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กาแฟเป็ นเครื่ องดื่ ม ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มมากจากลู ก ค้า ที่ ม าใช้ บ ริ การภายในห้ อ งอาหาร
PRINCESS CAFÉ ซึ่ งในแต่ล่ะวันจะมีการต้มกาแฟในจานวนหลายครั้ง จึงทาให้เกิดกากกาแฟที่เหลือ
ทิ้งเป็ นจานวนมากทุกวัน ผูจ้ ดั ทาจึงคิดจัดทาโครงงานที่มีชื่อว่า กากกาแฟขจัดคราบ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
นากากกาแฟที่เหลือทิง้ นาไปทาให้เกิดประโยชน์และลดต้นทุนการจัดซื้ อของโรงแรม โดยนากากกาแฟ
ที่ ผ่า นการตากแห้ง มาแล้วนาไปผสมกับ น้ า ส้ ม สายชู และเบคกิ้ ง ค์โซดาตามอัตราส่ วนที่ ก าหนดไว้
หลังจากนั้นจึงนากากกาแฟขจัดคราบมาทดลองใช้เพื่อปรับปรุ งให้ดี ในการทดลองกากกาแฟขจัดคราบ
นั้นได้ทาการทดลองกับอ่างล้างมือภายในห้องอาหารด้วยวิธีการขัดด้วยใยสาหรับขัดอ่าง ผลที่ได้คืออ่าง
ล้างมือมีความสะอาดมากขึ้นและยังสามารถลดปริ มาณกากกาแฟที่เป็ นขยะเหลือทิ้งในแต่ล่ะวันและนา
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นอกจากนั้นกากกาแฟก็ยงั สามารถช่วยลดต้นทุนการจัดซื้ อน้ ายาสาหรับ
ทาความสะอาดภายในโรงแรมได้
คาสาคัญ : กากกาแฟ / ขจัดคราบ
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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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
โรงแรม รอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง ( Royal Princess Larnluang ) จัดเป็ นโรงแรมหรู ระดับ 4
ดาวที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย ในอดีคโรงแรมแห่งนี้เคยอยูใ่ นเครื อของ
โรงแรม ดุสิตธานี ซึ่ งต่อมาได้ขายให้กบั บริ ษทั แกรนด์หลานหลวง รวมระยะเวลาที่โรงแรม รอยัล ปริ๊ น
เซส หลานหลวงได้ออกจากภายในเครื อของโรงแรม ดุสิตธานี เป็ นเวลาประมาณ 7 – 8 ปี
จากการผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้ารับการฝึ กปฎิบตั ิงานในส่ วนของห้องอาหาร PRINCESS CAFE
ซึ่งในระหว่างปฎิบตั ิงานผ็จดั ทาได้เล็งเห็นถึงปั ญหาว่าในการต้มกาแฟในแต่ล่ะวันจะมีการต้มกาแฟ
จานวน 2 – 3 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริ การในช่วงเวลาบุฟเฟต์
อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่ งพบว่าจานวนกากกาแฟที่เหลือทิ้งมีจานวนมาก ทางผูจ้ ดั ทาจึง
ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกากาแฟ พบว่ากากกาแฟสามารถนาไปใช้ในการขจัดคราบสกปรกเพื่อทาให้
เกิดความสะอาดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ทางโรงแรมสามารถลดต้นทุนในการจัดซื้ อวัตถุดิบ
สาหรับการทาความสะอาดได้ รวมถึงยังเป็ นการนาวัตถุดิบที่เหลือใช้กลับมาทาให้เกิดประโยชน์และลด
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อต้องการนากากกาแฟที่เหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์
1.2.2 เพื่อลดต้นทุนการซื้ อน้ ายาสาหรับขจัดคราบสกปรก
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ด้านพื้นที่
ห้องอาหาร PRINCESS CAFÉ ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง
1.3.2 ด้านระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
1.3.3 ด้านเนื้อหา
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกากกาแฟเพื่อนาไปใช้ในการทาการทดลองที่ทาให้เกิดผล
ลัพธ์ที่นาไปใช้จริ งได้
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยลดต้นทุนการจัดซื้ อของทางโรงแรม
1.4.2 ช่วยลดปริ มาณกากกาแฟที่เหลือทิ้ง
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาทาวิจยั เรื่ อง “ กากกาแฟขจัดคราบ ” ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและตรวจสอบบทความที่
เกี่ยวข้องกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกาแฟและกากกาแฟ
2.2 เบคกิ้งค์โซดา
2.3 น้ าส้มสายชู
2.4 งานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้พนื้ ฐานเกีย่ วกับกาแฟ

