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บทคัดยอ่ 
งานวจิยันี ้การผลิตน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติ  

มีวัตถุประสงค์  
           1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติ ของหลักสูตร
วิชาช่างซอยผม-แต่งผมสตรี ภาคเรียนท่ี 3/2564  

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจากสมุนไพร
สูตรธรรมชาติ  

 
กลุม่เป้าหมาย 1. ผู้เช่ียวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตร
ธรรมชาติ จำนวน 3 คน 
                   2. นักศึกษา 3 คนและผู้รับบริการ จำนวน 2 คน รวม 5 คน 

   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติ 
เป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ  
               ฉบับท่ี 1 สอบถามผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนัง
ศีรษะจากสมุนไพรสูตรธรรมชาติ 
               ฉบับท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจของนักศึกและผู้มารับบริการใช้น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ
จากสมุนไพรสูตรธรรมชาติ 
วิเคราะข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลยร้อยละ 

ผลการวิจัย พบ ว่า  
1. ผู้เช่ียวชาญประเมินผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติพบว่า 

1. ด้านคุณสมบัติของน้ำมันดีมากท่ีสุด ผลประเมิน (ค่าเฉล่ีย = 4.60) 
2. ด้านฉลาก/รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย =4.30) 
3. กล่ินของน้ำมันบำรุงเส้นผมกล่ิน (ค่าเฉล่ีย =4.30) 

2. นักศึกษาและผู้รับบริการพึงพอใจในผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ สมุนไพรสูตร
โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ  ดีมาก  

 
 

 
 



บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 จากการเรียนการสอน หลักสูตร 200 ช่ัวโมง วิชาช่างซอยผม-แต่งผมสตรี เป็นหนึ่งในวิชาท่ีเปิดการและได้รับ
ความสนใจจากประชาชนท่ัวไปเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากจะนำ ไปประกอบอาชีพแล้วยังสามารถไปเป็น
อาชีพเสริมและใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยจากการเรียนการสอน วิชาช่างซอยผม-แต่งผมสตรี ในรายวิชา
การทำทรีทเม้นท์สปาผม ท่ีผ่านมาการให้ความรู้ กับนักศึกษานั้นได้พบ ว่า ผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนเกิดปัญหาการแพ้สารเคมีของผลิตภัณฑ์บางชนิดกับเส้นผมและหนังศีรษะอาจจะเป็น
แชมพูหรือครีมนวดทำให้เส้นผมร่วงอย่างมากจึงได้ทดลองท่ีจะทำการวิจัยผลิตน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนัง
ศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติเพื่อช่วยในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้นักศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาผมร่วงท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 2. วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
                 1. เพื่อศึกษาประสิทธิของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจากสมุนไพรสูตรธรรมชาติ  
                 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติ  
คำถามงานวิจัย 

1. ประสิทธิภาพ ของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติมีประสิทธิภาพ
ในระดับใด 

2. ความพึงพอใจ ของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติผู้เรียนและผู้มา
รับประโยชน์มีความพึงพอใจระดับใด 

       
 ขอบเขตการวิจัย 

  1.ขอบเขตเนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั   
        การวิจัยครั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านประเมินความพึงพอใจจากผู้เช่ียวชาญและ
นักศึกษาท่ีทดลองใช้น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติท่ีช่วยในการป้องกันผม
ร่วงและบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะในวิชาการทำทรีทเม้นสปาผมของนักศึกษาหลักสูตร ช่างซอยผม-
แต่งผมสตรี รุ่น 3/2564  

         
  2.  กลุม่เป้าหมาย ในงานวิจัย 
มีกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่ม 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพหาผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและ
หนังศีรษะสมุนไพรฯ จำนวน 3 คน 

กลุ่มเป้าหมาย 2. นักศึกษาและผู้มารับบริการ ท่ีเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจหาการใช้
ผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรฯ จำนวน 5 คน 
 
    



3.  ตวัแปรทีศ่กึษา 
3.1  ตัวแปรอิสระ  ผลิตภัณฑ์ของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรฯ 
3.2  ตัวแปรตาม  
       3.2. 1. ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรฯ 
       3.2. 2. ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรฯ 

4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคเรียนท่ี 3/2564 ระยะการวิจัย จำนวน 67 วันทำการ เฉพาะนักศึกษาห้องเรียนหลักสูตรวิชาซอยผม-
แต่งผมสตรี   
นิยามคำศัพท์เฉพาะ 
        1.ผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติ หมายความว่า 
น้ำมันบำรุงเส้นผมสมุนไพรสูตรธรรมชาติผลิตจากวัตถุดิบมีสมุนไพรหลายชนิดผสมกันต้มแล้วสกัดด้วยการ
กรอง เพื่อใช้ในการเรียนสปาผม แก้ปัญหาผมร่วงบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง 
        2. การหาประสิทธิของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติ หมายความว่า 
การหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมสมุนไพรฯ ในด้าน 

