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บทคัดย่อ 
                 บริษทั ดูดีทวัร์ จ ากัด เป็นบริษทัที่ได้รับรองความเป็นมาตราฐานจากสมาคมไทยธุรกิจ
การท่องเที่ยว (ATTA)  และเป็นบริษทัทวัร์ที่ไดร้ับความสนใจจากลูกคา้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ในด้านการออกทวัร์ต่างจงัหวดั และงานอีเวน้ท์ต่าง ๆ ซ่ึงในแต่ละงานมีการแจกของรางวลัเป็น
จ านวนมากจึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ทางคณะผูจ้ดัท าจึงมีความเห็นว่าตอ้งการลดตน้ทุนค่าใชจ้่าย 
และเห็นว่าแต่ละครั้ งท่ีไดไ้ปออกทวัร์ต่างจงัหวดั หรืองานอีเวน้ทต์่าง ๆ จะมีขวดน ้าท่ีเหลือจากท่ีลูก
ทวัร์ใชไ้วเ้ป็นจ านวนมาก จึงไดค้ิดโครงงานท่ีคัน่หนงัสือจากขวดพลาสติก ซ่ึงเป็นวสัดุที่หาง่ายและ
มีอยู่ในการออกทวัร์และงานอีเวน้ท์ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือของรางวลั
แจกลูกทวัร์ให้แก่บริษทั ดูดีทวัร์ จ ากัด 2) เพื่อลดจ านวนขยะขวดพลาสติกที่เกิดจากการออกทวัร์
และงานอีเวน้ท ์
                 จากโครงงานดังกล่าว คณะผูจ้ดัท าได้ท าการส ารวจความพึงพอใจโดยมีกลุ่มตวัอย่าง 33 
คน โดยส่วนใหญ่ที่ท าการตอบแบบสอบถามพบว่าเป็นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.6 และมี
อายุอยู่ระหว่าง 18-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 โดยพบว่าความพึงพอใจท่ีคัน่หนังสือจาก
ขวดพลาสติกอยู่ในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองรูปแบบของท่ีคั้นหนงัสือโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.48 ซ่ึงท่ีคัน่
หนงัสือจากขวดพลาสติกสามารถใชล้ดตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการซ้ือของรางวลัได ้
 
ค าส าคัญ : ท่ีคัน่หนงัสือ/ขวดพลาสติก/ลดตน้ทุน        
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
บริษทั ดูดีทวัร์ เป็นบริษทัทวัร์ ซ่ึงให้บริการมากมายเก่ียวกบัดา้นงานทวัร์ภายในประเทศ 

งานอีเวน้ท ์งานประชุม และงานออแกไนซ์ทัว่ไปต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงงานโดยส่วนใหญ่ของบริษทั ดูดี

ทวัร์ทุกงาน จะมีการแจกจ่ายน ้ าด่ืมท่ีบรรจุขวดพลาสติกให้แก่ลูกคา้ทุกคน ท าให้ปริมาณของขวด

พลาสติกท่ีเหลือทิ้งมีจ  านวนมากโดยไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์อันใด ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ี

ก่อใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัการเพิ่มปริมาณของขยะในแต่ละวนั ถือเป็นการท าลายโลก ท าให้โลกร้อน

ข้ึน และไม่ไดเ้ป็นไปตามแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน การท่ีน าขวดพลาสติกท่ีจะทิ้ง

ไปโดยไร้ประโยชน์น ามาใชใ้หม่ท่ีเรียกวา่ รีไซเคิล (Recycle) เป็นหน่ึงในทฤษฎี 6 R คือ Rethink, 

Refuse, Reduce, Reuse, Recycle และ Replace หมายถึง การท่ีน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้เหล่านั้นกลบัมาใช้

ใหม่ ซ่ึงการน ากลบัมาใชใ้หม่ถือเป็นการลดโลกร้อน และก่อให้เกิดคุณค่าหรือให้เกิดประโยชน์ต่อ

บริษทัฯ เป็นการสร้างจุดแข็งดา้นการตลาดวา่บริษทัเป็นบริษทัท่ีรักษโ์ลก และเนน้การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื โดยการน าขยะขวดพลาสติกไปท าเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อมอบแก่ลูกคา้ถือเป็นการลดตน้ทุน

การผลิตไดอี้กดว้ย 
จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ทางคณะผูจ้ดัท าจึงปรึกษาปัญหากบัพี่เล้ียง และอาจารยท่ี์ปรึกษา 

เร่ืองขวดพลาสติกท่ีทิ้งไปในแต่ละวนัว่าจะน าไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษทัได้

อยา่งไร จากท่ีไดส้ังเกตลูกคา้หรือลูกทวัร์ โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีเป็นวยัท างาน หรือผูสู้งอายุ โดยส่วน

ใหญ่จะชอบการอ่านหนงัสือตาม โปรชวัร์ หนงัสือพิมพ ์หรือหนงัสือทัว่ ๆไป เน่ืองจากส่วนผูสู้งวยั

โดยส่วนมากไม่ถนดัการใชโ้ทรศพัทมื์อถือหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social network) ดงันั้นทางคณะ

ผูจ้ดัท าจึงเห็นสมควรวา่จะน าขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นท่ีคัน่หนงัสือ โดยไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง 

ท่ีคัน่หนงัสือจากขวดพลาสติก (Bookmark from Plastic Bottles) เพื่อเป็นของท่ีระลึกให้แก่ลูกคา้ 

และสามารถสร้างความประทบัใจ และโปรโมทตราบริษทัดูดีทวัร์ไดอี้กดว้ย ถือเป็นการลดตน้ทุน

ผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกให้แก่ลูกคา้ได ้ในอนาคตยงัสามารถท าท่ีคัน่หนงัสือไวเ้ป็นกิจกรรมไดโ้ดย

การใหลู้กคา้ออกแบบเองและมีส่วนร่วมในการท าท่ีคัน่หนงัสือ   
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือของรางวลัแจกลูกทวัร์ใหแ้ก่บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ากดั 

1.2.2 เพื่อลดจ านวนขยะขวดพลาสติกท่ีเกิดจากการออกทวัร์และงานอีเวน้ท ์

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 การประเมินความพึงพอใจของโครงงานโดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของการใช้

ท่ีคัน่หนงัสือจากขวดพลาสติกส าหรับการออกทวัร์ โดยกลุ่มคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานใน

บริษทัดูดีทวัร์จ  ากดัจ านวน 33 คน 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 บริษทั ดูดีทวัร์ ไดช่้วยลดจ านวนขยะท่ีเกิดจากการออกทวัร์ 

1.4.2 บริษทั ดูดีทวัร์ ไดล้ดตน้ทุนของท่ีระลึกเพื่อใชแ้จกจ่ายใหแ้ก่ลูกคา้  

1.4.3 ลูกคา้ของบริษทั ดูดีทวัร์ เกิดความประทบัใจเม่ือไดรั้บของท่ีระลึกท่ีมีตราสินคา้ 
 



 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที ่2.1 โลโก ้บริษทั ดูดี ทวัร์ จ  ำกดั 

ทีม่า : บริษทั ดูดีทวัร์ จ  ำกดั 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ดูดี ทวัร์ จ  ำกดั   

ทีต่ั้งสถานประกอบการ : 153/81  หมู่บำ้นภำสกร  ซอย 6 ถนนบำงบอน 1 เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 

10150 

โทรศัพท์ : 02-899-3856, 081-700-8464 

โทรสาร : 02-899-3902 

เวบ็ไซต์ : http://www.dodeetour.com/ 

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/dodeetour 

 

 

http://www.dodeetour.com/
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2.2 ประวตัิและความเป็นมาเกีย่วกบับริษัท 

คุณปัทมำ  สุขสมจินต์ มีควำมสำมำรถควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ทวัร์หรือกำรจดังำน

ต่ำง ๆภำยในประเทศ และจึงได้ก่อตั้ งบริษัทข้ึน โดยอยำกจะตั้ งช่ือของบริษัทท่ีเป็นช่ือเรียก

ภำษำไทยท่ีไม่ยำวจนเกินไปเพื่อท่ีจะง่ำยต่อกำรเรียกและง่ำยต่อกำรจดจ ำ จึงได้ตั้งช่ือบริษทัว่ำ 

บริษทั ดูดี ทวัร์ เพรำะเป็นช่ือท่ีง่ำยต่อกำรจดจ ำ จึงเลยเป็นท่ีมำของกำรช่ือ บริษทัวำ่ ดูดี ทวัร์  

โดยบริษทั ดูดี ทวัร์ จ  ำกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2555 และไดรั้บใบอนุญำตประกอบ

ธุรกิจน ำเท่ียวจำกส ำนกังำนพฒันำกำรท่องเท่ียว ในดำ้นกำรประกอบธุรกิจท่องเท่ียว จดัน ำเท่ียว

ทวัร์ ในประเทศ ทั้งน้ียงัให้บริกำรทำงดำ้น ทวัร์นกัศึกษำ ทวัร์หมู่คณะ จองตัว๋เคร่ืองบิน งำนออแก

ไนซ์ แพ็คเกจทวัร์ต่ำง ๆ เป็นตน้ โดย บริษทั ดูดี ทวัร์ จ  ำกัด เป็น บริษทั ท่ีมี ประสบกำรณ์และ

ควำมสำมำรถ ภำยในประเทศ ท่ีจะท ำให้คุณไดเ้ป็นส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรเดินทำงไดอ้ยำ่งท่ี

คุณตอ้งกำร เป็นบริษทัท่ีมุง้เน้นคุณภำพในด้ำนกำรเอำใจใส่ ควำมปลอดภยัในกำรเดินทำงและ

