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บทคัดย่อ   
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและประเมินคุณภาพของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน 
2) ทดสอบประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการท างานของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน 
 การประเมินหาคุณภาพการท างานของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ประเมินโดยกลุ่มผู้ที่ท างาน
เกี่ยวข้องจ านวน 5 คน การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานและความเชื่อมั่นของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วย
โอโซน โดยทดสอบจ านวน 10 ครั้ง ส่วนการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน 
ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนมีค่าเฉลี่ยรวม 4.72  อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานพบว่าสามารถขจัดกลิ่นเหม็นอับได้ในเวลา 30 นาที ความ
เชื่อมั่นในการใช้งานตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน อยู่ที่ร้อยละ 80.00 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
และ 3) การประเมินหาความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนมีค่าเฉลี่ยรวม 4.70 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

ค าส าคัญ :  ตู้อบขจัดกลิ่น, โอโซน 
 

Abstract 
 The study aims to: 1) construct and evaluate the quality of the ozone shoes 
deodorizer, 2) to test the effectiveness of the ozone deodorizer and 3) to explore the users’ 

satisfaction. 
 Ten quality tests of the developed ozone deodorizer were administered by five 
experts working in this area. 30 respondents were asked about the satisfaction towards the 
deodorizer.   
 The results showed that: 1) the quality of the deodorizer was 4.72 and at the highest 
level. 2) The effectiveness tests showed that odor removal was done within 30 minutes. The 
confidence to use the developed deodorizer was at 80.00 percent which was higher than the 
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expected criteria. 3) The users’ satisfaction towards the deodorizer was found 4.70 or at the 
highest level. 
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1. บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โอโซน (Ozone) หรือ O3 คือ ก๊าซที่ประกอบไปด้วยออกซิเจน 3 อะตอม ซึ่งทุก ๆ 10 ล้านโมเลกุล
ในบรรยากาศที่ความสูงระดับ 10–50 กิโลเมตร จะพบว่ามีโอโซนอยู่ที่ประมาณ 3 โมเลกุลเท่านั้น และโอโซนนี้
เรียกว่าเป็นก๊าซออกซิเจนที่มีพลังซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคที่รุนแรงได้ดีกว่ าคลอรีนมากถึง 3,125 เท่าเลย
ทีเดียว โดยโอโซนนี้จะท าการแยกย่อยสลายของโมเลกุลในสารปนเปื้อนต่าง ๆ และแม้ว่าโอนโซนจะเป็นก๊าซที่
มีโครงสร้างไม่เสถียร แต่เมื่อแปรสภาพกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งกับคน
สัตว์ หรือธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมต่ าง ๆ ท าให้มีการน าโอโซนมาใช้กันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น [1]  โอโซนเกิดจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศอย่าง
แสงอาทิตย,์ ฟ้าแลบ หรือฟ้าผ่า เป็นต้น โดยจะมีรังสียูวีที่คอยเปลี่ยนโครงสร้างของออกซิเจนให้เป็น O3 ความ
เข้มข้นของโอโซนสูงจากการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง  การใช้รังสียูวีจะสร้างก๊าซโอโซนให้มีความ
เข้มข้นที่ไม่สูงมากนัก หรือในช่วงคลื่น 185 นาโนเมตร เราสามารถผลิตโอโซนขึ้นเองได้จากอากาศทั่วไปและ
ไฟฟ้า [1]   
 ประโยชน์ของโอโซน ได้แก่ 1) ช่วยก าจัดกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็วและดีมาก ๆ 2) 
ช่วยยับยั้งและท าลายการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกับเชื้อแบคทีเรีย 3) ช่วยให้
อากาศบริสุทธิ์ สลายก๊าซพิษต่าง ๆ ออกไปได้ดี 4) ช่วยในการฟอกสีและบ าบัดน้ าเสียให้น้ าสะอาดและใสขึ้น
และไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในอากาศ [1]    
 อันตรายของโอโซน ได้แก่ 1) อาจเกิดอันตรายแก่ปอดได้โดยเฉพาะในเด็กที่ระบบภูมิต้านทานยังไม่
แข็งแรงเพียงพอ 2) อาจเกิดผลเสียหรืออันตรายแก่ระบบพันธุกรรม หรืออวัยวะสืบพันธุ์ได้ 3) หากมีปริมาณ
โอโซนสูงมากเกินไปจะก่อให้เกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 3) หากมีการสัมผัสโอโซนในรูปของของ 
เหลว ที่ความเข้มข้นสูงบริเวณดวงตาหรือผิวหนังอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ท าให้รู้สึกปวดแสบปวดร้อนได้
ไปจนถึงอาการไหม้ที่รุนแรงขึ้นได้ อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างปวดศีรษะ, แน่นท้อง, ท้องเสีย, คลื่นไส้
อาเจียน หรือแน่นหน้าอก เป็นต้น  

