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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่าน

ไลน์ 2) เพ่ือศึกษาค าสั่งที่ใช้ในการสั่งงานชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 3) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพการท างานชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 4) เพ่ือหาความพึงพอใจจาก
เจ้าหน้าทีส่ านักงาน กสทช. เขต 33 ในการใช้งานชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส านักงาน กสทช. เขต 33 จ านวน 18 คน 
โดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก ่ชุดตรวจวดัอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ และ
แบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจของ ค่าสถิติท่ีใช้ในการศึกษาคือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า 1) การท างานของอุปกรณ์ชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่าน
ไลน์ สามารถใช้งานได้ปกติตามที่ออกแบบไว้ 2) ชุดตรวจวดัอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ แจ้ง
เตือนค่าอุณหภูมิและภาพถ่ายผ่านแอพลิเคชั่น LINE สามารถท างานได้ปกติ 3) ความพึงพอใจที่มีต่อชุดตรวจวัด
อุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์  อยู่ในระดับมากที่สุด   
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Abstract 
The objectives of this study were 1) to create a temperature monitoring kit and 

automatic face recorder via LINE 2) to study the commands used to order a temperature 
monitoring and automatic face recorder kit via LINE 3) to determine the performance. 
Temperature measurement kit and automatic facial recording via Line 4) to find satisfaction 
from the staff of the NBTC office, District 33 To use the temperature measurement kit and 
record the face automatically via LINE The sample group used in this study consisted of 18 
administrators and staff in the NBTC office, Region 33 by a specific method. The tools used 
in the study were a temperature measurement kit and an automatic face recorder via LINE 
and a questionnaire to assess the satisfaction of the students. The statistical values used in 
the study were percentage, mean and standard deviation. 

The results of the study showed that 1) the functioning of the temperature measuring 
device and automatic facial recording via LINE Can be used normally as designed 2) 
Temperature measurement kit and automatic face recording via LINE Temperature alerts and 
photos via the LINE application can work normally. 3) Satisfaction with the temperature 
measurement kit and automatic face recording via LINE. at the highest level 
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บทน า  

ปัจจุบันพบว่าการระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลกเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกวัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบ
ครั้งแรกในนครอู่ฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน และแพร่กระจายไปยังประทศต่างๆ ทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว โดยในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้วจ านวน 776,108 คน และเสียชีวิต 6,353 คน ข้อมูล ณ 
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,2564)   โรค COVID-19  สามารถแพร่จากคน
สู่คนผ่านทางฝอยละอองจาก จมูกหรือปากซ่ึงขับออกมาเมื่อผู้ป่วย ไอหรือจาม ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจะรับเชื้อได้จาก
การ หายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วย หรือจากการเอามือไปจับพ้ืนบนผิวที่มฝีอยละอองเหล่านั้นแล้วมา
จับตามใบหน้าของตน และส าหรับอาการของผู้ป่วย โรค COVID-19  พบว่า 88 % จะมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา 
(องค์การอนามัยโลก, 2564)  ดังนั้น การคัดครองเบื้องต้นว่าใครเป็นผู้ป่วยโรค COVID-19  หรือไม่ สามารถท า
ได้โดยการวัดอุณหภูมิว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาหรือไม่ เพ่ือที่จะได้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคที่อาจติดอยู่บนพื้นผิวต่างๆ ที่ผู้ป่วยได้แพร่กระจายเชื้อโรคไว้   

จากสถานการณ์ท่ีประเทศไทยยังคงพบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศ 
และการท างานด้านบริการของภาครัฐยังคงต้องด าเนินการต่อไป ส านักงาน กสทช. เขต 33 ตั้งอยู่ต าบลปากโทก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ รวม 6 จังหวัด ได้  มีหน่วยงานราชการ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาติดต่องานที่ส านักงานฯ ทุกวันท าการ เพ่ือด าเนินการด้านใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมและงานที่เกี่ยวข้อง เฉลี่ยวันละ 5 คน (ส านักงาน กสทช. เขต 33, 2563) ซึ่งมีทั้งเดินทางมาจากใน
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จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดข้างเคียง ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19  โดยมีการตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสไว้ตรงประตูทางเข้าอาคารส านักงานฯ 
เพ่ือให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในอาคารได้ตรวจวัดอุณหภูมิของตนเองว่ามีอุณหภูมิร่างกายเท่าไร ปกติหรือไม่ บริการ
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารส านักงาน 
ซึ่งมาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช. เขต 33 จะไม่ทราบเลยว่าผู้ที่เข้ามาภายในอาคาร
ส านักงานฯ นั้นมีอุณหภูมิเท่าไร ซึ่งหากมีคนที่อุณหภูมิร่างกายสูงและอาจเป็นผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ผ่าน
ประตูเข้ามา ก็จะท าให้มีความเสี่ยงต่อการติดโรคได้ และอีกสิ่งหนึ่งคือส านักงานฯ ไม่ได้มีการบันทึกผลการวัด
อุณหภูมิและจัดเก็บข้อมูลว่าแต่ละวันมีบุคคลใดบ้างได้เข้ามาภายในอาคารส านักงานฯ ท าให้ไม่มีข้อมูลของ
บุคคลที่เข้ามาติดต่องานเพ่ือตรวจสอบย้อนหลัง กรณีหากมีบุคคลแจ้ง Time Line ว่าเคยเข้ามาที่ส านักงานฯ 
ได้  

ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดสร้างชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ เพ่ือตรวจวัด
อุณหภูมิของบุคคลก่อนที่จะเข้ามายังภายในอาคารส านักงานฯ และถ่ายภาพใบหน้าของบุคคลนั้นไว้ โดยเมื่อมี
ผู้ท าการตรวจวัดอุณหภูมิ บุคคลนั้นจะทราบอุณหภูมิของตนเองจากจอ LED display พร้อมมีเสียงแจ้งเตือนว่า 
“อุณหภูมิปกต”ิ หรือ “อุณหภูมิผิดปกติ” จากนั้นข้อมูลค่าอุณหภูมิที่วัดได้และภาพใบหน้าของบุคคลนั้น จะถูก
ส่งผ่านระบบไวไฟเข้ามายังแอพพลิเคชั่นไลน์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับรู้ในทันที จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจะท าการ
จัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิพร้อมภาพถ่ายนั้นไว้ในฐานข้อมูลของส านักงาน กสทช. เขต 33 ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 
2. เพ่ือศึกษาค าสั่งที่ใช้ในการสั่งงานชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 
3. เพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 
4. เพ่ือหาความพึงพอใจจากเจ้าหน้าทีส่ านักงาน กสทช. เขต 33 ในการใช้งานชุดตรวจวัด 

              อุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. การวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้สัมผัส 
การวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้สัมผัส เป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือใดๆ 

สัมผัสกับร่างกายของมนุษย์ ซึ่งจะอ้างอิงผลของการวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ในการอ้างอิงค่าอุณหภูมิที่
ตรวจวัด  
      1.1 ผลของค่าการวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ 
 อุณหภูมิร่างกายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแต่ละบุคคลมีความผิดปกติ
หรือมีอาการป่วยเป็นไข้เกิดขึ้นหรือไม่ โดยปกติแล้วในการวัดอุณหภูมิร่างกาย ทางการแพทย์จะกระท า อยู่ 4 
ต าแหน่งของ ร่างกายดว้ยกัน คือ บริเวณใต้วงแขน ช่องปาก ทวาร และช่องหู โดยแต่ละต าแหน่งของร่างกาย
จะให้ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 
การวัดอุณหภูมิทางการแพทย์นั้นจะใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทวัดอุณหภูมิของร่างกาย โดยจะมีหลักในการ
พิจารณาดังนี้ ถ้าใช้ปรอทวัด อุณหภูมิจากบริเวณใต้วงแขน โดยจะหนีบปรอทแน่นนาน 3 นาที อ่านอุณหภูมิ



 
 

