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บทคัดย่ อ

โรงแรม พาร์ ควิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) ตั้งอยูบ่ นถนนพระรามสอง มีการเดินทาง
สะดวกโดยมีรถประจําทางผ่านหลายสาย ภายในโรงแรมมีสระว่ายนํ้า และมีบริ ษทั O2 Fitness รวมอยูด่ ว้ ย
ที่ ต้ งั โรงแรมอยู่ใกล้กบั โรงพยาบาลนครธน และห้างสรรพสิ น ค้าเซ็ น ทรั ล พระรามสอง นอกจากนี้ ท าง
โรงแรมมีการจัดห้องประชุ มสัมมนา และการจัดเลี้ ยงงานต่างๆ มีแผนกที่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นงานของทาง
บริ ษทั คือฝ่ ายบัญชี และการจัดซื้ อ ซึ่ งมี หน้าที่ให้ขอ้ มูลในการจัดเตรี ยมงบประมาณ ตรวจสอบการอนุ มตั ิ
งบประมาณ บริ หารงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็ นไปตามรายการและแผนงาน
หรื องานที่ได้รับอนุ มตั ิงบประมาณมาใช้จ่าย ฝ่ ายบัญชี และการจัดซื้ อมีวสั ดุที่มีความจําเป็ นต้องใช้มากที่สุด
คือกระดาษ ซึ่ งในการทําเอกสาร หลายครั้งเกิดข้อผิดพลาดทําให้เกิดกระดาษเสี ยและถูกกําจัดโดยนําไปทิ้ง
จํานวนมาก
ทางผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็ นถึ งความสําคัญของกระดาษเหลื อใช้จึงนํามาจัดทําเป็ นโครงงาน “กระดาษ
สร้างสรรค์” (Creative paper) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํากระดาษที่เหลือใช้มาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ เป็ นกรอบรู ป
เพื่อให้โรงแรมสามารถนําผลิตภัณฑ์จากกระดาษไปประยุกต์ใช้ภายในโรงแรมได้ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทาํ
จากกระดาษแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
คําสํ าคัญ : สร้างสรรค์, กระดาษ, พาร์ ควิลเลจ พระราม 2

ค

ข
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และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการจัดทําโครงงาน
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของโครงงาน

โรงแรม พาร์ ควิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) มีการเดิ นทางรถประจําทางผ่าน
ทางถนนพระราม2 ตลอดทุกสาย มีความสะดวกสบายมีสระว่ายนํ้า และมีบริ ษทั O2 Fitness รวมอยู่
ด้วย ที่ต้ งั โรงแรมอยูใ่ กล้กบั โรงพยาบาลนครธน และห้างสรรพสิ นค้า Central Rama II นอกจากนี้
ทางโรงแรมมี ก ารจัดห้องสถานที่ ป ระชุ มสั ม มนา และ การจัดเลี้ ยงงานแต่งต่ างๆ และมี แผนกที่
จําเป็ นต่อการดําเนิ นงานทางบริ ษทั คือฝ่ าย บัญชี และการจัดซื้ อ มีหน้าที่ให้ขอ้ มูลในการจัดเตรี ยม
งบประมาณ ตรวจสอบการอนุ มตั ิงบประมาณและบริ หารงบประมาณ ได้แก่ การควบคุ มการใช้
จ่ายเงินงบประมาณให้เป็ นไปตามรายการและแผนงานหรื องานที่ได้รับอนุ มตั ิงบประมาณมาใช้จ่าย
วิ ธี ก ารอนุ ม ัติ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การตรวจสอบการใช้ จ่ า ยเงิ น การรายงานผลต่ า ง ๆ ทั้ง เงิ น
งบประมาณ และเงิ นรายได้ให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องของทางโรงแรมให้ถูกต้อง งาน
จัด ซื้ อ มี ห น้ าที่ ใ นการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง ควบคุ ม จําหน่ า ยและดํา เนิ น การอื่ น ๆ ตามกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องของทางโรงแรม โดยดําเนิ นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน สนับสนุ นด้าน
หน่วยงานต่างๆ
ความสํ า คัญ ของกระดาษที่ ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ที่ มี อ ยู่ร อบ ๆ ตัว เช่ น หนัง สื อ เรี ย น
หนังสื อพิ ม พ์ ถุ งใส่ ข นม กล่ องใส่ ข อง ธนบัตร กระดาษเช็ ดหน้า เช็ ดปาก ตัว๋ รถเมล์ แผ่นป้ าย
โฆษณาที่ติดอยูต่ ามสถานที่ทว่ั ไป ล้วนแล้วแต่ทาํ ด้วยกระดาษทั้งสิ้ น มนุ ษย์เริ่ มรู ้จกั วิธีทาํ กระดาษ
เมื่ อประมาณ 2,000 กว่าปี มาแล้วในประเทศจี น วิวฒั นาการของการผลิ ตกระดาษ และความ
ต้องการใช้กระดาษในปั จจุบนั ทําให้ใช้กระดาษเพิ่มมากขึ้น นอกจากทํากระดาษสมุดและหนังสื อ
ธรรมดาแล้ว ยังสามารถทํากระดาษแข็ง ทําประตู ฝากั้นห้อง ท่อระบายนํ้า หรื อแม้กระทัง่ กางเกง
ชั้นในชนิ ดใช้แล้วทิ้ง ไม่ตอ้ งซัก ในอนาคตอาจมีการเกิดผลิตผลอื่นๆ ที่ทาํ ด้วยกระดาษเพิ่มขึ้นอีก
มาก นํากระดาษในโรงแรมที่ เสี ยแล้วได้นาํ กลับมาใช้ใหม่ได้ ทําให้ลดปริ มาณขยะเหลื อทิ้งจาก
กระดาษลง การศึกษาข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจริ งของโรงแรม พบว่า มีงบประมาณรายจ่ายใน
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การจัดซื้ อวัสดุ สํานักงานเป็ นจํานวนมาก และหนึ่ งในรายการวัสดุที่ดาํ เนิ นการจัดซื้ อเป็ นประจํา
และมีปริ มาณมาก ได้แก่กระดาษ เพื่อใช้ในการผลิ ตเอกสารทางบัญชี การเงิ นการจัดซื้ อของตาม
เนื่ อ งจากในโลกปั จ จุ บ ัน ในโลกได้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ ม ากเกิ น ไป ทํา ให้ เกิ ด
ทรัพยากรหมดไปเนื่องจากความต้องการมีมากกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ จึงทําให้เกิดภาวะขาดแคลนได้
และส่ งผลเสี ยต่อโลกเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ มากเกินไป ดั้งนั้น
จึงได้จดั ทําโครงงาน กระดาษสร้างสรรค์ ขึ้นเพื่อเป็ นการลดขยะของโลก นอกจากนี้ ยงั ให้ช่วยให้
โรงแรม ประหยัด งบประมาณการซื้ อ ใช้ข องตกแต่ ง ทางโรงแรมได้ วัต ถุ ป ระสงค์ข องแต่ ล ะ
กิจกรรม จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การจัดซื้ อจัดจ้าง จะต้องใช้กระดาษในการจัดทําเอกสารตั้งแต่
การดําเนิ นการเริ่ มต้นจนถึ งการส่ งเอกสารเบิกจ่าย เป็ นจํานวนไม่น้อย ซึ่ งนอกเหนื อจากการใช้
กระดาษในการจัดทําเอกสารด้านต่าง ๆจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผศู ้ ึกษามีความสนใจที่จะ
พัฒนางานด้านพัสดุ โดยต้องการหาแนวทางในการลดการใช้กระดาษโดยใช้กระดาษที่ไม่ใช้งาน
มาทําเป็ นกรอบรู ป ทําสิ่ งของตกแต่งได้ภายในโรงแรมในการตกแต่งหรื อเป็ นการประหยัดของ
ตกแต่งต่างๆเพื่อจะไม่ตอ้ งใช้งบประมาณซื้ อของเพิ่ม และ ของทางโรงแรม อันจะส่ งผลให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อนํากระดาษที่เหลือใช้มาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กรอบรู ป
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตด้ า นสถานที่ ฝ่ ายจัด การบั ญ ชี แ ละห้ อ ง Store ภายในโรงแรมพาร์ ค วิ ล เลจ
พระราม 2 (Park Village Rama II)
ขอบเขตด้านเวลา ดําเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562
รวม 16 สัปดาห์
ขอบเขตด้านข้อมูล https://atparkvillage.com
ขอบเขตด้านประชากร ผูจ้ ดั การแผนกจัดซื้ อ (Purchase) และ พนักงานแผนกบัญชี
(Accounting)
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. โรงแรมได้ใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาปฏิบตั ิงานด้านของตกแต่งในโรงแรม
2. โรงแรมได้แนวทางในการพัฒนางานเพื่อลดขยะและการใช้กระดาษให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด
3. เป็ นแนวทางในการนํากระดาษเหลื อใช้ มาทําเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ต่างๆ ให้ เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด
4. ลดปริ มาณขยะและวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
โครงงานเรื่ องกระดาษสร้างสรรค์ (Creative paper) ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การศึกษา ค้นคว้าเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ
2.2 แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.3 แนวคิดการลดใช้กระดาษภายในสํานักงาน
2.4 แนวคิด 3 R
2.5 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับโรงแรมพาร์ ควิลเลจ พระราม 2

