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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 

โรงแรมริว่า เซอร์ยา กรุงเทพฯ โรงแรมระดบั 4 ดาว เปิดเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2555 เป็น

โรงแรมบูทีคตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าเจ้าพระยา บนถนนพระอาทิตย์ แวดล้อมไปด้วยสถานท่ีทาง

ประวติัศาสตร์อนัล ้าค่าและเตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่ห์บนเกาะรัตนโกสินทร์ ผูเ้ขา้พกัในโรงแรมสามารถ

เดินเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัไดห้ลายแห่งบนเกาะรัตนโกสินทร์ ไม่ว่าจะ

เป็นพระบรมมหาราชวงั วดัพระแกว้ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เป็นตน้ อีกทั้งจากโรงแรมยงัสามารถเดิน

ไปยงัยา่นบนัเทิงอนัคึกคกั เช่น ถนนขา้วสาร ไดอี้กดว้ย 

โรงแรมริวา่ เซอร์ยา กรุงเทพฯ มีโครงการจดังานวนัเกิดใหพ้นกังานในทุก ๆเดือน โดยทาง

โรงแรมจะจดังานปาร์ต้ีเล็ก ๆภายในโรงแรม ให้พนักงานไดรั้บประทานอาหารร่วมกนั และมอบ

ของขวญัพร้อมการ์ดวนัเกิดของพนกังาน แต่ในช่วง โควิด - 19 ทางโรงแรมไดง้ดการจดังานวนัเกิด

ของพนักงาน เน่ืองจากตอ้งลดค่าใชจ่้ายภายในโรงแรม ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นโอกาสท่ีจะท าของขวัญ

วนัเกิดมอบใหก้บัพนกังานเพื่อสร้างขวญั และก าลงัใจใหก้บัพนกังาน ใหพ้นกังานรักองคก์ร ทุ่มเท

การท างานภายในองคม์ากยิง่ข้ึน 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการคน้ควา้หาขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจ นั่นคือ หมอนจาก

หลอดพลาสติกของศูนยเ์รียนรู้สุขภาวะ ผูจ้ดัท าตอ้งการจะพฒันาหมอนจากหลอดพลาสติกให้เป็น 

“หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” เน่ืองจากสมุนไพรมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดกลา้มเน้ือ 

อีกทั้ง กล่ินของสมุนไพรจะช่วยใหผ้อ่นคลายความตึงเครียดได ้

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาการท าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

1.2.2 เพื่อจดัท าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพส าหรับพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล 

โรงแรมริวา่ เซอร์ยา กรุงเทพฯ 



2 
 

 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ประชากร คือ พนกังานของโรงแรมริวา่ เซอร์ยา กรุงเทพฯ จ านวน 30 คน 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน  ถึง 18 ธนัวาคม 2563 

1.3.3 ขอบเขตดา้นสถานท่ี โรงแรมริวา่ เซอร์ยา กรุงทพฯ 

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 โรงแรมริวา่ เซอร์ยา กรุงเทพฯ สามารถใชผ้ลิตภณัฑใ์นการสร้างขวญัและก าลงัใจ 

1.4.2 แผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมริว่า เซอร์ยา กรุงเทพฯ ได้หมอนอิงสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ สามารถช่วยลดอาการปวดเม่ือย 



 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 

2.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือ : โรงแรมริวา่ เซอร์ยา กรุงเทพฯ ( Riva Surya Bangkok) 

ท่ีตั้ง : 23 ถนนพระอาทิตย ์แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทร : 02 633 5000 

อีเมล ์: stay@rivasuryabangkok.com 

 

 

รูปท่ี 2.1  แผนท่ีตั้งของโรงแรมริวา่ เซอร์ยา 

ท่ีมา : https://www.rivasuryabangkok.com/ 
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2.2 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
รูปท่ี 2.2 แผนผงัการจดัองคก์ารและการบริหารโรงแรมริวา่ เซอร์ยา 

ท่ีมา : https://www.rivasuryabangkok.com/ 

 

 2.3 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

“ริว่า เซอร์ยา” (Riva Surya) โรงแรม 4 ดาว เปิดเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2555 เป็นโรงแรมบูทีค
ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยา บนถนนพระอาทิตย ์แวดลอ้มไปดว้ยสถานท่ีทางประวติัศาสตร์อนัล ้าค่าและ
เต็มไปดว้ยมนตเ์สน่ห์บนเกาะรัตนโกสินทร์ ผูเ้ขา้พกัในโรงแรมสามารถเดินเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัไดห้ลายแห่งบนเกาะรัตนโกสินทร์ ไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวงั วดัพระ
แกว้ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เป็นตน้ อีกทั้งจากโรงแรมยงัสามารถเดินไปยงัยา่นบนัเทิงอนัคึกคกั เช่น ถนน
ขา้วสาร ไดอี้กดว้ย 

ภายในโรงแรมทีหอ้งพกัทั้งหมด 68 หอ้ง มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ บริการ WiFi 
ความเร็วสูง เคร่ืองปรับอากาศ ทีวีจอแบน LCD พร้อมสัญญาณดาวเทียม ผา้คลุมอาบน ้ า และรองเทา้ 
สลิปเปอร์ มินิบาร์ ตูนิ้รภยัในห้องพกั และยงัมีห้องอาหาร และบาร์ให้บริการช่ือว่า Babble & Rum 
Restaurant ใหบ้ริการอาหารไทย และตะวนัตก มีบริการอ่ืน ๆ เช่น หอ้งฟิตเนส สระวา่ยน ้า หอ้งประชุม 
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2.2.1 ห้องพกัของโรงแรม แบ่งเป็น 4 ประเภท 

1. Urban Room 30 หอ้ง 

มีพื้นท่ีขนาด 32 ตารางเมตร ภายในหอ้งเป็นเตียงขนาดคิงไซส์ หรือเตียงแฝดหน่ึงคู่ หอ้งพกัแต่
ละหอ้งมีความโล่งโปร่งสบาย ระเบียงปูพื้นกระเบ้ือง มองเห็นตน้ไมข้ึ้นเรียงรายบริเวณถนนพระอาทิตย ์

 
รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งหอ้งพกั Urban Room 

ท่ีมา : https://www.rivasuryabangkok.com/ 

2. Deluxe Riva Room 17 หอ้ง 

มีพื้นท่ี 40 ตารางเมตรท่ีมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบไทยร่วมสมยั เตียงขนาดคิงไซส์ หรือเตียงคู่ 
และยงัมีระเบียงปูกระเบ้ืองขนาดใหญ่ท่ีมองเห็นวิวพาโนรามาของแม่น ้ า แต่ละห้องคุณจะพบพื้นท่ี
ส าหรับท างานขนาดใหญ่ 

 
รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งหอ้งพกั Deluxe Riva Room 

ท่ีมา : https://www.rivasuryabangkok.com/ 
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3. Riva Room 9 หอ้ง 

