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บทคดัย่อ 

 งำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อน ำผลไมเ้หลือท้ิงภำยในโรงแรมมำสร้ำงเป็นผลิตภณัฑ์น ้ ำหมกั
ชีวภำพเพื่อยอ่ยสลำยก ำจดัและท ำควำมสะอำดเพื่อน ำผลิตภณัฑ์น ้ ำหมกัชีวภำพมำใชภ้ำยในโรงแรมเพื่อยอ่ย
สลำยก ำจัดและท ำควำมสะอำดในแผนกต่ำงๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำกผลไม้เหลือทิ้งจำกกำรท ำ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใชน้ ้ ำหมกัชีวภำพ โดยมีผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวน 30 คน ซ่ึงไดจ้ำก
กำรคดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่งแบบ โดยใชค้วำมน่ำจะเป็นโดยแบ่งออกเป็นพนกังำนในโรงแรมในต่ำงละแผนก 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถำม วิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงบรรยำย ไดแ้ก่ กำร
แจกแจงควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน  

ผลกำรวิจยัพบว่ำ พนกังำนส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุตั้งแต่ 18-30 ปีส่วนใหญ่ไม่เคยใช้น ้ ำหมกั
ชีวภำพ  ชอบใชป้ระเภทน ้ำหมกัชีวภำพชนิดท ำควำมสะอำด และเลือกใชป้ระเภทแบบประหยดัตน้ทุนแทน
กำรใชปุ๋้ยเคมีท่ีมีรำคำสูง จ ำนวนคร้ังเคยใชน้ ้ ำหมกัชีวภำพ 5-6 คร้ัง  นอกจำกน้ีพนกังำนส่วนใหญ่ให้ควำม
พึงพอใจในเร่ืองของกำรย่อยสลำยครำบไขมนั อ่ำงน ้ ำทิ้งไหลเร็วข้ึน และเป็นปุ๋ยบ ำรุงพืช ไดผ้ลผลิตดีข้ึน 
และไร้สำรเคมีตกคำ้งในกำรท ำควำมสะอำด 

  

ค าส าคัญ: น ้ำหมกัชีวภำพ, ท ำควำมสะอำด, ก ำจดั, ยอ่ยสลำย 

 

 



ง 
 

 

Project Title : ENZYME IONIC PLASMA                                             
Credits  : 5 Credits 

By  : Mr. Roongrote Yutthachaisanti  

    Mr. Watcharapol Kleebua  

    Mr. Apichai   kongwiriyakun 

Advisor  : Mr. Suntorn  Sonkitdee  

Degree  : Bachelor of Arts 
Major  : Hotel 
Faculty  : Liberal Arts 
Semester / Academic year : 2/2017 
 

Abstract 

 The objective of this research was to change fruit waste from the hotel into Enzyme Ionic 
Plasma for disposal and cleaning purposes. The products will be used to dispose and clean several 
departments in the hotel to maximize utilization of fruit waste. The satisfaction survey towards 
the Enzyme Ionic Plasma was conducted among 30 participants. A probability sampling method 
was used whereby the employees were classified according to departments. Research instrument 
was the questionnaire survey. Descriptive statistics were used to analyze the data, including 
frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The findings revealed that 
majority of employees were male at the age between 18-30 years old. Most of them had never 
used the Enzyme Ionic Plasma before. It was found that they preferred using Enzyme Ionic 
Plasma for cleaning and cost saving benefit instead of using fertilizer that has higher price. They 
had used the Enzyme Ionic Plasma for 5-6 times. In addition, majority of the employees were also 
satisfied with other benefits of the Enzyme Ionic Plasma, including the ability to degrade fats, 
water in the sink drain faster, the ability to be used as plant fertilizer, and no chemical residue is 
left when the cleaning process is done.  

Keywords: Enzyme Ionic Plasma, Cleaning, Disposal, Degradation 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

โรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพนีิพาร์ค เป็นโรงแรม5ดาวที่มีห้องพกัหรูหราและห้องอาหารที่
มีบรรยากาศดี และมีส่ิงอ านวยความสะดวกที่ครบครัน มีการบริการที่ได้มาตราฐานและเป็นที่
ยอมรับของลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนในแผนกที่ไดเ้ขา้ไปท างานเป็นแผนก ครัว 
ร้อน ไทย ยโุรป ซ่ึงเป็นครีวโชวท์ี่อยู่ในห้องอาหาร Panorama kitchen ชั้น 23 ของโรงแรมคราว์
พลาซ่า ลุมพนีิพาร์ค 
 หลงัจากที่ออกฝึกงานมาเป็นเวลา 2 สปัดาห์ไดพ้บปัญหาในโรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพินี
พาร์ค โดยพบว่าในแต่ละม้ืออาหาร มีวตัถุดิบที่เหลือจากการบริโภคของแขกผูเ้ขา้พกัโรงแรมเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะผลไมส้ดที่ตดัแต่งเรียบร้อยแลว้ หากในม้ือนั้นๆ แขกหรือผูเ้ขา้พกัทานไม่
หมดทางโรงแรมจะทิ้งทนัทีโดยไม่เก็บไวใ้ชใ้นม้ือต่อไป ท าใหเ้กิดฝร่ัง สบัปะรด แกว้มงักร แตงโม 
แอปเป้ิล เป็นตน้ จากการสังเกตในแต่วนัพบว่ามีผลไม้เหลือทิ้งประมาณ 1-2 ถาด เม่ือน ามาชั่ง
น ้ าหนกัแลว้มีผลไมท้ี่ตอ้งทิ้งประมาณ 450-670 กรัม ขา้พเจา้จึงมีความคิดที่จะน าผลไมท้ี่เหลือทิ้งไว้
มาเป็นผลิตภรัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพส าหรับการยอ่ยสลายก าจดัศตัรูพืชและท าความสะอาด ที่สามารถ
น าไปใชใ้นบริเวณต่างๆ ภายในโรงแรมได ้เช่น ในบ่อบ าบดัน ้ าเสีย ตามแปลงไมป้ระดบัต่างๆ หรือ
ภายในแผนกครัวที่มกัปัญหาคราบไขมนัสะสมบริเวณผนงัหรือเตาแก๊ส เป็น 
 ที่ท  าโครงงานน้ีก็เล็งเห็นปัญหาภายในแผนกครัว นั้นก็คือท่อน ้ ามีการอุดตนัและส่งกล่ินไม่
พึงประสงค์ออกมาเราจึงเห็นปัญหาน้ีเป็นส าคญัเพราะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานนอ้ยลงเน่ืองจากตอ้งทนกลิ่นไม่พงึประสงค ์และ ท าใหมี้แมลงสาปมากขึ้นจึงเป็นที่มาของ
การท าครัวที่ไม่สะอาด จึงคิดว่าควรให้ปัญหาเหล่าน้ีหมดไปโดยใชข้องเหลือจากโรงแรมให้เป็น
ประโยชน์ 
 
1.2วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1เพื่อน าผลไมเ้หลือทิ้งภายในโรงแรมมาสร้างเป็นผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพเพื่อย่อย
สลายก าจดัและท าความสะอาด 
 1.2.2เพือ่น าผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพมาใชภ้ายในโรงแรมเพื่อยอ่ยสลายก าจดัและท าความ
สะอาดในแผนกต่างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดจากผลไมเ้หลือทิ้ง 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1ประชาการที่ใช้ท าการศึกษา 
  ผลไมเ้หลือจากแขกที่ทานเหลือทิ้งภายในโรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพนีิพาร์ค 
-เสียงตอบรับจากแผนกต่างๆที่ได้ใช้ผลิตภณัฑ์น ้ าหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายก าจดัและท าความ
สะอาด 
 1.3.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
  พนกังานในแผนกครัวในโรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค 952 ถนน 
พระรามที่ 4 แขวง สุริยวงศ ์เขต บางรัก จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10500 
 1.3.3ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรในการศึกษาวจิยัไดแ้ก่พนกังานแผนกครัวภายในโรงแรมคราวน์ พลาซ่า 
 1.3.4ขอบเขตด้านเวลา 
   ผูศ้ึกษาใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 8 มกราคม– 30 เมษายน 2561 
 
1.4ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 สามารถน าผลไมเ้หลือใชภ้ายในโรงแรมน ามาท าเป็นผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพเพื่อ
ยอ่ยสลายก าจดัและท าความสะอาด ซ่ึงท าใหเ้กิดประโยชน์จากผลไมท้ี่เหลือทิ้งภายในโรงแรม 
 1.4.2 สามารถน าผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพมาใชใ้นการยอ่ยสลาย ก าจดัศตัรูพชืและท าความ
สะอาด มาใชภ้ายในแผนกต่างๆของโรงแรมเพือ่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 1.4.3 ช่วยลดตน้ทุนในการใชส้ารเคมีและน ้ ายาในการท าความสะอาด 
 1.4.4 ไม่มีผลขา้งเคียงหรืออนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
 
 
 
 



3 

 

 

บทที ่2 
บทความและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการท าโครงงานการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากผลไมท้ี่เหลือใชภ้ายในโรงแรมเพื่อยอ่ยสลาย

ก าจดัและท าความสะอาด ในต าแหน่ง The kitchen โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค 
คณะผูศึ้กษาไดศึ้กษาและตรวจสอบบทความที่มีความเกี่ยวขอ้งไวด้งัน้ี 

2.1 ความหมายของน ้ าหมกัชีวภาพ 
2.2 บทบาทของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อน ้ าหมกัชีวภาพ 
2.3 ความหมายและความเป็นมาของกลุ่มจุลินทรีย ์EM 
2.4 ประเภทน ้ าหมกัชีวภาพ 
2.5 คุณลกัษณะน ้ าหมกัชีวภาพ 
2.6 ประโยชน์ของน ้ าหมกัชีวภาพกบัการใชใ้นครัวเรือน 
2.7 ขั้นตอนการท าและส่วนผสมของน ้ าหมกัชีวภาพ 
 

2.1 น ้าหมักชีวภาพ (Bio-Extract)  
น ้ าหมกัชีวภาพ คือ การที่เราน าเอาพชื ผกั ผลไม ้ซากพชืซากสตัวต์่าง ๆหรือของเหลือต่างๆ 

มาผสมรวมกันเพื่อหมักกับกากน ้ าตาลและหัวเช้ือจุลินทรียท์  าให้เกิดจุลินทรียท์ี่มีประโยชน์ซ่ึง
จุลินทรียเ์หล่าน้ีจะไปช่วยยอ่ยสลายเศษอาหารต่าง ๆที่น ามาท าเป็นน ้ าหมกัชีวภาพมีคุณค่าในแง่ธาตุ
อาหารพืชเม่ือถูกยอ่ยสลาย   โดยกระบวนการยอ่ยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินทรียส์ารต่างๆ  จะ
ถูกปลดปล่อยออกมา เช่น โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย ์ธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ 
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต วิตามิน ซ่ึงพืชสามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซ่ึงน ้ าหมกัชีวภาพไม่ไดมี้ประโยชน์เฉพาะในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือการท าการเกษตร
แต่เพยีงอยา่งเดียว  ซ่ึงการเกษตรเป็นเพยีงส่วนเล็กนอ้ยของส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น  เราสามารถน าเอาน ้ า
หมกัชีวภาพไปดบักล่ินเหม็นยอ่ยสลายส่ิงต่าง ๆ ท าความสะอาด ไล่แมลง เร่งการเจริญเติบโตของ
พชืผล ไปปรับสภาพในแม่น ้ าล าคลองหรือปรับสภาพแวดลอ้มไดอี้กมากมาย 
 น ้ าหมกัชีวภาพ หรือ น ้ าสกดัชีวภาพ หรือ น ้ าจุลินทรีย ์เป็นของเหลว สีด าออกน ้ าตาล กล่ิน
อมเปร้ียวอมหวาน ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติทุกชนิด เช่น พชื สตัวท์ุกประเภท การเก็บรักษาตอ้ง
เก็บน ้ าหมกัชีวภาพไวท้ี่อุณหภูมิปกติ ไม่ร้อนหรือเยน็เกินไป เราสามารถท าน ้ าหมกัชีวภาพใชเ้องได้
จากพืชผกัผลไมแ้ละผลผลิตจากธรรมชาติ โดยน าไปหมักตามกรรมวิธีที่ถูกตอ้ง คือตอ้งผลิตหัว
เช้ือจุลินทรียก่์อน แลว้จึงน าหวัเช้ือที่ไดไ้ปขยายเป็นน ้ าหมกัชีวภาพต่อไป 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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2.2 บทบาทของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อน ้าหมักชีวภาพ 
 จุลินทรียท์ี่มีในน ้ าหมกัชีวภาพมีหลายประเภทแต่จุลินทรียท์ี่มีบทบาทส าคญัในกระบวน 
การหมกัน ้ าหมกัชีวภาพไดแ้ก่แบคทีเรียเช้ือราโดยมีบทบาทส าคญัในการยอ่ยสลายวสัดุอินทรีย ์
และเกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพเคมีต่างๆในการผลิตน ้ าหมักชีวภาพ โดยบทบาทของจุลินทรียใ์น
กระบวนการท าน ้ าหมกัจากเปลือกสบัปะรดจะเนน้ไปที่แบคทีเรียที่พบในน ้ าหมกัชีวภาพหลายสาย
พนัธุ์มีบทบาทในการยอ่ยสลายวสัดุที่ใชใ้นการผลิตวสัดุที่ใชใ้นการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพเป็นวสัดุ
อินทรียม์าจากส่ิงมีชีวิตทั้งจากพืชและสัตวแ์บคทีเรียย่อยสลายวสัดุอินทรียท์  าให้สารประกอบ
โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ๆเล็กลงและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดโ้ดยเนน้ไปที่แบคทีเรียผลิตกรดแลคติคลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของแบคทีเรียกลุ่มน้ี
เป็นแกรมบวกอยูใ่นสกุลLactobacillaceae จะไม่มีการสร้างสปอร์รูปร่างของเซลล์มีลกัษณะเป็น
ท่อนสั้นแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคจะมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมากในการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพสามารถ
สงัเคราะห์ 
 กรดแลคติคเป็นผลิตภณัฑห์ลกัระหวา่งกระบวนการหมกัคาร์โบไฮเดรตหรือกระบวนการ
ผลิตที่มีน ้ าตาลมาเก่ียวขอ้งโดยแบคทีเรียกลุ่มน้ีสามารถสร้างกรดอินทรียช์นิดอ่ืนๆรวมทั้งเอทานอล
และคาร์บอนไดออกไซดแ์บคทีเรียชนิดน้ีจดัอยูใ่นพวก Anaerobic หรือ Facultative ไดแ้ก่แบคทีเรีย
ในสกุลLactobacillus sp. มีความตอ้งการสารอาหารพวกสารประกอบอินทรียท์ี่มีโครงสร้าง
ซบัซอ้นพบในกระบวนการหมกัมีการเจริญเติบโตในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนแต่ก็มีความสามารถใน
การเพิม่จ  านวนเซลลไ์ดดี้ในสภาพที่มีออกซิเจนดว้ยน ้ าตาลเป็นแหล่งพลงังานที่ส าคญัของแบคทีเรีย
ชนิดน้ีแบคทีเรียกรดแลคติกแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่หน่ึงเรียกว่า Homofermentative
จุลินทรียก์ลุ่มน้ีจะให้ผลิตภณัฑเ์ป็นกรดแลคติค (Lactic Acid) เท่านั้นส าหรับกลุ่มที่สองเรียกว่า 
Heterofermentative หลงัจากกระบวนการหมกัจะไดก้รดแลคติคกรดอะซิติกกรดฟอร์มิกกลีเซอรอล
แอลกอฮอลแ์ละคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยทัว่ไปแลว้แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคจะมีอยูอ่ยูใ่นสภาพ
ธรรมชาติทั้งในพืชผกัผลไมเ้น้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑน์มกรดแลคติคที่ไดน้ี้มีบทบาทส าคญัในการ
ถนอมอาหารหลายชนิดเช่นผักดองต่างๆผลิตภัณฑ์นมพวกท าเนยแข็งจุลินทรีย์ดังกล่าวมี
ความสามารถทนทานต่อสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไปไดดี้ทนต่อสภาพความเป็นกรดสูงสภาวะ
ความเป็นกรดสูงน้ีจะมีผลกระทบต่อการยบัย ั้งการเพิ่มจ านวนเซลล์หรือก าจดักลุ่มจุลินทรียท์ี่
ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร จากความสามารถในกระบวนการเมตาบอลิซึมมีความสามารถ
ปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มในกระบวนการหมกัไดอ้ยา่งกวา้งขวางแบคทีเรียกรดแลคติคถูกน ามาใช้
ในการผลิตอาหารและถนอมอาหารมาเป็นระยะเวลายาวนานและถูกน ามาใชเ้ป็นกลา้เช้ือกนัอยา่ง
กวา้งขวางในอุตสาหกรรมอาหารหมกัดองไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑน์มหมกั (dairyproduct), ผกัดอง
และผลไมด้อง (pickled fruits and vegetables) และหญา้หมกั (silage) (Eomet al., 2007) เป็นตน้
แบคทีเรียกรดแลคติคเหล่าน้ีสามารถน ามาใชใ้นอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั 



