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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครียด และแสวงหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ มนุษยเ์ดินทางเพื่อการท่องเท่ียวดว้ยความตอ้งการและเป้าหมายท่ีแตกต่าง
กนัไป เช่น พกัผ่อน ออกก าลงักาย เล่นกีฬา เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม ช้อปป้ิง สัมมนา และจดัแสดง
นิทรรศการนานาชาติ ( MICE ) ท่องเท่ียวท าให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการน าเท่ียว ธุรกิจอาหารและการพกัแรม  ธุรกิจ
การคา้ของท่ีระลึก ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวัมากอยา่งต่อเน่ือง  

 
บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้และบริการ การท่องเท่ียว 

(Travel Agency) และธุรกิจจดัน าเท่ียว (Tour Operator หรือ Tour Company) มีบริการจดัคณะทวัร์ 
จดัโปรแกรมน าเท่ียวทวัร์ชมเมือง ดูงาน สัมมนา  เยี่ยมญาติหรือเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม บริการ
ในเร่ืองของการจองตัว๋เดินทางและจองท่ีพกัแรมเป็นตวัแทนขาย การขอ VISA เขา้จีน การจอง
โรงแรมในประเทศท่ีไปเท่ียว และบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบตรงไปตรงมา  
 

คณะผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นโอกาสท่ีจะท าให้คนรู้จกับริษทัมากข้ึน จึงไดจ้ดัท าของท่ีระลึกให้แก่
นกัท่องเท่ียวเพื่อสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว ท่ีมาท่องเท่ียวกบัทางบริษทั อีกทั้งยงัเป็น
การประชาสัมพนัธ์บริษทั โดยการแนบคิวอาร์โคด้และท่ีอยูเ่วบ็ไซตข์องบริษทั เอช วาย ที แทรเวิล 
เซอร์วิส จ ากดั ไวก้บัของท่ีระลึกด้วย ในส่วนของการออกแบบของท่ีระลึกนั้น คณะผูจ้ดัท าได้
เลือกใช้รูปแบบของการจกัสานปลาตะเพียนเพื่อเป็นการเผยแพร่หัตถกรรมไทย และผสมผสาน
แนวคิดการน าวสัดุเหลือใชก้ลบัมาปรับเปล่ียนรูปแบบ หรือพฒันารูปร่างใหม่ ให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ (Recycle) โดยใชห้ลอดพลาสติกจากบริษทัท่ีใชง้านแลว้มาสานเป็นปลา
ตะเพียนซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และท าเป็นพวงกุญแจแจกเป็นท่ีระลึกแก่
นกัท่องเท่ียว 

 
 
 
 

 



 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อจดัท าของท่ีระลึกส าหรับใชใ้นการประชาสัมพนัธ์บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส 

จ ากดั ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ีบริษทั เอช วาย ที แทรเวลิ เซอร์วสิ จ  ากดั 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม ถึงวนัท่ี 30  เมษายน 2563 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นขอ้มูล https://www.hyt-travel.com 

1.3.4 ขอบเขตดา้นประชากร พนกังานบริษทั เอช วาย ที แทรเวลิ เซอร์วสิ จ  ากดั 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 1.4.1 บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั มีของท่ีระลึกเพื่อแจกให้แก่ลูกคา้พร้อมทั้งได้
โฆษณาบริษทัผา่น QR Code และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.4.2 นกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจในบริษทั เอช วาย ที แทรเวลิ เซอร์วสิ จ  ากดั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 โครงงานเร่ือง การประชาสัมพนัธ์บริษทั เอช วาย ที แทรเวลิ เซอร์วสิ จ  ากดั ผา่นหตัถกรรม
ไทย คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ขอ้มูลต่างๆแนวคิดและทฤษฏี ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัของท่ีระลึก  
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัหลกั CSR 
2.6 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการรีไซเคิล 
2.7 แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการจกัสาน 
2.8 แนวคิดเก่ียวกบัหลกั CRM 

 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิน าเทีย่ว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2.1 ธุรกจิน าเทีย่ว 
ทีม่า : http://www.praveetelearning.com/elearning_content.php?subject_id=2&chapter_id=3&page=3 

 
ความหมายของธุรกจิน าเทีย่ว  (Tourism  Business) 
พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2535 มาตรา 3 นิยามค าว่า “ ธุรกิจน าเท่ียว ” 

หมายความวา่ การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหรือให้บริการ หรืออ านวยความสะดวกเก่ียวกบั
การเดินทาง ท่ีพกั อาหาร ทศันาจรและหรือมคัคุเทศกใ์หแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
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ลกัษณะของธุรกจิน าเทีย่ว 
1. ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศ ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีกิจการท่องเท่ียวอยูป่ระมาณ 400 

แห่ง กิจการดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
1.1 กิจการน าเท่ียวรับเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศอยา่งเดียว (In-bound Operator) 
1.2 กิจการน าเท่ียวคนในประเทศไปยงัต่างประเทศ (Out-bound Operator) 
1.3 กิจการน าเท่ียวภายในประเทศอยา่งเดียว (Local Operator) 
1.4 กิจการน าเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Local & World Wide Operator) 
1.5 กิจการท่ีด าเนินธุรกิจทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียว (General Travel Agent) 

 

ภาพที ่2.2.2 ลกัษณะของธุรกจิน าเทีย่ว 
ทีม่า : http://www.praveetelearning.com/elearning_content.php?subject_id=2&chapter_id=3&page=3 

 
 

2. ธุรกิจท่องเท่ียวต่างประเทศ ควรพฒันาในเร่ืองของความรู้ความช านาญในแหล่ง
ท่องเท่ียว สภาพดินฟ้าอากาศภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณีค่าใชจ่้ายต่างๆ อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราตอ้งช้ีแจงให้นกัท่องเท่ียวไดรู้้ก่อนท่ีจะไปเพื่อมิให้มีปัญหาเกิดข้ึนในระหวา่งการท่องเท่ียว 
เน่ืองจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนกัท่องเท่ียวซ่ึงบริษทัน าเท่ียวตอ้งช้ีแจง และดูแลอยา่ง ใกลชิ้ด
โดยทั่วไปธุรกิจประเภทน้ีจะจัดตั้ งข้ึนในรูปของบริษัท ซ่ึงจะร่วมมือกับบริษัทน าเท่ียวของ
ต่างประเทศ ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวในเร่ืองของการท าหนงัสือเดินทาง (Passport)  ติดต่อขอวีซ่า 
(Vesa) ขายตัว๋ เคร่ืองบิน จดัรายการน าเท่ียว และบริการจดัหาท่ีพกั 
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ภาพที ่2.2.3 หนังสือเดนิทาง 

ทีม่า : http://www.praveetelearning.com/elearning_content.php?subject_id=2&chapter_id=3&page=3 

 
ประเภทของธุรกจิน าเทีย่ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. Travel Agent บุคคลหรือบริษทัท่ีมีความสามารถจดัการน าเท่ียว การขนส่งท่ีพกั อาหาร 

การรับส่ง ทั้งขาไปและขากลบั การน าสถานท่ีและงานอ่ืนๆ ของการเดินทางซ่ึงเป็นการบริการ
ให้แก่สาธารณชน เช่น บริษทั น าเท่ียว จ ากดั มีความช านาญเบ็ดเสร็จทุกอยา่ง สามารถด าเนินการ
เองได ้

2. Tour Operator บริษทัมีความช านาญในการจดัและด าเนินการเก่ียวกบัการ ตลาด 
ทางด้านการจดัการเดินทางไปพกัผ่อน แบบ Inclusive Tour โดยเก็บเงินล่วงหน้าแลว้มอบให ้
Travel Agent เป็นผูข้าย แต่บางคร้ังก็ลงมือขายแก่นกัท่องเท่ียวโดยตรงเช่น บริษทัหรือกลุ่มคนใน
พื้นท่ีท่ีมีอุปกรณ์เก่ียวกบัการด าน ้ า และเรือพร้อมในจงัหวดัพงังา น าเท่ียวด าน ้ าดูปะการังท่ีหมู่เกาะ
สิมิลนั-หมู่เกาะสุรินทร์  ก็ติดต่อกบับริษทัน าเท่ียวจ ากดั  เป็นผูข้ายบตัรเพราะมีลูกคา้ท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวแพร่หลายอยูแ่ลว้  ส่วนตนก็เป็นผูจ้ดัรายการรับทวัร์ชุดน้ีต่ออยูท่ี่พงังา 

3. Wholesaler บริษทัมีความช านาญงานในงานเดินทาง คิดและเสนอโปรแกรมท่ี จดัไว้
แบบเหมาหรือจดัข้ึนตามแต่จะรับค าสั่งมาจากลูกค้าแล้วมอบให้ Travel Agent รับไปขาย
ต่อ Wholesaler ต่างกบั Tour Operator คือ Wholesaler มกัไม่เสนอรายการเดินทางต่อบริษทัน าเท่ียว
บ่อยๆ แต่ Tour Operator จะเสนอขายให้แก่ Retailer ดว้ย เช่น เป็นบริษทัหรือกลุ่มคนท่ีชอบการ
ผจญภยัชุดบุกเบิก ไปเท่ียวน ้าตกทีลอแล น ้าตกท่ีเลยน ้าตกทีลอซูเขา้ไปในเขตพม่ามาแลว้ 

 
ธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวประกอบด้วยธุรกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการท่องเท่ียว ได้แก่ 
1. ธุรกจิการขนส่ง (Transportation Business) 

ธุรกิจการขนส่งประกอบดว้ย ธุรกิจเก่ียวกบัพาหนะท่ีใชใ้นการคมนาคมทั้ง 3 ทาง คือ 
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ทางบก พาหนะหลักในการขนส่งนักท่องเท่ียวสู่จุดหมายปลายทางได้แก่ รถยนต ์ 
รถไฟ  ธุรกิจเก่ียวเน่ืองของการขนส่งทางบกน้ีไดแ้ก่ บริการพาหนะในทอ้งถ่ินเช่น รถสามลอ้ รถมา้ 
เกวยีน รถลาก ชา้ง ฯลฯ  

รถโดยสารประจ าทาง คือ รถท่ีใช้ขนส่งผูโ้ดยสารตามเส้นทางท่ีก าหนดค่าบริการเป็น
รายบุคคล  และมีท่ีนัง่เกินกวา่ 7 คนข้ึนไป  ทั้งท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศและไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  

รถบริการน าเที่ยว คือ รถท่ีใช้บริการท่องเท่ียว ซ่ึงจดัก าหนดการไวล่้วงหน้ามีการเก็บ
ค่าบริการเป็นรายบุคคลในลกัษณะเหมาจ่ายและมีท่ีนัง่เกินกวา่ 7 คน ข้ึนไป  

รถยนต์ส่วนบุคคล คือ รถยนต์ส่วนตวัของนกัเดินทางหรือรถยนตข์องหน่วยราชการหรือ
เอกชน ท่ีนกัเดินทางใชโ้ดยสารไม่มีอตัราค่าบริการ  มีขนาดและลกัษณะใดก็ได ้ 

ทางเรือ พาหนะหลัก ไดแ้ก่ เรือเดินสมุทร และเรือกลไฟ ธุรกิจเก่ียวเน่ืองไดแ้ก่ เรือใบ เรือ
ลากจูง เรือแจว เรือพาย เรือหางยาว แพ ฯลฯ  

ทางอากาศ พาหนะหลกั ไดแ้ก่ อากาศยานหรือเคร่ืองบิน อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวเก่ียวเน่ือง
ของการขนส่งไดแ้ก่ อุตสาหกรรมประกอบรถโดยสารต่อเรือ ผลิตเคร่ืองยนต์ ผลิตอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกภายในรถยนต ์เรือ และเคร่ืองบิน เช่น เบาะ เกา้อ้ี ผา้คลุมเบาะ เคร่ืองสุขภณัฑ ์ ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.2.4 ธุรกจิการขนส่ง 
ทีม่า : http://www.praveetelearning.com/elearning_content.php?subject_id=2&chapter_id=3 

 

การอ านวยความสะดวกดา้นการคมนาคมจะส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวขยายตวัข้ึน
ทางหน่ึง การอ านวยความสะดวกเหล่านั้น ไดแ้ก่ 

1. การตดัและสร้างถนน โครงข่ายถนนท่ีดี การขยายเส้นทางรถไฟเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 
2. การจดับริการรถยนต์โดยสารประเภทต่างๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียว เช่น รถน าเท่ียว รถ

รับจา้ง บริการรถเช่าประเภทต่างๆ 
3. บริการป๊ัมน ้ามนั หอ้งน ้า ท่ีพกัริมทาง 
4. การสร้างท่าเรือและส่ิงอ านวยความสะดวกในการข้ึนลงเรือ 
5. การจดับริการการขนส่งทางเรือ 



 
 

6. การปรับปรุงเคร่ืองบินใหมี้ประสิทธิภาพในการขนส่งสูง ประหยดัและปลอดภยั 
7. การจดัเท่ียวบินและท่ีนัง่ส าหรับนกัท่องเท่ียว และเท่ียวบินภายในประเทศใหเ้พียงพอ 
8. เพิ่มจ านวนสนามบินทั้งสนามบินนานาชาติและสนามบินภายในประเทศ 
9. การอ านวยความสะดวก และรักษาความปลอดภยับริเวณสถานีขนส่ง ท่าเรือ และ

สนามบิน 
10. ปรับปรุงอตัราค่าโดยสารใหน่้าสนใจ 
 
2. ธุรกจิอาหารและทีพ่กัแรม (Food & Accommodation Business) 

 ธุรกิจอาหารและการพกัแรมประกอบด้วยร้านอาหารหรือภตัตาคารและท่ีพกัแรม  ซ่ึงมี
หลายรูปแบบและหลายระดบั เช่น ธุรกิจอาหารมีตั้งแต่ รถเข็นอาหาร หาบเร่ แผงลอย ร้านอาหาร 
ภตัตาคาร สวนอาหาร และศูนยอ์าหาร ธุรกิจท่ีพกัแรมมีตั้งแต่ โรงแรม บงักะโล โมเต็ล เกสตเ์ฮาส์ 
หอพกั แคมป์  รีสอร์ท และเรือนแพ เป็นตน้  
ความหมายของท่ีพกัแรม คือ สถานท่ีท่ีนกัเดินทางใชพ้กัระหวา่งเดินทาง ซ่ึงอาจจ าแนกเป็นประเภท
ต่างๆตามลกัษณะการใช ้

โรงแรม คือ ท่ีพกัแรมท่ีสร้างข้ึนเฉพาะและแบ่งเป็นห้องพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกั
เดินทาง และเก็บค่าเช่าเป็นรายหอ้ง 

เกสต์เฮาส์ คือ บา้นท่ีดดัแปลงหรือสร้างข้ึนและแบ่งหอ้งเป็นท่ีพกัแรมโดยเก็บค่าเช่า 
บังกะโล คือ ท่ีพกัแรมท่ีกลุ่มบุคคลหรือสถาบนัจดัไวเ้พื่อใหน้กัท่องเท่ียวโดยเก็บค่าเช่า 
รีสอร์ท คือ ท่ีพกัท่ีมีลกัษณะหอ้งพกัเป็นหลงัๆ มีบริเวณแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ 
โมเต็ล คือ ท่ีพกัท่ีสร้างข้ึนเฉพาะโดยเก็บค่าเช่า มีหอ้งพกัแต่ละห้องหรือมีห้องพกัส่วนหน่ึง

