โครงงานกระถางดอกไม้ จากแก้วกาแฟกระดาษ
จัดทาโดย

๑. นายกิตติพงษ์ ปันธุระ
๒. นายอายิ มาเยอะ
๓. นายไกรลาส แซ่ พ่าน
๔. นางณัฐชุ นันท์ สุ ริโย
๕. นายพิชัย แซ่ จ๋าว
๖. นางสาวกรรณิกา กันไชย
๗.นายศรีมูล สุ ดใจ
๘. นายวรพล ธรรมขัน
๙. นายสั มพันธ์ ฟองอินทร์

อาจารย์ทปี่ รึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวจิรนันท์ ตั๋นเต๋
นายสว่าง ปัญญา
นางศรีณุ ศรีวชิ ั ย
นายวีรยุทธ บุญต่ อ

ศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปง
สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา

บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน
กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ
ชื่ อผู้จัดทาโครงงาน
๑ นายกิตติพงษ์ ปั นธุ ระ
๒. นายอายิ มาเยอะ
๓. นายไกรลาส แซ่พา่ น
๔. นางณัฐชุนนั ท์ สุ ริโย
๕. นายพิชยั แซ่จ๋าว
๖. นางสาวกรรณิ กา กันไชย
๗. นายศรี มูล สุ ดใจ
๘. นายวรพล ธรรมขัน
๙. นายสัมพันธ์ ฟองอินทร์
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปง จังหวัดพะเยา
อาจารย์ทปี่ รึกษา
๑. นางสาวจิรนันท์ ตัน๋ เต๋
๒. นายสว่าง ปั ญญา
๓. นางศรี ณุ ศรี วชิ ยั
๔. นายวีรยุทธ บุญต่อ
การศึกษา โครงงานกระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อทากระถางดอกไม้
จากแก้วกาแฟกระดาษและศึกษาความพึงพอใจ โดยมีวธิ ี การดาเนินการดังนี้ นาน้ าเปล่าผสมกับแก้ว
กาแฟกระดาษให้เปื่ อยยุย่ บีบน้ าออกพอหมาดแล้วผสมกับสี ผสมอาหาร นามาคลุกเคล้ากับแป้ งเปี ยก
จากนั้นนามาปั้ นเป็ นรู ปกระถางดอกไม้ตามต้องการ นาไปตากให้แห้งและตกแต่งให้สวยงาม
จากนั้นนาไปทดสอบความพึงพอใจกับผูเ้ ข้าร่ วมอบรม จานวน ๒๐ คน ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ ในภาพรวมที่ระดับมาก โดย
แยกตามรายการ ดังนี้ ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย ๔.๒ รองลงมาคือ ด้าน
ความประหยัดและลดปั ญหาการกาจัดขยะที่ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๐ ด้านความคงทนแข็งแรงที่ค่าเฉลี่ย
๓.๓๕ และด้านความสวยงามที่ค่าเฉลี่ย ๓.๐ ตามลาดับ พร้อมได้รับข้อเสนอแนะจากผูต้ อบ
แบบสอบถาม คือ ควรตกแต่งและปรับปรุ งสี สันให้สวยงามความคงทนแข็งแรงและความประณี ต

กิตติกรรมประกาศ
โครงงาน เรื่ อง กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ ที่สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีก็เพราะ
ได้รับการช่วยเหลือจากคุณครู จิรนันท์ ตัน๋ เต๋ คุณครู สว่าง ปั ญญา คุณครู ศรี ณุ ศรี วชิ ยั และคุณครู วรี
ยุทธ บุญต่อ ที่ให้คาปรึ กษาและให้คาแนะนาตลอดเวลาของการดาเนินงาน จนทาให้โครงงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
โครงงาน เรื่ อง กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
คณะผูจ้ ดั ทา

