ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
กากกาแฟสครับผิว
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาสหกิจศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนากากกาแฟที่เหลือทิง้ มาแปร
รู ปให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั โรงแรม So Sofitel Bangkok
ข้าพเจ้าจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านกรุ ณาตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ข้อมูลทั้งหมด
ที่ ท่านได้ตอบจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรั บโครงงานในครั้ ง นี้ ทุ กความเห็ นของท่านจะเป็ น
ความลับและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาของท่าน
แบบสอบถาม ประกอบด้ วยชุ ดคาถาม 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของท่านทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ กากกาแฟสครับผิว
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่องหมาย  ลงใน  ทีท่ ่านต้ องการเลือก
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. 20-30 ปี
 2. 31 - 40 ปี
 3. 41 - 50 ปี
 4. มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
3. แผนก
 1. แผนก F&B
 2.แผนกครัว
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของท่านทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ กากกาแฟสครับผิว
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องว่ างตามระดับความสาคัญทีท่ ่านต้ องการเลือก
ความพึงพอใจทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์
มากทีส่ ุ ด
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
กลิ่นและสี ของผลิตภัณฑ์
มีความเหมาะสมในการใช้งาน
ทาจากสมุนไพร
รู ปลักษณ์ที่ดึงดูดน่าสนใจ
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข
ภาพประกอบการฝึ กงาน

ภาพประกอบการฝึ กงาน

ภาพทางด้านซ้ายเป็ นภาพการปฎิบตั ิงานที่เมื่อแขกลุกจากโต๊ะแล้ว เราต้องเข้าเคลียร์โต๊ะให้
สะอาดเรี ย บร้ อยทั้ง หมด จากนั้นภาพทางด้า นขวา คื อการเช็ ดโต๊ะ โดยนาน้ ายาฆ่า เชื้ อท าความ
สะอาดฉี ดลงบนโต๊ะสัดครู่ จากนั้นใช้ผา้ สะอาดเช็ดให้สะอาดเรี ยบร้อย

เมื่อเช็ดโต๊ะจนสะอาดเรี ยบร้ อยแล้ว จากนั้นทาการเซ็ทโต๊ะตามจานวนของโต๊ะนั้นๆ โดย
การนาจาน BB วางไว้ทางด้านซ้าย

จากนั้นนาอุปกรณ์ในการเซ็ทโต๊ะลง โดยมี napkin ช้อน ส้อม มีด

ภาพขณะปฏิบตั ิงานในส่ วนของบาร์ กาแฟ

ภาคผนวก ค
บทความทางวิชาการ
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บทคัดย่อ
ทุกวันเราจะมีวตั ถุดิบจากกากกาแฟเหลือเป็ น
จานวนมาก ผูจ้ ดั ท าเล็ ง เห็ นแล้ว ว่า สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อีกได้ และ
ได้ คิ ด ค้น ว่ า กากกาแฟนั้ น มี ป ระโยชน์ ไ ด้
หลายอย่า ง หนึ่ ง ในนั้น คื อ สามารถช่ วยใน
เรื่ องของผิ ว พรรณ ท าให้ ผิ ว พรรณสว่ า ง
กระจ่างใส ผิวเนียนนุ่ม จึงได้นามาแปรรู ปให้
เป็ นสครับขัดผิว โดยการใช้กากกาแฟที่เหลือ
ทิ้งเพื่อช่ วยในการลดต้นทุ นและเป็ นการนา
ของที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
นอกจากนี้ ยัง สามารถใช้ไ ด้ใ นชี วิ ต จริ ง ใน
การช่วยให้ผิวดูสุขภาพดี เลือดสู บฉี ดได้ดีอีก
ด้ ว ย เพราะในกากกาแฟมี ส่ ว นผสมของ
คาเฟอีนอยู่ ซึ่ งช่ วยในการกระตุน้ ร่ างกายให้
สดชื่ น เช่นเดียวกับการนากากกาแฟมาใช้กบั
ผิวหนังของคนเราช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว ดู
มีน้ ามีนวลขึ้น
Abstract
Every day we have a lot of used coffee
grounds (raw material) from the bar and
cooking stations. The student trainee has

realized that used coffee grounds can be
applied to another benefit. And it is thought
that used coffee grind can be useful for the
skin. Once processed into soap the used
coffee grounds will make your skin radiant
and soft.
Scrub the skin by using the used coffee
grounds help reduce costs and it is a good
way to recycle. The benefit can be seen
available in real life. the resulting skin will
look healthy, vascular will improve. Because
used coffee grind is a mixture of caffeine,
which helps to stimulate and refresh the
body. As well as the skin of our people that
used this method see that it helps their blood
vessels expand to ensure a healthy skin.
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อนากากกาแฟที่เหลือทิ้งมาแปรรู ปให้
เกิดประโยชน์
2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั โรงแรม