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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โอโซนโดยทั่วไปนั้นจะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1) โอโซนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในบรรยากาศสูง ๆ ซึ่งท าหน้าที่
ป้องกันอันตรายจากรังสี อุลตร้าไวโอเลตซึ่งไม่เป็นพิษ และ 2) โอโซนที่เป็นพิษในอากาศที่เราใช้หายใจระดับ
ล่างจัดว่าเป็นโอโซนประเภทไม่ดีซึ่งจะมีผลกระทบ โดยตรงต่อมนุษย์ โอโซนที่ระดับความสูงกว่าพื้นดินมากกว่า 
40 กิโลเมตร ขึ้นไปจะเป็นโอโซนที่ดี ส่วนโอโซนที่ระดับสูงกว่าพ้ืนดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร จะเป็นโอโซนที่ไม่ดี 
สิ่งที่กอ่ให้เกิดโอโซนในระดับต่ าได้แก่ ควันของรถยนต์ เป็นต้น [1]   
 ปัจจุบันการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้โอโซนมากขึ้นและใช้กันอย่าง  แพร่หลาย ด้วย
โอโซนมีลักษณะเด่น ดังนี้  1) สลายตัวเร็ว เนื่องจาก ไม่คงตัว (Unstable) และไม่สามารถเก็บบรรจุใส่ภาชนะ 
ใด ๆ ได้ (ยกเว้นการเก็บในสภาวะอุณหภูมิต่่าหรือน้่าแข็ง) การสลายตัวจะขึ้นกับอุณหภูมิ และความชื้น 2) มี
กลิ่นคล้ายกลิ่นฝนตกใหม่ ๆ และถ้ามีความเข้มข้นสูงจะมีกลิ่นฉุน 3) สถานะทั่วไปเป็นก๊าซ 4) มีฤทธิ์ในการฆ่า
เชื้อแบคทีเรียที่ รุนแรงมากทั้งในน้่าและอากาศ 5) เป็นสารออกซิไดซ์ที่มีความรุนแรงมาก (Potential 
oxidizing agent) จึงสามารถท่าปฏิกิริยากับสารอินทรีและสารอนินทรีได้ [2]  การประยุกต์น าเอาก๊าซโอโซน
ไปใช้ในอุตสาหกรรมและชีวิตประจ าวัน ได้หลายวิธี อาทิเช่น การบ าบัดและอนุรักษ์พลังงานในระบบหอผึ่งเย็น
ของระบบท าความเย็น ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ า น้ าเสียในอาคารส านักงาน และอุตสาหกรรม ฆ่าเชื้อโรคใน
ระบบผลิตน้ าดื่ม บ าบัดอากาศ และกลิ่น บ าบัดสีในขบวนการฟอกยอม ลดพลังงานในระบบ ซักผ้า บ าบัด
อากาศ และน้ าในสปาฆ่าเชื้อโรคในผักและผลไม้ เป็นต้น [3]   
 การสร้างตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน โดยวิธีการผลิตโอโซน ซึ่งน าเอาหลักการและประโยชน์
ของโอโซนที่ช่วยก าจัดกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังช่วยยับยั้งและท าลายการ
เจริญเติบโตของเชื้อโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะกับเชื้อแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้การอบกลิ่นที่ไม่พึง
ประสงค์ โดยเฉพาะรองเท้าชนิดต่าง ๆ ที่ใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน ลดเวลาการซักและตากท่ีต้องใช้เวลามาก
สามารถอบขจัดกลิ่นได้ทุกฤดูกาล ใช้เวลาสั้นเหมาะสมกับภาวะการด ารงชีวิตของคนในสังคมที่ต้องแข่งขันกัน
ทุกด้านในปัจจุบันอีกด้วย  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างและประเมินคุณภาพของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน 
 2.2 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการท างานของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนรถยนต์ 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนสามารถขจัดกลิ่นอับในรองเท้าชนิดต่าง ๆ ให้ปราศจากกลิ่น
เหม็นอับไดภ้ายในเวลา 30 นาที 
 3.2 ความเชื่อมั่นในการขจัดกลิ่นเหม็นอับในรองเท้าของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนในระดับไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 
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4. แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 ความหมายและท่ีมาของก๊าซโอโซน 
  ก๊าซโอโซน (OZONE) หรือ O3 ประกอบด้วยธาตุออกซิเจน (O) 3 อะตอม น้ าหนักโมเลกุล 48 
โอโซน เป็นก๊าซท่ีเกิดข้ึนในโลกใบนี้ควบคู่กับการเกิดก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศท่ีสูงขึ้นไป 10-50 กิโลเมตร มี
ก๊าซโอโซนหนาแน่น และรวมตัวเป็นชั้นบาง ๆ ท าหน้าที่เป็นเกาะหรือหลังคาป้อง กันรังสีจากภายนอกไม่ให้ตก
กระทบผิวโลกมากจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากไม่มีก๊าซโอโซนโลกก็จะถูกท าลาย และเสีย
สมดุล สิ่งมีชีวิตก็ไม่อาจด ารงอยู่ได้ โอโซนจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้ให้ชีวิตแก่โลกของเรา 
 ส าหรับก๊าซโอโซนธรรมชาติซึ่งอยู่ใกล้ผิวโลก แม้จะมีในปริมาณเล็กน้อย แต่ก็เป็นประโยชน์ที่ตัวช่วย
ท าให้พ้ืนดิน พ้ืนน้ าสะอาด และมีอากาศบริสุทธิ์ ดังที่เราจะสามารถสัมผัสได้กับความสดชื่นของบรรยากาศ
แถบชายทะเล บนภูเขาสูง และที่โล่งแจ้งภายหลังฝนตก เพราะเป็นบริเวณที่พบว่าก๊าซโอโซนอยู่ด้วยก็มักจะมี
สุขภาพที่ดี และมีอายุยื่นพืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ต้นไม้มีภูมิต้านทานต่อโรคพืชได้ดีกว่า  แต่ที่พบได้ใน
เมืองใหญ่ก๊าซโอโซนอาจเกิดขึ้นร่วมกับควันพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ และโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีการใช้ก๊าซโอโซนเป็นตัวบงชี้ระดับมลพิษของอากาศ ท าให้มีการเข้าใจผิดคิดว่าก๊าซโอโซน
เป็นก๊าซพิษที่จริงในก๊าซโอโซนในปริมารที่เข้มข้นที่มีอยู่ตามธรรมชาติกลับเป็นตัวสลายสารพิษ  ไม่มีการจัด
โอโซนไว้ในระดับของก๊าซพิษอันตรายร้ายแรงอย่างก๊าซคลอรีน และไซยาไนด์  มีการพิสูจน์ได้ว่าก๊าซโอโซน
ไม่ได้เป็นอนุมูลอิสระและไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็ง 
 ก๊าซโอโซนสามารถผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยการแยกสลายก๊าซออกซิเจน โดยที่
ก๊าซโอโซนจะให้พลังที่สูงกว่า มีความไวในการท าปฏิกิริยากับสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และไม่ท าให้เกิดสาร
ตกค้างที่เป็นพิษกับสารเคมีอย่างอ่ืน เมื่อสลายตัวก็จะท าให้ก๊าซออกซิเจนซึ่งยังคงเป็นประโยชน์ต่อการหายใจ 
จึงมีการผลิตเครื่องให้ก าเนิดโอโซนเพ่ือประยุกต์ใช้กับวงการต่าง ๆ โดยเริ่มมีการน ามาใช้ในการป้องกันโรค
ระบาดในประเทศเยอรมัน และการท าน้ าดื่มในประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อราวร้อยปีเศษมาแล้วปีคริสต์ศักราช  
1973 มีการก่อตั้งสมาคมโอโซนนานา ชาติ หรือไอโอเอโดยมีส านักงานใหญ่ที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็นองค์
ระหว่างประเทศในการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องก าเนิดโอโซนมีปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพกับการใช้งาน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และอ่ืน ๆ ทั้งนี้
เพราะก๊าชโอโซนมีคุณสมบัติเด่นชัดในการหาเชื้อโรค ก าจัดสารพิษ ดับกลิ่นฟอกสี และการเพิ่มออกซิเจนในน้ า 

