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บทคัดย่อ 

 
โครงการส่ิงประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อการ

ใช้งาน  2) เพื่อป้องกันและลดการสัมผัสต่อวัตถุที่อาจเกิดการแพร่ระบาดเชื้อCovid-19และเชื้อโรคอื่นๆได้ 
สมมติฐานในการวิจัย 1) ถ้าเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัติโนมัติใช้งานได้จริง ดังนั้นจะเพิ่มความสะดวกสบายต่อการ
ใช้งาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สรุปได้ว่า กลุ ่มคนในกลุ ่มตัวอย่างที ่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจาก
ส่ิงประดิษฐ์เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ทดลองใช้ มีความพึงพอใจต่อส่ิงประดิษฐ์เครื่อง
พ่นแอลกอฮอล์มากที่สุดในเรื่องของความเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 ความสะดวกในการ ใช้งาน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ประโยชน์จากการใช้งาน  มีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีจำนวน คน คิดเป็นร้อยละ 70 พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ มีจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 เทคนิคในการออกแบบส่ิงประดิษฐ์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80  ส่ิงประดิษฐ์มีความแข็งแรงทนทาน 
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความปลอดภัยในการใช้งาน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รูปลักษณ์ของ
สิ่งประดิษฐ์ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ความพึงพอใจในการใช้งาน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90  
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ใช้บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติมีความพึงพอใจมากในเรื่องของความเหมาะสม
กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีจำนวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ประโยชน์จากการใช้งาน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
ได้ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เทคนิคในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
สิ่งประดิษฐ์มีความแข็งแรงทนทานจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30  มีความปลอดภัยในการใช้งานจำนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 รูปลักษณ์ของสิ่งประดิษฐ์จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไดใ้ช้
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บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติมีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องความสะดวกในการ ใช้งาน จำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10 ประโยชน์จากการใช้งาน ความพึงพอใจในการใช้งาน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
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และการตรวจสอบในการจัดค าแนะน า 
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นไดใ้หค้วามอนุเคราะหใ์นการที ่
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญโครงงาน 

ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจงึต้องมี
การเตรียมความพร้อมในเรื ่องของการป้องกันภาวะเสี ่ยงต่อการติดต่อเชื ้อและป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือสู่ผู้อื่น โดยมีการคิดค้นเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ เพื่อลดการสัมผัสต่อวัตถุ ซึ่ง
ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่นิยมใช้กัน 
นอกการใช้งานได้สะดวกแล้วยังลดการหลีกเล่ียงจากเช้ือ Covid-19 ได้ดีกว่าแบบใช้มือกดปกติอีก
ด้วย     ในปัจจุบันม ีการแพร่ระบาดเชื ้อ  Covid-19 อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรค Covid-19 นี้ได้และยังไม่มีแนวโน้มที่โรคนี้จะหายไป 
ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติข้ึนมา เพื่อลดการสัมผัสและป้องกันภาวะ
เส่ียงต่อเช้ือโรค Covid-19 และโรคต่างๆมากขึ้นสามารถนำไปต่อยอด ได้ในอนาคต 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถป้องกันและลดการติดต่อเชื้อโรค  ทำการ
สร้างนวัตกรรม คือ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยมีค่าใช้จ่ายในการทำไม่สูงมากจนเกินไป 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพื่อสร้างความสะดวกต่อการใช้งาน 
2.เพื่อป้องกันและลดการสัมผัสต่อวัตถุที่อาจเกิดการแพร่ระบาดเช้ือ Covid-19 และเช้ือ

โรคอื่นๆได ้
สมมติฐานของโครงงาน 

ถ้าเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติใช้งานได้จริงดังนั้นจะเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

ขอบเขตในการจัดทำโครงการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบไปด้วยด้านประชากร ด้านตัว
แปร และด้านเวลา 

1.ด้านประชากร ประชากรที่มาใช้บริการร้านค้าในหมู่บ้านห้วยแก้วจำนวน 10 คน 
2.ด้านตัวแปร 

- ตัวแปรอิสระ ร้านค้าในหมู่บ้านห้วยแก้วจำนวน 10 คน 
- ตัวแปรตาม ผลสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

3.ด้านเวลา คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 
วันที่ 11 พฤศจิกายน  –  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564  
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1.4 ตารางการดำเนินงาน 

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. รวบรวมข้อมูลและแบ่งงาน                 
4. จัดซื้ออุปกรณ์                 
5. จัดทำชิ้นงาน/พัฒนาต่อยอด                 
6 .ทดลองใชง้าน                 
7. ปรับปรุงแก้ไข                 
8. จัดทำรูปเล่มโครงงาน                 
9. นำเสนอโครงงาน                 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.สามารถนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านค้า เพื่อป้องกันโรค Covid-19 
2.เพื่อป้องกันการสัมผัสที่ทำให้เกิดโรค 
3.อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน 

1.6 รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ 
1.กล่องอิเล็กทรอนิกส์                   จำนวน  1  กล่อง 
2.โมดูลรีเลย์                              จำนวน  1  ช้ิน 
3.เซนเซอร์จับวัตถุ                       จำนวน  1  อัน 
4.ป๊ัมDC 3-5 v                           จำนวน  1  ตัว 
5.ไดโอด                                   จำนวน  1  ตัว 
6.รางถ่าน                                 จำนวน  1  อัน 
7.สายยาง                                 จำนวน  1  เส้น 
8.ถ่าน AA                    จำนวน  4  ก้อน 
9.สายไฟอ่อน                              จำนวน  1  เส้น 
10.สายจัมเปอร์                           จำนวน  1  เส้น 
11.ท่อ PVC             จำนวน  2  อัน 
12.กาวแท่งซิลิโคน      จำนวน  5  แท่ง 

