้ังใหโ้ครงงานเสร็จสมบูรณ์ 

 การวางแผนการด าเนินงานโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “กล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษ 
เหลือใช”้ (Multi Purpose Boxes Made of Reused Papers) แสดงดงัตารางท่ี 2.1 
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4)  มีความมัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน 
 

ตารางที ่2.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพฒันาการของตวัโครงงานสหกิจศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาปัญหา และก าหนดหวัขอ้     
2. ศึกษาขอ้มูล และทดลองท า     
3. ท าช้ินงานและทดลองใช ้     
4. จดัท าแบประเมินและประเมินผล     
5. สรุปและจดัท ารายงาน     
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 2.8.1 ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

                           หลงัจากไดเ้ขา้ปฏิบติังานในแผนกทรัพยากรบุคคลผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึกระบวนการ
ท างานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยท์ั้งในเร่ืองของการติดต่อบุคคลในท่ีท างาการ
พูดคุยและประสานงานให้กบัคนภายในองคก์ร เป็นเบ้ืองหลงัคอยช่วยในการจดังานต่างๆซ่ึงท าให้
ไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆมากมายในระยะเวลา 10 สัปดาห์ท าให้สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดแ้ละสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการฝึกงานในโรงแรมน ามาพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ควาพร้อม
ในการท างานในอนาคตต่อไปเช่นความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายความมีระเบียบวินกัาร
ท างานเป็นทีมความขยนัอดทนความมุ่งมัน่ความสามารถในการท างานภายใตแ้รงกดดนัไดไ้ดเ้รียนรู้
การเตรียมความพร้อมและการวางแผนล่วงหนา้เสมอเรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นรวมถึงทกัษะท่ี
เก่ียวกบัการส่ือสารใหดี้มากยิง่ข้ึน 

 2.8.2 ปัญหาทีพ่บของการท างานสหกจิศึกษา 
1) ในช่วงอาทิตยแ์รกยงัไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัการท างานภายในองคก์รได ้
2) การวางแผนในเร่ืองของการเดินทางยงัไม่ดีพอ 
3) ยงัไม่รู้ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัแผนกทรัพยากรบุคคลมากพอ 
4) ทกัษะการพูดภาษาองักฤษยงัไม่ช านาญ 

 

 2.8.3 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิ 
 1)  ตอ้งฝึกฝนและเรียนรู้ค าศพัทท่ี์เก่ียวกบัแผนกทรัพยากรบุคคลใหม้ากข้ึน 
 2)  ฝึกภาษาองักฤษและการส่ือสารกบัคนในองคก์รใหม้ากข้ึน 
 3)  ตอ้งมีการวางแผนในเร่ืองของการเดินทางใหดี้มากข้ึน 



 

 

บทที ่3 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง กระบวนการผลิตประดิษฐก์ล่องใส่อุปกรณ์เคร่ืองเขียนจาก 

กระดาษรีไซเคิลในคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาหาความรู้ ขอ้มูลเอกสาร ทฤษฎีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
กรอบและแนวทางในการศึกษาดงัน้ีดงัต่อไปน้ี 

3.1 แนวคิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าเปเปอร์มาเช่(Paper-Mâché) 
3.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าเดคูพาจ (decoupage) 
3.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.1 แนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
             ในปัจจุบนัปัญหาของขยะล้นเมืองและสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาเหรอท่ีเกิดจากการใช้
ทรัพยากรไม่รู้คุณค่า ใช้เกินความจ าเป็นโดยไม่ค  านึงว่าทรัพยากรสามารถมีวนัหมดลดน้อยหรือ
เส่ือมโทรมไปได้ ดงันั้นมนุษยทุ์กคนลว้นมีส่วนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นหน้าท่ีของ
ทุกคนท่ีจะตอ้งอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมซ่ึงควรเร่ิมต้นจากการปลูกฝังความคิดท่ีถูกตอ้ง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติคือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกนั
ตอ้งท าใหเ้กิดมลพิษนอ้ยท่ีสุดอีกดว้ยใหมี้ทรัพยากรธรรมชาติใชไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
 ซ่ึงมี 9 วธีิในการอนุรักษ ์ดงัน้ี 
              1. ประหยดัการใชส่ิ้งต่างๆในบา้น วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดส าหรับทุกคนโดยเร่ิมจากในบา้น
เช่นการลดใช้น ้ าเปิดใช้เท่าท่ีจ  าเป็นลดการใช้ไฟฟ้า การปรับอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสม ลดการใช้
ถุงพลาสติกจานพลาสติกหรือกล่องโฟมเป็นตน้ 
              2. ใช้ซ ้ าส าหรับส่ิงของท่ีสามารถใช้ได้ การใช้ซ ้ า “Reuse”  คือ การน าส่ิงของท่ียงัใช้ได้
กลบัมาใชซ้ ้ าซ่ึงวิธีน้ีจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะไดจ้  านวนมากเพราะเป็นส่ิงท่ีสามารถน ากลบัมา
ใชใ้หม่ไดม้ากกวา่ 1 คร้ังตวัอยา่งเช่นการใชถุ้งพลาสติกซ ้ าการใช้กระดาษ 2 หนา้หรือการน าบรรจุ
ภณัฑม์าดดัแปลงใส่ของ เป็นตน้ 
              3. รีไซเคิลวสัดุต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดการรีไซเคิลหรือการน ากลบัมาใชใ้หม่เป็นการ
น าส่ิงของท่ีไม่สามารถใชไ้ดแ้ลว้มาผา่นกระบวนการแปรรูปจนเกิดของส่ิงใหม่ ตวัอยา่งเช่นการน า
กระดาษท่ีใชแ้ลว้มาผา่นกระบวนการรีไซเคิล หรือการท าเปเปอร์มาเช่เป็นกล่องใส่ของ หรือกล่อง
ใส่กระดาษทิชชู่ เป็นตน้ 
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               4. ซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด ส่ิงของบางอยา่งเม่ือเกิดการช ารุดเสียหายไดรั้บการซ่อมแซมเพียง
เล็กน้อยก็สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก  ซ่ึ งสามารถช่วยลดทั้ งค่ า ใช้ จ่ ายและลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอีกดว้ย เช่นการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศตอนน้ีเจอต่างๆภายในบา้น 
              5. ทดแทน วสัดุท่ีเป็นมลพิษดว้ยของจากธรรมชาติ ส่ิงของบางอยา่งสามารถสร้างมลภาวะ
ให้กบัแวดลอ้มหรือท าให้เกิดการส้ินเปลืองซ่ึงเราสามารถใชส่ิ้งของชนิดอ่ืนแทนได ้เช่น การใชถุ้ง
ผา้แทนถุงกระดาษการเตรียมแกว้น ้ าของตนเองไปท่ีท างาน แทนกนัใช้ขวดพลาสติกท่ีใชค้ร้ังเดียว
แลว้ทิ้ง 
             6. ป้องกนัไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย เป็นการดูแลไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมถูกท าลายรวมถึงควบคุมและป้องกนัของเสียท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เช่น การแยก
ขยะก่อนทิ้ง 
             7. พื้นฟูทรัพยากรท่ีสูญเสีย ทรัพยากรธรรมชาติสามารถเส่ือมลงไดจ้ากการใชอ้ยา่งไม่จ  ากดั
เร่ืองการฟ้ืนฟูเป็นขั้นตอนท่ีอาจจะใชร้ะยะเวลายาวนานเร่ิมท าแลว้จะไดผ้ลลพัธ์ดีมาก เช่น การเขา้
ร่วมโครงการช่วยปลูกป่าโครงการฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
             8. เลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีท่ีมีต่อโลกการพฒันาเทคโนโลยีหรือนวตักรรมเพื่อ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นทางเลือกท่ีดีซ่ึงในปัจจุบนัมีเทคโนโลยหีลายประเภทท่ีสามารถลดการ
ใชพ้ลงังานและช่วยลดโลกร้อน เช่นการใชห้ลอดไฟ LED ประหยดัพลงังาน หรือการใชโ้ซล่าเซลล ์
            9. ศึกษาต่อยอดเร่ืองส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมาย เราควรมีการศึกษาและอพัเดทวิธีการ
อนุรักษ์ธรรมเม่ือชาติและส่ิงแวดล้อมตลอดเวลา โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติรอบตวัเราเพื่อ
เขา้ใจการด าเนินงานความความเป็นไปและวิธีการจดัการแลว้ก็จะท าให้เราตระหนกัและสามารถ
ปรับเปล่ียนตวัเอง เพื่อเขา้สู่หนทางแห่งการอนุรักษธ์รรมชาติไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัการท าเปเปอร์มาเช่ (Paper-Mâché) 
             3.2.1 ความเป็นมาของประติมากรรมกระดาษ หรือเปเปอร์มาเช่(Paper-Mâché)   

