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บทคัดย่อ  

  

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 

2019 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างาน ส านักวิทย

บริการซึ่งมีภารกิจหลักในการบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้แก่

คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป มีการบริการยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับผลกระทบดังกล่าว เนื่องจากการส่งต่อหนังสือ

จากผู้ใช้บริการจ านวนมากมายังผู้ให้บริการ ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อ

ไวรัสดังกล่าว  ส านักวิทยบริการ จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรม

เครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC โดย

กระบวนการหมุนตัวเล่มและกรดีกระดาษเพื่อให้การฆา่เชื้อเข้าถึงหนังสือทกุ

หน้า ซึ่งเป็นวิธีการในการฆ่าเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัด

ค่าใช้จ่าย  



โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ โดยการน าหนังสือที่ถูกยืมไปใช้

งานแล้ว เมื่อน ากลับมาส่งคืน จะมีการน าหนังสือเข้าเครื่องก าจัดเชื้อ ครั้งละ 

4 เล่ม โดยเครื่องจะท าการหมุนและกรีดกระดาษภายในตัวเล่ม ใช้เวลา

ประมาณ  12 นาที  โดยมีสัญญาณไฟเตือนบริเวณหน้าเครื่องขณะท างาน 

โดยทั่วไปเครื่องก าจัดเชื้อในท้องตลาดสามารถก าจัดเชื้อไวรัสเฉพาะ

บริเวณพื้นผิวภายนอกของตัวเล่มหนังสือเท่านั้น แต่ เครื่องก าจัดเชื้อ 

COVID-19 ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถก าจัดเชื้อ COVID-19 ได้ทั้งบริเวณ

พื้นผิวภายนอกและภายในตัวเล่มหนังสือได้โดยอัตโนมัติ จากการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัด

เชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.348) 
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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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บทน า 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้

ทั่วโลกและประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตแล้วมากมาย โดยเชื้อ 

COVID-19 จะติดต่อจากคนสู่คนผ่านการไอ จาม หรือการสัมผัส โดยเชื้อ

จะเข้าสู่ร่างกายทางปาก จมูก หรือเยื่อบุตา จากการศึกษาของ meta-



analysis พบว่า ระยะฟักตัวของเชื้อ COVID-19 คือ 2–14 วัน (Dhouib et 

al., 2021) และผลการศึกษาวิจัยพบว่า เชื้อ COVID-19 มีชีวิตบนวัตถุ

สิ่งของต่าง ๆ ได้นาน 9 วัน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4–5 วัน ตัวแปรส าคัญคือ 

อุณหภูมิและความชื้น หากอยู่ในที่อุณหภูมิค่อนข้างเย็นและชื้นจะท าให้เชื้อ

ไวรัสมีชีวิตยืนยาวขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่มีการรวบรวมการศึกษา

ที่เกี่ยวกับความเส่ียงและปัจจัยเสี่ยงในการติดโรค พบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการ

ติดโรค COVID-19 ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอก ซึ่ง

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการติดเชื้อโรค ได้แก่ หญิง

ตั้งครรภ์ อายุ ภาวะอ้วน โรคประจ าตัว ผู้ที่มีความผิดปกติของการดื่มสุรา 

ยีนส์บางชนิด เชื้อชาติ กลุ่มอาชีพ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน  และ

ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้การติดเชื้อโรครุนแรงมากขึ้น ได้แก่ ผู้สูงอายุ โรค

ประจ าตัว และมลพิษทางอากาศ  รวมถึงงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 พบว่า ความรอบรู้เกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 มีปัจจัยหลัก 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้เรื่องเชื้อ COVID-19  ด้านปัจจัยสนับสนุนทาง

สังคม ด้านการรับข้อมูลและข่าวสารของเชื้อ COVID-19 ในภาพรวม  และ

รายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด มีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันด้านการต้านทานการเกิดเชื้อ COVID-19 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังกล่าว

