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บทคดัย่อ 

โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั ตั้งอยูใ่จกลางกรุงเทพฯ ริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา และเน่ือง
ด้วยโรงแรมเป็นโรงแรมท่ีติดริมแม่น ้ า นอกจากห้องพกัทุกห้องจะได้เห็นทิวทัศน์ของแม่น ้ า 
ห้องอาหาร และห้องประชุมของทางโรงแรม ก็สามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าไดเ้ช่นกนั ดงันั้น แขกจึง
นิยมมาใชบ้ริการในส่วนงานประชุมสัมมนา และงานจดัเล้ียงของโรงแรม 

โครงงานเร่ือง สบู่เจลล่ีกากกาแฟ มีวตัถุประสงค์เพื่อน ากากกาแฟท่ีเหลือทิ้งมาแปรรูป
ให้เกิดมูลค่าจากขยะท่ีเหลือทิ้งมาเป็นสบู่ท่ีมีรูปแบบใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะจากการท ากาแฟใน
การประชุมและสัมมนาในแต่ละวนั และได้ท าการแจ้งแบบสอบถามให้กบัพนักงานในแผนก 
Banquet และ F&B ไปประมาณ 30 คน ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิ ดงัน้ี ความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่เจลล่ีกาก
กาแฟมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23 จาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน พนกังานท่ีทดลองใชส่้วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใชส้บู่เจล
ล่ีกากกาแฟ ถือวา่ผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจ 
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Abstract 
 The Royal Orchid Sheraton is located in the heart of Bangkok next to the Chao Phraya 
River. It is a riverfront hotel where all rooms have a river view. The dining room and meeting 
room also face the river. Guests are more likely to use the services in the conference and the 
hotel's banquet. 
 The objective of the project was to recycle the coffee waste and add more value to the 
coffee waste. Waste was used to create a new-recycled soap, the product helps reduce the coffee 
waste from meetings and seminars that take place every day. We began the questionnaire with 
approximately 30 people from the Banquet and F&B department. The results showed that 73% 
had high satisfaction rate and 23% had medium satisfaction rate on the jelly soap. Most of the 
employees were satisfied with the use of jelly soap at high satisfactory level. 
 
Keywords: Coffee wasted / Jelly / soap 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา สามารถ

เดินทางดว้ยรถไฟฟ้า และเรือได ้ตวัตึกออกแบบเป็นรูปตวั Y เพื่อแขกจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของแม่น ้ าจาก
ห้องพกัทุกห้อง มีการให้บริการมากมาย ไม่วา่จะเป็นดา้น ห้องพกั ร้านอาหาร บาร์ สปา ฟิตเนส สระ
ว่าย สนามเทนนิส งานประชุมและจดัเล้ียง เป็นตน้ และเน่ืองดว้ยโรงแรมเป็นโรงแรมท่ีติดริมแม่น ้ า 
นอกจากห้องพกัทุกห้องจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของแม่น ้ า ห้องอาหาร และห้องประชุมของทางโรงแรม ก็
สามารถมองเห็นววิแม่น ้าไดเ้ช่นกนั อีกทั้งหอ้งประชุมของโรงแรมมีทั้งหอ้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดยอ่ม มีตั้งแต่หอ้งประชุมท่ีประชุมไดต้ั้งแต่ 10 คน ไปจนถึงห้องท่ีสามารถจดังานเล้ียงไดถึ้ง 1,250 
คน รองรับความตอ้งการของแขกได ้ดงันั้น แขกจึงนิยมมาใช้บริการในส่วนงานประชุมสัมมนา และ
งานจดัเล้ียงของโรงแรม 

ท าใหใ้นส่วนของแผนกจดัเล้ียงมีกากกาแฟเหลือทิ้งจากงานประชุมและสัมมนาเป็นจ านวน
มาก คณะผูจ้ดัท าจึงได้ศึกษาประโยชน์ของกากกาแฟซ่ึงกากกาแฟท่ีเหลือทิ้งนั้นคุณสมบติัของกาก
กาแฟไม่ไดล้ดนอ้ยลง พบวา่ในกาแฟมีสรรพคุณ คือ ช่วยในเร่ืองระบบไหลเวียนโลหิตใตผ้ิว ลดอาการ
บวม รอยแดง และรอยหมองคล ้าบนผิวหนงัไดอ้ยา่งดีเยี่ยม มีส่วนช่วยฟ้ืนฟูเซลล์ผิวจากการถูกรังสียูวี
ในแสงแดดท าลาย ซ่ึงเป็นการช่วยลดร้ิวรอยต่างๆ กระชบัรูขมุขน ช่วยใหผ้วินุ่ม เรียบเนียนข้ึนอยา่งเห็น
ไดช้ดั กระตุน้การผลดัเซลล์ผิวใหม่ คาเฟอีนในเมล็ดกาแฟมีคุณสมบติัช่วยลดการสะสมของเหลวใต้
ผวิหนงั ช่วยกระตุน้การแตกตวัของเซลล์ไขมนั ดึงน ้ าส่วนเกินออกจากผิวหนงั ท าให้ผิวส่วนท่ีมีปัญหา
เซลลูไลทดู์เรียบเนียนและกระชบัข้ึน คาเฟอีนในกาแฟยงัมีส่วนช่วยในการลา้งสารพิษท่ีสะสมอยูใ่ตผ้วิ  
              เราจึงเห็นวา่ควรน ากากกาแฟมาท าเป็นสบู่รูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากสบู่ทัว่ไป คือ สบู่เจลล่ี
กากกาแฟ สบู่เจลล่ี คือ เน้ือสบู่จะมีความยืดหยุน่คลา้ยขนมเยลล่ีหรือวุน้ท่ีตอ้งแช่ในตูเ้ยน็ แต่สบู่เจลล่ี
สามารถคงรูปไดท่ี้อุณหภูมิปกติ ใชฟ้อกท าความสะอาดร่างกายไดเ้หมือนสบู่ทัว่ไป แต่ให้ความรู้สึกท่ี
นุ่มนวลกวา่ เน่ืองจากเน้ือสัมผสัอนัอ่อนนุ่มของสบู่เจลล่ี ส่วนผสมหลกัในการท าสบู่เจลล่ีจะใช้คาร์รา
จีแนน เป็นสารก่อเจล ซ่ึงเป็นโพลีแซคคาไรด์สกดัจากสาหร่ายทะเลชนิดเดียวกบัท่ีนิยมใช้ในการท า
ขนมหวานประเภทเยลล่ี พุดด้ิง หรือไอศกรีม ในวงการเคร่ืองส าอาง คาร์ราจีแนนยงัใช้เป็นสารเพิ่ม
ความหนืดและช่วยในการคงตวัของอิมลัชนัในพวกครีมหรือโลชนั และความคิดสร้างสรรคท์ั้งหมดน้ี
นอกจากจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่ิงเหลือใชแ้ลว้ยงัเป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้บัส่ิงของเหล่านั้นอีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อศึกษาคุณประโยชน์จากการใชก้ากกาแฟ 
1.2.2 เพื่อน ากากกาแฟท่ีเหลือทิ้งมาแปรรูปใหเ้กิดมูลค่า 
1.2.3 เพื่อสร้างสรรคส์บู่ใหมี้รูปแบบท่ีแปลกใหม่ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

               1.3.1.1  การสังเกตส่ิงของท่ีเหลือทิ้ง ท่ีสามารถน ามาแปรรูปได้ใหม่จากการจดัประชุมและ
สัมมนาในแต่ละวนั 

1.3.1.2 เพื่อศึกษาคุณประโยชน์ของกากกาแฟ 
1.3.1.3 ศึกษาวธีิการท าสบู่เจลล่ี 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา 
               1.3.2.1  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561 จนถึง 30 เมษายน 2561 

1.3.3 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
               1.3.3.1  ณ โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั ภายในแผนกจดัเล้ียง 

1.3.4 ขอบเขตดา้นประชากร 
               1.3.4.1  กลุ่มตวัอยา่ง 30 คน จากพนกังานในแผนกจดัเล้ียงและแผนก F&B  
1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
         1.4.1 สามารถรู้ถึงคุณประโยชน์ของกากกาแฟและสามารถรู้วธีิท าสบู่เจลล่ีจากกากกาแฟ 
         1.4.2 ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ 
1.5 นิยามศัพท์ 

คาราจีแนน หมายถึง เป็นสารประเภทเดียวกบัแป้ง คือเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) 
ท่ีสกดัไดม้าจาก สาหร่ายสีแดงชนิดกินได ้ซ่ึงมีการใชอ้ยา่งกวา้งขวางในวงการอาหาร เพื่อเป็นตวัสร้าง
เจล 

เซลลูไลท์ หมายถึง เกิดจากการสะสมของไขมนัท่ีมากเกินไปใตช้ั้นผิวหนังต้ืน ๆ ในบริเวณท่ี
เลือดไหลเวียนไม่ดี จนท าให้ผนงัชั้นหุ้มเซลล์เกิดผิวท่ีขรุขระแตกลาย ดูไม่สวยงาม คลา้ยกบัผิวเปลือก
ส้ม  

อิมัลช่ัน หมายถึง  คอลลอยด์ท่ีเกิดจากของเหลว  2  ชนิดท่ีไม่รวมเป็นเน้ือเดียวกนั  แต่เม่ือเขยา่
ดว้ยแรงท่ีมากพออนุภาคของของเหลวทั้ง 2 จะแทรกกนัอยูไ่ดเ้ป็นคอลลอยด์ แต่เม่ือตั้งทิ้งไวร้ะยะหน่ึง
ของเหลวทั้ง 2 จะแยกออกจากกนัเหมือนเดิม  
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กาเฟอนี  หมายถึง สามารถพบไดใ้นอาหารหลายชนิดไดแ้ก่ เมล็ดกาแฟ, ชา, โคล่า กาเฟอีนถือวา่
เป็นยาก าจดัศตัรูพืชโดยธรรมชาติ เพราะมนัออกฤทธ์ิท าให้อมัพาตและสามารถฆ่าแมลงบางชนิดได ้
กาเฟอีนยงัมีฤทธ์ิกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้ร่างกายเกิดความต่ืนตวัและลดความง่วงได ้
เคร่ืองด่ืมหลายชนิดมีกาเฟอีนเป็นส่วนผสม เช่นในกาแฟ น ้ าชา น ้ าอดัลมรวมทั้งเคร่ืองด่ืมชูก าลงั ดว้ย
เหตุน้ีจึงท าใหก้าเฟอีนเป็นสารกระตุน้ประสาทท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลก 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ หมายถึง เป็นของแขง็สีขาว ดูดความช้ืนดีมาก ละลายน ้ าไดดี้ ใชป้ระโยชน์
ในอุตสาหกรรมท าสบู่ เส้นใยเรยอน 

เกลือโพแทสเซียม หมายถึง เป็นผงสีขาว-เงินอ่อนๆ ในธรรมชาติมกัเป็นสารประกอบร่วมกบั
ธาตุอ่ืนเพราะไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก  

สารอมิอลเลยีนท์ เป็นสารชนิดหน่ึง ท่ีท าใหผ้วิชุ่มช้ืน 
กลเีซอรีน หมายถึง เป็นของเหลวท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีความหนืด และมีรสหวาน โดยปกติมาจาก

น ้ ามนัของพืช ซ่ึงโดยทัว่ไปคือ น ้ ามนัมะพร้าว และน ้ ามนัปาล์ม กลีเซอรีนสามารถละลายได้ดีใน
แอลกอฮอล์และน ้ า แต่ไม่ละลายในไขมนั เน่ืองจากกลีเซอรีนมีคุณสมบติัทางเคมีท่ีหลากหลายจึง
สามารถน าไปใชเ้ป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์สารเคมีอ่ืนๆได ้

เอทานอล เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหน่ึงซ่ึงเกิดจากการน าเอาพืชมาหมกัเพื่อเปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาล 
จากนั้นจึงเปล่ียนจากน ้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ โดยใชเ้อนไซม์หรือกรดบางชนิดช่วยยอ่ย เม่ือท าให้เป็น
แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 95% โดยการกลัน่ ส่วนใหญ่ผลิตจากพืช 

คาราจีแนน หมายถึง เป็นสารประเภทเดียวกบัแป้ง คือเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) 
ท่ีสกดัไดม้าจาก สาหร่ายสีแดงชนิดกินได ้ซ่ึงมีการใชอ้ยา่งกวา้งขวางในวงการอาหาร เพื่อเป็นตวัสร้าง
เจล 

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท าให้ผูว้ิจยัมีความตอ้งการศึกษาเร่ืองกากกาแฟ สบู่และ
เจลาติน ซ่ึงไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดงัน้ี 

2.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักาแฟ 
2.2 ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัสบู่ 
2.3 ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัเจลาติน 

2.1 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบักาแฟ 
          2.1.1 ประวตัิความเป็นมาของกาแฟ 

เบญจมาศ สมบติันิมิสกุล(2546)ไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของกาแฟไวว้่า เป็นท่ี
สังเกตว่าในบรรดาเคร่ืองด่ืมยอดนิยมกาแฟจดัเป็นเคร่ืองด่ืมอนัดบัแรกๆท่ีได้รับความนิยมจาก
ผูบ้ริโภค ทั้ งน้ีเน่ืองจาก กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถบริโภคได้ทุกเวลาประกอบกับมีกาแฟ
มากมายหลายชนิด ให้ผูบ้ริโภคเลือกสรรตามความตอ้งการและความช่ืนชอบของแต่ละบุคคล 
กาแฟเป็นท่ีรู้จกัและเป็นเคร่ืองด่ืมมานานกว่า 500 ปี มีถ่ินก าเนิดจากตน้ไมท้อ้งถ่ินของเปอร์เซีย
แถบอฟัริกาตะวนัออกโดยเฉพาะ อบิสซีเนียหรือเอธิโอเปีย  

