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บทคดัย่อ 

 จากการที่ไดอ้อกปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนก FRONT OFFICE (แผนกตอ้นรับส่วน
หน้า) ของโรงแรมมาเลเซีย  ผูจ้ดัท  าไดท้  าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าโครงงานเทียนหอมกล่ิน
ดอกนมแมว ซ่ึงมีวตัถุประสงคค์ือ 1) เพือ่ศึกษาเร่ืองการสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ส าหรับ
แผนกตอ้นรับส่วนหน้า โรงแรมมาเลเซีย 2) เพือ่จดัท าผลิตภณัฑท์ี่สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้
ดา้นประสาทสมัผสั ส าหรับแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ โรงแรมมาเลเซีย  

ผลของโครงงานจากการใชแ้บบส ารวจความพงึพอใจของผูท้ี่มาพกัแรมในโรงแรมมาเลเซีย 
พบวา่ผูท้ี่มาพกัโรงแรมมาเลเซียมีความพึงพอใจดา้นกลิ่นของเทียนหอมกล่ินดอกนมแมวระดบัพึง
พอใจมากเท่ากบั 4.1 ±  0.30 มีความพงึพอใจดา้นสีสนัความสวยงามระดบัพงึพอใจมากเท่ากบั 3.53 
± 0.81  ดา้นผลการใชผ้ลิตภณัฑมี์ระดบัความพงึพอใจมากเท่ากบั 4.23 ± 0.62  มีความพงึพอใจดา้น
ประโยชน์ของผลิตภณัฑใ์นระดบัพึงพอใจมากเท่ากบั 3.93 ± 0.44  ดา้นความพงึพอใจต่อผลิตภณัฑ์
อยูร่ะดบัพึงพอใจมากเท่ากบั 4.17 ± 0.53 และมีความพึงพอใจรวมเฉล่ียระดบัพึงพอใจมากเท่ากบั 
3.99 ± 0.54     
 

ค าส าคญั : เทียนหอม กล่ินดอกนมแมว แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ โรงแรมมาเลเซีย 
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Abstract 
After having fulfilled his duty in the front office department of Malaysia Hotel, the author has 

studied data collected based on the Dok-Nommaew (melodorum siamensis) Scented Candles Project. 
The purpose of this study were: 1) for the front office department, Malaysia Hotel to know how to 
better impress the customers of Malaysia Hotel; and 2) for the front office department, Malaysia Hotel 
to develop a new product that would utilize the human senses in order to impress customers of 
Malaysia Hotel. 

Data collected for this project were based upon a customer satisfaction questionnaire. Results 
indicated satisfaction of guests who stayed at Malaysia Hotel in the scent of the Dok-nommaew scented 
candles were at very satisfied level of 4.1 ± 0.30, the colourfulness of the candles were at very satisfied 
level of 3.53 ± 0.81, the effects after using the product were at very satisfied level of 4.23 ± 0.62, the 
usefulness of the products were at very satisfied level of 3.93 ± 0.44, the satisfaction derived from the 
product itself were at very satisfied level of 4 .17  ± 0 .53 , and the overall satisfaction was at very 
satisfied level of 3.99 ± 0.54     
 
Keywords : Dok-nommaew Scented Candles, Front Office Department, Malaysia Hotel 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 โรงแรมมาเลเซียนั้ นเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ตั้ งอยู่หมายเลข 54 ซอยงามดูพลี ถนน
พระรามส่ี ทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เม่ือเดินทางมาถึงหนา้โรงแรม
จะพบรูปป้ันมา้สีทองสองตวัตั้งเป็นจุดเด่น ในบริเวณโรงแรมสามารถพบสัญลกัษณ์อกัษรเอ็มสอง
ตวัวางสลบัดา้นประดบัอยูท่ ัว่ไป ไม่วา่จะเป็น หอ้งรับแขก สระวา่ยน ้ า หอ้งอาหาร อีกทั้งทางเดินไป
ยงัห้องพกัจะพบภาพประดบัตามบริเวณทางเดิน เป็นส่ิงที่ท  าให้เกิดความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืนไม่
นอ้ย   

 โรงแรมมาเลเชียเป็นโรงแรมที่มีความพร้อมในการตอ้นรับผูเ้ขา้พกัไม่วา่จะเป็นหอ้งพกั ส่ิง
อ านวยความสะดวก และการประดบัตกแต่งที่สวยงาม แต่ส่ิงที่ขาดนั้นคือการสร้างบรรยากาศให้
เขา้ถึงความเป็นไทย โดยเฉพาะทางดา้นการสร้างบรรยากาศให้ลูกคา้พึงพอใจในดา้นรูป รส กลิ่น 
และเสียง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส าคญัมาก ส าหรับธุรกิจการบริการดา้นหอ้งพกั ที่ลูกคา้ควรจะประทบัใจ
ตั้งแต่กา้วแรกที่เขา้มาภายในบริเวณของโรงแรม 

 แผนกตอ้นรับส่วนหน้าคือแผนกที่มีบทบาทส าคญัในธุรกิจโรงแรม โดยหน้าที่หลักของ
แผนกตอ้นรับส่วนหน้าคือการให้บริการลูกคา้ เปรียบเสมือนเป็นศูนยร์วมหลกัของการให้บริการ
ลูกคา้ ซ่ึงการท างานจะมีความเช่ือมโยงกบัทุกแผนกของโรงแรม แผนกตอ้นรับส่วนหน้าคือ เป็น
แผนกแรกที่สร้างความประทบัใจในการบริการให้แก่ลูกคา้ ดังนั้นการสร้างบรรยากาศและความ
ทรงจ าที่ดีดา้น รูป รส กล่ิน และเสียง ที่มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยในบริเวณพื้นที่ตอ้นรับ (Lobby) 
จะท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก 

ด้วยเหตุน้ีผู ้จัดท าจึงมีแนวคิดสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่ือความเป็นไทยและสร้าง
บรรยากาศของโรงแรมใหน่้าอภิรมยย์ิง่ขึ้น จึงไดค้ิดคน้โครงงานช่ือ “เทียนหอมกล่ินดอกนมแมว” 
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านประสาทสัมผสัให้กับแผนกตอ้นรับส่วนหน้า ทั้ งน้ีดอก
นมแมวถือเป็นดอกไมห้อมของไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นดอกไมท้ี่อยูใ่นตระกูลกระดงังา ซ่ึงมีกลิ่น
เฉพาะท าให้เกิดความรู้สึกสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่าอยูเ่สมอ เหมาะแก่ผูต้อ้งการพกัผ่อน เม่ือไดก้ล่ิน
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เสมือนไดเ้ติมพลงัที่ขาดหาย ใหก้ลบัมากระปร้ีกระเปร่าดงัเดิม แมน้้อยคนจะรู้จกักล่ินดอกไมช้นิด
น้ี แต่เม่ือไดส้มัผสัก็จะรู้ทนัทีวา่เป็นกล่ินดอกไมห้อมของไทยแน่นอน 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน  

 1.2.1 เพือ่ศึกษาเร่ืองการสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ส าหรับแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 
โรงแรมมาเลเซีย 

 1.2.2 เพือ่จดัท าผลิตภณัฑท์ี่สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ดา้นประสาทสมัผสั ส าหรับ
แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ โรงแรมมาเลเซีย 
  
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการปฏิบตัิ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 

1.3.2 ขอบเขตดา้นสถานที ่

 แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ โรงแรมมาเลเซีย 

1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

ผูใ้ชบ้ริการภายในโรงแรมมาเลเซีย  และพนกังานแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ โรงแรมมาเลเซีย 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการของโรงแรมมาเลเซียประทบัใจในบรรยากาศของแผนกตอ้นรับ
ส่วนหนา้ 

