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บทคดัยอ่ 

              บริษทั ดูดีทวัร์ จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์ท่ีไดรั้บรองความเป็นมาตรฐานจากสมาคมไทยธุรกิจ การ

ท่องเท่ียว(ATTA)และเป็นบริษทัทวัร์ท่ีไดรั้บความสนใจจากลูกคา้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ ในดา้น

การออกทวัร์ต่างจงัหวดัและงานอีเวน้ทต่์างๆ ซ่ึงหนา้ท่ีส่วนใหญ่ของผูจ้ดัท าคือ จดัเอกสารในการ

ท่องเท่ียว เตรียมเอกสารในการออกทวัร์ วางแผนประชาสมัพนัธ์ท่องเท่ียว ติดต่อประสานงานท่ีพกั รถ 

และร้านอาหารและเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 จึงท าใหไ้ม่ไดอ้อกภาคสนามกบัมคัคุเทศก ์

งานส่วนใหญ่จึงอยูใ่นส านกังาน 

             ผูจ้ดัท าสงัเกตการใชห้มึกไวทบ์อร์ดในการเขียนกระดานเวลาท่ีท างานอยูใ่นส านกังาน ท าให้

เห็นวา่ การใชห้มึกไวทบ์อร์ดนั้น มีสารเคมีท่ีมีอนัตรายเยอะมาก ปากกาเคมีทัว่ไปอาจมีส่วนผสมของ 

เมทิลแอลกอฮอล ์ ซ่ึงมีกล่ินเหมน็ ท าใหมี้เกิดอาการวิงเวยีน เม่ือซึมเขา้สู่ผวิหนงัจะเป็นอนัตรายต่อ

ผวิหนงัและเม่ือสูดดมยงัเป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ อีกทั้งยงัมีราคาแพงและเม่ือเช็ดท าความสะอาดยงั

มีเศษผงเหลืออยูด่ว้ย ผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะหาสีจากธรรมชาติท่ีเขม้ขน้พอส าหรับการท าหมึกไวท์

บอร์ดซ่ึงสีท่ีคดัเลือกมาคือสีน ้าเงินจากดอกอญัชนัและสีแดงจากดอกกระเจ๊ียบแดง เพื่อทดแทนสารเคมี

ท่ีมีอนัตราย โครงงานเร่ือง หมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ จดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อ

ศึกษาการท าน ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากสีธรรมชาติ 2) เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือปากกาไวทบ์อร์ดจากสี

ธรรมชาติใหแ้ก่บริษทัดูดีทวัร์ 3) เพือ่ประเมินประสิทธิภาพการใชป้ากกาไวทบ์อร์ดจากสีธรรมชาติ 



 

 

จากนั้นไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจโดยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 คน พบวา่มีความพึงพอใจต่อการใช้

ปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติมากท่ีสุดในเร่ือง ความปลอดภยัในการใชผ้ลิตภณัฑ ์และ ความพึงพอใจ

โดยรวมของปากกาไวทบ์อร์ด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.6  ซ่ึงปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ ท่ีน าามาใช้

ช่วยลดตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือหมึกปากกาไวทบ์อร์ดได ้131 บาทต่อเดือน 

ค ำส ำคญั : หมึกปำกกำไวท์บอร์ด สีจำกธรรมชำติ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

บริษทั ดูดีทวัร์ จาํกดั เป็นบริษทัทวัร์ จดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2555 เป็นระยะเวลา 9 ปี 

ใหบ้ริการมากมายเก่ียวกบัดา้นงานทวัร์ในประเทศ  ทวัร์ต่างประเทศ งานอีเวน้ต ์งานประชุม งานออแก

ไนซ์ทัว่ไปต่างๆ ปัจจุบนัประเทศไทย และหลายประเทศทัว่โลกประสบปัญหาการระบาดของโรคติด

เช้ือโคโรน่าไวรัสสายพนัธุใ์หม่ 2019 หรือโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นทัว่โลกนบัตั้งเเต่เดือนมกราคม ปี 2563 ทาํ

ให้รัฐบาลของหลายประเทศตอ้งบงัคบัใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจายเเละลด

จาํนวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ มาตรการเหล่าน้ีเองนอกจากควบคุมเช้ือโรคเเลว้ ยงัส่งผลให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจชะงกัเน่ืองจากประชาชนไม่สามารถดาํเนินชีวิตได้ตามปกติ สร้างผลกระทบเป็นวงกวา้ง

รวมถึงการท่องเท่ียวทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็น inbound (ชาวต่างชาติเขา้มาเท่ียวเมืองไทย) outbound (ชาว

ไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ) เเละการท่องเท่ียวภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจดา้นต่างๆเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะกบับริษทัทวัร์และธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดเล็ก  ต่างรับมือผลกระทบไม่

ไหว ทาํใหมี้การปิดตวั เพราะขาดรายไดแ้ละผลกาํไรลดลง รวมถึงการลดจาํนวนพนกังานลงดว้ย 

เน่ืองจากการท่ีผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษาในบริษทัทวัร์ ซ่ึงหนา้ท่ีส่วนใหญ่คือ จดัเอกสารใน

การท่องเท่ียว เตรียมเอกสารในการออกทวัร์วางแผนประชาสัมพนัธ์ท่องเท่ียว ติดต่อประสานงานท่ีพกั 

รถ และร้านอาหารและเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ทาํใหเ้กิดการปิดประเทศ การท่องเท่ียว

หยุดชะงกั จึงส่งผลต่อบริษทัทวัร์ โดยตรง ทาํให้เกิดการขายทวัร์น้อยลง  ไม่ไดอ้อกภาคสนาม ดงันั้น

งานส่วนใหญ่จึงอยูใ่นสาํนกังาน 

ผู ้จัดทําสังเกตการใช้หมึกไวท์บอร์ดในการเขียนกระดาน เช่น ตารางงาน ตารางเวลา 

กาํหนดการต่างๆท่ีอยู่ในสํานกังาน ทาํให้เห็นว่า การใชห้มึกไวทบ์อร์ดนั้น มีสารเคมีท่ีมีอนัตรายเยอะ

มาก ปากกาเคมีทัว่ไปอาจมีส่วนผสมของ เมทิลแอลกอฮอล ์, เมทานอล, ทินเนอร์, ไตรคลอโรเอทธิลีน, 

ฟอร์มลัดีไฮด์ ซ่ึงมีกล่ินเหม็น ทาํให้มีเกิดอาการ วิงเวียน และเป็นสาเหตุของโรคโลหิตจางและมะเร็ง 

ซ่ึงเม่ือซึมเขา้สู่ผิวหนงัจะเป็นอนัตรายต่อผิวหนงัและเม่ือสูดดมยงัเป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ อีกทั้งยงั

มีราคาแพงและเม่ือเช็ดทาํความสะอาดยงัมีเศษผงเหลืออยู่ด้วย ผูจ้ ัดทาํจึงมีความคิดท่ีจะหาสีจาก

ธรรมชาติท่ีเขม้ขน้พอสําหรับการทาํหมึกไวท์บอร์ดซ่ึงท่ีคดัเลือกมาคือสีนํ้ าเงินจากดอกอญัชนั สีแดง

จากดอกกระเจ๊ียบแดง และสีดาํจากถ่านกบัมะเกลือ ท่ีมีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไป ราคาถูก หาง่ายและ
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นาํมาทาํผลิตภณัฑ์ให้เกิดประโยชน์ เพื่อทดแทนสารเคมีท่ีมีอนัตรายและยงัช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือ

ปากกาไวทบ์อร์ดใหแ้ก่สถานประกอบการอีกดว้ย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาการทาํนํ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ดสีจากธรรมชาติ 

1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือปากกาไวทบ์อร์ดใหแ้ก่บริษทัดูดีทวัร์ 

1.2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชป้ากกาไวทบ์อร์ดจากสีธรรมชาติ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

    บริษทั ดูดีทวัร์ จาํกดั  

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

    พนกังานในบริษทั ดูดีทวัร์ จาํกดั จาํนวน 15 คน 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

        วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสาร , ขอ้มูล 

    การคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากทางเอกสารต่างๆ บทความวิชาการ ผลงานวิจยั นาํมา

อา้งอิงรวมถึงการเก็บขอ้มูลจากพนกังานท่ีใชป้ากกาไวทบ์อร์ดจากสีธรรมชาติ 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 เพื่อไดน้ํ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากสีธรรมชาติ 

 1.4.2 สามารถลดคา่ใชจ่้ายใหแ้ก่บริษทัดูดีทวัร์ 

 1.4.3 นาํวสัดุจากธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และลดปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการทาํนํ้าหมึกปากกา

ไวทบ์อร์ด 

 



 

บทที่ 2 

รายละเอยีดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ :  บริษทั ดูดี ทวัร์ จาํกดั 

สถานท่ีตั้ง: 153/81 หมู่บา้นภาสกร ซอย 6 ถนนบางบอน 1 เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศพัท ์: 081-7008464 

โทรสาร : 02-8993856 

เวลาทาํการ : วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 09.30-17.30 น 

Website : https://www.dodeetour.com/ 

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

E-mail : dodeetour@gmail.com 

 

รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์บริษทั ดูดี ทวัร์ จาํกดั 

ท่ีมา : www.dodeetour.com 
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2.2 ประวัติความเป็นมาเกีย่วกบับริษัททัวร์ 

 บริษทั ดูดีทวัร์ จาํกดั เป็นบริษทัทวัร์ จดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2555 เป็นระยะเวลา 9 

ปีและไดรั้บใบอนุญาตินาํเท่ียวจากสํานกังานพฒันาการท่องเท่ียว ในดา้นการประกอบธุรกิจท่องเท่ียว 

ให้บริการมากมายเก่ียวกบัดา้นงานทวัร์ในประเทศ ทวัร์นกัศึกษา ทวัร์หมู่คณะ จองตัว๋เคร่ืองบิน งานอี

เวน้ งานประชุม งานออแกไนซ์ทัว่ไปต่างๆ แพค็เกจทวัร์ เป็นตน้ บริษทั ดูดี ทวัร์ จาํกดั เป็นบริษทั ท่ีมี

ประสบการณ์และความสามารถในประเทศ มุง้เนน้คุณภาพในดา้นการเอาใจใส่ ความปลอยภยัในการ

เดินทางและความสาํคญัของลูกคา้ เป็นหลกั 

 คุณปัจมา สุขสมจินต ์มีความสามารถความชาํนาญและประสบการณ์ทวัร์หรือการจดัการงาน

ต่างๆในประเทศ และจึงได้ก่อตั้งบริษทัขึ้น โดยอยากจะตั้งช่ือบริษทัท่ีเป็นช่ือเรียกภาษาไทยไม่ยาว

