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บทที1่ 

บทนํา 

1.1 ประวตัิความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 โรงแรมพูลแมน พทัยา จี เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในจงัหวดัชลบุรี ยงัพร้อมดว้ยส่ิง

อาํนวยความสะดวกครบครัน เป็นโรงแรมริมทะเล มาตรฐาน 5 ดาว จาํนวน 353 ห้อง โรงแรมพูล

แมน พทัยา จี เป็นสถานท่ีพกัอนัลงตวัสําหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการด่ืมดํ่ากบัสีสันของพทัยาอยา่ง

เต็มท่ีจากท่ีพกั ท่านสามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวกง่ายดายไปยงัทุกท่ีในเมืองท่ีมีชีวิตชีวาน้ี ท่ีพกั

แห่งน้ียงัมีเสน่ห์เป็นพิเศษ ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดเรียบร้อย เป็นท่ีพกัในเครือ Accor Hotels มี

บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกพร้อมสรรพ ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้ขา้พกัรู้สึกผ่อนคลายสบายใจราวกบั

อยูบ่า้นของตวัเอง ท่ีพกัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้บริการแก่ ผูเ้ขา้พกั หอ้งพกัของโรงแรม

ไดรั้บการออกแบบอยา่งพิถีพิถนั เพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผูเ้ขา้พกั โรงแรมพูลแมน 

พทัยา จี เป็นจุดหมายปลายทางแห่งท่ีพกัคุณภาพเยีย่มในพทัยา 

 ปัจจุบนัการรณรงค์ลดโลกร้อนก็เป็นท่ีนิยมมาก โดยโรงแรมพูลแมน พทัยา จี มีนโยบาย

เก่ียวกับการลดภาวะโลกร้อน โดยการสนับสนุนพนักงานและลูกคา้ท่ีเข้ามาใช้บริการภายใน

โรงแรมดว้ยการลดการใช้ถุงพลาสติกและทดแทนโดยการใช้ถุงผา้ อีกทั้งสนบัสนุนและส่งเสริม

การลดการใชผ้ลิตภณัฑ์และวสัดุจากพลาสติก โดยการใช้ขวดนํ้ าหรือขวดแกว้และใช้หลอดรักษ์

โลกทดแทน และการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ภายในห้องอาหารและห้องสัมมนาก็จะไม่มีหลอดพลาสติก

ให้กบัแขกซ่ึงก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะไดอ้ยา่งง่ายๆ การลดปริมาณขยะสามารถทาํไดห้ลาย

วิธีแต่วิธีท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายคือทฤษฎี 3R หรือ Reduce Reuse Recycle ส่ิงหน่ึงท่ีทาํไดง่้าย

คือการรีไซเคิล (Recycle) คือเป็นการนาํวสัดุท่ีหมดสภาพหรือท่ีใช้แลว้มาปรับสภาพเพื่อนาํมาใช้

ใหม่ 

 สําหรับการให้บริการดา้นห้องอาหารและห้องสัมมนามีการเสิร์ฟกาแฟ ให้แก่ลูกคา้ทุกวนั

ทาํให้มีกากกาแฟเหลือทิ้งในแต่ละวนัปริมาณมาก ทาํให้เกิดปริมาณขยะมากข้ึนอีกดว้ย ทางคณะ

ผูจ้ดัทาํไดเ้ห็นว่ากากกาแฟสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย เช่น นาํมาทาํเป็นปุ๋ยท่ีใชใ้น

การเพาะปลูก ดบักล่ินอบั  และนาํมาใชส้ครับผวิ เป็นตน้ และจากการท่ีไดม้าทาํงานในแผนกบริการ

ห้องอาหารไดส้ังเกตเห็นว่าหลงัจากการลา้งจานเสร็จ มกัจะพบคราบไขมนัตกคา้งอยู่บริเวณซิงค์

ล้างจาน ซ่ึงการสะสมเป็นระยะเวลานาน อาจทาํให้เกิดกล่ินอบัช้ืน ส่งกล่ินเหม็น และทาํความ
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สะอาดไดย้ากคร้ันจะใชน้ํ้ ายาเคมีทาํความสะอาดทุกวนัก็ดูจะเป็นการทาํลายส่ิงแวดลอ้มจนเกินไป 

อีกทั้งนํ้ ายาเหล่าน้ีมกัจะมีกล่ินฉุนและมีส่วนประกอบทางเคมีท่ีเป็นพิษ คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาและ

คน้ควา้วิธีแก้ไขขจดัคราบไขมนัจึงได้ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํ

โครงงาน เป็นการนาํวสัดุเหลือทิ้งมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

1.2วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อศึกษาการทาํกอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ 

       1.2.2 เพื่อใชใ้นการขจดัคราบไขมนัและดบักล่ินบริเวณซิงคล์า้งจาน 

       1.2.3 เพื่อนาํวสัดุเหลือทิ้งมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 โรงแรมพลูแมน พทัยา จี Pullman Pattaya Hotel G 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรทัว่ไป 30 คน 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

 เร่ิมตั้งแต่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 

       1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสาร, ขอ้มลู 

 สืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง การสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษา และ

พนกังานของห้องอาหาร  

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม และ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือนํ้ายาขจดัคราบทาํความสะอาดซิงค์

ลา้งจาน   

1.4.2 ช่วยขจดัคราบไขมนัและดบักล่ินบริเวณซิงคล์า้งจาน 

1.4.3 เป็นการนาํกากกาแฟท่ีตอ้งทิ้งในปริมาณมากมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การจดัทาํโครงงานกอ้นทาํความสะอาดซิงค์ลา้งจานจากกากกาแฟ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาการทาํกอ้นทาํความสะอาดซิงค์ลา้งจานจากกากกาแฟ ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํโครงงานจึงมีการ

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน ดงัน้ี 

2.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักากกาแฟ 

2.2 ประโยชน์ของเบกก้ิงโซดา แมกนีเซียมซลัเฟต 

2.3 โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2.5 แนวทางการทาํความสะอาดอุปกรณ์สาหรับใชท้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบักากกาแฟ  

  

 

 

 

 

 

 

                                                   รูปที ่2.1 กากกาแฟ 

ทีม่า: https://thehomebarista.wordpress.com 

การนาํวสัดุต่างๆมาใช้ประโยชน์จาํเป็นตอ้งศึกษาความรู้พื้นฐาน เพื่อสังเกตวสัดุเหล่านั้นมา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดคุณค่าท่ีแทจ้ริง ซ่ึงความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักากกาแฟมีดงัน้ี 
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2.1.1 ความหมายของกากกาแฟ 

กากกาแฟเป็นคาํท่ีได้ยินอย่างแพร่หลาย จึงมี นักเขียน นักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ได้ให้

ความหมายไวด้งัน้ี 

อภิกานต ์คุม้เพชร และ มนสัวี ใจซ่ือ (2558) ไดอ้ธิบายไวว้า่ “กากกาแฟเป็นเมล็ดกาแฟท่ี

ผ่านการชงคัว่บด ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัจะทิ้งมากกว่าเลือกเก็บ แต่กากกาแฟท่ีเหลือทิ้งนั้นสามารถ

นาํไปแปรรูปต่อยอดไดอี้กมาก เช่น นาํกากกาแฟมาเป็นปุ๋ยใหต้น้ไมห้รือนาํมาสครับผวิ เป็นตน้  

รพีพรรณ กองตูม (2560) ไดก้ล่าวไวว้า่ “กากกาแฟจดัเป็นชีวะมวลท่ีเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม

ผลิตกาแฟสําเร็จรูปหรือจากร้านกาแฟทัว่ไปซ่ึงในกากกาแฟประกอบไปดว้ยโพลีแซคคาไรด์กรด

ไขมนั โปรตีน คาเฟอีน สารประกอบฟีนอล และแร่ธาตุต่าง ๆ สารเหล่าน้ี ไดม้าจากวธีิการแตกต่าง

กนัออกไปตามคุณสมบติัของสาร ซ่ึงจะถูกนาํไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในดา้น

อาหาร ยา หรือสุขภาพ” โดยผูว้ิจยัไดส้รุปความหมายของกากกาแฟไดว้า่ “เศษท่ีไดจ้ากการคัว่บด

กาแฟดว้ยเคร่ือง ชงกาแฟซ่ึงส่วนใหญ่จะถูกทิ้ง แต่ยงัคงมีสารอาหารสาํคญัเหลืออยู”่ 

 2.1.2 ประโยชน์ของกากกาแฟ                                                                                                                                     

  Matichon Online (2558) ประโยชน์ของกากกาแฟ มีดงัน้ี  

1. เปล่ียนดอกไมใ้ห้กลายเป็นสีฟ้า ดอกไมบ้างชนิดสามารถเปล่ียนสีไดเ้ม่ือค่า pH ในดิน

เปล่ียนแปลง เม่ือโรยกากกาแฟลงไปท่ีดินจะทาํใหค้่า pH ในดินตํ่าลง ดอกไมก้็จะกลายเป็นสีฟ้า 

2. ไล่หอยทาก ความเป็นกรดท่ีอยู่ในกาแฟสามารถไล่สัตวท่ี์มีผิวหนังเป็นเมือกได้ เช่น 

หอยทาก ไส้เดือน และแมลงบางชนิด 

3. เป็นปุ๋ยเห็ด นาํหวัเช้ือเห็ดมาฝังในกากกาแฟ จะทาํใหเ้ห็ดออกดอกได ้

4. เพิ่มคุณค่าให้ปุ๋ยหมกัโดยนาํกากกาแฟลงไปหมกักบัส่วนผสมอ่ืนๆจะทาํให้ไดปุ๋้ยหมกั

แบบเกษตรอินทรียซ่ึ์งทาํใหต้น้ไมง้ามข้ึน 

5. กากกาแฟทาํให้ดอกไมใ้นแจกนัอยูไ่ดน้านข้ึน โดยนาํกากกาแฟมาผสมกบัดินในแจกนั 

ซ่ึงสามารถยดือายขุองดอกไมแ้ละลดกล่ินอบัในบา้นไดอี้กดว้ย 

6. กบัดกัจบัแมลงสาบ นาํกากกาแฟมาใส่ในกระป๋อง แลว้ติดเทปกาวสองหนา้รอบขอบ 

ปากของกระป๋อง แมลงสาบจะมาตามกล่ิน ตวัของมนัจะมาติดตรงเทปกาวท่ีพนัไว ้

7. ขดัคราบของกระทะ เน่ืองจากในกากกาแฟยงัเหลือสารอาหารท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดจึง

สามารถขจัดคราบฝังแน่นได้โดยใส่กากกาแฟในเศษผา้แล้วมัดผา้ไม่ให้กากกาแฟร่วงลงมา 

จากนั้นขขดัคราบท่ีอยูบ่นกระทะ 

8. ลดกล่ินฉุนของกระเทียมท่ีมือ นาํกากกาแฟมาถูท่ีมือก่อนลา้งมือดว้ยสบู่ 
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9. ทาํความสะอาดอ่างลา้งจาน นาํกากกาแฟแหง้ เบกก้ิงโซดา นํ้าส้มสายชู ดีเกลือ ผสมเขา้

ดว้ยกนั จากนั้นป้ันใหเ้ป็นกอ้นแลว้ตากแหง้นาํมาขดัท่ีปากท่ออ่างลา้งจาน 

10. ทาํนํ้ายาระบายท่อนํ้าตนั ผสมกากกาแฟในนํ้าร้อนแลว้ใส่นํ้ายาลา้งจานลงไปเพียง

เล็กนอ้ยจากนั้นไปเทในท่ออ่างลา้งจาน 

11. ลบรอยขีดข่วน นาํนํ้ามนัมะกอกมาผสมกบักากกาแฟ แลว้ทาทบัรอยขีดข่วนบน 

เฟอร์นิเจอร์ไมทิ้้งไวส้ักครู่จากนั้นจึงเช็ดออกจะพบวา่รอยจางลง 

 12. เปล่ียนไมใ้หม่ใหเ้ป็นไมเ้ก่า ผสมกากกาแฟกบันํ้าส้มสายชูเขา้ดว้ยกนั ทิ้งไว ้1 คืน 

