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Abstract

Anantara Riverside Bangkok Resort is aware of the limited use of natural resources. So,
the hotel has set up a green hotel policy to be consistent with the solution of global warming
problems or the overflowing waste now. However, the hotel has treated the wastewater before
releasing or bring treated water to gardening. And also, the hotel tries to reduce the purchase and
use of goods made from plastics, such as changing to use paper straws or using recycled glass
bottles.
From working at the banquet department, the authors find the problem of many wastes
each day. For example, coffee grounds. Therefore, the authors would like to use of coffee grounds
as raw materials for making pencils with the objective of reducing the cost of ordering. It also
helps to reduce the amount of waste left in another way.
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั นั้นได้มีธุรกิจโรงแรมเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยซึ่ งเป็ นที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวคนไทยเองด้วย ซึ่ งการที่มีโรงแรมมาก
ขึ้นในประเทศนั้นจาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอื่นๆมากมายจึงทาให้ประเทศเรา
สู ญเสี ยทรัพยากรไปมากมาย ทางโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท ได้เห็นแนวทางการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติคือ นโยบายโรงแรมสี เขียว (Green Hotel) โดยโรงแรมโดยมี การจัดตั้ง
นโยบาย ตัวอย่างเช่น มีการบาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยทิ้งและนาน้ าที่บาบัดแล้วกลับมาใช้รดต้นไม้ได้ อีก
ทั้งยังมีนโยบายให้งดการสั่งซื้ อและของใช้ ที่ทามาจากพลาสติก เช่น เปลี่ยนมาใช้หลอดน้ าที่ทามาจาก
กระดาษ หรื อใช้ขวดแก้วที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
หลังจากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานสหกิ จที่โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท
ได้ตระหนักถึงปัญหาในการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง และยังมีขยะเหลือทิ้งเป็ นจานวนมากในแต่ละ
วัน เช่น กากกาแฟ ถุ งชา เศษอาหารว่าง และผลไม้ ซึ่ งทางคณะผูจ้ ดั ทาสนใจที่จะนากากกาแฟจานวน
มากที่ เหลื อทิ้งหลังจากการชงกาแฟให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ จึงได้ทาการศึกษาและค้นคว้าหา
ข้อมูลที่จะนากากกาแฟเหลือทิ้ง นากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงแรม ดังนั้นหลังจากทาการศึกษา
ค้นคว้า คณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ในการทาดินสอ กากกาแฟ จึงจัดทาเป็ นโครงงานสหกิ จ
ศึกษาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการช่วยลดต้นทุนของแผนกจัดเลี้ยง เพื่อทดแทนการสั่งซื้ อดินสอ
สาหรับใช้แจกลูกค้า ในงานสัมมนา งานประชุม หรื องานจัดเลี้ยงต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยัง
เป็ นการช่วยลดปริ มาณของเหลือทิ้งหรื อมูลขยะเหลือใช้ เป็ นต้น

2

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อค้นคว้าศึกษาข้อมูลการนากากกาแฟกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2.2 เพื่อช่วยลดปริ มาณมูลขยะ (กากกาแฟ) ภายในโรงแรม
2.3 ตอบรับนโยบายโรงแรมสี เขียว (Green Hotel)
2.4 เพื่อศึกษาเรี ยนรู้ข้ นั ตอน และวิธีการทาดินสอ
3. ขอบเขตของโครงกำร
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษากระบวนการทาดินสอจาก กากกาแฟ
3.2 ขอบเขตด้านเวลา โครงการนี้ดาเนินการในภาคเรี ยนที่ 3 ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง
31 สิ งหาคม ปี การศึกษา 2561
3.3 ขอบเขตด้านการสมมุติฐาน สารวจความพึงพอใจจากพนักงานและแขกที่เข้ามาประชุมใน
โรงแรมที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดินสอกากกาแฟด้วยว่าใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่
4. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
4.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการนากากกาแฟเหลือทิ้งไปแปรรู ป
4.2 สามารถนาผลลัพธ์เป็ นผลิตภัณฑ์ดินสอ และทาให้เกิดประโยชน์กบั โรงแรม
4.3 สามารถลดปริ มาณขยะจากกากกาแฟ
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บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ดินสอกากกาแฟ โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 ความเป็ นมาของกาแฟ
2.2 สายพันธุ์ของกาแฟ
2.3 สรรพคุณของกาแฟ
2.4 ประโยชน์ของกาแฟ
2.5 โทษของกาแฟ
2.6 ดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์
2.7 ประเภทดินสอ
2.8 ประเภทของกาว
2.9 แนวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับดินสอ
2.1 ความเป็ นมาของกาแฟ
กาแฟ เป็ นเครื่ องดื่ มที่ทามาจากเมล็ดซึ่ งได้จากต้นกาแฟ หรื อที่มกั เรี ยกว่า เมล็ดกาแฟคัว่ ใน
ปั จจุบนั มีการปลูกกาแฟมากกว่า 70 ประเทศทัว่ โลก กาแฟเขียว ซึ่ งเป็ นกาแฟที่ไม่ผ่านการคัว่ ก็เป็ นอีก
หนึ่งสิ นค้าทางการเกษตรที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก
ในปั จจุบนั กาแฟได้กลายเป็ นเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดด้วยสาหรับสายพันธุ์หลัก
ของกาแฟ ที่ปลูกกันทัว่ ไปจะมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กาแฟอาราบิกา้ (Coffee arabica) และ
กาแฟโรบัสต้า (Coffee Robusta) โดยกาแฟอาราบิกา้ จะเป็ นกาแฟที่ได้รับความนิยมในการดื่มมากกว่า
กาแฟโรบัสต้า เนื่องจากกาแฟโรบัสต้ามีรสชาติที่ขมกว่าและให้รสชาติได้นอ้ ยกว่ากาแฟอาราบิกา้ ด้วย
เหตุผลนี้ กาแฟที่เพาะปลูกกันเป็ นจานวนมากกว่า 3 ใน 4 ของโลกจึงเป็ นกาแฟอาราบิกา้ แต่อย่างไรก็
ตามกาแฟโรบัสต้าก็ยงั สามารถพิสูจน์ได้ว่า ก่อให้เกิดโรคได้น้อยกว่ากาแฟอาราบิกา้ อีกทั้ง ยังสามารถ
ปลูกได้ในสภาพแวดล้อมที่กาแฟอาราบิกา้ ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้
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ดังนั้นในธุ รกิจกาแฟจึงมักจะใช้กาแฟโรบัสต้ามาทดแทนกาแฟอาราบิกา้ เพราะมีราคาถูกกว่า
นอกเหนื อจากกาแฟทั้งสองสายพันธุ์หลักนี้ แล้วก็ยงั มีกาแฟพันธุ์ Coffea liberica และ Coffea esliaca
อีกด้วย โดยที่เชื่อว่าเป็ นพืชท้องถิ่นของประเทศไลบีเรี ยและทางตอนใต้ของประเทศซูดานตามลาดับ
2.2 สายพันธุ์ของกาแฟ
2.2.1 กาแฟอาราบิกา้
ต้นกาแฟอาราบิกา้ เป็ นพืชพื้นเมืองของทวีปแอฟริ กา บริ เวณประเทศเอธิ โอเปี ย แต่ชาวอาหรับ
เป็ นชาติแรกที่นากาแฟมาชงดื่ม จึงทาให้ชื่อภาษาละตินของกาแฟใช้คาว่า “อาราบิกา้ ” (Arabica) ที่
หมายถึ งชาวอาหรับ โดยต้นกาแฟจัดเป็ นไม้พุ่มขนาดเล็ก ที่มีความสู งของต้นประมาณ 2-4 เมตร ใน
ปั จจุบนั เพาะปลูกกันมากในเขตร้อนชื้นและกึ่งเย็น

รู ปภาพที่ 2.1 ต้นกาแฟอาราบิกา้
ทีม่ า : www.komchadluek.net/news/regional/268183
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ใบกาแฟอาราบิกา้ ใบเป็ นใบเดี่ยว ออกเรี ยงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็ นรู ปขอบขนานหรื อรู ปไข่ ปลาย
ใบแหลม โคนใบแหลมเล็กน้อย ส่ วนขอบใบเรี ยบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 8-12 เซนติเมตร และยาว
ประมาณ 15-20 เซนติเมตร แผ่นใบเรี ยบเป็ นมัน บางครั้งเป็ นคลื่น มีหูใบอยูร่ ะหว่างก้านใบ

รู ปภาพที่ 2.2 ใบกาแฟอาราบิกา้
ทีม่ า : http://www.refresherthai.com/article/species_of_coffee.php

ดอกกาแฟอาราบิกา้ ออกดอกเป็ นช่อตามซอกใบ กลีบดอกเป็ นสี ขาว ติดกันเป็ นหลอด ดอกมีกลิ่นหอม
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รู ปภาพที่ 2.3 ดอกกาแฟอาราบิกา้
ทีม่ า : http://www.refresherthai.com/article/species_of_coffee.php
ผลกาแฟอาราบิกา้ ผลเป็ นผลสด ลักษณะของผลเป็ นรู ปไข่แกมรู ปทรงกลม โดยผลอ่อนจะเป็ นสี เขียว