 1.4.2 ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการของโรงแรมมาเลเซียประทบัใจในเอกลกัษณ์กล่ินและบรรยากาศ
แบบไทย ท าใหเ้กิดการมาใชบ้ริการซ ้ า ซ่ึงสามารถสร้างรายไดแ้ละช่ือเสียงใหก้บัโรงแรม 

 1.4.3 พนกังานในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมมาเลเซียประทบัใจในบรรยากาศ
ภายในแผนก ท าให้สามารถปฏิบติังานภายใตบ้รรยากาศที่ผอ่นคลาย 



 

 

บทที่ 2 

การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ในการจดัท าโครงงาน เทียนหอมกลิ่นดอกนมแมว Dok-nommaew Scented Candle ในคร้ัง
น้ี ผูจ้ดัท  าไดศ้ึกษาแนวคิด และวิธีการ จากเอกสาร บทความ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอ
ตามล าดบัดงัน้ี 

 2.1 เทียนหอม 

 2.2 กล่ินของเทียนหอม 

 2.3 กล่ินดอกนมแมว 

 2.4 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.1 เทียนหอม 

แสงสว่าง นับว่าเป็นหน่ึงในส่ิงที่จ  าเป็นต่อมนุษย ์และแสงสว่างน้ีก็ถือก าเนิดมานานมาก 
แลว้นบัไดว้า่แสงสวา่งจะมีในทุกๆที่ ที่มีมนุษยอ์าศยัอยู ่มนุษยไ์ดค้ิดหาวธีิที่จะใหก้  าเนิดแสงสวา่งที่
นอกเหนือจากดวงอาทิตยท์ี่เป็นแหล่งพลังงานความร้อนและพลงังานแสงที่ใหญ่ ที่สุดจนบงัเกิด
เทยีนที่ใหแ้สงสวา่งหลกัๆ ในยามค ่าคืนแก่มนุษยใ์นอดีต แต่ในปัจจุบนัเทียนไขก็ยงัคงเป็นอุปกรณ์
ที่ใหแ้สงสวา่งแก่มนุษย ์ถึงแมว้า่ววิฒันาการจะกา้วหนา้มากขึ้นอยา่งรวดเร็ว  

เทียนมีความส าคญัมากแต่ววิฒันาการที่เปล่ียนแปลงไปท าให้เทียนมีการสร้างสรรคลู์กเล่น 
ต่างๆลงไปในเทียน หน่ึงในนั้นก็มีวธีิการใส่น ้ าหอมใหเ้ทียนเกิดกล่ินที่หอมเม่ือเวลาที่ถูกไฟจุดที่ไส ้ 

เทียนหอม หมายถึง ผลิตภณัฑ ์ที่ไดจ้ากการน าพาราฟิน และไขผึ้งมาหลอมละลายรวมกนั 
อาจเติมสีและเติมน ้ ามันหอมระเหย น าไปป้ันด้วยมือ หรือหล่อแบบขึ้นรูป หรือกดจากพิมพใ์ห้มี 
รูปทรงตามตอ้งการ (ธรรมรักษ ์ศรีมารุต, น ้ าทิพย ์กลีบบวับาน และจีรนนัท ์เวอืมประโคน, 2554) 
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2.2 กลิ่นของเทียนหอม 

น ้ ามนัหอมระเหยเป็นน ้ ามนัที่สกดั จากพืชสมุนไพรนานาชนิด เป็นที่รู้จกั และถูก น ามาใช้
ตั้งแต่ประวติัศาสตร์อย่างน้อย 6,000 ปีมาแล้ว ทั้งในยุโรป เอเชีย และประเทศต่างๆ เช่น อียิปต ์
อินเดีย และจีน พบหลกัฐานบนัทึก การใชน้ ้ ามนัหอมระเหยเสริมความงาม และการอาบน ้ าในศาสน
พิธี และน ามาเจือจางลงในอ่างอาบน ้ าหรือชโลมน ้ ามนัแลว้นวดร่างกาย (ดุษฎิ อุดมอิทธิพงศ,์ กฤ
ตนยั แกว้ยศและ เกยรูมาศ อยูถ่ิ่น, 2561) 

น ้ ามนัหอมระเหย (Essential Oil) เป็นสารอินทรียท์ี่มีองคป์ระกอบสลบัซบัซอ้น ไดจ้ากการ
สกดัน ้ ามนัที่ พืชสมุนไพรสร้างขึ้น โดยเก็บไวใ้นส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร เช่น เมล็ด ดอก ใบ 
ผล เปลือก ล าตน้ หรือที่รากและเหงา้ ยกตวัอยา่ง เช่น เบอร์กามอต (bergamot tree) และกระดงังา 
จากใบ เช่น ตะไคร้หอม ยคูาลิปตสั และลอเรล จากเปลือก เช่น อบเชย จากเน้ือไม ้เช่น ไมจ้นัทน์ 
เป็นตน้ (ธรรมรักษ ์ศรีมารุต, น ้ าทิพย ์กลีบบวับาน และจีรนนัท ์เวอืมประโคน, 2554) 

ลกัษณะทัว่ไปของน ้ ามันหอมระเหย เป็นของเหลว ใส ไม่มีสีหรือมีสีอ่อน ๆ มีกล่ินหอม
เฉพาะตวั ระเหยได้ง่ายที่ อุณหภูมิปกติ เม่ือไดรั้บความร้อนน ้ ามนัจะระเหยได้ดียิง่ขึ้น กล่ิน ของ
น ้ ามนัหอมระเหยจะมี คุณสมบติัที่แตกต่างกนัไปขึ้นกบัองคป์ระกอบทางเคมีของน ้ ามนัหอมระเหย
ที่อยูใ่นพชืสมุนไพรแต่ละชนิด  (สิริลกัษณ์ มาลานิยม, 2545) 

ดุษฎิ อุดมอิทธิพงศ์, กฤตนัย แกว้ยศและ เกยรูมาศ อยูถ่ิ่น (2561) ได้กล่าวเก่ียวกบัน ้ ามัน
หอมระเหย วา่สามารถช่วยเร่ืองการผอ่นคลาย ช่วยบ าบดัรักษาความวติกกงัวล ซึมเศร้าและนอนไม่
หลบัการอกัเสบและกระตุน้ภูมิคุม้กนัร่างกายเป็นตน้ น ้ ามนัหอมระเหยไดถู้กน ามาใชใ้นการออก
ฤทธ์ิต่อการท างานของระบบประสาทและอารมณ์ความ รู้สึก ซ่ึงขึ้นกับคุณภาพ ขนาดใช ้และผล
ของการใชท้ี่แตกต่างกนัตามแต่ละชนิด ถึงอยา่งไรก็ตามการน า สรรพคุณของน ้ ามนัหอมระเหยมา
ใช้ในการบ าบัด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติม ให้เป็นรูปธรรม ที่ชัดเจนและตาม
ความจ าเพาะต่อฤทธ์ิของน ้ ามนัหอมระเหย  
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กลไกการออกฤทธ์ิของน ้ ามนัหอมระเหย โดยน ้ ามนัหอมระเหยจะออกฤทธ์ิไดน้ั้นขึ้นอยู ่
กบัลกัษณะของโครงสร้างทางโมเลกุล สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มมีผลต่อการท างาน ของระบบ
ประสาททั้งการกระตุน้หรือระงบั การท างานของระบบประสาท ดงัน้ี 

1. น ้ ามันหอมระเหยที่มีฤทธ์ิท าให้สงบ ไดแ้ก่  ลาเวนเดอร์ กุหลาบ ส้ม มะนาว ไมจ้นัทน์ 
มะกรูด    แคร่ีเซจ คาโมมายล ์น้าํมนั สะระแหน่ เป็นตน้  

2. น ้ ามนัหอมระเหยที่มีฤทธ์ิกระตุน้ ไดแ้ก่ โรสแมร่ี มะลิ ยคูาลิปตสั โหระพา  กานพลู เสจ 
สน กระดงังาไทย เป็นตน้   

 
2.3 กลิ่นดอกนมแมว 

 