     1. ผลท่ีได้จากการใช้ (น้ำมัน) ผมมีน้ำหนักรากผมแข็งแรง 
2. มีการใช้งานสะดวกไม่เหนียวเหนอะหนะ 
3. ใช้ดีซึมเข้าเส้นผมและหนังศีรษะได้ง่าย 
4. กล่ินสีของผลิตภัณฑ์ (น้ำมัน)ไม่ฉุนเกินไป 
5. ฉลาก/รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ดูดีสวยงาม 
6. ราคาของผลิตภัณฑ์ (น้ำมัน) / มีความเหมาะสม 
7. ช่วยบำรุงเส้นผมหยุดอาการผมร่วงได้จริง 

ในเรื่องของการบำรุงเส้นผมบำรุงหนังศีรษะป้องกนัผมร่วง หาโดยผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 คน โดยการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมสมุนไพรฯ 
          3. ความพึงพอใจของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติ หมายความว่า 
นักศึกษาและผู้มารับบริการท่ีทดลองใช้น้ำมันบำรุงเส้นผมสมุนไพรฯ หาความพึงพอใจในด้าน 

      1. ผลท่ีได้จากการใช้ (น้ำมัน) ใช้ดี 
 2. ช่วยเส้นผมหยุดร่วงน้อยลง 
 3. การใช้ผลิตภัณฑ์ของ (น้ำมัน) ใช้ง่าย 
 4. กล่ินสีของผลิตภัณฑ์ (น้ำมัน)ไม่ฉุนเกินไป 
 5. ราคาของผลิตภัณฑ์ (น้ำมัน) / มีความเหมาะสม 

โดยวิธีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุนไพรฯ              
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการวจิยั 
            ผลจากการทดลองทำผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติเพื่อช่วยการ
แก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนแล้วนั้น ทำให้นักศึกษาได้ความรู้และประโยชน์ของการใช้สมุนไพรธรรมชาติ
หลายๆชนิดทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นจากการทำวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
 



 
 
 
กรอบแนวคิดการวจิยั 
             1. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในการผลิตน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติท่ีมา

ของการแก้ปัญหาในเรื่องการแพ้สารเคมีต่างๆในช้ันเรียนวิชาช่างซอยผม-แต่งผมสตรีหัวข้อการ
ทำทรีทเม้นสปาผม เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันบำรุงเส้นผมท่ีวิจัยใช้แล้วช่วยในการแก้ปัญหา
ผมร่วงช่วยบำรุงหนังศีรษะให้แข็งแรงและเส้นผมดีมีสุขภาพได้ด้วยคุณสมบัติท่ีมีอยู่ในน้ำมัน 

 
             2. ผลของการหาประสิทธิ์ภาพการใช้น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติมี

เครื่องมือการวัดผลของการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพร
ธรรมชาติการใช้แบบสอบประเมินและความพึงพอใจใช้ผลท่ีได้รับคุณประโยชน์ต่างๆในน้ำมันฯ 

 
                              ตวัแปรตน้                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้น
ผมและหนังศีรษะ 

- ประสิทธิภาพของน้ำมันบำรุงเส้น
ผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพร
ธรรมชาติ 
- ความพึงพอใจ ของการใช้น้ำมัน
บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตร
สมุนไพรธรรมชาติ 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผูว้จิยัจงึศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยเสนอตามลำดบัหวัขอ้ 
1. องค์ความรูเ้กีย่วกบัสมนุไพรสตูรธรรมชาติ. 
2. ขบวน การผลติ  นำ้มนับำรงุเสน้ผมและหนงัศรีษะสมนุไพรสตูรธรรมชาติ 
3. ทฤษฎกีารหานำ้มนัสมนุไพรสตูรธรรมชาติ 
4. ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์ 
5. การหาความพงึพอใจ 

1. องค์ความรูเ้กีย่วกบัสมนุไพรธรรมชาติ 
             ในเรื่องของสมุนไพรต่างๆท่ีนำมาช่วยในเรื่องของการวิจัยจะต้องเข้าใจในประโยชน์ของสมุนไพรท่ีใช้
ในการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรธรรมชาติการใช้สมุนไพรท่ีทำน้ำมันจะมี 
ประเภทสมนุไพรหลายชนดิ เชน่  