แลว้นาํส่วนผสมท่ีเตรียมไวเ้รียบร้อยมาทาลงบนไมใ้หม่  

2.1.3 สายพนัธ์ุของกาแฟ    

ปัจจุบนัทัว่โลกมีสายพนัธ์ุกาแฟอยูม่ากกวา่ 6,000 สายพนัธ์ุ แต่มีเพียง 2 สายพนัธ์ุ

ท่ีไดรั้บความนิยมเพื่อปลูกเป็นการคา้ คือ สายพนัธ์ุโรบสัตา้ และสายพนัธ์ุอราบิกา้ (การปลูกกาแฟ 

ในประเทศไทยจะเป็นพืชท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ กาแฟโรบสัตา้ นิยมปลูกทางภาคใต ้และ 

กาแฟ อราบิกา้ นิยมปลูกบนท่ีสูงในภาคเหนือ)    

1) กาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้ (Robusta) ปลูกในพื้นท่ีสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลไม่มากนกั ส่วนใหญ่

ปลูกในประเทศแถบร้อนช้ืน มีรสชาติเขม้ขน้ หอมฉุนกวา่กาแฟพนัธ์ุอราบิกา้ มีสัดส่วน ของ

ผลผลิตกาแฟทัว่โลก 25% กาแฟชนิดน้ีมีคาเฟอีนสูงกวา่อราบิกา้ประมาณ 2 เท่ามีความทนทาน ต่อ

โรคมากกวา่ แต่คนไม่นิยมด่ืมมากนกั เน่ืองจากมีรสท่ีขมและเปร้ียว ส่วนกาแฟโรบสัตา้ท่ีมี คุณภาพ

ดี มกัถูกนาํไปเป็นส่วนผสมของกาแฟสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มกล่ินและรสชาติใหมี้ความ หลากหลาย

ยิง่ข้ึน นิยมนาํมาทาํกาแฟสาํเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 กาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้ 

ทีม่า : https://health.mthai.com 
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2) กาแฟพนัธ์ุอราบิกา้ (Arabica) ปลูกท่ีสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลประมาณ 3,000 ฟุต ใหผ้ลผลิต

สมํ่าเสมอ รสหอมกลมกล่อม กาแฟพนัธ์ุอราบิกา้ เป็นกาแฟสายพนัธ์ุดั้งเดิมท่ีมีความโดด เด่นใน

เร่ืองของรสชาติและกล่ินท่ีไดรั้บการยอมรับแลว้ว่ามีคุณภาพดีและอร่อยท่ีสุด โดยมีปริมาณ การ

ผลิตถึงร้อยละ 80 ของตลาดโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 กาแฟพนัธ์ุอราบิกา้ 

ทีม่า : https://health.mthai.com 

2.1.4 การคั่วกาแฟ    

 ช่อทิพยวรรณ พนัธ์ุแกว้ (2551) การคัว่กาแฟเป็นวิธีและขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุดใน

การดึงคุณสมบติัต่างๆของกาแฟออกมาไม่ว่าจะเป็นความหอม ความกลมกล่อมของรสชาติเขม้ 

กลมกล่อม ต่างๆออกมา ปกติการคัว่กาแฟจะใช้ความร้อนท่ี 180 – 240 องศาเซลเซียส ใช้ระะยะ

เวลา ประมาณ 10 – 20 นาที อุณหภูมิและระยะเวลาท่ีใชจ้ะมีผลต่อความหอมและรสชาติกาแฟเป็น

อยา่ง ดี ระดบัความเขม้อ่อนของการคัว่ สามารถแบ่งออกเป็นระดบัไดม้ากกวา่ 12 ระดบั และกล่ิน

หอม แต่จะขออธิบายง่ายๆเป็น 3 กลุ่ม เพื่อความเขา้ใจในเบ้ืองตน้                                                               

1) กาแฟคัว่ระดบัอ่อน (light roast) สีนํ้ าตาลอ่อน บางกลุ่มประเทศจะเรียกว่า ซิ น่าม่อน 

เพราะมีสีเหลืองนํ้ าตาลแบบเปลือกตน้อบเชย การคัว่กาแฟแบบน้ีนั้น จะไดร้สชาติความ เป็นกาแฟ

ท่ีดี อาจมีรสชาติความเปร้ียวของกรดผลไม ้ท่ีมีอยูใ่นกาแฟ 

2) กาแฟคัว่ระดบัปานกลาง (medium roast) จะมีระดบัสีความเขม้เพิ่มมากข้ึน กาแฟระดบั

น้ีโดยชงแบบหมอ้ตม้ และด่ืมกนัเป็นแบบแกว้ใหญ่ ท่ีเรียกวา่ บกัส์ 

3) การคัว่ระดบัเขม้ (dark roast) เมล็ดกาแฟท่ีคัว่ระดบัน้ีจะมีสีเขม้มาก เมล็ดจะ มนัวาว

เหมือนมีนํ้ามนัมาเคลือบจนบางคนเขา้ใจวา่ตอ้งใส่นํ้ามนัหรือเนย ใชช้งดว้ยเคร่ืองชงแบบมี แรงดนั 

ไดก้าแฟเขม้ขน้ท่ีเรียกวา่ เอสเพรสโซ่ 
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2.2 ประโยชน์ของเบกกิง้โซดา แมกนีเซียมซัลเฟต 

เบกก้ิงโซดา เกลือ และนํ้าส้มสายชู เป็นส่ิงของท่ีหาง่าย ราคาถูก แต่มีคุณภาพ สามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดใ้นหลายๆดา้น ซ่ึงมีประโยชน์ดงัน้ี 

2.2.1 ประโยชน์ของเบกกิง้โซดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.4 เบกก้ิงโซดา 

   ทีม่า: www.tipsza.com 

ทะนิกุจิ นะโอะมิ (2556)  ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัเบกก้ิงโซดาไว ้ดงัน้ี 

เบกก้ิงโซดา (Baking Soda) มีช่ือทางเคมีวา่ “โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate)” หรือท่ี

รู้จกักนัโดยทัว่ไปคือ “ผงฟู” เบกก้ิงโซดามีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อนๆ ซ่ึงมีความสามารถในการขจดัคราบ 

ช่วยดบักล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ สามารถใช้แทนนํ้ ายาทาํความสะอาดได้อย่างหลากหลาย มีความ

ปลอดภยั ไม่เป็นพิษ และไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1. เบกก้ิงโซดาสามารถลดกล่ินเหม็นอบัจากเช้ือราในหนงัสือได ้โดยโรยผงเบกกิ้งโซดาลง

ไประหวา่งหนา้หนงัสือ ทิ้งไว ้2-3 วนั จากนั้นปัดผงเบกก้ิงโซดาออกจากหนงัสือ 

2. เบกก้ิงโซดาสามารถขจดัคราบสกปรกบนพื้นผิวต่างๆได ้ดว้ยการละลายเบกก้ิงโซดากบั

นํ้าอุ่น แลว้เช็ดทาํความสะอาด จากนั้นลา้งออกดว้ยนํ้าเปล่า 

3. เบกก้ิงโซดาสามารถลดกล่ินอบัตามตูต่้างๆได ้โดยให้เทผงเบกก้ิงโซดาใส่ในภาชนะ 

จากนั้นนาํไปวางไวด้า้นในสุดของตู ้และควรมีการเปล่ียนทุกๆ 3 เดือน 

4. เบกก้ิงโซดาสามารถขจดักล่ินอบัของพรมได ้โดยโรยผงเบกก้ิงโซดาลงบนพรม ทิ้งไว้

ประมาณ 10-15 นาที จากนั้นใหใ้ชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นดูดออก 
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2.2.2 แมกนีเซียม ซัลเฟต 

สารพดัเคมิคอล (2560) สภาพทางกายภาพ  เป็นผงผลึกสีขาว คลา้ยผงชูรส ไม่มีกล่ิน รส

เค็ม แมกนีเซียมซลัเฟต คือ ใชใ้นการแกไ้ข ดิน ขาดธาตุแมกนีเซียม แมกนีเซียมเป็นธาตุท่ีมีความ

จาํเป็นสําหรับโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ โดยส่วนใหญ่มกัจะแกไ้ขกบัดินสําหรับปลูกตน้ไมก้ระถาง 

หรือพืชท่ีตอ้งการแมกนีเซียมมาก 

ประโยชน์แมกนีเซียม ซัลเฟต  

1.ใช้ในการเกษตรและการทาํสวน แก้ไขและรักษาดินท่ีขาดธาตุแมกนีเซียม เช่น พืช        

มนัฝร่ัง กุหลาบ และมะเขือเทศ 

2.ใชใ้นบ่อกุง้ เพื่อเพิ่มปริมาณแมกนีเซียมช่วยกุง้สร้างเปลือกใหม่ในช่วงลอกคราบ 

3.สามารถละลายในนํ้า 

4.ใช้ในผา้คอตตอนและผา้ไหมใช้ในการฟอกสีในการผลิตกระดาษ ทาํเส้นใยป้องกนัไฟ

เป็นสียอ้มและสีพิมพล์ายผา้ในการทาํปุ๋ย 

2.3 โรงแรมสีเขียว (Green Hotel)  

แมนดาริน โรงแรมอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม (2561) Green Hotel หรือโรงแรมท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม คือรูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริมศกัยภาพโรงแรมให้มีการใชท้รัพยากรพลงังาน

อยา่งงคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และยกระดบัมาตรฐานการบริการให้

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (สส.) 

ได้มอบรางวลัตราสัญลกัษณ์ G-Green ระดบัประเทศ เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถาน

ประกอบการ โรงแรม และสาํนกังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม นบัวา่เป็นการผลิตและการบริโภคท่ี

ย ัง่ยืน เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  ใน

ภาคส่วนของโครงการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Hotel) ในปีน้ีมีโรงแรมท่ีได้รับ

รางวลัจาํนวน 74 แห่ง แมนดาริน เป็นหน่ึงในโรงแรมท่ีไดรั้บรางวลัตราสัญลกัษณ์ G-Green ระดบั

ดีเยีย่ม (G ทอง) 

บริษทั แมนดารินโอเด็ล จาํกัด (มหาชน)  ดาํเนินกิจการโรงแรมเพื่อให้นักธุรกิจและ

นกัท่องเท่ียวเช่าพกัอาศยั เร่ิมเปิดบริการตั้งแต่ปี 2508 เป็นตน้มา ต่อมาไดมี้การปิดปรับปรุง และ

ปรับโฉมในปี 2556 เป็น โรงแรมแมนดาริน แมนเนจบาย เซ็นเตอร์พอยต์ โดยในปี 2559 ได้
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สนบัสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเปล่ียนเป็น “โรงแรมปลอดบุหร่ี” (Smoke Free Hotel) และ

ล่าสุดไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงแรมสีเขียว 

โรงแรมแมนดาริน ไดเ้ปิดเผยถึงการเขา้ร่วมโครงการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

(Green Hotel) ว่า แมนดารินมีนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ Green Hotel ตั้ งแต่การ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายด้านการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์

พลงังาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายจะลดการใช้ไฟฟ้าลง 1% ภายในปี 2560 และเน่ืองจากในภาวะ

ปัจจุบัน ประเทศชาติกําลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีมีความสําคัญและมี

ผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตและเศรษฐกิจของชาติเป็นอยา่งมาก ดงันั้น แมนดารินจึงไดด้าํเนินการ

นาํระบบการจดัการพลงังานมาประยุกต์ใชภ้ายในบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2558 ทั้งยงัไดก้าํหนดนโยบาย

อนุรักษ์พลงัานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาํเนินงานด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1. จดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 ภายใตน้โยบายการเป็นโรงแรมสีเขียวของแมนดารินนั้น ไดต้ั้งเป้าไวว้่าโรงแรม

จะต้องทาํการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้ภายในโรงแรม ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมและไดรั้บเคร่ืองหมายท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งน้อย 50% ภายในระยะเวลา 1-2 

ปี และภายในปีต่อๆไป เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกและซ้ือผลิตภณัฑห์รือวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินและเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดล้อม เช่น ขา้วอินทรียป์ลอดสารเคมี ขา้วออร์แกนิกจากเกษตรกร วตัถุดิบท่ีสั่งมา