จนเกินไปเพื่อท่ีจะง่ายต่อการเรียกและง่ายต่อการจดจาํ จึงไดต้ั้งช่ือบริษทัว่า บริษทั ดูดี ทวัร์ จาํกดั และ

เป็นท่ีมาของช่ือ บริษทั ดูดี ทวัร์ จาํกดั 

 ช่องทางติดต่อของบริษทั ดูดี ทวัร์ จาํกดั ลุกคา้ไดจ้ากส่ือออนไลน์หรือการประชาสัมพนัธ์

ต่างๆได ้เช่น เพจเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เวป็ไซตข์องบริษทั ช่องยูทูป นิตยสารการท่องเท่ียว

ในประเทศ ลูกคา้จากภาครัฐ และ เอกชน 

 

2.3 รูปแบบการจัดการองค์กร และการบริหารองค์กร 

 

 
                           

                               รูปท่ี 2.2 รูปแบบการจดัการองคก์ร 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

แผนกบญัชี
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2.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
รูปท่ี 2.3 นางสาวณิชารีย ์นพรัตนชยันนัท ์

 

แผนก / ส่วนงาน :  Corporation  ตั้งแต่วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564  ถึงวนัท่ี  28 พฤษภาคม 2564 

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน 

 - ดูแลความเรียบร้อยของสาํนกังาน 

 - ทาํโปรแกรมการเดินทางของจงัหวดัต่างๆเพื่อสอดคลอ้งกบัสถานการณ์โควิด19 

 - เป็นผูดู้แลอาํนวยความสะดวกในงานออกทวัร์ต่างๆ  

 - เป็นผูดู้แลอาํนวยความสะดวกในงานออแกไนซ ์

 - โทรสอบถามขอ้มูลหน่วยงานต่างๆใหไ้ดรั้บขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 

 -  จดัเตรียมอุปกรณ์ก่อนออกทวัร์ 

 -  ออกแบบแทก็กระเป๋า 

  -  ตดัรายช่ือทาํแทก็กระเป๋า 

 

2.5 ช่ือและตําแหน่งพนักงานท่ีปรึกษา 

 
รูปท่ี 2.4 พนกังานท่ีปรึกษา 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : คุณปัทมา สุขสมจินต ์ 

ตาํแหน่ง Managing Director 
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2.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564  ถึงวนัท่ี  28 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 16 

สัปดาห์ 

 

2.7 ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

 2.7.1 ศึกษาขอ้มูลและกาํหนดหวัขอ้โครงงาน 

 2.7.2 รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

 2.7.3 ทดลองทาํนํ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ 

 2.7.4 สรุปผลและรวบรวมขอ้มูลเพื่อจาํทาํโครงงาน 

 2.7.5 ตรวจสอบและแกไ้ขโครงงานใหส้มบูรณ์พร้อมนาํเสนอ 

ขั้นตอนในการดาํเนินงาน กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน     

รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน     

เร่ิมเขียนโครงงาน     

ตรวจสอบโครงงาน     

โครงการเสร็จเรียบร้อย     

ตารางท่ี  2.1 แสดงระยะเวลาการดาํเนินงานของโครงงาน 

 

2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

 2.8.1 ประโยชน์ของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 ในการออกปฏิบติัสหกิจศึกษา ผูจ้ดัทาํไดรั้บประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเรียนเพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง เรียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มี

ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้ น ซ่ึงทางผู ้จัดทําได้มีโอกาสเจอเพื่อนจาก

มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ไดแ้ลกเปล่ียนความคิด เรียนรู้เทคนิคการบริการลูกคา้ท่ีดี การประสานงานกบัลูกคา้

การทาํการตลาดออนไลน์ ผา่นทางส่ือโซเชียลต่างๆ เป็นตน้ 

 

2.9 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการทํางาน ปัญหาการทํางาน 

 2.9.1 แนะนาํเพิ่มเติมในเร่ืองการบริการเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว 

  2.9.2 แนะนาํในเร่ืองสายงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเช่น งานออแกไนซ ์
 



บทที่ 3 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาท าวิจยัเร่ือง “น ้ าหมึกปากกาไวท์บอร์ดจากสีธรรมชาติ” ผูศึ้กษาไดศึ้กษาและได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัดอกอญัชัน กระเจี๊ยบ ถ่าน 
3.2 สารเคมีท่ีใช้เป็นส่วนผสมของน า้หมึกปากกาไวท์บอร์ดจากสีธรรมชาต ิ
3.3 อนัตรายจากปากกาไวท์บอร์ดทั่วไป    
3.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

3.1.1 ดอกอญัชัน 

รูปท่ี3.1 ดอกอญัชนั 
ท่ีมา : https://www.discoverxc.com 

ช่ือวิทยาศาสตร์  : Clitoria ternatea L. 

ช่ือวงศ ์ : Leguminosae 

ช่ือสามญั :  Blue pea, Blue vine, Butterfly pea, Pigeon wings 

ช่ือไทยพื้นเมือง  : ทุกภาคเรียก อญัชนั บางพื้นท่ีเรียก องัจนั แดงชนั และเอ้ืองชนั 

ต่างประเทศ : สากลเรียกตามช่ือสามญั ประเทศซูดาน เรียก kordofan pea, ประเทศบราซิล เรียก 
cunha (Brazil), ประเทศฟิลิปปินส์ เรียก pokindang 
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อญัชนั ดอกไมส้วยสีน ้าเงินม่วง สรรพคุณโดดเด่นในเร่ืองการบ ารุงเส้นผมใหเ้งางาม เพิ่มความ
ดกด าให้ค้ิว ช่วยบ ารุงสายตา เป็นตน้ โดยอญัชนัถือเป็นสมุนไพรท่ีมีการน ามาใช้มาแต่โบราณ แลว้
ประโยชน์และสรรพคุณท่ีดีต่อสุขภาพของอญัชนัอ่ืนๆ มีอะไรบา้งนั้น ไปติดตามกนัเลย 

สรรพคุณดอกอญัชัน 

1. ใชเ้ป็นยาระบาย แต่อาจท าใหค้ล่ืนไส้อาเจียนได ้
2. ดอกอญัชนัมีฤทธ์ิในการละลายล่ิมเลือด แต่ตอ้งกินในปริมาณท่ีพอดี 
3. ช่วยป้องกนัและแกอ้าการเหน็บชาตามน้ิวมือน้ิวเทา้  
4. ดอกมีส่วนช่วยในการบ ารุงสมอง เพิ่มการไหลเวยีนเลือด 
5. ช่วยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดหวัใจอุดตนั 
6. ช่วยลดความเส่ียงจากการเกิดโรคมะเร็งดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระ 

ประโยชน์ดอกอญัชัน 

1. ดอกอญัชนัตากแหง้สามารถน ามาชงด่ืมแทนน ้าชาไดเ้หมือนกนั 
2. ใชเ้ป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑต่์าง ๆ อยา่ง ครีมนวดผม และยาสระผม 
3. ดอกอญัชนัน ามารับประทานเป็นผกั น ามาจ้ิมน ้าพริก หรือน ามาชุบแป้งทอดกไ็ด ้

น า้อญัชันสรรพคุณ 

1. ใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมดบักระหาย 
2. น ้าอญัชนัช่วยลดความเส่ียงของโรคมะเร็ง และต่อตา้นอนุมูลอิสระในร่างกาย 
3. น ้าดอกอญัชนัใหสี้ม่วง สามารถน ามาใชท้ าเป็นสีผสมอาหารไดห้ลายชนิดหรือตาม

ตอ้งการ ขนมดอกอญัชนั ขา้วอญัชนั หรือบวัลอยดอกอญัชนั 
4. เคร่ืองด่ืมน ้าอญัชนัช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานใหร่้างกายและเพิ่มพลงังานใหร่้างกาย 
5. มีส่วนช่วยในการชะลอวยัและร้ิวรอยแห่งวยั 
6. ช่วยบ ารุงสายตา แกอ้าการตาฟาง ตาแฉะได ้
7. อญัชนัทาค้ิว ทาหวั ใชเ้ป็นยาปลูกผม ปลูกขนช่วยใหด้กด าเงางามยิง่ข้ึน  
8. ช่วยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดหวัใจอดุตนั 
9. ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน 
10. อญัชนัมีคุณสมบติัในการช่วยลา้งสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย 
11. แกอ้าการปัสสาวะพกิาร หรือปัสสาวะมีความผดิปกติ 
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ดอกอญัชันแห้ง ประโยชน์ 

สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบในการบ ารุงผม ใชท้ าเคร่ืองด่ืม นอกจากน้ีประโยชน์ของดอก
อญัชนัยงัมีคุณค่าทางสมุนไพรช่วยบ ารุงผม มีสารแอนโธไซยานิน ซ่ึงมีคุณสมบติัเพิ่มการไหลเวียนของ
เลือดหลอดเลก็ ท าใหเ้ลือดไปเล้ียงรากผม เป็นการบ ารุงผมใหสี้เขม้เสมอ รวมถึงบ ารุงนยัน์ตา และช่วย
ใหส้ายตาป้องกนัอนัตรายจากแสงจา้ ลดความเส่ียงจากการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ 

ประโยชน์ของดอกอญัชันต่อผม 

ตั้งแต่สมยัโบราณมาผูเ้ฒ่าผูแ้ก่นิยมน าดอกอญัชนัมาขย  ากบัน ้ าทาบริเวณค้ิวและศีรษะของเด็ก
อ่อน เพราะเป็นภูมิปัญญาท่่ีส่งต่อรุ่นต่อรุ่น ว่าดอกอญัชันสรรพคุณช่วยท าให้ผมดกด าเงางาม หรือ
แมแ้ต่เพื่อช่วยใหผ้มดกด าและช่วยลดผมขาวหรือลดอาการแพท่ี้หนงัศรีษะในคนทุกวยัไดอี้กดว้ย ท าให้
นิยมน ามาผลิตเป็นแชมพอูญัชนัท่ีเห็นกนัในทอ้งตลาด 

ดอกอญัชันกนิสดได้ไหม 

ดอกอญัชนั หากตอ้งการจะกินแบบสด ควรจะตอ้งลา้งน ้ าให้ยางสีขาวหมดไปเสียก่อน เพราะ
ยางสีขาวอาจจะมีผลท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารได ้และในตวัเมล็ดของดอก
อญัชนัจะมีฤทธ์ิเบ่ือเมาอยู ่ซ่ึงหากกินเขา้ไปอาจท าให้เกิดอาการคล่ืนไส้ได ้แต่โดยปกติเมล็ดของดอก
อญัชนั ไม่นิยมน ามารับประทาน  