ท่ีมีลกัษณะและการใชส้อยเช่นเดียวกบัโรงแรม 
บ้านรับรอง คือ ท่ีพกัหน่วยงานราชการ บริษทัหรือเอกชนจดัไวเ้พื่อใชรั้บรองหรือพกัผอ่น

โดยไม่เก็บค่าเช่า 
บ้านญาติหรือบ้านเพื่อน คือ  บา้นญาติมิตรของนกัท่องเท่ียวท่ีจดัให้เป็นท่ีพกัแรม โดยไม่

เก็บค่าเช่า 
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สถานพักแรมกลุ่มต่างๆ คือ การแบ่งกลุ่มของสถานพกัแรม เป็นการจดักลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ 
ทางการสถิติเท่านั้น ไม่ไดถื้อตามมาตรฐานสากล และมิไดเ้ป็นการจดัระดบัของสถานพกัแรม และ
ใชร้าคาต ่าสุดของราคาประกาศขายเป็นเกณฑใ์นการจดัแบ่งกลุ่ม 
 

กลุ่ม   1   หมายถึง    ราคาตั้งแต่  2,500 บาท ข้ึนไป  
กลุ่ม   2   หมายถึง  ราคาตั้งแต่  1,500 - 2,499  บาท 
กลุ่ม   3   หมายถึง    ราคาตั้งแต่  1,000 - 1,499  บาท 
กลุ่ม   4   หมายถึง    ราคาตั้งแต่  500 - 999  บาท 
กลุ่ม   5   หมายถึง    ราคาต ่ากวา่ 500 บาท 
 
อุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองของอาหารและการพกัแรมไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเน้ือสัตว ์ผลิตผลทาง

การเกษตร อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ในการ
ประกอบอาหาร  เคร่ืองใชใ้นการรับประทานอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองนอน  ธุรกิจดา้นการรักษา
ความสะอาด  และการรักษาความปลอดภยัและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ธุรกิจอาหารและพกัแรมเป็นการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอีกดา้น
หน่ึง  บริการท่ีควรจดัใหมี้ไดแ้ก่ 

1. การอ านวยความสะดวกดา้นการคมนาคม การเขา้ถึงไดง่้าย 
2. การส่งเสริมการลงทุน 
3. การฝึกอบรมพนกังานและผูป้ระกอบการทุกระดบัเพื่อให้มีมาตรฐานการบริการ และ

การบริหารเป็นระดบัสากล 
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3. ธุรกจิการน าเทีย่ว (Tourism Business) 
ธุรกิจการน าเท่ียวประกอบดว้ย บริษทัน าเท่ียว (Tour  Operator) และตวัแทนจ าหน่าย การ

ท่องเท่ียว (Travel  Agency) และแหล่งท่องเท่ียว (Tourist  Destination) 
บริษทัน าเท่ียว (Tour Operator) ท าหนา้ท่ีจดัรายการน าเท่ียว และบริการน าเท่ียว 

การจัดรายการน าเทีย่วของบริษัทน าเทีย่วจ าแนกเป็น 
1. จดัรายการน าเท่ียวเบด็เสร็จ (Package Tour) ส่งใหต้วัแทนไปจ าหน่าย 
2. จดัรายการน าเท่ียวประเภทต่างๆ ส าหรับผูส้นใจเฉพาะเร่ืองให้แก่องคก์รสถาบนัวิชาชีพ

ต่างๆ และกลุ่มเอกชนท่ีมีความสนใจเฉพาะเร่ืองการบริการน าเท่ียวของบริษทัน าเท่ียวตามประเภท
ของรายการท่องเท่ียว น าโดยมคัคุเทศก์ (Guide หรือ Tour Guide) ซ่ึงอาจเป็นมคัคุเทศก์ประจ า
บริษทัหรือมคัคุเทศกอิ์สระ (Freelance Guide) 

นอกจากน้ี บริษทัน าเท่ียวยงัให้บริการการวางแผนการจดัประชุมสัมมนาและการจัด
นิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่องคก์รต่างๆอีกดว้ย นอกเหนือจากการจดัน าเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั (Incentive  Tour)  
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ตวัแทนจ าหน่ายการท่องเท่ียว (Travel  Agency)  ท าหนา้ท่ี 
1. จ าหน่ายรายการท่องเท่ียว ท่ีบริษทัน าเท่ียวจดัข้ึน 
2. เป็นตวัแทนจ าหน่ายตัว๋โดยสารพาหนะเดินทางทุกประเภท 
3. เป็นตวัแทนจดัหาและส ารองท่ีพกัแรมตลอดจนกิจกรรมบนัเทิงต่าง ๆ 
4. บริการจดัเอกสารการเดินทาง 
5. บริการตอ้นรับและรับส่งนกัท่องเท่ียว 
6. บริการใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

บริษทัน าเท่ียวบางแห่งอาจเป็นทั้ง Tour  Operator  และ Travel  Agency  แต่บางแห่งก็เป็นเพียง 
Tour  Operator หรือ Travel  Agency   อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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แหล่งท่องเท่ียว (Tourist Destination) ไดแ้ก่ ประเทศ ภูมิภาค เขต เมือง หมู่บา้นหรือพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยอืน 

คุณภาพของแหล่งท่องเ ท่ียวเป็นตัวแปรส าคัญตัวหน่ึงท่ีจะส่งผลกระทบต่อความ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิง
ส าคญั  องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ 

1. ความดึงดูดใจ (Attractions) เสน่ห์ของแหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นสถานท่ี เช่น อากาศ 
ความงามตามธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะกาลเช่น งานเฉลิมฉลอง นิทรรศการ การแข่ง
กีฬาระดบัโลก การประชุมนานาชาติ เป็นตน้ 

2. การเข้าถึงง่าย (Accessibility) ความสะดวกในการคมนาคม ขนส่ง การเดินทางสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว 



 
 

3. ความอภิรมย์ (Amenities) ณ จุดหมายปลายทางนั้น ตั้งแต่ท่ีพกัแรม การบริการตลอดจน
ความบนัเทิงต่างๆ 

อุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองของธุรกิจน าเท่ียวได้แก่ อุตสาหกรรม เก่ียวกับศิลปหัตถกรรม
พื้นบา้น อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมประจ าถ่ิน อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินต่างๆ ท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถซ้ือหากลบัไปเป็นท่ีระลึกหรือใชป้ระโยชน์ได ้

การให้บริการด้านสวสัดิภาพและความปลอดภัย 
1. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จดัให้มีหน่วยงานยอ่ยกระจายอยูทุ่กจงัหวดัใน ประเทศ

ไทยคอยแนะน าแก่นกัท่องเท่ียว และจดัท าคู่มือนกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นเอกสารแจกฟรี 
2. สถาบันต ารวจแห่งชาติ มีกองก ากับการต ารวจท่องเท่ียว (โทร1155) รับผิดชอบ

นกัท่องเท่ียวโดยตรง 
3. ศูนยช่์วยเหลือนกัท่องเท่ียว (ศช.ทท.) รับเร่ืองร้องทุกขเ์บ้ืองตน้ ก่อนให้ความช่วยเหลือ

ในขั้นต่อไป 
4. กฎกระทรวง และพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและ มคัคุเทศก์ พ.ศ.2535 ออกมาควบคุม

บริษทัน าเท่ียวและมคัคุเทศกใ์หมี้ ความรับผดิชอบต่อนกัท่องเท่ียว 
5. ร้านอาหารและร้านคา้ท่ีสะอาดราคายอ่มเยา ซ่ึงการท่องเท่ียวมีการให้เกียรติบตัร รับรอง

และเผยแพร่ทางเอกสารของ ททท.ดว้ยหรือเชลล์ชวนชิม แม่ชอ้ยนางร าร้านธงฟ้าของ กทม. 
6. บริษทัน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ ซ่ึงการท่องเท่ียวฯ มีการให้รางวลั รับรองและเผยแพร่ทาง

เอกสารของ ททท.ดว้ย 
7. ยานพาหนะปลอดภยัราคามาตรฐาน โดยกรมการขนส่งทางบกมีการตรวจสภาพรถก่อน

ต่อทะเบียน มีพระราชบญัญติัคุม้ครอง 
8. สถานท่ีท่องเท่ียวปลอดภยั สะอาด ไม่เส่ียงหรือล่อแหลมต่อชีวิต มีหน่วยงาน ราชการ

คอยก ากบัดูแลเช่น กรมป่าไม ้กรมประมง ต ารวจน ้า อบต. อบจ. 
 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  
ความหมายของค าวา่ “ อุตสาหกรรม ” ตามพจนานุกรมคือ การกระท าส่ิงใดๆ เพื่อให้เป็น

สินคา้ แต่ปัจจุบนัมีความหมายมากกวา่นั้นคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งมีระบบการพาณิชย ์หรือ
การผลิตสาขาใดสาขาหน่ึง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ก็คือ การด าเนินกิจกรรมบริการดา้นการน า
เท่ียว เช่น บริการด้านการเดินทาง บริการด้านอาหารและการพกัแรม  และบริการด้านการน า
เท่ียว  ซ่ึงด าเนินการโดยหวงัผลก าไร ท่ีตอ้งอาศยัแรงงานและการลงทุนสูง โดยใชเ้ทคนิควิชาการ
เฉพาะมีการวางแผนการจดัองคก์ารและการตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวโดยตรงและโดยออ้ม มีองคป์ระกอบดงัน้ี 



 
 

1. โรงงาน คือ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีสถานท่ีและบริการท่ีสะดวก การคมนาคมเขา้ถึงไดไ้ม่
ยาก มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน แต่บางคร้ังถนนท่ีขรุขระฝนตกน ้ าท่วมไม่มีห้องน ้ า ตอ้งหา
อาหารรับประทานเอง ก็เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวบางกลุ่มชอบไปผจญภยัเหมือนกนั 
ดงันั้นหน่วยงานราชการและประชาชนในทอ้งถ่ินตอ้งก าหนดรูปแบบลกัษณะการท่องเท่ียวให้
ชดัเจนและท่ีส าคญัตอ้งไม่ท าเป็นการท าลายสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 

2. วตัถุดิบ คือ ทรัพยากรท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจเช่น นกัท่องเท่ียวชอบไปสัมผสัอากาศหนาว
ทางภาคเหนือตอนบน ในช่วงเดือน ตุลาคมถึงกุมภาพนัธ์ หน่วยงานราชการและประชาชนในท่อง
ถ่ิน ก็ตอ้งท านุบ ารุงธรรมชาติ ตน้ไมด้อกไมเ้มืองหนาว ใหค้งอยูแ่ละบานในช่วงเวลาดงักล่าว 

3. การลงทุน คือ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสาธารณูปโภค น ้ าไหล ไฟสวา่ง มีโทรศพัท ์
ถนนหนทางดี มีสถานพยาบาลเบ้ืองตน้ มียานพาหนะ มีอาหารและท่ีพกั และท่ีส าคญั คือ หอ้งน ้า 

4. แรงงาน คือ มีการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก ผลิตสินคา้พื้นเมืองขายของท่ีระลึก มี
แรงงาน รับจา้งเช่น ลูกหาบรับจา้งขนของข้ึนภูกระดึง มีคนท าความสะอาด  พนกังานบริการ 
ผลิตผลธุรกิจท่ีประกอบกันเป็นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เช่น โรงแรม ร้านอาหารสถาน
เริงรมย ์ บริษทัน าเท่ียว รถเช่าเรือเช่า ร้านขายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
เช่น อุปกรณ์ด าน ้า  เส้ือผา้ 
 การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การรณรงค ์เช่น ไม่ทิ้งขยะ ไม่บว้นน ้ าหมากน ้ าลายลงพื้น 
แต่งกายตามสุภาพชน การรณรงค์รักษาพนัธ์ุสัตว ์เก็บความทรงจ าดว้ยรูปถ่าย การท่องเท่ียวแบบ
อนุรักษ ์ซ่ึงทั้ง หน่วยงานราชการ นกัท่องเท่ียว และประชาชนในทอ้งถ่ินตอ้งช่วยกนัอยา่งจริงจงั 
ปลูกส านึกการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
 

ลกัษณะของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
1. เป็นอุตสาหกรรมบริการสินคา้ คือ บริการไดแ้ก่ ความสะดวกในดา้นต่างๆ เป็นสินคา้ท่ี

ไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งได ้
2. เป็นอุตสาหกรรมท่ีสินคา้ไม่อาจจดัส่งใหแ้ก่ผูซ้ื้อได ้ผูซ้ื้อตอ้งเดินทางมาซ้ือสินคา้หรือใช้

บริการดว้ยตนเองไม่วา่จะเป็นการขนส่งท่ีพกัแรมหรือแหล่งท่องเท่ียว 
3. เป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่มีขีดจ ากดัในการผลิตและจ าหน่ายเพราะไม่ตอ้งใชว้ตัถุดิบในการ

ผลิต ผลผลิตคือทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แลว้ ตอ้งการเพียงการจดัระบบการอนุรักษ์และ
การพฒันาอยา่งถูกวธีิ ก็จะเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหผ้ลผลิตไม่มีวนัส้ินสุด 

4. เป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ แทบทุกประเภทก่อให้เกิดการลงทุน
ทางอุตสาหกรรม การน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุดทั้งทางดา้นแรงงาน 
และวตัถุดิบ 



 
 

5. เป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างความเจริญและเสริมความมัน่คงปลอดภยัให้แก่ท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

6. เป็นอุตสาหกรรมท่ีมุ่งสร้างความจรรโลงใจ มีผลต่อสันติภาพ สัมพนัธไมตรี และความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งมนุษยชาติ 
 

ความส าคัญอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industry) ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม หรือธุรกิจสนบัสนุนต่างๆ การซ้ือบริการของนกั 
ท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ถือไดว้า่เป็นการส่งสินคา้ออกท่ีมองไม่เห็นดว้ยสายตา (Invisible Export) 
เพราะเป็นการซ้ือดว้ยเงินตราต่างประเทศการผลิตสินคา้คือ บริการต่างๆท่ีนกัท่องเท่ียวซ้ือก็จะตอ้ง
มีการลงทุน ซ่ึงผลประโยชน์จะตกอยูใ่นประเทศและจะช่วยใหเ้กิด งานอาชีพอีกหลายแขนงเกิดการ
หมุนเวยีนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางดา้นสังคมการท่องเท่ียวเป็นการพกัผอ่นคลายความตึงเครียด 
พร้อมกบัการไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีผิดแผกแตกต่างออกไปอีกคร้ัง อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพ
ให้กบัดุลการช าระเงินไดเ้ป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีบาทบาทช่วยกระตุน้ให้มีการ
น าเอาทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวางท่ีผูอ้ยูใ่นทอ้งถ่ินไดเ้ก็บมาประดิษฐ์เป็น
หตัถกรรมพื้นบา้นขายเป็นของท่ีระลึกส าหรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสรุปไดว้า่บาทบาทและความส าคญั
ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัของที่ระลกึ  
ความหมายของของทีร่ะลกึ 
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีมีการคบหาสมาคมกนัในกิจการใดกิจการหน่ึง ในระยะเวลาหน่ึงจน

ท าให้เกิดความผูกพนัชอบพอข้ึนในความรู้สึกและเป็นพื้นฐานท าให้เกิดความอยากจะปะทะ
สัมพนัธ์กนัในมนุษยร์ะหวา่งมนุษย ์ หรือเกิดความผกูพนัข้ึนระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
สถานท่ี เหตุการณ์ วตัถุ ฯลฯ อนัน าไปสู่ความทรงจ าและการระลึกถึง ในเม่ือกิจกรรมร่วมนั้นได้
ล่วงพน้ไป 

