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บทคัดย่อ 
 โครงการอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์เจลล้างมือแบบ
เซ็นเซอร์เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์ เพื่อความพึงพอใจของอุปกรณ์ 
เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์ 
 จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพความสอดคล้องของอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์ 
ผู้รายงานได้ท าการวิเคราะห์ จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ  แสดงว่า
อุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้ควรปรับปรุง
ด้านโครงสร้างในเรื่องของความสวยงาม 
 ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีท่ีใช้งานอุปกรณ์เจลล้างมือแบบ
เซนเซอร์ท่ีสร้างขึ้นจ านวน 10 คน มีค่าเฉล่ียต่ าสุดท่ี4.3 ในเรื่องการติดต้ังอุปกรณ์และความสวยงาม 
ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 5.00 ในเรื่องของความกะทัดรัด ใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และ
ความต่อเนื่องในการใช้งาน มีความพึงพอใจเพียง 2 ระดับ คือ “มาก” และ “มากท่ีสุด” แสดงว่ากลุ่ม
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
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Abstract 
The Sensor Hand Sanitizer Project aims to create a sensor-

based hand sanitizer device to determine the effectiveness of a 
sensor-based hand sanitizer device. To the satisfaction of the 
equipment Sensor hand sanitizer 

The study found that the consistency of the sensor hand 
sanitizer device. The reporter did the analysis. From 3 experts 
found that consistency is equal to This indicates that the sensor-
based hand sanitizer device was created as effective for its 
intended purpose. However, should improve the structure in 
terms of beauty. 

The satisfaction of 10 students from Chonburi Technical 
College who used the sensor-based hand sanitizer was the 
lowest at 4.3. In regard to equipment installation and aesthetics 
Which has the highest average of 5.00 in terms of compactness 
Easy to use It is usable according to its purpose and continuity of 
use. There were only two levels of satisfaction: “High” and 
“Most”, indicating that Chonburi Technical College students 
were satisfied with the sensor hand sanitizer device at the 
highest level. 
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บทท่ี1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
      ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรคโควิด-19เข้ามา จึงท าให้ทุกคนต้องดูแลสุขภาพโดยใช้เจลล้างมือเพื่อ
ป้องกันแบคทีเลียและเช้ือโรคต่างๆ และคนไทยส่วนมากนิยมใช้เจลล้างมือแบบขวดบีบหรือสเปร์ย
และอีกส่วนมากท่ีไม่ใช้เจลล้างมือ แต่เวลาไปสถานท่ีต่างๆก่อนจะเข้าได้ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
และกดเจลล้างมือท่ีใช้มือสัมผัสเราจึงมองเห็นว่าการใช้เจลล้างมือแบบกดอาจท าให้เช้ือโรคติดตาม
ขวดได้ 
      ดังนั้น เราจึงคิดค้นประดิษฐ์ อุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์ โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสท าให้ปลอด
เช้ือโรคเหมาะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และทุกสถานท่ี ท่ีต้องการความสะอาด
ปราศจากเช้ือโรค ด้วยอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร ์
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อสร้างอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์ 
1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการท างานของเซ็นเซอร ์
1.2.3 เพื่อตอบสนองความต้องการ 

1.3 ขอบเขตการท าโครงการ 
1.3.1 นักศึกษาเทคนิคท่ีใช้วัดความพึงพอใจอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์ จ านวน 10 

คน 
1.3.2 ขนาดอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์ 10×12×20 

1.4 นิยามศัพท์ 

1.3.3 เจลล้างมือ คือ ผลิตภัณฑ์ ท าความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ าออก 
1.3.4 เซ็นเซอร์ คือ  ชุดอุปกรณ์ วงจร หรือ ระบบ ท่ีท าหน้าท่ีตรวจวัดการเปล่ียนแปลง

คุณสมบัติ หรือลักษณะของส่ิงต่างๆ 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 อุปกรณ์เจลล้างมือมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
1.5.2 อุปกรณ์เจลล้างมือเป็นท่ีพึงพอใจต่อทุกคน 

1.6 วิธีการด าเนินการ 
1.6.1 ศึกษาความเป็นมา 
1.6.2 เก็บรวบรวมข้อมูล 
1.6.3 ท าการสร้างและวางแผน 
1.6.4 แก้ไขปรับปรุง 
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1.7 ตารางการด าเนินการ 