โทษของดอกอญัชัน 

ถึงแมว้่าสรรพคุณดอกอญัชนัจะมีประโยชน์แต่ก็มีโทษไดเ้หมือนกนัหากใชห้รือรับประทาน
โดยไม่ศึกษาขอ้มูลให้ละเอียดเสียก่อน เน่ืองจากอญัชันสรรพคุณ ฤทธ์ิละลายล่ิมเลือดจึงท าให้เป็น
อนัตรายต่อผูป่้วยโรคโลหิตจาง หากด่ืมหรือรับประทานมากเกินไป ดงันั้นผูป่้วยโรคดงักล่าวจึงควรด่ืม 
หรือกินดอกอญัชนัหรือน ้าอญัชนัในปริมาณท่ีพอดี หรือจะสลบักบัน ้าชาดอกไม ้หรือเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน 
ๆ และการด่ืมน ้าอญัชนัท่ีมีความเขม้ขน้มากเกินไปกอ็าจมีผลต่อการท างานของไตใหท้ างานหนกัต่อการ
ขบัสีดอกอญัชนัออกจากร่างกาย ดงันั้นจึงไม่ควรด่ืมหรือกินดอกอญัชนัในปริมาณมากเกินไป เพื่อให้
ร่างกายไดรั้บประโยชน์และสรรพคุณเตม็ท่ี 
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ข้อห้ามของดอกอญัชัน 

1. ผูป่้วยโรคโลหิตจาง ให้หลีกเล่ียงอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของดอกอญัชนั ซ่ึงมีฤทธ์ิ
ในการสลายล่ิมเลือด ถา้ยิ่งด่ืมหรือรับประทานในปริมาณท่ีมากเกินไปจะส่งผลต่อการท างาน
ของไตใหห้นกัข้ึน 

2. ผูป่้วยท่ีเป็นโรคความดนัสูง หรือความดนัต ่า อาจจะท าใหห้นา้มืดหรือหมดสติได ้
3. การด่ืมน ้าชาจากดอกอญัชนัท่ีร้อนจดั อาจจะท าใหภ้ายในปากพองและเยือ่บุผิวเสียท าใหดู้ดซบั

สารก่อมะเร็งไดง่้าย 
4. ผูป่้วยท่ีตอ้งทานยาตา้นการเกาะกลุ่มของเกลด็เลือด หรือยาป้องกนัการแขง็ตวัของเลือด 
5. หลีกเล่ียงการเด็ดดอกอญัชนัมารับประทานแบบสดๆ ยางของดอกอญัชนัจะท าให้เกิดระคาย

เคืองภายในล าคอ และอาจจะมีอาการคล่ืนไส้ร่วมดว้ย 
6. ผูท่ี้มีอาการแพด้อกไมช้นิดต่าง ๆ ไม่ควรจะกินดอกอญัชนัดว้ยเช่นกนั 

3.1.2 ดอกกระเจีย้บ 

 
รูปท่ี 3.2 ดอกกระเจ๊ียบ 

ท่ีมา : https://www.thaikasetsart.com 

ช่ือพื้นเมืองอ่ืนๆ : กระเจ๊ียบเปร้ียว ผกัเกง็เคง็ ส้มเกง็เคง็ ส้มปู กระเจ๊ียบ 

ช่ือองักฤษ  : Roselle 

ช่ือวิทยาศาสตร์  : Hibiscus sabdariffa Linn. 

https://www.thaikasetsart.com/
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วงศ ์ : Malvaceae 

 กระเจ๊ียบแดงเป็นพืชลม้ลุก อายเุกินหน่ึงปี ล าตน้และก่ิงกา้นมีสีแดงอมม่วง ใบเด่ียวออก
สลบักนั ตวัใบเวา้เป็นแฉกคลา้ยน้ิวมือ 3-5 แฉก ดอกเด่ียวขนาดใหญ่ ดอกออกตรงซอกระหวา่งใบและ
ก่ิง กลีบดอกสีเหลืองอ่อนหรือสีชมพ ูเม่ือกลีบดอกร่วงกลีบเล้ียงจะขยายใหญ่ กลีบหนา แขง็ สีแดงอม
ม่วง มีรสเปร้ียว ผลสีแดง รูปไข่ ปลายแหลม มีขน มีกลีบเล้ียงและใบประดบัหุม้อยู ่ผลเม่ือแก่จะแหง้
และแตก 

ประโยชน์ของดอกกระเจีย้บ 

 1. กลีบเล้ียงใชท้ าน ้ากระเจ๊ียบ แยม และผลไมก้วน จะไดท้ั้งรสเปร้ียวและสีแดง ใบอ่อนและ
ยอดใชเ้ป็นอาหาร 

 2. ในทางยา กลีบเล้ียงใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะ ช่วยรักษาน่ิว ช่วยลดความดนัโลหิต ช่วยระบาย 
ช่วยยอ่ยอาหารประเภทไขมนั และช่วยป้องกนัโรคเลือดออกตามไรฟัน 

3.1.3 ถ่าน 

 

รูปท่ี 3.3 ถ่าน 

ท่ีมา : http://www.ddcharcoal.com 

ประโยชน์ของถ่าน 

1. ลดความช้ืนในหอ้ง หอ้งพกัท่ีเราอยูบ่างคร้ังเราอาจไม่ค่อยไดเ้ปิดประตู หนา้ต่างใหล้ม 
แสงแดดผา่นเขา้มา ดงันั้นจึงเกิดความช้ืน หรือบางคร้ังมีกล่ินอบั การน ากอ้นถ่านไปวางไวใ้ต้
เตียงนอน จะช่วยฟอกอากาศ ดูดกล่ิน และลดความช้ืนไดเ้ป็นอยา่งดีโดยไม่จ าเป็นตอ้งใช้
สเปรยด์บักล่ิน 
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2. ดูดและหักเหคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านไม่ว่าจะเป็นทีวี คอมพิวเตอร์ 
ไมโครเวฟ ฯลฯ ลว้นมีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีแผ่กระจายออกมา ดงันั้นการน าถ่านไปวางไวใ้น
จุดท่ีตั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ีจะดูดและหกัเหคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าได ้

3. ปรับสภาพดิน ดินท่ีเราน ามาปลูกตน้ไม ้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความสมดุลอาจมีความเป็นกรดสูง 
การใชถ่้านผสมดินจะช่วยท าใหส้ภาพดินมีความสมดุล ทั้งยงัช่วยเพิ่มแร่ธาตุใหก้บัดินอีกดว้ย 

4. เพิ่มออกซิเจนในน ้า ใครท่ีเล้ียงปลา หรือสัตวน์ ้ าคงเขา้ใจดีวา่ ออกซิเจนในน ้านั้นมีความจ าเป็น 
การใส่ถ่านลงไปในตู ้อ่าง หรือบ่อเล้ียงปลาถือเป็นการเพิ่มแร่ธาตุจ าเป็นใหก้บัน ้า และยงัท าให้
น ้าใสสะอาดดว้ย 

5. ดูดกล่ิน อาหารสดในตูเ้ยน็ถา้เป็นประเภทหมู เป็ด ไก่ ฯลฯ อาจท าให้ตูเ้ยน็มีกล่ินคาว เพียงใส่
ถ่านไมก้อ้นเลก็ๆ ไวภ้ายในตูเ้ยน็ กจ็ะช่วยดูดกล่ินเหล่านั้นได ้แถมยงัท าใหผ้กัสดต่างๆ ท่ีอยูใ่น
ตูเ้ยน็สดนานยิง่ข้ึนดว้ย 

6. ดูดความช้ืนในถงัขา้วสาร 

 

3.2 สารเคมีท่ีใช้เป็นส่วนผสมของน า้หมึกปากกาไวท์บอร์ดจากสีธรรมชาติ 

3.2.1 เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) 

  
รูปท่ี 3.4 Ethanol 

ท่ีมา : https://www.tietjen-original.com 

 เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ปฐมภูมิ สูตร 
CH3CH2OH สามารถผลิตไดจ้ากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี และกระบวนการหมกัวตัถุดิบจ าพวก
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แป้ง และน ้ าตาลด้วยจุลินทรีย ์นิยมน ามาใช้เป็นสารตั้งต้นส าหรับผลิตสารเคมีอ่ืนๆหรือน ามาใช้
ประโยชน์โดยตรง เช่น ใชเ้ป็นตวัท าละลาย เคร่ืองด่ืม และเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

 

ประโยชน์ของเอทานอล 

 1. ใชเ้ป็นสารตั้งตน้หรือตวัท าละลาย เช่น การผลิตเคร่ืองส าอาง ยา น ้าหอม เป็นตน้ 

 2. ใช้ผสมในเช้ือเพลิงเพื่อเพิ่มค่าออกเทน และลดปริมาณเช้ือเพลิงบางชนิด เช่น น ้ ามนัแก๊ส
โซฮอล ์E10 (แอลกอฮอล ์1 ส่วน น ้ามนัเบนซิน 9 ส่วน) E20 (แอลกอฮอล ์2 ส่วน น ้ามนัเบนซิน 8 ส่วน) 

 3. เป็นส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์างๆ 

 4. ใชส้ าหรับการฆ่าเช้ือหรือลา้งแผล เช่น แอลกอฮอล ์75% 

 5. ใชส้ าหรับการท าความสะอาด และฆ่าเช้ือในส่วนผสมของน ้ายาฆ่าเช้ือ 

3.2.2 กลเีซอรีน 

 
รูปท่ี 3.5 กลีเซอรีน 

ท่ีมา : http://venitamoonmagick.lnwshop.com 

กลีเซอรีน เป็นของเหลวท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีความหนืด และมีรสหวาน โดยปกติมาจากน ้ามนั
ของพืช ซ่ึงโดยทัว่ไปคือ น ้ามนัมะพร้าว และน ้ามนัปาลม์  

กลีเซอรีนสามารถละลายไดดี้ในแอลกอฮอลแ์ละน ้า แต่ไม่ละลายในไขมนั เน่ืองจากกลีเซอรีน
มีคุณสมบติัทางเคมีท่ีหลากหลายจึงสามารถน าไปใชเ้ป็นสารตั้งตน้ในการสงัเคราะห์สารเคมีอ่ืนๆได ้
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ด้วยคุณสมบติัท่ีสามารถละลายในแอลกอฮอล์และน ้ าได้น่ีเอง จึงน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
กวา้งขวาง ซ่ึงกลีเซอรีนบริสุทธ์ิสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายรูปแบบ เช่น ใชเ้ป็นส่วนผสมหรือ
เป็นตวัช่วยในกระบวนการผลิตเคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑใ์นหอ้งน ้าและสุขอนามยัส่วนบุคคล อาหาร ยา
สีฟัน ยาสระผม และนิยมใช้มาหในอุตสาหกรรมสบู่ เพราะกลีเซอรีนเป็นส่วนช่วยหล่อล่ืนเหมือน
มอยซ์เจอร์ไรเซอร์เพื่อปกป้องผิวไม่ให้แหง้และดูดซบัความช้ืนเม่ือสัมผสักบัอากาศซ่ึงจะท าใหรู้้สึกวา่
ผวิมีความชุ่มช้ืน อ่อนโยนต่อผวิ  