เน่ืองจากอยู่ไกลกนัท าให้โอกาสท่ีจะท าให้พบปะกนัมีได้น้อย ความคุ้นเคยกนัการท่ีมี
รสนิยมและพฤติกรรมร่วมกนั ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาอาศยักนัความมีลกัษณะเสริมซ่ึงกนัและ
กนัของกลุ่มคนตลอดรวมไปจนกระทัง่การกระท าท่ีมีลกัษณะการให้รางวลัเป็นการตอบแทน  เม่ือ
เกิดความพึงพอใจหรือเกิดถูกใจแก่กันตลอดทั้งสาเหตุอ่ืนๆอีกนานัปการ  เหล่าน้ีล้วนอาจเป็น
สาเหตุท่ีท าให้เกิดการสร่างสรรค์ของท่ีระลึกข้ึนเพื่อมอบให้แก่กนัและกนัไดท้ั้งส้ิน  แต่ท่ีส าคญั
ขณะท่ีมนุษย์มีสมองใช้บันทึกเร่ืองราว เหตุการณ์ บุคคลตลอดจนส่ิงต่างๆท่ีได้สัมผสัรับรู้ใน



 
 

ลกัษณะของความทรงจ า  การทบัถมกนัของประสบการณ์เหล่านั้นยอ่มก่อให้เกิดความสับสนปนเป
ยากแก่การล าดบั  และเม่ือเวลาผ่านไปความทรงจ าในส่ิงท่ีไดป้ะทะสัมพนัธ์ระหว่างนั้น  อาจเกิด
การลืมเลือนไปไดใ้นท่ีสุด  ดงันั้นมนุษยจึ์งพยายามหาวิธีการกระตุน้ความทรงจ าในเร่ืองราวท่ีได้
เก่ียวขอ้ง  โดยการออกแบบสร้างสรรค์ส่ือหรือส่ิงใดๆข้ึนเพื่อใช้เป้นตวักระตุน้จูงใจให้เกิดการ
ระลึกถึงเร่ืองราวท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งอยู่เสมอ ส่ือหรือส่ิงท่ีสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อจุดประสงคใ์นการกระตุน้
เตือนหรือเนน้ย  ้าความทรงจ าน้ี เรียกวา่ ของท่ีระลึก 

ความหมายของค า “ ของที่ระลึก ” ข้ึนแรกอาจท าได้โดยแยกหาความหมายของค าท่ีมา
ประกอบกนัเสียก่อน “ ของ ” อาจหมายถึง “ ส่ิง ”  “ ทีร่ะลกึ ” อาจหมายถึงท่ีท าใหนึ้กถึงหรือคิดถึง 
ของท่ีระลึกอาจหมายถึงสัญลักษณ์แทนบุคคล เหตุการณ์ เร่ืองราว  ฯลฯ ท่ีได้รับการออกแบบ
สร้างสรรคข้ึ์นเพื่อกระตุน้หรือเนน้ย  ้าความทรงจ าให้คิดถึงหรือนึกถึงอยูเ่สมอในบุคคล  เหตุการณ์  
หรือเร่ืองราวนั้นๆ เช่น รูปเงือกนอ้ย  เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศเดนมาร์ก เป็นตน้  

สัญลกัษณ์ของประเทศต่างๆ มกัถูกน ารูปแบบมาจดัสร้างเป็นของท่ีระลึกอยูเ่สมอ การมอบ
ของท่ีระลึกให้แก่กนัและกนั เพื่อเป็นเกียรติในวาระและโอกาสต่างๆ  แมว้่าของท่ีระลึกบางอย่าง
อาจไม่มีราคา แต่มีคุณค่าทางจิตใจท่ีผูใ้ห้มีต่อผูรั้บ  เป็นเคร่ืองเตือนความจ าเก่ียวกบัเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ก่อใหเ้กิดการระลึกถึงผูใ้หห้รือระลึกถึงสถานท่ีท่องเท่ียว  
 

ลกัษณะส าคัญสินค้าของทีร่ะลกึ 
การท่ีคนจะเลือกสินคา้ส่ิงใด ส่ิงใดนั้นจะตอ้งเป็นท่ีถูกใจและมีความน่าสนใจ ชวนให้อยาก

ซ้ือ สินคา้ของท่ีระลึกท่ีน่าสนใจควรมีลกัษณะ ดงัน้ี (ชยาภรณ์ ช่ืนรุ่งโรจน์, 2537) 
1. เป็นสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  เม่ือมีผูก้ล่าวถึงของท่ีระลึกประเภทน้ีแลว้ทุกคน

ต้องรู้จักแหล่งท่ีมาของส่ิงนั้นได้ ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีเกิดมาจากประวติัความเป็นมาของ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ 

2. เป็นสินคา้หายาก ของท่ีระลึกประเภทน้ีมกัจะเป็นส่ิงของท่ีนกัท่องเท่ียวซ้ือ และเป็นส่ิงท่ี
เป็นของแท ้และราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 

3. ราคาถูก เม่ือน าไปเทียบกบัส่ิงของประเภทเดียวกนั ท่ีวางจ าหน่ายตามแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นส่ิงของเคร่ืองใชท้ัว่ไป เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองหนงั เป็นตน้ 

4. มีความดึงดูดใจจากการออกแบบ ลวดลาย ความประณีต สีสัน  ความน่าสนใจ ความมี
ประโยชน์ใชส้อย เช่น ตุก๊ตา สมุนไพร เป็นตน้ 

5. หาไดง่้าย สะดวก มีวางขายตามจุดต่างๆอยา่งเหมาะสม 
6. ขนาด รูปร่างและน ้ าหนกั ท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง สินคา้ของท่ีระลึกท่ีมีจุดอ่อน 

จะตอ้งหาทางแกไ้ข เช่น มีบรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ หรืออกแบบให้สามารถแยกช้ินได้ เพื่อ
น าไปประกอบใหม่ในภายหลงั เป็นตน้ 



 
 

7. ใชแ้รงงานในทอ้งถ่ิน โดยการแปรรูปสินคา้ของท่ีระลึก ให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยใชแ้รงงาน
ในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

8. มีการแสดงขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสทดลองท า เพื่อท่ีจะสร้างความ
ประทบัใจใหเ้ห็นคุณค่าของสินคา้นั้น เช่นการทอผา้ การวาดลายร่ม เป็นตน้ 

9. มีฉลากบอกส่วนประกอบหรือส่วนผสม บอกท่ีมาของสินค้านั้นว่าท ามาจากอะไร 
วธีิการใช ้การดูแลรักษา และมีขอ้ควรระวงัอยา่งไร เหล่าน้ีเป็นตน้ 
 

ประเภทของทีร่ะลกึ 
1. การจดัประเภทตามรูปแบบของท่ีระลึก สามารถจดัตามรูปแบบท่ีปรากฏไดด้งัน้ี 
1.1 ของท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนตามแบบประเพณีนิยม คือ ของท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนโดยสืบทอด

รูปแบบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ โดยในอดีตนั้นสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั เม่ือสภาวะ
ความเป็นอยูเ่ปล่ียนแปลง จุดมุ่งหมายของการใช้ส่ิงนั้น จึงอาจเปล่ียนแปลงไปเป็นของท่ีระลึกแก่
นกัท่องเท่ียวได ้เช่น ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นต่างๆ เป็นตน้ 

1.2 ของท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนตามแบบสมยันิยม เป็นของท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนตามความนิยมในส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึงในชัว่ระยะเวลาหน่ึง จากนั้นก็เส่ือมความนิยมไปพร้อมกบั
รูปแบบใหม่เขา้มาแทนท่ี 

2. การจดัประเภทตามวสัดุท่ีใชผ้ลิต สามารถแบ่งได ้3 ประเภท ซ่ึงอาจจะผลิตโดยใชว้สัดุ
ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือใชผ้สมกนั รายละเอียดมีดงัน้ี 

2.1 ของท่ีระลึกท่ีผลิตจากวสัดุธรรมชาติ เป็นของท่ีระลึกท่ีน าเอาวสัดุธรรมชาติมาเสริม 
เติม แต่ง ประกอบต่อ ดดัแปลง เป็นเคร่ืองใชไ้มส้อย เคร่ืองประดบัหรือวตัถุทางศิลปะซ่ึงบางอยา่ง
ยงัคงรูปแบบตารมตน้แบบของธรรมชาติเดิมหรือต่อเติมบา้ง เช่น ของท่ีระลึกท่ีผลิตจากเปลือกหอย 
ดอกไมแ้ห้ง น ้ าเตา้และกะลามะพร้าว เป็นตน้ นอกจากน้ียงัน าเอาวสัดุธรรมชาติมาสร้างสรรคเ์ป็น
ของท่ีระลึกรูปแบบใหม่ข้ึน 

2.2 ของท่ีระลึกท่ีผลิตจากวสัดุสังเคราะห์ เป็นการน าเอาวสัดุสังเคราะห์มาใช้ในการผลิต
ของท่ีระลึก ซ่ึงคุณสมบติัทางกายภาพของวสัดุแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกนั เช่น แกว้มีความใส
เป็นประกายทองมีความสุกปลั่ง พลาสติกมีสีสันสวยสด เป็นต้น จากคุณสมบติัของวสัดุและ
กรรมวิธีในการผลิตท่ีแตกต่างกนัจึงท าให้เกิดของท่ีระลึกรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น เคร่ืองแก้ว 
เคร่ืองทอง ผลิตภณัฑโ์ลหะและผลิตภณัฑพ์ลาสติก เป็นตน้ 

2.3 ของท่ีระลึกท่ีผลิตจากเศษวสัดุ เป็นการน าวสัดุธรรมชาติหรือวสัดุสังเคราะห์ท่ีเหลือใช้
แลว้มาประดิษฐเ์ป็นส่ิงของต่างๆ ซ่ึงส่วนมากมกัจะใชเ้ป็นของท่ีระลึกเพื่อประโยชน์ในทางประดบั
ตกแต่ง 



 
 

3. การจดัประเภทตามประโยชน์ใชส้อย จดัแบ่งตามจุดประสงค์ของการน าไปใช้วา่ใช้ใน
ลกัษณะใด แบ่งได ้3 ประเภท คือ 

3.1 ของท่ีระลึกประเภทของบริโภค หมายถึง ของท่ีระลึกประเภทอาหาร แต่เดิมนั้นคงเป็น
เพียงการแบ่งปันอาหารกนัในลกัษณะท่ีคงเป็นธรรมชาติอยู่เช่น ผลไม ้เน้ือสัตว ์เป็นตน้ ปัจจุบนัมี
การปรุงแต่งอาหารทั้งในดา้นรูปแบบและรสชาติ รวมถึงการจดัใส่ภาชนะและหีบห่อท่ีสวยงามเป็น
ท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค ฉะนั้นอาหารไม่เป็นเพียงใชบ้ริโภคโดยตรง หากยงัใช้แลกเปล่ียนซ้ือขาย
หรือมอบให้แก่กนัในโอกาสต่างๆอีกดว้ย เช่น ขนมลูกชุบ ขนมเทียนเสวย ขิงดอง กระเทียมดอง 
เป็นตน้ ดว้ยเหตุท่ีอาหารเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเก็บไวไ้ดน้าน อาหารจึงมกัไม่ค่อยไดรั้บการยอมรับวา่
เป็นของท่ีระลึกเหมือนกบัวตัถุอยา่งอ่ืน 

3.2 ของท่ีระลึกประเภทของอุปโภค ไดแ้ก่ ของท่ีระลึกประเภทเคร่ืองใช้ต่างๆ เป็นส่ิงท่ี
ผลิตข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทางดา้นร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ของท่ีระลึกประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นต่างๆ  โคมไฟ  เชิงเทียน  ตะเกียง  เป็นตน้ 

3.3 ของท่ีระลึกประเภทของตกแต่ง เป็นของท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่  เคร่ืองประดบัร่างกายและอาคารสถานท่ีต่างๆ  เป็นตน้ 

4. การจดัประเภทตามจุดประสงคข์องผลิต เช่น ผลิตข้ึนเพื่อระลึกถึงบุคคล งาน เหตุการณ์
และสถานท่ีต่างๆ  ดงัน้ี 

4.1 ของท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนเฉพาะบุคคล ได้แก่ ของท่ีระลึกท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจกให้กบับุคคลอ่ืนเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงบุคคลนั้น 
รูปแบบของท่ีระลึกประเภทน้ีไดแ้ก่ รูป โล่ เหรียญ ถว้ย ธง ฯลฯ 

4.2 ของท่ีระลึกผลิตข้ึนเฉพาะงานเป็นการผลิตข้ึนเพื่อแจก แลก ซ้ือขายเฉพาะงานใดงาน
หน่ึง เช่น  งานแสดงสินคา้ งานแต่งงาน งานศพ งานฉลองมงคลสมรส งานศิษยเ์ก่า ฯลฯ 

4.3 ของท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนเฉพาะเหตุการณ์  หมายถึง ของท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนเพื่อระลึกถึง
เหตุการณ์ต่างๆ อาจเป็นเหตุการณ์ท่ีดี ท่ีร้ายแรง หรือเป็นเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ ของท่ีระลึก
ประเภทน้ีอาจผลิตในรูปของวตัถุ รูปจ าลอง สัญลกัษณ์แทน ฯลฯ 

4.4 ของท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนเฉพาะท่ีหมายถึงของท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนเพื่อระลึกถึงสถานท่ีใด
สถานท่ีหน่ึง อาจแสดงใหเ้ห็นรูปแบบเฉพาะของทอ้งถ่ินโดยใชว้สัดุและเทคนิควิธีท่ีสืบทอดกนัมา
ในท้องถ่ินนั้นหรือน าเอารูปแบบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง รูปแบบของบุคคลหน่ึงหรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงท่ีมีเฉพาะในท้องถ่ินนั้น  เม่ือน าเอารูปแบบนั้นมาผลิตเป็นของท่ีระลึกก็จะช่วยให้
ระลึกถึงสถานท่ีแห่งนั้นได ้

 
 
 



 
 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ค าว่า  “ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชา ติและส่ิงแวดล้อม” หมายถึง  การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ค านึงถึงระยะเวลาในการใชใ้ห้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด รวมทั้ง
ต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบัน
ท รัพย ากรธรรมชา ติและ ส่ิ งแวดล้อม มีความ เ ส่ื อมโทรมมาก ข้ึนดังนั้ นกา รอ นุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงมีความหมายรวมไปถึงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ย
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสามารถกระท าไดห้ลายวิธีทั้งทางตรงและทางออ้ม  
ดงัน้ี 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยทางตรง ซ่ึงปฏิบติัไดใ้นระดบับุคคล 
องคก์รและระดบัประเทศ ท่ีส าคญั คือ 

1.1 การใชอ้ยา่งประหยดั คือ การใชเ้ท่าท่ีมีความจ าเป็นเพื่อให้มีทรัพยากรไวใ้ชไ้ดน้านและ
เกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

1.2 การน ากลบัมาใชซ้ ้ าอีก ส่ิงของบางอยา่งเม่ือมีการใชแ้ลว้คร้ังหน่ึงสามารถท่ีจะน ามาใช้
ซ ้ าไดอี้ก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นตน้ หรือสามารถท่ีจะน ามาใชไ้ดใ้หม่โดยผา่นกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การน ากระดาษท่ีใชแ้ลว้ไปผา่นกระบวนการต่างๆ เพื่อท าเป็นกระดาษแข็ง เป็นตน้ ซ่ึง
เป็นการลดปริมาณการใชท้รัพยากรและการท าลายส่ิงแวดลอ้มได ้