แต่เมื่อสุ กแล้วจะเปลี่ยนเป็ นสี แดง
รู ปภาพที่ 2.4 ผลกาแฟอาราบิกา้
ทีม่ า : http://www.refresherthai.com/article/species_of_coffee.php
2.2.2 กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้ า กาแฟโรบัสต้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea canephora Pierre ex A.Froehner
(ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Coffea robusta L.Linden)ต้นกาแฟโรบัสต้า ลาต้นเจริ ญเติบโตมาจากรากแก้ว มี
ลักษณะเป็ นข้อและปล้อง โคนใบจะอยูต่ ามข้อของลาต้น เมื่อต้นโตขึ้นใบจะร่ วงหล่นไป โคนใบมีตา 2
ชนิด คือ ตาบนและตาล่าง ตาบนจะแตกกิ่งออกมาเป็ นกิ่งแขนงที่ 1 ลักษณะเป็ นกิ่งนอนขนานกับพื้นดิน
มีขอ้ และปล้อง แต่ละข้อจะมีกลุ่มตาดอกที่จะติดเป็ นผลกาแฟต่อไป ส่ วนตาล่างจะแตกออกเป็ นกิ่งตั้ง
กิ่งจะตั้งตรงขึ้นไปเหมือนลาต้น และไม่ติดผล แต่สามารถสร้างกิ่งแขนงที่ให้ดอกผลได้ ซึ่ งเรี ยกเป็ นกิ่ง
แขนงที่ 1 เช่นกัน และกิ่งแขนงที่ 1 ยังสามารถแตกกิ่งแขนงต่อไปได้อีกเป็ นกิ่งแขนงที่ 2 และกิ่งแขนงที่
2 ก็สามารถแตกเป็ นกิ่งแขนงที่ 3 ได้อีก โดยกิ่งแขนงเหล่านี้ จะเกิดในลักษณะเป็ นคู่สลับเยื้องกันบนลา
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ต้นหรื อกิ่งตั้ง เมื่อมีการตัดลาต้นกาแฟ ตาล่างบนลาต้นจะแตกกิ่งตั้งขึ้นมา กิ่งก็จะแตกเป็ น กิ่งแขนงที่ 1,
2 และ 3 จากนั้นก็จะมี การสร้ างดอกและผลกาแฟต่อไป โดยต้นกาแฟนั้นจะสามารถขยายพันธุ์ด้วย
วิธีการเพาะเมล็ด

รู ปภาพที่ 2.5 ต้นกาแฟโรบัสต้า
ทีม่ า : http://www.sanrukcoffee.com/กาแฟโรบัสต้า/

ใบกาแฟโรบัสต้า ใบเป็ นใบเดี่ยว เกิดที่ขอ้ เป็ นคู่ตรงข้ามกัน โคนใบและปลายใบเรี ยวแหลม
ส่ วนขอบใบหยักเป็ นคลื่น ตรงกลางใบกว้าง ผิวใบเรี ยบนุ่มเป็ นมัน มีปากใบอยูด่ า้ นท้องใบ แต่ละใบ
จะมีปากใบประมาณ 3 ล้านถึง 6 ล้านรู โดยปากใบโรบัสต้าจะมีขนาดเล็กกว่าปากใบของกาแฟอารา

6

บิกา้ แต่จะมีจานวนมากกว่า มีอายุใบประมาณ 250 วัน ส่ วนก้านใบนั้นมีขนาดสั้น
รู ปภาพที่ 2.6 ใบกาแฟโรบัสต้า
ทีม่ า : http://www.sanrukcoffee.com/กาแฟโรบัสต้า/
ดอกกาแฟโรบัสต้า ปกติแล้วดอกกาแฟจะออกเป็ นดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศ มีกลีบดอกประมาณ
4-9 กลีบ ส่ วนกลีบเลี้ยงมี 4-5 ใบ มีเกสร 5 อัน และมีรังไข่ 2 ห้อง ในแต่ละห้องของรังไข่จะมีไข่ 1 ใบ
ผลกาแฟจึงมีเมล็ด 2 เมล็ด ดอกจะออกเป็ นกลุ่ม ๆ บริ เวณโคนใบบนข้อของกิ่งแขนงที่ 1 2 หรื อ 3 กลุ่ม
ดอกแต่ละข้อจะมีดอกประมาณ 2-20 ดอก ดอกจะออกจากกิ่งแขนงจากข้อที่อยูใ่ กล้กบั ลาต้นออกไปหา
ปลายกิ่งแขนง โดยปกติแล้ว ต้นกาแฟจะออกดอกตามข้อของกิ่ง ข้อที่ออกดอกออกผลแล้วในปี ต่อไปก็
จะไม่ออกดอกและให้ผลอีก

รู ปภาพที่ 2.7 ดอกกาแฟโรบัสต้า
ทีม่ า : http://www.sanrukcoffee.com/กาแฟโรบัสต้า/
ผลกาแฟโรบัส ต้า ผลมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป ทรงรี ก้า นผลสั้น ผลดิ บ เป็ นสี เ ขี ย ว เมื่ อสุ ก แล้วจะ
เปลี่ยนเป็ น

สี เหลือง สี ส้ม และสี แดง ผลกาแฟจะประกอบด้วยเปลือก เนื้ อที่มีสีเหลือง (เมื่อสุ กมีรส
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หวาน) และกะลาที่ห่อหุ ้มเมล็ด ช่ วงระหว่างกะลากับเมล็ดจะมีเยื่อบาง ๆ ที่หุ้มเมล็ดอยู่ ซึ่ งเราเรี ยกว่า
“เยื่อหุ ้มเมล็ด” ในแต่ละผลจะมี 2 เมล็ดประกับกันอยู่ ก้านที่ประกบกันจะอยู่ดา้ นในมีลกั ษณะแบนมี
ร่ องตรงกลางเมล็ด 1 ร่ อง ส่ วนด้านนอกโค้ง ลัก ษณะของเมล็ดจะเป็ นเมล็ดเดี่ ยวหรื อเมล็ดโทน ใน
บางครั้งหากการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ จะทาให้ผลติดเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว (คิดเป็ นประมาณ 5-10%) ซึ่ ง
จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปกลมรี ท้ งั เมล็ด มีร่องตรงกลาง 1 ร่ อง เมล็ดจาพวกนี้จะเรี ยกว่า “พีเบอร์รี่“

รู ปภาพที่ 2.8 ผลกาแฟโรบัสต้า
ทีม่ า : http://www.sanrukcoffee.com/กาแฟโรบัสต้า/
2.3 สรรพคุณของกาแฟ
เมล็ดกาแฟมีสารกาเฟอีนที่มีฤทธิ์ กระตุน้ หัวใจและกระตุน้ ประสาทส่ วนกลาง การดื่มกาแฟจึง
ช่วยกระตุน้ ระบบประสาท ทาให้ตาแข็ง นอนไม่หลับ ทาให้ร่างกายสดชื่น ขจัดความเซื่ องซึ มและอ่อน
ล้าได้โดยมีการยืนยันจากผลการทดลองที่ทาการทดลองกับนักกีฬากลุ่มหนึ่ งที่ได้ดื่มกาแฟในระหว่าง
การฝึ กซ้อม และได้พบว่านักกีฬากลุ่มดังกล่าวสามารถฝึ กซ้อมกีฬาได้นานขึ้นหรื ออึดมากขึ้น โดยความ
คึกคักที่เกิดขึ้นจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงเท่านั้น
ปริ มาณกาเฟอีนในกาแฟที่เหมาะสมสามารถช่ วยลดอาการหงุดหงิด อารมณ์ซึมเศร้า รวมถึง
ความเครี ยดได้ การดื่มกาแฟจึงทาให้ผดู้ ื่มรู้สึกพึงพอใจและมีความสุ ข ผูท้ ี่ดื่มกาแฟวันละ 2-3 แก้ว จะ
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สามารถช่วยลดความเครี ยดได้ประมาณ 15% แต่ถา้ หากดื่มถึงวันละ 4 แก้ว ก็จะช่วยลดความเครี ยดได้
ถึง 20% ช่วยลดความเสี่ ยงของโรคอัลไซเมอร์ โดยมีงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริ ดา ที่เปิ ดเผยว่า
ผูท้ ี่มีอายุล่วงเข้าสู่ วยั กลางคน ควรดื่มกาแฟวันละ 4-5 แก้ว เพื่อช่วยเพิ่มระดับฮอร์ โมน GCSF เนื่องจาก
ฮอร์ โมนชนิ ดนี้ สามารถช่ วยลดความเสี่ ยงของการเกิ ดโรคอัลไซเมอร์ ได้ซ่ ึ งสอดคล้องกับการศึกษากับ
คนวัยกลางคนในประเทศฟิ นแลนด์จานวน 1,400 คน ที่พบว่าคนที่ดื่มกาแฟวันละ 5 ถ้วยต่อวัน สามารถ
ลดอัตราเสี่ ยงของการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง 65%
ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ กาเฟอีนในกาแฟมีฤทธิ์ ขยายหลอดเลือด จึงช่ วยระงับอาการปวดได้
เช่นเดียวกับยาแก้ปวด อีกทั้งกาแฟยังช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด บรรเทาอาการปวดศีรษะเนื่องจาก
การเมาสุ รา อาการปวดศีรษะเนื่องจากเส้นประสาท รวมถึงอาการปวดศีรษะข้างเดียวหรื อไมเกรน การ
ดื่มกาแฟหลังอาหาร สามารถช่วยละลายไขมัน ทาให้ไขมันเกิดการแตกตัว และให้พลังงานทดแทนได้
อีกทั้งกาแฟยังมีประโยชน์ต่อกระเพาะโดยตรง โดยจะช่วยทาให้น้ าย่อยที่กระเพาะและตับอ่อนมีเพิ่มขึ้น
จึงทาให้ไขมันถูกเผาผลาญ การดื่มกาแฟจึงมีส่วนในการช่วยลดความอ้วนได้
2.4 ประโยชน์ ของกาแฟ
- กาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ตา้ นสารพิษที่เกิดขึ้นภายในและเกิดขึ้นภายนอกร่ างกาย
- ช่วยชะลอความแก่ชราและช่วยลดการเกิดมะเร็ งได้
-การดื่มกาแฟวันละ 2 แก้ว จะช่วยพัฒนาความจาและปฏิกิริยาการโต้ตอบที่ดี
- ช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการออกกาลังกาย
2.5 โทษของกาแฟ
กาเฟอี นมี คุ ณสมบัติคล้ายยาเสพติ ดอย่างอ่อน ผูท้ ี่ ดื่ม กาแฟจึ งมักต้องดื่ ม เป็ นประจา หรื อที่
เรี ยกว่า

“ติดกาแฟ” จึงเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้มีผดู้ ื่มกาแฟกันมากและ ผูท้ ี่ดื่มกาแฟในปริ มาณ 235

