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โครงงานแท็กกระเป๋ าที่เป็ นมิตรต่อโลก จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและสร้างเอกลักษณ์
แปรรู ปชิ้นงานโดยประยุกต์ใช้ของเหลือใช้จากภายในบริ ษทั เพื่อลดจานวนขยะเนื่ องจากในช่วงที่
นักศึกษาได้ฝึกสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด เศรษฐกิจมีความซบเซาลงมาก เนื่องจาก
สภาวะรอบด้าน เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่
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แท็กกระเป๋ าจากกระดาษเหลือใช้ภายในบริ ษทั
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บทที่ 1
บทนำ
1.1ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยมี นายชวลิต เตชะรัตนไกร เป็ น
ผูบ้ ริ หารเดิ มเป็ นห้างหุ ้นส่ วนโดยใช้ชื่อว่า JAWARAJ TRAVEL SERVICE โดยเริ่ มจากการเป็ น
บริ ษทั ขนาดเล็กมีพนักงานเพียง 2-3 คนภายในตึ กแถวเพียง 1 ห้องในย่านเยาวราช ในช่ วงแรก
บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด ไม่ใช่บริ ษทั ที่นานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศแต่เป็ นบริ ษทั
นาเที่ยวที่ให้บริ การภายในประเทศโดยมี นาย ชวลิต เป็ นผู้นาเที่ยวด้วยตนเอง ต่อมาบริ ษทั จึงเริ่ ม
ขยายพื้นที่และขยับขยายการให้บริ การที่ครบครันมากขึ้นและเปลี่ ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั เยาวราชทัวร์
จากัด
แต่เนื่ องด้วยในปั จจุบนั บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด มียอดขายแพ็คเกจทัวร์ นอ้ ยลงเนื่ องจาก
สภาวะรอบด้าน เช่น โรคไวรัส COVID19 การแข่งขันทางธุ รกิจท่องเที่ยว สภาพเศรษฐกิจที่หดตัว
ลงอย่างเห็ นได้ชัด จึ งทาให้สถานประกอบขายแพคเกจทัวร์ ไ ด้น้อยลงส่ ง ผลให้รายได้ลดลงแต่
รายจ่ า ยยัง เท่ า เดิ ม นัก ศึ ก ษาจึ ง ได้ท าการส ารวจสถานประกอบการเกี่ ย วกับ รายจ่ า ยของบริ ษ ัท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด วัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ พบว่ารายจ่าย
สิ้ นเปลื องที่ เกิ ดขึ้ นของบริ ษ ทั เกิ ดจากการออกทัวร์ ในแต่ ละครั้ งคื อการซื้ อแท็กกระเป๋ า ปากกา
กระดาษ วัสดุสิ่งของพวกนี้ ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองแก่บริ ษทั และยังได้สารวจอีกว่าบริ ษทั มี
ของเหลื อใช้อะไรบ้า ง นัก ศึ ก ษาจึ ง พบว่า ของเหลื อใช้ใ นบริ ษ ัท มี ท้ งั ขวดน้ า พลาสติ ก แก้วน้ า
พลาสติก ที่เกิดจากการต้อนรับลูกค้าเวลาลูกค้ามาติดต่องานและอีกอย่างที่พบมากที่สุดในบริ ษทั คือ
เศษกระดาษเหลือใช้ที่มากจากแผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่หมดอายุการใช้งานแล้ว บิลใบเสร็ จ
ต่างๆของปี เก่าๆที่ตอ้ งถูกทาลายไปโดยเปล่าประโยชน์
ดังนั้นนักศึกษาจึงมีความสนใจในการจัดทาแท็กกระเป๋ าจากกระดาษเหลือใช้ภายในบริ ษทั
เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มเอกลักษณ์ความน่าสนใจ โดยจัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการขายและยัง
สร้างเอกลักษณ์ให้กบั บริ ษทั จากกลุ่มลูกค้าที่สนใจ แท็กกระเป๋ าเป็ นชิ้นงานที่เป็ นมิตรต่อโลกเพราะ
ทามาจากกระดาษซึ่ งเป็ นกระดาษที่เหลือใช้ในบริ ษทั โครงงานแท็กกระเป๋ าทาจากกระดาษหลาย
รู ปแบบขึ้นอยูก่ บั เศษกระดาษเหลือใช้ที่มีและสามารถสร้างประโยชน์เพื่อควบคุมรายจ่ายของบริ ษทั
ในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดให้กบั บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด
1.2.2 เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าความเป็ นเอกลักษณ์และสามารถนาไปใช้
ได้จริ ง
1.2.3 เพื่อลดจานวนขยะเหลือใช้ให้กบั บริ ษทั
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร :
พนักงานของ บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานแผนก
-

Product and Ticket

-

Sales and Marketing

-

Messenger

- Tour Coordinator and Sales
1.3.2 ขอบเขตด้านสถานที่ :
บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด
1.3.3 ขอบเขตด้านข้อมูล

:

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อและอินเทอร์เน็ต
1.3.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา :
เพื่ อ ศึ ก ษาการน ากระดาษมารี ไ ซเคิ ล การน ากลับ มาแปรรู ป ใหม่ และการลด
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดให้กบั บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด
1.4.2 ได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มเอกลักษณ์ และสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
1.4.3 แปรรู ปกระดาษเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง
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1.5 คำนิยำม
1.5.1 แท็กกระเป๋ า หมายถึง ป้ ายชื่อติดกระเป๋ า
1.5.2 แพ็คเกจทัวร์ หมายถึง รายการท่องเที่ยวที่จดั เตรี ยมสาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 1-2 คนขึ้น
ไปเหมาะสาหรั บผูท้ ี่ ตอ้ งการเดิ นทางท่องเที่ยว และพักผ่อนแบบอิ สระสามารถเลื อกวัน
เดินทางได้เอง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทาโครงงานแท็กกระเป๋ าเดินทางจากกระดาษเหลือใช้ในครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาโครงงานทา
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ตาราวิชาการ บทความ โดยนาเสนอ
เป็ นลาดับ ดังนี้
2.1 ความเป็ นมาของกระดาษ
2.2 ประเภทของกระดาษ
2.3 ความหมายของการรี ไซเคิล
2.4 สิ่ งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
2.5 สี โปสเตอร์
2.6 การลดต้นทุน
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็ นมาของกระดาษ
กาธร สถิรกุล (2515:277) กล่าวไว้วา่ ประวัติความเป็ นมาของกระดาษ คาว่า กระดาษ ตรง
กับคาว่า “Paper” ในภาษาอังกฤษ และคาว่า Paper มีรากศัพท์มาจาก คาว่า “Papyrus” อันเป็ นภาษา
กรี ก ซึ่ งเรี ยกว่าวัสดุ สาหรับใช้เขียนที่ชาวอียิปต์ได้คิดขึ้นในภาษาไทย คาว่า กระดาษนั้นไม่ใช่ คา
ไทย แต่สันนิ ษฐานว่าเป็ นคาที่ แปลงมาจากภาษาโปรตุเกสว่า “Cartas” เข้าใจว่าโปรตุเกสคงเป็ น
ผูน้ ากระดาษแบบฝรั่งเข้ามาก่อนในสมัยอยุธยา คาว่ากระดาษจึงมีใช้ติดปากมาตั้งแต่สมัยนั้นอียิปต์
โบราณได้นา ต้นปาปิ รัส “Papyrus” ซึ่ งเป็ นต้นกกน้ าชนิดหนึ่ ง มาใช้เป็ นวัสดุในการเขียนหนังสื อ
เป็ นเวลากว่า 5,000 ปี มาแล้ว
ในสมัย ต่ อ มาชาติ ก รี ก และโรมัน ได้หัน มานิ ย มจารึ ก ตัว หนัง สื อ ลงบนแผ่ น หนัง สั ต ว์
กรรมวิธีในการทากระดาษปาปิ รัสของอียิปต์น้ นั กระทาโดยการจัดวางต้นกกปาปิ รัสให้เป็ นแนว
ขวางขัดกันและนามาบทอัดจนแน่ นพร้อมทั้งทาให้แห้งโดยการตากแดด ซึ่ งกระบวนการการผลิ
กระดาษสาหรับใช้เขียนหนังสื อ ในยุคโบราณก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านวัสดุและวิธีการให้บงั เกิด
ผลดียงิ่ ขึ้นจนถึงสมัยปั จจุบนั
ถึงแม้คาว่า Paper จะมาจาก Papyrus แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ผูท้ ี่ได้ประดิษฐ์กระดาษอย่าง
แท้จริ งกลับได้แก่ชาติจีน เมื่อ 2,000 ปี ล่วงมาแล้ว ไซลัน่ นักประดิษฐ์ชาวจีนได้นาเศษแหเก่าๆ เศษ
ผ้าขี้ริ้ว ตลอดจนเศษพืช นามาต้มและทุบให้เปื่ อย เมื่อนามารวมกับน้ าก็จะเป็ นเยื่อกระดาษ (Pulp)
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นาเยื่อกระดาษ ดังกล่าวมาเกลี่ยบน ตระแกรงตามแนวนอนปล่อยให้น้ าไหลออกจากตระแกรงแล้ว
นามาบทอัดให้แห้ง
ซึ่ งข้อแตกต่างระหว่างกระดาษปาปิ รัสกับกระดาษในปัจจุบนั ก็คือในสมัยอียิปต์เส้นใยของ
ต้น ปาปิ รั ส จะถู ก ฝานจนเป็ นแผ่นบางแล้ว น ามาเรี ย งขวางสลับ กัน แต่ ก ระดาษในปั จ จุ บ นั เยื่อ
กระดาษจะถูกนามาย่อยจากเส้นใยของพืชและเส้นใยเหล่านี้ จะถูกวางอย่างไม่เป็ นระเบียบ ซึ่ งจะมี
ผลทาให้กระดาษมีความเหนี ยวกว่าแต่ก่อน เทคนิคการผลิตกระดาษนี้ แพร่ หลายจากจีนไปสู่ ยุโรป
ตะวันตกโดยผ่านอาหรับ แต่อาหรับไม่ส่งเสริ มการพิมพ์ ดังนั้นกว่าที่เทคนิคการผลิกระดาษจะเข้าสู่
ยุโรปก็เป็ นสมัยยุคกลางตอนปลายและเมื่ออังกฤษได้เริ่ มตั้งโรงงานผลิตกระดาษขึ้นรั้งแรกที่เมือง
Herfordshireใน ปี ค.ศ.1490 กระดาษก็ได้ทาหน้าที่แพร่ ขยายวรรณกรรมออกไปอย่างกว้างขวาง
และความต้องการต้องการการใช้กระดาษแม้ว่าในทุกวันนี้ เยื่อกระดาษจะสามารถจะผลิตจากวัสดุ
ได้หลายชนิ ด และความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจะสมบูรณ์ข้ ึนเพียงไร แต่
หลักการพื้นฐานของการผลิตกระดาษก็ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลง ในปั จจุบนั แม้จะมีกระดาษได้หลาย
พันชนิด
2.2ประเภทของกระดาษ
ก าธร สถิ รกุ ล (2515:298-300) กล่ า วไว้ว่า จากความแตกต่ า งของกรรมวิธี ใ นการผลิ ต
กระดาษความแตกต่ า งของเยื่อกระดาษ สารเคมี ตลอดจนเครื่ องจัก รในการผลิ ต จะมี ผลท าให้
ลักษณะของกระดาษมีความแตกต่างกันตามวัสดุ พ้ืนฐานในการผลิ ต ผูพ้ ิมพ์จาเป็ นต้องศึกษาถึง
ประเภทและชื่อเรี ยกของกระดาษเพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ ตลอดจน
สามารถสื่ อความหมายกับผูอ้ ื่นโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของการพิมพ์กระดาษจะมีลกั ษณะ และชื่อ
เรี ยกต่างกันดังนี้
1. กระดาษบรู๊ ฟ เป็ นกระดาษที่ทาจากเยื่อไม้ป่น จึงทาให้มีราคาถูก คุณภาพต่า ถ้าเก็บไว้
นานจะกรอบและแดงใช้พิมพ์หนังสื อราคาถูกและหนังสื อพิมพ์
2. กระดาษปอนด์ เป็ นกระดาษที่มีคุณภาพสู ง เยื่อกระดาษทาจากเศษผ้าผสม ด้วยสารเคมี
Sulfite ฟอกให้ขาวเป็ นพิเศษ เป็ นกระดาษใช้พิมพ์งานที่มีค่า เช่นประกาศนียบัตรหรื กระดาษเขียน
จดหมาย
3. กระดาษฟอกขาวหรื อกระดาษปอนด์ขาว เป้ นกระดาษที่ทาจากเยือ่ เคมีฟอกขาว ผลิตเป็ น
กระดาษเพื่อใช้เขียนหรื อพิมพ์ ใช้ทาสมุด และพิมพ์หนังสื อโดยทัว่ ไป
4. กระดาษเหนี ยวหรื อกระดาษสี น้ าตาลห่ อของ ทาจากเยื่อ Sulphate ผสมสี น้ าตาล มีความ
เหนียวมากใช้ทากระดาษห่อของหรื อบรรจุภณั ฑ์
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5. กระดาษปก เป็ นกระดาษปอนด์ทาให้หนาเป็ นพิเศษ มีความเหนียวทนทาน เพื่อใช้ทาปก
หนังสื อ
6. กระดาษวาดเขียน เป็ นกระดาษปอนด์ขาว แต่ทาให้เนื้ อกระดาษสามารถรับสี ได้ง่าย และ
มีผวิ เหมาแก่การเขียนภาพระบายสี ดูดหมึกดูดสี ไว้โดยง่าย
7. กระดาษอาร์ ต เป็ นกระดาษที่ได้มีการเคลือบผิวหน้าด้วยวัสดุบางอย่างให้มีผิวเรี ยบมัน
เพื่อใช้พิมพ์ภาพที่มีรายละเอียด
8. กระดาษกล่อง เป็ นกระดาษที่ดา้ นหน้าทาจากเยื่อเคมี มีลกั ษณะเป้ นกระดาษปอนด์ขาว
แต่ดา้ นหลังทาจากเยื่อไม้ป่น หรื ออาจเป็ นเยื่อกระดาษเก่าซึ่ งจะมีสีคล้ า กระดาษชนิ ดนี้ จะผลิจาก
เครื่ องจักรชนิด Cylinder machine หลายๆชั้น
9. กระดาษโปสเตอร์ เป็ นกระดาษปอนด์ที่ข ดั มันเรี ยบหน้าเดียว ส่ วนอีกหน้าหนึ่ งจะปล่อย
ให้หยาบ
10. กระดาษแข็ง เป็ นกระดาษที่ ใ ช้ท าปกแข็ง ด้านในของหนัง สื อ เมื่ อ ใช้ง านจะต้องมี
กระดาษหรื อวัสดุ อื่นหุ ้ม จึงเป็ นกระดาษที่ไม่ตอ้ งฟอกขาว ทาจากเยื่อไม้ป่นหรื อเยื่อกระดาษเก่ า
เนื้อกระดาษจะดูสีคล้ า และผิวไม่เรี ยบ
11. กระดาษพาทเม้นท์ เป็ นกระดาษทาเลียนแบบแผ่นหนังฟอกเยื่อกระดาษใช้เศษผ้าเป็ น
กระดาษที่ใช้กบั งานพิมพ์ที่มีความสาคัญ นอกจากนี้ ยงั อาจแบ่งชนิ ดของกระดาษตามลักษณะผิว
ของกระดาษ วันชัย ศิริชนะ (2529:552-554)
2.3 ความหมายของการรีไซเคิล
วิชาการดอทคอม (2552:1) กล่าวว่า รี ไซเคิล (Recycle) เป็ นการนาเศษวัสดุเหลือใช้มาแปร
รู ปใหม่เพื่อนากลับมาใช้งานอีกครั้งเป็ นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กาลังจะเป็ นขยะ โดยนาไปผ่าน
กระบวนการแปรสภาพ และนากลับมาใช้ใหม่
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม (2554)
กล่าวว่า การรี ไซเคิล (Recycle) หรื อ การแปรรู ปของใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ คือ การนาเอาของเสี ย
ที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่อาจเหมือนเดิ มหรื อไม่เหมือนเดิมจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
กระดาษ แก้ว กระจก อะลูมิเนียมและพลาสติก ซึ่ งเป็ นวิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กบั สภาพแวดล้อม
ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวม
2. การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน
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3. การผลิตหรื อปรับปรุ ง
4. การนามาใช้ประโยชน์
ในขั้นตอนการผลิตหรื อปรับปรุ ง วัสดุที่แตกต่างชนิดกันจะมีกรรมวิธีในการผลิตแตกต่าง
กัน เช่ น ขวดแก้วต่างสี พลาสติกต่างชนิ ด หรื อกระดาษที่เนื้ อกระดาษและสี แตกต่างกันต้องแยก
ประเภทออกจากกัน เมื่อผ่านขั้นตอนการผลิตแล้วของเสี ยที่ใช้แล้วจะถูกแปรรู ปเป็ นรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากนั้นจึงเข้าสู่ ข้ นั ตอนในการนามาใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลสามารถสังเกต
ได้จากเครื่ องหมายที่ประทับไว้บนผลิตภัณฑ์ ทุกครั้ง การรี ไซเคิลทาให้โลกมีจานวนขยะลดน้อยลง
2.4 สิ่ งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้
พจนานุ กรมฉบับเฉลิ ม พระเกี ย รติ (2531)ได้ให้ความหมายคาว่า "ประดิ ษฐ์" หมายถึ ง
จัดทาขึ้น, คิดทาขึ้น, แต่งขึ้น, สร้างขึ้น ส่ วนคาว่า "งาน" หมายถึง สิ่ งที่ทาขึ้น ดังนั้นสรุ ปได้ว่า
งานประดิษฐ์หมายถึงสิ่ งที่มนุ ษย์จดั ทาขึ้นโดยใช้ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานประดิษฐ์ในรู ปแบบ
ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตประจาวัน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนาไปใช้
เป็ นของเล่ น ของใช้ และของประดับ ตกแต่ งเพื่อความสวยงามของบ้าน หรื อประดับ ตกแต่ง
ร่ างกาย
2.4.1 กระดาษลังเหลือใช้
ชั้นส าหรั บ วางของจุ ก จิ ก เลื อกใช้ก ล่ องกระดาษที่ ส ามารถหัก งอได้ นามาตัดแบ่ ง เป็ น
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ จากนั้นประกอบร่ างให้เป็ นรู ปหัวใจ ออกแบบช่องเล็กช่องน้อยตามความต้องการ

