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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ภายใต้โครงการบริการความรู้นวัตกรรมสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



ค าน า 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชันผิวขาวจากสารสกัดใบเม่า เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน
โครงการ ภายใต้โครงการบริการความรู้นวัตกรรมสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยด้านการท า
เครื่องส าอางประเภทโลชันสู่เกษตรกรในห้างหุ้นส่วนจ ากัดน  าผลไม้ภูพานช้างพลังสอง บ้านโนนหัวช้าง ต าบล
สร้างค้อ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โครงการนี ได้รับความสนใจจากชาวบ้านและเกษตรกรที่สนใจจ ำนวน 
14 ราย ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมากที่สุด ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี 
นอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัวและสร้างแนวทางใหม่ในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ต่อไป
แล้ว ยังเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับคนในชุมชนได้รู้จักการใช้ประโยชน์พืชพันธุ์ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์คุ้ม
ค่าสูงสุดอีกด้วย 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.  ชื่อโครงการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นผิวขาวจากสารสกัดใบเม่า 
 ภายใตโ้ครงการ บริการความรู้ นวัตกรรม สูชุ่มชน 
2.  ลักษณะโครงการ   ()   จัดฝึกอบรม   (…….)   จัดงาน   (…….) จัดตามภารกิจปกติ  
3.  โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายชาติ และผลผลิต  
     นโยบายที่ 4 : การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
     ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
4.  ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ :  3.2 
 5. ความสอดคล้องกับ Cluster / Commonality / Physical grouping ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
    Cluster: Food and Health    Sub Cluster: Health 
    Commonality: บริการวิชาการเพ่ือชุมชน 
    Physical grouping: บรกิารวิชาการเพ่ือชุมชน 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   คณะทรัพยากรธรรมชาติ    สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย 
    วิทยาเขต...สกลนคร.............มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
7. สถานทีด่ าเนินงาน (ระบุ) ชื่อสถานที่ …มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน… อ าเภอ พังโคน… จังหวัด…

สกลนคร…… 
 8. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562  
9. หลักการและเหตุผล 

หมากเม่า (Antidesma ghaesembilla) เป็นพืชในวงศ์ Euphorbiaceae เป็นไม้ผลกลุ่มเบอร์รี่พบได้
ในทุกภาคของประเทศไทย พบมากในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะตอนเหนือแถบจังหวัดสกลนคร 
มุกดาหาร หนองคาย และนครพนม (สุจิตรา และคณะ , 2550) หมากเม่ามีประมาณ 30 สายพันธุ์ 
(Holfmann, 2000) ผลหมากเม่าเมื่อสุกจะมีสีแดงไปจนถึงม่วงเข้ม มีปริมาณแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) 
สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic) สูง และมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีสรรพคุณช่วยชะลอความ
แก่ บ ารุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันมะเร็ง และบ ารุงสายตา เป็นต้น ท าให้ปัจจุบันนิยมน าผลสุกของหมากเม่ามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายชนิด อาทิ ไวน์หมากเม่า แยม หมากเม่า น้ าหมากเม่า หรือแม้กระทั่งการ
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รับประทานผลสุกเนื่องจากผลให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวและมีสีสันสวยงาม   อันดึงดูดให้น่ารับประทาน (สนิท
พิมพ์, 2552) แต่อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ผลเม่าสุกสามารถเก็บผลผลิตได้เพียง หนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้น ท า
ให้เกษตรกรที่เพาะปลูกหมากเม่าและบริษัทเอกชนที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับหมากเม่าขาดรายได้หลังจากที่หมดฤดู
การเก็บเกี่ยวผลสุกของหมากเม่าไปแล้ว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาน าส่วนอ่ืนของเม่า เช่น ใบ ดอก 
ล าต้น หรือราก น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้ตลอดทั้งปี 

