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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส้ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลิ่นน้้ามันหอมระเหย 
2) เคลือบผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กส์ด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามันหอมระเหย 3) ทดสอบสมบัติทางกายภาพ
ของผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กส์เคลือบไมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามันระเหย 
 วิธีการวิจัยครั้งนี้ได้ท้าการส้ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อกลิ่น กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน
ขับรถตู้รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร สายคลองหกธัญบุรี – อนุสาวรีย์ชัย 50 คน พนักงานขับรถตู้สาย
รังสิต – นครานยก 30 คน และกลุ่มประชากรทั่วไป 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยวิธีการทดสอบด้วย
การดมและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส้ารวจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ One-Way ANOVA การประเมินความพึงพอใจใช้มาตรฐานการประเมินค่า (Rating 
Scale) 
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 ผลของการวิจัย พบว่ากลิ่นน้้ามันหอมระเหยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ กลิ่นสปอร์ต หลังจาก
น้ากลิ่นน้้ามันหอมระเหยทั้งสองกลิ่นมาเคลือบบนผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์ด้วยเครื่องจุ่ม บีบ อัดแล้ว น้าผ้า
ที่ตกแต่งแล้วไปทดสอบความคงทนต่อการซักล้าง ผลการทดสอบ พบว่าน้้ามันหอมระเหยกลิ่นสปอร์ตที่
ได้รับความนิยมสูงสุด เมื่อน้าไปตกแต่งบนผ้าพบว่ามีไมโครแคปซูลยึดเกาะเป็นจ้านวนมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1-2.4 ไมครอน ซึ่งผลออกมามีจ้านวนไมโครแคปซูลยึดเกาะไม่แตกต่างกัน ปริมาณไมโครแคปซูล
ยึดเกาะอยู่บนผ้า จ้านวน 300 แคปซูลต่อตารางนิ้ว และมีความคงทนของกลิ่นได้เฉลี่ย 30 วัน 
ค้าส้าคัญ: อโรมาเทอราพี น้้ามันหอมระเหย ไมโครแคปซูล 
 