5 

 

 

โดยไดย้อมรับว่าเป็นจุลินทรียท์ี่ปลอดภยั (Generally Recognized As Safe; GRAS) เพื่อยดือายขุอง
อาหารเพิม่คุณค่าทางโภชนาการปรับปรุงกล่ินรสและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์(Sybesmaet al.,2006) 
ทั้งยงัมีคุณสมบติัในการใชค้าร์โบไฮเดรตที่ซับซ้อนหรือกลุ่มพรีไบโอติกเช่นฟรุคโตโอลิโก-แซค
คาไรดซ่ึ์งไม่สามารถยอ่ยสลายไดโ้ดยมนุษยแ์ละจุลินทรียช์นิดอ่ืนๆ (Saulnieret al., 2007)  

นอกจากจะมีบทบาทในการแปรรูปอาหารหมักดองแล้วยงัสามารถยบัย ั้งการเจริญและ
ท าลายจุลินทรียท์ี่ท  าใหอ้าหารเน่าเสียรวมทั้งจุลินทรียก่์อโรคอีกดว้ยเน่ืองจากกรดอินทรียท์ี่ผลิตได้
นัน่คือกรดแลคติคเป็นหลกัมีฤทธ์ิยบัย ั้งจุลินทรียก่์อโรคไดไ้ดแ้ก่Escherichia coli เป็นตน้ในผกัสด
ได้ซ่ึงจุลินทรีย์ก่อโรคจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่สภาวะเป็นกรดสูง  (Tajkarimi and 
Ibrahim,2011)ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคเอาใจใส่ต่อสุขภาพมากขึ้นและพยายามหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี
ในการถนอมอาหารท าใหมี้ความสนใจในการน าสารยบัย ั้งจุลินทรียจ์ากธรรมชาติมาใชแ้ทนสารเคมี
กนัมากขึ้น 

 
2.3 ความหมายและความเป็นมาของกลุ่มจุลินทรีย์ EM 
 EM ยอ่มาจาก Effective Microorganisms หมายถึงกลุ่มจุลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพซ่ึงศ.ดร.
เทรูโอะฮิงะนกัวทิยาศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญสาขาพชืสวนมหาวทิยาลยัริวกิวเมืองโอกินาวาประเทศญี่ปุ่ น
ไดศ้ึกษาแนวคิดเร่ือง " ดินมีชีวิต" ของท่านโมกิจิโอกะดะ (พ.ศ.2425-2498) บิดาเกษตรธรรมชาติ
ของโลกจากนั้นดร.ฮิงะเร่ิมคน้ควา้ทดลองตั้งแต่ปีพ.ศ 2510 และคน้พบ EM เม่ือพ.ศ. 2526 ท่าน
อุทิศทุ่มเทท าการวิจยัผลว่ากลุ่มจุลินทรียน้ี์ใชไ้ด้ผลจริงหลังจากนั้นศาสนาจารยว์าคุกามิได้น ามา
เผยแพร่ในประเทศไทยโดยท่านเป็นประธานมูลนิธิบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทาง
ศาสนาหรือคิวเซ (คิวเซแปลวา่ช่วยเหลือโลก) ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่อ.แก่งคอยจ.สระบุรี(ชีววถีิ 2551) 
 จากการคน้ควา้พบความจริงเก่ียวกบัจุลินทรียว์า่มี 3 กลุ่มคือ 
 1. กลุ่มสร้างสรรคเ์ป็นกลุ่มจุลินทรียท์ี่มีคุณภาพมีประมาณ 10 % 
 2. กลุ่มท าลายเป็นกลุ่มจุลินทรียท์ี่เป็นโทษท าใหเ้กิดโรคมีประมาณ 10 % 
 3. กลุ่มเป็นกลางมีประมาณ 80 % จุลินทรียก์ลุ่มน้ีหากกลุ่มใดมีจ านวนมากกวา่กลุ่มน้ีจะ 
สนบัสนุนหรือร่วมดว้ย 
 ดงันั้นการเพิม่จุลินทรียท์ี่มีคุณภาพลงในดินก็เพือ่ใหก้ลุ่มสร้างสรรคมี์จ านวนมากกวา่ซ่ึง 
จุลินทรียเ์หล่าน้ีจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินใหก้ลบัมีพลงัขึ้นมาอีกหลงัจากที่ถูกท าลายดว้ย 
สารเคมีจนดินตายไป 
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2.4 ประเภทน ้าหมักชีวภาพ 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม (2551) ไดอ้ธิบายไวว้่าน ้ าสกดัชีวภาพหมกัไดจ้าก
เศษพชืและสตัวด์งันั้นจึงสามารถแบ่งประเภทน ้ าสกดัชีวภาพตามวตัถุดิบที่น ามาใชใ้นการผลิตได้
เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 2.4.1 น ้าสกัดชีวภาพที่ผลิตจากพืช 
  ผลิตจากผกัและเศษพชืการท าน ้ าสกดัชีวภาพโดยการหมกัเศษพืชสดในภาชนะที่มี
ฝาปิดปากกวา้งน าเศษผกัมาผสมกบัน ้ าตาลถา้พืชผกัมีขนาดใหญ่ให้สับเป็นช้ินเล็กๆจดัเรียงพืชผกั
เป็นชั้นๆโรยน ้ าตาลทบัสลบักนักบัพชืผกัอตัราส่วนของน ้ าตาลต่อเศษผกัเท่ากบั 1 : 3 หมกัในสภาพ
ไม่มีอากาศโดยการอดัผกัใส่ภาชนะใหแ้น่นเม่ือบรรจุผกัลงภาชนะเรียบร้อยแลว้ปิดฝาภาชนะน าไป
ตั้งทิ้งไวใ้นที่ร่มปล่อยใหห้มกัต่อไปประมาณ 3 - 7 วนัจะเกิดของเหลวขน้สีน ้ าตาลมีกล่ินหอมของ
ส่ิงหมกัเกิดขึ้นของเหลวน้ีเป็นน ้ าสกดัจากเซลลพ์ชืผกัประกอบดว้ยคาร์โบไฮเดรทโปรตีนกรดอะมิ
โนฮอร์โมนเอนไซมแ์ละอ่ืนๆ 
  ผลิตจากขยะเปียกไดมี้การด าเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการน าขยะ
เปียกไดแ้ก่เศษอาหารเศษผกัผลไมจ้  านวน 1 กิโลกรัมมาใส่ลงในถงัหมกัแลว้เอาปุ๋ ยจุลินทร์ีโรยลง
ไป 1 ก ามือหรือประมาณเศษ 1 ส่วน 20 ของปริมาตรของขยะแลว้ปิดฝาให้เรียบร้อยภายในเวลา    
10 -14 วนั จะเกิดการยอ่ยสลายของขยะเปียกบางส่วนกลายเป็นน ้ าน ้ าที่ละลายจากขยะเปียกสามารถ
น าไปใชเ้ป็นปุ๋ ยโดยน าไปเจือจางโดยการผสมดว้ยอตัราส่วนน ้ าปุ๋ ย 1 ส่วนต่อน ้ าธรรมดา 100 -1,000 
ส่วนนอกจากน้ีโครงการฯยงัไดป้ระดิษฐ์ถงัขยะแบบพิเศษโดยน าถงัพลาสติกมาเจาะรูแลว้ใส่ก๊อก
เปิดปิดน ้ าที่ดา้นขา้งถงัช่วงล่างจะสวมตาข่ายเพือ่ป้องกนัไม่ให้เศษอาหารไปอุดตนัส่วนปัญหาเร่ือง
กล่ินกรณีที่ขยะมีเศษเน้ือสัตวมี์เศษอาหารอยู่มากให้ใช้เปลือกสับปะรดมังคุดกล้วยใส่ลงไปให้
มากๆน ้ าปุ๋ ยจะมีกล่ินหอมคลา้ยกบักล่ินหมกัเหลา้ไวน์วธีิการดงักล่าวจุลินทรียจ์ะสามารถยอ่ยสลาย
ขยะเปียกไดป้ระมาณ 30 - 40 ส่วนที่เหลือประมาณ 60 - 70 % จะกลายเป็นกากซ่ึงก็คือปุ๋ ยหมกั
สามารถน าไปใชใ้นทางเกษตรได ้
 2.4.2 น ้าสกัดชีวภาพที่ผลิตจากสัตว์ 
  ปุ๋ ยปลาเป็นน ้ าสกัดชีวภาพที่ได้จาการย่อยสลายเศษอวยัวะปลาได้แก่หัวปลา
กา้งปลาหางปลาพงุปลาและเลือดผา่นกระบวนการหมกัโดยใชเ้อนไซม์ซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หลังจากหมักจนได้ที่แล้วจะได้สารละลายสีน ้ าตาลเข้มประกอบด้วยธาตุอาหารหลักได้แก่
ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแตสเซียมธาตุอาหารรองได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมและก ามะถันธาตุ
อาหารเสริมได้แก่เหล็กทองแดงและแมงกานีสนอกจากน้ีปุ๋ ยปลายงัประกอบด้วยโปรตีนและ
กรดอะมิโนซ่ึงเกิดจากการยอ่ยสลายของโปรตีนในตวัปลาจากขอ้มูลผลของกรดอะมิโนที่มีต่อพืช
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แต่จากค าบอกเล่าของเกษตรกรผูใ้ชปุ้๋ ยปลาพบว่าปุ๋ ยปลาจะไปช่วยพฒันาคุณภาพของผลผลิตเช่น
ดอกไมใ้หมี้สีสดขึ้นและผลไมมี้คุณภาพดีขึ้นและช่วยเร่งการแตกยอดและออกดอกใหม่ไดอี้กดว้ย 
 
