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บทคัดย่อ 
โครงงานเร่ือง แม่เหล็กท่ีเปิดขวดจากกระดาษ จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ่้าย

เบด็เตล็ดและลดปัญหากระดาษเหลือใชภ้ายในบริษทั เน่ืองจากบริษทัทวัร์ไดรั้บผลกระทบจากโรค
ระบาดโควดิ-19 ส่งผลใหมี้รายรับนอ้ยลงแต่รายจ่ายคงท่ี ผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะน ากระดาษ
เหลือใชม้าท าเป็น ช้ินงานแม่เหล็กท่ีเปิดขวดจากกระดาษ เป็นของสมนาคุณแก่ลูกคา้  

จากการสัมภาษณ์พนกังานบริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั พบวา่ดา้นคุณภาพของช้ินงานมีการ
เคลือบผวิกนัน ้าได ้ ดา้นความคิดสร้างสรรคพ์บวา่เป็นความคิดท่ีดีเน่ืองจากสามารถน ากระดาษท่ี
เหลือใชม้าท าเป็นช้ินงานใหม่และสามารถใชง้านไดจ้ริง ดา้นความยากง่าย ในการแปรรูปกระดาษ
พบวา่มีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้น  และสามารถหาอุปกรณ์ท าเองไดง่้ายๆ ดา้นการแปรรูปกระดาษท าให้
เกิดประโยชน์อีกคร้ัง พบวา่ช่วยลดปัญหาขยะกระดาษในบริษทัและเพิ่มมูลค่าใหก้ระดาษท่ีเหลือใช ้
ดา้นความประณีตและความสวยงาม พบวา่ช้ินงานมีความสวยงามและมีความแขง็แรง ช้ินงานเก็บ
รายละเอียดไดดี้ มีตราบริษทัท่ีชดัเจน 
ค าส าคัญ : ท่ีเปิดขวด, กระดาษ 

  



ง 
 

 

Project Title   : Bottle Opener Magnet from Paper 
Credit    : 5 
By    : Miss Donlacha Kannakaum 
Advisor    : Miss Yuvarin Sripan 
Degree    : Bachelor of Arts 
Major    : Tourism 
Faculty    : Liberal Arts 
Semester / Academic year : 1/2020 

 
Abstract 

The project “Bottle Opener Magnet from Paper” was prepared with the objective to 
reduce    miscellaneous expenses and reduce the problem of waste paper within the company. 
Tour companies have been affected by the COVID-19 epidemic, resulting in less income, but 
fixed network. The authors were interested in bringing the paper to make a bottle opener magnet 
as a reward for customers. 
 From an interview with Jawaraj Tour staff, it was found that the quality of the workpiece 
had a waterproof coating. For creativity it was good idea because the leftover paper can be 
transformed into a new and functional piece. The process is not complicated and it was easy to 
find equipment. Recycling the paper processing side made it useful again, reduced waste within 
the company, and added value to the remaining paper. Refinement and beauty found that the 
workpiece was beautiful and tough with well finished details, as well as a clear company brand.  
Keywords : Opener Magnet, paper 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 บริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั ได้จดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2516 ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลา 45 ปี
มาแลว้ โดย นายชวลิต เตชะรัตนไกร เป็นผูบ้ริหารบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั เร่ิมแรกยงัไม่ใช่บริษทั
น าเท่ียวท่ีพานกัท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ(Out-Bound) แต่เป็นบริษทัน าเท่ียวท่ีให้บริการ
ภายในประเทศ(Domestic) โดยมีนายชวลิตเป็นผูน้ าเท่ียวดว้ยตวัเอง เพราะโดยส่วนตวัเป็นผูท่ี้ชอบ
ออกเดินทางจึงท าใหเ้กิดบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั ดงัเช่นในทุกวนัน้ี ปัจจุบนัทัว่โลกหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทย ไดป้ระสบปัญหาการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด(Covid-19) พบยอดผูติ้ดเช้ือ
และยอดผูเ้สียชีวิตท่ียงัคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงมีมาตรการปิดประเทศ ไม่อนุญาตให้มีการเดิน
ทางเขา้-ออกนอกประเทศ มีการป้องกนัดว้ยวธีิการกกัตวัเป็นเวลา 14 วนั เพื่อควบคุมการฟักตวัของ
เช้ือโควิด ส าหรับผูท่ี้อยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือเดินทางไปในพื้นท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ จึงท าให้ส่งผล
กระทบถึงธุรกิจดา้นต่างๆมากมายเป็นวงกวา้ง ไม่สามารถท่ีจะควบคุมได ้โดยเฉพาะกบัธุรกิจดา้น
การใหบ้ริการอยา่งบริษทัทวัร์หรือธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดเล็ก ต่างรับมือกบัผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนไม่ไหว จนท าให้มีการปิดตวัลงหลายแห่ง เพราะมีรายไดแ้ละผลก าไรลดลง รวมถึงการลด
จ านวนลงของพนกังานในธุรกิจนั้นๆอีกดว้ย  
 แต่เน่ืองจากปัญหาท่ีทางบริษทัทวัร์พบอยูใ่นตอนน้ี คงจะเป็นเร่ืองการระบาดของเช้ือโควิด 
ท าให้เกิดการปิดประเทศ การท่องเท่ียวถูกหยุดชะงกั จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อบริษทัทวัร์โดยตรง 
ท าให้การขายทวัร์ลดน้อยลง ขายได้เพียงทวัร์ภายในประเทศ ทวัร์เท่ียววดัท าบุญหรือเท่ียวตาม
แหล่งธรรมชาติต่างๆตามกระแสนิยม รวมถึงมีบริการจดัแพ็คเกจทวัร์ตามใจลูกค้า แต่ยงัคงมี
ยอดขายท่ีน้อยลง เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจสภาพเศรษฐกิจย  ่าแย ่ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการส ารวจสถาน
ประกอบการเก่ียวกบั รายรับ-รายจ่าย ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดและวสัดุส่ิงของท่ีส้ินเปลืองของบริษทัท่ีมี
อยูพ่บวา่ ลูกคา้ท่ีมาติดต่อทางหนา้ร้านมีจ านวนลดนอ้ยลง ส่วนมากจะมาติดต่อทางส่ือออนไลน์ จึง
ท าให้ใบโบชวัร์และใบน าเสนอโปรแกรมทวัร์ ท่ีไดป้ร้ินออกมาแลว้ ไม่สามารถน ากลบัมาใชง้าน
ได้อีก เน่ืองจากพบเจอกับปัญหาเช้ือโควิดมาหลายเดือน ท าให้พบว่ามีปัญหากระดาษเหลือใช้
ภายในบริษทัจ านวนมาก ประมาณ 10 รีม ไม่สามารถท่ีจะน ากลบัมาใชง้านไดอี้ก เพื่อตอ้งการท่ีจะ
ลดปริมาณกระดาษท่ีตอ้งทิ้งภายในบริษทั 
 ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะน ากระดาษเหลือใชม้าเพิ่มมูลค่า ท าเป็นของสมนาคุณ 
มอบใหแ้ก่ทางบริษทั ให้เป็นของท่ีระลึกไวแ้จกลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ประทบัใจและจดจ าไดว้า่เคยมา
ใชบ้ริการของบริษทัของเรา ของสมนาคุณเป็นหน่ึงในค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดท่ีทางบริษทัมีอยู ่ผูจ้ดัท าจึง
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ขอเสนอท าแม่เหล็กท่ีเปิดขวดจากกระดาษท่ีเหลือใช ้ภายในบริษทัท่ีเหลือท าช้ินงานน้ี เพราะวา่ ได้
ส ารวจจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ในการออกเดินทาง ไดพ้บปัญหาวา่ ลูกคา้มกัจะลืมน า
ท่ีเปิดขวดมาดว้ยค่อยขา้งบ่อย พอไดม้องเห็นถึงปัญหาเล็กๆนอ้ยๆเหล่าน้ี จึงอยากท าให้แม่เหล็กท่ี
เปิดขวดจากกระดาษ เอามาเป็นของสมนาคุณมอบให้แก่ลูกคา้ โดยปกติแลว้ของสมนาคุณท่ีทาง
บริษทัมอบให้ลูกคา้จะเป็นหมวกหรือร่มซะส่วนใหญ่ ซ่ึงใช้ตน้ทุนในการซ้ือค่อนขา้งสูงและไม่มี
การพิมพ์ตราของบริษัท ผูจ้ ัดท าจึงอยากท าช้ินงานน้ี เพื่อลดต้นทุนให้กับทางบริษัท ท าให้มี
ค่าใชจ่้ายท่ีแคบลงและติดแบรนดบ์ริษทั เพื่อใหเ้ป็นของท่ีระลึกแก่ลูกคา้ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.2.1 เพื่อลดค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดใหก้บับริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 
 1.2.2 เพื่อตอ้งการลดปัญหากระดาษเหลือใชภ้ายในบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน  
 1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
  - บริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
  - พนกังานบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 
  - เร่ิมตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 ถึง 4 ธนัวาคม 2563 
 1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารและขอ้มูล 

- สอบถามขอ้มูลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา คน้หาขอ้มูล ศึกษา
ขั้นตอนวธีิการท า จากอินเตอร์เน็ตและหนงัสือ  

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 ไดล้ดค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดใหก้บับริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 
 1.4.2 ไดล้ดปัญหากระดาษเหลือใชภ้ายในบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 
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1.5 ค านิยาม 
1.5.1 ท่ีเปิดขวด หมายถึง อุปกรณ์ท่ีประดิษฐ์ข้ึนหลงัจากผลิตขวดท่ีมีการผนึกแบบฝาจีบ 
เพื่อการเปิดส าหรับบริโภคน ้าในขวด ใชห้ลกัการคานงดัแบบฟิสิกส์ 
1.5.2 กระดาษ หมายถึง วสัดุท่ีผลิตข้ึนมาส าหรับการจดบนัทึก ปัจจุบนักระดาษไม่ได้มี
เพียงประโยชน์ในการใช้จดบนัทึกขอ้ความเท่านั้น แต่ยงัสามารถใช้ประโยชน์อ่ืนๆไดอี้ก
มากมาย เช่น กระดาษช าระ กระดาษห่อของขวญั กระดาษลูกฟูกส าหรับท ากล่อง 

 1.5.3 แม่เหล็ก หมายถึง แร่หรือโลหะท่ีมีสมบติัดูดวตัถุอ่ืนท่ีท าดว้ยเหล็ก 
 



 

บทที ่2 
รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ :  บริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ : 387-389 ถนนเยาวราช แขวงสัมพนัธวงศ ์

 เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ 10100 
โทรศพัท ์02-222-2221 ,02-6230330 
ID Line : jawarajtours ,  0814212079 
Email : jawarajtours@hotmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/jawarajtoursfanclub 
 

 
รูปที ่2.1 หนา้บริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 

 
รูปที ่2.2 โลโกบ้ริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
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รูปที ่2.3 นามบตัรบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 

 
รูปที ่2.4 แผนท่ีบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 

2.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2516 เป็นเวลามากกวา่ 40 ปีมาแลว้ โดยมี

นายชวลิต เตชะรัตนไกร เป็นผูบ้ริหารบริษทั ในสมยัเร่ิมก่อตั้งนั้นไดเ้ป็นห้างหุ้นส่วนก่อน โดยใช้
ช่ือวา่ “JAWARAJ TRAVEL SERVICE” โดยเร่ิมจากการเป็นบริษทัขนาดเล็ก มีพนกังานเพียง2-3 
คนเท่านั้น ภายในตึกแถวเพียง 1 ห้องในยา่นเยาวราช ในเร่ิมแรกนั้นทางบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 
ยงัไม่ใช่บริษทัท่ีน านกัท่องเท่ียวออกไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ(Out-Bound) แต่เปิดเป็นบริษทัท่ีน า
เท่ียวท่ีใหบ้ริการภายในประเทศ(Domestic) โดยมี นายชวลิต เป็นผูน้ าเท่ียวดว้ยตวัเอง เพราะวา่โดย
ส่วนตวัเป็นคนท่ีชอบท่องเท่ียวจึงท าใหเ้กิดบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดัดงัเช่นในทุกวนัน้ี 

โดยมีเส้นทางออกน าเท่ียวหลายจงัหวดั ยกตวัอยา่งเช่น เชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต เป็นตน้ 
บริษทัไดท้  าทวัร์ภายในมานานกว่า 10 ปี แลว้จึงเร่ิมขยายบริษทั จากนั้นเปล่ียนช่ือมาเป็น “บริษทั
เยาวราชทวัร์ จ  ากดั” และยา้ยสถานท่ีตั้งของบริษทัมาอยูท่ี่ 387-389 ถนนเยาวราช เขตสัมพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหาคร 10100 ตั้งอยูใ่จกลางของถนนเยาวราช พร้อมเปล่ียนจากการท าทวัร์ภายในประเทศ
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(Domestic) เป็นการท าทวัร์น าเท่ียวต่างประเทศ(Out-Bound) เพราะไม่มีบุคลากรเพียงพอ และมี
ความยุง่ยาก ไดเ้ร่ิมจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินในปี พ.ศ. 2539 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 นายชวลิต เตชะรัตน
ไกร ไดเ้สียชีวิตลง ท าให้ นางสาวสุนิสา ผดุงเสรีวิทย ์ตอ้งข้ึนมาเป็นผูบ้ริหาร บริษทัเยาวราชทวัร์ 
จ  ากดั แทน 
 ในปัจจุบนั บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั ไดใ้ห้บริการน าเท่ียวในประเทศจีนมามากกวา่ 20 ปี 
โดยทางบริษทัมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความช านาญงานและมีประสบการณ์ พร้อมท่ีจะให้บริการ นอกจากน้ี
ยงัมีบริการน าเท่ียวในประเทศอ่ืน ๆ อาทิเช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี เวียดนาม พม่า บาหลี ไต้หวนั และ
สิงคโปร์ อีกทั้งยงัมี Sight Seeing Tours ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงมีทั้ง Half Day Tour, 
One Day Tour และมีโปรแกรมทวัร์น าเท่ียวพทัยา เชียงใหม่ เชียงราย อีกดว้ย 
 