 ส าหรับประเทศไทย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการใช้ก๊าซโอโซนในการบ าบัดน้ าเสียกันบ้าง แต่ก็มี
ไม่มากนักที่จะมีการใช้อย่างแพร่หลายในระยะ 3-4 ปีมานี้ ซึ่งมักเป็นเครื่องที่มีก าลังผลิตขนาดเล็ก เพ่ือใช้ใน
การดับกลิ่น และบ าบัดอากาศเสียภายในบ้าน ส านักงานยานพาหนะ ใช้น้ าโอโซนแช่ล้างพืชผักและเนื้อสัตว์ 
และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากข้ึนเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ท าน้ าดื่ม การใช้อุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร การถนอมอาหาร การเลี้ยงสัตว์ การประมง การก าจักขยะมีพิษ การแพทย์ การเพาะปลูก การใช้
ในสระว่ายน้ า การบ าบัดน้ าเสีย และการป้องกันโรคระบาด โอโซนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
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 4.1.1 โอโซนตามธรรมชาติในบรรยากาศสูง ๆ ซึ่งท าหน้าที่ป้องกันอันตรายจากรังสีอุลตร้าไว
โอเลตซึ่งไม่เป็นพิษ โอโซน ที่มีระดับสูงกว่าพ้ืนดินมากกว่า 40 กิโลเมตรขึ้นไป จะเป็นโอโซนที่ดี ส่วนโอโซนที่
ระดับสูงกว่าพ้ืนดินไม่เกิน 2 กิโลเมตรจะเป็นโอโซนที่ไม่ดี สิ่งที่ก่อให้เกิดโอโซนในระดับต่ าได้แก่ควันของ
รถยนต์ เป็นต้น 
 4.1.2 โอโซนที่เป็นพิษในอากาศที่เราหายใจระดับล่างจัดว่าเป็นโอโซนประเภทไม่ดีซึ่งจะมี
ผลกระทบ โดยตรงต่อมนุษย์การใช้เครื่องผลิตโอโซนจะเป็นการสร้างโอโซนในระดับต่ า หรือโอโซนที่ไม่ดี 
ดังนั้นในการใช้เครื่องผลิตโอโซน ควรที่จะเปิดในขณะที่เราไม่อยู่ในห้อง และควรจะปิดเครื่องก่อนที่เราจะเข้าสู่
ห้องนั้นเป็นระยะเวลา ประมาณครึ่งชั่วโมง 
  4.1.3 การเกิดขึ้นของโอโซน  รังสีจากดวงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วยรังสีต่าง ๆ นั้นไม่สามารถลง
มายังพ้ืนผิวโลกได้ทุกประเภท ชั้นของบรรยากาศท าหน้าที่ป้องกันรังสี เช่น รังสีเอ็กซ์ และรังสีอุลตราไวโอเลตไว้ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในชั้นเทอร์โมสเฟียร์ และชั้นบนของเมโซฟอส ท าหน้าที่ป้องกันโลกจากรังสีเอกซ์
และรังสีอัลตราไวโอเลตในช่วงคลื่นสั้นต่อจากนั้นบรรยากาศในชั้นสตราโทรเฟียร์จะดูดซึมรังสีอัลตรา ไวโอเลต 
ที่หลงเหลือบางส่วนเอาไว้ รังสีอัลตราไวโอเลต ท าให้ก๊าซออกซิเจนในชั้นบนของสตราโทรเฟียร์แตกตัวเป็นสอง
อะตอม ก๊าซโอโซนเกิดขึ้นเมื่ออะตอมนี้รวมตัวกับออกซิเจนโมเลกุลอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามก๊าซโอโซนนี้จะมี
ความสามารถในการดูดซึมรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งอาจท าให้มันแตกตัวกลับเป็นอะตอมและโมเลกุลของ
ออกซิเจนเหมือนดังเดิม การเกิดและการท าลายชั้นโอโซนนี้เกิดขึ้น ต่อเนื่องในชั้นสูงที่สุดของก๊าซโอโซน คือที่
ระดับประมาณ 50 กิโลเมตร การดูดซึมรังสีอัลตราไวโอเลต จึงท าให้เกิดความร้อนจัดในชั้นบรรยากาศระดับนี้
คือ ที่ระดับสูงสุดของสตราโทสเฟียร์เรียกว่า เขตอุ่น ก๊าซโอโซนแต่จะเคลื่อนตัวลงสู่ระดับต่ า และพ้นจากรังสี
อัลตราไวโอเลต ดังนั้นความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่ระดับ ความสูงประมาณ 25-35 กิโลเมตร จึงอาจมีความ
เข้มข้นสูงสุดถึง 10 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซมีอายุนานนับเดือน โดยปกติโอโซนเป็นก๊าซที่ไม่คงตัวจึงจะท า