2.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกระดาษ
กระดาษ
กระดาษ เป็ นวัสดุ ที่ผลิ ตขึ้นมาสําหรับการจดบันทึก มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน เชื่ อกันว่ามี
การใช้กระดาษครั้งแรก ๆ โดยชาวอียิปต์และชาวจีนโบราณ แต่กระดาษในยุคแรก ๆ ล้วนผลิตขึ้น
เพื่อการจดบันทึกด้วยกันทั้งสิ้ น จึงกล่าวได้วา่ ระบบการเขียนคือแรงผลักดันให้เกิดการผลิตกระดาษ
ขึ้นในโลก ปั จจุบนั กระดาษไม่ได้มีประโยชน์ในการใช้จดบันทึกตัวหนังสื อ หรื อข้อความ เท่านั้น
ยังใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้มากมาย เช่น กระดาษชําระ กระดาษห่อของขวัญ กระดาษลูกฟูกสําหรับทํา
กล่อง เป็ นต้น (วิมลรัตน์ ศรี จรัสสิ น, 2536)
หลักการทํากระดาษ
คือ การทําเซลลู โลสเส้นใยให้เป็ นแผ่นหนาสมํ่าเสมอ เหนี ยวมี แผ่นหน้าเรี ยบและมี สีที่
เหมาะสม ดังนั้น เซลลูโลสเส้นใยจึงเป็ นมูลฐานของกระดาษทุกชนิ ด วัตถุดิบในการนี้ เดิมทีเดียว
ใช้ ลิ นิน แต่เมื่อความต้องการกระดาษมีมาก ลินินมีไม่พอจึงได้มีการคิดค้นเพื่อจะใช้พืชอย่างอื่น
เป็ นวัตถุดิบแทนจนกระทัง่ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2422 ได้มีการใช้ ไม้ เป็ นวัตถุดิบเพื่อนําเยือ่ กระดาษ
มาผลิตกระดาษนัน่ เอง พืช เส้นใยที่เหมาะสมผลิตเยือ่ กระดาษ นอกจากต้นไม้ชนิ ดต่าง ๆ แล้วก็มี
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สน ปอแก้ว ปอกระเจา ปอสา ปอมนิ ลา หญ้าขจรจบ หญ้าขน ไผ่เพ็ก ฟางข้าว ต้นข้าวฟ่ าง
ต้นข้าวโพด เศษฝ้ าย ชานอ้อย เศษปอ ต้นกระเจี๊ยบแดง ต้นหม่อน ใบสับปะรด ผักตบชวา เป็ น
ต้น (หอสมุ ดแห่ งชาติ เฉลิ ม พระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ นครพนม,
ม.ป.ป.)
ประวัติ
กระดาษของชาวอียิปต์โบราณ หรื อกระดาษพาไพรัส ผลิ ตจากกกชนิ ดหนึ่ งที่ เรี ยกว่า พา
ไพรั ส (papyrus) พบว่ามี ก ารใช้จารึ ก บทสวดและคํา สาบาน บรรจุ ไ ว้ในพี ระมิ ด ของอี ยิป ต์ นัก
ประวัติศาสตร์ เชื่ อว่ามีการใช้กระดาษที่ทาํ จากพาไพรัสมาตั้งแต่ปฐมราชวงศ์ของอียิปต์ (ราว 3,000
ปี ก่อนคริ สตกาล)สําหรับวัสดุใช้เขียนนั้น ในสมัยโบราณมีดว้ ยกันหลายอย่าง เช่น แผ่นโลหะ หิ น
ใบลาน เปลือกไม้ ผ้าไหม ฯลฯ ผูค้ นสมัยโบราณคงจะใช้วสั ดุต่าง ๆ หลากหลายเพื่อการบันทึก ครั้น
เมื่ อราว ค.ศ. 105 สมัยพระเจ้าจักรพรรดิ โฮตี่ ชาวจี นได้ประดิ ษฐ์กระดาษโดยชาวเมื องลี
บางชื่ อว่าไช่หลุ่น (Ts'ai'Lung) ใช้เปลือกไม้เศษแหอวนเก่า ๆ มาต้มจนได้เยื่อกระดาษและมาเกลี่ ย
บนตระแกรงปล่อยให้แห้งและหลังจากนั้นได้มีการใช้วิธีผลิตกระดาษเช่นนี้แพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว
กระดาษถูกนําจากประเทศจีนสู่ โลกมุสลิมผ่านสงครามทัลลัส (Tallas) ในปี ค.ศ. 751 ที่กองทัพจีน
รบกับกองทัพมุสลิม เชลยศึกชาวจีน 2 คนได้เปิ ดเผยวิธีการทํากระดาษแก่ชาวมุสลิมก่อนได้รับการ
ปล่อยตัวไป จากนั้นมุสลิ มได้ทาํ ให้การทํากระดาษเปลี่ยนจากศิลปะไปเป็ นอุตสาหกรรมกระดาษ
ทําให้มีการพัฒนาการศึกษาในโลกมุสลิมอย่างกว้างขวาง มุสลิมในสมัยกลางจึงเจริ ญก้าวหน้าด้าน
ศิ ลปวิท ยาการที่ สุ ดในโลกชาวมุ ส ลิ มปรั บ ปรุ งวิธีก ารทํากระดาษใช้ผ า้ ลิ นินแทนเปลื อกของต้น
หม่อนอย่างที่ชาวจีนทํา เศษผ้าลินินไม่เน่าเปื่ อย แต่จะเปี ยกโชกอยูใ่ นนํ้า และหมักอยูใ่ นนั้น เศษผ้า
ที่ตม้ แล้วจะปราศจากกากที่เป็ นด่างและสิ่ งสกปรกอื่น ๆ จากนั้นเศษผ้าจะถูกนํามาตอกด้วยค้อนให้
เป็ นเยือ่ เทคนิ คที่ทาํ ให้เป็ นเยือ่ บางนี้ ถูกพัฒนาโดยชาวมุสลิมแบกแดด ราชธานี ของอาณาจักรอับบา
ซิ ด สมัย นั้น เต็ ม ไปด้วยโรงงานทํา กระดาษ จากนั้ น ยัง กระจายไปสู่ อี ก หลาย ๆ ส่ ว นของโลก
กระดาษที่ส่งออกไปยุโรปโดยมากทําในเมืองดามัสกัส (ซี เรี ย) เมื่อขยายการผลิตเพิ่มขึ้น กระดาษจึง
มีราคาถูกลง คุณภาพดีข้ ึนและมีจาํ หน่ายแพร่ หลาย
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จากนั้น โรงงานกระดาษที่ เฟื่ องฟู อ ยู่ใ นอิ รัก ซี เรี ย และปาเลสไตน์ ก็ ข ยายตัว ไปสู่ ท าง
ตะวันตก ในทวีปแอฟริ กา โรงงานกระดาษแห่งแรกของประเทศอียิปต์ต้ งั ขึ้นในปี ค.ศ. 850 จากนั้น
ขยายไปมอรอคโค และในปี ค.ศ. 950 ได้ขยายไปยังอันดาลูซิอา อาณาจักรมุสลิมสเปน
กระดาษถูกผลิ ตขึ้นครั้งแรกในยุโรปโดยมุสลิ มมัวร์ โดยวัสดุ ท่ีใช้ทาํ กระดาษคื อปอชั้นดี
ของบาเลนเซี ยและมูร์เซี ย โดยมีศูนย์กลางโรงงานกระดาษของอันดาลูซิอา ที่เมืองชาติวา (Xativa
หรื อ Jativa) ใกล้บ าเลนเซี ย จากสเปนและเกาะซิ ซิ ลี ซ่ ึ งในขณะนั้น เป็ นอาณาจัก รมุ ส ลิ ม การทํา
กระดาษได้ข ยายไปสู่ ช าวคริ ส เตี ย นในอิ ตาลี จากนั้นในปี ค.ศ. 1293 มี ก ารตั้งโรงงานกระดาษที่
โบโลญญา (Bologna) ในปี ค.ศ. 1309 เริ่ มมีการใช้กระดาษเป็ นครั้งแรกในอังกฤษ จากนั้นในปลาย
ศตวรรษที่ 14 ชาวเยอรมันจึงเพิง่ รู ้จกั กระดาษ

2.1.1 กระดาษในประเทศไทย
ประวัติการใช้กระดาษในสยามไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่วสั ดุที่มีลกั ษณะอย่างกระดาษ
นั้น เรามี ก ระดาษที่ เรี ยกว่า สมุ ดไทย ผลิ ตจากเยื่อไม้ทุ บ ละเอี ยด ต้ม จนเปื่ อย ใส่ แป้ งเพื่ อให้เนื้ อ
กระดาษเหนี ยว แล้วนําไปกรองในกระบะเล็ก ๆ ทิ้งไว้จนแห้ง แล้วลอกออกมาเป็ นแผ่น พับทบไป
มาจนตลอดความยาว จึงได้เป็ นเล่มสมุด เรี ยกว่า สมุดไทยขาว หากต้องการ สมุดไทยดํา ก็จะผสม
ผงถ่ านในขั้นตอนการผลิ ตในทางภาคเหนื อของไทย มีการผลิ ตกระดาษด้วยวิธีการคล้ายคลึ งกัน
เรี ยกว่า กระดาษสา เมื่อนํามาทําเป็ นสมุดใช้เขียน เรี ยกว่า ปั๊บสา
คําว่า กระดาษ ในภาษาไทยสันนิ ษฐานว่าน่าจะทับศัพท์มาจากภาษาอาหรับและเปอร์ เซี ย
คือ กิรฏอส[ต้องการอ้างอิง] ในสมัยที่ชาวเปอร์ เซี ยเข้ามาค้าขายในสมัยกรุ งศรี อยุธยาซึ่งภาษามลายูก็
ได้ทบั ศัพท์จากสองภาษานี้เช่นเดียวกัน คือ kertas หมายถึง กระดาษ เช่นกัน ส่ วน กิรฏอส ในภาษา
อาหรั บนั้น แม้ว่าจะมี ใช้ม าก่ อนคริ ส ต์ศตวรรษที่ 6 แต่ก็เป็ นคําที่ ยืม มาจากภาษากรี ก khartes ซี่ ง
ภาษาอังกฤษก็ได้ยืมคํานี้ไปใช้เป็ น chart, card และ charter นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ สันนิษฐานเพิ่มเติมอีก
ว่ามาจากภาษาโปรตุเกส cartas รู ปพหูพจน์ของ carta แปลว่า จดหมาย แผนผัง เข้าใจว่าโปรตุเกสคง
เป็ นผูน้ ํากระดาษแบบฝรั่งเข้ามาก่ อนในสมัยกรุ งศรี อยุธ ยาการใช้ก ระดาษในปั จจุ บ นั เนื่ องจาก
กระดาษเป็ นวัสดุสิ้นเปลือง จึงมีการนํากระดาษกลับมาใช้อีก เช่น กระดาษหนังสื อพิมพ์นาํ มาพับถุง
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กระดาษ กระดาษสําหรับเขียนแม้ใช้แล้วทั้งสองหน้า ก็สามารถนําไปพิมพ์อกั ษรเบรลล์สําหรับคน
ตาบอดได้ เมื่อหมดสภาพแล้ว ก็นาํ ไปเข้าโรงงานแปรรู ปเป็ นสิ นค้าประเภทลังกระดาษ ได้อีก
กระดาษที่ใช้งานในสํานักงานในประเทศไทยทัว่ ไปปั จจุบนั นี้ใช้ขนาดมาตรฐาน คือ ขนาด
A4 นํ้าหนัก 80-100 แกรม เป็ นส่ วนมาก
ประเภทของกระดาษ
กระดาษพิมพ์ เขียนชนิดเคลือบผิว
กระดาษอาร์ ตมันสองหน้า