ตัวอย่างผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 

 
รูปที ่2.5 โปสเตอร์เท่ียวยะลา เบตง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 

 
รูปที ่2.6 โปสเตอร์แอ่วเชียงใหม่ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
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2.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 
 

 
รูปที ่2.7 รูปแบบการจดัองคก์ร 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 

 

คณุสนุิสา ผดงุเสรวีิทย ์ 

ผูบ้รหิาร 

คณุศิรวิรรณ อรยิโชติมา  

พนกังานฝ่ายออกตั๋วบตัรโดยสารเครือ่งบิน 

คณุชาครติ วิสตูรธนาวิทย ์ 

พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร ์

คณุพรชยั กนกทรพัย ์ 

พนกังานสง่เอกสาร 

คณุนนัทรกิา จตพุรภิรมย ์ 

พนกังานฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
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2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีผู่้จัดท าได้รับมอบหมาย 

 
รูปที ่2.8 ผูป้ฏิบติังาน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 

 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวดลชา แก่นนาค า 
ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : พนกังานฝ่ายเอกสาร 
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย : 1. ขายแพค็เกจและโปรแกรมทวัร์ 

2. ฝ่ายติดต่อส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ติดต่อกบัลูกคา้ 
3. ท าส่ือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบับริษทั เพื่อส่งเสริมยอดขาย 

 
2.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 
รูปที ่2.9 พนกังานท่ีปรึกษา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : คุณนนัทริกา  จตุพรภิรมย ์
ต าแหน่ง : พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์บริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั 
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2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 ถึง 4 ธนัวาคม 2563 เป็นเวลา 16 สัปดาห์ 
 
2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ศึกษาขอ้มูล โดยการสังเกตถึงปัญหาภายในบริษทัเพื่อน ามาใชเ้ป็นหวัขอ้โครงงาน 
2. เขียนโครงร่างรายงานโดยคิดหวัขอ้เพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา
เพื่อขอค าแนะน าและส่งเพื่อรอการพิจารณา 
3. ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท า 
4. ท าการทดลองแม่เหล็กท่ีเปิดขวด และน าปัญหาท่ีพบไปปรับปรุง 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานภายในบริษทั 
6. น าขอ้ผดิพลาดไปปรับปรุงแกไ้ข 
7. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน 
8. จดัท าเอกสารพร้อมน าเสนอ 

 
ตารางที ่2.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
สิงหาคม 

2563 
กนัยายน 
2563 

ตุลาคม 
2563 

พฤษจิกายน 
2563 

ธันวาคม 
2563 

ก าหนดหวัขอ้ส าหรับการศึกษา 
ท าโครงงานและน าหวัขอ้ท่ีก าหนด 
ปรึกษาอาจารย ์

      

ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงาน      
คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลส าหรับ 
การจดัท าโครงงาน 

     

ปรับปรุง แกไ้ขโครงงานจนกวา่จะผา่น
ความเห็นชอบจากเจา้ของบริษทัและ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

     

น าเสนอโครงงาน      
 
 
 



10 
 

2.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
- โทรศพัทมื์อถือ ใชส้ าหรับขายโปรแกรมทวัร์และถ่ายภาพการปฏิบติังาน 

 - Computer PC 
 - ซอฟตแ์วร์ คือ ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีใชส้ั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างาน 
 - ฮาร์ดแวร์ คือ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ช้ินส่วน อุปกรณ์ ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
 - โปรแกรม Microsoft Word 
 
2.9 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
17 สิงหาคม 2563 ถึง 4 ธนัวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนกทวัร์ ในการปฏิบติังาน
คร้ังน้ีท าใหไ้ดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติังานจริงท่ีท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและตอ้งอาศยัความรับผิดชอบสูง
ในการท างาน การรับฟังความคิดเห็นและการแกไ้ขปัญหารวมไปถึงการฝึกความอดทนภายใตค้วาม
กดดนัต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทั และในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ไดเ้ตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะ
จบการศึกษาและเขา้สู่การท างานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.9.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- รู้จกัรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตวัเอง รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ไดเ้พิ่มความมัน่ใจในการพูดคุยกบัลูกคา้ แนะน าและเสนอขายโปรแกรมทวัร์ใหก้บัลูกคา้ 
- ไดฝึ้กใชง้านโปรแกรมAmadeus ออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน เช็คสายการบิน  
- ไดรู้้จกัการวางตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
- ไดท้  าความเขา้ใจในการเขียนใบตรวจคนเขา้เมือง ฝึกการกรอกใบตม. อยา่งละเอียด 
- รู้จกัค าศพัทภ์าษาจีน ท่ีใชเ้ก่ียวกบัการขายทวัร์,การเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน 
2.9.2 ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในแผนกทัวร์ 
- ไม่ช านาญการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel จึงท าใหเ้กิดการล่าชา้ในการปฏิบติังาน 
- ขาดทกัษะดา้นภาษาท าใหก้ารติดต่อส่ือสารท่ีไม่ค่อยชดัเจน ขาดความมัน่ใจในการออก
เสียงภาษาองักฤษและภาษาท่ี3 
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2.9.2 ข้อเสนอแนะ 
- ควรหมัน่ทบทวนและฝึกฝน ใชง้านระบบAmadeus ใหมี้ความแม่นย  ามากกวา่น้ี  
- ควรเรียนรู้การใชง้านMicrosoft ต่างๆใหม้ากข้ึน เพื่อประโยชน์ต่อสถานประกอบการและ
ต่อตวัเอง 
- ฝึกฝนความอดทน รู้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และปัญหาท่ีพบเจอในแต่ละวนั ท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงบ่อยจากปัญหาโรคโควดิ-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั 
- มีความรับผิดชอบในเร่ืองของเวลาใหม้ากข้ึน 
- เรียนรู้และฝึกฝนจากประสบการณ์จริง ในการอธิบายเสนอขายโปรแกรมทวัร์ และการ
แจกแจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสนอขายใหก้บัลูกคา้  

 



 

 

บทที ่3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การท าโครงงานเร่ือง แม่เหล็กท่ีเปิดขวดจากกระดาษ (Bottle Opener Magnet from Paper) 
ผูจ้ดัท าโครงงาน ไดท้  าการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

3.1 กระดาษ 
 3.2 แม่เหลก็  
 3.3 ทีเ่ปิดขวด 
 3.4 การรีไซเคิล 
 3.5 การลดขยะด้วยแนวคิด 3R 
 3.6 แนวคิด ทฤษฏีและวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการรีไซเคิลกระดาษ 
 
3.1 กระดาษ 

กระดาษ(Paper) หมายถึง แผน่วสัดุบางท่ีท าจากเส้นใย(Fiber) ผสมสารเติมแต่ง(Additive) 
ต่างๆ ตั้งแต่หน่ึงชนิดข้ึนไปการเติมสารเติมแต่งนั้นข้ึนอยูก่บัคุณสมบติักระดาษท่ีตอ้งการอาจจะเติม
ก่อนหรือหลงัการข้ึนแผ่นก็ได ้กระดาษท่ีผลิตทัว่ไปจะมีขนาดน ้ าหนกัมาตรฐาน เร่ิมตั้งแต่ระดบั 
35-225 กรัมต่อตารางเมตร กระดาษท่ีผลิตระดบัสูงกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตรข้ึนไป ถือว่าเป็น
กระดาษแขง็ (สมชาติรุ่งอินทร์, 2528) กระดาษแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทตามลกัษณะการใชง้าน คือ 
 

 
รูปที ่3.1 กระดาษช าระ 

ทีม่า : www.officemate.co.th/ 
 
1. กระดาษอนามยั เช่น กระดาษช าระ กระดาษเช็ดปากและกระดาษเช็ดมือ 
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รูปที ่3.2 กระดาษแขง็เพื่อการบรรจุภณัฑ์ 

ทีม่า : http://parttime-special-job.blogspot.com/ 
 
2. กระดาษและกระดาษแขง็เพื่อการบรรจุภณัฑ ์เช่น กระดาษกล่องเคลือบกระดาษกล่องไม่เคลือบ
กระดาษท าลูกฟูกและกระดาษเหนียว 

 
รูปที ่3.3 กระดาษพิมพแ์ละเขียน 

ทีม่า : http://parttime-special-job.blogspot.com/ 
 
3. กระดาษพิมพแ์ละเขียน เช่น กระดาษพิมพ ์กระดาษเขียน กระดาษพิมพต์่อเน่ือง กระดาษถ่าย
เอกสารและกระดาษอดัส าเนา 
4. กระดาษส าหรับงานบรรจุภณัฑส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

 
รูปที ่3.4 กระดาษคราฟท ์

ทีม่า : https://hongthaipackaging.com/ 
 
 4.1 กระดาษคราฟท ์(Kraft paper) หมายถึง กระดาษท่ีผลิตจากเยือ่ซลัเฟตหรือเยือ่คราฟท์
ทั้งหมด หรือตอ้งมีเยื่อคราฟทอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 80 กระดาษคราฟทท่ี์ใชง้านทัว่ไป มีทั้งประเภทไม่
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ฟอกสีกระดาษสีน ้าตาล ส าหรับการใชง้านท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรงสูงและกระดาษคราฟทฟ์อกสี เพื่อ
ความสวยงามหรือเพื่อผลิตเป็นกระดาษสีสันต่างๆ 
 

 
รูปที ่3.5 กระดาษเหนียวชนิดยดื 

ทีม่า : https://mymodernmet.com/ 
 
4.2 กระดาษเหนียวชนิดยดื (Stretchable paper)  หมายถึง กระดาษเหนียวท่ีปรับปรุงให้

สามารถยดึตวัไดม้ากกวา่ปกติจึงสามารถทนทานแรงดึงไดสู้งกวา่กระดาษเหนียวธรรมดานิยมใชถุ้ง
เพื่อการขนส่ง 

 

 
รูปที ่3.6 กระดาษแขง็แรงขณะเปียก 
ทีม่า : https://packaging.oie.go.th/ 

 
4.3 กระดาษแขง็แรงขณะเปียก (Wet strength paper) หมายถึง กระดาษเหนียวเติมเมลามีน

ฟอร์มอลดีไฮด์ (Melamine formaldehyde) หรือยเูรียฟอร์มอลดีไฮด์ (Urea formaldehyde) เพื่อเพิ่ม
ความแขง็แรงใหก้ระดาษแมข้ณะเปียกนิยมใชห่้อผลิตภณัฑท่ี์มีความช้ืนสูงและใชท้  าถุงเพื่อการ
ขนส่งท่ีมีโอกาสเปียกน ้าสูง 
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รูปที ่3.7 กระดาษกนัไขมนั 

ทีม่า : https://thai.alibaba.com/product-detail/ 
 

4.4 กระดาษกนัไขมนั (Greaseproof paper) คือ กระดาษท่ีผลิตจากเยือ่ท่ีผา่นการตีบดเป็น
เวลานานจนเส้นใยกระจายและบวมน ้ามากเป็นพิเศษ ท าใหก้ระดาษมีความหนาแน่นสูง จึงป้องกนั
การซึมผา่นของไขมนัไดดี้ นิยมใชห่้อผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีไขมนัสูง และช้ินส่วนอะไหล่ท่ีมีน ้ามนั
เคลือบกนัสนิม 

 
รูปที ่3.8 กระดาษกลาซีน 

ทีม่า : https://www.siammodern.co.th/ 
 
4.5 กระดาษกลาซีน (Glassine) ท าจากกระดาษกนัไขมนัท่ีผา่นการรีดเรียบร้อยดว้ยลูกกล้ิง

ภายใตอุ้ณหภูมิสูงๆ ขณะกระดาษเปียกช้ืน ท าใหค้วามหนาแน่นของกระดาษเพิ่มข้ึน และยงัมีการ
ขดัผวิท าใหก้ระดาษกลาซีน มีเน้ือแน่นและผวิเรียบมนัวาว นิยมใชห่้อผลิตภณัฑท่ี์มีไขมนัสูง 
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รูปที ่3.9 กระดาษทิชชู  

ทีม่า : https://www.gotoknow.org/ 
 

4.6 กระดาษทิชชู (Tissue paper) หมายถึง กระดาษท่ีมีความนุ่มและบางเป็นพิเศษน ้าหนกั
มาตรฐานประมาณ 17-30 กรัมต่อตารางเมตร นิยมใชห่้อผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการป้องกนัรอยขดูขีดผวิ
ห่อของขวญัหรือห่อผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงเป็นการช่วยเสริมความสวยงามและความพิถีพิถนัเช่น
น ้าหอม นาฬิกาและเคร่ืองประดบั 

 

 
รูปที ่3.10 กระดาษพาร์ชเมนท ์

ทีม่า : http://www.adrenalinerushdiaries.com/ 
 
4.7 กระดาษพาร์ชเมนท ์(Parchment paper) กระดาษท่ีผา่นกระบวนการผลิตพิเศษโดยการ

จุ่มกระดายในกรดซลัฟิวริกเป็นเวลาสั้นๆ แลว้น าไปลา้งและท าให้เป็นกลางก่อนจะน าไปอบรีดให้
แห้งตามมาตรฐาน ASTM D722-93 กระดาษประเภทน้ีจะมีคุณสมบติัป้องกนัการซึมผา่นของน ้ า
และไขมนัได้เป็นอย่างดี นิยมใช้บรรจุผลิตภณัฑ์อาหาร รวมทั้งใช้ห่อไอศกรีม เน้ือสัตวต่์างๆ ชา 
กาแฟ อาหารแช่แข็งและใช้ท ากระดาษท่ีตอ้งการความเหนียวพิเศษ และผิวของกระดาษปราศจาก
ฝุ่ นเกาะ 
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3.2 แม่เหลก็  
 แม่เหล็ก คือ วตัถุท่ีมีคุณสมบติัในการดึงดูดโลหะบางชนิดได้ โดยเฉพาะวตัถุท่ีมีสาร
แม่เหล็ก (Magnetic Substance) อยา่ง เหล็ก โคบอลต ์และนิกเกิล เป็นส่วนประกอบหลกัโดยปกติ
แลว้แม่เหล็ก 1 แท่งจะประกอบไปดว้ย 2 ขั้วแม่เหล็กท่ีตรงขา้มกนัเสมอ นั้นก็คือ ขั้วเหนือ (North 
pole) และขั้วใต ้(South pole) ซ่ึงท่ีมาของช่ือขั้วแม่เหล็กทั้ง 2 นั้นไดม้าจากทิศทางการหนัของแท่ง
แม่เหล็ก เพราะวา่เวลาแท่งแม่เหล็กเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไม่วา่จะลอยอยูบ่นน ้ าหรือแขวนอยู่ใน
อากาศ เม่ือถูกท าให้หยุดน่ิงปลายทั้ง 2 ดา้นของแท่งแม่เหล็กจะหนัไปทางทิศเหนือและทิศใตข้อง
โลกเสมอ ดงันั้น ปลายแท่งแม่เหล็กท่ีหนัไปทางทิศเหนือของโลกจึงถูกเรียกวา่ ขั้วเหนือ (N) และ
ปลายแท่งแม่เหล็กอีกดา้นท่ีหนัไปทางทิศใตข้องโลกจึงถูกเรียกวา่ ขั้วใต ้(S) คนส่วนใหญ่มกัเรียก
ขั้วแม่เหล็กเป็น ขั้วบวกและขั้วลบ ซ่ึงจริงๆแล้วขั้วบวกกบัขั้วลบ เราจะใช้เรียกกบัขั้วไฟฟ้า เช่น 
ถ่านไฟฉายและแบตเตอร่ี แม่เหล็กจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะการเกิด คือ 
 

