รายงานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบริการเพื่อความงาม ภาคเรียนที่ 3/2564

ผูวิจัย
นางพิตรานันท ศรีเสริม

โรงเรียนฝ4กอาชีพกรุงเทพมหานคร(มวน บำรุงศิลป8)
สังกัด ส:วนการฝ4กอาชีพ สำนักงานการส:งเสริมอาชีพ
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

: การพัฒนาผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพรของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบริการเพื่อความ
งาม ภาคเรียนที่ 3/2564
: อาจารยพิตรานันท ศรีเสิม
ผูวิจยั
หน1วยงาน : โรงเรียนโรงเรียนฝ4กอาชีพกรุงเทพมหานคร(มวน บำรุงศิลป8) สังกัด ส1วนการฝ4กอาชีพ
ชือ่ เรือ่ งวิจยั

ป:ทศี่ ึกษา

สำนักงานการส1งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
: ภาคเรียนที่ 3 ป:การศึกษา 2564
บทคัดย1อ

งานวิจัยนี้เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร มาใชในการเรียน-การสอน นักศึกษา
หลักสูตรวิชา การบริการเพื่อความงาม รุ1นที่ 3/64
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเมื่อเรียนดวยผลิตภัณฑขัดผิวดวยสมุนไพร
ประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการผิวหลักสูตรวิชาการบริการเพื่อความงาม สำหรับงาน การบริการเพื่อความ
งาม ภาคเรียนที่ 3/2564
กลุ1มเปCาหมาย คือนักศึกษาหลักสูตรวิชา การบริการเพื่อความงาม ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย และแบบสังเกตการปฏิบัติในการ
ขัดผิวดวยเกลือสมุนไพรปฏิบัติวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การหาค1ารอยละ การหาค1าเฉลี่ย และการหาค1าส1วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการทดลองคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบและ
สรรพคุณของผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร ธรรมชาติในการผลิตเครื่องมือแบบสังเกต Rubric
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ค1าเฉลียกลุ1มเปCาหมาย (Mean) และหาค1ารอยละ (Percentage)
ผลการวิจัย พบว1ากลุ1มเปCาหมาย 10 คนสามารถนำไปต1อยอดพัฒนามาผลิตภัณฑเกลือขัดผิวสรางเปWน
รายได 10 คนคิดเปWน 100% ของกลุ1มประชากรโดยมีคะแนน ผ1านตามเกณฑ จำนวน 10 คน

บทที่ 1
บทนำ
ความเปWนมาและความสำคัญของปZญหา

จากการเรียนเนื้อหาวิชาการบริการเพื่อความงามการขัดผิวดวยเกลือสมุนไพรขัดผิว มุ1งเนนใหนักศึกษา
สามารถนำความรูไป ประกอบอาชีพได เกลือขัดผิวสมุนไพรเปWนเกลือขัดผิวสมุนไพรที่สามารถนำมาขัดผิวตัวเอง
คนในครอบครัวไดและยังทำผลิตภัณฑจำหน1ายไดอีกทางหนึ่งดวย
ในปZจจุบันโรงเรียนฝ4กอาชีพกรุงเทพมหานคร(มวน บำรุงศิลป8) ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการ
บริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง ซึ่งวิชาการบริการเพื่อความงามก็เปWนหนึ่งในวิชาที่เป]ดทำการสอนและไดรับ
ความสนใจจากประชาชนทั่วไปเปWนจำนวนมากเพราะนอกจากจะนำไปประกอบอาชีพแลวยังสามารถไปเปWนอาชีพ
เสริมอาชีพประจำและใชในชีวิตประจำวันได
ในสภาพปZญหาปZจจุบันพบว1า นอกจากเนื้อหาการขัดผิวดวยเกลือสมุนไพรที่ผ1านมา การสอนการขัดผิว
ผูสอนจะใชวิธีการสาธิต แนะนำขั้นตอนการขัดผิวแลว ปZจจัยหนึ่งที่จะช1วยใหผูเรียนสามารถเขาใจและจดจำ
เนื้อหา ขั้นตอน และวิธีการไดทั้งหมดก็คือ เกลือขัดผิว ซึ่งในปZจจุบันพบว1าเปWนเกลือธรรมดาที่มีประสิทธิภาพไม1
เพียงพอในการใชขัดผิวเพื่อตอบสนองความตองการในปZจจุบันที่ตองการผลิตภัณฑขัดผิวที่สามารถทำใหผิวสว1าง
กระจ1างใส นุ1มนวล และ ที่สำคัญตองมีส1วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติ ประกอบกอบกับผลิตภัณฑขัดผิวที่มี
จำหน1ายในทองตลาดยังพบว1ามีสารเคมีและสารตองหามเจือปน ซึ่งไม1เหมาะสำหรับใชเพื่อการเรียนการสอนและ
ใชในชีวิตประจำวันได
จากสภาพความเปWนจริงและสภาพปZญหาที่พบดังไดกล1าวมา ผูศึกษาจึงมีแนวความคิด ที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร สำหรับใชในการเรียนการสอนและเพื่อที่จะเปWนปZจจัยที่ช1วยใหผูเรียนสามารถ
เขาใจและจดจำรายละเอียดเนื้อหา ขั้นตอน วิธีการ ชนิดของสมุนไพร และเทคนิคในการใชสมุนไพรที่สามารถหา
ไดง1าย และเปWนสมุนไพรในชีวิตประจำวันเปWนส1วนประกอบ อีกทั้งสามารถนำความรูที่ไดสามารถนำไปประกอบ
เปWนอาชีพ และใชในชีวิตประจำวันไดในโอกาสต1อไปได
วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต1อผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพรจากวัตถุดิบธรรมชาติ ของผูเรียน วิชาการ
บริการเพื่อความงาม ภาคเรียนที่ 3/2564
คำถามการวิจยั
1. ผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพรจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีประสิทธิภาพอย1างไร
2. ผูเรียนมีความพึงพอใจต1อผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพรจากวัตถุดิบธรรมชาติอย1างไร

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั
1. ขอบเขตเชิงเนือ้ หา
การวิจัยครั้งนี้มุ1งศึกษาประสิทธิภาพของเกลือขัดผิวสมุนไพร และวัดผลความพึงพอใจต1อผลิตภัณฑขัด
ผิวดวยเกลือสมุนไพรจากวัตถุดิบธรรมชาติของผูเรียน

2. กลุ1มเปCาหมายในการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เปWนการวิจัยเชิงเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนหลักสูตรวิชาการบริการเพื่อความงาม ภาค
เรียนที่ 3/2564 จำนวนทั้งหมด 10 คน เปWนกลุ1มเปCาหมายในการวิจัย
3. ขอบเขตของระยะเวลาในการวิจยั
ภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะการวิจัย จำนวน 25 วันทำการ เฉพาะนักศึกษาหองเรียนหลักสูตรวิชาการ
บริการเพื่อความงาม
4. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.1 ตัวแปรตน คือ ผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
4.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของเกลือขัดผิวสมุนไพร และความพอใจ จากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงต1าง ๆ ภายหลังจากการฝ4กปฏิบัติการผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
นิยามคำศัพทเฉพาะ
1. ผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
2.ประสิทธิภาพของเกลือขัดผิวสมุนไพร
3. การสอนเรื่องการขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร” หมายความว1า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
หัวขอเรี่องการขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร ดวยการพัฒนาเปWนผลิตภัณฑเกลือขัดผิวผสมสมุนไพร เพื่อใชทดแทนเกลือ
ธรรมดา และลดตนทุนในผลิตภัณฑขัดผิว
4. แบบสังเกตชิ้นงานหรือการปฏิบัติพึงพอใจ
5 ความพึงพอใจ” ระดับความพอใจของผูเรียนในประเด็นต1าง ๆ ภายหลังจากการทดลองใชผลิตภัณฑ
เกลือขัดผิวผสมสมุนไพร
6.แบบสังเกตการปฏิบัติงาน Rubric “หมายความว1า” เครื่องมือในการใหคะแนน (Scoring Tool)
ที่เกิดจากการรวมกันระหว1างเกณฑการให คะแนน (Scoring criteria) กับ มาตราประมาณค1าหรือระดับคะแนน
(Rating scale) เพื่อระบุถึงความแตกต1าง ของผลงาน หรือประสิทธิภาพ (Proﬁciency) ของงาน
สําหรับเปWนแนวทางที่ จะนําไปใชในการ ประเมินผล งานของผูเรียนเรียนตามเกณฑครูกำหนด
นักศึกษาหลักสูตรวิชา การบริการเพื่อความงาม หมายความว1า” นักศึกษาหองเรียนหลักสูตรวิชาการบริการเพื่อ
ความงามภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวนทั้งหมด 10 คน
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ”หมายความว1า” คะแนนที่ไดจากการวัดผลโดยใชแบบ สังเกตการปฏิบัติงาน Rubric
ตามใบงานเรื่องผลิตภัณฑเกลือขัดผิวผสมสมุนไพร

