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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทรี ทเมนต์สาหรับเส้นผม โดยใช้สารก่อเจล
(Gelling Agent) ที่แตกต่างกัน 9 ชนิ ด ได้แก่ Carbopol 20, Carbopol U 21, Carbopol 940, Carbopol
934, Carbopol 2020, Carbopol 980, Carbopol 941, simulgel305 และ HPMC ซึ่ งมี Polyquatenium 7
เป็ นสารปรับสภาพผม พร้อมทั้งการทดสอบประสิ ทธิ ภาพและสารวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ ริ โ ภคและร้ า นซาลอน ผลการศึ ก ษาพบว่ า สู ต รต ารั บ เจลทรี ท เมนต์ ที่ ท ดสอบความคงตัว และ
ประสิ ทธิภาพได้สูตรเจลที่ดีที่สุดคือ CarbopolU 21จากการนาไปประเมินความพึงพอใจจากร้านซาลอน
จานวน 15 คน และผูบ้ ริ โภคจานวน 30 คน พบว่า ทั้งร้านซาลอนและผูม้ าใช้บริ การมีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมากกว่า 60 % (คะแนน 3 เต็ม 5 คะแนน) โดยพึงพอใจมากที่สุด ด้านกลิ่นและ
ความนุ่ ม ลื่ นของผลิ ต ภัณ ฑ์ นอกจากนี้ ร้ า นซาลอนมี แ นวโน้ม ความพึ ง พอใจตัวผลิ ต ภัณฑ์ ม ากกว่า
ผูบ้ ริ โภค โดยร้านซาลอนให้ขอ้ คิดเสนอแนะผลิตภัณฑ์บรรจุใส่ กระปุกควรมีขนาดบรรจุ 500 กรัม ใน
ราคาขาย 247± บาท ในขณะที่ผบู้ ริ โภคต้องการขนาดบรรจุ 200 กรัม ราคา 267 ± บาท จากผล
การศึกษานี้อาจเป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์เจลทรี ทเมนต์เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป

คาสาคัญ : เจลทรี ทเมนต์/ความพึงพอใจ/ผูบ้ ริ โภค

Abstract
This research to develop products with a gel treatment for hair. The gelling agent (Gelling
Agent) at 9 different types of Carbopol 20, Carbopol 21, Carbopol 940, Carbopol 934, Carbopol 2020,
Carbopol 980, Carbopol 941, simugel and HPMC as well as performance testing and surveys
conducted. satisfying product for consumers and salon. The results showed that the formulation of the
gel treatment at testing the stability and performance gel formula is best Carbopol 21 from its
satisfaction rating from Salon 15 person and consumers 30 person. found that both the salon and the
customers are satisfied with the product at a level greater than 60% (3 points, 5 points), the most
satisfying aspect of smell and silky. In addition, the salon has satisfied the product, rather than
consumers. The salon commentaries suggested products packed in jars should packages containing
500 ml. price 247 ± baht, while consumer demand for 200 ml. at 267 ± baht from this study might be
the prototype gel treatment. treatment for further development in the next commercial.
Keywords : Gel Treatment / Satisfaction / Consumer

บทนา
ปั จจุบนั ธุ รกิจเครื่ องสาอางเป็ นธุ รกิจที่เติบโตสู งมากมูลค่าการตลาดประมาณ 2 แสนล้านบาท
เฉพาะตลาดในประเทศไทยมีมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท ตลาดส่ งออกไปต่างประเทศ 8 หมื่นล้านบาท
(กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม2559 ) ซึ่ งธุ รกิจผลิตเครื่ องสาอางมีจานวนธุ รกิจที่ดาเนิ นกิจการอยูท่ วั่ ประเทศ
1,781 ราย และยังคงเติบโดตอย่างต่อเนื่ องนอกจากนี้ การเปิ ดกลุ่มประเทศ AEC ที่มีประชากร 600 ล้าน
คน ทาให้มีประชากรในวัยทางาน ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาคัญของเครื่ องสาอางมีมากขึ้นโดยกาลังซื้ อสู ง
ถึง 300 ล้านคน (นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2559 )ส่ งผลให้ธุรกิจเครื่ องสาอางมีการ