 
รูปที ่3.11 แม่เหล็กธรรมชาติ 

ทีม่า : https://www.icstoneshop.com/ 
 

1. แม่เหล็กธรรมชาติ เป็นหินแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีสารประกอบออกไซด์
ของเหล็กหรือแมกนีไทต์มีรูปร่างท่ีไม่แน่นอน นิยมน ามาสร้างเป็นเข็มทิศ เพราะมีแรงดึงดูด
แม่เหล็กนอ้ย แต่ไม่นิยมน ามาใชง้านในดา้นของอุตสาหกรรม 
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2. แม่เหล็กประดิษฐ ์เป็นแม่เหล็กท่ีถูกสร้างข้ึน เพื่อน าไปใชง้านในดา้นต่างๆแบ่งออกเป็น 
2 ชนิด คือ 

 
รูปที ่3.12 แม่เหล็กถาวร 

ทีม่า : www.fromfactory.net/  
 

2.1 แม่เหล็กถาวร มีคุณสมบติัเป็นแม่เหล็กตลอดไปหรือมีอ านาจการเป็นแม่เหล็กไดน้าน 
จะมีรูปร่างหลายแบบ เช่น แบบเกือกมา้ วงกลม ส่ีเหล่ียมผืนผา้ เป็นตน้ จะท ามาจากเหล็กกลา้ท่ีถูก
พนัรอบดว้ยลวดทองแดงอาบน ้ ายา แลว้ปล่อยกระแสไฟฟ้าผา่นเขา้ไป ท าให้เหล็กกลา้แปรสภาพ
เป็นแม่เหล็กถาวร โดยเราจะสามารถพบเห็นแม่เหล็กถาวรน้ีประกอบอยูใ่นส่ิง ส่ิงของเคร่ืองใชใ้น
ชีวติประจ าวนั เช่น แม่เหล็กติดตูเ้ยน็ เขม็ทิศ กล่องดินสอ เป็นตน้ 

 

 
รูปที ่3.13 แม่เหล็กไฟฟ้า 

ทีม่า : https://sites.google.com/ 
 

2.2 แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กชัว่คราว นั้นมีคุณสมบติัเป็นแม่เหล็ก ในช่วงระยะเวลาท่ี
ตอ้งการจะใหเ้ป็นแม่เหล็กเท่านั้น มีลกัษณะการเกิดแม่เหล็กเหมือนกบัแม่เหล็กถาวร แต่จะมีส่วนท่ี
ต่างกนัตรงท่ีเหล็กท่ีใช้จะเป็นเพียงเหล็กอ่อนธรรมดา ท าให้เม่ือหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้า อ านาจ
แม่เหล็กก็จะหายไปทนัทีตวัอยา่งท่ีพบเห็นได ้เช่น หูฟัง แม่เหล็กยกของ รถไฟฟ้า (รถไฟแมกเลฟ)  
 รอบตวัเรามีส่ิงของท่ีใชแ้ม่เหล็กเยอะมากๆ ทั้งท่ีเรามองเห็นแม่เหล็กไดง่้ายและไม่สามารถ
มองเห็นแม่เหล็กไดป้ระตูตูเ้ยน็ท่ีเราเปิด-ปิดกนับ่อยๆ จะปิดสนิทเขา้หากนัได ้เพราะมีแถบแม่เหล็ก
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อยูด่า้นในขอบยางของประตูตูเ้ยน็ จึงท าให้ดูดบานประตูท่ีเป็นเหล็กได ้และแถบแม่เหล็กท่ีถูกขอบ
ยางหุม้อยูน่ี่แหละท่ีช่วยใหบ้านประตูและตวัตูเ้ยน็ติดกนัไดส้นิท ท าใหค้วามเยน็ไม่หลุดรอดออกมา 
 
3.3 ทีเ่ปิดขวด 

ท่ีเปิดขวด คือเคร่ืองมือท่ีถูกสร้างข้ึน อนัเน่ืองมาจากมีการผลิตขวดบรรจุน ้าท่ีมีการผนึก
แบบฝาจีบ โดยหลกัการท างานจะอยูใ่นรูปแบบคานงดั 

 

 
รูปที ่3.14 ท่ีเปิดขวด 

ทีม่า : www.siampresent.com/ 
โดยทัว่ไปจะมีอยู ่3 แบบใหญ่ๆ 
1. แบบเหล็กหลอม ท ามาจากเหล็กขนาดค่อนขา้งใหญ่ บริเวณปลายจะมีการเจาะช่องส าหรับเอาไว้
งดัเปิดฝาขวด 
2. แบบพกพา ส่วนมากท ามาจากเหล็กเหมือนกนั  มีส่วนส าหรับงดัท่ีปลายดา้นหน่ึงของท่ีเปิดขวด 
3. แบบติดผนงั ท ามาจากเหล็ก ใชย้ดึติดผนงั ออกแรงเปิดฝาจากขวดแทนการออกแรงจากท่ีเปิด
ขวด พบเห็นไดท้ัว่ไปตามร้านขายเคร่ืองด่ืม ร้านขายของช า 

และยงัมีการใชว้ธีิการเปิดขวดแบบฝาจีบโดยไม่ใชท่ี้เปิดขวดอีกหลายวธีิ ทุกวธีิลว้นแต่ใช้
หลกัการคานงดัทั้งส้ิน ยกตวัอยา่งเช่น 

1. การใชก้น้ไฟแช็ค 
2. การใชข้วดงดัขวด 
3. การใชข้อบโตะ๊ 
4. การใชแ้หวน 
5. การใชช้อ้น เป็นตน้ 
ในปัจจุบนัท่ีเปิดขวดไม่ไดมี้คุณค่าเพียงแค่เปิดขวดเหมือนในอดีตท่ีเคยผา่นมา แต่ยงัมีการ

น ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นของช าร่วย มอบใหแ้ก่ลูกคา้หรือแขกในงานพิธีต่างๆ เพื่อเป็นท่ีระลึกใหแ้ก่
แขกผูม้าร่วมงานและยงัมีประโยชน์สามารถน าไปใชส้อยไดจ้ริง ตวัอยา่งของงานพิธีท่ีนิยม เช่น 
งานแต่งงาน การเล้ียงรุ่น งานเกษียณอายรุาชการ งานบวช หรือแมก้ระทัง่งานศพ ของช าร่วยท่ีเปิด
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ขวดท่ีเป็นท่ีนิยมส่วนมาก เป็นแบบขนาดพกพา เป็นพวงกุญแจบา้ง หรือในบางคร้ังก็ท าเป็น
แม่เหล็กติดตูเ้ยน็ แลว้แต่ผูผ้ลิตจะคิดออกแบบมาจ าหน่าย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
หลากหลาย 

วธีิการเลือกซ้ือท่ีเปิดขวดส าหรับใชเ้อง 
1. พิจารณาชนิดของขวดท่ีจะเปิด เช่น ขวดไวน์ก็ตอ้งใชท่ี้เปิดขวดไวน์ ขวดฝาจีบ ขวด
พลาสติก 
2. คุณสมบติัของวสัดุท่ีใชผ้ลิตเพื่อพิจารณาถึงความแขง็แรงคงทนในการใชง้าน 
3. ขนาดของท่ีเปิดขวด ตอ้งเหมาะมือ เหมาะสมกบัขวดท่ีจะเปิด ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป 
เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบติัเหตุในขณะเปิดขวดได ้
4. ความสวยงาม ในบางคร้ังเราก็อาจตอ้งน าท่ีเปิดขวดออกมาแสดงลีลา ต่อหนา้ฝงูชน ไม่
วา่จะเป็นกลุ่มเพื่อนๆ หรือผูค้นในสถานท่ีต่างๆ 
5. แหล่งซ้ือหาท่ีเปิดขวด สมยัน้ีเป็นเร่ืองท่ีง่ายมาก ไม่เหน่ือยเหมือนสมยัก่อนท่ีตอ้งเดิน
เลือกซ้ือเลือกหา กวา่จะเจอท่ีถูกใจก็เล่นเอาหอบไปเหมือนกนั สมยัน้ีแนะน าเลือกซ้ือตาม
เวบ็ไซตช์อ้ปป้ิงไดเ้ลย ไม่เหน่ือยและยงัมีแบบใหเ้ลือกเยอะแยะไปหมด 

 
3.4 การรีไซเคิล  
 รีไซเคิล (Recycle) เป็นการจดัการวสัดุเหลือใช้ท่ีก าลงัจะเป็นขยะ โดยผ่านกระบวนการ
แปรสภาพโดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวสัดุใหม่แลว้น ากลบัมาใชไ้ดอี้ก ซ่ึงวสัดุท่ีผา่นการแปร
สภาพอาจจะเป็นผลิตภณัฑ์เดิมหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ก็ไดรี้ไซเคิล มีความหมายต่างจาก รียูส (Reuse) 
ซ่ึงหมายถึง การน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยไม่ผา่นกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งส้ิน 
 และในความเขา้ใจของคนบางกลุ่มนั้น การรีไซเคิล หมายถึง การน าวสัดุเหลือใชก้ลบัมา
ปรับเปล่ียนรูปแบบหรือพฒันารูปร่างใหม่ ให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ขวด
น ้ าพลาสติก หากน ามาใช้ใส่น ้ าอีกคร้ังเป็น การรียูส (Reuse) แต่ถา้น าเอาขวดน าพลาสติกมาตดัให้
เป็นกระป๋อง แลว้น าไปใช้ตดัดินบรรจุในถุงหรือน าขวดพลาสติกมาตดัคร่ึง เป็นแจกนัใส่ดอกไม ้
หรือเป็นท่ีใส่ปากกา มกัถูกเรียกวา่เป็นการรีไซเคิลขวดน ้าพลาสติก 
 การแปรรูปของใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ หรือกระบวนการท่ีเรียกวา่ “รีไซเคิล” คือ การน าเอา
ของเสียท่ีผา่นการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ท่ีอาจเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได ้ของท่ีใชแ้ลว้จาก
ภาคอุตสาหกรรม น ากลบัมาใช้ใหม่ ไดแ้ก่ กระดาษ แกว้ กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก “การรี
ไซเคิล” เป็นหน่ึงในวธีิการลดขยะ ลดมลพิษใหก้บัสภาพแวดลอ้ม ลดการใชพ้ลงังานและลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ใหถู้กน ามาใชส้ิ้นเปลืองมากเกินไป 
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3.4.1 ประโยชน์จากการรีไซเคิลกระดาษ 
ทางด้านเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายในผลิตกระดาษ เน่ืองจากสารเคมีและเยื่อกระดาษบาง

ประเภทจะตอ้งท าการน าเขา้จากต่างประเทศเพื่อผลิตกระดาษ การท่ีน ากระดาษกลบัมาใชใ้หม่ เป็น
อีกทางเลือกหน่ึงท่ีท าให้รัฐลดภาระการใชจ้่ายน าเขา้วสัดุท่ีจ  าเป็นในการผลิตกระดาษลงได ้และยงั
ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพใหก้บัชุมชนอีกดว้ย  

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลือน้อย เพราะตน้ไมเ้ป็น
วตัถุดิบหลกัในการผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ฉะนั้นแลว้การใชก้ระดาษซ ้ าหรือการน ามารีไซเคิล จึง
เป็นทางเลือกหน่ึงในการลดมลพิษจากการท าลายกระดาษ เช่น การเผา หรือการทิ้ง ท าให้มลพิษทาง
ส่ิงแวดลอ้มและมีผลกระทบทางออ้มกบัระบบนิเวศ 

ดา้นความรู้เฉพาะทาง ช่วยเสริมความรู้ในเร่ืองของเทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์แก่
บุคลากรผูป้ฏิบติังานในขั้นตอนต่างๆ เช่น วิธีการดึงหมึกออก การประเมินคุณภาพเยื่อใช้ซ ้ าในแต่
ละชนิด และกระบวนการเวยีนท าใหม่ของเยือ่แต่ละชนิด 
 
3.5 การลดขยะด้วยแนวคิด 3R 
 3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งคุม้ค่า สามารถ
ช่วยลดปริมาณขยะใหน้อ้ยลงดว้ยการลดการใช ้การน ากลบัมาใชซ้ ้ า และการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ 
(Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) โดยเร่ิมตน้ท่ีการใชใ้ห้น้อยลง ลดการใช้วสัดุผลิตภณัฑ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน(Reduce) การน าวสัดุผลิตภณัฑ์ท่ียงัสามารถใชง้านต่อได้
กลบัมาใชซ้ ้ า(Reuse) และการน าวสัดุผลิตภณัฑ์ท่ีใชง้านแลว้มาแปรรูป เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์
ใหม่หรือรีไซเคิล(Recycle)  

R : Reduce  
คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จ  าเป็นลง ลองมาส ารวจกนัว่า เราจะลดการ

