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บทคดัย่อ 

 เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง COVID-19 ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นความส า
คญัของการด าเนินชีวิต และด าเนินการสถานประกอบการตามวิถี New Normal รวมทั้งปรับให้
เหมาะสมกบัมาตรการทางสาธารณสุขของรัฐบาล (SHA) จึงไดจ้ดัท าหนา้กากลดการสัมผสัซ่ึงใช้
ซิปรูดปิดและเปิดหน้ากากเม่ือตอ้งการด่ืมน ้ าหรือรับประทานอาหารแทนการถอดหน้ากากหลาย
คร้ังต่อวนั โดยมีวตัถุประสงค์ 1) การลดการสัมผสับริเวณดา้นนอกของหนา้กาก 2) ลดตน้ทุนใน
การแจกของท่ีระลึกของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนดท์รานสปอร์ต จ ากดั 

โดยคณะผูจ้ดัท าได้ท าการแจกหน้ากากลดการสัมผสัให้บุคคลทัว่ไปท่ีใช้หน้ากากผา้ใน
ชีวิตประจ าวนัเพื่อป้องกนัเช้ือโรคไดท้ดลองใช้ และท าแบบประเมินจ านวน 20 คน พบว่าผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้โดย 1) ผูท้ดลองใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 2) ความพึงพอใจในเร่ืองของความสะดวกสบายในการด่ืมน ้ าขณะท่ีสวมหน้ากาก มี
ระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ 4.65 3) รองลงมาคือความพึงพอใจในเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 และ 4) ความพึงพอใจในเร่ืองของความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร
ขณะท่ีสวมหน้ากากมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 3.15 โดยผูท้ดลองใชมี้ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

ค าส าคัญ : หน้ากาก/ ลดการสัมผสั/ COVID-19 
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Abstract 

 Due to the severe COVID-19 epidemic situation, the researchers have realized the 
importance of new normal way of living and have adapted to conform to the government's policy: 
Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA). Therefore, the researchers innovated 
'Reduced Exposure Mask' with using the zipper to open and close the mask when having the drink 
or eat instead of removing the mask several times per day, for objectives: 1) reducing the 
exposure from the outer area of the mask; and 2) minimizing the cost of souvenirs distribution for 
Sawasdee Travel Group and Transport Co., Ltd. 

The researchers distributed the innovated masks and questionnaires to 20 respondents 
who usually wear masks in their daily life to prevent the spread of the virus. The result were 
coherent with the set objectives: 1) the respondents had high level of overall satisfaction; 2) The 
highest satisfaction level with the average of 4.65 was the comfort of the mask for drinking water; 
3) the price with the average of 4.60; and 4) comfort of the mask for dining with the average of 
3.15. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง  COVID-19 เ ป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

รวดเร็วและรุนแรงจนแพรก่ระจายไปในประเทศตา่งๆทัว่โลก ผูค้นเจ็บป่วยและ เสียชีวิตจ านวน

มาก จนกลายเป็นความสูญเสียอยา่งใหญห่ลวง มนุษย์จึงจ าเป็นตอ้งป้องกนัตนเองเพื่อให้มีชีวิต

รอดดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีตา่ง ไปจากวิถีเ ดิมๆท าให้เกิดรูปแบบการ

ด าเนินชีวติอยา่งใหมท่ี่แตกตา่งจากอดีต ต้องเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีใหมภ่ายใต้หลักมาตรฐาน

ใหมท่ี่ไมคุ่น้เคย โดยมกีารปรับหาวิถีการด ารงชีวิตแบบใหมเ่พื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ  

ควบคูไ่ปกบัความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  น าไปสู่การสรรค์

สร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม ่ๆ  มกีารปรับวธีิการจดัการ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเคยท ามาเป็นกิจวตัร  เกิด

การเปล่ียนแปลงออกจากความคุน้เคยอนัเป็นปกติมาแตเ่ดิมในหลายดา้น ทั้งในด้านอาหาร การ

แตง่กาย การรักษาสุขอนามยั การศึกษาเลา่เ รียน  การส่ือสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซ่ึง ส่ิงใหม ่

เหลา่น้ีไดก้ลายเป็นความปกติใหม ่เมือ่เวลาผา่นไป กท็ าให้ เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วน

หน่ึงของวิถีชีวิตปกติของผู้คน  ซ่ึง ท่ีเ รียกกนัวา่วิถีชีวิตแบบ New Normal ส่วนในด้านการ

ทอ่งเท่ียว ผูใ้ห้บริการตา่งๆเกีย่วกบัการทอ่งเ ท่ียว รวมถึงแหลง่ทอ่งเ ท่ียว ก็มีความจ าเ ป็น เ ร่ิม

ปรับตวัสู ่New Normal สอดรับกบัยุค COVID-19 มากข้ึน หลังจากการประกาศใช ้มาตรการ

ล็อคดาวน์ และประกาศ พ.ร.บ.ฉกุเฉิน ตอ่มาเมือ่ถึงชว่งมาตรการผอ่นคลายระยะท่ี  2 ก็ได้เ ร่ิม

ประ กาศใ ห้  สถาน ท่ีท ่อง เ ท่ียวบาง แห่ง กลับมา เ ปิดใ ห้ คน ไทยไปเ ท่ียว ช มได้ เ ช ่น 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ อุทยานประวติัศาสตร์ หอสมดุแหง่ชาติ หอจดหมายเหตุ แตท่ั้ง น้ีต้อง

ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคอยา่งเคร่งครัด  เชน่  การสวมหน้ากากอนามยั  ล้างมือ เวน้

ระยะหา่ง เป็นต้น รวมทั้งนโยบายอ่ืนๆของรัฐบาลอันจะท าให้การทอ่งเ ท่ียวกลับมาอยา่ง

ปลอดภยั และให้ความรู้สึกม ัน่ใจกบัลูกคา้ได ้

ในสว่นของหน้ากากอนามยันั้น เป็นหน่ึงในมาตรการทางสาธารณสุข และนโยบายของ

ทางรัฐบาล (SHA) ท่ีมคีวามจ าเป็นจะตอ้งสวมใส่ในขณะทอ่งเ ท่ียว หรือในท่ีแออัด หลักการ

ของการป้องกนัคือ เมือ่ไวรัสลอยฟุ้ งมานอกร่างกาย จะมากบัละอองสารคัดหลั่ง  คือละออง

น ้ าลายจากการไอจาม ขนาดประมาณ 5-100 ไมครอน ซ่ึงหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามยันั้ น
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สามารถป้องกนัได ้เมื่อใส่หน้ากากอนามยัแล้ว ไมค่วรเอามือไปสัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของ

หน้ากากอนามยั เพราะอาจมลีะอองฝอยจากการไอ จามจากผู้ติดเชื้อมาติด หากน ามือท่ีสัมผัส

เชื้อไปโดนบริเวณดวงตา จมกู ปาก จะเป็นการน าเอาเชื้อเขา้สูร่า่งกาย 

ในส่วนของบริษัท สวสัดี  ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั นั้ นเ ป็นบริษัท ท่ี

ให้บริการทางดา้นการทอ่งเท่ียวทั้งภายในและภายนอกประเทศ บริการจัดทอ่งเ ท่ียว สัมมนาทั่ว

ประเทศไทยและทัว่โลก มคีวามจ าเป็นอยา่ง ย่ิง ท่ีจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ นโยบายท่ีส าคัญ

ดงักลา่วขา้งตน้ ทางคณะผูจ้ดัท าและทางบริษัทจึงมีความตั้งใจท่ีจะผลิตหน้ากากท่ีตอบโจทย์

กบัพฤติกรรมนักทอ่งเ ท่ียววิถีใหมใ่น  (New Normal) ท่ีใส่ใจ เ ร่ืองของสุขลักษณะ   ความ

ปลอดภยัในเร่ืองสุขภาพ ไวรัส ต้องการเ ดินทางท่ีลดการสัมผัสมากท่ีสุด  และการเ ดินทาง

ทอ่งเท่ียวท่ีมคีวามนา่เชื่อถือวา่ปลอดจากโรคระบาดน้ี   เพื่อป้องกนัตนเองและผู้อ่ืนระหวา่ง

เดินทางทอ่งเท่ียว   โดยปกตินักทอ่งเ ท่ียวจะด่ืมน ้ า   รับประทานอาหาร พ ักผอ่นตามอัธยาศัย

ระหวา่งการเดินทาง  ท าให้หน้ากากผา้หรือหน้ากากอนามยัธรรมดาอาจไมส่ะดวกตอ่การถอด

เขา้ออกบอ่ยคร้ัง  ท าให้เส่ียงงตอ่การปนเป้ือนและอาจท าให้ตกหลน่สูญหายได้   ทางคณะจึง

จดัท า “หน้ากากลดการสัมผสั” เพื่อให้เขา้กบัพฤติกรรมนักทอ่งเ ท่ียวท่ีเข้ามาใช ้บริการกบัทาง

บริษทัทวัร์ ทั้งน้ียงัเป็นการลดตน้ทุนจากการจดัซ้ือหน้ากากผา้จากร้านค้าภายนอก และสามารถ

น ามาซกัแลว้ใชซ้ ้าไดก้วา่หน่ึงร้อยคร้ัง 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อลดการสัมผสัพื้นผิวดา้นหน้าของหน้ากากอนามยัของผูใ้ช  ้

1.2.2  เพื่อลดตน้ทุนของบริษทัในการแจกของท่ีระลึก 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

เป็นการศึกษาเกีย่วกบัวสัดุเน้ือผา้ท่ีน ามาใชใ้นการตดัเย็บหน้ากากวา่เ น้ือผ้าชนิดใด

มปีระสิทธิภาพในการป้องกนัละอองฝอยท่ีมเีชื้อไวรัส ศึกษาและทดสอบในเ ร่ืองของความ

สะดวกสบายในขณะใชง้าน รวมถึงในเร่ืองของลดการสัมผสัพื้นผิวด้านหน้าของหน้ากาก

และลดการสูญหายของหน้ากากดว้ย 
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1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง น้ี  คือ บุคคลทั่วไปท่ีใช ้หน้ากาก

เพื่อป้องกนัเชื้อโรคในชีวติประจ าวนั จ านวน 20 คน 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 เร่ิมตั้งแตว่นัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2563 

1.3.4 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

 บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 บริษทัมตีน้ทุนในการจดัซ้ือหน้ากากอนามยั และของสมนาคณุท่ีลดลง  

1.4.2 ลูกคา้มคีวามประทบัใจ และมีความสะดวกสบายในการใช ้งานหน้ากากลดการ

สัมผสั โดยมกีารสัมผสัพื้นผิวดา้นหน้าของหน้ากากอนามยัน้อยลง 

  



 

 

บทที่ 2 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ    : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั  

ทีต่ั้งสถานประกอบการ  :  88/147 หมูบ่้าน ภ ัทราวรรณ หมู2่ ต าบลละหาร อ าเภอ บางบัวทอง 

