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บทคัดย่อ 

 โรงแรมแบงค๊อก แมริออท  เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott The Surawongse) เป็น

โรงแรมแห่งแรกในเครือแมริออทท่ีเปิดให้บริการทั้งห้องพกัและอพาร์ทเมน้ท์ ออกแบบห้องเพื่อ

ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจการประชุมสัมมนา (MICE) และการจดัเล้ียง ทุกห้องมี     

การออกแบบในสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งด้วยโทนสีเอิร์ธ ส่งผลให้ผู ้ใช้บริการทั้ งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติใหค้วามสนใจมาใช้บริการจดัประชุมท่ีโรงแรมเป็นจาํนวนมาก และทุกคร้ังท่ีมีการจดั

ประชุม จะมีบริการของว่างและเคร่ืองด่ืมให้ผูท่ี้มาร่วมประชุมหรือจดัเล้ียง โดยมีเคร่ืองด่ืมท่ีเป็น    

ท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ กาแฟ  ซ่ึงในการทาํกาแฟแต่ละคร้ังยอ่มทาํใหเ้กิดกากกาแฟ ซ่ึงเป็นเศษท่ีไดจ้าก

การคัว่บดกาแฟท่ีชงแลว้ โดยกากกาแฟส่วนใหญ่จะถูกนาํไปทิ้ง  

 ทางคณะผูจ้ดัทาํได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของกากกาแฟ จึงนํามาจดัทําเป็นโครงงาน     

“กากกาแฟทองคํา” (Golden Coffee Grounds) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อนํากากกาแฟมาทําเป็น

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น  กรอบรูปอดัแข็ง โคมไฟ ปกสมุด และกระถางตน้ไม ้เพื่อใหโ้รงแรมสามารถ

นาํผลิตภณัฑ์จากกากกาแฟไปประยุกต์ใช้ภายในโรงแรมได ้ก่อให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูด

ผูใ้ช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีทาํจากกากกาแฟแสดงให้เห็นถึง  

การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

คําสําคัญ  :   กากกาแฟ, CSR, แมริออท 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 การท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมแบงคอ๊ก แมริออท เดอะ 

สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ตั้ งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 

2562 ส่งผลให้คณะผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการ

ปฏิบติังาน สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยไดรั้บความร่วมมือจาก 

โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์ไดส้อน ไดเ้รียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบในการทาํงานในแผนก 

จึงขอขอบคุณมา  ณ ท่ีน้ี จากความร่วมมือและ  การสนบัสนุนจากหลายท่าน ดงัน้ี 

1. คุณณรงค ์ โอฬารเดชะศิริ  ตาํแหน่ง  Banquet Manager 

2. คุณสกุณา  สดากร  ตาํแหน่ง  Banquet Attendance 

3. ดร.กฤป  จุระกะนิตย ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํโครงงาน 

 คณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการทาํโครงงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจในชีวิตการ

ทาํงานจริง จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ทีน้ีดว้ย 

 

 

   คณะผูจ้ดัทาํ 

           24  พฤษภาคม  2562   
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ทีม่าและความสําคัญของโครงงาน 
 

 โรงแรมแบงค๊อก แมริออท  เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott The Surawongse) เป็น

โรงแรมในเครือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (Marriott International, Inc.) บริษัทธุรกิจ

โรงแรมรายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นโรงแรมในเครือแมริออทแห่งแรกในประเทศ

ไทยท่ีเปิดตวัใหม่ ตั้งอยูบ่นถนนสุรวงศ์  การเดินทาง มีความสะดวกสบาย ท่ีตั้งโรงแรมอยูใ่กลก้บั

รถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรี ทางโรงแรมมีการนาํเสนอหอ้งพกัระดบั 5 ดาว ประกอบดว้ยห้องพกัและ

อพาร์ทเม้นท์ ออกแบบในสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งด้วยโทนสีเอิร์ธ นอกจากน้ี ทางโรงแรมมี          

การออกแบบสถานท่ีเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของภาคธุรกิจการประชุมสัมมนา (MICE) และ      

การจดัเล้ียง  

 แผนกจดัเล้ียง (Banquet) เป็นแผนกหน่ึงท่ีสําคญัและช่วยสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมเป็น

จาํนวนมาก ถือเป็นแผนกท่ีมีการติดต่องานกบัผูใ้ชบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่าง

กนัไปของผูใ้ชบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง แผนกจดัเล้ียงมีการแบ่งพื้นท่ีห้องประชุมและจดัเล้ียงเป็น 3 

ส่วน คือ The Surawongse, The Silom และ The Garden มีการตกแต่งหอ้งดว้ยลวดลายศิลปะช่างสิบ

หมู่ ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจในการจดัประชุมท่ีโรงแรมเป็น

จาํนวนมากและทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุม    จะมีบริการของว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผูท่ี้มาร่วม

ประชุมหรือจดัเล้ียง โดยมีเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ “กาแฟ” 

 กาแฟ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีทาํจากเมล็ดกาแฟ ไดม้าจากตน้กาแฟ โดยเมล็ดกาแฟจะถูกนาํมาคดั

สรรเลือกเอาเมล็ดท่ีมีคุณภาพ และจะถูกนาํไปคัว่ก่อนการนาํมาบริโภค ซ่ึงกาแฟเป็นหน่ึงในสินคา้

ทางการเกษตรท่ีมีการซ้ือขายมากท่ีสุดในโลก (มูฮมัมดัยุมอาต ปีไสย, 2553)  มีส่วนประกอบของ

คาเฟอีน ประกอบกบักาแฟเป็นหน่ึงในเคร่ืองด่ืมยอดนิยมของผูใ้ช้บริการท่ีมาใช้บริการภายใน

โรงแรม และในการกดกาแฟแต่ละคร้ังจะทาํให้เกิดกากกาแฟเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงกากกาแฟส่วน

ใหญ่จะถูกนาํไปทิ้ง เน่ืองจากไม่ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ภายในโรงแรม ทางคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นถึง

ความสาํคญัของกากกาแฟซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีประโยชน์ สามารถนาํมาขดัผวิ ใชด้บักล่ินได ้จึงนาํ

กากกาแฟมาทาํเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ และถือเป็นการนาํของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ สามารถเพิ่ม

มูลค่าของกากกาแฟและยงัช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่ทางโรงแรมได ้
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1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อนํากากกาแฟมาทาํเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น กรอบรูปอดัแข็ง โคมไฟ ปกสมุด และ

กระถางตน้ไม ้

1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

 ขอบเขตดา้นสถานท่ี  ห้องจดัเล้ียงและห้องประชุม รวม 16 ห้อง ภายในโรงแรมแบงค๊อก 

แมริออท เดอะ  สุรวงศ ์(Bangkok Marriott The Surawongse)  

 ขอบเขตดา้นเวลา ดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 – 29 เมษายน 2562  

รวม 16 สปัดาห์ 

 ขอบเขตดา้นขอ้มูล http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 

 ขอบเขตดา้นประชากร ผูจ้ดัการแผนกจดัเล้ียง (Banquet Manager) และ พนกังานแผนก  

จดัเล้ียง (Banquet Attendant)  

1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เป็นแนวทางในการนาํกากกาแฟมาทาํเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

2. ลดปริมาณขยะและวสัดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัท่ีสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

โครงงานเร่ืองกากกาแฟทองคาํ (Golden Coffee Grounds) คณะผูจ้ดัทาํได้ทาํการศึกษา 

คน้ควา้เอกสาร ขอ้มูลต่างๆ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักาแฟ 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัหลกั CSR 

2.4  แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการลดปริมาณขยะ 

2.5  แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการใหบ้ริการท่ีดี 

2.6  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโรงแรมแบงคอ๊ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์
 

2.1  ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบักาแฟ 

กาแฟ (Coffee)  

มูฮมัมดัยมุอาต ปีไสย (2553) ไดอ้ธิบายไวว้า่  กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีทาํจากเมล็ดกาแฟคัว่ซ่ึง

ไดจ้ากตน้กาแฟ นิยมด่ืมร้อนๆ แต่สามารถด่ืมแบบเยน็ไดด้ว้ย บางคร้ังนิยมใส่นมหรือครีมลงใน

กาแฟ ในกาแฟหน่ึงถว้ยมีคาเฟอีนอยูป่ระมาณ 80 - 140 มิลลิกรัม กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความ

นิยมมากท่ีสุดในโลกชนิดหน่ึงเช่นเดียวกบัชาและนํ้ า นอกจากน้ี ผลสํารวจของกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศกบัสมาคมกาแฟไทย ระบุวา่ กาแฟเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีการส่งออกมาก

เป็นอนัดบัท่ี 6 ของโลก 

 

ภาพท่ี 2.1.1  เมล็ดกาแฟ 

ท่ีมา : https://www.coffeedeep.com 
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กาแฟ (สาระน่ารู้เก่ียวกบักาแฟ,2561) เป็นพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ “ คอฟเฟีย ” (Coffee) 

มีสายพันธ์ุมากกว่า 6,000 สายพนัธ์ุ แต่มีเพียง 2 สายพันธ์ุเท่านั้ นท่ีได้รับความนิยมและนํามา

ขยายพนัธ์ุเพื่อการคา้ คือ 

1. พนัธ์ุอาราบิกา้ (Arabica) กาแฟแบบดั้งเดิม มีรสชาติดี 

2. พนัธ์ุโรบสัตา้ (Robusta) มีปริมาณคาเฟอีนสูง สามารถปลูกในพื้นท่ีท่ีปลูกอาราบิก้า

ไม่ได ้ดว้ยความทนทานของกาแฟ ทาํใหก้าแฟพนัธ์ุโรบสัตา้มีราคาถูกกวา่พนัธ์ุอาราบิกา้ 

 

ภาพท่ี 2.1.2  ความแตกต่างของเมล็ดกาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้และพนัธ์ุโรบสัตา้ 

ท่ีมา : http://suzuki-coffee.com/ทาํความรู้จกักบั -arabica-robusta/ 

 

ข้อแตกต่างของกาแฟสองพนัธ์ุ 

Arabica      Robusta 

โคโมโซม    44     22 

ระยะเวลาออกดอกถึงผลสุก  6 – 9 เดือน    8 – 11 เดือน 

เวลาออกดอก    หลงัจากฤดูฝน    ไม่แน่นอน 

ผลสุก     ฤดูหนาว    ตลอดปี 
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ข้อแตกต่างของกาแฟสองพนัธ์ุ (ต่อ) 

Arabica      Robusta 

ผลผลิต (กก. / ไร่)   240 – 480    360 – 480 

ราก     ลึก           แผก่วา้งแต่ไม่ลึก 

อุณหภูมิการเพาะปลูก   15 – 25 C    24 -34 C 

ปริมาณนํ้าฝน / ปี   2,000 มม.        2,000 – 3,000 มม. 

พื้นท่ีเพาะปลูก (ระดบันํ้าทะเล)  1,000 – 2,000 เมตร            0 – 700 เมตร 

ความตา้นทานโรค   ปานกลาง    สูง 

ปริมาณคาเฟอีนในผลผลิต  0.8 – 1.4 %    1.7 – 4.0 % 

ลกัษณะผลกาแฟ    แบน     รูปไข่ 

รสชาติ     มีความเป็นกรด (ACIDITY)  ขมเขม้ 

การผลติเมลด็กาแฟ  

การบ่ม (Aging) กาแฟหลายๆ ประเภทจะมีคุณภาพดีข้ึนเม่ือผ่านการบ่ม รสเปร้ียวของมนั

จะลดลง ในขณะท่ีความกลมกลืนของรสชาติโดยรวมก็จะเพิ่มข้ึน ผูผ้ลิตหลายๆ รายมกัจะขายเมล็ด

กาแฟออกไปหลังจากได้บ่มเอาไวแ้ล้วถึง 3 ปี และร้านท่ีข้ึนช่ือเป็นพิเศษบางร้าน (เช่น "Toko 

Aroma" ในเมืองบนัดุง ประเทศอินโดนีเซีย) ถึงกบับ่มเมล็ดท่ียงัไม่ไดค้ัว่ไวถึ้ง 8 ปี 

การคั่ว (Roasting) กระบวนการคัว่เมล็ดกาแฟสีเขียว เมล็ดกาแฟจะพองออกจนเกือบจะมี

ขนาดเป็นสองเท่าของของเดิม พร้อมทั้งเปล่ียนสีและความหนาแน่นไป เม่ือเมล็ดไดรั้บความร้อน 

มนัจะค่อยๆ เปล่ียนเป็นสีเหลืองและในท่ีสุดก็จะกลายเป็นสีนํ้ าตาลอ่อนๆ แบบสีของผลอบเชย 

(Cinnamon) และเมล็ดกาแฟก็จะมีสีเขม้ข้ึนเร่ือยๆ จนกวา่จะถูกยกออกจากความร้อน นอกจากน้ีจะ

เห็นนํ้ ามนัออกมาตามผิวของเมล็ด ในการคัว่แบบอ่อนๆ กาแฟจะเก็บรสชาติดั้ งเดิมไวไ้ด้ดีกว่า 

รสชาติดั้ งเดิมน้ีจะข้ึนอยู่กบัดินและสภาพอากาศในท่ีท่ีต้นกาแฟได้เติบโตข้ึนมาเมล็ดกาแฟจาก

พื้นท่ีท่ีมีช่ือเสียง เช่น เกาะชวา และประเทศเคนยา จะถูกคัว่เพียงอ่อนๆ เท่านั้นเพื่อให้ยงัคงรสชาติ
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อนัเป็นเอกลกัษณ์อยูใ่ห้มากท่ีสุด ยิ่งเมล็ดกาแฟถูกคัว่ให้เขม้มากข้ึนเท่าไหร่ รสชาติดั้งเดิมของมนัก็

จะยิ่งถูกบดบงัดว้ยรสท่ีเกิดจากการคัว่มากข้ึนเท่านั้น กาแฟบางประเภทท่ีถูกคัว่ จนรสชาติแทบจะ

ไม่ไดบ้่งบอกถึงสถานท่ีปลูกเลย จะถูกขายโดยใชร้ะดบัของการคัว่เป็นหลกั โดยเร่ิมตั้งแต่ "อบเชย

คัว่อ่อนๆ (Light Cinnamon Roast)" ไปจนถึง " การคัว่แบบเวียนนา (Vienna Roast) " และ " การคัว่

แบบฝร่ังเศส (French Roast) " 

ในศตวรรษท่ี 19 เมล็ดกาแฟจะถูกซ้ือขายขณะท่ียงัเป็นเมล็ดเขียวๆ อยู ่และก็จะถูกนาํไปคัว่

ในกระทะสําหรับทอด การคัว่ในลกัษณะน้ีตอ้งใชค้วามชาํนาญสูงมาก สําหรับการสูญเสียรสชาติ

ของเมล็ดท่ียงัไม่ไดค้ัว่นั้น สามารถป้องกนัไดโ้ดยการบรรจุในห่อสุญญากาศ แต่ปัญหาก็คือการท่ี

เมล็ดกาแฟจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวนัๆ หลงัจากท่ีถูกคัว่เสร็จใหม่ๆ ผูผ้ลิตจึงตอ้ง

ปล่อยให้กาแฟท่ีคัว่แลว้คา้งไวก่้อนท่ีจะนาํไปบรรจุลงห่อสุญญากาศได ้ดว้ยเหตุน้ีเทคโนโลยีสอง

ชนิดจึงได้ถูกพฒันาข้ึนมา บริษัทอิลลี (Illy) ได้ใช้กระป๋องอดัความดัน (Pressurized can) ส่วน

ผูผ้ลิตกาแฟคัว่รายอ่ืนๆ ใชว้ิธีการบรรจุเมล็ดทั้งอนัลงในถุงทนัทีท่ีคัว่เสร็จโดยใชว้าล์วปล่อยความ

ดนั (Pressure release valves) 

ในทุกวนัน้ีการคัว่เองตามบา้นไดก้ลบัมาเป็นท่ีนิยมอีกคร้ัง เคร่ืองคัว่กาแฟท่ีควบคุมโดย

คอมพิวเตอร์ช่วยให้การคัว่กาแฟเองในบา้นง่ายข้ึนมาก และบางครัวเรือนก็ใช้วิธีการคัว่ในเตาอบ

หรือเคร่ืองทาํขา้วโพดคัว่ หลงัจากคัว่แลว้ กาแฟจะสูญเสียรสชาติอยา่งรวดเร็ว ถึงแมจ้ะทิ้งกาแฟไว ้

24 ชัว่โมงก่อนจะนาํไปชงถว้ยแรก แต่เมล็ดกาแฟจะเร่ิมสูญเสียรสชาติและความขม หลงัจากเก็บไว้

ประมาณ1สัปดาห์ ถึงแมจ้ะเก็บอยูใ่นท่ีท่ีมีสภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

การบด (Grinding) ความละเอียดของกากท่ีไดจ้ากการบดมีผลอย่างมากต่อรสชาติ ยิ่งบด

กาแฟละเอียดเท่าไร ก็จะยิ่งไดร้สชาติท่ีเขม้ขน้และครบบริบูรณ์มากข้ึนเท่านั้น เหตุผลหลกัท่ีบางคน

ไม่บดละเอียดมากนกั คือเพื่อไม่ให้กากสามารถผ่านตวักรองชนิดหยาบๆ ออกไปได ้การผลิตกาก

กาแฟพร้อมชงมีสามวธีิดว้ยกนั 

           1. การโม่ กดเมล็ดโดยใช้อุปกรณ์หมุนสองตวั ใช้การหมุนเพื่อให้เมล็ดแตก วิธีน้ีมีความ

เส่ียงน้อยท่ีเมล็ดจะไหม ้เคร่ืองบดอาจมีลกัษณะเป็นแบบล้อหรือแบบกรวย โดยท่ีแบบกรวยจะ

ทาํงานไดเ้งียบกวา่และมีโอกาสเกิดการอุดตนัน้อยกวา่ Grinder แบบกรวยช่วยรักษากล่ินส่วนใหญ่

ไวไ้ด ้และสามารถบดไดล้ะเอียดมาก อีกทั้งกากท่ีไดก้็จะมีความละเอียดสมํ่าเสมอกนัอีกดว้ย โม่ท่ี
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ทาํจากเหลก็ซ่ึงมีการออกแบบท่ียุง่ยากซบัซอ้น อาจทาํใหล้ดประสิทธิภาพของเฟืองลง ส่งผลใหก้าร

บดทาํไดช้า้ลง ยิง่การบดชา้ลงเท่าไร ก็ยิง่มีความร้อนเขา้ไปในกากกาแฟนอ้ยลงเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีจึง

สามารถรักษากล่ินไวไ้ดอ้ยา่งดี เน่ืองจากสามารถปรับความละเอียดไดห้ลายระดบั การบดวธีิน้ีจึง

เหมาะกบักาแฟทุกประเภท ทั้งแบบท่ีทาํดว้ยเคร่ืองชง      เอสเพรสโซ (Espresso) แบบหยด (Drip) 

แบบใช้เคร่ืองตม้ให้นํ้ าซึมเขา้ (Percolator) และแบบเฟรนช์เพรส     (French Press) เคร่ืองโม่แบบ

กรวยท่ีคุณภาพดียงัสามารถบดใหล้ะเอียดเป็นพิเศษสําหรับใชใ้นการทาํกาแฟแบบตุรกี ความเร็วใน

การบดโดยทัว่ไปไม่เกิน 500 รอบต่อนาที เคร่ืองโม่ประเภทจานหมุน สามารถบดได้รวดเร็วกว่า

แบบกรวย (10,000 ถึง 20,000 รอบ/นาที) และจะส่งผลให้มีความร้อนเข้าไปในกาแฟเล็กน้อย 

เคร่ืองแบบน้ีเป็นวิธีท่ีประหยดัท่ีสุดในการผลิตกากละเอียดสมํ่าเสมอ ท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

ไดห้ลายแบบ กากแบบน้ีเหมาะสมมากกบัเคร่ืองชงเอสเพรสโซ่แบบปัมป์ตามบา้น 

           2. การสับ เคร่ืองบดสมยัใหม่มกัใช้วิธีการหั่นเมล็ดกาแฟออกเป็นช้ินๆ ถึงแม้จะให้ผล

เหมือนกบัการบดดีๆ โดยทัว่ไป บางคนกล่าววา่วิธีน้ีให้กาแฟคุณภาพสู้วิธีแบบเก่าไม่ได ้เคร่ืองบด

แบบใบมีด “ ป่ัน ” เมล็ดให้ละเอียดโดยใช้ใบมีดหมุนด้วยความเร็วสูง (20,000 ถึง 30,000 รอบ/

นาที) กากกาแฟท่ีไดจ้ะไม่ละเอียดสมํ่าเสมอ และจะไดรั้บความร้อนมากกวา่การใชเ้คร่ืองโม่ เคร่ือง

บดใบมีดจะก่อให้เกิด “ ฝุ่ นกาแฟ ” ซ่ึงอาจทาํให้ตะแกรงร่อนของเคร่ืองชงเอสเพรสโซและเคร่ือง

ชงเฟรนช์เพรสเกิดการอุดตนัได ้ดงันั้น เคร่ืองบดแบบน้ี จึงเหมาะสมกบัเฉพาะเคร่ืองชงแบบหยด 

และมนัยงัสามารถใช้บดเคร่ืองเทศและสมุนไพรไดเ้ป็นอยา่งดี เคร่ืองชนิดน้ีไม่ควรใช้กบัเคร่ืองชง

เอสเพรสโซแบบปัมป์ 

          3. การบดเป็นผง กาแฟตุรกี หรือ เตอร์กิส คอฟฟ่ี เป็นการตม้ทั้งกากท่ีไดจ้ากการบด โดย

วิธีการด่ืมจะเทด่ืมเลยและต่อมาจึงเร่ิมมีการกรองด่ืมเฉพาะนํ้ า วิธีการน้ีให้กากซ่ึงละเอียดเกินไป

และเหมาะสาํหรับการชงแบบน้ีเท่านั้น 

 

การชง (Brewing) การชงกาแฟมีหลากหลายวิธี ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นประเภทตามการให้นํ้ า

กบักากกาแฟ ได ้4 ประเภทหลกัๆ ดงัน้ี 

          1. การตม้เดือด วิธีการดั้งเดิมในการชงกาแฟ ยงัคงใชอ้ยูใ่นตะวนัออกกลาง แอฟริกาเหนือ 

ตุรกี และกรีซ ไดแ้ก่ การตม้ผงกาแฟละเอียดเขา้กบันํ้ าในหมอ้คอคอด ซ่ึงเรียกวา่ ไอบริก (Ibrik) ใน
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ภาษาอารบิก, เซสฟ์ (Cezve) ในภาษาตุรกี , และเซสวา (Zezva) ในภาษาเซอร์โบ-โครเอเชียน และ

ปล่อยใหเ้ดือดเล็กนอ้ย บางคร้ังจะเติมนํ้ าตาลเขา้ไปในหมอ้ดว้ยเพื่อเพิ่มรสหวาน และยงัเพิ่มรสและ

กล่ินดว้ยกระวาน (Cardamom) ผลท่ีได ้กาแฟเขม้ขน้ถว้ยเล็กๆ มีฟองอยูข่า้งบน และกากกาแฟกอง

หนาเหมือนโคลนอยูท่ี่กน้ 

           2. การใชค้วามดนั ชงดว้ยนํ้ าเดือดอดัความดนั และมกัเป็นพื้นฐานนาํไปผสมกาแฟหลายๆ 

ชนิด หรือ เสิร์ฟเปล่าๆ (มกัจะเป็นหลงัจากม้ือคํ่า) กาแฟชนิดน้ีเป็นหน่ึงในประเภทท่ีแรงท่ีสุดท่ีด่ืม

กนัโดยทัว่ไป และมีรสชาติและความมนั (Crema) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เคร่ืองชงกาแฟแบบใช้นํ้ าร้อน

ซึม (หรือหมอ้มอ็คค่า) มีลกัษณะแบ่งออกเป็นสามส่วน โดยส่วนล่างใชส้าํหรับตม้นํ้า เพื่อใหไ้อลอย

ข้ึนไปยงักากกาแฟซ่ึงอยู่ในส่วนตรงกลาง นํ้ ากาแฟท่ีได้ ซ่ึงมกัมีความเขม้ขน้ระดบัเดียวกบัเอส

เพรสโซ จะถูกเก็บอยู่ในส่วนบนสุด ส่วนท่ีมกัวางติดกบัเคร่ืองอุ่นหรือเตา เคร่ืองบางแบบมีฝา 5 

แกว้หรือพลาสติกใสเพื่อเอาไวดู้กาแฟตอนท่ีมนัลอยข้ึนขา้งบน 

           3. การใช้แรงโน้มถ่วง การชงแบบหยด (หรือแบบกรอง) เป็นการหยดนํ้ าร้อนผ่านกาก

กาแฟท่ีวางอยูใ่นท่ีกรอง (อาจเป็นกระดาษ หรือ โลหะเจาะรู) ความเขม้ข้ึนอยูก่บัสัดส่วนระหวา่งนํ้ า

กบักาแฟ แต่โดยปกติแลว้จะไม่เขม้ขน้เท่าเอสเพรสโซ เคร่ืองชงกาแฟแบบใชน้ํ้ าร้อนซึมประเภทท่ี

สอง ก็เป็นแบบท่ีใชแ้รงโนม้ถ่วงดึงใหน้ํ้าไหลผา่นกากกาแฟ แต่ใหค้วามเขม้มากกวา่ 

           4. การจุ่ม เฟรนช์เพรส เป็นกระบอกแก้วท่ีสูงและแคบ ประกอบด้วยลูกสูบท่ีมีตวักรอง 

กาแฟและนํ้าร้อนจะถูกผสมกนัในกระบอก (ประมาณ2 - 3นาที) ก่อนท่ีตวัลูกสูบ ซ่ึงอยูใ่นรูปฟอยล์

โลหะ จะถูกกดลง เพื่อให้เหลือแต่นํ้ ากาแฟอยูข่า้งบนพร้อมเสิร์ฟ ถุงกาแฟ (ลกัษณะเดียวกบัถุงชา) 

เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมน้อยกว่าการใช้ถุงชงชามาก เน่ืองจากมนัมีขนาดใหญ่กว่ามาก (ปริมาณ

กาแฟท่ีตอ้งใส่เขา้ไปในถุงมากกวา่ปริมาณ ชา) กาแฟทุกแบบท่ีไดก้ล่าวมาน้ีต่างใชก้ากกาแฟชงกบั

นํ้ าร้อน กาแฟอาจถูกปล่อยคา้งอยูห่รือไม่ก็ถูกกรองออกไป แต่ละวิธีต่างตอ้งการความละเอียดของ

การบดแตกต่างกนัไป เคร่ืองทาํกาแฟแบบไฟฟ้าสามารถตม้นํ้ าและชงผงท่ีละลายได ้โดยไม่ตอ้งพึ่ง

คน และบางประเภทก็มีตวัตั้งเวลา 

กากกาแฟ (Coffee Grounds)  

อภิกานต ์คุม้เพชร และ มนสัวี ใจซ่ือ (2558) ไดอ้ธิบายไวว้า่  กากกาแฟเป็นเมล็ดกาแฟท่ีได้

จากการคัว่บดกาแฟแลว้นาํไปชงด่ืมเรียบร้อยแลว้ จะถูกทิ้งภายหลงัจากการสกดัเพื่อให้ไดน้ํ้ ากาแฟ
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ออกมา แต่ในกากกาแฟจะยงัคงเหลือสารอาหารสําคญั โดยเฉพาะสารตา้นอนุมูลอิสระ นิยมนาํเอา

กากกาแฟมาใชใ้นการดูแลผวิ ดว้ยการผสมกบัส่วนผสมตามธรรมชาติ ใชข้ดัหรือพอก ไม่วา่จะเป็น

ผวิหนา้หรือผวิกาย ก็ลว้นช่วยดึงเอาสารพิษตกคา้ง เติมความใสใหผ้วิสุขภาพดี  

 

ภาพท่ี 2.1.3  กากกาแฟ 

ท่ีมา : https://nescafedolcegusto.popsho.ps 

ประโยชน์ของกากกาแฟ 

 เพญ็นภา รัตนาวาณิชกุล (2557) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของกากกาแฟ ดงัน้ี 

1.  กากกาแฟใช้เป็นปุ๋ยปลูกต้นไม ้ในกากกาแฟอุดมด้วยแร่ธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม และ

ฟอสฟอรัส ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ผสมกากกาแฟกบัดินท่ีจะปลูกตน้ไม ้หรือใส่

ลงในส่วนผสมของปุ๋ย 

2.  กากกาแฟช่วยไล่หอยทากและแมลงบางชนิด ท่ีมากดักินตน้ไมจ้นเสียหายเป็นประจาํ นาํกาก

กาแฟไปโรยตามทางเดิน ตามกระถาง ตามตน้ไม ้หรือบริเวณท่ีพบเจอตวัมนับ่อยๆ ก็จะไม่เจอพวก

มนัอีกเลย 

3.  กากกาแฟป้องกนัสัตวเ์ล้ียงขบัถ่ายไม่เป็นท่ี โดยเฉพาะสุนขัและแมวท่ีไปเล่นซนตามสวนท่ีมี

ตน้ไมส้วยๆ วิธีแก ้คือ นาํกากกาแฟกบัเปลือกส้มโรยไวบ้ริเวณท่ีไม่ตอ้งการให้มนัเขา้ไปหรือรอบ

กระถางตน้ไม ้
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4.  กากกาแฟใชป้ระโยชน์เป็นยากาํจดัหมดัและเห็บ เม่ือจะอาบนํ้ าให้สัตวเ์ล้ียงอย่างสุนขัและแมว 

ให้เอากากกาแฟผสมนํ้ า หรือ แชมพูสําหรับสัตว ์แล้วใช้ขดัผิวและขน และช่วยให้ผิวของสัตว์

สุขภาพดีข้ึน ขนสวยเป็นเงางามดว้ย 

5.  กากกาแฟช่วยขจดักล่ินเหม็นของรองเท้า เอากากกาแฟใส่ลงในห่อผา้ขาวบางแล้ววางไวใ้น

รองเทา้ กากกาแฟจะช่วยดูดซบักล่ินไม่พึงประสงค ์และยงัใชด้บักล่ินเทา้ได ้โดยการผสมกากกาแฟ

กบันํ้าอุ่น แลว้ใชแ้ช่เทา้ประมาณ 20-30 นาที 

6.  กากกาแฟแกตู้เ้ยน็มีกล่ินได ้เน่ืองจากคุณสมบติัในการดูดซบักล่ินไม่พึงประสงคข์องกากกาแฟ

จะดบักล่ินอย่างได้ผลและมีกล่ินหอมอ่อนๆ ของกาแฟดว้ย แค่ใส่กากกาแฟในถ้วยเล็กๆ วางใน

ตูเ้ยน็ คอยเปล่ียนทุก 2-3 สัปดาห์ 

7.  กากกาแฟจดัการกล่ินอบัในรถและตูเ้ส้ือผา้ไดดี้ เพื่อป้องกนักากกาแฟหกเลอะเทอะให้ใส่ลงใน

ถุงผา้หรือห่อผา้ขาวบาง แลว้นาํไปวางในรถและตูเ้ส้ือผา้จะช่วยดูดซบักล่ินอบัไดอ้ยา่งดี 

8.  กากกาแฟใชก้าํจดักล่ินคาวบนเขียงไม ้เม่ือเขียงผา่นการใชง้านมานานจะมีกล่ินของอาหารติดอยู ่

ลา้งทาํความสะอาดอย่างไรก็ไม่หมดกล่ิน ให้นาํกากกาแฟมาขดัเขียงแลว้ลา้งออก เขียงจะสะอาด

และไม่มีกล่ินคาว 

9.  กากกาแฟจดัการกล่ินกระเทียมหรือหอมแดงติดมือ บางคร้ังตอ้งลา้งดว้ยนํ้ าสบู่หลายๆ คร้ังถึง

ออก แต่ถา้ใช้กากกาแฟมาขดัมือแลว้ลา้งนํ้ าให้สะอาด กล่ินฉุนๆ ของกระเทียมและหอมแดงก็จะ

หายไปทนัที 

10.  กากกาแฟใชท้าํความสะอาดเคร่ืองครัว เช่น หมอ้ กระทะ ท่ออ่างลา้งจาน ฯลฯ ท่ีมีคราบสกปรก 

หรือ รอยดาํติดอยู ่นาํกากกาแฟมาขดัอุปกรณ์ เน่ืองจากกากกาแฟมีคุณสมบติัเป็นกรดซ่ึงจะช่วยทาํ

ความสะอาดคราบฝังลึกไดดี้ 

11.  กากกาแฟช่วยไม่ให้ท่อตนั อาจจะเป็นท่อนํ้ าอ่างล้างจาน อ่างลา้งหน้า หรือท่อในห้องนํ้ า ให้

ผสมกากกาแฟ นํ้าร้อน และนํ้ายาลา้งจาน ในอตัราส่วนเท่าๆ กนัแลว้เทลงในท่อนํ้าท่ีตนั 

12.  กากกาแฟป้องกนัเขม็เยบ็ผา้ข้ึนสนิม เพียงนาํกากกาแฟท่ีเหลือทิ้งไปตากแดดจนแห้ง แลว้ใส่ลง

ไปในหมอนปักเขม็ เม่ือปักเขม็เอาไวก้็จะช่วยไม่ใหเ้ขม็ข้ึนสนิมไดง่้าย 
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13.  กากกาแฟใชป้ระโยชน์เป็นสีธรรมชาติ เม่ือเรานาํกากกาแฟท่ีไม่ใชแ้ลว้มาละลายกบันํ้ าร้อน จะ

ออกมาเป็นสีกาแฟท่ีปลอดภยัจากสารพิษ ซ่ึงสามารถนาํมาใชย้อ้มผา้หรือระบายสีในงานศิลปะได ้

14.  กากกาแฟใช้เป็นยาสระผมรักษาความมนั ให้ผสมกากกาแฟกบัแชมพูสระผม และใช้สระผม

ตามปกติ กากกาแฟจะช่วยลดความมนั ทาํให้ผมเงางามข้ึน และช่วยให้สารเคมีท่ีตกคา้งบนเส้นผม

หลุดออกมาดว้ย แต่อาจทาํใหเ้ส้นผมมีสีเขม้ข้ึน 

15.  กากกาแฟช่วยแก้ใตต้าคลํ้ า สามารถทาํให้รอยคลํ้ าใตด้วงตาจางหายได ้เน่ืองจากคาเฟอีนใน

กาแฟจะช่วยใหผ้วิบริเวณนั้นสดช่ืนและต่ืนตวั 

16.  กากกาแฟลบรอยขีดข่วนบนเน้ือไม ้เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม ้มกัเป็นรอยขีดข่วนไดง่้าย ใหผ้สม

กากกาแฟกบันํ้ ามนัมะกอกแล้วทาไม้ตรงท่ีมีรอย ทิ้งไวส้ักครู่และเช็ดออก รอยขีดข่วนจะเลือน

หายไป 

17.  กากกาแฟใช้ประโยชน์สครับผิวสวยได้ โดยนําเอากากกาแฟผสมโยเกิร์ต (มะขามเปียก + 

นํ้ าผึ้ง) ผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนั จากนั้นนาํมาขดับริเวณท่ีแห้งกร้าน ผลดัเซลล์ผิวเก่า จากนั้นลา้งนํ้ า

ออก ก็จะไดผ้วิท่ีเนียนนุ่ม น่าสัมผสั 

18.  กากกาแฟใชห้มกัผมสวยได ้ 

 

2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งฉลาด โดยใชใ้ห้นอ้ย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาํนึงถึงระยะเวลาในการใช้

ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด รวมทั้งตอ้งมีการกระจายการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งทัว่ถึง อยา่งไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

มีความเส่ือมโทรมมากข้ึน ดงันั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงมีความหมาย

รวมไปถึงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ศิริพรต ผลสิทธ์ุ, 2531) สามารถกระทาํ

ไดห้ลายวธีิ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี 
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1.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยทางตรง ซ่ึงปฏิบติัไดใ้นระดบับุคคล องคก์ร 

และระดบัประเทศ ท่ีสาํคญั คือ 

            1) การใช้อยา่งประหยดั คือ การใชเ้ท่าท่ีมีความจาํเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไวใ้ชไ้ดน้านและ

เกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

            2) การนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าอีก ส่ิงของบางอยา่งเม่ือมีการใชแ้ลว้คร้ังหน่ึงสามารถท่ีจะนาํมาใชซ้ํ้ า

ไดอี้ก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นตน้ หรือสามารถท่ีจะนาํมาใช้ไดใ้หม่โดยผ่านกระบวนการ

ต่างๆ เช่น การนาํกระดาษท่ีใช้แลว้ไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อทาํเป็นกระดาษแข็ง เป็นตน้ ซ่ึง

