
 

 

 

 

รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ชามกาบกล้วย 

Banana Sheath Bowl 

 

โดย 

                          นางสาวณัชชา         สินเทาว์          5904400105 

                          นางสาวพมิพ์ลดา    ทองประทปี    5904400124 

                          นางสาววศินี            ดอกไม้จีน      5904400125 

 

 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกจิศึกษา 

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา  2562 





ค 

 

 

ช่ือโครงงาน                          : ชามกาบกลว้ย 

หน่วยกติ                              :  5  

ผู้จัดท า                                 :  นางสาว ณชัชา          สินเทาว ์ 

                                             :  นางสาว พิมพล์ดา    ทองประทีป 

                                             :  นางสาว วศินี            ดอกไมจี้น  

อาจารย์ท่ีปรึกษา                  :  ดร. นนัทิรา  ภูขาว สนใจ 

ระดับการศึกษา                    :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา                              :  การท่องเท่ียว 

คณะ                                     :  ศิลปศาสตร์ 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา   :  2 / 2562 

บทคัดย่อ 
 บริษทั ดูดีทวัร์ จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์ท่ีไดรั้บรองความเป็นมาตราฐานจากสมาคมไทยธุรกิจ
การท่องเท่ียว(ATTA) และเป็นบริษทัทวัร์ท่ีไดรั้บความสนใจจากลูกคา้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ในดา้นการออกทวัร์ต่างจงัหวดัและงานอีเวน้ท์ต่างๆ ซ่ึงในแต่ละงานมีการใช้กล่องขา้วพลาสติก
เป็นจ านวนมากต่อวนั ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายท่ีสูง ทางคณะผูจ้ดัมีเป้าหมายในการลด
ต้นทุนจึงได้คิดโครงงานชามกาบกล้วยขึ้นโดยเลือกใช้กาบกล้วยท่ีเป็นวตัถุดิบซ่ึงหาง่ายและ
สามารถปลูกทดแทนได้เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตชามกาบกลว้ย โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อช่วย
ลดตน้ทุนในการซ้ือชามพลาสติกให้แก่บริษทั ดูดีทวัร์ จ ากดั 2 ) เพื่อน าส่ิงของจากธรรมชาติท่ีอาจ
เน่าเสียมาแปรรูปโดยไม่ใชส้ารเคมีเพื่อใชท้ดแทนพลาสติก  
     จากนั้นไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจโดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน โดยส่วนใหญ่ท่ีท าการ
ตอบแบบสอบถามพบว่าเป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60.87 และมีอายุอยู่ระหว่าง 18-24 ปี
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80 โดยพบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้ชามกาบกลว้ยมากท่ีสุดในเร่ือง
ความสะดวกในการใช้งานโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.7 ซ่ึงชามกาบกลว้ยท่ีน ามาใช้ทดแทนช่วยลดตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือชามพลาสติกได ้6,145 บาทต่อเดือน 
 
ค าส าคัญ : ชาม กาบกล้วย ลดต้นทุน 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 บริษัท ดูดีทวัร์ จ  ำกัด เป็นบริษัททัวร์ ซ่ึงให้บริกำรมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นด้ำนงำนทัวร์
ภำยในประเทศ งำนจดัประชุม งำนออแกไนซ์ทัว่ไป หรืองำนอีเวน้ท์ เป็นตน้ ในส่วนของงำนแต่ละ
งำน  ตอ้งใชก้ล่องขำ้วพลำสติกเป็นจ ำนวนมำกต่อวนั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท ำให้เกิดค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงในกำร
ซ้ือกล่องขำ้วพลำสติกเป็นจ ำนวนมำกเพื่อให้เพียงพอต่อกำรแจกอำหำรในกำรออกทวัร์ งำนจดั
ประชุม งำนออแกไนซ์ และงำนอีเวน้ท์ ประกอบกบัรำคำกล่องพลำสติกท่ีแพงข้ึนเร่ือยๆ โดยกำร
ลดตน้ทุนจึงเป็นส่วนส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรค่ำใช้จ่ำยของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
นอกจำกเร่ืองค่ำใช้จ่ำยแลว้กำรใชก้ล่องขำ้วพลำสติกและกล่องโฟมเป็นจ ำนวนมำก ยงัเป็นผลเสีย
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพรำะกล่องขำ้วพลำสติกนั้นยอ่ยสลำยไดย้ำก ท ำให้เกิดปัญหำขยะลน้โลกหลงักำร
จดักิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัเสร็จส้ินลง          

             จำกปัญหำขำ้งตน้เก่ียวกบัตน้ทุนท่ีตอ้งใช้จ่ำยไป ท ำให้ได้ผลก ำไรจำกกำรประกอบกำร
ลดลง ท ำใหค้ณะผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำเร่ืองกำรลดตน้ทุนให้บริษทั ดูดีทวัร์ โดยคณะผูจ้ดัท ำพบวำ่กำรน ำ
ชามกาบกล้วยมาทดแทนการใช้กล่องพลาสติก หรือกล่องโฟมที่ใช้อยู่เป็นประจ า  ซึ่งจะสามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท ดูดีทัวร์ จ ากัด นอกจากการลดต้นทุนแล้ว การน าชามกาบกล้วยมา
ทดแทนการใช้กล่องพลาสติก หรือกล่องโฟม สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ  
อำทิเช่น กำรออกทวัร์ งำนจดัประชุม งำนออแกไนซ์ทัว่ไป และงำนอีเวน้ท์ และสำมำรถสร้ำง
ภำพลักษณ์ในด้ำนกำรลดกำรใช้พลำสติกให้กับบริษทัฯ ได้อีกด้วย เน่ืองจำกชำมกำบกล้วยมี
สัญลกัษณ์ตรำบริษทัฯ สำมำรถโปรโมทช่ือบริษทั และกำรใช้ภำชนะท่ีย่อยสลำยไดอ้ยำ่งชำมกำบ
กลว้ยเป็นกำรช่วยลดปริมำณขยะ รวมถึงช่วยลดโลกร้อนได ้คณะผูจ้ดัท ำจึงไดคิ้ดโครงงำนเร่ืองชำม
กำบกลว้ยข้ึนมำ  
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

              1.2.1 เพื่อช่วยลดตน้ทุนในกำรซ้ือชำมพลำสติกใหแ้ก่บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั 
              1.2.2 เพื่อน ำส่ิงของจำกธรรมชำติมำแปรรูป โดยไม่ใชส้ำรเคมีเพื่อใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่  
                       ใหก้บับริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั  
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ  

            กำรน ำกำบกลว้ยมำผลิตเป็นผลิตภณัฑ ์ชำมกำบกลว้ย เพื่อใชใ้นกำรออกทวัร์ ออก              

            งำนอีเวน้ท ์งำนออแกไนซ์ ของบริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั แทนกำรใชก้ล่องพลำสติก  

            เพื่อเป็นกำรลดตน้ทุนในกำรซ้ือกล่องพลำสติก 

1.3.2 ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี  

            บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั  

               1.3.3 ขอบเขตดำ้นเวลำ  

                            13 มกรำคม 2563 ถึง 30 เมษำยน 2563 

               1.3.4 ขอบเขตดำ้นประชำกร 

                            พนกังำนในบริษทั จ ำนวน 10 คน เพศหญิง 6 คนและเพศชำย 4 คน  

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1    บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั สำมำรถลดตน้ทุนจำกกำรใชก้ล่องพลำสติกได ้โดยใชช้ำม

กำบกลว้ยแทน 

 1.4.2    บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั ไดท้  ำกำรตลำดทำงออ้ม โดยกำรประชำสัมพนัธ์ตรำบริษทัฯ 

             บนชำมกำบกลว้ย และถือเป็นบรรษทับริบำล (Corporate Social Responsibility) ท่ี 

             ด ำเนินกิจกำรท่ีมีควำมรับผดิชอบต่อสังคม เร่ืองกำรลดปริมำณขยะ ท่ีค  ำนึงถึง 

             ผลกระทบต่อสังคมดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  

 1.4.3   บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั ลดกำรใชพ้ลำสติก ถือเป็นกำรช่วยลดขยะและภำวะโลกร้อน  

 1.4.4   เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดก้ำรยอมรับ สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในสถำนประกอบกำรได้

จริง 
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บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือหน่วยงาน : บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั   

สถานทีต่ั้ง : 153/81  หมู่บำ้นภำสกร  ซอย 6 ถนนบำงบอน 1 เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท์  +66 (0) 2899-3856 

โทรสาร  +66 (0) 2899-3902 

โทรศัพท์ +66 (0) 81-700-8464 

เวลาท าการ : วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลำ 09.30-17.30  น. 