ปฏิกิริยากับสิ่งต่าง ๆ เช่น ควัน ต้นไม้ เป็นต้น และกลายเป็นก๊าซออกซิเจน  ธรรมดาก่อนลงมาถึงพ้ืนโลก 
อย่างไรก็ตามระดับของก๊าซนี้ในชั้นโอโซนจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัน เวลา และสถานที่  นอกจากนั้นยังมี
ความสัมพันธ์กับการหมุนเของลม และสภาพภูมิอากาศอ่ืน ๆ [4] 
 4.2 การประยุกต์ใช้งานโอโซน   
  4.2.1 การผลิตโอโซนสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยการป้อนออกซิเจนผ่านเครื่อง
ก าเนิดโอโซนซึ่งจะให้พลังงานท าให้โมเลกุลของออกซิเจนแตกตัวเป็นอะตอมแล้วไปจับกับโมเลกุลของออกซิเจน
เกิดเป็นโมเลกุลของโอโซนทั้งนี้โอโซนได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น ใช้ปรับสภาพอากาศ เพ่ือ
ขจัดกลิ่นอับ และฆ่าเชื้อโรค ใช้ประกอบกับเครื่องท าน้ าดื่ม ใช้ประกอบ การล้างผักผลไม้ และอาหารสด ใช้ใน
การแพทย์ เช่น ใช้ฆ่าเชื้อโรคในห้องผ่าตัด ใช้บ าบัดน้ าในสระว่ายน้ า ใช้ในกระบวนการ ซักผ้า รวมถึงใช้เพ่ือฆ่า
เชื้อโรคและปรับสภาพน้ าในระบบน้ าระบายความร้อนส าหรับระบบปรับอากาศ และกระบวนการผลิตส าหรับ
ในอุตสาหกรรม โอโซนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานกระบวนการบ าบัด และปรับสภาพน้ าในระบบของ
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีเพ่ือฆ่าเชื้อโรคหรือปรับสภาพน้ า และลดค่าใช้จ่ายด้าน
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พลังงานดังนี้การใช้โอโซนในระบบน้ าระบายความร้อนของเครื่องท าน้ าเย็น เพ่ือฆ่าเชื้อโรคและปรับสภาพน้ าซึ่ง
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการกัดกร่อนและตะกรันในระบบแทนการใช้ สารเคมีในการปรับสภาพน้ าระบบโอโซน
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโรคท่ีอยู่ในน้ าท าให้ ลดการใช้สารเคมี และความจ าเป็นในการปล่อย
น้ าทิ้ง (Blow Down) เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าของระบบหอ ระบายความร้อนและที่ส าคัญช่วยลดการเกิดตะกรัน
ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของหอ ระบายความร้อนส่งผลให้สมรรถนะการท าความเย็น
ของเครื่องท าน้ าเย็นดีอยู่ตลอดเวลาท าให้การใช้พลังงาน ของระบบการท าความเย็นลดลง การใช้โอโซนใน
อุตสาหกรรมการซักผ้า โดยที่ระบบโอโซนสามารถติดตั้ง กับระบบเครื่องซักผ้าทดแทนการใช้น้ าร้อนและลดการ
ใช้ผงซักฟอกท าให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ า  ผงซักฟอก สารเคมีและพลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ าร้อนใน
ระบบลงได้ โดยทั่วไปน้ าร้อนจะผลิตจากหม้อต้ม น้ าหรือความร้อนจากหม้อไอน้ าซึ่งใช้เชื้อเพลิงเป็นแหล่ง
พลังงาน หรือการน ามาใช้ทดแทนเทคโนโลยีการป้องกันและลดตะกรันในระบบน้ าระบายความร้อนของเครื่อง
ท าน้ าเย็นนอกจกนี้ โอโซนยังถูกน าไปใช้ในงานอ่ืน ๆ เช่น การผลิตน้ าดื่ม โอโซนช่วยในการฆ่าเชื้อและดับกลิ่น 
ช่วยในการฟอกสีและท าลายโครงสร้างของสารอินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ในทางการแพทย์สามารถใช้น้ า
ผ่านโอโซนล้างมือแพทย์ก่อนท าการผ่าตัด ใช้โอโซนไปใช้ในการอบห้องผ่าตัด และน้ าผ่านโอโซนสามารถใช้ล้าง
ผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือลดการติดเชื้อ  ในช่วงระยะแรกที่มีการค้นพบก๊าซโอโซน ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มี
