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ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ



	 วิกฤติการณ์น้ำาท่วมกรุงเทพฯและปทุมธานีระหว่างเดือนตุลาคมถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมของปี	2554	นั้น	 

มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดทำาต้นฉบับของวารสาร	EAU	Heritage	แม้ว่าเราได้ใช้เทคโนโลยีสื่อสารกันระหว่าง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้ให้ความอนุเคราะห์อ่านต้นฉบับและผู้เขียนพร้อมทั้งกองบรรณาธิการก็ยังมีปัญหาที่ต้องใช้เวลามากและ 

ต้องยืดเวลาให้เนิ่นนานออกไป	ทั้งนี้เนื่องจากความกังวลใจที่ต้องเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้พ้นน้ำาและการเคลื่อนย้าย 

ครอบครัวหนีน้ำา	ดังนั้นจึงทำาให้วารสารฉบับที่	2	ปี	2554	ต้องยืดเวลาในการตีพิมพ์มาออกในต้นเดือนมกราคมของปี	 

2555	บรรณาธิการ	จึงขออภัยต่อผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง

	 วารสาร	EAU	Heritage	 ฉบับนี้ประกอบด้วย	บทความพิเศษที่ได้รับความกรุณาจาก	Professor	Jerrold	 

M.	Michael	จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้มีชื่อเสียงที่ได้ผลิตผลงานด้านสาธารณสุขสำาคัญๆ	มาตลอด	นอกจากนี้ 
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เป็นศาสตราจารย์ด้าน	Global	Health	ที่	George	Washington	University	อีก	14	ปี

	 วารสาร	EAU	Heritage	ฉบับที่	2	นี้ยังมีบทความวิชาการเขียนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเชีย	 
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บทคัดย่อ

	 ปจัจบุนัเปน็ยคุเศรษฐกจิโลก	ทกุประเทศมกีารตดิตอ่สือ่สารกนัขา้มชาต	ิเปน็สาเหตใุหโ้รคระบาดจากประเทศหนึง่ 

สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วผ่านทางการคมนาคมทางอากาศ	เช่น	การเดินทางข้ามประเทศและทวีป 

ต่างๆ	ของประชากรโลกซึ่งมีมากกว่าสองล้านคนต่อวัน	ทำาให้อาจมีโรคติดต่อผ่านมาจากนักเดินทางได้	รวมถึงความเจริญ 

ทางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ	ที่ในปจัจบุนัมกีารนำาเขา้สง่ออกอาหารและสนิคา้ตา่งๆ	มลูคา่มากกวา่ลา้นลา้นดอลลา่หส์หรฐั	 

ทำาให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีสารพิษปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้	ดังนั้น 

ทุกประเทศควรมีการส่งเสริมนโยบายการฑูตด้านสุขภาพ	โดยให้ความสำาคัญกับประเทศที่มีความขัดแย้งกันและประเทศ 

ที่กำาลังพัฒนา	ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โรคภัยที่เกิดขึ้นจากที่หนึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้	ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม 

ของประชากรโลก

คำ�สำ�คัญ:	การทูตด้านสุขภาพ,	ความเสี่ยงด้านสุขภาพ

Abstract

	 In	today’s	global	economy,	no	nation	lives	alone	in	a	vacuum.	Diseases	once	endemic	only	to	 

certain	regions	of	the	world	can	be	spread	thousands	of	mile	away	in	only	a	few	hours	via	air	transport.	 

The	movement	of	more	than	two	million	people	each	day	across	national	borders	and	the	growth	of	 

international	commerce	are	responsible	for	health	risks	ranging	from	infectious	disease	in	travelers	to	 

contaminated	foods.	Nations	trade	billions	dollars	worth	of	food	and	other	products	that	may	present	 

health	risks	to	importing	countries,	and	market/economic	risks	to	exporting	countries,	if	these	health	 

issues	on	a	global	basis	through	integrated	foreign	policy.	Health	Diplomacy,	the	linkage	of	health	 
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	 If	there	is	one	 “Given”	in	the	field	of	 

human	dynamics	it	is	that	all	societies,	cultures,	 

and	religions	place	a	value	on	human	life,	dating	 

back	to	ancient	times.	Implicit	in	this	value	has	 

been	a	shared	moral	perception	that	it	is	“right”	 

to	take	care	of	the	basic	health	and	well-being	 

of	our	fellow	men	and	women.	It	is	our	shared	 

responsibility	as	citizens	of	the	world	-	neighbors	 

to	all.

	 That	“Given”	has	been	substantiated	time	 

and	time	again,	particularly	during	times	of	crisis,	 

such	as	the	2004	Tsunami	that	hit	Southeast	Asia,	 

or	the	flooding	that	ravaged	the	Gulf	Coast	of	 

the	United	States	in	2005.	People	everywhere	 

continue	to	reach	out	to	help	in	whatever	way	 

possible	to	alleviate	human	suffering	because	-	it	 

is	the	“right”	thing	to	do.

	 If	there	is	a	second	“Given”	it	is	that	the	 

health	of	all	peoples	has	also	been	interdependent	 

since	time	began.	It	was	true	in	the	past	and	 

currently	in	this	age	of	rapid	travel,	international	 

commerce,	and	global	communication	-	artificial	 

borders	and	geographic	distances	cannot	isolate	 

the	health	and	safety	problems	and	concerns	of	 

people	in	one	community	from	those	in	another.	 

Thus,	health	is	Global	in	nature	(Michael,	 

2000).

	 While	it	has	recently	become	a	very	much	 

vogue	phrase,	Health	Diplomacy	or--the	linkage	 

of	health	with	diplomacy	as	a	factor	of	enhancing	 

positive	interactions	between	nations	and	serving	 

as	a	baseline	for	peaceful	relationships--is	not	a	 

new	concept.	

	 In	his	widely	accepted	version	of	the	true	 

genesis	of	international	health,	author	and	 

Professor	of	Law	at	Indiana	University	David	 

Fidler	noted	in	2001	that	the	globalization	 

of	public	health	led	to	the	development	of	 

international	health	diplomacy	and	international	 

(regimes)	 collaboration	 for	public	health	 

beginning	in	the	mid	19th	century.	(Fidler,	2001)	 

It	occurred-he	noted-because	of	the	emergence	 

of	a	collective	concern	for	infectious	diseases.	

	 By	his	calculation	that	era	of	significant	 

“International	health	diplomacy	began	in	1851,	 

when	European	states	gathered	for	the	first	 

International	Sanitary	Conference	to	discuss	 

cooperation	on	cholera,	plague,	and	yellow	 

fever.	These	states	had	previously	dealt	with	 

(transboundary)	disease	transmission	through	 

national	quarantine	policies.	The	development	of	 

railways	and	the	construction	of	faster	ships	were	 

among	the	technological	advances	that	increased	 

pressure	on	the	value	of	national	quarantine	 

systems.	

with	diplomacy,	meets	the	dual	goals	of	improving	global	health	while	maintaining	and	improving	 

international	relations,	particularly	in	conflict	areas	and	resource	poor	environment.

Keywords:	health	diplomacy,	health	risks
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	 Disease	control	became	a	subject	of	 

diplomatic	discussion	as	a	result	of	the	cholera	 

epidemics	that	swept	through	Europe	in	the	first	 

half	of	the	19th	century.	National	policies	not	only	 

failed	to	prevent	the	spread	of	the	disease	but	also	 

created	discontent	among	merchants,	who	bore	 

the	brunt	of	quarantine	measures	and	urged	their	 

governments	to	take	international	action.	

	 In	today’s	parlance,	cholera	was	an	 

emerging	infectious	disease	that	caught	Europeans	 

unprepared.

	 The	next	100	years	after	1851	witnessed	 

an	evolution	in	international	cooperation	on	 

infectious	diseases.	States	convened	conferences,	 

adopted	treaties,	and	created	several	international	 

health	organizations	to	facilitate	cooperation	on	 

the	control	of	infectious	diseases.	The	work	of	 

Koch	and	Pasteur	encouraged	international	 

cooperation	as	germ	theory	allowed	diplomats	to	 

shape	more	informed	policies	and	rules.	

	 By	the	end	of	1951	this	scientific	and	 

diplomatic	process	had	produced	the	World	Health	 

Organization	and	a	single	set	of	international	 

legal	rules	on	infectious	disease	control,	the	 

International	Sanitary	Regulations.	Over	the	 

course	of	a	century,	the	global	threat	of	infectious	 

diseases	had	produced	processes,	rules,	and	 

institutions	for	global	health	governance	(Fidler,	 

2001).

	 There	is	no	single	agreed	upon	definition	 

to	describe	the	concept	of	Health Diplomacy  

although	we	rather	like	the	one	suggested	by	 

our	highly	respected	colleague,	retired	Assistant	 

Surgeon	General	Thomas	Novotny.	He	notes	that	 

“Health	Diplomacy	may	be	defined	as	a political  

change activity that meets the dual goals of  

improving global health while maintaining and  

improving international relations abroad  

particularly in conflict areas and resource poor  

environments.	(Novotny,	2006).

	 Another	term	often	used	synonymously	 

with	Health	Diplomacy	is	Health as a Bridge  

for Peace.	It	is	a	term	coined	to	suggest	a	health	 

diplomacy	approach	originally	undertaken	in	 

Central	America	in	the	1980’s	and	conceived	of	 

by	our	own	Pan	American	Health	Organization.	 

That	notion	carried	the	idea	that	shared	concerns	 

around	fundamental	health	issues	can	provide	an	 

entry	point	in	the	process	of	negotiation	because	 

health	issues	transcend	political,	economic,	social,	 

and	ethnic	divisions	among	peoples	and	provide	 

a	nexus	for	dialogue	at	multiple	levels	(Guerra	 

de	Macedo,	1994).

	 But	one	of	the	most	historically	appropriate	 

descriptions	for	this	concept	of	the	knitting	together	 

of	foreign	policy	and	health	policy	is	one	coined	 

by	Peter	J	Hotez,	chair	of	the	Department	of	 

Microbiology	and	Tropical	Medicine,	George	 

Washington	University,	who	uses	the	term-- 

Vaccine Diplomacy.

	 Indeed,	Hotez’s	notion	that	“vaccines	may	 

function	as	agents	of	conflict	resolution	is	one	 

that	has	deep	historical	roots.	Edward	Jenner,	the	 

British	inventor	of	the	first	smallpox	vaccine,	was	 

considered	a	hero	in	France	as	well	as	in	England	 

and	was	called	upon	to	mediate	prisoner	exchanges.	 

Jenner	was	elected	as	a	foreign	member	of	the	 

Institute	of	France	at	a	time	of	almost	continuous	 

warfare	between	the	two	nations	during	the	early	 

1800s	(Hotez,	2001).
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	 Dr	Hotez	notes	that	”The	modern	era	of	 

American	vaccine	diplomacy	followed	on	the	 

heels	of	the	Marshall	Plan	when	US	technical	and	 

scientific	resources	were	first	engaged	in	foreign	 

policy.	

	 “In	the	1950s,	when	polio	epidemics	 

occurred	every	summer	in	North	America,	Europe	 

and	the	USSR,	Albert	Sabin	began	to	work	closely	 

with	Soviet	virologists	in	order	to	develop,	test	 

and	license	the	live	polio	vaccine.	It	is	not	widely	 

known	that	the	attenuated	polio	strains	developed	 

in	Sabin’s	laboratory--were	transformed	into	 

a	clinically	useful	oral	vaccine	with	the	help	of	 

Soviet	Virologists.	Presumably	it	was	the	terror	 

that	polio	inflicted	into	parents	on	both	sides	of	 

the	Atlantic	that	prompted	both	the	Americans	 

and	Soviets	 to	set	aside	 their	 ideological	 

differences	in	1956.

	 At	the	height	of	the	Cold	War,	leading	 

Soviet	virologists	traveled	to	Cincinnati	where	 

they	obtained	a	commitment	from	Sabin	to	 

provide	them	with	his	vaccine	strains.	In	a	landmark	 

reciprocal	visit	a	few	months	later,	Sabin	received	 

permission	to	visit	the	laboratories	of	Soviet	 

scientists.	Both	exchanges	proceeded	with	the	 

tacit	approval	of	a	stridently	anti-communist	 

Eisenhower	administration.	

	 What	 fol lowed	 was	 a	 remarkable	 

example	of	Cold	War	diplomacy,	in	which	Soviet	 

children	were	among	the	first	to	receive	test	doses	 

of	the	oral	polio	vaccine.	By	1960,	millions	of	 

Soviet	children	were	vaccinated.	Only	after	its	 

safety	had	been	established	in	the	USSR	and	 

validated	by	Dorothy	Horstmann	from	Yale,	was	the	 

Sabin	vaccine	approved	and	licensed	in	the	USA. 

	 In	a	similar	case	of	vaccine	diplomacy	 

“(Similar)	co-operation	channeled	through	the	 

WHO	led	to	the	introduction	of	essential	smallpox	 

freeze-drying	technology.	Like	polio,	the	control	 

and	ultimately	the	eradication	of	smallpox	was	the	 

product	of	Cold	War	vaccine	diplomacy.

	 The	creation	of	the	US	Agency	for	 

International	Development	and	the	Peace	Corps	 

during	the	Kennedy	administration	possibly	had	 

its	roots	in	the	Cold	War	successes	attributed	to	 

vaccine	diplomacy.	In	1966,	US	President	Johnson	 

undertook	an	ambitious,	albeit	ultimately	futile,	 

effort	to	institutionalize	vaccine	diplomacy.	The	 

International	Health	Education	Act	called	for	an	 

expenditure	of	$10	million	for	overseas	health	and	 

health	education	because	as	the	then	Secretary	 

of	Health,	Education,	and	Welfare	John	Gardner	 

put	it,	‘There are no better grounds on which  

we can meet other nations and demonstrate  

our own concern for peace and the betterment  

of mankind than in a common battle against  

disease’	(Hotez,	2001).	

	 Regardless	of	the	origin	of	these	terms	 

one	thing	is	clear.	The	desire	for	good	health	is	 

a	motivating	factor	and	leading	political	issue	 

for	all	people.	Citizens	of	one	nation	can	help	 

break	down	barriers	of	ethnic,	religious,	and	 

political	differences	when	they	assist	the	citizens	 

of	another	country	in	improving	their	health.		 

Integrating	national	health	policy	with	security	 

and	broader	national	foreign	policy	can	further	a	 

nation’s	global	contribution	and	thus	serve	-	as	a	 

Bridge To Peace	around	the	world.

	 Disease	knows	no	borders.	Infections	 

know	no	boundaries.	What	affects	a	person	in	 
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one	country	today	will	affect	someone	in	another	 

tomorrow.	In	the	subtitle	of	an	article	on	the	 

globalization	of	disease	published	in	The	 

Brookings	Review	Erica	Barks-Ruggles	emphasizes	 

this	point	by	asking:	“When	Congo	sneezes,	will	 

California	get	a	cold?”	(Barks-Ruggles,	2001)

	 In	today’s	global	economy,	no	nation	lives	 

alone	in	a	vacuum.	Diseases	once	endemic	only	to	 

certain	regions	of	the	world	can	be	spread	 

thousands	of	miles	away	in	only	a	few	hours	via	 

air	transport.	The	movement	of	more	than	two	 

million	people	each	day	across	national	borders	 

and	the	growth	of	international	commerce	are	 

responsible	 for	health	 risks	 ranging	from	 

infectious	disease	in	travelers	to	contaminated	 

foods.		

	 Nations	trade	billions	of	dollars’	worth	of	 

food	and	other	products	that	may	present	health	 

risks	to	importing	countries,	and	market/economic	 

risks	to	exporting	countries	if	these	products	are	 

tainted	and	make	people	sick.	Evidence	the	recent	 

concern	about	tainted	pet	food--and	yes	food	 

provided	as	poultry	feed.	

	 Health	problems	that	affect	the	economy	 

of	one	nation	have	repercussions	in	other	 

countries	in	an	era	of	globalization.	We	are	clearly	 

interdependent	in	many	important	ways.	It	is	 

therefore	essential	that	countries	work	together	 

to	deal	with	health	issues	on	a	global	basis	 

(Michael,	2004).

	 Although	the	United	States	has	had	an	 

active	presence	in	health	on	the	global	scene	for	 

decades,	there	is	more	that	it	can	and	should	do	to	 

make	health	a	more	explicit	and	more	influential	 

part	of	foreign	policy.

	 It	can	be	stipulated	that the health sector  

should be a more significant participant in the  

development of foreign policy.	Citizens	of	most	 

countries	are	generous--and	caring	people,	and	 

have	always	wanted	to	help	improve	the	health	 

status	of	those	in	other	countries	as	well	as	their	 

own.	In	addition	to	altruistic	motives,	however,	 

it	is	in	the	best	interest	of	the	many	nations	to	 

increase	their	role	in	global	health	and	to	use	 

health	as	a	diplomatic	initiative.	

	 That	very	thesis	was	well	articulated	by	 

the	former	US	State	Department’s	Undersecretary	 

for	Public	Diplomacy	and	Public	Affairs,	Karen	 

Hughes,	in	November	of	2006	at	a	conference	 

recognizing	the	US	Navy	hospital	ship	USS	 

Mercy’s	visit	to	South	Asia--she	noted	that	“this	 

type	of	health	diplomacy,	health	outreach	is	one	of	 

the	most	effective	ways	that	we	can	reach	people	 

to	people	across	our	world.	Americans	reach	out	 

to	help	people	in	need	because	of	who	we	are	 

and	because	of	what	we	believe.	We	share	with	 

others	because	of	our	conviction	that	all	people	 

are	equal	and	each	person	is	uniquely	valuable	So	 

those	convictions	prompt	us	to	action	(Hughes,	

2007).

	 Perhaps	one	of	the	most	telling	factors	 

in	support	of	the	notions	of	Health	Diplomacy	 

is	a	perceived	impartiality	of	health	professionals.	 

They	have	a	personal	and	wholesome	status	with	 

individuals	and	their	communities--and	as	a	 

result--can	have	opportunities	that	may	open	 

doors	for	other	sectors	including	that	of	the	 

diplomat	and	policy	maker.	Other	strengths	of	 

health	professionals	include	the	personal	attributes	 

of	these	health	advocates,	as	well	as	their	 
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professional	skills	and	know-how	in	enhancing	 

health	status,	and	their	potential	ability	to	act	as	 

brokers	for	peace.	(Rodriguez-Garcia,	2001)

	 Health	professionals--and	particularly	 

those	whose	main	focus	is	public	health--and	 

particularly	those	who	have	broad	rather	than	 

a	totally	clinically	oriented	focus	such	as	many	 

physicians-are	in	the	unique	position	to	be	able	 

to	leverage	something	universally	and	globally	 

important,	irrespective	of	the	details	of	any	given	 

conflict	of	ideology	or	cultural	persuasion	and	that	 

colleagues--is	the	promise	of	good	health.	This	 

makes	the	global	health	community	a	potentially	 

powerful	force	in	health	diplomacy	and	related	 

peace	efforts	throughout	the	world.	

	 In	the	past	the	uniformed	services	has	 

been	one	of	the	most	effective	human	resources	 

to	facilitate	that	worthy	accomplishment.	It	can 

and	should--be	a	vital	resource	for	such	efforts	 

in	the	future.

	 While	health	diplomacy	has	been	around	 

for	many	years,	it	is	clear	that	it	is	now	a	much	 

more	visible	instrument	for	addressing	health	 

problems	through	diplomacy	and	in	consort	with	 

the	political	process.

	 Now	there	is	little	question	that	“Global	 

health	diplomacy	is	gaining	in	importance.	In	a	 

world	where	the	art	of	diplomacy	juggles	with	 

the	science	of	public	health.	Proof	of	the	fact	that	 

global	health	diplomacy	is	gaining	in	importance	 

is	seen	by	the	fact	that	some	countries	have	added	 

a	full-time	health	attaché	to	their	diplomatic	staffs	 

in	recognition	of	the	importance	and	complexity	 

of	global	health	deliberations.	Other	have	added	 

diplomats	to	the	staffs	of	their	international	heath	 

departments	(Kickbusch,	2007).

	 More	current	evidence	of	that	movement	 

can	be	seen	in	the	remarks	by	the	Director-- 

General	of	the	World	Health	Organization,	 

Margaret	Chan--at	that	point	in	office	only	six	 

weeks--In	appearing	before	the	Directorate	for	 

Health	and	Social	Affairs	in	Norway	in	February	 

of	this	year.	In	that	presentation	titled	Health  

Diplomacy in the 21st Century,	she	lauded	her	 

predecessor,	Brundland,	for	 “recognizing	that	 

health	issues	are	inherently	political	and	must	be	 

tackled	at	the	political	level	(Chan,	2007).

	 In	spite	of	optimism	regarding	the	subject	 

matter	of	health	diplomacy,	Professor	David	 

Fidler,	has	noted	that	“despite	the	harshness	of	 

the	foreign	policy	process,	health	advocates	 

have	found	ways	to	influence	that	(permanent)	 

dialogue….	The	evolution	of	this	healthcraft	has	 

not	vaulted	public	health	to	political	primacy	in	 

the	world	of	foreign	policy,	but	it	has	contributed	 

to	health	gaining	political,	as	opposed	to	just	 

rhetorical	traction	in	global	politics	(Fidler,	 

2007).

	 In	another	presentation	made	on	World	 

Health	Day	in	April	of	2007	before	the	Pan	 

American	Health	Organization,	Professor	Fidler	 

opined	that	excitement	about	health	diplomacy	is	 

encouraging	a	belief	that	it	can	radically	transform	 

foreign	policy	and	international	relations	beyond	 

the	health	sector.	However,	he	cautioned--a	 

reality	check	is	needed	because	health’s	rise	in	 

foreign	policy	and	diplomacy	is	not	evidence	of	 

significant	improvements	in	health	but	rather	of	 

mounting	dangers.
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	 Further,	he	noted	that	health	security	is	 

not	the	same	as	international	or	global	health.	It	is	 

a	much	narrower	idea.	Increased	levels	of	health	 

diplomacy	is	not	the	same	as	effective	governance	 

of	health	challenges	and--emergence	of	health	 

diplomacy	has	not	revolutionized	the	nature	of	 

foreign	policy	or	diplomacy	generally.

	 He	concluded	with	the	hope	that	the	 

current	interest	in	health	diplomacy	is	not	just	 

another	policy	fad--an	issue	with	its	moment	 

in	the	sun--bur	rather	an	exciting	potential.	It	 

is	thus	both	a	burden	as	well	as	an	opportunity	 

(Fidler,	2007).

	 Are	we	ready	for	the	Burden	and	the	 

Opportunity	?	
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อายตนะกับการวิจัยและการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
Ayatana with Research and Testing in High Voltage Engineering
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บทคัดย่อ

 บทความนี้นำาเสนอการพิจารณาอายตนะกับการวิจัยและการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นการวิจัย 

ที่ใช้เวลายาวนานในการออกแบบสร้างอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงจะต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น  

และกาย เข้าร่วมในการสังเกตปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทดสอบและวิเคราะห์ผล ซึ่งจะช่วยให้สามารถ 

เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ที่ทำาการทดสอบในงานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงได้มากขึ้น

คำ�สำ�คัญ: อายตนะ การวิจัยและการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

Abstract

 This paper considers the effect on the human senses during high voltage engineering research  

and testing. This kind of study takes a long time to design and construct tools to measure the effect  

of high voltage on the senses. Observing the effect on physical senses in high voltage testing and  

analysis provides better understanding of the properties of the material and equipment in high voltage  

engineering research.