1.7 รายได้และงบประมาณ 
 โครงงานนี้ใช้งบประมาณทั้งส้ิน            340             บาท
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บทที่2 
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เครืองพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ  

ผู้จัดทำได้แบ่งทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องออกเป็นหัวข้อ ดงัต่อไปนี้ 
2.1เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor Technology )      
 เซนเซอร์ (Sensor) คือ ชุดอุปกรณ์ วงจร หรือ ระบบ ที่ทําหน้าที่ตรวจวัดการเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติ หรือลักษณะของสิ่งต่างๆ โดยรอบวัตถุเป้าหมาย และนำข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big 
Data) ที ่ได ้จากการตรวจวัด เข้าสู ่กระบวนการแจกแจง และวิเคราะห์พฤติกรรมของการ
เปลี่ยนแปลง ประมวลผลเป็นองค์ความรู้และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ให้มนุษย์
สามารถนำองค์ความรู้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดข้ันตอนของกระบวนการทำงาน  
        ป ัจจ ุบ ันม ีก ารนำระ บบ 
sensor มาใช้บนโทรศัพท์มือถือ ในหลายรูปแบบ เช่น G-sensor ระบบตรวจจับความเคล่ือนไหว , 
Accelerometer Sensor ระบบหมุนภาพ อัตโนมัติ, Orientation Sensor เซ็นเซอร์ปรับมุมมอง
หน้าจอ, Sound Sensor เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับเสียง , Magnetic Sensor ตรวจวัดความเข้ม
สนามแม่เหล็ก, Light Sensor ตรวจจับแสงสว่างสำหรับการปรับแสงบนหน้าจออัตโนมัติ และ 
Proximity Sensor ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนาแนบหู เป็นต้น ซึ ่งเรามักพบ
คุณสมบัติเหล่านี้ได้กับโทรศัพท์มือถือ แบบ Smartphone ทั้งในระบบ iOs และ Android OS 
อุปกรณ์เซนเซอร์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามคุณสมบัติในการตรวจวัด ประกอบด้วย 
           1. เซนเซอร ์ด ้านกายภาพ (Physical 
Sensor) คือ เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้เซลล์
พิเศษที่มีความไว ต่อ แสง, การเคล่ือนไหว, อุณหภูมิ, สนามแม่เหล็ก, แรงโน้มถ่วง, ความช้ืน, การ
สั ่นสะเทือน, แรงดัน, สนามไฟฟ้า, เสียง และลักษณะทางกายภาพอื ่นๆ ของสภาพแวดล้อม
ภายนอก/ภายใน เช่น แรงยืด , การเคลื ่อนไหวของอวัยวะ รวมทั ้ง สารพิษ , สารอาหาร, และ
สภาพแวดล้อมการเผาผลาญภายใน เช่น ระดับน้ำตาล , ระดับออกซิเจน , ฮอร์โมน, สารส่ือ
ประสาท เป็นต้น        2. เซนเซอร์ด้านเคมี (Chemical Sensor) คือ เซนเซอร์ที่ใช้ในการ
ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ โดยอาศัยปฏิกิริยาจำเพาะทางเคมี และมีการแปลงเป็นข้อมูลหรือสัญญาณที่
สามารถอ่านวิเคราะห์ได้ เช่น เซนเซอร์ตรวจวัดสารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม หรือดินและน้ำ
เซนเซอร์ และ อุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ สัมพันธ์กันอย่างไร?ทิศทางการพัฒนาอุปกรณ์
ในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบมีแนวโน้มจะประยุกต์เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ท ี ่ เป็นเคร ื ่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านผลได้ง่าย แสดงผลเป็นระบบดิจิตอลหรือตัวเลข โดยไม่จำ เป็นต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์และอ่านผลผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง 
(Point-of-Care: PoC) จากลักษณะเฉพาะของเซนเซอร์ที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
วิเคราะห์ที่มีขนาดพกพาสะดวกและใช้งานง่ายนั้น จึงถูกนำ มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
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        3. เซนเซอร์ทางชีวภาพ(Biosensor) คือ เซนเซอร์ที่อาศัยเทคนิค
การนำ สารชีวภาพ (Biological Recognition Material) มาเป็นตัวทำปฏิกิริยาจำเพาะกับสาร
เป้าหมาย เช่น เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 
2.2 รีเรย์ (Relay)         
  เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูด
หน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อทำการปิด
หรือเปิดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถนำรีเลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการ
ควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกสมากมาย        
         รีเลย์      
         ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนหลักก็คือ 
                     1 .  ส ่ ว น ข อ ง ข ด ล ว ด  ( coil) 
เหนี่ยวนำกระแสต่ำ ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้แกนโลหะไปกระทุ้งให้หน้าสัมผัสต่อกัน 
ทำงานโดยการรับแรงดันจากภายนอกต่อคร่อมที่ขดลวดเหนี่ยวนำนี้ เมื่อขดลวดได้รับแรงดัน(ค่า
แรงดันที่รีเลย์ต้องการขึ้นกับชนิดและรุ่นตามที่ผู้ผลิตกำหนด) จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้แกน
โลหะด้านในไปกระทุ้งให้แผ่นหน้าสัมผัสต่อกัน      
       2. ส่วนของหน้าสัมผัส (contact) ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้กับ
อุปกรณ์ที่เราต้องการจุดต่อใช้งานมาตรฐาน ประกอบด้วย จุดต่อ NC ย่อมาจาก normal close 
หมายความว่าปกติดปิดหรือ หากยังไม่จ่ายไฟให้ขดลวดเหนี่ยวนำหน้าสัมผัสจะติดกัน โดยทั่วไปเรา
มักต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้ทำงานตลอดเวลาเช่น จุดต่อ NO ย่อมา
จาก normal open หมายความว่าปกติเปิด หรือหากยังไม่จ่ายไฟให้ขดลวดเหนี่ยวนำหน้าสัมผัส
จะไม่ติดกัน โดยทั่วไปเรามักต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือ เครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ต้องการควบคุมการเปิด
ปิดเช่นโคมไฟสนามหนือหน้าบ้าน จุดต่อ C ย่อมาจาก common คือจุดร ่วมที ่ต่อมาจาก
แหล่งจ่ายไฟ                                                                
ชนิดของรีเลย์            
รีเลย์ที่นิยมใช้งานและรู้จักกันแพร่หลาย4ชนิด          
1.อาร์เมเจอร์รีเลย์ (Armature Relay) 
2.รีดรีเลย์ (Reed Relay)        
3.รีดสวิตช์ (Reed Switch)                       
4.โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid-State Relay) 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         
  ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ (2563) สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสถานที่
หลายแห่งมีการตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอออล์ล้างมือเพื่อป้องกันโรค เช่น ทางเข้าอาคารสำนักงาน
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ต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวก และป้องกันการสัมผัสมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึง
ออกแบบนวัตกรรมอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ เป็นอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือ
ขึ้นเพื่อใช้กับขวดแอลกอฮอล์เจล โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือ
สถานประกอบการต่าง ๆ สามารถนาแบบไปใช้ได้ โดยจะมีรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์พร้อม
วิธีการทำเป็นต้นแบบที่ได้มาตรฐานให้ดาวน์โหลดฟรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ประดิษฐ์นวัตกรรม
อุปกรณ์เครื่องกดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือ เปิดเผยถึง ต้นแบบที่ได้จัดทำขึ้น มี 2 แบบด้วยกัน 
คือ1. อุปกรณ์กดเจลล้างมือไม่สัมผัส (แบบแมนนวล) เป็นแบบใช้เท้าเหยียบ2. เครื่องกดเจลล้างมือ
ไม่สัมผัส (แบบอัตโนมัติ) จะมีอุปกรณ์พร้อมระบบเซ็นเซอร์แผงวงจรสำหรับติดตั้งเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ มีเซ็นเซอร์ทำงานเพื่อให้เจลไหลออกมาจากขวด                 