กระดาษอาร์ ตมันหน้าเดียว

กระดาษอาร์ ตการ์ ดสองหน้า

กระดาษอาร์ ตคาร์ บอนเลส

กระดาษอาร์ ตด้าน

2.1.2 กระดาษพิมพ์ เขียนชนิดไม่ เคลือบผิว
กระดาษออฟเซ็ต สําหรับเทคโนโลยีงานพิมพ์แบบออฟเซ็ต
กระดาษถ่ ายเอกสาร ใช้กบั อุ ปกรณ์ สํานักงานทัว่ ไป เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร โทรสาร เครื่ องพิมพ์
อิงค์เจ็ต เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ เป็ นต้น
กระดาษคอมพิวเตอร์ มีเนื้ อกระดาษบาง รู ปแบบจัดจําหน่ายโดยมากมีลกั ษณะเป็ นม้วนพร้อมรู ปรุ
ด้านข้าง ตัวอย่างที่พบเห็นได้บ่อย เช่น ใบเสร็ จรับเงิน
กระดาษขาวพรี เมี่ยมไวท์ / การ์ ดสี
กระดาษแอร์ เมล์ กระดาษสําหรับใช้งานพิมพ์หรื อเขียนจดหมายส่ งต่างประเทศ มีน้ าํ หนักเบาเป็ น
พิเศษกว่ากระดาษทัว่ ไป ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่ งจดหมายซึ่ งคิดตามนํ้าหนักของกระดาษ
กระดาษถนอมสายตา หมายถึงกระดาษที่มีอตั ราการสะท้อนแสงน้อยกว่ากระดาษทัว่ ไป ซึ่ งจะมีสีที่
หม่นกว่าปกติเล็กน้อย
กระดาษแบงค์สี หมายถึงกระดาษที่ใช้ในธนาคาร มีสีสันต่าง ๆ หลากหลาย
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2.1.3 กระดาษชนิดพิเศษแบบเคลือบผิว
กระดาษอาร์ ตอัดลาย
กระดาษอาร์ ตการ์ ดหน้าเดี ย วการ ทํากระดาษเริ่ ม ต้นตั้ง แต่ ก ารนําไม้ไ ปทําเยื่อเพื อ่ให้ ได้เส้ นใย
ออกมา แล้วจึงนําเยือ่ ที่ได้ไปผสมกับสารเติมแต่งในอัตราส่ วนต่าง ๆ เพื่อปรับสมบัติกระดาษให้ได้
ตรงความต้องการใช้งาน จากนี้นนําไปทําเป็ นแผ่นโดยใช้เครื่ องจักรผลิตกระดาษ แล้วจึงนําไปแปร
รู ปใช้งาน กระบวนการผลิ ตจะแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน โดยเรี ยงลําดับตามขึ้นตอนการปฏิ บตั ิการ
จริ งภายในโรงงานได้ดงั นี้ 1. การผลิตเยื่อ (Pulping) 2. การเตรี ยมนํ้าเยื่อ (Stock Preparation) 3. การ
ทําแผ่นกระดาษ (Papermaking) 4. การปรับปรุ งสมบัติกระดาษขณะเดินแผ่น (Web Modification)
5. การแปรรู ปกระดาษอาร์ ตกึ่งมัน
2.1.4 กระดาษชนิดพิเศษแบบไม่ เคลือบผิว
กระดาษการ์ ดขาวกันเชื้อรา

กระดาษคราฟท์เหลืองทอง

กระดาษคราฟท์ขาว

กระดาษคราฟท์ครี ม

กระดาษคราฟท์เหลืองอ่อน

กระดาษคราฟท์เขียว (เลคเยอร์ )

กระดาษคันกระจก ใช้สําหรับสอดคัน่ กลางระหว่างกระจกแต่ละแผ่น เป็ นกระดาษที่ผ่านกรรมวิธี
ผลิตแบบกรด จึงไม่ทิ้งคราบด่างไว้บนกระจก
กระดาษคัน่ สแตนเลส

กระดาษขาวการ์ ดขาวลายผ้า

กระดาษคราฟท์ขาว MF

กระดาษบังสี รถยนต์

กระดาษคราฟท์ขาว MG

กระดาษลิ ตมัส ใช้สําหรับการทดสอบความ

กระดาษเบสรู ปลอกเซรามิค
กระดาษขาวการ์ ดขาวไปรษณี ยบัตร สําหรับ
พิมพ์แผ่นไปรษณี ยบัตร

เป็ นกรด, ด่าง ของสารละลาย
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ภาพที่ 2.1.1 ทุกขนาดของกระดาษ
ที่มา : https:// th.wikipedia.org/wiki/กระดาษ
2.1.5 มาตรฐานโลกสํ าหรับขนาดของกระดาษขนาดกระดาษ A
มาตรฐาน A
2A 1189 x 1682 มม 46.81 x 66.22 นิ้ว

A8 52 x 74 มม 2.05 x 2.91 นิ้ว

A0 841 x 1189 มม 33.11 x 46.81 นิ้ว

A9 37 x 52 มม 1.46 x 2.05 นิ้ว

A1 594 x 841 มม 23.39 x 33.11 นิ้ว

A10 26 x 37 มม 1.02 x 1.46 นิ้ว

A2 420 x 594 มม 16.54 x 23.39 นิ้ว

มาตรฐาน B

A3 297 x 420 มม 11.69 x 16.54 นิ้ว

B0 1000 x 1414 มม 39.37 x 55.67 นิ้ว

A4 210 x 297 มม 8.27 x 11.69 นิ้ว

B1 707 x 1000 มม 27.83 x 39.37 นิ้ว

A5 148 x 210 มม 5.83 x 8.27 นิ้ว

B2 500 x 707 มม 19.68 x 27.83 นิ้ว

A6 105 x 148 มม 4.13 x 5.83 นิ้ว

B3 353 x 500 มม 13.90 x 19.68 นิ้ว

A7 74 x 105 มม 2.91 x 4.13 นิ้ว

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

C3 324 x 458 มม 12.76 x 18.03 นิ้ว

B6 125 x 176 มม 4.92 x 6.93 นิ้ว

C4 229 x 324 มม 9.02 x 12.76 นิ้ว

B7 88 x 125 มม 3.46 x 4.92 นิ้ว

C5 162 x 229 มม 6.38 x 9.02 นิ้ว

B8 62 x 88 มม 2.44 x 3.46 นิ้ว

C6 114 x 162 มม 4.49 x 6.38 นิ้ว

B9 44 x 62 มม 1.73 x 2.44 นิ้ว

C7 81 x 114 มม 3.19 x 4.49 นิ้ว

B10 31 x 44 มม 1.22 x 1.73 นิ้ว

DL 110x220มม4.33 x 8.66 นิ้ว

มาตรฐาน C
2.2 แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติซ่ ึ งได้แก่ อากาศ นํ้า ดิน แร่ ธาตุ ป่ าไม้
สัตว์ป่า พลังงานความร้ อน พลังงานแสงแดด และอื่ น ๆ มนุ ษ ย์ได้ใช้ท รัพยากรธรรมชาติ ในการ
ดํารงชี วิตนับตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ ตาย ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็ นประโยชน์และมีความสําคัญอย่าง
ยิง่ ต่อมวลมนุษย์
สิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง สิ่ งต่าง ๆ ทุกสิ่ งที่ อยูล่ ้อมรอบตัวเราทั้งสิ่ งที่ มีชีวิตและไม่มีชีวิต สิ่ ง
ต่าง ๆ เหล่านี้อาจเป็ นได้ท้ งั สิ่ งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้น สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศ นํ้า ดิ น แร่ ธาตุ พืช และสัตว์ ส่ วนสิ่ งแวดล้อมที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ น
ได้แก่ สาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ถนน เขื่อนกั้นนํ้า ฝาย คูคลอง เป็ นต้น (TRUE ปลูกปั ญญา , 2560)
2.2.1. มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ประกอบกันอยูใ่ นระบบธรรมชาติ มี
ศักยภาพ ที่สามารถให้ผลิตผลได้อย่างยัง่ ยืน ถาวร และมัน่ คง คือ มุ่งหวังให้เกิดความเพิ่มพูนภายใน
ระบบ ที่จะนํามาใช้ได้ โดยไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ
2.2.2. ต้องมีการจัดองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติ หรื อสิ่ งแวดล้อมหรื อระบบนิ เวศ
ให้มี ชนิ ด ปริ มาณ และสัดส่ วนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม แต่ละชนิ ดเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานตามธรรมชาติ เพื่อให้อยูใ่ นภาวะสมดุลของธรรมชาติ
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2.2.3. ต้อ งยึ ด หลัก การของอนุ รั ก ษ์ วิ ท ยาเป็ นพื้ น ฐาน โดยจะต้อ งมี ก ารรั ก ษา สงวน
ปรับปรุ ง ซ่ อมแซม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกสภาพ ทั้งในสภาพที่ดีตามธรรมชาติ ใน
สภาพที่กาํ ลังมีการใช้ และในสภาพที่ทรุ ดโทรมร่ อยหรอ
2.2.4. กําหนดแนวทางปฏิบตั ที่ชดั เจนในการควบคุม และกําจัดของเสี ย มิให้เกิดขึ้นภายใน
ระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการนําของเสี ยนั้นๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
2.2.5. ต้องกําหนดแนวทางในการจัดการ เพื่อให้คุณภาพชี วิตของมนุ ษย์ดีข้ ึน โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสม ในแต่ละสถานที่ และแต่ละสถานการณ์
(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2535)
จากแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมนั้น มีหลายชนิด และแต่
ละชนิ ด ก็มีคุณสมบัติ และเอกลักษณ์ ที่เฉพาะตัว ดังนั้น เพื่อให้การจัดการสามารถบรรลุเป้ าหมาย
ของแนวคิด จึงควรกําหนดหลักการจัดการ หรื อแนวทางการจัดการให้สอดคล้องกับชนิด คุณสมบัติ
และเอกลักษณ์เฉพาะอย่างของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ ดังนี้
2.2.6 ทรัพยากรหมุนเวียน หรือทรัพยากร ทีใ่ ช้ ไม่ หมดสิ้น
เป็ นทรั พ ยากรที่ มีอยู่ใน ธรรมชาติ อย่างมากมาย อาทิ เช่ น แสงอาทิ ตย์ อากาศ และนํ้าในวัฏ จัก ร
ทรั พ ยากรประเภทนี้ มี ค วามจําเป็ นต่อร่ างกายมนุ ษ ย์และสิ่ งมี ชีวิตอย่างอื่ น ถ้าขาดแคลน หรื อมี
สิ่ งเจือปน ทั้งที่เป็ นพิษ และไม่เป็ นพิษ ก็จะมีผลต่อการเจริ ญเติบโต และศักยภาพในการผลิ ตของ
ทรัพยากรธรรมชาติน้ นั การจัดการจะต้องควบคุมการกระทําที่จะมีผลเสี ย หรื อเกิดสิ่ งเจือปนต่อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ต้อ งควบคุ ม และป้ องกัน มิ ใ ห้ เกิ ด ปั ญ หามลพิ ษ จากขบวนการผลิ ต ทั้ง
การเกษตร อุตสาหกรรม ที่จะมีผลต่อทรัพยากรประเภทนี้ รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชน ทั้ง
ผลดี-ผลเสี ยของการปนเปื้ อน วิธีการควบคุม และป้ องกัน รวมทั้งต้องมีกฎหมายควบคุมการกระทํา
ที่จะมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ดว้ ย

