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บทคดัย่อ 

 โครงงานเร่ืองสบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งพกพาสะดวกป้องกนัไวรัสโคโรนา จดัท า

ข้ึนเน่ืองจากปัจจุบนัเป็นช่วงท่ียงัมีวิกฤตการระบาดโควิด 19 ผูค้นยงัไม่สามารถหลีกเล่ียงปัญหา

เร่ืองเช้ือโรคได ้ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหา จึงไดจ้ดัท าผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเช้ือโรค

บนฝ่ามือเพื่อป้องกนัเช้ือโรคจากการใชมื้อสัมผสัส่ิงต่าง ๆ  

 วตัถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนน าไปแจกให้กบัลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการในบริษทัทวัร์เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดใ้ชท้  าความสะอาดเช้ือโรคบนฝ่ามือ 2. ช่วยให้สถาน

ประกอบการลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเช้ือโรค คณะผูจ้ดัท าโครงงานสหกิจ

ศึกษา ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลการท าแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างคือบุคคลทัว่ไป จ านวน 50 คน                

ไดท้ดลองใชแ้ละวดัความพึงพอใจของผลิตภณัฑท่ี์จดัท าข้ึน 

     ผลจากการปฎิบติัท าโครงงาน พบว่า จาการวดัผลระดบัความพึงพอใจของบุคคลทัว่ไป                  

ทั้ ง 9 ด้าน พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากในทุกประเด็น ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จัดท าข้ึน

สามารถใชล้า้งมือท าความสะอาดไดจ้ริง ช าระลา้งออกอยา่งง่ายดาย มือไม่แหง้ตึง และมีกล่ินหอม

อ่อน ๆ ติดมือ 

ค าส าคัญ: สบู่แอลกอฮอล ์ ป้องกนัไวรัสโคโรนา 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำแหละควำมส ำคัญ 

เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัเป็นช่วงท่ียงัมีวกิฤตการระบาดโควดิ 19 เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่โลกในวงกวา้งกระทบต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่เล็กใน
ประเทศและต่างประเทศรวมถึงธุรกิจการท่องเท่ียวด้วยสถานการณ์ดงักล่าวจึงส่งผลให้พฤติกรรม
นักท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบ New Normal คือการด าเนินชีวิตแบบใหม่ของมนุษยใ์นการ
ปรับตวัเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ส่วน New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 
19 นั้นอธิบายไดว้า่เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกมี
ผูค้นเจบ็ป่วยและลม้ตายเป็นจ านวนมาก มนุษยจึ์งหาการด ารงชีวติแบบใหม่ป้องกนัตนเองเพื่อให้มีชีวิต
รอดดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด าเนินชีวติท่ีผิดไปจากชีวติเดิม  

ในปัจจุบนัสังคมยงัไม่สามารถหลีกเล่ียงปัญหาเร่ืองเช้ือโรคได ้เรายงัคงตอ้งสัมผสักบัส่ิงต่าง ๆ 
และอาจจะมีเช้ือแบคทีเรียท่ีเราไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าและอาจจะน าพาโรคเขา้สู่ร่างกายได้
เพราะในการด าเนินชีวิตในประจ าวนัส่วนใหญ่จะใช้มือหยิบจบัส่ิงของในการด าเนินชีวิต เช่น การ
รับประทานอาหาร สัมผสัหรือโดนตวัผูอ่ื้น เป็นตน้ การลา้งมือให้สะอาดสามารถป้องกนัเช้ือโรคได้ 
ก่อนและหลงัท ากิจกรรมต่าง ๆ จึงควรลา้งมือเพื่อท่ีจะป้องกนัเช้ือโรคท่ีจะเขา้สู่ร่างกาย 

เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมีวิกฤตการระบาดโควิด 19 คณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นความส าคญัในการดูแล
ตวัเองเบ้ืองตน้เพื่อลดความเส่ียงในการติดโรคระบาดน้ีทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท ายงัตอ้งการลดค่าใช้จ่ายให้
บริษทัส่วนหน่ึงในการท่ีบริษทัจะท าการซ้ือผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดส าหรับฆ่าเช้ือโรคเพื่อแจกให้
นกัท่องเท่ียวไดใ้ชท้  าความสะอาดในระหว่างท่ีเดินทางท่องเท่ียวในท่ีต่าง ๆ มีอุปกรณ์ไวบ้ริการลูกคา้
ขณะเดินทางท่องเท่ียว  และช่วยท าให้เกิดความมัน่ใจในการใส่ใจเร่ืองความสะอาด ดา้นสุขอนามยั
ใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการดว้ย 

ซ่ึงสถานการณ์ในปัจจุบนัโควิด 19 ยงัคงตอ้งเฝ้าระวงัอยูแ่ละบริษทัก็ยงัไม่สามารถเปิดท าการ
ไดถ้า้เหตุการณ์กลบัสู่ภาวะปกติทางคณะผูจ้ดัท าจึงคิดท่ีอยากจะหาความสะดวกสบายในการใชง้านและ
สามารถท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคไดด้ว้ยจึงจดัท าหวัขอ้น้ีข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อน าผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ดัท าข้ึนน าไปแจกใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในบริษทัทวัร์ 

1.2.2 เพื่อช่วยใหส้ถานประกอบการลดค่าใชจ่้ายในส่วนของการซ้ือเจลลา้งมือแอลกอฮอล ์

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานได้แบ่งออกเป็น                   
4 ส่วนดงัน้ี 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นประชากร 

 บุคคลทัว่ไปจ านวนทั้งส้ิน 50 คน 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท า สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งป้องกนัไวรัสโคโรนา วิธีการ
ลา้งมือท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถป้องกนัเช้ือโรคและความสะดวกสบายในการใชง้านตามสถานท่ีต่าง ๆ  

 1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 – 29 สิงหาคม 2563 

 1.3.4 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้น าไปใช้ท าความสะอาดเช้ือโรคบนฝ่ามือตาม
สถานท่ีต่าง ๆ  

 1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 สถานประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเพื่อแจก
นกัท่องเท่ียว 

 1.4.2 นกัท่องเท่ียวสามารถป้องกนัเช้ือโรคจากการใชมื้อสัมผสัส่ิงต่าง ๆ  

 1.4.3 เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมีความสะดวกสบายในการใชง้านตามสถานท่ีต่าง ๆ  
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บทที ่2 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 

ทีม่า : Double Shine Travel Page / Facebook 
 ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 

สถานทีต่ั้ง   : 546/54 ถนนสาธุประดิษฐ ์ซอย 38 แขวงบางโพงพาง            
  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

 เบอร์โทรศัพท์   : 02-294-5781 
 Email    : doubleshinetour@gmail.com 
 Website  : www.doubleshinetour.com 
 Facebook   : www.facebook.com/doubleshinetravel 
 
 
 
 
 

http://www.doubleshinetour.com/
http://www.facebook.com/doubleshinetravel
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ภาพที ่2.2 แผนท่ีรูปภาพ บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 

                       ทีม่า : www.doubleshinetour.com/map 

 
ภาพที ่2.3 ช่องทางการติดต่อทางเวบ็ไซด ์บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 

                         ทีม่า : www.doubleshinetour.com 

 
ภาพที ่2.4 ช่องทางการติดต่อทาง Facebook บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 

                                            ทีม่า : www.facebook.com/doubleshinetravel 

http://www.doubleshinetour.com/map
http://www.doubleshinetour.com/
http://www.facebook.com/doubleshinetravel
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2.2 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
ภาพที ่2.5 การจดัการองคก์รและการบริหาร บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2563 
2.3 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดักรุ๊ปทวัร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตั้งแต่มีเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 จึงท าให้บริษทัปิดท าการชัว่คราวเป็นระยะเวลาประมาณ 4 
เดือน และในสถานการณ์ปัจจุบนัมีผูท่ี้ติดเช้ือน้อยลงจึงท าให้ทางบริษทัไดท้  าการเปิดเป็นการจดักรุ๊ป
ทวัร์ภายในประเทศ เป็นการเดินทางท่องเท่ียวระยะสั้นๆ และมีมาตรการรักษาความสะอาดท่ีค่อนขา้ง
รัดกุม เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดม้าใชบ้ริการอยา่งสบายใจในการรักษาความสะอาดของบริษทั  
บริษทัมีการด าเนินงานอย่างมีระบบในการบริการลูกคา้ใช้ผูท่ี้ช านาญเฉพาะดา้นในการให้ขอ้มูลและ
บริการลูกคา้อยา่งเตม็ท่ีเพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจและไดรั้บประโยชน์สูงสุด บริษทัมีการแบ่งการด าเนินงาน
ตามประเภทของงาน และความเช่ียวชาญของบุคลากรในบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกตั๋วเคร่ืองบิน ฝ่ายขายและพนักงานทีป่รึกษา

นางสาวธิดามาศ จันทร์ดารา

นักศึกษาฝึกงาน

นางสาวปวณีา แซ่กงั

นักศึกษาฝึกงาน

นางสาวพรชนัน แสงทอง

นักศึกษาฝึกงาน
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2.3.1 ผลิตภณัฑก์ารให้บริการของบริษทั 
รายการน าเที่ยวแบบเต็มวนั ราคา 

1. ทวัร์ในประเทศจงัหวดัอยุธยา ไหวพ้ระรับพลงับวก มรดกแห่งสายน ้า 
เหนือกาลเวลา 

699 บาท 

2. ทวัร์ในประเทศจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไหวพ้ระขอพร เสริมบุญ ขอพร
องคเ์ทพ 

899 บาท 

3. ทวัร์ในประเทศจงัหวดัชยัภูมิ ทวัร์ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานป่าหินงาม  2,199 บาท 
4. ทวัร์ในประเทศจงัหวดัปราจีนบุรี ทวัร์ล่องแก่ง - แก่งหินเพิง  2,390 บาท 

ตารางที ่2.1 แสดงรายการน าเทีย่วแบบเต็มวนั 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2563 

รายการน าเที่ยวแบบ 2 วนั 1 คืน ราคา 
1. ทวัร์ในประเทศ เยีย่มชม เมืองกาญ 1,999 บาท 
2. ทวัร์ในประเทศ ขอพรให้ปังหลงัโควดิ ไหวพ้ระ 9 วดั กรุงเทพ – 
กาญจนบุรี 

1,999 บาท 

3. ทวัร์ในประเทศ ทวัร์ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทองและ
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จงัหวดัชยัภูมิ 

4,900 บาท 

3. ทวัร์ในประเทศ กินปู ดูทะเล จงัหวดัระยองและจงัหวดัจนัทบุรี 5,500 บาท 
ตารางที ่2.2 แสดงรายการน าเทีย่วแบบ 2 วนั 1 คืน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2563 

รายการน าเที่ยวแบบ 3 วนั 2 คืน ราคา 
1. ทวัร์ในประเทศ เท่ียวเชียงคาน จงัหวดัเลย 5,900 บาท 
2. ทวัร์ในประเทศ มหศัจรรย ์จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองคาย จงัหวดั
เลยและเชียงคาน 

7,799 บาท 

3. ทวัร์ในประเทศ ทวัร์เกาะหมาก จงัหวดัตราด จงัหวดัจนัทบุรี 9,500 บาท 
ตารางที ่2.3 แสดงรายการน าเทีย่วแบบ 3 วนั 2 คืน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2563 
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2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
ภาพที ่2.6 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวธิดามาศ จนัทร์ดารา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2563 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวธิดามาศ จนัทร์ดารา 
ต าแหน่งงาน : operation (Trainee) 
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย : เน่ืองจากมีการเกิดการระบาดของโควดิ 19 จึงไม่สามารถออกปฏิบติัสหกิจ
ศึกษา และไดจ้ดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง สบู่แอลกอฮอลก์ระดาษแบบแหง้พกพาสะดวกป้องกนั
ไวรัสโคโรนา 

          
ภาพที ่2.7 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวปวณีา แซ่กงั 

      ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2563 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  : นางสาวปวณีา แซ่กงั 
ต าแหน่งงาน : operation (Trainee) 
งานที่ได้รับมอบหมาย : เน่ืองจากมีการเกิดการระบาดของโควิด 19 จึงไม่สามารถออกปฏิบติัสหกิจ
ศึกษา และไดจ้ดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งพกพาสะดวกป้องกนั
ไวรัสโคโรนา 
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ภาพที ่2.8 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวพรชนนั แสงทอง 

      ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2563 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  : นางสาวพรชนนั แสงทอง 
ต าแหน่งงาน : operation (Trainee) 
งานที่ได้รับมอบหมาย : เน่ืองจากมีการเกิดการระบาดของโควิด 19 จึงไม่สามารถออกปฏิบติัสหกิจ
ศึกษา และไดจ้ดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบพกพาสะดวกป้องกนัไวรัส
โคโรนา 
2.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 
ภาพที ่2.9  พนกังานท่ีปรึกษา คุณณฏัฐฐิรา ประสพรัตนสุข 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2563 
ช่ือพนักงานทีป่รึกษา  : คุณณฏัฐฐิ์รา ประสพรัตนสุข 
ต าแหน่ง   : พนกังานฝ่ายขายโปรแกรมน าเท่ียว บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 
2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2563 
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2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 - ศึกษาขอ้มูลและคิดหัวขอ้โครงงานสหกิจโดยการพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบนัและ
คิดค้นหาวิธีการท าผลิตภัณฑ์การท าความสะอาดเช้ือโรคท่ีใช้บนฝ่ามือท่ีสามารถใช้ได้ดีและ
สะดวกสบายต่อการใชง้านในสถานท่ีต่าง ๆ  
 - เขียนโครงงานร่างรายงานโดยคิดหวัขอ้เพื่อน าเสนออาจารยท่ีปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา
เพื่อขอค าแนะน าและส่งเพื่อรอการพิจารณา 
 - ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท า 
 - ท าการทดลองในการท า สบู่แอลกอฮอลก์ระดาษแบบแหง้ และน าปัญหาจากการทดลองท ามา
ปรับปรุงใหไ้ดก้ารท าความสะอาดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถลา้งมือไดส้ะอาดมากท่ีสุด 
 - เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านของผลิตภณัฑ์ท่ี
ไดจ้ดัท าข้ึนใหก้บับุคคลทัว่ไปและพนกังานท่ีปรึกษาไดท้ดลองใชง้านท าความสะอาดบนฝ่ามือ 
 - น าขอ้ผดิพลาดไปปรับปรุงแกไ้ขและสรุปขอ้มูลเพื่อเขียนลงในรายงาน 
 - จดัท าเอกสารพร้อมน าเสนอ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 
2563 

มิถุนายน 
2563 

กรกฎาคม 
2563 

สิงหาคม 
2563 

ก าหนดหวัขอ้โครงงานและน าหัวขอ้ท่ี
ก าหนดปรึกษาอาจารย ์

    

ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงาน     
คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลในการจดัท า
โครงงาน 

    

ปรับปรุงแก้ไขโครงงานกับอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

   
 

 

น าเสนอโครงงาน     
ตารางที ่2.4 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 2563 
 

 



10 
 

 

บทที ่3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาท าวิจัย  สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งพกพาสะดวกป้องกันไวรัสโคโร
นา เพื่อน าผลิตภณัฑ์ท่ีได้จดัท าข้ึนไปแจกให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการบริษทัทัวร์และช่วยให้สถาน
ประกอบการลดค่าใชจ่้ายส่วนของการซ้ือเจลแอลกอฮอล์หรือผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเช้ือโรคบนฝ่า
มือ ทางคณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาค้นควา้ข้อมูลทางแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการน าเสนอเป็นล าดบัดงัน้ี 
 3.1 สบู่ (soap) 
 3.2 แอลกอฮอล ์
 3.3 กระดาษ 

3.4 ไวรัสโคโรนาหรือโรคโควดิ 19 
3.5 การลา้งมืออยา่งถูกวธีิเพื่อลดแบคทีเรีย 
3.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.1 สบู่ (soap) 
 3.1.1 ความหมายของสบู่ 
 อิสริยา เลหตีรานนท์ (2552) ระบุว่า “สบู่” เป็นสารส าหรับใช้ท าความสะอาดท่ีรู้จกักนัดีใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นสารท าความสะอาดชนิดหน่ึง ปัจจุบนัสบู่ธรรมดาท่ีใช้กนัตามบา้นใช้เป็นสารท า
ความสะอาดบนร่างกายผลิตจากไขมนัสัตวห์รือน ้ ามนัพืชน าไปตม้กบัด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ
ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์
 3.1.2 ความเป็นมาของสบู่ 
 สบู่ (soap) ท าข้ึนในปี 1500 ปีก่อนคริสต์ศกัราช “เอเบอร์สพาพิรัส” ซ่ึงเป็นเอกสารทาง
การแพทยข์องอียิปตก์ล่าวถึงการผสมไขมันสัตว์ห รือน ้ ามนัพืชกบัเกลือท่ีเป็นด่างเพื่อท าสารคลา้ยสบู่
ใชแ้กโ้รคผวิหนงั นอกจากน้ี มีหลกัฐานการคน้พบโรงงานท าสบู่และแท่งสบู่หอมเม่ือมีการขดุซากเมือง
ปอมเปอีข้ึนมา ทั้งน้ีไม่ได้มีการพูดถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 2 กาเลน แพทย์ขาวกรีกแห่งเอเชียไมเนอร์
แนะน าว่า สบู่ดีส าหรับท าความสะอาดร่างกายรวมทั้งก าจดัเช้ือโรคการท าสบู่ในยุโรปเร่ิมมีข้ึนตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 7 กิจการสบู่รุ่งเร่ืองมาก  

