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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฎิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมนนทบุรี พาเลซ นนทบุรี(Nonthaburi Palace 
Hotel) แผนกจดัเล้ียงของโรงแรม ในส่วนของห้องอาหารในการให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า มี
กาแฟบริการใหลู้กคา้ทุกวนัซ่ึงเป็นเคร่ืองชงอตัโนมติัมีกาแฟให้บริการมากถึง 6 ชนิด คือ เอสเพรส
โซ ลาเต ้คาปูชิโน่ มอคค่า อเมริกาโน่ กาแฟด า และกาแฟท่ีชงจากเคร่ืองน้ีจะมี “กากกาแฟ” หลงัชง
เสร็จ ท าให้ในแต่ละวนัมีกากกาแฟท่ีเกิดจากการชงเป็นจ านวนมากเช่นกนัซ่ึงคนส่วนใหญ่เม่ือท า
การใชเ้สร็จก็จะน ากากกาแฟไปทิ้งทุกวนัอยา่งไร้ประโยชน์ท าใหเ้กิดของเสียมากข้ึน 

ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของปัญหาและไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบักาก
กาแฟวา่มีประโยชน์อยา่งไรสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัทางโรงแรมไดอ้ย่างไรบา้ง ซ่ึงไดท้  าการ
ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ว่าควรท่ีจะน ากากกาแฟท่ีจะทิ้งเหล่านั้นมารี
ไซเคิลใชใ้หม่ท าใหเ้กิดประโยชน์โดยการน ามาท าเป็นท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ ซ่ึง
กากกาแฟท่ีไดน้ี้จะน ามาตากแห้งเพื่อไม่ให้เกิดเช้ือรา และน าไปผสมกบัเยื่อกระดาษท่ีท ามาจาก
กระดาษเหลือใช้ภายในโรงแรมเพื่อข้ึนรูปท่ีรองแกว้ จากนั้นใช้พาราฟินเคลือบท่ีรองแกว้เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงทนทานไม่แตกง่ายซ่ึงขั้นตอนน้ีจะท าให้ผิวของกระดาษเรียบแน่นข้ึน และพ่นแลค
เกอร์เคลือบอีกชั้นเพื่อให้มีสีสันเงาสวยงาม นอกจากน้ียงัเป็นการก าจดัขยะเหลือทิ้งจากกากกาแฟ
หรือสามารถน าท่ีรองแกว้ไปต่อยอดท าเป็นของท่ีระลึกจ าหน่ายแก่ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการไดอี้กทาง
หน่ึงดว้ย 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
  1.2.1 เพื่อศึกษาวธีิการท าท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษเหลือใช ้

1.2.2 เพื่อน ากากกาแฟและเศษกระดาษท่ีเหลือทิ้งมาท าใหเ้กิดประโยชน์ 
  1.2.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บักากกาแฟและเศษกระดาษ 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1.3.1 ไดศึ้กษาและรู้ถึงประโยชน์ของกากกาแฟ 
 1.3.2 ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการท าท่ีรองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษแล้วน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในอนาคต 
  1 . 3 . 2  ส า ม า ร ถ ล ด ข ย ะ ภ า ย ใ น โ ร ง แ ร ม โด ย ก า รน า ม า รี ไ ซ เ คิ ล ใ ช้ ใ ห ม่ ไ ด้
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1.4 ขอบเขตของโครงงาน 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
  การศึกษาการน า กากกาแฟ และ เศษกระดาษ มารีไซเคิลใชใ้หม่เป็นท่ีรองแกว้โดย
ท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ทดลองและปฎิบติัจริง 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
   การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานสหกิจคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัท าไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลภายในการปฏิบติังานในแผนกจดัเล้ียง โรงแรม นนทบุรี พาเลซ นนทบุรี (Nonthaburi Palace 
Hotel) 
 1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา   
   การท าโครงงานสหกิจในคร้ังน้ีผูจ้ดัท าใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการระหวา่งวนัท่ี  
8 กนัยายน ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  :Nonthaburi Palace Hotel 
ทีอ่ยู่    :219 ถนน นนทบุรี ,สวนใหญ่,เมือง,นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  :+66 (0) 2969 0160 - 9 
โทรสาร                       : +66 (0) 2969 0171 
E-mail                        : nonthaburipalace@yahoo.com 
เวบ็ไซต์   : www.nonthaburipalace.com 

 

 
 

รูปที ่2.1 แผนท่ี โรงแรมนนทบุรี พาเลซ 
ทีม่า : https://www.9apartment.com/Nonthaburi-Palace-Hotel- 

 

 
 

รูปที ่2.2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 
ทีม่า : https://www.nonthaburipalace.com
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2.2 ประวตัิโรงแรม นนทบุรี พาเลซ 
โรงแรมนนทบุรีพาเลซ เป็นโรงแรมระดบั 3 ดาวตั้งอยู่บนถนน นนทบุรี ในจงัหวดันนทบุรี

ซ่ึงโด่งดงัเร่ืองตลาดน ้ าและวดัโบราณท่ีสวยงาม อยูติ่ดแม่น ้ าเจา้พระยาซ่ึงเป็นแหล่งธุรกิจของนนทบุรี 
หากเดินทางดว้ยรถโดยสารส่วนตวัจากสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์หรือท่ีชาวนนทบุรีเรียกว่า
สะพานนนทบุรี1 ลงสะพานเล้ียวซา้ยจะเจอมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโรงแรมอยูถ่ดั
จากมหาวิทยาลยั 150 เมตร และอยู่ติดกบัโรงเรียนช่างกลนนทบุรี โรงแรมแห่งน้ีมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกครบครับเหมาส าหรับแขกผูม้าเยอืนท่ีอยากสัมผสัวิถีชีวิตริมน ้ า สัมผสับรรยากาศกล่ินอายแบบ
คลาสสิค ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกนัเอง ห้องพกับรรยากาศผ่อนคลายเงียบสงบการตกแต่งเรียบง่าย
สบายพร้อมวิวแม่น ้ าเจา้พระยาเหมาะแก่การพกัผ่อน ห้องอาหารท่ีถูกตกแต่งให้ความรู้สึกอยา่งอบอุ่น 
มีหอ้งจดัเล้ียงบริการให้เลือกถึง 7 หอ้งเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัต่างๆ ของชาวจงัหวดันนทบุรี   

ส าหรับผูท่ี้เดินทางเพื่อธุรกิจ ประชุม สัมนา หรือจดังานแต่งงาน โรงแรมนนทบุรี พาเลซมี
ห้องประชุมและห้องจดังานท่ีตกแต่งอย่างหรูหราทั้งหมด 7 ห้องคือ ห้องเจา้พระยาบุษราคมั ,ห้อง
รัตนาธิเบศร์ ,ห้องขวญัเมือง ,ห้องทศันาบุรี ,ห้องธารานภาลยั ,ห้องเรวดี ,ห้องชมนภา พร้อมอุปกรณ์
การประชุมครบครัน ท าใหโ้รงแรมน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีจดังานยอดนิยมแห่งหน่ึงในนนทบุรี 
 

2.3 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
2.3.1 ห้องพกั 
 ภายในโรงแรมมีบริการห้องพกัจ านวน 160 ห้อง  ไดรั้บการออกแบบอย่างพิถีพิถนั 

ดว้ยพื้นไมแ้ละหินอ่อน เฟอร์นิเจอร์ไม ้ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ห้องพกัมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นหอ้งพกัแบบสุพีเรียร์ หอ้งพกัแบบดีลกัซ์ หอ้งพกัจูเนียร์ สวที เพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุด
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั โดยภายในหอ้งพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย 
   

1) ห้องสุพเีรียร์เตียงเดี่ยว (Superior Single Bedded Room) 
 

 
รูปที ่2.3 ห้องสุพีเรียเตียงเด่ียว (Superior Single Bedded Room) 

ทีม่า : https://www.nonthaburipalace.com 
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  2) ห้องสุพเีรียร์เตียงคู่ (Superior Twin Bedded Room) 
     

 

รูปที ่2.4 ห้องสุพีเรียร์เตียงคู่ (Superior Twin Bedded Room) 
ทีม่า : https://www.nonthaburipalace.com 

 
3)  ดีลกัซ์ (Deluxe Room) 

    

 
รูปที ่2.5 ห้องดีลกัซ์ (Deluxe Room) 

ทีม่า : https://www.nonthaburipalace.com  
   

4) ห้องจูเนียร์ สวที (Junior Suite) 
 

 
รูปที ่2.6 ห้องจูเนียร์ สวที (Junior Suite)  

ทีม่า : https://www.nonthaburipalace.com 
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  2.3.2 ห้องอาหาร  
 1) ห้องอาหารนนทบุรี  

  บริการอาหารนานาชาติ และอาหารเอเชีย, บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ 
( เปิด 06.00 – 09.00 น. ) 
 

 
รูปที ่2.7 ห้องอาหารนนทบุรี  

ทีม่า : https://www.nonthaburipalace.com 
 

 
รูปที ่2.8 ห้องอาหารนนทบุรี  

ทีม่า : https://www.nonthaburipalace.com 
 

 
รูปที ่2.9 บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ 

ทีม่า : https://www.nonthaburipalace.com 
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2.3.3 ห้องประชุมสัมมนาและการจัดเลีย้ง   
1) ห้องเจ้าพระยาบุษราคัม (Chaopraya Busarakam) 

   สามารถท่ีจดังานสามารถจุคนได ้250 คน 
 

 
รูปที ่2.10 ห้องเจา้พระยาบุษราคมั 

ทีม่า : https://www.centerwedding.com 
 

  2) ห้องรัตนาธิเบศร์ (Rattanatibet) 
  สถานท่ีจดังานสามารถจุคนได ้150 คน 

 
รูปที ่2.11 ห้องรัตนาธิเบศร์ 

ทีม่า : https://www.centerwedding.com 
 

3) ห้องขวัญเมือง (Khwan Mueang) 
 สถานท่ีจดังานสามารถจุคนได ้100 คน 

 