สารบัญ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๓ สมมติฐาน
๑.๔ ตัวแปรที่ศึกษา
๑.๕ ขอบเขตการศึกษา
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๗ นิยามปฏิบตั ิการ
บทที่ ๒ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
๒.๑ กระถาง
๒.๒ แก้วกาแฟ
บทที่ ๓ วิธีดาเนินการ
๓.๑ วัสดุอุปกรณ์
๓.๒ วิธีดาเนินการ
บทที่ ๔ ผลการศึกษา
บทที่ ๕ สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
๕.๑ สรุ ปผล
๕.๒ อภิปรายผล
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

หน้ า
ก
ข
ค
ง
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๖
๗
๗
๗
๘
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ
ภาคผนวก ข ภาพประกอบ

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
เนื่องจากแก้วกาแฟกระดาษที่เราใช้ทุกวันนี้ เราจะใช้แล้วทิง้ เพราะใช้ซ้ าครั้ งที่ ๒ ไม่ได้
จึงทาให้เกิดขยะมูลฝอยซึ่ งเป็ นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและมีผลต่อสุ ขภาพ
อนามัย ขยะมีปริ มาณเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเป็ นปั ญหาที่สาคัญของชุมชนซึ่ งต้องการการแก้ไข
การกาจัดขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊ส ภาวะเรื อน
กระจก หรื อภาวะโลกร้อน การกาจัดอีกทางหนึ่ง คือ การนาขยะไปฝัง แต่ตอ้ งเป็ นขยะที่สามารถย่อย
สลายได้ แต่ตอ้ งใช้เวลานานพอสมควร ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงคิดโครงงานกระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟ
กระดาษ ขึ้น เพื่อช่วยลดปั ญหาขยะ ปั ญหาภาวะโลกร้อน และยังเป็ นการนาเอาของที่เหลือใช้มาทา
ให้เกิดประโยชน์
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อทากระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาความพึงพอใจกระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ
๑.๓ สมมติฐาน
ผูเ้ ข้าอบรม มีความพึงพอใจกระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟแก้วกระดาษระดับมาก
๑.๔ ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
-

ได้แก่ กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ
ได้แก่ ความพึงพอใจของผูท้ ดลองใช้กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟ
กระดาษ
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ กลุ่มผูท้ าแบบทดสอบ

๑.๕ ขอบเขตการศึกษา
๑.๕.๑ สิ่ งที่ศึกษา
แก้วกาแฟกระดาษที่ใช้เป็ นชนิดที่ไม่เคลือบไข
๑.๕.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูเ้ ข้าอบรมโครงงาน จานวน ๒๐ คน
๑.๕.๓ ระยะเวลา
๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๔
๑.๕.๔ สถานที่
ค่ายขุนจอมธรรม อาเภอเชียงบาน จังหวัดพะเยา

๑.๖ ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
๑.๖.๑ ช่วยลดปริ มาณของขยะ
๑.๖.๒. สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๑.๖.๓. ทาให้เกิดอาชีพเสริ ม เพื่อเพิ่มรายได้
๑.๖.๔. สามารถนาไปเผยแพร่ ความรู ้ที่ได้ไปสู่ ชุมชน
๑.๖.๕. ได้กระถางดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
๑.๗ นิยามปฏิบัติการ
๑.๗.๑ กระถาง หมายถึง ภาชนะปากกว้าง รู ปทรงถัง ใช้สาหรับปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ใส่ น้ า
หรื ออื่นๆ
๑.๗.๒ แก้วกาแฟกระดาษ หมายถึง ภาชนะที่ใช้สาหรับการใส่ กาแฟ น้ าชา หรื ออื่นๆที่
ทาจากกระดาษ

