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บทคัดย่อ 

โรงแรม พาร์ควิลเลจ  พระราม 2 (Park Village Rama II) ตั้งอยูบ่นถนนพระรามสอง มีการเดินทาง

สะดวกโดยมีรถประจาํทางผา่นหลายสาย ภายในโรงแรมมีสระว่ายนํ้ า และมีบริษทั O2 Fitness รวมอยูด่ว้ย 

ท่ีตั้ งโรงแรมอยู่ใกล้กบัโรงพยาบาลนครธน และห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระรามสอง นอกจากน้ีทาง

โรงแรมมีการจดัห้องประชุมสัมมนา และการจดัเล้ียงงานต่างๆ มีแผนกท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของทาง

บริษทัคือฝ่ายบญัชีและการจดัซ้ือ ซ่ึงมีหน้าท่ีให้ขอ้มูลในการจดัเตรียมงบประมาณ ตรวจสอบการอนุมติั

งบประมาณ บริหารงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามรายการและแผนงาน

หรืองานท่ีไดรั้บอนุมติังบประมาณมาใชจ่้าย ฝ่ายบญัชีและการจดัซ้ือมีวสัดุท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชม้ากท่ีสุด

คือกระดาษ ซ่ึงในการทาํเอกสาร หลายคร้ังเกิดขอ้ผิดพลาดทาํให้เกิดกระดาษเสียและถูกกาํจดัโดยนาํไปทิ้ง

จาํนวนมาก 

ทางผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของกระดาษเหลือใช้จึงนํามาจดัทาํเป็นโครงงาน “กระดาษ

สร้างสรรค”์ (Creative paper) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํกระดาษท่ีเหลือใชม้าทาํเป็นผลิตภณัฑ ์เป็นกรอบรูป 

เพื่อใหโ้รงแรมสามารถนาํผลิตภณัฑจ์ากกระดาษไปประยกุตใ์ชภ้ายในโรงแรมได ้ทั้งน้ีผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีทาํ

จากกระดาษแสดงใหเ้ห็นถึงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

คําสําคัญ  :   สร้างสรรค,์ กระดาษ,  พาร์ควลิเลจ  พระราม 2 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ทีม่าและความสําคัญของโครงงาน 

 

 โรงแรม พาร์ควิลเลจ  พระราม 2 (Park Village Rama II) มีการเดินทางรถประจาํทางผ่าน

ทางถนนพระราม2 ตลอดทุกสาย มีความสะดวกสบายมีสระวา่ยนํ้ า และมีบริษทั O2 Fitness รวมอยู่

ดว้ย ท่ีตั้งโรงแรมอยูใ่กลก้บัโรงพยาบาลนครธน และห้างสรรพสินคา้ Central Rama II นอกจากน้ี 

ทางโรงแรมมีการจดัห้องสถานท่ีประชุมสัมมนา และ การจดัเล้ียงงานแต่งต่างๆ และมีแผนกท่ี

จาํเป็นต่อการดาํเนินงานทางบริษทัคือฝ่าย บญัชีและการจดัซ้ือ มีหน้าท่ีให้ขอ้มูลในการจดัเตรียม

งบประมาณ ตรวจสอบการอนุมติังบประมาณและบริหารงบประมาณ ได้แก่ การควบคุมการใช้

จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามรายการและแผนงานหรืองานท่ีไดรั้บอนุมติังบประมาณมาใชจ่้าย 

วิธีการอนุมัติเงิน การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การรายงานผลต่าง ๆ ทั้ งเงิน

งบประมาณ และเงินรายได้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของทางโรงแรมให้ถูกตอ้ง งาน

จดัซ้ือ มีหน้าท่ีในการจัดซ้ือ จดัจ้าง ควบคุม จาํหน่ายและดําเนินการอ่ืน ๆ ตามกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งของทางโรงแรม โดยดาํเนินการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน สนบัสนุนดา้น

หน่วยงานต่างๆ  

 ความสําคัญของกระดาษท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัท่ีมีอยู่รอบ ๆ ตัว เช่น หนังสือเรียน

หนังสือพิมพ์ ถุงใส่ขนม กล่องใส่ของ ธนบตัร กระดาษเช็ดหน้า เช็ดปาก ตัว๋รถเมล์ แผ่นป้าย

โฆษณาท่ีติดอยูต่ามสถานท่ีทัว่ไป ลว้นแลว้แต่ทาํดว้ยกระดาษทั้งส้ิน มนุษยเ์ร่ิมรู้จกัวธีิทาํกระดาษ

เม่ือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วในประเทศจีน  วิวฒันาการของการผลิตกระดาษ และความ

ตอ้งการใชก้ระดาษในปัจจุบนั ทาํให้ใชก้ระดาษเพิ่มมากข้ึน นอกจากทาํกระดาษสมุดและหนงัสือ

ธรรมดาแลว้ ยงัสามารถทาํกระดาษแข็ง ทาํประตู ฝากั้นห้อง ท่อระบายนํ้ า หรือแมก้ระทัง่กางเกง

ชั้นในชนิดใชแ้ลว้ทิ้ง ไม่ตอ้งซกั ในอนาคตอาจมีการเกิดผลิตผลอ่ืนๆ ท่ีทาํดว้ยกระดาษเพิ่มข้ึนอีก

มาก นาํกระดาษในโรงแรมท่ีเสียแล้วได้นาํกลบัมาใช้ใหม่ได้ ทาํให้ลดปริมาณขยะเหลือทิ้งจาก

กระดาษลง การศึกษาขอ้มูลงบประมาณรายจ่ายจริงของโรงแรม พบวา่ มีงบประมาณรายจ่ายใน 
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การจดัซ้ือวสัดุสํานกังานเป็นจาํนวนมาก และหน่ึงในรายการวสัดุท่ีดาํเนินการจดัซ้ือเป็นประจาํ

และมีปริมาณมาก ได้แก่กระดาษ เพื่อใช้ในการผลิตเอกสารทางบญัชีการเงินการจดัซ้ือของตาม 

เน่ืองจากในโลกปัจจุบันในโลกได้ มีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมากเกินไป ทําให้เกิด

ทรัพยากรหมดไปเน่ืองจากความตอ้งการมีมากกวา่ทรัพยากรท่ีมีอยู ่จึงทาํใหเ้กิดภาวะขาดแคลนได้

และส่งผลเสียต่อโลกเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากตอ้งใชท้รัพยากรธรรมชาติ ตน้ไม ้มากเกินไป ดั้งนั้น

จึงไดจ้ดัทาํโครงงาน กระดาษสร้างสรรค ์ข้ึนเพื่อเป็นการลดขยะของโลก นอกจากน้ียงัให้ช่วยให้

โรงแรม ประหยดังบประมาณการซ้ือใช้ของตกแต่งทางโรงแรมได้ วตัถุประสงค์ของแต่ละ

กิจกรรม จากการศึกษาขอ้มูล พบวา่ การจดัซ้ือจดัจา้ง จะตอ้งใชก้ระดาษในการจดัทาํเอกสารตั้งแต่

การดาํเนินการเร่ิมตน้จนถึงการส่งเอกสารเบิกจ่าย เป็นจาํนวนไม่น้อย ซ่ึงนอกเหนือจากการใช้

กระดาษในการจดัทาํเอกสารดา้นต่าง ๆจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะ

พฒันางานดา้นพสัดุ โดยตอ้งการหาแนวทางในการลดการใชก้ระดาษโดยใชก้ระดาษท่ีไม่ใชง้าน

มาทาํเป็นกรอบรูป ทาํส่ิงของตกแต่งไดภ้ายในโรงแรมในการตกแต่งหรือเป็นการประหยดัของ

ตกแต่งต่างๆเพื่อจะไม่ตอ้งใช้งบประมาณซ้ือของเพิ่ม และ ของทางโรงแรม อนัจะส่งผลให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพื่อนาํกระดาษท่ีเหลือใชม้าทาํเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น กรอบรูป  

1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

 ขอบเขตด้านสถานท่ี   ฝ่ายจัดการบัญชีและห้อง Store ภายในโรงแรมพาร์ควิลเลจ          

พระราม 2 (Park Village Rama II) 

 ขอบเขตดา้นเวลา ดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562  

รวม 16 สปัดาห์ 

 ขอบเขตดา้นขอ้มูล https://atparkvillage.com 

 ขอบเขตดา้นประชากร ผูจ้ดัการแผนกจดัซ้ือ (Purchase) และ พนกังานแผนกบญัชี 

(Accounting)  

1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. โรงแรมไดใ้ชก้ระดาษท่ีไม่ใชแ้ลว้มาปฏิบติังานดา้นของตกแต่งในโรงแรม  

 2. โรงแรมไดแ้นวทางในการพฒันางานเพื่อลดขยะและการใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 3. เป็นแนวทางในการนํากระดาษเหลือใช้ มาทาํเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  

 4. ลดปริมาณขยะและวสัดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

โครงงานเร่ืองกระดาษสร้างสรรค ์(Creative paper) ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษา คน้ควา้เอกสาร 

ขอ้มูลต่างๆ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ 

2.2  แนวคิดในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.3  แนวคิดการลดใชก้ระดาษภายในสาํนกังาน 

2.4  แนวคิด 3 R 

2.5  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโรงแรมพาร์ควลิเลจ พระราม 2 

 

2.1  ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบักระดาษ 

กระดาษ  

กระดาษ เป็นวสัดุท่ีผลิตข้ึนมาสําหรับการจดบนัทึก มีประวติัศาสตร์ยาวนาน เช่ือกนัว่ามี

การใช้กระดาษคร้ังแรก ๆ โดยชาวอียิปต์และชาวจีนโบราณ แต่กระดาษในยุคแรก ๆ ลว้นผลิตข้ึน

เพื่อการจดบนัทึกดว้ยกนัทั้งส้ิน จึงกล่าวไดว้า่ระบบการเขียนคือแรงผลกัดนัใหเ้กิดการผลิตกระดาษ

ข้ึนในโลก ปัจจุบนักระดาษไม่ไดมี้ประโยชน์ในการใชจ้ดบนัทึกตวัหนงัสือ หรือขอ้ความ เท่านั้น 

ยงัใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ ไดม้ากมาย เช่น กระดาษชาํระ กระดาษห่อของขวญั กระดาษลูกฟูกสาํหรับทาํ

กล่อง เป็นตน้ (วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2536)  

หลกัการทาํกระดาษ 

คือ  การทาํเซลลูโลสเส้นใยให้เป็นแผ่นหนาสมํ่าเสมอ  เหนียวมีแผ่นหน้าเรียบและมีสีท่ี

เหมาะสม  ดงันั้น  เซลลูโลสเส้นใยจึงเป็นมูลฐานของกระดาษทุกชนิด  วตัถุดิบในการน้ีเดิมทีเดียว

ใช ้ ลินิน แต่เม่ือความตอ้งการกระดาษมีมาก  ลินินมีไม่พอจึงไดมี้การคิดคน้เพื่อจะใช้พืชอยา่งอ่ืน

เป็นวตัถุดิบแทนจนกระทัง่เม่ือประมาณ  พ.ศ. 2422  ไดมี้การใช ้ ไม ้เป็นวตัถุดิบเพื่อนาํเยือ่กระดาษ

มาผลิตกระดาษนัน่เอง  พืช เส้นใยท่ีเหมาะสมผลิตเยือ่กระดาษ  นอกจากตน้ไมช้นิดต่าง ๆ  แลว้ก็มี  



 

สน  ปอแกว้  ปอกระเจา  ปอสา   ปอมนิลา  หญา้ขจรจบ  หญา้ขน  ไผ่เพ็ก  ฟางขา้ว  ตน้ขา้วฟ่าง  

ตน้ขา้วโพด  เศษฝ้าย  ชานออ้ย  เศษปอ  ตน้กระเจ๊ียบแดง  ตน้หม่อน  ใบสับปะรด  ผกัตบชวา  เป็น

ตน้ (หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ นครพนม, 

ม.ป.ป.) 