ตารางที่1.1 แสดงระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค.64 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ                  
  1.1 ประชุมวางแผน                  
  1.2 ศึกษาข้อมูล                  
  1.3 จัดท าและน าเสนอ                  
2.ขั้นตอนการด าเนินการ                  
  2.1 วางแผนด าเนินการ                  
  2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์                  
  2.3 จัดท ารูปเล่ม                  
  2.4 วางแผน                  
3.น าเสนอผลงาน                  
  3.1 ส่งเล่มรายงาน                  
  3.2 แก้การรายงาน                  
  3.3 น าเสนอผลงาน                  
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บทท่ี2 

หลัการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 การใช้เจลล้างมือ 
         การใช้เจลล้างมือ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถพกพาไปใช้ได้สะดวก 
ทดแทนการล้างมือ ด้วยน้ าและสบู่ ลดการน าเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัส 
         การออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะไปยับยั้งการเจริญของเซลล์แบคทีเรียหลากหลายชนิดรวมถึง 
ไวรัสและเช้ือรา จึงนิยมใช้ในการฆ่าเช้ือผิวหนังและพื้นผิวทั่วไป แอลกอฮอล์เป็นสารท่ีท าให้เกิดการ
คายน้ า (strong dehydratingagent) ออกจากเซลล์แล้วดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าไปท าใหเ้ซลล์เมมเบร
นถูกท าลายและโปรตีนเปล่ียนสภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปรบกวนเมตาบอลิซึมและท าให้
เซลล์ถูกท าลายในท่ีสุด โดยนิยมใช้สารละลายแอลกอฮอล์ท่ีความเข้มข้น 70% เนื่องจากระเหยไม่เร็ว
เกินไปและมีปริมาณน้ าเพียงพอท่ีจุลินทรีย์จะดูดซึม และออกฤทธิ์ท าลายเซลล์ ขณะท่ีแอลกอฮอล์
95% - 100% จะมีการระเหยรวดเร็วมากและมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอท่ีจะดูดซึมเข้าไปในเซลล์เมม
เบรนแต่จะท าให้เกิดการคายน้ าออกจากเซลล์อย่างรวดเร็วโดยไมไ่ด้ฆ่า และเมื่ออยู่ในสภาวะ
เหมาะสม จุลินทรีย์เหล่านี้ได้รับน้ าเข้าเซลล์ จะสามารถคงสภาพเดิมได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า
แอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้นน้อยกว่า 50% จะมีประสิทธิภาพในการท าลายจุลินทรีย์ลดน้อยลงมาก 

