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บทคัดย่อ 

        โครงงานเร่ืองสเปรยแ์อลกอฮอล์จากสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา ใบหม่อน) 
จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาการท าสเปรยใ์นรูปแบบใหม่โดยการน าสมุนไพรไทยใชเ้ป็นส่วนผสมส าหรับฆ่า
เช้ือโรคโควดิ-19 ไดแ้ก่ ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา และใบหม่อน ซ่ึงสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดน้ีมีสรรพคุณ
ต่างๆ ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณมีฤทธ์ิระงบัการติดเช้ือหรือระงบัการเจริญเติบโตของเช้ือโรคได้            
ผลตรีผลาออกฤทธ์ิตา้นเช้ือราและแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรคผิวหนงัและใบหม่อนแกไ้ขแ้กห้วดัแก้
ไอแกอ้าการติดเช้ือและยงัสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

        หลงัจากท่ีไดท้  าการทดลองสเปรยแ์อลกอฮอล์จากสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา 
ใบหม่อน) คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นโดยการท าแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ผลการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพอใจอยู่ในระดบัมาก
ในด้านกล่ินของผลิตภณัฑ์สีของน ้ ายาผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์มีความสวยงามประสิทธิภาพของ
ผลิตภณัฑ์ใชง้านไดจ้ริง ท่ีเหยียบสเปรยมี์ความแข็งแรงทนทานคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีน ามาใชน้ั้น
สรรพคุณช่วยก าจดัเช้ือแบคทีเรียไดไ้ม่ระคายเคืองต่อผวิเเละมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ีย 4.22 เเละS.D.= 0.66 

ค าส าคัญ: สเปรยแ์อลกอฮอล์/ สมุนไพร/ ผลตรีผลา 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำเเละควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันโรงแรมท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยงัมี
แนวโนม้วา่จะยงัมีผูติ้ดเช่ือโควดิ-19 เพิ่มข้ึนอีกจ านวนมากสถานการณ์ของโควิด-19 ไดเ้ขา้มาเร่งรัด
ให้ธุรกิจตอ้งปรับตวัเร็วข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดโ้ดยเฉพาะผูป้ระกอบการภาคท่องเท่ียวและบริการ
อยา่ง “ ธุรกิจโรงแรม ” ท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัและมีตวัเลขของผูเ้ขา้พกัเป็นศูนยเ์น่ืองจากไม่มี
การเดินทางช่วงการแพร่ระบาดใหท้างโรงแรมตอ้งมีมาตรการในการรับมือเก่ียวกบัไวรัสโควิด -19 
เพื่อความปลอดภยัให้แก่ทางโรงแรมและผูใ้ช้บริการโดยท่ีทางโรงแรมจะต้องปรับตั้งรับและ
สามารถด ารงอยูห่ลงัจากวกิฤติเร่ิมคล่ีคลายในอนาคต 

จากกระแสของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซ่ึงท าให้ลูกคา้ภายในโรงแรมมีความ
ตอ้งการใชส้เปรยแ์อลกอฮอล์ในการลา้งมือเพื่อฆ่าไวรัสในการด าเนินชีวิตประจ าวนั แต่ลูกคา้บาง
ท่านไม่ชอบกล่ินของแอลกอฮอล์ เพราะมีกล่ินของแอลกอฮอล์นั้นแรงเกินไปทางคณะผูจ้ดัท าจึง
เห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีเราจะศึกษาและท าเก่ียวกบัเร่ืองน้ี เพื่อตอบโจทยบุ์คคลกลุ่มน้ี 

จากการศึกษาคน้ควา้วิจยัคณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นวา่เป็นการดี หากมีผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั
แต่สามารถตอบโจทยไ์ดม้ากกวา่ ก็คือ สเปรยแ์อลกอฮอล์จากสมุนไพรและเพิ่มกล่ินต่างๆเขา้ไปใน
สเปรยเ์พื่อให้สเปรยมี์ความหอมน่าใชม้ากข้ึนโดยการน าสมุนไพรไทยทั้ง 3 ชนิด ไดเ้เก่ ฟ้าทะลาย
โจร ผลตรีผลา เเละใบหม่อน เป็นสมุนไพรท่ีสามารถหาไดส้ะดวก ราคาไม่เเพง สามารถท าไดเ้องท่ี
บา้น และมีสรรพคุณในการช่วยยบัย ั้งแบคทีเรียไดจ้ริงและยงัมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย
ไดย้าวนานและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ทั้งน้ีทางคณะผูจ้ดัท ายงัเล็งเห็นอีกว่านอกจากจะแจก
ให้กบัแขกท่ีเขา้พกัและพนกังานแลว้ยงัสามารถลดตน้ทุนให้ทางโรงแรมไดอี้กทางเน่ืองจากทาง
โรงแรมเจอวกิฤตการณ์โรคโควดิ-19 ระบาด จึงส่งผลกระทบใหท้างโรงแรมขาดรายไดเ้ป็นจ านวน
มากจึงเป็นการดีท่ีจะน าผลิตภณัฑ์สเปรยแ์อลกอฮอล์สมุนไพรมาใชภ้ายโรงแรมซ่ึงช่วยในการลด
ตน้ทุนใหแ้ก่ทางโรงแรมเป็นอยา่งมาก



 
 

 

2.วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

             2.1 เพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและใหค้วามรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการท าสเปรยแ์อลกอฮอลจ์าก
สมุนไพร 

             2.2 เพื่อใหท้ราบถึงสรรพคุณสมุนไพรท่ีน ามาท าสเปรยแ์อลกอฮอลไ์ด้ 

             2.3 เพื่อเพิ่มมาตรการภายในโรงแรม โดยมีสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพรเพื่อป้องกนัการ
ระบาดของโรคโควิด- 19 ให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบัทางสถานประกอบการ     

 

3. ขอบเขตของโครงงำน 

             3.1 ขอบเขตเน้ือหาการศึกษากระบวนการการท าสเปรยแ์อลกอฮอลจ์ากสมุนไพร 

             3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระหวา่งวนัท่ี   18 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม2563 

             3.3 ขอบเขตดา้นประชากร จ านวนประชากรท่ีอาศยัอยูเ่ขตบางแคท่ีทดลองใชส้เปรย์
แอลกอฮอลจ์ากสมุนไพรจ านวน 30 คน 

 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

            4.1 ไดท้ราบถึงขอ้มูลและขั้นตอนในการท าสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร 

            4.2 ไดรั้บความรู้และประโยชน์สรรพคุณจากสมุนไพร ผลตรีผลา ใบหม่อน ฟ้าทะลายโจร 

            4.3 สามารถน าผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นสถานประกอบการได ้

            4.4 เพิ่มคุณค่าใหก้บัสมุนไพรในทอ้งถ่ิน 



 
 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 
 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  : โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ(W Hotel Bangkok) 

สถานทีต่ั้ง                    : 106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร10500  

เบอร์โทรศัพท์              : +6623444000 

เบอร์โทรสาร                : +6623444111 

อเีมล์                            : whotels.bangkok@whotels.com 

เวป็ไซต์           : https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok/ 

 

 
รูปท่ี 2.1 โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพ (W Hotel Bangkok) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-
https://www.marriott.com/
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รูปท่ี 2.2 สัญลกัษณ์ของโรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

 
รูปท่ี 2.3 แผนท่ีโรงแรมดบัเบ้ิลย ูกรุงเทพฯ 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพ ตั้งตระหง่านอยูใ่จกลางถนนสาทรเป็นตึกกระจกสูง 31 ชั้น ยา่น
สาทรซ่ึงนบัว่าเป็นหน่ึงในย่านแห่งใหม่ของกรุงเทพฯท่ีมีส่ิงต่ืนเตน้ใหม่ๆเกิดข้ึนตลอดเวลาและ
นอกจากนั้นถนนสาทรยงันบัไดว้า่เป็นถนนธุรกิจท่ีโด่งดงั โดยตั้งอยูใ่กลก้บัยา่นธุรกิจการคา้ส าคญั
อยา่งสีลม สยาม แถบริมแม่น ้ าเจา้พระยาและถนนสุขุมวทิ การเดินทางไปมาสะดวกสบายเน่ืองจาก
อยูติ่ดกบัรถไฟฟ้ายกระดบับีทีเอส สถานีช่องนนทรีห่างไปเพียงไม่ก่ีกา้วเท่านั้น
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2.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การใช้บริการหลกัขององค์กร 
โรงแรมดบัเบิ้ลยูกรุงเทพฯเปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นโรงแรมหรู

ระดบั 5 ดาวตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีความหรูหราทนัสมยั แต่ยงัคงเน้นความเป็นไทยมีจุดขายของ
โรงแรมอยู ่3 ดา้นคือ Design, Fashion, Music มีทั้งหมด 31 ชั้นโดยหอ้งพกัแขกจะเร่ิมตั้งแต่ชั้นท่ี 7-
31 และเป็นโรงแรมในเครือ starwood ผอ่นคลายอยา่งเต็มท่ีกบัห้องพกัทั้งหมด 403 ห้อง ท่ีเนน้การ
ออกแบบบวกกับความทันสมยัและมีสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์แบบพิเศษส าหรับ
โรงแรมดบัเบิ้ลยกูรุงเทพเท่านั้นไลฟ์สไตล์แบบบูรณาการท่ีรวบรวมความละเอียดอ่อนของแบรนด์
ผ่านคอนเซ็ปต์ห้องอาหารร่วมสมยัเดอะคิทเช่นเทเบิ้ลและมีร้านคา้ซิกเนเจอร์ท่ีหลากหลายสินคา้
แฟชัน่และดีไซน์ท่ีคดัสรรมาอยา่งดี ดบัเบิ้ลยเูดอะสโตร์เป็นสปาช่ือดงัของแบรนด์อะเวยส์ปาและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ อีกมากมาย มีการดีไซน์อนัทนัสมยัไม่เหมือนใคร ไม่วา่จะเป็นในดา้น
แฟชั่นดนตรีและกิจกรรมบนัเทิงให้กบัเจตเซตเตอร์และแฟชั่นนิสตา้ทั้งหลายโรงแรมดบัเบิ้ลยู
กรุงเทพเป็นผูน้ าเทรนด์ในภูมิภาคเอเชียตั้งอยู่ใจกลางถนนสาทรหน่ึงในยา่นกินด่ืมเท่ียวแห่งใหม่
ล่าสุดของกรุงเทพฯ 
 
        2.2.1 การให้บริการห้องพกั 

โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพ มีห้องพกัและสวีทรวมทั้งหมด 403 ยนิูตประกอบดว้ย วนัเดอร์
ฟูล  รูม (Wonderful Room) จ  านวน 244 ห้อง, สเปคทาคูล่าร์ รูม (Spectacular Room) จ  านวน 106 
ห้อง, คูล คอนเนอร์ รูม (Cool Corner Room) จ  านวน 19 ห้อง, สตูดิโอ สวีท (Studio Suite) จ  านวน 
20 หอ้ง, แฟนทาสติค สวที (Fantastic Suite) จ  านวน 2 หอ้งและ มาร์เวลลสั สวที (Marvelous Suite) 
จ  านวน 10 หอ้ง ส าหรับผูท่ี้อยากต่ืนเตน้ไปกบัดีไซน์เหนือชั้นข้ึนไปอีก สามารถเลือกเขา้พกัใน วา้ว 
สวีท (Wow Suite), หรือ เอ็กซ์สตรีม วา้ว สวีท (Extreme Wow Suite) (ห้องระดบัเพรสิเดน้ท์เช่ียล 
สวที Presidential Suite สไตลด์บัเบิ้ลย)ู 
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            2.2.1.1. ห้องวนัเดอร์ฟูล  รูม (Wonderful Room) มีจ านวน 244 หอ้ง แบ่งเป็น 2 ประเภท
ดงัน้ี 

ห้องวนัเดอร์ฟูล รูม (Wonderful Room) เตียงขนาดใหญ่( King Size) มีขนาด 441 ตารางฟุต / 41 
ตารางเมตร ววิเมือง 

 
รูปท่ี 2.4 หอ้งวนัเดอร์ฟูล  รูม (Wonderful Room) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

ห้องวนัเดอร์ฟูล  รูม (Wonderful Room) เตียงขนาด Queen Size มีขนาด 441 ตารางฟุต/41 ตาราง
เมตร ววิเมือง 

 

 
รูปท่ี 2.5 หอ้งวท่ีัมา : https://www.marriott.comนเดอร์ฟูล  รูม (Wonderful Room) 
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            2.2.1.2. ห้อง สเปคทาคูล่าร์ รูม (Spectacular Room) จ  านวน 106 เตียงขนาดใหญ่ ( King 
Size) 43 ตารางเมตร ววิเมือง  

 
รูปท่ี 2.6 หอ้ง สเปคทาคูล่าร์ รูม (Spectacular Room) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

 

             2.2.1.3 ห้องคูล คอนเนอร์ รูม (Cool Corner Room) จ านวน 19 ห้อง 2 เตียง (Queen Size) 
ววิเมืองหอ้งหวัมุม 506 ตารางฟุต / 47 ตารางเมตร 

 

 รูปท่ี 2.7 หอ้งคูล คอนเนอร์ รูม (Cool Corner Room) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 
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            2.2.1.4 ห้อง สตูดิโอ สวที (Studio Suite) จ  านวน 20 หอ้ง เตียงขนาดใหญ่ (King Size) 689 
ตารางฟุต / 64 ตารางเมตร ววิเมืองชั้นสูง  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 หอ้ง สตูดิโอ สวที (Studio Suite) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

            2.2.1.5 ห้อง แฟนทาสติค สวที (Fantastic Suite) 1 เตียงขนาดใหญ่ จ านวน 2 หอ้ง 904 
ตารางฟุต / 84 ตารางเมตรววิเมือง 

 
รูปท่ี 2.9 หอ้งแฟนทาสติค สวที (Fantastic Suite) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok
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            2.2.1.6 ห้อง มาร์เวลลัส สวที (Marvelous Suite) 1 เตียงขนาดใหญ่ จ านวน 10 หอ้ง 904 
ตารางฟุต / 84 ตารางเมตร ววิเมือง  

 
รูปท่ี 2.10 หอ้ง มาร์เวลลสั สวที (Marvelous Suite) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