บทที่ ๒
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาโครงงาน เรื่ อง กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ คณะผูศ้ ึกษา ได้คน้ คว้า
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซด์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยขอนาเสนอ
ตามลาดับ ดังนี้
๒.๑ กระถาง (Pot & container)
ความงามของไม้ประดับ จะมีมากขึ้นหรื อลดลง ขึ้นอยูก่ บั ศิลปะการตกแต่ง ระหว่างต้นไม้
กับสภาพแวดล้อมและสิ่ งแรกเลยที่เรามองเห็นก็คือ กระถาง ซึ่ งกระถางนั้น ก็มีหลายชนิด หลาย
รู ปแบบ อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถแบ่งกระถางออกได้เป็ น ๓ ประเภท คือ
๑. กระถางทีใ่ ช้ สาหรับปลูกต้ นไม้ โดยตรง
กระถางจาพวกนี้เน้นไปที่การหาง่าย ใช้สะดวกซึ้ งสามารถดัดแปลงมาจากวัสดุต่างๆ ภายใน
ครอบครัว สิ่ งของเหลือใช้ เช่น หม้อ ไห ถังน้ า กาละมัง ฯลฯ ซึ่ งแบบที่หนึ่งนี้ เราไม่ได้สนใจรู ปร่ าง
ของกระถาง แต่เราสนใจต้นไม้เท่านั้น
๒. กระถางทีใ่ ช้ สาหรับตกแต่ ง
กระถางแบบนี้ มักจะนามาสวม หรื อรองรับกระถางที่ปลูกต้นไม้อีกทีหนึ่ง กระถางแบบนี้ ผูผ้ ลิตจะ
มุ่งเน้นไปที่ความสวยงาม รู ปทรง และเนื้อวัสดุเป็ นสาคัญ ซึ่ งอาจทามาจากไม้ไผ่ หวาย อะลูมิเนียม
พลาสติก กระเบื้อง สแตนเลส เซรามิค ฯลฯ
๓. กระถางทีใ่ ช้ สาหรับปลูกและตกแต่ งพร้ อมกัน
กระถางประเภทนี้ มักทามาจากเซรามิค ดินเผา หรื อพลาสติก สามารถปลูกต้นไม้ลงไปในกระถางได้
โดยตรง มีรูระบายน้ าออกและมีถาดรับน้ าส่ วนเกินรองอยู่
สาหรับลักษณะของกระถางทีเ่ ราเห็นกันอยู่ตามอาคารสถานทีต่ ่ าง ๆ เท่ าทีพ่ บ จะเห็นมีอยู่ ๓
ประเภท คือ
๑. กระถางตั้งพืน้ (Standard pot) กระถางแบบนี้ จะมีความสู งเท่ากับความกว้างของปาก
กระถาง และมีหลายขนาด ตั้งแต่ ๑-๑๖ นิ้ว ใช้ในการปลูกต้นไม้ที่มีทรงสู ง และมีระบบรากลึก เช่น
พืชตระกูลปาล์ม และไทร เป็ นต้น
๒. กระถางตั้งโต๊ ะ (Pan) กระถางแบบนี้ จะมีความสู งแค่ ๑/๒ ของความกว้างของปากกระถาง
มีขนาดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ ๕-๑๖ นิ้ว พืชที่นิยมปลูกกับกระถางพวกนี้ ได้แก่ ไม้ที่มีลกั ษณะเป็ นพุม่ เตี้ย
และมีทรงพุม่ แผ่ขยายกว้าง เช่น พวกเปบเปอร์ โรเมีย เป็ นต้น