ใบเม่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญและพบมากในการปลูกหมากเม่าแต่ยังขาดการศึกษาวิจัยและน ามาใช้
ประโยชน์อย่างจริงจัง มีรายงานวิจัยหลายฉบับที่กล่าวถึงสารส าคัญ (Phytochemical compounds) ที่พบใน
ใบหมากเม่า อาทิเช่น สุดารัตน์ สกุลคู และคณะ (2557) ได้ท าการวิจัยเพ่ือตรวจสอบชนิดและปริมาณของสาร
ต้านอนุมูลอิสระจากใบเม่าเปรียบเทียบกับ ดอกเม่าจาก 20 สายพันธุ์  ด้วยวิธีวิ เคราะห์แบบ High 
Performance Liquid Chromatography (HPLC)  พบว่าใบเม่ามีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดได้แก่ 
Catechin, Rutin, Syringic, Procyanidin B1, Procyanidin B2, Myicetin, Lutelin และ Quercetin 
โดยเฉพาะ Gallic acid ที่พบในใบเม่ามากกว่าดอกเม่า      (สุดารัตน์, 2557) ยังมีงานวิจัยของบานุช เดชา
ยนต์และคณะ (2560) ที่ท าการศึกษาชนิดของสารที่พบในใบเม่าที่สกัดด้วยน้ าและเอทานอลด้วยวิธีการหมัก
และการต้ม แล้วน าสารสกัดที่ได้น ามาวิเคราะห์ชนิดของสารส าคัญด้วยวิธี ESI-QTOF-MS/MS พบว่ามี
สารส าคัญหลายชนิดที่พบในใบเม่าโดยเฉพาะสารส าคัญในกลุ่มฟีนอล (โดยเฉพาะกลุ่มไฮดรอกซีซินนามิกเอ
ซิด) และกลุ่มฟลาโวนอยด์ ได้แก่ Lactic Acid, Tartaric Acid, Malic Acid Gallic Acid, Caffeic Acid , 
Ellagic acid และ Anthocyanin เป็นต้น ซึ่งสารส าคัญเหล่านี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความส าคัญในการ
ช่วยชะลอความแก่ บ ารุงผิวพรรณ และมีฤทธิ์ท าให้ผิวขาวกระจ่างขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยจากประเทศ
เกาหลีใต้ที่ระบุว่าพืชที่มีสารกลุ่ม anthocyanin จ านวนมากจะสามารถน ามาท าให้ผิวขาวขึ้นได้อีกด้วย 
(ประไพพิศ, 2561) จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ข้าพเจ้ามีความสนใจน าสารสกัดจากใบเม่าหลากหลายสาย
พันธุ์น ามาพัฒนาเป็นโลชั่นผิวขาวเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากใบเม่าให้มากขึ้น   

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดน้ าผลไม้ภูพานช้างพลังสอง อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชน
ที่มีการลงทุนท าธุรกิจด้านการปลูกและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากหมากเม่าหลากหลายชนิด โดยสว่นใหญ่
แล้วจะเป็นการน าผลสุกของ หมากเม่ามาแปรรูปอาทิเช่น น้ าหมากเม่า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทยัง
ขาดการน าประโยชน์จากใบเม่ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซึ่งถ้ามีการน าใบเม่ามาผลิตเป็นสารสกัดเพ่ือท าให้ผิว
ขาวแล้ว นอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากใบเม่าซึ่งไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์ในทางเครื่องส าอางมาก่อน 
แต่ยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร อีกทางหนึ่งอีกด้วย 
 
10. วัตถุประสงค์ 
      10.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการใช้ประโยชน์ของใบเม่าในการท าเป็นเครื่องส าอาง 
      10.2 เพ่ือบริการวิชาการให้เกษตรกรรู้จักการแปรรูปใบเม่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
      10.3 เพ่ือสนับสนุนแนวทางการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยให้เกิดอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 
      10.4 เพ่ือด าเนินนโยบายด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย 
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11. เป้าหมาย 
      11.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน (ผล) 
1. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการพัฒนาใบเม่าเป็นเครื่องส าอาง ชิ้น 1 
2. ได้ส่งเสริมการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ราย 10 
3. ได้แนวทางการพัฒนาโลชั่นผวิขาวจากใบเม่า ครั้ง 1 

 
      11.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน (ผล) 
1. สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับ

มหาวิทยาลัย 
เครือข่าย 1 

2. ได้แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบเม่าที่มีอยู่
หลากหลายสายพันธุ์ 

แนวทาง 1 

3. ได้แนวทางการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรผู้
ปลูกเม่า 

ราย 10 

 
12. กิจกรรมด าเนินงาน    (ให้ระบุกิจกรรมที่จะท าในโครงการ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปี พ.ศ.2562 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การวางแผนการด าเนินการ     