ส าหรับประเทศไทยกาแฟถูกน าเขา้สู่กรุงศรีอยธุยา พร้อมกบัพอ่คา้จากอาหรับดว้ยการ
ติดต่อทางการคา้ ในราวปลายสมยัของสมเด็จพระเอกาทศรถ ประมาณ พ.ศ. 2148 – 2155 ตรงกบั 
ค.ศ. 1605 – 1612 แมจ้ะไม่มีหลกัฐานท่ีชดัเจน แต่ถา้วฒันธรรมการด่ืมกาแฟเป็นความเคยชินของ
ชาวอาหรับก็น่าจะเป็นไปได ้ ท่ีจะคงด่ืมเม่ือมาอยูก่รุงศรีอยธุยา และใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมส าหรับรับรอง
แขก จนกระทัง่ในสมยัรัตนโกสินทร์มีหลกัฐานชดัเจนวา่คนไทยรู้จกัด่ืมกาแฟ หมอบรัดเลยใ์ห้
ความหมายของ “กาแฝ่” ไวใ้นอกัขราภิธานศพัทว์า่”ตน้ไม”้ อยา่งหน่ึงมาแต่เมืองนอก เมล็ดมนัตม้
กบัน ้าร้อน กินคลา้ยใบชา 
          2.1.2 ความหมายของกากกาแฟ 

อภิกานต์ คุม้เพชร “และ” มนัสวี ใจซ่ือ (2558) ไดอ้ธิบายไวว้่า “กากกาแฟเป็นเมล็ด
กาแฟท่ีผ่านการชง คัว่ บด ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัจะทิ้งมากกว่าเลือกเก็บ แต่กากกาแฟท่ีเหลือท้ิงนั้น 
สามารถน าไปแปรรูปต่อยอดไดอี้กมาก เช่น น ากากกาแฟมาเป็นปุ๋ยให้ตน้ไม ้หรือน ามาสครับผิว 
เป็นตน้ ” นอกจากน้ีรพีพรรณ กองตูม(2560) ไดก้ล่าวไวว้่า “กากกาแฟจดัเป็นชีวมวลท่ีเหลือท้ิง 
จากอุตสาหกรรมผลิตกาแฟส าเร็จรูปหรือจากร้านกาแฟทัว่ไป ซ่ึงในกากกาแฟประกอบไปดว้ยโพลี
แซคคาไรด ์กรดไขมนั โปรตีน คาเฟอีน สารประกอบฟีนอล และแร่ธาตุต่างๆ สารเหล่าน้ี ไดม้าจาก
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วธีิการแตกต่างกนั ออกไปตามคุณสมบติัของสาร ซ่ึงจะถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้น ต่างๆไม่วา่จะ
เป็นในดา้นอาหาร ยา หรือสุขภาพ” 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 เมล็ดกาแฟ 
(ท่ีมา : https://pixabay.com/en/coffee-coffee-beans-cafe-roasted-1287009/ ) 

 2.1.3 ประเภทของกาแฟ (ประเภทกาแฟ,2548) 
กาแฟแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกนัดังนี ้
1)กาแฟคัว่บด คือ กาแฟส าหรับตลาดระดบับน เป็นกาแฟเมล็ดท่ีคัว่แลว้ และน ามาบด
ชงใหลู้กคา้ด่ืมซ่ึงจะมีความหอมชวนด่ืมมากกวา่ 

2)กาแฟผงส าเร็จรูป เป็นกาแฟผงท่ีใชช้งกนัตามบา้น ซ่ึงมีการบริโภคกนัมากท่ีสุด 
3)กาแฟพร้อมด่ืม คือ กาแฟกระป๋อง 

            2.1.4 สารต้านอนุมูลอสิระในกาแฟ  
ช่อทิพยว์รรณ พนัธ์ุแกว้(2537) จากงานวิจยัเสนอวา่ กาแฟมีระดบัสารตา้นอนุมูลอิสระ

มากถึง 4 เท่า เม่ือเทียบกบัชา การศึกษาแสดงให้เห็นวา่กาแฟส่งเสริมโภชนาการเหมือนกบัการรับ
สารตา้นอนุมูลอิสระจากแหล่งอ่ืนๆ 

กาเฟอีนในกาแฟเป็นสารท่ีช่วยขยายหลอดลม ท าให้ทางเดินอากาศกวา้ง และหายใจ
สะดวกข้ึน นอกจากน้ีกาเฟอีนยงัมีประสิทธิภาพในการเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายและความคิด 
กาแฟช่วยใหส้ามารถท างานไดย้าวนานข้ึนก่อนท่ีพลงังานในร่างกายจะหมดไป 

กาแฟช่วยต่อสู้กบัความเหน่ือยลา้ 
1) นกัวจิยัพบวา่ กาเฟอีนเป็นสารกระตุน้อารมณ์ท่ีช่วยเร่งความคิด 
2)กาเฟอีนเพิ่มสมรรถนะทางปัญญา 
3)กาเฟอีนกระตุน้ปฏิกิริยาตอบสนองระยะเวลาความสนใจ สมาธิและความหลกัแหลม 
4)กาเฟอีนเคล่ือนยา้ยไปยงัสมองรวดเร็วภายใน 20 – 30 นาที และใชเ้วลายาวนาน  
6 ชัว่โมง 
5)กาเฟอีนยกระดบัและปรับปรุงอารมณ์ 



6 
 

การด่ืมกาแฟลดความเส่ียงต่อการเป็นน่ิวในถุงน ้าดีของผูช้าย 
ผูช้ายท่ีด่ืมกาแฟ 4 ถว้ย หรือมากกวา่ต่อวนั มีแนวโนม้ลดความเส่ียงร้อยละ 45.00 ของ

การเกิดน่ิวในถุงน ้าดี การวจิยัทางโภชนาการสันนิษฐานวา่กาแฟช่วยลดความเส่ียงของน่ิวในถุงน ้ าดี 
และผลกระทบเชิงบ าบดัและส่วนผสมเฉพาะท่ีมีอิทธิพลต่อโรคกาแฟป้องกนัโรคตบัแขง็ 

การด่ืมกาแฟ 3-4 ถว้ยต่อวนั ช่วยลดอตัราความเส่ียงของการเป็นโรคตบัแขง็ 

ร้อยละ80.00 เม่ือเทียบกับผูท่ี้ไม่ด่ืมกาแฟ กาแฟมีแนวโน้มลดความเส่ียงของมะเร็ง
ทางเดินยอ่ยอาหาร 

ผูท่ี้ด่ืมกาแฟ 4 ถว้ย หรือมากกว่าต่อวนั ช่วยลดความเส่ียงการเกิดมะเร็งล าไส้ร้อยละ
24.00 เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไม่ด่ืมกาแฟ 

ลดการบริโภคกาเฟอีน 
ถ้าต้องการเลิกบริโภคกาเฟอีน ควรค่อยๆลดลงดีกว่างดทนัที และมีทางเลือกอ่ืนๆ

มากกวา่กาแฟ ไร้กาเฟอีน หน่ึงในนั้นคือ การด่ืมกาแฟนอ้ยลง เป็นวิธีท่ีดีส าหรับคนท่ีด่ืมกาแฟมาก
เกินจนเป็นนิสัย      
          2.1.5 ประโยชน์ของกากกาแฟ  

ช่อทพิย์วรรณ พนัธ์ุแก้ว (2537) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกากกาแฟดังนี้ 
1)กากกาแฟท่ีใชแ้ลว้น าไปตากแดดใหแ้หง้และบรรจุใส่ถุงผา้เล็กๆน าไปไวใ้นตูเ้ยน็เพื่อ

ช่วยดูดกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์หรือจะน ากากกาแฟใส่ไวใ้นถว้ยและวางไวใ้นตูเ้ยน็ก็ได ้เพราะกาก
กาแฟมีสรรพคุณในการดูดกล่ินไดดี้และถา้อยากใหมี้กล่ินหอมเพิ่มข้ึนก็ใหเ้อากล่ินท่ีชอบ เช่น กล่ิน
ส้ม กล่ินวานิลลาหรือกล่ินดอกไม ้หยดลงไปในกากกาแฟสักสามส่ีหยดจะเพิ่มความหอมให้กบั
ตูเ้ยน็ 

2)น ากาแฟท่ีตากแห้งและเก็บไวม้าผสมน ้ าและน าไปหมกัผมจะช่วยให้ผมนุ่มและเงา
งาม 
ถา้น าไปขดัหน้าหรือขดัตวัก็จะท าให้ผิวนุ่มสดใส เป็นการท าสปาให้กบัตวัเองและไม่จ  าเป็นตอ้ง
ฟอกสบู่ซ ้ าหรือสระผมซ ้ าเลยท่ีส าคญัอยา่ลืมลา้งออกใหส้ระอาด 
                3)กากกาแฟยงัสามารถใชเ้ป็นปุ๋ยไดอ้ยา่งดีกบัตน้ไมด้อกไมแ้ละไมป้ระดบั ตน้ไมท่ี้ปลูก
ดว้ยดินท่ีมีส่วนผสมของกากกาแฟจะช่วยป้องกนัไม่ใหพ้วกหอยทากหรือตวับุง้มากนักินใบ 

4)ตามพื้นดินท่ีมีมดเดินไปมาหรือท ารังอยู ่ลองเอากากกาแฟโรยตามบริเวณท่ีมดอาศยั
อยู ่มดก็จะค่อยๆหายไปเพราะกากกาแฟมีคุณสมบติัเป็นตวัไล่มดดว้ย 
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5)ส าหรับท่านท่ีท าครัวและมีกล่ินอาหารติดมือ ลองใช้กากกาแฟผสมน ้ าให้พอเปียก
และน ามาถูกบัมือสักพกัแลว้ลา้งออกกล่ินไม่พึงประสงคก์็จะหายไปเหลือแต่กล่ินท่ีหอมสดช่ืนของ
กาแฟท่ีติดอยูท่ี่มือ  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 กากกาแฟ  
(ท่ีมา : https://nescafedolcegusto.popsho.ps/blog/benefit-of-coffeegrounds/ ) 

2.2 ความรู้พืน้ฐานทีเ่กีย่วกบัสบู่ 
          2.2.1 ความเป็นมาของสบู่ 

สบู่กอ้นแรกของโลกเกิดข้ึนบนแท่นบูชายญัเม่ือ 2500 ปีท่ีแลว้ ชาวโรมนัท่ีอยู่ในพิธี
สังเกตว่าเม่ือสัตวถู์กเผาบนแท่นไมจ้ะมีไขมนัไหลออกมา และเม่ือฝนตกลงมาถูกไขมนันั้น กอ้น
ไขมนัก็จบัตวัแขง็กลายเป็นกอ้นไหลลงไปในล าธาร แม่บา้นท่ีเอาผา้มาซกัท่ีล าธารไดเ้อากอ้นไขมนั
น้ีถูผา้ ปรากฏวา่ผา้สะอาดมากข้ึน น่ีคือจุดเร่ิมตน้ของการเอาไขมนัแพะไปตม้กบัข้ีเถา้จากการเผาไม้
กลายเป็นสบู่ในยุคเร่ิมแรกคนกลุ่มแรกท่ีประดิษฐ์สบู่ข้ึนมาใช้ถูตวักนัเป็นเร่ืองเป็นราวคือชาวสุเม
รียน โดยการตม้น ้าในหมอ้ใหเ้ดือดแลว้เทข้ีเถา้และไขมนัลงไป จากนั้นก็คนให้เขา้กนัแลว้เติมเกลือ 
ไขมนัก็จะจบัตวักนัเป็นกอ้นแขง็ลอยข้ึนมา กอ้นไขมนัน้ีก็คือสบู่นัน่เอง แต่สบู่แบบน้ีมีขอ้เสียคือจะ
น่ิมและเละแตกเป็นช้ินๆ ไดง่้าย ต่อมาเม่ือมีคนใชส้บู่กนัเป็นวงกวา้ง นกัประดิษฐ์ก็หาหนทางท าให้
สบู่ใชท้นทานข้ึนโดยการน าไขท่ีไดจ้ากการตม้ไปผสมกบัสารละลายเกลือแลว้ทิ้งไวร้ะยะหน่ึง ก็จะ
ไดส้บู่ท่ีแขง็กวา่เดิม เพราะมีเวลาใหก้อ้นไขมนัจบัตวักนัไดน้านข้ึน(makeupbytin.com) 
         2.2.2 ชนิดของสบู่  

ปัจจุบันสบู่สามารถแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดังนี ้
1)สบู่กอ้น(hardsoap)เป็นสบู่ท่ีไดม้าจากการท าปฏิกิริยาระหวา่งกรดไขมนักบั

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ เน้ือสบู่ท่ีไดเ้ป็นกอ้นมีลกัษณะทึบแสง เม่ือเวลาแหง้ และเยน็มี
โซดาไฟเป็นส่วนประกอบหลกั มีเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมนั ใชส้ าหรับภายนอกเท่านั้น ไม่
ควรใชส้บู่กอ้นสระผม เพราะจะท าใหเ้ส้นผมและหนงัศีรษะกระดา้ง 
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2)สบู่ชนิดอ่อน (soft soap) ลกัษณะคลา้ยน ้าผึ้งหรือเยลล่ี (jelly) สีเหลืองใสท าดว้ย
น ้ามนัมะกอกและโซดา 