2.5 คุณลักษณะน ้าหมักชีวภาพ 
 2.5.1 ลักษณะน ้าหมักชีวภาพทีห่มักสมบูรณ์ 
  1. น ้ าหมกัชีวภาพมีลกัษณะสีน ้ าตาลหรือน ้าตาลเขม้ใส ไม่ขุ่นด า น ้ าหมกัจะอยู่
ส่วนบน ส่วนกากจะตกลงดา้นล่าง       
  2. น ้ าหมกัชีวภาพไม่มีกล่ินเหม็นเน่า แต่จะมีกล่ินหอมเหมือนเหลา้หมกัหรือมี
กล่ินของกากน ้าตาลและกล่ินเหม็นเปร้ียว 
  3. น ้ าหมกัชีวภาพจะตอ้งมีฟองก๊าซหรือไม่มีฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซดห์ากเกิด
การหมกัวสัดุจนหมดแลว้ 
  4. น ้ าหมกัชีวภาพจะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 3-4 
 2.5.2 ลักษณะกายภาพระหว่างการหมัก 
  1. หากมีการเจริญเติบโต และเพิม่จ  านวนของจุลินทรีย ์สามารถสงัเกตไดจ้ากเกิด
ฝ้าขาวหรือโคโลนี และมีปริมาณเพิม่ขึ้นบริเวณผวิหนา้ของถงัหมกั 
  2. เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
  3. มีกล่ินฉุนของแอลกอฮอล ์
  4. หากน าสารละลายมาแตะล้ินจะมีรสเปร้ียวจากกรดแลคติก 
  5. สารละลายมีลกัษณะน ้าตาลใส ไม่ขุน่ด า และมีกล่ินหอม 
 2.5.3 คุณสมบัติของน ้าหมักชีวภาพ 
  1. ประกอบดว้ยฮอร์โมนที่น ามาใชต้่อการเติบโตของพชืหลายชนิด เช่น ออกซิน 
ไซโตตไคนิน และจิบเบอร์เรลลิน 
  2. กรดอินทรียช์นิดต่างๆ เช่น กรดอะซีติก กรดแลคติกกรดอะมิโน และกรดฮิวมิก 
  3. มีวติามินบี วติามินซี วติามินเอ และอ่ืนๆ ขึ้นอยูก่บัชนิดของวสัดุหมกั 
  4. มีความเป็นกรดที่ pH ประมาณ 3-4 
 
2.6 ประโยชน์ของน ้าหมักชีวภาพ 
 2.6.1 ด้านการใช้งานภายในครัวเรือน  
  1) ลา้งหอ้งน ้ า  ถูพื้น  ช่วยขจดัคราบสกปรก  ก าจดักล่ินเหม็น     
  2) เช็ดกระจก  ลา้งรถ  ช่วยขจดัคราบสกปรก  ใสสะอาด  ฝุ่ นเกาะน้อยลงโดยใช้
น ้ าหมกัชีวภาพ    
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  3) ไล่แมลงวนั  มด  ยุง  แมลงสาบในบา้น  ท าให้แมลงแสบตายและค่อย ๆลด
จ านวนลง  อากาศดีขึ้น     
  4) ก าจดักล่ินเหม็นในห้องน ้ าหรือท่อระบายน ้ าช่วยลดการอุดตนัของท่อระบาย
น ้ า   
  5) ก าจดัและบ าบดัน ้ าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง โดยน าน ้ าหมกัชีวภาพเทใส่ใส
บ่อน ้ าที่จะท าการบ าบดัในอตัราส่วนน ้ าหมกัชีวภาพ   
 2.6.2ด้านการเกษตร 

1) ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด - ด่างในดินและน ้ า 
2) ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุยอุม้น ้ าและอากาศไดดี้ยิง่ขึ้น 

 3) ช่วยยอ่ยสลายอินทรียวตัถุในดินใหเ้ป็นธาตุอาหารแก่พชืพชืสามารถดูดซึมไป
ใชไ้ดเ้ลยโดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานมากเหมือนการใชปุ้๋ ยวทิยาศาสตร์ 

4) ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพชืใหส้มบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติตา้นทานโรค 
5) ช่วยสร้างฮอร์โมนพชืท าให้ผลผลิตสูงและคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น 
6) ช่วยใหผ้ลผลิตคงทนเก็บรักษาไวไ้ดน้าน 

2.6.3ด้านปศุสัตว์ 
1) ช่วยก าจดักล่ินเหม็นจากฟาร์มสตัวไ์ก่สุกรไดภ้ายใน 24 ชม.  
2) ช่วยก าจดัน ้ าเสียจากฟาร์มไดภ้ายใน 1 - 2 สปัดาห์ 

  3) ช่วยป้องกนัโรคระบาดต่างๆในสตัวแ์ทนยาปฏิชีวนะและอ่ืนๆ   
2.6.4ด้านการประมง 

  1) ช่วยควบคุมคุณภาพน ้ าในบ่อเล้ียงสตัวน์ ้ าได ้
2) ช่วยแกปั้ญหาโรคพยาธิในน ้ าซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสตัวน์ ้ า 
3) ช่วยรักษาโรคแผลต่างๆในปลากบจระเขฯ้ลฯได ้

 4) ช่วยลดปริมาณขี้ เลนในบ่อและไม่เน่าเหม็นสามารถน าไปผสมเป็นปุ๋ ยหมกัใช้
กบัพชืต่างๆไดดี้ 

2.6.5 ด้านส่ิงแวดล้อม 
 1) ช่วยบ าบดัน ้ าเสียจากการเกษตรปศุสตัวก์ารประมงโรงงานอุตสาหกรรมชุมชนและ
สถาน- ประกอบการทัว่ไป 

 2) ช่วยก าจดักล่ินเหม็นจากกองขยะการเล้ียงสตัวโ์รงงานอุตสาหกรรมและชุมชนต่างๆ 

 3) ปรับสภาพของเสียเช่นเศษอาหารจากครัวเรือนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเล้ียงสตัวแ์ละ
การเพาะ ปลูกพชื 
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 4) ก าจดัขยะดว้ยการยอ่ยสลายใหมี้จ านวนลดนอ้ยลงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 5) ช่วยปรับสภาพอากาศที่เสียใหส้ดช่ืนและมีสภาพดีขึ้น 

 
2.7 วัตถุดิบและข้ันตอนการผลิตน ้าหมักชีวภาพ 

2.7.1 วัตถุดิบของน ้าหมักชีวภาพ มีดังนี้   
  1) ผลไมท้ี่เหลือใชจ้ากโรงแรม 
  2) กากน ้ าตาลแดง 
  3) หวัเช้ือจุลินทรีย ์(EM) 
  4) น ้ าสม้ควนัไม ้
  5) ถงัน ้ า  
  

ภาพที่ 2.1.1วัตถุดิบที่ใช้ท าน ้าหมักชีวภาพ 
 

2.7.2 ขั้นตอนการผลิตน ้าหมักชีวภาพ มีดังนี้ 
  1) น ้าหมักสูตรที่ 1-3 ส าหรับท าความสะอาด/ย่อยสลาย/ก าจัดศูตรพืช 

  1) ใส่น ้ าสะอาดลงในถงั 150 ลิตร  
  2) ใส่กากน ้ าตาลลงไป 10 กิโลกรัม  
  3) หวัเช้ือ จุลินทรีย(์EM) 1 ลิตร 
  4) ผลไม ้20 กิโลกรัม 

   5) ผสมส่วนผสมทั้งหมด คนให้เขา้กนั จากนั้นปิดฝาถงั เป็นอนัเสร็จใช้
เวลาในการหมกั7 สปัดาห์ 
   6) หลงัจากท าการหมกัเสร็จแลว้ สูตร 3 เติมน ้ าสม้ควนัไม ้เป็นอนัเสร็จ 
2.8 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม (22-23 / 9 / 2552) 
ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการท าน ้ าหมกัชีวภาพไวด้งัน้ี ผลการวิจยัพบว่า น ้ าหมกัชีวภาพ เร่ิมแรกที่
แพร่หลายเขา้มาในประเทศไทยนั้น  ไดถู้กน ามาใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทน
สารเคมีในปุ๋ ย  ยาก าจดัศตัรูพชื  ฮอร์โมนบ ารุงพืช  ฯลฯ  รวมถึงการจดัการยอ่ยสลายส่ิงปฏิกูล  ลด
ความเน่าเสีย  กล่ินเหม็น  ในระบบบ าบดัน ้ าเสีย  การก าจดัขยะอินทรีย ์ เป็นตน้  ต่อมาได้เร่ิมถูก
ดดัแปลงเป็นผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน   ไดแ้ก่  น ้ ายาถูบา้น  น ้ ายาขดัส้วม  น ้ ายาซัก
ผา้  น ้ ายาลา้งจาน  และน ้ ายาลา้งผกัผลไม ้ แต่ในยคุแรก ๆ ไดมี้ช่ือเรียกต่าง ๆ ตามกลุ่มองคก์รที่ส่ง
เริมการใชป้ระโยชน์  เช่น  น ้ าจุลินทรีย ์ หรือน ้ าหมกัเปร้ียว  หรือน ้ าสกดัชีวภาพ 
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 น ้ าหมกัชีวภาพหรือน ้ าสกดัชีวภาพ (Bio extract : BE)เป็นวิธีการสกดัน ้ าเล้ียงจากเซลพืช
และเซลสตัวซ่ึ์งประกอบดว้ยสารประกอบอินทรียโ์ดย ใชน้ ้ าตาลหรือกากน ้ าตาล(Molasses) ใส่ลง
ไปจะได้น ้ าเล้ียงที่สกัดออกมาเป็นสีน ้ าตาล โดยขบวนการ พลาสโมไลซีส (plasmolysis) และน ้ า
เล้ียงที่ได้จะถูกจุลินทรียใ์นธรรมชาติและที่ติดมากับวสัดุที่น ามาหมกั ด าเนินกระบวนการหมัก
ต่อไปโดยใชก้ากน ้ าตาลและสารประกอบอินทรียจ์ากวสัดุเหล่านั้นเป็นแหล่งอาหารและพลงังาน 
โดยจุลินทรียแ์ต่ละชนิดจะท าการยอ่ยสลายวสัดุอินทรียใ์หมี้โมเลกุลเล็กลงตามล าดบั ของเหลวหรือ
น ้ าหมกัที่ไดน้ี้จะมีทั้งจุลินทรียธ์รรมชาติที่เกิดขึ้นหลากหลาย ชนิด รวมทั้งมีสารประกอบที่สกดัได้
จากเซลพืชและเซลสัตวช์นิดต่างๆ ได้แก่ สารพวกคาร์โบไฮเดรท โปรตีน กรดอมิโน ฮอร์โมน 
เอนไซม ์และอ่ืน ๆ น ้ าสกดัชีวภาพจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยูก่บัปริมาณน ้ าเล้ียงในตน้พืช โดย
ปกติน ้ าเล้ียงในตน้พชืสดจะมีอยูป่ระมาณ 90-98% ถา้ส่วนของพืชมีน ้ ามาก น ้ าสกดัก็จะเกิดขึ้นมาก 
ภายในระยะเวลาเพยีง 2-3 วนั แต่เน่ืองจากขบวนการท าในระยะแรกเก่ียวขอ้งกบัขบวนการสกดัน ้ า
เล้ียงจากเซลทางชีวภาพ (bioextract) และในช่วงหลงั เก่ียวขอ้งกบัขบวนการหมกั ดงันั้นนักวิชาการ
บางกลุ่มจึงเรียกน ้ าสกดัชีวภาพวา่ น ้ าหมกัชีวภาพ 
 อุมาภรณ์ จตัุนวรัตน์ท  าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการส่ิงแวดลอ้มโดย
ใชจุ้ลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพ(EM) กรณีศึกษาเคหะชุมชนนนทบุรีผลการศึกษาพบว่า1.ประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอาย ุ31-40 ปีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี-สูงกวา่ปริญญาตรีประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษทัมีรายไดต้่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอยูอ่าศยัในชุมชนไม่เกิน 5 ปีและไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม2.ประชาชนรับรู้ข่าวสารโครงการรักษาส่ิงแวดล้อมโดยใช้จุลินทรียท์ี่มี
ประสิทธิภาพ(EM)ในระดบัน้อยประเภทส่ือที่รับรู้ข่าวสารคือโทรทศัน์และรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ
ความส าคญัของส่ิงแวดล้อม3.ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับจุลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพ
(EM)ในภาพรวมในระดบัมากและมีความรู้วา่จุลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพ(EM) ช่วยปรับสภาพความ
สมดุลของส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มโดยไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยส์ัตวแ์ละพืช4.ประชาชนคาดหวงั
ในประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จุลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพ (EM)ในภาพรวมในระดับมากและ
คาดหวงัว่าท าให้ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนดีขึ้น5.ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
โดยใชจุ้ลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพ(EM) ในภาพรวมในระดบัน้อยโดยมีส่วนร่วมในดารด าเนินงาน
มากที่สุดรองลงมาคือมีส่วนร่วมในการติดตามผลในการศึกษาปัญหาและในการวางแผนตามล าดบั
6.ปัจจยัที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการรักษาส่ิงแวดล้อมโดยใชจุ้ลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพ
(EM) ไดแ้ก่การรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจุลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพ(EM) ส่วน
ปัจจยัที่ไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยใชจุ้ลินทรียท์ี่มี
ประสิทธิภาพ(EM) ไดแ้ก่เพศอายรุะดบัการศึกษาอาชีพรายไดร้ะยะเวลาการอยูอ่าศยัในชุมชนการ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสงัคมและความคาดหวงัประโยชน์ที่ไดรั้บจากการใชจุ้ลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพ
(EM) 



11 

 

 