รู ปที่ 2.4.1 ชั้นวางของจากกระดาษลังเหลือใช้
ทีม่ า : http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/73742/-blog-diyhom-diy
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2.4.2 กระดาษหนังสื อพิมพ์
หมวกน่ารักๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครทาจากกระดาษหนังสื อพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้ว

รู ปที่ 2.4.2 หมวกจากกระดาษหนังสื อพิมพ์
ทีม่ า : https://www.facebook.com/photo?fbid=1478998025496130&set=ms.c
2.4.3 กล่องใส่ ของจากกระดาษหนังสื อพิมพ์
กล่องใส่ กระดาษทามาจากกระดาษเหลือใช้เช่ น หนังสื อนิตยสาร หนังสื อพิมพ์นามาม้วน
ให้เป็ นแท่งและขดให้เป็ นวงกลมหรื อรู ปทรงอื่นตามที่ออกแบบไว้

รู ปที่ 2.4.3 กล่องใส่ ของจากกระดาษหนังสื อพิมพ์
ทีม่ า : http://havinghome.com/ideas/photos?id=4223
2.4.4 งานเปเปอร์ มาเช่
เป็ นศิ ลปะการนากระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาย่อยเป็ นชิ้ นเล็ก นาไปผสมกาว สร้ างเป็ นตุ๊กตา
รู ปทรงตามจินตนาการ ซึ่ งเป็ นศิลปะในการสร้างสรรค์กระดาษที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมีคุณค่าขึ้นมา
ใหม่
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รู ปที่ 2.4.4 งานเปเปอร์มาเช่
ทีม่ า : http://www.blisby.com/blog/diy-toadstools-paper-mache/
2.5 สี โปสเตอร์
พิมลณัฏฐ์ เวศย์วรุ ตม์ (2551) กล่าวไว้วา่ สี เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญอย่างหนึ่งในการดารงชีวิต
ซึ่ งมนุษย์รู้จกั สามารถ นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันมาตั้งแต่สมัยดึกดาบรรพ์ ในอดีต
กาล มนุ ษย์ได้คน้ พบสี จากแหล่งต่างๆ จากพืช สัตว์ ดิน และแร่ ธาตุนานาชนิ ด จากการ ค้นพบสี
ต่างๆ เหล่านั้น มนุ ษย์ได้นาเอาสี ต่างๆ มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยนามาระบายลงไปบน
สิ่ งของ ภาชนะเครื่ องใช้ หรื อระบายลงไปบนรู ปปั้ น รู ปแกะสลัก เพื่อให้รูปเด่ นชัดขึ้น มีความ
เหมื อนจริ ง มากขึ้ น รวมไปถึ ง การใช้สี วาด ลงไปบนผนัง ถ้ า หน้า ผา ก้อนหิ น เพื่อใช้ถ่ า ยทอด
เรื่ องราว และทาให้เกิดความ รู ้สึกถึงพลังอานาจที่มีอยูเ่ หนือสิ่ งต่างๆ ทั้งปวง การใช้สีทาตามร่ างกาย
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความฮึกเหิ ม เกิดพลังอานาจ หรื อใช้สีเป็ นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอด ความหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในสมัยเริ่ มแรก มนุ ษย์รู้จกั ใช้สีเพียงไม่กี่สี สี เหล่านั้นได้มาจากพืช สัตว์ ดิน แร่ ธาตุต่าง ๆ
รวมถึงขี้เถ้า เขม่าควันไฟ เป็ นสี ที่พบทัว่ ไปในธรรมชาติ นามาถู ทา ต่อมาเมื่อทาการย่างเนื้ อสัตว์
ไขมัน น้ ามัน ที่หยดจากการย่างลงสู่ ดินทาให้ดินมี สี สันน่าสนใจ สามารถนามาระบายลงบนวัตถุ
และติ ดแน่ นทนนาน ดังนั้นไขมันนี้ จึงได้ทาหน้าที่เป็ นส่ วนผสม (binder) ซึ่ งมีความสาคัญใน
ฐานะเป็ นสารชนิ ดหนึ่ ง ที่เป็ นส่ วนประกอบของสี ทาหน้าที่เกาะติดผิวหน้าของวัสดุที่ถูกนาไปทา
หรื อ ระบาย นอกจากไขมันแล้วยังได้นาไข่ขาว ขี้ผ้ งึ (Wax) น้ ามันลินสี ด (Linseed) กาวและยางไม้
(Gum arabic) เคซี น ตะกอนโปรตี นจากนม) และสารพลาสติ ก โพลี เมอร์ (Polymer) มาใช้เป็ น
ส่ วนผสม ทาให้เกิดสี ชนิดต่างๆ ขึ้นมา องค์ประกอบของสี แสดงได้ดงั นี้
เนื้อสี (รงควัตถุ) + ส่ วนผสม = สี ชนิดต่างๆ
ในสมัยต่อมา เมื่อมนุ ษย์มีวิวฒั นาการมากขึ้น เกิ ดคตินิยมในการรับรู้ และชื่ นชมในความ
งามทางสุ นทรี ยศาสตร์ (Aesthetics) สี ได้ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวาง และวิจิตรพิสดาร จากเดิมที่เคย
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ใช้สีเพียงไม่กี่สี ซึ่ งเป็ นสี ตามธรรมชาติได้นามาซึ่ งการประดิษฐ์ คิดค้น และผลิต สี ใหม่ ๆ ออกมา
เป็ นจานวนมากทาให้เกิดการสร้างสรรค์ความงามอย่างไม่มีขีดจากัด โดยมี การพัฒนามาเป็ นระยะ
ๆ อย่างต่อเนื่อง สี ที่มนุษย์ใช้อยูท่ ว่ั ไป ได้มาจาก
1. สสารที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ และนามาใช้โดยตรง หรื อด้วยการสกัด ดัดแปลงบ้าง จากพืช
สัตว์ ดิน แร่ ธาตุต่างๆ
2. สสารที่ได้จากการสังเคราะห์ซ่ ึ งผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี เป็ นสารเคมีที่ผลิตขึ้น
เพื่อให้สามารถนามาใช้ได้ สะดวกมากขึ้น ซึ่ งเป็ นสี ที่เราใช้อยูท่ ว่ั ไปในปัจจุบนั
3. แสง เป็ นพลังงานชนิ ดเดียวที่ให้สี โดยอยูใ่ นรู ปของรังสี (Ray) ที่มีความเข้มของแสงอยู่
ในช่วงที่สายตามองเห็นได้
2.6 การลดต้ นทุนในการประกอบอาชีพ
ศิวพร เพ็งธรรม (2558) กล่าวว่า การดาเนินธุ รกิ จจาเป็ นต้องแสวงหากาไรสู งสุ ด เพื่อเป็ น
ผลตอบแทนต่อการทางานและกาไรของธุ รกิ จที่สมเหตุสมผลนั้น ก็เป็ นรางวัลที่สังคมมอบให้กบั
องค์กรธุ รกิจเพื่อเป็ นการตอบแทนที่ธุรกิจได้ปฏิบตั ิตามพันธกิจ และให้สิ่งที่ดีกบั สังคม ซึ่ งกลยุทธ์
การลดต้นทุนการผลิตก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการเพิ่มผลกาไรขององค์กรธุ รกิจกลยุทธ์น้ ีสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้เพื่อความอยูร่ อดขององค์กรธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจตกต่า และเพื่อการเพิ่มศักยภาพ
ของการแข่งขันในยุคที่เศรษฐกิจรุ่ งเรื อง โดยมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่องค์กรธุรกิจจะต้องรู้วา่ สามารถ
เพิ่มรายได้และลดต้นทุนได้อย่างไร ซึ่ งหลักการลดต้นทุนที่สาคัญก็คือให้ตน้ ทุนต่อหน่วยต่าที่สุดทา
ให้ ป ริ ม าณน้ อ ยลงหรื อ ตัด งานที่ ไ ม่ จ าเป็ นออกไป อย่ า งไรก็ ต ามการลดต้น ทุ น ต้อ งค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ นค้า และบริ การที่มีผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ
โดยมีแนวทางสาคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิตดังต่อไปนี้
1. การทาให้ปริ มาณน้อยลง โดยการทาให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้ น การเปลี่ ยนแปลง
เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนหรื อซ่อมตามรอยเวลาเป็ นการเปลี่ยนหรื อซ่ อมตามสภาพ
2. ตัดออกหากไม่จาเป็ น โดยเน้นการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุอาจจะต้องมีการรวมงานเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต
3. การเพิ่มราคาสิ นค้า ซึ่ งจะทาให้ได้กาไรมากกว่าการลดต้นทุนการผลิตลง แต่ตอ้ งระวัง
เรื่ องกาลังซื้อของลูกค้าที่อาจจะลดลงได้
4. บริ หารค่าล่วงเวลาให้มีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งนิยมควบคุมค่าล่วงเวลาให้อยูใ่ นช่วงระหว่าง 715%ของฐานเงินเดือน
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5. ใช้วตั ถุ ดิบที่มีคุณภาพพอดี ไม่เลือกใช้แต่วตั ถุดิบที่มีคุณภาพดีเลิ ศ เพื่อให้ได้ราคาที่ถูก
กว่า ให้ลดของเสี ยจากวัตถุดิบที่ใช้ไม่ได้ เนื่ องจากคุณภาพตกลักษณะเฉพาะ (Specification) ทั้งนี้
จะต้องพิจารณาว่าไม่กระทบต่อคุณภาพสิ นค้าที่ส่งมอบลูกค้าตามที่ตกลงกัน ซึ่ งการใช้วตั ถุดิบราคา
ถูกกว่า ต้องศึกษาด้านเทคนิคก่อนในเรื่ องของคุณภาพสิ นค้า และปริ มาณที่จะนามาทดแทน
2.7 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ชยาภาส ทับทอง (2549) ได้ศึกษาการผลิ ตกระดาษจากต้นกล้วย โดยการทดลองนากาบ
กล้วยแห้ง ในสารละลาย KOH 25% เป็ นเวลา 17 ชั่วโมงอัตราส่ วนของสารละลาย KOH ความ
เข้มข้น 25%ต่อน้ าหนักกาบกล้วยแห้ง เท่ากับ 25:1 ก่อนจะทาการต้มที่ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
3 ชัว่ โมงและฟอกสี ดว้ ยวิธี CEDED กระดาษจากต้นกล้วยจะถูกทดสอบหาดัชนี ความต้านแรงดึง
(Tensile Index) ดัช นี ค วามต้า นแรงทะลุ (Burst Index) และดัชนี ความต้านแรงฉี ก ขาด (Tearing
Index) พบว่า มีค่าเท่ากับ 64.68 kN.m/kg, 2.76 kPa.m /g และ 15.22 mN. m/g ตามลาดับ
นงค์นุช และจันทรัสจ์ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิว
กล่ องจากใบสับปะรดที่ เหมาะสมต่ อการพิมพ์บ รรจุภณ
ั ฑ์ พบว่า อัตราส่ วนผสมที่เหมาะสมใน
สมบัติเชิงกายภาพและเชิงกล คืออัตราส่ วนผสมเยือ่ ใบสับปะรดกับเยื่อสนที่ 100:0 และเมื่อนาไปใส่
สารเคลื อบและนาไปทดสอบทางการพิมพ์ พบว่า อัตราส่ วนที่เหมาะสมคือ 4:4:2.5, 8:4:2.5, และ
16:4:2.5 ซึ่ งเป็ นอั ต ราส่ วนที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมอยู่ ใ นช่ ว งที ก าหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 170-2550 และสามารถนาไปผลิตเป็ นกระดาษผิวกล่องที่เหมาะสมต่อ