สบู่ไดมี้ววิฒันาการเร่ือยมารวมทั้งการปรับส่วนผสมของสบู่ดว้ย เช่น มีการน าโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เพื่อใช้ท าสบู่ต่อมามีการท าสบู่อีกหลายประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ในการซักผา้ ล้างของใช้ ท า
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เคร่ืองส าอาง จนถึงศตวรรษท่ี 1930 จึงไดมี้สารซกัฟอกสังเคราะห์ท าหนา้ท่ีท าความสะอาดแทบทั้งหมด
สารซักฟอกมีราคาถูกกว่าและผลิตง่ายกว่า ทุกวนัน้ีเราจึงนิยมใช้สบู่ในชีวิตประจ าวนัเพียงท าความ
สะอาดร่างกายเป็นส่วนใหญ่ 
 ประเภทของสบู่ จ  าแนกไดด้งัต่อไปน้ี (นวพร เอ่ียมธีระกุล, 2558) 
  3.1.2.1. สบู่กอ้น (Hard Soap) เป็นสบู่ท่ีไดม้าจากการท าปฏิกิริยาระหวา่งกรดไขมนักบั
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เน้ือสบู่ท่ีไดเ้ป็นกอ้นมีลกัษณะทึบแสงเม่ือเวลาแห้งและเยน็มีโซดาไฟ
เป็นส่วนประกอบหลกั มีเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมนัใชส้ าหรับภายนอกเท่านั้น ไม่ควรใชส้บู่กอ้น
สระผม เพราะจะท าใหเ้ส้นผมและหนงัศีรษะกระดา้ง 
  3.1.2.2. สบู่ชนิดอ่อน (Soft Soap) ลกัษณะคลา้ยน ้ าผึ้งหรือเยลล่ี (Jelly) สีเหลืองใสท า
ดว้ยน ้ามนัมะกอกและโซดา 

 3.1.2.3. สบู่เหลว (Liquid Soap) มีส่วนผสมของเกลือโพแทสเซียมกบักรดไขมนั และ
อาจมีส่วนผสมของน ้ามนัมะกอก เมล็ดถัว่ เมล็ดฝ้าย และสมุนไพรอ่ืน ๆ  

 3.1.2.4. สบู่ไขมนั (Fat Soap) เป็นสบู่ท่ีมีการเดินสารอิมอลเลียนท์ท่ีเป็นฟิล์มบาง ซ่ึง
เม่ือใชแ้ลว้จะติดอยูบ่นผวิและป้องกนัการสูญเสียความช้ืนจากผวิเหมาะส าหรับคนท่ีมีผวิแหง้ 

 3.1.2.5. สบู่ใส (Transparent Soap) หรือสบู่กลีเซอรีน (Glycerine Soap) เ ป็ น สบู่ ท่ีมี
เน้ือสบู่ท  าเป็นก้อน มีความแข็งพอๆ กับสบู่แข็ง แต่มีลักษณะใสผิวมันเงา การท่ีสบู่มีลักษณะใส
เน่ืองจากมีส่วนประกอบของเอทานอลกลีเซอรีนและน ้ าตาลทราย สบู่น้ีมีความสามารถในการท าความ
สะอาดเหมือนกบัสบู่แขง็ แต่มีราคาแพงกวา่โดยทัว่ไปนิยมผลิตจากส่วนผสมของน ้ามนัมะพร้าว น ้ามนั
ปาลม์น ้ามนัมะกอก ไขมนัววั น ้ามนัละหุ่ง น ้ามนัเมล็ดทานตะวนั และยางสน 

 3.1.2.6. ซินเดท (Syndet) เป็นสบู่ท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผวิหนงั 

 
ภาพที ่3.1 ประเภทของสบู่ 
ทีม่า : http://goo.gl/6g01Nv 
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สบู่เหลว (Liquid Soap) (ธเนศวร นวลใย, 2558) 
 สบู่เหลวตามความหมายของมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
ของเหลวประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิว ใช้ขจดัคราบสกปรกออกจากผิวหนัง สามารถแบ่งออกเป็น                
3 ประเภท คือ สบู่เหลวแท ้สบู่เหลวผสม และสบู่เหลวสังเคราะห์ 
 1. สบู่เหลวแท ้หมายถึงสบู่เหลวท่ีมีเกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม เกลือแอมโมเนียม หรือ
เกลือเอมีนของกรดไขมนัของน ้ามนั หรือไขมนัจากพืชและสัตวเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญั 
 2. สบู่เหลวผสม หมายถึง สบู่เหลวท่ีมีสบู่เหลวแทก้บัสารลดแรงตึงผวิสังเคราะห์ผสมอยู ่
 3. สบู ่เ หล วส ัง เ ค ร า ะห์ หม า ยถ ึง  สบู ่เ หล ว ที ่ม ีส า รลดแร งต ึง ผ ิว ส ัง เ ค ระห์เ ป็น
องค์ประกอบส าคญั 

 

 
ภาพที ่3.2 สบู่เหลว 

ทีม่า : https://talaytools.com/product/ liquid-soap-3m-400ml/ 
 สบู่ เหลวมี ชื่อ เ รียกหลายชื่อ ข้ึนอยู่ก ับล ักษณะที่ เห็น  เช่นถ้า เ ป็นล ักษณะใสมีความ
หนืดอาจ เรียกว่า เจลอาบน ้ า (Shower Gel) หาก เ ป็นล ักษณะค รีมขุ่นจะ นิยม เ รียกว่า  สบู่เหลว 
(Liquid Bath soap) ถ้า เป็นลักษณะท่ีเป็นครีมข้นมีความหนืดอาจเรียกว่า  ครีมอาบน ้า  (Shower 
Cream) การเรียกช่ือจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือสบู่เหลวท่ีผลิตออกมา 
 ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกน าสบู่เหลวมาศึกษาและจดัท าโครงงานคร้ังน้ีโดยใชส้บู่เหลวส าหรับ
การลา้งมือโดยเฉพาะเป็นสบู่เหลวส าหรับ ท าความสะอาดมือสูตรถนอมผิว ไม่มีส่วนผสมของสารท่ีท า
ให้ระคายเคืองผิวหนงัช่วยให้มือชุ่มช้ืนไม่แห้งตึง กล่ินหอมอ่อนๆ ลา้งออกง่าย ให้ความรู้สึกสะอาดไม่
ระคายเคืองผวิ 
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3.2 แอลกอฮอล์ 
3.2.1 ความหมายของแอลกอฮอล์ 
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั (2560) ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า ค  าว่า "แอลกอฮอล์"             

มาจากภาษาอารบิกค าวา่ al-kohl ท่ีชาวอาหรับใชเ้รียกเคร่ืองด่ืมประเภทยาดอง ของมึนเมาต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
รัม บร่ันดี วิสก้ี เหลา้ สาเก ไวน์องุ่น เบียร์ ฯลฯ ซ่ึงในอดีตแอลกอฮอล์สามารถเกิดไดเ้องตามธรรมชาติ
ก่อนท่ีมนุษยจ์ะรู้จกัวิธีการผลิตแอลกอฮอล์เป็นคร้ังแรก จากการท่ีเม่ือเวลาผลไมสุ้กแลว้ตกจากตน้ลง
แช่ในน ้ าเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดของเหลวขน้สามารถน ามาด่ืมได ้ท าให้ผูด่ื้มรู้สึกกระชุ่มกระชวย 
และกระปร้ีกระเปร่า โดยปกติแอลกอฮอล์มีหลายชนิด หลายรูปแบบ ตามน ้ าหนักของโมเลกุลท่ี
ประกอบข้ึนมา เช่น เอทิลแอลกอฮอล ์เมทิลแอลกอฮอล ์บิวทิลแอลกอฮอล ์โพรพิลแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

แอลกอฮอล์ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายและน าไปใช้ดา้นการอุปโภคและบริโภคมากท่ีสุด 
คือ เอทิลแอลกอฮอล์ ดงันั้น ในท่ีน้ีแอลกอฮอล์จะหมายถึง “เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) หรือ เอ
ทานอล (Ethanol)” เป็นกลุ่มสารประกอบอินทรียมี์สูตรทางเคมี คือ C2H5OH ประกอบดว้ย คาร์บอน 
ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นไฮดรอกซิล ดิริเวทีฟของไฮโดรคาร์บอน เกิดจากการแทนท่ี ไฮโดรเจน
อะตอมดว้ย hydroxyl group (OH) ต่ออยู่กบัสายโซ่ของไฮโดรคาร์บอน โดยค าว่า เอทานอลถูกคิดคน้
ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2435 มาจากค าวา่ ethane ร่วมกบั "ol" ส่วนสุดทา้ยของ "แอลกอฮอล"์ 

3.2.2 ประเภทของแอลกอฮอล์  
  สุชาตา ชินะจิตร ท่ีปรึกษาวิชาการฐานความรู้เร่ืองความปลอดภยัด้านสารเคมี (2552) ได้
กล่าวถึงลกัษณะของแอลกอฮอลท่ี์ส าคญัและใชก้นัทัว่ไปนั้นมีอยู ่2 ชนิดมีดงัต่อไปน้ี 

3.2.2.1. เอทิลแอลกอฮอล ์(Ethyl Alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol) 

 
ภาพที ่3.3 เอทิลแอลกอฮอลห์รือ เอทานอล 

ทีม่า : https://bestreview.asia/how-to/check-difference-between-ethanol-and-methanol/ 
เอทิลแอลกอฮอล์หรือเรียกวา่ เอทานอล ส่วนใหญ่ถา้พดูถึงแอลกอฮอลม์กัจะนึกถึงแอลกอฮอล์

ท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เช่น เหลา้ เบียร์ วิสก้ี บร่ันดี ซ่ึงเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเอทานอล โดย

https://bestreview.asia/how-to/check-difference-between-ethanol-and-methanol/
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ปริมาตรเอทานอลมีสมบติัเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี มีกล่ินหอม ติดไฟให้ความร้อนสูง ไม่มีเขม่าละลาย
น ้าไดดี้ มีอนัตรายต่อร่างกายนอ้ยสามารถรับประทานได ้เราจะโดยทัว่ไปวา่จะผสมในเคร่ืองด่ืมของมึน
เมา เม่ือเขา้สู่ร่างกายปริมาณนึงจะซึม มึนเมา มากน้อยข้ึนอยู่กบัปริมาณท่ีร่างกายได้รับเขา้ไป การ
น าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย เป็นสารตั้งตน้ในทางการแพทยน์ าไปใชก้บัยา
บางชนิด ใชใ้นการฆ่าเช้ือโรค หรือเป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางและใชใ้นสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด 

เอทิลแอลกอฮอล์หรือ เอทานอลเข้มข้นร้อยละ 70 ใช้เป็นยาล้างแผล ส่วนใหญ่ท่ีขายตาม
ทอ้งตลาดทัว่ไปมกัเป็นสีฟ้าเน่ืองจากใส่สี (ความเป็นจริงเอทานอลไม่มีสี) มีฤทธ์ิในการท าลายเช้ือ
แบคทีเรีย เช้ือราและเช้ือไวรัส ขอ้ควรระวงัแอลกอฮอล์ชนิดน้ีให้พลงังานกบัร่างกายสูงกว่าอาหาร
ทัว่ไป แต่ไม่มีประโยชน์ดา้นสารอาหารให้แก่ร่างกาย สามารถดูดซึมเขา้สู่ร่างกายไดร้วดเร็วผา่นกระแส
เลือด ยิง่ช่วงทอ้งวา่งตอ้งระวงัเป็นพิเศษ 

3.2.2.2. เมทิลแอลกอฮอล ์(Methyl Alcohol) หรือ เมทานอล (Methanol) 

 
ภาพที ่3.4 เมทิลแอลกอฮอล์หรือ เมทานอล 

ทีม่า : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000026924 
 เป็นแอลกอฮอล์ท่ีมีอนัตรายมากกว่าประเภทแรก มีจุดเดือด 65 องศาเซลเซียส ติดไฟไดง่้าย
ระเหยได้ง่าย เหลวใสไม่มีสี แต่มกัจะเติมสีเพื่อให้ความแตกต่างในการใช้งาน นิยมใช้เป็นตวัท า
ละลายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม ้น ้ามนัเคลือบเงา ยาลอกสี ฯลฯ และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใน
ธรรมชาติ ผลต่อร่างกายมีพิษมาก สามารถดูดซึมเขา้ทางผิวหนงัและลมหายใจ ผูท่ี้สูดดมเขา้ไปจะเกิด
อาการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ท าให้หลอดลมอกัเสบ เยื่อบุตาระคายเคืองและอกัเสบหากหายใจ
เข้าไปมาก ๆ จะท าให้ปวดท้อง เวียนศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน กล้ามเน้ือกระตุก หายใจล าบาก การ
มองเห็นจะผดิปกติอาจถึงขั้นตาบอดได ้หากด่ืมเขา้ไป ทางเดินอาหารจะดูดซึมและกระจายเขา้สู่กระแส
เลือดทนัที ท าให้คล่ืนไส้ อาเจียน ตามีอาการมองเห็นภาพไม่ชดั มีผลต่อประสาทตา และอาจท าให้ตา

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000026924
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บอดได้ ท่ีส าคญัยงัมีผลต่อระบบหายใจ ท าให้ไตอกัเสบ กล้ามเน้ือตบัตาย หรือโลหิตเป็นพิษและ
อนัตรายถึงขั้นเสียชีวติ 
 ทางคณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาและค้นหาข้อมูลของประเภทแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ เพื่อจัดท า
โครงงานคร้ังน้ีโดยใช้ประเภทเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเขม้ขน้ของปริมาณแอลกอฮอล์ 95% จาก
การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่าเอทิลแอลกอฮอล์ 95% มีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือโรคได้ดี เป็น
แอลกอฮอล์ท่ีเหมาะแก่การฆ่าเช้ือบนผิวหนงัไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายและไม่มีสารตกคา้งในร่างกาย 
แต่ควรมีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่มากกว่า 70% ข้ึนไปถึงจะสามารถฆ่าเช้ือโรคได ้
จากการทดลองท าจริงพบวา่แอลกอฮอลท่ี์มีความเขม้ขน้ 95% เม่ือน าไปผสมกบัสบู่เหลวจะท าให้ตวัสบู่
เหลวมีประสิทธิภาพในการท าความสะอาดไดดี้ข้ึนกวา่การใชน้ ้ าเป็นส่วนประกอบถา้เกิดวา่ใชน้ ้ าเป็น
ส่วนผสมก็จะท าให้สบู่เหลวมีความเจือจางมากและประสิทธิภาพท่ีจะใช้ลา้งมือท าความสะอาดจะไม่
สะอาดเท่าท่ีควร 
3.3 กระดาษ 
 3.3.1 ความเป็นมาของกระดาษ 
 ก าธร สถิรกุล (2515) ให้ข้อมูลว่า กระดาษ (Paper) ค  าว่า กระดาษ ตรงกับค าว่า Paper ใน
ภาษาองักฤษ และค าวา่ Paper มีรากศพัทม์าจาก ค าวา่ Papyrus อนัเป็นภาษากรีก ซ่ึงเรียกวา่วสัดุส าหรับ
ใช้เขียนท่ีชาวอียิปต์ได้คิดข้ึนในภาษาไทย ค าว่า กระดาษนั้นไม่ใช่ค าไทย แต่สันนิษฐานว่าเป็นค าท่ี
แปลงมาจากภาษาโปรตุเกสวา่ Cartas เขา้ใจวา่โปรตุเกสคงเป็นผูน้ ากระดาษแบบฝร่ังเขา้มาก่อนในสมยั
อยุธยา ค าวา่กระดาษจึงมีใชติ้ดปากมาตั้งแต่สมยันั้น ชาวอียิปตโ์บราณไดน้ า ตน้ปาปิรัส (Papyrus) ซ่ึง
เป็นตน้กกน ้าชนิดหน่ึง มาใชเ้ป็นวสัดุในการเขียนหนงัสือเป็นเวลากวา่ 5,000 ปีมาแลว้ 

ในสมยัต่อมาชาติกรีกและ โรมนัไดห้ันมานิยมจารึกตวัหนงัสือลงบนแผ่นหนงัสัตว ์กรรมวิธี
ในการท ากระดาษปาปิรัสของอียปิตน์ั้น กระท าโดยการจดัวางตน้กกปาปิรัสให้เป็นแนวขวางขดักนัและ
น ามาบทอดัจนแน่นพร้อม ทั้งท าให้แห้งโดยการตากแดด ซ่ึงกระบวนการการผลิกระดาษส าหรับใช้
เขียนหนงัสือ ในยุคโบราณก็ไดถู้กเปล่ียนแปลง ทั้งดา้นวสัดุและวิธีการให้บงัเกิดผลดียิ่งข้ึนจนถึงสมยั
ปัจจุบนั 

