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บทคดัย่อ 

จำกกำรท่ีไดไ้ปปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลมโรด ตั้งแต่วนัท่ี 
19 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 ทำงผูจ้ดัท ำไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในแผนกแม่บำ้น พบวำ่ทำง
โรงแรมยงัไม่มีน ้ำยำบว้นปำกใหบ้ริกำรในห้องพกั จึงท ำใหผู้จ้ดัท ำไดคิ้ดโครงงำนเร่ืองน ้ำยำบว้น
ปำกสมุนไพร โดยมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษำกำรท ำน ้ำยำบว้นปำกจำกสมุนไพร 2. เพื่อส่งเสริม
กำรดูแลสุขภำพในช่องปำกอยำ่งถูกวธีิ 3. เพื่อสร้ำงรำยได ้ และเพื่อเป็นทำงเลือกเพิ่มเติมต่อ
ผูบ้ริโภค โดยผลิตภณัฑน้ี์จะมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้งหมดจึงมัน่ใจไดว้ำ่ผลิตภณัฑ์น้ีจะปลอด
สำรเคมีอยำ่งแน่นอน  

จำกกำรสอบถำมพนกังำนจำกแผนกพนกังำนแผนกแม่บำ้น 10 คน พนกังำนแผนกครัว  10 

คน พนกังำนแผนกส่วนหนำ้ 10 คน รวมเป็น 30 คน พบวำ่ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อผลิตภณัฑค์วำม

พึงพอใจในดำ้นดำ้นรำคำ ค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 4.73 มำกท่ีสุดรองลงมำ ดำ้นบรรจุภณัฑค์่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 4.7 ดำ้น

คุณภำพค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 4.37 ดำ้นกล่ินค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 4.27 ดำ้นสีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 ตำมล ำดบั ส่วนดำ้น

รสชำติค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 ซ่ึงมีควำมพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  โดยค่ำเฉล่ีย �̅� = 4.32 และค่ำ S.D. = 0.15 ซ่ึง

อยูใ่นระดบัควำมพึงพอใจท่ีมำก จำกแบบสอบถำมผูจ้ดัท ำจะน ำไปศึกษำเพิ่มเติมและพฒันำ

ผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึนไปซ่ึงผูจ้ดัท ำคำดหวงัวำ่ผลิตภณัฑช้ิ์นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน เพื่อช่วยใน

กำรลดกำรใชส้ำรเคมี และสำมำรถทดแทนน ้ำยำบว้นปำกทัว่ไปได ้
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Abstract 

By attending the internship under the cooperative education at Novotel Bangkok, Silom 
Road from 19 August 2019 to 6 December 2019, the author was assigned to work as an intern for 
the Housekeeping Department. It was found that mouthwash was not available in the hotel rooms. 
Therefore, the author initiated the project of making an herbal mouthwash. The objectives of this 
project were: l) to study the methods of making the herbal mouthwash; 2) to promote proper oral 
health care; and 3) to generate income and provide additional options for consumers. This product 
contains all herbal ingredients so that consumers can feel confident that this product is chemical 
free. 

 Feedback was collected from the sample of 10 workers from the Housekeeping 
Department, 10 workers from the Kitchen Department, and 1 0 workers from the Front Office 
Department, totaling 30 individuals. The results indicated a mean satisfaction with the product 
and price was 4.73, which was at the highest level, followed by package with a mean of 4.7, 
quality with a mean of 4.37, smell with a mean of 4.27, color with a mean of 4.24, respectively. 
Taste had the lowest mean of 3.6 (f 4.32 and S.D. = 0.15) which was at a high level. Data from 
the questionnaire were then used by the author for further development of the product. The author 
hoped that this product would be beneficial for everyone to reduce the use of chemical-containing 
product and could be used as an alternative product for general mouthwash. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในโลกยคุปัจจุบนั เป็นยคุของการดูแลสุขภาพทั้งภายนอกและภายใน และการดูแลสุขภาพ
ในช่องปากนั้นก็เป็นส่ิงหน่ึงที่ส าคญั สุขอนามยัในช่องปากเป็นส่ิงที่ตอ้งดูแลเป็นพเิศษ เพราะเป็น
ส่วนหน่ึงของภาพลกัษณ์ช่วยส่งเสริมใหดู้ดี รู้สึกมีความมัน่ใจ การมีสุขอมยัในช่องปากที่ดีนั้น
ส่งผลใหสุ้ขภาพร่างกายเราดีไปดว้ย นิตยสารหมอชาวบา้น ไดก้ล่าวไวว้า่ ปาก คือ ประตูสู่สุขภาพ 
(นิตยสารหมอชาวบา้น, 2537) 

จากการศึกษาคน้ควา้วจิยัเร่ืองสุขภาพในช่องปาก พบวา่ปัญหาสุขภาพในช่องปากของคน
ไทยในกลุ่มผูสู้งอายดีุขึ้น แต่กลุ่มเด็ก เยาวชนและวยัท างาน ยงัคงมีปัญหาสุขภาพในช่องปากอยู ่
(กรมอนามยั, 2562) การเกิดปัญหาในช่องปากนั้นเกิดจากการดูแลสุขภาพในช่องปากไม่ถูกวธีิหรือ
หลงลืมขั้นตอนในการดูแล น ้ ายาบว้นปากนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการดูแลช่องปาก ร่วมกบัการแปรง
ฟันและการใชไ้หมขดัฟัน ในการที่เราเลือกใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ ายาบว้นปากนั้นตอ้งเลือกใหคุ้ม้ค่าและมี
ประโยชน์ที่สุดและช่วยในเร่ืองสุขภาพดว้ยจึงแนะน าน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรที่มีประโยชน์และ
ปลอดสารเคมี เป็นอีกตวัช่วยในการดูแลสุขภาพในช่องปาก นกัเคมีหวัใจสีเขียว ไดก้ล่าวไวว้า่ 
สารเคมีในชีวติประจ าวนัอาจไม่ไดเ้ป็นอนัตรายกบัมนุษยท์นัที แต่เราก็ไม่มีทางแน่ใจวา่การสะสม
ไวม้าก ๆ จะส่งผลอยา่งไรกบัสุขภาพบา้ง (ชมพนุูท วรากุลวทิย,์ 2561) จากการไดป้ฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด ในแผนกแม่บา้น พบวา่ในหอ้งหอ้งพกัไม่มีน ้ ายา
บว้นปากใหบ้ริการในหอ้งพกั แขกที่มาเขา้พกัหลายคนถามหาน ้ ายาบว้นปาก ผูจ้ดัท  าจึงคิดวา่จะเป็น
การดีถา้มีน ้ายาบว้นปากใหบ้ริการในหอ้งพกัหรือท าแจกเป็นของช าร่วยแก่แขกของโรงแรม   และ
ผลิตภณัฑจ์ะดียิง่ขึ้นถา้มีส่วนผสมของสมุนไพร เพราะจะดีต่อร่างกายทั้งภายนอกและภายในดงันั้น
ผูจ้ดัท  าจึงไดศึ้กษาน ้ ายาบว้นปากสมุนไพร ที่สามารถท าเองไดท้ี่บา้น จากการศึกษางานวจิยัจาก
หลายๆแหล่งขอ้มูลพบวา่น ้ ายาบว้นปากสมุนไพรมีหลายสูตรดว้ยกนั ผูจ้ดัท  าจึงหาสูตรน ้ ายาบว้น
ปากสมุนไพรที่ท  าง่ายและไม่ยุง่ยาก สามารถหาวตัถุดิบไดต้ามทอ้งตลาด ราคาไม่แพง โดยผูจ้ดัท  า
ใชว้ตัถุดิบหลกัในการท าน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรคือ อบเชย กานพลู ผกัชีฝร่ัง สะระแหน่ และเกลือ 
วตัถุดิบที่ใชล้ว้นแต่มีประโยชน์ และเป็นส่วนผสมที่ลงตวัในการท าน ้ ายาบว้นปากสมุนไพร น ้ ายา
บว้นปากสมุนไพรน้ีนอกจากจะบว้นปากไดแ้ลว้ยงัสามารถรับประทานเป็นยาสามญัไดเ้พราะมีแต่
ส่วนผสมของสมุนไพรปราศจากสารเคมีอนัตราย อีกทั้งยงัสามารถน าไปขายสร้างรายได ้ไดอี้กดว้ย 
และสามารถเก็บไดน้านถึง 1 ปี ในตูเ้ยน็ และไวน้อกตูเ้ยน็ไดน้าน 1 เดือน  
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพือ่ศึกษาการท าน ้ ายาบว้นปากจากสมุนไพร 

1.2.2 เพือ่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในช่องปากอยา่งถูกวธีิ 

1.2.3 เพือ่สร้างรายได ้

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่   

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากรของพนกังานโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด แผนกแม่บา้น 10 
คน แผนกครัว 10 คน แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 10 คนโดยจ านวนทั้งส้ิน 30 คน 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

เร่ิมตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2562 ถึง 6 ธนัวาคม 2562 

1.3.4 ขอบเขตด้ำนเอกสำร ข้อมูล 

สืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 น ้ ายาบว้นปากเป็นผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากสมุนไพร ปลอดสารเคมี สามารถน ามาใชแ้ทน
น ้ ายาบว้นปากที่มีขายทัว่ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4.2 สร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเอง และองคก์รได ้เน่ืองจากวตัถุดิบสามารถหาไดท้ัว่ไปและ
สามารถท า ไดใ้นปริมาณที่เยอะ 

1.4.3 ช่วยลดการใชส้ารเคมีในชีวติประจ าวนัได ้เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติ 

1.4.4 เน่ืองจากเป็นสมุนไพรสามารถด่ืมเป็นยาสามญัได ้



 

 

บทที2่ 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการจดัท าโครงงานเร่ืองน ้ ายาบว้นปากสมุนไพร (Herbal Mouthwash) เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการดูแลสุขอนามยัในช่องปาก โดยการใชส้มุนไพรเป็นหลกั เป็นสูตรปลอดสารเคมี 
ปลอดภยัต่อร่างกาย ดงันั้นผูจ้ดัท าโครงงานจึงมีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงงาน ดงัน้ี 

2.1 ความหมายและความส าคญัของน ้ายาบว้นปาก 
2.2 สรรพคุณและชนิดของสมุนไพรท่ีใชท้  าน ้ายาบว้นปาก 
2.3 ความส าคญัและการดูแลสุขภาพในช่องปาก 

2.1 ความหมายและความส าคัญของน า้ยาบ้วนปาก 

น ้ายาบว้นปาก เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชใ้นการดูแลปัญหาสุขภาพในช่องปาก โดยเช่ือวา่
เป็นส่ิงท่ีช่วยขจดัส่ิงสกปรกในช่องปากตามซอกฟันท่ีการแปรงฟันและการใชไ้หมขดัฟันเขา้ไม่ถึง 
ใชใ้นการดูแลความสะอาดหลงัการแปรงฟัน และเป็นส่ิงท่ีช่วยการลดกล่ินปาก ช่วยลดเช้ือ
แบคทีเรีย สาเหตุของฟันผุ เหงือกอกัเสบ ดูและสุขภาพเหงือกและฟันใหดี้ยิง่ข้ึน การใชน้ ้ายาบว้น
ปากเป็นวธีิหน่ึงท่ีช่วยใหก้ารควบคุมคราบจุลินทรียส์มบูรณ์ข้ึน (bangkokpattayahospital, 2016) 

ปัจจุบนั มีน ้ายาบว้นปากหลายชนิดใหผู้บ้ริโภคเลือกใชม้ากมาย โดยสามารถเลือกซ้ือได้
ตามความตอ้งการของตนเอง ในการเลือกใชดู้แลสุขภาพในช่องปาก ประเภทของน ้ายาบว้นปากมี 2 
ชนิด ดงัน้ี 

1. น ้ายาบว้นปากท่ีใชรั้กษาโรคในช่องปาก (Therapeutic Mouthwash) เป็นน ้ายาบว้นปาก
ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี เช่น ผสมสารฟลูออไรท่ีช่วยในเร่ืองป้องกนัฟันผ ุ ผสมของ
โปแตสเซ่ียมไนเตรต ลดการเสียวฟัน ผสมคลอเฮกซิดีนท่ีมีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือ
แบคทีเรีย รวมไปถึงช่วยป้องกนัการเกิดโรคปริทนัตแ์ละโรคเหงือกอกัเสบ  

2. น ้ายาบว้นปากสมุนไพร (Herbal Mouthwash) เป็นน ้ายาบว้นปากชนิดท่ีไม่มีส่วนผสม
ของสารเคมีหรือสารชีวภาพ เป็นน ้ายาบว้นปากท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรเป็นหลกั มี
การเอาสมุนไพรแต่ละชนิดท่ีมีประโยชน์ และสรรพคุณหลายๆอยา่งมาผสมกนัเป็น
น ้ายาบว้นปาก 

