
 

 

รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา เก้าอีจ้ากขวดน ้าพลาสติก 

Stool Created from Plastic Water Bottles 

 

 

โดย 

 

 

นางสาววรัญญา พุ่มพยุง 5604400071 

 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของรายวชิาสหกจิศึกษา 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 





 

 

ช่ือโครงงาน   :  เกา้อ้ีจากขวดน ้าพลาสติก 

หน่วยกติ   :  5 

ผู้จัดท า    :  นางสาววรัญญา  พุ่มพยงุ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา   :  อาจารยย์วุริน ศรีปาน 

ระดับการศึกษา   :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา   :  การท่องเท่ียว 

คณะ    :  ศิลปศาสตร์ 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา :  3 / 2563 

 

บทคัดย่อ       

โครงงาน เกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติก จดัท าขึ้นเน่ืองจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท าใหท้างบริษทัไม่

สามารถท าการจดัขายทัวร์ท่องเท่ียวให้กับลูกค้าได้ และมีส่ิงของหลายอย่างภายในบริษทัท่ีไม่สามารถ

น าไปใชไ้ด ้เช่น ขวดน ้ าพลาสติก แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด และเศษผา้เหลือใช ้จนท าให้เกิดกลายเป็นขยะภายใน

บริษทั และบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ากดั มีแผนการยา้ยสถานท่ีตั้งบริษทัและตอ้งการ

เกา้อ้ีเพื่อรองรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการในบริษทั ผูจ้ดัท าจึงจดัท าโครงงานเกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติก โดย

ประดิษฐ์สร้างเป็นส่ิงของเคร่ืองใชค้ือการน าขวดน ้ าพลาสติก แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด และเศษผา้เหลือใช้มาท า

เป็นเกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกเพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่ใหแ้ก่บริษทัและยงัช่วยลด

ขยะภายในบริษทัไดอี้กดว้ย 

จากการสัมภาษณ์พนักงานภายในบริษทัดา้นคุณภาพมีความแข็งแรงทนทานดี สามารถใช้งานได้

จริง ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นความคิดท่ีดี ช้ินงานมีความน่าสนใจ ดา้นความยากง่ายในการแปรรูป

ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป มีความไม่ซบัซอ้น 

ค าส าคัญ : เกา้อ้ีขวดน ้าพลาสติก 
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Abstract 

This project aimed to develop chairs from plastic water bottles. During the COVID-1 9 
pandemic, the company was unable to provide tours to consumers, and many products within the 
company, such as plastic water bottles, future boards, and fabric remnants,were unable to be used 
until they became wasle within the organization. The Best Inter and Organize Co., Ltd. set plans to 
relocate the company location and  chairs are required to accommodate customers. The author 
initiated an idea to prepare a project of  creating chairs from plastic water bottles, future boards and 
waste fabric to cut the cost of buying new products for the company and also reduce waste within 
the company as well. 

          According to interviews with employees, in terms of the quality, the chairs were strong and 
durable, and could practically be used.  In terms of creativity, this project was a good idea with 
interesting workpieces. In terms of  difficulty of processing, they were uncomplicated and neither 
be difficult nor too easy.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

บริษทั เดอะเบสท์ อินเตอร์ แอนด์ ออร์แกไนซ์ จ ำกดั (The Best Inter&Organize) ก่อตั้งเม่ือปี 
พ.ศ.2560  เป็นบริษทัขนำดเล็กท่ีมีพนกังำนประจ ำ 4-5 คน โดยรูปแบบงำนของบริษทั เดอะเบสท์ อินเตอร์ 
แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ำกดั คือรับจดังำนประชุมสัมมนำ งำนเล้ียงปีใหม่ งำนอีเวน้ทต่์ำงๆ รับจดับริกำรทีมงำน
มืออำชีพ จดัน ำเท่ียวภำยในประเทศและต่ำงประเทศ จดักรุ๊ปทวัร์ท่องเท่ียวส่วนตวัและกรุ๊ปทวัร์ท่องเท่ียวหมู่
คณะ 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนัเป็นช่วงท่ียงัมีวิกฤตโรคระบำดโควิด 19 ซ่ึงเร่ิมตั้ งแต่ช่วงเดือน
ธนัวำคมปี 2562 จนถึงปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อกำรท่องเท่ียวไทยและกำรท่องเท่ียวโลกเป็นอยำ่งมำก ท ำให้
กำรเดินทำงท่องเท่ียวระหวำ่งประเทศหยุดชะงกั รวมถึงส่งผลกระทบต่อจ ำนวนนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีเดิน
ทำงเขำ้มำในประเทศไทยเป็นสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่โลกในวงกวำ้ง
กระทบต่ออุตสำหกรรมขนำดใหญ่เล็กในประเทศและต่ำงประเทศรวมถึงธุรกิจกำรท่องเท่ียว ด้วย
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวจึงส่งผลกระทบท ำให ้บริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด์ ออร์แกไนซ์ จ ำกดั ไม่สำมำรถ
จดัขำยทวัร์ท่องเท่ียวได ้ท ำไดเ้พียงเตรียมควำมพร้อมภำยในบริษทัท่ีจะกลบัมำขำยทวัร์ไดอี้กคร้ัง 

ทั้งน้ีผูจ้ดัท ำไดส้ังเกตเห็นทำงบริษทัมีขวดน ้ำพลำสติกเหลือเป็นจ ำนวนมำกซ่ึงมำจำกกำรให้บริกำร
ลูกคำ้ ทั้งในกำรออกทวัร์และกำรเขำ้มำใช้บริกำรท่ีบริษทั โดยปกติแลว้บริษทัพยำยำมแยกขยะจำกขวดน ้ ำ
พลำสติกไวเ้พื่อน ำไปบริจำค แต่ในภำวะโควิด-19 ทำงบริษทัเห็นว่ำ ไม่ควรท่ีจะน ำพลำสติกเหล่ำน้ีไปส่ง
มอบเพรำะมีกำรระบำดในกรุงเทพสูง ขณะเดียวกนัทรัพยำกรบำงประเภทนั้น เม่ือถูกน ำมำใช้ กลับใช้
ประโยชน์ไดเ้พียงไม่ก่ีคร้ัง บำงประเภทใช้คร้ังเดียวแล้วถูกทิ้งหรือหมดประโยชน์ไป ทั้งๆ ท่ียงัมีสภำพ
สมบูรณ์พร้อม และทำงบริษทัตอ้งกำรเกำ้อ้ีเพื่อมำใชส้ ำรองใหก้บัลูกคำ้ในอนำคตหลงัจำกกำรเปิดประเทศ   

ดงันั้นทำงผูจ้ดัท ำจึงตดัสินใจศึกษำวิธีกำรแปรรูปขวดน ้ ำพลำสติก ฟิวเจอร์บอร์ด และเศษผำ้เหลือ
ใชใ้นบริษทั ท ำเป็นเกำ้อ้ีรับรองลูกคำ้เพื่อเป็นกำรลดตน้ทุนใหก้บับริษทั 

 

 

 



 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยส ำนกังำนของบริษทั 

1.2.2 เพื่อแปรรูปส่ิงของเหลือใชใ้นบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดำ้นสถำนท่ี  

-บริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ำกดั 

1.3.2 ขอบเขตดำ้นเวลำ  

-ด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ีตั้งแต่ 17 พฤษภำคม 2563 ถึง 28 สิงหำคม 2564  

1.3.3 ขอบเขตดำ้นประชำกร  

-พนกังำนบรัษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ำกดั จ ำนวน 4 คน 

1.3.4 ขอบเขตดำ้นเอกส ำรองและขอ้มูล  

-สอบถำมขอ้มูลจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำ สอบถำมขอ้มูลจำกพนักงำนบริษทั เดอะ  เบสท ์        
อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ำกดั ศึกษำขอ้มูลเพิ่มเติมจำกอินเตอร์เน็ต 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกโครงงำน 

1.4.1 ไดล้ดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยส ำนกังำนของบริษทั 

1.4.2 ไดอุ้ปกรณ์ส ำนกังำนเพิ่มเพื่อไวใ้ชใ้นกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ 



 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง   : 136/366 หมู่บา้นพิศาลเทียนทะเล 20 ถนนบางขนุเทียนชายทะเล   

   แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  

เบอร์โทรศพัท ์  : 02-042-2548 / 093-715-2999 

Email    : tbitour@hotmail.com 

Line    : tourvip888  

Facebook   : www.facebook.com/thebestinter 

 

 

 

ภาพที ่2.1  ตราสัญลกัษณ์ : (Logo) บริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ากดั 

ทีม่า : The Best Inter & Organize Co.,Ltd./ Facebook 

http://www.facebook.com/thebestinter


 

 

 

  

ภาพที ่2.2  แผนท่ีรูปภาพ  บริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ากดั 

ทีม่า : www.facebook.com/thebestinter 

 

 

 

ภาพที ่2.3 ช่องทางการติดต่อทางเวบ็ไซดเ์พจ facebook 

บริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ากดั 

ทีม่า : www.facebook.com/thebestinter 

 

http://www.facebook.com/thebestinter
http://www.facebook.com/thebestinter


 

 

2.2 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 การจดัการองคก์รและการบริหารบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ากดั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

 

เจ้าของบริษทั 

ผู้จัดการ 

ฝ่ายธรุการ จดัการฝ่ายบญัชี 
ฝ่ายการขายและ
พนักงานท่ีปรกึษา 

นางสาววรัญญา พุ่มพยุง  

(นักศึกษาสหกจิศึกษา) 



 

 

2.3 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั เดอะเบสท์ อินเตอร์ แอรด์ ออร์แกไนซ์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดักรุ๊ปทวัร์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศตั้งแต่มีเหตุการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงท าให้บริษทัปิดท าการชั่วคราวเป็นระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี และในสถาการณ์ปัจจุบนัมีผูท่ี้ติดเช้ือนอ้ยลงจึงท าให้ทางบริษทัไดท้  าการเปิดเป็นการจดักรุ๊ป
ทวัร์ภายในประเทศ เป็นการเดินทางท่องเท่ียวในระยะสั้นๆและมีมาตรการรักษาความสะอาดท่ีค่อนขา้ง
รัดกุม เพื่อให้นักท่องเท่ียวไดม้าใช้บริการอย่างสบายใจในการรักษาความสะอาดของบริษทั บริษทัมีการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบในการบริการลูกคา้ใชผู้ท่ี้ช านาญเฉพาะดา้นในการใหข้อ้มูลและบริการลูกคา้อยา่ง
เต็มท่ีเพื่อให้ลูกคา้พึ่งพอใจและไดรั้บประโยชน์สูงสุด บริษทัมีการแบ่งการด าเนินงานตามประเภทของงาน 
และควาเช่ียวชาญของบุคลากรในบริษทั 

2.3.1 ผลติภัณฑ์การให้บริการให้บริการของบริษัท 
รายการน าเที่ยวแบบเต็มวนั                                                                                          ราคา 

1. ทวัร์ในประเทศจงัหวดักระบ่ี เท่ียวทะเลแหวก ด าน ้า 4 เกาะท่ีพกัสุดหรู             4,990 
2. ทวัร์ต่างประเทศประเทศลาวใต ้ปากเซ น ้าตกผาส้วม  

วดัพระธาตุหนองบวั มหานทีสีพนัดอน              12,900 
 
2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

 
 