Abstract  
  This research aims: 1) to explore the consumers’ satisfaction on  scent of 
essential oil, 2) coated cotton and spandex, with microcapsules essential oil, and 3) to 
test physical properties of the cotton sector. spandex, porcelain fragrance oil 
microcapsules. 
 This research was conducted to survey the satisfaction of consumers with the 
smell. The samples Sr. Contractors in Bangkok. Six-Rangsit Canal - Victory 50 people Sr. 
Rangsit - with Cranbourne raised 30 children and the general population, 20 people total 
of 100 people by way of experimenting with the inhalation and questionnaires are used 
in the survey. The statistics used in the analysis is mean, standard deviation, and One-
Way ANOVA to assess the satisfaction using rating scale. 
 The research found that the essential oil has been the most popular scent 
sport after leading essential oil both odor coating on cotton and spandex with a dip of 
compressed fabric, decorated to resistance. Washing Results showed that essential oils 
that have been the most popular sport. When applied to the decoration on the fabric. 
There microcapsules bond is the average number of 1 to 2.4 microns, which resulted in a 
number of microcapsules adhesion is no different. Microencapsulation of adhesion on 
the boards of 300 capsules per square inch. The strength of the smell was an average of 
30 days. 
Key word: Aromatherapy, Essential oil, Microcapsule 
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บทน้า 
 ในภาวะเร่งรีบของหนุ่มสาววัยท้างานทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ความรวดเร็ว  คือ สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะต้องการเพ่ือให้ถึงจุดหมายทันเวลางาน ปัจจุบันมีระบบคมนาคมที่หลากทางเลือกให้
ประชาชนได้ใช้บริการได้ตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถตู้โดยสาร รถโดยสารประจ้าทาง 
ทั้งหมดเพ่ือรองรับกับจ้านวนของประชากรให้สามารถใช้บริการได้อย่างเพียงพอตามการขยายตัวของ
สังคม ด้วยเรื่องความปลอดภัยก็ต้องเป็นปัจจัยส้าคัญในล้าดับแรกของงานบริการแก่ผู้โดยสาร เพราะหาก
คนขับรถไม่พร้อม มีอาการมึนเมา ขับรถเร็วกว่ากฎหมายก้าหนด ขับรถหวาดเสียว หรือแม้แต่มี
ความเครียด และเจอกับสภาวะรถติดหนัก นั่นอาจส่งผลเสีย นอกจากนี้คุณภาพรถหากไม่มีการดูแลรักษา
ตามระยะเวลาของเครื่องยนต์ อาจเป็นอุปสรรคปัญหาในระหว่างขับขี่ได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุ รถยางแตก
พลิกคว่้า เกิดความง่วงในขณะขับข่ี  ความเครียด ความกังวลต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมดส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับ
รถตู้โดยสารสาธารณะที่มีให้บริการแทบทุกจุดของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ทั้งนี้จากผลการรวบรวมข้อมูลของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ในช่วงปี 2554 - 
2556 พบว่ารถตู้สาธารณะเป็นยานพาหนะยอดฮิตของคนยุคปัจจุบัน มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุน้าโด่งอย่าง
น่าตกใจ เฉลี่ยการตาย 6 ศพต่อเดือน ซึ่งหากไล่เรียงล้าดับรถบริการสาธารณะนั้น รถแท็กซี่เฉลี่ย 2 
เปอร์เซ็นต์ รถรับส่งพนักงาน 7 เปอร์เซ็นต์ รถโดยสารระหว่างจังหวัด 7 เปอร์เซ็นต์ รถเมล์ 8 เปอร์เซ็นต์ 
รถโดยสารน้าเที่ยว 16 เปอร์เซ็นต์ รถโดยสารปรับอากาศ 30 เปอร์เซ็นต์ และรถตู้โดยสาร 31 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้จะเสียชีวิตและบาดเจ็บทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุบนผิวการจราจร  (สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2557) การสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารหรือภายในรถยนต์มีส่วนช่วยลด
ความตึงเครียดเวลาขับรถได้ ซึ่งในสังคมไทยปัจจุบันมีการยอมรับและน้าศาสตร์ของอโรมาเทอราพีมาใช้
มากขึ้นกับการสร้างบรรยากาศในห้องนอน ห้องท้างาน หรือแม้กระท่ังในรถยนต์ กลิ่นของแต่ละสถานที่จะ
แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม การใช้อโรมาเทอราพีสามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น จุดตะเกียงน้้ามัน
หอมระเหย การใช้ธูปกลิ่นหอม และวิธีอ่ืน ๆ อีกมากมาย เป็นต้น (นงลักษณ์ สุธาพจน์, 2554) 
 จากวารสาร สมอ. ได้กล่าวถึงการใช้น้้ามันหอมระเหยบ้าบัดรักษาโรคหรือที่เรียกว่า สุวคนธบ้าบัด 
(aromatherapy) เป็นธุรกิจการใช้บริการรูปแบบใหม่ในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่
ต้องการผ่อนคลายความเครียดด้วยคุณสมบัติของน้้ามันหอมระเหยจะมีผลต่อระบบของร่างกายเกือบทุก
ส่วน กลิ่นของน้้ามันหอมระเหยจะกระตุ้นสมองส่วนที่ส่งผลต่ออารมณ์ การสูดดมน้้ามันหอมระเหยจะช่วย
ให้เข้าถึงความสมดุลของอารมณ์ท่ีเป็นสุขซึง่มีผลในการบ้าบัดโรคที่เป็นปัญหาทางร่างกาย โดยเฉพาะโรคที่
เกี่ยวข้องกับความเครียด คุณสมบัติของน้้ามันหอมระเหยแต่ละกลิ่นจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาการตกแต่งผ้าเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษมากขึ้นโดยการน้าเทคโนโลยีใหม่  ๆ หลายวิธี 
เช่น ตกแต่งผ้าให้มีกลิ่นหอมโดยใช้เทคนิคเคลือบไมโครเอนแคปซูเลชั่น ด้วยการน้าสารห่อหุ้มด้วยเปลือก
ไมโครแคปซูลและให้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่นเคลือบบนสิ่งทอ การน้านวัตกรรมด้วยวิธีไมโครเอนแคป
ซูเลชั่นมาประยุกต์ใช้กับสิ่งทอและตกแต่งท้าให้มีกลิ่นหอม เช่น การตกแต่งบนเสื้อผ้าด้วยกลิ่นมะนาว 
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กลิ่นมะลิก็จะท้าให้เกิดการตื่นตัว (สิริลักษณ์ มาลานิยม, 2545) การน้าไปตกแต่งและใช้ในสิ่งทอชุดหุ้ม
เบาะรถยนต์ก็จะท้าให้ช่วยลดความเครียดและลดอาการง่วงเวลาขับรถได้เช่นกัน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. ส้ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลิ่นน้้ามันหอมระเหย  
 2. เคลือบผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กส์ด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามันหอมระเหย 
 3. ทดสอบสมบัติทางกายภาพของผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กส์เคลือบไมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามันระเหย 
 