ขจดัความสกปรกท่ีฝังแน่น ไม่ท าใหอุ้ดตนัรูขมุขน รวมทั้งปลอดภยัต่อผวิหนงั การท่ีกลีเซอรีน
เป็นสารท่ีไม่มีพิษในทุกๆรูปแบบของการประยกุตใ์ช ้ไม่วา่จะใชเ้ป็นสารตั้งตน้หรือสารเติมแต่ง ท าให้
กลีเซอรีนเป็นสารเคมีท่ีไดรั้บความสนใจ และน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ดว้ยการท ายาเหน็บ
ทวารใชเ้ป็นยาระบาย และยงัสามารถใชเ้ป็นยาเฉพาะท่ีส าหรับปัญหาทางผวิหนงัหลายชนิด รวมถึง โรง
ผิวหนงั ผื่น แผลไฟลวก แผลกดทบั และบาดแผลจากของมีคม กลีเซอรีนถูกใชเ้พื่อรักษาโรคเหงือกได้
ดว้ย เน่ืองจากกลีเซอรีนสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีเก่ียวขอ้งได ้

ประโยชน์ของกลเีซอรีน 

1. ถา้ผสมกลีเซอรีน 1 ชอ้นโต๊ะ ลงในน ้า ซกัผา้ขนสตัว ์จะท าใหข้นสตัวฟ์ูอ่อนนุ่มข้ึน 
2. ถา้ใชก้ลีเซอรีนทามือก่อนนอนทุกคืน จะช่วยถนอมมือใหนุ่้มนวลอยูเ่สมอ 
3. หยดกลีเซอรีนบนรอยเป้ือนมสัตาร์ดบนผา้แลว้น าไปซกั รอยเป้ือนจะหายไป 
4. ถา้ใชฟ้องน ้าจุ่มกลีเซอรีนเช็ดกระจกในหอ้งน ้า ขณะอาบน ้าร้อน กระจกจะใสสะอาด 
5. ถา้หยดกลีเซอรีนลงไปในหลอดมาสคาร่าท่ีเร่ิมจะแหง้ จะช่วยยดือายขุองการใชง้านออกไปได้

อีก 
6. ถา้ตอ้งการละลายน ้ าแขง็ในตูเ้ยน็ ท าไดด้ว้ยการเช็ดตูเ้ยน็ดว้ยผา้ชุบกลีเซอรีนให้ทัว่ น ้ าแขง็จะ

หลุดออกไดง่้าย 
7. ถา้ใชก้ลีเซอรีนหยดลงบนผา้นุ่ม แลว้เช็ดตามใบไมใ้นร่ม ใบไมจ้ะเป็นมนัสะอาด 
8. ถา้ผสมกลีเซอรีน 1 ถว้ยตวงกบัน ้ า 1 ลิตร เทลงในอ่างน าดอกไมท่ี้ตอ้งการท าเป็นดอกไมแ้ห้ง 

แช่ลงไปใหท่้วมทั้งดอก กา้นและใบท้ีงไว ้1 อาทิตย ์เพื่อใหต้วัยาซึมลงไปในดอกไม ้แลว้จึงน า
ดอกไมน้ั้นมาประดบัตกแต่งเป็นช่อบูเก ้ดอกไมจ้ะอยูท่นนาน 

ท าความสะอาดช่องแช่แข็ง 
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คราบอาหารหมดโอกาสติดแน่นอยูใ่นช่องแช่แขง็ถา้มีกลีเซอรีน โดยขจดัคราบอาหารแลว้ใช้
เศษผา้แตะกลีเซอรีน ซ่ึงเป็นตวัท าละลายตามธรรมชาติเช็ดบริเวณคราบติดแน่นใหส้ะอาด เท่าน้ีเรากไ็ด้
ช่องแช่แขง็ใหม่สะอาดเอ่ียม 

สบู่เหลวขวดใหม่ 

เศษสบู่ท่ีเหลือ ผสมกลีเซอรีนลงไป แล้วบ้ีสบู่ให้เข้ากันในน ้ าอุ่น เทส่วนผสมใส่ขวดป๊ัม 
สามารถน ามาใชไ้ดอี้ก 

ขจัดคราบกาแฟค้างเก่า 

เส้ือตวัสวยกลบัจากงานเล้ียงน ้ าชา-กาแฟดว้ยคราบกาแฟท่ีเป้ือนและท้ิงไวน้าน น ามาซับดว้ย
น ้าเยน็แลว้ถูใหท้ัว่ดว้ยกลีเซอรีน ท้ิงไวค้ร่ึงชัว่โมงแลว้ลา้งออกดว้ยน ้าอุ่น จากนั้นจึงซกัตามปกติ 

คราบถ่านหายไป 

ขจดัคราบถ่านหรือคราบมสัตาร์ด ถูกลีเซอรีนตรงรอยเป้ือน แลว้ท้ิงไวร้าวหน่ึงชัว่โมง จากนั้น
ใชก้ระดาษอเนกประสงคท่ี์ใชใ้นครัวเช็ดออก โดนค่อยๆ กดแลว้ยกข้ึน อาจตอ้งท าซ ้ าหลายๆ คร้ัง 

แก้ไขมือหยาบกร้าน 

เพียงผสมกลีเซอรีนและน ้ามนัระหุงอยา่งละเท่ากนัเป็นเน้ือเดียว ใชสู้ตรน้ีทามือใหท้ัว่ทั้งฝ่ามือ
และหลงัมือ ท้ิงไวป้ระมาณคร่ึงชัว่โมง มือจะนุ่มนวลข้ึน 

3.3 อนัตรายจากปากกาไวท์บอร์ดทั่วไป 

 ตวัท าละลายหมึกในปากกาไวทบ์อร์ดมีหลายชนิด  แต่ตวัท าละลายท่ีส าคญัท่ีผูใ้ชค้วรระวงัคือ 
dimethylbenzene หรือ xylene 

 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

 dimethylbenzene เป็นสารกลุ่ม aromatic hydrocarbons  มีสูตรเคมีคือ C8H10 น ้ าหนกัโมเลกุล 
106.16  ลกัษณะเป็นของเหลวใส  มีกล่ินเฉพาะตวั  จุดเดือด 138.3 องศาเซลเซียส  จุดหลอมเหลว 30 
องศาเซลเซียส  ค่าความถ่วงจ าเพาะ 0.87  ไม่ละลายน ้า  แต่ละลายไดดี้ในตวัท าละลายท่ีไม่มีขั้ว  สามารถ
ระเหยไดง่้าย  ทั้งไอและของเหลวสามารถติดไฟได ้
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กระบวนการที่เกดิขึน้เม่ือร่างกายได้รับสารนี ้

 dimethylbenzene สามารถเขา้สู่ร่างกายผ่านทางการรับประทาน การสูดดม และการซึมผ่าน
ผิวหนงั  เม่ือเขา้สู่ร่างกายสารจะถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดและกระจายไปยงัส่วน ต่างๆ ของร่างกาย  
จากนั้นสารจะถูกเมทาบอไลซ์โดยเอ็นไซมใ์นตบั (cytochromes P450 2E1 เป็นหลกั)  และถูกขบัออก
จากร่างกายดว้ยวิธีต่างๆ ต่อไป 

ผลของความแตกต่างระหวา่งเพศพบวา่เพศชายจะมีการกระจายสารในร่างกายมากกว่าเพศ หญิง  ส่วน
การก าจดัสารออกจากร่างกายของเพศชายจะขจดัสารผ่านทางปัสสาวะเป็นหลกั  ในขณะท่ีเพศหญิงจะ
ขจดัสารผา่นทางลมหายใจออกเป็นหลกั 

 ไอโซเมอร์ของสารมีผลต่อกระบวนการก าจดัสารในร่างกาย   โดยการกระจายตวัในร่างกาย
ของสารในรูป meta- นั้นมีค่าสูงสุด  ในขณะท่ีสารรูป para- มีค่าต ่าสุด  ส่วนค่าคร่ึงชีวิตของสารรูป 
ortho- มีค่าสูงสุด  ในขณะท่ีสารรูป para- มีค่าต ่าสุด  และอตัราการขจดัสารออกจากร่างกายของสารรูป 
meta- นั้นมีค่านานสุด  ในขณะท่ีสารรูป ortho- มีค่าเร็วสุด 

ความเป็นพษิ 

 จากการศึกษาในสัตวท์ดลองพบว่าปริมาณสารในรูปแบบรับประทานท่ีท าให้กลุ่มประชากร
คร่ึงหน่ึง เสียชีวิต (LD50) เท่ากับ 4 ก./กก.  ส่วนความเขม้ขน้สารในรูปแบบไอระเหยท่ีท าให้กลุ่ม
ประชากรคร่ึงหน่ึงเสียชีวิต (LC50) เท่ากบั 21.7 ก./ม. 3/4 ชัว่โมง 

ผลกระทบต่อร่างกาย  (ความเป็นพิษเฉียบพลนั) 

1. สารท่ีเป็นของเหลว 

 1.1 การรับประทาน   dimethylbenzene   ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารอย่าง
รุนแรง  ท าใหมี้การขบัน ้าลายออกมามาก  มีเหง่ือออก  คล่ืนไส้  อาเจียน  ทอ้งร่วง  ปวดทอ้ง  เบ่ืออาหาร  
และอาจเกิดภาวะตบัอกัเสบชนิดผนักลบัได ้

 1.2 การสัมผสัถูกผิวหนงัหรือดวงตาจะท าใหเ้กิดการระคายเคือง  เกิดแผลแสบไหม ้ และท าให้
ผิวหนงัอกัเสบได ้ 

2. สารท่ีเป็นไอระเหย 

 2.1 ไอระเหยสามารถท าใหเ้กิดการระคายเคืองตาไดท่ี้ความเขม้ขน้ 460 ppm เป็นเวลา 15 นาที 
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 2.2 การสูดดมไอระเหยท าใหเ้กิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ   หายใจติดขดั   เกิดภาวะปอด
อกัเสบ  ปอดบวมน ้า  และมีเลือดออกท่ีปอดได ้