1.3 การบูรณซ่อมแซม  ส่ิงของบางอย่างเ ม่ือใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการช ารุดได้
เพราะฉะนั้นถา้มีการบูรณะซ่อมแซม ท าใหส้ามารถยดือายกุารใชง้านต่อไปไดอี้ก 

1.4 การบ าบดัและการฟ้ืนฟู เป็นวธีิการท่ีจะช่วยลดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดว้ยการ
บ าบดัก่อน เช่น การบ าบดัน ้าเสียจากบา้นเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ก่อนท่ีจะปล่อยลง
สู่แหล่งน ้าสาธารณะ ส่วนการฟ้ืนฟูเป็นการร้ือฟ้ืนธรรมชาติใหก้ลบัสู่สภาพเดิมเช่น การปลูกป่าชาย
เลน เพื่อฟ้ืนฟูความสมดุลของป่าชายเลนใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์ เป็นตน้ 

1.5 การใชส่ิ้งอ่ืนทดแทน เป็นวธีิการท่ีจะช่วยใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาตินอ้ยลงและไม่
ท าลายส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลงังาน
แสงแดดแทนแร่เช้ือเพลิง การใชปุ๋้ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นตน้ 

1.6 การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนั เป็นวธีิการท่ีจะไม่ใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ถูกท าลาย เช่น การเฝ้าระวงัการทิ้งขยะ ส่ิงปฏิกูลลงแม่น ้ า คูคลอง การจดัท าแนวป้องกนัไฟป่า เป็น
ตน้ 

 
 



 
 

2.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถท าไดห้ลายวธีิ 
ดงัน้ี 

2.1 การพัฒนาคุณภาพประชาชน  โดนสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชา ซ่ึงสามารถท าไดทุ้กระดบัอายุ ทั้งใน
ระบบโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผา่นส่ือสารมวลชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนเกิดความตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการอนุรักษ ์เกิดความรักความหวง
แหน และใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงั 

2.2 การใชม้าตรการทางสังคมและกฎหมาย การจดัตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางดา้นพลงักาย 
พลงัใจ พลงัความคิด ดว้ยจิตส านึกในความมีคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรท่ีมีต่อตวัเราเช่น 
กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุม้ครองสัตวป่์าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะ
เสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นตน้ 

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกนัดูแลรักษาให้คง
สภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเส่ือมโทรมเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถ่ินของตน การ
ประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าท่ีในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจยั คน้หาวิธีการและพฒันาเทคโนโลยี มาใช้ในการจดัการกบั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาจัดการวางแผนพฒันา การพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีการประหยดั 
พลงังานมากข้ึน การคน้ควา้วิจยัวิธีการจดัการ การปรับปรุง พฒันาส่ิงแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพ
และย ัง่ยนื เป็นตน้ 

2.5 การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งในระยะสันและระยะยาว เพื่อเป็นหลกัการให้หน่วยงานและเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งยึดถือ
และน าไปปฏิบติั รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 
 
 
 
 



 
 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื  
เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ.  2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติไดรั้บรองวาระการพฒันา

อยา่งย ัง่ยืน พ.ศ. 2573 ซ่ึงจะบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา 15 ปีประกอบดว้ย 17 เป้าหมายการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยมี 169 เป้าหมายเฉพาะเจาะจง และ 230 ตวัช้ีวดัเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
เนน้ใหค้วามส าคญักบัการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมเพื่อไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั 
ประเทศไทยมีกรอบการพฒันาของตนเองท่ีก าลงัใชอ้ยูเ่พื่อให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศยัหลักภูมิปัญญาและความซ่ือสัตย์สุจริตตลอดจนหลักการ
เดินทางสายกลาง ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช จุดเนน้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความย ัง่ยืนและไดรั้บการยอมรับ
วา่เป็นหลกัการส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2545 

 
           
 
 

ภาพที ่2.4.1 การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ทีม่า : https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sustainable-development-goals/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tica.thaigov.net/main/en/information
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sustainable-development-goals/


 
 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบัหลกั CSR 
CSR คือ แนวคิดท่ีบริษทัผสานความห่วงใยต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มไวใ้นกระบวนการ

ด าเนิน ธุรกิจและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใตพ้ื้นฐานการกระท าดว้ยความสมคัรใจ 
The European Commission 
CSR คือ ค ามัน่ของบริษทัท่ีจะส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยท างานรวมกบั

ลูกจา้งและครอบครัวของพวกเขา ชุมชน และสังคมโดยกวา้ง เพื่อจะพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
สังคมโดยรวม 

World Business Council on Sustainable Development 
Corporate Social Responsibility หรือท่ีเรียกเป็นภาษาไทยวา่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธุรกิจนั้น หมายถึง การด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการก ากบัท่ีดี ควบคู่ไปกบัการใส่ใจดู
เเลรักษาสังคมและส่ิงเเวดลอ้ม เพี่อน าไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงเเวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

CSR เป็นเร่ืองของการท่ีองคก์รตอบสนองต่อประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมุ่งท่ีการใหป้ระโยชน์กบัคน ชุมชน และสังคมนอกจากนั้น ยงัเป็นเร่ืองของบทบาทขององคก์ร
ธุรกิจในสังคม และความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ โดยจะตอ้งท าดว้ยความสมคัรใจ 
และผูบ้ริหารจะตอ้งมี 
บทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวดัผลไดใ้น 3 มิติ คือ การวดัผลทางเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

ISO 26000 
CSR คือการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้ง

ในระดบัใกล้ (ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัองค์กรเช่น ลูกคา้ คู่คา้ ครอบครัว พนักงาน ชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีองค์กรตั้งอยู่) และระดบัไกล (ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัองค์กรทางออ้ม เช่น คู่แข่งขนัทาง
ธุรกิจประชาชนโดยทัว่ไป) ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร 
ในอนัท่ีจะท าใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

สถาบันไทยพฒัน์ ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 นอกจากน้ี ยงัมีการตีความ CSR วา่เป็นกิจกรรมท่ีรวมทั้งการคิด การพูด และการกระท าซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การตดัสินใจ การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ การบริหารจดัการและการ
ด าเนินงานขององค์กรท่ีด าเนินการในพื้นท่ีของสังคม โดยท่ีสังคมใกล้ ซ่ึงหมายถึง ลูกคา้ คู่ค้า 
ครอบครัวพนกังาน ชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่ ซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอ้มหรือระบบนิเวศน์ และสังคมไกล 
ซ่ึงหมายถึง ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองค์กรโดยออ้ม ไดแ้ก่ คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ ใน



 
 

นิยามขา้งตน้ ยงัไดอ้ธิบายถึงความเก่ียวขอ้งกบัผูค้นในมิติต่างๆ ประกอบดว้ย ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชนและ
สภาพแวดลอ้ม ประชาสังคม และคู่แข่งขนัธุรกิจ 

สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจน้ัน หมายถึง 
การด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรมและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกบัการใส่ใจรักษา
สังคมและส่ิงเเวดล้อม เพื่อน าไปสู่การพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน อธิบายโดยขยายความได้ว่า การ
ด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดบัใกลแ้ละไกล 
โดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใดทั้งส้ิน องคก์รท่ีมี CSR ยอ่มไม่ขดูรีดแรงงานลูกจา้ง ไม่ฉ้อโกงลูกคา้ ไม่
เอาเปรียบคู่ค้า ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมหรือท าร้ายชุมชนโดยรอบ ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์สุขแก่
องคก์รและสังคม อนัน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืนัน่เอง 
 
2.6 ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัการรีไซเคิล 

การรีไซเคิลได้รับการปฏิบติัทัว่ไปในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติโดยส่วนใหญ่ดว้ยควา
สนบัสนุนท่ีไดรั้บการบนัทึกไวย้อ้นกลบัไปในอดีตอนัยาวนานในยุคของเพลโตเม่ือ 400 ปี ก่อน
คริสตกาล ในช่วงระยะเวลาเม่ือทรัพยากรเร่ิมหายากข้ึนนั้น จากการศึกษาทางโบราณคดีเก่ียวกบั
การทิ้งขยะของเสียในยุคโบราณแสดงให้เห็นว่า หลกัฐานตวัอย่างขยะจากบา้นเรือนท่ีมีจ านวน
ปริมาณเล็กนอ้ย เช่น เถา้เคร่ืองมือหกัและเคร่ืองป้ันดินเผา ไดบ้่งบอกถึงการท่ีมีขยะของเสียจ านวน
ไม่นอ้ยไดถู้กน ากลบัมาใชใ้หม่ในกรณีท่ีไม่มีวสัดุใหม่มาแทนของเดิม 

รีไซเคิล (Recycle)  เป็นการจดัการวสัดุเหลือใช้ท่ีก าลงัจะเป็นขยะ โดยการน าไปผ่าน
กระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อใหเ้ป็นวสัดุใหม่แลว้น ากลบัมาใชไ้ดอี้ก ซ่ึงวสัดุท่ี
ผา่นการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภณัฑ์เดิมหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ก็ได ้รีไซเคิลมีความหมายต่าง
จาก รียสู (Reuse) ซ่ึงหมายถึง การน ากลบัมาใชใ้หม่โดยไม่ผา่นกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งส้ิน 

ในความเขา้ใจของคนบางกลุ่มนั้น การรีไซเคิล หมายถึง การน าวสัดุเหลือใช้กลบัมาปรับเปล่ียน
รูปแบบ หรือพฒันารูปร่างใหม่ ใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ขวดน ้ าพลาสติก 
หากน ามาใชใ้ส่น ้ าอีกคร้ังเป็น การรียสู (Reuse) แต่ถา้น าเอาขวดน าพลาสติกมาตดัให้เป็นกระป๋อง 
แลว้น าไปใชต้ดัดินบรรจุในถุง หรือน าขวดพลาสติกมาตดัคร่ึง เป็นแจกนัใส่ดอกไม ้หรือเป็นท่ีใส่
ปากกา มกัถูกเรียกวา่เป็นการรีไซเคิลขวดน ้าพลาสติก 

 

วสัดุทีส่ามารถรีไซเคิลได้ 
 แก้ว (Glass)  วสัดุแขง็ท่ีมีรูปลกัษณะอยูต่วั และเป็นเน้ือเดียว โดยปกติแลว้เกิดจากการเยน็
ตวัลงอยา่งฉบัพลนัของวสัดุหลอมหนืด ซ่ึงท าให้การแข็งตวันั้นไม่ก่อผลึก ตวัอยา่งเช่น น ้ าตาลซ่ึง
หลอมละลายและถูกท าใหแ้ขง็ตวัอยา่งรวดเร็ว อาจดว้ยการหยดลงบนผิวเยน็ น ้ าตาลท่ีแข็งตวัน้ีจะมี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95


 
 

ลกัษณะเป็นเน้ือเดียว ไม่แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะท่ีเป็นผลึก ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากรอยแตกหกัซ่ึง
มีลกัษณะละเอียด (Conchoidal Fracture) 
 แกว้สามารถท่ีจะเกิดไดห้ลากหลายวิธี โดยการท่ีจะเลือกวตัถุดิบจะตอ้งมีการค านวณเพื่อ
หาปริมาณสารท่ีตอ้งการใชใ้น Batch เน่ืองจากสารท่ีตอ้งการใชใ้น Batch จะไดม้าจากปฏิกิริยาของ
วตัถุดิบ โดยในระหวา่งการหลอมวตัถุดิบ จะเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี และโครงสร้าง โดยจะท า
ใหเ้กิดฟองอากาศท่ีตอ้งก าจดัออกไป โดยในผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชยท่ี์ตอ้งการการข้ึนรูปทรงท่ีเฉพาะ 
จะท าโดยมีการใชก้ระบวนการทางความร้อนเขา้ช่วย เพื่อก าจดั Stress ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเยน็ตวั
ลงอยา่งรวดเร็ว และการปรับปรุงใหแ้กว้มีความแขง็แกร่งข้ึนโดยการอบเทมเปอร์  

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6.1 แก้ว 
ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

ขวด (Glass bottle) เป็นภาชนะท่ีมีรูปทรงยาว ทัว่ไปใชบ้รรจุน ้ า หรือของเหลว ส่วนใหญ่
ท าจากวสัดุประเภทแกว้หรือพลาสติก รูปทรงของขวดมีหลายแบบโดยทัว่ไปปากขวดมีขนาดหน้า
ตดัเล็กกวา่ตวัขวด ถา้หนา้ตดัเท่ากนัเรียกวา่กระบอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6.2 ขวด 
ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

กระจก (Lens) หมายถึงวสัดุท่ีท ามาจากแกว้ ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกัทางเคมีคือซิลิคอน ซ่ึง
สามารถหลอมและน าไปข้ึนรูปได ้เม่ือเยน็ตวัแลว้มีลกัษณะโปร่งใส และเป็นของแข็งโดยไม่จบั
ผลึก กระจกจึงสามารถแตกไดเ้หมือนแกว้ และมีความคมมากกวา่แกว้เม่ือแตกเพราะมีความบางใน

https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87


 
 

การผลิต ความแตกต่างในการใช้ค  าเม่ือเทียบกบัค าว่าแกว้คือ กระจกจะใช้เรียกแกว้ท่ีน ามาท าให้
เป็นแผน่ โดยมีลกัษณะแบนราบและมีความหนาประมาณหน่ึงเป็นส่วนใหญ่ กระจกเป็นลกัษณะ
การผลิตวสัดุประเภทแกว้ท่ีท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชง้านต่างๆ เช่น เพื่อเป็นวสัดุกั้นขวางท่ี
ไม่ทึบแสง ใชเ้พื่อเป็นฉนวนกั้น ใชเ้พื่อประดบัตบแต่งอาคาร ฯลฯ ในบางความตอ้งการใช ้กระจก
ถูกน าไปปรับคุณสมบติัต่อเพื่อให้มีคุณลกัษณะบางอย่าง เช่น ฉาบปรอทท่ีด้านๆ หน่ึงเพื่อให้มี
คุณสมบติัสะทอ้นแสงเรียกวา่ กระจกเงา หรือผสมสารชนิดอ่ืนลงไปในเน้ือสารให้มีสีสันหรือความ
ทึบแสงบางส่วนหรือทั้งหมดเรียกว่า กระจกสี กระจกทึบ หรือกระจกควนั หรือน าไปพ่นทรายลง
บนพื้นผิวเพื่อให้เกิดความไม่สม ่าเสมอของความเรียบบนผิวท าให้แสงผ่านไดแ้ต่มีลกัษณะมวัๆ 
เรียกวา่ กระจกฝ้า 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.6.3 กระจก 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 

กระดาษ (Paper) เป็นวสัดุท่ีผลิตข้ึนมาส าหรับการจดบนัทึก มีประวติัศาสตร์ยาวนาน เช่ือ
กนัว่ามีการใช้กระดาษคร้ังแรกๆ โดยชาวอียิปต์และชาวจีนโบราณ แต่กระดาษในยุคแรกๆ ลว้น
ผลิตข้ึนเพื่อการจดบนัทึกดว้ยกนัทั้งส้ิน จึงกล่าวไดว้า่ระบบการเขียนคือแรงผลกัดนัให้เกิดการผลิต
กระดาษข้ึนในโลก ปัจจุบนักระดาษไม่ไดมี้ประโยชน์ในการใชจ้ดบนัทึกตวัหนงัสือ หรือขอ้ความ
เท่านั้น ยงัใช้ประโยชน์อ่ืนๆได้มากมาย เช่น กระดาษช าระ กระดาษห่อของขวญั กระดาษลูกฟูก
ส าหรับท ากล่อง  