ภาพที ่2.5 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาว วรัญญา พุม่พยงุ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน   : นางสาว วรัญญา พุม่พยงุ 
ต าแหน่งงาน  : Administrative Assistant (Trainee) 
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย  : เน่ืองจากมีการเกิดโรคระบาดโควดิ 19 จึงไม่ไดอ้อกปฏิบติัสหกิจศึกษานอกพื้นท่ี 
และจดัท าโครงงานสหกิจการจดัท า เกา้อ้ีจากขวดน ้าพลาสติก 
 
 



 

 

2.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 

 
 

ภาพที ่2.6 พนกังานท่ีปรึกษา คุณวโิรจน์ เพช็รรัตน์  
(เจา้ของบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
ช่ือพนักงานทีป่รึกษา  : คุณวิโรจน์ เพช็รรัตน์ 
ต าแหน่ง   : เจา้ของบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ 
2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 
2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ศึกษาขอ้มูลและคิดหวัขอ้โครงงานสหกิจโดยการพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบนัและคิดคน้วิธีการ
ท าผลิตภณัฑส่ิ์งประดิษฐเ์กา้อ้ีจากขวดน ้าพลาสติกท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริงและสะดวกสบายต่อการพกพา ลด
ตน้ทุนภายในบริษทั และยงัประหยดัค่าใช้จ่ายในบริษทัได้โดยการใช้วสัดุเหลือใช้แทนการซ้ือผลิตภณัฑ์
ใหม ่
 เขียนโครงงานร่างรายงานโดยคิดหวัขอ้เพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อขอ
ค าแนะน าและส่งหวัขอ้แบบร่างโครงงานสหกิจเพื่อรอการพิจารณา 
 ท าการทดลองในการท าผลิตภณัฑ์ส่ิงประดิษฐ์เก้าอ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกและน าปัญหาจากการ
ทดลองท าส่ิงประดิษฐม์าปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริง 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานของผลิตภณัฑ์ส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้
จดัท าข้ึนใหก้บับุคคลทัว่ไปและพนกังานท่ีปรึกษาไดท้ดลองใชง้านเกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกน าขอ้ผิดพลาด
ไปปรับปรุงแกไ้ขและสรุปขอ้มูลเพื่อเขียนลงในโครงงานสหกิจจดัท าเอกสารพร้อมน าเสนอ 

 



 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

พฤษภาคม 
2564 

  มิถุนายน  
2564 

  กรกฎาคม  
2564    

สิงหาคม  
2564 

ก าหนดหวัขอ้
ส าหรับการศึกษา
ท าโครงงานและ                 
น าหวัขอ้ท่ีก าหนด
ปรึกษาอาจารย ์

 

    

ก าหนด
วตัถุประสงคข์อง

โครงงาน 
 

    

คน้ควา้และ
รวบรวมขอ้มูลใน
การจดัท าโครงงาน 

 
 

    

ปรับปรุงแกไ้ข
โครงงานกบั 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

    

น าเสนอโครงงาน 
 

    

 
ตารางที ่2.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 
 
 
 
 



 

 

2.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้งาน 
 - ฮาร์ดแวร์ คือ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
 - ซอฟตแ์วร์ คือ ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีใชส้ั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างาน 
 - โทรศพัทมื์อถือใชส้ าหรับถ่ายภาพการปฏิบติังาน 
 - กลอ้งถ่ายรูป 
 - คอมพิวเตอร์ 
 - โปรแกรม Microsoft Word 
 



 

 

บทที ่3 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาท าการวจิยัเกา้อ้ีจากขวดน ้าพลาสติก เพื่อใหท้างบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด์ ออร์แก
ไนซ์ จ ากดั ไดใ้ชส้อยและเกิดประโยชน์ให้แก่บริษทัได ้ก าจดัขยะภายในบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์
ออร์แกไนซ์ จ ากดั และลดตน้ทุนให้แก่บริษทัแทนการซ้ือผลิตภณัฑ์ใหม่ ทางผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูล
ทางแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการน าเสนอเป็นล าดบัดงัน้ี 

 3.1 ขวดน ้าพลาสติก 

 3.2 ประเภทของผา้ 

 3.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผา้ชนิดต่างๆ 

 3.4 การแปรรูปขวดน ้าพลาสติก  

3.5 ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 ขวดน า้พลาสติก 

3.1.1 พลาสติก           

พลาสติกจัดเป็นวสัดุพอลิเมอร์ท่ีเป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีลักษณะเป็นสายโซ่ยาวๆ แต่ไม่

สามารถมองเห็นเป็นสายโซ่ไดด้ว้ยตาเปล่า 

ซ่ึงสายโซ่ดงักล่าวประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยๆท่ีเรียกว่ามอนอเมอร์ พอลิเมอร์สามารถสังเคราะห์ได้

จากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน่ (polymerization) ของมอนอเมอร์ โดยใชแ้หล่งวตัถุดิบจากปิโตรเคมีเป็น

หลกั พลาสติกมีหลายชนิดและสามารถใชแ้ทนวสัดุธรรมชาติไดห้ลายอยา่ง เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) 

ใชผ้ลิตท่อพีวีซี, พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (PET) ใชผ้ลิตขวดบรรจุน ้ าด่ืม และพอลิสไตรีน (PS)  ใชผ้ลิต

ภาชนะบรรจุต่างๆ เช่นชอ้น พลาสติก เป็นตน้ 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2 เมื่อพลาสติกโดนความร้อน 

          เม่ือพลาสติกโดนความร้อนจะแสดงคุณสมบติั 2 แบบหลกัคือ 1.) พลาสติกจะแข็งตวัถาวรไม่วา่จะถูก
ความร้อนมากแค่ไหนก็ตาม ท าให้ไม่สามารถหลอมเพื่อข้ึนรูปใหม่ตามท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงจะเรียกพลาสติก
กลุ่มน้ีว่า “เทอร์โมเซตต้ิง (thermosetting)” และ 2.) พลาสติกจะเกิด การอ่อนตวัเม่ือถูกความร้อน และจะ
กลับไปแข็งเม่ือพลาสติกเย็นข้ึน ท าให้สามารถน าไปหลอมข้ึนรูปใหม่ได้ ซ่ึงจะเรียกพลาสติกแสดง 
คุณสมบติัแบบน้ีวา่ “เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)” ซ่ึงพลาสติกท่ีสามารถน ามารีไซเคิลไดคื้อพลาสติก
ประเภท “เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)” 

 

รูปท่ี 3.1 ขวดน ้าพลาสติก 

ท่ีมา www.boundforsound.com 

 

ในปัจจุบนัไดมี้การรณรงคก์ารน าวสัดุต่างๆ มารีไซเคิลเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรวมไปถึงการน า
พลาสติกต่างๆ ไปรีไซเคิลดว้ย สมาคม อุตสาหกรรมพลาสติกแห่งอเมริกา (The Society of the Plastics 
Industry, Inc.) ได้ก าหนดสัญลกัษณ์มาตรฐานของพลาสติกยอดนิยม กลุ่มต่างๆ ท่ีสามารถน ากลบัมา
หมุนเวียนหรือท่ีเรียกว่าการรีไซเคิล (Recycle) ไว ้7 ประเภทหลกัๆ โดยหากพลาสติกใดสามารถน ามารี
ไซเคิลได ้ก็จะมีรหัสอนัประกอบดว้ยลูกศรสามตวั วนเป็นรูป 3 เหล่ียมรอบๆ ตวัเลขตวัหน่ึงดงัแสดงใน
รูปภาพ 

 

 

 

 

http://www.boundforsound.com/


 

 

3.1.3 ประเภทของพลาสติก 

รูปที ่3.2 ประเภทของพลาสติก 

ทีม่า https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/ 

 

พลาสติกรีไซเคิลทั้ง 7 ประเภท 

รูปที ่3.3 พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (Polyethylne Terephthalate) 

ทีม่า https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/ 

 

1 . พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (Polyethylne Terephthalate) หรือท่ีรู้จกักนัดีวา่ เพท็ (PET หรือ 
PETE) เป็นพลาสติกใส แข็ง ทนแรงกระแทกดี ไม่เปราะแตกง่าย และกนัแก๊สซึมผา่นดี ใชท้  าขวดบรรจุน ้ า
ด่ืม ขวดน ้ามนัพืช เป็นตน้ สามารถน ามา รีไซเคิลเป็นเส้นใย ส าหรับท าเส้ือกนัหนาว พรม และใยสังเคราะห์

https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/
https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/


 

 

ส าหรับยดัหมอน เป็นตน้ 

รูปที ่3.4  พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) 

ทีม่า https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/ 

2 . พอลเิอธิลนีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) หรือท่ีเรียกแบบยอ่วา่ เอชดีพีอี 
(HDPE) เป็นพลาสติกท่ีเหนียวและแตกยาก ค่อนขา้งแขง็แต่ยดืไดม้าก ทนทานต่อสารเคมีและสามารถข้ึน
รูปทรงต่างๆ ไดง่้าย ใชท้  าขวดนม ขวดน ้า และบรรจุภณัฑ์ส าหรับน ้ายาท าความสะอาด ยาสระผม เป็นตน้ 

สามารถน ามารีไซเคิลเป็น ขวดน ้ามนัเคร่ือง    ท่อ ลงัพลาสติก ไมเ้ทียม เป็นตน้ 

รูปที ่3.5 พอลิไวนิลคลอไรด ์(Polyvinylchloride) 

ทีม่า https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/ 

3. พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) หรือท่ีรู้จกักนัดีวา่ พีวีซี (PVC) ใชท้  าท่อน ้ าประปา สาย
ยางใส แผน่ฟิล์มส าหรับห่ออาหาร แผน่พลาสติกส าหรับท าประตู หนา้ต่าง และหนงัเทียม เป็นตน้ สามารถ
น ามารีไซเคิลเป็นท่อน ้าประปาหรือรางน ้ า ส าหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ มา้นัง่พลาสติก ตลบั
เทป เคเบิล แผน่ไมเ้ทียม เป็นตน้ 

รูปที ่3.6 พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต ่า (Low Density Polyethylene) 

ทีม่า https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/ 

https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/
https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/
https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/


 

 

4. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต ่า (Low Density Polyethylene) สามารถเรียกแบบยอ่วา่ แอลดีพีอี 
(LDPE) เป็นพลาสติกท่ีมีความน่ิม เหนียว ยืดตวัไดม้าก ใส ทนทาน แต่ไม่ค่อยทนต่อความร้อน ใชท้  าฟิล์ม
ห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ขนมปัง ถุงเยน็ส าหรับบรรจุอาหาร สามารถน ามารีไซเคิลเป็นถุงด าส าหรับใส่
ขยะ ถุงหูห้ิว ถงัขยะ กระเบ้ืองปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ แท่งไมเ้ทียม เป็นตน้ 

รูปที ่3.7 พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) 

ทีม่า https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/ 

5 . พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) เรียกโดยยอ่วา่ พีพี (PP) เป็นพลาสติกท่ีมีความ ใส ทนทานต่อ
ความร้อน คงรูป เหนียว และทนแรงกระแทกไดดี้ นอกจากน้ียงัทนต่อสารเคมีและน ้ ามนั ใชท้  าภาชนะบรรจุ
อาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถงั ตะกร้า กระบอกใส่น ้ าแช่เยน็ ขวดซอส แกว้โยเกิร์ต ขวดบรรจุยา สามารถ
น ามารีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอร่ีในรถยนต ์ช้ินส่วนรถยนต ์เช่น กนัชนและ กรวยส าหรับน ้ ามนั ไฟทา้ย ไม้
กวาดพลาสติก แปรง เป็นตน้ 

