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บทคดัย่อ 

โครงงานแทก็กระเป๋าท่ีเป็นมิตรต่อโลก จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุนและสร้างเอกลกัษณ์ 

แปรรูปช้ินงานโดยประยกุตใ์ชข้องเหลือใชจ้ากภายในบริษทัเพื่อลดจ านวนขยะเน่ืองจากในช่วงท่ี

นกัศึกษาไดฝึ้กสหกิจศึกษา ณ บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั เศรษฐกิจมีความซบเซาลงมาก เน่ืองจาก

สภาวะรอบดา้น เช่น ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)  และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป ผูจ้ดัท าเล็งเห็นปัญหาคือบริษทัมีรายไดท่ี้นอ้ยลงแต่รายจ่ายเท่าเดิม ผูจ้ดัท าจึงส ารวจถึง

ค่าใชจ่้ายส้ินเปลืองต่างๆและลงมือแกปั้ญหาโดยการช่วยลดค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดบางส่วนโดยการจดัท า

แทก็กระเป๋าจากกระดาษเหลือใชภ้ายในบริษทั 

 จากการท่ีไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ดา้นคุณภาพของช้ินงานมีขอ้จ ากดัในการใชง้านเน่ืองจาก

ไม่ทนน ้า ดา้นความยากง่ายในการแปรรูป พบวา่มีขั้นตอนการท าท่ีไม่ซบัซอ้นสามารถท าไดต้ามจ านวน

ท่ีตอ้งการและบริษทัยงัสามารถน าไปต่อยอดไดอี้กดว้ย ดา้นความคิดสร้างสรรค ์พบวา่เป็นความคิดท่ีดี

เน่ืองจากสามารถน ากระดาษเหลือใชแ้ละตอ้งถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์มาท าให้เกิดเป็นช้ินงานใหม่

และใชง้านไดจ้ริง ดา้นความประณีตและสวยงาม พบวา่สามารถเก็บรายละเอียดการตดัเยบ็ของช้ินงาน

ไดดี้ ช้ินงานมีสีสันและลวดลายท่ีสวยงามเหมาะสมกบัการใชง้าน 

ค าส าคัญ : แทก็กระเป๋า , เป็นมิตรต่อโลก  , เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
บริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2516 โดยมี นายชวลิต เตชะรัตนไกร เป็น

ผูบ้ริหารเดิมเป็นห้างหุ้นส่วนโดยใช้ช่ือว่า JAWARAJ TRAVEL SERVICE โดยเร่ิมจากการเป็น
บริษทัขนาดเล็กมีพนักงานเพียง 2-3 คนภายในตึกแถวเพียง 1 ห้องในย่านเยาวราช ในช่วงแรก 
บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั ไม่ใช่บริษทัท่ีน านกัท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศแต่เป็นบริษทั
น าเท่ียวท่ีให้บริการภายในประเทศโดยมี นาย ชวลิต เป็นผู ้น าเท่ียวดว้ยตนเอง ต่อมาบริษทัจึงเร่ิม
ขยายพื้นท่ีและขยบัขยายการให้บริการท่ีครบครันมากข้ึนและเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เยาวราชทวัร์ 
จ  ากดั 

แต่เน่ืองดว้ยในปัจจุบนั บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั มียอดขายแพค็เกจทวัร์นอ้ยลงเน่ืองจาก
สภาวะรอบดา้น เช่น โรคไวรัส COVID19 การแข่งขนัทางธุรกิจท่องเท่ียว สภาพเศรษฐกิจท่ีหดตวั
ลงอย่างเห็นได้ชัด จึงท าให้สถานประกอบขายแพคเกจทวัร์ได้น้อยลงส่งผลให้รายได้ลดลงแต่
รายจ่ายยงัเท่าเดิม นักศึกษาจึงได้ท าการส ารวจสถานประกอบการเก่ียวกับรายจ่ายของบริษัท 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด วสัดุส้ินเปลืองท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดือน มกราคม และเดือนกุมภาพนัธ์ พบวา่รายจ่าย
ส้ินเปลืองท่ีเกิดข้ึนของบริษทัเกิดจากการออกทวัร์ในแต่ละคร้ังคือการซ้ือแท็กกระเป๋า ปากกา 
กระดาษ วสัดุส่ิงของพวกน้ีท าให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีส้ินเปลืองแก่บริษทั และยงัไดส้ ารวจอีกวา่บริษทัมี
ของเหลือใช้อะไรบ้าง นักศึกษาจึงพบว่าของเหลือใช้ในบริษัทมีทั้ง ขวดน ้ าพลาสติก แก้วน ้ า
พลาสติก ท่ีเกิดจากการตอ้นรับลูกคา้เวลาลูกคา้มาติดต่องานและอีกอยา่งท่ีพบมากท่ีสุดในบริษทัคือ
เศษกระดาษเหลือใชท่ี้มากจากแผน่พบัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ีหมดอายกุารใชง้านแลว้ บิลใบเสร็จ
ต่างๆของปีเก่าๆท่ีตอ้งถูกท าลายไปโดยเปล่าประโยชน์ 

ดงันั้นนกัศึกษาจึงมีความสนใจในการจดัท าแท็กกระเป๋าจากกระดาษเหลือใชภ้ายในบริษทั
เพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายและเพิ่มเอกลกัษณ์ความน่าสนใจ โดยจดัท าข้ึนเพื่อสนบัสนุนการขายและยงั
สร้างเอกลกัษณ์ให้กบับริษทัจากกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจ แทก็กระเป๋าเป็นช้ินงานท่ีเป็นมิตรต่อโลกเพราะ
ท ามาจากกระดาษซ่ึงเป็นกระดาษท่ีเหลือใช้ในบริษทั โครงงานแท็กกระเป๋าท าจากกระดาษหลาย
รูปแบบข้ึนอยูก่บัเศษกระดาษเหลือใชท่ี้มีและสามารถสร้างประโยชน์เพื่อควบคุมรายจ่ายของบริษทั
ในอนาคต 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อลดค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดใหก้บั บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

1.2.2 เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สร้างคุณค่าความเป็นเอกลกัษณ์และสามารถน าไปใช ้

        ไดจ้ริง 

1.2.3 เพื่อลดจ านวนขยะเหลือใชใ้หก้บับริษทั 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นประชากร  :   

พนกังานของ บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่พนกังานแผนก  

-  Product and Ticket 

-  Sales and Marketing 

-  Messenger 

-      Tour Coordinator and Sales 

1.3.2 ขอบเขตดา้นสถานท่ี     :   

บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

1.3.3 ขอบเขตดา้นขอ้มูล       :  

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือและอินเทอร์เน็ต 

 1.3.4 ขอบเขตดา้นเน้ือหา     : 

 เพื่อศึกษาการน ากระดาษมารีไซเคิลการน ากลับมาแปรรูปใหม่ และการลด
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ไดล้ดค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดใหก้บั บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

1.4.2 ไดน้ าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เพิ่มเอกลกัษณ์ และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

1.4.3 แปรรูปกระดาษเหลือใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอี้กคร้ัง 



3 
 

 

1.5 ค ำนิยำม 
1.5.1 แทก็กระเป๋า หมายถึง ป้ายช่ือติดกระเป๋า 

1.5.2 แพค็เกจทวัร์ หมายถึง รายการท่องเท่ียวท่ีจดัเตรียมส าหรับผูเ้ดินทางตั้งแต่ 1-2 คนข้ึน
ไปเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว และพกัผ่อนแบบอิสระสามารถเลือกวนั
เดินทางไดเ้อง 

 



 

 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การจดัท าโครงงานแทก็กระเป๋าเดินทางจากกระดาษเหลือใชใ้นคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าโครงงานท า

การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต าราวชิาการ บทความ โดยน าเสนอ
เป็นล าดบั ดงัน้ี  

 2.1 ความเป็นมาของกระดาษ 
 2.2 ประเภทของกระดาษ 
 2.3 ความหมายของการรีไซเคิล 
 2.4 ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้
 2.5 สีโปสเตอร์ 
 2.6 การลดตน้ทุน 
 2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความเป็นมาของกระดาษ 
ก าธร สถิรกุล (2515:277) กล่าวไวว้า่ประวติัความเป็นมาของกระดาษ ค าวา่ กระดาษ ตรง

กบัค าวา่ “Paper” ในภาษาองักฤษ และค าวา่ Paper มีรากศพัทม์าจาก ค าวา่ “Papyrus” อนัเป็นภาษา
กรีก ซ่ึงเรียกว่าวสัดุส าหรับใช้เขียนท่ีชาวอียิปต์ไดคิ้ดข้ึนในภาษาไทย ค าว่า กระดาษนั้นไม่ใช่ค า
ไทย แต่สันนิษฐานว่าเป็นค าท่ีแปลงมาจากภาษาโปรตุเกสว่า “Cartas” เขา้ใจว่าโปรตุเกสคงเป็น
ผูน้ ากระดาษแบบฝร่ังเขา้มาก่อนในสมยัอยุธยา ค าวา่กระดาษจึงมีใชติ้ดปากมาตั้งแต่สมยันั้นอียิปต์
โบราณไดน้ า ตน้ปาปิรัส “Papyrus” ซ่ึงเป็นตน้กกน ้ าชนิดหน่ึง มาใชเ้ป็นวสัดุในการเขียนหนงัสือ
เป็นเวลากวา่ 5,000 ปีมาแลว้ 

ในสมัยต่อมาชาติกรีกและโรมันได้หันมานิยมจารึกตัวหนังสือลงบนแผ่นหนังสัตว์ 
กรรมวิธีในการท ากระดาษปาปิรัสของอียิปต์นั้น กระท าโดยการจดัวางตน้กกปาปิรัสให้เป็นแนว
ขวางขดักนัและน ามาบทอดัจนแน่นพร้อมทั้งท าให้แห้งโดยการตากแดด ซ่ึงกระบวนการการผลิ
กระดาษส าหรับใชเ้ขียนหนงัสือ ในยคุโบราณก็ไดถู้กเปล่ียนแปลง ทั้งดา้นวสัดุและวธีิการใหบ้งัเกิด
ผลดียิง่ข้ึนจนถึงสมยัปัจจุบนั 

ถึงแมค้  าวา่ Paper จะมาจาก Papyrus แต่ในความเป็นจริงแลว้ ผูท่ี้ไดป้ระดิษฐ์กระดาษอยา่ง
แทจ้ริงกลบัไดแ้ก่ชาติจีน เม่ือ 2,000 ปีล่วงมาแลว้ ไซลัน่ นกัประดิษฐ์ชาวจีนไดน้ าเศษแหเก่าๆ เศษ
ผา้ข้ีร้ิว ตลอดจนเศษพืช น ามาตม้และทุบให้เป่ือย เม่ือน ามารวมกบัน ้ าก็จะเป็นเยื่อกระดาษ (Pulp) 
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น าเยื่อกระดาษ ดงักล่าวมาเกล่ียบน ตระแกรงตามแนวนอนปล่อยให้น ้ าไหลออกจากตระแกรงแลว้
น ามาบทอดัใหแ้หง้  

ซ่ึงขอ้แตกต่างระหวา่งกระดาษปาปิรัสกบักระดาษในปัจจุบนัก็คือในสมยัอียิปตเ์ส้นใยของ
ต้นปาปิรัสจะถูกฝานจนเป็นแผ่นบางแล้วน ามาเรียงขวางสลับกันแต่กระดาษในปัจจุบนั เยื่อ
กระดาษจะถูกน ามายอ่ยจากเส้นใยของพืชและเส้นใยเหล่าน้ีจะถูกวางอยา่งไม่เป็นระเบียบ ซ่ึงจะมี
ผลท าให้กระดาษมีความเหนียวกวา่แต่ก่อน เทคนิคการผลิตกระดาษน้ีแพร่หลายจากจีนไปสู่ยุโรป
ตะวนัตกโดยผา่นอาหรับ แต่อาหรับไม่ส่งเสริมการพิมพ ์ดงันั้นกวา่ท่ีเทคนิคการผลิกระดาษจะเขา้สู่
ยุโรปก็เป็นสมยัยุคกลางตอนปลายและเม่ือองักฤษไดเ้ร่ิมตั้งโรงงานผลิตกระดาษข้ึนร้ังแรกท่ีเมือง 
Herfordshireใน ปี ค.ศ.1490 กระดาษก็ไดท้  าหน้าท่ีแพร่ขยายวรรณกรรมออกไปอย่างกวา้งขวาง 
และความตอ้งการตอ้งการการใชก้ระดาษแมว้่าในทุกวนัน้ีเยื่อกระดาษจะสามารถจะผลิตจากวสัดุ
ไดห้ลายชนิด และความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจะสมบูรณ์ข้ึนเพียงไร แต่
หลกัการพื้นฐานของการผลิตกระดาษก็ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง ในปัจจุบนั แมจ้ะมีกระดาษไดห้ลาย
พนัชนิด 

2.2ประเภทของกระดาษ  
ก าธร สถิรกุล (2515:298-300) กล่าวไวว้่า จากความแตกต่างของกรรมวิธีในการผลิต

กระดาษความแตกต่างของเยื่อกระดาษ สารเคมีตลอดจนเคร่ืองจกัรในการผลิต จะมีผลท าให้
ลกัษณะของกระดาษมีความแตกต่างกนัตามวสัดุพื้นฐานในการผลิต ผูพ้ิมพ์จ  าเป็นตอ้งศึกษาถึง
ประเภทและช่ือเรียกของกระดาษเพื่อประโยชน์ในการเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบังานพิมพ ์ตลอดจน
สามารถส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นโดยตรงตามวตัถุประสงคข์องการพิมพก์ระดาษจะมีลกัษณะ และช่ือ
เรียกต่างกนัดงัน้ี 

1. กระดาษบรู๊ฟ เป็นกระดาษท่ีท าจากเยื่อไมป่้น จึงท าให้มีราคาถูก คุณภาพต ่า ถา้เก็บไว้
นานจะกรอบและแดงใชพ้ิมพห์นงัสือราคาถูกและหนงัสือพิมพ ์