E-mail : dodeetour@gmail.com 

Website : http://www.dodeetour.com 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 สัญลกัษณ์บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั 

ทีม่า : www.dodeetour.com 

 

mailto:dodeetour@gmail.com
http://www.dodeetour.com/
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2.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2555 และไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจ

น ำเท่ียวจำกส ำนกังำนพฒันำกำรท่องเท่ียว ในดำ้นกำรประกอบธุรกิจท่องเท่ียว จดัน ำเท่ียวทวัร์ ใน

ประเทศ ทั้งน้ียงัให้บริกำร รับจดักรุ๊ปสัมมนำ รับจดังำนออแกไนซ์เซอร์ รับจดัทวัร์ภำยในประเทศ 

ทวัร์ศึกษำดูงำนภำยในประเทศ ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรำงวลั รับจดัทวัร์หมู่คณะ รับจองตัว๋เคร่ืองบิน 

ส ำรองท่ีพกั รับจดัแพค็เกจทวัร์   เพรำะ บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั เป็น บริษทั ท่ีเชียวชำญกำรเดินทำง

ภำยในประเทศและยงัให้คุณได้ร่วมกนัออกแบบกำรเดินทำงได้อย่ำงท่ีคุณตอ้งกำร เป็นองค์กรท่ี

เนน้คุณภำพกำรใส่ใจของผูเ้ดินทำงในทุกรูปแบบท่ีมีรำยละเอียดแบบเฉพำะขององคก์รและขำยกำร

จดักำรควำมสุขในกำรเดินทำงในทุกรูปแบบอยำ่งท่ีคุณพอใจ  

ส ำหรับลูกค้ำของบริษัท ดูดีทัวร์ จ  ำกัด ลูกค้ำท่ีติดต่อกับทำงบริษัทหรือจำกกำรส่ือ

ประชำสัมพนัธ์ต่ำงๆ อำทิเช่น หนงัสือพิมพช์ั้นน ำ ทำงSociaNetwork เช่น เพจเฟสบุ๊คของบริษทั 

ช่องยทููบ เวบ็ไซตข์องทำงบริษทั อินสตำแกรม ทวิตเตอร์ นิตยสำรท่องเท่ียวในประเทศ ลูกคำ้หนำ้

ร้ำน ลูกคำ้เก่ำท่ีใชบ้ริกำรหมุนเวยีน ลูกคำ้จำกองคก์รรัฐและเอกชน 

2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 

 

รูปที ่2.2 รูปแบบกำรจดักำรองคก์ร 

 

กรรมการผู้จดัการ 

แผนกบัญช ี
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2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ช่ือผูป้ฏิบติังำน นำงสำวณชัชำ  สินเทำว ์

 

รูปที่ 2.3 นำงสำว ณชัชำ สินเทำว ์

 แผนก Corporation ตั้งแต่วนัท่ี  13 มกรำคม – 30 เมษำยน  2563 

 หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยในกำรปฏิบติังำน 

- ดูแลควำมเรียบร้อยของส ำนกังำน 

- ท ำโปรแกรมกำรเดินทำงของจงัหวดัต่ำงๆ 

- เป็นผูดู้แลอ ำนวยควำมสะดวกในงำนออกทวัร์ต่ำงๆ  

- เป็นผูดู้แลอ ำนวยควำมสะดวกในงำนออแกไนซ์ 

- ขำยโปรแกรมทวัร์ในงำนเท่ียวทัว่ไทยไปทัว่โลกคร้ังท่ี26 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี 

- ประชุมงำนนอกสถำนท่ี 

- ส่งกรุ๊ปนกัท่องเท่ียวท่ีสนำมบิน 

- ออกแบบแทก็กระเป๋ำ 

- ตดัรำยช่ือท ำแทก็กระเป๋ำ 

- เตรียมอุปกรณ์ไปส่งกรุ๊ปทวัร์ 

- เตรียมเอกสำรทั้งหมดใหลู้กทวัร์ 

- ท ำกำรจองท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินใหลู้กทวัร์ 

- โทรสอบถำมขอ้มูลหน่วยงำนต่ำงๆ 

- ติดแทก็ป้ำยช่ือลูกทวัร์ท่ีกระเป๋ำเม่ือลูกทวัร์เดินทำงมำถึง 

- คอยดูแลส่ิงของใหก้บัลูกทวัร์ก่อนจะเช็คอิน 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ก่อนออกทวัร์ 
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ช่ือผูป้ฏิบติังำน นำงสำวพิมพล์ดำ  ทองประทีป 

 

รูปที่ 2.4 นำงสำวพิมพล์ดำ ทองประทีป 

              แผนก Corporation  ตั้งแต่วนัท่ี  13 มกรำคม – 30 เมษำยน  2563 

 หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยในกำรปฏิบติังำน 

- ดูแลควำมเรียบร้อยส ำนกังำน 

- ท ำโปรแกรมกำรเดินทำงของจงัหวดัต่ำงๆ 

- เป็นผูดู้แลอ ำนวยควำมสะดวกในงำนออกทวัร์ต่ำงๆ  

- เป็นผูดู้แลอ ำนวยควำมสะดวกในงำนออแกไนซ์ 

- ขำยโปรแกรมทวัร์ในงำนเท่ียวทัว่ไทยไปทัว่โลกคร้ังท่ี26 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี 

- ประชุมงำนนอกสถำนท่ี 

- ส่งกรุ๊ปนกัท่องเท่ียวท่ีสนำมบิน 

- ออกแบบแทก็กระเป๋ำ 

- ตดัรำยช่ือท ำแทก็กระเป๋ำ 

- เตรียมอุปกรณ์ไปส่งกรุ๊ปทวัร์ 

- เตรียมเอกสำรทั้งหมดใหลู้กทวัร์ 

- ท ำกำรจองท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินใหลู้กทวัร์ 

- โทรสอบถำมขอ้มูลหน่วยงำนต่ำงๆ 

- ติดแทก็ป้ำยช่ือลูกทวัร์ท่ีกระเป๋ำเม่ือลูกทวัร์เดินทำงมำถึง 

- คอยดูแลส่ิงของใหก้บัลูกทวัร์ก่อนจะเช็คอิน 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ก่อนออกทวัร์ 
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ช่ือผูป้ฏิบติังำน นำงสำววศินี  ดอกไมจี้น 

 

รูปที่2.5 นำงสำว วศินี ดอกไมจี้น 

              แผนก  Corporation  ตั้งแต่วนัท่ี  13 มกรำคม – 30 เมษำยน  2563 

 หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยในกำรปฏิบติังำน 

- ดูแลควำมเรียบร้อยของส ำนกังำน 

- ท ำโปรแกรมกำรเดินทำงของจงัหวดัต่ำงๆ 

- เป็นผูดู้แลอ ำนวยควำมสะดวกในงำนออกทวัร์ต่ำงๆ 

- เป็นผูดู้แลอ ำนวยควำมสะดวกในงำนออแกไนซ์ 

- ขำยโปรแกรมทวัร์ในงำนเท่ียวทัว่ไทยไปทัว่โลกคร้ังท่ี26 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี 

- ประชุมงำนนอกสถำนท่ี 

- ส่งกรุ๊ปนกัท่องเท่ียวท่ีสนำมบิน 

- ออกแบบแทก็กระเป๋ำ 

- ตดัรำยช่ือท ำแทก็กระเป๋ำ 

- เตรียมอุปกรณ์ไปส่งกรุ๊ปทวัร์ 

- เตรียมเอกสำรทั้งหมดใหลู้กทวัร์ 

- ท ำกำรจองท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินใหลู้กทวัร์ 

- โทรสอบถำมขอ้มูลหน่วยงำนต่ำงๆ 

- ติดแทก็ป้ำยช่ือลูกทวัร์ท่ีกระเป๋ำเม่ือลูกทวัร์เดินทำงมำถึง 

- คอยดูแลส่ิงของใหก้บัลูกทวัร์ก่อนจะเช็คอิน 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ก่อนออกทวัร์ 
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2.5 ช่ือและต าแหน่งงานพีเ่ลีย้ง 

 คุณปัทมำ  สุขสมจินต ์ ต ำแหน่ง  Managing Director 

 

รูปที ่2.6 พนกังำนท่ีปรึกษำ 

2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลำท่ีปฏิบติังำน บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั  เร่ิมมำปฏิบติังำนตั้งแต่วนัท่ี  13 มกรำคม 

2563 ถึง  30 เมษำยน 2563 เป็นระยะเวลำ 16 สัปดำห์  ภำยใน 1 วนัจะท ำงำน 8 ชัว่โมง ตั้งแต่เวลำ 

09.30 – 17.30 น. ซ่ึงจะปฏิบติังำน 5 วนัต่อสัปดำห์ วนัหยุดแลว้แต่ตำรำงกำรท ำงำน 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ตั้งหวัขอ้ของโครงงำน     
รวบรวมขอ้มูลของ
โครงงำน 

    

เร่ิมเขียนโครงงำน     
ตรวจสอบโครงงำน     
โครงกำรเสร็จเรียบร้อย     
 

                              ตำรำงท่ี2.1 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
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2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