สมนุไพร บอระเพค็ ( แกผ้มหงอก ลดอาการผมรว่ง) มีสรรพคุณในการแก้ปัญหาผมหงอกลดอาการ
ผมร่วงช่วยให้ผมดกหนาขึ้นและอาการผมหงอก ผมร่วงก็จะลดน้อยลง ซึ่งจะได้ ผลดีอย่างมากกับผู้ท่ีมีอาการ
ผมหงอกก่อนวัยแก้อาการคันหนังศีรษะ รงัแค ชันนะตุบอระเพ็ดสรรพคุณใช้เป็นยาอายุวัฒนะ (ราก, ต้น, ใบ) 
ด้วยการใช้บอระเพ็ด / เมล็ดข่อย / หัวแห้วหมู / เมล็ดพริกไทย / เปลือกต้นท้ิงถ่อน / เปลือกต้นตะโกนา ใน
สัดส่วนเท่ากันนำมาบดเป็นผง ปั้นเป็นยาลูกกลอนเท่าปลายนิ้วก้อย รับประทานก่อนนอนครั้งละ 2-3 เม็ด 
หรือจะนำเถาบอระเพ็ดมาหั่นตากแห้งแล้วนำมาบดให้เป็นผงปั้นเป็นลูกกลอนก็ได้ 

                  
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
สมุนไพรตะไคร้ (รักษาผมแตกปลาย ช่วยให้ผมมีชีวิตชีวาให้เส้นผม ) มีสรรพคุณนอกจากนำมา

ทำเมนูต้มยำแล้ว ทราบหรือไม่ว่าประโยชน์ของตะไคร้มากกว่าท่ีคิดใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร เพราะมี
เกลือแร่จำเป็นหลายชนิด ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และวิตามิน นำตะไคร้มาสกัดกล่ันกล่ินใช้เป็น
น้ำมันหอมระเหย รวมถึงตะไคร้หอมมีคุณสมบัติกันยุงได้ด้วย สรรพคุณทางยาของตะไคร้ ช่วยแก้อาการต่างๆ 
ดังนี้  
รากตะไคร้   สรรพคุณของรากตะไคร้ ช่วยบำรุงธาตุ ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา แก้นิ่ว แก้ปวดกระเพาะ รวมถึง
รักษากลากเกล้ือนได้อีกด้วยลำต้นตะไคร้สรรพคุณของลำต้นตะไคร้นำมาใช้แก้ปวด จากการปวดข้อและฟกช้ำ 
แก้โรคทางเดินปัสสาวะ แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ รวมถึงช่วยให้เจริญอาหาร แก้ท้องเสีย แก้ท้องอืด แก้จุก
เสียด แน่นท้อง ขับลมในลำไส้ วิธีใช้คือรับประทานสด หรือผ่ึงแห้งแล้วนำมาใช้ต้มด่ืมสรรพคุณของใบตะไคร้
ช่วยลดความดันโลหิตสูง นำมาใช้สกัดทำน้ำมันหอมระเหย แม้ว่าตะไคร้จะเป็นพืชท่ีใช้ประกอบอาหาร แต่ก็มี
สรรพคุณทางสมุนไพร หากคุณต้องการใช้ตะไคร้แห้งเพื่อมาต้มน้ำด่ืมเป็นยาก็ได้ 



 

 

 

 

สมุนไพรมะขามป้อม ( ช่วยให้รากผมแข็งแรงมีน้ำหนักงาม ) สรรพคุณนิยมนำมารับประทานเพื่อให้
สดช่ืน ชุ่มคอ แก้กระหายวิตามินซีในมะขามป้อมสามารถดูดซึมได้เร็วกว่าวิตามินซีชนิดเม็ดเป็นอย่างมาก ใช้
บำรุงผิวหน้าให้ขาวสดใส รักษาฝ้า ด้วยการนำมะขามป้อมมาฝนกับฝาละมีแล้วนำน้ำท่ีได้มาทาบริเวณรอยฝ้า 
ช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณ ชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยบำรุงและรักษาเส้นผมให้มีสุขภาพแข็งแรง ผมนุ่มล่ืน 
ป้องกันผมหงอก ด้วยการทอดมะขามป้อมกับน้ำมันมะพร้าว แล้วเอาน้ำมันมาหมักผมช่วยบำรุงและรักษาสายตา
ช่วยในการบำรุงประสาทและสมองมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเป็นผลไม้ท่ีช่วง
บำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดี โดยช่วยบำรุงอวัยวะแทบจะทุกส่วนของร่างกายช่วยบำรุงโลหิตได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