มีพื้นท่ี 30 ตารางเมตร ภายในห้องพกัตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์แบบไทย และเตียงขนาดคิงไซส์ 
ติดริมแม่น ้าเจา้พระยา  

 
รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งหอ้งพกั Riva Room 

ท่ีมา : https://www.rivasuryabangkok.com/ 

4. Premium Riva Room 12 หอ้ง 

มีพื้นท่ี 48 ตารางเมตร เป็นห้องพกัไดรั้บการออกแบบไวอ้ย่างหรูหรา พร้อมตกแต่งในสไตล์
ไทยร่วมสมยั มีเตียงขนาดคิงไซส์ หรือเตียงคู่ และหอ้งน ้าแบบตูก้ระจก หอ้งติดวิวแม่น ้าเจา้พระยา 

 
รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งหอ้งพกั Premium Riva Room 

ท่ีมา : ท่ีมา : https://www.rivasuryabangkok.com/ 
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2.2.2 ห้องอาหารและห้องประชุม 

1. Babble & Rum Restaurant 

ให้บริการทั้งอาหารไทย อาหารเอเชียแบบดั้ งเดิม และอาหารสไตล์ยุโรป เปิดบริการทั้งวนั
ตั้งแต่เวลา 06.30 – 22.30 น. 

 

 
รูปท่ี 2.7 ตวัอยา่งหอ้งอาหาร Babble & Rum Restaurant 

ท่ีมา : : https://www.rivasuryabangkok.com/ 

 

 
รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งหอ้งอาหาร Babble & Rum Restaurant 

ท่ีมา : : https://www.rivasuryabangkok.com/ 
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2. หอ้งประชุม The Mezzanine Room 

เป็นหอ้งชั้นลอยส าหรับประชุมสมัมนา และจดังานเล้ียงสุดพิเศษ สามารถปรับเปล่ียนตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ และบรรยากาศสามารถมองเห็นววิแม่น ้าเจา้พระยา และรองรับลูกคา้ไดต้ั้งแต่ 
20 – 70 คน 

 
รูปท่ี 2.9 ตวัอยา่งหอ้งประชุม The Mezzanine Room 

ท่ีมา : https://www.rivasuryabangkok.com/ 

3. The Supapan Room 

หอ้งขนาดเลก็ท่ีจุไดไ้ม่เกิน 25 คน สามารถปรับเปล่ียนใหเ้ป็นหอ้งประชุม เพื่อพดูคุยกนั และทาน
อาหารเชา้ ทานแบบส่วนตวั หรือจะท ากิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 

 
รูปท่ี 2.10 ตวัอยา่งหอ้ง The Supapan Room 

ท่ีมา : https://www.rivasuryabangkok.com/ 
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2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

รูปท่ี 2.11 ผูจ้ดัท า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า , 2563 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน : นางสาว สโรชา นุ่นช่ืน 

แผนก : ทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาปฏิบติังาน : 1 กนัยายน 2563 - 18 ธนัวาคม 2563 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับ 

1. คียต์ารางงานลงโปรแกรม 

2. คียใ์บลา เปล่ียนวนัหยดุ เปล่ียนเวลาการท างานของพนกังาน 

3. ออกแบบการ์ดวนัเกิด 

4. ส่งจดหมาย 

5. รับโทรศพัท ์

6. เตรียมเอกสารในการสมคัรงาน 

7. ท าบอร์ดเซอร์วิสชาร์ต แต่ละเดือน 

8. จ่ายประกนัสงัคม 

9. ท าบอร์ดพนกังานใหม่ 

10. เบิกเงินค่าไปรษณีย ์
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2.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 
รูปท่ี 2.12 พนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า , 2563 

 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : นายประจวบ กองแสนแกว้ 

ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

2.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

เร่ิมปฏิบัติงานวนัท่ี 1 กันยายน 2563 ถึง 18 ธันวาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลาทั้ งหมด 3 
เดือน 18 วนั ปฏิบติังานสัปดาห์ละ 5 - 6 วนั (วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์) วนัละ 8 ชัว่โมง พกั 1 ชัว่โมง ตั้งแต่
เวลา 09.00 - 18.00 น.  มีวนัหยดุต่อเดือน 6 วนั โดยจดัวนัหยดุเป็นเสาร์เวน้เสาร์ 

2.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 
1. ศึกษาปัญหาท่ีพบ       
2. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน     
3. เรียบเรียงขอ้มูล     
4. จดัท าช้ินงาน     
5. ทดสอบและสรุปผล     
6. จดัท าเอกสาร     

ตารางท่ี 2.1 แสดงระยะเวลาการด าเนินงานของโครงงาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 
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2.8 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 2.8.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 การปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดป้ระสบการณ์ในการท างานจริง ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานของ

แผนกทรัพยากรบุคคล มีความรับผิดชอบมากข้ึน แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้และกลา้ตดัสินใจ ไดมี้มนุษย์

สมัพนัธ์ เน่ืองจากตอ้งประสานงานกบัแผนกต่าง ๆ ฝึกความอดทนในการท างานภายใตค้วามกดดนั 

2.9 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการท างาน ปัญหาการท างาน 

 2.9.1 ฝึกฝนการรับโทรศพัท ์ดา้นการพดู การฟัง และการตั้งค  าถาม 

 2.9.2 เม่ือท างานเอกสารเสร็จ ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งทุกคร้ัง 



 

 

บทที ่3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

โครงงานเร่ือง หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ขอ้มูลต่าง ๆ 
แนวคิด และทฤษฎี ดงัน้ี 

3.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัการแพทย์แผนไทย 

3.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัสมุนไพร 

3.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัชนิดของผ้า 

3.4 ทฤษฎีเกีย่วกบัเข็ม 

3.5 ทฤษฎี่เกีย่วกบัด้าย 

3.6  ทฤษฎีเกีย่วกบัการเย็บผ้า 

3.7 ทฤษฎีเกีย่วกบัหลอดพลาสติก 

3.8 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

3.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัการแพทย์แผนไทย 

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 การแพทยแ์ผนไทย หมายถึง การ
ประกอบโรคศิลปะตามความรู้  หรือต าราแบบไทยท่ีถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาจาก
สถานศึกษา 

พระราชบัญญัติส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 การแพทย์แผนไทย 
หมายถึงกระบวนการทางการแพทยเ์ก่ียวการตรวจวินิจฉัย บ าบดั รักษา การส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพ
ของมนุษยห์รือสัตว ์การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยา
แผนไทย  

ยาแผนไทย คือ ยาท่ีไดจ้ากสมุนไพรโดยตรง หรือท่ีไดจ้ากการผสม การปรุง หรือการแปร
สภาพสมุนไพร และใหห้มายความรวมถึงยาแผนโบราณตามกฎหมายวา่ดว้ยยา 
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3.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัสมุนไพร 

พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 สมุนไพร หมายถึง ยาท่ีไดจ้ากพืช สัตว ์หรือแร่ ซ่ึงยงัไม่ได้
ผสม เช่น พืชกย็งัเป็นส่วนของ ราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล ฯลฯ  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายสมุนไพรไวว้่า พืชท่ีใช ้
ท าเป็นเคร่ืองยา สมุนไพรก าเนิดมาจากธรรมชาติและมีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษยก์ารรักษาโรค 

3.2.1 สรรพคุณสมุนไพร 

1) ตะไคร้ 

 

รูปท่ี 3.1 ตวัอยา่งตะไคร้ 

ท่ีมา : http://puechkaset.com 

 

ช่ือสามญั : Lemon grass, Oil grass 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon citratus 

ช่ือวงศ ์: GRAMINEAE หรือ POACEAE 

 ตะไคร้ เป็นพืชผกัสมุนไพรท่ีน ามาประกอบอาหารเพื่อดบักล่ินคาว และช่วยเพิ่มรสชาติ
ของอาหาร สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น น ้ าตะไคร้ ผงตะไคร้ เป็นตน้ 

สรรพคุณ 

ล าตน้ รักษาอาการอกัเสบของกลา้มเน้ือ ลดอาการปวดเม่ือย  
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2) มะกรูด 

 

 

รูปท่ี 3.2 ตวัอยา่งมะกรูด 

ท่ีมา : http://penpark.com 

 

ช่ือสามญั : Leech lime, Mauritius Papeda 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Citrus hystrix DC. 

ช่ือวงศ ์: Rutaceae 

มะกรูด เป็นพืชตระกูลส้ม และมะนาว ใชป้ระกอบอาหาร ใบ และผลมีน ้ ามนัหอมระเหยท่ี
ให้กล่ินหอมช่วยดบักล่ินคาว และเพิ่มรสให้แก่อาหาร มะกรูดยงัมีคุณสมบติัทางยา และคุณสมบติั
ทางดา้นความสวยความงาม 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ผล : ผลสดเป็นผล เดียวหรือติดเป็นพวง ผลอ่อนมีสีเขียว เม่ือแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิว
ของผลขรุขระเป็นปุ่มปมทั้งลูกตรงขั้วผลมีจุก สูง น ้ าในผลมีรสเปร้ียว มีต่อมน ้ามนัทั้งผวิผล  

สรรพคุณมะกรูด 

ผลมะกรูด ช่วยผอ่นคลายความเครียด คลายความกงัวล ท าใหจิ้ตใจสงบน่ิง และช่วยแก้
อาการนอนไม่หลบั 
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3) การบูร 
 
 

 
รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งการบูร 

ท่ีมา : http://health.kapook.com 
 

ช่ือสามญั : Camphor  Tree 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum camphora (L .) J.S. Presl. 
ช่ือวงศ ์: Lauraceae 
 

เป็นผลึกท่ีแทรกอยู่ในเน้ือไมข้องตน้การบูร มกัจะอยู่ตามรอยแตกของเน้ือไม ้ผงการบูร
เป็นเกลด็กลมเลก็ ๆ สีขาวแหง้ ชเป็นกอ้นร่วน ๆ แตกง่าย ท้ิงไวใ้นอากาศจะระเหิดไปหมด 

 
สรรพคุณการบูร 

การบูร น าแต่งกล่ิน และช่วยบ ารุงหวัใจ ช่วยใหท้างเดินหานใจโล่ง บรรเทาอาการหวดั คดั
จมูก แกอ้าการปวดเม่ือย เคลด็บวม 

 
ข้อแนะน าและข้อควรระวงั 

1. สตรีมีครรภ ์ไม่ควรรับประทานการบูร 
2. ผูท่ี้เป็นโรคทอ้งผกูริดสีดวงทวารปัสสาวะแสบขดัเป็นเลือดไม่ควรรับประทาน 
3. น ้ ามนัการบูรท่ีมีสีเหลืองหรือน ้าตาลหา้มใช ้เน่ืองจากมีความเป็นพษิสูง 
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4) ไพล 
 
 

 
รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งไพล 

ท่ีมา : http://blog.arda.or.th/ 
 

ช่ือสามญั : Phlai 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Zingiber cassumunar Roxb. 
ช่ือวงษ ์: Zingiberaceae 
 

เหงา้มีเปลือกนอกสีน ้ าตาลแกมเหลือง เน้ือในสีเหลืองแกมเขียว เหงา้สดฉ ่าน ้ า รสฝาด ข่ืน 
เอียน ร้อนซ่า มีกล่ินเฉพาะ เหงา้ไพลแก่สด และแหง้  มีรสเผด็เลก็นอ้ย 
 
สรรพคุณไพล 

ไพล  เม่ือใช้เป็นยาภายนอก รักษาอาการเคล็ดขดัยอก ฟกช ้ าบวม ขอ้เทา้แพลง ช่วยลด
อาการปวดเม่ือย เคลด็ขดัยอก และลดอาการอกัเสบ เส้นตึง คลายกลา้มเน้ือ 
 
ข้อควรระวงั 
 ไพลอาจท าให้เกิดอาการระคายเคือง และเกิดอาการแพท่ี้ผิวหนังได้ ไม่แนะน าให้ใช้
สมุนไพรชนิดน้ีกบัสตรีมีครรภ ์หรืออยูร่ะหวา่งการใหน้มบุตร 
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5) ขมิน้ชัน 
 

 
รูปท่ี 3.5 ตวัอยา่งขม้ินชนั 
ท่ีมา : https://mthai.com/ 

 
ช่ือสามญั : Turmeric 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa Linn. 
ช่ือวงศ ์: Zingiberaceae 
 

ขม้ินชนั เป็นพืชลม้ลุกในวงศขิ์ง มีลกัษณะเป็นรูปไข่ และแตกแขนงเทรงกระบอก เน้ือใน
เป็นสีเหลืองเขม้จนถึงสีแสด มีกล่ินหอมเฉพาะตวั มีรสชาติท่ีจดัจา้น 
 
สรรพคุณ  

ช่วยลดอาการฟกช ้าบวม ปวดไหล่ และแขน บวมช ้า และปวดบวม แกป้วดขอ้ สมานแผล
สดและแผลถลอก ผสมยานวดคลายเสน้แกเ้คลด็ขดัยอก แกน้ ้ ากดัเทา้ แกช้นันะตุ แกก้ลากเกล้ือน แก้
โรคผวิหนงัผืน่คนั สมานแผล รักษาฝี  แผลพพุอง  ลดอาการแพ ้ อกัเสบจากแมลงสตัวก์ดัต่อย  ต าใส่
แผลหา้มเลือด รักษาผวิ บ ารุงผวิ 
 
ข้อควรระวงั 

บางคนอาจมีอาการแพข้ม้ินโดยมีอาการคล่ืนไส ้ปวดหวั นอนไม่หลบั ใหห้ยดุยา 
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6) ใบมะขาม 
 

 
รูปท่ี 3.6 ตวัอยา่งใบมะขาม 

ท่ีมา : http://www.llherb.com/ 
 
ช่ือสามญั : Tamarind, Indian Date 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica  L. 
วงศ ์: LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE 
 

