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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นจากเจ้าของสัตว์  และการตรวจ สุขภาพ
เบื้องต้น จากกลุ่มประชากรสุนัขและแมว ที่เข้ารับบริการในโครงการบริการวิชาการ และโครงการควบคุมประชากร
สัตว์เลี้ยง ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพบว่ามีประชากรสุนัขที่เข้ารับการตรวจสุภาพ
เบื้องต้นจ านวน 23 ตัว และประชากรแมวจ านวน 11 ตัว ในส่วนของประชากรสุนัขที่เข้ารับการบริการการท าหมัน
เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงพบว่ามีจ านวน 24 ตัว และประชากรแมว 35 ตัว โดยที่ประชากรสุนัขมีอายุเฉลี่ย
เท่ากับ 1.5±1.28 ปี มีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 15±2.98 กิโลกรัม มีอัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับ 129.5±17.44 ครั้ง/
นาที อัตราการหายใจเท่ากับ 75±40.90 ครั้ง/นาที และประชากรแมวมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 1.25±0.42 ปี มีน้ าหนัก
เฉลี่ยเท่ากับ 3.12±0.33 กิโลกรัม มีอัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับ 135±25.10 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจเท่ากับ 
58±30.72 ครั้ง/นาที จากการศึกษากลุ่มประชากรสุนัขและแมวข้างต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการประกอบงานวิจัยล าดับต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : สุนัข, แมว, ท าหมัน 
 
Abstract 

This research explains on the initial questionnaire from the animal owners from 
service in the academic service of the Faculty of Veterinary Medicine Western University. 
The dog and cat population at the beginning of the survey, 23 dogs and 11 cats, 
respectively. The average of age of the dogs was 1.5±1.28 years, an average weight of 
15±2.98 kilograms, an average heart rate of 129.5±17.44 breaths per minute, an average 
respiratory rate was 75±40.90 times per minute and the average age of cats was 1.25±0.42 
years, an average weight of 3.12±0.33 kilograms, an average heart rate of 135±25.10 
breaths per minute, an average respiratory rate was 58±30.72 times per minute. In this study 
can used as a basic data, more over can useful for guideline for further research. 
 
Key Words : Dog, Cat, Sterilization  
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บทน า 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นจากเจ้าของสัตว์  และการตรวจ สุขภาพ

เบื้องต้นจากกลุ่มประชากรสุนัขและแมวที่เข้ารับการท าหมันแบบถาวรเพื่อควบคุมประชากร สัตว์เลี้ยง การท าหมัน
แบบถาวรในสุนัข เป็นสิ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ควรให้ความส าคัญพอๆ กับ การพาสัตว์เลี้ยง อาทิเช่น สุนัข และแมว 
เป็นต้น ไปฉีดวัคซีน และรับการถ่ายพยาธิ การท าหมันแบบถาวร นั้นเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดภาวะ
มดลูกอักเสบได้จากการฉีดยาคุมซึ่งมีราคาและหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด แต่หากสัตว์เลี้ยงของท่านเกิดภาวะมดลูก
อักเสบแล้วนั้น อาจท าให้ค่าใช้จ่ายใน การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง สูงขึ้นและบานปลาย นอกจากการท าหมันแบบถาวร
นั้น เป็นการลดความเสี่ยง ที่อาจท าให้เกิด ภาวะ มดลูกอักเสบ แล้วนั้นยังส่งผลถึงข้อดี ข้ออื่นๆ ที่เป็นผลมาจาก
อิทธิพลของ ฮอร์โมนเพศได้อีกด้วย อาทิเช่น ลดปัญหาการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว การหนีเที่ยว ออกจากบ้าน การฉี่
เร่ียราดเพื่อท าเครื่องหมาย เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากลุ่มประชากรจากการส ารวจประชากรสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการ ในเขต ต าบลสระลงเรือ 
ต าบลศรีบัวทอง ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาการควบคุมกลุ่มประชากรสุนัขและแมว ในเขตต าบลสระลงเรือ ต าบลศรีบัวทอง ต าบลดอน
แสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เพื่อส ารวจสุขภาพสุนัขและแมวจากกลุ่มประชากรสุนขัและแมวที่เข้ารับบริการ ในเขต ต าบลสระลงเรือ 
ต าบลศรีบัวทอง ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 
กรอบแนวความคิดในการท างานวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นจากเจ้าของสัตว์  และการตรวจ สุขภาพ
เบื้องต้น จากกลุ่มประชากรสุนัขและแมว ที่เข้ารับบริการในโครงการบริการวิชาการ และโครงการควบคุมประชากร
สัตว์เลี้ยง ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ วัดห้วยยาง ต าบลสระลงเรือ วัดศรีบัวทอง ต าบลศรี
บัวทอง และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 
วิธีการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้น และเข้ารับบริการการตรวจสุขภาพ เบื้องต้นจากกลุ่ม
ประชากรสุนัขและแมว ที่เข้ารับบริการในโครงการบริการวิชาการของคณะสัตว แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2. ศึกษาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้น และเข้ารับบริการการท าหมัน เพื่อควบคุมประชากร
สัตว์เลี้ยงจากกลุ่มประชากรสุนัขและแมว ที่เข้ารับบริการในโครงการควบคุม ประชากรสัตว์เลี้ยง ของคณะ         
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3. รายงานผลการศึกษา ในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้น และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากกลุ่มประชากร

สุนัขและแมว ที่เข้ารับบริการในโครงการบริการวิชาการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พบว่ามี
ประชากรสุนัขที่เข้ารับการตรวจสุภาพเบื้องต้น จ านวน 23 ตัว โดยแบ่ง เป็นจากวัดห้วยยาง จ านวน 9 ตัว คิดเป็น 
39.31% จากวัดศรีบัวทอง จ านวน 3 ตัว คิดเป็น 13.04% และจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ จ านวน 
11 ตัว คิดเป็น 47.83% และในส่วนของประชากร แมวที่เข้ารับการตรวจสุภาพเบื้องต้นพบว่ามีจ านวน 11 ตัว โดย
แบ่งเป็นจาก วัดห้วยยาง จ านวน 2 ตัว คิดเป็น 18.18% จากวัดศรีบัวทอง จ านวน 2 ตัว คิดเป็น 18.18% และจาก
องค์การบริหาร ส่วนต าบลดอนแสลบ จ านวน 7 ตัว คิดเป็น 63.64% ดังภาพที่ 1 

จากการศึกษาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้น และเข้ารับบริการการท าหมันเพื่อ ควบคุม
ประชากรสัตว์เลี้ยงจากกลุ่มประชากรสุนัขและแมว ที่เข้ารับบริการในโครงการควบคุม ประชากรสัตว์เลี้ยง ของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พบว่ามีประชากร สุนัขที่เข้ารับบริการการท าหมันจ านวน 24 ตัว 
โดยแบ่งเป็นสุนัขเพศผู้จ านวน 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 12 ตัว ในส่วนของสุนัขเพศผู้แบ่งได้ดังนี้ จากวัดห้วยยาง 
จ านวน 0 ตัว คิดเป็น 0% จากวัดศรีบัวทอง จ านวน 1 ตัว คิดเป็น 8.33% จากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
จ านวน 11 ตัว คิดเป็น 91.67% ในส่วนของสุนัขเพศเมียแบ่งได้ดังนี้ จากวัดห้วยยาง จ านวน 5 ตัว คิดเป็น 41.67% 
จากวัดศรีบัวทอง จ านวน 2 ตัว คิดเป็น 16.67% จากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ จ านวน 5 ตัว คิดเป็น 
41.67% และในส่วนของประชากรแมวที่เข้ารับบริการการท าหมันจ านวน 35 ตัว โดยแบ่งเป็นแมวเพศผู้จ านวน 12 ตัว 
แมวเพศเมียจ านวน 23 ตัว ในส่วนของแมวเพศผู้แบ่งได้ดังนี้ จากวัดห้วยยาง จ านวน 5 ตัว คิดเป็น 41.67% จาก
วัดศรีบัวทอง จ านวน 2 ตัว คิดเป็น 16.67% จากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ จ านวน 5 ตัว คิดเป็น 
41.67% ในส่วนของแมวเพศเมียแบ่งได้ดังนี้ จากวัดห้วยยาง จ านวน 9 ตัว คิดเป็น 39.13% จากวัดศรีบัวทอง 
จ านวน 6 ตัว คิดเป็น 26.08% และ จากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ จ านวน 8 ตัว คิดเป็น 34.78%           
ดังภาพที่ 2 
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จากการศึกษาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นจากกลุ่มประชากรสุนัขและแมว ที่เข้ารับ

บริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และเข้ารับบริการการท าหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง พบว่าเป็นประชากร
สุนัขที่เลี้ยงดูในบ้าน จ านวน 33 ตัว คิดเป็น 70.21% เลี้ยงในบริเวณบ้าน จ านวน 38 ตัว คิดเป็น 80.85% เลี้ยง
นอกบริเวณบ้าน จ านวน 36 ตัว คิดเป็น 76.59% เลี้ยงริมถนน จ านวน 2 ตัว คิดเป็น 4.25% เลี้ยงในวัด 7 ตัว คิด
เป็น 14.89% และเป็นสุนัขจรจัด จ านวน 3 ตัว คิดเป็น 6.38 % นอกจากนี้พบว่าเป็นประชากรแมวที่เลี้ยงดูในบ้าน
จ านวน 35 ตัว คิดเป็น 77.78% เลี้ยงในบริเวณบ้าน จ านวน 37 ตัว คิดเป็น 82.22% เลี้ยงนอกบริเวณบ้าน จ านวน 
39 ตัว คิดเป็น 86.67% เลี้ยงริมถนน จ านวน 1 ตัว คิดเป็น 2.22% เลี้ยงในวัด จ านวน 3 ตัว คิดเป็น 6.67% และ
เป็นแมวจรจัด จ านวน 1 ตัว คิดเป็น 2.22% ซึ่งจากการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า ประชากรสุนัขและแมวส่วน
ใหญ่ จะเลี้ยงรวมกันแบบ ปล่อยทั้งในบ้าน ในบริเวณบ้าน และนอกบริเวณบ้าน ดังภาพที่ 3 
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จากการศึกษาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นจากกลุ่มประชากรสุนัขและแมว ที่เข้ารับบริการ
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และเข้ารับบริการการท าหมันเพื่อควบคุมประชากร สัตว์เลี้ยงจ านวนทั้งหมด 93 ตัว 
พบว่ามีผิวหนังปกติ จ านวน 38 ตัว คิดเป็น 41.30% มีปรสิตบนผิวหนัง จ านวน 13 ตัว คิดเป็น 14.13% มีแผลโดน
กัด จ านวน 5 ตัว คิดเป็น 5.43% มีขนร่วง จ านวน 20 ตัว คิดเป็น 21.74% เป็นผื่นบนผิวหนัง จ านวน 3 ตัว             
คิดเป็น 3.26% และเป็นสังกะตัง จ านวน 3 ตัว คิดเป็น 3.26% พบว่ามีดวงตาปกติ จ านวน 61 ตัว คิดเป็น 
66.30% มีขี้ตา จ านวน 13 ตัว คิดเป็น 14.13% ดวงตามีการอักเสบ จ านวน 1 ตัว คิดเป็น 1.09% และตาบอด 
จ านวน 2 ตัว คิดเป็น 2.17% พบว่ามีหูปกติ จ านวน 31 ตัว คิดเป็น 33.70% มีขี้หู จ านวน 41 ตัว คิดเป็น 44.57% 
มีไรในห ูจ านวน 2 ตัว คิดเป็น 2.17% และมีช่องหูอักเสบ 2 ตัว คิดเป็น 2.17% พบว่าช่องจมูกปกติ จ านวน 70 ตัว 
คิดเป็น 76.09% มีน้ ามูก จ านวน 3 ตัว คิดเป็น 3.26% และช่องจมูกมีแผล จ านวน 2 ตัว คิดเป็น 2.17% พบว่ามี
ช่องปาก ฟัน เหงือกปกติ จ านวน 60 ตัว คิดเป็น 65.22% มีเยื่อเมือกที่เหงือกซีด จ านวน 5 ตัว คิดเป็น 5.43% มี
หินปูนที่ไรฟันจ านวน 3 ตัว คิดเป็น 3.26% มีฟันแตกหรือฟันหัก จ านวน 3 ตัว คิดเป็น 3.26% มีแผลที่เหงือก 
จ านวน 1 ตัว คิดเป็น 1.09% มีขี้ฟันจ านวน 1 ตัว คิดเป็น 1.09% และไม่มีฟันจ านวน 1 ตัว คิดเป็น 1.09% พบว่า
มีช่องท้องปกติ จ านวน 50 ตัว คิดเป็น 54.35% และท้อง จ านวน 1 ตัว คิดเป็น 1.09 % และพบว่าสัตว์ได้รับ
สารอาหารจากข้าวคลุก จ านวน 37 ตัว คิดเป็น 40.22% จากอาหารเม็ด 7 ตัว คิดเป็น 7.61% จากอาหารเปลียก 
1 ตัว คิดเป็น 1.09% และ ข้าวคลุกผสมอาหารเม็ด จ านวน 17 ตัว คิดเป็น 18.48% 

จากการศึกษาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นจากกลุ่มประชากรสุนัขและแมว ที่เข้ารับบริการ
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และเข้ารับบริการการท าหมันเพื่อควบคุม ประชากรสัตว์เลี้ยงจ านวนทั้งหมด 93 ตัว 
พบว่าประชากรสุนัขมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 1.5±1.28 ปี มีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 15±2.98 กิโลกรัม และพบว่าประชากร
แมวมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 1.25±0.42 ปี มีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 3.12±0.33 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรสุนัข
มีอัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับ 129.5±17.44 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจเท่ากับ 75±40.90 ครั้ง/นาที โดยที่มี
อัตราการเต้นของหัวใจ ปกติในสุนัขที่มีอายุตั้งแต่ น้อยกว่า 2 ปี ถึงอายุ 4 ปีเท่ากับ 105.75±44.26 ครั้งต่อนาที 
(Karsten et al., 2001) อัตราการหายใจปกติในสุนัขเท่ากับ 12±5 ครั้ง/นาที (Sandra et al., 2003) และพบว่า
ประชากร แมวมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับ 135±25.10 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจเท่ากับ 58±30.72 ครั้ง/
นาที โดยที่มีอัตราการเต้นของหัวใจปกติในแมวเท่ากับ 150±23 ครั้ง/นาที (Jonathan Abbott., 2005) อัตราการ
หายใจปกติในแมวเท่ากับ 23±13.17 คร้ัง/นาที (Ingrid et al., 2014) 
 
อภิปรายผล 

เป็นที่ทราบกันดีว่า การท าหมันแบบถาวรในสุนัขและแมว เป็นวิธีที่ดีและได้รับความนิยม ในทางการ
ปฏิบัติ (L Muraro et al., 2014) นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมประชากร สัตว์เลี้ยงแล้วนั้นยังเป็นการ
ป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบจากการฉีดยาคุม (Linnea et al., 2014) นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเกิดปัญหา
ผนังมดลูกขยายหนาตัวเป็นถุงน้ าและอักเสบเป็นหนอง (Cystic Endometrial hyperplasia-pyometra 
complex-CEH) เนื่องจากปัญหาอิทธิพลของฮอร์โมนใน สุนัขและแมว หลังการตกไข่ แต่ไม่ได้รับการผสมอีกด้วย 
(C dow., 1959) ซึ่งปัญหาการเกิดมดลูกอักเสบเป็น ปัญหาที่พบได้บ่อยในชั้นคลินิก และมีโอกาสเสียชีวิตจากการ
ติดเชื้อแบคทีเรียได้ค่อนข้างสูง (Ragnvi et al., 2014) 

นอกจากนี้ ปัญหาเต้านมอักเสบ (mastitis) และปัญหาเนื้องอกที่เต้านม (mammary gland tumor)       
ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีความเก่ียวข้องกับอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) และฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน 
(progesterone) ที่ถูกสร้างมาจากรังไข่ ซึ่งที่บริเวณเซลล์เต้านมจะมีตัวรับ (receptor) ที่สามารถจับกับฮอร์โมน
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงสามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของเต้านมได้ (Ilona et al., 2018) สุนัขและแมวที่ยัง
ไม่ได้รับการท าหมันแบบถาวร แต่ถูกรกัษาด้วยการฉีดยาคุมนั้น ก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเต้านมอักเสบและ
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ปัญหาเนื้องอกที่เต้านมได้เช่นกัน (J A Mol et al., 1999) อย่างไรก็ตามปัญหาการเกิดเนื้องอกที่เต้านมนั้น 
สามารถพบได้ทั้งในสัตว์เพศเมียและเพศผู้ (Fanton et al., 1981) ซ่ึงจะพบการเกิดเนื้องอกในสุนัขเพศเมียที่ยังไม
ท าหมันมากกวาสุนัขเพศเมียที่ท าหมัน แบบถาวรแลว และสามารถพบได้ในสุนัขเพศผู้น้อยกว่าสุนัขเพศเมีย 
(Nathalie et al., 2011) 

ปัญหาการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสัตว์เลี้ยงนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผล มาจากอิทธิพลของฮอร์โมน
เพศ อาทิเช่น การฉี่เรีย่ราดเพื่อท าเครื่องหมาย การหนีออกจากบ้าน หรือ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว (Carina et al., 
2017) การท าหมันถาวรสามารถลดพฤติกรรมการ ฉี่เรียราดเพื่อท าเครื่องหมายได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับสุนัขที่ยัง
ไม่ได้ท าหมัน และลดปัญหาการ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในสุนัขเพศผู้ที่มีต่อสมาชิกในครอบครัวได้ถึง 30% (Debra 
et al., 2018) นอกจากนี้ยังสามารถลดปัญหาการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในสุนัขเพศเมียที่ท าหมันแบบถาวรได้อีก
ด้วย รวมไปถึงการแสดงความหวาดกล้ว (fearful) ลดความตื่นเต้นลง (excitable) และสามารถฝึกให้เชื่อ ฟังค าสั่ง
ได้ง่ายขึ้น (trainable) (Parvene et al., 2010) อย่างไรก็ตาม การท าหมันในสุนัขเพศผู้อาจ ส่งผลให้สัตว์มี
พฤติกรรมที่ขี้เกียจ ไม่กระตือรือล้น และท าให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ สัตว์อ้วนขึ้นหลังจากท าหมัน
แบบวาวร (Debra et al., 2018) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นไปได้ที่คณะผู้วิจัยอาจจะไม่ได้รับท าตอบที่แท้จริงจากเจ้าของสัตว์  
หรือผู้ที่พาสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับบริการ จึงเป็นผลท าให้ข้อมูลบางประการไม่ครบถ้วน ในส่วนของการออกแบบ และ
การตั้งค าถามในแบบสอบถามถูกดัดแปลงมาจากต าราต่างประเทศ ดังนั้นอาจท าให้การสื่อสารระหว่างคณะผู้วิจัย
และเจ้าของสัตว์มีความคาดเคลื่อน รวมไปถึงบุคคลที่ ท าการกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของขั้นตอนการสอบถามและกรอกแบบ สอบถามนั้น ผู้ที่ท าการสอบถามและกรอกแบบสอบถามควรจะเป็นคน
เดียวกัน เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล และความสมบูรณ์ทางสถิติ ในส่วนของสถานที่ปฏิบัติการนั้น เนื่องด้วยภูมิ
ประเทศที่คณะผู้วิจัย เลือกเก็บตัวอย่างนั้น มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง และคณะ
ผู้ด าเนินการมีจ านวนมาก อาจส่งผลให้ประชากรสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการ ถูกจ าบังคับ มีความตื่นเต้น และ
หวาดกลัว ส่งผลให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจมีความแตกต่างกว่าค่าปกติในขณะพักหรืออยู่ที่
บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Jonathan Abbott., 2005) อย่างไรก็ตาม การจัดสถานที่ส าหรับการตรวจร่างกาย 
การกระท าที่ไม่รุนแรง การจับบังคับสัตว์อย่างอ่อนโยน รวมไปถึงการเฝ้าสังเกตอาการอยู่ห่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรให้
ความส าคัญ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล และความสมบูรณ์ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิติกรรมประกาศ 

การศึกษาคร้ังนี้ส าเร็จลุลวงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจาก อาจารย์สุภาพ มีโชค ภาควิชา สัตวบาลและ
พื้นฐานวิชาชีพ อาจารย์ จารีพร บุญล้อม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข อาจารย์ ดร.กฤษณะ ตาอ้าย อาจารย์    
สุวภา น้อยจาก ภาควิชาจุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันและปรสิตวิทยา อาจารย์สัตวแพทย์ หญิงจุฑามาศ ประภาพรรณ
พงค์ อาจารย์สัตวแพทย์หญิงกฤติกา จันทะพันธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา และเภสัชวิทยา อาจารย์
สัตวแพทย์หญิงมุกดาศจี มหากนก อาจารย์สัตวแพทย์หญิงภรภัค อรรถปัณยวนิช ภาควิชาสูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ 
และอายุรศาสตร์ รวมทั้งความช่วยเหลือและค าชี้แนะ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด จนกระทั้งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
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สาขาอาชีวอนามยั ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ในการท างานพนักงานแผนกก่อสร้าง จังหวัดระยอง จ านวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัยและไม่
ปลอดภัยในการท างาน โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ การลงพื้นที่ส ารวจและข้อสอบความปลอดภัย
เก่ียวกับความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จากนั้นทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่าพนักงานร้อยละ 69 เป็นพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานในโรงงานมาแล้ว จึงมีความรู้พื้นฐาน
และความเข้าใจเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และพนักงานร้อยละ 31 เป็นพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด 
ใช้เวลาว่างจากการท าไร่ ท านา เข้ามารับจ้างท างานในแผนกก่อสร้าง จึงยังไม่มีประสบการณ์การท างานในโรงงาน 
เมื่อได้รับอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล พนักงานมีความรู้ เข้าใจในที่มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90 และ
ร้อยละ 70 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, พนักงานปฏิบัติการ, แผนกก่อสร้าง 
 
Key word (s) : Personal Protective Equipment, Worker, Construction 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉ พาะ
อุตสาหกรรมและการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ในภาคอุตสาหกรรมต้องการ
พนักงานเป็นจ านวนมาก เป็นผลให้แรงงานพื้นฐานจากภาคเกษตรกรรมมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกิดปัญหาหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ในสภาวะการท างานที่ผู้ปฏิบัติงานต่อท างานกับเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน
ในการท างาน หากพนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานตลอดจนมองข้าม
ความถูกต้อง จนน าไปสู่การสูญเสียอวัยวะ ตลอดจนการเสียชีวิต (ภูดิท เตชาติวัฒน์, 2555) ดังนั้นจึงควรให้
ความส าคัญต่อวิธีการป้องการสัมผัสกับสารปนเปื้อนและสิ่งคุกคามสุขภาพที่อยู่ในบริเวณการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหลักการควบคุมและป้องกันด้านสุขศาสตร์ประกอบการควบคุมและป้องกันที่แหล่งก าเนิด หรือ
ต้นเหตุที่ท าให้เกิดอันตราย (Source) การควบคุมและป้องกันที่ผ่านทางของอันตราย (Path) และการควบคุมและ
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ป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน (Receiver) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2555) ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมการท างาน การปรับปรุงด้านวิศวกรรม การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลง
วิธีการท างาน ซึ่งการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญระดับต้น ๆ ที่ต้องแก้ไข จากการศึกษาของเฮน
ริก พบว่าสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการกระท าที่ไม่ปลอดภัยในการท างาน ร้อยละ 88 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด
เกิดจากการกระท าของคน อาทิเช่น การใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี ท่าทางการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง การไม่ใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้น (ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, 2552) สอดคล้องกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) หรือการสวมใส่อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของประเภทงานได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าทุกโครงการจากอดีตถึงปัจจุบันของบริษัท แสดงดัง
ตารางที่ 1 ซึ่งความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงเข้าโรงพยาบาล หรืออาจถึงขั้นสูญเสียชีวิต การใช้
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานและลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อาทิ
เช่น เพศและอายุที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลต่างกันไป (จินตนา เนียนน้อย และคณะ. 
2556) หรือประสบการณ์การท างานมีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (จันทร์จีรา ยารวง  และคณะ. 
2553.) ซึ่งแต่ละการศึกษามีความแตกต่างกันไป รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพมีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจัยซึ่งจ าแนกออกได้เป็น ปัจจัยน าเข้า (Predisposing Factors) เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ภาวะสุขภาพ ฯลฯ ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) เป็น
อิทธิพลจากบุคคลรอบข้าง หรือแรงกระตุ้นต่อพฤติกรรม ได้แก่ การติดตามของหัวหน้างาน เป็นต้น ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อน าไปสู่การวางแผนและก าหนด
วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพ  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในอดีต 

ปี ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในโครงการต่าง ๆ 

2556 
 คร้ังที่ 1 การได้รับบาดเจ็บจากการไม่สวมใส่แว่นตานิรภัยในการท างานเจียรเหล็กโครงแบบ 
 คร้ังที่ 2 การได้รับบาดเจ็บจากการสวมใส่ถุงมือไม่เหมาะสมกับงานเกี่ยวกับสารเคมี ท าให้มี

อาการแสบร้อนที่มือหลังจากที่ท าการผสมสี 

2557 
 พนักงานถูกเหล็กทับนิ้วมือจนท าให้กระดูกแตก จากการท างานเคลื่อนย้ายแบบเหล็กจึงต้อง

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและจะต้องหยุดงานเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ ประมาณ 1 
เดือน 

2558 
 พนักงานแผนกก่อสร้าง (Construction) ท าหมวกนิรภัยตกจากที่สูงขณะขึ้นนั่งร้าน สาเหตุ

เพราะพนักงานไม่คล้องสายรัดคางหมวกนิรภัย ท าให้หมวกนิรภัยหลุดจากศีรษะขณะที่ก้มลง
หยิบวัสดุในกระบวนการท างาน 

2559 
 พนักงานท างานเจียรลบเหลี่ยมขอบคันหิน โดยไม่สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นจึงมีอาการไอ

อย่างรุนแรงและแสบร้อนที่บริเวณทรวงอก จึงต้องส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและต้อง
หยุดงานเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ 

2560 
 พนักงานถูกเศษไม้เสียบทะลุรองเท้าขณะเคลียร์พื้นที่หน้างาน สาเหตุจากรองเท้านิรภัยที่มี

สภาพที่เก่าและขาดหมดสภาพจากการใช้งานแล้ว ท าให้ต้องหยุดงานเพื่อรักษาอาการ
บาดเจ็บ 
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งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการศึกษาเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดการขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลไม่ให้เกิดซ้ า ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็น
การสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน เมื่อเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วจะมีความปลอดภัยใน
การท างาน รวมถึงการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับองค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานอย่างชัดเจนและถูกต้องตาม
กฎหมาย สอดคล้องกับตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2554) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของพนักงานแผนกงานก่อสร้าง (Construction) 
ของบริษัทแห่งหนึ่งใน จังหวัดระยอง 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการบริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลของพนักงานแผนกก่อสร้าง (Construction) ของบริษัทแห่งหนึ่งใน จังหวัดระยอง 

 
กรอบแนวคดิในการท าการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน แผนกก่อสร้าง จังหวัดระยอง เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
 
  
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ได้ด าเนินการศึกษาในบริษัท ซึ่งได้สัญญาจ้างรับเหมาในจังหวัดระยอง โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานแผนก
ก่อสร้าง (Construction) ทั้งหมด 148 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้า (Staff) จ านวน 54 คน พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ (Worker) จ านวน 94 คน หลังจากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีขั้นตอนด าเนินงานวิจัย 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลจากการท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการตรวจสอบพฤติกรรมความ
ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยในการท างาน โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) แต่ละค าถามมีค าตอบ
ให้เลือก 2 ข้อ คือ ถูก หรือผิด จ านวน 65 ข้อ รวม 65 คะแนน 

ส่วนที่ 2 ผู้วิจัยลงพื้นที่ส ารวจ (Walk though survey) เพื่อประเมินสภาพอันตรายในการท างาน แต่ละ
ขั้นตอนการก่อสร้าง 

1. ประสบการณ์ท างานของพนักงาน 
 
2. ความรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันภยัฯ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล 
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ส่วนที่ 3 ข้อสอบเรื่องความปลอดภัย (Pretest-Posttest) เกี่ยวกับความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล ประกอบด้วย 

1. หมวกป้องกันศีรษะ (Head Protection Devices) 
2. อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) 
3. แว่นนิรภัย (Eye Protection) 
4. ชุดป้องกันสารเคมี (Body Protection) 
5. หน้ากากกรองฝุ่นละออง (Respirator) 
6. ถุงมือนิรภัย (Hand Protection) 
7. รองเท้านิรภัย (Foot Protection) 
8. หน้ากากเชื่อม (Face Protection) 
9. กระบังหน้า (Face Protection) 
10. เข็มขัดนิรภัย (Safety Harness) 

โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) แต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก 2 ข้อ คือ ถูก หรือผิด 
จ านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน 
 
ผลการวิจัย 

จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 148 คน พบว่าพนักงานจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 69 เป็น
พนักงานที่มีประสบการณ์การท างานในโรงงานมาแล้ว และพนักงานอีก 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์การท างานในโรงงาน ขณะที่การลงพื้นที่ส ารวจ (Walk though survey) เพื่อประเมินสภาพอันตราย
ในการท างานและสังเกตการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง แสดงตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 

 
 
       พนักงานใช้เครื่องเจียรท าความสะอาดแบบเท

คอนกรีต โดยไม่มีใส่อุปกรณป์้องกันภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
ตามลักษณะของงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันหู, แว่นนิรภัย, 
หน้ากากกรองฝุ่นละออง และถุงมือนิรภัย 
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การอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
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       พนักงานท างานเชื่อมและเจียรถังเหล็กส าหรับใส่

เศษเหล็กทั่วไป โดยไม่สวมหน้ากากเชื่อม และอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคลแต่ไม่ถูกต้องตามลักษณะของงาน 

 

 
 
       พนักงานท างานเกี่ยวกับสารเคมี โดยลักษณะงาน

ทาสีแบบเหล็กเทคอนกรีต โดยไม่สวมใส่หน้ากากป้องกัน
กลิ่น และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลแต่ไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของงาน 

 
 

จากการท าข้อสอบเรื่องความปลอดภัยก่อนอบรม ตามความรู้ ความเข้าใจของแต่ละบุคคลและท าข้อสอบหลัง
ได้รับการอบรม พบว่าพนักงานมีความรู้ เข้าใจในที่มากขึ้น โดยพนักงานที่มีประสบการณ์การท างาน มีความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 90 ตามล าดับ และพนักงานที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การท างานมีความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 70 ตามล าดับ แสดงดังภาพที่ 1 อีกท้ังหลังจากได้รับการอบรมพนักงานให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบตัิและสวมใส่อุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบุคคล โดยที่หัวหน้างานไม่ต้องแจ้ง ขณะที่การเสริมสร้างการตระหนัก
ถึงเรื่องความปลอดภัยในการท างาน โดยจัดให้มีวิทยากรเข้ามาอบรม ซึ่งมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ พนักงาน
ได้ใช้และสัมผัสอุปกรณ์ของจริงทั้งที่ได้ใช้งานและไม่ได้ใช้งานจริง อยู่ในเกณฑ์พึ่งพอใจ มาก ถึง ดีมาก  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