            2.2.1.7 ห้องว้าว สวีท (Wow Suite) 1 ห้องชุด 2024 ตารางฟุต / 188 ตารางเมตร ววิเมือง ววิ
แม่น ้า 

 

รูปท่ี 2.11 หอ้งวา้ว สวที (Wow Suite) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 
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            2.2.1.8 ห้องว้าว สวีท (Wow Suite) 1 ชุด 2314 ตารางฟุต / 215 ตารางเมตร 

 
รูปท่ี 2.12 หอ้งเอก็ซ์สตรีม วา้ว สวที (Extreme Wow Suite) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

 

            2.2.1.9 ห้องระดับ เพรสิเด้นท์เช่ียล สวีท Presidential Suite สไตล์ดับเบิล้ยู 

 

รูปท่ี 2.13 หอ้งเพรสิเดน้ทเ์ช่ียล สวที Presidential Suite 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 
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        2.2.2 ห้องอาหารและบาร์ 

            2.2.2.1 เดอะคิทเช่นเทเบิล้ (The Kitchen Table) 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.14 เดอะคิทเช่นเทเบิ้ล (The Kitchen Table) 
ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

 

         2.2.2.2 เดอะคอร์ทยาร์ด ทีเ่ดอะเฮ้าส์ออนสาทร (The Courtyard @The House on Sathorn ) 
 

 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.15 เดอะคอร์ทยาร์ด ท่ีเดอะเฮา้ส์ออนสาทร (The Courtyard @The House on Sathorn ) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 
 

 

 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok
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            2.2.2.3 วูบาร์ (Woo Bar) 

 

                 รูปท่ี 2.16 วบูาร์ (Woo Bar) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

            2.2.2.4 Paii at The House on Sathorn (W Bangkok) 

 

รูปท่ี 2.17 Paii at The House on Sathorn (W Bangkok) 

ท่ีมา :  https://www.marriott.com 
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             2.2.2.5 เดอะบาร์ ทีเ่ดอะเฮ้าส์ออนสาทร (W Bangkok) 

 

รูปท่ี 2.18  เดอะบาร์ ท่ีเดอะเฮา้ส์ออนสาทร (W Bangkok) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

        2.2.3 ห้องประชุมสัมมนาและการจัดเลีย้ง 

            2.2.3.1 ห้องเกรทรูม (Great Room) ขนาด 425 ตารางเมตร รองรับลูกคา้ไดถึ้ง 400 คน 

 

รูปท่ี 2.19 หอ้งเกรทรูม (Great Room) 

ท่ีมา: https://www.marriott.com 
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2.2.3.2 ห้องโซเช่ียลรูม (Social Room) ขนาด 172 ตารางเมตร รองรับลูกคา้ไดถึ้ง 150 คน 

 

รูปท่ี 2.20 หอ้งโซเช่ียลรูม (Social Room) 

ท่ีมา: https://www.marriott.com 

 

2.2.3.3 ห้องสตูดิโอ (Studio room)  ขนาด 29 ตารางเมตร รองรับลูกคา้ไดถึ้ง 30 คน 

 
รูปท่ี 2.21 หอ้งสตูดิโอ (Studio room) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok
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2.2.3.4 ห้องสตราทจีี รูม (Strategy Room) รองรับลูกคา้ไดถึ้ง 36 คน 

 

รูปท่ี 2.22 หอ้งสตราทีจี รูม (Strategy Room) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

            2.2.3.5 ห้องคอนเซอเวทอร่ี (Conservatory) ขนาด 104 ตารางเมตรรองรับลูกคา้ไดถึ้ง 120 
คน 

 

รูปท่ี 2.23 หอ้งคอนเซอเวทอร่ี (Conservatory) 

ท่ีมา: https://www.marriott.com 
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                 2.2.3.6 ห้อง เดอะลอฟ (The loft) รองรับลูกคา้ไดถึ้ง 120 คน 

 
รูปท่ี 2.24 หอ้ง เดอะลอฟ (The loft) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

2.2.3.7 ห้อง  อพัสเตรจ (Upstairs) ขนาด 150 ตารางเมตร รองรับลูกคา้ไดถึ้ง 140 คน 

 
รูปท่ี 2.25 หอ้ง  อพัสเตรจ (Upstairs) 

ท่ีมา: https://www.marriott.com 

 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok
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2.2.3.8 The House On Sathorn เป็นกลุ่มอาคาร 4 หลงั ซ่ึงประกอบ อาหารบาร์และพื้นท่ี
จดังาน 

 

รูปท่ี 2.26 The House On Sathor 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

 

2.2.4.1 ห้องออกก าลงักาย  (FIT Room) 

 

รูปท่ี 2.27 หอ้งออกก าลงักาย  (FIT Room) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 
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2.2.4.2 สระว่ายน า้ (Swimming Pool) สระวา่ยน ้าของ W Bangkok บนชั้นดาดฟ้า ตั้งอยูบ่น
ชั้น 6 ขนาด 206 ตารางเมตร  

 

          รูปท่ี 2.28 สระวา่ยน ้า (Swimming Pool) 

ท่ีมา : https://www.marriott.com 

 

2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานของแผนก แม่บ้าน (Housekeeping) 

รูปท่ี 2.29 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานของแผนก แม่บา้น (Housekeeping) 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า(2563)
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2.4  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

                   ช่ือ            : ชไมพร  ยนืนาน   

                   ต าแหน่ง   : Room Attendant 

                   แผนก       : แม่บา้น  (Housekeeping) 

 

2.5 ระยะเวลาที่ท าโครงงาน 

        ในการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการ ปฏิบติังานท าโครงงานในภาค
การศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม 2563 

2.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

        ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานของโครงงาน สเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร (Herbal Alcohol 
Hand Spray) แสดงดงัตารางท่ี 2.1 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1.ศึกษาขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย     
2. คิดคน้การท าสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร     

3. ทดลองท าสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร     
4. พฒันาการท าสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร     

5. ตรวจสอบและแกไ้ขโครงงาน     
6. จดัท าเอกสาร     

ตารางท่ี 2.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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2.6.1 ศึกษาข้อมูลทีไ่ด้รับมอบหมาย 

          ทางคณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโครงงานและได้คน้ควา้หาขอ้มูลถึงการน า 
สมุนไพรมาท าสเปร์ยแอลกอฮอลใ์หเ้กิดประโยชน์ 

2.6.2 คิดค้นการท าสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 

          คิดค้นหาข้อมูลเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีน่าจะน ามาท าสเปร์ยแอลกอฮอล์สมุนไพรได้ดี จึงได้
สมุนไพร 3 ชนิดน้ีมาท า ได้แก่  ใบหม่อน ผลตรีผลา ฟ้าทะลายโจร ท่ีมีคุณสมบติัมากมายท่ีช่วย
ยบัย ั้งแบคทีเรียไดดี้ เป็นสเปร์ยแอลกอฮอลส์มุนไพรรูปแบบใหม่ 

2.6.3 ทดลองท าสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 

          น าสมุนไพรทั้งสามและส่วนผสมต่างๆในการท าสเปรยแ์อลกอฮอล ์มาผสมและทดลองท าวา่
ผลท่ีไดอ้อกมาตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

2.6.4 พฒันาการท าสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 

          น าค าติชมและค าแนะน าของอาจาร์ยท่ีปรึกษาและบุคคลทัว่ไปมาพฒันาในการท าสเปรย์
แอลกอฮอลส์มุนไพรในคร้ังต่อไปใหดี้ข้ึน  

2.6.5 ตรวจสอบและแก้ไขโครงงาน 

          ตรวจสอบและแกไ้ขโครงงานให้ถูกตอ้งตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน ามาเพื่อให้โครงงาน
และรูปเล่มออกมาสมบูรณ์แบบ 

2.6.6  จัดท าเอกสาร 

           ส่งขอ้มูลและเอกสารการท าโครงงานทั้งหมดใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจดูความถูกตอ้ง
และตามระเบียบการปฏิบติังานสหกิจศึกษา จากนั้นรวบรวมขอ้มูลการท าโครงงานท่ีถูกตอ้งแล้ว
ทั้งหมดจดัท ารูปเล่มใหเ้รียบร้อย และพร้อมส าหรับการน าเสนอ 
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2.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

                     ฮาร์ดแวร์ 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
• เคร่ืองปร้ิน 
• กลอ้งถ่ายภาพจากโทรศพัทมื์อถือ 

ซอฟต์แวร์ 

• โปรแกรม Microsoft Word 
• โปรแกรมค านวน PSPP 

• Google Form / การท าแบบสอบถาม 
 



 

 
 

บทที ่3 

การทบทวนเอกสารเเละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

          การท าโครงงานสเปรยแ์อลกอฮอลจ์ากสมุนไพร ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาคน้ควา้หา
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการทบทวนเอกสารเเละทฤษฎีต่างๆโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 เเอลกอฮอล์ (Alcohol) 

3.2 เอทลิแอลกอฮอล์ (Alcohol 95%) 

3.3 โพรไพลนี(Propylene glycol) 

3.4 กลเีซอรีน (Glycerine)  

3.5 น า้กรอง 

3.6 เปปเปอร์มิน้ท์ 

3.7 ฟ้าทะลายโจร 

3.8 ผลตรีผลา 

3.9 ใบหม่อน 

    3.1 เเอลกอฮอล์ (Alcohol) 

 
รูปท่ี 3.1 เเอลกอฮอล์ 

ท่ีมา : https://compare-price.thairath.co.th 

ช่ือภาษาไทย         :  เเอลกอฮอล ์

ช่ือภาษาองักฤษ    :  Alcohol 

ช่ือวทิยาศาสตร์    :  Denatured Ethanol’B’Ethyl Alcohol
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แอลกอฮอล์   
            เป็นสารเคมีท่ีเราใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าว ัน  ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมในภาค
ครัวเรือน มีแอลกอฮอล์ท่ีน่าสนใจอยู่สองชนิดท่ีเราใช้ในชีวิตประจ าวนัท่ีเราพบเห็น  ซ่ึงทางเคมี
แลว้มีหลายชนิด  มีคนเขา้ใจผิดในการใช้แอลกอฮอล์ในการใช้จึงท าให้เกิดอนัตราย  แอลกอฮอล์
เป็นสารละลายท่ีน าไปใชท้างยา  มีการน าไปใชเ้ป็นส่วนประกอบของระเบิด  เกิดข้ึนจากธรรมชาติ
ก็ไดห้รือเกิดจากการสังเคราะห์ซ่ึงมีทั้งโทษและประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั  และในทางเคมีนั้นเป็น
สารอินทรียป์ระเภทหน่ึง 
ประโยชน์ของแอลกอฮอล ์
        1. ใชเ้ป็นสารตั้งตน้หรือตวัท าละลาย เช่น การผลิตเคร่ืองส าอาง ยา น ้าหอม เป็นตน้ 
        2. ใช้ผสมในเช้ือเพลิงเพื่อเพิ่มค่าออกเทน และลดปริมาณเช้ือเพลิงบางชนิดเช่นน ้ ามนัแก๊ส
โซฮอล์E10 (แอลกอฮอล์ 1 ส่วน น ้ ามนัเบนซิน 9 ส่วน) E20 (แอลกอฮอล์ 2 ส่วน น ้ ามนัเบนซิน 8 
ส่วน) 
        3. เป็นส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์างๆ 
        4. ใชส้ าหรับการฆ่าเช้ือหรือลา้งแผล เช่น แอลกอฮอล ์75% 
        5. ใชส้ าหรับการท าความสะอาด และฆ่าเช้ือในส่วนผสมของน ้ายาฆ่าเช้ือ 
โทษจากการใชแ้อลกอฮอล์ 
        1.ท าให้ผิวแห้งเพราะแอลกอฮอล์จะระเหยไปดูดความร้อนบริเวณผิวหนงัท าใหรู้้สึกเยน็ ถา้ใช้
บ่อยๆอาจท าใหเ้กิดผวิหนงัแหง้ 
        2.ในบางรายอาจเกิดอาการแพเ้จลแอลกอฮอลไ์ด ้
 
วธีิทดสอบอาการแพแ้อลกอฮอล์ 
            ในบางรายท่ีผิวค่อนข้างแพง่้าย หรือใครท่ีมีความกังวลว่าผิวจะแพห้รือไม่ ก่อนใช้เจล
แอลกอฮอล์ตามปกติ แนะน าให้ทดสอบด้วยการทาบริเวณผิวหนังใต้ท้องแขนด้านในท้ิงไว้
ประมาณ 24 ชัว่โมงก่อน หากไม่มีอาการผดิปกติ จึงสามารถน ามาใชต้ามปกติทุกวนัได ้
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3.2 เอทลิแอลกอฮอล์ (Alcohol 95%) 

 
รูปท่ี 3.2 เอทิลแอลกอฮอล์ 

ท่ีมา : http://www.kasetvirul.com 

ช่ือภาษาไทย         :  เอทานอล 

ช่ือภาษาองักฤษ    :  Ethanol 

ช่ือวทิยาศาสตร์    :  Ethyl Alcohol 

ประโยชน์ของเอทลิแอลกอฮอล์ 

     - ใชเ้ป็นตวัท าละลายในการผลิตน ้าหอมและยา 

     - ใชเ้ป็นสารฆ่าเช้ือโรค 

     - เอทานอลผสมกบัน ้ ามนัเบนซินออกเทน 91 ในอตัราส่วนเอทานอล 1 ส่วน กบัน ้ ามนั
เบนซิน 9 ส่วน เป็นน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์