ประวตัิ 

กระดาษของชาวอียิปต์โบราณ หรือกระดาษพาไพรัส ผลิตจากกกชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า พา

ไพรัส (papyrus) พบว่ามีการใช้จารึกบทสวดและคาํสาบาน บรรจุไวใ้นพีระมิดของอียิปต์ นัก

ประวติัศาสตร์เช่ือวา่มีการใชก้ระดาษท่ีทาํจากพาไพรัสมาตั้งแต่ปฐมราชวงศข์องอียิปต ์(ราว 3,000 

ปีก่อนคริสตกาล)สําหรับวสัดุใชเ้ขียนนั้น ในสมยัโบราณมีดว้ยกนัหลายอย่าง เช่น แผน่โลหะ หิน 

ใบลาน เปลือกไม ้ผา้ไหม ฯลฯ ผูค้นสมยัโบราณคงจะใชว้สัดุต่าง ๆ หลากหลายเพื่อการบนัทึก คร้ัน 

เม่ือราว ค.ศ. 105 สมยัพระเจา้จกัรพรรดิโฮต่ี ชาวจีนได้ประดิษฐ์กระดาษโดยชาวเมืองลี

บางช่ือว่าไช่หลุ่น (Ts'ai'Lung) ใชเ้ปลือกไมเ้ศษแหอวนเก่า ๆ มาตม้จนไดเ้ยื่อกระดาษและมาเกล่ีย

บนตระแกรงปล่อยใหแ้ห้งและหลงัจากนั้นไดมี้การใชว้ิธีผลิตกระดาษเช่นน้ีแพร่หลายอยา่งรวดเร็ว

กระดาษถูกนาํจากประเทศจีนสู่โลกมุสลิมผา่นสงครามทลัลสั (Tallas) ในปี ค.ศ. 751 ท่ีกองทพัจีน

รบกบักองทพัมุสลิม เชลยศึกชาวจีน 2 คนไดเ้ปิดเผยวิธีการทาํกระดาษแก่ชาวมุสลิมก่อนไดรั้บการ

ปล่อยตวัไป จากนั้นมุสลิมไดท้าํให้การทาํกระดาษเปล่ียนจากศิลปะไปเป็นอุตสาหกรรมกระดาษ 

ทาํให้มีการพฒันาการศึกษาในโลกมุสลิมอยา่งกวา้งขวาง มุสลิมในสมยักลางจึงเจริญกา้วหนา้ดา้น

ศิลปวิทยาการท่ีสุดในโลกชาวมุสลิมปรับปรุงวิธีการทาํกระดาษใช้ผา้ลินินแทนเปลือกของต้น

หม่อนอยา่งท่ีชาวจีนทาํ เศษผา้ลินินไม่เน่าเป่ือย แต่จะเปียกโชกอยูใ่นนํ้ า และหมกัอยูใ่นนั้น เศษผา้

ท่ีตม้แลว้จะปราศจากกากท่ีเป็นด่างและส่ิงสกปรกอ่ืน ๆ จากนั้นเศษผา้จะถูกนาํมาตอกดว้ยคอ้นให้

เป็นเยือ่ เทคนิคท่ีทาํให้เป็นเยือ่บางน้ีถูกพฒันาโดยชาวมุสลิมแบกแดด ราชธานีของอาณาจกัรอบับา

ซิด สมัยนั้ นเต็มไปด้วยโรงงานทํากระดาษ จากนั้ นยงักระจายไปสู่อีกหลาย ๆ ส่วนของโลก 

กระดาษท่ีส่งออกไปยโุรปโดยมากทาํในเมืองดามสักสั (ซีเรีย) เม่ือขยายการผลิตเพิ่มข้ึน กระดาษจึง

มีราคาถูกลง คุณภาพดีข้ึนและมีจาํหน่ายแพร่หลาย 
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จากนั้ นโรงงานกระดาษท่ีเฟ่ืองฟูอยู่ในอิรัก ซีเรีย และปาเลสไตน์ ก็ขยายตัวไปสู่ทาง

ตะวนัตก ในทวีปแอฟริกา โรงงานกระดาษแห่งแรกของประเทศอียิปตต์ั้งข้ึนในปีค.ศ. 850 จากนั้น

ขยายไปมอรอคโค และในปี ค.ศ. 950 ไดข้ยายไปยงัอนัดาลูซิอา อาณาจกัรมุสลิมสเปน 

กระดาษถูกผลิตข้ึนคร้ังแรกในยุโรปโดยมุสลิมมวัร์ โดยวสัดุท่ีใช้ทาํกระดาษคือปอชั้นดี

ของบาเลนเซียและมูร์เซีย โดยมีศูนยก์ลางโรงงานกระดาษของอนัดาลูซิอา ท่ีเมืองชาติวา (Xativa 

หรือ Jativa) ใกล้บาเลนเซีย จากสเปนและเกาะซิซิลีซ่ึงในขณะนั้นเป็นอาณาจกัรมุสลิม การทาํ

กระดาษได้ขยายไปสู่ชาวคริสเตียนในอิตาลี จากนั้ นในปีค.ศ. 1293 มีการตั้งโรงงานกระดาษท่ี

โบโลญญา (Bologna) ในปีค.ศ. 1309 เร่ิมมีการใชก้ระดาษเป็นคร้ังแรกในองักฤษ จากนั้นในปลาย

ศตวรรษท่ี 14 ชาวเยอรมนัจึงเพิ่งรู้จกักระดาษ 

 

2.1.1 กระดาษในประเทศไทย 

ประวติัการใชก้ระดาษในสยามไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน แต่วสัดุท่ีมีลกัษณะอยา่งกระดาษ

นั้น เรามีกระดาษท่ีเรียกว่า สมุดไทย ผลิตจากเยื่อไม้ทุบละเอียด ตม้จนเป่ือย ใส่แป้งเพื่อให้เน้ือ

กระดาษเหนียว แลว้นาํไปกรองในกระบะเล็ก ๆ ทิ้งไวจ้นแห้ง แลว้ลอกออกมาเป็นแผน่ พบัทบไป

มาจนตลอดความยาว จึงไดเ้ป็นเล่มสมุด เรียกว่า สมุดไทยขาว หากตอ้งการ สมุดไทยดาํ ก็จะผสม

ผงถ่านในขั้นตอนการผลิตในทางภาคเหนือของไทย มีการผลิตกระดาษดว้ยวิธีการคล้ายคลึงกนั 

เรียกวา่ กระดาษสา เม่ือนาํมาทาํเป็นสมุดใชเ้ขียน เรียกวา่ ป๊ับสา 

 คาํวา่ กระดาษ ในภาษาไทยสันนิษฐานวา่น่าจะทบัศพัทม์าจากภาษาอาหรับและเปอร์เซีย

คือ กิรฏอส[ตอ้งการอา้งอิง] ในสมยัท่ีชาวเปอร์เซียเขา้มาคา้ขายในสมยักรุงศรีอยธุยาซ่ึงภาษามลายก็ู

ไดท้บัศพัทจ์ากสองภาษาน้ีเช่นเดียวกนั คือ kertas หมายถึง กระดาษ เช่นกนั ส่วน กิรฏอส ในภาษา

อาหรับนั้น แม้ว่าจะมีใช้มาก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 6 แต่ก็เป็นคาํท่ียืมมาจากภาษากรีก khartes ซ่ีง

ภาษาองักฤษก็ไดย้ืมคาํน้ีไปใชเ้ป็น chart, card และ charter นอกจากน้ียงัมีขอ้สันนิษฐานเพิ่มเติมอีก

วา่มาจากภาษาโปรตุเกส cartas รูปพหูพจน์ของ carta แปลวา่ จดหมาย แผนผงั เขา้ใจวา่โปรตุเกสคง

เป็นผูน้ํากระดาษแบบฝร่ังเขา้มาก่อนในสมยักรุงศรีอยุธยาการใช้กระดาษในปัจจุบนั เน่ืองจาก

กระดาษเป็นวสัดุส้ินเปลือง จึงมีการนาํกระดาษกลบัมาใชอี้ก เช่น กระดาษหนงัสือพิมพน์าํมาพบัถุง
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กระดาษ กระดาษสําหรับเขียนแมใ้ชแ้ลว้ทั้งสองหนา้ ก็สามารถนาํไปพิมพอ์กัษรเบรลล์สําหรับคน

ตาบอดได ้เม่ือหมดสภาพแลว้ ก็นาํไปเขา้โรงงานแปรรูปเป็นสินคา้ประเภทลงักระดาษ ไดอี้ก 

กระดาษท่ีใชง้านในสํานกังานในประเทศไทยทัว่ไปปัจจุบนัน้ีใชข้นาดมาตรฐาน คือ ขนาด 

A4 นํ้าหนกั 80-100 แกรม เป็นส่วนมาก 

ประเภทของกระดาษ 

กระดาษพมิพ์เขียนชนิดเคลอืบผวิ 

 กระดาษอาร์ตมนัสองหนา้  

กระดาษอาร์ตการ์ดสองหนา้  

กระดาษอาร์ตดา้น  

 

กระดาษอาร์ตมนัหนา้เดียว 

 กระดาษอาร์ตคาร์บอนเลส 

 

 

2.1.2 กระดาษพมิพ์เขียนชนิดไม่เคลอืบผวิ 

กระดาษออฟเซ็ต สาํหรับเทคโนโลยงีานพิมพแ์บบออฟเซ็ต 

กระดาษถ่ายเอกสาร ใช้กบัอุปกรณ์สํานักงานทัว่ไป เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรสาร เคร่ืองพิมพ์

อิงคเ์จต็ เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ เป็นตน้ 

กระดาษคอมพิวเตอร์ มีเน้ือกระดาษบาง รูปแบบจดัจาํหน่ายโดยมากมีลกัษณะเป็นมว้นพร้อมรูปรุ

ดา้นขา้ง ตวัอยา่งท่ีพบเห็นไดบ้่อย เช่น ใบเสร็จรับเงิน 

กระดาษขาวพรีเม่ียมไวท ์/ การ์ดสี 

กระดาษแอร์เมล์ กระดาษสําหรับใช้งานพิมพห์รือเขียนจดหมายส่งต่างประเทศ มีนํ้ าหนกัเบาเป็น

พิเศษกวา่กระดาษทัว่ไป ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการส่งจดหมายซ่ึงคิดตามนํ้าหนกัของกระดาษ 

กระดาษถนอมสายตา หมายถึงกระดาษท่ีมีอตัราการสะทอ้นแสงนอ้ยกวา่กระดาษทัว่ไป ซ่ึงจะมีสีท่ี