 

 

เดชา ศิริภทัร (2545) ให้ความรู้เก่ียวกับดอกนมแมวว่า ดอกนมแมวมีช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า 
Rauwenhoffia siamensis Scheff. อยู่ในวงศ์ Annonaceae เช่น เดี ยวกับสายหยุด  ก ารเวก  และ 
น้อยหน่า ลกัษณะหลายอยา่งจึงคล้ายคลึงกนั เช่น เป็นไมพุ้่มก่ิงเล้ือย (พะยอมและการเวกเป็นไม ้
เถาเล้ือยเน้ือแขง็) หากอยูโ่ดดเด่ียว กลางแจง้ก็มีลกัษณะเป็นไมพุ้ม่ขนาดยอ่ม สูง ๑.๕-๒.๕ เมตร ก่ิง
กา้นและล าตน้สีน ้ าตาลเขม้ออก ด า แตกก่ิงกา้นสาขาค่อนขา้งแน่นทึบนมแมวที่คนไทยรู้จกัดีคือใน
ฐานะไมพุ้่มและไม้ดอก เน่ืองจากนมแมวเป็นไม้พุ่มขนาดยอ่ม มีความแข็งแรงทนทาน ปลูกง่าย 
อายยุนืนาน น ้ าท่วมก็ไม่ตาย จึงนิยมปลูกกนัมากในที่ราบลุ่มภาคกลาง นมแมว ยงัออกดอกตลอดทั้ง
ปี รูปทรงพุม่ กะทดัรัด ใบเขียวตลอดปี ดกทึบ ดอกมีขนาดเล็ก  

ภาพที่ 2.1 ดอกนมแมว ( Rauwenhoffia siamensis ) 
ที่มา : https://medthai.com/นมแมว/ 
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กล่ินดอกนมแมวเป็นกล่ินดอกไม้ที่คนไทยคุน้เคย และนิยมชมชอบมาก ที่สุดชนิดหน่ึง 
กล่ินของดอกนมแมวที่คนไทยในอดีตคุน้เคยและได ้สัมผสัอยูบ่่อยๆ นั้น มิไดม้าจากดอกนมแมว
โดยตรงเท่านั้น หากแต่ยงัมาจากขนมไทยชนิดต่างๆ ที่นิยมปรุงแต่งกล่ินดอกนมแมวเพื่อให้น่ากิน
ยิง่ขึ้น โดยเฉพาะขนม ที่ใส่น ้ าเช่ือมหรือน ้ ากะทิ เช่น ขนม จ าพวกลอดช่อง เป็นตน้  

ความนิยมใช้กล่ินดอกนมแมว ปรุงแต่งกล่ินขนมไทยในอดีตนั้น  มีมากจนเกิดผลผลิตที่
เป็นน ้ าหอม กล่ินดอกนมแมวออกขายในทอ้งตลาด เพื่อใชป้รุงแต่งกล่ินขนมไทยโดยเฉพาะ มีช่ือ
เรียกทัว่ไปว่า "น ้ านมแมว" ซ่ึงหมายถึงน ้ าหอมกล่ินดอกนมแมวนั่นเอง ไม่ใช่น ้ านม ของแมวแต่
อยา่งใด 

 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศศิธร วสุวตั และคณะ (2533) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพป้องกนัยงุกดัของครีม ตะไคร้ 
หอม สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหล่งประเทศไทย (วท.)  พบว่าการสกดัตะไคร้หอม
ศึกษาคุณภาพองค์ประกอบโดยแก๊สโครมาโตกราฟฟ์ และพฒันา กระบวนการผลิตครีมน ้ ามัน
ตะไคร้หอม ความเขม้ขน้ร้อยละ 14 ได้ศึกษาประสิทธิภาพการป้องกนั ยงุลายกดั ของครีมน ้ ามัน
ตะไคร้หอมเปรียบเทียบกบัครีมสังเคราะห์ ไดเมทิลทาเลต และคเอทีลลุเอไมด ์โดยใชย้งุลาย เป็นยงุ
ทดสอบตามวิธีทดสอบผลิตภณัฑ์ยาทากันยุงของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และผลิตภณัฑ์กนัยงุทั้งสองชนิดที่มีประสิทธิภาพป้องกนัยงุกัดโดย นาน
ประมาณ 2 ชัว่โมง  

มานิตย ์นาคสุวรรณ (2542) ไดศึ้กษาเกี่ยวกบัประสิทธิภาพสารสกดัจากสะเดาและน ้ ามัน 
สะเดาต่อลูกน ้ ายุงลายและยุงร าคาญ ในการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา (ชนิดเหลว) 
ปริมาณอะซาวิแรคติน 0.5% และน ้ ามนัสะเดาที่ไดจ้าการสกดัเน้ือในเมล็ดสะเดาอินเดีย กบัลูกน ้ า
ยงุลาย และยงุร าคาญ ภายในห้องปฏิบตัิการ โดยใชว้ิธี dip bioassay พบวา่สารสกดัจากน ้ ามนัสะเดา
ความเขม้ขน้ 0.0029% ขึ้นไปท าให้ลูกน ้ ายุงลายและยุงร าคาญตาย 100% ที่ เวลา 24 ชั่วโมงและ
พบว่าลูกน ้ ายงุลาย และยงุร าคาญที่รอดตายในสารสกดัสะเดา และน ้ ามนัสะเดาความเขม้ขน้ต ่าจะ
สามารถพฒันาเป็นดักแด ้แต่ไม่สามารถดนัเปลือกดกัแดอ้อกเป็นตวัเต็มวยัได ้เน่ืองจากสารสกัด
สะเดามีผลต่อการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของดักแด้ และการศึกษาฤทธ์ิคงทนของสารสะเดา ใน
หอ้งปฏิบตัิการพบวา่ มีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน ้ ายงุลายและยงุร าคาญไดผ้ลในเวลา 6วนั 
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ปร่ิมมาลา ข  าคมเขต ์(2543) ไดท้  าการวิเคราะห์สาร ไล่ยงุในพืชสมุนไพรบางชนิด พบว่า 
การแยก น ้ ามนัหอมระเหยจากผวิมะกรูด ผวิส้มโอ และตะไคร้หอม โดยเทคนิคการกลัน่ดว้ยไอน ้ า
แบบตรงไดว้ิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของน ้ ามนัหอมระเหยจากผิวส้มโอ และตะไคร้หอมโดย
เทคนิคแก๊ส โครมากราฟี - แมสสเปกโตเมตร พบว่าสารส่วนใหญ่เป็นสารประเภทเทอร์ปืนนอยด์
ส่วนน ้ ามนัหอม ระเหยทั้งสามชนิดที่มีสมบติัไล่ยงุไดแ้สดงวา่ สารประเภทเทอร์ปืนนอยมี์สมบตัิใน
การไล่ยงุ 



 

 

ภาพที่ 3.1 สญัลกัษณ์ โรงแรมมาเลเซีย 
ที่มา: https://www.malaysiahotelbkk.com 

 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฎิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานที่ต้ังสถานประกอบ 
 ช่ือ       : โรงแรมมาเลเซีย 
 ตั้งอยูเ่ลขที่               : 54 ซอยงามพลูดี ถนนพระรามที่ 4 สาทร, กรุงเทพพมหานคร 10120 
 เบอร์โทรศพัท ์        : +66 2 679 7127 thru 36 
 อีเมล ์       : info@malaysiahotelbkk.com 
 เวบ็ไซต ์                   : https://www.malaysiahotelbkk.com 
 การเดินทาง  โรงแรมมาเลเซียตั้งอยูใ่นใจกลางกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปยงั

ยา่นสีลมและสาทรไดอ้ยา่งสะดวกสบายสามารถเดินไปยงัสถานี
รถไฟฟ้าใตดิ้นลุมพนีิ (MRT) ไดภ้ายใน 10-15 นาที   
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ภาพที่ 3.2 ที่ตั้งสถานประกอบการ 

