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บทคัดย่อ 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบติังาน ณ บริษทัเอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากดั ท าให้ทราบถึง
วธีิการปฏิบติังานมองเห็นถึงปัญหาและความส าคญัของการลดตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึก ทางคณะ
ผูจ้ดัท าจึงได้คิดโครงงานหน้ากากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ โดยน ามาเป็นของท่ีระลึกและลดตน้ทุน
ให้แก่สถานประกอบการได ้ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นท่ีจะจดัท าโครงงานช้ินน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1. เพื่อลดตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกของบริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากดั 2. เพื่อจดัท าหนา้กาก
ผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ส าหรับงานจดัแสดงสินคา้ ให้แก่ บริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากดั3. เพื่อ
เพิ่มรายไดโ้ดยการน าไปจดัจ าหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์บริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากดั 

จากผลการศึกษาโครงงานหน้ากากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ โดยการน าไปให้ผูใ้ช้งานได้
ทดลองใชแ้ละท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ จ านวน 20 คน 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย  4.47 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61 ถ้า
พิจารณารายขอ้พบวา่ ความสะดวกสบายเวลาสวมใส่หนา้กากผา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  
4.47 รองลงมาคือ กล่ินของสมุนไพร เท่ากบั 4.36 โดยการท าโครงงานหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ 
ช่วยลดตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกของบริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากดัและเป็นการท าการตลาด
ใหแ้ก่บริษทัฯทางออ้มและช่วยเพิ่มสุขอนามยัใหผู้เ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้และบริการได ้ 
ค าส าคัญ :  หน้ากากผ้า /ตะไคร้ / ของทีร่ะลกึ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญั 

 

 บริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั เป็นบริษทัรับเหมาจดังานอีเวน้ท ์(Event) รับจดังาน

สัมมนา งานจัดแสดงสินค้าและบริการ และงานมีเดียโปรดักชัน อาทิ เช่นรายการเชิงสารคดี 

โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เนน้กลุ่มลูกคา้ภายในประเทศ โดยไดรั้บความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่ 

จากหน่วยงานท่ีหลากหลาย ทั้งภาครัฐฯ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ให้ดูแลเร่ืองการดาํเนินงานจดั

งานทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศ  ทั้งน้ี บริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั 

มีบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อนาํเสนอแนวทาง และแนวคิดท่ีหลากหลายใน

การจดักิจกรรมใหมี้ความน่าสนใจ และทนัยคุสมยัมากยิง่ข้ึน สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดการบอกต่อถึงประสิทธิภาพการทาํงานท่ีรวดเร็ว แปลกใหม่ รวมถึงความคิด

จดังานแบบสร้างสรรคข์องบริษทัฯ 

เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์มลพิษทางอากาศ PM 2.5 และไวรัสCOVID-19 ทาํให้เกิดผล

กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การโรงแรม การจดังานแสดงสินคา้และบริการ ซ่ึงบริษทั 

เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มิเดีย จาํกดั ก็ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวเช่นกนั โดยมีการงด และ

ยกเลิกการจัดงานอีเวน้ท์ สาเหตุหลักเกิดจากความกลัว และกังวล กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

นอกจากการจดัแสดงสินคา้จะโดนผลกระทบแลว้ ผลิตภณัฑ์ท่ีจาํเป็นอย่างหน้ากากอนามยัก็ขาด

ตลาด เป็นสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการ มีราคาแพง และหายากเป็นอยา่งมาก  

คณะผูจ้ดัทาํจึงเลง็เห็นประโยชน์ของการทาํโครงงานหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ โดย

นาํสมุนไพรตะไคร้มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ช่วยให้ผ่อนคลายในการสูดดม โดยการทาํหน้ากากผา้

ช่วยลดตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกของบริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มิเดีย จาํกดั โดยสามารถนํา

หนา้กากผา้ไปแจกแทนเส้ือท่ีบริษทัฯแจกให้ผูท่ี้เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้และบริการ ถือเป็นการ

ช่วยบรรเทาสภาวะการขาดแคลนหนา้กากอนามยั ทาํการตลาดให้แก่บริษทัฯทางออ้ม และช่วยเพิ่ม

สุขอนามยัใหผู้เ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้และบริการได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อลดตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกของบริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั 

1.2.2 เพื่อจดัทาํหน้ากากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้สําหรับงานจดัแสดงสินคา้ ให้แก่ บริษทั 

เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั 

1.2.3 เพื่อเพิ่มรายไดโ้ดยการนาํไปจดัจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย 

จาํกดั 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การนาํผา้คอตตอน ผา้มสัลินและนาํวสัดุต่าง ๆท่ีมาจดัทาํเป็นหนา้กากผา้สมุนไพร

กล่ินตะไคร้เป็นของท่ีระลึกท่ีบริษทัเอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั มอบใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน

จดัแสดงสินคา้และบริการ 

1.3.2ขอบเขตด้านสถานท่ี 

  ณ งานจดัแสดงสินคา้ของ บริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั 

1.3.3ขอบเขตด้านเวลา 

ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2563  

1.3.4ขอบเขตด้านประชากร  

กลุ่มคนครอบครัว เพื่อน และพนักงานบริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกัด 

จาํนวน 20 คน 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 บริษทั บริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั ลดตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกใหแ้ก่ผูท่ี้

เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้และบริการ 

1.4.2 บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกัด ได้ทําการตลาด โดยการประชาสัมพนัธ์ช่ือ

บริษทัฯบนหนา้กากผา้ ถือเป็นการทาํการตลาดทางออ้มใหแ้ก่บริษทัฯ  

1.4.3 บริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั สามารถนาํผลิตภณัฑไ์ปจดัจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯก่อใหเ้กิดรายไดอี้กช่องทางหน่ึง 



 

 

บทที่ 2 

รายละเอยีดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ           บริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั 

                                                    EXTREME INTER MEDIA CO., LTD 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ             2/57 หมู่บา้นปริญญาลกัษณ์ พระราม 2 ซอยบางขนุเทียน  

                       16 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

               เบอร์โทร                          0-2451-2577  

               โทรสาร                           0-2451-2448 

               E-mail                                     marketing@extremeintermedia.com 

เวลาทําการ                              จนัทร์-ศุกร์ 9.00 น.-17.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1โลโกบ้ริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

mailto:marketing@extremeintermedia.com
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2.1.1ประวตัิความเป็นมาของบริษัท เอก็ซ์ทรีม อนิเตอร์มีเดยี จํากดั 

บริษทัเอก็ซ์ทรีมอินเตอร์มีเดีย จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเพื่อจุดประสงคเ์ป็นผูรั้บจดังาน-ผูรั้บเหมาจดั

งานอีเวน้ท์ (Event) งานมีเดียโปรดักชัน ทั้งน้ีบริษทัมีความถนัดและชาํนาญในการสร้างสรรค์

ผลงานและแนวความคิดแปลกใหม่ ในการพฒันาแผนการส่ือสารการตลาดการโฆษณา และ

ประชาสัมพนัธ์ในทุกกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมพิเศษและส่งเสริมการขาย-การตลาด  การจัดการ

สัมมนา การเปิดตัวสินค้าและบริการ งานฉลองครบรอบ การเล้ียงอาหารคํ่าโดยทั้ งน้ี บริษัท

ตระหนกัถึงความสาํคญัในความสาํเร็จของท่าน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความชาํนาญในการผลิตส่ือ

วิทย ุโทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์ป้ายโฆษณาทุกประเภท 

 

 

  

 

 

 

รูปท่ี 2.2 แผนท่ีบริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

 

  

 

 

 

รูปท่ี 2.3  สถานท่ีตั้งบริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 



5 
 

2.2 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานของบริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

คุณมานพ ลีลาหิรัญ

President of Extreme Inter Media Co.Ltd

คุณชธิต สังสัญไทย

Director/Creative
คุณวบูิลย ์ศรีนํ้าคาํ

Camera man

คุณบรรเจิด นนัทดี์

Editor

Event 

Organization

คุณดาํรงเดช น้อมสูงเนิน 

Marketing Manager

คุณจักรี ภาคกลาง

Creative/Graphic Designer

คุณภูริเดช ตนัติวงษากิจ

Assistant Executive

ฝ่ายบริหาร

คุณกญัญาภัค ลลีาหิรัญ

บุคคล

คุณสุนทรี ใยบวั

บญัชี

คุณเอกพล พ่ึงตน

ส่งเอกสาร

คุณอาทิตย ์ศรีนํ้าคาํ

ขบัรถ

Production
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2.3  ลกัษณะการประกอบการ การผลติ การให้บริการหลกัขององค์กร 

• ดาํเนินธุรกิจดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

• ทางส่ือวิทย ุ

• โทรทศัน์  

• ส่ิงพิมพ ์

• แบรนเนอร์ต่าง ๆ 

• รายการทีว ี

• งาน Event 

• ออกบูธ 

ตัวอย่างและผลงานท่ีมาของบริษัท 

 

รูปท่ี2.5 ภาพแสดงงานมหกรรมผา้ไหมมดัหม่ีและของดีจงัหวดัขอนแก่น 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

มหกรรมผ้าไหมมัดหม่ีและของดีจังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมท่ีจัดขั้นเพื่อส่งเสริมช่องทาง

การตลาดให้กบัผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัขอนแก่น และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา้

ไหม และสินค้าOTOP ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์อนัมีคุณภาพ และเอกลกัษณ์ของจงัหวดัขอนแก่น ของ

ผูป้ระกอบการในจงัหวดัขอนแก่นใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ  
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รูปท่ี2.6 ภาพแสดงงานขอนแก่นรวมใจ ไม่ซ้ือ ไม่ขาย ไม่ใชข้องปลอม 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

งานขอนแก่นรวมใจ ไม่ซ้ือ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม เป็นส่วนหน่ึงของโครงการรณรงค์และ

เสริมสร้างความตระหนักและเคารพสิทธิ ในทรัพยสิ์นทางปัญญาร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญา และปลูกฝังใหเ้ยาวชน งด ละ เลิกใชสิ้นคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

รูปท่ี2.7 ตวัอยา่งรายการแฮปป้ีเนส แฮปเพน่ 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

รายการแฮปป้ีเนส แฮปเพ่น รายการเชิงท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้กลุ่มเป้าหมายทรายถึง

สิทธิประโยชน์ของPTT  Blue Card แนะนาํการใชง้าน  PTT Blue Card ในรูปแบบต่าง ๆ  
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รูปท่ี2.8 ตวัอยา่งรายการพลงังานสู่อนาคต 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

รายการพลงังานสู่อนาคต ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ซ่ึงเป็นรายการท่ีมุ่งเนน้

นาํเสนอสาระความรู้เผยแพร่เร่ืองราวการอนุรักษแ์ละการใชพ้ลงังานทดแทน เพื่อส่งเสริมและ

ปลูกฝังจิตสาํนึกใหผู้รั้บชมรายการไดรั้บรู้ถึงคุณประโยชน์จากการใชพ้ลงังานทดแทนและร่วมกนั

ประหยดัพลงังานเพื่อลดตน้ทุนในการผลิตพลงังาน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี2.9 ภาพแสดงงานมีพลงังานมีความสุข 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ดา้นพลงังาน งานนิทรรศการท่ี

แสดงพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ดา้นพลงังาน ควบคู่กบั

นิทรรศการแสดงผลงานครบรอบ 10 ปี กระทวงพลงังาน จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 21-23 ธนัวาคม 2555 

ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า จงัหวดัขอนแก่น 
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รูปท่ี2.10 ภาพแสดงงานสืบสานวฒันธรรมอีสานสรรคส์ร้างทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

งานสืบสานวัฒนธรรมอีสานสรรค์สร้างทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ 

งานท่ีส่งเสริมในประชาชนมีความตระหนักในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ควบคู่กบัมีความรู้ความเขา้ใจ 

เก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญา งานในคร้ังน้ีจดัข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย ์และกรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 11-13 พฤษภาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 ภาพแสดงงานฉลองครบรอบ 1 ปี ไปช็อป ไปแบงก ์เคทีบีลิชซ่ิง 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com  

งานฉลองครบรอบ 1ปี ไปช็อป ไปแบงก์ เคทีบีลชิซ่ิง 
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รูปท่ี 2.12 ตวัอยา่งรายการเติมพลงัใหเ้พยีงพอดว้ยความพอเพียง 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

รายการเติมพลงัให้เพยีงพอด้วยความพอเพยีง  

ซ่ึงเป็นรายการท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวของชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย ท่ีไดน้้อมนาํเอาพระราชดาํริ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้จนสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนในชุมชน จนใน

ปัจจุบนักลายเป็นชุมชนตวัอยา่งท่ีไม่มีปัญหาใด ๆ ชาวบา้นมีความเป็นอยูสุ่ขสบาย เพราะปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ทุกวนั

จนัทร์ถึงวนัพธุ ช่วงเวลาประมาณ08.35-09.10 น.ในรายการ 5 เชา้ข่าวดี 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13 ภาพแสดงงานภูมิปัญญาผา้ไทยท่ีชยัภูมิ 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

งานภูมิปัญญาผ้าไทยท่ีชัยภูมิ เป็นงานจัดแสดงและจําหน่ายผลติภัณฑ์ผ้าของจังหวัดชัยภูมิและจัด

อบรม สัมมนาให้ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญางานในคร้ังน้ีจดัข้ึน

โดยกระทรวงพาณิชย ์และกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 25-26พฤษภาคม 2555 
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รูปท่ี 2.14 ภาพแสดงงานมหศัจรรยแ์พรไหมแห่งสายนํ้าชี วฒันธรรมวิถี ถ่ินแพรไหม 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

งานมหัศจรรย์แพรไหมแห่งสายนํา้ชี วฒันธรรมวถีิ ถ่ินแพรไหม  โดยกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่น 

สารสินธ์ร่วมกบัสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักาฬสินธ์ุ ระหวา่งวนัท่ี 9 - 13 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.15 ภาพแสดงงานการจดัการแสดงและจาํหน่ายผา้ไหมฯ 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

การจัดการแสดงและจําหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศ ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขง 

เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาและเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดใหก้บัผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดั

ขอนแก่น จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2557 ณ สนามหน้าศาลากลางจงัหวดั

ขอนแก่น 
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รูปท่ี 2.16 ภาพแสดงงานมหกรรมผา้ไหมและของดีของเด่นกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

มหกรรมผ้าไหมและของดขีองเด่นกลุ่มจังหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 18 - 22 

กนัยายน 2557 ณ ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์งามวงศว์าน จงัหวดันนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.17 ภาพแสดงงานตรุษจีนสีสนั ภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี 2561 คร้ังท่ี 1 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

ตรุษจีนสีสัน ภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี 2561 โดยสํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดันนทบุรี 13 

กุมภาพนัธ์- 19 กุมภาพนัธ์ 2561 จดังานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสู่สากลภายในจงัหวดั และ

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสู่สากลส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรีสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรคก์า้วนาํสู่อาเซียน 
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รูปท่ี 2.18 ภาพแสดงงาน OTOP หตัศิลป์ ถ่ินเมืองนนท"์ นนทบุรีคร้ังท่ี 2 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 

OTOP หัตถศิลป์ ถ่ินเมืองนนท์ ภายใต้โครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ก้าวนําสู่อาเซียน คร้ังท่ี 22561” จัดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสู่สากลภายในจังหวดัและ

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสู่สากลส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรีสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรคก์า้วนาํสู่อาเซียน 

2.3.3 งานด้านการออกแบบ ผลติ ส่ือส่ิงพมิพ์ และส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ประเภท 

งานออกแบบป้ายโฆษณา งานออกแบบและจัดทําหนังสือ และคู่มือต่าง 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.19 ตวัอยา่งหนงัสือ คู่มือ และงานป้ายโฆษณาต่าง ๆ 

ท่ีมา : www.extremeintermedia.com 
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2.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย  

2.4.1 ตาํแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 

 

  

 

   

 

 

 

รูปท่ี 2.20 นางสาว ธญัพิชชา กศุลเฉลิมวิทย ์

 

ช่ือ-สกลุ นางสาว ธญัพิชชา กศุลเฉลิมวิทย ์   

ตําแหน่ง ติดต่อประสานงาน/เอกสาร 

งานท่ีได้รับมอบหมาย  

1. หาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อประกอบทาํเอกสารนาํเสนองาน 

2. โทรติดต่อประสานขอคิว ศิลปิน ดาราและนกัแสดง 

3. ติดต่อประสานงานกบัสถานท่ีต่าง ๆ 

4. เยบ็เล่มเขา้กระดูกงู คือ เล่มตวัอย่างงานจดัแสดงต่าง ๆ อย่างครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น

เล่มงานนาํเสนอ 

5.หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น ถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
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รูปท่ี2.21 นางสาวสุพรรัตน์ แกว้สอาด 

 

ช่ือ-สกลุ นางสาวสุพรรัตน์ แกว้สอาด   

ตําแหน่ง ติดต่อประสานงาน/เอกสาร 

งานท่ีได้รับมอบหมาย  

1. หาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อประกอบทาํเอกสารนาํเสนองาน 

2. โทรติดต่อประสานขอคิว ศิลปิน ดาราและนกัแสดง 

3. ติดต่อประสานงานกบัสถานท่ีต่างๆ 

4. เยบ็เล่มเขา้กระดูกงู คือ เล่มตวัอยา่งงานจดัแสดงต่าง ๆอยา่งครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นเล่ม

งานนาํเสนอ 

5.หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น ถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
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2.5 ช่ือและตําแหน่งงานพีเ่ลีย้ง  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี2.22 พนกังานท่ีปรึกษา 

พนกังานท่ีปรึกษาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท่ีบริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั 

3.5.1 คุณดาํรงเดช นอ้มสูงเนิน ตาํแหน่ง Marketing Manager 

2.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัตงิาน 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานบริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั เร่ิมมาปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 

วนัท่ี 13 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ ภายใน 1 วนัจะทาํงาน 8.30  

ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.30 น. ซ่ึงจะปฏิบติังาน 5 วนัต่อสปัดาห์ วนัหยดุแลว้แต่ตารางการ

ทาํงาน 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

ตารางท่ี2.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนในการดาํเนินงาน มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

ตั้งหัวข้อของโครงงาน      

รวบรวมข้อมูลของ

โครงงาน 

     

เร่ิมเขียนโครงงาน      

ตรวจสอบโครงงาน      

โครงการเสร็จสมบูรณ์      
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2.8 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา  

จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทัเอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มิเดีย จาํกดั ในตาํแหน่ง

ติดต่อประสานงาน/เอกสาร ได้เรียนรู้ถึงการติดต่อประสานงาน พูดคุย สอบถามข้อมูล การ

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เรียนรู้ขั้นตอนในการทาํงาน การวางแผนในส่วนของ

อีเวน้ท ์และมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ 

2.9 ข้อเสนอแนะการปฏิบตังิานสหกจิศึกษา 

  1.ควรศึกษางานดา้นงานอีเวน้ท ์เพื่อเป็นประสบการณ์ก่อนไปปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 2. หาประสบการณ์ในดา้นการบริการให้มากข้ึน เพื่อเป็นประสบการณ์ก่อนไปปฏิบติัสห

กิจศึกษา 

 

   

 



 

 

บทท่ี 3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาทาํวิจัยเร่ือง “หน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้” ผูศึ้กษาได้ศึกษาและได้รวบรวม

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ทฤษฏงีานจัดแสดงสินค้า  

3.2 ข้อมูลท่ัวไปของCOVID-19 และหน้ากากอนามัย  

3.3 ข้อมูลท่ัวไปของหน้ากากผ้า และชนิดของผ้า  

3.4 ประโยชน์ของกลิน่สมุนไพร (ตะไคร้) 

3.5 ประโยชน์ของนํา้มันหอมระเหย 

3.6 ทฤษฏกีารลดต้นทุน 

3.7 งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

 

3.1งานจัดแสดงสินค้า 

3.1.1ความหมายของงานจัดแสดงสินค้า 

เพญ็ศรี  เขมะสุวรรณ (2553) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความว่าการจดัแสดงสินคา้ หมายถึง  วิธีการ

นาํเสนอสินคา้หรือความคิดให้แก่ผูค้นทัว่ไปไดพ้บเห็น เพื่อให้ผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้มีโอกาสพบ

เห็นและตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น  นอกจากน้ียงัเป็นการปลูกฝ่ังค่านิยมหรือสร้างความเป็นเอกลกัษณ์

ให้กบัร้านคา้อีกดว้ย  ความสําคญัของการจดัแสดงสินคา้ เป็นปัจจยัท่ีช่วยให้กิจการใหญ่หรือเล็ก

ประสบความสาํเร็จ มียอดขายสูงตลอดเวลา วตัถุประสงคข์องการจดัแสดงสินคา้   เพื่อส่งเสริมการ

ขาย แนะนําสินคา้ท่ีมีอยู่ในร้านเป็นการ Impulse Buying เพื่อเป็นการสร้างเอกลกัษณ์และสร้าง

ค่านิยมท่ีดีใหก้บัร้านคา้ กิจการเกือบทุกประเภทจะใชก้ารจดัแสดงสินคา้ช่วยในการส่งเสริมการขาย 

แตกต่างวา่จะใชเ้พื่อสร้างยอดขายหรือสร้างค่านิยม สร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัสินคา้หรือบริการ ในการ

ดาํเนินงานการจดัแสดงสินคา้กิจการอาจจดัเองหรือจา้งผูเ้ช่ียวชาญมาดาํเนินการให ้ข้ึนอยูก่บัขนาด
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และลกัษณะของกิจการ งบประมาณ เช่นกิจการคา้ปลีกขนาดเลก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีฝ่ายจดัแสดงกิจการ

จดัแสดงเองได ้แต่ถา้เป็นกิจการคา้ปลีกขนาดใหญ่มีพื้นท่ีมากก็จาํเป็นจะตอ้งมีฝ่ายจดัแสดงท่ีมี

ความเช่ียวชาญมาดาํเนินการจดัแสดงสินคา้ 

3.1.2ประโยชน์ของงานจัดแสดงสินค้า 

มนตรี ศรีวงษ ์(2560) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องงานจดัแสดงสินคา้ ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการ การออกบูธแสดงสินคา้หรือบริการ การจดัแสดง

สินคา้ถือเป็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการไดดี้มาก เพราะองคป์ระกอบท่ี