โทษของเอทลิแอลกอฮอล์   

- หากไดรั้บมากไปจะท าการกดประสาทอยา่งรุนแรงท าให้เสียชีวติได ้  หากในทอ้งมีอาหาร
พวกโปรตีนหรือไขมนั  จะท าใหก้ารดูดซึมชา้ลง 
     - เม่ือด่ืมปริมาณมาก จะท าให้เกิดอาการง่วงซึม คล่ืนไส้ อาเจียน สูญเสียการทรงตวั
ประสาทมีการตอบโตช้า้มีการคาดคะเนและตดัสินใจผดิพลาด 
     - ถา้ไดรั้บเอทานอลในระยะยาว จะท าให้เป็นโรคพิษสุราเร้ือรังเกิดภาวะติดแอลกอฮอล์
และมีผลต่อระบบทางเดินอาหารและเน้ือเยือ่ตบั โดยท าใหเ้ป็นโรคตบัแขง็ 
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- ในหญิงมีครรภอ์าจท าให้แทง้ หรือลูกผิดปกติทั้งร่างกายและสมองจะเห็นวา่พิษของเอทา
นอลมีความส าคญัมากเพราะนอกจากจะก่อให้เกิดผลร้ายแก่ผูด่ื้มเองแล้วยงัเป็นตวัก่อปัญหาใน
สังคมอีกด้วย โดยเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและคดีความต่างๆ มากข้ึน อันตรายส าหรับผูป่้วย
โรคเบาหวาน  แพทยม์กัจะสั่งห้ามโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะท าให้ลดระดบัน ้ าตาลในเลือด  หากด่ืม
เขา้ไปจะท าให้ระดบัน ้ าตาลในเลือดลดต ่าลงมาก  อาจจะท าให้หมดสติ  เสียชีวิตได ้ และสุราน้ีจะ
ไปท าปฏิกิริยากายาบางตัวท าให้เป็นผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน  หากเป็นโรคติดสุราเร้ือรัง
เน่ืองจากด่ืมประจ าจนติด  หากไม่ไดด่ื้มวนัไหนก็จะหงุดหงิด  สามารถเป็นอนัตายในระยะยาวได้
ซ่ึงมีการพบวา่ท าให้เกิดโรค  ตบัแข็ง  โรคหัวใจ  ส่งผลต่อระบบประสาทท่ีส าคญัไปกว่านั้น  เม่ือ
รับเขา้ไปในร่างกายท าให้ความสามารถในการขบัข่ียานพานะลดลง  ท าให้เกิดอุบติัเหตุข้ึนบ่อยคร้ัง
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น  และมีสถิติระบุว่าอุบติัเหตุส่วนใหญ่มกัเกิดจากการด่ืมสุรา  ซ่ึงมี
กฎหมายก าหนดโทษไวรุ้นแรง  จึงไม่ควรด่ืมบ่อยหรือเยอะเกินไปท่ีส าคญัด่ืมตอ้งไม่ขบั 
 
วธีิการตรวจสอบ แอลกอฮอล์แท้หรือปลอม 
       1. วิธีท่ีแม่นย  าท่ีสุดคือ "การน าไปวดัจุดเดือด" ด้วยการใส่ในภาชนะทางเคมี ตั้งไฟ แล้วใช้
เทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิเม่ือถึงจุดเดือด เอทิลแอลกอฮอล ์จะมีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส 
ขณะท่ี เมทิลแอลกอฮอล ์จะมีจุดเดือดประมาณ 65 องศาเซลเซียส 
       2. วิธีท่ีง่ายแต่ไม่แม่นย  า คือการดมกล่ินเอทิลแอลกอฮอล์ จะมีกล่ินแบบแอลกอฮอล์ท่ีแรงกว่า
เมทิลแอลกอฮอล์มาก แต่เมทิลแอลกอฮอล์จะดมแล้วแสบจมูกมากกว่า (อย่างไรก็ตาม วิธีน้ีตอ้ง
ระวงั อยา่สูดดมเขา้ไปมากเกินไป เพราะจะเป็นพิษต่อร่างกายได)้ 
       3. ลองจุดไฟ ดูลกัษณะสีของเปลวไฟ ซ่ึงเอทิลแอลกอฮอล์ จะติดไฟโชติช่วงและสว่างเป็นสี
เหลืองมากกวา่ ขณะท่ี เมทิลแอลกอฮอล ์จะติดไฟนอ้ยกวา่ และแสงจะออกไปทางสีฟ้า    
 

 

รูปท่ี 3.3  วธีิการตรวจสอบ แอลกอฮอล์ 
ท่ีมา : http://www.thongmeman.com
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3.3Propylene glycol 

 

 

รูปท่ี 3.4  Propylene glycol 

ท่ีมา : https://sites.google.com 

 

ช่ือภาษาไทย        : โพรไพลีน 

ช่ือภาษาองักฤษ   : Propylene glycol 

ช่ือวทิยาศาสตร์   : MPG (Mono Propylene Glycol) (Propylene Glycol-PG) 

สรรพคุณ 

    - สารช่วยหล่อล่ืน และลดความหนืด ท าให้เน้ือครีม หรือเน้ือเจลมีความล่ืน น่าใช ้

    - ตวัท าละลาย (solvent) ช่วยเพิ่มความเสถียร (stability) ของเน้ือครีม เม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลง 

และผสมกบัสารอ่ืนไดง่้าย 

    - กกัเก็บความชุ่มช้ืน (humectant) ลดการสูญเสียน ้าของผวิ 

    - มีคุณสมบติัรักษาความเสถียรภาพและช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์จุดเยอืกแขง็ท่ีต ่าลงและควบคุม
อุณหภูมิใหค้งท่ี 

    - มีคุณสมบติัเป็นตวักระท าอิมลัชนัช่วยในการผสมส่วนผสมหลายๆอยา่งใหเ้ขา้กนั 
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3.4 กลเีซอรีน (Glycerine)  

 

 
รูปท่ี 3.5 Glycerine 

ท่ีมา : http://www.pakoengineering.com 

 

ช่ือภาษาไทย         : กลีเซอรีน 

ช่ือภาษาองักฤษ    : Glycerine 

ช่ือวทิยาศาสตร์    : Propanetriol 

สรรพคุณ 

    - เปรียบเสมือนเกราะป้องกนัท่ีช่วยป้องกนัผวิไม่ใหเ้กิดการระคายเคืองจากมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ  

    - ท างานร่วมกบัสารท่ีช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืนหรือน ้ามนั ท าใหผ้วิท่ีแหง้รู้สึก นุ่มข้ึน 

    - เพิ่มความแขง็แรงใหก้บัเกราะของผวิในการกกัเก็บความชุ่มช้ืน 

    - ช่วยใหส่้วนผสมหลายๆตวัซึมลงสู่ผวิไดดี้ข้ึน 

    - ท าใหผ้วิยดืหยุน่และดูอ่อนเยาวอ์ยูเ่สมอ 
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3.5 น า้กรอง 

 

รูปท่ี 3.6  น ้ากรอง 

ท่ีมา : http://www.winkintergroup.com 

ช่ือภาษาไทย         : น ้ากรอง 

ช่ือภาษาองักฤษ    : strainer 

ช่ือวทิยาศาสตร์    :    - 

สรรพคุณ 

             น ้ ากรองช่วยขจดัสารปนเป้ือนเช้ือโรคแบคทีเรียหินปูนและสารเคมีต่างๆท่ีปนมากบัน ้ าท่ี
เราใชด่ื้มโดยสารปนเป้ือนจะถูกแยกออกเป็นขั้นๆตามชนิดของไส้กรองโดยทัว่ไปแลว้มีประมาณ 
4-6 ขั้นตอนก่อนจะได้น ้ าบริสุทธ์ิท่ีปราศจากสารปนเป้ือนออกมาให้เราใช้บริโภคช่วยขจัดสาร
ปนเป้ือน เช้ือโรค และแบคทีเรียขนาดเล็กมาก ๆ ออกจากน ้าด่ืม รวมทั้งโลหะหนกัต่าง ๆ เช่น ตะกัว่ 
สนิมเหล็ก สารโลหะหนกั ซ่ึงถา้เขา้สู่ร่างกายแลว้จะก าจดัยากและจะไปสะสมในร่างกายท าให้เกิด
โรคต่าง ๆ ในขณะท่ีเคร่ืองกรองน ้ าบางยี่ห้อก็มีการเพิ่มระบบแต่งกล่ินและปรับปรุงรสชาติของน ้ า
เขา้ไปดว้ยวยขจดัสารปนเป้ือนเช้ือโรคและแบคทีเรียขนาดเล็กมากๆออกจากน ้ าด่ืมรวมทั้งโลหะ
หนกัต่างๆเช่นตะกัว่สนิมเหล็กสารโลหะหนกัซ่ึงถา้เขา้สู่ร่างกายแลว้จะก าจดัยากและจะไปสะสม
ในร่างกายท าให้เกิดโรคต่างๆในขณะท่ีเคร่ืองกรองน ้ าบางยี่ห้อก็มีการเพิ่มระบบแต่งกล่ินและ
ปรับปรุงรสชาติของน ้าเขา้ไปดว้ย 

 

 

 

 

http://www.winkintergroup.com/drinking_water_business/drinking_water/
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3.6 เปปเปอร์มิน้ 

 

 

รูปท่ี 3.7 เปปเปอร์มิ้น 

ท่ีมา : http://1ab.in/fio 

 ช่ือภาษาไทย           : เปปเปอร์มิ้น 

ช่ือภาษาองักฤษ       : Peppermint 

ช่ือวทิยาศาสตร์       : Mentha  piperita 

สรรพคุณ 

    - บรรเทาอาการคล่ืนไส้ อาเจียน 

    - ลดอาการปวดศีรษะ 

    - แกอ้าการเมารถ 

    - กระตุน้ให้เส้นผมยาวเร็วข้ึน 

    - แกอ้าการผมร่วง 

    - ลดอาการเป็นหวดัคดัจมูก 

    - แกอ้าการเจบ็คอ 

    - บรรเทาอาการไซนสัอกัเสบ 

    - บรรเทาอาการปวดไขขอ้อกัเสบ
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3.7 ฟ้าทะลายโจร 

 

รูปท่ี 3.8  ฟ้าทะลายโจร 

ท่ีมา : https://www.shopat24.com 

 

ช่ือภาษาไทย       : ฟ้าทะลายโจร 

ช่ือภาษาองักฤษ   : King of bitters  

ช่ือวทิยาศาสตร์   : Andrographis paniculata(Burm.f.) Wall. ex Nees)  

สรรพคุณ 

            ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณหลายประการเช่นแก้ไข้ทัว่ๆไปเช่นไข้หวดัไขห้วดัใหญ่ระงับ
อาการอกัเสบไอเจ็บคอคออกัเสบต่อมทอนซิลหลอดลมอกัเสบขบัเสมหะรักษาโรคผิวหนงัฝีแกติ้ด
เช้ือท่ีท าให้ปวดทอ้งทอ้งเสียบิดและแกก้ระเพาะล าไส้อกัเสบเป็นยาขมเจริญอาหารมีฤทธ์ิระงบัการ
ติดเช้ือหรือระงบัการเจริญเติบโตของเช้ือโรคไดซ่ึ้งควรใชใ้หถู้กตอ้งดว้ยจะไดผ้ลดีมาก 
            มีฤทธ์ิช่วยฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจช่วยยบัย ั้งเช้ือ
แบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดหนองมีสรรพคุณช่วยในการย่อยอาหารและช่วยเร่งให้ตบัสร้าง
น ้ าดีช่วยควบคุมและป้องกนัมิให้เช้ือไวรัสหวดัชนิดต่างๆเขา้สู่ร่างกายส่งเสริมการไหลเวียนของ
โลหิตใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนบรรเทาอาการกระเพาะอาหารอกัเสบจากเช้ือไวรัสฯลฯ 
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3.8 ผลตรีผลา 

 

รูปท่ี 3.9 ผลตรีผลา 

ท่ีมา : https://www.thaiquote.org 

ช่ือภาษาไทย        : ผลตรีผลา 

ช่ือภาษาองักฤษ   : Triphala 

ช่ือวทิยาศาสตร์   : Terminaliachebula Retz 

สรรพคุณ 

            ตรีผลามีสรรพคุณช่วยรักษาความสมดุลธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย และเป็นยาท่ีปลอดภยัไร้พิษ
ขา้งเคียงใดๆ ช่วยลา้งพิษออกจากระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบ
เลือด ระบบน ้าเหลือง และใชไ้ดก้บัคนทุกธาตุ ทุกเพศทุกวยั 

    - ต่อตา้นอนุมูลอิสระ ป้องกนัความเส่ือมของเซลลต่์าง ๆ ในร่างกาย คงความอ่อนเยาว ์

    - ช่วยเพิ่มคอลลาเจน ท าใหผ้วิพรรณผอ่งใสยิง่ข้ึน  

    - ออกฤทธ์ิตา้นเช้ือราและแบคทีเรียท่ีก่อใหเ้กิดโรคผวิหนงั 

    - ช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานโรคใหก้บัร่างกาย 

    - ช่วยขบัสารพิษ ลา้งพิษในร่างกาย ระบบน ้าเหลือง ลา้งน ้าเหลืองเสีย ช าระเมือกในล าไส้ 
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3.9 ใบหม่อน 

 
รูปท่ี 3.10 ใบหม่อน 

ท่ีมา : https://health.kapook.com 

 

ช่ือภาษาไทย        : ใบหม่อน 

ช่ือภาษาองักฤษ   : Mulberry 

ช่ือวทิยาศาสตร์    : Morus 

สรรพคุณ 

         ยาพื้นบา้น ใช ้ใบ รสจืดเยน็ เป็นยาขบัเหง่ือ แกไ้ข ้แกต้วัร้อน แกร้้อนในกระหายน ้ า ท ายาตม้
ใชอ้มแกเ้จ็บคอ และท าให้เน้ือเยื่อชุ่มช้ืน แกไ้อ ระงบัประสาท หรือตม้เอาน ้ าลา้งตา แกต้าแดง แฉะ 
ฝ้าฟาง ใบแก่ ตากแหง้มวนสูบเหมือนบุหร่ี แกริ้ดสีดวงจมูก ใบ แกไ้อ ระงบัประสาท หรือตม้เอาน ้ า
ลา้งตา แกต้าแดง แฉะฝ้าฟาง ใบ ใช้ท าชามีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ราก ขบัพยาธิ และเป็นยาสมาน 
ตากแห้งตม้ผสมน ้ าผึ้ง ยาน้ีจะมีรสหวานเยน็ ใช้มากในโรคทางเดินหายใจ และการมีน ้ าสะสมใน
ร่างกายผิดปกติ ใชแ้กโ้รคความดนัโลหิตสูง แขนขาหมดความรู้สึก ก่ิงอ่อน ใบอ่อน แกไ้ข ้แกห้วดั 
แกไ้อ ใบ น ้ าตม้และยาชง มีฤทธ์ิเป็นยาชะลา้ง ใช้ลา้งตาแกต้าอกัเสบ ใบองัไฟและทาดว้ยน ้ ามนั
มะพร้าวใชว้างบนแผล หรือต าใชท้าแกแ้มลงกดั เป็นยาขบัเหง่ือ แกไ้อ ยาหล่อล่ืนภายนอก น ้าตม้ใบ
ใชก้ลั้วคอแกเ้จ็บคอ ใชล้า้งตา แกอ้าการติดเช้ือ ผสมกบัหอมหวัใหญ่เป็นยาพอก รักษาแผลจากการ
นอนกดทบั ผล รสเปร้ียวหวานเยน็ ตม้น ้าหรือเช่ือมกิน เป็นยาเยน็ ยาระบาย 
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• งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