Keywords: āyatana (sense), research and test in high voltage engineering

1อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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คว�มนำ�

 ระบบไฟฟ้าแรงสูง คือ ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 

ไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ ระบบไฟฟ้า 

แรงสูงสามารถส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปได้ในระยะทาง 

ที่ไกล มีการสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำากว่าระบบไฟฟ้าแรงต่ำา  

การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งด้วยระบบ 

ไฟฟ้าแรงสูงแทบทั้งสิ้น โดยจะส่งจ่ายด้วยไฟฟ้าแรงสูง 

กระแสสลับ และมีการส่งจ่ายด้วยแรงดันสูงกระแสตรง  

เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าของประเทศไทยกับประเทศ 

มาเลเซีย 

 เพื่อเพิ่มเสถียรภาพการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 

ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนมีนโยบาย 

ร่วมกันที่จะ พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายระบบสายส่ง 

ไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) เพื่อส่งเสริม 

ความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้าของภูมิภาคและส่งเสริมให้มี 

การซื้อ ขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพื่อลดต้นทุน 

การผลิตไฟฟ้าโดยรวม ในการดำาเนินการตามนโยบาย 

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อาเซียนได้มอบหมายให้ผู้บริหาร 

สูงสุดการไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซียน (Head of  

ASEAN Power Utilities/Authorities : HAPUA)  

มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายระบบ 

ส่งไฟฟ้าอาเซียน

 ทีป่ระชมุรฐัมนตรดีา้นพลงังานอาเซยีน ครัง้ที ่21  

ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ได้ให้ความเห็นชอบ 

แผนแม่บทการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน  

(ASEAN Interconnection Master Plan Study: AIMS)  

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 สถานะการดำาเนินโครงการ  

ASEAN Power Grid แสดงดังตาราง 1

 การวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเป็นการวิจัย 

ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ เครื่องมือ 

และวสัดฉุนวนทางวศิวกรรมไฟฟา้แรงสงู ซึง่จะตอ้งบนัทกึ 

สภาวะแวดล้อมและสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ขณะทำาการ 

ทดสอบ รวมถึงจะต้องใช้ความเพียรพยายามที่ใช้เวลา 

ยาวนานในการออกแบบสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  

ต�ร�ง 1 

สถานะการดำาเนินโครงการ ASEAN Power Grid
โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า สถานะ

1. Peninsular Malaysia – Singapore ก่อสร้างเสร็จและดำาเนินการส่งกระแสไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2528

2. Thailand – Peninsular Malaysia ก่อสร้างเสร็จและดำาเนินการส่งกระแสไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2544 

3. Thailand – Cambodia ก่อสร้างเสร็จและดำาเนินการส่งกระแสไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2550 

4. Thailand – Lao PDR กำาลังดำาเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2552/ 2553

5. Vietnam – Cambodia กำาลังดำาเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2553 

6. Lao PDR – Cambodia ลงนามสัญญาก่อสร้างแล้ว 

7. Sumatra – Peninsular Malaysia อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้ 

8. Batam – Bintan – Singapore อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้ 

9. Sarawak – West Kalimantan อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้ 

10. Philippines – Sabah อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้ 

11. Sarawak – Sabah – Brunei อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้ 

12. Sarawak – Peninsular Malaysia อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้ 

13. Thailand – Myanmar อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้ 

14. Lao PDR – Vietnam อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้ 

15. Sabah – East Kalimantan เป็นโครงการเพิ่มเติม และอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้
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โดยสอดคล้องกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ คือ  

ตา หู จมูก ลิ้น และผิวสัมผัส รวมถึงจิตใจ หมายถึง  

ความคิด อารมณ์ สันดาน เมื่อรวมประสาทสัมผัสทั้ง 5  

และจติใจเขา้ดว้ยกนั จะเรยีกวา่ อายตนะภายใน 6 ซึง่เปน็ 

ส่วนหนึ่งของอายตนะ 12 โดยอายตนะ 12 แบ่งออกเป็น  

2 ประเภท คอื อายตนะภายนอก 6 ประกอบดว้ย ภาพ เสยีง  

กลิ่น รส สิ่งต้องกาย และอารมณ์ที่เกิดในใจ และอายตนะ 

ภายใน 6 ประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

 บทความนี้นำาเสนอการพิจารณาอายตนะกับการ 

วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นการวิจัยที่ใช้เวลา 

ยาวนานในการออกแบบสร้างอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  

รวมไปถึงจะต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น  

และกาย เขา้รว่มในการสงัเกตปรากฏการณท์างไฟฟา้ตา่งๆ  

ที่เกิดขึ้นในการทดสอบและวิเคราะห์ผล ซึ่งจะช่วยให้ 

สามารถเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ที่ทำาการทดสอบ 

ในงานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงได้มากขึ้น

อ�ยตนะ

 อายตนะ เป็นคำาบาลีและสันสกฤต อ่านว่า อา- 

ยะ-ตะ-นะ แปลวา่ เครือ่งรูแ้ละสิง่ทีรู่ ้(ราชบณัฑติยสถาน,  

2546) อายตนะจึงเป็นสื่อหรือสิ่งที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 

ภายในและภายนอกใหเ้กดิความรู ้เปน็แดนตอ่หรอืแดนเกดิ 

แหง่ความรู ้ทีห่มายถงึ สิง่ทีเ่ปน็สือ่สำาหรบัตดิตอ่กนั ทำาให ้

เกิดความรู้สึกขึ้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. อายตนะภายใน หมายถึง สื่อเชื่อมต่อที่อยู่ 

ในตัวคน บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6 แยกเป็น (1) จักขุ (จักษุ,  

ตา (2) โศตะ (หู) (3) มานะ (จมูก) (4) ชิวหา (ลิ้น)  

(5) กาย (กาย) (6) มโน (ใจ) (ศึกษาศัพท์พุทธศาสตร์  

อายตนะ 12, 2547)

 สื่อทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก 

 2. อายตนะภายนอก หมายถึง สื่อเชื่อมต่อที่อยู่ 

นอกตัวคนเป็นทั้ง ที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้ และแดนต่อ 

ความรู้ ฝ่ายภายนอก เรียกว่า อารมณ์ 6 แยกเป็น  

(1) ภาพะ (ภาพ สิ่งที่เห็น หรือ วัณณะ คือ สี) (2) สัททะ  

(เสียง) (3) ศันธะ (กลิ่น) (4) รส (รส) (5) โผฏฐัพพะ  

(สัมผัสทางกาย สิ่งต้องกาย) (6) ธรรม หรือ ธรรมารมณ ์ 

(อารมณท์ีเ่กดิกบัใจ สิง่ที่ใจนกึคดิ) (ศกึษาศพัทพ์ทุธศาสตร ์ 

อายตนะ 12, 2547)

ภ�พ 1 อายตนะ 6

ที่มา. จาก “เหตุที่มนุษย์เรา ควรจะต้องดูจิต...แก่ร่างกาย 

มนุษย์” (2552). ค้นจาก http://www.oknation.net/ 

blog/lawyee/2009/09/14/entry-2.

 อายตนะภายนอกทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายตนะ 

ภายใน เช่น ตาเห็นภาพ หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น  

ลิ้นรับรส กายสัมผัสร้อนหรือหนาว อ่อนหรือแข็ง ส่วนจิต 

เป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนคลำาไม่ ได้ (คุณหลวงเวชการ,  

2553; พระธรรมสิงหบุราจารย์, 2550; อายตนะ, 2553;  

ศกึษาศพัทพ์ทุธศาสตร ์อายตนะ 12, 2547) แสดงดงัภาพ 1  

และตาราง 2
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ต�ร�ง 2 

ความสัมพันธ์ของอายตนะภายในและอายตนะภายนอก
อายตนะภายใน อายตนะภายนอก

1. จักขุ (จักษุ, ตา) 1. ภาพะ (ภาพ สิ่งที่เห็น หรือ 

   วัณณะ คือ สี)

2. โศตะ (หู) 2. สัททะ (เสียง)

3. มานะ (จมูก) 3. ศันธะ (กลิ่น)

4. ชิวหา (ลิ้น) 4. รส (รส)

5. กาย (กาย) 5. โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย 

   สิ่งต้องกาย )

6. มโน (ใจ) 6. ธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดกับใจ 

   สิ่งที่ใจนึกคิด)

ก�รวิจัยท�งวิศวกรรมไฟฟ้�แรงสูง 

 การวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง มีระเบียบ 

วิธีเช่นเดียวกับการวิจัยในศาสตร์อื่น ๆ คือ การกำาหนด 

กรอบแนวคิดการวิจัย การกำาหนดวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัย การออกแบบและการทดลอง รวมไปถึง 

การวิเคราะห์และสรุปผล โดยมากเป็นการวิจัยเกี่ยวกับ 

การออกแบบสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

แรงสูง รวมไปถึงการวิจัยคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ 

ฉนวนทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง โดยให้ความสนใจ 

เกี่ยวกับผลทางไฟฟ้าจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  

ภาพคลื่นของแรงดัน สภาวะแวดล้อม ผลของภาพลักษณะ 

ตัวนำาและวัสดุฉนวน เป็นต้น (ธนากร น้ำาหอมจันทร์,  

อติกร เสรีพัฒนานนท์ และพงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ, 2553,  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2552;  

ธนากร น้ำาหอมจันทร์, อติกร เสรีพัฒนานนท์ และ 

พงษส์วสัดิ ์คชภมู,ิ 2553, หนา้ 9 – 16; ฤทธเิดช เกาะหวาย,  

เสาวลักษ์ จันท้าว, ธนากร น้ำ าหอมจันทร์ , อติกร  

เสรีพัฒนานนท์ และ พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ, 2552, หน้า  

96-102; สำารวย สังข์สะอาด, 2549; Kanchana, S.  

Chotigo S & Pungsiri, B., 2008; Phontusa, S & 

Chotigo, S., 2008) การทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือแต่ละ 

ประเภทจะมีมาตรฐานกำาหนดอยู่เสมอทั้งมาตรฐานสากล 

และมาตรฐานประจำาชาติ ซึ่งในการทดสอบจะทำาการ 

ทดสอบด้วยแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าแรงสูงในระดับ 

แรงดันและภาพลักษณะต่าง ๆ  ดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

ก�รทดสอบท�งวิศวกรรมไฟฟ้�แรงสูง 

 การทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เป็นการ 

ทดสอบเพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ 

ฉนวนของเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ได้ออกแบบ 

สร้างขึ้นเป็น ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ การทดสอบ 

จะแบ่งเป็น การทดสอบแบบทำาลาย และการทดสอบแบบ 

ไม่ทำาลาย แรงดันและกระแส ไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ในการ 

ทดสอบจะจำาแนกออกตามลักษณะของภาพคลื่น (สำารวย  

สังข์สะอาด, 2549; IEEE Std. 4, 1995; IEC std.  

60060-1, 1989; IEC std. 60060-2, 1994; Kuffel,  

E., Zaengl, W. S. & Kuffel, J., 2000; Naidu, M.  

S. and Kamaraju, V., 1996) ดังนี้

 1. แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

 2. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับความถี่กำาลัง

 3. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง

 4. แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า

 5. แรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง

 6. กระแสอิมพัลส์

 จากการทดสอบที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้ทดสอบ 

สามารถสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นขณะทดสอบ 

ได้หลายวิธี (สำารวย สังข์สะอาด, 2549; Kuffel, E.,  

Zaengl, W. S. & Kuffel, J., 2000; Naidu, M. S.  

and Kamaraju, V., 1996) ดังนี้

 1. เกิดแสงเรือง เนื่องจากเกิดไอออไนเซชั่นเป็น  

โคโรนา (corona)

 2. เกิดโคโรนาในอากาศ จะมีกลิ่นโอโซน (O3)  

และเกิดเสียงฮิสซิ่ง (hissing)

 3. เกิดการเบรกดาวน์ (breakdown) หรือเกิด 

การวาบไฟตามผิวฉนวน (flashover)
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 ภาพตัวอย่างปรากฏการณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

แรงสูงแสดงดังภาพ 2 - 5

ภ�พ 2 การเกิดโคโรนาดีสชาร์จรอบขดลวดไฟฟ้าแรงสูง

Note. from “Corona discharge”. (n.d.). Retrieved  

from http://wapedia.mobi/en/Corona_discharge.

ภ�พ 3 ดีสชาร์จทางไฟฟ้าจากหม้อแปลงเทสล่า

Note. from “Voltage sparks and danger”. (n.d.).  

Retrieved from http://www.thefullwiki.org 

/Voltage_sparks_and_danger.

ภ�พ 4 ภาพถ่ายการเบรกดาวน์ของฉนวนอากาศระหว่าง 

อิ เล็กโตรดทรงกลมขนาด 25 เซนติเมตร ภายใน 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย

ภ�พ 5 ภาพถา่ยการวาบไฟตามผวิของฉนวนแกว้ เสน้ผา่น 

ศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร ภายใน 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 สภาวะแวดล้อมสำาหรับการทดสอบทางวิศวกรรม 

ไฟฟ้าแรงสูงตามที่มาตรฐานกำาหนด (IEC std. 60060-1,  

1989) มีดังนี้

 - อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

 - ความดันบรรยากาศ 101.3 กิโลปาสคาล

 - ความชื้นสัมบูรณ์ 11 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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บทสรุป

 จากที่ไดน้ำาเสนอ อายตนะ การวจิยัทางวศิวกรรม 

ไฟฟ้าแรงสูงและการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  

ดังข้อมูลขั้นต้น สามารถพิจารณาอายตนะร่วมกับการวิจัย 

และทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงได้ดังนี้

 อายตนะ หรือ อายตนะ 12 แบ่งออกเป็น  

อายตนะภายใน 6 และอายตนะภายนอก 6 ซึ่งทั้งอายตนะ 

ภายนอกและภายในจะคูก่นั ดงันี ้ตาเหน็ภาพ หไูดย้นิเสยีง  

จมูกได้กลิ่น ลิ้นรับรส กายสัมผัสร้อนหรือหนาว อ่อน 

หรือแข็ง ใจเป็นธรรมชาติ ไม่มีตัวตนคลำาไม่ ได้แต่จะ 

สามารถบ่งบอกถึงความพยายาม ตั้งใจ มุ่งมั่น ยินดี 

เมื่อประสบความสำาเร็จ หรือเสียใจเมื่อเกิดความผิดหวัง

 การวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง มีระเบียบวิธี 

เช่นเดียวกับการวิจัยในศาสตร์อื่นๆ คือ การกำาหนดกรอบ 

แนวคิดการวิจัย การกำาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การออกแบบและการทดลอง รวมไปถึงการวิเคราะห์ 

และสรุปผล ซึ่งทั้งโครงการวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการ 

ควรจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้โครงการวิจัยสำาเร็จ 

ลุล่วงไปได้ด้วยดี และตามกำาหนดเวลาของผู้ให้การ 

สนับสนุนการวิจัยกำาหนด

 การทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เป็นการ 

ทดสอบเพื่อพิจารณาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์  

เครื่องมือทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ว่าเป็นไปตามที่ 

มาตรฐานกำาหนดหรือไม่ ในการทดสอบจะต้องทำาการ 

ทดสอบตามระเบียบวิธีที่มาตรฐานกำาหนด ซึ่งจะกล่าวถึง 

สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ 

ในการทดสอบ ระดับแรงดันและภาพคลื่นแรงดันที่ ใช้ 

ในการทดสอบ ระหว่างการทดสอบสามารถสังเกต 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะทดสอบได้ ดังนี้ (1) เกิด 

แสงเรือง (2) เกิดโคโรนาในอากาศ (3) มีกลิ่นโอโซน  

(4) เกิดเสียงฮิสซิ่ง (5) เกิดการเบรกดาวน์หรือเกิดการ 

วาบไฟตามผิวฉนวน เป็นต้น

 เมื่อพิจารณาอายตนะกับการวิจัยและการทดสอบ 

ทางวศิวกรรมไฟฟา้แรงสงูเขา้ดว้ยกนัจะพบวา่ ผูร้บัผดิชอบ 

โครงการวิจัยจะต้องอาศัย 

 ตา เพื่อสังเกตปรากฏการณ์การณ์ทางไฟฟ้า 

ที่เกิดขึ้นขณะทำาการทดสอบ เช่น การเกิดแสงเรือง  

การเกดิการเบรกดาวนห์รอืการเกดิการวาบไฟตามผวิฉนวน 

 ห ูเพือ่ฟงัเสยีงฮสิซิง่ ซึง่เปน็ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ 

เมื่อเกิดโคโรนา จะเกิดหลังจากการเกิดความเครียดสนาม 

ไฟฟ้าสูงบริเวณปลายแหลมหรือขอบคมของตัวนำาไฟฟ้า  

โดยเสียงนี้จะเกิดขึ้นก่อนการเกิดการ เบรกดาวน์

 จมูก เพื่อดมกลิ่นโอโซน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเกิด 

ความเครียดสนามไฟฟ้าสูง ส่งผลให้อากาศเกิดการแตกตัว  

แยกออกซิเจนโมเลกุล (O
2
) ออกเป็น 2 อะตอม (2O)  

จากนั้นจะเกิดความเสถียรต่ำา ส่งผลให้อะตอมออกซิเจน 

ที่แตกตัว รวมตัวเข้ากับโมเลกุลออกซิเจนอื่นจนเกิดเป็น 

โอโซนโมเลกุล (O
3
) ขึ้น

 ลิ้น เมื่อได้กลิ่นหรือสูดดมโอโซนเข้าสู่ร่างกาย 

จะเกิดอาการระคายเคืองระบบหายใจ ทำาให้เกิดอาการ 

เจ็บคอ รวมไปถึงรู้สึกมีอาการขมในคอเกิดขึ้น

 กาย จะใช้พิจารณาถึงอุณหภูมิของสภาวะ 

แวดล้อมเบื้องต้นที่ ใช้สำาหรับการทดสอบ เช่น วันที่ 

ทำาการทดสอบแล้วรู้สึกคล้ายฝนจะตก มักจะพบว่าสภาวะ 

แวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

จะมีค่าความชื้นสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานกำาหนด ซึ่งไม่ควร 

ทำาการทดสอบเก็บผล เนื่องจากจะทำาให้ค่าความเป็น 

ฉนวนของอากาศต่ำา ความปลอดภัยในการทดสอบน้อย  

อาจเกิดอันตรายจากการทดสอบได้ รวมไปถึงขณะทำาการ 

ทดสอบเมื่อเข้าใกล้บริเวณที่มีสนามไฟฟ้าขนของอวัยวะ 

ที่อยู่ ใกล้จะลุกชันขึ้น

 ใจ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย จะต้องทุ่มเท 

แรงกาย แรงใจ มุ่งมั่น ทำางานวิจัยให้โครงการวิจัยนั้น 

สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและระยะ 

เวลาที่กำาหนด บ่อยครั้งจะพบว่าจะใช้เวลาในการออกแบบ 

สร้างอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเป็น 

ระยะเวลานาน แต่ทำาการทดสอบในระยะเวลาอันสั้นแล้ว 

พบว่า อุปกรณ์ เครื่องมือที่สร้างขึ้นยังไม่สามารถทำางานได ้

ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ จึงจะต้องอาศัยกำาลังใจเพื่อ 

ที่จะทำางานวิจัยชิ้นนั้นต่อไปให้ประสบความสำาเร็จในที่สุด 
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 จากการพิจารณาอายตนะร่วมกับการวิจัยและ 

ทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงข้างต้น ตามที่ผู้เขียน 

ไดม้คีวามเกีย่วขอ้งกบังานวจิยัดา้นดงักลา่วพบวา่ สามารถ 

ประยุกต์ใช้กับการวิจัยที่จะต้องอาศัยประสาทรับรู้ทั้ง 5  

และจิตใจ ที่มุ่งมั่นในการทำางานวิจัยให้สำาเร็จลุล่วง  

ซึ่งจะกล่าวได้ว่าผู้ทำาวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

ควรตืน่รูต้ลอดเวลา เพือ่เปดิโสตประสาทรบัสญัญาณตา่งๆ  

จากภายนอกร่างกาย ขณะทำาการวิจัย รวมถึงการนำา 

อายตนะไปวิเคราะห์ด้านอื่นๆ ในชีวิตประจำาวันได้อย่าง 

เหมาะสม
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บทคัดย่อ

 การพัฒนาอย่างรวดเร็วของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร ทำาให้การรับส่งข้อมูลดิจิทัล 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถกระทำาได้อย่างง่ายดาย แต่ด้วยธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบเปิด ข้อมูล 

ข่าวสารที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจึงมีโอกาสที่จะถูกคัดลอก ดัดแปลงแก้ไข หรือโจรกรรมได้โดยง่าย เมื่อปัญหานี้ทวี 

ความรุนแรงมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของสื่อดิจิทัล เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว  

การแทรกลายน้ำาในภาพดิจิทัลจึงได้ถูกนำาเสนอเพื่อใช้ในการระบุผู้ที่เป็นเจ้าของภาพดิจิทัล หลักการของการแทรกลายน้ำา 

จะทำาการฝังข้อมูลจากเจ้าของภาพลงไปในภาพดิจิทัลต้นฉบับโดยมีกลไกในการตรวจสอบความเป็นเจ้าของภาพที่ 

สอดคล้องกันกับวิธีการฝัง ซึ่งจะต้องดำาเนินการในลักษณะที่ข้อมูลที่ใส่เพิ่มเข้าไปนั้นจะต้องไม่ไปลดคุณภาพด้าน 

การมองเห็นของภาพดิจิทัลและต้องไม่สามารถถูกกำาจัดออกไปได้

คำ�สำ�คัญ : การแทรกลายน้ำาในภาพดิจิทัล, การป้องกันลิขสิทธิ์

Abstract

 With the fast development of computer and communication networks, it has become increasingly  

easy to distribute and get digital data via internet. Because of its nature, the internet is an open system.  

Transmitted digital data is easily duplicated, altered, or even stolen. Since this problem has become  

more serious than before, it is importance to protect the intellectual property of digital media. To tackle  

the problem, digital image watermarking has been proposed as a means to identify the owner of digital  

image. The watermarking technique embeds authors’ information into the original digital image and  

provides the corresponding authentication mechanism. This must be performed in such a way that the  

added information does not cause degradation of the perceptual quality and cannot be removed. 

Keywords : digital image watermarking, copyright protection

1อาจารย์ประจำา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
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คว�มนำ�

 มนุษย์เราสามารถส่งข่าวสารข้อมูลลับถึงกัน 

โดยที่บุคคลอื่นไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่ามีสารลับซ่อนอยู่ 

ในสื่อที่ถูกนำาส่งมาได้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ศาสตร์ของ 

การซ่อนข้อมูลเช่นนี้มีชื่อเรียกว่า Steganography โดย 

ในสมัยกรีกโบราณมีบันทึกที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการส่งสาร 

เตือนภัยถึงการบุกรุกของศัตรู โดยชาวกรีกจะเขียน 

ข้อความลับเพื่อเตือนภัยบนแผ่นไม้แล้วนำาเทียนมาเคลือบ 

ข้อความไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเมื่อศัตรูมองเห็นแผ่นไม้ก็ไม่ 

สามารถล่วงรู้ถึงข้อความลับนั้นได้ นอกเสียจากจะมีการ 

ลอกเทยีนทีเ่คลอืบขอ้ความนัน้ออกไป อกีหนึง่วธิทีีป่รากฏ 

เป็นหลักฐานคือการใช้หนังศีรษะของคนเป็นที่เขียน 

ข้อความลับ โดยก่อนเขียนข้อความจะทำาการโกนผม 

บนศีรษะออก เมื่อเขียนเสร็จจะปล่อยให้ผมขึ้นเพื่อบดบัง 

ข้อความบนหนังศีรษะ จากนั้นจึงจะเดินทางไปหาผู้รับ  

โดยผู้รับก็จะทำาการโกนผมบนหนังศีรษะของผู้นำามา 

ส่งออกเพื่ออ่านข้อความลับ 

 อีกช่วงหนึ่งที่มีการใช้ Steganography ในการ 

ติดต่อสื่อสารมากที่สุด คือ ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง  

วิธีการที่นำามาใช้ได้แก่ การนำาหนังสือพิมพ์รายวันมาใช้ 

เป็นสื่อในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารความลับ โดยผู้รับสาร 

จะต้องทราบวิธีในการแกะข้อความลับจากข่าวในหนังสือพิมพ์ 

ที่ได้มีการตกลงกันไว้ก่อนแล้ว นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำา 

มะนาวหรือน้ำ านม เขียนข้อความลับลงบนกระดาษ  

ซึ่งข้อความนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ จนกว่าจะนำากระดาษ 

นั้นไปอังไฟ เพื่อให้ความร้อนทำาให้ข้อความที่เขียนมีสี 

เข้มขึ้น จนสามารถอ่านได้ 

 มาถึงยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและช่องทางในการ 

ตดิตอ่สือ่สารไดพ้ฒันามาอยา่งตอ่เนือ่ง ขอ้มลูขา่วสารไดร้บั 

การพัฒนาให้อยู่ ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้สนองตอบต่อ 

การใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร 

สมัยใหม่ ช่องทางหนึ่งที่คนทั่วโลกนิยมใช้เป็นช่องทาง 

ในการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกัน คือ อินเทอร์เน็ต ปัจจุบัน 

เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่าง 

ง่ายดายและรวดเร็วแม้จะอยู่คนละซีกโลก นอกเหนือจาก 

ความรวดเร็ว สะดวกสบาย ในการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน 

อนิเทอรเ์นต็ ในทางกลบักนัการทีอ่นิเทอรเ์นต็เปน็ระบบเปดิ 

ทีม่ผีูใ้ชง้านเปน็จำานวนมาก ขอ้มลูขา่วสารทีส่ง่และเผยแพร่ 

ผ่านอินเทอร์เน็ตจึงมีโอกาสในการเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไป 

และถกูคดัลอก ดดัแปลงแกไ้ข หรอืถกูนำาไปใชโ้ดยไม่ไดร้บั 

อนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของได้โดยง่าย หลายๆ หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องจึงได้พยายามคิดค้นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 

ดังกล่าวขึ้น วิธีการหนึ่งก็คือการใช้ตัวบทกฎหมาย แต่ก็ 

สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากยังมี 

ชอ่งโหวส่ำาคญัหลายประการทีเ่อือ้ตอ่การกระทำาผดิกฎหมาย 

อย่างมาก จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาวิธีการ 

อื่นๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ 

 Digital Image watermarking หรือ การแทรก 

ลายน้ำาในภาพดิจิทัล จัดเป็นรูปแบบหน่ึงของ Steganography  

เพื่อใช้ในการพิสูจน์หรือแสดงความเป็นเจ้าของภาพถ่าย  

โดยการซ่อนข้อมูลลับที่เรียกว่าสัญญาณลายน้ำาเข้าไป 

ในตัวภาพถ่ายดิจิทัลก่อนที่จะทำาการเผยแพร่ภาพถ่าย 

ดังกล่าวออกไป ลายน้ำานี้สามารถทำาการเปลี่ยนแปลง 

แก้ไขหรือกู้คืนได้โดยผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต 

เท่านั้น ภาพ 1 แสดงภาพต้นไม้ที่มีการอำาพรางภาพแมว 

ไว้ในภาพ ภาพแมวปรากฏโดยการนำาบิตอื่นๆ ของ RGB  

ออกไปยกเว้น 2 บิตสุดท้ายของแต่ละสี ภาพที่ได้จะเป็น 

โทนสีเกือบดำา แล้วเพิ่มความสว่าง 85 เท่า จึงจะปรากฏ 

เป็นภาพแมวดังภาพ 2 (เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร,  

2547)



19

ภ�พ 1 ภาพต้นไม้ที่มีการอำาพรางข้อมูล 

ทีม่า. จาก “Steganography ศาสตรแ์หง่การซอ่นขอ้มลู,”  

2547 โดย เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร, ค้นจาก  http:// 

th.wikipedia.org. 