ใบมะขามอ่อน (Young Tamarind leaves) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ มีทรงพุ่มสูงโปร่ง มี
ลกัษณะเป็นใบประกอบแบบคู่ เป็นใบย่อยออกคู่บนกา้นใบ ใบมีลกัษณะทรงรีเล็ก ๆ โคนใบมน 
ปลายใบมนรี ขอบใบเรียบ ใบเป็นมนั มีสีเขียว มีรสชาติเปร้ียว  

 
สรรพคุณ 

ใบมะขาม ช่วยให้เส้นเอ็นหย่อน แกโ้รคผิวหนังผื่นคนั ช่วยบ ารุงผิว ช่วยลดอุณหภูมิใน
ร่างกาย ลดอาการปวด และบวม ยบัย ั้งแบคทีเรียท่ีผวิหนงั 
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7) พมิเสน 
 

 
รูปท่ี 3.7 ตวัอยา่งพิมเสน 
ท่ีมา : https://medthai.com/ 

 
ช่ือสามญั : Patchouli 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 
วงศ ์: Labiatae 
 

พิมเสนเป็นเกลด็เลก็ ๆ สีขาวขุ่น เน้ือแน่นกวา่การบูร ระเหิดไดช้า้กวา่การบูร ติดไฟใหแ้สง
จา้และมีควนัมาก ไม่มี ไม่ละลายในน ้า พิมเสนมีกล่ินหอมเยน็ ฉุน รสหอม เยน็ปากคอ 

 
สรรพคุณ 

พิมเสน ช่วยขบัเหง่ือ ขบัเสมหะ กระตุน้การหายใจ กระตุน้สมอง บ ารุงหัวใจ ใชเ้ป็นยา
ระงบัความกระวนกระวาย ท าใหง่้วงซึม แกล้มวิงเวียน ท าใหชุ่้มช่ืน ท าใหเ้รอ ขบัผายลม แกจุ้กเสียด
แน่นเฟ้อ แกป้วดทอ้ง แกบ้าดแผลสด 
 
ข้อแนะน าและข้อควรระวงั 

ห้ามสูดดมพิมเสนติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณ
ทางเดินหายใจ ควรเกบ็พิมเสนไวใ้นภาชนะท่ีมีฝาปิดอยา่งมิดชิด เกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ และมีอุณหภูมิต ่า 
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3.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัชนิดของผ้า 
ผา้ คือ ส่ิงท่ีไดจ้ากการน าวสัดุธรรมชาติหรือวสัดุท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาสานหรือทอจนเป็นเน้ือ

เดียวกนั เช่น ฝ้าย ใยไหม ไนลอน เป็นตน้ 
ช่ือผ้าและลกัษณะของผ้า 

1. ผ้าฝ้าย (Cotton) 
 

 
รูปท่ี 3.8 ตวัอยา่งผา้ฝ้าย 

ท่ีมา : https://www.iwa-shop.com/ 
 

ฝ้าย (Cotton) คือ เสน้ใยเก่าแก่ชนิดหน่ึงซ่ึงใชใ้นการทอผา้มาแต่สมยัโบราณ เป็นผา้ท่ีท ามา
จากเสน้ใยธรรมชาติ เน้ือผา้นุ่ม ไม่กระดา้ง ซบัเหง่ือไดดี้ ระบายอากาศไดดี้ 

 
2. ผ้ามัสลนิ (Muslin) 

 

 
รูปท่ี 3.9 ตวัอยา่งผา้มสัลิน 

ท่ีมา : https://thai.alibaba.com/ 
 

เป็นผา้เน้ือละเอียด ระบายอากาศดี แหง้เร็ว น ้ าหนกัเบา ไม่ระคายเคืองต่อผวิหนงั 
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3.4 ทฤษฎีเกีย่วกบัเขม็ 
เขม็ (Needle) ใชส้ าหรับเยบ็ผา้ ซ่ึงเขม็แต่ชนิดจะมีขอ้แตกต่างกนั ในการเลือกใชง้านเข็ม

ส าหรับการเยบ็ดว้ยมือแต่ละประเภทใหเ้หมาะสม ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 น ้าหนกัผา้ 
 โครงสร้างผา้ 
 ขนาดและน ้าหนกัของประเภทเสน้ดา้ย 

 
การดูแลรักษา 

หลงัใชง้านควรเช็ดท าความสะอาด เกบ็ในห่อเหมือนเดิม หรือปักไวท่ี้หมอนเขม็ เกบ็ใน
กล่องอุปกรณ์ เพื่อสะดวกในการใชง้าน 

 
1. เขม็มือ (Sharps Hand-Sewing Needles) ท าจากโลหะแทไ้ร้สนิม มีกา้นเขม็ล่ืน และปลาย

แหลมคม ส่วนหัวมีการเจาะช่องเปิดไวส้ าหรับร้อยดา้ย เป็นเขม็ท่ีใชท้ัว่ไปส าหรับงานเยบ็ดว้ยมือ 
เช่น การเนา การสอย การเยบ็ติดเคร่ืองเกาะเก่ียว การปะ การชุน การถกัรังดุมเป็นตน้ เบอร์ 8 - 9 ใช้
สอยผา้ทัว่ไป 

 
 

 
รูปท่ี 3.10 ตวัอยา่งเขม็มือ 

ท่ีมา : https://sewguide.com/ 
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3.5 ทฤษฎเีกีย่วกบัด้าย 
 ดา้ย คือ เส้นดา้ยทอผา้ท่ีท าให้มีคุณภาพสูงข้ึน โดยน ามาตกแต่งเพิ่มเติมให้มีคุณสมบติัท่ีดี
ข้ึน มีความแขง็แรงสูง มีความมนั ยอ้มสีหรือตกแต่งอยา่งอ่ืน 
 

3.5.1 เบอร์เส้นด้าย 
เบอร์ 60, 80 ลกัษณะเส้นใยมีความละเอียด มีขนาดเลก็จนเลก็สุด และตอ้งใชเ้ส้นใยเกรดพิเศษ ท่ีมี
ความยาวมากกวา่ของเสน้ใยทัว่ ๆไป สามารถน าไปประยกุใช ้ผา้ปูท่ีนอน ซ่ึงมีความอ่อนนุ่ม 
 

3.5.2 ประเภทของด้าย 
1. ด้ายโพลเีอสเตอร์ 
ดา้ยเยบ็ผา้โพลีเอสเตอร์ มีคุณสมบติัในการซึมผ่านไดดี้ นอกจากน้ียงัมีความทนทานต่อ

กรด และด่าง สามารถป้องกนัยวูี โพลีเอสเตอร์ค่อนขา้งหยาบ 
 
 

 
รูปท่ี 3.11 ตวัอยา่งดา้ยโพลีเอสเตอร์ 

ท่ีมา : https://www.quilt-republic.com/ 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



23 
 

 