วัชรพล รักษ์วงศ์ (2562)  จากการการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติจากเอกสารและเว็บไซต์ ต่าง ๆ ผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์เครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติมาทดลองใช้งานบริเวณประตูทางเข้า-ออก อาคาร 1 (หน้าห้องหน่วยการ
เจ้าหน้าที่) คณะทรัพยากรธรรมชาติพบว่า สามารถใช้งานได้ ซึ่งจากการสอบถามบุคลากรที่ใช้งาน
มีความพึงพอใจ เนื่องจากใช้งานง่ายด้วยระบบอัตโนมัติและยังสามารถลดการสัมผัสบริเวณขวดได้ 
ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติของ
คณะฯ กับค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติจากร้านค้าภายนอก พบว่า 
เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติของ คณะฯ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเจลล้างมือในช่วงเวลาการ
แพร่ระบาดไปทั่วโลกของ COVID-19 นี้เปรียบเสมือนอาวุธสำคัญที่ต้องพกติดตัวติดกระเป๋าเอาไว้
อุ่นใจกว่า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือที่เรียกว่า Hand Sanitizer ถูกคิดค้นโดยLupe Hernandez 
พยาบาลชาวอเมริกัน เชื้อสายเม็กซิกันถือเป็นนวัตกรรมทางสาธารณสุขที่มีขึ้นในช่วง ค.ศ.1966 
เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย เพื่อทำความสะอาด คล้าย ๆ กับการล้างมือในเวลาและสถานที่
ไม่สะดวก แอลกอฮอล์ที ่ผสมอยู ่ในเจลล้างมือ คือ เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอธานอล ( Ethyl 
alcohol หรือ Ethanol), ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ 
isopropanol), เอ ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ หร ือเอ ็น-โพรพานอล (n-propyl alcohol หรือ n-
propanol) อาจจะเป็นการผสมหรือเป็นเพียงสารเดียวตั ้งแต่ 70% โดยปริมาตรขึ ้นไป จะมี
ประสิทธิภาพสำหรับการฆ่าเช้ือโรคทั้งแบคทีเรียและไวรัส เมื่อแอลกอฮอล์ไปทำลายพื้นผิวโปรตีนที่
หุ้มเชื้อโรจะทำให้เชื้อโรคตายในที่สุดควรเช็คข้อมูลส่วนผสมของเจลล้างมือนั้นๆ โดยตรวจสอบ
เลขที่จดแจ้งเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”หรือสายด่วน อย. 
หมายเลขโทรศัพท์ 1556 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ผ่านการจดแจ้งจาก อย. แล้ว 
มั ่นใจได้ว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร และปลอดภัยสามารถใช้ได้ 
นอกจากนี้แล้วถ้าต้องการผลิตเจลล้างมือเองก็สามารถทำได้ โดยต้องใช้หลักการและมาตรฐาน
เดียวกัน 
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ในยุค 4.0 เทคโนโลยี Sensor มีความสำคัญมากต่อการทำงานกับระบบเก็บข้อมูล
อัตโนมัติต่างๆ ผ่านเครือข่ายของวัตถุที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง หรือ Internet of Things 
(IoT) และ AI เนื่องจาก ระบบ Sensor ในปัจจุบันมีทิศทางที่คาดว่าจะก้าวสู่ คำว่า วัตถุอัจฉรยิะ 
(Smart Objects) โดยปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงและสื่อสารเข้ากับวัตถุต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น
รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และแม้แต่สัตว์เล้ียงที่บ้าน ก็สามารถเช่ือมโยงส่ือสาร และตอบสนอง
ผ่าน IoT ซึ ่งทั้งหมดต้องอาศัยเซนเซอร์ที ่มีขนาดเล็กลง ฉลาดขึ ้น และราคาที ่ถูกลง ซึ ่งมีการ
คาดการณ์ว่า วัตถุอัจฉริยะที ่เชื ่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะมีมากถึง 13 ล้านล้านตัวภายในปี 2025 
สำหรับระบบอัจฉร ิยะต่างๆ รวมทั ้ง  บ้านอัจฉร ิยะ (Smart Home) ระบบขนส่งอ ัจฉร ิยะ 
(intelligent transport) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Agriculture) 
ระบบดูแลสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) เป็นต้น ประเทศไทย 4.0 กำลังเตรียมมุ่งเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล รับรองได้ว่า เทคโนโลยีเซนเซอร์ มีความจำเป็นต้องลงทุนอย่างจริงจัง และเช่ือว่า
ในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า จำนวนเซนเซอร์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากหลักพันล้านตัว (billion) ไปสู่
หลักล้านล้านตัว (trillion) จนเรียกได้ว่า เทคโนโลยีนี้เข้าสู่ยุค Trillion Sensors จากแนวโน้มของ
เทคโนโลยีเซนเซอร์ ที่มีชิปเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กลง และมีความฉลาดและเป็นอัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น จนสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลเป็นองค์ความรู้และสร้างปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทย และนักวิจัยมีบทบาทในเวที
นวัตกรรมด้านเซนเซอร์ของโลกต่อไป 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