เกิน 37.3 องศาเซลเซียส ถือว่ามีไข้ ถ้าเป็นการวัดในช่องปาก กระท าโดยการอมปรอทไว้ที่ใต้ลิ้น โดยจะอมไว้
นาน 2 นาที ถ้าอ่านอุณหภูมิได้เกิน 37.8 องศาเซลเซียส ถือว่ามีไข้ และถ้าเป็นการวัดทางทวารหนัก โดยต้อง
สอดเข้าไปในช่องทวารหนักไว้ประมาณ 2 นาที    ถ้าอ่านอุณหภูมิได้เกิน 38 องศาเซลเซียส จึงจะถือว่ามีไข้   
อุณหภูมิที่วัด จากบริเวณช่องปาก ทวารหนัก และช่องหู จะให้ค่าออกมาใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่แท้จริงของ
ร่างกายมากที่สุด ส่วนการวัดบริเวณใต้วงแขนจะน้อยว่าการวัดบริเวณใต้ลิ้นอยู่ 0.5 องศาเซลเซียส ดังนั้นถ้า
ใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทวัด อุณหภูมิของร่างกายบริเวณใต้วงแขนจะต้องบวกเพ่ิม 0.5 องศาเซลเซียส 
เพ่ือให้อุณหภูมิที่วัดได้ใกล้เคียง กับอุณหภูมิร่างกายมากที่สุด ส่วนการวัดอุณหภูมิ จากหน้าผากจะต้องใช้
เครื่องมือพิเศษ ซึ่งก็คือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ซึ่งหากใช้ เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทมาวัดไข้
ต าแหน่งนี้จะเป็นที่ยากต่อการวัดและไม่เหมาะต่อการวัดที่หน้าผาก และเครื่องมือที่ใช้วัดไข้กันอยู่ปัจจุบัน คือ
แบบปรอท ซึ่งจะต้องใช้เวลานานในการวัดไข้กว่าที่จะรู้อุณหภูมิ ที่แท้จริงของร่างกาย ส่วนเครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย แบบไม่สัมผัสนี้จะง่ายต่อการวัดอุณหภูมิของร่างกาย ใช้เวลาที่น้อยกว่าในการวัดอุณหภูมิจากปรอท 
และปลอดภัยจากการติดเชื้อจากโรคผิวหนังได้   

1.2 เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้สัมผัส 
                เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ส าหรับการ วัดอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุ ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัส และไม่
ท าลายวัตถุ ท างานโดยอาศัยหลักการแผ่รังสี อินฟราเรดออกจากวัตถุดังแสดงในรูปที่ 2.2 รังสีอินฟราเรดนั้น
อยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับรังสีแกมมา (Gamma Rays), รังสีเอ็กซ์ (X Rays), 
รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) , แสง (Visible Light) , คลื่นไมโครเวฟ (Microwaves) และ คลื่นวิทยุ 
(Radio Waves) รังสีอินฟราเรดจะมีคลื่นความถี่อยู่ ในช่วง 1011-1014 เฮิร์ตซ์ และมีความยาวคลื่นตั้งแต่  
1-1000 ไมโครเมตร  ส่วนประกอบหลักของเครื่องมือวัดชนิดนี้ ประกอบด้วย เลนส์, ตัวตรวจจับรังสี
อินฟราเรด (Infrared Detector or Sensor) วงจรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนแสดงผล โดยหลักการท างานจะ
เริ่มจากตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรดท าหน้าที่รับรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกจากวัตถุเป้าหมายผ่าน เลนส์ของ
เครื่องมือวัด แล้วแปลงรังสีอินฟราเรดเหล่านี้ให้ อยู่ในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้า โดยรังสีอินฟราเรดที่ตัว
ตรวจจับรับไปนั้นประกอบด้วยรังสีที่วัตถุเป้าหมายแผ่ ออกมา รวมกับรังสีที่แผ่จากวัตถุอ่ืนหรือจาก
สิ่งแวดล้อม สะท้อนออกจากผิวของวัตถุเป้าหมาย จากนั้นวงจร อิเล็กทรอนิกส์จะท าหน้าที่แปลงข้อมูลที่
รับมาจากตัวตรวจจับและน าไปแสดงที่ตัวแสดงผล โดยเทอร์โมมิเตอร์ ชนิดอินฟราเรดแสดงผลออกมาในรูป
ของตัวเลข ซึ่งการ แปลงรังสีอินฟราเรดที่เซนเซอร์ตรวจจับได้ให้อยู่ในหน่วย ของอุณหภูมิอาศัยกฎของ 
Planck (Planck's Law) และ กฎของ Stefan-Boltzmann (Stefan-Boltzmann's Law)  