 วรมน สุนทรภคั ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพของน ้ าสกดัชีวภาพในการบ าบดัน ้ า
เสียกรณีศึกษารางล าเลียงน ้ าเสียของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง” ผลการศึกษาพบว่าการใช้
กบัไม่ใชน้ ้ าสกดัชีวภาพใหผ้ลในการบ าบดัไม่แตกต่างกนัในค่าความเป็นกรด-ด่างค่าบีโอดีปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยและปริมาณไนเตรทส่วนระยะทางในการบ าบดัที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการบ าบดัน ้ า
เสียในรางล าเลียงน ้ าเสียของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองใหดี้ขึ้น 
ในทุกตวัช้ีวดันอกจากน้ีการเติมน ้ าสกดัชีวภาพและระยะทางของรางล าเลียงน ้ าเสียไม่มีอิทธิพล
ร่วมกนัสรุปไดว้า่น ้ าสกดัชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองมีส่วนช่วยใน 
การบ าบดัเฉพาะปริมาณแอมโมเนียปริมาณฟอสฟอรัสรวมปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม 
 พนมกร ขุนอ่อนไดท้  าการศึกษาการใช้น ้ าสกดัชีวภาพสมุนไพรหนอนตายหยากควบคุม
หนอนแมลงวนับา้นจากการทดลองพบว่าการทดลองใชน้ ้ าสกดัชีวภาพสมุนไพรหนอนตายหยาก
และน ้ าสกดัชีวภาพสบัปะรดระดบัต่างๆเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมท าใหจ้  านวนขนาดและน ้ าหนัก
ของหนอนแมลงวนัดกัแดแ้ละแมลงวนัมีแนวโน้มลดลงตามระดบัความเขม้ขน้ของน ้ าสกดัชีวภาพ
ทั้ง 2 ชนิดแต่น ้ าสกดัชีวภาพสมุนไพรหนอนตายหยากมีประสิทธิภาพดีกว่าเม่ือปรียบเทียบกบัน ้ า
สกัดชีวภาพสับปะรดและกลุ่มควบคุมแสดงว่ามีสารบางชนิดจากสมุนไพรหนอนตายหยากที่
สามารถควบคุมหนอนแมลงวนัได้สรุปว่าการใช้น ้ าสกัดชีวภาพสมุนไพรหนอนตายหยากมี
ความสามารถในการควบคุมหนอนแมลงวนัไดดี้กวา่น ้ าสกดัชีวภาพสบัปะรดเม่ือเทียบความเขม้ขน้
ในระดบัเดียวกนั 
  
 
จากการทบทวนผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งทางสงัคมท าใหท้ราบวา่ 
 1) นกัเรียนโรงเรียนเทพลีลามีความรู้เกี่ยวกบัน ้ าสกดัชีวภาพอยูใ่นระดบัปานกลางมีการใช้
น ้ าสกดัชีวภาพเพือ่ขจดักล่ินท่อระบายน ้ ารดน ้ าตน้ไมท้  าปุ๋ ยหมกัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2) ผูท้ี่อาศัยในชุมชนเคหะนนทบุรีมีความรู้เก่ียวกับน ้ าสกัดชีวภาพอยู่ในระดับมาก
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยใชจุ้ลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพในระดบัน้อย
ปัจจยัที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการฯคือการรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
จุลินทรียท์ี่มีประสิทธิภาพ 
 3) เกษตรกรไร่นาสวนผสมปลอดสารพษิจงัหวดัมหาสารคามพบว่าการผลิตขา้วไร้สารพิษ
ส่งผลให้สามารถลดตน้ทุนในการผลิตสุขภาพดีขึ้นสร้างความเขม้แข็งในชุมชนสร้างรายได้และ
อาชีพใหค้นในชุมชนได ้

 การทบทวนผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งเชิงการทดลองท าใหท้ราบวา่ 
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 1) น ้ าสกดัชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองมีส่วนช่วยในการ
บ าบดัเฉพาะปริมาณแอมโมเนียปริมาณฟอสฟอรัสรวมปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม 

2) การใชน้ ้ าสกดัชีวภาพสมุนไพรหนอนตายหยากมีความสามารถควบคุมหนอนแมลงวนั
ไดดี้กวา่น ้ าสกดัชีวภาพสบัปะรดเม่ือเทียบความเขม้ขน้ในระดบัเดียวกนัดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
ตวัแปรซ่ึงประกอบดว้ยเพศอายอุาชีพระดบัการศึกษาศาสนาสถานภาพการอาศยัรายไดบ้ทบาท /
หนา้ที่ทางสงัคมการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารความรู้ความเขา้ใจและทศันคติและน ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการวจิยั 
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บทที ่3 
รายระเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ  
 ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพนีิพาร์ค 
 ที่อยู่    : 952 ถนน พระรามที่ 4 แขวง สุริยวงศ ์เขต บางรัก จงัหวดั  
    กรุงเทพมหานคร 10500 
 หมายเลขโทรศัพท์ : + 66 (0) 2632 9000 
 แฟกซ์   : +66(0) 2632 9001  
 อีเมล์   :  info-cpbkk@ihg.com 
 เว็บไซต์   : http://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th 

 

 

รูปที่ 3.1 สญัลกัษณ์ของโรงแรม โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพนีิพาร์ค 
ที่มา:http://www.thaihoteljob.com/thaihoteljob/html/position_detail.php?position_id= 

27129#.Wr9qjPkgWM8 

 

 

รูปที3่.2 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพนีิพาร์ค 
ที่มา :http://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/petals-flower-shop 
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค เป็นหน่ึงในโรงแรมที่อยูใ่นเครือของ IHG  
ซ่ึงเป็นโรงแรมที่อยู่ในตวัเมืองกรุงเทพมหานครซ่ึงอยูห่่างจากสวนลุมพินีไม่มากนัก ซ่ึงโรงแรม
คราวน์พลาซ่าลุมพนีิยงัอยูใ่กลก้บัสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายทั้งหา้งสรรพส้ินคา้ต่างๆชั้นน า อีก
ทั้งยงัสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและยงัสะดวกต่อการใช้งานbtsและmrt โรงแรมคราวน์
พลาซ่านั้นอยูติ่ดกบัสถานีบีทีเอสศาลาแดง  โรงแรมสามารถเดินทางมายงัสีลมคอมเพล็กซไดโ้ดย
ใชเ้วลาเพยีงแค่ 5 นาทีซ่ึงทางโรงแรมยงัมีความไดเ้ปรียบดา้นท าเลที่ตั้งของโรงแรมคราวน์พลาซ่าที่
ท  าใหน้กัท่องเที่ยวสามารถเขา้พกัไดอ้ยา่งสะดวกสบาย อีกทั้งยงัเป็นโรงแรม 5 ดาว ที่เป็นโรงแรม
ตน้ๆของโรงแรมที่มีแขกนิยมเขา้พกัเป็นจ านวนมาก โรงแรมคราวน์พลาซ่าน้ียงัเป็นในเครือของ 
IHG ซึงเป็นผูน้ าของทุกๆโรงแรมในเครือมีอยู ่12 โรงแรมดว้ยกนั 
 
 3.2.1 ประวัติของโรงแรม IHG 

  เป็นแบรนด์ในเครือของโรงแรม IHG ที่เป็นที่รู้จกัของแขกผูเ้ขา้พกัเป็นจ านวน
มากซ่ึงมีการรู้จกักนัมาอยา่งชา้นาน อีกทั้งยงัเป็นโรงแรมที่ไดรั้บการยอมรับจากผูค้นต่างๆมากมาย
ทัว่ทุกมุมโลกเป็นหน่ึงในธุรกิจโรงแรมชั้นน าของโลก อีกทั้งIHG เป็นหน่ึงในประวตัิศาสตร์ของผู ้
ริเร่ิมตน้การจดัการโรงแรม และมีส่ิงอ านวยความสะดวก ความเอาใจใส่ต่อการบริการของโรงแรม
ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ได้เร่ิมท าโรงแรมมาเป็นระยะเวลายางนาน เพื่อสร้างเป็นแบรนด์ธุรกิจที่มี
บุคลากรที่ความสามารถด้านต่างๆซ่ึงมีความโดดเด่น และเป็นระบบการบริการที่มีความถูกตอ้ง
แม่นย  าและเกิดความประทบัใจขึ้น 
 3.2.2 กลยทุธ์ทางโรงแรม 

  กลยทุธข์องทางโรงแรมคราวน์พลาซ่าเรามีการจดัการวางแผนงานที่รัดกุมถูกตอ้ง
และเหมาะสม อีกทั้งมีการวางแผนการปฏิบติังานภายในแผนกและภายในองกรณ์อยา่งเป็นระบบ
แบบแผน และมีการโฆษณาโปรโมทอยา่งเป็นระบบ จึงท าให้โรงแรมคราวน์พลาซ่าประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารการจ าการภายในองกรณ์ไดเ้ป็นอยา่งดีจึงเป็นที่ยอมในหลายๆดา้นผูบ้ริโภค
หรือแขก จ้ึงท าใหมี้แขกเขา้พกัเป็นจ านวนมากและเกิดความประทบัใจ  
3.2.3 โรงแรมในเครือ InterContinental Hotels Group( IHG) 
  โรงแรมในเครือ InterContinental Hotels Group ( (IHG) ทั้ง 12 โรงแรม มีดงัน้ี 
  1) HUALUXE  Hotels& Resorts - AddressNo.5 West Hongta Road,, Xishan, 
650228 คุนหมิง, จีน 
  2) Crowne plaza lumpini park Hotels & Resorts- Address952 ถนน พระราม 4, 
บางรัก, 10500 กรุงเทพมหานคร, ไทย  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEraSC64zbAhWMpY8KHQ6eA30QFghLMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ihg.com%2Fcontent%2Fth%2Fth%2Fabout%2Fbrands&usg=AOvVaw1ujiAi7eYe1ZX9zkURRzT1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEraSC64zbAhWMpY8KHQ6eA30QFghLMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ihg.com%2Fcontent%2Fth%2Fth%2Fabout%2Fbrands&usg=AOvVaw1ujiAi7eYe1ZX9zkURRzT1
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
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  3) hotel indigo- Address 81 ถนนวทิย,ุ ปทุมวนั, ปทุมวนั, 10330 
กรุงเทพมหานคร, ไทย 
  4) EVEN Hotels - Address321 West 35th Street, มิดทาวอีสต,์ นิวยอร์ก, NY 
10001, อเมริกา  
  5) Holiday inn - Address981 ถ.สีลม กรุงเทพฯ, บางรัก, 10500 กรุงเทพมหานคร, ไทย 
  6) Holiday inn Express- Address123/3 หมู่ที่ 3 หาดอ่าวนาง เมือง กระบี,่ 81180 
หาดอ่าวนาง, ไทย 
  7) Holiday inn Resort- Address123 หมู่ 3,หาดอ่าวนาง เมือง กระบี่, 81180 หาด
อ่าวนาง, ไทย 
  8) Holiday inn club vacation- Address485 Hotel Road, Brownsville, VT 05037, 
อเมริกา 
  9) STAYBRIDGE SUITES - Addressดาวน์ทาวน์ดิมอยน์ศูนยพ์ฤกษศาสตร์ดิ
มอยน ์
  10) Staybridge Suites Austin North Parmer Lane - Address13000 N. Ih 35 Bldg 
9, Austin, TX 78753, United States 
  11) CANDLEWOOD SUITES  191- Addressอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19, Si 
Lom, 10500 
  12) Intercontinental Hotel & Resorts-Address: 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนีิ 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 
 

รูปที่ 3.3 โรงแรมในเครือทั้งของ IHG ทั้ง 12 
ที่มา :https://geneva-intercontinental.com/career/your-career-with-ihg/ 

 
 
 

 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=978&q=intercontinental+bangkok+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjI0LdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFypU_SLgAAAA&ved=0ahUKEwiWoIaa7ozbAhVIso8KHU4dAOkQ6BMI8AEwEQ
https://geneva-intercontinental.com/career/your-career-with-ihg/
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3.3 ห้องพักและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม 
 3.3.1 ห้องพัก 
  โรงแรมคราวน์พลาซ่ากรุงเทพลุมพนีิพาร์คประกอบดว้ยหอ้งพกั ดงัน้ี 
  1) ห้องพักดีลักซ์ 
   ห้องพกัดีลกัซ์นั้นจะมีขนาดประมาณ - 34ตรม. King Bed / 2 Single Bed
เพือ่การพกัผอ่นอยา่งดีเยีย่มและมีประสิทธิภาพมาก เป็นหอ้งที่มีความสวยงามสะอาดตา และเป็นหิ
องที่สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ต่างๆภายนอกโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดี มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
มากมาย เช่น ทีว ีตูเ้ยน็ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น อ่างอาบน ้ า และอ่ืนๆดงัรูปที่ 3.4 

 

รูปที่ 3.4หอ้งพกัดีลกัซ์ 
 2) ห้องพักคลับ 

   ห้องพกัคลบัจะมีขนาดประมาน34 ตรม. King Bed / 2 Single Bedเป็น
ห้องพกัที่มีขนาดใหญ่และมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆมากมายอีกทั้งยงัสามารถเห็นทศันีภาพ
ต่างๆภายนอกโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดี มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย เช่น อ่างอาบน ้ า
แยกกนั มีโต๊ะท างานให้อยา่งสะดวกสบาย ทีวี ตูเ้ยน็ต่างๆอีกทั้งมีม้ือดินเนอร์ไวบ้ริการไดอี้กดว้ย 
ดงัรูปที่  3.5 

 

รูปที่  3.5หอ้งพกัคลบั 
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  3) ห้องคลับดีลักซ์ 
   ห้องคลบัดีลกัซ์ขนาด46 ตรมKing Bed / 2 Single Bedเป็นห้องที่มีขนาด
หอ้งใหญ่โต สวยงามมาก สามารถเห็นวิวทิวทศัไดอ้ยา่งชดัเจนและมีส่ืงอ านวยความสะดวกต่างๆ
มากมาย เช่น ทีว ีตูเ้ยน็ อ่างอาบน ้ า โตะ๊ท างานและยงัสามารถขึ้นไปทานอาหารฟรีบนคลบัเลานจไ์ด้
อยา่งสะดวกสบายและป็นส่วนตวัดงัรูปที่ 3.6 

 

รูปที่ 3.6 หอ้งคลบัดีลกัซ์ 

 
  4) ห้องจูเนียร์สวีท 
   ห้องจูเนียร์สวีทขนาด 53 ตรม. Bedding / King Bedเป็นห้องที่เหมาะกบั
นกัธุรกิจหนุ่มไฟแรงซ่ึงมีหอ้งแยกไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น ส่วนระหว่างห้องนอน และส่วนห้องนั่งเล่น 
มีตะ๊ท างานที่สามารถมมองเห็นวิวทิวทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจนโดยไม่ตอ้งเดินไปดู และมีห้องน ้ าที่มีส่ิง
อ านวยความสะดวกครบครัน ซ่ึงลูกคา้ที่พกัห้องน้ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ เช่น ไดท้านอาหารเช้า 
กลางวนั และม้ือเยน็ฟรี ดงัรูปที่ 3.7 