ดงันั้นผูจ้ดัท าโครงงานจึงเลือกท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร ท่ีปลอดสารเคมีไม่เป็นเป็น
อนัตรายต่อร่างกาย  ผูจ้ดัท าจึงเลือกสมุนไพรท่ีใชท้  า คือ อบเชย กานพลู ผกัชีฝร่ัง สะระแหน่   
และเกลือ โดยน ามาตม้รวมกนัและกรองใหไ้ดเ้ป็นน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 

https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A
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2.2 สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้ส าหรับท าน า้ยาบ้วนปากสมุนไพร 

2.2.1 อบเชย 

รูปท่ี 2.1 อบเชย 
ท่ีมา : www.pobpad.com 

 
ช่ือภาษาองักฤษ  : Cinnamon, Cassia 
ช่ือวทิยาศาสตร์  : Cinnamomum iners Reinw. ex Blume 
วงศ์   : LAURACEAE 
ช่ืออืน่  : อบเชย อบเชยตน้ มหาปราบ (ภาคกลาง) , บอกคอก (ล าปาง), พญา

ปราบ (นครราชสีมา),สะวง (ปราจีนบุรี), กระดงังา (กาญจนบุรี), ฝักดาบ 
(พิษณุโลก), สุรามิด (สุโขทยั), โมงหอม (ชลบุรี), กระเจียด (ยะลา) 

 

ลกัษณะและสรรพคุณของอบเชย 

เป็นเคร่ืองเทศท่ีมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เน่ืองจากเปลือกของอบเชยประกอบ
ไปดว้ยสารแทนนิน (Tannins) ท่ีไดม้าจากการขดูเอาเปลือกชั้นออกแลว้ลอกเปลือกชั้นใน
ออกจากแก่นล าตน้ จากนั้นตากในท่ีร่มแลว้น าไปอบแห้ง โดยเปลือกอบเชยท่ีดีนั้นจะตอ้ง
เป็นสีน ้าตาลอ่อน อบเชยจะมีรสชาติหวานและมีกล่ินหอมแบบเฉพาะตวั เปลือกของ
อบเชยมกัถูก ใชเ้ป็นสารแต่งกล่ินในผลิตภณัฑต่์าง สรรพคุณประโยชน์ ของอบเชย มีทั้งใน
การ ฆ่าเช้ือตามธรรมชาติ ช่วยดบักล่ินปากและกล่ินในระบบทางเดินอาหาร มีฤทธ์ิในการ
ตา้นอนุมูลอิสระ ลดการอกัเสบ ช่วยสมานแผล และป้องกนัอาการทอ้งร่วง  อบเชยมีอยู่
หลายชนิดซ่ึงคุณภาพแตกต่างกนัไป ตามสถานท่ีปลูกหรือแหล่งผลิต อบเชยแต่ละชนิดจะ
มีคุณสมบติัทางยาท่ีใกลเ้คียงกนัสามารถน ามาใชแ้ทนกนัได ้(Medthai, 2017) 

https://www.pobpad.com/
https://medthai.com/tag/LAURACEAE/
https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99


5 
 

 

ชนิดของอบเชย 
อบเชยมีอยูห่ลายชนิดซ่ึงคุณภาพแตกต่างกนัไปตามสถานท่ีปลูกหรือแหล่งผลิต อบเชยแต่

ละชนิดจะมีคุณสมบติัทางยาท่ีใกลเ้คียงกนั สามารถน ามาใชแ้ทนกนัได ้ แต่ส่วนประกอบของ
สารเคมีและน ้ามนัระเหยแต่ละชนิดอาจจะไม่เท่ากนั (ทีมแพทยแ์ผนไทยประยกุต,์ 2019) อบเชยท่ี
พบไดใ้นประเทศไทยนั้นมีจะมีชนิดใหญ่ ๆ อยู ่ 5 ชนิดดว้ยกนั อบเชยเทศ อบเชยจีน อบเชยญวน 
อบเชย ชวา อบเชยไทย ส่วนท่ีจะน ามาใชส่้วนมากคือเปลือกตน้ดา้นในและก่ิงกา้น ส่วนใบของตน้
อบเชยน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมของเคร่ืองแกง นิยมเรียกกนัวา่ ใบกระวาน โดยจะแยกอบเชยทั้ง 5 
ชนิด ดงัน้ี 

 
 

1. อบเชยเทศ 

รูปท่ี 2.2 อบเชยเทศ 
ท่ีมา www.panvasa.com 

 

อบเชยเทศ หรือ อบเชยลงักา (Ceylon cinnamon) อบเชยชนิดน้ีมาจากประเทศ
อินเดียและศรีลงักา เป็นชนิดท่ีมีราคาแพงท่ีสุด มีลกัษณะไมย้นืตน้ขนาดเล็กและไม่ผลดัใบ 
เปลือกบางมาก อบเชยเทศเป็นพืชส าคญัของศรีลงักา อบเชยเทศส่วนมากมาจากศรีลงักา 
ต่างประเทศนิยมน าเปลือกอบเชยเทศมากลัน่เป็นน ้ามนัหอมระเหย ใชเ้ป็นแต่งกล่ินขนม 
อาหาร และ เวชภณัฑต่์างๆ (Panvasa, 2019) 

 
 

http://www.panvasa.com/knowyourherbs/cinnamomum-verum
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1. อบเชยจีน 

รูปท่ี 2.3 อบเชยจีน 
ท่ีมา : herb-to-health.blogspot.com 

 
อบเชยจีน (Chinese cinnamon) พบทางตอนใตข้องจีน และกระจายพนัธ์ุในเอเชียใตแ้ละ

เอเชียตะวนัออก อบเชยชนิดน้ีมีความสูงและขนาดของล าตน้ใหญ่กวา่อบเชยเทศ และมีเปลือกหนา
กวา่ เป็น 1 ใน 50 สมุนไพรพื้นฐานของจีน (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ, 2556) 
 

2. อบเชยญวน 

รูปท่ี 2.4 อบเชยญวน 
ท่ีมา : www.panvasa.com 

 
อบเชยญวน (Saigon cinnamon) มีลกัษณะคลา้ยกบัอบเชยจีน แต่มีกล่ินหอมไม่

เท่ากบัอบเชยเทศแต่มีกล่ินหอมกวา่อบเชยจีน ปลูกมากท่ีสุดท่ีประเทศเวยีดนาม อบเชย
ญวนยงัเป็นส่วนประกอบส าคญัของน ้าซุปในก๋วยเต๋ียวเฝอของเวยีดนามอีกดว้ย  
(Panvasa, 2019) 

http://herb-to-health.blogspot.com/2013/10/blog-post_23.html
http://www.panvasa.com/
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3.  อบเชยชวา 

รูปท่ี 2.5 อบเชยชวา 
ท่ีมา : www.thaikasetsart.com 

 
อบเชยชวา หรือ อบเชยอินโดนีเซีย (Batavia cinnamon) เป็นไมย้นืตน้ท่ีใหญ่กวา่

อบเชยทั้งหมด เปลือกเรียบมีกล่ินหอม อบเชยชนิดน้ีมีรสหวานแต่ไม่ค่อยหอม เป็นอบเชย
ท่ีวางจ าหน่ายทัว่ไปหาไดต้ามทอ้งตลาด และเป็นอบเชยท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั 
(ไทยเกษตรศาสตร์, 2555) 

 

4. อบเชยไทย 

รูปท่ี 2.6 อบเชยไทย 
ท่ีมา : www.plerne.com 

 

อบเชยไทย หรือ อบเชยตน้ (CINNAMOMUM TAMMALA) เป็นอบเชย สาย
พนัธ์ุไทย จะพบไดม้ากทางตอนเหนือของไทย อบเชยไทยเป็นพนัธ์ุไมพ้ระราชทานเพื่อ
ปลูกเป็นมงคล เปลือกอบเชยตน้จะมีความหนาและแขง็กวา่อบเชยตน้ท่ีน าเขา้จากญวน 
อินเดีย และจีนมาก (Plerne, 2018) 

http://www.thaikasetsart.com/
https://www.thaikasetsart.com/
http://www.plerne.com/
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2.2.2 กานพลู 

รูปท่ี 2.7 กานพลู 
ท่ีมา : www.honestdocs.com 

 
ช่ือภาษาองักฤษ  : Clove 
ช่ือวทิยาศาสตร์   : Syzygium aromaticum (L.) Merrill & Perry 
วงศ์   : MYRTACEAE 
ช่ืออืน่           : กานพลู (ทัว่ไป) จนัจ่ี (ภาคเหนือ) 

 
ลกัษณะและสรรพคุณของกานพลู 

กานพลู (Clove) ถือวา่เป็นพืชสมุนไพรท่ีคนจะรู้จกักนัทัว่โลก เป็นไมย้นืตน้ ยอดเป็นรูป
กรวยคว  ่า แตกก่ิงต ่า และล าตน้ตั้งตรง เปลือกเรียบ โดยลกัษณะของดอกจะตูม  ความยาวประมาณ 
1-2 เซนติเมตร  มีสีน ้าตาล มีลกัษณะแขง็  และมีกลีบเล้ียงติดอยู ่4 อนั เป็นรูปสามเหล่ียม โดยจะมี
การเพาะปลูกและเก็บเก่ียวมากท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน และศรีลงักา โดยจะ
นิยมน ามาใชเ้พื่อเป็นส่วนผสมของตวัยา และผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพหลายชนิด กานพลูยงัใชผ้สมใน
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัเหงือกและฟันหลายชนิด โดยในสมยัก่อนใชด้อกกานพลูอมไวใ้นปากเพื่อดบั
กล่ินปาก สรรพคุณของกานพลูนั้นมีมากมาย เช่น แกป้วดฟัน ดบักล่ินปาก ลดการอกัเสบและฆ่า
เช้ือแบคทีเรียไดดี้ ช่วยเผาผลาญแคลอร่ี นอกจากนั้นแลว้ส าหรับทอ้งไส้ กานพลูยงัช่วยลดอาการจุก
เสียด ช่วยยอ่ย การบีบตวัของล าไส้ได ้และลดการปวดเกร็งอีกดว้ย ส่วนท่ีใชเ้ป็นยาของกานพลูโดย
ท่ีนิยมใชม้ากคือส่วนของดอกตูม กานพลูจะมีรสเผด็ มีกล่ินหอมเฉพาะตวั (Puechkaset, 2015) 

 

 



9 
 

 

2.2.3 ผกัชีฝร่ัง 

รูปท่ี 2.8 ผกัชีฝร่ัง 
                                                   ท่ีมา : www.cooking.kapook.com  

ช่ือภาษาองักฤษ    : Culantro 

ช่ือวทิยาศาสตร์    : Eryngium foetidum L. 

วงศ์    : Apiaceae 

ช่ืออืน่ : ผกัชีใบยาว (ภาคกลาง) ผกัชีดอย (เหนือ,เชียงใหม่) มะและเด๊าะ 
(แม่ฮ่องสอน) ผกัชีใบเล่ือย (ขอนแก่น,พิจิตร) หอมป้อมกุลา 
(ภาคเหนือ) ผกัหอมเป (ภาคอีสาน) 

 

ลกัษณะและสรรพคุณของผักชีฝร่ัง 

                  ผกัชีฝร่ัง เป็นพืชลม้ลุก จดัอยูใ่นวงศต์ระกลูผกัชี โดยมีถ่ินก าเนิดในประเทศเมก็ซิโก 
และทวปีอเมริกาใต ้ ในปัจจุบนัไดมี้การเพาะปลูกทัว่ไปในโลก เป็นผกัท่ีมีกล่ินหอมเฉพาะตวัทั้งตน้
และใบ ผกัชีฝร่ังมีล าตน้เต้ียติดดิน ใบออกรอบโคนตน้ มีใบสีเขียวอ่อน ขอบใบจะมี  ลกัษณะเป็น
ใบรียาวและขอบหยกั ส าหรับสรรพคุณของผกัชีฝร่ังนั้นก็มีมากมาย ทั้ง มีแคลเซียม มีวติามินเอ มี
วติามินบี ช่วยในเร่ืองบ ารุงฟัน และกระดูกใหแ้ขง็แรง ช่วยดบักล่ินปากไดเ้ป็นอยา่งดีและท าใหล้ม
หายใจสดช่ืนข้ึน มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระสูง บ ารุงผวิพรรณ ช่วยป้องกนัหวดั และอ่ืนๆอีกมากมาย 

(Thai-thaifood, 2016) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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2.2.4 สะระแหน่ 

  รูปท่ี 2.9 สะระแหน่ 
           ท่ีมา : www.oknation.nationtv.tv 

 