- แต่งตั้งคณะกรรมการด า   
  เนินงานโครงการ  

    

- ขออนุมัติโครงการ     

- ประชุมเพ่ือวางแผนการด า 
  เนินโครงการ 

    

2. การด าเนินงานตามแผน     

- ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมย่อยใน
โครงการ 

      - การเก็บตัวอย่างใบเม่า 

  
 
 
 

  



4 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปี พ.ศ.2562 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      - การสกัดสารตัวอย่างใบเม่า 

      - การท าพัฒนาสูตรโลชั่นใบเม่า 

      - การวิเคราะห์ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ 
antityrosinase จากโลชั่นใบเม่า 

      - การทดสอบความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์ 

      - การถ่ายทอดการท าโลชั่นใบเม่าต่อ
ผู้ประกอบการและเกษตร 

 

3. การติดตามประเมินผล     

- ใช้เครื่องมือติดตามโดยใช้แบบสอบถาม
ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

    

4. สรุปผลการด าเนินโครงการ     

- สรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค     

- รายงานรูปเล่มโครงการ     

 
13. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดน้ าผลไม้ภูพานช้างพลังสอง อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และเกษตรกรที่
ปลูกเม่าในจังหวัดสกลนคร จ านวน 14 ราย 
 

14.งบประมาณ 48,900  บาท 
  

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (1คนx7ชมx600บาท) 4,200 
2. ค่าใช้สอย - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (1 ครั้ง x 2,140 บาท) = 2,140 บาท 

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม (14 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม (14 คนx30 บาท x2 มื้อ) 

1,000 
1,400 

840 
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ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. ค่าวัสดุ - ค่าสารเคมีท่ีใช้ในการทดลองและสารเคมีมาตรฐาน = 41,460 บาท 

  - เอนไซม์ไทโรซิเนส (1 ขวดx11,140 บาท) = 11,040 บาท 
  - 96 well plate sterile (50 อัน x40บาท) = 2,000 บาท 
  - L-DOPA (1 ขวดx1 กรัมx5,000 บาท) =5,000 บาท 
  - Ethanol (Commercial grade (3 ถังx1,500 บาท)=4,500 บาท 
  - Methanol (Commercial grade(2 ถังx1,500 บาท)=3,000 บาท 
  - Ethanol (AR grade (2 ขวดx1,000บาท) =2,000 บาท 
  - Glycerin (1 ขวดx1,000บาท) =1,000 บาท 
  - Betaine (Aminocoat) (1 ขวดx1,000บาท) =1,000 บาท 
  - Sodium EDTA (1 ขวดx1,000บาท) =1,000 บาท 
  - Aristoflex Avc (1 ขวดx1,000บาท) =1,000 บาท 
  - Laureth-4 (Brij 30) (1 ขวดx1,000บาท) =1,000 บาท 
  - Neopentyl glycol (1 ขวดx1,000บาท) =1,000 บาท 
  - vitamin B3 (1 ขวดx1,110บาท) =1,110 บาท 
  - ค่าขวดบรรจุโลชั่น (20 ชิ้น x 50 บาท) = 1,000 บาท 
  - ค่าตัวอย่างหมากเม่า ( ใบหมากเม่า กิโลกรัมละ 20 บาท x 5 
กิโลกรัม x 10 สายพันธุ์) = 1,000 บาท 
- ค่ากระดาษ A4 (5 ริม x 115 บาท) =1,150 บาท 
- แฟ้ม ขนาด 3 นิ้ว (จ านวน 2 แฟ้ม x 80 บาท) = 160 บาท 
- หมึกเครื่องปริ้น (1 กล่อง x 2,300บาท) =2,300 บาท 
- ค่าจัดท ารูปเล่ม รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
( 4 เล่ม x 300 บาท) = 1,200 บาท 

41,460 

รวม  48,900 
หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบ 
              โครงการประสานในสว่นน้ีกับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

15. ผลที่คาดว่าจะเกิด (Impact) 
15.1  เกษตรกรรู้จักการใช้ประโยชน์ของใบเม่าในการท าเป็นเครื่องส าอาง 
15.2  ได้การบริการวิชาการให้เกษตรกรรู้จักการแปรรูปใบเม่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

     15.3  เกิดสนับสนุนแนวทางการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยให้เกิดอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 
     15.4 ได้ด าเนินนโยบายด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2 
วิธีการด าเนินงาน 