มิลลิ กรัมต่อวันขึ้นไป พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 10% จะรู้สึกมีความทุกข์มากขึ้นเมื่อร่ างกาย
ขาดกาเฟอีน กาแฟเพียงถ้วยเดี ยวก็สามารถเพิ่มระดับน้ าตาลในเลื อดได้ มีคาแนะนาว่าผูท้ ี่มีความดัน
โลหิ ตสู ง ควรหลี กเลี่ ยงการดื่ มกาแฟในปริ มาณสู ง เพราะจากการศึกษาพบว่า กาเฟอีน 250 มิลลิกรัม
สามารถทาให้ความดันโลหิ ตสู งขึ้นทั้งตัวบนและตัวล่ างในทุกกลุ่ม และจะยิ่งสู งมากขึ้นในผูป้ ่ วยที่มี
ความดันโลหิ ตสู งกว่า 1.5 เท่าของกลุ่ มที่มีความดันปกติ การดื่ มกาแฟเป็ นประจาในปริ มาณน้อย ๆ
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ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นนั้นยังไม่แน่ นอน เนื่ องจากมีการศึกษาติดตามผลในพยาบาล 155,000 คน ที่ดื่ม
กาแฟมานาน 10 ปี พบว่าไม่ทาให้ความดันโลหิตเพิม่ ขึ้น

2.6 ดื่มกาแฟให้ ได้ ประโยชน์
อย่างแรกเราต้องสังเกตตัวเองก่อนว่า ร่ างกายของเรามีความไวต่อการตอบสนองของปริ มาณ
กาแฟกี่ถว้ ย และมีอาการอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อหาปริ มาณที่เหมาะสมให้กบั ตัวเองหากคุณมีอาการนอน
หลับยากอยูเ่ ป็ นทุนอยูแ่ ล้ว ก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่ มกาแฟในช่วงบ่ายหรื อช่วงหัวค่าไม่ควรดื่มกาแฟเพื่อ
หักโหมในการทางาน จนทาให้อดนอนติดต่อกันหลาย ๆ คืน แม้วา่ กาเฟอีนจะช่วยทาให้ร่างกายตื่นตัว
ได้จริ ง แต่อย่างไรก็ตาม สมองก็ตอ้ งได้รับเวลาการพักผ่อนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรับรู้สาหรับผูท้ ี่
ดื่มกาแฟเป็ นประจา ควรรับประทานอาหารที่เป็ นแหล่งของแคลเซี ยมเพิ่มเติมเพื่อทดแทนแคลเซี ยมที่
สู ญเสี ยไปกับปั สสาวะ ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ ยงของโรคกระดูกพรุ นควรดื่มน้ าสะอาดมาก ๆ เพื่อชดเชย
การสู ญเสี ย น้ าจากฤทธิ์ ในการขับปั ส สาวะของกาเฟอีนหากดื่ ม กาแฟหลายถ้วยในหนึ่ ง วัน คุ ณควร
หลีกเลี่ยงการรั บประทานอาหารและเครื่ องดื่มอื่น ๆ ที่มีกาเฟอีนเพื่อไม่ให้เป็ นการเพิ่มกาเฟอีนให้กบั
ร่ างกาย เช่น น้ าอัดลม ช็อกโกแลต โกโก้ เครื่ องดื่มชูกาลัง เป็ นต้น
2.7 ประเภทดินสอ
1 ดินสอไม้ ดินสอ เป็ นอุปกรณ์ในการเขียน หรื อสื่ อทางศิลปะ มักทาจากเนื้ อรงควัตถุแข็งและ
แคบอยู่ภายในเปลื อกที่ปกป้ องเนื้ อดินสอไม่ให้หักหรื อทิ้งรอยไว้บนมือขณะใช้งาน ดินสอสร้ างรอย
โดยการขีดเขียน ทิ้งรอยวัสดุเนื้ อดิ นสอแข็ง ๆ ติดกับกระดาษ หรื อพื้นผิวอื่น ๆ ไว้ ดินสอแตกต่างจาก
ปากกา ที่จะกระจายรอยของของเหลวหรื อหมึกเจลติดลงบนกระดาษที่มีสีอ่อนกว่า
2 ดิ นสอเปลี่ ยนไส่ เป็ นอุปกรณ์การเขียนที่มีลกั ษณะทรงกลมยาวเหมือนดินสอไม้แต่วสั ดุตวั
แท่งทามาจากพลาสติก ตัวไส่ ดินสอจะมีแกรนพลาสติกปลายหัวเป็ นใส่ คาร์บอนเล็กๆมีจานวนหลายอัน
สามารถเปลี่ยนไส่ ดินสอได้เลื่อยๆจนกว่าจะวนมาถึงไส่ สุดท้าย
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3 ดินสอกด เป็ นอุปกรณ์การเขียนที่มี ตวั แท่งและหัวเป็ นพลาสติกเป็ นเหล็กเป็ นอลูมิเนียมโดย
จะมีใส่ คาร์ บอนเป็ นแท่งเล็กๆยาวประมาณ 5 ซม. ไส้สาหรับใส่ ในตัวอุปกรณ์แล้วกดออกมาเป็ นดินสอ
ให้ได้ใช้

