
 

รายงานการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

 

กากกาแฟขจัดคราบ 

Removing Dirty Stain Coffee Ground 

 

โดย 

นาย สวรรค์ กลุสุวรรณ์ 5704400134 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวชิาสหกจิศึกษา 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษาที ่3 ปีการศึกษา 2560 





ค 

 

 

ช่ือโครงงาน : กากกาแฟขจดัคราบ 

ช่ือนกัศึกษา  : นาย สวรรค ์กุลสุวรรณ์  

อาจารยท่ี์ปรึกษา  : ชาญชยั ประคินกิจ  

ระดบัการศึกษา  : ปริญญาตรี 

ภาควชิา   : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

ปีการศึกษา  : 3 / 2560 

บทคดัยอ่ 

 กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีได้รับความนิยมมากจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการภายในห้องอาหาร 
PRINCESS CAFÉ ซ่ึงในแต่ล่ะวนัจะมีการตม้กาแฟในจ านวนหลายคร้ัง จึงท าให้เกิดกากกาแฟท่ีเหลือ
ทิ้งเป็นจ านวนมากทุกวนั ผูจ้ดัท าจึงคิดจดัท าโครงงานท่ีมีช่ือวา่ กากกาแฟขจดัคราบ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
น ากากกาแฟท่ีเหลือทิ้งน าไปท าใหเ้กิดประโยชน์และลดตน้ทุนการจดัซ้ือของโรงแรม โดยน ากากกาแฟ
ท่ีผ่านการตากแห้งมาแล้วน าไปผสมกับน ้ าส้มสายชูและเบคก้ิงค์โซดาตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไว้
หลงัจากนั้นจึงน ากากกาแฟขจดัคราบมาทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงให้ดี ในการทดลองกากกาแฟขจดัคราบ
นั้นไดท้  าการทดลองกบัอ่างลา้งมือภายในหอ้งอาหารดว้ยวธีิการขดัดว้ยใยส าหรับขดัอ่าง ผลท่ีไดคื้ออ่าง
ลา้งมือมีความสะอาดมากข้ึนและยงัสามารถลดปริมาณกากกาแฟท่ีเป็นขยะเหลือทิ้งในแต่ล่ะวนัและน า
กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้นอกจากนั้นกากกาแฟก็ยงัสามารถช่วยลดตน้ทุนการจดัซ้ือน ้ ายาส าหรับ
ท าความสะอาดภายในโรงแรมได ้
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Abstract 
Coffee is the most popular beverage for the customers who come to visit the princess cafe 

room, in each day there is a lot of coffee made that make plenty of coffee grounds. So the production 
of purposes this project for using old coffee grounds and decrease the cost for the hotel. By bringing 
the dried coffee and mix it with vinegar and baking soda according to the ratio defined, after that 
bring the coffee grounds to test and improve it. In the experimental of coffee traces that experiments 
with sinks inside the restaurant with the method of polishing with scrub sponge. The results showed 
the sink is clean and can also reduce the quantity of coffee grounds that is left for garbage each day 
and bring back the benefits. In addition, coffee grounds can also help reduce the cost of purchasing 
the cleaners for cleaning in hotel. 
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บทที ่1 

 บทน ำ  

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  
    โรงแรม รอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง ( Royal Princess Larnluang ) จดัเป็นโรงแรมหรูระดบั 4 
ดาวท่ีไดรั้บการรับรองจากสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย ในอดีคโรงแรมแห่งน้ีเคยอยูใ่นเครือของ
โรงแรม ดุสิตธานี ซ่ึงต่อมาไดข้ายใหก้บับริษทั แกรนดห์ลานหลวง รวมระยะเวลาท่ีโรงแรม รอยลั ปร๊ิน
เซส หลานหลวงไดอ้อกจากภายในเครือของโรงแรม ดุสิตธานี เป็นเวลาประมาณ 7 – 8 ปี 

  จากการผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้รับการฝึกปฎิบติังานในส่วนของห้องอาหาร PRINCESS CAFE 
ซ่ึงในระหวา่งปฎิบติังานผจ็ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาวา่ในการตม้กาแฟในแต่ล่ะวนัจะมีการตม้กาแฟ
จ านวน 2 – 3 คร้ัง เพื่อใหเ้กิดความเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในช่วงเวลาบุฟเฟต์
อาหารเชา้และอาหารกลางวนั ซ่ึงพบวา่จ านวนกากกาแฟท่ีเหลือทิ้งมีจ านวนมาก ทางผูจ้ดัท าจึง
ท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักากาแฟ พบวา่กากกาแฟสามารถน าไปใชใ้นการขจดัคราบสกปรกเพื่อท าให้
เกิดความสะอาดข้ึนได ้อีกทั้งยงัสามารถช่วยใหท้างโรงแรมสามารถลดตน้ทุนในการจดัซ้ือวตัถุดิบ
ส าหรับการท าความสะอาดได ้รวมถึงยงัเป็นการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชก้ลบัมาท าใหเ้กิดประโยชน์และลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
  
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อตอ้งการน ากากกาแฟท่ีเหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน์ 

 1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนการซ้ือน ้ ายาส าหรับขจดัคราบสกปรก 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ดา้นพื้นท่ี 
  หอ้งอาหาร PRINCESS CAFÉ ณ โรงแรม รอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง 
 1.3.2 ดา้นระยะเวลา 
  ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1.3.3 ดา้นเน้ือหา   
  ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบักากกาแฟเพื่อน าไปใชใ้นการท าการทดลองท่ีท าใหเ้กิดผล 
  ลพัธ์ท่ีน าไปใชจ้ริงได ้
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 1.4.1 ช่วยลดตน้ทุนการจดัซ้ือของทางโรงแรม 

 1.4.2 ช่วยลดปริมาณกากกาแฟท่ีเหลือทิ้ง 
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาท าวจิยัเร่ือง “ กากกาแฟขจดัคราบ ” ผูว้จิยัไดศึ้กษาและตรวจสอบบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

  2.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักาแฟและกากกาแฟ 

  2.2 เบคก้ิงคโ์ซดา  

  2.3 น ้าส้มสายชู 

  2.4 งานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบักาแฟ 

 

 รูปภาพท่ี 2.1  

แหล่งท่ีมา : https://nescafedolcegusto.popsho.ps/ 

 2.1.1 ประวตัิความเป็นมาของกาแฟ 

  กาแฟเป็นพืชพื้นเมืองของอาบีซีเนียและอาราบีย ถูกคน้พบเม่ือศตวรรษท่ี 5 ท่ีประเทศ
 อาราเบีย แต่ในสมยันั้นยงัไม่มีผูค้นสนใจมากนกัจนมาถึงศตวรรษท่ี 9 มีคนเล้ียงแพะชาวอา
 ราเบียช่ือ คาลดี น าแพะออกไปเล้ียงตามปกติ แพะไดกิ้นผลและใบกาแฟแลว้เกิดความคึก
 คะนอง จึงไดน้ าเร่ืองไปเล่าใหพ้นะมุสเล็มองคห์น่ึงฟัง พระมุสเล็มองคน์ั้นจึงไดเ้ก็บผลกาแฟ
 มากะเทาะเปลือกออก แลว้น าเมล็ดกาแฟไปคัว่แลว้ตม้น ้าร้อนด่ืม ซ่ึงผลเห็นวา่มีความ
 กระปร้ีกระเปร่าจึงไดเ้ล่าใหผู้อ่ื้นฟัง หลงัจากนั้นชาวอาราเบียจึงไดเ้ร่ิมรู้จกัตน้กาแฟมากข้ึน จึง
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 ท าใหก้าแฟแพร่หลายเพิ่มข้ึนจากประเทศอาราเบีย เขา้สู่ชนชาวอิตาเลียน ดทัซ์ เยอรมนั 
 ฝร่ังเศส และกระบวนการผลิตกาแฟก็ไดพ้ฒันาข้ึนเร่ือยๆ ( นนทวชัร ชิตวลิยั, 2547 ) 