7 
 

บทที่3 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัต ิ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
3.1 การศึกษาข้อมลูเบ้ืองต้น 
ชนิดของรีเลย์ 
  การแบ่งชนิดของรีเลย์สามารถแบ่งได้ 11 แบบ คือ ชนิดของรีเลย์แบ่งตามลักษณะของ
คอยล์หรือแบ่งตามลักษณะการใช้งาน (Application) ได้แก่รีเลย์ ดังต่อไปนี้  
1.รีเลย์กระแส (Current relay) คือ รีเลย์ที่ทำงานโดยใช้กระแสมีทั้งชนิดกระแสขาด (Under- 
current) และกระแสเกิน (Over current) 
2.รีเลย์แรงดัน (Voltage relay) คือ รีเลย์ ที่ทำงานโดยใช้แรงดันมีทั้งชนิดแรงดันขาด (Under-
voltage) และ แรงดันเกิน (Over voltage) 
3.รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay) คือ รีเลย์ที่เวลาใช้งานจะต้องประกอบเข้ากับรีเลย์ชนิดอื่นจึงจะ
ทำงานได ้
4.รีเลย์กำลัง (Power relay) คือ รีเลย์ทีร่วมเอาคุณสมบัติของรีเลย์กระแส และรีเลย์แรงดันเข้า
ด้วยกัน 
5.รีเลย์เวลา (Time relay) คือ รีเลย์ทีท่ำงานโดยมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ  
     5.1 รีเลย์กระแสเกินชนิดเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time over current relay) คือ 
รีเลย์ ที่มีเวลาทำงานเป็นส่วนกลับกับกระแส 
     5.2 รีเลย์กระแสเกินชนิดทำงานทันท ี(Instantaneous over current relay) คอืรีเลย์ที่
ทำงานทันททีันใดเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกว่าที่กำหนดที่ตั้งไว้ 
     5.3 รีเลย์แบบดิฟฟินิตไทม์เล็ก (Definite time lag relay) คือ รีเลย์ ที่มีเวลาการทำงานไม่
ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของกระแสหรือค่าไฟฟ้าอื่นๆ ทีท่ำให้เกิดงานขึ้น 
     5.4 รีเลย์แบบอินเวอสดิฟฟินิตมินิมั่มไทม์เล็ก (Inverse definite time lag relay) คือ รีเลย์ 
ที่ทำงานโดยรวมเอาคุณสมบัติของเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time) และ แบบดิฟฟินิตไทม์
แล็ก (Definite time lag relay) เข้าด้วยกัน 
6.รีเลย์กระแสต่าง (Differential relay) คือ รีเลย์ทีท่ำงานโดยอาศัยผลต่างของกระแส 
7.รีเลย์มีทิศ (Directional relay) คือรีเลย์ทีท่ำงานเมื่อมีกระแสไหลผิดทิศทาง มีแบบรีเลย์กำลังมี
ทิศ 
(Directional power relay) และรีเลย์กระแสมีทิศ (Directional current relay) 
8.รีเลย์ระยะทาง (Distance relay) คือ รีเลย์ระยะทางมีแบบต่างๆ ดังนี ้
       - รีแอกแตนซ์รีเลย์ (Reactance relay) 
       - อิมพีแดนซ์รีเลย์ (Impedance relay) 
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       - โมห์รีเลย์ (Mho relay) 
       - โอห์มรีเลย์ (Ohm relay) 
       - โพลาไรซ์โมห์รีเลย์ (Polaized mho relay) 
       - ออฟเซทโมห์รีเลย์ (Off set mho relay) 
9 . รีเลย์อุณหภูมิ (Temperature relay) คือ รีเลย์ที่ทำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งไว 
10.รีเลย์ความถี่ (Frequency relay) คือ รีเลย์ที่ทำงานเมื่อความถี่ของระบบต่ำกว่าหรือมากกว่า
ท ี ่ ต ั ้ ง ไ ว้  
11.บูคโฮลซ์รีเลย์ (Buchholz ‘s relay) คือรีเลย์ที่ทำงานด้วยก๊าซ ใช้กับหม้อแปลงที ่แช่อยู่ใน
น้ำมันเมื ่อเกิดฟอลต์ขึ ้นภายในหม้อแปลงจะทำให้น้ำมันแตกตัวและเกิดก๊าซขึ ้นภายในไปดัน
หน้าสัมผัสให้รีเลย์ทำงาน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรีเลย์ 
1.1 หน้าที ่ของรีเลย์ คือ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที ่ใช้ตรวจสอบสภาพการณ์ของทุกส่วน ในระบบ
กำลังไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาหากระบบมีการทำงานที ่ผิดปกติ รีเลย์จะเป็นตัวสั่งการให้ตัดส่วนที่
ลัดวงจรหรือส่วนที่ทำงานผิดปกติออกจากระบบทันทีโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเป็นตัวที่ตัดส่วนที่
เกิดฟอลต์ออกจากระบบจริงๆ 
1.2 ประโยชน์ของรีเลย์ 
     1.ทำให้ระบบส่งกำลังมีเสถียรภาพ (Stability) สูงโดยรีเลย์จะตัดวงจรเฉพาะส่วนที่เกิดผิดปกติ
ออกเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการลดความเสียหายให้แก่ระบบน้อยที่สุด 
     2.ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่วนที่เกิดผิดปกติ 
     3.ลดความเสียหายไม่เกิดลุกลามไปยังอุปกรณ์อื่นๆ 
     4.ทำให้ระบบไฟฟ้าไม่ดับทัง้ระบบเมื่อเกิดฟอลต์ข้ึนในระบบ 
1.3 คุณสมบัติที่ดีของรีเลย์ 
     1.ต้องมีความไว (Sensitivity) คือมีความสามารถในการตรวจพบส่ิงที่ผิดปกติเพียงเล็กน้อยได้ 
     2.มีความเร็วในการทำงาน (Speed) คือความสามารถทำงานได้รวดเร็วทันใจ ไม่ทำให้เกิด
ความเสียหายแก่อุปกรณ์และไม่กระทบกระเทอืนต่อระบบ โดยทั่วไปแล้วเวลา ที่ใช้ในการตัดวงจร
จะขึ้นอยู่กับระดับของแรง ดันของระบบด้วยระบบ 6 - 10 เควี จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 1.5 - 
3.0 วินาที 
ระบบ 100 - 220 เควี จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 0.15 - 0.3 วินาที 
ระบบ 300 - 500 เควี จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 0.1 - 0.12 วินาที 
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3.2 ขั้นตอนการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. กล่องอิเล็กทรอนกิส์ 