12

2.2.7 ทรัพยากรทดแทนได้
เป็ นทรัพยากร ธรรมชาติที่ใช้แล้ว สามารถฟื้ นคืนสภาพได้ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่ งได้แก่
ป่ าไม้ มนุ ษย์ สัตว์ป่า พืช ดิน และนํ้า ทรัพยากรประเภทนี้ มักจะมีมาก และจําเป็ นอย่างยิ่งต่อมนุ ษย์
และสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ มนุ ษย์ตอ้ งการใช้ทรัพยากรนี้ ตลอดเวลา เพื่อปั จจัยสี่ การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้ หรื อการนํามาใช้ประโยชน์ ควรนํามาใช้เฉพาะส่ วนที่เพิ่มพูนเท่านั้น
หรื ออีกนัยหนึ่ งแนวคิดนี้ ถือว่า ฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เปรี ยบเสมือนต้นทุน ที่ ะได้รับ
ผลกําไร หรื อดอกเบี้ยรายปี โดยส่ วนกําไร หรื อดอกเบี้ยนี้ก็คือ ส่ วนที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์
ได้นนั่ เองการจัดการจะต้องจัดให้ระบบธรรมชาติ มีองค์ประกอบภายในที่มีชนิ ด และปริ มาณที่ได้
สัดส่ วนกัน การใช้ตอ้ งใช้เฉพาะส่ วนที่เพิ่มพูน และต้องควบคุม และป้ องกันให้สต๊อกหรื อฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ มี ศกั ยภาพ หรื อความสามารถในการให้ผลิ ตผล หรื อ
ส่ วนเพิ่มพูนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งในการใช้ หรื อการผลิตของทรัพยากรธรรมชาติน้ นั
2.2.8 ทรัพยากรทีใ่ ช้ แล้ วหมดไป
เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว จะหมดไป ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ หรื อถ้าจะเกิดขึ้นมา
ทดแทนได้ ก็ตอ้ งใช้เวลานานมาก และมักเป็ นทรัพยากรที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งได้แก่
นํ้ามัน ปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และสิ นแร่ การจัดการทรัพยากรประเภทนี้ จะต้องเน้นการประหยัด
และพยายามไม่ให้เกิดการสู ญเสี ย ต้องใช้ตามความจําเป็ น หรื อถ้าสามารถใช้วสั ดุอื่นแทนได้ ก็ควร
นํามาใช้แทน รวมทั้งต้องนําส่ วนที่เสี ยแล้ว กลับมาใช้ประโยชน์ให้คุม้ ค่าต่อไป

2.3 แนวคิดการลดใช้ กระดาษภายในสํ านักงาน
การดําเนิ นการภายในสํานักงานประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สิ่ งพิมพ์ จํานวนมาก
ทุ ก ๆวัน บนโต๊ะ ทํางานของทุ ก คน มี ก ระดาษที่ เป็ นเอกสารเข้าออกอยู่ตลอดเวลา สิ่ งพิ มพ์ห รื อ
กระดาษเอกสารเหล่านั้นได้รับการคัดลอก ถ่ายสําเนา หรื อดําเนินการส่ งต่อระหว่างกัน ลองนึ กดูวา่
ภายในมหาวิทยาลัยมีเรื่ องที่ จะเวียนให้ทราบวันละกี่ เรื่ อง แต่ละเรื่ องต้องได้รับการสําเนาและส่ ง
กระจายออกไป หลายต่ อ หลายเรื่ อ ง เมื่ อ รั บ ทราบแล้วก็ โยนทิ้ ง ไป เอกสารบางชิ้ น ต้อ งนํา เก็ บ
รวบรวมไว้เป็ นหมวดหมู่ เป็ นแฟ้ ม เพื่อการอ้างอิง หรื อใช้งานในวันข้างหน้า เห็ นได้ชดั ว่า เอกสาร
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ทุกชิ้นมีตน้ กําเนิดมาจากเวิร์ดโปรเซสเซอร์ หรื อการจัดพิมพ์ครั้งแรกก็ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม
ป้ อนข้อมูลเอกสาร ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ เอกสารเกือบทุกชิ้นเคยเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาก่อน
ทําไมเราไม่จดั การกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นตั้งแต่เริ่ มต้น
2.3.1. การสร้ างสิ่ งแวดล้อมที่ ล ดการใช้ก ระดาษเป็ นเป้ าหมายที่ สํ าคัญ ของธุ รกิ จในยุค
อิเล็กทรอนิ กส์ สิ่ งที่ ตอ้ งการคือประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน ความรวดเร็ ว เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
ได้แ ก่ ไฟล์ ข ้อ มู ล ข้อ ความเวิ ร์ด โปรเซสเซอร์ อี เมล์ รู ป ภาพ เสี ย ง หรื อ ระบบมัล ติ มี เดี ย ฯลฯ
สามารถส่ งผ่านในช่ องสื่ อสารได้อย่างรวดเร็ ว การเดิ นทางของคลื่ นสั ญ ญาณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใช้
ความเร็ วเท่ากับ แสง การจัดส่ งอี เมล์และข้อความบนเครื อข่ายมี ตน้ ทุ นโดยรวมถู กกว่าวิธีการอื่ น
ดังนั้น จึงมีผนู ้ ิยมใช้งานบนเครื อข่ายจํานวนมาก
.3.2. การส่ งเอกสารผ่านเว็บ ทําให้ลดการประกาศแจ้งความ และไม่จาํ เป็ นต้องใช้กระดาษ
ด้วยกลไกของเครื อข่ายอินทราเน็ ตในองค์ก ร ทําให้ก ารส่ งเอกสารระหว่างกันทําได้ง่าย การส่ ง
หนังสื อเวีย นเพื่ อทราบ สามารถทําได้ด้วยการประกาศไว้บ นเว็บ ที่ เป็ นเว็บ เฉพาะกิ จ ผูเ้ รี ยกเข้า
จะต้องมีรหัสผ่านหรื อมีการตรวจสอบนอกจากหนังสื อเวียนทัว่ ไปแล้ว ยังสามารถส่ งหนังสื อเชิ ญ
ประชุ ม การนัดหมาย การกําหนดการ การส่ งรายงานการประชุ มเพื่อตรวจแก้ไขหรื อรับทราบ การ
ทํางานร่ วมกันบนพื้นฐานการใช้เอกสารร่ วมกัน เป้ าหมายเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่สามารถทําได้ และลด
การใช้ก ระดาษได้ท้ ังสิ้ น ด้วยเทคโนโลยีที่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ปั จจุ บ ันยังสามารถดําเนิ น การ
จัดการเอกสารแบบรู ปภาพ (document image) กล่าวคือ ถ้ามีเอกสารสิ่ งพิมพ์จากภายนอกเข้ามาใน
องค์กร เอกสารชิ้นนี้เป็ นกระดาษ เราสามารถสแกนเป็ นรู ปภาพ แล้วจัดส่ งเวียนภายในองค์กรแบบ
รู ป ภาพได้2 .3.3. การจัดเก็ บ เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ําได้ส ะดวกขึ้ น เพราะการจัด เก็ บ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ จาํ นวนมาก โดยการเวียนลงบนแผ่นซี ดี แผ่นซี ดีหนึ่ งแผ่นสามารถเก็บเอกสารได้เป็ น
จํานวนมาก อีกทั้งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ยงั ลดการใช้ตูเ้ อกสารที่กินเนื้ อที่ และสิ้ นเปลืองการ
ดูแลรักษาจุดเด่นของการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ไร้กระดาษอีกประการหนึ่ งคือ เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
ทําให้สถานที่ ทาํ งานสะอาด และเป็ นระเบียบมากขึ้น ไม่จาํ เป็ นต้องมีสิ่งรกตาปรากฏให้เห็ นเมื่ อ
เอกสารสิ่ งพิมพ์เก็บในรู ปดิ จิตอล จึ งทําให้มีขอ้ เด่นอีกประการคื อ การเรี ยกค้น ทั้งนี้ เพราะระบบ
Search engin ในปั จจุบนั สามารถเรี ยกค้นได้ทุกคําที่เก็บไว้ระบบสํานักงานที่ลดการใช้กระดาษจึง
น่ า จะเป็ นเป้ าหมายที่ สํ าคัญ ขององค์ก รที่ จะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานภายใน ลดค่ าใช้จ่ า ย
โดยรวม สร้ า งความสะดวกในการทํา งาน สร้ า งสิ่ งแวดล้อ มที่ ดี ใ ห้ ก ับ สั ง คม และยัง สร้ า ง
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ความก้าวหน้าให้กบั ประเทศชาติปัญหาสําคัญที่จะก้าวเข้าสู่ ระบบสิ่ งแวดล้อมไร้ กระดาษอยู่ที่ตวั
บุคลากร ซึ่ งจะต้องได้รับการดําเนินการอย่างจริ งจัง (โรงพยาบาลวิภาวดี, 2547)

ภาพที่ 2.3.1 การลดใช้กระดาษ
ที่มา : http://region6.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/info-menu/2208-2019-01-2107-11-05

2.4 แนวคิด 3 R
เนื่องจากปั จจุบนั ปริ มาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทยสู งถึงประมาณ 14.72 ล้านตัน
หรื อประมาณ 40,332 ตันต่อวัน แต่มีการคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ โดยการนําไปใช้
ซํ้า ขายให้ซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า เพื่อส่ งไปแปรรู ปยังโรงงานต่างๆ ประมาณ 3.25 ล้านตัน หรื อ
ประมาณร้อยละ 22 เท่านั้น ซึ่ งนับว่าเป็ นปริ มาณที่นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
เพื่อลดปริ มาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกๆวัน สร้างมลพิษเเก่โลกให้นอ้ ยลง รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
นานเเสนนาน มีวธิ ี ง่ายๆ ที่ใครๆก็ทาํ ได้ มาเสนอให้ทุกท่านได้นาํ ไปใช้กนั
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ภาพที่ 2.4.1 แนวคิด 3 R
ที่มา : http://samutsongkhram.mol.go.th/node/790
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2.4.1. Reduce
คือ การลดการใช้ การบริ โภคทรัพยากรที่ไม่จาํ เป็ นลง ลองมาสํารวจกันว่า เราจะลดการบริ โภคที่ไม่
จําเป็ นตรงไหนได้บา้ ง โดยเฉพาะการลดการบริ โภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น นํ้ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิ น และแร่ ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้น้ ี ทําได้ง่าย ๆ โดยการเลือกใช้เท่าที่จาํ เป็ น เช่น
ปิ ดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรื อเปิ ดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิ ดคอมพิวเตอร์ และเครื่ องปรับอากาศ เมื่อไม่
ใช้เป็ นเวลานาน ๆ ถอดปลัก๊ ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เช่น กระติกนํ้าร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการ
เดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วธิ ี เดิน ขี่จกั รยาน หรื อนัง่ รถโดยสารแทนการขับรถไปเอง เป็ นต้น เพียง
เท่านี้เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานขึ้น ประหยัดพลังงานและอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมอีกด้วย

ภาพที่ 2.4.2 REDUCE คือการลดบริ โภคทรัพยากรต่างๆ
ที่มา : http://samutsongkhram.mol.go.th/node/790
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2.4.2. Reuse
คือ การใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าที่สุด โดยการนําสิ่ งของเครื่ องใช้มาใช้ซ้ าํ ซึ่ งบางอย่างอาจใช้ซ้ าํ ได้
หลาย ๆ ครั้ง เช่น การนําชุดทํางานเก่าที่ยงั อยูใ่ นสภาพดีมาใส่ เล่นหรื อใส่ นอนอยูบ่ า้ นหรื อนําไป บริ จาค
แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การนํากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรื อ
อาจนํามาทําเป็ นกระดาษโน๊ต ช่วยลดปริ มาณการตัดต้นไม้ได้เป็ นจํานวนมาก การนําขวดแก้วมาใส่ น้ าํ
รับประทานหรื อนํามาประดิษฐ์เป็ นเครื่ องใช้ต่างๆ เช่นแจกันดอกไม้หรื อที่ใส่ ดินสอ เป็ นต้น นอกจากจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงานแล้วยังช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการ
ประดิษฐ์ไว้ใช้งานอีกด้วย