So Sofitel Bangkok
3. เพื่อรู้ถึงคุณประโยชน์จากกากกาแฟ และ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่ : โ ร ง แ ร ม So Sofitel
Bangkok แผนก Service F&B
2. ขอบเขตด้ า นเวล า : ตั้ งแต่ วั น ที่ 15
พฤษภาคม 2560 ถึง 25 สิ งหาคม 2560
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถรู้ ถึงคุ ณประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์
กากกาแฟสครั บ ผิ ว ที่ ส ามารถน ามาใช้ ใ น
โรงแรม So Sofitel Bangkok
ความเป็ นมา
กาแฟ เป็ นเครื่ องดื่ ม ที่ท ามาจากเมล็ดซึ่ งได้
จากต้นกาแฟ ที่ เรี ยกว่า “เมล็ดกาแฟคัว่ ” ใน
ปั จจุบนั มีการปลูกกาแฟมากกว่า 70 ประเทศ
ทัว่ โลก โลก ในปั จจุบนั กาแฟได้ก ลายเป็ น
เครื่ องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สาหรับ
สายพันธุ์หลักของกาแฟที่ปลูกกันทัว่ ไปจะมี
อยู่ด้ว ยกัน 2 สายพัน ธุ์ คื อ กาแฟอาราบิ ก้า
(Coffee arabica) และกาแฟโรบัสต้า (Coffee
canephora) โดยกาแฟอาราบิ กา้ จะเป็ นกาแฟ
ที่ได้รับความนิ ยมในการดื่ มมากกว่ากาแฟโร
บัสต้า เนื่ องจากกาแฟโรบัสต้ามีรสชาติที่ขม
กว่าและให้รสชาติได้นอ้ ยกว่ากาแฟอาราบิกา้
ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ กาแฟที่ เ พาะปลู ก กั น เป็ น
จานวนมากกว่า 3 ใน 4 ของโลก จึงเป็ นกาแฟ
อาราบิกา้

ประโยชน์ ของกากกาแฟ
1.กากกาแฟจะช่วยดูดซับกลิ่นไม่พ่ ึงประสงค์
และช่วยดับกลิ่นเหม็นของรองเท้า
2.กากกาแฟสามารถแก้ตเู ้ ย็นมีกลิ่นได้
3. . กากกาแฟสามารถดับกลิ่นอับในรถและตู ้
เสื้ อผ้าได้
4.กากกาแฟสามารถก าจัดกลิ่ นคาวบนเขี ย ง
ไม้
5.กากกาแฟสามารถกาจัดกลิ่นกระเทียมหรื อ
หอมแดงที่ติดมือได้
6.กากกาแฟสามารถนามาใช้ทาความสะอาด
เครื่ องครัว เช่ น หม้อ กระทะ ท่ออ่างล้างจาน
เป็ นต้น ที่ มี ค ราบสกปรกหรื อ รอยดาติ ดอยู่
ให้ใช้กากกาแฟมาขัดอุปกรณ์เหล่านั้น เพราะ
กากกาแฟมี คุณสมบัติเป็ นกรดซึ่ ง จะช่ วยท า
ความสะอาดคราบฝังลึกได้ดี
7.กากกาแฟสามารถช่วยท่อไม่ให้อุดตันได้
8.กากกาแฟสามารถป้ องกันเข็มเย็บผ้าไม่ให้
ขึ้นสนิม
9.กากกาแฟสามารถใช้เป็ นยาสระผมรั ก ษา
ความมันได้
10.กากกาแฟสามารถนามาใช้สครับผิวสวย
ได้ โดยน าเอากาก กาแฟผส มโย เกิ ร์ ต
มะขามเปี ยก น้ าผึ้ง ตามแต่ตอ้ งการ ผสมให้
เป็ นเนื้ อเดียวกัน จากนั้นนามาขัดบริ เวณที่ผิว
แห้งกร้ าน จะช่ วยผลัดเซลล์ ผิวเก่ า จากนั้น
ล้างน้ าออก ก็จะได้ผวิ ที่เนียนนุ่ม น่าสัมผัส

สครับ
สครับ คือ การขัด หรื อ การถู ซึ่งการทาสครับ
จะช่ วยในการเอาสิ่ งสกปรกที่อุดตันตามรู ขุม
ขนรวมทั้ง เซลล์ ผิ ว เก่ า หรื อเซลล์ ผิ ว หนั ง
ชั้นนอกที่ตายแล้วให้หลุดออกได้เร็ วขึ้น และ
เป็ นการลดปั ญหาของการเกิดสิ วเนื่ องจากสิ่ ง
สกปรกและไขมันที่อุดตันตามผิวหน้า
ส่ วนผสมในการผลิตสครับขัดผิว โดยทัว่ ไป
1.นม
ช่วยบารุ งผิวพรรณให้นุ่ม เพราะมี
โปรตี น และกรดอะมิ โ น ท าให้ ร่ างกาย
เสริ ม สร้ า งกล้า มเนื้ อ ของผิ ว หนัง ได้อ ย่า งดี
สามารถช่วยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส เพราะ
น้ านมมีกรดแลคติก ที่มีส่วนช่วยในการปรับ
สภาพผิวให้ดูขาวกระจ่างใสได้ ทั้งยังช่ วยทา
ความสะอาดรู ขุม ขน ได้ลึ ก ลงไปจนถึ ง ผิ ว
ชั้นในและยังช่วยลดการเกิดริ้ วรอย เพราะใน
น้ านมมีสารที่เรี ยกว่า ไบโอติน ซึ่ งมีส่วนช่วย
ในการสร้ างคอลลาเจนให้กบั ผิวจึ งไม่ทาให้
เกิดริ้ วรอยก่อนวัยและช่วยชะลอความแก่ได้
2.น้ ามันมะกอก
สามารถช่ วยขจัดสิ่ งสกปรกและ
สารพิษที่สะสมอยู่ในร่ างกายได้ เราสามารถ
นานน้ ามันมะกอกมาทาหน้าได้ เพราะจะทา
ให้ผิวกระจ่างใสชุ่มชื่ นและชะลอริ้ วรอยแห่ ง
วัย หรื อการกิ นน้ ามันมะกอกทุกวัน เพียงแค่
วันละ 1ช้อนโต๊ะ จะช่วยให้ผวิ สดชื่น สุ ขภาพ
ผิวและร่ างกายดีข้ ึน