รู ปภาพที่ 2.1
แหล่งที่มา : https://nescafedolcegusto.popsho.ps/
2.1.1 ประวัติความเป็ นมาของกาแฟ
กาแฟเป็ นพืชพื้นเมืองของอาบีซีเนียและอาราบีย ถูกค้นพบเมื่อศตวรรษที่ 5 ที่ประเทศ
อาราเบีย แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีผคู้ นสนใจมากนักจนมาถึงศตวรรษที่ 9 มีคนเลี้ยงแพะชาวอา
ราเบียชื่อ คาลดี นาแพะออกไปเลี้ยงตามปกติ แพะได้กินผลและใบกาแฟแล้วเกิดความคึก
คะนอง จึงได้นาเรื่ องไปเล่าให้พนะมุสเล็มองค์หนึ่งฟัง พระมุสเล็มองค์น้ นั จึงได้เก็บผลกาแฟ
มากะเทาะเปลือกออก แล้วนาเมล็ดกาแฟไปคัว่ แล้วต้มน้ าร้อนดื่ม ซึ่ งผลเห็นว่ามีความ
กระปรี้ กระเปร่ าจึงได้เล่าให้ผอู้ ื่นฟัง หลังจากนั้นชาวอาราเบียจึงได้เริ่ มรู้จกั ต้นกาแฟมากขึ้น จึง
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ทาให้กาแฟแพร่ หลายเพิ่มขึ้นจากประเทศอาราเบีย เข้าสู่ ชนชาวอิตาเลียน ดัทซ์ เยอรมัน
ฝรั่งเศส และกระบวนการผลิตกาแฟก็ได้พฒั นาขึ้นเรื่ อยๆ ( นนทวัชร ชิตวิลยั , 2547 )
กาแฟถูกค้นพบประมาณปี ค.ศ. 850 ก่อนคริ สต์ศกั ราช ชาวแอฟริ กาพื้นเมืองใช้กาแฟ
เป็ นอาหารมาเป็ นเวลามานานแล้ว สันนิษฐานว่ามนุษย์สมัยโบราณอาจเรี ยนรู้จาการสังเกตุ
พฤติกรรมของสัตว์วา่ กินอะไรและทดลองกิน พบว่ามีรสหวานและเป็ นที่ชื่นชอบของสัตว์
ต่างๆ ในช่วงแรกรับประทานผลสุ ก ต่อมานาผลสุ กมาทาไวน์ เมื่อลองเคี้ยวแล้วจะเกิด
ความรู ้สึกว่าสบายหายเหนื่อยจากสภาพอากาศที่ร้อน เพราะกาแฟมีฤทธิ์ ช่วยกระตุน้ ร่ างกาย
ต่อมามีการนาเมล็ดกาแฟมาป่ นผสมไขมันสัตว์ไว้กินเป็ นอาหารตอนเดินทาง ชาวพื้นเมืองบาง
เผ่านากาแฟไปเส้นไหว้เป็ นต้น กาแฟได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการตากเมล็ดกาแฟ
เพื่อให้เก็บไว้ได้นานมากขึ้น การคัว่ บด แช่ ต้มกาแฟ โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่น ครกบด กระทะ
เครื่ องต้มกาแฟ ฯลฯ เพื่ออานวยความสะดวกยิง่ ขึ้น (อรวรรณ วิชยั ลักษณ์ และคณะ, 2557 )
2.1.2 ชนิดของกาแฟ
(กระบวนการผลิตกาแฟคัว่ บดสาหรับเกษตรกร, 2553)
1) กาแฟอาราบิกา้ ( C. Arabics ) มีการผลิตคิดเป็ นประมาณ 75 % ของกาแฟ
ทั้งหมดของโลก อยู่บนพื้นที่สูงในประเทศเอธิ โอเปี ยและซู ดานตะวันออก
เป็ นพีชยืนต้นขนาดเล็กสู งประมาณ 3 – 5 เมตร ใบยอดอาจมีสีทองแดงหรื อ
เหลือง ใบอ่อนมีสีเขียว ใบแก่มีสีเขียวเข้ม ออกดอกติดผลได้เมื่ออายุประมาณ
3 – 4 ปี ผลเมื่อสุ กมีสีได้ต้ งั แต่เหลือง ส้ม แดงหรื อแดงเข้มอมม่วง ดอกจะมีสี
ขาว กาแฟชนิดนี้มีสารกาแฟขนาดใหญ่ เมื่อนามาคัว่ ชงดื่มจะให้กลิ่นที่มีความ
หอม นิยมนามาทาเป็ นกาแฟแบบคัว่ บด
2) กาแฟโรบัสต้า ( C. Canephora Robusta ) มีอตั ราส่ วนการผลิตประมาณ 24 %
ของกาแฟทั้งโลก มีถิ่นกาเนิดในป่ าแถบศูนย์สูตรของทวีปแอฟริ กา ลักษณะ
คล้า ยอาราบิก้า ความสู งประมาณ 5 – 8 เมตร ผลมีสี ส้มถึ งแดง ดอกสี ขาว
เช่นเดียวกับอาราบิกา้ เมื่อนามาคัว่ และชงจะได้น้ ากาแฟที่มีบอดี้สูง หอมน้อย
กว่าอาราบิกา้ มีปริ มาณคาเฟอีนสู ง นิยมนาไปแปรรู ปเป็ นกาแฟผลสาเร็ จรู ป
3) กาแฟลิเบอริ กา้ (C. Liberica) มีผลิตออกมาในปริ มาณที่นอ้ ยมาก มีถ่ินกาเนิ
ดในทวีปแอฟริ กาบริ เวณที่มีอากาศร้อนชื้น แถบประเทศไซบีเรี ยและไอวอร์รี่
โคสต์
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4) กาแฟเอ็กเซลซ่ า ( C. Excelsa) ลักษณะคล้ายกาแฟลิเบอริ กา้ ลักษณะใบจะ
ใหญ่และมีความกว้างกว่า อีกทั้งยังมีความกลมมนมากกว่า ผลมีขนาดเล็ก มี
ความต้านทานโรคสู ง
2.1.3 ประโยชน์ ของกาแฟ
ประโยชน์ของกาแฟมีดงั นี้ (กรมสรรพกร : The Revene Department ,2559)
1) ลดอัตราเสี่ ย งของการเป็ นเบาหวาน กาแฟมี สารประกอบที่ เรี ยกว่า ควินิน
(Quinines) ที่ ส ามารถท าให้ร่ า งกายผลิ ต สารอิ น ซู ลี น และสารคาเฟอี น
(Caffeine) ที่ ช่ วยหยุดการก่ อตัวของโปรตี นที่ ผิด ปกติ ซ่ ึ ง นามาสู่ ก ารเกิ ด
โรคเบาหวาน
2) ลดอัตราการเกิดภาวะความจาเสื่ อม กาแฟมีส่วนช่วยชะลอความจาเสื่ อม รวม
ไปถึ งต่นการจับตัวของคอเรสเจอรอลต่อร่ างกาย เพื่อลดความเสี่ ยงการเกิ ด
โรคอัลไซเมอร์
3) ลดความเครี ยด คนที่ดื่มกาแฟประมาณ 2 – 3 แก้วต่อวันจะลดความเครี ยดลง
ประมาณ 15 % แต่ถา้ ดื่มกาแฟ 4 แก้วต่อวันจะช่วยให้ลดความเครี ยดลง 20 %
4) ลดความเสี่ ยงเป็ นโรคพาร์ กินสัน คาเฟอีนในกาแฟมีส่วนช่วยในการลดตวาม
เสี่ ย งการเป็ นโรคพาร์ กิ นสัน โดยการดิ่ มกาแฟวันละ 2 – 3 แก้วต่อวันเป็ น
ประจาจะช่วยลดการเกิดโรคพาร์กินสัน 25 %
5) ลดความเสี่ ยงของการเป็ นตับแข็ง การดื่มกาแฟ 1 แก้วต่อวัน จะช่ วยลดการ
เกิดโรคตับแข็งลง 20 % แต่ถา้ หากดื่ม 4 แก้วต่อวันจะลดได้ถึง 80 %
6) ลดอัตราเสี่ ยงของการเกิดโรคมะเร็ งในลาไส้ใหญ่ จากการศึกษาผูห้ ญิงญี่ปุ่นที่
ดื่มกาแฟ 3 แก้วต่อวัน มีอตั ราการเกิดโรคมะเร็ งในฃาไส้ใหญ่ได้
7) ลดความเสี่ ยงในการเป็ นโรคนิ่ ว การดื่มกาแฟ 2 แก้วต่อวันมีแนวโน้มในการ
เป็ นโรคนิ่วในถุงน้ าดีลดลง
8) ลดอัตราเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยของประเทศสเปนด้ าการวิจยั
พบว่าการดื่มกาแฟ 2 – 3 แก้วต่อวันมีอตั ราการเกิดโรคหัวใจลดลง
9) ลดอัตราเสี่ ยงของการเกิ ดการอุดตันในเส้นเลื อด การดื่มกาแฟ 4 แก้วต่อวัน
ช่วยให้ลดความเสี่ ยงของการเกิดการอุดตันในเส้นเลือดลดลง 43 %
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10) ลดโอกาสเสี่ ยงเป็ นโรคเกาต์ การดื่ มกาแฟ 3 – 6 แก้วต่อวัน คาเฟอีนมีส่วน
ช่วยบรรเทาการอักเสบของข้อ เพราะกรดยูริกที่เกินขนาดอย่างได้ผล ถ้าหาก
ดื่ม 6 แก้วต่อวันก็จะทาให้การเกิดโรคเกาต์ลดลง
11) ลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากในผูช้ าย ผลการวิจยั พบว่า
บุคคลที่ดื่มกาแฟ 6 แก้วต่อวันมีความเสี่ ยงน้อยกว่าบุคคลที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเลย
อี กทั้ง ยังช่ วยลดคงามเสี่ ย งของการเกิ ดเซลล์มะเร็ งเต้านมและมะเร็ ง ตับใน
ผูห้ ญิง
2.1.4 กากกาแฟ
อภิกานต์ คุม้ เพชร และ มนัสวี ใจซื่อ ( 2558 ) ได้กล่าวไว้วา่ “ กากกาแฟคือ เมล็ด
กาแฟที่ผา่ นการชง บด ที่มกั จะถูกทิ้งไว้เมื่อใช้เสร็ จแล้ว แต่แท้จริ งแล้วกากกาแฟสามารถนาไปแปรรู ป
เพื่อที่จะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การนากากกาแฟใส่ ถว้ ยไปไว้ในตูเ้ ย็นเพื่อที่จะดับกลิ่นคราว
ได้ ” นอกจากนี้สุพตั รา รักษาพรต และ สุ นิษา สุ วรรณเจริ ญ ( 2558 ) ได้อธิบายไว้วา่ “ การประกอบ
ธุ รกิจเกี่ยวกับกาแฟสดได้เกิดขึ้นเป็ นจานวนมากในปั จจุบนั ซึ่ งก่อให้เกิดกากกาแฟที่มีจานวนมากในแต่
ล่ะวัน สารเคเฟอีนที่อยูใ่ นกากกาแฟนั้นสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่น สบู่กากกาแฟ ที่จะทา
ให้เป็ นการเพิม่ มูลค่าของกากกาแฟได้
2.1.4.1 ประโยชน์ ของกากกาแฟ
Chaoprayanew ( 2560 ) ประโยชน์ของกากกาแฟมีดงั นี้
1) ไล่หอยทาก ไส้เดิอน และแมลงสาบ โดยนากากกาแฟไปโรยบริ เวณที่เป็ น
ทางเดินของสัตว์เหล่านั้น
2) เป็ นปุ๋ ยที่ดีและนาไปปลูกเห็ดได้ เพียงแค่นาหัวเชื้ อของเห็ดไปฝังในกากกาแฟ
เห็ดก็จะมีดอกใบใหญ่ ถ้าหากใส่ กากกาแฟลงไปในปุ๋ ยด้วย จะช่วยให้ตน้ ไม้มี
ความสวยงามมากขึ้น
3) ไล่แมวให้ห่างจากบริ เวณที่ปลูกดอกไม้ นากากกาแฟผสมกับเปลือกส้มแล้ว
โรยไว้
4) ยืดอายุดอกไม้ในแจกัน ใส่ ดินที่ผสมกากกาแฟลงไปในแจกัน จะยืดอายุของ
ดอกไม้ได้
5) ไล่ มดให้ไกลห่ างจากตูก้ ับข้าว ให้นากากกาแฟทาไว้บริ เวณที่รองขาของตู้
กับข้าว
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6) ยัดไส้ในหมอนปักข็มกันสนิม หาผ้ามาเย็บเป็ นปลอกหมอนแล้วยัดกากกาแฟ
ไว้ขา้ งใน ก็จะช่วยป้ องกันการเกิดสนิมเกาะเข๋ มได้
7) กับดักแมลงสาบ นาเอากระป๋ องมาใส่ กากกาแฟ หลังจากนั้นติดเทปกาวสอง
หน้า รอบๆขอบของกระป๋ อง แมลงสาบจะตามกลิ่นมาและตัวของมันก็จะติด
ที่กาวสองหน้า
8) ขัดกระทะให้เหมือนใหม่ เพียงแค่นากากกาแฟใส่ ในถุงผ้า หลังจากนั้นนามา
ขัดและล้างคราบกาแฟออก กระทะก็จะเกิดความเงาขึ้น
9) ป้ องกันขี้เถ้าฟุ้ งกระจาย นากากกาแฟที่ยงั มีความชื้น โรยไว้ขา้ งขี้เถ้าจะทาให้
ง่ายต่อการเก็บทาความสะอาด
10) ลดกลิ่นฉุ นกระเทียมที่มือ หลังจากทาอาหารจากกระเทียมที่มีกลิ่นฉุนติดมือ
ให้นากากาแฟถูที่มือแล้วจึงล้างออกด้วยสบู่
11) ทาคสามสะอาดท่ออ่างล้างจานนากากกาแฟผสมกับเกลือเบกกิ้งโซดา
น้ าส้มสายชู แล้วผสมให้เข้ากัน หลังจากนั้นนาไปขัด
12) ทาน้ ายาทะลวงท่อตัน ผสมกากกาแฟกับน้ าร้อนและน้ ายาล้างจาน หลังจาก
นั้นให้นาไปเทลงในท่อ
13) ดับกลิ่นอับในตูเ้ ย็น วางกากกาแฟไว้ภายในตูเ้ ย็น ก็สามารถช่วยดูดซับกลิ่นได้
ดี
14) ลบรอยขีดข่วนแบบเร่ งด่วนทั้นใจ นาน้ ามันมะกอกและกากกาแฟมาผสมกัน
หลังจากนั้นนาไปทากับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ทิ้งไว้สักพัก หลังจากนั้นเช็ดออกอก
ครั้งจะพบว่ารอยขีดข่วนได้ลดลง
15) ช่ วยสุ นัขจากเห็ บหมัด ผสมกากกาแฟกับแชมพู แล้วนาไปทาความสะอาด
ให้กบั สุ นขั จะเป็ นการช่วยกาจัดเห็บและหมัดได้
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2.2 เบคกิง้ โซดา