3)สบู่เหลว (liquid soap) มีส่วนผสมของเกลือโพแทสเซียมกบักรดไขมนั และอาจมี
ส่วนผสมของน ้ามนัมะกอก เมล็ดถัว่ เมล็ดฝ้าย และสมุนไพรอ่ืนๆ 

4)สบู่ไขมนั (fat soap) เป็น สบู่ท่ีมีการเติมสารอิมอลเลียนทท่ี์เป็นฟิลม์บาง ซ่ึงเม่ือใช้
แลว้จะติดอยูบ่นผวิ ทา้ใหผ้ิวล่ืน และป้องกนัการสูญเสียความช้ืนจากผวิเหมาะส าหรับคนท่ีมีผิว
แหง้ 

5)สบู่ใส (transparent soap) หรือสบู่กลีเซอรีน (glycerine soap) เป็นสบู่ท่ีมีเน้ือสบู่ท  า
เป็นกอ้น มีความแขง็พอ ๆ กบัสบู่แขง็ แต่มีลกัษณะใส ผวิมนัเงา การท่ีสบู่มีลกัษณะใส เน่ืองจากมี
ส่วนประกอบของเอทานอล กลีเซอรีน และน ้าตาลทราย สบู่น้ีมีความสามารถในการท าความ
สะอาดเหมือนกบัสบู่แขง็ แต่มีราคาแพงกวา่ โดยทัว่ไปนิยมผลิตจากส่วนผสมของน ้ ามนัมะพร้าว 
น ้ามนัปาลม์ น ้ามนัมะกอก ไขมนัววั น ้ามนัละหุ่ง น ้ามนัเมล็ดทานตะวนั และยางสน 

6)ซินเดท(syndet)เป็นสบู่ท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผวิหนงั 

 

 

 

 

 

 

                                                           รูปที ่2.3 สบู่ประเภทต่างๆ 
                                                    (ท่ีมา : https://thaidetergent.com/) 
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2.3 ความรู้พืน้ฐานทีเ่กีย่วกบัเจลาติน 

สารก่อเจล (Gelling agent) 

สารก่อเจลเป็นสารไฮโดรคอลลอยด ์ ท่ีสามารถจบักบัน ้าได ้ โดยเม่ือน ามาละลายหรือ
กระจายตวัอยูใ่นน ้าร้อน จะใหส้ารละลายท่ีมีความหนืดสูงหรือให้เน้ือสัมผสักลายเป็นเจลเม่ือทิ้งไว้
ใหเ้ยน็ทางดา้นอุตสาหกรรมอาหารมีการน าสารก่อเจลชนิดต่างๆมาใชเ้ป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภณัฑอ์าหารอยูห่ลายชนิด เพื่อเพิ่มความยดืหยุน่ ความขน้หนืด และความคงตวัในผลิตภณัฑ์
อาหาร ทางอุตสาหกรรมยามีการน าเจลาตินไปผลิตเป็นแคปซูลยา นอกจากน้ียงัมีการใชวุ้น้หรืออะ
กาโรสไปใชง้านดา้นปฎิบติัการเคมีและจุลินทรีย ์ สารก่อเจลส่วนใหญ่เป็นสารไบโอพอลิเมอร์ท่ีได้
จากธรรมชาติ มีทั้งสารในกลุ่มพอลิแซ็กคาไรดเ์ช่น วุน้ หรือสารในกลุ่มโปรตีนเช่น เจลาติน 

ศาสตราจารย ์ ดร.สุทธวฒัน์ กล่าววา่ เจลาติน เป็นสารธรรมชาติท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาการ
ยอ่ยสลายโดยการใชน้ ้าจากโปรตีนคอลลาเจน โดยโปรตีนคอลลาเจนไดจ้ากส่วนต่างๆของสัตวท่ี์
เรารับประทานเขา้ไป เช่น ผิวหนงั กระดูก และเน้ือเยือ่เก่ียวพนัต่างๆ ปัจจุบนัมีการน าเจลาตินมาใช้
ในอุตสาหกรรมอาหารอยา่งกวา้งขวาง เช่น ใชเ้ป็นสารปรับแต่งเน้ืออาหาร สารเพิ่มความคงตวัใน
ไอศครีม สารเพิ่มความหนืด รวมทั้งเจลเคลือบอาหารหรือผกัผลไมท่ี้ตอ้งการใหมี้ความมนัวาว แต่
แหล่งวตัถุดิบท่ีน ามาสกดัจะมาจากววัหรือสุกร  

 
2.3.1 ประโยชน์ของเจลาตินทีน่ าไปใช้เกีย่วกบัอาหาร  
       มีการน าเจลาตินมาใชใ้นการเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑห์ลายชนิดเช่น

เคร่ืองส าอาง ยา อาหาร และฟิลม์ถ่ายรูป ทางเภสัชกรรมจะใชเ้จลาตินในการเคลือบเม็ดยา, ผลิตเป็น
แคปซูลทั้งชนิดแคปซูลแขง็และแคปซูลน่ิมเพื่อใชบ้รรจุยา, ใชเ้ป็นสารเพิ่มความหนืดในต ารับยา
ต่าง ๆ, ใชเ้ป็นผสมของยาชนิดครีม ทางการเกษตรใชเ้ป็นตวักลางส าหรับแร่ธาตุท่ีจ  าเป็นในการ
ปลูกพืช เป็นตน้ ส่วนในการผลิตอาหารนั้นสามารถน าไปใชไ้ดม้ากมาย เช่น ผลิตภณัฑ์นม 

       ใชใ้นกระบวนการ HTST หรือ UHT นม, นมเปร้ียว (ใช ้0.2 – 0.8%) เนยน่ิม (soft 
cheese) เช่น ซาวร์ครีม, ครีสชีส, คอตเตจชีท, ชีสสเปรด (เนยทาขนมปัง), เคก้แช่แขง็, พุดด้ิง, เตา้หู้
นมสด, คสัตาร์ด, มูส, ไอศกรีม, เนยไขมนัต ่า, มาการีน (ใชเ้จลาติน 0.5 – 3.5%(ขนมหวาน,เยลล่ี, 
เมด็เยลล่ี, มาชแมลโล, อาหารเคลือบน ้าตาล, เคลือบผวิขนม, เคก้แช่แขง็, เคลือบทอฟฟ่ี 
(ช็อกโกแลตหรือหมากฝร่ัง), กมัมีแบร์, หมากฝร่ัง, นูกตั, ลิโคริส, ขนมเค้ียวหนึบ, แยม, ชีสเคก้, 
ซีเรียลบาร์ (ธญัพืชท่ีท าเป็นแท่ง ๆ) ผลิตภณัฑเ์น้ือ - เน้ือบรรจุกระป๋อง, ไส้กรอก, เคลือบผวิแฮม, 
อาหารทะเลกระป๋อง อาหารอ่ืน ๆ ซุป, ซอส, มายองเนสไขมนัต ่า, น ้าสลดั, น ้าผลไม ้
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ปริมาณเจลาตินท่ีใชใ้นอาหารบางชนิดนอ้ยมากซ่ึงนกัวชิาการอิสลามก็ใหค้วามเห็นเป็น 
2 ทศันะ คือ มีทั้งท่ีอนุญาตและไม่อนุญาตใหใ้ช ้ ทศันะใดท่ีมีน ้าหนกั คงตอ้งอาศยัผูรู้้คน้ควา้และ
วเิคราะห์ แต่ยงัไงถา้เห็นวา่เป็นอาหารท่ีอาจมีส่วนผสมของเจลาตินก็ตอ้งตรวจดูตราฮาลาลและอ่าน
ส่วนผสมใหล้ะเอียดก่อนจะซ้ือเพื่อความมัน่ใจในระดบัหน่ึง เจลาตินใชใ้นอาหารไดห้ลายอยา่ง แต่
ไม่ใชว้า่อาหารเหล่าน้ีจะทานไม่ไดเ้ลย เพราะยงัมีสารตวัอ่ืนท่ีท าจากพืชน ามาใชแ้ทนเจลาตินได ้
เช่น คาราจีแนน (จากสาหร่าย), เพคติน (พืช), แป้งดดัแปร ฯลฯ  

    โดยทัว่ไปถึงแม้จะมีการน าเจลาตินท่ีได้จากหมูหรือววัมาใช้ประโยชน์กันอย่าง
แพร่หลายแต่ยงัคงมีความกังวลและความเคลือบแคลงใจในผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ีไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากเจลาตินหมูหรือววัได ้เน่ืองจากขดักบัทางดา้นหลกัศาสนา เช่น ศาสนาอิสลาม ห้าม
บริโภคผลิตภณัฑ์จากหมู ละศาสนาฮินดูห้ามบริโภคผลิตภณัฑ์หรืออาหารท่ีไดจ้ากววั เจลาตินปลา
จึงสามารถน าไปใช้เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีดีส าหรับผู ้บริโภคท่ีมีข้อจ ากัดของเร่ืองศาสนา 
นอกจากน้ียงัเป็นการลดมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเน่าเสียจากเศษเหลือทิ้งท่ีเป็นผลพลอยไดจ้าก
การแปรรูป                                                                      

 
2.3.2 ประโยชน์ของเจลาตินทีม่ีต่อร่างกาย  
           เน่ืองจากเจลาตินเป็นโปรตีนหรือกลุ่มกรดอะมิโนท่ีได้จากโปรตีนคอลลาเจน

ของสัตวอี์กทีหน่ึง ดงันั้นประโยชน์หลกัๆของเจลาตินก็คือเป็นแหล่งโปรตีนท่ีร่างกายน าไปสร้าง
คอลลาเจนไดท้นัที หรือเป็นส่วนประกอบหลกัของอวยัวะท่ีมีโปรตีนคอลลาเจนเป็นองคป์ระกอบ 
ซ่ึงไดแ้ก่อวยัวะเหล่าน้ี 

1) เล็บ ช่วยใหเ้ล็บแขง็แรงเป็นเงามนั ไม่แตกหรือเปราะหกัง่าย 
2)เส้นผม ช่วยให้ผมดกด าเป็นเงางาม โทนสีสม ่าเสมอ เส้นผมยาวเหยียดตรงและมี

น ้าหนกั 
3)ผิวหน้า ช่วยให้ผิวหนังไม่เห่ียวย่นเกินวยั ผิวพรรณชุ่มช่ืน น่ิมนวล  ผ่องใส  ท าให้

สุขภาพผวิแขง็แรงทนทานต่อสภาพแวดลอ้มและเช้ือโรคได ้
4) เป็นส่วนประกอบของกระดูกอ่อน เอน็และเน้ือเยือ่เก่ียวพนัในร่างกาย 
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รูปที ่2.4 เจลาตินชนิดแผน่ 

(ท่ีมา : HTTP://WWW.ADRENALINERUSHDIARIES.COM/MY-TINY-KITCHEN/GELATIN-AND-DESSERT/) 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.5 เจลาตินชนิดผง 

(ท่ีมา : http://www.mamaexpert.com/posts/content-627) 

 

 

 

http://www.mamaexpert.com/posts/content-627


 
บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานทีป่ระกอบการ 

โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 (ตรอกกปัตนับุช)  
แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์: 02-266-0123  
โทรสาร : 02-266-0123    อีเมล : royalorchid@sheraton.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                           
                                             รูปที ่3.1 สถานประกอบการ โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั  

                    (ท่ีมา https://www.traveloka.com/) 
 
 
 

mailto:royalorchid@sheraton.com
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        รูปที ่3.2 แผนท่ีตั้ง โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั  
      (ท่ีมา:http://www.2bbride.com) 

 
  ประวตัิความเป็นมาของโรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตัน    

โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั ตั้งอยูบ่นบริเวณท่ีราบฝ่ังตะวนัออกของแม่นา้เจา้พระยา ตวั
ตึกออกแบบเป็นรูปตวัวาย(Y)เพื่อแขกจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของแม่น ้ าจากห้องพกัทุกห้องโรงแรม รอยลั 
ออคิด เชอราตนั นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ
ราชดาเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 โรงแรม 
รอยลั ออคิด เชอราตนัเป็นโรงแรมท่ีอยู่ ภายใตก้ารร่วมลงทุนของเอกชนและบริษทัต่างๆ ภายใตช่ื้อ
“บริษทัโรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”   

แต่เดิมใชช่ื้อวา่โรงแรมรอยลั ออคิด โดยมีบริษทัแมนดารินอินเตอร์เนชัน่แนล โฮเต็ล จ ากดั 
เป็นผูบ้ริหารงาน (ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษทัแมนดารินโอเรียนเต็ล (จ ากัด) แต่เน่ืองจากมีการ 
เปล่ียนแปลงบางประการ บริษทั อิตลั-ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล โฮเต็ล (จ ากดั) (ในขณะนั้น) จึงมีมติให้
เลิกสัญญาและวา่จา้งให้บริษทั ไอทีทีเชอราตนั  คอร์ปอเรชัน่ (จ  ากดั) จากประเทศสหรัฐอเมริกาเขา้รับ 
ด าเนินการบริหารแทนตั้ง แต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2528 เป็นตน้มา เพื่อเป็นการยกระดบัการ บริการ
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ระดบั ผูบ้ริหารและบุคคลส าคญัระดบัประเทศ 
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โรงแรมรอยลั ออคิดเชอราตนั จึงไดด้ าเนินการก่อตั้ง “เชอราตนัทาวเวอร์” ซ่ึงเป็นห้องพกั
พิเศษ ตั้งแต่ชั้นท่ี 25 ถึง ชั้นท่ี28 โดยเนน้ถึงการใหบ้ริการแบบเป็นส่วนตวัเป็นหลกัส าคญั นบัเป็นแห่ง 