ภาพที่ 2.4.3 REUSE คือการนําของที่ใช้ไม่ได้นาํ กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
ที่มา : http://samutsongkhram.mol.go.th/node/790
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2.4.3. Recycle
คือ การนําหรื อเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมารี ไซเคิล หรื อนํากลับมาใช้ใหม่ เป็ นการลด
การใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจาํ พวกต้นไม้ แร่ ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่ งทรัพยากรเหล่านี้
สามารถนํามารี ไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถนําไปรี ไซเคิลกลับมาใช้เป็ นกล่องหรื อถุง
กระดาษ การนําแก้วหรื อพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็ นขวด ภาชนะใส่ ของ หรื อเครื่ องใช้อื่นๆ ฝากระป๋ อง
นํ้าอัดลมก็สามารถนํามาหลอมใช้ใหม่หรื อนํามาบริ จาคเพื่อทําขาเทียมให้ กับคนพิการได้

ภาพที่ 2.4.4 RECYLE แปรรู ปผลิตภัณฑ์เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
ที่มา : http://samutsongkhram.mol.go.th/node/790
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ภาพที่ 2.5.1 Mr. Jonathan Schwimmer (ตําแหน่ง General Manager)
ของโรงแรม พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2
ที่มา : http://www.newszociety.com/wp-content/uploads/2016/12/Mr.Jonathan-BassageSchwimmer-MD-O2-Fitness.jpg

2.5 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับโรงแรมพาร์ ควิลเลจ พระราม2
2.5.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 เป็ นศูนย์ไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ และ เซอร์ วสิ อพาร์ ตเม้นต์ครบวงจร
ตั้งอยูบ่ นถนนพระรามที่ 2 โดยโครงการเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ เดือน มกราคม 2555 การผสมผสาน
กันระหว่างร้านอาหารชั้นนํา, ร้านค้า, ฟิ ตเนส และบริ การหลากหลาย ตลอดจนกิจกรรสําหรับไลฟ์
สไตล์สมัยใหม่ และที่พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 เราได้นาํ สิ่ งต่างๆเหล่านี้มารวมกันให้คุณสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 ภูมิใจที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาความเป็ นอยู่
รวมไปถึงสิ่ งแวดล้อมและความสวยงามน่าอยูข่ องชุมชนละแวกนี้ให้ดีข้ ึน อีกทั้งยังกล่าวได้วา่

20

โครงการ พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 ได้ช่วยสร้างโอกาสการทํางานให้แก่ผคู ้ นในชุมชนนี้ และ
ก่อให้เกิดการลงทุนซึ่ งจะนํามาซึ่ งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมที่ยง่ั ยืนต่อไป
บริ ษทั เอส.ที.ธรรมพร จํากัด เป็ นบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ตั้งอยูใ่ นเขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาชุมชน ซึ่ งทางกลุ่มของเราได้บริ จาคที่ดินสําหรับการ
สร้างทางสาธารณประโยชน์ ตลอดจนอาคารเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ ศูนย์สาธารณสุ ข
ถนอม ทองสิ มา สํานักงานที่วา่ การเขตบางขุนเทียน สํานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุน
เทียน ซึ่ งส่ งผลถึงการส่ งเสริ มและสร้างสรรค์ชุมชนในละแวกนี้ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา และ
ดังนั้นบริ ษทั เอส.ที.ธรรมพร จํากัด จึงเป็ นผูส้ ื บทอดเจตนารมย์ที่มีประวัติอนั ยาวนาน ในฐานะ
สมาชิกชุมชุน ผูน้ าํ ชุมชน และนักพัฒนา
เป็ นเวลากว่า 30 ปี มาแล้ว ที่เราได้ทาํ ธุ รกิจซื้ อขายและให้เช่าที่ดิน ตลอดไปจนพัฒนาที่ดินในละแวก
นี้ โดยมีโครงการที่เด่นๆ ได้แก่ พัฒนาถนนเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น ถนนท่าข้าม ถนน
พระรามที่ 2 ซอย 54 และ 56 เชื่อมต่อถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ฯลฯ พัฒนาหมู่บา้ นสุ ดจิตต์
นิเวศน์ ตลอดไปจนถึงร่ วมริ เริ่ มก่อสร้างโรงพยาบาลนครธน ณ วันนี้ พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 เป็ น
อีกนิยามหนึ่งของเรา ที่จะร่ วมพัฒนาละแวกถนนพระรามที่ 2 ให้กา้ วหน้าต่อไป

ภาพที่ 2.5.2 โรงแรมพาร์ควิลเลจ พระราม 2
ที่มา : https://park-village-rama-ii.bangkokshotels.com/en/
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2.4.2 ห้ องจัดเลีย้ งและห้ องประชุ มแบบต่ างๆ ของโรงแรม
โรงแรมพาร์ ควิลเลจ พระราม2 สถานที่จดั เลี้ยงและจัดประชุม
ห้อง ห้องราชพฤกษ์ แกรนด์ บอลรู ม ห้อง ราชพฤกษ์ A ห้อง ราชพฤกษ์ B ห้อง พุทธชาด
ห้อง ราชาวดี ห้อง อินทนิล

ตารางที่ 2.5.2.1 เปรี ยบเทียบรู ปแบบการจัดงานห้องจัดเลี้ยง
รู ปแบบการจัด

Theatre

Classroom

Cocktail

Banquets

U-Shape

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

ราชาวดี

15

15

10

20

12

อินทนิล

50

40

100

50

30

(ห้อง / ที่นงั่ )
ห้ องราชพฤกษ์ แกรนด์ บอล
รูม
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ภาพที่ 2.5.3 ห้องจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน
ที่มา : https://park-village-rama-ii.bangkokshotels.com/en/

ภาพที่ 2.5.4 ห้องจัดเลี้ยงแบบค๊อกเทล
ที่มา : https://park-village-rama-ii.bangkokshotels.com/en/
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ห้องราชพฤกษ์ แกรนด์ บอลรู ม มีขนาด (กว้างxยาว) 15.60 x 26.15 เมตร พื้นที่ 408
ตารางเมตร
ราชพฤกษ์ A มีขนาด (กว้างxยาว) 15.60 x 15.05 เมตร พื้นที่ 235 ตารางเมตร
ราชพฤกษ์ B มีขนาด (กว้างxยาว) 15.60 x 11.10 เมตร พื้นที่ 173 ตารางเมตร
พุทธชาด มีขนาด (กว้างxยาว) 4.90 x 6.00 เมตร พื้นที่ 30 ตารางเมตร
ราชาวดี

มีขนาด (กว้างxยาว) 4.90 x 6.35 เมตร พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อินทนิล มีขนาด (กว้างxยาว) 4.90 x 15.85 เมตร พื้นที่ 78 ตารางเมตร

ภาพที่ 2.5.5 สระว่ายนํ้าโรงแรมพาร์ ควิลเลจ พระราม 2
ที่มา : https://park-village-rama-ii.bangkokshotels.com/en/

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อ : พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II)
ทีต่ ้ งั : 1/1-1/3 โครงการพาร์ ค วิลเลจ พระราม 2, พระราม 2 ซอย 56
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 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

ภาพที่ 3.1 สถานที่ต้ งั โรงแรมพาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 Park Village Rama II
ที่มา : https://www.google.com/maps/place/Park+Village+Rama+2/

3.2 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารงาน
พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) สถานประกอบการที่ให้บริ การที่พกั อาศัย มีการจัดการและการให้บริ การอย่างมืออาชี พ ทั้งในเรื่ อง
การให้บริ การด้านอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องพัก หรื อจะเป็ นสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สระว่ายนํ้า ฟิ ตเนต ร้านอาหาร การจัดงานประชุ ม สัมมนา จัด
เลี้ยง การให้บริ การโดยมีเอกลักษณ์ ความเป็ นไทยเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ดความประทับใจ ถือว่าโรงแรม พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 เป็ นโรงแรมลําดับต้นๆของ
ถนน พระราม2 ที่มีชาวต่างชาติให้ความไว้วางใจเข้ามาใช้บริ การและจัดงานต่างๆทั้งในและนอกสถานที่
General Manager

Food and Beverage

Human Resource

Housekeeping

Quality Control

Resort or Residence

Engineering Manager

Director of Revenue

IT Manager

Sale and Marketing

Director of Finance

ภาพที่ 3.2.1 แผนผังโครงสร้างโรงแรม
ที่มา : https://atparkvillage.com/banquet-hotel-service-th/
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3.3 ลักษณะการประกอบการ / การให้ บริการหลักขององค์ กร
พาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) มีห้องพักทั้งหมด 141 ห้อง โดยห้องพักมี
รู ปแบบดังต่อไปนี้
1. Deluxe Suite
ห้องพัก ที่ มี ข นาด 63 ตารางเมตร มี อุป กรณ์ อ าํ นวยความสะดวกให้ ก ับ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร เช่ น
เครื่ องปรับอากาศแยกส่ วน โทรศัพท์ กาต้มนํ้าร้อน เครื่ องทํานํ้าร้ อน เตาไฟฟ้ า และ เครื่ องดูดควัน
โทรทั ศ น์ LCDตู ้ เซฟไฟฟ้ าเสื้ อคลุ ม อาบนํ้ าSink & FaucetToasterพื้ น ที่ ค รั ว และเครื่ องครั ว
ไมโครเวฟเตารี ด และ ที่รองรี ดผ้า Glasses, Plates, & Cups เครื่ องเป่ าผมตูเ้ ย็นเครื่ องซักผ้า และอบ
ผ้าแห้ง

ภาพที่ 3.3.1 ห้อง Deluxe Suite
ที่มา : https://atparkvillage.com/banquet-hotel-service-th/
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2. Junior Corner Suite
ห้องพักที่ มีขนาด 60 ตารางเมตร มีอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ และมี
เครื่ องปรับอากาศแยกส่ วน โทรศัพท์ กาต้มนํ้าร้อน เครื่ องทํานํ้าร้อนเตาไฟฟ้ า และ เครื่ องดูดควัน
โทรทัศน์ LCD ตูเ้ ซฟไฟฟ้ า เสื้ อคลุมอาบนํ้าSink & Faucet เครื่ องToaster พื้นที่ครัวและเครื่ องครัว
ไมโครเวฟ เตารี ดและ ที่รองรี ดผ้าGlasses, Plates, & Cups เครื่ องเป่ าผม ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้า และอบ
ผ้าแห้ง