ประโยชนที่ไดจากการวิจยั

1. ไดผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร หลักสูตรวิชาการบริการสปาเพื่อความงาม ที่ผูสอนสามารถ
นำไปใชในการแกไขบัญหาในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ สามารถนำไปใชต1อยอด
ในการประกอบอาชีพไดอย1างยั่งยืน
2. ผูเรียนสามารถเขาใจเรื่องการขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร และนำไปประยุกตใชไดอย1าง
กรอบแนวความคิดการวิจัย
3. ผูเรียนสามารถผลิตเกลือขัดผิวเกลือสมุนไพรเพื่อนำไปใชในการขัดผิวได
4.ผูเรียนสามารถผลิตเกลือขัดผิวสมุนไพรใชเองได
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร

- คุณภาพของผลิตภัณฑขัดผิวดวย
เกลือสมุนไพร
- ประสิทธิ์ภาพของเกลือขัดผิว
- ความพึงพอใจ

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยเสนอตามลำดับหัวขอ
1. องคความรูเกี่ยวกับโครงสรางของผิว
2. การขัดผิวดวยเกลือขัดผิวสมุนไพร
3. ความพึงพอใจ
1.องคความรูเกี่ยวกับโครงสรางของผิว
ผิวหนังเปWนส1วนที่ปกคลุมร1างกายปCองกันอวัยวะต1างๆ ของร1างกายโดยเฉพาะปCองกันไม1ใหนาในร1างกาย
สูญเสียมากเกินไป จนไม1สามารถดารงชีวิตอยู1ได ทั้งนี้ยังเปWนสิ่งแรกที่คอยปกปCองจากสารพิษความรอนแสงแดด
รวมทั้งมลพิษต1าง ๆ นอกจากนี้ยังช1วยรักษาอุณหภูมิในร1างกายใหคงที่และขับของเสียออกจากร1างกายดวย
ผิวหนังเปWนอวัยวะที่มีพื้นที่กวางที่สุดในแต1ละแห1ง จะมีลักษณะความหนาบางแตกต1างกันไป โดยส1วนที่บางที่สุดคือ
เปลือกตามีความหนาประมาณ 0.2-0.6 มิลลิเมตร ส1วนที่หนาที่สุดคือบริเวณฝkาเทามีความหนาประมาณ 2-4
มิลลิเมตร การมีสุขภาพผิวที่ดี การมีผิวหนาที่ขาวใสตองมีการดูแลเอาใจใส1และเขาใจในสภาพของผิวหนัง ซึ่งจะ
ส1งผลใหมีผิวสวยใสผิวสุขภาพดีอย1างยั่งยืน และไม1เกิดโรคผิวหนังหรือเปWนสิวไดง1าย ซึ่งลักษณะของโครงสรางของ
ผิวหนัง
ผิวหนังแบ1งตามโครงสรางไดเปWน 3 ชั้นคือชั้นหนังกำพรา (Epidermis) ชั้นหนังแท (Dermis)
และชั้นของไขมัน (Subcutaneous Tissue) นอกจากนี้ยังมีต1อมไขมันขนต1อมเหงื่อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นหนังกำพรา (Epidermis)
หนังกำพราเปWนส1วนของเนื้อเยื่อบุผิวที่ปกคลุมอยู1ที่ผิวหนังดานนอกของร1างกายโดยทั่วไปจะเปWนเนื้อเยื่อ
ของผิวหนังที่เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อชั้นนอก (Ectoderm) ของตัวอ1อน ชั้นหนังกำพรา จัดเปWนเนื้อเยื่อบุ
ผิวชนิดเซลลรูปร1างแบนตรงกลางปkองที่เรียงตัวซอนกันหลายชั้นและเปWนชั้นที่ไม1มีเสนเลือดมาหล1อเลี้ยง
(Avascular Stratified Squamous Epithelium) ความหนาของชั้นหนังกำพราขึ้นกับว1าเปWนผิวหนังส1วนใดของ
ร1างกาย ชั้นหนังกำพราส1วนที่หนาที่สุด คือ ส1วนของอุงเทาซึ่งจะมีเซลลเรียงซอนกันครบทั้ง 5 ชั้น และชั้นบนสุด
คือชั้นคอนนิไฟด (Cornified Layer)ชั้นหนังกำพราส1วนที่บางกว1านั้น ส1วนใหญ1จะมีเพียงเซลลเยื่อบุมาเรียงกัน
เพียง 3 - 4 ชั้น ส1วนเซลลชั้นบนสุดของหนังกำพราจะเปWนเซลลที่มีลักษณะแหง และจะมีการตายเกิดขึ้น
ตลอดเวลา จึงเกิดการหลุดลอกออกของเซลลจากผิวหนังของร1างกาย ชั้นหนังกำพราเปWนชั้นผิวหนังที่ไม1มีเสนเลือด
และเสนน้ำเหลืองปรากฏอยู1เลย แต1เซลลที่เปWนส1วนประกอบจะไดรับสารอาหารมาหล1อเลี้ยง โดยสารอาหารต1าง ๆ
จะซึมผ1านมาจากชั้นหนังแท ระหว1างชั้นต1างๆ ของหนังกำพรา อาจจะมีส1วนของปลายประสาท
รับความรูสึก (Free Nerve Ending) มาแทรกอยู1ส1วนประกอบของชั้นหนังกำพรานับจากชั้นล1างสุดที่
ติดกับชั้นหนังแท มีชั้นต1าง ๆ
ชั้นสตราทรัมบาเซลเล (Stratum Basale) เปWนชั้นหนังกำพราชั้นล1างสุดที่อยู1ติดกับชั้นหนังแท และวางตัว
บนฐานรองเนื้อเยื่อ (Basement Membrane) เปWนเซลลรูปทรงกระบอกหรือเซลลรูปลูกบาศกที่เปWนกลุ1มเซลลที่มี
การแบ1งเซลลแบบไมโตซีส (Mitosis) เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเซลลจะเจริญ แลวพัฒนาเปWนเซลลที่อยู1ในชั้นถัดขึ้น
ไป