การพิมพ์บรรจุภณั ฑ์ที่สามารถนาไปใช้และลดต้นทุนในการนาเข้าเยือ่ สนที่มีราคาแพงได้
สานักสิ่ งแวดล้อม กรุ งเทพมหานคร( 2558 ) กล่าวว่า แนวคิดขยะเหลือศูนย์ เป็ นแนวคิดที่
ยึดหลักการที่วา่ “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้” มีจุดประสงค์ คือ “การทา
ให้ขยะเหลื อน้อยที่สุดและกาจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ผล” พบว่าแนวคิดการจัดการ
ขยะดัง กล่ า วได้น าไปเป็ นแนวคิ ด หลัก ในการด าเนิ น การในหลายประเทศ เช่ น ออสเตรเลี ย
นิ วซี แลนด์ แคนาดา อิ นเดี ย เกาหลี ฟิ ลิ ปปิ นส์ ฮอลแลนด์ สวีเดน เยอรมัน ออสเตรี ย อังกฤษ
ไอร์ แลนด์ สกอตแลนด์ นามิเบีย สวิตเซอร์ แลนด์ บราซิ ล และบางรัฐในสหรัฐอเมริ กาได้แก่ รัฐ
วอชิ งตันดีซี นอร์ ทแคโรไลนา ออริ กอน แคลิฟอร์ เนี ย จอร์ เจีย แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste
management ) มีหลักการสาคัญ คือ การใช้วตั ถุการผลิตที่สามารถนากลับมาแปรรู ปใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด ลดปริ มาณของเสี ยที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด บริ โภคให้พอดีและบริ โภคสิ นค้าที่สามารถนา
กลับมาใช้ซ้ าได้ ผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ผลิตสิ นค้าใหม่ที่ผสมผสานการนาวัสดุกลับมา
แปรรู ปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ พัฒนาการนาขยะกลับมาแปรรู ปใช้
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ใหม่ เก็ บ ภาษี รวมในราคาสิ นค้า ที่คิ ดจากต้นทุ นทรั พ ยากรการผลิ ต ช่ วยยกระดับ เป้ าหมายทาง
เศรษฐกิจของชุมชน และสร้างงานใหม่ๆให้กบั ชุมชน
ศิริชยั วงษารัตน์ (2554) ศึกษาการทาโครงงานเรื่ อง ศิลปะประดิษฐ์เปเปอร์ มาเช่ พบว่าการ
นากระดาษเหลือใช้มาทาเป็ นกล่องใส่ ของได้น้ นั นอกจากเป็ นประโยชน์ใช้สอยยังทาให้เกิดผลดีต่อ
การใช้ทรัพยากรเป็ นการลดปริ มาณขยะลง และสร้างสิ่ งของโดยไม่ตอ้ งใช้งบประมาณจานวนมาก
ภาวนา เชื้ อศิริ (2018) ได้การเกิ ดไอเดียจากกองเอกสารภายในภาควิชา ผนวกกับมีปัญหา
ด้านอุปกรณ์เพื่อการเรี ยนการสอนจึงได้เป็ นผลงาน “หัวสุ นขั จาลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา”
กลายเป็ นอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ที่มีคุณภาพ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ และที่สาคัญ มีราคาถูกช่วยลด
ขยะในส านัก งานได้ดีอีก ด้วย แรงบันดาลใจมาจากเสี ย งเรี ย กร้ องของนิ สิ ตที่ ใ ช้ใ นการเรี ย นผ่า
อาจารย์ใหญ่ที่เป็ นสุ นขั เวลาเรี ยนนิสิตจะบ่นว่ามองโครงสร้างต่างๆ ไม่ค่อยเห็น สิ่ งที่อาจารย์สอน
ในชัว่ โมงบรรยายพอมาทาปฏิบตั ิการจริ งเขามองได้ไม่ชดั และเมื่อใช้สุนขั จริ งในการเรี ยน นิสิตก็
มักจะบ่นถึงปั ญหากลิ่นที่มีความรุ นแรง ส่ วนตัวอาจารย์ก็อยากมีสื่อการสอนที่ถูก ประหยัด อาจารย์
จึงคิดว่าคงถึ งเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนาสื่ อการสอนแบบใหม่ให้มีความปลอดภัย ทั้งในส่ วนของผู้
เตรี ยมตัวอย่างอาจารย์เอง รวมถึ งนิ สิตที่เรี ยนในห้องเรี ยนด้วยหัวสุ นขั จาลองจากเยื่อกระดาษใช้
หลักการความรู้จากการทาประติมากรรมกระดาษอัด (Paper mache) และการหล่อชิ้ นส่ วนอวัยวะ
โดยใช้ยางพารา ผ่านกระบวนการค้นคว้าหาเยื่อกระดาษที่เหมาะสมที่สุดและปรับส่ วนผสมในการ
เตรี ยมกระดาษโดยการแช่น้ าและปั่ นให้ละเอียดเป็ นเยื่อกระดาษ รวมทั้งเพิ่มส่ วนประกอบ เช่น แป้ ง
มันสาปะหลัง ในสัดส่ วนที่เหมาะสม ซึ่ งใช้กระดาษกล่องนม กระดาษลัง แกนกระดาษชาระ และ
กระดาษเอกสารเพื่อให้ไ ด้ส่ิ งประดิ ษ ฐ์ที่สามารถใช้งานได้ใ นลักษณะเดี ยวกัน ขณะที่การหล่ อ
ยางพาราจะใช้ทาส่ วนประกอบที่ตอ้ งการความยืดหยุน่ มีการใช้แม่เหล็กฝังทางด้านในของชิ้นส่ วน
ประติมากรรมกระดาษอัดเพื่อสะดวกในการประกอบและแยกชิ้ นส่ วนได้ง่าย เพื่อให้ได้ผลงานที่
ถอดประกอบได้ข้ นั ตอนการทาและความแตกต่างของหัวสุ นขั จาลองจากเยือ่ กระดาษที่ทาให้มีความ
น่าสนใจและตอบสนองต่อการใช้งานว่า “หลังจากที่ทาเสร็ จ เราก็จะมีการหล่อจากหัวจริ งและมีการ
ปั้ นเติมในลักษณะของโครงสร้ างที่เราสอนจริ งในห้องเรี ยน ใช้เทคนิ คของเปเปอร์ มาเช่ ปรับแต่ง
เติมโครงสร้างให้มีลกั ษณะและสี สันต่างๆ ที่เข้ากัน ทาให้ผลงานน่าจะสัมผัสและอยากที่จะจับต้อง
มากขึ้นผลจากการวิจยั เปรี ยบเทียบผลพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในงานวิจยั หัวสุ นขั จาลองจากเยือ่
กระดาษ เพราะไม่ตอ้ งเสี่ ยงต่อกลิ่นฉุนที่รุนแรงหรื อการสัมผัสที่อนั ตรายจากร่ างอาจารย์ใหญ่ที่เป็ น
สุ นขั แถมยังเห็นโครงสร้างต่างๆ ได้ชดั เจนมากขึ้น มีความแข็งแรง คงทน น้ าหนักเบาและขนย้าย
สะดวก

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ :
บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด
ทีต่ ้งั สถานประกอบการ :

387-389 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-222-2221 ,02-6230330
ID Line : jawarajtours , 0814212079
Email : jawarajtours@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/jawarajtours.com

รู ปที่ 3. 1 บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด
ทีม่ า : http://www.lunlaa.com/th/shop/2814
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รู ปที่ 3. 2 โลโก้บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)

รู ปที่ 3. 3 แผนที่บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด
ทีม่ า : https://www.google.com/maps/search/เยาวราชทัวร์
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยมีนายชวลิต เตชะรัตนไกร เป็ น
ผูบ้ ริ หารเดิ มเป็ นห้างหุ ้นส่ วนโดยใช้ชื่อว่า JAWARAJ TRAVEL SERVICE โดยเริ่ มจากการเป็ น
บริ ษทั ขนาดเล็ก มีพนักงานเพียง 2-3 คนภายในตึ กแถวเพียง 1 ห้องในย่านเยาวราช ในช่ วงแรก
บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด ไม่ใช่บริ ษทั ที่นานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ (Out-Bound)
แต่เป็ นบริ ษทั นาเที่ยวที่ให้บริ การภายในประเทศ (Domestic) โดยมีนายชวลิ ต เป็ นผูน้ าเที่ย วด้วย
ตนเอง เพราะส่ วนตัวเป็ นคนชอบท่องเที่ยวจึงทาให้เกิด บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด โดยเส้นทางนา
เที่ยว เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต เป็ นต้น บริ ษทั ได้ทาทัวร์ ภายในประเทศมานานกว่า 10 ปี จึงเริ่ ม
ขยายบริ ษทั โดยเปลี่ยนเป็ น บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด และย้ายสถานที่ต้ งั ของบริ ษทั มาที่ 387-389
ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10100 ใจกลางของถนนเยาวราชพร้อมกับเปลี่ยนจากการ
ทาทัวร์ ภายในประเทศ (Domestic) เป็ นการทาทัวร์ นาเที่ยวต่างประเทศ (Out-Bound) เพราะไม่มี
บุคลากรเพียงพอ และมีความยุง่ ยาก เริ่ มมีการจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบินในปี พ.ศ. 2539
ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 นายชวลิต เตชะรัตนไกร ได้เสี ยชีวติ ลง ทาให้ นางสาวสุ นิสา ผดุงเสรี
วิทย์ ขึ้นมาเป็ นผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด ในปั จจุบนั บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด ให้บริ การ
นาเที่ยว ในประเทศจีน โดยทางบริ ษทั มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญ และมีประสบการณ์ พร้อมที่จะ
ให้บริ การ นอกจากนี้ ยงั มี บริ การนาเที่ ยวในประเทศอื่ น เช่ น ญี่ ปุ่น เกาหลี เวียดนาม พม่า บาหลี
ไต้หวัน และสิ งคโปร์ ทั้งยังมี Sight Seeing Tours สาหรั บนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ซึ่ งมี ท้ งั Half
Day Tour, One Day Tour และมีโปรแกรมทัวร์นาเที่ยวพัทยา เชี ยงใหม่ เชียงราย
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3.2.1 ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการของบริษัท
ตารางที่ 3. 1 แสดงรายการนาเทีย่ วแบบเต็มวัน
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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ตารางที่ 3.2 แสดงรายการนาเทีย่ วแบบครึ่งวัน
HALF-DAY TOURS
8. Damnern Saduak Floating Matket.
(2.00 P.M. ARR – BKK)

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

1,700.-

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.-

2,200.-
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3.2.2 แพคเกจทัวร์พทั ยา
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:
17.30 hrs.