จะทาํให้การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ไดผ้ล คือ สาระสําคญัของสาร ตอ้งถูกส่งผ่านไป

ยงัผูรั้บสารเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงการไปออกบูธแสดงสินคา้หรือบริการตามนิทรรศการหรือ

งานเทศกาลต่าง ๆ สามารถตอบโจทยข์อ้น้ีไดเ้ป็นอย่างดี เพราะสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

ท่ีมาเดินภายในงานได้เป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่ลูกค้าท่ีมาเดินตามงานต่าง ๆ ท่ี

ผูป้ระกอบการไปออกบูธแสดงสินคา้ ก็มกัสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีจดัแสดงอยู่

แลว้ ทาํใหส้ามารถส่ือสารไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ซ่ึงประโยชน์ขอ้น้ีคือจุดเด่นท่ีสุด

ของการไปออกบูธแสดงสินคา้และบริการ 

2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการขาย การออกบูธแสดงสินคา้และบริการ จดัเป็นอีกหน่ึงช่องทางการ

คา้ขายสินคา้หรือบริการท่ีน่าสนใจมาก เพราะแมว้่าช่วงระยะเวลาในการจดังานจะน้อย 

และไม่ใช่ช่องทางการขายสินคา้หรือบริการท่ีมัน่คงถาวร แต่นิทรรศการและงานท่ีจดัข้ึนก็

มกัเป็นแหล่งชุมนุมของบรรดาลูกคา้ชั้นดี ท่ีต่างแห่แหนมาร่วมงานกนั จึงทาํใหเ้วลาท่ีมีอยู่

น้อยนิด ไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด หากเจา้ของกิจการสามารถใช้การออกบูธแสดง

สินค้าและบริการคร้ังนั้นให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างยอดจาํหน่ายต่อชั่วโมงให้ได้

จาํนวนสูงมาก อยา่งเช่น สาํนกัพิมพต่์าง ๆ ท่ีมกัไปออกบูธแสดงสินคา้ในมหกรรมหนงัสือ 

ร้านอาหารการกิจต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. เพื่อโชวศ์กัยภาพธุรกิจ การออกบูธแสดงสินคา้และบริการถือเป็นโอกาสทองในการแสดง

ศกัยภาพสินคา้ หรือการดาํเนินงานของบริษทันั้น ๆ อีกด้วย เพราะสามารถเขา้ถึงและ

ส่ือสารกบัผูค้นไดเ้ป็นจาํนวนมาก เจา้ของกิจการทั้งหลายยงัสามารถใชก้ารออกบูธแสดง

สินคา้ เป็นช่องทางเพื่อเกทบัคู่ต่อสู้ ท่ีทั้งไม่ไดม้าและมาออกบูธงานเดียวกนัไดอี้กดว้ย การ

แสดงศกัยภาพน้ี ผูป้ระกอบการสามารถนาํสินคา้หรือบริการตน้แบบ ท่ีแสดงถึงนวตักรรม
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เทคโนโลยีแห่งอนาคตมาโชวไ์ดโ้ดยไม่จาํว่าจะเป็นสินคา้ตน้แบบหรือเป็นเพียงคอนเซ็ป

ไอเดีย ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสินคา้พร้อมจาํหน่ายเสมอไป ดงัเช่นงานออกบูธแสดงสินคา้ดา้น

เทคโนโลยต่ีาง ๆ 

4. เพื่อหาคู่คา้ทางธุรกิจ การออกบูธแสดงสินคา้และบริการ นอกจากจะไดพ้บลูกคา้รายย่อย

แลว้ ยงัมีโอกาสพบคู่คา้ทางธุรกิจอีกดว้ย เพราะในปัจจุบนังานมหกรรมแสดงสินคา้และ

บริการต่าง ๆ ไดแ้บ่งกาํหนดการให้มีวนัและช่วงเวลาสาํหรับนกัธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อเปิด

โอกาสให้พบปะพูดคุยและหาคู่คา้ทางธุรกิจ ส่วนมากแลว้มกัเป็นวนัแรกๆ ของงาน จึง

กลายเป็นโอกาสสําคญัให้ผูป้ระกอบการท่ีจะไดพ้บปะพูดคุยกบัคู่คา้ทางธุรกิจ และทาํ

สัญญาธุรกิจกับคู่คา้ได้โดยตรง ซ่ึงโอกาสดังกล่าวช่วยให้ผูป้ระกอบการและนักธุรกิจ 

สามารถลดตน้ทุนของตนเองลงได ้อนัเน่ืองมาจากไดพ้บเจอกบัเจา้ของปัจจยัการผลิตราย

อ่ืน ๆ ซ่ึงเสนอขายราคาวตัถุดิบและปัจจยัการผลิตสินคา้ให้เรา เพื่อเป็นตวัเลือกเพื่อเทียบ

กบัคู่คา้เดิมอีกดว้ย ถือเป็นประโยชน์ดา้นงบประมาณเลย 

5. เพื่อสาํรวจตลาดและคู่แข่ง การออกบูธสินคา้และบริการนอกจากจะทาํใหผู้ป้ระกอบการได้

พบกบัลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกิจแลว้ ยงัถือเป็นโอกาสดีท่ีจะทาํให้ผูป้ระกอบการไดพ้บกบั

คู่แข่งดว้ย จึงเป็นช่วงสาํคญัและมีประโยชน์อยา่งมากเพราะผูป้ระกอบการสามารถสาํรวจ

ตรวจสอบความกา้วหนา้ของคู่แข่ง และสามารถสาํรวจตลาดไปในตวัไดอี้กดว้ย 

ทั้งน้ีเน่ืองจากงานจดัแสดงสินคา้เป็นงานท่ีจะมีผูค้นเขา้ร่วมงานเป็นจาํนวนมากทั้งผูป้ระกอบการ

และลูกคา้  ซ่ึงเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส Covid-19 การใส่หนา้กากอนามยั จึงเป็นส่วนสาํคญัในการ

ป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรคต่าง ๆได ้

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 งานจดัแสดงสินคา้ 
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ท่ีมา : sites.google.com 

3.2 COVID-19 และหน้ากากอนามัย  

องคก์ารอนามยัโลก หรือ World Health Organization (2020) ไดป้ระกาศใหก้ารแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่เป็น "การระบาดใหญ่" หรือ Pandemic หลงัจากเช้ือลุกลามไป

อย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก และไดป้ระกาศช่ือท่ีเป็นทางการสําหรับใชเ้รียกโรคทางเดิน

หายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่วา่ "โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 หนา้กากอนามยั 

ท่ีมา : https://www.manulife.co.th/ 

3.2.1 อาการของCOVID-19 

  เกิดจากการสูดดมเอาละอองฝอยในอากาศท่ีมีเช้ือไวรัสเขา้ไป กล่าวคือ หากร่างกายสูดดม

เอาละอองฝอยจากการไอ จาม ของผูติ้ดเช้ือก็จะสามารถรับเช้ือโคโรนาไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ 

เช่นเดียวกนักบัการสัมผสัสารคดัหลัง่จากผูติ้ดเช้ือไม่ว่าจะเป็นนํ้ าลาย นํ้ ามูก เสมหะ อุจจาระ หรือ

ไปสัมผสัส่ิงของท่ีมีเช้ืออยู่ แลว้เอามือมาจบัของกินเขา้ปาก ถูหน้า ขยี้ตา ก็อาจจะติดเช้ือไวรัสก่อ

โรค COVID 19 ไดเ้หมือนกนั ผูติ้ดเช้ืออาจป่วยเน่ืองจากไวรัสน้ีเป็นเวลา 1-14 วนัก่อนท่ีจะแสดง

อาการ อาการทัว่ไปของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) คือเป็นไข ้อ่อนเพลีย และไอ

แหง้ คนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) หายจากโรคน้ีไดโ้ดยไม่ตอ้งรับการรักษาพิเศษ 
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ในกรณีส่วนนอ้ย โรคอาจรุนแรงจนถึงขั้นทาํใหเ้สียชีวิต ผูสู้งอายแุละผูท่ี้มีโรคประจาํตวั (เช่น หอบ

หืด เบาหวาน หรือโรคหวัใจ) อาจมีความเส่ียงมากข้ึนท่ีอาการป่วยจะรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3.3 โรคCovid-19 

ท่ีมา : https://covid-19.kapook.com/ 

 

3.2.2 วธีิป้องกนัโรคCOVID-19 

ในปัจจุบันยงัไม่มีวคัซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)ดังนั้น

องคก์ารอนามยัโลก หรือ World Health Organization (2020) ไดแ้นะนาํการป้องกนัตนเอง

และคนรอบขา้งจากการติดเช้ือไวรัสCOVID-19ไดโ้ดย 

1.ลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

2.สวมใส่หนา้กากอนามยั 

3.เช็ดแอลกอฮอลพ์ื้นผวิท่ีสมัผสับ่อย 

4.ปิดฝาชกัโครกทุกคร้ังท่ีกดนํ้า 
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5.เล่ียงพื้นท่ีแออดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3.4 หนา้กากN95และหนา้กากอนามยัทัว่ไป 

ท่ีมา : https://www.manulife.co.th// 

 

3.2.3 หน้ากากอนามัย 

แพทยห์ญิงนิลวรรณ นิมมานวรวงศ ์(2563) หนา้กากอนามยัท่ีวางขายทัว่ไป แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลกัษณะของหน้ากาก และประสิทธิภาพของการกรอง

อากาศ  ดงัน้ี 

หน้ากากอนามัยแบบท่ัวไป หนา้กากอนามยัประเภทน้ีจะค่อนขา้งกระชบักบัใบหนา้ โดย

แนบไปกบัใบหนา้ ซ่ึงในวงการแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ และมกัใชเ้พือ่ป้องกนัการแพร่กระจาย

ของเช้ือโรคผ่านทางการไอ หรือจามได ้ทว่าขอ้เสียของหนา้กากอนามยัชนิดน้ีคือ บริเวณ

ดา้นล่างของหนา้กากอนามยัจะไม่สามารถป้องกนัการไดรั้บสารปนเป้ือนจาการสูดดมได ้

หน้ากากอนามัยแบบ N95 เป็นหนา้กากอนามยัชนิดท่ีช่วยป้องกนัการเช้ือโรคท่ีมีขนาดเล็ก

มาก ๆ ได ้โดยประสิทธิภาพในการป้องกนัจะสูงกวา่หนา้กากอนามยัแบบทัว่ไป เน่ืองจาก

ลกัษณะของหน้ากากอนามยัชนิดน้ีจะมีลกัษณะครอบลงไปท่ีบริเวณหน้าปากและจมูก

อยา่งมิดชิดทาํใหเ้ช้ือไวรัสหรือสารปนเป้ือนไม่สามารถลอดผา่นได ้หนา้กากอนามยัชนิดน้ี

มกัใช้ทั้งในวงการแพทยท่ี์ตอ้งการความปลอดภยัจากการติดเช้ือสูง และใช้ระหว่างการ

ทาํงาน เช่น การทาํงานกบัสารเคมีหรือการใชสี้ท่ีอาจทาํใหไ้ดก้ล่ินไม่พึงประสงค ์ 
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 การใส่หนา้กากอนามยัเป็นวิธีท่ีช่วยป้องกนัโคโรนาไวรัสไดใ้นด่านแรก ๆ เช่น 