๓. กระถางแขวน (Tub) กระถางชนิดนี้จะมีความสู ง เพียงแค่ ๑ ใน ๓ ของความกว้างของปาก
กระถางเทานั้น มีขนาดความกว้างตั้งแต่ ๕ นิ้ว ขึ้นไป ส่ วนมากจะเจาะรู เอาไว้ เพื่อแขวน ประมาณ
๓-๔ รู ใช้ปลูกพืชที่มีระบบรากตื้นและมีการเจริ ญเติบโตรวดเร็ ว ชอบเลื้อยเมื่อนาไปแขวนซึ่ งจะทา
ให้เกิดการห้อยย้อย มองดูแล้วเกิดความสวยงาม
การที่ผปู้ ลูกจะเลือกใช้กระถางดินเผา หรื อกระถางพลาสติกนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของ
ต้นไม้ และการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้และทั้งนั้นผูป้ ลูกควรใช้ดุลยพินิจพิจารณาเอาเองตามความ
เหมาะสม เพราะว่ากระถางดินเผา และกระถางพลาสติก
ข้ อดีและข้ อเสี ยของกระถางพลาสติก
ข้ อดีของกระถางพลาสติก
๑. มีน้ าหนักเบา สะดวกต่อการโยกย้าย และขนส่ ง
๒. ชารุ ดเสี ยหายยาก
๓. เก็บรักษา และล้างทาความสะอาดได้ง่าย
๔. เก็บความชื้นได้ดีกว่า ไม่ตอ้ งรดน้ าบ่อย
๕. ไม่มีปัญหาเรื่ องตะไคร้น้ า
ข้ อเสี ยของกระถางพลาสติก
๑. อากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวก เพราะกระถางทึบไม่มีรูพรุ น
๒. ถ้ารดน้ ามากเกินไป รากพืชอาจขาดออกซิ เจน และเน่าตายได้ เพราะน้ าขัง
๓.ในฤดูร้อน อุณหภูมิเครื่ องปลูกจะสู งมาก โดยเฉพาะในกระถาง พลาสติกสี ดา อาจถึงระดับเป็ น
อันตรายแก่ตน้ ไม้ได้
๔. จะกรอบและแตกหักได้ง่าย ถ้านาไปวางตากแดดไว้นาน ๆ
การแก้ปัญหาในกระถางพลาสติก
๑. ใช้เครื่ องปลูกที่มีชิ้นส่ วนขนาดใหญ่ และหยาบ เช่น พวกปุ๋ ยหมัก แกลบผุ ๆ เพื่อให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวกยิง่ ขึ้น
๒. เจาะรู กน้ กระถางในกรณี น้ าขัง โดยให้มีมากกว่า ๑ รู ขนาดของรู ก็ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของกระถาง
ด้วย แต่ไม่ควรให้มีขนาดเกินกว่า ๑/๒ นิ้ว
๓. กรณี อุณหภูมิสูง ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้กระถางสี ดา โดยหันไปใช้สีอื่นแทน ถ้าไม่เกี่ยงเรื่ องราคา
อาจใช้สีครี มก็ได้ (กระถางสี ครี มจะมีคาคาแพงที่สุด และสี อื่นก็จะรองลงไป ส่ วนสี ดาจะมีราคาถูกที
สุ ด
ข้ อดีและข้ อเสี ยของกระถางดินเผา
ข้ อดีของกระถางดินเผา
๑. การถ่ายเทอากาศดี เพราะมีรูพรุ นรอบ ๆ กระถางทาให้รากได้รับออกซิ เจนอย่างเพียงพอ