2. โมดูลรีเลย์ 

3. เซนเซอร์จับวัตถุ 

 

4. ป๊ัมDC ๓-๕  
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5. ไดโอด 

6. รางถ่าน 

 

7. สายยาง 

8. ถ่าน AA                 
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9.  สายไฟอ่อน                                         

 

 

 

10. สายจัมเปอร์                                                  

 

11. ท่อ PVC           
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12. กาวแท่งซิลิโคน 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เจาะรูที่กล่องอิเล็กทรอนิกส์  เจาะด้านบนเพื่อใส่บริเวณหัวของขวด เจาะด้านหน้า 2 รู เพื่อใส่
สายยางและสายเซนเซอร์                     
2. เจาะรูใต้ขวดแอลกอฮอล์ ตัดสายยางส้ันๆใส่ป๊ัม เมื่อใส่ป๊ัมได้แล้วให้ไปใส่ใต้ขวดแอลกอฮอล์ที่
เจาะรู แล้วนำกาวร้อนติดป๊ัมกับขวดแอลกอฮอล์ จากนั้นนำใส่กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เตรียมไว้ปิดฝา
ขวด                    3. ติดตั้งรางถ่านไว้ตรงฝาปิด                                        
4. ติดตั้งเซนเซอร์บนรทูี่เจาะไว้                   
5.ต่อสายโมดูลรีเลย์ต่อสายโมดูลรีเลย์เสร็จนำต่อกับสายป๊ัม  นำโมดูลรีเลย์ติดตั้งฝาข้างในกล่องไว้
ใต้รางถ่าน          
            6. ต่อสายรางถ่านกับโมดูลรีเลย์ เพื่อนำไฟจากรางถ่านมาเล้ียงโมดูลรีเลย์ 
             7. นำไดโอดต่อกับโมดูลรีเลย ์     
              8. ต่อสายเซนเซอร์นำสายจัมเปอร์ต่อกับโมดูลรีเลย์  
                 9. ใส่ถ่าน 
3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

สิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และความพึงพอใจของบุคคลภายนอกที่มตี่อ
ส่ิงประดิษฐ์เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ  เกณฑ์การตัดสินใจระดับความพึงพอใจ โดยพิจารณา
หาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้โดยแบ่ง ระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์  
ดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
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ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
หลักการคิดคะแนน 
 จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด    = X 