 

รูปที่ 3.7หอ้งจูเนียร์สวที 
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5) ห้องเอ็คเซคควิทีฟสวีท 
   หอ้งเอ็คเซคคิวทีฟสวีทขนาด -  99 ตรม.Bedding - King Bedเป็นห้องที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดและกวา้งที่สุดก็ว่าได้  และ มีส่ิงอ านวยความสะดวกแบบไร้ขีดจ ากัดที่เหมาะ
ส าหรับนักธุรกิจรุ่นใหญ่ที่มีระดบัไวส้ าหรับพกัผ่อนและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงั
เป็นหอ้งที่มีความหรูหรามากเป็นพเิศษจึงท าใหเ้ป็นหอ้งพกัที่มีราคาเหมาสมกบัหน้าตาของห้องพกั
ดงัรูปที่ 3.8 

 

รูปที่ 3.8 หอ้งเอ็คเซคคิวทีฟสวที 
 
 3.3.2 ห้องอาหาร 
  1) ห้องอาหาร PANORAMA 
   เป็นหอ้งอาหารของทางโรงแรมคราวน์พลาซ่าที่จะอยูช่ั้น 23 ของโรงแรม
ซ่ึงเป็นหอ้งอาหารไทย ยโุรป ที่มีบรรยากาศที่หรูหราสวยงามน่านัง่ทานอาหาร และเป็นห้องอาหาร
ที่สามารถมองเห็นเชฟท าอาหารใหท้านไดเ้ลย ไดเ้จอเชฟตวัจริงที่ปรุงอาหารให้เราทานไดอ้ยา่งไม่
มีอะไรปกปิด และเป็นหั้องอาหารที่แขกจะเขา้มาใชบ้ริการเยอะเป็นพเิศษ อีกทั้งยงัสามารถมองเห็น
ววิทิวทศัน์ภายนอกโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัรูปที่ 3.9 

 

รูปที่ 3.9หอ้งอาหาร PANORAMA 
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  2) ห้องอาหาร XIN TIAN DI 
   เป็นห้องอาหารซิน เทียน ต้ี ที่เป็นห้องอาหารจีนกวางตุง้ ซ่ึงมีเชฟกะทะ
เหล็กประเทศไทยเป็นเชฟประจ าโรงแรมอีกดว้ย และมีความหรูหราในสไตลน์กลิ่นไอของจีนและ
หอ้งอาหารน้ีจะท าอาหารออกมามีรสชาติจีนแท้ๆ อีกดว้ย ซ่ึงท าใหห้้องอาหารน้ีไดรั้บความนิยมกบั
นกัท่องเที่ยวและแขกผูเ้ขา้พกัไดอ้ยา่งลน้หลามอีกดว้ยดงัรูปที่ 3.10 

 

รูปที่ 3.10หอ้งอาหาร XIN TIAN DI 
  3) ห้องอาหาร FINISHING POST 
   เป็นห้องอาหารฟินิชช่ิง โพสต ์ที่มีค๊อกเทลหลากหลายที่บ่มเพาะมาเป็น
ระยะเวลานาน จึงท าให้แขกเกิดความชอบและความประทบัใจ อีกทั้งเป็นห้องอาหารที่ความเป็น
หอ้งที่มีความสวยงามสะอาดตาเป็นอยา่งมาก และแขกสามารถสั่งเคร่ืองตามที่แขกตอ้งการไดเ้ป็น
อยา่งดี ดงัรูปที่ 3.11 

 

รูปที่ 3.11หอ้งอหาร FINISHING POST 
  4)บาร์THE DECK BAR 
   เป็นสถานที่ที่เหมาะส าหรับนักด่ืมเป็นอย่างมากเป็นสถานที่กลางแจ้ง
ส าหรับภายนอกอาคารของโรงแรมซ่ึงเป็นสถานที่นัง่ด่ืมหรือนัง่ชิลใจกลางกรุงเทพมหานครไดเ้ป็น
อยา่งดีอีกทั้งสามารถซึมซบับรรยากาศของโรงแรม าดเ้ป็นอยา่งดี ดังรูปที่  3.12  
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รูปที่ 3.12บาร์ THE DECK BAR 

 3.3.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงแรมคราวน์พลาซ่ากรุงเทพลุมพินีพาร์ค 

  ส่ิงอ  านวยความสะดวกของโรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค 
อาทิ ทีว ีLED 40 น้ิวตูนิ้รภยัส่วนตวัส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งน ้ าระดบัพรีเม่ียมที่นอนคุณภาพ
รองรับน ้ าหนกัตามหลกัสรีรศาสตร์ 

 
3.4 คณะผู้บริหาร โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค 

 

 รายนามคณะผูบ้ริหารโรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพินีพาร์คมีดงัน้ี  
 

Steven greenwood 

Area General Manager, Bangkok & Laos and General Manager, 
Crown Plaza Bangkok Lumpini Park 
 

 
     

    TiborHovath 
    Executive Assistant Manager 
 
 
 
    Yasuhiro  iemura 
    Director of Sales & Marketing 
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3.5 ต าแหน่งงาน 

 3.5.1  ต าแหน่งงานของนักศึกษา 
 
    ช่ือ: นายรุ่งโรจน์ยทุธชยัสนัติ 
     รหสันกัศึกษา 5704400022 

แผนก : ครัว(Panorama Kitchen) 
   ต าแหน่ง:  TRAINEE 
 
 
 
    ช่ือ          : นาย วชัรพลกลีบบวั 
     รหสันกัศึกษา 5704400024 

แผนก: ครัว(Panorama Kitchen) 
   ต าแหน่ง:  TRAINEE 
 
 
      
    ช่ือ:นาย อภิชยั กอ้งวริิยะกุล 
     รหสันกัศึกษา 5704400050 
    แผนก  :ครัว(Panorama Kitchen) 
    ต าแหน่ง:  TRAINEE 
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3.5.2หน้าที่และการปฏิบัติงาน 
  ช่วงเวลา 6:50-10:30 น.  เติมไลน์อาหารเชา้  
      จดัการเตรียมวตัถุดิบส าหรับวนัต่อไป 
  ช่วงเวลา 10:30-11.00 น.   เก็บไลน์อาหารเชา้  
      จดัเตรียมอาหารส าหรับ lunch 
  ช่วงเวลา 12.00 – 14.00 น.    เช็คสินคา้ตลาดที่เขา้มาในแต่ละวนั 
      จดัการเก็บวตัถุดิบเขา้ store 
       ลา้งวตัถุดิบผกัผลไม ้ 
  ช่วงเวลา 14.00 –17.00 น.   ช่วยจดัเตรียมวตัถุดิบส าหรับ Dinner  
      - ท าการเช็คภาระงานที่ขาดเหลือก่อนเลิกงาน 
  

3.5.3ต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

    ช่ือพนักงานที่ปรึกษา : คุณอิทธิกร ตั้งวฒันารัตน์ 
    แผนก   : ครัว(Panorama Kitchen) 
    ต าแหน่ง  : Chef De Partie 
 

3.6วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง “น ้ าหมกัชีวภาพจากผลไมเ้หลือใช้ในโรงแรมเพื่อย่อยสลายก าจดัและท า
ความสะอาด” เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research)โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 
แสดงดงัตารางที่   3.1  
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ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการท าโครงงานน ้ าหมกัชีวภาพ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. 
1. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน      

2. เขียนโครงร่างโครงงาน      

3. เก็บรวบรวมขอ้มูล      

4.วเิคราะห์ขอ้มูล      

5.ลงมือปฏิบตัิ      

6 .ส รุปผลและจัดท า รูป เ ล่ ม
โครงงาน 

     

7.จดัส่งรูปเล่ม      

 
3.6.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
 3.6.2 ประชากร ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานจากแผนกต่างๆที่ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ ้ า
หมกัชีวภาพเพือ่ยอ่ยสลายก าจดัและท าความสะอาด     
 3.6.3 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนักงานจากแผนกต่างๆที่ไดใ้ช้
ผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพเพือ่ยอ่ยสลายก าจดัและท าความสะอาด 
 
3.7 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 วธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเลือกเฉพาะ        
พนกังานจากแผนกต่างๆที่ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพเพือ่ยอ่ยสลายก าจดัและท าความสะอาด 
 
3.8 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับน ้ าหมักชีวภาพจาก
ผลไมเ้หลือใชใ้นโรงแรมเพือ่ยอ่ยสลายก าจดัและท าความสะอาด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ แผนก และ
ประสบการณ์การท างาน  

 ส่วนที่2 แบบสอบถามขอ้มูลและพฤติกรรมการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพเคยใชน้ ้ าหมัก
ชีวภาพประเภทไหนเหตุผลที่ท่านเลือกใชน้ ้ าหมักชีวภาพมาใชจ้  านวนคร้ังที่ท่านใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ
ต่อเดือน ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด (Open Question) 

 ส่วนที่3 แบบสอบถามการทดสอบผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพเพือ่ยอ่ยสลายก าจดัและ
ท าความสะอาด  



24 

 

 

  
 
 3.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังน้ีได้ท  าการสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนด
สัดส่วน (Quota Sampling)ของพนักงานจากแผนกต่างๆที่ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพเพื่อยอ่ย
สลายก าจดัและท าความสะอาด 
  3.9.1 การวิเคราะห์ข้อมูล  

          ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบบรรยาย (Descriptive) เป็นการน าสถิติมาใช้ในการ

บรรยายลกัษณะของขอ้มูลที่เก็บมาไดว้่ามีลกัษณะเป็นอยา่งไร เช่น การหาค่าร้อยละ การแจกแจง
ความถ่ี การหาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นตน้ รวมทั้งในส่วนของขอ้เสนอแนะเพื่อดูว่ากลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 มีขอ้เสนอแนะหรือต้องการปรับปรุงเร่ืองใด เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลที่ใช้ในการ
ปรับปรุงก าจดัและท าความสะอาดโรงแรม 

3.10 อุปกรณ์และวัตถุดิบ 
 3.10.1 อุปการณ์ 
  1) ถงัน ้ าหมกั 
  2) ผา้ขาวบาง 
  3)ขนั 
  4) กะละมงั 
  5) ขวดพลาสติก 
  3.10.2 วัตถุดิบ 

  (2) กากน ้ าตาล 
  (3) ผลไม ้
  (4)หวัเช้ือจุลลินทรีย ์
  (5) น ้ าสะอาด 
  (6)น ้ าสม้ควนัไม ้
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3.11 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Method) 
  เป็นการน าขอ้มูลที่รวบรวมไดม้าวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจน ้ าหมกัชีวภาพจาก

ผลไมเ้หลือใชใ้นโรงแรมเพื่อย่อยสลายก าจดัและท าความสะอาดซ่ึงค  าตอบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามแบบLikert Scales ซึงก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00       หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49       หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49       หมายถึง    มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49       หมายถึง    มีความพงึพอใจในระดบัไม่พอใจ 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49       หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัไม่พอใจอยา่งมาก  
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บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 ผลการด าเนินงาน 
 จากการที่ผูจ้ดัท  าได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามและได้ออก
ปฏิบติังานสหกิจ ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่าท าให้ไดรั้บความรู้ต่างๆรวมถึงบทบาทหน้าที่ในส่วน
งานแผนกครัว เน่ืองจากแผนกครัวมีพนกังานออกไปถึง 4 คนรวมไปถึงนักศึกษาฝึกงานอีก 1 คนที่
เจ็บป่วยเป็นเวลา 2 เดือนจึงท าให้แผนกครัวในรอบ breakfast เหลือแค่พนักงาน2คนกบันักศึกษา
ฝึกงาน2คนเป็นสาเหตุที่ท  าให้ขาดคนท างานในทุกๆวนัทางโรงแรมจึงขอจา้งนักศึกษาฝึกงาน
ท างาน casual เป็นเวลา 2 เดือนจึงท าให้มีวนัหยดุและเวลาที่จะท าโครงงานน้อยมากและเน่ืองจาก
เป็นช่วงโปรโมทหอ้งอาหารของโรงแรมคราวน์พลาซ่าจึงท าให้มีแขกมาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก
จึงท าใหว้ตัถุดิบขาดในหลายๆอยา่งรวมไปถึงผลไมท้ี่เหลือทิ้งนอ้ยลงท าใหไ้ม่สามารถเก็บผลไมไ้ด้
เพยีงพอในเวลาที่พอเหมาะส าหรับการน าไปท าเป็นนา้หมกัชีวภาพ 
 
4.2 การผลิตน ้าหมักชีวภาพจากผลไม้ 

  การผลิตน ้ าหมกัชีวภาพจากผลไม ้มีขั้นตอนดงัน้ี 
  4.2.1 วตัถุดิบและขั้นตอนการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพจากผลไมว้ตัถุดิบและขั้นตอนการผลิตน ้ า
หมกัชีวภาพจากผลไม ้  
 4.2.2 ขั้นตอนการท าน ้ าหมกัชีวภาพ สูตรที่ 1-2 
 4.2.3 ขั้นตอนการท าน ้ าหมกัชีวภาพ สูตรที่ 3 

4.2.1 วตัถุดิบน ้ าหมกัสูตรที่ 1-2 ส าหรับท าความสะอาด / ยอ่ยสลาย 
 

  
 

 
 

  
 
 

 
ภาพที4่.1 วตัถุดิบน ้ าหมกัสูตรที่ 1-2 ส าหรับท าความสะอาด / ยอ่ยสลาย 

ถงัน ้ าหมกัชีวภาพ กากน ้าตาล หัวเช้ือจุลลินทรีย(์EM) ผลไม ้
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 4.2.2 ขั้นตอนการท าน ้ าหมกัชีวภาพ สูตรที่ 1-2 