พร้อมใชเ้พื่อลดขยะ และเลือกใชผ้กัปลอดสารพิษ เป็นตน้ 

2. การจดัการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 

 นํ้าถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสาํคญัต่อทุกส่ิงมีชีวติ ฉะนั้นจึงมีระบบการ

จดัการนํ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกิจกรรมลดการใช้นํ้ าสําหรับพนกังานและผูใ้ช้บริการ จดัทาํ

ป้ายรณรงค์เพื่อลดการใช้นํ้ า เช่น ไม่เปิดนํ้ าไหลทิ้ง ขณะฟอกสบู่ กดนํ้ าด่ืมแต่พอดี หรือแมแ้ต่จดั

ขวดนํ้ าด่ืมไวบ้ริการแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทนการเติมนํ้ าในแกว้ท่ีเตรียมไว ้รณรงคใ์ห้ผูม้าใชบ้ริการ 

ใชผ้า้เช็ดตวัผา้ปูท่ีนอนและปลอกหมอนซํ้ า รวมไปถึงการติดตามตรวจสอบอุปกรณ์และระบบท่อ

ภายในโรงแรมอยา่งต่อเน่ือง เลือกใชสุ้ขภณัฑ์ประหยดันํ้ า ท่ีมีระบบเซ็นเซอร์อตัโนมติั ในการช่วย

ประหยดันํ้ า และสามารถเลือกใชน้ํ้ านอ้ยหรือมากได ้มีการติดตั้งมาตรวดันํ้ าเพื่อติดตามปริมาณการ

ใช้ และการควบคุมการรดนํ้ าสนามหญา้และพืชพรรณท่ีเหมาะสม โดยตั้งเวลาเปิด-ปิด 2 ช่วงคือ 

เวลา 21.00-21.30 น. และ 05.00-05.30 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลากลางคืนลดการระเหยของนํ้ า ส่วนดา้น



10 
 

การจดัการนํ้าเสีย มีการจดัทาํตะแกรงดกัเศษอาหาร โดยมีการตกัและทาํความสะอาดเศษอาหารและ

ไขมนัออกจากตะแกรงอย่างสมํ่าเสมอ และมีบ่อดกัไขมนัท่ีเหมาะสม และการจดัการนํ้ าภายใน

โรงแรมนั้น ไดมี้การบนัทึกปริมาณการใชน้ํ้ าประปาเปรียบเทียบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 -2559 พบวา่ มี

ปริมาณการใชน้ํ้าลดลงทุกปี 

3. การจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 

 อาทิตย ์กล่าววา่ แมนดารินให้ความสําคญัเร่ืองขยะ จึงมีการดาํเนินการเพื่อลดการ

เกิดขยะ (Reduce) สําหรับผูใ้ช้บริการ พนกังาน และบริษทัคู่คา้ ไดแ้ก่ เลือกใช้ภาชนะแกว้นํ้ าด่ืม 

แทนการใช้แก้วกระดาษสําหรับ Welcome Drink Corner เ ลือกใช้ถุงผ้าซักรีด แทนการใช้

ถุงพลาสติก ตกแต่งสถานท่ีโดยใช้ไมป้ระดบัหรือดอกไมป้ลอม แทนการใช้ดอกไมส้ด เพื่อลด

ปริมาณขยะ และสามารถหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ เลือกใชภ้าชนะใส่ขนม แทนการใชถ้ว้ยกระดาษ

หรือฟอยล์เคก้ จดัเตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผ่นพบั ใบปลิวหรือเอกสารต่างๆ ท่ีผูร่้วมประชุมไม่

ตอ้งการ เพื่อนาํไปใชเ้ป็นกระดาษรีไซเคิล เลือกใชว้สัดุธรรมชาติท่ีย่อยสลายไดเ้ป็นวสัดุท่ีใช้แลว้

ทิ้ง  จดัให้มีภาชนะแยกเศษอาหาร เคร่ืองด่ืม เพื่อสะดวกต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์หรือกาํจดัต่อไป 

มีการประสานงานกบัคู่คา้ในการจดัซ้ือผกัผลไมท้อ้งถ่ินท่ีไดรั้บการตดัแต่งเรียบร้อยแลว้ เพื่อลดการ

เกิดขยะ มีการใชผ้า้เช็ดมือ เพื่อลดการใชก้ระดาษในหอ้งนํ้า 

4. การจดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับลดการใช้พลงังานในสถานประกอบการ ในส่วนของพนกังานเร่ิมแต่ตั้ง

การปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ปรับความเย็นของตูเ้ย็น ให้อยู่ใน

อุณหภูมิท่ีประหยดัพลงังาน ใชก้ระดาษครบทั้ง 2 หนา้ ปิดไฟดวงท่ีไม่ใชง้าน ข้ึนลงบนัไดแทนการ

ใช้ลิฟต์ ทาํการปิดชั้นห้องพกั ในช่วงการเขา้พกัน้อยเพื่อลดการใชพ้ลงังาน มีการดูแล บาํรุงรักษา

อุปกรณ์แสงสวา่งภายในโรงแรมให้สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการบาํรุงรักษา

เป็นประจาํทุก 6 เดือน มีการเปล่ียนหลอดไฟเม่ือพบว่าชาํรุดโดยเปล่ียนจากหลอดคอมแพ็กต์ฟลู    

ออเรสเซนต ์8 วตัต ์เป็นหลอดไฟ LED 5 วตัต ์มีการติดตั้งและใชส้วิตช์ตั้งเวลาเพื่อควบคุมการใช้

พลงังานเพื่อแสงสว่างในอาคาร ควบคุมและป้องกนัความเยน็ร่ัวไหลออกสู่พื้นท่ีห้องหรืออาคาร 

ดว้ยการติดตั้งประตูเปิด-ปิดอตัโนมติัท่ีประตูทางเขา้-ออก เพื่อไม่ให้ความเยน็ร่ัวไหล รวมไปถึง

ปรับลดพื้นท่ีปรับอากาศ เพื่อลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน มีการใชค้วามเยน็ของระบบ Heat Pump ไป

หล่อเล้ียงหอ้ง Chiller เพื่อช่วยลดการเกิดเป็นหยดนํ้าตามท่อและวาล์วต่างๆ และมีการใชร่้มเงาของ

พรรณพืชช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกอาคารเขา้สู่ตวัอาคารโรงแรม และยงัเป็นการเพิ่ม

พื้นสีเขียวภายในโรงแรม 
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2.3.1 เกณฑ์การประเมินในการคัดเลอืกเป็นโรงแรมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  

  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(2558) ได้มีการดาํเนินโครงการ“ การบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมประเภทโรงแรม (Green 

Hotel)” เพื่อส่งเสริมใหโ้รงแรมมีการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่าและยกระดบัมาตรฐานการบริการให้

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนโดยมีวตัถุประสงคคื์อเพื่อใชท้รัพยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่าอีก

ทั้งเพื่อร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การประเมินมาตรฐาน

ส่ิงแวดลอ้มระดบัสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.5 ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ทีม่า: www.deqp.go.th 

เกณฑก์ารประเมินการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมี 6 ประเด็น ดงัน้ี 

1. นโยบายดา้นการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งร่วมดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

2. การพฒันาบุคลากร เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการทาํงานดา้นบริการท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหก้บับุคลากร 

3. การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ เพื่อส่ือสารขอ้มูลและเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริการท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4. การจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมและลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในดา้นคุณภาพ ราคา ระยะทาง การส่งมอบสินคา้ และกระบวนการผลิต 

5. การจดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน มีการกาํจดัของเสียอยา่งมีคุณภาพ 

6. การมีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ินและชุมชน ร่วมดาํเนินการในกิจกรรมดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

กบัทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีซ่ึงสถานประกอบการตั้งอยู ่
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการดาํเนินชีวิตของส่ิงมีชีวติ ซ่ึงสามารถอธิบาย

ไดต้ามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

2.4.1 ความหมายของการจัดการส่ิงแวดล้อม                                                                                                            

มีนกัวชิาการและผูท่ี้มีความรู้ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้มไว ้ดงัน้ี                   

 Jolly (เกษม จนัทร์แกว้, 2525 : 202) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ 

“กระบวนการกระจายทรัพยากรท่ีสาํคญัทั้งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อสนอค

วามพอใจในการนาํส่ิงแวดลอ้มไปใชอ้ยา่งเหมาะสมในการเป็นปัจจยัหลกัและปัจจยัรองในอนาคต” 

Winslow and Gubby (เกษม จันทร์แก้ว, 2525 : 203) ได้ให้ความหมายของการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ “การพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพื้นท่ีอยา่งดี แลว้ตดัสินใจวา่จะทาํอะไรท่ีเรา

ตอ้งการ โดยมิใหเ้กิดอนัตรายมากจนทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมนุษยอ์าศยัอยูต่อ้งเสียไป” 

วินัย วีระวฒันานนท์ (2540 : 185) ได้กล่าวไวว้่า กระบวนการใช้ส่ิงแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผนดาํเนินงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ข

พฒันาใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงการใชอ้ยา่งประหยดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ใชใ้หไ้ดย้ ัง่ยนืยาวนาน

ตลอดไป และเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อมวลมนุษยแ์ละธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด 

 โดยผูว้ิจยัไดส้รุปความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดว้่า “กระบวนการใชท้รัพยากร

ทั้ งท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึนอย่างรู้คุณค่าและไม่ทาํให้เกิดอันตรายต่อ

ส่ิงมีชีวติในอนาคต” 

2.4.2 ทฤษฎกีารอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2546)ได้กล่าวถึงหลกัการสําคญัในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมี 3 ประการ ไดแ้ก่ 

 1. ตอ้งใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด กล่าวคือ ตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลไดผ้ลเสีย

จากการใชท้รัพยากรตามหลกัเศรษฐศาสตร์ และเม่ือใชแ้ลว้จะเกิดการขาดแคลนในอนาคตหรือไม่ 

 2. ประหยดัของท่ีหายาก หมายความวา่ทรัพยากรใดท่ีมีนอ้ยหรือหายากก็ควรเก็บรักษาหรือ

สงวนเอาไวไ้ม่ให้สูญหายไป ของบางอย่างถา้อยู่ในสภาพท่ีพอจะใชไ้ดก้็ควรจะใช้ต่อไปและใช้

อยา่งประหยดั อยา่ฟุ่มเฟือย 

 3. หาวิธีฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ดีหรือเส่ือมโทรมให้ดีข้ึน คือ ทรัพยากรใดท่ีมีสภาพ

ล่อแหลมต่อการสูญเปล่าหรือหมดไปก็ควรท่ีจะซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึน 
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2.5 แนวทางการทาํความสะอาดอุปกรณ์สาหรับใช้ทานอาหารและดื่ม 

 ACT Government (2555) ไดอ้ธิบายถึงแนวทางการทาํความสะอาดอุปกรณ์สาํหรับใชท้าน

อาหารและด่ืมโดยละเอียดดงัต่อไปน้ีการทาํลายเช้ือโรคท่ีมองไม่เห็นลงนั้นให้นาํอุปกรณ์ตม้ในนํ้ า

ร้อนท่ีอุณหภูมิ 77 องศาเซลเซียส เวลาประมาณ 30 วินาที หรือใชน้ํ้ ายาฆ่าเช้ือเพื่อฆ่าเช้ือโรค แต่ถา้

หากไม่มีเคร่ืองลา้งจาน ขั้นตอนสาํหรับการลา้งทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือมีดงัน้ี 

 1. ก่อนทาํความสะอาด: กาํจดัเศษอาหารออกใหห้มดและลา้งอุปกรณ์ผา่นนํ้าอุ่น 

 2. ทาํความสะอาด นาํอุปกรณ์แช่ในนํ้าอุ่นท่ีผสมนํ้ายาลา้งจาน 

 3. ลา้ง ลา้งอุปกรณ์ดว้ยนํ้าสะอาด 

 4. ฆ่าเช้ือ แช่อุปกรณ์ในนํ้าร้อน 

 5. ทาํใหแ้หง้ เช็ดอุปกรณ์ใหแ้หง้ก่อนท่ีจะนาํไปวางซอ้นกนั 

2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากกากกาแฟ ทาํให้พบงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 นฤภทัร ตั้งมัน่คงวรกูลและพชัรี ปรีดาสุริยะชยั (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การศึกษากาก