ช่วยป้องกนัละอองฝอยท่ีมากบันํ้ าลายคนอ่ืน แต่ส่ิงสาํคญักว่านั้นก็คือ เราตอ้งหมัน่ลา้งมือ

ใหส้ะอาดอยูเ่สมอดว้ยนํ้าสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลด์ว้ย เพราะส่วนใหญ่แลว้เช้ือโรคจะเขา้สู่

ร่างกายผา่นมือของเราท่ีไปสมัผสัส่ิงของต่าง ๆ แลว้นาํมาขยี้ตา แคะจมูก 

สาํหรับประเภทของหนา้กากอนามยั  กระทรวงสาธารณสุขแนะนาํการเลือกใชห้นา้กาก

อนามยั ดงัน้ี  

คนป่วย คนท่ีต้องดูแลผู้ป่วยหรือใกล้ชิดผู้ป่วย 

สาํหรับคนป่วย มีอาการไอ มีนํ้ามูก ควรใส่หนา้กากอนามยัทางการแพทย ์เพื่อป้องกนัเช้ือ

โรคออกจากตวั หากไอหรือจามข้ึนมา เช้ือกจ็ะติดอยูใ่นหนา้กาก จึงช่วยยบัย ั้งการแพร่

ระบาดได ้กรณีท่ีตอ้งดูแลผูป่้วย หากท่ีบา้นมีผูป่้วย ตอ้งใกลชิ้ดกบัผูป่้วยในระยะ 1 เมตร 

แมเ้ป็นไขห้วดัธรรมดากค็วรใชห้นา้กากอนามยั  

 คนท่ัวไปท่ีไม่ได้ป่วย หรือมีอาการทางเดนิหายใจ 

สามารถใชห้นา้กากผา้ได ้แมป้ระสิทธิภาพในการป้องกนัเช้ือจะไม่เทียบเท่าหนา้กาก

อนามยัทางการแพทย ์ท่ีมีลกัษณะดา้นหน่ึงเป็นสีฟ้า หรือสีเขียว ส่วนอีกดา้นเป็นสีขาว 

เพราะไม่กนัช้ืน แต่สาํหรับผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรงดี ไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีแออดั หรือไม่ไดอ้ยูใ่นท่ี

สาธารณะ ชุมชนจริง ๆ กไ็ม่จาํเป็นตอ้งใส่หนา้กากอนามยั เพยีงแต่ตอ้งซกัหนา้กากผา้เป็น

ประจาํ  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 วิธีใส่หนา้กากอนามยั 

ท่ีมา : https://www.manulife.co.th/ 
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3.3 หน้ากากผ้าและชนิดของผ้า 

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกในขณะน้ี ทาํเอาหลายประเทศ

กาํลงัขาดแคลน "หนา้กากอนามยั" อยา่งมาก รวมถึงประเทศไทยเองกป็ระสบกบัปัญหาน้ีอยา่งหนกั

จนถึงขั้นวา่บุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลหลายแห่งไม่มี "หนา้กากอนามยั" ใชง้าน จนทาํ

ใหภ้าคประชาชนรณรงคแ์ละร่วมมอบหนา้กากอนามยัทางการแพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาลท่ีขาดแคลน 

และสนบัสนุนใหค้นท่ีไม่ป่วยหนัมาใชห้นา้กากผา้ทดแทน 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(2563) ไดท้ดสอบประสิทธิภาพของผา้ชนิดต่าง ๆเพื่อคน้หาวา่

ผา้ชนิดใดเหมาะท่ีสุดท่ีจะนาํมาใชท้ดแทน "หนา้กากอนามยัทางการแพทย"์โดยทดสอบ 3 วิธี คือ 

ส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เพื่อศึกษาเส้นใยผา้ในการกนัอนุภาค ทดสอบการเป็นขุยดว้ยวิธีการซัก 

และทดสอบประสิทธิภาพการซึมผ่านของละอองนํ้ า  หลงัจากการทดสอบพบว่า ผา้มสัลิน มีความ

เหมาะสมในการนํามาใช้ทาํหน้ากากผา้มากกว่าผา้ชนิดอ่ืน เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการกนั

ละอองนํ้ าไดดี้ท่ีสุด เส้นใยผา้สามารถกนัอนุภาคเล็ก ๆ (เช่น ละอองฝอย) ไดดี้กว่าผา้ชนิดอ่ืน และ

สามารถนาํมาใชง้านไดห้ลายคร้ัง ถือเป็นอีกหน่ึงหนา้กากทางเลือกท่ีสามารถใชป้้องกนัความเส่ียง

ได ้อยา่งไรก็ตามเพื่อความสะอาดของหนา้กากผา้แนะนาํให้ซกัลา้งหนา้กากผา้และตากแห้งทุกวนั 

เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ ทั้งน้ีประชาชนตอ้งป้องกนัตวัเองโดยไม่เอามือไปสัมผสั หนา้กากผา้ ขณะ

สวมใส่เพื่อไม่ใหเ้ช้ือโรคมาติด ซ่ึงอาจจะเขา้สู่จมูกหรือปากไดแ้ละลา้งมือบ่อย ๆ 

3.3.1ชนิดของผ้า  

1. ผา้คอตตอน หรือผา้ฝ้าย ผลิตมาจากเส้นใยฝ้าย (Cotton) ซ่ึงไดม้าจากการนาํเส้น

ใยของปุยฝ้าย มาป่ันจนเกิดเป็นเส้นดา้ย แลว้จึงนาํมาถกัทอไดเ้ป็นผืนผา้ ซ่ึงคุณภาพของผา้

ท่ีไดก้็จะแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่กบัการเรียงตวักนัของเส้นดา้ย ความหนาของเส้นดา้ย 

และอาจจะเก่ียวกบัความบริสุทธ์ิของเส้นดา้ยดว้ย ลกัษณะของผา้คอตตอน คือจะมีความ

นุ่ม ไม่กระดา้ง สามารถระบายอากาศไดดี้ 

  1.1 คุณสมบติัของผา้คอตตอน สวมใส่สบาย ระบายอากาศดีมาก ความยืดหยุน่สูง 

สวยงามสวมใส่สบาย ผา้นุ่มเนียนสวย เน้ือนุ่ม ไม่ร้อน มีการดูดซบันํ้าดี ซบัเหง่ือและระบายอากาศ

ไดดี้ สามารถซบัเหง่ือไดดี้เยีย่ม เหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการใชใ้นท่ีกลางแจง้และโดนแดดบ่อย ๆ เพราะผา้

จะระบายอากาศไดดี้ ไม่ค่อยอมเหง่ือ 
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1.2 ประเภทของผา้คอตตอน แบ่งตามชนิดของเบอร์เส้นดา้ย 

1. ผา้คอตตอน 100% ใชเ้ส้นดา้ยเบอร์ 20 มีขนาดของเส้นดา้ยใหญ่ท่ีสุด เม่ือ

เปรียบเทียบกบัอีก 2 เบอร์ จึงทาํใหล้กัษณะเน้ือผา้มีความหนาและแขง็ สมัผสัไม่

นุ่ม เหมาะกบัการนาํไปสกรีนหรือปัก ส่วนมากนาํมาผลิตกบัเส้ือยดืท่ีมีราคาปาน

กลาง 

2. ผา้คอตตอน 100%  ใชเ้ส้นดา้ยเบอร์ 32 การใชเ้ส้นดา้ยเบอร์น้ี นิยมนาํไปผลิตเป็น

เส้ือยดืท่ีสุด เพราะมีลกัษณะท่ีนุ่ม ผา้ท่ีทอไดจ้ะเนียน บาง และใส่สบายมากกวา่

เบอร์ 20 

3. ผา้คอตตอน 100% ใชเ้ส้นดา้ยเบอร์ 40 เส้นดา้ยเบอร์น้ีมีขนาดเลก็ท่ีสุด จะไม่ค่อย

พบเห็นในตลาดมากนกั ส่วนใหญ่จะตอ้งสัง่ผลิต เพราะขั้นตอนการผลิตโดยใช้

เส้นดา้ยเบอร์ 40 จะมีความยุง่ยาก ซบัซอ้น จึงมีตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงมากกวา่ 

มกัจะถูกนาํมาผลิตเป็นเส้ือผา้สาํหรับเดก็อ่อน  และเส้ือผา้แบรนดด์งั นิยมใชผ้า้

ประเภทน้ีมาตดัเป็นเส้ือยดื จะมีลกัษณะนุ่มล่ืนมากกวา่เบอร์อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 ผา้คอตตอน 

ท่ีมา : https://www.simmihandicrafts.com/ 
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2. ผา้มสัลิน 

2.1 ผา้มสัลิน ผลิตจากใยฝ้าย 100% (cotton 100%)มสัลินเป็นช่ือเรียกกลุ่มผา้ฝ้ายลาย

ขัดกลุ่มใหญ่ๆ ท่ีมีคุณภาพและนํ้ าหนักผา้ระดับต่าง ๆ ผา้ชนิดน้ีผลิตออกจาํหน่ายใน

ลกัษณะเป็นผา้ขาว  

ผา้ยอ้มสี พิมพ์ดอก ใช้ตดัเป็นเส้ือชั้นใน ผา้กันเป้ือน ผา้ซับใน ผา้เช็ดหน้า ผา้ปูท่ีนอน 

ปลอกหมอน 

2.2 คุณสมบติัของผา้มสัลิน  

ผา้มสัลินมีความโดดเด่นในแง่ดีหลายอยา่ง เช่น เป็นผา้เน้ือละเอียด ระบายอากาศดี 

แห้งเร็ว นํ้ าหนักเบา ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง เป็นเส้นใยธรรมชาติ 100% ให้ความรู้สึก

สบาย ลกัษณะของผา้จะมีความล่ืนพอประมาณ เน้ือผา้เป็นขนและแข็ง มีความแข็งแรง

ทนทานต่อการซกั 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3.7 ผา้มสัลิน 

ท่ีมา : https://www.thebangkokinsight.com/ 
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3.4 ประโยชน์ของกลิน่สมุนไพร (ตะไคร้) 

3.4.1 สมุนไพร 

สมุนไพร (Medicinal plant) ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พุทธศกัราช 2525 หมายถึง พืช ท่ีนาํไปทาํเป็นเคร่ืองยา มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการ

เจ็บป่วยต่าง ๆ (หาได้ตามพื้นบ้าน หรือป่า) ส่วนคาํว่า “ยาสมุนไพร” ตามพระราชบัญญัติยา 

พุทธศกัราช 2510 หมายถึง ยาท่ีไดจ้ากส่วนของพืช สัตว ์แร่ธาตุ ซ่ึงยงัมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพ 

แต่การนาํไปใชส้ามารถดดัแปลงรูปลกัษณะเพื่อความสะดวกยิ่งข้ึน อาทิ การนาํไปหั่นให้เล็กลง 

การนาํไปบดเป็นผง เป็นตน้ การใชบ้าํบดัอาจใชแ้บบสมุนไพรเด่ียว ๆ หรืออาจใชใ้นรูปของตาํรับ

ยาสมุนไพร 

1. การจําแนกพืชสมุนไพร  สมุนไพรท่ีใช้เป็นยา แบ่งได้เป็นยารับประทาน ซ่ึงนํามา

รับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคได ้เช่น บอระเพด็ ฟ้าทะลายโจร ใชแ้กไ้ข ้เป็นตน้และ