  กาแฟถูกคน้พบประมาณปี ค.ศ. 850 ก่อนคริสตศ์กัราช ชาวแอฟริกาพื้นเมืองใชก้าแฟ
 เป็นอาหารมาเป็นเวลามานานแลว้ สันนิษฐานวา่มนุษยส์มยัโบราณอาจเรียนรู้จาการสังเกตุ
 พฤติกรรมของสัตวว์า่กินอะไรและทดลองกิน พบวา่มีรสหวานและเป็นท่ีช่ืนชอบของสัตว์
 ต่างๆ ในช่วงแรกรับประทานผลสุก ต่อมาน าผลสุกมาท าไวน์ เม่ือลองเค้ียวแลว้จะเกิด
 ความรู้สึกวา่สบายหายเหน่ือยจากสภาพอากาศท่ีร้อน เพราะกาแฟมีฤทธ์ิช่วยกระตุน้ร่างกาย 
 ต่อมามีการน าเมล็ดกาแฟมาป่นผสมไขมนัสัตวไ์วกิ้นเป็นอาหารตอนเดินทาง ชาวพื้นเมืองบาง
 เผา่น ากาแฟไปเส้นไหวเ้ป็นตน้ กาแฟไดมี้การพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง มีการตากเมล็ดกาแฟ
 เพื่อใหเ้ก็บไวไ้ดน้านมากข้ึน การคัว่บด แช่ ตม้กาแฟ โดยใชอุ้ปกรณ์ต่างๆเช่น ครกบด กระทะ 
 เคร่ืองตม้กาแฟ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกยิง่ข้ึน (อรวรรณ วชิยัลกัษณ์ และคณะ, 2557 ) 

 2.1.2 ชนิดของกาแฟ  

  (กระบวนการผลิตกาแฟคัว่บดส าหรับเกษตรกร, 2553) 

1) กาแฟอาราบิกา้ ( C. Arabics ) มีการผลิตคิดเป็นประมาณ 75 % ของกาแฟ
ทั้งหมดของโลก อยู่บนพื้นท่ีสูงในประเทศเอธิโอเปียและซูดานตะวนัออก 
เป็นพีชยืนตน้ขนาดเล็กสูงประมาณ 3 – 5 เมตร ใบยอดอาจมีสีทองแดงหรือ
เหลือง ใบอ่อนมีสีเขียว ใบแก่มีสีเขียวเขม้ ออกดอกติดผลไดเ้ม่ืออายุประมาณ 
3 – 4 ปี ผลเม่ือสุกมีสีไดต้ั้งแต่เหลือง ส้ม แดงหรือแดงเขม้อมม่วง ดอกจะมีสี
ขาว กาแฟชนิดน้ีมีสารกาแฟขนาดใหญ่ เม่ือน ามาคัว่ชงด่ืมจะใหก้ล่ินท่ีมีความ
หอม นิยมน ามาท าเป็นกาแฟแบบคัว่บด 

2) กาแฟโรบสัตา้ ( C. Canephora Robusta ) มีอตัราส่วนการผลิตประมาณ 24 % 
ของกาแฟทั้งโลก มีถ่ินก าเนิดในป่าแถบศูนยสู์ตรของทวีปแอฟริกา ลกัษณะ
คล้ายอาราบิก้า ความสูงประมาณ 5 – 8 เมตร ผลมีสีส้มถึงแดง ดอกสีขาว
เช่นเดียวกบัอาราบิกา้ เม่ือน ามาคัว่และชงจะไดน้ ้ ากาแฟท่ีมีบอด้ีสูง หอมนอ้ย
กวา่อาราบิกา้ มีปริมาณคาเฟอีนสูง นิยมน าไปแปรรูปเป็นกาแฟผลส าเร็จรูป 

3) กาแฟลิเบอริกา้ (C. Liberica) มีผลิตออกมาในปริมาณท่ีนอ้ยมาก มีถ่ินก าเนิ 
ดในทวปีแอฟริกาบริเวณท่ีมีอากาศร้อนช้ืน แถบประเทศไซบีเรียและไอวอร์ร่ี
โคสต ์
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4) กาแฟเอ็กเซลซ่า ( C. Excelsa) ลกัษณะคลา้ยกาแฟลิเบอริกา้ ลกัษณะใบจะ
ใหญ่และมีความกวา้งกวา่ อีกทั้งยงัมีความกลมมนมากกว่า ผลมีขนาดเล็ก มี
ความตา้นทานโรคสูง 

 2.1.3 ประโยชน์ของกาแฟ 

 ประโยชน์ของกาแฟมีดงัน้ี (กรมสรรพกร : The Revene Department ,2559) 

1) ลดอตัราเส่ียงของการเป็นเบาหวาน กาแฟมีสารประกอบท่ีเรียกว่า ควินิน 
(Quinines) ท่ีสามารถท าให้ร่างกายผลิตสารอินซูลีนและสารคาเฟอีน 
(Caffeine) ท่ีช่วยหยุดการก่อตวัของโปรตีนท่ีผิดปกติซ่ึงน ามาสู่การเกิด
โรคเบาหวาน  

2) ลดอตัราการเกิดภาวะความจ าเส่ือม กาแฟมีส่วนช่วยชะลอความจ าเส่ือม รวม
ไปถึงต่นการจบัตวัของคอเรสเจอรอลต่อร่างกาย เพื่อลดความเส่ียงการเกิด
โรคอลัไซเมอร์ 

3) ลดความเครียด คนท่ีด่ืมกาแฟประมาณ 2 – 3 แกว้ต่อวนัจะลดความเครียดลง
ประมาณ 15 % แต่ถา้ด่ืมกาแฟ 4 แกว้ต่อวนัจะช่วยใหล้ดความเครียดลง 20 %  

4) ลดความเส่ียงเป็นโรคพาร์กินสัน คาเฟอีนในกาแฟมีส่วนช่วยในการลดตวาม
เส่ียงการเป็นโรคพาร์กินสัน โดยการด่ิมกาแฟวนัละ 2 – 3 แก้วต่อวนัเป็น
ประจ าจะช่วยลดการเกิดโรคพาร์กินสัน 25 % 

5) ลดความเส่ียงของการเป็นตบัแข็ง การด่ืมกาแฟ 1 แกว้ต่อวนั จะช่วยลดการ
เกิดโรคตบัแขง็ลง 20 % แต่ถา้หากด่ืม 4 แกว้ต่อวนัจะลดไดถึ้ง 80 % 

6) ลดอตัราเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งในล าไส้ใหญ่ จากการศึกษาผูห้ญิงญ่ีปุ่นท่ี
ด่ืมกาแฟ 3 แกว้ต่อวนั มีอตัราการเกิดโรคมะเร็งในฃ าไส้ใหญ่ได ้

7) ลดความเส่ียงในการเป็นโรคน่ิว การด่ืมกาแฟ 2 แกว้ต่อวนัมีแนวโน้มในการ
เป็นโรคน่ิวในถุงน ้าดีลดลง 

8) ลดอตัราเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจ มหาวทิยาลยัของประเทศสเปนด ้าการวิจยั
พบวา่การด่ืมกาแฟ 2 – 3 แกว้ต่อวนัมีอตัราการเกิดโรคหวัใจลดลง 

9) ลดอตัราเส่ียงของการเกิดการอุดตนัในเส้นเลือด การด่ืมกาแฟ 4 แกว้ต่อวนั
ช่วยใหล้ดความเส่ียงของการเกิดการอุดตนัในเส้นเลือดลดลง 43 % 
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10) ลดโอกาสเส่ียงเป็นโรคเกาต์ การด่ืมกาแฟ 3 – 6 แก้วต่อวนั คาเฟอีนมีส่วน
ช่วยบรรเทาการอกัเสบของขอ้ เพราะกรดยริูกท่ีเกินขนาดอยา่งไดผ้ล ถา้หาก
ด่ืม 6 แกว้ต่อวนัก็จะท าใหก้ารเกิดโรคเกาตล์ดลง 

11) ลดความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผูช้าย ผลการวิจยัพบว่า
บุคคลท่ีด่ืมกาแฟ 6 แกว้ต่อวนัมีความเส่ียงนอ้ยกวา่บุคคลท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟเลย 
อีกทั้งยงัช่วยลดคงามเส่ียงของการเกิดเซลล์มะเร็งเต้านมและมะเร็งตบัใน
ผูห้ญิง 