สมนุไพรมะกรดู (ชว่ยใหผ้มดกดำมนีำ้หนกั ) สรรพคุณ มะกรูดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงและต้านทานโรคช่วยทำให้เจริญอาหารน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดมี
สรรพคุณช่วยผ่อนคลายความเครียด คลายความกังวล ทำให้จิตใจสงบนิ่ง ด้วยการสูดดมผิวมะกรูดหรือน้ำมัน
มะกรูดจะช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่การใช้ไม่ควรจะใช้ความเข้มข้นมากกว่า 1% เพราะอาจจะทำให้เกิดการระคาย
เคืองได้ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ ด้วยการใช้ผิวมะกรูด รากชะเอม ไพล เฉียงพร้า ขม้ินอ้อย ในปริมาณเท่ากัน 
นำมาบดเป็นผง นำมาชงละลายน้ำร้อนหรือต้มเป็นน้ำด่ืมช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นช้ิน
เล็ก ๆ ประมาณ 1 ช้อนแกง เติมการบูรหรือพิมเสน 1 หยิบมือ ชงด้วยน้ำเดือด แช่ท้ิงไว้ แล้วนำน้ำท่ีได้มาด่ืม 
1-2 ครั้ง (เปลือกผล)ช่วยแก้ลม หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ ด้วยการใช้เปลือกมะกรูดฝานบาง ๆ ชงกับน้ำเดือดใส่
การบรูเล็กน้อย แล้วนำมารับประทานแก้อาการ (เปลือกผล)ช่วยแก้อาการไอ ขับเสมหะ ด้วยการใช้ผลมะกรูด
นำมาผ่าซีก เติมเกลือ นำไปลนไฟให้เปลือกนิ่ม แล้วบีบน้ำมะกรูดลงในคอทีละน้อย ๆ จะช่วยแก้อาการไอได้ 
สูตรนี้ก็สามารถใช้เป็นยาขับเสมหะได้ด้วยเช่นกันไขแ้ก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ช้ำในได้อีกด้วย 

 

 

 



สมนุไพร วา่นหางจรเข ้ ( ชว่ยปอ้งกนัและขจดัรงัแค ) สรรพคุณ  วุ้นจากใบสดใช้ชโลมบนเส้นผมช่วย
ทำให้เส้นผมสลวย ผมดกเป็นเงางาม ช่วยบำรุงต่อมท่ีรากผมให้มีสุขภาพดี และยังช่วยรักษาแผลบนหนังศีรษะได้
อีกด้วย ใช้วุ้นจากว่านหางจระเข้ร่วมกับเนื้อในของเมล็ดสะบ้า ในการรักษาผมร่วงหรือหนังศีรษะล้าน ช่วยยั้ง
การติดเช้ือท่ีเป็นสาเหตุของสิว ช่วยลดรอยดำจากสิว และช่วยลดความมันบนใบหน้า เพราะในใบว่างหางจระเข้
จะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ (ไม่แนะให้ใช้กับสิวอักเสบ เพราะจะทำให้เกิดการติดเช้ือได้ง่าย) ช่วยรักษาจุดด่างดำ
ตามผิวหนัง อันเนื่องมาจากแสงแดดหรือจากอายุท่ีมากขึ้น ด้วยการใช้วุ้นจากใบสดนำทาท่ีผิววันละ 2 ครั้งหลัง
อาบน้ำ และต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจึงจะเห็นผลช่วยป้องกันการเกิดฝ้า หากใช้ว่านหางจระเข้เป็นประจำ
ก็จะช่วยป้องกันการเกิดฝ้าได้เป็นอย่างดี (ไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการป้องกัน) 

 

 

 

สมนุไพรขงิ ( ชว่ยแกป้ญัหาผมรว่ง หวัลา้น ) สรรพคุณด้วยการนำเหง้าสดไปผิงไฟจนอุ่น แล้วนำมาตำให้
แหลก นำมาพอกบริเวณท่ีมีผมร่วง วันละ 2 ครั้งจนอาการดีขึ้น หรืออีกวิธีก็คือค้ันเอาเฉพาะน้ำขิงมาผสมกับ
น้ำมันมะกอกแล้วนำมาหมักผม นวดให้ท่ัวศีรษะประมาณ 30 นาทีก็ช่วยลดปัญหาผมร่วงได้เหมือนกัน แถมยัง
ช่วยให้ผมสวย แข็งแรง มีความนุ่มล่ืน ไม่ขาดง่ายอีกด้วยช่วยรักษาอาการปวดศีรษะและไมเกรน ด้วยการ
รับประทานน้ำขิงบ่อย ๆช่วยลดความอยากของผู้ติดยาเสพติดลงได้แก้ตานขโมย ด้วยการใช้ขิง ใบกะเพรา 
พริกไทย ไพล มาบดผสมกันแล้วนำมารับประทานช่วยรักษาโรคความดันโลหิต ด้วยการนำขิงสดมาฝานต้มกับน้ำ
ด่ืมช่วยบำรุงหัวใจของคุณให้แข็งแรง 