ค่าความถูกต้องของอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ ชนิดอินฟราเรดขึ้นอยู่กับชนิดและ
ลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุ เป้าหมายหรือวัตถุที่ต้องการวัดอุณหภูมิ โดยวัตถุต่างชนิดกันหรือมีลักษณะพ้ืนผิวที่
แตกต่างกันจะมีค่าสัมประสิทธิ์ การแผ่รังสี (Emissivity, ε) และค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนรังสีของผิววัตถุ 
(ρ) ต่างกัน วัตถุที่มีค่าสัมประสิทธิ์ การแผ่รังสีต่ า จะเปล่งรังสีได้ต่ า  แต่จะสะท้อนรังสีได้ สูง ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์การแผ่รังสี ของผิวร่างกาย มนุษย์จะอยู่ที่ 0.98  ค่าความผิดพลาด (Error) ที่ เกิดข้ึนอาจเกิดจาก
การเคลื่อนที่ของรังสีผ่านตัวกลาง เช่น อากาศที่มีไอ ควัน ก๊าซหรือฝุ่นละอองกระจายอยู่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ดูด
ซึมพลังงานบางส่วนจากรังสีก่อน ถึงตัวเครื่องมือวัด ท าให้พลังงานที่เซนเซอร์ตรวจจับ ได้มีค่าลดลง ค่าที่วัด
ได้จึงคลาดเคลื่อน  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคท าให้การวัดอุณหภูมิด้วย เทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรดเกิดค่าความ
ผิดพลาด คืออัตราส่วนระหว่างระยะห่างของวัตถุกับเครื่องมือวัด (D) และพ้ืนที่การวัด (Spot Size, S) หรือ 
D:S ซึ่งแสดงถึงระยะห่างที่เหมาะสมของการวัดดังแสดงในรูปที่ 2.3 คุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของ 
เครื่องมือวัด โดยหากจุดที่ต้องการวัดอุณหภูมิ (Measured Spot) มีขนาดเล็กมาก หรือมีขนาดเล็กกว่า พ้ืนที่



 
 

ของการวัด จะท าให้อุณหภูมิรอบข้างที่ไม่ เกี่ยวข้องเข้าไปรวมอยู่ในพ้ืนที่ของการวัดด้วย ซึ่งเมื่อ อ่านค่า
พลังงานที่วัดได้จะมีค่าอุณหภูมิที่คลาดเคลื่อน จากค่าที่แท้จริงเป็นต้น 

การวัดอุณหภมิแบบอินฟราเรด หากใช้ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลท าให้อุณหภูมิร่างกายที่วัดคลาดเคลื่อน
ได้ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างเครื่องและตัวบุคคลไม่ทีถู่กต้อง หรือในกรณีทีเ่ทอร์โมมิเตอร์ไม่ได้มาตรฐาน
ก็อาจจะท าให้ผลวัดคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน ดังนั้น ควรใช้เทอร์โมมิเตอร์ทีม่ีความแม่นย าสูง ( High Precision 
Sensor ) 

 
2. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัส 

 2.1 เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไรการสัมผัส รุ่น GY-906 MLX90614 
 2.2 เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไรการสัมผัส ยี่ห้อ Omron  รุ่น D6T8L06 MEMS 

2.3 เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไรการสัมผัส ยี่ห้อ LEANGLE รุ่น LE-HS50 
 

3. การบันทึกภาพ 
  3.1 อุปกรณบ์ันทึกภาพ รุ่น ESP32 CAM Wifi with OV2640 module  

            3.2 อุปกรณบ์ันทึกภาพ รุ่น TTL Serial Camera Module  
            3.3 อุปกรณบ์ันทึกภาพ รุ่น Raspberry Pi Camera 5 MegaPixel OV5647 
 

4. เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ 
  4.1 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ รุ่น E18-D80NK  
  4.2 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ Ultrasonic Sensor รุ่น HC-SR04 
  4.3 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module 
 
5. จอแสดงผล อุปกรณ์บันทึกเสียงและเล่นเสียง 
  5.1 จอแสดงผล รุ่น 1602 LCD (Yellow Screen)  
  5.2 Sound Recording Module   
 
6.ค าสั่ง และการส่งข้อมูลไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์ 

   6.1 การเขียนโปรแกรมส าหรับบอร์ด Arduino จะต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาของ Arduino 
(Arduino Programming Language) ซึ่งตัวภาษาของ Arduino ก็น าเอาโอเพ่นซอร์สโปรเจ็กต์ชื่อ Wiring 
มาพัฒนาต่อ ภาษา ของ Arduino แบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักคือโครงสร้างภาษา (Structure) ตัวแปรค่าคงที่
และฟังก์ชั่น (Function) ภาษาของ Arduino จะอ้างอิงตามภาษา C/C++ จึงอาจกล่าวได้ว่าการเขียน
โปรแกรมส าหรับ Arduino (รวมถึง บอร์ด Arduino) ก็คือการเขียนโปรแกรมภาษา C โดยเรียกใช้ฟังก์ชั่น
และไลบรารีที่ทาง Arduino ได้เตรียมไว้ให้แล้ว 
            6.2 การส่งข้อมูลไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์  ไลน์  หมายถึง แอพพลิเคชั่นส าหรับการสนทนาบน
อุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้สามารถสื่อสาร 
ด้วยการพิมพ์ ข้อความจากอุปกรณ์การสื่อสารเครื่องหนึ่ง ไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง ไลน์ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถหลากหลายเพ่ือรองรับ การใช้งานของผู้ใช้หลายๆ ด้านจุดเด่นที่ท า ให้ไลน์แตกต่างกับ 
แอพพลิเคชั่นส าหรับการสนทนารูปแบบอ่ืนๆ คือ รูปแบบของ “สติกเกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และ