2. กระดาษปอนด์ เป็นกระดาษท่ีมีคุณภาพสูง เยื่อกระดาษท าจากเศษผา้ผสม ดว้ยสารเคมี 
Sulfite ฟอกให้ขาวเป็นพิเศษ เป็นกระดาษใชพ้ิมพง์านท่ีมีค่า เช่นประกาศนียบตัรหรืกระดาษเขียน
จดหมาย 

3. กระดาษฟอกขาวหรือกระดาษปอนดข์าว เป้นกระดาษท่ีท าจากเยือ่เคมีฟอกขาว ผลิตเป็น
กระดาษเพื่อใชเ้ขียนหรือพิมพ ์ใชท้  าสมุด และพิมพห์นงัสือโดยทัว่ไป 

4. กระดาษเหนียวหรือกระดาษสีน ้ าตาลห่อของ ท าจากเยื่อ Sulphate ผสมสีน ้ าตาล มีความ
เหนียวมากใชท้  ากระดาษห่อของหรือบรรจุภณัฑ ์
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5. กระดาษปก เป็นกระดาษปอนดท์ าให้หนาเป็นพิเศษ มีความเหนียวทนทาน เพื่อใชท้  าปก
หนงัสือ 

6. กระดาษวาดเขียน เป็นกระดาษปอนดข์าว แต่ท าใหเ้น้ือกระดาษสามารถรับสีไดง่้าย และ
มีผวิเหมาแก่การเขียนภาพระบายสี ดูดหมึกดูดสีไวโ้ดยง่าย 

7. กระดาษอาร์ต เป็นกระดาษท่ีไดมี้การเคลือบผิวหน้าดว้ยวสัดุบางอยา่งให้มีผิวเรียบมนั
เพื่อใชพ้ิมพภ์าพท่ีมีรายละเอียด 

8. กระดาษกล่อง เป็นกระดาษท่ีดา้นหนา้ท าจากเยื่อเคมี มีลกัษณะเป้นกระดาษปอนด์ขาว 
แต่ดา้นหลงัท าจากเยื่อไมป่้น หรืออาจเป็นเยื่อกระดาษเก่าซ่ึงจะมีสีคล ้ า กระดาษชนิดน้ีจะผลิจาก
เคร่ืองจกัรชนิด Cylinder machine หลายๆชั้น 

9. กระดาษโปสเตอร์ เป็นกระดาษปอนด์ท่ีขดัมนัเรียบหนา้เดียว ส่วนอีกหนา้หน่ึงจะปล่อย
ใหห้ยาบ 

10. กระดาษแข็ง เป็นกระดาษท่ีใช้ท าปกแข็งด้านในของหนังสือเม่ือใช้งานจะต้องมี
กระดาษหรือวสัดุอ่ืนหุ้ม จึงเป็นกระดาษท่ีไม่ตอ้งฟอกขาว ท าจากเยื่อไมป่้นหรือเยื่อกระดาษเก่า 
เน้ือกระดาษจะดูสีคล ้า และผวิไม่เรียบ 

11. กระดาษพาทเมน้ท ์เป็นกระดาษท าเลียนแบบแผ่นหนงัฟอกเยื่อกระดาษใช้เศษผา้เป็น
กระดาษท่ีใช้กบังานพิมพท่ี์มีความส าคญั นอกจากน้ียงัอาจแบ่งชนิดของกระดาษตามลกัษณะผิว
ของกระดาษ วนัชยั ศิริชนะ (2529:552-554) 

2.3 ความหมายของการรีไซเคิล 
วิชาการดอทคอม (2552:1) กล่าววา่ รีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าเศษวสัดุเหลือใชม้าแปร

รูปใหม่เพื่อน ากลบัมาใช้งานอีกคร้ังเป็นการจดัการวสัดุเหลือใช้ท่ีก  าลงัจะเป็นขยะ โดยน าไปผา่น
กระบวนการแปรสภาพ และน ากลบัมาใชใ้หม่  

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม (2554) 
กล่าววา่ การรีไซเคิล (Recycle) หรือ การแปรรูปของใชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ คือ การน าเอาของเสีย
ท่ีผ่านการใช้แลว้กลบัมาใช้ใหม่ท่ีอาจเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมจากภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
กระดาษ แกว้ กระจก อะลูมิเนียมและพลาสติก ซ่ึงเป็นวธีิการลดขยะ ลดมลพิษใหก้บัสภาพแวดลอ้ม 
ลดการใชพ้ลงังาน และลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การเก็บรวบรวม 
 2. การแยกประเภทวสัดุแต่ละชนิดออกจากกนั 
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3. การผลิตหรือปรับปรุง 
4. การน ามาใชป้ระโยชน์ 
ในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุง วสัดุท่ีแตกต่างชนิดกนัจะมีกรรมวิธีในการผลิตแตกต่าง

กนั เช่น ขวดแกว้ต่างสี พลาสติกต่างชนิด หรือกระดาษท่ีเน้ือกระดาษและสีแตกต่างกนัตอ้งแยก
ประเภทออกจากกนั เม่ือผ่านขั้นตอนการผลิตแลว้ของเสียท่ีใช้แลว้จะถูกแปรรูปเป็นรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ จากนั้นจึงเขา้สู่ขั้นตอนในการน ามาใชป้ระโยชน์ ผลิตภณัฑ์รีไซเคิลสามารถสังเกต
ไดจ้ากเคร่ืองหมายท่ีประทบัไวบ้นผลิตภณัฑ ์ทุกคร้ัง การรีไซเคิลท าใหโ้ลกมีจ านวนขยะลดนอ้ยลง 

2.4 ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ 

พจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ (2531)ได้ให้ความหมายค าว่า  "ประดิษฐ์"  หมายถึง  
จดัท าข้ึน,  คิดท าข้ึน,  แต่งข้ึน, สร้างข้ึน  ส่วนค าวา่  "งาน"  หมายถึง  ส่ิงท่ีท าข้ึน  ดงันั้นสรุปไดว้่า
งานประดิษฐ์หมายถึงส่ิงท่ีมนุษยจ์ดัท าข้ึนโดยใช ้ความคิดสร้างสรรค ์ ผลงานประดิษฐ์ในรูปแบบ
ต่างๆ  ทั้งน้ีเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวนั  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการน าไปใช้
เป็นของเล่น  ของใช้  และของประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามของบ้าน  หรือประดับตกแต่ง
ร่างกาย  

2.4.1 กระดาษลงัเหลอืใช้ 

ชั้นส าหรับวางของจุกจิก เลือกใช้กล่องกระดาษท่ีสามารถหักงอได้ น ามาตดัแบ่งเป็น
ช้ินส่วนต่าง ๆ จากนั้นประกอบร่างใหเ้ป็นรูปหวัใจ ออกแบบช่องเล็กช่องนอ้ยตามความตอ้งการ 

 

รูปที ่2.4.1 ชั้นวางของจากกระดาษลงัเหลือใช ้

ทีม่า : http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/73742/-blog-diyhom-diy 
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2.4.2 กระดาษหนังสือพมิพ์  

หมวกน่ารักๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครท าจากกระดาษหนงัสือพิมพท่ี์ไม่ใชแ้ลว้ 

 

รูปที ่2.4.2 หมวกจากกระดาษหนงัสือพิมพ ์

ทีม่า : https://www.facebook.com/photo?fbid=1478998025496130&set=ms.c 

2.4.3 กล่องใส่ของจากกระดาษหนังสือพมิพ์ 

กล่องใส่กระดาษท ามาจากกระดาษเหลือใช้เช่น หนงัสือนิตยสาร หนงัสือพิมพน์ ามามว้น
ใหเ้ป็นแท่งและขดใหเ้ป็นวงกลมหรือรูปทรงอ่ืนตามท่ีออกแบบไว ้

 

รูปที ่2.4.3 กล่องใส่ของจากกระดาษหนงัสือพิมพ ์

ทีม่า : http://havinghome.com/ideas/photos?id=4223 

2.4.4 งานเปเปอร์มาเช่ 

เป็นศิลปะการน ากระดาษท่ีไม่ใช้แล้วมาย่อยเป็นช้ินเล็ก น าไปผสมกาว สร้างเป็นตุ๊กตา 
รูปทรงตามจินตนาการ ซ่ึงเป็นศิลปะในการสร้างสรรค์กระดาษท่ีไม่ใช้แลว้ให้กลบัมีคุณค่าข้ึนมา
ใหม่ 
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รูปที ่2.4.4 งานเปเปอร์มาเช่ 

ทีม่า :  http://www.blisby.com/blog/diy-toadstools-paper-mache/ 

2.5 สีโปสเตอร์ 

พิมลณฏัฐ ์เวศยว์รุตม ์(2551) กล่าวไวว้า่ สีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวิต  
ซ่ึงมนุษยรู้์จกัสามารถ น ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัมาตั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์ในอดีต
กาล มนุษยไ์ดค้น้พบสีจากแหล่งต่างๆ จากพืช  สัตว ์ดิน และแร่ธาตุนานาชนิด จากการ คน้พบสี
ต่างๆ เหล่านั้น มนุษยไ์ดน้ าเอาสีต่างๆ มาใช้ประโยชน์อย่างกวา้งขวาง โดยน ามาระบายลงไปบน
ส่ิงของ ภาชนะเคร่ืองใช้ หรือระบายลงไปบนรูปป้ัน รูปแกะสลกั เพื่อให้รูปเด่นชัดข้ึน มีความ
เหมือนจริงมากข้ึน รวมไปถึงการใช้สีวาด ลงไปบนผนังถ ้ า หน้าผา ก้อนหิน เพื่อใช้ถ่ายทอด
เร่ืองราว และท าใหเ้กิดความ รู้สึกถึงพลงัอ านาจท่ีมีอยูเ่หนือส่ิงต่างๆ ทั้งปวง การใชสี้ทาตามร่างกาย
เพื่อกระตุน้ให้เกิดความฮึกเหิม เกิดพลงัอ านาจ หรือใชสี้เป็นสัญลกัษณ์ในการถ่ายทอด ความหมาย
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ในสมยัเร่ิมแรก มนุษยรู้์จกัใชสี้เพียงไม่ก่ีสี  สีเหล่านั้นไดม้าจากพืช สัตว ์ดิน แร่ธาตุต่าง ๆ 
รวมถึงข้ีเถา้ เขม่าควนัไฟ  เป็นสีท่ีพบทัว่ไปในธรรมชาติ น ามาถู  ทา ต่อมาเม่ือท าการยา่งเน้ือสัตว ์ 
ไขมนั  น ้ ามนั ท่ีหยดจากการยา่งลงสู่ดินท าให้ดินมี สีสันน่าสนใจ สามารถน ามาระบายลงบนวตัถุ
และติดแน่นทนนาน  ดงันั้นไขมนัน้ี จึงได้ท าหน้าท่ีเป็นส่วนผสม (binder)  ซ่ึงมีความส าคญัใน
ฐานะเป็นสารชนิดหน่ึง ท่ีเป็นส่วนประกอบของสี ท าหนา้ท่ีเกาะติดผิวหน้าของวสัดุท่ีถูกน าไปทา
หรือ ระบาย นอกจากไขมนัแลว้ยงัไดน้ าไข่ขาว ข้ีผึ้ง (Wax)  น ้ามนัลินสีด (Linseed) กาวและยางไม ้ 
(Gum arabic) เคซีน ตะกอนโปรตีนจากนม) และสารพลาสติกโพลีเมอร์  (Polymer) มาใช้เป็น
ส่วนผสม ท าใหเ้กิดสีชนิดต่างๆ ข้ึนมา องคป์ระกอบของสี แสดงไดด้งัน้ี 

เน้ือสี (รงควตัถุ)      +     ส่วนผสม    =    สีชนิดต่างๆ 

ในสมยัต่อมา เม่ือมนุษยมี์วิวฒันาการมากข้ึน เกิดคตินิยมในการรับรู้ และช่ืนชมในความ
งามทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) สีไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง และวจิิตรพิสดาร จากเดิมท่ีเคย
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ใชสี้เพียงไม่ก่ีสี ซ่ึงเป็นสีตามธรรมชาติไดน้ ามาซ่ึงการประดิษฐ์ คิดคน้ และผลิต สีใหม่ ๆ ออกมา
เป็นจ านวนมากท าให้เกิดการสร้างสรรคค์วามงามอยา่งไม่มีขีดจ ากดั โดยมี การพฒันามาเป็นระยะ 
ๆ อยา่งต่อเน่ือง สีท่ีมนุษยใ์ชอ้ยูท่ ัว่ไป ไดม้าจาก 

1.  สสารท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ และน ามาใชโ้ดยตรง หรือดว้ยการสกดั  ดดัแปลงบา้ง จากพืช 
สัตว ์ ดิน แร่ธาตุต่างๆ 

2.  สสารท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ซ่ึงผลิตข้ึนโดยกระบวนการทางเคมี เป็นสารเคมีท่ีผลิตข้ึน 
เพื่อใหส้ามารถน ามาใชไ้ด ้สะดวกมากข้ึน ซ่ึงเป็นสีท่ีเราใชอ้ยูท่ ัว่ไปในปัจจุบนั 

3.  แสง เป็นพลงังานชนิดเดียวท่ีใหสี้ โดยอยูใ่นรูปของรังสี (Ray) ท่ีมีความเขม้ของแสงอยู่
ในช่วงท่ีสายตามองเห็นได ้