ไพบูลย ์อมรประภา (2553) กล่าววา่ติมากรรมกระดาษ หรือเปเปอร์มาเช่ หมายถึง 
กระบวนการสร้างสรรคง์านประติมากรรมกระดาษอดั ท่ีใชก้ลวธีิในการหล่อรูปจากการฉีกกระดาษ
เป็นช้ินเล็กๆหรือเป็นแถบแลว้น ามาทากาวปิดทบักนัหลายๆชั้น หรือเป็นการน าเศษกระดาษท่ีแช่น ้ า
จนเป่ือยยุ่ยแลว้น าไปต าหรือป้ันให้ละเอียดและนวดกบัแป้งเปียกหรือน ้ ากาวน ามาป้ันหรือกดใน
แม่พิมพ ์เม่ือผา่นกระบวนการออกแบบและการผลิตหุ่นตน้แบบดว้ยวธีิการข้ึนรูปเสร็จแลว้จึงน ามา
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ตกแต่งด้วยสี หรือเขียนลวดลายด้วยสีต่างๆอาจใช้วสัดุอ่ืนมาประกอบและอาจเคลือบด้วยสาร
เคลือบเงา สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ท าเป็นของใชท้ัว่ไปของประดบัตกแต่งและของท่ีระลึก  

โดยในศตวรรษท่ี 17 เป็นช่วงเวลาท่ีประติมากรรมกระดาษอดัหรือเปเปอร์มาเช่ได ้
แพร่หลายในประเทศแถบทวีปยุโรปโดยเร่ิมจากประเทศฝร่ังเศส ไดบ้ญัญติัศพัท์ประติมากรรม
กระดาษอดัไวว้า่ ปาเปียร์ มาเช่ (Papier-Mâché) ซ่ึงมาจากค าวา่ ปาเปียร์ (Papier) หมายถึง กระดาษ 
กบั มาเช่ (Mâché) หมายถึง การบดเค้ียว อดั หรือยอ่ยลาย  ส าหรับประเทศไทยการสร้างสรรคง์าน
ประติมากรรมกระดาษตดัหรือเปเปอร์มาเช่ มีมาตั้งแต่โบราณโดยอาจจะสันนิษฐานไดว้า่มีมาตั้งแต่
คร้ังกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซ่ึงปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ตอนพระเจา้ปราสาท
ทองลบสักราชจากปีขาลปีกุนไดโ้ปรดให้มีการเล่นดึกด าบรรพแ์ต่การเล่นดึกด าบรรพเ์ป็นเร่ืองของ
การสวมหวัโขนใชค้นแสดงและยงัปรากฏในบนัทึกการเดินทางของบาทหลวงตาชาร์ด ท่ีเขา้มาใน
ประเทศไทยในสมยัพระนารายณ์มหาราชเม่ือ พ.ศ. 2528 ไดบ้นัทึกถึงการเผาศพพระมอญว่าก่อน
เผามีการเล่นสวมหนา้กากการเล่นสวมหนา้กากน้ีก็คือการเล่นโขนหน้าไฟนัน่เอง การท าหนา้กาก
สวมหัวท่ีเราเรียกว่าหัวโขนนั้นมีกรรมวิธีท่ีใช้ในการประดิษฐ์ด้วยวิธีการแบบหน้าอดั หรือใช้
กระดาษสาหรือกระดาษวา่วชุบน ้ าทาแป้งปะไปบนหุ่นไมแ้กะแกะหนาพอจึงตากแดดแลว้ทาดว้ย
น ้ าภายในหน้ากากก็ทาสีปิดทองไปตามสีลกัษณะของหัวโขนแต่ละตวั ลกัษณะเช่นน้ีเป็นการท า
หัวโขนหรือประติมากรรมกระดาษอดัเปเปอร์มาเช่ของไทย ในสมยัรัชกาลท่ี 6  การสร้างสรรค์
ประติมากรรมกระดาษหรือเปเปอร์มาเช่ของไทย ได้ค่อยๆพฒันาทั้งด้านรูปแบบและเทคนิคการ
ผลิตเร่ือยมาและมีการผลิตในเชิงพาณิชยท์ั้งสนองต่อตลาดภายใน และตลาดต่างประเทศมีการ
ออกแบบใหม่ๆท่ีดูทนัสมยัมากข้ึน และมีความสวยงามและทนทาน ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนนั้นมีทั้งท่ี
เป็นประเภทของใช ้เช่น ถาดผลไม ้ภาชนะใส่ของต่างๆหรือประเภทตกแต่ง เช่น รูปสัตวน์านาชนิด 
หนา้กาก รูปภาพต่างๆเป็นตน้  
 

3.2.2 รูปแบบของประติมากรรมกระดาษหรือเปเปอร์มาเช่ (Paper-Mâché)   
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภทดงัน้ี 
1) ผลิตภณัฑป์ระดบัฝาผนงัเป็นการข้ึนรูปแบบนูนสูง (High Relief) หรือนูนต ่า  

(Bas Relief)  รูปภาพประดบัผนงั หนา้กาก และอ่ืนๆ 
2) ผลิตภณัฑท่ี์ใชต้กแต่งทัว่ไป เป็นการข้ึนรูปแบบลอยตวั เช่น รูปคน รูปสัตว ์ 

ส่ิงของ 
3) ผลิตภณัฑป์ระเภทภาชนะใส่ของ เช่น ถาดตะกร้า กล่องใส่ของ และอ่ืนๆ 
4) ผลิตภณัฑผ์กัและผลไมจ้ าลอง 
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3.2.3 ประเภทของประติมากรรมกระดาษหรือเปเปอร์มาเช่(Paper-Mâché)   
 แบ่งตามลกัษณะของประติมากรรมสามารถแบ่งออกได ้3 ประเภทดงัน้ี คือ  
1) แบบนูนต ่า (Bas Relief) หมายถึง  ประติมากรรมกระดาษหรือเปเปอร์มาเช่ ท่ีมี 