 
ในการด าเนินโครงการในครั้งนี้มีรายละเอียดการด าเนินโครงการดังนี้ 

2.1. เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 

2.1.1 แบบเสนอโครงการ (ง.8) ที่ผ่านอนุมัติโครงการ 

 2.1.2 บันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ 

2.1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

2.1.4 หนังสือขออนุญาตเชิญบุคลากรของหน่วยงานเป็นวิทยากร 

2.1.5 หนังสือเชิญคณะกลุ่มชุมชนเข้าร่วมโครงการ 

2.1.6 เอกสารประกอบการอบรม 

2.1.7 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

2.2 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
ปี พ.ศ. 2561 

 
ปี พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.
ค. 

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การเก็บตัวอย่างใบเม่า         41,460    
2. การสกัดสารตัวอย่างใบเม่า                
3. การท าพัฒนาสูตรโลช่ันใบเมา่             
4.การวิเคราะห์ฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซม์ 
antityrosinase จากโลช่ันใบเมา่ 
5.การทดสอบความพึงพอใจของ
ผลิตภณัฑ ์
6.การถ่ายทอดการท าโลช่ันใบเม่าต่อ
ผู้ประกอบการและเกษตร 

          7,440  

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
(ใส่จ านวนตัวช้ีวัดในช่วงเวลา
ปฏิบัติงาน) 

            

- เชิงปริมาณ             
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  - จ านวนครั้งท่ีด าเนินโครงการ 
(ครั้ง) 

           1 

  - จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
(หน่วยนับ) 

           10 

  - อื่น ๆ (ระบุ)...................................             
- เชิงคุณภาพ (ร้อยละ)    - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 75 
                                - อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................... 
- เชิงเวลา (ร้อยละ)        - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
                               - อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................ 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)    - งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ............ 48,900...............บาท 

 

2.3 ก าหนดการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

ก าหนดการ 
โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาโลชั่นผิวขาวจากสารสกัดใบเม่า” 

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดน  าผลไม้ภูพานช้างพลังสอง บ้านโนนหัวช้าง อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

**************************************************************** 
 

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 กิจกรรม 
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00-09.30 น. พิธีเปิดโครงการ โดยผู้ใหญ่บ้าน 
เวลา 09.30-10.30 น. บรรยายหัวข้อ การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพ่ือใช้ทางการแพทย์และ

เครื่องส าอาง 
เวลา 10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45-12.00 น. บรรยายหัวข้อ การพัฒนาโลชั่นจากสารสกัดใบเม่า 
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรมปฏิบัติการ: การท าโลชั่นจากสารสกัดใบเม่า  
เวลา 16.00-17.00 น. ทบทวนกิจกรรม เปิดโอกาสให้ซักถาม 

เวลา 17.00น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ       - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
            เวลา 10.30 น. - 10.40 น.   และ  เวลา 14.30 น. - 14.40 น. 
          - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
          - อาจารย์ 2 ท่าน (วทิยากร) และ นักศึกษา ๒ ท่าน (ผู้ช่วยวิทยากร) ผู้เข้าร่วมอบรม 14  
  ท่าน 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
3.1 ผลการด าเนินโครงการ 
 ผลการด าเนินโครงการประกอบด้วยผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 14 ราย ซึ่งด าเนินโครงการทั้งหมด
จ านวน 1 ครั้ง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้างหุ้นส่วนจ ากัดน้ าผลไม้ภูพานช้างพลังสอง อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
และเกษตรกรที่ปลูกเม่าในจังหวัดสกลนคร  
 
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 จากการส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้เขารับการอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวขาวจากสารสกัดใบเม่า
พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมที่กรอกแบบสอบถามมีทั้งหมด 14 คน มีอายุอยู่ในช่วง 25-77 ปี โดยมีเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
28.57 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 71.43 โดยส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมมีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งมี
เพียงร้อยละ 21.43 เท่านั้นที่เคยผ่านการอบรมในลักษณะนี้มาแล้ว ผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกร และ
ทราบช่องทางข้อมูลของการจัดกิจกรรมจากผู้ใหญ่บ้านหรือก านันของหมู่บ้าน ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมอบรม 
 1. เพศ 
   อายุอยู่ในช่วง 25-77 ปี 