            ณฐัว ี(16 เมษายน 2020)   กล่าววา่ ไอเดียน้ีไดม้าจากกระแสของการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใชเ้จลแอลกอฮอล์ในการลา้งมือเพื่อฆ่าไวรัสในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั แต่ดว้ยความท่ีโดยส่วนตวัแลว้เป็นผูท่ี้ไม่ชอบกล่ินของแอลกอฮอล์ และมองวา่การ
ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์บ่อยคร้ังท าให้ผิวแห้ง เพราะแอลกอฮอล์จะดูดความชุ่มช้ืนออกจากผิว 
โดยมองวา่จะเป็นการดีหรือไม่ หากมีผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัแต่สามารถตอบโจทยไ์ดม้ากกว่า 
ทั้งน้ี ตนจึงเดินทางไปท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (มอ.) ท าให้ไดพ้บวา่มี
สมุนไพร 3 ชนิดท่ีมีสรรพคุณในการต่อต้านไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา และอนุมูลอิสระ เป็นต้น 
ประกอบดว้ย มงัคุด ,ทองพนัชัง่ และพญายอ ตนจึงมองวา่น่าจะน าขอ้ดีของสมุนไพรดงักล่าวเหล่าน้ี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการน ามาผสมกบัแอลกอฮอล์ท าเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อท าความสะอาด และ
ยบัย ั้งเช้ือไวรัสโควดิ-19 

            เม่ือแนวคิดดงักล่าวตกผลึกดีแลว้ จึงก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีเรียกว่า สเปรยแ์อลกอฮอล์ผสม
สารสกดัจากสมุนไพร ภายใตแ้บรนด์ “พี เฮิร์บ พลสั” (P Herb plus) ท่ีหมายถึงการเพิ่มมูลค่าของ
สมุนไพร โดยเป็นสเปรยท่ี์ไม่มีกล่ินแอลกอฮอล์ แต่จะมีกล่ินหอมสดช่ืนของ มะนาว ลาเวนเดอร์ 
และเปเปอร์มินทใ์หผู้บ้ริโภคไดเ้ลือก  

            อดิเรก  ลอ้มวงษ์  (31 กรกฎาคม 2556) กล่าวว่า ตรีผลาเป็นพิกดัยาท่ีมีการใช้ในการรักษา
แบบแพทยแ์ผนไทย ประกอบดว้ยส่วนผลของสมุนไพร 3 ชนิดไดแ้ก่ สมอไทย (Terminalia chebula 
Retz. , Combretaceae) สมอพิเภก (T.  belerica(Gaertn.) Roxb.) และมะขามป้อม (Phyllanthus 
emblica Linn., Euphorbiaceae) มีสรรพคุณปรับสมดุลธาตุ ช่วยลา้งพิษออกจากระบบต่างๆ ภายใน
ร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือดและระบบน ้าเหลือง รายงานการศึกษาฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาทั้งการทดสอบในหลอดทดลองและสัตวท์ดลอง พบว่า ตรีผลามีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 
แกท้อ้งผกู ตา้นเซลมะเร็ง กระตุน้การท างานของระบบภูมิคุม้กนัในร่างกายและลดระดบัไขมนัใน
เลือด เป็นตน้  จากผลการวิจยัขา้งตน้ เห็นได้ว่าต ารับตรีผลามีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ยืนยนัถึงฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาต่างๆ อย่างไรก็ตาม การรับประทานสมุนไพรตรีผลาในรูปผงแห้ง 
เพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายตามขอ้บ่งใช้ จ  าเป็นตอ้งรับประทานในปริมาณมากและผูบ้ริโภคเกิด
ความยอมรับต่อผลิตภณัฑ์นอ้ย การประดิษฐ์ตรีผลาในรูปแบบสารสกดัท่ีมีปริมาณสาร าสคญัสูง จึง
ช่วยใหป้ริมาณผงยาท่ีตอ้งรับประทานต่อวนัลดลง และสามารถน าสารสกดัไปพฒันาต่อยอดเป็นยา
พฒันาจากสมุนไพรหรือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในรูปแบบยาเตรียมต่างๆ ต่อไป
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นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ (19 เมษายน) 63 รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กล่าวถึงผลศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน ายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาทดลองวา่ จะสามารถตา้น
โควิด-19 ไดห้รือไม่ โดยระบุวา่ กรมการแพทยแ์ผนไทยฯร่วมกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไดศึ้กษาวิจยั
ฟ้าทะลายโจรวา่มีฤทธ์ิตา้นไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ในเบ้ืองตน้พบวา่ ฟ้าทะลายโจรสามารถฆ่าไวรัสโดยตรง
ในหลอดทดลอง และยบัย ั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจ านวนในเซลล์ ดงันั้น จึงเหมาะกบัผูท่ี้ติดเช้ือไวรัสท่ีมีอาการ
แล้ว จากการศึกษาศึกษาฤทธ์ิต้านไวรัสโควิด-19 ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง โดย
ท าการศึกษาจากสารสกดัหยาบเทียบกบัแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ท่ีเป็นสารส าคญั พบว่า 
กลไกตา้นไวรัสโควดิ-19 สามารถท าลายไวรัสโดยตรง และตา้นไม่ใหไ้วรัสเพิ่มจ านวนเซลลไ์ด ้แต่ไม่มีฤทธ์ิ
ในการชกัน าให้เซลล์หลัง่สารท่ีช่วยยบัย ั้งไวรัสโควิด-19 จึงไม่แนะน าให้รับประทานเพื่อการป้องกนัโรค 
และจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาวจิยัในคนต่อไป 

 



 
 

 

บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

4.1 วตัถุดิบและข้ันตอนการท าสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 

โดยมีวตัถุดิบในการท าสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร ดงัน้ี 

           1. เอทิลแอลกอฮอล ์(Alcohol 95%) 1,000 มิลลิลิตร 

           2. Propylene glycol   55.5  มิลลิลิตร 

           3. กลีเซอรีน (Glycerine) 19.5 มิลลิลิตร 

           4. น ้ากรอง 256  มิลลิลิตร 

           5. ฟ้าทะลายโจร 

           6. ผลตรีผลา 

           7. ใบหม่อน 

           8. กล่ินเปปเปอร์มิ้น 

 4.2 อุปกรณ์ในการท าทีว่างขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ 

โดยมีอุปกรณ์ในการท าท่ีวางขวดสเปรยแ์อลกอฮอล ์ดงัน้ี 

           1. ขอ้งอ 6 หุน 4ตวั 

           2. สามทาง 6 หุน 3 ตวั 

           3. ฝาปิด 6 หุน 1 ตวั 

           4. PVC 6 หุนยาว 90 cm 1 เส้น 

           5. PVC 6 หุนยาว 40 cm 2 เส้น 

           6. PVC 6 หุนยาว 20 cm 4 เส้น 

           7. PVC 6 หุนยาว 18 cm 2 เส้น 

           8. PVC 1 น้ิว ยาว 71 cm 1 เส้น (ดดัเป็น4เหล่ียมยาว 30 cm  กวา้ง 11 cm)
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           9.  PVC 1 น้ิว ยาว 40 cm 1 เส้น (ดดัเป็น 4 เหล่ียมยาว 15 cm  กวา้ง 10 cm) 

          10. PVC 6 หุน ยาว 8cm  4 เส้น (ดดัเป็น 4 เหล่ียมยาว 1.5 cm  กวา้ง 5 cm) 

          11. ตดัแผน่ไมข้นาด กวา้ง * ยาว *11*11 (แผน่ใชท้  าฐานยดึฝาปิด 6 หุน ) 

          12. ตดัแผน่ไมข้นาด กวา้ง*ยาว*13*25 (แผน่ใชเ้หยยีบท าเป็นชุดกลไกกดเจล ) 

          13. กาว 

          14. เชือก 

          15. สปริง 

4.3 ข้ันตอนในการท าสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร (Herbal Alcohol Hand Spray) มีดงัน้ี 

           4.3.1  สกดัฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา ใบหม่อน โดยวธีิการสกดัคือหัน่สมุนไพรทั้ง 3 ชนิดเป็น
ช้ินเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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รูปท่ี 4.2 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

 
รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

เม่ือท าการสกดัสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด เสร็จแลว้ จะไดต้ามรูป ดงัน้ี 
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รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

          4.3.2 น าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดใส่ขวดจากนั้นใส่เอทิลแอลกอฮอล ์ในปริมาณ 450 มิลลิลิตรใช้
เวลา 24ชัว่โมง ในการแช่  

 

 
รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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จากนั้นใส่เอทิลแอลกอฮอล ์ในสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด 

 
รูปท่ี 4.6 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

เม่ือท าการผสมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด กบัเอทิลแอลกอฮอลเ์สร็จแลว้ จะไดต้ามรูป ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4.7 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

        4.3.3 เม่ือท าการแช่เสร็จแลว้ ใหก้รอกเอาแค่น ้าของสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด 



40 

 

 

รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

เม่ือท าการกรอกน ้าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด จะไดต้ามรูป ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4.9 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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เม่ือกรอกสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดเสร็จ ใหน้ ามาใส่ในขวดดงัเดิม ตามรูป 

 

รูปท่ี 4.10 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

       4.3.4 หลงัจากนั้น น าหมอ้น ้าตั้งไฟปานกลาง เม่ือน ้าเดือดให้น าขวดแช่ทิ้งไวก้บัหมอ้ประมาณ
คร่ึงชัว่โมงเป็นอนัเสร็จ โดยแยกท าสมุนไพรทีละชนิด 

 
รูปท่ี 4.11 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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       4.3.5 เติม Propylene glycol 55.5 มิลลิลิตร สารช่วยหล่อล่ืน ลดความหนืดและลดการสูญเสียน ้า
ของผวิ 

 
รูปท่ี 4.12 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

เท Propylene glycol ลงในภาชนะ 

 
รูปท่ี 4.13 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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       4.3.6 เติมกลีเซอรีน 19.5 มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืน ไม่ใหมื้อแหง้เกินไป  

 
รูปท่ี 4.14 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

       4.3.7 เทน ้าสกดัสมุนไพร ฟ้าทลายโจร ผลตรีผลา ใบหม่อนลงไป แลว้หยดกล่ินเปปเปอร์มิ้นท์
ลงไป1 ฝา 

 
รูปท่ี 4.15 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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เทกล่ินเปปเปอร์มิ้นทล์งไป1ฝา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

        4.3.8 ค่อย ๆ คนส่วนผสม ทั้งหมดใหเ้ขา้กนัอยา่งเบา ๆ  จากนั้นเทใส่ขวดสเปรย ์

 
รูปท่ี 4.17 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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กรอกแอลกอฮอลส์มุนไพรใส่ในบรรจุภณัฑ์ 

 
รูปท่ี 4.18 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

เม่ือเทใส่ขวดสเปรยข์นาด 450 มิลลิลิตร เสร็จแลว้ จะไดต้ามรูป ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4.19 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

4.4 ข้ันตอนในการท าทีว่างขวดสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร มีดังนี้ 
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               4.4.1 น าเอาขอ้งอ 6 หุน 4 ตวัสามทาง 6 หุน3 ตวัฝาปิด 6 หุน1 ตวัท่อ  PVC 6 หุน40 ซม. 2 
เส้นท่อ PVC 6 หุน 20 ซม. 4 เส้นท่อ PVC 6 หุน 18 ซม. 2 เส้น มาประกอบกนัดงัรูปภาพดา้นล่าง 
พร้อมทากาว 

 

รูปท่ี 4.20 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

 
รูปท่ี 4.21 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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รูปท่ี 4.22 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

 

 
รูปท่ี 4.23 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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        4.4.2 น าท่อ PVC 6 หุนยาว 90 cm 1 เส้น เสียบลงตรงช่องดงัภาพดา้นล่าง 

 

 

รูปท่ี 4.24 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

        4.4.3 ตดัแผน่ไมข้นาด กวา้ง * ยาว *11*11 (แผน่ใชท้  าฐานยดึฝาปิด) 6 หุนตดัแผน่ไมข้นาด 
กวา้ง*ยาว*13*25 (แผน่ใชเ้หยยีบท าเป็นชุดกลไกกดเจลดงัภาพดา้นล่าง เก็บไมใ้หเ้รียบร้อยหลงัจาก
น าน็อตมาเจาะตามขนาดท่ีไดว้ดัแลว้ท าน็อตเจาะ เขา้ไปใหท้ะลุใหค้รบตามท่ีวดัไว ้ตามภาพ
ดา้นล่าง 

 
รูปท่ี 4.25 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563)
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รูปท่ี 4.26 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 
รูปท่ี 4.27 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (25563) 
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       4.4.4 น า PVC 1 น้ิว ยาว 71 cm 1 เส้น (ดดัเป็น 4 เหล่ียมยาว 30 cm  กวา้ง 11 cm PVC 1 น้ิว ยาว 
40 cm 1 เส้น (ดดัเป็น4เหล่ียมยาว 15 cm  กวา้ง 10 cm) PVC 6หุน ยาว 8cm  4 เส้น (ดดัเป็น4เหล่ียม
ยาว 1.5 cm  กวา้ง 5 cm) น าท่อท่ีตดัไว ้มาลนไฟให้เป็นลักษณะแบนและดัดงอให้ได้ตามภาพ
ดา้นล่าง 