รูปทรงราบมีแผ่นหลังรองรับมีลกัษณะนูนข้ึนจากพื้น แต่ต ่ากว่าของจริงตามส่วน เช่น รูปภาพ
ประดบัฝาผนงั การ์ดอวยพรภาพไทย และสมุด เป็นตน้ 

2) แบบนูนสูง (High Relief)  หมายถึง  ประติมากรรมกระดาษอดัหรือเป็นเปเปอร์ 
มาเช่ ท่ีมีรูปทรงสูงมีแผน่หลงัรองรับมีลกัษณะนูนข้ึนจากพื้นสูงเท่าของจริงตามส่วน แต่ยงัติดอยูก่บั
แผน่หลงัไม่ลอยตวั  เช่น ตวัเรือนนาฬิกา กรอบกระจก ภาพคน หวัสัตวต่์างๆท่ีติดฝาผนงั ทั้งน้ีเพื่อ
น ามาใชส้อยและประดบัตกแต่งฝาผนงัในอาคาร เป็นตน้ 

3) แบบลอยตัว  (Round Relief) หมายถึง ประติมากรรมกระดาษหรือเปเปอร์มาเช่ 
 ท่ีมีรูปทรงลอยตวัมองเห็นไดร้อบดา้นเท่าของจริง  ตามส่วนท่ีติดอยูเ่ฉพาะส่วนท่ีเป็นฐานเท่านั้น
หรือไม่มีฐานก็ได ้เช่น หุ่น ผลิตภณัฑผ์กัผลไม ้โคมไฟ ภาชนะใส่ของ เกา้อ้ี และมา้โยก เป็นตน้  
 

3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัการท าเดคูพาจ (Decoupage) 
             3.3.1 ประวตัิของเดคูพาจ(Decoupage) 

อาซาดะ ริวอิจิ (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่   Decoupage    คืองานศิลปะประดิษฐเ์พื่อการ 
ตกแต่งแขนงหน่ึงโดยใช้วิธีการผลิตกระดาษท่ีตดัเป็นรูปร่างต่างๆลงบนพื้นผิววสัดุ แล้วท าการ
เคลือบเงาดว้ยวานิชหลายๆชั้น จดัไดว้า่เป็นงานศิลปะท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี 
แทจ้ริงแลว้งานศิลปะแขนงน้ีมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศจีนและญ่ีปุ่น ท่ีมีเคร่ืองเรือนต่างๆท่ีสามารถ
ติดรูปและเคลือบเงามาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 และต่อมาไดส่้งสินคา้ประเภทน้ีไปยงัประเทศทางแถบ
ยุโรปในปี 1850 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีงานเฟอร์นิเจอร์ออกแบบของจีนและญ่ีปุ่นไดรั้บความนิยมใน
แถบยุโรปเป็นอย่างมากจนสามารถผลิตไดท้นัตามความตอ้งการ จึงเกิดการผลิตงานเลียนแบบข้ึน
โดยช่างฝีมือชาวอิตาลี โดยพิมพภ์าพลงบนกระดาษเป็นจ านวนมากเพื่อใชผ้นึกบนช้ินงานท่ีท าสีพื้น
เตรียมไวแ้ลว้เคลือบวานิชหลายๆชั้น จนข้ึนเงาซ่ึงในสมยันั้นเรียกงานศิลปะประดิษฐ์แขนงน้ีว่า 
“I’arte del povero” หรือ “poor man’s arts” เพราะเน่ืองจากเป็นงานศิลปะประดิษฐ์ท่ีราคาถูกกว่า
การวา่จา้งใหศิ้ลปินวาดภาพลงบนช้ินงานจริงๆ  

            ในราวศตวรรษท่ี 18 งานศิลปะแขนงน้ีไดแ้พร่หลายไปยงัประเทศฝร่ังเศสซ่ึงไดรั้บ 
ความนิยมเป็นอย่างมากจนกลายเป็นงานอดิเรกของสตรีในราชส านกั ของพระนางมารีองัตวัเน็ต 
ถึงกบัเป็นท่ีกล่าวกนัว่าแทบจะไม่มีภาพช้ินใดเลยท่ีรอดพน้คมกรรไกรของพระนางและเหล่านาง
ก านลัไปได ้ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ในสมยัวิคตอเรียพระนางวิคตอเรียเพลงองักฤษทรงโปรดปราน
งานศิลปะแขนงน้ีเป็นอย่างมากซ่ึงในสมยันั้นจะเรียกงานศิลปะประดิษฐ์ขนาดน้ีว่า “Japanning”  
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ตามการเรียกตู้ท่ีติดรูปเคลือบเงาซ่ึงเป็นสินค้าส่งออกจากประเทศญ่ีปุ่นทั้งพระองค์ทรงโปรด
สร้างสรรคผ์ลงานและทรงเป็นนกัสะสมงานศิลปะประดิษฐ์แขนงน้ีดว้ยซ่ึงเป็นยคุท่ีเฟ่ืองฟูมากท่ีสุด 
เพราะเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีการพิมพพ์ฒันากา้วหนา้สามารถพิมพภ์าพสีสันสวยงามไดม้ากมาย แต่
ความนิยมงานศิลปะประดิษฐ์แขนงน้ีก็ตอ้งหยุดชะงกัลงในช่วงสภาวะสงคราม จนราวศตวรรษท่ี 
20 งานศิลปะประดิษฐ์เพื่อตกแต่งคะแนนน้ีได้ถูกร้ือฟ้ืนข้ึนมาอีกคร้ังและได้ถูกเรียกช่ือใหม่ว่า 
“Decoupage”  มาจากค าวา่  “Decoup” แปลว่า “ตดั” และในปัจจุบนัศิลปะแขนงน้ีไดรั้บความนิยม
แพร่หลายไปทัว่โลกมากข้ึน รูปแบบของช้ินงานไดพ้ฒันาเปล่ียนแปลงไปอย่างมากไม่เฉพาะใน
เร่ืองรูปร่างสีสันและรูปภาพท่ีจะน ามาใช้เท่านั้ น แต่วิธีการและขั้นตอนก็ได้รับการพฒันาให้
เหมาะสมกบัรูปแบบการใชชี้วติประจ าวนัมากข้ึน  
 

3.3.2 วสัดุอุปกรณ์พืน้ฐานส าหรับการท างาน เดคูพาจ (Decoupage) 
วสัดุอุปกรณ์พื้นฐานในการท าเดคูพาจ (Lek-Farmfunbook, 2563) มีดงัน้ี 
 1) แปลงหรือผูก้ารส าหรับทาสีทากาวและทาน ้ายาเคลือบเงา 
 2) ฟองน ้า 
 3) กรรไกรหรือคตัเตอร์ 
 4) กาวส าหรับงาน Decoupage 
 5) สีรองพื้น 
 6) กระดาษทิชชูพิมพล์าย 
 7) ช้ินงานท่ีจะน ามาตกแต่ง 

 