       2.8.1 ประโยชน์ของกำรปฏิบติัสหกิจศึกษำ            

              ในกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ กำรออกทวัร์ กำรส่งลูกคำ้ท่ีสนำมบิน กำรอ ำนวยควำม

สะดวกในงำนออกทัวร์ต่ำงๆ กำรอ ำนวยควำมสะดวกในงำนออแกไนซ์ต่ำงๆจึงท ำให้ทำงคณะ

ผูจ้ดัท ำไดค้วำมรู้ในกำรท ำงำนและมีประสบกำรณ์ไดเ้รียนรู้กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ไดป้ฎิบติัตำม

หน้ำท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยท ำตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด และมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน

ตลอดเวลำ และไดเ้รียนรู้งำนต่ำงๆในกำรออกทวัร์และงำนออแกไนซ์ร่วมกนั 

2.9 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการท างาน ปัญหาการท างาน 

            2.9.1 แนะน ำเพิ่มเติมในเร่ืองกำรบริกำรเก่ียวกบักำรท่องเท่ียว 

            2.9.2 แนะน ำในเร่ืองสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเช่นงำนออแกไนซ์ 

 



 

 

บทท่ี 3 

 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาท าวิจัยเร่ือง “ชามกาบกล้วย” คณะผู้ศึกษาไดศ้ึกษาและได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี ้

3.1 กาบกล้วยน ้าว้า 

3.2 น ้าด่างขี เถ้า 

3.3 กาวแป้งเปียก  

3.4 การลดต้นทุนการผลิต 

3.5 หลักการลดขยะพลาสติก 

3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 กาบกล้วยน้ าว้า 

ลักษณะทั่วไปของต้นกล้วย 

กล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ (Musa sapientum L.) เป็นพืชวงศ์ (Musaceae) กล้วย เป็นไม้ผล ล าต้นเกิด

จากกาบกล้วยที่หุ้มซ้อนทับสลับจนแน่นเป็นก้อนกลมกโดยส่วนใหญ่ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ 2-9 

เมตร มีล าต้นสั้นๆอยู่ใต้ดิน ใบ เป็นใบเลี้ยงเด่ียวเกิดกระจายส่วนปลายของล าต้นเวียนสลับซ้ายขวา 

ใบตองกล้วยมีขนาดใหญ่เป็นแผ่นกว้างประมาณ 40.60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.50เมตร ก้านใบ

ยาว เส้นใบขนานกัน ปลายใบมน ผิวใบเรียบเนียน มีการจัดเรียงเเบบขนนก ใบมีสีเขียวด้านล่างมีไข

นวลหรือแป้งปกคลุม ดอก ออกดอกเป็นช่อห้อยลงมามีความยาวประมาณ 60-130เซนติเมตรมีกาบ

หุ้มมีสีแดงอมม่วงเป็นรูปวงรีซึ่งเรียกว่าหัวปลีมีความยาวประมาณ 15-30เซนติเมตรมีดอกย่อย

ติดกันดอกตัวเมียจะอยู่ที่ฐานส่วนดอกตัวผู้จะอยู่ช่วงปลายเมื่อช่อดอกมีการเจริญก็จะกลายเป็นผล 

ผล หลังจากดอกตัวเมียเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเจริญเป็นผล ดอกตัวผู้ก็จะร่วงไปช่อดอกจะเจริญไป

เป็นเครือกล้วยเป็นผลสดจะประกอบไปด้วยเครือละ7-8 หวีแต่ละหวีจะมีกล้วยอยู่ 10กว่าลูกขนาด

และสีของผลกล้วยจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแต่ละสายพันธุ์ บางชนิดมีผลเป็นสีเขียว สีแดง 

และสีเหลือง (จารุกิตติ์ นกหรีด, 2558) 
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รูปท่ี 3.1 ภาพตวัอยา่งกาบกลว้ย 

ท่ีมา: https://www.naewna.com 

 กาบกล้วยน้ าว้า 

กาบกล้วยน้ าว้าที่น ามาผลิตสินค้าแปรรูปจะเป็นต้นกล้วยที่ออกลูกตัดทิ้งและได้น ามาแปรรูปสร้าง

รายได้ดีกว่าทิ้งให้สลายไปโดยเปล่าประโยชน์ส่วนของล าต้นกล้วยที่ต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆเช่นการ

ลอกออกมาเพราะกาบจะมีแว๊กซ์ธรรมชาติน าไปใส่ของแห้งของร้อนได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

และปลอดภัยจากสารเคมีและส่วนของกาบกล้วยสามารถน ามาผลิตเป็นกระเป๋า หมวก กล่องใส่

กระดาษทิชชู ท าเส้นใยหรือเชือกทอผ้า ท าอาหารสุกรและภาชนะหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ขนาด

เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และภาชนะที่เกิดการแปรรูปจากกาบกล้วยจะสามารถใส่ของเหลวได้

ประมาณ 3ชั่วโมง จะไม่มีการร่ัวไหลออกไม่คืนสภาพเดิมและยังสามารถย่อยสลายได้โดยที่ไม่

กระทบสิ่งแวดล้อม (จารุกิตติ์ นกหรีด, 2558) 

3.1.1 พลาสติก โฟม และภาวะโลกร้อน  

พลาสติกและโฟม กลายเป็นส่วนหน่ึงในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีท าให้การ

ผลิตพลาสติกได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ กล่าวคือ ทน แข็งแรง ทนความร้อนได้ มีหลากหลาย
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รูปแบบ ท าให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และง่าย ในการน ามาใช้ ท าให้เกิดปริมาณการใช้ที่เยอะและมากขึน้

ตลอดเวลา การที่พลาสตกิยอ่ยสลายไมไ่ด้โดยจลุนิทรีย์ท าให้พลาสติกมีอายยุาวนานานบัร้อยปี ท าให้เป็น

ปัญหาตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งมาก และเป็นสว่นส าคญัที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (ส านกังานเลขาธิการผู้แทนราษฏร

, 2560) 

วิธีการลดการใช้พลาสติก และโฟมช่วยลดภาวะโลกร้อนท่ีแนะน าโดยกองสาธารณะสุข

และส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลชะมาย (2015) มีดงัต่อไปน้ี 

1. ซ้ือของนอ้ยช้ินไม่ใชถุ้งพลาสติก  

2. ใชภ้าชนะใชซ้ ้ าได ้เช่น ถุงผา้ ตะกร้า กล่องขา้ว  

3. หลีกเล่ียงการใชพ้ลาสติกและโฟมส าหรับกิจกรรม ในชีวติประจ าวนั  

4. เลือกใช้ผลิตภณัฑ์พลาสติกและโฟมท่ีท าจากวสัดุท่ีสามารถย่อยสลายได้เองตาม

ธรรมชาติ เช่น บรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย กาบหมาก หรือกาบกลว้ย 

5. น าพลาสติกและโฟมท่ีผา่นการใชง้านแลว้กลบัมาใชซ้ ้ า  

6. น าพลาสติกและโฟมไปท าความสะอาดและน ามาใชซ้ ้ า  

7. ใชผ้ลิตภณัฑช์นิดเติมท าใหเ้ราใชพ้ลาสติกนอ้ยลง เช่น การเติมน ้ ายาลา้งจาน หรือยาสระ

ผมลงในขวดเดิมท่ีมีอยู ่

อาชา รุ่งโรจน์ และสุพาดา  สิริกุตตา (2516) ไดก้ล่าววา่ ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาของโลก

ในปัจจุบนัซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Effects) ซึงเกิดจากก๊าซพวก 

คาร์บอนไดออกไซด์หรือมีเทนจะกกัเก็บความร้อนบางส่วนไวใ้นโลกท าให้โลกอุ่นมากข้ึนและใน

ช่วงเวลาน้ีทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับประเด็นน้ีมากข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมท าให้แต่ละประเทศต้องเผชิญกับสภาวะความรุนแรงของโลกไม่ว่าจะเป็นใน

รูปแบบภยัแล้งและสภาวะความรุนแรงของอุณหภูมิและความร้อนในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 

คณะกรรมการนานาชาติวา่ดว้ยเร่ืองการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (IPCC) ไดห้าสาเหตุของปัญหา

โลกร้อน ร้อยละ90มาจากมนุษยเ์ผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่

ชั้นบรรยากาศมากไปจนเกิดความร้อนจากพื้นโลกไม่สามารถสะทอ้นออกนอกโลกได ้ท าให้เกิด

การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศอยา่งรุนแรงไปทัว่โลก ในช่วงระยะเวลา 20-30 ปีน้ีโลกไดเ้ผชิญกบั

สภาวะความเปล่ียนแปลงอยา่งมาก เกิดเหตุการณ์ต่างๆไม่วา่จะเป็นการเกิดภยัธรรมชาตินบัคร้ังไม่