 
รูปที ่2.12 ห้องขวญัเมือง 

ทีม่า : https://www.centerwedding.com 
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4) ห้องทศันาบุรี (Tat Sa Na Buri) 
  สถานท่ีจดังานสามารถจุคนได ้80 คน 
 

 
รูปที ่2.13 ห้องทศันาบุรี 

ทีม่า : https://www.centerwedding.com 
 

5) ห้องธารานภาลยั (Ta Ra Na Palai) 
  สถานท่ีจดังานสามารถจุคนได ้80 คน 
 

 
รูปที ่2.14 ห้องธารานภาลยั 

ทีม่า : https://www.centerwedding.com 
 

6) ห้องเรวดี (Rewadee) 
 สถานท่ีจดังานสามารถจุคนได ้70 คน 
 

 
รูปที ่2.15 ห้องเรวดี 

ทีม่า : https://www.centerwedding.com 
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 7) ห้องชมนภา (Chomnapa) 
 สถานท่ีจดังานสามารถจุคนได ้60 คน 

 

 
รูปที ่2.16 ห้องชมนภา 

ทีม่า : https://www.centerwedding.com 
 
2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ช่ือ-สกุล                        : นายชนประคลัภ ์พิเชษฐจิรัฐติกาล 
 รหัสนักศึกษา         : 5804400175 
 ระยะเวลาปฏิบัติงาน   : 8 กนัยายน-28 ธนัวาคม 2564 
 ต าแหน่ง         : Trainee (Banquet)  
 หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
                  - เตรียมอุปกรณ์บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ 
    -กดกาแฟบริการแขก    
                  -จดัเตรียมเบรค                                           รูปที ่2.17 นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

                 - เช็ดอุปกรณ์ เช่น ชอ้น ส้อม มีด                          ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
  - จดัเตรียมสถานท่ี งานต่างๆ 

                  - เก็บเคลียร์โตะ๊อาหาร 
     - ใหบ้ริการและค าแนะน าแก่แขก 
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2.5  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
  
 ช่ือ-สกุล : คุณสุพตัรา ต่อพรไพบูลย ์
 ต าแหน่ง: general manager 
 
 
 
 

รูปที ่2.18 คุณสุพตัรา ต่อพรไพบูลย ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

2.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  
 2.6.1 ศึกษาข้อมูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ 

 ศึกษาขอ้มูล โดยสังเกตถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นแนวทางในการก าหนดหวัขอ้โครงงาน
สหกิจ 
 2.6.2 คิดหัวข้อโครงงานและน าเสนอหัวข้อโครงงาน 
  หลังจากได้เร่ิมปฎิบัติงานได้สามสัปดาห์ผูจ้ ัดท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาและน ามา
ก าหนดหวัขอ้โครงงานเพื่อเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาในการขอค าแนะน าและร่างเอกสารโครงงานเพื่อขอ
เสนอหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ 
 2.6.3 ค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อที่เสนอไว้ 

 หลงัจากได้น าเสนอหัวขอ้โครงงานแล้วจึงเร่ิมท าการคน้ควา้ขอ้มูลและวิธีการท า
โครงงาน โดยหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตซ่ึงท าให้ประหยดัเวลาได้มาก ความผิดพลาดลดลงและได้
ความรู้เพิ่มมากข้ึนในการท าผลิตภณัฑ ์

2.6.4 จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการท า 
 จดัเตรียมและรวบรวม วสัดุ อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการท าท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและ

เศษกระดาษ 
2.6.5 ทดลองท าผลติภัณฑ์ 
 ผูจ้ดัท าไดท้ดลองท าผลิตภณัฑ์ตามขั้นตอนท่ีคน้ควา้ขอ้มูลมาและจากการศึกษาหา

ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อท าท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ 
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2.6.6 ทดลองใช้ผลติภัณฑ์ 
 น าท่ีรองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษไปทดลองใช้ว่าสามารถใช้งานไดจ้ริง

หรือไม่เพื่อวเิคราะห์และประเมินขอ้มูล 
2.6.7 ท าแบบประเมินเพื่อวดัผล 
 ท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ของพนักงานภายใน

โรงแรม เพื่อรวบรวมขอ้มูลมาจดัท าเป็นรูปเล่มโครงงาน 
2.6.8 จัดท าเล่มโครงงาน 
 น าข้อมูลท่ีรวบรวมมาจัดท ารูปเล่มโครงงานเส่งให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขขอ้ผิดพลาดท่ีจ าเป็นแล้วท าเป็นรุปเล่มเพื่อน าไปใช้ในการน าเสนอ
ต่อไป 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ  

 

  
2. คิดหวัขอ้โครงงาน และน าเสนอหวัขอ้โครงงาน  

 

  

3. คน้ควา้ขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีเสนอไว ้     
4. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการท า     
5. ทดลองท าผลิตภณ์ั     
6. ทดลลองใชผ้ลิตภณัฑ ์     
7. ท าแบบประเมินเพื่อวดัผล     
8. จดัท าเล่มโครงงาน    

 

 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2564) 
 
2.7 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

หลังจากท่ีได้เขา้ไปปฎิบติังานภายในแผนกจดัเล้ียงของโรงแรม ผูจ้ดัท าได้ความรู้ในการ
ท างานและมีประสบการณ์การท างานร่วมกับผู ้อ่ืน รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหา ส่ิงท่ีได้รับจากการ
ปฎิบติังานในคร้ังน้ีสามารถน าไปพฒันาตนเองในอนาคตไดไ้ม่ว่าจะเป็นความรู้ ประสบการณ์ และ
ระเบียบวนิยัความรับผิดชอบในการท างาน 
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2.8 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
2.8.1  ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

   ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีดงัน้ี 
  1) ในการเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรก นกัศึกษายงัไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านงานจดั
เล้ียงจึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ 

   2) ในการเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรก นกัศึกษามีความเกรงใจต่อพนกังาน และ 
ยงัไม่ค่อยรู้หนา้ท่ีงานท่ีตอ้งท า 

 3) ในขณะท่ีปฏิบติังานเม่ือมีลูกคา้เขา้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ท าให้นกัศึกษา
ปฏิบติังานไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 

2.8.2 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา มีดังนี้ 
 ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีดงัน้ี 
 1) ขอค าแนะน าและตั้งใจเรียนรู้จดค าแนะน าของพนกังานท่ีปรึกษา 
 2) ควรสังเกตและศึกษาถึงการท างานภายในห้องอาหาร 
 3) ควรระมดัระวงัในการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
 4) ควรพฒันาและฝึกฝนตนเองใหป้ฏิบติังานรวดเร็วข้ึน 

 

2.8.3 ประโยชน์จากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  ประโยชน์จากการปฏิบติังานสหกิจ มีดงัน้ี 
  1) ไดฝึ้กความมีระเบียบตอ้งสวมใส่ชุดยนิูฟอร์มพนกังานก่อนเร่ิมงานทุกคร้ังและฝึก
ความตรงต่อเวลาในการเขา้ปฏิบติังาน  
  2) มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
               3) ไดรู้้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  4) ไดฝึ้กฝนและเรียนรู้ในดา้นงานจดัเล้ียง  
 

2.9 ผลทีไ่ด้รับจากการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 
 หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ไปปฎิบติังานสหกิจศึกษาภายในแผนกจดัเล้ียงของโรงแรม ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้
ถึงวธีิการปฎิบติังานในสถานท่ีจริงในดา้นต่างๆของแผนกจดัเล้ียงและไดป้ฎิบติัตามระเบียบของ
โรงแรม ท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้ความอดทนมีความตรงต่อเวลา 
รวมถึงการท างานร่วมกบัคนหมู่มากท าใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึน การปฎิบติังานในคร้ังน้ีท าให้
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานต่อช่วยพฒันาตนเองใหมี้ความพร้อมส าหรับงานภายใน
โรงแรมท่ีจะท าในอนาคต



 
 

 

บทที ่3 

การททวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการท าโครงงาน  “ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ”  ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาและ

รวบรวมขอ้มูล โดยมีการศึกษาและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
3.1ขอ้มูลเก่ียวกบักาแฟ 
3.2 กระดาษและกระบวนการผลิต 
3.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.1 ข้อมูลเกีย่วกบักาแฟ 
กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมอีกชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวาง มีหลกัฐานทางโบราณคดี

กล่าวถึงกาแฟไวว้า่ ในศตวรรษท่ี 9 คนเล้ียงแพะชาวเอธิโอเปีย ช่ือกลัดิ สังเกตเห็นแพะท่ีเล้ียงไวน้ั้น
เกิดกระโดดโลดเตน้อยา่งร่าเริงผิดปกติโดยไม่หลบัไม่นอนตลอดทั้งคืน หลงัจากกินเมล็ดผลไมช้นิด
หน่ึงเขา้ไป กลัดิจึงไดล้องน าเมล็ดของผลไมน้ั้นมาบดเพื่อชงด่ืม ก็พบวา่ท าให้รู้สึกกระปร้ีกระเปร่า ไม่
อ่อนเพลีย เขาจึงไดน้ าเร่ืองน้ีไปเล่าให้กบันกับวชฟัง ต่อมานกับวชจึงไดน้ าเมล็ดไปชงและให้เหล่าลูก
ศิษยด่ื์ม การคน้พบน้ีไดถู้กเผยแพร่ออกไปยงัประเทศต่างๆจนท าให้กาแฟกลายเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมทัว่
โลก ตราบจนทุกวนัน้ี (จารุภรณ์ ศรีประวติั 2540 , ช่อทิพยวรรณ พนัธ์ุแกว้ 2551) 

3.1.1 สายพนัธ์ุของกาแฟ 
 กาแฟเป็นพืชท่ีชอบอากาศร้อนช้ืนแหล่งผลิตจึงกระจายอยูใ่นแถบร้อนช้ืนของทวีป