จงัหวดันนทบุรี 11110 

โทรศัพท์  : 02-0760466 , 097-1050466 , 097-1617366 

เว็บไซต์    : www.sawasdeethailandtravel.com 

Line.           : @sawasdeethailand 

E-mail         : sawasdeethailandtravel@gmail.com 

Facebook     : SAWASDEE THAILAND TRAVEL 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 โลโกบ้ริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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รูปท่ี 2.2  แผนท่ีบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 
 

 
 

รูปท่ี 2.3 บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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2.2 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 
 

 
 

รูปท่ี 2.4 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานองค์กร 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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2.3 ลักษณะการประกอบการ  การให้บริการหลักขององค์กร 

 “เมืองไทย”  เ มืองท่ีได้ชื่อวา่เ ป็นจุดหมายปลายทางในฝันของคนทั่วโลก มีสถาน ท่ี

ทอ่งเท่ียวมากมาย ทั้งภูเขา น ้ าตก ทะเล บรรยากาศโรแมนติก แอดเวน เจอร์ ประเพณี วฒันธรรมอัน

นา่หลงใหลและต่ืนตาต่ืนใจ การทอ่งเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ียังสามารถท าเ งินเข้าประเทศไทยได้

อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากประเทศไทยยงั เ ป็นประเทศท่ีนักทอ่งเ ท่ียวชาวตา่งชาติให้ความสนใจมา

เยือน และติด 1 ใน 10 อันดับท่ีมีนักทอ่งเ ท่ียวเข้ามาเ ท่ียวมากท่ีสุดในโลก ทั้ง อุตสาหกรรมการ

ทอ่งเท่ียวของประเทศจึงยงัเป็นธุรกจิท่ีเป็นรายไดห้ลกัท าเงินเข้าประเทศ  คุณช ุมพล สิงห์เมืองพล 

พร้อมทีมงานท่ีมคีวามช  านาญและมปีระสบการณ์ทางดา้นการจดัการธุรกิจทอ่งเ ท่ียวมานาน เ ห็นถึง

ความส าคญัของการทอ่งเท่ียวซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศท่ีได้ชื่อวา่ เ ป็นจุดหมายปลายทางในฝัน

ของคนทัว่โลก จึงไดเ้ปิดด าเนินการธุรกจิดา้นการทอ่งเท่ียวจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในนาม

บริษทั “สวสัดีไทยแลนด์ทราเวล”  ให้บริการในดา้นการทอ่งเ ท่ียวทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

รูปแบบในการให้บริการมใีห้เลือกหลากหลายเพื่อท่ีจะตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ให้

มากท่ีสุด เชน่ การรับจดัโปรแกรมน าเ ท่ียว อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน  การกิจกรรมตา่งๆ อยา่ง  

Team building, Walk rally , CSR , Party อีกทั้งยงัมใีห้บริการในดา้นการรับจองท่ีพกั โรงแรม   

รีสอร์ต จองตัว๋เคร่ืองบิน และมใีห้บริการรถเชา่อีกดว้ย 
 

2.3.1 การให้บริการในดา้นการทอ่งเท่ียว จดักจิกรรมตา่งๆ   
 

 
รูปท่ี 2.5 กจิกรรมลอ่งแกง่  แกง่กระจาน จ.เพชรบุรี 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั  
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รูปท่ี 2.6 กจิกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวช ุมชนบา้นน ้ าเชี่ยว จ.ตราด 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั  
 

2.3.2 การให้บริการรถเชา่  
 

 
 

รูปท่ี 2.7 บริการรถตู ้ VIP 6 – 13 ท่ีนั่ง 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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รูปท่ี 2.8 บริการรถมนิิบสั VIP 20 ท่ีนั่ง 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปร์ต จ ากดั  
 
 

 
 

รูปท่ี 2.9 บริการรถบสั 2 ช ั้น VIP  

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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2.4 ต าแหน่งและลักษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
 

       
 

รูปท่ี 2.10 ผูป้ฏิบติังาน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
 

2.4.1 ต าแหน่งทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1. นางสาวเอมอร บุญเหลือ 

ต าแหนง่ : ผูช้ว่ยพนักงานขาย 

2. นางสาวณฐัพิมล ตั้งอภิวฒันเดช 

ต าแหนง่ : ผูช้ว่ยพนักงานขาย 

2.4.2 ลักษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- คิดคน้ชิ้นงานเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของบริษทั 
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2.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ – นามสกุล : นายชมุพล สิงห์เมอืงพล 

ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการทอ่งเท่ียว 

โทรศัพท์ : 097-1050466 

E-mail : sawasdeethailandtravel@gmail.com 
 

 
 

รูปท่ี 2.11 พนักงานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 
2.6 ระยะเวลาทีป่ฏบัิติงานสหกิจศึกษา 

เร่ิมฝึกปฏิบติังานวนัท่ี : 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2563 
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2.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

2.7.1 ศึกษาหาขอ้มลูและก  าหนดหัวข้อโครงงาน  

2.7.2 รวบรวมขอ้มลูเพื่อน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีปรึกษา 

2.7.3 ทดลองท าหน้ากากลดการสัมผัส 

2.7.4 สรุปผลและรวบรวมขอ้มลูเพื่อจดัท าโครงงาน 

2.7.5 ตรวจสอบและแกไ้ขโครงงานให้สมบูรณ์พร้อมน าเสนอ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม 

ก  าหนดหัวขอ้ส าหรับการ
จดัท าโครงงาน 

 
 

   

รวบรวมขอ้มูลเพื่อ
น าเสนอกบัอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

    

ทดลองท าหน้ากาก     

สรุปผลและจดัท า
โครงงาน 

    

ตรวจสอบโครงงานให้
เสร็จสมบูรณ์พร้อม
น าเสนอ 

    

 
ตารางท่ี 2.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
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2.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- โทรศพัท์มอืถือ 

- โปรแกรม Microsoft Word  

- โปรแกรม Microsoft Power Point  

- โปรแกรม KineMaster 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

บทที่ 3 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

จากการน าเสนอโครงงาน เร่ือง “หน้ากากลดการสัมผัส” ทางคณะผู้จัดท าได้ศึกษาข้อมูล 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้งดงัตอ่ไปน้ี  

3.1 มาตรฐาน SHA 

3.2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบั COVID-19 และ หน้ากากผา้กบัการป้องกนั  

3.3 ชนิดของผา้ 

3.4 ชนิดของซิป 

3.5 ชนิดของยางยืด 

3.6 ทฤษฎีการลดตน้ทุน 

3.7 งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 

3.1 มาตรฐาน SHA 

 ยุทธศกัด์ิ สุภสร (2563) ผูว้า่การ ททท. กลา่ววา่ เพื่อเ ป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการ

ป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรัสโควดิ และเพื่อลดความเ ส่ียง  และยกมาตรฐานสินค้าและบริการ

ทางการทอ่งเ ท่ียวของไทย การทอ่งเ ท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)  กระทรวงการทอ่งเ ท่ียวฯ 

กระทรวงสาธารณสุข หอการคา้ไทย และผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการทอ่งเ ท่ียวไทย จึงได้

ร่วมกนัท าโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามยั  Amazing Thailand Safety& Health 

Administration (SHA) เพื่อเป็นสว่นหน่ึงของมาตรการควบคมุโรค ซ่ึงจะท าให้นักทอ่งเ ท่ียวทั้งชาว

ไทยและนักทอ่งเ ท่ียวตา่งประเทศได้รับประสบการณ์ท่ีดี  มีความมัน่ใจในความปลอดภัยด้าน

สุขอนามยัของสินคา้และบริการทางการทอ่งเท่ียวของประเทศไทย  โดยน ามาตรการความปลอดภัย

ดา้นสาธารณสุขมาผนวกกบัมาตรฐานการให้บริการท่ีมีคณุภาพ  

 โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามยั  หรือ 

Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA คือ ความตั้งใจท่ีจะสร้างความเชื่อม ัน่

และมัน่ใจให้กบันักทอ่งเ ท่ียวหรือผู้มาใช ้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยูใ่นระดับท่ี

ปลอดภัยส าหรับการเ ดินทาง  ด้วยการกระตุ้นให้ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมทอ่งเ ท่ียวได้
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ด าเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทั้งดา้นการบริการและดา้นสุขอนามยัให้เ ป็นไปตามมาตรการทาง

สาธารณสุข โดยกจิการท่ีสามารถขอรับมาตรฐาน SHA แบง่เป็น 10 ประเภทกจิการ ดงัน้ี  

1. ประเภทภตัตาคาร/ร้านอาหาร  

2. ประเภทโรงแรม/ท่ีพกัและสถานท่ีจัดประชมุ  

3. ประเภทนันทนาการและสถานท่ีทอ่งเท่ียว  

4. ประเภทยานพาหนะ  

5. ประเภทบริษทัน าเท่ียว  

6. ประเภทสุขภาพและความงาม  

7. ประเภทห้างสรรพสินคา้และศูนย์การคา้  

8. ประเภทกฬีาเพื่อการทอ่งเท่ียว  

9.ประเภทการจดักจิกรรม การจดัประชมุ (MICE) โรงละคร โรงมหรสพ 

10. ประเภทร้านคา้ของท่ีระลึกและร้านคา้ อ่ืนๆ  

โดยไดม้มีาตรฐานเบ้ืองตน้จากกรมควบคมุโรคของทุกสถานประกอบการ ม ี3 องค์ประกอบ คือ  

1. สุขลกัษณะอาคารและอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้มีอยูใ่นอาคาร  

2. การจดัอุปกรณ์ท าความสะอาดเพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชื้อโรค 

 3. การป้องกนัส าหรับเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน  

ทั้งน้ี มรีายละเอียดของมาตรฐานเฉพาะประเภทกจิการเพิ่มเติม โดยผู้ท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐาน

จะไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA  ททท. จะเป็นผูค้วบคุมการออกตราสัญลักษณ์โดยการระบุหมายเลข

ของตราสัญลกัษณ์ SHA ให้แกผู่ป้ระกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อ ซ่ึงมีอายุ 2 ปี และ

หากพบวา่ผูป้ระกอบการไมส่ามารถรักษามาตรฐาน  SHA ได้ ในเ บ้ืองต้นจะแจ้งให้ผู ้ประกอบการ

พฒันาและปรับปรุง หากยงัไมส่ามารถรักษามาตรฐานได้ก็จะถูกเพิกถอนตราสัญลักษณ์และตัด

รายชื่อออกจากฐานขอ้มลู SHA 
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โดยไดเ้ปิดโอกาสให้นักทอ่งเท่ียวไดช้ว่ยตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการท่ีได้รับ

สัญลกัษณ์ SHA อีกทางหน่ึง และยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน  SHA ประกอบด้วยกรม

อนามยั สาธารณสุขจงัหวดั กรมการทอ่งเท่ียว ททท. และ อพท. สุม่ตรวจประเมนิเป็นระยะอีกด้วย 