ภาพที่ 1 ข้อมูลการอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลก่อนและหลัง 
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อภิปรายผล 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 69 เป็นพนักงานที่มี

ประสบการณ์การท างานในโรงงานมาแล้ว ซึ่งเคยท างานที่มีลักษณะการท างานคล้ายกับของบริษัทฯ ที่เข้ามาท างาน
ปัจจุบัน โดยมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยคล้ายกัน จึงพอมีความรู้พื้นฐานเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล สอดคล้องกับผลคะแนนของแบบทดสอบ และกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่มีประสบการณ์การท างานในโรงงาน คิด
เป็นร้อยละ 31 ซึ่งเป็นพนักงานที่มาจากต่างจังหวัดใช้เวลาพักจากการท าไร่ ท านา เข้ามารับจ้างท างานไม่ประจ ากับ
ทางบริษัท ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้ไม่มีความรู้ในการท างานก่อสร้างและในเขตอุตสาหกรรม รวมถึงความรู้พื้นฐานและ
ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์จีรา ยารวง และคณะ (2553) 
ได้กล่าวว่าประสบการณ์การท างานมีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งเมื่อได้รับการอบรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ท าให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน และตระหนักถึงความส าคัญของการสวม
ใส่ระหว่างการท างานมากข้ึน โดยที่หัวหน้างานไม่ต้องแจ้ง และการประเมินหลังจากการอบรมและติดตามหน้างาน 
พนักงานที่ได้ผ่านการอบรมแล้วมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของแต่ละลักษณะงาน 
โดยแยกเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พื้นฐาน อาทิเช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือหนัง ฯลฯ 
และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเฉพาะงาน อาทิเช่น เข็มขัดนิรภัย (Full body safety harness) หน้ากากป้องกัน
กลิ่น (Respirators) เป็นต้น ทั้งยังสามารถตอบค าถามเมื่อมีหัวหน้างานสอบถามหน้างานได้ สืบเนื่องจากมี
มาตรการให้พนักงานทุกคนใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมทั้งก าหนดให้หัวหน้างานแต่ละส่วนงานเป็นผู้ดูแล
ก ากับการใช้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบคุคลของพนักงานระดบัปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส าคัญมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รัตตินันท์ โภคภูดิสนันท์ (2551) 

 
ข้อเสนอแนะ 

สืบเนื่องจากปัญหาในส่วนของพนักงานบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ อาจเนื่องมาจากจ านวนคนที่เข้าอบรมมีมากจึง
ท าให้พนักงานได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนและหรือ พนักงานที่มาจากต่างจังหวัดที่ไม่เคยท างานที่มีระบบความปลอดภัย
เข้ามาช่วยในการท างานจึงยากที่จะท าให้พนักงานกลุ่มนี้เข้าใจได้ง่าย ควรมีการจัดอบรมเพิ่มขึ้นเป็นประจ า เช่น ทุก 
ๆ 6 เดือน หรือจัดให้มีการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องและมีการจัดอบรมให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ เป็นหลักสูตร
เดียวกันกับที่ได้จัดอบรมไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน เรื่องความปลอดภัยให้กับองค์กร  ตลอดจนการ
รณรงค์ด้วยวิธีต่าง ๆ โดยเน้นที่ส าคัญต่อปัญหาวิกฤติความปลอดภัย อาทิเช่น ติดบอร์ดข่าวสารความปลอดภัย 
วารสาร หรือจดหมายข่าว การจัดท าป้ายโปสเตอร์ การจัดท าแผ่นพับ หรือการประกวด การแข่งขัน ซึ่งจะท าให้
พนักงานระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การบริหารองค์กรสาธารณสุขในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าการด าเนินงานมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  
แนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิม ไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
งานสาธารณสุขต้องอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่เหนือกว่าคู่แข่ง  หรืออาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อ
ภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ช่วยให้นักบริหารงานสาธารณสุขก าหนดทิศทางขององค์กร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร ช่วยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติและควบคุมประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กรได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์มีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ขั้นคือ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การ
ก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมก ากับ กลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ก่อให้เกิด
ประสิทธิผล (Effectiveness) ที่สามารถก าหนดเป้าหมายที่ดี บรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายได้ และประสิทธิภาพ 
(Efficiency) โดยบรรลุผลส าเร็จด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด การบริหารงานเชิงกลยุทธ์จึงก่อให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพทุกแง่มุม ทั้งรายบุคคล กลุ่มงานและองค์กร และสามารถน าไปใช้ได้ทั้งองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีการน าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์มาบูรณาการเข้ากับวิธี
วิจัยทางการบริหารสาธารณสุขมากมาย แต่ย่อมไม่มีทฤษฎีหรือแนวทางจัดการเชิงกลยุทธ์ใดใช้ได้กับทุกสถานการณ์ 
ดังนั้นไม่มีสูตรส าเร็จในการก าหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ จึงเป็นการคิดวิเคราะห์ของ
นักวิจัยที่จะพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้ได้ข้อค้นพบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มาตอบค าถามการวิจัยในแต่ละครั้ง 
 
ค าส าคัญ : วิธีวิจัย, การบริหารสาธารณสุข, การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 
ABSTRACT 

It is known that there is a high competition of public health administration now. The 
old concepts and methods cannot carry out the organization. Therefore, it is necessary that 
public health administrators have to rely on more strategies or skills in order to adapt 
themselves in such a continuous change. A strategic management is a way to help public 
health administrators to set their organization’s goal, analyzing both inner and outer 
circumstances, providing a proper strategy and apply those strategies in a practice in order 
to control and assess their organization. The strategic management consists of 4 
components; strategic analysis, strategic specification, to put into practice and supervision. 
The strategic management leads to effectiveness with a lowest expense. It can be applied to 
use with an individual, group and organization. Though the concepts and theories of 
strategic management are integrated with public health research methodology, there are no 
any absolute theories or strategic methods to handle all situations. This is an analytical 
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thinking of the researcher to choose the appropriate strategies in order to find out a proper 
and reliable one for the research. 
 
Key words : Research method, Public health administration, Strategic management 
 
บทน า 

ในยุคปัจจุบัน ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขในหลากหลายมิติเพื่อให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีพลวัตสูง หน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ขับเคลื่อนหลักการแห่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 นับเป็นธรรมนูญที่ส าคัญที่ จะผลักดันงานด้านสาธารณสุขของประชาชนให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกันองค์กรที่รับผิดชอบในการก าหนดทิศทางการวิจัยของประเทศไทย ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)(6 ส, 1 ว) ร่วมกันสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขพัฒนาขึ้นไปด้วยองค์ความรู้ที่
เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ ตลอดจนมีแนวทางชัดเจนเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทุกด้านของประเทศไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557) และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบ
โดยตรงด้านสาธารณสุขของประเทศ มีโครงสร้างบริหารราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกระจายไปทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน เชื่อมการพัฒนาขององคาพยพด้านนี้
ของประเทศให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ และบริบทดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารงานของ
กระทรวงในแต่ละระดับ นอกจากต้องท าความเข้าใจและศึกษากระบวนการบริหารแล้ว ยังต้องศึกษาถึงระดับและ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงมีพื้นฐานความรูแ้ละวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยเพื่อบริหารจัดการองค์กรในแต่ละ
ระดับอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้สอดรับแนวทางพัฒนาประเทศ 

 การบริหารงานสาธารณสุข เป็นศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น โดยการประสาน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวทางที่จะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การจัดการเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับงานและคนอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารงานสาธารณสุข
จึงต้องท าหน้าที่จัดการเร่ืองระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดระบบการผลิต การให้บริการ หรือ
การด าเนินงานทุกด้านเป็นไปด้วยดี การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์หรือการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารจัดการ
อย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าและอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการ
ประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์กร สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อันจะน าความส าเร็จมาสู่องค์กรได้ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารก าหนดทิศทางขององค์กร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายในองค์กร ช่วยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อที่จะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติและ
ควบคุมประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรได้ (วรางคณา ผลประเสริฐ, 2554: 5) ส่วนการวิจัย หมายถึง การ
วิเคราะห์และบันทึกการสังเกตภายใต้การควบคุมอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นปรนัย น าไปสู่การสร้างความรู้ 
ทฤษฏี หรือหลักการโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Best and Khan, 1998: 18) กล่าวโดยเชื่อมโยงได้ว่า การ
บริหารงานสาธารณสุขที่อาศัยกระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐาน ก็จะท าให้การบริหารงานสาธารณสุขมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือและพัฒนาเพิ่มมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น เม่ือน าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ผลการวิจัยย่อมอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ เป็นจริงมากที่สุด ดังนั้น การวิจัยทางการบริหาร
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สาธารณสุขเชิงกลยุทธ์ หรือเรียกว่า วิธีวิจัยทางการบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ์ จึงเป็นการบริหารงานสาธารณสุข
ที่ส่งผลให้องค์กรด าเนินงานสู่ผลสัมฤทธิ์เร็วยิ่งขึ้น 

 
วิจัยทางการบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ์  

วิธีวิจัยทางการบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ์ เป็นการเชื่อมศาสตร์การวิจัยทางสาธารณสุข ซึ่งเป็น
กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือวิธีการใหม่ คิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน 
รักษาโรค รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข (นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, 2560: 7) เข้ากับศาสตร์การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในระยะยาว มีการ
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงบริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
ได้แผนงานในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมก่อนที่จะน าแผนงานลงสู่การปฏิบัติ  (Robbins and Coulter, 2007: 89) 
กล่าวโดยสรุป วิธีวิจัยทางการบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ์ เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือวิธีการใหม่ คิดค้น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน รักษาโรค รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทาง
สาธารณสุข ด้วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยนอกจากมี
ระบบแล้ว ต้องอาศัยผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และเชี่ยวชาญในการวางแผนอย่างมีขั้นตอน ผ่านการตัดสินใจและการ
ประเมินถึงความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อันจะน าความส าเร็จมาสู่องค์กร รวมถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขที่จะบังเกิดกับสังคมและประเทศตามมาด้วย ผู้บริหารงานสาธารณสุขทุก
ระดับจึงควรเข้าใจถึงวิธีวิจัยทางการบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ์ ดังประโยชน์ที่ได้กล่าวมา ใน 2 ส่วนคือ วิธีวิจัย
ทางสาธารณสุขและแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 วิธีวิจัยทางสาธารณสุข มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มี 3 ประการคือ แผนการวิจัย (Research plan) กระบวนการวิจัย 
(Research process) และข้อค้นพบ (Research finding/Research result) (บุญพิชชา จิตต์ภักดี, 2557) สรุป
โดยสังเขปดังนี้ 

1.1 แผนการวิจัย เป็นการก าหนดเนื้อหาสาระ ขั้นตอนกระบวนการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร 2 
ด้านคือ การวางแผนด้านวิชาการ ประกอบด้วย (1) การก าหนดหัวข้อหรือชื่อเรื่องวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ตัวแปร สมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิด (2) การออกแบบวิจัย (3) การวางแผนการด าเนินงาน และ (4) การ
เผยแพร่ผลงาน และ การวางแผนด้านบริหาร ใน 3 ด้านคือ บริหารก าลังคน บริหารเวลา และบริหารอุปกรณ์และ
งบประมาณที่ใช้ในการวิจัยให้เป็นไปตามแผนการวิจัย 

1.2 กระบวนการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีวิจัยที่แตกต่างกัน สรุป
โดยสังเขปดังนี้ 

1.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ มีองค์ประกอบของการออกแบบการวิจัย 4 ขั้นตอน 
(Wiersma, 1991 ; 205) คือ  

ขั้นตอนที่ 1 Working design ประกอบด้วย การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การเลือกพื้นที่ 
การระบุช่วงเวลาที่ศึกษาและระบุตัวแปรที่เป็นไปได้  

ขั้นตอนที่ 2 Working hypothesis ประกอบด้วย การตั้งปัญหาคร่าวๆ การตั้งค าถาม
วิจัย การอ้างอิงทฤษฎีติดดิน (Grounded Theory)  
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ขั้นตอนที่ 3 Data collection ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
การบอกเล่า การสังเกตและการบันทึกตัวอย่าง การทบทวนและการวิเคราะห์เอกสาร  

ขั้นตอนที่ 4 Data analysis and interpretation ประกอบด้วย การจัดหมวดหมู่และ
การลงรหัสข้อมูล การจัดโครงสร้างข้อมูลใหม่ การตรวจสอบสมมุติฐาน/ทฤษฎี และการพรรณนาข้อค้นพบส าคัญ  

1.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ มีองค์ประกอบของการออกแบบการวิจัย 9 ขั้นตอน (สมชาย 
วรกิจเกษมสกุล, 2553: 57) คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดหัวข้อวิจัย (ปัญหาวิจัย) และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก าหนด
หัวข้อวิจัย (ปัญหาวิจัย) ให้สั้นกะทัดรัด ระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไม่ควรซ้ ากับงานวิจัยก่อนหน้า ใช้ภาษา
ชัดเจน เข้าใจง่าย และก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย (ปัญหาวิจัย) 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง วิธีการเลือกเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องคือ (1) มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหัวข้อที่จะท าวิจัย (2) น าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องให้ผสมผสานบูรณาการตามล าดับความส าคัญของตัวแปร (3) เรียง ล าดับเนื้อหาสาระตามช่วงระยะเวลา 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ศึกษา (4) บอกแหล่งที่มาของเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ (5) มีเนื้อหาทันสมัยและถูกต้องชัดเจน เชื่อถือได้ (พัชร ีจันทร์เพ็ง, 2553: 23) 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ต้องน าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยมาเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัย จึงจะได้ผลการวิจัยมี
ประสิทธิภาพและหรือประสิทธิผลในการน าไปใช้ประโยชน์และอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริงมากที่สุด และควร
สรุปความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดสมมุติฐานการวิจัย ก าหนดสมมติฐานการวิจัยให้สัมพันธ์กัน
ระหว่างตัวแปรอิสระ (เป็นเหตุ) และตัวแปรตาม (เป็นผล ) รวมถึงการนิยามตัวแปร ทั้งนิยามเชิงทฤษฎี เป็นการ
อธิบายตัวแปรตามพจนานุกรม และนิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นการอธิบายแบบเจาะจง ให้เข้าใจตรงกันและวัดได้  

ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณควรพิจารณา 3 ด้าน (พัชร ี
จันทร์เพ็ง, 2553: 22) คือ (1) การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง ควรสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นเพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเป้าหมาย (2) การออกแบบการวัดตัวแปร ควรเลือกเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดตัว
แปรที่ศึกษาให้เหมาะสมที่สุดและมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 2 ประการคือ ความเที่ยง (Reliability) และ 
ความตรง (Validity) ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ และ (3) การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ควรเลือกสถิติวิเคราะห์
ข้อมูลที่เหมาะสมและทดสอบสมมุติฐานได้ นอกจากนี้ การวิจัยที่ดี ต้องพิจารณาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่
ศึกษาว่าต้องการหาความสัมพันธ์ หรือเปรียบเทียบความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล ระหรว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม รวมถึงตัวแปรทั้งสองต้องครอบคลุมตามการทบทวนวรรณกรรมและปรากฏอย่างครบถ้วนใน
เครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ถูกต้องเชื่อถือได้  

ขั้นตอนที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
ตามที่ก าหนดไว้ในอาจมีปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่เกินการ
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และขอบเขตที่ผู้วิจัยแจ้งในหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงาน
ที่เก็บข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะหแ์ละแปลผลข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จ ข้อมูลที่ได้มาต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้วจึงน ามาลงรหัส ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหรือ
วิเคราะห์เนื้อหา จากนั้นแปรผลวิเคราะห์ข้อมูลแสดงเป็นตาราง กราฟ แผนภูมิแสดงค่าสถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง 
ตีความสรุปให้ผู้อ่านอื่นสามารถเข้าใจได้ง่ายเป็นความเรียง 
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ขั้นตอนที่ 8 การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย การสรุปผลการวิจัยควรบรรยาย
วิธีวิจัยที่ใช้ศึกษาและข้อค้นพบ โดยน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยก่อนหน้าที่สนับสนุนข้อค้นพบนั้นว่าสอดคล้อง
และแตกต่าง พร้อมให้ข้อเสนอแนะทั้งการน าไปใช้ประโยชน์และการท าวิจัยครั้งต่อไป ส่วนการเขียนรายงานการ
วิจัย เป็นขั้นตอนการน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัย และ
สาธารณชน มี 2 แบบคือ (1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ น าเสนอเนื้อหาสาระทุกข้ันตอนอย่างละเอียดและเป็น
ระบบ ตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงสรุปผลการวิจัย และ (2) รายงานการวิจัยฉบับย่อ น าเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะหัวข้อและ
ประเด็นที่ส าคัญ โดยตัดรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นออก จึงต้องเขียนด้วยหลักการวิชาการและมีเนื้อหาครบถ้วนมากที่สุด 

ขัน้ตอนที่ 9 การเผยแพร่ผลงานการวิจัย สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ (1) การน าเสนอ
ทางเอกสารสิ่งพิมพ์ในลักษณะรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และรายงานการวิจัยฉบับย่อ (2) การน าเสนอโปสเตอร์
ในการประชุมวิชาการต่างๆ (3) การน าเสนอทางวาจาในการประชุมวิชาการต่าง ๆ หรือการประชุมของหน่วยงาน
หรือผู้บริหาร และ (4) การน าเสนอทางวิทยุโทรทัศน์ในรูปของสารคดี 

1.3 ข้อค้นพบ มี 2 ลักษณะคือ การเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างทฤษฎีใหม่จากข้อค้นพบที่
ได้ในศาสตร์นั้น และการประยุกต์ใช้ข้อค้นพบในการวิจัยนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนากระบวนการท างานหรือการ
บริหารจัดการองค์กร  

2. ประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558) 
คือ (1) การวิจัยทางชีวการแพทย์ เป็นการวิจัยในห้องปฏิบัติการ มุ่งศึกษาปัญหาสุขภาพอนามัย การป้องกันและ
บ าบัดโรค การพื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนายาวัคซีน รวมถึงกลไกเกิดโรคต่างๆ (2) การวิจัยทางคลินิก เป็นการวิจัย
มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุ มโรคด้วยการเก็บ
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (3) การวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นการวิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบ
ของโครงสร้างสาธารณสุขของประเทศ และ (4) การวิจัยนโยบายสาธารณสุข เป็นการวิจัยมุ่งเน้นทางด้านนโยบาย
สาธารณสุข โดยเฉพาะการได้มาซึ่งข้อมูลความรู้เพื่อน าไปสู่นโยบาย แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น 

3. ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล 
การปฏิรูปด้านสาธารณสุข และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล การ
ปฏิรูปด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ประกอบด้วย สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention 
and Protection excellence) 2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People 
excellence) และ 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance excellence) รวมทั้ง 15 แผนงาน 45 
โครงการ และ 80 ตัวชี้วัด ซึ่งมีเป้าหมายและมาตรการในแต่ละโครงการ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนและการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่ทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเข็มทิศให้ผู้บริหารงานสาธารณสุขมีวิสัยทัศน์ในการท างานที่ชัดเจน
ครอบคลุมตามเข็มมุ่งของประเทศ  

4. ประโยชน์ของการวิจัยทางสาธารณสุข ประโยชน์และคุณค่าของการวิจัยทางสาธารณสุข มีหลายด้าน
ดังนี้ ประโยชน์เชิงวิชาการ ก่อให้เกิดความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ สร้างทฤษฎี ขยายขอบเขตทฤษฎี พัฒนาองค์ความรู้
ต่อยอดวิชาการทางด้านสาธารณสุข ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดรายได้ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานและประเทศในเชิงการค้าหรือธุรกิจ เช่น เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการและขยายฐานผู้รับบริการ 
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หรือพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นต้น ประโยชน์เชิงนโยบายและแผน ก่อให้เกิดการ
ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน การน าผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมสาธารณะให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ประโยชน์เชิงการค้นหาปัญหา ก่อให้เกิดการค้นพบสาเหตุของปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุข ประโยชน์เชิงบริหารงานและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ประโยชน์เชิงการติดตามและประเมินผล 
ก่อให้เกิดการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของโครงการ หน่วยงาน หรือสถาบัน  
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 

1. ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและข้อมูลส าคัญขององค์กรที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจการวางแนวทางการด าเนินงานและ
ควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าองค์กรสามารถด าเนินการได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถมีพัฒนาการและแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2554: 14) 

2. ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (สุมาลี จิระจรัส, 2548: 25-26) มีดังนี้ 
2.1 ช่วยก าหนดทิศทางที่ชัดเจนขององค์กร ผู้ก าหนดกลยุทธ์จะท าการก าหนดวิสัยทัศน์ใน

อนาคตขององค์กร ท าให้สมาชิกทั้งองค์กรทราบถึงทิศทางที่ทุกคนจะด าเนินไปอย่างชัดเจน 
2.2 ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองถึงอนาคตขององค์กร  ซึ่งสามารถ

ช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรในอนาคตลงได้ 
2.3 ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงานและใช้ทรัพยากรที่มีในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และได้ผลส าเร็จดีกว่าการบริหารงานตามปกติ 
2.4 ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากสมาชิก 

ท าให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจในการยอมรับแผนกลยุทธ์นั้น ไม่เกิดการต่อต้าน 
2.5 สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน (Harmony) จากการมีส่วนร่วมในการวางแผนกล

ยุทธ์ ท าให้สมาชิกทุกคนรับทราบและยอมรับทิศทางที่ชัดเจนขององค์กร 
3. ขั้นตอนของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Robbins and Coulter, 2007: 91-94) เป็น

กระบวนการที่มีการบูรณาการร่วมกันของการวางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategy formulation) ที่ครอบคลุมถึงการ
พิจารณาวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและขีดสมรรถนะภายในการวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (Strategy 
implementation) ที่ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานการวางแผนปฏิบัติการและการสนับสนุน
กลยุทธ์ โครงสร้างวัฒนธรรมบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนงานรวมทั้งการควบคุมและประเมินผล
เชิงกลยุทธ์ (Strategy control and evaluation) ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการ
ติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ 

4. เครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรที่นิยม 5 อันดับแรก (สถาบันฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา
แนะน าด้านการพัฒนาการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ, 2558) คือ (1) การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer Relationship Management: CRM) หมายถึง กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว กับ
ลูกค้า เรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า หรือบริการที่
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด (Stone and Woodcock, 2001: 3) (2) การเทียบเคียง (Benchmarking) 
เป็นกลยุทธ์และกระบวนการวิเคราะห์ส าหรับการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องของสินค้า บริการ และการปฏิบัติงาน
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ขององค์กร เทียบกับหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าในวงการนั้น (Robere, 2543: 10) (3) การส ารวจ
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เป็นการประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555) ครบทุกมิติ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการท างานและเปลี่ยนงานของ
บุคลากรภายในองค์กร (4) การจ้างเหมาบริการ (Outsourcing) เป็นการจัดจ้างบุคคลหรือบริการมืออาชีพจาก
ภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางธุรกิจ การจ้างเหมาบริการมีประโยชน์มาก อาทิ องค์กรสามารถ
ลดขนาดลงแต่ความสามารถเท่าเดิม แข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ และลดต้นทุนได้เป็นจ านวนมากทั้งด้านคน 
สวัสดิการ เครื่องมือ รวมถึง สามารถมุ่งไปที่สิ่งที่ส าคัญต่อบริษัทมากกว่า ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
ก าไรก็จะสูงขึ้นด้วยทั้งต่อหน่วยและต่อจ านวนพนักงานขององค์กร และ (5) การวัดแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard: BSC) เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยประเมินผลองค์กรใน
มุมมอง 4 ด้านคือ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน การเรียนรู้และพัฒนาการ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน (Key Performance Index) หรือ KPI เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ใน
มุมมองแต่ละด้านหรือไม่ (Whitaker, 2000) 

5. การน าเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการวิจัยทางสาธารณสุข 
เมื่อน าเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์มาบูรณาการเข้ากับวิธีวิจัยทางการบริหารสาธารณสุข ท าให้เห็น

ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรที่ทันยุคสมัยและเป็นรูปธรรม ดังนี้ การใช้กลยุทธ์CRM มัลลิกา สุบงกฎ วิโรจน์ 
เจษฎาลักษณ์ และจันทนา แสนสุข (2559) ศึกษาเชิงคุณภาพเรื่อง การใช้กลยุทธ์ CRM ของโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทย พบว่า CRM ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมี 4 องค์ประกอบคือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า
รับรู้ การอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า การสร้างความเฉพาะเจาะจงลูกค้า และการสนับสนุนช่องทางการสื่อสาร
ให้แก่ลูกค้า และปัจจัยสู่ความส าเร็จของกลยุทธ์นี้คือ การมุ่งเน้นความแตกต่างทางการแข่งขันในธุรกิจ รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กร การใช้กลยุทธ์ Benchmarking ดังการศึกษาของ นิลภา จิระรัตนะวรรณะและสุคนธ์ 
วรรธนะอมรา (2559) เป็นการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า หลังใช้กล
ยุทธ์ Benchmarking ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติใหม่ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และกลยุทธ์ Benchmarking มีปัจจัยแห่งส าเร็จคือ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องมีการท าความเข้าใจฐานคิดและ
กระบวนการ ด้วยการเรียนรู้จากปฏิบัติการจริง รวมทั้งก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 5 ด้าน ได้แก่ 
การบริหารจัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ การจัดหลักสูตรประสบการณ์เรียนรู้  และการมีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การใช้กลยุทธ์การส ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ณัฐวรรณ แสงอุรัย 
(2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลสมุทรสาคร พบว่า บุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก (mean =3.58 
±0.611) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 การใช้กลยุทธ์การจ้างเหมาบริการ การศึกษาของนาฏนรา สุโพเคน (2557: 149-162) เรื่อง
การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา  พบว่า การจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนมีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.29 ส่วนปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก คือ พนักงานจัดจ้างภายนอกขาดความเข้าใจ
และตระหนักในพันธกิจขององค์กร เพราะคิดว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรค่อนข้างสูง แนวทางการแก้ปัญหาคือ 
องค์กรต้องวิเคราะห์ความส าคัญแต่ละงานในองค์กร แล้วพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกัน รวมทั้งมี
ข้อตกลงในการท าสัญญาร่วมกันถึง เกณฑ์และการประเมินผลการด าเนินงานของผู้รับจ้างเหมา รวมถึงระยะเวลาที่
เหมาะสมชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ การใช้กลยุทธ์ BSC ธิติกร บุณยธาดา (2557) ศึกษาการวิเคราะห์
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และออกแบบสารสนเทศคุณภาพ BSC เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์  กรณีศึกษา: 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับและความต้องการ
ใช้งานของผู้บริหาร (ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข หัวหน้าคลินิกทันตกรรม หัวหน้างานเภสัชกรรม 
หัวหน้าพยาบาล และหัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 5 คน) ที่มีต่อสารสนเทศคุณภาพ BSC ที่สร้างขึ้น พบว่า 
ได้รับการยอมรับและมีความต้องการใช้งานจากผู้บริหารในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
บทสรุป 

การบริหารองค์กรสาธารณสุขในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าการด าเนินงานมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  
แนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิม ไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
งานสาธารณสุขต้องอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่เหนือกว่าคู่แข่ง  หรืออาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อ
ภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ช่วยให้นักบริหารงานสาธารณสุขก าหนดทิศทางขององค์กร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร ช่วยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติและควบคุมประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กรได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์มีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ขั้นคือ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การ
ก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมก ากับ กลยุทธ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
(Effectiveness) ที่สามารถก าหนดเป้าหมายที่ดี บรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายได้ และประสิทธิภาพ (Efficiency) โดย
บรรลุผลส าเร็จด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด  การบริหารงานเชิงกลยุทธ์จึงก่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพทุกแง่มุม ทั้งรายบุคคล กลุ่มงานและองค์กร และสามารถน าไปใช้ได้ทั้งองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน 
(วรางคณา ผลประเสริฐ, 2554: 4) นับได้ว่า วิธีวิจัยทางการบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ์เปรียบเสมือนกล้องส่อง
ทางไกลในมือผู้บริหารที่ท าให้เห็นภาพกว้างและรายละเอียดที่ต้องการเห็นเกินคู่แข่งเมื่อผู้บริหารน าไปใช้อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าทฤษฎีหรือแนวทางจัดการเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้การวิจัยทางการบริหารสาธารณสุขมีประโยชน์ต่อองค์กร
มาก แต่ย่อมไม่มีทฤษฎีหรือแนวทางจัดการเชิงกลยุทธ์ใดใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ดังนั้น ไม่มีสูตรส าเร็จในการ
ก าหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ เป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่จะคิดวิเคราะห์และพิจารณา
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และทันยุคสมัย ให้ได้ข้อค้นพบที่มีประโยชน์สูงสุดในการวิจัยแต่ละคร้ัง 

 
เอกสารอ้างอิง 
จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์. (2554). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น. 
ณัฐวรรณ แสงอุรัย. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจที่จะ

ลาออกจากงานของบุคลากรโรงพยาบาลสมุทรสาคร. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2559;24(4) 
ตุลา มหาพสุธานนท์. (2545). หลักการจัดการ หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ : นศ. พัฒนา.  
ทศพร ศิริสัมพันธ์. 2548. การบริหารราชการแนวใหม่ บริบท และเทคนิควิธี. กรุงเทพฯ : บริษัท 

วิชั่นพริ้นท์ แอนด์มีเดีย จ ากัด.  
ธิติกร บุณยธาดา. การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศคุณภาพ BSC เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการทางการแพทย์ กรณีศึกษา: ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 ส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557;12(6)  

 

179

https://tci-thaijo.org/index.php/swujournal/issue/view/3377


นาฏนรา สุโพเคน. การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
สงขลา. วารสารบัณฑิตวิจัย, 2557;5 (1)  

นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์. (2560). การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ. พิษณุโลก: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

นิลภา จิ ระรัตนะวรรณะและสุคนธ์  วรรธนะอมรา .  การศึกษา เปรียบ เทียบความสามารถ:
กระบวนการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้ Benchmarking. วารสารพยาบาล
สาธารณสุข, 2559;30(2) 

บุญพิชชา จิตต์ภักดี. (2557). กระบวนการวิจัย และจริยธรรมของการวิจัยทางการพยาบาล. เอกสาร
ประกอบการสอนกระบวนวิชา 558431 การวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พัชรี จันทร์เพ็ง. (2553). การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33(4) : 23. 

พิริยะ ผลพิรุฬ. (2552). การวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์โครงการ. กรุงเทพมหานคร: ไทยพัฒนา
รายวัน. 