รู ปภาพที่ 2.2
แหล่งที่มา : https://narubloglady.blogspot.com
สุ ธีรา สร้อยเพชร (2551) ได้กล่าวไว้วา่ เบกกิ้งโซดาหรื อผงฟูมีชื่อทางเคมีวา่
โซเดียม ไบคาร์ บอเนตเป็ นสารที่ทาให้เกิดการขึ้นฟู มีลกั ษณะสี ขาวมี ฤทธิ์ เป็ นด่าง
อ่อน
2.2.1 ประโยชน์ของเบกกิ้งโซดา มีดงั นี้ ( Manapat, 2561 )
1) ทาความสะอาดเครื่ องครัวสแตนเลส นาเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ าส้มสายชูหรื อ
น้ ามะนาว ทาให้ทว่ั ทิ้งไว้สักพักจากนั้นนาฟองน้ าเช็ดทาความสะอาด
2) ขจัดคราบในท่ออุดตัน นาเบกกิ้งโซดา น้ าส้มสายชู น้ าร้อน เทลงไปในท่อ
จะมีฟองขึ้น พอฟองหมดเปิ ดน้ าทิ้งไว้สักพักก็สามารถขจัดคราบไขมันได้
3) ทาความสะอาดผ้าขาวให้กลับมาเหมือนใหม่ได้ นาเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ า
ทิง้ ไว้ประมาณ 8 – 10 ชม. ผ้าก็จะกลับมาขาว
4) ขจัดคราบให้พ้ืนผิวที่สกปรกผสมเบกกิ้งโซดากับแอมโมเนียหรื อ
น้ าส้มสายชู นามาทาบริ เวณที่เป็ นคราบสกปรกหลังจากนั้นให้เช็ดออก
5) ขจัดคราบเหลืองของโถสุ ขภัณฑ์ ใช้เบกกิ้งโซดาและน้ าส้มสายชู เทลงไป
และทิ้งไว้ขา้ มคืนหลังจากนั้นใช้แปรงขัดก็จะช่วยขจัดคราบได้
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6) ทาความสะอาดจาน ชาม ช้อนไร้คราบมันและกลิ่นตกค้าง นาเบกกิ้งโซดา
ผสมกับน้ ายาล้างจานแล้วนาไปขัดหรื อถู
7) ขจัดรอยไหม้ของก้นหม้อและกระทะ ใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ าร้อน แล้ว
นาหม้อหรื อกะทะไปแช่รอยไหม้ก็จะหายไป
8) ขจัดกลิ่นอับในตูเ้ สื้ อผ้า นาเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ ามันหอมระเหยไว้ในตู้
เสื้ อผ้า จะช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
9) ขจัดกลิ่นอับรองเท้า นาเบกกิ้งโซดาโรยในรองเท้า แล้วนารองเท้าใส่
ถุงพลาสติกมัดไว้ทิ้งไว้ ประมาณ 1 – 2 คืน
10) ขจัดกลิ่นอับจากที่นอน ผ้านวม พรม นาเบกกิ้งโซดา ผสมน้ ามันหอมระเหย
โรยบนที่นอน ผ้านวม พรมทิ้งไว้ 1 – 2 ชม. แล้วใช้เครื่ องดูดฝุ่ นทาความ
สะอาดให้เบกกิ้งโซดาออกให้หมด
2.3 นา้ ส้ มสายชู