ซ่ึงในมาตรการทางสาธารณสุขตามมาตรฐาน SHA น้ี  ได้ก  าหนดให้ผู ้ให้บริการ และ

ผูรั้บบริการ ในสถานประกอบการทั้ง  10 ประเภทนั้ น จะต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากาก

อนามยัทุกคร้ังดว้ย 

3.2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับ COVID-19 และ หน้ากากผ้ากับการป้องกัน 

 3.2.1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับ COVID-19  

 โคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม ่2019 มชีื่ออยา่งเป็นทางการวา่  SARS-CoV-2 ท่ีกอ่ให้เกิดโรค

ในคนเป็นเชื้อท่ีไมส่ามารถอยูเ่ด่ียวๆได ้แตจ่ะแฝงตวัอยูใ่นละอองฝอยจากการไอ จาม และสารคัด

หลัง่อยา่งน ้ ามกู น ้ าลาย หรืออุจจาระ ดงันั้นการแพรเ่ชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม ่ผู ้ท่ีอยูใ่กล้ชิดก็

ตอ้งไดรั้บเชื้อผา่นการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญแ่ละละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศ  รับเชื้อเข้าไป

ในทางเดินหายใจ หรือผูท่ี้อยูใ่กลผู้ป่้วยในระยะ  1-2 เมตร ก็อาจจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละออง

ขนาดใหญ ่และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอ จาม รดกนัโดยตรง หรือหากอยูห่ ่างจากผู้ติดเชื้อใน

ระยะ 2 เมตรข้ึนไป กอ็าจติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดเล็กได ้

           นอกจากน้ี ยงัอาจแพรเ่ชื้อโดยการสัมผสัได ้เชน่  การจับของใช ้สาธารณะร่วมกนั  แล้วมา

สัมผสัเย่ือบุตา่ง ๆ ในรา่งกาย เชน่ ขย้ีตา สัมผสัปาก หรือหยิบของกนิเขา้ปาก เป็นตน้ 

ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไมม่วีคัซีนท่ีใชป้้องกนัไดอ้ยา่งแพรห่ลาย จึงตอ้งระมดัระวงั  สวมหน้ากาก

อนามยั หรือหน้ากากผ้าเ ป็นประจ า หมัน่ล้างมือ หลีกเ ล่ียงสถานท่ีท่ีมีฝูงชนแออัด และรักษา

ระยะหา่งกบัผูอ่ื้น 

 3.2.2 หน้ากากผ้ากับการป้องกัน 

 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหง่ประเทศไทย (2563) ได้กลา่ววา่  การไอ จามแตล่ะคร้ังจะท า

ให้เชื้อโรคแพรก่ระจายออกไปไดไ้กลถึง 3 ฟุต และลอยปะปนอยูใ่นอากาศ ท าให้ผู ้ท่ีอยูใ่กล้ชิดมี

โอกาสไดรั้บเชื้อ การใสห่น้ากากสามารถลดการแพรก่ระจายของอณูเ ล็กๆท่ีมีเชื้อโรคปนเ ป้ือนได้ 
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ดงันั้น ควรใสห่น้ากากเมือ่จ าเป็นตอ้งออกไปในท่ีแออัด หรือต้องอยูร่ ่วมกบัผู้อ่ืนในท่ีสาธารณะ 

เชน่ ห้องเรียน ห้องท างาน ห้างสรรพสินค้า  โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล รถโดยสาร 

เคร่ืองบิน โดยเฉพาะในห้องปรับอากาศ ฯลฯ 

กลุกญัญา โชคไพบูลย์กจิ (2563) ไดก้ลา่ววา่ ผูท่ี้ควรใส่หน้ากากอนามยั คือผู้ป่วย ผู ้สัมผัส

หรือใกลช้ิดกบัผูป่้วย ผูท่ี้เส่ียงตอ่การรับเชื้อจากผูอ่ื้น รวมถึงผู้ท่ีต้องเ ฝ้าระวงัอาการตัวเองหลังจาก

ไปสัมผสัเชื้อไวรัส COVID-19 ควรเครง่ครัดในการสวมใส่ ไมสั่มผัสหน้ากากหรือใบหน้า   และ

ในชว่งท่ี COVID-19 ระบาดอยา่งกวา้งขวาง  โดยไมท่ราบวา่ใครท่ีเราจะพบอาจจะมีเชื้อไวรัส 

COVID-19 จึงควรใสต่ลอดเวลาท่ีพบหรือพดูคยุกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงกรณีหลัง น้ี  การใช ้หน้ากากผ้าจะเป็น

ทางเลือกท่ีดี เพื่อให้มหีน้ากากอนามยัทางการแพทย์ไวใ้ชใ้นผูท่ี้จ าเป็นอยา่งเพียงพอ 

          และไมว่า่จะใสห่รือไมใ่สห่น้ากากอนามยั กจ็ าเป็นต้องล้างมือบอ่ยๆ เพราะการติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 เกดิจากทั้งการสัมผสัละอองฝอย และการสัมผัสน ้ ามูกน ้ าลายผา่นมือน าเข้าสู ่ปากจมูก

ดว้ย 

 โสภณ เอ่ียมศิริถาวร (2563) ผูอ้  านวยการกองโรคติดตอ่ทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ระบุวา่ คนทัว่ไปท่ีไมไ่ดเ้ จ็บป่วย แนะน าวา่ ควรใช ้หน้ากากผ้าธรรมดา  เพื่อป้องกนั

น ้ าลายกระเด็นเป็นหลกั การท าหน้ากากผา้เอง หรือท าหน้ากากผ้าแบบแฟช ั่น  ก็สามารถน ามาสวม

ใสป้่องกนัไดส้ าหรับคนปกติทัว่ไป ถือวา่เพียงพอ ท่ีส าคัญสามารถน ามาซักและใช ้ซ ้ าได้ ก็จะ ย่ิง

ชว่ยประหยดัเงินและคา่ใชจ้า่ยในการซ้ือหน้ากากอนามยั ชว่ยลดขยะได้อีกทางหน่ึง  เพราะหากทุก

คนใชห้น้ากากอนามยัธรรมดา แลว้ท้ิงวนัละชิ้นทุกวนันา่จะมขียะเกดิข้ึนไมต่ ่ากวา่สิบลา้นชิ้น 

 วทิวสั ศิริประชยั (2563) ไดก้ลา่ววา่ หน้ากากผา้สามารถป้องกนัโควิด-19ได้ หลักการของ

การป้องกนัคือ ปกติเวลาไวรัสลอยฟุ้ งมานอกรา่งกายจะมากบัละอองสารคัดหลั่ง  คือละอองน ้ าลาย

จากการไอจาม ขนาดประมาณ 5-100 ไมครอน ซ่ึงหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามยัสามารถป้องกนั

ได ้แตเ่หมาะส าหรับประชาชนทั่วไป ไมแ่นะน าให้ใช ้หน้ากากผ้าใน  รพ . เพราะมีงานวิจัยวา่

ประสิทธิภาพไมเ่พียงพอ 
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องอาจ ธเนศนิตย์ (2563) ไดก้ลา่ววา่ โดยปกติการไอจามจะมีละอองใหญ  ่หรือท่ีเ รียกวา่ 

Droplets กระจายออกไปตกประมาณ 1 – 2 เมตร ซ่ึงผ้ามสัลินสามารถกนัได้ และยังมีข้อดีอีก

ประการคือสามารถซกัไดห้ลายคร้ัง อาจจะถึงเป็นร้อยคร้ัง ขณะท่ีหน้ากากอนามยัไมส่ามารถซักได้

เพราะจะท าให้เน้ือผา้เสีย 

 โดยหลงัจากสวมใสแ่ลว้ให้ระมดัระวงัทุกคร้ัง ไมสั่มผสัผิวดา้นนอกของหน้ากาก ให้ค านึง

อยูเ่สมอวา่เป็นดา้นท่ีสกปรก ดงันั้นจะตอ้งไมเ่อามอืไปสัมผสั หากสัมผสัตอ้งลา้งมอืให้สะอาด 

จึงสรุปไดว้า่ หน้ากากผ้า สามารถป้องกนัฝอยละอองน ้ าลายจากคนอ่ืนท่ี ไอ จาม เข้าสู ่

รา่งกายได ้แตแ่นะน าให้ใสเ่ฉพาะคนท่ีมสุีขภาพรา่งกายแข็งแรงดี ไมไ่ดม้อีาการไข้หวดั จาม ไอ แต ่

อยา่งใดเทา่นั้น 
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3.3 ชนิดของผ้า 

 3.3.1 ผ้านาโน 

 

รูปท่ี 3.3.1 ผา้นาโน 

ท่ีมา : https://www.shopee.co.th/ 

 ผา้นาโน คือผา้ท่ีผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงไดม้าจากการกลัน่ของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

โดยขนาดนาโน 1 นาโนเมตร เทา่กบั 1 ในพนัลา้นเมตร: 1/1,000,000,000 เมตร ซ่ึงถือวา่เ ล็กมากๆ 

โดยน าเส้นใยสังเคราะห์ขนาดเล็กมาผลิตเป็นผา้ในรูปแบบตา่งๆ ดว้ยขนาดของเส้นใยท่ีเ ล็กมากจึง

ท าให้ผา้นาโน มผิีวเนียน เรียบละเอียด นุม่ล่ืนมอื 

ปัจจุบนันิยมมาท าเป็นผา้หม่ ผา้เอนกประสงค์ในการท าความสะอาด ซ่ึงการท่ีมีเ ส้นใยท่ี

เล็กมากจึงมปีระสิทธิภาพในการท าความสะอาดท่ีสูง  
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3.3.2 ผ้าฝ้ายดิบ  

 

รูปท่ี 3.3.2 ผา้ฝ้ายดิบ 

ท่ีมา : http://www.blog.ok-bag.com/ 

 ผา้ท่ีถูกทอข้ึนจากเมด็ฝ้าย ลินิน รวมไปถึงการใส่โพลีเอสเตอร์ผสมลงไปในบัจจุบัน  แต ่

ผา้ดิบจะไมผ่า่นกระบวนการการฟอกสีใดๆ เป็นผา้ท่ีมสีีออกขาวอมเหลือง  ไมม่ีลวดลายใดๆบนผ้า 

และเน่ืองจากตัวผ้ายังไมผ่า่นกระบวนการฟอกจึงท าให้ผ้ามีเ น้ือสัมผัสท่ีแข็ง  ยืดหยุน่ได้ สาก

เล็กน้อย ไมล่ื่นเป็นมนั มคีวามทนทานสูง กนัแดดได ้ กนัน ้ าไดเ้ล็กน้อย 

3.3.3 ผ้าฝ้ายมัสลิน 

 

รูปท่ี 3.3.3 ผา้ฝ้ายมสัลิน 

ท่ีมา : http://www.89sib.com/ 

เป็นผา้ฝ้าย 100% หรือท่ีรู้จกักนัในชื่อผา้ cotton เป็นผา้ท่ีทอผลิตจากด้ายดิบ สามารถซึมซับ