เป็นการลดปริมาณการใชท้รัพยากรและการทาํลายส่ิงแวดลอ้มได ้

            3) การบูรณซ่อมแซม ส่ิงของบางอย่างเม่ือใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชาํรุดได ้เน่ืองจาก

ฉะนั้นถา้มีการบูรณะซ่อมแซม ทาํใหส้ามารถยดือายกุารใชง้านต่อไปไดอี้ก 

            4) การบาํบดัและการฟ้ืนฟู เป็นวิธีการท่ีจะช่วยลดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดว้ยการ

บาํบดัก่อน เช่น การบาํบดันํ้าเสียจากบา้นเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ก่อนท่ีจะปล่อยลง

สู่แหล่งนํ้ าสาธารณะ ส่วนการฟ้ืนฟูเป็นการร้ือฟ้ืนธรรมชาติให้กลบัสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่า

ชายเลน เพื่อฟ้ืนฟูความ สมดุลของป่าชายเลนใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์ เป็นตน้ 

            5) การใชส่ิ้งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่

ทาํลายส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงาน

แสงแดดแทนแร่เช้ือเพลิง การใชปุ๋้ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นตน้ 

            6) การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนั เป็นวิธีการท่ีจะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ถูกทาํลาย เช่น การเฝ้าระวงัการทิ้งขยะ ส่ิงปฏิกูลลงแม่นํ้ า คูคลอง การจดัทาํแนวป้องกนัไฟป่า เป็น

ตน้ 

2.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทาํไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

            1) ก าร พั ฒ น าคุ ณ ภ า พ ป ร ะ ช าช น  โ ด น ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ าด้ าน ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชา ซ่ึงสามารถทาํได้ทุกระดบัอายุ ทั้งใน

ระบบโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผา่นส่ือสารมวลชนต่างๆ เพื่อให้
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ประชาชนเกิดความตระหนกัถึงความสําคญัและความจาํเป็นในการอนุรักษ ์เกิดความรักความหวง

แหน และใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงั 

            2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจดัตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนการใหค้วามร่วมมือทั้งทางดา้นพลงักาย 

พลงัใจ พลงัความคิด ดว้ยจิตสํานึกในความมีคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรท่ีมีต่อตวัเรา เช่น 

กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและ

สถาบนัการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุม้ครองสัตวป่์าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะ

เสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นตน้ 

            3) ส่งเสริมให้ประชาชนในทอ้งถ่ินได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกนัดูแลรักษาให้คง

สภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเส่ือมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตในท้องถ่ินของตน การ

ประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าท่ีในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

            4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศมาจดัการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีการประหยดั

พลงังานมากข้ึน การคน้ควา้วิจยัวิธีการจดัการ การปรับปรุง พฒันาส่ิงแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพ

และย ัง่ยนื เป็นตน้ 

            5) การกาํหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นหลกัการให้หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งยึดถือและ

นาํไปปฏิบติั รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 

 การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพฒันาท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนั 

โดยไม่ทาํให้คนในรุ่นอนาคตตอ้งประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนอง

ความตอ้งการของตนเอง ผลท่ีตามมาคือ การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไดก้ลายเป็นแนวคิดการพฒันาท่ีเขา้

มามีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทย (เสรี วรพงษ,์ 2560) 
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หลกัของการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

ตามความหมายในเร่ืองของหลักการบริหารสภาพแวดล้อมนั้ น ได้ให้ ความหมายของ

หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไวแ้ลว้นั้น ซ่ึงไดห้มายถึงการพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนในรุ่น

ปัจจุบนั โดยไม่ทาํให้คนในรุ่นอนาคตตอ้งยอมลดทอนหรือตอ้งประนีประนอม ความสามารถใน

การใชท้รัพยากรนั้น โดยตามหลกัการและแนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. คาํนึงถึงขีดจาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสนองตอบต่อความตอ้งการ 

ในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการของคนในรุ่นอนาคต 

2. ตอ้งคาํนึงถึงความเป็นองค์รวม ซ่ึงอาจหมายถึง จะตอ้งมองว่าการท่ีมนุษยจ์ะทาํส่ิงใดนั้น

ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบัสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆดว้ย 

3. จะตอ้งคาํนึงถึงการนาํเอาเทคโนโลยีมาใช้ซ่ึงอาจจะเป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีสะอาดและ

จะต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน ควรจะเป็นไปในทางสร้างสรรค์และสามารถเอ้ือ

ประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูข่องมนุษยโ์ดยไม่ทาํลาย

หรือสร้างมลพิษกบั 

การอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จะสามารถดาํเนินการให้สําเร็จ

ได้นั้ น  ต้องใช้ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ี ดี  โดยอาศัยความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมใน

ระดบัพื้นฐานผสมผสานกบัความรู้ในระดบัประยกุตอ์ยา่งบูรณาการ แลว้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกบั

การเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอ้มและนาํไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืได ้(สุกาญจน์ รัตนเลิศ

นุสรณ์, 2556) 

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัหลกั CSR 

ความหมายของ CSR 

“ Corporate Social Responsibility : CSR (IM2 Market,2016) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงคือการดาํเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดี 

โดยรับผดิชอบสังคมและส่ิงเเวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อนันาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื " 
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ระดับของ CSR 

ระดับ 1 Mandatory Level: ข้อกําหนดตามกฎหมาย หมายถึง การท่ีธุรกิจมีหน้าท่ีต้อง

ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค, กฎหมาย

เเรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นตน้ 

ระดับ  2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท่ี ธุรกิจคํานึงถึง

ความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงกาํไรท่ีไดน้ั้นตอ้งมิใช่กาํไรซ่ึงเกิด

จากการเบียดเบียนสังคม 

ระดบั 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การท่ีธุรกิจสามารถสร้างผล

กาํไรแก่ผูถื้อหุ้นไดใ้นอตัราท่ีเหมาะสมและผูป้ระกอบธุรกิจไดใ้ส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่

สังคมมากข้ึน โดยเฉพาะสังคมใกลท่ี้อยูร่อบขา้งท่ีมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บการดูเเล หรือเอาใจใส่

จากผูป้ระกอบธุรกิจ 

ระดับ 4 Voluntary Level: ความสมคัรใจ หมายถึง การดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัการปฏิบติั

ตามเเนวทางของ CSR ดว้ยความสมคัรใจไม่ไดถู้กเรียกร้องจากสังคม ซ่ึงการประกอบธุรกิจอยูบ่น

พื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสาํคญั 

ทั้งน้ี ธุรกิจตอ้งดาํเนินการตามเกณฑใ์นระดบั 1 เป็นอยา่งนอ้ย ส่วนการดาํเนินการในระดบั

ต่อไปให้ข้ึนกบัความพร้อมของแต่ละองคก์ร โดยหลกัสําคญัของการปฏิบติัตามเเนวทาง CSR ควร

อยูบ่นหลกัพอประมาณท่ีธุรกิจตอ้งไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่เบียดเบียนสังคม 

ประเภทของ CSR 

In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ

ส่ิงแวดลอ้มขององค์กร เช่น การดูแลสวสัดิการพนักงาน, การผลิตท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดล้อม, ความ

รับผดิชอบต่อลูกคา้ 

After process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีไม่เก่ียว กบัการดาํเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา,การ

รณรงคส์ร้างจิตสาํนึก, การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  
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As Process หมายถึง องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่มุ่งหวงั

ผลกาํไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ 

หลกัแนวคิดของ CSR 

     1. การกาํกบัดูเเลกิจการท่ีดี 

     2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

     3. การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อเเรงงานอยา่งเป็นธรรม 

     4. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

     5. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

     6. การดูเเลรักษาส่ิงเเวดลอ้ม 

     7. การเผยเเพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

     8. การจดัทาํรายงานดา้นสังคมและส่ิงเเวดลอ้ม 

 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัหลกัการลดปริมาณขยะ 

หลกัการลดปริมาณขยะ ประกอบไปดว้ย 6R คือ ใช้น้อย (หรือลดการใช ้: Reduce) ใชซ้ํ้ า 

(Reuse) ใชแ้ปรรูป (หรือแปรรูปใชใ้หม่ : Recycle) ปฏิเสธการใช ้(Refuse) เลือกผลิตภณัฑ์ท่ีเติมได ้

(Refill) และซ่อมใหม่ (Repair) เพื่อจดัการขยะท่ีเกิดจากบา้นเรือน ชุมชน บริษทัและโรงงานต่างๆ 

เป็นวธีิง่ายๆท่ีทาํไดทุ้กเพศ ทุกวยั ปฏิบติัไดใ้นชีวติประจาํวนั (TERRABKK,2019) 
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ภาพท่ี 2.4  แนวคิดหลกัการลดขยะ 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/Bangchak/posts/ 

1.  ใช้น้อย หรือ ลดการใช้ (Reduce) คือ การลดปริมาณการใช้ การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่

จาํเป็นลงหรือใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น หลีกเล่ียงการใชอ้ย่างฟุ่มเฟือย เพื่อลดการสูญเปล่า โดยเฉพาะการลด

การบริโภคทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป เช่น นํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลด

การใชท้าํไดง่้าย ๆ โดยการเลือกใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น เช่น ปิดไฟทุกคร้ังท่ีไม่ใชง้านหรือเปิดเฉพาะจุดท่ีใช้

งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปรับอากาศ เม่ือไม่ใชเ้ป็นเวลานาน  

 

ภาพท่ี 2.4.1  ตวัอยา่งการลดการเกิดขยะ (Reduce) 

ท่ีมา : http://yongrecycle.blogspot.com/2012/06/3r-5r.html 
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2.  ใช้ซ้ํา (Reuse) คือ การใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่าท่ีสุด โดยการนาํส่ิงของเคร่ืองใช้มาใช้ซํ้ า 

โดยไม่ผา่นขบวนการแปรรูป หรือ แปรสภาพ ซ่ึงทรัพยากรบางอยา่งอาจใชซ้ํ้ าไดห้ลาย ๆ คร้ัง เช่น 

การนาํชุดทาํงานเก่าท่ียงัอยูใ่นสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยูบ่า้นหรือนาํไป บริจาค แทนท่ีจะทิ้ง

ไปโดยเปล่าประโยชน์ การนํากระดาษรายงานท่ีเขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าท่ีเหลือหรืออาจ

นาํมาทาํเป็นกระดาษโน๊ต  

 

ภาพท่ี 2.4.2  ตวัอยา่งการนาํทรัพยากรกลบัมาใชซ้ํ้ า (Reuse) 

ท่ีมา : https://sites.google.com/a/svc.ac.th/ecology/reuse 
 

3.  ใช้แปรรูป หรือ แปรรูปใช้ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle) คือ การนําขยะ หรือ เลือกใช้

ทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือนํากลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใน

ธรรมชาติจาํพวกตน้ไม ้แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ี สามารถนาํมา

รีไซเคิลได ้ยกตวัอยา่งเช่น เศษกระดาษสามารถนาํไปรีไซเคิลกลบัมาใชเ้ป็นกล่อง หรือ ถุงกระดาษ 

 

ภาพท่ี 2.4.3  การแปรรูปทรัพยากรใหม่ (Recycle)  

ท่ีมา : http://yongrecycle.blogspot.com/2012/06/3r-5r.html 
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4.  ปฏิเสธการใช้ (Refuse)  การปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงส่ิงของหรือบรรจุภณัฑ์ท่ีจะสร้าง

ปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอ่ืน ๆ การลดจาํนวนขยะ

คือการไม่สร้างขยะเพิ่ม แต่ไม่ไดห้มายถึงใหห้ยดุบริโภคสินคา้ทั้งหมด แต่ใหห้ยดุบริโภคสินคา้บาง

ชนิด ตดัสินใจไม่ซ้ือสินคา้บางชนิดท่ีทาํใหเ้กิดขยะมากกวา่ประโยชน์ 

 

ภาพท่ี 2.4.4  การปฏิเสธการใช ้(Refuse)  

ท่ีมา : http://askhrgreen.org/campaign/choose-to-refuse-single-use-plastic/ 

5.  เลือกผลิตภัณฑ์ที่เติมได้ (Refill) การเลือกใช้สินคา้ชนิดเติมซ่ึงใช้บรรจุภณัฑ์น้อยช้ิน

กวา่ ขยะก็น้อยกว่าดว้ย หรือลดการซ้ือของในบรรจุภณัฑ์ใหม่ การทาํแบบน้ีช่วยลดมลภาวะท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิต Packaging ในโรงงานได ้

 

ภาพท่ี 2.4.5  การเลือกผลิตภณัฑท่ี์เติมได ้(Refill) 

ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/modsiam/2012/09/22/entry-2 
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 6.  ซ่อมใหม่ (Repair) การซ่อมแซมเคร่ืองใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้

กลายเป็นขยะ เพิ่มอายกุารใชง้านใหก้บัส่ิงของไดโ้ดยการนาํกลบัมาใชใ้หม่หรือซ่อมแซม ก่อนท่ีจะ

ซ้ือของใหม่ใหพ้ิจารณาและใหก้ารซ้ือเป็นทางเลือกสุดทา้ย 

 

       2.5  แนวคิดเกีย่วกบัหลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการให้บริการทีด่ี 

 หลกัของมนุษยสัมพนัธ์ (ทิพ นิลนพคุณ, 2555) คือ การตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์

โดยใชห้ลกัปฏิบติัท่ีวา่เม่ือเราตอ้งการส่ิงใด ผูอ่ื้นก็มีความตอ้งการส่ิงนั้นเช่นกนั ส่วนในดา้นจิตใจก็

ให้ยึดหลักท่ีว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา  โดยมนุษยสัมพันธ์นั้ นเก่ียวข้องศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น 

วิทยาศาสตร์การแพทย ์จิตวิทยาจิตวิเคราะห์ และความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างมนุษย

สัมพนัธ์ในการทาํงาน มีขอ้ท่ีควรปฏิบติั คือ 

1. การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี กบับุคคลในองคก์ร 

มีองคป์ระกอบท่ีสําคญั คือ การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั เพื่อนร่วมงาน การเอาใจใส่เพื่อน

ร่วมงาน  การปรับตวัเองใหเ้ขา้ไดก้บัเพื่อนร่วมงาน 

2. การควบคุมพฤติกรรมและเจตนารมณ์ผูอ่ื้น เม่ือตอ้งการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกับเพื่อน

ร่วมงาน มี   ส่ิงท่ีควรตอ้งปฏิบติั คือ การสร้างความประทบัใจให้กบัเพื่อนร่วมงาน  การ

สร้างความเป็นมิตร มองหาส่วนดีและยอมรับความสามารถของเพื่อน 

3. วิธีการสร้างเสน่ห์ในบุคลิกภาพ การเป็นคนมีเสน่ห์จะช่วยให้บุคคลท่ีอยูร่อบขา้งอยากเขา้

มาชิดใกล ้และปรารถนาจะร่วมงานดว้ย การสร้างเสน่ห์สามารถทาํไดโ้ดย การใชน้ํ้ าเสียง

หรือคาํพดู  การแสดงออกทางร่างกาย การใชภ้าษากายท่ีเหมาะสม การพฒันาบุคลิกภาพให้

สง่างาม การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

4. การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การปฏิบติังานในองค์กรผูบ้งัคบับญัชาและ

ผูใ้ต้บังคบับัญชาจาํเป็นต้องการการส่ือสารเพื่อร่วมกนัดาํเนินงานให้บรรลุภารกิจของ

องคก์ร  

5. หลกัปฏิบติัในการเป็นผูช่้วยท่ีดี การปฏิบติัตวัเป็นผูช่้วยท่ีดีนั้นจะใช้หลกั 3 ประสาน คือ 

มือดี ใจดี ความคิดดี ซ่ึงมือดี คือ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและ

ลกัษณะท่าทางดี ใจดี คือ มีความมัน่คงทางจิตใจมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน มีความ
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ขยนัหมัน่เพียรและอดทน ส่วนคิดดี คือ มีความคิดริเร่ิม มีความเป็นผูน้าํ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี

ดี รู้จกักาลเทศะ รู้จกัช่องทางใน  การติดต่อส่ือสารและเป็นผูรู้้จกัประมาณตน 

องค์ประกอบทีจ่ะช่วยส่งเสริมให้บุคคลเป็นผู้มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี 

การท่ีจะเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีนั้นจาํเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจถึงองค์ประกอบท่ีจะ

ช่วยส่งเสริมใหเ้ป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี (แมก็ซ์เวลล ์จอห์น ซี, 2005) ดงัต่อไปน้ี 

1. พฤติกรรมของคน (Human Behavior) ในการอยู่ร่วมกนัไม่ว่าจะเป็นเพื่อความสุขในการ

ดาํเนินชีวิตหรือเพื่อการปฏิบติังานให้ดีข้ึนในหน่วยงานเราทุกคนตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมของ

คน 

2. การจูงใจ (Motivation) เป็นแรงกระตุน้ เป็นพลังให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพื่ออาํนวย

ประโยชน์และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

3. กลุ่มพวกในการปฏิบติังาน (Team work) ตามรูปแบบของปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างความ

เป็นมนุษยท่ี์ดาํรงตนดว้ยการเคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนัหรือเคารพนบัถือในความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล 

4. การมี ป ฏิ สั มพัน ธ์  (Interaction)ระห ว่างบุ คคลต่อบุ คคล บุ คคลต่อห น่วยงานห รือ

องคก์าร มนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ๆ แบ่งแยกกลุ่มไปตามลกัษณะของความตอ้งการ มีการ

ต่อสู้แยง่ชิงผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั  

มนุษยสัมพนัธ์ จึงมีความสามคัคีในการสร้างให้มีความสามคัคีในหมู่คณะ ในท่ีน้ีอาจสรุป

ผลดีในการมีมนุษยสมัพนัธ์และผลเสียในการไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ (สุธาสินีย ์ศรีวชิยั, 2540) ไดด้งัน้ี 

การมีมนุษยสัมพนัธ์ก่อให้เกิดผลดี  พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นประโยชน์ในการส่ือความคิด ติดต่อการประชาสัมพันธ์กับประชาชน  เพื่อ

เรียกร้อง   ความเห็นชอบกบัช้ีแจงใหรู้้ถึงบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในองคก์าร 

2. ทาํให้มีความพอใจในชีวิตเพิ่มข้ึนการไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิด และวตัถุ

ส่ิงของ   ซ่ึงกนัและกนั จะนาํไปสู่ความพอใจในชีวติ รู้สึกวา่ชีวติไม่แหง้แลง้ 
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3. ทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์ช่วย