๒. ในฤดูร้อน อุณหภูมิของเครื่ องปลูกไม่สูงเกินไป จนเป็ นอันตรายต่อต้นไม้
๓. ทาความสะอาดกระถาง โดยการอบไอน้ า และรมด้วยสารเคมีทุกชนิด ได้โดยไม่เสี ยรู ปทรง
ข้ อเสี ยกระถางดินเผา
๑. น้ าหนักมาก แตกเสี ยหายได้ง่าย
๒. การเก็บรักษาต้องใช้พ้นื ที่มาก เพราะวางซ้อนกันได้ไม่สนิท
๓. เมื่อปลูกไปนาน ๆ จะมีตะไคร้น้ าจับเป็ นสี เขียว ต้องเสี ยเวลาในการขัดถู
ขั้นตอนในการปลูกต้ นไม้ ในกระถาง
- ก่อนปลูกต้นไม้ลงในกระถาง จะต้องเบือกกระถางให้มีขนาดพอเหมาะกับต้นไม้น้ นั เมื่อได้
กรถางมาแล้ว ก็หากระเบื้องแตก ประมาณ ๒-๓ ชิ้น
วางปิ ดรู กน้ กระถาง ทุบอิฐมอญเป็ นก้อนเล็ก ๆ ใส่ ลงกันกระถาง สู งขึ้นมา ประมาณ ๑ นิ้ว เพื่อช่วย
ในการระบายน้ าได้ดีข้ ึน
- ผสมดินสาหรับปลูกต้นไม้ทวั่ ๆ ไปดังนี้ ดินร่ วน ๑ ส่ วน ใบไม้ผุ ๑ ส่ วน ปุ๋ ยเทศบาล ๑ ส่ วน
ใส่ ลงไปประมาณครึ่ งกระถาง เอาต้นไม้วางลงแล้วเอาดินที่ผสมแล้วใส่ ลงไปเกือบเต็มกระถาง เหลือ
ไว้ประมาณ ๑ นิ้วแล้วกดดินให้แน่น เพื่อไม่ให้ตน้ ไม้ลม้
- รดน้ าให้ชุ่ม แล้วยกไปวางในที่ร่มหรื อพักไว้ในเรื อนต้นไม้ จนกว่าจะตั้งตัวได้ จึงยกออกไป
วางเป็ นไม้ประดับ ในการปลูกไม้ใบอาจปลูกรวมกันหลาย ๆ ชนิด ในกระถางเดียวกันก็ได้ โดยเลือก
ความสู ง สี และใบให้ต่างกันจะทาให้ดูสวยงามยิง่ ขึ้น
- ถ้าเป็ นต้นไม้สาหรับตกแต่งอาคาร เช่น นามาปลูกไว้ภายในบ้านต้องเลือกกระถางที่สวยงาม
พอสมควร หรื อนาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกระถางแล้วมารวมลงในกระถางที่สวยงามนั้นก็ได้ แต่จะต้องมี
จานรองรับน้ าเพื่อกันไม่ให้น้ าไหลออกมาภายนอกเมื่อรดน้ า
- สาหรับต้นไม้ที่วางไว้ในอาคารบางชนิด ต้องมีการเปลี่ยนอยูเ่ สมอ กล่างคือ เมื่อนามา
ประดับไว้สัก ๑-๒ สัปดาห์ ก็จะต้องเปลี่ยนออกแล้วเอาต้นอื่นมาแทน เพื่อป้ องกันมิให้ตน้ ไม้โทรม
เร็ ว
- เมื่อปลูกต้นไม้ไปนาน ๆ รากก็จะขึ้นเต็มกระถาง ดังนั้นจึงควรมรการเปลี่ยนกระถางต้นไม้ทุกต้น
อย่างน้อย ปี ละ ๑ ครั้ง
การเปลีย่ นกระถางต้ นไม้
การเปลี่ยนกระถางต้นไม้ ไม่มีเทคนิคและขั้นตอนอะไรมากมายขั้นแรกคือ จะต้องเตรี ยม
กระถางใบใหม่อุดรู กน้ กระถาง ด้วยเศษกระเบื้องแตก หรื ออิฐมอญ แล้วใส่ ดินสู ตรที่ตน้ ไม้ตอ้ งการ
ลงไปในกระถางขั้นต่อมาคือ การย้ายต้นไม้ออกจากกระถางเก่า โดยจับต้นไม้ดว้ ยมือซ้ายหรื อมือขวา
ข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดให้ตน้ ไม้อยูร่ ะหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางแล้วใช้มืออีกข้างจับกระถางคว่าลง ใช้หวั
แม่มือดันดินบริ เวณรู กน้ กระถาง เพื่อให้ตน้ ไม้และดินหลุดออกจากกระถาง ถ้าถอดไม่ออก็นา