แข่งขันกันอย่างมากทาให้ตอ้ งสร้างนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคมาก
ขึ้ น ทั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องส าอางส าหรั บ ผิ ว และผมรวมทั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่ น ๆ โดยเฉพาะผลิ ต ภัณ ฑ์
เจลทรี ทเมนต์ผมในประเทศไทยยังไม่เป็ นที่รู้จกั และยังไม่แพร่ หลายในไทยผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทรี ทเมนต์โดยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายร้านซาลอนซึ่ ง ปั จจุบนั ช่องทางแนะนา
สิ นค้าผ่านทางร้านเสริ มสวย ซาลอน เป็ นช่องทางที่น่าสนใจมากเพราะเป็ นช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคได้ทดลอง
ใช้ดว้ ยตนเองผ่านการแนะนาจากร้านซาลอน ทั้งนี้งานวิจยั นี้จะสามารถนาไปต่อยอดเชิงพาณิ ชย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตารับเจลทรี ทเมนต์สาหรับเส้นผมพร้อมทั้งทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
2. เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของเจลทรี ทเมนต์สาหรับเส้นผม
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการทดลองใช้เจลทรี ทเมนต์ของร้านซาลอน
ขอบเขตการวิจัย
1. มุ่งพัฒนาตารับเจลทรี ทเมนต์สาหรับเส้นผมพร้อมทั้งทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
2. มุ่งประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของเจลทรี ทเมนต์สาหรับเส้ นผมรวมทั้งประเมินความพึงพอใจ
จาก การทดลองใช้ทรี ทเมนต์ของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ทบทวนวรรณกรรม
พัชรภรณ์ พงษ์อารี ( 2558 ) ได้ศึกษาเกี่ ย วกับ ปั จจัย ส่ วนผสมการตลาดในมุ มมองของ
ผูร้ ับบริ การร้ านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี การศึกษาพบว่าสามารถชี้ ให้เห็ นถึงพฤติกรรม
และปัจจัยที่ใช้ประกอบในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคือทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งมีคุณภาพดีเพื่อดึงดูด
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงปั จจัยทางด้านบุคลากรซึ่ งหมายถึงพนักงานที่ให้บริ การ เป็ นเหตุผลหนึ่ง
ที่ลูกค้าตัดสิ นใจมารับใช้บริ การและให้ความน่าเชื่อถือต่อช่างผูใ้ ห้บริ การเป็ นสิ่ งสาคัญ
ชาคริ ต บุ ญ ยวง (2556)
ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ องอุ ป สงค์ ต่ อ บริ การร้ า นเสริ มสวย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้าน ราคามากที่สุด ซึ่ งในแต่ละระดับ
อุปสงค์จะแตกต่างกันโดยกลุ่มที่มีระดับอุปสงค์มากถึ งปานกลางจะให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านราคา
เป็ นอันดับแรกเนื่องจาก

กลุ่ ม นี้ มี ค วามถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารร้ า นเสริ ม สวย ในจานวนที่ ม าก จึ งท าให้ปั จจัย ด้านราคามี
อิทธิ พลอย่างมากต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การและกลุ่ มที่มีระดับอุปสงค์น้อยจะให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยด้านราคาเป็ นอันดับที่สามเนื่องจากความถี่ใช้บริ การร้านเสริ มสวยในจานวนที่นอ้ ยถึงน้อยมากเป็ น
ต้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. พัฒนาสู ตรตารับเจลทรี ทเมนต์บารุ งผม
พัฒนาสู ตรตารั บเจลทรี ทเมนต์บารุ งผมโดยเลื อกชนิ ดสารก่ อเจลในกลุ่ม HPMC,POLYMER
และConditioner agen ที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้เจลทรี ทเมนต์ที่มีความคงตัวน่ าใช้ และวัดลักษณะทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น pH ความหนืด
2. ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
2.1 Centrifuge Test โดยการปั่ นเหวีย่ งโดยใช้เครื่ อง Centrifuge ด้วยความเร็ ว 9,000
rpm นาน 30 นาทีเพื่อสังเกตการณ์แยกชั้นหรื อตกตะกอน
2.2 Heating – Cooling Test โดยนาผลิตภัณฑ์เก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงสลับต่าโดยเก็บที่45
องศาเซลเซียสและ 4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิละ 24 ชัว่ โมง ทั้งหมด 3 รอบ จากนั้นนาผลิตภัณฑ์มา
ตรวจสอบและประเมินผลคุณสมบัติทายกายภาพโดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง เช่น ความหนืด ค่าพีเอช
การตกตะกอน ความคงตัวของสี และกลิ่นในผลิตภัณฑ์
3. การทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์
ทดสอบการระคายเคืองของผลิ ตภัณฑ์ด้วยวิธีก าร Patch test บนผิวหนังใต้ทอ้ งแขนของ
อาสาสมัคร จานวน 20 คน ถ่ ายรู ปก่ อนและหลังการทดสอบ ใช้แผ่นแปะ Finn Chamber 8 mm
ระยะเวลาในการทดสอบ 24 ชัว่ โมง อ่านผลหลังลอกแผ่นทดสอบทันที และประเมินให้คะแนนความ
ระคายเคือง โดยมีเกณฑ์การประเมิน
4. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการฟื้ นฟูผม/บารุ งผม