รู ปภาพที่ 2.3
แหล่งที่มา : https://www.bigc.co.th
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ( 2558 ) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของน้ าส้มสายชูไวดังนี้
1) ช่วยให้กระจกมีความใสโดยการนาน้าสมสายชูผสมกับน้ าเปล่าและนามาฉี ด
บนกระจกหลังจากนั้นใช้ผา้ เช็ด
2) น้ าส้ มสายชูช่วยบรรเทาอาการปวดจากแมงกะพรุ น โดยการใช้น้ าส้มสายชู
ราดบริ เวณที่มีแมงกะพรุ น
3) ขจัดคราบสกปรก นาน้ าส้มสายชูขดั ไปที่บริ เวณที่มีคราบ
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4) ขจัดสนิม นาน้ าส้มสายชูผสมกับสบู่แล้วนาไปขัด
5) ลดกลิ่นคาว ก่อนนาเนื้อสัตว์แช่ในตูเ้ ย็น ให้นาเนื้ อสัตว์แช่กบั น้ าส้มสายชูและ
น้ าเกลือ
6) ทาให้แปรงสี ฟันนุ่ม โดยนาแปรงสี ฟันไปต้มในน้ าส้มสายชู
7) ทาให้ผา้ ขาวสะสดขึ้น ใช้น้ าส้มสายชูผสมกับผงซักฟอก
8) กาจัดมด ใช้น้ าส้มสายชูเช็ดบริ เวณที่คาดว่ามดจะเดิน จะช่วยให้มดไม่ข้ ึนใน
บริ เวณนั้น
9) ทอดอาหารโดยที่ไม่อมน้ ามัน นาน้ าส้มสายชูผสมกับน้ ามัน
10) หุ งข้าวให้สวย ใส่ น้ าส้มลงไปในหม้อข้าว เมื่อข้าวสุ กแล้วจะช่ วยให้ขา้ วไม่
ติดกัน
2.4 งานวิจัยและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟ
พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
พจนินท์ อ้อมงาม (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ องกากกาแฟอเนกประสงค์พบว่า กาก
กาแฟอเนกประสงค์สามารถทาความสะอาดภาชนะและสุ ขภัณฑ์ได้อย่างดี สามารถลดการ
ตกค้างของสารเคมีในภาชนะได้
กากกาแฟมีค่าอย่าทิ้ง (2558) ได้อธิบายว่ากากกาแฟสามารถทาความสะอาด
เครื่ องครัวได้ โยเฉพาะรอยไหม้ที่กน้ หม้อหรื อก้นกระทะ เพราะกาแฟมีความเป็ นกรดจึงทาให้
ทาความสะอาดได้ดี โดยนากากกาแฟมาประมาณ 3 ช้อนชา ทาบริ เวณที่เป็ นรอยไหม้ดา
หลังจากนั้นขัดเพียงเล็กน้อย เครื่ องครัวก็จะมีความเงาขึ้น
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อ : โรงแรมรอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง ( Royal Princess Larnluang )
ทีอ่ ยู่ : ตั้งอยูเ่ ลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพมหานคร
เบอร์ โทรศัพท์ : 022813088
เบอร์ แฟกซ์ : 022801314
อีเมล์ : rsvn@royalprincesslarnluang.com

รู ปภาพที่ 3.1
แหล่งที่มา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620141/Royal-Princess-Larn-Luang
3.1.1 การเดินทาง
โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซสหลานหลวง อยูห่ ่างจากสนามบินวุวรรณภูมิ 35 กิโลเมตร โดยเดิน
ทางผ่านทางด่วนศรี นคริ นทร์ ใช้เวลาประมาณ 30 - 45 นาที และอยูห่ ่างจากรถไฟฟ้ า 3 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 10 15 นาที
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการขององค์ กร
โรงแรมรอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว ได้ทาการปรับปรุ งครั้งใหญ่ในปี
พ.ศ. 2554 อยูใ่ นเครื อ บริ ษทั แกรน์หลานหลวง จากัด ภายในประกอบไปด้วยห้องพักทั้งหมด 167 ห้อง
และห้องอาหารจานวน 4 ห้อง
3.2.1 ห้ องพักทั้งหมด 167 ห้ องดังนี้
1) ห้ องพักแบบ Superior จานวน 55 ห้ อง

รู ปภาพที่ 3.2 ห้องพัก superior
แหล่งที่มา : http://www.royalprincesslarnluang.com
2) ห้ องพักแบบ superior plus จานวน 37 ห้ อง

รู ปภาพที่ 3.3 ห้องพัก superior plus
แหล่งที่มา : http://www.royalprincesslarnluang.com
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3) ห้ องพักแบบ deluxe จานวน 70 ห้ อง

รู ปภาพที่ 3.4 ห้องพัก deluxe
แหล่งที่มา : http://www.royalprincesslarnluang.com
4) ห้ องพักแบบ princess suite จานวน 5 ห้ อง

รู ปภาพที่ 3.5 ห้องพัก princess suite
แหล่งที่มา : http://www.royalprincesslarnluang.com
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3.2.2 ห้ องอาหารทั้งหมด 4 ห้ องแบ่ งดังนี้
1)ห้ องอาหาร Princess Cafe
ห้องอาหารแห่งนี้เป็ นห้องอาหารที่เปิ ดตลอด 24 ชม. แขกที่รับประทานอาหารเช้าก็จะมาที่
ห้องอาหารแห่งนี้ อีกทั้งยังมีบริ การรายการอาหารบุฟเฟต์และ A La Carte มีเวลาเปิ ดให้บริ การ
รายการอาหารบุฟเฟต์ดงั นี้ 11.00 – 14.30 น.

รู ปภาพที่ 3.6 ห้องอาหาร Princess Café
แหล่งที่มา : https://www.dusit.com/dusitprincess
2) ห้ องอาหาร Piccolo
ห้องอาหารแห่งนี้เป็ นห้องอาหารอิตาเลียน มีช่วงเวลาการเปิ ดให้บริ การ 2 ช่วงเวลาคือ 11.00 น.
– 14.30 น. และ 18.00 น. – 22.00 น.

รู ปที่ 3.7 ห้องอาหาร Piccolo
แหล่งที่มา : https://mgronline.com/travel
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3) ห้ องอาหาร Mikado
ห้องอาหารแห่งนี้เป็ นห้องอาหารญี่ปุ่น ที่ห้องอาหารแห่งนี้มีบริ การซูชิและซาชิมิจากซูชิบาร์
และอาหารญี่ปุ่นอีกหลายเมนู มีช่วงเวลาการเปิ ดให้บริ การ 2 ช่วงเวลาคือ 11.00 น. – 14.30
น. และ 18.00 น. – 22.00 น.

รู ปภาพที่ 3.8 ห้องอาหาร Mikado
แหล่งที่มา : https://www.dusit.com/dusitprincess
4) ห้ องอาหาร The Empress
ห้องอาหารแห่งนี้เป็ นห้องอาหารประเภทอาหารจีน เปิ ดทาการ 2 ช่วงเวลาคือ 11.00 – 14.30 น.
และ 18.00 – 22.00 น.