 เพศชาย  จ านวน 4 คน   ร้อยละ 28.57 
    เพศหญิง จ านวน 10 คน  ร้อยละ 71.43 
 2. การศึกษา 
    สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.14 
    ม.6/ปวช.  จ านวน 2 คน ร้อยละ 14.28 
    ม.3   จ านวน 2 คน ร้อยละ 14.28 
    ภาคบังคับ  จ านวน 2 คน ร้อยละ 14.28 
    อ่ืนๆ (ป.4)  จ านวน  7 คน ร้อยละ 50.02 
 3. ท่านเคยอบรม/สัมมนาหลักสูตรนี้มาก่อนหรือไม่ 
    เคย   จ านวน 3 คน ร้อยละ 21.43 
    ไม่เคย   จ านวน 11 คน ร้อยละ 78.57 
 4. อาชีพ 
    เกษตรกร  จ านวน 11 คน ร้อยละ 78.57 
    อ่ืนๆ   จ านวน 3 คน ร้อยละ 21.43 
 5. ท่านทราบข่าวการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จากช่องทางใด  
    ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ทราบ จ านวน 12 คน ร้อยละ 85.72 
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    เพ่ือนแนะน า   จ านวน 2 คน ร้อยละ 14.28 
 
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามของผู้เข้าอบรมที่มีต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ  (ดังข้อมูลในตารางที่ 
2) พบว่า                

1. ด้านขั้นตอนการบริการจะมีค่าเฉลี่ยที่ 4.675 ถือเป็นระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยผู้เข้า
อบรมพอใจในการประชาสัมพันธ์ เนื้อหาของหลักสูตร และระยะเวลาในการฝึกอบรมที่ร้อยละ 
4.71 จากคะแนนเต็ม 5 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จากแบบสอบถามจะพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการจะมีความพึงพอใจมากที่สุดที่ร้อยละ 4.88 โดยที่ความพึงพอใจที่มีมากที่สุดคือการ
ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี ที่ความพึงพอใจร้อยละ 4.93 จากคะแนนเต็ม 5  

3. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการมีเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดที่ร้อยละ
เฉลี่ย 4.84 โดยข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ และหลักสูตรและเนื้อหาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงการ เป็นรายการความพึงพอใจที่มีค่าสูงสุดที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.93 จากคะแนน
เต็ม 5 

4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากรอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดที่ร้อยละ 4.88 โดยที่ผู้เข้า
อบรมมีความประทับใจในความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย และความสามารถของวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจที่ร้อยละ 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 

5. ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้สึกประทับใจ สถานที่ประชุม เครื่อง
เสียง และอาหารกลางวันและอาหารว่างอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดที่ร้อยละ 4.76 จากคะแนนเต็ม 5                                                         
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

                   รายการ          ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1.1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4.71 มากที่สุด 
1.2 วิธีการรับสมัคร 4.57 มากที่สุด 
1.3 เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม 4.71 มากที่สุด 
1.4 ระยะเวลาการเข้ารับการอบรม 4.71 มากที่สุด 

                             ค่าเฉลี่ย 4.675 มากที่สุด 
 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
                   รายการ          ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี 4.93 มากที่สุด 
2.2 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 4.86 มากที่สุด 
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2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้น่า 
เชื่อถือ 4.86 

มากที่สุด 

1.4 การติดต่อประสานงานกับผู้เข้าอบรม/ 
สัมมนา 4.86 

มากที่สุด 

                             ค่าเฉลี่ย 4.88 มากที่สุด 
 

3. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
                   รายการ          ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
3.1 ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 4.79 มากที่สุด 
3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ 4.93 มากที่สุด 
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์ 4.86 มากที่สุด 
3.4 หลักสูตรและเนื้อหาเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับโครงการ 4.93 

มากที่สุด 

3.5 วิธีอบรม/สัมมนา มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 4.79 

มากที่สุด 

3.6 เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา 4.79 มากที่สุด 
3.7 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.79 มากที่สุด 

                             ค่าเฉลี่ย 4.84 มากที่สุด 
 
4. ความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร 

                   รายการ          ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.1 ความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย 4.93 มากที่สุด 
4.2 การถ่ายทอดเนื้อหาและสร้าง 
บรรยากาศให้เป็นที่น่าสนใจ 4.86 