3.3.3 ข้ันตอนพืน้ฐานในการท างานเดคูพาจ 
ขั้นตอนพื้นฐานในการท างานเดคูพาจ (www.department.utcc.ac.th, 2564) มีดงัน้ี 
1) ทาสีรองพื้นท่ีช้ินงานถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั และจ าเป็นท่ีตอ้งท าโดยทัว่ไปแลว้ 

มกัจะใชสี้ อะคริลิคสีขาวหรือสี   ครีมทารองพื้นท่ีช้ินงานทั้งหมด 2 รอบ สามารถใชไ้ดร์เป่าช้ินงาน
ใหสี้รองพื้นแหง้สนิทเร็วข้ึน 

2) เลือกลายและตดัลายแนปก้ิน ตามความตอ้งการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบั 
ช้ินงาน โดยให้ลอกกระดาษ แนบก้ินออกและเลือกใช้เฉพาะชั้นบนสุดท่ีมีลายพิมพ์ส าหรับติด
ช้ินงานเท่านั้น 

3) ทากาวเดคูพาจใหท้ัว่บริเวณท่ีจะท าการติดแนบก้ินโดยทาเพียงรอบเดียวเท่านั้น 
สามารถใชไ้ดเ้ปล่าช้ินงานท่ีทากาวเดคูพาจแลว้ใหแ้หง้สนิทเร็วข้ึน 

4) ติดแนบก้ินลงบนช้ินงานโดยใชฟ้องน ้าขนาดเหมาะชุบน ้าพอหมาดกดลงไปบน 

http://www.department.utcc.ac.th/
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แนบก้ินโดยใชว้ธีิกดแลว้ยกข้ึนจนทัว่ช้ินงาน เม่ือท าจนทัว่แลว้ใหใ้ชไ้ดร์เป่าใหแ้หง้สนิท 
5) เคลือบเงาดว้ยวานิชกบัแปรงขนอ่อนโดยทาบางๆจนทัว่ช้ินงาน และใชไ้ดร์เป่า 

ใหแ้หง้สนิทจากนั้นทาซ ้ าอีก 2-3 รอบเพื่อความคงทนแขง็แรง 
 
3.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กลัยา คงวธุ (2561) ศึกษาเร่ืองฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ พบวา่ ทางผูจ้ดัท าไดน้ า 
วสัดุเหลือใชจ้ากถาดไข่น ามาแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์โดยการท าเป็นฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จดั
ถาดไข่ไวว้างตกแต่งในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษโดยใชว้างริมแม่น ้าดา้นนอกของร้านอาหารจาก
การท าวจิยัส ารวจความพึงพอใจโดยใชแ้บบประเมินซ่ึงผลการประเมินออกมาเป็นท่ีน่าพอใจอยา่ง
มากนอกจากจะลดขยะภายในโรงแรมไดแ้ลว้ยงัน ามาใชไ้ดจ้ริงตามวตัถุประสงค ์ 

น ้าผึ้ง ใจอินผล(2560) ศึกษาเร่ืองการพฒันาและสร้างสรรคบ์รรจุภณัฑด์ว้ยกลวธีิเปเปอร์มา 
เช่ (Paper-Mâché)  พบวา่  

สูตรท่ี 1    สูตรส่วนผสมเปเปอร์มาเช่จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์500 กรัม กาวลาเทก็ซ์ 200  
กรัม โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านไดใ้ห้ความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัลกัษณะส่วนผสมของเปเปอร์
มาเช่จากกระดาษหนงัสือพิมพสู์ตรท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.0 8 อยูใ่นระดบัมาก 

สูตรท่ี 2    สูตรส่วนผสมเปเปอร์มาเช่จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์500 กรัม กาวลาเทก็ซ์ 200  
กรัมปูนปลาสเตอร์ 150 กรัม ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านให้ความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัลกัษณะสูตร
ส่วนผสมของเปเปอร์มาเช่จากกระดาษหนงัสือพิมพสู์ตรท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด 

สูตรท่ี 3 สูตรส่วนผสมเปเปอร์มาเช่จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์  500  กรัม แป้งมนั   25   กรัม 
แป้งขา้วเจา้ 50 กรัม สารส้ม 20 กรัม น ้าสะอาด 250 กรัมโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านไดใ้หค้วามคิดเห็น
โดยรวมเก่ียวกบัลกัษณะสูตรส่วนผสมเปเปอร์มาเช่จากกระดาษหนังสือพิมพสู์ตรท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.10 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

สูตรท่ี 4 สูตรส่วนผสมเปเปอร์มาเช่จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์ 500 กรัม  แป้งมนั  25 กรัม 
แป้งขา้วเจา้ 50 กรัม สารส้ม 20 กรัมน ้าสะอาด 250 กรัมปูนปลาสเตอร์ 150 กรัมโดยผูเ้ช่ียวชาญสูตร
ท่ี 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
               นนัธิดา รอดสถิต(2556) ศึกษาเร่ืองการสร้างแบรนด์สินคา้เปเปอร์มาเช่ของไทย พบว่า 
กระบวนการสร้างแบรนด์สินคา้เปเปอร์มาเช่ไทยมีกระบวนการส าคญั 6 ขั้นตอนได้แก่ การระบุ
ตวัตน การออกแบบแบรนด์  การสร้างเอกลกัษณ์ของแบรนด์ การสร้างแบรนด์ในทางปฏิบติั การ
ส่ือสารแบรนด์ออกไปสู่ผูบ้ริโภค การบริหารทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผูบ้ริโภคระลึกถึงแบรนด์ ในด้าน
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดในการสร้างแบรนด์ของสินคา้เปเปอร์มาเช่ของไทยแบ่งเคร่ืองมือ
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หลกัไดเ้ป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนกังาน 
การตลาดทางตรง 
 

 
 
 
 

 



 

 

บทที ่4 
 ผลการปฏบิัติงาน 

 
 4.1 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

จากการไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษากบัโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงคอ็ก, อะ ลกัซ์ชูรี คอล 
เล็คชั่น โฮเทล (The Athenee  Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok)ท าให้ได้ทราบถึงการ
ท างานในแผนกทรัพยากรบุคคลผูจ้ดัท าจึงไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหากระดาษเหลือใช้ท่ีมีปริมาณมากโดยน ามาสร้างสรรค์ประดิษฐ์
ช้ินงานใหเ้ป็นผลิตภณัฑก์ล่องอเนกประสงค ์โดยมีอุปกรณ์และขั้นตอนการท าดงัน้ี 
 
 4.2 วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท าโครงงาน 

วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท าโครงงาน มีดงัน้ี  
 4.2.1 กาวลาเทก็ซ์ 
 4.2.2 กล่องภาชนะท่ีเป็นพิมพ ์
 4.2.3 แปรงส าหรับทาสี 
 4.2.4 สีอะคริลิก 
 4.2.5 กระดาษท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ 
 4.2.6 กระดาษแนพก้ินลายต่างๆ 
 4.2.7 น ้ายาเคลือบ 
 4.2.8 น ้าสะอาด 
 4.2.9 ฟองน ้า 
 4.2.10 กรรไกร 
 4.2.11 คตัเตอร์ 
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4.3 ขั้นตอนการท ากล่องอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ 
ขั้นตอนการท ากล่องเอนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใชมี้ดงัน้ี 
 4.3.1  ตดักระดาษใหมี้ขนาดกวา้งประมาณ 4 ซม.  ดงัภาพท่ี 4.1-4.2 