 
รูปท่ี 4.28  ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 
รูปท่ี 4.29  ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563)
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        4.4.5 น าท่อท่ีไดท้  าการดดัไวม้าแนบกบัไมท่ี้ไดเ้จาะน็อตไว ้หลงัจากนั้นน าน็อตยึดไวด้งัภาพ
ดา้นล่าง น าท่อท่ีดดัไวอี้กอนัมาแนบแลว้ยดึอีกที แลว้น าสปริงสอดไวบ้นท่อตามภาพดา้นล่าง (เจาะ
รูดา้นบนไวด้ว้ย) น าเชือกสอดตามรูท่ีไดเ้จาะไวแ้ลว้ดึงไวต้ามภาพดา้นล่าง 

 
รูปท่ี 4.30  ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 
รูปท่ี 4.31  ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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รูปท่ี 4.32 ขั้นตอนในการท า 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

      4.4.6 น าไมท่ี้ท าการตดัไวย้ึดกบัฐานไวโ้ดยการใชน็้อตใหก้ารยดึไวใ้ห้แน่นหนา เจาะบนไมไ้วรู้
หน่ึงรูแลว้น าเชือกขา้งบนมาสอดแลว้มดัไวใ้ห้พอการเหยียบไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไป เป็นอนัเสร็จ
แลว้น าสเปรยม์าไวแ้ลว้ลองใชต้ามภาพ 

 

 
          รูปท่ี 4.33 ขั้นตอนในการท า                                      รูปท่ี 4.34 ขั้นตอนในการท า 

             ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563)                                        ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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4.5การค านวณต้นทุนส าหรับการท าสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 

การค านวณตน้ทุนส าหรับการท าสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร แสดงตามตารางท่ี 4.1 

วตัถุดิบ ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วย ตน้ทุน / บาท 
เอทิลแอลกอฮอล์ 95 % 300    มิลลิลิตร 99/1,000 มิลลิลิตร 29.70 

Propylene glycol 55.5    มิลลิลิตร 50 /100 มิลลิลิตร 27.75 
กลีเซอรีน (Glycerine) 19.5   มิลลิลิตร 35/250 มิลลิลิตร 2.73 

ฟ้าทะลายโจร 15      กรัม 15/ 50 กรัม 4.50 
ผลตรีผลา 15      กรัม 95/ 100 กรัม 14.25 
ใบหม่อน 15      กรัม 35/ 50 กรัม 10.50 

เปปเปอร์มิ้นท ์ 10  มิลลิลิตร 49/30 มิลลิลิตร 16.33 
รวม   105.76 
ตารางท่ี 4.1 การค านวณตน้ทุนส าหรับการท าสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า  (2563) 

 

            จากตารางท่ี 4.1 การค านวณตน้ทุนส าหรับการท าสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร โดยมีวตัถุดิบ 
ไดแ้ก่เอทิลแอลกอฮอล ์95 %  Propylene glycol   กลีเซอรีน (Glycerine)   ฟ้าทะลายโจร   ผลตรีผลา 
ใบหม่อน ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าท าข้ึนมาเพื่อเป็นการน าสมุนไพรท่ีหาไดง่้ายตามทอ้งถ่ิน น ามาท าเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใหก้บัโรงแรมในสถานการณ์โควิด 19 ในงบประมาณ
การท าสเปรยแ์อลกอฮอล์สมุนไพร จ านวน 1 ขวด ขวดละ 450 มิลลิลิตร เฉล่ียตน้ทุนอยู่ท่ี  105.76
บาท 

            เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั  ซ่ึงจะไดส้เปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพรท่ีท าเองราคาท่ีถูกกวา่สเปรย์
ทัว่ไปท่ีขาย สเปรยท์ัว่ไปท่ีขายนั้น 450 มิลลิลิตร อยูท่ี่ราคา 220 บาท ซ่ึงสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร
ท่ีท าเองนั้นจะถูกกวา่ 114.24 บาท ซ่ึงช่วยประหยดัตน้ทุนไดจ้  านวนมาก 
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การค านวณตน้ทุนส าหรับท่ีวางขวดสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร  แสดงตามตารางท่ี 4.2 

วตัถุดิบ ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วย ตน้ทุน/บาท 

1. ขอ้งอ 6 หุน 4 ตวั 6 บาท 24 บาท 
2. สามทาง 6 หุน 3 ตวั 8 บาท 24 บาท 
3. ฝาปิด 6 หุน 1 ตวั 6 บาท 6 บาท 
4. ท่อ PVC 6 หุน 90 ซม. 1 เส้น 15 บาท 15 บาท 
5. ท่อ PVC 6 หุน 40 ซม. 2 เส้น 10 บาท 20 บาท 
6. ท่อ PVC 6 หุน 20 ซม. 4 เส้น 5 บาท 20 บาท 
7. ท่อ PVC 6 หุน 18 ซม. 2 เส้น 5 บาท 10 บาท 
8. น็อต 1 ถุง 20 บาท 20 บาท 
9. ท่อ PVC 1น้ิว 71 ซม. 1 เส้น 20 บาท 20 บาท 
10. ท่อ PVC 1 น้ิว 40 ซม. 1 เส้น 10 บาท 10 บาท 
11. ท่อ PVC 6 หุน 8 ซม. 4 เส้น 4 บาท 16 บาท 
12. แผน่ไม ้ (11*11) ก*ย 1 แผน่ 25 บาท 25 บาท 
13. กาว 1 กระปุก 40 บาท 40 บาท 
14. เชือก 1 มว้น 20 บาท 20 บาท 
15. สปริง 1 เส้น 10 บาท 10 บาท 

รวม 280 บาท 
ตารางท่ี 4.2 การค านวณตน้ทุนส าหรับท่ีวางขวดสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

         จากตารางท่ี 4.2 การค านวณตน้ทุนส าหรับท่ีวางขวดสเปรยแ์อลกอฮอล์สมุนไพร ดงัตารางท่ี  
4.2 ราคาค่าตน้ทุนรวมคือ 280 บาท 

 

           เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั  ซ่ึงจะไดท่ี้เหยียบสเปรยแ์อลกอฮอล์สมุนไพรท่ีท าเองราคาท่ีถูก
กว่าท่ีเหยียบสเปรยท์ัว่ไปท่ีขาย สเปรยท์ัว่ไปท่ีขายนั้น  อยู่ท่ีราคา 670 บาท ซ่ึงสเปรยแ์อลกอฮอล์
สมุนไพรท่ีท าเองนั้นจะถูกกวา่  390 บาท ซ่ึงช่วยประหยดัตน้ทุนไดจ้  านวนมาก 
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4.6สรุปข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

       โครงงานสเปรยแ์อลกอฮอล์สมุนไพร ท าจากสมุนไพรตามทอ้งถ่ินท่ีหาไดง่้าย และมีสรรพคุณ
ช่วยก าจดัแบคทีเรีย เพื่อน ามาใชภ้ายในโรงเเรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพ เป็นการสรุปขอ้มูลเพื่ออธิบายผล
จากการไดท้ดลองของผูจ้ดัท าท่ีไดร้วบรวมกลุ่มตวัอย่างแบบสอบถาม จ านวน 30 ตวัอยา่ง โดยคิด
เป็นร้อยละของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมดสามารถแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 
4.6.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกเพศ 

                     ขอ้มูลจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกเพศ  แสดงตามตารางท่ี 4.3 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 12 40 

หญิง 18 60 
รวม 30 100.00 

ตารางท่ี 4.3 จ  านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกเพศ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า  (2563) 

        จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี คิดเป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 40 และคิดเป็นเพศหญิงร้อยละ 60 
4.6.2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกอายุ 
                       ขอ้มูลจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกอาย ุ แสดงตามตารางท่ี 4.4 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3 10.00 

20-30 ปี 19 63.33 
31-40 ปี 5 16.67 
41-50 ปี 2 6.67 

50 ปีข้ึนไป 1 3.33 
             รวม 30 100.00 

ตารางท่ี 4.4  จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกอายุ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า  (2563) 
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          จากตารางท่ี 4.4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้มี
อายรุะหวา่ง 20-30 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาคือผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 รองลงมาคือผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 และรองลงมาอีกคือผูท่ี้มีอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 นอ้ยท่ีสุดคือผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง50ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 
4.6.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
                 ขอ้มูลจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ  แสดงตามตารางท่ี 4.5 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน นกัศึกษา 11 36.67 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 7 23.33 
ธุรกิจส่วนตวั 3 10.00 
รับจา้งทัว่ไป 9 30.00 

อ่ืนๆ - - 
รวม 30 100.00 

ตารางท่ี 4.5  จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า  (2563) 

 
           จากตารางท่ี 4.5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้ท  า
อาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมาเป็นอาชีพรับจา้งทัว่ไป คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 รองลงมาคืออาชีพ ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.33 นอ้ยท่ีสุดคื
อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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33.33%

40%

20%
6.67%

กลิน่ของผลติภัณฑ์

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ

4.6.4 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
             ขอ้มูลจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน  แสดงตามตารางท่ี 4.6 

รายไดต่้อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ไม่เกิน10,000 บาท 12 40 

  10,000-15,000 บาท 11 36.67 
   15,001-20,000 บาท 5 16.67 

20,001-25,000บาท 2 6.67 
  25,000 บาทข้ึนไป - - 

รวม 30 100.00 
ตารางท่ี 4.6  จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า  (2563) 
            จากตารางท่ี 4.5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้มี
รายได ้ไม่เกิน 10,000 บาท มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือผูท่ี้มีรายได ้10,000-15,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมาคือผูท่ี้มีรายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ16.67 และน้อย
ท่ีสุดคือผูท่ี้มีรายได ้20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 
4.6.5 ระดับความพงึพอใจความพงึพอใจของผลติภัณฑ์ 

4.6.5.1  กลิน่ของผลติภัณฑ์ 

            จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 
(Herbal Alcohol Hand Spray) ในดา้นรูปแบบ กล่ินของผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจ ระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 40 รองลงมาความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  33.33 รองลงมาความพึงพอใจ
ในระดบั ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 สุดทา้ยความพึงพอใจในระดบันอ้ยคิดเป็นร้อยละ  6.67  ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.34 

 

 
 

 
รูปท่ี 4.35ระดบัความพึงพอใจ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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4.6.5.2   สีของน า้ยาผลติภัณฑ์ 

          จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 
(Herbal Alcohol Hand Spray) ในดา้นสีของน ้ายาผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจในระดบัมากคิดเป็นร้อย
ละ 43.33  รองลงมาความพึงพอใจในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 30 และสุดทา้ยความพึงพอใจ
ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26.60 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.36 

 
รูปท่ี4.36 ระดบัความพึงพอใจ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

4.6.5.3    บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 

         จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร (Herbal 
Alcohol Hand Spray) ในดา้นบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม ความพึงพอใจในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 
53.33 รองลงมาความพึงพอใจในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 26.67 และสุดทา้ยความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ20 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.37 

 
รูปท่ี 4.37 ระดบัความพึงพอใจ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563)

26.60%

43.33%

30%

สีน า้ยาผลติภัณฑ์

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ

20%

53.33%

26.67%

บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ
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4.6.5.4  ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ใช้งานได้จริง 

          จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 
(Herbal Alcohol Hand Spray) ในดา้นของประสิทธิภาพ ของผลิตภณัฑ์ใชง้านไดจ้ริง ความสะอาด 
ความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ  33.33 และสุดท้ายระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  6.67 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.38 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.38 ระดบัความพึงพอใจ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

4.6.5.5  ทีเ่หยยีบสเปรย์มีความเเข็งเเรง ทนทาน 

         จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร (Herbal 
Alcohol Hand Spray) ในดา้นบรรจุภณัฑ์มีความแข็งแรง ทนทาน ความพึงพอใจในระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 46.67  รองลงมาความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  43.33 และสุดทา้ย
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงั
รูปท่ี 4.39 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.39 ระดบัความพึงพอใจ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

4.6.6  ระดับความพงึพอใจวตัถุดิบทีใ่ช้ 

43.33%
46.67%

10%

ทีเ่หยยีบสเปรย์มคีวามเเขง็เเรง ทนทาน

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ

33.33%

60%

6.67%

ประสิทธิภาพของผลติภัณฑ์ 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ
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        4.6.6.1   เป็นวตัถุดิบสมุนไพรตามธรรมชาติที่หาได้ง่ายตามพืน้บ้าน 
          จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 
(Herbal Alcohol Hand Spray) ในความเป็นวตัถุดิบสมุนไพรตามธรรมชาติท่ีหาไดง่้ายตามพื้นบา้น 
ความพึงพอใจ ระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมา ระดบัความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อย
ละ36 . 67 และสุดท้ายระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  16.67 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.40 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.40 ระดบัความพึงพอใจ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 
4.6.6.2  คุณสมบัติของวตัถุดิบทีน่ ามาใช้น้ัน มีสรรพคุณช่วยก าจัดเช้ือเเบคทเีรียได้ 
          จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 
(Herbal Alcohol Hand Spray) ในดา้นคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีน ามาใชน้ั้น มีสรรพคุณช่วยก าจดัเช้ือ
แบคทีเรียได ้ความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 43.33 และสุดท้ายระดับความพึงพอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ  6.67 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.42 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.41 ระดบัความพึงพอใจ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563)

43.33%
50%

6.67%

คุณสมบัติของวตัถุดิบทีน่ ามาใช้น้ัน มีสรรพคุณช่วย
ก าจัดเช้ือเเบคทเีรียได้

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ

46.67%

36.67%

16.67%

เป็นวตัถุดบิสมุนไพรตามธรรมชาตทิีห่าได้ง่ายตามพืน้บ้าน

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ
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4.6.6.3    มีกลิน่หอม 

         จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร (Herbal 
Alcohol Hand Spray) ในดา้นของการมีกล่ินหอม ความพึงพอใจในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 46.67 
รองลงมาความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  43.33 รองลงมาความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 6. 67 และสุดทา้ยความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ3.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.42 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.42 ระดบัความพึงพอใจ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

4.6.6.4    ไม่ระคายเคืองต่อผิว 

           จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 
(Herbal Alcohol Hand Spray) ในดา้นมาระคายเคืองต่อผิว ความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อย
ละ 50 รองลงมาความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 และสุดทา้ยความพึงพอใจปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ3 . 33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.43 

 
รูปท่ี 4.43 ระดบัความพึงพอใจ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