3.6 ทฤษฎีเกีย่วกบัการเย็บผ้า 
3.6.1 การเย็บผ้าขั้นพืน้ฐาน 

1. ลายปักริมผ้า (Blanket stitch) 
 

 

รูปท่ี 3.12 ตวัอยา่งการเยบ็ลายปักริมผา้ 
ท่ีมา : https://www.baanlaesuan.com/ 

 
ลายปักริมผา้ เป็นการเยบ็ขอบผา้อีกแบบ สามารถเยบ็เกบ็ริมผา้ไดด้ว้ยมือโดยไม่ตอ้งใชจ้กัร

โพง้ โดยปักเขม็ข้ึนมา แลว้ปักลงท ามุมเฉียง ก่อนจะดึงดา้ยใหท้ ามุมเป็นรูปสามเหล่ียม แลว้สอดเขม็
ข้ึนมาระหวา่งดา้ยยงัไม่ตึง จากนั้นกดึ็งดา้ยใหตึ้ง จะไดเ้ป็นรูปมุมฉาก 
 

2. ด้นถอยหลงั (Back Stitch) 
 

 
รูปท่ี 3.13 ตวัอยา่งการเยบ็ดน้ถอยหลงั 
ท่ีมา : https://www.baanlaesuan.com/ 

 
ดน้ถอยหลงั เป็นการเยบ็ขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัมาก เพราะใชก้นับ่อย  และยงัเป็นลายเยบ็ท่ี

แขง็แรงมาก เหมาะส าหรับเยบ็ผา้ใหติ้ดกนัแน่ 
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3. ตะเข็บเยบ็หุ้ม (Whip Stitch) 
 

 
รูปท่ี 3.14 ตวัอยา่งการเยบ็ตะเขบ็เยบ็หุม้ 
ท่ีมา : https://www.baanlaesuan.com/ 

 
เป็นการเยบ็ขอบผา้ ใหผ้า้สองช้ินติดกนั คลา้ยการเยบ็แบบสอย แต่จะเห็นดา้ยเยอะกวา่ แลว้

กเ็ยบ็ง่ายกวา่ 
 
4. การสอยซ่อนด้าย (Slip Stitch) 

 

 
รูปท่ี 3.15 ตวัอยา่งการเยบ็การสอยซ่อนดา้ย 
ท่ีมา : https://www.baanlaesuan.com/ 

 
การสอย เป็นการเยบ็ดว้ยมือท่ีมองเห็นรอยเยบ็ทางดา้นนอกนอ้ยท่ีสุด นิยมใชส้อยชายเส้ือ 

ชายกระโปรง ชายขากางเกง หรือชายผา้อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการความสวยงามประณีต 
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3.7 ทฤษฎเีกีย่วกบัหลอด 
หลอด คือ อุปกรณ์ในการดูดของเหลว มกัใชก้บัเคร่ืองด่ืม โดยทัว่ไปหลอดดูดจะเป็นท่อ

ผอมและยาว ท าจากพลาสติก มีทั้งหลอดดูดตรง และหลอดดูดท่ีสามารถงอตรงปลายได ้เพื่อใหดู้ด
เคร่ืองด่ืมไดง่้ายข้ึน เม่ือดูดเคร่ืองด่ืมแรงดูดจะท าใหค้วามดนัอากาศภายในปากลดลง ความดนั
อากาศรอบเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีมากกวา่จะดนัเคร่ืองด่ืมใหไ้หลเขา้ไปในหลอดดูดเขา้สู่ปาก  

 
3.7.2 การท าความสะอาดหลอด 

น าหลอดน ้า หรือหลอดกาแฟมาลา้งท าความสะอาดหลอดดว้ยสบู่หรือน ้ายาลา้งจาน  แลว้
แช่ดว้ยแช่น ้ายาฆ่าเช้ือ แลว้น าไปตากแดดใหแ้หง้ 
 
3.7.3 ประเภทของหลอด 

หลอดมีหลายประเภท ข้ึนอยูก่บัการใชง้าน เช่น หลอดงอ หลอดตรง หลอดปลายชอ้น 
หลอดชานมไข่มุก หลอดหุม้พลาสติกใส เป็นตน้ 

 
1. หลอดตรง 
มีลกัษณะเป็นหลอดท่ีเรียบ ๆ ใชก้นัแพร่หลายในร้านสะดวกซ้ือ หรือตามซุปเปอร์มาร์เกต็ 

โดยน าไปใชง้านกบัผลิตภณัฑต่์าง ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 

 
รูปท่ี 3.16 ตวัอยา่งหลอดตรง 
ท่ีมา : https://shopee.co.th/ 
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3.8 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ปิยวรรณ ดีชู และคณะ (2554) จากการศึกษาเร่ือง “หมอนหลอดกาแฟ” พบวา่ หมอนหลอด
กาแฟ เพื่อลดอาการปวดหลังในสตรีตั้ งครรภ์ระยะรอคลอดท่ีมารับบริการในห้องคลอด 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยในกลุ่มตวัอย่างใช้หมอน
หลอดกาแฟเป็นระยะเวลาประมาณ 4 – 5 ชัว่โมง ในช่วงระยะเวลารอคลอด พบว่า มีอาการปวด
หลงัลดลง 

เกียรติสุดา ตียาพนัธ และคณะ (2559) จากการศึกษาเร่ือง “หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” 
พบวา่ หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพสามารถน าไปใชง้านในชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง ซ่ึงหมอนยงัช่วยลด
อาการปวดบริเวณตน้คอได้ เน่ืองจากการน าหลอดกาแฟมาท าเป็นไส้ของหมอน หลอดกาแฟเม่ือ
น ามารวมกนัจะท าใหเ้กิดช่องอากาศ เม่ือหนุนหมอนจะท าใหห้มอนยบุตวัตามสรีระของศีรษะ และ
คอของเรา แต่จะไม่คืนตวัในทนัที และยงัช่วยในลดอาการภูมิแพ ้เพราะไม่มีไรฝุ่ น 

นฤมล หลา้สุใจ (2560) จากการศึกษาเร่ือง “หมอนสมุนไพรพิชิตปวด” พบว่า ลดอาการ
ปวดเม่ือย ลดการใชย้าแกป้วด และผูป่้วยมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงผูป่้วยมีความพึงพอใจ มีขอ้ช่ืนชมใน
ความสบายกายมากข้ึน และอุปกรณ์น าไปใชไ้ดง่้าย จะพฒันาขยายผลในกลุ่มประชาชนทัว่ไปเพื่อ
เนน้การป้องกนัช่วยผอ่นคลายกลา้มเน้ือก่อนมีการเจบ็ป่วย หรือเจ็บป่วยรุนแรงเพิ่มมากข้ึน เพื่อลด
อุบติัการณ์การเกิดโรคระบบกลา้มเน้ือ 