ที่มา: https://www.malaysiahotelbkk.com 

ภาพที่ 3.3 หอ้งนอน Superior Room 

ที่มา: https://www.malaysiahotelbkk.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ลักษณะสถานประกอบการ  
3.3ประเภทของห้องพกั 

1. Superior Room  
 

ขนาดของหอ้ง 484 ตร.ม  Twin bed รองรับผูใ้หญ่ 3 คน เด็ก 2 คน 
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ภาพที่ 3.4 หอ้งนอน Deluxe Room 
ที่มา: https://www.malaysiahotelbkk.com 

ภาพที่ 3.5 หอ้งนอน Deluxe Room 

ที่มา: https://www.malaysiahotelbkk.com 

2. Deluxe Room 
 

ขนาดของหอ้ง 576 ตร.ม double bed รองรับผูใ้หญ่ 3 คน เด็ก 2 คน 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
3. Deluxe Room (Pool View) 

 
ขนาดของหอ้ง 576 ตร.ม Twin bed รองรับผูใ้หญ่ 3 คน เด็ก 2 คน 
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ภาพที่ 3.6 หอ้งนอน Home Room 
ที่มา: https://www.malaysiahotelbkk.com 

ภาพที่ 3.7 หอ้งนอน Premier Room 

ที่มา: https://www.malaysiahotelbkk.com 

4. Home Room 
 

ขนาดของหอ้ง 1600 ตร.ม double bed รองรับผูใ้หญ่ 3 คน เด็ก 2 คน 
 

 
  

 
 
5. Premier Room 
 

ขนาดของหอ้ง 2025 ตร.ม double bed รองรับผูใ้หญ่ 3 คน เด็ก 2 คน 
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ภาพที่ 3.8 หอ้งอาหาร  Malai Restaurant  
ที่มา: https://www.malaysiahotelbkk.com 

ภาพที่ 3.9 สปา Mah Thai Massage 

ที่มา: https://www.malaysiahotelbkk.com 

3.4 ห้องอาหาร  Malai Restaurant 
 ชั้นที่1ของโรงแรมมาเลเซียเป็นที่ตั้งร้านอาหารมาลยั ซ่ึงเป็นร้านอาหารบรรยากาศสบาย ๆ 
พร้อมการตกแต่งภายในแบบคลาสสิก ร้านอาหารมาลยัสามารถรองรับไดถึ้ง 60 คนในเวลาเดียวกนั 
เวลาใหบ้ริการ 24 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 สปา Mah Thai Massage 
 การนวดไทยมาห์ที่โรงแรมมาเลเซียมอบประสบการณ์การผอ่นคลายดว้ยการนวดแบบ
เฉพาะของทางโรงแรม ซ่ึงมีบริการสปาของเรา นวดเทา้นวดศีรษะถึงไหล่, นวดแผนไทย, นวดไทย
บาลม์, นวดน ้ ามนั, นวดครีม, นวดน ้ ามนัอโรมา นวดสวดิีช และนวดแกอ้อฟฟิศซินโดรม เปิดและ
ปิดท าการเวลา 11:00 AM. – 11:00 PM. 
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ภาพที่ 3.10 รูปแบบการบริหารขององคก์ร 
ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

3.6 รูปแบบการบริหารขององค์กร  
 

 
 
 
  

ผูบ้ริหารโรงแรม 

กรรมการโรงแรม 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายช่าง ฝ่ายบุคคล 
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ภาพที่ 3.11 ผูจ้ดัท  าโครงงาน 
ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

3.7 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
ช่ือ – สกุล   นายสุรกานต ์ กุรุวรรณ์ 
ต าแหน่ง  พนกังานตอ้นรับ 
 
ลกัษณะงานทีไ่ดรั้บหมอบหมายดงัน้ี 

- ดูแลเร่ืองท าเซฟต้ีบล็อค 
- รับฝากกุญแจ 
- จดัท ารายช่ือลูกคา้ที่เขา้มาในโรงแรม 
- ไดท้  าเอกสารเก่ียวกบับญัชี 
- ตรวจสอบขอ้มูลการจองหอ้งของลูกคา้ 
- จดัท าคูปองอาหารเชา้ 
- แปลช่ือแขกจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
- จดัท ารายงานเวลาออก ( Check - out ) ของลูกคา้ใน สมุดบนัทึก รร4 
- พมิพเ์อกสารรายช่ือลูกคา้ที่จองหอ้ง 
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ภาพที่ 3.12 พนกังานตอ้นรับทัว่ไป 
ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

3.8 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
 

 
 

 
 
ช่ือ – สกุล   นายปิยวฒัน์  ค  ่าคูณ 
ต าแหน่ง  พนกังานตอ้นรับ 
 
3.9 ระยะเวลในการปฎิบัติงาน 
 
 ในการปฎิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมมาเลเซีย ของนายสุรกานต ์กุรุวรรณ์ เร่ิมตั้งแต่ 14 
พฤษภาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 16 สปัดาห์ โดยท างานสปัดาห์
ละ 5 วนั หยดุ 2 วนั ตามที่ผูจ้ดัการแผนกจดัให้ 

 
3.10 ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 
 1. ก าหนดหวัขอ้โครงงานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ร 

เร่ิมจากการสงัเกต และวเิคราะห์ จากสถานที่ปฎิบติัสหกิจ วา่ชาวต่างชาติมีความสนใจใน
ความเป็นเอกลกัษณ์ไทย จึงไดท้  าการปรึกษากบัพีเ่ล้ียง จึงไดจ้ดัท าหวัขอ้โครงงาน 
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 2. เสนอหวัขอ้โครงงาน 
น าหวัขอ้โครงงานที่ได ้ส่งใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษา และ เสนอพนกังานที่ปรึกษา เพือ่ขอแนะน า 

และส่งเสนอต่อไป 
  3. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสังเกตจากลูกค้า และสอบถามจาก พนักงานที่ปรึกษา   
ภายในแผนก 
 4. วิเคราะห์ขอ้มูล 

น าขอ้มูลที่เก็บรวบรวมไดม้าคิดวเิคราะห์และท าการสร้างผลิตภณัฑใ์หก้บัสถาน
ประกอบการ 
 5. จดัท าผลิตภณัฑแ์ละทดลองใชง้าน 

ผูจ้ดัท  าไดท้  าการจดัท าผลิตภณัฑก์บัพนกังานที่ปรึกษา และทดลองใชก้บัลูกคา้ที่เขา้มาพกั
ในโรงแรม 
 6. สรุปผลและจดัท ารูปเล่มโครงงาน 

สรุปผลการทดลองผลิตภณัฑเ์ทียนหอม วา่จะสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงหรือไม่ 
 7. จดัท ารูปเล่มโครงงาน 

น าเสนอรูปเล่มต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาเพือ่ใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษา ตรวจ และพจิารณาวา่มีส่วนใด
ที่ตอ้งแกไ้ข และหากวา่มีส่วนใดที่ตอ้งแกไ้ข ก็ตอ้งแกไ้ขใหโ้ครงงานเสร็จสมบูรณ์ 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 สิงหาคม 2562  
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ตารางที่ 3.13 ตารางการด าเนินงาน 
ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

แสดงดังตาราง ที่ 3.1 ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายม กรกฎาคม สิงหาคม 
1. ก าหนดหวัขอโครงงาน     

2. เสนอหวัขอ้โครงงาน     

3. เก็บรวบรวมขอ้มูล     

4. วเิคราะห์ขอ้มูล     

5. จดัท าผลิตภณัฑ ์     

6. สรุปผลการทดลอง     

7. จดัท ารูปเล่ม     

 
 
 
3.11 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช ้

-อุปกรณ์ 

1. หมอ้ 
2. มีด 
3. ภาชนะ 

-ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

-ซอฟตแ์วร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word 
2. โปรแกรม Microsoft Power Point 



 