ชั้นสตราทรัมเจอสไปโนซัม (Stratum Spinosum) เปWนชั้นที่อยู1ถัดขึ้นมามีเซลลที่มีรูปร1างแบนลง และมี
หลายเหลี่ยมหลายมุมที่มีส1วนยื่นมาเชื่อมต1อกัน
ชั้นสตราทรัมกรานูโลซัม (Stratum Granulosum)เปWนชั้นที่มีเซลลรูปร1างคลายรูปกระสวยในไซโตพลา
สซึม จะมีเม็ดสี (Keratohyalin Granules) ที่มีสีม1วงเขม เซลลมีนิวเคลียสที่ไม1
เด1นชัด
ชั้นสตราทรัมลูซิดัม (Stratum Lucidum) เปWนชั้นบางๆ ที่มีเซลลรูปร1างแบนจนแทบมองไม1เห็นไซโตพลา
สซึมของเซลล มีสารที่ทำใหเซลลใสผิวหนังบางส1วนของร1างกาย จะไม1มีชั้นนี้ปรากฏใหเห็น
ชั้นสตราทรัมเคอรเนียม (StratumCorneumorCornifiedLayer) คือ ชั้นบนสุดของชั้นหนังกำพราซึ่ง
ความหนามากที่สุดพบไดบริเวณฝkาเทา หรืออุงเทาของสัตว เซลลในชั้นนี้ จะมีการตายและมีการซอนทับกันของ
เซลลที่ตายแลว จึงทำใหหนาขึ้นเรื่อยๆ การตายของเซลลเกิดขึ้นจากชั้นเซลลนี้อยู1ไกลจากชั้นหนังแทมากกว1าชั้น
อื่นๆ จึงไม1ไดรับสารอาหารที่มาหล1อเลี้ยง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเซลลที่ตายแลวและทับถมกันอยู1ทำงดาน
บนจะมีการหลุดลอกออกไปไดเรียกว1าการเคอราทิไนเซชั่น หรือคอนนิฟ]เคชั่น (Keratinization or Cornification)
ชั้นหนังแท (Dermis)
ชั้นล1างสุดของหนังกำพราจะพัฒนาเปWนแผ1นที่มีลักษณะคลายนิ้วมือ ที่ยื่นเขาไปในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของชั้น
หนังแท เรียกว1า เอพิเดอมัลพิกส (Epidermal Pegs) ชั้นหนังแทมีชื่อเรียก2อย1างคือเดอมีส (Dermis) หรือคอร
เรียม (Corium) โดยเฉพาะเมื่อกล1าวถึงส1วนของชั้นหนังแทที่เปลี่ยนแปลงไปเปWนกีบและเขา ชั้นหนังแทจะหนากว1า
ชั้นหนังกำพรา สามารถแบ1งออกเปWน 2 ชั้นย1อยๆ คือ ชั้นพาพิลารี่ (Papillary Layer) ซึง่ เปWนชั้นหนังแทที่อยู1ติด
กับชั้นหนังกำพราชั้นล1างสุด จึงเปWนชั้นที่มีลักษณะเปWนคลื่นเวาเขาไปในชั้นหนังกำพราที่สอดรับกับเอพิเดอมัลพิกส
หรืออาจเรียกว1าเดอรมัลพาพิรี่ (Dermal Papillary) บริเวณนี้จะพบปลายเสนประสาทรับความรูสึก (Sensory
Nerve Fibers) ที่เปลี่ยนแปลงเปWนปลายประสาทรับสัมผัส (Meissners Corpuscles) เสนเลือดฝอย และเสน
น้ำเหลืองได ชั้นเรคติคิวลาร (Reticular Layer) เปWนชั้นหนังแทที่อยู1ลึกลงไปอยู1ติดกับเนื้อเยื่อใต ผิวหนัง
(Subcutaneous Tissues) ชัน้ นี้จะมีเสนใยคอลลาเจนวางตัวประสานกันเปWนลักษณะตาข1าย มากมาย ในชั้นนี้จะ
มีเสนประสาท เสนเลือดแดงอารเทอริโอ (Arterioles) และปลายประสาทรับสัมผัส (Paccinian Corpuscles)
นอกจากนี้ยังมีต1อมเหงื่อ (Sweat Glands) ส1วนปลายของรากขน (Hair Papilla) รูขุมขน (Hair Follicles) ต1อม
นามัน (Sebaceous Glands) และกลามเนื้อผิวหนัง (Errector Pili Muscles) ปรากฏอยู1ดวยส1วนของหนังแท จะ
พบปลายประสาทของระบบพาราซิมพาเทติกมาสั่งการที่เสนเลือด ต1อม และกลามเนื้อเรียบ (Arrectors Pili
Muscle) แต1ไม1พบปลายประสาทจากระบบพาราซิมพาเทติก
ที่มาสั่งการบริเวณดังกล1าว เนื้อเยื่อใตผิวหนัง คือเนื้อเยื่อที่แยกส1วนของผิวหนังออกจากโครงสรางอื่นๆที่อยู1
ดานล1างลงไป เช1น กลามเนื้อและกระดูก ชั้นนี้จะเกี่ยวของกับการทำใหผิวหนังมีการเคลื่อนไหวไดอย1างอิสระไม1ฉีก
ขาดไดง1าย ในสุนัข แมว และกระต1าย ชั้นเนื้อเยื่อใตผิวหนังจะมีมาก ทำใหการจับตัวสัตวเพื่อเคลื่อนยายทำไดง1าย
โดยเฉพาะการจับตรงส1วนดานหลังของคอ เนื้อเยื่อส1วนนี้ประกอบดวยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหลวม และเนื้อเยื่อ
ไขมัน โดยปริมาณของเนื้อเยื่อไขมันที่สะสมจะขึ้นกับสภาพร1างกายของสัตว ถาสัตวอวนจะมีการสะสมเนื้อเยื่อ
ไขมันจะมีมากกว1า เนื้อเยื่อใตผิวหนังจะเปWนตาแหน1งหนึ่งของร1างกายที่ใชเก็บสะสมไขมันเรียกว1าไขมันใตผิวหนัง
และเปWนตำแหน1งที่ใชในการฉีดยาหรือการทำวัคซีน โดยการที่ฉีดเขาที่ใตผิวหนัง บางส1วนของร1างกายอาจไม1มี
เนื้อเยื่อใตผิวหนังเลย เช1น ส1วนริมฝ:ปาก บริเวณหนังตา และบริเวณหัวนม สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ

เนื้อเยื่อใตผิวหนังไดอย1างชัดเจน เมื่อร1างกายเกิดการบวมนา (Edema) หรือ การขาดนา (Dehydration)สีของ
ผิวหนังเกิดจากเม็ดสี (Melanin) ที่อยู1ในไซโตพลาสซึมของเซลลเมลาโนไซต(Melanocytes) ซึ่งเปWนเซลลที่พบใน
ชั้นหนังกำพราชั้นล1างสุด คือ ชั้นสตราทรัมบาเซลเล (Stratum Basale) สาหรับเม็ดสีคารโรทีนอย (Caronoid)
เปWนเม็ดสีซึ่งพบอยู1ในชั้นหนังแทและพบในเลือด
ภายในเสนเลือดฝอยของชั้นหนังแทเม็ดสี (Melanin) เปWนเม็ดสีที่ใหสีนาตาล (Brown) นาตาลเหลือง
(Yellowish-Brown) หรือสีดา (Black) สีที่ปรากฏบนผิวหนังมักเกิดจากเซลลเมลาโนไซต
(Melanocytes) แลวส1งเม็ดสีไปใหเซลลที่อยู1ใกลเคียงของชั้นหนังกำพรา การแสดงออกของสีที่เกิด
ขึ้นกับผิวหนังหรือขนมาจากมาจากจานวนของเม็ดสีเมลานินที่ผลิตจากเซลลเมลาโนไซตมากกว1า
จานวนเซลลเมลาโนไซต หรือการปรากฏของเม็ดสีชนิดอื่น สีที่ผิวหนังและขนมีปZจจัยควบคุมคือ
ฮอรโมนจากต1อมใตสมอง (Pituitary Hormones)โดยเฉพาะฮอรโมนเอ็มเอสเอช (Melanocyte Stimulating
Hormone, MSH) และเอซีทีเอช (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH)
ชั้นของไขมัน (Subcutaneous Fat)
ชั้นนี้มีเนื้อเยื่อไขมันมากช1วยปCองกันอวัยวะภายในจากการถูกกระทบกระแทกช1วยเก็บสะสมพลังงาน ชั้น
นี้จะประกอบไปดวยเซลลไขมันและมีเสนประสาทเสนเลือดและท1อน้ำเหลืองอยู1ดวยต1อมไขมัน มีหนาที่สรางไขมัน
ออกมาเพื่อเคลือบผิวหนังและลดการสูญเสียนาการเจริญเติบโตของต1อมไขมันขึ้นอยู1กับฮอรโมนเพศชาย
(Androgen) ในเพศชายจะมีการสรางไขมันมากกว1าเพศหญิงการสรางไขมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ เมื่ออายุ
มากขึ้นการสรางไขมันจะลดลง จึงทำใหสังเกตไดว1าคนชรามีผิวค1อนขางแหงกว1าคนหนุ1มสาวและมักไม1ค1อยเปWนสิว
การทำความสะอาดผิว
สิ่งสกปรกที่เกาะตามผิวหนังบริเวณใบหนาหรือร1างกาย แบ1งไดเปWน 3 กลุ1ม คือกลุ1มละลาย
นาไดแก1 สิ่งตกคางจากครีมบำรุงผิวเครื่องสำอางตกแต1งสีสันบนใบหนาและฝุkนละอองต1าง ๆ กลุ1มที่
ละลายในนามันไดแก1 คราบควันดาจากท1อไอเสียไขมันผิวสิ่งตกคางจากครีมบำรุงผิวและเครื่องสาอาง
ตกแต1งสีสันที่กันนาได กลุ1มที่ไม1ละลายไดแก1 เม็ดสี (Pigment) จากเครื่องสาอางตกแต1งสีสันเซลล
ผิวหนังที่ตายแลว (ขี้ไคล) เปWนตน เครื่องสาอางทำความสะอาดผิวที่ดี จึงควรสามารถขจัดสิ่งสกปรก
เหล1านี้ออกจากผิวได โดยไม1ทำลายผิวการทำความสะอาดร1างกายเปWนสิ่งจะเปWนต1อสุขอนามัยและ
ความสวยงามวิธีทำความสะอาดผิวนั้นอาจแบ1งได 4 วิธีคือ ทำความสะอาดดวยนา ทำความสะอาด
ดวยนามัน ทำความสะอาดดวยของแข็ง ซึ่งดูดซับเอาสิ่งสกปรกไว และทำความสะอาดดวยการขัดถู
และลอกหลุด
การทำความสะอาดผิวกาย
การอาบน้ำความสะอาด ใชอุปกรณทำความสะอาดไดแก1 ใยบวบ ฟองนาขัดตัว หรือผาขนหนูขัดตัวแบบชาวญี่ปุkน
อุปกรณเหล1านี้ช1วยในเรื่องขัดเซลลที่ตายแลวออกไป ทำใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น ทำใหเซลลของร1างกายไดรับ
ออกซิเจนมากขึ้น ส1งผลทำใหสุขภาพผิวที่ดีขึ้นการใชอุปกรณอาบน้ำ ส1วนขัดเพียงเบา เพราะอาจสรางความ
ระคายเคืองใหผิวแทนที่จะช1วยผิว ส1วนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอาบน้ำ อาจตองดูเปWนรายบุคคลไป เพราะแต1ละ
คนผิวไม1เหมือนกัน และเลือกตามความตองการในแต1ละครั้ง เช1น ถาไม1อยากใหผิวแหง ควรอาบน้ำที่อุณหภูมิหอง

แต1ถาอยากไดความสดชื่นก1อนไปทำงานตอนเชา นาเย็นดีที่สุด กรณีอยากไดความรูสึกผ1อนคลายหลังจากเหนื่อย
มาทั้งวัน นาอุ1นดีกว1า หลับสบายดวย
การทำความสะอาดผิวหนา
การทำความสะอาดใบหนา มีความสำคัญมาก เนื่องจากในแต1ละวันจะมีสิ่งสกปรกมากมายที่ติดคางอยู1บนใบหนา
ตั้งแต1 เหงื่อ ไขมันที่ถูกผลิตจากต1อมไขมัน ขี้ไคล ไปจนถึงบรรดาครีมเครื่องสาอางต1างๆ ที่ทำรวมถึงสิ่งสกปรกจาก
มลพิษภายนอกที่มาจากนามัน การลางหนาดวยนาเปล1า จะสามารถลางเพียงเหงื่อและฝุkนผงต1างๆที่ละลายนาได
เท1านั้น แต1ไม1สามารถชาระลางไขมันและนามันที่เปWนส1วนประกอบของครีมเครื่องสาอาง ซึ่งอาจเปWนสาเหตุของ
การอุดตันรูขุมขนทำใหเกิดสิวอุดตันหรือสิวอักเสบ ควรเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตมาสาหรับผิวหนาโดยเฉพาะ ซึ่งจะมี
ส1วนผสมของสารชะลางที่อ1อนโยนและคุณภาพดีกว1า เช1น โฟมลางหนา มากกว1าสบู1กอน เนื่องจากสบู1ส1วนใหญ1จะ
มีค1าเปWนด1างสูงกว1าค1าปกติของผิวหนังคน ซึ่งมีคุณสมบัติเปWนกรดอ1อนๆ เมื่อลางดวยสบู1ที่เปWนด1าง จะทำใหผิวเสีย
ความชุ1มชื้นมากจนเกินไปเกิดผิวแหงเปWนขุยได
1) ผิวแหง ผิวหนามักมีการผลิตไขมันไดนอย ผิวจึงดูละเอียดมองไม1ค1อยเห็น
รูขุมขน แต1ขอเสียคือ ความชุ1มชื้นตามธรรมชาติของผิวก็ลดตามไปดวยในระยะยาวจะเสียความ
ยืดหยุ1นและเกิดเปWนริ้วรอยไดเร็วกว1าคนที่หนามัน ดังนั้นคนผิวแหงไม1ควรใชสบู1 หรือผลิตภัณฑ
สาหรับคนหนามันหรือคนเปWนสิว เนื่องจากจะมีส1วนผสมของสารชะลางในปริมาณที่มากกว1า และมัก
ผสมกรด ซึ่งมีคุณสมบัติในการกาจัดไขมันส1วนเกินในรูขุมขนและบนผิวหนัง ไม1จาเปWนตองใชใน
คนที่ผิวแหงอยู1แลว กรณีที่ผิวแหงมากๆ ในตอนเชาอาจลางหนาดวยนาเปล1าธรรมดาก็เพียงพอ
หลีกเลี่ยงการใชนารอนลางหนาเพราะจะทำใหผิวยิ่งแหงมากขึ้น
2) ผิวมัน จะมีการผลิตไขมันออกมาปริมาณมากและมักเกิดเปWนสิวไดง1าย
ลักษณะผิวหนาจะค1อนขางหยาบ รูขุมขนใหญ1เห็นไดชัดเจน แต1ขอดีความชุ1มชื้นของผิวจะดี และเมื่อ
อายุมากขึ้นจะเกิดริ้วรอยชากว1าคนผิวแหง สาหรับการลางหนานั้น มีงานวิจัยออกมาว1าในคนที่เปWน
สิว
การลางหนาวันละ 2 ครั้ง ในเวลาเชาและเย็น จะใหผลการรักษาสิวดีที่สุด และไม1ควรเกินวันละ 2
คันเพราะอาจทำใหเกิดการระคายเคืองของผิวและยิ่งทำใหสิวอักเสบรุนแรงมากขึ้น แต1ถาหนามัน
มาก ๆเหนอะหนะจนทำใหราคาญอยากลางหนาในระหว1างวัน แนะนาใหลางดวยนาเปล1าและถายัง
รูสึกว1าความมันยังไม1หมด ก1อนนอนอาจใชโทนเนอรช1วยปรับสภาพผิวกาจัดความมันที่เหลือได
3) ผิวผสม มีการผลิตไขมันมากบริเวณทีโซน คือ หนาผาก จมูก และคาง ส1วนบริเวณยูโซน แกมกลับ
มีลักษณะผิวแหง แนะนาใหใชผลิตภัณฑทั้งผิวมันและผิวแหง โดยแยกใช
ตามบริเวณลักษณะผิวที่แตกต1างกัน
สครับและสารขัดผิวความหมายของสครับและที่มา
สครับ (Scrub) หมายถึง การขัดหรือการถูซึ่งการทำสครับ มีวัตถุประสงคเพื่อการทำความสะอาดดวย
วิธีการขัดหรือการถู สครับช1วยในการขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันตามรูขุมขน รวมทั้งเซลลผิวเก1าที่เสื่อมสภาพหรือเซลล
ผิวหนังชั้นนอกที่ตายแลวที่เกาะอยู1บนบริเวณผิวหนังชั้นนอกใหสามารถหลุด ออกไดเร็วขึ้น โดยปกติแลวในช1วงวัย