2.6 การลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ  

ศิวพร เพง็ธรรม (2558) กล่าววา่ การด าเนินธุรกิจจ าเป็นตอ้งแสวงหาก าไรสูงสุด เพื่อเป็น
ผลตอบแทนต่อการท างานและก าไรของธุรกิจท่ีสมเหตุสมผลนั้น ก็เป็นรางวลัท่ีสังคมมอบให้กบั
องคก์รธุรกิจเพื่อเป็นการตอบแทนท่ีธุรกิจไดป้ฏิบติัตามพนัธกิจ และให้ส่ิงท่ีดีกบัสังคม ซ่ึงกลยุทธ์
การลดตน้ทุนการผลิตก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการเพิ่มผลก าไรขององคก์รธุรกิจกลยุทธ์น้ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อความอยูร่อดขององคก์รธุรกิจในยคุท่ีเศรษฐกิจตกต ่า และเพื่อการเพิ่มศกัยภาพ
ของการแข่งขนัในยคุท่ีเศรษฐกิจรุ่งเรือง โดยมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์รธุรกิจจะตอ้งรู้วา่สามารถ
เพิ่มรายไดแ้ละลดตน้ทุนไดอ้ยา่งไร ซ่ึงหลกัการลดตน้ทุนท่ีส าคญัก็คือใหต้น้ทุนต่อหน่วยต ่าท่ีสุดท า
ให้ปริมาณน้อยลงหรือตัดงานท่ีไม่จ าเป็นออกไป อย่างไรก็ตามการลดต้นทุนต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่อคุณภาพสินคา้ และบริการท่ีมีผลกระทบต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั
โดยมีแนวทางส าคญัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อลดตน้ทุนการผลิตดงัต่อไปน้ี  

1. การท าให้ปริมาณน้อยลง โดยการท าให้อายุการใช้งานยาวนานข้ึน การเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนหรือซ่อมตามรอยเวลาเป็นการเปล่ียนหรือซ่อมตามสภาพ  

2. ตดัออกหากไม่จ  าเป็น โดยเน้นการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุอาจจะตอ้งมีการรวมงานเพื่อลด
ตน้ทุนการผลิต  

3. การเพิ่มราคาสินคา้ ซ่ึงจะท าให้ไดก้ าไรมากกว่าการลดตน้ทุนการผลิตลง แต่ตอ้งระวงั
เร่ืองก าลงัซ้ือของลูกคา้ท่ีอาจจะลดลงได ้ 

4. บริหารค่าล่วงเวลาใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงนิยมควบคุมค่าล่วงเวลาใหอ้ยูใ่นช่วงระหวา่ง  7-
15%ของฐานเงินเดือน  
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5. ใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพพอดี ไม่เลือกใช้แต่วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีเลิศ เพื่อให้ไดร้าคาท่ีถูก
กว่า ให้ลดของเสียจากวตัถุดิบท่ีใชไ้ม่ได ้เน่ืองจากคุณภาพตกลกัษณะเฉพาะ (Specification) ทั้งน้ี
จะตอ้งพิจารณาวา่ไม่กระทบต่อคุณภาพสินคา้ท่ีส่งมอบลูกคา้ตามท่ีตกลงกนั ซ่ึงการใชว้ตัถุดิบราคา
ถูกกวา่ ตอ้งศึกษาดา้นเทคนิคก่อนในเร่ืองของคุณภาพสินคา้ และปริมาณท่ีจะน ามาทดแทน 

2.7 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ชยาภาส ทบัทอง (2549) ไดศึ้กษาการผลิตกระดาษจากตน้กลว้ย โดยการทดลองน ากาบ
กล้วยแห้งในสารละลาย KOH 25% เป็นเวลา 17 ชั่วโมงอตัราส่วนของสารละลาย KOH ความ
เขม้ขน้ 25%ต่อน ้าหนกักาบกลว้ยแห้ง เท่ากบั 25:1 ก่อนจะท าการตม้ท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
3 ชัว่โมงและฟอกสีดว้ยวิธี CEDED กระดาษจากตน้กลว้ยจะถูกทดสอบหาดชันีความตา้นแรงดึง 
(Tensile Index) ดัชนีความต้านแรงทะลุ (Burst Index) และดัชนีความต้านแรงฉีกขาด (Tearing 
Index) พบวา่ มีค่าเท่ากบั 64.68 kN.m/kg, 2.76 kPa.m /g และ 15.22 mN. m/g ตามล าดบั 

นงคนุ์ช และจนัทรัสจ ์(2558) ไดศึ้กษาการพฒันากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิว
กล่องจากใบสับปะรดท่ีเหมาะสมต่อการพิมพ์บรรจุภณัฑ์ พบว่า อตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมใน
สมบติัเชิงกายภาพและเชิงกล คืออตัราส่วนผสมเยือ่ใบสับปะรดกบัเยื่อสนท่ี 100:0 และเม่ือน าไปใส่
สารเคลือบและน าไปทดสอบทางการพิมพ ์พบว่า อตัราส่วนท่ีเหมาะสมคือ 4:4:2.5, 8:4:2.5, และ 
16:4:2.5 ซ่ึ ง เ ป็นอัตรา ส่วน ท่ี มี คุณสมบัติ เหมาะสมอยู่ ใน ช่วง ทีก าหนดของมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 170-2550 และสามารถน าไปผลิตเป็นกระดาษผวิกล่องท่ีเหมาะสมต่อ
การพิมพบ์รรจุภณัฑท่ี์สามารถน าไปใชแ้ละลดตน้ทุนในการน าเขา้เยือ่สนท่ีมีราคาแพงได้ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร( 2558 ) กล่าววา่ แนวคิดขยะเหลือศูนย ์เป็นแนวคิดท่ี
ยดึหลกัการท่ีวา่“ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได”้ มีจุดประสงค ์คือ “การท า
ให้ขยะเหลือน้อยท่ีสุดและก าจดัท่ีเหลือดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล” พบว่าแนวคิดการจดัการ
ขยะดังกล่าวได้น าไปเป็นแนวคิดหลักในการด าเนินการในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ ฮอลแลนด์ สวีเดน เยอรมนั ออสเตรีย องักฤษ  
ไอร์แลนด์ สกอตแลนด์ นามิเบีย สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล และบางรัฐในสหรัฐอเมริกาได้แก่ รัฐ
วอชิงตนัดีซี นอร์ทแคโรไลนา ออริกอน แคลิฟอร์เนีย จอร์เจีย แนวคิดขยะเหลือศูนย ์(zero waste 
management ) มีหลกัการส าคญั คือ การใชว้ตัถุการผลิตท่ีสามารถน ากลบัมาแปรรูปใชใ้หม่ให้มาก
ท่ีสุด ลดปริมาณของเสียท่ีจะท้ิงให้เหลือน้อยท่ีสุด บริโภคให้พอดีและบริโภคสินคา้ท่ีสามารถน า
กลบัมาใชซ้ ้ าได ้ผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิตสินคา้ใหม่ท่ีผสมผสานการน าวสัดุกลบัมา
แปรรูปใชใ้หม่ได ้รณรงคก์ารใชสิ้นคา้ท่ีผลิตจากวสัดุเหลือใช ้พฒันาการน าขยะกลบัมาแปรรูปใช้
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ใหม่ เก็บภาษีรวมในราคาสินคา้ท่ีคิดจากต้นทุนทรัพยากรการผลิต ช่วยยกระดับเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจของชุมชน และสร้างงานใหม่ๆใหก้บัชุมชน 

ศิริชยั วงษารัตน์ (2554) ศึกษาการท าโครงงานเร่ือง ศิลปะประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ พบวา่การ
น ากระดาษเหลือใชม้าท าเป็นกล่องใส่ของไดน้ั้นนอกจากเป็นประโยชน์ใชส้อยยงัท าให้เกิดผลดีต่อ
การใชท้รัพยากรเป็นการลดปริมาณขยะลง และสร้างส่ิงของโดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก 

ภาวนา เช้ือศิริ (2018) ไดก้ารเกิดไอเดียจากกองเอกสารภายในภาควิชา ผนวกกบัมีปัญหา
ดา้นอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนจึงไดเ้ป็นผลงาน “หวัสุนขัจ าลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา” 
กลายเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน   ท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และท่ีส าคญั มีราคาถูกช่วยลด
ขยะในส านักงานได้ดีอีกด้วย แรงบนัดาลใจมาจากเสียงเรียกร้องของนิสิตท่ีใช้ในการเรียนผ่า
อาจารยใ์หญ่ท่ีเป็นสุนขั เวลาเรียนนิสิตจะบ่นวา่มองโครงสร้างต่างๆ ไม่ค่อยเห็น ส่ิงท่ีอาจารยส์อน
ในชัว่โมงบรรยายพอมาท าปฏิบติัการจริงเขามองไดไ้ม่ชดั และเม่ือใชสุ้นขัจริงในการเรียน นิสิตก็
มกัจะบ่นถึงปัญหากล่ินท่ีมีความรุนแรง ส่วนตวัอาจารยก์็อยากมีส่ือการสอนท่ีถูก ประหยดั อาจารย์
จึงคิดว่าคงถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งพฒันาส่ือการสอนแบบใหม่ให้มีความปลอดภยั  ทั้งในส่วนของผู ้
เตรียมตวัอย่างอาจารยเ์อง รวมถึงนิสิตท่ีเรียนในห้องเรียนดว้ยหัวสุนขัจ าลองจากเยื่อกระดาษใช้
หลกัการความรู้จากการท าประติมากรรมกระดาษอดั (Paper mache) และการหล่อช้ินส่วนอวยัวะ
โดยใชย้างพารา ผา่นกระบวนการคน้ควา้หาเยื่อกระดาษท่ีเหมาะสมท่ีสุดและปรับส่วนผสมในการ
เตรียมกระดาษโดยการแช่น ้าและป่ันใหล้ะเอียดเป็นเยื่อกระดาษ รวมทั้งเพิ่มส่วนประกอบ เช่น แป้ง
มนัส าปะหลงั ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ซ่ึงใชก้ระดาษกล่องนม กระดาษลงั แกนกระดาษช าระ และ
กระดาษเอกสารเพื่อให้ได้ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถใช้งานได้ในลกัษณะเดียวกัน  ขณะท่ีการหล่อ
ยางพาราจะใชท้  าส่วนประกอบท่ีตอ้งการความยดืหยุน่ มีการใชแ้ม่เหล็กฝังทางดา้นในของช้ินส่วน
ประติมากรรมกระดาษอดัเพื่อสะดวกในการประกอบและแยกช้ินส่วนไดง่้าย เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ี
ถอดประกอบไดข้ั้นตอนการท าและความแตกต่างของหวัสุนขัจ าลองจากเยือ่กระดาษท่ีท าใหมี้ความ
น่าสนใจและตอบสนองต่อการใชง้านวา่ “หลงัจากท่ีท าเสร็จ เราก็จะมีการหล่อจากหวัจริงและมีการ
ป้ันเติมในลกัษณะของโครงสร้างท่ีเราสอนจริงในห้องเรียน ใช้เทคนิคของเปเปอร์มาเช่ ปรับแต่ง
เติมโครงสร้างให้มีลกัษณะและสีสันต่างๆ ท่ีเขา้กนั ท าให้ผลงานน่าจะสัมผสัและอยากท่ีจะจบัตอ้ง
มากข้ึนผลจากการวิจยัเปรียบเทียบผลพบวา่ นิสิตมีความพึงพอใจในงานวิจยัหวัสุนขัจ าลองจากเยือ่
กระดาษ เพราะไม่ตอ้งเส่ียงต่อกล่ินฉุนท่ีรุนแรงหรือการสัมผสัท่ีอนัตรายจากร่างอาจารยใ์หญ่ท่ีเป็น
สุนขั แถมยงัเห็นโครงสร้างต่างๆ ไดช้ดัเจนมากข้ึน มีความแข็งแรง คงทน น ้ าหนกัเบาและขนยา้ย
สะดวก 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ  :            บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

ทีต่ั้งสถานประกอบการ  :            387-389 ถนนเยาวราช แขวงสัมพนัธวงศ ์ 

    เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ 10100 

                โทรศพัท ์: 02-222-2221 ,02-6230330 

    ID Line : jawarajtours ,  0814212079 

    Email : jawarajtours@hotmail.com 

    Facebook : www.facebook.com/jawarajtours.com 

 

 

รูปที ่3. 1 บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั 
ทีม่า : http://www.lunlaa.com/th/shop/2814 
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รูปที ่3. 2 โลโกบ้ริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 
 

 
รูปที ่3. 3 แผนท่ีบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

ทีม่า : https://www.google.com/maps/search/เยาวราชทวัร์ 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/search/เยาวราชทัวร์
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2516 โดยมีนายชวลิต เตชะรัตนไกร เป็น

ผูบ้ริหารเดิมเป็นห้างหุ้นส่วนโดยใช้ช่ือว่า JAWARAJ TRAVEL SERVICE โดยเร่ิมจากการเป็น
บริษทัขนาดเล็ก มีพนักงานเพียง 2-3 คนภายในตึกแถวเพียง 1 ห้องในย่านเยาวราช ในช่วงแรก 
บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั ไม่ใช่บริษทัท่ีน านกัท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ (Out-Bound) 
แต่เป็นบริษทัน าเท่ียวท่ีให้บริการภายในประเทศ (Domestic) โดยมีนายชวลิต เป็นผูน้ าเท่ียวด้วย
ตนเอง เพราะส่วนตวัเป็นคนชอบท่องเท่ียวจึงท าให้เกิด บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั โดยเส้นทางน า
เท่ียว เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต เป็นตน้ บริษทัไดท้  าทวัร์ภายในประเทศมานานกวา่ 10 ปี จึงเร่ิม
ขยายบริษทัโดยเปล่ียนเป็น บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั และยา้ยสถานท่ีตั้งของบริษทัมาท่ี 387-389 
ถนนเยาวราช เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ 10100 ใจกลางของถนนเยาวราชพร้อมกบัเปล่ียนจากการ
ท าทวัร์ภายในประเทศ (Domestic) เป็นการท าทวัร์น าเท่ียวต่างประเทศ (Out-Bound) เพราะไม่มี
บุคลากรเพียงพอ และมีความยุง่ยาก เร่ิมมีการจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินในปี พ.ศ. 2539  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 นายชวลิต เตชะรัตนไกร ไดเ้สียชีวติลง ท าให ้นางสาวสุนิสา ผดุงเสรี
วทิย ์ข้ึนมาเป็นผูบ้ริหาร บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั ในปัจจุบนั บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั ใหบ้ริการ
น าเท่ียว ในประเทศจีน โดยทางบริษทัมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความช านาญ และมีประสบการณ์  พร้อมท่ีจะ
ให้บริการ นอกจากน้ียงัมีบริการน าเท่ียวในประเทศอ่ืน เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี เวียดนาม พม่า บาหลี 
ไตห้วนั และสิงคโปร์ ทั้งยงัมี Sight Seeing Tours ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงมีทั้ง Half 
Day Tour, One Day Tour และมีโปรแกรมทวัร์น าเท่ียวพทัยา เชียงใหม่ เชียงราย  
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3.2.1 ผลติภัณฑ์การให้บริการของบริษัท 

ตารางที ่3. 1 แสดงรายการน าเทีย่วแบบเต็มวนั 

 

 

 

 

 

 

ALL-DAY TOURS PRICE 

1. Damnern Saduak Floating Market / 
at Crocodile Farm / LUNCH / Elephants Theme Show 

1,700 -. 

