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บทคัดย่อ 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (2)เพ่ือหา
ประสิทธิภาพเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (3) เพ่ือหาความพึงพอใจเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหา
ประสิทธิภาพและกลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานพนักงานบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน TDP และ ตรีเพชรอีซูซุ มีนบุรี จ านวน 5 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เ ชี่ยวชาญและแบบทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งาน กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และแบบทดสอบความพึงพอใจผู้ใช้งาน เครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีความสอดคล้อง (ioc) ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการทดลองการใช้เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ได้ตามขอบเขตการวิจัยการประเมินหา
ประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าทุกหัวข้อมีคะแนนประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.28 มีผลการประเมินในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ ประโยชน์ของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัติโนมัติ ช่วยลดการสัมผัส
สิ่งของที่ใช้ เพ่ือเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
ตามล าดับ 

ค ำส ำคัญ : พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, Arduino Nano, Servo moter 
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Abstract 

 This project aims (1) to design and build an automatic alcohol gel dispenser (2) to 

find out the efficiency of an automatic alcohol gel dispenser (3) to find satisfaction in an 

automatic alcohol gel dispenser The sample groups used in this research are as follows: 

Example 1 is 3 efficacy experts and sample 2. is someone who has tried to use the 

automatic alcohol gel press machine The sample group of employees, employees of Prom 

Techno Service Co., Ltd., TDP and Tri Petch Isuzu Minburi, consisted of 5 persons. The tools 

used for data collection were a performance evaluation form by experts and a performance 

test. automatic alcohol gel press and user satisfaction test automatic alcohol gel dispenser 

By using statistical analysis of data of conformance index (ioc), mean and standard deviation. 

 Results of the experiment using automatic alcohol gel press machine According to 

the research scope, the efficiency evaluation by experts found that all topics had an average 

score of 4.28 with a high level of evaluation results. when classified by topic found that it 

can be used for its intended purpose with an average score of 4.80 The evaluation results 

were at the highest level, followed by the benefits of the automatic alcohol gel press 

machine. Reduces touching objects used. For the risk of contracting COVID-19 has an average 

score of 4.60 with the highest evaluation results respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทน ำ 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (covid-19) เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่า 
ชนิดที่มีการค้นพบล่าสุดไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน ก่อนที่จะเกิดการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน 
ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 (covid-19) มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่
หลายประเทศทั่วโลก โดยอาการทั่วไปของโรคโควิด 19 (covid-19) ที่พบมากที่สุดคือไข้ไอและอ่อนเพลีย 
อาการท่ีพบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือ ปวดเมื่อย คัดจมูก น้ ามูกไหล เจ็บคอ  ท้องเสีย ลิ้นไม่รับ
รส จมูกไม่ได้กลิ่น ผื่นตามผิวหนังและสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้า อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆ
เริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยส่วนมาก (80%) หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 (covid-19) มีอาการหนักและหายใจล าบาก ผู้สูงอายุ
และมีโรคประจ าตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมี  แนวโน้มที่จะมีอาการป่วย
รุนแรง อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถติดโรคโควิด 19 (covid-19) ได้และอาจป่วยรุนแรง วิธีป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 (covid-19) ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ า หรือเจลล้างมือ ที่มีส่วนผสมหลักเป็น
แอลกอฮอล์รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยเพ่ือเว้น  ระยะห่างไม่ให้สัมผัส
ตา จมูก และปาก เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ไอ และหายใจล าบากโปรดไปพบแพทย์และ
สถานศึกษาต่าง ๆ ก็ต้องมีการป้องกันโควิด-19 (covid-19) โดยวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนและล้างมือ โดย
ใช้เจลล้างมือซึ่งการที่ให้คนไปยืนวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนและการกดเจลล้างมือโดยการสัมผัสขวดเจล 
อาจจะท้าให้เกิดการติดเชื้อโควิด 19 (covid-19) ได้ง่าย [1] 
  ปัจจุบันในสังคมไทยไม่สารารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องเชื้อโรคได้เลยเรายังต้องออกไปสัมผัสมลภาวะ  
เชื้อแบคทีเรีย ท าให้ติดเชื้อโรคและมีโอกาสที่จะล้มป่วยได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น เพราะใน  
ชีวิตประจ าวันของเราส่วนมากจะใช้มือในการด ารงชีวิตประจ าวันของเราส่วนใหญ่ เช่น รับประทานอาหาร, 
สัมผัส กับผู้อ่ืน ฯลฯ [2] 
  เนื่องจากเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์แบบเก่านั้นจะต้องมีการสัมผัสกับอุปกรณ์ในการใช้งานและเราไม่  
สามารถทราบได้เลยว่าของเหลวในภาชนะนั้นมีเพียงพอส าหรับการใช้งานหรือไม่ จึงได้คิดค้น  เครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์อัตโนมัติที่สามารถใช้งานโดยไร้การสัมผัสขึ้นมา เนื่องจากเครื่องกดแอลกอฮอล์แบบเก่าที่ต้องน า
มือของเราไปสัมผัสกับหัวจ่ายจึงท าให้สิ่งสกปรกจากมือไปสะสมอยู่ที่หัวจ่ายได้ เพราะฉะนั้นการที่มือของเรา
ไม่ต้องไปสัมผัสกับอุปกรณ์จึงเป็นวิธีลดการแพร่เชื้อ 