ส่งเสริม  ความเขา้ใจในระหว่างสมาชิกของกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจการงาน ความเขา้ใจ 

อนัดีมีผลทาํให้  การประกอบธุรกิจดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็นทาํให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะจะช่วยลด

อุบติัเหตุในการทาํงานได ้ มนุษยสัมพนัธ์จึงมีผลช่วยให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการ

ประกอบธุรกิจการงาน 

4. ทาํให้มีความสุขเพิ่มข้ึนการมีมนุษยสัมพนัธ์และมิตรภาพท่ีดี จะทาํให้เกิดความสดช่ืน

และส่งผลมายงัครอบครัวคือจะไม่มีอารมณ์เครียดมาระบายความหงุดหงิดกับ

ครอบครัวทาํให ้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีความสุขมีความพอใจท่ีไดมี้กิจกรรมและปฏิบติังาน 

5. ทาํให้เกิดการแบ่งหนา้ท่ีรู้จกับทบาทและภารกิจในการประกอบการผลิต การจาํหน่าย             

การกระจายบริหารงานออกไปโดยทัว่ถึงกนั มนุษยสัมพนัธ์มีส่วนสําคญัในการแบ่ง

เบาภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบ บนพื้นฐานของความเขา้ใจ ไวว้างใจ เป็นการแบ่งงานกนัทาํ

ตามวิธีการบริหารงานแผนใหม่ อันเป็นผลช่วย ทําให้การประกอบธุรกิจการงาน

ร่วมกนัสาํเร็จลุล่วงตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งไดผ้ล และมีความสมานฉนัทใ์นหมู่คณะ         

ผลเสียของการที่บุคคลขาดมนุษยสัมพันธ์ บุคคลท่ีรวมกนัอยู่ในสังคมมีหลายประเภทมี

ความแตกต่างกนัและแตกต่างกนัในความตอ้งการทางดา้นจิตใจอารมณ์ ดา้นสติปัญญา เพราะฉะนั้น

หากสมาชิกของสังคมขาดมนุษยสัมพนัธ์ คือ ไม่คิดถึงจิตใจของจิตใจเรา และมุ่งแต่ประโยชน์

ส่วนตวัเป็นส่วนใหญ่ สังคมนั้นก็จะไม่มีความเจริญกา้วหนา้และไม่มีความมัน่คง เพราะสมาชิกแต่

ละคนของสังคมจะไม่ร่วมมือกนัต่างฝ่ายต่างก็จะเอาชนะและชิงดีชิงเด่นกนัและกนัอนัจะนาํมาซ่ึง

ก ารแ ต ก แ ย ก ค ว าม ส ามัค คี ใน ห มู่ ค ณ ะ  สั งค ม ใด ข าด   ม นุ ษ ย สั ม พัน ธ์ ผู ้ค น จะ เค รีย ด

หงุดหงิด สุขภาพจิตเส่ือม มีผลกระทบถึงสังคมมาก ฉะนั้นทุกคนควรจะสร้างมนุษยสัมพนัธ์ให้บงั

เกิดข้ึนในหน่วยสังคมทุกหน่วยท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ เพราะเป็นวิธีการหน่ึงในการเสริมสร้างความ

มัน่คงใหแ้ก่สังคมโดยส่วนรวม 

การบริการ (UTK ราชมงคลกรุงเทพ, 2556) คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดาํเนินการ              

เพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น การบริการท่ีดีผูรั้บบริการจะได้รับความประทบัใจและเกิดความช่ืนชม

องค์กร  อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องค์กรเบ้ืองหลงัความสําเร็จของทุกงาน มกัจะมีงาน

บริการเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพนัธ์งานบริการวิชาการต่างๆ 
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ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัซ่ึงจะตอ้งช่วยกนัขบัเคล่ือนพฒันางาน

บริการใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

พนักงานจะมีจิตสํานึกในการให้บริการได้ จะต้องเร่ิมต้นด้วยการมีทัศนคติท่ีดีต่อการ

ให้บริการก่อน หมายถึงมีใจรักในการดูแลให้ผูอ่ื้นสุขสบาย โดยไม่คิดวา่เป็นคนรับใช้หรือทาํเพื่อ

ค่าตอบแทน การบริการนั้นพนักงานจะตอ้งคิดเสมอว่าลูกคา้ทุกคนคือราชา คาํนึงเสมอวา่จะตอ้ง

ให้บริการอนัลํ้ าเลิศแก่ลูกคา้ทุกคน ด้วยการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพนักงานดูแลลูกคา้ด้วยความ

ห่วงใย จนลูกคา้เกิดความรู้สึกว่าได้รับบริการท่ีเกินคาดหมายไว ้โดยใช้หลกัการสร้างหัวใจนัก

บริการ (Service Mind) สามารถแยกออกเป็น 11 คาํ ตามตวัอกัษร (วีระวฒัน์ ปันนิตามนั, 2544) 

ดงัน้ี 

S (Smile) ยิ้มแยม้และเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความรู้สึกดี ๆ เวลาเขา้มารับ

บริการ ฝึกยิม้บ่อย ๆ โดยฝึกยิม้กบักระจก เวลาพดูให้มองกระจกไปดว้ย ยิม้ไปเพื่อให้เกิดรอยยิม้ใน

นํ้าเสียง แมไ้ม่ไดเ้ห็นหนา้กนัก็สามารถรับรู้ไดว้า่คนพดูกาํลงัยิม้อยู ่

E (Enthusiasm) ความกระตือรือร้น  เอาใจใส่ ลูกค้า พ ฤติกรรมความกระตือรือร้น 

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว แสดงถึงจิตใจในการต้อนรับ แสดงออกถึงการช่วยเหลือ จะทาํให้เกิด

ภาพลกัษณ์ท่ีดี ในการช่วยเหลือ 

R (Rapidness) รวดเร็วและมีคุณภาพ องคก์รท่ีใหบ้ริการไดร้วดเร็วทนัใจกวา่ยอ่มไดเ้ปรียบ 

V (Value) คาํนึงถึงมูลค่าเพิ่มด้วย ทาํอย่างไรให้บริการเกิดคุณค่าสูงสุด ผูใ้ช้บริการเกิด                  

ความพึงพอใจสูงสุด และปรารถนาจะกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และทาํอยา่งไรใหง้านในส่วนของเราให้

มีคุณค่าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

I (Impression) ทาํช่วงเวลาแรกพบให้น่าประทบัใจมากท่ีสุด ดูแลในเร่ืองบุคลิก การแต่ง

กาย  ใหส้ะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจตั้งแต่แรกพบ 

C (Courtesy) ความสุภาพอ่อนโยนทาํให้ผูท่ี้พบเห็นหรือมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย รู้สึกประทบัใจ

ในความอ่อนน้อมถ่อมตน สําหรับคนไทยการยกมือไหว ้เป็นมารยาทอนังดงามท่ีจะทาํให้ผูใ้หญ่

เกิดความรักใคร่เอน็ดู 
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E (Endurance) ความอดทน จําเป็นมากสําหรับ งานบริการ เน่ืองจากผู ้ใช้บ ริการมี

หลากหลายรูปแบบ บางคนมาแบบอารมณ์ร้อน เราก็ตอ้งรู้จกัควบคุมอารมณ์ จะช่วยผอ่นหนกัให้

เป็นเบา 

M (Make Believe) การมีความเช่ือในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ทาํใหค้นเรามีความสุข เช่ือในงานท่ีทาํ มี

ความสุขและรักในงานบริการ เพื่อใหเ้กิดการบริการท่ีดีท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

I (Insist) ยืนหยดัในส่ิงท่ีทํา ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาสักก่ีคร้ัง ก็ไม่ท้อถอย แม้เจอ

ผูใ้ชบ้ริการตาํหนิ ต่อวา่ หรือผูใ้ชบ้ริการเอาแต่ใจ ก็ตอ้งอดทน และจะประสบความสาํเร็จในท่ีสุด 

N (Necessitate) เน่ืองจากผูใ้ช้บริการคือคนสําคญั และตอ้งการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 

ตอ้งทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการทุกคนเป็นคนพเิศษ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

D (Devote) อุทิศตนให้กบังานท่ีทาํ ทุ่มเททาํงานดว้ยหัวใจบริการอยา่งเต็มท่ี สักวนัก็จะมี

คนเห็นความตั้งใจจริงของเรา ผูใ้ชบ้ริการรัก เพื่อนร่วมงานช่ืนชอบ เจา้นาย ช่ืนชม 

 

2.6  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัโรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ 

2.6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์(Bangkok Marriott The Surawongse) เป็นธุรกิจท่ี

พกั      แบรนหน่ึงในเครือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) และเป็นโรงแรม

ใหม่ของบริษทั    ทีซีซี แลนด ์แอสเสท เวลิด ์(TCC Land Asset World) ก่อตั้งโดยสมาชิกของ ทีซีซี 

กรุ๊ป (TCC Group) คุณเจริญ สิริวฒันภกัดี (เจา้สัวเบียร์ช้าง) เป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ตั้งอยู่บน

ถนนสุรวงศ์ โรงแรมแมริออท เดอะ สุรวงศ์ เป็นแบรนด์แมริออทแห่งแรกในประเทศไทยท่ีมีการ

นาํเสนอห้องพกัท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัเดินทางทั้งเพื่อท่องเท่ียวพกัผ่อนและธุรกิจได้

ครบทุกดา้น แบ่งเป็นห้องพกัและอพาร์ทเมน้ท ์ห้องจดัเล้ียงและห้องประชุมสัมมนา ออกแบบใน

สไตลโ์มเดิร์น ตกแต่งโทนสีเอิร์ท ใหค้วามสบายตา  
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ภาพท่ี 2.6.1.1  ภาพคุณเจริญ สิริวฒันภกัดี 

ท่ีมา : http://www.bjcengineering.co.th/th/about/?page=10007 

 

ปัจจุบนัโรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ บริหารและดูแลงานภายในโรงแรมโดย 

มร.จอร์จ วารูกีส (Mr.George Varughese) ผูจ้ดัการทัว่ไปของโรงแรม ตลอดระยะเวลาหลายปี ดว้ย

ทศันคติและวิสัยทศัน์ท่ีนาํมาประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมกบัหลากหลายวฒันธรรมอนัแตกต่าง และ

ดว้ยประสบการณ์แบบมืออาชีพ ประกอบกบัความเช่ียวชาญถึง 28 ปี ในธุรกิจการโรงแรม ทั้งใน

ประเทศออสเตรีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา จีน มาเลเซีย และออสเตรเลีย  

 

ภาพท่ี 2.6.1.2  ภาพ มร.จอร์จ วารูกีส 

ท่ีมา : https://mgronline.com/entertainment/photo-gallery/9610000000758 
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2.6.2  ห้องจัดเลีย้งและห้องประชุมแบบต่างๆ ของโรงแรม 

 โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ให้บริการเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและสถานท่ีจดั

เล้ียงและจดัประชุม ทั้งในอาคารและนอกอาคาร (Bangkok Marriott Surawongse, 2019) ดงัน้ี 

1. หอ้ง Ballroom 2 หอ้ง คือ The Surawongse และ  The Silom Room 

ตารางท่ี 2.6.2.1 เปรียบเทียบรูปแบบการจดังานหอ้ง The Surawongse 

รูปแบบการจัด 

(ห้อง / ที่น่ัง) 
Theatre 

Schoolroom 

/ Classroom 

Hollow Square 

/ 

Conference 

Banquets U-Shape 

The Surawongse Ballroom 1184 624 162 600 132 

The Surawongse Ballroom 1 608 288 96 300 78 

The Surawongse Ballroom 2 288 132 72 150 60 

The Surawongse Ballroom 

1&2 
896 456 132 450 114 

The Surawongse Ballroom 3 288 144 72 150 63 

The Surawongse Ballroom 

2&3 
640 336 108 300 90 

The Surawongse Rooftop 

(Outdoor) 
500 - - 270 69 

Grand Ballroom Foyer สาํหรับจดั Coffee Break ใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

The Surawongse มีขนาด (กว้างxยาวxสูง) 42.5*17.6*7 เมตร พื้นท่ี 738 ตารางเมตร 

สามารถรองรับการจดังานเล้ียงแบบโต๊ะจีน 600 คน งานเล้ียงแบบค็อกเทล 800 คน และงานเล้ียง

แบบบุฟเฟต ์350 คน  
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ภาพท่ี 2.6.2.1  หอ้ง The Surawongse Ballroom & Foyer 

 

 

ภาพท่ี 2.6.2.2  พื้นท่ี The Surawongse Rooftop 
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ตารางท่ี 2.6.2.2 เปรียบเทียบรูปแบบการจดังานหอ้ง The Silom Room 

 

รูปแบบการจัด 

(ห้อง / ที่น่ัง) 
Theatre 

Schoolroom 

/ Classroom 

Hollow Square / 

Conference 
Banquets U-Shape 

The Silom Room 264 135 90 120 81 

The Silom Room 1 84 36 36 40 27 

The Silom Room 2 84 36 36 40 27 

The Silom Room 1 & 2 180 90 60 80 51 

The Silom Room 3 84 36 36 40 27 

The Silom Room 2 & 3 180 90 60 80 51 

The Silom Room 4 50 27 - 40 18 

The Silom Room 5 50 27 - 40 18 

The Silom Room Foyer สาํหรับจดั Coffee Break ใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

 

The Silom Room มีขนาด (กว้างxยาวxสูง) 24.4*6.6*5 เมตร พื้ น ท่ี  141 ตารางเมตร 

สามารถรองรับการจดังานเล้ียงแบบโต๊ะจีน 120 คน งานเล้ียงแบบค็อกเทล 200 คน และงานเล้ียง

แบบบุฟเฟต ์100 คน  
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ภาพท่ี 2.6.2.3  หอ้ง The Silom Room 

 

 

ภาพท่ี 2.6.2.4  พื้นท่ี The Silom Foyer 
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2. หอ้งประชุมท่ีเปิดตวัทางดา้นตึกใหม่ของทางโรงแรม 8 ห้อง และสถานท่ีจดังาน Outdoor 

ดงัน้ี 

 

1) หอ้งลีลาวดี แบ่งพื้นท่ีเป็น 2 ส่วน คือ พื้นท่ีสาํหรับบาร์ และ พื้นท่ีสาํหรับหอ้งประชุม 

 

 

ภาพท่ี 2.6.2.5  พื้นท่ีสาํหรับบาร์หอ้งลีลาวดี 

 

 

ภาพท่ี 2.6.2.6  พื้นท่ีสาํหรับหอ้งประชุมห้องลีลาวดี 
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2) หอ้งดอกแกว้ 

 

ภาพท่ี 2.6.2.7  หอ้งดอกแกว้ 

 

3) หอ้งชมพู่ 

4) หอ้งขนุน 

 

 

ภาพท่ี 2.6.2.8  หอ้งชมพู ่และ หอ้งขนุน 
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5) หอ้งมะขาม 1&2  

 

 

ภาพท่ี 2.6.2.9  หอ้งมะขาม 

 

6) หอ้งมะม่วง 

 

ภาพท่ี 2.6.2.10  หอ้งมะม่วง 
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7) หอ้งนอ้ยหน่า 

 

ภาพท่ี 2.6.2.11  หอ้งนอ้ยหน่า 

 

8) Rooftop Garden (Outdoor) 

9) Garden (Outdoor) 

 

 

ภาพท่ี 2.6.2.12  ภาพ Garden (Outdoor) 

 

สําหรับห้องจดัเล้ียงและประชุมของตึกใหม่ มีแรงบนัดาลใจในการตั้งช่ือห้องจากตน้ไมท่ี้

ปลูกไวห้นา้หอ้ง ของแต่ละหอ้ง 
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ตารางท่ี 2.6.2.3 เปรียบเทียบรูปแบบการจดังานหอ้ง The Garden 
 

รูปแบบการจัด 

(ห้อง / ที่น่ัง) 
Theatre 

Schoolroom 

/ Classroom 

Hollow Square / 

Conference 
Banquets U-Shape 

หอ้งลีลาวดี - - 12 - 9 

หอ้งดอกแกว้ 160 72 - 7 39 

หอ้งชมพู ่ 30 18 - 2 15 

หอ้งขนุน 30 18 - 2 15 

หอ้งมะขาม 1 & 2 160 72 - 7 39 

หอ้งมะม่วง 50 24 - 4 24 

หอ้งนอ้ยหน่า 50 24 - 4 24 

The Garden (Outdoor) สาํหรับจดั Coffee Break ใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

The Garden Rooftop  

 

2.6.3 รูปแบบการจัดห้องประชุมและจัดเลีย้ง  

1) จดัแบบ Theatre 

เป็นการจดัห้องประชุมท่ียึดรูปแบบมาจากโรงหนงั หรือโรงละครเวที เหมาะสําหรับการ

ประชุมท่ีมีประธาน หรือผูพ้ดูเพียงคนเดียว และมีเขา้ร่วมฟังเป็นจาํนวนมาก  ลกัษณะการจดั คือ จดั

ให้เกา้อ้ีทุกตวัหันหน้าไปทางเวที ทางผูพู้ดทั้งหมด โดยไม่ตอ้งมีโต๊ะ มุ่งเน้นให้ผูพู้ดเป็นจุดสนใจ

เพียงจุดเดียวของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
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ภาพท่ี 2.6.3.1 การจดัแบบ Theatre 

2) จดัแบบ School Room / Classroom 

การจดัห้องประชุมแบบห้องเรียน เหมาะสาํหรับการประชุมท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งมีการ

จดบนัทึก มีการใชโ้นต้บุ๊ก ลกัษณะการจดั คือ จดัเตรียมโต๊ะและเกา้อ้ีของผูเ้ขา้ร่วมประชุมหนัหน้า

เขา้หาเวที จอภาพ หรือท่ีท่ีผูพู้ดใช้ยืนบรรยาย อาจตกแต่งโต๊ะด้วยผา้คลุม เตรียมนํ้ า แก้ว ลูกอม 

สมุด ดินสอไวใ้ห้สําหรับงานสัมมนา หรืองานประชุมท่ีจะเกิดข้ึน ควรคาํนึงถึงเร่ืองของระยะห่าง

ของพื้นท่ีของผูพ้ดูกบัผูฟั้ง ไม่ควรจดัโตะ๊แถวแรกใกลก้บัพื้นท่ีของผูพ้ดูมากเกินไป 

 

ภาพท่ี 2.6.3.2 การจดัแบบ School Room / Classroom 
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3) จดัแบบ Hollow Square / Conference 