2. Damenern Saduak Floating Market / River Kwai with  
Lunch 

1,800.- 

3. Ayutthaya / Bang Pa-in visit Summer Palace. Visit 
Ayutthaya / Wat Phananchoeng. Wat Yai Chaimongkol 
LUNCH Wat Phra Si Sanphet and Palace. 

1,600.- 

4. River Kwai / Train on the Death Railway / (Visit Bridge 
over the River Kwai , visit JEATH War Museum , visit 
Chong Kai Allied War Cemetery) LUNCH 

1,600.- 

5. Damern Saduak / Amphawa Floating Market and Risky 
Market 

2,200.- 

6. Safari World with Lunch (Minimum 2 Paxs) 1,800.- 

7. Dream World with Lunch(Minimum 2 Paxs) 1,800.- 
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ตารางที ่3.2 แสดงรายการน าเทีย่วแบบคร่ึงวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALF-DAY TOURS PRICE 
8. Damnern Saduak Floating Matket.  

(2.00 P.M. ARR – BKK) 
900.- 

9. Risky Market and Damnern Saduak Floating Market 1,000.- 

10. Temple Citt (Wat Trimit / Poh /Benj) 1,500.- 

11. Royal Grand Palace and The Emerald Buddha 
Temple. 

1,700.- 

12. The Crocodile Farm and The Elephants Theme Show. 
(P.M. only) 

2,200.- 

13. Ancient City (only A.M.) (Mon,Wed,Fri) 2,200.- 

14. Candle Light Dinner along Chao Phraya River for 
your memorable Experience (7.30 – 9.30 P.M.) 

1,700.- 

15. Risky Market and Amphawa  Floating Market (Only 
Fri,Sat,Sun) (11.30 – 20.45) 

1,600.- 

16. Siam Niramit Show + Dinner (Only P.M.) 1,850.- 
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3.2.2 แพคเกจทวัร์พทัยา 

PACKAGE  “A” (One Day Tour) 

Approximately Time 

06.30 – 08.00 Pick-up from hotel to Pattaya by shared van 

10.30 Transfer to Coral Island by shared speed boat.  Enjoy Seafood lunch at 
seashore restaurant.  After lunch, relax and enjoy leisure time on the 
beach. 

15.00 View Coral Reef on glass bottom boat. Leave the Island to Pattaya beach. 
Visit Precious Stones Museum, complimentary drink. 

17.30  Transfer to Bangkok or Pattaya hotel. 

PACKAGE INCLUDES:   

1.Bangkok transfer roundtrip by shared van and shared speed boat. 

2.Seafood Lunch 

3.English Speaking Guide 

PRICE 1,600 -. 
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PACKAGE  “B” (Two Days One Night Tour) 

Day 1  Approximately Time 

06.30 – 08.00 Pick-up from hotel to Pattaya by shared van. 

10.30 Transfer to Coral Island by shared speed boat. Enjoy seafood lunch at 
seashore restaurant. After lunch, relax and enjoy your leisure time on 
beach. 

15.00 View Coral Reef on glass bottom boat. Leave the island to Pattaya 
beach.Visit Precious Stones Museum, complimentary drink. 

17.30 Check in hotel, after dinner (your own expense) meet at hotel lobby for 
Cabaret Show.  

After show, Free time to explore Pattaya by night (on your own) or back 
to hotel.     

Day 2                 Approximately Time 

07.00                 Breakfast at hotel, free for shopping until departure time transfer to 
Bangkok. 

 Remark:         Our service from Pattaya to Bangkok 3 time daily at 09.00, 12.00 and 
17.30 hrs. 

PACKAGE INCLUDES : Bangkok transfer roundtrip by shared van and speed 
boat. 

                          One seafood Lunch. 

                          One Cabaret. 

                          One-night hotel accommodation with breakfast. 

                          English speaking guide      

PRICE 3,500 -. SGL plus 700 -. 
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PACKAGE “C” (3 Days 2 night) 

Day 1  Approximately Time 

06.30-08.00 Pick-up from to Pattaya by shared minibus. 

10.30 Transfer to Coral Island by shared speed boat. Enjoy Seafood lunch at seashore 
restaurant.  

After lunch, relax and enjoy your leisure time on beach. 

15.00 View Coral Reef on Glass bottom boat. Leave the Island to Pattaya beach.Visit 
Precious Stones Museum, complimentary drinks. 

17.30 Check in Pattaya hotel, after dinner (your own expense) meet ay hotel lobby for 
Cabaret Show.  

After show free time to explore Pattaya by night (on your own) or back to hotel. 

Day 2  Approximately Time 

07.00                   Breakfast at hotel. 

08.30                   Meet at hotel lobby for SRIRACHA Tiger Zoo. (half day) 

12.00 or 16.30   Return to hotel, rest of the day, free time at leisure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

Day 3 Approximately Time 

07.00 Breakfast at hotel, free for shopping until departure time transfer to Bangkok. 

Remark:    Our service from Pattaya to Bangkok 3 time daily at 09.00, 12.00 and 17.30 hrs.            

PACKAGE INCLUDES: Bangkok transfer roundtrip by share van and speed boat 

One Seafood Lunch. 

One Cabaret Show. 

One SRIRACHA Tiger Zoo. 

Two-night hotel accommodation with breakfast. 

English speaking guide. 

PRICE 4,900 -. SGL plus 1,400 -. 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
 

 

 

 

 

 

                

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสุนิสา ผดุงเสรีวทิย ์ 

Managing Director 

คุณศิริวรรณ  อริยโชติมา 

Product and Ticket 

คุณชาคริต วสูิตรธนาวทิย ์

 Sales and Marketing 

คุณศศิพิมล เจริญรักษ ์

ผูช่้วยพนกังาน 

คุณพรชยั กนกทรัพย ์

Messenger 

  คุณนนัทริกา จตุพรภิรมย ์

Tour Coordinator and Sales 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปที ่3.4 ผูป้ฎิบติังาน 
ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวศศิพิมล  เจริญรักษ ์

ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  : ผูช่้วยพนกังาน 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย  :   1. Ticket : Ticket  Form Visa  

           2. Tour : Join Land  Incentive  

            3. Sight Seeing Tours for Foreign 

     4. ท าจดหมายขอเงินคืนจากองคก์รสายการบิน 

     5. เขียนรายรับ รายจ่ายประจ าปี 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที ่3.5 พนกังานท่ีปรึกษา 
ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : คุณนนัทริกา  จตุพรภิรมย ์

 ต าแหน่ง : พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมน าเท่ียว บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
  ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
  -  ศึกษาขอ้มูล โดยการสังเกตถึงปัญหาภายในบริษทัเพื่อน ามาใชเ้ป็นหวัขอ้โครงงาน 

-  เขียนโครงร่างรายงานโดยคิดหวัขอ้เพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ี 

    ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและส่งเพื่อรอการพิจารณา          

  -  ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท า 

  -  ท าการทดลองป้ายช่ือติดกระเป๋าและน าปัญหาท่ีพบไปปรับปรุง 

  -  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานภายในบริษทั 

  -  น าขอ้ผดิพลาดไปปรับปรุงแกไ้ข 

  -  สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน 

  -  จดัท าเอกสารพร้อมน าเสนอ 
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ตารางที ่3. 2 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

มกราคม 
2563 

กุมภาพนัธ์
2563 

มีนาคม 
2563 

เมษายน 
2563 

ก าหนดหวัขอ้ส าหรับการศึกษาท าโครงงาน
และน าหวัขอ้ท่ีก าหนดปรึกษาอาจารย ์

    

ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงาน     
คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลส าหรับการจดัท า
โครงงาน 

    

ปรับปรุง แก้ไขโครงงานจนกว่าจะผ่าน
ความเห็นชอบจาก เจ้าของบริษัทและ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

    

น าเสนอโครงงาน     

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 -  ฮาร์ดแวร์ คือ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ช้ินส่วน อุปกรณ์ ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
 -  ซอฟตแ์วร์ คือ ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีใชส้ั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างาน 
-  โทรศพัทมื์อถือใชส้ าหรับถ่ายภาพการปฏิบติังาน 
 -   คอมพิวเตอร์ 
-  โปรแกรม Microsoft Word  
 



 

 

บทที4่ 

ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 
แท็กกระเป๋าท่ีเป็นมิตรต่อโลก มีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยลดตน้ทุนให้กบับริษทัในการซ้ือ

แทก็กระเป๋าใหม่มาใช ้และไดน้ ากระดาษเหลือใชภ้ายในบริษทัมาสร้างประโยชน์ 

4.1 ส่วนประกอบในการท าแทก็กระเป๋าจากกระดาษรีไซเคิล 
4.2.1 กระดาษเหลือใช ้เช่น แผน่พบัต่างๆ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ 

4.2 อุปกรณ์ในการท าแทก็กระเป๋าจากกระดาษรีไซเคิล 
 - กรอบไมห้รือกรอบรูปท่ีไม่ใชแ้ลว้ ขนาดส่ีเหล่ียม 
 - มุง้ลวด 
 - เคร่ืองป่ัน 
 - สีโปสเตอร์ 
 - ดอกอญัชนั 
 - กรรไกร 
 - กาว 
 - เขม็กบัดา้ย 
 - ถาดหรือกะละมงั 
 - ท่ีเจาะรูกระดาษ 
 - เชือกคลอ้งป้ายช่ือติดกระเป๋า 
 - ดอกไมก้ระดาษตกแต่ง 
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4.3 ขั้นตอนการท าป้ายช่ือติดกระเป๋าจากกระดาษรีไซเคิล 

 

 
รูปที ่4.1 ฉีกกระดาษให้มีขนาดเลก็ 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

 

รูปที ่4.2 น ากระดาษใส่ในเร่ืองป่ันและเติมน า้ลงไป 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 
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รูปที ่4.3 ใส่ดอกอญัชนั 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

   

รูปที ่4.4 ใส่สีโปสเตอร์ 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 
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รูปท่ี 4.5 ป่ันรวมกนัใหล้ะเอียด 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

 

รูปที ่4.6 เติมน ้าใหเ้ตม็ถาด 

 ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 
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รูปที ่4.7 น ากระดาษท่ีป่ันละเอียดแลว้มาเทใส่แม่พิมพท่ี์เตรียมไวแ้ละเกล่ียใหเ้ยือ่กระดาษกระจาย 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

 

รูปที ่4.8 น าไปตากแดดใหแ้หง้ 
ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 
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รูปที ่4.9 ออกแบบรายละเอียดต่างๆของบริษทัเพื่อน ามาใส่ในแทก็กระเป๋า 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

  

รูปที ่4.10 เม่ือกระดาษแหง้แลว้ น ามาตดัตามท่ีออกแบบไว ้

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 
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รูปที ่4.11 ตดัปกพลาสติกให้พอดีกบัช่องของกระดาษท่ีตดัไว ้

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

 
รูปที ่4.12 ทากาวติดทุกอยา่งรวมกนัตามรูปแบบท่ีออกแบบไว ้

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 
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รูปที ่4.13 น ารายละเอียดของบริษทัท่ีออกแบบมาติดในแทก็กระเป๋า 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

 

 

รูปที ่4.14 จากนั้นเยบ็ติดเขา้กนัอีกคร้ังเพื่อความแขง็แรง 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 
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รูปที ่4.15 เจาะรูท่ีแทก็กระเป๋า 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

 

รูปที ่4.16 ติดเชือกคลอ้งแทก็กระเป๋า 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 
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รูปที ่4.17 ตกแต่งใหส้วยงาม 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 

 

รูปที ่4.18 แทก็กระเป๋าเสร็จเรียบร้อย 

ทีม่า : (ผูจ้ดัท า) 
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4.4 ต้นทุนของการท าแทก็กระเป๋าทีเ่ป็นมิตรต่อโลก 
การค านวณต้นทุนของแท็กกระเป๋าโดยมีส่วนประกอบ ได้แก่ กระดาษท่ีไม่ใช้แล้ว สี

โปสเตอร์ ปกพลาสติกใส กาว เข็มกบัดา้ย เชือกคลอ้งแท็กกระเป๋า ตน้ทุนรวม 38 บาท ได ้15 ช้ิน 
ราคาต่อช้ิน 2.5 บาท 

ตารางที ่4. 1 ต้นทุนการท าแทก็กระเป๋า 15 ช้ิน 

 

ตารางที ่4. 2 ตารางเปรียบเทียบระหว่างแทก็กระเป๋าของบริษัทกบัแทก็กระเป๋าที่เป็นมิตร
ต่อโลก 15 ช้ิน 

ราคาแทก็กระเป๋าของบริษัท ราคาแทก็กระเป๋าทีเ่ป็นมิตรต่อโลก 

ราคาแพค็ละ 84 บาท 15 ช้ิน 
ราคาช้ินละ 5.6  บาท 

ราคาแพค็ละ 38 บาท 15 ช้ิน 
ราคาช้ินละ 2.5 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบราคาตน้ทุนพบวา่ ราคาของแท็กกระเป๋าท่ีเป็นมิตรต่อโลกมีราคาตน้ทุนถูก
กวา่แทก็กระเป๋าของบริษทั 