หม่นกวา่ปกติเล็กนอ้ย 

กระดาษแบงคสี์ หมายถึงกระดาษท่ีใชใ้นธนาคาร มีสีสันต่าง ๆ หลากหลาย 
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2.1.3 กระดาษชนิดพเิศษแบบเคลอืบผวิ 

กระดาษอาร์ตอดัลาย 

กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียวการ ทาํกระดาษเร่ิมต้นตั้งแต่การนําไม้ไปทาํเยื่อเพือ่ให้ได้เส้นใย

ออกมา แลว้จึงนาํเยือ่ท่ีไดไ้ปผสมกบัสารเติมแต่งในอตัราส่วนต่าง ๆ เพื่อปรับสมบติักระดาษให้ได้

ตรงความตอ้งการใชง้าน จากน้ีนนาํไปทาํเป็นแผน่โดยใชเ้คร่ืองจกัรผลิตกระดาษ แลว้จึงนาํไปแปร

รูปใชง้าน กระบวนการผลิตจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยเรียงลาํดบัตามข้ึนตอนการปฏิบติัการ

จริงภายในโรงงานไดด้งัน้ี 1. การผลิตเยื่อ (Pulping) 2. การเตรียมนํ้ าเยื่อ (Stock Preparation) 3. การ

ทาํแผน่กระดาษ (Papermaking) 4. การปรับปรุงสมบติักระดาษขณะเดินแผน่ (Web Modification)  

5. การแปรรูปกระดาษอาร์ตก่ึงมนั 

2.1.4 กระดาษชนิดพเิศษแบบไม่เคลอืบผวิ 

กระดาษการ์ดขาวกนัเช้ือรา 

กระดาษคราฟทข์าว 

กระดาษคราฟทเ์หลืองอ่อน 

กระดาษคราฟทเ์หลืองทอง 

กระดาษคราฟทค์รีม 

กระดาษคราฟทเ์ขียว (เลคเยอร์) 

กระดาษคนักระจก ใช้สําหรับสอดคัน่กลางระหว่างกระจกแต่ละแผน่ เป็นกระดาษท่ีผ่านกรรมวิธี

ผลิตแบบกรด จึงไม่ทิ้งคราบด่างไวบ้นกระจก 

กระดาษคัน่สแตนเลส 

กระดาษคราฟทข์าว MF 

กระดาษคราฟทข์าว MG 

กระดาษเบสรูปลอกเซรามิค 

กระดาษขาวการ์ดขาวไปรษณียบตัร สําหรับ

พิมพแ์ผน่ไปรษณียบตัร 

กระดาษขาวการ์ดขาวลายผา้ 

กระดาษบงัสีรถยนต ์

กระดาษลิตมสั ใช้สําหรับการทดสอบความ

เป็นกรด, ด่าง ของสารละลาย 
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ภาพท่ี 2.1.1 ทุกขนาดของกระดาษ 

ท่ีมา : https:// th.wikipedia.org/wiki/กระดาษ 

 

2.1.5 มาตรฐานโลกสําหรับขนาดของกระดาษขนาดกระดาษ A 

มาตรฐาน A 

2A 1189 x 1682 มม 46.81 x 66.22 น้ิว 

A0 841 x 1189 มม 33.11 x 46.81 น้ิว 

A1 594 x 841 มม 23.39 x 33.11 น้ิว 

A2 420 x 594 มม 16.54 x 23.39 น้ิว 

A3 297 x 420 มม 11.69 x 16.54 น้ิว 

A4 210 x 297 มม 8.27 x 11.69 น้ิว 

A5 148 x 210 มม 5.83 x 8.27 น้ิว 

A6 105 x 148 มม 4.13 x 5.83 น้ิว 

A7 74 x 105 มม 2.91 x 4.13 น้ิว 

A8 52 x 74 มม 2.05 x 2.91 น้ิว 

A9 37 x 52 มม 1.46 x 2.05 น้ิว 

A10 26 x 37 มม 1.02 x 1.46 น้ิว 

มาตรฐาน B 

B0 1000 x 1414 มม 39.37 x 55.67 น้ิว 

B1 707 x 1000 มม 27.83 x 39.37 น้ิว 

B2 500 x 707 มม 19.68 x 27.83 น้ิว 

B3 353 x 500 มม 13.90 x 19.68 น้ิว 

B4 250 x 353 มม 9.8 x 13.90 น้ิว 
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B5 176 x 250 มม 6.93 x 9.84 น้ิว 

B6 125 x 176 มม 4.92 x 6.93 น้ิว 

B7 88 x 125 มม 3.46 x 4.92 น้ิว 

B8 62 x 88 มม 2.44 x 3.46 น้ิว 

B9 44 x 62 มม 1.73 x 2.44 น้ิว 

B10 31 x 44 มม 1.22 x 1.73 น้ิว 

มาตรฐาน C 

C3 324 x 458 มม 12.76 x 18.03 น้ิว 

C4 229 x 324 มม 9.02 x 12.76 น้ิว 

C5 162 x 229 มม 6.38 x 9.02 น้ิว 

C6 114 x 162 มม 4.49 x 6.38 น้ิว 

C7 81 x 114 มม 3.19 x 4.49 น้ิว 

DL 110x220มม4.33 x 8.66 น้ิว

 

2.2  แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติซ่ึงไดแ้ก่ อากาศ นํ้ า ดิน แร่ธาตุ ป่าไม ้

สัตวป่์า พลงังานความร้อน พลงังานแสงแดด และอ่ืน ๆ มนุษยไ์ด้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการ

ดาํรงชีวิตนบัตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นประโยชน์และมีความสําคญัอย่าง

ยิง่ต่อมวลมนุษย ์

       ส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ทุกส่ิงท่ีอยูล่้อมรอบตวัเราทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ส่ิง

ต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจเป็นไดท้ั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน

โดยธรรมชาติ ไดแ้ก่ บรรยากาศ นํ้ า ดิน แร่ธาตุ พืช และสัตว ์ส่วนส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

ไดแ้ก่ สาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ถนน เข่ือนกั้นนํ้า ฝาย คูคลอง เป็นตน้ (TRUE ปลูกปัญญา , 2560) 

  

 2.2.1. มุ่งหวงัใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีประกอบกนัอยูใ่นระบบธรรมชาติ มี

ศกัยภาพ ท่ีสามารถใหผ้ลิตผลไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ถาวร และมัน่คง คือ มุ่งหวงัให้เกิดความเพิ่มพนูภายใน

ระบบ ท่ีจะนาํมาใชไ้ด ้โดยไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ 

 2.2.2. ตอ้งมีการจดัองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้มหรือระบบนิเวศ

ให้มี ชนิด ปริมาณ และสัดส่วนของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม แต่ละชนิดเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานตามธรรมชาติ เพื่อใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุลของธรรมชาติ 

10 



 

 2.2.3. ต้องยึดหลักการของอนุรักษ์วิทยาเป็นพื้นฐาน โดยจะต้องมีการรักษา สงวน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกสภาพ ทั้งในสภาพท่ีดีตามธรรมชาติ ใน

สภาพท่ีกาํลงัมีการใช ้และในสภาพท่ีทรุดโทรมร่อยหรอ 

 2.2.4. กาํหนดแนวทางปฏิบตั ท่ีชดัเจนในการควบคุม และกาํจดัของเสีย มิใหเ้กิดข้ึนภายใน

ระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการนาํของเสียนั้นๆ กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง 

 2.2.5. ตอ้งกาํหนดแนวทางในการจดัการ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของมนุษยดี์ข้ึน โดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสม ในแต่ละสถานท่ี และแต่ละสถานการณ์ 

 (สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ, 2535) 

 จากแนวคิดดงักล่าว เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มนั้น มีหลายชนิด และแต่

ละชนิด ก็มีคุณสมบติั และเอกลกัษณ์ท่ีเฉพาะตวั ดงันั้น เพื่อให้การจดัการสามารถบรรลุเป้าหมาย

ของแนวคิด จึงควรกาํหนดหลกัการจดัการ หรือแนวทางการจดัการให้สอดคลอ้งกบัชนิด คุณสมบติั 

และเอกลกัษณ์เฉพาะอยา่งของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ ดงัน้ี 

  

  2.2.6 ทรัพยากรหมุนเวยีน หรือทรัพยากร ทีใ่ช้ไม่หมดส้ิน 

 

เป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน ธรรมชาติอย่างมากมาย อาทิเช่น แสงอาทิตย์ อากาศ และนํ้ าในวฏัจกัร 

ทรัพยากรประเภทน้ี มีความจาํเป็นต่อร่างกายมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอย่างอ่ืน ถ้าขาดแคลน หรือมี

ส่ิงเจือปน ทั้งท่ีเป็นพิษ และไม่เป็นพิษ ก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโต และศกัยภาพในการผลิตของ

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นการจดัการจะตอ้งควบคุมการกระทาํท่ีจะมีผลเสีย หรือเกิดส่ิงเจือปนต่อ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องควบคุม และป้องกัน มิให้เกิดปัญหามลพิษจากขบวนการผลิต ทั้ ง

การเกษตร อุตสาหกรรม ท่ีจะมีผลต่อทรัพยากรประเภทน้ี รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชน ทั้ง

ผลดี-ผลเสียของการปนเป้ือน วธีิการควบคุม และป้องกนั รวมทั้งตอ้งมีกฎหมายควบคุมการกระทาํ 

ท่ีจะมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ีดว้ย 
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 2.2.7 ทรัพยากรทดแทนได้ 

 

เป็นทรัพยากร ธรรมชาติท่ีใช้แลว้ สามารถฟ้ืนคืนสภาพได ้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซ่ึงไดแ้ก่ 

ป่าไม ้มนุษย ์สัตวป่์า พืช ดิน และนํ้ า ทรัพยากรประเภทน้ี มกัจะมีมาก และจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อมนุษย์

และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ มนุษยต์อ้งการใชท้รัพยากรน้ีตลอดเวลา เพื่อปัจจยัส่ี การเก็บเก่ียวผลประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติชนิดน้ี หรือการนาํมาใชป้ระโยชน์ ควรนาํมาใชเ้ฉพาะส่วนท่ีเพิ่มพูนเท่านั้น 

หรืออีกนยัหน่ึงแนวคิดน้ีถือวา่ ฐานของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่เปรียบเสมือนตน้ทุน ท่ี ะไดรั้บ

ผลกาํไร หรือดอกเบ้ียรายปี โดยส่วนกาํไร หรือดอกเบ้ียน้ีก็คือ ส่วนท่ีเราสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์

ไดน้ัน่เองการจดัการจะตอ้งจดัให้ระบบธรรมชาติ มีองคป์ระกอบภายในท่ีมีชนิด และปริมาณท่ีได้

สัดส่วนกนั การใชต้อ้งใชเ้ฉพาะส่วนท่ีเพิ่มพูน และตอ้งควบคุม และป้องกนัให้สต๊อกหรือฐานของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ มีศกัยภาพ หรือความสามารถในการให้ผลิตผล หรือ

ส่วนเพิ่มพนูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในการใช ้หรือการผลิตของทรัพยากรธรรมชาตินั้น  

 2.2.8 ทรัพยากรทีใ่ช้แล้วหมดไป 

 

เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้ จะหมดไป ไม่สามารถเกิดข้ึนมาทดแทนได ้หรือถา้จะเกิดข้ึนมา

ทดแทนได ้ก็ตอ้งใชเ้วลานานมาก และมกัเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ 

นํ้ามนั ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และสินแร่การจดัการทรัพยากรประเภทน้ี จะตอ้งเนน้การประหยดั 

และพยายามไม่ให้เกิดการสูญเสีย ตอ้งใชต้ามความจาํเป็น หรือถา้สามารถใชว้สัดุอ่ืนแทนได ้ก็ควร

นาํมาใชแ้ทน รวมทั้งตอ้งนาํส่วนท่ีเสียแลว้ กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหคุ้ม้ค่าต่อไป 

 

 

2.3  แนวคิดการลดใช้กระดาษภายในสํานักงาน 

การดาํเนินการภายในสํานกังานประกอบดว้ยขอ้มูลข่าวสาร เอกสาร ส่ิงพิมพ ์จาํนวนมาก 

ทุก ๆวนั บนโต๊ะทาํงานของทุกคน มีกระดาษท่ีเป็นเอกสารเขา้ออกอยู่ตลอดเวลา ส่ิงพิมพ์หรือ

กระดาษเอกสารเหล่านั้นไดรั้บการคดัลอก ถ่ายสําเนา หรือดาํเนินการส่งต่อระหวา่งกนั ลองนึกดูวา่ 

ภายในมหาวิทยาลยัมีเร่ืองท่ีจะเวียนให้ทราบวนัละก่ีเร่ือง แต่ละเร่ืองตอ้งไดรั้บการสําเนาและส่ง

กระจายออกไป หลายต่อหลายเร่ือง เม่ือรับทราบแล้วก็โยนทิ้งไป เอกสารบางช้ินต้องนําเก็บ

รวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ เป็นแฟ้ม เพื่อการอา้งอิง หรือใชง้านในวนัขา้งหนา้ เห็นไดช้ดัวา่ เอกสาร
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ทุกช้ินมีตน้กาํเนิดมาจากเวิร์ดโปรเซสเซอร์ หรือการจดัพิมพค์ร้ังแรกก็ใชค้อมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรม

ป้อนขอ้มูลเอกสาร ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ เอกสารเกือบทุกช้ินเคยเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน 

ทาํไมเราไม่จดัการกบัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นตั้งแต่เร่ิมตน้  

2.3.1. การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีลดการใช้กระดาษเป็นเป้าหมายท่ีสําคญัของธุรกิจในยุค

อิเล็กทรอนิกส์ ส่ิงท่ีตอ้งการคือประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ความรวดเร็ว เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่ ไฟล์ข้อมูล ข้อความเวิร์ดโปรเซสเซอร์ อีเมล์ รูปภาพ เสียง หรือระบบมัลติมีเดีย ฯลฯ 

สามารถส่งผ่านในช่องส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว การเดินทางของคล่ืนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ใช้

ความเร็วเท่ากบัแสง การจดัส่งอีเมล์และขอ้ความบนเครือข่ายมีตน้ทุนโดยรวมถูกกว่าวิธีการอ่ืน 

ดงันั้น จึงมีผูนิ้ยมใชง้านบนเครือข่ายจาํนวนมาก 

.3.2. การส่งเอกสารผา่นเวบ็ ทาํให้ลดการประกาศแจง้ความ และไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ระดาษ

ด้วยกลไกของเครือข่ายอินทราเน็ตในองค์กร ทาํให้การส่งเอกสารระหว่างกันทาํได้ง่าย การส่ง

หนังสือเวียนเพื่อทราบ สามารถทาํได้ด้วยการประกาศไวบ้นเว็บท่ีเป็นเว็บเฉพาะกิจ ผูเ้รียกเข้า

จะตอ้งมีรหัสผ่านหรือมีการตรวจสอบนอกจากหนงัสือเวียนทัว่ไปแลว้ ยงัสามารถส่งหนงัสือเชิญ

ประชุม การนดัหมาย การกาํหนดการ การส่งรายงานการประชุมเพื่อตรวจแกไ้ขหรือรับทราบ การ

ทาํงานร่วมกนับนพื้นฐานการใชเ้อกสารร่วมกนั เป้าหมายเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่สามารถทาํได ้และลด

การใช้กระดาษได้ทั้ งส้ินด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันยงัสามารถดาํเนินการ

จดัการเอกสารแบบรูปภาพ (document image) กล่าวคือ ถา้มีเอกสารส่ิงพิมพจ์ากภายนอกเขา้มาใน

องคก์ร เอกสารช้ินน้ีเป็นกระดาษ เราสามารถสแกนเป็นรูปภาพ แลว้จดัส่งเวียนภายในองคก์รแบบ

รูปภาพได้2.3.3. การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทําได้สะดวกข้ึน เพราะการจดัเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์จาํนวนมาก โดยการเวยีนลงบนแผน่ซีดี แผน่ซีดีหน่ึงแผน่สามารถเก็บเอกสารไดเ้ป็น

จาํนวนมาก อีกทั้งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ยงัลดการใชตู้เ้อกสารท่ีกินเน้ือท่ี และส้ินเปลืองการ

ดูแลรักษาจุดเด่นของการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีไร้กระดาษอีกประการหน่ึงคือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ทาํให้สถานท่ีทาํงานสะอาด และเป็นระเบียบมากข้ึน ไม่จาํเป็นตอ้งมีส่ิงรกตาปรากฏให้เห็นเม่ือ

เอกสารส่ิงพิมพ์เก็บในรูปดิจิตอล จึงทาํให้มีขอ้เด่นอีกประการคือ การเรียกคน้ ทั้งน้ีเพราะระบบ 

Search engin ในปัจจุบนั สามารถเรียกคน้ไดทุ้กคาํท่ีเก็บไวร้ะบบสํานกังานท่ีลดการใชก้ระดาษจึง

น่าจะเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญขององค์กรท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานภายใน ลดค่าใช้จ่าย

โดยรวม สร้างความสะดวกในการทํางาน สร้างส่ิงแวดล้อมท่ี ดีให้กับสังคม และยงัสร้าง
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ความกา้วหน้าให้กบัประเทศชาติปัญหาสําคญัท่ีจะก้าวเขา้สู่ระบบส่ิงแวดลอ้มไร้กระดาษอยู่ท่ีตวั

บุคลากร ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการดาํเนินการอยา่งจริงจงั (โรงพยาบาลวภิาวดี, 2547) 

 

ภาพท่ี 2.3.1 การลดใชก้ระดาษ 

ท่ีมา : http://region6.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/info-menu/2208-2019-01-21-

07-11-05   

 

 

2.4 แนวคิด 3 R 

  

 เน่ืองจากปัจจุบนัปริมาณขยะมลูฝอยเกิดข้ึนในประเทศไทยสูงถึงประมาณ 14.72 ลา้นตนั

หรือประมาณ 40,332 ตนัต่อวนั แต่มีการคดัแยกและนาํขยะมลูฝอยกลบัมาใชใ้หม่ โดยการนาํไปใช้

ซํ้ า ขายใหซ้าเลง้ ร้านรับซ้ือของเก่า เพื่อส่งไปแปรรูปยงัโรงงานต่างๆ ประมาณ 3.25 ลา้นตนั หรือ

ประมาณร้อยละ 22 เท่านั้น ซ่ึงนบัวา่เป็นปริมาณท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

เพื่อลดปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนทุกๆวนั สร้างมลพษิเเก่โลกใหน้อ้ยลง รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้

นานเเสนนาน มีวธีิง่ายๆ ท่ีใครๆก็ทาํได ้มาเสนอใหทุ้กท่านไดน้าํไปใชก้นั 
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ภาพท่ี 2.4.1 แนวคิด 3 R 

ท่ีมา : http://samutsongkhram.mol.go.th/node/790 
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2.4.1. Reduce 

คือ การลดการใช ้การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จาํเป็นลง ลองมาสาํรวจกนัวา่ เราจะลดการบริโภคท่ีไม่

จาํเป็นตรงไหนไดบ้า้ง โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป เช่น นํ้ ามนั ก๊าซ

ธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใชน้ี้ ทาํไดง่้าย ๆ โดยการเลือกใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น เช่น 

ปิดไฟทุกคร้ังท่ีไม่ใชง้านหรือเปิดเฉพาะจุดท่ีใชง้าน ปิดคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปรับอากาศ เม่ือไม่

ใชเ้ป็นเวลานาน ๆ ถอดปลัก๊ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น กระติกนํ้าร้อนออกเม่ือไม่ไดใ้ช ้เม่ือตอ้งการ

เดินทางใกล ้ๆ ก็ควรใชว้ธีิเดิน ข่ีจกัรยาน หรือนัง่รถโดยสารแทนการขบัรถไปเอง เป็นตน้ เพียง

เท่าน้ีเราก็สามารถเก็บทรัพยากรดา้นพลงังานไวใ้ชไ้ดน้านข้ึน ประหยดัพลงังานและอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย   

ภาพท่ี 2.4.2  REDUCE คือการลดบริโภคทรัพยากรต่างๆ 

ท่ีมา : http://samutsongkhram.mol.go.th/node/790 
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 2.4.2. Reuse 

คือ การใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด โดยการนาํส่ิงของเคร่ืองใชม้าใชซ้ํ้ า ซ่ึงบางอยา่งอาจใชซ้ํ้ าได้

หลาย ๆ คร้ัง เช่น การนาํชุดทาํงานเก่าท่ียงัอยูใ่นสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยูบ่า้นหรือนาํไป บริจาค 

แทนท่ีจะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การนาํกระดาษรายงานท่ีเขียนแลว้ 1 หนา้ มาใชใ้นหนา้ท่ีเหลือหรือ

อาจนาํมาทาํเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลดปริมาณการตดัตน้ไมไ้ดเ้ป็นจาํนวนมาก การนาํขวดแกว้มาใส่นํ้า

รับประทานหรือนาํมาประดิษฐเ์ป็นเคร่ืองใชต่้างๆ เช่นแจกนัดอกไมห้รือท่ีใส่ดินสอ เป็นตน้ นอกจากจะ

ช่วยลดค่าใชจ่้าย ลดการใชพ้ลงังานพลงังานแลว้ยงัช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มและยงัไดข้องน่ารักๆ จากการ

ประดิษฐไ์วใ้ชง้านอีกดว้ย 

ภาพท่ี 2.4.3  REUSE คือการนาํของท่ีใชไ้ม่ไดน้าํกลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง 

ท่ีมา : http://samutsongkhram.mol.go.th/node/790 
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 2.4.3. Recycle 

คือ การนาํหรือเลือกใชท้รัพยากรท่ีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิล หรือนาํกลบัมาใชใ้หม่ เป็นการลด

การใชท้รัพยากรในธรรมชาติจาํพวกตน้ไม ้แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหลก็ อลูมิเนียม ซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ี 

สามารถนาํมารีไซเคิลไดย้กตวัอยา่งเช่น เศษกระดาษสามารถนาํไปรีไซเคิลกลบัมาใชเ้ป็นกล่องหรือถุง

กระดาษ การนาํแกว้หรือพลาสติกมาหลอมใชใ้หม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือเคร่ืองใชอ่ื้นๆ ฝากระป๋อง