แอฟริกาอเมริกาใตแ้ละเอเชียโดยมีประเทศในแถบอเมริกาใต ้คือ บราซิลและโคลมัเบียเป็นแหล่งผลิต
ท่ีส าคญัของโลก และมีประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นแหล่งผลิตท่ีส าคญัรองลงมาใน
ประเทศไทยกาแฟท่ีปลูกเป็นการคา้มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ กาแฟโรบสัตา้ซ่ึงมีการผลิตประมาณ 50 ลา้นตน้ 
เพาะปลูกมากในแถบจงัหวดัชุมพรและภาคใตข้องประเทศ อีกชนิดหน่ึงคือกาแฟอาราบิกา้ซ่ึงปลูกมาก
ในภาคเหนือท่ีเป็นภูเขาสูงและอากาศค่อนขา้งเยน็กวา่ 

 การเพาะปลูกกาแฟในประเทศไทยเร่ิมในช่วงยคุการล่าอาณานิคมของชาวยโุรป โดย
มีรายงานการเร่ิมปลูกในภาคเหนือท่ีจงัหวดัล าปาง ภาคตะวนัออกท่ีจงัหวดัจนัทบุรีและภาคใตแ้ถบ
จงัหวดัสงขลา ต่อมาระยะหลงัมีการพฒันาและขยายพื้นท่ีปลูกมากข้ึน ปัจจุบนัแหล่งปลูกกาแฟพนัธ์ุ
โรบสัตา้ท่ีส าคญัคือภาคใตไ้ดแ้ก่จงัหวดัชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชส่วนแหล่ง
ปลูกท่ีเร่ิมมีการพฒันาใหม่คือทางภาคเหนือ ในแถบจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงจะปลูก
กาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้เป็นหลกั (วราพงษ ์บุญมา 2553)
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1) กาแฟพนัธ์ุโรบัสต้า (Robusta) ปลูกในพื้นท่ีสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลไม่มากนกัส่วนใหญ่ปลูก
ในประเทศแถบร้อนช้ืน มีรสชาติเขม้ขน้ หอมกว่ากาแฟพนัธ์ุอราบิกา้ มีสัดส่วนของผลผลิตกาแฟทัว่
โลก 25% กาแฟชนิดน้ีมีคาเฟอีนสูงกวา่อราบิกา้ประมาณ 2 เท่ามีความทนทานต่อโรคมากกว่า แต่คน
ไม่นิยมด่ืมมากนกั เน่ืองจากมีรสท่ีขมและเปร๊ียว ส่วนกาแฟโรบสัตา้ท่ีมีคุณภาพดี มกัถูกน าไปเป็น
ส่วนผสมของกาแฟสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มกล่ินและรสชาติให้มีความหลากหลายยิ่งข้ึน นิยมน ามาท ากาแฟ
ส าเร็จรูป 
 

 
รูปที ่3.1 กาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้ (Robusta) 

ทีม่า : https://suzuki-coffee.com 
 

2) กาแฟพนัธ์ุอราบิก้า (Arabica) ปลูกในท่ีสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 3,000 ฟุต  
ให้ผลผลิตสม ่าเสมอ รสหอมกลมกล่อม กาแฟพนัธ์ุอราบิกา้ เป็นกาแฟสายพนัธ์ุดั้งเดิมท่ีมีความโดด
เด่นในเร่ืองของรสชาติและกล่ินท่ีไดรั้บการยอมรับแลว้ว่ามีคุณภาพดีและอร่อยท่ีสุด โดยมีปริมาณ
การผลิตถึงร้อยละ 80 ของตลาดโลก 
 

 
รูปที ่3.2 กาแฟพนัธ์ุอราบิกา้ (Arabica) 
      ทีม่า : https://suzuki-coffee.com 
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3.1.2 การบดกาแฟ 
  ความละเอียดของกากท่ีไดจ้ากการบดมีผลอย่างมากต่อรสชาติ ยิ่งบดกาแฟละเอียด
เท่าไร ก็จะยิ่งได้รสชาติท่ีเขม้ขน้มากข้ึนเท่านั้น เหตุผลหลกัท่ีบางคนไม่บดละเอียดมากนักคือเพื่อ
ไม่ใหก้ากสามารถผา่นตวักรองชนิดหยาบๆออกไปได ้การผลิตกากกาแฟพร้อมชงมี 3 วิธีดว้ยกนั (วรา
พงษ ์บุญมา,2553) 
  1) การโม่ เป็นการกดเมล็ดโดยใชอุ้ปกรณ์หมุนสองตวัใชก้ารหมุนเพื่อให้เมล็ดแตก 
วิธีน้ีมีความเส่ียงน้อยท่ีเมล็ดจะไหมเ้คร่ืองบด อาจมีลกัษณะเป็นแบบลอ้หรือแบบกรวย โดยท่ีแบบ
กรวยจะท างานไดเ้งียบกว่าและมีโอกาสเกิดการอุดตนัน้อยกว่าตวัโม่แบบกรวย ช่วยรักษากล่ินส่วน
ใหญ่ไวไ้ด ้และสามารถบดไดล้ะเอียดมาก อีกทั้งกากท่ีไดก้็จะมีความสม ่าเสมอกนัอีกดว้ย 
  2) การสับ เน่ืองจากเคร่ืองบดสมยัใหม่มกัใช้วิธีการหั่นเมล็ดกาแฟออกเป็นช้ินๆ
ถึงแมจ้ะให้ผลเหมือนกบัการบดก็ตาม เคร่ืองบดแบบใบมีดโดยใช้ใบมีดป่ันเมล็ดด้วยความเร็วสูง 
(20,000-30,000 รอบต่อนาที) กากกาแฟท่ีไดจ้ะไม่ละเอียดสม ่าเสมอ และจะไดรั้บความร้อน 
มากกวา่การใชเ้คร่ืองโม่ เคร่ืองบดใบมีด จะก่อให้เกิด “ฝุ่ นกาแฟ” ซ่ึงอาจท าให้ตะแกรงร่อนของเคร่ือง
ชงเอสเพรสโซ่เกิดการอุดตนัได ้ดงันั้นเคร่ืองบดแบบน้ี จึงเหมาะสมเฉพาะกบัเคร่ืองชงแบบหยด 
  3) การบดเป็นผง กาแฟตุรกีใช้การละลายผงกาแฟซ่ึงถูกบดจนแทบจะเป็นฝุ่ นดว้ย
การต าครก วธีิการน้ีใหก้ากซ่ึงละเอียดเกินไปส าหรับกาแฟแบบอ่ืนๆ 
 
 3.1.3 ประโยชน์ของกากกาแฟ 
  เพญ็นภา รัตนาวาณิชกุล (2560) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของกากกาแฟ ดงัน้ี 
  1) กากกาแฟใช้เป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ ในกากกาแฟอุดมด้วยแร่ธาตุไนโตรเจน 
โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ผสมกากกาแฟกบัดินท่ีจะ
ปลูกตน้ไม ้หรือใส่ลงในส่วนผสมของปุ๋ย 
  2) กากกาแฟช่วยไล่หอยทากและแมลงบางชนิด ท่ีมากดักินตน้ไมจ้นเสียหายเป็น
ประจ า น ากากกาแฟไปโรยตามทางเดิน ตามกระถาง ตามตน้ไม ้หรือบริเวณท่ีพบเจอตวัมนับ่อยๆก็จะ
ไม่เจอพวกมนัอีกเลย 
  3) กากกาแฟป้องกนัสัตวเ์ล้ียงขบัถ่ายไม่เป็นท่ี โดยเฉพาะสุนขัและแมวท่ีไปเล่นซน
ตามสวนท่ีมีตน้ไมส้วยๆ วิธีแกคื้อ น ากากกาแฟกบัเปลือกส้มโรยไวบ้ริเวณท่ีไม่ตอ้งการให้มนัเขา้ไป
หรือรอบกระถางตน้ไม ้
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  4) กากกาแฟใชป้ระโยชน์เป็นยาก าจดัหมดัและเห็บ เม่ือจะอาบน ้ าให้สัตวเ์ล้ียงอยา่ง
สุนขัและแมวให้เอากากกาแฟผสมน ้ า หรือ แชมพูส าหรับสัตว ์แลว้ใช้ขดัผิวและขน และช่วยให้ผิว
ของสัตวสุ์ขภาพดีข้ึน ขนสวยเป็นเงางามดว้ย 
  5) กากกาแฟช่วยขจดักล่ินเหม็นของรองเทา้ เอากากกาแฟใส่ลงในห่อผา้ขาวบางแลว้
วางไวใ้นรองเทา้ กากกาแฟจะช่วยดูดซับกล่ินไม่พึงประสงค์ และยงัใช้ดบักล่ินเทา้ได ้โดยการผสม
กากกาแฟกบัน ้าอุ่น แลว้ใชแ้ช่เทา้ประมาณ 20-30 นาที 
  6) กากกาแฟแกตู้เ้ยน็มีกล่ินได ้เน่ืองจากคุณสมบติัในการดูดซบักล่ินไม่พึงประสงค์
ของกากกาแฟจะดบักล่ินอยา่งไดผ้ลและมีกล่ินหอมอ่อนๆของกาแฟดว้ย แค่ใส่กากกาแฟในถว้ยเล็กๆ
วางในตุเ้ยน็ คอยเปล่ียนทุกๆ 2-3 สัปดาห์ 
  7) กากกาแฟจดัการกล่ินอบัในรถและตูเ้ส้ือผา้ได้ดี เพื่อป้องกนักากกาแฟหกเลอะ
เทอะให้ใส่ลงในถุงผา้หรือห่อผา้ขาวบาง แล้วน าไปวางในรถและตูเ้ส้ือผา้จะช่วยดูดซับกล่ินอบัได้
อยา่งดี 
  8) กากกาแฟใช้ก าจดักล่ินคาวบนเขียงไม ้เม่ือเขียงผ่านการใช้งานมานานจะมีกล่ิน
ของอาหารติดอยู่ ล้างท าความสะอาดอย่างไรก็ไม่หมดกล่ิน ให้น ากากกาแฟมาขดัเขียงแลว้ล้างออก 
เขียงจะสะอาดและไม่มีกล่ินคาว 
  9) กากกาแฟจดัการกล่ินกระเทียมหรือหอมแดงติดมือ บางคร้ังตอ้งลา้งดว้ยน ้ าสบู่
หลายๆคร้ังถึงออก แต่ถ้าใช้กากกาแฟมาขดัมือแล้วล้างน ้ าให้สะอาด กล่ินฉุนๆของกระเทียมและ
หอมแดงก็จะหายไปทนัที 
  10) กากกาแฟใชท้  าความสะอาดเคร่ืองครัว เช่น หมอ้ กระทะ ท่ออ่างลา้งจาน ฯลฯ ท่ี
มีคราบสกปรก หรือ รอยด าติดอยู ่น ากากกาแฟมาขดัอุปกรณ์ เน่ืองจากกากกาแฟมีคุณสมบติัเป็นกรด
ซ่ึงจะช่วยท าความสะอาดคราบฝังลึกไดดี้ 