ถึงแมค้  าว่า Paper จะมาจาก Papyrus แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผูท่ี้ได้ประดิษฐ์กระดาษอย่าง
แทจ้ริงกลบัได้แก่ชาติจีน เม่ือ 2,000 ปีล่วงมาแลว้ ไซลัน่ นักประดิษฐ์ชาวจีนไดน้ าเศษแหเก่าๆ เศษ
ผา้ข้ีร้ิว ตลอดจนเศษพืช น ามาตม้และทุบให้เป่ือย เม่ือน ามารวมกบัน ้ าก็จะเป็นเยื่อกระดาษ (Pulp) น า
เยื่อกระดาษ ดงักล่าวมาเกล่ียบน ตระแกรงตามแนวนอนปล่อยให้น ้ าไหลออกจากตระแกรงแลว้น ามา
บทอดัใหแ้หง้ 
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ซ่ึงขอ้แตกต่างระหว่างกระดาษปาปิรัสกบักระดาษในสมยัอียิปต์เส้นใยของตน้ปาปิรัสจะถูก
ฝานจนเป็นแผน่บางแลว้น ามาเรียงขวาง สลบักนัแต่กระดาษในปัจจุบนั เยือ่กระดาษจะถูกน ามายอ่ยจาก
เส้นใยของพืชและเส้นใยเหล่าน้ีจะถูกวางอยา่งไม่ เป็นระเบียบ ซ่ึงจะมีผลท าให้กระดาษมีความเหนียว
กวา่แต่ก่อน เทคนิคการผลิตกระดาษน้ีแพร่หลายจากจีนไปสู่ยุโรปตะวนัตกโดยผา่นอาหรับ แต่อาหรับ
ไม่ส่งเสริมการพิมพ ์ดงันั้นเทคนิคการผลิตกระดาษจะเขา้สู่ยโุรปก็เป็นสมยัยคุกลางตอนปลาย 

และเม่ือองักฤษไดเ้ร่ิมตั้งโรงงานผลิตกระดาษข้ึนร้ังแรกท่ีเมือง Herfordshireใน ปี ค.ศ.1490 
กระดาษก็ไดท้  าหน้าท่ีแพร่ขยายวรรณกรรมออกไปอย่างกวา้งขวาง และความตอ้งการตอ้งการการใช้
กระดาษแมว้า่ในทุกวนัน้ีเยื่อกระดาษจะสามารถจะผลิตจากวสัดุไดห้ลายชนิด และความเจริญกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจะสมบูรณ์ข้ึนเพียงไร แต่หลกัการพื้นฐานของการผลิตกระดาษก็ยงัคง
ไม่เปล่ียนแปลง ในปัจจุบนัแมจ้ะมีกระดาษไดห้ลายพนัชนิด 

3.3.2 ประเภทของกระดาษ 
กระดาษแบ่งออกเป็น 10 ประเภทตามลกัษณะของผวิกระดาษคือ 
 3.3.2.1. กระดาษปอนด ์(Bond Paper) เป็นกระดาษท่ีท าจากเยื่อเคมีท่ีผา่นการฟอกและ

อาจมีส่วนผสมของเยือ่ท่ีมาจากเศษผา้ มีสีขาว ผวิไม่เรียบ น ้าหนกัอยูร่ะหวา่ง 60 – 100 กรัม/ตารางเมตร 
ใชส้ าหรับงานพิมพท่ี์ตอ้งความสวยงามปานกลาง พิมพสี์เดียวหรือหลายสีก็ได ้

 3.3.2.2. กระดาษถนอมสายตา เป็นกระดาษชนิดไม่เคลือบผิว สีของกระดาษจะออกสี
ตุ่น ๆ ไม่ขาวเหมือนกระดาษขาวทัว่ไป จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกบั กระดาษปอนด์ขาว, กระดาษถ่ายเอกสาร, 
กระดาษคอมพิวเตอร์, กระดาษแอร์เมล ์เป็นตน้ ส่งผลให้กระดาษถนอมสายตา มีคุณสมบติัพิเศษท่ีอ่าน
สบายตาถนอมสายตา พื้นผิวของกระดาษไม่เนียนละเอียด มีTexture, มีความทึบแสง, มีความฟู (Bulk) 
แต่มีน ้ าหนกัเบา และสามารถเก็บรักษากระดาษไดน้าน โดยสภาพกระดาษและสีดูไม่เก่า จึงเหมาะกบั
การน าไปพิมพเ์ป็นหนงัสือ เป็นชีท เช่น แบบเรียนทัว่ไป นวนิยาย หนงัสือวชิาการ หรือเอกสารวชิาการ 

 3.3.2.3. กระดาษอาร์ต (Art Paper) เป็นกระดาษท่ีท าจากเยื่อเคมี (เยื่อท่ีผลิตโดยใช้
สารเคมี) และเคลือบผวิให้เรียบดา้นเดียวหรือทั้งสองดา้น การเคลือบอาจจะเคลือบมนัเงาหรือแบบดา้น
ก็ได ้มีสีขาว น ้ าหนกัอยูร่ะหวา่ง 80 – 160 กรัม/ตารางเมตร ใชส้ าหรับงานพิมพท่ี์ตอ้งการความสวยงาม 
งานพิมพส์อดสี เช่นแคตตาล็อก โบชวัร์   

 3.3.2.4. กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) เป็นกระดาษท่ีมีส่วนผสมของเยื่อบดท่ีมีเส้นใยสั้น 
และมกัน าเยือ่จากกระดาษใชแ้ลว้มาผสมดว้ย กระดาษปรู๊ฟมีน ้ าหนกัเพียง 40 – 52 กรัม/ตารางเมตร มีสี
อมเหลือง ราคาไม่แพงแต่ความแข็งแรงน้อย เหมาะส าหรับงานพิมพ์หนงัสือพิมพ ์และเอกสารท่ีไม่
ตอ้งการคุณภาพมาก 
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 3.3.2.5. กระดาษแบงก์ (Bank Paper) เป็นกระดาษบางไม่เคลือบผวิ น ้ าหนกัไม่เกิน 50 
กรัม/ตารางเมตร มีสีใหเ้ลือกหลายสี ใชส้ าหรับงานพิมพแ์บบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีมีส าเนาหลายชั้น 

 3.3.2.6. กระดาษฟอกขาว (Woodfree Paper) เป็นกระดาษท่ีท าจากเยื่อเคมี (เยื่อท่ีผลิต
โดยใช้สารเคมี) และฟอกให้ขาว เป็นกระดาษท่ีมีคุณภาพและมีความหนาแน่นสูง การดูดซึมน้อย ใช้
ส าหรับงานพิมพห์นงัสือ กระดาษพิมพเ์ขียน 

 3.3.2.7.  กระดาษการ์ด (Card Board)  เป็นกระดาษท่ีมีความหนาและแข็งแรง
ประกอบดว้ยชั้นของกระดาษหลายชั้น ชั้นนอกสองดา้นมกัเป็นสีขาว แต่ก็มีการ์ดสีต่าง ๆ ให้เลือกใช้ 
บางชนิดมีผิวเคลือบมนัเรียบ ซ่ึงเรียก กระดาษอาร์ตการ์ด น ้ าหนกักระดาษการ์ดอยูร่ะหวา่ง 110 – 400 
กรัม/ตารางเมตร ใชส้ าหรับท าปกหนงัสือ บรรจุภณัฑท่ี์มีราคา เช่นกล่องเคร่ืองส าอาง 

 3.3.2.8. กระดาษกล่อง (Box Paper) เป็นกระดาษท่ีท าจากเยื่อบด และมกัน าเยื่อจาก
กระดาษใช้แลว้มาผสม มีสีคล ้ าไปทางเทาหรือน ้ าตาล ผิวดา้นหน่ึงมกัจะประกบดว้ยชั้นของกระดาษ
ขาวซ่ึงอาจมีผิวเคลือบมนัหรือไม่ก็ได้เพื่อความสวยงามและพิมพภ์าพลงไปได้ หากเป็นกระดาษไม่
เคลือบ จะเรียก กระดาษกล่องขาว หากเป็นกระดาษเคลือบผิวมนั จะเรียก กระดาษกล่องแป้ง น ้ าหนกั
กระดาษกล่องอยูร่ะหวา่ง 180 – 600 กรัม/ตารางเมตร ใชส้ าหรับท าส่ิงพิมพบ์รรจุภณัฑ ์เช่น กล่อง ป้าย
แขง็ ฯลฯ 

 3.3.2.9. กระดาษแข็ง (Hard Board) เป็นกระดาษหลายชั้นแข็งหนาท าจากเยื่อไม้บด
และเยือ่กระดาษเก่า มีผวิขรุขระสีคล ้า มีค  าเรียกกระดาษชนิดน้ีอีกวา่ กระดาษจัว่ปัง น ้าหนกัมีตั้งแต่ 430 
กรัม/ตารางเมตรข้ึนไป ใชท้  าใส้ในของปกหนงัสือ ฐานปฏิทินตั้งโตะ๊ บรรจุภณัฑต่์าง ๆ 

 3.3.2.10. กระดาษแฟนซี (Fancy Paper) เป็นค าเรียกโดยรวมส าหรับกระดาษท่ีมีรูปร่าง
ลกัษณะของเน้ือและผิวกระดาษท่ีต่างจากกระดาษใช้งานทัว่ไป บางชนิดมีการผสมเยื่อท่ีต่างออกไป 
บางชนิดมีผิวเป็นลายตามแบบบนลูกกล้ิงหรือตะแกรงท่ีกดทบัในขั้นตอนการผลิต มีสีสันให้เลือก
หลากหลาย มีทั้งกระดาษบางและหนา ประโยชน์ส าหรับกระดาษชนิดน้ีสามารถน าไปใชแ้ทนกระดาษ
ท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไป ตั้งแต่นามบตัร หวัจดหมาย ไปจนถึงกล่องบรรจุภณัฑ ์

 3.3.2.11. กระดาษเยื่อไผ ่ท าจากวตัถุดิบธรรมชาติสามารถยอ่ยสลายได ้ลกัษณะคลา้ย
ทิชชูหรือกระดาษช าระ แต่จะมีความเหนียว โดนน ้าไม่เป่ือยหยุย่  
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ภาพที ่3.5 ประเภทกระดาษ 

ทีม่า : https://www.printbangkok.asia/news/detail/9 

 
ภาพที ่3.6 กระดาษเยือ่ไผ ่

ทีม่า : https://www.m-youstore.weloveshopping.com/237025/product/more/27993619 
 ทางคณะผูจ้ดัท าได้เลือกใช้กระดาษเยื่อไผ่เพื่อจดัท าโครงงานคร้ังน้ีเพราะเป็นกระดาษท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยผา้สามารถซึมซับน ้ าไดดี้เม่ือน ากระดาษเยื่อไผ่มาแช่ในส่วนผสมท่ีไดท้ดลองท าคือสบู่
เหลวผสมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% จากการทดลองพบว่ากระดาษเยื่อไผ่มีการซึมซับส่วนผสมได้ดี 
กระดาษไม่เป่ือยหรือฉีกขาด น ามาผึ่งให้แห้งก็ใช้เวลาไม่นานมากเพราะแผ่นของกระดาษไม่หนา
ประหยดัเวลาในการท าและสามารถท าไดจ้  านวนมาก  
 
 
 
 
 

https://www.printbangkok.asia/news/detail/9
https://www.m-youstore.weloveshopping.com/237025/product/more/27993619


19 
 

 

3.4 ไวรัส โคโรนาหรือโรคโควดิ 19 
 3.4.1 ความเป็นมาของไวรัสโคโรนาหรือโรคโควดิ 19 

เวบ็ไซด์ กระปุก (2563) ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่โควิด 19 คือ การติดเช้ือจากไวรัสชนิดหน่ึง ซ่ึงพบการ
ระบาดในช่วงปี 2019 ท่ีเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน โดยในตอนนั้นเราจะรู้จกักนัโรคน้ีในช่ือว่า ไวรัสอู่ฮัน่ 
ก่อนท่ีภายหลงัจะระบุเช้ือก่อโรคไดว้่าเป็นเช้ือในตระกูลไวรัสโคโรนา แต่เป็นสายพนัธ์ุใหม่ท่ีไม่เคย
เกิดข้ึนมาก่อน ดงันั้น ทางองคก์ารอนามยัโลก จึงไดต้ั้งช่ือโรคติดต่อชนิดน้ีใหม่อยา่งเป็นทางการ โดยมี
ช่ือวา่โควดิ 19  

โคโรนาเป็นเช้ือไวรัสท่ีก่อใหเ้กิดโรคทางเดินระบบหายใจ มีมานานกวา่ 60 ปี แลว้ และจดัเป็น
เช้ือไวรัสตระกูลใหญ่ท่ีมีอยูห่ลายสายพนัธ์ุ โดยช่ือโคโรนาก็มีท่ีมาจากลกัษณะของเช้ือไวรัสท่ีรูปร่าง
คล้ายมงกุฎ (Corona เป็นภาษาละตินท่ีแปลว่ามงกุฎ) เน่ืองจากเช้ือไวรัสชนิดน้ีมีสารพนัธุกรรมเป็น 
RNA มีเปลือกหุ้มดา้นนอกท่ีประกอบไปดว้ยโปรตีนคลุมดว้ยกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ไขมนัเป็นปุ่ม ๆ ยื่น
ออกไปจากอนุภาคไวรัส อธิบายง่าย ๆ คือเป็นเช้ือไวรัสท่ีมีหนามอยู่รอบตวั จึงสามารถเกาะตวัอยูใ่น
อวยัวะท่ีเป็นเป้าหมายของเช้ือไวรัสได ้

ไวรัสโคโรนาเป็นเช้ือท่ีก่อโรคไดท้ั้งในคนและสัตว ์เน่ืองจากตวัไวรัสมีสารพนัธุกรรม RNA 
ซ่ึงมีโอกาสกลายพนัธุ์สูง สามารถติดเช้ือข้ามสปีชีส์กันได้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการรวมตวั
ของสัตวอ์ยา่งหนาแน่น เช่น ตลาดคา้สัตว ์เป็นตน้ ดงันั้นตน้ตอการแพร่ระบาดของโรคก็อาจจะมาจาก
สัตวปี์ก เช่น นก คา้งคาว ไก่ หรือสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม เช่น มา้ ววั แมว สุนขั กระต่าย หนู อูฐ รวมไปถึง
สัตวเ์ล้ือยคลานอยา่งงู เป็นตน้ 

อนัท่ีจริงแล้วกลุ่มผูจ้ดัท าเจอกบัไวรัสโคโรนากันอยู่ อย่างท่ีทราบกนัว่าไวรัสโคโรนามีอยู่
หลากหลายสายพนัธ์ุ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ก่อให้เกิดโรครุนแรง เป็นเพียงไขห้วดัธรรมดา แต่ก็มีไวรัสโค
โรนาบางสายพนัธ์ุท่ีก่ออาการรุนแรงจนถึงขั้นปอดอกัเสบได ้เช่น โรคซาร์ส ท่ีมีสาเหตุมาจากไวรัสโค
โรนาสายพนัธ์ุ SARS-CoV ขา้มสปีชีส์จากคา้งคาวมาสู่ตวัชะมด แลว้มาติดเช้ือในคน และโรคเมอร์ส ท่ี
มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุ MERS-CoV ขา้มสปีชีส์จากคา้งคาวสู่อูฐ และมาติดเช้ือในคน 
และล่าสุดกบัเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุท่ีก่อโรค COVID-19 ซ่ึงเป็นไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่แกะ
กล่อง 

โดยไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า SARS-CoV-2 เป็นเช้ือไวรัส
ล าดบัท่ี 7 ในตระกลู coronaviruses lineage B จีนสั betacoronavirus ท่ีก่อใหเ้กิดโรคในคน 
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3.4.2 ทีม่าของการเกดิโรคระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโรคโควดิ 19  
ไวรัสโคโรนา ขณะน้ียงัไม่มีใครทราบชดัเจนถึงแหล่งก าเนิดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุ

ใหม่ ก่อนหนา้น้ีมีการสันนิษฐานวา่ ไวรัสชนิดน้ีอาจเร่ิมติดต่อจากสัตวป่์ามาสู่คน โดยมีตน้ตอของการ
แพร่ระบาดจากงูเห่าจีน (Chinese Cobra) และงูสามเหล่ียมจีน (Chinese Krait) ท่ีน ามาวางจ าหน่ายใน
ตลาดสดเมืองอู่ฮัน่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีพบผูติ้ดเช้ือกลุ่มแรก ๆ  