บริโภคท่ีไม่จ าเป็นตรงไหนไดบ้า้ง โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรท่ีใช้แลว้หมดไป เช่น 
น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใชน้ี้ ท าไดง่้าย ๆ โดยการเลือกใชเ้ท่าท่ี
จ  าเป็นเท่านั้น เช่น ปิดไฟทุกคร้ังท่ีไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดท่ีใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองปรับอากาศ เม่ือไม่ใชเ้ป็นเวลานาน ๆ ถอดปลัก๊ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน ้ าร้อนออก
เม่ือไม่ไดใ้ช้ เม่ือตอ้งการเดินทางใกล ้ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ข่ีจกัรยาน หรือนัง่รถโดยสารแทนการขบั
รถไปเอง เป็นตน้ เพียงเท่าน้ีเราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลงังานไวใ้ช้ได้นานข้ึน ประหยดั
พลงังานและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 
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R : Reuse 
คือ การใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าท่ีสุด โดยการน าส่ิงของเคร่ืองใชม้าใชซ้ ้ า ซ่ึงบางอยา่งอาจใช้

ซ ้ าได้หลายๆคร้ัง เช่น การน าชุดท างานเก่าท่ียงัอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บา้นหรือ
น าไปบริจาคแทนท่ีจะท้ิงไปโดยเปล่าประโยชน์ การน ากระดาษรายงานท่ีเขียนแลว้ 1 หนา้ มาใชใ้น
หนา้ท่ีเหลือหรืออาจน ามาท าเป็นกระดาษโนต้ ช่วยลดปริมาณการตดัตน้ไมไ้ดเ้ป็นจ านวนมาก การ
น าขวดแกว้มาใส่น ้ ารับประทานหรือน ามาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น แจกนัดอกไมห้รือท่ีใส่
ดินสอ เป็นตน้ นอกจากจะช่วยลดค่าใชจ่้าย ลดการใชพ้ลงังานพลงังานแลว้ยงัช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และยงัไดข้องน่ารักๆ จากการประดิษฐไ์วใ้ชง้านอีกดว้ย 

R : Recycle 
คือ การน าหรือเลือกใชท้รัพยากรท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลหรือน ากลบัมาใช้ใหม่ เป็น

การลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจ าพวกตน้ไม ้แร่ธาตุต่างๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซ่ึง
ทรัพยากรเหล่าน้ีสามารถน ามารีไซเคิลไดต้วัอยา่ง เช่น เศษกระดาษเหลือใชส้ามารถน าไปรีไซเคิล
กลบัมาใชเ้ป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การน าแกว้หรือพลาสติกมาหลอมใชใ้หม่เป็นขวด ภาชนะใส่
ของหรือเคร่ืองใชอ่ื้นๆ ฝากระป๋องน ้าอดัลมก็สามารถน ามาหลอมใชใ้หม่หรือน ามาบริจาคเพื่อท าขา
เทียมใหก้บัคนพิการได ้
 
การแปรรูปของใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่มีกระบวนการอยู ่4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การเก็บรวบรวม 
2. การแยกประเภทวสัดุแต่ละชนิดออกจากกนั 
3. การผลิตหรือปรับปรุง 
4. การน ามาใชป้ระโยชน์ในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุงนั้น วสัดุท่ีแตกต่างชนิดกนั ก็จะ
มีกรรมวธีิในการผลิตแตกต่างกนั เช่น ขวด แกว้ท่ีต่างสี พลาสติกท่ีต่างชนิดหรือกระดาษท่ี
เน้ือกระดาษและสีท่ีแตกต่างกนั  ตอ้งแยกประเภทออกจากกนั 
 
เม่ือผ่านขั้นตอนการผลิตแลว้ ของเสียท่ีใช้แลว้เหล่าน้ี จะกลายมาอยูใ่นรูปของผลิตภณัฑ์

ใหม่ จากนั้นจึงเขา้สู่ขั้นตอนในการน ามาใชป้ระโยชน์ ผลิตภณัฑ์รีไซเคิลจึงสามารถสังเกตไดจ้าก
เคร่ืองหมายทีประทบัไว ้บนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตทุกคร้ัง การรีไซเคิล ท าให้โลกมีจ านวนขยะลดนอ้ยลง 
และช่วยลดปริมาณการน าทรัพยากรธรรมชาติ มาใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้นอ้ยลง     
ลดการถลุงแร่บริสุทธ์ิ และลดปริมาณการโค่นท าลายป่าไมล้งดว้ย การหมุนเวียนน ามาผลิตใหม่ยงั
เป็นการลดการใช้พลงังานจากใตพ้ิภพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่อากาศ
และลดภาวการณ์เกิดฝนกรด 
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3.6 แนวคิด ทฤษฏีและวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการรีไซเคิลกระดาษ 
แนวคิดการจดัการขยะแบบ 5R 

1. Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีบรรจุภณัฑส้ิ์นเปลือง 
2. Reuse การน ามาใชซ้ ้ า เช่น ขวดแกว้ กล่องกระดาษ กระดาษพิมพห์นา้หลงั เป็นตน้  
3. Repair การซ่อมแซมแกไ้ขส่ิงของต่างๆ ใหส้ามารถใชง้านต่อได ้
4. Reject การหลีกเล่ียงใชส่ิ้งท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ 
5. Recycle การแปรสภาพและหมุนเวยีนน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ โดยน าไปผา่นกระบวนการผลิตใหม่
อีกคร้ัง อยา่งไรก็ตามการแยกขยะ เพื่อลดขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดัจริงๆ ให้เหลือนอ้ยท่ีสุด เช่น 

- ขยะแหง้บางชนิดท่ีสามารถแปรสภาพน ามากลบัมาใชไ้ดอี้ก ไดแ้ก่ ขวดแกว้ โลหะ 
พลาสติก 
- ขยะเปียกสามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยน ้าชีวภาพ 
- ขยะอนัตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดสเปรย ์ตอ้งมีวธีิก าจดัท่ีปลอดภยั 
ส่งเสริมการผลิตท่ีสะอาด โดยลดการใชว้สัดุ ลดการใชพ้ลงังานและช่วยลดมลพิษ เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพการใชท้รัพยากรหมุนเวยีน การน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์และการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ใหมี้อายกุารใชง้านไดน้านมากข้ึน ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัการขยะ ไดโ้ดย
มีถงัขยะแยกประเภทภายในองคก์รและ ให้ความรู้แก่พนกังานในเร่ืองการคดัแยกขยะอยา่งถูกหลกั
วชิาการ รวมทั้งรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างจิตส านึกให้พนกังานมีความเขา้ใจและยอมรับ
วา่เป็นภาระหนา้ท่ีของตนเอง ในการท้ิงขยะใหต้รงกบัถงัขยะแยกประเภทต่างๆได ้

 
แนวคิดขยะเหลือศูนย(์zero waste) เกิดข้ึนในช่วงกลางปี 1970 โดยใช้เป็นช่ือของบริษทั

แห่งหน่ึงท่ีมีช่ือวา่ Zero Waste Systems Inc. ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงท าธุรกิจ
การรีไซเคิลสารเคมีใช้แล้ว จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการกรองน ้ ามนัใช้แลว้ เพื่อน า
กลบัมาใชใ้หม่ จากอุตสาหกรรมผลิตแป้นพิมพ ์และไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้รีไซเคิลในราคาท่ีถูกกว่า
ของในทอ้งตลาด ซ่ึงธุรกิจการรีไซเคิลของเสียน้ีได้ประสบความส าเร็จ เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ได้
รับค าช่ืนชมอยา่งมาก แมก้ระทัง่หน่วยงานการป้องกนัมลพิษของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดพ้ิมพ์
เผยแพร่ผลงานของบริษทัน้ีและตั้งฉายาให้กบับริษทัน้ีวา่เป็น “ผูน้ าแลกเปล่ียนของเสียท่ีขยนัและมี
ความกระตือรือร้น” ซ่ึงในเวลาต่อมา ทางบริษทัก็เป็นผูน้ าออกแบบผลิตภณัฑ์แนวใหม่ท่ีลดการเกิด
ของเสียและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ให้กบัผูผ้ลิตสินคา้ชนิดเดียวกนัทัว่โลก จนกระทัง่ในช่วงปี 
1998-2003 กระแสเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เป็นท่ีแพร่หลายมากข้ึน ท าให้รูปแบบของขยะเหลือศูนย ์
(Zero waste) เป็นส่ิงท่ีทุกชุมชนตอ้งการการส่งเสริมแนวทางปฏิบติั Zero Waste ให้ใกลเ้คียงกบั
ความหมายของ “ของเสียเหลือศูนย”์ ให้เป็นไปไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ ท าไดจึ้งเป็นท่ีสนใจนบัตั้งแต่
นั้นเป็นตน้มา (ภาคภูมิ ดาราพงษ,์ 2556) 
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แนวทางการกา้วเขา้สู่สังคม Zero waste (สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2559) ไดแ้ก่ 
1. ใชผ้า้เช็ดหนา้แทนกระดาษทิชชู 
2. คิดก่อนซ้ือ 
3. ปฏิเสธถุงพลาสติก 
4. ใชป่ิ้นโตหรือกล่องพลาสติกห่อขา้วแทนกล่องโฟม  
5. ใชก้ระดาษ 2 หนา้ 
6. ทานอาหารใหห้มดจาน 
7. เส้ือผา้มือสอง 
8. แยกขยะ 
9. ทานอาหารท่ีร้านแทนการห่อกลบับา้น 
10. ซอ้มแซมอุปกรณ์ของใชใ้นบา้น 
 

มารยาท เศวตกิติธรรม (2536) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ผลประโยชน์จากการรีไซเคิลในระบบ 
การจดัการขยะจากกระป๋องอลูมิเนียมของไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่มีขยะกระป๋องอลูมิเนียมเพียง 
ร้อยละ 26.5 ของทั้งหมดท่ีผ่านกระบวนการซ้ือขายแลกเปล่ียนและกระบวนการรีไซเคิล โดยผา่น
กระบวนการซ้ือ ขายแลกเปล่ียนกระบวนการรีไซเคิล โดยกระบวนการซ้ือ ขายแลกเปล่ียนนั้นอาจ
อยูใ่นรูปของระบบแอบแฝง อาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวัของผูซ้ื้อและผูข้าย จ านวนและมูลค่าการซ้ือ 
ขายไม่แน่นอน ราคาผูข้ายจะก าหนดจากผูซ้ื้อเป็นหลกั ส าหรับกระบวนการรีไซเคิลโรงงานขนาด
เล็กและขนาดกลางจะเป็นผูป้ระกอบการเป็นส่วนใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
นั้นมิใช่เพื่อประโยชน์ทางส่ิงแวดลอ้ม และส าหรับผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการรีไซเคิล คือช่วยลด
ขั้นตอนการผลิตตามปกติถึง 3 ขั้นตอนซ่ึงสะทอ้นให้เห็นตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง โดยเฉพาะตน้ทุน
พลงังานท่ีสามารถประหยดัลงไดถึ้งร้อยละ 95 ประหยดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติของโลกไดถึ้ง 
37,980 ตนัต่อปี และลดการน าเขา้แผน่อลูมิเนียมจากต่างประเทศไดถึ้ง 20.4 ลา้นปอนด์ต่อปี และ
สามารถก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ผูร้วบรวมและจ าหน่ายขยะกระป๋องอลูมิเนียมถึง 115 ลา้นบาทต่อปี  
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ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เช่ือสิริ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (2561) ได้
เกิดแนวคิดน าขยะจากกระดาษเหลือใชน้ ามาทดลองหล่อข้ึนเป็นหวัสุนขัจ าลอง โดยใชห้ลกัการ 
Paper Mache เขา้มาช่วยผนวกกบัการหล่อยางพาราให้เป็นเน้ือหนงัและอวยัวะ นอกจากกระดาษ
เอกสารเหลือใชย้งัมีกระดาษจากกล่องนม กระดาษลงั และแกนกระดาษช าระท่ีถูกน ามาพฒันาต่อ
ยอดและข้ึนแบบเป็นช้ินงาน จนออกมาเป็นหวัสุนขัเสมือนจริงท่ีมีเส้นเลือดและอวยัวะส าคญัๆ ใน
ร่างกายมีสีสันสดใส น ้าหนกัเบา และขนยา้ยสะดวกหวัสุนขัจ าลองจากกระดาษเหลือใชไ้ดรั้บการ
ตอบรับเป็นอยา่งดีจากนิสิตสัตวแพทย ์สามารถมองเห็นเส้นเลือดและโครงสร้างของระบบต่างๆ ได้
อยา่งชดัเจนและ เพื่อท่ีจะไดล้ดตน้ทุนในการซ้ือหุ่นจ าลองร่างกายสัตวจ์ากต่างประเทศ ยงัเป็นการ
มวยลดขยะและอนุรักน้ีส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 
 

โครงงานเร่ือง แม่เหล็กท่ีเปิดขวดจากกระดาษ มีวตัถุประสงค ์เพื่อลดค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด
ใหก้บับริษทั และยงัไดน้ ากระดาษเหลือใชภ้ายในบริษทัมาสร้างช้ินงานท าใหเ้กิดมูลค่า 
 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

4.1.1 ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาเร่ืองหวัขอ้ท่ีจะท า 
4.1.2 ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลการแปรรูปกระดาษและออกแบบรูปทรงท่ีเปิดขวด 

 
4.2 ส่วนประกอบในการท าแม่เหล็กทีเ่ปิดขวดจากกระดาษรีไซเคิล 
 - กระดาษท่ีเหลือใชภ้ายในออฟฟิศ 
 - แม่เหล็ก ส าหรับติดตูเ้ยน็ 
 
4.3 อุปกรณ์ในการท าแม่เหล็กทีเ่ปิดขวด 
 - กระดาษเหลือใชภ้ายในออฟฟิศ   

- กาว 
- กรรไกร 
- เคร่ืองป่ัน 
- บล็อกท่ีเปิดขวด 
- แม่เหล็กติดตูเ้ยน็ 
- ปืนกาว 
- แลคเกอร์ 

 
รูปที ่4.1 อุปกรณ์ในการท าแม่เหล็กท่ีเปิดขวด 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
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4.4 ขั้นตอนการท าแม่เหลก็ที่เปิดขวดจากกระดาษ 
 1. น ากระดาษท่ีเหลือใช ้มาฉีกหรือตดัเป็นช้ินเล็กๆ 