ภ�พ 2 ภาพแมวที่ถูกอำาพรางข้อมูล 

ทีม่า. จาก “Steganography ศาสตรแ์หง่การซอ่นขอ้มลู,”  

2547 โดย เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร, ค้นจาก  http:// 

th.wikipedia.org. 

ประเภทของล�ยน้ำ�ดิจิทัล 

 โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งประเภทของลายน้ำา 

ดิจิตัลตามการปรากฏของลายน้ำาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ล�ยน้ำ�ที่เปิดเผย

 ลายน้ำาที่เปิดเผย (visible watermark) ทำาโดย 

การเขียน เติม หรือแทรกตัวข้อมูลลายน้ำาที่ต้องการลงไป 

ในตัวภาพถ่ายโดยตรง ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของวิธีนี้ก็คือ  

บุคคลทั่วไปที่พบเห็นภาพลายน้ำาชนิดนี้ จะรู้ได้ทันทีว่า 

ภาพดังกล่าวมีเจ้าของ

ภ�พ 3 การแทรกลายน้ำาที่เปิดเผยบริเวณมุมบนซ้าย 

ของภาพ 

ที่มา. จาก “เทคนิคการทำาภาพลายน้ำา (Watermark)  

แบบง่ายๆ,” 2009 โดย Jaratsri Chansirimas, ค้นจาก  

www.ReadyPlanet.com.

 การสร้างภาพลายน้ำาชนิดนี้สามารถดำาเนินการได้ 

โดยง่าย ในปัจจุบันมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่มีความ 

สามารถในการทำาภาพลายน้ำาที่เปิดเผย อาทิ โปรแกรม  

ACDsee โปรแกรม Adobe Photoshop ลายน้ำาชนิดนี้ 

มีข้อเสียอยู่ตรงที่ลายน้ำาที่ใส่เข้าไปจะไปบดบังภาพ ทำาให ้

รายละเอยีดบนภาพขาดหายไป โดยเฉพาะเมือ่แทรกลายน้ำา 

ลงไปในตำาแหน่งที่สำาคัญของภาพ แต่การแทรกลายน้ำา 

ลงไปในส่วนสำาคัญของภาพมีข้อดีตรงที่ทำาให้ไม่สามารถ 

เคลือ่นยา้ยหรอืกำาจดัลายน้ำาออกไดโ้ดยงา่ย ในทางกลบักนั 

ถ้าเจ้าของภาพแทรกลายน้ำาในส่วนที่ไม่สำาคัญ เนื่องจาก 

ไม่อยากให้ลายน้ำาไปบดบังส่วนสำาคัญของภาพ เช่น ใส่ใน 

ตำาแหน่งมุมภาพบริเวณฉากหลังของภาพ ก็จะทำาให้ 

การกำาจัดลายน้ำาออกไปจากภาพสามารถกระทำาได้ง่าย  

ภาพ 3 แสดงการแทรกลายน้ำาที่เปิดเผยบริเวณมุมบนซ้าย 

ของภาพ (Chansirimas, 2009)
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 2. ล�ยน้ำ�ที่ ไม่เปิดเผย

 ลายน้ำาที่ไม่เปิดเผย (invisible watermark)  

สร้างขึ้นโดยการแทรกลายน้ำาดิจิตัลลงไปในภาพต้นฉบับ 

ภายใต้คุณสมบัติที่ต้องคำานึงถึง 2 ประการ คือ

  1) คว�มคงทน 

  ความคงทน (robustness) หมายถึง  

ลายน้ำาที่ใส่เข้าไปต้องยากต่อการถูกกำาจัดหรือทำาลาย และ 

ต้องมีความคงทนต่อการถูกโจมตีหรือถูกดัดแปลงแก้ไข  

ทั้งนี้รวมไปถึงการบีบอัดข้อมูลเพื่อให้ไฟล์ภาพมีขนาด 

เลก็ลง และถงึแมว้า่จะถกูกระทำาจนสง่ผลใหล้ายน้ำาบางสว่น 

สูญหายไปแต่ลายน้ำาส่วนที่คงอยู่จะต้องมีมากและชัดเจน 

พอที่จะยืนยันถึงความเป็นเจ้าของที่แน่นอนได้

  2) คว�มส�ม�รถด้�นก�รมองเห็น 

  ค ว า ม ส า ม า ร ถด้ า น ก า ร ม อ ง เ ห็ น  

(imperceptibility) หมายถึง ลายน้ำาที่ใส่เข้าไปต้องไม่ 

ไปลดคุณภาพของภาพที่ถูกแทรกลายน้ำา กล่าวคือ เมื่อ 

นำาภาพภายหลังการแทรกลายน้ำามาเปรียบเทียบกับภาพ 

กอ่นแทรกลายน้ำา ตอ้งไมส่ามารถสงัเกตเหน็ความแตกตา่ง 

ระหว่างกันได้

 คณุสมบตัทิัง้ 2 ประการตา่งมคีวามสมัพนัธผ์กผนั 

ระหว่างกัน กล่าวคือ ยิ่งต้องการแทรกลายน้ำาให้มีความ 

คงทนและมีความปลอดภัยมาก ก็จะส่งผลให้คุณภาพด้าน 

การมองเห็นของภาพที่แทรกลายน้ำาลดลง ด้วยเหตุนี้จึงม ี

นักวิจัยจำานวนมากที่พยายามคิดค้นเทคนิคและวิธีการ 

ใหม่ๆ ในการแทรกลายน้ำาชนิดที่ไม่เปิดเผยจนปรากฏเป็น 

ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการอย่าง 

ต่อเนื่อง ภาพ 4 แสดงภาพต้นฉบับก่อนการแทรกลายน้ำา  

ภาพ 5 แสดงภาพลายน้ำา และภาพ 6 แสดงภาพที่ผ่าน 

การแทรกลายน้ำาที่ ไม่เปิดเผย (Promcharoen and  

Rangsanseri, 2010, pp. 1189-1194)

ประเภทของก�รแทรกล�ยน้ำ�ที่ ไม่เปิดเผย

 เทคนิคและวิธีการแทรกลายน้ำาที่ไม่เปิดเผยมีอยู่ 

ด้วยกันหลากหลายวิธี แต่เราสามารถจำาแนกออกได้เป็น  

2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. ก�รแทรกล�ยน้ำ�ในโดเมนสป�เชียล 

 การแทรกลายน้ำาในโดเมนสปาเชียล (spatial  

domain) เป็นการแทรกลายน้ำาที่ค่าพิกเซลของภาพถ่าย 

จะถูกดัดแปลงแก้ไขโดยตรงตามข้อมูลลายน้ำาที่ใส่เข้าไป  

ข้อมูลลายน้ำาที่ ใส่ด้วยวิธีนี้จะคงทนต่อการโจมตีเชิง 

เรขาคณิต เช่น การหมุนภาพ การตัดภาพแต่จะไม่คงทน 

ตอ่การโจมตเีชงิสญัญาณ เชน่ การกรองสญัญาณความถีส่งู  

การกรองสัญญาณความถี่ต่ำา และไม่คงทนต่อการบีบอัด 

ขอ้มลูภาพ ซึง่ถอืเปน็จดุบอดทีส่ำาคญั เนือ่งจากเปน็ ทีท่ราบ 

กันดีว่าการบีบอัดข้อมูลภาพเป็นกระบวนการที่ ได้รับ 

ความนิยมมากที่สุดในการนำามาใช้เพื่อลดขนาดของ 

ข้อมูลภาพที่ต้องการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

ภ�พ 4 ภาพต้นฉบับก่อนการแทรกลายน้ำา

ภ�พ 5 ภาพลายน้ำา
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ภ�พ 6 ภาพที่ผ่านการแทรกลายน้ำาที่ไม่เปิดเผย 

 2. ก�รแทรกล�ยน้ำ�ในโดเมนคว�มถี่

 การแทรกลายน้ำาในโดเมนความถี่ (frequency  

domain) เป็นวิธีการที่ค่าพิกเซลของภาพจะต้องถูกแปลง 

ดว้ยสมการการแปลงทางคณติศาสตร ์เชน่ DCT (Discrete  

Cosine Transform) DWT (Discrete Wavelet  

Transform) DMT (Discrete Multi-wavelet  

Transform) ให้เป็นค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ ก่อนที่จะทำาการ 

แทรกลายน้ำาลงไป โดยภายหลังการแทรกลายน้ำาจะต้อง 

ทำาการแปลงกลับจึงจะได้ภาพที่ผ่านการแทรกลายน้ำา 

ออกมา วิธีการนี้ผ่านการพิสูจน์ในงานวิจัยหลายชิ้นว่า 

ให้ลายน้ำาที่มีความคงทนต่อการโจมตีเชิงสัญญาณ เช่น  

การกรองสัญญาณความถี่สูง การกรองสัญญาณความถี่ต่ำา  

และคงทนต่อการบีบอัดข้อมูลภาพมากกว่าวิธีการแทรก 

ลายน้ำาบนโดเมนสปาเชียล (Hartung,1999, pp. 1079- 

1107), (Petitcolas, 1999, pp. 1062-1078), (Song  

and Tan, 2000, pp. 946-950)

ขั้นตอนก�รทำ�ภ�พล�ยน้ำ�ที่ ไม่เปิดเผย

 การทำาภาพลายน้ำาที่เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ทำา 

บนโดเมนสปาเชียลหรือบนโดเมนความถี่ล้วนประกอบ 

ไปด้วยขั้นตอนทั่วๆ ไป ที่เหมือนกัน 2 ขั้นตอน คือ  

การแทรกลายน้ำา (watermark embedding) และการกูค้นื 

ลายน้ำา (watermark detection)

 1. ก�รแทรกล�ยน้ำ� 

 การแทรกลายน้ำา (watermark embedding)  

ข้อมูลภาพจะผ่านกระบวนการใส่สัญญาณลายน้ำา โดยอาจ 

มีการเข้ารหัสสัญญาณลายน้ำาที่ใส่เข้าไปซึ่งจะมีกุญแจลับ  

(secret key) ที่ ใช้ในการเข้ารหัส โดยมีเพียงผู้ที่ถือ 

กุญแจลับนี้เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาณ 

ลายน้ำาดังกล่าวได้ (Cox, Kilian, Leighton, and  

Shamoon, 1997, pp. 1673-1687)

 ข้อมูลเข้าของขั้นตอนการแทรกลายน้ำาดิจิตัล  

ประกอบไปด้วย ข้อมูลหรือภาพต้นฉบับ (original data)  

สญัญาณลายน้ำา (watermark signal) และรหสัลบั (secret  

Key) สว่นขอ้มลูออกที่ได ้คอื ขอ้มลูหรอืภาพดจิติลัทีผ่า่น 

การแทรกลายน้ำา (watermarked data) กระบวนการแทรก 

ลายน้ำา แสดงดังภาพ 7

ภ�พ 7 กระบวนการแทรกลายน้ำา

 2. ก�รกู้คืนล�ยน้ำ� 

 การกู้คืนลายน้ำา (watermark extraction)  

สามารถจำาแนกออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีที่ต้องใช้ภาพ  

ตน้ฉบบัในการกูค้นืลายน้ำา (blind method) และวธิทีี่ไมต่อ้ง 

ใช้ข้อมูลภาพต้นฉบับในการกู้คืนลายน้ำา (non-blind  

method) (Lee, and Jung, 2001, pp. 272-277)
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ภ�พ 8 กระบวนการกู้คืนลายน้ำาที่ใช้ภาพต้นฉบับในการ 

กู้คืน

 ข้อมูลเข้าของขั้นตอนการกู้คืนลายน้ำาประกอบ 

ไปด้วย ภาพดิจิตัลที่ผ่านการแทรกลายน้ำา (watermarked  

data) ขอ้มลูหรอืภาพตน้ฉบบั (original data) และรหสัลบั  

(secret key) ส่วนข้อมูลออกที่ได้ คือ สัญญาณลายน้ำา  

(watermark signal) ภาพ 8 แสดงกระบวนการกู้คืน 

ลายน้ำาที่ต้องใช้ภาพต้นฉบับในการกู้คืนลายน้ำา

ก�รวัดคุณภ�พด้�นก�รมองเห็น 

 การวัดคุณภาพด้านการมองเห็นของภาพที่ผ่าน 

การแทรกลายน้ำา เป็นการตรวจสอบความเหมือนกัน 

ระหว่างภาพดิจิตัลต้นฉบับและภาพที่ถูกแทรกลายน้ำา  

โดยมีวิธีการวัดหรือดัชนีที่นิยมใช้วัดคุณภาพด้านการ 

มองเห็นของภาพที่ผ่านการแทรกลายน้ำา ดังนี้

 1. ก�รวัดด้วยส�ยต�

 การวัดคุณภาพด้านการมองเห็นของภาพที่ผ่าน 

การแทรกลายน้ำา โดยใช้สายตาของผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้องมา 

ทำาการตัดสินคุณภาพของภาพภายหลังจากการแทรก 

ลายน้ำาจัดเป็นวิธีการพื้นฐานแต่ให้ผลที่น่าเชื่อถือ นอกจาก 

การใช้สายตาของผู้ใช้ธรรมดาเป็นผู้วัดแล้วยังอาจใช้ 

สายตาของผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการสังเกต 

ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ที่บุคคลทั่วไปอาจมองข้าม  

วิธีการวัดอาจใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้ผู้ทดสอบมองภาพ 

แล้วระบุระดับคุณภาพ โดยอาจมีชุดภาพมาตรฐานที่มี 

ระดับคะแนนระบุไว้เพื่ออ้างอิง ระดับคุณภาพสามารถ 

แสดงได้ทั้งระดับความเหมือนและระดับความแตกต่าง  

อีกวิธีหนึ่งคือการให้ผู้ทดสอบเรียงลำาดับคุณภาพของภาพ  

โดยให้เรียงลำาดับภาพทดสอบตามคุณภาพของภาพที่เห็น  

ผู้ทดสอบจะตัดสินใจในลักษณะเปรียบเทียบว่าดีกว่าหรือ 

แย่กว่า

 2. ก�รวัดด้วยค่� PSNR

 ค่า PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)  

เป็นค่ามาตรฐานที่นักวิจัยนิยมนำามาใช้วัดคุณภาพด้าน 

การมองเห็นของภาพมากที่สุด ค่า PSNR ที่มีค่ามาก 

จะแสดงถงึคณุภาพของภาพทีแ่ทรกลายน้ำาวา่มคีวามเหมอืน 

กับภาพต้นฉบับมาก โดยทั่วไปแล้วค่า PSNR ที่ยอมรับได ้

สำาหรบัการนำาภาพไปใชอ้ยูท่ี ่30 dB ขึน้ไป (Chen, Chang,  

and Hwang, 1998, p. 1485-1488) ซึ่งค่า PSNR  

สามารถคำานวณได้ดังนี้

 
2

10log peakPSNR
MSE

=   ( )dB         (1)

( ) ( )
2

1 1

1 , ,
M N

x y
MSE f x y f x y

M N = =

 = − × ∑∑   (2)

โดยที่

M คือ จำานวนพิกเซลตามความกว้างของภาพ

N คือ จำานวนพิกเซลตามความสูงของภาพ

( ),f x y  คือ ค่าพิกเซลที่ตำาแหน่ง ijW ′  ของภาพ 

ต้นฉบับ

( ),f x y  คอื คา่พกิเซลทีต่ำาแหนง่ ijW ′
 ของภาพทีผ่า่น 

การแทรกลายน้ำา

Peak คือ ค่าสูงสุดของขอบเขตค่าพิกเซลของภาพ 

 สำาหรบัภาพทีม่ขีนาด n บติ ทีม่จีำานวนระดบัสเีทา  

(Gray Scale) เท่ากับ 2n ระดับ จะได้ว่า

 
( )2
2 1

10log
n

PSNR
MSE
−

=  ( )dB       (3)

 ดังนั้นภาพขนาด 8 บิต จะได้ว่า

 
225510logPSNR

MSE
=  ( )dB           (4)

  



23

 3. ก�รวัดด้วยค่� UQI 

 UQI (Universal Quality Index) เป็นดัชนี 

ที่ใช้วัดคุณภาพการมองเห็นของภาพที่นำาเสนอในปี 2002  

(Wang and Bovik, 2002, pp. 81-84) โดย Wang  

และ Bovik ได้แสดงให้เห็นว่ามีหลายกรณีที่ PSNR  

ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง 2 ภาพได้  

แต่ UQI สามารถทำาได้

 สมการของ UQI เป็นดังสมการที่ (5) และ (6)  

สมการที่ (6) จะประกอบไปด้วย 3 เทอม โดยเทอมแรก 

แสดงการสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างค่าพิกเซลของภาพ 

ทั้ง 2 ภาพ (loss of correlation) เทอมที่สองแสดง 

การบิดเบือนของแสงเงา (luminance distortion) และ 

เทอมสุดท้ายแสดงการบิดเบือนความแตกต่างระหว่าง 

ความสว่างและความมืด (contrast distortion) ทั้งนี้ 

ค่า UQI ที่คำานวณได้จะมีค่าอยู่ในช่วง [1, -1] โดยค่าที่ดี 

ที่สุดคือ 1
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ขนาด 8×8 ของภาพต้นฉบับ 

}64...,,2,1={= iyy i  เป็นค่ าพิกเซลในกรอบ  

ขนาด 8×8 ของภาพที่แทรกลายน้ำา 

M  คือ จำานวนครั้งของการเลื่อนกรอบขนาด 8×8  

โดยเลื่อนครั้งละ 1 พิกเซล จากด้านขวาไปซ้ายและ 

จากบนลงล่างจนครบทั้งภาพ

xy

64

64

ก�รโจมตีล�ยน้ำ�

 การโจมตลีายน้ำา คอื การทำาใหข้อ้มลูลายน้ำาซึง่ถกูฝงั 

ในภาพเกิดความเสียหาย โดยอาจเป็นการกระทำาโดยตั้งใจ 

หรือไม่ได้ตั้งใจ รวมไปถึงการประมวลผลสัญญาณภาพ  

ซึ่งทำาให้ข้อมูลลายน้ำาสูญหายไปในบางส่วน การโจมตี 

ลายน้ำาที่พบเห็นได้บ่อย มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบใหญ่ๆ  

ดังนี้

 1. ก�รบีบอัดแบบ JPEG

 อลักอรทิมึ JPEG จะทำาการกำาจดัสว่นทีม่องเหน็ได ้

ที่ไม่สัมพันธ์ในภาพเพื่อลดขนาดของไฟล์ภาพให้เล็กลง  

จัดเป็นอัลกอริทึมการบีบอัดที่นิยมใช้กับภาพมากที่สุด  

นยิมนำามาใชใ้นการสง่ขอ้มลูภาพบนอนิเตอรเ์นต็ การโจมตนีี ้

จึงเป็นตัวทดสอบที่ดีในการทดสอบความคงทนของลายน้ำา  

ลายน้ำาควรจะยดืหยุน่กบัระดบัการบบีอดัซึง่ระดบัการบบีอดั 

จะถูกควบคุมโดยแฟกเตอร์คุณภาพ เช่น 100, 90, 80,  

70, …, 10% ยิง่แฟกเตอรค์ณุภาพนอ้ยขนาดของไฟลภ์าพ 

ก็จะน้อยลงตามไป ส่งผลให้ลายน้ำามีโอกาสถูกทำาลาย 

มากขึน้ ภาพ 9 แสดงภาพที่ไดจ้ากการโจมตภีาพทีผ่า่นการ 

แทรกลายน้ำาลงในภาพ 6 ดว้ยการบบีอดัขอ้มลูตามมาตรฐาน  

JPEG ที่แฟกเตอร์คุณภาพ 50% และภาพ 10 แสดง 

ลายน้ำาที่กู้คืนจากภาพดังกล่าว (Promcharoen, and  

Rangsanseri, 2010, p. 1189-1194)

 2. ก�รโจมตีเชิงเรข�คณิต

 การโจมตเีชงิเรขาคณติ เปน็การโจมตภีาพทีมุ่ง่ไป 

ที่การเปลี่ยนลักษณะของภาพ ได้แก่

 1) การลด/เพิ่มขนาดของภาพ (resizing) 

 การลด/เพิ่มขนาดภาพ เป็นการลดหรือเพิ่ม 

จำานวนพิกเซลพ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัลกอริทึมการแทรก 

ลายน้ำาในตำาแหน่งที่ตายตัว ทำาให้ตำาแหน่งที่ เคยระบุไว้ 

คลาดเคลื่อนจนไม่สามารถตรวจหาลายน้ำาได้
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ภ�พ 9 ภาพที่ผ่านการแทรกลายน้ำาลงในภาพ 6 ที่ถูก 

โจมตดีว้ยการบบีอดัขอ้มลูตามมาตรฐาน JPEG ทีแ่ฟกเตอร์ 

คุณภาพ 50%

ภ�พ 10 ลายน้ำาที่กู้คืนจากภาพ 9

 2) การตัดบางส่วนของภาพ (cropping)

 การตัดบางส่วนของภาพ จะส่งผลโดยตรงกับ 

อัลกอริทึมการแทรกลายน้ำาที่มีการกระจายลายน้ำาใส่ลงไป 

ทั่วทั้งภาพ การตัดบางส่วนของภาพออกไปจะทำาให้ลายน้ำา 

บางส่วนขาดหายไปด้วย

 3) การเคลื่อนย้ายภาพ (translation) 

 ถ้าหากมีการเคลื่อนย้ายบางส่วนของภาพไปไว้ 

ยังตำาแหน่งอื่น การใช้อัลกอริทึมการแทรกลายน้ำาลง 

ในตำาแหน่งที่ตายตัวเมื่อถูกโจมตีจะส่งผลให้ลายน้ำาที่ 

ตรวจหามาได้วางสลับตำาแหน่ง

 4) การหมุนภาพ (rotation)

 การหมุนภาพส่งผลกระทบต่อการแทรกลายน้ำา 

คล้ายกับกรณีของการลด/เพิ่มขนาดของภาพ 

 5) การกลับด้านของภาพ (flipping) 

 การสลับด้านซ้ายขวาของภาพ จะมีผลกระทบกับ 

อลักอรทิมึทีแ่ทรกลายน้ำาลงในตำาแหนง่ทีต่ายตวั เชน่เดยีว 

กับการเคลื่อนย้ายภาพ

 3. ก�รโจมตีเชิงสัญญ�ณ

 การโจมตีเชิงสัญญาณมีหลายประเภท ได้แก่

 1) การปรับความสว่างและความแตกต่างระหว่าง 

ความสว่างและความมืดของภาพ (brightness and  

contrast enhancement)

 โดยทั่วไปแล้วการประมวลผลสัญญาณประเภทนี ้

ไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อการตรวจหาลายน้ำา ในทางตรง 

กลับกันมักนิยมนำามาใช้ก่อนการตรวจหาลายน้ำาเพื่อทำาให ้

ภาพที่ต้องการตรวจหาลายน้ำามีความสว่างและความ 

แตกต่างระหว่างความสว่างและความมืดของภาพใกล้เคียง 

กับภาพต้นฉบับ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการตรวจหาลายน้ำา 

ที่ดีกว่า

 2) การปรบัความคมชดั การทำาใหเ้ลอืน การกรอง 

แบบเชิงเส้นและแบบไม่เป็นเชิงเส้น (sharpening,  

blurring, linear and non linear filtering) 