 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
โค รงงาน เร่ื อ ง เที ยน ห อม ก ล่ิ น ด อกน ม แม ว  (Dok-nommaew Scented Candle) มี

วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นไทยดา้นประสาทสัมผสัให้กบัแผนกตอ้นรับส่วนหน้า 
จึงมีแนวคิดสร้างผลิตภณัฑ์ที่สามารถส่ือความเป็นไทยและสร้างบรรยากาศของโรงแรมให้น่า
อภิรมยย์ิ่งขึ้ น ผลการปฏิบัติงานของโครงงานเร่ืองเทียนหอมกล่ินดอกนมแมว มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1 รายละเอียดการท าโครงงาน 

จากการทีผู่จ้ดัท  าไดไ้ปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมมาเลเซีย ผูจ้ดัท  าไดท้  าโครงงาน 
ช่ือเทียนหอมกล่ินดอกนมแมว    ซ่ึงมีวธีิการและขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 
4.1.1 วัตถุดิบและข้ันตอนการท าเทยีนหอมกลิน่ดอกนมแมว 
วตัถุดิบเทียนหอมกล่ินดอกนมแมว(สุภาพร หุ่นช่ืนม, อฉัราภรณ์ เจริญวยั และ 

 ปภาดา เชิดมี, 2560) มีดงัน้ี 
วัตถุดิบที่ใช้ 

1. พาราฟีน   1000 กรัม 
2. กล่ินนมแมว    100  ซีซี 
3. ไสเ้ทียน      5 เมตร 
4. ฐานวางไสเ้ทียน      20 อนั 
5. แกว้ภาชนะ     20 ถว้ย 
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ภาพที่ 4.1 เทียนหอมกล่ินดอกนมแมว 

ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

ขั้นตอนและวิธีการท า 
  1. ตั้งไฟที่เตาแก็สน าหมอ้วาง 
  2. ใส่พาราฟีนลงไปในหมอ้แลว้รอจนกวา่พาราฟีนจะละลายประมาณ 5 นาที 
   3. หลงัจากที่พาราฟีนละลายแลว้ ใส่กล่ินดอกนมแมวลงไป 
  4. ปิดแก๊สและตั้งทิ้งไว ้ประมาณ 10 นาที พอให้หมอ้มีความอุ่น 
  5. เตรียมวางฐานไสเ้ทียน 
  6. เทส่วนผสมคร่ึงหน่ึงลงในภาชนะ รอให้เยน็ลง แต่ไม่แขง็ 
  7. เทส่วนผสมที่เหลือลงในภาชนะจนเตม็ 
  8. รอจนเทียนแขง็ตวัทั้งหมด ประมาณ 1 ชม. และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
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ตารางที่ 4.1 ตน้ทุนการผลิตเทียนหอมกล่ินดอกนมแมว 
ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

4.2 ผลการคดิต้นทุน 
ตารางที่ 4.1 ตน้ทุนการผลิต เทียนหอมกลิ่นดอกนมแมว จ านวน 20 ช้ิน 
ล าดบัที ่ วตัถุดิบ หน่วย/กรัม ราคา ปริมาณที่ใช ้ รวมราคา 
1 พาราฟีน 1000 กรัม 100 บาท 500 กรัม 50 บาท 
2 กล่ินนมแมว 30 ซีซี 15 บาท 30 ซีซี 15 บาท 
3 ไสเ้ทียน 20 เสน้ 15 บาท 4 เสน้ 5.30 บาท 
4 ฐานไสเ้ทียน 20 อนั 20 บาท 20 อนั 20 บาท 
5 ภาชนะ 20 อนั 200 บาท 20 อนั 200 บาท 
รวม 290.30 บาท 
 
 
 
4.3 การเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้เทียนหอมกลิ่นดอกนมแมว 
 ผูจ้ดัท  าไดท้  าการสอบถามความคิดเห็นและความพงึพอใจ โดยท าการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ที่
เขา้มาพกัในโรงแรม จ านวน 30 คน คิดเป็น 11% ของลูกคา้ที่เขา้มาพกัทั้งหมด ท าการเก็บขอ้มูล ใน
วนัที่ 15 มิถุนายน 2562 ถึง 15 กรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์  
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน กล่าวคือ ตอนที่ 1 เป็นขอ้ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 เป็นขอ้ค  าถามเก่ียวกบัความพงึพอใจที่มีต่อเทียนหอมกล่ินดอก
นมแมว ผลการวเิคระห์ขอ้มูลมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.2 ตารางขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกเพศ 

ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

เด 

 

ตารางที่ 4.3 ตารางขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกอาย ุ

ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

เด 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.2 ตารางขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 16 53.3 

ชาย 14 46.7 
รวม 30 100 
 
 
 
จากตาราง ที่ 4.2 ผลส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากประชากร 30 คน โดยจ าแนก
เพศ และพบวา่ส่วนใหญ่ เพศหญิง จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3% และเพศชาย จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.7%  
 
ตารางที่ 4.2 ตารางขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 30 21 70 
31 – 50 9 30 
รวม 30 100 

 
 
 
จากตาราง ที่ 4.2 ผลส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากประชากร 30 คน โดยจ าแนก
ช่วงอายแุละ พบว่าส่วนใหญ่ ช่วงอาย ุ20 - 30 จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70% และช่วงอาย ุ31 - 
50 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30%  
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ภาพที่ 4.2 ความพงึพอใจดา้นความหอมของกล่ินดอกนมแมว 

ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

4.4 สรุปผลความพึงพอใจของเทยีนหอมกลิ่นนมแมว 
 1. ความหอมของกล่ินดอนมแมว 
 

 
 
 
 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถาม เร่ืองความหอมของกล่ินดอกนมแมว จากผูต้อ แบบสอบถาม

ทั้งหมด 30 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพงึพอใจระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 10% ระดบัดี
คิดเป็นร้อยละ 90%  

 
 
 
 

 
 
 

10%

90%

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรับปรุง
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ภาพที่ 4.3 ความพงึพอใจดา้นสีสนัความสวยงามของเทียน 
ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

2. สีสนัความสวยงามของเทียน 
 

 
  
 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถาม เร่ืองสีสันความสวยงามของเทียน จากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 20% ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 13% 
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67%   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

20%

13%

67%

ดีมาด

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรับปรุง
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ภาพที่ 4.4 ความพงึพอใจดา้นผลการใชผ้ลิตภณัฑเ์ทียนหอม 
ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

3. ผลการใชผ้ลิตภณัฑเ์ทียนหอม 
 

 
 

 
 
 
ผลจากการตอบแบบสอบถาม เร่ืองผลการใชผ้ลิตภณัฑเ์ทียนหอม จากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 33% ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 57% 
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13%   
  
 
 
 
 
 
 
 

33%

57%

10%

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรับปรุง
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ภาพที่ 4.5 ความพงึพอใจประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์

ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

4. ประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์
 

 
 
 

 
 
ผลจากการตอบแบบสอบถาม เร่ืองประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ จากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 7% ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 80%  
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13%   

 
 
 
 
 
 
 

 

7%

80%

13%
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรับปรุง
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ภาพที่ 4.5 ความพงึพอใจในผลิตภณัฑโ์ดยรวม 
ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

5. ความพงึพอใจในผลิตภณัฑโ์ดยรวม 
 

  
 
 

ผลจากการตอบแบบสอบถาม เร่ืองความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์โดยรวม จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 30 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภณัฑ ์ระดบัดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 35% ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 62% ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3%  

 
4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพงึพอใจต่อเทยีนหอมกลิ่นนมแมว 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจต่อเทียนหอมกล่ินนมแมว ทั้งหมด 5 
ดา้น ได้แก่ กล่ินของเทียนหอมกล่ินนมแมว ด้านสีสันความสวยงามของเทียนหอมกลิ่นนมแมว 
ดา้นผลการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดา้นประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ ด้านความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์โดยรวม 
โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert ดงัน้ี 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 5 คะแนน หมายถึง มีความพงึพอใจมากที่สุด 
 4 คะแนน หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 
 3 คะแนน หมายถึง มีความพอปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง มีความพงึพอใจนอ้ย 
 1 คะแนน มีความพงึพอใจนอ้ยสุด 