ไดดี้ มตีาผา้ท่ีถ่ีเน้ือผา้เย็บซอ้น 2 ช ั้น สามารถยืดหยุน่มีความแข็งแรงทนการซักซ ้ าได้หลายๆคร้ัง 

เน้ือผา้มคีวามล่ืน พอประมาณ ระบายอากาศไดดี้ เหมาะท าผา้ปูท่ีนอนและผา้ออ้ม 
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3.3.4  ผ้ายืด 

 

รูปท่ี 3.3.4 ผา้ยืด 

ท่ีมา : https://www.pnt-knitting.com/knowledge-0005/ 

ผา้ยืด หรือ SPANDEX เป็นผา้ชนิดหน่ึงผลิตโดยน าเส้นใยสังเคราะห์ผสมกบัเส้นใยผ้าชนิด

ตา่งๆ ท าให้ไดผ้า้ท่ีมลีกัษณะยืดหยุน่ได้ดี  SPANDEX หรือ ผ้ายืด ได้รับความนิยมน ามาใช ้ในการ

ผลิตเส้ือผา้เคร่ืองนุง่หม่ เชน่ เส้ือ กางเกง ชดุวา่ยน ้ า ชดุกฬีา และชดุใชใ้นการแสดงตา่งๆ 

3.3.5 ผ้าสาลู  

 

รูปท่ี 3.3.5 ผา้สาลู 

ท่ีมา : https://hidek.club/ 

คือผา้ท่ีทอหลวมๆ ไมฟ่อก ไมย่อ้มสี คุณสมบัติเดน่  คือซักแล้วไมเ่ ป็นขน แห้งไว ระบาย

อากาศดี เหมาะท่ีจะใชใ้นฤดูฝน เพราะแห้งเร็วและซกังา่ย ซกัแลว้เน้ือไมยุ่ย่ ซ่ึงผ้าชนิดน้ี เหมาะใน

การเอามาท า ผา้ออ้มท่ีหอ่ตวัเด็กช ั้นในสุด และเป็นผา้เช็ดปาก 
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3.4 ชนิดของซิป 

 3.4.1 ซิปไนลอน 

 

รูปท่ี 3.4.1 ซิปไนลอน 

ท่ีมา : https://www.tori-thailand.com/ 

         ซิปไนลอน เป็นซิปท่ีสามารถพบเห็นไดบ้อ่ยท่ีสุด เพราะเป็นซิปมาตรฐานชนิดแรกท่ีคนนิยม

ใช ้เน่ืองดว้ยราคาไมแ่พง และมคีวามยืดหยุน่สูง มกัพบไดใ้นงานทัว่ไป งานกระเป๋า  วสัดุหลักของ

ซิปประเภทน้ีคือ ตวัผ้ากบัเ ส้นเ อ็น   ดังนั้ นจึงมีข้อเ สียคือ ไมท่นความร้อนและเกิดการยับงอได้

คอ่นขา้งงา่ย แตส่ามารถรีดดว้ยความร้อนไมสู่งมากได ้   

ขอ้ดี 

- ราคาไมสู่ง 

- มคีวามยืดหยุน่สูง สามารถน าไปใชไ้ดห้ลายรูปแบบ 

- ท าความสะอาดงา่ย 

- ติดตั้งงา่ย 

ขอ้เสีย  

- มคีวามคงทนต ่า 

- ไมท่นตอ่ความร้อน 

- ยบังองา่ย (แตรี่ดได)้ 
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3.4.2 ซิปโลหะ 

 

รูปท่ี 3.4.2 ซิปโลหะ 

ท่ีมา : https://www.tori-thailand.com/ 

         ซิปโลหะ จะมฟัีนซิปท่ีท าจากวสัดุโลหะ ซ่ึงสว่นมากท่ีนิยมใช ้ในซิปโลหะคือ ทองเหลือง  ท า

ให้ราคาของซิปโลหะจะสูงกวา่ซิปชนิดอ่ืน  แตน่อกเหนือจากความหรูหราของวสัดุ  ยังได้ความ

แข็งแรงของซิปท่ีเพิ่มข้ึนมาดว้ย  วสัดุนอกจากทองเหลืองยังสามารถใช ้เ ป็น  อลูมิเ นียม เหล็ก และ

ท าสีผิวตา่งกนัไปในแตล่ะเทคนิคการผลิต  ดว้ยความคงทนของซิปชนิดน้ี จึงมกันิยมใช ้ซิปโลหะน้ี

ตามกางเกงยีนส์ กระเป๋าแบรนด์ตา่งๆ เป็นตน้ 

ขอ้ดี 

- คงทน 

- ดูหรูหรา  

ขอ้เสีย 

- ราคาคอ่นขา้งสูง 

- มคีวามกระดา้งมากกวา่ซิปชนิดอ่ืน  

- สีของโลหะสามารถหมน่ลงได้ตามอายุการใชง้าน  

- น าไฟฟ้า และ ความร้อน-เย็น 
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3.4.3 ซิปพลาสติก 

 
รูปท่ี 3.4.3 ซิปพลาสติก 

ท่ีมา : https://www.tori-thailand.com/ 

 ซิปพลาสติก ท าจากการฉีดพลาสติกข้ึนรูปเป็นฟันซิป เ รียกซิปพลาสติกอีกอยา่งวา่  ฟัน

กระดูก เน่ืองจากรูปลกัษณ์โครงสร้างท่ีดูแล้วคล้ายกบักระดูสันหลัง  ด้วยการท่ีเ ป็นพลาสติกจึง

สามารถผสมท าสีอะไรกไ็ด ้และขอ้ดีอยา่งหน่ึงคือ ซิปพลาสติกจะมีฟันใหญ ่ไมค่ม ท าให้เ ป็นมิตร

กบัเด็ก และดว้ยความท่ีไมน่ าความร้อนหรือเย็น จึงนิยมใชแ้ทนซิปโลหะในประเทศแถบท่ีมีอากาศ

หนาวเย็น เวลาสัมผสัจึงไมรู้่สึกเย็นมอื  อีกทั้งยงัคงทนตอ่น ้ า สามารถกนัน ้ าได้มากกวา่ซิปประเภท

อ่ืนๆ 

ขอ้ดี 

- ฟันซิปไมค่ม เป็นมติรกบัเด็ก 

- ไมน่ าความร้อน-เย็น 

- มคีณุสมบติัทนตอ่น ้ ามากกวา่ซิปชนิดอ่ืน 

ขอ้เสีย 

- ฟันมขีนาดใหญ ่ไมส่ามารถใชใ้นบางงานท่ีตอ้งการขนาดเล็กได ้

- มคีวามยืดหยุน่น้อยกวา่ชนิดอ่ืนๆ เพราะฟันมขีนาดใหญแ่ละแข็ง 
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3.4.4 ซิปซ่อน 

 
รูปท่ี 3.4.4 ซิปซอ่น 

ท่ีมา : https://www.tori-thailand.com/ 

ซิปซอ่นเกดิมาดว้ยจุดประสงค์ท่ีอยากจะลดความเดน่ของซิปออกไปจากเ ส้ือผ้า  เพราะซิป

ทัว่ไปจะเห็นฟันซิปชดัเจนเวลาติดตั้ง แตซิ่ปซอ่นจะมเีป็นกลไกซิปพิเศษท่ีจะกลับด้านฟันซิปไปไว ้

ดา้นในแทน ท าให้สามารถซอ่นฟันและรอยตอ่ไดอ้ยา่งแนบเนียน สว่นมากท่ีเ ห็นได้ช ัดท่ีสุดคือ ซิป

ท่ีกระโปรง หรือตามชดุเดรส ท่ีเน้นความสวยงามและปราณีต 

ขอ้ดี 

- ไมโ่ชวฟั์นซิปเวลาติดตั้ง ท าให้ดูเรียบเนียน  

- ซิปมขีนาดเล็ก สามารถใชก้บังานดีเทลเล็กๆ ไดส้ะดวก 

ขอ้เสีย 

- ความคงทนตอ่การดึงต ่า  

- ติดตั้งยากกวา่ซิปแบบอ่ืนๆ มวีธีิการเย็บพิเศษ 
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3.5 ชนิดของยางยืด 

 

รูปท่ี 3.5.1 ยางยืดกลม 

ท่ีมา : https://www.nanasupplier.com/ 

 

 

รูปท่ี 3.5.2 ยางยืดแบน 

ท่ีมา : https://www.sampeng-shop.com/ 
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 ยางยืดมทีั้งแบบกลม และแบบแบน ขนาดทั้งเล็ก กลาง และใหญ ่ใช ้เ ป็นยางรัดของ  ร้อย

ปลายเส้ือ ขากางเกง รัดสมดุ ผูกผม หรือใชส้ าหรับท าผา้ปิดจมกู ซ่ึงทั้งสองชนิดน้ี เ ป็นท่ีนิยมในการ

น ามาหน้ากากผา้ เพราะมคีวามน่ิม สบาย และราคาไมสู่ง สามารถหาได้ง ่ายตามท้องตลาด โดย

ขนาดของยางยืดแบนท่ีนิยมใชใ้นการท าหน้ากากผ้า คือขนาด 4 มิล  และขนาดของยางยืดกลมท่ี

นิยมใชคื้อขนาด 2-3 มลิ จะมคีวามเหมาะสม และพอดีท่ีสุด 

3.6 ทฤษฎกีารลดต้นทนุ 

 Donlaya C. (2562) ไดก้ลา่ววา่ การลดต้นทุนการผลิต คือ การลดคา่ใช ้จา่ยในการด าเ นิน

กจิกรรมการผลิตสินคา้ และการลดตน้ทุนท่ีดี ไมเ่พียงแคต่้องการลดต้นทุนลงแตเ่พียงเทา่นั้ น  แต ่

ตอ้งไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีดี มคีณุภาพ ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย  ต้นทุนการผลิตสามารถ

แบง่ออกได ้ ดงัน้ี 

1. ตน้ทุนวตัถุดิบ (Material cost) หมายถึง  ต้นทุนการผลิตท่ีมาจากต้นทุนคา่วตัถุดิบของ

สินคา้นั้นๆตน้ทุนวตัถุดิบ สามารถแบง่ยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่

- ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง  (Direct Material Cost) คือ วตัถุดิบท่ีเ ป็นส่วนประกอบหลักของ

ผลิตภณัฑ์ยกตวัอยา่งเชน่ วตัถุดิบทางตรงของการผลิตยางรถยนต์ ไดแ้ก ่ยางพารา 

- ต้น ทุน วตัถุ ดิบทางอ้อม (Indirect Material  Cost) คือ  วสั ดุประ กอบการผลิตหรือ

สนับสนุนการผลิต เชน่ น็อต สกรู น ้ ายาตา่ง ๆ 

2. ตน้ทุนแรงงาน (Labor cost) หมายถึง คา่ใช ้จา่ยท่ีเกี่ยวกบัคา่แรงงานท่ีใช ้กระบวนการ