รูปที ่3.8 พอลิสไตรีน (Polystyrene) 

ทีม่า https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/ 

https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/
https://www.great-pet.com/บทความน่ารู้/พลาสติกรีไซเคิล/


 

 

6 . พอลสิไตรีน (Polystyrene) หรือท่ีเรียกโดยยอ่วา่ พีเอส (PS) เป็นพลาสติกท่ีมีความใส แต่เปราะ
และแตกง่าย ใชท้  าภาชนะบรรจุของใชต่้างๆ หรือโฟมใส่อาหาร เป็นตน้ สามารถน ามารีไซเคิลเป็นไมแ้ขวน
เส้ือ กล่องวิดีโอ ไมบ้รรทดั กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้างๆ ได ้

3.2 ประเภทของผ้า 
  ผ้า (Fabric)  หมายถึง วสัดุชนิดหน่ึง ท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่น  และผ่านกระบวนการผลิตจากเส้นใย  
ธรรมชาติ หรือสังเคราะห์  เกิดเป็นเส้นดา้ย และผา่นกรรมวธีิผลิตจนไดเ้ป็นผนืผา้ 
ประเภทของผ้าแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

ประเภทผ้าทอ (weaving fabric) กรรมวิธีการน าเส้นดา้ยมาขดักนั มีเส้นใยดา้ย คือ เส้นดา้ยยืน 
(Warp yarn)  และเส้นดา้ยพุง่ (Weft yarn) 

ประเภทผ้าถัก (Knitted fabric) การน าเส้นดา้ยต่อกนัเป็นห่วง (Interlock loops) มีเส้นใยดา้ย คือ 
เส้นดา้ยแนวตั้ง (Wales) และเส้นดา้ยแนวนอน (Course) 

ประเภทผ้าไม่ถักไม่ทอ หรือผ้า นอนวูฟเวน (Non woven fabric) มีลกัษณะโครงสร้างเป็นแผน่ผา้ท่ี
เกิดจากการสานไปมาของเส้นใย (fibrous web) มีการยึดกนัดว้ยการ ท่ีเส้นใยพนักนัไปมา (mechanical 
entaglement) หรือโดยการใชค้วามร้อน   เรซิน หรือสารเคมีในการท าให้ เกิดการยึดกนัระหวา่งเส้นใยโดย
ส่วนใหญ่แล้วผา้ท่ีนิยมน ามาท าผา้ม่าน และผา้บุเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นประเภท ผา้ทอ  (weaving 
fabric) และมีบางส่วนท่ีเป็นผา้ถกั ซ่ึงจะปรากฎในผา้ม่านโปร่ง และผา้ท่ีเป็นลกัษณะทอแบบ ผา้ Velvet 
หรือผ้าก ามะหยี่ ส่วนผ้านอนวูฟเวน ไม่เป็นท่ีนิยม และแถบจะไม่ค่อยปรากฎเป็นผ้าม่านและผ้าบุ
เฟอร์นิเจอร์ เพราะการควบคุมความสม ่าเสมอของผา้ท าได้ยาก ไม่สามารถทอหรือถกัเป็นลวดลายได ้
นอกจากมีกระบวนการพิมพเ์พิ่มเติม และความคงทนต่อแรงขดัถู มีนอ้ยกวา่ผา้ทั้งสองประเภทขา้งตน้ 

3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัผ้าชนิดต่างๆ 

 

เส้นใยจากธรรมชาติ เส้นใยจากมนุษย์ท าขึน้ 
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ปิโตรเลียม 

  เมล็ด ใบ ล าตน้   
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ตารางที ่3.1 วงการผ้าเพือ่การตกแต่งทีอ่ยู่อาศัย แล้วกใ็ช้เส้นใยหลกัๆ ตามตัวอกัษรทีขี่ดเส้นใต้ 

ทีม่า https://www.nitas-tessile.com 

 

 

โดยเส้นใยทีน่ ามาท าผ้ามี 3 ชนิด ดังต่อไปนี ้

         1. เส้นใยทีท่ าจากธรรมชาติ 100%  (Natural fiber) แบ่งได้เป็นประเภท ดังต่อไปนี้ 

          เส้นใยไหม (Silk) ใยไหมเป็นโปรตีนของรังไหม น ามาป่ันจนไดเ้ป็นเส้นดา้ย และน ามาทอ หรือถกั
เป็นผนืผา้ คุณสมบติัของผา้ไหม คือมีความนุ่มมือ เงางามจบัตา ไม่ยบัง่าย หรือไม่ยบัเลย คงสภาพของผา้ได้
ดี ดูดความช้ืนได้ดีพอสมควร ใส่สบาย  และสามารถปรับอุณหภูมิได ้ หากใส่ในฤดูหนาวจะรู้สึกอบอุ่น 
นอกจากนั้นยงัสามารถติดไฟได ้เวลาผา้ไหมจ้ะหด และไหมเ้ป็นข้ีเถา้การท าความสะอาดตอ้งซกัดว้ยสบู่ท่ีมี
ฤทธ์ิอ่อนเท่านั้น เพราะผงซกัฟอกท่ีมีกรดแรงจะท าลายเน้ือผา้ การรีดตอ้งน ามาฝ้ายมารองก่อนรีด 

          เส้นใยลินิน (Linen) ผลิตจากเส้นใยของตน้ลินิน หรือตน้แฟล็กซ์ (flax) แลว้น ามาป่ัน จนไดเ้ป็น
เส้นดา้ย จากนั้นน ามาทอ หรือถกั จนเกิดเป็นผืนผา้ ลินินเป็นเส้นใยธรรมชาติท่ีมีความคงทน และแข็งแรง
ท่ีสุด โดยคุณสมบติัของผา้ลินินจะยบัง่าย ซกัได ้สามารถ รีดไดท่ี้อุณหภูมิสูง ลกัษณะของผา้จะมีความมนัเงา
สวยงาม ผวิเรียบแขง็ ดูดซึมน ้าไดดี้ และติดไฟได ้เวลาไหมจ้ะเหมือนกระดาษ หากจะพบัผา้ลินินตอ้งใชก้าร
มว้นเท่านั้น เพราะหากพบัเส้นดา้ยอาจหกั หรือเสียทรงได ้

          เส้นใยฝ้าย (Cotton) ไดม้าจากการน าเส้นใยของปุยฝ้า มาป่ันจนเกิดเป็นเส้นดา้ย แลว้ แลว้น ามาทอ 
หรือถกั ใหเ้ป็นผนืผา้ คุณสมบติัของผา้ฝ้าย หรือผา้คอตตอน (Cotton) คือยบัง่าย รีดยาก หด และยว้ย แต่บาง
เบา หากผลิตเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม จะใส่สบาย โดยปัจจุบนัมีกระบวนการในการผลิตเส้นดา้ยท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท าใหคุ้ณภาพของฝ้ายดีข้ึน ท าใหเ้ป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ผา้ฝ้ายสามารถซกัไดท้ั้งเคร่ืองซกัผา้ และซกั

https://www.nitas-tessile.com/


 

 

มือ รีดในอุณหภูมิท่ีสูงได ้ไม่ไหม ้หรือเกิดการหดตวั ข้ึนราไดง่้ายเน่ืองจากเป็นใยฝ้าย นอกจากนั้นยงัติดไฟ
ได ้ เวลาไหมล้กัษณะจะเหมือนกระดาษไหม ้ไม่มียางเหนียว เป็นข้ีเถา้ 

          เส้นใยขนสัตว์ (Wool) ผา้ขนสัตวคื์อการน าขนสัตวน์ ามาป่ัน จนเกิดเป็นเส้นดา้ย จากนั้นทอ หรือถกั
เป็นผืนผา้ โดยขนสัตวท่ี์นิยมมาใช้ท าเป็นผา้ท่ีสุด คือขนแกะ คุณสมบติัของขนสัตวคื์อ ดูดความร้อน และ
ถ่ายเทความช้ืนไดดี้ เวลาสวมใส่จึงใหค้วามอบอุ่น และไม่เหนอะหนะร่างกายขณะสวมใส่ ผา้ขนสัตวจ์ะหด
ตวัมากเวลาเปียก จึงควรซกัแหง้เท่านั้น และหลงัจากซกัแหง้ ควรเก็บใส่ถุงพลาสติกเพื่อป้องกนัมอด 

           2. เส้นใยสังเคราะห์จากสารเคมี (Chemical Synthetic fiber) 

           ไนลอน (Nylon) ไดม้าจากกระบวนการรวมตวัของปิโตรเคมี จ าพวกเบนซิน ฟีนอล ไฮโดรเจน หรือ
แอมโมเนีย โดยน ามาผา่นกรรมวิธีทางเคมี ผลิตเป็นเส้นดา้ยดว้ยการถกั หรือทอ คุณลกัษณะของผา้ไนลอน
คือ ความทนทานสูง รูปร่างของผา้ทรงตวัไดดี้ สามารถซกัผงซกัฟอกได ้ทนต่อเช้ือราและแมลง ทนต่อการ
ขดัสี แต่ขณะใส่จะไม่ค่อยสบายตวั มกัผลิตข้ึนมาใชเ้ป็นเส้ือผา้ท่ีมีราคาไม่สูง 
         โพลีเอสเตอร์ (Polyester) ได้มาจากกระบวนการรวมตวัตวัของปิโตรเคมี จ  าพวกเอทานอล ผ่าน
กรรมวธีิทางเคมี จนเกิดเส้นดา้ย จากนั้นจึงผา่นกระบวนการถกั หรือทอเป็นผนืผา้ โพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยท่ี
ผลิตข้ึนมาเพื่อใหมี้คุณสมบติัคลา้ยฝ้าย ลกัษณะ เป็นเส้นใยยาวนุ่ม เงามนั ดูดความช้ืนไดน้อ้ย ผา้มีความเบา
บาง ยบัยาก และจบัจีบได ้แต่เม่ือใส่ไประยะหน่ึง ผา้จะเกิดขยุ 

         3. เส้นใยสังเคราะห์จากวสัดุธรรมชาติ (Natural Synthetic fiber) 

          เรยอน (Rayon) ได้มาจากการน าเปลือกไมใ้นธรรมชาติ มาผ่านกรรมวิธีทางเคมี จนเป็นเส้นด้าย 
จากนั้นจึงผา่นกรรมวธีิดว้ยการถกั หรือทอ ผลิตข้ึนมาเพื่อใหมี้คุณสมบติัเหมือนกบัผา้ฝ้าย คือมีความนุ่ม มนั
เงา สามารถระบายความร้อน และดูดความช้ืนได ้แต่ก็ไม่สามารถเป็นผา้ท่ีดีกวา่ฝ้ายได ้ราคาค่อนขา้งถูกนิยม
น ามาทดแทนผา้ฝ้าย 
3.4 การแปรรูปขวดน า้พลาสติก 

           ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าจากขวดน ้ าพลาสติกท่ีไม่ใชแ้ลว้กลายเป็นขวดน ้ าพลาสติกท่ีมีชีวิตแลว้น ามาสรรค์
สร้างให้เกิดมูลค่าและน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง ขวดน ้ าพลาสติกท่ีไม่ใช้แลว้นั้นจะกลายเป็นขยะและเกิด
ภาวะโลกร้อน ปัจจุบนัปริมาณของขวดพลาสติกและถุงพลาสติกท่ีกลายเป็นขยะลงสู่ทะเลมีปริมาณมากเป็น
อันดับหน่ึงเม่ือเทียบกับขยะประเภทอ่ืนๆ แม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกท่ี รวมถึงลดละเลิก
ถุงพลาสติกในร้านคา้ แต่ในเร่ืองของ ‘ขวดพลาสติก’ ยงัเป็นอะไรท่ียากจะแกไ้ข และคนไม่ไดใ้ส่ใจกนัมาก
นกั 

           ท  าให้กลุ่มคณะผูจ้ ัดท าเกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นจินตนาการ เกิดการออกแบบ ท่ีสามารถเป็น
ส่ิงประดิษฐท่ี์ใชง้านไดจ้ริงในชีวติประจ าวนัและกลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ลดตน้ทุนให้แก่บริษทัและ



 

 

ยงัสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากการแปรรูป ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการสร้างและปลูกฝังจิตส านึกให้แก่
สังคมต่อไปเพื่อไม่ใหข้วดน ้าพลาสติกท่ีใชแ้ลว้เป็นเพียงของท่ีรอทิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าขวดน า้พลาสติกมาแปรรูปมี ดังนี้ 

3.4.1 เก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติก 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.9 เกา้อ้ีจากขวดน ้าพลาสติก 

ทีม่า https://decor.mthai.com 

https://decor.mthai.com/


 

 

3.4.2 ตะเกยีงไฟ 

 

รูปที ่3.10  ตะเกียงไฟสุดชิค 

ตะเกียงไฟสุดชิค ประดิษฐจ์ากขวดน ้าด่ืม 

ทีม่า https://decor.mthai.com 

 

3.4.3 กระถางต้นไม้ 

https://decor.mthai.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.11 กระถาง ตน้ไม ้

กระถางตน้ไมสุ้ดแนว ท าจากขวดพลาสติก 

ทีม่า https://decor.mthai.com 

 

 

 

 

3.4.3 ตะกร้าด้วยฝาขวดน า้พลาสติก 



 

 

 

รูปที ่3.12 ตะกร้าดว้ยฝาขวดน ้าพลาสติก 

ฝาขวดพลาสติกหลากสีแต่ตอ้งมีขนาดหรือรูปแบบเดียวกนั 

ทีม่า https://www.benpublishing.net 

 

3.4.4 ของประดับตั้งโต๊ะ 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.13 ของประดบั ตั้งโตะ๊ 

ทีม่า https://www.naibann.com 

 

 

3.4.5 ไม้กวาดจากขวดน า้พลาสติก 

https://www.benpublishing.net/


 

 

 

 

รูปที ่3.14 ไมก้วาดลดภาวะโลกร้อน ไมก้วาด เศษขยะ ท าจากขวดพลาสติกท่ีเหลือใช ้ใชก้วาดขยะ กวาด
ใบไม ้กวาด แทนไมก้วาดทางมะพร้าว 

ทีม่า https://www.naibann.com 

 

3.4.6 โคมไฟ 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.15 โคมไฟ 

ทีม่า  https://www.ddproperty.com 

 

 

3.5 ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

https://www.naibann.com/
https://www.ddproperty.com/


 

 

มัลลิกา เซ่ียงฝุง (2554) การประดิษฐ์กระถางตน้ไมจ้า้กขวดพลาสติกสามารถท าได้ง่ายเน่ืองจาก
ขวดพลาสติกมีรูปทรง แปลกใหม่สะดุดตา สามารถนา มาประดิษฐ์ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งแต่งเติม หรือดดัแปลง
เป็นเศษวสัดุเหลือใช้ท่ีหาได้ง่ายทัว่ไป และวิธีท าไม่ยากจนเกินไป มีความคงทนแข็งแรง สวยงาม ดึงดูด
ความสนใจน่ามอง ลด พื้นท่ีในการเพาะปลูก สามารถนา ไปตกแต่งสวนหลงับา้น รั้วรอบ ๆ บา้นหรือตาม
ตอ้งการเป็นการน าขยะพลาสติกกลบัมาใชใ้หม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็การลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณ
การเผาขยะท าใหล้ดแก็สพิษในอากาศและเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัวสัดุเหลือใชอี้กดว้ย 

ปัทมา ศิริวงษาและคณะ (2556) ศึกษาโครงการเร่ืองโคมไฟกะลามะพร้าววตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ขั้นตอนในการท าโคมไฟกะลามะพร้าว เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทโคมไฟกะลา เพื่อน า ส่ิงของเหลือ
ใช ้มาท าให้เกิดมูลค่า เพื่อใช ้ เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดรายได ้ จาก การด าเนินงาน ผูจ้ดัท า
โครงการไดศึ้กษาขั้นตอนการท า โคมไฟกะลามะพร้าวเสนอโครงการวิชาชีพ ออกแบบผลิตภณัฑ์จดัเตรียม
วสัดุอุปกรณ์ ลงมือปฏิบติัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ สอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ จดัท ารายงานโครงการ 
สอบโครงการวิชาชีพ ผลการวิจยัพบวา่จาก การศึกษาคน้ควา้อิสระโคมไฟกะลามะพร้าว ผู ้จ ัดท าโครงการ
ไดรั้บความรู้และ ประสบผลส าเร็จ โดยไดโ้คมไฟท่ีประหยดัพลงังาน และไดใ้ชจ่้ายอยา่งประหยดัน าวสัดุ
เหลือใช ้มาเพิ่มมูลค่าและ เพิ่มมูลค่าของวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ิน ไดฝึ้กประสบการณ์ในการท างานของนกัศึกษา 
และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  

สศิวิมล ชมพลมา (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “โครงการชุดโคมไฟจากช้อนพลาสติกมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขั้นตอนในการท าโคมไฟจากชอ้นพลาสติกและให้เกิด ประสบการณ์ในการท า โคม
ไฟจากชอ้นพลาสติกเพื่อน าส่ิงของเหลือใชม้าท าใหเ้กิดมูลค่า ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ผลการวิจยัพบวา่
ในการท าโครงงานเร่ืองการท าโคมไฟจากชอ้นพลาสติกในคร้ังน้ีท า ให้ไดรู้้และศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 
มาประยุกตใ์ชแ้ละไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ีรู้และน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกวิธี ไดศึ้กษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่ง
ต่างๆและน า มาจดัท าเป็นรูปเล่มโครงงานเพื่อการศึกษาต่อไป  

พมิพ์มาดา ดิง และ นิภาภัทร์ แก้ววรรณรัตน์ (2562) ศึกษาคน้ควา้โครงการ 

นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์“โคมไฟสานจากขวดพลาสติก” ส่ิงประดิษฐ์ โคมไฟจากขวดพลาสติก รีไซเคิลดว้ย
การสาน เห็นคุณค่าของวสัดุเหลือใช้จากขวดพลาสติกน ากลบัมาสร้างนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจาก
ขวดน ้ าพลาสติกโดยการสานดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรคแ์ละยงัไดส่้งเสริมให้ชาวบา้นไดมี้รายไดแ้ละยงัเป็น
การน าเอาของเหลือใชม้าท าให้เกิดมูลค่าสร้างมูลค่าให้กบัขวดพลาสติก เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ สภาวะโลก
ร้อนเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่โดยการวางแผน ออกแบบและลงมือปฏิบติั 

ณฐัวตัร ค าอนิทร์ (2562) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง โครงการชุดโคมไฟจากไมอ้ดั Light Brand โครงการ
น้ีเป็นโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐชุ์ดโคมไฟจากไมอ้ดัมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
การเรียนรู้วิชาการ โครงการและใช้ เป็นแนวทางใหม่ในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อตอ้งการน าเอา



 

 

วสัดุเหลือใชจ้ากธรรมชาติมาพฒันาสร้างสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อสร้างมูลคา้เพิ่มใหก้บัไมอ้ดัผลการวิจยั
พบว่าการด าเนินงานโครงการบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัวสัดุเหลือใช ้ ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีมและท า
ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีมูลค่า 

นันท์นภัส ข่าทพิย์พาที,สีตลา ประสงค์สุขสกุล,ปพน วชัรบูรณ์ (2562) ไดท้  าการศึกษาโครงการเร่ืองโคมไฟ

จากขวดน ้าพลาสติกเหลือใช ้เกิดความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงแนวคิด  Zero Waste คือแนวทางในการลดการ

เกิดขยะตั้งแต่ตน้ทางมาใหป้ริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดัใหล้ดเหลือนอ้ยท่ีสุดจนเป็นศูนยซ่ึ์งหวัใจส าคญัของ

แนวคิดขยะเหลือศูนยคื์อการก าจดัขยะท่ีตน้ทางเนน้การลดขยะการใชซ้ ้ าและการคดัแยกเพื่อน ากลบัมาใช้

ใหม่ก่อนน าไปจดัการ ซ่ึงแตกต่างจากการจดัการขยะในปัจจุบนัท่ีเนน้การก าจดัหรือจดัการขยะท่ีปลายทาง

มากกวา่การแกไ้ขท่ีตน้ทางดว้ยหลกัการ 3Rs 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

 ผูจ้ดัท ำได้จดัท ำขั้นตอนกำรปฏิบติังำน เกำ้อ้ีจำกขวดน ้ ำพลำสติก เพื่อลดตน้ทุนค่ำใช้จ่ำยภำยใน
บริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด์ ออร์แกไนซ์ จ ำกดั และแปรรูปส่ิงของเหลือใชใ้นบริษทัให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

 4.1.1 ปรึกษำอำจำรยท่ี์ปรึกษำและพนกังำนท่ีปรึกษำเร่ืองหวัขอ้ท่ีจะท ำ 

 4.1.2 ศึกษำเก่ียวกบัไอเดียในกำรท ำเกำ้อ้ีจำกขวดน ้ำพลำสติก 

4.2 ส่วนประกอบในการท าเก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติก 

-ขวดน ้ำพลำสติกเหลือใชจ้ำกกำรออกทวัร์และกำรมำใชบ้ริกำรท่ีบริษทั 

-ฟิวเจอร์บอร์ดเหลือใชจ้ำกกำรออกทวัร์ท ำป้ำยต่ำงๆ อำทิเช่น ป้ำยพร็อพ 

-เศษผำ้เหลือใชภ้ำยในบริษทั 

4.3 วสัดุและเคร่ืองมือ 

-ขวดน ้ำเหลือใชท่ี้มีสีเดียวกนักำรออกแบบและขนำดโดยตรง  

(ข้ึนอยูก่บัขนำดท่ีตอ้งกำรของผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป) 

-แผน่ฟิวเจอร์บอร์ด 

-เทปกำวท่ีแขง็แกร่ง 

-มีดและกรรไกร 

-เศษผำ้เหลือใชภ้ำยในบริษทั 

-เศษผำ้เหลือใช ้ผำ้ส ำหรับสร้ำงผำ้คลุมและตกแต่ง 

-นุ่นหรือเศษผำ้ไวส้ ำหรับเพิ่มควำมนุ่มนวลของเบำะรองนัง่ 

วสัดุและเคร่ืองมือขำ้งตน้ทั้งหมดไดรั้บกำรออกแบบมำเพื่อให้เกำ้อ้ีเรียบง่ำย อำจจ ำเป็นตอ้งมีองค์ประกอบ
เพิ่มเติมท่ีหลำกหลำยข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งกำร 