                                     ภาพท่ี 2.1 การใช้เจลล้างมือ 

2.2  สแตนเลสเส้นกลม 
            สแตนเลสเส้นกลม(Stainless Rod) คือ วัสดุโลหะผสมเหล็กในรูปแบบส าเร็จรูปชนิดหนึ่งท่ี
ใช้ในงานช่าง งานกลึงโลหะ งานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย 
ยกตัวอย่างเช่น ใช้เป็นรางล าเลียงสินค้า ก้านเพลา หรือแกนบาร์ต่างๆ ในเครื่องจักรและเครื่องเล่น 
เป็นต้น ซึ่งลักษณะท่ัวไปจะเป็นแท่งโลหะทรงกลม มีท้ังแบบไส้ตันและแบบเจาะรูกลวงคล้ายท่อ และ
เป็นเส้นยาวหลายขนาด เนื่องจากผิวของสแตนเลสเส้นกลมมีได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับปริมาณของ
ธาตุชนิดต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบในสแตนเลส เช่น โครเมียม คาร์บอน นิกเกิล และอื่นๆ อีกมากมาย 
จึงท าให้สแตนเลสเส้นกลมแบ่งออกได้เป็นหลายเกรดเช่นกัน โดยแต่ละเกรดจะมีคุณสมบัติทนต่อการ
เกิดสนิม ต้านทานต่อการกัดกร่อน มีความแข็ง และมีความเหนียว สามารถน าไปแปรรูปหรือขึ้นรูปได้
ดีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรเลือกประเภทสแตนเลสเส้นกลมให้เหมาะสมเพื่อการใช้งาน
ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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       ภาพท่ี 2.2 สแตนเลสเส้นกลม 
2.3 สแตนเลสแผ่น  
          สแตนเลส หรือ เหล็กกล้าไร้สนิม เป็นแร่โลหะอีกประเภทหนึ่งท่ีมักจะพบในรูปของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ เช่น หม้อสแตนเลส หรือช้อนสแตนเลส เป็นต้น โดยสแตนเลสนั้นจะเป็นโลหะท่ีผสม
ระหว่างเหล็กกับคาร์บอน ท าให้มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง จึงไม่เป็นสนิมได้ง่าย นอกจากนีก้็
ยังมีโครเมียมเป็นส่วนประกอบหลักมากถึง 10.5% ท าให้เกิดการสร้างฟิล์มโครเมียมอกไซด์ขึ้นมา 
และฟิล์มตัวนี้นี่เองท่ีช่วยปกป้องไม่ให้มีอะไรมากัดกร่อนสแตนเลสได้ แม้จะถูกท าลายด้วยสารเคมี
และออกซิเจนในบรรยากาศไปบ้าง แต่ก็จะมีการสร้างฟิล์มข้ึนมาทดแทนใหม่และคอยปกป้องสแตนเล
สอยู่เสมอ 
          นอกจากนี้ สแตนเลสสามารถน ามาปรับปรุงคุณสมบัติให้สูงขึ้นได้ ด้วยการใส่ส่วนผสมของ
โครเมี่ยมเพิ่มเข้าไป หรือใส่ธาตุอื่นๆ อย่างเช่น นิกเกิลหรือไนโตรเจน ก็จะท าให้สแตนเลสมีคุณสมบัติ
ในการต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดี และสามารถขึ้นรูปได้ง่ายข้ึน จึงสามารถน ามาใช้งานได้อย่าง
หลากหลายข้ึนด้วย 

                                        ภาพท่ี 2.3 สแตนเลสแผ่น 

2.4 เซนเซอร์ 
           เซนเซอร์ (Sensor) คือ ชุดอุปกรณ์ วงจร หรือ ระบบ ท่ีท าหน้าท่ีตรวจวัดการเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติ หรือลักษณะของส่ิงต่างๆ โดยรอบวัตถุเป้าหมาย และน าข้อมูลจ านวนมหาศาล (Big Data) 
ท่ีได้จากการตรวจวัด เข้าสู่กระบวนการแจกแจง และวิเคราะห์พฤติกรรมของการเปล่ียนแปลง 
ประมวลผลเป็นองค์ความรู้และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ให้มนุษย์สามารถน าองค์
ความรู้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนของกระบวนการท างาน 
อุปกรณ์เซนเซอร์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามคุณสมบัติในการตรวจวัด ประกอบด้วย 

2.4.1 เซนเซอร์ด้านกายภาพ (Physical Sensor) คือ เซนเซอร์ท่ีใช้ในการตรวจวัดคุณสมบัติ
ทางกายภาพต่างๆ 
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2.4.2 เซนเซอร์ด้านเคมี (Chemical Sensor) คือ เซนเซอร์ท่ีใช้ในการตรวจวัดสารเคมีต่างๆ 
โดยอาศัยปฏิกิริยาจ าเพาะทางเคมี และมีการแปลงเป็นข้อมูลหรือสัญญาณท่ีสามารถ
อ่านวิเคราะห์ได้ 

2.4.3 เซนเซอร์ทางชีวภาพ(Biosensor) คือ เซนเซอร์ท่ีอาศัยเทคนิคการน า สารชีวภาพ   
(Biological Recognition Material) มาเป็นตัวท าปฏิกิริยาจ าเพาะกับสารเป้าหมาย 

                                                     ภาพท่ี 2.4 เซนเซอร ์

 

2.5 รีเลย์ 
              รีเลย์ เป็นอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัข
ของคอนแทคให้เปล่ียนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อท าการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสคล้าย
กับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถน ารีเลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์มากมาย   ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนหลักก็คือ 
              2.5.1. ส่วนของขดลวด (coil) เหนี่ยวน ากระแสต่ า ท าหน้าท่ีสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้แกนโลหะ
ไปกระทุ้งให้หน้าสัมผัสต่อกัน ท างานโดยการรับแรงดันจากภายนอกต่อคร่อมท่ีขดลวดเหนี่ยวน านี้ เมื่อขดลวด
ได้รับแรงดัน(ค่าแรงดันท่ีรีเลย์ต้องการขึ้นกับชนิดและรุ่นตามท่ีผู้ผลิตก าหนด) จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท าให้
แกนโลหะด้านในไปกระทุ้งให้แผ่นหน้าสัมผัสต่อกัน 
              2.5.2. ส่วนของหน้าสัมผัส (contact) ท าหน้าท่ีเหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ท่ีเรา
ต้องการนั่นเอง 