ช่ือภาษาองักฤษ   : Kitchen Mint, Marsh Mint 
ช่ือวทิยาศาสตร์   : Mentha cordifolia  Opiz ex Fresen    
วงศ์     : LAMIACEAE  
ช่ืออืน่   : สะระแหน่สวน (ภาคกลางหอมด่วน), หอมเดือน (ภาคเหนือ),  

ขะแยะ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ), มกัเงาะ สะแน่ (ภาคใต)้ 
 

ลกัษณะและสรรพคุณของสะระแหน่ 

                    สะระแหน่ (Kitchen Mint /Mint) เป็นพืชสมุนไพรตามธรรมชาติท่ีมีการน าใบมาใช้
ประโยชน์ต่อสุขภาพมาอยา่งยาวนาน มีแหล่งก าเนิดในแถบทวปียโุรปตอนใตแ้ละในแถบทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน สะระแหน่เป็นไมล้ม้ลุก มีเถาเล้ือยไปตามพื้นดิน ใบเป็นใบเด่ียวทรงใบรี ลกัษณะใบ
จะคลา้ยคลึงกบัพืชในตระกลูมิ้นทม์าก ใบจะมีกล่ินหอมเฉพาะตวัมีกล่ินหอมสดช่ืน เป็นสมุนไพร
ยอดฮิตท่ีน ้ายาบว้นปากในทอ้งตลาดนิยมใชห้ลายคนอาจคุน้เคยกบัรสหรือกล่ินของสะระแหน่จาก
ยาสีฟัน ขนม อาหารจานต่างๆ รวมถึงใชเ้ป็นสารแต่งกล่ินในสบู่และเคร่ืองส าอางอีกดว้ย 
สะระแหน่อุดมไปดว้ยวติามินและแร่ธาตุต่างๆ หลายชนิด และยงัมีสรรพคุณในการฆ่าเช้ือในช่อง
ปาก แกป้วดฟัน ดบักล่ินปาก ฆ่าเช้ือ และยงัช่วยยอ่ยอาหาร บรรเทาอาการหวดั คดัจมูก ช่วยบ ารุง
และรักษาสายตา โดยใบสะระแหน่นั้นควรเลือกใชใ้บสดและยอดอ่อนจะไดส้รรพคุณท่ีดีกวา่ใบ
แหง้ (Pobpad, 2016) 

http://oknation.nationtv.tv/blog/Doodekdee2/2013/12/04/entry-13
https://medthai.com/tag/LAMIACEAE/
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2.2.5 เกลอื 

      รูปท่ี 2.10 เกลือ 
       ท่ีมา : www.honestdocs.com 
 

ช่ือภาษาองักฤษ   : Salt 

ช่ือวทิยาศาสตร์   : Sodium chloride 

สูตรเคมี    : NaCl 

ช่ืออืน่    : เกลือแกง,ฮาไลต ์

 

ลกัษณะและสรรพคุณของเกลอื 
 เกลือ จะนึกถึงรสชาติเคม็ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แต่หากความหมายในทางเคมี ตามธรรมชาติ
แลว้ เกลือ คือสารประกอบไอออนิกชนิดหน่ึง โครงสร้างมาจากโซเดียมไอออนบวกเขา้สร้างพนัธะ
เคมีกบัคลอไรดไ์อออนลบ จนไดอ้อกมาเป็นผลึกสีขาวอยา่งท่ีเราเห็น เกลือเป็นแร่ธาตุท่ีส าคญัของ
ร่างกาย เกลือไม่ไดถู้กผลิตข้ึนโดยตรง แต่มีตน้ก าเนิดมาจากธรรมชาติ ผลิตจากการระเหยของน ้า
ทะเล น าเขา้สู่กระบวนการผลิตใหเ้กิดความเหมาะสมในการน ามาใชอ้ยา่งปลอดภยั ส่วนมากจะมี
ลกัษณะเป็นเกล็ดสีขาว เล็ก ๆ แต่เกลือยงัมีหลากหลายชนิดและหลายสี เกลือเป็นส่ิงจ าเป็นของ
ชีวติประจ าวนัของผูค้นทัว่โลกและความเคม็เป็นรสชาติพื้นฐานของมนุษย ์ เกลือเป็นหน่ึงใน
เคร่ืองปรุงรสท่ีเก่าแก่และหาไดง่้าย เกลือยงัใชเ้ป็นส่วนนึงในการถนอมอาหารท่ีส าคญัอีกวธีิหน่ึง 
นอกจากจะใชป้รุงอาหารแลว้ และสรรพคุณทางยาของเกลือยงัมีมากอีกดว้ย ทั้งช่วยฆ่าเช้ือและช่วย
ใหน้ ้ายาบว้นปากสูตรน้ีเก็บไดน้านข้ึนโดยไม่ตอ้งใชว้ตัถุกนัเสีย ป้องกนัฟันผ ุ แกร้้อนใน ดีส าหรับ
กระเพาะอาหาร น ามาใชบ้รรเทาอาการคดัจมูกและอาการอกัเสบ และเกลือยงัมีหลากหลายชนิด
ดว้ยกนัแต่ก็ยงัใหป้ระโยชน์ท่ีเหมือนกนั (HONESTDOCS, 2019) 

http://www.honestdocs.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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เกลอืแต่ละชนิด 
เกลือมีอยูห่ลายชนิดซ่ึงคุณภาพแตกต่างกนัไป ส่วนมากท่ีเรารู้จกักนัดี จะสามารถแบ่ง

ประเภทใหญ่ ๆ ได ้5 ชนิดดว้ยกนั ดงัน้ี 
 

รูปท่ี 2.11 เกลือ 5 ชนิด                                                                                                                              
ท่ีมา : www.scimath.org 

 
1. เกลอืสินเธาว์ 

รูปท่ี 2.12 เกลือสินเธาว ์                                                                                                                                          
ท่ีมา : www.thaicrudedrug.com 
 

เกลือสินเธาว ์หรือเกลือหิน เกลือเทศ เกลือบก มีช่ือทางเคมีวา่ “โซเดียมคลอไรด์” 
ไดม้าจากเกลือแกงท่ีเหลือจากใตดิ้น เป็นเกลือท่ีไดม้าจากการสูบน ้าเคม็จากใตดิ้นข้ึนมา
หลงัจากนั้นน ามาการตม้และเค่ียวในกระทะใหแ้หง้เป็นเกล็ดเล็ก มีลกัษณะเป็นผลึกสีขาว 
มีรสเคม็ เกลือสินเธาวเ์ป็นเกลือท่ีไม่มีธาตุไอโอดีนในตวัเลย จึงไม่เหมาะแก่การบริโภค 
หรือถา้น ามาใชท้  าอาหารมกัน ามาใชก้บัเมนูอาหารท่ีตอ้งใชเ้กลือในปริมาณมากๆ มากกวา่
(Thaicrudedrug, 2010) 

 

http://www.scimath.org/
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2. เกลอืบริโภค  

รูปท่ี 2.13 เกลือบริโภค 
ท่ีมา : decor.mthai.com 

 
เกลือบริโภค มีลกัษณะเป็นผงสีขาว ผลึกละเอียด ใชใ้นการปรุงอาหารในครัวเรือน

อยา่งแพร่หลาย หาซ้ือง่ายและมีราคาถูก เกลือบริโภคนั้นมีรสชาติท่ีเคม็โดดกวา่เกลือชนิด
อ่ืนๆ เกลือบริโภคส่วนใหญ่จะมีการเสริมไอโอดีนเขา้ไปเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหาร 

 
3. เกลอืสมุทร 

     รูปท่ี 2.14 เกลือสมุทร 
     ท่ีมา : www.sindhusamut.com 

 
เกลือสมุทร คือผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการกลายเป็นไอของน ้าทะเลหรือขงัน ้าทะเลในนา

พกัเพื่อใหมี้โคลนตมตกตะกอนและมีความเคม็เพิ่มข้ึน ในเกลือมีไอโอดีนตามธรรมชาติอยู่
เฉพาะในเกลือสมุทรเท่านั้น (Pim.tp, 2018) 

https://decor.mthai.com/home-idea/tips-home-idea/57482.html
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4. เกลอืทีผ่่านการปรุงแต่งกลิ่น 

            รูปท่ี 2.15 เกลือท่ีผา่นการปรุงแต่งกล่ิน 
                   ท่ีมา : www.baanlaesuan.com 
 

เป็นเกลือธรรมดาท่ีผา่นการปรุงแต่งกล่ินเพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิดความหลากหลาย
ทางดา้นรสชาติ เช่น เกลือกล่ินเห็ดทรัฟเฟิล เกลือกล่ินกระเทียม เกลือกล่ินผงกะหร่ี 
(Myhome, 2019) 

 

5. เกลอืสีชมพูหิมาลายนั 

  รูปท่ี 2.16 เกลือสีชมพหิูมาลายนั 
     ท่ีมา : www.scholarship.in.th 

 

เกลือสีชมพ ู มีแหล่งก าเนิดอยูท่ี่เทือกเขาหิมาลยัในประเทศปากีสถาน มีสีชมพู
เพราะมีไอเอิร์นออกไซด์ เป็นส่วนประกอบ ถือเป็นความมหศัจรรยอ์ยา่งหน่ึงทาง
ธรรมชาติ โดยเป็นผลึกเกลือท่ีเกิดจากการระเหยของน ้าทะเล เป็นโครงสร้างผลึกท่ีสมบูรณ์
ของเกลือธรรมชาติ ปราศจากส่ิงเจือปน ถือเป็นแร่เกลือท่ีบริสุทธ์ิมากๆ มีแร่ธาตุเยอะ จึงมี
คุณประโยชน์มากมายต่อร่างกายมนุษย ์(เนตรนภา ปะวะคงั, 2562) 

http://www.baanlaesuan.com/
https://www.baanlaesuan.com/author/lamoon
https://hellokhunmor.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5/%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2/?utm_source=sanook&utm_medium=rss
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2.3 ความส าคัญและการดูแลสุขภาพในช่องปาก 

 ในช่องปากประกอบไปดว้ยอวยัวะหลายส่วนประกอบกนัไม่วา่จะเป็น ฟัน ล้ิน เหงือก เส้น
เลือด เส้นประสาท เป็นตน้แต่ละส่วนก็มีหนา้ท่ีแตกต่างกนัไปตามความสามารถและการสั่งการของ
สมอง ร่างกายของคนเราไม่สามารถขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปไดเ้น่ืองจากทุกส่วนต่างก็มีความส าคญั
ดว้ยกนัทั้งนั้นสุขภาพในช่องปากท่ีดีนั้น คือส่ิงท่ีส าคญัท่ีเรานั้นละเลยไม่ได ้ การดูแลสุขภาพของ
ช่องปากนั้น ควรส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี มีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง อยา่งสม ่าเสมอ สุขภาพใน
ช่องปากท่ีดีจากท่ีเราเห็นไดน้ั้นจะมี ฟันท่ีขาวสะอาดปราศจากคราบต่างๆ เหงือกสีชมพ ู ไม่มีมี
เลือดออกเวลาแปรงฟัน ไม่มีปัญหาเร่ืองกล่ินปากคอยกวนใจ การมีสุขภาพในช่องปากท่ีดีนั้นไม่
เพียงแต่จะช่วยใหดู้ดีและรู้สึกดีเท่านั้น แต่ยงัจะส่งผลใหเ้ราทานอาหารไดง่้ายยิง่ข้ึนอีก (ldcd, 2016) 
ก่อนกลืนอาหารและเคร่ืองด่ืมลงไปในกระเพาะ ร่างกายเราจะตอ้งบดอาหารท่ีอยูภ่ายในช่องปากให้
ละเอียดก่อนเสมอ เพื่อลดโอกาสเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดการอุดตนัของอาหารท่ีทานเขา้ไปช่วยยอ่ย
อาหารใหมี้ขนาดเล็กลงท าใหร่้างกายสามารถดูดซึมสารอาหารไปใชไ้ดง่้ายข้ึน ช่วยใหร้ะบบขบัถ่าย
ของร่างกายสามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพิ่มช่องทางการหายใจทางปาก เวลาท่ีคุณเหน่ือยจดัหรือ
รู้สึกร้อนร่างกายมกัจะเพิ่มช่องทางการหายใจทางปากโดยท่ีคุณไม่รู้ตวั เหตุก็เพราะการหายใจดว้ย
จมูกเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอต่อการรับเอาออกซิเจนเขา้ไปในปอด เม่ืออตัราการเตน้ของหวัใจ
ไดรั้บการกระตุน้ให้เตน้เร็วข้ึนการหายใจดว้ยปากจึงเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีท าใหคุ้ณรู้สึกวา่ตวัเองผอ่น
คลายจากอาการหายใจไม่ทัว่ปอดได ้ ทั้งท่ีการหายใจทางจมูกนั้นเป็นวธีิท่ีท าให้ร่างกายไดรั้บ
ออกซิเจนมากกวา่ ล้ิน ฟันคืออวยัวะท่ีช่วยในการออกเสียงเวลาท่ีเราพดูหรือออกเสียงในลกัษณะ
ต่างๆ เราจะออกเสียงใหช้ดัเจนไม่ไดเ้ลย หากฟันหรือล้ินไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี  ไม่วา่จะ
ดว้ยเหตุผลของการป่วยจากภายในร่างกายหรือไม่ก็ตามก็มกัจะส่งผลใหก้ารออกเสียงของเราเพี้ยน
หรือเปล่ียนไปจากเดิม ตวัอยา่งเช่นล้ินบวมยากต่อการกระดกหรือเคล่ือนไหว ล้ินชา ล้ินแขง็ ล้ิน
เป็นแผล จากส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเราควรดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากใหดี้  