อมัรินทร์ เกียงเอียและจนัทร์ทิพย ์สุวรรณมาศ (2561) ได้วิจัยเร่ือง “นวตักรรมหมอน
สมุนไพรลดอาการชาเทา้ในผูป่้วยเบาหวาน” จากการศึกษาผลของหมอนสมุนไพรต่อการลดอาการ
ชาเทา้ในผูป่้วยเบาหวาน: กรณีศึกษาผูป่้วย 5 ราย พบว่าผลก่อนการรักษากบัหลงัการรักษามีผลไป
ในทางท่ีดี คือ การสูญเสียประสาทรับความรู้สึกลดลง ดงันั้นการเหยยีบหมอนสมุนไพรลดอาการชา
เทา้เบาหวาน จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการรักษาผูป่้วยในกลุ่มน้ีได ้และควรมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลใหม้ากพอเพื่อท่ีจะสามารถยนืยนัไดว้า่การเหยยีบหมอนสมุนไพรสามารถลดอาการชาเทา้ใน
ผูป่้วยเบาหวานไดจ้ริง 
 
  
 
  
 
  



 

 

บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

ผลจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมริว่า เซอร์ยา (Riva Surya) จึง
ไดจ้ดัท าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นการพฒันาน าสมุนไพรใส่เขา้ไปในผา้ แลว้น าไปเยบ็ติดกนั
เป็นหมอนอิง เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดหลงั ซ่ึงรายละเอียดและขอ้มูล ขั้นตอนการท ามีดงัน้ี 

4.1 การเตรียมการ และการวางแผนโครงงาน 

1. ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเร่ืองหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน 

2. ศึกษาขอ้มูล และวิธีการท าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

3. จดัท าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

4. ปรับปรุง และพฒันาหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

4.2 ศึกษาการท าหมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

 

 
รูปท่ี 4.1 หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพส าเร็จรูป 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 
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4.2.1 วสัดุ / อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าหมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

1. ตะไคร้ 
2. มะกรูด 
3. การบูร 
4. ไพล 
5. ขม้ินชนั 
6. ใบมะขาม 
7. พิมเสน 
8. กรรไกร 
9. ผา้ 
10. เขม็/ดา้ย 
11. หลอดพลาสติก 

 

4.2.2 ขั้นตอนการท าหมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

1. วดัขนาดของผา้ตามท่ีตอ้งการ น าปากกาขีดตามรอยรูปแบบ 

 

รูปท่ี 4.2 ขั้นตอนการท า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 
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2. ตดัผา้ตามรอยท่ีไดเ้ขียนไว ้

 
รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนการท า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

 

3. น าผา้ทั้ง 2 ช้ิน เยบ็ประกบกนัทั้ง 3 ดา้น โดยการเยบ็จะใชว้ิธีการเยบ็ดน้ถอยหลงั 

 
รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนการท า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 
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4. เม่ือท าการเยบ็ทั้ง 3 ดา้นเสร็จแลว้ 

 
รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนการท า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

 

5. น าสมุนไพรใส่เขา้ไปในหมอน 

 
รูปท่ี 4.6 ขั้นตอนการท า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 
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6. จากนั้นใส่หลอดพลาสติกเขา้ไป  

 
รูปท่ี 4.7 ขั้นตอนการท า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

 

7. จากนั้นท าการเยบ็ปิดใหเ้รียบร้อย 
 

 
รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนการท า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 
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4.2.3 สรุปการท าหมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

ผลจากการท าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ คร้ังท่ี 1 เน่ืองจากหมอนยงัไม่ฟูมากพอ และกล่ิน
ของสมุนไพรยงัออกมานอ้ย ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการเพิ่มหลอดใส่เขา้ไป แลว้น าน ้ ามนัตะไคร้ผสมเขา้ไปกบั
สมุนไพรเพื่อใหไ้ดก้ล่ินตะไคร้เพิ่มมากยิง่ข้ึน 

 

4.3 การค านวณต้นทุนการท าหมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

การค านวณตน้ทุนส าหรับการท าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ แสดงดงัตารางท่ี 4.1 

ล าดบั วตัถุดิบ ราคา / หน่วย ปริมาณ ตน้ทุน / บาท 

1 ตะไคร้ 12 บาท / 1000 กรัม 100 กรัม 1.20 บาท 

2 ใบมะกรูด 40 บาท / 1000 กรัม 10 กรัม 0.40 บาท 

3 การบูร 480 บาท / 1000 กรัม 30 กรัม 14.40 บาท  

4 ไพล 170 บาท / 1000 กรัม 20 กรัม 3.40 บาท 

5 ขม้ินชนั 160 บาท / 1000 กรัม 20 กรัม 3.20 บาท 

6 พิมเสน 80 บาท / 100 กรัม 10 กรัม 8 บาท 

7 ใบมะขาม 70 บาท / 1000 กรัม 10 กรัม 0.70 บาท 

8 ผา้ 50 บาท / 100 ซ.ม. 70 เซนติเมตร 35 บาท 

รวม 66.30 บาท 

ตารางท่ี 4.1 การค านวณตน้ทุนการท าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ราคาตน้ทุนของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพเฉล่ียตน้ทุนอยูท่ี่ 66.30 
บาทต่อหมอน 1 ใบ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัหมอนอิงท่ีขายตามทอ้งตลาดนั้น ราคา 359 บาท ซ่ึงหมอน
อิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีราคาถูกกวา่ 292.70 บาท 
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4.4 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจหมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

การสรุปขอ้มูลเพื่ออธิบายผลจากการทดลองใชห้มอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผูจ้ดัท าไดเ้ก็บ
รวบรวมกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม จ านวนทั้ งส้ิน 30 ชุด โดยคิดเป็นร้อยละของจ านวน
แบบสอบถามทั้งหมด สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

4.4.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

ขอ้มูลจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ แสดงตามตารางท่ี 4.2 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 12 40.00 
หญิง 18 60.00 
รวม 30 100.00 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการทดลองคร้ังน้ีเป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 40.00 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 

4.4.2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

ขอ้มูลจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุแสดงตามตารางท่ี 4.3 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 21 ปี 2 6.67 
22 – 25 ปี 7 23.33 
26 – 29 ปี 5 16.67 
30 ปีข้ึนไป 16 53.33 

รวม 30 100.00 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการทดลองคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอาย ุ30 ปี
ข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอาย ุ22 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.33 และนอ้ย
ท่ีสุดเป็นผูท่ี้มีอาย ุ18 – 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 

 

4.4.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแผนก 

ขอ้มูลจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนก แสดงตามตารางท่ี 4.4 

แผนก จ านวน ร้อยละ 
Engineering 4 13.33 

F & B Kitchen 5 16.67 
F & B Service 7 23.33 

Finance & Accounting 5 16.67 
Front Office 3 10.00 

Housekeeping 6 20.00 
รวม 30 100.00 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการทดลองคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้อยู่แผนก 
F&B Service มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 รองลงมาเป็นผูท่ี้อยู่แผนก Housekeeping คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และนอ้ยท่ีสุดเป็นผูท่ี้อยูแ่ผนก Front Office คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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4.4.4 ลกัษณะ รูปร่างของหมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