กาแฟและกากชามาใชป้ระโยชน์ในรูปเช้ือเพลิงอดัแท่ง พบวา่ แท่งเช้ือเพลิงท่ีผา่นการคาร์บอนกาก

กาแฟและกากชามีค่าความร้อนเพิ่มข้ึน สมบติัทางกายภาพของแท่งเช้ือเพลิงท่ีผลิตจากกากกาแฟ

สามารถข้ึนรูปง่าย ไม่แตกร่วน ไม่เป้ือนมือ ติดไฟง่าย ในขณะเผาไหมไ้ม่พบการแตกปะทุและไม่มี

ควนั ส่วนแท่งเช้ือเพลิงท่ีผลิตจากกากชาเม่ือหยบิใชไ้ม่เป้ือนมือ ติดไฟไดดี้ ไม่มีการแตกปะทุแต่ยงั

มีควนั เน่ืองจากมีสารระเหยปริมาณสูงกวา่กากกาแฟ 

 เตือนใจ จนัทร์หม่ืน และ พิศุทธา ควรแสวง (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองสครับกากกาแฟ 

พบว่า รูปแบบผลิตภณัฑ์และราคาของผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียในระดบั 4.8 มากท่ีสุด เน้ือสครับและ

ปริมาณสครับมีค่าเฉล่ียในระดับ 4.7 รองลงมา และกล่ิน สีของสครับมีค่าเฉล่ียในระดับ 4.3 

ตามลาํดบั ทาํให้ผูป้ระกอบการมีความสนใจนาํสครับกากกาแฟมาพฒันาต่อและเป็นทางเลือกใน

อนาคต ซ่ึงมีราคา 380 บาท จดัจาํหน่ายท่ีหอ้งอาหาร TKT โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ 

 

 

 



 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที ่3.1 สัญลกัษณ์ของโรงแรม พลูแมนพทัยาโฮเตลจี 

ทีม่า  :  www.pullmanpattayahotelg.com 

ช่ือ    : โรงแรมพลูแมนพทัยา จี   ( Pullman Pattaya Hotel G ) 

ทีอ่ยู่ :  หมู่ท่ี 5 445/3 ซอย นาเกลือ 16 เมืองพทัยา อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 20150  

โทร :  +66 (0) 3841 1940-8 

Fax :  +66 (0) 3841 1949 

E-mail : INFO@PULLMANPATTAYAHOTELG.COM 

  : PULLMANPATTAYAHOTELG.COM  

Website : www.pullmanpattayahotelg.com 

 

รูปที ่3.2 แผนท่ีของโรงแรมพลูแมนพทัยา จี 

ทีม่า : www.pullmanpattayahotelg.com  
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3.2   ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการหลักขององค์กร 

โรงแรมพูลแมน พทัยา จี (Pullman Pattaya Hotel G) เป็นโรงแรมในเขตนาเกลือท่ีเหมาะ

กบัการพกัผ่อน เงียบสงบ เป็นส่วนตวั เป็นโรงแรมติดทะเล มีชายหาดส่วนตวั โรงแรมพูลแมน 

พทัยา จี ตั้งอยูใ่นบริเวณนาเกลือ ไม่ไกลจากวงเวียนปลาโลมา (พทัยาเหนือ) เขา้ไดท้ั้งทางซอยนา

เกลือ 16 และ นาเกลือ 18 บริเวณโรงแรม ปลูกตน้ไม ้ดูมีสีเขียว สดช่ืน สบายตา ในส่วนของ ล็อบบ้ี 

ตกแต่งแบบเรียบง่าย โดยรอบติดกระจกใส บานใหญ่ มองเห็นวิวดา้นนอก มีโต๊ะเกา้อ้ีนัง่มากมาย 

บริเวณน้ีมีร้านสําหรับนัง่จิบชา กาแฟ (ร้าน Chill Out) เหมาะกบัคนท่ีชอบนัง่จิบจิบกาแฟ ชิมเคก้ 

ถัดไปหน่อยมีมุมอินเตอร์เน็ตให้ด้วย ภายในโรงแรมมีสระว่ายนํ้ าส่วนกลาง 2 สระ อยู่ใกล้กบั

ชายหาด สระนึงเล็กหน่อย มีพูลบาร์คอยให้บริการเคร่ืองด่ืมกนัทั้งวนั อีกสระเป็นรูปทรงโคง้เวา้

ขนาดกลางๆ พื้นสระเป็นสีทึบ ตอนกลางคืนสระวา่ยนํ้าจะเปิดไฟสลบัสีไปมาหลายสี ดูสวยงาม ถดั

ออกจาก   สระว่ายนํ้ า ก็จะเป็นบริเวณชายหาด เป็นหาดส่วนตวัของโรงแรม จะลงไปเดินเล่นริม

ทะเล เล่นวอลเล่ยบ์อลชายหาด นัง่เกา้อ้ีริมหาด รับลม ชมพระอาทิตยต์ก หอ้งพกัของโรงแรมมี 353 

หอ้ง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีอยูใ่นตึกสูง และหอ้งพกัในโซน Lanai ท่ีเป็นอาคารบา้นพกัสูง 3 ชั้น 

ทาํหลงัคาซอ้นชั้น ออกแนวบาหลีนิดๆ พิเศษคือท่ีพกัโซนน้ี ดา้นหนา้อาคารมีสระวา่ยนํ้ ายาวตลอด

แนวตึก เป็นโซนท่ีค่อนขา้งเป็นส่วนตวั เหมาะกบัครอบครัว และผูท่ี้ชอบห้องแบบติดสระวา่ยนํ้ า 

(Pool Access) 

โรงแรมพูลแมน พทัยา จี ตั้ งอยู่ในทาํเลท่ีเงียบสงบบริเวณหาดวงศ์อมาตย์อนัเล่ืองช่ือ 

ให้บริการท่ีพกัระดบัเฟิร์สคลาส ตกแต่งอยา่งหรูหรา มีสไตล์ และเนน้ความสะดวกสบายของผูเ้ขา้

พกัเป็นสําคญั เหมาะสําหรับผูท่ี้กาํลงัมองหาท่ีพกับรรยากาศดีและมีความเป็นส่วนตวั และท่ีสําคญั

อยู่ห่างจากชายหาดเพียงไม่ก่ีกา้วเท่านั้น ในขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ก็สามารถเดินทางไปได้

อยา่งง่ายดายภายในเวลาไม่ก่ีนาที 

ห้องพกัของโรงแรมพูลแมน พทัยา จี แวดลอ้มไปดว้ยสวนสวยสไตล์ทรอปิคอลท่ีร่มร่ืน 

ทุกห้องตกแต่งอยา่งพิถีพิถนัในสไตล์โมเดิร์นและมาพร้อมกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นครบ

ครัน อีกทั้งยงัมีระเบียงส่วนตวัท่ีคุณสามารถออกไปช่ืนชมกบัววิทะเลอนัสวยงามเบ้ืองหนา้พร้อม ๆ 

นอกจากน้ี โรงแรมยงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีหลากหลายไวค้อยให้บริการ รวมไปถึงห้องจดั

สัมมนา งานแต่งงาน และต่าง ๆ โดยห้องบอลรูมท่ีใหญ่ท่ีสุดสามารถรองรับแขกไดสู้งสุดถึง 500 

คน 
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3.2.1 ลกัษณะการให้บริการแต่ละห้องพกั  

 1.   Lanai Room  

ห้องพกัขนาด 42 ตร.ม. ห้องพกัจะอยู่ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นอาคารท่ีมีความผสมผสาน

ระหวา่งไทยกบัโคโลเนียลติดกบัอาคารหลกั Free WIFI  อ่างอาบนํ้ าแยกเป็นสัดส่วน เตียงพูลแมน

สุดหรูนอนพกัผอ่นทั้งในร่มและกลางแจง้ ตูเ้ซฟ 

    

    รูปที ่3.3 ตัวอย่างห้อง Lanai Room 

  ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 

 2.  Deluxe Room 

ห้องพกัขนาด 38 ตร.ม. ห้องดีลกัซ์มรสไตล์การออกแบบท่ีให้ความเป็นส่วนตวั สามารถ

มองเห็นวิวทะเล Free WIFI ทีวีจอแบน  LCD ขนาด 32 น้ิว  เตียงนอนพูลแมนท่ีหรูหราและ

สะดวกสบายหอ้งนํ้าพร้อมอ่างอาบนํ้าแบบดั้งเดิมหรือฝักบวัอาบนํ้าฝนแบบทนัสมยั ตูเ้ซฟ 

   

รูปที ่3.4 ตัวอย่างห้อง Deluxe Room 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 
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 3. Lanai Pool Access Room  

 ห้องพกัขนาด 42 ตร.ม. ห้องพกัสไตล์ไทยร่วมสมยัพร้อมระเบียงส่วนตวัและทางลงสู่สระ

ว่ายนํ้ าโดยตรง ห้องพกัอยู่ชั้นล่างของปีก Lanai ติดกบัอาคารหลกั สิทธิประโยชน์ของ Executive 

Club Lounge รวมถึงสิทธิพิเศษในการเขา้ใช้ Sunset Lounge ตลอดทั้งวนัพร้อมอาหารเช้าทุกวนั

ตั้งแต่ 6:00 – 11:00 น. เคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งยามบ่ายและเยน็ ตั้งแต่เวลา 17:30 – 18:30 น.  

 

รูปที ่3.5 ตัวอย่างห้อง  Lanai Pool Access Room 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 

4. Executive Club Room 

ห้องพกัขนาด 42 ตร.ม. ไดรั้บการตกแต่งใหม่พร้อมระเบียงและมองเห็นวิวทะเล  ในมุม

กวา้ง และแนวคิดอ่างอาบนํ้ าแบบเปิดพร้อมฝักบวัอาบนํ้ าฝนแยกต่างหาก ห้องพกัรวมถึงสิทธิ

ประโยชน์ของ Executive Club Lounge รวมถึงสิทธิพิเศษในการเขา้ใช ้Sunset Lounge ตลอดทั้งวนั       

 

รูปที ่3.6 ตัวอย่างห้อง  Executive Club Room 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 
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5.  Family Room 

ห้องพกัขนาด 48 ตร.ม. งดงามสําหรับครอบครัวท่ีมีเด็กอายุต ํ่ากว่า 12 ปี ห้องสวีทมีห้อง

เด็กแยกเป็นสัดส่วนพร้อมเตียงสองชั้นและเกมคอมพิวเตอร์ ห้องสวีทยงัมีอ่างอาบนํ้ าและฝักบวั

แบบสายฝนแยกต่างหาก ระเบียงพร้อมววิสวน เตียงพลูแมนสุดหรูแลเกา้อ้ีพกัผอ่น 

 

รูปที ่3.7 ตัวอย่างห้อง  Family Room 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 

6. Executive Suite – Two Bedrooms   

ห้องพกัขนาด 86 ตร.ม. ไดรั้บการปรับปรุงใหม่สามารถรองรับผูใ้หญ่ส่ีคนและเด็กสองคน 

ห้องสวีทแบบสองห้องนอนให้บริการท่ีพกัทนัสมยัพร้อมห้องนัง่เล่นและระเบียงแยกเป็นสัดส่วน

ให้ทศันียภาพของสวนเขียวชอุ่ม ห้องสวีทเหล่าน้ียงัรวมถึง ศูนยก์ลางส่ือ เตียงพูลแมนสุดหรู เกา้อ้ี

พกัผ่อน อ่างอาบนํ้ าและฝักบวัแยกเป้นสัดส่วน เพลิดเพลินไปกบัสิทธิประโยชน์ของ Executive 

Club Lounge  

           

รูปที ่3.8 ตัวอย่างห้อง Executive Suite – Two Bedrooms 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 

 

http://www.pullmanpattayahotelg.com/
http://www.pullmanpattayahotelg.com/
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7.  Royal Suite 

ห้องพกัขนาด 77 ตร.ม. ห้องสวีทสไตล์ไทยร่วมสมยัพร้อมเห็นวิวทะเลจากระเบียง ตั้งอยู่

บนชั้นสูง Royal Suite นาํเสนอสถานท่ีพกัผอ่นริมชายหาดท่ีไม่ซํ้ าใครมี 1 หอ้งนอนและหอ้งนัง่เล่น 

เพลิดเพลินกบัการเช็คอินและเช็คเอาทแ์บบส่วนตวัท่ี Le Club Priority Desk เพลิดเพลินไปกบัสิทธิ

ประโยชน์ของ Executive Club Lounge   

 

รูปที ่3.9 ตัวอย่างห้อง Royal Suite 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 

8.  The Loft 

หอ้งพกัขนาด 77 ตร.ม. หอ้งสวทีท่ีกวา้งขวางและโรแมนติกเหมาะสาํหรับการฮนันีมูนและ

คู่รัก เป็นห้องชุดเปิดโล่งท่ีทนัสมยัและออกแบบอย่างน่าท่ึง The Loft โดดเด่นดว้ยทศันยีภาพอนั

งดงามของทะเลจากระเบียง อ่างนํ้ าวนในห้องแต่งตวั เพลิดเพลินกบัการเช็คอินและเช็คเอาท์แบบ

ส่วนตวัท่ี Le Club Priority Desk อาหารเชา้ส่วนตวัใน Sunset Lounge พร้อม Sunset Cocktail  ตั้งแต่

เวลา 17:30 – 18:30 น.  