ควำมส ำคญัของลูกคำ้เป็นอนัดบัหน่ึงในทุก ๆเร่ืองทุกรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะของบริษทัและ

ใหค้วำมสุขในกำรบริกำรทุกรูปแบบ 

ส ำหรับช่องกำรติดต่อ ของ บริษทั ดูดี ทวัร์ จ  ำกดั ลูกคำ้ไดจ้ำกทำงส่ือออนไลน์หรือกำร

ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆได ้เช่น เพจเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตำแกรม เวบ็ไซตข์องทำงบริษทั ช่องยทููบ 

นิตยสำรกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศ ลูกคำ้จำกองคก์รรัฐ และเอกชน  

2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 

 

รูปที ่2.2 รูปแบบกำรจดัองคก์ร 

กรรมการผู้จดัการ 

คุณปัทมา  สุขสมจนิต์ 

แผนกบัญชี 

พนักงานช่ัวคราว 
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2.4 ต าแหนงงและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

รูปที ่2.3 รูปนกัศึกษำสหกิจ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ 

ช่ือผูป้ฏิบติังำน นำยวษิณุ  สุขดวง 

 แผนก / ส่วนงำน ออกทวัร์และงำนเอกสำร ตั้งแต่วนัท่ี  17 สิงหำคม – 4 ธนัวำคม  2563 

 หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยในกำรปฏิบติังำน 

- จดัท ำควำมสะอำดและอุปกรณ์ต่ำง ๆในออฟฟิศ 

- จดัท ำเอกสำรก่อนออกทวัร์ 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ก่อนออกทวัร์ 

- ท ำโปรแกรมทวัร์ต่ำงจงัหวดั 

- ท ำเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบักำรท่องเท่ียว 

- เดินเร่ืองยืน่เอกสำรส ำคญัต่ำง ๆ 

- เขำ้ประชุมงำนส ำคญัในนำมเลขำ 

- เป็นเลขำเขำ้รับฟังสัมมนำงำนต่ำง ๆ 

- เป็น Staff ในงำนออกทวัร์ต่ำงจงัหวดั 

- ออนไมค ์พูดถึงประวติัหรือควำมส ำคญัของสถำนท่ีท่องเท่ียว 

- เป็น Staff ในงำนออแกไนซ์ 

- ทรำนเฟอร์ ส่งกรุ๊ปนกัท่องเท่ียวท่ีสนำมบิน 

- ออกแบบแทก็กระเป๋ำใหลู้กทวัร์ 

- ตดัรำยช่ือท ำแทก็กระเป๋ำให้ลูกทวัร์ 

- โทรสอบถำมขอ้มูลหน่วยงำนต่ำง ๆ 
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- ติดแทก็ป้ำยช่ือลูกทวัร์ท่ีกระเป๋ำเม่ือลูกทวัร์มำถึง 

- แสกนคิวอำโคด๊ แอปถุงเงินและเป๋ำตงัค ์กรุ๊ป อสม. 

 

รูปที ่2.4 นกัศึกษำสหกิจ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ 

ช่ือผูป้ฏิบติังำน นำงสำวอญัชุลี สร้ำงพล 

 แผนก / ส่วนงำน ออกทวัร์และงำนเอกสำร ตั้งแต่วนัท่ี  14 สิงหำคม – 4 ธนัวำคม  2563 

 หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยในกำรปฏิบติังำน 

- จดัท ำควำมสะอำดและอุปกรณ์ต่ำง ๆในออฟฟิศ 

- จดัท ำเอกสำรก่อนออกทวัร์ 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ก่อนออกทวัร์ 

- ท ำโปรแกรมทวัร์ต่ำงจงัหวดั 

- ท ำเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบักำรท่องเท่ียว 

- เดินเร่ืองยืน่เอกสำรส ำคญัต่ำง ๆ 

- เขำ้ประชุมงำนส ำคญัในนำมเลขำ 

- เป็นเลขำเขำ้รับฟังสัมมนำงำนต่ำง ๆ 

- เป็น Staff ในงำนออกทวัร์ต่ำงจงัหวดั 

- ออนไมค ์พูดถึงประวติัหรือควำมส ำคญัของสถำนท่ีท่องเท่ียว 

- เป็น Staff ในงำนออแกไนซ์ต่ำง ๆ 

- ทรำนเฟอร์ ส่งกรุ๊ปนกัท่องเท่ียวท่ีสนำมบิน 

- ออกแบบท ำแทก็กระเป๋ำใหลู้กทวัร์ 

- ตดัรำยช่ือท ำแทก็กระเป๋ำให้ลูกทวัร์ 

- โทรสอบถำมขอ้มูลหน่วยงำนต่ำง ๆ 
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- ติดแทก็ป้ำยช่ือลูกทวัร์ท่ีกระเป๋ำเม่ือลูกทวัร์มำถึง 

- แสกนคิวอำโคด๊ แอปถุงเงินและเป๋ำตงัค ์กรุ๊ป อสม. 

 

2.5 ช่ือและต าแหนงงงานพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที ่2.5 พนกังำนท่ีปรึกษำ 

ทีม่า : บริษทั ดูดี ทวัร์ 

 ช่ือพนกังำนท่ีปรึกษำ : คุณปัทมำ  สุขสมจินต ์ ต ำแหน่งงำน :  Managing Director 

2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลำท่ีปฏิบติังำน บริษทั ดูดี ทวัร์ จ  ำกดั  เร่ิมมำปฏิบติังำนตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหำคม 2563 

ถึง 4 ธนัวำคม 2563 เป็นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ ภำยใน 1 วนัท ำงำน 8 ชัว่โมง ตั้งแต่เวลำ 09.30 ถึง 

17.30 น. ซ่ึงจะปฏิบติังำน 5 วนัต่อสัปดำห์ วนัหยดุข้ึนอยูก่บัตำรำงกำรท ำงำน 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ตั้งหวัขอ้ของโครงงำน      
รวบรวมขอ้มูลของ
โครงงำน 

     

เร่ิมเขียนโครงงำน      
ตรวจสอบโครงงำน      
โครงกำรเสร็จเรียบร้อย      
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2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

2.8.1 ผลทีไ่ด้รับจาการฝึกงานสหกจิศึกษา 

 กำรออกปฏิบติังำนดำ้น Tour 

1. ฝึกกำรบริกำรนอกสถำนท่ี 

2. ฝึกกำรแสดงออกในกำรไดอ้อนไมค์ 

3. รู้จกักำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ท่ีพบเจอในแต่ละทริป 

4. ฝึกควำมอดทนในกำรท ำงำน 

กำรปฏิบติังำนดำ้น Office 

   1.ไดรั้บควำมรู้เก่ียวกบังำนดำ้นเอกสำรและเตรียมงำนก่อนออกทวัร์ 

2.ไดรั้บโอกำสในกำรดูงำนประชุมส ำคญัและงำนสัมมนำทำงกำรโรงแรม 

3.ไดรู้้จกักำรติดต่อประสำนเก่ียวกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรปฏิบติังำนทำงดำ้น ทรำนเฟอร์ 

1. ฝึกกำรไปส่งลูกคำ้ท่ีสนำมบิน 

2. ไดเ้รียนรู้กบักำรเช็คอินในสนำมบิน 

2.8.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

กำรออกปฏิบติังำนดำ้น Tour 

1. ปริมำณของขยะต่ำง ๆเป็นจ ำนวนมำกจ ำพวก ขวดและพลำสติก 

2. กำรเดินทำงมีกำรปรับเปล่ียนเวลำและสถำนท่ีบำ้งแลว้แต่สถำนกำรณ์ 

3. อำจมีลูกคำ้บำงคนท่ีมีควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงจำกลูกคำ้ทัว่ไป 

4. สภำพอำกำศท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงจึงท ำใหไ้ม่เป็นไปตรงตำม

โปรแกรมในบำงทริป 
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กำรปฏิบติังำนดำ้น Office 

1. ยงัไม่ช ำนำญดำ้นกำรใชก้ำรเก็บอุปกรณ์บำงชนิด 

2. มีควำมผดิพลำดในกำรต่อติดกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ และใชค้  ำพดูเจรจำ

ท่ีไม่ถูกตอ้ง 

3. มีควำมกงัวลเม่ือไดรั้บมอบหมำยใหท้ ำงำนส ำคญั 

กำรปฏิบติังำนดำ้น ทรำนเฟอร์ 

1. กำรจรำจรติดขดั 

2. ลูกคำ้มำชำ้กวำ่เวลำท่ีนดัพบ 

2.9 ข้อเสนอแนะ 

1. นกัศึกษำควรส่ือสำรและพดูคุยกนัเร่ืองปัญหำท่ีพบเจอเพื่อหำทำงออกของปัญหำนั้น ๆเป็น

ส่ิงท่ีส ำคญัมำกเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยไปไดด้ว้ยกนัและไปไดด้ว้ยดีโดยไม่มีขอ้พกพร่อง 

2. นกัศึกษำควรมีควำมตั้งใจในกำรปฏิบติังำน สอบถำมพดูคุยปรึกษำกบัรุ่นพี่ท่ีมี

ประสบกำรณ์และน ำมำเพื่อพฒันำตวัเอง 

3. นกัศึกษำควรมีสมำธิและสติในกำรท ำงำนเพื่อลดปัญหำควำมผดิพลำดในกำรท ำงำน 
 



 

 

บทที ่3 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง “ท่ีคัน่หนงัสือจากขวดพลาสติก” คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและไดร้วบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 การลดขยะ 
3.2 การลดต้นทุน  
3.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

3.1 การลดขยะ 
           พฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการพฒันาท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง ความตอ้งการของคนรุ่น