 



 

 

4.4 ขั้นตอนการผลติเก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติก 

โดยแบ่งขั้นตอนกำรท ำผลิตภณัฑเ์ป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กำรสร้ำงงำนเขียนแบบและเตรียมกำร 

2. ท ำบล็อกจำกขวด 

3. ลงมือท ำผลิตภณัฑเ์กำ้อ้ีจำกขวดน ้ำพลำสติกตำมขั้นตอนท่ีวำงไว ้

4. ทดสอบประสิทธิภำพของเกำ้อ้ีจำกขวดน ้ำพลำสติก 

5. เกำ้อ้ีจำกขวดน ้ำพลำสติกท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

4.4.1 ขั้นตอนที ่1  

การสร้างงานเขียนแบบและเตรียมการ 

เม่ือเตรียมกำรวำดภำพเป็นส่ิงท่ีพึงปรำรถนำในกำรประเมินอย่ำงแม่นย  ำท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้
ส ำหรับสถำนท่ีท่ีเฟอร์นิเจอร์ช้ินส่วนท่ีผลิตข้ึนจะครอบครอง ดงันั้นมนัจะเปิดออกเพื่อก ำหนดควำมสูงของ
เกำ้อ้ีอยำ่งถูกตอ้งและควำมกวำ้งควำมลึกของท่ีนัง่ จำกนั้นเปรียบเทียบขนำดท่ีไดรั้บกบัขนำดของวสัดุท่ีมี 
ในกรณีน้ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงควำมหนำขององคป์ระกอบเสริม - เทปกำว, ฟิวเจอร์บอร์ด, ครอบคลุม 
หลงัจำกสร้ำงกรอบท่ีท ำจำกพลำสติกโครงสร้ำงเสริมด้วยโฟม หรือส ำลี ท่ีอ่อนนุ่มควำมแข็งของท่ีนัง่จะ
ไดรั้บผำ่นกำรใชไ้มอ้ดัหรือ chipboard เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งดว้ยผำ้ แต่ส่ิงน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีวำ่ง 

ในกำรสร้ำงเกำ้อ้ีคุณจะตอ้งสร้ำงภำพร่ำงหลำยภำพท่ีขยำยขนำดช้ินส่วนของเฟอร์นิเจอร์ท่ีตอ้งกำรในมุมท่ี
แตกต่ำงกนั สำมำรถวำดแผนผงัได ้ก่อนหนำ้น้ีมีกำรก ำหนดควำมยำวควำมกวำ้งควำมสูงขององคป์ระกอบ
ทั้งหมดและน ำพำรำมิเตอร์เหล่ำน้ีไปใช้กบัภำพวำดมนัเป็นไปไดท่ี้จะค ำนวณว่ำจ ำเป็นตอ้งใชว้สัดุจ  ำนวน
มำกเพียงใดในกำรน ำแนวคิดน้ีไปใช้ เม่ือท ำเกำ้อ้ีคุณจะตอ้งตรวจสอบภำพวำดเป็นระยะ ๆ (หลงัจำกสร้ำง
องคป์ระกอบแต่ละช้ิน) 

และในขั้นตอนแรกวำดโครงร่ำงขนำดเล็กโครงร่ำงแบบแผน ควรค ำนึงถึงจ ำนวนพื้นท่ีว่ำงท่ีสำมำรถใช้
ส ำหรับเฟอร์นิเจอร์รวมถึงประเภทของโครงสร้ำงท่ีจะสะดวกในกำรวำงผลิตภัณฑ์ในกำรเตรียมงำน
พลำสติกทั้งหมดจะตอ้งลำ้งท ำควำมสะอำดขวดพลำสติกและแหง้ตำมธรรมชำติ 

 



 

 

รูปที ่4.1 กำรสร้ำงงำนเขียนแบบและเตรียมกำร 

ทีม่า https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie 

4.4.2 ขั้นตอนที ่2  

ท าบลอ็กจากขวด 

เม่ือวสัดุท่ีจ  ำเป็นทั้งหมดส ำหรับกำรผลิตเกำ้อ้ีจำกขวดน ้ ำพลำสติกถูกรวบรวมงำนเตรียมกำรเสร็จ
สมบูรณ์คุณสำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนแรกในกำรสร้ำงบล็อกซ่ึงประกอบเป็นเฟรมคุณจะตอ้งใช้ขวด
และสก๊อตเทปหลำยอนัทีละขั้นตอนกระบวนกำรทั้งหมดมีลกัษณะเช่นน้ี 

รูปที ่4.2 ตดัคอขวด 

ทีม่า https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3 เช่ือมต่อขวดทั้งหมดและส่วนท่ีตดัใหแ้น่นดว้ยเทป 

ทีม่า https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie 

 

https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie


 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.4 เพื่อเตรียมองคป์ระกอบเทป 

ทีม่า https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie 

 

รูปที ่4.5 ส ำหรับฐำนคุณตอ้งมี 4 บล็อกจำก 6 องคป์ระกอบ 

ทีม่า https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie 

1. สองในสำมของขวดพลำสติกทั้งหมดตอ้งผำ่คร่ึง ส่วนท่ีมีคอถูกช้ีน ำโดยมีฝำปิดและใส่เขำ้ไปใน
อีกคร่ึงหน่ึงพร้อมกบัดำ้นล่ำง จำกนั้นขวดทั้งหมดจะถูกติดตั้งในโครงสร้ำงผลลพัธ์ดำ้นบนซ่ึงจ ำเป็นตอ้งวำง
ท่ีส่วนล่ำงของถงัท่ีตดัอีกอนั คอจำกขวดท่ีสองเสียไป ผลท่ีไดคื้อองคป์ระกอบพลำสติกแข็งสวยท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยกบักอ้น 

2. ตอ้งท ำให้มีจ  ำนวนช่องวำ่งดงักล่ำวเพียงพอ (ตำมกำรค ำนวณ) พวกมนัควรจะรวมกนัเป็นโมดูล
เดียวโดยใชเ้ทปกำว เพื่อควำมมัน่คงท่ีดีข้ึนควรวำงขวดทุกขวดไวท่ี้คอ 

3. ห่อโครงสร้ำงดว้ยฟิล์มกำวให้แน่นท่ีสุด ดงันั้นจึงเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บองค์ประกอบท่ีไม่ท ำให้
เสียโฉมในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรตำมมำ 

ในตอนท้ำยของกำรท ำงำนบล็อกท่ีเสร็จแล้วหลำยบล็อกควรเปิดออก: ฐำนสองท่ีวำงแขนด้ำนหลงั ใน
ขั้นตอนน้ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งวดัส่วนต่ำง ๆ ของเกำ้อ้ีในอนำคตและตรวจสอบกบัพำรำมิเตอร์ท่ีแสดงในรูป
วำด หำกบำงส่วนมีขนำดเล็กลงหรือใหญ่ข้ึนโครงสร้ำงบล็อกก็จะไม่คลำยกำรปรับแต่งและทุกอยำ่งจะถูก
ประกอบข้ึนอีกคร้ัง 

https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie


 

 

4.4.3 ขั้นตอนที ่3 

น าลงักระดาษหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดเป็นวงกลม ปิดหัวปิดท้าย แล้วยดึด้วยสกอ็ตเทปให้แน่นหนาดัง
รูป 

 

รูปที ่4.6 ลงมือท ำผลิตภณัฑ์เกำ้อ้ีจำกขวดน ้ำพลำสติก 

ทีม่า https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie/ 

 

บุด้านข้างและบนล่างด้วยนุ่นและเศษผ้าเหลอืใช้ 

รูปที ่4.6 ไดต้วัเกำ้อ้ีท่ีนุ่มสบำย 

https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie/


 

 

ทีม่า https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie/ 

 

ห่อหุ้มตัวผลติภัตณ์ด้วยลายผ้าทีต้่องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.7 เศษผำ้เหลือใชส้ ำหรับห่อหุ่มตวัผลิตภณัฑ์ 

ทีม่า ผูจ้ดัท ำ (2564) 

ข้ันตอนสุดท้ายเยบ็เศษผ้า ตกแต่งได้ตามต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.8 เยบ็เศษผำ้เป็นรูปดอกไม ้



 

 

ทีม่า ผูจ้ดัท ำ (2564)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.9 ออกแบบวสัดุตกแต่ง 

ทีม่า ผูจ้ดัท ำ (2564) 

 

 

4.5 ขั้นตอนที ่4 

ทดสอบประสิทธิภาพของเก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติก 

ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของผลิตภณัฑ์หลงัจำกท่ีเสร็จแลว้และทดลองกำรใชง้ำนเกำ้อ้ีจำกขวดน ้ ำ
พลำสติก  

ทดสอบประสิทธิภาพ ตรวจเช็คเพือ่ความปลอดภัย 

ตารางการทดลองที ่4.1 กำรรับน ้ำหนกั (กิโลกรัม) 

การรับน า้หนัก กก ผลการทดลอง 

เก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติก เก้าอีพ้ลาสติก 

น ้ำหนกั 45 เกำ้อ้ียงัคงสภำพเดิม เกำ้อ้ียงัคงสภำพเดิม 

น ้ำหนกั 70 เกำ้อ้ียงัคงสภำพเดิม เกำ้อ้ียงัคงสภำพเดิม 



 

 

น ้ำหนกั 90 เกำ้อ้ียงัคงสภำพเดิม เกำ้อ้ียงัคงสภำพเดิม 

 

จำกตำรำงท่ี 4.1 ผลกำรทดลองพบวำ่กำรรับน ้ ำหนกัของเกำ้อ้ีจำกขวดน ้ ำพลำสติกของคน 3 คน ท่ีมี
น ้ำหนกัแตกต่ำงกนั ผูท้ดลองคนท่ี 1 น ้ำหนกั 45 กิโลกรัมและผูท้ดลองคนท่ี 2 น ้ำหนกั 70 กิโลกรัม เกำ้อ้ีจำก
ขวดน ้ ำพลำสติกและเก้ำอ้ีพลำสติกทัว่ไปนั่งได้เก้ำอ้ียงัคงสภำพเดิม ส่วนผูท้ดลองคนท่ี 3 น ้ ำหนัก 90   
กิโลกรัม พบวำ่เกำ้อ้ีจำกขวดน ้ำพลำสติกและเกำ้อ้ีพลำสติกทัว่ไปยงัคงนัง่ไดป้กติและคงสภำพเดิม 