 

รูปที ่3.10 ตัวอย่างห้อง The Loft 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 
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3.2.2 ห้องอาหารและเคร่ืองดื่ม Restaurant & Bar 

1.  The Beach Club Restaurant  

หอ้งอาหาร The Beach Club Restaurant ใหบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้หลากหลายประเภททั้ง 

อาหารปรุงสุก ไข่หลากหลายรูปแบบ สลดั บาร์ ผลไม ้ขนมอบ ซีเรียล นม นํ้าผลไม ้ชา กาแฟ  ฯลฯ 

  

รูปที ่3.11 ตัวอย่างห้องอาหาร The Beach Club Restaurant 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 

2.  The Beach Club Bar 

บาร์ตั้งอยู่ดา้นหน้าชายหาดมีค็อกเทลและสุราให้เลือกมากมาย เป็นสถานท่ีดีเยี่ยมในการ

ดบักระหายขณะท่ีเพลิดเพลินกบัเขตร้อน ในตอนคํ่าจะมีการเลือกแชมเปญท่ีไม่เหมือนใครเพื่อให้

วนัของคุณสมบูรณ์ 

 

  

 

 

 

รูปที ่3.12 ตัวอย่าง The Beach Club Bar 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 

  

 

http://www.pullmanpattayahotelg.com/
http://www.pullmanpattayahotelg.com/
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3. Lobby Lounge Bar 

ท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน Lobby Lounge ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมและชาชั้นดีมากมาย  

 

 

 

 

 

รูปที ่3.13 ตัวอย่าง Lobby Lounge Bar 

ทีม่า : http://oknation.nationtv.tv 

4. Sunset Lounge (Executive Lounge) 

ตั้งอยูเ่หนือร้านอาหารบีชคลบัคือ Sunset Lounge สาํหรับแขกในหอ้งคลบัซ่ึงเป็นสถานท่ี

ผอ่นคลายเพื่อเพลิดเพลินกบัววิทะเลท่ีสวยงามในระหวา่งอาหารเชา้หรือชมพระอาทิตยต์กดินขณะ

จิบคอ็กเทลแกว้โปรด 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.14 ตัวอย่าง Sunset Lounge (Executive Lounge) 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 
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3.2.3 ห้องประชุมและห้องจัดเลีย้ง 

1. Infinity Ballroom  

ติดตั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยัเช่นเคร่ืองฉาย LCD ระบบภาพและเสียงคุณภาพสูง

และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพดานสูงและการตกแต่งแบบร่วมสมยั 

 

  

 

 

 

รูปที ่3.15 ตัวอย่าง Infinity Ballroom 

ท่ีมา : http://www.pullmanpattayahotelg.com 

2. Gemini I and II 

เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกการประชุมท่ีทนัสมยัอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ความเร็วสูง ห้องสามารถปรับแต่งและปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของการตั้งค่าการประชุมทุก

ประเภท 

  

 

 

 

 

ที ่3.16 ตัวอย่าง Gemini I and II 

รูปทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 
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3. Libra & Scorpio, Aquarius, Aries, Taurus & Leo  

มีลกัษณะและโทนเสียงท่ีแตกต่างกนั แต่ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความชดัเจนของ

จิตใจและพลงัของการตดัสิน สมบูรณ์แบบสาํหรับการหยดุพกัการประชุมทางธุรกิจการสัมมนาและ

พื้นท่ีพกัผอ่นสบาย ๆ 

 

 

 

 

  

รูปที ่3.17 ตัวอย่าง Libra & Scorpio, Aquarius, Aries, Taurus & Leo 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 

 

4. บัวสวรรค์บัวหลวง บัวตอง และบัวชมพูชม 

หอ้งประชุมพร้อมวิวทะเลพร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกในการประชุมท่ีทนัสมยัและ

บริการท่ียอดเยีย่มและทีมงานท่ีทุ่มเทเพื่อดูแลงานของคุณ 

รูปที ่3.18 ตัวอย่าง บวัสวรรคบ์วัหลวงบวัตองและบวัชมพชูม 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 
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3.2.4 สระว่ายนํา้ 

สระว่ายนํ้ าทรงโค้งมนเหมือนวงกลมหลายวงเรียงร้อยกันอยู่ริมทะเล ล้อมด้วยเก้าอ้ี

ชายหาดและร่มผา้ใบ ไม่ตอ้งบอกเลยว่าการพกัผ่อนเล่นนํ้ าท่ีสระว่ายนํ้ าสวยๆ แบบน้ีคือกิจกรรม

ยอดฮิต แถมไม่ไดมี้เพียงสระเดียว แต่ โรงแรมพูลแมน พทัยา จี มีถึงสองสระริมทะเลให้เราเลือก

เล่นตามใจ  

รูปที ่3.19 ตัวอย่าง สระว่ายนํ้าโรงแรมพูลแมน พทัยา จี 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 

3.3.5 ไอศวรรย์สปา  

ส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายท่ียอดเยี่ยม ด้วยการนวดแผนไทยในแบบวีไอพีพร้อม

ห้องสปาบาํบดั สปายงัมีความภาคภูมิใจในการใช้ส่วนท่ีดีท่ีสุดของผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ และ

ทีมงานท่ีทุ่มเทของนกับาํบดัท่ีมีทกัษะสูง ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งสระบวัท่ีเก่าแก่และทางเดินไมธ้รรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.20 ตัวอย่าง ไอศวรรย์สปา 

ทีม่า : http://www.pullmanpattayahotelg.com 
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3.3.6 ส่ิงอาํนวยความสะดวกและกจิกรรม ณ. โรงแรมพูลแมนพทัยาโฮเตลจี 

  3.3.6.1 ห้องอาหาร 

   

 

 

 

รูปที ่3.21 ตัวอย่าง ห้องอาหาร 

ทีม่า : https://web.facebook.com/pullmanpattayahotelg/photos 

 

3.3.6.2 ห้องประชุมสัมมนา 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.22 ตัวอย่าง ห้องประชุมสัมมนา 

ทีม่า : https://web.facebook.com/pullmanpattayahotelg/photos 
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3.3.6.3 สระว่ายนํา้ 

  

 

 

 

 

รูปที ่3.23 ตัวอย่าง ห้องประชุมสัมมนา 

ทีม่า : https://web.facebook.com/pullmanpattayahotelg/photos 

 

 

 3.3.6.4 บาร์ Pool Bar : Beach Bar : Sunset Lounge 

              

 

 

 

 

รูปที ่3.24 ตัวอย่าง บาร์ Pool Bar : Beach Bar : Sunset Lounge 

ทีม่า : https://web.facebook.com/pullmanpattayahotelg/photos 
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3.3.6.5 ไอศวรรย์สปา สปา โยคะ 

                         

 

 

 

 

รูปที ่3.25 ตัวอย่าง ไอศวรรย์สปา  สปา โยคะ 

ทีม่า : https://web.facebook.com/pullmanpattayahotelg/photos 

 

 3.3.6.6 ฟิตเนส 

        

 

 

 

 

รูปที ่3.26 ตัวอย่าง ฟิตเนส 

ทีม่า : https://web.facebook.com/pullmanpattayahotelg/photos 
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3.3 รูปแบบการจัดการและการบริหารงานขององค์กร 

3.3.1 โครงสร้างขององค์กร 

 

รูปที ่3.27 โครงสร้างขององค์กร 

ทีม่า: ห้อง HR โรงแรมพลูแมนพทัยา จี 

 

O
w
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r Owner 
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General 

Manager

Personal 

Assistant to 

GM

Executive 

Assistant 

Manager

Front Office 

Manager

Executive 
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Director of 
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Food & 

Beverage 

Manager

IT Solution 

Manager

Spa Manager

Marketing 

Communicatio

n Manager

Security 

Acting Chief 

Engineering

House Laundry
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3.4 ตําแหน่งงานและลกัษณะทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

                    รูปที ่3.28 รูปขณะปฏิบติังาน 

                           ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2563) 

 

• ช่ือผูป้ฏิบติังาน    : นางสาวกาญจนา กระดานลาด 

• แผนก      : Food & Beverage                                                                                 

• ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา  : ระหวา่งวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

   07:00-10:30 น.  ทาํหนา้ท่ีเสิร์ฟชา กาแฟ ใหก้บัแขกท่ีมารับประทานอาหารเชา้ของโรงแรม 

เก็บโต๊ะอาหารเชา้เช็ดโต๊ะ จดัโต๊ะอาหาร ลา้งเคร่ืองกาแฟ ประกอบเคร่ืองกาแฟ  และบริการแขกท่ี

เขา้มารับประทานอาหารเชา้ คอยใหค้าํแนะนาํในการรับประทานอาหาร คอยช่วยเหลือลูกคา้ในการ

รับประทานอาหาร 

 10:30-12.00 น. หมดเวลาในการรับประทานอาหารเชา้ เก็บอุปกรณ์ เติมนํ้าตาล ทาํความ

สะอาดเกลือพริกไทย ทาํความสะอาด จดัเตรียมเคร่ืองปรุงต่างๆ ท่ีใชใ้นหอ้งอาหาร เช่น เกลือ 

พริกไทย ซอส พบัทิชชู่ เติมไมจ้ิ้มฟัน เป็นตน้ 

          12.30-16.00 น. พบัผา้เช็ดปาก 300 ผนื  
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ตําแหน่งงานและลกัษณะทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.29 รูปขณะปฏิบติังาน 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2563) 

 

• ช่ือผูป้ฏิบติังาน    : นางสาวศิริลกัษณ์  สุภาพ 

• แผนก      : Food & Beverage                                                                                 

• ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา  : ระหวา่งวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

14.00 – 14.30 น.  จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการลูกคา้ในบริเวณหอ้งอาหาร Sunset Lounge 

เบิกรายการจาํนวนลูกคา้ท่ีจองหอ้งพกัวไีอพีเพื่อแจง้รายงานในการเตรียมอาหารของฝ่ายต่างๆ เช่น 

เบเกอร่ี ครัวร้อน ครัวเยน็ 

15.00 – 16.00 น. คอยดูแลบริการลูกคา้วไีอพีท่ี Sunset Lounge ซ่ึงจะมีการใหบ้ริการ เสิร์ฟ

ของว่างและเคร่ืองด่ืม (ชาและกาแฟ) พร้อมทั้ งคอยดูแลความเรียบร้อยเก็บล้างอุปกรณ์และ           

เช็คปริมาณอาหารเพื่อประสานกบัฝ่ายครัวและเบเกอร่ี 

16.00 - 17.30 น. จดัเตรียมอุปกรณ์สาํหรับการบริการอาหารในรอบถดัไป 

16.30 - 20.30 น. ให้บริการลูกคา้สําหรับการบริการอาหารม้ือคํ่า โดยการรับออเดอร์จาก

ลูกคา้ พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อย 

20.30 – 23.00 น. เช็ดอุปกรณ์ พบัผา้เช็ดปาก เตรียมอุปกรณ์ให ้Sunset Lounge 
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3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

 

 

          รูปที ่3.30 รูปพนกังานท่ีปรึกษา 

       ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2563) 

 

ช่ือ : นายคาํ อินตา 

ตาํแหน่ง : Captain room service  

 3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

 ระยะเวลาฝึกงาน ตั้งแต่วนัท่ี 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงวนัท่ี 30 เดือนเมษายน พ.ศ.