ภาพท่ี 2.5 รีเลย์ 
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2.6 สายไฟ 

       สายไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีเป็นตัวกลางในการน ากระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า 
โดยสายไฟประกอบไปด้วย ตัวน าไฟฟ้า ซึ่งจะท าจากโลหะท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี และมี
ความต้านทานไฟฟ้าน้อย เช่น ทองแดง และฉนวนไฟฟ้า ท่ีใช้ในการหุ้มป้องกันไม่ให้ผู้ใช้กับสาย
โดยตรงและลดโอกาสท่ีจะท าให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าด้วย   สายไฟแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
       2.6.1 . สายไฟแรงดันต่ า 
-สายไฟท่ีใช้กับแรงดันไฟฟ้าท่ีไม่เกิน 750 โวทล์ (750V) 
-สายไฟนั้นท าด้วยทองแดงหรืออลูมิเนียม แต่โดยท่ัวไปจะเป็นสายทองแดง 
-สายขนาดเล็กจะเป็นสายตัวน าเด่ียว และสายขนาดใหญ่จะเป้นตัวน าตีเกลียว 
-ฉนวนท่ีใช้งานจะเป็น PVC และ XLPE 
      2.6.2. สายไฟแรงดันสูง 
-จะเป็นสายชนิดตีเกลียวที่มีขนาดใหญ่ 
-สายชนิดนี้จะมีท้ังสายแบบท้ังแบบเปลือยและหุ้มฉนวน 
-สายไฟสามารถรับแรงดันได้ต้ังแต่ 1 KV ~ 36KV 

                                           ภาพท่ี 2.6 สายไฟ 

2.7 อะแดปเตอร์ 
                    อะแดปเตอร์ คือ หม้อแปลงไฟฟ้า จากไฟฟ้ากระแสสลับ(ไฟบ้าน)ท่ีมีค่าความต่างศักย์ 220 
โวลต์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ท่ีมีค่าความต่างศักย์ต่ าลง เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้  

ภาพท่ี 2.7 อะแดปเตอร์ 
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2.8 เคร่ืองปั๊มดูดขนาดเล็ก 

- เครื่องปั๊มขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงสามารถสูบน้ าได้ปริมาณ 6ลิตร/นาที 
- ใช้งานอย่างแพร่หลาย อย่างเช่น ทางเกษตรกรรม,ใช้ร่วมกับเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม,
งานตกแต่งสวน และอื่นๆ 
- เครื่องปั๊มขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง 
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 12V 
- ใช้กระแสไฟฟ้า 2.5A 
- ก าลังไฟฟ้า 30W 

 
ภาพที ่2.8 เคร่ืองปั๊มดูดขนาดเล็ก 
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บทท่ี3 
ข้ันตอนการด าเนินโครงการและวิธีการทดลอง 

3.1 บทน า 
         ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการสร้างอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ และค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากการศึกษาข้อมูลผู้จัดจึงท าการคิดวิเคราะห์จุดส าคัญต่างๆในการสร้างอุปกรณ์
เจลล้างมือแบบเซนเซอร์มาใช้ใหม่ได้ เพื่อท่ีจะท าการจัดซื้ออุปกรณ์ในการสร้างอุปกรณ์เจลล้างมือ
แบบเซอร์ โดยข้ันตอนการศึกษาข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินโครงการจะประกอบดังต่อไปนี ้

3.2 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 
         การด าเนินโครงการอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ในครั้งนี้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการ
ทดลองเกี่ยวกับโครงการอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ โดยการหาข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ หนังสือ
ต่างๆ และส่ือออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในการท าโครงการอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และมีประสิทธิผลมากขึ้น 
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3.3 ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างโครงการ 