เด็กหรือวัยรุ1นนั้น กระบวนผลัดเซลลผิวนั้น สามารถทำไดดี เซลลผิวเก1าสามารถผลัดเซลลผิวใหม1ไดดีกว1าวัยผูใหญ1
ดังนั้นจะสังเกตไดว1าผิวของเด็กๆ หรือวัยรุ1นจะมีความสดใสดูมีชีวิตชีวามากกว1าผิวของผูใหญ1 สครับจึงมีประโยชน
ในการช1วยขจัด เซลลผิวเก1าใหหลุดออกไดง1ายขึ้นและใหโอกาสเผยเซลลผิวใหม1ที่ดูสดใส มีชีวิตชีวากว1าเซลลผิวเก1า
สภาพเสื่อมที่ดูหมองคลาและเปWนการลดปZญหาของการเกิดสิว เนื่องจากสิ่งสกปรกและไขมันที่อุดตันตามผิวหนา
ซึ่งการเร1งกระบวนผลัดเซลลผิวอาจจะทำไดอีกวิธีหนึ่งคือ การใชกระบวนการของอัลฟาไฮดรอกซีกรด
(Alpha Hydroxy Acid , AHA) ซึ่งเปWนกระบวนการที่แตกต1างจากการสครับโดยสิ้นเชิง ซึ่งเปWนกรดที่ไดจากกรดวิธี
ทำเคมีจากธรรมชาติหรือการสังเคราะหที่มีส1วนช1วยในการขจัดเซลลผิวเก1าที่เสื่อมสภาพแลวเช1นกัน [20] สครับที่
พบในประเทศไทยสามารถแบ1งไดดังนี้
สครับที่ทำจากธรรมชาติ สครับจะทำจากเมล็ดของพืช เช1น วอลนัท (Walnut Meal) ขาวโพด (Corn
Meal) มะพราว (Coconut Meal) แอปปริคอท (Apricot Meal) และอื่นๆ เม็ดสครับที่ไดจากธรรมชาตินั้นมักจะ
มีรูปร1างที่ไม1แน1นอนและขนาดของเมล็ดสครับ จะมีลักษณะค1อนขางหยาบและคุณภาพจะแตกต1างกันเมล็ดสครับ
ใหประสิทธิภาพในการขัดที่ดี เนื่องจากความแตกต1างทำงรูปทรงของเมล็ดสครับ จึงช1วยใหการขัดเพื่อขจัดสิ่ง
สกปรกสามารถทำไดอย1างมีประสิทธิภาพและเปWนเมล็ดสครับที่มีผลต1อการระคายเคืองผิวนอยที่สุดดวย ซึ่งสครับ
ประเภทนี้สามารถใชไดสัปดาหละไม1เกิน 3 ครั้งแต1ทั้งการขัดดวยสครับไม1ควรจะรุนแรงเกินไป
สครับที่ทำมาจากกระบวนการทำงเคมีเม็ดพลาสติกหรือเม็ดพลาสติกเคลือบ (Micro Bead) เม็ดสครับ
ประเภทนี้จะมีใหเลือกตามแต1ขนาดที่ผูผลิตตองการมีตั้งแต1หยาบมากจนถึงละเอียดมากซึ่งคุณภาพของเม็ดสครับ
จะแตกต1างกันออกไปเช1นบางชนิดอาจจะเปWนเพียงแค1เม็ดพลาสติกธรรมดาบางประเภทอาจจะมีการเคลือบหรือ
ชุบสารสกัดธรรมชาติ เช1น Jojoba Bead โดยมากจะมีสีสันใหเลือกหลากหลายส1วนลักษณะ
ของเม็ดสครับจะมีลักษณะเปWนทรงกลมขนาดเท1ากันของเม็ด ซึ่งสครับประเภทนี้มีโอกาสที่จะ
ก1อใหเกิดการระคายต1อผิวไดมากกว1าสครับจากธรรมชาติสาหรับสครับประเภทนี้ไม1ควรใชเกิน
สัปดาหละ 2 ครั้ง
สารขัดผิว
สารขัดผิว คือ วัตถุของแข็งที่มีลักษณะเปWนเม็ดละเอียด ซึ่งอาจไดมาจากธรรมชาติเช1นเมล็ดพืชที่นามาบด
ใหละเอียด (Fine Powder of Seeds or Shells) หรือไดมาจากการสังเคราะหขึ้นเองทำงการคา เช1น สไตรีน
(Styrene) และโพลีเอทธิลีน (Polyethylene) ซึ่งสารขัดผิวนี้จะนามาใชเปWนส1วนประกอบในผลิตภัณฑทำความ
สะอาดผิวและตองมีการเติมสารที่ช1วยใหเกิดความคงตัว เช1นแซนแทนกัม หรือคาราจีแนนเพื่อช1วยใหเม็ดขัดผิว
แขวนลอยอยู1ได
ประสิทธิภาพของสารขัดผิวในการทำความสะอาดที่สำคัญตามความตองการในทำง คือมีความระคาย
เคืองต1ามีความบริสุทธิ์สูงและไม1ทำปฏิกิริยากับสารอื่นในสูตร นอกเหนือจากนี้ในทำงการคา มีการเพิ่มคุณสมบัติ
และประสิทธิภาพ ในดานการทำความสะอาดและคุณภาพทำงดานประสาทสัมผัส โดยการสังเคราะหอนุภาคชนิด
พิเศษ เพื่อใหสามารถใชในสูตรผลิตภัณฑไดค1อนขางหลากหลายเช1น เม็ดขัดผิวชนิดแตกตัวไดและภายในบรรจุนา
มันบรุงผิวหรือที่มีส1วนผสมของเอนไซม เพื่อช1วยในการทำความสะอาดผิวเปWนตน ซึ่งหนาที่หลักที่สำคัญของสารขัด
ผิวที่ใชในสูตรผลิตภัณฑคือช1วยขจัดเซลลผิวที่ตายแลว เพื่อช1วยใหผิวเนียนเรียบสดใส (Rejuvenated

Appearance) กระตุนการไหลเวียนของโลหิตอันเนื่องมาจากการขัดและนวดผิวช1วยใหผิวเนียนนุ1ม ช1วยขจัดสิ่ง
สกปรกออกจากรูขุมขน
ประสิทธิภาพของผลิดภัณฑเกลือขัดผิวสมุนไพรจากการใชแบบสอบถามที่ไดทำการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา
นั้นคือ ทำใหผิวสะอาดลดรอยด1างดำผิวเรียบเนียน นุ1มชุ1มชื่นดี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เรื่องความสวยความงามสำหรับผูหญิงนั้น เปWนเรื่องที่สำคัญมาก ตามสุภาษิตว1า “ไก1งามเพราะคน คนงามเพราะ
แต1ง” ใครจะไปคิดว1าเกลือเม็ดเล็ก ๆ มีสรรพคุณหรือประโยชนทางความงามดวย ลองมาดูกันว1าเกลือเม็ดเล็กๆ มี
สรรพคุณหรือประโยชนทางความงามอะไรบาง
1.เกลือ สรรพคุณ ของเกลือ

1.
2.
3.
4.
5.