การจดัห้องประชุมแบบ Conference เหมาะสําหรับการประชุมท่ีผูเ้ข้ารวมประชุมต้อง

ปรึกษาหารือและระดมความคิดกนั ลกัษณะการจดั คือ การจดัให้มีโต๊ะส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่กลาง

ห้องแลว้นาํเกา้อ้ีมาจดัวางลอ้มรอบโต๊ะนั้น การจดัห้องประชุมแบบ Conference เหมาะสําหรับการ

ประชุมท่ีตอ้งระดมความคิด ปรึกษาหารือกนั ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะได้สามารถส่ือสารกนัได้อย่าง

สะดวก และได้เห็นสีหน้าท่าทีของผูเ้ขา้ร่วมประชุมคนอ่ืนๆ ได้อย่างชัดเจน การจดัห้องประชุม

ลกัษณะน้ีไม่ควรปิดผา้ม่านจนทึบหรือเลือกห้องท่ีแสงไม่เขา้เพราะอาจจะทาํให้การบรรยายดูตึง

เครียดจนเกินไป ควรเลือกห้องท่ีมีแสงส่องผ่านเข้ามาแบบพอดิบพอดี ข้อเสียของการจดัห้อง

ประชุมแบบ Conference คือหากมีการใชจ้อภาพโปรเจคเตอร์ผูท่ี้นัง่หนัหลงัให้จอภาพก็จะตอ้งเอ้ียว

ตวั หรือหมุนเกา้อ้ีเพื่อมองโปรเจคเตอร์อาจทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกได ้

 

ภาพท่ี 2.6.3.3 การจดัแบบ Hollow Square / Conference 

 

4) จดัแบบ U-Shape 

การจดัห้องประชุม U-Shape เหมาะสําหรับงานขนาดเล็ก – กลาง นิยมจดัห้องประชุมตวัยู

ในงานท่ีวิทยากรหรือผูบ้รรยายตอ้งการใกล้ชิดผูฟั้งเพราะสะดวกในการเดินเขา้หาผูฟั้งได้ดีกว่า

รูปแบบอ่ืนๆ ลกัษณะการจดั คือ การจดัวางโต๊ะให้มีลกัษณะเป็นตวั U เวน้ท่ีวา่งบริเวณดา้นหนา้ไว้

สาํหรับผูพ้ดู ผูบ้รรยาย อาจมีการจดัซอ้นแถวใหเ้ป็นตวัย ู2 ตวัซอ้นกนั  
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ภาพท่ี 2.6.3.4  การจดัแบบ U-Shape 

5) จดัแบบ Banquet 

การจดัห้องประชุมแบบโต๊ะกลม เหมาะสําหรับงานท่ีตอ้งการให้ผูเ้ขา้ร่วมไดมี้การพูดคุย

สนทนากนัไดอ้ยา่งสะดวก มีการแบ่งกลุ่มแบ่งโต๊ะกนัอยา่งชดัเจน ลกัษณะการจดั คือ การจดัห้อง

ประชุมโดยใช้โต๊ะกลม จดัท่ีนัง่ให้หน่ึงโต๊ะสามารถนัง่ได ้6-10 คน หรือเรียกการจดัแบบน้ีวา่โต๊ะ

จีน ทั้งน้ีก็เพราะวา่การจดัโต๊ะแบบน้ีนิยมมากในงานจดัเล้ียง เช่น งานแต่ง งานเล้ียงขอบคุณลูกคา้ 

งานสัมมนาพนักงานบริษทัท่ีมกัจะมีอาหารเล้ียงแขกผูม้าเขา้ร่วมงาน การตกแต่งอาจตกแต่งเพิ่ม

ดว้ยการนาํผา้มาคลุมโต๊ะ คลุมเกา้อ้ีใหส้วยงาม รวมทั้งการจดัแจกนัหรือพุม่ดอกไมเ้ลก็ๆ ประดบัไว้

ตรงกลางโต๊ะ และควรเวน้ระยะห่างระหวา่งโต๊ะแต่ละตวัให้มีช่องวา่งเขา้-ออก เดินผา่นไดส้ะดวก 

เพื่อไม่ให้ผูเ้ขา้ร่วมงานรู้สึกถึงความแออดัจนเกินไป ขอ้เสียของการจดัแบบน้ีคือจะมีผูเ้ขา้ร่วมบาง

กลุ่มท่ีตอ้งนัง่หนัหลงัใหเ้วที 

 

ภาพท่ี 2.6.3.5  การจดัแบบ  Banquet 
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ภาพท่ี 2.6.3.6  ตวัอยา่งการจดัโตะ๊จีน 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6.3.7  ตวัอยา่งการจดันํ้าจ้ิมบนโตะ๊จีน 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือ : โรงแรมแบงคอ๊ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์(Bangkok Marriott Hotel The Surawonge) 

ทีต่ั้ง :  262  ถนน สุรวงศ ์ แขวง ส่ีพระยา  เขต บางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ : 02 088 5666    โทรสาร : 02 088 5777 

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

 Instagram : https://www.instagram.com/marriottsurawongse/ 

              Website : www.bangkokmarriottsurawongse.com 

 E-mail : MHRSBangkokSurawongseResTeam@marriott.com 

 

 

  ภาพท่ี  3.1 สถานท่ีตั้งโรงแรมแบงคอ๊ก แมริออท  เดอะสุรวงศ ์

  Bangkok Marriott Hotel The Surawongse 
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3.2 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน 

 โรงแรม แบงค๊อก  แมริออท เดอะ สุรวงศ์  สถานประกอบการท่ีให้บริการท่ีพกัอาศยั มีการจดัการและการให้บริการอย่างมืออาชีพ ทั้งในเร่ืองการ

ให้บริการด้านอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องพกั หรือจะเป็นส่ืงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น  สระว่ายนํ้ า ห้องฟิตเนต  ร้านอาหาร การจดังานประชุม สัมมนา      

จดัเล้ียง  การให้บริการโดยมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  ถือวา่โรงแรม แบงคอ๊ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์เป็นลาํดบัตน้ๆท่ีมี

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใหค้วามไวว้างใจเขา้มาใชบ้ริการและจดังานต่างๆทั้งในและนอกสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.2.1  แผนผงัโครงสร้างโรงแรม

Director of Finance 

 

General Manager 

 

Director of Sales and 

 

 

Director of Rooms 

 

Director of Food & 

 

 

Admin Assistant to 

  

 

Market Director of 

  

 Executive Chef 

 

Director of Engineering 

 

Director of Human 
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รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร (ต่อ)  

 โครงสร้างองคก์รของโรงแรม แบงคอ๊ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2.2  แผนผงัองคก์ร (F&B)

Manager, Banquets  Manager,the yao 

House Rooftop bar 

Manager, Praya 

Kitchen 

Manager, Event 

Assistant Manager, 

Yao Restaurant 

 

Assistant 

Manager,Lobby 

Lounge 

Assistasnt 

Manager,In Room 

 

Assistant  Manager, 

Praya Kitchen 

 

Assistant Manager, 

Event 

Assistant  Manager, 

Banquet 

Director  F&B 

Personal Assistant to F&B Manager F&B Sales  

Director,Resteurants Director, Event management 

Manager Yao 

Restaurant 
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รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร (ต่อ) 

 โครงสร้างองคก์รของโรงแรม แบงคอ๊ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2.3  แผนผงัองคก์ร (Banquet) 

 

Director of event 

  

Banquet manager 

Assistant banquet 

 

Supervisor 

Captain 

Banquet 
attendant 

Audiovisual 

 

Audiovisual 

 

Event manager 

Assistant manager 

Event coordinator 
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3.3  ลกัษณะการประกอบการ / การให้บริการหลกัขององค์กร 

โรงแรมแบงคอ๊ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์ มีห้องพกัทั้งหมด 303 หอ้ง โดยห้องพกัมีรูปแบบ

ดงัต่อไปน้ี 

1. Deluxe  Room   

ห้องพกัท่ีมีขนาด 37 ตารางเมตร มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้บริการ เช่น        

ตูนิ้รภยัสาํหรับแล็ปทอ็ป  กาตม้นํ้าไฟฟ้า  เคร่ืองปรับอากาศ  เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 3.3.1 หอ้ง Deluxe Room 

2. Premium  Room 

ห้องพกัท่ีมีขนาด 37 ตารางเมตร มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้บริการ และมี

พื้นท่ีนัง่เล่น 

 

  ภาพท่ี 3.3.2 หอ้ง Premium Room 
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3. Suite   แยกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

    1)  1 Bedroom  Apartment   

    2)  2 Bedroom  Apartment   

    3)  3 Bedroom Apartment   

  ห้องมีขนาด  65 ตารางเซนติเมตร  ภายในประกอบไปด้วยห้องนอนท่ีสารารถมองเห็น

ทศันียภ์าพของเมืองได ้ และมีห้องนั่งเล่น  ห้องครัวแยกเป็นสัดส่วน มีลกัษณะเป็นอพาร์ทเมนต ์    

มีส่ิงอาํนวยความสะดวก  เช่น  เคร่ืองซกัผา้  เตาอบ  เคร่ืองลา้งจาน  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3.3 หอ้ง Suite 
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4. Amornpiman  Suite 

ห้องท่ี มีขนาดใหญ่ ท่ี สุ ด  ภายในห้องจะแบ่ งเป็ นสัดส่วน เช่น  ห้องประชุม  ค รัว   

หอ้งนัง่เล่น  หอ้งรับประทานอาหาร และบาร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.3.4  หอ้ง Amornpiman  Suite 

5. Executive 

 หอ้งท่ีมีการตกแต่งหรูหรา  มีทศันียภ์าพท่ีดี  มีเตียงขนาดใหญ่และมีส่ิงอาํนวยความสะดวก

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการอยา่งเป็นพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3.5 หอ้ง Executive  
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นอกจากให้บริการห้องพกัแล้วทางโรมแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ยงัมีบริการ

อ่ืนๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1. ห้องอาหารพระยา  (Praya  Kitchen)    

ให้บริการอาหารบุพเฟ่ต์แบบไทยแท้   เปิดให้บริการตลอดทั้ งวนั  ตั้ งอยู่ท่ีชั้ น 3 ของ

โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์  โรงแรมตั้งอยู่ในพื้นท่ีๆเต็มไปดว้ยเร่ืองราวหลากหลาย

วฒันธรรม  ทั้งไทย จีน มีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งมากในสมยัรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 ทาํใหย้า่นน้ี

มีขา้ราชการ  ชั้นพระยาอยูด่ว้ยกนัหลายคน เป็นท่ีมาใหห้อ้งอาหารน้ีเกิดข้ึนมาพร้อมๆ แนวความคิด

การออกแบบ ของโรงแรม โดยมีความงดงามของช่างสิบหมู่สะทอ้นถึงความเป็นไทยผสมกบัความ

ทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3.6 หอ้งอาหารพระยา  (Praya  Kitchen) 
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2. Yao  Restaurant  

ให้บริการอาหาร จีนกวางตุง้และเซ่ียงไฮแบบตน้ตาํรับ มีขั้นตอนการเสิร์ฟชาแบบพิเศษ  

หอ้งอาหารตกแต่งแบบจีนร่วมสมยัและไดแ้บ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน  โดยมีส่วนของดา้นนอกและดา้น

ในหอ้งส่วนตวัทั้งหมด 5 หอ้ง  ตั้งอยูบ่นชั้น 32 ของโรงแรมแบงคอ๊ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์ 

 

 

ภาพท่ี 3.3.7  หอ้งอาหาร Yao Restaurant 
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3.4  ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ-นามสกุล :  ณธิวา  ประสมศรี 

ช่ือ-นามสกุล :  บุณยาพร  ชยัแกว้ 

ช่ือ-นามสกุล :  เฉลิมขวญั  พรจนัสกุล 

ตาํแหน่ง : พนกังานฝึกงาน (Trainee) 

ฝ่าย : จดัเล้ียง (Banquet) 

ลักษณะงาน :  งานท่ีนกัศึกษาไดรั้บผิดชอบในการทาํงานจะเก่ียวกบัการจดังานตามแบบต่างๆ

ท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการและการบริการทั้งในดา้นการจดัเล้ียงและการประชุม 

1. ตรวจเช็คความเรียบร้อยและความพร้อมตามแบบเอกสาร  (Banquet Event Order , BEO) 

เช็ครูปแบบของงานวา่จดัเป็นรูปแบบจดัเล้ียงหรือประชุมแบบไหน หอ้งอะไร ผูใ้ชบ้ริการก่ี

คน การันตี    ก่ีคน ผูใ้ชบ้ริการขออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ รายละเอียดทั้งหมดจะมีใน BEO ซ่ึง

ตอ้งมาตรวจเช็คในช่วงท่ีเซ็ทอพังานและก่อนงานเร่ิม 

 

ภาพท่ี 3.4  ตวัอยา่ง BEO งาน 
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2. จัดโต๊ะจัดเลีย้งแบบต่างๆ จะมีการจดัโตะ๊ตามแบบ ดงัน้ี 

จัดโต๊ะอาหารแบบค็อกเทล (Cocktail) เป็นรูปแบบท่ีนิยมจดัในงานเล้ียงแสดงความยินดี

ในโอกาสต่างๆ มีการจดัทั้งในอาคารและ ในพื้นท่ีโล่งกลางแจง้ มีลกัษณะไม่เป็นพิธีการมากนัก 

“ค็อกเทล”เป็นเคร่ืองด่ืมผสมตั้งแต่ 2 อย่างข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นเหลา้ผสมท่ีให้บริการท่ีบาร์ งาน

เล้ียงแบบค็อกเทลจึงเน้นบริการเคร่ืองด่ืมทั้งแบบมีแอลกอฮอล์ (Hard Drink) และไม่มีแอลกอฮอล ์

(Soft Drink) โดยจะจดับริการอาหารประเภทอาหารว่าง อาหารทานเล่น รวมถึงอาหารเรียกนํ้ ายอ่ย 

ไวใ้ห้ผูใ้ชบ้ริการร่วมงานเดินเลือกหยิบรับประทานตามชอบ เหมาะสําหรับการจดัเล้ียงผูใ้ชบ้ริการ

จาํนวนมากในงานเล้ียงจะไม่มีโต๊ะอาหารจดัให้ผูใ้ชบ้ริการนัง่รับประทาน มีเพียงโต๊ะวางอาหารตั้ง

ไวเ้ป็นส่วนกลาง อยูมุ่มต่างๆ และบริเวณส่วนกลางของงาน เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้บริการร่วมงานเดิน

ไปมารอบงานเพื่อทกัทายเจา้ภาพและพบปะ สังสรรคก์บัผูร่้วมงานอ่ืนๆ แต่ในปัจจุบนั รูปแบบการ

จดังาน เจา้ภาพสามารถขอโต๊ะและเกา้อ้ีเพิ่มได ้เพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหารและให้

ผูใ้ช้บริการได้นั่งพกัทานอาหาร หรือนั่งคุยกนัได ้ระหว่างงานเล้ียงพนักงานจะเดินถือถาดเสิร์ฟ

เฉพาะเคร่ืองด่ืมไปตามบริเวณต่างๆของงาน ให้ผูใ้ช้บริการไดเ้ลือก และถือแกว้เคร่ืองด่ืมไวใ้นมือ 

อาหารท่ีบริการจะจดัวางไวเ้รียบร้อยก่อนเร่ิมงาน ปริมาณและความหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัเจา้ภาพซ่ึง 

เป็น ผูก้าํหนดส่วนใหญ่ จะเป็นอาหารช้ินเล็กขนาดพอคาํท่ีหยบิรับประทานไดส้ะดวก เพื่อแกลม้ไป

กบัเคร่ืองด่ืม โดยใชไ้มจ้ิ้มข้ึนมารับประทาน ในโรงแรมขนาดใหญ่นิยมจดัจานขนาดเล็กไวท่ี้โต๊ะ

วางอาหารเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการใส่อาหารรับประทานภายในงาน และจดัวางเกา้อ้ีไวต้ามมุมต่างๆ ของ

งาน เพื่อให้นัง่พกัได ้อาหารท่ีบริการมีทั้งคาวหวานแต่จะไม่ใช่ประเภทอาหารม้ือหลกั ท่ีทาํให้ผูรั้บ

ประทานอ่ิมทอ้ง เหมือนงานเล้ียง แบบอ่ืน ผูใ้ชบ้ริการร่วมงานจึงสามารถรับประทานอาหารม้ือคํ่า

หลงัจากงานเลิกไปปัจจุบนัในโรงแรมขนาดใหญ่มีการจดัเพิ่มซุ้มบริการอาหารท่ีมีผูป้รุง และตกัใส่

ถว้ยหรือจานขนาดเล็ก ให้ผูใ้ชบ้ริการร่วมงานตามมุมต่างๆ ของงาน และเจา้ภาพยงัอาจให้โรงแรม

จดัโต๊ะว่างจาํนวน ไม่มากให้ผูใ้ช้บริการสําคัญ นั่งรับประทานได้ งานเล้ียงตอนเย็นนิยมเร่ิม

ประมาณ 18.00 น. เวลาในการบริการอาหารค่อนขา้งสั้ น ประมาณ 1-2 ช.ม. จึงเป็นงานเล้ียงท่ีเลิก

ไดเ้ร็วกวา่แบบอ่ืน ผูใ้ชบ้ริการสามารถอาํลาออกจากงานไดต้ามความสะดวก การคิดราคาจะคิดเป็น

ราคาต่อผูใ้ชบ้ริการ 1 คน   

จัดโต๊ะอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  (Buffet)  เป็นการเล้ียง อาหารท่ีไม่เป็นพิธีการมาก โดยเปิด

โอกาสให้ผูใ้ช้บริการร่วมงานสามารถเลือกตักอาหารรับประทาน ได้เองตามความพอใจ การ
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จดับริการอาหารจะใชโ้ต๊ะใหญ่จดัวางอาหารเรียงรายอยา่งสวยงาม บนถาดขนาดใหญ่ตามประเภท 

และลาํดบัของอาหาร ตั้งแต่อาหารเรียกนํ้ าย่อย อาหารหลกั อาหารหวานนานาชนิดในปริมาณท่ี

มากกวา่งานเล้ียง แบบค็อกเทลเพราะจดัในเวลาม้ืออาหารหลกัท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถทานไดอ่ิ้มทอ้ง 

โตะ๊บุฟเฟตท่ี์วางอาหารน้ีอาจวางไวก้ลางหอ้งหรือมุมหอ้ง หรือกระจายเป็นหลายโตะ๊ ในงานขนาด