46.67%
50%

3.33%

ไม่ระคายเคืองต่อผวิ

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ

43.33%
46.67%

6.67% 3.33%

มีกลิน่หอม

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ
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4.6.7  ระดับความพงึพอใจการลดต้นทุน 

    4.6.7.1    ช่วยลดต้นทุนให้กบัโรงเเรม 

          จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร 
(Herbal Alcohol Hand Spray) ในดา้นการช่วยลดตน้ทุนให้กบัโรงแรม ความพึงพอใจในระดบัมาก
คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมา ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  40 แลว้สุดทา้ยความ
พึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูป
ท่ี 4.44 

 

รูปท่ี 4.44 ระดบัความพึงพอใจ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 

 

 

 

 

 

 

40%

53.33%

6.67%

ช่วยลดต้นทุนให้กบัโรงเเรม

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ
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4.7 ก าหนดระดับค่าเฉลี่ยเกณฑ์การตัดสินใจ 

            ในการส ารวจระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรยแ์อลกอฮอล์สมุนไพร (Herbal 
Alcohol Hand Spray) ให้การวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั และก าหนดความพึงพอใจแบบเฉล่ีย
เพื่อการแปลงผลโดยใช้เกณฑ์ก าหนดความหมายตามขอบเขตของค่าเฉล่ียตาม แนวคิดของลิเคร์ท 
Likert, R. (1932) 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 
 

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน แสดงตามตารางท่ี 4.7 
รายละเอียด ค่าเฉล่ีย S.D. ความพึงพอใจ 

1.กล่ินของผลิตภณัฑ ์ 4.00 0.91 มาก 
2.สีน ้ายาผลิตภณัฑ ์  3.97 0.76 มาก 
3.บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม 3.93 0.69 มาก 
4.ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์ใชง้านไดจ้ริง  4.27 0.58 มากท่ีสุด 
5.ท่ีเหยยีบสเปรยมี์ความแขง็แรง ทนทาน 4.33 0.61 มากท่ีสุด 
6.เป็นวตัถุดิบสมุนไพรตามธรรมชาติท่ีหาไดง่้าย
ตามพื้นบา้น 

4.30 0.75 มากท่ีสุด 

7.คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีน ามาใชน้ั้น มีสรรพคุณ
ช่วยก าจดัเช้ือเเบคทีเรียได ้

4.37 0.61 มากท่ีสุด 

8.มีกล่ินหอม 4.30 0.75 มากท่ีสุด 
9.ไม่ระคายเคืองต่อผวิ 4.43 0.57 มากท่ีสุด 
10.ช่วยลดตน้ทุนใหก้บัโรงเเรม 4.33 0.61 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.22 0.68 มากท่ีสุด 
           ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 
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            จากตารางท่ี 4.7 จากผลการส ารวจพบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจท่ีมีต่อโครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร (Herbal Alcohol Hand Spray) โดยการท า
แบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมด 30 คน สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี ในดา้น กล่ินของผลิตภณัฑ์ ความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 4.00 ในด้านของสีน ้ ายาผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.97 ในดา้นของบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม ความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 3.93 ในด้านประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ใช้งานได้จริง ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.27 ในดา้นท่ีเหยียบสเปรยมี์ความแข็งแรง ทนทาน ความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.33 ในดา้นความเป็นวตัถุดิบสมุนไพรตามธรรมชาติท่ีหาได้
ง่ายตามพื้นบา้น ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.30 ในดา้นของคุณสมบติัของ
วตัถุดิบท่ีน ามาใชน้ั้นมีสรรพคุณช่วยก าจดัเช้ือแบคทีเรียได ้ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 4.37 ในดา้นของมีกล่ิน หอม ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.30 
ในด้านความไม่ระคายเคืองต่อผิว ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.43 และ
สุดทา้ยดา้น การช่วยลดตน้ทุนให้กบัโรงแรม ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
4.33 ดงันั้นผลค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.22 

 



 
 

 

บทที ่5 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ไขปัญหา และข้อมูลเสนอแนะ 

            5.1.1 สรุปผลการศึกษา 

            คณะผูจ้ดัท ำไดเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของกำรลดตน้ทุนต่ำงๆภำยในโรงแรม เน่ืองจำกกระแส
ของกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงท ำให้ลูกคำ้ภำยในโรงแรมมีควำมตอ้งกำรใช้สเปรย์
แอลกอฮอล์ในกำรลำ้งมือเพื่อฆ่ำไวรัสในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั จึงไดเ้กิดผลิตภณัฑ์ใหม่ช่ือวำ่ 
สเปรยแ์อลกอฮอล์จำกสมุนไพร(ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ ใบหม่อน) Herbal Alcohol Hand Spray 
โดยมีวตัถุประสงคล์ดค่ำใช้จ่ำยภำยในโรงแรมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำร
กบัทำงสถำนประกอบกำร ทั้งน้ียงัพบเจอปัญหำต่ำงๆอยูใ่นระหวำ่งกำรทดลอง ไปตลอดจนถึงกำร
แกไ้ขปัญหำในกำรน ำวตัถุดิบ มำแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ 

             จำกกำรได้น ำผลตรีผลำ ฟ้ำทะลำยโจร ใบหม่อน มำท ำกำรแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สเปรย์
แอลกอฮอล์จำกสมุนไพร(ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ ใบหม่อน) Herbal Alcohol Hand Spray ส่งผล
ให้วตัถุประสงค์ท่ีคณะผูจ้ดัท ำได้ตั้ งไวคื้อเพื่อลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อศึกษำประสิทธิภำพของ
สมุนไพรในกำรท ำสเปรย ์และยงัประดิษฐ์ท่ีเหยียบมำโดยเฉพำะเพื่อให้ผูใ้ช้ไม่ได้สัมผสักับตวั
สเปรย์โดยตรงเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรติดเช้ือ ทั้ งน้ียงัท ำให้ผูจ้ ัดท ำเกิดทักษะและควำมคิด
สร้ำงสรรคแ์ละไดช้ิ้นงำนออกมำดีเป็นท่ีน่ำพอใจและส่งผลใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไวไ้ดส้ ำเร็จ 

            จำกผลกำรส ำรำจพบว่ำมีกำรน ำไปทดลองใช้กับบุคคลทั่วไปจ ำนวน30 คน และ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีไดท้ดลองใช้งำน ผลตอบรับเป็นท่ีน่ำพึงใจอยู่ในเกณฑ์มำกโดยมี
ค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 33.33 พบว่ำเป็นเพศหญิงจ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีอำยุระหว่ำง 20-30 ปีข้ึน
ไป มำกท่ีสุดซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 66.33 มีรำยไดไ้ม่เกิน10,000 บำท มำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40 มีอำชีพ
เป็นนกัเรียน นกัศึกษำ  มำกท่ีสุดซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.67 
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            5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

                     5.1.2.1 ใส่กลีเซอรีนเยอะเกินไป ท ำใหส้เปรยค์่อนขำ้งเหนียว 

                     5.1.2.2 สีของสเปรยมี์ลกัษณะเป็นสีเขียว ท ำใหดู้ไม่น่ำเช่ือถือหรือท ำใหลู้กคำ้เกิด 

ควำมกลวัท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ์ 

                     5.1.2.3 กำรดดัท่อ PVC ตอ้งใชค้วำมร้อนสูงมำกท ำใหก้ำรท ำเส่ียงท่ีจะโดยควำมร้อน 

จำกไฟไดห้ำกไม่ควำมระมดัระวงั 

                     5.1.2.4 กำรใชอุ้ปกรณ์ช่ำงมีควำมเป็นอยำ่งมำกท่ีจะไดรั้บบำดเจบ็เน่ืองอุปกรณ์ต่อใช ้

ผูรู้้หรือผูใ้ช้เป็นโดยตรง 

            5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 

                     5.1.3.1 ลดปริมำณกลีเซอรีนลง เพื่อไม่ใหส้เปรยเ์หนียวเกินไป 

                     5.1.3.2 หำขวดใส่สเปรยท่ี์เป็นสีทึบ เพื่อไม่ใหเ้ห็นสีของสเปรย ์

                     5.1.3.3 ตอ้งใส่ถุงมือเพื่อไม่ใหมื้อสัมผสัท่อ PVC โดยตรงหรือใชท่ี้คีบเหล็กในกำร 

ช่วยดดั 

                     5.1.3.4 หำกไม่มีเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ช่ำง ไม่ควรท ำเองโดยเด็ดขำดใหผู้รู้้หรือช ำนำญท ำ 

ใหดี้ท่ีสุดเพื่อลดควำมเส่ียงในกำรบำดเจบ็ 
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5.2 สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 

            5.2.1 ผลทีไ่ด้รับจากโครงงานสหกจิศึกษา 

                     5.2.1.1ท ำใหมี้ควำมรับผดิชอบต่องำนมำกข้ึนและปฏิบติังำนร่วมกบัคนอ่ืน  ฝึกควำม 

อดทน อดกลั้น มีสติในกำรท ำงำน 

                     5.2.1.2 มีควำมรู้ใหม่เพิ่มข้ึนในกำรท ำผลิตภณัฑ ์สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้น 

ชีวติประจ ำวนัได ้

                     5.2.1.3 สำมำรถน ำไปต่อยอดในกำรท ำผลิตภณัฑเ์พื่อน ำมำขำยสร้ำงรำยไดแ้ก่ตนเอง 

 

            5.2.2 ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

                     5.2.2.1 เวลำในกำรท ำงำนของกลุ่มผูจ้ดัท ำไม่ตรงกนั จึงท ำใหมี้ควำมล่ำชำ้ในกำร 

ท ำงำน 

                     5.2.2.2 หำอุปกรณ์บำงอยำ่งยำกเน่ืองจำกสถำนท่ีร้ำนคำ้หรือสถำนประกอบกำรต่ำงๆ 

ปิด เน่ืองดว้ยโควดิ-19 ระบำด 

            5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

                     5.2.3.1 มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนท่ีมำกข้ึนเรียนรู้จำกส่ิงท่ีพลำดจำกกำรท ำงำนมำปรับ 

ใช ้

                     5.2.3.2 กำรส่ือสำรพดูคุยท่ีมำกกวำ่น้ี เพื่อลดควำมผดิพลำด 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เเบบสอบถามความพงึพอใจสเปรย์เเอลกอฮอล์สมุนไพร 

(Herbal Alcohol Hand Spray) 

 

วตัถุประสงค์ : เพือ่วดัระดับความพงึพอใจของสเปรย์เเอลกอฮอล์สมุนไพร 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม  ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ✔  ใน  (  ) หรือเติมขอ้ควำมท่ี
ตรงกบัขอ้มูลของท่ำน 

      1.1 เพศ  
             (  )  ชำย                                             (  )  หญิง 
      1.2 อำย ุ
             (  ) ต ่ำกวำ่ 20 ปี                                 (  )  20-30 ปี 
             (  ) 30-40 ปี                                       (  ) 40-50 ปี 
             (  ) 50 ปีข้ึนไป 
     1.3 อำชีพ 
             (  ) นกัเรียน/นกัศึกษำ                        (  )  ขำ้รำชกำร/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 
             (  ) ธุรกิจส่วนตวั                                (  )  รับจำ้งทัว่ไป 
             (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)……….. 
     1.4 รำยไดต่้อเดือน 
             (  ) ไม่เกิน10,000 บำท 
             (  ) 10,000-15,000 บำท 
             (  ) 15,001-20,000 บำท 
             (  )  20,001-25,000บำท 
             (  )  25,000 บำทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อเสปรย์เเอลกอฮอล์สมุนไพร (Herbal Alcohol Hand Spray) 

 ค าช้ีแจง     โปรดท าเคร่ืองหมาย ✔️ ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกบัความคิดเห็นของท่าน

มากทีสุ่ดเพยีงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งช้ีในการเลอืกดังนี้ 

5 หมำยถึง ระดบัควำมคิดเห็นท่ีท่ำนพึงพอใจมำกท่ีสุด 

4 หมำยถึง ระดบัควำมคิดเห็นท่ีท่ำนพึงพอใจมำก 

3 หมำยถึง ระดบัควำมคิดเห็นท่ีท่ำนพึงพอใจปำนกลำง 

2 หมำยถึง ระดบัควำมคิดเห็นท่ีท่ำนพึงพอใจนอ้ย 

1 หมำยถึง ระดบัควำมคิดเห็นท่ีท่ำนพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

1.ความพงึพอใจของผลติภัณฑ์  5                  4 3 2 1 

  1.1 กลิน่ของผลติภัณฑ์      

  1.2 สีของน า้ยาผลติภัณฑ์      

  1.3 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม      

  1.4 ประสิทธิภาพของผลติภัณฑ์ ใช้งานได้จริง       

  1.5 ทีเ่หยยีบสเปรย์มีความเเข็งเเรง ทนทาน      

2.วตัถุดิบทีใ่ช้      

   2.1 เป็นวตัถุดิบสมุนไพรตามธรรมชาติทีห่าได้ง่ายตามพืน้บ้าน      

   2.2 คุณสมบัติของวัตถุดิบที่น ามาใช้น้ัน มีสรรพคุณช่วยก าจัดเช้ือ
เเบคทเีรียได้ 

     

   2.3 มีกลิน่หอม      

   2.4 ไม่ระคายเคืองต่อผวิ      

3.การลดต้นทุน      

  3.1 ช่วยลดต้นทุนให้กบัโรงเเรม      

 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

   ความคิดเห็นเกีย่วกบัโครงงาน 

            โครงงำนน้ีมีประโยชน์กับสถำนประกอบกำรเน่ืองจำกสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริงกับ

สถำนกำรณ์โควิด-19 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และแปลกใหม่ และยงัช่วยลดค่ำใช้จ่ำยได้และเพิ่ม

รำยได้ให้ทำงโรงแรมได้อีกทำง ประกอบกบัเม่ือน ำผลิตภณัฑ์มำทดลองใช้ ก็เกิดผลดีแก่สถำน

ประกอบกำรอีกทั้งสเปรยแ์อลกอฮอล์จำกสมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ ใบหม่อน) Herbal 

Alcohol HandSpray ยงัเป็นแนวคิดท่ีดีท่ีน ำสมุนไพรมำดดัแปลงเพื่อน ำมำแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