                     
                         ภาพที ่4.1 วดัขนาดกระดาษ 4 ซม.          ภาพที ่4.2 ใชค้ตัเตอร์กรีดกระดาษ 
                                ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564)                               ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

 4.3.2 ผสมกาวกบัน ้าเปล่าในอตัราส่วน 1 ต่อ 1 โดยใชก้าวลาเทก็ซ์ 50 กรัม ผสมกบัน ้า    
50 กรัม คนใหเ้ขา้กนั ดงัภาพท่ี 4.3 

 
ภาพที ่4.3 ตวงกาวและน ้าแลว้จากนั้นก็คนให้เขา้กนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

 4.3.3  ทากาวลงบางๆท่ีกระดาษจากนั้นแปะกระดาษทีละช้ินแปะใหท้ัว่พิมพด์งัภาพท่ี 4.4 

 
ภาพที ่4.4 ทากาวท่ีกระดาษแปะกระดาษท่ีพิมพโ์ดยแปะใหท้ัว่พิมพ ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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 4.3.4  รอใหก้าวแหง้จากนั้นทากาวและแปะกระดาษซ ้ าอีกคร้ังโดยท าไปเร่ือยๆทั้งหมด  
6 ชั้น ดงัภาพท่ี 4.5 

 
ภาพที ่4.5 แปะกระดาษทั้งหมด 6 ชั้น 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

 4.3.5  ทิ้งไว ้2 คืนเพื่อใหก้าวแหง้จึงดึงออกจากพิมพไ์ด ้จากนั้นใชก้รรไกรตดัเล็มขอบให ้
เรียบ ดงัภาพท่ี 4.6 

 
ภาพที ่4.6 ใชก้รรไกรตดัเล็มขอบเพื่อใหเ้รียบ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

 4.3.6  ทาสีรองพื้นโดยใชสี้อะคริลิกสีขาว ดา้นนอก และทาสีชมพูดา้นในจากนั้นรอให้ 
แหง้ ดงัภาพท่ี 4.7 
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ภาพที ่4.7 ทาสีขาวดา้นนอกพิมพแ์ละทาสีชมพูอ่อนดา้นใน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

 4.3.7 เม่ือแหง้แลว้ใหท้ากาวลงบนพิมพ ์จากนั้นค่อยๆแต่กระดาษแนพก้ินลงบนพิมพโ์ดย 
ใช้มือกดและลูบเบาๆ หรือใชฟ้องน ้ าชุบน ้ าสะอาดแลว้บิดหมาดหมาดและกดลงบนแนพก้ินเบาๆ
เพื่อใหน้ดัท่ีหนา้สนิทกบัช้ินงาน ดงัภาพท่ี 4.8 

                  
ภาพที ่4.8 ทากาวบางๆแปะแนพก้ินลงบนพิมพจ์ากนั้นใชฟ้องน ้ากดใหท้ัว่ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

 4.3.8  ดึงเศษกระดาษท่ีเกินออกทิ้งไวใ้หแ้หง้สนิท จากนั้นแปกระดาษท่ีมีโลโกข้อง 
โรงแรมลงบนฝากล่อง ดงัภาพท่ี 4.9 
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ภาพที ่4.9 ดึงแนพก้ินส่วนเกินออกและแปะโลโกล้งบนฝากล่อง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
  

 4.3.9  แหง้สนิทแลว้ใหท้านน ้ายาเคลือบเพื่อกนัน ้าและเพิ่มความทนทาน ใชแ้ปรงค่อยๆ 
ทาบางๆเม่ือแหง้สนิทใหท้าเพิ่มอีก 1 รอบ ทิ้งให้แหง้เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย ดงัภาพท่ี 4.10 

                      
ภาพที ่4.10 ทาน ้ายาเคลือบ 2 รอบช้ินงานจึงเสร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
  
4.4 การค านวณต้นทุนส าหรับการท ากล่องอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ 

การค านวณตน้ทุนในการท ากล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้ โดยมีวสัดุอุปกรณ์ 
ไดแ้ก่ กาวลาเท็กซ์ สีอะคริลิก กระดาษท่ีไม่ไดใ้ช้ กระดาษแนพก้ินลายต่างๆ น ้ ายาเคลือบฟองน ้ า 
ภาชนะส าหรับพิมพ ์กรรไกร คตัเตอร์  ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 แสดงการค านวณตน้ทุนกล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้
วตัถุดิบ ปริมาณทีใ่ช้ ราคา/หน่วย ต้นทุน/บาท 

กาวลาเทก็ซ์ 300 กรัม 38/900 กรัม 12.66 
สีอะคริลิก 200 มิลลิลิตร 160/240 มิลลิลิตร 133.33 

แปรงส าหรับทาสี 2 ช้ิน ไม่เสียค่าใชจ่้าย ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
ภาชนะท่ีเป็นพิมพ ์ 4 ช้ิน ไม่เสียค่าใชจ่้าย ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
กระดาษท่ีไม่ไดใ้ช ้ - ไม่เสียค่าใชจ่้าย ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
กระดาษแนพก้ิน 

33x33 ซม. 
12 96/12 แผน่ 

(ช้ินละ 8 บาท) 
96.00 

น ้ายาเคลือบ 80 มิลลิลิตร 180/180 มิลลิลิตร 80.00 
ฟองน ้า 2 ช้ิน ไม่เสียค่าใชจ่้าย ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
กรรไกร 1 ช้ิน ไม่เสียค่าใชจ่้าย ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
คตัเตอร์ 1 ช้ิน ไม่เสียค่าใชจ่้าย ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

รวม 321.99 

 ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564)  
 

จากตารางท่ี 4.1 การค านวณตน้ทุนในการท ากล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใชโ้ดย 
มีอุปกรณ์ ไดแ้ก่ กาวลาเทก็ซ์ สีอะคริลิก กระดาษท่ีไม่ไดใ้ช ้กระดาษแนพก้ินลายต่างๆ น ้ายาเคลือบ
ฟองน ้ า ภาชนะส าหรับพิมพ ์กรรไกร คตัเตอร์  ท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าข้ึนมามีตน้ทุนเฉล่ียอยูท่ี่ 321.99 บาท 
สามารถท าไดท้ั้งหมด 20 กล่อง เท่ากบัเฉล่ียกล่องละ 16.09 บาท เม่ือเทียบกบัตน้ทุนกล่องใส่ของท่ี
ท าดว้ยงานเดคูพาจตามร้านคา้ ท่ีมีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 70-200 บาทต่อกล่อง จะสามารถประหยดัไดอ้ยา่ง
นอ้ย 54 บาท ซ่ึงสามารถช่วยลดตน้ทุนใหก้บัสถานประกอบการได ้
 
 4.5 สรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน 

โครงงานกล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้ เป็นการสรุปขอ้มูลเพื่อบรรยายผลจาก 
การได้ทดลองของผูจ้ ัดท าท่ีได้รวบรวมกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามจ านวน 5 ตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1  เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบค่าร้อยละ 
ตอนท่ี 2  เป็นการประเมินความพึงพอใจใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบค่าเฉล่ีย 
ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 
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4.5.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุแผนก โดยใชก้าร 