 2.1.4 กากกาแฟ 

  อภิกานต ์คุม้เพชร และ มนสัว ีใจซ่ือ ( 2558 ) ไดก้ล่าวไวว้า่ “ กากกาแฟคือ เมล็ด
กาแฟท่ีผา่นการชง บด ท่ีมกัจะถูกทิ้งไวเ้ม่ือใชเ้สร็จแลว้ แต่แทจ้ริงแลว้กากกาแฟสามารถน าไปแปรรูป
เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้เช่น การน ากากกาแฟใส่ถว้ยไปไวใ้นตูเ้ยน็เพื่อท่ีจะดบักล่ินคราว
ได ้” นอกจากน้ีสุพตัรา รักษาพรต และ สุนิษา สุวรรณเจริญ ( 2558 ) ไดอ้ธิบายไวว้า่ “ การประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบักาแฟสดไดเ้กิดข้ึนเป็นจ านวนมากในปัจจุบนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดกากกาแฟท่ีมีจ านวนมากในแต่
ล่ะวนั สารเคเฟอีนท่ีอยูใ่นกากกาแฟนั้นสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดเ้ช่น สบู่กากกาแฟ ท่ีจะท า
ใหเ้ป็นการเพิ่มมูลค่าของกากกาแฟได ้

  2.1.4.1 ประโยชน์ของกากกาแฟ 

  Chaoprayanew ( 2560 ) ประโยชน์ของกากกาแฟมีดงัน้ี 

1) ไล่หอยทาก ไส้เดิอน และแมลงสาบ โดยน ากากกาแฟไปโรยบริเวณท่ีเป็น
ทางเดินของสัตวเ์หล่านั้น 

2) เป็นปุ๋ยท่ีดีและน าไปปลูกเห็ดได ้ เพียงแค่น าหวัเช้ือของเห็ดไปฝังในกากกาแฟ 
เห็ดก็จะมีดอกใบใหญ่ ถา้หากใส่กากกาแฟลงไปในปุ๋ยดว้ย จะช่วยใหต้น้ไมมี้
ความสวยงามมากข้ึน 

3) ไล่แมวให้ห่างจากบริเวณท่ีปลูกดอกไม ้น ากากกาแฟผสมกบัเปลือกส้มแลว้
โรยไว ้

4) ยดือายดุอกไมใ้นแจกนั ใส่ดินท่ีผสมกากกาแฟลงไปในแจกนั จะยดือายขุอง
ดอกไมไ้ด ้

5) ไล่มดให้ไกลห่างจากตูก้ับขา้ว ให้น ากากกาแฟทาไวบ้ริเวณท่ีรองขาของตู้
กบัขา้ว 
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6) ยดัไส้ในหมอนปักขม็กนัสนิม หาผา้มาเยบ็เป็นปลอกหมอนแลว้ยดักากกาแฟ
ไวข้า้งใน ก็จะช่วยป้องกนัการเกิดสนิมเกาะเข๋มได ้

7) กบัดกัแมลงสาบ น าเอากระป๋องมาใส่กากกาแฟ หลงัจากนั้นติดเทปกาวสอง
หนา้ รอบๆขอบของกระป๋อง แมลงสาบจะตามกล่ินมาและตวัของมนัก็จะติด
ท่ีกาวสองหนา้ 

8) ขดักระทะใหเ้หมือนใหม่ เพียงแค่น ากากกาแฟใส่ในถุงผา้ หลงัจากนั้นน ามา
ขดัและลา้งคราบกาแฟออก กระทะก็จะเกิดความเงาข้ึน 

9) ป้องกนัข้ีเถา้ฟุ้งกระจาย น ากากกาแฟท่ียงัมีความช้ืน โรยไวข้า้งข้ีเถา้จะท าให้
ง่ายต่อการเก็บท าความสะอาด 

10) ลดกล่ินฉุนกระเทียมท่ีมือ หลงัจากท าอาหารจากกระเทียมท่ีมีกล่ินฉุนติดมือ 
ใหน้ ากากาแฟถูท่ีมือแลว้จึงลา้งออกดว้ยสบู่ 

11) ท าคสามสะอาดท่ออ่างลา้งจานน ากากกาแฟผสมกบัเกลือเบกก้ิงโซดา 
น ้าส้มสายชู แลว้ผสมใหเ้ขา้กนั หลงัจากนั้นน าไปขดั 

12) ท าน ้ ายาทะลวงท่อตนั ผสมกากกาแฟกบัน ้ าร้อนและน ้ ายาลา้งจาน หลงัจาก
นั้นใหน้ าไปเทลงในท่อ 

13) ดบักล่ินอบัในตูเ้ยน็ วางกากกาแฟไวภ้ายในตูเ้ยน็ ก็สามารถช่วยดูดซบักล่ินได้
ดี 

14) ลบรอยขีดข่วนแบบเร่งด่วนทั้นใจ น าน ้ ามนัมะกอกและกากกาแฟมาผสมกนั 
หลงัจากนั้นน าไปทากบัเฟอร์นิเจอร์ไมทิ้้งไวส้ักพกั หลงัจากนั้นเช็ดออกอก
คร้ังจะพบวา่รอยขีดข่วนไดล้ดลง 

15) ช่วยสุนัขจากเห็บหมดั ผสมกากกาแฟกบัแชมพู แลว้น าไปท าความสะอาด
ใหก้บัสุนขัจะเป็นการช่วยก าจดัเห็บและหมดัได ้
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2.2 เบคกิง้โซดา 
   

 
 รูปภาพท่ี 2.2  

แหล่งท่ีมา : https://narubloglady.blogspot.com 

   สุธีรา สร้อยเพชร (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่เบกก้ิงโซดาหรือผงฟูมีช่ือทางเคมีวา่  
  โซเดียม ไบคาร์บอเนตเป็นสารท่ีท าใหเ้กิดการข้ึนฟู มีลกัษณะสีขาวมี ฤทธ์ิเป็นด่าง 
  อ่อน 

  2.2.1 ประโยชน์ของเบกก้ิงโซดา มีดงัน้ี ( Manapat, 2561 ) 

1) ท าความสะอาดเคร่ืองครัวสแตนเลส น าเบกก้ิงโซดาผสมกบัน ้าส้มสายชูหรือ
น ้ามะนาว ทาใหท้ัว่ทิ้งไวส้ักพกัจากนั้นน าฟองน ้าเช็ดท าความสะอาด 

2) ขจดัคราบในท่ออุดตนั น าเบกก้ิงโซดา น ้าส้มสายชู น ้าร้อน เทลงไปในท่อ
จะมีฟองข้ึน พอฟองหมดเปิดน ้าทิ้งไวส้ักพกัก็สามารถขจดัคราบไขมนัได ้

3) ท าความสะอาดผา้ขาวใหก้ลบัมาเหมือนใหม่ได ้ น าเบกก้ิงโซดาผสมกบัน ้า
ทิ้งไวป้ระมาณ 8 – 10 ชม. ผา้ก็จะกลบัมาขาว 

4) ขจดัคราบใหพ้ื้นผวิท่ีสกปรกผสมเบกก้ิงโซดากบัแอมโมเนียหรือ
น ้าส้มสายชู น ามาทาบริเวณท่ีเป็นคราบสกปรกหลงัจากนั้นใหเ้ช็ดออก 

5) ขจดัคราบเหลืองของโถสุขภณัฑ ์ ใชเ้บกกิ้งโซดาและน ้าส้มสายชู เทลงไป
และทิ้งไวข้า้มคืนหลงัจากนั้นใชแ้ปรงขดัก็จะช่วยขจดัคราบได ้

https://narubloglady.blogspot.com/


9 
 

 

6) ท าความสะอาดจาน ชาม ชอ้นไร้คราบมนัและกล่ินตกคา้ง น าเบกก้ิงโซดา
ผสมกบัน ้ายาลา้งจานแลว้น าไปขดัหรือถู 

7) ขจดัรอยไหมข้องกน้หมอ้และกระทะ ใชเ้บกก้ิงโซดาผสมกบัน ้าร้อน แลว้
น าหมอ้หรือกะทะไปแช่รอยไหมก้็จะหายไป 