 การประมวลผลประเภทนี้ เมื่อกระทำาแล้วจะไป 

ลดคุณภาพด้านการมองเห็นของภาพไปอย่างมาก และเมื่อ 

กระทำาซ้ำาๆ อาจส่งผลให้ลายน้ำาที่ใส่มีค่าเปลี่ยนแปลงไป  

ทำาให้ลายน้ำาที่กู้คืนมามีความผิดพลาด 

 3) การเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบคอรีเลทและ 

แบบไม่เป็นคอรีเลท (addition of correlated or  

uncorrelated noise) 

 เป็นการเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไปในภาพซึ่ง 

ส่งผลต่อลายน้ำาและภาพคล้ายคลึงกับที่ส่งผลต่อการ 

ปรับความคมชัด การทำาให้เลือน การกรองแบบเชิงเส้น 

และแบบไม่เป็นเชิงเส้น

 4) การแปลงสญัญาณจากอนาลอกเปน็ดจิทิลัและ 

จากดจิทิลัเปน็อนาลอก เชน่ การพมิพภ์าพ การสแกนภาพ  

เป็นการแปลงสัญญาณระหว่างดิจิทัลและอนาล็อก ซึ่งแม ้

จะทำาการแปลงกลบัคา่พกิเซลของภาพกจ็ะตอ้งผดิเพีย้นไป  

และส่งผลกระทบไปถึงลายน้ำาที่ซ่อนอยู่ในภาพ
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ก�รวัดคุณภ�พด้�นคว�มคงทนของล�ยน้ำ�

 การวัดคุณภาพด้านความคงทนของลายน้ำาที่กู้คืน 

มาภายหลงัจากการถกูโจมตดีว้ยรปูแบบตา่งๆ จะวดัจากคา่  

Normalized Cross Correlation: NC โดยค่า NC  

ที่คำานวณได้จะมีค่าอยู่ ในช่วง [0, 1] และค่าที่แสดงถึง 

คุณภาพความคงทนของลายน้ำามากที่สุดคือ 1 การคำานวณ 

หาค่า NC แสดงดังสมการที่ (7)

2
( , ) ( , ) ( , )

1 1 1 1

W W W WM N M N

i j i j i j
i j i i

NC W W W
= = = =

   
      ′= ⋅      

  
∑∑ ∑∑   (7)

เมื่อ

ijW  คือ ค่าพิกเซลที่ตำาแหน่ง (i, j) ของลายน้ำาต้นฉบับ

ijW ′  คอื คา่พกิเซลทีต่ำาแหนง่ (i, j) ของลายน้ำาทีกู่ค้นืมาได ้

WN  คือ จำานวนพิกเซลตามความกว้างของลายน้ำา 

WN  คือ จำานวนพิกเซลตามความสูงของลายน้ำา 

ก�รใช้ง�นล�ยน้ำ�ดิจิทัล

 ตัวอย่างของการใช้งานลายน้ำาดิจิทัล

 1. การแทรกลายน้ำาที่เปิดเผยเพื่อแสดงความ 

เป็นเจ้าของผลงาน

 2. การแทรกลายน้ำาที่ ไม่เปิดเผยเพื่อใช้เป็น 

หลักฐานในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของผลงาน

 3. การใช้ลายน้ำาในการระบุบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ 

ถกูตอ้ง เพือ่ใชต้รวจหาผูท้ีเ่ผยแพรง่านโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

 4. การติดตามการใช้ผลงาน การปรับปรุงผลงาน  

หรือการคัดลอกผลงาน

 5. การแทรกลายน้ำาในลายมอืชือ่ เพือ่ใชต้รวจสอบ 

ลายมือชื่อปลอม 

 6. การใช้ลายน้ำาเพื่อบอกให้อุปกรณ์บันทึก 

สัญญาณทราบว่าไม่สามารถบันทึกหรือทำาการคัดลอกได้

ง�นวิจัยด้�นก�รแทรกล�ยน้ำ�ดิจิทัล

 ปัจจุบันมีนักวิจัยทั่วโลกให้ความสนใจในการ 

พัฒนาวิธีการเทคโนโลยีทางด้านการทำาภาพพิมพ์ลายน้ำา 

ดจิทิลั ปรากฏเปน็ผลงานวจิยัจำานวนมากทีต่พีมิพเ์ผยแพร ่

ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ ในที่นี้ขอยก 

ตัวอย่างมาพอสังเขป

 1. Cox และคณะ (Cox, Kilian, Leighton  

and Shamoon, 1997, p. 1673-1687) ไดน้ำาเสนอเทคนคิ 

ของการแทรกลายน้ำาดิจิทัลแบบการกระจายแถบความถี่  

(Spread Spectrum Communication) ลงในคา่สมัประสทิธิ์ 

ของโดเมนความถีท่ี่ไดจ้ากการแปลงแบบดสีครตี (Discrete  

Cosine Transform : DCT) จากการวิจัยพวกเขาพบว่า 

ลายน้ำาจะมีความคงทนถ้าทำาการแทรกลายน้ำาลงในค่า 

สัมประสิทธิ์ส่วนที่เป็นความถี่ต่ำา

 2. Dugad และคณะ (Dugad, Ratakonda, ,  

and Ahuja, 1998, p. 419-423) นำาเสนอเทคนิคการทำา 

ลายน้ำาแบบกระจายแถบความถี่โดยอาศยัการแปลงเวฟเลต็  

(Discrete Wavelet Transform : DWT) ที่แทรกลายน้ำา 

เข้ากับค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่าสูงในสับแบนด์ความถี่สูงเพื่อ 

รักษาคุณภาพด้านการมองเห็นของภาพที่ผ่านการแทรก 

ลายน้ำา แต่เทคนิคดังกล่าวก็ไม่คงทนต่อการที่ภาพจะถูก 

ดัดแปลงแก้ไข 

 3. Huang และ Wu (Huang, and Wu, 2000,  

p. 516-523) ได้นำาเสนอวิธีการแทรกลายน้ำาในภาพดิจิทัล 

ที่อาศัยหลักการแปลงแบบดีสครีตโคไซน์ (Discrete  

Cosine Transform--DCT) ร่วมกับกระบวนการ 

ทางพันธุศาสตร์ (genetic algorithm-- GA) พวกเขา 

ทำาการแทรกลายน้ำาเขา้กบัคา่สมัประสทิธิ ์DCT สว่นทีเ่ปน็ 

ความถี่กลาง และนำา GA มาค้นหาตำาแหน่งที่เหมาะสม 

ในการแทรกลายน้ำาจนได้ภาพภายหลังการแทรกลายน้ำา 

ที่มีคุณภาพ 

 4. Shieh และคณะ (Shieh, Huang, Wang,  

and Pan, 2004, pp. 555-565) ได้นำาเสนอเทคนิค 

ในการแทรกลายน้ำาที่ใช้ GA มาช่วยในการค้นหาตำาแหน่ง 
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ที่เหมาะสมที่สุดในการแทรกลายน้ำาเข้ากับค่าสัมประสิทธิ์ 

ของบล็อค DCT ขนาด 8x8 พิกเซล ซึ่งช่วยเพิ่ม 

ประสิทธิภาพทั้งในด้านความคงทนของลายน้ำาและด้าน 

คุณภาพการมองเห็นของภาพภายหลังการแทรกลายน้ำา 

ได้ในคราวเดียวกัน

 5. Areef และ Heniedy (Areef, and Heniedy,  

2005, p. 607-617) ได้นำาเทคนิคของ Shieh และคณะ  

มาใช้ร่วมกับการแปลงแบบเวฟเล็ท (Discrete Wavelet  

Transform : DWT) โดยการนำา GA มาช่วยในการค้นหา 

ตำาแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการแทรกลายน้ำาเข้ากับค่า 

สัมประสิทธิ์เวฟเล็ท โดยทดสอบความคงทนของลายน้ำา 

ด้วยการบีบอัดภาพตามมาตรฐาน JPEG 

 6. Wei และคณะ (Wei, Dai, and Li, 2006,  

p. 2365-2368) ได้ปรับปรุงสมการในการใส่และกู้คืน 

ลายน้ำาของ Shieh และคณะ ใหส้ัน้กระชบัขึน้ และนำาเสนอ 

สมการในการกำาหนดพารามิเตอร์ของ GA อันได้แก่ค่า 

ความน่าจะเป็นในการครอสโอเวอร์และค่าความน่าจะเป็น 

ในการมิวเตชันให้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าไปตามจำานวน 

รอบในการประมวลผลของ GA และสรุปให้เห็นว่าวิธีการ 

ที่ปรับปรุงขึ้นนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าทั้งในด้านความคงทน 

ของลายน้ำาและด้านคุณภาพการมองเห็นของภาพภายหลัง 

การแทรกลายน้ำา 

 7. Xiang และ Jianjun (Xiang, and Jianjun,  

2009, pp. 2221-2224) นำาเสนอวธิกีารแทรกลายน้ำา โดยใช้ 

การแปลงแบบเวฟเล็ทในการฝังลายน้ำาลงบนภาพถ่ายทาง 

ภูมิศาสตร์ (DEM Images) ที่ไม่ต้องใช้ภาพต้นฉบับ 

ในการกู้คืนลายน้ำา โดยใช้อัลกอริทึมของอาณานิคมมด  

(Ant Colony Algorithm--ACA) ในการหาค่าพลังงาน 

ในการฝังลายน้ำา 

บทสรุป

 การแทรกลายน้ำาในภาพดิจิทัล (digital image  

watermarking) ถือเป็นเทคนิคหนึ่งของ วิทยาการ 

อำาพรางข้อมูล (steganography) ซึ่งนับว่าเป็นเทคนิคที่มี 

ความสำาคญัตอ่การนำาไปใชใ้นการปอ้งกนัการละเมดิลขิสทิธิ ์

ของภาพดิจิทัล ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคม 

ออนไลนป์จัจบุนั กอ่นหนา้นีก้ารทำาภาพพมิพล์ายน้ำาดจิทิลั 

ไมค่อ่ยไดร้บัความสนใจจากนกัวจิยัมากนกั จนกระทัง่มกีาร 

ให้ความสำาคัญกับเรื่องของลิขสิทธิ์ ในสื่อดิจิทัลมากขึ้น  

เทคนคินีจ้งึไดร้บัความนยิมเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ แตถ่งึแมว้า่ 

จะมีงานวิจัยเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านมัลติมีเดีย 

ออกมามากเพียงไร นักวิจัยก็ยังคงต้องพัฒนาเทคนิค 

วิธีการใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อผู้ที่จ้องทำาลายวิธีการที่ ได้ 

คิดค้นขึ้น แต่ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าทุกคน 

ในสังคมมีจิตสำานึกที่ดีและเคารพต่อสิทธิ์ ในความเป็น 

เจ้าของผลงาน
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RFID เทคโนโลยีที่ยังเติบโต
RFID: A Non-stop Technology
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บทคัดย่อ

 เทคโนโลยี RFID มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในราวต้นศตวรรษที่ 20 โดยใช้เครื่องรับส่ง 

คลื่นวิทยุออกไปยังเครื่องบินที่กำาลังบินผ่านน่านฟ้าของประเทศเพื่อระบุตำาแหน่งและความเร็วของการเคลื่อนที่ของ 

เครื่องบิน แล้วทำาการวิเคราะห์ว่าเครื่องบินนั้นเป็นของฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายศัตรู ซึ่งการใช้เทคโนโลยีนี้สร้างความ 

ได้เปรียบในการสงครามให้แก่พันธมิตรฝ่ายตะวันตก จากจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้กว่า 80 ปี ที่เทคโนโลยี RFID  

มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในกิจการหลายด้านอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะเข้ามามีบทบาท 

ต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์มาก บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี องค์ประกอบ 

และหลักการทำางานเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานระบบ RFID ในด้านต่างๆ

คำ�สำ�คัญ: เทคโนโลยี RFID, วิวัฒนาการของ RFID, ส่วนประกอบของระบบ RFID, การประยุกต์ใช้ RFID

Abstract

 RFID technology has been in use since the beginning of World War 2 in the early 20th century,  

using the aircraft radio transceiver of the flying plane through territory airspace to identify the location  

and speed of  the aircraft, then analyze the plane to belongs to identify which side it. The use of this  

technology to build the Western alliances competitive advantage at war. Over 80 years from the beginning  

until now, RFID technology has continuously improved applied to various type of works. Future  

prospects of this technology will play an important role to human life. This article aims to present the  

evolution of technology, components, operating principles, and applications in various fields. 

Keywords: RFID Technology, RFID evolution, RFID system component, RFID applications.

1อาจารย์ประจำา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
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คว�มนำ�

 เทคโนโลยีการบ่งชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ  

(Radio Frequency Identification--RFID) เป็น 

เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลาย 

ทัว่โลกและมบีทบาทตอ่การดำาเนนิธรุกจิหลายอยา่งดว้ยกนั  

เช่น ขนส่ง คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า การค้าปลีก  

เกษตรกรรมและปศุสัตว์ การแพทย์ และระบบความ 

ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้เทคโนโลยี RFID ยังสามารถ 

อำานวยความสะดวกต่อการดำาเนินชีวิตได้เป็นอย่างมาก  

ซึ่งเห็นได้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ในระบบบัตร 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) เช่น บัตรผ่านทางด่วนและบัตร 

รถไฟฟา้ใตด้นิ เปน็ตน้ และยงัประยกุต์ใชก้บัระบบอืน่ๆ อกี  

เช่น ระบบยืมหรือคืนหนังสือในห้องสมุด ระบบบัตรผ่าน 

เข้าออกสำานักงานหรือลานจอดรถ และอื่นๆ อีกมากมาย 

 จากจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้กว่า 80 ปี  

ที่เทคโนโลยี RFID ถูกนำามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง  

และแนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะเข้ามามีบทบาทต่อ 

การดำาเนินชีวิตของมนุษย์มากกว่าปัจจุบัน ดังนั้นในฐานะ 

ที่เราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีจึงจำาเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ 

เทคโนโลยนีี้ใหม้ากยิง่ขึน้ เพือ่ใหต้ามทนั เขา้ใจและสามารถ 

ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีนี้ ในการดำาเนินธุรกิจหรือสร้าง 

ความสะดวกสบายในการดำาเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

เทคโนโลยี RFID คืออะไร

 RFID เป็นเทคโนโลยีการระบุข้อมูลที่แสดง 

เอกลักษณ์เฉพาะของวัตถุหรือบุคคลด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 

ที่ไดถ้กูพฒันามาในปพีทุธศกัราช 2513 (ศนูยพ์ฒันาธรุกจิ 

ออกแบบวงจรรวม, 2549) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบ่งชี้ 

วัตถุในระยะไกล แบบไร้การสัมผัส สามารถทำางานได้แม้ 

ในสภาพทศันวสิยัไมด่ ีทนตอ่ความเปยีกชืน้ แรงสัน่สะเทอืน  

การกระทบกระแทก และสามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็ว  

โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในไมโครชิปที่อยู่ ในป้าย (tag)  

เทคโนโลยี RFID เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มของ 

เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ หรือ Automatic Identification  

(Auto-ID) ซึ่งมีหลายๆ เทคโนโลยีรวมอยู่ด้วยกัน ได้แก ่ 

เทคโนโลยรีหสัแทง่ (Barcode) เทคโนโลยบีตัรอเนกประสงค ์ 

(Smart card) เทคโนโลยีชีวมาตร (Biometric) และ 

เทคโนโลยรีูจ้ำาตวัอกัษร (Optical character recognition : 

OCR) ดังแสดงในภาพ 1

ภ�พ 1 เทคโนโลยี Auto ID ในปัจจุบัน

 แม้เทคโนโลยี Auto ID จะมีหลายประเภท  

บางประเภทต้องใช้การสัมผัสกับเครื่องอ่านโดยตรง  

ในขณะที่อีกหลายๆ ประเภทเป็นแบบไม่ต้องสัมผัสกับ 

เครือ่งอา่น ซึง่จะทำาใหม้ขีอ้ดขีอ้เสยีทีแ่ตกตา่งกนั ในปจัจบุนั 

ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี Auto ID รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมา 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานรวมถึงศักยภาพ 

ในการรองรับข้อมูลต่างๆ สามารถประยุกต์ ใช้งานได้ 

หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีมูลค่าต้นทุนที่ไม่สูงมาก  

เทคโนโลยี Auto ID ที่มีใช้งานในปัจจุบันมีคุณสมบัติ 

การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังตาราง 1
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ต�ร�ง 1

การเปรียบเทียบคุณสมบัติการใช้งานของเทคโนโลยี Auto ID ต่างๆ
ร�ยก�ร Barcode OCR Biometric Smart card RFID

ความจุข้อมูล (Byte) 1-100 1-100 - 2-8 K 2-8 K

การอ่านข้อมูลโดยมนุษย์ ได้(จำากัด) ง่าย ยาก ไม่ได้ ไม่ได้

ปัญหาจากการเปียกน้ำา

หรือความชื้น

มีผลกระทบสูง มีผลกระทบสูง - มีผลต่อจุดสัมผัส มีผลสำาหรับ

ความถี่สูงยิ่ง

ปัญหาจากสิ่งกีดขวาง ไม่สามารถอ่านได้ ไม่สามารถอ่านได้ ยังคงทำางานได้ - ไม่มีผล

ทิศทางการอ่าน มีผลกระทบน้อย มีผลกระทบน้อย - อ่านได้แนวเดียว ไม่มีผล

การสึกหลอ ชำารุด ควบคุมได้ ควบคุมได้ - ส่วนขั้วสัมผัส ไม่มีผล

ราคาอุปกรณ์และระบบ ต่ำามาก ปานกลาง แพงมาก ต่ำาถึงปานกลาง ปานกลาง

การแก้ไขหรือปลอมแปลง ทำาได้ง่าย ทำาได้ง่าย ทำาได้ยาก ทำาได้ยากมาก ทำาได้ยากมาก

อัตราเร็วในการอ่านข้อมูล ช้า (4 วินาที) ช้า (3 วินาที) ช้ามาก 

(มากว่า 5 วินาที)

ช้า (4 วินาที) เร็วมาก 

(0.5 วินาที)

ระยะในการอ่านข้อมูล 0-50 เซนติเมตร น้อยกว่า

1 เซนติเมตร

สัมผัสโดยตรง

หรือใกล้มาก

สัมผัสโดยตรง 0-5 เมตร 

หรือมากกว่า

วิวัฒน�ก�รเทคโนโลยี RFID

 การเริม่ตน้ของเทคโนโลย ีRFID นัน้(ศนูยพ์ฒันา 

ธุรกิจออกแบบวงจรรวม, 2549) ย้อนกลับไปสมัย 

สงครามโลกครั้งที่ 2 ในราวต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งประเทศ 

ในกลุ่มพันธมิตร และกลุ่มอักษะได้มีการใช้เรดาร์ ซึ่งถูก 

ค้นพบโดย เซอร์โรเบิร์ต อเล็กซานเดอร์ วัตสัน-วัตต์  

ในปีพุทธศักราช 2478 โดยใช้เครื่องรับ-ส่งคลื่นวิทยุ 

ส่งคลื่นวิทยุออกไปตรวจจับและเตือนเครื่องบินที่กำาลัง 

เข้ามาในเขตน่านฟ้าของประเทศ แต่ปัญหาของการใช้ 

เรดาร์ในยุคนั้นคือไม่สามารถแยกแยะระหว่างเครื่องบินรบ 

ว่าเป็นของฝ่ายไหน ทางฝ่ายประเทศเยอรมันได้ค้นพบว่า 

เมื่อนักบินบินหมุนตัวแล้ว จะทำาให้มีการสะท้อนสัญญาณ 

เรดาร์ที่เปลี่ยนไป ทำาให้ทราบว่าเครื่องบินที่บินเข้ามา 

ในน่านฟ้าเป็นของฝ่ายเยอรมัน ซึ่งเป็นจุดกำาเนิดของ  

RFID แบบที่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการสะท้อนคลื่นวิทยุ  

โดยไม่ต้องมีเครื่องส่งวิทยุ หรือแบบ passive ก็ว่าได้ 

 เมื่อเทคโนโลยีเรดาร์มีการพัฒนาขึ้น นักบิน 

สามารถที่จะสื่อสารระหว่างเครื่องบินกับสถานีภาคพื้นดิน 

หรือระหว่างนักบินด้วยกันเอง เป็นระบบแยกแยะระหว่าง 

มิตรกับศัตรู หรือ IFF (Aircraft Identification Friend  

or Foe systems) โดยทีเ่มือ่เครือ่งบนิไดร้บัสญัญาณเรดาร ์

จากภาคพื้นดินหรือระหว่างเครื่องบิน ตัวเครื่องบินจะส่ง 

สัญญาณตอบกลับไป ทำาให้ทราบว่าเป็นเครื่องบินของ 

ฝ่ายไหน ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารของระบบ RFID แบบที่ 

วัตถุส่งคลื่นวิทยุจากตัวเองไปยังผู้ถาม หรือแบบ Active 

 ยุกแรกของการใช้ RFID ในเชิงพาณิชย์ได้แก่ 

ระบบกันขโมย (Electric Article Surveillance-- EAS)  

ในห้างสรรพสินค้า โดยที่ตัวสินค้าจะมีการติด RFID แบบ  

1 บติ ซึง่จะมคีา่ลอจกิเปน็ “0” หรอื “1”  เชน่ เมือ่สนิคา้ 

มกีารชำาระเงนิตวัลอจกิจะถกูตัง้คา่เปน็ “0” ทำาใหส้ามารถ 

นำาสินค้าออกจากร้านได้ ในกรณีที่ไม่มีการชำาระสินค้า  

เมื่อนำาสินค้าผ่านประตูเครื่องตรวจป้ายกันขโมยจะอ่านค่า 

ลอจิกจากสินค้าในถุงของลูกค้าเป็น “1” ก็จะมีสัญญาณ 

เตือนขึ้นมา

 ทางด้านการพัฒนาได้มีการให้สิทธิบัตรของ 

อเมรกิาเกีย่วกบั RFID อนัแรกใหก้บั Mario W. Cardullo  
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เป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับป้ายแบบ Active เมื่อ พุทธศักราช  

2516 และในปีเดียวกันได้มีการมอบสิทธิบัตรเกี่ยวกับ 

ป้ายแบบ Passive แก่ Charles Walton โดยประยุกต์ 

ใชง้านสำาหรบัการเปดิและลอ็คประตแูละ Charles Walton  

ได้อนุญาตสิทธิให้บริษัท Schlage เป็นผู้ผลิต หลังจากนั้น 

ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการทำางานให้มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้นจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยมีการนำา 

เทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ ใช้ในภาคเอกชน เช่น  

การควบคุมการเข้าออกสถานที่ของหน่วยงาน องค์กร  

เพื่อรักษาความปลอดภัย การป้องกันการโจรกรรม 

ทรัพย์สิน เป็นต้น

 ปีพุทธศักราช 2513 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

ได้มีการพัฒนา RFID ที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติ ลอส อลามอส  

(Los Alamos National Laboratory) มลรัฐนิวเม็กซิโก  

ใช้สำาหรับการติดตามวัตถุนิวเคลียร์ ให้กับกระทรวง 

พลังงาน โดยใช้ RFID ติดกับรถบรรทุก หลังจากนั้น 

ทีมนักวิจัยกลุ่มนี้จึงได้ออกจากศูนย์วิจัยมาตั้งบริษัทและ 

พฒันาเปน็ระบบเกบ็คา่ทางดว่นอตัโนมตั ิและตอ่มาไดเ้ริม่ 

มีการนำาเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น 

สำาหรับการติดตามและตรวจสอบสัตว์โดยใช้ป้ายอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ฝังไมโครชิปเก็บข้อมูลโดยติดไว้กับตัวสัตว์และ 

ใช้เครื่องอ่านแบบไร้สายที่สื่อสารกันด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 

ยา่น 125 กิโลเฮริตซ ์ในการอา่นและเขยีนขอ้มลู และตอ่มา 

ได้มีการพัฒนาไปใช้ความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตซ์

 ในปีพุทธศักราช 2523 (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ก- 

ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,2549) เทคโนโลยี  

RFID ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการทำางานเพือ่ใหส้ามารถ 

รองรับการทำางานที่มีลักษณะแตกต่างและหลากหลาย 

รูปแบบมากขึ้นจนเกิดการพัฒนาและนำาไปประยุกต์ใช้ 

อย่างกว้างขวางในส่วนต่างๆของโลกเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศ 

สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปนิยมใช้  

RRFID ในดา้นการขนสง่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางรถไฟและ 