 

 

 

 



 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  1 เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ  
       2 เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
       3 เพื่อหาความพึงพอใจเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ  
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ฉวีวรรณ ดวงทาแสงและคณะ [7] ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิด ไฟแบบอัตโนมัติมี
การพัฒนากันอย่างแพร่หลาย เช่น การควบคุมโดยการตั้งเวลา การตรวจจับการเคลื่อนไหว และการวัดระดับ
ปริมาณแสงแดด เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัตินั้นไม่ได้จ าเพาะ เฉพาะการใช้งานภายใน
ห้องเท่านั้น หากแต่ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ กับทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับแสงสว่างหรือระบบ
อัตโนมัติต่าง ๆ เช่น ระบบส่องสว่างของทางหนีไฟที่ได้รับการพัฒนาให้มีการเปิด-ปิดแบบ อัตโนมัติเพ่ือความ
ปลอดภัยและ ประหยัดพลังงานด้วยเช่นกัน นอกจากการพัฒนาระบบดังกล่าวภายในประเทศแล้วใน 
ต่างประเทศก็ม ีความตื่นตัว และมีการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ด้วยเหตุผลเพ่ือการประหยัด
พลังงานและ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อาทิเช่น การออกแบบโมดูลในการควบคุมแสงสว่างภายในบ้าน 
(Home Light Control Module, HLCM) โดยควบคุมหลอดไฟทุกหลอดภายในบ้านอย่างชาญฉลาดด้วย
ระบบไร้สาย การควบคุม และประมวลผลผ่าน ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถจัดการกับแหล่งจ่ายพลังงาน
ของระบบควบคุมเอง ในกรณีที่ระบบไม่ได้ท างานเป็นเวลานานๆ เพ่ือลดการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด โดยในงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบ และวงจรการเปิด-ปิดไฟภายในห้องขึ้นโดยอาศัย
การตรวจวัดการเคลื่อนไหวและระดับความเข้ม  

กันต์ ศิริงามเพ็ญ (2541) [8] ได้กล่าวถึงระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือถือผ่านบลูทูธเป็น
โครงงาน ที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่ างๆ เช่น เปิด-
ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าหรี่ไฟ/พัดลมโดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในด้านความสะดวกสบาย เช่น การน าไปติดตั้ง
ตามห้องพักในโรงแรมท าผู้ให้เข้า พักไม่ต้องหาว่าสวิตซ์ตัวไหนควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไร การน าไปติดตั้งใน
อาคารหรือตามทางเดินท าให้สามารถเปิดและปิดไฟได้โดยที่ไม่ต้องเดินไปที่แผงสวิทซ์อีกทั้งยังเป็นการ สะดวก
ในการตรวจตราอีก ด้วยในการทดลองครั้งนี้การท างานของระบบจะเริ่มต้นด้วยการติดตั้งโปรแกรมควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าลงในโทรศัพท์มือถือที่สนับสนุนเทคโนโลยีจาวาและเทคโนโลยีบลูทูธ จากนั้นเรียกใช้งาน
โปรแกรม โดยการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการจะสั่งงานจะปรากฏค าสั่งที่สามารถกระท าต่อเครื่องใช้  ไฟฟ้า 
ชนิดนั้นๆได้เปิด-ปิดหรี่ให้เลือกค าสั่งที่ต้องการจากนั้นโทรศัพท์จะส่งค าสั่งไปยังบอร์ดควบคุมให้ท าตามค าสั่ง
นั้นๆ 