การผลิตตา่งๆ และสามารถแบง่ออกเป็น แรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) และแรงงานทางอ้อม 

(Indirect Labor Cost) ไดด้ว้ยเชน่เดียวกนั 

3. คา่โสหุ้ย (Overhead) ได้แก ่คา่ใช ้จา่ยท่ีเกี่ยวกบัการผลิตท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากคา่

วตัถุดิบและคา่แรงงาน เชน่ คา่สาธารณปูโภค คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด คา่ซอ่มบ ารุง 
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วธีิการลดตน้ทุนการผลิต 

1. วธีิลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการเลือกสรรวตัถุดิบ การลดต้นทุนการผลิตประเภทน้ี

ควรมกีารเปรียบเทียบราคาวตัถุดิบจากหลายๆเจ้า เพื่อเ ลือกใช ้วตัถุดิบท่ีมีราคาต ่าท่ีสุด ใน

คณุภาพท่ีเหมาะสมและตรงกบัความต้องการของลูกคา้ 

2. วธีิลดตน้ทุนการผลิตด้วยนโยบายเ ร่ืองการใช ้วตัถุดิบ  การลดต้นทุนการผลิต

แบบน้ีจะมมีาตรการให้ผูม้สีว่นเกี่ยวข้องมีความระมดัระวงัในการท างาน  ไมใ่ห้เกิดการ

สูญเสียวตัถุดิบ หรือหากมกีารสูญเสีย ให้สูญเสียอยา่งน้อยท่ีสุด และไมใ่ช ้วตัถุดิบเกินกวา่

มาตรฐานก  าหนด 

3. วธีิลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการซ้ือและการจัดเก็บ เ ป็นการลดต้นทุนการผลิตท่ี

คอ่นขา้งมคีวามส าคญัเพราะจ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผนการจัดซ้ือวตัถุดิบ  ค านึงถึง  Lead 

time หรือ ระยะเวลาในการรอคอยวตัถุดิบ หลังจากท่ีได้ท าการตกลงส่ังสินค้าจากผู้ขาย 

เพื่อให้สัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชว้ตัถุดิบในการผลิต และต้องมีนโยบายในการจัดเก็บ

วตัถุดิบแตล่ะประเภทไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการจัดซ้ือและจัดเก็บในปริมาณพอดี 

และเพื่อไมใ่ห้เกดิกรณีวตัถุดิบหมดอายุกอ่นใชง้าน 

4. วธีิลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการดูแล และการซอ่มบ ารุง เคร่ืองจักรท่ีใช ้ในการผลิต

เคร่ืองจกัรท่ีเส่ือมสมรรถนะ สามารถสร้างความเสียหายให้กบัสินค้าในขณะผลิตได้ ซ่ึงจะ

สง่ผลให้เกดิการสูญเสียวตัถุดิบไปโดยใชเ่หตุ และเพิ่มตน้ทุนการผลิตโดยเปลา่ประโยชน์ 

ดงันั้นทางผูผ้ลิตจึงควรหมัน่ดูแลท าความสะอาดและตรวจสอบเคร่ืองจักรทุกวนั  เพื่อการ

ผลิตท่ีมปีระสิทธิภาพ และลดตน้ทุนการผลิตจากการสร้างคา่ใชจ้า่ยส้ินเปลือง 

5.  วธีิลดตน้ทุนการผลิตจากการก  าหนดแนวทางการผลิตสินค้าในแตล่ะขั้นตอน

ให้ชดัเจนสินคา้ท่ีผลิตออกมาไมไ่ด้มาตรฐาน ถือเป็นการเพิ่มต้นทุนทางการผลิตให้กบั

กิจการโดยใช เ่หตุ ซ่ึงการลดต้นทุนการผลิตวิธีน้ี  สามารถท าได้โดยการก  าหนดแนว

ทางการผลิตสินคา้ในแตล่ะขั้นตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้พนักงานทราบโดยทั่วกนั

ถึงมาตรฐาน และขั้นตอนการท างานท่ีถูกตอ้ง และลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกดิข้ึน 
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6. วธีิลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการคน้หาแนวทางการท างานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพใน

การผลิต ซ่ึงการส่ือสารของคนในองค์กรเป็นส่ิง ท่ีส าคัญ หากค้นพบวิธีการท างานท่ีเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตท่ีมากกวา่ พนักงานท างานงา่ยข้ึน ใชเ้วลาน้อยลง  และยังสามารถ

คงมาตรฐานในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้ ผู ้บริหารก็ควรพิ จารณาและสนับสนุน

แนวทางท่ีจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แกก่จิการได ้

3.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

  กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ได้ท าการศึกษาชนิด

ของผา้ตา่งๆท่ีนา่จะมคีวามเหมาะสมในการน ามาใชท้ าหน้ากากผา้ โดยมคีณุสมบติัดงัน้ี  

1. สามารถกนัอนุภาคขนาดเล็กได ้  

2. สามารถป้องกนัการซึมผา่นของละอองน ้ าได ้  

3.สามารถน าไปซกัไดห้ลายคร้ัง รวมถึงหาไดง้า่ยทัว่ไป  

โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบผา้หลายรูปแบบ เชน่ ผา้ฝ้ายดิบ ผา้ฝ้ายมสัลิน ผ้าสาลู ผ้านาโน 

และผา้ยืด ผลการทดสอบพบวา่มผีา้ 3 ชนิดคือ ผ้าฝ้ายดิบ ผ้าฝ้ายมสัลินและผ้านาโน  เมื่อน าผ้ามา

ประกอบกนั 2 ช ั้นและสอ่งดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เส้นใยผ้าสามารถกนัอนุภาคได้ใกล้เ คียงหน้ากาก

อนามยัทางการแพทย์  และไดศึ้กษาจ านวนคร้ังของการซกัลา้งในผ้า  3 ชนิดเพื่อทดสอบการเป็นขุย

พบวา่ ผา้ฝ้ายดิบและผา้ฝ้ายมสัลิน สามารถซกัไดม้ากกวา่ 100 คร้ัง โดยคุณภาพของเ น้ือผ้าไมเ่ ส่ือม 

และทดสอบประสิทธิภาพการตา้นการซึมผา่นของละอองน ้ าพบวา่ผา้ฝ้ายมสัลินและผ้าสาลูสามารถ

ตา้นการซึมผา่นไดดี้ท่ีสุด 

จากผลการทดสอบสรุปวา่ผา้ฝ้ายมสัลิน มคีวามเหมาะสม ในการน ามาใช ้ท าหน้ากากผ้า  2 

ช ั้นมากกวา่ผา้ชนิดอ่ืน เน่ืองจากมปีระสิทธิภาพดีหลายดา้น คือ สามารถกนัละอองน ้ าและเส้นใยผ้า

สามารถกนัอนุภาคไดดี้กวา่ผา้ชนิดอ่ืนและท่ีส าคญัสามารถน ามาใชง้านไดห้ลายคร้ัง 
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รูปท่ี 3.7 ผลทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากากผา้ 

ท่ีมา : http://healthydee.moph.go.th/ 

 ธัญพิชชา กุศลเฉลิมวิทย์ และสุพรรัตน์  แกว้สอาด (2563) ได้คิดโครงงานหน้ากากผ้า

สมนุไพรกล่ินตะไคร้ โดยน ามาเป็นของท่ีระลึกและลดตน้ทุนให้แกส่ถานประกอบการได้ โดยการ

น าผา้แผน่กรองจุม่ลงในน ้ าตะไคร้ผสมน ้ ามนัหอมระเหย ซ่ึงมวีตัถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อลดต้นทุนใน

การแจกของท่ีระลึกของบริษทั เ อ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเ ดีย จ ากดั 2. เพื่อจัดท าหน้ากากผ้าสมุนไพร

กล่ินตะไคร้ส าหรับงานจดัแสดงสินค้า  ให้แก ่บริษัท เ อ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเ ดีย จ ากด 3. เพื่อเพิ่ม

รายไดโ้ดยการน าไปจัดจ าหนา่ยผานเวบ็ไซต์ บริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มเีดีย จ ากดั 

จากผลการศึกษาโครงงานหน้ากากผา้สมนุไพรกล่ินตะไคร้ โดยการน าไปให้ผู ้ใช ้งานได้

ทดลองใชแ้ละท าแบบสอบถามประเมนิความพึงพอใจหน้ากากผ้าสมุนไพรกล่ินตะไคร้ จ านวน 20 

คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีคา่เฉล่ีย 4.47 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทา่กบั 0.61 ถ้า

พิจารณารายขอ้พบวา่ ความสะดวกสบายเวลาสวมใสห่น้ากากผา้ อยูใ่นระดับมาก มีคา่เฉล่ียสูงท่ีสุด 

คือ 4.47 รองลงมาคือ กล่ินของสมนุไพร เทา่กบั 4.36 โดยการท าโครงงานหน้ากากผ้าสมุนไพรกล่ิน

ตะไคร้ชว่ยลดตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกของบริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเ ดีย จ ากดัและเป็นการ

ท าการตลาดให้แกบ่ริษัทฯทางอ้อมและชว่ยเพิ่มสุขอนามยัให้ผู ้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและ

บริการได ้



 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

ไดท้ าการศึกษาและทดลองท าหน้ากากผ้า เพื่อชว่ยลดการสัมผัสด้านนอกหน้ากากใน

ขณะท่ีใชง้าน ลดการสูญหาย และลดตน้ทุน โดยแบง่เป็นขั้นตอนการท า ดงัน้ี 

4.1 รายละเอียดการท าโครงงาน 

4.2 อุปกรณ์ในการท าหน้ากากลดการสัมผสั 

4.3 ขั้นตอนการท าหน้ากากลดการสัมผสั 

4.4 การค านวณตน้ทุนของการท าหน้ากากลดการสัมผสั 

4.5 สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจหน้ากากลดการสัมผัส 

4.1 รายละเอียดการท าโครงงาน 

จากการศึกษาและทดลอง ไดท้ าการทดลองทั้งหมด 2 คร้ัง  และได้ขนาดของหน้ากากลดการสัมผัส

ท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

4.1.1 จากการทดลองในคร้ังท่ี 1 ใชข้นาดของหน้ากากโดยมคีวามยาว 7.5 น้ิว ความกวา้ง 6 

น้ิว และใช ้ซิปขนาด 9 น้ิว ผลปรากฏวา่มีขนาดท่ีไมพ่อดีกบัสัดส่วนของใบหน้า  คือ 

หน้ากากมขีนาดใหญเ่กนิไป เวลารูดซิปเพื่อเปิดชอ่งในการรับประทานท าให้ส่วนดา้นบน  

เกยข้ึนไปเกอืบถึงตา และซิปรูดยาก  จึงไดม้กีารแกไ้ขในคร้ังท่ี 2  

 
 รูปท่ี 4.1 ทดลองท าหน้ากากลดการสัมผสัในคร้ัง ท่ี 1  

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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4.1.2 จากการทดลองในคร้ัง ท่ี 2 ได้มีการปรับขนาดของหน้ากากโดยมี ความยาว 7 น้ิว 