ระบบขนถ่ายสินค้า การเก็บเงินค่าผ่านทางตามท้องถนน  

การเข้าออกสถานที่ของพนักงานหรือลูกค้า และการ 

ควบคุมจำานวนของสัตว์

 ในช่วงต้นปีพุทธศักราช 2533(ศูนย์พัฒนาธุรกิจ 

ออกแบบวงจรรวม,2549) บริษัท IBM ได้พัฒนาและ 

จดสิทธิบัตร RFID ในย่านความถี่สูงยิ่ง UHF (Ultra  

High Frequency) คอื ยา่นความถีต่ัง้แต ่300 เมกะเฮริตซ ์ 

ถึง 3 กิกะเฮิรตซ์ แต่บริษัท IBM มีปัญหาด้านการเงิน 

จึงได้ขายสิทธิบัตรเกี่ยวกับ RFID ให้กับบริษัท Intermec  

ในช่วงกลางปีพุทธศักราช 2533 แต่ในช่วงการใช้งาน  

RFID ย่านความถี่สูงยิ่งยังไม่แพร่หลายเนื่องจากอุปกรณ์ 

มีราคาแพงมาก

 RFID ในยา่นความถีส่งูยิง่ UHF กลบัมาแจง้เกดิ 

อีกครั้งในปีพุทธศักราช 2542 เมื่อหน่วยงาน UCC  

(Uniform Code Council) หนว่ยงาน EAN International  

บริษัท Procter&Gamble และบริษัท Gillette ได้ร่วมก่อ 

ตั้งศูนย์ Auto ID ขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์  

(MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาแนวทางการใช ้ 

RFID ในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในช่วงปี 

พุทธศักราช 2542 - 2546 เทคโนโลยี Auto ID ได้รับ 

การสนับสนุนจากบริษัทเอกชนจำานวนมาก และได้มีการ 

ขยายศูนย์ Auto ID ไปยังประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ  

สวติเซอรแ์ลนด ์ญีปุ่น่ และจนี ไดม้กีารพฒันามาตรฐานใหม่ 

ที่เรียกว่า EPC (Electronic Product Code) และในปี 

พุทธศักราช 2546 เทคโนโลยีนี้ ได้ขายให้กับ UCC  

ซึ่งได้ร่วมกับ EAN ตั้งบริษัท EPC global เพื่อพัฒนา  

EPC ในเชิงพาณิชย์ ส่วนศูนย์ Auto ID ได้ปิดตัวลง 

อย่างเป็นทางการ ยังคงเหลือเฉพาะส่วนปฏิบัติการวิจัย 

และพัฒนา (Auto ID Laboratory) ในเดือนธันวาคม  

พุทธศักราช 2547 ทาง EPC global ได้รับรองมาตรฐาน  

EPC Gen2
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ส่วนประกอบของ RFID 

 ระบบ RFID มีองค์ประกอบหลักๆ 3 ส่วน  

ด้วยกัน ดังภาพ 2 ประกอบด้วย

ภ�พ 2 องค์ประกอบของระบบ RFID

 1. ทรานสปอนเดอร์ หรือ ป้าย (Transponder/ 

Tag) ที่ใช้ติดกับวัตถุต่างๆ ที่เราต้องการ โดยป้ายนั้น 

จะประกอบด้วยสายอากาศและไมโครชิปที่มีการบันทึก 

หมายเลข (ID) หรือข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นๆ

 2. เครื่องสำาหรับอ่านและเขียนข้อมูลภายในป้าย  

(interrogator/reader) ด้วยคลืน่ความถีว่ทิย ุถ้าเปรยีบเทยีบ 

กับระบบรหัสแท่ง ป้ายในระบบ RFID เปรียบได้กับ 

ตวัรหสัแท่งทีต่ดิกบัฉลากของสนิค้า และเครือ่งอ่านในระบบ  

RFID คือเครื่องอ่านรหัสแท่ง (scanner) โดยข้อแตกต่าง 

ทั้งสองระบบคือ ระบบ RFID จะใช้คลื่นความถี่วิทยุ 

ในการอ่านและเขียนข้อมูล ส่วนระบบรหัสแท่งจะใช้ 

แสงเลเซอร์ ในการอ่าน โดยข้อเสียของระบบรหัสแท่ง  

คือการอ่าน เป็นการใช้แสงในการอ่านรหัสแท่ง ซึ่งจะต้อง 

ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับลำาแสง 

ที่ยิงจากเครื่องสแกน และสามารถอ่านได้ทีละรหัสในระยะ 

ใกล้ๆ แต่ระบบ RFID มีความแตก ต่างโดยสามารถ 

อ่านรหัสจากป้ายได้โดยไม่ต้องเห็นป้าย หรือป้ายนั้น 

ซ่อนอยู่ภายในวัตถุและไม่จำา เป็นต้องอยู่ในแนวเส้นตรง 

กับคลื่น เพียงอยู ่ ในบริเวณที่สามารถรับคลื่นวิทยุได้ก็ 

สามารถอ่านข้อมูลได้ และการอ่านป้ายในระบบ RFID  

ยงัสามารถอ่านได้ทลีะหลายๆ ป้ายในเวลาเดยีวกนั โดยระยะ 

ในการอ่าน ข้อมูลได้ไกลกว่ารหัสแท่งอีกด้วย

 3. ระบบประยกุต์ใช้งาน ทัง้นีร้วมถงึระบบฮาร์ดแวร์ 

และซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน หรือระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับระบบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบข้อมูล 

สินค้า ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น

ก�รประยุกต์ใช้ง�น RFID 

 การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี RFID สามารถ  

แบ่งการใช้งานได้เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของ Smart  

card และ รูปแบบของการติดหรือฝังอุปกรณ์ (ประสิทธิ์  

ทีฆพุฒิ, 2549) ดังแสดงในภาพ 3 

ภ�พ 3 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี RFID

 ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้งาน RFID เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในงานต่างๆ เช่น

 1. ระบบขนส่งมวลชน

 ประเทศเกาหลี ใต้ มีการประยุกต์ ใช้ RFID  

ในโครงการระบบผ่านทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic  

travel pass system) ซึง่มกีารนำาบตัร Smart card แบบไร ้

การสัมผัสมาใช้เป็นครั้งแรกในกรุงโซล ตั้งแต่พุทธศักราช  

2539 ซึ่งบัตรนั้นเรียกว่า Bus Card ระบบขนส่งมวลชน 

ของเกาหลีใต้แสดงดังภาพ 4
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ภ�พ 4 ระบบขนส่งมวลชนประเทศเกาหลีใต้

 ประเทศเยอรมัน มีการนำาบัตรพลาสติก Smart  

card แบบไร้การสัมผัสมาใช้ในชื่อโครงการ Fahrsmart  

ซึ่งจะคำานวณค่าโดยสารที่ถูกที่สุดให้กับผู้โดยสาร ไม่ว่า 

การเดินทางในระบบขนส่งจะมีการเปลี่ยนยานพาหนะ 

หลายทอดหรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม

 2. สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี 

อารเ์อฟไอดแีหง่ประเทศไทย (2552) ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

ใชร้ะบบ Transportation Security System (TSS) สำาหรบั 

การขนส่งสินค้า เพื่อให้ Supplier มีการตรวจสอบสินค้า 

ว่าที่จัดส่งนั้นมีความปลอดภัยสำาหรับการขนส่งหรือไม่  

จะไม่ถูกเปิดระหว่างทาง ไม่มีการสูญหายหรือสับเปลี่ยน  

Supplier จึงได้นำาระบบ TSS หรือเรียกอีกอย่างว่า  

E-Seal เขา้มาใชใ้นการขนสง่ E-Seal ยอ่มาจาก Electronic  

Seal คือ เทคโนโลยีการใช้ระบบปิดตู้สินค้าแบบอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ เพื่อช่วยในการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย  

โดยการนำา E-Seal ไปล็อคไว้ที่ประตูตู้สินค้าเพื่อปกป้อง 

การขนถ่ายตู้สินค้า ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งของที่บรรจ ุ

ภายในตู้ขนส่ง สามารถจรวจสอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึง 

ปลายทาง และยังสามารถเช็คสถานะของการขนส่งตู้สินค้า 

ไดว้า่อยูท่ี่ใด และหากมกีารเปดิตูก้อ่นถงึจดุหมายปลายทาง  

E-Seal ก็จะส่งสัญญาณวิทยุแจ้งเตือนไปยังระบบติดตาม 

ตู้สินค้าได้ทันทีอย่างรวดเร็ว

 3. ในประเทศไทย RFID มกีารใชอ้ยา่งแพรห่ลาย 

ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์และซัพลายเชนจ ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อให้การไหลของวัสดุและ 

โลจสิตกิสม์ปีระสทิธภิาพสงูสดุ (2) เพือ่การผลติทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับอุตสาหกรรมหนักที่มีสภาพแวดล้อมเลวร้ายและอากาศ 

ปนเปื้อน เช่น การทำาตัวถังรถยนต์ การพ่นสี และการ 

ประกอบขั้นสุดท้ายในสายการผลิตรถยนต์ สายการผลิต 

เครื่องยนต์ ชุดเกียร์ ชุดพวงมาลัย ระบบเบรก ประตู  

ถงุลมนริภยั และแผงหนา้ปดัสำาหรบัคนขบั และอตุสาหกรรม 

อื่นๆ มีอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมแก้วและ 

เซรามิก เป็นต้น (3) เพื่อการจำาหน่ายสินค้า การขนส่ง  

และโลจิสติกส์สำาหรับคลังสินค้า เช่นในงานส่งเอกสาร 

คลงัสนิคา้รวมถงึการรบัใบสัง่ของ การชีต้วัตูค้อนเทนเนอร์ 

หรือเรือที่ขนส่ง การชี้ตัวรถขนส่ง เพลเล็ต หีบห่อ หรือ  

ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุน้อย การควบคุมการบรรจุและ 

การจัดจ่ายจำาหน่ายด้วยบันทึกนำาส่งทางอิเล็กทรอนิกส์  

การชี้ตัวชิ้นส่วนสำาหรับสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ  

รวมถึงการส่งหีบห่อและการติดตาม เป็นต้น

 4. ประเทศไทยยังนำาระบบ RFID มาประยุกต์ 

ใช้งานในระบบบัตรผ่านทางด่วนหรือที่เรียกว่า Easy Pass  

(การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย 

แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน ซึ่งสามารถ 

ระบายปริมาณจราจรผ่านช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 

ได้สูงสุดถึง 1,200 คัน/ชั่วโมง ขณะที่การให้บริการโดยใช้ 

พนักงานเก็บเงิน ระบายปริมาณจราจรได้เพียง 450 คัน/ 

ชั่วโมง นอกจากนี้ยังเป็นการอำานวยความสะดวก รวดเร็ว 

ในการผ่านทางได้ง่าย ไม่ต้องรอใบรับค่าผ่านทาง ไม่ต้อง 

รอคิวยาว ไม่ต้องเตรียมเงินให้ยุ่งยาก เพียงแค่วิ่งผ่าน 

เข้าช่องเท่านั้น

 5. ในงานด้านปศุสัตว์ประเทศไทยได้สร้างระบบ 

ติดตามและตรวจสอบย้อนกลับสัตว์ โดยเป็นความร่วมมือ 

ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์

แหง่ชาต ิ(NECTEC) กบั กรมปศสุตัว ์เพือ่วจิยัและพฒันา 

การนำาเทคโนโลย ีRFID มาประยกุต์ใช ้เพือ่ชว่ยในการเกบ็ 

ขอ้มลูในระบบตัง้แตร่ะดบัสตัวเ์ปน็ จะชว่ยลดความผดิพลาด  

และ ความซ้ำาซ้อนของข้อมูล ทำาให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  

แม่นยำา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของระบบ  

ทำาให้การสืบค้น และ ติดตามข้อมูล เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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และทันต่อเหตุการณ์ และ ได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือและ 

ยอมรับสำาหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ระบบนี้มีความ 

จำาเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคสัตว์  

และ ต้องการทราบที่มาของแหล่งกำาเนิดของโรคอย่าง 

รวดเรว็ภายใน 48 ชัว่โมง เพือ่ปอ้งกนัการแพรข่องโรคสตัว ์

ไปสู่คน ทำาให้รัฐบาลต้องเร่งกำาหนดมาตรการในการ 

ควบคุมโรค

 นอกจากนี้มีการนำาเทคโนโลยี RFID มาทำาระบบ 

ติดตาม (asset tracking) เครื่องมือแพทย์ที่มีราคาแพง  

ทำาให้สามารถตรวจสอบการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ได ้

สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้นำ ามาใช้ในการตรวจสอบ 

ยาปลอม และการติดตามข้อมูลการรักษาย้อนหลังของ 

ผู้ป่วย ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนแพทย์ในการรักษา ทำาให้ 

แพทย์ทราบข้อมูลของผู้ป่วยและสามารถรักษาได้อย่าง 

ถูกต้อง และสามารถใช้ในการติดตามตัวผู้ป่วยในกรณี 

ของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ 

แนวโน้มก�รใช้ง�น RFID ของประเทศไทย

 สำาหรับภาคเศรษฐกิจของไทยที่คาดว่าจะมีการนำา  

RFID ใช้งานในอนาคตนั้น ผลการศึกษาพบว่า การนำา  

RFID ไปประยุกต์ใช้งานในช่วงเวลาที่ผ่านมาของไทย  

(สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 

แห่งประเทศไทย, 2552) มีการนำาไปใช้กันแพร่หลาย 

ในด้านของการควบคุมการเข้าออก (access control)  

ด้ านปศุสัตว์  และการจัดการภายในฟาร์ม (farm  

management) ในชว่งปพีทุธศกัราช 2550 -2551 การใชง้าน  

RFID มีการขยายตัวเข้าไปใช้ในด้านการค้า (trade)  

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (supply chain  

management and logistics) และระบบการผลิต 

อัตโนมัติในอุตสาหกรรม(industrial & manufacturing  

automation) ในอนาคตคาดว่า RFID จะถูกนำาไป 

ประยุกต์ ใช้งานแพร่หลายในด้านการคมนาคมขนส่ง  

(transportation) ด้านการเงิน (Finance) มากขึ้น  

แสดงดังภาพ 5

ภ�พ 5 แนวโน้มการใช้งาน RFID ของประเทศไทย

บทสรุป

 จากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 80 ปี  

เทคโนโลย ีRFID ไมเ่คยหยดุนิง่ มกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

เพื่อตอบสนองและรองรับกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นเทคโนโลยี  

RFID จึงเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิต 

และการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ 

ในการแข่งขันมากที่สุดดังนั้นในฐานะที่ เราเป็นผู้ ใช้ 

เทคโนโลยีจึงจำาเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ 

ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ติดตามความก้าวหน้า และสามารถ 

ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ในอนาคต
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของผลิตภัณฑ์น้ำามันรำาข้าว
Free Radical Scavenging Activity to DPPH of Rice Bran and 

Germ Oil
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บทคัดย่อ

 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของผลิตภัณฑ์น้ำามันรำาข้าว 4 ชนิด มีค่าประมาณ 0.9- 1.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  

ซึง่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั ในขณะทีฤ่ทธิต์า้นอนมุลูอสิระของสารตา้นอนมุลูอสิระมาตรฐานวติามนิ อ ีและ บเีฮชท ี 

มคีา่ประมาณ 2 – 11 ไมโครกรมั/มลิลลิติร (p < 0.05) ซึง่แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั โดยมฤีทธิต์า้นอนมุลูอสิระมากกวา่  

100 เท่าของผลิตภัณฑ์น้ำามันรำาข้าวเป็นไปได้ว่าสารสกัดน้ำามันรำาข้าวอาจจะไม่ได้ทำาปฏิกิริยาโดยตรงกับอนุมูลอิสระ 

แต่อาจจะกระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์โดยผ่านกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องศึกษาต่อไป

คำ�สำ�คัญ : น้ำามันรำาข้าว วิตามินอี แกมมาออไรซานอล ดีพีพีเฮช

Abstract

 The DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) free radical scavenging activity of rice bran and  

germ oil for four different products tested is in the range of 0.9-1.1 mg/ml. This is not a significant  

antioxidant activity, whereas the EC50 of the standard antioxidant substances vitamin E and BHT  

(butylated hydroxytoluene) are considered significant in the range of 2-11 µg/ml (p < 0.05). This  

antioxidant activity is more than 100 times that of rice bran and germ oil products. It is possible that  

rice bran oil extracts may not act directly with free radicals but may stimulate an antioxidant substance  

within the cell through some other mechanism which requires further investigation.

Keywords : Rice bran oil, vitamin E, gamma oryzanol, DPPH

1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
2คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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INTRODUCTION

 In recent years, there has been increasing  

evidence that free radicals are associated with  

pathological conditions such as atherosclerosis,  

carcinogenesis, hemorrhoids and aging (Ames et  

al., 1993 & Vertuani et al., 2004).

 Free radicals are normal biochemical  

intermediates of any metabolic reactions. They  

consist of any chemical species (atom, ions or  

molecules) that contain one or more unpaired  

electrons in their atomic or molecular orbital. This  

makes them highly unstable and violently reactive  

(Benedetto, 1998 & Wickens, 2001).

 Generally the defense mechanisms of  

this reaction need antioxidant compound such as  

tocopherols, retinol, β-carotene and antioxidant  

enzymes such as glutathione peroxidase (Benedotte,  

1998).

 In addition, synthetic phenolic components,  

such as butylated hydroxytoluene (BHT) and  

butylated hydroxyanisole (BHA) and natural  

substance present in fruits, vegetables, oilseeds,  

and herbs are used as antioxidant (Ito et al., 1986;  

Whysner et al., 1994; Farr, 1997; Wang et al.,  

1997; Son et al., 2003).

 Several of these substances are belived to  

play a potential role interfering with the oxidation  

process by reacting with free radicals, chelating  

catalytic metals and scavenging oxygen in food  

and biological systems (Shahidi & Wanasundary,  

1992; Sanchez-Moreno et al., 1999).

 Rice bran oil contains high levels of  

components with antioxidant properties such as  

tocopherols/ tocotrienols, and gamma-oryzanol  

(Shin et al,. 1997; Xu and Godber, 1999, Juhano  

et al., 2005). These components posess health  

benefits due to their antioxidant characteristics  

in improving the storage stability of foods and  

biological systems.

 DPPH r a d i c a l  ( 1 , 1 - d i p h eny l - 2 - 

picrylhydrazyl, a free radical) is scavenged by  

such compounds and can be used to determine  

anti-oxidation efficacy.

 This study aimed to clarify and compare  

anti-oxidant activity of rice bran oil products  

generally found in drug store.

RESEARCH METHODOLOGY

Materials

 4 rice bran oil products generally found  

in drug store

Assay for antioxidant activity

 The antioxidant activity of rice bran oil  

was evaluated by DPPH radical scavenging assay  

which was originally described by Blois (1958).  

The solvent used to dissolve the oil was ethanol:  

heptanes (1:1) . DPPH solut ion having a  

concentration of 3 x 10-5 M was used in the present  

study.

 A test sample was dissolved in an organic  

solvent (ethanol: heptanes, 1:1) and diluted for  

at least five dilution (1.25, 1.00, 0.75, 0.50, 0.25  

mg/ml). Each concentration was tested repeatedly  

four times.

 A portion of sample solution (2.0 ml) was  

mixed to an equal volume of 3x10-5 M DPPH  

solution. After 30 minutes at room temperature,  

the mixture was measured with an absorbance (A)  

at 520 nm using spectrophotometer.
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 Vitamin E and BHT were used as a  

standard compound or positive control for this  

assay.

 The result was expressed as the percentage  

inhibition calculated as the following equation:

  % inhibition = (A control – A sample) 
x 100

    A control

 A control : absorbance of DPPH solution  

without sample solution

 A sample : absorbance of DPPH solution  

with sample solution

 The results were calculated in terms of  

radical scavenging activity (EC
50
) which reflects  

antioxidant activity of the sample.

 The value of EC
50
 was obtained by linear  

regression analysis of dose-response curve  

plotting between % inhibition and concentrations  

of samples.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

 Free radical scavenging activity of  

antioxidant was studied using DPPH. The  

reduction capability of DPPH radicals was  

determined by the decreasing to its absorbance  

at 520 nm which is suitable range for determining  

anti-oxidative activities.

 Using four brands of 500 mg. rice brand  

oil, which contain gamma oryzanol, vitamin E,  

and fatty acid as anti-oxidative substances. The  

plot of concentration (mg) comparison of gamma  

oryzanol, vitamin E and fatty acid of four brand  

products are shown in figure 1, 2, and 3,  

respectively.

Figure 1 The concentration (mg) comparison of  

gamma oryzanol in four-brand products

Figure 2 The concentration (mg) comparison of  

vitamin E in four-brand products

Figure 3 The concentration (mg) comparison of  

fatty acid in four-brand products

 Due to the limited solubility of the oil, an  

organic solvent, ethanol : heptane (1:1), was used  

as its solvents for DPPH assay.

 The result was illustrated in Figure 4
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Figure 4 Comparision of antioxidant activities  

using EC50 (mg/ml) between four rice bran oil  

products, vitamin E and butylated hydroxytoluene  

(BHT).

 As shown in Figure 4, four rice bran oil  

products exhibited antioxidant effects with DPPH  

assay. The results from this assay indicated that  

all these products achieve its antioxidant activity  

by acting as a free radical scavenger.

 In addition, the antioxidant activities of  

al l products compared with commercia l  

antioxidant, α-tocopherol or vitamin E and  

butylated hydroxytoluene (BHT) were also  

summarized in Figure 4.

 The % inhibition curve plotting between  

% inhibition of product and concentrations (mg/ml)  

of the four rice bran oil product A, B, C, and D are  

shown in Figure 5 to Figure 8 and % inhibition  

curve of vitamin E and BHT are showed in Figure  

9 and 10, respectively.

Figure 5 Correlation between % inhibition and  

concentrations (mg/ml) of rice bran oil product A  

determined by DPPH radical scavenging assay.

Figure 6 Correlation between % inhibition and  

concentrations (mg/ml) of rice bran oil product B  

determined by DPPH radical scavenging assay.

Figure 7 Correlation between % inhibition and  

concentrations (mg/ml) of rice bran oil product C  

determined by DPPH radical scavenging assay.

Figure 8 Correlation between % inhibition and  

concentrations (mg/ml) of rice bran oil product D  

determined by DPPH radical scavenging assay.



41

Figure 9 Correlation between % inhibition and  

concentrations (µg/ml) of vitamin E determined  

by DPPH radical scavenging assay.

Figure 10 Correlation between % inhibition and  

concentrations (µg/ml) of BHT determined by  

DPPH radical scavenging assay.

 Although, four rice bran oil products  

showed radical scavenging activity in DPPH  

assay, it displayed remarkably low activity when  

compare to vitamin E and BHT. Its antioxidant  

activity was about 100 fold less than that of  

vitamin E and BHT.

DISCUSSION

 Considering antioxidant activities using  

DPPH assay, it was found that EC50 of different  

rice bran oil products are in the range of 0.9 – 1.1  

mg/ml which are not significantly different,  

whereas EC 50 of standard antioxidant substance  

vitamin E and BHT are considered significant in  

the range of 2 – 11 µg/ml (p < 0.05). Due to rice  

bran oil products being crude extract not pure  

substance therefore pharmacological efficacy is  

lower than the pure substance which in turn EC 50  

of rice bran oil products are higher than standard  

antioxidant substances.

 There are many substances found in rice  

bran oil extracts which have antioxidant activities  

example, tocopherol, tocotrienol, gamma oryzanol  

(Juliano et al., 2005) especially gamma oryzanol  

which can lower blood cholesterol (Miura et al.,  

2006). It is possible that rice bran oil extracts  

do not act directly with free radical but it may  

stimulate an antioxidant substance within the  

cell. Therefore, rice bran oil extracts may act as  

antioxidant through some other mechanism which  

requires further investigation.
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้เรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำาปีการศึกษา 2553

An Analysis of Learning Factors for Bachelor of Nursing Science Students at 

the School of Nursing, Eastern Asia University in Academic Year 2010

พลตรีหญิง ดร .อรนันท์ หาญยุทธ1
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล 

และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษาที่ 2  

ปีการศึกษา 2553 จำานวน 176 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก ่ 

อายุ เพศ ชั้นปีที่เรียน ประสบการณ์เดิม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2)แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนการสอนที่พัฒนาโดยผู้วิจัยประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านบทบาทผู้สอน 2) ด้านความพร้อมของผู้เรียน  

และ 3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ(3)แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัย 

สร้างขึ้นตามแนวคิดของเดรสเซล และเมฮิว (Dressel, and Mayhew, 1957) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS  

หาค่าสถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ t-test  

และการวิเคราะห์ความ แปรปรวน (Analysis of Variance) 

 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปีมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง  

มคีะแนนเฉลีย่ 17.73 คะแนน (คดิเปน็รอ้ยละ44.33) นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปทีี ่4 มคีะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุ 18.20 คะแนน  

(คิดเป็นร้อยละ45.5) ในขณะที่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 16.64 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ41.6)  

สำาหรับตัวแปรที่ศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดอย่างมี  

วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอายุและการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาและเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลระหว่างชั้นปีที่เรียนและระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีประสบการณ์และไม่มี 

ประสบการณ์เดิมมาก่อนเข้าศึกษาและขณะศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1หัวหน้าสาขาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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Abstract

 The purpose of this research was to study the critical thinking ability of nursing students and  

the relationships between student factors, teaching-learning perception, learning achievement and critical  

thinking ability of nursing students in the Bachelor of Nursing Science Program. The sample size was  

176 nursing students, composed of 21 ,22, 63 and 70 nursing students of first-year, second-year, third- 

year and fourth-year, respectively, in the Bachelor of Nursing Science Program at the School of Nursing,  

Eastern Asia University in the second semester of the academic year 2010. The instruments used in this  

study were: (1) A student factors questionnaire, such as age, sex, class level, critical thinking experiences  

before and during study in the Bachelor of Nursing Science Program and grade point average (GPA);  

(2) The perception of nursing students on a teaching and learning management questionnaire developed  

by the researcher which focused on: 1. The instructor’s roles 2. Student readiness and 3. Teaching  

and learning activities.; (3) The Critical Thinking Ability test developed by the researcher based on  

the concepts of Dressel and Mayhew. Data was analyzed to find frequency, percentage, mean score,  

standard deviation, correlation, t-test and F-test.