นักวิทยาศาสตร์หลายคนให้ความสนใจ ท าการทดลองซ้ าแล้วซ้ าอีกเพ่ือให้มีการพิสูจน์ที่แน่ชัด มีการ
วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มทั้งในแง่บวก และแง่ลบ แต่ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดที่สุดของก๊าซโอโซน ในการ
เป็นตัวออกซิไดซ์อย่างแรง โดยเฉพาะท าปฏิกิริยาทางเคมีของพันธะคู่ของธาตุคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ 
ซึ่งเป็นกระบวนการในการน าก๊าซโอโซนไปใช้แยกสารโมเลกุลเชิงซ้อนให้มีขนาดเล็กลงท าให้สามารถค้นพบ
โครงสร้างของยางธรรมชาติ และสารเคมีอ่ืน ๆ  [3] 
 4.2.2 การพัฒนาเครื่องให้ก าเนิดโอโซนในประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ และประเทศก าลังพัฒนา
มากกว่า 70 ประเทศ มีเทศบาล และเมืองใหญ่กว่า 3,000 แห่งทั่วโลกเป็นเวลา 150 ปีเศษเศษ ที่มีท่ีมีความ
พยายามที่จะลดอันตรายจากการใช้คลอรีนโดยเพ่ิมระบบโอโซนในการท าน้ าประปา และน้ าดื่มเข้าไปแทน 
ส าหรับประเทศไทยเริ่มมีการใช้กันประปลายในช่วงระยะเวลาไปถึง 10 ปีเพื่อใช้บ าบัดน้ าเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมรมใช้ดับกลิ่น และบ าบัดอากาศในตัวอาคารที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ใน ระยะ 3-4 ปีที่ผ่าน
มา ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเครื่องขนาดเล็กผลิตก๊าซโอโซนในระดับเป็นมิลลิกรัมตัวชั่วโมง ส าหรับดับกลิ่น และ
บ าบัดอากาศในรถยนต์ ในอาคารบ้านพัก และใช้น้ าโอโซนแช่ล้างพืชผัก อาหาร และภาชนะ ส่วนการท าน้ าดื่ม
บรรจุขวด การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดขยะพิษ การใช้ในสระว่ายน้ า ยังมีการใช้อยู่ในวงจ ากัด [5] 
 4.3 หลักการท่างานของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน 
  ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน หมายถึง การออกซิเดชั่นสูงของโอโซนกับอากาศใช้ในการท่า
ปฏิกิริยาฆ่าเชื้อโรค ด้วยการท่าลายผนังเซลล์ ประสิทธิภาพเร็วกว่าคลอรีน สลายโครงสร้างของไอระเหยจาก
สารอินทรีย์ และอนินทรีย์ให้เป็นโมเลกุลที่ไม่มีกลิ่น และไม่มีพิษ สามารถสลายโครงสร้างของสารเคมีในการ
ก่าจัดสารพิษ ท่าลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ที่เป็นต้นก่าเนิดของ ไบโอฟิล์ม และแหล่งสะสมตะกรัน มาใช้ใน
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การฆ่าเชื้อโรค ดับกลิ่น สลายสารพิษ ในน้่า อากาศ รวมทั้งปรับใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การถนอมอาหาร การ
ดูแลผิวพรรณ เป็นต้น 
 จุดเด่นของ โอโซน คือ จากการทีท่่าปฏิกิริยาแล้วจะไม่เหลืออะไรตกค้างเลย นอกจากกลับกลายเป็น
ออกซิเจน ในอากาศ และน้่าไม่ต้องใช้วัตถุดิบใด ๆ ในกระบวนการ นอกจากอากาศที่แห้งสามารถผลิตได้ทุก
หนทุกแห่งที่มีกระแสไฟฟ้า มาเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุน และรักษ์สิ่งแวดล้อม โอโซน คืออีกทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา ส่าหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้น้่า และอากาศไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการธุรกิจการอยู่อาศัย
โดยไม่ต้องพ่ึงพาสารเคมีใด ๆ จึงปลอดภัยแน่นอน [2] 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