               11) กากกาแฟช่วยไม่ใหท้่อตนั อาจจะเป็นท่อน ้าอ่างลา้งจาน อ่างลา้งหนา้ หรือท่อใน
หอ้งน ้า ใหผ้สมกากกาแฟ น ้ าร้อน และน ้ ายาลา้งจาน ในอตัราส่วนเท่าๆกนัแลว้เทลงในท่อน ้ าท่ีตนั 

               12) กากกาแฟป้องกนัเข็มเยบ็ผา้ข้ึนสนิม เพียงน ากากกาแฟท่ีเหลือทิ้งไปตากแดดจน
แหง้ แลว้ใส่ลงไปในหมอนปักเขม็ เม่ือปักเขม็เอาไวก้็จะช่วยไม่ใหเ้ขม้ข้ึนสนิมไดง่้าย 

               13) กากกาแฟใชป้ระโยชน์เป็นสีธรรมชาติ เม่ือเราน ากากกาแฟท่ีไม่ใชแ้ลว้มาละลาย
กบัน ้ าร้อน จะออกมาเป็นสีกาแฟปลอดภยัจากสารพิษ ซ่ึงสามารถน ามาใชย้อ้มผา้หรือระบายสีในงาน
ศิลปะได ้

               14) กากกาแฟใชเ้ป็นยาสระผมรักาความมนั ให้ผสมกากกาแฟกบัแชมพูสระผม และ
ใชส้ระผมตามปกติ กากกาแฟจะช่วยลดความมนั ท าให้ผมเงางามข้ึน และช่วยให้สารเคมีท่ีตกคา้งบน
เส้นผมหลุดออกมาดว้ย แต่อาจท าใหผ้มมีสีเขม้ข้ึน 
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               15) กากกาแฟช่วยแกใ้ตต้าคล ้า สามารถท าให้รอยคล ้าใตด้วงตาจางหายได ้เน่ืองจาก
คาเฟอีนในกาแฟจะช่วยใหผ้วิบริเวณนั้นสดช่ืนและต่ืนตวั 

               16) กากกาแฟลบรอยขีดข่วนบนเน้ือไม ้เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม ้มกัเป็นรอยขีดข่วน
ไดง่้าย ให้ผสมกากกาแฟกบัน ้ ามนัมะกอกแลว้ทาไมต้รงท่ีมีรอย ทิ้งไวส้ักครู่และเช็ดออก รอยขีดข่วน
จะเลือนหายไป 

               17) กากกาแฟใช้ประโยชน์สครับผิวสวยได้ โดยน าเอากากกาแฟผสมโยเกิร์ต 
(มะขามเปียก+น ้ าผึ้ ง) ผสมเป็นเน้ือเดียวกัน จากนั้นน ามาขดับริเวณท่ีแห้งกร้าน ผลัดเซลล์ผิวเก่า 
จากนั้นลา้งน ้าออก ก็จะไดผ้วิท่ีเนียนนุ่ม น่าสัมผสั 

               18) กากกาแฟใชห้มกัผมสวยได ้
 
3.1.4 ของเสียจากกระบวนการผลติกาแฟ 

  ในปี ค.ศ. 1970 ประเทศบราซิลได้กลายเป็นผูผ้ลิตกาแฟผงก่ึงส าเร็จรูปรายใหญ่ท่ี
ส าคญัซ่ึงสามารถผลิตกาแฟไดถึ้ง 36 ลา้นกิโลกรัมต่อปีท าให้มีกากกาแฟท่ีผา่นการใชแ้ลว้เป็นของเสีย
เกิดข้ึน 0.91 กิโลกรัมต่อผงกาแฟก่ึงส าเร็จรูป 1 กิโลกรัม (Silva;et al, 1997) และในปัจจุบนัมีอตัราการ
ผลิตกาแฟเหล่าน้ีสูงข้ึนเป็นผลท าให้ของเสียจากกระบวนการผลิตกาแฟเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 

รูปที ่3.3 กลไกของผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
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3.2 กระดาษและกระบวนการผลติ 
 กระดาษ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีมีบทบาทส าคญัและเก่ียวพนักบัชีวิตมนุษยน์ับแต่อดีตกาลเป็น
เคร่ืองมือช่วยจารึกเร่ืองราวต่างๆ ใชเ้ขียนอกัษรโตต้อบเพื่อการส่ือสาร รับใชศ้าสนา ความเป็นอยุแ่ละ
ประเพณี หรือแมแ้ต่บนัทึกประวติัศาสตร์เป็นมรดกให้ลูกหลานไดรู้้จกัและภาคภูมิต่อ ชาติพนัธ์ุ ของ
ตนก่อนยุคสมยัการใชก้ระดาษ มนุษยพ์ยายามทดลองคน้ควา้วสัดุท่ีมีผิวเรียบชนิดต่างๆมาใช ้เช่น น า
ดินเหนียวมาป้ันเป็นแผ่น ใช้กระดูกสัตว ์งาช้าง กระดองเต่า หิน โลหะ เปลือกไม ้ใบไม ้และผา้ไหม
เป็นต้น แม้ว่าส่ิงต่างๆท่ีน ามาใช้บันทึกจะเป็นวสัดุท่ีทนทาน แต่ก็ยากล าบากต่อการเก็บรักษา 
ส้ินเปลืองเน้ือท่ี มีน ้าหนกัมาก เคล่ือนยา้ยไม่สะดวก จึงเป็นเหตุให้มีผูคิ้ดคน้วสัดุอ่ืนข้ึนมาใชแ้ทน ราว 
2,000 – 8,000 ปีก่อน ค.ศ. ชาวอียิปตโ์บราณไดป้ระสบความส าเร็จจากการน าตน้ปาปิรัส (Papyrus) มา
บนัทึกเร่ืองราวต่างๆใหช้าวโลกไดรั้บทราบประวติัและวฒันธรรมอียิปตอ์ยา่งแพร่หลาย แต่นกัวิจยัรุ่น
หลงัยงัไม่ยอมรับวา่ส่ิงน้ี คือ กระดาษ เน่ืองจากวสัดุท่ีใชมิ้ไดเ้ป็นแผน่เน้ือเดียวกนัเพียงแต่น าเยื่อมาติด
ซอ้นๆกนั ส่ิงท่ีชาวโลกยอมรับวา่เป็นกระดาษท่ีแทจ้ริง คือ กระดาษท่ีเป็นแผน่เน้ือเดียวกนั คน้พบคร้ัง
แรกในโลกท่ีประเทศจีนประมาณ ค.ศ. 105 (พ.ศ.648)  (ชยัพร สกุลเหลืองอร่าม,2556) 
 3.2.1 กระบวนการผลติกระดาษในอุตสาหกรรม 
   อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เป็นอตัสาหกรรมท่ีใชทุ้นเขม้ขน้ มีลกัษณะเป็นผูผ้ลิต
น้อยราย ในขณะท่ีอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดกลางและเล็ก มีผูผ้ลิตมากส่งผลให้
อ านาจการต่อรองระหวา่งทั้ง 2 กลุ่มไม่เท่าเทียมกนัและน าไปสู่ความขดัแยง้ในบางคร้ัง อยา่งไรก็ตาม 
ปัญหาดงักล่าวมีแนวโนม้บรรเทาลงเม่ืออุปสงคป์รับลดลงและมีการประสานงาน รวมถึงการวางแผน
ร่วมกนัทั้งสองกลุ่มดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
  โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 
  3.2.1.1 อุตสาหกรรมกระดาษขั้นต้น จะเก่ียวข้องกับการผลิตเยื่อกระดาษ(เยื่อ
บริสุทธ์ิ) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัส าหรับการผลิตกระดาษประเภทต่างๆของอุตสาหกรรมกระดาษขั้น
กลางโดยอุตสาหกรรมขั้นตน้น้ีจะครอบคลุมถึงการปลูกป่าเอกชนเพื่อน าไมม้าเป็นวตัถุดิบในการผลิต 
  3.2.1.2 อุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง ครอบคลุมการผลิตกระดาษในรูปแบบต่างๆ 
เช่น กระดาษคราฟท ์กระดาษพิมพเ์ขียน กระดาษอนามยั และกระดาษหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
  3.2.1.3 อุตสาหกรรมกระดาษขั้นปลาย ซ่ึงอุตสาหกรรมขั้นน้ีจะน าเอาผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลางซ่ึงไดแ้ก่ กระดาษคราฟท ์มาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทกล่องและบรรจุ
ภณัฑต่์างๆ  
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3.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  กาแฟสดกลายเป็นกระแสความนิยมของสังคม ด้วยแนวคิดท่ีว่า กาแฟไม่ได้เป็นเพียงแค่
เคร่ืองด่ืมหากแต่กลายเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือเพราะต้องการประสบการณ์การด่ืมกาแฟท่ี
หลากหลาย อนัเป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบนัท่ีนิยมท่ีจะคน้หาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กบัชีวิต 
ดงัจะเห็นไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของร้านกาแฟทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในช่วง 3-4 ปีท่ีผา่นมา ทั้งจาก
นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศ แนวโน้มธุรกิจร้านกาแฟสดเติมโตได้อีกมาก ส่ิงท่ีตามมา
พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟสด นั่นคือกากกาแฟคัว่บดท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต
เคร่ืองด่ืมนั่นเอง“กากกาแฟคั่วบด” เกิดจากขั้นตอนการน าเมล็ดกาแฟท่ีผ่านการคั่วแล้วไปผ่าน
กระบวนการบดแลว้น ามาคั้นเอาเฉพาะน ้ าดว้ยกระบวนการอดัดว้ยไอน ้ าร้อน ซ่ึงส่วนท่ีเหลือจากการ
คั้นน ้ า จะเรียกโดยทัว่ไปว่า กากกาแฟ ปัจจยัดา้นการตลาดพบว่าความตอ้งการใช้เมล็ดกาแฟในช่วง      
5 ปีท่ีผา่นมาของโรงงานแปรรูปเพิ่มข้ึนจาก 58,000 ตนัในปี2553เป็น 75,000 ตนัในปี2557หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 6.65 ต่อปีทั้งน้ีเน่ืองจากกระแสความนิยมด่ืมกาแฟคัว่บดและกาแฟส าเร็จรูปเพิ่มข้ึนดงันั้น
ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาจึงมีการน าเขา้เมล็ดกาแฟเพิ่มข้ึนจากปริมาณ 14,621 ตนัมูลค่า 862 ลา้นบาทในปี
2553เป็นปริมาณ 33,000 ตนัและมูลค่า 2,400 ลา้นบาทในปี2557หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.25 และ 20.00 
ต่อปีตามล าดบั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2558) 