ยาสําหรับใชภ้ายนอก เป็นสมุนไพรท่ีสามารถนาํมาบาํบดัโรคท่ีเกิดข้ึนตามผิวหนงัแผลท่ี

เกิดข้ึนตามร่างกายเช่น บวับก วา่นหางจระเข ้ใชรั้กษาแผลนํ้าร้อนลวก เป็นตน้ 

2. สมุนไพรท่ีใช้เป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองด่ืมพืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถ

นาํมาทาํเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อบาํรุงสุขภาพ เช่น บุก ดูดจบัไขในจากเส้นเลือด ส้ม

แขก ยบัย ั้งกระบวนการสร้างไขมนัจากแป้ง 

 

3. สมุนไพรท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองสาํอาง เช่น ขม้ินชนั ไพล อญัชนั วา่นหางจระเข ้มะคาํดีควาย เห็ด

หลินจือ ท่ีเป็นส่วนผสมในแชมพ ูครีมนวดผม สบู่ โลชัน่เป็นตน้ 

 

 

4. สมุนไพรท่ีใชใ้นการเกษตร ไดแ้ก่สมุนไพรท่ีใชใ้นการป้องกนั กาํจดัศตัรูพืช เป็นสมุนไพร

ท่ีมีฤทธ์ิเบ่ือเมาหรือมีรสขม เช่น สะเดา ยาสูบ ตะไคร้หอม หางไหล หนอนตายหยาก เป็น

ตน้ นอกจากน้ียงัมีสมุนไพรอีกหลายชนิดท่ีใชใ้นการ ปศุสัตว ์เช่น ฟ้าทะลายโจร ใชผ้สม

อาหารสตัวเ์ป็นตน้ 

 

5. สมุนไพรท่ีใชเ้ป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหย เช่น โหระพา มะกรูด สาระแหน่ ตะไคร้ 

เป็นตน้ 
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รูปท่ี3.8 ตน้ตะไคร้  

ท่ีมา : https://idofragrance.com/ 

 

ตะไคร้ : Lemongrass 

ตะไคร้  : ช่ือวทิยาศาสตร์ Cymbopogon citratus 

3.4.2ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตะไคร้จดัเป็นพืชลม้ลุกตระกลูหญา้ ใบมีลกัษณะเรียวยาว ปลายใบมีขนหนาม 

เป็นสมุนไพรไทยชนิดหน่ึงท่ีนิยมนาํมาประกอบอาหาร โดยตะไคร้แบ่งออกเป็น 6 ชนิด 

ไดแ้ก่ ตะไคร้หอม ตะไคร้กอ ตะไคร้ตน้ ตะไคร้นํ้า ตะไคร้หางนาค และตะไคร้หางสิงห์ 

ซ่ึงเป็นสมุนไพรไทยท่ีนิยมปลูกทัว่ไปในบา้นเรา โดยมีถ่ินกาํเนิดในประเทศอินเดีย 

อินโดนีเซีย พม่า ศรีลงักา และไทย ตะไคร้เป็นทั้งยารักษาโรคและยงัมีวิตามินและแร่ธาตุท่ี

มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกดว้ย เช่น วิตามินเอ ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหลก็ ฯลฯ 

3.4.3สรรพคุณของตะไคร้ 

กล่ินตะไคร้หอมจะช่วยผอ่นคลายกลา้มเน้ือ ลดอาการปวดเม่ือย เม่ือยลา้ของ

กลา้มเน้ือลงได ้ มีส่วนช่วยในการขบัเหง่ือ สามารถใชไ้ล่ยงุไดดี้ นํ้ามนัหอมระเหยจาก

ตะไคร้ สามารถช่วยต่อตา้นเช้ือราบนผวิหนงัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3.4.4ประโยชน์ของตะไคร้  

1. ช่วยขบัปัสสาวะ และลา้งสารพิษในร่างกาย ตะไคร้เป็นสมุนไพรท่ีมีรสยาจืด มี

สรรพคุณช่วยในการขบัปัสสาวะ สาํหรับผูท่ี้เกิดปัญหาปัสสาวะขดั หรือปัสสาวะ

ไม่ออก สามารถรับประทานเพื่อช่วยรักษาอาการดงักล่าวได ้นอกจากน้ี ยงัช่วยลด

ความดนัโลหิต ขบัสารพิษ และกรดยริูค (Uric acid) ออกจากร่างกาย  

2. ทาํให้ร่างกายแข็งแรง และสดช่ืน ตะไคร้เป็นสมุนไพรท่ีอุดมไปด้วยวิตามิน

อี วิตามินบี วิตามินซี และพวกแร่ธาตุ ได้แก่ ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม แคลเซียม 

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เป็นสารสาํคญัท่ีช่วยทาํใหก้ระบวนการทาํงานต่างๆ 

ของร่างกายมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ส่งผลใหสุ้ขภาพแขง็แรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ร่างกาย

สดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า 

3. บาํรุงระบบประสาท ตะไคร้มีสรรพคุณบาํรุงระบบประสาท เสริมสร้างความจาํ 

ซ่อมแซมการทาํงานของสมอง ช่วยทาํให้สมองไหลล่ืน ลดความเครียด ลดความ

กงัวล ทาํใหอ้ารมณ์ดียิง่ข้ึน  

4. ทาํความสะอาดระบบย่อยอาหาร และภายใน ตะไคร้มีสรรพคุณทาํให้ระบบการ

ทาํงานภายในเป็นไปไดอ้ย่างปกติ โดยจะช่วยทาํความสะอาดลาํไส้ ลดแก๊สใน

ลาํไส้ ทาํใหร้ะบบยอ่ยอาหารทาํงานไดดี้ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยชาํระลา้งพิษระบบต่างๆ 

ภายในร่างกาย เช่น ตบั ตบัอ่อน และไต ทาํใหอ้วยัวะส่วนดงักล่าวมีความแขง็แรง

มากยิง่ข้ึน 

5.  ลดอาการจุกเสียดแน่นทอ้ง  นํ้ ามนัหอมระเหยในตะไคร้ มีฤทธ์ิลดแก๊ส กระจาย

ลมในช่องทอ้ง กระเพาะ ลาํไส้ ส่งผลใหล้ดอาการจุกเสียดแน่นทอ้งได ้

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3.9 ตะไคร้ท่ีหัน่แลว้ 

ท่ีมา : https://news.kapook.com/ 

https://www.honestdocs.co/depression
https://www.honestdocs.co/magnesium-citrate
https://www.honestdocs.co/how-does-the-nervous-system-work
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3.5 ประโยชน์ของนํา้มันหอมระเหย 

 การนาํกล่ินจากพืชมา “บําบัด”โดยสกดัเป็นนํ้ามนัหอมระเหยหรือท่ีเรารู้จกักนัในช่ือ “อโร

มาเธอราพี” กล่ินนํ้ ามนัหอมระเหยท่ีผ่านการสกดันั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจของเราเม่ือ

ได้รับสารสําคญัจากนํ้ ามนัหอมระเหย จะมีผลต่อระบบการทาํงานในร่างกายท่ีควบคุมระบบ

ประสาทและการหลัง่ฮอร์โมน โดยกล่ินท่ีเราไดเ้ขา้ไปนั้นจะกระตุน้สมองส่วนท่ีมีผลต่ออารมณ์ทาํ

ให้เราสามารถนาํมาจดัการกบัอารมณ์ไดต้ามคุณสมบติัของกล่ินนั้นๆ ในปัจจุบนักล่ินท่ีสกดัจาก

นํ้ ามนัหอมระเหยถูกนาํไปใชใ้นการบาํบดัรักษาโรค การนวด  การบาํบดัจิตใจ การทาํเคร่ืองหอม 

และยงัเป็นอีกส่วนหน่ึงของเคร่ืองสาํอาง นํ้ ามนัหอมระเหย แต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั

ออกไป เช่น ช่วยในการแกโ้รคภูมิแพ ้แบคทีเรีย ผอ่นคลายสงบหรือกระปร้ีกระเปร่า 

  3.5.1วธีิใช้ประโยชน์จากนํา้มันหอมระเหย 

1. การนวด การนวดท่ีใช้นํ้ ามนัหอมระเหยผสมลงในนํ้ ามนัท่ีใช้นวดเพื่อช่วยกระตุน้

กลา้มเน้ือระบบประสาท เน้ือเยือ่ผวิหนงัลดอาการปวดเม่ือย 

2. ผสมนํ้ าอาบ เป็นวิธีการท่ีไดท้ั้งสูดดมและการสัมผสัทางผิวหน้าโดยการหยดนํ้ ามนั

หอมระเหยในนํ้าอุ่น ในอ่างอาบนํ้า แช่ตวัลงไปในอ่างประมาณ 10-15 นาที 

3. หยดลงบนหมอน คนท่ีมีปัญหานอนหลบัยาก ลองใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีคุณสมบติั

ผอ่นคลาย เช่น กล่ินดอกกระดงังา กุหลาบ มะลิ หยดลงไปบนหมอน 2-3 หยด จะช่วย

ใหห้ลบัสบาย 

3.5.2 ข้อควรระวงัและอนัตรายจากการใช้ นํา้มันหอมระเหย (Essential Oils) 

การนาํ "นํ้ ามนัหอมระเหย (Essential Oils)" มาใชใ้นการบาํบดัโรคภยัไขเ้จ็บ ไม่แตกต่าง

จากการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ ท่ีต้องมีการใช้อย่างเหมาะสม ไม่มาก

จนเกินไปและไม่นอ้ยจนเกินไป ไม่เช่นนั้นจะเกิดโทษต่อผูใ้ช ้บางชนิดอาจจะมีผลดีต่อบาง

คน แต่อาจจะให้ผลร้ายแรงในอีกคนหน่ึง จึงตอ้งเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงก่อนใช ้เพื่อการบาํบดั

โรคจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ีประกอบดว้ย คือ 

1. ก่อนใชน้ํ้ามนัหอมระเหย ควรทดสอบวา่แพน้ํ้ามนัหอมระเหยชนิดนั้นหรือไม่   

2. ตอ้งให้แน่ใจว่านํ้ ามนัหอมระเหย (Essential Oils) นั้นไม่มีพิษ ไม่ก่อให้เกิดการไวต่อ

แสง หรือระคายเคืองต่อผวิหนงั หรือทาํใหเ้กิดการแพง่้าย  

3. ใชใ้นนํ้ ามนัหอมระเหย (Essential Oils) ปริมาณเพียงคร่ึงหน่ึงของท่ีระบุไว ้ และดูว่า

นํ้ามนัหอมระเหยนั้นมีขอ้ควรระวงัสาํหรับผูท่ี้ตั้งครรภห์รือไม่ 
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3.6 ทฤษฏกีารลดต้นทุน 

3.6.1การลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ 

ศิวพร เพง็ธรรม(2558) กล่าวว่า การดาํเนินธุรกิจจาํเป็นตอ้งแสวงหากาํไรสูงสุด 

เพื่อเป็นผลตอบแทนต่อการทาํงานและกาํไรของธุรกิจท่ีสมเหตุสมผลนั้น ก็เป็นรางวลัท่ี

สังคมมอบให้กบัองคก์รธุรกิจเพื่อเป็นการตอบแทนท่ีธุรกิจไดป้ฏิบติัตามพนัธกิจ และให้

ส่ิงท่ีดีกบัสงัคม ซ่ึงกลยทุธ์การลดตน้ทุนการผลิตกเ็ป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการเพิ่มผลกาํไร