 The findings show that the nursing students had a critical thinking ability at medium level  

(44.33%). The fourth-year nursing students had the highest average scores of critical thinking ability  

at 18.20 (45.5%) while the second-year nursing students had the lowest average scores of critical  

thinking ability at 16.64 (41.6%). It was found that grade point average (GPA) was related to the critical  

thinking ability of nursing studentswhile the factors of  age and teaching-learning management were  

not related to critical thinking ability. No difference was found between mean comparison factors  

related to class level and critical thinking experience before and during study in the Bachelor of Nursing  

Science Program.

Keywords: critical thinking, teaching and learning management, nursing students and bachelor of  

      nursing science program

คว�มนำ�

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย  

ได้จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ 

ปกีารศกึษา 2549 เปน็ตน้มา การจดัการศกึษาไดด้ำาเนนิการ 

ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ที่มุ่ งการผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้มีความรู้และสามารถ 

นำาความรู้ ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ 

อาชีพและการดำารงชีวิต ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะทางภาษา  

ในการติดต่อสื่อสารและทักษะในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน 

สมบรูณ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของสงัคมไทยในปจัจบุนั  

ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนา  

ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รู้จักคิดวิเคราะห ์

อย่างมีเหตุผล ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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 การพัฒนาทักษะทางความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

มีความสำาคัญมากในกระบวนการเรียนการสอนเพราะ 

จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือสำาหรับการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่องด้วยตนเอง (ดรุณี พงษ์เดชา, 2542, หน้า 1)  

การคิดช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็นสภาพปัญหาต่างๆ ได้ 

อย่างชัดเจนและช่วยให้เข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

ในปัญหานั้นอย่างมีสติ มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ก่อน 

การตัดสินใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรูปแบบหนึ่ง 

ของการคิดในระดับสูงที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการและ 

เหตผุล เปน็การคดิทีม่กีารพจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบ  

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะและเลือกใช้ข้อมูลให้เกิด 

ประโยชน์มากที่สุด (Byer, 1987)

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสำาคัญอย่างยิ่ง 

สำาหรับวิชาชีพพยาบาล เพราะเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความ 

รับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการ 

พยาบาลตอ้งใชค้วามรู ้ทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาล ทกัษะ 

การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา การคิดอย่างมี 

วิจารณญาณจะเป็นการคิดที่จะช่วยให้พยาบาลคิดวิเคราะห ์ 

ไตร่ตรองสมเหตุสมผลก่อนมีการตัดสินใจ และนำาไปสู่ 

การแกป้ญัหาทีถ่กูตอ้งตามหลกัวชิาการ เพราะการตดัสนิใจ 

ที่ถูกต้องมีความหมายต่อชีวิตของผู้รับบริการ แต่ถ้า 

เมื่อใดพยาบาลมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั่นหมายถึงชีวิต 

ของผู้รับบริการ

 การคดิเปน็ลกัษณะกระบวนการ (process) การที ่

จะให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้นั้น 

ผู้เรียนต้องเข้าใจกระบวนการคิด เดรสเซลและเมย์ฮิว  

(Dressel and Mayhew, 1957) ได้เสนอกระบวนการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 5 ด้าน 

ได้แก่ ความสามารถในการนิยามปัญหา การเลือกข้อมูล 

สำาหรับการแก้ปัญหา การตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น  

การกำาหนดและเลือกสมมติฐาน และการลงสรุปอย่าง 

สมเหตุสมผล ดังนั้นหากต้องการให้ผู้เรียนสามารถคิด 

อย่างมีวิจารณญาณได้นั้น จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้วิธี 

การคิดและกระบวนการของการคิดไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง 

ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากครอบครัวและ 

สถาบันการศึกษา

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ได้ให้ความสำาคัญต่อการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักศึกษา 

ให้มีคุณลักษณะที่สำาคัญในกระบวนการคิด ทักษะการคิด  

การตัดสินใจและการแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และการเรียนการสอน 

ด้วยประสบการณ์จริงตลอดหลักสูตร แต่ในระยะเวลาที่ 

ผา่นมาคณะพยาบาลศาสตรฯ์ ยงัไม่ไดม้กีารวดัหรอืประเมนิ 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา 

พยาบาลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 

บัณฑิตที่กำาหนดไว้และยังไม่มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อ 

วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำาหรับ  

นักศึกษาพยาบาล จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยในฐานะ 

ผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสนใจทำาการศึกษา 

วิจัยในเรื่องนี้เพื่อนำาผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการ 

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา 

พยาบาลโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนตลอด 4 ปีตาม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปรัชญาและปณิธานของ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน 

นักศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการคิดอย่างม ี

วิจารณญาณของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร 

บัณฑิต

สมมติฐ�นก�รวิจัย

 1. นักศึกษาพยาบาลที่มีระดับชั้นปี และมี 

ประสบการณ์เดิมที่ต่างกัน มีความสามารถในการคิดอย่าง 



46

มีวิจารณญาณแตกต่างกัน

 2. อาย ุผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความคดิเหน็ 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ 

นักศึกษาพยาบาล

ขอบเขตก�รวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยตรงกับนักศึกษา 

พยาบาลในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ คณะพยาบาล- 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในภาคการศึกษาที่ 2  

ของปีการศึกษา 2553

กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัยจากแนวคิด 

ทฤษฏี การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ เดรสเซล และ เมย ์ 

ฮิวส์ (Dresel & Mayhew, 1957) นำามาบูรณาการได้ 

เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรต�ม

1. ปัจจัยด้�นผู้เรียน

    - เพศ

    - อายุ

    - ระดับชั้นปี

    - ประสบการณ์เดิม

คว�มส�ม�รถในก�รคิด

อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ

- ความสามารถในการ

  นิยามปัญหา

- ความสามารถในการ

  เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  กับปัญหา

- ความสามารถในการ

  ตระหนักในข้อตกลง

  เบื้องต้น

- ความสามารถในการ

  กำาหนดและเลือก

  สมมติฐาน

- ความสามารถในการลง

  สรุปอย่างสมเหตุสมผล

2. คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับ

   ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

    - บทบาทผู้สอน

    - ความพร้อมของผู้เรียน

    - กิจกรรมการจัด

      การเรียนการสอน

3. ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน 

   (GPA)

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็นการวิจั ย เชิ งปริมาณ  

(quantitative research) ประชากรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

ถงึชัน้ปทีี ่4 ของคณะพยาบาลศาสตรม์หาวทิยาลยัอสีเทริน์ 

เอเชยี ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2553 จำานวน 312 คน  

การกำาหนดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชส้ตูรการคำานวณของครอครนั  

(Cochran)ได้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จำานวน 21 คน  

ปี 2 จำานวน 22 คน ปี 3 จำานวน 63 คนและปี 4 จำานวน  

70 คน รวม 176 คน เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

 1. แบบสอบถามปัจจัยด้านผู้เรียน ประกอบด้วย  

อายุ เพศ ชั้นปีที่เรียน ประสบการณ์เดิม และผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนการสอนที่พัฒนาโดยผู้วิจัยเองประกอบด้วย  

3 ด้านได้แก่ 1) บทบาทผู้สอน 2) ความพร้อมของผู้เรียน  

และ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำานวน 25 ข้อ 

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของเดรสเซล  

และเมฮวิ (Dressel, and Mayhew, 1957) จำานวน 40 ขอ้  

ทดสอบความสามารถ 5 ด้าน ด้านละ 8 ข้อ ได้แก่  

ด้านการนิยามปัญหา ด้านการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 

การหาคำาตอบของปัญหา ด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  

ด้านการกำาหนดและเลือกสมมติฐาน และด้านการสรุป 

อย่างสมเหตุสมผล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย 

ดา้นนกัศกึษา ไดแ้ก ่เพศ อาย ุระดบัชัน้ป ีประสบการณเ์ดมิ  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ของนักศึกษา

 ใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในการวิเคราะห์ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นอาย ุความคดิเหน็เกีย่วกบั 

การจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับ 
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ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา 

พยาบาล

 ใช้สถิติ t-test และ F-test (one way ANOVA)  

ในการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความ 

สามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณระหวา่งกลุม่นกัศกึษา 

พยาบาลที่มีประสบการณ์เดิมก่อนและขณะศึกษาใน 

หลักสูตรและระหว่างระดับชั้นปีที่เรียน

ผลก�รวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง  

(ร้อยละ 95.45) มีอายุเฉลี่ย 21.96 ปี มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน(GPA) อยู่ในช่วง 2.51 -3.00 มากที่สุด  

(ร้อยละ 45.5) มีประสบการณ์และไม่เคยมีประสบการณ์ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการหรือ 

ทักษะการคิด ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรร้อยละ65.3 และ  

34.7 และขณะเข้าศึกษาในหลักสูตรร้อยละ 79.5 และ  

19.9 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก (คา่เฉลีย่ = 3.85)  

และเมื่อจำาแนกรายด้านพบว่าด้านบทบาทผู้สอนเป็นด้าน 

ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.04) ส่วนด้าน 

ความพร้อมของผู้เรียนเป็นด้านที่มีความเหมาะสมน้อย 

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย=3.17)

 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ 

นักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปี พบว่ามีความสามารถในการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย  

17.73 คะแนน(ร้อยละ 44.33) เมื่อจำาแนกตามระดับ 

ชั้นปีพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  

18.20 คะแนน (รอ้ยละ45.5) สว่นชัน้ปทีี ่2 มคีะแนนเฉลีย่ 

น้อยที่สุด 16.64 คะแนน (ร้อยละ41.6) ตามตาราง 1

ต�ร�ง 1

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่า 

ต่ำาสุดของคะแนนการทดสอบความสามารถในการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณจำาแนกตามระดับชั้นปี

ชั้นปี ค่�ต่ำ�สุด ค่�สูงสุด SD

1 11 23 17.76 3.60

2 9 22 16.64 2.94

3 11 23 17.57 2.75

4 12 23 18.20 2.48

รวม 9 23 17.73 2.80

 ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการคดิ 

อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลพบว่าปัจจัยด้าน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ 

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสำาคัญทาง 

สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอายุและการจัดการเรียน 

การสอนไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลตามตาราง 2

ต�ร�ง 2

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน อายุ ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนและการจัดการเรียนการสอนกับความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ปัจจัยที่ศึกษ�
คว�มส�ม�รถในก�รคิด

อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ

1. อายุ .082

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .184*

3. การจัดการเรียนการสอน

3.1 บทบาทผู้สอน .025

3.2 ความพร้อมของผู้เรียน .048

3.3 กิจกรรมการเรียนการสอน .095

*มคีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับปัจจัยด้านชั้นปีที่เรียน 

พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน (ตาราง 3)
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ต�ร�ง 3

เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ ของคะแนนการทดสอบความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างระดับชั้นชั้นปีที่เรียน 
Sum of 

Squares
df

Mean

Squares
F-test P-value

ระหว่างกลุ่ม .749 3 .250 1.584 .195

ภายในกลุ่ม 26.179 166 .158

รวม 26.928 169

 กลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์และไม่มี 

ประสบการณ์เดิมมาก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรพยาบาล- 

ศาสตรบัณฑิตมีคะแนนการทดสอบความสามารถในการคิด 

อยา่งมวีจิารณญาณเฉลีย่ 17.73 และ 17.74 เมือ่เปรยีบเทยีบ 

ความแตกต่างของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ระหว่างกลุ่มนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ 

เดิมมาก่อนพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (ตาราง 4)

ต�ร�ง 4 

เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ ของคะแนนการทดสอบความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มี 

ประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรฯ 

กลุ่ม n SD ค่�สถิติ t P-value

มีประสบการณ์ 113 17.73 2.879 .027 .979

ไม่มีประสบการณ์ 61 17.74 2.683

 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความ 

สามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณระหวา่งกลุม่นกัศกึษา 

ที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์เดิมขณะเรียน 

ในหลักสูตรฯพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกัน  

(ตาราง 5)

ต�ร�ง 5

เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ ของคะแนนการทดสอบความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มี 

ประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ขณะเรียนในหลักสูตรฯ 

กลุ่ม n SD ค่�สถิติ t P-value

มีประสบการณ์ 139 17.70 2.739 -.565 .573

ไม่มีประสบการณ์ 34 18.00 3.015

ก�รอภิปร�ยผล 

 1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี 

มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวม 

อยู่ ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 44.33) อาจเนื่องจาก 

ลักษณะการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ มีวิชา 

ทีก่ำาหนดสอนในหลกัสตูร 4 ปมีจีำานวนมากโดยมหีนว่ยกติ 

อยูร่ะหวา่ง 140-150 และมกีารเรยีนการสอนทัง้ภาคทฤษฎ ี

และภาคปฏิบัติ เนื้อหาสาระในรายวิชามีมาก การสอน 

จะเน้นที่เนื้อหาและหลักการที่นักศึกษาต้องจำาให้ได้มาก 

ที่สุดเพื่อที่จะสามารถทำาข้อสอบได้ วิธีการสอนของอาจารย ์

อาจเปน็อกีปจัจยัหนึง่ของการพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ  

วิธีการสอนแบบบรรยายอย่างเดียวทำาให้นักศึกษาขาด 

การกระตุ้นที่ดี นักศึกษาจะใช้การจำามากกว่าการคิด  

ซึ่งสอดคล้องกับ ยาฮิโรและเซเลอร์ (Yahiro and Salor,  

1994 : 355 อ้างถึงในเสาวภา เด็ดขาด, 2539) ที่กล่าวว่า 

การเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาท่องจำา ซึ่งเป็นอุปสรรค 

ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ  

ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบที่เอื้อต่อ 

การพัฒนากระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ แต่ผู้สอน 

บางคนอาจยังขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงในการนำามา 

ใช้สอน (พร้อมจิต ท่อนบุญเหิม, 2538: ทิศนา แขมณี,  

2540 อา้งถงึใน เพญ็ศร ีพงษป์ระภาพนัธ,์ 2546) ถงึแมว้า่ 

ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ  

โดยใช้คำาถามให้ผู้เรียนได้คิดแต่เป็นการใช้คำาถามในระดับ 
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รู้จำามากกว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ รุจิรา สืบสุขและ 

จินตนา ยูนิพันธิ์ (2538) อ้างถึงใน ดวงใจ พรหมพยัคฆ์,  

2551) พบว่าร้อยละ 61 อาจารย์พยาบาลมีทักษะในการใช ้

คำาถามในระดับรู้จำามากที่สุด มีเพียงร้อยละ 25 ที่มีการใช ้

คำาถามในระดับการนำาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห ์ 

และการประเมินผล ซึ่งอาจมีผลต่อการพัฒนาการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ 

ลักษณะของข้อสอบในรายวิชาที่ใช้สอบส่วนใหญ่จะเป็น 

ข้อสอบวัดระดับความรู้ความจำามากกว่าระดับการนำาไปใช ้ 

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการแก้ปัญหา จึงทำาให้ 

นักศึกษาขาดการกระตุ้นให้มีการคิดอยู่ตลอดเวลา เป็นผล 

ให้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณค่อนข้างต่ำา (ทิศนา แขมมณี, 2540 อ้างใน  

เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์, 2546) กล่าวว่าการที่นักศึกษา 

มีการคิดแบบมีวิจารณญาณในระดับที่ไม่สูงนัก ทั้งที่ได้รับ 

การฝึกในกระบวนการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่ม ี

ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติการพยาบาลมาอย่างดีแล้ว  

แต่การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดขั้นสูงที่ต้องอาศัย 

ทศันคต ิความรู ้ทกัษะในการเรยีนรู ้และการฝกึฝน รวมทัง้ 

ต้องมีพื้นฐานของทักษะการคิดขั้นต้นมาเป็นอย่างดี  

การฝึกการคิดแบบมีวิจารณญาณ ต้องได้รับการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครอบครัวซึ่งเกิดจากการเลี้ยงดู และ 

ต่อมาเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

 และเมื่ อ เปรียบเทียบระหว่ างชั้นปีที่ เ รี ยน  

พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความสามารถในการคิดอย่างม ี

วจิารณญาณสงูมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 45.5) ในขณะทีน่กัศกึษา 

ชั้นปีที่ 2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

น้อยที่สุด (ร้อยละ 41.6) สอดคล้องกับการศึกษาของ  

สมสุข โถวเจริญ (2541) ที่พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ  

4 มีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณสูงกว่า 

นกัศกึษาปทีี ่1 และ 2 เชน่เดยีวกบัการศกึษาของ สดุารตัน ์ 

ไชยประสิทธิ์ (2542) พบว่า ความสามารถในการคิดแบบ 

มีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลจะค่อยๆ พัฒนาขึ้น 

ตามระดับชั้นปีที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ  

Kokinda (1989 อา้งถงึใน ดวงใจ พรหมพยคัฆ ์และนโุรม  

จุ้ยพ่วง, 2551) ที่พบว่า นักศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนการคิด 

แบบมีวิจารณญาณน้อยที่สุด คะแนนจะสูงขึ้นในปีที่ 3  

และปีที่4 ตามลำาดับ ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ากระบวน 

การคิดและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ของนักศึกษาพยาบาลสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการ 

จดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิกระบวนการคดิของนกัศกึษา 

ในแต่ละชั้นปี ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ต้องมีการทบทวน 

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของ 

แต่ละปีให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาด้านกระบวน 

การคิดและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ตลอด 4 ปี

 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีน (GPA) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลอย่าง 

มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา 

ของ Kokinda (1989) ที่พบว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนปัจจัย 

ดา้นอาย ุระดบัชัน้เรยีน ประสบการณ์ในการเขา้รว่มกจิกรรม 

ที่ส่งเสริมทักษะการคิดก่อนเข้าเรียน และขณะเรียน  

การจดัการเรยีนการสอนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล  

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ดวงใจ พรหมพยคัฆ ์และนโุรม  

จุย้พว่ง (2551) เพญ็ศร ีพงษป์ระภาพนัธแ์ละคณะ (2546)  

ที่พบว่า อายุ จำานวนปีที่ศึกษา การจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณของนักศึกษา เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ  

ชยมน บุญลักษณ์ และ ธิติมา ข่ายมณี (2552) พบว่า 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนไม่มีความสัมพันธ์ 

กบัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัศกึษา  

สรุปได้ว่าปัจจัยด้านผู้เรียนบางปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์ 

กบัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัศกึษา  

นอกจากปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ซึ่ง 

สามารถอภิปรายได้ดังนี้



50

 จากผลการวิจัยที่พบว่าอายุของนักศึกษาไม่มี 

ความสมัพนัธก์บัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  

อาจเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในวัยเดียวกัน 

คือมีอายุระหว่าง 18-24ปี อายุเฉลี่ย 4 ปี เท่ากับ 21.96 ป ี 

ทำาใหก้ารกระจายของขอ้มลูต่ำา ความสามารถทางสตปิญัญา 

และความเข้าใจในความเป็นนามธรรมจึงใกล้เคียงกัน  

(กฤษณา ศรสีวสัดิ,์ 2540 อา้งใน เพญ็ศร ีพงษป์ระภาพนัธ,์ 

2546) 

 การจัดการเรียนการสอนไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา 

พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 

ของ ชยมน บุญลักษณ์ และธิติมา ข่ายมณี (2552)  

ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ และ นุโรม จุ้ยพ่วง (2551) และ  

เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และคณะ (2546) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนด้านผู้สอนเป็นด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  

(ค่าเฉลี่ย =4.04) และด้านความพร้อมของนักศึกษา 

เป็นด้านที่เหมาะสมน้อยทึ่สุด (ค่าเฉลี่ย =3.17) การจัด 

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณต้องพัฒนามาจากกระบวนการคิดในระดับ 

พื้นฐานและต้องอาศัยทัศนคติ ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ 

ความสนใจของผู้เรียนและได้รับการฝึกฝนที่ดีมาอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งผู้เรียนยังขาดความพร้อมในกระบวนการ 

เรียนรู้และกระบวนการคิดซึ่งอาจทำาให้ความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลอยู่ใน 

ระดับปานกลางและค่อนข้างต่ำา คณะพยาบาลศาสตร์ 

จงึตอ้งพจิารณากระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิ 

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดไปพร้อมๆ กัน  

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) เปน็ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ 

กบัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัศกึษา 

พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีนเปน็ความสามารถในการพยายามเขา้ถงึความรู ้ 

เป็นความสำาเร็จที่ได้จากการเรียนโดยอาศัยความสามารถ 

เฉพาะบุคคล ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความ 

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงเช่นเดียวกัน และ 

จะคิดแบบมีเหตุมีผลมากกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ต่ำา (สมสุข โถวเจริญ, 2541; นิรมล พงศ์เศรษฐสันต์,  

2543)

 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความ 

สามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณระหวา่งกลุม่นกัศกึษา 

ที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์เดิมก่อนเข้าเรียน 

และขณะเรียน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีประสบการณ์ 

และไม่มีประสบการณ์เดิมก่อนเข้าเรียนและขณะเรียน 

ไม่มีความแตกต่ างกัน จึ งไม่สนับสนุนสมมติฐาน 

ของการวิจัยที่ว่า นักศึกษาที่มีประสบการณ์และไม่มี 

ประสบการณ์เดิมก่อนเข้าเรียนและขณะเรียนมีความ 

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่แตกต่างกัน  

อาจเนื่องจากการพัฒนาด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

เป็นการคิดในระดับสูงที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่าง 

เป็นรูปธรรม ชัดเจนและต่อเนื่อง นอกจากนี้การคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณต้องอาศัยทักษะการคิดพื้นฐานที่ดีมาก่อน  

ดังนั้นประสบการณ์เดิมของนักศึกษาที่มีมาก่อนเข้าศึกษา 

และขณะเรียนในหลักสูตรจึงไม่มีความแตกต่างกันใน 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ การศึกษา 

ครั้งนี้ทำาให้ได้ข้อคิดจากผลการศึกษาของ อัจฉราพร  

ศรีบูรณาพรรณ และ ณัฐวรรณ สุวรรณ (2550) ที่พบว่า 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 95.8 ไม่เคยได้รับ 

การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ แต่เมื่อ 

อยู่ปีที่ 4 มีคะแนนสูงกว่าชั้นปีที่ 1 แสดงว่านักศึกษาที่มี 

ประสบการณ์ในกระบวนการคิดหรือไม่มี สามารถพัฒนา 

ได้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใช้ 

เทคนิคการสอนที่หลากหลายเป็นตัวกระตุ้นนักศึกษาให้ม ี

การพัฒนากระบวนการคิด 

 4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความ 

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างชั้นปีที่เรียน  

ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 

การศึกษาของ ศศิธร จิตตพุทธิ (2539) ที่พบว่า ความ 

สามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัศกึษาพยาบาล 

ไม่แตกต่างกันในแต่ละชั้นปีการศึกษา และการศึกษาของ 
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นิรมล พงศ์เศรษฐสันต์ (2543) ที่พบว่านักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ ในชั้นปีที่สูงมีการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณโดยรวม ไม่แตกต่างจากนักเรียนที่อยู่ในชั้นป ี

ที่ต่ำากว่า

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

 1. ผลการวิจัยครั้งนี้ทำาให้เห็นความสำาคัญของ 

วิธีการสอนและการใช้คำาถามในการสอนที่อาจารย์ต้องใช้ 

คำาถามที่ครอบคลุมทุกระดับของความรู้ โดยให้เป็นคำาถาม 

ที่ฝึกให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงเนื้อหา 

ของความรูก้บัประสบการณ์ไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิได ้เพือ่พฒันา 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา 

พยาบาล 

 2. ในรายวิชาควรมีการประเมินความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาโดยการตั้งโจทย ์ 

สถานการณ์ กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา แล้วนำาผลการ 

ประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและ 

การประเมินผล

 3. ควรมีการประเมินความสามารถในการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

ทุก 2 ปี เพื่อประเมินความก้าวหน้าและนำาไปเป็นข้อมูล 

ในการปรับการเรียนการสอนในรายวิชาและการจัดการ 

ศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เรื่องการสูบบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังเข้าร่วม 

โครงการทดลองจัดการเรียนการสอนวิชาบุหรี่และสุขภาพ และ ศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการเรียนการสอน 

จำานวน 9 โมดูล ประชาการ คือ นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ชั้นปีที่ 1-4  

จำานวน 340 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำานวน 40 คน วิธีวิจัยเป็น 

การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (one group design pre-post test) เครื่องมือสำาหรับการทดลอง  

ได้แก่ วิดิทัศน์ชุด “บุหรี่กับสุขภาพ” พัฒนาโดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคม 

พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบและ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนชุด “บุหรี่กับสุขภาพ” ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 

วิเคราะห์ความเที่ยงโดยใช้ KR20 และ Cronbach Alpha Coefficient ได้ค่า r = 0.62 และ 0.97 ตามลำาดับ ประมวลผล 

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละการทดสอบค่าที (t-test)

 ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 18-23 ป ี 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับแต่ละเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,001-8,000 บาทต่อเดือน มากกว่าครึ่งหนึ่ง (63.2%) มีประสบการณ ์

ในการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่ และมีสมาชิกในครอบครัว (53.3) สูบบุหรี่ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

วิจัยเกือบทั้งหมด (97.4%)มีทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ในทิศทางบวกและไม่เคยให้คำาปรึกษาเรื่องบุหรี่(60.5) ค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนสอบหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ0.05 กลุ่มตัวอย่างมีความ 

พึงพอใจต่อสื่อการสอนทุกโมดูลในระดับมาก ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้ในการปรับวิธีการสอนในการ 

จัดกระบวนการกลุ่มให้ครบถ้วนตามแผนการสอน และการพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมเดียวเพื่อลดปัญหาการสอน 

คำ�สำ�คัญ: ยาสูบ การจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

1อาจารย์ประจำาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
2อาจารย์ประจำาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
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Abstract

 This research compares student knowledge of smoking cessation before and after participating  

in a smoking and health course and examining participant satisfaction with the 9 smoking and health  

study modules. The sample is comprised of 40 nursing students from freshman to senior level who  

participated in the research program. The research design is a semi-experimental design (one-group  

design, pre-post test). The experimental method included the study modules on smoking and health  

and the 40-item test results for the 9 study modules. The method was improved for content validity by  

3 experts and tested with 30 students who were not part of the sample. The reliability of the 40-item  

test was 0.62 and the reliability of the satisfaction questionnaire was 0.97 by Kuder & Richardson  

Formula-20 and Cronbach Alpha Coefficient, respectively. 