ได้ส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการ

วิจัย โดยเฉพาะส านักวิทยบริการที่ เป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศทั้งออนไลน์และตัวเล่มหนังสือแก่นักศึกษา อาจารย์ 

นักวิจัย และบุคคลทั่วไป การให้บริการยืมตัวเล่มหนังสือเมื่อผู้ใช้บริการน า

ตัวเล่มหนังสือกลับมาส่งคืนมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนเชื้อ COVID-19 ได้ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสี่ยงของส านักวิทยบริการในช่วงการแพร่

ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีอยู่ 2 ประการ คือ  

 1) การสัมผัสเชื้อ COVID-19 ทางตรงจากผู้ใช้บริการ เช่น 

การไอหรือจาม ท าให้สารคัดหลั่งที่มีเชื้อ COVID-19 ฟุ้งกระจายไปทั่ว

พื้นที่บริการ ซึ่งในส่วนนี้ทางส านักวิทยบริการได้ป้องกัน โดยการท าความ

สะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ให้บริการในช่วงที่มีการแพร่ระบาด

อยา่งรุนแรง  



 2) การสัมผัสเชื้อ  COVID-19 ทางอ้อมจากผู้ใช้บริการ 

เนื่องจากว่าทางส านักวิทยบริการยังคงให้บริการยืมสารสนเทศประเภท

หนังสือแก่ผู้ใช้บริการทุกประเภท จากข้อมูลที่ได้เกริ่นไว้ด้านบนว่าเชื้อ 

COVID-19 สามารถมีชีวิตบนวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ได้นาน 9 วัน ดังนั้นความ

เสี่ยงที่ตัวเล่มหนังสือที่ถูกน ามาคืน จะมีเชื้อปนเปื้อนมาด้วยในกรณีที่ผู้ยืม

หนังสือเป็นผู้ที่มีเชื้อ COVID-19 อยู่แต่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อแล้ว 

 จ า ก ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ท าการศึกษาและวิจัย

เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่ม

หนังสือด้วยแสง UVC เพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยการศึกษา

หาวิธีในการก าจัดเชื้อ COVID-19 ท่ีอาจปนเปื้อนมากับหนังสือ เอกสาร

และพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่รับมาจากภายนอก โดยทั่วไปแล้วการก าจัดเชื้อ

ไวรัสส่วนใหญ่จะใช้สารเคมี เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ ฉีด

พ่นและเช็ดท าความสะอาด แต่วิธีนีไ้ม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ก าจัดเชื้อไวรัส

ที่อยู่บนหนังสือเพราะจะท าให้เกิดความเสียหายกับหนังสือได้ แต่ยังมีอีกวิธี

ท่ีสามารถก าจัดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการใช้แสง 

UVC ซึ่งมีงานวิจัยรองรับ  ผกากรอง วนไพศาล (2563) ได้ศึกษาพบว่า 

แสง UVC ท่ีความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร สามารถก าจัดเชื้อไวรัส และ

เชื้อแบคทีเรีย ฯลฯ โดยทั่วไปแล้วการใช้แสง UVC สามารถก าจัดเชื้อไวรัส

ที่มีอยู่บริเวณพื้นผิวภายนอกของตัวเล่มหนังสือที่แสง UVC ส่องถึงเท่านั้น

เพราะแสง UVC ไม่สามารถส่องทะลุถึงภายในตัวเล่มได้ ดังนั้นการที่จะ

ก าจัดเชื้อไวรัสที่อยู่ภายในตัวเล่มได้ จึงต้องมีวิธีการที่จะท าให้ตัวเล่ม

หนังสือสามารถเปิดเองได้โดยอัตโนมัติเพื่อที่จะให้แสง UVC สามารถส่อง

เข้าถึงภายในตัวเล่มได้โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่มาท าการเปิดตัวเล่มหนังสือ 

เนื่องจากว่าแสง UVC มีผลต่อสายตาท าให้ตาเป็นต้อกระจกและผิวหนังท า

ให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ โดยการพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-

19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC โดยเครื่องดังกล่าวจะจับยึดตัวเล่ม

หนังสือเข้ากับแกนที่หมุนได้ซึ่งอยู่ภายในตัวเครื่องก าจัดเชื้อไวรัส ที่มีการ

ปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของแสง UVC ท าให้ตัวหนังสือหมุน



ผ่านแผ่นกรีดกระดาษ ส่งผลให้หนังสือเปิดหน้าขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ท าให้

แสง UVC สามารถส่องเข้าภายในตัวเล่มหนังสือได้ โดยผลการวิจัยพบว่า

ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.348) 
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195-206) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ 

COVID-19 พบว่า ความรอบรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 มีปัจจัยหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้เรื่อง

เชื้อ COVID-19 ด้านปัจจัยสนับสนุนทางสังคม ด้านการรับข้อมูลและ

ข่าวสารของเชื้อ COVID-19 ในภาพรวม และรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดบั



มากที่สุด มีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันด้านการต้านทานการเกิด

เชื้อ COVID-19 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัว

เล่มหนังสือด้วยแสง UVC 

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 

ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC 

 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-

19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม

เครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC และเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่ม

หนังสือด้วยแสง UVC โดยแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 2 ส่วนคือ 1) การ

พัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วย

แสง UVC 2) การประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 

ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC 

1. การพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือ

ด้วยแสง UVC  

 ผู้วิจัยได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่อง

ก าจัดเชื้อ COVID-19 จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้ค าแนะน า และเสนอแนะใน

เชิงเทคนิคต่อการพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 โดยผู้วิจัย

ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงการท างานของเครื่องก าจัด

เชื้อ COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ

พัฒนาดังน้ี คือ 

 1) ออกแบบระบบการจัดการให้ตัวเล่มของหนังสือให้สามารถ

เปิดตัวเล่มเพื่อให้แสง UVC สามารถส่องแสงเข้าถึงภายในตัวเล่มโดย



อัตโนมัติ โดยการติดตั้งแกนหมุนที่มีตัวจับยึดตัวเล่มหนังสือจ านวน 4 เล่ม

ห่างกันเล่มละ 90 องศา เพื่อให้ตัวเล่มหนังสือทั้งหมดเคลื่อนที่เป็นวงกลม

ภายในเครื่องก าจัดเชื้อ โดยตัวเล่มหนังสือจะเคลื่อนที่ผ่านแผ่นกรีด

หน้ากระดาษ ซึ่งจะเป็นตัวที่จะท าให้หนังสือสามารถเปิดขึ้นเองได้ โดยแผ่น

กรีดจะติดตั้งอยู่ด้านข้างภายในเครื่อง ซึ่งใช้วัสดุคือแผ่นอะคริลิค (Acrylic) 

ใส  ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ แส ง  UVC สามา รถส่ อ งท ะลุ ผ่ า นได้  

ดังแสดงลักษณะการท างานตามภาพด้านล่าง 

     

ภาพที ่1 ภาพด้านบน แสดงจุดเริม่ต้นการท างานของเครื่องก าจัดเชื้อ 

COVID-19 

ทิศทางการหมุนแกน หมุนทวนเข็มนาฬิกา 

 

      



ภาพที ่2 ภาพด้านบน แสดงการท างานเมื่อแกนหมุน หมุนไปจากต าแหน่ง

เดิม 13 องศา  

ท าให้ตัวเล่มหนังสือแนบเบียดกับตัวกรีดกระดาษ   

 

ภาพที ่3 ภาพด้านบน แสดงการท างานเมื่อแกนหมุน หมุนไปจากต าแหน่ง

เดิม 30 องศา 

ท าให้ตัวเล่มหนังสือเตรียมเคลื่อนที่ผ่านตัวกรีดกระดาษ  

 

 

ภาพที ่4 ภาพด้านบน แสดงการท างานเมื่อแกนหมุน หมุนไปจากต าแหน่ง

เดิม 30 องศา 

 



ท าให้หน้าหนังสือที่ผ่านตัวกรีดเกิดแรงสปรงิดีดตัวเปิดหน้าหนังสอืออก ท า

ให้แสง UVC ส่องเข้าภายในตวัเล่มได ้

 

 2) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กที่สามารถปรับ

ความเร็วรอบได้เป็นตัวขับเคลื่อนแกนหมุน โดยใช้สายพานขนาดเล็กเป็น

ตัวส่งผ่านก าลัง 

 3) ติดตั้งหลอด UVC ที่ให้ความเข้มแสง UVC เท่ากับ 7 วัตต์ 

จ านวน 2 หลอด โดยติดตั้งด้านข้างภายในตัวเครื่องถัดจากแผ่นกรีด

เล็กน้อย เพื่อให้แสง UVC สามารถส่องเข้าภายในตัวเล่มได้มากที่สุด ซึ่ง

เทคนิคในการเลือกหลอด UVC จะดูตรงที่ Power Output ของหลอด คือ 

ความเข้มของแสง UVC ไม่ใช่ Power Input ของหลอด คือ ก าลังไฟฟ้าท่ี

ใช้เพ่ือให้หลอดท างานได้ ดังตัวอย่างแสดงในภาพท่ี 5 

 

ภาพที ่5 แสดงคุณลักษณะของหลอด UVC 

 

 4) จัดท าเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วัสดุทึบแสง เช่น 

ไม้ โลหะ เป็นต้น ภายในตัวเครื่องบุด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยด์สะท้อนแสง

เพื่อให้แสงยูวีซีสามารถสะท้อนไปมาได้ โดยขนาดตัวเครื่องสามารถบรรจุ

อุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นได้ทั้งหมด ซึ่งจะได้ขนาดความกว้าง ความยาว 

และความสูง ด้านละ 70 เซนติเมตร แสดงดังภาพท่ี 6 



 

ภาพที ่6 แสดงภายในเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือ

ด้วยแสง UVC 

 

 5) ออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมการท างานของระบบ โดยเน้น

ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นอันดับแรก เนื่องจากแสง UVC มีอันตราย

ต่อสายตาและผิวหนังหากสัมผัสแสงโดยตรง และความสะดวกในการใช้

งานเป็นล าดับต่อไป ด้านความปลอดภัยได้ติดตั้งฟิวส์เพื่อตัดวงจรไฟฟ้าใน

กรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้าตวัใดตัวหนึ่งช ารุดจนท าให้เกิดการลัดวงจร และติดตั้ง

สวิทช์นิรภัยที่บานประตูทั้งสองบาน เพื่อตัดระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหลอด 

UVC ทันที ในกรณีที่ผู้ใช้เครื่องก าจัดเชื้อ เผลอลืมปิดประตูบานใดบาน

หนึ่งในขณะที่ระบบก าลังท างานอยู่ และติดตั้งหลอดไฟสัญญาณสีแดง 

บริเวณด้านหน้าเครื่องเพื่อแสดงสถานะ การท างานของเครื่องให้ผู้ใช้งาน

ทราบ ด้านความสะดวกได้ติดตั้งระบบตั้งเวลาการท างานระบบ ตั้งแต่เริ่มต้น

จนจบการท างาน โดยผู้ใช้เพียงกดปุ่มสตาร์ท (สีเขียว) ปุ่มเดียว ที่ติดตั้งอยู่

ด้านหน้าบานประตู ดังแสดงในภาพที่ 7 



 

ภาพที ่7 แสดงวงจรไฟฟ้าเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตวัเล่ม

หนังสือด้วยแสง UVC 

 

 6) การค านวณระยะเวลาที่แสง UVC ก าจัดเชื้อ COVID-19 

ประสิทธิภาพในการก าจดัเชื้อด้วยแสง UVC หรือ UV dose นั้น (หน่วยเป็น

ไมโครวัตต์วินาทีต่อตารางเซนติเมตร, µWs/cm2) ขึ้นอยู่กับความเข้มของ

แสง UVC และระยะเวลาที่ได้รับแสง สามารถค านวณโดยน าค่าความเข้ม

ของรังสีหรือ UV intensity (หน่วยไมโครวัตต์ต่อตารางเซ็นติเมตร; 

µW/cm2) คูณด้วยระยะเวลาที่สัมผัสแสงหรือ exposure time (หน่วย

วินาท;ี seconds)  

 DUV = l * t 

โดยที ่ DUV = ปริมาณความเข้มของแสง UVC ที่ใช้ก าจดัเชื้อ 

(µWs/cm2) 

 l      = ความเข้มแสงเฉลี่ยจากหลอด UVC (µW/cm2) 



 t      = เวลา (seconds) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1 แสดงประสทิธิภาพการท าลายเชือ้ชนิดต่าง ๆ ด้วยรังสยีูวีซีความ

ยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร 



 

ท่ีมา: ผกากรอง วนไพศาล (2563) 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพในการก าจัดเชื้อไวรัส 

100% ต้องใช้ปริมาณแสง UVC 8,000 µWs/cm2 เนื่องจากว่าเชื้อไวรัสที่

ต้องการก าจัดอยู่ในตัวเล่มหนังสือ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  เชื้อไวรัส

สามารถมีชีวิตอยู่บนวัสดุที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมได้นานกว่าใน

อากาศถึง 3 เท่า ดังนั้นปริมาณความเข้มของแสง UVC ที่ใช้การก าจัดเชื้อ

จึงจ าเป็นต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเป็น 3 เท่าเช่นกัน และปริมาณการก าจัดเชื้อ

ไวรัสที่ต้องการ คือ 8,000*3 = 24,000 µWs/cm2 เนื่องจากหลอด UVC ท่ี

เลือกใช้จ านวน 2 หลอด ให้แสงUVC หลอดละ 7 วัตต์ รวมแสง UVC 



ทั้งสิ้น = 2 * 7 =14 W/m2 หรือ 1,400 µW/cm2 แทนค่าในสูตรเพื่อหาเวลา

ในการก าจัดเชื้อ  

              DUV            = l * t 

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

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

 เนื่องจากความเร็วในการหมุนหนังสือผ่านแผ่นกรีดที่เหมาะสม คือ 

18 รอบต่อนาที        

 เวลาตัวเล่มหนังสือหมุนต่อ 1 รอบ (360 องศา) = 60/18 = 3.3 

วินาท ี

             เวลาหนังสือเคลื่อนที่ผ่านตัวกรีดกระดาษ (10 องศา) เพื่อเปิด

หน้ากระดาษให้แสงส่อง ต่อรอบ 

              = (
3.3

360
) x 10 =  0.0917 sec 

            เวลาเปิดหน้ากระดาษให้แสง UVC ส่องภายในตัวเล่มต่อนาที = 

0.0917 x 18 = 1.65 sec 

 จ านวนเวลาของการก าจัดเชื้อ (นาที) = จ านวนเวลาที่แสง 

UVC สามารถก าจัดเชื้อภายในตัวเล่ม(วินาที)/จ านวนเวลาที่หน้าหนังสือปิด

ในแต่ละนาที (วินาที) 

 จ านวนเวลาของการก าจัดเชื้อ = 
17.14

1.65
  = 10.3 นาที 

 เนื่องจากกระดาษและอายุของหนังสือแตกต่างกันไปมีผลท า

ให้การเปิดหน้ากระดาษของหนังสือแต่ละเล่มแตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้

การเปิดหน้ากระดาษท าได้มากที่สุด จึงต้องเพิ่มเวลาในการหมุนประมาณ 

10% จะได้เวลาในการก าจัดเชื้อดังนี้ 

 จ านวนเวลาในการก าจัดเชื้อ  = 10.3 * 10 % = 11.4 หรือ 12 

นาที 



 

ภาพที ่8 แสดงภาพหนังสือภายในเครื่องก าจัดเชื้อไวรัส COVID-19   

 

2. การประเมนิความพงึพอใจตอ่เครือ่งก าจดัเชือ้ COVID-19 ภายในตวัเลม่

หนงัสอืดว้ยแสง UVC 

 กลุ่มประชากรส าหรับการวิจัยครั้งน้ีเป็นบุคลากรส านักวิทย

บริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปัตตานี ที่ใช้งานเครื่อง

ก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC จ านวน 56 คน 

 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรส านักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ใช้งานเครื่อง

ก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่เจาะจงที่ให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ จ านวน 49 คน ได้มา

โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane, 

1973) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5% 

เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่ม

หนังสือด้วยแสง UVC 

 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 

ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 



และน้อยที่สุด โดยได้ท าการวัดดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ

วัตถุประสงค์ (Index of item objective Congruence: IOC) โดย

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.65–1.00 และมีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนของ 

บุญชม ศรีสะอาด (2560) ดังน้ี 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ

ระดับมาก 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ

ระดับปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ

ระดับน้อย 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ

ระดับน้อยที่สุด 

 

 โดยประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ 

COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการ

ออกแบบและพัฒนา 2) ด้านความสะดวกในการใช้งาน และ 3) ด้าน

ประโยชน์ในการใช้งาน 

โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 

  1) ให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่อง

ก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC  

  2) น าผลการท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัด

เชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือดว้ยแสง UVC มาวิเคราะห์ผลทาง

สถิติเพ่ือศึกษาความพงึพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่ม

หนังสือด้วยแสง UVC วิเคราะห์ผลในแตล่ะด้าน โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 



  3) น าเสนอผลการศึกษาความพึงพอใจต่อเครื่องก าจดัเชื้อ 

COVID-19 ภายในตวัเล่มหนังสือด้วยแสง UVC และสรุปอภิปรายผล 

 

ผลการด าเนินการ อภิปรายผล 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่อง

ก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC และเพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วย

แสง UVC ผลการวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่

วางไว้ คือ 

1. การพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือ

ด้วยแสง UVC 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 

ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง

ก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC โดยการ

ถ่ายภาพเคลื่ อนไหวแสดงการท างานของเครื่อง พบว่า  การกรีด

หน้ากระดาษของหนังสือภายในตัวเล่มเพื่อให้แสง UVC ส่องเข้าด้านใน 

สามารถท าได้ตามวัตถุประสงค์ แสง UVC สามารถส่องเข้าภายในตัวเล่ม

หนังสือได้  

2. การประเมนิความพงึพอใจตอ่เครือ่งก าจดัเชือ้ COVID-19 ภายในตัวเล่ม

หนังสือด้วยแสง UVC 

 การศึกษาความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 

ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC โดยให้กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรฝ่าย

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี ที่ใช้งานเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่ม

หนังสือด้วยแสง UVC เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจงที่ จ านวน 49 คน ท า

การประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่ม

หนังสือด้วยแสง UVC ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อเครื่อง



ก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC โดยภาพรวม

และรายด้าน แสดงดัง ตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 ความพึงพอใจของชุมชนต่อเครือ่งก าจัดเชื้อ COVID-19 

ภายในตวัเล่มหนังสือด้วยแสง UVC 

ความพงึพอใจตอ่เครือ่งก าจดัเชือ้ COVID-19 X  S.D. ระดบั 

1. ดา้นการออกแบบและพฒันา 

   1. ความเหมาะสมของการเลือกใช้วัสด ุ

   2. ความเหมาะสมของรูปทรงและขนาด  

   3. ความแข็งแรงทนทานของเครื่องก าจัดเชื้อ 

COVID-19 

   4. การออกแบบตัวเครื่องก าจดัเชื้อ COVID-

19 

   5. ความเรยีบร้อย สวยงาม ของตัวเครื่อง 

4.69 

4.61 

4.73 

4.67 

4.64 

0.510 

0.493 

0.451 

0.516 

0.563 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

รวม 4.66 0.410 มาก

ทีส่ดุ 

2. ดา้นความสะดวกในการใชง้าน 

   1. การน าวัสดุทีต่้องการฆ่าเชื้อวางภายใน

และน าออกจากตัวเครือ่ง 

   2. ขนาดของเครื่องมีความเหมาะสม การ

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สะดวก 

   3. การเปิด-ปิดอุปกรณ ์

   4. ความชดัเจนของคู่มือการใช้งาน 

   5. การท าความสะอาด 

4.61 

4.49 

4.73 

4.53 

4.61 

0.532 

0.505 

0.451 

0.497 

0.532 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

รวม 4.60 0.374 มาก

ทีส่ดุ 



3. ดา้นประโยชนใ์นการใชง้าน 

   1. เครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 มีประโยชน์

ในการใช้งาน 

   2. เครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 มีประโยชน์

กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ 

   3. การลดงบประมาณของหน่วยงานในการ

จัดซื้อเครื่องส าเร็จรูป 

4.82 

4.80 

4.78 

0.434 

0.448 

0.461 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

รวม 4.80 0.428 มาก

ทีส่ดุ 

รวมทัง้ 3 ดา้น 4.69 0.348 มาก

ทีส่ดุ 

 

 จากผลการวิจัย ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ 

COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.348) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจาก

ผลการวิจัยพบว่าทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและพัฒนา มีความพึง

พอใจโดยรวมระดับมากที่สุด ( X  = 4.66, S.D. = 0.410) ด้านความสะดวก

ในการใช้งาน มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุด ( X  = 4.60, S.D. = 

0.374) และด้านประโยชน์ในการใชง้าน มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก

ที่สุด ( X  = 4.80, S.D. = 0.428) โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้าน

ประโยชน์ในการใช้งาน และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ ด้านความ

สะดวกในการใช้งาน จากผลการวิจัยความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดเชื้อ 

COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 

ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

 

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 



 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ 

COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC จะเห็นได้ว่าการก าจัดเชื้อ

ไวรัสภายในตัวเล่มหนังสือ โดยการหมุนตัวเล่มหนังสือผ่านตัวกรีด

หน้ากระดาษ เพื่อเปิดหน้าหนังสือโดยอัตโนมัติ พบว่าสามารถท าได้ตาม

วัตถุประสงค์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่ม

หนังสือด้วยแสง UVC มีประสิทธิภาพในการก าจัดเชื้อไวรัสได้อย่างทั่วถึง

ทั้งเล่ม แสง UVC สามารถส่องถึงหน้ากระดาษภายในตัวเล่ม  ท าให้เกิด

ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหากมีเชื้อไวรัสภายในตัวเล่ม และช่วยลดค่าใช้จ่าย

ของหน่วยงานในการจัดซื้อเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19  ทั้งนี้ในส่วนของ

การศึกษาความพึงพอใจเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือ

ด้วยแสง UVC โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.348) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและพัฒนา ด้านความสะดวกใน

การใช้งาน และด้านประโยชน์ในการใช้งาน 

 ในอนาคตส านักวิทยบริการจะท าการจดสิทธิบัตรเครื่องก าจัด

เชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC และพัฒนาเป็นเชิง

พาณิชย์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานต่อไป 

 

 ข้อเสนอแนะ จากการทดลองใช้งานเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-

19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC พบว่า ยังมีข้อจ ากัดในการท าให้

การเปิดหน้ากระดาษยังไม่สามารถเปิดได้สุด และการยึดจับหนังสือที่มีความ

หนามากเกินกว่า 2.5 เซนติเมตร และที่ส าคัญไม่สามารถใช้กับหนังสือที่

เป็นปกแข็งได้ ซึ่งผู้วิจัยจะท าการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่อไป 

 

 การน าไปใช้ประโยชน์  เป็นเครื่องก าจัดเชื้อ COVID-19 

ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC ต้นแบบที่ห้องสมุดหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั่วโลกสามารถน าไปใช้ก าจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะต้นทุนถูกกว่าใน

ท้องตลาดมาก 
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