 การดูแลสุขภาพในช่องปากเราสามารถท าไดโ้ดย การพบแพทยเ์ป็นประจ าเพื่อ
ตรวจและรักษาสุขภาพในช่องปาก อยา่งนอ้ยทุกๆ 6 เดือน แต่วธีิน้ีก็เป็นวธีิท่ีส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย
อาจจะแพงเกินไปส าหรับบางคน ดงันั้นเราจึงมีวธีิง่ายๆท่ีเราสามารถท าเองไดทุ้กวนัท่ีบา้น เป็น
กิจวตัรประจ าวนั คือการแปรงฟัน การใชไ้หมขดัฟัน การบว้นปาก ถา้เราท าส่ิงอยา่งสม ่าเสมอ และ
มีวนิยัในตนเองก็จะสามารถช่วยในเร่ืองสุขภาพในช่องปากไดเ้ยอะทีเดียว การท านั้นก็ตอ้งท าใหถู้ก
วธีิเพื่อจะไดเ้ห็นผลสูงสุด  
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เร่ิมการแปรงฟัน และควรเร่ิมจากการเลือกซ้ือแปรงควรเลือกแปรงท่ีมีความเหมาะสมกบั
ช่องปากและมีขนอ่อนนุ่ม ผลิตจากไนลอนคุณภาพดี มีประสิทธิภาพในการซอกซอนถึงซอกในสุด 
เพื่อการท าความสะอาดท่ีดีเยี่ยม มีดา้มจบัท่ีกระชบัมือ ท่ีส าคญัควรเปล่ียนแปรงสีฟันใหม่ทุกๆ 3 
เดือน เพื่อประสิทธิภาพการใชง้านท่ีดี รวมถึงสุขอนามยัท่ีดี เน่ืองจากแบคทีเรียจะฝังตวัอยูต่ามขน
และซอกแปรง เม่ือมีการใชง้านไประยะหน่ึง การแปรงฟันท่ีถูกวธีินั้นตอ้งแปรงใหท้ัว่ถึงฟันทุกซ่ี 
ทุกดา้น ทุกซอกทุกมุม จนแน่ใจวา่ฟันสะอาดเรียบและล่ืนดีแลว้ และการท าควบคู่ไปกบัการแปรง
ฟันคือการใชไ้หมขดัฟัน การใชไ้หมขดัฟันโดยการท่ีเราจะตอ้งใชไ้หมขดัไปตามซอกฟันท่ีการ
แปรงฟันเขา้ไปไม่ถึง และสุดทา้ยอีกวธีินึงท่ีส าคญัและผูจ้ดัท าก็เลือกท าโครงงานช้ินน้ีดว้ยเช่นกนั
คือน ้ายาบว้นปาก    การบว้นปาก ก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัในการดูแลช่องปากอีกวธีิหน่ึง ซ่ึง
ถือเป็นทางเลือกนึงท่ีช่วยให้การดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
น ้ายาบว้นปากจะช่วยซอกซอนเขา้ไปท าความสะอาดในส่วนท่ีการแปรงฟันและการใชไ้หมขดัฟัน
เขา้ไปไม่ถึง ซ่ึงช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหาโรคเหงือก ฟัน และปัญหา
กล่ินปาก ท่ีช่วยใหก้ารควบคุมคราบจุลินทรียส์มบูรณ์ข้ึน การบว้นปากท าไดโ้ดยเทน ้ายาบว้นปาก
ลงบนฝาภาชนะ แลว้น ามากลั้วปากไปมาประมาณ 30 วนิาที แลว้บว้นทิ้ง โดยไม่ตอ้งใชน้ ้าเปล่าลา้ง
อีกที (Lovefitt, 2013) โดยทั้ง 3 ขั้นตอนน้ีก็เป็นการดูแลช่องปากไดม้ากแลว้ โดยท่ีจะตอ้งท าเป็น
ประจ า อยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจาก การแปรงฟัน การใชไ้หมขดัฟัน และการไปตรวจฟันแลว้ การดูแลเร่ืองอาหาร 
การรับประทานอาหารใหค้รบหมู่ และหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีน ้าตาลและแป้ง เพราะจะเป็นสาเหตุของ
โรคฟันผแุละฟันร่วง การรับประทานผกัและผลไมจ้ะลดการเกิดโรคมะเร็ง งดสูบบุหร่ีหรือการใช้
สารเสพติดต่างๆ และการด่ืมสุราซ่ึงจะลดการเกิดโรคมะเร็ง โรคเหงือก และฟันร่วง การใส่เคร่ือง
ป้องกนัระหวา่งขบัข่ีรถ หรือเล่นกีฬาจะลดอาการบาดเจบ็ท่ีใบหนา้ (Siamhealth, 2015) สุขภาพใน
ช่องปากจึงส่วนหน่ึงของความงามบนใบหนา้ ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะประทบัใจเม่ือไดแ้รกเห็น ผูท่ี้มี
สุขภาพช่องปากท่ีดี หรือมีฟันสวยงาม ยอ่มสร้างรอยยิม้ใหก้บัตวัเองไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ 

 
 
 

 
 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 3.1 โลโกข้องโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด 

ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 

 

ช่ือ  : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด ( NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD ) 

ทีอ่ยู่  : 320 ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร  : 02 206 9100 

Fax  : 02 206 9200 

Social   : facebook.com/novotelbangkoksilom 

   twitter.com/novotel_silom 

   instagram.com/novotelbangkoksilom/ 

   youtube.com/channel/UCrSp58tMcQMtEdKzt3lBkrg 

Website : www.novotelbangkoksilom.com 

 

 

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/
https://www.facebook.com/novotelbangkoksilom
https://twitter.com/novotel_silom
https://www.instagram.com/novotelbangkoksilom/
https://www.youtube.com/channel/UCrSp58tMcQMtEdKzt3lBkrg
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด 

ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการหลกัขององค์กร 

 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด ตั้งอยูใ่จกลางยา่นธุรกิจสีลม เดินทางสะดวกดว้ย

ท าเลท่ีอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งยงัตั้งอยูไ่ม่ไกลจากท่าเรือสาทร สะดวกกบัการเดินทางท่ี

มีหลากหลายใหเ้ลือกได ้หอ้งพกัของโรงแรมยงัมีสไตลท่ี์ร่วมสมยัและมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี

ครบครันภายในห้องเช่น ไวไฟอินเตอร์เน็ต มินิบาร์ และเคร่ืองชงชา/กาแฟ อีกทั้งภายในหอ้งพกัยงั

สามารถมองเห็นววิเมืองกรุงเทพมหานครไดอี้กดว้ย โรงแรมมีหอ้งพกัใหบ้ริการทั้งหมด 216 หอ้ง 

ประกอบดว้ย ห้องสุพีเรียร์ ห้องดีลกัซ์  และหอ้งสวที  อีกทั้งยงัมีหอ้งออกก าลงักายท่ีมาพร้อม

อุปกรณ์ส าหรับออกก าลงักายครบครัน หอ้งซาวน่าท่ีมีเพื่อการผอ่นคลาย ยงัมีสระวา่ยน ้ากลางแจง้ท่ี

สามารถมองเห็นววิสวยๆ หอ้งประชุมและสัมมนาโดยมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน       

มีบริการมุมเด็กเล่นท่ีชั้นล็อบบ้ี ในส่วนของอาหารมีหอ้งอาหารเดอะสแควร์ ท่ีเปิดใหบ้ริการอาหาร

กลางวนัและอาหารค ่าทุกวนั อีกทั้งมีโปรโมชัน่บุฟเฟ่ตม้ื์อกลางวนัและม้ือเยน็สุดอร่อยพร้อมใหคุ้ณ

ไดล้ิ้มลอง และยงัมีสโตนบาร์ บาร์ของโรงแรมท่ีใหคุ้ณทานอาหารเบา จิบเคร่ืองด่ืม ไปพร้อมกบันัง่

ฟังเพลงในบรรยากาศสบายๆ 
 

 

 

 

 

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/
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3.2.1 ลกัษณะของห้องพกั 

1. ห้องสุพเีรีย (Superior) 

        รูปท่ี 3.3 หอ้งสุพีเรีย 
       ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         รูปท่ี 3.4 หอ้งสุพีเรีย 
       ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 

หอ้งพกัมีขนาด 28 ตารางเมตร และมีทั้งหมด 156 หอ้ง มีทั้งเตียงเด่ียวและเตียงคู่ใหไ้ดเ้ลือก 
มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั โตะ๊ท างาน มินิบาร์ เคร่ืองใชส่้วนตวั สบู่ เจลอาบน ้า และ
แชมพ ูไดร์เป่าผม ในหอ้งอาบน ้า มีพร้อมทั้งฝักบวั และ เรนชาวเวอร์ 

 
 
 

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
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2. ห้องดีลกัซ์ (Deluxe) 

รูปท่ี 3.5 หอ้งดีลกัซ์ 
ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.6 หอ้งดีลกัซ์ 
ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 

 

หอ้งพกัมีขนาด 32 ตารางเมตร เมตร และมีทั้งหมด 48 หอ้ง มีทั้งเตียงเด่ียวและเตียงคู่ใหไ้ด้
เลือก มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั โตะ๊ท างาน มินิบาร์ เคร่ืองใชส่้วนตวั สบู่ เจลอาบน ้า 
แชมพคูรีมนวด และโลชัน่ ไดร์เป่าผม ในหอ้งอาบน ้า มีพร้อมทั้งฝักบวั และเรนชาวเวอร์ ห้องดี
ลกัซ์นอกจากจะมีขนาดห้องท่ีต่างจากหอ้งสุพีเรียแลว้ ยงัมีโซฟาและโตะ๊กลางเพิ่ม อีกทั้งเตียงนอน
ยงัมีความนุ่มสบายมากกวา่ เพราะมีทอ็ปเปอร์ท่ีนอน และหมอนของหอ้งดีลกัซ์ ยงัเป็นขนเป็ดอีก
ดว้ย  

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
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3. ห้องสวีท (Suite) 

รูปท่ี 3.7 หอ้งสวที 
       ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 
 

 

รูปท่ี 3.8 หอ้งสวที 
      ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 

หอ้งพกัมีขนาด 54 ตารางเมตร ขนาดใหญ่ท่ีสุด และมีทั้งหมด 12 หอ้ง หอ้งสวทีจะมีเฉพาะ
เตียงเด่ียว ภายในห้องประกอบไปดว้ย หอ้งนอนท่ีมีท็อปเปอร์พร้อมหมอนขนเป็ด หอ้งนัง่เล่น หอ้ง
อาบน ้าพร้อมดว้ย  อ่างอาบน ้ า โดยห้องอาบน ้าฝักบวัจะแยกส่วนกนั และขา้งนอกภายในหอ้งนัง่เล่น
ก็ยงัมีหอ้งน ้าแยกใหอี้กดว้ย พร้อมดว้ยววิสระวา่ยน ้าทุกห้อง   
 
 
 
 

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
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3.2.2 ส่ิงอ านวยความสะดวกอืน่ๆ ภายในโรงแรม 
1. ห้องอาหารเดอะสแควร์ ( The square) 

 

รูปท่ี 3.9 หอ้งอาหารเดอะสแควร์  
       ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 หอ้งอาหารเดอะสแควร์ 
       ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 

 
ใหบ้ริการอาหารเชา้ กลางวนั และอาหารค ่าทุกวนั ห้องอาหารเดอะสแควร์  ณ ชั้น 6 ท่ีน่ีมี

อาหารนานาชาติหลากหลายเมนูใหไ้ดเ้ลือก ไม่วา่จะเป็นสลดับาร์ อาหารญ่ีปุ่น อาหารตะวนัตก และ
อาหารทะเล หอ้งอาหารเดอะสแควร์ สามารถรองรับไดสู้งสุดถึง 122 ท่ีนัง่ สามารถอ่ิมอร่อยกบั
โปรโมชัน่บุฟเฟ่ตม้ื์อกลางวนัหรือบุฟเฟ่ตม้ื์อเยน็ไดท่ี้น่ี 
 

 

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
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2. สโตนบาร์ ( Stone bar ) 

          รูปท่ี 3.11 สโตนบาร์ 
       ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   รูปท่ี 3.12 สโตนบาร์ 
              ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com                                                     

 

สโตนบาร์ ตั้งอยูช่ั้นล็อบบ้ี ตกแต่งดว้ยบรรยากาศแสงสีท่ีใหอ้ารมณ์ท่ีสดใส และผอ่นคลาย 
เพลิดเพลินไปกบัเพลงเพราะๆ อาหารม้ือเบาๆ ท่ีผสมผสานระหวา่งไทยและตะวนัตกพร้อม
เคร่ืองด่ืมสุดพิเศษ เปิดบริการทุกวนั ตั้งแต่ 10:00 - 24:00 น. และยงัมีเซทอาหารเชา้ใหบ้ริการอยา่ง
รวดเร็ว ตั้งแต่เวลา 6:30 - 12:00 น. 