 จำนวนผู้ประเมินระดับพึงพอใจมากที่สุด  = X5 

 จำนวนผู้ประเมินระดับพึงพอใจมาก  = X4 

 จำนวนผู้ประเมินระดับพึงพอใจปานกลาง           = X3 

 จำนวนผู้ประเมินระดับพึงพอใจน้อย  = X2 

 จำนวนผู้ประเมินระดับพึงพอใจน้อยที่สุด  = X1 

วิธีคิดคะแนน 

 คะแนนเฉล่ีย (X)                 =             
5(X5)+4(X4)+3(X3)+2(X2)+1(X1)

X
 

 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉล่ีย         =  
คะแนนเฉลี่ย (X) x 100

คะแนนเต็ม
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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ ป้องกันและลดการสัมผัสต่อวัตถุที่อาจเกิดการแพร่

ระบาดเชื้อ Covid-19 และเชื้อโรคอื่นๆได้ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
จะนำเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลต่อไปดังนี้ 
 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

ตารางที่ 4.1 แสดงเพศ ชาย-หญิงของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเครื่องพ่น
แอลกอฮอล์ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 3 30 
หญิง 7 70 
รวม 10 100 

จากตารางที่ 4.1 ตารางแสดงเพศ ชาย-หญิงของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเครื่อง
พ่น 
แอลกอฮอล์ เพศชายคิดเป็น 30% เพศหญิงคิดเป็น 70% 
 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงเพศ ชาย-หญิงของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการ
เครื่องพ่นแอลกอฮอล์  

 

ชาย
30%

หญิง
70%

แผนภูมิแสดงเพศ ชาย-หญิง ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ชาย หญิง
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ตารางที่ 4.2 แสดง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถามของ
ผู้ใช้บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์    

จากตารางที่ 4.2 ตารางแสดงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเครื่องพ่น
แอลกอฮอล์อายุ 15-20 คิดเป็น 30% อายุ 21-30 คิดเป็น 20% อายุ 31-40 คิดเป็น 40% อายุ 
41-50 คิดเป็น 10% 

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิวงกลงแสดงคอายุของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเครื่อง
พ่นแอลกอฮอล ์  

อาย ุ จำนวน ร้อยละ 
15-20 3 30 
21-30 2 20 

31-40 4 40 
41-50 1 10 

รวม 10 100 

อายุ 15-20
30%

อายุ 21-30
20%

อายุ 31-40
40%

อายุ 41-50
10%

ตารางแสดงเพศ อายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ 15-20 อายุ 21-30 อายุ 31-40 อายุ 41-50
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ตารางที่ 4.3 แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเครื่องพ่น
แอลกอฮอล์ 

จากตารางที่ 4.3 ตารางความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเครื่องพ่น
แอลกอฮอล์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ใช้บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็น 80% และผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ใช้บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ มีความพึงพอใจ
มาก คิดเป็น 20%  

 
 
 

ผลการวิจัยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ 

จำ 
นวน 
ผู้ตอบ
แบบ 
สอบ 
ถาม 

จำนวนผู้ตอบแบบสอมถามจำแนก
ตามระดับความพึงพอใจ (คน)  

ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่

มีความพึง
พอใจระดับ 
(มากขึ้นไป) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
จำ 

นวน
คน 

คิด
เป็น% 

ความเหมาะสมกับการใช้งานใน
ชีวิตประจำวัน 

10 
8 2 - - - 

10 100% 

ความสะดวกในการใช้งาน 10 9 - 1 - - 10 95% 
มีสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

10 
7 3 - - - 

10 100% 

ประโยชน์จากการใช้งาน 10 7 2 1 - - 10 95% 
พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได ้ 10 5 5 - - - 10 100% 
เทคนิคในการออกแบบ
ส่ิงประดิษฐ์ 

10 
8 2 - - - 

10 100% 

ส ิ ่ งประด ิษฐ ์ม ีความแข ็งแรง 
ทนทาน 

10 
7 3 - - - 

10 100% 

มีความปลอดภัยในการใช้งาน 10 5 5 - - - 10 100% 
รูปลักษณ์ของส่ิงประดิษฐ์ 10 5 5 - - - 10 100% 
ความพึงพอใจในการใช้งาน 10 9 1 - - - 10 100% 
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แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิวงกลงแสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามของ
ผู้ใช้บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

100%

95%

100%

95%

100%100%

100%

100%

100%

100%

ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเคร่ืองพ่นแอลกอฮอล์

ความเหมาะสมกบัการใช้งานในชีวติประจ าวนั ความสะดวกในการใช้งาน
มีสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั ประโยชน์จากการใช้งาน
พฒันาตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ได้ เทคนิคในการออกแบบสิ่งประดษิฐ์
สิ่งประดษิฐ์มีความแข็งแรง ทนทาน มีความปลอดภยัในการใช้งาน
รูปลกัษณ์ของสิ่งประดษิฐ์ ความพึงพอใจในการใช้งาน
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ” ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของ
การใช้งานของสิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยมีผู้ทดลองใช้จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ 
ประชากรที่มาใช้บริการร้านค้าในหมู่บ้านห้วยแก้วจำนวน 10 คน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทำให้เกิดผลสรุปอภิปรายและได้รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาเรื่องของการใช้งาน “เครื่องพ่น
แอลกอฮอล์อัตโนมัต ิ” ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งข ึ ้น โดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะได้  ดังนี้ 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาข้อมูลสามารถสรุปผลได้ว่าการสร้างสิ ่งประดิษฐ์  “เครื ่องพ่นแอลกอฮอล์
อัตโนมัติ” สามารถนำมาใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มความ
สดวกสบายต่อผู ้ใช้งาน และมีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก การทดสอบ
ประสิทธิภาพ“เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ” ผลการวิจัยและการทดสอบของผู ้ใช้งาน มีผล
ปรากฎว่าเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติสามารถใช้งานจริง ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือ
แบคทีเรียและไวรัสได้เป็นอย่างดี  