 
 

ความรู้สึกของผู้ใช้ ที่หลากหลาย เช่น สติกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพ้ืนฐาน สติกเกอร์ตามเทศกาลและวัน
ส าคัญ สติกเกอร์ของตราสินค้า ต่างๆ และสติกเกอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสียง เป็นต้นนอกจากไลน์ จะเป็น
แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการแบบ Instant Messaging คือสามารถส่งข้อความ โต้ตอบหากัน ท านองเดียวกับ
แอพพลิเคชั่น WhatsApp หรือโปรแกรม MSN Messenger ได้แล้วยังม ีบริการแบบ Free Voice Call ด้วย 
คือสามารถโทรศัพท์หากันผ่านเครือข่าย 3G,EDGE,Wi-Fi ได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติม จนมีคนกล่าวว่า ไลน์เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวมความสามารถ ของ WhatsApp และ Wi-Fi เอาไว้ใน
หนึ่งเดียว ปัจจุบันนี้ ไลน์ ยังได้เพ่ิมฟีเจอร์ Timeline ซึ่งมีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับ Timeline ของ 
Facebook คือคุณสามารถแบ่งปันข้อมูล อัพเดทสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการโพสต์รูปภาพ และการตั้ง สถานะ 
โดยที่เพ่ือนสามารถเข้ามาคอมเม้นท์ได้ นับว่า ไลน์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานครบครันในหนึ่ง
เดียว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบถ้วน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ ไลน์จะได้รับ ความนิยม
อย่างล้มหลาม 

    LINE Notify เป็นบริการของทาง LINE เป็นบริการและช่องทางที่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือน
ต่างๆ ไปยังบัญชีของผู้ใช้งานได้ ผ่านการใช้ API ซึ่งเรียกผ่าน HTTP POST โดย LINE Notify สามารถส่งแจ้ง
เตือนได้เฉพาะผู้ที่ขอใช้ หรือกลุ่มที่ผู้ขอใช้เป็นสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถส่งข้อความเข้าห้องสนทนาของ
เพ่ือนๆ ได ้หากต้องการให้สามารถส่งข้อความหาใครก็ได้ ต้องใช้ LINE Bot API แทน การใช้งาน เริ่มจากการ
เพ่ิม LINE Notify เป็นเพื่อนก่อนที่จะใช้งาน API และส่งการแจ้งเตือนต้องเพ่ิม LINE Notify เป็นเพื่อนก่อน 

 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

    7.1 รสสุคนธ ์ เจริญสัตย์สิริ ,คณิสร แก้วแดง และ  เพ็ชรรัตน์ ดีนาน (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาความแม่นย าของเครื่องวัดอุณหภูมิ ทางหน้าผากด้วยอินฟราเรดในผู้ป่วยเด็ก ที่มารับบริการที่ห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่าการวัดอุณหภูมิ
ร่างกายทางหน้าผากด้วยอินฟราเรด มีความถูกต้องแม่นย าและใช้คัดกรอง ภาวะไข้ในเด็กได้เป็นอย่างดี เมื่อ
เทียบกับการวัดด้วยปรอททางรักแร้ ท าให้ลดระยะเวลาในการให้บริการ ได้อย่างมาก 

    7.2 ธีรถวัลย ์ปานกลาง ,รักเกียรติ ข าด ารงเกียรติ และรัตนสุดา สุภดนัยสร (2564) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แจ้งเตือนข้อความและภาพถ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นไลน 
ผลการวิจัย พบว่าผลการทดสอบระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแจ้งเตือนข้อความและภาพถ่ายผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ พบว่าระบบสามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคลในต าแหน่งที่เหมาะสมได้แก่ หน้าผาก 
และระยะห่างจากเซนเซอร์ตรวจจับที่ดีที่สุดในระยะ 3 cm เมื่อเปรียบเทียบกับคลาดเคลื่อนอุณหภูมิ เท่ากับ 
0.07 องศาเซลเซียส การทดสอบวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคลบริเวณหน้าผากจากอาสาสมัคร จ านวน 30 คน 
เปรียบเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิ YUWELL รุ่น YT-1 พบว่าระบบสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายอาสาสมัคร 
โดยมีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ย 0.47% เมื่อเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิ YUWELL รุ่น YT-1 