2563 รวม ระยะเวลา 79  วนั เป็นจาํนวน 711 ชัว่โมง โดยฝึกงานตามตารางงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตั้งแต่เวลา 07.00  น. ถึง 16.00 น. และ เวลาตั้งแต่ 14.00 ถึง 23.00 น. วนัละ 9 ชัว่โมง   

 3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน  

3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน คณะผูจ้ดัทาํปฏิบติังานและ

ศึกษาปัญหาในการปฏิบติังาน หลงัจากปฏิบติังาน ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาปัญหา และขอ้มูลการดาํเนินงาน

ประสบการณ์จากทาํงานจริงท่ีเกิดจากการปฏิบติังานมารวบรวมผลและศึกษาหาขอ้มูลในการทาํ

โครงงาน กาํหนดหวัขอ้โครงงานแลว้นาํมา วเิคราะห์ คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ร่ิมดาํเนินการกาํหนดหวัขอ้

โครงงาน โดยการนาํขอ้มูลปัญหาจากการปฏิบติังานจริง มากาํหนดหวัขอ้โครงงาน แลว้รวบรวม

ขอ้มูลนาํมาวเิคราะห์เพื่อปฏิบติังานในหวัขอ้ถดัไป 
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3.7.2 เขียนโครงร่างรายงาน โดยคิดหวัขอ้เพื่อนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และพนกังานท่ี

ปรึกษาเพื่อขอคาํแนะนาํและส่งเพื่อรอการพิจารณา 

3.7.3 กาํหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะทาํ 

3.7.4 ทาํการทดลองการกอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ และนาํปัญหาท่ีพบ

ไปปรับปรุง เพื่อมาปรับใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3.7.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามจากพนกังานบริการหอ้งอาหาร และพนกงัานท่ี

ปรึกษา 

3.7.6 สรุปขอ้มูลและเขียนรายงานผู ้จดัทาํจดัทาํรูปเล่มโครงงานให้อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบและแกไ้ข 

3.7.7 จดัทาํเอกสาร พร้อมนาํเสนอ 

3.8 วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “กอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ” ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตาม

ขั้นตอนต่างๆ แสดงดงัตารางท่ี 3.1  

ตารางที ่3.1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานโครงงาน กอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค.63 

1.ศึกษาขอ้มลูถึงปัญหาของสถาน

ประกอบการ 
     

2. คิดหวัขอ้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา      

3.กาํหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล      

4.ทาํการทดลอง      

5.เก็บรวบรวมขอ้มูล      

6.สรุปขอมู้ลและเขียนรายงาน      

7.จดัทาํเอกสาร      

 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

การจดัทาํโครงงานเร่ือง “Sink Cleaner from Coffee Grounds” มีการจดัทาํผลิตภณัฑ์กอ้น

ทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ เพื่อใชใ้นการขจดัคราบไขมนัและดบักล่ินบริเวณซิงค์

ลา้งจาน โดยสามารถแสดงถึงส่วนผสมและวธีิการทาํของผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

4.1 วตัถุดิบของก้อนทาํความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ 

4.1.1 กากกาแฟ  500 กรัม 

4.1.2 แมกนีเซียมซลัเฟต 250 กรัม 

4.1.3 เบกก้ิงโซดา 250 กรัม 

4.1.4 นํ้าส้มสายชู 3 ชอ้นโตะ๊ 

4.1.5 กล่ินวานิลลา 3 ชอ้นชา 

4.2 ข้ันตอนการทาํก้อนทาํความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ 

4.2.1 นาํกาแฟท่ีไดม้าไปตากแดดใหแ้หง้สนิท นาํกาแฟท่ีตากแดดจนแหง้มาใส่

ถว้ย 500 กรัม 

 

รูปที ่4.1 ขั้นตอนการทาํกอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2563) 
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4.2.2 ใส่แมกนีเซียมซลัเฟตและใส่เบกก้ิงโซดา 250 กรัม 

รูปที ่4.2 ขั้นตอนการใส่แมกนีเซียมซลัเฟตและใส่เบกก้ิงโซดา 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2563) 

 

4.2.3 ใส่นํ้าส้มสายชูลงไป 3 ชอ้นโตะ๊ ใหน้ํ้าส้มสายชูทาํปฏิกิริยากบัเบกก้ิงโซดา แลว้

ค่อยๆ เทแลว้คลุกส่วนผสมใหเ้หนียว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3 ขั้นตอนการใส่นํ้าส้มสายชู 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2563) 
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4.2.4 ใส่กล่ินวานิลลาลงไป 3 ชอ้นชา เพื่อใหมี้กล่ินหอม ผสมส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั 

 

รูปที ่4.4 ขั้นตอนการใส่กล่ินวานิลลา 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2563) 

  4.2.5 นาํใส่แม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้

 

   รูปที ่4.5 ขั้นตอนการนาํใส่แม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2563) 
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4.2.6 นาํไปตากแดดจนแหง้ แลว้เกะออกจากแม่พิมพ ์

             

รูปที ่4.6 ขั้นตอนการนาํไปตากแดดจนแหง้ 

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2563) 

4.2.7 นาํมาใส่แพก็เกจท่ีเตรียมไว ้

 

รูปที ่4.7 ขั้นตอนการนาํมาใส่แพก็เกจท่ีเตรียมไว ้

ทีม่า: ผูจ้ดัทาํ (2563) 
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4.3 ตารางแสดงราคาต้นทุน 

ตารางที ่4.1 ตน้ทุนกอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ 

ลาํดบั ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคา (บาท) 

1 กากกาแฟ 1 กิโลกรัม - - 

2 แมกนีเซียมซลัเฟต 1 กิโลกรัม 16/1กิโลกรัม 16 

3 เบกก้ิงโซดา  300กรัม 25/300กรัม 25 

4 นํ้าส้มสายชู 650 มิลลิลิตร 38/650มิลลิลิตร 38 

5 กล่ินวานิลลา 60 มิลลิลิตร 30/60 มิลลิลิตร 30 

รวมราคาต้นทุนของก้อนทาํความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ/30ก้อน 109 

 

จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายรายละเอียดไดว้า่ ตน้ทุนของผลิตภณัฑก์อ้นทาํความสะอาด

ซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟมีราคาตน้ทุน 109 บาทต่อ 30 กอ้น สามารถใชไ้ดถึ้ง 1 สัปดาห์ ซ่ึงปกติ

โรงแรมพูลแมน พทัยา จี ใชน้ํ้ ายาขจดัคราบ ขนาด 3 ลิตร ราคา 450 บาทต่อ 1 แกลลอน 1 สัปดาห์ 

โรงแรมพูลแมนพทัยา จี ได้ใช้นํ้ ายาขจดัคราบสัปดาห์ละ 1 แกลลอน เท่ากบั ใช้นํ้ ายาขจดัคราบ

สัปดาห์ละ 3 ลิตร รวมค่าใช้จ่ายในการซ้ือนํ้ ายาขจดัคราบเป็น 450บาท ต่อ 1 สัปดาห์  ดังนั้ น 

สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือนํ้ายาขจดัคราบไดม้ากถึง 341 บาท ต่อ 1 สัปดาห์ 

 

ตารางที ่4.2 การเปรียบเทยีบการคํานวณต้นทุน 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการคํานวณต้นทุน 

นํ้ายาขจดัคราบ (เดิม) กอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ 

ใน 1 สัปดาห์โรงแรมใชน้ํ้ายาขจดัคราบจาํนวน 

3ลิตร ตน้ทุนราคา 

ใชก้อ้นขจดัคราบทดแทน จาํนวน 30 กอ้น ต่อ 

1สัปดาห์ ตน้ทุนราคา 

450บาท 109 บาท 

 

จากตาราง 4.2 การเปรียบเทียบการคาํนวณตน้ทุนของการขจดัคราบไขมนัและทาํความ

สะอาดซิงค์ลา้งจาน จากเดิมท่ีใช้นํ้ ายาขจดัคราบ เปล่ียนเป็นการทดแทนโดยการใช้กอ้นทาํความ

สะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ ซ่ึงจากตารางจะเห็นได้ว่าช่วยลดต้นทุนได้ถึง 341 บาท ต่อ

สัปดาห์ 
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4.4 สรุปผลการประเมินโครงงาน เร่ือง ก้อนทาํความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ 

ในการจดัทาํโครงงานกอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ ทางคณะผูจ้ดัทาํ มี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทาํกอ้นทาํความสะอาดซิงค์ลา้งจานจากกากกาแฟ เพื่อใช้ในการขจดั

คราบไขมนัและดบักล่ินบริเวณซิงค์ล้างจาน เพื่อนาํวสัดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษา วิเคราะห์ และเก็บขอ้มูล เพื่อเป็นประโยชน์กบัแผนก

ห้องอาหารและเคร่ืองด่ืม ขอโรงแรมพูลแมนพทัยา จี โดยมีการเก็บรวมรวมขอ้มูล ผ่านการแจก

แบบสอบถามในการทาํประเมินความพึงพอใจกอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจาน จาํนวน 30 ชุด ซ่ึง

ไดแ้บ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยประเมินผลดว้ยการคาํนวณ ค่าสถิติเบ้ืองตน้ 

แบบแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ส่วนท่ี 2 สาํรวจความพึงพอใจ กอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจาน

จากกากกาแฟ ใช้การประเมินผลแบบค่าเฉล่ีย โดยใช้ของ บุญชม ศรีสะอาด มีเกณฑ์การประเมิน 

ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ แผนก 

ตารางที ่4.2 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 15 50.00 

หญิง 15 50.00 

รวม 30 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการทาํโครงงานคร้ังน้ีเป็นเพศชาย คิด

เป็นร้อยละ 50.00 และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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ตารางที ่4.3 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

20 – 24 ปี 6 20.00 

25 – 30 ปี 12 40.00 

30 - 35 ปี 6 20.00 

มากกวา่ 35 ปี 6 20.00 

รวม 30 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการทาํโครงงานคร้ังน้ีผูท่ี้มีอาย ุ20-24 

ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ผูท่ี้มีอาย ุ25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 ผูท่ี้มีอาย ุ30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 

20.00 ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลาํดบั 

ตารางที ่4.4 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามแผนก 

แผนก จาํนวน ร้อยละ 

ครัว 2 6.70 

แม่บา้น 2 6.70 

F & B 26 86.70 

รวม 30 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการทาํโครงงานคร้ังน้ีเป็นแผนก

อาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 86.70 แผนกแม่บา้น และ แผนกครัวคิดเป็นร้อยละ 6.70 

 

 

 

 

 



40 
 

ส่วนที ่2 ข้อมูลความพงึพอใจต่อก้อนทาํความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ                                                 

การวเิคราะห์ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยวดัระดับและแสดงผลตั้งแต่ 5-1 คือ ชอบมากทีสุ่ด-

ชอบน้อยทีสุ่ด ตามลาํดับ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ความหมายค่าเฉล่ีย (Mean) ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2545) 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

4.5 สรุปผลการทาํประเมิน ก้อนทาํความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ 

4.5.1 ความพงึพอใจด้านบรรจุภัณฑ์ 

 

แผนภูมิท่ี 4.7.1 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑ์ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑ ์มีความพึงพอใจมากร้อยละ 

63.00 รองลงมาไดแ้ก่ ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 20.00 ความพึงพอใจปลานกลาง ร้อยละ 17.00 

 

 

 

63%
20%

17%

ด้านบรรจภุณัฑ์

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย
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4.5.2 ความพงึพอใจในด้านการขจัดคราบไขมันของก้อนทาํความสะอาด 

 

แผนภูมิท่ี 4.5.2 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นการขจดัคราบไขมนัของกอ้นทาํความสะอาด                                                                   

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการขจดัคราบไขมนัของก้อนทาํความ

สะอาด มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 100.00 

4.5.3 ความพงึพอใจในด้านการดับกลิน่ของก้อนทาํความสะอาด 

 

แผนภูมิท่ี 4.7.3 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นการดบักล่ินของกอ้นทาํความสะอาด 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นการดบักล่ินของกอ้นทาํความสะอาด                    

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ความพึงพอใจปลานกลาง ร้อยละ 

10.00 และ ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 3.00 

 