2.8 ประเภทของกาว
1. กาวติดผ้า (Fabric Glue) โดยกาวชนิดนี้ขณะใช้จะไม่ทาอันตรายต่อผิวหนัง และใช้เวลาใน
การแห้งน้อย
2. กาวซู เปอร์ กลู (Super Glue) เรี ยกกาวชนิดนี้ว่า “กาว CA” ผลิตจากสารเคมีที่มีชื่อว่าไซยา
โนอะคริ เลต เป็ นกาวที่มีคุณวมบัติติดยึดวัตถุได้ค่อนข้างแน่น และแห้งเร็ ว ภายใน 10 ถึง 30 วินาที
3. กาวขาว (White Glue) เนื้อของกาวมีลกั ษณะเป็ นของเหลว ซึ่ งสามาราถนาไปใช้งานได้ทนั ที
เหมาะสาหรับงานกระดาษและงานไม้ งานซ่อมแซมภายในบ้าน งานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายในและ
เซรามิก
4. กาวอีพอ็ กซี่ (Epoxy Glue) ตัวกาวจะมี 2 ส่ วนด้วยกัน โดยลักษณะของเนื้อกาวทั้งสองส่ วนนี้
จะมีลกั ษณะเหลวข้น บรรจุอยู่ในหลอดหรื อกระบอกฉี ดแบบ่อคู่ กาวอีพ็อกซี่ เหมาะที่จะนาไปใช้กบั
วัสดุจาพวกไม้ โลหะ กระเบื้อง แก้ว และวัสดุอื่นๆ
5. กาวอะครี ลิค (acrylic glue) ตัวกาวจะมีอยู่ 2 ส่ วนเหมือนกับกาวอีพอ็ กซี่ แต่ส่วนหนึ่งเป็ น
ของเหลวอีกส่ วนเป็ นผง แต่ก็มีบางยี่ห้อได้ทาการผสมกันไว้ให้แล้ว จึงสะดวกมากในการใช้งาน กาว
ชนิดนี้เหมาะที่จะนามาใช้ติดไม้ เหล็ก กระจกและเฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร
6. กาวอะลิ ฟาติก (กาวเหลืองหรื อที่บางคนเรี ยกว่ากาวยาง) เป็ นกาวสารพัดประโยชน์ เหมาะ
สาหรับงานเฟอร์ นิเจอร์ และงานซ่ อมแซมต่างๆ ลักษณะของเนื้ อกาวเป็ นของเหลวหนืด สามารถใช้งาน
ได้ทนั ที ในการใช้งานเมื่อนาไปทากับชิ้นงานที่ตอ้ งการแล้วกาวจะแห้งภายใน 1 ชัว่ โมง
2.9 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับดินสอ
จากข้อมูลอ้า งอิ งผูแ้ ต่ง ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2549). เครื่ องเขียน:
ดินสอออนไลน์ เข้าถึงได้จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/pencil.html ดินสอ สิ่ งประดิษฐ์ที่ทาด้วย
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ไม้แท่งเล็กๆ ยาวประมาณ 7 นิ้ว บรรจุภายในด้วยแกรไฟต์ นับว่าเป็ นเครื่ องมือของการขีดเขียนที่มีราคา
ถู ก ที่ สุ ด ในการท างานด้า นการเขี ย นต่ า งๆ ที่ ย งั ไม่ แ น่ ใ จในความถู ก ต้อ ง และอาจจะมี ก ารแก้ไ ข
เปลี่ ย นแปลงผลงานต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น งานวาดรู ป งานออกแบบเสื้ อผ้า ฯลฯ ไปจนถึ ง สู ต รท าระเบิ ด
นิ วเคลียร์ ต่างก็เกิดขึ้นจากดินสอทั้งนั้น ดินสอมาตรฐานมีความยาว 7 นิ้ว แท่งหนึ่ งๆสามารถลากเส้น
ได้ยาวถึง 35 ไมล์ เขียนได้อย่างน้อย 45,000 คา เหลาดินสอ 17 ครั้ง จะเหลือเศษความยาวเพียง 2 นิ้ว
บางชนิดจะติดยางลบ ไว้ดว้ ยเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน ปั จจุบนั ดินสอแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิดด้วยกัน
คือ ดินสอดา ( Lead Pencil ) คือดินสอที่นิยมใช้กนั ทัว่ ๆไป ไส้ดินสอทาจากถ่านแกรไฟต์ผสมกับดิน
เหนียว ( Clay ) ใช้ตวั อักษร B ( Black ) และ H ( Hard ) กาหนดความแข็งและความเข้มของไส้ดินสอ
ขนาด 6 B จะมี Clay ผสมน้อย ส่ วนขนาด 6 H จะมี Clay ผสมมากที่สุด ดินสอที่ มีความเข้มน้อยจะใช้
ในการร่ างภาพ ส่ วนดินสอที่มีความเข้มมากจะใช้ในการแรเงาดินสอคาร์ บอน ( Carbon Pencil ) หรื อ
ดินสอถ่าน ทาจากส่ วนผสมของถ่านไม้ (Charcoal) ไส้ดินสอดาคล้ายถ่านไม้ มีชนิดแข็งและอ่อน ลาดับ
จาก HH (แข็งมาก),HB(ปานกลาง ), B(ไส้อ่อนแต่ดา),BB (ดามาก),BBB (ดาที่สุด) บางบริ ษทั ใช้
ตัวอักษร E แทนตัวอักษร B
จากข้อมูลอ้างอิงผูแ้ ต่ง https://ilovepencil.weebly.com คานิยามของดินสอ เป็ นอุปกรณ์ในการ
เขียนและการวาดภาพ มักใช้เขียนลงบนกระดาษ ยาวประมาณ 7 นิ้ว บรรจุภายในด้วยแกรไฟต์ มีดินสอ
บางชนิ ดทาจากถ่านไม้ (ในดินสอเขียนคิ้ว จะเป็ นเครื่ องสาอาง) ดินสอบางแท่งจะมียางลบอยู่ที่ปลาย
ดินสอ เพื่อสะดวกในการลบ นับว่าเป็ นเครื่ องมือของการขีดเขียนที่มีราคาถูกที่สุด ในการทางานด้าน
การเขียนต่างๆ ที่ยงั ไม่แน่ ใจในความถูกต้อง และอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลงานต่างๆ อาทิเช่ น
งานวาดรู ป งานออกแบบเสื้ อผ้า ฯลฯ ไปจนถึงสู ตรทาระเบิดนิ วเคลียร์ ต่างก็เกิ ดขึ้นจากดินสอทั้งนั้น
เป็ นอุปกรณ์ในการเขียน หรื อสื่ อทางศิลปะ มักทาจากเนื้ อวัตถุแข็งและแคบอยูภ่ ายในเปลือกที่ปกป้ อง
เนื้ อดินสอไม่ให้หกั หรื อทิ้งรอยไว้บนมือขณะใช้งาน ดินสอสร้างรอยโดยการขีดเขียน ทิ้งรอยวัสดุเนื้ อ
ดิ นสอแข็ง ๆ ติ ดกับ กระดาษ หรื อพื้นผิวอื่น ๆ ไว้ ดิ นสอแตกต่า งจากปากกา ที่ จะกระจายรอยของ
ของเหลวหรื อหมึกเจลติดลงบนกระดาษที่มีสีอ่อนกว่า เนื้ อดินสอส่ วนมากจะทาจากแกรไฟต์ผสมกับ
ดินเหนียวที่จะทิ้งรอยสี เทาหรื อดาไว้และทาให้ลบออกง่าย ดินสอที่ทาจากแกรไฟต์ใช้สาหรับเขียนและ
วาดเส้ น และทาให้เกิ ดรอยที่ ทนทาน แม้ว่ามันจะใช่ ยางลบลบออกง่ าย แต่ดินสอจะทนต่อความชื้ น
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สารเคมี รังสี อลั ตราไวโอเลต และอายุการใช้งาน ดินสอที่เนื้ อทาจากวัสดุอื่นนั้นมีใช้กนั น้อยกว่า เช่ น
ดิ นสอที่ทาจากถ่ านไม้ ที่ส่วนมากจิตรกรจะใช้วาดภาพและร่ างภาพเปลื อกดิ นสออาจทาจากวัสดุอื่น
เช่น พลาสติก หรื อกระดาษ ก็ได้ ในการใช้ดินสอ เปลือกจะต้องถูกสลักหรื อปอกออกเพื่อให้ส่วนปลาย
ของดิ นสอแหลมคม ดิ นสอกดมี เปลื อกทีละเอียดอ่อนมากกว่าซึ่ งช่ วยประคองชิ้ นส่ วนของเนื้ อสี ให้
สามารถขยายหรื อหดผ่านปลายแท่งหรื อเปลือกดินสอตามที่ตอ้ งการ
2.10 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิรัชญา ศิริวฒั น์ และวลัยพร ปั ญญาแจ้งสกุล (2543) การศึกษาปริ มาณคาเฟอีนในเครื่ องดื่มชา
กาแฟสาเร็ จรู ปพร้อมดื่ม ซึ่ งศึกษาโดยวิธี ยูวี – วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี ที่ความยาวคลื่น 440 นาโน
เมตร ผลจากการศึกษาปริ มาณคาเฟอีนในเครื่ องดื่ มชา กาแฟสาเร็ จรู ปพร้อมดื่มพบว่าเครื่ องดื่มกาแฟ
สาเร็ จรู ปมีปริ มาณคาเฟอีนมากกว่าชาสาเร็ จรู ป
วนิดา ดลประสิ ทธิ์ และอนิสา อารี วงศ์ (2553) การทาสครับขัดผิวจากกากกาแฟ โดยทาการอบ
กากกาแฟและสกัดหาปริ มาณคาเฟอีนในกากกาแฟพบว่ากากกาแฟที่อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส
ให้ปริ มาณคาเฟอีนออกมามากที่สุด แล้วนากากกาแฟนี้ ไปทาสครับขัดผิวที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ คือ
น้ าผึ้ง น้ ามะขาม โยเกิร์ต และ กากกาแฟเป็ นหลักและได้ทาสครับขัดผิวจากกากกาแฟทั้งหมด 5 สู ตร
โดยแต่ละสู ตรใช้วตั ถุดิบในอัตราส่ วนเท่ากันหมด ยกเว้นปริ มาณกากกาแฟที่ใช้ในแต่ละสู ตรมี ปริ มาณ
ที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นทาการทดสอบอายุการใช้งานในการเก็บไว้ในที่มืด ที่สว่าง ที่เย็น โดยวิธีเก็บ
ไว้ในตูเ้ ย็น พบว่า เมื่ อเก็ บ ไว้ในที่ เย็นสามารถเก็ บไว้นานกว่า เก็บ ไว้ในที่ มืดและที่ส ว่า ง นอกจากนี้
ทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ ช้จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน โดยให้ทาที่บริ เวณ ท้องแขนในแต่ละ
สู ตร ผลปรากกฎว่าสู ตรที่ 3 เป็ นสู ตรที่ผใู้ ช้มีความพึงพอใจสู งสุ ด ร้อยละ 90.03
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปภาพที่ 3.1 สัญลักษณ์ของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท ( Anantara Riverside Bangkok
Resort ) คาว่า อนันตรา มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตซึ่ งมีความหมายว่า “ไร้ที่สิ้นสุ ด” สะท้อนถึง
แนวคิดแห่งอิสรภาพการเคลื่อนไหว ประสบการณ์แบบอนันตราถือกาเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2544 จากการ
เปิ ดตัวรี สอร์ ทอนันตราขึ้นเป็ นแห่ งแรกในประเทศไทย ณ เมืองตากอากาศริ มทะเลอันเก่าแก่อย่างหัว
หิ น ทางโรงแรมจึ ง ตั้ง ใจนาแขกผูเ้ ข้า พัก มาสัม ผัส กับ ศูนย์ก ลางวัฒนธรรมและประวัติศ าสตร์ ข อง
ประเทศไทย
3.1.2 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กทม. 10600 ประเทศไทย

รู ปภาพที่ 3.2 แผนที่ของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1.ห้องพักของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
1. ห้องดีลกั ซ์

รู ปภาพที่ 3.3 ห้องดีลกั ซ์
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
2. ห้องดีลกั ซ์จูเนียร์สวีท

รู ปภาพที่ 3.4 ห้องดีลกั ซ์จูเนียร์สวีท
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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3. ห้องดีลกั ซ์ริเวอร์ววิ

รู ปภาพที่ 3.5 ห้องดีลกั ซ์ริเวอร์วิว
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
4. ห้องดีลกั ซ์ริเวอร์ฟร้อนท์

รู ปภาพที่ 3.6 ห้องดีลกั ซ์ริเวอร์ฟร้อนท์
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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5. ห้องแฟมิลี่สวีท

รู ปภาพที่ 3.7 ห้องแฟมิลี่สวีท
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
6. ห้องจูเนียร์ริเวอร์ววิ สวีท

รู ปภาพที่ 3.8 ห้องจูเนียร์ ริเวอร์วิวสวีท
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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7. ห้องอนันตราริ เวอร์ฟร้อนท์สวีท

รู ปภาพที่ 3.9 ห้องอนันตราริ เวอร์ฟร้อนท์สวีท
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
8. ห้องริ เวอร์ ววิ เจ้าพระยาสวีทสองห้องนอน

รู ปภาพที่ 3.10 ห้องริ เวอร์วิวเจ้าพระยาสวีทสองห้องนอน
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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9. ห้องครู ซ สเตทรู ม

รู ปภาพที่ 3.11 ห้องครู ซ สเตทรู ม
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
3.2.2.ห้องอาหารของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
1. ห้องอาหารเบนิฮานะ

รู ปภาพที่ 3.12 ห้องอาหารเบนิฮานะ
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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2. ห้องอาหารบริ โอ

รู ปภาพที่ 3.13 ห้องอาหารบริ โอ
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
3. ห้องอาหารเทรเดอร์ วิคส์

รู ปภาพที่ 3.14 ห้องอาหารเทรเดอร์ วิคส์
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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4. ห้องอาหารเดอะมาร์เก็ต

รู ปภาพที่ 3.15 ห้องอาหารเดอะมาร์เก็ต
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
5. ห้องอาหารริ เวอร์ ไซด์ เทอร์ เรซ

รู ปภาพที่ 3.16 ห้องอาหารริ เวอร์ไซด์ เทอร์เรซ
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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6. ห้องอาหารลอยน้ าบาร์

รู ปภาพที่ 3.17 ห้องอาหารลอยน้ าบาร์
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
7. ห้องอาหารลองเทลบาร์

รู ปภาพที่ 3.18 ห้องอาหารลองเทลบาร์
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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8. ห้องอาหาร Elephant Bar

รู ปภาพที่ 3.19 ห้องอาหาร Elephant Bar
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
9. ห้องอาหารคาเฟ่ นูเมโร อูโน

รู ปภาพที่ 3.20 ห้องอาหารคาเฟ่ นูเมโร อูโน
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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10. ห้องอาหารเรื อมโนราห์