  

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
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3. บริการอาหารในห้องพกั ( Room Service ) 

  รูปท่ี 3.13 บริการอาหารในหอ้งพกั 

    ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี3.14 บริการอาหารในหอ้งพกั 

           ท่ีมา: www.novotelbangkoksilom.com 

 

มีบริการอาหารในหอ้งพกัทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง ใหคุ้ณสามารถอ่ิมอร่อย สามารถกดปุ่ม 

“Room Service” บนโทรศพัทเ์พื่อสั่งอาหาร  

 

 

 

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
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4. ห้องประชุม เดอะลฟิวิง่รูม 

      รูปท่ี 3.15 หอ้งประชุม เดอะลิฟวิง่รูม 
    ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รูปท่ี 3.16 หอ้งประชุม เดอะลิฟวิง่รูม 
      ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 

 

หอ้งประชุม ณ ชั้น 7 โรงแรม รับผูเ้ขา้ประชุมไดถึ้ง 60 ท่าน พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการประชุม และสัมมนาต่างๆ เช่น ของวา่ง ชา/กาแฟ สามารถมองเห็นววิกรุงเทพฯได ้180 องศา 
ของถนนสีลม พร้อมทั้งระเบียง และหนา้ต่างกระจกทั้งบานท่ีเปิดรับแสงจากดา้นนอกเขา้มาได ้

 

 

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
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5. ห้องประชุมเอก็เซ็กคลูทฟี 

       รูปท่ี 3.17 หอ้งประชุมเอ็กเซ็กคลูทีฟ 
    ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รูปท่ี 3.18 หอ้งประชุมเอก็เซ็กคลูทีฟ 

            ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 

หอ้งประชุม ณ ชั้น 7 โรงแรม ท่ีสามารถรองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้10 ท่าน เหมาะส าหรับการ
ประชุมเล็กๆ บรรยากาศส่วนตวั 

 

 

 

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
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6. สระว่ายน า้ ( Swimming pool )  

              รูปท่ี 3.19 สระวา่ยน ้า 
   ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.20 สระวา่ยน ้า 
ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 

 

สระวา่ยน ้ากลางแจง้ของโรงแรมท่ีชั้น 7 ววิสวยๆ บรรยากาศดีๆ เหมาะกบัการพกัผอ่น
หยอ่นใจ และส าหรับอาบแดดแก่ผูเ้ขา้พกั พร้อมใหบ้ริการทุกวนั เวลา 6.00 – 21.00 น. ทุกวนั 

 

 

 

 

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
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7. อนิบาลานซ์ฟิตเนส ( In balance fitness ) 

 

      รูปท่ี 3.21 ฟิตเนส 
ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      รูปท่ี 3.22 ฟิตเนส 

ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 

ฟิตเนสตั้งอยูช่ั้น 7 เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถเพลิดเพลินกบัอุปกรณ์
ออกก าลงักายท่ีครบครัน เพื่อสุขภาพท่ีดีสามารถมาออกก าลงักายไดท่ี้น่ี 
 

 

 

 

http://www.novotelbangkoksilom.com/th/the-hotel/in-balance-fitness/
http://www.novotelbangkoksilom.com/th/the-hotel/in-balance-fitness/
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8. ซาวน่า  ( sauna ) 

  

รูปท่ี 3.23 ซาวน่า 
                                      ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 3.24 ซาวน่า 
ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 

 

ใหไ้ดเ้พลิดเพลิน และผอ่นคลาย ท่ีหอ้งซาวน่า ณ ชั้น 7  หลงัออกก าลงักายหรือวา่ยน ้าการ
เขา้อบตวัท่ีซาวน่า จะช่วยท าใหผ้อ่นคลายได ้

 

 

 

http://www.novotelbangkoksilom.com/th/the-hotel/in-balance-fitness/
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9. มุมเด็กเล่น ( Kids Corner ) 

     รูปท่ี 3.25 มุมเด็กเล่น 
     ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รูปท่ี 3.26 มุมเด็กเล่น 
      ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 

 

ท่ีบริเวณล็อบบ้ีของโรงแรมจะมีบริการมุมเด็กเล่น เตม็ไปดว้ยของเล่นหลากหลายและ
หนงัสือนิทานมากมายใหไ้ดเ้รียนรู้ ให้เด็กๆไดส้นุกและไม่เบ่ือตลอดการเขา้พกั เปิดใหบ้ริการเวลา 
8.00 น. – 18.00 น. 

 

 

http://www.novotelbangkoksilom.com/th/the-hotel/in-balance-fitness/
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10. บริการส่งสถานีรถไฟฟ้า 

         รูปท่ี 3.27 บริการส่งสถานีรถไฟฟ้า 
     ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 

มีบริการรถตูส่้งท่ีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดงฟรีทุกวนั เวลา 8.00 – 20.00 น.  

 

 

11. บริการอนิเตอร์เน็ต 

รูปท่ี 3.28 บริการอินเตอร์เน็ต 
    ท่ีมา : www.novotelbangkoksilom.com 
 

แขกท่ีเขา้พกัจะไดรั้บรหสัเช่ือมต่อเม่ือมาเช็คอิน สามารถเพลิดเพลินกบัอินเตอร์เน็ตไดท้ั้ง
ในหอ้งพกัของและบริเวณอ่ืน ๆ ของโรงแรมตลอดการเขา้พกั และสามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตผา่น
ทางเคร่ือง MAC ของโรงแรมไดฟ้รีตลอด 24 ชัว่โมง 
 

 

http://www.novotelbangkoksilom.com/th/the-hotel/in-balance-fitness/
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3.3 รูปแบบการจัดการและการบริหารงานขององค์กร 

 3.3.1 โครงสร้างขององค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.29 โครงสร้างขององคก์ร 

              ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

General Manager Administrative Asst. & Event 

planner 

Chief 
Engineer 

Finance 

Manager 

Director of Sales 

F&B Manager 

Head of Cluster Revenue 

Rooms Division Manager 
Talent & 

Culture 

Manager 
Exclusive 
Sous Chef 

Asst. 

Reservations 

Manager 

Housekeeping 

Manager 

Front Office 

Manager 

Digital 

Marketing 

Executive 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

  รูปท่ี 3.30 ผูจ้ดัท าโครงงาน 

       ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562)  

 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  : นางสาวกรวภิา  แมลงภู่ 

แผนก    : แม่บา้น ( Housekeeping ) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน : ระหวา่งวนั ท่ี 19 สิงหาคม 2562 ถึง 6 ธนัวาคม 2562 

 

3.4.1 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- เขียนรีพอร์ตงาน จ านวนห้องท่ีจะไดท้  าในแต่ละวนั 

- จดจ าหอ้งพกัของเมมเบอร์เพื่อจะไดเ้ซทของตามระดบัของเมมเบอร์ 

- จดัรถอุปกรณ์ท าความสะอาดหอ้งพกั เพื่อเตรียมพร้อมในการท าห้อง  

- ท าหอ้งพกั ท่ีแขกเช็คเอา้ทไ์ปแลว้ 

- ท าหอ้งพกัแขก 

- ท าความสะอาดพรม ทั้งในหอ้งพกัและดา้นนอก 

- เคาะหอ้งพกัแขก เพื่อสอบถามแขกวา่จะส่งผา้ซกัหรือไม่ 

- จะตอ้งเก็บรถจดัของ ห้องเก็บของ ใหเ้รียบร้อย และน าขยะมาทิ้งขา้งล่างทุกวนั          
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

  รูปท่ี 3.31 พนกังานท่ีปรึกษา 

          ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562)  

 

ช่ือ  : คุณศศิธร  กริสนคุปต ์

ต าแหน่ง  : Housekeeping Manager 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ตั้งแต่วนั ท่ี19 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 รวม 
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยปฏิบติังานตามตารางงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
เวลา 07.30 -17.30 น. วนัเสาร์และอาทิตย ์เวลา 08.00 - 18.00 น. วนัละ 10 ชัว่โมง และไดห้ยดุ 2 วนั 
ต่อสัปดาห์ 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

ผูจ้ดัท า จดัท าผลิตภณัฑแ์ละศึกษาปัญหาในการปฏิบติังาน หลงัจากจดัท า
ผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัท าไดท้  าแบบสอบถามโดยสอบถามโดยการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อ
เก็บขอ้มูล หลงัจากไดผ้ลการแบบสอบถามแลว้ ผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาค่าเฉล่ียคิดเป็น ร้อยละ 
และรวบรวมผลของกลุ่มตวัอยา่งไว ้และน ามาศึกษาปัญหาและขอ้ดีของผลิตภณัฑ์น้ี ท่ีเกิด
จากการใชง้านจริงมารวบรวมผลและศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการท าโครงงาน แลว้น ามา 
วเิคราะห์และสรุปผล 
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3.7.2  วเิคราะห์ระบบงาน 

หลงัจากผูจ้ดัท าวเิคราะห์ระบบงานออกมาไดแ้ลว้วา่ ตอ้งการท่ีจะท าผลิตภณัฑใ์ด                
และรูปแบบโครงงานเป็นไปในทางไหน ก็เร่ิมจากการหาขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์ระบบงาน          
วา่จะตอ้งท าอยา่งไร ตอ้งใชอ้ะไรบา้งในโครงงานบา้งในการเร่ิมท า เพื่อเร่ิมปฏิบติังานจริง 
และท าโครงงานเป็นรูปเล่มออกมา 

 

3.7.3  ออกแบบระบบงาน 

วางแผนออกแบบระบบงาน โดยทดลองผลิตภณัฑ์ ออกมาหลากหลายรูปแบบ 
ปรับเปล่ียนสูตรใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด และน าไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองใช ้แลว้น ามาพิจารณาใน
การท าโครงงาน 

 

 3.7.4  จัดท าหรือพฒันาระบบ 

โดยการจดัท าผลิตภณัฑช้ิ์นน้ี ผูจ้ดัท าก็ไดเ้รียนรู้การพฒันาสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก 
ทั้งในเร่ืองของการเก็บรักษา ประโยชน์ของตวัผลิตภณัฑ ์ ท่ีไดม้าจากการสอบถาม        
กลุ่มตวัอยา่ง โดยน าไปพฒันาใหข้ึ้นต่อไป 

 

3.7.5  ทดสอบและสรุปผล 

หลงัจากจดัท าผลิตภณัฑ์และโครงงานแลว้ จึงไดร้วบรวมผลท่ีไดม้าเรียบเรียง              
สรุปผล วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อน ามาปรับปรุงใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

3.7.6 จัดท าเอกสาร 

จดัท ารูปเล่มโครงงาน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาดูเพื่อตรวจสอบและแกไ้ขความถูกตอ้ง 

 

 3.7.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

เร่ิมด าเนินการท าผลิตภณัฑ์และโครงงานตั้งแต่วนั ท่ี 19 สิงหาคม 2562 ถึง        
6 ธนัวาคม 2562 
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ตารางที ่3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

รูปท่ี 3.32 ตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

           ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 

ศึกษาขอ้มูลของโครงงาน      

วเิคราะห์ระบบงาน      

ออกแบบระบบงาน      

จดัท าหรือพฒันาระบบ      

ทดสอบและสรุปผล      

จดัท าเอกสาร      



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

ในการจดัท าโครงงานเร่ืองน ้ ายาบว้นปากสมุนไพร (Herbal Mouthwash) เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการดูแลสุขอนามยัในช่องปาก โดยการใชส้มุนไพรเป็นหลกั เป็นสูตรปลอดสารเคมี 
ปลอดภยัต่อร่างกาย โดยจะแสดงถึงส่วนผสมและวธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร ดงัน้ี 

 

4.1 สว่นผสมของน ำ้ยำบ้วนปากสมุนไพร 

            รูปท่ี 4.1 ส่วนผสม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 
1. อบเชย  