แนวคิด ทฤษฎี  
 จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่าน้้ามันหอมระเหยมีประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวัน ซึ่งการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีกลิ่นหอมที่ชอบจะท้าให้จิตใจสดชื่น อารมณ์ดี ส่งผลต่อ
สุขภาพของร่างกาย (กฤษณา ภูตะคาม, 2542) สอดคล้องงานวิจัยของ นงลักษณ์ สุธาพจน์ (2554) ได้
ศึกษาการพัฒนาชุดเครื่องนอนเคลือบกลิ่นหอมด้วยเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่น และงานวิจัยของ 
กัตติกา แก้วขาว (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาและยับยั้งแบคทีเรียในชุดทหารด้วยไมโครเอนแคปซู เลชั่น
จากน้้ามันหอมระเหยสมุนไพร ส้าหรับงานวิจัยของ ชนินทร์ ลีวานันท์ (2551) พบว่า อโรมาเธอราปีจะไป
กระตุ้นประสาทการรับรู้กลิ่นผ่านทางต่อมรับกลิ่นภายในจมูก และส่งสัญญาณประสาทความรู้สึก เข้าสู่
สมอง เมื่อสมองได้รับสัญญาณดังกล่าวก็จะแปลผลความรู้สึกนั้นออกมา แล้วส่งผลกลับไปให้ร่างกาย
ตอบสนองต่อกลิ่นนั้น ๆ สอดคล้องกับ กัญญาพัชร์ นันทวงษ์ (2549) พบว่าการได้รับกลิ่นจากน้้ามันหอม
ระเหยกลิ่นดอกไม้ช่วยลดความกังวลได้ดี ในขณะที่ Buckle (2003) พบว่าการใช้น้้ามันหอมระเหยกลิ่นส้ม
กับเดก็อายุ 5-14 ปี ที่เจ็บป่วยอย่างรุนแรงในโรงพยาบาลสามารถช่วยลดความเครียดได้ ส้าหรับ Ballard 
et al. (2002) ได้ศึกษากับผู้ป่วยจ้านวน 72 คน ที่มีอาการและพฤติกรรมทางจิต (dementia) มาเป็น
เวลานาน โดยการใช้น้้ามันหอมระเหยกลิ่นเมริสสา พบว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ส้าหรับ 
Rakin et al. (2007) ได้ศึกษาการน้าน้้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติ คือ Rosmarinus officinalis และ 
Abies sibirica มาเตรียมให้อยู่ในรูปของเอ็นแคปซูเลชั่น โดยใช้ Alginate และ Gelatin เพ่ือศึกษาถึง
ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งน้้ามันหอมระเหยถูกเอ็นแคปซูเลชั่นได้สูงสุดถึง 85.40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะ
ค่อย ๆ ปลดปล่อยน้้ามันหอมระเหยเพื่อไปท้าลายเชื้อ 
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
 
ขอบเขตการศึกษา  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมี 2 ส่วนคือ พนักงานขับรถตู้รับจ้างของไทย (ไม่ทราบจ้านวน

ประชากร) กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานขับรถตู้รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร สายคลองหกธัญบุรี – 
อนุสาวรีย์ชัย 50 คน พนักงานขับรถตู้สายรังสิต – นครานยก 30 คน มีวิธีการเลือกพนักงานขับรถตู้ในสาย
รถย่านปทุมธานี โดยคัดเลือกกลุ่มพนักงานขับรถตู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45-60 ปี และกลุ่มประชากรทั่วไป 20 
คน โดยคัดเลือกจากผู้โดยสารรถตู้ทั่วไป รวมทั้งสิ้น 100 คน 