รู ปภาพที่ 3.21 ห้องอาหารเรื อมโนราห์
ทีม่ า : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
3.2.3 แผนกครัวของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
1. ครัวไทย

รู ปภาพที่ 3.22 ครัวไทยของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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2. ครัวเย็น

รู ปภาพที่ 3.23 ครัวเย็นของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
3. ครัวเบนิฮานะ

รู ปภาพที่ 3.24 ครัวเบนิฮานะของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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4. ครัวเทรเดอร์วคิ ส์

รู ปภาพที่ 3.25 ครัวเทรเดอร์ วคิ ส์ของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ และการบริหารงานขององค์ กร

William E Heinecke, Founder and Chairman, Minor Group

รู ปภาพที่ 3.26 ผูบ้ ริ หารและกลุ่มบริ หาร Minor Group
ของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า: โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท (2559)
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปภาพที่ 3.27 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นายประสบโชค คงเป็ นสุ ข
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2561)
ชื่อ – นามสกุล : นายประสบโชค คงเป็ นสุ ข
ตาแหน่ ง : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก : จัดเลี้ยง (Benquet)
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561
หน้ าทีท่ ไี่ ด้ รับมอบหมาย
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ในการประชุมหรื องานเลี้ยงต่างๆที่มีงานจัดเลี้ ยง เช่น กระดาษ กระดานไวท์
บอร์ ด ดินสอ แก้วน้ า แก้วกาแฟ ขวดน้ า และอุปกรณ์รับประทานอาหารต่างๆ
จัดเตรี ยมสถานที่งานประชุ มหรื องานเลี้ยง เช่ น จัดเวที ตั้งโต๊ะตามแบบที่ลูกค้าเรี ยกขอมา ติด
สเกิร์ตโต๊ะและเวที ปูผา้ ปูโต๊ะ จัดตั้งโต๊ะเบรกกาแฟและขนมของว่างไว้ให้แขกช่วงพักล้างอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในงานประชุ มหรื องานเลี้ยงต่างๆ เช่น ขวดน้ าผลไม้ ช้อนซ้อม เหยือกนม ที่คีบขนม ล้างเครื่ องทา
กาแฟ เก็บอุปกรณ์และสถานที่ให้เรี ยบร้อยหลังจากมีงานประชุมและงานเลี้ยงต่างๆเข้าสโตร์
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ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปภาพที่ 3.28 พนักงานที่ปรึ กษา คุณธีระพล โพธิ์ ศรี เมือง
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2561)
ชื่อ – นามสกุล : นายเกียรติศกั ดิ์ ธรรมวงศ์
ตาแหน่ งงาน : Supervisor
แผนกทีท่ างาน : จัดเลี้ยง (Benquet)
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รู ปภาพที่ 3.29 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นายศิลา อยูเ่ ป็ นสุ ข
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2561)
ชื่อ – นามสกุล : นาย ศิลา อยูเ่ ป็ นสุ ข
ตาแหน่ ง : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก : Riverside Terrace (Service)
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561
หน้ าที่ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
เตรี ยมของจัดเตรี ยมโต๊ะหน้างานเช่น เมนูเครื่ องดื่ม House Wine ถังขยะรถใส่ จาน อุปกรณ์เด็ก
ทิชชู่ เตรี ยมจัดเข้าที่ให้พร้อม จากนั้นก็มาจัดไลน์โต๊ะ ลงตะเกียงไฟ ลงป้ ายโปรโมชัน่ บนโต๊ะ เตรี ยม
อุปกรณ์ ส้อม มีด ช้อน สาหรับดินเนอร์ จากนั้นนาแก้วน้ ามาเช็ดทาความสะอาดเพื่อลงบนโต๊ะและไป
ทาผ้าเย็น
เก็บหน้างานให้พร้อมสาหรับต้อนรับลูกค้าก็คอยยืนบริ การลูกค้า จนถึงเวลา 21:00 น. เริ่ มมา
เก็บของเข้า ห้องเก็บอุปกรณ์(Store) ให้หมด ส่ งอุปกรณ์จาพวกมือพวก มีด ช้อน ส้อม ไปให้พนักงาน
ล้างจาน แต่ถา้ วันนั้นได้ยนื บริ การลูกค้าอยูข่ า้ งในก็จะต้องเตรี ยมอุปกรณ์อุปกรณ์ อาหารเช้า
ทาความสะอาดพวกอุปกรณ์เครื่ องมือที่ส่งล้างนับผ้าปากเช็ดแก้วแล้วเก็บของเข้าห้องเก็บ
อุปกรณ์(Store)
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รู ปภาพที่ 3.30 พนักงานที่ปรึ กษา คุณณัฐการณต์ โพธิ์ สุ
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2561)
ชื่อ – นามสกุล : นาย ณัฐการณต์ โพธิ์ สุ
ตาแหน่ งงาน : Supervisor
แผนกทีท่ างาน : Riverside Terrace
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รู ปภาพที่ 3.31 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นายมิติ เย็นใจ
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2561)
ชื่อ – นามสกุล : นาย มิติ เย็นใจ
ตาแหน่ ง : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก : The market (Service)
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561
หน้ าทีท่ ไี่ ด้ รับมอบหมาย
6.00 ดูแลความเรี ยบร้อยของพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรี ยมชากาแฟเสริ ฟแขก รอต้อนรับ
แขกที่จะเข้ามารับประทานอาหารเช้า
10.30 เตรี ยมเก็บอุปกรณ์ปิดห้องอาหาร เตรี ยมเซ็ตหน้าโต๊ะใหม่ไว้เริ่ มวันถัดไป และเซ็ตหน้า
โต๊ะไว้ให้ Riverside terrace เก็บเครื่ องมือของแต่ละ พื้นที่ไปไว้ให้พนักงานล้างจานล้าง
13.00 เอาเครื่ องมือมาเช็ด พับผ้าเช็ดปากแล้วนาเครื่ องมือมาจัดเตรี ยมไว้ใช้ในวันพรุ่ งนี้

20

รู ปภาพที่ 3.32 แสดงรู ปภาพพนักงานที่ปรึ กษา คุณชาลิสา จันทมณฑล
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา (2561)
ชื่อ – นามสกุล : นาง ชาลิสา จันทมณฑล
ตาแหน่ งงาน : Supervisor
แผนกทีท่ างาน : The market
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3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ในการปฏิ บตั ิ ง านนักศึ กษาโครงงานสหกิ จศึ กษาได้ใช้เวลาการปฏิ บตั ิงานทั้งสิ้ น16สัปดาห์
นับตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เริ่ มดาเนิ นการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม 2561 รวม 16 สัปดาห์แสดง
ดังตารางที่ 3.1

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ศึกษาปัญหาที่จะทา
กาหนดหัวข้อโครงงาน
ลงมือปฏิบตั ิ
สร้ า งเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปและจัดทารายงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
3.6.1 รวมรวบข้อมูลและกาหนดหัวข้อโครงงาน
ได้ทาการปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานในการกาหนดหัวข้อโครงงานให้ตรงกับสิ่ งที่
สนใจที่จะศึกษาปัญหาภายในโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
3.6.2 วิเคราะห์การทาโครงงาน
ได้มีการสอบถามและรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษาของ
แต่ละครัว
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3.6.3 ลงมือปฏิบตั ิ
ทาการทดลองหลายครั้งและวิเคราะห์ดดั แปลงจนเกิดเป็ นดินสอกากกาแฟขึ้นมา
3.6.4 ตรวจสอบและแก้ไข
เมื่อทารู ปเล่มเสร็ จแล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ทาโครงงานให้สมบูรณ์
3.6.5 กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
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1

บทที4่
ผลงานปฏิบัติงานตามโครงงาน

รู ปภาพที่ 4.1 ดินสอกากกาแฟ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
การจัดทาโครงงานเรื่ อง “ดินสอกากกาแฟ” โดยการนากากกาแฟที่เหลือทิ้งมาทาเป็ นดินสอ
โดยมีส่วนผสมและขั้นตอนการทาดังนี้

2

ขั้นตอนการทาดินสอกากกาแฟ มีดังนี้
4.1 อุปกรณ์ ในการทาดินสอกากกาแฟ
ลาดับ

อุปกรณ์

ปริ มาณ

หน่วย

1

กากกาแฟ

300

กรัม

2

กาวลาเท็กซ์

300

มิลลิลิตร

3

ไส้ดินสอคาร์บอน

10

แท่ง

ตารางที่ 4.1 อุปกรณ์ในการทาดินสอกากกาแฟ

รู ปภาพที่ 4.2 กาก

กาแฟ
ทีม่ า: https://www.coffeefavour.com/ground-coffee/
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รู ปภาพที่ 4.3 กาวลาเท็กซ์
ทีม่ า: https://www.somjai.co.th/8850106095057.html

รู ปภาพที่ 4.4 ไส้ดินสอ
ทีม่ า: http://www.cchaitip.com/category/61/เครื่ องเขียน-stationery-2?tskp=3
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การทดลอง
ครั้งที่1

ครั้งที่2

ตัวประสาน

การขึน้ รู ปดินสอกากกาแฟ

ผลทีไ่ ด้ รับ

ท่อพีวซี ี /ยางพารา/
ดินสอ

ใช้ท่อพีวซี ีเป็ นต้นแบบและเท ยางพาราไม่แห้งหรื อไม่
ยางพาราลงไปใช้แท่งดินสอจิ้ม เกราะตัวเป็ นรู ปดินสอ
ลงไปเพื่อใช้ยางเป้ นแบบ

กากกาแฟ/ดินสอ/ปูน
ปลาสเตอร์ /น้ ายาเรซิ่น/
กระบอกไม้อนั 3ซม. สู ง
20 ซม.จานวน 4 แผ่น

นาไม้อนั เป็ นแบบแล้วเทปูน
ปลาสเตอร์ลงไปนาดินสอจิ้มลง
ไปแล้วดึงออกและนาเรซิ่ น
ผสมกากกาแฟเทลงไป