เศษกระดาษท่ีเกิดข้ึนในส านักงานในแต่ละวันมีจ านวนมากหากน ากลับไปใช้ใน
กระบวนการผลิต อีกคร้ัง สามารถน าเอาเยื่อกระดาษจากเศษกระดาษไปใช้ในการผลิตอีกคร้ังได้
เพียงร้อยละ 60 เท่านั้นนอกจากน้ีราคาของเศษกระดาษมีราคาไม่มาก ดงันั้นงานวิจยัจึงตอ้งการท่ีจะ
ศึกษาและความเป็นไปไดข้องการน าเอาเศษกระดาษมาใชเ้ป็นเยื่อกระดาษในการผลิตช้ินงานแบบ
กระดาษแผน่อดั ดว้ยการข้ึนรูปแบบเยน็โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆคือ 1.การแปร
สภาพของเศษกระดาษท่ีใชแ้ลว้ 2 หนา้ดว้ยเคร่ืองท าลายเอกสาร 2.ผลของระยะเวลาในการแช่เศษ
กระดาษก่อนน ามาแปรสภาพเป็นเยื่อกระดาษ โดยเปล่ียนระยะเวลาในการแช่เศษกระดาษ 3 ค่า คือ 
1 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมงและ 24 ชัว่โมงตามล าดบัโดยท าการผสมดว้ยน ้ าประปาและ 
3.กระบวนการข้ึนรูปช้ินงานเป็นกระดาษแผน่อดั จากเยือ่กระดาษเปียก โดยเปล่ียนระยะเวลาในการ
ข้ึนรูป 3 ค่าคือ 1 ชัว่โมง 6 ชัว่โมงและ 6 ชัว่โมงตามล าดบั จากนั้นวิเคราะห์คุณสมบติัแบบประมาณ
ของเศษกระดาษ เยื่อกระดาษ และกระดาษแผ่นอดั รวมทั้งทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและ
คุณสมบติัทางกลของกระดาษแผน่อดัตามวธีิมาตรฐาน เอเอสที เอม็  

ท าการชัง่น ้ าหนกัของกระดาษใช้แลว้ให้ไดป้ริมาณ 140 กรัม แบ่งไปวิเคราะห์คุณสมบติั
แบบประมาณ (Proximate property) ตามวิธีการวิเคราะห์มาตรฐาน ASTM และท่ีเหลือน าใส่ลงใน
ถงัพลาสติก ซ่ึงมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 เซนติเมตร และลึกทั้งส้ิน 16 เซนติเมตร เติมน ้ าประปา
จ านวน 2 ลิตร ลงในถงัพลาสติกท่ีมีเศษกระดาษจบัเวลาการแช่กระดาษให้ได ้1 ชัว่โมงจากนั้นท า
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การเปล่ียนระยะเวลาการแช่เศษกระดาษเป็น 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง 
ตามล าดบั เม่ือครบระยะเวลาการแช่เศษกระดาษ น าส่วนผสมทั้งหมดเติมลงในเคร่ืองป่ัน เพื่อท าให้
เป็นเยื่อกระดาษจนกว่าจะเป็นเน้ือเดียวกนั จากนั้นเทเยื่อกระดาษกลบัลงในถังพลาสติกใบเดิม 
น าเอาเยือ่กระดาษ 5 กรัมไปวิเคราะห์คุณสมบติัแบบประมาณตามวิธีการวิเคราะห์มาตรฐาน ASTM
น าเยือ่กระดาษส่วนท่ีเหลือซ่ึงถูกใชเ้ป็นวตัถุดิบในการข้ึนรูปเป็นกระดาษแผน่อดัดว้ยเคร่ืองอดัแบบ
ไฮโดรลิก ของบริษทั Minchen Machinery จ ากดั รุ่น HP 60 เทลงในแม่พิมพข์นาดความกวา้ง 15 
เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร และลึก 5 เซนติเมตร ท าการอดัช้ินงานดว้ยแรงอดั 2.2 MPa และ
คลายการอดัช้ินงานหลายๆคร้ัง เพื่อป้องกนัความเสียหายของช้ินงาน และท าให้ช้ินงานเกิดการอดั
เป็นกระดาษท่ีปราศจากความช้ืน ท าการอดัช้ินงานเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ซ่ึงจะได้ช้ินงานท่ีมี
ความหนา 5 มิลลิเมตร (สั่น ตั้งสถิตย,์2561) 

ผลจากการศึกษาพบวา่คุณสมบติัแบบประมาณของเศษกระดาษ มีค่าความช้ืนร้อยละ 2.7-
4.9 เถา้ร้อยละ 10.3-13 ของแข็งอินทรียร้์อยละ 51.3-53.0 และคาร์บอนคงตวัร้อยละ 29.3-31.6 ส าห
คาร์บอนคงตวัส าหรับเยือ่กระดาษมีคุณสมบติัแบบประมาณดงัน้ีความช้ืนร้อยละ 20.4-25.5 เถา้ร้อย
ละ 13.2-16.0 ของแขง็อินทรียร้์อยละ 40.7-44.4 และคาร์บอนคงตวัร้อยละ 18.3-23.2  

คุณสมบติัแบบประมาณและคุณสมบติัทางกลของกระดาษแผ่นอดัท่ีระยะเวลาแช่เศษ
กระดาษต่างๆพบวา่ท่ีระยะเวลาแช่เศษกระดาษ 3 ชัว่โมงค่าความช้ืนและค่าของแข็งระเหยง่ายมีค่า
นอ้ยท่ีสุดส่งผลใหมี้ค่า tensile stress มากท่ีสุดเน่ืองจากมีค่าความหนาแน่นมากท่ีสุดคุณสมบติัแบบ
ประมาณและคุณสมบติัทางกลของกระดาษแผ่นอดัท่ีระยะเวลาแช่เศษกระดาษ 3 ชั่วโมงกับ
ระยะเวลาในการข้ึนรูป 1 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง และ 6 ชัว่โมงพบวา่เม่ือระยะเวลาในการข้ึนรูปกระดาษ
แผน่อดัมีค่ามากข้ึนค่าความช้ืนมีค่ามากข้ึนจากร้อยละ 7.42 เป็นร้อยละ 9.42 แต่ค่าคาร์บอนคงตวั
ลดลงจากร้อยละ 15.77 เป็นร้อยละ 12.23 ค่าความหนาแน่นมีค่าลดลงไปเล็กนอ้ยจาก 443.95 กรัม 
ต่อลิตรเป็น 442.52 กรัมต่อลิตรและค่าของแข็งค่าของแรงดึงมีค่าลดลงจาก 1.93 MPa เป็น 1.40 
Mpa สรุปไดว้า่ช้ินงานท่ีมีความช้ืนนอ้ยท่ีสุดจะมีค่าคุณสมบติัทางกลมากท่ีสุดซ่ึงในการทดลองคร้ัง
น้ีสภาวะท่ีดีท่ีสุดคือ ระยะเวลาแข่เศษกระดาษเพียง 1 ชัว่โมง และใชร้ะยะเวลาในการข้ึนรูปช้ินงาน 
1 ชัว่โมง (สั่น ตั้งสถิตย,์2561) 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
  จากการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ นนทบุรีไดจ้ดัท าโครงงาน
เร่ือง ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 การท าทีร่องแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ 
 4.1.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าทีร่องแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ 

 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าโครงงาน ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ ไดแ้ก่ 
เคร่ืองป่ัน คตัเตอร์ เขียง แม่พิมพท์  ากระดาษ แม่พิมพต์ดักระดาษ สก๊อตไบร์ท หมอ้ 
 4.1.2 วสัดุและข้ันตอนการท าทีร่องแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ 
  1) วสัดุในการท าทีร่องแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ 
  วสัดุในการท าโครงงาน ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ ไดแ้ก่ 
กากกาแฟ กระดาษA4ใชแ้ลว้ น ้ายารีดผา้ พาราฟิน แลคเกอร์ 

2) ขั้นตอนการท าทีร่องแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ 
 ขั้นตอนการท า ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ มีดงัน้ี 
 2.1) เตรียมกระดาษ ท่ีจะใชโ้ดยน าลวดเยบ็กระดาษออก ฉีกกระดาษเป็น

ช้ินเล็กๆน าใส่ภาชนะ ดงัรูปท่ี4.1 
 

.  
รูปที ่4.1 ฉีกกระดาษเป็นช้ินเล็กๆ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564)
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2.2) เทน ้าใหมิ้ดกระดาษ แลว้ทิ้งไว ้45 นาที ดงัรูปท่ี4.2 
 

 
รูปที ่4.2 น ากระดาษไปแช่น ้ า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
     
    2.3) น ากระดาษท่ีแช่น ้ าไวข้ย  าให้ละเอียด โดยไล่น ้ าออกจากตวักระดาษ
ขย  าเป็นกอ้นกลม ดงัรูปท่ี4.3 
                            