ตารางการทดลองที ่4.2 ระดบักำรรับแรงกระทบ 

ระดับการรับแรงกระทบ ผลการทดลอง 

เก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติก เก้าอีพ้ลาสติก 

ระดบัควำมสูง 2 เมตร ยงัคงสภำพเดิม ยงัคงสภำพเดิม 

ระดบัควำมสูง 4 เมตร ยงัคงสภำพเดิม มีรอยร้ำวตรงขำเกำ้อ้ี 

ระดบัควำมสูง 6 เมตร ยงัคงสภำพเดิม มีรอยร้ำวตรงขำเกำ้อ้ี 

จำกตำรำงท่ี 4.2 ผลกำรทดสอบพบว่ำ กำรโยนเกำ้อ้ีทั้งสอง 2 แบบพร้อมกนัในเวลำเดียวกนัจำก
ระดบัคควำมสูงท่ีแตกต่ำงกนัในระดบัควำมสูง 2 เมตร เกำ้อ้ีจำกขวดน ้ ำพลำสติกและเกำ้อ้ีพลำสติกทัว่ไป
ยงัคงสภำพเดิม เม่ือเพิ่มระดบัควำมสูงข้ึนเป็น 4 เมตร และ 6 เมตร ตำมล ำดบัพบวำ่เกำ้อ้ีจำกขวดน ้ ำพลำสติก
ยงัคงสภำพเดิมพบทนแรงกระแทกไดดี้ ส่วนเกำ้อ้ีพลำสติกทัว่ไป พบวำ่มีรอยแตกร้ำวตรงขำเกำ้อ้ี 

4.5.1 เก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติกทีเ่สร็จสมบูรณ์ 

 



 

 

 

รูปที ่4.10 เกำ้อ้ีจำกขวดน ้ำพลำสติกท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อม 

ทีม่า ผูจ้ดัท ำ (2564) 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.11 รูปแบบเกำ้อ้ีจำกขวดน ้ำพลำสติกต่ำงๆ ท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อม 

ทีม่า https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie/ 

 

 

 

 

 

https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie/


 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.12 รูปแบบเกำ้อ้ีจำกขวดน ้ำพลำสติกต่ำงๆ ท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อม 

ทีม่า https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie/ 

4.6 รายการต้นทุนการสร้างช้ินงานเก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติก                         

ตารางที ่4.3 รำยกำรตน้ทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส รุ ป 
ร ว ม
ต้น ทุน
ทั้ ง ห ม
ด ข อ ง

เกำ้อ้ีจำกขวดน ้ ำพลำสติกเป็นจ ำนวน 96 บำท เม่ือเทียบกบัเกำ้อ้ีพลำสติกทัว่ไปและเกำ้อ้ีสตูลมีรำคำตั้งแต่ 
299 บำทไปจนถึงรำคำหลำยพนับำท ซ่ึงเก้ำอ้ีจำกขวดน ้ ำพลำสติกมีตน้ทุนท่ีต ่ำและช่วยประหยดัตน้ทุน
ใหแ้ก่บริษทัไดต้รงตำมวตัถุประสงค ์

วสัดุและอุปกรณ์ ปริมาณทีใ่ช้ ราคา ต้นทุน 
ขวดน ้ำพลำสติก 18 ขวด - - 
เศษผำ้เหลือใชใ้น

บริษทั 
 - - 

แผน่ฟิวเจอร์บอร์ด 2 แผน่ - - 
เทปกำว 4 มว้น มว้นละ 24 บำท 96 บำท 

มีดและกรรไกร  - - 
นุ่น  - - 

เขม็และดำ้ย  - - 
รวมตน้ทุนทั้งหมด   96 บำท 

https://furniture.technoluxpro.com/th/sidenie/


 

 

หมายเหตุ เน่ืองจำกเป็นขวดน ้ ำพลำสติก เศษผำ้เหลือใช้ และฟิวเจอร์บร์อดจำกทำงบริษทั เทปกำว  มีด 
กรรไกร นุ่น เขม็และดำ้ยเป็นของทำงผูจ้ดัท ำท่ีมีอยูแ่ลว้จึงไม่มีตน้ทุน 

4.7 กลุ่มตัวอย่างทีสั่มภาษณ์การใช้เก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติก 
กลุ่มตัวอย่าง 
 เจำ้ของบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แกไนซ์ จ ำกดั 
 พนกังำนฝ่ำยธุรกำร 
 พนกังำนจดักำรฝ่ำยบญัชี 
 พนกังำนฝ่ำยกำรขำยและพนกังำนท่ีปรึกษำ 

4.8 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรรวบรวมขอ้มูลในกำรศึกษำคร้ังน้ีผูจ้ดัท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเพื่อท ำกำรเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตำมล ำดบั ดงัน้ี 

1. คุณภำพของเกำ้อ้ีขวดน ้ำพลำสติก 
2. ควำมยำก ง่ำยในกำรออกแบบ 
3. ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
4. กำรแปรรูปขวดน ้ำพลำสติกท ำใหเ้กิดประโยชน์อีกคร้ัง 
5. ควำมสวยงำมของช้ินงำน 

4.9 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์ 

คุณภาพของเก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติก 

ผู้ตอบ ค าตอบ 
ท่ำนท่ี 1 คุณวโิรจน์ เพช็รรัตน์ 

(เจำ้ของบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แก
ไนซ์ จ ำกดั) 

อนำคตเกำ้อ้ีจำกขวดน ้ำพลำสติกอำจเกิดกำรยวบ
และทรุดตวัลงได ้อยำกใหใ้ชก้ำวท่ีแขง็แรงติดแทน

เทปใส โดยรวมพอใชไ้ด ้
ท่ำนท่ี 2 คุณจำตุรนต ์บุญอำจ 

(พนกังำนฝ่ำยธุรกำร) 
ช้ินงำนมีควำมแขง็แรงดี พกพำสะดวกมีน ้ำหนกัท่ี

เบำ 
ท่ำนท่ี 3 คุณหทยัพร บวัประเสริฐ 

(พนกังำนจดักำรฝ่ำยบญัชี) 
มีสีสันท่ีสวยงำมน่ำสนใจ สำมำรถใชง้ำนไดทุ้ก

โอกำส 
ใชง้ำนไดจ้ริง ประหยดัตน้ทุนบริษทั 

ท่ำนท่ี 4 คุณชลวทิย ์นุพนัธ์ 
(พนกังำนฝ่ำยกำรขำยและพนกังำนท่ีปรึกษำ) 

รู้จกัน ำของเหลือใชม้ำรีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ 
ช้ินงำนมีรูปแบบท่ีสวยงำนมองไม่เบ่ือ 

 



 

 

ตารางที ่4.4 ด้านคุณภาพของเก้าอีจ้ากขวดน ้าพลาสติก แนวโนม้ของคุณภำพช้ินงำนคิดเป็นร้อยละ 
75% กล่ำวไวว้ำ่ช้ินงำนมีควำมแขง็แรงทนทำนดี พกพำสะดวกมีน ้ ำหนกัท่ีเบำ สำมำรถใชง้ำนไดจ้ริง มีสีสัน
ท่ีสวยงำมน่ำสนใจสำมำรถใชง้ำนไดทุ้กโอกำสและประหยดัตน้ทุนใหแ้ก่บริษทัแทนกำรซ้ือสินคำ้ใหม่ 

 ความยากง่ายในการแปรรูป 

ผู้ตอบ ค าตอบ 

ท่ำนท่ี 1 คุณวโิรจน์ เพช็รรัตน์ 

(เจำ้ของบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แก

ไนซ์ จ ำกดั) 

ไม่ง่ำยและยำกจนเกินไป ช้ินงำนมีควำมไม่ซบัซอ้น 

ท่ำนท่ี 2 คุณจำตุรนต ์บุญอำจ 

(พนกังำนฝ่ำยธุรกำร) 

ช้ินงำนมีควำมไม่ซบัซอ้น อำจตอ้งใชง้ำนฝีมือใน

กำรเยบ็ตวัผำ้ 

ท่ำนท่ี 3 คุณหทยัพร บวัประเสริฐ 

(พนกังำนจดักำรฝ่ำยบญัชี) 

มีกำรประดิษฐช้ิ์นงำนท่ีง่ำยและสำมำรถสร้ำง
ช้ินงำนไดเ้องในอนำคต 

 

ท่ำนท่ี 4 คุณชลวทิย ์นุพนัธ์ 

(พนกังำนฝ่ำยกำรขำยและพนกังำนท่ีปรึกษำ) 

เป็นช้ินงำนท่ีไม่ซบัซอ้นจนเกินไป และตอ้งใชฝี้มือ

ในกำรสร้ำงช้ินงำน 

 

ตารางที ่4.5 ด้านความยากง่ายในการแปรรูป แนวโนม้ควำมยำกง่ำย ในกำรแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 

100% กล่ำววำ่ขั้นตอนในกำรสร้ำงช้ินงำนมีควำมง่ำย ไม่ซบัซอ้นและสำมำรถสร้ำงช้ินงำนไดเ้องในอนำคต 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ผู้ตอบ ค าตอบ 

ท่ำนท่ี 1 คุณวโิรจน์ เพช็รรัตน์ 
(เจำ้ของบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แก

ไนซ์ จ ำกดั) 

สำมำรถน ำวสัดุท่ีเหลือใชม้ำประยกุตโ์ดยไม่
ส้ินเปลืองค่ำใชจ่้ำย 

ท่ำนท่ี 2 คุณจำตุรนต ์บุญอำจ 
(พนกังำนฝ่ำยธุรกำร) 

มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคดี์ในระดบัหน่ึง ช้ินงำน
ออกมำสวยงำม 

ท่ำนท่ี 3 คุณหทยัพร บวัประเสริฐ 
(พนกังำนจดักำรฝ่ำยบญัชี) 

มีไอเดียท่ีดีช้ินงำนออกมำมีคุณภำพสวยงำมดี 
 

ท่ำนท่ี 4 คุณชลวทิย ์นุพนัธ์ 
(พนกังำนฝ่ำยกำรขำยและพนกังำนท่ีปรึกษำ) 

มีกำรออกแบบท่ีสวยงำม สีสนัสะดุดตำ น่ำใชง้ำน 

 
ตารางที ่4.6 ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ แนวโนม้ควำมคิดสร้ำงสรรคคิ์ดเป็นร้อยละ 100% กล่ำว

ว่ำสำมำรถน ำวสัดุท่ีเหลือใช้มำประยุกต์โดยไม่ส้ินเปลืองค่ำใช้จ่ำย มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ สีสันสวย
สะดุดตำเป็นท่ีน่ำใชง้ำน มีไอเดียท่ีดีช้ินงำนออกมำมีคุณภำพ 
 

 การแปรรูปขวดน า้พลาสติกให้เกดิประโยชน์อกีคร้ัง 

ผู้ตอบ ค าตอบ 

ท่ำนท่ี 1 คุณวโิรจน์ เพช็รรัตน์ 
(เจำ้ของบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แก

ไนซ์ จ ำกดั) 

ช้ินงำนสำมำรถน ำมำท ำประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัได ้
กำรแปรรูปค่อนขำ้งดี  ใชง้ำนได ้

ท่ำนท่ี 2 คุณจำตุรนต ์บุญอำจ 
(พนกังำนฝ่ำยธุรกำร) 

ช่วยลดสภำวะโลกร้อน และขยะภำยในบริษทัได ้

ท่ำนท่ี 3 คุณหทยัพร บวัประเสริฐ 
(พนกังำนจดักำรฝ่ำยบญัชี) 

เกิดประโยชน์ต่อโลกและบริษทั เพรำะเป็นกำรรี
ไซเคิลขวดน ้ำพลำสติกใหก้ลบัมำมีคุณค่ำอีกคร้ัง 

ท่ำนท่ี 4 คุณชลวทิย ์นุพนัธ์ 
(พนกังำนฝ่ำยกำรขำยและพนกังำนท่ีปรึกษำ) 

เหลือพื้นท่ีใชส้อยในบริษทัเพิ่มมำกข้ึน และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัในกำรลดตน้ทุน 