ภาณุ ลิมมานนท์. (2550). กลยุทธ์การบริหารการค้าปลีก = Retail management strategy. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์ภาริณาส จ ากัด: 19. 

มัลลิกา สุบงกฎ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และจันทนา แสนสุข การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 2559;9(2). 

วรางคณา ผลประเสริฐ. (2554). หน่วยที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการจัดการเชิงกลยุทธ์
กับการบริหารงานสาธารณสุข. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541). การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: พัฒนศึกษา. 
สถาบันฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการพัฒนาการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ. (2558). 10 

เครื่องมือบริหารองค์กรที่นิยมที่สุดของโลก พร้อมแนวโน้มในปี 2015, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม
คม 2561. เข้าถึงได้จาก http://www.impressionconsult.com/ web/index.php/ about/ 
contact-us4.html 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2558). ระบบวิจัยสุขภาพกับวิจัยระบบสุขภาพ เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม
คม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.hsri.or.th/researcher/media/issue/detail/6094 

สมชาย วรกิจเกษมสกุล. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: 57 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2550). คู่มือแนวทางด าเนินการตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 . (เอกสารราชการอัดส าเนา) . 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (2557). นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามทิศทางการวิจัยของ
ประเทศ เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคมคม 2561. เข้าถึงได้จากhttps://www.trf.or.th/index.php? 
option=com_content&view=article&id=4138:2014-04-12-07-59-
40&catid=44&Itemid=369 &option=com_content&view=article&id=4138:2014-04-
12-07-59-40&catid=44&Itemid=369 

 

180

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/1146-article-10-tools-organizations-in-most-of-the-world-the-outlook-for-2015-20072015.html
http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/1146-article-10-tools-organizations-in-most-of-the-world-the-outlook-for-2015-20072015.html
http://www.impressionconsult.com/
https://www.trf.or.th/trf-events-activities/4138-2014-04-12-07-59-40
https://www.trf.or.th/trf-events-activities/4138-2014-04-12-07-59-40
https://www.trf.or.th/index.php?%20option
https://www.trf.or.th/index.php?%20option


สุมาลี จิรจรัส. (2548). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัย ราชภัฎสุ
ราษฎร์ธานี. 

Best, J. W., & Kahn, J. V. (1998). Research in education (8th ed.). Boston: Allyn & Bacon: 18. 
David , Fred R. (2007). Strategic Management Concepts and Cases. (11th ed). Englewood 

Cliffs : Prentice Hall. 
Griffin, R.W. (1999). Management. 6th ed. U.S.A. : Houghton Mifflin Company. 
Robbins, S. P., & Coulter, M. K. (2007). Fundamentals of Management. (9th ed.). Upper 

Saddle River, NJ: Pearson-Prentice Hall.  
Robere PJ. (2543). Benchmarking: A Systems Approach for Continual Improvement. 

Bangkok: Dhurakij Pundit University.  
Stone and Woodcock, Neil. (2001). Relationship Market. London : Kogan.  
Whitaker Debrah. (2000). Leadership and the successful Balanced Scorecard. New Jersy: 

Prentice-Hall International,Inc. 
Wiersma, W. (1991). Research method in education: an Introduction. (5th ed.). USA: Allyn 

and Bacon. 
Winslow CE. The Place of Public Health in a University. Science, 1925;62(1607): 335–338 

 
 

181



การเตรียมแผ่นเส้นใยไนลอน 6 อิเล็กโทรสปันผสมอนุภาคนาโนออกไซด์ ส าหรับท าหน้ากาก
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต 
 
Preparation of Nylon 6/Oxide Nanoparticles Electrospun for Personal Protective 
Mask via Electrospinning Process 
 
ผู้วิจัย   นริศรา  กุลปรีชานันท์ 

นออาซลีนา  สามะ 
นูรมาลีนี  ดีเย๊าะ  
อาอีดะห์  ดีเยาะ  
อามีนี  บากา 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
บทคัดย่อ  

เส้นใยนาโนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต  (อิเล็กโตรสปินนิ่ง  : 
electrospinning) มีอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูง ท าให้มีข้อดีคือสามารถเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม
ภายนอกได้ดี และเส้นใยที่มีขนาดช่องว่างระหว่างเส้นใยหรือรูพรุนที่มีขนาดอยู่ในช่วงระดับนาโนเมตรยังสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวกรองฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็ก (PM 2.5) จึงน าไปสู่การพัฒนาการวิจัยเพื่อท า
หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคต่างๆโดยมุ่งเน้น
การรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจ การเตรียมเส้นใยอิเล็กโทรสปันจากไนลอน 6 และ 
เส้นใยอิเล็กโทรสปันผสมไนลอน 6/นาโนออกไซด์ของซิงค์ออกไซด์ (ZnO) และไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การเตรียมเส้นใยจากสารละลายไนลอน 6 และการเตรียมเส้นใยผสมไนลอน 6/นาโน
ออกไซด์ รวมถึงการศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเส้นใย ประกอบด้วย ขนาดเส้นใย ขนาดช่องว่างระหว่างเส้น
ใย(รูพรุน) โดยได้ท าการศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้น และปริมาณการเติมอนุภาคนาโนออกไซด์ ที่มีผลต่อลักษณะ
โครงสร้างสัณฐานวิทยาของเส้นใยที่เตรียมได้จากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง จากการทดลองพบว่า สามารถ
เตรียมเส้นใยจากสารละลายไนลอน 6 ในตัวท าละลายกรดฟอร์มิกที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร 
โดยจะได้เส้นใยนาโนที่มีขนาดประมาณ 80 ถึง 120 นาโนเมตร มีขนาดช่องว่างระหว่างเส้นใยเฉลี่ยประมาณ 330 
นาโนเมตร และที่ความเข้มข้นร้อยละ 35 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร โดยจะได้เส้นใยนาโนที่มีขนาดประมาณ 130 ถึง 
190 นาโนเมตร มีขนาดช่องว่างระหว่างเส้นใยเฉลี่ย 420 นาโนเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าการเติมนาโนออกไซด์ทั้ง
สองชนิด ลงในสารละลายไนลอน 6 จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเกิดเป็นเส้นใยได้ดีขึ้น โดยลักษณะและขนาด
ของเส้นใยที่เตรียมได้นั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณการผสมอนุภาคของนาโนออกไซด์ทั้งสองชนิด พบว่าเส้นใยผสมพอลิ
เมอรแ์ละอนุภาคของนาโนซิงค์ออกไซด์ จะได้เส้นใยเรียบขนาดประมาณ 40 ถึง 110 นาโนเมตร และเส้นใยผสมพอ
ลิเมอร์และอนุภาคของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ จะได้เส้นใยเรียบขนาดประมาณ 80 ถึง 120 นาโนเมตรมีขนาด
ช่องว่างระหว่างเส้นใยเฉลี่ย 330 นาโนเมตร โดยเส้นใยที่ได้จะมีลักษณะผิวเรียบ ขนาดและลักษณะค่อนข้าง
สม่ าเสมอ เมื่อผสมพอลิเมอร์ไนลอน 6 ด้วยอนุภาคของนาโนออกไซด์ จะท าให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง และมีขนาดรู
พรุนอยู่ในระดับนาโนเมตรสามารถน าไปใช้ส าหรับท าหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และนอกจากนี้
ยังเป็นงานวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งการ
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เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากสมบัติของอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ 
และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
 
ค าส าคัญ : เส้นใยนาโน , เส้นใยไนลอน 6 อิเล็กโทรสปันผสมอนุภาคนาโนออกไซด์, กระบวนการปั่นเส้นใยด้วย

ไฟฟ้าสถิต, หน้ากากป้องกันฝุน่ละอองขนาดเล็ก 
 
Abstract 

The preparation of the electrospun fiber from Nylon 6/Oxide Nanoparticles 
Electrospun for personal protective equipment applications. This work was separated in 2 
parts: electrospining of concentration conditioned nylon 6 solution, electrospining of nylon 
6/oxide nanoparticles electrospun fibers. Effect of polymer concentration was investigated. 
While, electrospinning of nylon 6 obtained with a size range of 90 nm to 160 nm were 
formed from conditioned nylon solution spinning. The addition of ZnO and TiO2 
nanoparticles into nylon solution enhanced spinnability of the blend solution resulting in the 
formation of electrospun fibers of various sizes depending on solution concentration, 
conductivity, blend ratio and spinning condition. Smooth fibers with size range of 70 nm to 
120 nm were obtained from the blend solution of nylon 6/oxide nanoparticles. Increasing 
oxide nanoparticles proportion decreased average size of obtained fibers. The result showed 
the nylon 6 mat could be applied as a PM2.5 hygiene mask. Moreover, it is possible to 
further study for development of anti-bacterial mask as ZnO and TiO2 nanoparticles possess 
antibacterial property. 

 
Keywords : Electrospun nanofiber, Nylon 6/Oxide Nanoparticles Electrospun, 

Electrospinning and PM2.5 hygiene mask 
 
บทน า 

มลพิษทางอากาศในประเทศไทยในปัจจบุัน เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงราว 50,000 ราย
ต่อปี และประชากรไทยยังคงต้องเจอกับปัญหาอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษในระดับสูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาระดับมลพิษทางอากาศยังคงเกินค่ามลพิษจ ากัดขององค์การ
อนามัยโลก ฝุ่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้ว่าฝุ่นที่คุ้นเคยหรือฝุ่นที่เป็นสารพิษ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม
ก่อให้เกิดฝุ่นที่มีทั้งฝุ่น PM 10 (ขนาดน้อยกว่า 10 ไมโครเมตร)และที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นคือฝุ่นขนาด PM 2.5 
(ขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร) มีการกระจายตัวอยู่รอบๆตัวส่งผลกระทบต่อสุขภาพและยังก่อให้เกิดโรคตามมา
จากกระบวนการหายใจเข้าไป โดยไม่มีการป้องกันที่ดีพอ ท าให้ส่งผลกระทบไปถึงสขุภาพร่างกาย ความผิดปกติของ
ระบบทางเดินหายใจ1 

ดังนั้นวิธีการป้องกันจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล Personal Protective 
Equipment (PPE) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถออกแบบส าหรับสวมใส่ในชีวิตประจ าวันเพื่อป้องกันส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกายไม่ให้ได้รับอันตรายหรือบรรเทาอันตราย และมีความจ าเป็นเมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการท างานหรือการด าเนินชีวิตในสภาพปัจจุบัน เส้นใยไนลอน 6 ที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโนเมตรที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง2,3,4 มีอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณพื้นผิวต่อปริมาตรสูง นอกจากนี้แล้วยังพบว่าประจุไฟฟ้าสถิตของเส้นใยที่เตรียมด้วยเทคนิคอีเล็กโต
รสปินนิ่ง เมื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองเมมเบรนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองให้ดีมากขึ้น 5 ปัจจุบัน
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ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาโดยน านวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ตลอดจนการคิดค้นพัฒนางานวิจัย
ที่นอกจากจะสามารถท าเป็นแผ่นตัวกรองยังสามารถท าให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น
ละอองขนาด PM 2.5 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ในการสัมผัสเชื้อโรคต่างๆโดยมุ่งเน้นการรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจและมะเร็ง
ปอด6 

ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีเร่ืองการข้ึนรูปเส้นใยขนาดนาโนดว้ยวิธีอิเล็กโทรสปนินิ่งมาประยุกต์เพื่อพัฒนาเป็นหน้ากากป้องกันฝุ่นให้
มีคุณสมบัติที่นอกจะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วยังมีความสามารถแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจและมะเร็งปอดที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กของผู้ที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือการ
ด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะที่เกิดจากฝุ่นละออง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเตรียมแผ่นเส้นใยไนลอน 6 อิเล็กโตรสปันและเส้นใยไนลอน 6 ผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ส าหรับท าหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

 
วิธีการวิจัย  
ส่วนที่ 1 

1. เตรียมสารละลายไนลอน 6 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 และ 35 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร โดยปั่นกวนที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ใช้กรดฟอร์มิกเป็นตัวท าละลาย 

2. ศึกษาสมบัติสารละลาย โดยน าสารละลายไนลอน 6 ที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่เตรียมได้มาท าการวัดค่า
ความ หนืดด้วยเร่ืองวัดค่าความหนืด โดยใช้เข็มหมายเลข 18 และความเร็วรอบในการวัดความหนืดของสารละลาย
เท่ากับ 3 รอบต่อนาที และวัดค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายด้วยเครื่องวัดค่าของน าไฟฟ้า 

 3. ศึกษาภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งต่อการเตรียมเส้นใยไนลอน 6 โดยน า
สารละลายไนลอน 6 ที่เตรียมได้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บรรจุลงในหลอดบรรจุสารละลายขนาด 10 มิลลิลิตร และ
ติดเข็มปลายตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.55 มิลลิเมตร บริเวณปลายหลอดบรรจุสารละลายโดยมีการควบคุม
อัตราการไหลของสารละลายที่1.0 มิลิลิตรต่อชั่วโมง ด้วยเครื่องควบคุมอัตราการไหลที่ต่ออยู่กับหลอดบรรจุ
สารละลาย จากนั้นต่อปลายเข็มเข้ากับเครื่องก าหนดศักย์ไฟฟ้าก าลังสูง และต่อสายดินเข้ากับแผ่นอะลูมิเนียมที่ใช้
เป็นฉากรองรับโดยให้ปลายเข็มห่างจากฉากรองรับเป็นระยะทาง 20 เซนติเมตร จากนั้นจึงให้ความต่างศักย์ไฟฟ้า
แก่สารละลายโดยปรับให้มีความต่างศักย์ทางไฟฟ้าที่ต่างกันคือ 20 กิโลโวลต์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้น
ของสารละลายพอลิเมอร์ที่มีต่อลักษณะและขนาดของเส้นใยที่เตรียมได้ ซึ่งค่าที่เหมาะสมจะสามารถสังเกตได้จาก
ลักษณะของล าพอลิเมอร์เหลวที่ออกจากปลายเข็ม โดยเมื่อมีการให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมจะเกิดเป็นล าเส้นใยพุ่ง
ออกมาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงเกิดการยืดตัวและเกิดการระเหยของตัวท าละลาย ท าให้ล าของสารละลายพอลิเมอร์
แข็งตัวกลายเป็นเส้นใยสะสมอยู่บนฉากรองรับ จากนั้นจึงท าการปั่นเส้นใยจนได้ความหนาที่เหมาะสมแก่การใช้งาน  
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4. ศึกษาสัณฐานวิทยาของเส้นใยไนลอน 6 ที่เตรียมได้จากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง โดยการตัดแผ่น
เส้นใยอิเล็กโทรสปันที่เตรียมไว้ไปท าการศึกษาสัณฐานวิทยาเส้นใยภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
(Scanning electron microscope : SEM ) ที่ก าลังขยาย 10000, 25000 และ 50000 เท่า จากนั้นวัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของเส้นใย โดยสุ่มจาก 50 ต าแหน่งของภาพ SEM ที่ก าลังขยาย 10000 เท่า โดยใช้โปรแกรม 
SemAfore 
ส่วนที่ 2 

1. เตรียมสารละลายไนลอน 6 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร โดยใช้กรดฟอร์มิกเป็น
ตัวท าละลาย 

2. ผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ และ นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 และ 5 โดย
น้ าหนักลงในสารละลายไนลอน 6 และปั่นกวนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนสารละลายพอลิเมอร์และ
อนุภาคนาโนออกไซด์เข้ากันดี 

3. ศึกษาสมบัติสารละลายผสม โดยน าสารละลายไนลอน 6/นาโนออกไซด์ ที่เตรียมได้มาท าการวัดค่า
ความ หนืดด้วยเร่ืองวัดค่าความหนืด โดยใช้เข็มหมายเลข 18 และความเร็วรอบในการวัดความหนืดของสารละลาย
เท่ากับ 3 รอบต่อนาที และวัดค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายด้วยเครื่องวัดค่าของน าไฟฟ้า 

4. น าสารละลายไนลอน 6/นาโนออกไซด์ ที่เตรียมได้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บรรจุลงในหลอดบรรจุ
สารละลายขนาด 10 มิลลิลิตร และติดเข็มปลายตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.55 มิลลิเมตร บริเวณปลาย
หลอดบรรจุสารละลายโดยมีการควบคุมอัตราการไหลของสารละลายที่1.0 มิลิลิตรต่อชั่วโมง ด้วยเครื่องควบคุม
อัตราการไหลที่ต่ออยู่กับหลอดบรรจุสารละลาย จากนั้นต่อปลายเข็มเข้ากับเครื่องก าหนดศักย์ไฟฟ้าก าลังสูง และ
ต่อสายดินเข้ากับแผ่นอะลูมิเนียมที่ใช้เป็นฉากรองรับโดยให้ปลายเข็มห่างจากฉากรองรับเป็นระยะทาง 20 
เซนติเมตร จากนั้นจึงให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าแก่สารละลายโดยปรับให้มีความต่างศักย์ทางไฟฟ้าที่ต่างกันคือ 20 กิโล
โวลต์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของความต่างศักย์ทางไฟฟ้าที่ให้แก่ สารละลายพอลิเมอร์ที่มีต่อลักษณะและขนาดของเส้น
ใยที่เตรียมได้ ซึ่งค่าที่เหมาะสมจะสามารถสังเกตได้จากลักษณะของล าพอลิเมอร์เหลวที่ออกจากปลายเข็ม โดยเมื่อ
มีการให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมจะเกิดเป็นล าเส้นใยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงเกิดการยืดตัวและเกิดการ
ระเหยของตัวท าละลาย ท าให้ล าของสารละลายพอลิเมอร์แข็งตัวกลายเป็นเส้นใยสะสมอยู่บนฉากรองรับ จากนั้นจึง
ท าการปั่นเส้นใยจนได้ความหนาที่เหมาะสมแก่การใช้งาน 

5. ศึกษาสัณฐานวิทยาของเส้นใยผสมไนลอน 6/นาโนออกไซด์ ที่เตรียมได้จากกระบวนการอิเล็กโทรสปิ
นนิ่ง โดยการตัดแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันที่เตรียมไว้ไปท าการศึกษาสัณฐานวิทยาเส้นใยภายใต้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ( Scanning electron microscope : SEM ) ที่ก าลังขยาย 10000, 25000 และ 
50000 เท่า จากนั้นวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย โดยสุ่มจาก 50 ต าแหน่งของภาพ SEM ที่ก าลังขยาย 
10000 เท่า โดยใช้โปรแกรม SemAfore 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
ส่วนที่ 1 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นของสารละลายไนลอน 6 ในการเตรียมด้วยวิธีอิเล็คโตรสปินนิ่งที่มี
ผลต่อลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของเส้นใย  

จากการทดลองเตรียมเส้นใยอิเล็กโทรสปันจากสารละลายไนลอนที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 และ 35 โดย
น้ าหนักต่อปริมาตร โดยท าการปั่นเส้นใยด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง ซึ่งมีการให้ความต่างศักย์ทางไฟฟ้าแก่
สารละลายที่ 20 กิโลโวลต์ โดยก าหนดให้มีระยะห่างระหว่างปลายเข็มถึงฉากรองรับ 20 เซนติเมตร และมีอัตรา
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การไหลของสารละลาย 1.0 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง พบว่า ไนลอนที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 และ 35 โดยน้ าหนักต่อ
ปริมาตรสามารถเตรียมเส้นใยที่มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 100 ± 23 นาโนเมตร และ 160 ± 34 นาโนเมตร ตามล าดับ 
เมื่อท าการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องว่างระหว่างเส้นใย (รูพรุน) พบว่า มีขนาดช่องว่างเฉลี่ยประมาณ 334 
± 82 นาโนเมตร และ 420 ± 103 นาโนเมตร ตามล าดับ เมื่อท าการศึกษาสัณฐานวิทยาพบว่า ปรากฏลักษณะของ
เส้นใยบนฉากรองรับที่มีลักษณะพื้นผิวเรียบ มีขนาดสม่ าเสมอตลอดทั้งตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 1  

 

  
 

 รูปที่ 1 ภาพถ่าย SEM เส้นใยไนลอนอิเล็คโทรสปัน (ก) ความเข้มข้นร้อยละ 25 โดยน้ าหนักตอ่ปริมาตร (ข) ความ
เข้มข้นร้อยละ 35 โดยน้ าหนักตอ่ปริมาตร ที่ก าลังขยาย 10000x 

 
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและความหนืดของสารละลาย  พบว่า ค่าความหนืดของ

สารละลายไนลอน 6 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 และ 35 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 
126.0 Cp เป็น 419.9 Cp ซึ่งแสดงถึงความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายที่มีลักษณะข้นหนืด (Viscous) เมื่อความ
เข้มข้นของสารละลายพอลิเมอร์เพิ่มขึ้น ความหนืดของสารละลายเพิ่มขึ้น จะท าให้เส้นใยมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีการศึกษามาก่อนหน้านี้7,8,9,10 ที่มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างทางสณัฐานวิทยาของ
เส้นใย อันได้แก่ ขนาด และรูปร่างตลอดจนความสม่ าเสมอของเส้นใย พบว่า ปัจจัยในด้านความเข้มข้นของ
สารละลายพอลิเมอร์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความหนืดของสารละลายเพิ่มขึ้น และขนาดของเส้นใยใหญ่ขึ้น  อัน
เนื่องมาจากการเกี่ยวพันของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อท าการให้ศักย์ไฟฟ้าที่เท่ากันใน
กระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง แรงทางไฟฟ้าที่มากระท าต่อสารละลายพอลิเมอร์ที่ความเข้มข้นสูงกว่า ท าให้ประจุที่
เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวของสารละลายพอลิเมอร์เกิดการผลักกันระหว่างประจุ เดียวกัน ส่งผลให้เกิดการยืดตัวของล า
พอลิเมอรแ์ละดันออกมาเป็นเส้นใยที่ออกจากปลายเข็ม ดังนั้นสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง มีการเกี่ยวพันกันของ
สายโซ่พอลิเมอร์สูงจะท าให้แรงดันระหว่างประจุดันให้เกิดเป็นล าของเส้นใยพอลิเมอร์ได้น้อยกว่าเส้นใยที่เกิดจาก
สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อย มีการเก่ียวพันกันของสายโซ่พอลิเมอร์ เส้นใยที่เกิดจากการเตรียมจากสารละลายที่
ความเข้มข้นสูงกว่าจึงมีขนาดใหญ่กว่าเส้นใยที่เกิดจากสารละลายที่ความเข้มข้นต่ า 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
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ส่วนที่ 2 การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยผสมไนลอน 6/นาโนออกไซด์ซิงค์ออกไซด์ 
และไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้จากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง  

 

   

    
 
รูปที่ 2 ภาพถ่าย SEM เส้นใยไนลอนอิเล็คโทรสปันความเข้มข้นร้อยละ 25 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร (ก-1) ผสม

อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ร้อยละ 2.5 โดยน้ าหนัก (ก-2) ร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก (ข-1) ผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ร้อยละ 2.5 โดยน้ าหนัก (ข-2) ร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก ที่ก าลังขยาย 50000x 

 
จากการทดลองการเตรียมเส้นใยผสมไนลอน 6/นาโนออกไซด์ของซิงค์ออกไซด์ และไทเทเนียมไดออกไซด์

ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง พบว่าเมื่อเติมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ปริมาณร้อย
ละ 2.5 และ 5 โดยน้ าหนัก โดยท าการปั่นเส้นใยด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งซึ่งมีการให้ความต่างศักย์ทาง
ไฟฟ้าแก่สารละลายที่ 20 กิโลโวลต์ ก าหนดให้มีระยะห่างระหว่างปลายเข็มถึงฉากรองรับ 20 เซนติเมตร และมี
อัตราการไหลของสารละลาย 1.0 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง พบว่า เส้นใยผสมไนลอน 6/นาโนออกไซด์ของซิงค์ออกไซด์ ที่
ปริมาณร้อยละ 2.5 และ 5 โดยน้ าหนัก สามารถเตรียมเส้นใยที่มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 72 ± 30 นาโนเมตร และ 92 
± 20 นาโนเมตร มีขนาดช่องว่างเฉลี่ยประมาณ 344 ± 138 นาโนเมตร และ 314 ± 112 นาโนเมตร ตามล าดับ 
และเส้นใยผสมไนลอน 6/นาโนออกไซด์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ปริมาณร้อยละ 2.5 และ 5 โดยน้ าหนัก 
สามารถเตรียมเส้นใยที่มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 90 ± 17 นาโนเมตร และ 105 ± 20 นาโนเมตร ตามล าดับ มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องว่างระหว่างเส้นใย (รูพรุน) เฉลี่ยประมาณ 370 ± 106 นาโนเมตร และ 298 ± 70 นาโน
เมตร ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
 
 
 
 

(ก-1) 

(ก-2) 

(ข-1) 

(ข-2) 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความหนืด (Cp) ขนาดเส้นใยเฉลี่ย (nm) และขนาดช่องว่างระหว่างเส้นใยเฉลี่ย (nm) 
แผ่นเส้นใย Nylon6 และเส้นใยผสมอนุภาคนาโนออกไซด์ 

 
ความ

เข้มข้น 
(%w/v) 

ความหนืด 
(Cp) 

ขนาดเส้นใยเฉลี่ย 
(nm) 

ขนาดช่องวา่งระหว่างเส้น
ใยเฉลี่ย (nm) 

ไนลอน 6  25 126.0 100 ± 23 334 ± 82 
ไนลอน 6  35 419.9 160 ± 34 420 ± 103 
ไนลอน 6/ZnO 2.5% 
w/w 

25 103.0 72 ± 30 344 ± 138 

ไนลอน 6/ZnO 5% 
w/w 

25 120.9 92 ± 20 314 ± 112 

ไนลอน6/TiO2 2.5% 
w/w 

25 180.0 90 ± 17 370 ± 106 

ไนลอน 6/TiO2 5% 
w/w 

25 226.9 105 ± 20 298 ± 70 

 
 เมื่อท าการศึกษาสัณฐานวิทยาพบว่า เมื่อผสมอนุภาคของนาโนออกไซด์ลงในสารละลายพอลิเมอร์ไนลอน 

6 พบว่า เส้นใยและช่องว่างระหว่างเส้นใยมีขนาดเฉลี่ยลดลง ในขณะที่ความหนืดของพอลิเมอร์เพิ่มขึ้นอาจ
เนื่องมาจากการที่อนุภาคนาโนออกไซด์ไปขัดขวางการเก่ียวพันระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ท าให้เมื่อให้แรง
ทางไฟฟ้าไปยืดดงึเส้นใยให้สามารถพุ่งออกมาเป็นล าพอลิเมอร์ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง ซึ่งก่อนหน้านี้
มีงานวิจัยที่ท าการศึกษาการขึ้นรูปเส้นใยที่มีขนาดนาโนผสมกับอนุภาคซิงออกไซด์โดยมีการศึกษาพารามิเตอร์ที่มี
อิทธิพลต่อการขึ้นรูปเส้นใยผสมอนุภาคนาโนซิงออกไซด์11 และยังมีการศึกษางานวิจัย12 ท าการศึกษาโดยเติม
อนุภาคหรือไอออนที่มีประจุลงไปในสารละลายพอลิเมอร์พบว่า เส้นใยมีขนาดลดลงเนื่องมาจากผลของไอออนหรือ
ประจุที่เพิ่มข้ึนไปในระบบท าให้เกิดแรงผลักทางไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เส้นใยจึงมีขนาดเล็กลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้
ที่ผู้วิจัยผสมอนุภาคนาโนออกไซด์(ZnO และ TiO2) ที่มีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวน าลงไป ท าให้ขนาดเส้นใยเฉลี่ยลดลง
ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าเส้นใยที่ได้ปรากฏลักษณะบนฉากรองรับมีพื้นผิวเรียบ มีขนาดค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดทั้ง
ตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 2  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการเตรียมแผ่นเส้นใยไนลอน 6 อิเล็กโทรสปันผสมอนุภาคนาโนออกไซด์ 
ส าหรับท าหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต พบว่าสามารถเตรียมเส้น
ใยเส้นใยไนลอน 6 อิเล็กโทรสปันผสมอนุภาคนาโนออกไซด์ทั้งสองชนิด ที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรและมีรูพรุนที่
มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร สามารถน าไปใช้ส าหรับท าหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และ
นอกจากนี้ยังเป็นงานวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากสมบัติของอนุภาคนาโนซิ
งออกไซด์ และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย13 
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
Related personal factors and sleep quality among first year university students in 
Faculty of Public Health and Faculty of Medical Technology, Western University. 
 
