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     บทคัดย่อ 
 

โครงงานสเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว 
อเนกประสงค์จากน ้าส้มสายชูและเบคกิ งโซดา 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้สเปรย์ดับกล่ินจาก
น ้าส้มสายชูและเบคกิ งโซดา และกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้วิจัยในครั งนี จ้านวน 1 กลุ่ม ได้แก่ชาวยชบ้านในอ้าเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ้านวน 20 คนสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั งนี 
ประกอบด้วย  1.กระบอกตวง 2.ไม้พาย 3.ขวดสเปรย์ 5.น ้าส้มสายชู 6.เบคกิ งโซดา 7.หัวน ้าหอมกล่ินสตอ
เบอร์รี่ 

จากการทดลองครั งนี  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือทุกด้านเพราะ
คณะผู้จัดท้าโครงการมีความเข้าใจในการปฎิบัติตนในการท้างาน่วมกับผู้อื่นและมีความทุ่มเท มีความพร้อม
ในการท้างาน ในการท้างานผลปรากฏว่าในการแก้ปัญหาเรื่องการจัดเอกสารให้เป็นระเบียบแบบฟอร์ม
เอกสารท่ีออกแบบให้กิจการ ผู้ให้เข้าร่วมโครงการให้การตอบรับเป็นอย่างดีและยังมีค้ากล่าวชมคณะ
ผู้จัดท้าโครงการ ท้าให้มีการด้าเนินงาน 
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ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเมตตาและเอาใจใส่ ทางผู้วิจัยรู้ สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณชาวบ้านอ าเภอบางสะพานทุกท่าน ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดท าโครงการฉบับนี้อัน

เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ขอขอบคุณ นางจารีย์ เรืองธัมรงค์ ท่ีปรึกษาการท าสเปรย์ดับกล่ินฉี่น้อง

แมวและพี่ๆทุกคนท่ีได้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท าโครงการวิจัย สุดท้ายนี้ คณะ

ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา เพื่อนร่วมงานและทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ก าลังใจและให้การ

สนับสนุนในทุกๆ ด้านจนโครงการเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของโครงงาน 

ในยุคปัจจุบันนี้มีคนนิยมเล้ียงแมวเป็นจ านวนมาก และสมัยนี้คนส่วนใหญ่เริ่มมีเล้ียงแมวในระบบ
ปิด คือการเล้ียงในบ้านและในคอนโดไม่ได้ปล่อยให้ไปขับถ่ายข้างนอก ซึ่งการฝึกให้แมวในกระบะเป็นเรื่อง
ไม่ง่าย เนื่องจากแมวแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกัน บางตัวจะขอบฉี่จองท่ี จองของและอาณาเขต ท าให้แมวนั้น
ได้ท้ิงกล่ินแมวไว้ตามบริเวณห้องนอน ห้องน้ า เส้ือผ้า โดยเฉพาะพรมเช็ดเท้า ของใช้ส่วนตัวส่วนใหญ่ในบ้าน
จึงมักอบอวลไปด้วยกล่ินนี่แมวไม่ว่าจะเป็นทาสแมวคนไหน ถ้าหากภายในบ้านเหม็นคลุ้งไปด้วยกล่ินนี่ และ
กล่ินอึของเจ้าแมวแสนรัก ก็ไม่อาจทนนิ่งเฉยได้ ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดกล่ินเหม็นท่ีอาจฝังแน่นไปท่ัวบ้าน
แล้ว ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย การซื้อสเปรย์ดับกล่ินฉี่ของแมวตามท้องตลาดมาใช้นั้น
จะมีราคาแพงซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตจากสารเคมีท าให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสัตว์เล้ียง และจาก
การศึกษาพบว่าสเปรย์ดับกล่ินสามารถท าเองได้โดยท่ีใช้งบประมาณในการท าน้อย ท าง่าย ปลอดภัยต่อท้ัง
คนเล้ียงและสัตว์เล้ียง 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าโครงงาน “ สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว ” เพื่อช่วยลดปัญหาและลด
ความเครียดให้กับสมาชิกทุกคนในบ้านได้อย่างดี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