ใหญ่ท่ีมีผูใ้ช้บริการมาก เจา้ภาพจะเตรียมจดัท่ีนัง่โดยตั้งโต๊ะอาหาร ในปริมาณเพียงพอสําหรับให้

ผูใ้ช้บริการไดน้ัง่รับประทานทุกคน โดยอาจระบุโต๊ะเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเดียวกนัไดน้ัง่ดว้ยกนั 

บนโตะ๊อาหารทุกท่ีนัง่อาจจดัวางชอ้นส้อม แกว้นํ้ าไว ้หรือในบางแห่งอาจเป็นเพียงโต๊ะวา่ง และจดั

วางภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชอ้นส้อม ถว้ยชาม ฯลฯ ไวท่ี้โต๊ะบุฟเฟต ์ผูใ้ชบ้ริการจะเดินเรียงเขา้มา

หยิบภาชนะอุปกรณ์ และเลือกตักอาหารใส่จานแล้วนํากลับไปนั่งรับประทานท่ีโต๊ะ เม่ือทาน

เรียบร้อยแล้วก็สามารถลุกข้ึนไปตกัอาหารประเภทอ่ืนใส่ภาชนะใหม่ไดอี้กตามตอ้งการ ขณะท่ี

พนักงานจะคอยเสิร์ฟเคร่ืองด่ืม และเก็บจานเก่าท่ีผูใ้ช้บริการรับประทานเสร็จออกไปจากโต๊ะ 

เพื่อให้ผูใ้ช้บริการสามารถ นําอาหารจานใหม่มานั่งรับประทานต่อไปได้ นอกจากนั้ น อาจมี

พนกังานคอยบริการช่วยตกัแบ่งอาหารบางอยา่งให้ท่ีโต๊ะบุฟเฟต ์รวมทั้งคอยเติมอาหารท่ี พร่องไป

ในถาดบริการบนโต๊ะบุฟเฟต์ ปริมาณและความหลากหลายของอาหารในงานเจา้ภาพจะเป็นผู ้

กาํหนด โดยผูจ้ดับริการอาหารจะคิดราคาเป็นราคาต่อคน และเตรียมจดัอาหารไวล่้วงหนา้เรียบร้อย

ก่อนงานเร่ิม หรือ ก่อนเร่ิมม้ืออาหารนั้นให้เพียงพอกบัจาํนวนคนท่ีได้จองไว ้การจดับริการแบบ

บุฟเฟตเ์ป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เพราะอาหารท่ีบริการไม่จาํเป็นตอ้งรอให้ครบจึงเสิร์ฟ ผูรั้บประทาน

สามารถเห็นอาหารทุกอยา่งท่ีจดัวางอยา่งสวยงามหลากหลายและเลือกรับประทานตาม ความชอบ

ใจอย่างอิสระ เวลาเร่ิมงานสําหรับอาหารเย็นประมาณ 18.30 น. และมีช่วงเวลาบริการอาหาร

ยาวนานกวา่แบบคอ็กเทล แต่อาจไม่นานเท่าแบบโตะ๊จีน 

จัดโต๊ะอาหารแบบจีน  เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมในการจดัเล้ียงสําหรับโอกาสทัว่ไป การ

บริการอาหารมีลกัษณะคล้าย แบบครอบครัวเพราะอาหารทุกอย่างจะยกมาจากครัวโดยปรุงแต่ง

เรียบร้อย และจดัใส่จานหรือชาม ท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่สามารถส่งต่อใหก้นับนโต๊ะได ้จึงตอ้งวางไว้

กลางโต๊ะให้ผูรั้บประทานบริการตวัเอง หรือช่วยตกัแบ่งกนัเองบนโต๊ะ ดงันั้นจึงใชโ้ต๊ะกลมเสมอ

เพื่อให้ผูใ้ช้บริการทุกคนท่ีนัง่อยู่รอบโต๊ะเอ้ือมมือ ไปตกัไดถึ้ง บรรยากาศงานเล้ียงแบบโต๊ะจีน จึง

เอ้ือต่อการจบักลุ่มชุมนุมสังสรรค์กนัท่ีโต๊ะ พนักงานบริกรเป็นผูน้าํอาหารจากครัวมาเสิร์ฟท่ีโต๊ะ 

และมีหน้าท่ีคอยเก็บอาหารลาํดับจานท่ีแล้วออกไป เม่ือผูใ้ช้บริการรับประทานเรียบร้อย และ

บริการนํ้ าด่ืม หากในบรรยากาศท่ีค่อนขา้งเป็นพิธีการ อาจมีพนักงาน มาคอยตกัแบ่งอาหารให ้     
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ทุกคนแทนท่ีผูใ้ชบ้ริการจะลุกข้ึนตกัแบ่งกนัเอง รายการอาหารทุกโตะ๊จะเป็นชุดเดียวกนัซ่ึงกาํหนด

ล่วงหน้าโดยเจ้าภาพงาน ประมาณ 8-12 อย่างต่อชุดและเสิร์ฟทีละอย่างตามลําดับ สําหรับ

ผูใ้ช้บริการนั่งได ้10 คนต่อโต๊ะ เพื่อให้เอ้ือมถึงอาหารไดส้ะดวก บนโต๊ะจะเตรียมจดัวางอุปกรณ์

ประจาํแต่ละท่ีนั่ง ได้แก่ จานเล็ก ถ้วย (ชาม) ใบเล็ก ช้อน ตะเกียบ แก้วนํ้ า แก้วชา  มีท่ีวางพัก

ตะเกียบ เป็นตน้  

ลาํดบัอาหารจดัแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ  

 

1)  อาหารเรียกนํ้ายอ่ย ประเภทออเดิร์ฟเยน็  

2)  อาหารจานร้อน ท่ีปรุงจากเน้ือประเภทสัตวบ์ก สัตวปี์ก อาหารทะเลและผกั  

3)  อาหารจานหลกั ซ่ึงมีไดห้ลายอยา่งทั้งซุปหูฉลาม อาหารทะเล และประเภทเน้ือท่ีปรุงจาก 

     สัตวปี์ก สัตวบ์ก 

4)  อาหารอ่ิมทอ้งโดยจะเลือกใหมี้ความหลากหลายไม่ซํ้ ากบัลาํดบัอาหารจานท่ีผา่นมา ขา้วผดั /  

     บะหม่ี พร้อมนํ้าแกงหรือซุปใส  

5)  อาหารหวานประเภทผลไมส้ดหรือของหวานอ่ืน เสิร์ฟพร้อมนํ้าชาผูใ้ชบ้ริการผูร่้วมงาน จะนัง่ 

     ประจาํท่ีโตะ๊ตลอดเวลา  

ในงานขนาดใหญ่ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากมายเจา้ภาพอาจระบุโตะ๊ไวเ้พื่อจดัใหก้ลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ี

รู้จกักันได้นั่งด้วยกัน ตามปกติปริมาณและประเภทอาหารท่ีบริการในโต๊ะจีนจะเตรียมไวใ้ห้

ผูใ้ช้บริการไดอ่ิ้มทอ้ง แต่เน่ืองจากตอ้งรับประทานดว้ยกนั จึงตอ้งรอให้ผูใ้ชบ้ริการมาครบก่อนจึง

จะเร่ิมเสิร์ฟพร้อมกนั ช่วงเวลาบริการจะยาวนานกวา่เพราะตอ้งรอเสิร์ฟอาหารเป็นลาํดบัจนกวา่จะ

ครบ (ไม่ตํ่ากวา่ 1 -2 ชัว่โมง) ในงานเล้ียงตามโรงแรมขนาดใหญ่นิยมเสิร์ฟในเวลาอาหารคํ่า ซ่ึงจะ

เร่ิมประมาณ 19.00 - 20.00 น. เป็นตน้ไป จึงจะจบรายการอาหาร การคิดราคาอาหารจะคิดราคาต่อ

โตะ๊ 
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การจัดโต๊ะอาหารคํ่าแบบยุโรป  การจดัโต๊ะอาหารควรมีความกวา้งของพื้นท่ีประมาณ 24 

น้ิว (2 ฟุต) เป็นอย่างน้อยวางจานหลกั ให้ขอบจานห่างจากขอบโต๊ะประมาณ 1 น้ิววางมีดให้หัน

ดา้นมีคมเขา้หาจานการจดัเรียงอุปกรณ์ตกัอาหาร ให้จดัเรียงตามลาํดบัการใช้งาน หรือลาํดบัของ

อาหารท่ีเสิร์ฟแต่ละคอร์ส โดยอุปกรณ์ตกัอาหารท่ีใชง้านก่อนอยูด่า้นนอกสุด เรียงเขา้มาอาหารคอร์

สสุดทา้ยท่ีจะวางอุปกรณ์ตกัอาหารไวด้า้นในสุดการวาง แกว้เคร่ืองด่ืม จดัเรียงจากขวามาซ้าย ดงัน้ี 

แกว้ไวน์ขาว แกว้ไวน์แดง แกว้นํ้ า หรือแกว้เคร่ืองด่ืมเยน็อ่ืนๆถา้มีการเสิร์ฟแชมเปญดว้ย แกว้เชม

เปญจะวางไวท่ี้ดา้นหลงัแกว้ไวน์แดงและไวน์ขาว และจะมีอาหารหลายอยา่งซ่ึงทยอยเสิร์ฟ มีการ

รับประทานเป็นขั้นเป็นตอน และมีเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลล์ เรียกนํ้ายอ่ยก่อนรับประทานจริง 

เหตุท่ีมีอาหารหลายอย่างทยอยเสิร์ฟก็เพราะว่าม้ือน้ีเป็นม้ือสุดท้ายของวนั เป็นช่วงเวลาการ

รับประทานแบบสบาย ๆ ไม่มีเวลาจาํกดั ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่ 19.00 น. เป็นตน้ไป Dinner มีอาหารหลาย

อยา่งทยอยเสิร์ฟเป็นลาํดบั 

 

1) อาหารจานแรก (Appetizers) 

เป็นอาหารท่ีใชเ้รียกนํ้ ายอ่ย อาจจะมีรสจืด หรือรสจดัก็ได ้ขนาดช้ินพอคาํ เสิร์ฟในปริมาณ

ไม่มากนกั เรียกวา่เป็นการเรียกนํ้ายอ่ยกนัแบบพอหอมปากหอมคอ 

2) อาหารประเภทซุป (Soup) 

หลงัจากอาหารจานแรกผา่นไป บริกรจะเสิร์ฟซุปเป็นอาหารจานท่ี 2 ซ่ึงจะมีทั้งซุปขน้และ

ซุปใส (Thick Soup /Clear Soup) เสิร์ฟใหใ้นปริมาณท่ีไม่มากเกินไป และตอ้งเสิร์ฟขณะซุปยงัร้อน 

3) อาหารจานรอง (Entree) 

เป็นอาหารช้ินเล็กๆ ทาํจากอาหารทะเลประเภทปลาหรือกุง้ หอยเชลล์ เสิร์ฟปริมาณน้อย 

และนิยมเสิร์ฟคู่กบัเคร่ืองด่ืมเรียกนํ้ายอ่ย 

4) อาหารจานหลกั (Main Course) 

เป็นอาหารจานสุดทา้ยในประเภทอาหารคาว ประกอบดว้ย เน้ือสัตวเ์ป็นหลกั ตกแต่งดว้ย

ผกัสุกหรือผกัสด เช่น สเตก็ท่ีทอดหรือยา่ง อาจราดดว้ยซอสหรือไม่ก็ได ้นิยมเสิร์ฟกบัไวน์ขาวหรือ

ไวน์แดง 
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5) ของหวานและเคร่ืองด่ืม (Dessert) 

ของหวานหลงัอาหารอาจเป็นเคก้ ไอศกรีม หรือผลไม้ก็ได้ จะเสิร์ฟพร้อมกบัเหล้าหลัง

อาหาร และตามดว้ยชา/กาแฟ หลงัสุดการรับประทานอาหาร 

3. จัดประชุมแบบต่างๆ มีการจดัประชุมหลายแบบ ดงัน้ี 
 

Theatre (จดัแบบโรงละคร) แบบการจดัห้องประชุมแบบโรงละคร โรงหนงั ซ่ึงเหมาะกบั

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนมาก เนน้การส่ือสารแบบทางเดียว เหมาะสําหรับการประชุมท่ีนาํเสนอภาพ

และเสียง รวมถึงการบรรยายต่างๆ ระบบเสียงจึงมีความจาํเป็นมากสาํหรับการประชุมแบบน้ี 

Classroom (จัดแบบห้องเรียน) มีเก้าอ้ี และโต๊ะส่ีเหล่ียมผืนผ้าแนวยาว เป็นรูปแบบ

มาตรฐานท่ีใชท้ัว่ไป โดยเนน้จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมจาํนวนมาก เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับ

การประชุมแบบส่ือสารทางเดียว โดยห้องประชุมแบบน้ีจะเป็นการประชุมแบบท่ีใช้พื้นท่ีสําหรับ

จดบนัทึก เหมาะสาํหรับกลุ่มอภิปรายขนาดใหญ่ 

Hollow Square จดัแบบเอาโต๊ะเหล่ียม มาต่อกนัเป็นวงกลมเหมาะสาํหรับการประชุมแบบ

ประชุมอภิปรายกลุ่มเล็กๆท่ีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิด และคาดหวงัผลลพัธ์ในการประชุม 

โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะสามารถมองเห็นและไดย้ินอยา่งชดัเจน และสามารถใชโ้ต๊ะประชุมลกัษณะ

น้ีในการกิจกรรมอ่ืนๆไดอี้กดว้ย  

Banquets (จดัโต๊ะประชุมแบบกลุ่ม)  ห้องประชุมจะมีโต๊ะกลมขนาด 6-10 ท่ีนั่ง เหมาะ

สําหรับการประชุมอภิปรายกลุ่มเล็ก การสนทนาแบบโตต้อบหรือประชุมงานโครงการ ท่ีเป็นการ

ประชุมแบบกลุ่มใหญ่ และสามารถแบ่งกลุ่มประชุมยอ่ยในหอ้งหรือจดัรูปแบบใหม่  

U-Shape (จดัโต๊ะการประชุมรูปทรงตวั U)  เป็นรูปแบบท่ีนิยมมากในกลุ่มท่ีใชก้ารประชุม

อภิปรายท่ีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั้นรู้สึกตาํแหน่งเสมอ

กนัในห้องประชุม และยงัง่ายต่อการนาํเสนอภาพดา้นหนา้ของโต๊ะประชุม รูปแบบน้ียงัสามารถ

ปรับเปล่ียนเป็นแบบซอ้น (Uซ่อนภายในU) หรือเพิ่มท่ีนัง่ดา้นใน การจดัห้องประชุมแบบน้ีสามารถ

เพิ่มท่ีนัง่ไดม้ากกวา่คร่ึงในการขยายผูเ้ขา้ประชุม 
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 I-Shape (จดัโต๊ะการประชุมเป็นรูปทรงตวั I) ใช้การจดัโต๊ะแนวยาวคล้ายตวั I กลุ่มท่ีใช้

การประชุมอภิปรายท่ีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั้นรู้สึก

ตาํแหน่งเสมอกนัในหอ้งประชุม และยงัง่ายต่อการนาํเสนอภาพดา้นหนา้ของโตะ๊ประชุม 

4. บริการผู้ใช้บริการ  บริการผูใ้ชบ้ริการดว้ยความเต็มใจใชห้ลกัการบริการตามหลกั Service 

Mind ถือเป็นหัวใจสําคัญของงานบริการ คนท่ีทํางานบริการจะต้องให้บ ริการแก่

ผูใ้ช้บริการดว้ยจิตใจท่ีรักงานบริการอย่างเต็มเป่ียม และแสดงออกให้ผูใ้ช้บริการเห็นถึง

ความเอาใจใส่ของพนกังานท่ีมีต่อผูใ้ช้บริการให้สมกบัท่ีเป็นพนกังานบริการ โดยยึดหลกั

คาํว่า Service Mind เน่ืองจากเป็น หัวใจของงานบริการท่ีคนทาํงานบริการพึงมี เพื่อการ

เป็นพนักงานบริการผูใ้ช้บริการท่ีดี สร้างความประทบัใจให้แก่ผูใ้ช้บริการเม่ือเขา้มารับ

บริการ 

5. ทาํเคร่ืองดื่มพเิศษ  ชา-กาแฟไทย นํ้าดอกอญัชญั  ชามะนาว มะพร้าวนํ้าหอม เป็นการสร้าง

ความเซอร์ไพรส์ให้ผูใ้ช้บริการ การบริการแบบเกินความคาดหวงั  สร้างความประทบัใจ

แก่ผูท่ี้มาใช้บริการ ท่ีไดรั้บการเซอร์ไพรส์แบบน้ีเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี นาํไปสู่

ความพึงพอใจท่ีก่อให้เกิดคาํพูดในเชิงบวกในระดบัสูง ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการ

อีกคร้ังและคร้ังต่อไป  

6. บริการช่วงพักการประชุม (Coffee Break)  จะใชใ้นช่วงระหวา่งพกัการประชุมสัมนาต่าง 

ๆ ซ่ึงจะมีอาหารท่ีนิยมนาํมาจดัเป็น Coffee Break น้ีมีตั้งแต่อาหารหวาน ขนมชนิดต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นคุกก้ี พาย ครัวซอง หรืออาจจะเป็นอาหารคาว หรือจะจดัรวมกนัเป็นอาหาร

คาวและอาหารหวาน และมีเคร่ืองด่ืมนํ้ าผลไม ้ซอฟทด์ร้ิง (Soft Drinks) ชา กาแฟ ก็จะช่วย

บริการแก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการ กดเคร่ืองกาแฟประเภทต่างๆ ทาํชาร้อน/เยน็ หรือผูใ้ชบ้ริการบาง

กลุ่มอาจจะมีการขอเคร่ืองด่ืมพิเศษ เช่น นมร้อน ชาอินเดีย (Masala Tea) ช่วยบริการ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

7. การจัดตกแต่ง ผ้า เก้าอี ้ จัดผ้าต่างๆ  รีดผา้เพื่อความเรียบเนียน จดัโต๊ะให้สวยงามเพิ่มข้ึน 

การพบัผา้เช็ดปาก (Napkin) รูปแบบต่างๆในแบบท่ีผูใ้ช้บริการตอ้งการ อาจพบัรูปทรง

แบบส่ีเหล่ียม แบบหน่อไม ้แบบจดัเป็นชุดพร้อมเคร่ืองมือบริการ แบบมว้นพร้อมดว้ยพู่สี