แรก ในประเทศไทยเม่ือปีพ.ศ. 2529 นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีทาวเวอร์เลาจน์ตั้งอู่บริเวณชั้น 27 เพื่อบริการ
ผูท่ี้เข้าพกัในชั้นเทาเวอร์และแขกรับเชิญในโอกาสเล้ียงรับรองพบปะสังสรรค์หรือเจรจาธุรกิจใน
บรรยากาศแบบเป็นกนัเองซ่ึงผูเ้ขา้พกัสามารถใชเ้ป็นมุมผอ่นคลายพร้อมบริการอาหารเชา้ ค็อกเทลของ
วา่งม้ือค ่าและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด ในระหวา่งชัว่โมงหรรษาทุกวนั 

 

 

                  
 
 
 
 

              รูปที ่3.3 สัญลกัษณ์ของ  โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั   
            (ท่ีมา http://www.weddinglist.co.th) 

 
3.2  ลกัษณะการประกอบการ  ผลติภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

ตวัอาคารของโรงแรมสร้างเป็นรูปตวั Y ท าให้ทุกห้องของโรงแรมสามารถมองเห็นวิว
ทิวทศัน์อนัสวยงามของแม่น ้าเจา้พระยา ภายในโรงแรมร่มร่ืน ดว้ยร่มเงาของตน้ไมน้อ้ยใหญ่ท่ีข้ึน เรียง
รายท าให้ผูเ้ขา้พกัรู้สึกสดช่ืนผ่อนคลาย  นอกจากนั้นยงัมีฟิตเนสสระว่ายน ้ าและอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้
คอยบริการประทบัใจไปกบัการบริการท่ีเนน้ความเอาใจใส่และการดูแลท่ีอ่อนนอ้มใน แบบฉบบัของ
คนไทยเพื่อให้ผูเ้ข้าพกัรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังท่ี2ห้องพกัแขกและห้องสวีท มีทั้ งหมด 726 ห้อง 
สามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามน่าประทบัใจของแม่นา้เจา้พระยาในมุมท่ีกวา้งแบบพาโนรามาได้
ส าราญไปกบัสภาพแวดลอ้มร่วมสมยัอนัอบอุ่นและผ่อนคลายของท่ีพกั ท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างครบ
ครันดว้ยความสะดวกสบาย เสริมดว้ยสไตล์ไทยอนัอ่อนโยนและเตียง SheratonSweetSleeper อนัเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
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3.2.1 การให้บริการห้องพกั 
โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนัมีการใหบ้ริการห้องพกัประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
 1)หอ้งดีลกัซ์  ววิแม่น ้าเจา้พระยา 

  

                                                         

 

 

              รูปที ่3.4 หอ้งดีลกัซ์  ววิแม่น ้าเจา้พระยา 
                                  ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 

  2)หอ้งพรีเม่ียมดีลกัซ์ ววิแม่น ้าเจา้พระยา 
 
 
 
 
                                             
                                                   รูปที ่3.5  หอ้งพรีเม่ียม ดีลกัซ์  ววิแม่น ้าเจา้พระยา 

           ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 
3)หอ้งจูเนียร์สวที ววิแม่น ้าเจา้พระยา 

 

 

 

 

                                                         รูปที ่3.6  หอ้งจูเนียร์สวที  ววิแม่น ้าเจา้พระยา 
            ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 
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4)หอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟสวที ววิแม่น ้าเจา้พระยา 

 

 

 

 

                        รูปที ่3.7  หอ้งเอก็คิวทีฟสวที  ววิแม่น ้าเจา้พระยา 
                 ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 
5)หอ้งคลบัดีลกัซ์ ววิแม่น ้าเจา้พระยา 

 
 
 
 

 
 

                             รูปที ่  3.8 หอ้งคลบัดีลกัซ์   ววิแม่น ้าเจา้พระยา 
                    ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 
6)หอ้งคลบัจูเนียร์สวที วิวแม่น ้าเจา้พระยา 

 

 

 

 

                  รูปที ่3.9  หอ้งคลบัจูเนียร์สวที  วิวแม่น ้าเจา้พระยา 
               ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 
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7)หอ้งคลบัเอก็เซ็กคิวทีฟสวที ววิแม่น ้าเจา้พระยา 
 

 
 
 
                                              

 
รูปที ่3.10  หอ้งคลบัเอก็คิวทีฟสวที  ววิแม่น ้าเจา้พระยา 

( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 
8)หอ้งรอยลัออคิดเพรสซิเดนเชียลสวที ววิแม่น ้าเจา้พระยา 

 
 
 
 
 

 
          รูปที ่3.11 หอ้งรอยลัออคิดเพรสซิเดนเชียลสวที   ววิแม่น ้าเจา้พระยา 
       ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

3.2.2  ห้องอาหาร 
โรงแรมรอยลั ออคิด เชราตนั โฮเทล แอนด ์ทาวน์เวอร์  ใหบ้ริการหอ้งอาหารและบาร์   

จ านวน 5 หอ้ง ดงัน้ี 
1) ห้องอาหาร Feast 

 

 

 

 

 

                                                                   รูปที ่3.12 หอ้งอาหาร Feast   
          ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 

2) ห้องอาหาร Giorgio’s 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    รูปที ่3.13 หอ้งอาหาร Giorgio’s  
               ( ท่ีมา:ผูจ้ดัท า) 
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3) ห้องอาหาร Taratong 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                รูปที ่3.14 หอ้งอาหาร Taratong      
                ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 

 
4) ห้องอาหาร Riverside Gill 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
                   รูปที ่3.15 หอ้งอาหาร Riverside Gill  

                ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 
 

 

 

http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview
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5) ห้องอาหาร Lobby Lounge 

 

  

 

 

 

                                                            รูปที ่3.16 หอ้งอาหาร Lobby Lounge 
            ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 

3.2.3   ส่ิงอ านวยความสะดวก 
โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเทล แอนด์ ทาวน์เวอร์ ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก

หลายอยา่ง เช่น 
1)ห้อง Royal orchid ballroom 
           ห้อง Grand Ballroom มีการจัดโต๊ะทั้งหมด 7 แบบ ดังต่อไปนี ้
                    แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 1,000 คน  แบบโต๊ะจีน สามารถรองรับแขก
ไดท้ั้งหมด 850 คน  แบบ Buffet สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 700 คน แบบ Class room สามารถ
รองรับแขกไดท้ั้งหมด 600 คน แบบ Theater สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 1,200 คน แบบ U – Shape
สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 108 คน และแบบ Round Table สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 550 คน 
   

  
 

 

 

 

               รูปที ่ 3.17  Royal orchid ballroom 
            ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 
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2) ห้อง Riverside 
          ห้อง Riverside มีทั้งหมด 7 ห้อง โดยแต่ละห้องจะมีการจัดโต๊ะทั้งหมด 7 แบบดังต่อไปนี ้

ห้อง Riverside 1-2 
แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 40  คน,แบบโต๊ะจีน สามารถรองรับแขกได้

ทั้งหมด 40 คน,แบบ Buffet สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 30 คน,แบบ Class room สามารถรองรับ
แขกไดท้ั้งหมด 30 คน,แบบ Theater สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 40 คน,แบบ U-Shape สามารถ
รองรับแขกไดท้ั้งหมด 24 คนและแบบ I-Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 18  คน   
ห้อง Riverside 3-4 

แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 40-60  คน,แบบโต๊ะจีน สามารถรองรับแขก
ไดท้ั้งหมด 40 คน,แบบ Buffet สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 30 คน,แบบ Class room สามารถรองรับ
แขกไดท้ั้งหมด 30-40 คน,แบบ Theater สามารถรองรับแขกได้ทั้งหมด 60-100 คนแบบ U-Shape 
สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 24 คนและแบบ I-Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 18  คน   
ห้อง Riverside 5 

แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 150-200  คน,แบบโต๊ะจีน สามารถรองรับ
แขกไดท้ั้งหมด 120-150 คน,แบบ Buffet สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 100-120 คน,แบบ Class room 
สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 60  คน,แบบ Theater สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 120-150 คน,แบบ 
U-Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 30-40 คนและแบบ I-Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 24-
30  คน   
ห้อง Riverside 6 

แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 60  คน,แบบโต๊ะจีน สามารถรองรับแขกได้
ทั้งหมด 50-90 คน,แบบ Buffet สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 50 คน,แบบ Class room สามารถรองรับ
แขกไดท้ั้งหมด 40 คน,แบบ Theater สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 100 คน,แบบ U-Shape สามารถ
รองรับแขกไดท้ั้งหมด 30-40 คนและแบบ I-Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 24-30  คน   
ห้อง Riverside 7 

แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 60-70  คน,แบบโต๊ะจีน สามารถรองรับแขก
ไดท้ั้งหมด 50-90 คน,แบบ Buffet สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 50 คน,แบบ Class room สามารถ
รองรับแขกไดท้ั้งหมด 40-50 คน,แบบ Theater สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 60-100 คนแบบU-Shape 
สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 30-40 คนและแบบ I-Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 24-30  คน   
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                                                                    รูปที ่ 3.18  Riverside 
             ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 

3.) ห้อง Pompadour 

        ห้อง Pompadour มีการจัดโต๊ะทั้งหมด 7 แบบ ดังต่อไปนี ้

                                  แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 150 – 200 คน แบบโตะ๊จีนสามารถ
รองรับแขกไดท้ั้งหมด 100 -1 20 คน  แบบ Buffet สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 80 -100 คน  

แบบ Class room สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 60 – 80 คน แบบ Theater สามารถรองรับแขกได้
ทั้งหมด 150 – 200 คน แบบ U – Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 40 คน และ แบบ I – Shape 
สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 24 – 30 คน 

 

       

 

 

 

 
                    รูปที ่ 3.19   Pompadour 

( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 
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4.) ห้อง Cattleya และ Calanthe 

          ห้อง Cattleya และ Calanthe มีการจัดโต๊ะทั้งหมด 7 แบบ ดังต่อไปนี้ 

แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 40  คน,แบบโตะ๊จีน สามารถรองรับแขกได้
ทั้งหมด 40 คน,แบบ Buffet สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 30 คน,แบบ Class room สามารถรองรับ
แขกไดท้ั้งหมด 20-25 คน,แบบ Theater สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 40-60 คน,แบบ U-Shape 
สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 20-24 คนและแบบ I-Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 18-22 คน   

 

 

 

 

 

 

                                                                         
 
                                                                            รูปที ่ 3.20  Cattleya 
                                                                                 ( ท่ีมา:ผูจ้ดัท า ) 
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5.)ห้อง Ayaret และ Vanda 

  ห้อง Ayaret และ Vanda มีการจัดโต๊ะทั้งหมด 5 แบบ ดังต่อไปนี้ 

แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 30  คน,แบบ Class room สามารถรองรับแขก
ไดท้ั้งหมด 15 คน,แบบ Theater สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 20 คน,แบบ U-Shape สามารถรองรับ
แขกไดท้ั้งหมด 15 คนและแบบ I-Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 12  คน   

 

 

 
 
 
 
 

                   รูปที ่ 3.21   Ayaret 
           ( ท่ีมา:http://www.bangkokriver.com/th/place/royal-orchid-sheraton-hotel-towers-meetings/ ) 

 

6.)ห้อง Panisea 

       ห้อง Panisea มีทั้งหมด 3 ห้องและมีการจัดโต๊ะทั้งหมด 7 แบบ ดังต่อไปนี้ 

หอ้ง Panisea 1,3 

      แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 40  คน,แบบโตะ๊จีน สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 
40 คน,แบบ Buffet สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 30 คน,แบบ Class room สามารถรองรับแขกได้
ทั้งหมด 20-25 คน,แบบ Theater สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 40-60 คน,แบบ U-Shape สามารถ
รองรับแขกไดท้ั้งหมด 20-24 คนและแบบ I-Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 18-22 คน   

 

 

http://www.bangkokriver.com/th/place/royal-orchid-sheraton-hotel-towers-meetings/
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หอ้ง Panisea 2 

    แบบ Cocktail สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 60  คน,แบบโตะ๊จีน สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 
50-90 คน,แบบ Buffet สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 50 คน,แบบ Class room สามารถรองรับแขกได้
ทั้งหมด 40 คน,แบบ Theater สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 100 คน,แบบ U-Shape สามารถรองรับ
แขกไดท้ั้งหมด 30-40 คนและแบบ I-Shape สามารถรองรับแขกไดท้ั้งหมด 24-30  คน   

 

 

 

 

 

 

                    รูปที ่ 3.22   Panisea 
                 ( ท่ีมา: http://www.royalorchidsheraton.com/th/events-overview) 
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3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน     1.)นางสาว พรรณราย   จุลปาน (คนแรกจากดา้นซา้ยของภาพ)  
                             2.)นางสาว  ชลธาร       ทองปุก (คนท่ี 2 จากดา้นซา้ยของภาพ) 
                             3.)นางสาว เกตน์นิภา   แสงเพง็ (คนแรกจากดา้นขวาของภาพ) 
สถานท่ีปฏิบติังาน แผนก Banquet ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561 – 31 เมษายน 2561  เป็นระยะเวลา  
16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนั จะเร่ิมเขา้ท างานตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น  นบัเป็นเวลาทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง
และปฏิบติังานเพียง 5 วนั ต่อสัปดาห์และหยดุ 2 วนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที ่ 3.23  
     (ท่ีมา:ผูจ้ดัท า) 
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หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
นางสาว พรรณราย จุลปาน 
ในส่วนของงานประชุม 

เวลา 06:30-07:00 น.             เปิดเคร่ืองกาแฟใหพ้ร้อมใชง้าน  
เวลา 08:00-09:00 น.             ยนืตอ้นรับแขก คอยใหบ้ริการชาและกาแฟกบัแขก 
เวลา 09:30 น.                      โทรตามของวา่งจากห้องครัว ให้น ามาส่งท่ีห้องต่างๆท่ีมีการ                                