ถว้น เกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษในดินมากมาย เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีลว้นมาจากการกระท าของ
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มนุษย ์ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีอาจจะสร้างความสะดวกสบายให้กบัมนุษยใ์ห้มีชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน แต่ส่ิงเหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้สภาพอากาศเปล่ียนแปลงไปไม่ตรงตามฤดูกาลท่ีถูกตอ้งซ่ึงได้

ส่งผลกระทบต่อมนุษยใ์นหลายดา้นทัง่ในดา้นสุขภาพการท่ีโลกร้อนข้ึนท าให้เช้ือโรคแพร่กระจาย

ได้กวา้งขวางมากข้ึนอาจท าให้เส่ียงเกิดปัญหาการระบาดของโรคทางเดินอาหารมากข้ึนส่งผล

กระทบต่อชายฝ่ังทะเลถูกกดัเซาะสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกส่งท าให้ระดบัน ้ าทะเล

สูงข้ึนและท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบการไหลเวียนของน ้ าส่งผลกระทบทรัพยากรน ้ าท าให้

ปริมาณและความถ่ีของฝนเกิดการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกมากข้ึนจะท าให้เกิดวิกฤตน ้ าท่วม

และในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกลดลงจะท าให้มีน ้ าในอ่างเก็บน ้ าลดน้อยลงท าให้เกิดสภาวะแห้งแล้งและ

ทวีคูณความรุนแรงมากข้ึนในฤดูแลง้ส่งผลกระทบเกษตรกรรมโดยทัว่ไปไม่ไดรั้บผลกระทบมาก

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศแต่ก็ท าให้ผลผลิตอาจจะนอ้ยลงเพราะการขาดน ้ าและส่งผล

กระทบต่อการท่องเท่ียวจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในลกัษณะต่างๆและมีความเส่ียง

แตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี โดยพบวา่ในปัจจุบนัไดท้วีความรุนแรงและไดรั้บผลกระทบเป็นวง

กวา้งจะเห็นได้จากการมีฤดูร้อนท่ียาวมากกว่าฤดูหนาวซ่ึงนโยบายแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศจึงได้ก่อตั้งองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ มหาชน) 

ข้ึนมาเพื่อดูแลโครงการท่ีลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไก (วกิานดา วรรณวเิศษ, 2558) 

3.2 น ำ้ด่ำงขีเ้ถ้ำ 

 

รูปที่3.2 ภาพตวัอยา่งน ้าด่างข้ีเถา้ 

ท่ีมา: https://tiddinnews.com 
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               น ้ าด่างคือน ้ าท่ีมีค่าpHมากกวา่7.0 ค่าpHจะเรียงกนัตั้งแต่1-14(pH1-6.9เป็นน ้ าท่ีมีฤทธ์ิเป็น

กรดpH7.0เป็นน ้ าท่ีมีความเป็นกลางpH7.1-14เป็นน ้ าท่ีเป็นน ้ าด่าง)ซ่ึงน ้ าด่างสามารถท าข้ึนเองได้

ง่ายเช่นวิธีการท าน ้ าด่างดว้ยผงฟูโดยใช้ผงฟู800มิลลิกรัมน ้ า240มิลลิลิตรผงฟูเป็นสารท่ีมีค่าความ

เป็นด่างสูงดงันั้นเม่ือผสมกบัน ้าแลว้จึงท าให้น ้ านั้นมีค่าความเป็นด่างเพิ่มข้ึนตามไปดว้ยเม่ือใส่ผงฟู

ลงในน ้ าแลว้ให้คนเร็วๆเพื่อให้มัน่ใจวา่ผงฟูท่ีใส่ลงไปนั้นไดท้  าการละลายหมดและเอาน ้ าด่างไป

หมกักบัข้ีเถา้จึงกลายเป็นน ้าด่างข้ีเถา้แต่น ้าท่ีไดจ้ะมีกล่ินแปลกๆ(รักบา้นเกิด,2020) 

 3.3 กำวแป้งเปียก 

 

รูปที่3.3 ภาพตวัอยา่งกาวแป้งเปียก 

ท่ีมา: https://p-ject.com 

            กาวแป้งเปียกคือแป้งมนัส าปะหลงัท่ีมีลกัษณะเป็นแป้งสีขาวเน้ือเนียนล่ืนเป็นมนัน ามากวน

กบัน ้ าบนเตาไฟให้เหนียวๆสีใสๆใช้แทนกาวไดซ่ึ้งในสมยัน้ีแป้งเปียกสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ไดห้ลายอย่างและมีวิธีท าท่ีง่ายซ่ึงการท ากาวแป้งเปียกจะใช้อุปกรณ์เพียง4อยา่งไดแ้ก่ แป้งมนั200

กรัม น ้า0.5ลิตร หมอ้ส าหรับตม้กาว ทพัพีโดยจะน าน ้ าเทใส่ในหมอ้แลว้เทแป้งมนัลงไปกวนให้เขา้

กนัและน าไปตั้งไฟอ่อนๆแลว้ค่อยๆกวนเพื่อใหแ้ป้งสุกและเขา้กนักบัน ้าหลงัจากนั้นทิ้งไวใ้หเ้ยน็ถือ

เป็นอนัเสร็จส้ินในขั้นตอนการท าแป้งเปียก(kathangtonmih,2012) 
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3.4 กำรลดต้นทุนกำรผลติ 

ธีรชยั โรจนพิสุทธ์ิ (2011) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองตน้ทุนและการลดตน้ทุนดงัน้ี ตน้ทุน (Cost) 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีได้ใช้จ่ายไปในกระบวนการผลิตท าให้เกิดผลผลิตตน้ทุนจึงเป็นส่วนท่ีเป็น

นิยามอตัราการผลิตภาพซ่ึงจะมีค่าเท่ากบัผลผลิตท่ีไดห้ารดว้ยปัจจยัท่ีน าเขา้ตน้ทุนเป็นมูลค่าท่ีใช้

จ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถท าให้เกิดคุณภาพในหลายๆดา้นซ่ึงทฤษฎีการลดตน้ทุน 

7 ขอ้ ดงัน้ี  

1. ลดต้นทุนจากการผลิตมากเกินความจ าเป็นโดยไม่ให้สินค้าในคลังในปริมาณที่มากหรือน้อย

เกินไปซึ่งฝ่ายขายต้องคอยอัพเดตและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณขอ

สินค้าและต้องมีการประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิตเพื่อคอยอัพเดตข้อมูลและความต้องการมา

ใช้ในการผลิต  

2. ลดต้นทุนจากการรอคอยมีการทบทวนความปลอดภัยและปรับปรุงเพื่อช่วยลดการขาดสต็อกของ

วัตถุดิบมีการคิดวิเคราะห์ให้วิธีการผลิตทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความสมดุลในแต่ละขั้นตอนมี

การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันทั้งตัวเคร่ืองจักรและป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ท างาน  

3. ลดต้นทุนจากการผลิตที่เกิดจากการขนส่งเลือกเส้นทางที่สามารถขนส่งได้ตลอดเวลาลดการ

ขนส่งซ้ าซากหลายคร้ังหรือเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่อาจถูกกว่าและให้ค านึงถึงวามสมดุลของ

กระบวนการและการเคลื่อนไหวเป็นหลักควรมีการแก้ไขผังกระบวนการและผังโรงงานให้มีการ

ประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาอย่างรอบครอบ  

4. ลดต้นทุนที่เกิดจากการเก็บวัสดุไว้มากเกินไปโดยการทบทวนแผนการผลิตและทบทวนสต็อค  

5. ลดต้นทุนที่เกิดจากงานเสียทางหน่วยงานจะเข้ามาวิเคราะห์ร่วมกันกับฝ่ายผลิตเพื่อหาสาเหตุของ

งานที่เสียหายหรืองานที่ไม่เป็นไปตามก าหนด  

6.ลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมากเกินไปใช้หลักการในงานเข้ามาช่วยแก้ไขและ

ปรับปรุงจัดอบรมให้กับพนักงานจัดให้การท างานตรงตามมาตรฐาน  

7. ลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากขั้นตอนที่ไม่ท าให้เกิดมูลค่าโดยใช้หลักของวิศวกรรมคุณค่าเข้ามา

ช่วยยอมรับแนวคิดใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการผลิตให้ท างานได้ง่ายขึ้น 
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3.5 หลกักำรลดขยะพลำสติก 

                 การลดการบริโภคทรัพยากรต่างๆลงลดระดับการใช้ปัจจุบนัลดของเสียของโรงงาน

อุตสาหกรรมลดการใชข้องส้ินเปลืองหรือหรือใชข้องใหป้ระหยดัมากท่ีสุดเพื่อลดปริมาณของเสียท่ี

จะเกิดข้ึนไม่ก่อให้เกิดตั้งแต่เร่ิมวิธีน้ีจะเป็นขั้นตอนแรกควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนท่ี

พอเหมาะเพราะท าไดง่้ายและดีท่ีสุดซ่ึงในการลดใชท้รัพยากรต่างๆลงจะช่วยประหยดัทรัพยากรได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดอยา่งเช่นวิธีง่ายๆคือการรับประทานอาหารให้หมดแค่น้ีก็ช่วยลดขยะ