รู ปที่ 3.9 ห้องอาหาร The empress
แหล่งที่มา : https://www.dusit.com/dusitprincess
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3.2.3 Lobby Lounge
ลอบบี้เลาจ์มีเครื่ องดื่มชนิดต่างๆจาหน่ายรวมไปถึงคอกเทลมากมายหลายชนิด
เปิ ดให้บริ การในเวลา 06.00 – 24.00 น.

รู ปที่ 3.10 Lobby Lounge
แหล่งที่มา : https://www.dusit.com/dusitprincess
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารองค์ กร ( ห้ องอาหาร Princess Café )

Manager Restaurant

Assistant Manager

Supervisor

Captain

Waiter / Waitress

ตารางที่ 3.1
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3.4 ตาแหน่ งและงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ชื่อผูป้ ฎิบตั ิงาน : นาย สวรรค์ กุลสุ วรรณ์
แผนก : Food & Beverage
ตาแหน่งงาน : Waiter ห้องอาหาร Princess Café
ระยะเวลาการปฎิบตั ิงาน : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย :
ส่ วนหน้ าบ้ าน
- บริ การเติมชาและกาแฟให้กบั แขก
- เคลียร์โต๊ะและจัดอุปกรณ์ลงบนโต๊ะ
-รับออเดอร์อาหารและเครื่ องดื่ม
- เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มที่แขกสั่ง
ส่ วนหลังบ้ าน
- เช็ดเครื่ องมือเช่น ส้อม มีด ช้อน
- เช็ดแก้วน้ า แก้วกาแฟ
- เคลียร์ฟลอล์ โดยการนาอาหารที่แขกสั่งจากรู มเซอร์วสิ เมื่อรับประมานเสร็ จแล้ว ลง
มาไว้ที่แผนก Steward
- นาส่ งและรับผ้าแนปกิ้นส์
- ตักน้ าแข็งใส่ รถน้ าแข็ง
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รู ปที่ 3. 11 การเตรี ยมแก้วกาแฟ
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2561 )

รู ปที่ 3.12 ทาการจัดเรี ยงแก้วน้ าดื่มสาหรับแขก
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ นางสาว ฉวีวรรณ เก่าเจริ ญ
ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกบุคคล
3.6 ระยะเวลาการปฎิบัติงาน
เริ่ มปฎิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
3.7 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม
2561

มิถุนายน
2561

กรกฎาคม 2561

สิ งหาคม 2561

1. รวบรวมความต้องการ
และศึกษาข้อมูลสาหรับ
โครงงาน
2.วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.วางแผนการทางาน
4.จัดทาและปรับปรุ ง
5.ทดสอบและสรุ ปผล
การทางาน
6.จัดทาเอกสาร

3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลสาหรับโครงงาน สังเกตปัญหาภายในห้องอาหาร
ของโรงแรม เพื่อทาการศึกษาข้อมูลสาหรับการจัดทาโครงงาน
3.7.2 วิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ถึงปัญหาว่าสามารถที่จะจัดทาได้หรื อไม่และไม่ทาให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อโรงแรม
3.7.3 วางแผนการทางาน ศึกษาข้อมูลของกากกาแฟ รวมไปถึงวางแผนขั้นตอนการแปรรู ปกาก
กาแฟเพื่อนาไปใช้ในการทาความสะอาด
3.7.4. จัดทาและปรับปรุ ง นาส่ วนผสมต่างๆที่ได้ศึกษาข้อมูลไว้มาผสมกันและทดลองทา ทา
การทดลองอีกครั้งเพื่อปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
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3.7.5. ทดสอบและสรุ ปผลการทางาน นาไปทดสอบใช้จริ งโดยการนาไปขจัดคราบสกปรก
เพื่อให้ทราบผลลัพธ์ เมื่อทราบผลลัพธ์แล้วจึงทาการสรุ ปผลการจัดทา
3.7.6 จัดทาเอกสาร นารายละเอียดและขั้นตอนการทาทั้งหมดที่ได้บนั ทึกไว้ รวบรวมทาเป็ น
รู ปเล่มพร้อมนาเสนอ
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บทที่ 4
ผลการปฎิบัติงาน
การจัดทาโครงงานเรื่ อง กากกาแฟขจัดคราบ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนากากกาแฟที่เหลือใช้ภายใน
ห้องอาหาร Princess Cafe มาทาให้เกิดประโยชน์และลดต้นทุนการจัดซื้ อของทางโรงแรม เนื่องจากใน
แต่ล่ะวันภายในห้องอาหารจะมีการต้มกาแฟจานวน 2 – 3 ครั้งจึงทาให้เกิดกากกาแฟที่เหลือทิง้ อยูม่ าก
โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการสื บค้นและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการนากากกาแฟที่เหลือทิ้งให้กลับมาใช้ประโยชน์
4.1 ส่ วนผสมกากกาแฟขจัดคราบ
1. กากกาแฟ
300 กรัม
250 กรัม
2. เบกกิ้งโซดา
3. น้ าส้มสายชู
250 กรัม
4.2 ขั้นตอนการเตรียมส่ วนผสมสาหรับกากกาแฟขจัดคราบ
ขั้นตอนที่ 1 นากากกาแฟที่ตากแห้งแล้วมาใส่ ในภาชนะ

รู ปภาพที่ 4.1 กากกาแฟที่ผา่ นการตากแห้ง
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
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ขั้นตอนที่ 2 ใส่ เบคกิ้งโซดาลงไป

รู ปภาพที่ 4.2
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2561 )
ขั้นตอนที่ 3 ใส่ น้ าส้มสายชูลงไป

รู ปภาพที่ 4.3
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2561 )
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ขั้นตอนที่ 4 คนส่ วนผสมให้เข้ากัน

รู ปภาพที่ 4.4
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2561 )
ขั้นตอนที่ 5 นาไปตากแดดให้แห้ง 1 วัน

รู ปภาพที่ 4.5
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2561 )
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4.3 ขั้นตอนการใช้ กากกาแฟขจัดคราบ
ขั้นตอนที่ 1 โรยกากกาแฟให้ทวั่ บริ เวณอ่างล้างมือ

รู ปภาพที่ 4.6
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2561 )
ขั้นตอนที่ 2 ทาการขัดที่บริ เวณอ่างโดยอุปกรณ์ที่ใช้ขดั คือ แผ่นใยขัด

รู ปภาพที่ 4.7
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2561 )
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4.4 ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ กากกาแฟขจัดคราบ
1) อ่างล้างจานก่อนและหลังการใช้กากกาแฟขจัดคราบ
ก่อนใช้

หลังใช้

รู ปภาพที่ 4.8
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2561 )
2) แก้วกาแฟที่ก่อนและหลังการใช้กากกาแฟจัดคราบ
ก่อนใช้

หลังใช้

รู ปภาพที่ 4.9
แหล่งที่มา : ผูจ้ ดั ทา ( 2561 )
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4.5 การคานวณต้ นทุน
ตารางแสดงต้ นทุนส่ วนผสมของกากกาแฟขจัดคราบ
ตารางที่ 4.1 แสดงต้นทุนส่ วนผสมของกากกาแฟ
ส่ วนผสม
ปริมาณทีใ่ ส่ ลงไปใน
ราคา / ปริมาณจริง
ส่ วนผสม ( กรัม )
กากกาแฟ
300
น้ าส้มสายชู
250
24 บ. / 700
เบคกิ้งโซดา
250
22 บ. / 300
รวม
800
46 บ.
สู ตรการคานวณต้นทุนของส่ วนผสมมีดงั นี้
1) การคานวนณต้นของน้ าส้มสายชู
(250 × 24) ÷ 700 = 8.57
2) การคานวณต้นทุนของเบคกิ้งโซดา
(250 × 22) ÷ 300 = 18.33
3) การคานวณราคาต้นทุนรวมทั้งหมดของส่ วนผสม
8.57 + 18.33 = 26.9
ราคาต้นทุนของกากกาแฟขจัดคราบต่อการนามาใช้ใน 1 ครั้งคือ 26.9 บาท
ตารางแสดงตัวอย่างราคานา้ ยาทาความสะอาดยีห่ ้ อ
ยีห่ ้ อ
3M
Mr. Muscle