ประชุม 
เวลา 10:30-11:00 น.             เตรียมของวา่งใหก้บัแขกและจดัอุปกรณ์ส าหรับรับประทาน 
เวลา 11:00-11:30 น.             ยนืบริการกาแฟและชาใหก้บัแขก    
เวลา 12:30-13:00 น.             แขกไปรับประทานอาหารกลางวนัท าหนา้ท่ีคอยส่งแขก พา

แขกไปยงัหอ้งอาหาร 
เวลา 13:00-13:30 น.             แขกจะกลบัมาจากการรับประทานอาหาร ยืนบริการชาและ

กาแฟใหแ้ขก 
เวลา 14:30 น.                      โทรตามของวา่งจากหอ้งครัวใหม้าส่งท่ีหอ้งประชุมต่างๆ 
เวลา 15;30-16:00 น.             ยนืบริการกาแฟและชาใหก้บัแขก คอยเก็บจานแลว้ถว้ยกาแฟท่ี

แขกรับประทานแลว้ 
                เวลา 16:00-17:00 น.              เก็บท าความสะอาดเคร่ืองท ากาแฟ ลา้งอุปกรณ์ต่างๆ เก็บผา้   

ต่างๆท่ีใชเ้ช็ดท าความสะอาดไปส่งซกั  
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นางสาว ชลธาร ทองปุก 
ในส่วนของงานประชุม 

เวลา 06:30-07:00 น.             เบิกดอกไม ้เตรียมน ้ าด่ืม(ขวด)และลูกอมจดัวางไวบ้นโต๊ะ             
ประชุม เปิดเคร่ืองท ากาแฟให้พร้อมใช้งานเช็ดท าความ
สะอาดเคร่ืองท ากาแฟ  

เวลา 08:00-09:00 น.             ยนืตอ้นรับแขกคอยบริการเคร่ืองด่ืมชา กาแฟใหก้บัแขก 
เวลา 10:30-11:00 น.             เตรียมของวา่งใหก้บัแขกและอุปกรณ์ในการรับประทาน 
เวลา 11:30-12:00 น.             ยนืบริการเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟใหก้บัแขกและคอยเก็บถว้ยกาแฟ 

จานอาหารท่ีแขกทานแลว้ 
เวลา 12:30-13:00 น.             แขกไปรับประทานอาหารกลางวนั เขา้ไปเก็บท าความสะอาด

ภายในหอ้งประชุม   
เวลา 13:00-13:30 น.             ยนืบริการเคร่ืองด่ืมชา กาแฟใหก้บัแขก  
เวลา 14:00-14:30 น.             เตรียมอาหารวา่งใหก้บัแขกและอุปกรณ์ในการรับประทาน 
เวลา 15:00-15:30 น.             ยนืบริการเคร่ืองด่ืมชา กาแฟให้กบัแขกและคอยเก็บถว้ยกาแฟ 

จานอาหารท่ีแขกทานแลว้ 
เวลา 16:00-17:00 น.             เก็บลา้งท าความสะอาดเคร่ืองท ากาแฟและอาหารวา่งอุปกรณ์

ต่างๆ เก็บผา้ส าหรับเช็ดเคร่ืองมือ ผา้รองถาดเสิร์ฟไปส่งห้อง
ผา้และน าผา้รองถาดเสิร์ฟผืนใหม่มาเปล่ียนเพื่อให้บริการวนั
ถดัไป 
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นางสาว เกตน์นิภา แสงเพง็ 
ในส่วนของงานประชุม 

เวลา 06:30-07:00 น.             โทรเปิดห้องประชุม เปิดไฟในห้องประชุม น าขวดน ้ าด่ืม ลูก
อมจดัวางบนโตะ๊ประชุม เบิกดอกไมท่ี้ห้องดอกไม้ไวต้ามจุด
ต่างๆ จากนั้นเปิดเคร่ืองกาแฟเตรียมใหพ้ร้อมส าหรับเสิร์ฟ  

เวลา 08:00-09:00 น.             ยืนตอ้นรับแขก คอยบอกทางไปห้องประชุมและคอยเสิร์ฟ  
กาแฟ ชา ใหก้บัแขกท่ีมาเขา้ประชุม 

เวลา 09:30-10:00 น.             โทรตามขนมเบรกจากหอ้งครัวต่างๆ  
เวลา 10:30-11:00 น.             จดัเตรียมของวา่งและเสิร์ฟกาแฟ ชาให้กบัแขกคอยเก็บจาน   

ส้อม แกว้กาแฟท่ีแขกรับประทานเสร็จแลว้ เพื่อรอน าไปท า
ความสะอาด 

เวลา 12:00-13:00 น.             ช่วงแขกไปรับประทานอาหารกลางวนั น าแขกเดินไปท่ี
หอ้งอาหาร จากนั้นเขา้ไปท าความสะอาดภายในหอ้งประชุม 

เวลา 13:00-13:30 น.             เสิร์ฟกาแฟและชาให้กบัแขกและคอยปิดประตูห้องประชุมให้
แขกเม่ือเขา้ประชุม 

เวลา 14:00-14:30 น.             ระหวา่งแขกประชุมช่วงบ่าย เตรียม กระดาษ ดินสอ ท่ีรองแกว้
น ้ า ขวดน ้ าส าหรับจัดห้องประชุมใหม่ตอนเย็น เตรียม
อุปกรณ์ส าหรับทานอาหาร โทรตามขนมเบรกจากห้องครัว
ต่างๆมาจดัเตรียมใหแ้ขก 

เวลา 15:00-15:45 น.             เม่ือแขกออกมาพกัเบรกคอยเสิร์ฟกาแฟ ชา ให้กบัแขก คอย
เก็บจานขนม แก้วกาแฟท่ีแขกรับประทานเสร็จแล้วเพื่อรอ
น าไปท าความสะอาด 

เวลา 16:00-17:00 น.             เช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆท่ีท าความสะอาดแลว้ เตรียม
เก็บผา้ท่ีใช้เช็ดอุปกรณ์มามัดรวมเผื่อน าส่งซัก ล้างเคร่ือง
กาแฟและเช็ดท าความสะอาดและปิดเคร่ืองใหเ้รียบร้อย 
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ในส่วนของงานกลางคืน 

หนา้ท่ี คือ ตอ้งท าการจดัโต๊ะ ผา้  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เช่น ชอ้น ส้อม มีด แกว้น ้ า ผา้
เนปก้ินใหค้รบและอยูต่ามต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง จดัเตรียมดอกไมใ้ห้ถูกตามความตอ้งการของแขกโดยเม่ือ
เร่ิมงานก่อนแขกจะเขา้งานจะตอ้งมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านเสมอ เม่ือ
เร่ิมงานก็จะท าการเสิร์ฟอาหาร เคร่ืองด่ืมให้กบัแขกคอยดูแลรักษาความสะอาดบนโต๊ะอาหาร เช่น เก็บ
ถว้ยหรือจานอาหารท่ีใช้แลว้ไปไวท่ี้แผนกส าหรับเก็บลา้ง ท าความสะอาด เม่ือเลิกงานก็ตอ้งเก็บโต๊ะ 
เกา้อ้ีใหเ้รียบร้อย เก็บผา้ประเภทต่างๆไปส่งซกั รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชรั้บประทานอาหารบนโต๊ะ
ทั้งหมดไปส่งไวท่ี้แผนกลา้งท าความสะอาด 

3.4   ช่ือ และต าแหน่งงานพนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

                            

                                     รูปที ่ 3.23   นาย  สายนัต ์ สาดี ต าแหน่ง Assistant manager banquet 
                                                                              ( ท่ีมา:ผูจ้ดัท า) 
ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา     นาย สายนัต ์สาดี 

ต าแหน่ง                        Assistant manager banquet 
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3.5  ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

3.5.1 สังเกตถึงปัญหาท่ีสามารถน าแกไ้ขปัญหาไดแ้ละก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าใหส้อดคลอ้งกบัปัญหา 

3.5.2 เขียนโครงร่างรายงานโดยเขียนหวัขอ้โครงงานเพื่อนน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังาน 

         พี่เล้ียง 

                 3.5.3   ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลโดยท าการปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.5.4  ออกแบบคิดคน้สูตรการท าสบู่และน าปัญหาท่ีไดม้าปรับปรุงประยกุตใ์หไ้ดส่้วนผสม ของสบู่ 

3.5.5  ลงมือปฏิบติัท าสบู่จากสูตรท่ีไดก้ าหนดไว ้

3.5.6  การทดลองผูจ้ดัท าไดมี้การทดลองท าสบู่เจลล่ีจากกากกาแฟผลปรากฏวา่ การคงรูปของสบู่นั้น 

          ไม่สามารถอยูต่วัไดจึ้งไดท้  าการปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงเพื่อท าการแกไ้ขสูตรสบู่โดยใส่เจลาติน     

           และกลีเซอรีนเพิ่มข้ึนเพื่อใหส้บู่คงรูป 

3.5.7  เก็บรวบรวมขอ้มูล  ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและท าการสัมภาษณ์พนกังานภายใน 

           แผนก Banquet   

3.5.8   วเิคราะห์ขอ้มูล  จดัท าแบบสอบถามข้ึนและน าผลรับท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.5.9   สรุปและเขียนรายงาน   โดยท าการเขียนรายงานและสรุปผลท่ีไดรั้บเพื่อเตรียมน าส่ง 

3.5.10 น าเสนออาจารย ์  น ารายงานส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อท าการตรวจสอบและรับฟังขอ้เสนอแนะ 

           เพื่อท าการแกไ้ข 
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การด าเนินงานโครงการสบู่เจลล่ีจากกากกาแฟแสดงดงั ตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

 พ.ศ. 2560 
1.)ขั้นตอนในการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค 
2.)ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน      
3.)รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน      
4.)เร่ิมเขียนโครงงาน      
ตรวจสอบโครงงาน      
5.)โครงงานเสร็จเรียบร้อย      
6.)น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา      
   

3.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

           3.7.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

           3.7.2 เคร่ืองพิมพเ์อกสาร 

           3.7.3 กลอ้งถ่ายภาพจากโทรศพัทมื์อถือ 

           3.7.4 อุปกรณ์ในการท าสบู่เจลล่ีจากกกากกาแฟ 

                 3.7.4.1 แม่พิมพซิ์ลิโคน 

                 3.7.4.2 ชอ้นส าหรับตกัส่วนผสม  

                 3.7.4.3 ถว้ยตวงและชาม 

                 3.7.4.4 เตาไมโครเวฟ 
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3.7.5 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท า 

      3.7.5.1 กากกาแฟ 

      3.7.5.2 กลีเซอรีน 

      3.7.5.3 น ้าผึ้ง 

      3.7.5.4 กล่ินกาแฟ 

      3.7.5.5 เจลาติน 

      3.7.5.6 เอพิลแอลกอฮอล์ 

3.7 ซอฟต์แวร์ 

                 3.8.1โปรแกรม  Microsoft word 

                 3.8.2โปรมแกรม Power point 



บทที ่4 
ผลการด าเนินการท าโครงงาน 

4.1  รายละเอยีดการท าโครงงาน 

โครงงานเร่ือง  สบู่เจลล่ีกากกาแฟ   มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณประโยชน์จากการใชก้าก
กาแฟและ เพื่อสร้างสรรคส์บู่ใหมี้รูปแบบท่ีแปลกใหม่ 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 

4.2.1  ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงานเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกบัโครงงาน 

4.2.2   ศึกษาวิธีการท าสบู่เจลล่ีและเลือกวตัถุดิบในการท าสบู่และอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใชใ้น
การท าสบู่ 

4.3  ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าสบู่เจลลีก่ากกาแฟ 

                   4.3.1. กากกาแฟ  15 กรัม 

                   4.3.2 กลีเซอรีน   150 กรัม 

                   4.3.3 น ้าผึ้ง         15 กรัม 

                   4.3.4 กล่ินกาแฟ  5 กรัม 

4.3.5 เจลาติน  1.6 กรัม 

4.3.6 เอพิลแอลกอฮอล ์

4.3.7 แม่พิมพ ์

4.3.8 ชอ้นส าหรับตกั 

 
 
 
 
 
             
 

            รูปที ่4.1  ส่วนผสมและอุปกรณ์ท่ีใชท้  าสบู่เจลล่ีกากกาแฟ 
                                                                            (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
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4.4 วธีิการท าสบู่เจลลีก่ากกาแฟ 
 4.4.1  น ากลีเซอรีน 10 กอ้น ใส่ลงในภาชนะท่ีสามารถเขา้ไมโครเวฟได ้ดงัรูปท่ี 4.2 

 
 
 
 
 
 

 
        รูปที ่ 4.2 รูปกลีเซอรีน  

        (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
            4.4.2 น ากลีเซอรีนละลายในไมโครเวฟ ดงัรูปท่ี 4.3 
 
 

 
 
 
 

                                                         รูปที ่ 4.3 รูปตอนน ากลีเซอเขา้ไมโครเวฟ 
                                                                             (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.4.3 ละลายกลีเซอรีนดว้ยไมโครเวฟโดยตั้งเวลาไวท่ี้สองนาทีสิบหา้วนิาที ดงัรูปท่ี 4.4 

 

 
 
 
 

                   รูปที ่ 4.4 รูประหวา่งละลายกลีเซอรีน 
                (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
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4.4.4 เม่ือละลายกลีเซอรีนเรียบร้อยแลว้ จะไดด้งัรูปท่ี 4.5 

 

      

 

 