Our service from Pattaya to Bangkok 3 time daily at 09.00, 12.00 and

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.
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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 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
คุณสุ นิสา ผดุงเสรี วทิ ย์
Managing Director

คุณศิริวรรณ อริ ยโชติมา

คุณชาคริ ต วิสูตรธนาวิทย์

Product and Ticket

Sales and Marketing

คุณพรชัย กนกทรัพย์

คุณนันทริ กา จตุพรภิรมย์

Messenger

Tour Coordinator and Sales
คุณศศิพิมล เจริ ญรักษ์
ผูช้ ่วยพนักงาน
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.4 ผูป้ ฎิบตั ิงาน
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวศศิพิมล เจริ ญรักษ์
ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : ผูช้ ่วยพนักงาน
งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : 1. Ticket : Ticket Form Visa
2. Tour : Join Land Incentive
3. Sight Seeing Tours for Foreign
4. ทาจดหมายขอเงินคืนจากองค์กรสายการบิน
5. เขียนรายรับ รายจ่ายประจาปี
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา : คุณนันทริ กา จตุพรภิรมย์
ตาแหน่ ง : พนักงานฝ่ ายขายโปรแกรมนาเที่ยว บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
- ศึกษาข้อมูล โดยการสังเกตถึงปัญหาภายในบริ ษทั เพื่อนามาใช้เป็ นหัวข้อโครงงาน
- เขียนโครงร่ างรายงานโดยคิดหัวข้อเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่
ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาและส่ งเพื่อรอการพิจารณา
- กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่จะทา
- ทาการทดลองป้ ายชื่อติดกระเป๋ าและนาปัญหาที่พบไปปรับปรุ ง
- เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานภายในบริ ษทั
- นาข้อผิดพลาดไปปรับปรุ งแก้ไข
- สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
- จัดทาเอกสารพร้อมนาเสนอ
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ตารางที่ 3. 2 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มกราคม
2563

กุมภาพันธ์
2563

มีนาคม
2563

กาหนดหัวข้อสาหรับการศึกษาทาโครงงาน
และนาหัวข้อที่กาหนดปรึ กษาอาจารย์
กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสาหรับการจัดทา
โครงงาน
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโครงงานจนกว่ า จะผ่ า น
ความเห็ น ชอบจากเจ้ า ของบริ ษั ท และ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
นาเสนอโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
- ฮาร์ ดแวร์ คือ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ชิ้นส่ วน อุปกรณ์ ที่สามารถจับต้องได้
- ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคาสัง่ หรื อโปรแกรมที่ใช้สงั่ ให้คอมพิวเตอร์ ทางาน
- โทรศัพท์มือถือใช้สาหรับถ่ายภาพการปฏิบตั ิงาน
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Microsoft Word

เมษายน
2563

บทที4่
ผลการปฏิบัติตามโครงงาน
แท็กกระเป๋ าที่ เป็ นมิ ตรต่อโลก มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อช่ วยลดต้นทุ นให้กบั บริ ษทั ในการซื้ อ
แท็กกระเป๋ าใหม่มาใช้ และได้นากระดาษเหลือใช้ภายในบริ ษทั มาสร้างประโยชน์
4.1 ส่ วนประกอบในการทาแท็กกระเป๋ าจากกระดาษรีไซเคิล
4.2.1 กระดาษเหลือใช้ เช่น แผ่นพับต่างๆ นิตยสาร หนังสื อพิมพ์
4.2 อุปกรณ์ ในการทาแท็กกระเป๋ าจากกระดาษรีไซเคิล
- กรอบไม้หรื อกรอบรู ปที่ไม่ใช้แล้ว ขนาดสี่ เหลี่ยม
- มุง้ ลวด
- เครื่ องปั่ น
- สี โปสเตอร์
- ดอกอัญชัน
- กรรไกร
- กาว
- เข็มกับด้าย
- ถาดหรื อกะละมัง
- ที่เจาะรู กระดาษ
- เชือกคล้องป้ ายชื่อติดกระเป๋ า
- ดอกไม้กระดาษตกแต่ง
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4.3 ขั้นตอนการทาป้ายชื่อติดกระเป๋ าจากกระดาษรีไซเคิล

รู ปที่ 4.1 ฉีกกระดาษให้ มีขนาดเล็ก
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)

รู ปที่ 4.2 นากระดาษใส่ ในเรื่องปั่นและเติมนา้ ลงไป
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
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รู ปที่ 4.3 ใส่ ดอกอัญชัน
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)

รู ปที่ 4.4 ใส่ สีโปสเตอร์
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
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รู ปที่ 4.5 ปั่ นรวมกันให้ละเอียด
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)

รู ปที่ 4.6 เติมน้ าให้เต็มถาด
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
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รู ปที่ 4.7 นากระดาษที่ปั่นละเอียดแล้วมาเทใส่ แม่พิมพ์ที่เตรี ยมไว้และเกลี่ยให้เยือ่ กระดาษกระจาย
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)

รู ปที่ 4.8 นาไปตากแดดให้แห้ง
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
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รู ปที่ 4.9 ออกแบบรายละเอียดต่างๆของบริ ษทั เพื่อนามาใส่ ในแท็กกระเป๋ า
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)

รู ปที่ 4.10 เมื่อกระดาษแห้งแล้ว นามาตัดตามที่ออกแบบไว้
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
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รู ปที่ 4.11 ตัดปกพลาสติกให้พอดีกบั ช่องของกระดาษที่ตดั ไว้
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)

รู ปที่ 4.12 ทากาวติดทุกอย่างรวมกันตามรู ปแบบที่ออกแบบไว้
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
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รู ปที่ 4.13 นารายละเอียดของบริ ษทั ที่ออกแบบมาติดในแท็กกระเป๋ า
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)

รู ปที่ 4.14 จากนั้นเย็บติดเข้ากันอีกครั้งเพื่อความแข็งแรง
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
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รู ปที่ 4.15 เจาะรู ที่แท็กกระเป๋ า
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)

รู ปที่ 4.16 ติดเชือกคล้องแท็กกระเป๋ า
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
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รู ปที่ 4.17 ตกแต่งให้สวยงาม
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)

รู ปที่ 4.18 แท็กกระเป๋ าเสร็ จเรี ยบร้อย
ทีม่ า : (ผูจ้ ดั ทา)
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4.4 ต้ นทุนของการทาแท็กกระเป๋ าทีเ่ ป็ นมิตรต่ อโลก
การค านวณต้นทุ นของแท็ก กระเป๋ าโดยมี ส่ วนประกอบ ได้แก่ กระดาษที่ ไ ม่ ใ ช้แล้ว สี
โปสเตอร์ ปกพลาสติกใส กาว เข็มกับด้าย เชื อกคล้องแท็กกระเป๋ า ต้นทุนรวม 38 บาท ได้ 15 ชิ้ น
ราคาต่อชิ้น 2.5 บาท
ตารางที่ 4. 1 ต้ นทุนการทาแท็กกระเป๋ า 15 ชิ้น
ต้ นทุนการทาแท็กกระเป๋ า
ส่ วนผสมและอุปกรณ์
กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
สี โปสเตอร์
ปกพลาสติกใส
กาว
ดอกอัญชัน
เข็มกับด้าย
เชือกคล้องแท็กกระเป๋ า

ราคาซื้ อ
ใช้ของบริ ษทั
15 บาท ต่อ 1 ขวด
10 บาท ต่อ 1 หลา
10 บาท ต่อ 1 ขวด
ใช้ของบริ ษทั
3 บาท ต่อม้วน
ใช้ของบริ ษทั

ราคาใช้จริ งต่อชิ้น (บาท)
ใช้ของบริ ษทั
1 บาท
0.60 สตางค์
0.60 สตางค์
ใช้ของบริ ษทั
0.20 สตางค์
ใช้ของบริ ษทั
ทุนรวม 2.5 บาท ต่อ 1 ชิ้น

ตารางที่ 4. 2 ตารางเปรียบเทียบระหว่างแท็กกระเป๋ าของบริษัทกับแท็กกระเป๋ าที่เป็ นมิตร
ต่ อโลก 15 ชิ้น
ราคาแท็กกระเป๋ าของบริษัท
ราคาแพ็คละ 84 บาท 15 ชิ้น
ราคาชิ้นละ 5.6 บาท

ราคาแท็กกระเป๋ าทีเ่ ป็ นมิตรต่ อโลก
ราคาแพ็คละ 38 บาท 15 ชิ้น
ราคาชิ้นละ 2.5 บาท

เมื่อเปรี ยบเทียบราคาต้นทุนพบว่า ราคาของแท็กกระเป๋ าที่เป็ นมิตรต่อโลกมีราคาต้นทุนถูก
กว่าแท็กกระเป๋ าของบริ ษทั
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4.5 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์ แท็กกระเป๋ าที่เป็ นมิตรต่ อโลก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ :
พนักงานของบริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานแผนก
- Product and Ticket
- Sales and Marketing
- Messenger
- Tour Coordinator and Sales
4.6 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาการสัมภาษณ์ เชิ งลึกเพื่อทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. คุณภาพผลงานของแท็กกระเป๋ า
2. ความยาก ง่าย ในการแปรรู ปกระดาษ
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การแปรรู ปกระดาษทาให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง
5. ความประณี ต สวยงามของผลงาน
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตารางที่ 4. 3 คุณภาพผลงานของแท็กกระเป๋ า
ผู้ตอบ
คนที่ 1 คุณนันทริ กา จตุพรภิรมย์
พนักงานฝ่ ายขายโปรแกรมทัวร์
ในฐานะพนักงานที่ปรึ กษา

คนที่ 2 คุณศิริวรรณ อริ ยโชติมา
พนักงานฝ่ ายตัว๋ โดยสาร

คนที่ 3 คุณชาคริ ต วิสูตรธนาวิทย์
พนักงานฝ่ ายโปรแกรมทัวร์

คนที่ 4 คุณพรชัย กนกทรัพย์
พนักงานการกรอกฟอร์ มวีซ่าและส่ งเอกสาร

คาตอบ
มีขอ้ จากัดในการใช้ คือเหมาะกับการใช้งาน
ในช่วงฤดูร้อนอย่างเดียวหรื อในช่วงที่สภาพ
อากาศมีความชื้นน้อย ในตัวของชิ้นงานมี
รายละเอียดของบริ ษทั ครบถ้วน ชัดเจน สาย
คล้องมีความคงทนต่อการผูกมัดกับกระเป๋ า
เย็บชิ้นงานได้สวยและออกแบบชิ้นงานได้ดี
มาก
ชิ้นงานมีการออกแบบที่สามารถใช้งานได้จริ ง
ชิ้นงานมีความคงทนในระดับหนึ่ง การใช้งาน
ชิ้นงานมีขอ้ จากัดคือความไม่ทนน้ า วัสดุที่ใช้
มาประกอบกับป้ ายชื่อติดกระเป๋ ามีความคงทน
และมีคุณภาพส่ งผลทาให้ชิ้นงานป้ ายชื่อติด
กระเป๋ าดูแข็งแรงและน่าใช้งานมากขึ้น
มีความทนทานต่อสภาพอากาศทัว่ ไปได้ดี ไม่
บางจนเกินไป ชิ้นงานดูสะอาดเรี ยบร้อยเก็บ
รายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีมีรายละเอียดข้อมูล
บริ ษทั ชัดเจน
ชิ้นงานพอใช้ได้ ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่
จนเกินไป เป็ นชิ้นงานที่จากัดในการใช้ในฤดู
ต่างๆ ชิ้นงานมีขอ้ มูลของบริ ษทั และเก็บ
รายละเอียดการตัดเย็บได้ดีมีสีสันสวยงาม