2.วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว อเนกประสงค์จากน้ าส้มสายชูและเบคกิ้งโซดา 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สเปรย์ดับกล่ินจากน้ าส้มสายชูและเบคกิ้งโซดา 

3.ขอบเขตของโครงงาน 
1.สถานท่ี 

อ าเภอ บางสะพาน จ านวน 20 หลัง 

2.ตัวแปร 
2.1 ตัวแปรอิสระ สเปรย์ดับกล่ิน 
2.2 ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของคนท่ีใช้สเปรย์ดับกล่ิน
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4. ระยะเวลาของโครงงาน 

11 พฤศจิกายน 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2565  

5. ตารางการด าเนินงาน 

รายการ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. คิดหัวข้อโครงงาน                 

2. เสนอโครงงาน                 

3. รวบรวมข้อมูลและแบ่งบาน                 

4. จัดซื้ออุปกรณ์                 

5. จัดท าชิ้นงาน/พัฒนาต่อยอด                 

6. ทดลองใช้งาน                 

7. ปรับปรุงแก้ไข                 

8. จัดท ารูปเล่มโครงงาน                 

9. น าเสนอโครงงาน                 

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถดับกล่ินได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
2. ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้สเปรย์ดับกล่ินจากน้ าส้มสายชูและเบคกิ้งโซดา 
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7.รายการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

1. กระบอกตวง 
2. ไม้พาย 
3. หลอดหยด 
4. ขวดสเปรย์ 
5. น้ าส้มสายชู 
6. เบคกิ้งโซดา 
7. หัวน้ าหอมกล่ินสตรอเบอรี่ 

8. งบประมาณ 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงงานประมาณ 500 บาท 

 



 
 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 

การจัดท าโครงงาน “ สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว ” คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดท ามีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ความรู้เกี่ยวกับสเปรย์ดับกล่ิน 
2.2 ความรู้เกี่ยวกับน้ าส้มสายชู  
2.3 ความรู้เกี่ยวกับเบคกิ้งโซดา 
2.4 คุณประโยชน์ 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ความรู้เก่ียวกับสเปรย์ดับกลิ่น 

สเปรย์ ดับก ล่ิน เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับก า จัดก ล่ินอันไม่พึ งประสง ค์ ท่ีมีการผลิต ท้ัง ใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือสามารถท าขึ้นเองโดยไม่ผ่านกระบวนการอัดก๊าซ ใช้ส าหรับดับกล่ินตามจุดท่ีต้องการ 
เช่น พรมเช็ดเท้า ท่ีนอน ห้องน้ า ของใช้ต่างๆ ท่ีต้องการ และสร้างกล่ินหอม ต้นทุนในการผลิตถือว่าต่ า
สามารถใช้ท าเองได้อย่างง่ายและสะดวก 

2.2 ความรู้เก่ียวกับน้ าส้มสายชู 

น้ าส้มสายชู เป็นของเหลวที่ได้จากกระบวนการหมัก มีองค์ประกอบหลักคือกรดน้ าส้ม   (กรดอะซิ
ติก) น้ าส้มสายชูท่ัวไปมีความเข้มข้นของกรดต้ังแต่ 4% ถึง 8% โดยปริมาณ และอาจสูงถึง 18% หากเป็น
น้ าส้มสายชูท่ีได้จากการดองน้ าส้มสายชูหมักโดยธรรมชาติยังมีกรดชนิดอื่น ๆ ในปริมาณเล็กน้อย เช่น กรด
ทาร์ทาริก และกรดซิตริกมนุษย์รู้จักการผลิตและใช้น้ าส้มสายชูมาต้ังแต่สมัยโบราณ น้ าส้มสายชูเป็น
องค์ประกอบส าคัญของอาหารยุโรป อาหารเอเชีย และต ารับอาหารอื่น ๆเป็นเครื่องปรุงอาหาร มี
ส่วนประกอบของวิตามิน เกลือแร่ และกรดอะซิติก เป็นต้น มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกันโรคได้บาง
ชนิด อีกท้ังใช้ก าจัดคราบและกล่ินได้อีกด้วย 
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2.3 ความรู้เก่ียวกับเบคก้ิงโซดา 