8) ขจดักล่ินอบัในตูเ้ส้ือผา้ น าเบกก้ิงโซดาผสมกบัน ้ามนัหอมระเหยไวใ้นตู้
เส้ือผา้ จะช่วยดูดซบักล่ินไม่พึงประสงคไ์ด ้

9) ขจดักล่ินอบัรองเทา้ น าเบกก้ิงโซดาโรยในรองเทา้ แลว้น ารองเทา้ใส่
ถุงพลาสติกมดัไวทิ้้งไว ้ประมาณ 1 – 2 คืน 

10) ขจดักล่ินอบัจากท่ีนอน ผา้นวม พรม น าเบกก้ิงโซดา ผสมน ้ามนัหอมระเหย 
โรยบนท่ีนอน  ผา้นวม พรมทิ้งไว ้ 1 – 2 ชม. แลว้ใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นท าความ
สะอาดใหเ้บกก้ิงโซดาออกใหห้มด 

2.3 น า้ส้มสายชู    

 
รูปภาพท่ี 2.3 

แหล่งท่ีมา : https://www.bigc.co.th 

   ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( 2558 ) ไดก้ล่าวถึง 
  ประโยชน์ของน ้าส้มสายชูไวดงัน้ี 

1) ช่วยให้กระจกมีความใสโดยการน าน้าสมสายชูผสมกบัน ้ าเปล่าและน ามาฉีด
บนกระจกหลงัจากนั้นใชผ้า้เช็ด 

2) น ้ าส้มสายชูช่วยบรรเทาอาการปวดจากแมงกะพรุน โดยการใช้น ้ าส้มสายชู
ราดบริเวณท่ีมีแมงกะพรุน 

3) ขจดัคราบสกปรก น าน ้าส้มสายชูขดัไปท่ีบริเวณท่ีมีคราบ 
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4) ขจดัสนิม น าน ้าส้มสายชูผสมกบัสบู่แลว้น าไปขดั 
5) ลดกล่ินคาว ก่อนน าเน้ือสัตวแ์ช่ในตูเ้ยน็ ใหน้ าเน้ือสัตวแ์ช่กบัน ้ าส้มสายชูและ

น ้าเกลือ 
6) ท าใหแ้ปรงสีฟันนุ่ม โดยน าแปรงสีฟันไปตม้ในน ้าส้มสายชู 
7) ท าใหผ้า้ขาวสะสดข้ึน ใชน้ ้าส้มสายชูผสมกบัผงซกัฟอก 
8) ก าจดัมด ใชน้ ้ าส้มสายชูเช็ดบริเวณท่ีคาดวา่มดจะเดิน  จะช่วยให้มดไม่ข้ึนใน

บริเวณนั้น 
9) ทอดอาหารโดยท่ีไม่อมน ้ามนั น าน ้าส้มสายชูผสมกบัน ้ามนั 
10) หุงขา้วให้สวย ใส่น ้ าส้มลงไปในหมอ้ขา้ว เม่ือขา้วสุกแลว้จะช่วยให้ขา้วไม่

ติดกนั 

2.4 งานวจัิยและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  
  จากการศึกษางานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากกากกาแฟ
 พบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

  พจนินท ์ออ้มงาม (2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองกากกาแฟอเนกประสงคพ์บวา่ กาก
 กาแฟอเนกประสงคส์ามารถท าความสะอาดภาชนะและสุขภณัฑไ์ดอ้ยา่งดี สามารถลดการ
 ตกคา้งของสารเคมีในภาชนะได ้

  กากกาแฟมีค่าอยา่ทิ้ง (2558) ไดอ้ธิบายวา่กากกาแฟสามารถท าความสะอาด
 เคร่ืองครัวได ้โยเฉพาะรอยไหมท่ี้กน้หมอ้หรือกน้กระทะ เพราะกาแฟมีความเป็นกรดจึงท าให้
 ท าความสะอาดไดดี้ โดยน ากากกาแฟมาประมาณ 3 ชอ้นชา ทาบริเวณท่ีเป็นรอยไหมด้ า
 หลงัจากนั้นขดัเพียงเล็กนอ้ย เคร่ืองครัวก็จะมีความเงาข้ึน 
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บทที ่3  

 รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน  

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือ :  โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง ( Royal Princess Larnluang ) 

 ทีอ่ยู่ : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร  

 เบอร์โทรศัพท์ :  022813088 

 เบอร์แฟกซ์ :  022801314 

 อเีมล์ : rsvn@royalprincesslarnluang.com 

 
รูปภาพท่ี 3.1 

แหล่งท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620141/Royal-Princess-Larn-Luang 

 3.1.1 การเดินทาง 

 โรงแรมรอยลัปร๊ินเซสหลานหลวง อยูห่่างจากสนามบินวุวรรณภูมิ 35 กิโลเมตร โดยเดิน
ทางผา่นทางด่วนศรีนครินทร์ใชเ้วลาประมาณ 30 - 45 นาที และอยูห่่างจากรถไฟฟ้า 3 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 10 15 นาที 

 

mailto:rsvn@royalprincesslarnluang.com
http://www.sawadee.co.th/hotel/620141/Royal-Princess-Larn-Luang
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการขององค์กร  
 โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ไดท้  าการปรับปรุงคร้ังใหญ่ในปี
พ.ศ. 2554 อยูใ่นเครือ บริษทัแกรน์หลานหลวง จ ากดั ภายในประกอบไปดว้ยห้องพกัทั้งหมด 167 หอ้ง 
และหอ้งอาหารจ านวน 4 หอ้ง  

 3.2.1 ห้องพกัทั้งหมด 167 ห้องดังนี้ 

  1) ห้องพกัแบบ Superior จ านวน 55 ห้อง 

 

 

 

 
  

รูปภาพท่ี 3.2 ห้องพกั superior 
แหล่งท่ีมา : http://www.royalprincesslarnluang.com 

  2) ห้องพกัแบบ superior plus จ านวน 37 ห้อง  

 
 

 รูปภาพท่ี 3.3 หอ้งพกั superior plus  
แหล่งท่ีมา : http://www.royalprincesslarnluang.com 

  

   

http://www.royalprincesslarnluang.com/
http://www.royalprincesslarnluang.com/
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  3) ห้องพกัแบบ deluxe จ านวน 70 ห้อง 

  
รูปภาพท่ี 3.4 หอ้งพกั deluxe 

แหล่งท่ีมา : http://www.royalprincesslarnluang.com 

  4) ห้องพกัแบบ princess suite จ านวน 5 ห้อง 

 
 รูปภาพท่ี 3.5 หอ้งพกั princess suite 

 แหล่งท่ีมา : http://www.royalprincesslarnluang.com 

  

http://www.royalprincesslarnluang.com/
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 3.2.2 ห้องอาหารทั้งหมด 4 ห้องแบ่งดังนี้ 

  1)ห้องอาหาร Princess Cafe  

 หอ้งอาหารแห่งน้ีเป็นห้องอาหารท่ีเปิดตลอด 24 ชม. แขกท่ีรับประทานอาหารเชา้ก็จะมาท่ี
 หอ้งอาหารแห่งน้ี อีกทั้งยงัมีบริการรายการอาหารบุฟเฟตแ์ละ A La Carte มีเวลาเปิดใหบ้ริการ
 รายการอาหารบุฟเฟตด์งัน้ี 11.00 – 14.30 น. 

 

รูปภาพท่ี 3.6 ห้องอาหาร Princess Café  

แหล่งท่ีมา : https://www.dusit.com/dusitprincess 
  2) ห้องอาหาร Piccolo 

 หอ้งอาหารแห่งน้ีเป็นห้องอาหารอิตาเลียน มีช่วงเวลาการเปิดใหบ้ริการ 2 ช่วงเวลาคือ 11.00 น. 
 – 14.30 น. และ 18.00 น. – 22.00 น.  