35%

62%

3% ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรบัปรุง
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ตารางที่ 4.3 ตารางค่าเฉล่ีย ความพงึพอใจ 

ที่มา: ผูจ้ดัท  า 2562 

 

เด 

 

4.5 การแปลผลคะแนน 
 การแปลความหมายของระดบัแนวความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่าเฉล่ียของผล
คะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑใ์นการวเิคราะค ์ตามแนวคิดของ เบสท ์(Best W.  John.  1997, p 190) 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 คะแนนค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมากที่สุด 
 คะแนนค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมาก 
 คะแนนค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
 คะแนนค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจนอ้ยสุด 
 
ตาราง 4.5 ตารางค่าเฉล่ีย x ̅ ส่วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐาน ( S.D.) และระดบัความพงึพอใจ ต่อเทียน
หอมกล่ินนมแมว 
ความพงึพอใจ X̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1.ดา้นความหอมของกล่ินดอกนมแมว 4.1 0.30 พงึพอใจมาก 
2.ดา้นสีสนัความสวยงามของเทียน 3.53 0.81 พงึพอใจมาก 
3.ดา้นผลการใชผ้ลิตภณัฑเ์ทียนหอม 4.23 0.62 พงึพอใจมาก 
4.ดา้นประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ 3.93 0.44 พงึพอใจมาก 
5.ดา้นความพงึพอใจในผลิตภณัฑโ์ดยรวม 4.17 0.53 พงึพอใจมาก 
รวมเฉล่ีย  3.99 0.54 พงึพอใจมาก 
 
 
 
จากตารางที่ 4.3 จากผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจ เทียนหอมกลิ่นนมแมว  

พบว่าดา้นกล่ินของเทียนหอมกล่ินนมแมว คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ที่ 4.1 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก  ดา้นสีสันความสวยงาม คะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูท่ี่ 3.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก  ดา้นผลการใชผ้ลิตภณัฑ ์
คะแนนความพงึพอใจเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก ดา้น
ประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์3.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44  อยูใ่นระดบัพงึพอใจมากระดบัความ
พงึพอใจรวมเฉล่ียอยูท่ี่ 3.99 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉล่ีย 0.54  ดา้นความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์
คะแนนความพงึพอใจเฉล่ียอยูท่ี่ 4.17 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53   อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการที่ได้ออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนก FRONT OFFICE (แผนกตอ้นรับส่วน
หน้า) ของโรงแรมมาเลเซีย  ผูจ้ดัท  าไดท้  าการศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการท าโครงงานเทียนหอมกล่ิน
ดอกนมแมว ซ่ึงมีวตัถุประสงคค์ือ 1) เพื่อศึกษาเร่ืองการสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ ส าหรับ
แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ โรงแรมมาเลเซีย 2) เพื่อจดัท าผลิตภณัฑท์ี่สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้
ดา้นประสาทสัมผสั ส าหรับแผนกตอ้นรับส่วนหน้า โรงแรมมาเลเซีย ผลของโครงงานจากการใช้
แบบส ารวจความพึงพอใจของผูท้ี่มาพกัแรมในโรงแรมมาเลเซียพบว่า ผูท้ี่มาพกัโรงแรมมาเลเซีย    
มีความพงึพอใจดา้นความหอมของกล่ินดอกนมแมว ระดบัพึงพอใจมาก เท่ากบั 4.1 ± 0.30 มีความ
พงึพอใจดา้นสีสันความสวยงามของเทียน ระดบัความพึงพอใจมาก เท่ากบั 3.53 ± 0.81 มีความพึง
พอใจด้านผลการใชผ้ลิตภณัฑ์เทียนหอม ระดบัความพึงพอใจมาก เท่ากบั 4.23 ± 0.62 มีความพึง
พอใจดา้นประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ ระดบัความพึงพอใจมาก เท่ากบั 3.93 ± 0.44 มีความพึงพอใจ
ดา้นความพึงพอใจในผลิตภณัฑโ์ดยรวม ระดบัความพึงพอใจมาก เท่ากบั 4.17 ± 0.53 ระดบัความ
พงึพอใจโดยรวมเฉล่ีย เท่ากบั 3.99 ± 0.54 โดยมีระดบัความพงึพอใจมาก 

สรุปคือลูกคา้มีความพงึพอใจเทียนหอมกลิ่นดอกนมแมวในระดบัที่ดี 

5.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 

 ท าเทียนหอมกล่ินดอกนมแมวคร้ังแรกไม่ไดก้ล่ินดอกนมแมวจากตวัเทียน จึงแกไ้ขโดย
การใส่กล่ินเพิ่มเข้าไปตอนที่ เทียนก าลังจะเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้กล่ินระเหยออกจากตัวเทียน
เน่ืองจากความร้อนมากเกินไป 

5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. ขอ้ดีของการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

  - ท  าใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนได ้ 

  - ท  าใหน้กัศึกษา รู้จกัอดทน อยูภ่ายใตแ้รงกดดนัได ้
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  - ท  าใหน้กัศึกษาน าความรู้ที่ไดจ้ากการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาไปต่อยอดไดใ้น
อนาคต 

 

 

2.    ปัญหาที่พบในการปฏิบตัิสหกิจศึกษา 

  - พบปัญหาในการส่ือสารกบัชาวต่างชาติอนัเน่ืองมากจากทกัษะดา้นภาษาไม่ดีพอ 

  - สถานที่ปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาอยูไ่กลจากที่พกัมาก 

  - แกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ไม่ดีนกัในช่วงแรกๆ 

5.4 ข้อเสนอแนะ  

 เน่ืองจากผลิตภณัฑมี์ความไม่หลากหลายในดา้นของสีสนั  เราเลยควรเพิม่สีสนัใหน่้าสนใจ
และน่าดึงดูดมากยิง้ขึ้น  
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ภาพการปฏิบตัิงาน 
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ภาพที่1. ภาพขณะปฏิบตัิงานเช็กการจองใหลู้กคา้ 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 2562 

ภาพที2่. การแต่งกายในขณะปฏิบตัิงานในแผนกตอ้นรับ 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 2562 

ภาพที่3. การแต่งกายในขณะปฏิบตัิงานในแผนกตอ้นรับ 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 2562 
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ภาพที4่. ภาพขณะปฏิบตัิงานตอ้นรับลูกคา้ 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 2562 

ภาพที5่. ภาพขณะปฏิบตัิงานพมิพช้ื์อลูกคา้ 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 2562 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตวัอยา่งแบบสอบถาม  
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แบบสอบถามเพ่ือการประเมนิ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน        ที่ท่านตอ้งการเลือก 

1. เพศ       1.) ชาย  2.) หญิง 

2. อายุ            1.) 20-30  2.) 31-50 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เทียนหอมกลิ่นนมแมว 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่างวา่งตามระดบัความพงึพอใจที่ท่องตอ้งการเลือก 

ประเด็นตวามพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้องที่สุด 
1 

ความพงึพอใจดา้นความหอม
ของกล่ินดอกนมแมว 

     

ความพงึพอใจดา้นสีสนัความ
สวยงามของเทียน 

     

ความพงึพอใจดา้นผลการใช้
ผลิตภณัฑเ์ทียนหอม 

     

ความพงึพอใจประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ ์

     

ความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์
โดยรวม 
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ภาคผนวก  ค 
บทสมัภาษณ์พนกังานที่ปรึกษา 
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โครงงานนี้มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร 