ต่างๆ การพบัผา้บริการไวน์ พบัผา้บริการนํ้า พบัผา้รองขนมปัง การผกูโบวต์กแต่งเกา้อ้ีดว้ย

โบวสี์ต่างๆ  
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8. ช่วยงานแผนกอื่น (Support) ช่วยบริการผู ้ใช้บริการท่ีภัตตาคาร รับออเดอร์ (Order) 

เมนูอาหาร เคร่ืองด่ืมต่างๆ และช่วยแนะนาํโซนอาหาร สถานท่ีต่างๆให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ เก็บ

อุปกรณ์ ทาํความสะอาดโต๊ะอาหาร ช่วยทาํเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ  (Coffee Of The Day ; 

COD) เคร่ืองด่ืมพิเศษในแต่วนั  จดัของ เติมของเพื่อความพร้อมบริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ  

9. ทําใบเช็คอุณหภูมิ/ทําใบหมดอายุของเคร่ืองดื่ม  เม่ือเปิดใชเ้คร่ืองด่ืมขนาดใหญ่และใชไ้ม่

หมดจะมีวิธีการทาํเคร่ืองหมายโดยการทาํใบ เวลาการหมดอายุ (Expiring Date) และการ

ควบคุมความสะอาด (Hygiene) ของโรงแรมมีการเช็คอุณ หภูมิในช่วงเช้าและเย็น 

มาตรฐานของอุณหภูมิท่ีเหมาะสมของตูเ้ยน็คือ 0-5 องศาเซลเซียส เพราะถ้าสูงไปกว่าน้ี

แบคทีเรียจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทาํให้ไม่สามารถเก็บรักษาความสดของอาหารและ

เคร่ืองด่ืมไวไ้ด้ เส่ียงต่อการเกิดเช้ือราในตูเ้ย็น และการแช่ของในตูเ้ย็นจะไม่จดัจนแน่น

เกินไปจนไม่มีช่องวา่งเหลือ เพราะจะทาํให้ความเยน็ไหลเวียนไม่ทัว่ถึง ทาํให้ตูเ้ยน็ทาํงาน

หนกั ความเยน็ไม่ทัว่ถึง 

10. ทาํความสะอาดเคร่ืองมือต่างๆ เช่น ลา้งเคร่ืองกาแฟ วิธีลา้งคือกดลา้งเคร่ืองอติัโนมติัพร้อม

ปัดฝุ่ น ของกาแฟ นาํกากกาแฟไปทิ้ง นาํผา้สะอาด มาชุบนํ้ าหมาดๆ จากนั้นนาํมาเช็ดตาม

ซอกดา้นในเคร่ืองชงกาแฟอีกคร้ัง  ทาํการคลายไอนํ้ าออกให้หมด ปิดเคร่ืองชงกาแฟ และ

นาํเอาหวักา้นสตรีมนมมาแช่ในนํ้าร้อนไวอี้กประมาณ 1 นาที  เพื่อขจดัคราบนมท่ีติดอยูใ่ห้

ออกจนหมด ถอดรองนํ้ าไปทาํความสะอาดเป็นขั้นตอนสุดทา้ย และเช็ดทาํความสะอาด

บริเวณรอบเคร่ืองชงกาแฟ กบัใตถ้าดรองนํ้ าให้สะอาด  ทาํความสะอาดตูน้ม ในช่วงลา้ง

เคร่ืองกาแฟ เคร่ืองกาแฟจะลา้งสายช่วงนมอติัโนมติัในช่วงลา้งเคร่ืองกาแฟจะใชน้ํ้าสะอาด

มาลา้งสายนมและหลงัจากนั้นเทนมท่ีเหลือในตูทิ้้งให้หมดและนาํไปลา้งทาํความสะอาด

เช็ดให้แห้ง ทาํความสะอาดห้องเก็บของ จดัเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แยกประเภท

ของแต่ละชนิดเป็นหมวดหมู่  แยกของกิน ของใช ้ของตกแต่ง เขียนช่ือของแต่ละชนิดให้มี

ความชดัเจนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและนาํมาใช้ และทาํความสะอาดพื้นท่ีภายในห้องท่ี

แผนกรับผิดชอบให้อยูใ่นความสะอาดอยูเ่สมอเพื่อความถูกสุขลกัษณะ เคร่ืองมืออุปกรณ์

บริการ ในการทาํความสะอาดเคร่ืองมือจะนาํอุปกรณ์ไปฆ่าเช้ือในนํ้ าร้อนและนาํผา้สะอาด

มาเช็ดให้แห้งจดัใส่จานเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมกบัใช้พลาสติกแรปเพื่อกนัฝุ่ น 

และการทาํความสะอาดในพื้นท่ีต่างๆเช่น โตะ๊ เกา้อ้ี พื้นท่ีในบาร์ เป็นตน้ 
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3.5  ช่ือและตําแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 

ภาพท่ี 3.5  ภาพพนกังานท่ีปรึกษา (คุณสกุณา) 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวสกุณา  สดากร 

ตําแหน่ง : Banquet  Attendant 

แผนก : Banquet 

โทร : 098-832-3378 

 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 นกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาวนัท่ี 7 มกราคม - 29 เมษายน  พ.ศ. 2562 (รวมทั้งหมด 

16 สัปดาห์) 

 

 

 

 



 

 

     57 

3.7  ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 สถานที่ดําเนินงาน : โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์  (Bangkok Marriott Hotel 

The Surawonge)  

ตารางที ่3.7 แสดงระยะเวลาในการดําเนินของโครงงาน 

การ

ดําเนินงาน 

(สัปดาห์) 

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ศึกษา

กระบวนการ

ทาํงาน 

                    

2.วเิคราะห์

ปัญหาทีพ่บ 

                    

3.กาํหนด

เร่ือง 

                    

4.รวบรวม

ข้อมูล 

                    

5.จัดทาํเค้า

โครงงาน 

                    

6.วเิคราะห์/

ตรวจสอบ

ข้อมูล 

                    

7.จัดทาํ

เนือ้หา 

                    

8.สรุปผล

การจัดทาํ 

                    

9.ประเมินผล

การใช้งาน 

                    

10.นําเสนอ

ผลงาน 

                    

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

 จากท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้รับการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ    

สุรวงศ์       (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ในตําแหน่งพนักงานฝึกงาน (Trainee) 

ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ คณะผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการทาํงานในแผนกจดัเล้ียง การจดั

งานประชุมและการจดัเล้ียง โดยการอ่านผ่านเอกสาร (Banquet Event Oreder, BEO) การจดัโต๊ะ

แบบต่างๆ การเตรียมอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นงาน การบริการอาหาร ของวา่ง และเคร่ืองด่ืมใหก้บั

แขก ดงันั้น จึงไดจ้ดัทาํรูปเล่มโครงงาน กากกาแฟทองคาํ  (Golden Coffee Grounds) เป็นการนาํเอา

ของท่ีถูกทิ้งเน่ืองจากคิดว่าใช้ประโยชน์ไม่ไดแ้ลว้ นาํกลบัมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรายละเอียดและขอ้มูล ขั้นตอนการทาํทั้งหมดไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 

กระบวนการผลิตกากกาแฟ  โดยนํากากกาแฟท่ีเก็บจากเคร่ืองกาแฟภายในโรงแรม          

แมริออท เดอะ   สุรวงศ์ นาํมาทาํให้แห้งดว้ยการตากแดด และผสมกบัสารชนิดอ่ืน เพื่อเพิ่มความ

แขง็แรงการทนทานต่อความช้ืน ในวธีิดาํเนินการทาํโครงงานการผลิตมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. กากกาแฟ 

2. กาวลาเทก็ซ์ 

3. บล็อกอดักากกาแฟ 

4. สีทาเคลือบไม ้

5. กระดาษทรายเบอร์ 80,120 

6. เล่ือยเล็ก 

7. ไมบ้รรทดั 

8. สีอะคริลิค 

9. คตัเตอร์ 

 

 

10. แปรงปัดฝุ่ น 

11. แปรงทาสี 

12. กระดาษ 

13. ห่วงเหล็ก 

14. กระจก 

15. ไมอ้ดั 

16. หลอดไฟขนาดเล็ก 
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4.2  การเตรียมกากกาแฟ 

 

4.2.1  เตรียมเก็บกากกาแฟ โดยการเก็บจากเคร่ืองทาํกาแฟภายในโรงแรม ในตอนแรกกาก

กาแฟท่ีไดม้า จะมีลกัษณะเป็นกอ้นกลม ใหข้ยาํกากกาแฟจนเป็นเน้ือละเอียด จากนั้นนาํกากกาแฟท่ี

ไดไ้ปตากแดดใหแ้หง้ 

 

    
 

ภาพท่ี 4.2.1.1  การเก็บกากกาแฟ 
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ภาพท่ี 4.2.1.2 กากกาแฟท่ีไดจ้ากเคร่ืองทาํกาแฟ 

 

 

ภาพท่ี 4.2.1.3 การนาํกากกาแฟตากแดดใหแ้หง้ 2 วนั 
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4.2.2  เตรียมภาชนะสําหรับผสม นาํกาวเทลงทั้งหมดใส่ในภาชนะเพื่อท่ีจะผสมในปริมาณ 

32 ออนซ์   (OZ.) เพื่อผสมใหก้ากกาแฟเป็นเน้ือเดียวกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2.2.1  การเทกาวลงภาชนะ 

 

 

 
ภาพท่ี 4.2.2.2 การนาํกากกาแฟท่ีแหง้แลว้ในปริมาณ 500 กรัม นาํมาผสมกาวลาเทก็ซ์ท่ีเตรียมไว ้
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ภาพท่ี 4.2.2.3 การนวดกากกาแฟและกาวใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดียวกนั 

  
 

 
 

ภาพท่ี 4.2.2.4 ภาพกากกาแฟท่ีผสมกบักาวลาเทก็ซ์ 

 

 

4.2.3  เม่ือนวดส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเน้ือเดียวกนัแลว้ นาํส่วนท่ีผสมเสร็จอดัใส่บล็อก

ข้ึนรูปตามแบบต่างๆ 
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4.3 ข้ันตอนการทาํปกสมุด 

 ขั้นตอนการทาํปกสมุดอดักากกาแฟเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ เม่ือกากกาแฟแห้งแลว้

ตกแต่งขอบสมุด เจาะรูและใส่ห่วงพร้อมกบักระดาษ 

 

ภาพท่ี 4.3.1 การอดักากกาแฟเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้ง 16 ซม. ยาว 22 ซม. หนา 0.5 ซม. 

 

ภาพท่ี 4.3.2 การนาํกากกาแฟท่ีข้ึนรูปแลว้ไปตากแดด 3 วนั 

เม่ือแหง้แลว้ ดึงแผน่กากกาแฟออก 
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ภาพท่ี 4.3.3 การนาํแผน่กากกาแฟมาขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 80 และขดัต่อดว้ยเบอร์ 120 

เม่ือขดัเสร็จแลว้ปัดฝุ่ นของกากกาแฟออกใหห้มด 

 

ภาพท่ี 4.3.4  การตกแต่งภาพดว้ยการทาสีอะคริลิค 
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เม่ือสีแหง้แลว้ 

 

ภาพท่ี 4.3.5 การทาแลค็เกอร์เคลือบกากกาแฟ 

 

ภาพท่ี 4.3.6  การเจาะรู ตกแต่งปกสมุด ใส่ห่วงเหล็กและใส่กระดาษท่ีเตรียมไว ้
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4.4  ข้ันตอนการทาํกรอบรูป 

ขั้นตอนการทาํกรอบรูป จะนาํกากกาแฟท่ีผสมเสร็จแลว้ใส่บล็อกกรอบรูปท่ีทาํจากไมอ้ดั 

และเม่ือนาํไปตากแดดใหแ้หง้ เคลือบแล็คเกอร์ เม่ือเสร็จแลว้ก็เพิ่มขาตั้ง ใส่กระจก ใส่รูปท่ีตอ้งการ 

 

ภาพท่ี 4.4.1 การข้ึนรูปกรอบรูป และนาํกรอบรูปไปตากแดด 3 วนั 

ขนาด กวา้ง 20 ซม. ยาว 26.5 ซม. หนา 1.5 ซม. เม่ือแหง้แลว้ 

 

ภาพท่ี 4.4.2 การดึงแผน่กากกาแฟออกจากบล็อคกรอบรูป 
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ภาพท่ี 4.4.3 การนาํแผน่กากกาแฟมาขดัดว้ยกระดาษทราย (เบอร์ 80และขดัต่อดว้ย เบอร์ 120) 

เม่ือขดัเสร็จแลว้ปัดฝุ่ นของกากกาแฟออกใหห้มด 

 

ภาพท่ี 4.4.4 การทาสีอะคริลิคตกแต่ง 
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ภาพท่ี 4.4.5 การทาแลค็เกอร์เคลือบกรอบรูป 

เม่ือแล็คเกอร์แหง้แลว้ 

 

ภาพท่ี 4.4.6 การประกอบกรอบรูปเพิ่มขาตั้ง ใส่กระจก ใส่รูปท่ีตอ้งการ 
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4.5 ข้ันตอนการทาํโคมไฟ 

ขั้นตอนการทาํโคมไฟจะข้ึนรูปบล็อกกากกาแฟเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสจาํนวน 4 รูป และข้ึน

รูปทรงใบไมต้กแต่งดา้นบนของโคมไฟ และประกอบใส่หลอดไฟ ฐานของโคมไฟ 

 

ภาพท่ี 4.5.1 การข้ึนรูปบล็อกโคมไฟ 

ขนาด 9 x 9 ซม. หนา 1 ซม. 

 

ภาพท่ี 4.5.2 การทาํช้ินส่วนของโคมไฟ  
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ภาพท่ี 4.5.3 การข้ึนรูปกากกาแฟเป็นรูปทรงใบไม ้

 

ภาพท่ี 4.5.4 การนาํช้ินส่วนของโคมไฟประกอบกนั และนาํไปตากแดด 3 วนั 

 

ภาพท่ี 4.5.5 การทาํฐานโคมไฟกากกาแฟ 

ยาว 17.5 ซม. กวา้ง 3.5 ซม. 
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ภาพท่ี 4.5.6 การใชสี้อะคริลิคสีทอง ทาสีตกแต่ง 

 

ภาพท่ี 4.5.7 การประกอบรวมฐานโคมไฟเขา้ดว้ยกนั 

เม่ือประกอบรวมกนัแลว้ 

 

ภาพท่ี 4.5.8 การเคลือบดว้ยแล็คเกอร์ 
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4.6 ข้ันตอนวธีิการทาํกระถางต้นไม้                                       

 นาํกากกาแฟท่ีผสมเขา้กนัแลว้มาอดัใส่แกว้พลาสติกท่ีเตรียมไว ้ อดักากกาแฟให้แน่นโดย

มีความหนาบริเวณรอบๆพื้นท่ีเท่ากนัและนาํไปตากแดดเม่ือแห้งแลว้ใช้คตัเตอร์ตดับริเวณรอบๆ

แกว้ดึงกากกาแฟออกและนาํกระดาษทรายมาขดั ปัดฝุ่ นของกากกาแฟให้หมดแลว้เคลือบดว้ยแล็ค

เกอร์ 

 

ภาพท่ี 4.6.1 การอดักากกาแฟใส่แกว้พลาสติดท่ีเตรียมไว ้

เม่ือดึงกากกาแฟออกจากแกว้แลว้ 

 

ภาพท่ี 4.6.2 การนาํมาขดัดว้ยกระดาษทราย และเคลือบดว้ยแล็คเกอร์ 
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เม่ือแล็คเกอร์แหง้แลว้ 

 

ภาพท่ี 4.6.3 การนาํกระถางมาตกแต่ง 

 

วธีิทาแลคเกอร์บนกากกาแฟ ดังนี ้

1. ขดักระดาษทราย ให้ขดัผลิตภณัฑ์กากกาแฟด้วยกระดาษทรายหยาบ (เบอร์ 80) ก่อน 1 รอบ     

จนผวิเรียบเสมอกนั จากนั้นขดัดว้ยกระดาษทรายหยาบเบอร์ 120 อีกรอบ เพื่อความเรียบเนียน 

2. ทาํความสะอาด นําแปรงปัดฝุ่ นออกจากผลิตภณัฑ์กากกาแฟ พร้อมทั้ งปัดฝุ่ นบริเวณรอบ ๆ 

ออกไปให้หมด เพื่อป้องกนัไม่ใหฝุ้่ นเหล่านั้นปลิวกลบัมาติดผลิตภณัฑ์ในขณะทาแลคเกอร์ แลว้หา

ผา้หรือเส่ือมาปูรองพื้นใตผ้ลิตภณัฑก์ากกาแฟเอาไว ้

3. ลงรองพื้นแลคเกอร์ ก่อนจะลงแลคเกอร์ท่ีผลิตภณัฑ์ ควรลงรองพื้นแลคเกอร์ หรือไพร์เมอร์  

แลคเกอร์ ก่อน 1 รอบสาํหรับผิวเรียบ เสร็จแลว้ก็ขดัดว้ยกระดาษทรายพร้อมกบัปัดฝุ่ นและทาํความ

สะอาดบริเวณรอบ ๆ อีกคร้ัง 

4. ทาหรือพ่นแลคเกอร์ สําหรับแลคเกอร์แบบพ่น ควรถือขวดสเปรยห่์างจากผิวไม้ประมาณ         

10-18 น้ิว เน่ืองจากหากถือใกล้เกินไปจะทาํให้ผลิตภณัฑ์เป็นรอยย่น แต่ถ้าหากถือห่างเกินไปจะ

กลายเป็นรอบบุ๋มเล็ก ๆ สาํหรับแลคเกอร์แบบทา ควรใชคู้่กบัแปรงขนสัตว ์โดยลองทดลองในพื้นท่ี

เล็ก ๆ เพื่อคาํนวนนํ้าหนกัมือก่อน ก่อนจะลงมือทาแลคเกอร์หลงัจากนั้นก็ทิ้งไวป้ระมาณ 2 วนั แลว้

ลงแลคเกอร์ซํ้ าอีกรอบ 

https://beelievesourcing.co.th/product-category/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/


 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้ งแต่วนัท่ี วนัท่ี 7 มกราคม 2562 – 29 เมษายน 2562 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในฝ่าย แผนกจดัเล้ียง (Banquet) โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ    

สุรวงศ์ (Bangkok Marriott The Surawongse) คณะผู ้จดัทําได้จัดทําโครงงาน กากกาแฟทองคาํ 

(Golden Coffee Grounds) โดยกําหนดวตัถุประสงค์เพื่อนํากากกาแฟมาทาํเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น 