    7.3 จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง ,วัชรพงศ์ เกตปุาน 2563  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
บุคคลพร้อมด้วยระบบจดจ าและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติ ผลการวิจัย พบว่าการวัดอุณหภูมิในระยะไม่เกิน 15 
เซนติเมตร มีค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.3 องศาเซลเซียส และการระบุและบันทึกใบหน้า มีค่าความ
แม่นย าเฉลี่ยอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ 

 
 

 



 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการสร้างชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ ครั้งนี้ ผู้จัดท าได้มี

ขั้นตอนการออกแบบและสร้าง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
           1.บล็อกไดอะแกรมการท างานและวงจรเสมือนจริง 
      
 
 
 
 
 

 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วงจรเสมือนจริงชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 
 

 

LED แสดงผล
ค่าอุณหภมูิ
และสถานะ 

บอร์ด ESP32 NodeMCU 
อ่านค่าอุณหภมูิ/ประมวลผล 

แจ้งเตือน 
ค่าอุณหภมูิผ่าน 

LINE 

ล าโพงส่งเสียง 
อุณหภูมิปกติ หรือ 
อุณหภูมผิิดปกต ิ

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ 

ตรวจจับผ่ามือได ้

บล็อกไดอะแกรมชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 

บอร์ด ESP32 CAM 
ถ่ายภาพ 

แจ้งเตือน 
ส่งภาพถ่าย
ผ่าน LINE 

เซ็นเซอร์ตรวจวัด
อุณหภูมิ 

DC 5V 
 



 
 

2.  ขั้นตอนการออกแบบและสร้างโครงงาน มีข้ันตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
            2.1  ท าการออกแบบโครงสร้าง จัดต าแหน่งการวางอุปกรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2.2  ท าการเขียนโค้ดค าสั่ง และอัพโหลด code ลงบอร์ด ESP-32 NodeMCU และบอร์ด ESP32 
CAM ทดสอบการท างานของโปรแกรม 

 2.3  น ากล่องใส่แผงวงจรมาท าการจัดวางต าแหน่งอุปกรณ ์
 2.5  ท าการน าวงจรแหล่งจ่ายและบอร์ดคอนโทรลเลอร์มาต่อวงจรลงในกล่องใส่แผงวงจร 
 2.4  น าฝากล่องใส่แผงวงจรมาท าการติดตั้งจอ LED display 
 2.6  ประกอบกล่องใส่แผงวงจรให้เรียบร้อย 
 2.7 ทดลองการท างานและปรับเทียบค่าอุณหภูมิกับเครื่องตรวจวัดรุ่น GP-100 
 2.8 ทดสอบการท างานเทียบค่าอุณหภูมิที่วัดได้กับเครื่องตรวจวัดรุ่น GP-100 
 2.9 ทดสอบการใช้งาน  
3. เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจฯ จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส านักงาน กสทช. เขต 33        

    จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และน าข้อมูลที่ได้ด าเนินการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    และแปลผลความพึงพอใจ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการทดสอบการท างานของชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ เมื่อ 
               ท าการตรวจวัดอุณหภูมิ  
 

ตารางท่ี 1.  การหาประสิทธิภาพการท างานของชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติ 
ผ่านไลน์ เมื่อท าการตรวจวัดอุณหภูมิ 

 
จ านวน 
ครั้งที ่

ผลการทดสอบการท างานของชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 

ท าการตรวจวัด
อุณหภูมิ 

จอ LED แสดงค่า
อุณหภูมิและสถานะ 

การแจ้งเตือนด้วย
เสียง 

การถ่ายภาพ 

1 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 
2 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 
3 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 
4 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 
5 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 
6 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 
7 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 
8 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 
9 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 
10 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 

จากตารางท่ี  1.  พบว่า ชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์จะท างานโดย
ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ แสดงค่าอุณหภูมิพร้อมสถานะ การแจ้งเตือนด้วยเสียงและถ่ายภาพทุกครั้ง 

 
 



 
 