เบคกิ้งโซดามีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ต้ังแต่สมัยกระบวนการท ามัมมี่ของชาวอียิปต์ท่ีใช้แร่เน
ทรอนจากทะเลสาบท่ีแห้ง มีช่ือทางเคมีว่า โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) ใช้เป็นสารที่ท า
ให้ข้ึนฟู (leavening agent) ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของเกลือ จึงมีรสชาติเค็มและมีลักษณะ
เป็นผลึกสีขาวที่ละลายน้ าได้ เบคกิ้งโซดามีความเป็นด่างท าให้มีรสชาติขมและเพื่อน แต่ไม่มีกล่ิน 

มีการน าเบคกิ้งโซดามาใช้แทนยีสต์ในการท าให้ขนมปังและเบเกอรี่ เพราะนอกจากจะดีต่อคนท่ีแพ้
ยีสต์แล้วยังท าให้แป้งฟูยังเร็วภายหลังก็มีการน าเบคกิ้งโซดามาใช้ส าหรับท าความสะอาด ถือเป็นผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เบคกิ้งโซดาใช้ท าความสะอาด
ได้หลายพื้นผิวในหลายพื้นท่ีในบ้าน ท้ังคราบเบาและคราบฝังแน่น รวมไปถึงการก าจัดสนิมคราบบนพื้นผิว
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงสุขภัณฑ์ในห้องน้ า ท้ังอ่างอาบน้ า กระเบ้ือง หรืออ่างล้างมือ ล้วนท าความสะอาด
ได้ด้วยเบคกิ้งโซดาประโยชน์ของเบคกิ้งโซดาช่างน่าอัศจรรย์ เบคกิ้งโซดาติดบ้านกล่องเดียวก็ช่วยงานใน
บ้านได้ต้ังหลายอย่าง ท้ังง่าย ปลอดภัยไร้สารเคมี 

2.4 คุณประโยชน์ 

คุณประโยชน์ของสเปรย์อเนกประสงค์จากน้ าส้มสายชูและเบคกิ้งโซดา การใช้น้ าส้มสายชู
และเบคกิ้งโซดาในการก าจัดกล่ินฉี่แมวนั่น ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเงินในกระเป๋า ท้ังดีต่อสุขภาพไม่
ส่งผลอันตรายต่อสัตว์เล้ียงและคนในบ้านรวมไปถึงสุขภาพจิตของคนในบ้านอีกด้วย เพราะไม่ต้องปวดหัว
กับการที่ต้องอยู่กับของใช้ท่ีเต็มไปด้วยกล่ินของฉี่น้องแมว ด้วยการที่มีน้ าส้มสายชูท่ีมีค่าเป็นกรดมาท า
ปฏิกิริยากับนี่แมวท่ีฉุนให้มีค่าเป็นกลาง และเบคกิ้งโซดาท่ีสามารถก าจัดคราบฝังลึกได้ดี จึงท าให้สเปรย์ดับ
กล่ินอเนกประสงค์จากน้ าส้มสายชูและเบคกิ้งโซดาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพอย่างมาก 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย 
และขจัดกล่ินไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ สเปรย์ขจัดกล่ินไม่พึงประสงค์ จ านวน 3 สูตร ผลิตภัณฑ์มี
องค์ประกอบแตก ต่างกัน ได้แก่ Microcare MT เป็นสารยับยั้งการเจริญของจุลชีพและสาร Cosmo P813 
เป็นสารระงับกล่ินกายและน้ าหอมการทดสอบประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียด้วยวิธีเชิงคุณ
และปริมาณตามวิธีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องการทดสอบเช้ือแบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบ คือสตาฟิโล 
ค็อกคัสออเรียส (Staphylococcus aureus) และ เอสเซอริเชียโคไล (Escherichia coli) โดยแยกทดสอบ
ใน ผ้าจ านวน 2 ชนิด คือ ผ้าฝ้ายและผ้าไหม รวมถึงการศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดกล่ินไม่พึงประสงค์
ในผู้บริโภคด้วยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส ผลการทดสอบพบว่าประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือเชิง
คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ สเปรย์ทั้ง 3 สูตร มีระยะวงรอบท่ียับย้ังแบคทีเรียมากกว่าผลิตภัณฑ์ควบคุมส่วน
ประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือเชิงปริมาณพบว่าผลิต ภัณฑ์ สเปรย์ท้ัง 3 สูตร มีค่าร้อยละการยับยั้งเช้ืออยู่
ในช่วง 92.75-100 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการลดกล่ินไม่พึงประสงค์ในผู้บริโภคพบว่า ผลิตภัณฑ์  
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ท้ัง 3 สูตร สามารถลดกล่ิน ไม่พึงประสงค์ของผ้าไหม และ ผ้าฝ้ายท่ีผ่านการสวมใส่ได้จากผลการศึกษา
ประสิทธิภาพท้ังหมดสามารถสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ สามารถน าไปผลิตต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง เรื่อง สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมวผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แบบแผนการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพการวิจัย 
5. การด าเนินการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
8. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.แบบแผนการวิจัย 

แบบแผนการวิจัยครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงแบบสอบถามความพึงพอใจ เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาและการวิจัย ครั้งนี้ท าแบบสอบถามฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าของน้ าส้มสายชูและความพึงพอใจของผู้ทดลองสเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมวการ
ประเมินผลของการวิเคราะห์แบบสอบถามของประชากรท่ีเล้ียงแมวใน อ าเภอบางสะพาน มีระดับคะแนน
เฉล่ียต้ังแต่ 1 - 5 ซึ่งหมายถึง น้อยท่ีสุด-มากท่ีสุด 

คะแนน 5 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มี ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด



8 

 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ คนในอ าเภอบางสะพาน จ านวน 20 หลัง 
2.กลุ่มเป้าหมายคือ/กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน กลุ่มคนเล้ียงแมวในอ าเภอบางสะพาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาและการวิจัย ครั้งนี้ท าแบบสอบถามฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสเปรย์ดับกล่ินและความพึงพอใจของผู้ทดลองสเปรย์ดับกล่ินฉี่น้อง
แมวการประเมินผลของการวิเคราะห์แบบสอบถามของประชากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพานมีระดับคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1 - 5 ซึ่งหมายถึง น้อยท่ีสุด-มากท่ีสุด 

คะแนน  5 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มี ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัยและการหาคุณภาพการวิจัย 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. ก าหนดลักษณะของค าถามและขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
3. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจกระบวนการรับรู้ และ

น ามาเป็นกรอบความคิดในการสร้างแบบฟอร์มสอบถาม 
4. ด าเนินการหาข้อมูล ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาตรวจสอบ 
5. ปรับปรุง 
6. น าเนื้อหาท่ีปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์วิชาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อ

ความถูกต้อง 
7. น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม IOC คือค่าความสอดคล้องระหว่าง ข้อ

ค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : index of item objective Congruence) ผู้วิจัยได้น า
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เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหาและ วัดผลประเมินตรวจสอบ
ความถูกต้องความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ วัตถุประสงค์หรือเนื้อหา
ข้อความท่ีมีความตรงตามเนื้อหาจะมีค่า IOC เข้าใกล้ 1.00 ถ้าข้อใดมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรจะปรับปรุง
ข้อค าถามใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด โดยการก าหนด เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

+1 คือ แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว้จรงิ 
 0 คือไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว้ 
-1 คือ ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีระบุ 

8. ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ 
9. น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง 
10. จัดเตรียมแบบสอบถามตามจ านวนของขนาดกลุ่มประชากร 

การด าเนินการวิจัย 

เราได้ผลิตความข้ันตอนการด าเนินงานและได้ผลงานตามท่ีวางไว้ คือ สามารถดับกล่ินฉี่น้องแมว
ภายในห้องนอน ห้องน้ า พรมเช็ดเท้า และของใช้ต่างๆ ท าให้ได้รับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ขั้นตอน
การด าเนินการ มีดังนี้  