ไดอ้ย่างมากมายหรือลดการใช้กล่องขา้วและจานชามท่ีท ามาจากพลาสติกเปล่ียนมาใช้กล่องขา้ว

และจานชามท่ีท ามาจากวสัดุธรรมชาติท่ียอ่ยสลายง่ายไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นอ่ืนๆ

(Green Network 2019) 

3.6 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

               สิทธิกร แก้วราเขียว (2554) ศึกษา “ในแง่ความคิดของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร

จากชานอ้อยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่”ได้พบว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นมีทัศนคติที่เห็นด้วยอย่างมากใน

การใช้บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือบรรณจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยสามารถใส่ได้ทั้งอาหารร้อนและอาหารเย็นมีความสะดวก

และง่ายต่อการใช้หาซื้อได้ง่ายมีความน่าเชื่อถือเพราะได้รับการรับรองจากทาง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมไร้สารเคมีมีความปลอดภัยช่วยลดปัญหาขยะและปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติใช้ได้กับไมโครเวฟมีผลดีต่อสุขภาพมีรูปทรงที่

ทันสมัยหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้และมีเอกสารฉลากแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน 

            เสาวลักษณ์ แพงสีแก้ว (2559)การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากกากกาแฟผสมวัสดุจาก

ธรรมชาติสรุปผลจากการศึกษากากกาแฟและวัสดุธรรมชาติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน

สามารถสรุปได้ใน2กรณีคือ 1.สรุปด้านข้อมูลการวิเคราะห์สรุปผลด้านการวิเคราะห์กากกาแฟผสม

วัสดุธรรมชาติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ผลการศึกษากากกาแฟผสมวัสดุธรรมชาติได้

ท าการศึกษาจนพบว่ากากกาแฟที่น าไปทิ้งในแต่ละวันนั้นมีจ านวนมากซึ่งนอกจากจะน าไปท าการ

แปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและผลิตภัณฑ์กากกาแฟขัดผิดแล้วยังสามารถน ามาใช้ในการออกแบบได้เป็น

การต่อยอกความคิดและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มี

ประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนเน่ืองจากขยะล้นโลกอีกด้วยอีกทั้งยังส่งเสริม

การประหยัดให้พิจารณาถึงคุณค่าของสิ่งรอบๆตัวและทรัพยากรต่างๆที่น ามาใช้แล้วหมดไปด้วย

เหตุน้ีเราจึงควรหันมาใส่ใจในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อดีของการน า

https://www.greennetworkthailand.com/author/dming/
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กากกาแฟผสมวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของสิ่งของ

รอบตัวซึ่งจากการทิ้งไปโดยไร้ประโยชน์แล้วสามารถน ามาประกอบเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แล้วยัง

สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ข้อเสียของการน าเอากากกาแฟผสมวัสดุธรรมชาติ กาก

กาแฟมีน้ าหนักเบาและมีช่องว่างระหว่างเม็ดเยอะจึงต้องหาวัสดุมาเป็นที่ยึดเกาะเพื่อให้กากกาแฟ

จับตัวกันแล้วสมารถน ามาขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์และสามารถน ามาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้ 2.สรุปผล

ด้านการออกแบบพบว่า การออกแบบได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ต้นแบบกรอบรูปที่ท าจากกาก

กาแฟผสมวัสดุธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์จากการน า

วัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
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บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

            การจดัท าโครงงานเร่ือง “Banana Sheath Bowl” มีการจดัท าชามกาบกลว้ย เพื่อจดัท าชาม

กาบกลว้ยบรรจุอาหารแทนการใชก้ล่องขา้วพลาสติกเป็นจ านวนมากและมีค่าใชจ่้ายสูง จึงไดจ้ดัท า

โครงการชามกาบกลว้ย โดยสามารถแสดงถึงขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

4.1 กาบกล้วยน า้ว้าและชามกาบกล้วยทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

      4.1.1 กาบกลว้ยน ้าวา้ใชใ้นการท า 

 

รูปท่ี 4.1 กาบกลว้ยน ้าวา้ 

        4.1.2 ชามกาบกลว้ยส าเร็จรูป 

 

รูปท่ี 4.2 ชามกาบกลว้ย 
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4.2 ศึกษาการท าชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

                 4.2.1 ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  

                              ศึกษาจากภูมิปัญญาชาวบา้น/ผูท่ี้ท าชามกาบกลว้ย 

                 4.2.2 ทดลองท าชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

                              ท าการผลิตชามกาบกลว้ย โดยใชว้ธีิจากภูมิปัญญาชาวบา้น โดยมีรายละเอียด      

                              ดงัต่อไปน้ี 

                         4.2.2.1 วสัดุทีใ่ช้ในการผลติชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

                               1) ต้นกล้วยน ้ำว้ำ(หั่นท่อน 6) 

                               2) กำวแป้งเปียก 

                               3) น้ ำด่ำงขี เถ้ำ 

                               4) เตำรีด 

                                    5) เคร่ืองพิมพ์ชำมกำบกล้วย 

 

  

 

 

        

 

 

 

           รูปที ่4.3 วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตชามกาบกลว้ยจากกาบกลว้ย 
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                  4.2.2.2 ขั้นตอนในการผลติชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

1) เลือกตน้กลว้ยน ้าวา้ท่ีออกเครือแลว้ ขนาดใหญ่ ตดัแบ่งเป็นท่อนยาวท่อนละ 60      

     ซม.หรือ 90 ซม. ตั้งพกัไว ้พกัใหย้างไหล 2-3 วนั ดงัรูปท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 กำรเลือกกำบกล้วย 

2)ใช้มือลูบหำรอยต่อของกำบกล้วย ลอกออกมำเป็นแผ่นๆใช้มีดปลำยแหลม ลอกเอำเปลือกแข็ง

ออกคร่ึงหนึ่ง กรีดออกโดยเว้นริมไว้ 1 ซม. หำกกรีดแบบหนำให้กรีดแค่เปลือกแข็งออก  ดังรูปที่ 

4.5 – 4.6 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที ่4.5 การลอกกาบกลว้ย 
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รูป 4.6 กำรกรีดกำบออกมำเป็นแผ่นๆ 

                    3) น้ำไปตำกแดด โดยพลิกตำกด้ำนนอกกำบกล้วย โดยหนีบริมกำบกล้วยไว้ทั ง  2 ด้ำน  

                   ประมำณ 1-2 แดดและน้ำมำรีดด้วยเตำรีด ควำมร้อนเบอร์ 2 รีดด้ำนนอกของกำบกล้วย  

                   จำกนั นเก็บใส่กล่องป้องกันควำมชื น  ดังรูปที่  4.7 - 4.8 - 4.9 

 

 

 

 

 

                 

 

รูปที ่4.7 การตากกาบกลว้ย 
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  รูปที ่4.8 การลอกกลว้ยกาบ น ้าด่างข้ีเถา้สามารถช่วยยบัย ั้งเช้ือราได ้

                 น ามาชุบก่อนตาก หรือฉีดก่อนรีดได ้

                   

 

            

 

 

 

รูปที่ 4.9 น้ำกำบกล้วยมำวำงไขว้กัน ทำกำวแป้งเปียก 

 

 

 

 

     

 

 

                                          รูปที ่4.10 วางบนเคร่ืองข้ึนรูป กดดว้ยความร้อน 
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รูปที่ 4.11 น้ำไปตำกแดด หรือกดซ้ ำอีกครั ง ตัดแต่งขอบให้สวยงำม 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                     รูปที ่4.12 เม่ือทบัดว้ยเคร่ืองเสร็จแลว้ก็จะไดผ้ลิตภณัฑ ์ถว้ยทรงกลม 
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                4.2.2.3 การประเมินผลจากการท าผลติภัณฑ์ 

                1) ลกัษณะชามกาบกลว้ยท่ีได ้ยงัไม่สามารถใชง้านไดเ้น่ืองจากการข้ึนรูปชาม ใชค้วาม

ร้อนนอ้ยเกินไป จึงท าใหต้วัชามไม่ข้ึนรูป จนใชง้านไดไ้ม่ดี 

                2) จากการทดลองในการท าผลิตภณัฑ์ชามกาบกลว้ย พบวา่ ผูจ้ดัท าน าเตารีดมารีดดา้นใน

ของกาบกลว้ย จึงท าใหแ้วก๊ซ์ท่ีเคลือบกาบกลว้ยเสียหายเป็นจ านวนมาก  จึงใชท้  าการปรับปรุงสูตร

ในวธีิการท าผลิตภณัฑต่์อไป 

4.2.3 การปรับปรุงข้ันตอนวิธีการผลติชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

                จากในการทดลองในคร้ังแรก พบวา่ ผูจ้ดัท าน าเตารีดมารีดดา้นในของกาบกลว้ย จึงท าให้

แวก๊ซ์ท่ีเคลือบกาบกลว้ยเสียหายเป็นจ านวนมาก  จึงใชท้  าการปรับปรุงสูตรในวธีิการท าผลิตภณัฑ์