ความกวา้ง 5 น้ิว  และใชซิ้ปขนาด 5 น้ิว จากการทดลองในคร้ังน้ีหน้ากากมีสัดส่วนท่ีพอดี

กบัใบหน้าทั้งผูช้ายและผูห้ญิง คือ เวลารูดซิปเพื่อเ ปิดชอ่งในการรับประทานท าให้ส่วน

ดา้นบนของหน้ากากไมย่าวเกนิไปจนถึงตาและซิปรูดงา่ยข้ึนกวา่เดิม 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 ทดลองท าหน้ากากลดการสัมผสัในคร้ัง ท่ี 2  

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า   
 
4.2 อุปกรณ์ในการท าหน้ากากลดการสัมผัส 

 
รูปท่ี 4.3 ผา้มสัลิน (ดา้นใน) 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.4 ผา้ตกแตง่ลาย (ดา้นนอก) 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 ซิปไนลอนขนาด 5 น้ิว 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.6 ยางยืดแบน ขนาด 4 มลิ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
 
4.3 ขั้นตอนการท าหน้ากากลดการสัมผัส 

1) ตดัผา้มสัลินและผา้ตกแตง่ลายให้ได้รูปทรงของหน้ากากตามท่ีเราตอ้งการ  

ทั้งหมด 2 สว่น 

 
รูปท่ี 4.7 ตดัผา้มสัลินและผา้ตกแตง่ลายช ั้นนอกให้มขีนาด ความยาว 7 น้ิว ความกวา้ง 5 น้ิว   

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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2) วางซิปไวต้รงระหวา่งกลางของผา้มสัลินและผา้ตกแตง่ลายช ั้นนอก 
  

 
รูปท่ี 4.8 วางซิปไวร้ะหวา่งกลางของผา้ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า  
 

3) เย็บซิปและผา้มสัลินและผา้ตกแตง่ลายช ั้นนอกประกบกนั 

 
รูปท่ี 4.9 เย็บซิปและผา้ประกบกนั 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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4) เย็บขอบผา้ให้เป็นรูปทรงของหน้ากาก 

 
รูปท่ี 4.10 เย็บขอบผา้ให้เป็นทรง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
 

5) เย็บสายคลอ้งหูทั้ง 2 ขา้ง และเกบ็รายละเอียดให้เรียบร้อย 

 
รูปท่ี 4.11 เย็บสายคลอ้งหู 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.12 หน้ากากแบบเสร็จสมบูรณ์ 

ท่ีมา :คณะผูจ้ดัท า 
 
4.4 การค านวณต้นทนุของการท าหน้ากากลดการสัมผัส 

 การค านวณตน้ทุนของหน้ากากลดการสัมผัส ได้แก ่ผ้ามสัลิน ผ้าตกแตง่ลายช ั้นนอก ซิป 

และยางยืดแบน ตน้ทุนรวมทั้งหมด  600 บาท ได ้20 ชิ้น จะไดร้าคาตอ่ชิ้น 30 บาท 

 
ตารางท่ี 4.1 ตน้ทุนการท าหน้ากากลดการสัมผสั 

 
 

   
 
 
 

อุปกรณ์ ราคา/หนว่ย (บาท) ตน้ทุนหน้ากาก 20 ชิ้น 
ผา้มสัลิน  1 ชิ้น 15 บาท 15*20 ชิ้น = 300 บาท 
ผา้ตกแตง่ลายช ั้นนอก  1 ชิ้น 10 บาท 10*20 = 200 บาท 
ซิป  1 ชิ้น 4 บาท 4*20 = 80 บาท 
ยางยืดแบน  1 ชิ้น 1 บาท 1*20 = 20 บาท 

รวม 1 ชิ้น = 30 บาท 20 ชิ้น = 600 บาท 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางเปรียบเทียบระหวา่งหน้ากากลดการสัมผสั หน้ากากอนามยัและหน้ากาก

แบบแฟช ัน่ 

 
ชนิดของหน้ากาก หน้ากากลดการสัมผสั หน้ากากอนามยั หน้ากากแฟช ัน่(มซิีป) 

ราคา 30 บาท / ชิ้น  2-3 บาท / ชิ้น 79 บาท / ชิ้น 
จ านวนคร้ังท่ีซกัได ้ 100 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 
ราคาตอ่การใช ้1 คร้ัง 0.3 บาท / คร้ัง 2-3 บาท / คร้ัง 79 / คร้ัง 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่ราคาของหน้ากากลดการสัมผัสเมื่อน ามาเปรียบเทียบกบั

จ านวนคร้ังท่ีสามารถซกัได ้จะเห็นไดว้า่มตีน้ทุนท่ีถูกกวา่หน้ากากอนามยัและหน้ากากแบบแฟช ั่น
อยา่งชดัเจน 
 
 

4.5 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจหน้ากากลดการสัมผัส 

 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ าหน้ากากลดการสัมผสัและแจกให้ผู ้ท่ีใช ้หน้ากากปิดปาก และจมูก 

ในชีวติประจ าวนัไดท้ดลองใช ้พร้อมทั้งแบบประเมิน จ านวน 20  คน ผู้จัดท าได้น าเสนอผลการ

วเิคราะห์ขอ้มลูของแบบประเมนิเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมนิ 

 ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมนิ 

ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี 4.5.1 เพศของผูต้อบแบบประเมนิ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 10 50.00 
หญิง 10 50.00 
รวม 20 100.00 

 
 ผลการศึกษาขอ้มลู พบวา่ผูต้อบแบบประเมนิเป็นเพศหญิงมจี านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.00 เทา่กบัเพศชาย ซ่ึงมจี านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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ตารางท่ี 4.5.2 ชว่งอายุของผูต้อบแบบประเมนิ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-24 ปี 17 85.00 
25-35 ปี 3 15.00 

36  ปีข้ึนไป 0 0.00 
รวม 20 100.00 

 
ผลการศึกษาขอ้มลู พบวา่ ผูต้อบแบบประเมนิสว่นใหญม่อีายุระหวา่ง 18-24 ปี ซ่ึงมจี านวน 

17 คน คิดเป็นร้อยละ  85.00 รองลงมาคือ อายุ 25-35 ปีมีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  15.00 

ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.5.3 อาชีพของผูต้อบแบบประเมนิ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา 18 90.00 
ขา้ราชการ 0 0.00 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 0 0.00 
ลูกจา้ง 1 5.00 

ธุรกจิสว่นตวั 1 5.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 100 100.00 
 
     ผลการศึกษาขอ้มลูพบวา่ผูต้อบแบบประเมนิสว่นใหญม่ีอาชีพเป็นนักศึกษาซ่ึงมีจ านวน  

18 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาคือ ลูกจา้งและธุรกิจส่วนตัว จ านวนอาชีพละ 1  คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.00 ตอ่อาชีพ  
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ตอนที ่2  ระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบประเมินหน้ากากลดการสัมผัส 

ตารางท่ี 4.5.4  แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมนิหน้ากากลดการสัมผสั 
 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พงึพอใจ 

1. ความพงึพอใจในด้านคุณภาพ  
1.1 ผูใ้ชม้กีารสัมผสับริเวณดา้นนอกของ
หน้ากากน้อยลงในขณะใชง้าน 

4.00 0.46 มาก 

1.2 สามารถป้องกนัเชื้อโรคท่ีมากบัละอองฝอย
ได ้

4.25 0.55 มาก 

2. ความพงึพอใจในด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน   
2.1 เน้ือผา้สวมใสส่บาย ไมร่ะคายเคืองผิว 4.05 0.39 มาก 
2.2 ขนาดของหน้ากากมคีวามกระชบั พอดีกบั
ใบหน้า 

4.20 0.52 มาก 

2.3 ซิปมคีวามล่ืน สามารถรูดเปิดและปิดไดง้า่ย 3.75 0.72 มาก 
2.4 ยางยืดคลอ้งหูมคีวามกระชบั พอดี สวมใส่
สบาย 

4.15 0.37 มาก 

2.5 จ านวนคร้ังของการถอดหน้ากากในระหวา่ง
วนัน้อยลง 

3.80 0.41 มาก 

2.6 ความสะดวกสบายในการด่ืมน ้ าในขณะท่ี
สวมหน้ากาก 

4.65 0.59 มากท่ีสุด 

2.7 ความสะดวกสบายในการรับประทาน
อาหารในขณะท่ีสวมหน้ากาก 

3.15 0.59 ปานกลาง 

3. ความพงึพอใจในด้านการลดต้นทนุ (ชิ้นละ 30 บาท)  
3.1 สามารถลดตน้ทุนให้กบับริษัทได ้ 4.10 0.31 มาก 
3.2 การสูญหายของหน้ากากน้อยลง 3.95 0.22 มาก 
3.3 มรีาคาท่ีเหมาะสม 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
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โดยวธีิการแปรผลของลิเ คิร์ท (Likert Technique) โดยก  าหนดการแปลความหมาย ดัง น้ี

คา่เฉล่ีย 4.51 -5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

คา่เฉล่ีย 3.51 -4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

คา่เฉล่ีย 2.51 -3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

คา่เฉล่ีย 1.51 -2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัน้อย 

คา่เฉล่ีย 1.00 -1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัน้อยท่ีสุด 

จากการศึกษาขอ้มลูพบวา่ผูต้อบแบบประเมนิมคีวามพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับมาก และ

มคี าตอบไปในทิศทางเ ดียวกนั โดยความพึงพอใจในเ ร่ืองของ ความสะดวกสบายในการด่ืมน ้ า

ขณะท่ีสวมหน้ากาก มรีะดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ 4.65 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในเ ร่ืองของ

ราคาท่ีเหมาะสมมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 และความพึงพอใจในเ ร่ืองของความสะดวกสบายในการ

รับประทานอาหารขณะท่ีสวมหน้ากากมคีา่เฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 3.15 โดยผู้ตอบแบบประเมินมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 หากพิจารณาระดบัความพึงพอใจในแตล่ะดา้นพบวา่ ผู ้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ

ในดา้นของคณุภาพในระดบัมาก โดยมคี าตอบไปในทิศทางเ ดียวกนั  ผู ้ตอบแบบประเมินมีระดับ

ความพึงพอใจในดา้นความสะดวกสบายในการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ระดับความพึงพอใจ

ของความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารขณะท่ีสวมหน้ากากท่ีอยูใ่นระดับปานกลาง โดยมี

ค าตอบไปในทิศทางเดียวกนั 

 ในสว่นของระดบัความพึงพอใจในดา้นการลดตน้ทุน ผูต้อบแบบประเมินมีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก และมคี าตอบไปในทิศทางเดียวกนั 

 

 



 
 

 

บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดโครงงาน 

5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของวิถีชีวิตแบบ New Normal และปัญหาของ

สถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง COVID-19 จึงไดจ้ดัท าหน้ากากลดการสัมผัสเพื่อให้เหมาะสมกบั