งูอาจเป็นสัตวต์วักลางท่ีส่งต่อเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่จากคา้งคาวมาสู่คน เน่ืองจากงู
พิษท่ีอาศยัอยู่ในธรรมชาติล่าคา้งคาวในถ ้ าเป็นอาหาร แต่ก็ยงัคงมีขอ้สงสัยว่า ไวรัสโคโรนาสามารถ
ปรับตวัใหอ้ยูอ่าศยัและขยายพนัธ์ุในร่างกายของทั้งสัตวเ์ลือดเยน็และสัตวเ์ลือดอุ่นไดอ้ยา่งไร 

 
ภาพที ่3.7 คา้งคาวสาเหตุของการเกิดโรคโควดิ 19 

ทีม่า : https://www. covid-19.kapook.com/view221519.html 
3.4.3 การระบาดของไวรัสโคโรนาไวหรือโรคโควดิ 19 
ไวรัสโคโรนาเป็นเช้ือท่ีไม่สามารถอยูเ่ด่ียว ๆ ได ้แต่จะแฝงตวัอยูใ่นละอองฝอยจากการไอ จาม 

และสารคดัหลัง่อยา่งน ้ ามูก น ้ าลาย หรืออุจจาระ ดงันั้นการแพร่เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ ผูท่ี้อยู่
ใกลชิ้ดก็ตอ้งไดรั้บเช้ือผา่นการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่และละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศ รับเช้ือ
เขา้ไปในทางเดินหายใจ หรือใครท่ีอยู่ใกล้ผูป่้วยในระยะ 1-2 เมตร ก็อาจจะติดเช้ือจากการสูดฝอย
ละอองขนาดใหญ่ และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอ จาม รดกนัโดยตรง หรือหากอยูห่่างจากผูติ้ดเช้ือ
ในระยะ 2 เมตรข้ึนไป ก็อาจติดเช้ือจากการสูดฝอยละอองขนาดเล็กไดเ้หมือนกนั 

นอกจากน้ีไวรัสโคโรนา สายพนัธ์ุใหม่ ยงัอาจแพร่เช้ือโดยการสัมผสัได ้เช่น การจบัของใช้
สาธารณะร่วมกนั แลว้มาสัมผสัเยื่อบุต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ขยี้ตา สัมผสัปาก หรือหยิบของกินเขา้ปาก 
เป็นตน้ 

  การท่ีเช้ือไวรัสจะก่อโรคในร่างกายเราได ้เราตอ้งไดรั้บเช้ือไวรัสดงักล่าวผา่นเยื่อบุต่าง ๆ จน
น าไปสู่การติดเช้ือท่ีระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น เซลล์เยื่อบุหลอดลม ซ่ึงไวรัสจะใชผ้ิวเซลล์ของ
ไวรัสจบักับเอนไซม์ท่ีผิวเซลล์มนุษย์ จากนั้นไวรัสจะค่อย ๆ เพิ่มจ านวนเช้ือในตวัเรา ซ่ึงหากภูมิ
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ตา้นทานของเราไม่สามารถจดัการกบัเช้ือไวรัสน้ีได ้ จ  านวนเช้ือไวรัสก็จะเพิ่มมากข้ึน และกระจายไป
ยงัเซลล์ขา้งเคียง ท าลายเซลล์ในหลอดลมและปอด ท าให้ปอดอกัเสบและเกิดภาวะทางเดินหายใจ
ลม้เหลวได ้

3.4.4 อาการของไวรัสโคโรนาหรือโรคโควดิ 19 
อาการทัว่ไปของโรคโควิด 19 พี่พบมากท่ีสุดคือ ไข ้ไอ และอ่อนเพลีย อาการท่ีพบนอ้ยกวา่แต่

อาจมีผลต่อผูป่้วยบางรายคือปวดเม่ือย คดัจมูก น ้ ามูกไหล เจ็บคอ ทอ้งเสีย ล้ินไม่รับรส จมูกไม่ไดก้ล่ิน 
หรือผื่นตามผิวหนงั หรือสีผิวเปล่ียนตามน้ิวมือน้ิวเทา้ อาการเหล่าน้ีมกัจะไม่รุนแรงนกัและค่อยๆเร่ิมที
ละนอ้ย บางรายติดเช้ือแต่มีอาการไม่รุนแรง 

ผูป่้วยส่วนมาก (80%) หายป่วยไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้รักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผู ้
ติดเช้ือโควิด 19 มีอาการหนกัและหายใจล าบาก ผูสู้งอายุและมีโรคประจ าตวัเช่น ความดนัโลหิตสูง 
โรคหวัใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโนม้ท่ีจะมีอาการป่วยรุนแรงกวา่ อยา่งไรก็ตามทุกคนสามารถ
ติดโรคโควิด 19 ไดแ้ละอาจป่วยรุนแรง คนทุกเพศทุกวยัท่ีมีอาการไข ้และ/หรือไอร่วมกบัอาการหายใจ
ล าบาก/ติดขดั เจ็บหน้าอก เสียงหาย หรือเคล่ือนไหวไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ทนัที หากเป็นไปได้ 
แนะน าใหโ้ทรไปล่วงหนา้ เพื่อสถานพยาบาลจะไดใ้หค้  าแนะน า 

 
ภาพที ่3.8 อาการเบ้ืองตน้ของการติดโรคโควิด 19 

ทีม่า : https://www.covid-19.kapook.com/view224756.html 
  
 

 

https://www.covid-19.kapook.com/view224756.html
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3.4.5 วธีิการป้องกนัของการเกดิโรคโควดิ 19 
 1. หลีกเล่ียงการอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรค 
 2. สวมหน้ากากอนามยั ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่ได้
ถึง 80% 
 3. อยูห่่างจากผูป่้วย หรือผูท่ี้มีอาการไอ จาม อยา่งนอ้ย 2 เมตร 
 4. ลา้งมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลงัจบัหรือใชข้องสาธารณะ หลงัเขา้หอ้งน ้า และก่อนรับประทาน
อาหาร 
 5. หลีกเล่ียงการเอามือสัมผสัใบหนา้ และดวงตา 
 6. กินอาหารปรุงร้อน สดใหม่ และใชช้อ้นกลางทุกคร้ัง          

เช้ือไวรัสตวัน้ีไม่ทนความร้อน ดงันั้นแค่เจออุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ก็ท าให้เช้ือตายได้ 
นอกจากน้ีเช้ือไวรัสตวัน้ียงัจะตายไดง่้าย ๆ ดว้ยแอลกอฮอลท่ี์ความเขม้ขน้ 70% และการท าความสะอาด
ดว้ยสบู่อยา่งเหมาะสม กล่าวคือ ลา้งมือดว้ยสบู่เป็นระยะเวลา 15-30 วินาที รวมไปถึงสารลดแรงตึงผิว
ต่าง ๆ เช่น ผงซกัฟอก สารฟอกขาว (Sodium hypochlorite) ท่ีความเขม้ขน้ 0.1-0.5% โพวิโด ไอโอดีน 
1% หรือไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 0.5-7.0% เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีแหละท่ีไวรัสโคโรนาจะไม่ทน เพราะ
ไวรัสชนิดน้ีมีไขมนัหุ้มอยู่ด้านนอก ดงันั้น หากใช้สารลดแรงตึงผิวท าลายไขมนัท่ีหุ้มอยู่ได้ ก็จะฆ่า
ไวรัสได ้
3.5 การล้างมืออย่างถูกวธีิเพื่อลดแบคทเีรีย 

 
ภาพที ่3.9 การลา้งมือแบบถูกวธีิ 

ทีม่า : https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/966/Hand-hygiene 
 อมัพร จนัทวบิูลย ์(2561-2562) ไดใ้หข้อ้มูลวา่ มือนั้นเป็นอวยัวะท่ีส าคญัท่ีช่วยให้เราใชง้านใน
การหยิบ จบั สัมผสั มนุษยใ์ชมื้อในการท ากิจวตัรประจ าวนัต่าง ๆ มืออาจจะเป็นพาหะน าเช้ือโรคหลาย
ชนิดเขา้สู่ร่างกายไดง่้ายท่ีสุดเน่ืองจากมือตอ้งสัมผสักบัคน สัตว ์ส่ิงของ มือจึงมีโอกาสสัมผสักบัเช้ือท่ี
อยู่ในส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ และใช้มือสัมผสัอาหารก็สามารถน าเช้ือเขา้สู่ร่างกายได ้หากไม่มีการท า
ความสะอาดมือ ส่ิงสกปรกและเช้ือโรคก็สามารถเขา้สู่ร่างกายของตวัเราเองได ้ 

https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/966/Hand-hygiene
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3.5.1 ความหมายในการล้างมือ 
การลา้งมือ หมายถึงการขดัถูให้ทัว่มือรวมทั้งช่องน้ิว ดว้ยสบู่หรือสารเคมีและน ้ า แลว้ลา้งออก

ใหส้ะอาดโดยแบ่งวธีิการลา้งมือไวด้งัน้ี 
 3.5.1.1. การล้างมือทัว่ไป (normal hand washing) หมายถึง การล้างมือเพื่อขจดัส่ิง

สกปรกต่าง ๆ เหง่ือ ไขมนั ท่ีออกมาตามธรรมชาติ และลดจ านวนเช้ือโรคท่ีอาศยัอยูช่ัว่คราวบนมือ การ
ลา้งมือท่ีถูกวธีิตอ้งลา้งดว้ยสบู่ใชเ้วลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 วนิาที 

3.5.1.2. การลา้งมือดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ (hygienic hand washing) หมายถึง การลา้งมือดว้ย
สบู่เหลวผสมน ้ายาฆ่าเช้ือ  
3.5.2 เหตุผลทีค่วรต้องล้างมือ 

 กระทรวงสาธารณสุข (2562) กล่าววา่มือเป็นอวยัวะท่ีตอ้งหยิบจบัส่ิงของต่าง ๆ มากมายตั้งแต่
ลืมตาในตอนเช้า ลา้งหน้า แปรงฟัน อาบน ้ า หยิบจบัอาหารเขา้ปาก และสัมผสัผูอ่ื้น มือจึงอาจน าเช้ือ
โรคเขา้สู่ร่างกายไดแ้ละหากใครสักคนเป็นโรคติดเช้ือท่ีสามารถติดเช้ือท่ีสามารถติดต่อผา่นการสัมผสั
เช้ือโรคจะสามารถแพร่กระจายเช้ือไปสู่ผูอ่ื้นได ้ดงันั้นควรท่ีจะลา้งมือตลอดเวลาดงัต่อไปน้ี 
 1. มือท่ีเปียกช้ืนสามารถแพร่กระจายแบคทีเรียไดม้ากกวา่มือท่ีแหง้ถึง 1,000 เท่า 
 2. 85% ของจุลินทรีย ์ถูกส่งผา่นมือท่ีเปียกช้ืน 
 3. บนมือของเราสามารถมีแบคทีเรียเกาะอยูไ่ดถึ้ง 3,000 ชนิด 
 4. เล็บมือเป็นส่วนท่ียากท่ีสุดในการท าความสะอาดเพื่อท าการก าจดัเช้ือจุลินทรีย ์
 5. แบคทีเรียสามารถอยูใ่นมือได ้3 ชัว่โมง และแบคทีเรียสามารถแบ่งตวัไดถึ้ง 4,000,000 ตวัใน 
8 ชัว่โมง 
 6. การลา้งมือดว้ยน ้ าและสบู่เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการป้องกนัโรคในระบบทางเดินอาหาร และ
ทางเดินหายใจ 
 7. งานวจิยัในสหรัฐอเมริกาพบวา่ ผูห้ญิงลา้งมือดว้ยสบู่บ่อยและใชเ้วลานานกวา่ผูช้าย 
 8. โตะ๊ท างานโดยเฉล่ียมีแบคทีเรียมากกวา่ท่ีนัง่สุขา 400 เท่า 
 9. พบแบคทีเรียท่ีอาศยัอยูใ่นธนบตัรโดยเฉล่ียมากถึง 26,000 ตวัต่อฉบบั 
 10. บนสมาร์ทโฟนสามารถพบแบคทีเรียไดม้ากกวา่ 30,000 ตวั 
 11. แป้นพิมพค์อมพิวเตอร์สามารถพบแบคทีเรียไดม้ากกวา่ท่ีนัง่ในหอ้งน ้า 

12. งานวจิยัในสหราชอาณาจกัรสามารถพบเช้ือแบคทีเรียไดถึ้ง 
 10% ของบตัรเครดิต 
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14% ของธนบตัร 
 26% บนมือเรา 

 13. มีเพียง 19% ของประชากรทัว่โลกท่ีลา้งมือกบัสบู่ในหอ้งน ้า 
 14. การลา้งมือดว้ยน ้าและสบู่สามารถลดจ านวนการเสียชีวติจากโรคทอ้งร่วงไดถึ้ง 50% 
 15. การลา้งมือท่ีถูกวธีิมีประสิทธิภาพเท่ากบัการฉีดวคัซีน 
 3.5.3 การล้างมือทีถู่กต้อง 
มี 7 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  3.5.3.1. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ ลา้งมือดว้ยน ้ าสะอาด ฟอกสบู่จนข้ึนฟอง หลงัจากนั้นน าฝ่า
มือทั้งสองขา้งประกบกนัและขดัถูใหท้ัว่  
  3.5.3.2. ใชฝ่้ามือถูหลงัมือ ฟอกสบู่ท่ีหลงัมือ แลว้ใชฝ่้ามือถูหลงัมือ ซอกน้ิวจนกวา่จะ
สะอาด ถูทั้งสองขา้งเพื่อฆ่าเช้ือโรคบริเวณหลงัมือ  
  3.5.3.3. ประกบฝ่ามือถูซอกน้ิว การลา้งมือขั้นตอนน้ีตอ้งน ามือทั้งสองขา้งมาประกบ
กนั และลา้งมือดว้ยสบู่อีกคร้ัง ถูซอกน้ิวใหส้ะอาด  
  3.5.3.4. ใชฝ่้ามือขดัหลงัน้ิว ก าเป็นก าป้ันขา้งหน่ึงลา้งมือโดยใชฝ่้ามือถูบริเวณหลงัน้ิว 
ท าสลบักนัจะรู้สึกวา่มือเร่ิมสะอาดข้ึน  
  3.5.3.5. ถูน้ิวหวัแม่โป้ง กางน้ิวหวัแม่โป้งแยกออกมาแลว้ใชฝ่้ามืออีกขา้งก ารอบหวัแม่
แป้ง ใชมื้อหมุนดว้ยฟองสบู่เป็นวงกลม 
  3.5.3.6. ขดัฝ่ามือดว้ยปลายน้ิว ให้แบบมือแลว้ใชป้ลายน้ิวมืออีกขา้งถูดว้ยฟองสบู่ตาม
แนวขวาง จากนั้นสลบัขา้งท าแบบเดียวกนั 
   3.5.3.7. ก ามือรอบขอ้มือขา้งหน่ึง ถูวนจนกวา่จะสะอาด หลงัจากนั้นใหเ้ปล่ียนขา้งท า
แบบเดียวกบัมือขา้งแรก วธีิน้ีจะช่วยใหมื้อของคุณสะอาดหมดจด 
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3.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ศกลวรรณ สวา่งศรี (2559) ไดศึ้กษาการท าสบู่เหลวลา้งมือฆ่าเช้ือโรคท่ีสามารถท าความสะอาด
และขจดัส่ิงสกปรกใหอ้อกจากร่างกายของเราได ้และยงัสามารถบ ารุงผิวพรรณให้ดูสะอาดไปพร้อม ๆ
กบัการฆ่าเช้ือโรคร้ายท่ีเป็นอนัตราย จากการศึกษาวิจยัผล มีขั้นตอนท่ีค่อนขา้งท่ีจะละเอียดสามารถ
น าไปประยุกตเ์พื่อน าไปใชก้บังานวิจยัท่ีท าได ้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของความพึงพอใจของคนท่ีได้
ทดลองใชส้บู่เหลวลา้งมือฆ่าเช้ือโรคมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 155 คน เป็นเพศชาย 80 คนและเพศหญิง 75 
คน พบว่าการทดลองท าสบู่เหลวลา้งมือฆ่าเช้ือโรคสามารถท่ีจะท าลายเช้ือโรคไดดี้และท าให้ล้างมือ
แลว้รู้สึกสะอาด 
 ธีรพงศ ์ยะทา (2563) ไดศึ้กษาการจดัท าเจลลา้งมือป้องกนัโควิด-19 โดยช่ืองานวจิยัวา่ “ไฮโดร
แอลกอฮอล์เจล” เจลลา้งมือนวตักรรมนาโนสูตรสมุนไพรธรรมชาติสูตรธรรมชาติท่ีปลอดภยั ซ่ึงมีการ
ใช้พอลิเมอร์ “แซนแทนกมั” (Xanthan gum) ท่ีหาซ้ือไดท้ัว่ไปทดแทนคาร์โบพอล ท่ีส าคญัคือมีความ
ปลอดภัย  เ น่ืองจากการท า เจลแอลกอฮอล์ด้วยคา ร์โบพอลต้องใช้สารไตรเอทาโนลามีน 
(triethanolamine) ในการท าปฏิกิริยาสร้างเน้ือเจลข้ึนมา 
 ธีรพงศ์ ยะทา ได้ให้ข้อมูลว่าแซนแทนกัมเป็นพอลิเมอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการโอบอุ้ม
แอลกอฮอลไ์ดย้าก ในการวจิยัมีการน าองคค์วามรู้มาปรับกรรมวธีิการผลิตใหส้ามารถรับแอลกอฮอล์ได้
สูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยคงสภาพเน้ือเจลไดแ้มเ้ก็บไวเ้ป็นเวลา 1-2 ปี นอกจากน้ียงัน าน ้ ามนัหอม
ระเหยจากพืชสมุนไพรไทย เช่น ตะไคร้หอม มะกรูด มาใส่ในเจลแอลกอฮอล์โดยใชเ้ทคโนโลยีระดบั
นาโนในการกกัเก็บน ้ ามนัหอมระเหยไว ้หลงัจากแอลกอฮอล์ระเหย กล่ินหอมก็ยงัคงติดมือนานข้ึน 
นอกจากเจลแอลกอฮอล์แลว้ อ.ดร.ธีรพงศย์งัไดพ้ฒันา “สเปรยเ์จล” และจากผลการทดลองใชพ้บวา่ไม่
มีความเหนียวติดมือและไม่ได้แห้งจนเกินไปมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคได้ดี เพิ่ม
ระยะเวลาในการสัมผสักบัเช้ือโรคไดน้านข้ึนเหมือนกบัเจลแอลกอฮอล ์โดยใชแ้ซนแทนกมัเป็นพอลิเม
อร์ธรรมชาติท่ีใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผวิไดดี้ ไม่แสบผวิ 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 คณะผูจ้ดัท ำไดจ้ดัท ำขั้นตอนกำรปฏิบติังำน สบู่แอลกอฮอลก์ระดำษแบบแหง้พกพำสะดวก
ป้องกนัไวรัสโคโรนำเพื่อน ำไปให้นกัท่องเท่ียวไดน้ ำไปใชท้  ำควำมสะอำดบนฝ่ำมือเพื่อฆ่ำเช้ือโรค      
โดยแบ่งขั้นตอนกำรท ำเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 4.1 จดัเตรียมส่วนผสม และอุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัท ำ  