กระถางต้นไม้น้ นั ไปแช่น้ าเสี ยก่อนเพื่อจะได้ถอดง่ายขึ้น เมื่อถอดได้แล้วก็นาต้นไม้ พร้อมทั้งดินเก่า
ที่ติดมากับรากไปปลูกในกระถางใหม่ เพื่อย้ายไปปลูกในกระถางใหม่เสร็ จแล้ว ก็ตอ้ งนาดินปลูก
สู ตรเดียวกันใส่ เข้าไปรอบ ๆ กระถาง กระทุง้ ให้แน่นพอสมควร แล้วจึงรดน้ าตามอีกที
ในการย้ายหรื อเปลี่ยนกระถางพืชที่มีหนามเช่นกระบองเพชรควรมรการระมัดระวังป้ องกัน
โดยการใส่ ถุงมือที่หนาและควรมีผา้ หรื อกระดาษช่วยในการจับด้วย (กระถาง , ๒๕๕๓: เว็บไซด์)
๒.๒ แก้วกาแฟกระดาษ ( Paper coffee cup ) แบ่ งออกเป็ น
- แก้วกาแฟกระดาษสาหรับบรรจุเครื่ องดื่มร้อน มีขนาด และรู ปแบบให้เลือกมากมาย
หลากหลายขนาด ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่ องจักรทันสมัย สะอาด และได้มาตรฐาน หากท่าน
สนใจสามารถเลือกซื้ อได้ทนั ที หรื อ สั่งผลิตตามลวดลายที่ท่านต้องการ
- แก้วกาแฟกระดาษสาหรับบรรจุเครื่ องดื่มเย็น มีขนาดให้เลือกมากมาย ผ่านกระบวนการผลิต
ด้วยเครื่ องจักรทันสมัย สะอาด และได้มาตรฐาน หากท่านสนใจสามารถเลือกซื้ อได้ทนั ที หรื อ สั่ง
ผลิตตามลวดลายที่ท่านต้องการ
- ถ้วยกาแฟร้อน สาหรับใช้ภายในร้าน ในการเลือกใช้เราควรคานึงถึงสู ตรเมนูกาแฟเป็ นหลัก
ปกติแล้วจะให้เลือกใช้ถว้ ยกาแฟร้อน ๒ แบบหลัก คือ
๑. ถ้วยกาแฟร้อนขนาด ๓ ออนด์ ลักษณะของถ้วยจะขนาดเล็กสู งเตี้ย - ขอบหนาขอบาง ,
สี สันที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความชอบ ใช้เสริ ฟ กาแฟเอสเพรสโซ่ ที่มีขนาดของน้ ากาแฟประมาณ
๑-๒ ออนด์
๒. ถ้วยกาแฟร้อนขนาด ๔-๖ ออนด์ ลักษณะของถ้วยจะขนาดกว้าง-แคบ , ทรงกลม-ทรง
เหลี่ยม ,สี สันที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความชอบของแต่ละร้าน แต่ควรจะเป็ นถ้วยเซรามิกมากกว่านะ
ใช้เสริ ฟ กาแฟร้อน, อเมริ กาโน่ , ลาเต้ , มอคค่า , คาปูชิโน่ และ เครื่ องดื่มร้อนประเภท ชา , โกโก้ ,
นมสด
แก้วสาหรับใส่ เครื่ องดื่มเย็น ลักษณะของแก้วควรจะเป็ นแก้วใสทรงสู งมากกว่า
ซึ่งจะเป็ นการโชว์สีสันของเครื่ องดื่มที่อยูใ่ นแก้ว มีขนาดในการบรรจุประมาณ ๑๖ -๒๐ ออนด์
แก้วกาแฟร้อนแบบกระดาษ มีขนาดตั้งแต่ ๓ ออนซ์ , ๖ ออนซ์ , ๘ ออนซ์ มีลวดลายให้เลือก
ซื้ อหลายแบบพร้อมด้วยฝาทรงแบน และ ฝาทรงสู ง มีช่องเจาะสาหรับยกดื่ม
แก้วกาแฟร้อนแบบพลาสติก ส่ วนมากจะมีอยูข่ นาดเดียว คือ ๘ ออนซ์ แบ่งเป็ นแก้วกาแฟร้อน
แบบพลาสติกใส และ แก้วกาแฟร้อนแบบพลาสติกพิมพ์ลาย พร้อมด้วยฝาทรงแบน และฝาทรงสู งมี
ช่องเจาะสาหรับยกดื่ม (แก้วกาแฟ,๒๕๕๓: เว็บไซด์)