เริ่มต้นโครงการ 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

ออกแบบอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 

เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 

ยื่นสอบหัวข้อโครงการ 

ด าเนินการสร้างอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 

มือแบบเซนเซอร์ 
ทดลองการใช้อุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 

มือแบบเซนเซอร์ 

วิเคราะห์ปรับปรุงและแก้ไข 

มือแบบเซนเซอร์ 

น าส่วนท่ีแก้ไขไปทดลอง 

มือแบบเซนเซอร์ 
สรุปผลและเขียนโครงการ 

มือแบบเซนเซอร์ 
การวัดการประเมิน 

มือแบบเซนเซอร์ 

ส้ินสุดโครงการ 

มือแบบเซนเซอร์ 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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3.4 รายละเอียดอุปกรณ์เคร่ืองมือ วัสดุที่ใช้ทดลอง 
         ในการด าเนินโครงการจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุท่ีใช้ทดลอง ซึ่งผู้ด าเนินโครงการได้
วางแผนและเตรียมการในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุท่ีใช้ทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         3.4.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุท่ีใช้ระหว่างการด าเนินโครงการ 

1) สแตนเลสกลม    1 เส้น 
2) สแตนเลสแผ่น    1 แผ่น 
3) เซนเซอร์    1 ตัว 
4) รีเลย์     1 ตัว     
5) สายไฟ    1 ชุด 
6) อะแดปเตอร์    1 ตัว 
7) เครื่องปั๊มดูดขนาดเล็ก   1 ตัว 
8) กล่องพลาสติก   1 กล่อง 

3.5 วิธีการด าเนินโครงการ 
 3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการในขั้นตอนนี้ จะเริ่มจาการวางแผนหาโครงสร้าง การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์
รวมถึงการสร้างอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ จากนั้นท าการหาวิธีคิดค้นศึกษาหาความรู้ และ
สถานท่ีท่ีสะดวกเหมาะสมใช้ในการด าเนินการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในระหว่างด าเนินการสร้าง
อุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ สุดท้ายท าการตรวจสอบและติดต้ังอุปกรณ์ท่ีใช้ในระหว่างด าเนิน
โครงการ 
 3.5.2 การด าเนินงาน 
 ในขั้นตอนนี้จะเริ่มการท าการอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์โดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ส าหรับ
การลดการใช้มือสัมผัส โดยการใช้งานนี้จะสะดวกและลดเช้ือโรคได้อีกด้วย 
3.6 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.6.1 เจาะรูกล่องข้างบนเพื่อใส่เจลและเจาะรูข้างล่างเพื่อใส่เครื่องปั๊มสายยางส่งเจลและ
เซ็นเซอร ์

3.6.2 ท าการติดต้ังเครื่องปั๊มดูดเจลในกล่อง 
3.6.3 ท าการต่อเซนเซอร์กับโมดุลรีเลย์ 
3.6.4 ท าการต่อเครื่องปั๊มดูดเจลกับเซ็นเซอร์ 
3.6.5 ท าการต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับโมดูลรีเลย์ 
3.6.6 ท าการติดรีเลย์กัยเซ็นเซอร์ไว้ใต้กล่อง 
3.6.7 ต่อสายยางส่งเจลเข้ากับเครื่องปั๊มดูดขนาดเล็ก 
3.6.8 ท าการจูนปรับเซ็นเซอร ์
3.6.9 เทสและทดลอง 
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ภาพท่ี 3.2 เจาะรูกล่องข้างบนเพื่อใส่เจลและ 
เจาะรูข้างล่างเพื่อใส่เครื่องปั๊มสายยางส่งเจลและเซ็นเซอร ์

ภาพท่ี 3.3 ท าการติดต้ังเครื่องปั๊มดูดเจลในกล่อง 

ภาพท่ี 3.4 ท าการต่อเซนเซอร์กับโมดุลรีเลย์ 
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ภาพท่ี 3.5 ท าการต่อเครื่องปัม๊ดูดเจลกับเซ็นเซอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.6 ท าการต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับโมดูลรีเลย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.7 ท าการติดรีเลย์กับเซ็นเซอร์ไว้ใต้กล่อง 
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ภาพท่ี 3.8 ต่อสายยางส่งเจลเข้ากับเครื่องปัม๊ดูดขนาดเล็ก 

 

       ภาพท่ี 3.9 เทสและทดลอง 
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บทที่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

การค้นคว้าครั้งนี้ผู้รายงานก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อหาความพึงพอใจของอุปกรณ์เจลล้างมือ
แบบเซนเซอร์ท่ีสร้างขึ้นผู้รายงานได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสร้างขึ้นมี ดังนี้ 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 
 N แทน จ านวนของกลุ่มเป้าหมาย 
 X แทน คะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 
 การศึกษาค้นคว้าในขั้นตอนนี้ เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 
 4.2.1 การหาประสิทธิภาพความสอดคล้องของอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ท่ีสร้างขึ้น 
ผู้วิจัยได้ท าวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ ดังตารางท่ี 4.1 
ประสิทธิภาพความสอดคล้องของอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 
4.3 ความพึงพอใจของอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 
 กลุ่มความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ านวน 10 คน ดังตารางท่ี 4.2 ซึ่ง
คะแนนระดับความพึงพอใจของแบบสอบถามมี 5 ระดับ ได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของ
คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจแต่ข้อดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.49  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย  1.50-2.49  ระดับความพึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย  2.50-3.49  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  3.50-4.49  ระดับความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉล่ีย  4.50-5.00  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.1 ประสิทธิภาพความสอดคล้องของอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 

 
รายการ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1 2 3 ค่าเฉล่ีย 

1.ด้านโครงสร้าง     
    1.1 ความสวยงาม +1 0 +1 0.67 
    1.2 ความกะทัดรัด +1 +1 +1 1 
    1.3 ความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 1 
2.ด้านการออกแบบ     
    2.1 กลไกการท างาน +1 +1 +1 1 
    2.2 การติดต้ังอุปกรณ์ +1 +1 +1 1 
    2.3 การเลือกใช้อุปกรณ์ +1 +1 +1 1 
3.ด้านการใช้งาน     
    3.1 ใช้งานได้ง่าย +1 +1 +1 1 
    3.2 ดูแลรักษาได้ง่าย +1 +1 +1 1 
    3.3 มีความปลอดภัยในการท างาน +1 +1 +1 1 

รวม    8.67 
ค่าเฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน    0.96 

 

จากตารางท่ี 4.1 ประสิทธิภาพความสอดคล้องของอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 
ผู้รายงานไดท าการวิเคราะห์ จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.96 แสดงว่า
อุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้ควรปรับปรุง
ด้านโครงสร้างในเรื่องของความสวยงาม 
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ตารางที่ 4.2 ความพึงพอใจของฝ่าย นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีได้ท าการใช้งานอุปกรณ์เจลล้างมือแบบ
เซนเซอร์ จ านวน 10 คน 

 
ล าดับที่ 

 
รายการ 

 
ค่าเฉลี่ย 

X 
 

 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 ความสวยงาม 4.3 0.64 มาก 
2 ความกะทัดรัด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3 ความแข็งแรงทนทาน 4.8 0.40 มากท่ีสุด 
4 กลไกการท างาน 4.5 0.50 มากท่ีสุด 
5 การติดต้ังอุปกรณ์ 4.3 0.64 มาก 
6 การเลือกใช้อุปกรณ์ 4.7 0.46 มากท่ีสุด 
7 ใช้งานได้ง่าย 5.0 0.00 มากท่ีสุด 
8 ดูแลรักษาง่าย 4.4 0.66 มาก 
9 ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
10 ความต่อเนื่องในการใช้งาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
 เฉลี่ย 4.7 0.33 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.2 ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีท่ีใช้งานอุปกรณ์เจ
ลล้างมือแบบเซนเซอร์ท่ีสร้างขึ้นจ านวน 10 คน มีค่าเฉล่ียต่ าสุดท่ี4.3 ในเรื่องการติดต้ังอุปกรณ์และ
ความสวยงาม ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 5.00 ในเรื่องของความกะทัดรัด ใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์และความต่อเนื่องในการใช้งาน มีความพึงพอใจเพียง 2 ระดับ คือ “มาก” และ “มาก
ท่ีสุด” แสดงว่ากลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เจลล้างมือแบบ
เซนเซอร์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



17 
 

บทท่ี5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การประดิษฐ์อุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ ท าขึ้นเพื่อความสะดวกและลดเช้ือโรคต่างๆได้ 
สรุปข้ันตอนและรายงานผลดังนี้ 
5.1 วัตถุประสงค์ 
          5.1.1 เพื่อสร้างอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร ์
          5.1.2 เพื่อศึกษาหลักการท างานของเซ็นเซอร ์
          5.1.3 เพื่อตอบสนองความต้องการ 
5.2 วิธีการด าเนินการโครงการ 
 5.2.1 การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการท าอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ ผู้จัดท าได้
ท าการศึกษาข้อมูลได้ร่วมพิจารณาเพื่อก าหนดเป้าหมายการสร้างอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 
 5.2.2 การด าเนินงานในขั้นตอนนี้จะเริ่มการท าอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ โดยสร้างขึ้น
เพื่อเพื่อลดการใช้มือสัมผัสและท าให้ลดเช้ือโรคต่อนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้มากขึ้น 
5.3 สรุปผลการด าเนินการโครงการ 
 5.3.1 การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการท าอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ ผู้จัดท าได้
ท าการศึกษาข้อมูล ได้ร่วมพิจารณาเพื่อก าหนดเป้าหมายการสร้างอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 
 5.3.2 การด าเนินงานในขั้นตอนนี้จะเริ่มการท าอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์โดยสร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการท าความสะอาดมือโดยจะลดการสูญเสียในเรื่องเวลาและในการเข้าแถว 
5.4 อภิปรายผล 
 การสร้างอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

5.4.1 ประสิทธิภาพความสอดคล้องของอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ ผู้รายงานไดท าการ
วิเคราะห์ จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.96 แสดงว่าอุปกรณ์เจลล้างมือ
แบบเซนเซอร์ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้ควรปรับปรุงด้านโครงสร้างในเรือ่ง
ของความสวยงาม 

5.4.2 ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีท่ีใช้งานอุปกรณ์เจลล้างมือแบบ
เซนเซอร์ท่ีสร้างขึ้นจ านวน 10 คน มีค่าเฉล่ียต่ าสุดท่ี4.3 ในเรื่องการติดต้ังอุปกรณ์และความสวยงาม 
ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 5.00 ในเรื่องของความกะทัดรัด ใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และ
ความต่อเนื่องในการใช้งาน มีความพึงพอใจเพียง 2 ระดับ คือ “มาก” และ “มากท่ีสุด” แสดงว่ากลุ่ม
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 

สรุปว่า นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ านวน 10 คน มีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เจลล้าง
มือแบบเซนเซอร์ท่ีสร้างขึ้น สามารถน าไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
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5.5 ข้อเสนอแนะ  
 5.5.1 หากใช้เพื่อท าความสะอาดมือควรใช้แฮลกอฮอล์70% เพื่อลดเช้ือโรค 
 5.5.2 ถ้าใช้ไปนานๆอาจจะท าให้อุปกรณ์ติดขัด อาจมีการแก้ไขให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้เหมือนเดิม 
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บรรณานุกรม 