ความเป็นพษิแบบเร้ือรัง 

 dimethylbenzene     มีผลกดระบบประสาทส่วนกลาง    ท าให้การประสานการเคล่ือนไหวถูก
รบกวน  ระยะเวลาในการตอบสนองนานข้ึน  เกิดภาวะอ่อนแรง  ซึมเศร้า  วิตกกงัวล  รู้สึกเหมือนเมา
สุราตลอดเวลา  และมีปัญหาเก่ียวกับการนอนหลับ  จากการศึกษาในสัตว์ทดลองเพิ่มเติมพบว่า 
dimethylbenzene เป็นพิษต่อหู  โดยมีผลท าลาย outer hair cell  แต่ไม่ท าให ้spiral ganglia เปล่ียนรูปไป  
นอกจากน้ียงัพบวา่ผูท่ี้มีประวติัสัมผสัสารน้ีเป็นประจ ามีส่วนสัมพนัธ์กบั ภาวะโลหิตจาง เม็ดเลือดขาว
ต ่า  คล่ืนไฟฟ้าหวัใจผดิปกติ  หายใจติดขดั  และมีผวิสีคล ้าเขียวเน่ืองจากขาดออกซิเจน 

 

3.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

นฤมล เกรัมย ์พิมพว์ิมล ตาทอง และ อาทิติยา ชะรอยรัมย  ์(2559) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์หรือ
คุณค่าของการศึกษาเอกสารเก่ียวขอ้ง (The value of a literature) กบังานวิจยัท่ีจะศึกษา ไวด้งัน้ี   หมึก
ปากกาไวท์บอร์ดท่ีใชใ้นปัจจุบนั มีสารเคมีท่ีอนัตรายต่อระบบหายใจ ผูจ้ดัท าจึงสนใจหาขอ้มูล เร่ือง 
หมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากดอกอญัชนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสมบติัของสารสกดัจากดอกอญัชนั
ในการท าหมึกปากไวทบ์อร์ด เปรียบเทียบสมบติัของสารสกดัจากดอกอญัชนัและหมึกไวทบ์อร์ด และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเขียนกระดานไวท์บอร์ดของน ้ าหมึก สีของสารสกดัจากดอกอญัชันมี
ความเขม้ขน้น้อยกว่าการเขียนดว้ยไวท์บอร์ด แต่สามารถยึดติดได ้มีความคงทน และไม่เกิดตะกอน
หลงัการลบดว้ยแปรงลบกระดานท่ีชุ่มน ้า จากการศึกษาพบวา่ สารสกดัจากดอกอญัชนัเป็นสารละลายท่ี
มีขั้วมีคุณสมบติัในการละลายน ้า จงัตอ้งลบดว้ยแปรงลบกระดานท่ีชุ่มน ้า จากผลการทดลอง พบวา่ สาร
สกดัท่ีไดจ้ากดอกอญัชนั มีความเขม้ขนัเทียบนอ้ยกวา่หมึกไวทบ์อร์ดทัว่ไป เม่ือน ามาตรวจสอบสมบติั 
พบว่า สารสกดัจากดอกอญัชนัมี pH=7.4 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเขียนกระดานไวทบ์อร์ด
ของน ้ าหมึก สีของตวัอกัษรท่ีเขียนจากสารสกดัจากดอกอญัชนั มีความเขม้ขน้น้อยกว่าการเขียนดว้ย
หมึกไวทบ์อร์ด แต่สามารถยดึติดได ้มีความคงทน และไม่เกิดตะกอนหลงัการลบดว้ยแปรงลบกระดาน
ท่ีชุ่มน ้ า จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า สารสกดัจากดอกอญัชนัเป็นสารละลายท่ีมีขั้วมีคุณสมบติัในการ
ละลายน ้า จึงตอ้งลบดว้ยแปลงลบกระดานท่ีชุ่มน ้า 
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 ชุลีพร ค าปา สายชล ยทุธยงค ์และสุภาวดี ทาแกง (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองน ้าหมึกสุดวิเศษ
จากแทนนินในตบัหมากกบัผงตะไบเหลก็  เน่ืองจากปัจจุบนัการศึกษาเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อประชากรเป็น
อยา่งมาก และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง คือ ปากกา การใชป้ากกาจะช่วยให้
เป็นคนมีระเบียบในการเขียนอกัษร ประหยดั ติดทนมากกวา่ดินสอ แต่หมึกท่ีมีขายในทอ้งตลาดมีราคา
ค่อนขา้งแพง   จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน าเอาเศษท่ีเหลือใชจ้ากเหล็ก และพืชท่ีมีอยู่ตามทอ้งถ่ินทัว่ไปมาท า
ใหเ้กิดประโยชน์ นัน่กคื็อ สนิมเหลก็ และตบัหมากแหง้มาท าเป็นหมึก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการ
ท าหมึกสีด าจากตบัหมากและผงตะไบเหลก็ โดยการน าผงตะไบเหลก็ 50 กรัม  ตบัหมากแหง้ 20,30,40 
กรัม แช่ในน ้าร้อน 200 cc. เป็นเวลา 1 ชัว่โมง แลว้น ามาระเหยน ้าออกจนเหลือสารละลาย 30 cc. จะได้
สารละลายน ้าหมึกแลว้น ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยใชเ้กณฑจ์ากการติดทนต่อกระดาษ ความเขม้
ของหมึก การทนต่อแสงแดดและน ้ า ซ่ึงพบว่าน ้ าหมึกในอตัราส่วนของผงตะไบเหล็กต่อตบัหมาก คือ 
50 : 30 มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเน่ืองจากติดทนมาก สีไม่ซีดจางและด าเขม้ รองลงมาเป็นอตัราส่วน 50 
: 20 และรองลงมาคือ อตัราส่วน 50 : 40 ตามล าดบั และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหมึกจากตบั
หมากและผงตะไบเหล็กในอตัราส่วนของผงตะไบเหล็กต่อตบัหมาก คือ 50 : 30 กบัหมึกท่ีขายตาม
ทอ้งตลาดพบว่าหมึกจากตบัหมากและผงตะไบเหล็กมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัน ้ าหมึกท่ีขายตาม
ทอ้งตลาด 

Mildattaporn(2555)ไดศึ้กษาการท าน ้าหมึกจากสนิมเหลก็และใบฝร่ังท าใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้ท่ีแปลก

ใหม่ ซ่ึงเกิดจากการสงัเกตวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีอยู ่และหาไดไ้ม่ยาก มาคิดคน้ และท าการทดลอง 

จนเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนน ้าหมึก ท่ีเราใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัซ่ึงท าจากสารเคมี และท ำ

กำรทดลองเก่ียวกบัประสทิธิภำพท่ีดีท่ีสดุของน ำ้หมกึ โดยจะหำประสิทธิภำพที่ดทีี่สดุของน ำ้ใบฝรั่งที่

ไดแ้ละจะใชใ้บฝรั่งตำ่งชนิดกนัเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพของน ำ้หมกึที่ได ้จึงไดท้ าการทดลองและ

เปรียบเทียบกบัน ้าหมึกจากสารเคมี จึงพบวา่ ลกัษณะของใบฝรั่งแก่มีประสิทธิภำพดีที่สดุและน ้าหมึกท่ี

ท าจากสนิมเหลก็และใบฝร่ังจะใหสี้ท่ีจางกวา่น ้าหมึกเคมี แต่เม่ือโดนแสงแดดสีจากน ้าหมึกเคมีจะไม่

คงทนต่อแสงแดด ท าใหเ้ราเห็นขอ้แตกต่าง และน าไปประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้

ประโยชน์ คือ 1.ไดศึ้กษาวิธีการท าน ้าหมึกท่ีง่ายและท าจากส่ิงท่ีเราหาไดจ้ากธรรมชาติ 2.ไดล้ดรายจ่าย

ในการซ้ือน ้าหมึกปากกาได ้  



 

บทที่ 4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

 หมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ (Natural Refill Ink for Whiteboard Marker) จดัทาํขึ้น   1.

เพื่อศึกษาการทาํหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากสีธรรมชาติ 2.เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือปากกาไวทบ์อร์ดจาก

ธรรมชาติให้แก่บริษทัดูดีทวัร์และ3.เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชป้ากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติโดย

สามารถแสดงถึงขั้นตอนและวิธีการปฎิบติังาน ดงัน้ี  

4.1 อุปกรณ์ในการทําหมึกปากกาไวท์บอร์ดจากธรรมชาติ 

- ปากกาไวทบ์อร์ดท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

- ดอกอญัชนั 

- ดอกกระเจ๊ียบ 

- ถ่าน 

- เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอลล)์  

- กลีเซอรีน 

- นํ้า 

- ถว้ยตวง 

- เตาไฟฟ้า 

- หมอ้ 

4.2 ข้ันตอนการทําหมึกปากกาไวท์บอร์ดจากธรรมชาติ 

4.2.1 หมึกปากกาไวท์บอร์ดจากธรรมชาติสีน้ําเงิน 

4.2.1.1 ตม้นํ้าใหเ้ดือด อุณหภูมิ 100 องศา 

 

รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนการตม้นํ้า 



20 
 

4.2.1.2  นาํดอกอญัชนั 25 กรัม ลงไปตม้ แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.2 ขั้นตอนนาํดอกอญัชนัลงไปตม้ 

 

4.2.1.3 ใส่ถ่าน 10 กรัม ท่ีบดแลว้ เพื่อเพิ่มใหสี้เขม้ขึ้น แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนใส่ถ่าน 

 

4.2.1.4  กรองดอกอญัชนัและถ่านออกมา 

 

รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนการตกัดอกอญัชนัและถ่านใส่ถว้ย 
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4.2.1.5 ใส่เอทานอล 150 มิลลิลิตร ลงไป และคนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนการใส่เอทานอล 

 

4.2.1.6  ใส่กลีเซอรีน 50 กรัม ลงไป คนใหเ้ขา้กนัจนละลาย  

 

รูปท่ี 4.6 ขั้นตอนการใส่กลีนเซอรีน 

4.2.1.7 ปิดเตา พกันํ้าหมึกใหเ้ยน็ 

4.2.1.8 เทใส่ถว้ย 

 

รูปท่ี 4.7 ขั้นตอนการใส่ถว้ย 
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4.2.1.9 นาํปากกาไวทบ์อร์ดท่ีไม่ใชแ้ลว้ นาํไส้ปากกามาแช่นํ้าหมึกจากธรรมชาติ 30 นาที 

 

รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนการแช่นํ้าหมึก 

4.2.2 ปากกาไวท์บอร์ดจากธรรมชาติสีแดง 

4.2.2.1 ตม้นํ้าใหเ้ดือด 100 องศา 

 

รูปท่ี 4.9 ขั้นตอนการตม้นํ้า 

4.2.2.2  ใส่ดอกกระเจ้ียบ 25 กรัม ลงไปตม้ แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

       

รูปท่ี 4.10 ขั้นตอนนาํดอกกระเจ๊ียบลงไปตม้ 
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4.2.2.3 ใส่ถ่าน 10 กรัม ท่ีทุบแลว้ เพื่อเพิ่มใหสี้เขม้ขึ้น แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.11 ขั้นตอนใส่ถ่าน 

4.2.2.4  กรองดอกกระเจ้ียบและถ่านออกมา 

 

รูปท่ี 4.12 ขั้นตอนการตกัดอกและถ่านใส่ถว้ย 

4.2.2.5 ใส่เอทานอล 150 มิลลิลิตร ลงไป คนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.13 ขั้นตอนการใส่เอทานอล 
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4.2.2.6  ใส่กลีเซอรีน 50 กรัม ลงไป คนใหล้ะลาย และคนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.14 ขั้นตอนการใส่กลีนเซอรีน 

4.2.2.7 ปิดเตา พกัใหเ้ยน็  

4.2.2.8 เทใส่ถว้ย 

 

รูปท่ี 4.15 ขั้นตอนการใส่ถว้ย 

 

4.2.2.9 นาํปากกาไวทบ์อร์ดท่ีไม่ใชแ้ลว้ นาํไส้ปากกามาแช่นํ้าหมึกจากธรรมชาติ 30 นาที 

 
รูปท่ี 4.16 ขั้นตอนการแช่นํ้าหมึก 
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4.3 ต้นทุนของการทําหมึกปากกาไวท์บอร์ดจากธรรมชาติ 

 การคาํนวณตน้ทุนของการทาํหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ โดยมีส่วนผสมไดแ้ก่ ดอก

อญัชนั ดอกกระเจ้ียบ ถ่าน เอทานอล กลีเซอรีน นํ้ าเปล่า ตน้ทุนทั้งหมด 99 บาท จะไดน้ํ้ าหมึกปากกา

ไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ 300 มิลลิลิตร 

ตารางท่ี 4.1 แสดงตน้ทุนการทาํหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ 

ลาํดบั ส่วนผสม ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วยท่ีใช ้ ตน้ทุนราคา(บาท) 

1 ดอกอญัชนั 25 กรัม 25กรัม/10 บาท 10 

2 ดอกกระเจ๊ียบ 25 กรัม 25กรัม/7.5 บาท 7.5 

3 ถ่าน 20กรัม 20กรัม/0.030 บาท 0.030 

4 เอทานอล 150 มิลลิลิตร 150มิลลิลิตร/41.7บาท 41.7 

5 กลีเซอรีน 50 กรัม 50กรัม/34 บาท 34 

6 นํ้าเปล่า 300มิลลิลิตร 300มิลลิลิตร/5.25 บาท 5.25 

รวมราคาตน้ทุนของนํ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ 99บาท/300มิลลิลิตร 

 

จากตาราง 4.1 พบว่าทางบริษทั ดูดีทวัร์ จาํกัด มีตน้ทุนในการทาํหมึกปากกาไวท์บอร์ดจาก

ธรรมชาติราคา 99 บาท ต่อ 300 มิลลิลิตร โดยปกติทางบริษทั ดูดีทวัร์ จาํกดั ในระยะเวลา 1 เดือน จะมี

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือปากกกาไวทบ์อร์ดแท่งละ 23 บาท เป็นจาํนวน 10 แท่ง เป็นราคา 230 บาท และถา้

เทียบกบันํ้ าหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ จะได ้300 มิลลิลิตร จะมีตน้ทุน 99 บาท ดงันั้นจะช่วย

ลดตน้ทุนคา่ใชจ่้ายในการซ้ือปากกาไวทบ์อร์ดได ้131 บาท 

 

4.4 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของน้ําหมึกปากกาไวท์บอร์ดจากธรรมชาติ 

 จากท่ีผูจ้ดัทาํไดท้ดลองใชน้ํ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง ไดใ้ชเ้พื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และดาํเนินการสํารวจความพึงพอใจ โดยแจกแบบสอบถาม 

จาํนวน 15 ชุด ใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยการวิเคราะห์และแปรผลดงัน้ี 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชค้่าร้อยละในการกาํหนด  

2) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนํ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติใชค้่าสถิติ ร้อยละและ 
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ค่าเฉล่ียในการคาํนวณในการแปรผลในความพึงพอใจ โดยวิธีการแปรผลของลิเคิร์ท  

(Likert Technique)โดยกาํหนดการแปลความหมาย ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม 

รูปท่ี 4.17 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

จากรูปท่ี 4.17 ผูป้ระเมิณแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3  เพศชายจาํนวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 

 

 

 

เพศ

ชาย หญิง
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รูปท่ี 4.18 ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

จากรูปท่ี 4.18 ผูป้ระเมิณแบบสอบถามมีอายตุํ่ากวา่ 18 ปี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 อาย ุ18-24 ปี จาํนวน 

4  คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 อาย ุ25-35 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ33.3  อาย ุ36-45ปี จาํนวน 4  คน คิด

เป็นร้อยละ26.7  

ตอนท่ี2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ 

ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1.ความปลอดภยัในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 4.6  0.51 มากท่ีสุด 

2.ความคมชดัของนํ้าหมึก 4.1 0.88 มาก 

3.สามารถลบออกไดส้ะอาด 4.4 0.63 มาก 

4.ประสิทธิภาพในการใชง้านของนํ้าหมึกปากกา

ไวทบ์อร์ด 

4.5 0.39 มาก 

5.ความพึงพอใจของกล่ินนํ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ด 4.3 0.7 มาก 

6.ความพึงพอใจโดยรวมของนํ้าหมึกปากกาไวท์

บอร์ด 

4.6 0.63 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.2 สอบถามความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโครงงานปากกาไวท์

บอร์ดจากธรรมชาติ พบวา่ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด ถา้พิจารณารายขอ้พบวา่ 

ความปลอดภยัในการใชผ้ลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาลาํดบัท่ี 2 คือ ความพึงพอใจโดยรวม

อายุ

ตํ่ากว่า18ปี 18-24ปี 25-35ปี 36-45ปี 46-55ปี 56ปีขึน้ไป
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ของปากกาไวทบ์อร์ด รองลงมาลาํดบัท่ี 3 คือ ประสิทธิภาพในการใชง้านของปากกาไวทบ์อร์ด

รองลงมาลาํดบัท่ี 4 คือสามารถลบออกไดส้ะอาด 

 

 



 

บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงงาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีผูจ้ดัทาํโครงงาน หมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ มีกาํหนดการออกปฏิบติัสหกิจ

ศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564  ถึงวนัท่ี  28 พฤษภาคม 2564 ของบริษทั ดูดีทวัร์ จาํกดั ในแผนก

ประสานงานทวัร์  แต่เน่ืองจากสถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ทาํให้บริษทัไม่สามารถ

ออกทวัร์ได ้ ผูจ้ดัทาํจึงอยากลดค่าใช้จ่าย โดยการนาํปากกาไวท์บอร์ดท่ีไม่ใช้แลว้ นาํกลบัมาใช้ใหม่  

และลดการใชส้ารเคมีในปากกาไวทบ์อร์ด โดยการทาํหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ เพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ และสามารถใชไ้ดจ้ริง 

5.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาโครงงาน 

 5.2.1 จากการทดลองทาํหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ คร้ังแรก พบว่าสีหมึกปากกาอ่อน

กวา่ท่ีควร 

 5.2.2 จากการทดลองคร้ังแรกผูจ้ดัทาํ ใช้สลิงค์ดูดนํ้ าหมึกใส่หลอดหมึกปากกา แลว้ทดลอง

เขียน ค่อนขา้งติดนอ้ย 

5.2.3 จากการทดลองใส่กลีเซอรีนเยอะ ทาํใหสี้ของนํ้าหมึกเปล่ียนไป 

5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไข ดังนี ้

5.3.1 จากปัญหาดงักล่าวท่ีสีหมึกปากกาไวทบ์อร์ดอ่อน จึงไดน้าํถ่านและมะเกลือลงไปตม้ เพื่อ

เพิ่มความเขม้ของนํ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ด 

 5.3.2 จากปัญหาใช้สลิงค์ดูดนํ้ าหมึกใส่หลอดหมึกปากกา ค่อนขา้งติดน้อย ผูจ้ดัทาํคิดว่า นํ้ า

หมึกซึมไม่พอ จึงนาํหลอดหมึกปากกามาแช่ตวันํ้าหมึกจากธรรมมชาติโดยตรงในระยะเวลาท่ีนานขึ้น 

5.3.3 จากปัญหาของการใส่กลีเซอรีนเยอะ ควรลดปริมาณกลีเซอรีนลงใหพ้อเหมาะ 

5.3.4 เติมเกลือเลก็นอ้ยช่วยเพิ่มใหสี้ติดทนนานขึ้น 
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หน้าที่และการปฏิบัติงาน 

 

 
พมิพ์เอกสาร 

 
โทรติดต่อลูกค้า และ ประสานงานกบับริษัทต่างๆ 



 

 

  
ตดักระดาษ จดัท ากระดาษรีไซเคิล 

 

 

จดัเรียงเอกสารตามหมวดหมู่และตรวจดูรายการเอกสารต่างๆ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินความพงึพอใจ 

 

ช่ือโครงงาน หมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชห้มึกปากกาไวทบ์อร์ดจาก
ธรรมชาติ ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะถูกน าไปประเมินผลในภาพรวม 
และน าไปใชใ้นการปรับปรุงหมึกปากกกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ไดแ้ก่ 

           ตอนที1่  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

           ตอนที2่  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช ้

           ตอนที3่  ขอ้เสนอแนะ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ            หญิง             ชาย 

อาย ุ          ต ่ากวา่18ปี    18-24ปี       25-35ปี         36-45ปี        46-55ปี        56ปีข้ึน
ไป 

ตอนที่2  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช ้

รายการประเมิน ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด  
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ความปลอดภยัในการใชผ้ลิตภณัฑ ์      
ความคมชดัของน ้าหมึก      
สามารถลบออกไดส้ะอาด      



 

 

ประสิทธิภาพในการใชง้านของ
ปากกาไวทบ์อร์ด 

     

ความพึงพอใจของกล่ินปากกาไวท์
บอร์ด 

     

ความพึงพอใจโดยรวมของปากกา
ไวทบ์อร์ด 

     