ภาพที่ 3.3.2 ห้อง Junior Corner Suite
ที่มา : https://atparkvillage.com/banquet-hotel-service-th/
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3. Junior Suite
ห้ อ งพัก ที่ มี ข นาด 58 ตารางเมตร มี อุ ป กรณ์ อ ํา นวยความสะดวกให้ ก ั บ ผู ้ใ ช้ บ ริ การ

0

เครื่ องปรั บอากาศแยกส่ วน โทรศัพท์กาต้มนํ้าร้ อน เครื่ องทํานํ้าร้ อน เตาไฟฟ้ าและเครื่ องดู ดควัน
โทรทัศ น์ LCD ตู ้เซฟไฟฟ้ า เสื้ อคลุ ม อาบนํ้ าSink & Faucet Toasterพื้ น ที่ ค รั ว และ เครื่ อ งครั ว
ไมโครเวฟเตารี ด และ ที่รองรี ดผ้า Glasses, Plates, & Cupsเครื่ องเป่ าผมตูเ้ ย็นเครื่ องซักผ้า และอบผ้า
แห้ง

ภาพที่ 3.3.3 ห้อง Junior Suite
ที่มา : https://atparkvillage.com/banquet-hotel-service-th/
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4. Superior Room
ห้ อ งพัก ที่ มี ข นาด 30 ตารางเมตร มี อุ ป กรณ์ อ ํา นวยความสะดวกให้ ก ั บ ผู ้ใ ช้ บ ริ การ
เครื่ องปรับอากาศแยกส่ วน โทรศัพท์ กาต้มนํ้าร้อน เครื่ องทํานํ้าร้อนเตาไฟฟ้ า และเครื่ อง ดูดควัน
โททัศ น์ LCD ตู ้เซฟไฟฟ้ า เสื้ อคลุ ม อาบนํ้ าSink & FaucetToaster พื้ น ที่ ค รั ว และเครื่ อ งครั ว
ไมโครเวฟ เตารี ด และที่รองรี ดผ้า Glasses, Plates, & Cups เครื่ องเป่ าผมตูเ้ ย็น

ภาพที่ 3.3.4 ห้อง Superior Room
ที่มา : https://atparkvillage.com/banquet-hotel-service-th/
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปฏิพล เฮงพิทกั ษ์วานิช
ตําแหน่ง : พนักงานฝึ กงาน (Trainee)
ฝ่ าย : จัดซื้ อ ( Purchase )
ลักษณะงาน : งานของนักศึ กษาที่ ได้รับ ผิดชอบในการทํางานจะเกี่ ยวกับการจัดซื้ อของทาง
โรงแรมทุกอย่างอุปกรณ์การดําเนินงานในโรงแรม วัตถุทาํ อาหาร ของไม่พอควรมีการทําสต๊อกของ
การทําใบเบิกของจ่ายของ ทําบิลเอกสารเกี่ยวกับการใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อของในแต่ละครั้ง
1. ตรวจเช็ คความเรียบร้ อยเก็บแบบเอกสารใส่ แฟ้ม
ต้องมีการทําการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทุกชนิ ดที่เกี่ยวกับการเงิน จัดเรี ยงวันเวลาและ
วันที่เรี ยบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะต้องตรวจสอบเอกสารประจําปี และตรวจสอบความผิด
ทางการเงิน
2. ซื้อของ
2.1. การตรวจของ
ซื้ อของเครื่ องใช้ต่างๆเนื่ องจากมีของที่ตอ้ งใช้อยูเ่ ป็ นประจํา หรื อวัสดุอุปกรณ์ที่เสี ยหาย
หรื อชํารุ ดควรมีการไปซื้ อเพื่อมาเปลี่ยนใหม่จดรายการของที่ตอ้ งการซื้ อก่อนออกไปซื้ อก่อนการที่
ทําอะไรควรจะสร้างเป้ าหมายการไปซื้อของ ควรสํารวจดูในโรงแรมเครื่ องใช้ในโรงแรม หรื อ
วัตถุดิบในการทําอาหาร จดลงบนกระดาษหรื อบนสมาร์ ทโฟน เมื่อถึงห้างสรรพสิ นค้า ควรมาซื้อ
ของตามรายการเหล่านี้ และการซื้อของควรมีการขอใบกํากับภาษีทุกครั้ง
2.2. เทียบราคาก่อนซื้ อ
เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และควรประหยัดเงินในโรงแรม ในขณะเลือกซื้ อสิ นค้าชนิดหนึ่ง ควร
เทียบราคาสิ นค้าชนิ ดนั้นกับหลายๆยีห่ อ้ มิฉะนั้นอาจทําให้เกิดการจ่ายเงินซื้อสิ นค้าราคาแพงไป
เนื่องจากสิ นค้าบางชนิดมีคุณภาพใกล้เคียงกัน แตกต่างแค่ชื่อยีห่ อ้ ดังนั้น ยีห่ ้อที่ราคาถูกกว่า จะเป็ น
ตัวเลือกที่คุม้ ค่าที่สุด
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3. ดูแลห้ องสต๊ อก
ต้องมีการจัดของเครื่ องใช้ที่เก็บไว้ในสต๊อกเสมอแล้วคอยตรวจสอบของใช้พอดีหรื อไม่
การเช็คของนับจํานวนของ มีคนเบิกของ จ่ายของในแต่ละครั้งต้องมีการเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มี
การเข้าออกจากห้องสต๊อกของ
3.1. จัดหมวดหมู่สินค้า
แบ่งสิ นค้าที่เป็ นหมวดหมู่ เพื่อจัดระเบียบและหาที่เก็บให้เหมาะกับสิ นค้านั้น เช่น ของแห้ง
ของใช้อาหาร เครื่ องปรุ งรส อุปกรณ์ ทาํ ความสะอาด อุปกรณ์ เกี่ยวกับทํางานในออฟฟิ ศ รวม
เป็ นหมวดเดียว แบ่งแล้วแยกเป็ นกองๆ
3.2. ตั้งรหัสสิ นค้า
เมื่อจัดหมวดหมู่สินค้าแล้ว เราจะตั้งรหัสสิ นค้าแทนชื่ อสิ นค้า เพื่อป้ องกันความสับสน
ในการหยิบสิ นค้าและช่วยให้ดูแลสต็อกสิ นค้าได้ง่ายขึ้น รหัสสิ นค้าตั้งแบบง่ายๆ ด้วยตัวเลข
4. การทําเอกสาร PR/PO
ต้อ งมี ก ารเปิ ดบิ ล เอกสาร PR และ PO อยู่ทุ ก ครั้ งในการสั่ ง ซื้ อ ของในโรงแรม PO คื อ
Purchase Order ใบสั่งซื้ อ PR คื อ Purchase requisition ใบขออนุ มตั ิ ซ้ื อ ฝ่ ายต้องการซื้ อจะต้องทํา
เอกสาร PR ให้แก่ฝ่ายจัดซื้อแล้วฝ่ ายจัดซื้ อจะทําเอกสาร PO ให้แก่คนที่ขายของ

5. การสั่ งของออนไลน์
5.1. สื บค้นข้อมูลเว็บไซต์และชื่อผูข้ ายผ่าน Google
เป็ นร้ านค้าหรื อผูข้ ายที่มีประวัติไม่ดี โกงเงินลูกค้า จะมีการบอกกล่าวกันผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
(Social Media) เช่ น Facebook หรื อตามเว็บ บอร์ ดดังๆเช่ น Pantip ควรลองสื บ ค้นด้วยชื่ อร้ าน ชื่ อ
คนขาย ตามด้วยคําว่า Pantip หากพบเจอกรณี การโกงลู กค้าแม้แต่รายเดี ยว ควรหลี กเลี่ ยงและให้
เลือกร้านอื่น
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5.2. ตรวจสอบทุกช่องทางการติดต่อกับผูข้ าย
Facebook, Twitter, Instagram, LINE หรื อเบอร์ โทรศัพ ท์ ก่ อนสั่ งซื้ อควรแน่ ใจสามารถติ ดต่อกับ
ผูข้ ายได้ อัพเดตสมํ่าเสมอ ไม่ควรปล่อยทิ้งร้าง มีเพื่อนหรื อ followers เป็ นอยูจ่ ริ ง ใช้รูป profile และ
cover photo ที่ เหมาะสม การโพสมี ค นกดไลค์ มี ค อมเมนท์ เนื่ องจากหลอกลวงได้ควรเช็ ควัน ที่
ก่อตั้งร้ าน/เพจ ในขณะที่เพิ่งตั้งใหม่ ควรตรวจสอบเป็ นการย้ายร้านหนี หรื อไม่ เนื่ องจากร้านที่เปิ ด
ใหม่ ยิง่ เปิ ดมานานยิง่ มีความน่าเชื่อถือ
3. เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้ากับราคาตลาด
โลกออนไลน์ตอ้ งราคาถูก ควรหาข้อมูลราคาตลาดมาเปรี ยบเทียบราคา ถ้าเป็ นสิ นค้า pre-order ควร
เช็คดูราคาที่ประเทศที่ผลิต ควรหาข้อมูลวิธีเช็คดูของแท้ของปลอม เนื่ องจากครั้งที่ดูรูปสามารถรู ้วา่
เป็ นของปลอม
4. การชอหมายเลขพัสดุ (Tracking Number)
หมายเลขพัส ดุ (Tracking number) คื อ หมายเลขของที่ ผูข้ ายจะได้รับ จากไปรษณี ย ์เมื่ อส่ งสิ น ค้า
ลงทะเบียน หรื อแบบ EMS โดยเราสามารถนําหมายเลขพัสดุมากรอกลงในเว็บของ ไปรษณี ยไ์ ทย
เพื่ อเช็ คสถานะของสิ นค้าว่าตอนนี้ ดาํ เนิ นการส่ งไปถึ งไหน หากผูข้ ายผลัดผ่อน หรื อไม่ยอมให้
หมายเลขพัสดุตามเวลาที่บอกไม่ตอ้ งทําการซื้อสิ นค้าที่ร้าน
5. เก็บหลักฐานเอาไว้ให้หมด
ถ้ามี การตกลงซื้ อสิ นค้า โอนเงิ น ไม่ค วรลื ม เก็บ สลิ ปโอนเงิ น capture หน้าจอที่ โอนเงิ น (หากใช้
บริ ก าร online banking) หรื อ แม้ก ระทั่งบทสนทนาที่ คุ ย กับ ผูข้ ายเอาไว้ว่าสั่ ง ซื้ อ ราคาเท่ าไร ส่ ง
เมื่ อ ไร จะได้รับ สิ น ค้าเมื่ อไร เผื่อ มี ปั ญ หาภายในอนาคต นอกจากนี้ หากใครใช้บ ริ ก าร online
banking ควรสังเกตที่ url ด้านบนว่าขึ้นต้นด้วย https:// พร้อมสัญลักษณ์ แม่กุญแจสี เขียว เนื่ องจาก
เป็ นการตรวจสอบว่าเป็ นเว็บไซต์ของธนาคารจริ ง และในการซื้ อสิ นค้าในโรงแรมจะต้องมีการขอ
ใบกํากับภาษีให้ทาง Supplier ส่ งมาให้
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3.5 ชื่ อและตําแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา

ภาพที่ 3.5 ภาพพนักงานที่ปรึ กษา (คุณอติชาติ มณี โชติ)

ชื่ อ – นามสกุล : นาย อติชาติ มณี โชติ
ตําแหน่ ง : Cost & Purchasing
แผนก : Purchase
โทร : 062-824-2229

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
นักศึ ก ษาเข้าปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จศึ ก ษาวันที่ 14 พฤษภาคม - 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 (รวม
ทั้งหมด 16 สัปดาห์)
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
สถานทีด่ ําเนินงาน : โรงแรมพาร์ควิลเลจ

พระราม2 ( Park Village Rama II )

ตารางที่ 3.7 แสดงระยะเวลาในการดําเนินของโครงงาน
การ
พฤษภาคม
ดําเนินงาน 1 2 3 4
(สั ปดาห์ )
1.ศึกษา
กระบวนการ
ทํางาน
2.วิเคราะห์
ปัญหาทีพ่ บ
3.กําหนด
เรื่อง
4.รวบรวม
ข้ อมูล
5.จัดทําเค้ า
โครงงาน
6.วิเคราะห์ /
ตรวจสอบ
ข้ อมูล
7.จัดทํา
เนือ้ หา
8.สรุ ปผล
การจัดทํา
9.ประเมินผล
การใช้ งาน
10.นําเสนอ
ผลงาน

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากที่ผจู ้ ดั ทําได้เข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่โรงแรม พาร์ ควิลเลจ พระราม 2 (Park
Village Rama II) ในตําแหน่ งพนัก งานฝึ กงาน (Trainee) ตลอดระยะเวลา 16 สั ป ดาห์ ผูจ้ ดั ทําได้
เรี ย นรู ้ ถึ ง กระบวนการทํา งานในแผนกจัด ซื้ อ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ข ้อ มู ล ในการจัด เตรี ย มงบประมาณ
ตรวจสอบการอนุ ม ัติ ง บประมาณและบริ ห ารงบประมาณ ได้แ ก่ การควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณให้เป็ นไปตามรายการและแผนงานหรื องานที่ได้รับอนุ มตั ิงบประมาณมาใช้จ่าย วิธีการ
อนุมตั ิเงิน การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การรายงานผลต่าง ๆ จําเป็ นต้องใช้กระดาษ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางโรงแรม ดังนั้น จึงได้จดั ทํารู ปเล่มโครงงาน กระดาษสร้างสรรค์ (
Creative paper ) เป็ นการนําเอากระดาษที่ถูกทิ้งหรื อ กระดาษเสี ย ที่คิดว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว นํา
กลับมาแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ช่วยอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ งรายละเอียดและข้อมูล ขั้นตอนการทํา
ทั้งหมดได้รวบรวมไว้ ดังนี้
กระบวนการผลิ ตกระดาษ โดยนํากระดาษที่เก็บจากแฟ้ มเก็บเอกสารหรื อเอกสารที่ขอ้ มูล
ผิด พลาดไม่ ส ามารถใช้ง านได้ใ นโรงแรม พาร์ ค วิล เลจ พระราม 2 นํา มาตัด ให้เป็ นรู ป ทรงที่
สามารถทําอุ ป กรณ์ ของตกแต่งที่จะทําต่างๆ และตกแต่งให้สวยงาม เพื่ อเพิ่ มความสวยงามมาก
ยิง่ ขึ้น ในวิธีดาํ เนินการทําโครงงานการผลิตมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
4.1 วัสดุและอุปกรณ์ ทใี่ ช้
1. กระดาษ
2. กาวสองหน้า
3. ไม้บรรทัด
4. ยางลบ
5. คัตเตอร์
6. ดินสอ
7. ของตกแต่ง
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4.2 การคัดกรองเอกสารกระดาษ
การเตรี ยมเอกสารจากการคัดกรองเอกสารที่ไม่จาํ เป็ นแล้วมาใช้ได้ ต้องหาเอกสารที่
ระยะเวลา 5 ปี ไปแล้วเป็ นต้นไป เพราะเอกสารที่ตอ้ งตรวจสอบได้ 5 ปี ย้อนหลังเท่านั้น

ภาพที่ 4.2.1 การคัดกรองเอกสาร
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4.3 การเตรียมกระดาษ
เตรี ยมเก็บกระดาษ โดยการเก็บกระดาษในแฟ้ มภายในโรงแรมที่ไม่ใช้แล้ว และยังสามารถ
นํามาใช้งานได้ ไม่ยบั ไม่ขาด

ภาพที่ 4.3.1 การเตรี ยมกระดาษ

ภาพที่ 4.3.2 การนํากระดาษออกจากแฟ้ ม
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4.4 การวัดกระดาษ
ต้องทําการวัดกระดาษแล้วขีดเส้นลากไว้ เพราะจําเป็ นต้องการที่จะต้องพับให้ตรง

ภาพที่ 4.4.1 การวัดกระดาษ
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4.5 การตัดกระดาษ
ต้องตัดกระดาษส่ วนเกินออกเนื่องจากจะต้องพับกระดาษที่ทาํ รอยไว้พบั เข้าหากัน ดังนั้น
จึงต้องตัดส่ วนที่ระบายด้วยดินสอออก

ภาพที่ 4.5.1 การตัดกระดาษ

ภาพที่ 4.5.2 กระดาษที่ตดั เรี ยบร้อยแล้ว
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4.6 การพับ และ การแปะกาว2หน้ า
ต้องพับกระดาษให้เป็ นมุมแล้วจากนั้น ทําการแปะกาว 2 หน้าให้ครบ 4 มุม เพื่อจะได้พบั
เข้ามาแล้วสามารถติดกันได้

ภาพที่ 4.6.1 พับกระดาษที่เรี ยบร้อยแล้ว

ภาพที่ 4.6.2 การแปะกาว 2 หน้า
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4.7 การทําโครงกรอบรู ป
นํากระดาษที่แปะกาว 2 หน้าครบสี่ มุมแล้วพับลงตามรอยที่ทาํ เอาไว้ให้ตรงแล้วแปะนําด้าน
กาวที่แปะอยู่ 4 มุมบนสุ ดแปะลงบนกระดาษที่นอนอยู่ จะได้กรอบรู ปที่ทาํ จากกระดาษเสร็ จ

ภาพที่ 4.7.1 การทําโครงกรอบรู ป
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4.8 การทําขาตั้งรูป
นํากระดาษอีกแผ่นพับให้พบั ประกบกันให้ได้ตามรู ปเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้ายาวแล้วนํากาว 2
หน้า แปะลงบนหัวที่ติดเข้ากับตัวกรอบรู ป

ภาพที่ 4.8.1 การทําขาตั้งรู ป
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4.9 การทํากรอบรู ป

สวยงาม

หลังจากขาตั้งรู ปเสร็ จแล้วนํามาประกบติดกับตัวโครงกรอบรู ป ก็ได้กรอบรู ปที่ต้งั โชว์ได้

ภาพที่ 4.9.1 การทํากรอบรู ป

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการปฏิ บตั ิสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในฝ่ าย แผนกจัดซื้ อ (Purchase) โรงแรมพาร์ ควิลเลจ พระราม2 (Park
Village Rama II) ผู ้จ ัด ทํา ได้จ ัด ทํา โครงงาน กระดาษสร้ า งสรรค์ (Creative paper) โดยกํา หนด
วัตถุ ประสงค์เพื่อนํากระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วหรื อเสี ย มาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ กรอบรู ป ทางผูจ้ ดั ทําได้
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องคิดค้นการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จึงได้เห็นถึงความสําคัญของกระดาษซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่มีค่าและมีประโยชน์มากมาย สามารถนํามาห่อพัสดุต่างๆได้ และยังนํากระดาษมาทําเป็ น
กรอบกระดาษ ซึ่ งถือเป็ นการนําของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์และสามารถเพิ่มมูลค่าของกระดาษ
และยังเป็ นการช่วยลดต้นทุนให้กบั ทางโรงแรม โดยหลังการดําเนิ นงานเสร็ จสิ้ น พนักงานสามารถ
นําแนวทางไปประยุกต์ใช้ประดิษฐ์ส่ิ งของต่างๆจากกระดาษได้
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
1. การรวบรวมเก็บกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
2. เมื่อเก็บกระดาษที่เก่ามีระยะยาวเกินไปทําให้กระดาษนั้นยับหรื อขาด
3. การรวบรวมกระดาษนั้นต้องเอากระดาษที่มีระยะเก่ากว่า 5 ปี เป็ นต้นไปนับจาก
ในปี ปั จจุบนั