วเิคราะห์ขอ้มูลแบบค่าร้อยละ ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ    ชาย 8 40.00 
           หญิง 12 60.00 

รวม 20 100.00 

อายุ     20-25 ปี 8 40.00 
            26-30 ปี 8 40.00 
            31-40 ปี 4 20.00 
            มากกวา่ 40 ปี 0 0 

รวม 20 100.00 

แผนก  แผนกทรัพยากรบุคคล 5 25.00 
            แผนกSale and Marketing 14 70.00 
            แผนกบญัชี 1 5.00 
            แผนกอ่ืนๆ 0 0 

รวม 20 100.00 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

    จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือเพศชายคิดเป็นร้อยละ 40.00  ผูต้อบแบบสอบถามผูท่ี้มีอายุ
ระหว่าง 20-25 ปี และ ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 เท่ากนั รองลงมา
เป็นผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ในส่วนของแผนกผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้
อยู่แผนกSale and Marketing มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือผูท่ี้อยู่แผนกทรัพยากร
บุคคล คิดเป็นร้อยละ 25.00 และผูท่ี้อยูแ่ผนกบญัชี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 5.00 
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4.5.2 การประเมินผลความพงึพอใจในกล่องอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ 
การวเิคราะห์ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจต่อโครงงานกล่องเอนกประสงค ์

จากกระดาษเหลือใช ้(Multi Purpose Boxes Made of Reused Papers) จากการประเมินความ
พึงพอใจของผูท่ี้ใชก้ล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใชจ้  านวน 20  คน ใหก้ารวดัระดบั
ความพึงพอใจ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert,R. (1932) ได้จดัล าดับค่าเฉล่ียและช่วง
คะแนน (ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์, 2539) ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21 ถึง 5.00 หมายถึงความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 ถึง 4.20 หมายถึงความพึงพอใจระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 ถึง 3.40 หมายถึงความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 ถึง 2.60 หมายถึงความพึงพอใจระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.80 หมายถึงความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
การประเมินผลความพึงพอใจในกล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใชโ้ดยใชผ้ลการ 

วเิคราะห์แบบค่าเฉล่ีย ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี4.3 
 

ตารางที ่4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน 
รายละเอยีด การแปรผล 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. รูปแบบของผลิตภณัฑ์ 4.25 0.63 มากท่ีสุด 
2. ความคิดสร้างสรรค ์ 4.15 0.74 มาก 
3. ความแขง็แรงทนทาน 3.70 0.73 มาก 
4. ความสวยงาม 4.15 0.98 มาก 
5. ความสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 4.40 0.59 มากท่ีสุด 
6. ความพึงพอใจดา้นการน าของเหลือใช้ 
มาท าใหเ้กิดส่ิงใหม่ 

4.30 0.65 มากท่ีสุด 

รวม 4.15 0.75 มาก 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

  จากตารางท่ี  4.3   พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในกล่องอเนก  
ประสงคจ์ากกระดาษเหลือใชโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 หากพิจารณาพบวา่
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านความสามารถน าไปใช้ได้จริง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.40  รองลงมาคือด้านการน าของเหลือใช้มาท าให้เกิดส่ิงใหม่ มีค่าเฉล่ีย 4.30 
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รองลงมาคือดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือดา้นความคิดสร้างสรรค์และ
ดา้นความสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.15 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นความแข็งแรง
ทนทาน มีค่าเฉล่ีย 3.70 
 

4.5.3 ข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์ท่ีน าไปใชง้านไดห้ลายหลาย แต่ดูไม่ค่อยแขง็แรงเท่าท่ีควร 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.1.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน ถึงวนัท่ี 10  กนัยายน  2564  รวม 

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ในแผนกทรัพยากรบุคคล Human resource ของโรงแรมดิ แอทธินี โฮ
เทลแบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee  Hotel, a Luxury Collection Hotel, 
Bangkok) ท าให้ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานในในแผนกบุคคลดา้นการส่ือสารกบัคนในองคก์ร 
ด้านการจดัท าเอกสารต่างๆเก่ียวกบันักศึกษาเม่ือเขา้ฝึกงานและจบการฝึกงาน ในส่วนของงาน
แผนก  Human resource  เป็นแผนกท่ีมีการใช้เอกสารกระดาษจ านวนมากเม่ือไม่ไดใ้ช้ก็จะน าไป
ท าลายและทิ้งไป ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นปัญหาและคิดท่ีจะน ากระดาษท่ีไม่ไดใ้ช้แลว้น ามาท าให้
เกิดประโยชน์ โดยการน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์กล่องอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ ซ่ึงกล่อง
อเนกประสงค์สามารถใส่ของไดห้ลากหลายชนิด เช่นใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองเขียนปากกาดินสอกรรไกร
หรือแมก้ระทัง่ของท่ีใชภ้ายในส านกังาน เช่น แม็กเยบ็กระดาษ คลิปหนีบกระดาษ เป็นตน้ เป็นการ
ช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือกล่องใส่เคร่ืองเขียน และเป็นการช่วยแยกประเภทการใชข้องอุปกรณ์ไดง่้าย
ข้ึน ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการไดอี้กทางหน่ึง  

เม่ือไดท้ดลองท ากล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใชใ้หพ้นกังานภายในโรง 
แรมไดท้ดลองใชจ้  านวน 20 คน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภณัฑน้ี์พบวา่ผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในกล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 หากพิจารณาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ ดา้นความสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มีค่าเฉล่ีย 4.40  รองลงมาคือดา้นการน าของเหลือใชม้า
ท าให้เกิดส่ิงใหม่ มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมา
คือดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละดา้นความสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.15 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดคือ ด้านความแข็งแรงทนทาน มีค่าเฉล่ีย 3.70 นอกจากน้ีผลงานท่ีผูจ้ดัท าได้ประดิษฐ์ข้ึนยงั
สามารถช่วยลดขยะท่ีเกิดจากกระดาษภายในองค์กรได ้และยงัช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือกล่องใส่
อุปกรณ์ต่างๆไดอี้กดว้ย 
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 5.2 ปัญหาทีพ่บ  การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

1) เม่ือทดลองแกะพิมพอ์อกคร้ังแรกพบวา่กระดาษไม่แนบสนิทกนัและมีผวิ 
ขรุขระ 

2) ตวัฝาไม่สามารถปิดตวักล่องไดเ้น่ืองจากมีขนาดเล็กเกินไป 
3) เม่ือลองแปะแนพก้ินคร้ังแรกแนพก้ินมีการขาดและหลุดลุ่ยเน่ืองจากใชฟ้องน ้า 

ชุบน ้ามากเกินไป 
4) เม่ือทดลองใชง้านคร้ังแรกพบวา่ กล่องยงัไม่แขง็แรงกล่องบางและบิดไดง่้าย 

5.2.2 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
1) ปัญหากระดาษไม่แนบสนิทกนัแกไ้ขโดยการทากาวอยา่งทัว่ถึงทุกมุมและ 