ผู้วิจัย     มยุรินทร์  เหล่ารุจิสวัสดิ ์
   ทัดดาว  พาหาทรัพย์อนนัต ์
   สุภาภรณ์  วิจิตหงส ์
   ธีรัตม์  กลิ่นหอม 

สาขาวชิา อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทิรน์ 

 
 บทคัดยอ่  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการนอนหลับ
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ านวน 103 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุ คคลและแบบ
ประเมินการนอนหลับของ Pittsburgh และน าข้อมูลที่ได้มาท าการหาความสัมพันธ์กันทางสถิติโดยใช้การทดสอบ
ไคสแควร์ (Chi Square) สถิติสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยแอนโนวา (One way 
ANOVA) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.5 มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีตามเกณฑ์ของ Pittsburgh 
แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการนอนหลับ และไม่พบความเกี่ยวข้องของค่าเฉลี่ย
ของคะแนนคุณภาพการนอนหลับในกลุ่ม เพศ ศาสนา คณะที่เรียน สถานการณ์มีโรคประจ าตัว และจ านวนครั้งที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
ค าสำคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล, คุณภาพการนอนหลับ, นิสิตมหาวิทยาลัย  
 
Abstract  
 This descriptive research was undertaken to explore related personal factors and 
sleep quality among first year university in Faculty of Public Health and Faculty of 
Medical Technology, Western University which are 103 studens. The data were obtained 
through self-completed questionnaires including personal data and the Pittsburgh Sleep 
Quality Index. Data was analyzed using the Chi Square,   t-Test and One way ANOVA  
 The Pittsburgh Sleep Quality Index scores indicated that 82.5% of the subjects had 
poor sleep quality (PSQI score >5), non significant association between personal factors 
and sleep quality. Moreover, we did not identify related between the mean scores of sleep 
quality within personal factor groups as well.  
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บทน า  
การนอนเป็นสิ่งจ าเป็นมากต่อการด ารงชีวิต มนุษย์ใช้เวลาหนึ่งในสามของเวลาทั้งหมดในชีวิตไปกับการ

นอนหลับ ซึ่งความต้องการการนอนหลับของแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากันเนื่องจากมนุษย์มีวงจรการนอนหลับ
หมุนเวียนเป็นวงจรในรอบ 24 ชั่วโมง (Ben & Lee, 2001) 

การนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาการอดนอนหรือนอนไม่เพียงพอจะท า
ให้เกิดความอ่อนล้าทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์อีกทั้งยังท าให้ความสามารถในกระบวนการคิดระดับสูงลดลง 
ความผิดปกติของการหลับมีหลายอย่าง เช่น การนอนไม่หลับ (insomnia) ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 
(obstructive sleep apnea) ท าให้ผู้ป่วยต้อง ตื่นขึ้นมาจากภาวะหลับลึกเพื่อหายใจ และภาวะง่วงเกิน 
(narcolepsy) ผู้ป่วยจะนอนหลับอย่างควบคุมไม่ได้ เป็นต้น การนอนไม่หลับ หรือ Insomnia เป็นปัญหาการนอน
ที่พบได้บ่อยที่สุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั่วโลก โดยในจ านวนผู้ที่นอนไม่หลับทั้งหมดนี้ 
30-40 เปอร์เซ็นต์มีปัญหาเป็นครั้งคราว ในขณะที่กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ต้องเผชิญกับการนอนไม่หลับแทบทุกคืน       
(สุรางค์ เลิศคชาธาร, 2554) 

การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของชีวิต ทั้งการแยกจากครอบครัว มีความ
เป็นอิสระมากข้ึน การเข้าสังคมมหาวิทยาลัยและความต้องการความส าเร็จทางการเรียน การเปลี่ยนวิถีการด าเนิน
ชีวิตในวัยเรียน ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของนิสิต ทั้งการเรียนการสอน กิจกรรมทางสังคมและชีวิต กิจกรรม
ที่มากมายเหล่านี้ท าให้นักศึกษามีเวลาน้อยลง น าไปสู่ภาวะนอนไม่หลับ (ผาณิตา สุนุตตราและถนอมศรี, 2549)  

จากข้อมูลการส ารวจการนอนหลับของนิสิตมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในช่วง 20 ปี พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน คือ จ านวนชั่วโมงการนอนหลับลดลงมากกว่า 1 ชั่วโมง และความพึงพอใจในการนอน
หลับลดลง มีปัญหาการนอนหลับเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 24 ในปี ค.ศ. 2006 เป็นร้อยละ 71 ในปี ค.ศ. 2008 และ 
ค.ศ. 2010 ตามล าดับนิสิตมักนอนไม่พอในวันท าการและปรับตัวโดยไปนอนชดเชยในวันหยุดสุดสัปดาห์ นิสิตที่มี
ปัญหาการนอนหลับมักเข้านอนและตื่นนอนไม่ตรงเวลา หลับยาก นอนหลับไม่ต่อเนื่อง นอนดึก ตื่นสายหรือตื่น
เช้ามากเกินไป นิสิตจึงไม่ตระหนักถึงผลเสียจากการนอนที่ไม่สม่ าเสมอ(Hicks, Fernandez & Pellegrini, 2001) 

นิสิตปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี นอกจากจะต้องปรับตัวจากรูปแบบการเรียนใน
รูปแบบชั้นมัธยมศึกษาเป็นรูปแบบการเรียนแบบมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น นิสิต
จะต้องปรับเปลี่ยนสังคม ห่างไกลจากบ้านและย้ายมานอนร่วมกันในหอพักของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งน่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของนิสิตใหม่ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพในการนอนหลับ 
และการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตกลุ่มนี้ 
 
วัตถ ุประสงค์ของการวิจัย  

1. หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับคุณภาพการนอนหลับของนิสติชัน้ปีที่1 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2. เพื่อศึกษาว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพการนอนหลับมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม เพศ ศาสนา 
คณะที่เรียน สถานการณ์มีโรคประจ าตัว และจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย  

วิธกีารวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาคุณภาพการนอนหลับ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ

การนอนหลับของนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ที่พักอาศัยที่หอพักของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่าง พิจารณาเลือกเฉพาะคณะที่มีนิสิตนอนพักในหอพักของมหาวิทยาลัย และไม่มีการพักอาศัย
อยู่ที่หอพักเอกชน นอกมหาวิทยาลัย จึงเหลือแค่ 2 คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์จ านวน 75 คน และคณะ
เทคนิคการแพทย์ 28 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลนิสิตทุกคนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปกติของ
ทั้ง 2 คณะนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ศาสนา กลุ่มสาขาวิชา โรคประจ าตัว          
การเข้าร่วมกิจกรรมคณะ/มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 5 ข้อ โดยมีลักษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบและแบบ
เติมค า 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากดัชนีชี้วัดคุณภาพการนอนหลับของพิทส์เบิร์ก 
(The Pittsburgh Sleep Quality Index: ISQI) จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบ
มีค าตอบให้เลือก 4 ค าตอบ ให้ค่าคะแนน 0 – 3 คะแนนโดยคะแนน  

คะแนน 0  หมายถึง คุณภาพการนอนหลับดี หรือไม่มีปัญหาการนอนหลับ  
คะแนน 3 หมายถึง คุณภาพการนอนหลับไม่ดี หรือมีปัญหาการนอนหลับ  
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คะแนนรวมของทั้ง 7 องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0 – 21 คะแนน โดยคะแนนรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 
คะแนน หมายถึงคุณภาพการนอนหลับดี และคะแนนรวมที่มากกว่า 5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพการนอนหลับ
ไม่ดี (Buysse et al., 1989) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมจากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากจ านวนทั้งหมด 
103 คน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1. ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการท างานวิจัยและน าเครื่องมือที่ออกแบบไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง  

2. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปใช้ 
3. ด าเนินการเก็บข้อมูล 

1. ขั้นเตรียมการ 
ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อแนะน าตัวขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  
2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 แจ้งนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์จ านวน 75 คน และคณะเทคนิคการแพทย์ 28 คน ให้มา
รวมกัน ก าหนดชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และขอความร่วมมือ
ในการท าวิจัย แจกชุดแบบสอบถาม และนัดหมายการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งการเก็บแบบสอบถามคืน  

2.2 ติดตามแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และเก็บให้ครบจ านวนเมื่อ
ครบก าหนด โดยผู้วิจัยจะไปรับแบบสอบถามด้วยตนเองคืนจากหัวหน้าชั้นปี 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. จากข้อมูลในแบบสอบถามที่ได้รับมาจะท าการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม         

2. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิตโดยการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป         
มีขั้นตอนการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 

 2.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล เพศ ศาสนา โรคประจ าตัว กิจกรรมคณะ/มหาวิทยาลัยน าเสนอเป็น
ช่วงความถี่และร้อยละ  

 2.2 คะแนนรวมของคุณภาพการนอนหลับ วิเคราะห์โดยใช้ช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  
 2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตใหม่

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi Square) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
2.4 วิเคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพการนอนหลับมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม เพศ 

คณะที่เรียน การมีโรคประจ าตัว โดยใช้ สถิติสอบที (t-test) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
2.5 วิเคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพการนอนหลับมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ศาสนา 

และจ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยแอนโนวา (One way ANOVA) โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 
 ผล/ สรุปผลการวิจ ัย 

คุณลักษณะส่วนบุคคลแสดงในตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ75.7) 
ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ78.6) เป็นนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 72.8) ไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 83.5) 
และเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 0-3 ครั้ง (ร้อยละ 77.7) โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยจ านวนของการเข้าร่วม
กิจกรรมเท่ากับ 2.32 คร้ัง (SD=1.89) 
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 ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 

ข้อมูล จ านวน ( 103 คน) ร้อยละ 
เพศ 

       ชาย 
       หญิง 

 
25 
78 

 
24.3 
75.7 

ศาสนา 
       พุทธ 
       คริสต์ 
       อิสลาม 

 
22 
- 

81 

 
21.4 

- 
78.6 

คณะ 
  สาธารณสุขศาสตร์ 
  เทคนิคการแพทย์ 

 
75 
28 

 
72.8 
27.2 

โรคประจ าตัว 
          มี 
          ไม่มี 

 
17 
86 

 
16.5 
83.5 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย  
( = 2.32, SD=1.89, min =0, max=7) 

 0 – 3 คร้ัง 
 4 – 6 คร้ัง 
 7 คร้ังขึ้นไป 

 
 
 

80 
18 
5 

 
 
 

77.7 
17.5 
4.9 

 
เมื่อพิจารณาเก่ียวกับคุณภาพการนอนหลับ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับ

การนอนหลับโดยรวมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 47.6) ใช้ระยะเวลาในการนอนก่อนจะนอนหลับ 16-30 นาที            
(ร้อยละ 32) มีเพียง1-2ครั้งต่อสัปดาห์ที่ต้องใช้เวลามากกว่า 30 นาทีจึงจะนอนหลับได้ (ร้อยละ 38.8) มักเข้า
นอนเวลา 0.00-0.59 น. (ร้อยละ 44.6) ตื่นนอนเวลา 7.00-8.59 น. (ร้อยละ 57.3) และนอนหลับได้มากกว่า         
7 ชั่วโมง ต่อคืน (ร้อยละ 49.5) โดยไม่ต้องใช้ยาเพื่อช่วยในการนอนหลับ (ร้อยละ 83.5) แต่พบว่ามีความรู้สึกง่วง
ตลอดเวลาในช่วงเวลากลางวัน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 49.5) ซึ่งส่วนใหญ่รู้สึกว่าความง่วงเป็นปัญหาในการ
เรียนหนังสือพอสมควร (ร้อยละ 41.7) 
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ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม คุณภาพการนอนหลับ 
ข้อมูล จ านวน (103คน) ร้อยละ 

1.   การนอนหลับโดยรวมของนิสิตเปน็อย่างไร 
  

ดีมากๆ 16 15.5 
   ดี 49 47.6 
ไม่ค่อยดี 34 33 
ไม่ดีเลย 4 3.9 

2.  นิสิตมักใช้เวลานานประมาณกี่นาทีกว่าจะหลับ 
  

15 นาทีหรือน้อยกวา่ 22 21.4 
  16 – 30 นาท ี 33 32 
  31 – 60 นาท ี 25 24.3 
มากกว่า 60 นาท ี 23 22.3 

3.  มีบ่อยครั้งเพียงใดที่นิสิตต้องใช้เวลามากกว่า        30 
นาทีจึงจะนอนหลับได ้   

         ไม่มีเลย 16 15.5 
น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 20 19.4 
    1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ 40 38.8 
3 ครั้ง/สัปดาห์ หรือมากกวา่ 27 26.2 

4.  เวลาการเข้านอน 
       22.00-23.59 น. 21 35 

     00.00-00.59 น. 46 44.6 
     01.00-03.00 น. 36 20.4 

5.                  เวลาการตื่นนอน 
             05.00-06.59 น. 31 30.2 

           07.00-08.59 น. 59 57.3 
           09.00-10.59 น. 5 4.8 

                   11.00-12.00 น. 8 7.8 
6.  โดยเฉลีย่นิสิตนอนหลับได้คืนละประมาณกี่ชัว่โมง 

  
มากกว่า 7 ชั่วโมง 51 49.5 
   6 – 7 ชั่วโมง 23 22.3 
   5 – 6 ชั่วโมง 26 25.2 
น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 3 2.9 

   7. ผลการใช้ยาเพื่อช่วยให้นอนหลับ 
  ไม่ใช้เลย 86 83.5 

ใช้น้อยกวา่ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 7 6.8 
ใช้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 7 6.8 
ใช้ 3 ครั้ง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 3 2.9 

   8. ความรู้สึกง่วงตลอดเวลาในชว่งเวลากลางวัน 
  ไม่เลย 25 24.3 

มีน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 16 15.5 
มี 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 51 49.5 
มี 3 ครั้ง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 11 10.7 

   9. ความรู้สึกง่วงเป็นปัญหาในการเรียนหนังสือ   
ไม่มีปัญหาเลย 16 15.5 

                 มีเพียงเล็กน้อย 30 29.1 
มีพอสมควร 43 41.7 
มีมาก 14 13.6 
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เมื่อพิจารณาความถี่ของปัญหาที่รบกวนการนอนหลับในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (ตารางที่3) พบว่าในช่วง 
1 เดือนที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับนอนหลับเนื่องจากตื่นในเวลากลางคืนเพื่อเข้าห้องน้ าและ
รู้สึกเจ็บหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่า (ร้อยละ 10.7 ทั้ง 2 ประเด็น) และปัญหาที่ไม่พบ
เลยได้แก่ การหายใจไม่สะดวก/หายใจขัด (ร้อยละ 61.2) 
 
ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ความถี่ของปัญหาที่รบกวนการนอนหลับในช่วง 

1 เดือนที่ผ่านมา 

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาท่านมี
ปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ

เนื่องจากสาเหตุเหล่านี้บ่อยคร้ัง
เพียงใด 

ไม่มีเลย น้อยกว่า1 
คร้ัง/สัปดาห์ 

1 – 2 คร้ัง/
สัปดาห ์

3 คร้ัง/ 
สัปดาห์ หรือ 

มากกว่า 
จ า

จ านวน 
(คน) 

ร้
ร้อย
ละ 

จ า
จ านวน 
(คน) 

ร้
ร้อย
ละ 

จ า
จ านวน 
(คน) 

ร้
ร้อย
ละ 

จ า
จ านวน 
(คน) 

ร้
ร้อย
ละ 

ต่ืนกลางดึกหรือเช้ากว่าปกต ิ 3
4 

3
3 

3
7 

3
5.9 

2
4 

2
3.3 8 7

.8 
ต่ืนในเวลากลางคืนเพ่ือเข้า
ห้องน้ า 

3
2 

3
1.1 

3
2 

3
1.1 

2
8 

2
7.2 

1
1 

1
0.7 

หายใจไม่สะดวก/หายใจขัด 6
3 

6
1.2 

3
5 

3
4 4 3

.9 1 1 

ไอหรือกรนเสียงดัง 4
1 

3
9.8 

4
6 

4
4.7 9 8

.7 7 6
.8 

รู้สึกหนาวเกินไป 3
7 

3
5.9 

3
7 

3
5.9 

2
5 

2
4.3 4 3

.9 

รู้สึกร้อนเกินไป 2
6 

2
5.2 

4
4 

4
2.7 

2
7 

2
6.2 6 5

.8 

ฝันร้าย 4
0 

3
8.8 

4
4 

4
2.7 

1
1 

1
0.7 8 7

.8 

รู้สึกเจ็บหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 1
6 

1
5.5 

5
2 

5
0.5 

2
4 

2
3.3 

1
1 

1
0.7 

 
เมือ่พิจารณาตารางที่ 4 พบว่าคุณภาพการนอนหลับมีค่าโค้งเบ้ทางบวก แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีคะแนนคุณภาพการนอนต่ ากว่าค่ามัชฌิชเลขคณิต คะแนนคุณภาพการนอนหลับส่วนใหญ่มีค่าต่ า เมื่อพิจารณา
ที่ค่าคะแนนรวมคุณภาพการนอนหลับพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีคุณภาพการนอนหลับโดยรวมไม่ดี คือมี
คะแนนมากกว่า 5 คะแนน สูงถึงร้อยละ 82.5 ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 4 ช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของกลุ่ม

ตัวอย่างของคุณภาพการนอนหลับ 
ตัวแปร ช่วงคะแนน  (SD) kewness V 

คุณภาพการนอนหลบั 3-17 7.77 (2.42) .601 .238 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคะแนนคุณภาพการนอนหลับที่ดีและไม่ด ี
ระดับ (คะแนน) จ านวน (103 คน) ร้อยละ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ5 (ดี) 18 17.5 
มากกว่า 5 (ไม่ด)ี 85 82.5 
 
ท าการวิเคราะหว์่าค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพการนอนหลับมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม เพศ คณะที่

เรียน การมีโรคประจ าตัว โดยใช้ สถิติสอบที (t-test) ระหว่างกลุ่ม ศาสนา และจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย
ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยแอนโนวา (One way ANOVA) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
พบว่า เพศ คณะที่เรียน การมีโรคประจ าตัวที่แตกต่างกันมีคุณภาพการนอนหลับไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน P value 

เพศ      ชาย 25 24.3 7.36 2.84 .325 NS 
หญิง 78 75.7 7.91 2.27 

ศาสนา      
พุทธ 22 21.4 7.82 2.74 

.928NS คริสต ์ - - - - 
อิสลาม 1 8.6 .76 2.35 

คณะ      
สาธารณสุขศาสตร์ 75 72.8 7.56 2.29 .138NS 
เทคนิคการแพทย์ 28 27.2 8.36 2.71 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน P value 

โรคประจ าตัว      
ม ี 7 6.5 .47 2.21 197NS 

ไม่มี 6 3.5 .64 2.45 
.197NS 

 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมในระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย 

= 2.32, 
SD=1.89, min 
=0, max=7) 

 

  

0 – 3 คร้ัง 80 77.7 7.74 2.56 
610NS 

(between groups) 
4 – 6 คร้ัง 18 17.5 8.17 1.82 .610NS 

(between groups) 7 คร้ังขึ้นไป 5 4.9 7.00 2.00 
NS = non significance 
 

ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตใหม่ชั้นปีที่1 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi Square) 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศ ศาสนา คณะที่ศึกษา การมีโรคประจ าตัว และจ านวนครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการนอนหลับ 
ข้อมูล value f P value 

เพศ 0.006 1 .937NS 
ศาสนา 1.098 1 .295NS 

คณะ 0.125 1 .723NS 

โรคประจ าตัว 0.108 1 .742NS 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย 

3.622 2 .163NS 

 
อภิปรายผล  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นับถือศาสนาอิสลาม เป็นนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีโรค
ประจ าตัว และเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 0-3 ครั้ง โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยจ านวนของการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 
2.32 คร้ัง 

เมื่อพิจารณาที่ค่าคุณภาพการนอนหลับของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ
การนอนหลับที่ 7.77 คะแนน ซึ่งมีคะแนนมากกว่า 5 คะแนน  จึงจัดว่ามีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีตามเกณฑ์
ของ Pittsburgh (Buysse et al., 1989) โดยพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.5 ที่มีค่าคุณภาพการนอนหลับที่
ไม่ดี และค่าที่ได้ก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ Buboltz และคณะ (2001) ที่ได้ส ารวจในกลุ่มนักศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา งานวิจัยของ ผาณิตา สุนุตตรา และถนอมศรี (2549) ที่ได้ส ารวจในนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใน
ภาคใต้ การศึกษาของปภิศา (2557) ที่ได้ศึกษาในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2และ3 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล และงานวิจัยกึ่งทดลองของพิชญ์สินี (2557) ที่ได้ศึกษาในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี 
อุดรธานี ซึ่งพบว่านักศึกษามีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีสูงถึงร้อยละ 71.7, 76.3,  64.5 และ 76.47 ตามล าดับ 
แต่ไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของดารัสนี (2017) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ
นอนหลับของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอนหลับที่ดี  (≤ 5 
คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 57.53   

พบว่า เพศ ศาสนา คณะที่ศึกษา การมีโรคประจ าตัว และจ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ สอดคล้องกับ การศึกษาของดารัสนี (2017) ที่พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา แต่ไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
ผาณิตา สุนุตตรา และถนอมศรี (2549) ที่พบว่านักศึกษาหญิง มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีกว่านักศึกษาชาย แต่
ได้ผลสอดคล้องกันในประเด็นเร่ือง กลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีคุณภาพการนอนหลับไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรท าการเก็บข้อมูลของนิสิตทุกชั้นปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการนอนหลับของ
นิสิตอย่างเป็นระบบ 

2. ควรเพิ่มปัจจัยส่วนบุคคลที่น่าจะเกี่ยวข้อง เช่น เงินที่ได้รับต่อเดือน , รายจ่ายที่ใช้ต่อเดือน, เกรด
คะแนนเฉลี่ย, สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง เป็นต้น เพื่อศึกษาผลต่อคุณภาพ การนอนหลับต่อไป 

3. ควรท าการประเมินระดับความเครียดและความวิตกกังวล การรับรู้ภาวะสุขภาพและ สุขนิสัยการ
นอนเพิ่มเติม
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ฆาตรกรเงียบ : การจมน ้า (Silence Killer : Drowning) 
 
ผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์ ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การจมน ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ร้ายแรง ในปี พ.ศ. 2558 ประชาชน ประมาณ 360,000 คน ได้เสียชีวิตจาก
การจมน ้า ท้าให้พบว่า การจมน ้าเป็นฆาตรกรเงียบที่น่ากลัวมาก การจมน ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของ
เด็กไทย อายุต่้ากว่า 15 ปี ส้าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตจากการจมน ้า วันละ 10 คน ท้าให้การจมน ้าเป็น
สาเหตุการตาย อันดับที่ 5 ของสาเหตุการตายจากไม่เจตนา อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงส้าคัญที่สุดของการจมน ้า เด็กอายุ 1 - 4 
ปี มีอัตราตายสูงสุด Intervention ส้าหรับป้องกันการจมน ้ามีหลายวิธี เช่น การสอนเด็กให้ว่ายน ้าเพื่อรอดชีวิต การ
จัดตั งคณะกรรมการป้องกันการจมน ้าแห่งชาติ โปรแกรมป้องกันการจมน ้าของเวียตนาม การกระจายเสียงผ่าน
สื่อสารมวลชนเพื่อรายงานเตือนภัย แจกแผ่นพับและโปสเตอร์เก่ียวกับการป้องกันการจมน ้า การปฐมพยาบาลเมื่อจมน ้า 
องค์การอนามัยโลกได้มีข้อแนะน้าให้ประเทศต่างๆ ได้หันมาสนใจปัญหาการจมน ้า และมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดตั ง
หุ้นส่วนของโลกในการป้องกันการจมน ้า 

 
ค้าส้าคัญ : การจมน ้า, การป้องกันการจมน ้า, ยุทธศาสตร์ 5 E เพื่อป้องกันการจมน ้า 
 
ABSTRACT 

Drowning is the serious public health problem. People around 360,000 were death from 
drowning in 2015. So drowning is the silence killer. Drowning was the number one leading 
cause of death for Thai Children under 15 years old. In the USA, ten people were death from 
drowning every day. Drowning was the 5th leading cause of death from unintentional injuries. 
Age is the most important risk factor for drowning. Children age 1 - 4 years old were the 
highest death rate. 
 There were many drowning prevention interventions, for example : teaching survival 
swimming for kids, establishment of National Drowning Prevention Committee, Vietnam 
Drowning Prevention Program by using communication, giving posters about drowning 
prevention, first aids from drowning. World Health Organization gave the suggestion for many 
countries to keep interest in drowning and setting global partnership in drowning prevention.  
 
Key Words : Drowning, Drowning Prevention, 5 E Drowning Prevention Strategies,  
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บทน้า 
การจมน ้าเป็นสาเหตุการตาย อันดับ 3 ของการบาดเจ็บทั่วโลก โดยนับเป็นร้อยละ 7 ของการตายที่สัมพันธ์กับ

การบาดเจ็บ ในปี พ.ศ. 2543 พบว่า ร้อยละ 97 ของการจมน ้า ปรากฏในประเทศที่มีรายได้ต่้าและรายได้ปานกลาง 
(Kiakalayeha, Mohammadib, & Yousefzadehc, 2007, WHO,2014) ในประเทศที่มีรายได้สูง ผู้ที่รอดชีวิตจากการ
จมน ้า สมองอาจถูกท้าลาย ถึงแม้ได้รับการดูแลทางการแพทย์แต่มีความพิการช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลและมี
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนในปี พ.ศ. 2558 ประชาชน ประมาณ 360,000 คน ได้เสียชีวิตจากการจมน ้า ดังนั นการ
จมน ้าจึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ร้ายแรง (WHO,2018) ท้าให้พบว่า การจมน ้าเป็นฆาตรกรเงียบที่น่ากลัวมาก แต่การ
ป้องกันการจมน ้าสามารถท้าได้  

บทความวิชาการเร่ือง ฆาตรกรเงียบ : การจมน ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี  
 สถานการณ์การจมน ้าในประเทศและต่างประเทศ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสี่ยงจมน ้า 
 ยุทธศาสตร์ 5 E เพื่อป้องกันการจมน ้า 
 Intervention ส้าหรับป้องกันการจมน ้า 
 งานวิจัยเก่ียวกับการจมน ้าในต่างประเทศ 
 ข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกเก่ียวกับการป้องกันการจมน ้า 

การจมน ้า คืออะไร 
การจมน ้า (Drowning/Submersion Injury) เป็นภาวะความบกพร่องของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการ

จมอยู่ใต้น ้า เกิดอันตรายเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ที่จมน ้าอาจมีภาวะรอดชีวิตได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือสามารถ
รอดชีวิตเพยีงชั่วขณะ ก่อนจมน ้าเสียชีวิตในภายหลัง เพราะมีภาวะแทรกซ้อนจากการจมน ้า มีน ้าเข้าปอด เกิดปอดบวม
หรืออักเสบได้  
การเสียชีวิตจากการจมน ้า มีอาการอย่างไร 

การเสียชีวิตจากการจมน ้า สังเกตอาการได้จาก มีการหายใจสั นจากการส้าลักน ้า กลั นหายใจหรือหยุดหายใจ 
อาจเกิดกล่องเสียงหดเกร็งร่วมด้วย มีภาวะขาดอ๊อกซิเจนและเลือดเป็นกรด ผู้จมน ้าหมดสติ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น 
ระบบทางเดินหายใจหยุดท้างาน มีน ้าเข้าไปในปอด มีอาการหนาวหรือตัวเขียว ไอและส้าลักน ้า ท้องพอง เจ็บหน้าอก  
หายใจสั นๆ หอบเหนื่อย อาเจียน ผลของการจมน ้า อาจเสียชีวิตทันที หรือรอดชีวิตมาได้แต่เกิดอาการพิการ 
การจมน ้าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ 

การจมน ้าเป็นอุบัติเหตุ ไม่เจตนาหรือไม่ตั งใจจะจมน ้า นับรวมการจมน ้าตายจากน ้าท่วม ซึ่งเกิดจากภัย
ธรรมชาติ และเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางน ้า ท้าให้มีผู้เสียชืวิตจากการจมน ้า ข้อส้าคัญ คือ การตายจากจมน ้าจะไม่
นับรวมการตายจากการจมน ้าด้วยเจตนาตั งใจฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าตาย เพราะไม่ใช่อุบัติเหตุ 
 จากค้าถามว่า ท้าไมการจมน ้า จึงเป็นฆาตกรเงียบ สรุปว่า เนื่องจากการจมน ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ร้ายแรง 
เพราะการจมน ้าเป็นสาเหตุการตาย อันดับ 3 ของการบาดเจ็บทั่วโลก โดยร้อยละ 97 ของการจมน ้า ปรากฏในประเทศ
ที่มีรายได้ต่้าและรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 ประชาชน ประมาณ 360,000 คน เสียชีวิตจากการจมน ้า 
ท้าให้การจมน ้าเป็นฆาตรกรเงียบที่น่ากลัวมาก แต่การป้องกันการจมน ้าสามารถท้าได้ 
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สถานการณ์การจมน ้าในประเทศและต่างประเทศ 
ประเทศไทย 

การจมน ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทย อายุต่้ากว่า 15 ปี เพราะเด็กไทยอายุต่้ากว่า 15 ปี 
ว่ายน ้าเป็นเพียงร้อยละ 16.3 เพศชายเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง ช่วงที่เกิดเหตุสูงสุด ช่วงฤดูร้อนระหว่างปิดภาคการศึกษา 
(เดือนมีนาคม – พฤษภาคม และตุลาคม) ตายมากในวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงเวลา 12:00 น. - 17:59 น.(กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ในปี พ.ศ.2560 มีเด็กจมน ้าเสียชีวิต 708 ราย โดยเป็นการจมน ้าเสียชีวิตในช่วงปิด
เทอมใหญ่ 254 ราย หรือร้อยละ 35.9 เด็กที่จมน ้า อายุ 5 – 9 ปี (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ทุกวันมีคนตาย 10 คน จากการจมน ้า จมน ้าเป็นสาเหตุการตาย อันดับที่ 5 ของสาเหตุการตายจากไม่เจตนา 
จากปี 2005 – 2014 เฉลี่ยตาย 3,536 คน จมน ้าตายโดยไม่เจตนาในแต่ละปี (ไม่นับรวมเกี่ยวกับเรือ) และมีคนตาย 
332 คน ทุกปี จากการจมน ้าเกี่ยวกับเรือ พบว่า 1 ใน 5 คนที่ตายจากการจมน ้า เป็นเด็กอายุ 14 ปีและต่้ากว่า ผู้ชาย
จมน ้าตายมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 80 เป็นเพศชาย) เด็กอายุ 1-4 ปี เป็นเด็กที่จมน ้าตายสูงสุด (CDC,2018) 
ประเทศออสเตรเลีย 

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการกีฬาของออสเตรเลีย ได้จัดท้ารายงานในวันที่ 12 กันยายน 2017          
ชื่อว่า Royal Life Saving National Drowning Report 2017 (Australian Government, 2017) คนตายจากจมน ้า 
291 คน ในช่วงปีงบประมาณ 2016/2017 เพิ่ม ร้อยละ 3 ของการตายจากการจมน ้า 282 คน ในช่วงปีงบประมาณ 
2015/2016 

 ปีงบประมาณ 2016/2017 เด็กอายุต่้ากว่า 4 ปี จมน ้าตาย 29 คน (เพิ่มร้อยละ 32 จากปีที่ผ่านมา)คนอายุ 
25-34 ปี มีการตายมากที่สุด (43 คน) การจมน ้าในกลุ่มเด็กวัยเรียนมีการตายน้อยที่สุด เพราะว่ายน ้าได้ จมน ้าตายมาก
ที่สุดในช่วงฤดูร้อน เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่มีคนตายมากที่สุด ตายมากในวันอาทิตย์ ตายในช่วงบ่ายมากที่สุด 
ระหว่าง 12:01 น. – 18:00 น. กลุ่มชายหนุ่มเสี่ยงสูงสุด (ชาย ร้อยละ 74 หญิง ร้อยละ 26) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 

มีอัตราเด็กจมน ้าสูงถึง 28.2/100,000 คน โดยมีอายุ 0 – 17 ปี ประมาณการ เด็ก 17,000 คน จมน ้าตายทุก
ปี รวมทั งจมน ้าเป็นสาเหตุการตายของเด็กอายุ 1-4 ปี ร้อยละ 43 การจมน ้าเป็นเด็กอายุต่้ากว่า 5 ปี ร้อยละ 80 มีการ
ตายจากการจมน ้าปรากฏ 20 เมตร บริเวณใกล้บ้าน ตามสระน ้า และภาชนะที่ ใส่น ้า  (Rahman etc,2007., 
WHO,2014) 
ประเทศเวียตนาม 

เวียตนามเป็นประเทส 1 ใน 10 ประเทศทั่วโลก ที่มีแม่น ้า ล้าคลองต่างๆ หนาแน่นมากที่สุด ในปี 2001 การ
จมน ้าเป็นสาเหตุการตายของเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี เด็กจมน ้ามากที่สุด อายุ 14 ปี (Anh,etc,2007) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสี่ยงจมน ้า 
การจมน ้ามีปัจจัยที่มีอิทธิพล แบ่งได้เป็นปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนี  (WHO,2018.,CDC,2018) 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีเงื่อนไขทางการแพทย์ 
1.1 อายุ อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงส้าคัญที่สุด เด็กอายุ 1-4 ปี มีอัตราตายสูงสุด ตามด้วย อายุ 5-9 ปี   