 
รูปที ่4.2 ฉีกกระดาษใหมี้ขนาดเล็ก 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
  
 2. น ากระดาษแช่น ้าทิ้งไวป้ระมาณ 22-24 ชัว่โมง จนกระดาษน่ิมเป่ือย 

 
รูปที ่4.3 น ากระดาษแช่น ้า ทิ้งไว ้22-24 ชัว่โมง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 
 3. ใชต้ะแกรงตกักระดาษท่ีแช่ไว ้ใส่ลงในเคร่ืองป่ัน จากนั้นเติมน ้าลงไปใหท้่วมกระดาษ 

 
รูปที ่4.4 กระดาษใส่ลงในเคร่ืองป่ันและเติมน ้าลงไปใหท้่วมกระดาษ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563)  
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 4. ป่ันกระดาษใหล้ะเอียดจนเป็นเน้ือวุน้ 

 
รูปที ่4.5 ป่ันรวมกนัใหล้ะเอียด 

 ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 
 5. จากนั้นน าตะแกรงมาช่วยกรอกน ้าและบีบน ้าออก ใหเ้หลือเพียงแค่เยื่อกระดาษ 

 
รูปที ่4.6 กรองน ้าออกใหเ้หลือเพียงเยือ่กระดาษ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 
 6. น าเยือ่กระดาษมาผสมกบักาว ใหเ้หนียวจนป้ันเป็นรูปได ้

 
รูปที ่4.7 น ามาผสมกบักาว ใหเ้หนียวจนป้ันเป็นรูปได ้

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
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 7. น ากระดาษมาอดัใส่ลงในแม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้

 
รูปที ่4.8 น ามาอดัใส่แม่พิมพ ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 
 8. น าแผน่เหล็กท่ีเปิดขวดแทรกเขา้ระหวา่งกลาง 

 
รูปที ่4.9 น าแผน่เหล็กเสริมตรงกลาง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 
 9. น าไปตากแดดใหก้ระดาษแหง้สนิท 

 
รูปที ่4.10 น าไปตากแดดใหแ้หง้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
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 10. น าช้ินงานท่ีแหง้แลว้มาทาสี และพกัไวใ้หแ้หง้ 

 
รูปที ่4.11 ทาสีช้ินงาน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 

 
 11. น ามาพน่แลเกอร์เคลือบเงา เพื่อใหไ้ดผ้วิท่ีเงาเนียนและกนัน ้า พกัทิ้งไวจ้นแหง้สนิท 

 
รูปที ่4.12 พ่นแลคเกอร์เคลือบเงา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 
 12. ใชปื้นกาวติดแม่เหล็กเขา้กบัตวัช้ินงานดา้นหลงั 

 
รูปที ่4.13 ใชปื้นกาวติดแม่เหล็ก แม่เหล็กส าหรับติดตูเ้ยน็ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
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 13. ตกแต่งช้ินงานใหส้วยงาม 

 
รูปที ่4.14 ตกแต่งช้ินงาน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 

 
 14. ออกแบบท าสติกเกอร์ตราบริษทั ใส่ขอ้มูล่ีอยูแ่ละการติดต่อกลบั 

 
รูปที ่4.15 ติดสต๊ิกเกอร์ตราบริษทั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
 
 15. ช้ินงานเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที ่4.16 ช้ินงาน แม่เหล็กท่ีเปิดขวดจากกระดาษ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2563) 
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4.5 ต้นทุนของการท าแม่เหล็กทีเ่ปิดขวดจากกระดาษ 
การค านวณตน้ทุนของการท าแม่เหล็กท่ีเปิดขวด โดยมีส่วนผสมไดแ้ก่  กระดาษท่ีไม่ไดใ้ช้

แลว้ของบริษทั  แผน่แม่เหล็กท่ีเปิดขวด กาวเหล็กติดตูเ้ยน็ แลกเกอร์  ตน้ทุนรวมทั้งหมด 435 บาท 
ท าได ้30 ช้ิน ตกช้ินละ 14.5 บาท 
 
ตารางที ่4.1 แสดงต้นทุนการท าแม่เหลก็ทีเ่ปิดขวด 30 ช้ิน 

ต้นทุนการท าแม่เหลก็ทีเ่ปิดขวด 

ส่วนผสมและอุปกรณ์ ราคาซ้ือ ราคาใช้จริงต่อช้ิน (บาท) 
กระดาษท่ีเหลือใช ้ - - 
แผน่เหล็กท่ีเปิดขวด 10 บาท ต่อ 1 ช้ิน 10 บาท 
กาว 60 บาท ต่อ 1 ขวด(32 ออนซ์) 2 บาท 
แม่เหล็กติดตูเ้ยน็ 1 บาท ต่อ 1 ช้ิน 1 บาท 
แลกเกอร์ 45 บาท ต่อ 1 ขวด(400 มล.) 1.5 บาท 
ปืนกาว+กาวแท่ง 20 (4แท่ง) 0.6 สตางค ์
สีน ้า 20 (20 มล.) 0.6 สตางค ์

ต้นทุนรวม 15.7 บาท ต่อ 1 ช้ิน 
 
4.6 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์แม่เหลก็ทีเ่ปิดขวด 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้:  
 พนกังานของบริษทั เยาวราชทวัร์ จ  ากดั จ านวน 4 คนไดแ้ก่  

- พนกังานฝ่ายออกตัว๋บตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
- พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ 
- พนกังานส่งเอกสาร 
- พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
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4.7 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีผูจ้ดัท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 

1. คุณภาพผลงานของแม่เหล็กท่ีเปิดขวดจากกระดาษ 
2. ความคิดสร้างสรรค ์
3. ความยาก ง่าย ในการแปรรูปกระดาษ 
4. การแปรรูปกระดาษท าให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง 
5. ความประณีต สวยงามของผลงาน 

 
4.8 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตารางที ่4.2 คุณภาพของแม่เหลก็ที่เปิดขวดจากกระดาษ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ค าตอบ 
คนท่ี 1 คุณนนัทริกา จตุพรภิรมย ์
พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ 
ในฐานะพนกังานท่ีปรึกษา 

ช้ินงานพอใชไ้ด ้ไม่ดีมากและไม่แยจ่นเกินไป มี
ขอ้ดีท่ีกระดาษเม่ือน ามาป่ันผสมกาวแลว้ข้ึน
รูปทรง พอแหง้ท าใหก้ระดาษท่ีข้ึนรูปมีความ
แขง็แรง ทนทานต่อการใชง้านซ ้ าๆได ้

คนท่ี 2 คุณศิริวรรณ อริยโชติมา 
พนกังานฝ่ายออกตัว๋โดยสาร 

ช้ินงานออกแบบมาใหส้ามารถใชง้านไดจ้ริง มี
ความแขง็แรงใชง้านซ ้ าๆไดไ้ม่เสียหาย ไม่มี
ขอ้จ ากดัในการใช ้มีการเคลือบแลคเกอร์ สามารถ
โดนน ้าได ้วสัดุกระดาษท่ีใชเ้ม่ือแขง็ตวั จะท าให้
แขง็แรง 

คนท่ี 3 คุณชาคริต วสูิตรธนาวทิย ์
พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ 

มีความคงทนและแน่นหนา เพื่อไม่ใหห้ลุดง่ายและ
ยงัสามารถใชง้านไดน้าน สามารถใชง้านไดจ้ริง มี
ลวดลายการ์ตูนท่ีน่ารักพกพาสะดวก 

คนท่ี 4 คุณพรชยั กนกทรัพย ์
พนกังานกรอกฟอร์มวซ่ีาและส่งออกเอกสาร 

ช้ินงานใชง้านไดจ้ริง ทน รูปทรงไม่เสียหายเม่ือ
เปิดขวด ใชไ้ดห้ลายคร้ัง เหมาะส าหรับติดตูเ้ยน็ 
หยบิใชส้ะดวก ไม่ใหญ่จนเกินไป 

 
จากตารางท่ี 4.2 คุณภาพของช้ินงานคิดเป็นร้อยละ 75 กล่าวว่าใช้งานได้จริงและมีความ

แข็งแรงทนทานต่อการใชง้านซ ้ าๆ สามารถโดนน ้ าไดแ้ละอีกร้อยละ 25 กล่าวว่าช้ินงานพอใชไ้ด้
และไม่แยจ่นเกินไป 
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ตารางที ่4.3 ความคิดสร้างสรรค์ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ค าตอบ 
คนท่ี 1 คุณนนัทริกา จตุพรภิรมย ์
พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ 
ในฐานะพนกังานท่ีปรึกษา 

เป็นความคิดท่ีดีท่ีน ากระดาษมาแปรรูปท าแม่เหล็กท่ีเปิดขวด
จากกระดาษ ยงัใชก้ระดาษเหลือใชใ้นออฟฟิตมาท าให้เกิด
ประโยชน์ ช้ินงานน้ียงัสามารถลดขยะในบริษทัเราไดแ้ละลด
ขยะใหก้บัโลกไดจ้ริงและยงัสารมารถสร้างมูลค่าใหก้บั
กระดาษเหลือใชไ้ดดี้ 

คนท่ี 2 คุณศิริวรรณ อริยโชติมา 
พนกังานฝ่ายออกตัว๋โดยสาร 

มีความคิดท่ีดีและแปลกใหม่ไม่เคยมีนกัศึกษาฝึกงานในบริษทั
ท ามาก่อนอาจเป็นเพราะนอ้งเห็นวา่มีกระดาษเอกสารท่ีเหลือ
ใชใ้นบริษทัเป็นจ านวนมากเลยน ามาแปรรูป แต่การท่ี
นกัศึกษาไดคิ้ดและลงมือท าผลงานออกมาสวยงามและใชง้าน
ไดจ้ริงถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี 

คนท่ี 3 คุณชาคริต วสูิตรธนาวทิย ์
พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ 

มีความคิดสร้างสรรคใ์นการเลือกท าส่ิงของท่ีมีประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั ใชข้องท่ีรอการทิ้งมาแปรรูปเป็นการประหยดั
ค่าใชจ่้าย และมีการออกแบบใหต้วัช้ินงานมีความน่าสนใจ
และน่าใช ้เพราะมีการใชรู้ปการ์ตูนตกแต่งช้ินงาน ขนาดของ
ช้ินงานก็พกพาไดง่้ายพกไปไหนก็ไดแ้ละมีความสะดวกต่อ
การน ามาใชง้านแถมยงัประหยดัพื้นท่ีในกระเป๋าดว้ย 

คนท่ี 4 คุณพรชยั กนกทรัพย ์
พนกังานกรอกฟอร์มวซ่ีาและ
ส่งออกเอกสาร 

มีความคิดสร้างสรรคท่ี์ดีมาก นกัศึกษากลา้ท่ีจะลงมือท าในส่ิง
ท่ีคนอ่ืนคิดไม่ถึงวา่กระดาษจะสามารถแขง็ตวัได ้ไม่ทนต่อ
การใชง้านแต่พอช้ินงานเสร็จสมบูรณ์ถือวา่ออกมาดีแขง็แรง
และยงัท าแจกหรือขายเป็นของท่ีระลึกของบริษทัได้ 

 
จากตารางท่ี 4.3 แนวโน้มความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 100 กล่าวว่า มีความคิด

สร้างสรรค ์ท่ีสร้างมูลค่าใหก้ระดาษเหลือใชแ้ละยงัช่วยลดขยะในบริษทั 
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ตารางที ่4.4 ความยาก ง่าย ในการแปรรูป 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ค าตอบ 
คนท่ี 1 คุณนนัทริกา จตุพร
ภิรมย ์
พนกังานฝ่ายขายโปรแกรม
ทวัร์ 
ในฐานะพนกังานท่ีปรึกษา 

การข้ึนรูปช้ินงานมีขั้นตอนท่ีนอ้ยและวสัดุท่ีใชไ้ม่ก่ีอยา่งจึงง่ายต่อ
การท าข้ึนมา สามารถท าช้ินงานเป็นรูปแบบอ่ืนไดต้อ้งเตรียม
บล็อกข้ึนรูปใหง่้ายต่อการท าช้ินงานและมีรายละเอียดท่ีคมชดั 

คนท่ี 2 คุณศิริวรรณ อริยโชติ
มา 
พนกังานฝ่ายออกตัว๋โดยสาร 

ขั้นตอนการท าช้ินงานไม่ซบัซอ้นมากนกั นกัศึกษาสามารถท า
ช้ินงานข้ึนมาไดง่้าย ใชว้สัดุในการท าช้ินงานนอ้ย สามารถน าไป
ต่อยอดไดใ้นอนาคต 

คนท่ี 3 คุณชาคริต วสูิตรธนา
วทิย ์
พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ 

ช้ินงานใชส่ิ้งของเหลือใชแ้ละใกลต้วัสามารถจดัหามาใชไ้ดง่้าย 
น ามาผา่นการแปรรูปท่ีง่ายสามารถท าเองไดท่ี้บา้น อุปกรณ์ท่ีใชมี้
ไม่เยอะ 

คนท่ี 4 คุณพรชยั กนกทรัพย ์
พนกังานกรอกฟอร์มวซ่ีาและ
ส่งออกเอกสาร 

ขั้นตอนการท าช้ินงานไม่ยุง่ยากนกัอาจมีการเก็บรอยต่อช้ินงานท่ี
ตอ้งใชค้วามละเอียดเพื่อใหช้ิ้นงานออกมาเนียน จึงตอ้งใชส้มาธิ
ในการท ามากและตอ้งอดัขอบใหแ้น่นเพื่อใหข้อบช้ินงานออกมา
สวยงาม 

 
จากตารางท่ี 4.4 แนวโนม้ความยากง่ายในการแปรรูปช้ินงานคิดเป็นร้อยละ 100 กล่าววา่มี

ขั้นตอนการท าท่ีไม่ซบัซอ้น ช้ินงานใชว้สัดุเหลือใชท่ี้หาไดง่้าย และยงัสามารถน าไปต่อยอดได ้
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ตารางที ่4.5 การแปรรูปกระดาษท าให้เกดิประโยชน์อกีคร้ัง  