สำมำรถช่วยยงัย ั้งเช้ือแบคทีเรียกบัสถำนกำรณ์โควิด -19 ผลิตภณัฑ์สำมำรถก ำจดัเช้ือโควิด -19 

ใช้ได้จริงและยงัไม่ท ำให้ผิวเกิดกำรระคำยเคืองแต่มีส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไขหลกัๆคือกล่ินของ

ผลิตภณัฑ์แรงเกินไป ควรลดกล่ินของเปปเปอร์มิ้นท์สีไม่น่ำใช ้อยำกจะให้เปล่ียนสีของผลิตภณัฑ์

ให้เป็นสีอ่ืนท่ีน่ำใชก้ว่ำน้ีและฉลำกของผลิตภณัฑ์ อำจจะยงัไม่สมบูรณ์ สีตวัอกัษรซีดเกินไป ตอ้ง

ใหช้ดัเจนกวำ่น้ี 

 

 

                                                                                                   (………………………………)                                                  

                                                                                                      คุณชไมพร ยนืนำน 

                                                                                                      พนกังำนท่ีปรึกษำ 
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บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สเปรย์แอลกอฮอล์จากสมุนไพร(ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา ใบหม่อน)  

(Herbal Alcohol Hand Spray) 

นางสาวกมลวรรณ       อนิทะสาร  5804400188 

นางสาวภัทรา               ชุมทอง      5904400028 

นางสาวอธิษฐาน          อนิทร์เเก้ว  5904400133 

  ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

 

บทคัดย่อ 

       โครงงำนเร่ืองสเปรย์แอลกอฮอล์จำก
สมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจรผลตรีผลำใบหม่อน) 
จดัท ำข้ึนเพื่อศึกษำกำรท ำสเปรยใ์นรูปแบบ
ใหม่ โด ยก ำรน ำ ส มุนไพรไทย ใช้ เ ป็ น
ส่วนผสมส ำหรับฆ่ำเช้ือโรคโควิด-19ได้แก่
ฟ้ำทะลำยโจรผลตรีผลำและใบหม่อนซ่ึง
สมุนไพรทั้ ง3ชนิดน้ีมีสรรพคุณต่ำงๆฟ้ำ
ทะลำยโจรมีสรรพคุณมีฤทธ์ิระงบักำรติดเช้ือ
หรือระงบักำรเจริญเติบโตของเช้ือโรคไดผ้ล
ตรีผลำออกฤทธ์ิต้ำนเช้ือรำและแบคทีเรียท่ี
ก่อให้เกิดโรคผิวหนงัและใบหม่อนแกไ้ขแ้ก้
หวดัแก้ไอแก้อำกำรติดเช้ือและยงัสำมำรถ
น ำไปใชใ้นชีวติประจ ำวนั 

        หลังจำก ท่ีได้ท ำกำรทดลองสเปรย์
แอลกอฮอล์จำกสมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจรผล
ตรีผลำใบหม่อน) คณะผู้จ ัดท ำได้ท ำกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นโดยกำรท ำแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน30คน
ผลกำรส ำรวจผลว่ำผู ้ตอบแบบสอบถำมมี
ควำมพอใจอยู่ในระดบัมำกในดำ้นกล่ินของ

ผลิตภณัฑ์สีของน ้ ำยำผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์มี
ควำมสวยงำมประสิทธิภำพของผลิตภณัฑ์ใช้
งำนได้จริงท่ีเหยียบสเปรย์มีควำมแข็งแรง
ทนทำนคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีน ำมำใช้นั้น
สรรพคุณช่วยก ำจดัเช้ือแบคทีเรียไดไ้ม่ระคำย
เคืองต่อผิวเเละมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำกท่ีสุดมีค่ำเฉล่ีย 4.22เเละS.D. = 0.66 

ค ำส ำคญั: สเปรยแ์อลกอฮอล์/ สมุนไพร/ ผล

ตรีผลำ 

Abstract 

      The project entitled ‘Alcohol Spray from 

Thai Herbs’ was created to study the new 

spray production method. Thai herbs were 

used as the ingredients to kill COVID-19 

bacteria, such as creat, triphala, and 

mulberry and these herbs have various 

properties. Creat has properties that suppress 

infection or suppress the growth of                       



 
 

 

pathogens, Triphala is antifungal and 

antibacterial that prevent skin disease while 

Mulberry cures fever, cold, cough, infection 

and can be used daily.     

        After experimenting with alcohol spray 

from Thai herbs, the researchers conducted 

a survey using a satisfaction questionnaire 

from a sample group of 30 people. The 

results of the survey showed that the 

respondents were highly satisfied with the 

smell of the product, colour of the solution, 

and aesthetic packaging. Product 

performance was effective, the spray nozzle 

was strong and durable. The properties of 

the raw materials used help eliminate 

bacteria and not irritating the skin with the 

highest level of satisfaction, marked a mean 

value of 4.22 and S.D.= 0.66. 

Keywords : Alcohol spray/ Thai herbal /Tri 

Phala 

ทีม่าของปัญหา 

        ปัจจุบนัโรงแรมท่ีได้รับผลกระทบจำก

กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19  และยงัมี

แนวโน้มว่ำจะยงัมีผูติ้ดเช่ือโควิด-19 เพิ่มข้ึน

อีกจ ำนวนมำกสถำนกำรณ์ของโควิด-19 ได้

เขำ้มำเร่งรัดให้ธุรกิจตอ้งปรับตวัเร็วข้ึนอย่ำง

หลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำร 

ภำคท่ อง เ ท่ี ยวและบริกำรอย่ำ ง ” ธุร กิ จ

โรงแรม"ท่ีไดรั้บผลกระทบอย่ำงหนักและมี

ตวัเลขของผูเ้ขำ้พกัเป็นศูนยเ์น่ืองจำกไม่มีกำร

เดินทำงช่วงกำรแพร่ระบำดให้ทำงโรงแรม

ตอ้งมีมำตรกำรในกำรรับมือเก่ียวกบัไวรัสโค

วดิ -19  เพื่อควำมปลอดภยัให้แก่ทำงโรงแรม

และผู ้ใช้บริกำรโดยท่ีทำงโรงแรมจะต้อง

ปรับตั้ งรับและสำมำรถด ำรงอยู่หลังจำก

วกิฤติเร่ิมคล่ีคลำยในอนำคต 

         จำกกระแสของกำรแพร่ระบำดของ

ไว รัสโควิด -19   ซ่ึ งท ำ ให้ ลูกค้ำภำยใน

โรงแรมมีควำมตอ้งกำรใชส้เปรยแ์อลกอฮอล์

ในกำรล้ำงมือเพื่อฆ่ำไวรัสในกำรด ำเนิน

ชีวิตประจ ำวนัแต่ลูกคำ้บำงท่ำนไม่ชอบกล่ิน

ของแอลกอฮอลเ์พรำะมีกล่ินของแอลกอฮอล์

นั้นแรงเกินไปทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงเห็นว่ำเป็น

เร่ืองท่ีดีท่ีเรำจะศึกษำและท ำเก่ียวกบัเร่ืองน้ี

เพื่อตอบโจทยบุ์คคลกลุ่มน้ี 

         จำกกำรศึกษำค้นควำ้วิจยัคณะผูจ้ดัท ำ

เล็งเห็นว่ำเป็นกำรดีหำกมีผลิตภณัฑ์ประเภท

เดียวกันแต่สำมำรถตอบโจทยไ์ด้มำกกว่ำก็

คือสเปรยแ์อลกอฮอล์จำกสมุนไพรและเพิ่ม

กล่ินต่ำงๆเข้ำไปในสเปรย์เพื่อให้สเปรย์มี

ควำมหอมน่ำใช้มำกข้ึนโดยกำรน ำสมุนไพร

ไทยทั้ง 3 ชนิด ได้เเก่ ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรี

ผลำเเละใบหม่อนเป็นสมุนไพรท่ีสำมำรถหำ

ได้สะดวกรำคำไม่เเพงสำมำรถท ำได้เองท่ี

บ้ำนและ มีสรรพ คุณในกำร ช่วยย ับย ั้ ง



 
 

 

แบคทีเรียได้จริงและยงัมีประสิทธิภำพใน

กำรฆ่ำเช้ือแบคทีเรียไดย้ำวนำนและน ำไปใช้

ในชีวิตประจ ำวนัไดท้ั้งน้ีทำงคณะผูจ้ดัท ำยงั

เล็งเห็นอีกวำ่นอกจำกจะแจกให้กบัแขกท่ีเขำ้

พกัและพนกังำนแลว้ยงัสำมำรถลดตน้ทุนให้

ทำงโรงแรมไดอี้กทำงเน่ืองจำกทำงโรงแรม

เจอวกิฤตกำรณ์โรคโควิด-19 ระบำดจึงส่งผล

กระทบใหท้ำงโรงแรมขำดรำยไดเ้ป็นจ ำนวน

มำกจึงเป็นกำรดีท่ีจะน ำผลิตภัณฑ์สเปรย์

แอลกอฮอล์สมุนไพรมำใช้ภำยโรงแรมซ่ึง

ช่วยในกำรลดตน้ทุนให้แก่ทำงโรงแรมเป็น

อยำ่งมำก 

แนวคิดในการท าโครงงาน (วัตถุดิบ) 

        เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่รระบำด

ของไวรัสโควิด-19 คณะผูจ้ดัท ำอยำกจะท ำ

สเปรย์ท่ีสำมำรถฆ่ำเช้ือแบคทีเรียได้ จึงได้

คิดคน้ผลิตภณัฑ์สเปรยแ์อลกอฮอล์สมุนไพร 

โดยน ำสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ฟ้ำทะลำย

โจร ผลตรีผลำ ใบหม่อน ซ่ึงสมุนไพรทั้ ง 

ชนิดน้ีสำมำรถฆ่ำเช้ือแบคทีเรียไดเ้ป็นอยำ่งดี 

ท ำใหเ้กิดเป็นสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพรข้ึน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษำคน้ควำ้ขอ้มูลและใหค้วำมรู้

เก่ียวกบัขั้นตอนกำรท ำสเปรยแ์อลกอฮอล์

จำกสมุนไพร                                                                                                                           

2. เพื่อใหท้รำบถึงสรรพคุณสมุนไพรท่ีน ำมำ

ท ำสเปรยแ์อลกอฮอลไ์ด ้                                   

3. เพื่อเพิ่มมำตรำกำรภำยในโรงแรม โดยมี

สเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพรเพื่อป้องกนักำร

ระบำดของโรคโควิด - 19 ใหก้บัลูกคำ้ท่ีมำใช้

บริกำรกบัทำงสถำนประกอบกำร 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                                                                                                      
1. ไดท้รำบถึงขอ้มูลและขั้นตอนในกำรท ำ
สเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร                           

2. ไดรั้บควำมรู้และประโยชน์สรรพคุณจำก
สมุนไพร ผลตรีผลำ ใบหม่อน  ฟ้ำทะลำยโจร 

3. สำมำรถน ำผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นสถำน
ประกอบกำรได ้                                                    

4. เพิ่มคุณค่ำใหก้บัสมุนไพรในทอ้งถ่ิน 

วตัถุดิบและวธีิด าเนินงานในการท า

แอลกอฮอล์จากสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร    

ผลตรีผลา ใบหม่อน) 

 - เอทิลแอลกอฮอล ์(Alcohol 95%) 1,000 

มิลลิลิตร 

- กลีเซอรีน (Glycerine)19.5 มิลลิลิตร 

- โพรไพลีน (Propylene glycol)  55.5   

มิลลิลิตร 

- น ้ำกรอง 256 มิลลิลิตร  

- ฟ้ำทะลำยโจร                                  

- ผลตรีผลำ    

- ใบหม่อน                                                          



 
 

 

- เปปเปอร์มิ้นท ์

วธีีด าเนินการ                                                                                                    

  1. สกดัฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ ใบหม่อน 

โดยวธีิกำรสกดั คือ หัน่สมุนไพรทั้ง 3 ชนิด

เป็นช้ินเล็ก         

 

  2. น ำสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดใส่ขวด จำกนั้นใส่

เอทิลแอลกอฮอล ์ในปริมำณ 450 มิลลิลิตร 

ใช ้เวลำ  24 ชัว่โมงในกำรแช่ 

 

3. เม่ือท ำกำรแช่เสร็จแลว้ ให้กรอกเอำแค่

น ้ำของสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด    

 

  4. หลงัจำกนั้น น ำหมอ้น ้ำตั้งไฟปำนกลำง 

เม่ือน ้ำเดือดใหน้ ำขวดแช่ทิ้งไวก้บัหมอ้

ประมำณคร่ึงชัว่โมงเป็นอนัเสร็จ โดยแยกท ำ

สมุนไพรทีละชนิด   

              

5. เติม Propylene glycol 55.5 มิลลิลิตร สำร

ช่วยหล่อล่ืน ลดควำมหนืดและลดกำรสูญเสีย

น ้ำของผวิ    

      

 

6. เติมกลีเซอรีน 19.5 มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มควำม

ชุ่มช้ืน ไม่ใหมื้อแหง้เกินไป  

              

7.เทน ้ำสกดัสมุนไพร ฟ้ำทลำยโจร ผลตรีผลำ 

ใบหม่อนลงไป แลว้หยดกล่ินเปปเปอร์มิ้นท์

ลงไป 1 ฝำ    

 

8. ค่อย ๆ คนส่วนผสม ทั้งหมดใหเ้ขำ้กนั

อยำ่งเบำ ๆ  จำกนั้นเทใส่ขวดสเปรย ์

 

                     



 
 

 