 
 

 
 

 
 

ภาพที ่2.6.4 กระดาษ 
            ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/


 
 

พลาสติก  (Plastic) เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์สังเคราะห์ข้ึนใชแ้ทนวสัดุธรรมชาติบางชนิด
เม่ือเยน็ก็แข็งตวั เม่ือถูกความร้อนก็อ่อนตวั บางชนิดแข็งตวัถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยาง
เทียม ใชท้  าส่ิงต่างๆเช่น เส้ือผา้ ฟิลม์ ภาชนะ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงของขยะในทะเล 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.6.5 พลาสตกิ 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 

โลหะ (Metal) ประเภทของโลหะ สมบติั การใช้งาน โลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous Metals) 
เหล็กกลา้ (Steel) มีความแข็งแรงสูง สามารถน ามาเปล่ียนแปลงรูปร่างไดง่้าย เกิดสนิมไดง่้าย ของ
ใช้ในครัวเรือน กระป๋อง บรรจุภณัฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ลวด กรรไกร ใบมีด
โกน เหล็กหล่อ (cast Iron) มีความแข็งมากแต่เปราะ มีความ เหนียวนอ้ย เกิดสนิมไดง่้าย ของใชใ้น
ครัว ช้ินส่วน เคร่ืองจกัร ฝาท่อระบายน ้ า ร้ัว ช้ินส่วนรถยนต์ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-Ferrous 
Metals) อะลูมิเนียม (Aluminum) มีความหนาแน่นนอ้ย น ้ าหนกัเบา ง่ายในการเปล่ียนรูปร่างมีสีเทา
เงินสะท้อนแสงได้ดีน าไฟฟ้าและความร้อนได้ดีกรอบประตูหรือหน้าต่าง ฟอยล์ห่ออาหาร 
ส่วนประกอบของเคร่ืองบิน กระป๋องน ้ าอดัลม ทองแดง (Copper) น าความร้อนและไฟฟ้าไดดี้มีสี 
น ้าตาลแดง ทนทานต่อการกดั กร่อน สายไฟ เคเบิล อุปกรณ์ใน เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ ส าหรับ
ส่งน ้ า เคร่ืองประดบัตกแต่ง เหรียญกษาปณ์ สังกะสี (Zinc) มีความแข็งแต่เปราะ มีสีเงินมนัวาวทน
ต่อการกัดกร่อนเคลือบโลหะเพื่อป้องกนัสนิมและการกัดกร่อน ทองเหลือง (Brass) มีความ
แข็งแกร่ง มีสีเหลืองทอง น าไฟฟ้าและความร้อนได้ดี พาน แจกัน ก๊อกน ้ า ท่ีจับประตูข้อต่อ
เคร่ืองจกัรเคร่ืองดนตรี 

 
 
 
 

 

ภาพที ่2.6.6 โลหะ 
ทีม่า : http://www.xn--q3cab3aj2gen9p.net/sci_p3-material05.htm 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/
http://www.บ้านริมนา.net/sci_p3-material05.htm


 
 

เหล็ก (Steel) ช่ือทางวิทยาศาสตร์คือ Fe เหล็กนั้นมีประโยชน์อยา่งมากในปัจจุบนัเป็นธาตุ
ท่ีพบเห็นไดใ้นทุกวนัโดยเฉพาะในการก่อสร้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ตอ้งใชใ้นการสร้างบา้น อาคาร ต่างๆ เหล็กจึงเป็นธาตุท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง นอกจากน้ีแลว้ยงัใช้
ในการท าเป็นวสัดุต่างๆ ท าเป็นช้ินส่วนของเคร่ืองจักและอ่ืนๆอีกมากมาย ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
โดยทัว่ไปผลิตภณัฑ์เหล่านั้นสามารถแบ่งออกได้ หลายหมวดหมู่เช่น ยานยนต์ การก่อสร้าง  
ภาชนะบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม การขนส่งทางรถไฟ 
อุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซ อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชใ้นครัว  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6.7 เหลก็ 
ทีม่า :  https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 
 
ทองแดง (Copper) คือธาตุท่ีมีเลขอะตอม 29 และสัญลกัษณ์คือ Cu ทองแดงอยูใ่นตาราง

ธาตุหมู่ 29 เป็นท่ีทราบกนัวา่มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากทองแดงมาไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ปี พบหลกัฐาน
วา่มนุษยส์ามารถหลอมสกดัทองแดงให้บริสุทธ์ิไดเ้ม่ือประมาณ 5000 ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นช่วง
ก่อนท่ีมนุษยจ์ะรู้จกักบัทองค า โดยมนุษยรู้์จกัทองค า เม่ือประมาณ 4000 ปีก่อนคริสตกาล 
 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6.8 ทองแดง 
ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/


 
 

อะลูมิเนียม  (Aluminum) คือธาตุเคมีในตารางธาตุท่ีมีสัญลกัษณ์ Al และมีเลขอะตอม 13 
เป็นโลหะท่ีมนัวาวและอ่อนดดัง่าย ในธรรมชาติอะลูมิเนียมพบในรูปแร่บอกไซตเ์ป็นหลกั และมี
คุณสมบติัเด่น คือ ต่อตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัไดดี้แข็งแรงและน ้ าหนกัเบา มีการใชอ้ะลูมิเนียมใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ต่างๆ มากมาย และอะลูมิเนียมส าคญัต่อเศรษฐกิจ
โลกอย่างมาก ช้ินส่วนโครงสร้างท่ีผลิตจากอะลูมิเนียมส าคญัต่ออุตสาหกรรม และส าคญัในดา้น
อ่ืนๆ ของการขนส่งและการสร้างอาคาร ซ่ึงตอ้งการน ้าหนกัเบาความทนทานและความแขง็แรง  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6.9 อะลูมเินียม 
ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

ประวตัิของหลอด 
หลอดพลาสติกคือนวตักรรมท่ีเพิ่งเกิดข้ึนไม่นาน แต่แทจ้ริงแลว้มนุษยเ์ราหาอุปกรณ์ช่วย

ในการดูดน ้ ามานานแลว้ ชาวสุเมเรียนโบราณคือหน่ึงในวฒันธรรมแรกๆ ท่ีใช้หลอดส าหรับดูด
เบียร์ เม่ือ 5,000 ปีก่อน ท าจากทองค าหรือโลหะ โดยหลอดของพวกเขามีลกัษณะเป็นกา้นยาวๆ จุ่ม
ลงไปในไหหมกัเบียร์ขนาดใหญ่ ซ่ึงเช่ือกนัวา่ใครยิง่มีฐานะหลอดจะยิง่ยาวมากเป็นพิเศษ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.6.10 คนสมยัก่อนดืม่เบยีร์ในไหหมกัด้วยหลอดก้านยาวๆ 
ทีม่า : https://ngthai.com/environment/12237/brief-history-of-plastic-straws/ 

 

http://ngthai.com/app/uploads/2018/07/oldest-depiction-of-beer-drinking.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://ngthai.com/environment/12237/brief-history-of-plastic-straws/


 
 

ส าหรับบิดาแห่งหลอดดูดน ้ าท่ีใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนันั้นเกิดข้ึนมาจาก มาร์วิน สโตน 
ผูคิ้ดคน้หลอดข้ึนในปี 1888 รายงานจากสถาบนัสมิธโซเนียนระบุว่า ฤดูร้อนวนัหน่ึงในปี 1880 
สโตนก าลงัด่ืมคอกเทล Mint Julep ดว้ยตน้ของหญา้ไรย ์ซ่ึงเป็นปลอ้งท่ีมีรูตรงกลาง จากนั้นเขาจึง
คิดไดว้า่น่าจะประดิษฐห์ลอดท่ีดีกวา่ตน้หญา้น้ีได ้ดว้ยการใชก้ระดาษ 

สโตนทดลองม้วนกระดาษรอบแท่งดินสอ จากนั้นทากาวเช่ือมติดให้เป็นหลอด และ
เคลือบด้วยไขพาราฟินอีกที เขาจดสิทธิบัตรผลงานช้ินน้ีในปี 1888 และต่อมาในปี 1890 
โรงงานผลิตหลอดของเขาก็ก่อตั้งข้ึน เวลาผ่านไปจนกระทัง่ปี 1930 ในท่ีสุดหลอดแบบงอไดก้็ถือ
ก าเนิดข้ึน หลงันกัประดิษฐ์ท่านหน่ึงมองเห็นความยากล าบากของลูกสาวในการดูดมิลค์เชคจาก
แท่งหลอดตรงๆ Joseph Friedman ออกแบบหลอดใหมี้ลกัษณะเป็นรอยหยกัเพื่อช่วยให้มนัสามารถ
บิดงอไดโ้ดยไม่แตกหกั เขาจดสิทธิบตัรในเวลาต่อมาในช่ือบริษทั Flex-Straw สินคา้ของเขาเป็นท่ี
นิยมอยา่งมากโดยเฉพาะผูป่้วยในโรงพยาบาลท่ีมีความยากล าบากในการด่ืมน ้ า หลอดแบบบิดงอน้ี
ช่วยใหพ้วกเขายงัคงด่ืมน ้าไดโ้ดยไม่ตอ้งลุกจากเตียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที ่2.6.11 ตวัอย่างโฆษณาหลอดกระดาษบิดได้ของ บริษัท Flex-Straw 
ทีม่า : https://ngthai.com/environment/12237/brief-history-of-plastic-straws/ 

 

ชาวอเมริกนัยงัคงใชห้ลอดกระดาษกนัอยู ่แมว้า่ขณะนั้นโรงงานผลิตพลาสติกจะถือก าเนิด
แล้วก็ตาม พลาสติกแรกเร่ิมเกิดข้ึนในช่วงปี 1870 โดยจอห์น เวสลีย ์ไฮแอท นักวิทยาศาสตร์
อเมริกนั โดยมีจุดประสงค์จากการหาวสัดุมาแทนงาช้าง ซ่ึงมีราคาแพง วสัดุดงักล่าวคือไนโตร
เซลลูโลส (Celluloid) นับเป็นจุดเร่ิมต้นของพลาสติก และอีกหลายสิบปีต่อมาวสัดุท่ีท าจาก
พลาสติกก็เร่ิมแพร่หลายมากข้ึนไม่วา่จะเป็นขา้วของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน พลาสติกไนลอนส าหรับ
ถุงน่อง ไปจนถึงเป็นวสัดุในการประกอบเคร่ืองบินทางการทหาร ดว้ยความท่ีพลาสติกนั้นคงทน 
และมีราคาถูก ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองพลาสติกถูกเร่งกระบวนการผลิตออกจากโรงงานใน

https://ngthai.com/environment/12237/brief-history-of-plastic-straws/
http://ngthai.com/app/uploads/2018/07/inventors_friedman-joseph_straw_advert-banner.jpg


 
 

ปริมาณมากอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน และเม่ือความขดัแยง้ส้ินสุดลง พลาสติกก็กลายเป็นสินคา้เจาะ
ตลาดใหม่แก่ผูบ้ริโภคชาวอเมริกนัมากมาย 
  

หลอดพลาสติก 
ปกติแลว้หลอดเป็นขยะท่ีถูกทิ้งอยา่งรวดเร็วเม่ือใชง้านเสร็จ ทวา่การมาถึงของพลาสติกท า

ให้หลอดท่ีผลิตจากพลาสติกเหล่าน้ีมีราคาถูกกว่าหลอดกระดาษ อีกทั้งยงัคงทนกว่ามากขอบแข็ง
ของมนัยงัเจาะรูกากบาทของแกว้น ้าในร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดไดดี้กวา่หลอดกระดาษแบบเดิมๆ ซ่ึงมกั
ฉีกขาด ในปี ค.ศ.1969 บริษทั Flex-Straw ขายกิจการให้แก่ Maryland Cup Corporation บริษทัท่ีตั้ง
อยู่ในเมืองบลัติมอร์น้ีผลิตหลอดพลาสติกท่ีหลากหลาย และในท่ีสุดก็กลายเป็นบริษทัผลิตหลอด
พลาสติกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ต่อมาในปี 1983 Fort Howard Corporation ซ้ือกิจการของ 
Maryland Cup Corporation และยงัคงเดินหนา้ผลิตสินคา้จากพลาสติกต่อไป “ มนัดีกวา่ ถูกกว่า 
และไม่แตกเม่ือหล่น ” David Rhodes ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตหลอดกระดาษของบริษทั Aardvark 
Straws ในเครือ Precision Products Group กล่าว “ มนัคือสินคา้คุณภาพเยี่ยมแห่งยุคนั้นจริงๆทั้งถูก
ทั้งดีและไม่มีใครคาดคิดวา่ในอนาคตมนัจะก่อผลกระทบมากมายต่อส่ิงแวดลอ้มขนาดน้ี ” ในแต่ละ
วนัชาวอเมริกนัใชห้ลอดพลาสติกมากถึง 500 ลา้นหลอดและแน่นอนวา่เม่ือจ านวนของผูผ้ลิตมีเพิ่ม
มากข้ึนตามจ านวนของผูบ้ริโภค นัน่จึงท าให้มีหลอดพลาสติกถูกผลิตออกมามากมายอยา่งไม่หยุด
หย่อน ขอ้มูลจาก Plastics Europe หน่ึงในผูผ้ลิตพลาสติกรายใหญ่ของโลกรายงานวา่ ในปี 1950 
พวกเขาผลิตสินคา้พลาสติกเป็นจ านวน 1.5 ลา้นตนั ในปี 2015 จ านวนดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็น 322 ลา้น
ตนั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที ่2.6.12 หลอดพลาสตกิ 
ทีม่า : https://ngthai.com/environment/12237/brief-history-of-plastic-straws/ 

 

https://ngthai.com/environment/12237/brief-history-of-plastic-straws/
http://ngthai.com/app/uploads/2018/07/02-straw-wars.adapt_.885.1.jpg


 
 

2.7 แนวคิดเกีย่วกบัภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.7.1 ปลาตะเพยีนสาน 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 

หัตถกรรมเคร่ืองจกัสานเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนท่ีส าคญัยิ่งต่อการด ารงชีวิต 
ตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมยัอยุธยาจนถึงปัจจุบนั   หตัถกรรมเคร่ืองจกัสานเป็นตวัอยา่งหน่ึง ท่ีแสดงให้
เห็นภูมิปัญญาอนัเฉลียวฉลาดของคนในทอ้งถ่ิน  ท่ีใชภู้มิปัญญาสามารถน าส่ิงท่ีมีอยูใ่นชุมชนมา
ประยกุตท์  าเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั  ซ่ึงมีประโยชน์ในการด ารงชีวิต  จะเห็นไดว้า่
หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน มีมานานแลว้และไดมี้การพฒันามาตลอดเวลา โดยอาศยัการถ่ายทอด
ความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  การด ารงชีวติประจ าวนัของชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่ไดเ้อา
การรู้หนงัสือมาเก่ียวขอ้ง การเรียนรู้ต่างๆ อาศยัวิธีการฝึกหัดและบอกเล่าซ่ึงไม่เป็นระบบในการ
บนัทึก (ชูเกียรต์ิ ลีสุวรรณ, 2535)  สะทอ้นให้เห็นการเรียนรู้ ความรู้ท่ีสะสมท่ีสืบทอดกนัมาจาก
อดีตมาถึงปัจจุบันหรือท่ีเรียกกันว่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดังนั้ นกระบวนถ่ายทอดความรู้จึงมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีท  าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นคงอยูต่่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
 