หลงั (Brundtland Report, 1987) โดยการบรรลุการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ 

ไดแ้ก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม และการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

              ในการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัสามญั คร้ังท่ี 70 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 ณ 

ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ 

ร่วมลงนามรับรองวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ค.ศ. 2030 ซ่ึงเป็นกรอบการพฒันาของโลกเพื่อร่วมกนั

บรรลุการพฒันา ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน โดยไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั ภายใน

ปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกนั (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2555) 

                 ประเทศไทยไดต้อบรับกระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน โดยในปี 2020 ค.ศ. ร้าน

สะดวกซ้ือต่าง ๆ งดแจกถุงพลาสติก ท าให้หลาย ๆ คนหนัมาใส่ใจเร่ืองการลดใชพ้ลาสติกกนัมาก

ข้ึน นอกจากการลดใช้พลาสติกแล้วยงัมีอีกหลากวิธีท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อลดปริมาณขยะใน

ชีวติประจ าวนัได ้โดยใชห้ลกัการ 6R (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2560) ดงัต่อไปน้ี  

3.1.1 คิดใหม่ ท าใหม่ (Rethink/Reinvent) พจิารณาและตั้งค าถามต่อพฤติกรรมการบริโภค 

โดยเร่ิมจากตั้งค  าถามกบัตวัเองวา่ สินคา้ท่ีจะซ้ือมีความจ าเป็นส าหรับเราจริง ๆหรือไม่ ใน

อนาคตจะไดใ้ชม้นัอีกหรือเปล่า สินคา้ชนิดน้ีรีไซเคิลไดไ้หมค าถามเหล่าน้ีเป็นเพียงค าถามพื้นฐาน

ท่ีเราควรจะถามตวัเองทุกวนั และดว้ยการใชเ้วลาท าความเขา้ใจพฤติกรรมการบริโภคของตวัเอง จะ

ท าใหเ้ราเร่ิมมีความตระหนกัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
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3.1.2 ปฏิเสธ (Refuse) เลอืกทีจ่ะไม่สร้างขยะเพิม่ 

วิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการลดจ านวนขยะคือการไม่สร้างขยะเพิ่ม แต่ไม่ได้หมายถึงให้หยุด

บริโภคสินคา้ทั้งหมด แต่ให้หยุดบริโภคสินคา้บางชนิด ตดัสินใจไม่ซ้ือสินคา้บางชนิดท่ีท าให้เกิด

ขยะมากกวา่ประโยชน์ นอกจากน้ีบางคนอาจเลือกท่ีจะไม่ซ้ือสินคา้เพราะคุณภาพของมนั เช่น อายุ

การเก็บรักษาสั้นหรือซ่อมยาก เพราะจรรยาบรรณของบริษทั เพราะสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้ง และอ่ืน ๆ 

3.1.3 ลดการใช้ (Reduce) เลอืกทีจ่ะลดจ านวนขยะ 

วิธีลดปริมาณขยะง่าย ๆ อีกวิธีคือ การลดการใช้ เราสามารถลดปริมาณวสัดุ สารพิษ และ

ขยะท่ีจะถูกส่งไปท่ีหลุมฝังกลบไดด้ว้ยวธีิเหล่าน้ี 

ซ้ือแต่ของท่ีจ าเป็น โดยหลีกเล่ียงการซ้ือของแบบฉบัพลนัไม่ไดต้ั้งใจ หรือซ้ือของมากเกินไป 

ซ้ือสินค้าท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือเติมใหม่ได้ ใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสติก ใช้ถ้วยกาแฟ

กระเบ้ืองแทนถว้ยกระดาษซ้ือสินคา้ปริมาณมากหรือขนาดประหยดั เช่น ซ้ือทิชชูแพ็กใหญ่แทน

การซ้ือทีละห่อซ่ึงจะท าให้ปริมาณขยะมากกว่า หลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้ปริมาณนอ้ย ๆ หลาย ๆ อนั

เลือกซ้ือสินค้าท่ีใช้บรรจุภณัฑ์น้อยกว่า เช่น เลือกซ้ือสินค้าท่ีบรรจุในกล่องและไม่ได้ห่อด้วย

ถุงพลาสติกอีกชั้น 

3.1.4 น ากลบัมาใช้ใหม่/ซ่อมแซม (Reuse/repair) เพิม่อายุการใช้งานให้กบัสินค้า 

เราสามารถเพิ่มอายุการใช้งานให้กบัส่ิงของได้โดยการน ากลบัมาใช้ใหม่หรือซ่อมแซม 

ก่อนท่ีจะซ้ือของใหม่ให้พิจารณาและให้การซ้ือเป็นทางเลือกสุดท้าย เช่น น ากล่องคุกก้ีท่ีทาน

หมดแลว้มาใชส้ าหรับเก็บของแทนท่ีจะซ้ือกล่องเก็บของอนัใหม่ ใชค้วามคิดสร้างสรรคท่ี์มีอยูเ่พื่อ

เพิ่มอายกุารใชง้านใหก้บัสินคา้ 

3.1.5 รีไซเคิล (Recycle) เปลีย่นขยะเป็นวตัถุดิบใหม่ 

เราสามารถรีไซเคิลขยะให้กลายเป็นวตัถุดิบเพื่อน ากลบัมาใช้ในการผลิตสินคา้ไดอี้กคร้ัง 

โดยการแยกประเภทขยะ เช่น กระป๋องอลูมิเนียมและพลาสติก ถึงแมว้า่การรีไซเคิลขยะจะตอ้งใช้

ความพยายามมากกวา่การโยนขยะทิ้งลงถงัไปเฉย ๆ แต่ก็มีประโยชน์หลายอยา่ง ขอ้แรก คือ การรี

ไซเคิลวสัดุ ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่การผลิตวสัดุข้ึนมาใหม่ทั้งหมดนอกจากน้ีขยะเหล่าน้ียงัไม่ตอ้งถูก

ฝังกลับในหลุมเพื่อให้เน่าเป่ือยและย่อยสลาย ท าให้มลพิษในอากาศและน ้ าลดลงอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอ้มไวใ้ห้คนรุ่นหลงั ส่วนวสัดุท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลไดมี้

หลายประเภท รวมถึงกระดาษ อะลูมิเนียม กรรไกรตดัหญา้ แกว้และพลาสติก น ้ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ 

เหล็กกล้าและแบตเตอร่ี เราสามารถรีไซเคิลว ัสดุเหล่าน้ีได้โดยแยกทิ้งขยะลงในถังขยะแต่ละ
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ประเภท จากนั้นขยะเหล่าน้ีจะถูกส่งไปท่ีสถานท่ีเก็บขยะรีไซเคิลและโรงงานแปรรูปขยะ ส าหรับ

ขยะอินทรียต์ามครัวเรือน หรือไร่นา อย่างเศษอาหาร เศษใบไม ้สามารถน าไปหมกัท าปุ๋ยเพื่อใช้

แทนปุ๋ยเคมีได ้รวมถึงใบออ้ย กากออ้ย ซ่ึงเป็นวสัดุเหลือใชจ้ากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ยงั

สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่าโดยการส่งเป็นเช้ือเพลิงใหก้บัโรงไฟฟ้าชีวมวล 

3.1.6 ซ้ือแทน/ซ้ือซ ้า (Replace/Rebuy) เลอืกใช้สินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

เราสามารถส่งเสริมสินคา้รีไซเคิลไดด้ว้ยการซ้ือสินคา้ท่ีใช้วสัดุรีไซเคิลโดยมองหาฉลาก

บนหีบห่อท่ีแสดงเปอร์เซ็นตข์องวสัดุรีไซเคิล ถา้ความตอ้งการซ้ือสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน ธุรกิจต่าง ๆ 

ก็จะมีแรงจูงใจในการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมต่อไป นอกจากน้ียงัสามารถเลือกใช้

สินค้าเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแทนสินค้าเก่าท่ีเคยใช้ เพราะสินค้าเหล่าน้ีมกัจะมีสารเคมีท่ีเป็น

อนัตรายนอ้ยกวา่ และยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตดว้ย 

3.1.1.1 ความหมายของขยะ  
วฒันพล กนัอ่วมและคณะ (2561) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของขยะและไดใ้ห้ความหมายของค า

ต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัขยะดงัต่อไปน้ี 
           1) ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ 
เศษวตัถุถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และ หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออนัตราย
จากชุมชนหรือ ครัวเรือน 

2) วสัดุเหลือใช ้(Waste residues) หมายความถึง ส่ิงของ เคร่ืองใช ้หรือสินคา้ท่ีผา่นการใช้
งานแลว้หรือหมดอายุการใชง้านแลว้ หรือท่ีเหลือจาก  ความตอ้งการและไม่เป็นท่ีตอ้งการจะใชอี้ก
ต่อไป  

2.1 วสัดุเหลือใช้ทัว่ไป หมายความถึง ส่ิงของหรือสินคา้ท่ีไม่ใช้แลว้ แต่ไม่เป็น
อนัตรายต่อบุคคล ทรัพยสิ์นหรือส่ิงแวดลอ้ม เช่น ยางรถยนต ์เศษผา้ เศษไม ้ 

2.2 วสัดุเหลือใชท่ี้เป็นอนัตราย หมายความถึง  ส่ิงของหรือสินคา้ท่ีไม่ใชแ้ลว้และ
ปนเป้ือนหรือ สัมผสัหรือมีส่วนประกอบของวตัถุอันตราย ตามพระราชบัญญติัวตัถุอนัตราย 
พ.ศ. 2535 เช่น แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย น ้ามนัเคร่ือง ใชแ้ลว้ ตวัท าละลาย 