                                                          รูปที ่ 4.5 กลีเซอรีนท่ีละลายเรียบร้อยแลว้ 
                                                                              (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.4.5 หลงัจากท่ีละลายกลีเซอรีนเรียบร้อยแลว้ น าเจลาตินท่ีเตรียมไวใ้ส่ลงไป ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 

 

 

                                                                            รูปที ่ 4.6 เติมเจลาติน 
                    (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.4.6  เม่ือน าเจลาตินใส่ลงในกลีเซอรีนใชช้อ้นคนเจลาตินใหล้ะลายเป็นเน้ือเดียวกนัดงัรูปท่ี 4.7 
 

 

 

 

  

                      รูปที ่ 4.7 คนเจลาตินใหล้ะลาย 
                   (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
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4.4.7 หลงัจากคนเจลาตินและกลีเซอรีนเป็นเน้ือเดียวกนัแลว้ จากนั้นน าน ้าผึ้งใส่ลงในชามผสม 
ดงัรูปท่ี 4.8 

 

 

 

 
                                                                                 รูปที่ 4.8  ใส่น ้าผึ้ง 

                       (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
4.4.8 เม่ือเทน ้าผึ้งลงในชามผสมแลว้ ใชช้อ้นคนส่วนผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั ดงัรูปท่ี 4.9 

 

 

 

 

                                                  รูปที่  4.9  คนน ้าผึ้งในเป็นเน้ือเดียวกบักลีเซอรีนและเจลาติน 
                  (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.4.9 เม่ือคนส่วนผสมทั้งสามอยา่งขา้งตน้เป็นเน้ือเดียวกนัแลว้ เติมกล่ินกาแฟลงไปเพื่อเพิ่มกล่ิน
ของกาแฟ ดงัรูปท่ี 4.10 

                   

 

 

 

                                   รูปที ่ 4.10 เติมกล่ินกาแฟ 
                                (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
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4.4.10 เม่ือเติมกล่ินลงไปในส่วนผสมแลว้ คนส่วนผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั ดงัรูปท่ี 4.11 

 
 
 
 
 
 

                      รูปที ่ 4.11  คนส่วนผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 
                      (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.4.11  เม่ือกลีเซอรีน เจลาติน น ้าผึ้ง กล่ินกาแฟ คนเป็นเน้ือเดียวกนัเรียบร้อยแลว้ เติมกากกาแฟ
ท่ีเป็นวตัถุดิบส าคญัอีกอยา่งหน่ึงลงในชามผสม ดงัรูปท่ี 4.12 

 
 
 
 
 
 

                        รูปที ่ 4.12 เติมกากกาแฟ 
                        (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

    4.4.12 เม่ือเติมกากกาแฟลงในชามผสมแลว้คนส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั  
               ดงัรูปท่ี 4.13 

 
 
 
 
 
 

                           รูปที ่ 4.13  คนส่วนผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 
                         (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
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4.4.13 น าเอพิลแอลกอฮอลลม์าพน่เพื่อไล่ฟองอากาศดงัรูปท่ี 4.14 

 
 
 
 
 
 

                         รูปที ่4.14  พน่เอพิลแอลกอฮอล ์
                       (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.4.14 เม่ือเสร็จขั้นตอนการผสมสบู่แลว้ น าสบู่ท่ีผสมหยอดใส่แม่พิมพ ์ซิลิโคนท่ีเตรียมไว ้ดงัรูป
ท่ี 4.15 

 
 
 
 
 
 

                     รูปที ่ 4.15 หยอดส่วนผสมลงแม่พิมพซิ์ลิโคน 
                   (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

4.4.15 เม่ือหยอดส่วนผสมลงในแม่พิมพซิ์ลิโคนจะตอ้งเติมสบู่ใหเ้ตม็ตวัแม่พิมพด์งัรูปท่ี 4.16 

 
 
 
 

 
                   

                        รูปที ่  4.16 เติมส่วนผสมลงแม่พิมพซิ์ลิโคนใหเ้ติม 
                    (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
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4.4.16 เม่ือหยอดส่วนผสมลงในแม่พิมพค์รบแลว้ น าตวัแม่พิมพท่ี์มีสบู่วางตั้งทิ้งไวใ้ห้ตวัสบู่นั้น
คงตวัโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง จากนั้นจึงแกะออกจากแม่พิมพเ์ป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยของการท าสบู่เจลล่ีกากกาแฟ ดงัรูปท่ี 4.17 

 
 
 
 

 
 

 
                      รูปที ่  4.17  แกะออกจากแม่พิมพซิ์ลิโคน 

          (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
4.5 การค านวณต้นทุนการท าสบู่เจลลีก่ากกาแฟ 

ในการผลิตสบู่เจลล่ีกากกาแฟมีการค านวณตน้ทุน ดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ตารางค านวณตน้ทุนสบู่  

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ตน้ทุนในการผลิตสบู่เจลล่ีกากกาแฟอยูท่ี่กอ้นละ 11.69 บาท 

 

 

ส่วนผสม น า้หนัก (g.) ราคา ราคาต้นทุน (บาท) 
กลีเซอรีน 150 128/1,000g. 2.25 
เจลาติน 1.6 58/20g. 4.64 
กล่ินกาแฟ 5 18/30g. 3.00 
น ้าผึ้ง 15 169/490g. 1.80 

กากกาแฟ 15 วตัถุดิบของโรงแรม วตัถุดิบของโรงแรม 
   ทุนรวม 11.69 
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4.6 ผลการด าเนินโครงงาน 

          4.6.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม 

            จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีเพศชายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76.00และเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 24.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน  และผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะมีอาย ุ41 – 45 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาไดแ้ก่ผูท่ี้มีอาย ุ36 – 40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 27.00และผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
จ านวน 30 คน 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 23 76.00 
หญิง 7 24.00 
รวม 30 100 

อายุ 
20 - 25 1 3.00 
26 - 30 2 7.00 
31 - 35 3 10.00 
36 - 40 8 27.00 
41 - 45 10 33.00 
46 - 50 3 10.00 
51 - 55 2 7.00 
56 - 60 1 3.00 
รวม 30 100 
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4.6.2 ความพงึพอใจของผู้ทีใ่ช้สบู่เจลลีก่ากกาแฟ 

จากการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้ใชส้บู่ ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี        
1) มีขนาดทีเ่หมาะสมต่อการใช้สอย 

จากผลการตอบแบบสอบถามมีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการใช้สอยท่ีมีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.00 และมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
ดงัรูปท่ี 4.18                    
 
 
 
 

 
 
 

 
             รูปที ่4.18 แสดงจ านวนร้อยละของขนาด 

              (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
2) กลิน่ของกาแฟทีไ่ด้รับ 

จากผลการตอบแบบสอบถามกล่ินของกาแฟท่ีไดรั้บท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 46.00 และมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัดงัรูปท่ี 
4.19                   
 
 
 
 

 
 

 
                รูปที ่4.19 แสดงจ านวนร้อยละของกล่ิน 

          (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

46% 50% 

4% 

ขนาด 

มาก
ท่ีสดุ 
มาก 

อ่ืนๆ 

46% 

50% 

4% 

กลิน่ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
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3) รูปลกัษณ์ของสบู่ 
จากผลการตอบแบบสอบถามรูปลกัษณ์ของสบู่ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 และมาก คิดเป็นร้อยละ 31.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.20                    
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                         รูปที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละของรูปลกัษณ์ 

             (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 
4) เนือ้สัมผสัของสบู่ 

จากผลการตอบแบบสอบถามเน้ือสัมผสัของสบู่ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 43.00 และมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.21                   
 
 
 
 

 
 
 
 

                 รูปที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละของเน้ือสัมผสั 
              (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

 

 

50% 31% 

19% 

รูปลกัษณ์ 

มาก
ท่ีสดุ 
มาก 

43% 50% 

7% 

เนือ้สัมผสั 

มาก
ท่ีสดุ 
มาก 
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5) ผวิพรรณชุ่มช่ืน 
จากผลการตอบแบบสอบถามผิวพรรณชุ่มช่ืนท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 และมาก คิดเป็นร้อยละ 28.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.22                   
 

 
 
 
                                     
 
 
 
 

               รูปที ่4.22 แสดงจ านวนร้อยละของความชุ่มช่ืน 
             (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

6) การสครับผวิ 
จากผลการตอบแบบสอบถามการสครับผิวท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 50.00 และมาก คิดเป็นร้อยละ 35.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.23    
               
 

 
 
 
 
 
 
 

                 รูปที่ 4.23 แสดงจ านวนร้อยละของการสครับผิว  
                (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

 

50% 

28% 

22% 

ผวิพรรณชุ่มช่ืน 

มากท่ีสดุ 

มาก 

อ่ืนๆ 

50% 
35% 

15% 

การสครับผวิ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

อ่ืนๆ 
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7) การช าระล้าง ท าความสะอาด 
จากผลการตอบแบบสอบถามการช าระลา้ง ท าความสะอาดท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และมาก คิดเป็นร้อยละ 26.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดงัรูป
ท่ี 4.24                  
 
  
 
 
 

 
 

              รูปที ่4.24 แสดงจ านวนร้อยละของการท าความสะอาดผวิ 
            (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

8) รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ของสบู่ 
จากผลการตอบแบบสอบถามรูปแบบการบรรจุภณัฑข์องสบู่ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.00 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.00 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
ดงัรูปท่ี 4.25                  
 
 
 
 
 

 
 
 

                   รูปที ่4.25 แสดงจ านวนร้อยละของบรรจุภณัฑ์ 
                 (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า) 

 

 

70% 

26% 

4% 

การท าความสะอาดผวิ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

อ่ืนๆ 

43% 

33% 

24% 

บรรจุภัณฑ์ 

มาก
ท่ีสดุ 
ปาน
กลาง 
อ่ืนๆ 
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9) ความพงึพอใจทีม่ีต่อสบู่เจลลีก่ากกาแฟ 
จากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่เจลล่ีกากกาแฟท่ีมีความพึงพอใจใน

ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.00 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.00 จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30 คน ดงัรูปท่ี 4.26         

 
 
 
 
 
  

 
 

               รูปที ่4.26 แสดงจ านวนร้อยละของความพึงพอใจในการใชส้บู่ 
             (ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 

จากผลการประเมินพบว่า สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มากท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 อายขุองผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงอาย ุ 
41-45 ปี  จ  านวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ในส่วนของความพึงพอใจของผูท่ี้ใชส้บู่เจลล่ีกากกาแฟ 
พบว่า ในดา้นขนาดเหมาะสมต่อการใช้สอยมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.00 
ดา้นกล่ินของกากกาแฟท่ีไดรั้บมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.00 ดา้นรูปลกัษณ์
ของสบู่มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ดา้นเน้ือสัมผสัของสบู่มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.00 ดา้นผวิพรรณชุ่มช้ืนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ในดา้นการสครับผิวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ดา้น
การช าระลา้ง ท าความสะอาดผิวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 ดา้นบรรจุ
ภณัฑข์องสบู่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.00 และดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่เจล
ล่ีกากกาแฟมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.00   

 

 

 

73% 

23% 
4% 

ความพงึพอใจในการใช้สบู่ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

อ่ืนๆ 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปฝึกงานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั ในแผนกจดั
เล้ียง (Banquet) ท าให้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆท่ีอยู่ภายในแผนกจัดเล้ียง
โดยเฉพาะในส่วนของการเตรียมเคร่ืองด่ืมชา กาแฟให้กบัแขกท่ีมาประชุม ท าให้เห็นถึงความส าคญั
ของการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้จากการจดังานประชุม สัมมนาและพบปัญหาว่ามีกากกาแฟบดเหลือทิ้ง
เป็นจ านวนมาก ทางผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดวิธีการท าสบู่เจลล่ีจากกากกาแฟข้ึนมา โดยมีจุดประสงคเ์พื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กบัสถานประกอบการ และไดท้ าการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังานภายในแผนกจดั
เล้ียง  

5.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

            5.2.1) คร้ังแรกท่ีไดท้ดลองท าสบู่เจลล่ีจากกากกาแฟนั้นการคงตวัของสบู่ยงัไม่คงรูปเท่าท่ีควร 

จึงยงัตอ้งมีการปรับปรุงในเร่ืองส่วนผสม 

             5.2.2) ในการท าสบู่เจลล่ีจากกากกาแฟคร้ังท่ีสองนั้นไดมี้การเพิ่มปริมาณเจลาตินใหม้ากข้ึนและ 

มีการใส่กลีเซอรีนผสมเขา้ไปเพื่อใหส้บู่คงรูปไดดี้กวา่เดิม 

5.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

5.3.1) ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.3.2) ศึกษาและหาขอ้มูลวธีิการท าสบู่เจลล่ีจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
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5.4 ผลจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

       5.4.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.4.1.1)ไดเ้รียนรู้ชีวติในการท างานจริง 

5.4.1.2) เขา้ใจถึงความกดดนัในการท างานจริง 

5.4.1.3) เรียนรู้วธีิการในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการปฏิบติังาน 

5.4.1.4) ฝึกฝนตนเองใหมี้ความตรงต่อเวลา มีความอดทนและมีระเบียบวนิยัในการ 

            ปฏิบติังาน            

5.4.2 ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.4.2.1) ในช่วงแรกยงัไม่เขา้ใจในระบบการท างานจึงท าใหก้ารท างานล่าชา้และได ้

แกปั้ญหาโดยการสอบถามจากพนกังานพี่เล้ียงท่ีอยูใ่นแผนกเพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึง 