ตารางที่ 4.2 แสดงตัวอย่างราคาน้ ายาทาความสะอาด
ราคา / ปริมาณจริง
55 บ. / 825
53 / 825

ราคาของตัวอย่างน้ ายาทาความสะอาดมีดงั นี้
3M ราคา 55 บาท ต่อ 825 มิลลิลิตร
Mr. Muscle ราคา 53 บาท ต่อ 825 มิลลิลิตร

ต้ นทุน
8.57
18.33
26.9
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4.6 คาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
1. กากกาแฟจะช่ วยลดคราบสกปรกภายในภาชนะได้ หรือไม่
พนักงานท่านที่ 1 : กากกาแฟช่วยลดคราบสกปรกลงได้เนื่องจากการทาความสะอาด
อ่างโดยปกติไม่ได้มีการใช้น้ ายาใดๆ ในการช่วยทาความสะอาด ในส่ วนของการใช้กากกาแฟกับแก้ว
กาแฟก็สามารถช่วยลดคราบลงได้
พนักงานท่านที่ 2 : กากกาแฟก็สามารถช่วยลดคราบลงได้บา้ งในส่ วนหนึ่ง แต่ถา้ ใช้
น้ ายาสาหรับทาความสะอาดอาจจะทาให้เกิดความสะอาดมากขึ้นกว่านี้
2. ความเหมาะสมในการนามาใช้ งาน
พนักงานท่านที่ 1 : เหมาะสมที่จะนามาใช้งานเพราะขั้นตอนการใช้ไม่ยากแต่ควร
ระวังการอุดตันของกากกาแฟในท่อเมื่อใช้กบั ภาชนะที่ไม่มีที่กรองกากกาแฟ
พนักงานท่านที่ 2 : เหมาะสมเพราะมีการใช้งานที่ง่ายและใช้เวลาในการทาความ
สะอาดในช่วงระยะเวลาสั้น
3. กากกาแฟจะช่ วยลดปริมาณการเกิดขยะภายในโรงแรมได้ หรือไม่
พนักงานท่านที่ 1 : ช่วยลดได้เพราะว่าในแต่ล่ะวันจะมีกากกาแฟที่ถุกทิ้งจานวนมาก
หากนากากกาแฟมาทาให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็ นการช่วยลดปริ มาณกากกาแฟที่ทิง้ เป็ นขยะได้ในส่ วน
หนึ่ง
พนักงานท่านที่ 2 : ช่วยลดลงได้ในปริ มาณหนึ่ง แต่กย็ งั มีกากกาแฟที่เหลือทิ้ง

อยูจ่ านวนมากในแต่ล่ะวัน

4. ความคุ้มค่ าของต้ นทุนทีน่ ามาใช้ ในการทากากกาแฟขจัดคราบ
พนักงานท่านที่ 1 : มีความคุม้ ค่าเนื่องจากมีตน้ ทุนของส่ วนผสมที่นามาใช้มีราคาที่ไม่
สู งและสามารถหาซื้อได้ง่าย
พนักงานท่านที่ 2 : มีความคุม้ ค่าที่จะนามาใช้เพราะว่ามีราต้นทุนที่ไม่สูง
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จากการให้ สัมภาษณ์ของพนักงานในห้ องอาหาร PRINCESS CAFE 2 ท่านโดยได้ ผลการสั มภาษณ์
ดังนี้
จากการสัมภาษณ์สรุ ปผลได้วา่ กากกาแฟสามารถช่วยลดคราบสกปรกภายในอ่างล้างมือและ
แก้วกาแฟลงได้ แต่ถา้ หากใช้น้ ายาสาหรับทาความสะอาดคราบสกปรกอาจจะออกมากกว่านี้ ความ
เหมาะสมในการใช้งานสะดวก แต่ปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดได้คือกากกาแฟจะอุดตันท่อถ้าใช้ในภาชนะ
ที่ไม่มีตะแกรงสาหรับกรองเศษกากกาแฟ กากกาแฟยังช่วยลดปริ มาณขยะภายในโรงแรมได้ในจานวน
หนึ่ง มีความคุม้ ค่าในการทาเพราะต้นทุนการทาของกากกาแฟขจัดคราบมีตน้ ทุนที่ไม่สูง
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้าไปปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่โรงแรม รอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง ใน
แผนกห้องอาหารที่ห้องอาหาร PRINCESS CAFÉ ซึ่ งพบว่าภายในห้องอาหารจะมีกากกาแฟที่เหลือทิ้ง
อยูม่ ากจึงคิดนากากกาแฟที่เหลือทิง้ มาทาให้เกิดประโยชน์ โดยนากากกาแฟมาผสมกับน้ าส้มสายชู
เบคกิ้งโซดา เพื่อไว้ใช้สาหรับขจัดคราบสกปรกในอ่างล้างมือภายในห้องอาหาร เนื่องจากอ่างล้างมือที่
ทาการทดลองใช้มีคราบสกปรกอยู่ หลังจากที่ทดลองใช้แล้วคราบสกปรกในอ่างได้ลดลง อีกทั้งยังเป็ น
การลดต้นทุนการจัดซื้ อน้ ายาขจัดคราบสกปรกได้ ผลตอบรับหลังจากที่พนักงานภายในห้องอาหารได้
ทาการทดลองใช้คือ กากกาแฟขจัดคราบสามารถช่วยลดคราบสิ่ งสกปรกภายในอ่างลงได้ มีการใช้งาน
ที่ง่ายและประหยัดเวลาและตัวกากกาแฟขจัดคราบยังสามารถลดคราบสกปรกในแก้วกาแฟลงได้เมื่อ
นาไปทดลองใช้แล้ว อีกทั้งต้นทุนสาหรับการจัดทากากกาแฟขจัดคราบยังมีราคาที่ไม่สูงเหมาะแก่การ
นามาใช้
5.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาโครงงาน
5.2.1 ระยะเวลาการเก็บรักษาของกากกาแฟ
5.2.2 ในบางครั้งกากกาแฟที่นามามีความชื้นมากเกินไป
5.2.3 การใส่ น้ าส้มสายชูที่มากเกินไปจะทาให้กากกาแฟไม่มีลกั ษณะเหมาะที่จะนาไปใช้
งานเนื่องจากจะกลายเป็ นลักษณะเหลว
5.3 ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
5.3.1 ก่อนที่จะนากากกาแฟมาผสมกับส่ วนผสมจะต้องนาไปตากแดดให้เกิดความแห้งเพื่อไม่
ทาให้เกิดความชื้น
5.3.2 ควรหาวิธีเก็บรักษาของกากกาแฟเพื่อสามารถนาทาให้ใช้งานได้นานขึ้น
5.3.3 ถ้าหากต้องการนาไปใช้กบั ภาชนะที่จะทาความสะอาดที่มีขนาดใหญ่มากกว่านี้ ควร
จะต้องมีการคิดส่ วนผสมในอัตราที่เพิ่มขึ้น
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5.4 สรุ ปผลและการปฎิบัติสหกิจ
5.4.1 ข้ อดีของการปฎิบัติงานสหกิจ
1) ได้รู้จกั การทางานเป็ นทีม
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น
3) ทาให้เกิดความอดทนต่อแรงกดดัน
4) ได้สื่อสารกับแขกชาวต่างชาติ ทาให้กล้าพูดมากขึ้น
5.4.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฎิบัติงานสหกิจ
1) ต้องปรับตัวกับการเข้างานในช่วงเช้า
2) มีการสื่ อสารภาษาอังกฤษกับแขกที่ไม่ถูกต้อง
3) มีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่ยงั ไม่ค่อยดีนกั
5.4.3 ข้ อเสนอแนะ
1) เนื่ องจากห้องอาหารที่ทาการปฎิบตั ิสหกิจมีแขกชาวต่างชาติจานวนมาก
ควรฝึ กการพูดภาษาอังกฤษให้คล่องกว่านี้
2) ควรศึกษารายการอาหารในห้องอาหารให้ครบถ้วน
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คาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
1. กากกาแฟจะช่ วยลดคราบสกปรกภายในภาชนะได้ หรือไม่
พนักงานท่านที่ 1 : กากกาแฟช่วยลดคราบสกปรกลงได้เนื่องจากการทาความสะอาด
อ่างโดยปกติไม่ได้มีการใช้น้ ายาใดๆ ในการช่วยทาความสะอาด ในส่ วนของการใช้กากกาแฟกับแก้ว
กาแฟก็สามารถช่วยลดคราบลงได้
พนักงานท่านที่ 2 : กากกาแฟก็สามารถช่วยลดคราบลงได้บา้ งในส่ วนหนึ่ง แต่ถา้ ใช้
น้ ายาสาหรับทาความสะอาดอาจจะทาให้เกิดความสะอาดมากขึ้นกว่านี้
2. ความเหมาะสมในการนามาใช้ งาน
พนักงานท่ านที่ 1 : เหมาะสมที่จะนามาใช้งานเพราะขั้นตอนการใช้ไม่ยากแต่ควร
ระวังการอุดตันของกากกาแฟในท่อเมื่อใช้กบั ภาชนะที่ไม่มีที่กรองกากกาแฟ
พนักงานท่ านที่ 2 : เหมาะสมเพราะมีการใช้งานที่ง่ายและใช้เวลาในการทาความ
สะอาดในช่วงระยะเวลาสั้น
3. กากกาแฟจะช่ วยลดปริมาณการเกิดขยะภายในโรงแรมได้ หรือไม่
พนักงานท่านที่ 1 : ช่วยลดได้เพราะว่าในแต่ล่ะวันจะมีกากกาแฟที่ถุกทิง้ จานวนมาก
หากนากากกาแฟมาทาให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็ นการช่วยลดปริ มาณกากกาแฟที่ทิ้งเป็ นขยะได้ในส่ วน
หนึ่ง
พนักงานท่านที่ 2 : ช่วยลดลงได้ในปริ มาณหนึ่ง แต่ก็ยงั มีกากกาแฟที่เหลือทิ้งอยู่
จานวนมากในแต่ล่ะวัน
4. ความคุ้มค่ าของต้ นทุนทีน่ ามาใช้ ในการทากากกาแฟขจัดคราบ
พนักงานท่านที่ 1 : มีความคุม้ ค่าเนื่องจากมีตน้ ทุนของส่ วนผสมที่นามาใช้มีราคาที่ไม่
สู งและสามารถหาซื้อได้ง่าย
พนักงานท่านที่ 2 : มีความคุม้ ค่าที่จะนามาใช้เพราะว่ามีราต้นทุนที่ไม่สูง
จากการให้ สัมภาษณ์ ของพนักงานในห้ องอาหาร PRINCESS CAFE 2 ท่ านโดยได้ ผลการสั มภาษณ์
ดังนี้
จากการสัมภาษณ์ สรุ ปผลได้ว่า กากกาแฟสามารถช่ วยลดคราบสกปรกภายในอ่างล้างมือและ
แก้วกาแฟลงได้ แต่ถา้ หากใช้น้ ายาสาหรับทาความสะอาดคราบสกปรกอาจจะออกมากกว่านี้ ความ
เหมาะสมในการใช้งานสะดวก แต่ปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดได้คือกากกาแฟจะอุดตันท่อถ้าใช้ในภาชนะ