 
รูปที ่4.3 ขย  ากระดาษเตรียมท าเยือ่กระดาษ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
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    2.4) น ากระดาษท่ีขย  าแลว้ลงเคร่ืองป่ัน จากนั้นใส่กากกาแฟประมาณ 4 
ชอ้นชา ดงัรูปท่ี4.4 

 

 
รูปที ่4.4 เตรียมป่ันท าเยื่อกระดาษ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
 

    2.5) เติมน ้าประมาณ 1 ถว้ยตวง ใส่เคร่ืองป่ันโดยป่ันดว้ยรอบต ่าก่อน แลว้
ค่อยเพิ่มความเร็วจนไดเ้ยื่อกระดาษท่ีละเอียดเป็นเน้ือเดียว ดงัรูปท่ี4.5 
 

 
รูปที ่4.5 เยือ่กระดาษท่ีป่ันเสร็จแลว้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
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  2.6) เตรียมอ่างและเติมน ้าใหไ้ดค้ร่ึงอ่าง จากนั้นน าแม่พิมพท์  ากระดาษใส่
ลงไปภายในอ่าง ดงัรูปท่ี4.6 

 

 
รูปที ่4.6 เตรียมแม่พิมพท์  ากระดาษ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

2.7) น าเยือ่กระดาษใส่ลงไปในแม่พิมพ ์ดงัรูปท่ี4.7 

 

 
รูปที ่4.7 ใส่เยื่อกระดาษลงในแม่พิมพ ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
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  2.8) กระจายเยื่อกระดาษท่ีจบัตวัเป็นกอ้นให้ทัว่แม่พิมพจ์ากนั้นใส่น ้ ายา
รีดผา้ประมาณ 1 ชอ้นชาเพื่อเพิ่มกนัไม่ใหห้มึกฟุ้งละลายไปในเส้นใยกระดาษ ดงัรูปท่ี4.8 
 

 
รูปที ่4.8 ใส่น ้ายารีดผา้ลงในเยือ่กระดาษ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
 

   2.9) กระจายเยือ่กระดาษใหท้ัว่แม่พิมพจ์ากนั้นยกแม่พิมพข้ึ์นจากอ่าง ตาก
ไวเ้หนืออ่างให้น ้าหยดออกจากเยือ่กระดาษจนหมด ดงัรูปท่ี4.9 
 

 
รูปที ่4.9 ตากเยือ่กระดาษไวเ้หน่ืออ่าง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
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  2.10) น าสก๊อตไบร์ทไปแช่น ้ าบิดพอหมาดแลว้น ามากดท่ีเยือ่กระดาษเพื่อ
รีดน ้าออกจากตวัเยื่อกระดาษและท าใหก้ระดาษเรียบเนียนเยือ่กระดาษควรหนาประมาณ1มิล ดงัรูป
ท่ี4.10 
 

 
รูปที ่4.10 ใชส้ก๊อตไบร์ทกดลงท่ีเยือ่กระดาษ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
 

    2.11) เม่ือกระดาษเรียบแลว้น าไปตากแดด 6 – 8 ชัว่โมงเพื่อใหเ้ยือ่
กระดาษเกาะกนัเป็นแผน่แข็งแรง ดงัรูปท่ี4.11 
 

 
รูปที ่4.11 เตรียมน าเยื่อกระดาษตากแหง้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
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  2.12) เม่ือกระดาษแหง้และเน้ือกระดาษเกาะกนัดีแลว้ ค่อยๆดนัตาข่าย
ลวดดา้นล่างแม่พิมพเ์พื่อดนักระดาษออกจากแม่พิมพ ์ดงัรูปท่ี4.12 
 

 
รูปที ่4.12 ลอกกระดาษออกจากแม่พิมพ ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
 

    2.13) เตรียมพาราฟินโดยน าพาราฟินใส่ลงในหมอ้ ใชไ้ฟอ่อนเพื่อละลาย
พาราฟิน ดงัรูปท่ี4.13 

 

 
รูปที ่4.13 ละลายพาราฟินในหมอ้  

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
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   2.14) รอพาราฟินท่ีละลายแลว้ประมาณ 5 นาทีเพื่อให้อุณภูมิขณะเคลือบ
ลดลง น ากระดาษน าลงไปจุ่มเคลือบพาราฟิน ดงัรูปท่ี4.14 
 

 
รูปที ่4.14 น ากระดาษลงเคลือบพาราฟิน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
 

    2.15) เคลือบพาราฟินบางๆใหก้ระดาษเปล่ียนเป็นสีกาแฟเขม็ ดงัรูป 
ท่ี4.15 

 

 
รูปที ่4.15 กระดาษท่ีเคลือบพาราฟินแลว้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
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2.16) น ามาวางเปิดพดัลมเป่ากระดาษใหพ้าราฟินเซตตวัประมาณ 10 นาที 

ดงัรูปท่ี4.16 
 

 
รูปที ่4.16 รอพาราฟินเซตตวั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
 
    2.17) เม่ือพาราฟินเซตตวัแลว้น ามาพน่แล็คเกอร์เคลือบเพื่อให้ผิวกระดาษ
เรียบเนียน โดยพ่นบางๆกลางแดดจดั คร้ังท่ี 1 ทิ้งไว ้2 – 3 นาทีท าซ ้ าอีก 2 รอบโดยเวน้ระยะห่าง
จากกระดาษ 1 ฟุต ดงัรูปท่ี4.17 
 

 
รูปที ่4.17 พ่นแลคเกอร์เคลือบท่ีรองแกว้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
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รูปที ่4.18 ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 
 
4.2 การค านวณต้นทุนการผลติทีร่องแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ 

การค านวณตน้ทุนการผลิตท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษแสดงดงัตารางท่ี 4.1 
 

ตารางที ่4.1 แสดงการค านวณตน้ทุนการจดัท าท่ีรองแกว้ (จากกากกาแฟและเศษกระดาษ) 10 แผน่ 

ล าดับ วตัถุดิบ ปริมาณ หน่วย ต้นทุน (บาท) 
1 พาราฟิน 50 กรัม 9.00 
2 น ้ายารีดผา้ 5 มิลลิลิตร - 
3 แลคเกอร์ 50 มิลลิลิตร 7.00 
4 กากกาแฟ 100  - 
5 กระดาษA4 4 หนา้ - 

 รวมต้นทุนการท าที่รองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ 16.00 
 รวมต้นทุนต่อ 1 แผ่น  1.60 

                  
จากตาราง 4.1 ดงักล่าวสามารถท าท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษโดยมีส่วนผสม

ไดแ้ก่ กากกาแฟ เศษกระดาษ น ้ ายารีดผา้ แลคเกอร์ พาราฟิน  ท่ีผูจ้ดัท าไดน้ ามาเป็นวสัดุและช่วยลด
ตน้ทุนได ้จากตน้ทุนดงักล่าวจดัท าท่ีรองแกว้ ได ้10 แผ่น คิดราคาตน้ทุนต่อ 1 แผ่น เท่ากบั 1.6 บาท  
เทียบกบัท่ีรองแกว้กระดาษส าเร็จรูปจะตกอยูท่ี่แผน่ละ 1.9 บาท 
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รูปที ่4.19 ราคาท่ีรองแกว้กระดาษส าเร็จรูป 
ทีม่า : https://www.unipakcentershop.com 

 
4.3 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อทีร่องแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ  

หลงัจากไดจ้ดัท าท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ เรียบร้อยแลว้ ไดท้  าการประเมิน
ความพึงพอใจโดยน าผลิตภณัฑ์ให้กลุ่มตวัอย่าง ได้ทดลองใช้ท่ีรองแก้วจากกากกาแฟและเศษ
กระดาษและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใหต้อบแบบสอบถามซ่ึงไดท้  าการเก็บขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 การประเมินความพึงพอใจในการใชท่ี้รองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ 
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4.3.1 ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามตาม เพศ อายแุละแผนก แสดงดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 3 30.00 
 หญิง 7 70.00 

รวม 10 100.00 
อายุ 26-30 ปี 1 10.00 
 31-35 ปี 2 20.00 
 36-40 ปี 1 10.00 
 41 ปีข้ึนไป 6 60.00 

รวม 10 100.00 
แผนก แม่บา้น 1 10.00 
 ตอ้นรับส่วนหนา้ 4 40.00 
 จดัเล้ียง 4 40.00 
              รักษาความปลอดภยั 1 10.00 

รวม 10 100.00 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 70.00 มี
อายุ41ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 60.00 ในแผนกตอ้นรับส่วนหน้าคิดเป็นร้อยละ 40.00 และแผนกจดั
เล้ียงคิดเป็นร้อยละ 40.00  

4.3.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อที่รองแก้วจากกากกาแฟและ
เศษกระดาษ 

 ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานท่ีรองแก้วจากกากกาแฟและเศษ
กระดาษให้การวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบัตามแนวคิดของ Likert, R. (1932) ไดจ้ดัล าดบั
ค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2560) ดงัน้ี 
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 4.21 - 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 3.41 - 4.20  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
 2.60 - 3.40  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60  หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย 
 1.00 - 1.80  หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

  
ตารางที ่4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานท่ีรองแกว้ 
       จากกากกาแฟและเศษกระดาษ 

 
                    จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 4.30 ในแต่ละดา้นพบวา่ในดา้นของขนาด
ท่ีรองแกว้เหมาะสม ความทนทานและคุณภาพอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.40รองลงมาดา้นความสามารถในการน ากลบัมาใช้ซ ้ าอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.30 ตามมาด้วยความสะดวกในการน าไปใช้ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.20 และทา้ยสุดคือดา้นสีสันของแกว้ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ประเมิน  ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1.ขนาดของท่ีรองแกว้เหมาะสมต่อการใช้
งาน 