ปลาตะเพยีน  
ปลาตะเพียนขาว หรือ ปลาตะเพียนเงิน หรือท่ีนิยมเรียกสั้นๆ วา่ ปลาตะเพียน (องักฤษ: Java 

barb, Silver barb; ช่ือวิทยาศาสตร์: Baryoniums Goniometers’) เป็นปลาน ้ าจืดชนิดหน่ึง อยูใ่นวงศ์
ปลาตะเพียน (Cyprinid) มีรูปร่างเหมือนปลาในวงศป์ลาตะเพียนทัว่ไปตวัมีสีเงินแวววาว ดา้นหลงัมี
สีคล ้าเล็กนอ้ย ดา้นทอ้งสีจาง ครีบอ่ืนๆ มีสีเหลืองอ่อน ภาคอีสานเรียกวา่  “ ปลาปาก ” 

ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาพื้นเมืองของภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์นบัเป็นปลาน ้าจืดท่ีคนไทยรู้จกัดี  
และอยูใ่นวถีิชีวติความเป็นอยูม่าแต่โบราณเช่น ปลาตะเพียนใบลาน มีการเล้ียงปลาชนิดน้ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99


 
 

 ในประเทศมานานกว่า 30 ปี และถูกน าพนัธ์ุไปเล้ียงยงัต่างประเทศเช่น มาเลเซีย บอร์เนียว
อินโดนีเซีย แม้ว่าในประเทศเหล่าน้ีจะมีปลาชนิดน้ีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ตาม ขนาดโดยเฉล่ีย 
36 เซนติเมตร (พบใหญ่ท่ีสุด 90 เซนติเมตร น ้ าหนกั 13 กิโลกรัม ท่ีมาเลเซีย) พบชุกชุมในทุกแหล่ง
น ้ าทุกภาคของไทย ยกเวน้แม่น ้ าสาละวิน อยู่กนัเป็นฝูง ชอบท่ีน ้ าไหลเป็นพิเศษ เป็นปลากินพืช  
แมลง และสัตวห์น้าดิน นอกจากน้ียงันิยมเล้ียงเป็นปลาสวยงามอีกด้วย โดยเฉพาะตวัท่ีเป็นปลา
เผอืก ซ่ึงเรียกกนัวา่ “ ปลาตะเพียนอินโด ” นิยมเล้ียงเพื่อใชป้ระโยชน์เก็บกินเศษอาหารท่ีปลาใหญ่
กินเหลือหรือเก็บตะไคร่น ้ าและปรสิตในตู ้หรือแมก้ระทัง่เล้ียงเป็นปลาลูกไล่ ของ ปลาใหญ่กว่า 
หรือเล้ียงเพื่อทดสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน ้ า (pH) หรือความเขม้ขน้ของคลอรีน ก่อนท่ีจะ
ปล่อยปลาท่ีจะเล้ียงจริงลงไป เน่ืองจากเป็นปลาท่ีมีราคาถูก หาซ้ือไดง่้าย และมีความไวต่อคุณภาพ
น ้า มีการผสมพนัธ์ุและวางไข่ในช่วงฤดูฝน ตวัเมียเม่ือถึงสภาพสมบูรณ์ ล าตวัจะอวบอว้นและใหญ่
กว่าตวัผูถึ้ง 2-3 เท่าตวัผูบ้ริเวณขา้งแก้มจะมีตุ่มคล้ายสิวอนัเป็นเอกลกัษณ์ของปลาในวงศ์ปลา
ตะเพียน ตวัเมียใช้เวลาอุม้ทอ้งจนกระทัง่วางไข่ประมาณ 1 เดือน ปัจจุบนัมีการเพาะพนัธ์ุปลาเพื่อ
น าไปปล่อยในแหล่งน ้าต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.7.2 ปลาตะเพยีนขาว 

ทีม่า : http://www.zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=38&c_id= 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.7.3 ปลาตะเพยีนเงนิ ปลาตะเพยีนทอง 
ทีม่า : https://www.tnews.co.th/variety/461779/ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A_(%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=38&c_id=
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กรมหลวงโยธาเทพ (2548) ไดอ้ธิบายไวว้่า ปลาตะเพียนเป็นสัตวน์ ้ าท่ีหากินคล่องแคล่ว 
กินอาหารง่าย ปราดเปรียวกวา่ปลาประเภทอ่ืน บา้งก็วา่ช่ือของปลาตะเพียนนั้น ค าวา่เพียน “ เพียน ” 
ซ่ึงเป็นค าทา้ยนั้นออกเสียงคลา้ยกบัค าว่า “ เพียร ” ซ่ึงหมายถึงความขยนัหมัน่เพียร ไม่ยอ่ทอ้ต่อ
อุปสรรค และรวมไปถึงการขยนัท ามาหากินอีกด้วย แต่ไม่ว่าปลาตะเพียนจะมีตน้ก าเนิดมาจาก
ความเช่ือใดก็ตาม ครูบาอาจารย์แต่โบราณท่านได้บรรจงสร้างสรรค์ปลาตะเพียนข้ึนมาเป็น
เคร่ืองรางท่ีเราได้รู้จกักันทุกวนัน้ี โดยใช้วสัดุประเภทต่างๆ ท่ีหาได้สะดวกในช่วงเวลานั้น แต่
จะตอ้งถูกตอ้งตามต าราบงัคบัและเม่ือพิจารณาตวัปลาตะเพียนจะตอ้งมีลกัษณะสมส่วนและดูมีชีวิต
จริงๆ รวมไปถึงจะตอ้งมีการอาการพล้ิวไหวเหมือนก าลงัแหวกว่ายในแม่น ้ า ส่วนท่ีขาดไม่ไดคื้อ 
จะตอ้งมีการสร้างเป็นคู่เสมอ ดงัโบราณเรียกว่า “ ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง ” ซ่ึงมี
ความหมายแฝงถึงความเจริญก้าวหน้าเหมือนปลาท่ีสืบสายพนัธ์ุต่อไปไม่มีวนัหมด และยงัหมาย
รวมไปถึงการครองชีวิตร่วมกนัอย่างผาสุก (ส าหรับคู่แต่งงาน) แต่ก็ยงัมีอีกหลายท่านก็ยงัมีความ
เขา้ใจผดิวา่ตวัหน่ึงเป็นตวัผู ้อีกตวัหน่ึงเป็นตวัเมียจนถึงปัจจุบนั 

 
 
2.8 แนวคิดเกีย่วกบัหลกั CRM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.8.1 แนวคดิเกีย่วกบัหลกั CRM 

ทีม่า : https://www.tereb.in.th/erp/crm-คืออะไร/ 
 

CRM คืออะไร  
 การท าธุรกิจในยุคปัจจุบนัมีการเปล่ียนไปจากในอดีตอย่างมาก เน่ืองดว้ยการมีแข่งขนัท่ี
สูงข้ึนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนักับสินคา้ประเภทเดียวกนัในตลาดหรือแม้กระทัง่การแข่งขนักับ
สินคา้ทดแทนท่ีเพิ่มเขา้มา นอกเหนือจากการสร้างฐานลูกคา้เพื่อเป็นหน่ึงในวงการธุรกิจเดียวกนั
แลว้ ส่ิงท่ีส าคญัไปกวา่นั้นคือตอ้งสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยูใ่ห้คงเป็นลูกคา้ต่อไปโดยท่ีไม่
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เปล่ียนไปภกัดีกบัแบรนด์คู่แข่งนั้นเป็นส่ิงท่ียากกวา่ ท าให้ทุกวนัน้ี CRM ไดเ้ขา้มามีบทบาทข้ึนกบั
ธุรกิจไทยมากข้ึน และมีระบบท่ีใหบ้ริการ CRM เกิดข้ึนมากมาย  
 

ค านิยามของ CRM  
 CRM ยอ่มาจาก Customer Relationship Management ถา้ให้แปลตรงตวัก็คือการบริหาร
ความสัมพนัธ์ลูกคา้ ซ่ึงก็คือการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยมุ่งเน้นให้ลูกคา้เกิดความภกัดี 
(Loyalty) ต่อแบรนด์ สินคา้ บริการ หรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไวไ้ม่ให้
เปล่ียนไปใชสิ้นคา้และบริการของคู่แข่ง หรือการแสวงหาลูกคา้ใหม่ๆ โดยท่ีเป้าหมายของการท า 
CRM ไม่ใช่แค่เพียงแต่เน้นการขายและการบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมลูกคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้และความตอ้งการของลูกคา้ จากนั้นสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงแผนการตลาด สินคา้หรือบริการใน
อนาคตอีกดว้ย โดยท่ี CRM จดัวา่เป็นหน่ึงในส่วนประกอบ (Modules) ท่ีส าคญัของระบบ ERPถา้
พดูใหม้องเห็นภาพง่ายๆก็คือ CRM นั้นเป็นหน่ึงใน Subset ของระบบ ERP นัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.8.2 ระบบ ERP 
ทีม่า : https://www.tereb.in.th/erp/crm-คืออะไร/ 

 

CRM คือ หน่ึงในส่วนประกอบท่ีส าคญัของฟังก์ชัน่การท างานในองคก์ร ซ่ึงวตัถุประสงค์
หลกัของการท า เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกคา้ในระยะยาว รักษาฐานลูกคา้ท่ีส าคญั เพื่อสร้าง
ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการของบริษทั เพื่อให้กระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดี (Loyalty) 
ต่อบริษทัสินคา้หรือบริการ ไม่หนีไปใช้สินคา้หรือสินคา้ทดแทนของคู่แข่งในตลาด และเพื่อให้
ลูกคา้เก่าแนะน าสินคา้และการบริการต่อไปยงัผูอ่ื้นหรือท่ีเราเรียกกนัว่าการตลาดแบบ “ ปากต่อ
ปาก ” (Mount-to-Mount Marketing) 
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หลกัการท างานของ CRM แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.8.3 หลกัการท างานของ CRM 

ทีม่า : https://www.tereb.in.th/erp/crm-คืออะไร/ 

 
Identify Customers – ระบุลูกค้า 
การระบุลุกคา้ คือการเก็บขอ้มูลวา่ลูกคา้ของบริษทัเป็นใครไดบ้า้ง อยูใ่นกลุ่มไหน เช่น ช่ือ

ลูกคา้ ต าแหน่ง ขอ้มูลส าหรับติดต่อกบัลูกคา้ ระดบัของลูกคา้ ความชอบ พฤติกรรมและความถ่ีใน
การสั่งซ้ือ ประเภทสินค้าหรือช่วงเวลาท่ีสั่งซ้ือเป็นประจ า รวมไปถึงโปรโมชั่นท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัมีระบบ CRM ท่ีใหบ้ริการในการเก็บขอ้มูลจ าพวกน้ีจ านวนมากซ่ึงรวม
ไปถึงใน ระบบ ERP ดว้ยเช่นกนั 

 
Differentiate Customers – แบ่งกลุ่ม 
จ าแนกความแตกต่างคือการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้และจดัแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่ม

ตามคุณค่าท่ีลูกคา้มีต่อองคก์รรวมไปถึงล าดบัขั้นของลูกคา้หรือกระบวนการติดสินใจซ้ือของลูกคา้ 
customers Funnel เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งตรงจุดเช่น กลุ่มท่ีซ้ือ
สินคา้ขององคก์รเป็นประจ ามากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน เป็นตน้ 

 
Interact with Customers – การมีส่วนร่วม 
หลงัจากเราสามารถแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่มๆ ไดแ้ลว้ส าหรับขั้นตอนต่อไปคือ การโตต้อบ

กบัลูกคา้ ซ่ึงก็คือการมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อเรียนรู้ซึมซบัพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้
ในแต่ละกลุ่ม และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในระยะยาว ซ่ึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้จะ
มีกลยุทธ์ท่ีตอ้งการส่ือสารถึงลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละ Stage ของลูกคา้ท่ีอยู ่
Customer Funnel (See Think Do Care) 
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Customize Treatment – พฒันาปรับปรุง 
ขั้นตอนการปรับปรุงคือการปรับแต่งกลยุทธ์และน าเสนอสินค้าหรือบริการรวมไปถึง

วิธีการน าเสนอท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะตวักบัลูกคา้แต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดความภกัดี (Loyalty) ใน
ตวัแบรนด์สินคา้หรือหรือบริการขององค์กร และเป็นลูกคา้ขององค์กรเราในระยะยาว รวมถึงไม่
หนัไปใชสิ้นคา้บริการของคู่แข่งหรือสินคา้ทดแทน 

 
กระบวนการท างานของระบบ CRM มี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. Identify เก็บขอ้มูลวา่ลูกคา้ของบริษทัเป็นใคร เช่น ช่ือลูกคา้ ขอ้มูลส าหรับติดต่อกบั
ลูกคา้ 

2. Differentiate วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้แต่ละคน และจดัแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่ม
ตามคุณค่าท่ีลูกคา้มีต่อบริษทั 

3. Interact มีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อเรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้ และเพื่อสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้ในระยะยาว 

4. Customize น าเสนอสินคา้หรือบริการท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะตวักบัลูกคา้แต่ละคน 
ระบบ CRM มีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการน า Software มาใชใ้นการ
พฒันาเพื่อดึงดูดลูกคา้ สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เช่น Website เป็นตน้ 

CRM Software มกัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
1. Operational CRM เป็นซอฟทแ์วร์ Front Office ท่ีใชช่้วยจดัการกระบวนการทางธุรกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็น Sales, Marketing หรือ Service เช่น การจดัการขอ้มูลติดต่อลูกคา้ 
การเสนอราคา การบริหารฝ่ายขาย การเก็บขอ้มูลพฤติกรรมลูกคา้ ระบบบริการลูกคา้ เป็นตน้ 

2. Analytical CRM ระบบวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ท่ีรวบรวมไดจ้ากส่วน Operational CRM 
หรือจากแหล่งอ่ืนๆ เพื่อแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่มและค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีบริษทัสามารถ
น าเสนอสินคา้หรือบริการเพิ่มเติมได ้

3. Collaborative CRM ระบบช่วยสนบัสนุนในการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น ติดต่อส่วนตวั จดหมาย แฟกซ์ โทรศพัท์ เวบ็ไซต์ E-Mail เป็นตน้ รวมถึงช่วย
จดัการทรัพยากรท่ีบริษทัมีคือพนกังาน กระบวนการท างาน และฐานขอ้มูล หรือ Database ลูกคา้ 
เพื่อน าไปใหบ้ริการแก่ลูกคา้และช่วยรักษาฐานลูกคา้ของบริษทัไดดี้ข้ึน 
 

 
 
 



 
 

ประโยชน์ของระบบ CRM ต่อธุรกจิ 
1. ระบบ CRM ช่วยเพิ่มความสามารถในการใหบ้ริการลูกคา้ไดดี้ข้ึนเช่น ใชเ้วบ็ไซตใ์นการ

ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ วิธีการใช้สินคา้ และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เป็น
ช่องทางให้ลูกคา้แนะน าติชมต่อบริการของบริษทัไดง่้าย ช่วยให้ลูกคา้สามารถ Customize ความ
ตอ้งการของตนเองไดท้นัที เป็นตน้ 