ที่ไม่มีตะแกรงสาหรับกรองเศษกากกาแฟ กากกาแฟยังช่วยลดปริ มาณขยะภายในโรงแรมได้ในจานวน
หนึ่ง มีความคุม้ ค่าในการทาเพราะต้นทุนการทาของกากกาแฟขจัดคราบมีตน้ ทุนที่ไม่สูง
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Removing Dirty Stain Coffee Ground
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coffee that made plenty coffee grounds. So the
production had been made this project “ Removing
บทคัดย่ อ
Dirty Stain Coffee Ground ” purposes of this project
กาแฟเป็ นเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิ ยมมากจาก
for using old coffee grounds and decrease the wage of
ลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ การภายในห้ อ งอาหาร PRINCESS
hotel. By bringing the coffee through the dry and mix
CAFÉ ซึ่งในแต่ล่ะวันจะมีการต้มกาแฟในจานวนหลาย
it with vinegar and soda bekking cable according to the
ครั้ง จึงทาให้เกิดกากกาแฟที่เหลือทิ้งเป็ นจานวนมากทุก
ratio defined after that bring the coffee grounds to
วัน ผูจ้ ดั ทาจึงคิดจัดทาโครงงานที่มีชื่อว่า กากกาแฟขจัด
experimental then improve. In the experimental coffee
คราบ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนากากกาแฟที่เหลือทิ้งนาไป
traces that experiments with sinks inside the restaurant
ท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละลดต้น ทุ น การจั ด ซื้ อของ
with the method of polishing for polishing fiber tub.
โรงแรม โดยนากากกาแฟที่ ผ่านการตากแห้งมาแล้ว
The result sink is clean and can also reduce the
น าไปผสมกั บ น้ าส้ ม สายชู แ ละเบคกิ้ ง ค์ โ ซดาตาม
quantity of coffee that is the garbage left in the day and
อัตราส่ วนที่กาหนดไว้หลังจากนั้นจึงนากากกาแฟขจัด
bring back the benefits. In addition,
คราบมาทดลองใช้เพื่อปรับปรุ งให้ดี ในการทดลองกาก
coffee grounds can also help reduce the cost of
กาแฟขจัด คราบนั้น ได้ท าการทดลองกับ อ่ า งล้า งมื อ
purchasing the cleaners for cleaning in hotel.
ภายในห้องอาหารด้วยวิธีการขัดด้วยใยสาหรับขัดอ่าง
Keywords : Coffee Ground / Dirty Stain
ผลที่ ไ ด้คื อ อ่ า งล้า งมื อ มี ค วามสะอาดมากขึ้ นและยัง
ความเป็ นมาและความสาคัญ
สามารถลดปริ มาณกากกาแฟที่ เป็ นขยะเหลือทิ้งในแต่
ล่ะวันและนากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นอกจากนั้น
โรงแรม รอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง ( Royal
กากกาแฟก็ ย งั สามารถช่ ว ยลดต้น ทุ น การจัด ซื้ อ น้ า ยา
Princess Larnluang ) จัดเป็ นโรงแรมหรู ระดับ 4 ดาวที่
สาหรับทาความสะอาดภายในโรงแรมได้
ได้รับการรับรองจากสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย
ในอดีคโรงแรมแห่งนี้เคยอยูใ่ นเครื อของโรงแรม ดุสิต
คาสาคัญ : กากกาแฟ / คราบสกปรก
ธานี ซึ่งต่อมาได้ขายให้กบั บริ ษทั แกรนด์หลานหลวง
Abstract
รวมระยะเวลาที่โรงแรม รอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวงได้
Coffee is the most famous beverage in ออกจากภายในเครื อของโรงแรม ดุสิตธานี เป็ นเวลา
the customer who come to using the princess ประมาณ 7 – 8 ปี