3) ภาชนะรองรับขยะ (Storage Container) หมายความถึง ภาชนะส าหรับเก็บกักและ
รวบรวมขยะแต่ละประเภท ณ แหล่งก าเนิดต่าง ๆ เพื่อ ให้การจัดเก็บรวบรวมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดการปนเป้ือนของขยะท่ีมี ศกัยภาพในการน ากลบัมาใชใ้หม่ รวมทั้งสามารถน า
ขยะไปก าจดัไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ 
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4) การคดัแยกขยะ (Waste Separation) หมายความถึง กระบวนการหรือกิจกรรมจดัแบ่ง
หรือแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลกัษณะ องคป์ระกอบ เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ 
อลูมิเนียม โดยใช้แรงงานคนหรือ  เคร่ืองจกัรกล เพื่อการน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ หรือใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย ์

5) การใช้ประโยชน์ขยะ (Waste Utilization) หมายความถึง  การน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแปรรูปใช้ใหม่ การใช้ซ ้ า การใช้ประโยชน์ดา้นพลงังาน 
การหมกัปุ๋ย และการน าขยะมาเป็นเช้ือเพลิงแขง็ เป็นตน้ 

6) การใชซ้ ้ า (Reuse) หมายความถึง การน าขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภณัฑ์หรือวสัดุเหลือ
ใชก้ลบัมาใชอี้กในรูปลกัษณะเดิมโดยไม่ผา่นกระบวนการ แปรรูปหรือแปรสภาพ 

7) การแปรรูปใชใ้หม่ (Recycling) หมายความถึง การน าขยะ รีไซเคิล ของเสียบรรจุภณัฑ์
หรือวสัดุเหลือใชม้าแปรรูปเป็นวตัถุดิบในกระบวนการ ผลิตหรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม 

8) ธนาคารขยะ หมายความถึง กิจกรรมการซ้ือขายขยะรีไซเคิลใน โรงเรียนหรือชุมชนโดย
รายไดท่ี้เกิดข้ึนจะถูกบนัทึกลงบนสมุดคู่ฝากของสมาชิก ซ่ึง สามารถฝากหรือถอนไดใ้นลกัษณะ
เดียวกนักบัธนาคารพาณิชยข์ยะรีไซเคิลจะถูก เก็บรวบรวมไวแ้ละจ าหน่ายให้กบัซาเลง้หรือร้านรับ
ซ้ือของเก่าต่อไป 

3.1.1.2 ประเภทขยะรีไซเคิล  
   การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใชใ้หม่ คือ การน าขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภณัฑ์ หรือวสัดุ
เหลือใช้มาแปรรูปเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑ์  ใหม่ โดยกรรมวิธี
ต่าง ๆ ซ่ึงทุกคนสามารถท าไดโ้ดยการคดัแยกขยะมูลฝอยแต่ละ ประเภท ทั้งท่ีบา้น โรงเรียน และ
ส านกังาน เพื่อน าเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล (วฒันพล กนัอ่วมและคณะ, 2561) 
   1. กระดาษ กระดาษเป็นวสัดุท่ีย่อยง่าย ท่ีสุด เพราะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติโดยปกติ
กระดาษจะมีระยะเวลาย่อยสลายได ้เองตามธรรมชาติประมาณ 2 – 5 เดือน แต่ถา้ถูกทบัถมอยูใ่น
กองขยะจนแน่น ไม่มีแสงแดด อากาศและความช้ืนส าหรับจุลินทรียใ์นการย่อยสลาย ก็อาจตอ้ง
ใช ้เวลาถึง 50 ปีในการยอ่ยสลาย ดงันั้นเราจึงควรแยกขยะท่ีเป็นเศษกระดาษเหล่าน้ี ออกจากขยะ
ชนิดอ่ืน ๆ เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บและน าไปรีไซเคิลเป็น กระดาษน ากลบัมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
   2. พลาสติก พลาสติกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
         2.1 พลาสติกท่ีคงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท (Thermosetting Plastic) เป็น
พลาสติกท่ีแขง็ตวัดว้ยความร้อนแบบไม่ยอ้นกลบั สามารถข้ึนรูปผลิตภณัฑ์รูปทรงต่าง ๆ ไดโ้ดยท า
ใหแ้ขง็ตวัดว้ยความร้อนในแม่แบบ และเม่ือแขง็ตวัแลว้จะมีความคงรูปสูงมาก เน่ืองจากไม่สามารถ
หลอมเหลวไดอี้ก พลาสติกในกลุ่มน้ีจึงจดัเป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติกประเภท “รีไซเคิลไม่ได”้ 
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         2.2 พลาสติกท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดห้รือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) 
เป็นพลาสติกท่ีหลอมตวัด้วยความร้อน และกลับแข็งตวัเม่ืออุณหภูมิลดต ่าลง พลาสติกชนิดน้ี
จดัเป็นวสัดุประเภท “รีไซเคิลได้” เพื่อ ให้ง่ายต่อการแยกชนิดบรรจุภณัฑ์ พลาสติกเพื่อน ามา
กลบัมาแปรรูปใช้ใหม่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ได้มีการน าสัญลกัษณ์มาใช้บนบรรจุภณัฑ์อย่าง
แพร่หลาย 
 

 
รูปที ่3.1 ประเภทขยะรีไซเคิล 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/rnrngkhkarthingkhya/recycletype 

3.1.1.3 แนวทางลดขยะ  
   การป้องกันและควบคุมการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะท่ีส าคัญต้องอาศัย  ขบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัโดยทัว่ไปแล้วหน่วยงาน ประชาชน องค์กรและชุมชน 
สามารถลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึนไดโ้ดย เช่น (วฒันพล กนัอ่วมและคณะ, 2561)  
1. ระดบัครัวเรือน 
    1.1 ใช้ซ ้ า (Reuse) คือ น าส่ิงของท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใช้ใหม่ หรือน าส่ิงของมาดดัแปลงให้ใช้
ประโยชน์ได ้

1.2 การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้ช่น กระดาษ แกว้
พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่าง ๆ นอกจากจะเป็นการลด ปริมาณขยะมูล
ฝอยแลว้ ยงัเป็นการลดการใชพ้ลงังานและลดมลพิษท่ีเกิดกบั ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเราสามารถท าไดโ้ดย 

1) คดัแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ไดแ้ก่ แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ 
2) น าไปขาย/บริจาค/ น าเขา้ธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ 
3) ขยะเหล่าน้ีก็จะเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล 

2. ระดบัชุมชน 
2.1 จดัท าโครงการหรือประสานให้มีการด าเนินโครงการท่ีเน้น  การลดและใช้ประโยชน์

ขยะชุมชน ณ แหล่งก าเนิด ซ่ึงจะลดภาระการ ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
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โครงการดงักล่าว ไดแ้ก่ การจดัตั้ง ธนาคารขยะหรือวสัดุเหลือใช้การหมกัท าปุ๋ย การหมกัปุ๋ยน ้ า
ชีวภาพ ตลาดนดัขยะ รีไซเคิล ขยะแลกไข่ ผา้ป่ารีไซเคิล สหกรณ์สินคา้รีไซเคิล การบริจาคส่ิงของ
ท่ีไม่ใชแ้ลว้ เป็นตน้ 

2.2 ให้รางวลัตอบแทน ใบประกาศเกียรติคุณ หรือการ ส่งเสริมการขาย แก่ร้านคา้ หรือ ผู ้
ประกอบการท่ีสามารถลดบรรจุภณัฑ์ ฟุ่มเฟือย เช่นร้านคา้ท่ีมีการกกัเก็บหรือ จ าหน่ายสินคา้ท่ีมี 
บรรจุภณัฑห่์อหุม้ นอ้ย หรือมีการรวบรวมบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้เพื่อใชป้ระโยชน์ใหม่ 

2.3 ส่งเสริมใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น หา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ปลีก-
ส่ง อ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคนการคดัแยกและส่งคืน บรรจุภณัฑท่ี์ใชห่้อหุม้สินคา้ โดยจดั
ใหมี้ภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม ณ จุดขายและ เปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคแยกบรรจุภณัฑอ์อกจากสินคา้ 
ณ จุดขาย หรือใกลจุ้ดขาย โดยไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้าย 

3.2 การลดต้นทุน 
               ทฤษฎีการลดตน้ทุนการผลิต (Moneywecan, 2562) ถือเป็นแนวทางในการท างานท่ีหลาย 
ๆ กิจการควรน าไปใช้ปฏิบติั เพราะนอกจากจะเป็นวิธีการเพิ่มก าไรให้กบับริษทัแลว้ ยงัสามารถ
สร้างความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ และถือเป็นอาวุธท่ีใชแ้ข่งขนักบัคู่แข่งทางธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี
อีกดว้ย 

3.2.1 ต้นทุนการผลติสามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้
    1. ตน้ทุนวตัถุดิบ (Material cost) หมายถึง ตน้ทุนการผลิตท่ีมาจากตน้ทุนค่า
วตัถุดิบของสินคา้นั้น ๆ โดยสินคา้แต่ละประเภทก็จะประกอบดว้ยวตัถุดิบท่ีแตกต่างกนั 

ตน้ทุนวตัถุดิบ สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
     – ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง (Direct Material Cost) คือ วตัถุดิบท่ีเป็นส่วนประกอบ
หลกัของผลิตภณัฑ ์ 
     – ตน้ทุนวตัถุดิบทางออ้ม (Indirect Material Cost) คือ วสัดุประกอบการผลิตหรือ
สนบัสนุนการผลิต  
    2. ตน้ทุนแรงงาน (Labor cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัค่าแรงงานท่ีใช้
กระบวนการการผลิตต่าง ๆ และสามารถแบ่งออกเป็น แรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) และ
แรงงานทางออ้ม (Indirect Labor Cost) ไดด้ว้ยเช่นเดียวกนั 
    3. ค่าโสหุ้ย (Overhead) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการผลิตท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจาก
ค่าวตัถุดิบและค่าแรงงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ค่าซ่อมบ ารุง 