ผลการประเมินโดยกลุ ่มคนที ่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของเครื ่องพ่น
แอลกอฮอล์อัตโนมัติพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ใช้บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติมีความ
พึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของความเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจำนวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 ความสะดวกในการ ใช้งาน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ประโยชน์จากการใช้
งาน  มีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 พัฒนาต่อยอดเชิง
พาณิชย์ได้ มีจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เทคนิคในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80  สิ่งประดิษฐ์มีความแข็งแรงทนทาน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รูปลักษณ์ของส่ิงประดิษฐ์ จำนวน 5 คน 
คิดเป็นร ้อยละ 50 ความพึงพอใจในการใช้งาน จำนวน 9 คน คิดเป็นร ้อยละ 90 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่ได้ใช้บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติมีความพึงพอใจมากในเรื่องของความ
เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจำนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 มีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ประโยชน์จากการใช้งาน จำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เทคนิคในการ
ออกแบบส่ิงประดิษฐ์จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่ิงประดิษฐ์มีความแข็งแรงทนทานจำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 30  มีความปลอดภัยในการใช้งานจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รูปลักษณ์
ของสิ่งประดิษฐ์จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ใช้บริการเครื่องพ่น
แอลกอฮอล์อัตโนมัติมีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องความสะดวกในการ ใช้งาน จำนวน 1 คน คิด
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เป็นร้อยละ 10 ประโยชน์จากการใช้งาน ความพึงพอใจในการใช้งาน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
10  
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ “เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติในระดับมากจนถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 90    

จากการทำแบบสอบถามหาค่าความพึงพอใจของผู ้ใช ้บริการเครื ่องพ่นแอลกอฮอล์
อัตโนมัติ สามารถนำข้อมูลทั ้งหมดที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสิ ่งประดิษฐ์เครื ่องพ่น
แอลกอฮอล์อัตโนมัติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งนี้  

1.1. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ 
  1.2. ควรพัฒนารูปลักษณ์ของส่ิงประดิษฐ์ให้ดูทันสมัยและมีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1. ควรส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับ
ส่ิงประดิษฐ์เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาและนำไปพัฒนาต่อได้ 
  2.2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการตลาดด้วย เพื่อที่จะได้รับทราบถึงความต้องการของ
ตลาดเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่ผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 

บรรณานุกรม 

 
ธัชชัย สุมิตร.  รีเลย์ป้องกันระบบพลังไฟฟ้า.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  จังหวัดกรุงเทพมหานคร : สมาคม
ส่งเสริม 

       เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น),  2529 

นันทสารี สุขโต.  หลักการตลาด Marketing an Introduction.  พิมพ์ครั ้งที่ 2.  เพียร์สัน เอ็ด
ดูเคช่ัน 

       อินโดไชน่า บจก,  2552 

วิชัย วงษ์ใหญ่.   การพัฒนาทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม.  จังหวัดกรุงเทพมหานคร : ศูนย์ผู้นำนวัฒ
ตก 

       รรมหลักสูตรและการเรียนรู้,  2562 

สุวรรณา เธียรอังกูร.  เจลล้างมือ.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  จังหวัดนนทบุรี : สํานักเครื่องสําอางและวัตถุ 

       อันตราย,  2558 

อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์.  การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ.  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จำกัด 

       (มหาชน),  2562 

BunTungJai.  แนะนำเซนเซอร์อินฟราเรด ตรวจจับวัตถุ.  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :                    
       https://www.youtube.com/watch?v=0VaKfzz2J5A.  (วันที่ค้นข้อมูล : 12 ธันวาคม 
2564) 
มนูศักดิ์ จานทอง.  ออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้
จาก :    
       https://dlink.me/SQnSj.  (วันที่ค้นข้อมูล : 19ธันวาคม 2564) 
  
  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0VaKfzz2J5A
https://dlink.me/SQnSj


21 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ-สกุล : ธิมาภรณ์ ปานเล็ก                                                         ช่ือเล่น : ไอซ์ 
วันเดือนปีเกิด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2546                                         อายุ : 18 
สัญชาติ : ไทย                                                                           ศาสนา : พุทธ 
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน :  150 หมู่.6 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท ์:  0991390638 
E-mail :  Ccmobile199588@gmail.com  

2.ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนบางสะพานวิทยา 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
พ.ศ. 2564       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
1.ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ-สกุล : ธัญญารัตน์ พึ่งพล                                                           ช่ือเล่น : กิฟ๊ 
วันเดือนปีเกิด : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546                                          อายุ : 18 
สัญชาติ : ไทย                                                                             ศาสนา : พุทธ 
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน :   239/4 หมู่.8 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 
โทรศัพท ์: 0653257157 
E-mail : Thanyaratphuengphon16.com  

2.ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนบ้านในล็อก 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
พ.ศ. 2564       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
1.ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ-สกุล : เพียรญา สมใจ                                                               ชื่อเล่น : ฟ้า 
วันเดือนปีเกิด : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546                                             อายุ : 18 
สัญชาติ : ไทย                                                                            ศาสนา : พุทธ 
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน :  743 หมู่.8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 
โทรศัพท ์: 0925464788 
E-mail : Phianya1982@gmail.com  