วถีิชีวติในปัจจุบัน และลดต้นทุนการแจกของท่ีระลึกให้กบับริษัท ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน

สปอร์ต จ ากดั โดยได้ท าการแจกให้บุคคลทั่วไปท่ีใช ้หน้ากากผ้าใ นการป้องกนัเชื้ อโรคใ น

ชีวติประจ าวนัทดลองใชแ้ละท าแบบประเมินจ านวน 20 คน พบวา่ผลการด าเ นินงานเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ผูต้อบแบบประเมนิมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมากในเ ร่ืองของลดการสัมผัส

และลดตน้ทุน โดยผูต้อบแบบประเมนิชายและหญิงมจี านวนเทา่กนั จ านวนเพศละ 10 คน และส่วน

ใหญม่ชีว่งอายุ 18-24 ปี ซ่ึงมีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  85.00 รองลงมาคือ อายุ 25-35 ปีมี

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดบั ซ่ึง ผู ้ทดลองใช ้มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับ

มาก และมคี าตอบไปในทิศทางเดียวกนั โดยความพึงพอใจในเร่ืองของความสะดวกสบายในการด่ืม

น ้ าขณะท่ีสวมหน้ากาก มรีะดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ 4.65 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในเ ร่ือง

ของราคาท่ีเหมาะสมมคีา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 และความพึงพอใจในเ ร่ืองของความสะดวกสบายในการ

รับประทานอาหารขณะท่ีสวมหน้ากากมคีา่เฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 3.15 โดยผู้ทดลองใช ้มีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา 

 1. สามารถน าไปปักชื่อ หรือตราของบริษัทลงบนหน้ากาก เพื่อเพิ่มมูลคา่ส าหรับของท่ี

ระลึกได ้ 

2. สามารถน าไปปรับเปล่ียนขนาดให้พอดีส าหรับเด็ก 

 3. การปรับเปล่ียนสี และลายของผ้าด้านนอกให้หลากหลาย จะท าให้เกิดความสวยงาม 

และนา่สนใจมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม  



 
 

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ทดลองใช้หน้ากากลดการสัมผสั 

ค ำอธิบำย  แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบทั้ง 

2 ตอน เพื่อใหก้ำรด ำเนินโครงงำนเป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปใช้

ต่อไป  

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องหนำ้ขอ้ควำม  

1. เพศ              หญิง     ชำย 

2. อำย ุ          18-24 ปี    25-35 ปี     36  ปีข้ึนไป   

3. อำชีพ       นกัศึกษำ  ขำ้รำชกำร   พนกังำนของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ  ลูกจำ้ง   

         ธุรกิจส่วนตวั   อ่ืนๆ......................................  

  



 
 

ตอนที่ 2  ระดับความพงึพอใจ  
ค ำช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำยลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน  

หัวข้อการประเมิน ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

 

น้อยท่ีสุด 

1 

1. ความพงึพอใจในด้านคุณภาพ 

1.1 ผูใ้ชมี้กำรสัมผสับริเวณดำ้นนอกของหนำ้กำก
นอ้ยลงในขณะใชง้ำน 

     

1.2 สำมำรถป้องกนัเช้ือโรคท่ีมำกบัละอองฝอยได ้      

2. ความพงึพอใจในด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน 

2.1 เน้ือผำ้สวมใส่สบำย ไม่ระคำยเคืองผวิ      

2.2 ขนำดของหนำ้กำกมีควำมกระชบั พอดีกบั

ใบหนำ้ 

     

2.3 ซิปมีควำมล่ืน สำมำรถรูดเปิดและปิดไดง่้ำย      

2.4 ยำงยดืคลอ้งหูมีควำมกระชบั พอดี สวมใส่สบำย      

2.5 จ ำนวนคร้ังของกำรถอดหนำ้กำกในระหวำ่งวนั
นอ้ยลง 

     

2.6 ควำมสะดวกสบำยในกำรด่ืมน ้ำในขณะท่ีสวม
หนำ้กำก 

     

2.7 ควำมสะดวกสบำยในกำรรับประทำนอำหำรใน
ขณะท่ีสวมหนำ้กำก 

     

3. ความพงึพอใจในด้านการลดต้นทุน (ช้ินละ 30 บำท) 
3.1 สำมำรถลดตน้ทุนใหก้บับริษทัได ้      

3.2 กำรสูญหำยของหนำ้กำกนอ้ยลง      

3.3 มีรำคำท่ีเหมำะสม      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานที่ปรึกษา 

 

 
รูปภำพพนกังำนท่ีปรึกษำ คุณชุมพล สิงห์เมืองพล 

 

โครงงำนน้ีมีประโยชนต่์อสถำนประกอบกำรน้ีอยำ่งไรบำ้ง 

 ส ำหรับในเร่ืองกำรป้องกนันั้นหน้ำกำกผำ้สำมำรถน ำกลบัมำซักได ้น้องๆก็มีไอเดียท่ีดี

สำมำรถลดตน้ทุนของทำงบริษทัไปไดพ้อสมควร และในส่วนท่ีสอง คือในเร่ืองของควำมแปลก

และนวตักรรมท่ีมีซิปดว้ย ท ำใหเ้วลำลูกคำ้ใชแ้ลว้รู้สึกวำ่แปลกดีแลว้กส็ะดวก ท่ีไหนก็ไม่มีขำยดว้ย 

ลูกคำ้ก็ชอบ มีควำมพึงพอใจ เพรำะบำงทีลูกคำ้ไม่ตอ้งกำรท่ีจะถอดหน้ำกำกออกทั้งหมด แต่ยงั

สำมำรถรับประทำนได ้เวลำดูดน ้ำกส็ะดวก ถือวำ่เป็นนวตักรรมใหม่ 

 

 

 

....................................................พนกังำนท่ีปรึกษำ 

(นำยชุมพล สิงห์เมืองพล) 
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       บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้ากากลดการสัมผสั 

Reduced Exposure Mask 

นำงสำวเอมอร บุญเหลือ 

นำงสำวณฐัพมิล ตั้งอภิวฒันเดช 

ภำควิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและ
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บทคัดย่อ 

เ น่ืองจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด

ร้ำยแรง COVID-19 ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึง

ได้เล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรด ำเนิน

ชีวิต และด ำเนินกำรสถำนประกอบกำร

ตำมวิ ถี  New Normal รวมทั้ งปรับให้

เหมำะสมกบัมำตรกำรทำงสำธำรณสุข

ของรัฐบำล (SHA) จึงไดจ้ดัท ำหนำ้กำก

ลดกำรสัมผสัซ่ึงใช้ซิปรูดปิดและเปิด

หน้ ำ ก ำ ก เ ม่ื อต้อ งก ำ ร ด่ื มน ้ ำ ห รื อ

รับประทำนอำหำรแทนกำรถอด

หน้ ำ ก ำ กหล ำ ยค ร้ั ง ต่ อ วัน  โ ด ย มี

วัตถุประสงค์  1) กำรลดกำรสัมผัส

บริเวณด้ำนนอกของหน้ำกำก 2) ลด

ต้นทุนในกำรแจกของท่ีระลึกของ

บริษัท สวัสดี  ทรำเวล ก รุ๊ป แอนด์

ทรำนสปอร์ต จ ำกดั 

โดยคณะผู ้จัดท ำได้ท ำกำรแจก

หนำ้กำกลดกำรสัมผสัใหบุ้คคลทัว่ไปท่ี

ใช้หน้ำกำกผ้ำในชีวิตประจ ำว ันเพื่อ

ป้องกันเช้ือโรคได้ทดลองใช้ และท ำ

แบบประเมินจ ำนวน 20 คน พบว่ำผล

กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวตัถุประสงค์

ท่ีวำงไว ้โดย 1) ผูท้ดลองใชมี้ควำมพึง

พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก 2) ควำม

พึงพอใจในเร่ืองของควำมสะดวกสบำย

ในกำรด่ืมน ้ ำขณะท่ีสวมหน้ำกำก มี

ระดับควำมพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ 4.65   

3) รองลงมำคือควำมพึงพอใจในเร่ือง

ของรำคำท่ีเหมำะสมมีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 

และ 4) ควำมพึงพอใจในเร่ืองของควำม

สะดวกสบำยในกำรรับประทำนอำหำร

ขณะท่ีสวมหนำ้กำกมีค่ำเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด

คือ 3.15 โดยผู ้ทดลองใช้มีควำมพึง

พอใจอยูใ่นระดบัปำนกลำง 

ค าส าคัญ : หน้ากาก/ ลดการสัมผัส/ 

COVID-19 

 

Abstract 

 Due to the severe COVID -19 

epidemic situation, the researchers have 

realized the importance of new normal way 



 
 

of living and have adapted to conform to the 

government's policy: Amazing Thailand 

Safety & Health Administration (SHA). 

Therefore, the researcher s innovated 

'Reduced Exposure Mask' with using the 

zipper to open and close the mask when 

having the drink or eat instead of removing 

the mask several  t imes per  day,  for 

objectives: 1) reducing the exposure from the 

outer area of the mask; and 2) minimizing the 

cost of souvenirs distribution for Sawasdee 

T r a v e l  G r o u p  a n d  T r a n s p o r t  

Co., Ltd. 

The researchers  dis t r ibuted the 

innovated masks and questionnaires to 20 

respondents who usually wear masks in their 

daily life to prevent the spread of the virus. 

The result were coherent with the set 

objectives: 1) the respondents had high level 

of overall satisfaction; 2) The highest 

satisfaction level with the average of 4.65 

was the comfort of the mask for drinking 

water; 3) the price with the average of 4.60; 

and 4) comfort of the mask for dining with  

the average of 3.15. 