กากกาแฟ/กาวลาเท๊กซ์

นากาวมาผสมกับกากกาแฟแล้ว กากกาแฟมีการขึ้นรู ปที่
ปั้ น
ดี มีผวิ แตกและมีความ
แข็งมาก

ครั้งที่3

ผลที่ออกมาเรซิ่นไม่
สามารถนาออกมาจาก
แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์
ได้เนื่องจากไม่แห้ง

ตารางที่4.2 ตารางแสดงการทดลองขึ้นรู ปดินสอกากกาแฟด้วยตัวประสาน
สรุ ปผลการทดลอง
ในการทดลองครั้ งแรกคณะผผูจ้ ดั ทาปั ญหาเนื่ องจากการทาโดยใช้ท่อพีวีซีเป็ นต้นแบบ ใช้
ยางพาราเทใส่ ท่อพี วีซี แล้วจิ้ ม ดิ นสอลงไปเพื่อให้ย างเกราะตัวเป็ นแท่ ง ดิ นสอเพื่อที่ จะท าแบบจาก
ยางพารา เกิ ดปั ญ หาเนื่ องจากยางพาราไม่ แห้ง หรื อ ไม่ เกราะตัวเป็ นรู ป ดิ น สอ จึ ง ได้ท าการปรึ ก ษา
พนักงานที่ปรึ กษาเพื่อแก้ไขปั ญหา ซึ่ งพนักงานที่ปรึ กษาให้คาแนะนาว่าหาวัสดุที่แข็งแรงมากกว่านี้
เช่น ปูนปลาสเตอร์ ข้ ึนเป็ นต้นแบบในการหล่อขึ้นรู ปแท่งดินสอ
ผลจากการทดลองครั้ งที่ ส องในการท างานครั้ งที่ ส อง คณะผูจ้ ดั ท าท าการหาคิ ด วิธี ก ารท า
แม่พิมพ์ข้ ึนมาใหม่โดยคิดเอาไม้อดั ขนาดกว้าง 3ซม. สู ง 20 ซม.จานวน 4 แผ่นมาประกอบเป็ นแม่พิมพ์
ทรงสี่ เหลี่ยมทรงสู ง เพื่อเป็ นแบบต้นแบบในการทาดินสอ หลังจากที่นาแผ่นไม้ท้ งั 4 มาประกอบเข้าหา
กันเป็ นทรงแล้ว นาปูนปลาสเตอร์ ที่คณะผูจ้ ดั ทาที่ได้ทาการผสมปูนปลาสเตอร์ ไว้แล้วเทลงแม่พิมพ์ที่
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คณะผูจ้ ดั ทาทาไว้ เทให้เต็มทั้งแม่พิมพ์แล้วนาดินสอแทงลงไปตรงกลางแม่พิมพ์ของแบบแล้วนาไปตาก
แดดให้ปูนปลาสเตอร์ แห้งหลังจากปูนปลาสเตอร์ แห้งก็นาดินสอที่เป็ นแบบออกมาผลปรากฏว่า ไส้
ดินสอที่แทงลงไปในปูนปลาสเตอร์ ที่เป็ นแม่แบบนั้นค่อยข้างเอาออกจากปูนปลาสเตอร์ ยากติดกับปูน
ปลาสเตอร์ ที่ทาการหล่อพร้ อมกัน หลังจากที่นาดินสอออกจากแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ออกมาได้แล้ว
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นา เรซิ่ นผสมกับกากกาแฟ แล้วเทลงแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เพื่อทางานขึ้นรู ปขอ
ดินสอกากกาแฟผลที่ออกมาเรซิ่ นไม่สามารถนาออกมาจากแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ได้ จึงทาการปรึ กษา
พนักงานที่ปรึ กษาเพื่อแก้ไขปั ญหา ซึ่ งพนักงานที่ปรึ กษาให้คาแนะนาว่า ลองหาวิธีอื่นในการขึ้นแบบ
เช่น การปั้ น
จากการทดลองในการทางานครั้งที่สาม คณะผูจ้ ดั ได้ทาการเปลี่ยนจากการหาแบบแม่พิมพ์ เป็ น
การปั้ นแทนโดยการนากาวมาผสมกับกากกาแฟให้เข้ากันแล้วนามาปั้ นให้เป็ นแท่งดินสอเพราะมีความ
เป็ นไปได้มากกว่าที่เคยทาการทดลองมาผลปรากฎว่าทาให้สะดวกในการขึ้นรู ปได้อย่างง่ายและสาเร็ จ
เป็ นแท่งดินสอ
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4.2 ขั้นตอนการทาดินสอกากกาแฟ
ขั้นตอนการทาดินสอกากกาแฟ มีดงั นี้
1. นากากกาแฟที่ใช้มาทาการตากแดดให้แห้ง

รู ปภาพที่ 4.5 เทกากกาแฟที่เตรี ยมไว้
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

รู ปภาพที่ 4.6 นากากกาแฟมาตากแดด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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2. หลังจากที่ตากกากกาแฟเสร็ จแล้วให้นากากกาแฟมาบดให้ละเอียดแล้วตากทิ้งไว้ประมาณ
1 ชัว่ โมง (ดังรู ปภาพที่ 4.6 - 4.7)

รู ปภาพที่ 4.7 ทาการบดกากกาแฟให้ละเอียด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

รู ปภาพที่ 4.8 นากากกาแฟไปตากแดด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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3. หลังจากที่บดกากกาแฟให้ละเอียดแล้วนากาวมาเทเพื่อผสมให้เข้ากันมากที่สุด(ดังรู ปภาพที่
4.11)พอกากกาแฟผสมเข้าที่แล้วให้ป้ ั นเป็ นก้อนขนาดพอดีเพื่อปั้ นเป็ นแท่งดินสอ(ดังรู ปภาพที่ 4.12)

รู ปภาพที่ 4.9 เทกาวลงไป
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

รู ปภาพที่ 4.10 เริ่ มทาการคลุกกากกาแฟ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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รู ปภาพที่ 4.11 คลุกกากกาแฟให้เข้ากัน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

รู ปภาพที่ 4.12 คลุกผสมจนเข้ากันดี
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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รู ปภาพที่ 4.13 นามาปั้นเป็ นก้อนพอดี
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
4. นาก้อนกากกาแฟ(ดังรู ป 4.12) มาปั้ นโดยการคลึงให้เป็ นแท่งดินสอ(ดังรู ป 4.13 – 4.14)

รู ปภาพที่ 4.14 ทาการปั้ นให้เป็ นแท่งดินสอ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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รู ปภาพที่ 4.15 ปั้ นจนเป็ นแท่งแบบนี้
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
5. นาไส้ดินสอมาเสี ยบเข้าไปกับแท่งดินสอที่เราได้ป้ ันเตรี ยมเอาไว้(ดังรู ป 4.15)

รู ปภาพที่ 4.16 เตรี ยมไส้ดินสอ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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รู ปภาพที่ 4.17 นาไส้ดินสอแทงลงไปในตัวแท่งดินสอ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
6. หลังจากที่นาไส้ดินสอมาเสี ยบใส่ ในตัวแท่ง แล้วนาไปตากแดด 1 วัน

รู ปภาพที่ 4.18 เสร็ จแล้วนาไปตากแดด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.3 การทาดินสอกากกาแฟมีต้นทุนการผลิตดังนี้
ตารางที่ 4.3 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้วา่ ดินสอกากกาแฟราคาต้นทุนคือ 1.56 บาทต่อแท่ง
ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ

ส่ วนผสม

ปริ มาณ

ราคา/หน่วย

1

กากกาแฟ

300 กรัม

-

ราคา
(บาท)
-

2

กาวลาเท็กซ์

300 มิลลิลิตร

60/1000 มิลลิลิตร

0.06

3

ไส้ดินสอ

10 แท่ง

15/10 แท่ง

1.5

สรุ ปต้นทุนดินสอกากกาแฟ/แท่ง

1.56

ตารางที่ 4.3 สามารถอธิบายรายละเอียดต้นทุน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 30 ชุ ด
1. ด้านเพศ
ผลจากแบบสอบถาม พบว่า มีเพศชายร้อยละ 63.00 เพศหญิงร้อยละ 37.00 สรุ ปผลว่า มีจานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมากกว่าเพศหญิง

แผนภูมิที่ 4.1 ผลการตอบแบบสอบถามด้านเพศ
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2. ด้านอายุ
ผลจากแบบสอบถาม พบว่า มีอายุ 20-25ปี ร้อยละ 3.00 อายุ 26-35ปี ร้อยละ 20.00 อายุ 36-50ปี
ร้อยละ 70.00 อายุ มากกว่า 51ปี ร้อนละ 7.00 สรุ ปผลว่า มีจานวนผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 36-50
ปี มากที่สุด

อายุ
1%
3%

20-25ปี
21%

75%

26-35ปี
36-50ปี
มากกว่า51ปี

แผนภูมิที่ 4.2 ผลการตอบแบบสอบถามด้านอายุ
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ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภค
3. รู ปร่ างลักษณะ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านรู ปร่ างลักษณะ มีความพึงพอใจมากร้อยละ 23.00ความพึง
พอใจปานกลางร้อยละ 27.00 ความพึงพอใจน้อยร้อยละ 47.00 ความพึ่งพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 3.00
และความพึงพอใจมากที่สุดไม่มีใครตอบ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ค่าเฉลี่ยพบว่าระดับความพึง
พอใจน้อย

แผนภูมิที่ 4.3 ผลการตอบแบบสอบถามด้านรู ปร่ างลักษณะ

4. การใช้งานในการเขียน
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านการใช้งานในการเขียน มีความพึงพอใจมากร้อยละ 30.00
ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 37.00 ความพึ่งพอใจน้อยร้อยละ 30.00 ความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ
3.00 และความพึงพอใจมากที่สุดไม่มีใครตอบ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ค่าเฉลี่ยพบว่าระดับความพึง
พอใจปานกลาง
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แผนภูมิที่ 4.4 ผลการตอบแบบสอบถามด้านการใช้งานในการเขียน