2.  ผลการทดสอบการท างานแอพพลิเคชั่น Line ส าหรับแจ้งค่าอุณหภูมิและภาพถ่าย 
 

ตารางท่ี 2. การหาประสิทธิภาพการท างานของชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่าน
ไลน์ ส าหรับการท างานแจ้งค่าอุณหภูมิและภาพถ่าย ผ่านไลน์ 

 
จ านวน
ครั้งที ่

ผลการทดสอบการท างานแจ้งค่าอุณหภูมิและภาพถ่าย ผ่านไลน์ 

ค่าอุณหภูมิ ภาพถ่าย 
1 ท างาน ท างาน 
2 ท างาน ท างาน 
3 ท างาน ท างาน 
4 ท างาน ท างาน 
5 ท างาน ท างาน 
6 ท างาน ท างาน 
7 ท างาน ท างาน 
8 ท างาน ท างาน 
9 ท างาน ท างาน 
10 ท างาน ท างาน 

 
จากตารางท่ี  2.  พบว่า การทดสอบการท างานแอพพลิเคชั่นไลน์ ส าหรับแจ้งค่าอุณหภูมิและ

ภาพถ่าย ผู้จัดท าได้ท าการทดสอบโดยเขียนโปรแกรมให้ ESP32 NodeMCU และ ESP32CAM เชื่อมต่อกับ Wi-fi 
และทดสอบให้แจ้งค่าอุณหภูมิและภาพถ่าย ไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง ผลสรุปว่า สามารถ
แจ้งค่าอุณหภูมิและภาพถ่ายได้ถูกต้องทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดแจ้งเตือนไฟดับพร้อมไฟฉุกเฉิน 
     ท าการหาผลทดลองโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของส านักงาน 

กสทช. เขต 33 จ านวน 18 คน ผลการทดสอบปรากฏในตารางที่ 3. 
 
ตารางที่  3.  ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติ 
               ผ่านไลน ์

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ด้านการออกแบบและโครงสร้าง 
1.1 การออกแบบรูปร่าง ขนาด และความสวยงามของชิ้นงานมีความ 
     เหมาะสมเพียงใด 

10 8 0 0 0 

1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้เป็นโครงสร้างมีความเหมาะสมเพียงใด 11 7 0 0 0 

1.3 การจัดวางต าแหน่งของเซ็นเซอร์ จอแสดงผล และล าโพง 
     มีความเหมาะสมเพียงใด 

13 5 0 0 0 

1.4 ความสะดวกในการใช้งานตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกภาพ 
     มีความเหมาะสมเพียงใด 

14 4 0 0 0 

1.5 ความปลอดภัยในการน าไปใช้งาน มีความเหมาะสมเพียงใด 14 4 0 0 0 

2. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน 
2.1 ค่าอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้และคุณภาพของภาพที่บันทึกได้ 
     เหมาะสมเพียงใด 12 6 0 0 0 

2.2 การแสดงค่าอุณหภูมิที่จอแสดงผลและสัญญาณเสียงที่แจ้งเตือน  
     เหมาะสมเพียงใด 14 4 0 0 0 

2.3 ความถูกต้องของค่าอุณหภูมิและภาพถ่ายที่ส่งผ่านแอพพลิเคชั่น 
     ไลน์ มีความเหมาะสมเพียงใด 13 5 0 0 0 

2.4 ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เหมาะสม 
     เพียงใด 

13 5 0 0 0 

2.5 ชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์   
     มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเพียงใด 

15 3 0 0 0 

 



 
 

 
ตารางที ่ 4.  ผลการหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึก 
               ใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 

รายละเอียด �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการออกแบบและโครงสร้าง 

1.1 การออกแบบรูปร่าง ขนาด และความสวยงามของชิ้นงาน 
     มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.56 0.50 มากที่สุด 

1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้เป็นโครงสร้างมีความเหมาะสม 
     เพียงใด 

4.61 0.49 มากที่สุด 

1.3 การจัดวางต าแหน่งของเซ็นเซอร์ จอแสดงผล และ 
      ล าโพงมีความเหมาะสมเพียงใด 

4.72 0.45 มากที่สุด 

1.4 ความสะดวกในการใช้งานตรวจวัดอุณหภูมิและ 
     บันทึกภาพมีความเหมาะสมเพียงใด 

4.78 0.42 มากที่สุด 

1.5 ความปลอดภัยในการน าไปใช้งาน มีความเหมาะสม 
     เพียงใด 

4.78 0.42 มากที่สุด 

ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน 

2.1 ค่าอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้และคุณภาพของภาพที่บันทึก 
     ไดเ้หมาะสมเพียงใด 