Keywords : Mask, Reduced exposure, 

COVID-19 

 

ที่มาของปัญหา 

สืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด

ร้ำยแรง COVID-19 เป็นสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน

อย่ำงรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจำยไป

ในประเทศต่ำงๆทั่วโลก ผูค้นเจ็บป่วยและ

เสียชีวิตจ ำนวนมำก จนกลำยเป็นควำม

สูญเสียอย่ำงใหญ่หลวง มนุษยจึ์งจ ำเป็นตอ้ง

ป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยกำร

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตท่ีต่ำงไป

จำกวิถีเดิมๆท ำใหเ้กิดรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต

อ ย่ ำ ง ใ ห ม่ ท่ี แ ต ก ต่ ำ ง จ ำ ก อ ดี ต  ต้ อ ง

เป ล่ี ยนแปลงไป สู่วิ ถี ให ม่ภ ำยใต้หลัก

มำตรฐำนใหม่ท่ีไม่คุน้เคย โดยมีกำรปรับหำ

วิถีกำรด ำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภยั

จำกกำรติดเช้ือ ควบคู่ไปกับควำมพยำยำม

รักษำและฟ้ืนฟูศักยภำพทำงเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ น ำไปสู่กำรสรรค์สร้ำงส่ิงประดิษฐ์

ใหม่ๆ มีกำรปรับวิธีกำรจัดกำร ตลอดจน

พฤติกรรมท่ีเคยท ำมำเป็นกิจวตัร เกิดกำร

เปล่ียนแปลงออกจำกควำมคุ้นเคยอันเป็น

ปกติมำแต่เดิมในหลำยดำ้น ทั้งในดำ้นอำหำร 

กำรแต่งกำย กำรรักษำสุขอนำมยั กำรศึกษำ

เล่ำเรียน กำรส่ือสำร กำรท ำธุรกิจ ฯลฯ ซ่ึงส่ิง

ใหม่เหล่ำน้ีไดก้ลำยเป็นควำมปกติใหม่ เม่ือ

เวลำผ่ำนไป ก็ท ำให้เกิดควำมคุ้นชินก็จะ

กลำยเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตปกติของผูค้น 

ซ่ึงท่ี เ รียกกันว่ำวิ ถีชีวิตแบบ New Normal 

ส่วนในดำ้นกำรท่องเท่ียว ผูใ้ห้บริกำรต่ำงๆ

เก่ียวกบักำรท่องเท่ียว รวมถึงแหล่งท่องเท่ียว 



 
 

ก็มีควำมจ ำเป็นเร่ิมปรับตัวสู่ New Normal 

สอดรับกับยุค COVID-19 มำกข้ึน หลงัจำก

กำรประกำศใช้มำตรกำรล็อคดำวน์ และ

ประกำศ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน ต่อมำเม่ือถึงช่วง

มำตรกำรผอ่นคลำยระยะท่ี 2 กไ็ดเ้ร่ิมประกำศ

ให้ สถำนท่ีท่องเท่ียวบำงแห่งกลบัมำเปิดให้

คนไทยไปเท่ียวชมได ้เช่น พิพิธภณัฑสถำน

แห่งชำติ  อุทยำนประวัติศำสตร์  หอสมุด

แห่งชำติ หอจดหมำยเหตุ แต่ทั้งน้ีตอ้งปฏิบติั

ตำมมำตรกำรป้องกนัโรคอยำ่งเคร่งครัด เช่น 

กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย  ล้ำ ง มือ  เ ว ้น

ระยะห่ำง เป็นตน้ รวมทั้งนโยบำยอ่ืนๆของ

รัฐบำลอนัจะท ำใหก้ำรท่องเท่ียวกลบัมำอยำ่ง

ปลอดภยั และใหค้วำมรู้สึกมัน่ใจกบัลูกคำ้ได ้

ในส่วนของหนำ้กำกอนำมยันั้น เป็น

หน่ึงในมำตรกำรทำงสำธำรณสุข และ

นโยบำยของทำงรัฐบำล (SHA) ท่ีมีควำม

จ ำเป็นจะตอ้งสวมใส่ในขณะท่องเท่ียว หรือ

ในท่ีแออดั หลกักำรของกำรป้องกนัคือ เม่ือ

ไวรัสลอยฟุ้งมำนอกร่ำงกำย จะมำกบัละออง

สำรคดัหลัง่ คือละอองน ้ ำลำยจำกกำรไอจำม 

ขนำดประมำณ 5-100 ไมครอน ซ่ึงหน้ำกำก

ผำ้และหนำ้กำกอนำมยันั้นสำมำรถป้องกนัได ้

เม่ือใส่หนำ้กำกอนำมยัแลว้ ไม่ควรเอำมือไป

สัมผสัพื้นผิวด้ำนหน้ำของหน้ำกำกอนำมัย 

เพรำะอำจมีละอองฝอยจำกกำรไอ จำมจำกผู ้

ติดเช้ือมำติด หำกน ำมือท่ีสัมผสัเช้ือไปโดน

บริเวณดวงตำ จมูก ปำก จะเป็นกำรน ำเอำเช้ือ

เขำ้สู่ร่ำงกำย 

ในส่วนของบริษัท ทรำเวล กรุ๊ป 

แอนด์ ทรำนสปอร์ต จ ำกดั นั้นเป็นบริษทัท่ี

ให้บริกำรทำงด้ำนกำรท่องเท่ียวทั้ งภำยใน

และภำยนอกประเทศ บริกำรจัดท่องเท่ียว 

สัมมนำทัว่ประเทศไทยและทัว่โลก มีควำม

จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมมำตรกำร 

นโยบำยท่ีส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ทำงคณะ

ผูจ้ ัดท ำและทำงบริษัทจึงมีควำมตั้ งใจท่ีจะ

ผลิตหน้ำกำกท่ีตอบโจทย์กับพฤติกรรม

นักท่องเท่ียววิถีใหม่ใน (New Normal) ท่ีใส่

ใจเร่ืองของสุขลักษณะ  ควำมปลอดภัยใน

เร่ืองสุขภำพ ไวรัส ตอ้งกำรเดินทำงท่ีลดกำร

สัมผสัมำกท่ีสุด  และกำรเดินทำงท่องเท่ียวท่ี

มีควำมน่ำเช่ือถือว่ำปลอดจำกโรคระบำดน้ี  

เพื่อป้องกนัตนเองและผูอ่ื้นระหว่ำงเดินทำง

ท่องเท่ียว   โดยปกตินักท่องเท่ียวจะด่ืมน ้ ำ  

รับประทำนอำหำร พักผ่อนตำมอัธยำศัย

ระหว่ำงกำรเดินทำง  ท ำให้หน้ำกำกผำ้หรือ

หน้ำกำกอนำมัยธรรมดำอำจไม่สะดวกต่อ

กำรถอดเขำ้ออกบ่อยคร้ัง  ท ำใหเ้ส่ียงงต่อกำร

ปนเป้ือนและอำจท ำให้ตกหล่นสูญหำยได้  

ทำงคณะจึงจัดท ำ “หน้ำกำกลดกำรสัมผสั” 

เพื่อให้เขำ้กบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีเขำ้มำ

ใชบ้ริกำรกบัทำงบริษทัทวัร์ ทั้งน้ียงัเป็นกำร

ลดตน้ทุนจำกกำรจดัซ้ือหนำ้กำกผำ้จำก 

 

ร้ำนคำ้ภำยนอก และสำมำรถน ำมำซกัแลว้ใช้

ซ ้ ำไดก้วำ่หน่ึงร้อยคร้ัง 



 
 

 

แนวคดิในการท าโครงงาน 

 เป็นหน้ำกำกผำ้ท่ีมีช่องซิปเปิดออก

เฉพำะบริเวณปำกเท่ำนั้ น  โดยหน้ำกำก

อนำมัยจะย ังคงปิดในส่วนของจมูกอยู่

ในขณะด่ืมน ้ ำและรับประทำนอำหำร เม่ือ

เสร็จแล้ว จึงรูดซิปได้มิดชิดดัง เ ดิม โดย

สำมำรถน ำไปซักและน ำกลบัมำใชซ้ ้ ำได ้ซ่ึง

ปกติแล้วของ ท่ีแจกให้ ลูกค้ำมักจะเ ป็น 

กระเป๋ำ ลูกอม กำรมอบหน้ำกำกอนำมยัลด

กำรสัมผสัแก่ลูกคำ้จะเกิดประโยชน์ใชส้อยท่ี

ตรงตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบนั และสร้ำงควำม

ประทบัใจ 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อลดกำรสัมผัสพื้นผิวด้ำนหน้ำ

ของหนำ้กำกอนำมยัของผูใ้ช ้

2. เพื่อลดตน้ทุนในกำรแจกของท่ีระลึก

ของบริษทั 

 

วธีิด าเนินการ 

1. ตัดให้ได้รูปทรงของหน้ำกำกตำม

แบบท่ีเรำตอ้งกำร ทั้งหมด 2 ส่วน 

2. วำงซิปไวต้รงกลำงระหวำ่งผำ้มสัลิน

และผำ้ตกแต่งลำยชั้นนอก 

3. เยบ็ซิปและผำ้ประกบกนั  

4. เ ย็บขอบผ้ำ ให้ เ ป็น รูปทรงของ

หนำ้กำก 

5. เย็บสำยคล้องหูทั้ ง 2 ข้ำง และเก็บ

รำยละเอียดใหเ้รียบร้อย 

 

สรุปผลโครงงาน 

จำกกำร ท่ีคณะผู ้จัดท ำ ได้ เ ล็ ง เ ห็น

ควำมส ำคัญของวิถีชีวิตแบบ New Normal 

และปัญหำของสถำนกำรณ์โรคระบำด

ร้ำยแรง COVID-19 จึงได้จดัท ำหน้ำกำกลด

กำรสัมผัสเพื่อให้เหมำะสมกับวิถีชีวิตใน

ปัจจุบนั และลดตน้ทุนกำรแจกของท่ีระลึก

ให้กับบริษัท ทรำเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรำน

สปอร์ต จ ำกัด โดยได้ท ำกำรแจกให้บุคคล

ทัว่ไปท่ีใช้หน้ำกำกผำ้หรือหน้ำกำกอนำมยั

ในกำรป้องกันเ ช้ือโรคในชีวิตประจ ำว ัน

ทดลองใชแ้ละท ำแบบประเมินจ ำนวน 20 คน 

พบว่ำผู ้ตอบแบบประเมินชำยและหญิงมี

จ ำนวนเท่ำกนั จ ำนวนเพศละ 10 คน และส่วน

ใหญ่มีช่วงอำยุ 18-24 ปี ซ่ึงมีจ ำนวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมำคือ อำย ุ25-35 

ปี มี จ ำนวน  3 คน  คิด เ ป็น ร้อยละ  15.00 

ตำมล ำดับ โดยผูท้ดลองใช้มีควำมพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดบัมำก และมีค ำตอบไปใน

ทิศทำงเดียวกัน โดยควำมพึงพอใจในเร่ือง

ของควำมสะดวกสบำยในกำรด่ืมน ้ ำขณะท่ี

สวมหน้ำกำก มีระดบัควำมพึงพอใจสูงท่ีสุด



 
 

คือ 4.65 รองลงมำคือ ควำมพึงพอใจในเร่ือง

ของรำคำท่ีเหมำะสมมีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 และ

ควำมพึงพอใจในเร่ืองของควำมสะดวกสบำย

ในกำร รับประทำนอำหำรขณะ ท่ีสวม

หน้ำกำกมีค่ำเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 3.15 โดยผู ้

ทดลองใช้มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำน

กลำง 

 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 1. สำมำรถน ำไปปักช่ือ หรือตรำของ

บริษทัลงบนหน้ำกำก เพื่อเพิ่มมูลค่ำส ำหรับ

ของท่ีระลึกได ้

2. สำมำรถน ำไปปรับเปล่ียนขนำดให้

พอดีส ำหรับเดก็ 

3. กำรปรับเปล่ียนสี และลำยของผ้ำ

ด้ำนนอกให้หลำกหลำย จะท ำให้เกิดควำม

สวยงำมและน่ำสนใจมำกข้ึน 
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