ธีรชยั โรจนพิสุทธ์ิ (2554) ไดก้ล่าววา่ การลดตน้ทุนทางการผลิตเป็นหน่ึงในกลยุทธ์การ
เพิ่มผลก าไรให้กบักิจการ โดยสามารถท าไดส้องแนวทางคือ การลดตน้ทุนการผลิตหรือการเพิ่ม
รายไดแ้ละยอดขายของกิจการ 
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   ปัจจุบนัการเพิ่มยอดขายจ านวนมาก อาจไม่ใช่ค าตอบเพียงอยา่งเดียวของการด าเนินกิจการ
อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงองค์ประกอบอีกอย่างหน่ึงท่ีส าคญัในการสร้างความย ัง่ยืนให้กบัธุรกิจคือ “การลด
ตน้ทุน”  

3.2.2 วธีิการลดต้นทุนการผลติ  
    ธีรชยั โรจนพิสุทธ์ิ (2554) ไดร้ะบุส าหรับแนวทาง หรือเทคนิคการลดตน้ทุนและ
เพิ่มผลผลิตของกิจการ มีจะดงัน้ี 
   1. วธีิลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการเลือกสรรวตัถุดิบ การลดตน้ทุนการผลิตประเภทน้ี
ควรมีการเปรียบเทียบราคาวตัถุดิบจาก Supplier หลายๆ เจา้ เพื่อเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีราคาต ่าท่ีสุด ใน
คุณภาพท่ีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
    2. วิธีลดตน้ทุนการผลิตดว้ยนโยบายเร่ืองการใช้วตัถุดิบการลดตน้ทุนการผลิต
แบบน้ีจะมีมาตรการให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความระมดัระวงัในการท างาน ไม่ให้เกิดการสูญเสีย
วตัถุดิบ หรือหากมีการสูญเสีย ใหสู้ญเสียอยา่งนอ้ยท่ีสุด และไม่ใชว้ตัถุดิบเกินกวา่มาตรฐานก าหนด 
    3. วิธีลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการซ้ือและการจดัเก็บ ส าหรับขอ้น้ีถือวา่เป็นการลด
ตน้ทุนการผลิตท่ีค่อนขา้งมีความส าคญัเป็นอย่างเน่ืองจากจ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผนการจดัซ้ือ
วตัถุดิบ ค านึงถึง Lead time หรือ ระยะเวลาในการรอคอยวตัถุดิบ หลงัจากท่ีไดท้  าการตกลงสั่ง
สินคา้จากผูข้าย เพื่อให้สัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้วตัถุดิบในการผลิต และตอ้งมีนโยบายในการ
จดัเก็บวตัถุดิบแต่ละประเภทไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อการจดัซ้ือและจดัเก็บในปริมาณพอดี และ
เพื่อไม่ใหเ้กิดกรณีวตัถุดิบหมดอายกุ่อนใชง้าน 
    4. วธีิลดตน้ทุนการผลิตจากการก าหนดแนวทางการผลิตสินคา้ในแต่ละขั้นตอนให้
ชดัเจนสินคา้ท่ีผลิตออกมาไม่ไดม้าตรฐาน ถือเป็นการเพิ่มตน้ทุนทางการผลิตให้กบักิจการโดยใช่
เหตุ ซ่ึงการลดตน้ทุนการผลิตวิธีน้ี สามารถท าไดโ้ดยการก าหนดแนวทางการผลิตสินคา้ในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้พนกังานทราบโดยทัว่กนัถึงมาตรฐาน และขั้นตอนการท างาน
ท่ีถูกตอ้ง และลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
    5. วิธีลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการคน้หาแนวทางการท างานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตการส่ือสารของคนในองคก์รเป็นส่ิงท่ีส าคญั หากคน้พบวิธีการท างานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตท่ีมากกว่า พนกังานท างานง่ายข้ึน ใช้เวลาน้อยลง และยงัสามารถคงมาตรฐานในการ
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพได ้ผูบ้ริหารก็ควรพิจารณาและสนบัสนุนแนวทางท่ีจะสร้างประโยชน์สูงสุด
ใหแ้ก่กิจการไดน้ัน่เอง ขอบอกเลยวา่วธีิเป็นการลดตน้ทุนการผลิตท่ีไดผ้ลดีเลยทีเดียว 
    การลดตน้ทุนการผลิต ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญั ยิ่งใน
ยุคปัจจุบนัท่ีธุรกิจตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ากดัหลาย ๆ อย่างอนัเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการด าเนินธุรกิจ 
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และเป็นเหตุให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ผูท่ี้สามารถควบคุมและบริหารจดัการตน้ทุนของกิจการไดดี้ 
ยอ่มไดเ้ปรียบกวา่ เรียกไดว้า่เป็น “กุญแจสู่ความส าเร็จ” ของการประกอบธุรกิจ 

3.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
               ศิรภทัร เบญจวาร (2559) การศึกษาน้ีเพื่อจดัตั้งโครงการลดปริมาณขยะท้ิงรวมดว้ยการ
แยกขยะท่ีมีประสิทธิผลและออกแบบทางแกปั้ญหา เป็นการวิเคราะห์ในลกัษณะบูรณาการระบบ
การเลือกท่ีดีท่ีสุดในการสร้างทางออกท่ีดีท่ีสุดท่ีท าให้สังคมไทยดีข้ึนโดยการเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ระบบการจดัการในประเทศในยุโรปกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียวิเคราะห์วิถีชีวิตและการ
ตอบสนองต่อการรณรงค์การตอบสนองของคนในสังคมไทยการจดัการแก้ปัญหาขยะในแต่ละ
ประเทศมีการกระจายในระบบการจดัการวงจรขวด PET (Polyethylene Terephthalate) ส่วนใหญ่
เป็นไปในรูปของอุตสาหกรรมข้ึนอยู่กบัระบบการมดัจ าขวดท่ีผูบ้ริโภคจะช าระค่ามดัจ าขวดให้
ร้านคา้ปลีกเม่ือซ้ือสินคา้และไดรั้บค่ามดัจ าคืนเม่ือน าขวดไปคืนท่ีเคร่ืองรับซ้ือขวดในขณะเดียวกนั 
ในหลายประเทศใชร้ะบบการคืนแบบใหเ้ปล่า ประเทศไทยใชร้ะบบรับซ้ือคืนตามมูลค่าวสัดุโดยไม่
มีค่ามดัจ าขวดกระบวนการวิเคราะห์ลดปริมาณขยะทิ้งรวมโดยการแยกขยะเลือกท่ีจะมุ่งเนน้ท่ีกลุ่ม
บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมการคดัแยกขวดจะมีความเป็นไปได้สูงข้ึนอยู่กับสามส่วนผูบ้ริโภคในเขต
เทศบาลเมืองผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดเชิงอุตสาหกรรมและผูผ้ลิตอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติก 
ให้สามารถบรรลุความรับผิดชอบของพวกเขาในการระบุชนิด รับซ้ือและยินดีท่ีจะมีความ
รับผิดชอบในการจดัเก็บค่ามดัจ าขวดเรียงล าดับจากผูบ้ริโภคถึงโรงงานผูผ้ลิตขวด รวมถึงการ
สนบัสนุนการรีไซเคิล 
            ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย (2561) การวิจัยการศึกษากระบวนการแปรสภาพวสัดุจากขวดน ้ า
พลาสติกเพื่อใช้ในการออกแบบดวงโคมและหาค่ามาตรฐานการส่องสว่าง จากการแปรสภาพ
พลาสติก 3 ประเภท แบบสีแบบใส แบบขุ่น น ามาแปรสภาพใน 9 รูปแบบ คือ แบบเส้น แบบแผ่น 
และแบบฉลุโดยน าหลอดไฟขนาด 16 วตัต์น ามาใช้ในการวดัค่าความส่องสว่างจากการศึกษา
กระบวนการแปรสภาพวสัดุจากขวดน ้ าพลาสติกเพื่อใช้ในการออกแบบดวงโคมและหาค่า
มาตรฐานการส่องสว่างซ่ึงตรงกบักรอบแนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ สาคร คนัธโชติ 
(2548:34) สรุปผลได้ว่าโคมไฟท่ีผ่านการแปรสภาพแบบเส้น แบบแผ่น แบบฉลุ มีคุณลกัษณะ
เหมาะสมในการน ามาใช้งานไดดี้ตรงกบัมาตรฐานการส่องสว่าง ในส่วนของบริเวณทางเขา้บา้น 
ห้องนั่งเล่น ส่วนของทางเดิน และบริเวณบนัได การติดตั้งเพื่อการใช้งานไม่ยุ่งยากเป็นไปตาม
มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทัว่ไปของอาคารขนาดเล็กหรือบา้นพกัอาศยั 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

โครงงานเร่ืองท่ีคัน่หนังสือจากขวดพลาสติก (Bookmark from Plastic Bottles) มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ของบริษทั ดูดีทวัร์ และน าปัญหาท่ีคน้พบมา
คิดคน้แนวทางแกปั้ญหา และปัญหาท่ีพบเจอคือเร่ืองการลดปริมาณของขยะขวดพลาสติก เพื่อเป็น
การลดตน้ทุนส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ส าหรับมอบเป็นของท่ีละลึกแก่ลูกคา้ของบริษทั ดูดี
ทวัร์ โดยคณะผูจ้ดัท าไดท้  าท่ีคัน่หนงัสือจากขวดพลาสติก ซ่ึงมีรายละเอียด และขั้นตอนในการ
จดัท าโครงงานดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน         