 

 

 
 

ดอกอญัชนั (ชว่ยรกัษาอาการผมรว่ง (ดอก ) น้ำอญัชันมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
เครื่องด่ืมน้ำอัญชันช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังงานให้ร่างกายมีส่วนช่วยในการชะลอวัย
และริ้วรอยแห่งวัยดอกมีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง เพิ่มการไหลเวียนเลือดดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการละลายล่ิม



เลือดช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบอัญชันทาค้ิว ทาหัว ใช้เป็นยาปลูกผม ปลูกขนช่วยให้ดกดำเงางามยิ่งขึ้น 
(น้ำค้ันจากดอก) 

 

 

 

 

ชนิดของประเภทนำ้มนัตวับำรงุเสรมิเชน่ 

นำ้มนัมะกอก  (ประโยชนข์องน้ำมนัมะกอก ครบถ้วนทั้งเรื่องสขุภาพและความสวยงาม ) สรรพคุณด้านสุขภาพช่วยขจัด
รังแคเกิดจากหนังศีรษะท่ีแห้งเป็นขุย ซึ่งความชุ่มช้ืนจากน้ำมันมะกอกจะช่วยขจัดรังแคบนหนังศีรษะได้เป็น
อย่างดี เพียงทาน้ำมันมะกอกบนหนงัศีรษะ และเส้นผมให้ท่ัวแบบบาง ๆ ท้ิงไว้ประมาณ 10-20 นาที แล้วจึง
ล้างออกด้วยแชมพู และน้ำอุ่น จากนี้จึงค่อยๆ หวีผม เพื่อช่วยให้รังแคหลุดออกมา โดยน้ำมันมะกอกยังช่วย
บำรุงเส้นผมเงางาม ไม่แห้งเสีย และแข็งแรงขึ้นอกีด้วยในน้ำมันมะกอกอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและ
วิตามินอี เพียงใช้น้ำมันมะกอกทาบาง ๆ และนวดเบาๆ บนผิว จะช่วยให้มีผิวชุ่มช้ืน ไม่แห้งกร้านเป็นสะเก็ด ดู
ผิวสุขภาพดี เปล่งปล่ังมีน้ำมีนวล ท้ังยังระหว่างนวดยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และหลับสบายอีกด้วย นอกจาก
ผู้ใหญ่แล้ว ผิวของเด็กก็สามารถใช้น้ำมันมะกอกนวดได้เช่นกัน นอกจากเด็กจะได้ผิวพรรณท่ีนุ่มนวล 

นำ้มนัมะกอก 

 
 
 

 
 

 
 

ซลิโิคน ดซี ี- 344 ( ชว่ยเคลอืบเสน้ผม ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                                  

โจโจบ้าออยล ์  ( ชว่ยบำรงุเสน้ผมหยดุอาการผมรว่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        วิตามนิอ ี (ชว่ยบำรงุเสน้ผมและหนงัศรีษะ) 
 
2. กระบวนการผลติน้ำมนับำรงุเสน้ผมและหนงัศรีษะสมนุไพรสตูรธรรมชาติ 

ขัน้ตอนการทำนำ้มนัสมนุไพรสตูรธรรมชาติ  
สว่นผสมที ่1 น้ำสมุนไพรแต่ละชนิดมาหันให้เป็นชิ้นบาง ๆ ตามขนาดของสมุนไพรเช่นขิงหั่นบางๆตะไคร้

หั่นเป็นข้อๆ บอระเพ็คหั่นเป็นข้อๆเหมือนกัน มะขามป้อมห่ันเป็นกีบ ๆ  ดอกอัญชันใช้ท้ังดอก มะกรูดหั่นเป็นผิว
บาง ๆ เมื่อห่ันสมุนไพรหมด แล้ว ให้นำสมุนไพรมาช่ังตวงตามปริมาณ อย่างละ 50 กรัมท้ังหมดลงไปเค่ียวกับ
น้ำมันมะกอกจนแห้งกรอบ แล้วใช้ผ้าขาวกรองกากท้ิงนำสมุนไพรท่ีได้พักท้ิงไว้ก่อน 