มากที่สุด 

4.3 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ให้ผู้ฟังเข้าใจ 4.93 

มากที่สุด 

4.4 หลักสูตรและเนื้อหาเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับโครงการ 4.79 

มากที่สุด 

4.5 ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 4.86 มากที่สุด 
4.6 อุปกรณ์และเทคนิคการใช้อุปกรณ์ช่วย 
การบรรยาย/สาธิตเหมาะสม 4.86 

มากที่สุด 

4.7 การรักษาระยะเวลาในการบรรยาย/ 4.86 มากที่สุด 
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สาธิตเหมาะสม 
4.8 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.93 มากที่สุด 

                             ค่าเฉลี่ย 4.88 มากที่สุด 
 

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
                   รายการ          ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
5.1 ที่พัก (ถ้ามี) - - 
5.2 ห้องประชุม 4.79 มากที่สุด 
5.3 โสตทัศนูปกรณ์ 4.79 มากที่สุด 
5.4 อาหารและอาหารว่าง 4.71 มากที่สุด 

                             ค่าเฉลี่ย 4.76 มากที่สุด 
 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับจากการอบรมนี้ถือว่ามีประโยชน์มาก โดยที่ผู้อบรมคิดว่าความรู้ที่ได้นี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการเพ่ิมรายได้ในอนาคตและสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวได้ในอนาคต ดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 1. ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 

 น าไปใช้ประโยชน์ได้  จ านวน 14 คน ร้อยละ 100 
 2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ 

 เพ่ิมรายได้   จ านวน 6 คน ร้อยละ 42.86 
 ลดรายจ่าย   จ านวน 8 คน ร้อยละ 57.14 
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3.3 ภาพการจัดกิจกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 การบรรยายในช่วงเช้าเรื่องการสกัดสารส าคัญออกจากใบเม่า ให้กับชาวบ้านผู้เข้าอบรม 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 ชาวบ้านผู้เข้าอบรมการพัฒนาโลชันผิวขาวจากสารสกัดใบเม่า  
ให้ความสนใจและตั้งใจฟังการบรรยายเป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 3.3 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม สาขาการแพทย์แผนไทย ราชมงคลอีสาน 
สกลนคร ท าหน้าที่เป็นผู่วยวิทยากรในการสอนการท าโลชั่นให้กับชาวบ้าน 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 ถ่ายภาพคู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ าผลไม้ บ้านโนนหัวช้าง ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมการ
อบรมการท าโลชันด้วยความตั้งใจ 
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ภาพที่ 3.5 ชาวบ้านที่เข้าอบรมช่วยกันสกัดสารส าคัญจากใบเม่าด้วยการตุ๋น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สามารถท าได้ใน
ครอบครัว 

 

 
ภาพที่ 3.6 ชาวบ้านช่วยกันผสมสารเคมีตามสัดส่วนของสูตรท าโลชันแล้วผสมกับสารสกัดใบเม่าที่ได้ 
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ภาพที่ 3.7 ภาพขวดโลชั่นผสมสาสกัดใบเม่าเข้มข้นที่มีการติดฉลากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบรรจุภัณฑ์
อย่างดีด้วยห่อพลาสติกใส 

 

 
 

ภาพที่ 3.8 แสดงความยินดีหลังท าผลิตภัณฑ์โลชั่นเสร็จสิ้นแล้วระหว่างทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ าผลไม้ช้างพลังสอง 

จังหวัดสกลนคร 
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ภาพที่ 3.96 ภาพที่ระลึกทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ
ชาวบ้านในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ าผลไม้ช้างพลังสอง จังหวัดสกลนคร ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะได้รับโลชั่นผสมสารสกัดใบเม่าเข้มข้นกลับบ้านคนละ 1 ขวด 
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บทที่ 4 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุปผล 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชันผิวขาวจากสารสกัดใบเม่า ภายใต้งบประมาณด้านการบริการวิชาการ ปี
การศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 10 สิงหาคม 
2562 ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ าผลไม้ช้างพลังสอง ต าบลสร้างค้อ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมี
ชาวบ้านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 14 คน ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ให้
ความสนใจและตั้งใจเข้าฟังเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น ด้านขั้นตอนบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร 
และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ทุกด้านล้วนได้รับการประเมินในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโลชั่นผิวขาวจากสารสกัดใบเม่าเข้มข้นในครั้งนี้ นอกจะเป็นการใช้ทรัพยากรใบเม่า
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการลดรายจ่ายของชาวบ้านและสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านในการสร้างช่องทาง
ในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านในอนาคตอีกด้วย ซึ่งผลการด าเนินการที่ได้เป็นไปตามตัวชี้วัดดังตารงที่
4.1  
 ตารางท่ี 4.1 ผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน  ผล 
เชิงปริมาณ    
1. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการพัฒนาใบเม่าเป็น
เครื่องส าอาง 