ช1วยลดความมันบนใบหนา
ช1วยผลัดเซลลผิวบนใบหนา
ช1วยลดรอยช้ำรอบดวงตา
ช1วยทำใหผิวเทาเรียบเนียน
ช1วยทำใหผิวเรียบเนียน ลดรอยด1างดำของผิว

2.ว1านนางคำ(ผง) ใชขัดผิว พอกผิว

ผิวขาว หนาใส ย1อมเปWนสิ่งที่ใครๆ ปรารถนา เผยผิวกระจ1างใส จากสมุนไพรพื้นบาน “ว1านนางคำ” ตน
ตำหรับความงามโบราณ เล1ากันว1า “พระนางคลีโอพัตรา” ใชว1านนางคำประทินผิวใหงดงามอยู1ตลอดเวลา ในหัว
ว1านนางคำ มีสาร curcumin และวิตามินหลายชนิด ช1วยบำรุงผิว ปCองกันเม็ดผดผื่น ทำใหผิวกายสะอาด ลดรอย
กระ จุดด1างดำ รักษาอาการคันจากการแพตามร1างกาย รักษาผิวพรรณใหดู เนียนนุ1ม ผุดผ1องสวยงาม
3.ทนาคา (ผง)ใชขัดผิว พอกผผิว

สรรพคุณในการประทินผิว
1. ปรับผิวขาวขึ้น อย1างเห็นไดชัด ปลอดภัย เพราะเปWนสมุนไพรจากธรรมชาติ
2. ลด ฝCา กระ จุดด1างด า รักษารอยแผลเปWนต1าง ๆ ไดอย1างมีประสิทธิภาพ
3. รักษาผดผื่น คัน ผิวอักเสบ แดงอาการแพต1างๆ ไดอย1างรวดเร็ว สามารถใชผสมน้ำทาใหเด็ก ๆ ที่
เปWนผื่นได
4. ควบคุมความมัน ท าใหสิวอักเสบ แหงเร็ว และยุบตัว และไม1ใหเกิดสิวใหม1ขึ้นอีก
5. ต1อตานริ้วรอยไดอย1างมีประสิทธิภาพ ลดริ้วรอยที่มีอยู1ใหผิวคงความอ1อนเยาวดวยสารตานอนุมูล
อิสระประสิทธิภาพสูง
6. ปCองกันแสงแดดใหกับผิวไดอย1างดี โดยไม1ตองพึ่งสารเคมี
7. ระงับกลิ่นตามร1างกาย
4.เหงือกปลาหมอ

แกผิวแตกทั้งตัว รักษาโรคผิวหนังแกแผลผุพองเปWนฝ:บ1อยๆ
5.ไพล (ผง)ใชขัดผิว พอกผิว
สรรพคุณของไพล
1. ไพลช1วยตานเชื้อแบคทีเรีย สิว หนอง
2. ไพลช1วยบำรุงผิวใหชุ1มชื้น
3. ไพลช1วยลดการอักเสบของสิว
4. ไพลปกปCองผิวจากการแพ ระคายเคือง

6.ขมิน้ (ผง)

7.ใบบัวบก

เซนเทลล1า เอเชียติกา หรือที่รูจักกันในชื่อว1า ใบบัวบก มีผลอย1างมากต1อผิวและมีประโยชนต1อสุขภาพ
โดยรวมใบบัวบกเปWนสมุนไพรที่พบในภูมิภาคเขตรอนชื้นและเขตรอนต1างๆ ทั่วโลก มีทั้งประโยชนทางอาหารและ
ยา
1. ตานริ้วรอย
อุดมไปดวยกรดอะมิโน, เบตาแคโรทีน, กรดไขมันและไฟโตเคมิคอลเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เช1นเดียวกับการ
สังเคราะหคอลลาเจนและเนื้อเยื่อผิวที่ช1วยเพิ่มความยืดหยุ1นใหผิวของสาวๆ
2. เร1งการสมานแผลใหเร็วขึ้น
สามารถเพิ่มฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในบริเวณที่เปWนแผล และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด สามารถช1วยลดการเกิด
สิว และตุ1มแดงซึ่งมักพบในผลิตภัณฑรักษาสิว แลผิวที่เปWนสิวง1าย
3. ลดการทำรายจากแสงแดด

ช1วยในการต1อสูกับความเสียหายจากอนุมูลอิสระ เช1น ผิวคล้ำดำและจุดด1างดำ โดยช1วยกระตุนการซ1อมแซมผิว
และเสริมสรางชั้นบนของผิว และปกปCองเซลลต1างๆ จากการทำลายของแสงแดดเพิ่มความชุ1มชื้นใหแก1ผิว
4. จัดการกลากเกลื้อนและรอยแตกลาย
ช1วยการรักษารอยแผลเปWนหลังผ1าตัด ทำใหผิวตึง อีกทั้งช1วยลดรอยแตกลายแผลหายเร็วขึ้น ดังนั้น สำหรับหญิง
ตั้งครรภ แนะนำใหใชครีมที่มีสารเซนเทลล1า เอเชียติกาเปWนส1วนผสมหลัก ซึ่งจะช1วยลดรอยแตกลายที่เกิดจากการ
ตั้งครรภหลังคลอดได
2. การขัดผิวดวยเกลือขัดผิวสมุนไพร
กระบวนการผลิตภัณฑเกลือขัดผิวสมุนไพร
ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑเกลือขัดผิวสมุนไพร
ส1วนประกอบ
1.เกลือผง 2 กิโลกรัม
2.ขมิ้นชัน 10 กรัม
3.ทานาคา 10 กรัม
4.เหงือกปลาหมอ 10 กรัม
5.ไพล 10 กรัม
6.ว1านนางคำ 10 กรัม
7.บัวบก 10 กรัม
วิธีทำ 1.นำผงเกลือ ขมิ้นชัน ทานาคา เหงือกปลาหมอ ไพล ว1านนางคำ บัวบก ผสมเขาดวยกัน
สรรพคุณ ทำใหผิวสะอาด ลดรอยด1างดำผิวเรียบเนียน นุ1มชุ1มชื่น
2.1 ทฤษฎีการหาประสิทธิภ์ าพ ผลิตภัณฑเกลือขัดผิวสมุนไพร
ประสิทธิภาพของผลิดภัณฑเกลือขัดผิวสมุนไพรมีคุณสมบัติในการช1วยทำใหผิวสะอาด ลดรอยด1างดำผิวเรียบเนียน
นุ1มชุ1มชื่นโดยใชกลุ1มเปCาหมายคือนักศึกษาวิชาการบริการเพื่อความงามในหองเรียน 7 คน และผูเชียวชาญอีก 3
คนทดลองใชผลิดภัณฑเกลือขัดผิวสมุนไพร แลวไดรับความพึงพอใจในประสิทธิภาพของผลิดภัณฑเกลือขัดผิว
สมุนไพรจากการใชแบบสอบถามที่ไดทำการวิเคราะหขอมูลที่ไดมานั้นคือ ทำใหผิวสะอาดลดรอยด1างดำผิวเรียบ
เนียน นุ1มชุ1มชื่นดี