4.40 0.66 มากท่ีสุด 

2.สีสันของท่ีรองแกว้ 4.10 0.54 มาก 
3.ความทนทานของท่ีรองแกว้ 4.40 0.49 มากท่ีสุด 
4.คุณภาพของท่ีรองแกว้ 4.40 0.49 มากท่ีสุด 
5.สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ า 4.30 0.46 มากท่ีสุด 
6.ความสะดวกในการน าไปใช ้ 4.20 0.60 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.30 0.54 มากท่ีสุด 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมนนทบุรี พาเลซ ระหวา่งวนัท่ี 8 กนัยายน 
พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 ในแผนกจดัเล้ียงผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้วิธีการปฎิบติังานใน
สถานท่ีจริงในดา้นต่างๆของแผนกจดัเล้ียง การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดฝึ้กความอดทน ตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน จากท่ีไดป้ฎิบติังานและสังเกตท าให้ทราบถึงปัญหาการทิ้งกากกาแฟ
ทุกวนั ทางผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงประโยชน์ จึงไดคิ้ดน ามาท าให้เกิดโครงงานท่ีรองแกว้จากกากกาแฟ
และเศษกระดาษข้ึนมาโดยการรีไซเคิล ซ่ึงจะเป็นการลดปริมาณกากกาแฟและเศษกระดาษท่ีเหลือ
ทิ้งและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

หลงัจากทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้พบวา่ผลิตภณัฑ์สามารถใชไ้ดจ้ริงเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์
ตามท้องตลาดและราคาต้นทุนถูกกว่าผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด 0.3 สตางค์โดยผูจ้ ัดท าได้ท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของพนกังานภายในโรงแรมโดยแบ่งจ าแนกตาม เพศ อาย ุและแผนก  

จากการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ท่ีรองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีอายุ 41 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 
60.00 เป็นบุคลากรท่ีอยูใ่นแผนกตอ้นรับส่วนหน้าคิดเป็นร้อยละ 40.00 และแผนกจดัเล้ียง 40.00 
ผลสรุปจากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ท่ี 4.30 ในแต่ละด้านพบว่าในด้านของขนาดท่ีรองแก้วเหมาะสม ความ
ทนทานและคุณภาพอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40 รองลงมาด้าน
ความสามารถในการน ากลบัมาใชซ้ ้ าอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.30 ตามมา
ดว้ยความสะดวกในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.20 และ
ทา้ยสุดคือดา้นสีสันของแกว้ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 
 

5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน มีดงัน้ี 
5.2.1 ไม่มีประสบการณ์ในการท าท่ีรองแกว้ 

 5.2.2 ขณะพน่แลคเกอร์พน่ในท่ีร่มท าใหแ้ลคเกอร์ท่ีเคลือบเยิม้ไม่แหง้สนิท 
 5.2.3 ปริมาณกากกาแฟเยอะกวา่เยือ่กระดาษท าใหช้ิ้นงานผดิรูปไม่แขง็แรง 
 5.2.4 ขั้นตอนการเคลือบพาราฟินเคลือบหนาไปท าใหก้ระดาษเป็นสีขาว 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
 ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน มีดงัน้ี 
 5.3.1 ควรจดบนัทึกและศึกษาวธีิการท าท่ีรองแกว้ใหล้ะเอียดและเขา้ใจมากข้ึน 
 5.3.2 ขณะท่ีพน่แลคเกอร์ควรพน่กลางแดดจดั 

5.3.3 ลดปริมาณกากกาแฟลงใหน้อ้ยกวา่ปริมาณของเยือ่กระดาษ 
5.3.4 ขณะเคลือบพาราฟินควรเพิ่มความไวขณะเคลือบป้องกนัพาราฟินติดกระดาษหนา

เกินไป 
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ภาคผนวก  



 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 



 
 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจในผลติภัณฑ์ “ที่รองแก้ว (จากกากกาแฟและเศษกระดาษ)” 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีใชส้ าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในผลิตภณัฑ ์
 “ท่ีรองแกว้ (จากกากกาแฟและเศษกระดาษ)” ประกอบดว้ย3ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที ่2 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อท่ีรองแกว้ (จากกากกาแฟและเศษกระดาษ) 
ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีรองแกว้ (จากกากกาแฟและเศษกระดาษ) 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวางท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
1. เพศ                  ชาย    หญิง 
2. อายุ            26-30 ปี   31-35ปี  36-40 ปี  41 ข้ึนไป 
3. แผนก ครัว        แม่บา้น     ตอ้นรับส่วนหนา้ 
  ฝ่ายบุคคล        ฝ่ายขาย   ช่าง           รปภ. 
ตอนที ่2 แบบประเมินระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวางท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ระดับความพงึพอใจ    5=มากท่ีสุด     4=มาก     3=ปานกลาง     2=นอ้ย     1=นอ้ยท่ีสุด 

2.1 ทีร่องแก้ว (จากกากกาแฟและเศษกระดาษ) 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1.ขนาดของท่ีรองแกว้เหมาะสมต่อการใช้
งาน 

     

2.สีสันของท่ีรองแกว้      

3.ความทนทานของท่ีรองแกว้      

4.คุณภาพของท่ีรองแกว้      

5.สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ า      

6.ความสะดวกในการน าไปใช ้      

    ตอนที ่3 ท่านมีความคิดเห็นต่อท่ีรองแกว้ (จากกากกาแฟและเศษกระดาษ) อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………….…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………… 



 
 

ภาคผนวก ข 

ภาพปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เตรียมอุปกรณ์บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้บริการกาแฟแก่ลูกคา้และดูแลความเรียบร้อยภายในห้องอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

จดัเตรียมงานพิธีหมั้น ณ หอ้งธารานภาลยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จดัเตรียมเบรคส าหรับแขกท่ีมาประชุม 

 

 

 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
 



 
 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
 

จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัโครงงานท่ีรองแก้ว (จากกากกาแฟและเศษ
กระดาษ) พนกังานท่ีปรึกษามีความคิดเห็นวา่ โครงงานท่ีรองแกว้ (จากกากกาแฟและเศษกระดาษ) 
มีความคิดสร้างสรรค์สีสันสวยงาม ท่ีรองแก้วมีความแข็งแรงใช้งานได้จริง  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ภายในห้องอาหารได้ ส่วนท่ีต้องปรับปรุงคือยงัไม่มีความละเอียดท่ีมากพอของ
ผลิตภณัฑ ์พื้นผวิของผลิตภณัฑค์วรเรียบและเนียนมากกวา่น้ี 
 

 
…………………………………พนกังานท่ีปรึกษา 

                   (คุณสุพตัรา ต่อพรไพบูลย)์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทีร่องแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ 
 

Coasters from coffee grounds and waste paper 
 

นายชนประคัลภ์ พเิชษฐจิรัฐติกาล 
 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 
 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 

บทคัดย่อ 
การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง

ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษคร้ัง
น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการท าท่ีรอง
แก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษเหลือทิ้ง
ให้เกิดประโยชน์และเป็นการช่วยลดตน้ทุน
ในการซ้ือท่ีรองแก้วกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง 
ผูจ้ ัดท าได้น าเอากระดาษเหลือใช้และกาก
กาแฟท่ีเหลือทิ้งจากการชงมาท าเป็นท่ีรอง
แกว้ โดยใชว้ธีิการเดียวกบัการท ากระดาษสา 

จากผลการส ารวจพบว่าการประเมิน
ความพึงพอใจของพนักงานภายในโรงแรม
นนทบุรี พาเลซ ท่ีมีต่อท่ีรองแก้วจากกาก
ก าแฟและ เศษกระดาษพบว่ า ผู ้ ท่ี ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 70.00 มีอายุ41ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 
60.00 ในแผนกตอ้นรับส่วนหน้าคิดเป็นร้อย
ละ 40.00 และแผนกจดัเล้ียงคิดเป็นร้อยละ 
40.00 จากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน
ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษกระดาษ  
Coasters from coffee grounds and waste 
paper มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น  

 
ระดบัมากท่ีสุดอยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 4.30 คิดเป็นดา้น
ขนาดของท่ีรองแก้วอยู่ท่ีค่าเฉล่ีย 4.40 ใน
ระดบัมากท่ีสุด ดา้นสีสันของท่ีรองแกว้อยู่ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.10 ในระดบัมาก ดา้นความทนทาน
ของท่ีรองแกว้อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 4.40 ในระดบัมาก
ท่ีสุด ดา้นคุณภาพของท่ีรองแกว้อยู่ท่ีค่าเฉล่ีย 
4.40 ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการน ากลบัมาใช้
ซ ้ าอยู่ท่ีค่าเฉล่ีย 4.30 ในระดบัมากท่ีสุดและ
ความสะดวกในการน าไปใช้อยู่ท่ีค่าเฉล่ีย 
4.20 ในระดบัมากท่ีสุด 
 

ค าส าคญั : ท่ีรองแกว้ กากกาแฟ เศษกระดาษ 
 

Abstract 
            The co-operative education project 
on coasters from coffee grounds and waste 
paper the objective of this study was to 
study how to make coasters from coffee 
grounds and waste paper this is beneficial 
and reduces the cost of buying disposable 
paper coasters The maker use the waste 
paper and coffee grounds left over from the 
brew to make a coaster using the same 
method as making paper 



 
 

         According to the survey , that 
Assessment of employee satisfaction of 
Nonthaburi Palace Hotel with coasters from 
coffee grounds and waste paper it was found 
that the majority of respondents were female 
70.00 percent 41 years of age or older 60.00 
percent in the front desk accounted for 40.00 
percent and the catering department 
accounted for 40.00 percent Based on the 
average table and the standard deviation of 
satisfaction with coasters from coffee 
grounds and waste paper project, the total 
satisfaction level was an average of 4.30 
The average size of coasters is 4.40 at the 
most level. The color aspect of the coasters 
was average 4.10 on a high level. The 
durability of coasters is on average 4.40 at 
the most level. The quality of coasters was 
average 4.40 at the most level. The reuse 
aspect is average 4.30 at the most level and 
ease of use is average 4.20 at the most level 
 