จากตารางที่ 4.3 แนวโน้ม คุ ณภาพของชิ้ นงานคิ ดเป็ นร้ อยละ 75% กล่ า วว่า ไม่ ทนน้ า มี
ข้อจากัดในการใช้งานข้อมูลบริ ษทั ครบถ้วน วัสดุประกอบชิ้นงานส่ วนอื่นๆมีความทนทานแข็งแรง
และอีก 25% กล่าวว่าทนต่อสภาพอากาศทัว่ ไปได้ดี เก็บรายละเอียดของตัวชิ้นงานได้เรี ยบร้อย
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ตารางที่ 4. 4 ความยาก ง่ าย ในการแปรรู ป
ผู้ตอบ
คนที่ 1 คุณนันทริ กา จตุพรภิรมย์
พนักงานฝ่ ายขายโปรแกรมทัวร์
ในฐานะพนักงานที่ปรึ กษา

คาตอบ
ในการที่นากระดาษเหลือใช้มาแปรรู ปมีข้ นั ตอนที่น้อย
และไม่ซบั ซ้อน ง่ายต่อการสร้ างชิ้นงานที่มีประโยชน์
เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ ให้กบั บริ ษทั และยังสามารถค้นหา
วิธีการทาได้ค่อนข้างง่ายและค่อยข้างมีหลากหลายวิธี
ในการแปรรู ปกระดาษ
คนที่ 2 คุณศิริวรรณ อริ ยโชติมา
การแปรรู ปชิ้นงานนี้มีข้ นั ตอนที่ไม่ซบั ซ้อนและง่ายต่อ
พนักงานฝ่ ายตัว๋ โดยสาร
การท า ขั้น ตอนการท ากระดาษรี ไ ซเคิ ล ไม่ ต ายตัว
สามารถท าลวดลายและสี สั น ได้ห ลากหลายตามใจ
ชอบได้ อี ก ด้ ว ย จึ ง ท าให้ เ กิ ด ชิ้ น งานแต่ ล ะชิ้ น มี
เอกลักษณ์และจุดเด่นที่ไม่ซ้ าใคร
คนที่ 3 คุณชาคริ ต วิสูตรธนาวิทย์
ขั้นตอนในการท าชิ้ นงานไม่ มี ค วามยุ่ง ยาก อาจจะมี
พนักงานฝ่ ายโปรแกรมทัวร์
ส่ วนของการลงสี ที่ จ ะท าในแต่ ล ะครั้ งเกิ ด ความ
คลาดเคลื่ อนได้มาก และความละเอี ย ดของกระดาษ
หากบางหรื อหนาเกิ ดไปจะไม่สามารถนากระดาษมา
ประกอบและไม่สามารถทาให้แข็งแรงทนทานได้
คนที่ 4 คุณพรชัย กนกทรัพย์
มีข้ นั ตอนที่ไม่ซับซ้อนนักศึกษาจึงสามารถทาชิ้ นงาน
พนัก งานการกรอกฟอร์ ม วีซ่ า และส่ ง ออกมาได้จานวนที่ เยอะพอสมควรให้กบั บริ ษทั และ
เอกสาร
บริ ษทั ก็สามารถใช้วิธีของนักศึกษาต่อยอดทาชิ้ นงาน
ต่อไปได้อีกด้วย
จากตารางที่ 4.4 แนวโน้ม ความยาก ง่าย ในการแปรรู ปชิ้นงาน คิดเป็ นร้อยละ 100% กล่าว
ว่ามีข้ นั ตอนที่ง่ายและทาได้หลายวิธี ไม่ซบั ซ้อนสามารถทาตามและต่อยอดชิ้นงานได้ เป็ นชิ้นงานที่
มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองและเพิ่มเอกลักษณ์ให้กบั บริ ษทั
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ตารางที่ 4. 5 ความคิดสร้ างสรรค์
ผู้ตอบ
คาตอบ
คนที่ 1 คุณ นันทริ กา จตุพรภิรมย์
เป็ นความคิดที่ดีในการทาป้ ายชื่อติดกระเป๋ าจากกระดาษ
พนั ก งานฝ่ ายขายโปรแกรมทั ว ร์ เหลื อใช้ภายในบริ ษทั ชิ้ นงานนี้ สามารถลดขยะภายใน
ในฐานะพนักงานที่ปรึ กษา
บริ ษทั และลดขยะให้กบั โลกได้จริ งและยังสามารถลด
รายจ่ า ยเบ็ด เตล็ ด ของบริ ษ ทั ได้อี ก ด้วย และชิ้ นงานยัง
สามารถเพิ่มเอกลักษณ์ จุดดึงดูดใจของลูกค้าในบางกลุ่ม
ให้มาสนใจและเลื อกที่จะใช้บริ การกับ บริ ษทั เยาวราช
ทัวร์ จากัดได้อีกด้วย
คนที่ 2 คุณ ศิริวรรณ อริ ยโชติมา
เป็ นความคิดที่ดีในการทาป้ ายชื่อติดกระเป๋ าจากกระดาษ
พนักงานฝ่ ายตัว๋ โดยสาร
เหลือใช้เพราะสามารถลดขยะจากกระดาษเหลือใช้ที่ตอ้ ง
ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ให้กลับมาใช้งานได้ในรู ปแบบ
ใหม่ได้อีกครั้งและยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กบั
บริ ษ ัท ได้จ ริ ง และชิ้ น งานยัง เพิ่ ม ความน่ า สนใจให้ก ับ
บริ ษ ัท สามารถดึ ง ดู ด ให้ ลู ก ค้า มาสนใจใช้บ ริ ก ารกับ
บริ ษทั มากขึ้น
คนที่ 3 คุณ ชาคริ ต วิสูตรธนาวิทย์ มี ค วามคิ ดที่ แปลกใหม่ ไ ม่เคยมี ใครท ามาก่ อนอาจเป็ น
พนักงานฝ่ ายโปรแกรมทัวร์
เพราะข้อจากัดของกระดาษที่ไม่มีความคงทนมากเท่ากับ
วัส ดุ อื่ น ๆที่ ใ ช้ ท าป้ ายชื่ อ ติ ด กระเป๋ าทั่ว ไป แต่ ก ารที่
นักศึกษาลงมือทาและผลงานออกมาสวยงามและใช้งาน
ได้ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดีมาก
คนที่ 4 คุณ พรชัย กนกทรัพย์
มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ที่ดีมาก กล้าที่ จะลงมือทาในสิ่ งที่
พนักงานการกรอกฟอร์ มวีซ่าและส่ ง คนอื่นคิดไม่ออกหรื อคิดว่าทาไม่ได้ ไม่กลัวในข้อจากัด
เอกสาร
ของกระดาษที่ไม่ทนทาน แต่พอได้เห็นชิ้นงานที่ออกมา
ถือว่าดีมาก
จากตารางที่ 4.5 แนวโน้มความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็ นร้อยละ50% กล่าวว่าเป็ นความคิดที่ดี
และสามารถลดขยะให้กบั บริ ษทั ได้จริ ง 25% กล่ าวไว้ว่า เป็ นความคิ ดที่ แปลกใหม่แต่ยงั มีความ
ทนทานไม่เพียงพอ อีก 25% กล่าวว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากกล้าที่จะลงมือทาแต่ภาพรวมของ
ชิ้นงานเป็ นที่น่าพอใจและดีมาก
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ตารางที่ 4. 6 การแปรรู ปกระดาษทาให้ เกิดประโยชน์
ผู้ตอบ
คนที่ 1 คุณ นันทริ กา จตุพรภิรมย์
พนักงานฝ่ ายขายโปรแกรมทัวร์
ในฐานะพนักงานที่ปรึ กษา

คาตอบ
ชิ้ นงานป้ ายชื่ อติดกระเป๋ าเป็ นชิ้ นงานที่สามารถลดขยะ
ให้กบั บริ ษทั และโลกได้จริ ง สามารถแปรรู ปกระดาษที่
ไม่ มี ค่ า ให้เป็ นชิ้ นงานที่ ช่ วยประหยัดค่ า ใช้จ่า ยให้ก ับ
บริ ษทั และสร้ างจุดสนใจ เอกลักษณ์ ให้เข้ากับสภาวะ
ในโลกในปั จจุบนั ได้อย่างลงตัว
คนที่ 2 คุณ ศิริวรรณ อริ ยโชติมา
การนากระดาษมาแปรรู ปทาให้เกิ ดชิ้ นงานป้ ายชื่ อติ ด
พนักงานฝ่ ายตัว๋ โดยสาร
กระเป๋ าและยัง เป็ นแนวทางให้ ค นรุ่ น ต่ อ ๆไปหั น มา
สนใจการแปรรู ปกระดาษอี กด้วยทาให้เกิ ดประโยชน์
มากมาย เช่น เกิดชิ้นงานที่สามารถสร้างรายได้ , ชิ้นงาน
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่ งที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถทา
ให้ลดจานวนขยะไปได้เป็ นอย่างดี
คนที่ 3 คุณ ชาคริ ต วิสูตรธนาวิทย์
สามารถนาชิ้นงานมาใช้ได้จริ งและได้ใช้ประโยชน์จาก
พนักงานฝ่ ายโปรแกรมทัวร์
กระดาษเหลือใช้ ลดต้นทุนของบริ ษทั ได้ ทั้งนี่ยงั เป็ นสิ่ ง
แปลกใหม่ ใ ห้ ก ับ ลู ก ค้า ถื อ เป็ นนวัต กรรมใหม่ ข อง
บริ ษทั
คนที่ 4 คุณ พรชัย กนกทรัพย์
ปกติ ที่ บ ริ ษ ทั มี ก ระดาษเหลื อใช้ที่ ต้องทิ้ งในทุ ก วันอยู่
พนักงานการกรอกฟอร์ มวีซ่าและส่ ง แล้วนักศึกษามีความคิดที่ดีในการนากระดาษมาแปรรู ป
เอกสาร
ทาป้ ายชื่ อติดกระเป๋ าเพราะสามารถทาให้ลดค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั และยังใช้วสั ดุในการทาจากของเหลือใช้ใน
บริ ษทั เองอีกด้วย
จากตารางที่ 4.6 แนวโน้มการแปรรู ปกระดาษให้เกิดประโยชน์ คิดเป็ นร้อยละ 75% กล่าว
ว่าสามารถทาให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั และต้นทุนให้กบั บริ ษทั ได้จริ งและยังสามารถลดจานวน
ขยะได้โดยแปรรู ปออกมาเป็ นชิ้นงานป้ ายชื่ อติดกระเป๋ าทาให้เกิดความน่าสนใจ และอีก 25% กล่าว
ว่าทาให้เกิดชิ้นงานที่สามารถสร้างรายได้ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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ตารางที่ 4. 7 ความประณีตและสวยงามของชิ้นงาน
ผู้ตอบ
คนที่ 1 คุณ นันทริ กา จตุพรภิรมย์
พนักงานฝ่ ายขายโปรแกรมทัวร์
ในฐานะพนักงานที่ปรึ กษา