 4.2 ขั้นตอนวธีิกำรท ำ  

 4.3 ค ำนวณตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยกำรจดัท ำ 

 4.4 กำรทดลองผลิตภณัฑ ์

 4.5 กำรประเมินผลโดยจดัท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผูท่ี้ไดท้ดลองใช ้  

 4.6 ผลกำรส ำรวจวเิครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัควำมพึงพอใจกำรทดลองใช ้ 

4.1 จัดเตรียมส่วนผสม และอุปกรณ์ทีใ่ช้จัดท า  

 1. ส่วนผสมของวตัถุดิบ 

 1.1 สบู่เหลว          250 มิลลิลิตร 

 1.2 กระดำษเยือ่ไผ ่ขนำดกวำ้ง 17 ยำว 30 เซนติเมตร     1 มว้นมี 100 แผน่ 

 1.3 เอทิลแอลกอฮอล ์95%        100 มิลลิลิตร  

 2. อุปกรณ์ในการท า 

 2.1 ดินสอ 

 2.2 ไมบ้รรทดั 

 2.3 กรรไกร 

 2.5 ถุงมือยำง 

2.6 ถว้ยผสม 

2.7 ชอ้นสะอำดเพื่อผสมส่วนผสมใหเ้ขำ้กนั 

 2.8 ภำชนะท่ีมีฝำปิดหรือกล่องถนอมอำหำร 
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2.9 กล่องบรรจุสบู่กระดำษ 

2.10 ฟิลม์ยดืถนอมอำหำร 

2.11 เคร่ืองชัง่ตวงส่วนผสม 

 

ภาพที ่4.1 สบู่เหลว กระดำษเยือ่ไผ ่เอทิลแอลกอฮอล ์95% 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

4.2 ขั้นตอนวธีิการท า  

วธีิการท า 

1. น ำกระดำษเยื่อไผ่มำวดัและตดัให้เป็นแผ่นขนำดกวำ้ง 5 เซนติเมตร ยำว 5 
เซนติเมตร 

2. เตรียมสบู่เหลวปริมำณ 250 มิลลิลิตรและเอทิลแอลกอฮอล์ 100 มิลลิลิตร ท ำ
กำรเทและผสมใหทุ้กอยำ่งเขำ้กนั  

3. เทส่วนผสมลงในภำชนะท่ีมีฝำปิดและน ำกระดำษเยื่อไผ่ท่ีเตรียมไวใ้ส่ลงไป
แลว้ปิดฝำใหส้นิทพกัไว ้10 นำทีใหส้บู่เหลวและแอลกอฮอลซึ์มเขำ้ไปในกระดำษ 

4. หลงัจำกนั้นครบเวลำแลว้น ำแผน่กระดำษมำพกัไวใ้หแ้หง้เป็นเวลำ 15 นำทีหรือ
รอจนกวำ่แผน่กระดำษจะแหง้สนิท 

5. น ำสบู่แผน่กระดำษท่ีแหง้แลว้น ำมำใส่บรรจุภณัฑ ์

6. ออกแบบโลโก้น ำไปติดด้ำนหน้ำและด้ำนหลงักล่องผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มควำม
น่ำสนใจและควำมสวยงำม 
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*หมายเหตุ* ทางคณะผู้จัดท าได้ค านึงถึงทุกข้ันตอนในการรักษาความสะอาดทีถู่กสุขอนามัยในการ
ใช้อุปกรณ์ทั้งหมดมีการท าความสะอาดอย่างดีที่สุดโดยการน าไปผ่านความร้อนเพือ่ฆ่าเช้ือโรคและ
ใช้ภาชนะทีเ่ป็นของใหม่ ทดลองท าในห้องที่ปิดสนิท คุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ท าความสะอาดในการฆ่าเช้ือโรคบนฝ่ามือ ขั้นตอนทั้งหมดมีการรักษาความสะอาดเป็น
อย่างดีและใส่ถุงมือเพือ่ไม่ให้มีเช้ือโรคป่นเป้ือนลงไปในส่วนผสมทีจั่ดท าเป็นผลติภัณฑ์ 

ขั้นตอนที ่1  

1. เตรียมกระดำษเยื่อไผ่ขนำดของกระดำษ 1 แผน่ มีขนำดกวำ้ง 17 ยำว 30 เซนติเมตร วดั
ให้มีขนำกวำ้ง 5 เซนติเมตร ยำว 5 เซนติเมตร กำรวดัขนำดของกระดำษโดยใช้ดินสอขีดเส้นทำง
คณะผูจ้ดัท ำไดห้ำวธีิกำรท ำใหส้ะอำดโดยกำรน ำกระดำษซ้อนกนั 2 แผน่แลว้ตดัโดยไม่ใชแ้ผ่นแรก
ท่ีวดัดว้ยดินสอ 

 

ภาพที ่4.2 วดัขนำดของกระดำษเยือ่ไผ ่
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 
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2.  น ำมำตัดให้ เ ป็นขนำดเล็กโดยใช้กรรไกรตัดให้ มีขนำดท่ีว ัดไว้ตัดให้ ทุก  ๆ                                             
แผน่ขนำดเท่ำ ๆ กนั 

 

ภาพที ่4.3 ตดักระดำษเยือ่ไผใ่หมี้ขนำดเล็กกวำ้ง 5 เซนติเมตร ยำว 5 เซนติเมตร 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

ขั้นตอนที ่2 

3. เตรียมสบู่เหลวและเอทิลแอลกอฮอล์มำชัง่วดัปริมำณดว้ยเคร่ืองชัง่ตวงส่วนผสมเพื่อให้
ไดป้ริมำณท่ีสำมำรถท ำควำมสะอำดท่ีเหมำะสม สบู่เหลว 250 มิลลิลิตร 

 

ภาพที ่4.4 ส่วนผสมสบู่เหลว 250 มิลลิลิตร 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 
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4. ใชเ้อทิลแอลกอฮอล ์95 % 100 มิลลิลิตร 

 

ภาพที ่4.5 ส่วนผสมเอทิลแอลกอฮอล ์95% 100 มิลลิลิตร 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

ขั้นตอนที ่3  

5. น ำสบู่เหลว 250 มิลลิลิตร และเอทิลแอลกอฮอล ์95% 100 มิลลิลิตรท่ีชัง่ส่วนผสมไวแ้ลว้
ท ำกำรเทและผสมใหทุ้กอยำ่งเขำ้กนั  

 

ภาพที ่4.6 ผสมสบู่เหลว 250 มิลลิลิตร และเอทิลแอลกอฮอล ์95% 100 มิลลิลิตร 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 
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6. พอทุกอยำ่งผสมกนัเสร็จแลว้น ำมำเทลงภำชนะท่ีมีฝำปิด 

 

ภาพที ่4.7 เทส่วนผสมของน ้ ำสบู่ท่ีผสมไวแ้ลว้ลงไปในภำชนะท่ีมีฝำปิด 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

7. น ำกระดำษท่ีตดัเป็นช้ินเล็ก ๆ น ำไปใส่ในภำชนะท่ีไดใ้ส่น ้ำสบู่แอลกอฮอล ์

 

ภาพที ่4.8 กระดำษท่ีตดัเป็นช้ินเล็ก ๆ น ำไปใส่ในภำชนะท่ีไดใ้ส่น ้ำสบู่แอลกอฮอล์ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 
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8.  ปิดฝำภำชนะใหมิ้ดชิดพกัทิ้งไวป้ระมำณ 10 นำที 

 

ภาพที ่4.9 กระดำษท่ีตดัเป็นช้ินเล็ก ๆ พกัไวใ้นน ้ำสบู่แอลกอฮอล ์10 นำที 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

ขั้นตอนที ่4 

9. พอครบเวลำ 10 นำที น ำออกมำพกัไวใ้ห้แห้งเป็นเวลำประมำณ 15 – 20 นำทีหรือรอ
จนกวำ่จะแหง้ 

 

ภาพที ่4.10 น ำกระดำษสบู่แอลกอฮอลม์ำพกัไวใ้หแ้หง้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 
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10. หลงัจำกนั้นน ำบรรจุใส่บรรจุภณัฑ์ท่ีเตรียมไว ้1 กล่องใส่ไดป้ริมำณ 30 แผน่ จดัท ำได้
ทั้งหมด 20 กล่อง  

 

ภาพที ่4.11 น ำใส่กล่องบรรจุภณัฑท่ี์เตรียมไว ้

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

ขั้นตอนที ่5 

 11. ออกแบบโลโกติ้ดดำ้นหนำ้กล่องผลิตภณัฑเ์พื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจและควำมสวยงำม 

 

ภาพที ่4.12 ออกแบบโลโกด้ำ้นหนำ้กล่องผลิตภณัฑ ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 
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12. ออกแบบโลโกติ้ดดำ้นหลงักล่องผลิตภณัฑเ์พื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจและควำมสวยงำม 

 

ภาพที ่4.13 ออกแบบโลโกด้ำ้นหลงักล่องผลิตภณัฑ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

13.ติดสติกเกอร์ทั้งดำ้นหนำ้และดำ้นหลงัของกล่องบรรจุภณัฑ ์

 

ภาพที ่4.13 ติดสติกเกอร์ลงไปบนกล่องทั้งดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 
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4.3 ค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดท า  
 กำรค ำนวณตน้ทุนของกำรจดัท ำ สบู่แอลกอฮอลก์ระดำษโดยมีส่วนผสมไดแ้ก่ กระดำษเยื่อ
ไผ ่ขนำดกวำ้ง 17 ยำว 30 สบู่เหลวส ำหรับใชล้ำ้งมือขนำด 250 มิลลิลิตรจ ำนวน 4 ถุง ใชจ้  ำนวนกำร
ท ำ 3 คร้ัง 1 คร้ัง/1 ถุง 1 ถุง ปริมำณ 250 มิลลิลิตร เอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ 95% ขนำด 1 ลิตร ใช้
ส่วนผสมอยูท่ี่คร้ังละ 100 มิลลิลิตร และกล่องท่ีบรรจุผลิตภณัฑ ์20 ช้ิน ค่ำกระดำษสติกเกอร์ ตน้ทุน
รวม 418 บำท จดัท ำจ ำนวน 20 กล่อง  
4.3.1 ตารางค านวณค่าใช้จ่ายการจัดท า สบู่แอลกอฮอล์กระดาษ  

รายการ ปริมาณ (ซ้ือ) ราคา (บาท) ปริมาณ (ใช้) ราคารวม(บาท) 
กระดำษเยือ่ไผ ่ขนำด
กวำ้ง 17 ยำว 30 
เซนติเมตร 

 
1 มว้น  

100 แผน่ 

 
100 บำท 

 
50 แผน่ 

 
50 บำท 

สบู่เหลวส ำหรับใชล้ำ้ง
มือ 

1 ลิตร 4 ถุง 
ขนำด 250 ml 

19 บำท/ถุง 
19 × 4 =  
76 บำท 

3 ถุง = 750 ml 57 บำท 

เอทิล แอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ 95% 

 
1 ลิตร 

 
78 บำท 

 
300 ml 

 
24 บำท 

กล่องบรรจุภณัฑ์ 20 ช้ิน 7 บำท/ช้ิน 
20 × 7 =  
140 บำท 

20 ช้ิน 140 บำท 

ค่ำโลโกติ้ดดำ้นบนและ
ดำ้นหลงัผลิตภณัฑ์ 

 

แผน่สติกเกอร์ 
ขนำด A4 

จ ำนวน 2 แผน่ 

ค่ำกระดำษสติก
เกอร์รวมค่ำปร้ิน 
แผน่ละ 12 บำท 
12× 2 = 24 บำท 

ขนำดกระดำษ 
A4 2 แผน่ 

สติกเกอร์ขนำด 
5 × 5 เซนติเมตร 

12× 2 = 24 บำท 

รวมค่ำแรงในกำรจดัท ำ 
เพิ่มค่ำแรง                        

5 บำท / 1 กล่อง 

- - 20 กล่อง 20 × 5 =  
100 บำท 

รวม  418 บาท  395 บาท  
20 กล่อง 

1 กล่อง / 20 บาท 

ตารางที ่4.1 ตำรำงค ำนวณค่ำใชจ่้ำยกำรจดัท ำ สบู่แอลกอฮอลก์ระดำษ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 
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จำกตำรำงท่ี 4.1 ตำรำงค ำนวณตน้ทุนปริมำณท่ีใช้จดัท ำผลิตภณัฑ์ กระดำษเยื่อไผ่ ขนำด
กวำ้ง 17 ยำว 30 เซนติเมตร รำคำท่ีซ้ือ 100 บำท มีจ ำนวน 100 แผน่ ใชไ้ปจ ำนวน 50 แผน่ รำคำรวม
ท่ีใช ้50 บำท สบู่เหลวส ำหรับใชล้ำ้งมือ รำคำท่ีซ้ือ 76 บำท มีจ ำนวน 4 ถุง ขนำด 250 ml ปริมำณท่ี
ซ้ือ 1 ลิตร ใชไ้ปจ ำนวน 3 ถุง ปริมำณท่ีใช ้750 ml รำคำรวมท่ีใช ้57 บำท เอทิล แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 
95% ปริมำณท่ีซ้ือ 1 ลิตร รำคำท่ีซ้ือ 78 บำท ใชไ้ป 300 ml รำคำรวมท่ีใช ้24 บำท กล่องบรรจุภณัฑ ์
ปริมำณท่ีซ้ือ 20 ช้ิน ปริมำณท่ีใช ้20 ช้ิน รำคำรวมท่ีใช ้140 บำท รวมค่ำแรงในกำรจดัท ำผลิตภณัฑ ์
มีค่ำโลโกติ้ดดำ้นบนและดำ้นหลงัผลิตภณัฑ์ ค่ำออกแบบและกระดำษสติกเกอร์แผ่นละ 12 บำท 
กำรออกแบบสติเกอร์ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรออกแบบให้มีขนำดควำมกวำ้ง 5 เซนติเมตร ดำ้น
ยำว 5 เซนติเมตร ติดดำ้นหนำ้และดำ้นหลงัของผลิตภณัฑ ์ปร้ินออกมำขนำดกระดำษคือ A4 จ ำนวน 
2 แผน่ มีโลโกท้ั้งหมด 20 ช้ิน รำคำรวมคือ  12× 2 = 24 บำท บำท เพิ่มค่ำแรงในกำรจดัท ำ 5 บำท /    
1 กล่อง จดัท ำจ ำนวน 20 กล่อง 1 กล่องคือ  20 × 5 = 100 บำท รวมรำคำตน้ทุนและท่ีใช้จัดท ำ
ผลิตภณัฑ ์ 418 บำท รำคำรวมของปริมำณท่ีใช ้395 บำท จดัท ำจ ำนวน 20 กล่อง 1 กล่อง/ 20 บำท 
4.3.2 เปรียบเทยีบราคาข้อมูลสินค้าของเจลล้างมือแอลกอฮอล์แต่ละแบรนด์และผลติภัณฑ์ทีจั่ดท า 