2. อบเชยผง 

3. กานพลู 

4. ผกัชีฝร่ัง  

5. สะระแหน่   

6. เกลือ 

7. น ้าเปล่า 
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4.1.1 ตารางอตัราส่วนของน ้ายาบ้วนปากสมุนไพร 
 

ตารางท่ี 4.1 อตัราส่วนของน ้ ายาบว้นปากสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รูปท่ี 4.2 ตารางอตัราส่วน 

           ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

4.1.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าน ้ายาบ้วนปากสมุนไพร 

 1. หมอ้ตม้ 

 2. เตาแก๊ส 

 3. ทพัพี 

 4. ขวดบรรจุภณัฑ ์

 

 

วตัถุดิบ ปริมาณ 

อบเชย 100 กรัม 

อบเชยผง 30 กรัม 

กานพลู 30 กรัม 

ผกัชีฝร่ัง 40 กรัม 

สะระแหน่   40 กรัม 

เกลือ 2 ชอ้นชา 

น ้าเปล่า 1500 มิลลิลิตร 
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4.2 ขั้นตอนและวธีิการท าน า้ยาบ้วนปากสมุนไพร 

4.2.1 ตม้น ้าเปล่า 1500 มิลลิลิตร ดว้ยไฟแรง ประมาณ 5 นาที 

          รูปท่ี 4.3 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 4.2.2 ใส่อบเชยแหง้ลงไป 100 กรัม อบเชยจะให้รสหวาน 

           รูปท่ี 4.4 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.2.3 น ากานพลูใส่ลงไป 30 กรัม กานพลูจะใหร้สเผด็ 

              รูปท่ี 4.5 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
  ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

4.2.4 น าอบเชยผงใส่ลงไป 30 กรัม เพื่อเพิ่มความเขม้ขน้ (จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได)้ 

                   รูปท่ี 4.6 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.2.5 ใส่เกลือ 2 ชอ้นชา เพื่อเพิ่มความเคม็ 

                  รูปท่ี 4.7 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

4.2.6 คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 

        รูปท่ี 4.8 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
        ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 



42 

 

 

 4.2.7 ใส่ผกัชีฝร่ังตามลงไป ประมาณ 40 กรัม 

รูปท่ี 4.9 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
     ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 4.2.8 ใส่ใบสะระแหน่ ตามลงไปประมาณ 40 กรัม 

รูปท่ี 4.10 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
      ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.2.9 เม่ือใส่ทุกอยา่งครบแลว้รอจนน ้าเดือดอีกคร้ัง 

      รูปท่ี 4.11 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
    ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 
4.2.10 ปิดไฟ และปิดฝาหมอ้ รอสักพกั จนดอกกานพลูเร่ิมน่ิมและบาน 

 

 รูปท่ี 4.12 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
    ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.2.11 น าใส่ขวดบรรจุภณัฑ ์ปิดใหส้นิท 

 
รูปท่ี 4.13 วธีิการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 

    ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

4.2.12 ผลิตภณัฑ ์ท่ีได ้จากการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 

 

 

รูปท่ี 4.14 น ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.3 ตารางแสดงราคาต้นทุน 

      ตารางท่ี 4.2 ตน้ทุนน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 

รูปท่ี 4.14 ตารางแสดงราคาตน้ทุน 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

จากตารางท่ี 4.1 ราคาตน้ทุนน ้ายาบว้นปากสมุนไพรจะอยูท่ี่ราคา 137.96 บาท ซ่ึง จะผลิต
น ้ายาบว้นปากสมุนไพรไดท้ั้งหมด 5 ขวด ขวดละ 320 มิลลิลิตร จะตกขวดละ 27.59 บาท ซ่ึงน ้ายา
บว้นปากตามทอ้งตลาดจะขายอยูท่ี่ราคา 119 บาท ในปริมาณ 750 มิลลิลิตร ถา้ในปริมาณเดียวกนั 
320 มิลลิลิตร จะอยูท่ี่ราคา 50.77 บาท ซ่ึงจะประหยดัไปได ้23.18 บาท ต่อ 1 ขวด และนอกจากจะ
ราคาถูกแลว้และประหยดัเงินจากการซ้ือน ้ายาบว้นปาก ยงัมีประโยชน์เพราะใชส้มุนไพรเป็นหลกั 
เป็นสูตรปลอดสารเคมี ปลอดภยัต่อร่างกาย และยงัสามารถด่ืมเป็นยาสามญัประจ าบา้นไดอี้กดว้ย 

 

ต้นทุนน า้ยาบ้วนปากสมุนไพร 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ/หน่วย ราคา จ านวนทีใ่ช้ ต้นทุน 

1 อบเชย 500 กรัม 150 บาท 100 กรัม 30 บาท 

2 อบเชยผง 500 กรัม 150 บาท 30 กรัม 9 บาท 

3 กานพลู 500 กรัม 390 บาท 30 กรัม 23.4 บาท 

4 ผกัชีฝร่ัง 1 กิโลกรัม 25 บาท 40 กรัม 1 บาท 

5 สะระแหน่ 1 กิโลกรัม 60 บาท 40 กรัม 2.4 บาท 

6 เกลือ 1 กิโลกรัม 12 บาท 2 ชอ้นชา 0.16 บาท 

7 น ้าเปล่า 1600 มิลลิลิตร 12 บาท 1600 มิลลิลิตร 12 บาท 

8 ขวดบรรจุภณัฑ ์ 5 ขวด 12 บาท 5 ขวด 60 บาท 

รวมราคาตน้ทุนของน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 137.96 บาท 

ราคาตน้ทุน 1 ขวด ปริมาณ 320 มิลลิลิตร ของน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 27.59 บาท 
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4.4 สรุปผลการประเมินน า้ยาบ้วนปากสมุนไพร 

 จากการจดัท าผลิตภณัฑแ์ละโครงงานเร่ืองน ้ายาบว้นปากสมุนไพร จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี
เพื่อ การศึกษา วเิคราะห์และเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึน โดยมีการใชแ้บบสอบถามใน
การท าประเมินความพึงพอใจกบัผลิตภณัฑน์ ้ายาบว้นปากสมุนไพร โดยแบ่งเป็น แผนกแม่บา้น 10 
คน แผนกครัว 10 คน แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 10 คนทั้งหมด 30 คน ของพนกังานโรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพฯ สีลม โรดโดยสามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ ไป การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ ไปของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อายุ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความพึงพอใจของ ผลิตภณัฑ์น ้ายาบว้นปากสมุนไพร โดยใชค้่าร้อยละของ 
ผูต้อบแบบสอบถาม และค านวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow 

 

 4.4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  1. เพศ 

           ตารางท่ี 4.3 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 15 50 

หญิง 15 50 

รวม 30 100 

รูปท่ี 4.15 ตารางกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งหมด 
30 คน เป็นเพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศหญิงจ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 
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2. อาย ุ

ตารางท่ี 4.4 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

20-25 ปี 10 33.33 

25-35 ปี 15 50 

35 ปีข้ึนไป 5 16.66 

รวม 30 99.99 

รูปท่ี 4.15 ตารางกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งหมด 
30 คน      20-25 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ25-35 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33  และ35 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33   

 

3. แผนก 

           ตารางท่ี 4.5 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

แผนกแม่บา้น 10 33.33 

แผนกครัว 10 33.33 

แผนก Reception 10 33.33 

รวม 30 99.99 

รูปท่ี 4.15 ตารางกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งหมด 
30 คน      แผนกแม่บา้นจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 แผนกครัวจ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33  และแผนกพนกังานส่วนหนา้ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33          
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4.4.1 ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑ ์

แผนภูมิท่ี 4.1 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑ์ 

รูปท่ี 4.16 แผนภูมิความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑ์ 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

จากแผนภูมิพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งหมด 30 
คน      มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 77 มีความพึงพอใจมากจ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 17  และมีความพึงพอใจปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6     

      

แผนภูมิท่ี 4.2 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นกล่ิน 

รูปท่ี 4.17 แผนภูมิความพึงพอใจดา้นกล่ิน 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

จากแผนภูมิพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งหมด 30 
คน      มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 43 มีความพึงพอใจมากจ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 50  และมีความพึงพอใจปานกลางจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7     

77% 

17% 

6% 

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 

40% 

47% 

13% 

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 
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แผนภูมิท่ี 4.3 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นรสชาติ 

รูปท่ี 4.18 แผนภูมิความพึงพอใจดา้นรสชาติ 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

จากแผนภูมิพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งหมด 30 
คน      มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีความพึงพอใจมากจ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30  มีความพึงพอใจปานกลางจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีความ
พึงพอใจนอ้ยจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10     

 

แผนภูมิท่ี 4.4 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นของสี 

รูปท่ี 4.19 แผนภูมิความพึงพอใจดา้นของสี 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

จากแผนภูมิพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งหมด 30 
คน      มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีความพึงพอใจมากจ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 33  และมีความพึงพอใจปานกลางจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15 

     

20% 

30% 
40% 

10% 

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 

52% 
33% 

15% 

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 
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แผนภูมิท่ี 4.5 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพ 

รูปท่ี 4.20 แผนภูมิความพึงพอใจดา้นคุณภาพ 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

จากแผนภูมิพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งหมด 30 
คน      มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48 มีความพึงพอใจมากจ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 43  และมีความพึงพอใจปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7     

 

แผนภูมิท่ี 4.6 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นราคา 

 

รูปท่ี 4.21 แผนภูมิความพึงพอใจดา้นราคา 
   ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

จากแผนภูมิพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งหมด 30 
คน      มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 77 มีความพึงพอใจมากจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 20  และมีความพึงพอใจปานกลางจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3     

 

77% 

20% 
3% 

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 

50% 43% 

7% 

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 
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การวเิคราะห์ขอ้มูลความหมายค่าเฉล่ีย (Mean) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย4.50 -5.00 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย3.50 -4.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบั มาก 

ค่าเฉล่ีย2.50 -3.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย1.50 -2.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย1.00 -1.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยใช ้scale 5 ระดบั หรือท่ีเรียกวา่วดัเจตคติตาม

เทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert technique) หรือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติ

ท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ซ่ึงมีเกณฑก์ าหนดไว ้2 แบบคือ เกณฑก์ารให้

คะแนน และเกณฑก์ารประเมิน (บุรินทร์ รุจจนพนัธ์ุ, 2010) ซ่ึงผลการใชเ้กณฑท์ั้งสองมีตวัอยา่ง

การเขียน ดงัน้ี มีการจดัท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผูใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาบว้นปาก

สมุนไพร โดยใชค้  าถามท่ีแบ่งระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั โดยมีค าถามจ านวนดา้นความพึงพอใจ 

6 ดา้น  และสรุปผลประเมินผลรวมทั้งหมดให้ออกมาเป็นค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
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4.5 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ความพงึพอใจของน า้ยาบ้วนปากสมุนไพร 

 

ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 

รูปท่ี 4.22 ตารางแสดงค่าเฉล่ีย 
        ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

จากตารางท่ี4.5 ผลส ารวจพบวา่ ความพึงพอใจในดา้นดา้นราคา ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.73 มาก
ท่ีสุดรองลงมา ดา้นบรรจุภณัฑค์่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.7 ดา้นคุณภาพค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.37 ดา้นกล่ินค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.27 ดา้นสีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 ตามล าดบั ส่วนดา้นรสชาติค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 ซ่ึงมีความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุด 

 

 
ความพงึพอใจ 

 

 
S.D 

 
ระดับความพงึพอใจ 

ดา้นบรรจุภณัฑ ์ 4.7 0.59 มากท่ีสุด 

ดา้นกล่ิน 4.27 0.68 มาก 

ดา้นรสชาติ 3.6 0.92 ปานกลาง 

ดา้นสี 4.23 0.80 มาก 

ดา้นคุณภาพ 4.37 0.80 มาก 

ดา้นราคา 4.73 0.51 มากท่ีสุด 

ผลรวมความพึงพอใจ 4.32 0.15 มาก 

ค่าเฉลีย่ �̅� 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลจากผลิตภณัฑน์ ้ ายาบว้นปากสมุนไพร 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดส้รุปผลการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาหาสมุนไพร ปลอดสารเคมีไม่เป็นเป็นอนัตรายต่อร่างกาย และมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพในช่องปากของเรา มาท าเป็นน ้ายาบว้นปากสมุนไพร เพื่อเป็นการทดแทนน ้ ายา
บว้นปากท่ีมีสารเคมีตามทอ้งตลาด  จากการเก็บขอ้มูลโดยท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อน ้ายาบว้นปากสมุนไพร โดยผูจ้ดัท าไดท้  าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ของพนกังานโรงแรมโน
โวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด จ านวน 30 คน พบวา่ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามในคร้ังน้ี เป็นเพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศหญิงจ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 50  อาย ุ20-25 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อาย ุ25-35 ปี
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และอาย ุ 35 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33  โดยแยกเป็นแผนกแม่บา้นจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 แผนกครัวจ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑค์วามพึงพอใจในดา้นดา้นราคา ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.73 มาก
ท่ีสุดรองลงมา ดา้นบรรจุภณัฑค่์าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.7 ดา้นคุณภาพค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.37 ดา้นกล่ิน
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.27 ดา้นสีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 ตามล าดบั ส่วนดา้นรสชาติค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 ซ่ึงมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด จากแบบสอบถามผูจ้ดัท าจะน าไปศึกษาเพิ่มเติมและพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึนไปซ่ึงผูจ้ดัท ามีคาดหวงัวา่ผลิตภณัฑช้ิ์นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน 
เพื่อช่วยในการลดการใชส้ารเคมี และสามารถทดแทนน ้ายาบว้นปากทัว่ไปได ้