คาตอบ
ชิ้นงานมีความสวยและมีความแข็งแรงแน่นหนาไม่หลุด
หรื อขาดง่ายเพราะมีการเย็บติดกันทุกชั้นของกระดาษที่
น ามาตั ด ท าตามแ บบที่ ก าห นด แล ะ ก า ร ต ก แ ต่ ง
องค์ป ระกอบอื่ นๆมี ก ารออกแบบมาอย่างดี เช่ น ขนาด
ของชิ้ นงานที่ มีความพอดี , ลวดลายของกระดาษ , สี ที่
แตกต่างกันของกระดาษทาให้ตวั ชิ้นงานมีความน่าสนใจ
คนที่ 2 คุณ ศิริวรรณ อริ ยโชติมา
ชิ้นงานมีการออกแบบมาอย่างดีและเหมาะกับการใช้งาน
พนักงานฝ่ ายตัว๋ โดยสาร
มีการเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดี เช่น มีการเย็บขอบติดกัน
ของชิ้ นงาน การตกแต่งชิ้ นงานมี ความเข้ากันกับสี ข อง
กระดาษและลวดลายของกระดาษได้อย่างลงตัว ทาให้มี
ความกลมกลื น แต่ ก็ มี จุ ด เด่ น ของชิ้ น งานคื อ ส่ วนของ
รายละเอียดบริ ษทั ที่ชดั เจน ชิ้นงานมีขนาดที่พอดีกบั การ
ใช้งาน
คนที่ 3 คุณ ชาคริ ต วิสูตรธนาวิทย์
ขนาดของชิ้ น งานพอดี แ ละพกพาง่ า ย เนื้ อ สั ม ผัส ของ
พนักงานฝ่ ายโปรแกรมทัวร์
กระดาษรี ไซเคิลที่ นามาทาชิ้ นงานมีความน่ าสนใจและ
สวยงาม ความหนา-บาง ของกระดาษที่รีไซเคิลแล้วนามา
ทาชิ้ นงานมีขนาดที่พอดี ไม่หนาไม่บางจนเกิ นไป มีการ
เย็บติดกันอย่างแน่นหนามีรายละเอียดบริ ษทั ครบถ้วน
คนที่ 4 คุณ พรชัย กนกทรัพย์
ใช้ความละเอียดค่อยข้างมากกับชิ้นงานเนื่ องจากชิ้ นงาน
พนักงานการกรอกฟอร์ มวีซ่าและส่ ง มี ข นาดเล็ ก ทั้ง เรื่ องของการตัดเย็บ ความละเอี ย ดของ
เอกสาร
กระดาษ ชิ้ นงานมี ความสวยงามและเป็ นงานทามื อที่ มี
คุณภาพ เหมาะสมกับการนาไปใช้ในอนาคต
จากตารางที่ 4.7 แนวโน้มความประณี ตสวยงามคิ ดเป็ นร้ อยละ 100% กล่ าวว่า ชิ้ นงานมี
ความสวยและมีความแข็งแรงแน่ นหนาไม่หลุ ดหรื อขาดง่ายเพราะมีการเย็บติดกันอย่างแน่ นหนา
ชิ้นงานมีลวดลายและสี สันของกระดาษสวยงาม มีการตกแต่งที่เข้ากับตัวชิ้นงานเป็ นอย่างมาก
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4.7 สรุ ปความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ างจานวน 4 คน ดังนี้
คุณนันทริ กา จตุพรภิรมย์ ตาแหน่ งพนักงานฝ่ ายขายโปรแกรมทัวร์ ในฐานะพนักงานที่
ปรึ กษา กล่าวว่า ชิ้นงานมีขอ้ จากัดในการใช้งาน ในตัวของชิ้นงานมีรายละเอียดของบริ ษทั ครบถ้วน
ชัดเจน ในการที่ นากระดาษเหลื อใช้ม าแปรรู ป มี ข้ นั ตอนที่ น้อยและไม่ ซับ ซ้อ น ง่ า ยต่ อการท า
สามารถเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กบั บริ ษทั และยังสามารถลดขยะภายในบริ ษทั และลดขยะให้กบั โลก
ได้ ชิ้ นงานมีความสวยและมีความแข็งแรงแน่ นหนาไม่หลุ ดหรื อขาดง่ายเพราะมีการเย็บติดกัน มี
การออกแบบมาอย่างดีเช่น ขนาดของชิ้นงานที่มีความพอดี , ลวดลายของกระดาษ , สี ที่แตกต่างกัน
ของกระดาษทาให้ตวั ชิ้นงานมีความน่าสนใจ
คุ ณศิ ริว รรณ อริ ยโชติ ม า ตาแหน่ ง พนัก งานฝ่ ายตัว๋ โดยสาร กล่ า วว่า มี ก ารออกแบบที่
สามารถใช้งานได้จริ ง ชิ้นงานมีความคงทนในระดับหนึ่ ง การใช้งานชิ้นงานมีขอ้ จากัดคือความไม่
ทนน้ า การแปรรู ปชิ้ นงานนี้ มีข้ นั ตอนที่ ไ ม่ซับซ้อนและง่ า ยต่อการทา ขั้นตอนการท ากระดาษรี
ไซเคิลไม่ตายตัวสามารถทาลวดลายและสี สันได้หลากหลายตามใจชอบ เป็ นความคิดที่ดีในการทา
ป้ ายชื่ อติดกระเป๋ าจากกระดาษเหลื อใช้เพราะสามารถลดขยะจากกระดาษเหลือใช้ที่ตอ้ งทิ้งไปโดย
เปล่าประโยชน์ให้กลับมาใช้งานได้ในรู ปแบบใหม่ การแปรรู ปครั้งนี้ อาจเป็ นต้นแบบให้กบั คนรุ่ น
ต่อๆไปในการทาและยังสามารถสร้ างรายจากการแปรรู ปอีกด้วย การตกแต่งชิ้นงานมีความเข้ากัน
กับสี ของกระดาษและลวดลายของกระดาษได้อย่างลงตัว ทาให้มีความกลมกลืน แต่ก็มีจุดเด่นของ
ชิ้นงานคือส่ วนของรายละเอียดบริ ษทั ที่ชดั เจน ชิ้นงานมีขนาดที่พอดีกบั การใช้งาน
คุณชาคริ ต วิสูตรธนาวิทย์ ตาแหน่ ง พนักงานฝ่ ายโปรแกรมทัวร์ กล่าวว่าชิ้ นงาน มีความ
ทนทานต่อสภาพอากาศทัว่ ไปได้ดี ไม่บางจนเกิ นไป ชิ้ นงานดู สะอาดเรี ยบร้ อยเก็บ รายละเอี ย ด
เล็กๆน้อยๆได้ดี ขั้นตอนในการทาชิ้นงานไม่มีความยุง่ ยาก อาจจะมีส่วนของการลงสี ที่จะทาในแต่
ละครั้ งเกิ ดความคลาดเคลื่ อนได้ มี ค วามคิ ดที่ แปลกใหม่ ไ ม่ เคยมี ใ ครท ามาก่ อ นอาจเป็ นเพราะ
ข้อ จ ากัด ของกระดาษที่ ไ ม่ มี ค วามคงทนมากเท่ า กับ วัส ดุ อื่ น ๆที่ ใ ช้ท าป้ ายชื่ อ ติ ด กระเป๋ าทัว่ ไป
สามารถนาชิ้นงานมาใช้ได้จริ งและได้ใช้ประโยชน์จากกระดาษเหลือใช้ ลดต้นทุนของบริ ษทั ได้ ทั้ง
นี่ ยงั เป็ นสิ่ งแปลกใหม่ให้กบั ลู กค้า ถื อเป็ นนวัตกรรมใหม่ของบริ ษทั ขนาดของชิ้ นงานพอดี และ
พกพาง่าย เนื้อสัมผัสของกระดาษรี ไซเคิลที่นามาทาชิ้นงานมีความน่าสนใจและสวยงาม
คุ ณพรชั ย กนกทรั พ ย์ ตาแหน่ ง พนัก งานการกรอกฟอร์ ม วีซ่ า และส่ ง เอกสาร กล่ า วว่า
ชิ้ นงานพอใช้ได้ ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกิ นไป เป็ นชิ้ นงานที่ จากัดในการใช้ในฤดู ต่างๆ มี
ขั้น ตอนการท าที่ ไ ม่ ซับ ซ้ อ นและบริ ษ ัท ยัง สามารถต่ อ ยอดชิ้ น งานของนัก ศึ ก ษาได้มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ที่ดีมาก ไม่กลัวในข้อจากัดของกระดาษที่ ไม่ทนทานสามารถทาให้ลดค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั และยังใช้วสั ดุในการทาจากของเหลือใช้ในบริ ษทั เองอีกด้วยชิ้นงานมีความสวยงามและเป็ น
งานทามือที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการนาไปใช้ในอนาคต

บทที5่
สรุปผลโครงงาน
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่นกั ศึกษาได้เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด ในแผนก
ทัวร์ ท าให้ท ราบถึ ง ค่ า ใช้จ่า ยในแต่ ล ะครั้ งในการออกทัวร์ ซ่ ึ ง ในแต่ ล ะครั้ งมี ก ารใช้ต้นทุ นที่ สูง
ผูจ้ ดั ทาจึงอยากลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มมูลค่ากับกระดาษเหลื อใช้ในบริ ษทั ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็ น
ประโยชน์มากที่ สุดให้กบั บริ ษทั จึ งจัดทาโครงงานแท็กกระเป๋ าที่ เป็ นมิ ตรต่อโลกขึ้ นโดยการนา
กระดาษเหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นชิ้นงานที่ลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดให้กบั บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด และ
เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าความเป็ นเอกลักษณ์ และสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
5.1.1 ข้ อจากัดหรือปัญหาในการจัดทาโครงงาน
- ต้องใช้เยือ่ กระดาษจานวนมากเพื่อลดการฉีกขาด
- ต้องเรี ยนรู ้ประสบการ์ ณใหม่ๆในการแปรรู ปกระดาษ
- ใช้เวลานานในการทาให้กระดาษแห้ง
- จากัดต่อการใช้งาน
5.1.2 ข้ อเสนอแนะในการทาโครงงาน
- ควรทาให้มีความแข็งแรงต่อการใช้งานที่มากกว่านี้
- ควรมีสีสันและลวดลายที่หลากหลายเพื่อทาให้ตวั ชิ้นงานมีความน่าสนใจ
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่นกั ศึกษาได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั เยาวราชทัวร์ จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 13
มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนกทัวร์ ในการปฏิบตั ิงานครั้ง
นี้ ทาให้ได้ฝึกทักษะในการปฏิบตั ิงานจริ งที่ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและต้องอาศัยความรับผิดชอบสู งใน
การทางาน การรับฟั งความคิดเห็ นและการแก้ไขปั ญหารวมไปถึ งการฝึ กความอดทนภายใต้ความ
กดดันต่างๆที่เกิ ดขึ้นภายในบริ ษทั และในการปฏิ บตั ิงานงานสหกิ จศึกษาครั้งนี้ ทาให้นกั ศึกษาได้
เตรี ย มความพร้ อมก่ อนที่ จะจบการศึ ก ษาและเข้า สู่ ก ารท างานจริ ง ได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ได้เพิ่มความมัน่ ใจในการสื่ อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมากขึ้น
- รู้จกั รับผิดชอบในหน้าที่ตวั เอง
- การวางตัวในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
- รู ้ถึงคาศัพท์ในการท่องเที่ยวมากขึ้น
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนกทัวร์
- ไม่ชานาญการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
- เรี ยนรู ้การใช้โปรแกรมต่างๆให้มากขึ้น
- ฝึ กการใช้ภาษาที่3ให้มากขึ้น
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ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

บทสั มภาษณ์ ของพนักงานทีป่ รึกษาเกีย่ วกับโครงงาน
จำกกำรสัมภำษณ์ พนักงำนที่ปรึ กษำเกี่ ยวกับโครงงำน “แท็กกระเป๋ ำที่ เป็ นมิ ตรต่อโลก”
พนักงำนที่ปรึ กษำมีควำมคิดเห็นว่ำ มีขอ้ จำกัดในกำรใช้งำนคือเหมำะกับกำรใช้งำนในช่วงฤดูร้อน
อย่ำงเดียวหรื อในช่วงที่สภำพอำกำศมีควำมชื้ นน้อยตัวของชิ้นงำนมีรำยละเอียดของบริ ษทั ครบถ้วน
ชัดเจนในกำรที่นำกระดำษเหลือใช้มำแปรรู ปมีข้ นั ตอนที่นอ้ ยและไม่ซบั ซ้อน สำมำรถค้นหำวิธีกำร
ทำได้ค่อนข้ำงง่ำยและค่อยข้ำงมี หลำกหลำยวิธีในกำรแปรรู ปกระดำษเป็ นควำมคิดที่ดี ชิ้ นงำนนี้
สำมำรถลดขยะภำยในบริ ษทั และลดขยะให้กบั โลกได้และยังสำมำรถลดรำยจ่ำยเบ็ดเตล็ดของบริ ษทั
ได้อีกด้วย ชิ้ นงำนป้ ำยชื่ อติ ดกระเป๋ ำเป็ นชิ้ นงำนที่ สำมำรถลดขยะให้กบั บริ ษทั และโลกได้จ ริ ง
สำมำรถแปรรู ปกระดำษที่ไม่มีค่ำให้เป็ นชิ้นงำนที่ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้กบั บริ ษทั และสร้ ำงจุด
สนใจ เอกลักษณ์ ให้เข้ำกับสภำวะในโลกในปั จจุบนั ได้อย่ำงลงตัว ชิ้นงำนมีควำมสวยและมีควำม
แข็งแรงแน่ นหนำไม่หลุ ดหรื อขำดง่ำยเพรำะมีกำรเย็บติดกันทุกชั้นของกระดำษที่นำมำตัดทำตำม
แบบที่กำหนดและกำรตกแต่งองค์ประกอบอื่นๆมีกำรออกแบบมำอย่ำงดีเช่น ขนำดของชิ้นงำนที่มี
ควำมพอดี , ลวดลำยของกระดำษ , สี ที่แตกต่ำงกันของกระดำษทำให้ตวั ชิ้นงำนมีควำมน่ำสนใจ
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บทคัดย่อ
โครงงำนแท็ ก กระเป๋ ำที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
โลก จัดทำขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน
และสร้ ำ งเอกลั ก ษณ์ แปรรู ปชิ้ น งำนโดย
ประยุกต์ใช้ของเหลือใช้จำกภำยในบริ ษทั เพื่อ
ลดจำนวนขยะเนื่ องจำกในช่ วงที่ นัก ศึ ก ษำได้
ฝึ กสหกิ จศึ กษำ ณ บริ ษทั เยำวรำชทัวร์ จำกัด
เศรษฐกิจมีควำมซบเซำลงมำก เนื่องจำกสภำวะ
รอบด้ำน เช่น ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) แล ะ พฤ ติ กรรมผู้ บ ริ โภ ค ที่
เปลี่ยนแปลงไป ผูจ้ ดั ทำเล็งเห็นปัญหำคือบริ ษทั
มีรำยได้ที่น้อยลงแต่รำยจ่ำยเท่ำเดิ ม ผูจ้ ดั ทำจึ ง
ส ำรวจถึ ง ค่ ำ ใช้จ่ำ ยสิ้ นเปลื องต่ ำงๆและลงมื อ
แก้ปั ญ หำโดยกำรช่ ว ยลดค่ ำ ใช้จ่ ำ ยเบ็ ด เตล็ ด
บำงส่ วนโดยกำรจัดท ำป้ ำยชื่ อติ ดกระเป๋ ำจำก
กระดำษเหลื อ ใช้ภ ำยในบริ ษ ัท จำกกำรที่ ไ ด้
สัมภำษณ์เชิ งลึก พบว่ำด้ำนคุณภำพของชิ้นงำน
มีขอ้ จำกัดในกำรใช้งำนเนื่ องจำกไม่ทนน้ ำ ด้ำน
ควำมยำกง่ ำ ยในกำรแปรรู ป พบว่ำ มี ข้ นั ตอน
กำรทำที่ไม่ซบั ซ้อนสำมำรถทำได้ตำมจำนวนที่
ต้องกำรและยังสำมำรถนำมำต่อยอดได้อีกด้วย
ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ พบว่ำเป็ นควำมคิดที่ดี
เนื่องจำกสำมำรถนำกระดำษเหลือใช้และต้อง