 
รูปท่ี 4.9 ระดบัความพึงพอใจดา้นลกัษณะ รูปร่างของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 
 

พบว่าความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในดา้นลกัษณะ รูปร่างของ 
หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีความพึงพอใจปานกลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมามี
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีความพึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 3.00 

4.4.5 ความสวยงามของหมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

 
รูปท่ี 4.10 ระดบัความพึงพอใจดา้นความสวยงามของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

พบว่าความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพในระดบัความพึงพอใจดา้น
ความสวยงามของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีความพึงพอใจปานกลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
73.00 รองลงมามีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ20.00 และมีความพึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 4.00 

20%

77%

3%

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ

20%

73%

4%3%

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ
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4.4.6 กลิน่ของหมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

 
รูปท่ี 4.11 ระดบัความพึงพอใจดา้นกล่ินของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

 

พบว่าความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพในดา้นกล่ินของหมอนอิง
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีความพึงพอใจมาก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.00 

4.4.7 ความแขง็แรงของหมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

 
รูปท่ี 4.12 ระดบัความพึงพอใจดา้นความแขง็แรงของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

พบว่าความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพในดา้นความแขง็แรงของ
หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีความพึงพอใจปานกลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมามี
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 43.00 

30%

50%

17%

3%

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ

43%

57%

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ
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4.4.8 หมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพสามารถช่วยลดอาการปวดเม่ือย 

 
รูปท่ี 4.13 ระดบัความพึงพอใจของหมอนอิงสมุนไพรเพือ่สุขภาพสามารถช่วยลดอาการปวดเม่ือย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

พบวา่ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพในดา้นสามารถช่วยลด
อาการปวดเม่ือย มีความพึงพอใจปานกลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมามีความพึงพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ 20.00 และความพึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 13.00 

4.4.9 หมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพสามารถช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย 

 
รูปท่ี 4.14 ระดบัความพึงพอใจของหมอนอิงสมุนไพรเพือ่สุขภาพสามารถช่วยใหรู้้สึกผอ่นคลาย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า, 2563 

พบวา่ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพในดา้นสามารถช่วยใหรู้้สึก
ผอ่นคลาย มีความพึงพอใจปานกลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมามีความพึงพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 27.00 และความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.00 

3%

20%

64%

13%

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ

13%

27%
57%

3%

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ



38 
 

 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการใชห้มอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพเกณฑใ์นการพจิารณาระดบัความส าคญั 
โดยก าหนดให ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ   ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด    4.51 – 5.00 

มาก     3.51 – 4.50 

ปานกลาง    2.51 – 3.50 

นอ้ย     1.51 – 2.50 

นอ้ยท่ีสุด    1.00 – 1.50 

 

หมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจ 
ลกัษณะ รูปร่าง 3.17 0.46 ปานกลาง 
ความสวยงาม 3.10 0.61 ปานกลาง 

กล่ิน 4.03 0.89 มาก 
ความแขง็แรง 3.43 0.50 ปานกลาง 

ช่วยลดอาการปวดเม่ือย 3.13 0.68 ปานกลาง 
รู้สึกผอ่นคลาย 3.50 0.78 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียรวม 3.39 0.65 ปานกลาง 

ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียความพงึพอใจต่อหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหมอนอิงสมุนไพร
เพื่อสุขภาพคร้ังน้ี มีความพึงพอใจดา้นลกัษณะรูปร่าง ความสวยงาม ความแขง็แรง ช่วยลดอาการปวด
เม่ือย ช่วยให้ผ่อนคลาย ในระดบัปานกลาง และมีความพึงพอใจดา้นกล่ินของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ ในระดบัมาก 

 



 

 

บทที ่5 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงงาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดน้ าหมอนอิงมาพฒันาเป็นหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ใชส้ าหรับการอิง
หลงั ช่วยบรรเทาอาการปวดหลงัจากการนัง่ท างานเป็นเวลานาน ลดการสะสมของไรฝุ่ น ช่วยให้ผอ่น
คลายความเครียด ผูจ้ดัท าไดน้ าไปให้พนกังานในโรงแรมทดลองใช ้และไดส้อบถามพนกังานเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑห์มอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ี จ านวน 30 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 60.00 มีอายุ 30 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 53.33 และอยู่แผนก F&B Service คิดเป็นร้อยละ 
23.33 จากการประเมินความพึงพอใจต่อหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พบว่า ผลการวิเคราะห์ลกัษณะ 
รูปร่างของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ความสวยงามของหมอนอิงสมุนไพร
เพื่อสุขภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 ความแข็งแรงของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.43 
หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพสามารถช่วยลดอาการปวดเม่ือยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 4.5.9 หมอนอิง
สมุนไพรเพื่อสุขภาพสามารถช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
และกล่ินของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียโดยรวม
ของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพเท่ากบั 3.39 มีความพึงพอใจปานกลาง 

หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพไดผ้ลตอบรับท่ีดี สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลงัไดดี้ อีก
ทั้งช่วยให้ภายในออฟฟิศมีกล่ินหอมของสมุนไพร ช่วยผอ่นคลายไดดี้ และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ไดใ้นอนาคต  

 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 

1. ไม่มีเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้ ตอ้งเยบ็ดว้ยมือใหแ้น่นเพื่อไม่ใหส้มุนไพรหลุดออกมา 

2. ตวัหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพไม่เป็นรูปทรงท่ีตอ้งการ 

3.กล่ินของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพอาจจะหายตามอายกุารใชง้าน 
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5.1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขดังนี ้

1. ควรศึกษาเก่ียวกบัสมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพร 

2. หาสมุนไพรมาเพิ่มกล่ินตามความชอบ 

3.ควรน าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพไปตากแดดเพื่อรักษากล่ินของสมุนไพร 

4.หานุ่นมาใส่เพิ่มเพื่อท าใหห้มอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นรูปทรงมากข้ึน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจของพนักงานต่อการใช้หมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ 

 ชาย   หญิง 

2. อาย ุ

 18 – 21 ปี  22 – 25 ปี  26 – 29 ปี  30 ปีข้ึนไป 

3. แผนก 

 Engineering   F & B Kitchen    F & B Service  

 Finance & Accounting  Front Office   Housekeeping   

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อการใช้หมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการใชห้มอน
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

1. ลกัษณะ รูปร่างของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

     

2. ความสวยงามของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

     

3. กล่ินของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ      
4. ความแขง็แรงของหมอนอิงสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

     

5. หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพสามารถช่วย
ลดอาการปวดเม่ือย 

     

6. หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพสามารถช่วย
ใหรู้้สึกผอ่นคลาย 

     

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการปฏิบติังาน



 

 

ภาพในการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 

 

รูปท่ี 1 คียใ์บลา เปล่ียนวนัหยดุ เปล่ียนเวลาการท างานของพนกังาน 

 

รูปท่ี 2 ส่งจดหมาย และเอกสารต่าง ๆ 

 