ขององคก์รธุรกิจกลยทุธ์น้ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อความอยูร่อดขององคก์รธุรกิจใน

ยคุท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า และเพื่อการเพิ่มศกัยภาพของการแข่งขนัในยคุท่ีเศรษฐกิจรุ่งเรือง โดย

มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์รธุรกิจจะตอ้งรู้วา่สามารถเพิ่มรายไดแ้ละลดตน้ทุนไดอ้ยา่งไร 

ซ่ึงหลกัการลดตน้ทุนท่ีสาํคญัก็คือให้ตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าท่ีสุดทาํให้ปริมาณนอ้ยลงหรือตดั

งานท่ีไม่จาํเป็นออกไป อย่างไรก็ตามการลดตน้ทุนตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพ

สินคา้ และบริการท่ีมีผลกระทบต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญัโดยมีแนวทาง

สาํคญัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อลดตน้ทุนการผลิตดงัต่อไปน้ี 

1. การทําให้ปริมาณน้อยลง โดยการทําให้อายุการใช้งานยาวนานข้ึน การ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนหรือซ่อมตามรอยเวลาเป็นการเปล่ียน

หรือซ่อมตามสภาพ 

2. ตดัออกหากไม่จาํเป็น โดยเนน้การแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุอาจจะตอ้งมีการรวมงานเพื่อ

ลดตน้ทุนการผลิต 

3. การเพิ่มราคาสินคา้ ซ่ึงจะทาํให้ไดก้าํไรมากกว่าการลดตน้ทุนการผลิตลง แต่ตอ้ง

ระวงัเร่ืองกาํลงัซ้ือของลูกคา้ท่ีอาจจะลดลงได ้

4. บริหารค่าล่วงเวลาให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงนิยมควบคุมค่าล่วงเวลาให้อยู่ในช่วง

ระหวา่ง  

7-15%ของฐานเงินเดือน 

5.  ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพพอดี ไม่เลือกใชแ้ต่วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีเลิศ เพื่อใหไ้ดร้าคา

ท่ี ถู ก ก ว่ า  ใ ห้ ล ด ข อ ง เ สี ย จ า ก วัต ถุ ดิ บ ท่ี ใ ช้ไ ม่ ไ ด้  เ น่ื อ ง จ า ก คุ ณ ภ า พ ต ก

ลกัษณะเฉพาะ (Specification) ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณาวา่ไม่กระทบต่อคุณภาพสินคา้

ท่ีส่งมอบลูกคา้ตามท่ีตกลงกนั ซ่ึงการใชว้ตัถุดิบราคาถูกกวา่ ตอ้งศึกษาดา้นเทคนิค

ก่อนในเร่ืองของคุณภาพสินคา้ และปริมาณท่ีจะนาํมาทดแทน 
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3.7 งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

  นายแพทยโ์อภาส การยก์วนิพงศ ์ (2563) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบผา้หลายรูปแบบท่ี

น่าจะมีความเหมาะสมในการนาํมาใช ้ คือ 1.สามารถกนัอนุภาคขนาดเลก็ 2.ป้องกนัการซึมผา่นของ

ละอองนํ้า 3.สามารถนาํไปซกัไดห้ลายคร้ังรวมถึงหาไดง่้ายทัว่ไป โดยมีชนิดผา้ดงัน้ี ผา้ฝ้ายดิบ ผา้

ฝ้ายมสัลิน ผา้สาลู ผา้นาโน และผา้ยดื ผลการทดสอบพบวา่มีผา้ 3 ชนิดคือ ผา้ฝ้ายดิบ ผา้ฝ้ายมสัลิน

และผา้นาโน เม่ือนาํผา้มาประกอบกนั 2 ชั้นและส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เส้นใยผา้สามารถกนั

อนุภาคไดใ้กลเ้คียงหนา้กากอนามยัทางการแพทย ์ และไดศึ้กษาจาํนวนคร้ังของการซกัลา้งในผา้  3 

ชนิดเพื่อทดสอบการเป็นขยุพบวา่ ผา้ฝ้ายดิบและผา้ฝ้ายมสัลิน สามารถซกัไดม้ากกวา่ 100 คร้ัง โดย

คุณภาพของเน้ือผา้ไม่เส่ือม และทดสอบประสิทธิภาพการตา้นการซึมผา่นของละอองนํ้าพบวา่ผา้

ฝ้ายมสัลินและผา้สาลูสามารถตา้นการซึมผา่นไดดี้ท่ีสุด 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

              

 

                   การจดัทาํโครงงานเร่ืองหน้ากากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ เป็นการช่วยลดตน้ทุนทดแทน

ของแจกท่ีบริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มิเดีย จาํกัด แจกให้กับลูกค้าเป็นท่ีระลึก และยงัเป็นการทาํ

การตลาดใหแ้ก่บริษทัทางออ้ม โดยมีขั้นตอนในการทาํ ดงัน้ี 

4.1 ศึกษาการทําหน้ากากผ้าจากสมุนไพรกลิน่ตะไคร้ 

 4.1.1 ศึกษาขอ้มูลในการทาํหนา้การผา้ / ศึกษาจากส่ือออนไลน์และสอบถามผูมี้ความรู้เก่ียวกบั

การทาํหนา้กากผา้ 

4.1.2 ศึกษาประโยชนแ์ละคุณสมบติัของสมุนไพร(ตะไคร้)  

 4.2 วสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําหน้ากากผ้าสมุนไพรกลิน่ตะไคร้ 

 1. ผา้มสัลิน                                 

  2. ผา้คอตตอน 

3. ยางคลอ้งหู                              

 4. ตวัปรับขนาด 

5. แผน่กรองอนามยั                    

 6. ผา้กรอง                                       

7. สมุนไพร(ตะไคร้)                    

 8.นํ้ามนัหอมระเหย 
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4.3ขั้นตอนการทําหน้ากากผ้าสมุนไพรกลิน่ตะไคร้ 

  1) สร้างรูปแบบบนกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 การวาดรูปแบบ 

 

  2) ตดัรูปแบบบนกระดาษตามแบบท่ีวาดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 การตดักระดาษ 
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  3) นาํรูปแบบกระดาษท่ีตดัไวม้าวาดลงบนผา้ชั้นใน (ผา้มสัลิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 วาดรูปแบบกระดาษบนผา้ชั้นใน 

 

 

 4) วาดรูปแบบกระดาษบนผา้ชั้นในและเตรียมตดัผา้ท่ีตามท่ีวาดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4  วางรูปแบบกระดาษและเตรียมตดัผา้ชั้นใน 
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5) ไดแ้บบบนผา้ชั้นใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5  แบบผา้ซบัใน 

 

       

 

     6) ตดัผา้ชั้นในตามแบบท่ีวาดไว ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6  ตดัผา้ชั้นใน 
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7) นาํรูปแบบกระดาษมาวาดลงบนผา้ชั้นนอก (ผา้คอตตอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7  นาํรูปแบบกระดาษมาวาดบนผา้ชั้นนอก 

 

  

8) ตดัผา้ชั้นนอกตามรอยรูปแบบท่ีวาดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 ตดัผา้ชั้นนอก   
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9) ไดแ้บบผา้ชั้นในและชั้นนอกก่อนนาํไปเยบ็เป็นทรงหนา้กาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9  ไดแ้บบผา้ชั้นในและชั้นนอก 

 

 

   10) เยบ็เกบ็ขอบผา้ เพื่อกนัขอบผา้ลุ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10  เกบ็ขอบผา้ 
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11)  เยบ็ผา้ชั้นนอกสองอนัประกบกนัใหเ้ป็นรูปทรงหนา้กาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11  เยบ็ผา้ชั้นนอกประกบกนั 

 

 

   12) เยบ็ขอบผา้ชั้นใน กนัขอบผา้ลุ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รูปท่ี 4.12  เยบ็ขอบผา้ชั้นใน 
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13) นาํผา้ดา้นในและดา้นนอกมาประกบกนั เพื่อเยบ็ประกอบติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13  นาํผา้ชั้นในและชั้นนอกมาประกบกนั 

 

 

   14) เยบ็ผา้ชั้นในและชั้นนอกประกอบติดกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 รูปท่ี 4.14  เยบ็ผา้ชั้นในและชั้นนอกใหป้ระกอบกนั 
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  15) เยบ็ผา้ชั้นในและชั้นนอกประกอบกนัเรียบร้อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 ไดท้รงรูปแบบหนา้กาก 

 

 

16) ต่อไปเป็นขั้นตอนใส่หูคลอ้ง พบัขา้งๆเพื่อจะเยบ็เปิดช่องเพื่อเป็นท่ีใส่แผน่กรองอนามยัและใส่ยาง

คลอ้งหู 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           รูปท่ี 4.16  ทาํช่องใส่แผน่กรองอนามยัและสายคลอ้งหู 
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17) เตรียมยางรัดหูไวส้องขา้งและใส่ตวัปรับท่ียางคลอ้งหูเพื่อทาํใหย้างคลอ้งหูสามารถปรับขนาดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.17  ทาํยางคลอ้งหูและตวัปรับ 

 

 

 

  18) เยบ็ยางคลอ้งหูประกอบติดกบัตวัผา้ทั้งสองขา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.18  เยบ็ยางคลอ้งหูติดใหก้บัตวัผา้ 
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   19) เสร็จเรียบร้อย ต่อไปเป็นขั้นตอนการปักผา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.19  ได้หนา้กากผา้เรียบร้อย 

 

 

 

 

20) นาํผา้สีขาวไปปักใส่ตวัอกัษรสีดาํ คาํวา่  Extreme  (เป็นช่ือบริษทั) 

 เม่ือทาํการปักเรียบร้อยนาํผา้ท่ีปักไปเยบ็ติดกบัตวัหนา้กากผา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.20  ขั้นตอนการปักผา้ 
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ขั้นตอนการทํากลิน่ตะไคร้ 

 1) นาํตะไคร้มาหัน่เป็นช้ินเลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.21 หัน่ตะไคร้เป็นช้ินเลก็ 

 

 

 

2) นาํตะไคร้ท่ีหัน่แลว้มาทุบจนกวา่นํ้าของตะไคร้จะออกมา แลว้นาํนํ้ามนั

หอมระเหยผสมลงใส่ลงไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.22  ทุบตะไคร้และผสมนํ้ามนัหอมระเหย 
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3) เม่ือไดน้ํ้าของตะไคร้แลว้ กน็าํผา้กรองไปจุ่มลงในนํ้าตะไคร้ท่ีผสมกบันํ้ามนัหอม

ระเหย (ท้ิงไว ้15 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.23  นาํผา้กรองอนามยัไปจุ่มนํ้าตะไคร้ 

 

 

4) เม่ือครบ 15 นาที นาํแผน่กรองอนามยัมาตากแดดจนแหง้ 

เม่ือผา้กรองแหง้สนิท จะมีกล่ินของตะไคร้ติดอยูท่ี่ผา้กรอง และนาํผา้กรองมาใส่ในช่องกรองของ

หนา้กากผา้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.24  นาํผา้กรองอนามยัไปตากแดด 
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5) ผลิตภณัฑห์นา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.25  ผลิตภณัฑห์นา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ 

 

 

 