                                              
 

 5.1 การสร้างตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
     5.1.1 ศึกษาแหล่งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ออกแบบและสร้างตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน  
 

           
    สร้างตู้อบด้วยแผ่นอะครลิิกใส                         ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ               ติดตั้งแผ่นผลิตโอโซนและชุดควบคมุ 

ภาพที่ 1  แสดงแบบร่างของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนและอุปกรณ์ประกอบ 
 

   5.1.2 ติดต้ังชิ้นส่วนประกอบ อุปกรณ์ควบคุมและทดลองใช้งาน 
 

        
     ตดิตั้งชุดพาวเวอร์ซัพพลาย                 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ                   ทดลองใช้งานอบรองเท้า 

ภาพที่ 2  แสดงอุปกรณ์ควบคุมของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนและอุปกรณ์ประกอบ 
 

สร้าง

เครื่องมือ 

สร้าง

นวัตกรรม 

ก าหนด 

กลุ่มตัวอย่าง 

เก็บรวบรวม 

ข้อมูล 

วิเคราะห์และ 

แปลผลข้อมูล 
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   5.1.3 ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยงข้อง จ านวน 3 คนเพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะ และการท างาน
ของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน จากนั้นปรับปรุงแก้ไขจนได้ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนที่สมบูรณ์
พร้อมทดสอบการใช้งานต่อไป  
  5.1.4 สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการออกแบบ (2) ด้านการสร้าง 
และ (3) ด้านการใช้งาน โดยการสร้างเครื่องมือต้นแบบ จากนั้นก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องของข้อค าถามในแต่ละด้านของเครื่องมือที่สร้างขึ้น ปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าจนได้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนที่
สมบูรณ์ 
 5.1.5 ก าหนดผู้ประเมินคุณภาพของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้าง และการใช้งาน จ านวน 5 คน 
 5.1.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสาธิตการใช้งานตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพทั้ง 3 ด้านเพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  5.1.7 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับ
อากาศรถยนต์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบค่าเฉลี่ยที่ได้กับชั้นระดับคุณภาพดังนี้ [6]    
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายถึง ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49     หมายถึง ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49     หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือค่าเฉลี่ย ( x ) ไม่น้อยกว่าระดับมาก (มากกว่า 3.50) จึงจะถือได้ว่าตู้อบ
ขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพพร้อมที่จะน าไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานต่อไป 
 

             
 

ภาพที่ 3  แสดงลักษณะของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน 
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 5.2 ทดสอบประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นในการท างานของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนมี
ขั้นตอนวิธีการด าเนินการดังนี้ 
  5.2.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน สถานที่ด าเนินการทดสอบคือ 
สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยแบ่งรองเท้าออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1 รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น จ่านวน 10 คู ่
 ประเภทที ่2 รองเท้าหนังหุ้มส้น จ่านวน 10 คู ่
 ประเภทที ่3 รองเท้าฟองน้่าหรือรองเท้าแตะ จ่านวน 10 คู ่
  5.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการทดสอบตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ในครั้งนี้
ได้แก่ แบบบันทึก ผลการทดสอบและและหาความเชื่อมั่นในการทดสอบจ านวนประเภทละ 10 ครั้ง  
  5.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน 
ด าเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกผลการทดสอบดังนี้ 1) ทดสอบกับรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นจ่านวน 
10 คู่ภายในเวลา 30 นาที 2) ทดสอบกับรองเท้าหนังหุ้มส้น จ่านวน 10 คู่ภายในเวลา 30 นาที และ 3) 
ทดสอบกับรองเท้าฟองน้่าหรือรองเท้าแตะจ่านวน 10 คู่ภายในเวลา 30 นาที จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้ง 3 
ประเภทมาวิเคราะหผ์ลต่อไป 
  5.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลการทดสอบประสิทธิภาพตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน 
น ามาเปรียบเทียบและหาค่าร้อยละความเชื่อมั่น ตามรายการทีก่ าหนด ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.00 – 100.00 หมายถึง ดีมาก 
  ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.00 – 79.99 หมายถึง ดี 
  ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.00 – 59.99      หมายถึง ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.00 – 39.99      หมายถึง พอใช้ 
  ค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.00  – 19.99      หมายถึง ควรปรับปรุง 
 เกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้คือมากกว่าร้อยละ 70.00 (ระดับดีขึ้นไป) 
 5.3 ศึกษาความพึงพอใจของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน มีข้ันตอนวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  5.3.1 กลุ่มผู้ ใช้ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน จ านวน 30 คนเป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ใส่รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น จ านวน 10 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่
ใส่รองเท้าหนังหุ้มส้น จ านวน 10 คน และบุคคลทั่วไปในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ านวน 10 คนคัดเลือกแบบ
เจาะจง 
  4.3.2 เครื่องมือที่ใช้ประเมินความพึงพอใจของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท ด าเนินการโดยการสร้างเครื่องมือต้นแบบ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อค าถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ที่สมบูรณ ์
   4.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้า
ด้วยโอโซน ด าเนินการดังนี้     
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    1) นัดหมายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ทั้ง 3 กลุ่มกลุ่มละ 10
คนรวมจ านวน 30 คนโดยเลือกแบบเจาะจง     
    2) ด าเนินการสาธิตการใช้งานตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้ 
ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนดู และทดลองใช้งาน จากนั้นให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้งานเป็นเวลา 1 สัปดาห์  
    3) ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจการใช้งานตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน  
  4) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
  5.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นเทียบค่าเฉลี่ยกับชั้นระดับคุณภาพ [6] 
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายถึง ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49     หมายถึง ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49     หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือค่าเฉลี่ย ( x ) ไม่น้อยกว่าระดับมาก (มากกว่า 3.50) จึงจะถือว่าผู้ใช้มี
ความพึงพอใจต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
  

6. ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
    ค่าเฉลี่ย ( x ) S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบ 4.68 0.44 มากที่สุด 
2. ด้านการสร้าง 4.76 0.39 มากที่สุด 

3. ด้านการใช้งาน 4.72 0.43 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.72 0.42 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนโดยภาพรวมพบว่า
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.72 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการสร้าง ด้าน
การใช้งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ส่วนด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยรวมต่ าสุดอยู่ที่ 4.68 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนโดยใช้รองเท้า จ านวน 3 ประเภท 
ประเภทละ 10 คู่ท าการทดสอบภายในเวลา 30 นาที 
 

การทดสอบ 
ที ่

รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น รองเท้าหนังหุ้มส้น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 √  √  √  100 