 

 

 

ต้นทุนการท าแทก็กระเป๋า 
ส่วนผสมและอุปกรณ์ ราคาซ้ือ ราคาใชจ้ริงต่อช้ิน (บาท) 
กระดาษท่ีไม่ใชแ้ลว้ ใชข้องบริษทั ใชข้องบริษทั 
สีโปสเตอร์ 15 บาท ต่อ 1 ขวด 1 บาท 
ปกพลาสติกใส 10 บาท ต่อ 1 หลา 0.60 สตางค ์
กาว 10 บาท ต่อ 1 ขวด 0.60 สตางค ์
ดอกอญัชนั ใชข้องบริษทั ใชข้องบริษทั 
เขม็กบัดา้ย 3 บาท ต่อมว้น 0.20 สตางค ์
เชือกคลอ้งแทก็กระเป๋า ใชข้องบริษทั ใชข้องบริษทั 

ทุนรวม 2.5 บาท ต่อ 1 ช้ิน 
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4.5 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์แทก็กระเป๋าที่เป็นมิตรต่อโลก 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้:  

พนกังานของบริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่พนกังานแผนก   
-  Product and Ticket 
-  Sales and Marketing 
-  Messenger 
-  Tour Coordinator and Sales 

4.6  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีผูจ้ดัท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อท า

การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
        1. คุณภาพผลงานของแทก็กระเป๋า 
        2. ความยาก ง่าย ในการแปรรูปกระดาษ 
        3. ความคิดสร้างสรรค ์
        4. การแปรรูปกระดาษท าใหเ้กิดประโยชน์อีกคร้ัง 

       5. ความประณีต สวยงามของผลงาน 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตารางที ่4. 3 คุณภาพผลงานของแทก็กระเป๋า 

ผู้ตอบ ค าตอบ 
คนท่ี 1 คุณนนัทริกา  จตุพรภิรมย ์
พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ 
ในฐานะพนกังานท่ีปรึกษา 

มีขอ้จ ากดัในการใช ้คือเหมาะกบัการใชง้าน
ในช่วงฤดูร้อนอยา่งเดียวหรือในช่วงท่ีสภาพ
อากาศมีความช้ืนนอ้ย ในตวัของช้ินงานมี
รายละเอียดของบริษทัครบถว้น ชดัเจน สาย
คลอ้งมีความคงทนต่อการผกูมดักบักระเป๋า 
เยบ็ช้ินงานไดส้วยและออกแบบช้ินงานไดดี้
มาก 

คนท่ี 2 คุณศิริวรรณ  อริยโชติมา 
พนกังานฝ่ายตัว๋โดยสาร 

ช้ินงานมีการออกแบบท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริง 
ช้ินงานมีความคงทนในระดบัหน่ึง การใชง้าน
ช้ินงานมีขอ้จ ากดัคือความไม่ทนน ้า วสัดุท่ีใช้
มาประกอบกบัป้ายช่ือติดกระเป๋ามีความคงทน
และมีคุณภาพส่งผลท าใหช้ิ้นงานป้ายช่ือติด
กระเป๋าดูแขง็แรงและน่าใชง้านมากข้ึน 

คนท่ี 3 คุณชาคริต  วสูิตรธนาวทิย ์
พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ 

มีความทนทานต่อสภาพอากาศทัว่ไปไดดี้ ไม่
บางจนเกินไป ช้ินงานดูสะอาดเรียบร้อยเก็บ
รายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆไดดี้มีรายละเอียดขอ้มูล
บริษทัชดัเจน 

คนท่ี 4 คุณพรชยั  กนกทรัพย ์ 
พนกังานการกรอกฟอร์มวซ่ีาและส่งเอกสาร 

ช้ินงานพอใชไ้ด ้ไม่ไดดี้มากแต่ก็ไม่ไดแ้ย่
จนเกินไป เป็นช้ินงานท่ีจ ากดัในการใชใ้นฤดู
ต่างๆ ช้ินงานมีขอ้มูลของบริษทัและเก็บ
รายละเอียดการตดัเยบ็ไดดี้มีสีสันสวยงาม 

 

จากตารางท่ี 4.3 แนวโน้มคุณภาพของช้ินงานคิดเป็นร้อยละ 75% กล่าวว่าไม่ทนน ้ า มี
ขอ้จ ากดัในการใชง้านขอ้มูลบริษทัครบถว้น วสัดุประกอบช้ินงานส่วนอ่ืนๆมีความทนทานแข็งแรง 
และอีก 25% กล่าววา่ทนต่อสภาพอากาศทัว่ไปไดดี้ เก็บรายละเอียดของตวัช้ินงานไดเ้รียบร้อย 
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ตารางที ่4. 4 ความยาก ง่าย ในการแปรรูป 

ผู้ตอบ ค าตอบ 
คนท่ี 1 คุณนนัทริกา  จตุพรภิรมย ์
พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ 
ในฐานะพนกังานท่ีปรึกษา 

ในการท่ีน ากระดาษเหลือใชม้าแปรรูปมีขั้นตอนท่ีน้อย
และไม่ซบัซ้อน ง่ายต่อการสร้างช้ินงานท่ีมีประโยชน์
เพื่อเพิ่มเอกลกัษณ์ให้กบับริษทัและยงัสามารถค้นหา
วิธีการท าไดค้่อนขา้งง่ายและค่อยขา้งมีหลากหลายวิธี
ในการแปรรูปกระดาษ 

คนท่ี 2 คุณศิริวรรณ อริยโชติมา 
พนกังานฝ่ายตัว๋โดยสาร 

การแปรรูปช้ินงานน้ีมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซ้อนและง่ายต่อ
การท า ขั้นตอนการท ากระดาษรีไซเคิลไม่ตายตัว
สามารถท าลวดลายและสีสันได้หลากหลายตามใจ
ชอบได้อีกด้วย  จึงท าให้ เ กิด ช้ินงานแต่ละ ช้ินมี
เอกลกัษณ์และจุดเด่นท่ีไม่ซ ้ าใคร 

คนท่ี 3 คุณชาคริต วสูิตรธนาวทิย ์
พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ 

ขั้นตอนในการท าช้ินงานไม่มีความยุ่งยาก อาจจะมี
ส่วนของการลงสี ท่ีจะท าในแต่ละคร้ัง เ กิดความ
คลาดเคล่ือนได้มาก และความละเอียดของกระดาษ 
หากบางหรือหนาเกิดไปจะไม่สามารถน ากระดาษมา
ประกอบและไม่สามารถท าใหแ้ขง็แรงทนทานได ้

คนท่ี 4 คุณพรชยั  กนกทรัพย ์
พนักงานการกรอกฟอร์มวีซ่าและส่ง
เอกสาร 

มีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อนนกัศึกษาจึงสามารถท าช้ินงาน
ออกมาได้จ  านวนท่ีเยอะพอสมควรให้กบับริษทัและ
บริษทัก็สามารถใช้วิธีของนกัศึกษาต่อยอดท าช้ินงาน
ต่อไปไดอี้กดว้ย 

 

จากตารางท่ี 4.4 แนวโนม้ ความยาก ง่าย ในการแปรรูปช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 100% กล่าว
วา่มีขั้นตอนท่ีง่ายและท าไดห้ลายวธีิ ไม่ซบัซอ้นสามารถท าตามและต่อยอดช้ินงานได ้เป็นช้ินงานท่ี
มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองและเพิ่มเอกลกัษณ์ใหก้บับริษทั 
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ตารางที ่4. 5 ความคิดสร้างสรรค์ 

ผู้ตอบ ค าตอบ 
คนท่ี 1 คุณ นนัทริกา  จตุพรภิรมย ์
พนักงานฝ่ายขายโปรแกรมทัว ร์ 
ในฐานะพนกังานท่ีปรึกษา 

เป็นความคิดท่ีดีในการท าป้ายช่ือติดกระเป๋าจากกระดาษ
เหลือใช้ภายในบริษทั ช้ินงานน้ีสามารถลดขยะภายใน
บริษทั และลดขยะให้กบัโลกได้จริงและยงัสามารถลด
รายจ่ายเบ็ดเตล็ดของบริษทัได้อีกด้วย และช้ินงานยงั
สามารถเพิ่มเอกลกัษณ์ จุดดึงดูดใจของลูกคา้ในบางกลุ่ม
ให้มาสนใจและเลือกท่ีจะใช้บริการกบั บริษทั เยาวราช
ทวัร์ จ  ากดัไดอี้กดว้ย 

คนท่ี 2 คุณ ศิริวรรณ  อริยโชติมา 
พนกังานฝ่ายตัว๋โดยสาร 

เป็นความคิดท่ีดีในการท าป้ายช่ือติดกระเป๋าจากกระดาษ
เหลือใชเ้พราะสามารถลดขยะจากกระดาษเหลือใช้ท่ีตอ้ง
ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ให้กลบัมาใชง้านไดใ้นรูปแบบ
ใหม่ไดอี้กคร้ังและยงัสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายให้กบั
บริษัทได้จริงและช้ินงานยงัเพิ่มความน่าสนใจให้กับ
บริษัท สามารถดึงดูดให้ลูกค้ามาสนใจใช้บริการกับ
บริษทัมากข้ึน 

คนท่ี 3 คุณ ชาคริต  วสูิตรธนาวทิย ์
พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ 

มีความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่เคยมีใครท ามาก่อนอาจเป็น
เพราะขอ้จ ากดัของกระดาษท่ีไม่มีความคงทนมากเท่ากบั
ว ัสดุอ่ืนๆท่ีใช้ท าป้ายช่ือติดกระเป๋าทั่วไป แต่การท่ี
นกัศึกษาลงมือท าและผลงานออกมาสวยงามและใชง้าน
ไดถื้อวา่เป็นส่ิงท่ีดีมาก 

คนท่ี 4 คุณ พรชยั  กนกทรัพย ์
พนกังานการกรอกฟอร์มวีซ่าและส่ง
เอกสาร 

มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีมาก กล้าท่ีจะลงมือท าในส่ิงท่ี
คนอ่ืนคิดไม่ออกหรือคิดว่าท าไม่ได ้ไม่กลวัในขอ้จ ากดั
ของกระดาษท่ีไม่ทนทาน แต่พอไดเ้ห็นช้ินงานท่ีออกมา
ถือวา่ดีมาก 

 

จากตารางท่ี 4.5 แนวโนม้ความคิดสร้างสรรค ์คิดเป็นร้อยละ50% กล่าววา่เป็นความคิดท่ีดี
และสามารถลดขยะให้กบับริษทัได้จริง 25% กล่าวไวว้่า เป็นความคิดท่ีแปลกใหม่แต่ยงัมีความ
ทนทานไม่เพียงพอ อีก 25% กล่าววา่มีความคิดสร้างสรรคท่ี์ดีมากกลา้ท่ีจะลงมือท าแต่ภาพรวมของ
ช้ินงานเป็นท่ีน่าพอใจและดีมาก 
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ตารางที ่4. 6 การแปรรูปกระดาษท าให้เกดิประโยชน์ 

ผู้ตอบ ค าตอบ 
คนท่ี 1 คุณ นนัทริกา  จตุพรภิรมย ์
พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ 
ในฐานะพนกังานท่ีปรึกษา 

ช้ินงานป้ายช่ือติดกระเป๋าเป็นช้ินงานท่ีสามารถลดขยะ
ให้กบับริษทัและโลกไดจ้ริง สามารถแปรรูปกระดาษท่ี
ไม่มีค่าให้เป็นช้ินงานท่ีช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายให้กับ
บริษทัและสร้างจุดสนใจ เอกลกัษณ์ ให้เขา้กบัสภาวะ
ในโลกในปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั 

คนท่ี 2 คุณ ศิริวรรณ อริยโชติมา 
พนกังานฝ่ายตัว๋โดยสาร 

การน ากระดาษมาแปรรูปท าให้เกิดช้ินงานป้ายช่ือติด
กระเป๋าและยงัเป็นแนวทางให้คนรุ่นต่อๆไปหันมา
สนใจการแปรรูปกระดาษอีกด้วยท าให้เกิดประโยชน์
มากมาย เช่น เกิดช้ินงานท่ีสามารถสร้างรายได ้, ช้ินงาน
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงท่ีกล่าวมาทั้งหมดสามารถท า
ใหล้ดจ านวนขยะไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

คนท่ี 3 คุณ ชาคริต  วสูิตรธนาวทิย ์
พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ 

สามารถน าช้ินงานมาใชไ้ดจ้ริงและไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
กระดาษเหลือใช ้ลดตน้ทุนของบริษทัได ้ทั้งน่ียงัเป็นส่ิง
แปลกใหม่ให้กับลูกค้า ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของ
บริษทั 

คนท่ี 4 คุณ พรชยั กนกทรัพย ์
พนักงานการกรอกฟอร์มวีซ่าและส่ง
เอกสาร 

ปกติท่ีบริษทัมีกระดาษเหลือใช้ท่ีต้องทิ้งในทุกวนัอยู่
แลว้นกัศึกษามีความคิดท่ีดีในการน ากระดาษมาแปรรูป
ท าป้ายช่ือติดกระเป๋าเพราะสามารถท าให้ลดค่าใช้จ่าย
ของบริษทัและยงัใช้วสัดุในการท าจากของเหลือใช้ใน
บริษทัเองอีกดว้ย 

 

จากตารางท่ี 4.6 แนวโนม้การแปรรูปกระดาษให้เกิดประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 75% กล่าว
ว่าสามารถท าให้เกิดประโยชน์กบับริษทัและตน้ทุนให้กบับริษทัไดจ้ริงและยงัสามารถลดจ านวน
ขยะไดโ้ดยแปรรูปออกมาเป็นช้ินงานป้ายช่ือติดกระเป๋าท าให้เกิดความน่าสนใจ และอีก 25% กล่าว
วา่ท าใหเ้กิดช้ินงานท่ีสามารถสร้างรายได ้และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
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ตารางที ่4. 7 ความประณตีและสวยงามของช้ินงาน 