 
1.ปัญหาจากการด าเนินงานโครงงาน 
 - รสชาติของน ้ายาบว้นปากเคม็เกินไป 
 - ตะกอนของสมุนไพรลอยเยอะเกินไป 
2. แนวทางแกปั้ญหาขอ้เสนอแนะ 

  - ลดเกลือลงในน ้ายาบว้นปาก 
  - รอจนตะกอนลงไปสู่กน้หมอ้ และใชช้อ้นตกัใส่ขวดโดยท่ีไม่ตอ้งคน 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการออกงานปฏิบติัสหกิจศึกษา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด                          

( NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD ) ในแผนกแม่บา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

จากการออกปฏิบติัสหกิจศึกษา ในแผนกแม่บา้นนั้น ไดเ้รียนรู้ในเร่ืองการท าความ

สะอาด การดูแลห้องพกั การเลือกใชน้ ้ายาใหถู้กตอ้งตามประเภทของงาน เทคนิคในการปู

เตียงใหเ้รียบตึง การจดัอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหอ้งพกั และไดเ้รียนรู้ค าศพัทต่์างๆในโรงแรม

มากยิง่ข้ึน และยงัไดเ้รียนรู้งานส่วนอ่ืนนอกเหนือจากการท าหอ้งพกั เช่น การรับโทรศพัท ์

การรับออเดอร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัแผนกแม่บา้น การเช็คอินและเช็คเอา้ท ์ และการคุยกบัแขก 

เวลาแขกตอ้งการอะไรเพิ่มเติม ในการท างานแผนกแม่บา้นจะมีความมัน่ใจมากข้ึน มีความ

กลา้ท่ีจะส่ือสารกบัแขกและติดต่องานกบัแผนกอ่ืน 

2. ปัญหาจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

จากการออกปฏิบติัสหกิจศึกษา ในแผนกแม่บา้นนั้น ปัญหาท่ีพบคือ การขาด

แคลนเร่ืองผา้ต่างๆ ในการท าหอ้งพกั ไม่วา่จะเป็น ผา้ปูเตียง ผา้ห่ม ปลอกหมอน และผา้ขน

ต่างๆ ทั้งผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดมือ ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดเทา้ ไม่เพียงพอต่อการท าหอ้งพกั และตอ้ง

รอจนกวา่จะมีผา้มาส่ง ท าให้เกิดการท าห้องล่าชา้ และเสียเวลาในการท าห้อง 

3. ขอ้เสนอแนะการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

จากการออกปฏิบติัสหกิจศึกษา ในแผนกแม่บา้นนั้น ขอ้เสนอแนะจากปัญหาท่ีพบ

นั้น คือควรมีการจดัเตรียมผา้ใหพ้อดีต่อการท าห้อง ต่อจ านวนห้องในแต่ละวนั และจดัสรร

จ านวนคนใหพ้อดีต่อการท าหอ้ง ต่อหน่ึงคนตอ้งไม่มากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป เพื่อจะได้

ท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ภาพท่ี 1 ถอดผา้ปูท่ีนอนเก่าออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 เตรียมผา้ผนืใหม่พร้อมปูท่ีนอน 
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ภาพท่ี 3 เตรียมลงน ้ายาแต่ละประเภทส าหรับลา้งห้องน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ลา้งในส่วนของห้องน ้าดา้นใน 
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ภาพท่ี 5 ลา้งอ่างลา้งหนา้ และแกว้ท่ีลูกคา้ใชแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 จดัเตรียมและเซทอุปกรณ์เคร่ืองใช้ 
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ภาพท่ี 7 ท าความสะอาดหอ้งน ้าท่ีชั้นล็อบบ้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ท าความสะอาดบริเวณหนา้ลิฟตพ์นกังงาน 
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ภาพท่ี 9 ท าความสะอาดพรมในหอ้งพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 จดัรถให้เตรียมพร้อมส าหรับท าห้องพกั 

 

 



 

 

ภาพปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 จดัเตียงแบบพิเศษส าหรับแขกคนส าคญัของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 จดัเตรียมเซทน ้าและผลไมต้อ้นรับของเมมเบอร์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามเพือ่การประเมิน 

ตอนที1่ ข้อมูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ✓ ลงใน  ทีท่านต้องการเลอืก 

1. เพศ   1) ชาย   2) หญิง 

2.อาย ุ   1) 20 – 25 ปี   2) 26 – 35 ปี   3) มากกวา่ 35 ปี 

3.แผนก    1) ครัว   2) แม่บา้น   3) แผนกส่วนหนา้   4) อ่ืนๆ............. 

ตอนที2่ ความพงึพอใจในผลตภิณัฑ์น า้ยาบ้วนปากสมุนไพร 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามระดบัความพงึพอใจทีท่่านต้องการเลอืก 

 
ประเดน็ความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1.ความพงึพอใจด้านบรรจุภณัฑ์      

    ขวดบรรจุน ้ ายาบว้นปาก      

2. ความพงึพอใจด้านกลิน่      

    กล่ินของน ้ ายาบว้นปาก      

3. ความพงึพอใจด้านรสชาต ิ      

     รสชาติของน ้ ายาบว้นปาก      

4. ความพงึพอใจด้านของสี      

      สีของน ้ ายาบว้นปาก      

5. ความพงึพอใจด้านคุณภาพ      

      คุณภาพของน ้ ายาบว้นปาก      

6. ความพงึพอใจด้านราคา      

      ราคาของน ้ ายาบว้นปาก      

 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
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บทความวชิาการ 

  



 

 

น า้ยาบ้วนปากสมุนไพร 
 Herbal Mouthwash 

นางสาว นางสาวกรวภิา  แมลงภู่ 
สาขาวชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail : Kornwipa11938@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา    
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลมโรด ตั้งแต่วนัท่ี 
19 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 ทาง
ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในแผนกแม่บา้น พบวา่ทาง
โรงแรมยงัไม่มีน ้ ายาบว้นปากใหบ้ริการในหอ้งพกั 
จึงท าใหผู้จ้ดัท าไดคิ้ดโครงงานเร่ืองน ้ ายาบว้นปาก
สมุนไพร โดยมีวตัถุประสงค ์ 1. เพื่อศึกษาการท า
น ้ ายาบว้นปากจากสมุนไพร 2. เพ่ือส่งเสริมการดูแล
สุขภาพในช่องปากอยา่งถูกวธีิ 3. เพื่อสร้างรายได ้ 
และเพ่ือเป็นทางเลือกเพ่ิมเติมต่อผูบ้ริโภค โดย
ผลิตภณัฑน้ี์จะมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้งหมดจึง
มัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑน้ี์จะปลอดสารเคมีอยา่ง
แน่นอน  

จากการสอบถามพนกังานจากแผนก
พนกังานแผนกแม่บา้น 10 คน พนกังานแผนก
ครัว  10 คน พนกังานแผนกส่วนหนา้ 10 คน รวม
เป็น 30 คน พบวา่ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ
ผลิตภณัฑค์วามพึงพอใจในดา้นดา้นราคา ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.73 มากท่ีสุดรองลงมา ดา้นบรรจุภณัฑ์
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.7 ดา้นคุณภาพค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.37 ดา้น
กล่ินค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.27 ดา้นสีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 
ตามล าดบั ส่วนดา้นรสชาติค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 ซ่ึงมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  โดยค่าเฉล่ีย �̅� = 4.32 และ
ค่า S.D. = 0.15 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจท่ีมาก
จากแบบสอบถามผูจ้ดัท าจะน าไปศึกษาเพ่ิมเติมและ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึนไปซ่ึงผูจ้ดัท าคาดหวงัวา่
ผลิตภณัฑช้ิ์นน้ีจะเป็นประโยชนต์่อทุกคน เพ่ือช่วย

ในการลดการใชส้ารเคมี และสามารถทดแทนน ้ ายา
บว้นปากทัว่ไปได ้
ค าส าคญั: น า้ยาบ้วนปาก, สมุนไพร, ไร้สารเคม ี
 

Abstract 

 By attending the internship under the 
cooperative education at Novotel Bangkok, Silom 
Road from 19 August 2019 to 6 December 2019, the 
author was assigned to work as an intern for the 
Housekeeping Department. It was found that 
mouthwash is not available in the hotel room. 
Therefore, the author initiated the project of making 
the herbal mouthwash. The objectives of this 
project were 1) to study the methods of making the 
herbal mouthwash, 2) to promote proper oral health 
care, and 3) to generate income and provide 
additional options for consumers. This product 
contains all of the herbal ingredients so that 
consumers can feel confident that this product is 
chemical free. 

 By asking information from the sample of 
10 workers from Housekeeping Department, 10 
workers from Kitchen Department, and 10 workers 
from Front Office Department, totaling 30 
individuals. The results indicated a mean of 
satisfaction with the product and price was 4.73, 
which was at the highest level, followed by package 
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with a mean of 4.7, quality with a mean of 4.37, 
smell with a mean of 4.27, color with a mean of 
4.24, respectively. Taste had the lowest mean of 3.6 
(�̅� = 4.32 and S.D. = 0.15) which was at a high 
level. Data from the questionnaire were then used 
by the author for further development of the 
product. The author hopes that this product would 
be beneficial for everyone to reduce the use of 
chemical-containing product and could be used as 
the alternative product for general mouthwash.   

Keywords: Mouthwash, Herb, Chemical-free 

 

ทีม่าและความส าคญั 

ในโลกยคุปัจจุบนั เป็นยคุของการดูแล
สุขภาพทั้งภายนอกและภายใน และการดูแลสุขภาพ
ในช่องปากนั้นก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั สุขอนามยัใน
ช่องปากเป็นส่ิงท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นส่วน
หน่ึงของภาพลกัษณ์ช่วยส่งเสริมใหดู้ดี รู้สึกมีความ
มัน่ใจ การมีสุขอมยัในช่องปากท่ีดีนั้นส่งผลให้
สุขภาพร่างกายเราดีไปดว้ย นิตยสารหมอชาวบา้น 
ไดก้ล่าวไวว้า่ ปาก คือ ประตูสู่สุขภาพ (นิตยสาร
หมอชาวบา้น, 2537) 

จากการศึกษาคน้ควา้วจิยัเร่ืองสุขภาพในช่องปาก 
พบวา่ปัญหาสุขภาพในช่องปากของคนไทยในกลุ่ม
ผูสู้งอายดีุข้ึน แต่กลุ่มเด็ก เยาวชน และวยัท างาน 
ยงัคงมีปัญหาสุขภาพในช่องปากอยู ่ (กรมอนามยั, 
2562) การเกิดปัญหาในช่องปากนั้นเกิดจากการดูแล
สุขภาพในช่องปากไม่ถูกวธีิหรือหลงลืมขั้นตอนใน
การดูแล น ้ ายาบว้นปากนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการ
ดูแลช่องปาก ร่วมกบัการแปรงฟันและการใชไ้หม
ขดัฟัน ในการท่ีเราเลือกใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ ายาบว้นปาก
นั้นตอ้งเลือกใหคุ้ม้ค่าและมีประโยชน์ท่ีสุดและช่วย
ในเร่ืองสุขภาพดว้ยจึงแนะน าน ้ ายาบว้นปาก
สมุนไพรท่ีมีประโยชน์และปลอดสารเคมี เป็นอีก