สว่นผสมที ่2  นำซิลีโคนดีซี 1000 กรัม โจโจ้บาออย 20 กรัม วิตามินอี  3 กรัม นำสมุนไพรท่ีเค่ียวทิ้ง
ไว้ 200 กรัม นำส่วนผสมท้ังหมดผสมกันคนให้เข้ากันจากนั้นผสมน้ำมันสมุนไพรส่วนท่ีเหลือท้ังหมดคนให้เข้า
กันดีและคนสมุนไพรกับน้ำมันต่างๆให้เข้ากันบรรจุใส่ขวดภัณฑ์ก็เสร็จขั้นตอน 

  ทาเส้นผมและนวดเส้นผมหลังสระผมหรือทำสปาผมก็ได้จะช่วยให้ผมนุ่มสลวยและจัดทรงง่าย 

 
3.ทฤษฎกีารหาประสทิธภิาพ ของนำ้มนัสมนุไพรสตูรธรรมชาติ 

ประสิทธิภาพของน้ำมันสมุนไพรสูตรธรรมชาติมี คุณสมบัติในการช่วยให้เส้นผมและหนังศีรษะมี
สุขภาพท่ีดีขึ้นลดปัญหาผมร่วงโดยใช้กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาช่างซอยผม-แต่งผมสตรีในห้องเรียน 5 คน 
และผู้เชียวชาญอีก 3 คนทดลองใช้น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติ แล้วได้รับความพึง
พอใจในประสิทธิภาพของน้ำมัน จากการใช้แบบสอบถามท่ีได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มานั้นคือ เส้นผม
แข็งแรง ลดปัญหาผมร่วง แก้รังแค ผมดูนุ่มสลวยและอื่น ๆ 

 
4.ความพงึพอใจ 

จากผู้เช่ียวชาญ 3 คนและนักศึกษาและผู้รับบริการ 5 คนท่ีทดลองใช้น้ำมันบำรุงเส้นผมและ
หนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติ 



 
บทที ่ 3 

วธิีดำเนนิการวจิยั 
 

เรือ่ง การผลิตน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพร 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1.  กลุ่มเป้าหมาย 
2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.  รูปแบบการวิจัย 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 2  ส่วนดังนี้ 

1. ผู้เช่ียวชาญในการประเมินคุณภาพของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติ
จำนวน 3 คนได้มาโดยเลือกเฉพาะเจาะจง 

2. นักศึกษาและผู้มารับบริการ โดยหาความพึงพอใจหาผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ
จำนวน 5 คน ได้มาโดยเลือกเฉพาะเจาะจง 
 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิัย 

1..ผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติ  
2.แบบประเมิน ประสิทธิภาพโดย ผู้เช่ียวชาญ  แบบประเมินความพึงพอใจ โดยนักศึกษาและ
ผู้รับบริการ 

 
รปูแบบการวิจยั 
  เป็นแบบวิจัยเชิงทดลอง 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่  
      1. แบบประเมินประสิทธิภาพ น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรสมุนไพรธรรมชาติ 
      2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้รับบริการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิ  ใช้สถิติค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 

   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
                     P =   f x 100 
                            N 

                 = ∑ 𝑥𝑖
𝒏
𝒊=𝟏  

                                N 



บทที ่ 4 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
ศกึษาผลสมัฤทธิข์องการผลตินำ้มนับำรงุเสน้ผมและหนงัศรีษะสมนุไพรสตูรธรรมชาตมิาใช้ในการเรยีน-การ
สอน วชิาชา่งซอยผม-แตง่ผมสตร ี

 
ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี ้

 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญการในใช้น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตร
สมุนไพรได้ผลดังตารางดังนี ้
........................................................................................................................................................................... 

 
จาก ตารางท่ี 1 พบว่าค่าเฉล่ียรวมผลการประเมินการประสิทธิภาพหาโดยผู้เช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
 (μ = 4.60 ) อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายการประเมินพบว่า ด้านความพึงพอใจในการ
บำรุงเส้นผมหยุดอาการผมร่วงได้จริงมีค่าเฉล่ีย( μ = 4.60 ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ด้าน กล่ินสี/
ฉลากรูปลักษณ์มีค่าเฉล่ีย ( μ =4.30 ) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ ราคาของผลิตภัณฑ์ ( μ =3.60 ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายการประเมิน 
 
 

X 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ลำดับ 

1. ผลท่ีได้จากการใช้ (น้ำมัน) ผมมีน้ำหนักรากผมแข็งแรง 4.30 มากสุด 2 
2. มีการใช้งานสะดวกไม่เหนียวเหนอะหนะ 4.0 มาก 3 
3. ใช้ดีซึมเข้าเส้นผมและหนังศีรษะได้ง่าย 4.0 มาก 3 
4. กล่ินสีของผลิตภัณฑ์ (น้ำมัน)ไม่ฉุนเกินไป 4.30 มากสุด 2 
5. ฉลาก/รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ดูดีสวยงาม 4.30 มากสุด 2 
6. ราคาของผลิตภัณฑ์ (น้ำมัน) / มีความเหมาะสม 3.60 ปานกลาง 4 
7. ช่วยบำรุงเส้นผมหยุดอาการผมร่วงได้จริง 4.60 มากท่ีสุด 1 
                                                     รวม μ μ 4.60 อยูใ่นระดับมากท่ีสุด  



ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ประเมินของนักศึกษาและผู้รับบริการ รุ่น 3 / 2564 การใช้น้ำมันบำรุงเส้นผมและ
หนังศีรษะสูตรสมุนไพร ได้ผลดังตาราง 
........................................................................................................................................................................... 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าเฉล่ียรวมผลประเมินความพึงพอใจหาโดยนักศึกษาและผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
 ( μ = 4.80 ) อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายการประเมินพบว่า ด้านความพึงพอใจผลท่ีได้
จากการใช้น้ำมันใช้ดีใช้ง่าย มีค่าเฉล่ีย ( μ =4.80 ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ด้าน ราคามีความ
เหมาะสมมีค่าเฉล่ีย ( μ =4.60 ) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ กล่ินของผลิตภัณฑ์ ( μ =3.80 ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
 
 

X 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ลำดับ 

1. ผลท่ีได้จากการใช้ (น้ำมัน) ใช้ดี 4.80 มากท่ีสุด 1 
2. ช่วยเส้นผมหยุดร่วงน้อยลง 4.20 มาก 3 
3. การใช้ผลิตภัณฑ์ของ (น้ำมัน) ใช้ง่าย 4.80 มากท่ีสุด 1 
4. กล่ินของผลิตภัณฑ์ (น้ำมัน)ไม่ฉุนเกินไป 3.80 ปานกลาง 4 
5. ราคาของผลิตภัณฑ์ (น้ำมัน) / มีความเหมาะสม 4.60 มาก 2 

                                      รวม   μ    μ 4.80 อยู่ในระดับมากท่ี  



บทที ่5 
สรปุผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

 

งานวิจัยเรื่อง  น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติ 
 มีวัตถุประสงค์ 
          ( 1 ) ศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติ 
            ( 2 ) ศึกษาความพึงพอใจของน้ำมันบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติ 
กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย  
                      1. ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 คน  
                      2. นักศึกษาและผู้รับบริการ จำนวน 5 คน 
                                     
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิัยประกอบดว้ย 
            1.) แบบประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
            2.) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้รับบริการ 5 คน 
 
 ผู้วิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูล       
         ผลการประเมินการประสิทธิภาพหาโดยผู้เช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  (μ = 4.60 ) อยู่ในระดับ
คุณภาพมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายการประเมินพบว่า ด้านความพึงพอใจในการบำรุงเส้นผมหยุดอาการผม
ร่วงได้จริงมีค่าเฉล่ีย( μ = 4.60 ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ด้าน กล่ินสี/ฉลากรูปลักษณ์มีค่าเฉล่ีย 
(μ =4.30 ) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ ราคาของผลิตภัณฑ์ ( μ =3.60 ) 
         ผลประเมินความพึงพอใจหาโดยนักศึกษา+ผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( μ = 4.80 ) อยู่ในระดับ
คุณภาพมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายการประเมินพบว่า ด้านความพึงพอใจผลท่ีได้จากการใช้น้ำมันใช้ดีใช้ง่าย 
มีค่าเฉล่ีย ( μ =4.80 ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ด้าน ราคามีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย (μ=4.60 ) 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ กล่ินของผลิตภัณฑ์ ( μ =3.80 ) 
 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบว่าผู้เช่ียวชาญให้การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนัง
ศีรษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติว่ามีค่าเฉล่ียรวม 4.60 (μ = 4.60 ) ซึ่งอยู่ในระดับสูงเป็นท่ีน่าพอใจ  ท้ังนี้ 
ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนคุณภาพในด้านการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศรีษะมากกว่าคุณภาพ
ด้านการใช้งาน  โดยจะเห็นได้ว่า  การทำให้หยุดการหลุดร่วง และทำให้รากผมแข็งแรง มีคะแนนการประเมิน
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ μ = 4.60 และ 4.30   ส่วนด้านการใช้งาน  คือมีกล่ินไม่ฉุน  ไม่เหนียว และซึมเข้า
หนังศรีษะดี  มีคะแนนตามลงมา  คือ μ =4.30  4.00  และ 4.00   ตามมาด้วยด้านการส่งเสริมการตลาด 
เรื่องฉลากผลิตภัณฑ์และราคา คือ  μ =4.30 และ  3.60  