4.67 0.47 มากที่สุด 

2.2 การแสดงค่าอุณหภูมิที่จอแสดงผลและสัญญาณเสียงที่ 
     แจ้งเตือนเหมาะสมเพียงใด 

4.78 0.42 มากที่สุด 

2.3 ความถูกต้องของค่าอุณหภูมิและภาพถ่ายที่ส่งผ่าน 
     แอพพลิเคชั่นไลน์ มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.72 0.45 มากที่สุด 

2.4 ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
     เหมาะสมเพียงใด 

4.72 0.45 มากที่สุด 

2.5 ชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่าน 
     ไลน ์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเพียงใด 

4.83 0.37 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.72 0.44 มากที่สุด 
จากตารางที่  4.  พบว่า  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของส านักงาน กสทช. เขต 33 มีความพึงพอใจต่อชุด

ตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ โดยผลสรุปรวมเฉลี่ย 4.72  ค่าเบี่ยงเบน 0.44  อยู่ในระดับ
มากที่สุด  โดยด้านการออกแบบและโครงสร้าง  ข้อเด่น คือ ข้อ 1.4 และข้อ 1.5 มีค่าเฉลี่ย 4.78 ค่าเบี่ยงเบน 0.42  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เท่ากัน  และข้อด้อย คือ ข้อ 1.1 มีค่าเฉลี่ย 4.56 ค่าเบี่ยงเบน 0.50   อยู่ในระดับมากที่สุด  
ส่วนด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน ข้อเด่น คือ ข้อ 2.5 ค่าเฉลี่ย 4.83 ค่าเบี่ยงเบน 0.37  อยู่ในระดับ มากที่สุด  และ
ข้อด้อย คือ  ข้อ 2.1 ค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบน 0.47  อยู่ในระดับ มากที่สุด   



 
 

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการทดลองใช้งานเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่าน
ไลน์ พบว่า อุปกรณ์ท้ังหมดสามารถท างานได้ปกติและน าไปใช้งานได้จริง  
 2. ผลการทดลองใช้งานเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่าน
ไลน์ พบว่า บอร์ด ESP-32 NodeMCU และESP32 CAM ท างานได้ปกต ิสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น 
LINE ได้ปกติ  
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช. เขต 33 ที่มีต่อชุด
ตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดแจ้งเตือน
ไฟดับพร้อมไฟฉุกเฉิน ในภาพรวมระดับมากท่ีสุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 18 คน มีความพึงพอใจต่อชุดตรวจวัด
อุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ จ าแนกเป็นรายด้าน  

1. ด้านการออกแบบและโครงสร้าง  
2. ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้านได้ข้อสรุปดังนี้ ชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่าน 

ไลน์ ที่สร้างขึ้น อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.72) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD =0.44) โดย
สอดคล้องกับทฤษฎีการศึกษาความพึงพอใจของ วิรุฬ พรรณเทวี (2542)  
 1. ผลการทดลองระบบการท างานของชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ โดย
การทดลองการท างานของอุปกรณ์ พบว่าอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ปกติตามที่ออกแบบไว้ 
 2. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ แจ้ง
เตือนค่าอุณหภูมิและภาพถ่ายผ่านแอพลิเคชั่น LINE สามารถท างานได้ปกติ 

3. ผลการทดสอบหาความพึงพอใจจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของส านักงาน กสทช. เขต 33 จ านวน 18 
คน ที่มีต่อชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ โดยผลสรุปรวมเฉลี่ย 4.72  ค่าเบี่ยงเบน 0.44  
อยู่ในระดับมากที่สุด   
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ในการสร้างชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ สามารถออกแบบให้มีขนาด
เล็กลง และมีรูปทรงที่สวยงามได้ อีกท้ังควรใช้อุปกรณ์การยึด ติดต้ัง ให้มีความแข็งแรงและเหมาะสม ในการ
ติดตั้งอุปกรณ์ 
 2. สามารถเพ่ิมเติมอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปในชุดตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกใบหน้าอัตโนมัติผ่านไลน์ 
เพ่ือให้มีประโยชน์ในการใช้งานได้มากยิ่งข้ึน เช่น มีชุดฉีดสเปย์แอลกอฮอล์ลงบนฝ่ามือ หรือการจ่ายบัตรคิวใน
การให้บริการ เป็นต้น 
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