 
รูปท่ี 3.7 หอ้งอาหาร Piccolo 

แหล่งท่ีมา : https://mgronline.com/travel 
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  3) ห้องอาหาร Mikado 

 หอ้งอาหารแห่งน้ีเป็นห้องอาหารญ่ีปุ่น ท่ีห้องอาหารแห่งน้ีมีบริการซูชิและซาชิมิจากซูชิบาร์
 และอาหารญ่ีปุ่นอีกหลายเมนู มีช่วงเวลาการเปิดใหบ้ริการ 2 ช่วงเวลาคือ 11.00 น. – 14.30 
 น. และ  18.00 น. – 22.00 น.  

 

 

 

 

  

 รูปภาพท่ี 3.8 ห้องอาหาร Mikado 
แหล่งท่ีมา : https://www.dusit.com/dusitprincess 

  4) ห้องอาหาร The Empress 

 หอ้งอาหารแห่งน้ีเป็นห้องอาหารประเภทอาหารจีน เปิดท าการ 2 ช่วงเวลาคือ 11.00 – 14.30 น. 
 และ  18.00 – 22.00 น. 

 
รูปท่ี 3.9 หอ้งอาหาร The empress  

แหล่งท่ีมา  : https://www.dusit.com/dusitprincess 
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 3.2.3 Lobby Lounge 

 ลอบบ้ีเลาจมี์เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆจ าหน่ายรวมไปถึงคอกเทลมากมายหลายชนิด 

 เปิดใหบ้ริการในเวลา 06.00 – 24.00 น. 

 
รูปท่ี 3.10 Lobby Lounge  

แหล่งท่ีมา : https://www.dusit.com/dusitprincess  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารองค์กร ( ห้องอาหาร Princess Café ) 

 

 

  

 

 

 

  

Manager Restaurant 

Assistant Manager 

Supervisor 

Captain 

Waiter / Waitress 

ตารางท่ี 3.1 
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3.4 ต าแหน่งและงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
 ช่ือผูป้ฎิบติังาน : นาย สวรรค ์กุลสุวรรณ์ 
 แผนก : Food & Beverage 
 ต าแหน่งงาน : Waiter หอ้งอาหาร Princess Café 
 ระยะเวลาการปฎิบติังาน : วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : 
 ส่วนหน้าบ้าน 
  - บริการเติมชาและกาแฟให้กบัแขก 
  - เคลียร์โตะ๊และจดัอุปกรณ์ลงบนโตะ๊ 
  -รับออเดอร์อาหารและเคร่ืองด่ืม 
  - เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีแขกสั่ง 
 ส่วนหลงับ้าน 
  - เช็ดเคร่ืองมือเช่น ส้อม มีด ชอ้น 
  - เช็ดแกว้น ้า แกว้กาแฟ 
  - เคลียร์ฟลอล ์โดยการน าอาหารท่ีแขกสั่งจากรูมเซอร์วสิเม่ือรับประมานเสร็จแลว้ ลง 
  มาไวท่ี้แผนก Steward 
  - น าส่งและรับผา้แนปก้ินส์ 
  - ตกัน ้าแขง็ใส่รถน ้าแขง็ 
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รูปท่ี 3. 11 การเตรียมแกว้กาแฟ 

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 

 
รูปท่ี 3.12 ท าการจดัเรียงแกว้น ้าด่ืมส าหรับแขก 

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 
 ช่ือ นางสาว ฉววีรรณ เก่าเจริญ 
 ต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกบุคคล 
3.6 ระยะเวลาการปฎบิัติงาน  
 เร่ิมปฎิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

3.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน   
ตารางท่ี 3.2 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 
2561 

มิถุนายน 
2561 

กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 

1. รวบรวมความตอ้งการ
และศึกษาขอ้มูลส าหรับ
โครงงาน 
2.วเิคราะห์ขอ้มูล 
3.วางแผนการท างาน 
4.จดัท าและปรับปรุง 
5.ทดสอบและสรุปผล
การท างาน 
6.จดัท าเอกสาร 

    

  
 3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลส าหรับโครงงาน สังเกตปัญหาภายในหอ้งอาหาร
 ของโรงแรม เพื่อท าการศึกษาขอ้มูลส าหรับการจดัท าโครงงาน 
 3.7.2 วเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์ถึงปัญหาวา่สามารถท่ีจะจดัท าไดห้รือไม่และไม่ท าใหเ้กิด
 ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อโรงแรม 
 3.7.3 วางแผนการท างาน ศึกษาขอ้มูลของกากกาแฟ รวมไปถึงวางแผนขั้นตอนการแปรรูปกาก
 กาแฟเพื่อน าไปใชใ้นการท าความสะอาด 
 3.7.4. จดัท าและปรับปรุง น าส่วนผสมต่างๆท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลไวม้าผสมกนัและทดลองท า ท า
 การทดลองอีกคร้ังเพื่อปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
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 3.7.5. ทดสอบและสรุปผลการท างาน น าไปทดสอบใชจ้ริงโดยการน าไปขจดัคราบสกปรก
 เพื่อใหท้ราบผลลพัธ์ เม่ือทราบผลลพัธ์แลว้จึงท าการสรุปผลการจดัท า 
 3.7.6 จดัท าเอกสาร น ารายละเอียดและขั้นตอนการท าทั้งหมดท่ีไดบ้นัทึกไว ้รวบรวมท าเป็น
 รูปเล่มพร้อมน าเสนอ 
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บทที ่4 

ผลการปฎบิัติงาน 

 การจดัท าโครงงานเร่ือง กากกาแฟขจดัคราบ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน ากากกาแฟท่ีเหลือใชภ้ายใน
หอ้งอาหาร Princess Cafe มาท าใหเ้กิดประโยชน์และลดตน้ทุนการจดัซ้ือของทางโรงแรม เน่ืองจากใน
แต่ล่ะวนัภายในห้องอาหารจะมีการตม้กาแฟจ านวน 2 – 3 คร้ังจึงท าใหเ้กิดกากกาแฟท่ีเหลือทิ้งอยูม่าก 
โดยผูว้จิยัไดท้  าการสืบคน้และศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการน ากากกาแฟท่ีเหลือทิ้งใหก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ 

4.1 ส่วนผสมกากกาแฟขจัดคราบ 
 1. กากกาแฟ   300   กรัม  
 2. เบกก้ิงโซดา   250   กรัม  
 3. น ้าส้มสายชู  250   กรัม 
4.2 ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมส าหรับกากกาแฟขจัดคราบ 
 ขั้นตอนที ่1 น ากากกาแฟท่ีตากแหง้แลว้มาใส่ในภาชนะ 

 
รูปภาพท่ี 4.1 กากกาแฟท่ีผา่นการตากแหง้ 

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2561) 
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 ขั้นตอนที ่2  ใส่เบคก้ิงโซดาลงไป 

 
รูปภาพท่ี 4.2 

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 
 ขั้นตอนที ่3 ใส่น ้าส้มสายชูลงไป 

 
รูปภาพท่ี 4.3  

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 
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 ขั้นตอนที ่4 คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 

 
รูปภาพท่ี 4.4  

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 
 ขั้นตอนที ่5 น าไปตากแดดใหแ้หง้ 1 วนั 

 
รูปภาพท่ี 4.5  

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 
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4.3 ขั้นตอนการใช้กากกาแฟขจัดคราบ 
 ขั้นตอนที ่1 โรยกากกาแฟใหท้ัว่บริเวณอ่างลา้งมือ 

 
รูปภาพท่ี 4.6  

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 
 ขั้นตอนที ่2 ท าการขดัท่ีบริเวณอ่างโดยอุปกรณ์ท่ีใชข้ดัคือ แผน่ใยขดั 

 
   รูปภาพท่ี 4.7  

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 
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4.4 ภาพเปรียบเทยีบก่อนและหลงัการใช้กากกาแฟขจัดคราบ 
 1) อ่างลา้งจานก่อนและหลงัการใชก้ากกาแฟขจดัคราบ 

 ก่อนใช ้ หลงัใช ้

   
รูปภาพท่ี 4.8  

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 
 2) แกว้กาแฟท่ีก่อนและหลงัการใชก้ากกาแฟจดัคราบ  

 ก่อนใช ้ หลงัใช ้

 

 

  