4.3.1 การประเมินผลการทําหน้ากากผ้าจากสมุนไพรกลิน่ตะไคร้สําหรับงานจัดแสดงสินค้า 

            จากการทาํหน้ากากผา้จากสมุนไพรกล่ินตะไคร้ พบว่า หน้ากากผา้มีรูปแบบและขนาดท่ีพอดี

ตามมาตรฐานทาํใหเ้วลาสวมใส่มีความสะดวกสบาย ไม่รู้สึกอึดอดัและหายใจสะดวกและดว้ยการนาํตวั

ปรับมาใส่ยางคล้องหูทาํให้หน้ากากสามารถปรับขนาดของยางคล้องหูได้และกล่ินของสมุนไพร

(ตะไคร้)มีกล่ินท่ีติดกบัแผ่นกรองอนามยัชดัเจนและกล่ินของตระไคร้มีกล่ินท่ีหอมและทาํให้เวลาใส่

รู้สึกผ่อนคลายมากข้ึน ในการทาํหนา้กากมีผูท่ี้ให้ความรู้คอยแนะนาํและให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัขั้นตอน

ต่าง ๆในการทาํหนา้กากผา้จากสมุนไพรกล่ินตะไคร้จนทาํใหผ้ลิตภณัฑส์าํเร็จ 
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4.4 ต้นทุนการทําหน้ากากผ้าสมุนไพรกลิน่ตะไคร้ 

ตารางท่ี4.1 ตารางแสดงราคาของท่ีระลึกท่ีทางบริษทับริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์ มีเดีย จาํกดั ไดแ้จก

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

 

ลาํดบั ของท่ีระลึก ราคา/ช้ิน(บาท) 

1 ถุงผา้ 80 

2 หมวก 100 

3. พดัลมมือถือ 120 

4. ร่ม 150 

 

               

  จากตารางท่ี4.1พบว่า บริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั มีค่าใชจ่้ายในการแจกของท่ีระลึกให้แก่

ผูเ้ขา้ร่วมงานราคาสูงสุด150บาท/ช้ิน ในการจดังานแต่ละคร้ังจะมีการแจกของท่ีระลึก100 ช้ิน ดงันั้น ใน

งานจดัแสดงสินคา้และบริการ1งาน จะมีค่าใชจ่้ายในการแจกของท่ีระลึก 15,000บาท 
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ตารางท่ี4.2 ตารางแสดงราคาตน้ทุนของหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ 

 

 

 

จากตารางท่ี4.2 พบวา่ทางบริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จาํกดั มีตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึก

ราคาสูงสุด150 บาท/ช้ิน ซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํไดท้าํหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ ดงัตารางท่ี4.2 มีตน้ทุน

ในทาํหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ราคา45.15บาท/ช้ิน โดยปกติทางบริษทัเอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย 

จาํกดั จะแจกของท่ีระลึก100ช้ิน/งาน ซ่ึงจะมีตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกราคา 15,000 บาท ถา้เทียบ

กบัหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ 100 ช้ินจะมีตน้ทุน 4,515 บาท ดงันั้นจะช่วยลดตน้ทุนราคาของท่ี

ระลึกได ้10,485 บาท 

 

 

ลาํดบั วสัดุ/อุปกรณ์ 

ปริมาณท่ีใช/้

หนา้กากผา้ 1

ช้ิน 

ราคา/หน่วย(บาท) 
ตน้ทุน/หนา้กากผา้100

ช้ิน (บาท) 

1 ผา้มสัลิน 1 ผนื 1 ผนื 15 บาท 15x100ช้ิน =1,500 

2 ผา้คอตตอน 2 ผนื 1 ผนื 10 บาท 20x100ช้ิน =2,000 

3 ยางคลอ้งหู 2 เส้น 1 เส้น 2 บาท 4x100ช้ิน =400 

4 ตวัปรับขนาด 2 ตวั 1 ตวั 2 บาท 4x100ช้ิน =400 

5 แผน่กรองอนามยั 1 แผน่ 1 บาท 1x100ช้ิน =100 

6. ผา้กรอง 1 ผนื 0.05 บาท 0.05x100ช้ิน = 5 

7. ตะไคร้ 100 กรัม 0.1 บาท 0.1x100ช้ิน = 10 

8. นํ้ามนัหอมระเหย 2 มล. 1 บาท 
100มล.50บาทx2ขวด 

=100 

รวม 45.15 4,515 
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40%

60%

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

ชาย

หญิง

4.5 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจหน้ากากผ้าสมุนไพรกลิน่ตะไคร้ 

จากท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดท้าํหน้ากากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้และมีการนาํไปทดลองใชแ้ละแจก

แบบสอบประเมินความพึงพอใจใหก้บักลุ่มคนครอบครัว เพื่อน และพนกังานบริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์

มีเดีย จาํกดั จาํนวน 20 คน ผูจ้ดัทาํไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กราฟท่ี4.26 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.26 แผนภูมิแสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

จากกราฟท่ี 4.26 ผูป้ระเมินแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองมาคือ เพศ

ชายจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40   
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18-24ปี

35%

25-35
25%

36-45ปี

30%

46-55ปีขึน้ไป

10%

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

18-24ปี

25-35

36-45ปี

46-55ปีขึน้ไป

ตอนท่ี2 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กราฟท่ี4.27 ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.27 แผนภูมิแสดงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

จากกราฟท่ี4.27  ผูป้ระเมินแบบสอบถามมีอาย ุ18-24 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาอายุ

36-45ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ30 อาย3ุ6-45ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และอาย ุ46-55ปี 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ตอนท่ี 2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้งานหน้ากากผ้าจากสมุนไพรกลิน่ตะไคร้ 

ตารางท่ี4.3 ตารางแสดงความพึงพอใจของโครงงานหน้ากากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ โดยใชค่้าสถิติ 

ร้อยละและค่าเฉล่ียในการคานวนค่าเฉล่ียในการแปลผลความพึงพอใจ  

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 
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ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ค่าS.D. ระดบัความคิดเห็น 

1.รูปแบบของหนา้กาก

ผา้ 

4.10 0.93 มาก 

2.ความสวยงามของ

หนา้กากผา้ 

3.57 1.12 

 

มาก 

3.ขนาดของหนา้กากผา้ 4.31 1.00 มาก 

4.ความสะดวกสบาย

เวลาสวมใส่หนา้กากผา้ 

4.47 0.61 มาก 

5.ประโยชน์ดา้น

สุขอนามยัในการใช้

หนา้กากผา้ 

3.63 1.06 มาก 

6.กล่ินของสมุนไพร 4.36 0.76 มาก 

 

 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงความพึงพอใจของผูป้ระเมินแบบสอบถามท่ีมีต่อโครงงานหนา้กากผา้

สมุนไพรกล่ินตะไคร้สําหรับงานจดัแสดงสินคา้ พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ี

ค่าเฉล่ีย  4.47ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61 ถา้พิจารณารายขอ้พบวา่ ความสะดวกสบายเวลาสวมใส่

หนา้กากผา้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  4.47 รองลงมาคือ กล่ินของสมุนไพร เท่ากบั 4.36 

และนอ้ยท่ีสุดคือความสวยงามของหนา้กากผา้ เท่ากบั 3.57 

 

 



 

 

บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงาน 

 

5.1 สรุปผลการจัดทําโครงงานสหกจิศึกษา 

จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทัเอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มิเดีย จาํกดั 

ทาํให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติังานมองเห็นถึงปัญหาและความสําคญัของการลดตน้ทุน ทั้งน้ีคณะ

ผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํโครงงานหน้ากากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ โดยนาํผา้คอตตอนมาทาํเป็นชั้นท่ี1 

และผา้มสัลินเป็นชั้นท่ี2 ให้เป็นหน้ากากผา้โดยมีกล่ินสมุนไพรร่วมด้วย ซ่ึงได้มีการนําไปให้

ผูใ้ชง้านไดท้ดลองใชแ้ละทาํแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจาํนวน 20 คน  พบว่า ผูป้ระเมิน

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ดา้นเพศ เป็นเพศหญิงจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ดา้นอาย ุมีช่วงอาย ุ

18-24 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และดา้นความพึงพอใจของโครงงานหนา้กากผา้สมุนไพร

กล่ินตะไคร้ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่า ความ

สะดวกสบายเวลาสวมใส่หนา้กากผา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  4.47 รองลงมาคือ กล่ิน

ของสมุนไพร เท่ากบั 4.36 

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกจิศึกษา 

 1.การทาํหนา้กากผา้ควรเลือกผา้ท่ีเหมาะสมในการทาํหนา้กากผา้เพื่อประสิทธิภาพท่ีดีใน

การใชง้าน 

2.การทาํรูปทรงของหนา้กากผา้ควรวาดแบบเคา้โครงจากกระดาษก่อนเพื่อจะไดรู้ปทรง

หนา้กากท่ีดี 

3. ขั้นตอนการทาํกล่ินสมุนไพร พบว่ากล่ินสมุนไพรเม่ือนําไปซักและกล่ินหาย จึงนํา

ตะไคร้และนํ้ามนัหอมระเหยมาเป็นส่วนผสมของการทาํกล่ิน นาํไปใชก้บัแผน่กรองทาํใหก้ล่ินของ

ตะไคร้มีกล่ินท่ีชดัเจนและติดทนมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินความพงึพอใจ 

 
 ช่ือโครงการ หนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ 
 ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชห้นา้กากผา้สมุนไพรกล่ิน
ตะไคร้ ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะถูกน าไปประมวลผลในภาพรวม 
และน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 แบบประเมินฉบับนีม้ีทั้งหมด 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ส่วน  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ตอนที ่1: ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ      
  หญงิ     ชาย  

 
 
อายุ   

18-24 ปี         25-35 ปี          36-45 ปี          46-55 ปีขึน้ไป         

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที ่2: ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 

ประเด็นความคิดเห็น  ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

5  

มาก 
 

4  

ปาน
กลาง  

3  

น้อย 
 

 2  

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

ด้านความพงึพอใจ  
1.รูปแบบของหนา้กากผา้          
2.ความสวยงามของหนา้กากผา้          
3.ขนาดของหนา้กากผา้      
4.ความสะดวกสบายเวลาสวมใส่หนา้กากผา้          
5.ประโยชนด์า้นสุขอนามยัในการใช้
หนา้กากผา้ 

     

6.กล่ินของสมุนไพร      
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โครงงานมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอยา่งไร 
 
โครงงานน้ีมีประโยชน์ต่อบริษทัเพราะช่วยในเร่ืองลดตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกและมีประโยชน์ต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบนั เพราะหนา้กากผา้สามารถป้องกนัและลดความเส่ียงใหก้บัผูใ้ชท่ี้เดินทางไปยงั
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ความผอ่นคลาย 
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หน้ากากผ้าสมุนไพรกลิน่ตะไคร้ 
Face Mask with a Lemon Grass Filter 
ธญัพิชชา กศุลเฉลิมวทิย,์ สุพรรัตน์ แกว้สอาด 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม.10160 
tanpitchafangg@gmail.com , 

fon111920@hotmail.com 
บทคดัย่อ 

จากการท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้ไปปฏิบัติงาน ณ 
บริษทัเอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากดั ท าให้ทราบถึง
วิธีการปฏิบติังานมองเห็นถึงปัญหาและความส าคญั
ของการลดตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึก ทางคณะ
ผูจ้ ัดท าจึงได้คิดโครงงานหน้ากากผา้สมุนไพรกล่ิน
ตะไคร้ โดยน ามาเป็นของท่ีระลึกและลดตน้ทุนให้แก่
สถานประกอบการได ้ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นท่ี
จะจดัท าโครงงานช้ินน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. เพื่อลด
ตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกของบริษทั เอ็กซ์ทรีม 
อินเตอร์มีเดีย จ ากดั 2. เพื่อจดัท าหนา้กากผา้สมุนไพร
กล่ินตะไคร้ส าหรับงานจดัแสดงสินคา้ ให้แก่ บริษทั 
เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากดั3. เพ่ือเพ่ิมรายไดโ้ดย
การน าไปจดัจ าหน่ายผ่านเวบ็ไซต์ บริษทั เอ็กซ์ทรีม 
อินเตอร์มีเดีย จ ากดั 