ปล่อยใหแ้หง้ทีละชั้นก่อนจะทากาวชั้นต่อไป 
2) หาพิมพท่ี์มีขนาดใหญ่กวา่ตวักล่องเพื่อท าเป็นฝากล่อง 
3) ส าหรับการแปะแนพก้ินใหใ้ชฟ้องน ้าค่อยๆกดเบาๆและบีบฟองน ้าใหแ้หง้ท่ีสุด 
4) ท าชั้นของกล่องใหห้นามากข้ึนเพื่อใหก้ล่องมีความแขง็แรง 
5) สามารถน าส่ิงประดิษฐไ์ปต่อยอดเป็นของช าร่วยไวจ้  าหน่ายภายในโรงแรมได ้
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ภาพการปฏิบัติงาน 

 
  



 

 

ภาพนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

 
แจกอาหารเชา้ในสัปดาห์ขอบคุณพนกังาน 

 
จดัของใส่ถุงปันสุขแจกพนกังาน 

 
ถ่ายรูปผูบ้ริหารท าอาหารแจกพนกังาน 



 

 

 
ถ่ายรูปการจดัเทรนน่ิงพนกังาน 

 
ถ่ายรูปการจดัเทรนน่ิงพนกังาน 

 
ถ่ายรูปการจดัเทรนน่ิงพนกังาน 

 



 

 

 
ไลฟสดในการจดังานวนัแจกถุงปันสุข 

 
จดัตูปั้นสุขใหก้บัพนกังาน 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจ Chrome กล่องอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ 

Multi Purpose Boxes Made of Reused Papers 
ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงคอ็ก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเลค็ช่ัน โฮเทล 

วตัถุประสงค์ การสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชก้ล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้
ตอนที ่1ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เคร่ืองหมายใน หรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบั
ขอ้มูลท่าน) 
 1. เพศ    ชาย      หญิง 
 2. อาย ุ   20-25  26-30   31-40  มากกวา่ 40 ปี 
3. แผนก  แผนกทรัพยากรบุคคล  แผนกSale and Marketing  แผนกบญัชี  แผนกอ่ืนๆ 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามระดับความพงึพอใจของผู้ใช้(ใส่เคร่ืองหมายในช่องท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

ความพึงพอใจต่อโครงงานกล่อง
อเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้

ระดบัความพึงพอใจ 

1.รูปแบบของผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
2 ความคิดสร้างสรรค ์      
3.ความแขง็แรงทนทาน      
4.ดา้นความสวยงาม      
5.สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง      
6.ความพึงพอใจดา้นการน าของ
เหลือใชม้าท าใหเ้กิดส่ิงใหม่ 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
โครงงานน้ีมีประโยชน์อยา่งไร 
จากท่ีไดศึ้กษาโครงงาน กล่องใส่ของอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้(Multi Purpose  

Boxes Made of Reused Papers) เห็นวา่โครงงานน้ีตอบโจทยก์บัโรงแรมของเรา เพราะโรงแรมของ
เรามุ่งเนน้เร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และโครงงานมีรายละเอียดท่ีดีเช่น การท าลายท่ีเป็นลาย
ดอกไมท้ั้งหมดซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปลกัษณ์ของโรงแรม หากจะให้ดีควรมีการเสริม
ค าอธิบายลงในช้ินงานแต่ละช้ิน เพื่อเพิ่มมูลค่าของช้ินงานมากข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถต่อยอด
กระดาษท่ีไม่ไดใ้ช ้น าไปประยกุตเ์ป็นไดห้ลายอยา่ง อยา่งเช่นพวงมาลยัจากกระดาษ เพราะโรงแรม
เราเป็นโรงแรมท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย เป็นการสอดแทรกวฒันธรรมไทยไปดว้ย ไวแ้จกจ่ายให้
ชาวต่างชาติ หรืออีกทางหน่ึงเป็นการรณรงคช่์วยลดการใชก้ระดาษภายในองคอี์กทางหน่ึงเพื่อให้
ย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง  
 
 
 

..........................................พนกังานท่ีปรึกษา 
                                                                                               (คุณ พินิจ ณ นคร) 
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กล่องใส่ของอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ 
(Multi Purpose Boxes Made of Reused Papers) 

นางสาว จุฑามณ ีศรีนวล 6004400130 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเทีย่ว  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
บทคดัย่อ 
               ส าหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใน
แผนกการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีโรงแรมดิ แอ
ทธินี โฮเทลแบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮ
เทล เป็นการท างานท่ีตอ้งใชเ้อกสารเป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นวา่มีเอกสารท่ีไม่ไดใ้ชง้านและ
ตอ้งท้ิงเป็นจ านวนมากท าให้ผูจ้ดัท าไดมี้การคิดคน้
โดยน ากระดาษต่ างๆ ท่ี ไ ม่ ได้ใช้มา รีไซ เ คิ ล
สร้ า งสรรค์ผลง านให้ เ กิ ดประโยชน์  โดย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดขยะในส านกังาน โดยการน ามา
ท าเปเปอร์มาร์เช่ เป็นกล่องใส่ของต่างๆภายใน
ส านกังาน นอกจากน้ีผูจ้ดัท ายงัไดมี้การตกแต่งโดย
ใช้รูปแบบของการท าเดคูพาจให้มีความสวยงาม 
แข็งแรง ทนทาน และสามารถใชง้านไดจ้ริง    จาก
การท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกล่อง
เอนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้(Multi Purpose 
Boxes Made of Reused Papers) ในก ลุ่มตัวอย่ า ง
จ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานของ
โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงคอ็ก, อะ ลกัซ์ชูรี คอล
เล็คชัน่ โฮเทล มีความพึงพอใจในดา้นรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ ด้านความสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ดา้น
ความพึงพอใจดา้นการน าของเหลือใชม้าท าให้เกิด
ส่ิงใหม่ อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านความคิด
สร้างสรรคค์วามแขง็แรงทนทาน และความสวยงาม 
อยู่ในระดบัมาก ดงันั้นจึงสรุปได้ค่าโครงานกล่อง
เอนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ มีความพึง
พอใจดดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 
ค าส าคญั : รีไซเคิล/ เปเปอร์มาเช่/ เดคูพาจ 

Abstract 
for cooperative education practice In the  

Human Resources Department at The Athenee    
Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok it is a 
work that requires a lot of paperwork. Which the 
organizers have foreseen that there are documents 
that are not in use and have to be discarded a lot, 
causing the authors to innovate by recycling unused 
paper to create useful works. The objective is to 
reduce waste in the office. by bringing to make a 
paper Marche It is a box for various items in the 
office. In addition, the author has also decorated 
using the form of decoupage to be beautiful, strong, 
durable and can be used in practice.  The 
satisfaction questionnaire for Multi Purpose Boxes 
Made of Reused Papers was conducted in a sample 
of 20 people. The results showed that employees of 
The Athenee Hotel Bangkok, A Luxury Collection 
Hotel is satisfied with the style of the product. The 
ability to be put into practice Satisfaction in using 
leftovers to create something new at the highest 
level and creativity, strength, durability and beauty 
at a high level Therefore, it can be concluded that 
the project of a multipurpose box from waste paper. 
There was overall satisfaction at a very high level. 
Keywords : Recycle / Papermache 
ทีม่าของปัญหา 



 

 