การจมน ้าตายเป็นสาเหตุการตายในเด็กออสเตรเลีย อายุ 1-3 ปี ส่วนเด็กบังคลาเทศ อายุ 1–4 ปี จมน ้าตายร้อยละ 43 
การจมน ้าตายเป็นสาเหตุการตายในเด็กอเมริกันและเด็กจีน อายุ 1–14 ปี 
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1.2 เพศ เพศชายมีความเสี่ยงต่อการจมน ้าตายเป็น 2 เท่าของเพศหญิง อัตราการจมน ้าสูงมากใน
เพศชายเนื่องจากมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง เช่น ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนว่ายน ้าคนเดียว 

1.3 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 70 ของการตายเก่ียวข้องกับนันทนาการทางน า้โดยมีการดืม่
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร่วมด้วยในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ 

1.4 มีเงื่อนไขทางการแพทย์ ผู้จมน ้ามีโรคประจ้าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดสมอง มีความผิดปกติทางจิต 

2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งน ้า ภัยธรรมชาติท้าให้เกิดน ้าท่วม ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการจมน ้า 
ไม่มีผู้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด  
  2.1 การเข้าถึงแหล่งน ้า ผู้มีอาชีพท้าการประมง ตกปลา หาปลา ใช้เรือขนาดเล็กหาปลาในประเทศที่
มีรายได้ขั นต่้ามีโอกาสเสี่ยงต่อการจมน ้า เด็กที่อาศัยอยู่ริมคลองหรือใกล้แหล่งน ้ามีโอกาสเสี่ยงสูง 
  2.2 ภัยธรรมชาติท้าให้เกิดน ้าท่วม การจมน ้าตาย ร้อยละ 75 เมื่อเกิดน ้าท่วมจากภัยธรรมชาติ มี
ความเสี่ยงจากการจมน ้าเพิ่มเมื่อเกิดน ้าท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะประชาชนในประเทศที่มีรายได้ขั นต่้าและปานกลาง ซึ่งมี
ความสามารถในการเตือนภัย การอพยพและป้องกันภัยจากน ้าท่วมมีน้อย 
  2.3 ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการจมน ้า เช่น ไม่มีรั วกั นสระน ้าที่สามารถป้องกันเด็กให้เข้าถึงสระโดยไม่มี
ผู้ดูแล การแยกบริเวณสระให้ออกจากส่วนของบริเวณบ้านสามารถลดการเสี่ยงจมน ้าของเด็กได้ถึง ร้อยละ 83 
  2.4 ไม่มีผู้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด การจมน ้าเกิดกับเด็กเล็กๆ ได้อย่างรวดเร็วและเงียบๆในทุกแห่งที่มีน ้า 
เช่น อ่างอาบน ้า สระว่ายน ้า กระเป๋ง ผู้ดูแลใกล้ชิดจึงส้าคัญมากที่สุดในการช่วยลดความเสี่ยงของเด็กจมน ้า 
  2.5 สถานที่ คนที่มีอายุต่างกันจมน ้าในสถานที่ต่างกัน เช่น เด็กส่วนใหญ่ที่อายุ 1-4 ปี จมน ้าใน 
สระว่ายน ้า คนอายุ 15 ปีขึ นไป หรือผู้สูงอายุ จมน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ เช่น แม่น ้า ทะเลสาบ มหาสมุทร 
ยุทธศาสตร์ 5 E เพื่อป้องกันการจมน ้า 

1. การศึกษา (Education) สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน ้าเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ น สอนว่ายน ้าและทักษะ
การช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยจากการจมน ้า สอนหลักการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) 
การเรียนทฤษฏีและฝึกปฏิบัติทักษะพื นฐานการว่ายน ้าเพื่อรอดชีวิต ฝึกการหายใจ การด้าน ้า การลอยตัว ฝึกอบรมช่วย
อพยพเม่ือเกิดน ้าท่วมจากภัยธรรมชาติและการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ เน้นพฤติกรรมความ
ปลอดภัยทางน ้า เช่น สวมเสื อ ชูชีพ ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ว่ายน ้าหรือพายเรือตามล้าพัง ศึกษาการ
พยากรณ์อากาศก่อนน้าเรือออกจากฝั่ง 

2. วิศวกรรม (Engineering) ฝ่ายวิศวกรรม วิเคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง จัดการแหล่งน ้าเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย เช่น เพิ่มเครื่องกีดขวาง ปิดฝาบ่อน ้า ใช้ประตูกั นน ้า ล้อมรั วสระว่ายน ้า  เขียนป้ายแสดงสัญญลักษณ์
อันตรายข้างหน้า ให้หลีกเลี่ยง 

3. การบังคับใช้กฏหมาย (Enforcement) นโยบายและกฏหมายที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งส้าคัญในการป้องกัน
การจมน ้า มีกฏข้อบังคับการโดยสารทางเรือ มีการพัฒนานโยบายความปลอดภัยทางน ้าระดับชาติ 

4. การแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Medical Service) การบริการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ โทรศัพท์
หมายเลข 1669 

5. การประเมินผล (Evaluation) รายงานผล ประเมินผลลัพธ์ รวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ
จมน ้า 
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Intervention ส้าหรับป้องกันการจมน ้า 
1. Royal Life Saving Society Australia (RLSSA) จัดตั งขึ่นในประเทศออสเตรเลีย ในศตวรรษที่ 19 

(Baker & Scarr, 2012) และได้ขยายไปในประเทศต่างๆ ได้แก่ Swim Safe Vietnam, the Thailand Life Saving 
Society, the Philippine Lifesaving Society และ the International Centre for Drowning Research in 
Bangladesh มีการฝึกอบรมครูสอนว่ายน ้า สอนเด็กให้ว่ายน ้าเพื่อรอดชีวิต ช่วยเหลือให้มีการจัดตั งคณะกรรมการ
ป้องกันการจมน ้าแห่งชาติ 

2. โปรแกรมป้องกันการจมน ้าของเวียตนาม ใช้การกระจายเสียงผ่านสื่อสารมวลชน เช่น รายงานการเตือนภัย 
แจกแผ่นพับโปสเตอร์เก่ียวกับการป้องกันการจมน ้า การปฐมพยาบาลเมื่อจมน ้า (Anh, etc, 2007) 

3. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศได้จัดกิจกรรมการให้ค้าปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อลดภัยอันตรายจากน ้าใน
บ้านและใกล้บ้าน ส้าหรับเด็กอายุต่้ากว่า 4 ปี ส่วนเด็กอายุมากกว่า 4 ปี มีการสอนว่ายน ้าช่วยชีวิต และสร้างวัฒนธรรม
การใช้น ้าอย่างปลอดภัย (Rahman, etc,2007) 

4. ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก้าหนดให้ วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์
ป้องกันเด็กจมน ้า ในปี พ.ศ. 2561 ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ก้าหนดหัวข้อที่ใช้ในการรณรงค์ คือ “บ้านเริ่ม 
ชุมชนช่วย : พื นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน ้า” มีแนวคิดให้ครอบครัวเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างความปลอดภัยทางน ้า 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนพึ่งตนเองได้ (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข,2561) 

5. องค์การอนามัยโลก แนะน้ากิจกรรมป้องกันการจมน ้า ดังนี  (WHO,2014) 
  5.1 การกระท้าโดยมีชุมชนเป็นฐาน 5 ข้อ 

1) ตั งเครื่องกีดขวาง ควบคุมการเข้าถึงแหล่งน ้า 
2) จัดหาสถานที่ปลอดภัย ให้เด็กห่างไกลจากแหล่งน ้าด้วยจัดตั งศูนย์เด็กเล็ก 
3) สอนเด็กนักเรียนว่ายน ้า เพิ่มทักษะความปลอดภัยทางน ้าและการช่วยเหลือผู้จมน ้า 
4) อบรมผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อให้สามารถท้าการช่วยเหลอืผู้จมน ้าอย่างปลอดภัยและมีทักษะ CPR 
5) เพิ่มความตระหนักของสาธารณะในเร่ืองโอกาสเสี่ยงของเด็กที่จะจมน ้า 

5.2 นโยบายและกฏหมายที่มีประสิทธิภาพ 4 ข้อ 
1) บังคับใช้กฏข้อบังคับเรือที่มีความปลอดภัย การเดินทางทางเรือและการขนส่งทางเรือที่

ปลอดภัย 
2) มีการจัดการเรื่องการเสี่ยงภัยจากน ้าท่วมและอันตรายอื่นๆในระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติ 
3) ร่วมมือประสานเร่ืองการป้องกันการจมน ้ากับภาคส่วนอื่นๆ 
4) พัฒนาแผนระดับชาติเร่ืองความปลอดภัยทางน ้า 

5.3 งานวิจัย 1 เรื่อง เพื่อให้ความส้าคัญกับค้าถามการวิจัยที่มีการออกแบบงานวิจัยที่ดี เช่น           
การจมน ้า เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญ มีผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่น สามารถป้องกันได้ 
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งานวิจัยเกี่ยวกับการจมน ้าในต่างประเทศ 
ประเทศออสเตรเลีย  

เมื่อ ตุลาคม 2016 มีการศึกษา เรื่อง บทบาทของแอลกอฮอล์ต่อการเสียชีวิตของคนออสเตรเลีย ตีพิมพ์ใน
วารสาร Accident, Analysis and Prevention (Australian Government, 2017) ผลการศึกษาพบว่า คนตาย 314 
คน (ร้อยละ 41) เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา จาก 770 คน เก็บข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 กรกฏาคม 2002 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2012 ในจ้านวนนี  196 คน มีผลแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด ร้อยละ0.05 
ประเทศอิหร่าน  
 Kiakalayeha, Mohammadib, & Yousefzadehc (2007) ได้ท้าการศึกษาแบบส้ารวจภาคตัดขวาง          
(cross-sectional survey) วิเคราะห์ข้อมูลการจมน ้าแบบไม่เจตนา/ไม่ตั งใจ โดยใช้ประชากรเป็นฐาน (Population 
based analysis) เก็บข้อมูลผู้อยู่อาศัยในตอนเหนือของอิหร่าน (มีประชากร 5 ล้านคน) และประชาชนทุกคนชอบว่าย
น ้าใน Caspian Sea ในทุกกลุ่มอายุ เก็บข้อมูลระหว่าง 20 มีนาคม 2005 – 20 มีนาคม 2006 สถิติการตายจากการ
จมน ้าได้จากระบบทะเบียนผู้ตายและรายงานการชันสูตรศพ (ใบมรณบัตร) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตาย  อายุต่้าสุด 1.5 ปี 
อายุสูงสุด 94 ปี กลุ่มอายุมากสุด ระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 86.5 เป็นชาย อายุ 20-29 ปี ผู้หญิง อายุ 10-19 ปี มอีัตรา
มากที่สุด จมน ้ามากที่สุดในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน (4 เดือน) ร้อยละ 98.8 จมน ้าในเวลากลางวัน ช่วง 6:00 น. 
– 18:00 น. ทะเลสาบเป็นสถานที่ ที่มีคนจมน ้ามากที่สุด 
ข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้า  
 องค์การอนามัยโลกได้มีข้อแนะน้าให้ประเทศต่างๆ ได้หันมาสนใจปัญหาเร่ืองการจมน ้า และได้ให้ข้อเสนอแนะ
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้า ดังนี  (WHO,2014)  

1. ทุกประเทศควรด้าเนินกลยุทธ์ป้องกันการจมน ้าให้เหมาะกับบริบทของพื นที่และกลุ่มเสี่ยง 

- เด็กเล็กเป็นผู้เสียหายจากการจมน ้า ควรเน้นสถานที่ปลอดภัยส้าหรับเด็กก่อนวัยเรียนด้วยการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ดูแล 

- มีเครื่องกีดขวางระหว่างเด็กและอันตรายจากน ้า และให้นักเรียนประถมศึกษาได้เรียนว่ายน ้า
พื นฐาน ความปลอดภัยทางน ้าและทักษะช่วยชีวิตปลอดภัย 

- รัฐบาลของทุกประเทศมีภาระดูแลเรื่องการป้องกันการจมน ้า ต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้
แน่ใจว่า การป้องกันการจมน ้ามีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ค้นหา best practice และผลสรุปที่มี 
cost-effective 

2. ทุกประเทศควรปรับปรุงเร่ืองการป้องกันการจมน ้า กลยุทธ์การป้องกันการจมน ้า  

- มีการรวบรวมข้อมูลอัตราตายจากการจมน ้า  

- เมื่อมีการด้าเนินการ Intervention ต้องมีการก้ากับควบคุม ประเมินผลกลยุทธ์ 

- ทุกประเทศควรด้าเนินการจดทะเบียนการตาย และ/หรือ เพิ่มการควบคุมด้าเนินการจดทะเบียน
การตายให้ได้ ร้อยละ 100 รวมทั งในพื นที่ชนบท และใช้ CODE การตายของ International Classification of 
Disease (ICD-10)  
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3. ทุกประเทศมุ่งพัฒนาแผนความปลอดภัยทางน า้ระดับชาติ แผนรวมทรัพยากรมนุษย์และงบประมาณในการ
ด้าเนินการ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์การจมน ้าของแต่ละประเทศ มีกลไกหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เคยใช้ใน
การบรรลุเป้าหมายเหล่านั น 

- แผนระดับชาติ ให้มีการทบทวนกฏหมายและมาตรฐานความปลอดภัยทางน ้าและการเดินทางโดยทางเรือ 

- การจัดการความเสี่ยงเร่ืองน ้าท่วมจากภัยธรรมชาติ 

- การรณรงค์บังคับใช้กฏหมายการเดินทางทางน ้า 
4. จัดตั งหุ้นส่วนของโลกในการป้องกันการจมน ้า โดยจัดตั ง Global Platform ป้องกันการจมน ้าเพื่อเป็น

นโยบายและด้าเนินการชุมชนผู้น้าเรื่อง การป้องกันการจมน ้า แลกเปลี่ยนเทคนิค ปรับปรุงข้อมูลการตายและการ
บาดเจ็บจากการจมน ้า พัฒนาคู่มือการป้องกันการจมน ้าส้าหรับรัฐบาล มีการพูดคุยกันเรื่องการป้องกันการจมน ้าที่
เก่ียวข้องกับการเมืองและสาธารณสุข  

 
บทสรุป 

การจมน ้าเป็นฆาตรกรเงียบ เกิดได้ในทุกแห่งที่มีน ้า ที่ไหนมีน ้าที่นั่นมีความคุกคามต่อการจมน ้า การจมน ้าเป็น
อุบัติเหตุ ไม่เจตนาหรือไม่ตั งใจจะจมน ้า การจมน ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทย อายุต่้ากว่า 15 ปี          
การจมน ้ามีปัจจัยที่มีอิทธิพล แบ่งได้เป็นปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันการจมน ้ามีได้หลากหลายวิธี 
อัตราการจมน ้าจะลดลงเมื่อมีการด้าเนินการป้องกันการจมน ้าอย่างจริงจัง การสอนเด็กให้ว่ายน ้าได้ สามารถช่วยลดการ
ตายจากการจมน ้าได้ผลดีเยี่ยม การน้ายุทธศาสตร์ 5 E เพื่อป้องกันการจมน ้ามาใช้ได้ผลดีเมื่อจัดการให้เกิด 
Intervention ที่เหมาะสมกับบริบทพื นที่และกลุ่มเป้าหมาย การให้ความส้าคัญต่อข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก
เก่ียวกับการป้องกันการจมน ้าเป็นสิ่งที่ควรน้ามาด้าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพต่อการป้องกันการจมน ้าในอนาคต การ
ป้องกันการจมน ้ามีได้หลากหลายวิธี เช่น สอนเด็กให้ว่ายน ้าได้ และน้ายุทธศาสตร์ 5 E เพื่อป้องกันการจมน ้ามาใช้ให้
ได้ผลดี เกิด Intervention ที่เหมาะสม 
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การออกก าลังกายผูสู้งอายกุลุ่มติดสังคม ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  จนัทรโมลี 
 
บทคัดย่อ 
 จุดมุ่งหมายของบทความนี้ เพื่อศึกษาหาวิธีการให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมได้ตระหนักถึงความจ าเป็น
ความส าคัญ และมีจิตส านึกของการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งเสริมจิตส านึกให้คุณภาพของการออกก าลังกาย และมี
การออกก าลังกายอย่างมีความสุข ออกก าลังกายให้เพียงพอและข้อส าคัญมีความต่อเนื่อง ตามสภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุแต่ละคน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จรัชกาลที่ 9 น ามาประยุกต์ได้ครบถ้วน
ตามหลัก โดยยึดหลักธรรม ยึดแนวทางสายกลางคือออกก าลังกายพอประมาณกับสภาพร่างกาย มีความต่อเนื่อง
สม่ าเสมอตั้งบนพื้นฐานของความพอดี ไม่ออกก าลังกายมากเกินไปหรือน้อยเกินไป  ดูสุขภาพร่างกายตามขีด
ความสามารถของตัวเอง ออกก าลังกายอย่างมีเหตุผลถึงประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มค่า ท าให้ชีวิตเกิดความสมดุลมี
ความสุขสบายการออกก าลังกาย เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภูมิต้านทานโรค ภูมิชีวิต มีจิตใจเข้มแข็ง เพื่อก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการออกก าลังกายของผู้สูงอายุจึงจ าเป็นต้องเพิ่มเงื่อนไขอีก 2 ประการ ความรู้คู่คุณธรรม ประการแรก คือ 
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจช่วยให้การด าเนินชีวิตมีจิตใจดีงามช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน และ
สังคมตามศักยภาพตัวเอง ประการที่ 2 มีความรู้ด้านวิธีการออกก าลังกายมีความรอบรู้ด้านวิธีการออกก าลังกายแต่
ละท่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ สามารถพิสูจน์เข้าใจผลประโยชน์ที่ได้รับ เน้นผู้มีความรักใน
การเรียนรู้การออกก าลังกาย สามารถช่วยเหลือแนะน า เป็นตัวอย่างที่ดีแกผู้อื่นในเร่ืองการออกก าลังกาย 
 ผลการศึกษาช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและส่งเสริมสุขภาพให้เกิด
ปัญญาการใช้ความคิด เกิดความรับผิดชอบในการออกก าลังกายอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างที่ดี 
 
บทน า 
 กระทรวงสาธารณสุขด าเนินงานยุทธศาสตร์แห่งชาติ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” เน้นการออกก าลังกายเพื่อ
คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข ทั้ง กาย ใจ สังคม ปัญญา               
จิตวิญญาณ สามารถด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอดี พอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามพระราชด ารัสของราชกาลที่ 9 ให้ประธานมีความอบอุ่น มั่นคง ด ารงชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประชาชนมีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูล 
ส่งผลให้ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความสุขสุขภาพดี 
 การออกก าลังกายของผู้สูงอายุ มีความส าคัญและจ าเป็นพบว่าผู้สูงอายุ ส่วนมากยังละเลยขาดการออก
ก าลังกาย สุขภาพทางร่างกาย เสื่อมถอย ร่างกายของคนเรามีกลไกในการท างานมีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอด 
เพื่อคงความยืดหยุ่น เช่น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ เอ็นหุ้มข้อ เอ็นยึด กระดูกกล้ามเนื้ อ เปรียบ
เหมือนยางยืดในร่างกาย จะไม่คงทนโดยเฉพาะกลุ่มสูงอายุ ไม่ออกก าลังกาย จะมีอาการปวดเมื่อย ข้อติด ปวด
เมื่อยตามร่างกาย การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกก าลังกาย โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญา เศรษฐกิจเพียงพอ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน การสร้างวัฒนธรรมรักการออกก าลัง หาวิธีการที่ออกก าลังกายตามธรรมชาติ มีความคิดในการใช้
อุปกรณ์ออกก าลังกายหรือออกก าลังกายมือเปล่า 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ทางสายกลาง) 

 
 

พอประมาณrพอดี 
         

 มีเหตุผล สมดุล        มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 

  
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ       คุณธรรมซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน 

        รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง            น าสู่                          สติปัญญา แบ่งปัน 
 
  
   เศรษฐกิจ            สังคม                      สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม 
 
                      สมดุล            พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์กับ
การออกก าลังกายของผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุ สามารถปรับวิถีชีวิตส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท า
ให้ร่างกายแข็งแรง ชลอความเสื่อม มีภูมิต้านทานโรค ชีวิตมีความสมดุลเกิดจิตส านึกรับผิดชอบดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง มั่นใจและภาคภูมิใจ มีความสุขกับการได้ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ ลงตัวและอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ ดังนี้ (สุรีย์  จันทรโมลี 2550 : 27) 
 1. ออกก าลังกายอย่างพอประมาณ และพอดีกับสภาพร่างกาย 

การออกก าลังของผู้สูงอายุยึดหลักการช่วยตัวเอง รับผิดชอบสุขภาพตัวเอง พึ่งตัวเอง เน้นออกก าลังด้วย
มือเปล่า หรือใช้อุปกรณ์แบบง่ายๆ สะดวกประหยัดค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาตามความพอดีตามศักยภาพของผู้สูงอายุ
ของแต่ละบุคคล ความพอดี คือการออกก าลังกายให้พอเพียงแล้วจะเกิดผลดี พิจารณาตามค าแนะน าของแพทย์ นัก
กายภาพบ าบัด ดูจากภาวะการเจ็บป่วยประกอบ ขีดจ ากัดของร่างกาย เช่น มีโรคประจ าตัวการออกก าลังกาย
ผู้สูงอายุ สังเกตความผิดปกติของร่างกาย เช่น มีอาการปวดเมื่อย มีความผิดปกติของระบบหายใจรู้วิธีสังเกตอาการ 
โดยการจับชีพจรการนับอัตราการเต้นของหัวใจรู้ว่าการออกก าลังกายมากเกินไป จะเกิดอันตรายได้ ถ้าการออก
ก าลังกายน้อยไป ไม่เพียงพอไม่ต่อเนื่องตามค าแนะน าแพทย์ จะไม่เกิดผลดีต่อร่างกาย ไม่เกิดประโยชน์ในการสร้าง
ความเข็มแข็งของกล้ามเนื้อ ไม่เกิดภูมิคุ้มกันโรค ถ้าผู้สูงอายุออกก าลังกายในขณะร่างกายอ่อนเพลีย เหนื่อย มีไข้ มี
อาการเจ็บป่วยหรือออกก าลังกายหลังรับประทานอาหาร หรือช่วงหิว กระหายน้ า ช่วงอากาศร้อนอบอ้าวอึดอัด 
แดดร้อนจัด ฝนตก ออกก าลังกายในขณะที่ร่างกายภายในมีภาวะผิดปกติไม่พร้อมย่อมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้ 
 ดังนั้นการออกก าลังกายให้พอประมาณ พอเพียง ในกลุ่มผู้สูงอายุย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
การปฏิบัติการออกก าลังให้พอเพียงบางครั้งไม่สามารถก าหนดเป็นสูตรตายตัวกับผู้สูงอายุทุกคน ควรพิจารณาความ
แตกต่างในด้าน อายุ เพศ สภาพร่างกาย ข้อจ ากัดของร่างกายความคุ้นเคยต่อการออกก าลังกาย ระยะเวลา 
ปริมาณความหนักเบาความถี่ของการออกก าลังกาย น ามาพิจารณาประกอบ 
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 2. การออกก าลังกายอย่างมีเหตุผลมีความสมดุล 
ในการออกก าลังกายของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้สูงอายุออกก าลังกายอย่างมีความรู้ ให้โอกาสได้ใช้

ความคิดอย่างมีเหตุผล รับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกาย ผู้สูงอายุได้ฝึกใช้ความคิดประกอบในรูปแบบการออก
ก าลังกายคิดเป็น มีความรู้พื้นฐานเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจหลักการของการออกก าลังกาย กับการ
เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในร่างกายแบบง่ายๆ การเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อหัวใจ และหลอดเลือด การ
ท างานของปอด ระบบการหายใจ ระบบประสาท การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย หลังออกก าลังกายมีผลดีต่อ 
อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา คลายเครียด เหตุผลการออกก าลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ออกก าลังกายวันนี้สุขภาพดี
ในวันหน้า พื้นฐานสุขภาพดีขึ้น ผู้สูงอายุสามารถอธิบาย ผลดีของการเคลื่อนไหวร่างกายและออกก าลังกายมีผลดีใน
การปรับตัวปรับอารมณ์ มีความรู้สึกดีต่อการออกก าลังกาย เช่นออกก าลังกายการแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้น ไม่ต้องกิน
ยา ลดอาการปวด รับรู้การออกก าลังกายท าให้เกิดผลดีได้อย่างไร 
 3. ออกก าลังกายช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคและรู้เท่าทันโลก 

ให้ผู้สูงอายุเข้าใจความหมายการเกิดภูมิคุ้มกันโรค มีความหมายครอบคลุมความรอบรู้  เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ทันสมัยกับสถานการณ์ต่างๆ รู้เท่าทันโลกรับรู้ระบบการเกิดภูมิคุ้มกันโรคแบบง่ายๆ เช่น หลังการ
ออกก าลังกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย มีการหลังสาร ชื่อ เอ็นโดฟิน เป็นโฮโมนจากต่อมใต้สมอง การหลัง
สารนี้ท าให้ร่างกายสบาย ผ่อนคลายความเครียด มีความสุข การออกก าลังกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ท าให้
ห่างไกลโรค ชลอความเสื่อมของร่างกาย การออกก าลังกายของผู้สูงอายุจ าเป็นต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้ เกิด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ดี การเกิดความรู้ความรอบรู้การออกก าลังกาย ถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ผลการเรียนรู้ก่อให้เกิด
การตระหนักรู้เหตุและผลเกิดความรอบรู้ ระมัดระวัง ลดพฤติกรรมเสี่ยงมีแนวคิดความปลอดภัยในการออกก าลัง
กาย เป็นภูมิคุ้มกันการป้องกันอันตรายจากการออกก าลังกายไม่ถูกต้อง มีแนวคิดกันดีกว่าแก้ ภูมิคุ้มกันเกิดจากการ
ออกก าลังกายช่วยท าให้สมองปลอดโปร่ง มีสติปัญญา การออกก าลังกายรูปแบบร่วมกับกลุ่มเกิดการปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนและสังคมได้ดี ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีจิตสาธารณะ 
 จากการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ เมื่อผู้สูงอายุยึดแนวปฏิบัติตามหลัก 3 ประการ ท า
ให้มองเห็นคุณค่า ประโยชน์ ความจ าเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวร่างกาย เกิดการออกก าลังกายด้วยความสุขอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องประกอบไปด้วย เงื่อนไข 2 
ประการ ที่ผู้สู.อายุควรจะท าความเข้าใจและปฏิบัติตาม หรือประยุกต์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2 เงื่อนไขคือ 
ความรู้คู่คุณธรรม 
 1. รักที่จะติดตามแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลก   

เพื่อชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องรักที่จะติดตาม แสวงหาความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเองพึ่ง
ตัวเอง ยุคปัจจุบันจะมีวิธีการ นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ เข้ามา ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูล ความรู้ใหม่ ได้สะดวกง่ายขึ้น          
การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความรัก มีความสุข ในการติดตามความรู้ด้านสุขภาพการออกก าลังกายปรับพฤติกรรมเสี่ยง 
เช่น เป็นคนหงุดหงิดง่าย กินอาหารไม่มีประโยชน์  ไม่ออกก าลังกาย ดังนั้นสมาชิกในครอบครัว คนในชุมชน 
เครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุควรอ านวยความสะดวกในการให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 
 2. การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

กิจกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ จ าเป็นที่จะต้องเน้นการออกก าลังกายควบคู่และผสมผสานแนวคดิ
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานด้านอารมณ์ จิตใจ ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่จะช่วยทุนบ ารุงศาสนา
คุณธรรมจริยธรรมได้อย่างดี และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกก าลังกาย เช่น มีจิตส านึกในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ฝึกความมีมานะ มีน้ าใจนักกีฬา เสียสละ รักสามัคคี สร้างจิตส านึกในการดูแล
สุขภาพตัวเอง พึ่งตัวเอง ไม่เป็นภาระของผู้อื่นโดยไม่จ าเป็น ฝึกจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
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สรุป  
 เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง มีจิตส านึกพึ่งพาตัวเองดูแลสุขภาพถือเป็น
ธุรกิจหนึ่งที่ส าคัญ ผู้สูงอายุยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดปรัชญาหลักดูแลสุขภาพเป็นธุรกิจที่ผู้สูงอายุ
จะต้องดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง (your health is your business, no body can not tale care, but your)  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบสุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งฝ่ายรัฐ และเอกชน ชุมชน ช่วยกันค้นหากลวิธีการสร้าง
กระแสนิยมออกก าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ และทุกกลุ่มอายุท าโครงการผู้สูงอายุออกก าลังกายจัดการเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบง่ายๆ การกระตุ้นให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดป้ายและติดเตียงและผู้สูงอายุตื่นตัว          
ท้าทายการเชิญชวนออกก าลังกาย ปลุกระดมด้วยค าขวัญ สุภาษิต ใช้ค าพูดวาทกรรมสร้างสัญลักษณ์ ชูประเด็นการ
ออกก าลังกายของผู้สูงอายุให้ชัดเจน เช่น  

 สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 
 สูงอายุมีหัวใจเข้มแข็งด้วยการออกก าลังกาย 
 เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุด้วยการออกก าลังกาย 
 ออกก าลังกายของผู้สูงอายุคือวิถีชีวิตสุขภาพดี 
 สูงอายุหน้าใสใส่ใจออกก าลังกาย 
 สูงอายุสร้างโลกใบใหม่ด้วยกิจกรรมออกก าลังกาย 
 สูงอายุชะลอความเสื่อมด้วยการออกก าลังกาย 
 ออกก าลังกายทุกวันสร้างสรรค์สุขภาพดี ทั้งกายและจิต 
 จะเกิดปิติสุข เมื่อร่างกายเบาบางหลังออกก าลังกาย 
 ออกก าลังกายคือวิถีชีวิตสุขภาพของสูงอายุ 

 3. การสร้างวัฒนธรรมการออกก าลังกายในกลุ่มสูงอายุ  
ความรอบรอบรู้ด้านวัฒนธรรมการออกก าลังกาย จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นความร่วมมือ ระหว่างฝ่ายต่างๆ 

เช่น วัฒนธรรมการออกก าลังกายของสูงอายุในแต่ละชุมชน โดยการมีส่วนร่วมมีชุมชนเป็นฐานส าคัญในการ
ด าเนินงาน มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันครอบครัว โรงพยาบาลของรัฐระดับ ต าบล องค์การ
บริหารจัดการท้องถิ่น เครือข่ายในชุมชน องค์การชุมชน โรงเรียน บ้าน วัด ธรรมผู้ สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ 
เพื่อช่วยกันพัฒนาการออกก าลังกาย ยึดประเพณี วัฒนธรรมของพื้นที่เป็นพื้นฐานผสมกับวิธีการด าเนินชีวิตของคน
ในชุมชน การจัดระบบการสร้างวินัย ปรับปรุงท่าการออกก าลังกาย โดยผสมผสานวัฒนธรรมของชุมชน 
สิ่งที่ต้องย  าเตือนการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ คือ 
 องคป์ระกอบการออกก าลังกายผู้สูงอายุต้องพิจารณา ความสามารถในการออกก าลังกายของตัวเองอยู่ใน
ระดับใด ระดับเบา ระดับปานกลาง ระดับรุนแรง สิ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องปฏิบัติทุกครั้งก่อนออกกังกาย คือ 
 1. การออกก าลังกายอุ่นเครื่อง (worm up)  ควรอบอุ่นร่างกายด้วยท่าเบาๆ ช้าๆ เพื่อช่วยเพิ่มการ
ไหลเวียนเลือดไปยังกล้ามเนื้อและหัวใจ เตรียมกล้ามเนื้อข้อต่อให้มีความพร้อม ควรอบอุ่นร่างกายประมาณ 5 -10 
นาที และเพิ่มการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่จะใช้ออกก าลังกาย 
 2. การออกก าลังกายเบาเครื่อง (cool down) หลังการออกก าลังกายครบตามเวลา ไม่ควรหยุดออก
ก าลังทันทีให้ผ่อนการออกก าลังกายช้าๆ เหมือนช่วงการอบอุ่นร่างกายเพื่อให้อัตราการหายใจเป็นปกติ หรืออาจ
ปฏิบัติด้วยการเดินไปมา 4-5 นาที จนกระทั่งอัตราการหายใจเป็นปกติและระดับหัวใจเต้นช้าลง จากนั้นจึงยืด
เหยียดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนออกก าลังกาย การออกก าลังกายเบาเครื่อง ช่วยให้เลือดที่ค้างอยู่
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ส่วนปลายของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจเพียงพอ ช่วยป้องกันความดันเลือดต่ า อาการมึนงง เป็นลม ช่วยระบายความ
ร้อน และการก าจัดกรดและสติที่คั่งค้าง (สมชาย   ลี่ทองอิน 2550 : 59-89) 
 
เอกสารอ้างอิง 
สุรีย์  จันทรโมลี , 2550 : 27 การประยุกต์ทฤษฎีแนวคิดในการเคลื่อนไหวและออกก าลังกายสร้างเด็กไทยให้เต็ม

ศักยภาพด้วยการออกก าลังกายวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรุงเทพ 

สมชาย ลี่ทองอิน (2550: 59-89) การเคลื่อนไหวและออกก าลังกายส าหรับเด็กและเยาวชนสร้างเด็กไทยให้เติม
ศักยภาพด้วยการออกก าลังกายส าหรับงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพ 
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การประยุกต์ใช้ปา้ยเตือนความปลอดภัยส าหรับอตุสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
 
Safety Sign Improvement for Non- Alcohol Beverage Industrial. 
 