ผู้ตอบ ค าตอบ 
คนท่ี 1 คุณ นนัทริกา  จตุพรภิรมย ์
พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ 
ในฐานะพนกังานท่ีปรึกษา 

ช้ินงานมีความสวยและมีความแข็งแรงแน่นหนาไม่หลุด
หรือขาดง่ายเพราะมีการเยบ็ติดกนัทุกชั้นของกระดาษท่ี
น า ม าตัดท า ต ามแบบ ท่ีก าหนดและกา รตก แ ต่ ง
องค์ประกอบอ่ืนๆมีการออกแบบมาอย่างดีเช่น ขนาด
ของช้ินงานท่ีมีความพอดี , ลวดลายของกระดาษ , สีท่ี
แตกต่างกนัของกระดาษท าใหต้วัช้ินงานมีความน่าสนใจ 

คนท่ี 2 คุณ ศิริวรรณ  อริยโชติมา 
พนกังานฝ่ายตัว๋โดยสาร 

ช้ินงานมีการออกแบบมาอยา่งดีและเหมาะกบัการใช้งาน 
มีการเก็บรายละเอียดต่างๆไดดี้ เช่น มีการเยบ็ขอบติดกนั
ของช้ินงาน การตกแต่งช้ินงานมีความเขา้กนักบัสีของ
กระดาษและลวดลายของกระดาษไดอ้ยา่งลงตวั ท าให้มี
ความกลมกลืน แต่ก็มีจุดเด่นของช้ินงานคือส่วนของ
รายละเอียดบริษทัท่ีชดัเจน ช้ินงานมีขนาดท่ีพอดีกบัการ
ใชง้าน 

คนท่ี 3 คุณ ชาคริต วสูิตรธนาวทิย ์
พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ 

ขนาดของช้ินงานพอดีและพกพาง่าย เน้ือสัมผสัของ
กระดาษรีไซเคิลท่ีน ามาท าช้ินงานมีความน่าสนใจและ
สวยงาม ความหนา-บาง ของกระดาษท่ีรีไซเคิลแลว้น ามา
ท าช้ินงานมีขนาดท่ีพอดีไม่หนาไม่บางจนเกินไป มีการ
เยบ็ติดกนัอยา่งแน่นหนามีรายละเอียดบริษทัครบถว้น 

คนท่ี 4 คุณ พรชยั กนกทรัพย ์
พนกังานการกรอกฟอร์มวีซ่าและส่ง
เอกสาร 

ใชค้วามละเอียดค่อยขา้งมากกบัช้ินงานเน่ืองจากช้ินงาน
มีขนาดเล็ก ทั้ งเร่ืองของการตดัเย็บ ความละเอียดของ
กระดาษ ช้ินงานมีความสวยงามและเป็นงานท ามือท่ีมี
คุณภาพ เหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นอนาคต 

 

จากตารางท่ี 4.7 แนวโน้มความประณีตสวยงามคิดเป็นร้อยละ 100% กล่าวว่า ช้ินงานมี
ความสวยและมีความแข็งแรงแน่นหนาไม่หลุดหรือขาดง่ายเพราะมีการเยบ็ติดกนัอย่างแน่นหนา 
ช้ินงานมีลวดลายและสีสันของกระดาษสวยงาม มีการตกแต่งท่ีเขา้กบัตวัช้ินงานเป็นอยา่งมาก 
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4.7 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 คน ดังนี ้
 คุณนันทริกา  จตุพรภิรมย์ ต  าแหน่งพนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ในฐานะพนักงานท่ี
ปรึกษา กล่าววา่  ช้ินงานมีขอ้จ ากดัในการใชง้าน ในตวัของช้ินงานมีรายละเอียดของบริษทัครบถว้น 
ชัดเจน ในการท่ีน ากระดาษเหลือใช้มาแปรรูปมีขั้นตอนท่ีน้อยและไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการท า 
สามารถเพื่อเพิ่มเอกลกัษณ์ให้กบับริษทัและยงัสามารถลดขยะภายในบริษทั และลดขยะให้กบัโลก
ได ้ช้ินงานมีความสวยและมีความแข็งแรงแน่นหนาไม่หลุดหรือขาดง่ายเพราะมีการเยบ็ติดกนั มี
การออกแบบมาอยา่งดีเช่น ขนาดของช้ินงานท่ีมีความพอดี , ลวดลายของกระดาษ , สีท่ีแตกต่างกนั
ของกระดาษท าใหต้วัช้ินงานมีความน่าสนใจ 

คุณศิริวรรณ  อริยโชติมา ต  าแหน่งพนักงานฝ่ายตัว๋โดยสาร กล่าวว่า มีการออกแบบท่ี
สามารถใชง้านไดจ้ริง ช้ินงานมีความคงทนในระดบัหน่ึง การใชง้านช้ินงานมีขอ้จ ากดัคือความไม่
ทนน ้ า การแปรรูปช้ินงานน้ีมีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการท า ขั้นตอนการท ากระดาษรี
ไซเคิลไม่ตายตวัสามารถท าลวดลายและสีสันไดห้ลากหลายตามใจชอบ เป็นความคิดท่ีดีในการท า
ป้ายช่ือติดกระเป๋าจากกระดาษเหลือใชเ้พราะสามารถลดขยะจากกระดาษเหลือใช้ท่ีตอ้งทิ้งไปโดย
เปล่าประโยชน์ให้กลบัมาใชง้านไดใ้นรูปแบบใหม่ การแปรรูปคร้ังน้ีอาจเป็นตน้แบบให้กบัคนรุ่น
ต่อๆไปในการท าและยงัสามารถสร้างรายจากการแปรรูปอีกดว้ย การตกแต่งช้ินงานมีความเขา้กนั
กบัสีของกระดาษและลวดลายของกระดาษไดอ้ยา่งลงตวั ท าให้มีความกลมกลืน แต่ก็มีจุดเด่นของ
ช้ินงานคือส่วนของรายละเอียดบริษทัท่ีชดัเจน ช้ินงานมีขนาดท่ีพอดีกบัการใชง้าน 

คุณชาคริต วิสูตรธนาวิทย์ ต  าแหน่ง พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ กล่าวว่าช้ินงาน มีความ
ทนทานต่อสภาพอากาศทัว่ไปได้ดี ไม่บางจนเกินไป ช้ินงานดูสะอาดเรียบร้อยเก็บรายละเอียด
เล็กๆนอ้ยๆไดดี้ ขั้นตอนในการท าช้ินงานไม่มีความยุง่ยาก อาจจะมีส่วนของการลงสีท่ีจะท าในแต่
ละคร้ังเกิดความคลาดเคล่ือนได้ มีความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่เคยมีใครท ามาก่อนอาจเป็นเพราะ
ข้อจ ากัดของกระดาษท่ีไม่มีความคงทนมากเท่ากับวสัดุอ่ืนๆท่ีใช้ท าป้ายช่ือติดกระเป๋าทัว่ไป 
สามารถน าช้ินงานมาใชไ้ดจ้ริงและไดใ้ชป้ระโยชน์จากกระดาษเหลือใช ้ลดตน้ทุนของบริษทัได ้ทั้ง
น่ียงัเป็นส่ิงแปลกใหม่ให้กบัลูกคา้ ถือเป็นนวตักรรมใหม่ของบริษทัขนาดของช้ินงานพอดีและ
พกพาง่าย เน้ือสัมผสัของกระดาษรีไซเคิลท่ีน ามาท าช้ินงานมีความน่าสนใจและสวยงาม 

คุณพรชัย กนกทรัพย์ ต  าแหน่งพนักงานการกรอกฟอร์มวีซ่าและส่งเอกสาร กล่าวว่า 
ช้ินงานพอใช้ได้ ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไป เป็นช้ินงานท่ีจ ากดัในการใช้ในฤดูต่างๆ มี
ขั้นตอนการท าท่ีไม่ซับซ้อนและบริษัทยงัสามารถต่อยอดช้ินงานของนักศึกษาได้มีความคิด
สร้างสรรค์ท่ีดีมาก ไม่กลวัในขอ้จ ากดัของกระดาษท่ีไม่ทนทานสามารถท าให้ลดค่าใช้จ่ายของ
บริษทัและยงัใชว้สัดุในการท าจากของเหลือใชใ้นบริษทัเองอีกดว้ยช้ินงานมีความสวยงามและเป็น
งานท ามือท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นอนาคต 
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สรุปผลโครงงาน 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการท่ีนกัศึกษาไดเ้ขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั ในแผนก
ทวัร์ ท าให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการออกทวัร์ซ่ึงในแต่ละคร้ังมีการใช้ต้นทุนท่ีสูง
ผูจ้ดัท าจึงอยากลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มมูลค่ากบักระดาษเหลือใชใ้นบริษทัให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนและเป็น
ประโยชน์มากท่ีสุดให้กบับริษทั จึงจดัท าโครงงานแท็กกระเป๋าท่ีเป็นมิตรต่อโลกข้ึนโดยการน า
กระดาษเหลือใชม้าแปรรูปเป็นช้ินงานท่ีลดค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดใหก้บั บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั และ
เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สร้างคุณค่าความเป็นเอกลกัษณ์ และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาในการจัดท าโครงงาน 
           -  ตอ้งใชเ้ยือ่กระดาษจ านวนมากเพื่อลดการฉีกขาด 
                        -  ตอ้งเรียนรู้ประสบการ์ณใหม่ๆในการแปรรูปกระดาษ 
           -  ใชเ้วลานานในการท าใหก้ระดาษแหง้ 
           -  จ  ากดัต่อการใชง้าน 

5.1.2 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
           -  ควรท าใหมี้ความแขง็แรงต่อการใชง้านท่ีมากกวา่น้ี 
           -  ควรมีสีสันและลวดลายท่ีหลากหลายเพื่อท าใหต้วัช้ินงานมีความน่าสนใจ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
จากการท่ีนกัศึกษาไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 13 

มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนกทวัร์ ในการปฏิบติังานคร้ัง
น้ีท าให้ไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติังานจริงท่ีท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและตอ้งอาศยัความรับผิดชอบสูงใน
การท างาน การรับฟังความคิดเห็นและการแกไ้ขปัญหารวมไปถึงการฝึกความอดทนภายใตค้วาม
กดดนัต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทั และในการปฏิบติังานงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีท าให้นกัศึกษาได้
เตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะจบการศึกษาและเข้าสู่การท างานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  -  ไดเ้พิ่มความมัน่ใจในการส่ือสารภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติมากข้ึน 
  -  รู้จกัรับผดิชอบในหนา้ท่ีตวัเอง 
  -  การวางตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  -  รู้ถึงค าศพัทใ์นการท่องเท่ียวมากข้ึน 
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในแผนกทวัร์ 
  -  ไม่ช านาญการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel  
  -  ขาดทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  -  เรียนรู้การใชโ้ปรแกรมต่างๆใหม้ากข้ึน 
  -  ฝึกการใชภ้าษาท่ี3ใหม้ากข้ึน 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสัมภาษณ์ทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์เกีย่วกบัช้ินงาน “แทก็กระเป๋าทีเ่ป็นมติรต่อโลก” 

1. คุณภำพของช้ินงำน 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานทีป่รึกษาเกีย่วกบัโครงงาน 

จำกกำรสัมภำษณ์พนักงำนท่ีปรึกษำเก่ียวกบัโครงงำน “แท็กกระเป๋ำท่ีเป็นมิตรต่อโลก” 
พนกังำนท่ีปรึกษำมีควำมคิดเห็นวำ่ มีขอ้จ ำกดัในกำรใชง้ำนคือเหมำะกบักำรใชง้ำนในช่วงฤดูร้อน
อยำ่งเดียวหรือในช่วงท่ีสภำพอำกำศมีควำมช้ืนนอ้ยตวัของช้ินงำนมีรำยละเอียดของบริษทัครบถว้น
ชดัเจนในกำรท่ีน ำกระดำษเหลือใชม้ำแปรรูปมีขั้นตอนท่ีนอ้ยและไม่ซบัซ้อน สำมำรถคน้หำวิธีกำร
ท ำไดค้่อนขำ้งง่ำยและค่อยขำ้งมีหลำกหลำยวิธีในกำรแปรรูปกระดำษเป็นควำมคิดท่ีดี ช้ินงำนน้ี
สำมำรถลดขยะภำยในบริษทัและลดขยะใหก้บัโลกไดแ้ละยงัสำมำรถลดรำยจ่ำยเบด็เตล็ดของบริษทั
ได้อีกด้วย  ช้ินงำนป้ำยช่ือติดกระเป๋ำเป็นช้ินงำนท่ีสำมำรถลดขยะให้กบับริษทัและโลกได้จริง 
สำมำรถแปรรูปกระดำษท่ีไม่มีค่ำให้เป็นช้ินงำนท่ีช่วยประหยดัค่ำใชจ่้ำยให้กบับริษทัและสร้ำงจุด
สนใจ เอกลกัษณ์ ให้เขำ้กบัสภำวะในโลกในปัจจุบนัไดอ้ยำ่งลงตวั ช้ินงำนมีควำมสวยและมีควำม
แข็งแรงแน่นหนำไม่หลุดหรือขำดง่ำยเพรำะมีกำรเยบ็ติดกนัทุกชั้นของกระดำษท่ีน ำมำตดัท ำตำม
แบบท่ีก ำหนดและกำรตกแต่งองคป์ระกอบอ่ืนๆมีกำรออกแบบมำอยำ่งดีเช่น ขนำดของช้ินงำนท่ีมี
ควำมพอดี , ลวดลำยของกระดำษ , สีท่ีแตกต่ำงกนัของกระดำษท ำใหต้วัช้ินงำนมีควำมน่ำสนใจ 
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คุณนนัทริกำ  จตุพรภิรมย ์