 4.1.1ขั้นตอนการท าทีค่ั่นหนังสือ 

              อุปกรณ์ 

 

รูปที ่ 4.1  อุปกรณ์ท าท่ีคัน่หนงัสือ 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

- ขวดเปล่า 

- คตัเตอร์ 

- กรรไกร 

- เตารีด 

- กาว 

- เชือกญ่ีปุ่น/ไหมพรม 
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- เขม็/ดา้ย 

- ผา้สักหลาด 

- ปากกา/เมจิก 

- สหวา่น/ตุด๊ตู่ 

- ลูกปัด/สต๊ิกเกอร์เพชร 

- สก๊อตเทปใส่ขนาดใหญ่ 

- โลโกบ้ริษทั 

 4.1.2 วธีิท าทีค่ั่นหนังสือ 

 
รูปที ่4.2 การเตรียมขวดพลาสติก 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปท่ี 4.2 ลา้งขวดแลว้น ามาตดัส่วนหวัแลว้กน้ขวดออกแลว้ผา่ตรงกลาง 

 
รูปที ่4.3 การรีดขวดพลาสติก 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปท่ี 4.3 น าพลาสติกท่ีตดัแลว้มาคล่ีใหแ้บน แลว้รีด โดยน าผา้มารองรีด และใชค้วาม

ร้อนเบอร์ 2 เพื่อใหข้วดเรียบตรง ไม่ควรใชไ้ฟแรงจะท าใหข้วดคดตดัและบิดเบ้ียวไม่เป็นทรง 
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รูปที ่4.4 การตดัขวด 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูป 4.4 น าพลาสติกส่วนท่ีรีดเสร็จแลว้มาร่างรูปภาพดว้ยปากกา แลว้น ามาตดัเป็น

รูปทรงตามท่ีตอ้งการ 

 
รูปที ่4.5 การติดโลโกต้ราบริษทั 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูป 4.5 น าสก๊อทเทปมาแปะทบัตราบริษทัไว ้
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รูปที ่4.6 การติดผา้สักหลาด 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปท่ี 4.6 น าผา้สักหลาดตดัตามรูปทรงของขวดท่ีเตรียมไวแ้ลว้ทากาวแปะ ตดัทั้ง 2 ฝ่ัง 

โดยให้ผา้สักหลาดเกินมาจากขอบขวดออกมาเล็ดน้อย แลว้ฝ่ังท่ีมีตราบริษทั ให้น าคตัเตอร์ตดัผา้

สักหลาดท่ีแปะตดัตราบริษทัฯออกเพื่อใหเ้ห็นตราบริษทัฯท่ีแปะอยูด่า้นใน 

 

รูปที ่4.7 การวาดภาพและเจาะรูป 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปท่ี 4.7 ดา้นหนา้ของท่ีคัน่หนงัสือให้น าปากกาวาดภาพท่ีเราคิดไวแ้ลว้เจาะรูไวต้รง

บริเวณส่วนท่ีตอ้งการจะผกูเชือก 
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รูปที ่4.8 การตกแต่ง 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปท่ี 4.8 น าอุปกรณ์ตกแต่งมาตกแต่งใหส้วยงาม เช่น น าผา้สักหลาดสีต่าง ๆมาแปะ
ตกแต่ง หรือน าเพชรมมาแปะ หรือตดัไหมญ่ีปุ่นมาประดบัตกแต่งตามชอบ 

 
รูปที ่4.9 การเยบ็ขอบ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปท่ี 4.9 น าเขม็และดา้ยมาเยบ็บริเวณขอบเพื่อเพิ่มความทนทานใหใ้หก้บัท่ีคัน่หนงัสือ 
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รูปที ่4.10 การเตรียมเชือก 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปท่ี 4.10 น าเชือกไหมพรมมาตดัตามขนาดตามขนาดประมาณ 20-30 ซม. แลว้น าผา้

สักหลาดมาตดัเป็นเส้นๆแลว้ผกูแลว้เชือกไหมพรมแลว้ร้อยลูกปัดเพื่อความสวยงาม 

 
รูปที ่4.11 การผกูเชือก 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปท่ี 4.11 น าเชือกไปผกูกบับริเวณท่ีไดเ้จาะไวเ้ป็นอนัเสร็จ 
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4.2 การค านวณต้นทุน 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 
1. คตัเตอร์ 
2. กรรไกร 

3. เตารีด 
4. สวา่น/ตุด๊ตู่ 
5. เขม็ 

ตารางที ่4.1 แสดงการค านวณต้นทุนส าหรับทีค่ั่นหนังสือจากขวดพลาสติก  

ล าดบั ชนิด จ านวน ราคา
ทั้งหมด 

ตน้ทุนต่อ 
1 อนั 

หมายเหตุ 

1 ขวดพลาสติก 1อนั - - เป็นขวดเหลือใช ้
2 ผา้สักหลาด 1 ฝืน 15 บาท 1/5 แผน่ 3 บาท  
3 ไหมพรม 1 เส้น 6 บาท 30 cm./200cm.=0.9บาท  
4 กาว 1 กระปุก 17 บาท 0.5ml/200m=0.04บาท  
5 ลูกปัด 1 ถุง 15 บาท 1/12 = 1.2 บาท  
6  สต๊ิกเกอร์เพชร 1 แผน่ 19 บาท 2/204=0.2บาท  
7 ดา้ย 1 มว้น 15 บาท 30cm/5,500cm=0.08บาท  

รวม 87 บาท 5.42 บาท  
 จากตารางที ่4.1 ราคาตน้ทุนทั้งหมดอยูท่ี่ 87 บาท ตน้ทุนต่อท่ีคัน่หนงัสือจากขวดพลาสติก

อยูท่ี่ 5.42 บาท ต่อ 1 ช้ิน 

ตารางที ่4.2 แสดงการเปรียบเทยีบการลดต้นทุน 

ตน้ทุนของรางวลัท่ีแจก (เดิม) ตน้ทุนของท่ีคัน่หนงัสือ 
ตุก๊ตา/หมอน/กระเป๋า ตน้ทุนโดยประมาณ 20 บาท 
ต่อช้ิน แจก 5 ถึง 7 ช้ิน ประมาณ 100-200 บาทต่อบสั 

แจกประมาณ 10 ช้ิน ต่อบสั 10x5 = 50 บาท 
ต่อบสั 

 จากตารางที่ 4.2 ตน้ทุนของรางวลัท่ีแจก(เดิม) อยู่ท่ี 100-200 บาทต่อบสั ตน้ทุนของท่ีคัน่

หนงัสือมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ อยูท่ี่ 50 บาท ต่อบสั 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

โครงการ : ทีค่ั่นหนังสือจากขวดพลาสติก 

คณะผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ตอนท่ี 3: ขอ้เสนอแนะ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 13 39.4 
หญิง 20 60.6 
รวม 33 100 

จากตารางท่ี 4.3 ผูป้ระเมินแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 60.6%  

รองมาคือ เพศชายจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4%   

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18-25 ปี 18 54.5 
26-35 ปี 10 30.3 
36-45 ปี 4 12.1 

46-55 ปีข้ึนไป 1 3 
รวม 33 100 

จากตารางท่ี 4.4 ผูป้ระเมินแบบสอบถามมีอายุ 18-25 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.5% รองลงมาอายุ 26-35ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3% อายุ 36-45 ปี จ  านวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.1% และอาย ุ46-55 ปี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 % 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 7 21.2 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 8 24.2 
พนกังานบริษทั 8 24.2 
ธุรกิจส่วนตวั 5 15.2 
อาชีพอิสระ 5 15.2 

รวม 33 100 
จากตารางท่ี 4.5 ผูป้ระเมินแบบสอบถามท าอาชีขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 8 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.2% เท่ากับอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2%  

รองลงมาอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2% และอาชีพธุรกิจส่วนตวั 

จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 15.2% เท่ากบัอาชีพอิสระ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย 15.2% 

ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่องทางรู้จัก 

ช่องทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เฟซบุก๊ 8 25 
เวบ็ไซคดู์ดีทวัร์ 8 25 
งานอีเวน้ 10 31.3 
มีคนแนะน า 6 18.8 

จากตารางท่ี 4.6 ผูป้ระเมินแบบสอบถามรู้จกัช่องทางจากงานอีเวน้ จ  านวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.3% รองลงมาช่องทางเฟซบุก๊ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25% เท่ากบัช่องทางเวบ็ไซคดู์

ดีทวัร์ จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25% และมีคนแนะน าจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8% 
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ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

การวิเคราะห์ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานท่ีคัน่หนังสือจากขวด

พลาสติก (Bookmark from Plastic Bottles) ให้การวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบัตามแนวคิดของ

ลิเคร์ท Likert, R. (1932)ไดจ้ดัล าดบัค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 –5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41 –4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 –3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 –2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 –1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่4.7 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจทีม่ีต่อโครงงาน 

ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ค่าS.D. ระดบัความคิดเห็น 
1. รูปแบบของท่ีคัน่หนงัสือ 4.48 0.67 มากท่ีสุด 
2. ความสวยงามของท่ีคัน่หนงัสือ 4.06 0.79 มาก 

3. ขนาดของท่ีคัน่หนงัสือ 4.12 0.89 มาก 
4. ความสะดวกสบายในการใช้งานท่ี
คัน่หนงัสือ 