ถู กทิ้งไปโดยเปล่ ำประโยชน์มำทำให้เกิ ดเป็ น
ชิ้ น งำนใหม่ แ ละใช้ ง ำนได้ จ ริ ง ด้ ำ นควำม
ประณี ตและสวยงำม พบว่ ำ สำมำรถเก็ บ
รำยละเอียดกำรตัดเย็บของชิ้ นงำนได้ดี ชิ้นงำน
มีสีสันและลวดลำยที่สวยงำมเหมำะสมกับกำร
ใช้งำน
คำสำคัญ : แท็กกระเป๋ ำ , เป็ นมิตรต่อโลก , เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
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

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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั เยำวรำชทัวร์ จำกัด ได้จดั ตั้งขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยมี นำย ชวลิ ต เตชะรัตน
ไกร เป็ นผูบ้ ริ หำรเดิมเป็ นห้ำงหุ ้นส่ วโดยใช้ชื่อ
ว่ ำ JAWARAJ TRAVEL SERVICE โดยเริ่ ม
จำกกำรเป็ นบริ ษทั ขนำดเล็กมีพนักงำนเพียง 2-

3 คนภำยในตึกแถวเพียง 1 ห้องในย่ำนเยำวรำช
ในช่ วงแรก บริ ษทั เยำวรำชทัวร์ จำกัด ไม่ใ ช่
บริ ษั ท ที่ น ำนั ก ท่ อ งเที่ ย วไปท่ อ งเที่ ย วยั ง
ต่ำงประเทศแต่เป็ นบริ ษทั นำเที่ยวที่ ให้บริ กำร
ภำยในประเทศโดยมี นำย ชวลิต เป็ นผูน้ ำเที่ยว
ด้วยตนเอง ต่อมำบริ ษทั จึ งเริ่ มขยำยพื้นที่ และ
ขยับขยำยกำรให้บริ กำรที่ครบครั นมำกขึ้นและ
เปลี่ ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั เยำวรำชทัวร์ จำกัด แต่
เนื่ องด้วยในปั จจุบนั บริ ษทั เยำวรำชทัวร์ จำกัด
มียอดขำยแพ็คเกจทัวร์ น้อยลงเนื่ องจำกสภำวะ
รอบด้ำน เช่น โรคไวรัส COVID19 กำรแข่งขัน
ทำงธุ รกิ จท่องเที่ยว สภำพเศรษฐกิจที่หดตัวลง
อย่ำ งเห็ น ได้ชัด จึ ง ท ำให้ ส ถำนประกอบขำย
แพคเกจทัวร์ ได้นอ้ ยลงส่ งผลให้รำยได้ลดลงแต่
รำยจ่ำยยังเท่ำเดิ ม นักศึกษำจึงได้ทำกำรสำรวจ
สถำนประกอบกำรเกี่ ยวกับรำยจ่ำยของบริ ษทั
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเบ็ ด เตล็ ด วัส ดุ สิ้ น เปลื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในช่ ว งเดื อ น มกรำคม และเดื อ นกุ ม ภำพัน ธ์
พบว่ำรำยจ่ำยสิ้ นเปลืองที่เกิดขึ้นของบริ ษทั เกิ ด
จำกกำรออกทัวร์ ในแต่ละครั้ง คือ กำรซื้ อแท็ก
กระเป๋ ำ ปำกกำ กระดำษ วัสดุ สิ่งของพวกนี้ ทำ
ให้เกิดค่ำใช้จ่ำยที่สิ้นเปลืองแก่บริ ษทั และยังได้
ส ำรวจอี ก ว่ ำ บริ ษ ัท มี ข องเหลื อ ใช้ อ ะไรบ้ ำ ง
นัก ศึ ก ษำจึ ง พบว่ำ ของเหลื อใช้ใ นบริ ษ ัท มี ท้ งั
ขวดน้ ำพลำสติก แก้วน้ ำพลำสติก ที่เกิดจำกกำร
ต้อนรั บ ลู ก ค้ำ เวลำลู ก ค้ำ มำติ ดต่ องำนและอี ก
อย่ำ งที่ พ บมำกที่ สุ ดในบริ ษ ทั คื อเศษกระดำษ
เหลื อ ใช้ที่ ม ำกจำกแผ่น พับ สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ต่ ำ งๆที่ ห มดอำยุ ก ำรใช้ง ำนแล้ว บิ ล ใบเสร็ จ

ต่ำงๆของปี เก่ ำๆ ที่ ตอ้ งถู กทำลำยไปโดยเปล่ำ
ประโยชน์ ดังนั้นนักศึ กษำจึ งมี ควำมสนใจใน
กำรจัด ท ำแท็ ก กระเป๋ ำจำกกระดำษเหลื อ ใช้
ภำยในบริ ษทั เพื่อลดต้นทุ นค่ำใช้จ่ำยและเพิ่ ม
เอกลักษณ์ควำมน่ำสนใจ โดยจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่ม
ยอดขำยต่ ำ งๆให้ ก ับ บริ ษ ัท จำกกลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ที่
สนใจ แท็ก กระเป๋ ำเป็ นชิ้ นงำนที่ เป็ นมิ ต รต่ อ
โลกเพรำะท ำมำจำกวัส ดุ เ หลื อ ใช้ แ ละวัส ดุ
ธรรมชำติมีควำมแปลกใหม่ไม่ซ้ ำเดิ ม ชิ้ นงำน
แท็ก กระเป๋ ำไม่เพีย งแต่ มี ควำมสวยงำมไม่ซ้ ำ
ใครแต่ยงั สำมำรถลดขยะจำพวกกระดำษเหลื อ
ใช้ให้กบั บริ ษทั และโลกของเรำได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่ อ ลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเบ็ ด เตล็ ด ให้ ก ั บ บริ ษัท
เยำวรำชทัวร์ จำกัด
2. เพื่ อ น ำไปใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ส ร้ ำ งคุ ณค่ ำ
ควำมเป็ นเอกลักษณ์ และสำมำรถนำไปใช้ ได้
จริ ง

- Messenger
- Tour Coordinator and Sales
2. ขอบเขตด้ำนสถำนที่ : บริ ษทั เยำวรำชทัวร์
จำกัด
3. ขอบเขตด้ำนข้อมูล : ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก
หนังสื อและอินเทอร์เน็ต
4. ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ : กำรสังเกตสิ่ งของที่
เหลือทิ้ง ที่สำมำรถนำมำแปรรู ปใหม่ได้
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้ ล ดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเบ็ ด เตล็ ด ให้ ก ั บ บริ ษั ท
เยำวรำชทัวร์ จำกัด
2. ได้น ำไปใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ
ควำมเป็ นเอกลักษณ์ และสำมำรถนำไปใช้ได้
จริ ง
3. แปรรู ปกระดำษเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อีกครั้ง

3. ลดจำนวนขยะเหลือใช้ให้กบั บริ ษทั

คานิยาม

ขอบเขตของโครงงาน

1. แท็กกระเป๋ ำ : ป้ ำยชื่อติดกระเป๋ ำ

1. ขอบเขตด้ำนประชำกร : พนักงำนของ บริ ษทั
เยำวรำชทัวร์ จำกัด กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่พนักงำน
แผนก

2. แพ็คเกจทัวร์ : รำยกำรท่องเที่ยวที่ จดั เตรี ยม
สำหรับ ผูเ้ ดินทำง ตั้งแต่ 1-2 คน ขึ้นไป เหมำะ
ส ำหรั บ ผู ้ที่ ต้อ งกำรเดิ น ทำงท่ อ งเที่ ย ว และ
พักผ่อนแบบอิสระ สำมำรถเลือกวันเดินทำงได้
เอง

- Product and Ticket
- Sales and Marketing

ขั้นตอนและวิธีการทา

16. ติดเชือกคล้องแท็กกระเป๋ ำ

1. ฉีกกระดำษให้มีขนำดเล็ก

17. ตกแต่งให้สวยงำม

2. นำกระดำษใส่ ในเรื่ องปั่ นและเติมน้ ำลงไป

18. แท็กกระเป๋ ำเสร็ จเรี ยบร้อย

3. ใส่ ดอกอัญชัน
4. ใส่ สีโปสเตอร์
5. ปั่ นรวมกันให้ละเอียด
6. เติมน้ ำให้เต็มถำด
7. นำกระดำษที่ปั่นละเอียดแล้วมำเทใส่ แม่พิมพ์
ที่เตรี ยมไว้และเกลี่ยให้เยือ่ กระดำษกระจำย
8. นำไปตำกแดดให้แห้ง
9. ออกแบบรำยละเอี ย ดต่ ำ งๆของบริ ษ ัท เพื่ อ
นำมำใส่ ในแท็กกระเป๋ ำ
10. เมื่ อ กระดำษแห้ ง แล้ ว น ำมำตั ด ตำมที่
ออกแบบไว้
11. ตัดปกพลำสติกให้พอดีกบั ช่องของกระดำษ
ที่ตดั ไว้
12. ทำกำวติ ด ทุ ก อย่ำ งรวมกัน ตำมรู ป แบบที่
ออกแบบไว้
13. นำรำยละเอียดของบริ ษทั ที่ออกแบบมำติด
ในแท็กกระเป๋ ำ
14. จำกนั้ นเย็ บ ติ ด เข้ ำ กั น อี ก ครั้ งเพื่ อ ควำม
แข็งแรง
15. เจำะรู ที่แท็กกระเป๋ ำ

สรุ ปผล
จำกกำรที่นกั ศึกษำได้เข้ำฝึ กปฏิบตั ิงำน
สหกิ จศึ ก ษำที่ บริ ษ ทั เยำวรำชทัวร์ จำกัด ใน
แผนกทัวร์ ทำให้ทรำบถึงค่ำใช้จ่ำยในแต่ละครั้ง
ในกำรออกทัวร์ ซ่ ึ งในแต่ละครั้งมีกำรใช้ตน้ ทุ น
ที่สูง คณะผูจ้ ดั ทำจึงอยำกลดค่ำใช้จ่ำยและเพิ่ม
มู ล ค่ ำ กั บ กระดำษเหลื อ ใช้ ใ นบริ ษั ท ให้ มี
มูลค่ำเพิม่ ขึ้นและเป็ นประโยชน์มำกที่สุดให้กบั
บริ ษทั จึงจัดทำโครงงำนแท็กกระเป๋ ำที่เป็ นมิตร
ต่อโลกขึ้นโดยกำรนำกระดำษเหลื อใช้มำแปร
รู ป เป็ นชิ้ นงำนที่ ล ดค่ ำ ใช้จ่ ำ ยเบ็ด เตล็ ด ให้ ก ับ
บริ ษทั เยำวรำชทัวร์ จำกัด และเพื่อนำไปใช้ให้
เกิ ดประโยชน์สร้ ำงคุ ณค่ำควำมเป็ นเอกลักษณ์
และสำมำรถนำไปใช้ได้จริ ง
ข้ อเสนอแนะในการทาโครงงาน
- ควรท ำให้ มี ค วำมแข็ ง แรงต่ อ กำรใช้ ง ำนที่
มำกกว่ำนี้
- ควรมีสีสันและลวดลำยที่หลำกหลำยเพื่อทำ
ให้ป้ำยชื่อติดกระเป๋ ำมีควำมน่ำสนใจ
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ภาคผนวก จ
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีม่ ีต่อชิ้นงาน