3.กลีเซอรี น
สามารถนาไปประยุกต์เป็ นส่ วนช่วย
หล่ อ ลื่ น เหมื อ นมอยซ์ เ จอร์ ไรเซอร์ เพื่ อ
ปกป้ องผิวไม่ให้แห้งและดูดซับความชื้ นเมื่อ
สั ม ผัส กับ อากาศ ซึ่ งจะท าให้ รู้ สึ ก ว่ า ผิ ว มี
ความชุ่ ม ชื้ น อ่ อ นโยนต่ อ ผิ ว ขจั ด ความ
สกปรกที่ ฝั ง แน่ น ไม่ ท าให้ อุ ด ตัน รู ขุ ม ขน
รวมทั้ง ปลอดภัย ต่ อ ผิ วหนัง และเนื้ อ ผ้า ทุ ก
ชนิด
ขั้นตอนการทาสครับกากกาแฟ
1. ขูดสบู่กอ้ นให้เป็ นฝอยเล็กๆ
2. ใส่ นมสดลงไป ปริ มาณแค่พอละลาย
สบู่ได้
3. นาดอกอัญชันมาละลายให้เป็ นน้ าเป็ น
สี ม่วง
4. ใส่ น้ าดอกอัญชันลงไปในสบู่ที่ละลาย
ไว้
5. ใส่ กากกาแฟลงไปและคนให้เข้ากัน
6. นาส่ วนผสมใส่ หม้อและตั้ง ไฟอ่ อ น
เขี้ยวจนทุกอย่างเข้ากันและปิ ดไฟ
7. นาน้ า มัน มะกอก มันทาพิ ม พ์ เพื่ อ ที่
เวลาแคะออกจะได้ง่ายขึ้น
8. ตักส่ วนผสมใส่ พิมพ์ และรอเวลาให้
สบู่แข็งตัว และแกะออก
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมจากผู้ทดสอบใช้
ผลิตภัณฑ์ ผ้ ูใช้ ผลิตภัณฑ์ กากกาแฟสครับผิว
จะมี ค วามคิ ดเห็ นว่า สี ข องสบู่ ย งั ไม่มี ค วาม
ดึงดูดใจมากนัก เนื่ องจากเป็ นสบู่สครับกาก
กาแฟจึ ง มี การใส่ ก ากกาแฟเป็ นจานวนมาก

ท า ใ ห้ สี ส บู่ ดู เ ข้ ม เ กิ น ไป แล ะ ท า ใ ห้ ต ั ว
ผลิ ตภัณฑ์ ไ ม่ ใ ส ส่ วนรู ป ลัก ษณ์ ข องสบู่ น้ ัน
ควรปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ป็ นพื้ น ผิ ว เรี ยบเพื่ อ
ป้ องกันการใช้งานแล้วเกิดการบาดผิว
สรุ ปผล
จากการที่ เ ข้ า ไปปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ที่
โรงแรม So Sofitel Bangkok ในแผนก F&B
ห้องอาหาร Red Oven แล้วนั้น ทาให้ผจู ้ ดั ทา
ได้ทราบถึ งขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานจริ งในแต่
ละวันของห้องอาหาร และมีสิ่งใดเหลื อใช้ที่
จะสามารถมากลับ มาท าประโยชน์ ไ ด้อี ก
ผูจ้ ดั ทาจึงเลือกกากกาแฟ เพราะเนื่องจากใน1
วัน มี การทิ้งกากกาแฟเป็ นจานวนมาก และ
กากกาแฟยังมี ประโยชน์หลายอย่าง ผูจ้ ดั ทา
จึ ง เลื อ กกากกาแฟมาท าสบู่ ส ครั บ จากกาก
กาแฟ โดยมี เป้ าหมายเพื่อนาสิ่ งของเหลือใช้
จากโรงแรมกลับ มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้อ ย่ า ง
สู งสุ ด และได้ทาการแจ้งแบบสอบถามให้แก่
พนักงานในห้องอาหาร Red oven จานวน 10
คน ผลลัพธ์ที่ได้รับอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
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