ผู้จัย   วัฒนา  วงษส์ุวรรณ  

ณัฐพล  พิมพ์พรมมา  
ธินกร  ไฝเพชร 

         สาขา อาชีวอนามยั ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ละกระบวนการจะมีกิจกรรมที่มีความ
ซับซ้อนซึ่งเมื่อท าการบ่งชี้อันตรายจะพบจุดเสี่ยงแตกต่างกัน ในการก าหนดป้ายเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อแจ้ง
เตือนให้พนักงานหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในอาคารผลิต ได้แก่ ห้องผสม ห้องปฏิบัติการ ห้องตรวจสอบคุณภาพ และ 
ห้องพยาบาล ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ก าหนดป้ายเตือนความปลอดภัย (Safety Sign) เพื่อปรับให้สอดคล้องตาม
กฎหมายก าหนด จากผลการวิจัยพบว่าภายในกระบวนการผลิต มีป้ายเตือนความปลอดภัยทั้งหมด 450 ป้าย และมี
การใช้สีเพื่อความปลอดภัยแบ่งออกเป็น  4  สี คือ 1. สีแดงใช้ในส่วนของพื้นที่ต้องห้าม (ป้ายห้าม) และพื้นที่ที่มี
อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ (ป้ายเตือนอุปกรณ์ดับเพลิง) 2. สีเหลือง(ป้ายเตือน) ใช้ในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรและต้องใช้
ความระวังอันตรายต่างๆ ในการท างาน 3. สีน้ าเงิน (ป้ายบังคับ) ใช้ในพื้นที่บังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล 4. สีเขียว (พื้นที่ปลอดภัย) ใช้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่มีอันตราย สัดส่วนของป้ายเตือนความปลอดภัยแบ่งตามสี 
4 สีคือเคร่ืองหมายสีแดง 100 ป้าย สีสีเหลือง 63 ป้าย สีฟ้า 15 ป้าย และสีเขียน 16 ป้าย 
 ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นป้ายสีเหลือง สีน้ าเงิน และสีแดง โดยรอบของพื้นที่โรงผลิตจะ
เป็นป้ายสีแดงประเภทอุปกรณ์ดับเพลิง  และสีเขียวเป็นป้ายบอกทางหนีไฟมีทุกพื้นที่ในโรงผลิต การส ารวจพื้นที่โรง
ผลิตและกระบวนการผลิตเพื่อที่ก าหนดเป็นข้อมูลในการก าหนดป้ายเตือนความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันภายในพื้นที่ของโรงผลิตทุกโรงผลิต 
 
ค าส าคัญ : ป้ายเตือนความปลอดภัย, มาตรฐานป้ายเตือนความปลอดภัย, เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
 
Abstract 
 The manufacturing process of non-alcoholic beverages industry, each of the process 
is complicated activity process when identified hazard its found different risk for 
determining safety sign for the employees or related persons in manufacturing facility for 
example chamber, laboratory, quality inspection room and medical room. This paper aims 
to determine the safety sign for adjust to the legal compliance. The results of this study 
provided internal manufacturing processes have 450 safety signs and 4 colors for safety at 
work. First, Red color is used for prohibition area (Prohibition Signs) and the area where 
have installed automatic fire extinguisher (Fire Equipment Signs). Second, Yellow color is 
used for the area where using machines and be careful about working (Warning Signs). 
Third, Blue color is used for restricted area (Mandatory Signs) and finally green color is 
used for safety area (Safe Condition Signs). The proportion of 4 color signs are 100 red 
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color signs, 63 yellow color signs, 15 blue color signs and 16 green color signs. It is 
approximate of the manufacturing process in the first factory.  
 The most manufacturing process is found yellow, blue and red color signs respectively. 
Surrounding area of the manufacturing facility is the red color sign about fire extinguisher and 
the green sign indicates the fire exit in all area. The surveyed area of the manufacturing 
facilities and production processes in order that it could define as data for determining the 
safety sign in area for the standard pattern within every manufacturing facilities. 
 
Keywords : Safety Sign, Standard of Safety Sign, Non-alcoholic Beverages 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่มีการลงทุนและการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยพบว่าใน
สถานประกอบการแห่งนี้มีความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายในเรื่องสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยทั้งด้านการท างาน
กับเคร่ืองจักร การท างานกับความร้อน การท างานในที่อับอากาศ กระบวนการท างานที่หลากหลายภายในอาคาร 
และยังมีหลายฝ่ายหลายหน่วยงานในอาคาร ได้แก่ ห้องผสม ห้องปฏิบัติการ ห้องตรวจสอบคุณภาพ และห้อง
พยาบาล ซึ่งอาคารนี้มีกระบวนการผลิตและกระบวนการท างานต่างๆ ที่ซับซ้อน และท าให้ในแต่ละส่วนงานจะต้อง
มีการก าหนดกิจกรรมในการท างานเพื่อน ากิจกรรมการท างานมาก าหนดใช้ป้ายเตือนความปลอดภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ใน
พื้นที่ที่มีอยู่แล้วจะมีการใช้ป้ายเตือนความปลอดภัยที่มีรูปแบบป้ายที่หลากหลาย ไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน จึง
เป็นที่มาในการท าวิจัยในครั้งนี้ คือ การจัดท าป้ายเตือนความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด1 
 จากการศึกษาข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีกฎหมายด้านความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมดประมาณ 66 ฉบับ และ หนึ่งในนั้นคือ ประกาศกระทรวงเรื่องมาตรฐานสีของป้าย
เตือนความปลอดภัย1 ที่บางส่วนงานยังปฏิบตัิไม่สอดคล้องตามกฎหมายและประกาศกระทรวง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาจัดท าป้ายเตือนความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อน โดย
ให้ด าเนินการปรับปรุงป้ายเตือนความปลอดภัยให้สอดคล้องตามกฎหมายและประกาศกระทรวงเรื่องมาตรฐานสี
ป้ายเตือนความปลอดภัย และได้ระบุลงในแผนผังเพื่อให้สามารถดูได้ง่ายขึ้นในทุกพื้นที่และสามารถบอกได้ว่าใน
พื้นที่นั้นมีป้ายเตือนความปลอดภัยชนิดใดบ้างอยู่ในต าแหน่งใดของพื้นที่  โดยการด าเนินงานจะเริ่มจากการส ารวจ
กระบวนการผลิตเพื่อท าการก าหนดป้ายเตือนความปลอดภัยที่แตกกันในแต่ละกิจกรรม และก าหนดรายละเอียด
ต่างๆ ของป้ายเตือนความปลอดภัยเพื่อจัดท าให้เหมาะสมกับพื้นที่และท าให้สอดคล้องตามกฎหมายก าหนดเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศกระทรวงเร่ืองมาตรฐานสีของป้ายเตือนความปลอดภัย นอกจากนั้นยังให้
พนักงานในทุกระดับสามารถสังเกตป้ายเตือนความปลอดภัยในแผนผังได้เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตและปฏิบัติตามอีก
ทั้งสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงหากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนผังป้ายเตือนความปลอดภัยให้สามารถดูง่ายขึ้นและเหมาะสมกับพื้นที่  
สามารถดูป้ายเตือนความปลอดภัยได้ในแผนผังของพื้นที่  
 2. เพื่อปรับเปลี่ยนป้ายเตือนความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
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วิธีการวิจัย 
 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกระบวนการผลิตในอาคารโรงผลิตของสถานประกอบการ  และศึกษาขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดรูปแบบป้ายเตือนความปลอดภัยที่ใช้ในอาคารนั้นให้เหมาะสมกับ
พื้นที่มากที่สุด 
 2. วิเคราะห์การก าหนดป้ายเตือนความปลอดภัยในพื้นที่โดยท าการจัดจ าแนกประเภทป้ายเตือนความ
ปลอดภัย จากกิจกรรมการปฏิบัติงานในอาคารโรงผลิตของสถานประกอบการ ด้วยระบบการจ าแนกประเภทของ
ป้ายที่ใช้ในพื้นที่ รวมถึงปริมาณป้ายเตือนความปลอดภัยที่ต้องใช้ในพื้นที่ และวัตถุที่ใช้ในการท าป้ายเตือนความ
ปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดของกฎหมาย 
 3. ก าหนดประเภทของป้ายเตือนความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ตามกิจกรรมของพื้นที่และก าหนดจ านวน
ป้ายเตือนความปลอดภัยที่ต้องใช้ในพื้นที่นั้น 
 4. เปรียบเทียบราคาของป้ายเตือนความปลอดภัยในแต่ละชนิด (ประเภท) ของป้าย และราคาของแต่ละผู้
จัดจ าหน่าย และสั่งซื้อป้ายเพื่อด าเนินการต่อไป 
 5. ด าเนินโครงการในอาคารโรงผลิตเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดท าในอาคารอ่ืนต่อไป 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ คือ กระบวนการ
ผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดป้ายเตือนความปลอดภัยที่ควรมีในพื้นที่โดยมีป้ายเตือนทั้งหมด 4 
รูปแบบโดยแต่ละรูปแบบกระจายอยู่ในพื้นของสถานประกอบการ 
 

 
รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการผลิต 

 
 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ กระบวนการผลิต ของแสดง
ดังรูปที่ 1 ซึ่งจากการส ารวจและจัดจ าแนกประเภทของป้ายเตือนความปลอดภัยภายในอาคารโรงผลิตจะมีจ านวน
ทั้งหมดที่ต้องจัดท า 450 ป้าย  
 ทั้งนี้เกิดจากความหลากหลายของป้ายเตือนความปลอดภัยที่มีหลายรูปแบบจึงจ าเป็นต้องจัดท าป้ายเตือน
ความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่และจัดท าให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงเรื่องมาตรฐานสีป้ายเตือนความ
ปลอดภัย1โดยก่อนจัดท าป้ายเตือนความปลอดภัยนั้นจะมีการก าหนดรูปแบบของเตือนความปลอดภัย (ตารางที่ 1) 
โดยขนาดและรูปแบบอ้างอิงตามประกาศกระทรวงเรื่องมาตรฐานสีป้ายเตือนความปลอดภัยแต่มีการประยุกต์
รูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ของโรงผลิตนั้น 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงในรูปแบบของป้ายที่จะจัดท า 
 

ชนิดป้าย
ที่ก าหนด 

ลักษณะการ
ติด รูปแบบ คุณสมบัติ 

หมายเหตุ 
ขนาด วัสดุที่ใช ้

A ติดผนัง  
 
 

30X45 - อลูมิเนียมหนา 
1 มม. 
- สติกเกอร์
สะท้อนแสง 3M 

- A/1 เป็นสติกเกอร์
สะท้อนแสง 3M 
- A/2 เป็นอลูมิเนียม
หนา 1 มม. 
 

B 
 
 
 

ติดผนังแบบ
สามเหลี่ยม
ครอบ 

 

15X15X30 
 
 

- อลูมิเนียมหนา 
1 มม. 
 

- 

C ฉากห้อยลง เป็นรูปแบบพิเศษที่
ทางบริษทัประยุกต์
ขึ้นให้เหมาะกับ
พื้นที ่

ตามความ
เหมาะสม 
 

- อลูมิเนียมหนา 
1 มม. 
 

- C/1 เป็นแบบปา้ย
เดียว 
- C/2 เป็นแบบ
หลายปา้ย 

D 
 
 
 
 

แบบหลาย
ป้ายในแผ่น
เดียว 

 

30X45 
ทุกอันใน
ป้าย 
 

- อลูมิเนียมหนา 
1 มม. 
- สติกเกอร์
สะท้อนแสง 3M 

- D/1 เป็นอลูมิเนียม
หนา 1 มม. 
- D/2 เป็นสติกเกอร์
สะท้อนแสง 3M  

E 
 
 
 

ทางหนไีฟ
แบบ LED 

 

36X21 
 
 

LED - 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนป้ายที่จัดท าในพื้นที่ของอาคารโรงผลิต 
 

อาคารโรงผลิต 
ชนิดและจ านวนป้าย 

รวม A 
B 

C D 
E 

A/1 A/2 C/1 C/2 D/1 D/2 

P 1 6 16 4 1 5 30 7 10 79 

P 2 1 15 5 2 0 33 2 5 63 

P 3 5 20 6 6 9 7 10 5 68 

P 4 4 10 2 0 6 20 6 10 58 

P 5 5 30 0 0 6 24 0 15 80 

P 6 5 14 7 0 1 26 0 8 61 

P 7 8 0 6 1 1 19 6 0 41 

รวม 34 105 30 10 28 159 31 53 450 

 
 เมื่อก าหนดป้ายในแต่ละรูปแบบตามกระบวนการผลิตแล้วก าหนดรูปแบบของป้ายที่จัดท าในแต่ละพื้นที่
โดยในการจัดท าจะพจิารณาหนา้งานในพืน้ที่อีกคร้ังเพื่อความเหมาะสมตามตาราง 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงอันตรายในแต่ละกระบวนการผลติและป้ายที่ใช้ 

 
 
 

กระบวนการ
ผลิต 

ลักษณะการปฏบิัติงาน 
สภาพอันตรายใน
กระบวนการผลิต 

ป้ายที่ใช ้

1. ห้องผสม รับส่วนผสมและมีรถยกตัก
ไปวา่งไวท้ี่จุดหนา้ห้องผสม
แล้วมีพนักงานผสมในห้อง
ผสม 

ความร้อน, ที่อับ
อากาศ, การใช้รถยก 

- ป้ายระวงัความร้อน 
- ป้ายระวงัอันตรายในที่อับอากาศ 
- ป้ายระวงัอันตรายจากรถยก 
- ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต 

2. ห้องบรรจุ กระป๋องหรือขวดผ่าน
เครื่องบรรจุ แล้วไหลไป
ตามสายพาน 

เครื่องก าเนิดรังสี 
(ในโรงผลิตกระป๋อง) 
เครื่องจักร 

- ป้ายระวงัอันตรายจากกัมมันตรังสี 
(กรณีเป็นไลน์ที่ผลิตเคร่ืองดื่มกระป๋อง) 
- ป้ายระวงัอันตรายจากเคร่ืองจักร 

3. เครื่องแพ็ค
ฟิล์ม 

ความร้อนในการแพ็คฟิล์ม
และผลิตภัณฑ์ไหลไปตาม
เครื่องจักร 

ความร้อน 
ไอร้อน 
เครื่องจักร 

- ป้ายระวงัความร้อนจากผิววัตถุ 
- ป้ายระวงัไอร้อน 
- ป้ายระวงัอันตรายจากเคร่ืองจักร 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงอันตรายในแต่ละกระบวนการผลติและป้ายที่ใช้ (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 3 พบว่ามีมีป้ายเตือนความปลอดภัยทั้งหมด 450 ป้าย และมีสีเพื่อความปลอดภัย 4 สี2 

คือ 1. สีแดงใช้ในส่วนของพื้นที่ต้องห้ามและพื้นที่ที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ 2. สีเหลืองใช้ในพื้นที่ที่มีเครื่องจักร
และใช้ความระวังในการท างาน  3. สีน้ าเงินใช้ในพื้นที่บังคับ   4. สีเขียวใช้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่มีอันตราย โดยสีทั้ง 
4 สีมีความเฉพาะเจาะใช้ในการใช้ตามกฎหมาย  และจ านวนป้ายเตือนความปลอดภัย 450 ป้าย เป็นจ านวนของทุก
โรงผลิตแต่ในที่นี้จะแสดงตัวอย่างของอาคารโรงผลิตที่ 1 เนื่องจากอาคารโรงผลิตที่ 1 มีกระบวนการและกิจกรรม
ครอบคลุมสามารถขยายผลให้หน่วยงานอื่นได้ และนอกจากอันตรายจากกระบวนการผลิตแล้วในพื้นที่ของโรงผลิต
อาจจะมีอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยเนื่องจากในพื้นที่ของโรงผลิตมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยเพราะมี
องค์ประกอบในการเกิดไฟจึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติแต่ยังไม่มีป้ายเตือนความปลอดภัยจึงท ารูปแบบ
ของป้ายเตือนความปลอดภัยชนิดของป้ายที่ต้องท าตามแผนผังของอาคารผลิตตามรูปภาพที่ 1 -3 ตามล าดับโดย
รูปแบบป้ายที่ใช้ก าหนดจากพื้นที่ในการติดป้ายตามรูปภาพที่ 1-3 ในบางกรณีอาจจะต้องติดป้ายเตือนความ
ปลอดภัยมากกว่าหนึ่งประเภทในพื้นที่1เพราะในพื้นอาจจะมีความเสี่ยงมากจึงมีป้ายมากกว่าหนึ่งป้าย 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
ผลิต 

ลักษณะการปฏบิัติงาน 
สภาพอันตรายใน
กระบวนการผลิต 

ป้ายที่ใช ้

4. จุดลงกล่อง ผลิตภัณฑไ์หลไปตาม
เครื่องจักรแล้วมีหุ่นยนต์ยก
ลงกล่อง 

ตู้คอนโทรลไฟฟ้า 
เครื่องจักร 

- ป้ายระวงัอันตรายจากไฟฟา้ 
- ป้ายระวงัอันตรายจากเคร่ืองจักร 

5. เรียง
ผลิตภัณฑ ์
ลงพาเลท 

กล่องผลิตภัณฑไ์หลมาตาม
สายพานมาถึงจุดทา้ยไลน์
จะมีหุ่นยนต์ยกลงพาเลท
แล้วจะมีรถยกมาตักพาเลท 

ตู้คอนโทรลไฟฟ้า 
เครื่องจักร 
รถยก 

- ป้ายระวงัอันตรายจากเคร่ืองจักร 
- ป้ายระวงัอันตรายจากไฟฟา้ 
- ป้ายระวงัอันตรายจากรถยก 

6. จุดพันฟิล์ม รถยกตักพาเลทไปยังจุด 
พันฟิล์มแล้วไปไว้ทีล่านเก็บ
ผลิตภัณฑ ์

เครื่องจักร 
รถยก 

- ป้ายระวงัอันตรายจากรถยก 
- ป้ายระวงัเคร่ืองจักรหนีบมือ 
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รูปที่ 2 สีและความหมายของป้าย 

 
 

 
รูปที่ 3 แผนผังแสดงการจัดท าป้ายเตือนความปลอดภัยของอาคารโรงผลิต 1 ชั้นที่ 1 

โดยแบ่งในการจดัท าป้ายเตือนความปลอดภัยแบ่งเป็น 
 

  1. สีแดงป้ายห้าม 16 ป้าย สีแดงป้ายดับเพลิง 49 ป้าย 
  2. สีเหลืองป้ายเตือน 44 ป้าย 
  3. สีน้ าเงินป้ายบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 15 ป้าย 
  4 .สีเขียวป้ายสภาวะปลอดภัย 7 ป้าย 
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รูปที่ 4 แผนผังแสดงการจัดท าป้ายเตือนความปลอดภัยของอาคารโรงผลิต 1 ชั้นที่ 2 

โดยแบ่งในการจดัท าป้ายเตือนความปลอดภัยแบ่งเป็น 
  1. สีแดงป้ายห้าม 3 ป้าย สีแดงป้ายดับเพลิง 18 ป้าย 
           2. สีเหลืองป้ายเตือน 12 ป้าย 
           3. สีน้ าเงินป้ายบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล - ป้าย 
           4. สีเขียวป้ายไม่มีอันตราย 5 ป้าย 

 
รูปที่ 5 แผนผงัแสดงการจัดท าป้ายเตือนความปลอดภัยของอาคารโรงผลิต 1 ชั้นที่ 3 

โดยแบ่งในการจัดท าป้ายเตือนความปลอดภัยแบง่เป็น 
  1. สีแดงป้ายห้าม 4 ป้าย สีแดงป้ายดับเพลิง 10 ป้าย 
            2. สีเหลืองป้ายเตือน 7 ป้าย 
            3. สีน้ าเงินป้ายบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล - ป้าย 
            4. สีเขียวป้ายไม่มีอันตราย 4 ป้าย 
ภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาการกระบวนการผลิตและกิจกรรมในงานของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดป้ายเตือนความปลอดภัยในพื้นที่ของโรงผลติพบว่ามีป้ายเตือนความปลอดภัย
ที่เก่ียวข้อง 450 ป้าย และมีสีเพื่อความปลอดภัย 4 สี คือ 1. สีแดงใช้ในส่วนของพื้นที่ต้องห้ามและพื้นที่ที่มีอุปกรณ์
ดับเพลิงอัตโนมัติ 2. สีเหลืองใช้ในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรและใช้ความระวังในการท างาน 3. สีน้ าเงินใช้ในพื้นที่บังคับ   
4. สีเขียวใช้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่มีอันตราย  
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โดยแต่ละสีจะมีป้ายทั้งหมดคือ  
 1. สีแดงป้ายห้าม 23 ป้าย สีแดงป้ายดับเพลิง  77 ป้าย  
 2. สีเหลืองป้ายเตือน 63 ป้าย           
 3. สีน้ าเงินป้ายบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 15 ป้าย 
 4. สีเขียวป้ายสภาวะปลอดภัย 16 ป้าย จ านวนทั้งหมดนี้ใช้ข้อมูลในการจัดท าของโรงผลิตที่ 1 
 2. สามารถก าหนดป้ายเตือนความปลอดภัยตามกระบวนการผลิต กิจกรรมในกระบวนการผลิต และ
สามารถจัดล าดับความส าคัญจากป้ายเตือนความปลอดภัยตามสีที่ก าหนดตามมาตรฐานได้  
 3.  ได้ก าหนดป้ายเตือนความปลอดภัยให้เหมาะสมกับประเภทของของความเสี่ยงและสภาพอันตรายที่
ปฏิบัติในโรงผลิต ดังนั้นผลการศึกษานีจ้ึงสามารถใช้เป็นแนวทางในประยุกต์ใช้ในการท าป้ายเตือนความปลอดภัยให้
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงเร่ืองมาตรฐานสีป้ายเตือนความปลอดภัย1 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ก่อนท า
การด าเนินการติดป้ายเตือนความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งโรงงาน 
 2. ควรมีการเพิ่มจุดในการติดป้ายเตือนความปลอดภัยและเพิ่มจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครอบคลุมใน
ทุกพื้นที่ เช่น ในโรงอาหาร  
 3. สามารถขยายผลเรื่องมาตรฐานของป้ายเตือนความปลอดภัย ไปยังหน่วยงานอื่นในโรงงานที่ก าลัง
ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงงาน 
 4. อาจจะก าหนดแจกรางวัลให้กับหน่วยงานที่จัดท าป้ายเตือนความปลอดภัยตามมาตรฐานของประกาศ
กระทรวงหรือ หน่วยงานที่ท าป้ายเตือนความถูกต้องตามหลักของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน 
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บทคัดย่อ 
 พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมู่ที่4 บ้านโซ่ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้เรื่องการใช้สารเคมีของเกษตรผู้ปลูกข้าวกับพฤติกรรม
การใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งหมด 304 ราย สามารถก าหนดการสุ่มตัวอย่าง 172 
ราย พบว่า ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดับความรู้การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่4 บ้าน
โซ่ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยส่วนใหญ่ มีระดับความรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีค่าร้อยละ 84.65 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.07  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ ) ต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ) กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชค่า ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.835 แสดงว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ) กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ
นัยส าคัญ .05 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ, สถานภาพ
, ระดับการศึกษา, รายได้ และใช้สารเคมีทางเกษตร ) ต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบว่า 
ค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.000 แสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคลบุคคล (อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, รายได้และใช้
สารเคมีทางเกษตร) กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ
นัยส าคัญ.05 แสดงว่า เกษตรกรเข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง โดยที่มีการปฏิบัติตัวขณะฉีดพ่นมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยด้านความรู้, พฤติกรรมการใช้สารเคมี 
 

บทน า 
การเกษตรของไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นภาคส่วนของเศรษฐกิจที่มีบทบาทและความส าคัญในการสร้าง

คุณูปการให้ประเทศชาติหลายประการ เป็นแหล่งรายได้ของชาติและแหล่งอาหารเลี้ยงคนไทย ประเทศไทยสามารถ 
ส่งออกสินค้าเกษตรในรูปแบบของสินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น จึงท าให้ประชาชนสนใจประกอบ
อาชีพท าเกษตรกร  ซึ่งอาชีพทางการเกษตรที่ประชาชนสนใจ และนิยมในภาคกลาง  คือ การปลูกข้าว (Rice) ซึ่ง
เป็นพืชที่มีความส าคัญต่อประชากรโลกมานานหลายพันปี ซึ่งประชากรทั่วโลกส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวเป็นหลัก 
ต้นข้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวจะเป็นพืชกระกูลเดียวกับหญ้า ต้นข้าวมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกได้

222



ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ ท าให้สามารถผลิตข้าวได้เป็นจ านวนมาก ต้นข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศไทย (สมสน , 2557)  
 การใช้สารเคมีมีบทบาทส าคัญต่อระบบการเกษตรของเกษตรกรเป็นอย่างมาก กล่าวได้ว่าสารเคมี
กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถก าหนดปริมาณผลผลิตของพืชในแต่ละปี เพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตข้าวมากที่สุด 
น ามาสู่การมีรายได้ที่สูง ( ปาริชาติ และภัทรพงษ์, 2553) เกษตรกรมีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น อาจมีผลต่อพิษภัย
จากสารเคมีตกค้างและสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อม รวมถึงห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตได้เป็น เวลานานหลายปี (สุภาณี , 
2540) ซึ่งจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของเกษตร โอกาสที่สารพิษจะสัมผัสกับร่างกายและเข้าสู่ร่างกายแล้ว
เกิดพิษได้ 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการ พ่นสารเคมีหรือขณะเตรียมการ พ่นสาร ร่างกายจะได้รับสารพิษระหว่างการ
ผสมสารโดยการสัมผัสทางผิวหนังและสูบดม สารพิษโดยทางจมูก ระหว่างการพ่นสาร ร่างกายจะได้รับพิษโดย
สัมผัสกับละอองสารเนื่องจากการปลิว การระเหย และ  การปนเปื้อนจากการร่ัวไหลของเครื่องพ่นสารและหลังการ
พ่นสาร สารที่ปนเปื้อนตามร่างกายหลังการพ่นสารแล้วไม่ได้ท าความสะอาดโดยเฉพาะมือ ดังนั้นพฤติกรรมการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องทั้งก่อน ระหว่างและหลังการใช้อย่างถูกวิธีจะช่วยลดอันตรายจากการที่สารพิษจะเข้าสู่ร่างกาย
ได้จังหวัดสุพรรณบุรีถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  การชลประทาน 
เหมาะสมแก่การเกษตร มีประชากรท าอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรจ านวน 83,370 ครัวเรือน พื้นที่ที่ใช้ในกาท าเกษตร
มากที่สุด คือ อ าเภอสองพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 14.46  ของพื้นที่การท าเกษตร และพื้นที่รองลงมา คือ อ าเภออู่ทอง 
คิดเป็นร้อยละ 13.69 ของพื้นที่ ถือว่าเป็นต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพใน
การปลูกข้าว ซึ่งมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข้ามาเกี่ยวข้องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น( ส านักงานเกษตร จังหวัด
สุพรรณบุรี) และที่ผ่านมามีการเกิดโรคจากสารเคมีทางการเกษตร (ดังตารางที่แสดง) 
   
อาการของเกษตรกรหลังได้รับสารเคมีทางการเกษตร จ าแนกตามล าดับที่พบและร้อยละ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(อ้างอิง เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปี 2555) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในบริเวณพื้นที่ ต .สระยายโสม         
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้เมื่อเกษตรกรมีการใช้สารเคมี  อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ท าให้เกิดอัตรา
การเกิดโรค ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้จะท าให้ทราบถึงความรู้ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีและผลที่ท าให้เกิดโรคของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการเสริมสร้างความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้เรื่องการใช้สารเคมีของเกษตรผู้ปลูกข้าวกับ    
พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 

กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
              ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยแล้วนามาสร้างเป็น
แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยลงพื้นที่แบบกระจายทัว่ ๆ ไป ครอบคลุมพืน้ที่ หมู่ที่4 บ้านโซ่ง  ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพบกลุ่มประชาชน โดยสอบถามกับประชาชนที่ให้ข้อมูลโดยเจาะจงผู้เปน็เกษตรกรจริง 

3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าสอบถามไปจ านวน 172 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
และมีความสมบูรณ์ จานวน 172 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแล้ว 
1.2 บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ตามล าดับ 
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล 
และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- ประสบการณ์การท าการเกษตร 
- รายได้จากผลผลิต 

2. ปัจจัยด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

 

พฤติกรรมการใช้สารเคมีของ 

เกษตรกรผู้ปลกูข้าว 



2.2 ข้อมูลด้านความรู้ของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช หมู่ที่4 บ้านโซ่ง ต าบลสระ
ยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ความถี่ และร้อยละ 

2.3 ข้อมูลพฤติกรรมของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช หมู่ที่4 บ้านโซ่ง ต าบลสระยาย
โสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เกณฑ์การแปลผล 
น าผลคะแนนทีไ่ด้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

สูตรการหาค่าอันตรภาคชัน้ =   ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด 
                                           จ านวนชัน้ 
                                   =     5 –  1 
                                             3   
                                    =   1.33 
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดับของพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนน 

แต่ละข้อ มีดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระดับ    2.67 – 3.99      มีระดับพฤติกรรมมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระดับ    1.34 – 2.66     มีระดับพฤติกรรมที่ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระดับ   0.00 – 1.33     มีระดับพฤติกรรมที่น้อย 

 
ผล/สรปุผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท า  การเกษตร 
และรายได้จากผลผลิต   

จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลลักษณะ ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบวา่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.1 เพศชาย ร้อยละ 45.9 มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มาก
ที่สุด ร้อยละ 59.2 รองลงมา มีอายุมากกว่า 41 ป-ี50 ปี มีอายุมากกว่า 39 ป-ี40 ปี และมีอาย ุ20 ปี-30 ปี ร้อยละ 
32.6, 7.6 และ 0.6 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 80.8 และรองลงมาเปน็โสด ร้อยละ 
19.2 ตามล าดับ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 39.0 รองลงมาจบมธัยมศกึษา, จบมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือ ปวช., จบการศึกษาอนุปริญญาตรี, จบการศกึษาปริญญาตรีและสงูกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 37.2, 
19.2, 4.7, และ 0 ตามล าดับ การใช้สารเคมีส่วนใหญ่ 11-20 ปี ร้อยละ 47.2 รองลงมาเป็น 21-40 ป,ี 5-10 ปี และ
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.2, 11.1 และ 1.5 ตามล าดับ  

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 
หมู่ 4 บ้านโซ่ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมีเพียงวิธีเดียว คือ การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
เท่านั้น พบว่า ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 98.8 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 1.2สารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้แก่ สารก าจัดแมลง 
สารก าจัดวัชพืช สารก าจัดเชื้อรา สารก าจัดหนูและสัตว์แทะ พบว่า ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 98.8 ตอบผิด คิดเป็น
ร้อยละ 1.2  สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  พบว่า ตอบถูก           
คิดเป็นร้อยละ 97.7 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 2.3 สารก าจัดศตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทาง คือ ทางปาก และ
ทางตา พบว่า ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 97.1 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 2.9 การสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรเป็น
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เวลานานมีโอกาสเสี่ยงอันตรายสูง พบว่า ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 99.4 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 0.6 ฉลากติดภาชนะ
บรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีสีแดง หมายถึง สารเคมีก าจัดศัตรูพืชนั้นมีลักษณะเป็นพิษร้ายแรง  พบว่า ตอบถูก           
คิดเป็นร้อยละ 99.4 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 9.6 การเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีก าจัดศัตรู ช่วยป้องกัน
และแก้ไขปัญหาแมลงหรือวัชพืชดื้อยาได้ พบว่า ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 97.1 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 2.7 สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชที่ผสมแล้วหากใช้ไม่หมด ควรเก็บไว้เพื่อน าไปฉีดพ่นในครั้งต่อไป พบว่า ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 22.1 
ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 77.9 วิธีการท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง คือ การน าไปฝัง พบว่า 
ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 39.5 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 60.5 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ควรสวมใส่เฉพาะขั้นตอน
การฉีดพ่นสารเคมีเท่านั้น พบว่า ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 50.0 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ไม่ฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูในขณะที่ลมแรงหรือฝนตก พบว่า ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 97.1 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 2.9 การเก็บสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ควรเก็บไว้ในสถานที่มิดชิดปลอดภัยและอยู่สูงพ้นมือเด็ก พบว่า ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 98.8 ตอบผิด 
คิดเป็นร้อยละ 1.2 ภาชนะที่บรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเมื่อใช้หมดแล้วไม่ควรน ามาใส่อาหารหรือน้ าดื่ม พบว่า ตอบ
ถูก คิดเป็นร้อยละ 99.4 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 0.6 การรีบอาบน้ าทันทีหลังการฉีดพ่นเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกัน
ไม่ให้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย พบว่า ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 100.0 
 ส่วนที่ 3  พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  หมู่ที่ 4  บ้านโซง่  ต าบลสระ
ยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
ก่อนการใช้สารเคมี ขณะใช้สารเคมี และหลังการใช้สารเคมีต่อการปฏิบัติตัวก่อนการฉีดพ่นสารเคมี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างโดยภาพรวมการปฏิบัติตัวก่อนการฉีดพ่นสารเคมีอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.07, SD = 0.82) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร หมู่ที่4 บ้านโซ่ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 
จังหวัด สุพรรณบุรี มีการใช้ไม้กวนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.96, SD = 0.273) เป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือ ผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในที่โล่งแจ้งอยู่ในระดับมากที่สุด (   ̅= 4.92, SD =  0.390) อ่าน
รายละเอียดที่ฉลากภาชนะบรรจุสารก่อนใช้อยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.88, SD = 0.543) ท่านตรวจสอบ
อุปกรณ์เครื่องที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85, SD = 0.536) ใส่ถุงมือยาง
เมื่อผสมสารเคมีอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.77, SD = 0.702) ตรวจดูสภาพถุงมือยางก่อนใช้งานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  ̅ = 4.74, SD = 0.792) ใช้หน้ากากปิดปากปิดจมูกขณะผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับมากที่สุด          
(  ̅ = 4.65,SD = 0.882) ปรึกษาคนอื่นเมื่ออ่านฉลากผลิตภัณฑ์สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแล้วไม่เข้าใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  ̅ = 3.72,SD = 1.519) ท่านผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ตวงอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 1.87,SD = 1.562) 
ถ่ายสารเคมีจากถังผสมไปใส่อุปกรณ์ฉีดพ่นโดยใช้ปากดูดสายยางอยู่ในระดับน้อยที่สุด (  ̅ = 1.33,SD = 0.986)           
เป็นอันดับสุดท้าย 

 
อภปิรายผล 
 ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่4 บ้านโซ่งต าบลสระยายโสม 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมของการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่4 บ้านโซ่ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูเฉลี่ยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 84.65 อยู่ในระดับความรู้มาก 
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 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่4 บ้านโซ่ง ต าบลสระยายโสม อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีผลการศึกษา พบว่า เร่ืองมีการท าความสะอาดร่างกายทันที เมื่อกลับถึงบ้านปฏิบัติทุกครั้ง 
ร้อยละ 83.7 ซึ่งเกษตรกรมีความตระหนักถึงในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง พฤติกรรมการใช้สารเคมีก่อนการฉีด
พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 4.07 ในส่วนของการศึกษา พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่4 บ้านโซ่ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการปฏิบัติตัวในขณะ
ฉีดพ่นสารเคมีอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 4.55  เรื่อง มีการสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวขณะฉีดพ่น
สารเคมี ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 98.8 แสดงว่า เกษตรกรเข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง โดยที่มีการปฏิบัติ
ทุกครั้งน้อยที่สุด คือ ใช้มือขยี้ตาขณะฉีดพ่นสารเตชคมีก าจัดศัตรูพืชเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ร้อยละ 12.8 แสดง
ให้เห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตระหนักในการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่4 บ้านโซ่ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการปฏิบัติตัวหลังการ
ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 4.45 เกษตรกรมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เกษตรกรมี
พฤติกรรมที่ถูกต้องเร่ือง ก่อนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอ่านฉลาดที่ติดมากับพยัญชนะที่บรรจุให้เข้าใจก่อนใช้ เช่น 
วิธีการใช้ปริมาณ วิธีการป้องกันอันตราย และปฏิบัติตามที่ฉลาดและน ามากที่สุดปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 93.6  
  
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กษตรกรผู้ปลูกข้าว มีการ
ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ในเกิดเป็นวัฒนธรรมทีดีต่อไป 

2. ควรสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่4 บ้านโซ่ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตัวในขณะฉีดพ่น
สารเคมี ควรปฏิบัติการฉีดพ่นเฉพาะช่วงเวลาเช้าหรือเย็นเท่านั้น และเมื่อเกิดอุปกรณ์ชารุดเสียหาย ให้หยุดพ่นทันที 
ไม่ควรฉีดพ่นสารเคมี ในเวลากลางวันที่มีแสงแดดร้อนจัด เพื่อกระตุ้นและสร้างความเข้าใจในการดูแลและปฏิบัติ
ตนเองได้อย่างถูกวิธี 
 
เอกสารอ้างอิง 
ชานิกานต์ คุ้มนก และ สุดารัตน์ พิมเสน . (2557). พฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต าบล 

จอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2557). หน้า 57-67. 

ดลนภา ไชยสมบัติ, จรรยา แก้วใจบุญ และ อัมพร ยานะ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร กรณีศึกษาเกษตรใน ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา . วารสารเครือขายวิทยาลัย
พยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1, 4, 
305-316. 

พิมพ์ลดา ภิรมย์จิตร และ สุชาดา ภัยหลีกลี้. (2557). ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร บ้านนาเหล่า อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู . วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 3, 300-309. 

สุวิทย์ วรรณศรี. (2552). สารเคมีทางการเกษตรและสุขภาพอนามัยของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ . ราชภัฏ
เพชรบูรณ์สาร. 

  

227



พฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานโรงโม่หินใน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
Silicosis Preventive Behaviors of Stone Crushing Worker in U-Thong, Suphanburi 
 
ผู้วิจัย    นายวิชาญ  บุญค ้า 

สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ผู้ร่วมวิจัย   นางสาวโนร์ลี  รอมือลี  
นายบาลาฮูดิน  แบรอสะแม,  
นางสาวอัฟนา  ตาเห  
นางสาวซอลีฮ๊ะ  ฝา 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานในโรงโม่หิน 
อ้าเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของ
พนักงานโรงโม่หิน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนกังานที่สัมผสัฝุ่น กลุ่มตัวอย่างจ้านวน168 ผลการวิจัยพบว่า
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 57.5 และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานในโรงโม่โม่หิน คือ ระดับความรู้ ระดับการ
รับรู้โอกาสเสี่ยง ช่วงปีการท้างาน และ ช่วงรายได้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P = .006<.01) , (P = .000<.01) , 
(P = .002<.05) , (P = .010< 0.05) ตามล้าดับ 
 
ค าส าคัญ : โรคซิลิโคซิส 
 
Abstract 
 This study aimed to investigate the prevention of silicosis patients in stone mill of U 
Thong District, Suphan Buri Province. Factors related to silicosis prevention behavior of 
stone mill workers. Collect data using a questionnaire with employees that touch some dust. 
Sample group of 168 persons. The research found that the employees working in the mills 
at U thong District, Suphan Buri Province, the behavior was at the low level of 57.5%. 
Factors related to silicosis prevention behaviors of employees in mills is the level of 
knowledge Risk awareness level Years of work and income range were statistically 
significant. (P = .006 <.01), (P = .000 <.01), (P = .002 <.05) respectively. 
 
Key Word : SILICOSIS 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 อุตสาหกรรมโรงโม่หิน มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางและกระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆอย่าง รวดเร็ว        
จึงเป็นผลท้าให้มีคนงานในโรงโม่หินเพิ่ม จ้านวนมากยิ่งขึ น(ยศกิต เรืองทวีป, 2552) ซึ่งการท้างานในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวนั น มีความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคามของสุขภาพของคนงานในโรงโม่หิน โดยเฉพาะการสูดเอาฝุ่นละอองพบว่าฝุ่นที่
มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอน มีองค์ประกอบของผลึกซิลิกา ซึ่งฝุ่นประเภทนี มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ฝุ่นหิน” (Dust stone) 
หรือ“ฝุ่นหิน ทราย” (sand stone dust)เมื่อหายใจเข้าไปเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า “โรคซิลิโค
ซิส” (Silicosis) ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อ ระบบทางเดินหายใจไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และประชากร ที่อยู่ใน
โรงโม่หินมักเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดิน หายใจ จากฝุ่นละอองสูงกว่าคนปกติทั่วไป ผลึกของซิลิกาบริสุทธิ 
หรือซิลิกอนไดออกไซด์เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะท้าปฏิกิริยากับเนื อเยื่อปอดท้าให้การท้างานของปอดเสื่อม
ประสิทธิภาพใช้เวลาก่อตัวประมาณ 3-5 ปี จึงจะปรากฏอาการโดยร่างกาย อ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายผู้ป่วยที่เป็น
โรคซิลิโคซิสแบบ เฉียบพลันจะมีระยะเวลาเกิดโรคประมาณ 8-18 เดือน อาจมีวัณโรคแทรก พบในผู้ที่ท้างานใน
โรงงานที่ใช้หิน หรือซิลิกาเป็นวัตถุดิบและในคนงานก่อสร้างมี แนวโน้มว่ามีประชากรโลกป่วยด้วยโรคซิลิโคซิสเพิ่ม 
มากขึ นเร่ือยๆ คาดการณ์ว่ามีผู้เสี่ยงต่อการเป็นโรคซิลิโคซิสในประเทศไทยประมาณ 20,000 คน โรคนี เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอย่างรุนแรงผู้ป่วย จะทรมานจากการเป็นโรคจนกระทั งเสียชีวิต องค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้เร่งหา
มาตรการป้องกันการเกิดโรคซิลิโคซิสให้กับผู้ปฏิบัติงานและให้มีการควบคุมฝุ่นละอองซิลิกาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ จากผลการเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน ทรายในช่วงปี 2545-2552 ของส้านักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับส้านักงานป้องกันควบคุมโรคและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
(ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2550) ด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกพบว่ามีแนวโน้มของผู้มี
สมรรถภาพปอดต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ น      

 งานหรืออาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคซิลิโคซิส มีดังนี .การขุดเจาะพื นดินที่มีหินเป็นองค์ประกอบเพื่อท้าเหมือง
แร่ ขุดอุโมงค์ โรงโม่หินหรือระเบิดหิน การผลิตกระเบื องและอิฐทนไฟ หรือผงแร่อโลหะ การขัดผิวผลิตภัณฑ์เซรามิค 
การพ่นทรายเพื่อกัดสนิมโลหะ หรือการแกะสลักกระจก การเลื่อย ตัดแต่ง หรือขัดหินเพื่อน้าไปใช้งาน เช่น ท้าวัสดุปู
พื น ท้าครก ตกแต่งสวน ป้ายหลุมศพ เป็นต้น การน้าซิลิก้าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต เช่น หลอม
แก้ว ท้าแม่พิมพ์เพื่อหล่อโลหะจากข้อมูลจ้านวนโรงงานและคนงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับฝุ่น
หินของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้พิจารณาประเภทอุตสาหกรรมที่มีการเกิดฝุ่นหินในกระบวนการท้างานที่มีการ
ขึ น ทะเบียนกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีจ้านวนโรงงานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นหินทั่ว 
ประเทศรวมทั งหมด 8,831 โรงงาน มีคนงานที่ท้างานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นหินทั่วประเทศจ้านวน 235,561 คน 
 ส้าหรับจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าอ้าเภออู่ทอง มีโรงโม่หินจ้านวนมากที่สุดจากการส้ารวจของงาน อนามัย
สิ่งแวดล้อมส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี ในปี 2541 พบว่ามีคนงานมีอาการหายใจ เหนื่อยง่ายเข้าข่าย
ต้องเฝ้าระวังโรคซิลิโคซิสเพิ่มมากขึ น ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (ส้านักงาน สาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี, 2550) ได้ท้าการตรวจ สุขภาพคนงานในโรงโม่หินในอ้าเภอ อู่ทองจ้านวน 367 ราย พบว่าสมรรถภาพ
ปอดผิดปกติ มีอาการหายใจเหนื่อยง่าย เข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคซิลิโคซิสและผลการตรวจยืนยันจากการเอกซเรย์
พบว่าผลผิดปกติ โดย สงสัยว่าเป็นโรคซิลิโคซิส 3 รายคิดเป็นร้อยละ 0.81 ส่วนในปี 2553 (ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัด สุพรรณบุรี, 2553)ท้าการตรวจสุขภาพคนงานในโรง โม่หินในอ้าเภออู่ทอง พบคนงานมีสมรรถภาพปอด 
ผิดปกติมากขึ น และผลการตรวจยืนยันจากการ เอกซเรย์ปอดพบว่าผลผิดปกติเพิ่มขึ นเป็น 10 ราย คิด เป็นร้อยละ 
4.21 จากข้อมูลเวชสถิติโรงพยาบาลอู่ทอง พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ท้างานในโรงโม่หินป่วยด้วย โรคเกี่ยวกับปอด
อักเสบเพิ่มขึ นในแต่ละปี (โรงพยาบาลอู่ทอง, 2553) จากสถานการณ์ข้างต้น พบว่าคนงานมีความเสี่ยงในการเกิด
โรคซิลิโคซิสได้มาก ขึ นอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี ปริมาณฝุ่นหินทรายที่ อยู่ในอากาศของโรงโม่หินก็เกินเกณฑ์
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มาตรฐานที่ ก้าหนดไว้แม้ว่าจะมีแนวทางการด้าเนินงานควบคุม มลพิษส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
(ส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2555) ได้ก้าหนดไว้ แล้วก็ตามแม้โรคซิลิโคซิสจะรักษาไม่หายเป็นปกติ แต่ก็
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ นได้ ( เลขา, 2551) โดยมีแนวทางการป้องกันโรคซิลิโคซิสดังนี  คือควบคุมและป้องกันที่ 
แหล่งก้าเนิดฝุ่นการควบคุม ป้องกันทางผ่านฝุ่นควบคุม ป้องกันที่คนท้างานและการป้องกันทางสุขภาพโดยการจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพ เพื่อตรวจคัด กรองโรคเบื องต้น และจากข้อมูลพบว่าอ้าเภออู่ทองเป็นอ้าเภอที่มีโรงโม่หินมาก
ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย     

 การทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคซิลิโคซิส มุ่งศึกษาปัจจัยในระดับบุคคลใน ขณะที่พฤติกรรมการป้องกันโรคขึ นอยู่  กับปัจจัยหลาย 
ประการประกอบกัน ทั งปัจจัยในระดับบุคคล และ ระดับองค์กร PRECEDE–PROCEED Model เป็น แบบจ้าลองที่
น้ามาประยุกต์ใช้วางแผนและประเมินผล โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาเป็นตัวก้าหนดสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ปัจจัยน้าหมายถึงคุณลักษณะของบุคคลหรือ ประชากรที่ติดตัวกับบุคคลเหล่านั นมาก่อน
แล้ว เช่น ความรู้ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ฯลฯปัจจัยเอื อ หมายถึงคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม ทั งด้านกายภาพ 
และสังคมวัฒนธรรม ทักษะส่วนบุคคลและหรือ ทรัพยากรที่จะช่วยเกื อกูลให้เกิดพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ปัจจัย
เสริมหมายถึงรางวัล หรือผลตอบแทน หรือการได้รับการลงโทษ ภายหลังที่ได้แสดง พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดความมั่นคง ของการเกิดพฤติกรรม การเสริมแรงจะได้รับจาก ครอบครัวเพื่อน บุคลากรทางการแพทย์
และ สาธารณสุข หรือ สื่อมวลชนเป็นตน หากมีความเข้าใจ ถึงปัจจัยดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม และสามารถ 
น้ามาใช้ส่งเสริมให้คนงานมีพฤติกรรมการป้องกัน ตนเองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ สุขภาพอนามัย
ของคนงานดีสามารถท้างานได้อย่างมี ศักยภาพและเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศ ต่อไป 

 จากสถานการณ์ข้างต้นของโรคซิลิโคซิสรักษาไม่หายเป็นปกติ เป็นแล้วเสียชีวิต ซึ่งแนวทางการป้องกัน
ตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่จะสามารถป้องกันการเกิดโรคซิลิโคซิสได้ โดยมีแนวทางการป้องกันดังนี  คือ
ควบคุมและป้องกันที่แหล่งก้าเนิดฝุ่น การควบคุมและป้องกันทางผ่านฝุ่น ควบคุมและป้องกันที่คนท้างาน ดังนั น
ผู้ท้าวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานโรงโม่หินในอ้าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานในโรงโม่หินในอ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานโรงโม่หินใน อ้าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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กรอบแนวคิด 
 
     
 
      
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง 

 การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน(Proportional Random 
Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ้านวน 186 คน จากจ้านวน 360 คน ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยป้องกันการคลาดเคลื่อนของ
กลุ่มตัวอย่างจึงเก็บเพิ่ม 10 ตน รวมทั งหมด 196 คน ดังตารางที่ 3.1 การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ล่ะ 52% ของกลุ่มประชากรทั งหมด 

 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จ าแนกตามโรงโม่หินที่สุ่มได้ 

 
 
โรงงาน 
 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

โรง1 70 36 
โรง2 65 41 
โรง3 80 33 
โรง4 45 52 
โรง5 100 24 

รวม 360 186 

ปัจจัยข้อมูลทั่วไป 

 ปัจจัยน า 
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคซิลิโคซิส  
2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการป้องกัน 
โรคซิลิโคซิส 
  

 

  

พฤติกรรมการป้องกัน 

โรคซิลิโคซิส 

 - ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

 - ขณะปฏิบัติงาน 

 - หลังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ปัจจัยเสริม 
1. การได้รับคา้แนะน้าจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  
2. การได้รับคา้แนะน้าจากหัวหน้างาน 

 
ปัจจัยเอื้อ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากโรงโม่หินที่จัดหา
ให้บุคคล 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ลักษณะและรายละเอียดของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของประชาการที่ใช้ในการศึกษาวิจัย รวมจ้านวน 10 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยน้า เป็นแบบวัดระดับความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคซิลิโคซิส        
โดยแบ่งแยกเป็นข้อค้าถามความรู้ที่เก่ียวกับโรคซิลิโคซิส จ้านวน 10 ข้อ ตัวเลือกคือ ถูกและผิด การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคซิลิโรคซิส จ้านวน 10 ข้อ แบบวัดค้าตอบจะมี3ช่องให้เลือก โดยจะต้องเลือกเพียงค้าตอบเดียว ดังนี  

เห็นด้วย หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าข้อความนั นตรงกับความคิดเห็น หรือความเชื่อของตนมากที่สุด 
ไม่แน่ใจ หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าข้อความนั นตรงกับความคิดเห็นหรือความเชื่อของตนเพียงบางส่วน 
ไม่เห็นด้วย หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าข้อความนั นไม่ตรงกับความคิดเห็น หรือความเชื่อของตน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
  เห็นด้วย   เกณฑ์การให้คะแนน 3  คะแนน 
  ไม่แน่ใจ   เกณฑ์การให้คะแนน 2  คะแนน 
  ไม่เห็นด้วย  เกณฑ์การให้คะแนน  1  คะแนน 
ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยง 

ระดับการรับรู้มาก — ระดับการรับรู้น้อย 
จ้านวนชั นที่ต้องการ 

โดยมีการแบ่งระดับดังนี  
 ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงน้อย 
 ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงปานกลาง 
 ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงมาก 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยเสริมที่เก่ียวกับการป้องกันโรคซิลิโคซิส จ้านวน 10 ข้อ ส้าหรับการวัดระดับ
ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยเสริมมีระดับการวัดระดับดังนี  

1  ได้รับมากที่สุด  มีค่าคะแนน  5  
2  ได้รับมาก  มีค่าคะแนน  4  
3  ได้รับปานกลาง  มีค่าคะแนน  3  
4  ได้รับน้อย  มีคา่คะแนน  2  

 5  ไม่ได้รับเลย  มีค่าคะแนน  1  
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยเอื อที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคซิลิโคซิส จ้านวน 10 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 

 เห็นด้วย  หมายถึง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ  หมายถึง  ให้คะแนน 2 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วย  หมายถึง  ให้คะแนน 1 คะแนน 

 ส่วนที่ 5 แบบวัดพฤติกรรมการท้างานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอนคือ พฤติกรรมก่อนเข้าท้างาน 5 ข้อ 
ขณะปฏิบัติงาน 5 ข้อ และหลังการปฏิบัติงาน 5 ข้อ รวมเป็น 15 ข้อ ส้าหรับการวัด ระดับพฤติกรรมจะมีระดับการวัด ดังนี  
 1. ไม่เคยปฏิบัติเลย   มีค่าคะแนนเป็น 1 
 2. ปฏิบัตินานๆครั ง   มีค่าคะแนนเป็น 2 
 3. ปฏิบัติบางครั ง    มีค่าคะแนนเป็น 3 
 4. ปฏิบัติบ่อยครั ง   มีค่าคะแนนเป็น 4 
 5. ปฏิบัติเป็นประจ้า   มีค่าคะแนนเป็น 5   
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ส้าหรับการวัดระดับพฤติกรรมเป็นช่วงมี 3 ระดับ  
 ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสน้อย 
 ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสปานกลาง 
 ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสมาก 
3. สถิติที่ใช้ 
 1. อัตราร้อยละ ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานในโรงโม่หิน อ้าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ค่าเฉลี่ย ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานใน
โรงโม่หิน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง”พฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานในโรงโม่หิน อ้าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี   
 ส่วนที่ 1.การพรรณนาปัจจัยที่ศึกษา 5ปัจจัย ตามการกระจายความถี่ ร้อยละ การทดสอบ และทดสอบค่า
ที ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา รายได้ และที่พักอาศัย  
โรคประจ้าตัว ปัจจัยน้า เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรค และการรับรู้โอกาสเสี่ยง ปัจจัยเสริม ปัจจัยเอื อ และพฤติกรรมการ
ท้างาน ได้แก่ พฤติกรรมก่อนท้างาน พฤติกรรมขณะท้างาน และพฤติกรรมหลังท้างาน 
 ส่วนที่ 2.การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานในโรง
โม่หิน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท้างาน รายได้        
ที่พักอาศัย ปัจจัยน้า เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรค และการรับรู้โอกาสเสี่ยง และพฤติกรรมการท้างาน ได้แก่ พฤติกรรม
ก่อนท้างาน พฤติกรรมขณะท้างาน และพฤติกรรมหลังท้างาน 
ส่วนที ่1 การใช้สารเคมีของเกษตรกร อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การพรรณนาปัจจัยที่ศึกษา 
 1.1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่อยู่อาศัย        
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน พบว่าพนักงานในโรงโม่หิน 
อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจ้านวน 186 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ้านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 86.6 อายุ
เฉลี่ย 34 ปี สถานภาพ ส่วนใหญ่ สมรส/อยู่ด้วยกันจ้านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยม
ปลาย/ปวช. จ้านวน 83 คิดเป็นร้อยละ 44.6 ระยะเวลาการท้างานเฉลี่ย 6 ปี รายได้เฉลี่ย 15709 บาท ที่พักอาศัย
ส่วนใหญ่พบว่าพักที่บ้านพักคนงานในโรงโม่หินจ้านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1รองลงมา และพนักงานโรงโม่
หินไม่เคยพบเห็นบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนป่วยเป็นโรคซิลิโคซิส จ้านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 97.8 พบว่า 
และมีโรคประจ้าตัวจ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2  

1.2 ปัจจัยน้า ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโรคซิลิโคซิสและการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคซิลิโคซิสที่
เกี่ยวข้องพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานโรงโม่หิน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า พนักงานที่
ปฏิบัติงานในอ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีความรู้ในเรื่องโรคซิลิโคซิส เกิดจากการท้างานในบรรยากาศที่มีฝุ่นซิลิก้า 
ปนเปื้อน ติดต่อกันเป็นเวลานานมากที่สุด (Mean=0.96) (S.D=0.191) และรองลงมาอาการของโรคซิลิโคซิส คือ มีอาการ
หอบ ไอ เหนื่อยง่าย (Mean=0.90) (S.D=0.296) และน้อยที่สุดการป้องกันโรคซิลิโคซิส มีวิธีเดียว คือ การใส่หน้ากาก
เท่านั น (Mean=0.31) (S.D=.462) ฝุ่นทั่วไปมีอันตรายต่อร่างกายน้อยกว่าฝุ่นซิลิก้า (Mean=0.37) (S.D=.483) 
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ตารางที่ 2 ระดับความรู้ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงโม่หินอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ระดับความรู้ จ านวน (N = 186) ร้อยละ 

ระดับความรู้น้อย  4 2.2 
ระดับความรู้ปานกลาง 153 82.3 
ระดับความรู้มาก 29 15.6 

 จากตารางพบว่าพนักงานโรงโม่หิน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรง
ซิลิโคซิสอยู่ในระดับปานกลาง จ้านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 
  1.2.2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคซิลิโคซิสของพนักงานโรงโม่หินใน อ้าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้แก่ โอกาสที่จะเป็นโรคซิลิโคซิส ที่อยู่อาศัยของพนักงาน ภาวะสุขภาพของพนักงาน การปฏิบัติงาน
ของพนักงานในขณะท้างาน พบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงโม่หินอ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีการรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคซิลิโคซิส เนื่องจากพนักงานมีโอกาสที่จะเป็นโรคซิลิโคซิสได้เท่ากับคนอื่นที่ท้างานบริเวณ
ที่มีฝุ่นมากๆ (Mean=2.80) (S.D=0.439) และรองลงมาหากพนักงานหายใจเอาฝุ่นซิลิก้าเข้าไปนานๆพนักงานมี
โอกาสเป็นโรคซิลิโคซิสได้ (Mean=2.42) (S.D=0.576) และการใช้ผ้าปิดปากหรือจมูกก็สามารถป้องกันโรคซิลิโคซิส      
(Mean=2.38) (S.D=0.640)น้อยที่สุดการเป็นหวัดบ่อยไม่ใช่เรื่องน่าวิตกกังวล (Mean=1.77) (S.D=0.782) และ
ป่วยเป็นโรคซิลิโคซิสแล้วจะไม่เป็นภาระของครอบครัว (Mean=1.53 )(S.D=0.779) 
 
ตารางที่ 3 ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของพนักงานในโรงโม่หิน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ระดับการรับรูโ้อกาสเสี่ยง จ านวน (N = 186) ร้อยละ 

ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงน้อย 1 5 
ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงปานกลาง 135 72.6 
ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงมาก 50 26.9 

  
จากตารางพบว่าพนักงานในโรงโม่หิน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของ

พนักงานในโรงโม่หิน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.6 
1.3 ปัจจัยเสริมของพนักงานโรงโม่หินในอ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย การรับรู้พฤติกรรม