Keywords: Coasters coffee ground waste 
paper 
 

ทีม่าของปัญหา 
ผูจ้ดัท าได้เขา้ไปปฎิบติังานสหกิจท่ี

โรงแรมนนทบุรี พาเลซ นนทบุรี(Nonthaburi 
Palace Hotel) แผนกจดัเล้ียงของโรงแรม ใน
ส่วนของห้องอาหารในการให้บริการบุฟเฟ่ต์
อาหารเช้า มีกาแฟบริการให้ลูกคา้ทุกวนัซ่ึง
เป็นเคร่ืองชงอตัโนมติัมีกาแฟให้บริการมาก

ถึง 6 ชนิด คือ เอสเพรสโซ ลาเต้ คาปูชิโน่ 
มอคค่า อเมริกาโน่ กาแฟด า และกาแฟท่ีชง
จากเคร่ืองน้ีจะมี “กากกาแฟ” หลงัชงเสร็จ ท า
ให้ในแต่ละวนัมีกากกาแฟท่ีเกิดจากการชง
เป็นจ านวนมากเช่นกนัซ่ึงคนส่วนใหญ่เม่ือท า
การใช้เสร็จก็จะน ากากกาแฟไปทิ้งทุกวนั
อยา่งไร้ประโยชน์ท าใหเ้กิดของเสียมากข้ึน 

ดั ง นั้ น ผู ้ จ ั ด ท า จึ ง ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น
ความส าคญัของปัญหาและได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าเ ก่ียวกับกากกาแฟว่ามีประโยชน์
อย่างไรสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับทาง
โรงแรมไดอ้ย่างไรบา้ง ซ่ึงได้ท าการปรึกษา
พนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาแล้ว
วา่ควรท่ีจะน ากากกาแฟท่ีจะทิ้งเหล่านั้นมารี
ไซเคิลใช้ใหม่ท าให้เกิดประโยชน์โดยการ
น ามาท าเป็นท่ีรองแกว้จากกากกาแฟและเศษ
กระดาษ ซ่ึงกากกาแฟท่ีไดน้ี้จะน ามาตากแห้ง
เพื่อไม่ให้เกิดเช้ือรา และน าไปผสมกับเยื่อ
กระดาษท่ีท ามาจากกระดาษเหลือใช้ภายใน
โรงแรมเพื่อ ข้ึนรูปท่ีรองแก้ว จากนั้ นใช้
พาราฟินเคลือบท่ีรองแก้วเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงทนทานไม่แตกง่ายซ่ึงขั้นตอนน้ีจะ
ท าให้ผิวของกระดาษเรียบแน่นข้ึน และพ่น
แลคเกอร์เคลือบอีกชั้ นเพื่อให้มีสีสันเงา
สวยงาม นอกจากน้ียงัเป็นการก าจดัขยะเหลือ
ทิ้งจากกากกาแฟหรือสามารถน าท่ีรองแก้ว
ไปต่อยอดท าเป็นของท่ีระลึกจ าหน่ายแก่
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 



 
 

1.เพื่อศึกษาวธีิการท าท่ีรองแกว้จากกากกาแฟ
และเศษกระดาษเหลือใช ้
 

2.เพื่อน ากากกาแฟและเศษกระดาษท่ีเหลือทิ้ง
มาท าใหเ้กิดประโยชน์ 
 

 3.เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกากกาแฟและเศษ
กระดาษ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.ไดศึ้กษาและรู้ถึงประโยชน์ของกากกาแฟ 
 

2.ไดศึ้กษาเรียนรู้วิธีการท าท่ีรองแกว้จากกาก
กาแฟและเศษกระดาษแลว้น าไปประยุกตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในอนาคต 
 

3.สามารถลดขยะภายในโรงแรมโดยการ
น ามารีไซเคิลใชใ้หม่ได ้
 

วธีิด าเนินการ 
1. เตรียมกระดาษ ท่ีจะใชโ้ดยน าลวด

เยบ็กระดาษออก ฉีกกระดาษเป็นช้ินเล็กๆน า
ใส่ภาชนะ 
 

2. เทน ้ าให้มิดกระดาษ แลว้ทิ้งไว ้45 
นาที 
 

3.  น ากระดาษท่ีแช่น ้ าไว้ขย  าให้
ละเอียด โดยไล่น ้ าออกจากตวักระดาษขย  า
เป็นกอ้นกลม 

 

4. น ากระดาษท่ีขย  าแลว้ลงเคร่ืองป่ัน 
จากนั้นใส่กากกาแฟประมาณ 4 ชอ้นชา 
 

5. เติมน ้าประมาณ 1 ถว้ยตวง ใส่
เคร่ืองป่ันโดยป่ันดว้ยรอบต ่าก่อน แลว้ค่อย

เพิ่มความเร็วจนไดเ้ยือ่กระดาษท่ีละเอียดเป็น
เน้ือเดียว 
 

6. เตรียมอ่างและเติมน ้าใหไ้ดค้ร่ึง
อ่าง จากนั้นน าแม่พิมพท์  ากระดาษใส่ลงไป
ภายในอ่าง 
 

7. น าเยือ่กระดาษใส่ลงไปใน
แม่พิมพ ์
 

8. กระจายเยื่อกระดาษท่ีจบัตวัเป็น
ก้อนให้ทั่วแม่พิมพ์จากนั้ นใส่น ้ ายารีดผ้า
ประมาณ 1 ช้อนชาเพื่อเพิ่มกนัไม่ให้หมึกฟุ้ง
ละลายไปในเส้นใยกระดาษ 
 

9. กระจายเยือ่กระดาษใหท้ัว่แม่พิมพ์
จากนั้นยกแม่พิมพข้ึ์นจากอ่าง ตากไวเ้หนือ
อ่างใหน้ ้าหยดออกจากเยือ่กระดาษจนหมด 
 

10. น าสก๊อตไบร์ทไปแช่น ้ าบิดพอ
หมาด แล้วน ามากดท่ีเยื่อกระดาษเพื่อรีดน ้ า
ออกจากตวัเยื่อกระดาษและท าให้กระดาษ
เรียบเนียน เยื่อกระดาษควรหนาประมาณ 1 
มิล 
 

11. เม่ือกระดาษเรียบแลว้น าไปตาก
แดด 6 – 8 ชัว่โมงเพื่อให้เยื่อกระดาษเกาะกนั
เป็นแผน่แขง็แรง 
 

12. เม่ือกระดาษแหง้และเน้ือ
กระดาษเกาะกนัดีแลว้ ค่อยๆดนัตาข่ายลวด
ดา้นล่างแม่พิมพเ์พื่อดนักระดาษออกจาก
แม่พิมพ ์
 

13. เตรียมพาราฟินโดยน าพาราฟิน
ใส่ลงในหมอ้ ใชไ้ฟอ่อนเพื่อละลายพาราฟิน 
 



 
 

1 4 .  ร อพ า ร า ฟิ น ท่ี ล ะ ล า ย แล้ ว
ประมาณ 5 นาทีเพื่อให้อุณภูมิขณะเคลือบ
ลดลง น ากระดาษน าลงไปจุ่มเคลือบพาราฟิน 
 

15. เคลือบพาราฟินบางๆให้กระดาษ
เปล่ียนเป็นสีกาแฟเขม็ 
 

16. น ามาวางเปิดพดัลมเป่ากระดาษ
ใหพ้าราฟินเซตตวัประมาณ 10 นาที 
 

17. เม่ือพาราฟินเซตตวัแลว้น ามาพ่น
แล็คเกอร์เคลือบเพื่อให้ผิวกระดาษเรียบเนียน 
โดยพ่นบางๆกลางแดดจดั คร้ังท่ี 1 ทิ้งไว ้2 – 
3 นาทีท าซ ้ าอีก 2 รอบโดยเวน้ระยะห่างจาก
กระดาษ 1 ฟุต 
 

สรุปผลโครงงาน 
จากการได้เข้าไปปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาท่ีโรงแรมนนทบุรี พาเลซ ระหวา่งวนัท่ี 
8 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม 
พ.ศ.2564 ในแผนกจดัเล้ียงผูจ้ดัท าได้เรียนรู้
วธีิการปฎิบติังานในสถานท่ีจริงในดา้นต่างๆ
ของแผนกจดัเล้ียง การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ได้
ฝึ ก ค ว ามอดทน  ต ร ง ต่ อ เ วล า  มี ค ว า ม
รับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน จากท่ีได้ปฎิบติังาน
และสังเกตท าให้ทราบถึงปัญหาการทิ้งกาก
กาแฟทุกวนั ทางผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงประโยชน์ 
จึงได้คิดน ามาท าให้เกิดโครงงานท่ีรองแก้ว
จากกากกาแฟและเศษกระดาษข้ึนมาโดยการ
รีไซเคิล ซ่ึงจะเป็นการลดปริมาณกากกาแฟ
และเศษกระดาษท่ีเหลือทิ้งและน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

หลังจากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว
พบว่าผลิตภณัฑ์สามารถใช้ได้จริงเม่ือเทียบ
กบัผลิตภณัฑ์ตามทอ้งตลาดและราคาตน้ทุน
ถูกกว่าผลิตภณัฑ์ตามทอ้งตลาด 0.3 สตางค์
โดยผูจ้ดัท าไดท้  าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของพนกังานภายในโรงแรมโดยแบ่งจ าแนก
ตาม เพศ อาย ุและแผนก  

จากการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ท่ีรองแก้วจากกากกาแฟและเศษ
กระดาษ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีอายุ 41 ปีข้ึนไป
คิดเป็นร้อยละ 60.00 เป็นบุคลากรท่ีอยู่ใน
แผนกตอ้นรับส่วนหน้าคิดเป็นร้อยละ 40.00 
และแผนกจดัเล้ียง 40.00 ผลสรุปจากตาราง
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ ท่ี  4.30 ในแต่ละด้าน
พบว่าในด้านของขนาดท่ีรองแก้วเหมาะสม 
ความทนทานและคุณภาพอยู่ในระดบัความ
พึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่า เฉ ล่ีย  4.40 
รองลงมาดา้นความสามารถในการน ากลบัมา
ใชซ้ ้ าอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดโดย
มีค่าเฉล่ีย 4.30 ตามมาด้วยความสะดวกใน
การน าไปใช้ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.20 และทา้ยสุดคือ
ดา้นสีสันของแกว้ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 
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