จากผลการศึกษาโครงงานหน้ากากผ้า
สมุนไพรกล่ินตะไคร้ โดยการน าไปให้ผูใ้ช้งานได้
ทดลองใชแ้ละท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
หนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ จ านวน 20 คน ความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย  4.47 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61 ถา้พิจารณารายขอ้
พบวา่ ความสะดวกสบายเวลาสวมใส่หนา้กากผา้ อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  4.47 รองลงมาคือ 
กล่ินของสมุนไพร เท่ากบั 4.36 โดยการท าโครงงาน
หน้ากากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ ช่วยลดตน้ทุนใน

การแจกของท่ีระลึกของบริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์
มีเดีย จ ากัดและเป็นการท าการตลาดให้แก่บริษัทฯ
ทางออ้มและช่วยเพ่ิมสุขอนามยัให้ผูเ้ขา้ร่วมงานจัด
แสดงสินคา้และบริการได ้ 
ค าส าคญั :  หน้ากากผ้า /ตะไคร้ / ของทีร่ะลกึ 
 
Abstract 

During participation of the internship at 
Extreme Intermedia Co. Ltd., it enlightened the 
researchers to learn the working process, the 
problems, and the importance of cost reduction for 
souvenir distribution. The researchers chose to create 
a ‘Face Mask with a Lemon Grass Filter’ project by 
providing it as a souvenir to the establishment in 
order to reduce costs. This project objectives were: 
1.) To reduce the cost of souvenirs distribution for 
Extreme Intermedia Co.Ltd.; 2.) To make a face 
mask with a lemon grass filter for exhibiting under 
Extreme Intermedia Co. Ltd.; 3.) To increase 
revenue by distributing them through the website of 
Extreme Intermedia Co. Ltd.  

 The researcher provided the face mask 
with a lemon grass filter to the experimental group 
totaling 20 people in order to test the product. They 
were also asked to complete a satisfaction survey on 
for using the face mask with a lemon grass filter. 
Overall satisfaction was at high level with an average 
4.47, and standard deviation of 0.61. In the case if 
considering each item the experimental group felt 
convenience when wearing the mask which was at a 
high level with the highest mean is 4.47. Next, the 
herbal smell was equal to 4.36. The face mask with 
lemon grass filter, lead to the cost reduction of 
giving away souvenirs for Extreme Intermedia Co. 



 

 

Ltd. Also, it indirectly promoted the company 
marketing and promoted the exhibitors’ hygiene in 
products and service exhibition.  
Keywords: Face mask / Lemongrass / Souvenir 
 
ทีม่าของปัญหา 

บริษทั เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากดั เป็น

บริษัทรับเหมาจัดงานอีเว ้นท์ (Event) รับจัดงาน

สัมมนา งานจดัแสดงสินคา้และบริการ และงานมีเดีย

โปรดักชัน อาทิ เ ช่นรายการเชิงสารคดี โฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ เน้นกลุ่มลูกคา้ภายในประเทศ โดย

ไดรั้บความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่ จากหน่วยงาน

ท่ีหลากหลาย ทั้งภาครัฐฯ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 

ให้ดูแลเร่ืองการด าเนินงานจัดงานทั้ งระดับท้องถ่ิน 

ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศ  ทั้งน้ี บริษทั เอ็กซ์ท

รีม  อิน เตอร์ มี เ ดีย  จ ากัด  มี บุคลากร รุ่นใหม่ ท่ี มี

ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อน าเสนอแนวทาง และ

แนวคิดท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมให้มีความ

น่าสนใจ และทันยุคสมัยมากยิ่ง ข้ึน  สร้างความ

ประทบัใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดการ

บอกต่อถึงประสิทธิภาพการท างานท่ีรวดเร็ว แปลก

ใหม่ รวมถึงความคิดจัดงานแบบสร้างสรรค์ของ

บริษทัฯ 

เน่ืองจากปัจจุบันสถานการณ์มลพิษทาง

อากาศ PM 2.5 และไวรัสCOVID-19 ท าให้เกิดผล

กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การโรงแรม 

การจดังานแสดงสินคา้และบริการ ซ่ึงบริษทั เอ็กซ์ท

รีม อินเตอร์มิเ ดีย  จ ากัด  ก็ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ดงักล่าวเช่นกนั โดยมีการงด และยกเลิกการ

จัดงานอีเวน้ท์ สาเหตุหลักเกิดจากความกลัว และ

กังวล กับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากการจัด

แสดงสินคา้จะโดนผลกระทบแลว้ ผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็น

อย่างหน้ากากอนามยัก็ขาดตลาด เป็นสินคา้ท่ีเป็นท่ี

ตอ้งการ มีราคาแพง และหายากเป็นอยา่งมาก  

คณะผูจ้ดัท าจึงเลง็เห็นประโยชน์ของการท า

โครงงานหน้ากากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ โดยน า

สมุนไพรตะไคร้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้ผ่อน

คลายในการสูดดม โดยการท าหน้ากากผ้าช่วยลด

ตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกของบริษทั เอ็กซ์ทรีม 

อินเตอร์มิเดีย จ ากดั โดยสามารถน าหนา้กากผา้ไปแจก

แทนเส้ือท่ีบริษัทฯแจกให้ผูท่ี้เข้าร่วมงานจัดแสดง

สินคา้และบริการ ถือเป็นการช่วยบรรเทาสภาวะการ

ขาดแคลนหนา้กากอนามยั ท าการตลาดให้แก่บริษทัฯ

ทางออ้ม และช่วยเพ่ิมสุขอนามยัให้ผูเ้ขา้ร่วมงานจัด

แสดงสินคา้และบริการได ้

 

แนวคดิในการท าโครงงาน (ขอ้มูลวตัถุดิบ) 

การน าผา้คอตตอน ผา้มสัลินและน าวสัดุต่าง 

ๆท่ีมาจดัท าเป็นหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้เป็น

ของท่ีระลึกท่ีบริษทัเอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากัด 

มอบใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้และบริการ 

 

วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อลดตน้ทุนในการแจกของท่ีระลึกของบริษทั 
เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากดั 
2.เพ่ือจดัท าหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ส าหรับ
งานจดัแสดงสินคา้ ใหแ้ก่ บริษทั เอก็ซ์ทรีม อินเตอร์
มีเดีย จ ากดั 
3.เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการหารายได ้ใหแ้ก่ บริษทั เอก็ซ์ท
รีม อินเตอร์มีเดีย จ ากดั 



 

 

วธีิด าเนินการ 
1.สร้างรูปแบบของหนา้กากผา้บนกระดาษ 
2.ตดักระดาษตามแบบท่ีวาดไวแ้ลว้น ามาวาดลงบนผา้
มสัลินและผา้คอตตอน  
3.ตดัผา้ตามแบบของกระดาษเพื่อน าไปเยบ็ 
4. เยบ็ขอบผา้ชั้นนอกใหเ้ป็นรูปทรงหนา้กาก 
5.น าผา้มสัลินและผา้คอตตอนท่ีเยบ็เป็นรูปทรง
หนา้กากเรียบร้อยแลว้มาเยบ็ประกบกนั 
6.เยบ็สายคลอ้งหูทั้ง2ขา้ง และน าไปปักช่ือบริษทั 
7.น าตะไคร้มาหัน่และทุบใหมี้น ้ าออก  
8.ผสมน ้ าตะไคร้และน ้ ามนัหอมระเหย 
9.น าผา้กรองไปจุ่มไว1้5นาทีแลว้น าไปตาก 
10.น าผา้กรองมาใส่ในช่องกรองของหนา้กากผา้จะท า
ใหห้นา้กากผา้มีกล่ินสดช่ืน ผอ่นคลาย 
 
สรุปผลโครงงาน 
จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ 
บริษทัเอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มิเดีย จ ากดั ท าให้ทราบถึง
วิธีการปฏิบติังานมองเห็นถึงปัญหาและความส าคญั
ของการลดต้นทุน ทั้ ง น้ีคณะผู ้จัดท าจึงได้จัดท า
โครงงานหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ส าหรับงาน
จัดแสดงสินค้า โดยน าผา้คอตตอนมาท าเป็นชั้นท่ี1 
และผา้มสัลินเป็นชั้นท่ี2 ให้เป็นหน้ากากผา้โดยอบ
กล่ินสมุนไพรร่วมดว้ย ซ่ึงไดมี้การน าไปให้ผูใ้ชง้าน
ได้ทดลองใชแ้ละท าแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจจ านวน 20 คน พบวา่ ผูป้ระเมินแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ดา้นเพศ เป็นเพศหญิงจ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 60 ดา้นอาย ุมีช่วงอาย ุ18-24 ปี จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 35 และด้านความพึงพอใจของ
โครงงานหนา้กากผา้สมุนไพรกล่ินตะไคร้ส าหรับงาน
จดัแสดงสินคา้ พบวา่ ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก พิจารณารายขอ้พบว่า ความสะดวกสบาย
เวลาสวมใส่หนา้กากผา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ  4.47 รองลงมาคือ กล่ินของสมุนไพร เท่ากบั 
4.36 
 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
1.การท าหนา้กากผา้ควรเลือกผา้ท่ีเหมาะสมในการท า
หนา้กากผา้เพื่อประสิทธิภาพท่ีดีในการใชง้าน 
2.การท ารูปทรงของหนา้กากผา้ควรวาดแบบเคา้โครง
จากกระดาษก่อนเพ่ือจะไดรู้ปทรงหนา้กากท่ีดี 
3. ขั้นตอนการท ากล่ินสมุนไพร พบวา่กล่ินสมุนไพร
เม่ือน าไปซักและกล่ินหาย จึงน าตะไคร้และน ้ ามัน
หอมระเหยมาเป็นส่วนผสมของการท ากล่ิน น าไปใช้
กับแผ่นกรองท าให้กล่ินของตะไคร้มีกล่ินท่ีชัดเจน
และติดทนมากข้ึน 
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รหสันกัศึกษา     :     5904400096 
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คณะ                :    ศิลปศาสตร์ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั       :    145 เพชรเกษม94เขตบางแค  

 แขวงบางแค  เหนือ กรุงเทพฯ10160 
 
 

 
 
ช่ือ-นามสกุล      :     นางสาวสุพรรัตน์ แกว้สอาด 
รหสันกัศึกษา     :     5904400030 
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คณะ                   :     ศิลปศาสตร์ 
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รหสันกัศึกษา     :     5904400030 
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      บริการ 
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ท่ีอยูปั่จจุบนั       :     2/164 ถ.เลียบคลองฯฝ่ังเหนือ32  
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