4.39 0.70 มากท่ีสุด 

5. ความคิดสร้างสรรค์ในการน ามารี
ไซเคิล 

4.27 0.67 มากท่ีสุด 

6. ความทนทานในการใชง้าน 3.97 0.73 มาก 
จากตารางท่ี 4.7 สอบถามความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโครงงานท่ีคัน่

หนังสือพบว่า  ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  4.48 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.67 ถา้พิจารณารายขอ้พบวา่ รูปแบบของท่ีคัน่หนงัสือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  4.48 รองลงมาคือ ความสะดวกในการใชง้านท่ีคัน่หนงัสือ เท่ากบั 4.39 และ
นอ้ยท่ีสุดคือความทนทานในการใชง้าน เท่ากบั 3.97 
 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ (ไม่ม)ี 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการจดัท าโครงงานเร่ือง ท่ีคัน่หนงัสือจากขวดพลาสติก (Bookmark from Plastic Bottles)

เพื่อเป็นของท่ีระลึกโปรโมทตราบริษทัดูดีทวัร์ท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกค้า เป็นการลด

ตน้ทุนผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกใหแ้ก่ลูกคา้ โดยตน้ทุนต่อช้ินราคา 5 บาท ซ่ึงหากเทียบกบัของท่ีละลึก

ท่ีบริษทั ดูดีทวัร์มอบใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ การแจกท่ีคัน่หนงัสือจะลดตน้ทุนได ้15 บาทต่อช้ิน 

จากการส ารวจแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้งานท่ีคัน่หนังสือจากขวด
พลาสติก พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  
4.48 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.67 ถา้พิจารณารายขอ้พบว่า รูปแบบของท่ีคัน่หนงัสือ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  4.48 รองลงมาคือ ความสะดวกในการใชง้านท่ีคัน่หนงัสือ 
เท่ากบั 4.39 และนอ้ยท่ีสุดคือความทนทานในการใชง้าน เท่ากบั 3.97 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

  5.1.2.1 จากลองท าท่ีคัน่หนงัสือจากขวดพลาสติกคร้ังแรก พบวา่ไดใ้ชไ้ฟเตารีดใน

การรีดแรงเกินไป จึงท าใหข้วดขดตวั บิดเบ้ียวไม่เป็นรูปทรง 

  5.1.2.2 คร้ังแรกจากการลองใชปื้นกาวในแปะกระดาษกบัขวด ท าให้หนาเกินและ

กาวมีความยืดมากต่อการเก็บรายละเอียด อีกทั้งกาวมีความร้อนท าให้ขวดขดตวั บิดเบ้ียว ไม่

สวยงาม 

  5.1.2.3 การใช้กาวลาเท็กซ์อย่างเดียวในการแปะกระดาษกบัขวดในระยะยาวไม่

คงทน 

5.1.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 

 5.1.3.1 จากปัญหาดงักล่าวท่ีใช้ไฟเตารีดแรงเกินไป จึงได้ลดระดบัลงท าให้ขวด

พลาสติกเป็นทรงไดต้ามท่ีตอ้งการ 

 5.1.3.2 จากปัญหาขอ้ตน้ของการใชปื้นกาว ไดเ้ปล่ียนเป็นกาวลาเท็กซ์ แลว้พบวา่

ระยะยาวไม่คงทนจึงได ้ใชก้าวลาเทก็ซ์ไวใ้ชแ้ปะ แลว้ใชเ้ขม็กบัดา้ยเยบ็ขอบเพื่อเพิ่มความคงทน 
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ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบัติงาน



 

 

การปฏิติบติังานออกทวัร์ 

 

ถนนคนเดิน เชียงคาน จงัหวดัเลย 

 

แวะจุดพกัใหลู้กทวัร์



 

 

 

พาลูกทวัร์ท าบุญ ตกับาตรขา้วเหนียว ยามเชา้ ณ ถนนคนเดิน 

 

เช็ครายช่ือลูกคา้และท าการเช็คเอา้ท์



 

 

 

ท ากิจกรรมเล่มและแจกของรางวลัลูกทวัร์ 

 

พาลูกทวัร์แวะซ้ืออาหารทะเล ท่ี ตลาดประมงพื้นบา้น อ่างศิลา จงัหวดั ชลบุรี



 

 

 

อุทยานราชภกัด์ิ พระบรมราชานุสาวรียข์องพระมหากษตัริยไ์ทยในอดีต 7 พระองค ์

 

พาลูกทวัร์ข้ึนมาท่องเท่ียวเดินชม สกายวอลค์ เชียงคาน จงัหวดั เลย



 

 

 

พาลูกทวัร์เท่ียวชมตลาดนดั 4 ภาค 

 

พาลูกทวัร์ลงเรือไปเท่ียวพทัยา เกาะลา้น



 

 

 

ตลาดนดั 4 ภาค 

 

วดัหว้ยมงคล



 

 

 

พาลูกทวัร์พกัท่ีโรงแรม Breeze Hill Resort เขาคอ้ จงัหวดั เพชรบูรณ์ 

 

พาลูกทวัร์ท่องเท่ียวท่ี ทุ่งกงัหนัลม เขาคอ้ จงัหวดั เพชรบูรณ์



 

 

 

รับลูกคา้ท่ีสนามบิน 

 

งานสัมมนา



 

 

 

การปฏิบติังานภายในออฟฟิศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจต่อผลติภัณฑ์ทีค่ั่นหนังสือจากขวดพลาสติก 

(Bookmark from Plastic Bottles) 

ของบริษัท ดูดีทวัร์ จ ากดั 

วตัถุประสงค์ : เพือ่วดัระดับความพงึพอใจของทีค่ั่นหนังสือจากขวดพลาสติก 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่ เคร่ืองหมาย  ใน  หรือเติมขอ้ความท่ี
ตรงกบัขอ้มูลของท่าน) 

 

1. เพศ            ชาย          หญิง 

2. อายุ         18-25 ปี          26-35 ปี 
     36-45 ปี          46-55 ปี 
     56 ปีข้ึนไป 

3. อาชีพ         นกัเรียน/นกัศึกษา  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

           พนกังานบริษทั           ธุรกิจส่วนตวั 

           อาชีพอิสระ                อ่ืน ๆ............................. 

4. รู้จักบริษัทดูดีทวัร์จากช่องทางไหน                

  เฟซบุก๊              เวบ็ไซตดู์ดีทวัร์ 

  งานอีเวน้      มีคนแนะน า 



 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อทีค่ั่นหนังสือจากขวดพลาสติก (Bookmark from Plastic Bottles) 

     

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม :  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อท่ีคัน่
หนงัสือจากขวดพลาสติก  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. รูปแบบของท่ีคัน่หนงัสือ      
2. ความสวยงามของท่ีคัน่หนงัสือ      
3. ขนาดของท่ีคัน่หนงัสือ      
4. ความสะดวกในการใชง้านท่ี
คัน่หนงัสือ 

     

5. ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
น ามารีไซเคิล 

     

6. ความทนทานในการใชง้าน      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 

 

 



 

 

ทีค่ั่นหนังสือจากขวดพลาสติก 

Bookmark from Plastic Bottles 

อญัชุล ี สร้างพล, วษิณุ สุขดวง 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

Email : Aunchulee.san@siam.edu, wissana.suk@siam.edu 

 

บทคัดย่อ 

บริษทั ดูดีทัวร์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีได้รับ
รองความเป็นมาตราฐานจากสมาคมไทยธุรกิจการ
ท่องเท่ียว (ATTA)  และเป็นบริษัททัวร์ท่ีได้รับ
ความสนใจจากลูกคา้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
ดา้นการออกทวัร์ต่างจงัหวดั และงานอีเวน้ท์ต่าง ๆ 
ซ่ึงในแต่ละงานมีการแจกของรางวลัเป็นจ านวน
มากจึงท าให้เกิดค่าใชจ่้ายสูง ทางคณะผูจ้ ัดท าจึงมี
ความเห็นวา่ตอ้งการลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย และเห็นวา่
แต่ละคร้ังท่ีได้ไปออกทัวร์ต่างจังหวดั หรืองานอี
เวน้ท์ต่าง ๆจะมีขวดน ้ าท่ีเหลือจากท่ีลูกทวัร์ใช้ไว ้
เป็นจ านวนมาก จึงไดคิ้ดโครงงานท่ีคัน่หนงัสือจาก
ขวดพลาสติก ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีหาง่ายและมีอยู่ในการ
ออกทวัร์และงานอีเวน้ท ์โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนในการซ้ือของรางวัลแจกลูกทัวร์
ใหแ้ก่บริษทั ดูดีทวัร์ จ ากดั     2) เพ่ือลดจ านวนขยะ
ขวดพลาสติกท่ีเกิดจากการออกทวัร์และงานอีเวน้ท ์

จากโครงงานดงักล่าว คณะผูจ้ดัท าไดท้ า
การส ารวจความพึงพอใจโดยมีกลุ่มตวัอยา่ง 33 คน 
โดยส่วนใหญ่ท่ีท าการตอบแบบสอบถามพบวา่เป็น
เพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60.6 และมีอายอุยู่
ระหวา่ง 18-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 โดย
พบวา่ความพึงพอใจท่ีคัน่หนงัสือจากขวดพลาสติก
อยู่ในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองรูปแบบของท่ีคั้ น

หนังสือโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.48 ซ่ึงท่ีคัน่หนังสือจาก
ขวดพลาสติกสามารถใชล้ดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือของรางวลัได ้
 
ค าส าคญั : ท่ีคัน่หนงัสือ/ขวดพลาสติก/ลดตน้ทุน        
 

Abstract 
                Do dee Tour is a tour operator that has 
guaranteed its standard from Association of Thai 
Travel Agents (ATTA) and gained attention from 
numerous customers, especially in organizing 
tours to upcountry and events. Organizing tours 
and events, souvenirs were distributed to 
customers caused high cost for the company. The 
researchers decided to find ways to reduce the high 
cost of the souvenirs. Moreover, when organizing 
tours and events, customers threw away many 
plastic bottles, and these plastic bottles were 
recycled to produce the souvenirs as bookmarks. 
The project named ‘Bookmarks from Plastic 
Bottles’ aimsed to : 1) reduce the cost of souvenirs 
for customers of  Do dee Tour ; 2) reduce plastic 
bottles after organizing tours and events. 
                 According to the project, the researchers 
distributed 33 questionnaires to explore the 



 

 

satisfaction level towards the bookmarks from 
plastic bottles. Most of the respondents were 
female, 60.6 percent, and were 18-25 years old at 
54.5 percent. The factor that gained highest 
satisfaction level was the appearance of the 
bookmarks, which had average at 4.48. The results 
showed that the bookmarks from plastic bottles 
reduced the cost of the souvenirs. 
  