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสัดส่วนสมุนไพรท่ีใช้ในการผลิตภัณฑ์เน้นไปยังสมุนไพรท่ีใช้ในการแก้ปัญหาเรื่อง
เส้นผมหลุดร่วงและเสริมสร้างรากผมให้แข็งแรง เช่น อัญชัน  บอระเผ็ด  ขิง และมะขามป้อม และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อได้ใช้น้ำมันมะกอกเป็นสารต้ังต้นการผลิต  ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารท่ีได้ศึกษาจาก Lady issue 
Magazine ในหัวข้อเรื่อง  แนะนำ 4 น้ำมันธรรมชาติ สุดยอดตัวช่วยเพื่อผมสวยสุขภาพดี ท่ีกล่าวว่า  น้ำมัน



มะกอกมีส่วนประกอบของวิตามินอีและวิตามินบีอยู่มาก  ดังนั้นจึงช่วยบำรุงให้รากผมของเราแข็งแรงขึ้น ทำ
ให้เส้นผมขาดหลุดร่วมน้อยลง และยังช่วยในการบำรุงให้เส้นผมมีความชุ่มช้ืน เรียงตัวสวยไม่พันกัน 
นอกเหนือจากกนั้น น้ำมันมะกอกยังสามารถป้องกันการเกิดเช้ือราบนหนังศรีษะ ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิด
รังแคได้อีกด้วย 

 ส่วนการวิจัยกับนักศึกษาหลักสูตรวิชาช่างซอยผม-แต่งผมสตรี ภาคเรียนท่ี 3/2564 จำนวน 3 คน 
และผู้เข้ารับบริการจำนวน 2 คน  พบว่า  คะแนนความพึงพอใจด้านการใช้งาน คือ ผลท่ีได้จากการใช้ดี และ
การใช้ง่าย มาเป็นอันดับแรก คือ μ =4.80  ตามมาด้วย ราคามีความเหมาะสม μ =4.6  เส้นผมหลุดร่วง
น้อยลง μ =4.20 และเรื่องฉุนของผลิตภัณฑ์ μ =3.8  และคะแนนเฉล่ียโดยรวมความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
มันบำรุงเส้นผมและหนังศรีษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติของนักศึกษาและผู้เข้ารับบริการสูงถึง μ =4.80  แต่ใน
ส่วนท่ีได้คะแนนความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในเรื่องกล่ินฉุน  อาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงเส้นผมและหนัง
ศรีษะสมุนไพรสูตรธรรมชาติท่ีได้ทำการวิจัยนั้น ไม่ได้มีส่วนผสมของสมุนไพรให้ความหอมหรือสารเพิ่มความ
หอมอื่นใด กล่ินท่ีได้จึงเกิดจากกระบวนการผลิตท้ังส้ิน  ท้ังนี้ท้ังนั้นจะได้รวบรวมเก็บไว้เป็นข้อศึกษาในการทำ
วิจัยต่อไป 
   
   3.ขอ้เสนอแนะ 
         ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
          1. การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ผู้วิจัยควรสอดแทรกหลักการทางการตลาดโดยให้พิจารณาถึงความ
ต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก  ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ท่ีได้รับการตอบรับจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ  ท่ีกำลัง
เป็นท่ีต้องการและอยู่ในกระแสนิยมเป็นอย่างมาก   
          2. จากการทำการวิจัยในครั้งนี้  พบว่าในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ นักวิจัยควรให้
ความสำคัญในทุก ๆ ด้านโดยละเอียด  ดังเช่นในการวิจัยครั้งนี้ท่ีนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่สามารถ
แกป้ัญหาเรื่องการมีกล่ินฉุนจากส่วนประกอบของสมุนไพร ท่ีใช้ในการผลิตซึ่งเป็นผลมาจากขั้นตอนผลิตท่ีไม่
สามารถละลายส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เข้ากันได้อย่างละเอียด  จึงทำให้เกิดกล่ินฉุนขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิต  
ผู้ทำการวิจัยได้ศึกษาและพบว่า ขั้นตอนผลิต จำเป็นต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์และขั้นตอนในการผลิตท่ีสามารถ
ละลายส่วนประกอบให้เข้ากันได้จนเป็นเนื้อเดียวกัน และสามารถเพิ่มกล่ินจากสารธรรมชาติเพื่อกลบกล่ินฉุน
ของส่วนประกอบอื่น ๆ  ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
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รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 
การผลิตน้ำมันสมุนไพรสตูรธรรมชาติส่วนผสมต่างๆและสมุนไพร 
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