 

 



 

 

ตารางที ่4.7 ด้านการแปรรูปขวดน า้พลาสติกให้เกดิประโยชน์อีกคร้ัง แนวโนม้กำรแปรรูปเศษผำ้ท ำ
ใหเ้กิดประโยชน์อีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100% กล่ำววำ่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัในกำรลดตน้ทุนให้กบับริษทั
และช่วยสภำวะโลกร้อนเป็นกำรรีไซเคิลขวดน ้ำพลำสติกใหก้ลบัมำมีคุณค่ำอีกคร้ัง ใชง้ำนไดจ้ริง เหลือพื้นท่ี
ใชส้อยในบริษทัเพิ่มมำกข้ึน 

 
ความสวยงามของช้ินงาน 

ผู้ตอบ ค าตอบ 

ท่ำนท่ี 1 คุณวโิรจน์ เพช็รรัตน์ 
(เจำ้ของบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ แอนด ์ออร์แก

ไนซ์ จ ำกดั) 

มีควำมสวยงำมระดบัหน่ึง เป็นช้ินงำนท่ีเรำท ำงำน
เป็นงำนฝีมือ 

ท่ำนท่ี 2 คุณจำตุรนต ์บุญอำจ 
(พนกังำนฝ่ำยธุรกำร) 

มีรูปแบบท่ีสวยงำมมำก สะดุดตำ เบำะน่ิมสบำย 

ท่ำนท่ี 3 คุณหทยัพร บวัประเสริฐ 
(พนกังำนจดักำรฝ่ำยบญัชี) 

สวย มีควำมสร้ำงสรรคใ์นกำรสร้ำงช้ินงำน มีควำม
ละเอียดในกำรท ำช้ินงำน 

ท่ำนท่ี 4 คุณชลวทิย ์นุพนัธ์ 
(พนกังำนฝ่ำยกำรขำยและพนกังำนท่ีปรึกษำ) 

มีไอเดียในกำรสร้ำงช้ินงำนท่ีสวยงำม ออกแบบได้
ดี 

 
ตารางที ่4.8 ด้านความสวยงามของช้ินงาน แนวโนม้ควำมสวยงำมของผลงำนคิดเป็นร้อยละ 100% กล่ำววำ่
ช้ินงำนมีควำมสวยงำมสะดุดตำ มีไอเดียท่ีสร้ำงสรรค ์เบำะรองนัง่มีควำมน่ิมท ำใหส้ะดวกสบำยในกำรใช้

งำน 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการจดัท าโครงงาน เกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติก ในคร้ังน้ีพบวา่ การประดิษฐ์ช้ินงานเกา้อ้ีจากขวด
น ้าพลาสติก  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีไดจ้ากขวดน ้า  และวสัดุเหลือใชใ้นบริษทั มีลกัษณะเด่นดงัน้ี 
 

1. มีน ้าหนกัเบา 
2. เคล่ือนยา้ยไดง่้ายและสะดวก 
3. ทนต่อแรงกระแทกไดดี้กวา่เกา้อ้ีพลาสติกทัว่ไป 
4. ช่วยก าจดัขยะภายในบริษทัได ้
5. มีความริเร่ิมสร้างสรรคช้ิ์นงานไดดี้ 

สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพการรองรับน ้ าหนกัเกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกและเกา้อ้ีพลาสติก
ทัว่ไปของคน 3 คน ท่ีมีน ้ าหนักแตกต่างกัน ผูท้ดลองคนท่ี 1 น ้ าหนัก 45 กิโลกรัมและผูท้ดลองคนท่ี 2 
น ้ าหนัก 70 กิโลกรัม เกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกและเก้าอ้ีพลาสติกทัว่ไปนั่งได้เกา้อ้ียงัคงสภาพเดิม ส่วนผู ้
ทดลองคนท่ี 3 น ้าหนกั 90 กิโลกรัม พบวา่เกา้อ้ีจากขวดน ้าพลาสติกและเกา้อ้ีพลาสติกทัว่ไปยงัคงนัง่ไดป้กติ
และคงสภาพเดิม ผลการทดสอบพบว่าเกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติก สามารถรองรับน ้ าหนกัไดดี้และมีความ
ปลอดภยัเท่ากบัเกา้อ้ีพลาสติกทัว่ไป 

สรุปผลการทดสอบระดบัรับแรงกระแทกเกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกและเกา้อ้ีพลาสติกทัว่ไป ระดบั
ความสูงตั้งแต่ 4-6 เมตร ผลการทดสอบพบว่า การโยนเกา้อ้ีทั้งสอง 2 แบบพร้อมกนัในเวลาเดียวกนัจาก
ระดบัความสูงท่ีแตกต่างกนัในระดบัความสูง 2 เมตร เกา้อ้ีจากขวดน ้าพลาสติกและเกา้อ้ีพลาสติกทัว่ไปยงัคง
สภาพเดิม เม่ือเพิ่มระดบัความสูงข้ึนเป็น 4 เมตร และ 6 เมตร ตามล าดบัพบวา่เกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกยงัคง
สภาพเดิมพบวา่ทนแรงกระแทกไดดี้ ส่วนเกา้อ้ีพลาสติกทัว่ไป พบวา่มีรอยแตกร้าวตรงขาเกา้อ้ี 

การอภิปราย 

 จากผลการทดสอบ พบว่า เก้าอ้ีจากขวดน ้ าพลาสติก มีความคงทนแข็งแรงและมีการรองรับแรง
กระแทกไดดี้กวา่เกา้อ้ีพลาสติกทัว่ไป เน่ืองจากขวดน ้ าพลาสติกใสมีคุณสมบติัท่ีเหนียว ไม่แตกง่าย ทนต่อ
แรงกระแทก จากแบบประเมินความพึงพอใจ เร่ือง เกา้อ้ีจากขวดน ้าพลาสติก ในแต่ละดา้นมีดงัน้ี 



 

 

ด้านคุณภาพของเก้าอีจ้ากขวดน ้าพลาสติก แนวโนม้ของคุณภาพช้ินงานคิดเป็นร้อยละ 75% กล่าว
ไวว้า่ช้ินงานมีความแข็งแรงทนทานดี พกพาสะดวกมีน ้ าหนกัท่ีเบา สามารถใชง้านไดจ้ริง มีสีสันท่ีสวยงาม
น่าสนใจสามารถใชง้านไดทุ้กโอกาสและประหยดัตน้ทุนใหแ้ก่บริษทัแทนการซ้ือสินคา้ใหม่ 

ด้านความยากง่ายในการแปรรูป แนวโนม้ความยากง่าย ในการแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 100% กล่าววา่
ขั้นตอนในการสร้างช้ินงานมีความง่าย ไม่ซบัซอ้นและสามารถสร้างช้ินงานไดเ้องในอนาคต 

ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ แนวโนม้ความคิดสร้างสรรคคิ์ดเป็นร้อยละ 100% กล่าววา่สามารถน า
วสัดุท่ีเหลือใชม้าประยกุตโ์ดยไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สีสันสวยสะดุดตาเป็นท่ีน่า
ใชง้าน มีไอเดียท่ีดีช้ินงานออกมามีคุณภาพ 

ด้านการแปรรูปขวดน ้าพลาสติกให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง แนวโน้มการแปรรูปเศษผา้ท าให้เกิด
ประโยชน์อีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100% กล่าวว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในการลดตน้ทุนให้กบับริษทัและ
ช่วยสภาวะโลกร้อนเป็นการรีไซเคิลขวดน ้ าพลาสติกให้กลบัมามีคุณค่าอีกคร้ัง ใชง้านไดจ้ริง เหลือพื้นท่ีใช้
สอยในบริษทัเพิ่มมากข้ึน 

ด้านความสวยงามของช้ินงาน แนวโน้มความสวยงามของผลงานคิดเป็นร้อยละ 100% กล่าวว่า
ช้ินงานมีความสวยงามสะดุดตา มีไอเดียท่ีสร้างสรรค ์เบาะรองนัง่มีความน่ิมท าให้สะดวกสบายในการใช้
งาน 

สรุปผล ไดว้่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการช่วยลดตน้ทุนให้แก่บริษทั ลดภาวะขยะ
พลาสติก มีความสวยงาม และสามารถน ามาใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขวดน ้ าพลาสติกสามารถน าไปรีไซเคิลเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้อีก เช่น โต๊ะ,โคมไฟ,ไม้กวาด,
ตะกร้า, กระถางตน้ไมฯ้ลฯ  

2. ในการประดิษฐ์เกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกน้ีสามารถเปล่ียนวสัดุยึดตวัเกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติก
จากเทปกาวเป็นเชือกหรือเส้นเอน็ร้อยยดึติดขวดน ้าจะท าใหป้ระหยดัตน้ทุนไดม้ากกวา่เทปกาว 

3. ในการประดิษฐ์เกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกสามารถใช้วสัดุเหลือใช้แทนขวดน ้ าพลาสติกได ้เช่น 
กล่องลงักระดาษ,กระป๋องนมเหลือใช้หรือกระป๋องทัว่ไป,ถงัน ้ ามนัหรือถงัแกลลอนต่างๆ และยางรถเก่า 
เป็นตน้ 

4. นอกจากเศษผา้เหลือใช้ท่ีใช้คลุมตวัเก้าอ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกนั้นสามารถปรับเปล่ียนเป็นวสัดุ
อย่างอ่ืนแทนได้เช่น ฝาจากขวดน ้ าพลาสติก,การสานพลาสติก,การสานไม้หวาย เป็นต้น แล้วแต่ความ
สะดวกและการปรับเปล่ียน 



 

 

5. ควรใช้วสัดุธรรมชาติมาทดแทนพลาสติกในการบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อเป็นการลดขยะ
จากพลาสติกและลดปัญหามลพิษ 

6. ควรมีการพฒันารูปแบบของเกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกให้มีความสะดวกในการขนยา้ยและการ
ขนส่งใหม้ากข้ึน เช่น สามารถถอดออกมาประกอบได ้
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เก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติก 
Stool Created from Plastic Water Bottles 
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บทคัดย่อ 

โครงงาน เก้าอ้ีจากขวดน ้ าพลาสติก 
จดัท าข้ึนเน่ืองจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 
ท าใหท้างบริษทัไม่สามารถท าการจดัขายทวัร์
ท่องเท่ียวให้กบัลูกคา้ได ้และมีส่ิงของหลาย
อย่างภายในบริษทัท่ีไม่สามารถน าไปใช้ได ้
เช่น ขวดน ้าพลาสติก แผน่ฟิวเจอร์บอร์ด และ
เศษผา้เหลือใช้ จนท าให้เกิดกลายเป็นขยะ
ภายในบริษทั และบริษทั เดอะเบสท ์อินเตอร์ 
แอนด์ ออร์แกไนซ์ จ ากัด มีแผนการย้าย
สถานท่ีตั้งบริษทัและตอ้งการเกา้อ้ีเพื่อรองรับ
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการในบริษทั ผูจ้ดัท าจึง
จดัท าโครงงานเกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติก โดย
ประดิษฐ์สร้างเป็นส่ิงของเคร่ืองใชคื้อการน า
ขวดน ้ าพลาสติก แผน่ฟิวเจอร์บอร์ด และเศษ
ผ้า เห ลือใช้ม าท า เ ป็น เก้ า อ้ี จ ากขวดน ้ า
พลาสติกเพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ใหม่ให้แก่บริษทัและยงัช่วยลด
ขยะภายในบริษทัไดอี้กดว้ย 

จากการสัมภาษณ์พนักงานภายใน
บริษทัดา้นคุณภาพมีความแข็งแรงทนทานดี 
สามารถใช้งานได้จริง ด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์เป็นความคิดท่ีดี ช้ินงานมีความ

น่าสนใจ ดา้นความยากง่ายในการแปรรูปไม่
ยากไม่ง่ายจนเกินไป มีความไม่ซบัซอ้น 

ค าส าคัญ : เกา้อ้ีขวดน ้าพลาสติก 

Abstract 

This project aimed to develop 
chairs from plastic water bottles. During the 
COVID-19 pandemic, the company was 
unable to provide tours to consumers, and 
many products within the company, such as 
plastic water bottles, future boards, and 
fabric remnants,were unable to be used until 
they became wasle within the organization. 
The Best Inter and Organize Co., Ltd. set 
plans to relocate the company location and  
chairs are required to accommodate 
customers. The author initiated an idea to 
prepare a project of  creating chairs from 
plastic water bottles, future boards and 
waste fabric to cut the cost of buying new 
products for the company and also reduce 
waste within the company as well.            
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According to interviews with 
employees, in terms of the quality, the 
chairs were strong and durable, and could 
practically be used.  In terms of creativity, 
this project was a good idea with interesting 
workpieces. In terms of difficulty of 
processing, they were uncomplicated and 
neither be difficult nor too easy.   