การป้องกันโรคซิลิโคซิสด้านเจ้าหน้าที่ผู้ที่ให้ความรู้และเกี่ยวกับพนักงานที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จากหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จากเพื่อนร่วมงานและมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆและมีการ
ตักเตือน พบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานในอ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมี ปัจจัยเสริม ในเรื่อง พนักงานได้รับ
ค้าแนะน้า เกี่ยวกับการป้องกันโรคซิลิโคซิส จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Mean=3.09) (S.D=1.285) และพนักงาน
ได้รับค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันฝุ่นจากหัวหน้างาน (Mean=3.06) (S.D=1.291) รองลงมาคือมีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยมาตรวจสอบ (จป.) และ ถ้าหากไม่ใส่หน้ากาก จะได้รับการตักเตือนเป็นล้าดับขั นจากเบาไปหนัก           
(Mean=2.382) (S.D=1.387) 
 1.4 ปัจจัยเอื อ ประกอบด้วย การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคลให้แกพลังงานหรือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิส และการจัดซื ออุปกรณ์การป้องโรคซิลิโคซิส และระยะเวลาในการเดินทางไป
ขอรับหน้ากากป้องกันโรคซิลิโคซิส พบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานในอ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีปัจจัยเอื อ 
เนื่องจากพนักงานได้รับการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นจากโรงโม่หิน (Mean=2.89) (S.D=0.365) และโรงโม่หินแจก
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หน้ากากป้องกันฝุ่นให้อยู่เสมอ (Mean=2.73) (S.D=0.445) รองลงมาโรงโม่หินมีหน้ากากป้องกันฝุ่นเพียงพอ
ส้าหรับพนักงานทุกคน (Mean=2.52) (S.D=0.512) และไม่เสียเวลามากในการเดินไปรับหน้ากากป้องกันฝุ่น             
(Mean=2.43) (S.D=0.604) น้อยที่สุดหน้ากากป้องกันฝุ่นมีราคาไม่แพง (Mean=1.58) (S.D=0.843)  
1.5 พฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานโรงโม่หิน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 
พฤติกรรมก่อนเข้าท้างาน พฤติกรรมขณะท้างาน และพฤติกรรมหลังท้างาน พบว่า พนักงานในโรงโม่หินในอ้าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสก่อนเข้าปฎิบัติงานพนักงานตรวจสอบการช้ารุดบกพร่อง
ของหน้ากากก่อนใช้งานเสมอ (Mean=2.08) (S.D=1.269) และพฤติกรรมขณะปฎิบัติงานพนักงานเคยรับประทาน
อาหารระหว่างปฏิบัติงานในบริเวณโรงโม่หิน (Mean=2.36) (S.D=1.150) และพฤติกรรมหลังการปฎิบัติงาน
พนักงานท้าความสะอาดหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั งหลังใช้งาน (Mean=2.35) (S.D=1.191)  
 
ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (N = 186) ร้อยละ 

ระดับพฤติกรรมน้อย 107 57.5 
ระดับพฤติกรรมปานกลาง 57 30.6 
ระดับพฤติกรรมมาก 22 11.8 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าระดับพฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน อ้าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรีอยู่ในระดับน้อย จ้านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 

ส่วนที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานในโรงโม่หิน 
อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานใน
โรงโม่โม่หินอ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 3 ปัจจัย คือ ระดับความรู้ ระดับการรับรู้
โอกาสเสี่ยง ช่วงปีการท้างาน และ ช่วงรายได้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P = .006<.01) , (P = .000<.01) ,            
(P = .002<.05) (P = .010< 0.05) ตามล้าดับ  

 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานโรงโม่หิน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีดังนี  จากงานวิจัยพบว่า พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานโรงโม่หิน อ้าเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 57.5 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ หลาบค้า 2560พบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน อ้าเภอน ้ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 56.10 เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นซิลิโคซิสของ
พนักงานในโรงโม่หินรายข้อ พบข้อที่มีพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นซิลิโคซิสน้อย 3 ล้าดับ 1 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
พนักงานตรวจสอบการช้ารุดบกพร่องของหน้ากากก่อนใช้งานเสมอ (Mean=2.08) (S.D=1.269) 2 พฤติกรรมขณะ
ปฏิบัติงานพนักงานเคยรับประทานอาหารระหว่างปฏิบัติงานในบริเวณโรงโม่หิน (Mean=2.36) (S.D=1.150) 3
พฤติกรรมหลังการปฏิบัติงานพนักงานท้าความสะอาดหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั งหลังใช้งาน (Mean=2.35) 
(S.D=1.191)  
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 จากศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของพนักงานโรงโม่หิน อ้าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ คือ ระดับความรู้ (P = .006<.01) ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยง           
(P = .000<.01) ช่วงปีการท้างาน (P = .002<.01)และ ช่วงรายได้ (P = .010< 0.05) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ว่าเมื่อ
ตนสัมผัสกับฝุ่นซิลิโคซิสปริมาณมากๆหรือนานๆ ตนอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคซิลิโคซิสมีผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคซิลิโคซิส เนื่องจากมีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากระดับการศึกษาของพนักงาน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมปลาย/ปวส. ซึ่งท้าให้พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นซิลิโคซิสนั นอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลชา ดีแท้ ซึ่งมีความรู้อยู่ในระดับสูง  ข่วงปีการท้างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เนื่องจากมีอายุงานนาน ท้างานมาหลายปีท้าให้ละเลยการป้องกันฝุ่น ช่วงรายได้มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค
ซิสโคซิส เนื่องจากคนที่มีรายได้สูงอาจจะมีการศึกษาที่สูง และพนักงานที่งานเป็นระยะเวลานาน เงินเดือนเพิ่มขึ น
ทุกปี คนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/ปวส. ขึ น มีเงินเดือนสูงท้าให้มีรายได้สูง สอดคล้องกัน จากการได้พูดคุยกับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ที่พบเห็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานป่วยเป็นโรคซิลิโคซิสมาก่อน ร้อย
ละ 97.8 การได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อย เพราะคนงานต้องท้างานทุกวัน 
เลิกงานแล้วมักจะพักผ่อนจึงมีความสนใจติดตามข่าวสารน้อย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารควรจัดอบรมพนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคซิลิโคซิสในโรงโม่หินและควร
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมอย่างสม่้าเสมอ เช่น ตรวจวัดฝุ่นรวม PM10 PM 2.5 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพของพนักงานในโรงโม่หินและประชาชนที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงกับโรงโม่หิน 
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วิจัยเรื่อง การสร้าง “ลายพิมพ์ใหญ่” ผ้ายกพ้ืนเมืองนครศรีธรรมราชด้วยกราฟจากสมการ
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) 
 
The creation of “Lai pim yai” yok nakhon si thammarat fabric pattern by using GSP 
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บทคัดย่อ 

ผ้ายกพื้นเมือง “ลายพิมพ์ใหญ่”เป็นหนึ่งในลายผ้าของผ้ายกพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช
และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมะม่วงปลายแขน ตัวลายผ้าสามารถแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ เนื้อผ้าส่วนบน                  
ร่องขั้นเนื้อผ้า เนื้อผ้าส่วนกลาง เนื้อผ้าส่วนล่าง ซึ่งมีสีสันและลวดลายประณีตสวยงาม จึงเหมาะแก่การอนุรักษ์ไว้
ส าหรับคนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญาดังกล่าวจึงได้น า โปรแกรมGSP                           
(The Geometer’s Sketchpad) ซึ่งเป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาสร้างตัวแบบผ้ายกพื้นเมือง “ลายพิมพ์ใหญ่” 
เพื่อจะให้เป็นต้นแบบลายผ้า และเพื่อพัฒนาลวดลายต่างๆให้ทันสมัยแปลกใหม่ยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาลายผ้าลายพิมพ์ใหญ่และสามารถสมการทางคณิตศาสตร์เช่น สมการ
เส้นตรง สมการค่าสัมบูรณ์ และสมการวงกลม ฯลฯ ให้สอดคล้องกับลายผ้าต้นแบบ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจ
สมการทางคณิตศาสตร์และสามารถสร้างตัวแบบลายผ้าจากสมการทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP และเป็น
ต้นแบบในการใช้โปรแกรม GSP เพื่อการพัฒนาลายผ้าในอนาคต ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการศึกษาลายผ้าลาย
พิมพ์ใหญ่และก าหนดสมการทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับต้นแบบลายผ้าของจริง หลังจากนั้นใช้โปรแกรม GSP 
เพื่อสร้างกราฟซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแบบของลายผ้า ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ GSP เหมาะ
แก่การใช้ส าหรับสร้างต้นแบบของลายผ้าเนื่องจากสามารถวาดลวดลายได้ใกล้เคียงกับต้นแบบ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับลายผ้าพื้นเมืองอื่นๆ ได้อีกเช่นเดียวกัน 

 
ค าส าคัญ : ผ้ายกพื้นเมือง “ลายพิมพ์ใหญ่”,  โปรแกรม GSP และ กราฟจากสมการคณิตศาสตร์ 
 
Abstract 

“Lai pim yai” yok nakhon si thammarat fabric pattern is one of the most popular 
local fabric pattern of yok nakhon si thammarat fabric pattern and it is an identity of 
weaving groups in ma-muang-plai-khean village 

The pattern of the fabric can be separated to 5 parts; upper part of fabric, gradations 
of fabric, middle part of fabric, under part of fabric and Edge of a piece of fabric. The 
unique pattern and color of the painting is the main reason why “Lai pim yai” could be 
preserved as the local wisdom for next generation. The researcher use the mathematical 
program call GSP program (The Geometer’s Sketchpad) to create GSP model and develop 
the Lai pim yai fabric pattern.   
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There are three main objectives for this research, first study Lai pim yai fabric 
pattern and be able to determine the appropriate mathematical following the Lai pim yai 
fabric pattern tradition such as Linear equation, absolute equation, circle equation etc.. 
Second, study and understand the mathematical equation and be able to create Lai pim yai 
fabric pattern model from mathematical equation through GSP program and also be able to 
use GSP program to develop other fabric pattern. The beginning of this research was to 
study Lai pim yai fabric pattern and determine mathematical equation. Then, using the 
equation to create fabric pattern model by using GSP Program. As the result, Lai pim yai 
fabric pattern model from GSP program is similar to the tradition pattern of Lai pim yai 
fabric pattern which mean that GSP program is suited to create fabric pattern. The idea can 
be developed and use for other type of fabric pattern. 
 
Keywords : Lai pim yai abric pattern, GSP program and Mathematical equation 
 
บทน า 

คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบรูป และความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อสรุป และการ
น าไปใช้ประโยชน์เนื้อหาสาระ มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่สามารถใช้เพื่อการสื่อสาร การสื่อความหมายและการ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
ทางผู้วิจัยจึงได้น ากราฟต่างๆรวมถึงสมการกราฟทางคณิตศาสตร์ และโปรแกรมประยุกต์ทางด้านคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับลายผ้าต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันโดยใช้“ลายพิมพ์ใหญ่” ผ้ายกพื้นเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นต้นแบบ 

ผ้ายกพื้นเมือง เป็นมรดกเก่าแก่อันล้ าค่าของชาวนครศรีฯ ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผ้าทอมือชั้นดี
สวยงามด้วยลวดลายวิจิตร ในสมัยก่อนเป็นของที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับบุคคลส าคัญ เจ้านายและข้า
ราชบริพารชั้นสูง ใช้สวมใส่เวลาเข้าเฝ้าเป็นการแสดงสถานะของบุคคล (MGR Online, 2559) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะสร้าง “ลายพิมพ์ใหญ”่ ผ้ายกพื้นเมืองนครศรีธรรมราชด้วยกราฟจากสมการคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
เพื่อสร้างตัวแบบ “ลายพิมพ์ใหญ่” ผ้ายกพื้นเมืองนครศรีธรรมราชด้วยกราฟจากสมการคณิตศาสตร์ เพื่อเก็บบันทึก
เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมและสามารถน าลวดลายไปพัฒนาในอนาคต 

โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) เป็นโปรแกรมประยุกต์ทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นสื่อการ
สอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization) ซึ่งจะเปลี่ยนวิชาคณิตศาสตร์จาก
รูปธรรมให้กลายเป็นนามธรรม ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้มากข้ึน นอกจากนี้ ยังสามารถน าไปใช้
ในวิชาคณิตศาสตร์ได้หลายวิชา เช่น วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัสสามารถน ามาสร้างตัวแบบ
คณิตศาสตร์ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวเชิงเรขาคณิต (เสรี สุขโยธิน ,2555) ทางมหาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชได้
บรรจุโปรแกรม GSP เป็นหนึ่งในวิชาเพื่อนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงสนใจที่จะน า “ลายพิมพ์ใหญ่” ผ้ายกพื้นเมืองนครศรีธรรมราชมาศึกษาวิเคราะห์ และใช้
โปรแกรม GSP มาวาดกราฟโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างตัวแบบ “ลายพิมพ์ใหญ่” ผ้ายกพื้นเมือง
นครศรีธรรมราช ในอนาคตลายผ้าอันมีค่าเหล่านี้จะได้ไม่สูญหายและยังสามารถพัฒนาลวดลายให้สวยงามทันสมัย
มาขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาลายผ้าลายพิมพ์ใหญ่และสามารถสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับลายผ้าต้นแบบ 
2. เรียนรู้และเข้าใจสมการทางคณิตศาสตร์และสามารถสร้างตัวแบบลายผ้าจากสมการทางคณิตศาสตร์

โดยใช้โปรแกรม GSP 
 3. เป็นต้นแบบในการใช้โปรแกรม GSP เพื่อการพัฒนาลายผ้าในอนาคต 
 
วิธีการวิจัย 

เครื่องมือวิจัย GSP (The Geometer' Sketchpad) version 4.06 ลิขสิทธิ์รุ่นภาษาไทย โดยทางสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรม GSP และมอบโปรแกรม
เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนั้นโปรแกรม GSP ยังสามารถดาวโหลด (download) ได้ทาง
อินเตอร์เน็ตได้ฟรี เพียงไม่มีคู่มือประกอบการใช้งาน และไม่สามารถบันทึกเก็บไว้ได้เท่านั้น  

กลุ่มตัวอย่าง ลายผ้ายก พื้นเมืองนครศรีธรรมราช “ลายพิมพ์ใหญ่” โดยอาศัยข้อมูลผ้าจากชาวบ้าน
พื้นเมืองที่บ้านมะม่วงปลายแขน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
การด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 

 
 
1. ศึกษาลายผ้าลายพิมพ์ใหญ่ 
 จ าแนกลักษณะเนื้อผ้า เพื่อใช้ในการสร้างลายผ้าด้วยโปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เนื้อผ้าส่วนบน ลักษณะที่ 2 ร่องขั้นเนื้อผ้า ลักษณะที่ 3 เนื้อผ้า
ส่วนกลาง ลักษณะที่ 4 เนื้อผ้าส่วนล่าง และลักษณะที่ 5 เชิงผ้า ได้ดังภาพที่ 2 แล้ววิเคราะห์หาสมการในแต่ละส่วน
ตามลักษณะของเนื้อผ้า 

ภาพที ่1 แผนผังแสดงการ
ด าเนินงาน 



ภาพที ่2 เนื้อผ้าที่ได้จากการแบ่ง 5 ลักษณะ 

ภาพที ่3 เนื้อผ้าส่วนบน ภาพที ่4 วิเคราะห์สมการ และระบุหมายเลขความสัมพันธ์ของกราฟ 

 

 
 
 
2. ก าหนดสมการที่สอดคล้องกับลายผ้า 

2.1 วิเคราะห์หาสมการที่ใช้ในส่วนของเนื้อผ้าส่วนบน จากการวิเคราะห์เนื้อผ้าส่วนบนกราฟที่ใช้
ประกอบด้วย กราฟเส้นตรง กราฟค่าสัมบูรณ์ และกราฟวงกลม   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
จากการวิเคราะห์สมการบนเนื้อผ้าส่วนบน มีหมายเลขระบุตามความสัมพันธ์ของกราฟ      

เลข 1 - 10 เป็นกราฟเส้นตรง สมการของกราฟเส้นตรง คือ 
y = mx + c.................................. (1) 
m คือ ความชัน และc คือ ค่าคงตัว 
โดยที่เลข 1 - 4 กราฟตัดแกน x ดังสมการที่ 1 ที่มีความชัน m = Ø    
เลข 5 - 10 กราฟตัดแกน y ดังสมการที่ 1 ที่มีความชัน m = 0  
เลข 11 - 24 เป็นกราฟค่าสัมบูรณ์ สมการของกราฟค่าสัมบูรณ์ คือ    
y = caxa  .................................. (2) 
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ภาพที ่5 ร่องขั้นเนื้อผ้า ภาพที ่6 วิเคราะห์สมการ 
และระบุหมายเลขความสัมพันธ์ของกราฟ 

ภาพที ่7 เนื้อผ้าส่วนกลาง ภาพที ่8 วิเคราะห์สมการ 
และระบุหมายเลขความสัมพันธ์ของกราฟ 

กราฟตัดแกน y เมื่อ a และ c คือ ค่าคงตัว 
x = caya  .................................. (3)      
กราฟตัดแกน x เมื่อ a และ c คือ ค่าคงตัว 
เลข 11 - 22 กราฟตัดแกน y ดังสมการที่ 2 
เลข 23 – 24 กราฟตัดแกน x ดังสมการที่ 3 
และเลข 25 – 30 เป็นกราฟวงกลม สมการของกราฟวงกลม คือ 
x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0..................................(4) 
D, E และ F เป็นจ านวนจริงใด ๆ 
 

 2.2 วิเคราะห์หาสมการที่ใช้ในส่วนของร่องขั้นเนื้อผ้า จากการวิเคราะห์สมการบนเนื้อผ้า มีหมายเลข
ระบุตามความสัมพันธ์ของกราฟ  
 

 
 
 

เลข 1 - 2 เป็นกราฟเส้นตรง โดยที่เลข 1 - 2 กราฟตัดแกน y และ ความชัน m = 0 ดังสมการที่ 1 
และเลข 3 - 6 เป็นกราฟค่าสัมบูรณ์  

เลข 3 – 4 กราฟตัดแกน y ที่  ดังสมการที่ 2  
เลข 5 – 6 กราฟตัดแกน x ที่   ดังสมการที่ 3  
 
2.3 วิเคราะห์หาสมการที่ใช้ในส่วนของเนื้อผ้าส่วนกลาง จากการ 
วิเคราะห์เนื้อผ้าส่วนกลางกราฟที่ใช้ประกอบด้วย กราฟค่าสัมบูรณ์ และกราฟพาราโบลา 
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ภาพที ่9 เนื้อผ้าส่วนล่าง ภาพที ่10 วิเคราะห์สมการ และระบุหมายเลขความสัมพันธ์ของกราฟ 

จากการวิเคราะห์สมการบนเนื้อผ้าส่วนกลาง มีหมายเลขระบุตามความสัมพันธ์ของกราฟ      
เลข 1 - 13 เป็นกราฟค่าสัมบูรณ์  
โดยที่เลข 1 - 11 กราฟตัดแกน y ดังสมการที่ 2 
เลข 12 – 13 กราฟตัดแกน x ที่ ดังสมการที่ 3 
และเลข 14 เป็นกราฟพาราโบลา ตัดแกน y สมการของกราฟพาราโบลา คือ 
y = Ax2 + Bx + c.................................. (5) 
เมื่อ A, B, C เป็นจ านวนจริงใด ๆ 
2.4 วิเคราะห์หาสมการที่ใช้ในส่วนของเนื้อผ้าส่วนล่าง จากการวิเคราะห์เนื้อผ้าส่วนล่างกราฟที่ใช้

ประกอบด้วย กราฟค่าสัมบูรณ์ กราฟเส้นตรง กราฟพาราโบลา กราฟ sin x และ cos x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการวิเคราะห์สมการบนเนื้อผ้าส่วนล่าง มีหมายเลขระบุตามความสัมพันธ์ของกราฟ      

เลข 1 - 19 เป็นกราฟค่าสัมบูรณ์ โดยที่เลข 1 - 19 กราฟตัดแกน y ดังสมการที่ 2 
เลข 20 - 39 เป็นกราฟเส้นตรง  
เลข 20 - 28 กราฟตัดแกน x ดังสมการที่ 1 และm =  Ø 
เลข 30 - 39 กราฟตัดแกน y ดังสมการที่ 1 ที่มีความชัน m = 0  
เลข 40 - 43 เป็นกราฟ  ฟังก์ชันซายด์และโคซายด์ 
เลข 40 – 41 เป็นกราฟจากสมการ ฟังก์ชันซายด์ ดังสมการ 
y = sin x.................................. (6) 
เลข 42 – 43 เป็นกราฟจากสมการ ฟังก์ชันโคซายด์ ดังสมการ 
y = cos x.................................. (7) 
และเลข 44 - 45 เป็นกราฟพาราโบลาตัดแกน y ดังสมการที่ 5 

 2.5 วิเคราะห์หาสมการที่ใช้ในส่วนของเชิงผ้า จากการวิเคราะห์เชิงผ้ากราฟที่ใช้ประกอบด้วย         
กราฟเส้นตรง กราฟค่าสัมบูรณ์ กราฟ sin xและกราฟวงรี 



ภาพที ่11 แสดงเชิงผ้า ภาพที ่12 วิเคราะห์สมการ  
และระบุหมายเลขความสัมพันธ์ของกราฟ 

ภาพที ่14 แสดงภาพการสร้างโดยใช้สมการ 

 
 

 
 

จากการวิเคราะห์สมการบนเชิงผ้า มีหมายเลขระบุตามความสัมพันธ์ของกราฟ  
เลข 1 - 7 เป็นกราฟเส้นตรง  
โดยที่เลข 1 - 4 กราฟตัดแกน y ดังสมการที่ 1 ที่มีความชัน m = 0  
เลข 5 – 7 กราฟตัดแกน x ดังสมการที่ 1ที่มีความชัน m = Ø 
เลข 8 เป็นกราฟฟังก์ชันซายด์ ดังสมการที่ 6 
เลข 9 - 10 เป็นกราฟค่าสัมบูรณ์ กราฟตัดแกน y ดังสมการที่ 2 
เลข 11 – 14 เป็นกราฟวงรี  
Ax2 + By2+ Dx + Ey + F = 0.................................. (8) 
เมื่อ A, B, D, E และ F เป็นจ านวนจริงใด ๆ 

 

3. ใช้โปรแกรม GSP เชียนกราฟจากสมการคณิตศาสตร์ของลายผ้าลายพิมพ์ใหญ่ น าสมการที่ได้จากการ
วิเคราะห์ลายผ้ามาสร้างกราฟโดยใช้โปรแกรม GSP ดังภาพที่ 13, 14, 15, 16 และ 17     

3.1 ส่วนของเนื้อผ้าส่วนบน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 ส่วนของเนื้อผ้าส่วนร่องขั้นเนื้อผ้า 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่13 แสดงภาพการสร้างโดยใช้สมการ 



ภาพที ่15 แสดงภาพการสร้างโดยใช้สมการ 

ภาพที ่16 แสดงภาพการสร้างโดยใช้สมการ 

ภาพที ่17  แสดงภาพการสร้างโดยใช้สมการ 

3.3 ส่วนของเนื้อผ้าส่วนกลาง  

 
 
3.4 ส่วนของเนื้อผ้าส่วนล่าง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.5 ส่วนของเนื้อผ้าเชิงผ้า 

 
 
4. ตรวจสอบภาพตัวแบบ  

เมื่อสร้างเสร็จทั้งห้าแบบ แล้วน ามาแสดงลายในแต่ละส่วน ดังตารางที่ 1 โดยภาพที่อยู่ทางซ้ายมือเป็นส่วน
ของตัวผ้าจริง และภาพที่อยู่ทางขวามือเป็นตัวแบบกราฟจากสมการที่ได้จากการสร้างด้วยโปรแกรม GSP แล้ว
เปรียบเทียบลายผ้าจริงกับกราฟที่ได้จากโปรแกรม GSP 

 
 
 
 

 



ตารางที่ 1 รูปภาพลายผ้าจริงและตัวแบบกราฟจากสมการ 
ลายผ้าจริง ตัวแบบกราฟจากสมการ 

 
เนื้อผ้าส่วนบน 

 
ตัวแบบเนื้อผา้ส่วนบน 

 
ร่องขั้นเนื้อผ้า 

 
ตัวแบบร่องขั้นเนื้อผา้ 

 
เนื้อผ้าส่วนกลาง 

 
ตัวแบบเนื้อผา้ส่วนกลาง 

 
เนื้อผ้าส่วนล่าง 

 
ตัวแบบเนื้อผา้ส่วนลา่ง 

 
เชิงผ้า 

 
ตัวแบเชิงผา้ 

ผลการวิจัย 
จากการท าวิจัยเรื่อง การสร้าง “ลายพิมพ์ใหญ่” ผ้ายกพื้นเมืองนครศรีธรรมราชด้วยกราฟจากสมการ

คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ได้ตัวแบบ “ลายพิมพ์ใหญ่” ผ้ายกพื้นเมืองนครศรีธรรมราชที่แทนด้วยสมการ
ทางคณิตศาสตร์ และกราฟสมการของลายผ้าพื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมะม่วงปลายแขนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เนื้อผ้าทั้งผืนที่สร้างได้จาก
โปรแกรม GSP ดังภาพที่ 18 และแบ่งเป็น 5 ลักษณะดังนี้ 



ภาพที ่18 แสดงเนื้อผ้าทั้งผืนที่ได้จากโปรแกรม GSP 

ภาพที ่19 แสดงเนื้อผ้าส่วนบนที่ได้จากตัวแบบ และโปรแกรม GSP 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เนื้อผ้าส่วนบน สามารถสร้างสมการและกราฟของเนื้อผ้าส่วนบนด้วยโปรแกรม GSP โดยใช้สมการ

คณิตศาสตร์คือ สมการเส้นตรง สมการค่าสัมบูรณ์ และสมการของวงกลม ดังภาพที่ 19 
                                                      
 
 ตัวแบบเนื้อผ้าส่วนบน  
 
 

 
เนื้อผ้าส่วนบนที่ไดจ้ากโปรแกรม GSP 

 
เนื้อผ้าส่วนบน 

 
 
 
 
 



   ภาพที ่21 แสดงเนื้อผ้าส่วนกลางที่ได้จากตัวแบบและโปรแกรม GSP 

ภาพที ่20 แสดงเนื้อผ้าส่วนบนที่ได้จากตัวแบบ และโปรแกรม GSP 

ร่องขั้นเนื้อผ้า สามารถสร้างสมการและกราฟของร่อนข้ันเนื้อผ้าด้วยโปรแกรม GSP โดยใช้สมการ
คณิตศาสตร์คือ สมการเส้นตรง และสมการค่าสัมบูรณ์ ได้ดังภาพที่ 20 

 

       

 
ร่องขั้นเนื้อผ้าที่ได้จากโปรแกรม GSP 

 
ร่องขั้นเนื้อผ้า 

 
 
  
 1. เนื้อผ้าส่วนกลาง สามารถสร้างสมการและกราฟของเนื้อผ้าส่วนกลางด้วยโปรแกรม GSP โดยใช้
สมการคณิตศาสตร์คือ สมการค่าสัมบูรณ์ และสมการพาราโบลา ได้ดังภาพที่ 21 
 

           

 
เนื้อผ้าส่วนกลางที่ได้จากโปรแกรม GSP 

 
เนื้อผ้าส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแบบร่องขั้นเนื้อผ้า 

ตัวแบบเนื้อผ้าสว่นกลาง 
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ภาพที ่22 แสดงเนื้อผ้าส่วนล่างที่ได้จากตัวแบบ และโปรแกรม GSP 

1. เนื้อผ้าส่วนล่าง สามารถสร้างสมการและกราฟของเนื้อผ้าส่วนล่างด้วยโปรแกรม GSP โดยใช้สมการ
คณิตศาสตร์ คือ สมการค่าสัมบูรณ์ สมการเส้นตรง สมการพาราโบลา สมการ   sin x และ cos x ดังภาพที่ 22 

 

       

 
 

เนื้อผ้าส่วนล่างที่ได้จากโปรแกรม GSP 
 

เนื้อผ้าส่วนล่าง 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแบบเนื้อผ้าสว่นล่าง 



     ภาพที ่23 แสดงเชิงผ้าที่ได้จากตัวแบบ และโปรแกรม GSP 

  2. เชิงผ้า สามารถสร้างสมการและกราฟของเชิงผ้าด้วยโปรแกรม GSP โดยใช้สมการคณิตศาสตร์คือ 
สมการเส้นตรง สมการค่าสัมบูรณ์ สมการพาราโบลา และสมการ sin x ได้ดังภาพที่ 23  
       

 
 

 
เชิงผ้าทีไ่ด้จากโปรแกรม GSP 

 
เชิงผ้า 

  
 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์ การสร้าง “ลายพิมพ์ใหญ่” ผ้ายกพื้นเมืองนครศรีธรรมราชด้วยกราฟจากสมการ
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP จะเห็นได้ว่าสามารถสร้าง “ลายพิมพ์ใหญ่” ผ้ายกพื้นเมืองนครศรีธรรมราชด้วย
โปรแกรม GSP จ าแนกผืนผ้าได้ 5 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 เนื้อผ้าส่วนบน ลักษณะที่ 2 ร่องขั้นเนื้อผ้า ลักษณะที่ 3 
เนื้อผ้าส่วนกลาง ลักษณะที่ 4 เนื้อผ้าส่วนล่าง และลักษณะที่ 5 เชิงผ้า โดยที่ลักษณะที่ 1 ใช้สมการคณิตศาสตร์คือ 
สมการเส้นตรง สมการค่าสัมบูรณ์ และสมการวงกลม ลักษณะท่ี 2 ใช้สมการคณิตศาสตร์คือ สมการเส้นตรง และ
สมการค่าสัมบูรณ์ ลักษณะที่ 3 ใช้สมการคณิตศาสตร์คือ สมการค่าสัมบูรณ์ และสมการพาราโบลา ลักษณะที่ 4 ใช้
สมการคณิตศาสตร์คือ สมการค่าสัมบูรณ์ สมการพาราโบลา สมการเส้นตรง สมการ sin x และ cos x และลักษณะ
ที่ 5 ใช้สมการคณิตศาสตร์คือ สมการค่าสัมบูรณ์ สมการวงรี สมการเส้นตรง และสมการ sin x  ท าให้ตัวแบบลาย
ผ้าที่สวยงามเหมือนจริงและคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมะม่วงปลายแขนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก
โปรแกรม GSP  มีข้อจ ากัดมาก เส้นกราฟที่ได้จากการสร้างด้วยสมการไม่สามารถที่จะใช้การแปลงทางคณิตศาสตร์ 
เช่น การสะท้อน เข้ามาช่วยในการสะท้อนกราฟได้ ภาพที่ได้ขาดความสมดุลเล็กน้อย อีกทั้งตัวเลือกสีมีไม่มาก สี
ของภาพไม่ค่อยเหมือนกับตัวผ้าจริงเท่าที่ควร 
 
 
 

ตัวแบบเชิงผ้า 



ข้อเสนอแนะ 
ความรู้คณิตศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นได้ และจะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์

โดยเฉพาะกราฟและสมการกราฟทางคณิตศาสตร์จนสามารถน าความรู้ทางสมการกราฟทางคณิตศาสตร์มาพัฒนา
ลวดลายต่างๆ ซึ่งสามาท าได้โดยเปลี่ยนค่าคงตัวของสมการที่ได้ท าให้กราฟหรือลวดลายที่ได้แตกต่างออกไปจากเดิม 
หรือออกน ากราฟจากสมการรูปแบบต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันกลายป็นลายใหม่ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับลายผ้าพื้นเมืองอื่นๆ หรือโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ไม่ใช่โปรแกรม GSP ได้อีกเช่นเดียวกัน 
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