 โครงงานเทียนหอมกล่ินนมแมว (Dok-nommaew Scented Candle) มีประโยชน์ต่อโรงแรม
มาเลเซีย เป็นอยา่งมาก เพราะมนัคือกล่ินที่แปลกใหม่ และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอยา่ง

มาก อีกทั้งยงัจะท าใหค้นไทยและนกัท่องเที่ยวไดรู้้จกัดอกไมข้องไทยอีกดว้ย กล่ินดอกนมแมว เป็น
กล่ินดอกไมท้ี่มีเอกลกัษณ์ที่ไม่เหมือนดอกไมช้นิดอ่ืนๆ ดว้ยความหอมของมนั ท าใหมี้สมาธิในการ

อ่านหนงัสือ ท าใหผ้่อนคลาย และยงัใชน้ ้ ามนัหอมระเหยของดอกนมแมวในการท าขนมหวานไทย

อีกดว้ย 

 

 

         นายปิยวฒัน์  ค  ่าคูณ   

        ................................. 
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บทความวชิาการ 

  



38 

 

 

เทียนหอมกล่ินดอกนมแมว 

Dok-nommaew Scented Candle  

นายสุรกานต ์  กุรุวรรณ์ 

ภาควิชา การโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail : Surakan_Kuruwan@hotmail.com

บทคดัย่อ 

 จากการท่ีไดอ้อกปฏิบติังานสหกิจศึกษา

ในแผนก FRONT OFFICE (แผนกต้อนรับส่วน

หนา้) ของโรงแรมมาเลเซีย  ผูจ้ดัท  าไดท้  าการศึกษา

ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าโครงงานเทียนหอมกล่ินดอก

นมแมว ซ่ึงมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาเร่ืองการ

สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ส าหรับแผนก

ต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมมาเลเซีย 2) เพ่ือจัดท า

ผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ดา้น

ประสาทสัมผสั ส าหรับแผนกต้อนรับส่วนหน้า 

โรงแรมมาเลเซีย  

ผลของโครงงานจากการใช้แบบส ารวจความพึง

พอใจของผูท่ี้มาพกัแรมในโรงแรมมาเลเซีย พบว่าผู ้

ท่ีมาพกัโรงแรมมาเลเซียมีความพึงพอใจดา้นกล่ิน

ของเทียนหอมกล่ินดอกนมแมวระดบัพึงพอใจมาก

เท่ากบั 4.1 ±  0.30 มีความพึงพอใจดา้นสีสันความ

สวยงามระดบัพึงพอใจมากเท่ากบั 3.53 ± 0.81  ดา้น

ผลการใช้ผลิตภัณฑ์มีระดับความพึงพอใจมาก

เท่ากบั 4.23 ± 0.62  มีความพึงพอใจดา้นประโยชน์

ของผลิตภณัฑ์ในระดบัพึงพอใจมากเท่ากบั 3.93 ± 

0.44  ด้านความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อยู่ระดบัพึง

พอใจมากเท่ากบั 4.17 ± 0.53 และมีความพึงพอใจ

รวมเฉล่ียระดบัพึงพอใจมากเท่ากบั 3.99 ± 0.54     

ค าส าคัญ :  เทียนหอม กล่ินดอกนมแมว แผนก

ตอ้นรับส่วนหนา้

 

Abstract 

After having fulfilled his duty in the front office 

department of Malaysia Hotel, the author has 

studied data collected based on the Dok-

Nommaew (melodorum siamensis) Scented 

Candles Project. The purpose of this study were: 1) 

for the front office department, Malaysia Hotel to 

know how to better impress the customers of 

Malaysia Hotel; and 2) for the front office 

department, Malaysia Hotel to develop a new 

product that would utilize the human senses in 

order to impress customers of Malaysia Hotel. 
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Data collected for this project were based upon a 

customer satisfaction questionnaire. Results 

indicated satisfaction of guests who stayed at 

Malaysia Hotel in the scent of the Dok-nommaew 

scented candles were at very satisfied level of 4.1 

± 0.30, the colourfulness of the candles were at 

very satisfied level of 3.53 ± 0.81, the effects after 

using the product were at very satisfied level of 

4.23 ± 0.62, the usefulness of the products were at 

very satisfied level of 3.93 ± 0.44, the satisfaction 

derived from the product itself were at very 

satisfied level of 4.17 ± 0.53, and the overall 

satisfaction was at very satisfied level of 3.99 ± 0.5

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 โรงแรมมาเลเซียนั้นเป็นโรงแรมระดบั 3 

ดาว ตั้งอยูห่มายเลข 54 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม

ส่ี ทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร เม่ือเดินทางมาถึงหนา้โรงแรมจะ

พบรูปป้ันมา้สีทองสองตวัตั้งเป็นจุดเด่น ในบริเวณ

โรงแรมสามารถพบสัญลกัษณ์อกัษรเอ็มสองตวัวาง

สลบัดา้นประดบัอยูท่ ัว่ไป ไม่ว่าจะเป็น ห้องรับแขก 

สระว่ายน ้ า หอ้งอาหาร อีกทั้งทางเดินไปยงัห้องพกั

จะพบภาพประดบัตามบริเวณทางเดิน เป็นส่ิงท่ีท  า

ให้เกิดความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืนไม่นอ้ย   

 โรงแรมมาเลเชียเป็นโรงแรมท่ีมีความ

พร้อมในการตอ้นรับผูเ้ขา้พกัไม่ว่าจะเป็นห้องพกั 

ส่ิงอ  านวยความสะดวก และการประดบัตกแต่งท่ี

สวยงาม แต่ส่ิงท่ีขาดนั้นคือการสร้างบรรยากาศให้

เขา้ถึงความเป็นไทย โดยเฉพาะทางดา้นการสร้าง

บรรยากาศให้ลูกคา้พึงพอใจในดา้นรูป รส กล่ิน 

และเสียง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส าคญัมาก ส าหรับธุรกิจ

การบริการดา้นห้องพกั ท่ีลูกคา้ควรจะประทบัใจ

ตั้งแต่กา้วแรกท่ีเขา้มาภายในบริเวณของโรงแรม 

 แผนกตอ้นรับส่วนหนา้คือแผนกท่ีมี

บทบาทส าคญัในธุรกิจโรงแรม โดยหนา้ท่ีหลกัของ

แผนกตอ้นรับส่วนหนา้คือการให้บริการลูกคา้ 

เปรียบเสมือนเป็นศูนยร์วมหลกัของการให้บริการ

ลูกคา้ ซ่ึงการท างานจะมีความเช่ือมโยงกบัทุกแผนก

ของโรงแรม แผนกตอ้นรับส่วนหนา้คือเป็นแผนก

แรกท่ีสร้างความประทบัใจในการบริการให้แก่

ลูกคา้ ดงันั้นการสร้างบรรยากาศและความทรงจ าท่ี

ดีดา้น รูป รส กล่ิน และเสียง ท่ีมีเอกลกัษณ์ความ

เป็นไทยในบริเวณพ้ืนท่ีตอ้นรับ (Lobby) จะท าให้

ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า

อีก 

ดว้ยเหตุน้ีผูจ้ดัท  าจึงมีแนวคิดสร้างผลิตภณัฑท่ี์

สามารถส่ือความเป็นไทยและสร้างบรรยากาศของ

โรงแรมให้น่าอภิรมยย์ิง่ข้ึน จึงไดคิ้ดคน้โครงงาน

ช่ือ “เทียนหอมกล่ินดอกนมแมว” เพ่ือสร้าง

เอกลกัษณ์ความเป็นไทยดา้นประสาทสัมผสัให้กบั

แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ทั้งน้ีดอกนมแมวถือเป็น

ดอกไมห้อมของไทยท่ีมีมาแต่โบราณ เป็นดอกไมท่ี้

อยูใ่นตระกูลกระดงังา ซ่ึงมีกล่ินเฉพาะท าให้เกิด

ความรู้สึกสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่าอยูเ่สมอ เหมาะแก่