5.1.3 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการแก้ไข
1. เมื่อเก็บกระดาษต้องหาที่รักษาไว้ให้ดีป้องกันขาดและยับ
2. เมื่อตัดกระดาษควรตัดให้ตรงเนื่ องจากจะทําให้เสี ยรู ปทรงได้
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้เรี ยนรู ้ ถึงกระบวนการทํางานต่าง ๆของการทํางานหลังจากการที่ได้เข้ารับ
การฝึ กงานในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทําให้ได้ทราบถึ งกระบวนการในการทํางานของแผนก
อื่นๆ และได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความสําคัญของการทํางานร่ วมกับแผนกอื่น
2. มีความรู ้เกี่ยวกับการถ่ายเอกสาร เก็บเอกสาร วิธีการสั่งซื้ อ วิธีการเก็บแยกไฟล์
ของงานส่ วนต่างๆ
3. ได้เรี ย นรู ้ ห ลัก การจัดเก็ บ ของในห้ องสโตล์ การจัด การเบิ ก ของ และการทํา
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร
4. ได้เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และเพิ่มทักษะการเรี ยนรู ้ระบบการทํางานใน
องค์กร
5. พัฒนาบุ คลิ กภาพ ช่วยสร้ างความมัน่ ใจในการทํางานการคุ ยโทรศัทพ์สั่งของ
กับลูกค้ากล้าแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
6. ฝึ กให้มีความขยัน อดทนในการทํางาน
7. ฝึ กฝนให้เป็ นคนที่มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากยิง่ ขึ้น
8. ได้เรี ยนรู ้ความแตกต่างวัฒนธรรมของผูใ้ ช้บริ การ
9. มีความละเอียด รอบคอบ ต่อการทํางานมากยิง่ ขึ้น ตรวจความเรี ยบร้อยของงาน
และเอกสารอยูเ่ สมอ
10. ได้รู้หลักการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ดี
11. ได้ฝึกการวางแผนงานล่วงหน้า เตรี ยมความพร้อมในการบริ การเสมอ
12. สามารถนําประสบการณ์จากการฝึ กงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจําวันได้
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13. ได้เตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะจบการศึกษาและเข้าสู่ ช่วงเวลาในการทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2.2 ปั ญหาที่พบเจอของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. การได้รับมอบหมายงาน ฟั งไม่เข้าใจไม่รอบคอบทั้งหมด ทําให้เกิดการแก้งาน
บ่อยทําให้เสี ยเวลาการทํางานบ้าง
2. การทํางานในองค์กรไม่มีความชํานาญ จึงส่ งผลให้การดําเนินงานไม่เป็ นไปตาม
การวางแผนงานที่ถูกต้องทั้งหมด
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. เตรี ยมความพร้อมในด้านทักษะการพูด และ ไหวพริ บในการฟังอย่างสมํ่าเสมอ
2. เรื่ องการสื่ อสารระหว่างพนักงานฝึ กงาน และองค์กรควรชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ลดปั ญหาในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา เพราะในบางครั้งการสื่ อสารที่ไม่เข้าใจกันทั้งหมด มีผลให้
งานผิดพลาดหรื อไม่ครบถ้วน
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บทคัดย่ อ
โรงแรม พาร์ ค วิล เลจ พระราม 2 (Park
Village Rama II) ตั้งอยู่บนถนนพระรามสอง มีการ
เดิ น ทางสะดวกโดยมี รถประจําทางผ่านหลายสาย
ภายในโรงแรมมี ส ระว่ า ยนํ้ า และมี บ ริ ษั ท O2
Fitness รวม อ ยู่ ด้ ว ย ที่ ตั้ งโรงแ รม อ ยู่ ใ กล้ กั บ
โรงพยาบาลนครธน และห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล
พระรามสอง นอกจากนี้ ทางโรงแรมมี การจัดห้อง
ประชุมสัมมนา และการจัดเลี้ยงงานต่างๆ มีแผนกที่
จําเป็ นต่อการดําเนินงานของทางบริ ษทั คือฝ่ ายบัญชี
และการจัดซื้ อ ซึ่ งมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลในการจัดเตรี ยม
งบประมาณ ตรวจสอบการอนุ ม ัติ ง บประมาณ
บริ หารงบประมาณ การควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณให้เป็ นไปตามรายการและแผนงานหรื อ
งานที่ ได้รับอนุ มตั ิ งบประมาณมาใช้จ่าย ฝ่ ายบัญ ชี
และการจัด ซื้ อ มี ว สั ดุ ที่ มี ค วามจําเป็ นต้อ งใช้ม าก
ที่สุดคือกระดาษ ซึ่ งในการทําเอกสาร หลายครั้งเกิด
ข้อผิดพลาดทําให้เกิดกระดาษเสี ยและถูกกําจัดโดย
นําไปทิ้งจํานวนมาก
ทางผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็ นถึงความสําคัญของ
กระดาษเหลื อ ใช้ จึ ง นํ า มาจั ด ทํ า เป็ นโครงงาน
“กระด าษ ส ร้ า งส รรค์ ” (Creative paper) โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ นํากระดาษที่ เหลื อใช้ม าทําเป็ น
ผลิตภัณฑ์ เป็ นกรอบรู ป เพื่อให้โรงแรมสามารถนํา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกระดาษไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ ายใน
โรงแรมได้ ทั้งนี้ ผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ที่ ทาํ จากกระดาษ
แส ด งให้ เห็ น ถึ งการอ นุ รั กษ์ ธ รรม ชาติ แล ะ
สิ่ งแวดล้อม

คําสําคัญ : สร้ างสรรค์, กระดาษ, พาร์ ค วิล เลจ
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

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
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่ อ นํ า กระดาษที่ เห ลื อ ใช้ ม าทํ า เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กรอบรู ป
ขอบเขตด้า นสถานที่ ฝ่ ายจัด การบัญ ชี
แล ะห้ อง Store ภายใน โรงแรม พ าร์ ค วิ ล เล จ
พระราม 2 ( Park Village Rama II )
ขอบเขตด้านเวลา ดําเนิ น งานตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562
รวม 16 สัปดาห์
ขอบเขตด้านข้อมูล
https://atparkvillage.com
ขอบเขตด้า นประชากร ผู ้จัด การแผนก
จัดซื้อ (Purchase) และ พนักงานแผนกบัญชี
(Accounting)
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. โรงแรมได้ใช้ก ระดาษที่ ไม่ ใช้แล้วมา
ปฏิบตั ิงานด้านของตกแต่งในโรงแรม
2. โรงแรมได้แนวทางในการพัฒ นางาน
เพื่ อ ลดขยะและการใช้ก ระดาษให้ เกิ ด ประโยชน์
สูงสุด
3. เป็ นแนวทางในการนํากระดาษเหลือใช้
มาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ลดปริ ม าณขยะแล้ว วัส ดุ เหลื อ ทิ้ งจาก
ธรรมชาติ สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ขั้นตอนการทําโครงงาน
กระบวนการผลิตกระดาษ โดยนํา
กระดาษที่เก็บจากแฟ้ มเก็บเอกสารหรื อเอกสารที่
ข้อมูลผิดพลาดไม่สามารถใช้งานได้ในโรงแรม พาร์
ควิลเลจ พระราม 2 นํามาตัดให้เป็ นรู ปทรงที่

สามารถทําอุปกรณ์ของตกแต่งที่จะทําต่างๆ และ
ตกแต่งให้สวยงาม เพื่อเพิ่มความสวยงามมากยิง่ ขึ้น
ในวิธีดาํ เนินการทําโครงงานการผลิตมีข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้1.กระดาษ2.กาว
สองหน้า3.ไม้บรรทัด4.ยางลบ5.คัตเตอร์6.ดินสอ7.
ของตกแต่ง
การคัดกรองเอกสารกระดาษ
การเตรี ยมเอกสารจากการคัดกรอง
เอกสารที่ไม่จาํ เป็ นแล้วมาใช้ได้ ต้องหาเอกสารที่
ระยะเวลา 5 ปี ไปแล้วเป็ นต้นไป เพราะเอกสารที่
ต้องตรวจสอบได้ 5 ปี ย้อนหลังเท่านั้น
การเตรียมกระดาษ
เตรี ยมเก็บกระดาษ โดยการเก็บกระดาษ
ในแฟ้ มภายในโรงแรมที่ไม่ใช้แล้ว และยังสามารถ
นํามาใช้งานได่อยู่ ไม่ยบั ไม่ขาด
การวัดกระดาษ
ต้องทําการวัดกระดาษแล้วขีดเส้นลากไว้
เพราะจําเป็ นต้องการที่จะต้องพับให้ตรง การตัด
กระดาษ
ต้องตัดกระดาษส่วนเกินออกเพราะ
จะต้องกระดาษที่ทาํ รอยไว้พบั เข้าหากัน ดังนั้นจึง
ต้องตัดส่วนที่ระบายด้วยดินสอออก
การพับ และ การแปะกาว2หน้ า
ต้องพับกระดาษให้เป็ นมุมแล้วจากนั้น ทํา
การแปะกาว 2 หน้าให้ครบ 4 มุม เพื่อจะได้พบั เข้า
มาแล้วสามารถติดกันได้
การทําโครง
กรอบรู ป นํากระดาษที่แปะกาว 2 หน้า
ครบสี่ มุมแล้วพับลงตามรอยที่ทาํ เอาไว้ให้ตรงแล้ว
แปะนําด้านกาวที่แปะอยู่ 4 มุมบนสุดแปะลงบน
กระดาษที่นอนอยู่ จะได้กรอบรู ปที่ทาํ จากกระดาษ
เสร็ จแล้ว การทําขาตั้งรู ป นํากระดาษอีกแผ่นพับให้
พับประกบกันให้ได้ตามรู ปเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว
แล้วนํากาว 2 หน้า แปะลงบนหัวที่ติดเข้ากับตัว
กรอบรู ปการทํากรอบรู ป
หลังจากขาตั้งรู ปเสร็ จแล้วนํามาประกบ
ติดกับตัวโครงกรอบรู ป ก็สามารถได้กรอบรู ปที่

สามรถตั้งโชว์ได้สวยงาม

แผนก จึ งขอขอบคุ ณ มา ณ ที่ น้ ี จากความร่ วมมื อ

สรุปผลโครงงาน
จากการปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาตั้ง แต่ ว นั ที่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในฝ่ าย แผนกจัดซื้ อ (
Purchase ) โรงแรมพาร์ ค วิล เลจ พระราม2 ( Park
Village Rama II ) ผู ้ จั ด ทํ าไ ด้ จั ด ทํ าโ ค ร ง ง าน
กระดาษสร้างสรรค์ ( Creative paper ) โดยกําหนด
วัตถุประสงค์เพื่อนํากระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วหรื อเสี ย
มาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ กรอบรู ป ทางผูจ้ ดั ทําได้ศึกษา
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องคิดค้นการประดิ ษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้ จึงได้เห็นถึงความสําคัญของกระดาษซึ่งเป็ นสิ่งที่
มีค่าและมีประโยชน์มากมาย สามารถนํามาห่อพัสดุ
ต่างๆได้ และยังนํากระดาษมาทําเป็ นกรอบกระดาษ
ซึ่ งถื อเป็ นการนําของเหลื อใช้มาใช้ประโยชน์และ
สามารถเพิ่มมูลค่าของกระดาษและยังเป็ นการช่วย
ลด ต้ น ทุ น ให้ กั บ ท างโรงแรม โด ยห ลั ง การ
ดําเนินงานเสร็ จสิ้น พนักงานสามารถนําแนวทางไป
ประยุกต์ใช้ป ระดิ ษ ฐ์ส่ิ งของต่างๆจากกระดาษได้
กาแฟและยัง เป็ นการช่ ว ยลดต้น ทุ น ให้ กั บ ทาง
โรงแรม โดยหลังการดําเนิ นงานเสร็ จสิ้ น พนักงาน
สามารถนําแนวทางไปประยุกต์ใช้ประดิษฐ์ของจาก
กากกาแฟได้
กิตติกรรมประกาศ
การที่ ผูจ้ ัด ทําได้ม าปฏิ บัติ ง านในโครงการสหกิ จ
ศึ ก ษา ณ โรงแรมพาร์ ค วิล เลจ พระราม 2 ( Park
Village Rama II ) ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 –
30 สิ งหาคม 2562 ส่งผลให้ผจู ้ ดั ทําได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและ
การปฏิบตั ิงาน สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชี พในอนาคต โดยได้รับความร่ วมมื อ
จาก โรงแรมพาร์ ควิลเลจ

พระราม 2 ได้สอน

ได้เรี ย นรู ้ ง าน และปั ญ หาที่ พ บในการทํางานใน

และ การสนับสนุนจากหลายท่าน ดังนี้
1.คุณจุฑาทิพย์ เทพเดชาชาญ
ตําแหน่งHuman Resources
2.คุณอติชาติ มณี โชติ ตําแหน่ง Cost & Purchasing
3.ดร.กฤป จุ ร ะกะนิ ต ย์ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ
ศึกษา
4.นายสมศักดิ์ เฮงพิทกั ษ์วานิช บิดา
5.นางเบ็ญจมาศ เฮงพิทกั ษ์วานิช มารดา
และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้
ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการจัดทําโครงงาน
ผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข ้อ มู ล และเป็ นที่
ปรึ กษาในการทําโครงงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์
ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจในชีวิตการ
ทํางานจริ ง จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน้ ี
ด้วย
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