น้้ามันหอมระเหย 5 ชนิด ดังนี้ กลิ่นสปอร์ต กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นจัสมิน กลิ่นยูคาลิปตัส กลิ่นสต
อเบอรี่ จากบริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์เปอเรชั่น จ้ากัด 

ผ้าเคลือบด้วยไมโครแคปซูลจากน้้ามันหอมระเหยกลิ่นสปอร์ต ผ้าฝ้าย 97.83 เปอร์เซ็นต์ สแปน
เด็กซ์ 2.17 เปอร์เซ็นต์ ทดสอบหาโครงสร้างผ้าโดยใช้มาตรฐาน AATCC TM 20A: 2013 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. การส้ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลิ่นน้้ามันหอมระเหย 
 ส้ารวจความพึงพอใจของพนักงานขับรถตู้ประจ้าทางต่อกลิ่นน้้ามันหอมระเหย 5 กลิ่น คือ 
กลิ่นสปอร์ต กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นจัสมิน กลิ่นยูคาลิปตัส และกลิ่นสตอเบอรี่ โดยใช้แบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการดม
กลิ่นน้้ามันหอมระเหย และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 1 - 31 สิงหาคม 2557 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One-Way ANOVA ในการประเมิน
ความพึงพอใจใช้มาตรฐานการประเมินค่า (Rating Scale) ด้วยวิธีการของ นงลักษณ์ สุธาพจน์ (2554) 
 
 
 
 

ส้ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลิ่น
น้้ามันหอมระเหย การเคลือบผ้าด้วยไม
โครแคปซูลกลิ่นน้้ามันหอมระเหย และ

การทดสอบความคงทนต่อการซัก 
 

ผ้าหุ้มเบาะเคลือบกลิ่นอโรมา
เทอราพีที่มีความคงทนต่อการซักท่ี

ดีที่สุด 
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 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
 2. การเคลือบผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กส์ด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามันหอมระเหย   

น้าส่วนผสมทั้งหมดเทลงในโถแก้วคนสารเคมีคนให้เข้ากันแล้วท้าการปรับค่าพีเอชด้วยกรดแอ
ซีติก ให้ได้ค่า pH 4.5 ตัดผ้าขนาด 1 x 1 เมตร ที่เตรียมไว้ลงไปแช่ในสารที่ผสมไว้ประมาณ 15 นาที โดย
ให้สารเคมีท่วมผ้าทั้งหมด น้าผ้าที่ผ่านการแช่สารเคมีแล้วขึ้นไปผ่านการบีบน้้าชนิดลูกกลิ้ง (Padding 
Mangle) โดยใช้เปอร์เซ็นต์ปิ๊คอัพ (Pick Up) เท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ แล้วท้าให้แห้งโดยเครื่องเป่าแห้ง 
(Mini Dryer) ด้วยความร้อนที่ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที  

 
3. การทดสอบสมบัติทางกายภาพของผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์เคลือบไมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามัน

หอมระเหย 
 ทดสอบการซักล้าง 1 ครั้ง ซักล้าง 3 ครั้ง และการซักล้าง 5 ครั้ง โดยใช้เครื่องซักผ้าที่ใช้ตาม
บ้านเรือนทั่วไป ดัดแปลงวิธีการซักตามาตรฐาน AATCC Test Method 138-2005 โดยใช้กับเครื่องซักผ้า 
Electrolux Mod.EWF10841 IPX4 จากนั้นวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของไมโครแคปซูลด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เพ่ือตรวจสอบจ้านวนไมโครแคปซูลที่เหลืออยู่บนผ้าก่อนและ
หลังการซัก ส่วนผสมการซักคือ ผงซักฟอก 5 กรัม ต่อน้้า 1 ลิตร น้าผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์  ที่ผ่านการ
เคลือบไมโครแคปซูลกลิ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด น้ามาตัดขนาด 38 x 38 เซนติเมตร  แล้วชั่งน้้าหนัก 
ทดลองการซักในแต่ละครั้งจ้านวน 3 ชิ้น โดยดัดแปลงวิธีการซักจากมาตรฐาน AATCC Test Method 
138-2005 คือ เติมน้้าที่มีอุณหภูมิทดสอบที่ 40 ± 2 องศาเซลเซียส โดยคลาดเคลื่อนได้ ±2 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาท ี
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ผลการวิจัย 
1.ผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลิ่นน้้ามันหอมระเหย (ดังตารางที่1) 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อกลิ่นบนผ้าเคลือบ