 The results revealed that most students who participated in the research program were female  

at the sophomore year and female, aged between 18-23 years old. The average monthly stipend was  

between 5,000–8,000 baht. More than half of the participants (63.2%) had experience with a smoking  

cessation program. Most participants (53.3%) had at least one smoker in their family. Ninety-seven  

point four percent of the sample had a positive attitude towards smoking cessation and 60.5% of those  

had not had prior experience with smoking cessation counseling. The mean score of the post-test was  

higher than the pre-test with a statistical significance at the 0.05 level. The participants were satisfied  

with the teaching and learning modules at a high level (mean score = 4.08-4.39) for every module.

 The research suggests that to improve the teaching and learning process for smoking cessation,  

especially with a group, only one software program should be used in order to minimize problems  

teaching the material. 

Keywords: smoking cessation, learning and teaching at theschool of nursing, Eastern Asia University 

คว�มนำ�

 เป็นที่ตระหนักชัดว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ 

ทีก่อ่ใหเ้กดิโรคเรือ้รงัทีท่กุขท์รมาน และนำา ไปสูค่วามพกิาร 

ความเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายอย่างเหลือคณานับ  

องค์การอนามัยได้ร่วมมือกับนานาประเทศคิดค้นมาตรการ 

และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ ทั้งมาตรการ 

ทางสขุภาพ มาตรการทางสงัคม มาตรการทางดา้นกฎหมาย  

หรือมาตรการทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการควบคุม 

การสูบบุหรี่มิอาจดำาเนินการโดยอาศัยมาตรการใด 

มาตรการหนึ่งเพียงลำาพัง จำาเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้อง 

เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งแรงกาย กำาลังใจ ผนึกกำาลังกัน 

ให้เข้มแข็ง จึงจะสามารถต้านทานเล่ห์กลการตลาด 

ของบริษัทบุหรี่และปกป้องประชาชนผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ให้ปลอดพ้นจากพิษภัยบุหรี่ทั้งในฐานะผู้บริโภคยาสูบเอง  

หรือเป็นผู้สูบบุหรี่มือสอง ในปี พ.ศ. 2552 นี้องค์การ 

อนามยัโลกไดป้ระกาศคำาขวญัวนังดบหุรี่โลกวา่ “Tobacco  

Health Warning” (WHO, 2009) ซึง่หมายถงึ “บหุรีม่พีษิ  

ร่วมคิดเตือนภัย” ดังนั้นสถาบันการศึกษาพยาบาลใน 
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ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกันในการเตือนพิษภัยยาสูบ  

ด้วยการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลที่กำาลังศึกษาอยู่ 

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและกำาลังจะสำาเร็จ 

การศึกษาไปเป็นกำาลังสำาคัญในการดูแลสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนคนไทยในอนาคตอันใกล้ ให้มีความรู้  

ทศันคต ิและทกัษะในการควบคมุยาสบู และสามารถแสดง 

ศักยภาพและสมรรถนะในการป้องกันผู้สูบบุหรี่รายใหม่  

การช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ และการ 

พัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบ 

เนื้อหาสาระ 9 บท ที่เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุม 

ยาสูบแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับคณาจารย์พยาบาล 

พัฒนาขึ้น และทดลองนำาสื่อการเรียนการสอน 9 โมดูล 

ที่ ได้รับการพัฒนาไว้แล้วโดยคณาจารย์พยาบาลของ 

เครือข่ายฯ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระยะ 

ทดลองสอนนำาร่องดังกล่าว เพื่อประเมินประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของสื่อดังกล่าว ต่อการพัฒนานักศึกษา 

พยาบาลในการควบคุมยาสูบ ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ  

และทักษะที่จำาเป็น เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ ์ 

และเป็นต้นแบบ ก่อนนำาไปขยายผลสู่สถาบันการศึกษา 

พยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 1. เปรียบเทียบความรู้ เรื่องการสูบบุหรี่ของ 

นักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการทดลอง 

จัดการเรียนการสอนวิชาบุหรี่และสุขภาพ 

 2. ศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการเรียน 

การสอนจำานวน 9 โมดูล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร- 

บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย

สมมติฐ�นก�รวิจัย 

 1. นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการทดลองจดัการเรยีน 

การสอนวชิา การควบคมุยาสบูในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร- 

บณัฑติ จะมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละเจตคตติอ่การสบูบหุรี ่

หลังเข้าร่วม โครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ

 2. นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการทดลองจดัการเรยีน 

การสอนวิชาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต 

มีความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการเรียนการสอนทั้ง 9  

โมดูลในระดับดี

ตัวแปรที่ศึกษ�

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ สื่อการสอนชุดบุหรี่กับ 

สุขภาพ 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ และเจตคติต่อ 

การสูบบุหรี่ ความพึงพอใจต่อสื่อการสอนชุดบุหรี่กับ 

สุขภาพ

กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

 

 

- โครงการนำาร่องการจัดเรียน
  การสอนวิชาการควบคุมยาสูบฯ
- สื่อประกอบการเรียนการสอน
  วิชาการควบคุมยาสูบท้ัง 9 โมดูล

• คะแนนเฉลีย่ความรู ้และ 
  เจตคติต่อ การควบคุม 
  บุหรี่ 
• ความพึงพอใจต่อสื่อ
  การสอน 9 โมดูล

คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของนักศึกษ�
• เพศ     • อายุ
• ระดับชั้นปี
• รายได้ต่อเดือน
• ประสบการณ์การร่วมกิจกรรม
  การควบคุมยาสูบ
  นอกหลักสูตรฯลฯ
• สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ 

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยนำาร่องเพื่อการจัดการเรียน 

การสอนวิชาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 

บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 รปูแบบการวจิยั การวจิยันีเ้ปน็การวจิยักึง่ทดลอง  

ชนิดกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (quasi-experimental  

design: one group pretest- posttest design) ประชากร 

ทีศ่กึษาครัง้นี ้คอื นกัศกึษาพยาบาล ทัง้เพศชาย และหญงิ 

ชั้นปีที่ 1-4 จำานวน 340 คน
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 กลุ่มตัวอย่�ง นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4  

ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำานวน 40 คน เกณฑ์การ 

คดัเลอืกผูย้นิยอมตนใหท้ำาการวจิยั เปน็นกัศกึษาทัง้เพศชาย  

และหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปใน คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

โดยลงนามในเอกสารยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและ 

เต็มใจ (informed consent form) นักศึกษาสามารถ 

ถอนตัวจากการวิจัยได้ โดยไม่จำาเป็นต้องบอกกล่าว หรือ 

ชี้แจงเหตุผลแต่อย่างใดและจะไม่มีผลต่อการศึกษา 

ในหลักสูตร 

 เครือ่งมอืที่ใชใ้นก�รวจิยั ประกอบดว้ย เครือ่งมอื  

2 ชุด ชุดที่ 1 เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่สื่อการสอน 

ชดุบหุรีก่บัสขุภาพซึง่ประกอบดว้ยวดีทิศัน ์จำานวน 9 โมดลู  

ซึ่งพัฒนาโดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ 

แหง่ประเทศไทย สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ ชดุที ่2  

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ  

2 ชุด ได้แก่ (1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และ 

สุขภาพ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  

ครอบคลุมเนื้อหา ตามสื่อการสอน 9 โมดูล จำานวน 40 ข้อ  

(2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนทั้ง 9 โมดูล  

ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  

ครอบคลุมเนื้อหา และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์  

ความทนัสมยัของเนือ้หา เขา้ใจงา่ย ความตอ่เนือ่ง ภาพสือ่ 

ความหมายได้ชัดเจน การใช้สี คำาอธิบาย ชัดเจน ความ 

สะดวกในการใช้ การตอบสนอง การประเมินผลสอดคล้อง 

กบัวตัถปุระสงค ์นำาไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ เครือ่งมอื ทัง้ 2 ชดุ  

ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านการควบคุมยาสูบ 3 ท่าน วิเคราะห์ค่าความเที่ยง  

(Reliability) แบบทดสอบความรู้โดยใช้ การคำานวณ  

Kruder Richardson 20 ได้ค่าความเที่ยง = 0. 62 ส่วน  

ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจวิเคราะห์ความเที่ยง 

โดยใช้การคำานวณ Cronbach Alpha Coefficient ได้ค่า  

r= 0.97

 ก�รดำ�เนินก�รวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1  

ขั้นเตรียมการ จัดทำาโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน 

อุดหนุนการวิจัย จัดตั้งคณะกรรมการดำาเนินโครงการวิจัย  

วางแผนดำาเนินการวิจัย ศึกษาสื่อการสอนเรื่องบุหรี่และ 

สุขภาพทั้ง 9 โมดูล รับสมัครนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  

ขออนุญาตดำาเนินโครงการทดลองสอนนำาร่องต่อคณบดี 

เพื่อขออนุมัติดำาเนินโครงการ และวางแผนพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอน และเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมิน  

ติดตามผลการทดลองนำาร่องสอนทั้งด้านความรู้ ทัศนคต ิ 

และทักษะ และการประเมินประสิทธิภาพผลการใช้สื่อ 

ประกอบการเรียนการสอนทั้ง 9 โมดูล พร้อมทั้งตรวจสอบ 

ความตรงตามเนือ้หา โดยผูเ้ชีย่วชาญ และความเชือ่มัน่ของ 

เครื่องมือประเมินทุกชุดให้สามารถนำาไปใช้กับการเรียน 

การสอนได้จริง ระยะที่ 2 ขั้นดำาเนินการทดลอง ในขั้นนี ้ 

ได้ดำาเนินโดยการประชุมกลุ่มนักศึกษาเพื่อชี้แจงทำาความ 

เข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลการวิจัย ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย  

และทำาการทดสอบความรู้ก่อนการสอน หลงัจากนัน้จงึเริ่ม 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ ได้ 

กำาหนดไว้ โดยแยกการสอนเป็น 9 ครั้ง ครั้งละ 1 โมดูล  

และมอบหมายให้นักศึกษาศึกษาจากวีดิทัศน์ประกอบ 

การสอนเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยมอบวีดิทัศน์ให้คนละ  

1 ชดุ นดัหมายสรปุบทเรยีนและทำาการประเมนิผลสมัฤทธิ ์

ของการเรยีนดา้นความรู ้และประเมนิความพงึพอใจตอ่สือ่ 

การสอนทั้ง 9 โมดูล

 รปูแบบการวจิยัเปน็การวจิยักึง่ทดลอง ทีส่อนแยก 

เป็นรายวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนเฉพาะ 11 ครั้ง  

โดยมกีำาหนดการเรยีนการสอน ดงัรายละเอยีดตามตาราง 1  

ต�ร�ง 1 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนและหลัง 

เข้าร่วมโครงการวิจัยนำาร่องเพื่อการทดลองจัดการเรียน 

การสอนวิชาควบคุมยาสูบฯ

กลุ่ม n SD
Mean-

difference
t-test p-value

ก่อนทดลอง 38 15.16 3.08 2.84 3.93 <.001

หลังทดลอง 32 18.00 2.94
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ผลก�รวิจัย

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาบหุรีก่บัสขุภาพ  

พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการ 

เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการ 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตาราง1) เมื่อ 

วิเคราะห์แยกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นปี  

กลุ่มอายุ เพศ ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ/เดือน ทัศนคติต่อการสูบ 

บหุรีแ่ละประสบการณ ์เขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัการปอ้งกนั 

ยาสบู พบวา่กลุม่ตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะสว่นบคุคลแตกตา่งกนั  

ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วม 

โครงการฯ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 

ระดับ 0.5 

 2. ความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน จาก 

ตาราง 2 จะพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความ 

พึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอนทั้ง 9 โมดูล ในภาพรวม  

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.28 ± 0.38 เมื่อแยกพิจารณา 

ในแต่ละโมดูล พบว่าโมดูลที่ 4 และโมดูลที่ 8 เป็นโมดูล 

ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉลี่ย = 4.39±0.39  

และ 4.39±0.46 ตามลำาดับ โมดูลที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด 

คอื โมดลูที ่9 การใหค้ำาปรกึษาเพือ่เลกิสบูบหุรี ่4.08±0.38 

ต�ร�ง 2 

คะแนนความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอนวิชาบุหรี่ 

กับสุขภาพจำาแนกรายโมดุล (n=32) 

โมดูล Mean SD
ก�ร

แปลผล

1. การช่วยให้บุคคลวัยรุ่นและสตรี

   เลิกยาสูบ
4.39 0.39 มาก

2. กลยุทธ์การประสานความร่วมมือ

   เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
4.39 0.46 มาก

3. การรู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบ 4.35 0.43 มาก

4. กฎหมายควบคุมยาสูบ 4.33 0.42 มาก

5. การช่วยให้บุคคลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

   เลิกยาสูบ
4.29 0.51 มาก

6. แนวทางป้องกันการบริโภคยาสูบ 4.28 0.49 มาก

7.ระบาดวิทยาของการบริโภคยาสูบ 4.22 0.45 มาก

8. พิษภัยยาสูบต่อสุขภาพ 4.14 0.49 มาก

9. การให้คำาปรึกษาเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ 4.08 0.35 มาก

รวม 4.28 0.38 มาก

หม�ยเหตุ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51- 

5.00 ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับปานกลาง  

คา่เฉลีย่ 2.51-3.50 ระดบันอ้ย คา่เฉลีย่ 1.51-2.50 ระดบั 

น้อยที่สุด 1.00-1.50 

ต�ร�ง 3

ระดับความพึงพอใจต่อสื่อการสอนในแต่ละโมดูล

โมดูล

ความพึงพอใจสื่อการสอน

มากที่สุด

จำานวน/

ร้อยละ

มาก

จำานวน/

ร้อยละ

ปานกลาง

จำานวน/

ร้อยละ

1. ระบาดวิทยาของการบริโภค

   ยาสูบ

11

32.4 

19

55.9

4

11.8

2. พิษภัยยาสูบต่อสุขภาพ 11

32.4

19

55.9

4

11.8

3. แนวทางป้องกันการบริโภค

   ยาสูบ

11

32.4

20

58.8

3

8.8

4. การช่วยให้บุคคลวัยรุ่นและ

   สตรีเลิกยาสูบ

12

35.3

21

61.8

1

2.9

5. การช่วยให้บุคคลผู้ใหญ่และ

   ผู้สูงอายุ เลิกยาสูบ

9

26.5

23

67.6

2

5.9

6. กฎหมายควบคุมยาสูบ 11

32.4

21

61.8

2

5.9

7. การรู้เท่าทันอุตสาหกรรม

   ยาสูบ

16

47.1

17

50.0

1

2.9

8. กลยุทธ์การประสานความ

   ร่วมมือเพื่อสังคมไทย

   ปลอดบุหรี่

17

50.0

15

44.1

2

5.9

9. การให้คำาปรึกษาเพื่อการเลิก

   สูบบุหรี่

10

29.4

22

64.7

2

5.9

รวม 10

29.4

22

64.7

2

5.9

ก�รอภิปร�ยผล

 สัมฤทธิผลท�งก�รเรียนวิช�บุหรี่กับสุขภ�พ  

 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีคะแนนผลการ 

ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน 

การทดสอบเพิม่ขึน้หลงัเขา้รว่มโครงการ แมผ้ลการทดสอบ 

จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สิ่งที่ต้องพิจารณาสำาหรับการจัดระบบการเรียนการสอน 
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ก็คือ การเข้ากลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา และสื่อ 

การเรยีนการสอน รวมทัง้เครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล  

ซึ่งต้องพิจารณาในรายละเอียด ทั้งนี้เพราะเป็นปัจจัยที่ 

สง่ผลตอ่สมัฤทธผิลทางการเรยีนทัง้สิน้ สรุนิธร กลมัพากร  

ผ่องศรี ศรีมรกต และสุวัฒนา เกิดม่วง (2552)การสอน 

วิชาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรการศึกษาพยาบาลระดับ 

ปริญญาตรี ต้องพิจารณาการจัดการเรียนการสอน คือ  

สือ่ประกอบการเรยีนการสอน สือ่สิง่พมิพ ์สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ 

หรือสื่อเสียง ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ และวิธี 

ประเมินผลทั้งการสอนภาคทฤษฎีและการสอนภาคปฏิบัต ิ

ในคลนิกิหรอืในชมุชน เพือ่กระตุน้ความสนใจและกอ่ใหเ้กดิ 

การเรียนรู้สูงสุด 

คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งตวัแปรอสิระกบัก�รสมัฤทธผิล 

ของก�รเรียน

 ปัจจัยด้�นตัวผู้เรียน

 เพศ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบโดย 

วิเคราะห์แยกเพศจะพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลัง 

เข้าร่วมโครงการของเพศชายจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหญิง 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสังเกตก็คือ 

การศึกษาครั้งนี้มีนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย 

จำานวนน้อย เพียง 3 คนในระยะเริ่มเข้าร่วมโครงการ  

และได้ออกไปจากโครงการระหว่างดำาเนินการ ในช่วง 

สุดท้ายจึงเหลือเพียง 1 คน ขณะที่นักศึกษาเกือบทั้งหมด 

เป็นเพศหญิง ผลการศึกษาจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม 

ทั้งนี้เพราะขนาดของกลุ่มนักศึกษาเพศชายในการวิจัยนี ้

มีจำานวนน้อย

 อายุ พบว่านักศึกษากลุ่มที่มีอายุต่างกันมีค่า 

เฉลี่ยคะแนนทดสอบความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยกลุ่มที่มีอายุ 20-23 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม 

นักศึกษากลุ่มที่มีอายุ 18-19 ปีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่บคุคลทีม่อีายมุากขึน้ จะมี 

วุฒิภาวะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 20 -23 ปี จะเริ่ม 

มีความสนใจเรื่องการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบ 

มากขึ้น ขณะที่กลุ่มอายุ 18-19 ปี ยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ 

ชอบสนุกสนาน ยังรู้สึกว่าเป็นเด็ก ในขณะเดียวกันกลุ่มที ่

อายุมากกว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาพยาบาลชั้นสูงกว่า  

ดังนั้นจึงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานต่างๆ รวมถึง 

รับผิดชอบในเรื่องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อม 

ที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ

 คว�มพึงพอใจต่อสื่อก�รเรียนก�รสอน

 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อ 

การสอนโดยรวม และแยกแต่ละโมดูลในระดับมาก 

ดังจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสื่อการสอนมีค่า 

ระหว่าง 4.08-4.39 จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ 

เนื่องจากมีรายละเอียดของเนื้อหาที่นักศึกษาสามารถ 

ศกึษาไดด้ว้ยตนเอง ประเดน็ทีน่า่สนใจกค็อืคา่เฉลีย่คะแนน 

ความพึงพอใจในโมดูลที่ 4 “การช่วยให้วัยรุ่นและสตรีเลิก 

ยาสูบ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้มีผลสืบเนื่องจากเป็นเรื่อง 

ใกล้ตัวนักศึกษา เป็นกลุ่มวัยเดียวกัน เป้าหมายของ 

ประชากรกลุ่มนี้คือกลุ่มอายุ 18-23 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเดียว 

กับกลุ่มนักศึกษาตัวอย่าง สิ่งที่น่าสังเกตก็คือในโมดูลที่ 8  

“กลยุทธ์การประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยปลอด 

บุหรี่” เป็นอีกโมดูลหนึ่งที่มีคะแนนสูงเท่ากับโมดูลที่ 4  

แสดงว่านักศึกษาเห็นว่าเนื้อหาและการนำาเสนอในหน่วย 

การสอนนีเ้ปน็สิง่ทีน่กัศกึษาพอใจ และเหน็วา่เกดิประโยชน ์

ตอ่สงัคมและประเทศชาต ิขณะที่โมดลุที ่9 “การใหค้ำาปรกึษา 

เพือ่การเลกิสบูบหุรี”่ มคีา่เฉลีย่ต่ำาสดุ ทัง้นีม้เีหตผุลเนือ่งจาก 

กลุ่มตัวอย่างยังมีประสบการณ์ในด้านการให้คำาปรึกษาแก่ 

ผู้ต้องการเลิกบุหรี่น้อย ทำาให้มองบทบาทการให้คำาปรึกษา 

เป็นเรื่องยาก ประกอบกับเนื้อหามีรายละเอียดที่ต้องทำา 

ความเข้าใจและฝึกฝน ซึ่งในขั้นนี้นักศึกษายังไม่สามารถ 

ปฏิบัติได้จริง จึงทำาให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ 

ในโมดูลนี้ต่ำากว่าโมดูลอื่นๆ

ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

 1. รูปแบบการสอนนี้เป็นรูปแบบการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามนโยบายของสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ที่สามารถนำาไปประยุกต์กับวิชาอื่นๆ ได ้ 
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ทั้งนี้เพราะสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่มาจากเครือข่ายพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล 

ต่างๆ นับเป็นความร่วมมือในสาขาวิชาชีพ ที่ช่วยให้เกิด 

มาตรฐานทางการศึกษา และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อผู้เรียนและสถาบันการศึกษา 

 2. เป็นต้นแบบของการพัฒนารูปแบบการเรียน 

การสอนในรายวิชาที่ใช้สื่อการสอนผ่านวีดิทัศน์และการใช้ 

กระบวนการกลุ่ม

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาซ้ำา โดยปรับปรุงวิธีการและ 

รูปแบบที่เป็นจุดอ่อนในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ จำานวน 

นกัศกึษาในรายกลุม่ยอ่ย ความตอ่เนือ่งในการสอนกลุม่ยอ่ย 

ควรดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเลือก 

ช่วงเวลาที่ไม่คาบเกี่ยวกับการปิดภาคเรียน

 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปร 

บางตัวที่มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการเรียน อาท ิ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถตนเอง 

 3. ควรพัฒนาแบบสอบถามเพิ่มเติมในด้าน 

ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ และจัดกิจกรรมให้มีการฝึกทักษะ 

การให้คำาปรึกษาในการเลิกสูบบุหรี่

 4. ควรพัฒนาสื่อให้เป็นโปรแกรมเดียวกัน 

ทุกโมดูลเพื่อให้ เพื่อให้ง่ายต่อการนำาไปใช้ และลดปัญหา 

ที่เกี่ยวกับตัวสื่อ 

 5. ควรเปดิการสอนวชิานีส้ำาหรบันกัศกึษาในคณะ 

อืน่ๆ สามารถเลอืกเรยีนได ้ซึง่จะชว่ยใหก้ลุม่ผูเ้รยีนมคีวาม 

หลากหลาย อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ 

และสุขภาพได้เผยแพร่ ไปสู่เยาวชนกลุ่มอื่นที่อยู่นอก 

สาขาวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น



โครงการเรียนการสอน/วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น(0720315)

สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
Problem-based Teaching Method on Medical Care for 

Children with Abnormal Digestion

ชญานิกา ศรีวิชัย และคณะฯ1
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

(Problem-based Learning) เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง  

รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

อุดมศึกษา (TQF) โดยใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ประชากร 

ที่ศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2553 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยาบาล 

เด็กและวัยรุ่น จำานวน 121 คน ผลการวิจัยพบว่า การประเมินกระบวนการกลุ่มโดยนักศึกษาประเมินตนเองส่วนมาก 

คิดว่าตนเองมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่มในระดับดีมาก การประเมินกระบวนการกลุ่มโดยอาจารย์และนักศึกษา 

อยู่ในระดับปานกลาง ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (ภาพรวม) ทักษะในด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ทักษะในด้านความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ส่วนใหญ่นักศึกษา 

จะอยู่ในระดบัด ีทกัษะในดา้นปญัญา คะแนนจะใกลเ้คยีงกนัคอืระดบัดมีากและระดบัด ีทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล 

และความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับดีมาก ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และทักษะด้านการปฏิบัติทางวิชาชีพคะแนนจะใกล้เคียงกันคือระดับดีมากและระดับดี

คำ�สำ�คัญ: ระบบทางเดินอาหาร, การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

Abstract

 This research aimed to determine the effect of using the Problem-based Learning method in  

comprehending the medical treatment for problems related to the digestive system and related  

concepts as well as to study the effect of learning by the Problem-based Learning method in line with  

the Qualifications Framework for Higher Education (TQF). The population used in the research consisted  

1อาจารย์ประจำา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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of 121 third year students enrolled in the nursing course for children and adolescents during the first  

semester of the academic year 2553. Results revealed that (1) student self-assessment of the Problem- 

based learning was at very high level while evaluation by teachers and students in a group was at the  

middle level. (2) Assessment of achievement by the standards of higher education are shown at the  

very high level relating to the aspect of ethics; skills, knowledge and knowledge application rated at  

high level; cognitive skills aspect standards rated at very high and high levels.