เป็ นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการฟื้ นฟูของเส้นผมโดยวิธีการทาคือนาปอยผมล้างน้ า
ทาความสะอาดหลังจากนั้นนาปอยผมมาสระผมแล้วล้างออกเพื่อเป็ นการเตรี ยมปอยผมในการทดสอบ
หลังจากนั้น ทาให้ผมเสี ยโดยเป่ าด้วยลมร้อนเป็ นเวลา5 นาทีแล้วนาปอยผมไปแช่ในด่าง KOH/NaOH
เป็ นเวลา 30 นาทีเพื่อที่จะได้ผมเสี ยจากนั้นนาผมเสี ยมาหมักด้วย Gel Treatment ที่ได้พฒั นาตารับสู ตร
มาแล้วเป็ นระยะเวลา15 นาที แล้วเปรี ยบเทียบกับปอยผมที่ที่ไม่ได้หมักด้วย Gel treatment ( ไม่มี
Treatment ) และกลุ่มเปรี ยบเทียบ Treatment ตามท้องตลาดโดยดูลกั ษณะความเงางามและความนุ่มลื่น
4.1 การทดสอบประสิ ทธิผลผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัครจากผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การร้านซาลอน
นาเจลทรี ทเมนต์ที่ได้พฒั นาสู ตรตารับประเมินผลโดยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
จากการใช้เจลทรี ทเมนต์โดยช่ างทาผมในร้านซาลอน จานวน 15 คนและผูบ้ ริ โภคที่มาใช้
บริ การ จานวน 30 คน โดยดูคุณสมบัติต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 วิเคราะห์ความพึงพอใจ
และให้คะแนนความพึงพอใจเป็ น 5,4,3,2,1 ตาม Likert scale
5. รวบรวมผลการประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบในด้านความคงตัวของผลิตภัณฑ์และการทดสอบ
การระคายเคือง รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจของร้านซาลอนและกลุ่มลูกค้าผูบ้ ริ โภคที่มา
ใช้บริ การและนาข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ ค่า Mean และค่า S.D.

ผลการวิจัย
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทรี ทเมนต์สาหรับเส้นผมได้ทดลองคัดเลือกสารก่อเจลทรี ทเมนต์
ทั้ง 9 ชนิ ด ได้แก่ Carbopol 20, Carbopol 21,Carbopol 934,Carbopol 940,Carbopol 941,Carbopol
980,Carbopol 2020,Simulgel และ HPMC นามาทดลองในสู ตรที่ 1 % และใส่ สาร Polyquatenium-7 ที่
7 % และจากการนาไปทดสอบความคงตัวของเนื้อเจลแต่และชนิดได้ผลว่าสารก่อเจลที่ให้เนื้ อก่อเจลที่ดี
จานวน 3 ชนิด คือ Carbopol 20,Carbopol 21 และ Carbopol 940 จากนั้นได้นาเจลทรี ทเมนต์ท้ งั 3 ชนิ ด
มาพัฒนาในสู ตรและทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเจลทรี ทเมนต์ที่พฒั นาขึ้นเปรี ยบเทียบกับทรี ทเมนต์ตาม
ท้องตลาด ประกอบด้วย สู ตรที่ 1 Carbopol 940 , สู ตรที่ 2 Carbopol 21, สู ตรที่ 3 Carbopol 20 และ