1. เลือกหัวข้อท่ีจะท าโครงงาน 
2. แบ่งหน้าท่ีในการท างานกันภายในกลุ่ม 
3. รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะท า 
4. ซื้อและหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท า 
5. ท าสเปรย์ดับกล่ินฉี่ตามสูตรที่วางไว้ 
6. น ามาทดลองใช้และสังเกตผล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย 

1.ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง 
2.เก็บรวบรวมข้อมูลและน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์และวิธีการในการการตอบค าถามเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีทางสถิติ
ต่อไปโดยวิจัยได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ของข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ท าการตรวจสอบดูความเรียบร้อยของแบบสอบถาม 
2. ค านวณหาค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐานค่าคะแนนเฉล่ีย (Arithmetic Meaา 
หรือ ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ เรื่องสเปรย์ดับ
กล่ินฉี่น้องแมว 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 

ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจะด าเนินการแปลความหมายของค่าเฉล่ียในแต่ละตอนของ 
แบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง มีความพึงพอในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมวอเนกประสงค์จากน้้าส้มสายชู

และเบคกิ้งโซดา ทางผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล้าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลปรากฏ

ดังนี้ 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้
สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว 

จ้า 
นวน 
ผู้ 

ตอบ
แบบ 
สอบ 
ถาม 

จ้านวนผู้ตอบแบบสอมถามจ้าแนกตาม
ระดับความพึงพอใจ (คน)  

ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ี
มีความพึงพอใจ

ระดับ 
(มากข้ึนไป) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
จ้า 

นวน
คน 

คิด
เป็น% 

ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ 20  12 8 - - - 20 100% 

ความพึงพอใจเรื่องของกล่ิน 20  12 8 - - - 20 100% 

ความเหมาะสมของขนาด 20  12 8 - - - 20 100% 

คุณภาพของสเปรย์ 20  12 8 - - - 20 100% 

สามารถใช้งานได้จริง 20  12 8 - - - 20 100% 

ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เล้ียง 20  12 8 - - - 20 100% 

ความสอดคล้องเหมาะสม 
กับปัญหาของแมว 

 
20 

 
12 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20 

 
100% 

ความเหมาะสมต่อกระบวนการ
ผลิต 

 
20 

  
12 

 
7 

 
1 

 
- 

 
- 

 
19 

 
95% 

ความเหมาะสมกับความสนใจ
ของผู้ใช้สเปรย์ 

 
20 

 
12 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20 

 
100% 

ความพึงพอใจของผู้ใช้สเปรย์ 20  12 8 - - - 20 100% 
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จากตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานความพึงพอใจของผู้ใช้สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้ทดลองใช้มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

จ านวนผู้ตอบแบบสอมถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจ  

 

ปานกลาง, 5% 

มาก, 35% 

มากท่ีสดุ, 60% 

สเปรย์ดบักลิน่ฉ่ีน้องแมว 

น้อยท่ีสดุ 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

มากท่ีสดุ 



บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว” ทางผู้วิจัยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้สเปรย์

ดับกล่ินฉี่น้องแมว โดยมีผู้ทดลองใช้จ านวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ชาวบ้านในอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จ านวน 20 หลังคาเรือน โดยใช้วิธีการสุ่ม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้เกิดผลสรุปอภิปรายและได้รวมถึง

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเรื่องของกล่ิน “สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว” ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสรุป

ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาข้อมูลสามารถสรุปผลได้ว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ “สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว” อเนกประสงค์

จากน้ าส้มสายชูและเบคกิ้งโซดาสามารถน ามาใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกท้ังยังสามารถช่วย

ลดความคลายเคลียดให้กับสมาชิกทุกคนในบ้านได้เป็นอย่างดี และปลอดภัยต่อสัตว์เล้ียงของท่าน การทดสอบ

ประสิทธิภาพ “สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว” อเนกประสงค์จากน้ าส้มสายชูและเบกกิ้งโซดา ผลการทดลองและ

ทดสอบสเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว ผลปรากฏว่าสเปรย์ดับกล่ินฉี่แมวสามารถดับกล่ินได้จริงหลังจากฉีดสเปรย์ไป 

5 นาที และไม่มีผลข้างเคียงท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกาย คุณภาพและคุณสมบัติของสเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว

อเนกประสงค์จากน้ าส้มสายชูและเบคกิ้งโซดาไม่ท าลายพื้นผิววัสดุหรือเส้ือผ้ารวมถึงไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 

ผลการประเมินโดยกล ุ่มคนท่ีเข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้ทดลองใช้สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว มีความพึงพอใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์และ

กล่ินในระดับมากท่ีสุดจ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 60 , ระดับมากจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และใน

ระดับปานกลางจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 จากการท าแบบสอบถามหาค่าความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้

สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมวสามารถน าข้อมูลท้ังหมดท่ีได้ มาปรับปรุงแก้ไขและน าไปพัฒนาในเรื่องของกล่ินให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ “สเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว” อเนกประสงค์จากน้ าส้มสายชู

และเบคกิ้งโซดามีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสเปรย์ดับกล่ินโดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 90   ในระดับมาก

จนถึงมากท่ีสุด ได้แก่ ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจในเรื่องของกล่น 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งนี้ 

- ควรพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของสเปรย์ดับกล่ินฉี่น้องแมว อเนกประสงค์

จากน้ าส้มสายชู ให้สามารถดับกล่ินได้ทุกชนิดของสัตว์เล้ียง 

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 - ควรเพิ่มขนาดของผลิตภัณฑ์และความหลากหลายของกล่ิน 

 



บรรณานุกรม 

กองบรรณาธิการ เบคกิ้งโซดา ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากกว่าที่คุณคิด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://hd.co.th/baking-soda-benefits  (วันที่ค้นข้อมูล : ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

วรรณ์ฐิตา พวงจันทร์แดง น้ำส้มสายชูกับ10ประโยชน์ของน้ำส้มสายชู. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://th.theasianparent.com/10-benefits-of-vinegar  (วันที่ค้นข้อมูล : ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

วริษา ศรีเปลี่ยนจันทร์ ข้อควรรู้เกี่ยวกับน้ำส้มสายชู. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก   

https://hd.co.th/what-is-vinegar  (วันที่ค้นข้อมูล : ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ปริญ ปรินริกา 8ประโญชน์ของเบคกิ้งโซดา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://xn--q3cdvbwzp7orbob.com  (วันที่ค้นข้อมูล : ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔)   

ผู้เขียน : หมอปริญญา แพทย์แผนไทย อมตะยาอายุวัฒนะและตัวชูรสอาหาร ใน มหัศจรรย์น้ำส้มสายชู 

 พิมพ์ครั้งแรก ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ผู้เขียน : Hancock, J.F. (1999). Strawberries 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการท าวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สเปรย์ดับกลิ่น 

 

เป็นผลิตภัณฑ์สาหรับก าจัดกล่ินอันไม่พึงประสงค์ และท าให้อากาศมีกล่ินหอม รวมถึง การฆ่าเช้ือ

แบคทีเรียในอากาศหรือผิวของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเรือน และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ชนิดสเปรย์ดับกล่ิน  

1. สเปรย์ดับกล่ินส าหรับการฆ่าเช้ือ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เป็นชนิดท่ี

ประกอบด้วยสารที่ออกฤทธิ์ฆ่าเช้ือไวรัส และจุลินทรีย์จ าพวกแบคทีเรียเป็นหลัก โดยเฉพาะบริเวณท่ีอับช้ืนหรือ

มีการปนเป้ือนของส่ิงสกปรกต่างๆท าให้ เช้ือจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโต และสร้างกล่ินอันไม่พึงประสงค์ได้ 

ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น กล่ินสังเคราะห์ เพื่อ เพิ่มความหอมให้กับน้ ายา  