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการ
๓.๑ วัสดุอุปกรณ์
๑. กาวลาเทค
จานวน
๒. น้ าเปล่า
จานวน
๓. แก้วกาแฟกระดาษ
จานวน
๔. ขันน้ า
จานวน
๕. กาละมัง
จานวน
๖. สี ผสมอาหาร ( สี แดง/สี น้ าเงิน/สี บานเย็น) อย่างละ

๒๐
๑๐
๕๐
๑
๑

ออนด์
ลิตร
ใบ
๒
ใบ
ใบ
สี

๓.๒ วิธีดาเนินการ การศึกษา เรื่ อง กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. นาน้ าเปล่า จานวน ๑๐ ลิตร เทลงในกาละมัง แล้วนาแก้วกาแฟกระดาษ
จานวน ๕๐ ใบ มาแช่และขยี้ให้ยยุ่
๒. บีบน้ าออกจากแก้วกาแฟกระดาษพอหมาด นามาผสมกับสี ผมสมอาหารที่
เตรี ยมไว้
๓. นากาวลาเทค จานวน ๒๐ ออนด์ มาผสมคลุกเคล้ากับแก้วกาแฟกระดาษ
๔. นามาปั้ นเป็ นรู ปกระถางดอกไม้ตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ
๕. นาไปตากแดดให้แห้งและทาการตกแต่งให้สวยงาม
๖. นาไปทดสอบความพึงพอใจกับผูเ้ ข้าร่ วมอบรม จานวน ๒๐ คน

บทที่ ๔
ผลการศึกษา
ตารางที่ ๑ จากการศึกษาการประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ จานวน ๓ กระถาง
และได้นาไปทดสอบความพึงพอใจกับกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมโครงงาน จานวน ๒๐ คน ผลปรากฏ
ว่า
ตารางที่ ๔.๑ แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐ – ๓๐ ปี
๓๑ – ๔๐ ปี
๔๐ ปี ขึ้นไป
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
เกษตรกรรม
รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ค้าขาย
อื่นๆ(ระบุ)................................

จานวน

ร้ อยละ

๑๔
๖

๗๐
๓๐

๑๑
๙
๐
๐

๕๕
๔๕
๐
๐

๑
๖
๑๓

๕
๓๐
๖๕

๒
๐
๕
๖
๗

๑๐
๐
๒๕
๓๐
๓๕

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน ๒๐ คน เป็ นเพศชาย จานวน
๑๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๗๐ เป็ นเพศหญิง จานวน ๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓๐ อายุต่ากว่า ๒๐ ปี
จานวน ๑๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๕ อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จานวน ๙ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๕ มีระ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๑๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๖๕ รองลงมามีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตามลาดับ มีอาชีพอื่นๆมากที่สุด จานวน ๗ คน คิด
เป็ นร้อยละ ๓๕ รองลงมามีอาชีพค้าขาย จานวน ๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓๐ ที่เหลือมีอาชีพรับจ้าง
และเกษตรกรรม
ตารางที่ ๔.๒ จานวนและค่ าเฉลีย่ ความคิดเห็นของผู้รับการอบรมโครงการทีม่ ีต่อกระถาง
ดอกไม้ จากแก้วกาแฟกระดาษ

รายการ
๑. ความสวยงาม
๒. ความคงทนแข็งแรง
๓. ความประหยัด
๔. ลดปั ญหาการกาจัดขยะ
๕. การนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
ค่ าเฉลีย่ รวม