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 4.9  

แหล่งท่ีมา : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 
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4.5 การค านวณต้นทุน 
ตารางแสดงต้นทุนส่วนผสมของกากกาแฟขจัดคราบ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงตน้ทุนส่วนผสมของกากกาแฟ 
ส่วนผสม ปริมาณทีใ่ส่ลงไปใน

ส่วนผสม ( กรัม ) 
ราคา / ปริมาณจริง ต้นทุน 

กากกาแฟ 300 - - 
น ้าส้มสายชู 250 24 บ. / 700 8.57 
เบคก้ิงโซดา 250 22 บ. / 300 18.33 

รวม 800 46 บ.  26.9 
สูตรการค านวณตน้ทุนของส่วนผสมมีดงัน้ี 

1) การค านวนณตน้ของน ้าส้มสายชู 
(250 × 24) ÷ 700 = 8.57 

2) การค านวณตน้ทุนของเบคก้ิงโซดา 
(250 × 22) ÷ 300 = 18.33 

3) การค านวณราคาตน้ทุนรวมทั้งหมดของส่วนผสม 
8.57 + 18.33 = 26.9 

ราคาตน้ทุนของกากกาแฟขจดัคราบต่อการน ามาใชใ้น 1 คร้ังคือ 26.9 บาท 
ตารางแสดงตัวอย่างราคาน า้ยาท าความสะอาดยีห้่อ 

ตารางท่ี 4.2 แสดงตวัอยา่งราคาน ้ายาท าความสะอาด 
ยีห้่อ ราคา / ปริมาณจริง 

3M 55 บ. / 825 

Mr. Muscle 53 / 825 

ราคาของตวัอยา่งน ้ายาท าความสะอาดมีดงัน้ี 
 3M ราคา 55 บาท ต่อ 825 มิลลิลิตร 
 Mr. Muscle ราคา 53 บาท ต่อ 825 มิลลิลิตร 
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4.6 ค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 
1. กากกาแฟจะช่วยลดคราบสกปรกภายในภาชนะได้หรือไม่ 

 พนักงานท่านที ่ 1 : กากกาแฟช่วยลดคราบสกปรกลงไดเ้น่ืองจากการท าความสะอาด
อ่างโดยปกติไม่ไดมี้การใชน้ ้ ายาใดๆ ในการช่วยท าความสะอาด ในส่วนของการใชก้ากกาแฟกบัแกว้
กาแฟก็สามารถช่วยลดคราบลงได ้

 พนักงานท่านที่ 2 : กากกาแฟก็สามารถช่วยลดคราบลงไดบ้า้งในส่วนหน่ึง แต่ถา้ใช้
น ้ายาส าหรับท าความสะอาดอาจจะท าใหเ้กิดความสะอาดมากข้ึนกวา่น้ี 

2. ความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน 

 พนักงานท่านที ่1 : เหมาะสมท่ีจะน ามาใชง้านเพราะขั้นตอนการใชไ้ม่ยากแต่ควร
ระวงัการอุดตนัของกากกาแฟในท่อเม่ือใชก้บัภาชนะท่ีไม่มีท่ีกรองกากกาแฟ 

 พนักงานท่านที ่2 : เหมาะสมเพราะมีการใชง้านท่ีง่ายและใชเ้วลาในการท าความ
สะอาดในช่วงระยะเวลาสั้น 
3. กากกาแฟจะช่วยลดปริมาณการเกดิขยะภายในโรงแรมได้หรือไม่ 
 พนักงานท่านที ่ 1 : ช่วยลดไดเ้พราะวา่ในแต่ล่ะวนัจะมีกากกาแฟท่ีถุกทิ้งจ านวนมาก 
หากน ากากกาแฟมาท าใหเ้กิดประโยชน์ก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณกากกาแฟท่ีทิ้งเป็นขยะไดใ้นส่วน
หน่ึง 
 พนักงานท่านที่ 2 : ช่วยลดลงไดใ้นปริมาณหน่ึง แต่กย็งัมีกากกาแฟท่ีเหลือท้ิง
อยูจ่  านวนมากในแต่ล่ะวนั 
4. ความคุ้มค่าของต้นทุนทีน่ ามาใช้ในการท ากากกาแฟขจัดคราบ 
 พนักงานท่านที ่ 1 : มีความคุม้ค่าเน่ืองจากมีตน้ทุนของส่วนผสมท่ีน ามาใชมี้ราคาท่ีไม่
สูงและสามารถหาซ้ือไดง่้าย 
 พนักงานท่านที ่2  :  มีความคุม้ค่าท่ีจะน ามาใชเ้พราะวา่มีราตน้ทุนท่ีไม่สูง 
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จากการให้สัมภาษณ์ของพนักงานในห้องอาหาร PRINCESS CAFE 2 ท่านโดยได้ผลการสัมภาษณ์
ดังนี ้
 จากการสัมภาษณ์สรุปผลไดว้า่ กากกาแฟสามารถช่วยลดคราบสกปรกภายในอ่างลา้งมือและ
แกว้กาแฟลงได ้แต่ถา้หากใชน้ ้ายาส าหรับท าความสะอาดคราบสกปรกอาจจะออกมากกวา่น้ี ความ
เหมาะสมในการใชง้านสะดวก แต่ปัญหาท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดไดคื้อกากกาแฟจะอุดตนัท่อถา้ใชใ้นภาชนะ
ท่ีไม่มีตะแกรงส าหรับกรองเศษกากกาแฟ กากกาแฟยงัช่วยลดปริมาณขยะภายในโรงแรมไดใ้นจ านวน
หน่ึง มีความคุม้ค่าในการท าเพราะตน้ทุนการท าของกากกาแฟขจดัคราบมีตน้ทุนท่ีไม่สูง 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฎิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรม รอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง ใน
แผนกหอ้งอาหารท่ีห้องอาหาร PRINCESS CAFÉ ซ่ึงพบวา่ภายในหอ้งอาหารจะมีกากกาแฟท่ีเหลือทิ้ง
อยูม่ากจึงคิดน ากากกาแฟท่ีเหลือทิ้งมาท าใหเ้กิดประโยชน์ โดยน ากากกาแฟมาผสมกบัน ้าส้มสายชู 
เบคก้ิงโซดา เพื่อไวใ้ชส้ าหรับขจดัคราบสกปรกในอ่างลา้งมือภายในหอ้งอาหาร เน่ืองจากอ่างลา้งมือท่ี
ท าการทดลองใชมี้คราบสกปรกอยู ่หลงัจากท่ีทดลองใชแ้ลว้คราบสกปรกในอ่างไดล้ดลง อีกทั้งยงัเป็น
การลดตน้ทุนการจดัซ้ือน ้ายาขจดัคราบสกปรกได ้ผลตอบรับหลงัจากท่ีพนกังานภายในหอ้งอาหารได้
ท าการทดลองใชคื้อ กากกาแฟขจดัคราบสามารถช่วยลดคราบส่ิงสกปรกภายในอ่างลงได ้มีการใชง้าน
ท่ีง่ายและประหยดัเวลาและตวักากกาแฟขจดัคราบยงัสามารถลดคราบสกปรกในแกว้กาแฟลงไดเ้ม่ือ
น าไปทดลองใชแ้ลว้ อีกทั้งตน้ทุนส าหรับการจดัท ากากกาแฟขจดัคราบยงัมีราคาท่ีไม่สูงเหมาะแก่การ
น ามาใช ้