 ชาริณี.ชาญดนตรีกิจ.และณัฐการ.สืบบุก.(2553) [9] ได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุม 
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้.ภาษา C/C++ ศึกษาการเขียนภาษา HTML และการสร้าง Dynamic HTML 
ศึกษาการสร้างเว็บไซต์มี การตอบสนองแบบ Real-time ด้วยเทคโนโลยี AJAX ศึกษาการใช้โปรแกรม 
ประยุกต์ที่ช่วย ในการ ออกแบบและตกแต่งเว็บไซต์เช่น Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop 



 
 

ศึกษาและออกแบบ.ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบเน็ตเวิร์ก ศึกษาการออกแบบวงจร  
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบที่กล่าวมาจะใช้งานหรือควบคุมทั้งหมดผ่านหน้าเว็บเพจ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
รับค่าจากการสั่งผ่านหน้าเว็บเพจ ส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการจะควบคุมและยังสามารถตรวจสอบ
สถานะการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั่นได้  

มุหัมมัด มั่นศรัทธา (2560) [10] ได้กล่าวถึงระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติภายในห้องน้ าโดยใช้โครงข่าย 
เซ็นเซอร์ไร้สายเป็นการออกแบบและสร้างระบบควบคุมแสงสว่างภายในห้องน้ าอัตโนมัติของอาคารคณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้ตัวตรวจจับแบบอินฟราเรด.PIR.เป็นอุปกรณ์ 
ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยมีตัวประมวลผลESP8266/Node.MCUท าหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิด หลอดไฟ
พร้อมกันนี้Node.MCUจะส่งค่าสถานะของหลอดไฟ (ติดหรือดับ) แบบไร้สายไปยังเครื่องแม่ข่ายโดยผ่าน
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไปเพื่อแสดงผลสถานะของหลอดไฟท าให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึง พฤติกรรมการใช้ห้องน้ า
ของอาคารแบบเวลาจริงได้ อีกทั้งผู้วิจัยได้ออกแบบให้ระบบควบคุมนี้ยังสามารถใช้คู่กับสวิตช์ไฟแบบเดิมได้ 
การออกแบบในครั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ให้มากที่สุด จากผลการทดสอบพบว่าสามารถลด
การใช้พลังงานของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถท างานวิจัยนี้ไปเป็นต้นแบบของระบบบริหารจัดการการใช้พลังงาน
ของอาคารในอนาคตทีมีข้อดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ดีขึ้น และเรื่องการ
ประหยัดพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

  ฉวีวรรณ และคณะ (2558) [11] ได้ศึกษาระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในห้องแบบ
อัตโนมัติพบว่า สามารถปฏิบัติการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ดีตามทิศทางการรับสัญญาณของเซ็นเซอร์ โดยมีระยะ
การตอบสนอง ประมาณ 15 ตารางเมตร ในช่วงมุมกวาด 43 ถึง 128 องศา และมีประสิทธิภาพการท างาน
ตรงตามเงื่อนไขที่ ก าหนดไว้อย่างถูกต้องและแม่นย า ผลการตอบสนองในช่วงที่ความเข้มแสงปานกลาง คือ 
ช่วงความเข้มแสง ระหว่าง 23 ถึง 27 ลักซ์ระบบจะมีความแปรปรวนในบางสภาวะ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การออกแบบและสร้าง การศึกษาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์
อัตโนมัติ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
3.1 ประชำกร/กลุ่มตัวอยำ่ง/กลุ่มเป้ำหมำย 
  ได้แก่พนักงานบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสฝ่ายวิศวกรรมอาคารส านักงานวิทยทรัพยากร จ านวน 5 
ท่านและพนักงานบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสฝ่ายเซอร์วิส BKZ/FMS จ านวน 5 ท่าน 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.2.1 เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ  
     3.2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 3.2.2.1   แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 3.2.2.2   แบบบันทึกข้อมูลการใช้ เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ   



 
 

3.3 ออกแบบและสร้ำงเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 

 3.3.1 ขั้นตอนการออกแบบ การสร้าง และศึกษาประสิทธิภาพ เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
      3.3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด ที่ประกอบอาชีพ
ช่างไฟฟ้าอาคาร กลุ่มตัวอย่าง  
      3.3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ   
          3.3.1.3 วิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือน ามาบูรณาการใช้พัฒนาเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือใหม่ที่
คาดว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าของเดิม 
  3.3.1.4 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการท างานของ เครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
  3.3.1.5 ด าเนินการออกแบบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติให้มีรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้อง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  3.3.1.6 น าร่างรูปแบบ เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จ านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
  3.3.1.7 ด าเนินการสร้าง เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   1)  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
   2)  ขั้นตอน/วิธีการสร้าง 
  3.3.1.8 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดย
การทดลองใช้เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
จะได้เป็นไปตามตารางของภาคผนวก 