นํ้าอดัลมก็สามารถนาํมาหลอมใชใ้หม่หรือนาํมาบริจาคเพื่อทาํขาเทียมให ้กบัคนพิการได ้

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4.4  RECYLE แปรรูปผลิตภณัฑเ์พื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

ท่ีมา : http://samutsongkhram.mol.go.th/node/790 
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ภาพท่ี 2.5.1  Mr. Jonathan Schwimmer (ตาํแหน่ง General Manager) 

ของโรงแรม พาร์ค วลิเลจ พระราม 2 

ท่ีมา : http://www.newszociety.com/wp-content/uploads/2016/12/Mr.Jonathan-Bassage-

Schwimmer-MD-O2-Fitness.jpg 

 

2.5 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัโรงแรมพาร์ควลิเลจ พระราม2 

2.5.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

 พาร์ค วลิเลจ พระราม 2 เป็นศูนยไ์ลฟ์สไตลเ์ซ็นเตอร์ และ เซอร์วสิอพาร์ตเมน้ตค์รบวงจร 

ตั้งอยูบ่นถนนพระรามท่ี 2 โดยโครงการเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ เดือน มกราคม 2555 การผสมผสาน

กนัระหวา่งร้านอาหารชั้นนาํ, ร้านคา้, ฟิตเนส และบริการหลากหลาย ตลอดจนกิจกรรสาํหรับไลฟ์

สไตลส์มยัใหม่  และท่ีพาร์ค วลิเลจ พระราม 2 เราไดน้าํส่ิงต่างๆเหล่าน้ีมารวมกนัใหคุ้ณสามารถ

เขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  พาร์ค วลิเลจ พระราม 2 ภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยู ่

รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มและความสวยงามน่าอยูข่องชุมชนละแวกน้ีใหดี้ข้ึน อีกทั้งยงักล่าวไดว้า่
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โครงการ พาร์ค วลิเลจ พระราม 2 ไดช่้วยสร้างโอกาสการทาํงานใหแ้ก่ผูค้นในชุมชนน้ี และ

ก่อใหเ้กิดการลงทุนซ่ึงจะนาํมาซ่ึงการพฒันาทางเศรษฐกิจ และการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

บริษทั เอส.ที.ธรรมพร จาํกดั เป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ตั้งอยูใ่นเขตบางขนุเทียน 

กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายในการพฒันาชุมชน ซ่ึงทางกลุ่มของเราไดบ้ริจาคท่ีดินสาํหรับการ

สร้างทางสาธารณประโยชน์ ตลอดจนอาคารเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ ศนูยส์าธารณสุข

ถนอม ทองสิมา สาํนกังานท่ีวา่การเขตบางขนุเทียน สาํนกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุ

เทียน  ซ่ึงส่งผลถึงการส่งเสริมและสร้างสรรคชุ์มชนในละแวกน้ีตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา และ

ดงันั้นบริษทั เอส.ที.ธรรมพร จาํกดั จึงเป็นผูสื้บทอดเจตนารมยท่ี์มีประวติัอนัยาวนาน ในฐานะ

สมาชิกชุมชุน ผูน้าํชุมชน และนกัพฒันา 

เป็นเวลากวา่ 30 ปีมาแลว้ ท่ีเราไดท้าํธุรกิจซ้ือขายและใหเ้ช่าท่ีดิน ตลอดไปจนพฒันาท่ีดินในละแวก

น้ี โดยมีโครงการท่ีเด่นๆ ไดแ้ก่ พฒันาถนนเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น ถนนท่าขา้ม ถนน

พระรามท่ี 2 ซอย 54 และ 56 เช่ือมต่อถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ฯลฯ พฒันาหมู่บา้นสุดจิตต์

นิเวศน์ ตลอดไปจนถึงร่วมริเร่ิมก่อสร้างโรงพยาบาลนครธน ณ วนัน้ี พาร์ค วลิเลจ พระราม 2 เป็น

อีกนิยามหน่ึงของเรา ท่ีจะร่วมพฒันาละแวกถนนพระรามท่ี 2 ใหก้า้วหนา้ต่อไป 

 

ภาพท่ี 2.5.2 โรงแรมพาร์ควลิเลจ พระราม 2 

ท่ีมา : https://park-village-rama-ii.bangkokshotels.com/en/ 
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2.4.2  ห้องจัดเลีย้งและห้องประชุมแบบต่างๆ ของโรงแรม 

 โรงแรมพาร์ควลิเลจ พระราม2 สถานท่ีจดัเล้ียงและจดัประชุม  

หอ้ง หอ้งราชพฤกษ ์แกรนด ์บอลรูม  หอ้ง ราชพฤกษ ์A หอ้ง ราชพฤกษ ์B หอ้ง พุทธชาด 

หอ้ง ราชาวดี หอ้ง อินทนิล 

 

ตารางท่ี 2.5.2.1 เปรียบเทียบรูปแบบการจดังานหอ้งจดัเล้ียง 

รูปแบบการจดั 

(หอ้ง / ท่ีนัง่) 

Theatre  Classroom Cocktail Banquets U-Shape 

ห้องราชพฤกษ์ แกรนด์ บอล

รูม 

300 200 400 350 120 

ราชพฤกษ์ A 200 120 200 150 80 

ราชพฤกษ์ B 100 80 120 120 40 

พุทธชาด 15 15 10 20 12 

ราชาวด ี 15 15 10 20 12 

อนิทนิล 50 40 100 50 30 
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ภาพท่ี 2.5.3 หอ้งจดัเล้ียงแบบโตะ๊จีน 

 ท่ีมา : https://park-village-rama-ii.bangkokshotels.com/en/ 

 

ภาพท่ี 2.5.4 หอ้งจดัเล้ียงแบบคอ๊กเทล 

 ท่ีมา : https://park-village-rama-ii.bangkokshotels.com/en/ 
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หอ้งราชพฤกษ ์แกรนด ์บอลรูม   มีขนาด (กวา้งxยาว) 15.60 x 26.15 เมตร พื้นท่ี 408 

ตารางเมตร 

 ราชพฤกษ ์A มีขนาด (กวา้งxยาว) 15.60 x 15.05 เมตร พื้นท่ี 235 ตารางเมตร 

 ราชพฤกษ ์B มีขนาด (กวา้งxยาว) 15.60 x 11.10 เมตร พื้นท่ี 173 ตารางเมตร 

 พุทธชาด      มีขนาด (กวา้งxยาว)  4.90 x 6.00 เมตร พื้นท่ี 30 ตารางเมตร 

 ราชาวดี       มีขนาด (กวา้งxยาว)  4.90 x  6.35 เมตร พื้นท่ี 32 ตารางเมตร 

  อินทนิล      มีขนาด (กวา้งxยาว)  4.90 x 15.85 เมตร พื้นท่ี 78 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5.5 สระวา่ยนํ้าโรงแรมพาร์ควลิเลจ พระราม 2 

ท่ีมา : https://park-village-rama-ii.bangkokshotels.com/en/ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือ : พาร์ค วลิเลจ พระราม 2  (Park Village Rama II) 

ทีต่ั้ง :  1/1-1/3 โครงการพาร์ค วลิเลจ พระราม 2, พระราม 2 ซอย 56 

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

 โทรศัพท์ : 02 895 4788    โทรสาร : 02 895 4787 

 Facebook : https://www.facebook.com/ParkVillage.th 

 Line : @roomparkvillage 

              Website : https://atparkvillage.com/ 

 E-mail : info@atparkvillage.com 

  

ภาพท่ี  3.1 สถานท่ีตั้งโรงแรมพาร์ค วลิเลจ พระราม 2 Park Village Rama II 

ท่ีมา : https://www.google.com/maps/place/Park+Village+Rama+2/ 
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3.2 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน 

 พาร์ค วิลเลจ พระราม 2  (Park Village Rama II) สถานประกอบการท่ีให้บริการท่ีพกัอาศยั มีการจดัการและการให้บริการอย่างมืออาชีพ ทั้งในเร่ือง

การให้บริการดา้นอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องพกั หรือจะเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น  สระวา่ยนํ้ า ฟิตเนต  ร้านอาหาร การจดังานประชุม สัมมนา  จดั

เล้ียง  การให้บริการโดยมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยเพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจ  ถือวา่โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เป็นโรงแรมลาํดบัตน้ๆของ

ถนน พระราม2 ท่ีมีชาวต่างชาติใหค้วามไวว้างใจเขา้มาใชบ้ริการและจดังานต่างๆทั้งในและนอกสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.2.1  แผนผงัโครงสร้างโรงแรม 

ท่ีมา : https://atparkvillage.com/banquet-hotel-service-th/

General Manager 

Resort or Residence 

 

Human Resource Quality Control  

 

Director of Finance IT Manager 

Housekeeping 

 

Food and Beverage 

 

Sale and Marketing  

 

Engineering Manager 

Director of Revenue  
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3.3  ลกัษณะการประกอบการ / การให้บริการหลกัขององค์กร 

พาร์ค วลิเลจ พระราม 2  (Park Village Rama II) มีห้องพกัทั้งหมด 141 ห้อง โดยห้องพกัมี

รูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1. Deluxe  Suite   

ห้องพกัท่ีมีขนาด 63 ตารางเมตร มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้บริการ เช่น        

เคร่ืองปรับอากาศแยกส่วน โทรศพัท์ กาตม้นํ้ าร้อน เคร่ืองทาํนํ้ าร้อน  เตาไฟฟ้า และ เคร่ืองดูดควนั

โทรทัศน์  LCDตู้เซ ฟ ไฟ ฟ้ าเส้ือคลุมอาบ นํ้ าSink & FaucetToasterพื้ น ท่ี ครัวและเค ร่ืองครัว

ไมโครเวฟเตารีด และ ท่ีรองรีดผา้ Glasses, Plates, & Cups เคร่ืองเป่าผมตูเ้ยน็เคร่ืองซักผา้ และอบ

ผา้แหง้ 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3.1 หอ้ง  Deluxe  Suite  

ท่ีมา : https://atparkvillage.com/banquet-hotel-service-th/ 
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2. Junior Corner Suite 

ห้องพกัท่ีมีขนาด 60 ตารางเมตร มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้บริการ และมี

เคร่ืองปรับอากาศแยกส่วน โทรศพัท ์ กาตม้นํ้ าร้อน  เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนเตาไฟฟ้า และ  เคร่ืองดูดควนั

โทรทศัน์ LCD ตูเ้ซฟไฟฟ้า เส้ือคลุมอาบนํ้ าSink & Faucet เคร่ืองToaster พื้นท่ีครัวและเคร่ืองครัว

ไมโครเวฟ เตารีดและ ท่ีรองรีดผา้Glasses, Plates, & Cups เคร่ืองเป่าผม ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้ และอบ

ผา้แหง้ 

 

 

 

  ภาพท่ี 3.3.2 หอ้ง  Junior Corner Suite 

ท่ีมา : https://atparkvillage.com/banquet-hotel-service-th/ 
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3. Junior Suite  

 

 ห้องพักท่ีมีขนาด 58 ตารางเมตร มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้บริการ0

เคร่ืองปรับอากาศแยกส่วน โทรศพัท์กาตม้นํ้ าร้อน เคร่ืองทาํนํ้ าร้อน เตาไฟฟ้าและเคร่ืองดูดควนั