บทสั มภาษณ์พนักงานทีม่ ีต่อชิ้นงาน
คุณภาพของชิ้นงาน มีกำรออกแบบที่สำมำรถใช้งำนได้จริ ง ชิ้นงำนมีควำมคงทนในระดับ
หนึ่ ง กำรใช้งำนชิ้ นงำนมีขอ้ จำกัดคือควำมไม่ทนน้ ำ วัสดุ ที่ใช้มำประกอบกับป้ ำยชื่ อติดกระเป๋ ำมี
ควำมคงทนและมีคุณภำพส่ งผลทำให้ชิ้นงำนป้ ำยชื่อติดกระเป๋ ำดูแข็งแรงและน่ำใช้งำนมำกขึ้น
ความยากง่ ายในการแปรรู ป กำรแปรรู ปชิ้นงำนนี้ มีข้ นั ตอนที่ไม่ซบั ซ้อนและง่ำยต่อกำรทำ
ขั้นตอนกำรทำกระดำษรี ไซเคิลไม่ตำยตัวสำมำรถทำลวดลำยและสี สันได้หลำกหลำยตำมใจชอบได้
อีกด้วย จึงทำให้เกิดชิ้นงำนแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่ไม่ซ้ ำใคร
ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นควำมคิ ดที่ ดีในกำรทำป้ ำยชื่ อติ ดกระเป๋ ำจำกกระดำษเหลื อใช้
เพรำะสำมำรถลดขยะจำกกระดำษเหลื อใช้ที่ตอ้ งทิ้งไปโดยเปล่ำประโยชน์ให้กลับมำใช้งำนได้ใน
รู ปแบบใหม่ได้อีกครั้ งและยังสำมำรถลดต้นทุ นค่ำใช้จ่ำยให้กบั บริ ษทั ได้จริ งและชิ้ นงำนยังเพิ่ม
ควำมน่ำสนใจให้กบั บริ ษทั สำมำรถดึงดูดให้ลูกค้ำมำสนใจใช้บริ กำรกับบริ ษทั มำกขึ้น
การแปรรู ปกระดาษทาให้ เกิดประโยชน์ อีกครั้ ง กำรนำกระดำษมำแปรรู ปทำให้เกิดชิ้นงำน
ป้ ำยชื่อติดกระเป๋ ำและยังเป็ นแนวทำงให้คนรุ่ นต่อๆไปหันมำสนใจกำรแปรรู ปกระดำษอีกด้วยทำ
ให้เกิดประโยชน์มำกมำย เช่น เกิดชิ้นงำนที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ , ชิ้นงำนที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึ่ ง
ที่กล่ำวมำทั้งหมดสำมำรถทำให้ลดจำนวนขยะไปได้เป็ นอย่ำงดี
ความประณีตและสวยงามของชิ้นงาน ชิ้นงำนมีกำรออกแบบมำอย่ำงดีและเหมำะกับกำร
ใช้งำน มีกำรเก็บรำยละเอียดต่ำงๆได้ดี เช่น มีกำรเย็บขอบติดกันของชิ้นงำนจึงทำให้ชิ้นงำนมีควำม
คงทนในกำรใช้ง ำนจริ ง กำรตกแต่ ง ชิ้ น งำนมี ค วำมเข้ำ กันกับ สี ข องกระดำษและลวดลำยของ
กระดำษได้อย่ำงลงตัว ทำให้มีควำมกลมกลื น แต่ก็มีจุดเด่ นของชิ้ นงำนคื อส่ วนของรำยละเอี ย ด
บริ ษทั ที่ชดั เจน ชิ้นงำนมีขนำดที่พอดีกบั กำรใช้งำน

ลงชื่อ

(คุณ ศิริวรรณ อริ ยโชติมำ)

บทสั มภาษณ์พนักงานทีม่ ีต่อชิ้นงาน
คุณภาพของชิ้นงาน มีควำมทนทำนต่อสภำพอำกำศทัว่ ไปได้ดี ไม่บำงจนเกินไป ชิ้นงำนดู
สะอำดเรี ยบร้อยเก็บรำยละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีมีรำยละเอียดข้อมูลบริ ษทั ชัดเจน
ความยากง่ ายในการแปรรู ป ขั้นตอนในกำรทำชิ้ นงำนไม่มีควำมยุ่งยำก อำจจะมีส่วนของ
กำรลงสี ที่จะทำในแต่ละครั้งเกิดควำมคลำดเคลื่อนได้มำก และควำมละเอียดของกระดำษ หำกบำง
หรื อหนำเกิดไปจะไม่สำมำรถนำกระดำษมำประกอบและไม่สำมำรถทำให้แข็งแรงทนทำนได้
ความคิดสร้ างสรรค์ มีควำมคิดที่แปลกใหม่ไม่เคยมีใครทำมำก่อนอำจเป็ นเพรำะข้อจำกัด
ของกระดำษที่ ไ ม่ มี ค วำมคงทนมำกเท่ ำ กับ วัส ดุ อื่ นๆที่ ใ ช้ท ำป้ ำยชื่ อ ติ ดกระเป๋ ำทัว่ ไป แต่ ก ำรที่
นักศึกษำลงมือทำและผลงำนออกมำสวยงำมและใช้งำนได้ถือว่ำเป็ นสิ่ งที่ดีมำก
การแปรรู ปกระดาษทาให้ เกิดประโยชน์ อีกครั้ ง สำมำรถนำชิ้ นงำนมำใช้ได้จริ งและได้ใช้
ประโยชน์จำกกระดำษเหลื อใช้ ลดต้นทุนของบริ ษทั ได้ ทั้งนี่ ยงั เป็ นสิ่ งแปลกใหม่ให้กบั ลูกค้ำ ถื อ
เป็ นนวัตกรรมใหม่ของบริ ษทั
ความประณีตและความสวยงามของชิ้ นงาน ขนำดของชิ้ นงำนพอดี และพกพำง่ ำย เนื้ อ
สัมผัสของกระดำษรี ไซเคิ ลที่ นำมำทำชิ้ นงำนมี ควำมน่ ำสนใจและสวยงำม ควำมหนำ-บำง ของ
กระดำษที่รีไซเคิลแล้วนำมำทำชิ้นงำนมีขนำดที่พอดีไม่หนำไม่บำงจนเกินไป มีกำรเย็บติดกันอย่ำง
แน่นหนำมีรำยละเอียดและช่องทำงกำรติดต่อของบริ ษทั ที่ชดั เจน ตกแต่งชิ้นงำนได้สวยงำม

ลงชื่อ

(คุณ ชำคริ ต วิสูตรธนำ)

บทสั มภาษณ์พนักงานทีม่ ีต่อชิ้นงาน
คุ ณภาพของชิ้ นงาน ชิ้ นงำนพอใช้ได้ ไม่ได้ดีมำกแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกิ นไป เป็ นชิ้ นงำนที่
จำกัดในกำรใช้ในฤดู ต่ำงๆ ชิ้ นงำนมี ขอ้ มูลของบริ ษทั และเก็บรำยละเอี ยดกำรตัดเย็บได้ดีมีสีสัน
สวยงำม
ความยากง่ ายในการแปรรู ป มีข้ นั ตอนกำรทำที่ไม่ซับซ้อนนักศึกษำจึงสำมำรถทำชิ้ นงำน
ออกมำได้จำนวนที่เยอะพอสมควรให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ก็สำมำรถใช้วิธีของนักศึกษำต่อยอดทำ
ชิ้นงำนต่อไปได้อีกด้วย
ความคิดสร้ างสรรค์ มีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ที่ดีมำก กล้ำที่จะลงมือทำในสิ่ งที่คนอื่นคิดไม่
ออกหรื อคิดว่ำทำไม่ได้ ไม่กลัวในข้อจำกัดของกระดำษที่ไม่ทนทำน แต่พอได้เห็นชิ้นงำนที่ออกมำ
ถือว่ำดีมำก
การแปรรู ปกระดาษทาให้ เกิดประโยชน์ อีกครั้ ง ปกติที่บริ ษทั มีกระดำษเหลือใช้ที่ตอ้ งทิ้งใน
ทุ ก วันอยู่แล้วนัก ศึ ก ษำมี ค วำมคิ ด ที่ ดีใ นกำรนำกระดำษมำแปรรู ป ท ำป้ ำยชื่ อ ติ ด กระเป๋ ำเพรำะ
สำมำรถทำให้ลดค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั และยังใช้วสั ดุในกำรทำจำกของเหลือใช้ในบริ ษทั เองอีกด้วย
ความประณีตและสวยงามของชิ้นงาน ใช้ควำมละเอียดค่อยข้ำงมำก กับชิ้ นงำนเนื่ องจำก
ชิ้นงำนมีขนำดเล็ก ทั้งเรื่ องของกำร กำรตัดเย็บ ควำมละเอียดของกระดำษ ชิ้นงำนมีควำมสวยงำม
และเป็ นงำนทำมือที่มีคุณภำพ เหมำะสมกับกำรนำไปใช้ในอนำคต

ลงชื่อ

(คุณ พรชัย กนกทรัพย์)

บทสั มภาษณ์พนักงานทีม่ ีต่อชิ้นงาน

คุณภาพของชิ้นงาน มีขอ้ จำกัดในกำรใช้คือเหมำะกับกำรใช้งำนในช่วงฤดูร้อนอย่ำงเดี ยว
หรื อในช่ วงที่ ส ภำพอำกำศมี ควำมชื้ นน้อย ในตัวของชิ้ นงำนมี รำยละเอี ย ดของบริ ษ ทั ครบถ้วน
ชัดเจน สำยคล้องมีควำมคงทนต่อกำรผูกมัดกับกระเป๋ ำ เย็บชิ้นงำนได้สวยและออกแบบชิ้นงำนได้ดี
มำก
ความยากง่ ายในการแปรรู ป ในกำรที่นำกระดำษเหลือใช้มำแปรรู ปมีข้ นั ตอนที่นอ้ ยและไม่
ซับซ้อน ง่ำยต่อกำรสร้ำงชิ้นงำนที่มีประโยชน์เพื่อเพิม่ เอกลักษณ์ให้กบั บริ ษทั และยังสำมำรถค้นหำ
วิธีกำรทำได้ค่อนข้ำงง่ำยและค่อยข้ำงมีหลำกหลำยวิธีในกำรแปรรู ปกระดำษ
ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นควำมคิ ดที่ ดีในกำรทำป้ ำยชื่ อติ ดกระเป๋ ำจำกกระดำษเหลื อใช้
ภำยในบริ ษทั ชิ้นงำนนี้ สำมำรถลดขยะภำยในบริ ษทั และลดขยะให้กบั โลกได้จริ งและยังสำมำรถ
ลดรำยจ่ำยเบ็ดเตล็ดของบริ ษทั ได้อีกด้วย และชิ้ นงำนยังสำมำรถเพิ่มเอกลักษณ์ จุ ดดึ งดู ดใจของ
ลูกค้ำในบำงกลุ่มให้มำสนใจและเลือกที่จะใช้บริ กำรกับ บริ ษทั เยำวรำชทัวร์ จำกัดได้อีกด้วย
การแปรรู ปกระดาษทาให้ เกิดประโยชน์ อีกครั้ ง ชิ้ นงำนป้ ำยชื่ อติ ดกระเป๋ ำเป็ นชิ้ นงำนที่
สำมำรถลดขยะให้กบั บริ ษทั และโลกได้จริ ง สำมำรถแปรรู ปกระดำษที่ไม่มีค่ำให้เป็ นชิ้นงำนที่ช่วย
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้กบั บริ ษทั และสร้ำงจุดสนใจ เอกลักษณ์ ให้เข้ำกับสภำวะในโลกในปั จจุบนั ได้
อย่ำงลงตัว
ความประณีตและสวยงามของชิ้นงาน ชิ้นงำนมีควำมสวยและมีควำมแข็งแรงแน่นหนำไม่
หลุดหรื อขำดง่ำยเพรำะมีกำรเย็บติดกันทุกชั้นของกระดำษที่นำมำตัดทำตำมแบบที่กำหนดและกำร
ตกแต่งองค์ประกอบอื่นๆมีกำรออกแบบมำอย่ำงดี เช่ น ขนำดของชิ้ นงำนที่มีควำมพอดี , ลวดลำย
ของกระดำษ , สี ที่แตกต่ำงกันของกระดำษทำให้ตวั ชิ้นงำนมีควำมน่ำสนใจ

ลงชื่อ

( คุณ นันทริ กำ จตุพรภิรมย์ )

ภาคผนวก ฉ
โปสเตอร์

ภาคผนวก ช
บันทึกการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ซ
ประวัติผู้จดั ทา

ประวัติผ้ จู ัดทา

รหัสนักศึกษา

: 5904400034

ชื่อ-นามสกุล

: นำงสำวศศิพิมล เจริ ญรักษ์

คณะ

: ศิลปศำสตร์

ภาควิชา

: อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรบริ กำร

ทีอ่ ยู่

: 129/64 หมู่บำ้ นเพชรสำม 3 ซอยบำงบอน 3 ถนนบำงบอน3
แขวงหลักสอง เขตบำงแค

ผลงาน

: แท็กกระเป๋ ำที่เป็ นมิตรต่อโลก Earth Friendly Luggage Tag

ประวัติผู้จดั ทำ

รหัสนักศึกษำ

: 5904400034

ชื่อ-นำมสกุล

: นางสาวศศิพิมล เจริ ญรักษ์

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ภำควิชำ

: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ

ทีอ่ ยู่

: 129/64 หมู่บา้ นเพชรสาม 3 ซอยบางบอน 3 ถนนบางบอน3
แขวงหลักสอง เขตบางแค

ผลงำน

: แท็กกระเป๋ าที่เป็ นมิตรต่อโลก Earth Friendly Luggage Tag