ขั้นตอนการท า

น ้าหมักชีวภาพ 

สูตรที่  3 

4.2.3 ขั้นตอนการท าน ้าหมกัชีวภาพ สูตรที่ 3 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการท าน ้าหมกัชีวภาพ สูตรที่ 1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการท าน ้าหมกัชีวภาพ สูตรที่ 3 
4.3 ขั้นตอนกาณผลิตน ้าหมักชีวภาพ  
  สูตรที่ 1-3 ส าหรับท าความสะอาด/ยอ่ยสลาย/ก าจดัศูตรพืช 

 1) ใส่น ้ าสะอาดลงในถงั 150 ลิตร  
 2) ใส่กากน ้ าตาลลงไป 10 กิโลกรัม  
 3) หวัเช้ือ จุลินทรีย(์EM) 1 ลิตร  
 4) ผลไม ้20 กิโลกรัม 
 5) ผสมส่วนผสมทั้งหมด คนให้เขา้กนั จากนั้นปิดฝาถงั เป็นอนัเสร็จใช้
เวลาในการหมกั 8 สปัดาห์ 

  6) หลงัจากท าการหมกัเสร็จแลว้ สูตร 3 เติมน ้ าสม้ควนัไม ้เป็นอนัเสร็จ 

หลงัใส่ผลไม ้ใส่หวัหวั

เช้ือจุลลินทรีย(์EM)  
ใส่กากน ้ าตาลลงไป  

ผสมน ้ าสม้ควนัไม ้ 

เป็นอนัเสร็จในสูตรที่ 

3 

จากนั้นผสมใหเ้ขา้

กนั 
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ภาพที่ 4.4 สปัดาห์แรกของการหมกัค่า pH อยูท่ี่ 7 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 สปัดาห์ที่ 3-5ผลไมเ้ร่ิมยอ่ยสลายและมีคาบสีขาวค่า pH อยูท่ี่ 5 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.6 สปัดาห์ที่ 6-8 ของการหมกั ผลไมย้อ่ยสลายเจนเกือบหมดค่า pH อยูท่ี่ 3 
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ภาพที่ 4.7 น าน ้ าหมกัมาคดักรองตะกอนดว้ยผา้ขาวบาง 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 น าน ้ าหมกัทีไ่ดม้ากรอกลงภาชนะ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 น ้ าหมกัทั้งหมด 3 สูตร 
 

4.4 ส่วนผสมและวิธีการน าไปใช้ 
   น ้ าหมกัชีวภาพส าหรับยอ่ยสลาย ก าจดัและท าความสะอาด สามารถน าไปใชโ้ดย
การผสมตามอตัราส่วนดงัน้ี  
   1) น ้ าหมกัชีวภาพสูตรที่ 1        1 ลิตร ต่อ น ้ า 50 ลิตร  
   2) น ้ าหมกัชีวภาพสูตรที่ 2        1 ลิตร ต่อ น ้ า 50 ลิตร 
   3) น ้ าหมกัชีวภาพสูตรที่ 3        1 ลิตร ต่อ น ้ า 50 ลิตร เพิม่น ้ าสม้ควนัไม ้200 ซีซี 
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4.5 การเปลีย่นแปลงความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่างการท าน ้าหมักชีวภาพ 
  ในการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพ เกิดการเปล่ียนแปลงความเป็นกรด-ด่าง (pH) ดงัภาพที่ 4.10 
 

 
 

ภาพที ่4.10 แสดงการเปล่ียนแปลงความเป็นกรด-ด่าง  (pH)ของน ้ าหมกัชีวภาพ 
 

  จากภาพที่ 4.10  พบวา่ น ้ าหมกัชีวภาพ ในสปัดาห์ที ่1 ค่า pH เร่ิมตน้ของทั้ง 3 สูตรวดัค่าได้
อยูท่ี่ประมาณ 7  เม่ือวดัค่า pH คร้ังที่ 2 ช่วงสปัดาห์ที ่3 ค่า pH ของทั้ง 3 สูตรวดัค่าไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 
6 ต่อมาเม่ือวดัค่า pH คร้ังที่ 3 ในสปัดาห์ที่ 5 ค่า pH ของทั้ง 3 สูตรวดัค่าไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 5 และเม่ือ
ท าการวดัค่า pH คร้ังสุดทา้ยในสปัดาห์ที ่7 ค่า pH ของทั้ง 3 สูตรวดัค่าไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 3  
 
 4.6 ต้นทุนการผลิตน ้าหมักชีวภาพ 

   - EM (คิวเซ)    1 ลิตร     90 บาท 
   - กากน ้ าตาล    10  กิโลกรัม 240 บาท 
   - น ้ าสม้ควนัไม ้  1 ลิตร  100 บาท  
   รวมตน้ทุนการผลิตทั้งหมด                 430 บาท 

 
  
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

สปัดาห์ที่ 1 สปัดาห์ที่ 3-5 สปัดาห์ที่ 7 สปัดาห์ที่ 8 

p
H

 

ท าความสะอาด ยอ่ยสลาย ก าจดัศูตรพชื 
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4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.7.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
  1) ด้านเพศ 

  จากการขอ้มูลทัว่ไปดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานที่
ตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 74.2และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 25.8
ดงัตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของพนักงานในโรงแรมจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 22 74.2 
หญิง 8 25.8 
รวม 30 100 

 
 

  2) ด้านอายุ 
  จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นอายพุบว่า  พนักงานที่ตอบ

แบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นผูท้ี่มีอาย1ุ8-30 ปีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ70.97 รองลงมาเป็นผูท้ี่มีอาย ุ
มากกวา่45ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 12.90 รองลงมาเป็นผูท้ี่มีอาย ุ31-45 ปีคิดเป็นร้อยละ9.67โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีมีนอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.46 ดงัตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2แสดงจ านวนและร้อยละของพนักงานจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 18 ปี 2 6.46 

18-30 ปี 22 70.97 
31-45 ปี 3 9.67 

มากกวา่45ปีขึ้นไป 4 12.90 
รวม 30 100 
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 3) ด้านแผนก 
  จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นแผนกของพนักงาน พบว่า

พนกังานที่ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีผูท้ี่ท  าแผนกครัวคิดเป็นร้อยละ 35.48รองลงมา ผูท้ี่ท  าแผนก
จดัเล้ียง คิดเป็นร้อยละ 29.03รองมาเป็นที่ผูท้ี่ท  าแผนกบริการส่วนหน้า คิดเป็นร้อยละ 19.35รองมา
เป็นผูท้ี่ท  าแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 6.45รองมาเป็นผูท้ี่ท  าแผนกแม่บา้น,
ตอ้นรับและแผนกรักษาความปลอดภยัคิดเป็นร้อยละ 3.23โดยกลุ่มตวัอยา่งที่น้อยที่สุดผูท้ี่ท  าแผนก
อ่ืนๆ คิดเป็น       ร้อยละ 0.00 

  
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังานจ าแนกตามแผนก 

แผนก จ านวน ร้อยละ 
แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 6.45 

แผนกบริการส่วนหนา้ 6 19.35 
แผนกแม่บา้น 1 3.23 
แผนกตอ้นรับ 1 3.23 
แผนกรักษาความปลอดภยั 1 3.23 
แผนกจดัเล้ียง 9 29.03 
แผนกครัว 11 35.48 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 30 100 
 
 
 
 
4.7.2 พฤติกรรมการใช้น ้าหมักชีวภาพ 

   จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 
พบวา่ พนกังานที่ตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีพนกังานที่ไม่เคยใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 67.74 และพนกังานที่เคยใชน้ ้ าหมกัชีวภาพคิดเป็นร้อยละ 32.26 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังานที่เคยใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 
หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

เคยใช ้ 10 32.26 
  ไม่เคยใช ้ 21 67.74 

รวม 30 100 
    
  1) ด้านประเภทของน ้าหมักชีวภาพ 

    จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นประเภทของน ้ าหมกัชีวภาพ 
พบวา่พนกังานที่ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พนักงานที่ชอบใชน้ ้ าหมกัชีวภาพชนิดท าความสะอาด
คิดเป็นร้อยละ 54.84รองลงมาเป็นพนักงานที่ชอบใช้น ้ าหมกัชีวภาพชนิดยอ่ยสลายของเสีย  คิดเป็น
ร้อยละ29.03รองลงมาเป็นพนักงานที่ชอบใชน้ ้ าหมกัชีวภาพชนิดก าจดัศตัรูพืชคิดเป็นร้อยละ 16.13
โดยกลุ่มตวัอยา่งที่นอ้ยที่สุดเป็นพนกังานที่ชอบใชน้ ้ าหมกัชีวภาพอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 0.00 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังานที่ชอบใชป้ระเภทของน ้ าหมกัชีวภาพ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
น ้ าหมกัชีวภาพชนิดยอ่ยสลายของเสีย          9 29.03 
น ้ าหมกัชีวภาพชนิดท าความสะอาด 17 54.84 
น ้ าหมกัชีวภาพชนิดก าจดัศตัรูพชื 5 16.13 

อ่ืนๆ 0 0 
รวม 30 100 

 
  2) ดา้นการเลือกใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 

    จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นการเลือกใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 
พบวา่ พนกังานที่ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พนกังานที่ประหยดัตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมีที่มีราคาสูงคิด
เป็นร้อยละ 45.16 รองลงมาเป็นพนักงานที่สามารถท าน ้ าหมกัชีวภาพใชเ้องไดค้ิดเป็นร้อยละ 22.58 
รองลงมาเป็นพนักงานที่สามารถน าเศษอาหารมาท าเป็นน ้ าหมกัไดค้ิดเป็นร้อยละ 19.35  โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งที่นอ้ยที่สุดเป็นพนกังานที่ช่วยส่งเสริมลดมลพษิแก่ส่ิงแวดลอ้มคิดเป็นร้อยละ 12.91   
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังานที่เลือกใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
ประหยดัตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมีที่มีราคาสูง          14 45.16 
สามารถน าเศษอาหารมาท าเป็นน ้ าหมกัได ้ 6 19.35 
ช่วยส่งเสริมลดมลพษิแก่ส่ิงแวดลอ้ม 4 12.91 
สามารถท าน ้ าหมกัชีวภาพใชเ้องได ้ 7 22.58 

รวม 30 100 
 
  3) ดา้นจ านวนการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ  
   จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ พบวา่ 

พนกังานที่ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนคร้ังที่พนักงานที่ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ5 -6 คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 38.71รองลงมาเป็น1-2 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 32.26 รองลงมาเป็น2-3 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 19.35 
โดยกลุ่มตวัอยา่งที่นอ้ยที่สุดพนกังานที่ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพมากกวา่ 7 คร้ังขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.68 

 

ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังที่ท่านใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 

จ านวนคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
1-2 คร้ัง   10 32.36 
2-3 คร้ัง 6 19.35 
5 -6 คร้ัง          12 38.71 

มากกวา่ 7 คร้ังขึ้นไป 3 9.68 
รวม 30 100 

 

  4.7.3 ระดับความพอใจการทดสอบผลิตภัณฑ์น ้าหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายก าจัดและท าความ
สะอาด 
   1) ด้านความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์น ้าหมักชีวภาพชนิดย่อยสลายของเสีย 
    จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นความพอใจดา้นผลิตภณัฑ์
น ้ าหมกัชีวภาพชนิดยอ่ยสลายของเสีย พบว่า พนักงานให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมไม่
ว่าจะเป็นในดา้นของการลดปัญหาการอุดตนัของของเสียต่างๆ ยอ่ยสลายของเสียในโถสุขภณัฑ์
ต่างๆ ยอ่ยสลายคราบไขมันอ่างน ้ าทิ้งไหลเร็วขึ้น และกล่ินไม่พึงประสงคล์ดลงจากเดิม  อยู่ใน
ระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความพอใจดา้นผลิตภณัฑน์ ้ าหมกั 
           ชีวภาพชนิดยอ่ยสลายของเสีย 

ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพอใจ 
ลดปัญหาการอุดตนัของของเสียต่างๆ 3.83 0.75 มาก 
ยอ่ยสลายของเสียในโถสุขภณัฑต่์างๆ 3.87 0.82 มาก 
ยอ่ยสลายคราบไขมนั 4.93 0.74 มากที่สุด 
อ่างน ้ าทิ้งไหลเร็วขึ้น 4.33 0.76 มาก 
กล่ินไม่พงึประสงคล์ดลงจากเดิม 4.33 0.66 มาก 

รวม 4.26 0.75 มาก 
   2) ด้านความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์น ้าหมักชีวภาพชนิดก าจัดศัตรูพืช 

   จากข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในด้าน
ผลิตภัณฑ์น ้ าหมักชีวภาพชนิดก าจัดศัตรูพืช พบว่า พนักงานให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมไม่วา่จะเป็นในดา้นการสามารถน าไปไล่แมลงศตัรูพชืไดผ้ลดีเป็นปุ๋ ยบ ารุงพืช ไดผ้ลผลิตดี
ขึ้น ผลิตภณัฑท์ี่ก  าจดัแมลงไดโ้ดยไร้สารเคมีตกคา้ง เป็นจุลินทรียบ์  ารุงดิน ท าให้ดินมีแร่ธาตุอุดม
สมบูรณ์ และเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีกล่ินหอมของผลไมแ้ละไม่มีกล่ินไม่พงึประสงค ์ อยูใ่นระดบัมาก 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจในดา้นผลิตภณัฑน์ ้ า 
                      หมกัชีวภาพชนิดก าจดัศตัรูพชื 

ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพอใจ 

สามารถน าไปไล่แมลงศตัรูพชืไดผ้ลดี 4.47 0.57 มาก 
เป็นปุ๋ ยบ ารุงพืช ไดผ้ลผลิตดีขึ้น 3.80 0.85 มาก 
ผลิตภณัฑท์ี่ก  าจดัแมลงไดโ้ดยไร้สารเคมี
ตกคา้ง 