5. ความทนทานของดินสอ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านการใช้งานในการเขียน มีความพึงพอใจมากร้อยละ 23.00
ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 30.00 ความพึ่งพอใจน้อยร้อยละ 34.00 ความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ
13.00 และความพึงพอใจมากที่สุดไม่มีใครตอบ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ค่าเฉลี่ยพบว่าระดับความ
พึงพอใจน้อย

แผนภูมิที่ 4.5 ผลการตอบแบบสอบถามด้านความทนทานของดินสอ
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6.ความสวยงาม
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านรู ปร่ างลักษณะ มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 3.00 ความ
พึงพอใจมากร้อยละ 24.00 ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 38.00 ความพึ่งพอใจน้อยร้อยละ 36.00 และ
ความพึงพอใจน้อยที่สุดไม่มีใครตอบ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ค่าเฉลี่ยพบว่าระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง

แผนภูมิที่ 4.6 ผลการตอบแบบสอบถามด้านความสวยงาม
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7. ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านการใช้งานในการเขียน มีความพึงพอใจมากร้อยละ 30.00
ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 43.00 ความพึ่งพอใจน้อยร้อยละ 27.00 ความพึงพอใจน้อยที่สุด และ
ความพึงพอใจมากที่สุดไม่มีใครตอบ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ค่าเฉลี่ยพบว่าระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง

แผนภูมิที่ 4.7 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์
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กฎเกณฑ์ ค่าเฉลีย่ ในการแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ

4.50-5.00

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

3.50-4.49

ระดับความพึงพอใจมาก

2.50-3.49

ระดับความพึงพอใจปานกลาง

1.50-2.49

ระดับความพึงพอใจน้อย

1.00-1.49

ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.4 เกณฑ์ค่าเฉลี่ย

คะแนนค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ทีม่ า : Likert, Rensis A. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book
Company Inc.
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สรุ ปความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ดังตารางที่ 4.5
ความพึงพอใจต่อดินสอกากกาแฟ

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

รู ปร่ างลักษณะ

1.30

น้อย

การใช้งานในการเขียน

4.40

มาก

ความทนทานของดินสอ

1.40

น้อย

ความสวยงาม

2.60

ปานกลาง

ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

2.80

ปานกลาง

2.5

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม

ตารางที่ 4.5 ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ผลจากการสอบถามพบว่า ความพึงพอใจที่ผลต่อดินสอกากกาแฟ รู ปร่ างมีความพึงพอใจระดับ
น้อยและในด้านการใช้งานในด้านการเขียนมีระดับความพึงพอใจมากและความทนทานขอดินสอมี
ความพึงพอใจในระดับน้อยและความสวยงามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางและความพึงพอใจใน
กาใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่ งผลจากค่าเฉลี่ยรวมคือ 2.5 มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
คณะผูจ้ ดั ท ำได้เล็ งเห็ นปั ญหำปริ ม ำณขยะที่ เหลื อใช้ใ นแต่ ล ะวันเป็ นจำนวนมำก ทำงคณะ
ผูจ้ ดั ทำเลยคิดค้นผลิต ดินสอกำกกำกแฟโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นกำรช่วยลดต้นทุนของแผนกจัดเลี้ยง
เพื่อทดแทนกำรสั่งซื้ อดินสอสำหรับใช้แจกลูกค้ำ ในงำนสัมมนำ งำนประชุม หรื องำนจัดเลี้ยงต่ำงๆได้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ อีกทั้งยังเป็ นกำรช่วยลดปริ มำณของเหลือทิ้งหรื อมูลขยะเหลือใช้ และสำมำรถนำ
ผลลัพธ์จำกกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ดินสอนี้ทำให้เกิดประโยชน์กบั โรงแรมได้อีกทำงหนึ่ง เป็ นต้น
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
ผลจำกกำรผลิ ตดิ นสอกำกกำแฟเป็ นที่บรรลุวตั ถุ ประสงค์ของทำงคณะผูจ้ ดั ทำแล้วทำงคณะ
ผูจ้ ดั ทำได้ นำดิ นสอกำกกำแฟได้ไปแจกให้ก ับ พนัง งำนและลู กค้ำ ที่ โรงแรมได้ท ดลองใช้ง ำนและ
สอบถำมควำมพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ทดลองใช้ ผลตอบรับเป็ นไปแนวทำงที่ดี และเป็ นที่พึงพอใจกับ
ลูกค้ำที่โรงแรม
5.2 วัตถุประสงค์ ทบี่ รรลุ
5.2.1 เพื่อค้นคว้ำศึกษำข้อมูลกำรนำกำกกำแฟมำรี ไซเคิลให้เกิดประโยชน์
5.2.2 เพื่อช่วยลดปริ มำณมูลขยะ (กำกกำแฟ) ภำยในโรงแรม
5.2.3 ตอบรับนโยบำยโรงแรมสี เขียว (Green Hotel)
5.2.4 เพื่อศึกษำเรี ยนรู ้ข้ นั ตอน และวิธีกำรทำดินสอ
5.3 ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
5.3.1 ได้รับควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรรี ไซเคิลกำกกำแฟเหลือทิ้งไปแปรรู ป
5.3.2 สำมำรถนำผลลัพธ์เป็ นผลิตภัณฑ์ดินสอ และทำให้เกิดประโยชน์กบั โรงแรม
5.3.4 สำมำรถลดปริ มำณขยะจำกเศษอำหำรกำกกำแฟได้อีกทำงหนึ่ง
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5.4 ปัญหาทีพ่ บในโครงงาน
5.4.1 กำรเก็บรักษำกำกกำแฟเพื่อไม่ให้ข้ ึนรำ เนื่องจำกทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้เก็บไว้ในที่อบั ชื้ นจึง
ทำให้เกิดเชื้อรำขึ้น
5.4.2 กำกกำแฟมีควำมเป็ นก้อนกรวยใหญ่เกินไปจึงทำให้กำรเกำะตัวของแท่งดินสอหักง่ำย
5.4.3 ไม่ทรำบถึงอัตรำส่ วนที่แน่นอนในกำรผสม
5.4.4 ปั ญหำเรื่ องสภำพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น มีฝนเวลำจะนำดินสอไปตำกแดดให้แห้ง
สนิทจึงจำเป็ นต้องตำกแดดเป็ นจำนวนหลำยวัน
5.4.5 ดินสอที่ทำสำเร็ จไม่สำมำรถเหลำได้ทำให้สิ้นเปลืองของใส้คำร์บอน
5.5 การแก้ไขปัญหา/ข้ อเสนอแนะ
5.5.1 เก็บรักษำโดยกำรให้ห่ำงจำกควำมเย็นและควำมชื้ นโดยเก็บในกล่องรักษำอุณหภูมิและ
ใส่ ถุงกันควำมชื้นลงไปในกล่อง
5.5.2 ศึกษำและหำข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงสอบถำมพนักงำนที่ปรึ กษำและอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
5.5.3 อำจจะเปลี่ยนวัตถุดิบจำกกำกกำแฟเป็ นผักตบชวำที่สำมำรถหำได้จำกริ มน้ ำด้ำนข้ำงลอง
เทลบำร์
5.5.4 ให้เปลี่ยนประเภทของกำวที่จะสำมำรถเกำะตัวและผสำนเข้ำกันได้มำกกว่ำกำวลำเท็กซ์
5.6 สรุ ปผลการปฏิบัติติงานสหกิจศึกษา
จำกกำรที่ ได้ไปปฏิ บตั ิ งำนสหกิ จศึกษำที่ โรงแรมอนันตรำ ริ เวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท กรุ งเทพ ใน
แผนกอำหำรและเครื่ องดื่ม ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์อย่ำงมำก สำมำรถสรุ ปผลได้ดงั นี้
5.6.1 ประโยชน์ของกำรปฏิบตั ิติงำนสหกิจศึกษำ
- ได้รับควำมรู ้พร้อมทั้งเทคนิคในกำรเสิ ร์ฟและรับเครื่ องดื่ม
- ได้เรี ยนรู้ลงมือปฏิบตั ิในสถำนกำรณ์จริ ง
- ได้รู้จกั ฝึ กควำมอดทนและมีสมำธิในกำรปฏิบตั ิงำน
- ได้ประสบกำรณ์ใหม่ในกำรทำงำน
- รู ้จกั กำรปรับตัวเข้ำกับเพื่อนร่ วมงำน
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5.6.2 ปั ญหำที่พบของกำรปฏิบตั ิติงำนสหกิจศึกษำ
- กำรสื่ อสำรกับลูกค้ำยังขำดควำมเข้ำใจและปั ญหำด้ำนกำรฟังภำษำอังกฤษ
- ขำดประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจึงส่ งผลให้กำรทำงำนมีควำมล่ำช้ำ
- ในบำงครั้งคณะผูจ้ ดั ทำไม่สำมำรถจดจำเครื่ องดื่มและรำคำได้
5.6.3 กำรแก้ไขปั ญหำ
- คอยสังเกตลูกค้ำและเรี ยนรู้เพิ่มเติมภำษำอังกฤษ
- คอยเรี ยนรู ้ เพิ่มเติมฝึ กฝนตัวเองอยู่ตลอดเพื่อทำให้คณะผูจ้ ดั ทำมีควำมชำนำญและ
รวดเร็ ว มำกขึ้น
- ควรจดบันทึกและท่องจำหำกจำไม่ได้ควรเรี ยกหรื อถำมพนักงำนที่ปรึ กษำเพื่อในครั้ง
ต่อไปสำมำรถ บอกแขกได้โดยไม่ติดขัด
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บทคัดย่อ
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์
กรุ งเทพฯ ได้ตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูจ่ ากัด จึงได้จดั ตั้ง
นโยบายโรงแรมสี เขียว เช่น มีการบาบัดน้ า
เสี ยก่อนปล่อยทิ้ง โดยนาน้ าบาบัดมารดน้ า
ต้นไม้ อีกทั้งยังมีนโยบาย ให้งดการสั่งซื้อ
และของใช้ ที่ทามาจากพลาสติก เช่น เปลี่ยน
มาใช้หลอดน้ าที่จากกระดาษ หรื อ ใช้ขวด
แก้วที่นากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
หลังจากคณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงาน
สหกิจ ได้ตระหนักถึงปั ญหาในการใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง และยังมีขยะเหลือ
ทิ้งเป็ นจานวนมากในแต่ละวัน เช่น กากกาแฟ
ถุงชา เศษอาหารและผลไม้ ซึ่งทางคณะ
ผูจ้ ดั ทาสนใจกากกาแฟ จึงได้ทาการศึกษาหา
ข้อมูลที่จะนากากกาแฟที่เหลือทิ้งมาทาให้เกิด
ประโยชน์แก่โรงแรม โดยการรี ไซเคิล คณะ
ผูจ้ ดั ทาปรึ กษาพนังงานและอาจารย์ที่ปรึ กษา
ในเรื่ องการนากากกาแฟมาใช้ทาเป็ นวัตถุดิบ
ในการทาดินสอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น