ผูต้อ้งการพกัผอ่น เม่ือไดก้ล่ินเสมือนไดเ้ติมพลงัท่ี

ขาดหาย ให้กลบัมากระปร้ีกระเปร่าดงัเดิม แมน้อ้ย

คนจะรู้จกักล่ินดอกไมช้นิดน้ี แต่เม่ือไดส้ัมผสัก็จะรู้

ทนัทีว่าเป็นกล่ินดอกไมห้อมของไทยแน่นอน 
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ข้อมูลวตัถุดิบ 

1. พาราฟีน   1000 กรัม 

2. กล่ินนมแมว  100  ซีซี 

3. ไส้เทียน  5 เมตร 

4. ฐานวางไส้เทียน 20 อนั 

5. แกว้ภาชนะ  20 ถว้ย 

วตัถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาเร่ืองการสร้างความประทบัใจให้กบั

ลูกคา้ ส าหรับแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ โรงแรม

มาเลเซีย 

2. เพ่ือจดัท าผลิตภณัฑท่ี์สร้างความประทบัใจให้กบั

ลูกคา้ดา้นประสาทสัมผสั ส าหรับแผนกตอ้นรับ

ส่วนหนา้ โรงแรมมาเลเซีย 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของโรงแรมมาเลเซีย

ประทบัใจในบรรยากาศของแผนกตอ้นรับส่วน

หนา้ 

2. ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของโรงแรมมาเลเซีย

ประทบัใจในเอกลกัษณ์กล่ินและบรรยากาศแบบ

ไทย ท าให้เกิดการมาใชบ้ริการซ ้ า ซ่ึงสามารถสร้าง

รายไดแ้ละช่ือเสียงให้กบัโรงแรม 

3. พนกังานในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรม

มาเลเซียประทบัใจในบรรยากาศภายในแผนก ท า

ให้สามารถปฏิบติังานภายใตบ้รรยากาศท่ีผอ่นคลาย 

ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

1. ตั้งไฟท่ีเตาแก็สน าหมอ้วาง 

2. ใส่พาราฟีนลงไปในหมอ้แลว้รอจนกว่าพาราฟีน

จะละลายประมาณ 5 นาที 

 3. หลงัจากท่ีพาราฟีนละลายแลว้ ใส่กล่ินดอก

นมแมวลงไป 

4. ปิดแก๊สและตั้งท้ิงไว ้ประมาณ 10 นาที พอให้

หมอ้มีความอุ่น 

5. เตรียมวางฐานไส้เทียน 

6. เทส่วนผสมคร่ึงหน่ึงลงในภาชนะ รอให้เยน็ลง 

แต่ไม่แข็ง 

7. เทส่วนผสมท่ีเหลือลงในภาชนะจนเต็ม 

8. รอจนเทียนแข็งตวัทั้งหมด ประมาณ 1 ชม. และ

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

สรุปผล 

จากผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

เทียนหอมกล่ินดอกนมแมว พบว่ามีความพึงพอใจ

ดา้นกล่ินเทียนหอมกล่ินดอกนมแมว คะแนนความ

พึงพอใจเฉล่ียอยูท่ี่ 4.1 ความพึงพอใจดา้นกล่ินของ

เทียนหอมกล่ินดอกนมแมวระดบัพึงพอใจมาก

เท่ากบั 4.1 ±  0.30 มีความพึงพอใจดา้นสีสันความ

สวยงามระดบัพึงพอใจมากเท่ากบั 3.53 ± 0.81  ดา้น

ผลการใชผ้ลิตภณัฑมี์ระดบัความพึงพอใจมาก

เท่ากบั 4.23 ± 0.62  มีความพึงพอใจดา้นประโยชน์
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ของผลิตภณัฑใ์นระดบัพึงพอใจมากเท่ากบั 3.93 ± 

0.44  ดา้นความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑอ์ยูร่ะดบัพึง

พอใจมากเท่ากบั 4.17 ± 0.53 และมีความพึงพอใจ

รวมเฉล่ียระดบัพึงพอใจมากเท่ากบั 3.99 ± 0.54     

สรุปคือลูกคา้มีความพึงพอใจเทียนหอมกล่ินดอก

นมแมวในระดบัท่ีดี 

 

ข้อเสนอแนะ  

เนืองจากผลิตภณัยมี์ความไม่หลากหลาย

ในดา้นของสีสัน  เราเลยควรเพ่ิมสีสันให้น่าสนใจ

และน่าดึงดูดมากยิง้ข้ึน 
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เทียนหอมกล่ินดอกนมแมว 
Dok-nommaew Scented Candle 

นายสุรกานต ์ กรุุวรรณ์ 5804400161 

สาขาวิชาการโรงแรม 

อาจารยท่ี์ปรึกษา : ดร.นนัทิรา ภูขาว สนใจ 

พนกังานท่ีปรึกษา : นายปิยวฒัน ์ ค  ่าคูณ 

โรงแรมมาเลเซีย กรุงเทพฯ 

แผนกตอ้นรับส่วนหนา้คือ เป็นแผนก
แรกท่ีสร้างความประทบัใจในการบริการ
ใหแ้ก่ลูกคา้ ดงันั้นการสร้างบรรยากาศและ
ความทรงจ าท่ีดีดา้น รูป รส กล่ิน และเสียง ท่ีมี
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยในบริเวณพ้ืนท่ี
ตอ้นรับ (Lobby) จะท าใหล้กูคา้เกิดความ
ประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการซ ้าอีก 

ความส าคญัของปัญหา 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาเร่ืองการสร้างความประทบัใจ
ใหก้บัลูกคา้ ส าหรับแผนกตอ้นรับส่วน 
2. เพ่ือจดัท าผลิตภณัฑท่ี์สร้างความประทบัใจ
ใหก้บัลูกคา้ดา้นประสาทสมัผสั  

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

1. ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการประทบัใจในบรรยากาศ
ของแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 

2.ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการประทบัใจในเอกลกัษณ์
กล่ินและบรรยากาศแบบไท  

ขั้นตอนและวิธีการท า 

1. ตั้งไฟท่ีเตาแก็สน าหมอ้วาง 

2. ใส่พาราฟีนลงไปในหมอ้แลว้รอจนกว่า
พาราฟีนจะละลายประมาณ 5 นาที 

 3. หลงัจากท่ีพาราฟีนละลายแลว้ ใส่กล่ิน
ดอกนมแมวลงไป 

4. ปิดแก๊สและตั้งท้ิงไว ้ประมาณ 10 นาที  
พอใหห้มอ้มีความอุน่ 

5. เตรียมวางฐานไสเ้ทียน 

6. เทส่วนผสมคร่ึงหน่ึงลงใน                       
ภาชนะ รอใหเ้ยน็ลง แต่ไม่แขง็ 

7. เทส่วนผสมท่ีเหลือลงในภาชนะจนเตม็ 

8. รอจนเทียนแขง็ตวัทั้งหมด ประมาณ 1 ชม. 
และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

สรุปผล 

      ในการท าโครงงานเทียนหอมกล่ินดอก
นมแมว ผูจ้ดัท าไดแ้จกแบบสอบถามระดบั
ความพงึพอใจของผลิตภณัฑเ์ทียนหอมกล่ิน
นมแมว ผลโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 35% ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 
62% ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3% 
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ภาคผนวก ฉ 

บนัทึกการปฏิบตัิงาน 

  



45 

 

 

 

  



46 

 

 

 

  



47 

 

 

 

  



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ประวตัิผูจ้ดัท  า 
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ประวตัิผูจ้ดัท  า 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล :   นายสุรกานต ์  กุรุวรรณ์ 

รหสันกัศึกษา :  5804400161 

สาขา :   ศิลปศาสตร์ 

ที่อยู ่:   บา้นเลขที่ 126 หมู่ที่5 ต  าบลอ อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา 56150 

เบอร์โทรศพัท ์:  094-080-9847 
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