3.70 0.88 มาก 

 เป็นจุลินทรียบ์  ารุงดิน ท าใหดิ้นมีแร่ธาตุ
อุดมสมบูรณ์ 

3.77 1.04 มาก 

เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีกล่ินหอมของผลไมแ้ละ
ไม่มีกล่ินไม่พงึประสงค ์

4.03 0.76 มาก 

รวม 3.95 0.82 มาก 
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4.7.4 ด้านความพอใจด้านผลิตภัณฑ์น ้าหมักชีวภาพชนิดท าความสะอาด 
  จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามด้านความพอใจดา้นผลิตภณัฑน์ ้ าหมัก

ชีวภาพชนิดท าความสะอาด พบว่า พนักงานให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมไม่ว่าจะเป็น
ในดา้นการท าความสะอาดลดคราบสกปรกต่างๆไดผ้ลดี มีกล่ินหอมของผลไม ้ไม่ฉุด ไม่แสบจมูก
มีความเงางามจากการท าความสะอาด ไร้สารเคมีตกคา้งในการท าความสะอาด  และสามารถใช้
แทนน ้ ายาท าความสะอาดและลดตน้ทุนการใชน้ ้ ายาท าความสะอาดไดดี้  อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความพอใจดา้นผลิตภณัฑน์ ้ าหมกั 
            ชีวภาพชนิดท าความสะอาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพอใจ 

ท าความสะอาดลดคราบสกปรกต่างๆไดผ้ลดี 4.10 0.71 มาก 
มีกล่ินหอมของผลไม ้ไม่ฉุด ไม่แสบจมูก 3.63 0.76 มาก 
มีความเงางามจากการท าความสะอาด 4.27 0.64 มาก 
ไร้สารเคมีตกคา้งในการท าความสะอาด 4.43 0.50 มาก 
สามารถใชแ้ทนน ้ ายาท าความสะอาดและลด
ตน้ทุนการใชน้ ้ ายาท าความสะอาดไดดี้ 

4.26 0.78 มาก 

รวม 4.14 0.68 มาก 
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บทที5่ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน  
  5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  จากการที่ไดป้ฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ 
ลุมพนีิพาร์ค ตั้งแต่วนัที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2561 เป็นเวลา 4 เดือน คณะผูจ้ดัท  า
ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานในแผนกครัว ซ่ึงมีบทบาทและหนา้ที่ในการจดัเตรียมอาหารแก่ลูกคา้
ที่มาเขา้พกักบัทางโรงแรม รวมถึงการปรุงอาหาร วิธีการท า ขั้นตอนต่างๆในการปฏิบติังานพบว่า 
จะผลไมจ้  านวนมากที่เหลือจากทุกคร้ังที่เก็บจากไลน์อาหารเบรคฟัส 

  ดงันั้น คณะผูจ้ดัท  าจึงไดจ้ดัท าโครงงาน เร่ือง น ้ าหมกัชีวภาพจากผลไมท้ี่เหลือใช้
ในโรงแรมเพือ่ยอ่ยสลาย ก าจดัและท าความสะอาดจากการที่คณะผูจ้ดัท  า ไดท้  าวิจยัเร่ือง  “น ้ าหมกั
ชีวภาพจากของเหลือเพือ่ท  าความสะอาด ก  าจดัและยอ่ยสลาย”คณะผูจ้ดัท  าไดรั้บมอบหมายจากทาง
โรงแรมใหป้ฏิบตัิงานในต าแหน่งนักศึกษาฝึกงานในแผนกครัว ในต าแหน่ง The Kitchen โรงแรม 
คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพนีิพาร์คโดยการท าน ้ าหมกัที่ท  าจากผลไมเ้หลือใชจ้ากโรงแรมขึ้นมา 
และน าไปใชใ้นแผนกครัว รวมถึง แผนกแม่บา้นและสจว๊ต จะสามารถใชน้ ้ าหมกั ซ่ึงจะช่วยในการ
ท างานของแต่ละแผนกดงักล่าวที่ตอ้งใชใ้นการท าความสะอาดต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ยงัเป็นการน าของเหลือมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

  ผูจ้ดัท  าไดท้  าการแจกแบบสอบถามโดยมีผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 30 ชุด 
พนักงานในแต่ละแผนกภายในโรงแรม ในแบบสอบถามมีหัวข้อที่ใช้ทั้ งหมด 4 ส่วน คือ                 
1) แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ แผนก และประสบการณ์การ
ท างาน 2) แบบสอบถามขอ้มูลและพฤติกรรมการใชน้ ้ าหมักชีวภาพไดแ้ก่เคยใช้น ้ าหมกัชีวภาพ
ประเภทไหนเหตุผลที่ท่านเลือกใชน้ ้ าหมกัชีวภาพมาใชจ้  านวนคร้ังที่ท่านใชน้ ้ าหมกัชีวภาพต่อเดือน 
ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด (Open Question)3)แบบสอบถามการทดสอบผลิตภณัฑ์น ้ าหมกัชีวภาพเพื่อ
ยอ่ยสลายก าจดัและท าความสะอาด4)ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์น ้ าหมกัชีวภาพจึง
สรุปได้ว่า  พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถานภาพโสด และท างานอยูใ่นแผนกครัวมีประสบการณ์การท างาน1-5 ปี  

  ส่วนใหญ่ไม่เคยใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ  ชอบใชป้ระเภทน ้ าหมกัชีวภาพชนิดท าความ
สะอาด และเลือกใชป้ระเภทแบบประหยดัตน้ทุนการใช้ปุ๋ ยเคมีที่มีราคาสูง  จ  านวนคร้ังเคยใชน้ ้ า
หมักชีวภาพ 5-6 คร้ัง นอกจากน้ีพนักงานส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจในเร่ืองของการย่อยสลาย
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คราบไขมนั ท่อน ้ าทิ้งไหลเร็วขึ้น และเป็นปุ๋ ยบ ารุงพชื ไดผ้ลผลิตดีขึ้น และไร้สารเคมีตกคา้งในการ
ท าความสะอาด 

 
  5.1.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 
   1) ทางคณะผูจ้ ัดท าสามารถด าเนินโครงงานได้ภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไว้
เท่านั้น 
   2) น ้ าหมักชีวภาพ น้ีจัดท าขึ้ นส าหรับการใช้ภายในแผนกครัวและแม่บ้าน 
โดยเฉพาะ อาจจะไม่สามารถใชไ้ดก้บัแผนกอ่ืนๆ 
   3) ระยะเวลาในการท าหมกัชีวภาพ นอ้ยเกินไป จึงท าใหป้ระสิทธิภาพของน ้ าหมกั
ชีวภาพนั้นดอ้ยลงไป 
   4) การเก็บผลไม้หลือที่น ามาจากโรงแรม  เพราะทางคณะผูจ้ดัท  าได้ใช้เวลา
ด าเนินการเก็บผลไมจ้ากโรงแรม เป็นเวลา 1 เดือนกว่าจะไดค้รบตามจ านวนที่ตอ้งการ อาจท าให้
ผลไมบ้างส่วนอยูใ่นสภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
 จากการที่ผูจ้ดัท  าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาที่โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี
พาร์ค ตั้งแต่วนัที่ 8 มกราคม 2561 ถึง วนัที่ 30เมษายน 256 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ในแผนกครัว 
โดยไดรั้บประโยชน์จากการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
 5.2.1 ประโยชน์ที่ได้จากการปฎิบัติงานสหกิจ 
    ประโยชน์ที่ไดจ้ากการปฏิบติัสหกิจศึกษา มีดงัน้ี  
  1) ไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากชีวติจริงของการท างานที่ไม่มีในหอ้งเรียน 

 2) ได้เกิดการพฒันาตนเองให้สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้และการมีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จรุร่วงใหต้ามเวลาที่ก  าหนด 

 3) สามารถเลือกสายอาชีพไดถู้กตอ้งเน่ืองจากไดรั้บทราบถึงความของตนเอง 
 4) ไดค้วามรู้เก่ียวกบัจดัไลน์อาหาร Breakfast Lunch  Dinner 
 5) ไดรู้้ถึงสูตรอาหารต่างๆ ในการฝึกงาน 
 6) ไดรู้้ถึงค าศพัทเ์ฉพาะที่ใชภ้ายในโรงแรมและแผนกครัว 
 7) ไดรั้บรู้ถึงความยากล าบากของการเป็น เชฟ โรงแรม 5 ดาว 

  7) ส าเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิตที่มีศกัยภาพในการท างานที่มีมากกว่าและมีโอกาส
ไดรั้บการเสนองานก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา        
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 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา      
  ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกครัว ปัญญาหาที่พบคือ อุบตัิเหตุในการ
ท างาน เช่นการถูกของมีคมบาด การถูกน ้ าร้อนลวก การใช้เตาไฟต่างๆ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและ
ภาชนะต่างๆ มีไม่พอต่อการใชง้านเวลามีแขกเขา้เยอะหรือจ าเป็นตอ้งใชท้  าอาหารหรือใส่อาหาร 
อีกทั้งพนกังานอาจมีไม่พอต่อการท างานและการบริการต่อผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
  5.2.3 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

  การปฏิบติังานสหกิจน้ีเราควรปฏิบตัิและให้ความเคารพในกฎของโรงแรมนั้นๆ 
และในการท างานเราควรมีสติตลอดเวลาและท างานดว้ยความไม่ประมาท ในการท างานเป็นกลุ่ม
ควรมอบหมายงานให้ชัดเจนและเท่าเทียมกัน และทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายเพือ่ใหง้านนั้นออกมาส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

  ทางคณะผูจ้ดัท  าหวงัหวา่ โครงงานน ้ าหมกัชีวภาพน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูท้ี่สนใจใน
การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ  
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
เร่ือง  น ้ าหมกัชีวภาพจากผลไมเ้หลือใชใ้นโรงแรมเพือ่ยอ่ยสลาย ก าจดัและท าความสะอาด 
แบบสอบถาม ประกอบด้วยชุดค าถาม 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 
 ตอนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการทดสอบผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพเพือ่ยอ่ยสลายก าจดัและท า 
   ความสะอาด กรุณาทดสอบผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพจึงขอความร่วมมือในการ 
   แสดงความคิดเห็น 
 ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพ 
 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านตอ้งการเลือก 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1) เพศ    ☐ ชาย   ☐ หญิง 
 
2) อาย ุ   ☐ ต ่ากวา่ 18 ปี  ☐ 18 - 30 ปี 

 ☐ 31- 45 ปี  ☐ มากกวา่ 45 ปีขึ้นไป 
 
 
3) แผนก  Food and Beverage Service (แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม)    

 Front Office (แผนกบริการส่วนหนา้) 
 Housekeeping Department (แผนกแม่บา้น) 

   Reception (แผนกตอ้นรับ)   
 Security (แผนกรักษาความปลอดภยั) 

   The Catering Department (แผนกจดัเล้ียง) 
   Kitchen (แผนกครัว) 
   อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ)……………………. 
  
 
ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 
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4) ท่านเคยใชน้ ้ าหมกัชีวภาพในชีวติประจ าวนัหรือไม่  
   เคยใช ้   ไม่เคยใช ้
 
5) ท่านเคยใชน้ ้ าหมกัชีวภาพประเภทไหนมากที่สุด           
   น ้ าหมกัชีวภาพชนิดยอ่ยสลายของเสีย          
   น ้ าหมกัชีวภาพชนิดท าความสะอาด 
   น ้ าหมกัชีวภาพชนิดก าจดัศตัรูพชื           
   อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ)… 
 
6) เหตุผลที่ท่านเลือกใชน้ ้ าหมกัชีวภาพมาใช ้(เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ)  
   ประหยดัตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมีที่มีราคาสูง          
   สามารถน าเศษอาหารมาท าเป็นน ้ าหมกัได ้
   ช่วยส่งเสริมลดมลพษิแก่ส่ิงแวดลอ้ม 
   สามารถท าน ้ าหมกัชีวภาพใชเ้องได ้
 
 
7) จ  านวนคร้ังที่ท่านใชน้ ้ าหมกัชีวภาพต่อเดือน  1 - 2 คร้ัง      2 - 3 คร้ัง 
       5  -  6 คร้ัง      มากกวา่ 7 คร้ังขึ้นไป 
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ตอนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการทดสอบผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพเพือ่ยอ่ยสลายก าจดัและท าความสะอาด กรุณา
ทดสอบผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพ จึงขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการใหค้ะแนนความพงึ
พอใจที่ตรงกบัความรู้สึกของท่าน ดงัต่อไปน้ี 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งตามระดบัความพงึพอใจที่ท่านตอ้งการเลือก  
หมายเหตุ 5  = มากที่สุด    
  4  = มาก  
  3  = ปานกลาง   
  2  = นอ้ย  

1  = นอ้ยที่สุด 
 
 
 

 

 

 

คุณลักษณะ ระดบัความพงึพอใจ 

ด้านผลิตภัณฑ์น ้าหมักชีวภาพชนิดย่อยสลายของเสีย 5 4 3 2 1 

1.) ลดปัญหาการอุดตันของของเสียต่างๆ      
2.) ย่อยสลายของเสียในโถสุขภัณฑ์ต่างๆ      
3.) ย่อยสลายคราบไขมัน      
4.) ท่อน า้ทิง้ไหลเร็วขึน้      
5.) กลิน่ไม่พึงประสงค์ลดลงจากเดิม      

ด้านผลิตภัณฑ์น ้าหมักชีวภาพชนิดก าจัดศัตรูพืช 5 4 3 2 1 

6.) สามารถน าไปไล่แมลงศัตรูพืชได้ผลด ี      
7.) เป็นปุ๋ ยบ ารุงพืช ได้ผลผลิตดีขึน้      
8.) ผลิตภัณฑ์ที่ก าจัดแมลงได้โดยไร้สารเคมีตกค้าง      
9.) เป็นจุลนิทรีย์บ ารุงดนิ ท าให้ดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์      
10.) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมของผลไม้และไม่มีกลิ่นไม่พึง     
        ประสงค์ 
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ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
   ขอขอบคุณที่สละเวลาในการท าแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านผลิตภัณฑ์น ้าหมักชีวภาพชนิดท าความสะอาด 5 4 3 2 1 