 

100%

ด้านการขจดัคราบไขมนั

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย

87%

10%3%

ด้านการดบักลิน่

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย
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4.5.4 ความพงึพอใจในด้านส่ิงแวดล้อม 

 

แผนภูมิท่ี 4.7.4 แสดงอตัราร้อยละความพงึพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านส่ิงแวดลอ้ม มีความพึงพอใจมากท่ีสุด      

ร้อยละ 57.00 รองลงมาไดแ้ก่ ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 27.00 ความพึงพอพอใจปานกลาง ร้อยละ 

10.00 และ ความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 3.00 

4.5.5 ความพงึพอใจในด้านลดต้นทุน 

 

แผนภูมิท่ี 4.7.4 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจดา้นลดตน้ทุน 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นลดตน้ทุน มีความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อย

ละ 72.00 รองลงมาไดแ้ก่ และ ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 28.00 

 

59%28%

10%3%

ด้านสิง่แวดล้อม

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย

72%

28%

ลดต้นทนุ

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย
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 ตารางที ่4.5 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของก้อนทาํความสะอาดซิงค์ล้างจาน 

ปัจจยัความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 

�̅�𝑥 

S.D ระดบัความพึงพอใจ 

1. ดา้นบรรจุภณัฑ ์ 4.46 0.77 มาก 

2. ดา้นการขจดัคราบไขมนั 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ดา้นการดบักล่ิน 4.88 0.31 มากท่ีสุด 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  4.76 0.34 มากท่ีสุด 

5. ดา้นลดตน้ทุน 4.81 0.24 มากท่ีสุด 

รวม 4.78 0.33 มากท่ีสุด 

  

จากตารางท่ี 4.5  ผลสํารวจพบว่า ความพึงพอใจในดา้นการขจดัคราบไขมนัของก้อนทาํ

ความสะอาด  ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 5.00 ความพึงพอใจในดา้นการดบักล่ินของกอ้นทาํความสะอาดซิงค์

ล้างจานจากกากกาแฟ ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.88 ความพึงพอใจในด้านลดต้นทุน 4.81 และด้าน

ส่ิงแวดล้อม ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.76 หาค่าเฉล่ียซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ความพึง

พอใจในดา้นบรรจุภณัฑ ์หาค่าเฉล่ียซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมาก ค่าเฉล่ี เท่ากบั 4.46 โดยมีค่าเฉล่ียรวม คิด

เป็นร้อยละ 4.78 

 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

5.1.1 สรุปผล 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมพูลแมน พทัยา จี เป็น

ระยะเวลา 4 เดือน ทาํให้ไดท้ราบถึงการปฏิบติังานจริงของแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ทั้งน้ีคณะ

ผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํโครงงานเร่ือง กอ้นทาํควาทสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟโดยมีวตัถุประสงค์ 

คือ เพื่อศึกษาการทาํกอ้นทาํความสะอาดซิงค์ลา้งจานจากกากกาแฟ ช่วยขจดัคราบไขมนัและดบั

กล่ินบริเวณซิงคล์า้งจาน เพื่อนาํวสัดุเหลือทิ้งมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ซ่ึงมีความคาดหวงัวา่โครงงาน

สหกิจศึกษาน้ีจะเกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ 

เพื่อให้ทราบผลของตัวโครงงานคณะผู ้จ ัดทําได้มีการเก็บข้อมูลโดยได้ทําการแจก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์กอ้นทาํความสะอาดซิงค์ลา้งจานจากกากกาแฟให้กบั

พนกังานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม แผนกครัว และแผนกแม่บา้นในโรงแรมเป็นจาํนวน 30 ชุด 

จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์กอ้นทาํความสะอาดซิงค์ลา้งจาน

จากกากกาแฟ สามารถช่วยขจดัคราบไขมนับริเวณซิงคล์า้งจานและดบักล่ินได ้และจากการสํารวจ

พบวา่ กอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟสามารถขจดัคราบไขมนัและดบักล่ินบริเวณ

ซิงค์ล้างจานได้จริง คราบไขมนับริเวณซิงค์ล้างจานลดลง สามารถดบักล่ินได้จริง ปลอดภยัต่อ

ผูใ้ชง้าน สะดวก ใชง้านง่าย  จากตารางของค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจในด้าน

การขจดัคราบไขมนัของกอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ ความพึงพอใจในดา้นการ

ดบักล่ินของกอ้นทาํความสะอาด ความพึงพอใจในดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความพึงพอใจในดา้นลด

ตน้ทุน หาค่าเฉล่ียซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีอยูใ่นระดบัมาก และมี

ผลโดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการทาํโครงงาน 

5.1.2.1 ใชเ้วลาในการทดลองทาํหลายคร้ัง จึงจะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์สมบูรณ์แบบ 

5.1.2.2 กล่ินของกอ้นทาํความสะอาดยงัไม่ค่อยมีกล่ินหอม หลงัจากท่ีไดน้าํไปทดลองใช้

งานจริง 
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5.1.3 การแก้ไขปัญหาทีพ่บ 

5.1.3.1 เพิ่มปริมาณกล่ินวานิลลาใหม้ากข้ึน เพื่อเพิ่มความหอมของกอ้นทาํความสะอาด

ซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ 

5.1.3.2 เพิ่มกล่ินใหห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน อาจจะใชก้ล่ินสมุนไพร เช่น ตะไคร้ มะกรูด  

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการท่ีไดรั้บปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ โรงแรมพลูแมน พทัยา จี ในแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 การได้ออกมาปฏิบติังานในคร้ังน้ี ทาํให้ผูจ้ดัทาํได้เรียนรู้ถึงการทาํงานจริงกับ

ผูร่้วมงานและได้นํามาปฏิบัติจริงในชีวิตประจาํวนัทาํให้ได้พบเจอการทาํงานท่ีเป็นระบบ มี

มิตรภาพท่ีดีมาก ในการปฏิบติังานคร้ังน้ีสอนให้รู้ถึงการตรงต่อเวลา สอนให้จดัสรรเวลาให้เกิด

ประโยชน์ และการใชชี้วิตในสังคมให้เกิดการกระตือรือร้นในหนา้ท่ี ไดฝึ้กทกัษะภาษาองักฤษ ฝึก

การใหบ้ริการลูกคา้ ทาํใหรู้้จกัควบคุมอารมณ์มากยิง่ข้ึน ทาํงานภายใตแ้รงกดดนัได ้ไดเ้รียนรู้การทาํ

กาแฟต่าง ๆ ซ่ึงผูจ้ดัทาํไดเ้ก็บไวเ้ป็นประสบการณ์ท่ีดีต่อชีวติ และนาํไปประยกุตใ์นอนาคตต่อไป 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 โรงแรมพูลแมนพทัยา จี มีลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียและชาวจีนเป็นจาํนวน

มาก ไม่สามารถส่ือสารภาษารัสเซียและภาษาจีนได ้ทาํให้เกิดความล่าชา้ในการให้บริการลูกคา้ ยงั

ขาดความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของอาหาร และรสชาติของอาหาร ทาํใหเ้วลาลูกคา้สอบถาม ไม่สามารถ

ตอบได ้ยงัขาดความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานจริง 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 ฝึกภาษารัสเซียและภาษาจีนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถส่ือสารกบัลูกคา้รัสเซียและ

ลูกคา้ชาวจีนไดดี้ยิง่ข้ึน  โดยการจดคาํศพัทท่ี์ใชบ้่อยในระหวา่งการทาํงาน ท่องจาํ บางคาํอาจจะให้

พนกังานท่ีปรึกษาช้ีแนะในการออกเสียงใหถู้กตอ้ง ควรฝึกฝนและเรียนรู้ให้เขา้ใจในการปฏิบติังาน

จริง เพื่อใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

 



 

 

บรรณานุกรม 
 

ช่อทิพยวรรณ พนัธ์ุแกว้. (2553). กาแฟเพ่ือสุขภาพ. เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.coffeefavour.com/coffee-tree-arabica-robusta-botanycultivation/ 

เตือนใจ  จนัทร์หม่ืน. (2563). สครับกาแฟ. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.research-system.siam.edu/co-

 operative/1671-2015-12-17-08-54-05  

บุญชม ศรีสะอาด. (2563). ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ. เขา้ถึงไดจ้าก

 http://www.saomeaunwai.go.th/pdf/ 

บุญชม ศรีสะอาด. (2563). วิธีด าเนินการวิจัย. เขา้ถึงไดจ้าก https://soreda.oas.psu.ac.th/files/ 

เพญ็นภา รัตนาวาณิชกุล.(2558). ประโยชน์ของกากกาแฟ. เขา้ถึงไดจ้าก https://board.postjung.com/ 

 768878.html 

พลูแมน พทัยา จี.(2558). ข้อมลูโรงแรม. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pullmanpattayahotelg.com/ 

สารพดัเคมิคอล. (2562). แมกนีเซียม ซัลเฟต. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.sarapatchemical.com 

 /product/ 

อาทิตย ์ไวทยะพธัน์. (2560). โรงแรมอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม. เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://www.greennetworkthailand.com/mandarin-green-hotel/ 

Greedisgoods. (2561). ความหมายค่าเฉล่ีย. เขา้ถึงไดจ้าก https://greedisgoods.com.  

Sanook. (พฤษภาคม 13,2561). ประโยชน์ของเบกกิง้โซดา. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.sanook.com/ 

 women/107251/ 
 

http://www.research-system.siam.edu/co-
http://www.research-system.siam.edu/co-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
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แบบสอบถามเพือ่การประเมิน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

คําช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน     ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

1. เพศ                    1)  ชาย                     2) หญิง 

2. อายุ                    1) 20 – 24 ปี             2) 25 – 30 ปี 

                              3)  30 - 35 ปี              4) มากกวา่ 35 ปี 

3. แผนก    1) F&B   2) แม่บา้น 

     3) ครัว                4) อ่ืน ๆ…………. 

ตอนที ่2  ความพงึพอใจในผลติภัณฑ์ก้อนทาํความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ 

คําช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก 

ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.ด้านบรรจุภัณฑ์           

    1.1.ขนาดบรรจุภณัฑ์           

    1.2.ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์           

    1.3.ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์      

2.ด้านการขจัดคราบไขมัน           

    2.1.สามารถขจดัคราบไดจ้ริง           

    2.2.คราบไขมนัมีปริมาณท่ีลดลง      

3. ด้านการดับกลิน่           

    3.1. มีกล่ินหอมสามารถดบักล่ินไดจ้ริง           

4. ด้านส่ิงแวดล้อม      

    4.1 ผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม      

5. ด้านลดต้นทุน      

    5.1. ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม      
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ก้อนทาํความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ 

Sink Cleaner from Coffee Grounds 

นางสาวกาญจนา กระดานลาด,นางสาวศิริลกัษณ์  สุภาพ 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตบางหวา้ แขวงภาษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : jauaryss@gmail.com, Siriluck.sup@siam.edu 

บทคดัย่อ 

โครงงานเร่ือง ก้อนทาํความสะอาดซิงค์

ล้างจานจากกากกาแฟ จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาการทาํ

กอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ เพ่ือ

ใชก้ารขจดัคราบไขมนัและดบักล่ิน และเพ่ือนาํวสัดุ

เหลือท้ิงมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการลด

ตน้ทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือนํ้ ายาขจัดคราบ

ซิงคล์า้งจาน ซ่ึงในแต่ละวนัมีการท้ิงกากกาแฟเป็น

จาํนวนมากภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม และ

ยงัพบว่ามีปัญหาเร่ืองคราบไขมนัในซิงค์ลา้งจาน 

ทาํใหมี้กล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์คณะผูจ้ดัทาํจึงไดริ้เร่ิม

การทําก้อนทําความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกาก

กาแฟ และพฒันากากกาแฟให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์

กอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ  

จากท่ีไดท้าํการทดลองทาํผลิตภณัฑ์กอ้น

ทําความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ คณะ

ผู ้จัด ทํา ไ ด้สํ า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  โ ด ย ก า ร ทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่าง คือ 

พนักงานโรงแรม เป็นจาํนวน 30 คน เพ่ือให้ทราบ

ถึงผลของโครงงาน ผลการศึกษา พบว่า จากการ

ประเมินแบบสอบถามพนักงานแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม แผนกแม่บา้น และแผนกครัว มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78 และ S.D 

เท่ากับ 0.33 ได้แก่ ความพึงพอใจในด้านการขจดั

คราบไขมันของก้อนทําความสะอาด รองลงมา 

ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในดา้นการดบักล่ินของกอ้นทาํ

ความสะอาด ความพึงพอใจในดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ

ความพึงพอใจในดา้นลดตน้ทุน ตามลาํดบั                

 

ดังนั้ นจึงเห็นได้ว่าโครงงานก้อนทาํความสะอาด

ซิงค์ลา้งจานจากกากกาแฟ มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด 

คําสําคัญ : กากกาแฟ / ขจดัคราบไขมนั / ทาํความ

สะอาด 

Abstract 

 This project was conducted to study 

the production of ‘Sink Cleaning from Coffee 

Grounds’ for greasy stains and odor removal, 

to utilize waste material (upcycling) as well 

as reduce in the cost of purchasing kitchen 

sink cleaning liquid. Each day, a lot of coffee 

grounds from the food and beverage 

department are disposed of. Apart from that, 

there were problems with grease stains in the 

kitchen sink, which caused an unpleasant 

odor. The organizing team initiated the 

production of ‘Sink Cleaning from Coffee 

Grounds’ to eliminate odors and clean the 

greasy surface.  