 

ตอนที3่  ขอ้เสนอแนะ 

.…………………..………………………………………………………………………………….… 

.…………………..………………………………………………………………………………….… 

.…………………..………………………………………………………………………………….… 

.…………………..………………………………………………………………………………….… 

.…………………..………………………………………………………………………………….… 

 

 

        

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 
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บทคัดย่อ 

              บริษทั ดูดีทวัร์ จ ากัด เป็นบริษทัทวัร์ท่ี
ได้รับรองความเป็นมาตรฐานจากสมาคมไทย
ธุรกิจ การท่องเท่ียว(ATTA)และเป็นบริษทัทวัร์ท่ี
ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะ ในดา้นการออกทวัร์ต่างจงัหวดัและ
งานอีเวน้ท์ต่างๆ ซ่ึงหน้าท่ีส่วนใหญ่ของผูจ้ดัท า
คือ จดัเอกสารในการท่องเท่ียว เตรียมเอกสารใน
การออกทวัร์ วางแผนประชาสัมพนัธ์ท่องเท่ียว 
ติดต่อประสานงานท่ีพกั รถ และร้านอาหารและ
เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 จึงท า
ให้ไม่ไดอ้อกภาคสนามกบัมคัคุเทศก์ งานส่วน
ใหญ่จึงอยูใ่นส านกังาน 

             ผูจ้ดัท าสังเกตการใช้หมึกไวท์บอร์ดใน
การเขียนกระดานเวลาท่ีท างานอยู่ในส านักงาน 
ท าใหเ้ห็นวา่ การใชห้มึกไวทบ์อร์ดนั้น มีสารเคมี
ท่ีมีอันตรายเยอะมาก ปากกาเคมีทั่วไปอาจมี
ส่วนผสมของ เมทิลแอลกอฮอล์ ซ่ึงมีกล่ินเหม็น 
ท าให้มีเกิดอาการวิงเวียน เม่ือซึมเขา้สู่ผิวหนงัจะ

เป็นอันตรายต่อผิวหนังและเม่ือสูดดมยงัเป็น
อนัตรายต่อระบบหายใจ อีกทั้งยงัมีราคาแพงและ
เม่ือเช็ดท าความสะอาดยงัมีเศษผงเหลืออยู่ดว้ย 
ผูจ้ ัดท าจึงมีความคิดท่ีจะหาสีจากธรรมชาติท่ี
เขม้ขน้พอส าหรับการท าหมึกไวท์บอร์ดซ่ึงสีท่ี
คดัเลือกมาคือสีน ้ าเงินจากดอกอญัชนัและสีแดง
จากดอกกระเจ๊ียบแดง เพื่อทดแทนสารเคมีท่ีมี
อนัตราย โครงงานเร่ือง หมึกปากกาไวท์บอร์ด
จากธรรมชาติ จดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) 
เพื่อศึกษาการท าน ้ าหมึกปากกาไวท์บอร์ดจากสี
ธรรมชาติ 2) เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือปากกาไวท์
บอร์ดจากสีธรรมชาติใหแ้ก่บริษทัดูดีทวัร์ 3) เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้ปากกาไวท์บอร์ด
จากสีธรรมชาติ 

จากนั้นไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจ
โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 คน พบว่ามีความพึ’
พอใจต่อการใช้ปากกาไวท์บอร์ดจากธรรมชาติ
มากท่ีสุดในเ ร่ือง  ความปลอดภัยในการใช้
ผลิตภัณฑ์ และ ความพึงพอใจโดยรวมของ

ปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ 

Natural Refill Ink for Whiteboard 

นางสาวณิชารีย ์   นพรัตนชยันนัท ์    5904400101  

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : charyne88@gmail.com 

 

mailto:charyne88@gmail.com
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ปากกาไวทบ์อร์ด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.6  ซ่ึง
ปากกาไวท์บอร์ดจากธรรมชาติ ท่ีน าามาใชช่้วย
ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหมึกปากกาไวท์
บอร์ดได ้131 บาทต่อเดือน 

ค าส าคญั : หมึกปากกาไวท์บอร์ด สีจากธรรมชาติ 

Abstract 

Doo Dee Tour Co., Ltd. is a tour agency 
that has been certified as a standard from the 
Association of Thai Travel Agents (ATTA) and 
is a tour agency that has received a lot of attention 
from customers, especially in the field of 
provincial tours and events. Most of the 
responsibilities of the committee Include: 
organizing travel documents, preparing 
documents for the tour planning, tourism 
publicity, liaising with accommodation, cars and 
restaurants. Due to the COVID-19 epidemic 
situation, it is not possible to go out in the field 
with a guide, most of the work is handled within 
the office.              

 The committee investigated the use of 
whiteboard ink to write on the board while 
working in the office, noticing that whiteboard 
ink contained many dangerous chemicals. 
Conventional chemical pens may contain 
methanol with a smelly odour, causing dizziness. 
Once absorbed into the skin, it is harmful to the 
skin and inhaled fumes are also harmful to the 

respiratory system. It's also expensive and when 
wiping it clean, there was still some residue left. 
The committee therefore had the idea to find a 
natural color that was strong enough for 
whiteboard inks, the colors chosen were blue 
from butterfly pea and red from roselle, to 
replace the harmful chemicals. The Project: 
Natural Whiteboard Pen Ink is prepared for the 
following purposes: 1) To study the production 
of whiteboard pen ink  

from natural colors; 2) To reduce the cost of 
purchasing natural-colored whiteboard pens for 
Doo Dee Tour Agency; 3) To assess the 
efficiency of using natural-colored whiteboard 
pens. 

 A satisfaction survey was conducted for 
a sample group of 15 people. It was found that 
they were most satisfied with the use of natural 
whiteboard pens in the aspect of; product safety 
and overall satisfaction towards whiteboard pens 
with the same average of 4.6. The natural 
whiteboard pens used helped to reduce costs of 
purchasing whiteboard pen ink of 131 Baht per 
month. 

Keywords: whiteboard pen ink, natural color 

ประวัติความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

บริษทั ดูดีทวัร์ จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์ จด
ทะเบียนตั้ งแต่ว ัน ท่ี  26  มีนาคม 2555 เ ป็น
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ระยะเวลา 9 ปี ให้บริการมากมายเก่ียวกับด้าน
งานทวัร์ในประเทศ  ทวัร์ต่างประเทศ งานอีเวน้ต ์
งานประชุม งานออแกไนซ์ทัว่ไปต่างๆ ปัจจุบนั
ประเทศไทย และหลายประเทศทัว่โลกประสบ
ปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าไวรัส
สายพนัธ์ุใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนทัว่
โลกนบัตั้งเเต่เดือนมกราคม ปี 2563 ท าใหรั้ฐบาล
ของหลายประเทศตอ้งบงัคบัใช้มาตรการต่าง ๆ 
เพื่อควบคุมไม่ใหโ้รคแพร่กระจายเเละลดจ านวน
ผูติ้ดเช้ือรายใหม่ มาตรการเหล่าน้ีเองนอกจาก
ควบคุมเช้ือโรคเเล้ว ยงัส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชะงักเน่ืองจากประชาชนไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตไดต้ามปกติ สร้างผลกระทบเป็นวง
กวา้งรวมถึงการท่องเท่ียวทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็น 
inbound (ชาวต่างชาติ เข้ามาเ ท่ียวเมืองไทย) 
outbound (ชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ) 
เเละการท่องเท่ียวภายในประเทศ ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจดา้นต่างๆเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกบั
บริษทัทวัร์และธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาด
เล็ก  ต่างรับมือผลกระทบไม่ไหว ท าให้มีการปิด
ตวั เพราะขาดรายไดแ้ละผลก าไรลดลง รวมถึง
การลดจ านวนพนกังานลงดว้ย 

เน่ืองจากการท่ีผูจ้ ัดท าได้ปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในบริษทัทัวร์ ซ่ึงหน้าท่ีส่วนใหญ่คือ จัด
เอกสารในการท่องเท่ียว เตรียมเอกสารในการ
ออกทวัร์วางแผนประชาสัมพนัธ์ท่องเท่ียว ติดต่อ
ประสานงานท่ีพัก รถ และร้านอาหารและ
เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ท าให้
เกิดการปิดประเทศ การท่องเท่ียวหยุดชะงกั จึง

ส่งผลต่อบริษทัทวัร์ โดยตรง ท าให้เกิดการขาย
ทวัร์นอ้ยลง  ไม่ไดอ้อกภาคสนาม ดงันั้นงานส่วน
ใหญ่จึงอยูใ่นส านกังาน 

ผูจ้ดัท าสังเกตการใช้หมึกไวท์บอร์ดใน
การเขียนกระดาน เช่น ตารางงาน ตารางเวลา 
ก าหนดการต่างๆท่ีอยู่ในส านกังาน ท าให้เห็นว่า 
การใชห้มึกไวท์บอร์ดนั้น มีสารเคมีท่ีมีอนัตราย
เยอะมาก ปากกาเคมีทัว่ไปอาจมีส่วนผสมของ 
เมทิลแอลกอฮอล ์, เมทานอล, ทินเนอร์, ไตรคลอ
โรเอทธิลีน, ฟอร์มลัดีไฮด์ ซ่ึงมีกล่ินเหม็น ท าให้
มีเกิดอาการ วิงเวียน และเป็นสาเหตุของโรค
โลหิตจางและมะเร็ง ซ่ึงเม่ือซึมเขา้สู่ผิวหนังจะ
เป็นอันตรายต่อผิวหนังและเม่ือสูดดมยงัเป็น
อนัตรายต่อระบบหายใจ อีกทั้งยงัมีราคาแพงและ
เม่ือเช็ดท าความสะอาดยงัมีเศษผงเหลืออยู่ดว้ย 
ผูจ้ ัดท าจึงมีความคิดท่ีจะหาสีจากธรรมชาติท่ี
เข้มข้นพอส าหรับการท าหมึกไวท์บอร์ดซ่ึงท่ี
คดัเลือกมาคือสีน ้ าเงินจากดอกอญัชนั สีแดงจาก
ดอกกระเจ๊ียบแดง และสีด าจากถ่านกบัมะเกลือ ท่ี
มีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไป ราคาถูก หาง่ายและ
น ามาท าผลิตภณัฑใ์ห้เกิดประโยชน์ เพื่อทดแทน
สารเคมีท่ีมีอนัตรายและยงัช่วยลดตน้ทุนในการ
ซ้ือปากกาไวทบ์อร์ดใหแ้ก่สถานประกอบการอีก
ดว้ย 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาการท าน ้ าหมึกปากกาไวท์บอร์ดสี
จากธรรมชาติ 
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2.  เพื่อลดต้นทุนในการซ้ือปากกาไวท์บอร์ด
ใหแ้ก่บริษทัดูดีทวัร์ 