ชิ้น 1 1 

2. ได้ส่งเสริมการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยสู่
ชุมชน 

ราย 14 14 

3. ได้แนวทางการพัฒนาโลชั่นผิวขาวจากใบเม่า ครั้ง 1 1 
เชิงคุณภาพ    
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 75 97 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

 - อยากให้มีการสอนการท าผลิตภัณฑ์จากใบเม่าในรูปแบบเครื่องส าอางชนิดอ่ืนๆ เช่น สบู่ ยาสระผม  
  และ ครีมอาบน้ า เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























































                         
โลชั่นบ ารุงผิวผสมสารสกัดใบเม่าเข้มข้น 

โดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย 

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

อุปกรณ์ที่ใช ้   

1. เตา    

2. หม้อ  

3. แก้วใส่สารเคมี   

4. เครื่องชั่ง    

5. ไม้พาย    

6. ช้อนตักสาร  

7. เทอร์โมมิเตอร์(ที่วัดอุณหภูมิ)    

วิธีท า เตรียมสารสกัดใบเม่า 

1. ชั่งน้้าหนักใบเม่าแห้ง 50 กรัม แล้วเติมลงในหม้อ  

2. จากนั้นเติมเอทานอลลงไป 200 มิลลิลิตร คนสารให้ทั่ว 10-15 นาที โดยใช้อุณหภูมิไม่เกิน 60 0C  

3. จากนั้นกรองสมุนไพรด้วยผ้าขาวบาง ท้าการแยกชั้นตะกอนด้วยกรวยแยกสาร (sepatory 

funnel) จากนั้นกรองด้วยส้าลี และกระดาษกรอง  

4. ระเหยตัวท้าละลายที่กรองได้จนเหนียวข้น โดยใช้อุณหภูมิไม่เกิน 60 0C 

5. น้าสารสกัดท่ีได้มาเติม propyleneglycol ด้วยสัดส่วน สารสกัด: propylenegylcol (1:9) จะได้

สารสกัดที่พร้อมใช้ในการท้าโลชัน 

วิธีท า  โลชั่นใบเม่าเข้มข้น 

1.ละลายส่วนผสมที่ 1 ให้เข้ากันโดยอุ่นในหม้อน้้าร้อนจนละลายเข้ากันดีจนได้อุณหภูมิประมาณ 70-

75 องศา 



2. โปรย Aristoflex avc  คนเบาๆจนละลายเป็นเนื้อเจล น้าออกจากเตารอให้อุณหภูมิลดประมาณ 

45 องศา  

3. เติมส่วนที่-3 ลงไป   คนจนเป็นเนื้อเดียวกัน 

4. บรรจุลงในขวดบรรจุ พร้อมติดฉลากให้เรียบร้อย 

 

ส่วนประกอบ  ชื่อสาร       คุณสมบัติ               อัตราส่วน(กรัม)       

ส่วน 1          น้้า    ตัวท้าละลาย            83.0                    

                    Betaine (Aminocoat)              ให้ความชุ่มชื้น              1                   

                   Glycerin               ให้ความชุ่มชื้น               5                   

                    Sodium EDTA   ท้าให้สูตรคงตัว           0.30                  

ส่วน 2  Aristoflex AVC             ตัวก่อเจล           1.50              

ส่วน 3            Laureth-4 (Brij 30)  ท้าให้ผิวชุ่มชื้น             1                   

Vitamin B3   ช่วยให้ผิวขาว            1.5             

Glydant             สารกันเสีย             1                

น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น  ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม          2.00            

น้้ามันมะกอกสกัดเย็น  ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม           2.5              

สารสกัดใบเม่า   ช่วยให้ผิวใสกระจ่าง           1                

กลิ่น                              แต่งกลิ่นในต้ารับ                    0.3              

 

 
 






























