Keywords: Bookmark,Plasticottle,Cost Reduction 
 

ทีม่าของปัญหา 
บริษัท  ดู ดีทัว ร์  เ ป็นบ ริษัททัว ร์  ซ่ึ ง

ใ ห้ บ ริ ก า ร ม า กม า ย เ ก่ี ย ว กั บ ด้ า น ง า น ทั ว ร์

ภายในประเทศ งานอีเวน้ท์ งานประชุม และงานออ

แกไนซ์ทัว่ไปต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงงานโดยส่วนใหญ่

ของบริษทั ดูดีทวัร์ทุกงาน จะมีการแจกจ่ายน ้ าด่ืมท่ี

บรรจุขวดพลาสติกใหแ้ก่ลูกคา้ทุกคน ท าให้ปริมาณ

ของขวดพลาสติกท่ีเหลือท้ิงมีจ านวนมากโดยไม่ได้

น าไปใช้ประโยชน์อันใด ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ี

ก่อใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัการเพ่ิมปริมาณของขยะใน

แต่ละวนั ถือเป็นการท าลายโลก ท าให้โลกร้อนข้ึน 

และไม่ได้เ ป็นไปตามแนวทางการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน การท่ีน าขวดพลาสติกท่ีจะท้ิง

ไปโดยไร้ประโยชน์น ามาใชใ้หม่ท่ีเรียกวา่ รีไซเคิล 

(Recycle) เป็นหน่ึงในทฤษฎี 6 R คือ Rethink, 

Refuse, Reduce, Reuse, Recycle และ Replace 

หมายถึง การท่ีน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้เหล่านั้นกลบัมาใช้

ใหม่ ซ่ึงการน ากลบัมาใช้ใหม่ถือเป็นการลดโลก

ร้อน และก่อให้เกิดคุณค่าหรือให้เกิดประโยชน์ต่อ

บริษทัฯ เป็นการสร้างจุดแขง็ดา้นการตลาดวา่บริษทั

เป็นบริษทัท่ีรักษโ์ลก และเนน้การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

โดยการน าขยะขวดพลาสติกไปท าเป็นผลิตภณัฑ์

ใหม่ เพ่ือแจกจ่ายแก่ลูกคา้ถือเป็นการลดตน้ทุนการ

ผลิตไดอี้กดว้ย 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางคณะ

ผูจ้ ัดท าจึงปรึกษาปัญหากับพ่ีเล้ียง และอาจารย์ท่ี

ปรึกษา เร่ืองขวดพลาสติกท่ีท้ิงไปในแต่ละวนัวา่จะ

น าไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษทัได้

อย่ า ง ไ ร  จ าก ท่ี ได้สั ง เ กตลู กค้าห รือลู กทัว ร์ 

โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีเป็นวยัท างาน หรือผูสู้งอาย ุโดย

ส่วนใหญ่จะชอบการอ่านหนังสือตาม โปรชัวร์ 

หนงัสือพิมพ ์หรือหนงัสือทัว่ ๆไป เน่ืองจากส่วนผู ้

สูงวยัโดยส่วนมากไม่ถนัดการใช้โทรศัพท์มือถือ

หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social network) ดงันั้นทาง

คณะผูจ้ดัท าจึงเห็นสมควรวา่จะน าขวดพลาสติกมา

รีไซเคิลเป็นท่ีคั่นหนังสือ โดยได้จัดท าโครงงาน

เร่ือง ท่ีคัน่หนังสือจากขวดพลาสติก Bookmark 

from Plastic Bottles เพ่ือเป็นของท่ีระลึกให้แก่

ลูกคา้ และสามารถสร้างความประทับใจ และโป

รโมทตราบริษทัดูดีทัวร์ได้อีกด้วย ถือเป็นการลด

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกให้แก่ลูกค้าได้ ใน

อนาคตยงัสามารถท าท่ีคัน่หนังสือไวเ้ป็นกิจกรรม

ไดโ้ดยการให้ลูกคา้ออกแบบเองและมีส่วนร่วมใน

การท าท่ีคัน่หนงัสือ   

แนวคิดในการท าโครงงาน 

 จากการท่ีทางคณะผู ้จัดท า จึงปรึกษา
ปัญหากับพ่ีเล้ียง และอาจารย์ท่ีปรึกษา เร่ืองขวด
พลาสติกท่ีท้ิงไปในแต่ละวนัว่าจะน าไปรีไซเคิล
ใหม่ใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อบริษทัไดอ้ยา่งไร ท าให้
ทางคณะผูจ้ ัดท าได้เกิดแนวคิดในการจะน าขวด
พลาสติกเหลือใชม้ารีไซเคิลเป็นท่ีคัน่หนังสือจาก
ข ว ด พ ล า ส ติ ก



 

 

วสัดุในการท าทีค่ั่นหนังสือจากขวดพลาสติก
มีดังนี ้

- ขวดเปล่า 

- คตัเตอร์ 

- กรรไกร 

- เตารีด 

- กาว 

- เชือกญ่ีปุ่น/ไหมพรม 

- เขม็/ดา้ย 

- ผา้สกัหลาด 

- ปากกา/เมจิก 

- สหวา่น/ตุด๊ตู่ 

- ลูกปัด/เพชร 

- สก๊อตเทปใส่ขนาดใหญ่ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือของรางวลัแจกลูก
ทวัร์ใหแ้ก่บริษทั ดูดีทวัร์ จ ากดั 

2. เพ่ือลดจ านวนขยะขวดพลาสติกท่ีเกิดจากการ
ออกทวัร์และงานอีเวน้ท ์

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. บริษทั ดูดีทวัร์ ไดช่้วยลดจ านวนขยะท่ีเกิดจาก
การออกทวัร์ 

2. บริษทั ดูดีทวัร์ ไดล้ดตน้ทุนของท่ีระลึกเพื่อใช้

แจกจ่ายใหแ้ก่ลูกคา้  

3. ลูกคา้ของบริษทั ดูดีทวัร์ เกิดความประทบัใจเม่ือ
ไดรั้บของท่ีระลึกท่ีมีตราสินคา้ 

วธีิด าเนินการ 

1. ลา้งขวดพลาสติก 

2. ตดัขวดพลาสติกแลว้ผา่กลาง 

3. รีดขวดพลาสติกใหต้รง  

4. ตดัขวดเป็นรูปท่ีตอ้งการ 

5. ติดตราโลโก ้

6. ติดผา้สกัหลาด 

7. วาดรูปตามตอ้งการและเจาะรู 

8. ตกแต่ง 

9. เยบ็ขอบ 

10. เตรียมเชือกแลว้ผกู 

สรุปผลโครงงาน 

จากการจดัท าโครงงานเร่ือง ท่ีคัน่หนงัสือ

จากขวดพลาสติก Bookmark from Plastic Bottles 

เพื่อเป็นของท่ีระลึกโปรโมทตราบริษทัดูดีทัวร์ท่ี

สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นการลดตน้ทุน

ผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกใหแ้ก่ลูกคา้ โดยตน้ทุนต่อช้ิน

ราคา 5 บาท ซ่ึงหากเทียบกบัของท่ีละลึกท่ีบริษทั ดู

ดีทวัร์มอบใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ การแจกท่ีคัน่หนงัสือจะ

ลดตน้ทุนได ้15 บาทต่อช้ิน 

จากการส ารวจแบบสอบถามเ ก่ียวกับ
ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานท่ีคั่นหนังสือจากขวด
พลาสติก พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  
4.48 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.67 ถา้พิจารณา
รายขอ้พบวา่ รูปแบบของท่ีคัน่หนงัสือ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  4.48 รองลงมาคือ 
ความสะดวกในการใช้งานท่ีคั่นหนังสือ เท่ากับ 
4.39 และน้อยท่ีสุดคือความทนทานในการใชง้าน 
เท่ากบั 3.97 

 



 

 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 ในการท าท่ีคัน่หนังสือจากขวดพลาสติก

คร้ังน้ีเป็นการน าขวดท่ีเหลือท้ิงแลว้มารีไซเคิลใหม่

ท่ีสามารถน าไปเป็นของรางวลัหรือของท่ีระลึก

สามารถต่อยอดไปเป็นกิจกรรมให้ลูกคา้ไดล้องท า

เป็นของตวัเองเพราะเป็นงาน handmade ท่ีสามารถ

ออกแบบลวดลายไดต้ามใจชอบ อีกทั้งนอกจากจะ

เป็นท่ีคั่นหนังสือ ก็สามารถดัดแปรงให้ได้แท็ก
กระเป๋าไดอี้กดว้ย 
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