cafe room, in each day there are a lot of making a

จากการผู ้จัด ท าโครงงานได้เ ข้า รั บ การฝึ ก
ปฎิ บตั ิงานในส่ วนของห้องอาหาร PRINCESS CAFE
ซึ่ งในระหว่างปฎิ บตั ิงานผ็จดั ทาได้เล็งเห็ นถึงปั ญหาว่า
ในการต้มกาแฟในแต่ล่ะวันจะมีการต้มกาแฟจานวน 2 –
3 ครั้ ง เพื่อให้เกิ ดความเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้าที่ มาใช้บริ การในช่วงเวลาบุฟเฟต์อาหารเช้าและ
อาหารกลางวัน ซึ่ งพบว่าจานวนกากกาแฟที่ เหลือทิ้งมี
จานวนมาก ทางผูจ้ ดั ทาจึงทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกา
กาแฟ พบว่า กากกาแฟสามารถน าไปใช้ใ นการขจัด
คราบสกปรกเพื่อทาให้เกิดความสะอาดขึ้นได้ อีกทั้งยัง
สามารถช่ วยให้ทางโรงแรมสามารถลดต้นทุ นในการ
จัดซื้ อวัตถุดิบสาหรับการทาความสะอาดได้ รวมถึงยัง
เป็ นการนาวัตถุดิบที่เหลือใช้กลับมาทาให้เกิดประโยชน์
และลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อต้องการนากากกาแฟที่เหลือใช้มาทาให้
เกิดประโยชน์
2.เพื่อลดต้นทุนการซื้อน้ ายาสาหรับขจัดคราบ
สกปรก
ขอบเขตของโครงงาน
1. ด้านพื้นที่
ห้องอาหาร PRINCESS CAFÉ ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊ น
เซส หลานหลวง
2. ด้านระยะเวลา
ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึ ง วัน ที่ 31
สิ งหาคม พ.ศ. 2561
3. ด้านเนื้อหา
ศึ กษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับกากกาแฟเพื่อนาไปใช้ใน
การทาการทดลองที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่นาไปใช้จริ งได้
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อของทางโรงแรม
2. ช่วยลดปริ มาณกากกาแฟที่เหลือทิ้ง

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมความต้อ งการและศึ ก ษาข้อ มู ล
สาหรับโครงงาน สังเกตปั ญหาภายในห้องอาหารของ
โรงแรม เพื่ อ ท าการศึ ก ษาข้อ มู ล ส าหรั บ การจัด ท า
โครงงาน
2. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ถึ ง ปั ญ หาว่ า
สามารถที่ จะจั ด ท าได้ ห รื อไม่ แ ละไม่ ท าให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อโรงแรม
3. วางแผนการทางาน ศึ กษาข้อมูลของกาก
กาแฟ รวมไปถึงวางแผนขั้นตอนการแปรรู ปกากกาแฟ
เพื่นาไปใช้ในการทาความสะอาด
4.. จัดทาและปรับปรุ ง นาส่ วนผสมต่างๆที่ได้
ศึกษาข้อมูลไว้มาผสมกันและทดลองทา
5.. ทดสอบและสรุ ป ผลการท างาน น าไป
ทดสอบใช้จริ งโดยการนาไปขจัดคราบสกปรกเพื่อให้
ทราบผลลัพธ์ เมื่อทราบผลลัพธ์แล้วจึ งทาการสรุ ปผล
การจัดทา
6. จัดทาเอกสาร นารายละเอียดและขั้นตอน
การท าทั้ง หมดที่ ไ ด้บัน ทึ ก ไว้ รวบรวมท าเป็ นรู ป เล่ ม
พร้อมนาเสนอ
ขั้นตอนการทากากกาแฟขจัดคราบ
1. นากากกาแฟที่ตากแห้งแล้วมาใส่ในภาชนะ
2. ใส่เบคกิ้งโซดาลงไป
3. ใส่น้ าส้มสายชูลงไป
4. คนส่วนผสมให้เข้ากัน
5. นาไปตากแดดให้แห้ง 1 วัน
สรุปผลโครงงาน
จากการที่ ผูจ้ ัด ทาได้เข้า ไปปฎิ บัติ งานสหกิ จ
ศึกษาที่ โรงแรม รอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง ในแผนก
ห้องอาหารที่ห้องอาหาร PRINCESS CAFÉ ซึ่ งพบว่า
ภายในห้องอาหารจะมีกากกาแฟที่เหลือทิ้งอยูม่ ากจึงคิด
นากากกาแฟที่ เหลือทิ้งมาทาให้เกิ ดประโยชน์ โดยนา

กากกาแฟมาผสมกับน้ าส้มสายชู เบคกิ้งโซดา เพื่อไว้ใช้
ส าหรั บ ขจั ด คราบสกปรกในอ่ า งล้ า งมื อ ภายใน
ห้องอาหาร เนื่ องจากอ่ างล้า งมื อ ที่ ทาการทดลองใช้มี
คราบสกปรกอยู่ หลังจากที่ทดลองใช้แล้วคราบสกปรก
ในอ่างได้ลดลง อี กทั้งยังเป็ นการลดต้นทุ นการจัดซื้ อ
น้ ายาขจั ด คราบสกปรกได้ ผลตอบรั บ หลั ง จากที่
พนักงานภายในห้องอาหารได้ทาการทดลองใช้คือ กาก
กาแฟขจัดคราบสามารถช่วยลดคราบสิ่ งสกปรกภายใน
อ่างลงได้ มี การใช้งานที่ ง่ายและประหยัดเวลาและตัว
กากกาแฟขจัดคราบยังสามารถลดคราบสกปรกในแก้ว
กาแฟลงได้ เ มื่ อ น าไปทดลองใช้ แ ล้ว อี ก ทั้ง ต้น ทุ น
สาหรับการจัดทากากกาแฟขจัดคราบยังมีราคาที่ไม่สูง
เหมาะแก่การนามาใช้
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ภาคผนวก ง.
โปสเตอร์

ภาคผนวก จ.
ประวัตผิ ู้จัดทา

ประวัติผ้จู ัดทา

ชื่อ นายสวรรค์ กุลสุ วรรณ์
รหัสนักศึกษา 5704400134
เบอร์ ติดต่ อ 0871260828
Email sawankulsuwan@gmail.com
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน 93 / 76 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700
ประวัติการศึกษา 2553 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรี ยนเสสะเวชวิทยา
2556 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยนเสสะเวชวิทยา
2557 เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสยาม
ปัจจุบัน กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา
แผนก Food & Beverage ห้องอาหาร Princess Café โรงแรมรอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง

ประวัติผ้จู ัดทำ

ชื่อ นายสวรรค์ กุลสุ วรรณ์
รหัสนักศึกษำ 5704400134
เบอร์ ติดต่ อ 0871260828
Email sawankulsuwan@gmail.com
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน 93 / 76 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700
ประวัติกำรศึกษำ 2553 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรี ยนเสสะเวชวิทยา
2556 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยนเสสะเวชวิทยา
2557 เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสยาม
ปัจจุบัน กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบกำรณ์ด้ำนสหกิจศึกษำ
แผนก Food & Beverage ห้องอาหาร Princess Café โรงแรมรอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง

