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บทคัดยอ  

  

สืบเนื่องจากสถานการณการระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 สงผลกระทบตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันและการทํางาน สํานักวิทยบริการซึ่งมีภารกิจหลักในการบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรูแก

คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป มีการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับผลกระทบ

ดังกลาว เนื่องจากการสงตอหนังสือจากผูใชบริการจํานวนมากมายังผูใหบริการ ซึ่งอาจเกิดการปนเปอนเชื้อไวรัส

ดังกลาว  สํานักวิทยบริการ จึงสนับสนุนใหมีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือ

ดวยแสง UVC โดยกระบวนการหมุนตัวเลมและกรีดกระดาษเพื่อใหการฆาเชื้อเขาถึงหนังสือทุกหนา ซึ่งเปนวิธีการ

ในการฆาเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัดคาใชจาย  

โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ โดยการนําหนังสือท่ีถูกยืมไปใชงานแลว เมื่อนํากลับมาสงคืน จะมี

การนําหนังสือเขาเครื่องกําจัดเชื้อ ครั้งละ 4 เลม โดยเครื่องจะทําการหมุนและกรีดกระดาษภายในตัวเลม ใชเวลา

ประมาณ  12 นาที  โดยมีสัญญาณไฟเตือนบริเวณหนาเครื่องขณะทํางาน โดยทั่วไปเครื่องกําจัดเชื้อในทองตลาด

สามารถกําจัดเชื้อไวรัสเฉพาะบริเวณพื้นผิวภายนอกของตัวเลมหนังสือเทานั้น แตเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ท่ี

พัฒนาข้ึนน้ีสามารถกําจัดเช้ือ COVID-19 ไดท้ังบริเวณพ้ืนผิวภายนอกและภายในตัวเลมหนังสือไดโดยอัตโนมัติ จาก

การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการพบวา ผูใชมีความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลม

หนังสือดวยแสง UVC โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.348) 

 

 

คําสําคัญ: เครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19, ไวรัสโควิด 19, แสง UVC 

 

 

 



ABSTRACT 

The situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak has been 

affecting our daily life and work. Office of Academic Resources whose main mission is to provide 

service of information and learning resources to its members including university staff, students, 

and the public. The service of borrowing and returning of information resources has been affected 

by the pandemic of COVID-19, since in the process of returning books from members by delivering 

them to service staff, those books may be contaminated with the COVID-19. Therefore, The Office 

of Academic Resources has encouraged its staff to develop an innovative device to eliminate 

contaminated COVID-19 from the returning books by using UVC light. On designing, the proposed 

machine must have a mechanism for rotating the book and flipping the paper of the book to allow 

disinfection to reach every page of the book, with effective, safe, and low-cost sterilization. 

When books have been returned by the members, the books will be placed into 

the disinfection machine (up to 4 books at a time) and the machine will spin and flip the paper 

inside the book. It lasts for about 12 minutes with a warning light at the front of the machine while 

operating. Generally, a disinfection machine found on the market can only eliminate viruses on the 

external surface of the book, while the proposed machine can automatically eliminate the viruses 

both on the surface and inside the book. After the user satisfaction evaluation of the proposed 

machine has been done, the results showed that the overall satisfaction with the COVID-19 

disinfection machine by using UVC light was at the highest level ( X  = 4.69, S.D. = 0.348). 
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บทนํา 

 จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 สงผลใหทั่วโลกและประเทศไทยมีผูติดเช้ือ

และเสียชีวิตแลวมากมาย โดยเช้ือ COVID-19 จะติดตอจากคนสูคนผานการไอ จาม หรือการสัมผัส โดยเช้ือจะเขาสู

รางกายทางปาก จมูก หรือเยื่อบุตา จากการศึกษาของ meta-analysis พบวา ระยะฟกตัวของเชื้อ COVID-19 คือ 

2–14 วัน (Dhouib et al., 2021) และผลการศึกษาวิจัยพบวา เชื้อ COVID-19 มีชีวิตบนวัตถุสิ่งของตาง ๆ ไดนาน 

9 วัน สวนใหญอยูในชวง 4–5 วัน ตัวแปรสําคัญคือ อุณหภูมิและความช้ืน หากอยูในท่ีอุณหภูมิคอนขางเย็นและช้ืน

จะทําใหเชื้อไวรัสมีชีวิตยืนยาวขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่มีการรวบรวมการศึกษาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและ

ปจจัยเสี่ยงในการติดโรค พบวา ปจจัยเสี่ยงตอการติดโรค COVID-19 ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายนอก 

ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ ปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอการติดเช้ือโรค ไดแก หญิงตั้งครรภ อายุ ภาวะอวน โรคประจําตัว ผูท่ีมี

ความผิดปกติของการดื่มสุรา ยีนสบางชนิด เชื้อชาติ กลุมอาชีพ พฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน  และปจจัยเสี่ยงท่ี

ทําใหการติดเชื้อโรครุนแรงมากขึ้น ไดแก ผูสูงอาย ุโรคประจําตัว และมลพิษทางอากาศ  รวมถึงงานวิจัยที่ศึกษาถึง

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือ COVID-19 พบวา ความรอบรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม



การปองกันการติดเช้ือ COVID-19 มีปจจัยหลัก 3 ดาน ไดแก ดานความรูเรื่องเช้ือ COVID-19  ดานปจจัยสนับสนุน

ทางสังคม ดานการรับขอมูลและขาวสารของเชื้อ COVID-19 ในภาพรวม  และรายดานสวนใหญอยูในระดับมาก

ท่ีสุด มีอิทธิพลสงผลตอพฤติกรรมการปองกันดานการตานทานการเกิดเช้ือ COVID-19 

 จากสถานการณ การแพร  ระบาดของเช ื ้ อ  COVID-19 ด ั งกล  าวได ส  งผลกระทบตอ

สถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะสํานักวิทยบริการที่เปนแหลงรวบรวมและ

ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งออนไลนและตัวเลมหนังสือแกนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และบุคคลทั่วไป การ

ใหบริการยืมตัวเลมหนังสือเมื่อผูใชบริการนําตัวเลมหนังสือกลับมาสงคืนมีโอกาสท่ีจะมีการปนเปอนเช้ือ COVID-19 

ได จากการศึกษาพบวา ปจจัยเสี่ยงของสํานักวิทยบริการในชวงการแพรระบาดของเช้ือ COVID-19 มีอยู 2 ประการ 

คือ  

 1) การสัมผัสเชื้อ COVID-19 ทางตรงจากผูใชบริการ เชน การไอหรือจาม ทําใหสารคัดหลั่งที่มี

เชื้อ COVID-19 ฟุงกระจายไปทั่วพื้นที่บริการ ซึ่งในสวนนี้ทางสํานักวิทยบริการไดปองกัน โดยการทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเช้ือและปดพ้ืนท่ีใหบริการในชวงท่ีมีการแพรระบาดอยางรุนแรง  

 2) การสัมผัสเชื้อ COVID-19 ทางออมจากผูใชบริการ เนื่องจากวาทางสํานักวิทยบริการยังคง

ใหบริการยืมสารสนเทศประเภทหนังสือแกผูใชบริการทุกประเภท จากขอมูลที่ไดเกริ่นไวดานบนวาเชื้อ COVID-19 

สามารถมีชีวิตบนวัตถุสิ่งของตาง ๆ ไดนาน 9 วัน ดังนั้นความเสี่ยงที่ตัวเลมหนังสือที่ถูกนํามาคืน จะมีเชื้อปนเปอน

มาดวยในกรณีท่ีผูยืมหนังสือเปนผูท่ีมีเช้ือ COVID-19 อยูแตไมทราบวาตนเองเปนผูติดเช้ือแลว 

 จากปญหาดังกลาวสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ได

ทําการศึกษาและวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

เพื่อแกปญหาที่กลาวมาแลวขางตน โดยการศึกษาหาวิธีในการกําจัดเชื้อ COVID-19 ท่ีอาจปนเปอนมากับหนังสือ 

เอกสารและพัสดุภัณฑตาง ๆ ที่รับมาจากภายนอก โดยทั่วไปแลวการกําจัดเชื้อไวรัสสวนใหญจะใชสารเคมี เชน 

แอลกอฮอล 70% หรือน้ํายาฆาเช้ือ ฉีดพนและเช็ดทําความสะอาด แตวิธีน้ีไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชกําจัดเช้ือไวรัสท่ี

อยูบนหนังสือเพราะจะทําใหเกิดความเสียหายกับหนังสือได แตยังมีอีกวิธีท่ีสามารถกําจัดเช้ือ COVID-19 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คือการใชแสง UVC ซึ่งมีงานวิจัยรองรับ  ผกากรอง วนไพศาล (2563) ไดศึกษาพบวา แสง UVC ท่ี

ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร สามารถกําจัดเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย ฯลฯ โดยทั่วไปแลวการใชแสง UVC 

สามารถกําจัดเช้ือไวรัสท่ีมีอยูบริเวณพ้ืนผิวภายนอกของตัวเลมหนังสือท่ีแสง UVC สองถึงเทาน้ันเพราะแสง UVC ไม

สามารถสองทะลุถึงภายในตัวเลมได ดังน้ันการท่ีจะกําจัดเช้ือไวรัสท่ีอยูภายในตัวเลมได จึงตองมีวิธีการท่ีจะทําใหตัว

เลมหนังสือสามารถเปดเองไดโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะใหแสง UVC สามารถสองเขาถึงภายในตัวเลมไดโดยไมตองใช

เจาหนาท่ีมาทําการเปดตัวเลมหนังสือ เน่ืองจากวาแสง UVC มีผลตอสายตาทําใหตาเปนตอกระจกและผิวหนังทําให

เปนมะเร็งผิวหนังได โดยการพัฒนานวตักรรมเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC โดย

เครื่องดังกลาวจะจับยึดตัวเลมหนังสือเขากับแกนที่หมุนไดซึ่งอยูภายในตัวเครื่องกําจัดเชื้อไวรัส ที่มีการปดอยาง

มิดชิดเพื่อปองกันการรั่วไหลของแสง UVC ทําใหตัวหนังสือหมุนผานแผนกรีดกระดาษ สงผลใหหนังสือเปดหนาข้ึน

เองโดยอัตโนมัติ ทําใหแสง UVC สามารถสองเขาภายในตัวเลมหนังสือได โดยผลการวิจัยพบวาผูใชมีความพึงพอใจ

ตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.348) 

 

การทบทวนวรรณกรรม  



 มุทิตา  ชัยชโลธร, เบ็ญจมาศ  เกียรติเกษมศานต, และพิพัฒน  แซยับ (2563, น.95-102) ศึกษา

เรื่อง หนากาก N95 ในสถานการณการระบาดของ COVID-19 พบวา หนากากกรองอากาศตั้งแต N95 ขึ้นไป มี

ความจําเปนอยางมากตอการปองกันการติดเช้ือไวรัส เปนสาเหตุใหความตองการหนากากเพ่ิมมากข้ึน จนกระท่ังเกิด

ความขาดแคลนของหนากากกรองอากาศ  

 ธัญพร  วุฑฒยากร และพรชัย สิทธิศรัณยกุล (2564, น.447-464) ศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการติด

โรค COVID-19 ผลงานวิจัยท่ีมีการรวบรวมการศึกษาท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงในการติดโรค พบวาปจจัย

เสี่ยงตอการติดโรค COVID-19 ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายนอก ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ ปจจัยเสี่ยงท่ีมี

ผลตอการติดเช้ือโรค ไดแก หญิงตั้งครรภ อายุ ภาวะอวน โรคประจําตัว ผูท่ีมีความผิดปกติของการดื่มสุรา ยีนสบาง

ชนิด เช้ือชาติ กลุมอาชีพ พฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน  และปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหการติดเช้ือโรครุนแรงมากข้ึน ไดแก 

ผูสูงอายุ โรคประจําตัว และมลพิษทางอากาศ   

  วิรัญญา  ศรีบุญเรือง, กนกพร  อนิรภัย, ธนรัตน  นิลวัฒนา, ศิริโสภา  สําราญสุข, ศานสันต  รัก

แตงาม, และปวีณา สปลเลอร (2521, น. 195-206) ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือ 

COVID-19 พบวา ความรอบรูเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ COVID-19 มีปจจัยหลัก 3 

ดาน ไดแก ดานความรูเรื่องเชื้อ COVID-19 ดานปจจัยสนับสนุนทางสังคม ดานการรับขอมูลและขาวสารของเช้ือ 

COVID-19 ในภาพรวม และรายดานสวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด มีอิทธิพลสงผลตอพฤติกรรมการปองกันดานการ

ตานทานการเกิดเช้ือ COVID-19 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง 

UVC มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC และเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC โดยแบงวิธีดําเนินการวิจยั

เปน 2 สวนคือ 1) การพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 2) การ

ประเมินความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

1. การพัฒนานวัตกรรมเคร่ืองกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC  

 ผูวิจัยไดแตงตั้งผูเช่ียวชาญดานการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 จํานวน 3 ทาน 

เพื่อใหคําแนะนํา และเสนอแนะในเชิงเทคนิคตอการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 โดยผูวิจัยไดนํา

ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงการทํางานของเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมี

ข้ันตอนและวิธีดําเนินการพัฒนาดังน้ี คือ 

 1) ออกแบบระบบการจัดการใหตัวเลมของหนังสือใหสามารถเปดตัวเลมเพื ่อใหแสง UVC 

สามารถสองแสงเขาถึงภายในตัวเลมโดยอัตโนมัติ โดยการติดตั้งแกนหมุนที่มีตัวจับยึดตัวเลมหนังสือจํานวน 4 เลม

หางกันเลมละ 90 องศา เพ่ือใหตัวเลมหนังสือท้ังหมดเคลื่อนท่ีเปนวงกลมภายในเครื่องกําจัดเช้ือ โดยตัวเลมหนังสือ



จะเคลื่อนท่ีผานแผนกรีดหนากระดาษ ซึ่งจะเปนตัวท่ีจะทําใหหนังสือสามารถเปดข้ึนเองได โดยแผนกรีดจะติดตั้งอยู

ดานขางภายในเครื ่อง ซึ่งใชวัสดุคือแผนอะคริลิค (Acrylic) ใส ทั้งนี ้เพื ่อใหแสง UVC สามารถสองทะลุผานได  

ดังแสดงลักษณะการทํางานตามภาพดานลาง 

     
ภาพท่ี 1. ภาพดานบน แสดงจดุเริม่ตนการทํางานของเครื่องกําจดัเช้ือ COVID-19 

ทิศทางการหมุนแกน หมุนทวนเข็มนาิกา 

 

      
ภาพท่ี 2. ภาพดานบน แสดงการทํางานเมื่อแกนหมุน หมุนไปจากตําแหนงเดิม 13 องศา  

ทําใหตัวเลมหนังสือแนบเบียดกับตัวกรีดกระดาษ   



 
ภาพท่ี 3. ภาพดานบน แสดงการทํางานเมื่อแกนหมุน หมุนไปจากตําแหนงเดิม 30 องศา 

ทําใหตัวเลมหนังสือเตรียมเคลื่อนท่ีผานตัวกรดีกระดาษ  

 

 
ภาพท่ี 4. ภาพดานบน แสดงการทํางานเมื่อแกนหมุน หมุนไปจากตําแหนงเดิม 30 องศา 

 

ทําใหหนาหนังสือท่ีผานตัวกรีดเกิดแรงสปริงดีดตัวเปดหนาหนังสือออก ทําใหแสง UVC สองเขาภายในตัวเลมได 

 

 2) ใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาดเล็กที่สามารถปรับความเร็วรอบไดเปนตัวขับเคลื่อนแกน

หมุน โดยใชสายพานขนาดเล็กเปนตัวสงผานกําลัง 

 3) ติดตั ้งหลอด UVC ที่ใหความเขมแสง UVC เทากับ 7 วัตต จํานวน 2 หลอด โดยติดตั้ง

ดานขางภายในตัวเครื่องถัดจากแผนกรีดเล็กนอย เพื่อใหแสง UVC สามารถสองเขาภายในตัวเลมไดมากที่สุด ซึ่ง



เทคนิคในการเลือกหลอด UVC จะดูตรงท่ี Power Output ของหลอด คือ ความเขมของแสง UVC ไมใช Power 

Input ของหลอด คือ กําลังไฟฟาท่ีใชเพ่ือใหหลอดทํางานได ดังตัวอยางแสดงในภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 5. แสดงคุณลักษณะของหลอด UVC 

 

 4) จัดทําเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 โดยใชวัสดุทึบแสง เชน ไม โลหะ เปนตน ภายในตัวเครื่อง

บุดวยแผนอลูมิเนียมฟอยดสะทอนแสงเพื่อใหแสงยูวีซีสามารถสะทอนไปมาได โดยขนาดตัวเครื่องสามารถบรรจุ

อุปกรณท่ีกลาวมาขางตนไดท้ังหมด ซึ่งจะไดขนาดความกวาง ความยาว และความสูง ดานละ 70 เซนติเมตร แสดง

ดังภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6. แสดงภายในเครื่องกําจดัเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

 

 5) ออกแบบวงจรไฟฟาควบคุมการทํางานของระบบ โดยเนนความปลอดภัยในการใชงานเปน

อันดับแรก เนื่องจากแสง UVC มีอันตรายตอสายตาและผิวหนังหากสัมผัสแสงโดยตรง และความสะดวกในการใช

งานเปนลําดับตอไป ดานความปลอดภัยไดติดตั้งฟวสเพ่ือตัดวงจรไฟฟาในกรณีท่ีอุปกรณไฟฟาตัวใดตัวหน่ึงชํารุดจน

ทําใหเกิดการลัดวงจร และติดตั้งสวิทชนิรภัยที่บานประตูทั้งสองบาน เพื่อตัดระบบไฟฟาท่ีจายใหกับหลอด UVC 

ทันที ในกรณีที่ผูใชเครื่องกําจัดเชื้อ เผลอลืมปดประตูบานใดบานหนึ่งในขณะที่ระบบกําลังทํางานอยู และติดตั้ง



หลอดไฟสัญญาณสีแดง บริเวณดานหนาเครื่องเพื่อแสดงสถานะ การทํางานของเครื่องใหผูใชงานทราบ ดานความ

สะดวกไดติดตั้งระบบตั้งเวลาการทํางานระบบ ตั้งแตเริ่มตนจนจบการทํางาน โดยผูใชเพียงกดปุมสตารท (สีเขียว) 

ปุมเดียว ท่ีติดตั้งอยูดานหนาบานประตู ดังแสดงในภาพท่ี 7 

 
ภาพท่ี 7. แสดงวงจรไฟฟาเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

 

 6) การคํานวณระยะเวลาที่แสง UVC กําจัดเชื้อ COVID-19 ประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อดวย

แสง UVC หรือ UV dose น้ัน (หนวยเปนไมโครวัตตวินาทีตอตารางเซนติเมตร, µWs/cm2) ข้ึนอยูกับความเขมของ

แสง UVC และระยะเวลาที่ไดรับแสง สามารถคํานวณโดยนําคาความเขมของรังสีหรือ UV intensity (หนวยไมโคร

วัตตตอตารางเซ็นติเมตร; µW/cm2) คูณดวยระยะเวลาท่ีสัมผัสแสงหรือ exposure time (หนวยวินาที; seconds)  

 DUV = l * t 

โดยท่ี DUV = ปริมาณความเขมของแสง UVC ท่ีใชกําจัดเช้ือ (µWs/cm2) 

 l      = ความเขมแสงเฉลี่ยจากหลอด UVC (µW/cm2) 

 t      = เวลา (seconds) 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 แสดงประสิทธิภาพการทําลายเช้ือชนิดตาง ๆ ดวยรังสียวีูซีความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร 

 
ท่ีมา: ผกากรอง วนไพศาล (2563) 

 จากตารางจะเห็นไดวา ประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อไวรัส 100% ตองใชปริมาณแสง UVC 

8,000 µWs/cm2 เน่ืองจากวาเช้ือไวรัสท่ีตองการกําจัดอยูในตัวเลมหนังสือ ซึ่งจากการศึกษาพบวา เช้ือไวรัสสามารถ

มีชีวิตอยูบนวัสดุท่ีมีอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมไดนานกวาในอากาศถึง 3 เทา ดังน้ันปริมาณความเขมของแสง 

UVC ท่ีใชการกําจัดเช้ือจึงจําเปนตองเพ่ิมปริมาณข้ึนเปน 3 เทาเชนกัน และปริมาณการกําจัดเช้ือไวรัสท่ีตองการ คือ 

8,000*3 = 24,000 µWs/cm2 เน่ืองจากหลอด UVC ท่ีเลือกใชจํานวน 2 หลอด ใหแสงUVC หลอดละ 7 วัตต รวม

แสง UVC ท้ังสิ้น = 2 * 7 =14 W/m2 หรือ 1,400 µW/cm2 แทนคาในสูตรเพ่ือหาเวลาในการกําจัดเช้ือ  

              DUV            = l * t 

 24,000 (µWs/cm2) = 1,400 (µW/cm2) * t (sec) 

                t         = 24,000   / 1,400 = 17.14 sec     



 เน่ืองจากความเร็วในการหมุนหนังสือผานแผนกรีดท่ีเหมาะสม คือ 18 รอบตอนาที        

 เวลาตัวเลมหนังสือหมุนตอ 1 รอบ (360 องศา) = 60/18 = 3.3 วินาที 

             เวลาหนังสือเคลื่อนท่ีผานตัวกรีดกระดาษ (10 องศา) เพ่ือเปดหนากระดาษใหแสงสอง ตอรอบ 

              = ( 3.3
360

) x 10 =  0.0917 sec 

            เวลาเปดหนากระดาษใหแสง UVC สองภายในตัวเลมตอนาที = 0.0917 x 18 = 1.65 sec 

 จํานวนเวลาของการกําจัดเช้ือ (นาที) = จํานวนเวลาท่ีแสง UVC สามารถกําจัดเช้ือภายในตัวเลม

(วินาที)/จํานวนเวลาท่ีหนาหนังสือปดในแตละนาที (วินาที) 

 จํานวนเวลาของการกําจัดเช้ือ = 
17.14
1.65

  = 10.3 นาที 

 เน่ืองจากกระดาษและอายุของหนังสือแตกตางกันไปมีผลทําใหการเปดหนากระดาษของหนังสือ

แตละเลมแตกตางกันไป ดังนั้นเพื่อใหการเปดหนากระดาษทําไดมากที่สุด จึงตองเพิ่มเวลาในการหมุนประมาณ 

10% จะไดเวลาในการกําจัดเช้ือดังน้ี 

 จํานวนเวลาในการกําจัดเช้ือ  = 10.3 * 10 % = 11.4 หรือ 12 นาที 

 
ภาพท่ี 8. แสดงภาพหนังสือภายในเครื่องกําจัดเช้ือไวรัส COVID-19   

 

2. การประเมินความพึงพอใจตอเคร่ืองกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

 กลุมประชากรสาํหรับการวิจัยครั้งน้ีเปนบุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี ท่ีใชงานเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC จํานวน 56 คน 

 กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี ท่ีใชงานเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC เปนกลุมตัวอยางแบบไม

เจาะจงท่ีใหขอมูลดวยความสมัครใจ จํานวน 49 คน ไดมาโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 



(Yamane, 1973) โดยใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนได 5% เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

 แบบสอบถามความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยที่สุด โดยไดทําการวัดดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item objective 

Congruence: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.65–1.00 และมีคาความเชื่อมั่น

เทากับ 0.92 โดยผูวิจัยใชเกณฑการแปลผลคาคะแนนของ บุญชม ศรีสะอาด (2560) ดังน้ี 

  คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

  คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 

 

 โดยประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือ

ดวยแสง UVC มี 3 ดาน คือ 1) ดานการออกแบบและพัฒนา 2) ดานความสะดวกในการใชงาน และ 3) ดาน

ประโยชนในการใชงาน 

โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมลูวิจัย 3 ข้ันตอน คือ 

  1) ใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลม

หนังสือดวยแสง UVC  

  2) นําผลการทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลม

หนังสือดวยแสง UVC มาวิเคราะหผลทางสถิติเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลม

หนังสือดวยแสง UVC วิเคราะหผลในแตละดาน โดยหาคาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  3) นําเสนอผลการศึกษาความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวย

แสง UVC และสรุปอภิปรายผล 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลม

หนังสือดวยแสง UVC และเพือ่ประเมินความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง 

UVC ผลการวิจัยจะแบงเปน 2 สวน ตามวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีวางไว คือ 

1. การพัฒนานวัตกรรมเคร่ืองกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง 

UVC ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC โดยการ

ถายภาพเคลื่อนไหวแสดงการทํางานของเครื่อง พบวา การกรีดหนากระดาษของหนังสือภายในตัวเลมเพื่อใหแสง 

UVC สองเขาดานใน สามารถทําไดตามวัตถุประสงค แสง UVC สามารถสองเขาภายในตัวเลมหนังสือได  



2. การประเมินความพึงพอใจตอเคร่ืองกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

 การศึกษาความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC โดย

ใหกลุ มตัวอยางคือ บุคลากรฝายหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตปตตานี ท่ีใชงานเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC เปนกลุมตัวอยางแบบไม

เจาะจงที่ จํานวน 49 คน ทําการประเมินความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวย

แสง UVC ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนตอเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง 

UVC โดยภาพรวมและรายดาน แสดงดัง ตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของชุมชนตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

ความพึงพอใจตอเคร่ืองกําจัดเชื้อ COVID-19 X  S.D. ระดับ 

1. ดานการออกแบบและพัฒนา 

   1. ความเหมาะสมของการเลือกใชวัสดุ 

   2. ความเหมาะสมของรูปทรงและขนาด  

   3. ความแข็งแรงทนทานของเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 

   4. การออกแบบตัวเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 

   5. ความเรียบรอย สวยงาม ของตัวเครื่อง 

4.69 

4.61 

4.73 

4.67 

4.64 

0.510 

0.493 

0.451 

0.516 

0.563 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.66 0.410 มากท่ีสุด 

2. ดานความสะดวกในการใชงาน 

   1. การนําวัสดุท่ีตองการฆาเช้ือวางภายในและนําออกจากตัวเครือ่ง 

   2. ขนาดของเครื่องมีความเหมาะสม การเคลื่อนยายอุปกรณสะดวก 

   3. การเปด-ปดอุปกรณ 

   4. ความชัดเจนของคูมือการใชงาน 

   5. การทําความสะอาด 

4.61 

4.49 

4.73 

4.53 

4.61 

0.532 

0.505 

0.451 

0.497 

0.532 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.374 มากท่ีสุด 

3. ดานประโยชนในการใชงาน 

   1. เครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 มีประโยชนในการใชงาน 

   2. เครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 มีประโยชนกับบุคลากรและผูใชบริการ 

   3. การลดงบประมาณของหนวยงานในการจัดซื้อเครื่องสําเร็จรปู 

4.82 

4.80 

4.78 

0.434 

0.448 

0.461 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.80 0.428 มากท่ีสุด 

รวมท้ัง 3 ดาน 4.69 0.348 มากท่ีสุด 

 

 จากผลการวิจัย ตารางที่ 2 ความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือ

ดวยแสง UVC โดยรวมท้ัง 3 X  = 4.69, S.D. = 0.348) เมื่อพิจารณาเปนรายดานจาก

ผลการวิจัยพบวาท้ัง 3 ดาน คือ ดานการออกแบบและพัฒนา มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.66, 



S.D. = 0.410) ดานความสะดวกในการใชงาน มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.60, S.D. = 0.374) 

และดานประโยชนในการใชงาน มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุด ( X  = 4.80, S.D. = 0.428) โดยดานที่มี

ความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานประโยชนในการใชงาน และดานท่ีมีความพึงพอใจนอยสุด คือ ดานความสะดวกในการ

ใชงาน จากผลการวิจัยความพึงพอใจตอเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC โดยรวมอยู

ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง 

UVC มีประสิทธิภาพ ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด และตรงกับความตองการของผูใชงาน 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวย

แสง UVC จะเห็นไดวาการกําจัดเช้ือไวรัสภายในตัวเลมหนังสือ โดยการหมุนตัวเลมหนังสือผานตัวกรีดหนากระดาษ 

เพ่ือเปดหนาหนังสือโดยอัตโนมัติ พบวาสามารถทําไดตามวัตถุประสงค  ซึ่งแสดงใหเห็นวาเครื่องกําจัดเช้ือ COVID-

19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC มีประสิทธิภาพในการกําจัดเช้ือไวรสัไดอยางท่ัวถึงท้ังเลม แสง UVC สามารถ

สองถึงหนากระดาษภายในตัวเลม  ทําใหเกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหากมีเชื้อไวรัสภายในตัวเลม และชวยลด

คาใชจายของหนวยงานในการจัดซื้อเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19  ทั้งน้ีในสวนของการศึกษาความพึงพอใจเครื่อง

กําจัดเชื ้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.69, S.D. = 

0.348) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ัง 3 ดาน คือ ดานการ

ออกแบบและพัฒนา ดานความสะดวกในการใชงาน และดานประโยชนในการใชงาน 

 ในอนาคตสํานักวิทยบริการจะทําการจดสิทธิบัตรเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลม

หนังสือดวยแสง UVC และพัฒนาเปนเชิงพาณิชยเพ่ือสรางรายไดใหกับหนวยงานตอไป 

 

 ขอเสนอแนะ จากการทดลองใชงานเครื่องกําจดัเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง 

UVC พบวา ยังมีขอจํากัดในการทําใหการเปดหนากระดาษยังไมสามารถเปดไดสุด และการยึดจับหนังสือที่มีความ

หนามากเกินกวา 2.5 เซนติเมตร และท่ีสําคัญไมสามารถใชกับหนังสือท่ีเปนปกแข็งได ซึ่งผูวิจัยจะทําการพัฒนาและ

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตอไป 

 

 การนําไปใชประโยชน เปนเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวยแสง UVC 

ตนแบบท่ีหองสมุดหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ัวโลกสามารถนําไปใชกําจัดเช้ือ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ประหยัดคาใชจายเพราะตนทุนถูกกวาในทองตลาดมาก 
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