ไมโครแคปซูลน้้ามันหอมระเหย 

กลิ่นน้้ามันหอมระเหย X   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กลิ่นสปอร์ต 3.8 1.59 มาก 

2. กลิ่นจัสมิน 3.2 1.54 ปานกลาง 

3. กลิ่นสตอเบอรี่ 3.1 1.18 ปานกลาง 

4. กลิ่นยูคาลิปตัส 2.8 1.24 ปานกลาง 

5. กลิ่นลาเวนเดอร์ 2.6 1.19 ปานกลาง 

รวม 3.1 1.34 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อน้้ามันหอมระเหยกลิ่นสปอร์ตอยู่ในระดับมาก มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.80 ตามล้ าดับ ผู้ บริ โภคมีความพึงพอใจต่อน้้ ามันหอมระเหยกลิ่ น 
จัสมิน กลิ่นสตรอเบอรี่ กลิ่นยูคาลิปตัส และกลิ่นลาเวนเดอร์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.20, 
3.10, 2.80 และ 2.60 ตามล้าดับ 
 
2. ผลการเคลือบผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์ด้วยมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามันหอมระเหย พบว่าลักษณะไมโคร
แคปซูลที่บรรจุน้้ามันหอมระเหยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมแต่ขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งขนาดแคปซูลเล็กในระดับ
ไมโครเมตร (µm) ปกติจะมีขนาดอยู่ในช่วง 1-1000 µm ดังภาพประกอบที ่2 
 
 
 
 
 

              (A) กลิ่นสปอร์ต                   (B) กลิ่นจัสมิน 
ภาพประกอบที่ 2 ขนาดไมโครแคปซูลที่บรรจุน้้ามันหอมระเหย: (A) กลิ่นสปอร์ต และ  

(B) กลิ่นจัสมิน 
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 จากการเคลือบผ้าด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นสปอร์ตจากน้้ามันหอมระเหยลงบนผ้าฝ้ายผสม 
สแปนเด็กซ์โดยการใช้ความร้อนในการท้าให้แห้งผลการวิจัยครั้ งนี้  พบว่าผ้าที่ผ่านการเคลือบ 
ไมโครแคปซูลกลิ่นสปอร์ตก่อนการซักมีจ้านวนไมโครแคปซูลยึดเกาะเป็นจ้านวนมาก มีทั้งกระจายและยึด
เกาะเป็นกลุ่ มก้อน หลังจากผ่ านขั้นตอนการผลิ ตและประเมินผลจากภาพผ่านเครื่ อง  SEM 
ดังภาพประกอบที่ 3 
 
 
 
 
 
  
ภาพประกอบที่ 3 ไมโครแคปซูลที่ยึดเกาะอยู่บนผ้า:  (A) ผ้าก่อนเคลือบ และ(B) ผ้าหลังเคลือบ 
 
 3. ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กส์เคลือบไมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามัน
หอมระเหย พบว่าปริมาณของไมโครแคปซูลน้้ามันหอมระเหย หลังการซัก 1 ครั้ง 3 ครั้ง และ 5 ครั้ง 
ลดปริมาณลงตามล้าดับ ดังภาพประกอบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4 ปริมาณไมโครแคปซูลน้้ามันหอมระเหย: (A) ปริมาณไมโครแคปซูลหลังการซัก 1 ครั้ง 
  (B) ปริมาณไมโครแคปซูลหลังการซัก 3 ครั้ง และ (C) ปริมาณไมโครแคปซูลหลัง 
  การซัก 5 ครั้ง. 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน้ามาสรุปปละอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. กลิ่นน้้ามันหอมระเหยที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กลิ่นสปอร์ต รองลงมา 
คือ กลิ่นจัสมิน กลิ่นสตรอเบอรี่ กลิ่นยูคาลิปตัส และกลิ่นลาเวนเดอร์ มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปาน
กลาง ตามล้าดับ จากการส้ารวจผู้บริโภคได้แสดความคิดเห็นไว้ว่ากลิ่นสปอร์ตเป็นกลิ่นที่คล้ายกลิ่นน้้าหอม
ของผู้ชาย เมื่อได้กลิ่นแล้วรู้สึกสดชื่น เหมาะกับพนักงานขับรถตู้ และกลิ่นจัสมิน ผู้บริโภคแสดงความ