การท า ดงัน้ี 

                        4.2.3.1 วสัดุที่ใช้ในการผลติชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

                              1) กาบกลว้ย 

                               4) เตารีด 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.13 วสัดุท่ีใชใ้นการท าชามกาบกลว้ยจากกาบกลว้ย 
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                       4.2.3.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

                                  1) น ้าด่างข้ีเถา้ 

                                 2) กาวแป้งเปียก 

                                  3) เคร่ืองข้ึนรูป 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.14 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตชามกาบกลว้ยจากกาบกลว้ย 

                                                        

                              4.2.3.3 ขั้นตอนในการท าชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

                                    1) น ากาบกลว้ยไปตากแดด โดยพลิกตากดา้นนอกกาบกลว้ย โดยหนีบริม

กาบกลว้ยไวท้ั้ง  2 ดา้นประมาณ 1-2 แดดและน ามารีดดว้ยเตารีด ความร้อนเบอร์ 2 รีดดา้นนอกของ

กาบกลว้ย หา้มรีดดา้นใน เพราะจะท าใหแ้วก๊ซ์ท่ีเคลือบกาบกลว้ยเสียหายไดจ้ากนั้นเก็บใส่กล่อง

ป้องกนัความช้ืนดงัรูปท่ี 4.19 - 4.20 - 4.21 

 

 

 

 

รูปที ่4.15 การตากกาบกลว้ย 
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                    รูปที ่4.16 การลอกกาบกลว้ย น ้าด่างข้ีเถา้สามารถช่วยยบัย ั้งเช้ือราได ้

                         น ามาชุบก่อนตากหรือฉีดก่อนรีดได ้

 

รูปที ่4.17 น ากาบกลว้ยกลว้ยมาวางไขวก้นั ทากาวแป้งเปียก 

 

         รูปที ่4.18 วางบนเคร่ืองข้ึนรูป กดดว้ยความร้อนประมาณ 2 นาที 
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      รูปที ่4.19 น าไปตากแดด หรือกดซ ้ าอีกคร้ัง ตดัแต่งขอบใหส้วยงาม 

  

 

รูปที ่4.20 เม่ือทบัดว้ยเคร่ืองเสร็จแลว้ก็จะไดผ้ลิตภณัฑ ์ถว้ยทรงกลม 
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               4.3.2.4 การประเมินผลการท าชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

                  ผลจากการทดลองผลิตภณัฑ์ชามกาบกล้วยรอบท่ีสองน้ี พบว่า เม่ือใช้เตารีด รีดกาบ

กลว้ยเฉพาะดา้นนอก ท าให้กาบกลว้ยไม่มีรอยแตกและใช้งานไดดี้ เน่ืองจากการทดลองท าคร้ังท่ี

สองน้ีผูจ้ดัท าไดไ้ปเรียนรู้และทดลองการท าชามกาบกลว้ยจากท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยพลู 

โดยมีผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้  าแนะน าและใหค้วามช่วยเหลือท าชามกาบกลว้ยจนผลิตภณัฑ์ส าเร็จ จึงได้

น าไปสอบถามความพึงพอใจของประชากรทัว่ไปท่ีมีต่อผลงาน 

4.3 การค านวณต้นทุนการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

               การค านวณตน้ทุนการผลิตชามกาบกลว้ย แสดงดงัตาราง 4.1 

ตารางที ่4.1 การค านวณตน้ทุนการผลิตชามกาบกลว้ย จ านวน 4,000 ใบ 

ล าดบั วสัดุ/อุปกรณ์ ปริมาณท่ีใช้
ชามกาบ
กลว้ย  

ราคา/หน่วย ตน้ทุน/ชามกาบ
กลว้ย 4,000 ใบ 

1 กาบกลว้ย 12,000 ใบ 0.33 บาท 1  ใบ  3,690 

2 ถ่าน 
(ส าหรับท าด่างข้ีเถา) 

1 กิโลกรัม 10 บาท 1 กิโลกรัม 10 

3 กาวแป้งเปียก 1 กิโลกรัม 35  บาท 1 กิโลกรัม 35 

4 เตารีด 1 เคร่ือง 120 บาท 1 เคร่ือง  120 

5 เคร่ืองพิมพ ์
ชามกาบกลว้ย 

1 เคร่ือง 10,000บาท 1 เคร่ือง  10,000 

รวม 13,855 / 4000 
= 3.46 บาท 

       จากตาราง  4.1 พบวา่ทางบริษทั ดูดีทวัร์ จ  ากดั มีตน้ทุนในการท าชามกาบกลว้ยราคา 3.46บาท/

ใบ โดยปกติทางบริษทั ดูดีทวัร์ จ  ากดั ในระยะเวลา 1 เดือนจะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือชามพลาสติกใบ

ละ 5 บาท/ช้ิน เป็นจ านวน 4,000 ใบ เป็นราคา 20,000 บาท และถา้เทียบกบัชามกาบกลว้ยจ านวน 

4000 ใบ จะมีตน้ทุน 13,855 บาท ดงันั้นจะช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการซ้ือชามพลาสติกได ้6,145 

บาทต่อเดือน 

 



29 
 

 

4.4 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย 

              จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ดลองใชช้ามกาบกลว้ยจากกาบกลว้ยโดยประชากรทัว่ไป ไดใ้ชเ้พื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์และด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ โดยแจกแบบสอบถาม 

จ านวน 10 ชุด ใหก้บัประชากรทัว่ไป โดยการวเิคราะห์และแปรผลดงัน้ี 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชค้่าร้อยละในการก าหนด 

2) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชามกาบกลว้ยจากกาบกลว้ยใชค้่าสถิติ ร้อยละและ

ค่าเฉล่ียในการค านวณในการแปรผลในความพึงพอใจ โดยวธีิการแปรผลของลิเคิร์ท 

(Likert Technique)โดยก าหนดการแปลความหมาย ดงัน้ี 

            ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

            ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

            ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

            ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

            ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รูปที ่4.21 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปท่ี 4.21 ผูป้ระเมินแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 60.8%  รองมาคือ 

เพศชายจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1%  

 

 

 

เพศ 

ชาย หญิง 
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ตอนที ่2  ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รูปที ่4.22 ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปท่ี 4.22  ผูป้ระเมินแบบสอบถามมีอาย ุ18-24 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80% รองลงมา

อาย2ุ5-35ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ20%  

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ตารางที ่4.4 ตารางแสดงความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ค่าS.D. ระดบัความคิดเห็น 
1.รูปแบบของชามกาบ
กลว้ย 

4.2 0.74 มาก 

2.ความสวยงามของชาม
กาบกลว้ย 

4.7 0.45 
 

มากท่ีสุด 

3.ขนาดของชามกาบ
กลว้ย 

4.5 0.5 มาก 

4.ความสะดวกสบาย
เวลาใชช้ามกาบกลว้ย 

4.4 0.48 มาก 

5.ประโยชนด์า้นการลด
การใชพ้ลาสติก 

4.5 0.67 มาก 

6.ความจุ/ปริมาณของ
ชามกาบกลว้ย 

4.4 0.48 มาก 

7.ความทนทานของชาม
กาบกลว้ย  

3.7 0.64 มาก 

 

อาย ุ

18-24 ปี 25-35 ปี 3rd Qtr
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จากตารางท่ี 4.4   สอบถามความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโครงงานชามกาบ

กลว้ยพบวา่  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ถา้พิจารณารายขอ้พบวา่ ความสวยงาม

ของชามกาบกลว้ย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือ ประโยชน์ดา้นการลดการใช้

พลาสติก และขนาดของชามกาบกลว้ย รองลงมาล าดบัท่ี 3 คือ ความสะดวกสบายเวลาใชช้ามกาบ

กลว้ย และความจุ/ปริมาณของชามกาบกลว้ย รองลงมาล าดบัท่ี 4 คือ รูปแบบของชามกาบกลว้ย 

และนอ้ยท่ีสุด คือ ความทนทานของชามกาบกลว้ย 

 

**หมายเหตุ** 

เน่ืองจากเหตุการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไม่ไดท้  าการออก Event และ

ไม่ไดพ้บลูกคา้ จึงไม่สามารถสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านจากลูกคา้ได ้เพราะลูกคา้ยงัไม่มี

โอกาสไดใ้ชง้าน 
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บทที ่5 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงงาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