เซนเซอร์ https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1520-sensor (สืบค้น
วันท่ี20มกราคม 2564) 
แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข https://www.liquor.or.th/aic/detail/-ALCOHOL-FOR-PUBLIC-
HEALTH (สืบค้นวันท่ี20 มกราคม 2564) 
ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ http://e-library.dmsc.moph.go.th/ebooks/files/AD.pdf (สืบค้นวันท่ี22 มกราคม 
2564) 
เหล็กเส้นกลม https://www.thaimetallic.com (สืบค้นวันท่ี29 มกราคม 2564) 
เหล็กแผ่น https://www.zubbsteel.com/products/-plates/ (สืบค้นวันท่ี10 กุมภาพันธ์ 2564) 
เหล็กกล่อง https://www.thaimetallic.com (สืบค้นวันท่ี20 กุมภาพันธ์ 2564) 
มอเตอร์ https://industrypro.co.th/motor (สืบค้นวันท่ี28 กุมภาพันธ์ 2564) 
เซนเซอร์ https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1520-sensor (สืบค้น
วันท่ี10 มีนาคม 2564) 
รีเลย์ http://www.psptech.co.th.page (สืบค้นวันท่ี 12 มีนาคม 2564) 
สายไฟ https://www.cablegland-center.com/power-cable/ (สืบค้นวันท่ี20 มีนาคม 2564) 
อะแดปเตอร์ http://oknation.nationtv.tv/blog/pastelsumo/2008/06/28/entry-3 (สืบค้นวันท่ี20
มกราคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1520-sensor
https://www.liquor.or.th/aic/detail/-ALCOHOL-FOR-PUBLIC-HEALTH
https://www.liquor.or.th/aic/detail/-ALCOHOL-FOR-PUBLIC-HEALTH
http://e-library.dmsc.moph.go.th/ebooks/files/AD.pdf
https://www.thaimetallic.com/
https://www.zubbsteel.com/products/-plates/
https://www.thaimetallic.com/
https://industrypro.co.th/motor
https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1520-sensor
http://www.psptech.co.th.page/
https://www.cablegland-center.com/power-cable/
http://oknation.nationtv.tv/blog/pastelsumo/2008/06/28/entry-3
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รูปภาพการสร้างอุปกรณ์เจลลา้งมือแบบเซนเซอร์ 
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รูปภาพภาคผนวก ก ท่ี 1         รูปภาพภาคผนวก ก ท่ี 2             รูปภาพภาคผนวก ก ท่ี 3 
เจาะรูกล่องข้างบนเพื่อใส่เจล  ท าการติดต้ังเครื่องปั๊มดูดเจลในกล่อง     ท าการต่อเซนเซอร์กับโมดุลรีเลย์       
และเจาะรูข้างล่างเพื่อใส่เครื่องป๊ม 

สายยางส่งเจลและเซ็นเซอร์ 
  

 

  

 

  

 

 

 

รูปภาพภาคผนวก ก ท่ี 4        รูปภาพภาคผนวก ก ท่ี 5               รูปภาพภาคผนวก ก ท่ี 6 
ท าการต่อมอเตอร์ดูดเจล     ท าการต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ   ท าการติดรีเลย์กับเซ็นเซอร์ 
กับเซ็นเซอร์      เข้ากับโมดูลรีเลย์    ไว้ใต้กล่อง 
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 รูปภาพภาคผนวก ก ท่ี 7    รูปภาพภาคผนวก ก ท่ี 8 

                ต่อสายยางส่งเจลเข้ากับเครื่องปั๊มดูด         เทสและทดลอง 
                ขนาดเล็ก        
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ภาคผนวก ข 

ตารางสร้างอปุกรณ์เจลลา้งมือแบบเซนเซอร์ 17 สัปดาห ์
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ระยะเวลา 
 

รายละเอียดการปฏิบัติอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซนเซอร์ 

สัปดาห์ท่ี 1 มีการประชุมวางแผน ศึกษาหาข้อมูล จัดท าและน าเสนอ 

สัปดาห์ท่ี 2 มีการประชุมวางแผน ศึกษาหาข้อมูล จัดท าและน าเสนอ 

สัปดาห์ท่ี 3 มีการศึกหาข้อมูลเพิ่มเติม จัดท าและน าเสนอ 

สัปดาห์ท่ี 4 มีการจัดท าและน าเสนอในส่วนท่ียังไม่ผ่าน 

สัปดาห์ท่ี 5 มีการวางแผนด าเนินการ 

สัปดาห์ท่ี 6 มีการวางแผนด าเนินการ 

สัปดาห์ท่ี 7 มีการวางแผนด าเนินการ 

สัปดาห์ท่ี 8 มีการวางแผนด าเนินการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดท ารูปเล่ม และวางแผน 

สัปดาห์ท่ี 9 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดท ารูปเล่ม และวางแผน 

สัปดาห์ท่ี 10 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดท ารูปเล่ม และวางแผน 

สัปดาห์ท่ี 11 มีการจัดท ารูปเล่ม และวางแผน 

สัปดาห์ท่ี 12 มีการจัดท ารูปเล่ม และวางแผน 

สัปดาห์ท่ี 13 มีการจัดท ารูปเล่ม และวางแผน 

สัปดาห์ท่ี 14 มีการจัดท ารูปเล่ม และวางแผน 

สัปดาห์ท่ี 15 มีการจัดท ารูปเล่ม และวางแผน 

สัปดาห์ท่ี 16 มีการจัดท ารูปเล่ม และวางแผน 

สัปดาห์ท่ี 17 มีการส่งเล่มรายงาน แก้รายงาน และน าเสนอผลงาน 
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