มาก
ทีส่ ุ ด
๔
๕
๒๐
๓๐
๓๕

มาก
๓๖
๒๔
๔๘
๓๖
๔๐

ระดับความคิดเห็น
ปาน น้ อย น้ อย เฉลีย่
กลาง
ทีส่ ุ ด
๑๘
๒
๐
๓.๐
๓๖
๒
๐ ๓.๓๕
๑๒
๐
๐
๔.๐
๑๒
๒
๐
๔.๐
๙
๐
๐
๔.๒
๓.๖๗

แปรผล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟ
กระดาษ ในภาพรวมที่ระดับมาก โดยแยกตามรายการ ดังนี้ ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งมาก
ที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ๔.๒ รองลงมาคือ ด้านความประหยัดและลดปั ญหาการกาจัดขยะที่ค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ ๔.๐ ด้านความคงทนแข็งแรงที่ค่าเฉลี่ย ๓.๓๕ และด้านความสวยงามที่ค่าเฉลี่ย ๓.๐ ตามลาดับ
ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะ เรี ยงตามลาดับความถี่ ดังนี้
๑. ควรตกแต่งและปรับปรุ งสี สันให้สวยงาม
จานวน ๔ คน
๒. ควรทาให้มีความคงทนแข็งแรงและความละเอียด ประณี ต
จานวน ๑ คน
๓. ควรตกแต่งให้มีดอกไม้มากขึ้น
จานวน ๑
คน

บทที่ ๕
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
๕.๑ สรุ ปผล
จากการศึกษาเรื่ อง กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ ได้กระถางดอกไม้ จานวน ๓ อัน
และจากแบบสอบถามผูเ้ ข้ารับการอบรมโครงงาน จานวน ๒๐ คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อ กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ ในภาพรวมที่ระดับมาก โดยแยกตามรายการ ดังนี้
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ๔.๒ รองลงมาคือ ด้านความประหยัดและลด
ปั ญหาการกาจัดขยะที่ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๐ ด้านความคงทนแข็งแรงที่ค่าเฉลี่ย ๓.๓๕ และด้าน
ความสวยงามที่ค่าเฉลี่ย ๓.๐ ตามลาดับ ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะ เรี ยงตามลาดับ
ความถี่ ดังนี้
๑. ควรตกแต่งและปรับปรุ งสี สันให้สวยงาม
จานวน ๔ คน
๒. ควรทาให้มีความคงทนแข็งแรงและความละเอียด ประณี ต
จานวน ๑ คน
๓. ควรตกแต่งให้มีดอกไม้มากขึ้น
จานวน ๑
คน
๕.๒ อภิปรายผล
จากแบบสอบถามผูเ้ ข้ารับการอบรมโครงงาน จานวน ๒๐ คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อ กระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟกระดาษ ในด้านการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งมาก
ที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ๔.๒ เนื่องจาก สามารถนาไปใช้ได้จริ งในชีวติ ประจาวัน อีกทั้งยังเป็ นการลดปั ญหา
การเกิดขยะที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
๕.๓ ข้ อเสนอแนะ
๑. ควรเปลี่ยนส่ วนผสมจากกาวลาเทคเป็ นกาวแป้ งเปี ยก เพื่อให้ชิ้นงานมีแห้งไวมากขึ้น
๒. ควรหาวิธีการที่ทาให้ชิ้นงานแห้งไวมากขึ้น
๓. แม่พิมพ์ควรมีรูปทรงที่แข็งแรง
๔. ควรนากระดาษที่แช่แล้วมาปั่ นแทนการขยี้ เพื่อให้ชิ้นงานเกิดความเรี ยบเนียนและ
ประณี ต

บรรณานุกรม
แก้วสาหรับกาแฟร้อน มีกี่ขนาด และแต่ละขนาดสาหรับกาแฟประเภทอะไร,๒๕๕๓:
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=๒๙๙๘ab๒ed๓๕๙๖d๕๖
กระถาง (Pot & container)
http://www.maipradabonline.com/saramaipradab/pot.htm

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบประเมินความพึงพอใจ

ภาคผนวก ข
ภาพประกอบ