       จากการท าโครงงานเร่ืองผลิตภณัฑ์ “ชามกาบกล้วย” โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการลดตน้ทุนให้แก่บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ากดั 2) เพื่อน าส่ิงของจากธรรมชาติมาแปร
รูป โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้เ กิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัท ดูดีทัวร์ จ  ากัด โดยมีผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยพนกังานในบริษทั ทัว่ไปจ านวน 10 คนโดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีท าการตอบ
แบบสอบถาม พบวา่ ดา้นเพศเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.87 เปอร์เซ็นต์ ดา้นอายุอยู่
ระหวา่ง 18-24 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 80 จากการประเมินความพึงพอใจของต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์
ชามกาบกลว้ยจากกาบกลว้ยพบวา่ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้รรจุภณัฑ์ชามกาบกลว้ยจากกาบ
กลว้ยในภาพรวมในระดบัมากท่ีสุดมีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั  4.7 พบวา่ความสะดวกในการใชง้าน
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 

           ขอ้จ ากดัหรือปัญหาโครงงาน มีดงัน้ี 

1) การน าเตารีดมารีดดา้นในของกาบกลว้ย จะท าให้แวก๊ซ์ท่ีเคลือบกาบกลว้ยเสียหาย
เป็นจ านวนมาก   

   2)   การข้ึนรูปชาม ใชค้วามร้อนนอ้ยเกินไป จนท าใหต้วัชามไม่ข้ึนรูป จนใชง้านไดไ้ม่ดี 

   3)   การข้ึนรูปชาม วางชามไม่ตรงเคร่ืองพิมพ ์จึงท าใหรู้ปชามเสียหาย 

   4)   การไม่ไดฉี้ดหรือชุบน ้าด่างข้ีเถา้ก่อนตากหรือรีดท าใหก้าบกลว้ยเกิดเช้ือรา 

   5)   เน่ืองจากการท าชามกาบกลว้ยจากกาบกลว้ยข้ึนมานั้นตอ้งมีการฝึกฝนการเรียนรู้ทาง    

         คณะผูจ้ดัท ายงัขาดประสบการณ์ในการท า ท าใหช้ามกาบกลว้ยจากกาบกลว้ยยงั  

         ไม่ไดม้าตรฐาน 
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5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก้ไข มีดังนี้ 

1) มีการต่อยอดผลิตภณัฑโ์ดยจดัท าชอ้นส้อมเพิ่มเติม และน ามาจดัเป็นเซตร่วมกบัชาม 
เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการใชช้อ้นส้อมพลาสติกไดเ้พิ่มข้ึน 

2)  มีการเลือกใช้วสัดุจากธรรมชาติอ่ืนๆ มาท าผลิตภณัฑ์ เช่น ใบสัก ใบลาน ฟางขา้ว 
เพื่อเพิ่มตวัเลือกในการใชส้อยมากยิง่ข้ึน 

3) จดัท าชามท่ีมีขนาดท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการใน
การใชง้านมากยิง่ข้ึน  
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก  ก 
การปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หน้าที่และการปฏิบัติงาน 

ออกทวัร์นครนายก 2 วนั 1 คืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ออกบูธท่ีอิมแพคเมืองทองธานี งานเท่ียวทัว่ไทยไปทัว่โลกคร้ังท่ี 26 (ขายแพค็เกจทวัร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพาณิชยตุ์ง้แช่ ตลาดรังสิต  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ขายของท่ี ร้านกุยช่ายตลาดพลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเปิดตวั BNI ท่ีโรงแรมนาราย สีลม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คุยงานกบัลูกคา้นอกสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

งานผลไมท่ี้จนัทบุรี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานขา้วท่ีพทัลุง   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ดูแลและส่งกรุ๊ปนกัท่องเท่ียวท่ีสถานบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ-เชียงราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลและส่งกรุ๊ปนกัท่องเท่ียวท่ีสถานบินดอนเมือง  

 

 

 

 

จดังานวดั ซุม้ตกัไข่ สาวนอ้ยตกน ้าการกุศล ท่ีวดัสะตือ จงัหวดัสระบุรี 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 
แบบประเมินความพงึพอใจ 

 
 ช่ือโครงการ ชามกาบกลว้ย 

 ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชช้ามกาบกลว้ย ผลการ

ประเมินและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะถูกน าไปประมวลผลในภาพรวม และน าผลไปใช้

ในการปรับปรุงชามกาบกลว้ย ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 แบบประเมินฉบับนีม้ีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 



 
 

 

ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ตอนท่ี 3: ขอ้เสนอแนะ 

ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตอนที ่1: ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ      

  หญงิ     ชาย  

อายุ   

      18-24 ปี         25-35 ปี      36-45 ปี       46-55 ปี         56 ปีขึน้ไป  

 



 
 

 

 

ตอนที ่2: ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

 

 ตอนที ่3: ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

ประเด็นความคิดเห็น  ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

5  

มาก 
4  

ปาน
กลาง  

3  

น้อย 
 2  

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

ด้านความพงึพอใจ  
1.รูปแบบของชามกาบกลว้ย          
2.ความสวยงามชามกาบกลว้ย          
3.ขนาดของชามกาบกลว้ย      
4.ความสะดวกสบายเวลาใชช้ามกาบ
กลว้ย 

         

5.ประโยชนด์า้นการลดการใชพ้ลาสติก      
6.ความจุ/ปริมาณของชามกาบกลว้ย      
7. ความทนทานของชามกาบกลว้ย      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพพนักงานทีป่รึกษา (คุณ ปัทมา  สุขสมจินต์ ) 

 

โครงงานนีม้ีประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร 

            โครงการน้ีมีประโยชน์กบับริษทัเป็นอยา่งมาก เพราะสามารถลดตน้ทุนในการใชจ่้ายไปดว้ย 

และยงัสามารถน าส่ิงของจากธรรรมชาติมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บั

บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ากดั ถือวา่เป็นการช่วยลดการท าให้เกิดขยะจากพลาสติกท่ียอ่ยสลายไดย้าก  

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................ พนักงานที่ปรึกษา 

                               ( คุณ ปัทมา  สุขสมจินต์ )   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ชามกาบกล้วย 

Banana Sheath Bowl 
นางสาวณัชชา         สินเทาว์          5904400105 

นางสาวพิมพ์ลดา    ทองประทปี    5904400124 

นางสาววศินี            ดอกไม้จีน      5904400125 

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : pmladaa@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 

 บริษทั ดูดทีัวร์ จ ากัด เปน็บรษิัททวัร์แห่ง
หนึ่งของประเทศไทยที่เปิดใหบ้รกิาร และเป็น
บริษทัทัวร์ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะในด้านการออกทวัร์ต่างจังหวัดและ
งานอีเว้นท์ต่างๆ ซ่ึงในแต่ละงานมีการใช้กล่องข้าว
พลาสติกเป็นจ านวนมากต่อวัน ท าให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูง ทางคณะผูจ้ัดมีเป้าหมายใน
การลดต้นทุนจึงไดค้ิดโครงงานชามกาบกล้วยขึ้น
โดยเลือกใช้กาบกล้วยที่เปน็วัตถุดิบซ่ึงหาง่ายและ
สามารถปลูกทดแทนไดเ้ป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตชามกาบกล้วย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อช่วย
ลดต้นทนุในการซ้ือชามพลาสติกให้แก่บรษิัท ดดูี
ทัวร์ จ ากัด 2 ) เพื่อน าส่ิงของจากธรรมชาติที่อาจเน่า
เสียมาแปรรูปโดยไมใ่ช้สารเคมีเพื่อใช้ทดแทน
พลาสติก  
     จากนั้นได้ท าการส ารวจความพึงพอใจโดยกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 คน โดยส่วนใหญ่ทีท่ าการตอบ
แบบสอบถามพบว่าเป็นเพศหญงิมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 60.87 และมีอายุอยู่ระหว่าง 18-24 ปีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 โดยพบวา่มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ชามกาบกล้วยมากที่สุดในเรื่องความ
สะดวกในการใช้งานโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.7 ซ่ึงชาม
กาบกล้วยที่น ามาใช้ทดแทนช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่าย
ในการซ้ือชามพลาสติกได้ 6,145 บาทต่อเดือน 
ค าส าคัญ : ชาม กาบกล้วย ลดต้นทุน 

Abstract 
        Doo Dee Tour Company Limited is a tour 

company that has been certified as a quality 

standard by the Thai Tourism Association (ATTA) 

and has received a lot of attention from customers, 

especially out-city tours and various events in 

which each of the events uses a lot of plastic rice 

boxes per day, causing problems of high costs. The 

organizing group aimed to reduce costs and 

devised a Banana Sheath Bowl project by using 

banana sheath, which is a raw material that is in 

abundance and can be substituted as the main raw 

material for the production of Banana Sheath 

Bowl. The project was organized with the 

following objectives: 1) To help reduce the cost of 

purchasing plastic bowls for Doo Dee Tour Co. 

Ltd.; 2) To make use of material that is naturally 

degradable, without using chemicals, to replace 

plastic.        
         Later, a satisfaction survey was conducted 

with a sample of 10 people, most of the 

respondants were female which was 60.87 percent, 

and were between 18-24 years old, which, 

accounted for 80 percent. Most were satisfied with 
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the Banana Sheath Bowl in the aspect of ease of 

use, with an average value of 4.7. The Banana 

Sheath Bowl was used to help reduce the cost of 

buying plastic which contributed to the cost saving 

of 6,145 Baht per month. 