 3.3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติที่มีต่อ 
เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติจ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.3.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  3.3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
  3.3.2.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ แบ่งกลุ่มค าถาม
เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านคุณค่าโดยสรุป โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็น
แต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้          
   ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
   ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 



 
 

   ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
   ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  
 
ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิดของ
เบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
   1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 

   2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  

   3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 

   4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

  3.3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง และ น ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC   
    โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง  คือ   

    เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
    ไม่แน่ใจ            ให้คะแนน   0 
    เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 

  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   
  3.3.2.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการวิจัย 

การใช้เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน นายสมพงษ์ แคสา นายมาโนชย์ พวงค า 
นายสิทธิชัย  จันทพิมพะ และกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ของหน่วยงาน บ.
ตรีเพชรอีซูซุ มีนบุรี จ านวน 5 คน ผลการวิเคราะห์น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
4.1 กำรออกแบบและสร้ำงเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1 ออกแบบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
 
4.2 กำรทดสอบประสิทธิภำพของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 

การทดลอง 
ผลทดลอง 

สามารถท างานได ้ ไมส่ามารถท างานได ้

การกดน า้ยาแบบเจลแอลกอฮอล ์   

การกดน า้ยาแบบน า้ยาแอลกอฮอล ์   

การใชง้านโดยใชถ้า่น    

การใชง้านโดยใชส้าย USB   

 

 จำกตำรำงท่ี 4.1 ผลการทดลองของ เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติสามารถท างานได้ตาม
ขอบเขตของการวิจัย 



 
 

4.3 กำรหำควำมพึงพอใจต่อผู้ใช้งำนเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 

 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 

ตำรำงท่ี 4.2 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน 4.00 0.70 มาก 
2. ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.20 0.44 มาก 
3. ความแข็งแรงของชิ้นงาน 4.00 0.70 มาก 
4. มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน 4.20 0.44 มาก 
5. ความสะดวกในการใช้งาน 4.00 0.70 มาก 
6. การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวกต่อผู้ใช้งาน 4.00 0.70 มาก 
7. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.40 0.54 มาก 
8. สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 4.80 0.44 มากที่สุด 

9. 
ประโยชน์ของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัติโนมัติ ช่วยลด
การสัมผัสสิ่งของที่ใช้ เพ่ือเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19 

4.60 0.54 มากที่สุด 

10. 
ประสิทธิภาพของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัติโนมัติ มี 
ประสิทธิภาพที่สามารถใช้งานได้จริง 

4.60 0.54 มากที่สุด 

โดยรวม 4.28 0.11 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติพบว่าภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย 4.28 มีผลการประเมินในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ ประโยชน์ของ
เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัติโนมัติ ช่วยลดการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ เพ่ือเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19 
มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุดตามล าดับ 

 

 

 

 



 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 1 เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ที่สร้างขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ผู้เชียวชาญให้ค าแนะน า

และน าไปทดลองการใช้งาน ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนักงานช่าง

เทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ เครื่องมือ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าจากการศึกษาบริบทพบว่า

เครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพพนักงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 2 การที่ประสิทธิภาพของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ นี้มีประสิทธิภาพตามที่ผู้เชียวชาญได้ให้
ค าแนะน า ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ได้ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบตาม
ขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก่อนที่จะสร้างอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้อง
กับงาน 
 3 การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์
อัตโนมัติ  ในระดับ... ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบชิ้นงานให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่
คงทน ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ในขณะปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
         1.1 จากผลการวิจัยพบว่า เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ นี้มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ สามารถพัฒนา ให้มีประสิทธิสูงขึ้นไป
มากกว่านี้ และน าไปทดลองใช้กับหน่วยงานอื่นๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
         1.2 เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และหาประสิทธิภาพมาแล้ว 
เหมาะสมกับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกัน 
 2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนาครั้งต่อไป 
         2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติในระยะยาว เมื่อเวลา ผ่านไป
แล้วเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติจะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
         2.2 น าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตินี้ไปทดลองใช้กับพนักงานบริษัทต่างๆและศึกษาประสิทธิผล 
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