กรอบรูปอดัแข็ง โคมไฟ ปกสมุด   และกระถางตน้ไม ้โดยมีขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูจ้ดัการ

แผนกจัดเล้ียง (Banquet Manager) และ พนักงานแผนกจัดเล้ียง  (Banquet Attendant) ทั้ งหมด    

ทางคณะผูจ้ดัทาํได้ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งคิดคน้การประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ จึงได้เล็งเห็นถึง

ความสําคญัของกากกาแฟซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีประโยชน์มากมาย สามารถนาํมาขดัผิว ใชด้บักล่ิน 

และยงันาํกากกาแฟมาทาํเป็นกรอบรูปอดัแข็งจากกากกาแฟ   โคมไฟจากกากกาแฟ ปกสมุดจาก

กากกาแฟ ซ่ึงถือเป็นการนาํของเหลือใชม้าใชป้ระโยชน์และสามารถเพิ่มมูลค่าของกากกาแฟและยงั

เป็นการช่วยลดตน้ทุนให้กับทางโรงแรม โดยหลงัการดาํเนินงานเสร็จส้ิน พนักงานสามารถนํา

แนวทางไปประยกุตใ์ชป้ระดิษฐข์องจากกากกาแฟได ้

 5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  -  การรวบรวมเก็บกากกาแฟ ถา้หากตากไม่แหง้ จะส่งผลใหก้ากกาแฟเกิดเช้ือรา 

  -  เม่ือตากกากกาแฟกบัพื้น เม่ือมีลมกากกาแฟจะปลิวตามลม ทาํใหสู้ญเสีย 

                           กากกาแฟ 

  -  เม่ือข้ึนรูปกากกาแฟ มีลกัษณะบิดเบ้ียว ไม่ตรงตามตอ้งการ 

  -  เม่ือข้ึนรูปแลว้ผวิของกากกาแฟไม่มีความเรียบเนียน 
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 5.1.3 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการแกไ้ข 

  -  เม่ือตากกากกาแฟ ตอ้งพรวนกากกาแฟอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อไม่ใหเ้กิดเช้ือรา 

  -  เม่ือตากกากกาแฟ ตอ้งตากใส่กล่อง เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ากกาแฟปลิว 

  -  เม่ือข้ึนรูปกากกาแฟตอ้งอดัใส่บล็อกใหแ้น่น  

  -  ใชก้ระดาษทรายขดัผวิของกากกาแฟเพิ่มความเรียบเนียน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  -  ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการทาํงานต่าง ๆของการทาํงานหลงัจากการท่ีไดเ้ขา้รับการ

ฝึกงานในหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายทาํให้ไดท้ราบถึงกระบวนการในการทาํงานของแผนกอ่ืนๆ 

และไดท้ราบถึงบทบาท หนา้ท่ี และความสาํคญัของการทาํงานร่วมกบัแผนกอ่ืน 

  -  มีความรู้เก่ียวกบัการอ่านเอกสาร (Banquet Event Order) วิธีการทาํบิล แยกบิล

ของแผนก วธีิการเก็บ แยกไฟลข์องงานส่วนต่างๆ 

  -  ไดเ้รียนรู้หลกัการบริการท่ีดี การบริการดว้ยความเต็มใจ ทกัทายผูใ้ชบ้ริการก่อน

เสมอ มีรอยยิม้ท่ีจริงใจพร้อมบริการ 

  -  ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ระบบการทาํงานใน

องคก์ร  -  พฒันาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมัน่ใจในการทาํงาน การกลา้แสดงออก และ

การแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

  -  ฝึกใหมี้ความขยนั อดทนในการทาํงาน 

  -  ฝึกฝนใหเ้ป็นคนท่ีมีระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีมากยิง่ข้ึน  

  -  ไดเ้พิ่มทกัษะการใชภ้าษาต่างๆ 

  -  ไดเ้รียนรู้ความแตกต่างวฒันธรรมของผูใ้ชบ้ริการ 
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  -  มีความละเอียด รอบคอบ ต่อการทาํงานมากยิ่งข้ึน ตรวจความเรียบร้อยของงาน

และเอกสารอยูเ่สมอ  

  -  ไดรู้้หลกัการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ท่ีดี 

  -  ไดฝึ้กการวางแผนงานล่วงหนา้ เตรียมความพร้อมในการบริการเสมอ 

  -  สามารถนาํประสบการณ์จากการฝึกงานไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจาํวนัได ้

                           -  ไดเ้ตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะจบการศึกษาและเขา้สู่ช่วงเวลาในการทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบเจอของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  -  การใช้ทกัษะด้านภาษา เน่ืองจากผูท่ี้มาใช้บริการบางท่านไม่สามารถส่ือสาร

ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษได ้

  -  การส่ือสารภายในองค์กรไม่มีความสมํ่าเสมอ จึงส่งผลให้การดาํเนินงานไม่

เป็นไปตามการวางแผนงานท่ีถูกตอ้ง 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

  -  เตรียมความพร้อมในดา้นทกัษะการพดู อ่าน เขียนอยา่งสมํ่าเสมอ  

  -  เร่ืองการส่ือสารระหว่างพนกังานฝึกงาน และองคก์รท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อลด

ปัญหาในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา เพราะในบางคร้ังการส่ือสารท่ีชัดเจนแล้ว แต่มีการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลในภายหลงัจะทาํใหย้ากต่อการแกไ้ข 
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รูปภาพของคณะผู้จัดทาํขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
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ภาพนกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) ของทุกแผนก 

 

ภาพนกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) แผนก Banquet และ Event 
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ภาพแจกมะพร้าวเผาใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

 

ภาพทาํเคร่ืองด่ืม Mango Smoothies ใหผู้ใ้ชบ้ริการ 
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บทคดัย่อ 

 โรงแรมแบงค๊อก แมริออท  เดอะ สุรวงศ ์

(Bangkok Marriott The Surawongse) เป็นโรงแรม

แห่ งแรกใน เครือแมริออทท่ี เปิดให้บ ริการทั้ ง

ห้องพกัและอพาร์ทเมน้ท์ ออกแบบห้องเพ่ือตอบ

โ จ ท ย์ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ ก า ร

ประชุมสัมมนา (MICE) และการจดัเล้ียง ทุกห้องมี

การออกแบบในสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งด้วยโทน     

สี เอิ ร์ธ  ส่ งผ ล ให้ ผู ้ใช้บ ริก ารทั้ งชาวไท ยแ ล ะ

ชาวต่างชาติให้ความสนใจมาใชบ้ริการจดัประชุมท่ี

โรงแรมเป็นจํานวนมาก และทุกคร้ังท่ีมีการจัด

ประชุม จะมีบริการของว่างและเคร่ืองด่ืมให้ผูท่ี้มา

ร่วมประชุมหรือจัดเล้ียง โดยมีเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นท่ี

นิยมมากท่ีสุด คือ กาแฟ  ซ่ึงในการทาํกาแฟแต่ละ

คร้ังยอ่มทาํใหเ้กิดกากกาแฟ ซ่ึงเป็นเศษท่ีไดจ้ากการ

คัว่บดกาแฟท่ีชงแลว้ โดยกากกาแฟส่วนใหญ่จะถูก

นาํไปท้ิง  

 ทางคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญั

ของกากกาแฟ จึงนํามาจัดทําเป็นโครงงาน “กาก

ก าแ ฟ ท อ งคํา” (Golden Coffee Grounds) โด ยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือนาํกากกาแฟมาทาํเป็นผลิตภณัฑ์

ต่างๆ เช่น กรอบรูปอดัแข็ง โคมไฟ ปกสมุด และ

กระถางตน้ไม ้เพ่ือใหโ้รงแรมสามารถนาํผลิตภณัฑ์

จากกากกาแฟไปประยุกต์ใช้ภายในโรงแรมได ้

ก่อให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดผูใ้ช้บริการทั้ ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ  ทั้ งน้ีผลิตภัณฑ์ต่างๆ       

ท่ีทําจากกากกาแฟแสดงให้ เห็นถึงการอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

คาํสาํคญั  :  กากกาแฟ, CSR, แมริออท 

 

Abstract 

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse 

is the 1st Marriott in Thailand to offer flexible 

accommodation by combining spacious 

guestrooms for business and leisure as well as 

residential suites. Designed to meet the needs of 

Meetings, Incentive Travel, Conventions and 

Exhibitions (MICE) each guestroom and apartment 

comes in modern decor and earth tone palette to 

balance utilities with contemporary style reflecting 

the signature of Marriott Modern design concept 

that harnesses the balance of function and style 

which lead to attract the local and foreign 

customers.  Every time seminars take place, there 

will be snacks and drinks available to the 

participants and the most consumed drink are 

coffee. The hotel usually discards the grounds left 

behind after it’s brewed instead of reusing it.  

The researcher saw the importance of 

coffee grounds and put it into a Golden Coffee 

Grounds project. With the objective of bringing 

coffee grounds to make products such as picture 

frames, hanging lamps, book covers and flowerpot. 

This project allows the hotel to apply products 

กากกาแฟทองคํา 

Golden Coffee Grounds 

นางสาวณธิวา  ประสมศรี, นางสาวบุณยาพร  ชยัแกว้ และนางสาวเฉลิมขวญั  พรจนัสกลุ  

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160 

E-mail :  Nathiwa.pra@siam.edu, Boonyaphon.chi@siam.edu, Chalermkhuan.pon@siam.edu 
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from the coffee to be used in the hotel, creating 

interest and attract both Thai and foreigners, 

because the products made from coffee grounds 

show the environmental conservation. 

Keywords  :  coffee grounds, CSR, Marriott 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพ่ือนาํกากกาแฟมาทาํเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ 

เช่น กรอบรูปอดัแข็ง โคมไฟ ปกสมุด และกระถาง

ตน้ไม ้

 

ขอบเขต 

 ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี 

มีขอบเขตของการศึกษาโครงงาน แบ่งออกเป็น      

4 ส่วน ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นสถานท่ี   

ห้องจัดเล้ียงและห้องประชุม รวม 16 ห้อง ภายใน

โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok 

Marriott The Surawongse) 

2. ขอบเขตดา้นเวลา 

ดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 - 29 เมษายน 

2562 รวม 16 สปัดาห์  

3. ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

http://www.bangkokmarriottsurawongse.com 

4. ขอบเขตดา้นประชากร 

ผู ้จัดการแผนกจัด เล้ียง (Banquet Manager) และ 

พนกังานแผนกจดัเล้ียง (Banquet Attendant) 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เป็น แนวทางในการนํากากกาแฟมาทําเป็ น

ผลิตภณัฑต์่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

2. ลดปริมาณขยะและวสัดุเหลือท้ิงจากธรรมชาติ 

สร้างผลิตภัณฑ์ ท่ี มี คุณ สมบัติ ท่ีสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างปลอดภัย และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ขั้นตอนการทาํโครงงาน 

 กระบวนการเตรียมกากกาแฟ เร่ิมจากการ

เก็บกากกาแฟท่ีเก็บจากเคร่ืองกาแฟภายในโรงแรม

แบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ นํามาทาํให้แห้ง

ด้วยการตากแดด เป็นเวลา 2 วนั และผสมกับสาร

ชนิดอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงการทนทานต่อ

ความช้ืน มีวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ คือ กากกาแฟ , 

กาวลาเท็กซ์, บล็อกอดักากกาแฟ, สีทาเคลือบไม ,้ 

กระดาษทรายเบอร์ 80, 120, เล่ือยเล็ก, ไมบ้รรทดั, 

สีอะคริลิค , คัตเตอร์ , แปรงปัดฝุ่ น , แปรงทาสี , 

กระดาษ, ห่วงเหลก็, กระจก, ไมอ้ดั, หลอดไฟขนาด

เล็ก และไม้อัด นําไปทําผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ

ต่างๆ เช่น ปกสมุด โคมไฟ กรอบรูป กระถางตน้ไม ้

โดยเร่ิมจากการนาํกากกาแฟท่ีตากแดดจนแหง้สนิท

แลว้ มาผสมกับกาวลาเท็กซ์ (กากกาแฟ 500 กรัม 

ต่อกาว 32 ออนซ์) คลุกส่วนผสมให้เข้าเป็นเน้ือ

เดียวกนัในภาชนะ เม่ือส่วนผสมเสร็จแลว้ นาํไปใส่

บลอ็กข้ึนรูป ดงัน้ี 

 ขั้นตอนการทําปกสมุด เร่ิมจากอดักาก

กาแฟเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ นาํไปตากแดดให้แห้ง 

เป็นเวลา 3 วนั เม่ือแห้งแลว้นํามาขดัด้วยกระดาษ

ทรายให้เรียบ ปัดฝุ่ นกากกาแฟออกให้หมด แล้ว

ตกแต่งดว้ยสีอะคริลิค จากนั้นเคลือบดว้ยแล็คเกอร์ 

ท้ิงไวใ้ห้แห้งแล้วเจาะรู ตกแต่งปกสมุด ใส่ห่วง

เหลก็และกระดาษท่ีเตรียมไว ้

 ขั้นตอนการทาํกรอบรูป เร่ิมจากอดักาก

กาแฟใส่บล็อคไมใ้ห้เป็นกรอบรูป นําไปตากแดด

ให้แห้ง เป็นเวลา 3 วนั เม่ือแห้งแล้ว ดึงกรอบรูป

ออกจากบล็อกไม้ นําไปขดัด้วยกระดาษทรายให้

เรียบ ปัดฝุ่ นกากกาแฟออกให้หมด แลว้ตกแต่งดว้ย

สีอะคริลิค จากนั้ นเคลือบด้วยแล็คเกอร์ เม่ือแห้ง

แลว้ นาํไปประกอบเขา้กบักระจก ขาตั้ง และใส่รูป

ท่ีตอ้งการ 
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 ขั้นตอนการทําโคมไฟ เร่ิมจากอัดกาก

กาแฟเป็นรูปส่ีเหล่ียม และเป็นรูปทรงใบไม ้นาํกาก

กาแฟข้ึนรูปเป็นฐานสําหรับตั้งโคมไฟ นาํไปตาก

แดดให้แห้ง เป็นเวลา 3 วนั เม่ือแห้งแลว้นํามาขัด

ดว้ยกระดาษทรายให้เรียบ ปัดฝุ่ นกากกาแฟออกให้

หมด แลว้นาํส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบเขา้

ดว้ยกัน ตกแต่งด้วยสีอะคริลิค จากนั้นเคลือบดว้ย

แล็คเกอร์ ท้ิงไวใ้ห้แห้ง จากนั้นนาํหลอดไฟมาติด

ดา้นในของโคมไฟ 

 ขั้ นตอนการทํากระถางต้นไม้ นํากาก

กาแฟมาอดัใส่แกว้พลาสติก อดัให้แน่นโดยมีความ

หนาบริเวณรอบๆพ้ืนท่ีท่ีเท่ากนั นาํไปตากแดดให้

แห้ง เม่ือแห้งแล้วนําคัตเตอร์มาตัดแก้วพลาสติก

ด้านนอกออก จากนั้ นดึงกระถางออกมาขัดด้วย

กระดาษทรายให้เรียบ ปัดฝุ่ นกากกาแฟออกให้หมด 

แลว้เคลือบดว้ยแล็กเกอร์ ปล่อยให้แห้ง จากนั้นนํา

ตน้ไมม้าปลูก 

 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้ งแต่วนั ท่ี 

ว ั น ท่ี  7 ม ก ร า ค ม  2562 – 29 เม ษ า ย น  2562           

รวมระยะเวลาทั้งหมด 16 สปัดาห์ ในฝ่าย แผนกจดั

เล้ียง (Banquet) โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ   

สุ ร ว ง ศ์  ( Bangkok Marriott The Surawongse)     

คณะผูจ้ ัดทําได้จัดทําโครงงาน กากกาแฟทองคํา 

(Golden Coffee Grounds) โดยกาํหนดวตัถุประสงค์

เพ่ือนาํกากกาแฟมาทาํเป็นผลิตภณัฑ ์เช่น กรอบรูป

อดัแข็ง โคมไฟ ปกสมุด และกระถางต้นไม  ้โดย    

มีขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูจ้ดัการแผนกจดัเล้ียง 

(Banquet Manager) และ พนักงานแผนกจัดเล้ียง 

(Banquet Attendant) ทั้ งหมด ทางคณะผู ้จัดทําได้

ศึกษาข้อมูลท่ี เก่ียวข้องคิดค้นการประดิษฐ์จาก    

วสัดุเหลือใช ้จึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของกาก

กาแฟซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีประโยชน์มากมาย 

สามารถนาํมาขดัผิว ใชด้บักล่ิน และยงันาํกากกาแฟ 

มาทําเป็นกรอบรูปอัดแข็งจากกากกาแฟ โคมไฟ

จากกากกาแฟ ปกสมุดจากกากกาแฟ และกระถาง

ตน้ไมจ้ากกากกาแฟ ซ่ึงถือเป็นการนาํของเหลือใช้

มาใช้ประโยชน์และสามารถเพ่ิมมูลค่าของกาก

กาแฟและยังเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับทาง

โรงแรม โดยหลงัการดาํเนินงานเสร็จส้ิน พนกังาน

สามารถนาํแนวทางไปประยกุตใ์ชป้ระดิษฐข์องจาก

กากกาแฟได ้
 

กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีคณะผู ้จัดทําได้มาปฏิบัติงานใน

โค ร งก าร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ณ  โ ร งแ ร ม แ บ งค๊ อ ก            

แมริออท  เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel 

The Surawongse) ตั้ งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง

วนัท่ี 29 เมษายน 2562 ส่งผลให้คณะผูจ้ดัทาํไดรั้บ

ความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนและการปฏิบติังาน สามารถนาํความรู้ท่ีได้

ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับ

ความร่วมมือจาก โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ 

สุรวงศ์ ได้สอน ได้เรียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบใน

การทาํงานในแผนก จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี จาก

ความร่วมมือและการสนบัสนุนจากหลายท่าน ดงัน้ี 

1. คุณณรงค ์ โอฬารเดชะศิริ  

ตาํแหน่ง  Banquet Manager 

2. คุณสกณุา  สดากร   

ตาํแหน่ง  Banquet Attendance 

3. ดร.กฤป  จุระกะนิตย ์   

อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ท่ีได้

ใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํโครงงาน 

 คณะผู ้จัดทําขอขอบพระคุณผู ้ท่ี มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ

เป็นท่ีปรึกษาในการทําโครงงานฉบับน้ีจนเสร็จ

สมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจใน
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ชีวิตการทาํงานจริง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ไว ้ณ ทีน้ีดว้ย 
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