5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 
 5.2.1 ระยะเวลาการเก็บรักษาของกากกาแฟ 
 5.2.2 ในบางคร้ังกากกาแฟท่ีน ามามีความช้ืนมากเกินไป 
 5.2.3 การใส่น ้าส้มสายชูท่ีมากเกินไปจะท าใหก้ากกาแฟไม่มีลกัษณะเหมาะท่ีจะน าไปใช ้
          งานเน่ืองจากจะกลายเป็นลกัษณะเหลว 
5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
 5.3.1 ก่อนท่ีจะน ากากกาแฟมาผสมกบัส่วนผสมจะตอ้งน าไปตากแดดใหเ้กิดความแหง้เพื่อไม่ 
   ท าใหเ้กิดความช้ืน 
 5.3.2 ควรหาวธีิเก็บรักษาของกากกาแฟเพื่อสามารถน าท าใหใ้ชง้านไดน้านข้ึน 
 5.3.3 ถา้หากตอ้งการน าไปใชก้บัภาชนะท่ีจะท าความสะอาดท่ีมีขนาดใหญ่มากกวา่น้ี ควร 
  จะตอ้งมีการคิดส่วนผสมในอตัราท่ีเพิ่มข้ึน 
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5.4 สรุปผลและการปฎบิัติสหกจิ 
 5.4.1 ข้อดีของการปฎบิัติงานสหกจิ 
  1) ไดรู้้จกัการท างานเป็นทีม 
  2) มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีมากข้ึน 
  3) ท าใหเ้กิดความอดทนต่อแรงกดดนั 
  4) ไดส่ื้อสารกบัแขกชาวต่างชาติ ท าใหก้ลา้พดูมากข้ึน 
 5.4.2 ปัญหาทีพ่บของการปฎิบัติงานสหกจิ 
  1) ตอ้งปรับตวักบัการเขา้งานในช่วงเชา้ 
  2) มีการส่ือสารภาษาองักฤษกบัแขกท่ีไม่ถูกตอ้ง 
  3) มีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ียงัไม่ค่อยดีนกั 
 5.4.3 ข้อเสนอแนะ 
  1) เน่ืองจากห้องอาหารท่ีท าการปฎิบติัสหกิจมีแขกชาวต่างชาติจ านวนมาก   
      ควรฝึกการพดูภาษาองักฤษใหค้ล่องกวา่น้ี 
  2) ควรศึกษารายการอาหารในหอ้งอาหารใหค้รบถว้น 
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ภาคผนวก ก. 
ค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 



 

 

ค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 
1. กากกาแฟจะช่วยลดคราบสกปรกภายในภาชนะได้หรือไม่ 

 พนักงานท่านที ่ 1 : กากกาแฟช่วยลดคราบสกปรกลงไดเ้น่ืองจากการท าความสะอาด
อ่างโดยปกติไม่ไดมี้การใชน้ ้ ายาใดๆ ในการช่วยท าความสะอาด ในส่วนของการใชก้ากกาแฟกบัแกว้
กาแฟก็สามารถช่วยลดคราบลงได ้
 พนักงานท่านที่ 2 : กากกาแฟก็สามารถช่วยลดคราบลงไดบ้า้งในส่วนหน่ึง แต่ถา้ใช้
น ้ายาส าหรับท าความสะอาดอาจจะท าใหเ้กิดความสะอาดมากข้ึนกวา่น้ี 
2. ความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน 
 พนักงานท่านที่ 1 : เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้งานเพราะขั้นตอนการใช้ไม่ยากแต่ควร
ระวงัการอุดตนัของกากกาแฟในท่อเม่ือใชก้บัภาชนะท่ีไม่มีท่ีกรองกากกาแฟ 
 พนักงานท่านที่ 2 : เหมาะสมเพราะมีการใช้งานท่ีง่ายและใช้เวลาในการท าความ
สะอาดในช่วงระยะเวลาสั้น 
3. กากกาแฟจะช่วยลดปริมาณการเกดิขยะภายในโรงแรมได้หรือไม่ 
 พนักงานท่านที ่ 1 : ช่วยลดไดเ้พราะวา่ในแต่ล่ะวนัจะมีกากกาแฟท่ีถุกทิ้งจ านวนมาก 
หากน ากากกาแฟมาท าใหเ้กิดประโยชน์ก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณกากกาแฟท่ีทิ้งเป็นขยะไดใ้นส่วน
หน่ึง 
 พนักงานท่านที ่ 2 : ช่วยลดลงไดใ้นปริมาณหน่ึง แต่ก็ยงัมีกากกาแฟท่ีเหลือทิ้งอยู่
จ  านวนมากในแต่ล่ะวนั 
4. ความคุ้มค่าของต้นทุนทีน่ ามาใช้ในการท ากากกาแฟขจัดคราบ 
 พนักงานท่านที ่ 1 : มีความคุม้ค่าเน่ืองจากมีตน้ทุนของส่วนผสมท่ีน ามาใชมี้ราคาท่ีไม่
สูงและสามารถหาซ้ือไดง่้าย 
 พนักงานท่านที ่2  :  มีความคุม้ค่าท่ีจะน ามาใชเ้พราะวา่มีราตน้ทุนท่ีไม่สูง 
จากการให้สัมภาษณ์ของพนักงานในห้องอาหาร PRINCESS CAFE 2 ท่านโดยได้ผลการสัมภาษณ์
ดังนี ้
 จากการสัมภาษณ์สรุปผลไดว้่า กากกาแฟสามารถช่วยลดคราบสกปรกภายในอ่างลา้งมือและ
แก้วกาแฟลงได้ แต่ถา้หากใช้น ้ ายาส าหรับท าความสะอาดคราบสกปรกอาจจะออกมากกว่าน้ี ความ
เหมาะสมในการใชง้านสะดวก แต่ปัญหาท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดไดคื้อกากกาแฟจะอุดตนัท่อถา้ใชใ้นภาชนะ



 

 

ท่ีไม่มีตะแกรงส าหรับกรองเศษกากกาแฟ กากกาแฟยงัช่วยลดปริมาณขยะภายในโรงแรมไดใ้นจ านวน
หน่ึง มีความคุม้ค่าในการท าเพราะตน้ทุนการท าของกากกาแฟขจดัคราบมีตน้ทุนท่ีไม่สูง 
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ภาพการเคลียร์โตะ๊หลงัจากท่ีแขกใชบ้ริการเสร็จแลว้ 

 

ภาพการตกัน ้าแขง็ส าหรับน าไปใส่ในช่วงเวลาอาหารบุฟเฟต ์
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กากกาแฟขจัดคราบ 
Removing Dirty Stain Coffee Ground 

นายสวรรค ์กลุสุวรรณ์ 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียวมหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
Email : sawankulsuwan@gmail.com

 
บทคดัย่อ 

 กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมมากจาก
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการภายในห้องอาหาร PRINCESS 
CAFÉ ซ่ึงในแต่ล่ะวนัจะมีการตม้กาแฟในจ านวนหลาย
คร้ัง จึงท าใหเ้กิดกากกาแฟท่ีเหลือท้ิงเป็นจ านวนมากทุก
วนั ผูจ้ดัท าจึงคิดจดัท าโครงงานท่ีมีช่ือวา่ กากกาแฟขจดั
คราบ มีวตัถุประสงค์เพ่ือน ากากกาแฟท่ีเหลือท้ิงน าไป
ท าให้เ กิดประโยชน์และลดต้นทุนการจัดซ้ือของ
โรงแรม โดยน ากากกาแฟท่ีผ่านการตากแห้งมาแลว้
น าไปผสมกับน ้ าส้มสายชูและเบคก้ิงค์โซดาตาม
อตัราส่วนท่ีก าหนดไวห้ลงัจากนั้นจึงน ากากกาแฟขจดั
คราบมาทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงให้ดี ในการทดลองกาก
กาแฟขจัดคราบนั้ นได้ท าการทดลองกับอ่างล้างมือ
ภายในห้องอาหารด้วยวิธีการขดัด้วยใยส าหรับขดัอ่าง 
ผลท่ีได้คืออ่างล้างมือมีความสะอาดมากข้ึนและยัง
สามารถลดปริมาณกากกาแฟท่ีเป็นขยะเหลือท้ิงในแต่
ล่ะวนัและน ากลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้นอกจากนั้น
กากกาแฟก็ยงัสามารถช่วยลดต้นทุนการจัดซ้ือน ้ ายา
ส าหรับท าความสะอาดภายในโรงแรมได ้