2. ระบบ CRM ช่วยพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ให้ดีข้ึน ช่วยให้บริษทัรู้
ความสนใจ ความตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ ท าให้บริษทัสามารถน าเสนอสินคา้ท่ี
เหมาะสม กับลูกค้าได้ และช่วยให้บริษทัสามารถให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าตามท่ีลูกค้า
ตอ้งการได ้การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาวจะช่วยเพิ่ม Loyalty ท่ีลูกคา้มีต่อบริษทั ลด
การสูญเสียลูกคา้ ลดตน้ทุนการตลาด เพิ่มรายไดจ้ากการท่ีลูกคา้ซ้ือซ ้ าหรือแนะน าให้คนรู้จกัซ้ือ
สินคา้ของบริษทั และนัน่หมายถึงก าไรของบริษทัท่ีเพิ่มมากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ข้อมูลทัว่ไป  
 บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เดิมใชช่ื้อวา่ ฮั้วอ้ิว 
การท่องเท่ียว ภายหลงัในปี พ.ศ.2543 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั 
(ดว้ยวตัถุประสงคใ์หท้่านผูอ่้านสามารถจ าช่ือบริษทัไดง่้ายข้ึน) บริษทัฯตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 2689/16 ถนน
เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม. ตั้งแต่แรกเร่ิมซ่ึงเป็นอาคารพาณิชยข์นาด 6 ชั้นท่ีเป็นทรัพยสิ์น
ของทางบริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั ได้จดทะเบียนการคา้อย่างถูกตอ้งและได้ข้ึน
ทะเบียนน าเท่ียวกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยไดห้มายเลขทะเบียนใบอนุญาติประกอบ
ธุรกิจท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ เลขท่ี 11/2082  
 บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั บริหารโดยคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นคนไทยเช้ือสายจีน 
เป็นบริษทัน าเท่ียวต่างประเทศท่ีเป็นของคนไทยเอง มีความเขา้ใจในวฒันธรรมไทยเป็นอยา่งดี เขา้
ใจความตอ้งการของนกัเดินทางคนไทย สามารถให้บริการท่านดว้ยจิตใจของการบริการและเป็น
กนัเอง ท าตลาดทัว่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊าและไตห้วนัเป็นหลกัโดยมีแนวความคิด
โดยมีแนวความคิดท่ีวา่ “ เราจะท าเฉพาะท่ีเราเช่ียวชาญ ถา้ไม่เช่ียวชาญ เราจะไม่ท า ” เรียกไดว้า่จะ
มุ่งเน้นไปท่ีตลาดเหล่าน้ีอย่างเดียว จึงกล้าพูดว่า เป็นหน่ึงในผูเ้ช่ียวชาญการท่องเท่ียวเส้นทาง
ประเทศจีน ขอให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปกบั บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั มัน่ใจว่า 
ท่านไดไ้ปกบัผูเ้ช่ียวชาญเส้นทางจีนตวัจริงและจะไดรั้บความสะดวกสบายตลอดจนการบริการท่ีดี
และเป็นกนัเองจากสตา๊ฟทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่3.1.1 บริษัท เอช วาย ท ีแทรเวลิ เซอร์วสิ จ ากดั 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 



 
 

3.2 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ  
ช่ือ : บริษทั เอช วาย ที แทรเวลิ เซอร์วสิ จ  ากดั 
ทีต่ั้ง : เลขท่ี 2689/16  ถนน เจริญกรุง แขวง/เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 02-6883636, 02-2911108           โทรสาร : 0-2291-1107                            
อเีมล : hyt-travel@hotmail.com                             

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่3.2.1 แผนทีข่องทีต่ั้งสถานประกอบการ 
ทีม่า : https://www.google.com/maps/place/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hyt-travel@hotmail.com
https://www.google.com/maps/place/


 
 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงาน  
 บริษทั เอช วาย ที แทรเวลิ เซอร์วสิ จ  ากดั เป็นบริษทัน าเท่ียวเปิดมานานมากกวา่ 20 ปี การ
บริหารงานในบริษทัเป็นไปในรูปแบบครอบครัว มีการแบ่งงานใหท้ าอยา่งทัว่ถึง ท าใหน้กัศึกษา
ฝึกงานสามารถเรียนรู้งานในบริษทัไดทุ้กรูปแบบยกตวัอยา่ง เช่น การเขียนโปรแกรมทวัร์ การเขียน
วซ่ีาเขา้ประเทศจีน กลยทุธ์ต่างๆ การขายโปรแกรมทวัร์  การส่งกรุ๊ปทวัร์ท่ีสนามบิน เป็นตน้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่3.3.1 แผนภูมกิารจดัการองค์กรและการบริหารบริษัท เอช วาย ท ีแทรเวลิ เซอร์วสิ จ ากดั 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 
 
 
 

 

ประธานบริษัท 

รองผู้จัดการ 

มคัคุเทศก์ 

นักศึกษาฝึกงาน 

ฝ่ายบุคลากร 



 
 

ลกัษณะของธุรกจิ/การประกอบการธุรกจิน าเทีย่วและการท่องเทีย่ว  
ธุรกจิด าเนินการ/สินค้า/ผลติภัณฑ์  ผลิตโปรแกรมทวัร์ข้ึนมาจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการ

ไปท่องเท่ียว 
กลยุทธ์การขาย/การตลาด  จดัโปรโมชัน่ต่างๆ ช่วงเทศกาลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการซ้ือและ

เพิ่มยอดการขายสินคา้ 
  

ภาพที ่3.3.2 ตวัอย่างโปรแกรมทวัร์ของบริษัท   
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4 ต าแหน่งงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  
นางสาว วริศรา ศรีแกว้     5904400081 
นางสาว ชลธิชา นามนยั   5904400082 
ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน  
แผนก : Sale Marketing Tourist, Staff 

 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย   
 

1. การเขียนวซ่ีาเข้าประเทศจีน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3.4.1 การเขียนวซ่ีาเข้าประเทศจนี 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

2. การเขียนการ์ด ตม.   
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่3.4.2 การเขียนการ์ด ตม. 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

 



 
 

3. การท า Room List 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที ่3.4.3 การท า Room List 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 
 
 

4. การหา Package Tour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.4.4 การหา Package Tour  

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า  

 



 
 

3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน    
ระหวา่งวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจฯ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. 

  

3.6 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา  
คุณ เพญ็ศิริ จนัทร์แสง 
ต าแหน่ง : รองผูจ้ดัการ  
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.6.1 พนักงานทีป่รึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าการเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

สัปดาห์ที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ศึกษารูปแบบงานต่างๆ 
ในบริษทั 

                

ตรวจสอบขอ้มลู                 
ตรวจพาสปอร์ต                 
การท าวซ่ีาเขา้จีน                 
จดัโปรแกรมทวัร์                 

ศึกษาปัญหาต่างๆใน
บริษทั 

                

คิดคน้การท าโปรเจค                 
ด าเนินการและแกไ้ข

ปัญหา 
                

เสนอแนะแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหา 

                

สรุปผล                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานโครงงาน 

 
 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าได้เขา้รับการปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส 
จ ากดั (H.Y.T. TRAVEL SERVICE CO. LTD.) ในต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตลอด
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ คณะผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึงการท างานจริง ทั้งดา้นการศึกษาหาขอ้มูลต่างๆ การ
เขียนวีซ่าเขา้ประเทศจีน การเขียนการ์ด ตม.  ท าแท็กกระเป๋า  ดงันั้น จึงได้จดัท าโครงงาน การ
ประชาสัมพันธ์บริษัท เอช วาย ที  แทรเวิล เซอร์วิส จ ากัด ผ่านหัตถกรรมไทย (PUBLIC 
RELATIONS OF H.Y.T TRAVEL SERVICE CO. LTD. THROUGH THAI 
HANDICRAFTS) เป็นการน าหลอดพลาสติกท่ีใช้งานแล้ว มารีไซเคิลเพื่อท าเป็นพวงกุญแจปลา
ตะเพียน โดยแนบคิวอาร์โคด้ของบริษทั และเวบ็ไซต์ของบริษทั เพื่อสร้างความประทบัใจให้แก่
นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการบริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงรายละเอียดและขอ้มูล 
ขั้นตอนการท าทั้งหมดไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 

 
4.1 วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้  
 
1.  กาว UHU                                            2. กระดาษ                                                        3. กรรไกร 

                            
4. พวงกุญแจ                                           

5. ตา
ตุก๊ตา                                                    6. 

กระด่ิง  
7. ถุงแกว้                                          8. หลอด                                         9. QR Code (เคลือบแลว้) 

 



 
 

 
 
10. คีม                                                 11. เขม็                                                         

12. คอ้น 
 
13. ตะปู                                               14. ไฟแช็ก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4.2 ขั้นตอนและวธีิการท าปลาตะเพยีน 
 

1. น าหลอดมารีด เพื่อใหป้ฏิบติัไดง่้ายมากข้ึน 
 



 
 

 
 

2. น าหลอดเส้นท่ี 1 มาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปตวั V คว  ่า 
 

 
3. พบัหลอดเส้นท่ี 1 ข้ึนใหเ้ป็นรูปตวั N 
4. พบัหลอดเส้นท่ี 1 ลงมาใหเ้ป็นรูปตวั M 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

5. น าหลอดเส้นท่ี 2 มาสอดหลอดเส้นท่ี 1 โดยน าหลอดสอดใตด้า้นขวาและสอดทบัหลอด
ดา้นซา้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. ไขวห้ลอดเส้นท่ี 2 มาดา้นหลงั โดยสอดหลอดดา้นซา้ยและสอดทบัหลอดดา้นขวา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

7. น าหลอดเส้นท่ี 2 มาสอดทบัหลอดดา้นขวาและ
สอดใตห้ลอดดา้นซา้ย จากนั้นพลิกดา้นหลอด น าหลอดมา
สอดทบัหลอดดา้นซา้ย และสอดหลอดใตด้า้นขวา 

 



 
 

 
 

8. น ากรรไกรมาตดัตกแต่งครีบแลว้จบัดึงใหส้วยงาม 
 

 
 

9. น าตาตุก๊ตามาติดกาว UHU บริเวณหวัปลาตะเพียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. น าเขม็มาเจาะดา้นบนหวัปลาตะเพียนและน าพวงกุญแจสามเหล่ียมมาใส่รูท่ีเจาะไว ้



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

11. น ากระด่ิงมาใส่ท่ีพวงกุญแจสามเหล่ียม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

12. น าคิวอาร์โคด้ใส่ในกระดาษขาวแลว้เคลือบพลาสติก จากนั้นน าตะปูมาเจาะรูแผน่คิวอาร์โคด้
ท่ี และน าคิวอาร์โคด้มาใส่พวงกุญแจสามเหล่ียม 

 
 

 
 
 

 
 
 

13. น าพวงกุญแจปลาตะเพียนท่ีส าเร็จรูปแลว้ มาใส่ในถุงแกว้ แนบเวบ็ไซตบ์ริษทัท่ีพิมพไ์วแ้ละ
พบัปากถุงลงมาสามทบ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. น าแมก็มาเยบ็บริเวณปากถุงแกว้ทั้งสองดา้น เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 



 
 

 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google 
Form แก่พนกังานในบริษทัจ านวน 5 คน จากนั้นน ามาประมวลผลโดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้ สามารถ
สรุปผลไดด้งัน้ี  
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ตารางที ่4.3.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 1 20.00 
หญิง 4 80.00 
รวม 5 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.3.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.00 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.00  
 
 

 
 

ตารางที ่4.3.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
 
 
 

 
ตารางที ่4.3.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ  

ชาย [PERCENTAGE] 

หญิง [PERCENTAGE] 

เพศ 

ชาย 

หญิง 



 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

21-30 ปี 0 0.00 

31-40 ปี 2 40.00 

41-50 ปี 2 40.00 

51-60 ปี 0 0.00 

60 ปี ข้ึนไป 1 20.00 

รวม 5 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.3.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 2 คน 
และอาย ุ41-50 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  และอาย ุ60 ปี ข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 
 
 

 
 

ตารางที ่4.3.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่2 ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีต่อของทีร่ะลกึ  ใช้การประเมินผลแบบค่าเฉลีย่ 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] อายุ 
21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

60 ปี ขึน้ไป 



 
 

 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อของท่ีระลึก 
มีลกัษณะแบบเลือกตอบแบบวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งระดบัคะแนน
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ Likert’s Scale โดยเลือกข้อท่ีตรงกับความพึงพอใจของผู ้ท่ีตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด แบ่งระดบัความพึงพอใจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 

5  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปลานกลาง 
2  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
การแปรผลข้อมูล 

 การแปลความหมายของระดบัคะแนนในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ไดแ้ปรผลระดบัความพึง
พอใจโดยใชค้่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑ์ในการวเิคราะห์ ไดเ้กณฑใ์นการแปรผล
ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) 
 

ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายถึง ระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง ระดบัปลานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง ระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่4.3.3 แสดงค่าเฉลีย่ของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความพึงพอใจของที่ระลึก
พวงกุญแจปลาตะเพยีน 

รายการ x ̄ SD ระดับความพงึพอใจ 

มีความสวยงามคงทน 3.80 0.45 มาก 
มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
ช่วยประชาสัมพนัธ์บริษทัใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
เป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การจดจ า 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

พกพาสะดวก 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เป็นการน าของท่ีใชแ้ลว้มาท าใหเ้กิดประโยชน์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.73 0.22 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 4.3.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในของท่ีระลึกโดย

รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นการช่วยประชาสัมพนัธ์บริษทัให้เป็นท่ีรู้จกั ด้าน
พกพาสะดวกและดา้นการน าของท่ีใชแ้ลว้มาท าให้เกิดประโยชน์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 และใน
ล าดบัสองคือเร่ืองของการมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและดา้นการเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การจดจ า โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 และผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือดา้นความสวยงามคงทน 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 อยูใ่นระดบัมาก 

 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน  
 5.1.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 โครงงาน การประชาสัมพนัธ์บริษทั เอช วาย ที แทรเวลิ เซอร์วิส จ ากดั ผา่นหตัถกรรมไทย 
คณะผูจ้ดัท าไดมี้แนวคิดในการประชาสัมพนัธ์บริษทัผ่านทางของท่ีระลึกโดยเน้นความเป็นไทย
และการลดโลกร้อนโดยการรีไซเคิล จึงไดจ้ดัท าพวงกุญแจทรงปลาตะเพียนสาน ซ่ึงท าดว้ยหลอดท่ี
ไม่ใชแ้ลว้ในบริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั และแนบเวบ็ไซตแ์ละคิวอาร์โคด้ของบริษทั
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประชาสัมพนัธ์และสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั 

เม่ือคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าพวงกุญแจปลาตะเพียนเรียบร้อยแล้ว จึงได้ท าแบบสอบถาม
เพื่อให้พนกังานของบริษทัประเมินความพึงพอใจในพวงกุญแจท่ีระลึกน้ี เพื่อน าไปปรับปรุงและ
แกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน โดยไดจ้ดัท าแบบสอบถามผา่นทาง Google Form และให้พนกังาน
ในบริษทัจ านวน 5 คน ตอบแบบสอบถามน้ี สรุปผลการประเมินไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 80.00 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ด้านอายุ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุมากท่ีสุด 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีอายุระหวา่ง 
31-40 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  และอายุ 41-50 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
การประเมินตามความพึงพอใจของท่ีระลึกพวงกุญแจปลาตะเพียนโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73 หากพิจารณารายประเด็นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดในดา้นการช่วยประชาสัมพนัธ์บริษทัให้เป็นท่ีรู้จกั ดา้นพกพาสะดวกและดา้นการน าของท่ีใช้
แลว้มาท าใหเ้กิดประโยชน์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 และในล าดบัสองคือเร่ืองของการมีเอกลกัษณ์
ความเป็นไทยและด้านการเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การจดจ า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 และผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือดา้นความสวยงามคงทน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 อยูใ่น
ระดบัมาก   