2. สเปรย์ดับกล่ิน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตท้ังในภาคอุตสาหกรรมหรือสามารถทาขึ้นเองได้โดยไม่ผ่าน

กระบวนการอัดก๊าซ เป็นชนิดท่ีใช้สาหรับการดับกล่ิน และการสร้างกล่ินหอมให้กับอากาศเป็นหลัก อาจมี

ส่วนประกอบของสารต่อต้าน เช้ือจุลินทรีย์ร่วมด้วย องค์ประกอบหลักจะเป็นน้ ามันหอมระเหยท่ีสกัดได้จากพืช

หรือสังเคราะห์ข้ึนมาโดยเฉพาะ สเปรย์ดับกล่ิน 

 

ประโยชน ์

1. ก าจัดกล่ินในอากาศ ด้วยคุณสมบัติของสารท่ีสามารถลดจ านวนของแบคทีเรียท่ีอาจมีการหมักหมมท า ให้

เกิดกล่ินในอากาศ  

2. ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ด้วยสารที่เป็นองค์ประกอบมีฤทธิ์ต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  

3. ดับกล่ิน และท าให้กล่ินหอม ด้วยสารให้กล่ินสังเคราะห์ของกล่ินหอมต่างๆจะท่ีช่วยระงับกล่ินอาหาร  หรือ

กล่ินไม่พึงประสงค์อื่นๆในอากาศ สเปรย์ปรับอากาศส าหรับการฆ่าเช้ือ ส่วนประกอบ  

1. triethylene glycol  

2. Alkyl dimethylbenzylammonium saccharinate  

3. สารให้กล่ินหอม  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

ตัวอย่างภาพถ่ายประกอบในการด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพถ่ายประกอบในการด าเนินการวิจัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพถ่ายประกอบในการด าเนินการวิจัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพถ่ายประกอบในการด าเนินการวิจัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

แบบเสนอโครงการ ( 01-04 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบประเมินความพึงพอใจ 



ประวัติผู้วิจัย 

 
 
1.ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ-สกุล : นางสาวปนัสยา เรืองธัมรงค์     ช่ือเล่น : ฝน 
วันเดือนปีเกิด : 25 พฤษภาคม 2546      อายุ : 18 ปี 
สัญชาติ : ไทย        ศาสนา : พุทธ 
ท่ีอยู่อาศัยปัจจจุบัน : 26/13 หมู่ 12 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 
โทรศัพท์ : 062-5797566 
E-mail : Fonn8735@gmail.com 
 
2.ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2561       ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จากโรงเรียนธนาคารออมสิน อ าเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2564 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยลัยการอาชีพบางสะพาน อ าเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
 
 
      
 
  

mailto:Fonn8735@gmail.com


 ประวัติผู้วิจัย 

 
 
1.ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ-สกุล : นางสาวกฤษณา ชอบสอน  ช่ือเล่น : เบล 
วันเดือนปีเกิด : 4 สิงหาคม 2546   อายุ : 18 ปี 
สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ 
ท่ีอยู่อาศัยปัจจจุบัน : 99/2 หมู่ 11 ต าบลอ่างทอง อฎเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 
โทรศัพท์ : 0612605012 
E-mail : Chopsonkritsana@gmail.com 
 
2.ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2561       ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จากโรงเรียนหนองมะค่า  อ าเอทับสะแก จังหวัด
ประจวบ 
พ.ศ. 2564       ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยลัยการอาชีพบางสะพาน อ าเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Chopsonkritsana@gmail.com


 ประวัติผู้วิจัย 
 

   
 
 
1.ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ-สกุล :นางสาวโสภณา วิหค  ช่ือเล่น : กิ่ง 
วันเดือนปีเกิด : 22/ส.ค./64   อายุ : 18 ปี 
สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ 
ท่ีอยู่อาศัยปัจจจุบัน : 34/1 หมู่ 13 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130  
โทรศัพท์ : 0646437632 
E-mail : sopana2021@gmail.com 
 
2.ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2561       ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จากโรงเรียนทับสะแกวิทยา ต าบลนาหูกวาง อ าเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2564       ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยลัยการอาชีพบางสะพาน อ าเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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