2  √ √  √  66.66 
3 √  √  √  100 

4 √   √ √  66.66 
5 √  √  √  100 

6 √   √  √ 33.33 

7 √  √  √  100 
8 √   √ √  66.66 

9 √  √   √ 66.66 

10 √  √  √  100 
รวม 9 1 7 3 8 2 - 

ค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 90 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 80.00 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน โดยใช้รองเท้า 
จ านวน 3 ประเภท ประเภทละ 10 คู่ท าการทดสอบภายในเวลา 30 นาที ผลการทดสอบพบว่าสามารถอบขจัด
กลิ่นเหม็นของรองเท้าประเภทรองเท้าฟองน้ าหรือรองเท้าแตะได้เฉลี่ยร้อยละ 90 รองลงมาได้แก่รองเท้าหนัง
หุ้มส้นที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ส่วนรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นได้ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 70 และค่าเฉลี่ยรวมและความเชื่อมั่น
อยู่ที่ร้อยละ 80 

   

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ( x ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การออกแบบถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ 
 

4.70 0.46 มากที่สุด 
2. มีขนาดเหมาะสม สวยงาม และทันสมัย 4.76 0.43 มากที่สุด 

3. ใช้งานได้ง่าย สะดวกในการเคลื่อนย้าย 4.90 0.30 มากที่สุด 

4. ใช้ทดสอบได้ตรงตามความต้องการ 
 

4.83 0.37 มากที่สุด 
 
 
 
 

5. อุปกรณ์ประกอบครบถ้วนใช้งานได้สะดวก 4.86 0.34 
 
 

มากที่สุด 

6. มีมาตรวัดติดตั้ง สามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้ง่าย 4.83 0.37 มากที่สุด 

7. มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง 4.50 0.50 มากที่สุด 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ( x ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 
8 8. สามารถซ่อมแซม ได้สะดวกเม่ือเกิดปัญหา 4.46 0.43 มาก 

9. ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานจริง 4.80 0.40 มากที่สุด 

10. ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาง่าย 4.40 0.49 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.40 มากที่สุด 
     

   

 จากตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน 
จากรายการประเมินทั้งหมดพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.70 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.40 โดยรายการที่ได้ คะแนน
สูงสุด ได้แก่ ใช้งานได้ง่าย สะดวกในการเคลื่อนย้าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 รองลงมาคือ อุปกรณ์ประกอบ
ครบถ้วนใช้งานได้สะดวก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.86 ส่วนล าดับที่ 3 มี 2 รายการค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83 ได้แก่ ใช้ทดสอบ
ได้ตรงตามความต้องการ และมีมาตรวัดติดตั้ง สามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้ง่าย และรายการที่มีคะแนนต่ า ซึ่ง
ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก 2 รายการได้แก่ สามารถซ่อมแซม ได้สะดวกเมื่อเกิดปัญหา  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.46 และรายการที่มีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาง่าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 

7. การอภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ผลการวิจัยพบว่าตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการประเมินด้าน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่  4.72 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่ารายการที่ได้ระดับสูงสุดได้แก่ ด้านการสร้าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.76 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้งานค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วน
รายการที่ได้ระดับต่ าสุด ได้แก่ ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
แสดงว่าตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 7.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน โดยทดสอบใช้รองเท้าจ านวน 3 
ประเภท ประเภทละ 10 คู่ท าการทดสอบภายในเวลา 30 นาที ผลการทดสอบพบว่าสามารถอบขจัดกลิ่นเหม็น
ของรองเท้าประเภทรองเท้าฟองน้ าหรือรองเท้าแตะได้เฉลี่ยร้อยละ 90 รองลงมาได้แก่รองเท้าหนังหุ้มส้นที่
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ส่วนรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นได้ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 70 และค่าเฉลี่ยรวมของความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อย
ละ 80 แสดงว่าตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน มีประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นว่าสามารถใช้งานได้ดีจริงทุก
ประเภท 
 7.3 การประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน พบว่าผู้ใช้มีความ
พึงพอใจต่อตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และรายการที่ได้ระดับสูงสุด ได้แก่ ใช้งานได้ง่าย สะดวกในการเคลื่อนย้าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 รองลงมา
คือ อุปกรณ์ประกอบครบถ้วนใช้งานได้สะดวกค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.86 ส่วนล าดับที่ 3 มี 2 รายการค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.83 ได้แก่ ใช้ทดสอบได้ตรงตามความต้องการ และมีมาตรวัดติดตั้ง สามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้ง่ายและรายการ 
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ที่มรีะดับคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาง่าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 
 สรุปได้ว่าตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน เมื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพความเชื่อมั่นในการใช้
งานและความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานโดยร่วมแล้ว สามารถน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวันได้จริง และ
สะดวกสบาย โดยเฉพาะในส านักงาน หรือสถานประกอบการที่ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน  
 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 8.1 ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ การบ ารุงรักษา การท าความสะอาด และความปลอดภัยในการใช้งาน 
 8.2 ควรพัฒนาให้สามารถ อบขจัดกลิ่นและก าจัดเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ได้ครั้งละจ านวนมากได้ 
 8.3 ควรเพิ่มความแข็งแรงของตู้อบให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 
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