พนกังำนท่ีปรึกษำ 
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แทก็กระเป๋าทีเ่ป็นมิตรต่อโลก 
Earth Friendly Luggage Tag 
นำงสำวศศิพิมล  เจริญรักษ ์

ภำควชิำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร คณะศิลปศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : nu.yuri.hoohoo@gmail.com. 
บทคัดย่อ 

โครงงำนแท็กกระเป๋ำท่ีเป็นมิตรต่อ
โลก จดัท ำข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุน
และสร้ำง เอกลักษณ์  แปรรูป ช้ินงำนโดย
ประยุกต์ใช้ของเหลือใช้จำกภำยในบริษทัเพื่อ
ลดจ ำนวนขยะเน่ืองจำกในช่วงท่ีนักศึกษำได้
ฝึกสหกิจศึกษำ ณ บริษทั เยำวรำชทวัร์ จ  ำกัด 
เศรษฐกิจมีควำมซบเซำลงมำก เน่ืองจำกสภำวะ
รอบดำ้น เช่น ไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ 2019 
(COVID- 1 9 )  และพฤ ติกรรมผู ้บ ริ โภค ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ผูจ้ดัท ำเล็งเห็นปัญหำคือบริษทั
มีรำยไดท่ี้น้อยลงแต่รำยจ่ำยเท่ำเดิม ผูจ้ดัท ำจึง
ส ำรวจถึงค่ำใช้จ่ำยส้ินเปลืองต่ำงๆและลงมือ
แก้ปัญหำโดยกำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด
บำงส่วนโดยกำรจดัท ำป้ำยช่ือติดกระเป๋ำจำก
กระดำษเหลือใช้ภำยในบริษัท จำกกำรท่ีได้
สัมภำษณ์เชิงลึก พบวำ่ดำ้นคุณภำพของช้ินงำน
มีขอ้จ ำกดัในกำรใชง้ำนเน่ืองจำกไม่ทนน ้ ำ ดำ้น
ควำมยำกง่ำยในกำรแปรรูป พบว่ำมีขั้นตอน
กำรท ำท่ีไม่ซบัซอ้นสำมำรถท ำไดต้ำมจ ำนวนท่ี
ตอ้งกำรและยงัสำมำรถน ำมำต่อยอดไดอี้กด้วย 
ดำ้นควำมคิดสร้ำงสรรค ์พบวำ่เป็นควำมคิดท่ีดี
เน่ืองจำกสำมำรถน ำกระดำษเหลือใชแ้ละตอ้ง 

 

ถูกทิ้งไปโดยเปล่ำประโยชน์มำท ำให้เกิดเป็น
ช้ินงำนใหม่และใช้งำนได้จริง  ด้ำนควำม
ประณีตและสวยงำม พบว่ำสำมำรถ เก็บ
รำยละเอียดกำรตดัเยบ็ของช้ินงำนไดดี้ ช้ินงำน
มีสีสันและลวดลำยท่ีสวยงำมเหมำะสมกบักำร
ใชง้ำน 

ค ำส ำคญั : แทก็กระเป๋ำ , เป็นมิตรต่อโลก , เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

Abstract 

The purpose of this study was to 
reduce costs and create a unique product.  The 
goal of this project was to turn waste within the 
company into a new product in order to reduce 
waste.  During the internship at Jawaraj Tour 
Co Ltd, the economic circumstance was in the 
recession due to occurances such as the 
Coronavirus crisis (Covid-19) and the changing 
of consumer behavior.  The project organizer 
that the company had less income but the same 
expenses.  As a resuilt organizer explored the 
various wasteful expenditures and started to 
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solve the problem by helping to reduce some 
miscellaneous expenses by making luggage 
tags from waste paper within the company. 

           According to an in-depth interview, the 
project organizer found that the quality of the 
workpiece had limitations because it wasn’t 
water resistance.  In respect to difficulty in 
product transformation it was found that there 
was no complexity in the production process 
and can be produced on demand. The company 
can also build on this project in the future.  In 
terms of creativity, it was found that was is a 
great idea because waste paper can be recycled 
into a new workpiece, and can be used 
functionally.  Finally, in terms of 
meticulousness, it was found that the sewing 
details of the product can be made well, the 
product was colorful and has beautiful patterns 
which was suitable for use. 

Keywords :  Luggage Tags, Earth Friendly, 
Eco-Friendly 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทัเยำวรำชทวัร์ จ  ำกดั ไดจ้ดัตั้งข้ึน
เม่ือปี พ.ศ. 2516 โดยมี นำย ชวลิต เตชะรัตน
ไกร เป็นผูบ้ริหำรเดิมเป็นห้ำงหุ้นส่วโดยใช้ช่ือ
ว่ ำ  JAWARAJ TRAVEL SERVICE โดย เ ร่ิม
จำกกำรเป็นบริษทัขนำดเล็กมีพนกังำนเพียง 2-

3 คนภำยในตึกแถวเพียง 1 ห้องในยำ่นเยำวรำช 
ในช่วงแรก บริษทั เยำวรำชทวัร์ จ  ำกดั ไม่ใช่
บ ริษัท ท่ีน ำนักท่ อง เ ท่ี ยวไปท่อง เ ท่ี ยวย ัง
ต่ำงประเทศแต่เป็นบริษทัน ำเท่ียวท่ีให้บริกำร
ภำยในประเทศโดยมี นำย ชวลิต เป็นผูน้ ำเท่ียว
ด้วยตนเอง ต่อมำบริษทัจึงเร่ิมขยำยพื้นท่ีและ
ขยบัขยำยกำรให้บริกำรท่ีครบครันมำกข้ึนและ
เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เยำวรำชทวัร์ จ  ำกดั แต่
เน่ืองดว้ยในปัจจุบนั บริษทั เยำวรำชทวัร์ จ  ำกดั 
มียอดขำยแพ็คเกจทวัร์น้อยลงเน่ืองจำกสภำวะ
รอบดำ้น เช่น โรคไวรัส COVID19 กำรแข่งขนั
ทำงธุรกิจท่องเท่ียว สภำพเศรษฐกิจท่ีหดตวัลง
อย่ำงเห็นได้ชัด จึงท ำให้สถำนประกอบขำย
แพคเกจทวัร์ไดน้อ้ยลงส่งผลให้รำยไดล้ดลงแต่
รำยจ่ำยยงัเท่ำเดิม นกัศึกษำจึงไดท้  ำกำรส ำรวจ
สถำนประกอบกำรเก่ียวกบัรำยจ่ำยของบริษทั 
ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด วสัดุส้ินเปลืองท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเดือน มกรำคม และเดือนกุมภำพนัธ์ 
พบวำ่รำยจ่ำยส้ินเปลืองท่ีเกิดข้ึนของบริษทัเกิด
จำกกำรออกทวัร์ในแต่ละคร้ัง คือ กำรซ้ือแท็ก
กระเป๋ำ ปำกกำ กระดำษ วสัดุส่ิงของพวกน้ีท ำ
ใหเ้กิดค่ำใชจ่้ำยท่ีส้ินเปลืองแก่บริษทั และยงัได้
ส ำรวจอีกว่ำบริษัทมีของเหลือใช้อะไรบ้ำง 
นักศึกษำจึงพบว่ำของเหลือใช้ในบริษัทมีทั้ ง 
ขวดน ้ำพลำสติก แกว้น ้ำพลำสติก ท่ีเกิดจำกกำร
ต้อนรับลูกค้ำเวลำลูกค้ำมำติดต่องำนและอีก
อย่ำงท่ีพบมำกท่ีสุดในบริษทัคือเศษกระดำษ
เหลือใช้ท่ีมำกจำกแผ่นพบัสถำนท่ีท่องเท่ียว
ต่ำงๆท่ีหมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว บิลใบเสร็จ



 

 

 

ต่ำงๆของปีเก่ำๆ ท่ีตอ้งถูกท ำลำยไปโดยเปล่ำ
ประโยชน์ ดงันั้นนักศึกษำจึงมีควำมสนใจใน
กำรจัดท ำแท็กกระเป๋ำจำกกระดำษเหลือใช้
ภำยในบริษทัเพื่อลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยและเพิ่ม
เอกลกัษณ์ควำมน่ำสนใจ โดยจดัท ำข้ึนเพื่อเพิ่ม
ยอดขำยต่ำงๆให้กับบริษัทจำกกลุ่มลูกค้ำท่ี
สนใจ แท็กกระเป๋ำเป็นช้ินงำนท่ีเป็นมิตรต่อ
โลกเพรำะท ำมำจำกวัสดุเหลือใช้และวัสดุ
ธรรมชำติมีควำมแปลกใหม่ไม่ซ ้ ำเดิม ช้ินงำน
แท็กกระเป๋ำไม่เพียงแต่มีควำมสวยงำมไม่ซ ้ ำ
ใครแต่ยงัสำมำรถลดขยะจ ำพวกกระดำษเหลือ
ใชใ้หก้บับริษทัและโลกของเรำไดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.  เพื่อลดค่ำใช้ จ่ำย เบ็ดเตล็ดให้กับบริษัท 
เยำวรำชทวัร์ จ  ำกดั 

2. เพื่อน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำ
ควำมเป็นเอกลกัษณ์และสำมำรถน ำไปใช้ ได้
จริง 

3. ลดจ ำนวนขยะเหลือใชใ้หก้บับริษทั 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขอบเขตดำ้นประชำกร : พนกังำนของ บริษทั 
เยำวรำชทวัร์ จ  ำกดั กลุ่มตวัอยำ่งไดแ้ก่พนกังำน
แผนก  

- Product and Ticket 

- Sales and Marketing 

- Messenger 

- Tour Coordinator and Sales 

2. ขอบเขตดำ้นสถำนท่ี  :  บริษทั เยำวรำชทวัร์ 
จ  ำกดั 

3. ขอบเขตดำ้นขอ้มูล  : ศึกษำคน้ควำ้ขอ้มูลจำก
หนงัสือและอินเทอร์เน็ต 

 4. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  : กำรสังเกตส่ิงของท่ี
เหลือทิ้ง ท่ีสำมำรถน ำมำแปรรูปใหม่ได ้

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.  ได้ลดค่ำใช้ จ่ำย เบ็ด เตล็ดให้กับ  บริษัท 
เยำวรำชทวัร์ จ  ำกดั 

2. ได้น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้ำงคุณค่ำ 
ควำมเป็นเอกลกัษณ์ และสำมำรถน ำไปใช้ได้
จริง 

3. แปรรูปกระดำษเหลือใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได้
อีกคร้ัง 

ค านิยาม 

1. แทก็กระเป๋ำ : ป้ำยช่ือติดกระเป๋ำ 

2. แพ็คเกจทวัร์ : รำยกำรท่องเท่ียวท่ีจดัเตรียม
ส ำหรับ ผูเ้ดินทำง ตั้งแต่ 1-2 คน ข้ึนไป เหมำะ
ส ำหรับผู ้ท่ีต้องกำรเดินทำงท่องเท่ียว และ
พกัผอ่นแบบอิสระ สำมำรถเลือกวนัเดินทำงได้
เอง 

 



 

 

 

ขั้นตอนและวธีิการท า 

1. ฉีกกระดำษใหมี้ขนำดเล็ก 

2. น ำกระดำษใส่ในเร่ืองป่ันและเติมน ้ำลงไป 

3. ใส่ดอกอญัชนั 

4. ใส่สีโปสเตอร์ 

5. ป่ันรวมกนัใหล้ะเอียด 

6. เติมน ้ำใหเ้ตม็ถำด 

7. น ำกระดำษท่ีป่ันละเอียดแลว้มำเทใส่แม่พิมพ์
ท่ีเตรียมไวแ้ละเกล่ียใหเ้ยือ่กระดำษกระจำย 

8. น ำไปตำกแดดใหแ้หง้ 

9. ออกแบบรำยละเอียดต่ำงๆของบริษัทเพื่อ
น ำมำใส่ในแทก็กระเป๋ำ 

10.  เ ม่ือกระดำษแห้งแล้ว  น ำมำตัดตำมท่ี
ออกแบบไว ้

11. ตดัปกพลำสติกใหพ้อดีกบัช่องของกระดำษ
ท่ีตดัไว ้

12. ทำกำวติดทุกอย่ำงรวมกันตำมรูปแบบท่ี
ออกแบบไว ้

13. น ำรำยละเอียดของบริษทัท่ีออกแบบมำติด
ในแทก็กระเป๋ำ 

14.  จำกนั้ นเย็บติดเข้ำกันอีกคร้ังเพื่อควำม
แขง็แรง 

15. เจำะรูท่ีแทก็กระเป๋ำ 

16. ติดเชือกคลอ้งแทก็กระเป๋ำ 

17. ตกแต่งใหส้วยงำม 

18. แทก็กระเป๋ำเสร็จเรียบร้อย 

 

สรุปผล 

จำกกำรท่ีนกัศึกษำไดเ้ขำ้ฝึกปฏิบติังำน
สหกิจศึกษำท่ี บริษทั เยำวรำชทวัร์ จ  ำกัด ใน
แผนกทวัร์ ท ำใหท้รำบถึงค่ำใชจ่้ำยในแต่ละคร้ัง
ในกำรออกทวัร์ซ่ึงในแต่ละคร้ังมีกำรใช้ตน้ทุน
ท่ีสูง คณะผูจ้ดัท ำจึงอยำกลดค่ำใช้จ่ำยและเพิ่ม
มูลค่ ำกับกระดำษเหลือใช้ในบริษัทให้ มี
มูลค่ำเพิ่มข้ึนและเป็นประโยชน์มำกท่ีสุดให้กบั
บริษทั จึงจดัท ำโครงงำนแทก็กระเป๋ำท่ีเป็นมิตร
ต่อโลกข้ึนโดยกำรน ำกระดำษเหลือใช้มำแปร
รูปเป็นช้ินงำนท่ีลดค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดให้กับ 
บริษทั เยำวรำชทวัร์ จ  ำกดั และเพื่อน ำไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำควำมเป็นเอกลกัษณ์ 
และสำมำรถน ำไปใชไ้ดจ้ริง 