โทรทัศน์  LCD ตู้เซฟไฟฟ้า เส้ือคลุมอาบนํ้ าSink & Faucet Toasterพื้นท่ีครัว และ เคร่ืองครัว

ไมโครเวฟเตารีด และ ท่ีรองรีดผา้ Glasses, Plates, & Cupsเคร่ืองเป่าผมตูเ้ยน็เคร่ืองซกัผา้ และอบผา้

แหง้ 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3.3 หอ้ง  Junior Suite 

ท่ีมา : https://atparkvillage.com/banquet-hotel-service-th/ 
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 4. Superior Room  

 

 ห้องพักท่ีมีขนาด 30 ตารางเมตร มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้บริการ

เคร่ืองปรับอากาศแยกส่วน  โทรศพัท ์ กาตม้นํ้ าร้อน เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนเตาไฟฟ้า  และเคร่ือง ดูดควนั

โททัศน์ LCD  ตู้เซฟไฟฟ้า  เส้ือคลุมอาบนํ้ าSink & FaucetToaster  พื้ นท่ีครัวและเคร่ืองครัว

ไมโครเวฟ เตารีด และท่ีรองรีดผา้ Glasses, Plates, & Cups เคร่ืองเป่าผมตูเ้ยน็ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.3.4  หอ้ง Superior Room 

ท่ีมา : https://atparkvillage.com/banquet-hotel-service-th/ 
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3.4  ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ-นามสกุล :  นาย ปฏิพล เฮงพิทกัษว์านิช 

ตาํแหน่ง : พนกังานฝึกงาน (Trainee) 

ฝ่าย : จดัซ้ือ ( Purchase ) 

ลักษณะงาน :  งานของนักศึกษาท่ีได้รับผิดชอบในการทาํงานจะเก่ียวกบัการจดัซ้ือของทาง

โรงแรมทุกอยา่งอุปกรณ์การดาํเนินงานในโรงแรม วตัถุทาํอาหาร ของไม่พอควรมีการทาํสตอ๊กของ

การทาํใบเบิกของจ่ายของ ทาํบิลเอกสารเก่ียวกบัการใชค่้าใชจ่้ายในการซ้ือของในแต่ละคร้ัง  

1. ตรวจเช็คความเรียบร้อยเกบ็แบบเอกสารใส่แฟ้ม   

 ตอ้งมีการทาํการจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบับญัชีทุกชนิดท่ีเก่ียวกบัการเงิน จดัเรียงวนัเวลาและ

วนัท่ีเรียบร้อยเพื่อใหง่้ายต่อการท่ีจะตอ้งตรวจสอบเอกสารประจาํปี และตรวจสอบความผดิ

ทางการเงิน 

2. ซ้ือของ  

2.1. การตรวจของ 

ซ้ือของเคร่ืองใชต่้างๆเน่ืองจากมีของท่ีตอ้งใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ หรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเสียหาย

หรือชาํรุดควรมีการไปซ้ือเพื่อมาเปล่ียนใหม่จดรายการของท่ีตอ้งการซ้ือก่อนออกไปซ้ือก่อนการท่ี

ทาํอะไรควรจะสร้างเป้าหมายการไปซ้ือของ ควรสาํรวจดูในโรงแรมเคร่ืองใชใ้นโรงแรม หรือ

วตัถุดิบในการทาํอาหาร จดลงบนกระดาษหรือบนสมาร์ทโฟน เม่ือถึงหา้งสรรพสินคา้ ควรมาซ้ือ

ของตามรายการเหล่าน้ี และการซ้ือของควรมีการขอใบกาํกบัภาษีทุกคร้ัง  

 

2.2. เทียบราคาก่อนซ้ือ 

เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม และควรประหยดัเงินในโรงแรม ในขณะเลือกซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึง ควร

เทียบราคาสินคา้ชนิดนั้นกบัหลายๆยีห่อ้ มิฉะนั้นอาจทาํใหเ้กิดการจ่ายเงินซ้ือสินคา้ราคาแพงไป  

เน่ืองจากสินคา้บางชนิดมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั แตกต่างแค่ช่ือยีห่อ้ ดงันั้น ยีห่้อท่ีราคาถูกกวา่ จะเป็น

ตวัเลือกท่ีคุม้ค่าท่ีสุด 
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3. ดูแลห้องสต๊อก 

 ตอ้งมีการจดัของเคร่ืองใชท่ี้เก็บไวใ้นสตอ๊กเสมอแลว้คอยตรวจสอบของใชพ้อดีหรือไม่ 

การเช็คของนบัจาํนวนของ มีคนเบิกของ จ่ายของในแต่ละคร้ังตอ้งมีการเก็บขอ้มูลทุกคร้ังท่ีมี

การเขา้ออกจากหอ้งสตอ๊กของ 

 3.1. จดัหมวดหมู่สินคา้ 

 แบ่งสินคา้ท่ีเป็นหมวดหมู่ เพื่อจดัระเบียบและหาท่ีเก็บใหเ้หมาะกบัสินคา้นั้น เช่น ของแห้ง 

ของใช้อาหาร เคร่ืองปรุงรส อุปกรณ์ทาํความสะอาด อุปกรณ์เก่ียวกบัทาํงานในออฟฟิศ รวม

เป็นหมวดเดียว แบ่งแลว้แยกเป็นกองๆ  

 3.2. ตั้งรหสัสินคา้ 

เม่ือจดัหมวดหมู่สินคา้แลว้ เราจะตั้งรหสัสินคา้แทนช่ือสินคา้ เพื่อป้องกนัความสับสน

ในการหยบิสินคา้และช่วยใหดู้แลสตอ็กสินคา้ไดง่้ายข้ึน รหสัสินคา้ตั้งแบบง่ายๆ ดว้ยตวัเลข  

 

4. การทาํเอกสาร PR/PO 

 ต้องมีการเปิดบิลเอกสาร PR และ PO อยู่ทุกคร้ังในการสั่งซ้ือของในโรงแรม PO คือ 

Purchase Order  ใบสั่งซ้ือ PR คือ Purchase requisition ใบขออนุมติัซ้ือ ฝ่ายตอ้งการซ้ือจะต้องทาํ

เอกสาร PR ใหแ้ก่ฝ่ายจดัซ้ือแลว้ฝ่ายจดัซ้ือจะทาํเอกสาร PO ใหแ้ก่คนท่ีขายของ 

 

 

5. การส่ังของออนไลน์  

5.1. สืบคน้ขอ้มูลเวบ็ไซตแ์ละช่ือผูข้ายผา่น Google 

เป็นร้านคา้หรือผูข้ายท่ีมีประวติัไม่ดี โกงเงินลูกคา้ จะมีการบอกกล่าวกนัผ่านส่ือสังคมออนไลน์

(Social Media) เช่น Facebook หรือตามเว็บบอร์ดดงัๆเช่น Pantip ควรลองสืบคน้ด้วยช่ือร้าน ช่ือ

คนขาย ตามด้วยคาํว่า Pantip หากพบเจอกรณีการโกงลูกคา้แมแ้ต่รายเดียว ควรหลีกเล่ียงและให้

เลือกร้านอ่ืน 
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5.2. ตรวจสอบทุกช่องทางการติดต่อกบัผูข้าย 

Facebook, Twitter, Instagram, LINE หรือเบอร์โทรศพัท์ ก่อนสั่งซ้ือควรแน่ใจสามารถติดต่อกับ

ผูข้ายได ้อพัเดตสมํ่าเสมอ ไม่ควรปล่อยทิ้งร้าง มีเพื่อนหรือ followers เป็นอยูจ่ริง ใชรู้ป profile และ 

cover photo ท่ีเหมาะสม การโพสมีคนกดไลค์ มีคอมเมนท์ เน่ืองจากหลอกลวงได้ควรเช็ควนัท่ี

ก่อตั้งร้าน/เพจ ในขณะท่ีเพิ่งตั้งใหม่ ควรตรวจสอบเป็นการยา้ยร้านหนีหรือไม่ เน่ืองจากร้านท่ีเปิด

ใหม่ ยิง่เปิดมานานยิง่มีความน่าเช่ือถือ 

 

3. เปรียบเทียบราคาสินคา้กบัราคาตลาด 

โลกออนไลน์ตอ้งราคาถูก ควรหาขอ้มูลราคาตลาดมาเปรียบเทียบราคา ถา้เป็นสินคา้ pre-order ควร

เช็คดูราคาท่ีประเทศท่ีผลิต ควรหาขอ้มลูวิธีเช็คดูของแทข้องปลอม เน่ืองจากคร้ังท่ีดูรูปสามารถรู้วา่

เป็นของปลอม 

 

4. การชอหมายเลขพสัดุ (Tracking Number) 

หมายเลขพสัดุ (Tracking number) คือหมายเลขของท่ีผูข้ายจะได้รับจากไปรษณีย์เม่ือส่งสินค้า

ลงทะเบียน หรือแบบ EMS โดยเราสามารถนาํหมายเลขพสัดุมากรอกลงในเวบ็ของ ไปรษณียไ์ทย 

เพื่อเช็คสถานะของสินค้าว่าตอนน้ีดาํเนินการส่งไปถึงไหน หากผูข้ายผลดัผ่อน หรือไม่ยอมให้

หมายเลขพสัดุตามเวลาท่ีบอกไม่ตอ้งทาํการซ้ือสินคา้ท่ีร้าน  

 

5. เก็บหลกัฐานเอาไวใ้หห้มด 

ถ้ามีการตกลงซ้ือสินค้า โอนเงิน ไม่ควรลืมเก็บสลิปโอนเงิน capture หน้าจอท่ีโอนเงิน (หากใช้

บริการ online banking) หรือแม้กระทั่งบทสนทนาท่ีคุยกับผูข้ายเอาไวว้่าสั่งซ้ือ ราคาเท่าไร ส่ง

เม่ือไร จะได้รับสินค้าเม่ือไร  เผื่อมีปัญหาภายในอนาคต นอกจากน้ี หากใครใช้บริการ online 

banking ควรสังเกตท่ี url ดา้นบนวา่ข้ึนตน้ดว้ย https:// พร้อมสัญลกัษณ์แม่กุญแจสีเขียว เน่ืองจาก

เป็นการตรวจสอบวา่เป็นเวบ็ไซตข์องธนาคารจริง และในการซ้ือสินคา้ในโรงแรมจะตอ้งมีการขอ

ใบกาํกบัภาษีใหท้าง Supplier ส่งมาให ้  
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3.5  ช่ือและตําแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 

ภาพท่ี 3.5  ภาพพนกังานท่ีปรึกษา (คุณอติชาติ มณีโชติ) 

 

ช่ือ – นามสกุล : นาย อติชาติ  มณีโชติ 

ตําแหน่ง : Cost & Purchasing 

แผนก : Purchase 

โทร : 062-824-2229 

 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 นักศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาวนัท่ี 14 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 (รวม

ทั้งหมด 16 สัปดาห์) 
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3.7  ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 สถานทีด่ําเนินงาน : โรงแรมพาร์ควลิเลจ          พระราม2 ( Park Village Rama II ) 

ตารางที ่3.7 แสดงระยะเวลาในการดําเนินของโครงงาน 

การ

ดําเนินงาน 

(สัปดาห์) 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ศึกษา

กระบวนการ

ทาํงาน 

                    