11.) ท าความสะอาดลดคราบสกปรกต่างๆได้ผลดี      
12.) มีกลิ่นหอมของผลไม้ ไม่ฉุด ไม่แสบจมูก      
13.) มีความเงางามจากการท าความสะอาด      
14.) ไร้สารเคมีตกค้างในการท าความสะอาด      
15.) สามารถใช้แทนน ้ายาท าความสะอาดและลดต้นทุนการใช้  
        น ้ายาท าความสะอาดได้ดี 
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ภาคผนวก ข 

ภาพขณะปฏิบตัิงาน 
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ภาพชุดพนกังานแผนกครัวของโรงแรมคราวน์พลาซา่ 

 

  

 

ภาพแผนกครัว Panorama Kitchen ของโรงแรมคราวน์พลาซ่าซ่ึงเป็นสถานที่ฝึกงาน 
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ภาพน้ีเป็นส่วนที่นัง่รับประทานอาหารส าหรับแขกภายในครัวและบาร์เคร่ืองด่ืมต่างๆ 
ของแผนกครัว Panorama Kitchen โรงแรมคราวน์พลาซ่า 

 

  

ภาพวธีิการท าแพนเคก้และวาฟเฟิลของแผนกครัว Panorama Kitchen 

  

  

ภาพการเตรียมและหัน่เคร่ืองออมเลทไวส้ าหรับใชท้  าไข่ออมเลท ทั้งหมด 6 อยา่งดว้ยกนั 



49 

 

 

ภาพวิธีการใช้มีดอยา่งถกูวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ 

 

  

ภาพการปรุงและต้มซุปมิโซะของทางโรงแรมคราวน์พลาซา่ 

  

  
 

การเตรียมเบคอนหัน่เตา๋ไว้ส าหรับออกเป็นคูเ่คียงกบัสลดัมือ้เช้าของทางโรงแรม 
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การเรียงเบคอนเพือ่เตรียมเขา้เตาอบของทางโรงแรมคราวน์พลาซ่า 
   

  

การเรียงกุง้ออนไอซ์และเตรียมวาซาบิพร้อมทั้งของดองไวส้ าหรับทานเป็นเคร่ืองเคียง 
ในม้ือเที่ยงของทางโรงรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพนีิ พาร์ค 

 

  

การเตรียมผกัสลดั 6-7 ถว้ย และน ้ าซอส 4 ถว้ย ไวอ้อกคู่กนัตอนเชา้ของทางโรงแรม 
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การเตรียมเคร่ืองปรุงของโจ๊กเอาออกพร้อมกบัโจ๊กในมือ้เช้าของทางโรงแรมคราวน์พลาซา่ 

   

  

การท าซูชิและการจดัเรียงซูชิของทางโรงแรมคราวน์พลาซ่า 
 

 

การจดัเรียงซาลาเปาหมแูดง ครีม ขนมจีบกุ้ ง และฮะเก๋าของทางโรงแรมคราวน์พลสาซา่ 
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การเตรียมปลาซาบะยา่งซีอ๋ิวไว้ออกมือ้กลางวนัของทางโรงแรมคราวน์พลาซา่ 

 

  

การท าสลดัผกัออกม้ือกลางวนั เช่น หน่อไมฝ้ร่ังสลดั มะเขือเทศสลดั มนัฝรั่งสลดั 
แฮมสลดั แซมมอลรมควนัสลดัและอ่ืนๆตามเมนูในแต่ละวนัที่ทางเชฟจดัมาให้ 

 

เป็นอาหารส าหรับ A La Carte แขกสามารถเลือกตามเมนูได ้เช่น เปาะเป๊ียะทอด ทอดมนั 
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มีการท าน ้ าตก ลาบหมู และสม้ต าไทยสดๆใหม่ๆพร้อมใหแ้ขกสัง่ทานไดต้ามใจชอบ 
 

  

ภาพน้ีคือการท าก๋วยเต๋ียวน ้ าใส ตม้ย  า ใหก้บัแขกทั้งม้ือเชา้และม้ือกลางวนั ส่วนใหญ่จะเป็น
ลูกช้ินปลาและเน้ือไก่เพราะแขกบางท่านไม่ทานหมู 
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การท าครัวซองคแ์ฮมชีส น าขนมปังผา่คร่ึงสอดไสแ้ฮมและชีสและซอสเบเชอเมล 
 

  

การเรียงโคลดค์ทัและชีสเพือ่ออกม้ือเชา้และม้ือกลางวนัของทางโรงแรมคราวน์พลาซ่า 
 

 

การทอดและเตรียมมนัฝร่ังทอดเอาไว้ออกมือ้เช้าของทางโรงแรมคราวน์พลาซา่ 
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ภาคผนวก ค 

 บทสมัภาษณ์พนกังานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 



58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
บทความเชิงวชิาการ 
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น า้หมักชีวภาพจากของเหลอืเพือ่ท าความสะอาด ก าจัดและย่อยสลาย 
ENZYME LONIC PLASMA 

นายรุ่งโรจน์ ยุทธชัย สันติ นาย วชัรพล กลบีบัว นายอภชัิย ก้องวิริยะกุล  
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะโรงแรมมหาวทิยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญ กทม.10160 
Landlordza01@hotmail.com, tpl-LABEL@HOTMAIL.COM,Benzkleebua@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อน า
ผลไม้เหลือทิ้งภายในโรงแรมมาสร้างเป็น
ผลิตภณัฑน์ ้ าหมกัชีวภาพเพื่อยอ่ยสลายก าจดั
และท าความสะอาดเพือ่น าผลิตภณัฑน์ ้ าหมกั
ชีวภาพมาใช้ภายในโรงแรมเพื่อย่อยสลาย
ก าจดัและท าความสะอาดในแผนกต่างๆให้
เกิดประโยชน์สูงสุดจากผลไม้เหลือทิ้งจาก
การท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
น ้ าหมักชีวภาพ โดยมีผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 30 คน ซ่ึงได้จากการคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบ โดยใชค้วามน่าจะเป็นโดยแบ่ง
ออกเป็นพนกังานในโรงแรมในต่างละแผนก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

บรรยาย ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัพบวา่ พนักงานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายตุั้งแต่ 18-30 ปีส่วนใหญ่ไม่
เคยใช้น ้ าหมักชีวภาพ  ชอบใช้ประเภทน ้ า
หมัก ชีวภาพชนิดท าความสะอาด และ
เลือกใชป้ระเภทแบบประหยดัตน้ทุนการใช้
ปุ๋ ยเคมีที่มีราคาสูง จ  านวนคร้ังเคยใชน้ ้ าหมัก
ชีวภาพ 5-6 คร้ัง  นอกจากน้ีพนักงานส่วน
ใหญ่ให้ความพึงพอใจในเร่ืองของการย่อย
สลายคราบไขมนั อ่างน ้ าทิ้งไหลเร็วขึ้น และ
เป็นปุ๋ ยบ า รุงพืช ได้ผลผลิตดีขึ้ น และไร้
สารเคมีตกคา้งในการท าความสะอาด 
  
ค าส าคญั: น ้ าหมักชีวภาพ, ท  าความสะอาด, 
ก าจดั, ยอ่ยสลาย 

 
Abstract  
The objective of this research is to change 
fruit waste from hotel into Enzyme Ionic 
Plasma for disposal and cleaning purposes. 
The products will be used to dispose and 
clean several departments in the hotel to 

maximize utilization of fruit waste. 
Satisfaction survey towards the Enzyme 
Ionic Plasma was conducted among 30 
participants. A probability sampling method 
was used whereby the employees were 
classified according to departments. 
Research instrument was the questionnaire 
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survey. Descriptive statistics were used to 
analyze the data, including frequency 
distribution, percentage, mean, and standard 
deviation. The findings revealed that 
majority of employees were male at the age 
between 18-30 years old. Most of them had 
never used the Enzyme Ionic Plasma before. 
It was found that they preferred using 
Enzyme Ionic Plasma for cleaning and cost 
saving benefit instead of using fertilizer that 
has higher price. They had used the Enzyme 

Ionic Plasma for 5-6 times. In addition, 
majority of the employees were also 
satisfied with other benefits of the Enzyme 
Ionic Plasma, including the ability to 
degrade fats, water in the sink drain faster, 
the ability to be used as plant fertilizer, and 
no chemical residue is left when the 
cleaning process is done.  
Keywords: Enzyme Ionic Plasma, Cleaning, 
Disposal, Degradation 

 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อน าผลไม้เหลือทิ้งภายในโรงแรมมา
สร้างเป็นผลิตภณัฑ์น ้ าหมักชีวภาพเพื่อย่อย
สลายก าจดัและท าความสะอาด 
2. เพื่อน าผลิตภัณฑ์น ้ าหมักชีวภาพมาใช้
ภายในโรงแรมเพื่อย่อยสลายก าจัดและท า
ความสะอาดในแผนกต่างๆให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจากผลไมเ้หลือทิ้ง 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ประชาการที่ใช้ท าการศึกษา 
ผลไม้เหลือจากแขกที่ทานเหลือทิ้งภายใน
โรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพินีพาร์ค เสียง
ตอบรับจากแผนกต่างๆที่ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ ้ า
หมกัชีวภาพเพื่อยอ่ยสลายก าจดัและท าความ
สะอาด 
1.3.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
พนักงานแผนกค รัวในโรงแรมคราวน์ 
พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค 952 ถนน 

พระรามที่ 4    แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10500 
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการศึกษาวิจัยได้แก่  พนักงาน
ภายแผนกครัวในโรงแรมคราวน์ พลาซ่า 
1.3.4  ขอบเขตด้านเวลา 
 ผูศึ้กษาใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้ งแต่ 8 
มกราคม – 30เมษายน 2561 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.สามารถน าผลไม้เหลือใช้ภายในโรงแรม
น ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์น ้ าหมักชีวภาพเพื่อ
ยอ่ยสลายก าจดัและท าความสะอาด ซ่ึงท าให้
เกิดประโยชน์จากผลไม้ที่ เหลือทิ้งภายใน
โรงแรม 
2.สามารถน าผลิตภณัฑ์น ้ าหมกัชีวภาพมาใช้
ในการย่อยสลาย ก าจดัศตัรูพืชและท าความ
สะอาด มาใชภ้ายในแผนกต่างๆของโรงแรม
เพือ่เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ช่วยลดตน้ทุนในการใชส้ารเคมีและน ้ ายา
ในการท าความสะอาด 
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4.ไม่มีผลขา้งเคียงหรืออนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
สรุปผลโครงงาน 
ไดท้ดลองใชน้า้หมกัชีวภาพใหเ้กิดประโยชน์
ภายในแผนกครัวอยา่งมากเน่ืองจากความ
สะอาดภายในครัวเป็นเร่ืองส าคญัมากใน
แผนกครัวจึงน านา้หมกัชีวภาพมาช่วยเร่ืองท า
ความสะอาดภายในครัวไดอ้ยา่งพงึพอใจ
ปัญหาของโครงงาน  
1) ทางคณะผูจ้ดัท  าสามารถด าเนินโครงงาน
ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนดไวเ้ท่านั้น  

2) น ้ าหมกัชีวภาพ น้ีจดัท าขึ้นส าหรับการใช้
ภายในแผนกครัวและแม่บา้น โดยเฉพาะ 
อาจจะไม่สามารถใชไ้ดก้บัแผนกอ่ืนๆ  
3) ระยะเวลาในการท าหมกัชีวภาพ นอ้ย
เกินไป จึงท าใหป้ระสิทธิภาพของน ้ าหมกั
ชีวภาพนั้นดอ้ยลงไป  
4) การเก็บผลไมห้ลือทีน่ ามาจากโรงแรม  
เพราะทางคณะผูจ้ดัท  าไดใ้ชเ้วลาด าเนินการ
เก็บผลไมจ้ากโรงแรม เป็นเวลา 1 เดือนกวา่
จะไดค้รบตามจ านวนที่ตอ้งการ อาจท าให้
ผลไมบ้างส่วนอยูใ่นสภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร  

กิตติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

การที่ผูจ้ดัท  าไดม้าปฏิบตัิงานในโครงการสห
กิจ ศึกษา  ณ  โรงแรม  ค ร า วน์  พล า ซ่ า 
กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์คตั้งแต่วนัที่8มกราคม 
2561 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2561 ส่งผลให้คณะ
ผูจ้ดัท  าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 
เก่ียวกับการท างานในด้านการท าอาหาร ณ 
รงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี
พาร์ค ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ี
ส าเร็จลงได้ด้วยดี ผูจ้ ัดท าขอขอบคุณ คุณ
อิทธิกร  ตั้งวฒันารัตน์  พนักงานที่ปรึกษาที่
ได้ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้ค  าแนะน า
ต่างๆ ทั้งในเร่ืองการปฏิบติังานและเร่ืองอ่ืนๆ  
และขอขอบคุณ อาจารยสุ์นทร สอนกิจดี
อาจารยท์ี่ปรึกษา ที่ใหค้  าแนะน าในเร่ืองต่างๆ 
ทั้งในเร่ืองการท างาน และให้ค  าปรึกษาใน
เร่ืองการท าโครงงานสหกิจ ทั้ งน้ี  ผู ้จ ัดท า
ขอขอบพระคุณผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านที่
มีส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษาในระหว่าง
ปฏิบติังาน การท ารายงาน รวมทั้งตรวจสอบ

แก้ไขขอ้ผิดพลาดบางส่วน จนรายงานเสร็จ
สมบูรณ์ ผูจ้ดัท  า ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง
ไว ้ณ โอกาสน้ี 
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