3.เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้ปากกาไวท์
บอร์ดจากสีธรรมชาติ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่ อ ได้น ้ าห มึกปากกาไวท์บอ ร์ดจาก สี
ธรรมชาติ 

2. สามารถลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่บริษทัดูดีทวัร์ 

3. น าวสัดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
และลดปริมาณสารเคมีท่ีใช้ในการท าน ้ าหมึก
ปากกาไวทบ์อร์ด 

อุปกรณ์ในการท าหมึกปากกาไวท์บอร์ดจาก
ธรรมชาติ 

1. ปากกาไวทบ์อร์ดท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

2. ดอกอญัชนั 

3. ดอกกระเจ๊ียบ 

4. ถ่าน 

5. เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอลล)์  

6. กลีเซอรีน 

7. น ้า 

8. ถว้ยตวง 

9. เตาไฟฟ้า 

10. หมอ้ 

วธีิท า ปากกาไวท์บอร์ดธรรมชาติสีน า้เงิน 

1.ตม้น ้าใหเ้ดือด อุณหภูมิ 100 องศา 

2.น าดอกอญัชนั 25 กรัม ลงไปตม้ แลว้คนใหเ้ขา้
กนั 

3.ใส่ถ่าน 10 กรัม ท่ีบดแลว้ เพื่อเพิ่มใหสี้เขม้ข้ึน 
แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

4.กรองดอกอญัชนัและถ่านออกมา 

5.ใส่เอทานอล 150 มิลลิลิตร ลงไป และคนให้
เขา้กนั 

6.ใส่กลีเซอรีน 50 กรัม ลงไป คนใหเ้ขา้กนัจน
ละลาย  

7.ปิดเตา พกัน ้าหมึกใหเ้ยน็ 

8.เทใส่ขวดน ้าหมึก 

ท า ปากกาไวท์บอร์ดธรรมชาติสีแดง 

1.ตม้น ้าใหเ้ดือด อุณหภูมิ 100 องศา 

2.น าดอกกระเจ้ียบ 25 กรัม ลงไปตม้ แลว้คนให้
เขา้กนั 

3.ใส่ถ่าน 10 กรัม ท่ีบดแลว้ เพื่อเพิ่มใหสี้เขม้ข้ึน 
แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

4.กรองดอกกระเจ้ียบและถ่านออกมา 

5.ใส่เอทานอล 150 มิลลิลิตร ลงไป และคนให้
เขา้กนั 

6.ใส่กลีเซอรีน 50 กรัม ลงไป คนใหเ้ขา้กนัจน
ละลาย  
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7.ปิดเตา พกัน ้าหมึกใหเ้ยน็ 

8.เทใส่ขวดน ้าหมึก 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงาน หมึกปากกา
ไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ มีก าหนดการออกปฏิบติั
สหกิจศึกษา ตั้ งแต่วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564  ถึง
วนัท่ี  28 พฤษภาคม 2564 ของบริษัท ดูดีทัวร์ 
จ ากัด ในแผนกประสานงานทวัร์  แต่เน่ืองจาก
สถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 
ท าให้บริษทัไม่สามารถออกทวัร์ได ้ ผูจ้ดัท าจึง
อยากลดค่าใชจ่้าย โดยการน าปากกาไวทบ์อร์ดท่ี
ไม่ใช้แล้ว น ากลับมาใช้ใหม่  และลดการใช้
สารเคมีในปากกาไวท์บอร์ด โดยการท าหมึก
ปากกาไวท์บอร์ดจากธรรมชาติ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ และสามารถใชไ้ดจ้ริง 

ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 

1. จากการทดลองท าหมึกปากกาไวท์บอร์ดจาก
ธรรมชาติ คร้ังแรก พบว่าสีหมึกปากกาอ่อนกว่า
ท่ีควร 

2. จากการทดลองคร้ังแรกผูจ้ดัท า ใชส้ลิงคดู์ดน ้า
หมึกใส่หลอดหมึกปากกา แล้วทดลองเขียน 
ค่อนขา้งติดนอ้ย 

3. จากการทดลองใส่กลีเซอรีนเยอะ ท าใหสี้ของ
น ้าหมึกเปล่ียนไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไข ดงันี ้

1. จากปัญหาดงักล่าวท่ีสีหมึกปากกาไวทบ์อร์ด
อ่อน จึงไดน้ าถ่านและมะเกลือลงไปตม้ เพื่อเพิ่ม
ความเขม้ของน ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ด 

2. จากปัญหาใช้สลิงค์ดูดน ้ าหมึกใส่หลอดหมึก
ปากกา ค่อนขา้งติดนอ้ย ผูจ้ดัท าคิดวา่ น ้ าหมึกซึม
ไม่พอ จึงน าหลอดหมึกปากกามาแช่ตวัน ้ าหมึก
จากธรรมมชาติโดยตรงในระยะเวลาท่ีนานข้ึน 

3. จากปัญหาของการใส่กลีเซอรีนเยอะ ควรลด
ปริมาณกลีเซอรีนลงใหพ้อเหมาะ 

4. เติมเกลือเลก็นอ้ยช่วยเพิ่มใหสี้ติดทนนานข้ึน 
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หมึกปากกาไวท์บอร์ดจากธรรมชาติ  

Natural Refill Ink for Whiteboard 
Marker 

บทคดัย่อ 

      การใช้หมึกไวท์บอร์ดในการเขียนกระดานเวลาท่ีท างานอยู่ใน
ส านกังาน ท าให้เห็นว่า การใชห้มึกไวทบ์อร์ดนั้น มีสารเคมีท่ีมีอนัตรายเยอะ
มาก ปากกาเคมีทัว่ไปอาจมีส่วนผสมของ เมทิลแอลกอฮอล์ ซ่ึงมีกล่ินเหม็น 
ท าให้มีเกิดอาการวิงเวียน เม่ือซึมเขา้สู่ผิวหนงัจะเป็นอนัตรายต่อผิวหนงัและ
เม่ือสูดดมยงัเป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ อีกทั้งยงัมีราคาแพงและเม่ือเช็ดท า
ความสะอาดยังมีเศษผงเหลืออยู่ด้วย ผู ้จัดท าจึงมีความคิดท่ีจะหาสีจาก
ธรรมชาติท่ีเขม้ขน้พอส าหรับการท าหมึกไวทบ์อร์ดซ่ึงสีท่ีคดัเลือกมาคือสีน ้า
เงินจากดอกอญัชนัและสีแดงจากดอกกระเจ๊ียบแดง เพื่อทดแทนสารเคมีท่ีมี
อนัตราย โครงงานเร่ือง หมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ  

 

วธีิท า ปากกาไวท์บอร์ดธรรมชาติสีแดง 

1.ตม้น ้าใหเ้ดือด อุณหภูมิ 100 องศา 

2.น าดอกกระเจ้ียบ 25 กรัม ลงไปตม้ แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

3.ใส่ถ่าน 10 กรัม ท่ีบดแลว้ เพื่อเพิ่มใหสี้เขม้ข้ึน แลว้คนใหเ้ขา้
กนั 

4.กรองดอกกระเจ้ียบและถ่านออกมา 

5.ใส่เอทานอล 150 มิลลิลิตร ลงไป และคนใหเ้ขา้กนั 

6.ใส่กลีเซอรีน 50 กรัม ลงไป คนใหเ้ขา้กนัจนละลาย  

7.ปิดเตา พกัน ้ าหมึกใหเ้ยน็ 

8.เทใส่ขวดน ้ าหมึก 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาการท าน ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากสีธรรมชาติ 2. เพื่อลด
ตน้ทุนในการซ้ือปากกาไวท์บอร์ดจากสีธรรมชาติให้แก่บริษทัดูดีทวัร์ 3.เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการใชป้ากกาไวทบ์อร์ดจากสีธรรมชาติ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อไดน้ ้ าหมึกปากกาไวทบ์อร์ดจากสีธรรมชาติ 

2.สามารถลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่บริษทัดูดีทวัร์ 

3. น าวสัดุจากธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และลดปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้น
การท าน ้าหมึกปากกาไวทบ์อร์ด 
 

 วธีิท า ปากกาไวท์บอร์ดธรรมชาติสีน ้าเงิน 

1.ตม้น ้าใหเ้ดือด อุณหภูมิ 100 องศา 

2.น าดอกอญัชนั 25 กรัม ลงไปตม้ แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

3.ใส่ถ่าน 10 กรัม ท่ีบดแลว้ เพื่อเพิ่มใหสี้เขม้ข้ึน แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

4.กรองดอกอญัชนัและถ่านออกมา 

5.ใส่เอทานอล 150 มิลลิลิตร ลงไป และคนใหเ้ขา้กนั 

6.ใส่กลีเซอรีน 50 กรัม ลงไป คนใหเ้ขา้กนัจนละลาย  

7.ปิดเตา พกัน ้ าหมึกใหเ้ยน็ 

8.เทใส่ขวดน ้ าหมึก 

สรุปผล 

จากการท าโครงงานเร่ือง ปากกาไวทบ์อร์ดจากธรรมชาติ โดย
มีผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่เป็นผูห้ญิงมากท่ีสุดจากการ
ประเมินความพึงพอใจของการใชป้ากกาไวทบ์อร์ดจาก
ธรรมชาติ พบวา่ความพึงพอใจต่อการใชค้ปากกาไวทบ์อร์ด 
ในภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.6 
พบวา่ความปลอดภยัในการใชผ้ลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจอยุใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.6 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 

นำงสำวณิชำรีย ์นพรตันชยันนัท ์5904400101 

 

อำจำรยท์ี่ปรกึษำ  อาจารยปิ์ยธิดา กงัวานสิทธ์ิ 

พนกังานท่ีปรึกษา ปัทมา สุขสมจินต ์



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

บันทึกการปฏิบัติงาน 
  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
ประวติัผู้จัดท า 
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ประวติัผู้จัดท า 

 

ช่ือ-นามสกุล  :  นางสาวณิชารีย ์  นพรัตนชยันนัท ์

รหสันกัศึกษา  :  5904400101 

ภาควิชา  : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  

คณะ : ศิลปศาสตร์  

ท่ีอยู ่      : 19/4 หมู่11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  73210 



 

 

ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล  :  นางสาวณิชารีย ์  นพรัตนชยันนัท ์

รหสันกัศึกษา  :  5904400101 

ภาควิชา  : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  

คณะ : ศิลปศาสตร์  

ท่ีอยู ่      : 19/4 หมู่11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  73210
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