บทที่ 3
วิธดี ำเนินการวิจยั
เรือ่ ง การพัฒนาผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร/กลุ1มเปCาหมาย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. รูปแบบการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปWน นักศึกษาวิชาการบริการเพื่อความงามไดมาโดยวิธีการหา
ประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร จำนวนนักศึกษา 10 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
1. แบบประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาที่ใชผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร จำนวน 10 คน
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถามความพึงพอใจ
รูปแบบการวิจยั
เปWนการวิจัยเชิงคุณภาพ
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนใชแบบแผนการวิจัยแบบ กลุ1มทดลองกลุ1มเดียว
วัดผลก1อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)

เปWนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนใชแบบสอบถามและทดสอบการใช
ผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
การเก็บรวบรวมขอมูล ทำการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถามความพึงพอใจ
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
หาค1าความพึงพอใจของผูเรียนต1อ ผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ

วิเคราะหความพึงพอใจการใช ผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มี
ดังนี้
1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก1
1) หาค1ารอยละ (Percentage) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
f
×100
N
P =
เมื่อ
P แทน รอยละ
f แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปWนรอยละ
N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด
2) หาค1าเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

∑X
µ = N
µ
แทน คะแนนเฉลี่ย
∑ μ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ1ม
N แทน จำนวนคะแนนในกลุ1ม

เมื่อ

3) ส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตรดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
N∑ X 2 − (∑ X) 2

σ =
เมื่อ

N(N − 1)

σ แทน ค1าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทน คะแนนแต1ละตัว
N แทน จำนวนคะแนนแต1ละกลุ1ม
∑ แทน ผลรวม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ศึกษาความพึงพอใจการใชผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร วิชาการบริการเพื่อความงาม
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
2. ผลการวิเคราะหขอมูล
1. สัญลักษณทีใ่ ชในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของขอมูล ผูศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณ
ที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
N แทน จำนวนนักเรียนในกลุ1มทดลอง
µ แทน ค1าเฉลี่ย (Mean)
σ แทน ส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช ผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร โดย
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปWนลำดับ ในลักษณะตารางประกอบคำบรรยายดังนี้
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม ภาคเรียนที่ 3/2564
ที่มีต1อผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบริการเพื่อความงาม ภาคเรียนที่
3/2564
ระดับ
รายการประเมิน
µ
ความ
σ
พึงพอใจ
1. คุณสมบัติของผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
4.47 0.50 มาก
2. ช1วยเสริมทักษะการเรียนทำผลิตภัณฑใชเองได
4.40 0.51 มาก
3. ขั้นตอนทำเขาใจง1ายและง1ายต1อการใชงาน
4.27 0.59 มาก
4. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
4.33 0.49 มาก
5. ผลที่ไดจากการใช ผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
4.53 0.65 มากที่สุด
6. สามารถนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันต1อยอดทำขายได
4.60 0.67 มากที่สุด
7. กลิ่นของผลิตภัณฑ (เกลือขัดผิวสมุนไพร)บำรุงผิวกายใหเรีบยเนียน 4.47 0.51 มาก
หอมติดผิวกาย
รวม
4.43 0.56 มาก
จากตารางที่ 2 พบว1า ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีต1อผลิดภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร ค1าเฉลี่ยรวม
เท1ากับ 4.43 อยู1ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบว1า ขอ 6. สามารถนำความรูและความเขาใจไปใชใน

ลำดับ
3
5
7
6
2
1
4

ชีวิตประจำวันเปWนขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด เฉลี่ย 4.60 อยู1ในระดับมากที่สุด ขอที่ผูเรียนมีความพึง
พอใจเปWนอันดับ 2 คือ ขอ5. ท1านไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจากผลที่ไดจากการใชผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
เฉลี่ย 4.53 อยู1ในระดับมากที่สุด ขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจเปWนอันดับ 3 คือ ขอ 1. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร ช1วยใหท1านเขาใจบทเรียนมากขึ้น เฉลี่ย 4.47 อยู1ในระดับมากที่สุด ขอที่ผูเรียนมีความ
พึงพอใจเปWนอันดับ 4 คือ ขอ 7.กลิ่นของผลิตภัณฑ (เกลือขัดผิวสมุนไพร)บำรุงผิวกายใหเรีบยเนียนหอมติดผิว
กาย กลิ่นสะอาดติดตัวเฉลี่ย 4.47 อยู1ในระดับมาก ขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจเปWนอันดับ 5 คือ ขอ2.ช1วยเสริม
ทักษะการเรียนทำผลิตภัณฑใชเองไดช1วยเสริมทักษะการเรียนดวยตนเองเฉลี่ย 4.40 อยู1ในระดับมาก ขอที่ผูเรียน
มีความพึงพอใจเปWนอันดับ 6 คือ ขอ 4.ความพึงพอใจโดยรวมที่มีผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร ความ
น1าสนใจ และดึงดูดใจเฉลี่ย 4.33 อยู1ในระดับมาก ส1วนขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ขอ3.ขั้นตอนทำ
เขาใจง1ายและง1ายต1อการใชงานเขาใจง1ายและง1ายต1อขัดผิวเฉลี่ย 4.27 แต1ก็ยังอยู1ในระดับมากเช1นกันตามลำดับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาผลิดภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร การนำไปใชและประโยชนใหมีผลสัมฤทธิ์ การเรียนรูและ
การจัดทำดังกล1าว
หาประสิทธิ์ของผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร เพื่อนำไปทดลองแกปZญหาผิวหมองคล่ำช1วยกำจัด
เซลลผิวเก1าหลุดออกมีส1วนช1วยทำความสะอาดผิวไดอย1างล้ำลึก และยังช1วยต1อตานเชื้อแบคทีเรียไดอย1างเปWน
ธรรมชาติ ผสมกับวัตถุดิบเช1นสมุนไพรต1างๆ หลายชนิดเพื่อใหสารอาหารจากวัตถุดิบเหล1านั้นยิ่งช1วยบำรุงผิวให
เนียนนุ1มและสุขภาพดีมากขึ้น
ประชากร ไดแก1นักศึกษาวิชาการบริการเพื่อความงาม ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ไดแก1วัตถุดิบในการทำผลิดภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพรสูตร
ธรรมชาติ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ.การหาค1าเฉลี่ย คือเอาเครื่องมือไปวัดเช1นแบบสอบถามกับผูเรียนที่ใช ผลิด
ภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
ผูวิจยั ไดนำผลการวิเคราะหขอมูล มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจยั ดังนี้
1. วิเคราะหผล จากการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาสามารถสรุปผลตามจุดมุ1งหมายของการศึกษา สรุปผลไดดังนี้
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีต1อผลิดภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร ค1าเฉลี่ยรวมเท1ากับ 4.43 อยู1ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบว1า ขอ 6. สามารถนำความรูและความเขาใจไปใชในชีวิตประจำวันเปWนขอที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด เฉลี่ย 4.60 อยู1ในระดับมากที่สุด ขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจเปWนอันดับ 2 คือ
ขอ5. ท1านไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจากผลที่ไดจากการใชผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร เฉลี่ย 4.53 อยู1ในระดับ
มากที่สุด ขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจเปWนอันดับ 3 คือ ขอ 1. คุณสมบัติของผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
ช1วยใหท1านเขาใจบทเรียนมากขึ้น เฉลี่ย 4.47 อยู1ในระดับมากที่สุด ขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจเปWนอันดับ 4 คือ
ขอ 7.กลิ่นของผลิตภัณฑ (เกลือขัดผิวสมุนไพร)บำรุงผิวกายใหเรีบยเนียนหอมติดผิวกาย กลิ่นสะอาดติดตัวเฉลี่ย
4.47 อยู1ในระดับมาก ขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจเปWนอันดับ 5 คือ ขอ2.ช1วยเสริมทักษะการเรียนทำผลิตภัณฑใช
เองไดช1วยเสริมทักษะการเรียนดวยตนเองเฉลี่ย 4.40 อยู1ในระดับมาก ขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจเปWนอันดับ 6
คือ ขอ 4.ความพึงพอใจโดยรวมที่มีผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร ความน1าสนใจ และดึงดูดใจเฉลี่ย 4.33 อยู1
ในระดับมาก ส1วนขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ขอ3.ขั้นตอนทำเขาใจง1ายและง1ายต1อการใชงานเขาใจ
ง1ายและง1ายต1อขัดผิวเฉลี่ย 4.27 แต1ก็ยังอยู1ในระดับมากเช1นกันตามลำดับ