2.วเิคราะห์

ปัญหาทีพ่บ 

                    

3.กาํหนด

เร่ือง 

                    

4.รวบรวม

ข้อมูล 

                    

5.จัดทาํเค้า

โครงงาน 

                    

6.วเิคราะห์/

ตรวจสอบ

ข้อมูล 

                    

7.จัดทาํ

เนือ้หา 

                    

8.สรุปผล

การจัดทาํ 

                    

9.ประเมินผล

การใช้งาน 

                    

10.นําเสนอ

ผลงาน 

                    



 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

 จากท่ีผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้รับการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีโรงแรม พาร์ควลิเลจ  พระราม 2   (Park 

Village Rama II) ในตาํแหน่งพนักงานฝึกงาน (Trainee) ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ ผูจ้ดัทาํได้

เรียนรู้ถึงกระบวนการทํางานในแผนกจัดซ้ือ มีหน้าท่ีให้ข้อมูลในการจัดเตรียมงบประมาณ 

ตรวจสอบการอนุมัติงบประมาณและบริหารงบประมาณ ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณให้เป็นไปตามรายการและแผนงานหรืองานท่ีไดรั้บอนุมติังบประมาณมาใชจ่้าย วิธีการ

อนุมติัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบการใชจ่้ายเงิน การรายงานผลต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งใชก้ระดาษ 

ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของทางโรงแรม ดงันั้น จึงไดจ้ดัทาํรูปเล่มโครงงาน กระดาษสร้างสรรค ์( 

Creative paper ) เป็นการนาํเอากระดาษท่ีถูกทิ้งหรือ กระดาษเสีย ท่ีคิดวา่ใชป้ระโยชน์ไม่ไดแ้ลว้ นาํ

กลบัมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรายละเอียดและขอ้มูล ขั้นตอนการทาํ

ทั้งหมดไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 

กระบวนการผลิตกระดาษ โดยนาํกระดาษท่ีเก็บจากแฟ้มเก็บเอกสารหรือเอกสารท่ีขอ้มูล

ผิดพลาดไม่สามารถใช้งานได้ในโรงแรม พาร์ควิลเลจ  พระราม 2  นํามาตัดให้เป็นรูปทรงท่ี

สามารถทาํอุปกรณ์ของตกแต่งท่ีจะทาํต่างๆ  และตกแต่งให้สวยงาม เพื่อเพิ่มความสวยงามมาก

ยิง่ข้ึน ในวธีิดาํเนินการทาํโครงงานการผลิตมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. กระดาษ 

2. กาวสองหนา้ 

3. ไมบ้รรทดั 

4. ยางลบ 

5. คตัเตอร์ 

6. ดินสอ 

7. ของตกแต่ง 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.2  การคัดกรองเอกสารกระดาษ 

 

 การเตรียมเอกสารจากการคดักรองเอกสารท่ีไม่จาํเป็นแลว้มาใชไ้ด ้ตอ้งหาเอกสารท่ี

ระยะเวลา 5 ปีไปแลว้เป็นตน้ไป เพราะเอกสารท่ีตอ้งตรวจสอบได ้5 ปียอ้นหลงัเท่านั้น 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.1  การคดักรองเอกสาร 
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4.3  การเตรียมกระดาษ 

 

เตรียมเก็บกระดาษ โดยการเก็บกระดาษในแฟ้มภายในโรงแรมท่ีไม่ใชแ้ลว้ และยงัสามารถ

นาํมาใชง้านได ้ไม่ยบั ไม่ขาด 

 

ภาพท่ี 4.3.1  การเตรียมกระดาษ 

 
 
 

ภาพท่ี 4.3.2  การนาํกระดาษออกจากแฟ้ม 
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4.4  การวดักระดาษ 

  

 ตอ้งทาํการวดักระดาษแลว้ขีดเส้นลากไว ้เพราะจาํเป็นตอ้งการท่ีจะตอ้งพบัให้ตรง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4.1  การวดักระดาษ 
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4.5  การตัดกระดาษ 

 

 ตอ้งตดักระดาษส่วนเกินออกเน่ืองจากจะตอ้งพบักระดาษท่ีทาํรอยไวพ้บัเขา้หากนั ดงันั้น

จึงตอ้งตดัส่วนท่ีระบายดว้ยดินสอออก  

 

 

ภาพท่ี 4.5.1  การตดักระดาษ 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5.2 กระดาษท่ีตดัเรียบร้อยแลว้ 
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4.6  การพบั และ การแปะกาว2หน้า  

 

 ตอ้งพบักระดาษให้เป็นมุมแลว้จากนั้น ทาํการแปะกาว 2 หนา้ใหค้รบ 4 มุม เพื่อจะไดพ้บั

เขา้มาแลว้สามารถติดกนัได ้

 

 

 ภาพท่ี 4.6.1 พบักระดาษท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6.2  การแปะกาว 2 หนา้ 
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4.7  การทาํโครงกรอบรูป 

 

 นาํกระดาษท่ีแปะกาว 2 หนา้ครบส่ีมุมแลว้พบัลงตามรอยท่ีทาํเอาไวใ้ห้ตรงแลว้แปะนาํดา้น

กาวท่ีแปะอยู ่4 มุมบนสุดแปะลงบนกระดาษท่ีนอนอยู ่จะไดก้รอบรูปท่ีทาํจากกระดาษเสร็จ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7.1  การทาํโครงกรอบรูป 
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4.8  การทาํขาตั้งรูป 

 

 นาํกระดาษอีกแผน่พบัใหพ้บัประกบกนัใหไ้ดต้ามรูปเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ยาวแลว้นาํกาว 2 

หนา้ แปะลงบนหวัท่ีติดเขา้กบัตวักรอบรูป 

 

 

 

  

ภาพท่ี 4.8.1  การทาํขาตั้งรูป 
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4.9  การทาํกรอบรูป 

 

 หลงัจากขาตั้งรูปเสร็จแลว้นาํมาประกบติดกบัตวัโครงกรอบรูป ก็ไดก้รอบรูปท่ีตั้งโชวไ์ด้

สวยงาม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9.1  การทาํกรอบรูป 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในฝ่าย แผนกจดัซ้ือ (Purchase) โรงแรมพาร์ควิลเลจ พระราม2 (Park 

Village Rama II) ผู ้จ ัดทําได้จัดทําโครงงาน กระดาษสร้างสรรค์ (Creative paper) โดยกําหนด

วตัถุประสงค์เพื่อนาํกระดาษท่ีไม่ไดใ้ช้แลว้หรือเสีย มาทาํเป็นผลิตภณัฑ์ กรอบรูป  ทางผูจ้ดัทาํได้

ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งคิดคน้การประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้จึงไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของกระดาษซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีประโยชน์มากมาย สามารถนาํมาห่อพสัดุต่างๆได ้และยงันาํกระดาษมาทาํเป็น

กรอบกระดาษ   ซ่ึงถือเป็นการนาํของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์และสามารถเพิ่มมูลค่าของกระดาษ

และยงัเป็นการช่วยลดตน้ทุนให้กบัทางโรงแรม โดยหลงัการดาํเนินงานเสร็จส้ิน พนกังานสามารถ

นาํแนวทางไปประยกุตใ์ชป้ระดิษฐส่ิ์งของต่างๆจากกระดาษได ้

 5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

   1. การรวบรวมเก็บกระดาษท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ 

   2. เม่ือเก็บกระดาษท่ีเก่ามีระยะยาวเกินไปทาํใหก้ระดาษนั้นยบัหรือขาด 

   3. การรวบรวมกระดาษนั้นตอ้งเอากระดาษท่ีมีระยะเก่ากวา่ 5 ปีเป็นตน้ไปนบัจาก

ในปีปัจจุบนั 

 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการแกไ้ข 

  1. เม่ือเก็บกระดาษตอ้งหาท่ีรักษาไวใ้หดี้ป้องกนัขาดและยบั 

  2. เม่ือตดักระดาษควรตดัใหต้รงเน่ืองจากจะทาํให้เสียรูปทรงได ้



 
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  1. ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการทาํงานต่าง ๆของการทาํงานหลงัจากการท่ีได้เขา้รับ

การฝึกงานในหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายทาํให้ไดท้ราบถึงกระบวนการในการทาํงานของแผนก

อ่ืนๆ และไดท้ราบถึงบทบาท หนา้ท่ี และความสาํคญัของการทาํงานร่วมกบัแผนกอ่ืน 

  2. มีความรู้เก่ียวกบัการถ่ายเอกสาร เก็บเอกสาร วิธีการสั่งซ้ือ วิธีการเก็บแยกไฟล์

ของงานส่วนต่างๆ 

  3. ได้เรียนรู้หลักการจดัเก็บของในห้องสโตล์ การจดัการเบิกของ และการทํา

ขอ้มูลเก่ียวกบัธนาคาร   

  4. ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ระบบการทาํงานใน

องคก์ร   

  5.  พฒันาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมัน่ใจในการทาํงานการคุยโทรศทัพ์สั่งของ

กบัลูกคา้กลา้แสดงออก และการแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

  6.  ฝึกใหมี้ความขยนั อดทนในการทาํงาน 

  7.  ฝึกฝนใหเ้ป็นคนท่ีมีระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีมากยิง่ข้ึน  

  8.  ไดเ้รียนรู้ความแตกต่างวฒันธรรมของผูใ้ชบ้ริการ 

  9.  มีความละเอียด รอบคอบ ต่อการทาํงานมากยิง่ข้ึน ตรวจความเรียบร้อยของงาน

และเอกสารอยูเ่สมอ  

  10.  ไดรู้้หลกัการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ท่ีดี 

  11.  ไดฝึ้กการวางแผนงานล่วงหนา้ เตรียมความพร้อมในการบริการเสมอ 

  12.  สามารถนาํประสบการณ์จากการฝึกงานไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจาํวนัได ้
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  13.  ไดเ้ตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะจบการศึกษาและเขา้สู่ช่วงเวลาในการทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบเจอของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  1. การไดรั้บมอบหมายงาน ฟังไม่เขา้ใจไม่รอบคอบทั้งหมด ทาํให้เกิดการแกง้าน

บ่อยทาํใหเ้สียเวลาการทาํงานบา้ง 

  2. การทาํงานในองคก์รไม่มีความชาํนาญ จึงส่งผลใหก้ารดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม

การวางแผนงานท่ีถูกตอ้งทั้งหมด 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

  1. เตรียมความพร้อมในดา้นทกัษะการพดู และ ไหวพริบในการฟังอยา่งสมํ่าเสมอ  

  2. เร่ืองการส่ือสารระหวา่งพนกังานฝึกงาน และองคก์รควรชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อ

ลดปัญหาในการปฎิบติังานสหกิจศึกษา เพราะในบางคร้ังการส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจกนัทั้งหมด มีผลให้

งานผดิพลาดหรือไม่ครบถว้น  
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บทคดัย่อ 