ระบบการ ท างาน 

5.4.2.2) การส่ือสารภาษาองักฤษยงัไม่คล่องจึงไดท้  าการฝึกฝนพยายามท่องจ าค าศพัท ์

รอบตวัเป็นภาษาองักฤษ พดูภาษาองักฤษใหม้ากข้ึนและสังเกตเวลาพนกังานพี่เล้ียง 

พดูคุยกบัแขก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจของผู้ทีใ่ช้สบู่เจลลีจ่ากกากกาแฟ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  ทีท่่านต้องการเลอืก 
เพศ 
          ชาย                                หญิง    
อาย ุ
          20 – 25  ปี               26 – 30 ปี               31 – 35 ปี               36 – 40 ปี 
          41 – 45  ปี                46 – 50 ปี               51 – 55 ปี               56 – 60 ปี 
ตอนที ่2  ความพงึพอใจของผู้ทีใ่ช้สบู่เจลลีจ่ากกากกาแฟ 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างตามระดับความพงึพอใจทีท่่านต้องการเลอืก  

 

 
 
 
 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

มีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการใช้
สอย 

     

กล่ินของกาแฟท่ีไดรั้บ      
รูปลกัษณ์ของสบู่      
เน้ือสัมผสัของสบู่      
ผวิพรรณชุ่มช่ืน      
การสครับผวิ      
การช าระลา้ง ท าความสะอาด      
รูปแบบการบรรจุภณัฑข์องสบู่      
ความพึงพอใจท่ีท่านมีต่อสบู่
เจลล่ีกากกาแฟ 
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ภาคผนวก ข 

รูปภาพการปฏบัิติงาน 
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รูปภาพ ภาคผนวก ข ที ่1 การปฏิบัติงานในส่วนของงานประชุม 
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รูปภาพ ภาคผนวก ข ที ่2 การยนืต้อนรับแขกด้านหน้าห้องประชุม 
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รูปภาพ ภาคผนวก ข ที ่3 การแต่งกายและบรรยากาศภายในงานประชุม 
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                       รูปภาพ ภาคผนวก ข ที ่4 ภาพบรรยากาศงานทีจั่ดนอกสถานทีข่องทางโรงแรม 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
ประโยชน์ของโครงงานทีม่ีต่อสถานประกอบการ 

จากการจดังานประชุม สัมมนาในแต่ละคร้ังของทางโรงแรมไดมี้กากกาแฟเหลือทิ้งเป็น
จ านวนมากแต่พอนักศึกษาได้มาฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาได้มาปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษา
เก่ียวกบัการน ากากกาแฟท่ีเหลือทิ้งไปท าใหเ้กิดประโยชน์และนกัศึกษาไดมี้ความคิดเห็นออกมาได้
วา่กากกาแฟท่ีเหลือทิ้งนั้นสามารถน าไปท าเป็นสบู่เจลล่ีกากกาแฟได ้ท าให้พนกังานท่ีปรึกษารู้สึก
แปลกใจ ประทบัใจท่ีนกัศึกษาสามารถน าเอากากกาแฟไปแปรรูปท าใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริงและได้
เอาสบู่เจลล่ีกากกาแฟนั้นไปให้พนักงานภายในแผนกจดัเล้ียงได้ทดลองใช้ เม่ือพนกังานภายใน
แผนกจดัเล้ียงไดท้ดลองใชแ้ลว้ ผลสรุปไดว้า่ สบู่เจลล่ีกากกาแฟท าให้ผิวพรรณสะอาด มีสุขภาพผิว
ดีข้ึนและท าใหป้ริมาณขยะภายในโรงแรมลดลงไดใ้นระดบันึงดว้ย 

 

 

 

 
 

นาย สายนัต์ สาดี 
ต าแหน่ง Assistant manager banquet 

 
 

                                                       ……………………………..พนกังานท่ีปรึกษา 
                                  (นาย สายนัต ์ สาดี) 

                                   ต  าแหน่ง Assistant manager banquet 
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ภาคผนวก ง 

บทความทางวชิาการ 
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สบู่เจลล่ีกากกาแฟ 

Coffee Wasted Jelly-Soap 

ชลธาร ทองปุก,เกตน์นิภา แสงเพง็,พรรณราย จุลปาน 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียวคณะศิลปะศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม 

Sun_fern@hotmail.com,Pearrypie28@gmail.com,Pannarai161@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮลเทล แอนด ์
ทาวน์เวอร์ ตั้งอยูใ่จกลางกรุงเทพฯ ริมฝ่ังแม่น ้ า
เจา้พระยา และเน่ืองดว้ยโรงแรมเป็นโรงแรมท่ีติด
ริมแม่น ้ า นอกจากหอ้งพกัทุกหอ้งจะไดเ้ห็นทิวทศัน์
ของแม่น ้ า หอ้งอาหาร และหอ้งประชุมของทาง
โรงแรม ก็สามารถมองเห็นววิแม่น ้ าไดเ้ช่นกนั 
ดงันั้น แขกจึงนิยมมาใชบ้ริการในส่วนงาน
ประชุมสมัมนา และงานจดัเล้ียงของโรงแรม 

โครงงานเร่ือง สบู่เจลล่ีกากกาแฟ มีวตัถุประสงค์
เพ่ือน ากากกาแฟท่ีเหลือท้ิงมาแปรรูปใหเ้กิดมูลค่า
จากขยะท่ีเหลือท้ิงมาเป็นสบู่ท่ีมีรูปแบบใหม่ เพื่อลด
ปริมาณขยะจากการท ากาแฟในการประชุมและ
สมัมนาในแต่ละวนั และไดท้ าการแจง้
แบบสอบถามใหก้บัพนกังานในแผนก Banquet 
และ F&B ไปประมาณ 30 คน ซ่ึงมีผลสมัฤทธ์ิ ดงัน้ี 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่เจลล่ีกากกาแฟมีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73 และปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 23 จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30 คน พนกังานท่ีทดลองใชส่้วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการใชส้บู่เจลล่ีกากกาแฟ ถือวา่
ผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจ 

 ค  าส าคญั : กากกาแฟ/สบู่/เจลล่ี 

 

 

Abstract 

The Royal Orchid Sheraton  is located in the heart 
of Bangkok next to the Chao Phraya River And 
because the hotel is a riverfront hotel, all rooms 
have river view. The dining room and meeting 
room are also faced  to the river. The guests are 
more likely to use the service in the conference 
and the hotel's banquet. 

The objective of the project is to recycle the coffee 
waste and add more value to the coffee waste. 
From the waste to a new-recycled soap, the 
product helps reducing the coffee waste from 
meetings and seminars that take place every day. 
We began the questionnaire with approximately 30 
people in Banquet and F&B department. The result 
was 73% high satisfaction rate and 23% medium 
satisfaction rate on the jelly soap. Most of the 
employees were satisfied with the use of jelly 
soap. The results come out to the satisfactory level. 

Keywords: coffee wasted/ jelly  soap 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาคุณประโยชนจ์ากการใชก้ากกาแฟ 

เพื่อน ากากกาแฟท่ีเหลือท้ิงมาแปรรูปใหเ้กิดมูลค่า 

mailto:Sun_fern@hotmail.com,Pearrypie28@gmail.com,Pannarai161@gmail.com
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เพ่ือสร้างสรรคส์บู่ใหมี้รูปแบบท่ีแปลกใหม่ 

ขอบเขต 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การสงัเกตส่ิงของท่ีเหลือท้ิง ท่ีสามารถน ามาแปรรูป
ไดใ้หม่จากการจดัประชุมและสมัมนาในแต่ละวนั 

เพื่อศึกษาคุณประโยชนข์องกากกาแฟ  

 ศึกษาวธีิการท าสบู่เจลล่ี 

ขอบเขตดา้นเวลา 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561 จนถึง 30 เมษายน 
2561 

ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

 ณ โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเทลแอนด์
ทาวน์เวอร์ ภายในแผนกจดัเล้ียง 

ขอบเขตดา้นประชากร 

 กลุ่มตวัอยา่ง 30 คน จากพนกังานในแผนกจดัเล้ียง
และแผนก F&B 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

สามารถรู้ถึงคุณประโยชน์ของกากกาแฟและ
สามารถรู้วธีิท าสบู่เจลล่ีจากกากกาแฟ 

ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ 

ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบักาแฟ 

ประวติัความเป็นมาของกาแฟ 

เป็นท่ีสงัเกตวา่ในบรรดาเคร่ืองด่ืมยอดนิยมกาแฟ
จดัเป็นเคร่ืองด่ืมอนัดบัแรกๆท่ีไดรั้บความนิยมจาก
ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเน่ืองจาก กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ี
สามารถบริโภคไดทุ้กเวลาประกอบกบัมีกาแฟ
มากมายหลายชนิด ใหผู้บ้ริโภคเลือกสรรตามความ

ตอ้งการและความช่ืนชอบของแต่ละบุคคล กาแฟ
ถ่ินก าเนิดจากตน้ไมท้อ้งถ่ินของเปอร์เซียแถบ 

อฟัริกาตะวนัออกโดยเฉพาะ อบิสซีเนียหรือ
เอธิโอเปีย 

ส าหรับประเทศไทยกาแฟถูกน าเขา้สู่กรุงศรีอยธุยา 
พร้อมกบัพอ่คา้จากอาหรับดว้ยการติดต่อทางการคา้ 
ในราวปลายสมยัของสมเดจ็พระเอกาทศรถ 
ประมาณ พ.ศ. 2148 – 2155 ตรงกบั ค.ศ. 1605 – 
1612 แมจ้ะไม่มีหลกัฐานท่ีชดัเจน แต่ถา้วฒันธรรม
การด่ืมกาแฟเป็นความเคยชินของชาวอาหรับก็
น่าจะเป็นไปได ้ท่ีจะคงด่ืมเม่ือมาอยูก่รุงศรีอยธุยา 
และใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมส าหรับรับรองแขก จนกระทัง่
ในสมยัรัตนโกสินทร์มีหลกัฐานชดัเจนวา่คนไทย
รู้จกัด่ืมกาแฟ หมอบรัดเลยใ์หค้วามหมายของ “กา
แฝ่” ไวใ้นอกัขราภิธานศพัทว์า่”ตน้ไม”้ อยา่งหน่ึง
มาแต่เมืองนอก เมลด็มนัตม้กบัน ้าร้อน กินคลา้ยใบ
ชา 

การแบ่งประเภทของกาแฟ 

กาแฟสามารถแบ่งแยกประเภทไดท้ั้งหมด3 
ประเภท 

1.กาแฟคัว่บด คือ กาแฟส าหรับตลาดระดบับน เป็น
กาแฟเมลด็ท่ีคัว่แลว้ และน ามาบดชงใหลู้กคา้ด่ืมซ่ึง
จะมีความหอมชวนด่ืมมากกวา่ 

2. กาแฟผงส าเร็จรูป เป็นกาแฟผงท่ีใชช้งกนัตาม
บา้น ซ่ึงมีการบริโภคกนัมากท่ีสุด 

3. กาแฟพร้อมด่ืม คือ กาแฟกระป๋อง 

ประโยชน์ของกาแฟ 

กากกาแฟท่ีใชแ้ลว้น าไปตากแดดใหแ้หง้และบรรจุ
ใส่ถุงผา้เลก็ๆน าไปไวใ้นตูเ้ยน็เพ่ือช่วยดูดกล่ินท่ีไม่
พึงประสงคห์รือจะน ากากกาแฟใส่ไวใ้นถว้ยและ
วางไวใ้นตูเ้ยน็ก็ได ้เพราะกากกาแฟมีสรรพคุณใน
การดูดกล่ินไดดี้และถา้อยากใหมี้กล่ินหอมเพ่ิมข้ึนก็
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ใหเ้อากล่ินท่ีชอบ เช่น กล่ินสม้ กล่ินวานิลลาหรือ
กล่ินดอกไม ้หยดลงไปในกากกาแฟสกัสามส่ีหยด
จะเพ่ิมความหอมใหก้บัตูเ้ยน็ 

2.น ากาแฟท่ีตากแหง้และเก็บไวม้าผสมน ้ าและ
น าไปหมกัผมจะช่วยใหผ้มนุ่มและเงางาม 

ถา้น าไปขดัหนา้หรือขดัตวัก็จะท าใหผ้ิวนุ่มสดใส 
เป็นการท าสปาใหก้บัตวัเองและไม่จ าเป็นตอ้งฟอก
สบู่ซ ้ าหรือสระผมซ ้ าเลยท่ีส าคญัอยา่ลืมลา้งออกให้
สระอาด 

                   3.กากกาแฟยงัสามารถใชเ้ป็นปุ๋ยได้
อยา่งดีกบัตน้ไมด้อกไมแ้ละไมป้ระดบั ตน้ไมท่ี้ปลูก
ดว้ยดินท่ีมีส่วนผสมของกากกาแฟจะช่วยป้องกนั
ไม่ใหพ้วกหอยทากหรือตวับุง้มากนักินใบ 

4.ตามพ้ืนดินท่ีมีมดเดินไปมาหรือท ารังอยู ่ลองเอา
กากกาแฟโรยตามบริเวณท่ีมดอาศยัอยู ่มดก็จะ
ค่อยๆหายไปเพราะกากกาแฟมีคุณสมบติัเป็นตวัไล่
มดดว้ย 

5.ส าหรับท่านท่ีท าครัวและมีกล่ินอาหารติดมือ 
ลองใชก้ากกาแฟผสมน ้ าใหพ้อเปียกและน ามาถูกบั
มือสกัพกัแลว้ลา้งออกกล่ินไม่พึงประสงคก็์จะ
หายไปเหลือแต่กล่ินท่ีหอมสดช่ืนของกาแฟท่ีติดอยู่
ท่ีมือ 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.การก าหนดปัญหา 