Keywords: Stool, Plastic, Water Bottles 

ทีม่าและความส าคัญ 

บริษัท เดอะเบสท์ อินเตอร์ แอนด ์
อ อ ร์ แ ก ไน ซ์  จ า กั ด  (The Best 
Inter&organize)  ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2560  เป็น
บริษทัขนาดเล็กท่ีมีพนกังานประจ า 4-5 คน 
โดยรูปแบบงานของบริษัท  เดอะเบสท ์
อินเตอร์ แอรด์ ออร์แกไนซ์ จ ากดั คือรับจดั
งานประชุมสัมมนา งานเล้ียงปีใหม่ งานอี
เวน้ท์ต่างๆ รับจดับริการทีมงานมืออาชีพ จดั
น าเท่ียวภายในประเทศและต่างประเทศ จดั
กรุ๊ปทัว ร์ท่องเ ท่ียวส่วนตัวและกรุ๊ปทัวร์
ท่องเท่ียวหมู่คณะ 

เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็น
ช่วงท่ียงัมีวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ซ่ึงเร่ิม
ตั้ งแ ต่ช่วง เดือนธันวาคมปี  2562  จนถึง
ปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทย
และการท่องเท่ียวโลกเป็นอย่างมาก ท าให้
การเ ดินทางท่อง เ ท่ียวระหว่างประเทศ
หยุดชะงัก รวมถึงส่งผลกระทบต่อจ านวน
นักท่องเ ท่ียวต่างชาติท่ีเ ดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่โลกในวง
กวา้งกระทบต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่เล็ก
ในประเทศและต่างประเทศรวมถึงธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ด้วยสถานการณ์ดงักล่าวจึงส่งผล
กระทบท าให้ บริษัท เดอะเบสท์ อินเตอร์ 
แอรด์ ออร์แกไนซ์ จ ากดั ไม่สามารถจดัขาย
ทัวร์ท่องเท่ียวได้ ท าได้เพียงเตรียมความ
พร้อมภายในบริษทัท่ีจะกลับมาขายทวัร์ได้
อีกคร้ัง   

 ทั้งน้ีผูจ้ดัท าไดส้ังเกตเห็นทางบริษทั
มีขวดน ้ าพลาสติกเหลือเป็นจ านวนมากซ่ึงมา
จากการให้บริการลูกคา้ ทั้งในการออกทวัร์
และการเข้ามาใช้บริการท่ีบริษัท โดยปกติ
แล้วบริษัทพยายามแยกขยะจากขวดน ้ า
พลาสติกไวเ้พื่อน าไปบริจาค แต่ในภาวะโค
วิด-19 ทางบริษัทเห็นว่า  ไม่ควรท่ีจะน า
พลาสติกเหล่า น้ีไปส่งมอบเพราะมีการ
ระบาดในกรุงเทพสูง ขณะเดียวกนัทรัพยากร
บางประเภทนั้ น เม่ือถูกน ามาใช้ กลับใช้
ประโยชน์ได้เพียงไม่ก่ีคร้ัง บางประเภทใช้
คร้ังเดียวแล้วถูกทิ้งหรือหมดประโยชน์ไป 
ทั้ งๆ ท่ียงัมีสภาพสมบูรณ์พร้อม และทาง
บริษทัต้องการเก้าอ้ีเพื่อมาใช้ส ารองให้กับ
ลูกคา้ในอนาคตหลงัจากการเปิดประเทศ   

ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงตดัสินใจศึกษา
วธีิการแปรรูปขวดน ้าพลาสติก ฟิวเจอร์บอร์ด 
และเศษผ้าเหลือใช้ในบริษัท ท าเป็นเก้าอ้ี



 

 

รับรองลูกค้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับ
บริษทั 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1  เ พื่ อ ล ดต้น ทุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ส านกังานของบริษทั 

1.2.2 เพื่อแปรรูปส่ิงของเหลือใชใ้น
บริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงงาน 

1.4.1 ไ ด้ ล ด ต้ น ทุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ส านกังานของบริษทั 

1.4.2 ไดอุ้ปกรณ์ส านกังานเพิ่มเพื่อ
ไวใ้ชใ้นการใหบ้ริการลูกคา้ 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ศึกษาขอ้มูลและคิดหัวขอ้โครงงาน
สหกิจโดยการพิจารณาจากสถานการณ์
ปัจจุบันและ คิดค้นวิ ธีการท าผลิตภัณฑ์
ส่ิงประดิษฐ์ เก้า อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกท่ี
สามารถใช้งานได้จริงและสะดวกสบายต่อ
การพกพา ลดปริมาณขยะภานในบริษทั และ
ยงัประหยดัค่าใช้จ่ายในบริษทัไดโ้ดยการใช้
วสัดุรีไซเคิ้ลแทนการซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่ 

เขียนโครงงานร่างรายงานโดยคิด
หัวข้อเพื่อน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและ
พนักงานท่ีปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและส่ง
หัวข้อแบบร่างโครงงานสหกิจเพื่อรอการ
พิจารณา 

ท าการทดลองในการท าผลิตภณัฑ์
ส่ิงประดิษฐ์เกา้อ้ีจากขวดน ้ าพลาสติกและน า
ปัญหาจากการทดลองท า ส่ิงประดิษฐ์มา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพท่ีสามารถใชง้าน
ไดจ้ริง 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้งานของผลิตภณัฑ์
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนให้กบับุคคลทัว่ไป
และพนกังานท่ีปรึกษาไดท้ดลองใชง้านเกา้อ้ี
จากขวดน ้าพลาสติก 

น าข้อผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไข
และสรุปข้อมูลเพื่อเขียนลงในโครงงาน     
สหกิจ จดัท าเอกสารพร้อมน าเสนอ 
บรรณานุกรม 
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โครงงานการปฏิบัตงิานสหกจิศกึษา เก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสตกิ 

Stool Created from Plastic Water Bottles 
นางสาววรัญญา พุ่มพยุง 5604400071 

สาขา การท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ยุวริน ศรีปาน  
พนักงานท่ีปรึกษา คุณวโิรจน์ เพช็รรัตน์ 

บริษัท เดอะเบสท์ อนิเตอร์ แอนด์ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 

 

บริษทั เดอะเบสท์ อินเตอร์ แอนด์ ออร์แกไนซ์ จ ากัด (The Best 
inter&organize)  ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2560  โดยรูปแบบงานของบริษทั รับจัดงาน
ประชุมสมัมนา งานเล้ียงปีใหม่ งานอีเวน้ท์ต่างๆ รับจดับริการทีมงานมืออาชีพ จดั
น าเท่ียวภายในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัเป็นช่วงท่ียงั
มีวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบ ท าให้การเดินทางท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศหยุดชะงัก ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบท าให้บริษัทไม่
สามารถจดัขายทวัร์ท่องเท่ียวได้ ท าไดเ้พียงเตรียมความพร้อมภายในบริษทัท่ีจะ
กลบัมาขายทวัร์ไดอี้กคร้ัง 

ทั้งน้ีผูจ้ ัดท าได้สังเกตเห็นทางบริษทัมีขวดน ้ าพลาสติกเหลือเป็น
จ านวนมากซ่ึงมาจากการให้บริการลูกค้า ทั้ งในการออกทวัร์และการเข้ามาใช้
บริการท่ีบริษทั ขณะเดียวกนัทางบริษทัตอ้งการเก้าอ้ีเพ่ือมาใชส้ ารองให้กบัลูกคา้
ในอนาคตหลงัจากการเปิดประเทศ ทางผูจ้ดัท าจึงตดัสินใจศึกษาวิธีการแปรรูปขวด
น ้าพลาสติก ท าเป็นเกา้อ้ีรับรองลูกคา้เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนให้แก่บริษทั 

    
       ศกึษาข้อมลูและคิดหวัข้อโครงงานสหกิจโดยการพิจารณา
จากสถานการณ์ปัจจุบันและคิดค้นวิ ธีการท าผลิตภัณฑ์
สิ่งประดิษฐ์เก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสติกที่สามารถใช้งานได้จริง
และสะดวกสบายต่อการพกพา ลดปริมาณขยะภานในบริษัท 
และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในบริษัทได้โดยการใช้วัสดุรีไซเคิล้
แทนการซือ้ผลติภณัฑ์ใหม่ 
 
ขัน้ตอนการผลิตเก้าอีจ้ากขวดน า้พลาสตกิ 

โดยแบง่ขัน้ตอนการท าผลติภณัฑ์เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การสร้างงานเขียนแบบและเตรียมการ 

2. ท าบลอ็กจากขวด 

3. ลงมือท าผลิตภัณฑ์เก้าอีจ้ากขวดน า้
พลาสติกตามขัน้ตอนท่ีวางไว้ 

4. ทดสอบประสิทธิภาพของเก้าอีจ้ากขวด
น า้พลาสติก 

5. เ ก้ าอี จ้ ากขวดน า้พลาสติกที่ เ ส ร็ จ

สมบรูณ์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Work From Home 

 

 

 

 

 

1. ได้ลดต้นทนุค่าใช้จ่ายส านกังานของบริษัท 

2. ได้อปุกรณ์ส านกังานเพิ่มเพื่อไว้ใช้ในการให้บริการลกูค้า 

 

 

 

      จากผลการทดสอบ พบว่า เก้าอีจ้ากขวดน า้
พลาสติก มีความคงทนแข็งแรงและมีการ
รองรับแรงกระแทกได้ดี กว่าเก้าอีพ้ลาสติก
ทัว่ไป เน่ืองจากขวดน า้พลาสติกใสมีคุณสมบติั
ที่เหนียว ไม่แตกง่าย ทนต่อแรงกระแทก 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาววรัญญา พุม่พยงุ 

รหสันกัศึกษา : 5604400071 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สาขา : การท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่: 37/7 หมู่ 7 ซอยวดัก าแพง ถนนพระราม 2 ซ. 50 

          แยก 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กทม. 
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