2. อภิปรายผล จากการศึกษาพบว1า ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีต1อผลิดภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร
ค1าเฉลี่ยรวมเท1ากับ 4.43 อยู1ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบว1า ขอ 6. สามารถนำความรูและความเขาใจ
ไปใชในชีวิตประจำวันเปWนขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด เฉลี่ย 4.60 อยู1ในระดับมากที่สุด ขอที่ผูเรียนมี
ความพึงพอใจเปWนอันดับ 2 คือ ขอ5. ท1านไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจากผลที่ไดจากการใชผลิตภัณฑขัดผิวดวยเกลือ
สมุนไพร เฉลี่ย 4.53 อยู1ในระดับมากที่สุด ส1วนขอที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือขอ3.ขั้นตอนทำเขาใจง1ายและ
ง1ายต1อการใชงานเขาใจง1ายและง1ายต1อขัดผิวเฉลี่ย 4.27 แต1ก็ยังอยู1ในระดับมากเช1นกัน แสดงใหเห็นว1าผูเรียนมี
ความพอใจต1อผลิดภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร ที่ผูรายงานพัฒนาขึ้น สำหรับขอที่มีความพึงพอใจมากที่สุดขอ
6. สามารถนำความรูและความเขาใจไปใชในชีวิตประจำวัน เพราะผลิดภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร ที่ผูรายงาน
พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนการใชอย1างละเอียด มีคุณภาพสูงตามที่บรรยายสรรพคุณไว ทำใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตาม
ไดทำใหสามารถนำความรูและความเขาใจไปใชในชีวิตประจำวันได จากผลการศึกษาที่ออกมาทำใหพอสรุปไดว1า
ผลิดภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร มีความเหมาะสมที่จะนำมาใชในการเรียนการสอนวิชาการบริการเพื่อความ
งาม สอดคลองกับ คุณต รัตนวิฬาร (2554:บทคัดย1อ) ไดศึกษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจและแนวโนมพฤติกรรม
การใชผลิตภัณฑเกลือสปา ของบริษัท ลีกาโน1 (ประเทศไทย) จำกัด ของผู บริโภค พบว1าความพึงพอใจการใช
ผลิตภัณฑเกลือสปาอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ย เท1ากับ 3.82
3. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีต1อผลิดภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร มีผลอยู1ในระดับมาด แต1ยังไม1
ถึงระดับมากที่สุด ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นเพื่อใหระดับความพึงพอใจขึ้นถึงระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต1อไป
1. ควรสรางและศึกษาผลิดภัณฑขัดผิวดวยวัสดุอื่น ๆ เพื่อที่ผูเรียนจะไดมีผลิดภัณฑขัดผิวที่
หลากหลาย
2. ควรนำผลิดภัณฑขัดผิวดวยเกลือสมุนไพร นี้ไปทดลองใชกับผูเรียนในกลุ1มตัวอย1างอื่นๆ ต1าง
สถานศึกษาเพื่อติดตามผลการทดลอง และตรวจสอบผลความพึงพอใจว1า จะยังใหผลดีเช1นเดิมหรือไม1
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ภาคผนวก
(ตารางคะแนน / รูปภาพ / อื่น ๆ)

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก1อนเรียน และหลังเรียน
คนที่

1
2
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4
5
6
7
8
9
10

ชือ่ -สกุล นศ.

น.ส.ธิติสุดา
น.ส.ปุณยนุช
นายพชร
น.ส.ลัดดาวัลย
นาง.ชัญญานุช
น.ส. สุขจิตร
น.ส.ศิริมา
น.ส.วรรัตน
น.ส.กานตพณิต
นาง.อัญชลี
รวม
เฉลี่ย

รำพึง
วัฒนเสลารัต
พิชัยเพชร
สวัสดิ์รัมย
ตั้งภูเขียว
อุนาสิงห
เอมสมบูรณ
ขวัญบุญ
อยู1กาญจนเศรษฐ
ปรีดิขนิษฐ

คะแนนก1
อน

คะแนนหลัง

ค1าต1าง

เพิม่ ขึน้
รอยละ

15
18
15
13
17
12
14
14
16
13
147
14.7

21
23
20
18
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21
20
19
21
20
205
20.5

6
5
5
5
5
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7
5
5
7
59
5.9

24
20
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20
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23.6

ภาคผนวก
(ตารางคะแนน / รูปภาพ / อืน่ ๆ)

1
2

น.ส.ธิติสุดา
น.ส.ปุณยนุช

รำพึง
วัฒนเสลารัต

5
2
3

5
4
4

5
3
4

5
3
4

รวม

5
3
3

เสร็จทันเวลา

ชื่อ

ความปลอดภัยในการ
ทำงาน
ความประณีต สวยงาม

ที่

ขั้นตอนทำงานถูกตอง

คะแนน

การเตรียมวัสดุอุปกรณ

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (ก1อนทำนวัตกรรม)
หมวดวิชา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท1องเทีย่ ว
หลักสูตร การบริการเพื่อความงาม
เรือ่ ง การขัดผิวเกลือสมุนไพร เวลา 6 ชัว่ โมง ภาคเรียนที่ 3 ป:การศึกษา 2564 รอบ เชา-บ1าย
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4
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นายพชร
พิชัยเพชร
น.ส.ลัดดาวัลย สวัสดิ์รัมย
นาง.ชัญญานุช ตั้งภูเขียว
น.ส. สุขจิตร อุนาสิงห
น.ส.ศิริมา
เอมสมบูรณ
น.ส.วรรัตน ขวัญบุญ
น.ส.กานตพณิต อยู1กาญจนเศรษฐ
นาง.อัญชลี
ปรีดิขนิษฐ

2
3
3
2
2
3
3
3

4
2
3
2
3
2
3
2

3
3
3
2
3
3
3
3

3
2
4
3
3
2
4
2

3
3
4
3
3
4
3
3

15
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14
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ประเมิน…………………ผูสอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น.ส.ธิติสุดา
รำพึง
น.ส.ปุณยนุช วัฒนเสลารัต
นายพชร
พิชัยเพชร
น.ส.ลัดดาวัลย สวัสดิ์รัมย
นาง.ชัญญานุช ตั้งภูเขียว
น.ส. สุขจิตร อุนาสิงห
น.ส.ศิริมา
เอมสมบูรณ
น.ส.วรรัตน ขวัญบุญ
น.ส.กานตพณิต อยู1กาญจนเศรษฐ
นาง.อัญชลี
ปรีดิขนิษฐ

5
4
5
4
3
4
4
4
3
4
4

5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4

5
4
4
4
3
4
5
4
4
4
4

5
5
5
4
4
5
4
4
4
5
4

รวม

5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4

เสร็จทันเวลา

ชื่อ

ความปลอดภัยในการ
ทำงาน
ความประณีต สวยงาม

ที่

ขั้นตอนทำงานถูกตอง

คะแนน

การเตรียมวัสดุอุปกรณ

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (หลังทำนวัตกรรม)
หมวดวิชา
สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท1องเทีย่ ว
หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม
เรือ่ งการขัดผิวเกลือสมุนไพร เวลา 6 ชัว่ โมง ภาคเรียนที่ 3 ป:การศึกษา 2564 รอบ เชา-บ1าย
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