2.ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนธนาคารออมสิน 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
พ.ศ. 2564       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทำวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



26 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
           
กล่อง

อิเล็กทรอนิกส์                        
     โมดลูรีเลย ์
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
           

เซนเซอร์จับวัตถุ                                                                         
ป๊ัมDC ๓-๕  
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ไดโอด                                                                                 

รางถ่าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
  
                  

สายยาง                                   ถ่าน AA 
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            สายจัมเปอร์                                                             สายไฟอ่อน 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัย   
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
คำชี้แจง       โปรดพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นข้อคำถามเพื่อใช้ในแบบสอบถาม ความพึง
พอใจของนักเรียนทีม่ีต่อ ผู้ใช้บริการเครื่องพน่แอลกอฮอล์อัตโนมัติร้านค้าในหมู่บ้านห้วยแก้วจำนวน  
10  คน  แต่ละข้อว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ใส่เครื่องหมาย  ✓ ลงในช่อง
ความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
+ 1 หมายถึง เห็นด้วย  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ   -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
 

  
  

รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น   
  

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 

1 
ไม่

แน่ใจ 
0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
1. ความเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน         

2. ความสะดวกในการใช้งาน         
3. มีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน         
4. ได้รับประโยชน์จากการใช้งาน         
5. พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้          

6. เทคนิคในการออกแบบส่ิงประดิษฐ์         
7. ส่ิงประดิษฐ์มีความแข็งแรง ทนทาน         
8. มีความปลอดภัยในการใช้งาน         

9. รูปลักษณ์ของส่ิงประดิษฐ์         
10. ความพึงพอใจในการใช้งาน         

 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................................ผู้ประเมิน 
(  นางสาวอรภชา  กฤชเอกศิลป์  ) 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 1 

 
 

แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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คำชี้แจง       โปรดพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นข้อคำถามเพื่อใช้ในแบบสอบถาม ความพึง
พอใจของนักเรียนทีม่ีต่อ  ผู้ใช้บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติร้านค้าในหมู่บ้านห้วยแก้วจำนวน  
10  คน แต่ละข้อว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เมือ่พิจารณาแล้วให้ใส่เครื่องหมาย  ✓ ลงในช่อง
ความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
+ 1 หมายถึง เห็นด้วย  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ   -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

  
  

รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น   
  

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 

1 
ไม่

แน่ใจ 
0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 

1. ความเหมาะสมกับการใช้งานใน
ชีวิตประจำวัน 

        

2. ความสะดวกในการใช้งาน         

3. มีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน         
4. ได้รับประโยชน์จากการใช้งาน         
5. พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้          
6. เทคนิคในการออกแบบส่ิงประดิษฐ์         

7. ส่ิงประดิษฐ์มีความแข็งแรง ทนทาน         
8. มีความปลอดภัยในการใช้งาน         
9. รูปลักษณ์ของส่ิงประดิษฐ์         
10. ความพึงพอใจในการใช้งาน         

 
(ลงชื่อ)..................................................................................ผู้ประเมิน 

(  นางอุษา  ไชยบุรินทร์  ) 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 2 

แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

คำชี้แจง       โปรดพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นข้อคำถามเพื่อใช้ในแบบสอบถาม ความพึง
พอใจของนักเรียนทีม่ีต่อ  ผู้ใช้บริการเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติร้านค้าในหมู่บ้านห้วยแก้วจำนวน  



32 
 

 

 

10  คน แต่ละข้อว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เมือ่พิจารณาแล้วให้ใส่เครื่องหมาย  ✓ ลงในช่อง
ความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
+ 1 หมายถึง เห็นด้วย  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ   -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
 

  
  

รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น   
  

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 

1 
ไม่

แน่ใจ 
0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
1. ความเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน         

2. ความสะดวกในการใช้งาน         
3. มีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน         
4. ได้รับประโยชน์จากการใช้งาน         

5. พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้          
6. เทคนิคในการออกแบบส่ิงประดิษฐ์         
7. ส่ิงประดิษฐ์มีความแข็งแรง ทนทาน         
8. มีความปลอดภัยในการใช้งาน         

9. รูปลักษณ์ของส่ิงประดิษฐ์         
10. ความพึงพอใจในการใช้งาน         

 

 
(ลงชื่อ)..................................................................................ผู้ประเมิน 

(  นางสาวสุวดี   สายสกล  ) 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 3 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
คำชี้แจง: ทำเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากทีสุ่ด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 เพศ    ชาย    หญิง 
 ระดับชั้น   อายุ 15-20    อายุ 21-30    อายุ 31-40    อายุ 41-50 
ส่วนที่ 2 แบบแสดงความคิดเห็นการใช้งานเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ความเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน           
2 ความสะดวกในการใช้งาน           
3 มีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน           
4 ประโยชน์จากการใช้งาน           
5 พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได ้           
6 เทคนิคในการออกแบบส่ิงประดิษฐ์           
7 ส่ิงประดิษฐ์มีความแข็งแรง ทนทาน           
8 มีความปลอดภัยในการใช้งาน           
9 รูปลักษณ์ของส่ิงประดิษฐ์           
10 ความพึงพอใจในการใช้งาน           

                           
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..................................... 



34 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างภาพถ่ายประกอบในการดำเนนิการวิจัย   
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ภาคผนวก ง 
แบบเสนอโครงการ (คง.01-04) 
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