(A) (B) 

(A) ผ้าก่อนเคลือบ (B) ผ้าหลังเคลือบ 

(C) 
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คิดเห็นไว้ว่าเป็นกลิ่นที่สดชื่น บรรเทาอาการมึนศีรษะ และผ่อนคลายและให้ความสุขสงบท้าให้มีสมาธิใน
การขับรถได้ยาวนานขึ้น ส่วนกลิ่นยูคาลิปตัส และกลิ่นสตอเบอรี่ผู้บิโภคให้ความส้าคัญเท่ากัน โดยให้
ความเห็นไว้ว่าได้กลิ่นแล้วรู้สึกง่วงนอน ซึ่งไม่เหมาะในขณะขับรถยนต์ นอกจากนั้นยังมีกลิ่นลาเวนเดอร์ที่
ผู้บริโภคให้ความสนใจน้อยที่สุด ซึ่งผู้บริโภคให้ความเห็นไว้ว่าไม่เหมาะขณะขับรถยนต์เนื่องจากเป็นกลิ่น
เย็น ๆ จากดอกไม้แห้ง ท้าให้ไม่รู้สึกกระปรี่กระเปร่าขณะขับรถ การใช้กลิ่นหรืออโรมาเธอราพีก็สามารถ
บ้าบัดให้สมองมีประสิทธิภาพในการท้างานที่ดีขึ้นได้เช่นกัน (เจียมจิตร แสงสุวรรณ, 2552) โดยผู้ใช้ต้อง
ศึกษาถึงคุณสมบัติของกลิ่นก่อนที่จะน้ามาใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และโอกาสเสียก่อน นักวิจัยกล่าวไว้ว่า
หากต้องการให้สมองรู้สึกสดชื่นและมีสมาธิได้ยาวนานต้องเลือกใช้กลิ่นสปอร์ต 

2. การเคลือบผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กส์ด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามันหอมระเหย พบว่าน้้ามันหอม
ระเหยกลิ่นสปอร์ต มีขนาดไมโครแคปซูลยึดเกาะเป็นจ้านวนมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1-2.4 ไมครอน 
ปริมาณไมโครแคปซูลยึดเกาะอยู่บนผ้า จ้านวน 300 แคปซูลต่อตารางนิ้ว การกระจายของไมโครแคปซูลมี
ทั้งกระจายเป็นเม็ดและเกาะเป็นกลุ่มก้อน นวัตกรรมการเคลือบผ้า (Coated Textiles) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ท้าได้หลายวิธี ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างเคมีของวัสดุสิ่งทอ การพัฒนา
โครงสร้างผ้า รวมทั้งการตกแต่งส้าเร็จโดยใส่สารเคมีลงบนวัสดุที่ต้องการด้วยกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
พยายามลดการใช้สารเคมี การเคลือบผ้าดูจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการตกแต่งส้าเร็จแบบเดิม 
(ชาญชัย สิริเกษมเลิศ, 2553) 