การลดต้นทุนการสั่งของ ของแผนกจัดเลี้ยง
เพื่อทดแทนการสัง่ ซื้อดินสอสาหรับให้ลูกค้า
เช่น งานสัมมนา งานประชุม หรื องานจัดเลี้ยง
ต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งยังเป็ นการ
ช่วยลดปริ มาณของเหลือทิ้งได้อีกทาง เป็ นต้น
คาสาคัญ : ดินสอ,กากกาแฟ
Abstract
Anantara Riverside Bangkok Resort
to be aware of the resources available. By
the establishment of green hotel policies
such as sewage treatment before to release.
By bringing treatment to water the plants. It
also policy to refrain of the order and utility
that it made from plastic such as switching to
a tube of paper or glass bottle to reuse again.
After the organizers team to do
cooperative. The hotel to be aware of the
problem in to use of resource depletion and
also garbage is leftover in each day such as

coffee grounds, tea leaves, food scraps and
fruit. The study conducted to find out the
coffee grounds leftover to cause benefit the
hotel by recycled. The organizers do consult
to staff and adviser to bring coffee grounds
use as raw material for making pencil. The
Objectives are to reduce the cost of banquet
department and to make high efficiently and
also to reduce the amount of waste, or
garbage in the hotel.
Keywords: Pencil, Coffee grounds.
วัตถุประสงค์
- เพื่อค้นคว้าศึกษาข้อมูลการนากาก
กาแฟกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- เพื่ อ ช่ ว ยลดปริ ม าณมู ล ขยะ (กาก
กาแฟ) ภายในโรงแรม
- ตอบรั บ นโยบายโรงแรมสี เขี ย ว
(Green Hotel)
- เพื่ อ ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ ข้ ั นตอน และ
วิธีการทาดินสอ
ขอบเขตของโครงการ
3.1 ข อบ เข ต ด้ า นเ นื้ อ ห า ศึ ก ษ า
กระบวนการทาดินสอจาก กากกาแฟ
3.2 ขอบเขตด้ า นเวลา โครงการนี้
ดาเนิ นการในภาคเรี ยนที่ 3 ในระหว่างวันที่
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3.3 ขอบเขตด้ า นการสมมุ ติ ฐ าน
สารวจความพึงพอใจจากพนักงานและแขกที่
เข้า มาประชุ ม ในโรงแรมที่ ไ ด้ ท ดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ดินสอกากกาแฟด้วยว่าใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพหรื อไม่
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
- ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการนา
กากกาแฟเหลือทิ้งไปแปรรู ป
- สามารถนาผลลัพ ธ์ เป็ นผลิ ตภัณฑ์
ดินสอ และทาให้เกิดประโยชน์กบั โรงแรม
- สามารถลดปริ มาณขยะจากกาก
กาแฟ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- เตรี ยมกากกากแฟนาไปตากแดด
- ใช้ไม้บดกากกาแฟให้ละเอียด
เพื่อให้กากกาแฟเพื่อให้แห้ง
ทัว่ ถึงกัน
- เตรี ยมกาวน้ ามาผสมกับกาก
กาแฟ
- ใช้มือปั้นกลิ้งกากกาแฟที่ได้
ผสมกาวแล้วให้เป็ นทรง
- เตรี ยมไส้คาร์บอน
- นาดินสอที่ใส่ ไส้คาร์บอนแล้ว
ไปตากแดด 2 วัน

สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ได้รับความรู ้พร้อมทั้งเทคนิ คใน
การเสิ ร์ฟรายการอาหารและ
เครื่ องดื่ม และได้ความรู้ความ
เข้าใจในการรับรายการอาหาร
และเครื่ องดื่ม
- ได้เรี ยนรู้และลงมือปฏิบตั ิงาน
ในสถานการณ์จริ ง
- ได้รู้จกั การฝึ กความอดทนและมี
สมาธิในการปฏิบตั ิการทางาน
- ได้ประสบการณ์ใหม่ในการ
ปฏิบตั ิงาน
- รู ้จกั การปรับตัวเข้ากับสังคม
เพื่อนร่ วมงาน
- ได้เรี ยนรู้ฝึกฝนทักษะภาษาที่
สองและภาษาที่สาม
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึ กษา
2.นายเกียรติศกั ดิ์ ธรรมวงศ์
พนักงานที่ปรึ กษา
3.นางชาลิสา จันทมณฑล
พนักงานที่ปรึ กษา
4.นายณัฐการณต์ โพธิ์ สุ พนักงานที่ปรึ กษา
บุ ค ลากรของโรงแรมอนัน ตรา ริ เ วอร์ ไ ซด์
กรุ งเทพฯ และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าว
นามทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ใ ห้ค าแนะน าช่ วยเหลื อใน
การจัดทารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุ ณผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุก
ท่านที่มีส่วนร่ วม ในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการทารายงานฉบับ นี้ จนเสร็ จสิ้ น
สมบูร ณ์ ตลอดจนให้ก ารดู แลและให้ความ
เข้า ใจกับ ชี วิ ต ของการท างานจริ งซึ่ งคณะ
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง

กิตติกรรมประกาศ
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานใน
โครงการสหกิ จศึ กษา ณ โรงแรมอนันตรา ริ
เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม
2561 ถึ ง วัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2561 ส่ ง ผลให้
คณะผูจ้ ดั ทาได้รับ ความรู้ และประสบการณ์
ต่ า งๆที่ มี ค่ า มากมายส าหรั บ รายงานสหกิ จ
ศึ ก ษาฉบับ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี จ ากความ
ร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1.อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุ ข

ผูจ้ ดั การออนไลน์. “9 ข้อดีของกาแฟ ดื่มอย่าง
เหมาะสมสุ ขภาพก็แจ่มใส”. สื บค้นเมื่อวันที่
13 สิ งหาคม
2561, จาก www.manager.co.th.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. Coffee กาแฟ, “กาแฟ”.
สื บค้นเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2561, จาก
student.nu.ac.th
สุ ธีรา สัตย์ซื่อ. มูลนิธิหมอชาวบ้าน. นิตยสาร
หมอชาวบ้าน เล่มที่ 369 คอลัมน์ : เรื่ องน่ารู้.

บรรณานุกรม

“กาแฟให้อะไรกับคุณบ้าง”. สื บค้น
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2561, จาก
www.doctor.or.th.
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์กร
มหาชน). “กาแฟ”. คลังข้อมูลสารสนเทศ
ระดับภูมิภาค
(ภาคใต้), สื บค้นเมื่อวันที่ 13
สิ งหาคม 2561, จาก www.arda.or.th.
สานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ.
“ดื่มกาแฟ (ทุกวัน) อย่างไรให้มีผลเสี ยน้อย
ที่สุด”.
สื บค้นเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2561,
จาก www.hiso.or.th.
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศห้องสมุด, “ข้อดี-ข้อเสี ย
ของการดื่มกาแฟ”. สื บค้นเมื่อวันที่
13 สิ งหาคม 2561, จาก
www.lib.ru.ac.th.
เดชา ศิริภทั ร. มูลนิธิหมอชาวบ้าน. นิตยสาร
หมอชาวบ้าน เล่มที่ 167 คอลัมน์ : ต้นไม้ใบ
หญ้า. “กาแฟ :
ความขมที่ ชาวโลกนิยม”. สื บค้น
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2561, จาก
www.doctor.or.th.

เภสัชกรหญิง จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. หนังสื อ
สมุนไพรบาบัดเบาหวาน 150 ชนิด. “กาแฟ”
หน้า 57.
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามคาแหง (2549). เครื่ องเขียน:
ดินสอออนไลน์ สื บค้นเมื่อวันที่ 13
สิ งหาคม 2561, จาก
http://www.lib.ru.ac.th/journal/penci
l.html
เอมอร คชเสนี. “กาแฟดีหรื อร้ายกันแน่”.
สื บค้นเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2561, จาก
www.manager.co.th.
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี . “กาแฟ”. พืช
เครื่ องดื่ม, สื บค้นเมื่อวันที่ 13
สิ งหาคม 2561, จาก www.rspg.or.th.

ภาคผนวก ค

โปสเตอร์
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แบบสอบถาม

แบบสอบถามความคิดเห็น
ชื่อเรื่องดินสอกากกาแฟ
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้สาหรับสอบถามความคิดเห็นหลังจากการทดลองผลิตภัณฑ์ดินสอกากกาแฟโดยให้
ผูท้ ดลองใช้ทาการกรอกแบบสอบถามตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ

ชาย หญิง
20–25 ปี
36 - 50 ปี

2 26–35 ปี
อื่น ๆโปรดระบุ……

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ดินสอกากกาแฟ
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. รู ปร่ างลักษณะ
2.การใช้งานในการเขียน
3.ความทดทานของดินสอ
4.ความสวยงาม
6.ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

ข้ อเสนอแนะ
โปรดระบุขอ้ เสนอแนะเพื่อใช้ปรับปรุ งและแก้ไขผลิตภัณฑ์ดินสอกากกาแฟให้ดีข้ ึนต่อไป
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ภาพปฏิบัติงาน

ภาพขณะปฏิบัติงาน
นาย ประสบโชค คงเป็ นสุ ข

ภาพขณะปฏิบัติงาน
นาย ศิลา อยู่เป็ นสุ ข
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