ตวัช่วยในการดูแลสุขภาพในช่องปาก นกัเคมีหวัใจ
สีเขียว ไดก้ล่าวไวว้า่ สารเคมีในชีวติประจ าวนัอาจ
ไม่ไดเ้ป็นอนัตรายกบัมนุษยท์นัที แต่เราก็ไม่มีทาง
แน่ใจวา่การสะสมไวม้ากๆ จะส่งผลอยา่งไรกบั
สุขภาพบา้ง (ชมพนุูท วรากลุวทิย,์ 2561) จากการได้
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพฯ สีลม โรด ในแผนกแม่บา้น พบวา่ในหอ้ง
หอ้งพกัไม่มีน ้ ายาบว้นปากใหบ้ริการในหอ้งพกั 
แขกท่ีมาเขา้พกัหลายคนถามหาน ้ายาบว้นปาก 
ผูจ้ดัท าจึงคิดวา่จะเป็นการดีถา้มีน ้ายาบว้นปาก
ใหบ้ริการในหอ้งพกัหรือท าแจกเป็นของช าร่วยแก่
แขกของโรงแรม   และผลิตภณัฑจ์ะดียิง่ข้ึนถา้มี
ส่วนผสมของสมุนไพร เพราะจะดีต่อร่างกายทั้ง
ภายนอกและภายในดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาน ้ ายา
บว้นปากสมุนไพร ท่ีสามารถท าเองไดท่ี้บา้น จาก
การศึกษางานวจิยัจากหลายๆแหล่งขอ้มูลพบวา่
น ้ ายาบว้นปากสมุนไพรมีหลายสูตรดว้ยกนั ผูจ้ดัท า
จึงหาสูตรน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรท่ีท าง่ายและไม่
ยุง่ยาก สามารถหาวตัถุดิบไดต้ามทอ้งตลาด ราคาไม่
แพง โดยผูจ้ดัท าใชว้ตัถุดิบหลกัในการท าน ้ ายาบว้น
ปากสมุนไพรคือ อบเชย กานพลู ผกัชีฝร่ัง 
สะระแหน่ และเกลือ วตัถุดิบท่ีใชล้ว้นแต่มี
ประโยชน์ และเป็นส่วนผสมท่ีลงตวัในการท าน ้ ายา
บว้นปากสมุนไพร น ้ ายาบว้นปากสมุนไพรน้ี
นอกจากจะบว้นปากไดแ้ลว้ยงัสามารถรับประทาน
เป็นยาสามญัไดเ้พราะมีแต่ส่วนผสมของสมุนไพร
ปราศจากสารเคมีอนัตราย อีกทั้งยงัสามารถน าไป
ขายสร้างรายได ้ ไดอี้กดว้ย และสามารถเก็บไดน้าน
ถึง 1 ปี ในตูเ้ยน็ และไวน้อกตูเ้ยน็ไดน้าน 1 เดือน 

 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการท าน ้ ายาบว้นปากจากสมุนไพร 
2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในช่องปากอยา่งถูกวธีิ 
3. เพื่อสร้างรายได ้
 
 



 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.น ้ายาบว้นปากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสมุนไพร 
ปลอดสารเคมี สามารถน ามาใชแ้ทนน ้ ายาบว้นปาก
ท่ีมีขายทัว่ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.สร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเอง และองคก์รได ้ เน่ืองจาก
วตัถุดิบสามารถหาไดท้ัว่ไปและสามารถท า ไดใ้น
ปริมาณท่ีเยอะ      
3.ช่วยลดการใชส้ารเคมีในชีวติประจ าวนัได ้
เน่ืองจากเป็นวตัถดิุบจากธรรมชาติ    
4.เน่ืองจากเป็นสมุนไพรสามารถด่ืมเป็นยาสามญัได ้

 

ส่วนผสมของน า้ยาบ้วนปากสมุนไพร 

1. อบเชย 2. อบเชยผง 3. กานพล ู 4. ผกัชีฝร่ัง               
5. สะระแหน่  6. เกลือ 7. น ้าเปล่า 
 
ขั้นตอนและวธีิการท าน า้ยาบ้วนปากสมุนไพร 
1. ตม้น ้ าเปล่า 1500 มล. ไฟแรง ประมาณ 5 นาที 

2. ใส่อบเชยแหง้ลงไป 100 กรัม จะใหร้สหวาน 

3. น ากานพลูใส่ลงไป 30 กรัม กานพลูจะใหร้สเผด็ 
4.น าอบเชยผงใส่ลงไป 30 กรัม เพ่ือเพ่ิมความเขม้ขน้ 
(จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได)้ 
5. ใส่เกลือ 2 ชอ้นชา เพ่ือเพ่ิมความเคม็ 
6. คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 
7. ใส่ผกัชีฝร่ังตามลงไป ประมาณ 40 กรัม 
8. ใส่ใบสะระแหน่ ตามลงไปประมาณ 40 กรัม 
9. เม่ือใส่ทุกอยา่งครบแลว้รอจนน ้ าเดือดอีกคร้ัง 
10. ปิดไฟ และปิดฝาหมอ้ รอสกัพกั จนดอกกานพลู
เร่ิมน่ิมและบาน 
11. น าใส่ขวดบรรจุภณัฑ ์ปิดใหส้นิท 
12. ผลิตภณัฑ ์ ท่ีได ้ จากการท าน ้ ายาบว้นปาก
สมุนไพร 
 
 

 

สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดส้รุปผลการท าน ้ ายา

บว้นปากสมุนไพร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหา

สมุนไพร ปลอดสารเคมีไม่เป็นเป็นอนัตรายต่อ

ร่างกาย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพในช่องปากของ

เรา มาท าเป็นน ้ ายาบว้นปากสมุนไพร เพ่ือเป็นการ

ทดแทนน ้ ายาบว้นปากท่ีมีสารเคมีตามทอ้งตลาด  

จากการเก็บขอ้มูลโดยท าแบบสอบถามความพึง

พอใจต่อน ้ ายาบว้นปากสมุนไพร โดยผูจ้ดัท าไดท้ า

การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ของพนกังานโรงแรมโนโวเทล 

กรุงเทพฯ สีลม โรด จ านวน 30 คน พบวา่ขอ้มูล

ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ัง

น้ี เป็นเพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ

เพศหญิงจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50  อาย ุ20-

25 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 25-35 ปี

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และ35 ปีข้ึนไป 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  โดยแยกเป็น

แผนกแม่บา้นจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

แผนกครัวจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  

แผนกส่วนหนา้ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

และค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑค์วามพึง

พอใจในดา้นดา้นราคา ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.73 มากท่ีสุด

รองลงมา ดา้นบรรจุภณัฑค์่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.7 ดา้น

คุณภาพค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.37 ดา้นกล่ินค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

4.27 ดา้นสีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 ตามล าดบั ส่วนดา้น

รสชาติค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 ซ่ึงมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

จากแบบสอบถามผูจ้ดัท าจะน าไปศึกษาเพ่ิมเติมและ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึนไปซ่ึงผูจ้ดัท ามีคาดหวงั

วา่ผลิตภณัฑช้ิ์นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน เพื่อ

ช่วยในการลดการใชส้ารเคมี และสามารถทดแทน

น ้ ายาบว้นปากทัว่ไปได ้

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 จากสรุปผลของโครงงานผูจ้ดัท าไดศึ้กษา

หาวธีิท าใหร้สชาติของน ้ ายาบว้นปากสมุนไพร 

ใชไ้ดง่้ายข้ึน ใหเ้หมาะแก่คนท่ีไม่ค่อยชอบกล่ิน

สมุนไพรท่ีแรงเกินไป โดยการลดส่วนผสมของ

อบเชยลง และผูจ้ดัท ายงัไดศึ้กษาส่วนผสมอ่ืนๆ ของ

สมุนไพรท่ีมีประโยชน์ เพ่ือในการต่อยอดน ้ ายาบว้น

ปากสมุนไพรในสูตรอ่ืนๆ ใหมี้ความหลากหลาย

มากยิง่ข้ึนต่อไป 
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลโครงงาน 

จากการเก็บขอ้มูลโดยท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นราคามากท่ีสุด จากแบบสอบถาม

ผูจ้ดัท าจะน าไปศึกษาเพ่ิมเติมและพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึนไป

ซ่ึงผูจ้ดัท ามีคาดหวงัวา่ผลิตภณัฑช้ิ์นน้ีจะเป็นประโยชนต์่อทุก

คน เพ่ือช่วยในการลดการใชส้ารเคมี และสามารถทดแทนน ้ ายา

บว้นปากทัว่ไปได ้

 

วตัถุดบิ 

 1.อบเชย  2.กานพล ู 3.ผกัชีฝร่ัง  4.สะระแหน่  5.และเกลือ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การดูแลสุขภาพในช่องปากนั้นก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั สุขอนามยัในช่อง

ปากเป็นส่ิงท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของภาพลกัษณ์ช่วย

ส่งเสริมใหดู้ดี รู้สึกมีความมัน่ใจ ในการท่ีเราเลือกใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ ายาบว้น

ปากนั้นตอ้งเลือกใหคุ้ม้ค่าจึงแนะน าน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรท่ีมี

ประโยชน์และปลอดสารเคมี เพราะสารเคมีในชีวติประจ าวนัอาจไม่ได้

เป็นอนัตรายกบัมนุษยท์นัที แตเ่ราก็ไม่มีทางแน่ใจวา่การสะสมไวม้าก ๆ 

จะส่งผลอยา่งไรกบัสุขภาพบา้ง จากการไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด ในแผนกแม่บา้น พบวา่ใน

หอ้งพกัไม่มีน ้ ายาบว้นปากใหบ้ริการในหอ้งพกั แขกท่ีมาเขา้พกัหลายคน

ถามหาน ้ ายาบว้นปาก ผูจ้ดัท าจึงคิดวา่จะเป็นการดีถา้มีน ้ ายาบว้นปาก

ใหบ้ริการในหอ้งพกัหรือท าแจกเป็นของช าร่วยแก่แขกของโรงแรม   

และผลิตภณัฑมี์ส่วนผสมของสมุนไพร จะดีต่อร่างกายทั้งภายนอกและ

ภายในดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการท าน ้ ายาบว้นปากจากสมุนไพร 
2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในช่องปากอยา่งถูกวธีิ 
3. เพื่อสร้างรายได ้
 

นางสาว นางสาวกรวภิา  แมลงภู่ 5704400328 

สาขาวชิา การโรงแรม 

อาจารย์ทีป่รึกษา : อาจารย์ปิยธิดา กงัวานสิทธ์ิ  
พนักงานทีป่รึกษา : คุณศศิธร  กริสนคุปต์ 

น า้ยาบ้วนปากสมุนไพร ( Herbal Mouthwash) 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด 

ขั้นตอนและวธีิการท าน า้ยาบ้วนปากสมุนไพร 

1. ตม้น ้ าเปล่า 1500 มล. ไฟแรง ประมาณ 5 นาที 

2. ใส่อบเชยแหง้ลงไป 100 กรัม จะใหร้สหวาน 

3. น ากานพลูใส่ลงไป 30 กรัม กานพลูจะใหร้สเผด็ 

4. น าอบเชยผงใส่ลงไป 30 กรัม เพ่ิมความเขม้ขน้ 

5. ใส่เกลือ 2 ชอ้นชา เพ่ือเพ่ิมความเคม็ 

6. คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 

7. ใส่ผกัชีฝร่ังตามลงไป ประมาณ 40 กรัม 

8. ใส่ใบสะระแหน่ ตามลงไปประมาณ 40 กรัม 

9. เม่ือใส่ทุกอยา่งครบแลว้รอจนน ้ าเดือดอีกคร้ัง 

10. ปิดไฟ และปิดฝาหมอ้ รอสกัพกั จนดอกกานพลูเร่ิมน่ิม      

11. น าใส่ขวดบรรจุภณัฑ ์ปิดใหส้นิท 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. เป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสมุนไพร ปลอดสารเคมี สามารถน ามาใช้
แทนน ้ ายาบว้นปากท่ีมีขายทัว่ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเอง และองคก์รได ้เน่ืองจากวตัถุดิบสามารถ
หาไดท้ัว่ไปและสามารถท า ไดใ้นปริมาณท่ีเยอะ   
3. ช่วยลดการใชส้ารเคมีในชีวติประจ าวนัได ้ 
4.เน่ืองจากเป็นสมุนไพรสามารถด่ืมเป็นยาสามญัได ้
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จัดท า 

  



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

ช่ือ – นามสกุล   :  นางสาวกรวภิา  แมลงภู่ 

รหัสนักศึกษา   :  5704400328 

คณะ    :  ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา   :  การโรงแรม 

ทีอ่ยู่    : 168/63 ประชาอุทิศ90 ต าบลบา้นคลองสวน   
    อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์สมุทรปราการ 10290 

E-mail   : Kornwipa11938@gmail.com 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

บันทกึการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การบนัทึกการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 



 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การบนัทึกการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การบนัทึกการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 



ประวตัิผู้จดัทาํ 

 

ช่ือ – นามสกลุ   :  นางสาวกรวภิา  แมลงภู่ 

รหัสนักศึกษา   :  5704400328 

คณะ    :  ศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชา   :  การโรงแรม 

ที่อยู่    : 168/63 ประชาอุทิศ90 ต าบลบา้นคลองสวน    
    อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์สมุทรปราการ 10290 

E-mail   : Kornwipa11938@gmail.com 
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