From the experiment, the organizing 

team initiated a survey by doing a satisfaction 

questionnaire from a sample of 30 hotel staff, 

in order to acquire the results of the project. 



 

The study found that the food and beverage 

department, housekeeping and kitchen 

department were satisfied the most with an 

average value of 4.78; S.D equals 0.33, which 

was the satisfaction with the degreasing of 

the cleaning bar, followed by the deodorizing 

satisfaction of the cleaning bar, satisfaction 

on environmentally-friendliness and 

satisfaction on cost reduction, respectively. 

Therefore, it showed that the ‘Sink Cleaning 

from Coffee Grounds’ project was at a 

highest level of satisfaction. 

Keywords: Coffee Grounds, Oil Stains, 

Cleaner 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 โรงแรมพูลแมน พัทยา จี เป็นสถานท่ี

พกัผ่อนหย่อนใจในจงัหวดัชลบุรี ยงัพร้อมดว้ยส่ิง

อาํนวยความสะดวกครบครัน เป็นโรงแรมริมทะเล 

มาตรฐาน 5 ดาว จาํนวน 353 ห้อง โรงแรมพูลแมน 

พัท ย า  จี  เ ป็ น ส ถ า น ท่ี พัก อัน ล ง ตัว สํ า ห รั บ

นักท่องเท่ียวท่ีต้องการด่ืมดํ่ ากับสีสันของพัทยา

อย่างเต็มท่ีจากท่ีพกั ท่านสามารถเดินทางไดอ้ย่าง

สะดวกง่ายดายไปยงัทุกท่ีในเมืองท่ีมีชีวิตชีวาน้ี ท่ี

พกัแห่งน้ียงัมีเสน่ห์เป็นพิเศษ ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ี

สะอาดเรียบร้อย เป็นท่ีพกัในเครือ Accor Hotels 

 ปัจจุบันการรณรงค์ลดโลกร้อนก็เป็นท่ี

นิยมมาก โดยโรงแรมพูลแมน พทัยา จี มีนโยบาย

เก่ียวกบัการลดภาวะโลกร้อน โดยการสนบัสนุนพ

นักงานและลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในโรงแรม

ดว้ยการลดการใชถุ้งพลาสติกและทดแทนโดยการ

ใชถุ้งผา้ อีกทั้งสนบัสนุนและส่งเสริมการลดการใช้

ผลิตภณัฑแ์ละวสัดุจากพลาสติก โดยการใชข้วดนํ้ า

หรือขวดแก้วและใช้หลอดรักษ์โลกทดแทน และ

การให้บริการแก่ลูกค้าภายในห้องอาหารและ

หอ้งสมัมนาก็จะไม่มีหลอดพลาสติกใหก้บัแขกซ่ึงก็

จะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะไดอ้ยา่งง่ายๆ การลด

ปริมาณขยะสามารถทําได้หลายวิธีแต่วิธีท่ีเป็นท่ี

นิยมอย่างแพร่หลายคือทฤษฎี 3R หรือ Reduce 

Reuse Recycle ส่ิงหน่ึงท่ีทําได้ง่ายคือการรีไซเคิล 

(Recycle) คือเป็นการนาํวสัดุท่ีหมดสภาพหรือท่ีใช้

แลว้มาปรับสภาพเพ่ือนาํมาใชใ้หม่ 

 สาํหรับการใหบ้ริการดา้นหอ้งอาหารและ

ห้องสัมมนามีการเสิร์ฟกาแฟ ให้แก่ลูกคา้ทุกวนัทาํ

ให้มีกากกาแฟเหลือท้ิงในแต่ละวนัปริมาณมาก ทาํ

ให้เกิดปริมาณขยะมากข้ึนอีกดว้ย ทางคณะผูจ้ดัทาํ

ไดเ้ห็นว่ากากกาแฟสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได้

หลากหลาย เ ช่น นํามาทํา เ ป็นปุ๋ย ท่ีใช้ในการ

เพาะปลูก ดบักล่ินอบั  และนาํมาใชส้ครับผิว เป็น

ต้น และจากการท่ีได้มาทํางานในแผนกบริการ

ห้องอาหารได้สังเกตเห็นว่าหลังจากการล้างจาน

เสร็จ มกัจะพบคราบไขมนัตกคา้งอยูบ่ริเวณซิงคล์า้ง

จาน ซ่ึงการสะสมเป็นระยะเวลานาน อาจทาํให้เกิด

กล่ินอบัช้ืน ส่งกล่ินเหม็น และทาํความสะอาดได้

ยากคร้ันจะใชน้ํ้ ายาเคมีทาํความสะอาดทุกวนัก็ดูจะ

เป็นการทาํลายส่ิงแวดลอ้มจนเกินไป อีกทั้ งนํ้ ายา

เหล่าน้ีมกัจะมีกล่ินฉุนและมีส่วนประกอบทางเคมีท่ี

เป็นพิษ คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาและคน้ควา้วิธีแกไ้ข

ขจดัคราบไขมนัจึงไดป้รึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและ

อาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํโครงงาน เป็นการนาํวสัดุ

เหลือท้ิงมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1. เพ่ือศึกษาการทาํก้อนทาํความสะอาด

ซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ 

 2. เพ่ือใช้ในการขจดัคราบไขมนัและดบั

กล่ินบริเวณซิงคล์า้งจาน 



 

 3.  เ พ่ื อ นําว ัส ดุ เ ห ลื อ ท้ิ งม า ใ ช้ให้ เ กิด

ประโยชน์ 

ขอบเขตของโครงงาน 

 1.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  

  โรงแรมพลูแมน พทัยา จี  

 2.ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรทัว่ไป 30 คน 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา 

  เร่ิมตั้งแต่ 13 มกราคม 2563 ถึง 

30 เมษายน 2563 

 4. ขอบเขตดา้นเอกสาร, ขอ้มูล 

  สืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต์่าง ๆ

ท่ีเก่ียวขอ้ง การสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษา และ

พนกังานของหอ้งอาหาร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ช่ ว ย ล ด ต้น ทุ น ข อ ง โ ร ง แ ร ม  แ ล ะ 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือนํ้ ายาขจดัคราบทาํความสะอาด

ซิงคล์า้งจาน   

 2.  ช่วยขจัดคราบไขมันและดับกล่ิน

บริเวณซิงคล์า้งจาน 

 3.  เ ป็นการนํากากกาแฟท่ีต้อง ท้ิงใน

ป ริ ม าณม ากม าใช้ประโ ยชน์  ซ่ึ ง เ ป็ นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 

วัตถุดิบของก้อนทําความสะอาดซิงค์ล้างจานจาก

กากกาแฟ 

 1.กากกาแฟ  500 กรัม 

 2.แมกนีเซียมซลัเฟต 250 กรัม 

 3.เบกก้ิงโซดา  250 กรัม 

 4.นํ้าสม้สายชู  3 ชอ้นโตะ๊ 

 5.กล่ินวานิลลา  3 ชอ้นชา 

ขั้นตอนการทาํก้อนทาํความสะอาดซิงค์ล้างจานจาก

กากกาแฟ 

1. นาํกาแฟท่ีไดม้าไปตากแดดใหแ้หง้สนิท นาํกาแฟ

ท่ีตากแดดจนแหง้มาใส่ถว้ย 500 กรัม 

 
2. ใส่แมกนีเซียมซัลเฟตและใส่เบกก้ิงโซดา 250 

กรัม 

 
3.ใส่นํ้ าสม้สายชูลงไป 3 ชอ้นโตะ๊ ใหน้ํ้ าสม้สายชูทาํ

ปฏิกิริยากับเบกก้ิงโซดา แล้วค่อยๆ เทแล้วคลุก

ส่วนผสมใหเ้หนียว 

 
4. ใส่กล่ินวานิลลาลงไป 3 ช้อนชา เพ่ือให้มีกล่ิน

หอม ผสมส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั 

 
5. นาํใส่แม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้

 
6. นาํไปตากแดดจนแหง้ แลว้เกะออกจากแม่พิมพ ์

 



 

7. นาํมาใส่แพคเก็จท่ีเตรียมไว ้

 
สรุปผลโครงงาน 

 จากการ ท่ีคณะผู ้จัดทําได้ เข้า รับก าร

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมพูลแมน พทัยา จี 

เ ป็นระยะเวลา 4 เ ดือน ทําให้ได้ทราบถึงการ

ปฏิบติังานจริงของแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ทั้งน้ี

คณะผูจ้ ัดทาํได้จดัทาํโครงงานเร่ือง ก้อนทาํควาท

ส ะ อ า ด ซิ ง ค์ ล้ า ง จ า น จ า ก ก า ก ก า แ ฟ โ ด ย มี

วตัถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาการทําก้อนทําความ

สะอาดซิงค์ลา้งจานจากกากกาแฟ ช่วยขจัดคราบ

ไขมนัและดบักล่ินบริเวณซิงคล์า้งจาน เพ่ือนาํวสัดุ

เหลือท้ิงมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ซ่ึงมีความคาดหวงั

วา่โครงงานสหกิจศึกษาน้ีจะเกิดประโยชน์แก่สถาน

ประกอบการ 

 เ พ่ือให้ทราบผลของตัวโครงงานคณะ

ผู ้จัดทําได้มีการเ ก็บข้อมูลโดยได้ทําการ แจก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์ก้อนทาํ

ความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟให้กับ

พนกังานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม แผนกครัว และ

แผนกแม่บ้านในโรงแรมเป็นจํานวน 30 ชุด จาก

ตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑก์อ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกาก

กาแฟ สามารถช่วยขจดัคราบไขมนับริเวณซิงค์ลา้ง

จานและดบักล่ินได ้และจากการสาํรวจพบว่า กอ้น

ทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟสามารถ

ขจดัคราบไขมนัและดบักล่ินบริเวณซิงคล์า้งจานได้

จริง คราบไขมนับริเวณซิงคล์า้งจานลดลง สามารถ

ดบักล่ินไดจ้ริง ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน สะดวก ใชง้าน

ง่าย  จากตารางของค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตราฐานของ

ความพึงพอใจในดา้นการขจดัคราบไขมนัของกอ้น

ทาํความสะอาดซิงคล์า้งจานจากกากกาแฟ ความพึง

พอใจในดา้นการดบักล่ินของกอ้นทาํความสะอาด 

ความพึงพอใจในด้านส่ิงแวดล้อม และความพึง

พอใจในดา้นลดตน้ทุน หาค่าเฉล่ียซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ี

มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีอยู่ใน

ระดบัมาก และมีผลโดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 เพ่ิมปริมาณกล่ินวานิลลาให้มากข้ึน เพ่ือ

เพ่ิมความหอมของกอ้นทาํความสะอาดซิงคล์า้งจาน

จากกากกาแฟ เพิ่มกล่ินให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

อาจจะใชก้ล่ินสมุนไพร เช่น ตะไคร้ มะกรูด 
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