หำกลงทุนซ้ือเจลลำ้งมือของแต่ละแบรนด์และกำรจดัท ำ สบู่แอลกอฮอล์กระดำษแบบแหง้
พกพำสะดวกป้องกนัไวรัสโคโรนำ จ ำนวน 20 ช้ิน จะเป็น รำคำตน้ทุน × จ  ำนวนท่ีซ้ือ ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือสินค้า เจลล้างมือเดท
ตอล 

เจลล้างมือมายบา
ซิน 

เจลล้างมือคิเรอิ ผลติภัณฑ์ทีจั่ดท า
ขึน้ 

ปริมำณ 50 ml 50 ml 50 ml 30 แผน่ 
ควำมเขม้ขน้
แอลกอฮอล์ 

 
70% 

 
70% 

 
70% 

  
95%   

รำคำ 55 บำท 75 บำท 95 บำท 20 บำท/ 1 กล่อง 
กรณีแจกลูกคำ้ 
20 คน/20 ช้ิน 

55 × 20 = 
 1,100 บำท 

75 × 20 =  
1,500 บำท 

95 × 20 =  
1,900 บำท 

20 × 20 =  
400 บำท 

ตารางที ่4.2 เปรียบเทียบรำคำขอ้มูลสินคำ้ของเจลลำ้งมือแอลกอฮอลแ์ต่ละแบรนดแ์ละ
ผลิตภณัฑท่ี์จดัท ำ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

สรุปผลจำกกำรท่ีศึกษำขอ้มูลรำคำของเจลลำ้งมือแอลกอฮอล์แต่ละแบรนดพ์บวำ่มีรำคำสูง
คนส่วนใหญ่จึงนิยมซ้ือไปป้องกนัเช้ือโรคท่ีเกิดจำกสัมผสัจึงท ำให้มีรำคำท่ีสูงข้ึน เช่นแบรนด์เดท
ตอล ปริมำณ 50 ml รำคำช้ินละ 55 บำท แบรนด์มำยบำซิน ปริมำณ 50 ml รำคำช้ินละ 75 บำทและ
เจลลำ้งมือคิเรอิปริมำณ 50 ml รำคำช้ินละ 95 บำท ส่วนสบู่แอลกอฮอล์กระดำษแบบแห้งพบวำ่มี
รำคำท่ีถูกกว่ำและไดป้ริมำณท่ีมำกกว่ำจะตกประมำณไม่เกินกล่องละ 20 บำท จะไดป้ระมำณ 30 
แผ่นต่อ 1 กล่องสำมำรถใช้ท ำควำมสะอำดและก ำจดัเช้ือโรคได้ กำรลงมือท ำจริงพบว่ำเรำใช้
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ส่วนผสมท่ีสบู่เหลว 250 ml และใส่จ ำนวนแอลกอฮอล์ 100 ml จำกนั้นผสมใส่กระดำษพบว่ำ
สำมำรถท ำไดค้ร้ังละประมำณ 200 แผ่น จึงจดัท ำจ ำนวน 3 คร้ังจะได ้600 แผ่น ขนำดเล็กและยงั
เหลือส่วนผสมคือ สบู่เหลว 1 ถุง ปริมำณ 250 มิลลิลิตร กระดำษเยื่อไผ ่50 แผน่ เอทิล แอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ 95% ปริมำณ 700 มิลลิลิตร ท่ีได้ซ้ือมำอีกสำมำรถท ำ สบู่แอลกอฮอล์กระดำษแบบแห้ง
พกพำสะดวกป้องกนัไวรัสโคโรนำ   ต่อได้อีกเป็นจ ำนวนมำก จำกกำรศึกษำดงักล่ำว ทำงคณะ
ผูจ้ดัท ำพบวำ่ กำรจดัท ำผลิตภณัฑ์น้ีสำมำรถช่วยลดตน้ทุนตำมตำรำงท่ี 4.2  ในกำรซ้ือผลิตภณัฑท์ ำ
ควำมสะอำดในส่วนน้ีไดแ้ละน ำไปใชท้  ำควำมสะอำดเช้ือโรคบนฝ่ำมือได ้
4.4 การทดลองผลติภัณฑ์ 

4.4.1 ผลการทดลองและทดสอบคุณภาพของการจัดท า สบู่แอลกอฮอล์กระดาษคร้ังที ่1 
ผลกำรทดลองคร้ังท่ี 1 

- กระดำษขำวบำง ตดัเป็นแผน่ขนำดกวำ้ง 5 เซนติเมตร ยำว 5 เซนติเมตร  
- สบู่เหลวส ำหรับใชล้ำ้งมือ 100 มิลลิลิตร 

- เอทิล แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 95% 50 มิลลิลิตร 
ตารางที ่4.3 ผลกำรทดลองท ำรอบแรก 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 
ผลกำรทดลองคร้ังท่ี 1 ค้นพบว่ำตอนท่ีทดลองท ำใช้สบู่ เหลวปริมำณ 100 มิลลิลิตร             

ผสมเอทิล แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ 95% ปริมำณท่ีใช้ 50 มิลลิลิตร กระดำษขำวบำง วดัและตดัเป็นแผน่
เล็กขนำดกวำ้ง 5 เซนติเมตร ยำว 5 เซนติเมตร น ำไปทำท่ีกระดำษขำวบำงกระดำษเกิดกำรฉีกขำด
ตอ้งระมดัระวงัท ำยำกและใช้เวลำนำน ในกำรทดลองท ำหลงัจำกท ำแลว้รอแห้ง น ำมำทดลองใช้
รู้สึกว่ำไม่ค่อยสะอำดปริมำณสบู่เหลวน้อยเกินไปและปริมำณแอลกอฮอล์ก็มำกเกินไปท ำให้
ส่วนผสมทั้ง 2 ชนิดเหลวเกินไปเพรำะปริมำณของแอลกอฮอลม์ำกเกินไปจึงท ำใหไ้ดก้ล่ินท่ีฉุนและ
กำรท ำควำมสะอำดหลงัจำกท่ีไดท้ดลองใช้พบว่ำควำมสะอำดในกำรใช้งำนไม่เพียงพอท ำให้ไม่
สะอำดเท่ำท่ีควร ท ำกำรถูท่ีฝ่ำมือไม่เกิดฟอง และหลงัจำกลำ้งออกพบว่ำมือแห้งเกินไปและไม่ได้
กล่ินของสบู่และปริมำณท่ีท ำไดจ้  ำนวนไม่มำกและใชเ้วลำท ำนำนเกินไป 
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4.4.2 ผลการทดลองและทดสอบคุณภาพของการจัดท า สบู่แอลกอฮอล์กระดาษคร้ังที ่2 
 
 

 
 
 

ตารางที ่4.4 ผลกำรทดลองท ำรอบสอง 
ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

ผลกำรทดลองคร้ังท่ี 2 คน้พบว่ำตอนท่ีทดลองท ำใช้สบู่เหลวปริมำณ 250 มิลลิลิตร ผสม
เอทิล แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 95% ปริมำณท่ีใช ้100 มิลลิลิตร พบวำ่ส่วนผสมมีควำมพอดีไม่เหลวและ
ไม่ขน้เกินไปมีกล่ินของสบู่ชดัเจน กล่ินแอลกอฮอลไ์ม่ฉุน และเปล่ียนกระดำษจำกกระดำษขำวบำง
เป็นกระดำษเยื่อไผว่ดัและตดัเป็นแผ่นเล็กขนำดกวำ้ง 5 เซนติเมตร ยำว 5 เซนติเมตร ขนำดเท่ำกบั
คร้ังแรก คุณสมบติัลกัษณะของกระดำษเยื่อไผ่มีควำมคลำ้ยผำ้สำมำรถซึมซบัน ้ ำไดดี้กวำ่ สำมำรถ
ซึมซับสบู่เหลวท่ีผสมเอทิล แอลกอฮอล์ซึมเขำ้ไปในกระดำษได้เยอะกว่ำกระดำษขำวบำงและ
กระดำษเยื่อไผไ่ม่เกิดกำรฉีกขำดและไม่เป็นขุย พอน ำไปทดลองใชเ้ม่ือน ำมำถูท่ีฝ่ำมือพบวำ่มีฟอง
สบู่เยอะพอสมควรและใชท้  ำควำมสะอำดได้ดี สำมำรถท ำควำมสะอำดได้ทั่วทั้ งมือมีกล่ินหอม
อ่อน ๆ ของสบู่  

4.4.3 การทดสอบคุณภาพในการใช้งาน 
จำกกำรทดสอบพบว่ำกำรจดัท ำ สบู่แอลกอฮอล์กระดำษมีกำรท ำควำมสะอำดไดอ้ย่ำงดี

สำมำรถใช้ล้ำงมือได้และยงัขจดัครำบมนั ล้ำงออกได้ง่ำย ไม่เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิว มีควำม
อ่อนโยนต่อผวิหลงัจำกลำ้งแลว้มือไม่แหง้แตก 
 4.4.4 การทดสอบกลิน่ 

จำกกำรทดสอบพบวำ่จำกกำรดมกล่ินขณะท่ีอยูใ่นบรรจุภณัฑ์มีควำมชดัเจนมำกกว่ำขณะ
ใช้งำน กล่ินมีกำรจำงลงไปตำมสภำพอำกำศ หลงัจำกกำรลำ้งมือและลำ้งน ้ ำเปล่ำเรียบร้อยแล้วมี
กล่ินหอมอ่อน ๆ ติดมือและสลำยไปตำมกำรใชชี้วติ 

4.4.5 การทดสอบความสะดวกสบายในการพกพา 
จำกกำรทดสอบพบว่ำผูท่ี้ได้ทดลองใช้ได้ให้ข้อมูลว่ำสำมำรถพกพำไปในท่ีต่ำง ๆได้

สะดวกสบำยน ำไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ ำวนัได ้สำมำรถใชง้ำนก่อนและหลงัท ำกิจกรรมต่ำง ๆเพื่อฆ่ำ
เช้ือโรคบนฝ่ำมือไดดี้ หยบิใชง้ำนง่ำยมีขนำดเล็กพกพำสะดวก 

 
 

ผลกำรทดลองคร้ังท่ี 2 
- กระดำษเยือ่ไผ ่ตดัเป็นแผน่ขนำดกวำ้ง 5 เซนติเมตร ยำว 5 เซนติเมตร 

- สบู่เหลวส ำหรับใชล้ำ้งมือ 250 มิลลิลิตร 
- เอทิล แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 95% 100 มิลลิลิตร 
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4.4.6 การทดสอบบรรจุภัณฑ์ 
กล่องผลิตภณัฑ์มีควำมแน่นหนำและใช้งำนสะดวก กล่องมีขนำดท่ีเหมำะสมก ำลังพอดี

ควำมสวยงำมของกล่องท่ีบรรจุดีมีกำรบอกรำยละเอียดในกำรใชง้ำนอยำ่งละเอียดและช่องทำงกำร
ติดต่อของบริษทัทวัร์เพื่อตอ้งกำรอยำกใชบ้ริกำร 
4.5 การประเมินผลโดยจัดท าแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ทีไ่ด้ทดลองใช้  

คณะผูจ้ดัท ำโครงงำน สบู่แอลกอฮอลก์ระดำษแบบแหง้พกพำสะดวกป้องกนัไวรัสโคโรนำ 
น ำไปให้บุคคลทัว่ไปได้ทดลองใช้และท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน โดยกำร
ทดลองใช้ท ำควำมสะอำดเช้ือโรคบนฝ่ำมือ คณะผูจ้ดัท ำได้รวบรวมกลุ่มตวัอย่ำงแบบสอบถำม 
จ ำนวน 50 ตวัอย่ำง ท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ในวนัท่ี 2 สิงหำคม 2563 ถึง 9 สิงหำคม 2563 เป็น
ระยะเวลำ 1 สัปดำห์ โดยคิดเป็นร้อยละของจ ำนวนแบบสอบถำม คณะผูจ้ดัท ำไดว้ิเครำะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมทำงสถิติสำมำรถแสดงกำรวเิครำะห์ขอ้มูลได ้2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  
 ตอนที ่2 ค่าความพงึพอใจทีไ่ด้ทดลองใช้ผลติภัณฑ์ทีจั่ดท าขึน้ ในภาพรวมมี 2 ด้าน  
ใช้วเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ค่ำร้อยละ (Percentage)  ค่ำเฉล่ีย (Mean)   
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละดังนี ้
1.1 แสดงค่ำร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ 

 
แผนภูมิวงกลม 4.1 แสดงจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

จำกแผนภูมิวงกลมท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชำยมีจ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30  

1.2 แสดงค่ำร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำย ุ

 

แผนภูมิวงกลม 4.2 แสดงจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำยุ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท ำ 2563 

จำกแผนภูมิวงกลมท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่ำผูต้อบแบบสอบถำมมีอำยุ 20-25 ปี มีจ  ำนวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 74 อำยุ 26-31 ปี มีจ  ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 อำยุ 32-37 ปี มีจ  ำนวน 4 คน         
คิดเป็นร้อยละ 8 และ อำย ุ38 ปีข้ึนไป มีจ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10  

30%

70%

เพศ

ชาย

หญิง

74%

8%

8%
10%

อายุ

20–25 ปี

26-31 ปี

32-37 ปี

38 ปีขึน้ไป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าขึ้น ในภาพรวมมี 3 
ด้าน ใช้วเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพงึพอใจในการใช้งาน 

 จำกกำรประเมินผลขอ้มูลดำ้นควำมพึงพอใจในกำรทดลองใช ้สบู่แอลกอฮอลก์ระดำษโดย
มีกำรก ำหนดค ำถำมเพื่อประเมินผลควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตวัอย่ำง โดยกำรประเมินผลทั้งหมด                    
9 ดำ้น ดงัน้ี 
ตารางที่ 4.5 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับกล่องที่บรรจุของสบู่
กระดาษมีขนาดทีเ่ลก็กะทดัรัดสามารถพกไปในทีต่่าง ๆ ได้สะดวก 

ระดบัควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
มำก 66.00 

ปำนกลำง 32.00 
นอ้ย 2.00 
รวม 100 

จำกตำรำงพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมำก มีจ ำนวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ระดบันอ้ย 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.00   
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับกลิ่นของสบู่
กระดาษมีความหอมเพยีงพอ 

ระดบัควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
มำก 52.00 

ปำนกลำง 38.00 
นอ้ย 10.00 
รวม 100 

จำกตำรำงพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมำก มีจ ำนวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ระดบันอ้ย 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00   
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ตารางที่ 4.7 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท า
ความสะอาดหลงัการทดลองใช้ท าความสะอาดบนฝ่ามือ 

ระดบัควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
มำก 64.00 

ปำนกลำง 32.00 
นอ้ย 4.00 
รวม 100 

จำกตำรำงพบว่ำผู ้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยู่ ท่ี ระดับมำก                         
มีจ  ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ระดบั
นอ้ย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  
ตารางที่ 4.8 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความอ่อนโยนหลังที่ได้
ทดลองใช้บนฝ่ามือ 

ระดบัควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
มำก 64.00 

ปำนกลำง 32.00 
นอ้ย 4.00 
รวม 100 

จำกตำรำงพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมำก มีจ ำนวน 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ระดบันอ้ย 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.00  
ตารางที่ 4.9 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสบู่กระดาษพกพาง่ายต่อ
การน าไปใช้งานตามสถานทีต่่าง ๆ 

ระดบัควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
มำก 68.00 

ปำนกลำง 32.00 
นอ้ย 0 
รวม 100 

จำกตำรำงพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมำก มีจ ำนวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ระดบันอ้ย 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0  
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ตารางที ่4.10 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เกีย่วกบัความคุ้มค่าในการใช้งาน
ของสบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้ง 

ระดบัควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
มำก 56.00 

ปำนกลำง 42.00 
นอ้ย 2.00 
รวม 100 

จำกตำรำงพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมำก มีจ ำนวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ระดบันอ้ย 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.00  
ตารางที ่4.11 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เกีย่วกบัรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
มีความน่าสนใจและอยากน าไปใช้ในการท าความสะอาดมือ 

ระดบัควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
มำก 54.00 

ปำนกลำง 36.00 
นอ้ย 10.00 
รวม 100 

จำกตำรำงพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมำก มีจ ำนวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ระดบันอ้ย 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 10   
ตารางที่ 4.12 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงาม น่าดึงดูดในการใช้งาน 

ระดบัควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
มำก 56.86 

ปำนกลำง 33.33 
นอ้ย 9.80 
รวม 100 

จำกตำรำงพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมำก มีจ ำนวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.86 ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดบันอ้ย 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.80  
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ตารางที่ 4.13 แสดงร้อยละความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถน าไปใช้ท าความสะอาด
ฝ่ามือเพือ่ป้องกนัเช้ือโรคได้ 

ระดบัควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
มำก 68.00 

ปำนกลำง 32.00 
นอ้ย 0 
รวม 100 

จำกตำรำงพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมำก มีจ ำนวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ระดบันอ้ย 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0  

ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัควำมพึงพอใจกำรทดลองใช ้สบู่แอลกอฮอล์กระดำษ
แบบแห้งพกพำสะดวกป้องกันไวรัสโคโรนำ ทั้งหมด 9 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกล่องท่ีบรรจุของสบู่
กระดำษมีขนำดท่ีเล็กกะทดัรัดสำมำรถพกไปในท่ีต่ำง ๆ ได้สะดวกเพียงใด ด้ำนกล่ินของสบู่
กระดำษมีควำมหอมเพียงพอหรือไม่ ดำ้นประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำดหลงักำรทดลองใชท้  ำ
ควำมสะอำดบนฝ่ำมือ ดำ้นควำมอ่อนโยนหลงัท่ีไดท้ดลองใชบ้นฝ่ำมือ ดำ้นสบู่กระดำษพกพำง่ำย
ต่อกำรน ำไปใชง้ำนตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ ดำ้นควำมคุม้ค่ำในกำรใช้งำนของ สบู่แอลกอฮอล์กระดำษ
แบบแหง้ ดำ้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑมี์ควำมน่ำสนใจและอยำกน ำไปใชใ้นกำรท ำควำมสะอำดมือ 
ดำ้นฉลำกผลิตภณัฑ์มีควำมสวยงำม น่ำดึงดูดในกำรใชง้ำน ดำ้นกำรน ำไปใชท้  ำควำมสะอำดฝ่ำมือ
เพื่อป้องกนัเช้ือโรคได ้โดยใชเ้กณฑ์ก ำหนดควำมหมำยตำมขอบเขตของค่ำเฉล่ียตำม แนวคิดของ          
ลิเคิร์ท Likert, R. (1932) ดงัน้ี  
  เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
   3 คะแนน หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก 

2 คะแนน หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
1 คะแนน หมำยถึง มีควำมพึงพอใจนอ้ย 

กำรแปลควำมหมำยค่ำคะแนนเฉล่ียใชเ้กณฑก์ำรแปลควำมหมำยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ียระหวำ่ง 2.34 – 3.00 หมำยถึง มำก 
คะแนนเฉล่ียระหวำ่ง 1.68 – 2.33 หมำยถึง ปำนกลำง 
คะแนนเฉล่ียระหวำ่ง 1.00 – 1.67 หมำยถึง นอ้ย 
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ตารางที ่4.14 ตารางค่าเฉลีย่ x̄ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และระดับความพงึพอใจ 

 
ตำรำงท่ี 4.14 จำกตำรำงผูต้อบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจมีค่ำเฉล่ียรวมทั้งหมด 9 ดำ้น

โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกโดยมีค่ำเฉล่ียท่ี 2.56 ผลในแต่ละดำ้นพบวำ่ อนัดบั 1 คือ ดำ้นกำรน ำไปใช้
ท ำควำมสะอำดฝ่ำมือเพื่อป้องกนัเช้ือโรคไดแ้ละดำ้นสบู่กระดำษพกพำง่ำยต่อกำรน ำไปใชง้ำนตำม
สถำนท่ีต่ำง ๆ โดยมีค่ำเฉล่ีย 2.68 อนัดบั 2 คือดำ้นกล่องท่ีบรรจุของบู่กระดำษมีขนำดท่ีเล็กกะทดัรัด
สำมำรถพกไปในท่ีต่ำง ๆ โดยมีค่ำเฉล่ีย 2.63 อนัดบัท่ี 3 ดำ้นประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำด
หลงักำรทดลองใช้ท ำควำมสะอำดบนฝ่ำมือ และดำ้นควำมอ่อนโยนหลงัท่ีไดท้ดลองใช้บนฝ่ำมือ 
โดยมีค่ำเฉล่ีย 2.60 อนัดบัท่ี 4 ดำ้นควำมคุม้ค่ำในกำรใชง้ำนของสบู่แอลกอฮอล์กระดำษแบบแห้ง 
โดยมีค่ำเฉล่ีย 2.54 อนัดบั 5 ด้ำนฉลำกผลิตภณัฑ์มีควำมสวยงำม น่ำดึงดูดในกำรใช้งำน โดยมี

รำยละเอียด ค่ำเฉล่ีย S.D. ระดบัควำม 
พึงพอใจ 

1. ดำ้นกำรน ำไปใชท้  ำควำมสะอำดฝ่ำมือเพื่อ
ป้องกนัเช้ือโรคได ้

2.68 0.47 มำก 

2. ดำ้นสบู่กระดำษพกพำง่ำยต่อกำรน ำไปใช้
งำนตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ 

2.68 0.47 มำก 

3. ดำ้นกล่องท่ีบรรจุของสบู่กระดำษมีขนำดท่ี
เล็กกะทดัรัดสำมำรถพกไปในท่ีต่ำง ๆ  

2.63 0.53 มำก 

4. ดำ้นประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำด
หลงักำรทดลองใชท้  ำควำมสะอำดบนฝ่ำมือ  

2.60 0.57 มำก 

5. ดำ้นควำมอ่อนโยนหลงัท่ีไดท้ดลองใชบ้น 
ฝ่ำมือ  

2.60 0.57 มำก 

6. ดำ้นควำมคุม้ค่ำในกำรใชง้ำนของสบู่
แอลกอฮอลก์ระดำษแบบแห้ง 

2.54 0.54 มำก 

7. ดำ้นฉลำกผลิตภณัฑมี์ควำมสวยงำม น่ำ
ดึงดูดในกำรใชง้ำน 

2.48 0.68 มำก 

8. ดำ้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑมี์ควำม
น่ำสนใจและอยำกน ำไปใชใ้นกำรท ำควำม
สะอำดมือ 

2.44 0.67 มำก 

9. ดำ้นกล่ินของสบู่กระดำษมีควำมหอม  2.42 0.67 มำก 
ค่ำเฉล่ียรวม 2.56 0.57 มำก 
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ค่ำเฉล่ีย 2.48 อนัดบั 6 ดำ้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์มีควำมน่ำสนใจและอยำกน ำไปใช้ในกำรท ำ
ควำมสะอำดมือ โดยมีค่ำเฉล่ีย 2.44 อนัดบัท่ี 7 ดำ้นกล่ินของสบู่กระดำษมีควำมหอม โดยมีค่ำเฉล่ีย 
2.42 ค่ำเฉล่ียรวมทั้งหมด 9 ดำ้นรวม 2.56 อยูใ่นระดบัมำก 

เหตุผลท่ีคณะผูจ้ดัท ำได้จดัท ำแบบสอบถำมกำรวดัผลกำรส ำรวจวิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
ระดบัควำมพึงพอใจของกำรให้บุคคลทัว่ไปไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ดัท ำข้ึน โดยใชเ้กณฑ์กำร
วดักำรแปลควำมหมำยค่ำคะแนนเฉล่ียเป็น 3 ระดบั คือ 3 คะแนน หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก                 
2 คะแนน หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 1 คะแนน หมำยถึง ควำมพึงพอใจน้อย คร้ังแรก
หลังจำกได้จดัท ำผลิตภณัฑ์ข้ึนจนส ำเร็จและได้น ำไปให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำทดลองใช้และจดัท ำ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจไปแจกให้บุคคลทัว่ไปได้เร่ิมท ำกำรทดลองใช้คร้ังท่ี 1 ไดว้ดัผลกำร
ประเมินโดยใชเ้กณฑก์ำรวดักำรแปลควำมหมำยค่ำคะแนนเฉล่ียเป็น 5 ระดบั คือ 5 คะแนน หมำยถึง 
มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 4 คะแนน หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก 3 คะแนน มีควำมพึงพอใจปำน
กลำง 2 คะแนน มีควำมพึงพอใจนอ้ย และ 1 คะแนน มีควำมพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด พบวำ่ระหวำ่งกำร
แจกให้บุคคลทัว่ไปท่ีไดท้ดลองใช้กลุ่มตวัอย่ำง 50 คน ทำงบุคคลทัว่ไปกลุ่มอำยุ 38 ปีข้ึนไปไดมี้
กำรตั้งค  ำถำมถึงระดบักำรวดั 5 ระดบั วำ่ระดบัมำกท่ีสุดกบัระดบัมำกต่ำงกนัอยำ่งไร และระดบันอ้ย
กบัระดบัน้อยท่ีสุดต่ำงกนัอย่ำงไร ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงไดค้น้พบปัญหำจึงปรับเกณฑ์กำรวดัระดบั
ของควำมพึงพอใจจำก 5 ระดบั เปล่ียนเป็น 3 ระดบั เพื่อให้บุคคลท่ีทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ได้ตอบ
แบบสอบถำมไดเ้ขำ้ใจมำกข้ึนในกำรทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีจดัท ำข้ึนทั้งหมด 9 ดำ้น และทำงคณะ
ผูจ้ดัท ำได้น ำไปปรับท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์กำรวดักำรแปลควำมหมำยค่ำ
คะแนนเฉล่ียเป็น 3 ระดบั คือ 3 คะแนน หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก 2 คะแนน หมำยถึง มีควำม
พึงพอใจปำนกลำง 1 คะแนน หมำยถึง ควำมพึงพอใจนอ้ย ผลกำรส ำรวจออกมำเป็นท่ีน่ำพอใจ ผล
กำรวเิครำะห์ทั้งหมด 9 ดำ้น ค่ำคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัมำกทั้งหมด 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง สบู่แอลกอฮอลก์ระดาษแบบแห้ง

พกพาสะดวกป้องกนัไวรัสโคโรนา มีก าหนดการออกปฏิบติัสหกิจศึกษาวนัท่ี 18พฤษภาคม 2563

 ถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2563 ของบริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั แต่เน่ืองจากมีการแพร่

ระบาดของโรคโควดิ 19 (Covid 19) ท าใหบ้ริษทัทวัร์ไดรั้บผลกระทบและตอ้งรับมือกบัสถานการณ์

จากโรคระบาดในคร้ังน้ี จึงท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไม่ไดอ้อกปฏิบติัสหกิจศึกษา ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษา

หาขอ้มูลเพิ่มเติมในการท าโครงงานน้ี จึงจดัท าผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเช้ือโรคบนฝ่ามือเพื่อน า

ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนน าไปแจกให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในบริษทัทวัร์และตอ้งการท่ีจะช่วยให้

สถานประกอบการลดค่าใชจ่้ายในส่วนของการซ้ือเจลลา้งมือแอลกอฮอล์เพื่อแจกให้นกัท่องเท่ียว

ท่ีมาใชบ้ริการ  

 จากการวดัความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปจ านวน 50 คน ทางคณะผู ้จ ัดท าได้จัดท า

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี

จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชายมีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และผูต้อบ

แบบสอบถามมีอาย ุ20-25 ปี มีจ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74 อาย ุ26-31 ปี มีจ  านวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8 อาย ุ32-37 ปี มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และ อาย ุ38 ปีข้ึนไป มีจ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10 การประเมินผลขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในการทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ มีทั้งหมด 9 ดา้น                 

มีค่าเฉล่ียรวม 2.56 อยูใ่นระดบัมากในทุกประเด็นโดย โดยอนัดบั 1 คือ ดา้นการน าไปใชท้  าความ

สะอาดฝ่ามือเพื่อป้องกนัเช้ือโรคไดแ้ละดา้นสบู่กระดาษพกพาง่ายต่อการน าไปใช้งานตามสถานท่ี

ต่าง ๆ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.68 อนัดบั 2 คือด้านกล่องท่ีบรรจุของสบู่กระดาษมีขนาดท่ีเล็กกะทดัรัด

สามารถพกไปในท่ีต่าง ๆ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.63 อนัดบัท่ี 3 ดา้นประสิทธิภาพในการท าความสะอาด

หลงัการทดลองใช้ท าความสะอาดบนฝ่ามือ และดา้นความอ่อนโยนหลงัท่ีไดท้ดลองใช้บนฝ่ามือ 

โดยมีค่าเฉล่ีย 2.60 อนัดบัท่ี 4 ดา้นความคุม้ค่าในการใชง้านของสบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้ง 

โดยมีค่าเฉล่ีย 2.54 อนัดบั 5 ด้านฉลากผลิตภณัฑ์มีความสวยงาม น่าดึงดูดในการใช้งาน โดยมี

ค่าเฉล่ีย 2.48 อนัดบั 6 ดา้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์มีความน่าสนใจและอยากน าไปใช้ในการท า

ความสะอาดมือ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.44 อนัดบัท่ี 7 ดา้นกล่ินของสบู่กระดาษมีความหอม โดยมีค่าเฉล่ีย 

2.42  
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ซ่ึงสถานการณ์ในตอนน้ีทางบริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั ไดเ้ปิดบริการแลว้และมี

การจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวระยะสั้นในประเทศทางบริษทัได้ท าการแจกเจลลา้งมือแอลกอฮอล์

ใหก้บันกัท่องเท่ียวเพื่อฆ่าเช้ือโรคบนฝ่ามือ ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเปรียบเทียบราคาขอ้มูลสินคา้

ของเจลล้างมือแอลกอฮอล์แต่ละแบรนด์และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัท า พบว่า 3 แบรนด์มีราคาสูงและ

ปริมาณในการใชง้านนอ้ย  เช่น เจลลา้งมือคิเรอิ ขนาด 50 มิลลิลิตร ราคา 95 บาท ถา้หากซ้ือเพื่อแจก

นักท่องเท่ียว 20 คน ราคารวมคือ 1,900 บาท ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีจัดท าข้ึนนั้นพบว่าสามารถลด

ค่าใชจ่้ายใหส้ถานประกอบการได ้1 กล่อง มี 30 แผน่ 1 แผน่ต่อ 1 การใชง้าน ราคารวมของปริมาณ

ท่ีจดัท าคือ 395 บาท จ านวน 20 กล่อง น าไปแจกนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการจ านวน 20 คน ราคาต่อ 

1 กล่องคือ 20 บาท ราคาน้ีจะถูกกว่าการลงทุนซ้ือเจลล้างมือของแต่ละแบรนด์ท่ีได้ท าการ

เปรียบเทียบในตารางท่ี 4.1 และ 4.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนสามารถใช้ลา้งมือท าความสะอาดได้

จริง ช าระลา้งออกอยา่งง่ายดาย มือไม่แหง้ตึง และมีกล่ินหอมอ่อน ๆ ติดมือ 

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

คณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นวา่อาจจะใส่กล่ินเพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์กล่ินท่ีหอมข้ึนเช่นกล่ินจากผลไม ้

แต่ไม่ควรใส่น ้ามนัหอมระเหยเพราะอาจจะท าใหก้ล่ินแรงเกินไป 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจในคุณภาพของ สบู่แอลกอฮอลก์ระดาษแบบแหง้พกพาสะดวกป้องกนัไวรัสโคโรนา 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ✓ ลงใน  ทีท่่านต้องการเลอืก 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. 1     เพศ 

 ชาย    หญิง 

1.2      อาย ุ

 20–25 ปี   26-31 ปี 

 32-37 ปี   38 ปีข้ึนไป 

ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจท่ีไดท้ดลองใช ้สบู่แอลกอฮอลก์ระดาษแบบแหง้พกพาสะดวกป้องกนั
ไวรัสโคโรนา 

(โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ หน้าค าตอบทีท่่านเลอืก)  

ระดับความพงึพอใจ 3=มาก 2=ปานกลาง 1=น้อย  

 

 

ระดบัความพึงพอใจของผูท่ี้ไดท้ดลองใช้ 3 
มาก 

2 
ปานกลาง 

1 
นอ้ย 

1. กล่องท่ีบรรจุของสบู่กระดาษมีขนาดท่ีเล็ก
กะทดัรัดสามารถพกไปในท่ีต่าง ๆ ไดส้ะดวก 

   

2. กล่ินของสบู่กระดาษมีความหอมเพียงพอ    
3. ประสิทธิภาพในการท าความสะอาดหลงัการ
ทดลองใชท้  าความสะอาดบนฝ่ามือ 

   

4. ความอ่อนโยนหลงัท่ีไดท้ดลองใชบ้นฝ่ามือ    
5. สบู่กระดาษสะดวกสบายในการพกพาง่ายต่อการ
น าไปใชง้านตามสถานท่ีต่าง ๆ 

   

6. ความคุม้ค่าในการใชง้าน    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความพึงพอใจของผูท่ี้ไดท้ดลองใช้ 3 
มาก 

2 
ปานกลาง 

1 
นอ้ย 

7. รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑมี์ความน่าสนใจและอยาก
น าไปใชใ้นการท าความสะอาดมือ 

   

8. ฉลากผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม น่าดึงดูดในการใช้
งาน 

   

9.  สามารถน าไปใชท้  าความสะอาดฝ่ามือเพื่อป้องกนั
เช้ือโรคได ้

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งพกพาสะดวกป้องกนัไวรัสโคโรนา 



 
 

 

(Portable Alcohol Soap Sheet for Corona Virus Protection) 

นางสาวธิดามาศ จันทร์ดารา   

นางสาวปวณีา แซ่กงั            

นางสาวพรชนัน แสงทอง     

ภาควชิาอุตสาหกรรมและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 10160 

บทคดัย่อ 

          โครงงานเร่ืองสบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบ

แห้งพกพาสะดวกป้องกนัไวรัสโคโรนา จดัท าข้ึน

เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นช่วงท่ียงัมีวิกฤตการระบาดโค

วิด 19 ผูค้นยงัไม่สามารถหลีกเล่ียงปัญหาเร่ืองเช้ือ

โรคได ้ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้

จัดท าผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเช้ือโรคบนฝ่ามือ

เพ่ือป้องกนัเช้ือโรคจากการใชมื้อสมัผสัส่ิงต่าง ๆ 

          ว ัตถุประสงค์ของโครงการ  1 .  เพื่ อน า

ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนน าไปแจกให้กบัลูกคา้ท่ีมา

ใชบ้ริการในบริษทัทวัร์เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดใ้ชท้ า

ความสะอาดเช้ือโรคบนฝ่ามือ 2. ช่วยให้สถาน

ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาดเช้ือโรค คณะผูจ้ดัท าโครงงานสหกิจ

ศึกษา ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลการท าแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทั่วไป จ านวน 50 คน ได้

ทดลองใช้และวดัความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ท่ี

จดัท าข้ึน 

          ผลจากการปฏิบัติติท าโครงงาน พบว่า จาก

การวดัผลระดับความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป                 

ทั้ง 9 ดา้น พบวา่โดยรวมมีความพึงพอใจระดบัมาก

ในทุกประเด็น ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนสามารถใช้

ลา้งมือท าความสะอาดได้จริง ช าระลา้งออกอย่าง

ง่ายดาย มือไม่แหง้ตึง และมีกล่ินหอมอ่อน ๆ ติดมือ 

ค าส าคญั: สบู่แอลกอฮอล ์ ป้องกนัไวรัสโคโรนา 

 

Abstract 

          This study aimed to develop a Portable 

Alcohol Soap Sheet for Corona Virus Protection. 

There is a large number of people unable to avoid 

this pandemic. therefore, the authors understood the 

issue, so they produced a product that can clean 

hands in order to protect them from bacteria through 

touching objects. 

          The main objectives of this project were:               

1)  the project was created to provide customers of 

the tour company alcohol soap paper.  The 

consumers will be given the products to clean their 

hands during their stay with the company to limit 

the spreading of the virus; 2) it was created to lower 

the market cost of the type of products such as hand 

sanitizer and alcohol gel. The project team collected 

interviews and questionnaires from 50 people who 

have used the product to measure their satisfaction. 

          According to the results, they found out that 

most of the users really satisfied with the product in 

every aspect such as its benefits and its size.  They 

explained that the product was very effective, easy 

to wash off, moisturize their hands and left a good 

smell on their hands 



 
 

 

Keyword: Alcohol soap paper, COVID-19, 

protection 

 

ทีม่าของปัญหา 

          เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัเป็นช่วงท่ียงัมี

วิกฤตการระบาดโควิด 19 เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน

และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่โลกในวง

กวา้งกระทบต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่เล็กใน

ประเทศและต่างประเทศรวมถึงธุรกิจการท่องเท่ียว

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้พฤติกรรม

นักท่องเ ท่ียวเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบ New 

Normalมนุษยจึ์งหาการด ารงชีวิตแบบใหม่ป้องกนั

ตนเองเพื่อให้มี ชีวิตรอดด้วยการปรับเป ล่ียน

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีผิดไปจากชีวิตเดิม

เน่ืองจากปัจจุบันยงัมีวิกฤตการระบาดโควิด 19 

คณะผูจ้ดัท าจึงเลง็เห็นความส าคญัในการดูแลตวัเอง

เบ้ืองตน้เพ่ือลดความเส่ียงในการติดโรคระบาดน้ี

ทั้ งน้ีคณะผูจ้ดัท ายงัตอ้งการลดค่าใช้จ่ายให้บริษทั

ส่วนหน่ึงในการท่ีบริษทัจะท าการซ้ือผลิตภณัฑท์ า

ความสะอาดส าห รับฆ่ า เ ช้ือโรค เ พ่ือแจกให้

นักท่องเท่ียวได้ใช้ท าความสะอาดในระหว่างท่ี

เดินทางท่องเท่ียวในท่ีต่าง ๆ มีอุปกรณ์ไวบ้ริการ

ลูกค้าขณะเดินทางท่องเท่ียว  และช่วยท าให้เกิด

ความมั่นใจในการใส่ใจเร่ืองความสะอาด ด้าน

สุขอนามยัใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนน าไปแจกให้กับ

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในบริษทัทวัร์ 

2. เพ่ือช่วยให้สถานประกอบการลดค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของการซ้ือเจลลา้งมือแอลกอฮอล ์  

 

ขอบเขตของโครงงาน                      

ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขต

ของการศึกษาโครงงานไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

บุคคลทัว่ไปจ านวนทั้งส้ิน 50 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการท า สบู่แอลกอฮอล์

กระดาษแบบแห้งป้องกนัไวรัสโคโรนา วิธีการลา้ง

มือท่ีถูกต้องท่ีสามารถป้องกันเช้ือโรคและความ

สะดวกสบายในการใชง้านตามสถานท่ีต่าง ๆ  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระหว่างวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 – 29 สิงหาคม 

2563 

4. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

ผลิตภัณฑ์ ท่ีจัดท า ข้ึน เ พ่ือให้นักท่อง เ ท่ียวได้

น าไปใช้ท าความสะอาดเช้ือโรคบนฝ่ามือตาม

สถานท่ีต่าง ๆ 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. สถานประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ

ซ้ือผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเพ่ือแจกนกัท่องเท่ียว 

2. นักท่องเท่ียวสามารถป้องกนัเช้ือโรคจากการใช้

มือสมัผสัส่ิงต่าง ๆ  

3. เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีความสะดวกสบายในการ

ใชง้านตามสถานท่ีต่าง ๆ 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

          1. ศึกษาขอ้มูลและคิดหัวขอ้โครงงานสหกิจ

โดยการพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบันและ

คิดคน้หาวิธีการท าผลิตภณัฑ์การท าความสะอาด

เ ช้ือโรค ท่ีใช้บนฝ่ามือ ท่ีสามารถใช้ได้ ดี และ

สะดวกสบายต่อการใชง้านในสถานท่ีต่าง ๆ  



 
 

 

          2. เขียนโครงงานร่างรายงานโดยคิดหัวขอ้

เพื่อน าเสนออาจารยท่ีปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา

เพ่ือขอค าแนะน าและส่งเพ่ือรอการพิจารณา 

          3. ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง

ท่ีจะท า 

          4. ท าการทดลองในการท า สบู่แอลกอฮอล์

กระดาษแบบแห้ง และน าปัญหาจากการทดลองท า

ม าป รั บป รุ ง ให้ ไ ด้ก า รท า ค ว ามสะอ าด ท่ี มี

ประสิทธิภาพท่ีสามารถลา้งมือไดส้ะอาดมากท่ีสุด 

          5.  เ ก็ บ ร วบ ร วมข้อ มู ล โ ด ยก า ร จั ด ท า

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จัดท าข้ึนให้กับบุคคลทั่วไปและ

พนกังานท่ีปรึกษาไดท้ดลองใชง้านท าความสะอาด

บนฝ่ามือ 

          6. น าขอ้ผิดพลาดไปปรับปรุงแกไ้ขและสรุป

ขอ้มูลเพื่อเขียนลงในรายงาน 

          7. จดัท าเอกสารพร้อมน าเสนอ 

ขั้นตอนวิธีการท าสบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้ง

พกพาสะดวกป้องกนัไวรัสโคโรนา 

สบู่เหลว                        250  มิลลิลิตร 

กระดาษเยือ่ไผ ่       1 มว้นมี 100 แผน่ 

เอทิลแอลกอฮอล ์95%   100 มิลลิลิตร 

          1. เตรียมกระดาษเยื่อไผ่ขนาดของกระดาษ 1 

แผ่น มีขนาดกวา้ง 17 ยาว 30 เซนติเมตร วดัให้มี

ขนากวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร การวดั

ขนาดของกระดาษโดยใช้ดินสอขีดเส้นทางคณะ

ผู ้จัดท าได้หาวิ ธีการท าให้สะอาดโดยการน า

กระดาษซอ้นกนั 2 แผน่แลว้ตดัโดยไม่ใชแ้ผน่แรกท่ี

วดัดว้ยดินสอ 

 
           2. น ามาตดัให้เป็นขนาดเล็กโดยใชก้รรไกร

ตัดให้ มีขนาด ท่ีว ัดไว้ตัดให้ทุก  ๆ  แผ่นขนาด                 

เท่า ๆ กนั 

 
          3. เตรียมสบู่เหลวและเอทิลแอลกอฮอลม์าชัง่

วดัปริมาณด้วยเคร่ืองชั่งตวงส่วนผสมเพ่ือให้ได้

ปริมาณท่ีสามารถท าความสะอาดท่ีเหมาะสม                     

สบู่เหลว 250 มิลลิลิตร 

 
           4. ใชเ้อทิลแอลกอฮอล ์95 % 100 มิลลิลิตร 

 
           

 

 5. น าสบู่เหลว 250 มิลลิลิตร และเอทิลแอลกอฮอล ์

95% 100 มิลลิลิตรท่ีชั่งส่วนผสมไวแ้ล้วท าการเท

และผสมใหทุ้กอยา่งเขา้กนั  



 
 

 

 
           6. พอทุกอย่างผสมกันเสร็จแลว้น ามาเทลง

ภาชนะท่ีมีฝาปิด 

 
          7. น ากระดาษท่ีตดัเป็นช้ินเล็ก ๆ น าไปใส่ใน

ภาชนะท่ีไดใ้ส่น ้ าสบู่แอลกอฮอล ์

 
          8.  ปิดฝาภาชนะให้มิดชิดพกัท้ิงไวป้ระมาณ 

10 นาที 

 
          9. พอครบเวลา 10 นาที น าออกมาพกัไวใ้ห้

แห้งเป็นเวลาประมาณ 15 – 20 นาทีหรือรอจนกวา่

จะแหง้  

 

          10.  หลังจากนั้ นน าบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ท่ี

เตรียมไว ้1 กล่องใส่ได้ปริมาณ 30 แผ่น จัดท าได้

ทั้งหมด 20 กล่อง 

 
          11.  อ อกแบบโลโก้ ติ ดด้ านหน้ า ก ล่อง

ผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและความสวยงาม 

 
          12.  อ อกแบบโลโก้ ติ ดด้ านหลัง ก ล่ อง

ผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและความสวยงาม 

 
          13.ติดสติกเกอร์ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัของ

กล่องบรรจุภณัฑ ์

 
 

 

สรุปผลโครงงาน 

          จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานสห

กิจศึกษาเร่ือง สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้ง

พกพาสะดวกป้องกันไวรัสโคโรนา มีก าหนดการ



 
 

 

ออกปฏิบติัสหกิจศึกษาวนัท่ี 18พฤษภาคม 2563 ถึง

วนัท่ี 29 สิงหาคม 2563 ของบริษัท ดับเบิลชายน์ 

ทราเวล จ ากดั แต่เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรค

โควิด  19 (Covid 19)  ท า ให้บ ริษัททัว ร์ได้ รับ

ผลกระทบและตอ้งรับมือกับสถานการณ์จากโรค

ระบาดในคร้ังน้ี จึงท าให้คณะผู ้จัดท าไม่ได้ออก

ปฏิบัติสหกิจศึกษา ทางคณะผู ้จัดท าได้ศึกษาหา

ข้อมูลเ พ่ิมเ ติมในการท าโครงงานน้ี  จึงจัดท า

ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเช้ือโรคบนฝ่ามือเพ่ือน า

ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนน าไปแจกให้กบัลูกคา้ท่ีมา

ใช้บริการในบริษัททัวร์และต้องการท่ีจะช่วยให้

สถานประกอบการลดค่าใชจ่้ายในส่วนของการซ้ือ

เจลลา้งมือแอลกอฮอลเ์พ่ือแจกให้นกัท่องเท่ียวท่ีมา

ใชบ้ริการ  

          จากการวดัความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป

จ า น วน  50 ค น  ท า ง คณะ ผู ้ จั ด ท า ไ ด้ จั ด ท า

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พบว่า 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี

จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชายมี

จ านวน 15 คน คิด เ ป็นร้อยละ 30 และผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีอายุ 20-25 ปี มีจ านวน 37 คน คิด

เป็นร้อยละ 74 อาย ุ26-31 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8 อายุ 32-37 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8 และ อายุ 38 ปีข้ึนไป มีจ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10 การประเมินผลขอ้มูลดา้นความพึงพอใจ

ในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ มีทั้ งหมด 9 ด้าน                       

มีค่าเฉล่ียรวม 2.56 อยู่ในระดบัมากในทุกประเด็น

โดย โดยอันดับ 1 คือ ด้านการน าไปใช้ท าความ

สะอาดฝ่ามือเพ่ือป้องกันเช้ือโรคได้และด้านสบู่

กระดาษพกพาง่ายต่อการน าไปใชง้านตามสถานท่ี

ต่าง ๆ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.68 อนัดบั 2 คือดา้นกล่องท่ี

บรรจุของสบู่กระดาษมีขนาดท่ี เล็กกะทัดรัด

สามารถพกไปในท่ีต่าง ๆ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.63 อนัดบั

ท่ี 3 ดา้นประสิทธิภาพในการท าความสะอาดหลงั

การทดลองใช้ท าความสะอาดบนฝ่ามือ และด้าน

ความอ่อนโยนหลงัท่ีไดท้ดลองใชบ้นฝ่ามือ โดยมี

ค่าเฉล่ีย 2.60 อนัดบัท่ี 4 ดา้นความคุม้ค่าในการใช้

งานของสบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้ง โดยมี

ค่าเฉล่ีย 2.54 อนัดบั 5 ดา้นฉลากผลิตภณัฑ์มีความ

สวยงาม น่าดึงดูดในการใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ีย 2.48 

อันดับ 6 ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความ

น่าสนใจและอยากน าไปใชใ้นการท าความสะอาด

มือ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.44 อนัดบัท่ี 7 ดา้นกล่ินของสบู่

กระดาษมีความหอม โดยมีค่าเฉล่ีย 2.42  

ซ่ึงสถานการณ์ในตอนน้ีทางบริษทั ดับเบิลชายน์               

ทราเวล จ ากัด ได้เปิดบริการแลว้และมีการจัดท า

โปรแกรมน าเท่ียวระยะสั้นในประเทศทางบริษทัได้

ท า ก า ร แ จ ก เ จ ล ล้ า ง มื อ แ อ ล กอ ฮอ ล์ ใ ห้ กับ

นักท่องเท่ียวเพ่ือฆ่าเช้ือโรคบนฝ่ามือ ทางคณะ

ผูจ้ดัท าไดท้ าการเปรียบเทียบราคาขอ้มูลสินคา้ของ

เจลลา้งมือแอลกอฮอลแ์ต่ละแบรนด์และผลิตภณัฑ์

ท่ีจัดท า พบว่า 3 แบรนด์มีราคาสูงและปริมาณใน

การใช้งานน้อย  เช่น เจลล้างมือคิเรอิ ขนาด 50 

มิล ลิ ลิตร  ราคา  95 บาท  ถ้าหาก ซ้ือ เ พ่ื อแจก

นักท่องเท่ียว 20 คน ราคารวมคือ 1,900 บาท ส่วน

ผลิตภณัฑท่ี์จดัท าข้ึนนั้นพบวา่สามารถลดค่าใชจ่้าย

ให้สถานประกอบการได ้1 กล่อง มี 30 แผ่น 1 แผ่น

ต่อ 1 การใช้งาน ราคารวมของปริมาณท่ีจัดท าคือ 

395 บาท จ านวน 20 กล่อง น าไปแจกนักท่องเท่ียว

ท่ีมาใชบ้ริการจ านวน 20 คน ราคาต่อ 1 กล่องคือ 20 

บาท ราคาน้ีจะถูกกว่าการลงทุนซ้ือเจลลา้งมือของ

แต่ละแบรนดท่ี์ไดท้ าการเปรียบเทียบในตารางท่ี 4.1 

และ 4.2 ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ดัท าข้ึนสามารถใชล้า้งมือ



 
 

 

ท าความสะอาดไดจ้ริง ช าระลา้งออกอย่างง่ายดาย 

มือไม่แหง้ตึง และมีกล่ินหอมอ่อน ๆ ติดมือ 

 

ข้อเสนอแนะการจดัท าโครงงานสหกจิศึกษา           

      คณะผู ้จัดท าเล็งเห็นว่าอาจจะใส่กล่ินเพ่ือให้

ผลิตภณัฑมี์กล่ินท่ีหอมข้ึนเช่นกล่ินจากผลไม ้แต่ไม่

ควรใส่น ้ ามนัหอมระเหยเพราะอาจจะท าให้กล่ิน

แรงเกินไป 
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