สรุปผลโครงงาน 

             คณะผูจ้ ัดท ำได้เห็นถึงควำมส ำคัญ

ของกำรลดต้นทุนต่ำงๆภำยในโรงแรม 

เน่ืองจำกกระแสของกำรแพร่ระบำดของ

ไว รัสโควิด -19 ซ่ึ งท ำ ให้ ลู กค้ำ  รวม ถึ ง

พนักงำนภำยในโรงแรมมีควำมต้องกำรใช้

เจลแอลกอฮอล์ในกำรลำ้งมือเพื่อฆ่ำไวรัสใน

กำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั จึงไดเ้กิดผลิตภณัฑ์

ใหม่ช่ือว่ำ สเปรยแ์อลกอฮอล์จำกสมุนไพร

(ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ ใบหม่อน) Herbal 

Alcohol Hand Spray โดยมีวตัถุประสงคล์ด

ค่ำใช้จ่ำยภำยในโรงแรมและอ ำนวยควำม

สะดวกให้กับลูกค้ำท่ีมำใช้บริกำรกับทำง

สถำนประกอบกำรณ์ ทั้งน้ียงัพบเจอปัญหำ

ต่ำงๆอยู่ในระหว่ำงกำรทดลอง ไปตลอด

จนถึงกำรแก้ไขปัญหำในกำรน ำวตัถุดิบ มำ

แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ 

             จำกกำรได้น ำผลตรีผลำ ฟ้ำทะลำย

โจร  ใบหม่ อน  ม ำท ำ ก ำ รแปร รูป เ ป็ น

ผลิตภณัฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์จำกสมุนไพร

(ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ ใบหม่อน) Herbal 

Alcohol Hand Spray ส่งผลใหว้ตัถุประสงคท่ี์

คณะผู ้จ ัดท ำ ได้ตั้ ง ไว้คื อ เพื่ อลดต้น ทุน

ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย เพื่ อ ศึกษำประ สิท ธิภำพของ

สมุนไพรในกำรท ำสเปรย ์และยงัประดิษฐ์ท่ี

เหยียบมำโดยเฉพำะเพื่อให้ผูใ้ช้ไม่ไดส้ัมผสั

กบัตวัสเปรย์โดยตรงเพื่อลดควำมเส่ียงจำก

กำรติดเช้ือ ทั้ งน้ียงัท ำให้ผูจ้ ัดท ำเกิดทักษะ

และควำมคิดสร้ำงสรรค์และได้ช้ินงำน

ออกมำดีเป็นท่ีน่ำพอใจและส่งผลให้บรรลุ

ตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไวไ้ดส้ ำเร็จ 

          จำกผลกำรส ำรำจพบว่ำมีกำรน ำไป

ทดลองใชก้บับุคคลทัว่ไปจ ำนวน 30 คน และ

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีได้ทดลองใช้

งำน ผลตอบรับเป็นท่ีน่ำพึงใจอยู่ในเกณฑ์

มำกโดยมีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 33.33 พบว่ำเป็นเพศ

หญิงจ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีอำยุ

ระหว่ำง 20-30 ปีข้ึนไป มำกท่ีสุดซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 66.33 มีรำยได้ไม่เกิน10,000 บำท 

มำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40 มีอำชีพเป็น

นักเรียน นักศึกษำ  มำกท่ีสุดซ่ึงคิดเป็นร้อย

ละ 36.67 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

        ผลิตภณัฑ์สเปรยแ์อลกอฮอล์สมุนไพร 

เป็นกำรวตัถุดิบจำกสมุนไพรท่ีหำไดง่้ำยตำม

ทอ้งถ่ิน  และรำคำไม่แพง มำท ำเป็นสเปรย์

แอลกอฮอล์สมุนไพรเพื่อสำมำรถน ำไปใช้

ภำยในโรงแรม และในชีวิตประจ ำว ันได้

สำมำรถน ำไปต่อยอดในกำรขำยได ้โดยเพิ่ม

กล่ินต่ำงๆและสีให้ดูน่ำใช้เพิ่อให้สเปรยน์ั้น

น่ำใชม้ำกยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ง 

โปสเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

แอลกอฮอล์จากสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา ใบหม่อน) 

Herbal Alcohol Hand Spray 

โรงแรมดบัเบิล้ยูกรุงเทพ ( W Bangkok Hotel ) 

        โครงงำนเร่ืองสเปรยแ์อลกอฮอลจ์ำกสมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ ใบ
หม่อน) จดัท ำข้ึนเพื่อศึกษำกำรท ำสเปรยใ์นรูปแบบใหม่โดยกำรน ำสมุนไพรไทย
ใชเ้ป็นส่วนผสมส ำหรับฆ่ำเช้ือโรคโควิด-19ไดแ้ก่ฟ้ำทะลำยโจรผลตรีผลำและใบ
หม่อนซ่ึงสมุนไพรทั้ง3ชนิดน้ีมีสรรพคุณต่ำงๆ ฟ้ำทะลำยโจรมีสรรพคุณมีฤทธ์ิ
ระงบักำรติดเช้ือหรือระงบักำรเจริญเติบโตของเช้ือโรคไดผ้ลตรีผลำออกฤทธ์ิตำ้น
เช้ือรำและแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรคผิวหนงัและใบหม่อนแกไ้ขแ้กห้วดัแกไ้อแก้
อำกำรติดเช้ือและยงัสำมำรถน ำไปใชใ้นชีวิตประจ ำวนั 

        หลงัจำกท่ีไดท้ ำกำรทดลองสเปรยแ์อลกอฮอลจ์ำกสมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจร 
ผลตรีผลำ ใบหม่อน) คณะผู ้จัดท ำได้ท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นโดยกำรท ำ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 30 คน ผลกำรส ำรวจผลว่ำ
ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำกในด้ำนกล่ินของผลิตภณัฑ์สี
ของน ้ ำยำผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์มีควำมสวยงำมประสิทธิภำพของผลิตภณัฑ์ใช้
งำนไดจ้ริง ท่ีเหยียบสเปรยมี์ควำมแขง็แรทนทำนคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีน ำมำใช้
นั้นสรรพคุณช่วยก ำจดัเช้ือแบคทีเรียไดไ้ม่ระคำยเคืองต่อผิวเเละมีควำมพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ีย 4.22 เเละ  S.D.= 0.66        
 

ความเป็นมาเเละความส าคัญของปัญหา ผลงาน 

วตัถุดิบและวิธีด ำเนินงำนในกำรท ำแอลกอฮอลจ์ำกสมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจร ผล

ตรีผลำ ใบหม่อน) Herbal Alcohol Handspray                                                                     

วตัถุดบิในการท าแอลกอฮอล์จากสมุนไพร                                                                         

- เเอลกอฮอล ์(Alcohol)                           - ผลตรีผลำ                                                  
- เอทิลแอลกอฮอล ์(Alcohol 95%)          - เปปเปอร์มิ้นท ์                                                                             

-โพรไพลีน (Propylene glycol)               - ฟ้ำทะลำยโจร                                                    
- กลีเซอรีน (Glycerine)                           - ใบหม่อน                                                     
วธีีด าเนินการ                                                                                                                  
1. สกดัฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ ใบหม่อน โดยวิธีกำรสกดัคือหัน่สมุนไพรทั้ง3 
ชนิดเป็นช้ินเลก็                                                                                                                       
2.น ำสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดใส่ขวด จำกนั้นใส่เอทิลแอลกอฮอล ์ในปริมำณ 450 
มิลลิลิตร ใช ้เวลำ  24 ชัว่โมง ในกำรแช่                                                                                         
3. เม่ือท ำกำรแช่เสร็จแลว้ ใหก้รอกเอำแค่น ้ำของสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด                   
4.หลงัจำกนั้น น ำหมอ้น ้ำตั้งไฟปำนกลำง เม่ือน ้ำเดือดใหน้ ำขวดแช่ท้ิงไวก้บัหมอ้
ประมำณคร่ึงชัว่โมงเป็นอนัเสร็จ โดยแยกท ำสมุนไพรทีละชนิด                                                                                                                     
5. เติม Propylene glycol 55.5 มิลลิลิตร สำรช่วยหล่อล่ืน ลดควำมหนืดและลด
กำรสูญเสียน ้ำของผิว                                                                                                             
6. เติมกลีเซอรีน 19.5 มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มควำมชุ่มช้ืน ไม่ใหมื้อแหง้เกินไป                                                                                                                 
7. เทน ้ำสกดัสมุนไพร ฟ้ำทลำยโจร ผลตรีผลำ ใบหม่อนลงไป แลว้หยดกล่ินเปป
เปอร์มิ้นทล์งไป 1 ฝำ                                                                                                                
8.ค่อย ๆ คนส่วนผสม ทั้งหมดใหเ้ขำ้กนัอยำ่งเบำ ๆ  จำกนั้นเทใส่ขวดสเปรย ์                            

         

       

 

วัตถุประสงค์                                                                                                                     
1.เพื่อศึกษำคน้ควำ้ขอ้มูลและใหค้วำมรู้เก่ียวกบัขั้นตอนกำรท ำสเปรยแ์อลกอฮอล์
จำกสมุนไพร                                                                                                                                  
2. เพื่อใหท้รำบถึงสรรพคุณสมุนไพรท่ีน ำมำท ำสเปรยแ์อลกอฮอลไ์ด ้                                  
3. เพื่อเพิ่มมำตรำกำรภำยในโรงแรม โดยมีสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพรเพื่อ
ป้องกนักำรระบำดของโรคโควิด - 19 ใหก้บัลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรกบัทำงสถำน
ประกอบกำร 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                                                                                        
1. ไดท้รำบถึงขอ้มูลและขั้นตอนในกำรท ำสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร                                            
2. ไดรั้บควำมรู้และประโยชนส์รรพคุณจำกสมุนไพร ผลตรีผลำ ใบหม่อน ฟ้ำ
ทะลำยโจร                                                                                                                              
3. สำมำรถน ำผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นสถำนประกอบกำรได ้                                                                  
4. เพิ่มคุณค่ำใหก้บัสมุนไพรในทอ้งถ่ิน 

     สรุปผล      
   จำกกำรได้น ำผลตรีผลำ ฟ้ำทะลำยโจร ใบหม่อน มำท ำกำรแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑส์เปรยแ์อลกอฮอลจ์ำกสมุนไพร(ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ ใบหม่อน) 
Herbal Alcohol Hand Spray ส่งผลใหว้ตัถุประสงคท่ี์คณะผูจ้ดัท ำไดต้ั้งไวคื้อเพื่อ
ลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยเพื่อศึกษำประสิทธิภำพของสมุนไพรในกำรท ำสเปรย ์และยงั
ประดิษฐท่ี์เหยียบมำโดยเฉพำะเพื่อให้ผูใ้ชไ้ม่ไดส้ัมผสักบัตวัสเปรยโ์ดยตรงเพื่อ
ลดควำมเส่ียงจำกกำรติดเช่ือ ทั้ งน้ีย ังท ำให้ผู ้จัดท ำเกิดทักษะและควำมคิด
สร้ำงสรรค์และได้ช้ินงำนออกมำดีเป็นท่ีน่ำพอใจและส่งผลให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยท่ีตั้งไวไ้ดส้ ำเร็จ 
 

คณะผู้จัดท า                                                          
นางสาว กมลวรรณ   อนิทะสาร    5804400188    สาขาวชิา     การโรงแรม                                                                                                                       

นางสาว ภัทรา           ชุมทอง        5904400028   สาขาวชิา     การโรงแรม                                                                                                                                  

นางสาว อธิษฐาน      อนิทร์เเก้ว   5904400133    สาขาวชิา     การโรงแรม                                                                                                                      

อาจารย์ทีป่รึกษา       อาจารย์       ปิยธิดา   กงัวานสิทธ์ิ                                                 

พนักงานทีป่รึกษา     คุณ ชไมพร      ยนืนาน 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล            : นำงสำว กมลวรรณ      อินทะสำร   

รหัสนักศึกษา          : 5804400188 

 ภาควชิา                  : กำรโรงแรม 

 คณะ                       : ศิลปศำสตร์  

 ทีอ่ยู่                        : 56/1 หมู่2 ต ำบลนำดี อ ำเภอ  เมือง จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 

 ผลงาน                    : สเปรยแ์อลกอฮอลจ์ำกสมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ  ใบหม่อน) 

                                  Herbal Alcohol Hand Spray 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล            : นำงสำว ภทัรำ ชุมทอง 

รหัสนักศึกษา          : 5904400028 

ภาควชิา                   : กำรโรงแรม 

คณะ                        :  ศิลปศำสตร์ 

ทีอ่ยู่                         : 66/740 ซ.บำงแวก79 หมู่บำ้นนิศำชน ถ.จรัญสนิทวงศ1์3 แขวง คลองขวำง                 

                                  เขตภำษีเจริญ กทม. 10160 

ผลงาน                     : สเปรยแ์อลกอฮอลจ์ำกสมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ  ใบหม่อน)  

                                  Herbal Alcohol Hand Spray 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล              : นำงสำว อธิษฐำน อินทร์เเกว้ 

รหัสนักศึกษา             : 5904400133 

คณะ                         : ศิลปศำสตร์ 

ทีอ่ยู่                          : 74/1 ซ.เพชรเกษม 92/2 เเขวงบำงเเคเหนือ เขต บำงเเค กทม.10160 

ผลงาน                         : สเปรยแ์อลกอฮอลจ์ำกสมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจร ผลตรีผลำ  ใบหม่อน) 

                                      Herbal Alcohol Hand Spray 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล            : นางสาว กมลวรรณ      อินทะสาร   

รหัสนักศึกษา          : 5804400188 

 ภาควชิา                  : การโรงแรม 

 คณะ                       : ศิลปศาสตร์  

 ทีอ่ยู่                        : 56/1 หมู่2 ต าบลนาดี อ าเภอ  เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

 ผลงาน                    : สเปรยแ์อลกอฮอลจ์ากสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา  ใบหม่อน) 

                                  Herbal Alcohol Hand Spray 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล            : นางสาว ภทัรา ชุมทอง 

รหัสนักศึกษา          : 5904400028 

ภาควชิา                   : การโรงแรม 

คณะ                        :  ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่                         : 66/740 ซ.บางแวก79 หมู่บา้นนิศาชน ถ.จรัญสนิทวงศ1์3 แขวง คลองขวาง                 

                                  เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

ผลงาน                     : สเปรยแ์อลกอฮอลจ์ากสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา  ใบหม่อน)  

                                  Herbal Alcohol Hand Spray 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล              : นางสาว อธิษฐาน อินทร์เเกว้ 

รหัสนักศึกษา             : 5904400133 

คณะ                         : ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่                          : 74/1 ซ.เพชรเกษม 92/2 เเขวงบางเเคเหนือ เขต บางเเค กทม.10160 

ผลงาน                         : สเปรยแ์อลกอฮอลจ์ากสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา  ใบหม่อน) 

                                      Herbal Alcohol Hand Spray 
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