ค าส าคญั  :  กากกาแฟ / คราบสกปรก 

Abstract 

 Coffee is the most famous beverage in 
the customer who come to using the princess 
cafe room, in each day there are a lot of making a 

coffee that made plenty coffee grounds. So the 
production had been made this project “ Removing 
Dirty Stain Coffee Ground ” purposes of this project 
for using old coffee grounds and decrease the wage of 
hotel. By bringing the coffee through the dry and mix 
it with vinegar and soda bekking cable according to the 
ratio defined after that bring the coffee grounds to 
experimental then improve. In the experimental coffee 
traces that experiments with sinks inside the restaurant 
with the method of polishing for polishing fiber tub. 
The result sink is clean and can also reduce the 
quantity of coffee that is the garbage left in the day and 
bring back the benefits. In addition,  
coffee grounds can also help reduce the cost of 
purchasing the cleaners for cleaning in hotel. 
Keywords  :  Coffee Ground / Dirty Stain 

ความเป็นมาและความส าคญั  

    โรงแรม รอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง ( Royal 
Princess Larnluang ) จดัเป็นโรงแรมหรูระดบั 4 ดาวท่ี
ไดรั้บการรับรองจากสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย 
ในอดีคโรงแรมแห่งน้ีเคยอยูใ่นเครือของโรงแรม ดุสิต
ธานี ซ่ึงต่อมาไดข้ายใหก้บับริษทั แกรนดห์ลานหลวง 
รวมระยะเวลาท่ีโรงแรม รอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวงได้
ออกจากภายในเครือของโรงแรม ดุสิตธานี เป็นเวลา
ประมาณ 7 – 8 ปี 



 

 

  จากการผู ้จัดท าโครงงานได้เข้ารับการฝึก
ปฎิบติังานในส่วนของห้องอาหาร PRINCESS CAFE 
ซ่ึงในระหวา่งปฎิบติังานผจ็ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาว่า
ในการตม้กาแฟในแต่ล่ะวนัจะมีการตม้กาแฟจ านวน 2 – 
3 คร้ัง เพ่ือให้เกิดความเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในช่วงเวลาบุฟเฟต์อาหารเช้าและ
อาหารกลางวนั ซ่ึงพบว่าจ านวนกากกาแฟท่ีเหลือท้ิงมี
จ านวนมาก ทางผูจ้ดัท าจึงท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักา
กาแฟ พบว่ากากกาแฟสามารถน าไปใช้ในการขจัด
คราบสกปรกเพ่ือท าให้เกิดความสะอาดข้ึนได ้อีกทั้งยงั
สามารถช่วยให้ทางโรงแรมสามารถลดตน้ทุนในการ
จดัซ้ือวตัถุดิบส าหรับการท าความสะอาดได ้รวมถึงยงั
เป็นการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชก้ลบัมาท าใหเ้กิดประโยชน์
และลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1. เพื่อตอ้งการน ากากกาแฟท่ีเหลือใชม้าท าให้
เกิดประโยชน ์

 2.เพื่อลดตน้ทุนการซ้ือน ้ ายาส าหรับขจดัคราบ
สกปรก 

ขอบเขตของโครงงาน 

 1. ดา้นพ้ืนท่ี 
หอ้งอาหาร PRINCESS CAFÉ ณ โรงแรม รอยลั ปร๊ิน
เซส หลานหลวง 

 2. ดา้นระยะเวลา 

ตั้ งแต่ว ันท่ี  14  พฤษภาคม พ.ศ.  2561 ถึงว ัน ท่ี  31 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 3. ดา้นเน้ือหา   
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกับกากกาแฟเพ่ือน าไปใช้ใน
การท าการทดลองท่ีท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีน าไปใชจ้ริงได ้

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 1. ช่วยลดตน้ทุนการจดัซ้ือของทางโรงแรม 

 2. ช่วยลดปริมาณกากกาแฟท่ีเหลือท้ิง 

 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูล
ส าหรับโครงงาน สังเกตปัญหาภายในห้องอาหารของ
โรงแรม เพื่อท าการศึกษาข้อมูลส าหรับการจัดท า
โครงงาน 
 2. วิ เคราะห์ข้อมูล วิ เคราะห์ ถึงปัญหาว่า
สามารถ ท่ีจะจัดท าได้ห รือไ ม่และไ ม่ท า ให้ เ กิ ด
ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อโรงแรม 
 3. วางแผนการท างาน ศึกษาขอ้มูลของกาก
กาแฟ รวมไปถึงวางแผนขั้นตอนการแปรรูปกากกาแฟ
เพื่น าไปใชใ้นการท าความสะอาด 
 4.. จดัท าและปรับปรุง น าส่วนผสมต่างๆท่ีได้
ศึกษาขอ้มูลไวม้าผสมกนัและทดลองท า 
 5.. ทดสอบและสรุปผลการท างาน น าไป
ทดสอบใชจ้ริงโดยการน าไปขจดัคราบสกปรกเพื่อให้
ทราบผลลพัธ์ เม่ือทราบผลลพัธ์แลว้จึงท าการสรุปผล
การจดัท า 
 6. จัดท าเอกสาร น ารายละเอียดและขั้นตอน
การท าทั้ งหมดท่ีได้บันทึกไว ้รวบรวมท าเป็นรูปเล่ม
พร้อมน าเสนอ 
ขั้นตอนการท ากากกาแฟขจดัคราบ 
 1. น ากากกาแฟท่ีตากแหง้แลว้มาใส่ในภาชนะ 
 2. ใส่เบคก้ิงโซดาลงไป 

 3. ใส่น ้ าสม้สายชูลงไป 

 4. คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 

 5. น าไปตากแดดใหแ้หง้ 1 วนั 
สรุปผลโครงงาน 
 จากการท่ีผูจ้ ัดท าได้เขา้ไปปฎิบัติงานสหกิจ
ศึกษาท่ีโรงแรม รอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง ในแผนก
ห้องอาหารท่ีห้องอาหาร PRINCESS CAFÉ ซ่ึงพบว่า
ภายในหอ้งอาหารจะมีกากกาแฟท่ีเหลือท้ิงอยูม่ากจึงคิด
น ากากกาแฟท่ีเหลือท้ิงมาท าให้เกิดประโยชน์ โดยน า



 

 

กากกาแฟมาผสมกบัน ้ าส้มสายชู เบคก้ิงโซดา เพ่ือไวใ้ช้
ส าห รับขจัดคราบสกปรกในอ่ างล้า ง มือภายใน
ห้องอาหาร เน่ืองจากอ่างลา้งมือท่ีท าการทดลองใช้มี
คราบสกปรกอยู ่หลงัจากท่ีทดลองใชแ้ลว้คราบสกปรก
ในอ่างได้ลดลง อีกทั้ งยงัเป็นการลดตน้ทุนการจัดซ้ือ
น ้ ายาขจัดคราบสกปรกได้ ผลตอบรับหลังจากท่ี
พนกังานภายในห้องอาหารไดท้ าการทดลองใชคื้อ กาก
กาแฟขจดัคราบสามารถช่วยลดคราบส่ิงสกปรกภายใน
อ่างลงได้ มีการใช้งานท่ีง่ายและประหยดัเวลาและตวั
กากกาแฟขจดัคราบยงัสามารถลดคราบสกปรกในแกว้
กาแฟลงได้เ ม่ือน าไปทดลองใช้แล้ว อีกทั้ งต้นทุน
ส าหรับการจดัท ากากกาแฟขจดัคราบยงัมีราคาท่ีไม่สูง
เหมาะแก่การน ามาใช ้
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ประวตัิผู้จัดท า 

 

ช่ือ นายสวรรค ์กุลสุวรรณ์ 
รหัสนักศึกษา 5704400134 
เบอร์ติดต่อ 0871260828 
Email sawankulsuwan@gmail.com 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 93 / 76 ซอยจรัญสนิทวงศ ์ 25 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 10700 
ประวตัิการศึกษา 2553 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมตน้จากโรงเรียนเสสะเวชวทิยา 

2556 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเสสะเวชวทิยา 
2557 เขา้รับการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัสยาม 

ปัจจุบัน ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม มหาวทิยาลยัสยาม 
ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา 
แผนก Food & Beverage หอ้งอาหาร Princess Café โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง 
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ช่ือ นายสวรรค ์กุลสุวรรณ์ 
รหัสนักศึกษำ 5704400134 
เบอร์ติดต่อ 0871260828 
Email sawankulsuwan@gmail.com 
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แผนก Food & Beverage หอ้งอาหาร Princess Café โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง 
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