ผู้ตอบแบบสอบถาม ค าตอบ 
คนท่ี 1 คุณนนัทริกา จตุพรภิรมย ์
พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ 
ในฐานะพนกังานท่ีปรึกษา 

ปกติบริษทัมีกระดาษเหลือใชท่ี้ตอ้งท้ิงในแต่ละวนัอยู่
แลว้ ในการท่ีนกัศึกษามีความคิดริเร่ิมน ากระดาษเหลือใช้
เหล่าน้ีมาท าใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัและประโยชน์แก่
ตวันกัศึกษาเองถือวา่เป็นความคิดท่ีดีลดขยะกระดาษใน
บริษทั  ลดภาวะโลกร้อน 

คนท่ี 2 คุณศิริวรรณ อริยโชติมา 
พนกังานฝ่ายออกตัว๋โดยสาร 

ปกติแลว้บริษทัเรามีกระดาษเหลือใชท่ี้ตอ้งทิ้งทุกวนัอยู่
แลว้ นกัศึกษามีความคิดท่ีดีในการน ากระดาษมาแปรรูป
อดัเขา้แม่พิมพท์  าใหเ้กิดท่ีเปิดขวดจากกระดาษสามารถ
น าวสัดุเหลือใชจ้ากบริษทัมาท าใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึน 

คนท่ี 3 คุณชาคริต วสูิตรธนาวทิย ์
พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ 

น ากระดาษท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่เป็นการรีไซเคิล
ใหเ้กิดประโยชน์อีกคร้ัง ปกติกระดาษของบริษทัท่ีรอการ
ท าลายทิ้งจะมีจ านวนมาก วางทิ้งไวเ้ฉยๆไม่มีประโยชน์ 
ไดน้ ามาท าเป็นของสมนาคุณใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ยงัช่วยลด
ตน้ทุนของบริษทั 

คนท่ี 4 คุณพรชยั กนกทรัพย ์
พนกังานกรอกฟอร์มวซ่ีาและส่งออก
เอกสาร 

ช้ินงานสามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงและไดใ้ชป้ระโยชน์
จากกระดาษท่ีเหลือใชใ้นบริษทัและยงัสามารถสร้าง
มูลค่าจากกระดาษเหลือใชถื้อเป็นเร่ืองท่ีดีแก่บริษทัและ
ลดขยะกระดาษลงไดอี้กดว้ย 

 
จากตารางท่ี 4.5 แนวโนม้การแปรรูปกระดาษให้เกิดประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 75 กล่าวว่า 

สามารถน ากระดาษท่ีบริษทัเหลือใช้หรือท้ิงทุกวนัมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์และลดขยะให้กบั
บริษทัและอีกร้อยละ 25 กล่าววา่ ช้ินงานยงัสามารถน าไปต่อยอดไดอี้ก 
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ตารางที ่4.6 ความประณตี สวยงามของผลงาน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ค าตอบ 

คนท่ี 1 คุณนนัทริกา จตุพรภิรมย ์
พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ 
ในฐานะพนกังานท่ีปรึกษา 

ใชค้วามละเอียดค่อนขา้งมาก เน่ืองจากช้ินงานมี
รูปทรงขนาดเล็ก การเก็บงานขอบมุมต่างๆไดดี้ 
การน ากระดาษมาอดัข้ึนรูปโดยมีแผน่เหล็กอยูต่รง
กลางท าไดดี้แขง็แรงไม่หลุดออกจากกนั 

คนท่ี 2 คุณศิริวรรณ อริยโชติมา 
พนกังานฝ่ายออกตัว๋โดยสาร 

ช้ินงานมีขนาดเล็กตอ้งใชค้วามละเอียด
ค่อนขา้งมาก ขอบมุมของช้ินงานต่างๆค่อนขา้ง
คมชดั รูปทรงสวยงาม เป็นงานข้ึนรูปดว้ยมือท่ีมี
ความแขง็แรงและรูปทรงออกมาดูดี 

คนท่ี 3 คุณชาคริต วสูิตรธนาวทิย ์
พนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ 

มีการลงลายละเอียดสวยงามเหล็กท่ีใส่อยูใ่น
กระดาษมีความแน่นหนาและออกแบบใหมี้ความ
สะดวกสบายใหก้ารใชง้าน เร่ืองความสวยงามของ
ช้ินงานตวัการ์ตูนน่ารักสีสันสดใสดีคะ 

คนท่ี 4 คุณพรชยั กนกทรัพย ์
พนกังานกรอกฟอร์มวซ่ีาและส่งออกเอกสาร 

ขนาดของช้ินงานมีขนาดพอดีพกพาไปใชน้อก
สถานท่ีได ้ใชใ้นบา้นติดตกแต่งหนา้ตูเ้ยน็ มีขนาด
เล็กสวยงาม เก็บรายละเอียดของช้ินงานไดดี้ มีตรา
บริษทัท่ีชดัเจนและมองเห็นไดง่้าย  

 
จากตารางท่ี 4.6 แนวโน้มความประณีตและความสวยงามคิดเป็นร้อยละ 100 กล่าวว่า 

ช้ินงานมีความสวยงามและมีความแขง็แรง เก็บรายละเอียดไดดี้ มีตราบริษทัท่ีชดัเจน 
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4.9 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
คุณนันทริกา จตุพรภิรมย์ ต  าแหน่งพนักงานฝ่ายขายโปรแกรมทวัร์ในฐานะพนักงานท่ี

ปรึกษา กล่าววา่ ช้ินงานพอใชไ้ด ้ไม่ดีมากและไม่แยจ่นเกินไป มีขอ้ดีท่ีกระดาษเม่ือน ามาป่ันผสม
กาวแลว้ข้ึนรูปทรง พอแห้งท าให้กระดาษท่ีข้ึนรูปมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใชง้านซ ้ าๆได ้ใช้
กระดาษเหลือใชใ้นออฟฟิตมาท าใหเ้กิดประโยชน์ ช้ินงานน้ียงัสามารถลดขยะในบริษทัเราได ้และ
ยงัสารมารถสร้างมูลค่าให้กบักระดาษเหลือใชไ้ดดี้ ช้ินงานมีขั้นตอนท่ีนอ้ยและวสัดุท่ีใชไ้ม่ก่ีอยา่ง
จึงง่ายต่อการท า ใชค้วามละเอียดค่อนขา้งมาก เน่ืองจากช้ินงานมีรูปทรงขนาดเล็ก การเก็บงานขอบ
มุมต่างๆไดดี้ การน ากระดาษมาอดัข้ึนรูปโดยมีแผ่นเหล็กอยูต่รงกลางท าไดดี้แข็งแรงไม่หลุดออก
จากกนั 

คุณศิริวรรณ อริยโชติมา ต  าแหน่งพนกังานฝ่ายออกตัว๋โดยสาร กล่าวว่า ช้ินงานออกแบบ
มาใหส้ามารถใชง้านไดจ้ริง มีความแข็งแรงใชง้านซ ้ าๆได ้มีการเคลือบแลคเกอร์ สามารถกนัน ้ าได ้
และมีขั้นตอนการท าช้ินงานไม่ซบัซอ้นมากนกั ใชว้สัดุในการท าช้ินงานนอ้ย สามารถน าไปต่อยอด
ไดใ้นอนาคต นกัศึกษามีความคิดท่ีดีในการน ากระดาษมาแปรรูปอดัเขา้แม่พิมพ ์ช้ินงานมีขนาดเล็ก
ตอ้งใชค้วามละเอียดค่อนขา้งมาก ขอบมุมของช้ินงานต่างๆค่อนขา้งคมชดั รูปทรงสวยงาม เป็นงาน
ข้ึนรูปดว้ยมือท่ีมีความแขง็แรงและรูปทรงออกมาดูดี 

คุณชาคริต วิสูตรธนาวิทย์ ต  าแหน่งพนกังานฝ่ายโปรแกรมทวัร์ กล่าวว่า ช้ินงานมีความ
คงทนและแน่นหนาไม่หลุดง่าย และยงัสามารถมอายุการใช้งานไดน้าน สามารถใช้งานไดจ้ริง มี
ลวดลายการ์ตูนท่ีน่ารักพกพาสะดวก เลือกท าส่ิงของท่ีมีประโยชน์ในชีวติประจ าวนั ใชข้องท่ีรอการ
ทิ้งมาแปรรูป เป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย ใช้ส่ิงของเหลือใช้และส่ิงของใกล้ตวั สามารถจดัหามา
ใช้ได้ง่าย น ามาผ่านการแปรรูปท่ีง่ายสามารถท าเองไดท่ี้บา้น อุปกรณ์ท่ีใช้มีไม่เยอะ ท าเป็นของ
สมนาคุณให้แก่ลูกคา้ แลว้ยงัช่วยลดตน้ทุนของบริษทั การลงลายละเอียดสวยงามเหล็กท่ีใส่อยูใ่น
กระดาษมีความแน่นหนา และออกแบบใหมี้ความสะดวกสบายใหก้ารใชง้าน 

คุณพรชัย กนกทรัพย์ ต  าแหน่งพนักงานกรอกฟอร์มวีซ่าและส่งออกเอกสาร กล่าวว่า 
ช้ินงานใชง้านไดจ้ริงและทน รูปทรงไม่เสียหายเม่ือเปิดขวด ใชไ้ดห้ลายคร้ัง ขนาดช้ินงานไม่ใหญ่
จนเกินไป ขั้นตอนการท าช้ินงานไม่ยุง่ยากนกั อาจตอ้งมีการเก็บรอยต่อของช้ินงาน ท่ีตอ้งใชค้วาม
ละเอียด เพื่อใหช้ิ้นงานออกมาเรียบร้อยและดูดี ใชป้ระโยชน์จากกระดาษท่ีเหลือใชใ้นบริษทัและยงั
สามารถสร้างมูลค่าจาก กระดาษเหลือใช้ เป็นของสมนาคุณช่วยลดตน้ทุนให้แก่บริษทัและลดขยะ
กระดาษลงไดอี้กดว้ย ขนาดของช้ินงานมีขนาดพอดีมือพกพาง่าย สะดวก สามารถน าไปใช้นอก
สถานท่ีได ้ใช้ในบา้นติดตกแต่งหน้าตูเ้ยน็ มีขนาดเล็กสวยงาม เก็บรายละเอียดของช้ินงานไดดี้ มี
ตราบริษทัท่ีชดัเจนและมองเห็นไดง่้าย  
  



39 
 

4.10 สรุปผลการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 จากการสัมภาษณ์พนกังานของบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั มีผลสรุปโดยรวมวา่ โครงงานน้ี
ช่วยลดกระดาษเหลือใชใ้หก้บับริษทั และยงัช่วยเพิ่มมูลค่าให้กระดาษเหลือใช ้ช้ินงานถูกออกแบบ
ให้เป็นของสมนาคุณให้แก่ลูกคา้ในการออกทวัร์ ถือว่าเป็นการช่วยลดตน้ทุนให้กบับริษทั เพราะ
ของสมนาคุณเป็นหน่ึงในค่าใชจ่้ายท่ีทางบริษทัมี ซ่ึงมีผลให้ตน้ทุนในส่วนของสมนาคุณนั้นลดลง 
ท าใหบ้ริษทัมีรายจ่ายแคปลงไปดว้ย ช้ินงานใชง้านไดจ้ริงและมีความแข็งแรงทนทานต่อการใชง้าน
ซ ้ าๆ ท่ีเปิดขวดสามารถกนัน ้ าได ้ช้ินงานมีขั้นตอนการท าท่ีไม่ซบัซ้อน ช้ินงานใชว้สัดุเหลือใชท่ี้หา
ไดง่้าย ช้ินงานมีการตกแต่งความสวยงามและมีความแข็งแรง เก็บรายละเอียดไดดี้และช้ินงานยงั
สามารถน าไปต่อยอดไดอี้ก 
 



 

 

บทที ่5 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงการ 
 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทัเยาวราชทวัร์ จ  ากดั ในแผนกทวัร์ 
ฝ่ายเอกสาร ท าให้ไดท้ราบถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการออกทวัร์ การออกเดินทางแต่ละคร้ังมี
การใชต้น้ทุนท่ีค่อนขา้งสูง ผูจ้ดัท าจึงอยากช่วยลดค่าใชจ่้ายและเพิ่มมูลค่าให้กบักระดาษเหลือใชใ้น
บริษทั ให้มีมูลค่าและเป็นประโยชน์มากท่ีสุดให้กบัทางบริษทั จึงจดัท าโครงงาน แม่เหล็กท่ีเปิด
ขวดจากกระดาษรีไซเคิล โดยไดน้ ากระดาษเหลือใชม้าแปรรูป เป็นช้ินงานท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริงและ
พกพาง่าย มอบให้ทางบริษทั ช้ินงานถูกท าเป็นของสมนาคุณให้กบัลูกคา้ในการออกทวัร์ เพื่อช่วย
ลดตน้ทุนให้กบัทางบริษทั ท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีแคบลงและติดแบรนด์บริษทั เพื่อให้เป็นของท่ีระลึก
แก่ลูกคา้ 
 
5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาในการจัดท าโครงงาน 

1. ผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ในการน ากระดาษรีไซเคิลมาผา่นกระบวนการแปรรูป 
2. กระดาษท่ีผา่นการแปรรูปเสร็จแลว้ ไม่สามารถท่ีจะใชเ้ปิดฝาขวดไดแ้ละไม่สามารถท่ีจะ
ใชง้านไดใ้นระยะยาว 
3. ช้ินงานใชเ้วลานานในการท าใหก้ารดาษแหง้ 
4. การทาสีท่ีไม่สม ่าเสมอหรือทาสีมากเกินไป จะท าใหก้ระดาษน่ิมและยบุตวัลง 
5. การพน่เคลือบแลคเกอร์ ตอ้งมีหลกัในการพน่และการเวน้ระยะห่างในขณะท่ีพน่  
6. ใชเ้วลานานในการรอให้แลคเกอร์แหง้สนิท ถา้ยงัไม่แหง้สมบูรณ์ การท่ีเราไปจบัช้ินงาน 
จะท าใหผ้วิท่ีเคลือบเป็นลายและลอกได ้
7. การติดแม่เหล็กดูดตูเ้ยน็ จะตอ้งท าบล็อกใส่แม่เหล็กไวก่้อน ท าในขั้นตอนการอดั
กระดาษเป็นรูป เพราะถา้ไม่เวน้เป็นช่องไวแ้ละน าตวัแม่เหล็กมาติดภายหลงั จะท าให้
แม่เหล็กนูนออกมาท าใหช้ิ้นงานออกมาไม่ค่อยสวยงาม 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
1. ช้ินงานสามารถปรับเปล่ียนรูปทรงไดอี้ก ท าใหจ้บัถนดัมือ และสามารถปรับเปล่ียน
ขนาดไดต้ามท่ีตอ้งการ เพื่อความสะดวกในการใชง้านมากข้ึน 
2. การเก็บรายละเอียดของช้ินงานสามารถท าใหส้วยข้ึนไดอี้ก เช่น การตะไบ 
ขอบและมุมของช้ินงาน  
3. การลงสีใหเ้นียนสม ่าเสมอจะช่วยใหช้ิ้นงานออกมาดูดีมากข้ึน 
4. การออกแบบตราบริษทัสามารถปรับเปล่ียนฟอนตต์วัหนงัสือ  
ใหค้มชดัและดูดีข้ึนได ้