ข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
- ควรท ำให้มีควำมแข็งแรงต่อกำรใช้งำนท่ี
มำกกวำ่น้ี 
- ควรมีสีสันและลวดลำยท่ีหลำกหลำยเพื่อท ำ
ใหป้้ำยช่ือติดกระเป๋ำมีควำมน่ำสนใจ 
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ภาคผนวก จ 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 

คุณภาพของช้ินงาน มีกำรออกแบบท่ีสำมำรถใชง้ำนไดจ้ริง ช้ินงำนมีควำมคงทนในระดบั
หน่ึง กำรใช้งำนช้ินงำนมีขอ้จ ำกดัคือควำมไม่ทนน ้ ำ วสัดุท่ีใช้มำประกอบกบัป้ำยช่ือติดกระเป๋ำมี
ควำมคงทนและมีคุณภำพส่งผลท ำใหช้ิ้นงำนป้ำยช่ือติดกระเป๋ำดูแขง็แรงและน่ำใชง้ำนมำกข้ึน 

ความยากง่ายในการแปรรูป กำรแปรรูปช้ินงำนน้ีมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซ้อนและง่ำยต่อกำรท ำ 
ขั้นตอนกำรท ำกระดำษรีไซเคิลไม่ตำยตวัสำมำรถท ำลวดลำยและสีสันไดห้ลำกหลำยตำมใจชอบได้
อีกดว้ย จึงท ำใหเ้กิดช้ินงำนแต่ละช้ินมีเอกลกัษณ์และจุดเด่นท่ีไม่ซ ้ ำใคร 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นควำมคิดท่ีดีในกำรท ำป้ำยช่ือติดกระเป๋ำจำกกระดำษเหลือใช้
เพรำะสำมำรถลดขยะจำกกระดำษเหลือใชท่ี้ตอ้งทิ้งไปโดยเปล่ำประโยชน์ให้กลบัมำใชง้ำนได้ใน
รูปแบบใหม่ได้อีกคร้ังและยงัสำมำรถลดตน้ทุนค่ำใช้จ่ำยให้กบับริษทัได้จริงและช้ินงำนยงัเพิ่ม
ควำมน่ำสนใจใหก้บับริษทั สำมำรถดึงดูดใหลู้กคำ้มำสนใจใชบ้ริกำรกบับริษทัมำกข้ึน 

การแปรรูปกระดาษท าให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง กำรน ำกระดำษมำแปรรูปท ำให้เกิดช้ินงำน
ป้ำยช่ือติดกระเป๋ำและยงัเป็นแนวทำงให้คนรุ่นต่อๆไปหันมำสนใจกำรแปรรูปกระดำษอีกดว้ยท ำ
ใหเ้กิดประโยชน์มำกมำย เช่น เกิดช้ินงำนท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได ้, ช้ินงำนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั ซ่ึง
ท่ีกล่ำวมำทั้งหมดสำมำรถท ำใหล้ดจ ำนวนขยะไปไดเ้ป็นอยำ่งดี 

ความประณีตและสวยงามของช้ินงาน ช้ินงำนมีกำรออกแบบมำอยำ่งดีและเหมำะกบักำร
ใชง้ำน มีกำรเก็บรำยละเอียดต่ำงๆไดดี้ เช่น มีกำรเยบ็ขอบติดกนัของช้ินงำนจึงท ำให้ช้ินงำนมีควำม
คงทนในกำรใช้งำนจริง กำรตกแต่งช้ินงำนมีควำมเข้ำกันกับสีของกระดำษและลวดลำยของ
กระดำษได้อย่ำงลงตวั ท ำให้มีควำมกลมกลืน แต่ก็มีจุดเด่นของช้ินงำนคือส่วนของรำยละเอียด
บริษทัท่ีชดัเจน ช้ินงำนมีขนำดท่ีพอดีกบักำรใชง้ำน 

 

       ลงช่ือ 

 

 

(คุณ ศิริวรรณ อริยโชติมำ) 

 
 



 

 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 

คุณภาพของช้ินงาน มีควำมทนทำนต่อสภำพอำกำศทัว่ไปไดดี้ ไม่บำงจนเกินไป ช้ินงำนดู
สะอำดเรียบร้อยเก็บรำยละเอียดเล็กๆนอ้ยๆไดดี้มีรำยละเอียดขอ้มูลบริษทัชดัเจน 

ความยากง่ายในการแปรรูป ขั้นตอนในกำรท ำช้ินงำนไม่มีควำมยุ่งยำก อำจจะมีส่วนของ
กำรลงสีท่ีจะท ำในแต่ละคร้ังเกิดควำมคลำดเคล่ือนไดม้ำก และควำมละเอียดของกระดำษ หำกบำง
หรือหนำเกิดไปจะไม่สำมำรถน ำกระดำษมำประกอบและไม่สำมำรถท ำใหแ้ขง็แรงทนทำนได ้ 

ความคิดสร้างสรรค์ มีควำมคิดท่ีแปลกใหม่ไม่เคยมีใครท ำมำก่อนอำจเป็นเพรำะขอ้จ ำกดั
ของกระดำษท่ีไม่มีควำมคงทนมำกเท่ำกับวสัดุอ่ืนๆท่ีใช้ท ำป้ำยช่ือติดกระเป๋ำทั่วไป แต่กำรท่ี
นกัศึกษำลงมือท ำและผลงำนออกมำสวยงำมและใชง้ำนไดถื้อวำ่เป็นส่ิงท่ีดีมำก 

การแปรรูปกระดาษท าให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง สำมำรถน ำช้ินงำนมำใช้ไดจ้ริงและไดใ้ช้
ประโยชน์จำกกระดำษเหลือใช ้ลดตน้ทุนของบริษทัได ้ทั้งน่ียงัเป็นส่ิงแปลกใหม่ให้กบัลูกคำ้ ถือ
เป็นนวตักรรมใหม่ของบริษทั 

ความประณีตและความสวยงามของช้ินงาน ขนำดของช้ินงำนพอดีและพกพำง่ำย เน้ือ
สัมผสัของกระดำษรีไซเคิลท่ีน ำมำท ำช้ินงำนมีควำมน่ำสนใจและสวยงำม ควำมหนำ-บำง ของ
กระดำษท่ีรีไซเคิลแลว้น ำมำท ำช้ินงำนมีขนำดท่ีพอดีไม่หนำไม่บำงจนเกินไป มีกำรเยบ็ติดกนัอยำ่ง
แน่นหนำมีรำยละเอียดและช่องทำงกำรติดต่อของบริษทัท่ีชดัเจน ตกแต่งช้ินงำนไดส้วยงำม 

 

 

 

ลงช่ือ 

 

 

(คุณ ชำคริต  วสูิตรธนำ) 

 
 

 



 

 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 

คุณภาพของช้ินงาน ช้ินงำนพอใช้ได้ ไม่ได้ดีมำกแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไป เป็นช้ินงำนท่ี
จ ำกดัในกำรใช้ในฤดูต่ำงๆ ช้ินงำนมีขอ้มูลของบริษทัและเก็บรำยละเอียดกำรตดัเย็บได้ดีมีสีสัน
สวยงำม 

ความยากง่ายในการแปรรูป มีขั้นตอนกำรท ำท่ีไม่ซับซ้อนนกัศึกษำจึงสำมำรถท ำช้ินงำน
ออกมำไดจ้  ำนวนท่ีเยอะพอสมควรให้กบับริษทัและบริษทัก็สำมำรถใช้วิธีของนกัศึกษำต่อยอดท ำ
ช้ินงำนต่อไปไดอี้กดว้ย 

ความคิดสร้างสรรค์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีดีมำก กลำ้ท่ีจะลงมือท ำในส่ิงท่ีคนอ่ืนคิดไม่
ออกหรือคิดวำ่ท ำไม่ได ้ไม่กลวัในขอ้จ ำกดัของกระดำษท่ีไม่ทนทำน แต่พอไดเ้ห็นช้ินงำนท่ีออกมำ
ถือวำ่ดีมำก 

การแปรรูปกระดาษท าให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง ปกติท่ีบริษทัมีกระดำษเหลือใชท่ี้ตอ้งทิ้งใน
ทุกวนัอยู่แล้วนักศึกษำมีควำมคิดท่ีดีในกำรน ำกระดำษมำแปรรูปท ำป้ำยช่ือติดกระเป๋ำเพรำะ
สำมำรถท ำใหล้ดค่ำใชจ่้ำยของบริษทัและยงัใชว้สัดุในกำรท ำจำกของเหลือใชใ้นบริษทัเองอีกดว้ย 

ความประณีตและสวยงามของช้ินงาน ใช้ควำมละเอียดค่อยขำ้งมำก กบัช้ินงำนเน่ืองจำก
ช้ินงำนมีขนำดเล็ก ทั้งเร่ืองของกำร กำรตดัเยบ็ ควำมละเอียดของกระดำษ ช้ินงำนมีควำมสวยงำม
และเป็นงำนท ำมือท่ีมีคุณภำพ เหมำะสมกบักำรน ำไปใชใ้นอนำคต 

 

 

 

ลงช่ือ 

 

 

(คุณ พรชยั กนกทรัพย)์  

 

 



 

 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 

 

คุณภาพของช้ินงาน มีขอ้จ ำกดัในกำรใชคื้อเหมำะกบักำรใชง้ำนในช่วงฤดูร้อนอยำ่งเดียว
หรือในช่วงท่ีสภำพอำกำศมีควำมช้ืนน้อย  ในตวัของช้ินงำนมีรำยละเอียดของบริษทัครบถ้วน 
ชดัเจน สำยคลอ้งมีควำมคงทนต่อกำรผกูมดักบักระเป๋ำ เยบ็ช้ินงำนไดส้วยและออกแบบช้ินงำนไดดี้
มำก 

ความยากง่ายในการแปรรูป  ในกำรท่ีน ำกระดำษเหลือใชม้ำแปรรูปมีขั้นตอนท่ีนอ้ยและไม่
ซบัซ้อน ง่ำยต่อกำรสร้ำงช้ินงำนท่ีมีประโยชน์เพื่อเพิ่มเอกลกัษณ์ให้กบับริษทัและยงัสำมำรถคน้หำ
วธีิกำรท ำไดค้่อนขำ้งง่ำยและค่อยขำ้งมีหลำกหลำยวธีิในกำรแปรรูปกระดำษ 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นควำมคิดท่ีดีในกำรท ำป้ำยช่ือติดกระเป๋ำจำกกระดำษเหลือใช้
ภำยในบริษทั ช้ินงำนน้ีสำมำรถลดขยะภำยในบริษทั และลดขยะให้กบัโลกไดจ้ริงและยงัสำมำรถ
ลดรำยจ่ำยเบ็ดเตล็ดของบริษทัได้อีกด้วย และช้ินงำนยงัสำมำรถเพิ่มเอกลกัษณ์ จุดดึงดูดใจของ
ลูกคำ้ในบำงกลุ่มใหม้ำสนใจและเลือกท่ีจะใชบ้ริกำรกบั บริษทั เยำวรำชทวัร์ จ  ำกดัไดอี้กดว้ย 

การแปรรูปกระดาษท าให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง ช้ินงำนป้ำยช่ือติดกระเป๋ำเป็นช้ินงำนท่ี
สำมำรถลดขยะให้กบับริษทัและโลกไดจ้ริง สำมำรถแปรรูปกระดำษท่ีไม่มีค่ำให้เป็นช้ินงำนท่ีช่วย
ประหยดัค่ำใชจ่้ำยใหก้บับริษทัและสร้ำงจุดสนใจ เอกลกัษณ์ ใหเ้ขำ้กบัสภำวะในโลกในปัจจุบนัได้
อยำ่งลงตวั 

ความประณีตและสวยงามของช้ินงาน ช้ินงำนมีควำมสวยและมีควำมแข็งแรงแน่นหนำไม่
หลุดหรือขำดง่ำยเพรำะมีกำรเยบ็ติดกนัทุกชั้นของกระดำษท่ีน ำมำตดัท ำตำมแบบท่ีก ำหนดและกำร
ตกแต่งองค์ประกอบอ่ืนๆมีกำรออกแบบมำอย่ำงดีเช่น ขนำดของช้ินงำนท่ีมีควำมพอดี , ลวดลำย
ของกระดำษ , สีท่ีแตกต่ำงกนัของกระดำษท ำใหต้วัช้ินงำนมีควำมน่ำสนใจ 

 

ลงช่ือ 

 

 

 ( คุณ นนัทริกำ  จตุพรภิรมย ์) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

บันทกึการปฏบิัติงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 
ประวตัิผู้จดัท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประวตัิผู้จัดท า 
 

 
 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา      :    5904400034 

ช่ือ-นามสกุล       :    นำงสำวศศิพิมล  เจริญรักษ ์

คณะ                   :     ศิลปศำสตร์       

ภาควชิา              :     อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 

ทีอ่ยู่                    :     129/64 หมู่บำ้นเพชรสำม 3 ซอยบำงบอน 3 ถนนบำงบอน3 

                                 แขวงหลกัสอง เขตบำงแค  

ผลงาน                :     แทก็กระเป๋ำท่ีเป็นมิตรต่อโลก Earth Friendly Luggage Tag 

 



 

 

ประวตัิผู้จดัท ำ 
 

 
 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษำ      :     5904400034 

ช่ือ-นำมสกุล       :    นางสาวศศิพิมล  เจริญรักษ ์

คณะ                   :     ศิลปศาสตร์       

ภำควชิำ              :     อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

ทีอ่ยู่                    :     129/64 หมู่บา้นเพชรสาม 3 ซอยบางบอน 3 ถนนบางบอน3 

                                 แขวงหลกัสอง เขตบางแค  

ผลงำน                :     แทก็กระเป๋าท่ีเป็นมิตรต่อโลก Earth Friendly Luggage Tag 
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