            ในส่วนของแผนกการจัดการทรัพยากร
บุคคล เป็นส่วนงานออฟฟิศ ซ่ึงมีการท างานโดยใช้
เอกสารและกระดาษในปริมาณมาก  ดังนั้ นทาง
ผูจ้ ัดท าได้มองเห็นถึงคุณค่าท่ีจะน ากระดาษมารี
ไซเคิล เพ่ือเป็นการใชว้ตัถุดิบใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด  และยงั
เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัของเหลือใชโ้ดยการน ามา
ประดิษฐ์เป็นกล่องใส่อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และยงั
สามารถใส่อุปกรณ์อ่ืนๆได ้โดยการท าเป็นกล่องท่ี
ผลิตดว้ยวิธีเปเปอร์มาเช่ (Paper-Mâché) และท าการ
ตกแต่งด้วยการเดคูพาจ(decoupage) ท่ีเป็นโลโก้
ของทางโรงแรม เพ่ือเป็นการเปล่ียนกระดาษท่ีไม่ใช้
งานแล้วมาเป็นกล่อง และยัง เ ป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะภายในโรงแรมและยงัสามารถน ามาใช้
งานใหเ้กิดประโยชน์ไดอี้กดว้ย 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาการน ากระดาษมารีไซเคิล  
และใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
               2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของขยะโดยการน ามา 
ประดิษฐเ์ป็นส่ิงของเพ่ือใชใ้นส านกังาน 
               3. เพ่ือลดตน้ทุนในการซ้ือกล่องมาใส่ 
อุปกรณ์เคร่ืองเขียนในส านกังาน 
               4. เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนภายใน
ส านกังาน 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
              1. ไดรั้บความรู้และกระบวนการผลิต 
กล่องใส่อุปกรณ์จากกระดาษและการท าเดคูพาจ 

2. ช่วยลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนใน 
ส านกังาน 

3. สามารถน าผลิตภณัฑไ์ปใชไ้ดจ้ริงและ 
ทนทาน  
               4. เกิดไอเดียในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
เพ่ือน าไปต่อยอดในการผลิตของช าร่วยเพ่ือขายใน
โรงแรมได ้ 
วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท าโครงงาน  

 1. กาวลาเท็กซ์ 

2. กล่องภาชนะท่ีเป็นพิมพ ์
3. แปรงส าหรับทาสี 
4. สีอะคริลิค 
5. กระดาษท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ 
6. กระดาษแนปก้ินลายต่างๆ 
7. น ้ ายาเคลือบ 
8. น ้ าสะอาด 
9. ฟองน ้ า 
10. กรรรไกร 

วธีิด าเนินงานโครงงาน 
1. ตดักระดาษใหมี้ขนาดกวา้งประมาณ 4  

เซนติเมตร 
2. ผสมกาวกบัน ้ าเปล่าในอตัราส่วน 1 ต่อ  

1 โดยใชก้าวลาเท็กซ์ 50 กรัมผสมกบัน ้ า 50 กรัม คน
ใหเ้ขา้กนั 

3. ทากาวลงบางๆท่ีกระดาษจากนั้นค่อยๆ 
แปะกระดาษทีละช้ินโดยแปะใหท้ัว่พิมพ ์

4. รอใหก้าวแหง้จากนั้นทากาวและแปะ 
กระดาษซ ้ าอีกคร้ังโดยท าไปเร่ือยๆทั้งหมด 6 ชั้น 

5. ท้ิงไว ้2 คืนเพื่อใหก้าวแหง้จึงดึงออก 
จากพิมพไ์ด ้จากนั้นใชก้รรไกรตดัเล็มขอบให้เรียบ 
ดงั 

6. ทาสีรองพ้ืนโดยใชสี้อะคริลิคสีขาว  
ดา้นนอก และทาสีชมพดูา้นในจากนั้นะรอใหแ้หง้ 

7. เม่ือแหง้แลว้ใหท้ากาวลงบนพิมพ ์ 
จากนั้นค่อยๆแต่กระดาษแนปก้ินลงบนพิมพโ์ดยใช้
ฟองน ้ าชุบน ้ าสะอาดบิดหมาดหมาดและกดลงบน
แหนบกินเบาๆเพ่ือใหน้ดัท่ีหนา้สนิทกบัช้ินงาน 

8. ดึงเศษกระดาษท่ีเกินออกท้ิงไวใ้หแ้หง้ 
สนิท จากนั้นแปกระดาษท่ีมีโลโกข้องโรงแรมลง
บนฝากล่อง 

9. แหง้สนิทแลว้ใหท้านน ้ ายาเคลือบเพ่ือ 
กนัน ้ าและเพ่ิมความทนทาน ใชแ้ปรงค่อยๆทาบางๆ
เม่ือแหง้สนิทใหท้าเพ่ิมอีก 1 รอบ ท้ิงใหแ้หง้เป็นอนั
เสร็จเรียบร้อย 
 



 

 

สรุปผลโครงงาน 
จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1  

มิถุนายนถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 รวมระยะเวลา
ทั้ งหมด 12 สัปดาห์ในแผนกทรัพยากรบุคคล 
Human resource ของโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบ
งค็อก อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล (The Athenee  
Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok) ท าให้
ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานในในแผนกบุคคล
ด้านการส่ือสารกับคนในองค์กร ด้านการจัดท า
เอกสารต่างๆเก่ียวกบันกัศึกษาเม่ือเขา้ฝึกงานและจบ
การฝึกงาน ในส่วนของงานแผนก  Human resource  
เป็นแผนกท่ีมีการใชเ้อกสารกระดาษจ านวนมากเม่ือ
ไม่ไดใ้ชก็้จะน าไปท าลายและท้ิงไป ดงันั้นผูจ้ดัท า
จึงเล็งเห็นปัญหาและคิดท่ีจะน ากระดาษท่ีไม่ไดใ้ช้
แลว้น ามาท าให้เกิดประโยชน์ โดยการน ามาท าเป็น
ผลิตภณัฑก์ล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษเหลือใช ้
ซ่ึ ง ก ล่ องอ เนกประสงค์ส าม า รถ ใ ส่ของ ได้
หลากหลายชนิด เช่นใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองเขียนปากกา
ดินสอกรรไกรหรือแม้กระทั่งของท่ีใช้ภายใน
ส านกังาน เช่น แม็กเยบ็กระดาษ คลิปหนีบกระดาษ 
เป็นตน้ เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือกล่องใส่
เคร่ืองเขียน และเป็นการช่วยแยกประเภทการใช้
ของอุปกรณ์ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือสถาน
ประกอบการไดอี้กทางหน่ึง 

จากผลการส ารวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี 
ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายคิด 
เป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ 40.00 

จากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน 
มาตราฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจใน
กล่องอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ (Multi 
Purpose Boxes Made of Reused Papers) โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

ในการท ากล่องอเนกประสงคจ์ากกระดาษ 

เห ลือใช้  (Multi Purpose Boxes Made of Reused 
Papers) ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น ก าร ให้ ว ัส ดุ ท่ี เ ห ลื อ ใช้ม า
สร้างสรรคใ์ห้เกิดผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีสามรถน าไปใช้
ไดจ้ริง และยงัสามารถต่อยอดท าเป็นของช าร่วยไว้
แจกจ่ายในโรงแรมได ้
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