 5. การเก็บรายละเอียดช้ินงานท่ีเลอะกาว จะท าใหช้ิ้นงานดูดีมากข้ึน  
6. สามารถตกแต่งช้ินงานให้มีความหลากหลายมากข้ึน อาจเปล่ียนการติดลูกตาเป็นติดโบว ์
หรือตกแต่งใส่กากเพชร 
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จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบั โครงงานแม่เหล็กท่ีเปิดขวดจากกระดาษ 
Bottle Opener Magnet from Paper พนกังานทีปรึกษาใหค้วามคิดเห็นวา่ช้ินงานท่ีผูจ้ดัท าท าข้ึนมามี
ความแขง็แรงและสามารถใชเ้ปิดฝาขวดน ้าไดจ้ริงและเหมาะกบัการใชง้านในทุกๆโอกาสไม่วา่จะ
ใชง้านแบบแหง้หรือแบบเปียกก็สามารถใชง้านไดโ้ดยท่ีวสัดุท่ีใชผ้ลิตช้ินงานไม่เสียหาย ช้ินงาน
อาจจะท าจากกระดาษท่ีไม่ทนน ้าแต่ผูจ้ดัท าไดท้  าการเคลือบผวิดว้ยแลคเกอร์เพื่อให้ผิวช้ินงานไม่
สัมผสักบัน ้าโดยตรงจึงท าให้ช้ินงานน้ีใชง้านไดอ้ยา่งไม่มีขอ้แมแ้ละทนทานต่อการเปิดขวดใน
หลายๆรอบ มีการติดตราบริษทัท่ีชดัเจนครบถว้นสามารถมองเห็นไดง่้าย การน ากระดาษเหลือใชม้า
แปรรูปมีขั้นตอนการท าท่ีง่าย สามารถท าไดด้ว้ยตวัเองไดโ้ดยใชว้สัดุหลกัแค่กระดาษกบักาวและ
แม่พิมพ ์วสัดุอ่ืนๆท่ีใชเ้ราสามารถหาไดต้ามบา้นเราโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายซ่ึงเป็นความคิดท่ีดี ช้ินงาน
น้ีสามารถลดขยะกระดาษเหลือใชข้องบริษทัและยงัช่วยลดขยะใหก้บัโลกอีกดว้ย ผูจ้ดัท ายงั
สามารถน าน ากระดาษท่ีไม่มีมูลค่าหรือมีมูลค่านอ้ยมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ข้ึนมา อาจเป็นท่ีเปิดขวดจากกระดาษธรรมดาแต่การท่ีผูจ้ดัท าไดล้งมือท าผลงานออกมาใชง้านได้
จริงและสวยงามถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี 
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บทคดัย่อ 

โครงงานเ ร่ืองแม่เหล็กท่ีเ ปิดขวดจาก
กระดาษ จัดท า ข้ึนโดยมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือลด
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและลดปัญหากระดาษเหลือใช้
ภายในบริษทั เน่ืองจากบริษทัทวัร์ไดรั้บผลกระทบ
จากโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้มีรายรับน้อยลง
แต่รายจ่ายคงท่ี ผู ้จัดท าจึงมีความสนใจท่ีจะน า
กระดาษเหลือใช้มาท าเป็น ช้ินงานแม่เหล็กท่ีเปิด
ขวดจากกระดาษ เป็นของสมนาคุณแก่ลูกคา้ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานบริษทั 
เยาวราชทวัร์ จ ากดั พบวา่ดา้นคุณภาพของช้ินงานมี
การเคลือบผิวกันน ้ าได้ ด้านความคิดสร้างสรรค์
พบวา่เป็นความคิดท่ีดีเน่ืองจากสามารถน ากระดาษ
ท่ีเหลือใชม้าท าเป็นช้ินงานใหม่และสามารถใชง้าน
ได้จริง ด้านความยากง่าย ในการแปรรูปกระดาษ
พบวา่มีขั้นตอนการท าท่ีไม่ซบัซอ้น และสามารถหา
อุปกรณ์ท าเองไดง่้ายๆ ดา้นการแปรรูปกระดาษท า
ให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง พบว่าช่วยลดปัญหาขยะ
กระดาษในบริษทัและเพ่ิมมูลค่าให้กระดาษท่ีเหลือ
ใช้ ด้านความประณีตและความสวยงาม พบว่า
ช้ินงานมีความสวยงามและมีความแข็งแรง ช้ินงาน
เก็บรายละเอียดไดดี้ มีตราบริษทัท่ีชดัเจน 
ค าส าคญั : ท่ีเปิดขวด, กระดาษ 
Abstract 

Project bottle opener magnet from paper 
was prepared with the objective to reduce    
miscellaneous expenses and reduce the problem of 
waste paper within the company. Tour companies 

have been affected by the COVID-19 epidemic, 
resulting in less income, but fixed network. The 
authors were interested in bringing the paper to 
make a bottle opener magnet as a reward for 
customers. 
From an interview with Jawarajtour staff, it was 
found that the quality of the workpiece had a 
waterproof coating. For creativity it’s good idea 
because the leftover paper can be transformed into 
a new and functional piece. The process is not 
complicated and easy to find equipment. Recycling 
the paper processing side makes it useful again, 
reduced waste within the company, and adds value 
to the remaining paper. Refinement and beauty 
found that the workpiece is beautiful and tough 
also well finished detail as well as a clear company 
brand added. 
Keywords : Opener Magnet, paper 
ความเป็นมาและความส าคญั 

บริษทัเยาวราชทวัร์ จ ากดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือ
ปี พ.ศ.2516 ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลา 45 ปีมาแลว้ 
โดย นายชวลิต เตชะรัตนไกร เป็นผูบ้ริหารบริษทั
เยาวราชทวัร์ จ ากดั เร่ิมแรกยงัไม่ใช่บริษทัน าเท่ียวท่ี
พานักท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ(Out-
Bound) แต่ เ ป็นบริษัทน าเ ท่ียวท่ีให้บริการ
ภายในประเทศ(Domestic) โดยมีนายชวลิตเป็นผูน้ า
เท่ียวดว้ยตวัเอง เพราะโดยส่วนตวัเป็นผูท่ี้ชอบออก
เดินทางจึงท าให้เกิดบริษัทเยาวราชทัวร์ จ ากัด 



 
 

ดังเช่นในทุกวนัน้ี ปัจจุบันทั่วโลกหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทย ได้ประสบปัญหาการระบาด
ของเช้ือไวรัสโควดิ(Covid-19) พบยอดผูติ้ดเช้ือและ
ยอดผู ้เสียชีวิตท่ียงัคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงมี
มาตรการปิดประเทศ ไม่อนุญาตให้มีการเดิน
ทางเขา้-ออกนอกประเทศ มีการป้องกนัดว้ยวิธีการ
กกัตวัเป็นเวลา 14 วนั เพ่ือควบคุมการฟักตวัของเช้ือ
โควดิ ส าหรับผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มเส่ียงหรือเดินทางไปใน
พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ จึงท าให้ส่งผลกระทบถึง
ธุรกิจดา้นต่างๆมากมายเป็นวงกวา้ง ไม่สามารถท่ีจะ
ควบคุมได ้โดยเฉพาะกับธุรกิจดา้นการให้บริการ
อยา่งบริษทัทวัร์ ธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาด
เล็กต่างรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่ไหว จนท า
ให้มีการปิดตวัลงหลายแห่ง เพราะมีรายไดแ้ละผล
ก าไรลดลง รวมถึงการลดจ านวนลงของพนกังานใน
ธุรกิจนั้นๆอีกดว้ย 
 แต่เน่ืองจากปัญหาท่ีทางบริษทัทวัร์พบอยู่
ในตอนน้ี คงจะเป็นเร่ืองการระบาดของเช้ือโควิด 
ท า ให้ เ กิดการ ปิดประ เทศ  การ ท่อง เ ท่ี ยว ถูก
หยุดชะงัก จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อบริษัททัวร์
โดยตรง ท าให้การขายทวัร์ลดน้อยลง ขายไดเ้พียง
ทวัร์ภายในประเทศ ทัวร์เท่ียววดัท าบุญหรือเท่ียว
ตามแหล่งธรรมชาติต่างๆตามกระแสนิยม รวมถึงมี
บริการจัดแพ็คเกจทัวร์ตามใจลูกค้า แต่ย ังคงมี
ยอดขายท่ีน้อยลง เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจสภาพ
เศรษฐกิจย  ่าแย่ ผูจ้ ัดท าจึงได้ท าการส ารวจสถาน
ประกอบการเก่ียวกับ รายรับ-รายจ่าย ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็และวสัดุส่ิงของท่ีส้ินเปลืองของบริษทัท่ีมี
อยูพ่บวา่ ลูกคา้ท่ีมาติดต่อทางหนา้ร้านมีจ านวนลด
นอ้ยลง ส่วนมากจะมาติดต่อทางส่ือออนไลน์ จึงท า
ให้ใบโบชวัร์และใบน าเสนอโปรแกรมทวัร์ ท่ีไดป้
ร้ินออกมาแลว้ ไม่สามารถน ากลบัมาใช้งานไดอี้ก 
เน่ืองจากพบเจอกบัปัญหาเช้ือโควิดมาหลายเดือน 
ท าให้พบวา่มีปัญหากระดาษเหลือใชภ้ายในบริษทั
จ านวนมาก ประมาณ 10 รีม ไม่สามารถท่ีจะน า

กลบัมาใช้งานได้อีก เพื่อต้องการท่ีจะลดปริมาณ
กระดาษท่ีตอ้งท้ิงภายในบริษทั 
 ดังนั้ น ผู ้จัดท าจึงมีความสนใจท่ีจะน า
กระดาษเหลือใชม้าเพ่ิมมูลค่า ท าเป็นของสมนาคุณ 
มอบให้แก่ทางบริษัท ให้เป็นของท่ีระลึกไวแ้จก
ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ประทบัใจและจดจ าไดว้า่เคยมา
ใชบ้ริการของบริษทัของเรา ของสมนาคุณเป็นหน่ึง
ในค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ท่ีทางบริษทัมีอยู ่ผูจ้ดัท าจึงขอ
เสนอท าแม่เหล็กท่ีเปิดขวดจากกระดาษท่ีเหลือใช ้
ภายในบริษัทท่ีเหลือท าช้ินงานน้ี เพราะว่า ได้
ส ารวจจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ในการ
ออกเดินทาง ได้พบปัญหาว่า ลูกคา้มกัจะลืมน าท่ี
เปิดขวดมาด้วยค่อยข้างบ่อย พอได้มองเห็นถึง
ปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่าน้ี จึงอยากท าให้แม่เหล็กท่ี
เปิดขวดจากกระดาษ เอามาเป็นของสมนาคุณมอบ
ใหแ้ก่ลูกคา้ โดยปกติแลว้ของสมนาคุณท่ีทางบริษทั
มอบให้ลูกคา้จะเป็นหมวกหรือร่มซะส่วนใหญ่ ซ่ึง
ใช้ตน้ทุนในการซ้ือค่อนขา้งสูงและไม่มีการพิมพ์
ตราของบริษทั ผูจ้ดัท าจึงอยากท าช้ินงานน้ี เพ่ือลด
ตน้ทุนให้กบัทางบริษทั ท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีแคบลง
และติดแบรนด์บริษัท เพ่ือให้เป็นของท่ีระลึกแก่
ลูกคา้ 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดให้กบับริษทัเยาวราช
ทวัร์ จ ากดั 
2. เพื่อตอ้งการลดปัญหากระดาษเหลือใช้ภายใน
บริษทัเยาวราชทวัร์ จ ากดั 
 ขอบเขตของโครงงาน  
1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
 - บริษทัเยาวราชทวัร์ จ ากดั 
2. ขอบเขตดา้นประชากร 
 - พนกังานบริษทัเยาวราชทวัร์ จ ากดั 
3. ขอบเขตดา้นเวลา 

- ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 ถึง     
 4 ธนัวาคม 2563 

 



 
 

4. ขอบเขตดา้นเอกสารและขอ้มูล 
- สอบถามขอ้มูลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
พนักงานท่ีปรึกษา ค้นหาข้อมูล ศึกษา
ขั้นตอนวิธีการท า จากอินเตอร์เน็ตและ
หนงัสือ  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ได้ลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดให้กับบริษทัเยาวราช
ทวัร์ จ ากดั 
2. ได้ลดปัญหากระดาษเหลือใช้ภายในบริษัท
เยาวราชทวัร์ จ ากดั 
ค านิยาม 

1. ท่ีเปิดขวด หมายถึง อุปกรณ์ท่ีประดิษฐ์
ข้ึนหลงัจากผลิตขวดท่ีมีการผนึกแบบฝาจีบ เพ่ือการ
เปิดส าหรับบริโภคน ้ าในขวด ใช้หลกัการคานงัด
แบบฟิสิกส์ 