 
Keywords: Bowl, Banana Sheath, Cost Reduction                               

 

ทีม่าของปัญหา 

 บริษทั ดูดทีัวร์ จ ากัด เปน็บรษิัททวัร์ ซ่ึง
ให้บริการมากมายไม่ว่าจะเปน็ด้านงานทัวร์
ภายในประเทศ งานจัดประชุม งานออแกไนซ์ทั่วไป 
หรืองานอีเว้นท์ เป็นต้น ในส่วนของงานแต่ละงาน  
ต้องใช้กล่องข้าวพลาสติกเป็นจ านวนมากต่อวัน ซ่ึง
เป็นปัจจัยทีท่ าใหเ้กิดค่าใช้จ่ายที่สงูในการซ้ือกล่อง
ข้าวพลาสติกเป็นจ านวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อการ
แจกอาหารในการออกทัวร์ งานจดัประชุม งานออ
แกไนซ์ และงานอีเว้นท์ ประกอบกับราคากล่อง
พลาสติกที่แพงขึ้นเรื่อยๆ โดยการลดต้นทนุจงึเปน็
ส่วนส าคัญในการบริหารจัดการคา่ใช้จ่ายของบริษทั
ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากเรื่องค่าใช้จ่าย
แล้วการใช้กล่องข้าวพลาสติกและกล่องโฟมเป็น
จ านวนมาก ยังเป็นผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมเพราะ
กล่องข้าวพลาสติกนั้นย่อยสลายได้ยาก ท าให้เกิด
ปัญหาขยะล้นโลกหลังการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษทัเสร็จส้ินลง          

      จากปัญหาข้างต้นเกี่ยวกับต้นทุนทีต่้องใช้จ่ายไป 
ท าให้ไดผ้ลก าไรจากการประกอบการลดลง ท าให้
คณะผู้จดัท าไดศ้ึกษาเรื่องการลดต้นทุนใหบ้ริษทั ดู
ดีทัวร์ โดยคณะผู้จดัท าพบว่าการน าชามกาบกล้วย
มาทดแทนการใช้กล่องพลาสติก หรือกล่องโฟมที่
ใช้อยู่เป็นประจ า ซ่ึงจะสามารถลดต้นทนุค่าใช้จ่าย
ให้แก่บรษิัท ดดูีทัวร์ จ ากัด นอกจากการลดต้นทุน
แล้ว การน าชามกาบกล้วยมาทดแทนการใช้กล่อง

พลาสติก หรือกล่องโฟม สามารถช่วยลดปริมาณ
ขยะทีเ่กิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การออกทัวร์ 
งานจัดประชุม งานออแกไนซ์ทั่วไป และงานอี
เว้นท์ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ในด้านการลด
การใช้พลาสติกให้กับบริษทัฯ ไดอ้ีกด้วย เนื่องจาก
ชามกาบกล้วยมีสัญลักษณ์ตราบริษัทฯ สามารถโป
รโมทชื่อบรษิัท และการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้
อย่างชามกาบกล้วยเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ 
รวมถึงช่วยลดโลกร้อนได้ คณะผูจ้ัดท าจึงไดค้ิด
โครงงานเรื่องชามกาบกล้วยขึ้นมา  

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อช่วยลดต้นทุนในการซ้ือชามพลาสติก
ให้แก่บรษิัท ดดูีทัวร์ จ ากัด 
1.2.2 เพื่อน าส่ิงของจากธรรมชาตทิี่อาจเน่าเสียมา
แปรรูปโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ทดแทนพลาสติก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1    บริษทั ดูดทีัวร์ จ ากัด สามารถลดต้นทุนจาก

การใช้กล่องพลาสติกได้ โดยใช้ชามกาบกล้วยแทน 

1.4.2    บริษทั ดูดทีัวร์ จ ากัด ได้ท าการตลาด

ทางอ้อม โดยการประชาสัมพันธ์ตราบริษทัฯบน

ชามกาบกล้วย และถือเป็นบรรษทับรบิาล 

(Corporate Social Responsibility) ที่ด าเนนิกิจการที่

มีความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการลดปริมาณขยะ 

ที่ค านึงถงึผลกระทบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม  

1.4.3   บริษทั ดูดทีัวร์ จ ากัด ลดการใช้พลาสติก ถือ

เป็นการช่วยลดขยะและภาวะโลกร้อน  

 1.4.4   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การยอมรับ สามารถ

น าไปใช้ประโยชนใ์นสถานประกอบการได้จริง 

วิธีการด าเนินการ 

1 เลือกต้นกล้วยน้ าว้าที่ออกเครือแล้ว ขนาดใหญ่ 

ตัดแบ่งเปน็ท่อนยาวท่อนละ 60 ซม.หรือ 90 ซม. ตั้ง
พักไว้ พักให้ยางไหล 2-3 วัน 

2)ใช้มือลูบหารอยต่อของกาบกลว้ย ลอกออกมา

เป็นแผ่นๆใช้มีดปลายแหลมลอกเอาเปลือกแข็งออก



 
 

 

ครึ่งหนึ่ง กรีดออกโดยเว้นริมไว้ 1 ซม. หากกรีด
แบบหนาให้กรดีแคเ่ปลือกแขง็ออก 

3) น าไปตากแดด โดยพลิกตากด้านนอกกาบกล้วย 

โดยหนบีริมกาบกล้วยไว้ทั้ง  2 ดา้น  ประมาณ 1-2 

แดดและน ามารีดด้วยเตารีด ความร้อนเบอร์ 2 รีด

ด้านนอกของกาบกล้วย จากนั้นเก็บใส่กล่องป้องกัน
ความช้ืน 

4 น ากาบกล้วยมาวางไขว้กัน ทากาวแป้งเปียก วาง

บนเครื่องขึ้นรปู กดด้วยความร้อนน าไปตากแดด 

หรือกดซ ้าอีกครั้ง ตัดแตง่ขอบใหส้วยงาม เมื่อทบั
ด้วยเครื่องเสร็จแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ ถ้วยทรงกลม 

สรุปผลโครงงาน 

จากการท าโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์ “ชาม

กาบกล้วย” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการลดต้นทุนให้แก่บรษิัท ดดูี

ทัวร์ จ ากัด 2) เพื่อน าส่ิงของจากธรรมชาติมาแปรรูป 

โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับ

บริษทั ดูดทีัวร์ จ ากัด 3) เพื่อจัดท าชามกาบกล้วย

และทดแทนกล่องข้าวพลาสติก ให้แก่ บริษทั ดูดี

ทัวร์ จ ากัด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามโดยพนักงาน

ในบรษิัท ทั่วไปจ านวน 10 คนโดยกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ทีท่ าการตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้าน

เพศเป็นเพศหญงิมากที่สุด คิดเปน็ร้อยละ 60.87 

เปอร์เซ็นต์ ด้านอายุอยู่ระหว่าง 18-24 ปีมากที่สุดคิด

เป็นร้อยละ 80 จากการประเมินความพึงพอใจของ

ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย

พบว่าระดับความพึงพอใจต่อการใช้บรรจุภัณฑ์ชาม

กาบกล้วยจากกาบกล้วยในภาพรวมในระดับมาก

ที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.7 พบว่าความ

สะดวกในการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข มีดังนี ้

1. เมื่อรีดกาบกล้วยต้องรีดเฉพาะด้านนอกของ
กาบกล้วย ห้ามรีดด้านในของกาบกล้วยเพราะ
ท าให้กาบกล้วยเสียหายได ้

2. การขึ้นรูปชาม ควรท าการทดลองเพิ่มเติมโดย
การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ เพื่อหา
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการขึ้นรปูชาม 

3. การขึ้นรูปชาม ควรควบคุมการวางชามให้ตรง
เครื่องพิมพ์ เพื่อไม่ให้รูปชามเกิดความเสียหาย 

4. ก่อนน ากาบกล้วยไปตากทุกควรชุบหรือฉีดน้ า
ด่างขี้เท่าก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดเช่ือรา
และค่อยน ามารีด 

5. ควรศึกษาและท าความเข้าใจเพิ่มเกี่ยวกับ
เครื่องพิมพ์ชามกาบกล้วย เพื่อการผลิตชาม 
กาบกล้วยให้ได้ตรงตามมาตรฐาน 

6. มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยจัดท าช้อนส้อม
เพิ่มเติม และน ามาจดัเปน็เซตร่วมกับชาม เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนในการใช้ช้อนส้อมพลาสติกได้
เพิ่มขึ้น 

7.  มีการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติอื่นๆ มาท า
ผลิตภัณฑ์ เช่น ใบสัก ใบลาน ฟางข้าว เพื่อเพิ่ม
ตัวเลือกในการใช้สอยมากยิ่งขึ้น 

8. จัดท าชามที่มขีนาดที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น 
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้
งานมากย่ิงขึ้น  
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