 

 

 

รูปท่ี 3 ท าบอร์ดวนัเกิดประจ าเดือน 

 

 

 

รูปท่ี 4 รับโทรศพัท ์

 



 

 

 

รูปท่ี 5 คีย ์Roster ลงโปรแกรม Time 

 

 

รูปท่ี 6 ออกแบบการ์ดวนัเกิด 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสมัภาษณ์พนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมอนองิสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

Wellness Herb Aromatic Pillow 

นางสาว สโรชา นุ่นช่ืน 

ภาควิชา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

บทคัดย่อ 

จากการท่ีผู ้จัดท าได้ปฏิบัติงาน ณ 
โรงแรมริว่า เซอร์ยา ในแผนกทรัพยากรบุคคล 
ผูจ้ ัดท าเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมอบ
ของขวญัวนัเกิดให้กบัพนกังานในองคก์ร โดย
มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ สร้างขวญัก าลงัใจใหก้บั
พนักงาน และ 2) เพื่อศึกษาการท าหมอนอิง
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยน าสมุนไพร ไดแ้ก่ 
ตะไคร้ มะกรูด การบูร ไพล ขม้ินชนั ใบมะขาม
และพิมเสน ลว้นเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ
ทั้ ง ส้ิน มีสรรพคุณทางกล่ินช่วยผ่อนคลาย
ความเครียด มีกล่ินหอมเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงจะท า
ให้พนักงานในองคก์รรู้สึกไดถึ้งความดูแลเอา
ใจใส่ขององค์กร โดยจากการทดลองท า
ผลิตภณัฑแ์ละประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นพนกังานของโรงแรมริว่า เซอร์
ยา จ านวน 30 คน มีความพึงพอใจมากในดา้น
กล่ินของผลิตภัณฑ์และมีความพึงพอใจปาน
กลางในดา้นลกัษณะ รูปร่าง ความสวยงาม ดา้น
ความแขง็แรงของผลิตภณัฑ ์ดา้นความสามารถ

ในการช่วยลดอาการปวดเ ม่ือย และด้าน
ความรู้สึกผอ่นคลาย 

ค าส าคญั: หมอนอิง / สมุนไพร 

Abstract 

The project was an internship at Riva 
Surya Bangkok Hotel in Human Resource 
Department, and appreciate the importance of 
giving birthday gifts to employees in the 
organization. The objectives of the study were: 
1) To enhancing morale for employees; and 2) 
To examine made wellness herb aromatic 
pillow.  Herbal ingredients used were, 
Lemongrass, Kaffir lime, Camphor, Phlai, 
Turmeric, Tamarind leaves, and borneol. They 
are all- natural herbs that have beneficial 
properties and the scent helps relieve stress and 
has a unique fragrance.  This will help 
employees in the organization to feel cares for 
them.  A satisfaction survey was used for the 
wellness herbal aromatic pillow it found that 
sample of 3 0  employees of Riva Surya 



 

 

Bangkok Hotel scent's produce was very 
satisfied.  Produce shape, produce design, 
Product strength, can relieve ache, and relax 
was at moderate satisfaction. 

Keywords: Pillow / Herb 

แนวคดิในการท าโครงงาน (ข้อมูลวตัถุดิบ) 

 เน่ืองจากอยากจะมอบของขวญัวนัเกิด
ให้กับพนักงาน ซ่ึงแนวคิดท่ีได้มาจากหมอน
หลอดและพฒันาเป็นหมอนอิงสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพโดยสมุนไพรแต่ละตวัจะมีสรรพคุณท่ี
แตกต่างกัน แต่มีคุณประโยชน์ช่วยบรรเทา
อาการปวดหลงั เช่น ตะไคร้ พิมเสน ช่วยแต่ง
กล่ิน ผิวมะกรูด ไพล และขม้ินชนั ช่วยบรรเทา
อาการอักเสบ พิมเสน แก้อาการปวด หลอด
ช่วยใหห้มอนหนาข้ึน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการท าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

2. เพื่อจัดท าหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ส าห รับพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล 
โรงแรมริวา่ เซอร์ยา กรุงเทพฯ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. โรงแรมริว่า เซอร์ยา กรุงเทพฯ สามารถใช้
ผลิตภณัฑใ์นการสร้างขวญัและก าลงัใจ 

2. แผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมริว่า เซอร์ยา 
กรุงเทพฯ ได้หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
สามารถช่วยลดอาการปวดเม่ือย 

 

วัตถุดิบ และวิธีด าเนินการหมอนอิงสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ 

1. ตะไคร้ 

2. มะกรูด 

3. การบูร 

4. ไพล 

5. ขม้ินชนั 

6. ใบมะขาม 

7. พิมเสน 

8. กรรไกร 

9. ผา้ 

10. เขม็/ดา้ย 

11. หลอดพลาสติก 

 

 



 

 

วธีิด าเนินการ 

1. วดัขนาดของผา้ตามท่ีตอ้งการ น าปากกาขีด
ตามรอยรูปแบบ 

 

2. ตดัผา้ตามรอยท่ีไดเ้ขียนไว ้

 

3. น าผา้ทั้ง 2 ช้ิน เยบ็ประกบกนัทั้ง 3 ดา้น โดย
การเยบ็จะใชว้ิธีการเยบ็ดน้ถอยหลงั 

 

 

 

 

4. เม่ือท าการเยบ็ทั้ง 3 ดา้นเสร็จแลว้  

 

5. น าสมุนไพรใส่เขา้ไปในหมอน 

 

6. จากนั้นใส่หลอดพลาสติกเขา้ไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. จากนั้นท าการเยบ็ปิดใหเ้รียบร้อย 

 

สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดน้ าหมอนอิงมาพฒันาเป็น
หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ใชส้ าหรับการ
อิงหลงั ช่วยบรรเทาอาการปวดหลงัจากการนัง่
ท างานเป็นเวลานาน ลดการสะสมของไรฝุ่ น 
ช่วยใหผ้อ่นคลายความเครียด ผูจ้ดัท าไดน้ าไป
ใหพ้นกังานในโรงแรมทดลองใช ้และได้
สอบถามพนกังานเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์มอนอิง
สมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ี สรุปไดผ้ลตอบรับท่ีดี 
ช่วยบรรเทาอาการปวดหลงัไดดี้ อีกทั้งช่วยให้
ภายในออฟฟิศมีกล่ินหอมของสมุนไพร ช่วย
ผอ่นคลายไดดี้ ผูจ้ดัท าคิดวา่ผลิตภณัฑห์มอน
อิงสมุนไพรเพือ่สุขภาพน้ี สอดคลอ้ง
วตัถุประสงค ์และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ไดใ้นอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

1. ควรศึกษาเก่ียวกบัสมุนไพร สรรพคุณของ
สมุนไพร 

2. หาสมุนไพรมาเพิ่มกล่ินตามความชอบ 
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ผลงาน  : หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (Wellness Herb Aromatic Pillow) 
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