3. การทดสอบสมบัติทางกายภาพของผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กส์เคลือบไมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามันหอ
มะเหย พบว่ากลิ่นที่ได้รับความนิยม 2 อันดับแรก เมื่อน้ามาทดสอบก่อนน้าไปซัก ผ้าที่ผ่านการเคลือบไม
โครแคปซูลกลิ่นสปอร์ตมีการยึดเกาะของจ้านวนแคปซูลเป็นจ้านวนมากกว่าผ้าที่ผ่านการเคลือบไมโคร
แคปซูลกลิ่นอ่ืน ๆ ดังนี้  
  3.1 ในการทดสอบความคงทนของกลิ่นด้วยการซัก 1 ครั้ง เปรียบเทียบจ้านวนไมโครแคปซูล
บนผ้าโดยการใช้เครื่อง SEM แล้วผ้าที่ผ่านการเคลือบไมโครแคปซูลกลิ่นสปอร์ต และกลิ่นจัสมิน เมื่อ
เปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการซักสังเกตจ้านวนไมโครแคปซูลยังคงมีเป็นจ้านวนมาก และไม่ค่อย
แตกต่างจากชิ้นงานที่ยังไม่ได้ผ่านการซักล้าง 
  3.2 ในการทดสอบซัก 3 ครั้ง พบว่าผลในการซักครั้งนี้ผ้าที่ผ่านการเคลือบไมโครแคปซูลแต่ละ
ชนิดปรากฏจ้านวนไมโครแคปซูลลดน้อยลง จากการเปรียบเทียบจ้านวนไมโครแคปซูลของผ้าที่ผ่านการ
ซักล้างในครั้งแรก ซึ่งจ้านวนของไมโครแคปซูลจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
  3.3 ในการทดสอบซัก 5 ครั้ง สังเกตปริมาณของไมโครแคปซูลมีจ้านวนลดน้อยลงจากการซัก
ครัง้ที่ 3 ผ้าที่ผ่านการเคลือบไมโครแคปซูลกลิ่นสปอร์ตยังมีจ้านวนไมโครแคปซูลไม่แตกต่างจากกลิ่นจัสมิน 
แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 กลิ่นมีความคงทนต่อการซักได้ดีเหมือนกัน หลังจากการทดสอบและผ่านการใช้เครื่อง 
SEM จากการทดสอบสมบัติกายภาพของผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์ ขนาดของไมโครแคปซูล มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 1-2.4 ไมครอน มีปริมาณไมโครแคปซูลยึดเกาะอยู่บนผ้า จ้านวน 300 แคปซูลต่อตารางนิ้ว และมี
ความคงทนของกลิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30 วัน ดังภาพประกอบที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 5 ไมโครแคปซูลได้ค่าเฉลี่ยที่ 1-2.4 ไมครอน ปริมาณไมโครแคปซูล จ้านวน 300 แคปซูล

ต่อตารางนิ้ว 
  

จะเห็นได้ว่าปริมาณไมโครแคปซูลที่ยึดเกาะบนผ้ามีความคงทนต่อการซักได้ดี เมื่อเปรียบเทียบ
จากปริมาณแคปซูลที่ยึดเกาะอยู่บนผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์ที่ผ่านการเคลือบไมโครแคปซูลน้้ามันหอม
ระเหย มีผลต่อผู้ใช้ท้าให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายในขณะขับรถยนต์ สามารถขับรถยนต์อย่างมีสมาธิและขับขี่
ได้ต่อเนื่องยาวนานยิ่งขึ้น และรู้สึกสดชื่นตลอดเวลาและยังช่วยลดความตึงเครียดขณะขับรถได้ (สุชาดา 
ไชยสวัสดิ, 2557) โดยอ้างอิงจากผลการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคต่อความพึงพอใจที่มีต่อผ้าฝ้าย
ผสมสแปนเด็กซ์ท่ีตกแต่งด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นน้้ามันหอมระเหยที่แตกต่างกันตามค่าเฉลี่ย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน้าไปขยายต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการท้าเป็นผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายที่เกิดจากการใช้
ไมโครแคปซูลกับสิ่งทอ 
 2. ควรมีการศึกษาวิธีการผลิตเพ่ือเชิงอุตสาหกรรม และวิธีที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการเผยแพร่ให้เป็น
ที่ยอมรับเพ่ือการขยายเชิงอุตสาหกรรม 
 3. ควรมีการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความคงทนของกลิ่นต่อการซักให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
ค้าขอบคุณ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส้าเร็จได้ด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรี
กาญจนา จตุพัฒน์วโรดม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ กรรมการ
วิชาเอก รองศาสตราจารย์สุทัศนีย์ บุญโญภาส ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.สุภา จุฬคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ชลสาคร ที่กรุณาให้ค้าแนะน้า และให้ค้าปรึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง 
ๆ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
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ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ได้เอ้ือเฟ้ือสถานที่ อุปกรณ์ และสารเคมี 
ที่ใช้ในงานวิจัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และอ้านวยความสะดวกระหว่าง 
การท้างานวิจัย ขอขอบคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) ในครั้งนี้ และขอขอบคุณกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่กรุณาตอบแบบสอบถามในการหากลิ่นที่ผู้บิโภคนิยมสูงสุด 
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