2. กระดาษ หมายถึง วสัดุท่ีผลิตข้ึนมา
ส าหรับการจดบนัทึก ปัจจุบนักระดาษไม่ไดมี้เพียง
ประโยชน์ในการใชจ้ดบนัทึกเท่านั้น ยงัสามารถใช้
ประโยชน์อ่ืนๆได้อีกมากมาย เช่น กระดาษช าระ 
กระดาษห่อของขวญั กระดาษลูกฟูกส าหรับท า
กล่อง 
 3. แม่เหล็ก หมายถึง แร่หรือโลหะท่ีมี
สมบติัดูดวตัถุอ่ืนท่ีท าดว้ยเหลก็ 
ขั้นตอนและวธีิการท า 
1. ฉีกกระดาษใหมี้ขนาดเลก็ 
2. น ากระดาษแช่น ้ า ท้ิงไว2้2-24ชัว่โมง 
3. น ากระดาษใส่ในเคร่ืองป่ันและเติมน ้ าลงไปให้
ท่วมกระดาษ 
4. ป่ันรวมกนัใหล้ะเอียด 
5. กรองน ้ าออกใหเ้หลือเพียงเยือ่กระดาษ 
6. น ามาผสมกบักาวใหเ้หนียวจนป้ันรูปได ้
7. น ามาอดัใส่แม่พิมพ ์
8. น าแผน่เหลก็เสริมตรงกลาง 
9. น าไปตากแดดใหแ้หง้ 
10. ทาสีช้ินงาน 
11. พน่แลคเกอร์เคลือบเงา 

12. ใชปื้นกาวติดแม่เหลก็ติดตูเ้ยน็ 
13. ตกแต่งใหส้วยงาม 
14. ติดสต๊ิกเกอร์ตราบริษทั 
สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ ัดท าไดเ้ขา้ฝึกปฏิบติังานสห
กิจศึกษาท่ีบริษทัเยาวราชทวัร์ จ ากดั ในแผนกทวัร์ 
ฝ่ายเอกสาร ท าใหไ้ดท้ราบถึงค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง
ในการออกทวัร์ การออกเดินทางแต่ละคร้ังมีการใช้
ต้นทุน ท่ีค่อนข้าง สูง  ผู ้จัดท า จึ งอยากช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและเพ่ิมมูลค่าให้กับกระดาษเหลือใชใ้น
บริษทั ใหมี้มูลค่าและเป็นประโยชน์มากท่ีสุดให้กบั
ทางบริษทั จึงจดัท าโครงงาน แม่เหลก็ท่ีเปิดขวดจาก
กระดาษรีไซเคิล โดยไดน้ ากระดาษเหลือใชม้าแปร
รูปเป็นช้ินงานท่ีสามารถใช้ได้จริงและพกพาง่าย
มอบให้ทางบริษทั ช้ินงานถูกท าเป็นของสมนาคุณ
ให้กับลูกค้าในการออกทัวร์ เ พ่ือช่วยลดต้นทุน
ให้กบัทางบริษทั ท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีแคบลงและติด
แบรนดบ์ริษทั เพ่ือใหเ้ป็นของท่ีระลึกแก่ลูกคา้ 
ข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
1. ช้ินงานสามารถปรับเปล่ียนรูปทรงไดอี้ก ท าให้
จบัถนดัมือ และสามารถปรับเปล่ียนขนาดไดต้ามท่ี
ตอ้งการ เพ่ือความสะดวกในการใชง้านมากข้ึน 
2. การเก็บรายละเอียดของช้ินงานสามารถท าให้
สวยข้ึนไดอี้ก เช่น การตะไบ 
ขอบและมุมของช้ินงาน  
3. การลงสีให้เนียนสม ่ าเสมอจะช่วยให้ช้ินงาน
ออกมาดูดีมากข้ึน 
4. การออกแบบตราบริษัทสามารถปรับเปล่ียน
ฟอนตต์วัหนงัสือ  
ใหค้มชดัและดูดีข้ึนได ้
5. การเก็บรายละเอียดช้ินงานท่ีเลอะกาว จะท าให้
ช้ินงานดูดีมากข้ึน  
6. สามารถตกแต่งช้ินงานใหมี้ความหลากหลายมาก
ข้ึน อาจเปล่ียนการติดลูกตาเป็นติดโบว ์หรือตกแต่ง
ใส่กากเพชร 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 
 

คุณภาพของช้ินงาน ช้ินงานพอใชไ้ด ้ไม่ดีมากและไม่แยจ่นเกินไป มีขอ้ดีท่ีกระดาษเม่ือ
น ามาป่ันผสมกาวแลว้ข้ึนรูปทรง พอแหง้ท าใหก้ระดาษท่ีข้ึนรูปมีความแขง็แรง ทนทานต่อการใช้
งานซ ้ าๆได ้

 
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดท่ีดีท่ีน ากระดาษมาแปรรูปท าแม่เหล็กท่ีเปิดขวดจาก

กระดาษ ยงัใชก้ระดาษเหลือใชใ้นออฟฟิตมาท าให้เกิดประโยชน์ ช้ินงานน้ียงัสามารถลดขยะใน
บริษทัเราไดแ้ละลดขยะใหก้บัโลกไดจ้ริงและยงัสารมารถสร้างมูลค่าใหก้บักระดาษเหลือใชไ้ดดี้ 

 
ความยากง่ายในการแปรรูป การข้ึนรูปช้ินงานมีขั้นตอนท่ีนอ้ยและวสัดุท่ีใชไ้ม่ก่ีอยา่งจึงง่าย

ต่อการท าข้ึนมา สามารถท าช้ินงานเป็นรูปแบบอ่ืนไดต้อ้งเตรียมบล็อกข้ึนรูปเพท่อใหง่้ายต่อการท า
ช้ินงานและมีรายละเอียดท่ีคมชดั 

 
การแปรรูปกระดาษให้เกดิประโยชน์อกีคร้ัง ปกติบริษทัมีกระดาษเหลือใชท่ี้ตอ้งทิ้งในแต่

ละวนัอยูแ่ลว้ ในการท่ีผูจ้ดัท ามีความคิดริเร่ิมน ากระดาษเหลือใชเ้หล่าน้ีมาท าใหเ้กิดประโยชน์แก่
บริษทัและประโยชน์แก่ตวัผูจ้ดัท าเองถือวา่เป็นความคิดท่ีดีลดขยะกระดาษในบริษทั  ลดภาวะโลก
ร้อน 

 
ความประณตี สวยงามของผลงานใชค้วามละเอียดค่อนขา้งมาก เน่ืองจากช้ินงานมีรูปทรง

ขนาดเล็ก การเก็บงานขอบมุมต่างๆไดดี้ การน ากระดาษมาอดัข้ึนรูปโดยมีแผน่เหล็กอยูต่รงกลางท า
ไดดี้แขง็แรงไม่หลุดออกจากกนั 
 
 
 

ลงช่ือ   
 

(คุณนนัทริกา จตุพรภิรมย)์ 
  



 
 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 
 

คุณภาพของช้ินงาน ช้ินงานออกแบบมาใหส้ามารถใชง้านไดจ้ริง มีความแขง็แรงใชง้าน
ซ ้ าๆไดไ้ม่เสียหาย ไม่มีขอ้จ ากดัในการใช ้มีการเคลือบแลคเกอร์ สามารถโดนน ้าได ้วสัดุกระดาษท่ี
ใชเ้ม่ือแขง็ตวั จะท าใหแ้ขง็ 

 
ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดท่ีดีและแปลกใหม่ไม่เคยมีผูจ้ดัท าฝึกงานในบริษทัท ามา

ก่อนอาจเป็นเพราะนอ้งเห็นวา่มีกระดาษเอกสารท่ีเหลือใชใ้นบริษทัเป็นจ านวนมากเลยน ามาแปร
รูป แต่การท่ีผูจ้ดัท าไดคิ้ดและลงมือท าผลงานออกมาสวยงามและใชง้านไดจ้ริงถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี 

 
ความยากง่ายในการแปรรูป  ขั้นตอนการท าช้ินงานไม่ซบัซอ้นมากนกั ผูจ้ดัท าสามารถท า

ช้ินงานข้ึนมาไดง่้าย ใชว้สัดุในการท าช้ินงานนอ้ย สามารถน าไปต่อยอดไดใ้นอนาคต 
 
การแปรรูปกระดาษท าให้เกดิประโยชน์อีกคร้ัง ปกติแลว้บริษทัเรามีกระดาษเหลือใชท่ี้ตอ้ง

ทิ้งทุกวนัอยูแ่ลว้ ผูจ้ดัท ามีความคิดท่ีดีในการน ากระดาษมาแปรรูปอดัเขา้แม่พิมพท์  าให้เกิดท่ีเปิด
ขวดจากกระดาษสามารถน าวสัดุเหลือใชจ้ากบริษทัมาท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมาก 

 
ความประณตี สวยงามของผลงานช้ินงานมีขนาดเล็กตอ้งใชค้วามละเอียดค่อนขา้งมาก 

ขอบมุมของช้ินงานต่างๆค่อนขา้งคมชดั รูปทรงสวยงาม เป็นงานข้ึนรูปดว้ยมือท่ีมีความแขง็แรง
และรูปทรงออกมาดูดี 
 
 
 

ลงช่ือ   
 

(คุณศิริวรรณ อริยโชติมา) 
  



 
 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 
 

คุณภาพของช้ินงาน มีความคงทนและแน่นหนา เพื่อไม่ให้หลุดง่ายและยงัสามารถใชง้าน
ไดน้าน สามารถใชง้านไดจ้ริง มีลวดลายการ์ตูนท่ีน่ารักพกพาสะดวก 
 

ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการเลือกท าส่ิงของท่ีมีประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั ใชข้องท่ีรอการทิ้งมาแปรรูปเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย และมีการออกแบบใหต้วั
ช้ินงานมีความน่าสนใจและน่าใช ้เพราะมีการใชรู้ปการ์ตูนตกแต่งช้ินงาน ขนาดของช้ินงานก็พกพา
ไดง่้ายพกไปไหนก็ไดแ้ละมีความสะดวกต่อการน ามาใชง้านแถมยงัประหยดัพื้นท่ีในกระเป๋าดว้ย 
 

ความยากง่ายในการแปรรูป ช้ินงานใชส่ิ้งของเหลือใชแ้ละใกลต้วัสามารถจดัหามาใชไ้ดง่้าย 
น ามาผา่นการแปรรูปท่ีง่ายสามารถท าเองไดท่ี้บา้น อุปกรณ์ท่ีใชมี้ไม่เยอะ 
 

การแปรรูปกระดาษให้เกดิประโยชน์อกีคร้ัง   น ากระดาษท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่เป็น
การรีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์อีกคร้ัง ปกติกระดาษของบริษทัท่ีรอการท าลายทิ้งจะมีจ านวนมาก วาง
ทิ้งไวเ้ฉยๆไม่มีประโยชน์ ไดน้ ามาท าเป็นของสมนาคุณใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ยงัช่วยลดตน้ทุนของบริษทั 
 

ความประณตี สวยงามของผลงานมีการลงลายละเอียดสวยงามเหล็กท่ีใส่อยูใ่นกระดาษมี
ความแน่นหนาและออกแบบใหมี้ความสะดวกสบายใหก้ารใชง้าน เร่ืองความสวยงามของช้ินงาน
ตวัการ์ตูนน่ารักสีสันสดใสดี 
 
 
 

ลงช่ือ   
 

(คุณชาคริต วสูิตรธนา) 
  



 
 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีม่ีต่อช้ินงาน 
 

คุณภาพของช้ินงาน ช้ินงานใชง้านไดจ้ริง ทน รูปทรงไม่เสียหายเม่ือเปิดขวด ใชไ้ดห้ลาย
คร้ัง เหมาะส าหรับติดตูเ้ยน็ หยบิใชส้ะดวก ไม่ใหญ่จนเกินไป 

 
ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรคท่ี์ดีมาก ผูจ้ดัท ากลา้ท่ีจะลงมือท าในส่ิงท่ีคนอ่ืน

คิดไม่ถึงวา่กระดาษจะสามารถแขง็ตวัได ้ไม่ทนต่อการใชง้านแต่พอช้ินงานเสร็จสมบูรณ์ถือวา่
ออกมาดีและแขง็แรงและยงัท าแจกหรือขายเป็นของท่ีระลึกของบริษทัได้ 
 

ความยากง่ายในการแปรรูป ขั้นตอนการท าช้ินงานไม่ยุง่ยากนกัอาจมีการเก็บรอยต่อช้ินงาน
ท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดเพื่อให้ช้ินงานออกมาเนียน จึงตอ้งใชส้มาธิในการท ามากและตอ้งอดัขอบให้
แน่นเพื่อใหข้อบช้ินงานออกมาสวยงาม 
 

การแปรรูปกระดาษท าให้เกดิประโยชน์อีกคร้ัง ช้ินงานสามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงและได้
ใชป้ระโยชน์จากกระดาษท่ีเหลือใชใ้นบริษทัและยงัสามารถสร้างมูลค่าจากกระดาษเหลือใชถื้อเป็น
เร่ืองท่ีดีแก่บริษทัและลดขยะกระดาษลงไดอี้กดว้ย 
 

ความประณตี สวยงามของผลงานขนาดของช้ินงานมีขนาดพอดีพกพาไปใชน้อกสถานท่ี
ได ้ใชใ้นบา้นติดตกแต่งหนา้ตูเ้ยน็ มีขนาดเล็กสวยงาม เก็บรายละเอียดของช้ินงานไดดี้ มีตราบริษทั
ท่ีชดัเจนและมองเห็นไดง่้าย ถา้ลงสีจะสวยมากข้ึน 
 
 
 

ลงช่ือ   
 

(คุณพรชยั กนกทรัพย)์ 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
โปสเตอร์ 

 
  



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
บนัทึกการปฏิบติังาน 

 
  



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ประวติัผูจ้ดัท า 

  



 
 

ประวตัิผู้จัดท า 
 

 
 

รหัสผู้จัดท า : 6004400057 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวดลชา แก่นนาค า 
คณะ  : ศิลปศาสตร์ 
ภาควชิา  : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
ทีอ่ยู่  : 799/147 หมู่บา้นพีเคการ์เดน้ ซอยประชาอุทิศ 90 ต าบลบา้นคลองสวน 
   อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 10290 
ผลงาน  : แม่เหล็กท่ีเปิดขวดจากกระดาษ Bottle Opener Magnet from Paper 
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