 โรงแรม พาร์ควิลเลจ  พระราม 2 (Park 

Village Rama II) ตั้งอยู่บนถนนพระรามสอง มีการ

เดินทางสะดวกโดยมีรถประจาํทางผ่านหลายสาย 

ภายในโรงแรมมีสระว่ายนํ้ า และมีบ ริษัท  O2 

Fitness ร ว ม อ ยู่ ด้ ว ย  ท่ี ตั้ ง โ ร ง แ ร ม อ ยู่ ใ ก ล้กั บ

โรงพยาบาลนครธน และห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล

พระรามสอง นอกจากน้ีทางโรงแรมมีการจดัห้อง

ประชุมสัมมนา และการจดัเล้ียงงานต่างๆ มีแผนกท่ี

จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของทางบริษทัคือฝ่ายบญัชี

และการจดัซ้ือ ซ่ึงมีหนา้ท่ีให้ขอ้มูลในการจดัเตรียม

งบประมาณ ตรวจสอบการอนุมัติงบประมาณ 

บริหารงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณใหเ้ป็นไปตามรายการและแผนงานหรือ

งานท่ีไดรั้บอนุมติังบประมาณมาใช้จ่าย ฝ่ายบญัชี

และการจัดซ้ือมีวสัดุท่ีมีความจําเป็นต้องใช้มาก

ท่ีสุดคือกระดาษ ซ่ึงในการทาํเอกสาร หลายคร้ังเกิด

ขอ้ผิดพลาดทาํให้เกิดกระดาษเสียและถูกกาํจดัโดย

นาํไปท้ิงจาํนวนมาก 

 ทางผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของ

กระดาษ เห ลือใช้จึงนํามาจัดทําเป็น โครงงาน 

“ก ร ะ ด าษ ส ร้ างส ร ร ค์ ” (Creative paper) โ ด ย มี

วตัถุประสงค์เพ่ือนํากระดาษท่ีเหลือใช้มาทําเป็น

ผลิตภณัฑ์ เป็นกรอบรูป เพ่ือให้โรงแรมสามารถนาํ

ผลิตภัณ ฑ์จากกระดาษไปป ระยุกต์ใช้ภายใน

โรงแรมได ้ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีทาํจากกระดาษ

แ ส ด งให้ เห็ น ถึ ง ก าร อ นุ รั ก ษ์ ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ

ส่ิงแวดลอ้ม 

คาํสําคัญ  :   สร้างสรรค์, กระดาษ,  พาร์ควิลเลจ  

พระราม 2 

 

Abstract 

 Park Village Rama II has a bus service 

going to Rama 2 Road, and they offer a swimming 

pool and O2 Fitness. The hotel location is close to 

Nakornthon Hospital and Central Rama II 

department store. In addition, the hotel has rooms 

for meetings, conferences, banquets and events. 

There are departments that are essential to the 

company's operations, namely accounting and 

purchasing. Both are responsible for providing 

information on budget preparation, check budget 

approvals and budget management, including 

control of budget expenditures in accordance with 

the list and plans or work that has been approved 

for budget expenditures. The most needed 

materials, namely paper, inevitably causes error 

and there is a waste paper most of the paper was 

being discarded. 

 The researcher had realized the 

importance of paper and therefore created 

"Creative paper" project with the objective to use 

the paper to make products, such as picture frames, 

so that the hotel could apply the products from 

paper within the hotel, creating interest and 

กระดาษสร้างสรรค์ 

CREATIVE PAPER 

นายปฏิพล เฮงพิทกัษว์านิช  

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160 

E-mail :  maxzaclub@hotmail.com 



 

 

 

attracting both Thai and foreign visitors. 

Ultimately, various products made from paper 

shows interest in the conservation of nature and the 

environment. 

Keywords: Creative, Paper,  Park Village Rama 2 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพ่ื อ นํ าก ระด าษ ท่ี เห ลื อ ใช้ม าทําเป็ น

ผลิตภณัฑต์่างๆ เช่น กรอบรูป  

 ขอบเขตด้านสถานท่ี  ฝ่ายจัดการบัญชี

แ ล ะ ห้ อ ง  Store ภ าย ใน โ ร งแ ร ม พ าร์ ค วิ ล เล จ          

พระราม 2 ( Park Village Rama II ) 

 ขอบเขตด้านเวลา ดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 

14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562  

รวม 16 สปัดาห์ 

 ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

https://atparkvillage.com 

 ขอบเขตด้านประชากร ผู ้จัดการแผนก

จดัซ้ือ (Purchase) และ พนกังานแผนกบญัชี 

(Accounting)  

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. โรงแรมได้ใช้กระดาษท่ีไม่ใช้แล้วมา

ปฏิบติังานดา้นของตกแต่งในโรงแรม  

 2. โรงแรมได้แนวทางในการพฒันางาน

เพ่ือลดขยะและการใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 3. เป็นแนวทางในการนาํกระดาษเหลือใช ้

มาทาํเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

 4. ลดปริมาณขยะแล้ววสัดุเหลือท้ิงจาก

ธรรมชาติ สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ขั้นตอนการทาํโครงงาน 

 กระบวนการผลิตกระดาษ โดยนาํ

กระดาษท่ีเก็บจากแฟ้มเก็บเอกสารหรือเอกสารท่ี

ขอ้มูลผิดพลาดไม่สามารถใชง้านไดใ้นโรงแรม พาร์

ควลิเลจ  พระราม 2  นาํมาตดัใหเ้ป็นรูปทรงท่ี

สามารถทาํอุปกรณ์ของตกแต่งท่ีจะทาํต่างๆ  และ

ตกแต่งใหส้วยงาม เพ่ือเพ่ิมความสวยงามมากยิง่ข้ึน 

ในวธีิดาํเนินการทาํโครงงานการผลิตมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช1้.กระดาษ2.กาว

สองหนา้3.ไมบ้รรทดั4.ยางลบ5.คตัเตอร์6.ดินสอ7.

ของตกแต่ง 

การคดักรองเอกสารกระดาษ 

 การเตรียมเอกสารจากการคดักรอง

เอกสารท่ีไม่จาํเป็นแลว้มาใชไ้ด ้ตอ้งหาเอกสารท่ี

ระยะเวลา 5 ปีไปแลว้เป็นตน้ไป เพราะเอกสารท่ี

ตอ้งตรวจสอบได ้5 ปียอ้นหลงัเท่านั้น 

การเตรียมกระดาษ 

 เตรียมเก็บกระดาษ โดยการเก็บกระดาษ

ในแฟ้มภายในโรงแรมท่ีไม่ใชแ้ลว้ และยงัสามารถ

นาํมาใชง้านได่อยู ่ไม่ยบั ไม่ขาด 

การวดักระดาษ 

 ตอ้งทาํการวดักระดาษแลว้ขีดเสน้ลากไว ้

เพราะจาํเป็นตอ้งการท่ีจะตอ้งพบัใหต้รง การตดั

กระดาษ 

 ตอ้งตดักระดาษส่วนเกินออกเพราะ

จะตอ้งกระดาษท่ีทาํรอยไวพ้บัเขา้หากนั ดงันั้นจึง

ตอ้งตดัส่วนท่ีระบายดว้ยดินสอออก 

การพบั และ การแปะกาว2หน้า  

 ตอ้งพบักระดาษใหเ้ป็นมุมแลว้จากนั้น ทาํ

การแปะกาว 2 หนา้ใหค้รบ 4 มุม เพ่ือจะไดพ้บัเขา้

มาแลว้สามารถติดกนัได ้

 การทาํโครง  

 กรอบรูป นาํกระดาษท่ีแปะกาว 2 หนา้

ครบส่ีมุมแลว้พบัลงตามรอยท่ีทาํเอาไวใ้หต้รงแลว้

แปะนาํดา้นกาวท่ีแปะอยู ่4 มุมบนสุดแปะลงบน

กระดาษท่ีนอนอยู ่จะไดก้รอบรูปท่ีทาํจากกระดาษ

เสร็จแลว้ การทาํขาตั้งรูป นาํกระดาษอีกแผน่พบัให้

พบัประกบกนัใหไ้ดต้ามรูปเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ยาว

แลว้นาํกาว 2 หนา้ แปะลงบนหวัท่ีติดเขา้กบัตวั

กรอบรูปการทาํกรอบรูป 

 หลงัจากขาตั้งรูปเสร็จแลว้นาํมาประกบ

ติดกบัตวัโครงกรอบรูป ก็สามารถไดก้รอบรูปท่ี 



 

สามรถตั้งโชวไ์ดส้วยงาม 

 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้ งแต่วนั ท่ี 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สปัดาห์ ในฝ่าย แผนกจดัซ้ือ ( 

Purchase ) โรงแรมพาร์ควิลเลจ พระราม2 ( Park 

Village Rama II ) ผู ้ จั ด ทํ า ไ ด้ จั ด ทํ า โ ค ร ง ง า น 

กระดาษสร้างสรรค์ ( Creative paper ) โดยกาํหนด

วตัถุประสงคเ์พ่ือนาํกระดาษท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้หรือเสีย 

มาทาํเป็นผลิตภณัฑ ์กรอบรูป  ทางผูจ้ดัทาํไดศึ้กษา

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งคิดคน้การประดิษฐ์จากวสัดุเหลือ

ใช ้จึงไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของกระดาษซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

มีค่าและมีประโยชน์มากมาย สามารถนาํมาห่อพสัดุ

ต่างๆได ้และยงันาํกระดาษมาทาํเป็นกรอบกระดาษ   

ซ่ึงถือเป็นการนําของเหลือใชม้าใชป้ระโยชน์และ

สามารถเพ่ิมมูลค่าของกระดาษและยงัเป็นการช่วย

ล ด ต้น ทุ น ให้ กับ ท าง โ ร ง แ ร ม  โ ด ย ห ลังก าร

ดาํเนินงานเสร็จส้ิน พนกังานสามารถนาํแนวทางไป

ประยุกต์ใช้ประดิษฐ์ส่ิงของต่างๆจากกระดาษได้

กาแฟและยังเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับทาง

โรงแรม โดยหลงัการดาํเนินงานเสร็จส้ิน พนกังาน

สามารถนาํแนวทางไปประยกุตใ์ชป้ระดิษฐข์องจาก

กากกาแฟได ้
 

กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีผูจ้ ัดทําได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจ

ศึกษา ณ โรงแรมพาร์ควิลเลจ  พระราม 2 ( Park 

Village Rama II ) ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 – 

30 สิงหาคม 2562 ส่งผลใหผู้จ้ดัทาํไดรั้บความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและ

การปฏิบติังาน สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการ

ประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือ

จาก โรงแรมพาร์ควิลเลจ          พระราม 2 ไดส้อน 

ได้เรียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบในการทํางานใน

แผนก จึงขอขอบคุณมา  ณ ท่ีน้ี จากความร่วมมือ

และ  การสนบัสนุนจากหลายท่าน ดงัน้ี 

1.คุณจุฑาทิพย ์เทพเดชาชาญ  

 ตาํแหน่งHuman Resources  

2.คุณอติชาติ  มณีโชติ ตาํแหน่ง  Cost & Purchasing 

3.ดร.กฤป  จุระกะนิตย์ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ

ศึกษา  

4.นายสมศกัด์ิ เฮงพิทกัษว์านิช บิดา 

5.นางเบ็ญจมาศ เฮงพิทกัษว์านิช มารดา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ท่ีได้

ใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํโครงงาน 

 ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการทาํโครงงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 

ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจในชีวิตการ

ทาํงานจริง จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ทีน้ี

ดว้ย 
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