สู ตรที่ 4 ทรี ทเมนต์ ท้องตลาดจากนั้นนาปอยผมที่เตรี ยมไว้มาทดลองพบว่า สู ตรที่มีสารก่อเจล Carbopol
21 ให้ประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด
ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากกาวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผลิ ตภัณฑ์ของผลิ ตภัณฑ์พบว่าทั้งร้ านซาลอนและผูม้ าใช้
บริ การมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับดีมากกว่า 60% และการให้คะแนน 3 คะแนน เต็ม 5
คะแนน โดยร้านซาลอนมีความพึงพอใจส่ วนใหญ่มากกว่าผูบ้ ริ โภคโดยชอบมากที่สุดคือ กลิ่นและความ
นุ่มลื่นของผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เนือ้ หาการประเมิน

ร้านซาลอน

ผูม้ าใช้บริ การ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
สี
กลิ่น
ลักษณะทางกายภาพ
เนื้อเจล
ความหนืด
ความคงตัว
การใช้ผลิตภัณฑ์
ความนุ่มลื่น
ความเงางาม
กลิ่นที่ติดบนเส้นผม
ความเหนอะหนะ

( Mean ± S.D.)
3.43 ± 0.52
3.57 ± 0.47
3.79 ± 0.68
3.21 ± 0.41
3.57 ± 0.51
3.36 ± 0.62
3.57 ± 0.74
3.50 ± 0.52
3.71 ± 0.82
3.50 ± 0.64
3.79 ± 0.70
3.29 ± 0.59

( Mean ± S.D.)
3.27 ± 0.64
3.47 ± 0.78
3.67 ± 0.88
3.43 ± 0.82
3.13 ± 0.68
3.17 ± 0.75
3.33 ± 0.76
3.23 ± 0.73
3.33 ± 0.76
3.37 ± 0.76
3.43 ± 0.73
3.07 ± 0.74

เมื่อมีสินค้าออกสู่ ตลาดจะใช้หรื อไม่
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3.36 ± 0.62

3.27 ± 0.69

อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทรี ทเมนต์สาหรับเส้นผม โดยใช้
สารก่อเจล (Gelling Agent) ที่แตกต่างทาการทดสอบความคงตัวและใช้ Polyquatenium 7 เป็ นสารปรับ
สภาพผม พร้อมทั้งการทดสอบประสิ ทธิ ภาพและสารวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคและ
ร้านซาลอน ผลการศึกษาพบว่าจากที่ทดสอบความคงตัวของสู ตรและทดสอบประสิ ทธิ ภาพจากปอยผม
ตารับเจลทรี ทเมนต์ที่ดีที่สุด คือ สู ตร Carbpol 21 และนาไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ช่างประจาร้านซาลอน จานวน 15 คน และกลุ่มที่ 2 ผูม้ าใช้
บริ การ จานวน 30 คน
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจของผลิ ตภัณฑ์พบว่า ทั้งร้านซาลอนและผูม้ าใช้
บริ การมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมากกว่า 60 % (คะแนน 3 เต็ม 5 คะแนน) โดยพึงพอใจ
มากที่สุดด้านกลิ่ นและความนุ่ มลื่ นของผลิ ตภัณฑ์ นอกจากนี้ ร้านซาลอนมีแนวโน้มความพึงพอใจตัว
ผลิ ตภัณฑ์มากกว่าผูบ้ ริ โภค โดยร้ านซาลอนให้ขอ้ คิดเสนอแนะผลิ ตภัณฑ์บรรจุใส่ กระปุกควรมีขนาด
บรรจุ 500 กรัม ในราคาขาย 247 บาท ในขณะที่ผบู้ ริ โภคต้องการขนาดบรรจุ 200 กรัม ราคา 267 บาท
ดังนั้นผลการศึกษานี้อาจเป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์เจลทรี ทเมนต์เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการประเมินแบบสอบถามอาสาสมัครร้านซาลอนอยากให้พฒั นาเพิ่มความนุ่มลื่น
2. จากการประเมินแบบสอบถามอาสาสมัครผูม้ าใช้บริ การให้ใส่ สีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
ยิง่ ขึ้น
รายการอ้างอิง
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ผม,กองควบคุ มเครื่ องสาอางเปรมชัย เอี่ยมศิรินพกุล.,2548
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