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน   
- หากประดิษฐห์ลอดบ่อยคร้ัง อาจท าใหห้ลอดเกิดความช ารุดและเสียหายจึงท าใหต้อ้ง

เปล่ียนหลอด ใหม่ 
5.1.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก้ไข  
- ควรปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง หากเร่งประดิษฐ์อาจท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดได ้ 
- หากประดิษฐผ์ิดใหเ้ปล่ียนหลอดใหม่ทนัที หากใชห้ลอดซ ้ าอาจท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดได ้ 
- หากประดิษฐผ์ิดบ่อยคร้ังเกินไป ควรสังเกตจากหลอดและเร่ิมประเด็นใหม่  



 
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
- ไดอ้อกไปปฏิบติังานนอกสถานศึกษา และไดเ้รียนรู้การปฏิบติังาน 
- ไดท้ราบถึงวธีิการเขียนวซ่ีาของประเทศจีน  
- ไดมี้การฝึกการปฏิบติังานกบัเพื่อนร่วมงานต่างมหาวทิยาลยัไดเ้รียนรู้การท างานเป็นทีม

มากข้ึน  
-ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการท างานภายในองคก์ร  
- ท าใหมี้ความมัน่ใจในปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน  
- มีความกลา้แสดงออกและกลา้ท่ีจะออกความคิดเห็นมากยิง่ข้ึน  
- ฝึกตนเองใหมี้ความรอบคอบและมีความละเอียดในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 
- ไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการในการส่งแฟกซ์ 
5.2.2 ปัญหาทีพ่บ  
- ขาดความรอบคอบในการปฏิบติังาน ท าใหต้อ้งแกไ้ขบ่อยคร้ัง  
- การส่ือสารท่ีผิดพลาด จึงส่งผลใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งล่าชา้ 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ  
- ควรมีความช่างสังเกตเพราะถา้ท างานผดิพลาดเพียงคร้ังเดียวอาจท าใหเ้กิดการท างานท่ี

ล่าชา้ และจะตอ้งท าการแกไ้ขบ่อยคร้ัง 
- หากไม่เขา้ใจงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้อบถามก่อนเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด 
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ภาคผนวก ก 

รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รูปภาพขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 
 

 

 
 
   
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
การเขียนวซ่ีาเขา้ประเทศจีน 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตรวจสอบความถูกตอ้งของรายช่ือลูกคา้ 

 

 

 
 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การเขียนการ์ด ตม. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท า Room List 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การหา Package Tour 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบสอบถาม 
การประชาสัมพนัธ์บริษทั เอช วาย ท ีแทรเวลิ เซอร์วสิ จ ากดั ผ่านหัตถกรรมไทย 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
เพศ 
o ชาย 
o หญิง 

อายุ 
o 21-30 ปี 
o 31-40 ปี 
o 41-50 ปี 
o 51-60 ปี 
o 60 ปี ข้ึนไป 

 
ตอนที ่2 ประเมินความพงึพอใจ 

รายการ ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. มีความสวยงามคงทน         

2. มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย       

3. ช่วยประชาสัมพนัธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จัก       

4. เป็นส่ิงทีค่วรค่าแก่การจดจ า       

5. พกพาสะดวก       

6. เป็นการน าของทีใ่ช้แล้วมาท าให้เกดิประโยชน์       

 
ตอนที ่3 
ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

การประชาสัมพนัธ์บริษัท เอช วาย ท ีแทรเวิล เซอร์วสิ จ ากดั ผ่านหัตถกรรมไทย 
Public Relations Of H.Y.T. Travel Service Co. Ltd. Through Thai Handicrafts 

นางสาว วริศรา ศรีแกว้ และ นางสาว ชลธิชา นามนยั 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
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E-mail: Warisara_sri@siam.edu, Chonthi.nam@siam.edu 

 
บทคดัย่อ   

บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั เป็น
บริษัทจัดน า เ ท่ี ยวภายในและนอกประ เทศ  โดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นเส้นทางการท่องเท่ียว มี
บริการจดัโปรแกรมน าเท่ียวชมเมือง ดูงาน สัมมนา  จดั
แสดงนิทรรศการนานาชาติ (MICE)   

คณะผูจ้ ัดท าได้เล็งเห็นโอกาสท่ีจะท าให้คน
ทัว่ไปรู้จกับริษทัมากข้ึน คณะผูจ้ดัท าของท่ีระลึกให้แก่ 
นกัท่องเท่ียวเพ่ือสร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว
ท่ี ม า ท่ อ ง เ ท่ี ย วกับท า งบ ริษัท  อี กทั้ ง ย ัง เ ป็ นก า ร
ประชาสัมพนัธ์บริษทั โดยการแนบคิวอาร์โคด้และท่ีอยู่
เว็บไซต์ของบริษัท เอช วาย  ที  แทรเวิล  เซอร์วิส 
จ ากัด ไวก้ับของท่ีระลึกด้วยในส่วนของการออกแบบ
ของท่ีระลึกนั้น คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใชรู้ปแบบของการ
จกัสานปลาตะเพียนเพ่ือเป็นการเผยแพร่หัตถกรรมไทย
และผสมผสานแนวคิดการน าว ัสดุเหลือใช้กลับมา
ปรับเปล่ียนรูปแบบ หรือพฒันารูปร่างใหม่ ให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ  (Recycle) โดยใช้
หลอดพลาสติกจากบริษทัท่ีใชง้านแลว้มาสานเป็นปลา
ตะเพียนซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และท า
เป็นพวงกญุแจแจกเป็นท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว  

จากการประเมินความพึงพอใจของพนกังานใน
บริษทัต่อของท่ีระลึกน้ีพบวา่พนกังานมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ีย 4.73  

 
ค าส าคัญ: ประชาสัมพนัธ์  เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส  
หตัถกรรม 
 
 

Abstract 
H.Y.T. Travel Service Co. Ltd. is a company 

for domestic traveling and outbound tourism, and has 
experienced specialists for managing tourism and 
programming services such as sightseeing, seminars, 
and MICE (Meeting, Incentive, Conventions and 
Exhibition). 

The author took the opportunity to raise the 
company's reputation and expand awareness by giving 
away souvenirs to tourists to impress and satisfy their 
journey. This tactic also created public relations 
between the customer by QR code and website of 
H.Y.T. Travel Service Co. Ltd. with souvenirs. The 
company made designer souvenirs for tourists with 
weaved Thai Carp, a symbol of abundance and a well-
known local Thai toy, to promote Thai handicrafts and 
the increased use of waste materials as a concept, 
modification of style, and development for recyclables 
by using old plastic straws and weaving them into a 
Thai carp, keychain. 

Based on this assessment of employee 
satisfaction of the company’s memorabilia, employees 
were at the highest level of satisfaction, with an average 
of 4.73. 
 
Keyword:  Public Relations, H.Y.T. Travel Service, 
Handicrafts 
 
 



 

 

 
ทีม่าของปัญหา 

การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ 
ผอ่นคลายความเครียด และแสวงหาประสบการณ์แปลก
ใหม่ มนุษยเ์ดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวดว้ยความตอ้งการ
และเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัไป เช่น พกัผ่อน ออกก าลงั
กาย เล่นกีฬา เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม ช้อปป้ิง สัมมนา 
และจดัแสดงนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ท่องเท่ียวท า
ให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการน า
เท่ียว ธุรกิจอาหารและการพกัแรม  ธุรกิจการคา้ของท่ี
ระลึก ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวัมากอยา่งต่อเน่ือง  

บริษัท เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากัด เป็น
ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้และบริการ การท่องเท่ียว (Travel 
Agency) และธุรกิจจดัน าเท่ียว (Tour Operator หรือ Tour 
Company) มีบริการจัดคณะทัวร์ จัดโปรแกรมน าเท่ียว
ทัว ร์ชมเ มือง  ดูงาน สัมมนา  เยี่ ยมญาติหรือเพื่ อ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม บริการในเร่ืองของการจองตั๋ว
เดินทางและจองท่ีพกัแรมเป็นตวัแทนขาย การขอ VISA 
เขา้จีน การจองโรงแรมในประเทศท่ีไปเท่ียว และบริการ
ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบตรงไปตรงมา  

คณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นโอกาสท าให้คนรู้จกับริษทั
มากข้ึน โดยมีการท าของท่ีระลึกให้แก่นักท่องเท่ียวเพ่ือ
สร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว ท่ีมาท่องเท่ียว
กับทางบริษัท อีกทั้ งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษัท 
โดยการแนบคิวอาร์โคด้และท่ีอยูเ่วบ็ไซตข์องบริษทั เอช 
วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั ไวก้บัของท่ีระลึกดว้ย ใน
ส่วนของการออกแบบของท่ีระลึกนั้น คณะผูจ้ ัดท าได้
เลือกใชรู้ปแบบของการจกัสานปลาตะเพียนเพื่อเป็นการ
เผยแพร่หัตถกรรมไทย และผสมผสานแนวคิดการน า
วสัดุเหลือใช้กลับมาปรับเปล่ียนรูปแบบ หรือพัฒนา
รูปร่างใหม่ ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
อ่ืนๆ (Recycle) โดยใช้หลอดพลาสติกจากบริษัทท่ีใช้
งานแลว้มาสานเป็นปลาตะเพียนซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความอุดมสมบูรณ์ และท าเป็นพวงกุญแจแจกเป็นท่ี
ระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 

 
แนวคดิในการท าโครงงาน 

โครงงานเร่ือง การประชาสัมพนัธ์บริษทั เอช 
วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั ผ่านหัตถกรรมไทย คณะ
ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ขอ้มูลต่างๆ แนวคิดและ
ทฤษฏี ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัของท่ีระลึก  
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัหลกั CSR 
2.6 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการรีไซเคิล 
2.7 แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการจกัสาน 
2.8 แนวคิดเก่ียวกบัหลกั CRM 

 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

เพื่ อจัดท าของ ท่ี ระ ลึกส าห รับใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์บริษทั เอช วาย ที แทรเวลิ เซอร์วิส จ ากดั 
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 1. บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั มีของ
ท่ีระลึกเพ่ือแจกให้แก่ลูกคา้พร้อมทั้งไดโ้ฆษณาบริษทั
ผา่น QR Code และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2. นกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจในบริษทั เอช วาย 
ที แทรเวลิ เซอร์วสิ จ ากดั 

 
วธีิด าเนินการ 

1. น าหลอดมารีด เพ่ือใหป้ฏิบติัไดง่้ายมากข้ึน 
2. น าหลอดเสน้ท่ี 1 มาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปตวั V คว ่า 
3. พบัหลอดเสน้ท่ี 1 ข้ึนใหเ้ป็นรูปตวั N 
4. พบัหลอดเสน้ท่ี 1 ลงมาใหเ้ป็นรูปตวั M 
5. น าหลอดเสน้ท่ี 2 มาสอดหลอดเสน้ท่ี 1 โดยน า

หลอดสอดใต้ด้านขวาและสอดทับหลอด
ดา้นซา้ย 



 

 

6. ไขวห้ลอดเสน้ท่ี 2 มาดา้นหลงั โดยสอดหลอด
ดา้นซา้ยและสอดทบัหลอดดา้นขวา 

7. น าหลอดเส้นท่ี 2 มาสอดทับหลอดด้านขวา
และสอดใตห้ลอดด้านซ้าย จากนั้นพลิกด้าน
หลอด น าหลอดมาสอดทบัหลอดดา้นซา้ย และ
สอดหลอดใตด้า้นขวา 

8. น ากรรไกรมาตัดตกแต่งครีบแล้วจับดึงให้
สวยงาม 

9. น าตาตุ๊กตามาติดกาว UHU บริเวณหัวปลา
ตะเพียน 

10. น าเข็มมาเจาะดา้นบนหัวปลาตะเพียนและน า
พวงกญุแจสามเหล่ียมมาใส่รูท่ีเจาะไว ้

11. น ากระด่ิงมาใส่ท่ีพวงกญุแจสามเหล่ียม 
12. น าคิวอาร์โค้ดใส่ในกระดาษขาวแลว้เคลือบ

พลาสติก จากนั้นน าตะปูมาเจาะรูแผ่นคิวอาร์
โค้ดและน า คิวอา ร์โค้ดมาใ ส่พวงกุญแจ
สามเหล่ียม 

13. น าพวงกุญแจปลาตะเพียนท่ีส าเร็จรูปแลว้ มา
ใส่ในถุงแกว้ แนบเวบ็ไซตบ์ริษทัท่ีพิมพไ์วแ้ละ
พบัปากถุงลงมาสามทบ 

14. น าแม็กมาเย็บบริเวณปากถุงแก้วทั้ งสองด้าน 
เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ 

 
สรุปผลโครงงาน  

โครงงานการประชาสัมพนัธ์บริษทั เอช วาย ที 
แทรเวลิ เซอร์วิส จ ากดั ผ่านหัตถกรรมไทย คณะผูจ้ดัท า
ไดมี้แนวคิดในการประชาสัมพนัธ์บริษทัผ่านทางของท่ี
ระลึกโดยเนน้ความเป็นไทยและการลดโลกร้อนโดยการ
รีไซเคิล จึงไดจ้ดัท าพวงกุญแจทรงปลาตะเพียนสาน ซ่ึง
ท าดว้ยหลอดท่ีไม่ใชแ้ลว้ในบริษทั เอช วาย ที แทรเวิล 
เซอร์วิส จ ากัด และแนบเว็บไซต์และคิวอาร์โค้ดของ
บริษทัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประชาสัมพนัธ์และสร้าง
ความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั 

เ ม่ือคณะผู ้จัดท าได้จัดท าพวงกุญแจปลา
ตะเพียนเรียบร้อยแล้ว จึงได้ท าแบบสอบถามเพื่อให้
พนกังานของบริษทัประเมินความพึงพอใจในพวงกุญแจ

ท่ีระลึกน้ีเพ่ือน าไปปรับปรุงและแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพ
ดียิ่ง ข้ึน โดยได้จัดท าแบบสอบถามผ่านทาง Google 
Form และให้พนักงานในบริษัทจ านวน 5 คน ตอบ
แบบสอบถามน้ี สรุปผลการประเมินได้ดังน้ี ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 80.00 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ด้านอายุ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายมุากท่ีสุด 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  และอาย ุ 41-50 ปี จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  การประเมินตามความพึงพอใจ
ของท่ีระลึกพวงกุญแจปลาตะเพียนโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73 หากพิจารณาราย
ประเด็นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดในดา้นการช่วยประชาสัมพนัธ์บริษทัให้เป็นท่ีรู้จกั 
ดา้นพกพาสะดวกและดา้นการน าของท่ีใชแ้ลว้มาท าให้
เกิดประโยชน์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 และในล าดบั
สองคือเร่ืองของการมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและดา้น
การเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การจดจ า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.80 และผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด
คือดา้นความสวยงามคงทน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 อยู่
ในระดบัมาก  

   
ข้อเสนอแนะ 

- ในการจัดท าโครงงานคร้ังต่อไปควรจัดท า
โครงงานเร่ือง การพฒันาเฟสบุ๊ค เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
บริษทั เอช วาย ที แทรเวลิ เซอร์วสิ จ ากดั  
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