สงัเกตถึงปัญหาท่ีสามารถน าแกไ้ขปัญหาไดแ้ละ
ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าใหส้อดคลอ้งกบัปัญหา 

เขียนโครงร่างรายงานโดยเขียนหวัขอ้โครงงาน
เพ่ือนน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพ่ีเล้ียง 

ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลโดยท าการปรึกษา
พนกังานพ่ีเล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ออกแบบคิดคน้สูตรการท าสบู่และน าปัญหาท่ีไดม้า
ปรับปรุงประยกุตใ์หไ้ดส่้วนผสมของสบู่ 

ลงมือปฏิบติัท าสบู่จากสูตรท่ีไดก้ าหนดไว ้

2.การทดลองท าสบู่จากสูตรท่ีไดต้ั้งไว ้

ผูจ้ดัท าไดมี้การทดลองท าสบู่เจลล่ีจากกากกาแฟผล
ปรากฏวา่ การคงรูปของสบู่นั้นไม่สามารถอยูต่วัได้
จึงไดท้ าการปรึกษาพนกังานพ่ีเล้ียงเพ่ือท าการแกไ้ข
สูตรสบู่โดยใส่เจลาตินและกลีเซอรีนเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้
สบู่คงรูป 

3.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและท าการ
สมัภาษณ์พนกังานภายในแผนก Banquet   

4.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

จดัท าแบบสอบถามข้ึนและน าผลรับท่ีไดม้า
วเิคราะห์ขอ้มูล 

5.การสรุปผลและเขียนรายงาน 

โดยท าการเขียนรายงานและสรุปผลท่ีไดรั้บเพื่อ
เตรียมน าส่ง 

6.การน าเสนอโครงงานใหแ้ก่อาจารย ์

น ารายงานส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือท าการตรวจสอบ
และรับฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือท าการแกไ้ข 

7.อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

ฮาร์ดแวร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 เคร่ืองพิมพเ์อกสาร 

 กลอ้งถ่ายภาพจากโทรศพัทมื์อถือ 

 อุปกรณ์ในการท าสบู่เจลล่ีจากกกากกาแฟ 
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ซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรม  Microsoft word 

โปรมแกรม Power point 

ผลการด าเนินโครงงาน 

รายละเอียดการท าโครงงาน 

โครงงานเร่ือง  สบู่เจลล่ีกากกาแฟ   มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณประโยชนจ์ากการใชก้ากกาแฟและ 
เพ่ือสร้างสรรคส์บู่ใหมี้รูปแบบท่ีแปลกใหม่ 

การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 

1.  ปรึกษาพนกังานพ่ีเล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา
เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงานเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสมกบัโครงงาน 

2.ศึกษาวธีิการท าสบู่เจลล่ีและเลือกวตัถุดิบในการ
ท าสบู่และอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใชใ้นการท าสบู่ 

ส่วนผสมท่ีใชใ้นการท าสบู่เจลล่ีกากกาแฟ 

1.กากกาแฟ 

2.กลีเซอรีน 

3.น ้ าผึ้ง 

4.กล่ินกาแฟ 

5.เจลาติน 

6.เอพิลแอลกอฮอล ์

7.แม่พิมพซิ์ลิโคน 

8.ชอ้นส าหรับตกั 

วธีิการท าสบู่เจลล่ีกากกาแฟ 

1.น ากลีเซอรีน 10 กอ้น ใส่ลงในภาชนะท่ีสามารถ
เขา้ไมโครเวฟได ้

2.น ากลีเซอรีนละลายในไมโครเวฟ 

3.ละลายกลีเซอรีนดว้ยไมโครเวฟโดยตั้งเวลาไวท่ี้
สองนาทีสิบหา้วนิาที 

4.หลงัจากท่ีละลายกลีเซอรีนเรียบร้อยแลว้ น าเจ
ลาตินท่ีเตรียมไวใ้ส่ลงไป 

5.เม่ือน าเจลาตินใส่ลงในกลีเซอรีนละลายแลว้ ใช้
ชอ้นคนเจลาตินใหล้ะลายเป็นเน้ือเดียวกนักบักลี
เซอรีน 

6.หลงัจากคนเจลาตินและกลีเซอรีนเป็นเน้ือ
เดียวกนัแลว้ จากนั้นน าน ้ าผึ้งใส่ลงในชามผสม 

7.เม่ือเทน ้ าผึ้งลงในชามผสมแลว้ ใชช้อ้นคน
ส่วนผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

8.เม่ือคนส่วนผสมทั้งสามอยา่งขา้งตน้เป็นเน้ือ
เดียวกนัแลว้ เติมกล่ินกาแฟลงไปเพ่ือเพ่ิมกล่ินของ
กาแฟ 

9.เม่ือเติมกล่ินลงไปในส่วนผสมแลว้ คนส่วนผสม
ใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

10.เม่ือกลีเซอรีน เจลาติน น ้ าผึ้ง กล่ินกาแฟ คนเป็น
เน้ือเดียวกนัเรียบร้อยแลว้ เติมกากกาแฟท่ีเป็น
วตัถุดิบส าคญัอีกอยา่งหน่ึงลงในชามผสม 

11.เม่ือเติมกากกาแฟลงในชามผสมแลว้คน
ส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

12.เม่ือส่วนผสมทุกอยา่งผสมไดเ้ป็นเน้ือเดียวกนั
แลว้ น าเอพิลแอลกอฮอลลม์าพน่เพ่ือไล่ฟองอากาศ 

13.เม่ือเสร็จขั้นตอนการผสมสบู่แลว้ ขั้นตอนต่อไป
คือ น าสบู่ท่ีผสมไดม้าหยอดใส่แม่พิมพซิ์ลิโคนท่ี
เตรียมไว ้

14.เม่ือหยอดส่วนผสมลงในแม่พิมพซิ์ลิโคน ใน
แม่พิมพแ์ต่ละช่องจะตอ้งเติมสบู่ใหเ้ตม็ตวัแม่พิมพ ์
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15.เม่ือหยอดส่วนผสมลงในแม่พิมพค์รบแลว้ น าตวั
แม่พิมพท่ี์มีสบู่วางตั้งท้ิงไวใ้หต้วัสบู่นั้นคงตวัโดย
ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง จากนั้นจึง
แกะออกจากแม่พิมพเ์ป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการท า
สบู่เจลล่ีกากกาแฟ 

ส่วนผสม น ้าหนกั 
(g.) 

ราคา ราคา
ตน้ทุน 
(บาท) 

กลีเซอรีน 150 128/1,000g. 2.25 

เจลาติน 1.6 58/20g. 4.64 

กล่ิน
กาแฟ 

5 18/30g. 3 

น ้าผึ้ง 15 169/490g. 1.8 

กากกาแฟ 15 วตัถุดิบของ
โรงแรม 

วตัถุดิบ
ของ

โรงแรม 

   ทุนรวม 
11.69 

ตารางท่ี1 ตารางค านวณตน้ทุนสบู่ 

ผลการด าเนินโครงงาน 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีเพศชายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อย
ละ 76 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 24 จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอาย ุ41 – 45 ปี มาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาไดแ้ก่ผูท่ี้มีอาย ุ36 
– 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27และผูต้อบแบบสอบถาม
อาย ุ31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 30 คน 

ความพึงพอใจของผูท่ี้ใชส้บู่เจลล่ีกากกาแฟ 

1.ขนาด  จากการตอบแบบสอบถามสบู่มีขนาดท่ี
เหมาะสม ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 46 และระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 50 

2. กล่ิน จากการตอบแบบสอบถามกล่ินของกาแฟท่ี
ไดรั้บท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ46และในระดบัมากคิดเป็น ร้อยละ 50 

3. รูปลกัษณ์  จากผลการตอบแบบสอบถาม
รูปลกัษณ์ของสบู่ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 และมาก คิดเป็นร้อยละ 31 

4.เน้ือสมัผสัของสบู่  จากผลการตอบแบบสอบถาม
เน้ือสมัผสัของสบู่ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43 และมาก คิดเป็นร้อยละ 50 

5. ผิวพรรณชุ่มช่ืน จากผลการตอบแบบสอบถาม
ผิวพรรณชุ่มช่ืนท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 50 และมาก คิดเป็นร้อยละ 28 

6. การสครับผิว  จากผลการตอบแบบสอบถาม
การสครับผิวท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 50 และมาก คิดเป็นร้อยละ 35 

7. การช าระลา้ง ท าความสะอาด จากผลการตอบ
แบบสอบถามการช าระลา้ง ท าความสะอาดท่ีมี
ความ 

พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70 และ
มาก คิดเป็นร้อยละ 26 

8. รูปแบบการบรรจุภณัฑข์องสบู่ จากผลการตอบ
แบบสอบถามรูปแบบการบรรจุภณัฑข์องสบู่ท่ีมี
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43 
และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33 

9. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่เจลล่ีกากกาแฟ 

จากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ
สบู่เจลล่ีกากกาแฟท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก
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ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73 และปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 23 

สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปฝึกงานสหกิจศึกษาท่ี
โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั ในแผนกจดัเล้ียง 
(Banquet) ท าใหท้ราบถึงขั้นตอน วธีิการปฏิบติังาน
ในส่วนต่างๆท่ีอยูภ่ายในแผนกจดัเล้ียงโดยเฉพาะ
ในส่วนของการเตรียม coffee break ใหก้บัแขกท่ีมา
ประชุมและพบปัญหาวา่มีกากกาแฟบดเหลือท้ิงเป็น
จ านวนมาก ทางผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดวธีิการท าสบู่เจลล่ี
จากกากกาแฟข้ึนมา โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัสถานประกอบการ และไดท้ าการ
แจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานภายในแผนกจดั
เล้ียง จากผลการประเมินพบวา่ สถานภาพทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมาก
ท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76 อายขุองผูท่ี้
ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงอาย ุ41-45 ปี  
จ านวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ในส่วนของความ
พึงพอใจของผูท่ี้ใชส้บู่เจลล่ีกากกาแฟ พบวา่ ในดา้น
ขนาดเหมาะสมต่อการใชส้อยมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46 ดา้นกล่ินของกาก
กาแฟท่ีไดรั้บมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 46 ดา้นรูปลกัษณ์ของสบู่มีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 ดา้นเน้ือ
สมัผสัของสบู่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 43 ดา้นผิวพรรณชุ่มช้ืนมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50  

ดา้นการสครับผิวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 ดา้นการช าระลา้ง ท าความ
สะอาดผิวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 70 ดา้นบรรจุ๓ณฑข์องสบู่มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43 และดา้น
ความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่เจลล่ีกากกาแฟมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73   

กติตกิรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณบริษทั โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั 
ท่ีไดใ้หโ้อกาสในการพฒันาคุณประโยชน์ของกาก
กาแฟท่ีเหลือท้ิงและไดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นต่างๆ
ดว้ยดีในการน ากากกาแฟมาพฒันาใหเ้กิดเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่และขอขอบคุณนางสาวชลธาร ทอง
ปุกนางสาว เกตน์นิภา แสงพง็และนางสาวพรรณ
ราย จุลปานนกัศึกษาภาควชิาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวคณะศิลปศาตร์มหาวทิยาลยัสยามในการ
พฒันากากกาแฟท่ีเหลือท้ิงท าใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑ์
ใหม่ 

เอกสารอ้างองิ 

ช่อทิพยว์รรณ พนัธ์ุแกว้.2557.บก.เรียบเรียง.กาแฟ
เพื่อสุขภาพ : เหมาะมากส าหรับคอกาแฟ 

               พิมพค์ร้ังท่ี 2.กรุงเทพฯ : ตน้ธรรม
ส านกัพิมพ.์สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2561 

ณฐัวรรณ โสมาศรี.2548.พฤติกรรมการบริโภค
กาแฟของผูบ้ริโภคในเขตเมืองพทัยา หลกัสูตร 

               ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. 
ปัญหาพิเศษ สาขาวชิาบริหารทัว่ไปวทิยาลยั 

               การบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา. 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2561 

ณิชาภทัร สมบูรณ์.2556.สมบติัของเจลผสมระหวา่ง
วุน้กบัเจลาตินปลา.วทิยานิพนธ์ วท.ม.  

               (วทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9183  

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
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นวพร เอ่ียมธีระกลุ.2558.ชนิดและส่วนประกอบ
หลกัของสบู่ เขา้ถึงไดจ้าก :  
https://yaninbangkok.com/2015/02/soap.html?m=1 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ.   2561 

เบญจมาศ สมบติันิมิตสกลุ.2546.ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความตอ้งการบริโภคกาแฟร้านสตาร์บคัส์.สาร 

               นิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

ผศ.ดร.พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ.์2553.การสกดัเจ
ลาตินและแนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์.สาร 

                นิพนธ์สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม 

                เกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั.สืบคน้เม่ือ
วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

รพีพรรณ กองตูม.2560.กากกาแฟ : มูลค่าเพ่ิมและ
การใชป้ระโยชน์.การประชุมวชิาการระดบัชาติ  

              ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงวจิยั คร้ังท่ี 5.เขา้ได้
ถึงจาก : http://rms.mcru.ac.th/researchers/153  

  สืบคน้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2561  

อภิกานต ์คุม้เพชร และ มนสัว ีใจซ่ือ.2558.
โครงการส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่.สาขาวชิาวารสาร 

             ศาสตร์ ดิจิทลั วทิยาลยันิเทศศาสตร์ เขา้ถึง
ไดจ้าก :  http://www.thaiinvention.net/  

             สืบคน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก  จ 

โปสเตอร์ (ไวนีล) 
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โปสเตอร์ไวนีล โครงงาน สบู่เจลลีก่ากกาแฟ 
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