Keywords: problem-based learning, the qualifications framework for higher education (TQF).

คว�มนำ�

 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการผลิตและ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกำาลังหลักในการพัฒนา 

ประเทศ การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันนั้นพบว่า 

ยงัประสบปญัหาอยูม่าก พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ 

พ.ศ. 2542 ได้เร่งรัด ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ยังได้มีการกำาหนดไว้ในระบบ 

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และระบบการประเมนิ 

คุณภาพการศึกษาภายนอก (สำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา, 2550) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning__PBL)  

เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  

ผู้เรียนต้องมีทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่ง 

ขอ้มลูตา่งๆ ฝกึทกัษะการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประเมนิ 

แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งการแก้ไขปัญหา 

เป็นกลุ่มผ่านชุดการสอน หรือรูปแบบการสอน และจาก 

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับการนำาวิธีการสอนโดยใช้ 

ปญัหาเปน็ฐานพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และคา่เฉลีย่ 

ของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติ (อาภรณ์ แสงรัศมี, 2543; ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล,  

2545; บุษกร เชี่ยวจินดากานต์, 2548) อีกทั้งกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ได้เน้น 

ให้นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิง 

พฤติกรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักจะสามารถพัฒนา 

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน 

คณุวฒุอิดุมศกึษา (TQF) มากนอ้ยอยา่งไร ทัง้นีเ้พือ่พฒันา 

ให้นักศึกษามีคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพของประชากร 

ในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาผลการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีารสอนแบบ 

การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based  

Learning)

 2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 

คณุวฒุอิดุมศกึษา (TQF) โดยใชว้ธิกีารสอนแบบการเรยีนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  

เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร 

และแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง รายวชิาการพยาบาลเดก็และวยัรุน่  

สำาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

สมมติฐ�นก�รวิจัย

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร 

และแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง มผีลการเรยีนรูผ้า่นเกณฑม์ากกวา่ 

ร้อยละ 60 ขึ้นไปของจำานวนนักเรียนทั้งหมด
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ขอบเขตของก�รวิจัย

 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 จำานวน 212 คน ภาคการศึกษาที่ 1/2553  

คณะพยาบาลศาสตร ์ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการพยาบาล 

เด็กและวัยรุ่น

 ตัวแปรที่ ใช้การวิจัยครั้ งนี้  ตัวแปรเหตุคือ 

นกัศกึษาพยาบาล ชัน้ปทีี ่3 จำานวน 212 คน ภาคการศกึษา 

ที่ 1/2553 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียน 

รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

นิย�มศัพท์เฉพ�ะ

 1. การเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน หมายถงึ  

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ผู้สอนใช้สถานการณ ์

ปัญหา เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ โดยกระตุ้น 

ให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล สืบค้น 

จากแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ประกอบด้วยขั้นตอนของ 

การกำาหนดกรอบการเรยีนรู ้การกำาหนดปญัหา การกำาหนด 

แผนการอภิปรายหรือกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดเตรียม 

แหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาทำาการค้นคว้า  

สืบค้น และการกำาหนดแผนการประเมินผล

 2. ชุดการสอน หมายถึง ชุดการเรียนการสอน 

โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน เรือ่งการพยาบาลผูป้ว่ยเดก็ที่มีปัญหา 

ระบบทางเดินอาหารและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง รายวิชา 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  

ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วย บทเรียนเรื่อง 

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและ 

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัด 

สถานการณ์ปัญหา ใบกิจกรรม ใบงาน คู่มือผู้สอน 

 3. รูปแบบการสอน รูปแบบการเรียนการสอน  

(teaching learning model) หรือ ระบบการสอน คือ 

โครงสร้างองค์ประกอบการดำาเนินการสอนที่ได้รับการจัด 

เป็นระบบสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฏี หลักการเรียนรู้ 

หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือและได้รับการพิสูจน์  

ทำาสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ 

เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ โดยทั่วไป 

แบบแผน การดำาเนินการสอนดังกล่าวมักประกอบด้วย  

ทฤษฏีหลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือ และกระบวนการสอน 

ที่มีลักษณะเฉพาะอันจะนำาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะ 

รปูแบบนัน้กำาหนด ซึง่ผูส้อนสามารถนำาไปใชเ้ปน็แบบแผน 

หรือแบบอย่างในการจัด และดำาเนินการสอนอื่นๆ ที่มี 

จุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกันได้

 4. การประเมินผลการเรียนรู้ที่ยึดผลลัพธ์  

(outcome-based learning evaluation) หมายถึง  

เป็นการประเมินที่ยึดความต้องการของผู้ใช้บริการ/ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เป็นหลัก โดยให้ความ 

สำาคัญกับผลลัพธ์ (outcome) ที่ส่งผลโดยตรงต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย มากกว่าการประเมินที่ปัจจัยนำาเข้า  

(output) โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินคือ ยึดความ 

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย วัดจาก 

ผลงานที่เป็นรูปธรรมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย  

และตัดสินเปรียบเทียบผลงานที่ เกิดจากโครงการว่า 

ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่

 5. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมายถึง  

กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  

ระดบัคณุวฒุ ิความเชือ่มโยงตอ่เนือ่งจากคณุวฒุริะดบัหนึง่ 

ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชามาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 

 6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes)  

หมายถึง คำาอธิบายสิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียนควรรู้เข้าใจ และ 

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กำาหนดไว้โดยผู้สอนหรือตาม 

เปา้หมายของหลกัสตูร โดยมุง่เนน้ทีผ่ลลพัธข์องการเรยีนรู้ 

ของผู้เรียนจากการประสบความสำาเร็จในการเรียนในระดับ 

การศึกษา/หลักสูตรนั้นๆ ได้แก่ ความรู้ สมรรถนะ ทักษะ 

การปฏบิตั ิทกัษะเชาวนป์ญัญา ทกัษะการคดิ ทกัษะในการ 

ติดต่อสื่อสาร การจัดการสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้  

ลกัษณะสว่นบคุคล ลกัษณะทางวชิาชพี และความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม
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 7. ผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ 

ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง คะแนนของนักศึกษาในกลุ่ม 

ตัวอย่างที่ได้จาก 4 ส่วน ซึ่งคิดเป็น 100 % 

 8. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากข้อ 2.1-2.4  

รวมกันซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม กล่าวคือ  

ถ้านักศึกษาได้คะแนนจากข้อ 2.1-2.4 รวมกันซึ่งคิดเป็น 

รอ้ยละ 60 ของคะแนนเตม็ ถอืวา่นกัศกึษาสอบผา่นเกณฑ ์

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 เค รื่ อ งมื อ วั ดและประ เมิ นผลกา ร เ รี ยนรู้   

ประกอบด้วย แบบทดสอบการประเมินตนเองของ 

นักศึกษา แบบทดสอบการประเมินกระบวนการกลุ่มโดย 

อาจารย์และนักศึกษา แบบทดสอบการประเมินผลประจำา 

หน่วยเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 

กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา และ ชุดการเรียนการสอนโดย 

ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความ 

ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง  

วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดำาเนินการทดลองและ 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดย แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม  

นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนที่ได้จากการทดสอบ และ 

วิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนที่ได้จากคะแนน 

เฉลี่ยจากเครื่องมือ ได้แก่ ค่าร้อยละ และความถี่

ผลก�รวิจัย

 การประเมินผลกระบวนการกลุ่มโดยนักศึกษา 

ประเมินตนเอง พบว่าการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 

กลุ่ม การเสนอข้อคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและ 

เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม สามารถช่วยให้กลุ่มไปสู่เป้าหมาย  

มีความรับผิดชอบในการทำางานเป็นกลุ่ม แสวงหาความรู ้

ไดด้ว้ยตนเองครบถว้นตามวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้นำาเสนอ 

ข้อมูลที่ศึกษามาอย่างกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย นำาเสนอ 

ข้อมูลถูกต้อง และบอกแหล่งข้อมูลที่นำาเสนอ อยู่ในระดับ 

ดีมาก ส่วนการตรงต่อเวลาและใช้เวลาเหมาะสม คำาถาม 

นำาไปสู่การเรียนรู้ การนำาเสนอข้อคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดสมมติฐาน การถ่ายทอดความคิด 

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ความกระตือรือร้นในการ 

เรียนรู้ การมีความคิดในเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์ อยู่ใน 

ระดับดี การประเมินกระบวนการกลุ่มโดยอาจารย์และโดย 

นกัศกึษา มคีวามสอดคลอ้งกนัคอืทกุหวัขอ้ของการประเมนิ 

อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีระดับดีมาก วิเคราะห์คะแนน 

จากการประเมินผลประจำาหน่วยเรียน พบว่าโจทย์ 

สถานการณ์นำาไปสู่มโนทัศน์การเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิด 

การเรียนรู้และชัดเจน เข้าใจง่าย ในระดับดี อาจารย์ 

ประจำากลุ่มรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ส่งเสริม 

การเรียนรู้ สนใจและเอาใจใส่นักศึกษา ตรงต่อเวลา  

ในระดับดีมาก วิธีการจัดเรียนการสอน สามารถส่งเสริม 

การทำางานของกลุม่ พฒันาทกัษะในการคดิวเิคราะหป์ญัหา 

และแก้ปัญหา พัฒนาทักษะในการพูด การคิดอย่าง 

มีเหตุผล ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองในระดับดีมาก  

ส่วนอุปกรณ์และสถานที่ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ห้องเรียน 

เหมาะสมอยู่ ในระดับปานกลาง การประเมินผลลัพธ์ 

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ(TQF) ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 

ทุกรายการอยู่ในระดับดีมาก ด้านความรู้และการประยุกต ์

ใช้ความรู้ทุกรายการอยู่ในระดับดี ด้านทักษะทางปัญญา 

ทกุรายการอยู่ในระดบัดมีากและระดบัดเีทา่ๆ กนั ดา้นทกัษะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีเพียง 

สองรายการคือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเรียน 

การสอนของรายวิชาและเพื่อนร่วมชั้นเรียน และสามารถ 

ทำางานเป็นทีมอยู่ในระดับดีมาก ด้านทักษะการวิเคราะห์ 

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพทุกรายการอยู่ ในระดับ 

ดีมากและระดับดีเท่าๆ กัน
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ก�รอภิปร�ยผล

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย  

สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้

 ผลการประเมินกระบวนการกลุ่มโดยนักศึกษา 

ประเมนิตนเอง โดยนกัศกึษาสว่นมากคดิวา่ตนเองมสีว่นรว่ม 

ในกระบวนการกลุ่มในระดับดีมาก เกิดกระบวนการคิด 

อย่างมีระบบ สามารถถ่ายทอดความรู้จากการที่ตัวเอง 

ไปศึกษาค้นคว้ามาถ่ายทอดให้เพื่อนในกลุ่ม ได้ความรู้ 

จากการลงมือปฏิบัติจริง รู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง (มัณฑรา  

ธรรมบุศย์, 2549)

 สำาหรับผลการประเมินกระบวนการกลุ่มโดย 

อาจารย์และนักศึกษานั้น ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่าง 

ก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่ากระบวนการกลุ่มส่วนใหญ่ 

จะอยู่ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจากอาจารย์และ 

นักศึกษาต่างก็มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนโดยใช ้

ปัญหาเป็นฐานอย่างเต็มรูปแบบน้อย ทั้งอาจารย์และ 

นักศึกษาเคยจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย คือผู้สอน 

จะนำาเสนอเนื้อหาก่อนแล้วจึงฝึกผู้เรียนให้แก้ปัญหา 

ในโจทย์กรณีตัวอย่าง หรือตอบคำาถามท้ายบท (มัณฑรา  

ธรรมบุศย์, 2549) ทำาให้นักศึกษาทั้งชั้นเรียนมีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็นไม่ทั่วถึง ไม่ได้แสดงศักยภาพ 

ของตนเองอย่างเต็มที่  นักศึกษาบางคนกล้าแสดง 

ความคดิเหน็ บางคนไมก่ลา้แสดงความคดิเหน็ บคุลกิภาพ 

เป็นคนพูดน้อย และเมื่อต้องเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

กลุ่มย่อยแบบนี้ ทำาให้นักศึกษาและอาจารย์มองว่า 

กระบวนการกลุ่มจะอยู่ในระดับปานกลาง

 การประเมินผลประจำาหน่วยเรียน นักศึกษา 

ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนระดับดีมาก  

อาจารย์ประจำากลุ่มก็ดูแล กระตุ้นส่งเสริมการเรียนรู้ของ 

นกัศกึษาด ีโจทยส์ถานการณก์อ็ยู่ในระดบัด ีเปน็กระบวนการ 

ในการคน้หาคำาตอบ (มณัฑรา ธรรมบศุย,์ 2549) และปจัจยั 

เกื้อหนุนต้องเหมาะสมและเพียงพอ

 ผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามกรอบ 

มาตรฐานอุดมศึกษา (ภาพรวม) ทักษะในด้านคุณธรรม 

จริยธรรม นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ ในระดับดีมาก ทักษะ 

ในด้านความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ส่วนใหญ่นักศึกษา 

จะอยู่ในระดบัด ีทกัษะในดา้นปญัญา คะแนนจะใกลเ้คยีงกนั 

คือระดับดีมากและระดับดี ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับดีมาก  

ทกัษะการวเิคราะหต์วัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศและทักษะด้านการปฏิบัติทางวิชาชีพคะแนน 

จะใกล้เคียงกันคือระดับดีมากและระดับดี ทั้งนี้เนื่องจาก 

ผูเ้รยีนเปน็นกัศกึษาพยาบาล ไดร้บัการปลกูฝงัดา้นทศันคติ 

ต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ บรรยากาศของการเรียนรู้ 

ทางด้านวิชาชีพ การสนใจใฝ่รู้ของการเป็นนักศึกษา 

พยาบาล (ยุคลธร แจ่มฤทธิ์, 2544) การทำางานเป็นทีม  

การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  

การมคีวามฉลาดทางอารมณ ์เปน็ตน้(วริณิธิ ์ธรรมนารถสกลุ,  

2547) ปัจจัยทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาย่อมส่งผลทำาให้ 

ผู้เรียนคือนักศึกษาพยาบาลมีมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (ภาพรวม)  

ใกล้เคียงกัน
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ การเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการทำางานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในการทำางาน กับความพึงพอใจในงาน 

ของพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 กลุม่ตวัอยา่งจำานวน 212 คน ไดจ้ากการสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย จากพยาบาลทีป่ฏบิตังิานในหอผูป้ว่ยในโรงพยาบาล 

พระมงกุฎเกล้า ใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ แบบสอบถาม 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และแบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทำางาน เก็บข้อมูลการตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ 

วิจัยในเรื่องความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่า CVI. เท่ากับ.98, .97, .98, .97 ตามลำาดับและหาค่าความเที่ยง 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราค (Cronbach’s alpha) ได้เท่ากับ .86, .87, .80, .82 ตามลำาดับ สถิติที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าอยู่ในระดับปานกลาง วัฒนธรรม 

องคก์ารเชงิสรา้งสรรคแ์ละการเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัสงู สภาพแวดลอ้มในการทำางานอยู่ในระดบัเหมาะสม 

มาก (2) ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

ในการทำางานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(r = .591, .505, .517ตามลำาดับ)

คำ�สำ�คัญ: ความพึงพอใจในงาน, วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์, การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

    ในการทำางาน 

1นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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Abstract

 The objective of the study is to determine how the job satisfaction of nurses, at Phramonkutklao  

hospital relates to the hospital being a learning organization, promotes a constructive culture and working  

environment resulting to the creativity of its worker. Furthermore, it aims to explorer the relationship  

of these factors among them. The population consisted 500 ward nurses and the sample of 212 nurses  

was selected by the simple random sampling method. A set of questionnaires 5 was constructed by the  

researcher asking for information on personal data, constructive culture, learning organization, and  

working environment. A group of experts examined the content validity were examined by a group  

of experts. The result of content validity Index were .98, .97, .98, .97 respectively. Their reliability  

coefficient  were .86, .87, .80, .82 respectively. Frequency, percentage, mean, standard deviation, and  

Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient were used in data analysis. The result revealed  

that (1) job satisfaction among nurses were at the middle level, with constructive culture as well as  

the learning organization were found at the high level. The working environment was at the high  

appropriated level. (2) nurses’ job satisfaction were positively related to the organizational culture,  

with learning organization and working environment positively related as well.

Keywords: job satisfaction, constructive culture, learning organization, working environment 

คว�มนำ�

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  

10 ฉบับสรุปสาระสำาคัญ พ.ศ. 2550-2554 (กระทรวง 

พาณิชย์, 2553) มีนโยบายในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

สุขภาพของประชาชน โดยมีแผนหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติขึ้น กำาหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์ ในการรักษา 

เท่าเทียมกัน โดยโรงพยาบาลจะให้การบริการแก่ประชาชน 

ที่ไมม่หีลกัประกนัสขุภาพอืน่ใด ไดร้บับรกิารทางการแพทย์ 

และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่าง 

ทั่วถึง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในสังกัดกระทรวง 

กลาโหมเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล มีหน้าที่ต้อง 

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็น 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิ ที่อยู่ในใจกลางของ 

กรุงเทพฯ ทำาให้มีผู้เข้ารับบริการจำานวนเพิ่มมากขึ้น  

ในขณะที่พยาบาลมีจำานวนคงที่ ซึ่งพยาบาลเป็นบุคลากร 

ทีมสาธารณสุข ที่มีบทบาทสำาคัญในการดูแลรักษาและให ้

การพยาบาลผู้ป่วย ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและญาติ  

ในฐานะผู้ให้การดูแล ให้ความรู้หรือคำาแนะนำาในการดูแล 

ผู้ป่วยทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ  

การป้องกันโรค และบรรเทาการเจ็บปวดทรมานจากโรค 

ต่างๆ (Ellis, 1998) ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานในทีม 

บุคลากรสาธารณสุข ให้สามารถปฏิบัติในการให้บริการที่มี 

คณุภาพ จะเหน็วา่พยาบาลตอ้งมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบั 

บุคคลหลายฝ่าย หลากหลายอารมณ์ที่แตกต่างกัน ศิลปะ 

ในการเข้าใจมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์จึงเป็นหลัก 

สำาคัญที่พยาบาลต้องคำานึงถึง นอกจากมีหน้าที่ในการดูแล 

รักษาทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้ใช้บริการตลอด 24  

ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ทำาให้เวลาการปฏิบัติงานของพยาบาล 

แตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆ ทั้งยังต้องดูแลในการให้บริการ 
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ลูกค้าภายในพร้อมๆ กันด้วย ภาระงานที่หนักและความ 

รับผิดชอบที่มาก ทำาให้เกิดความเครียดได้ง่าย ความตั้งใจ 

ในการให้การดูแลผู้ป่วยลดลง และทำาให้ไม่พึงพอใจในงาน  

และยงัมผีลใหม้กีารลาออก หรอืโอนยา้ยจากองคก์ารมากขึน้  

Evans and Irvine (1995) ความพงึพอใจในงานเปน็สิง่สำาคญั 

ที่จะทำาให้พยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข  

มคีณุภาพและสามารถเผชญิกบัความเครยีดตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้  

มีกำาลังใจที่จะอยู่ในวิชาชีพต่อไป (Tzeng, 2002) ความ 

พึงพอใจในงานเป็นหัวใจ หรือกุญแจสำาคัญของการ 

บริหารงานของผู้บริหารทุกระดับ ที่จะต้องเสริมสร้างให ้

เกดิขึน้ในหนว่ยงาน คนทกุคนจะมพีฤตกิรรมสบืเนือ่งจาก 

ความพึงพอใจ หรือเป็นอารมณ์ที่สามารถลดผลงาน หรือ 

เร่งผลงานให้สูงหรือต่ำากว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับ 

ตัวผู้ทำางาน และส่งผลโดยตรงต่อองค์การที่จะสามารถ 

ดำาเนนิการใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ดงันัน้ความพงึพอใจในงาน  

เป็นสิ่งจำาเป็นที่ผู้บริหารพึงสร้างและปลูกฝังให้เกิดขึ้น 

ในหน่วยงาน และพยายามลดความไม่พึงพอใจในงานของ 

บคุลากร จากการศกึษาผลงานในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  

ใน พ.ศ. 2543 (โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้, 2543) ทีศ่กึษา 

เกีย่วกบัความพงึพอใจในงานพบวา่พยาบาลมคีวามพงึพอใจ 

ในงานโดยรวมอยู่ในระดบัสงูเทา่นัน้ ซึง่ความพงึพอใจในงาน 

ที่มากขึ้นจะทำาให้ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้นด้วย

 สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ(2545)  

กลา่ววา่ พยาบาลเปน็วชิาชพีทีม่คีวามรบัผดิชอบสงูและภาระ 

งานหนัก การที่พยาบาลมีความพึงพอ ใจในงานสูงมาก  

จะทำาให้พยาบาลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่ 

และผลของงานก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นควรมี 

การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลใน 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และนำาผลการศึกษามาเพื่อ 

ส่งเสริมให้พยาบาลมีความพึงพอใจในงานมากขึ้นเรื่อยๆ 

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงาน วัฒนธรรม 

องค์การเชิงสร้างสรรค์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

และสภาพแวดลอ้มในการทำางานของพยาบาลในโรงพยาบาล 

พระมงกุฎเกล้า

 2. เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมองคก์าร 

เชิงสร้างสรรค์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สภาพ 

แวดลอ้มในการทำางานกบัความพงึพอใจในงานของพยาบาล 

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แนวคิดเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจ

 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกชอบ 

หรือไม่ชอบของพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

เกี่ยวกับงานพยาบาลที่ปฏิบัติ

 วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง  

ความเชื่อ ค่านิยมและแบบแผนพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล 

ในสังคมใดสังคมหนึ่งที่ยึดเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกันมาสู่ 

ชนรุ่นหลัง เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์การนั้น

 การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้หมายถงึ ลกัษณะ 

ขององค์การที่มีอำานาจแห่งการเรียนรู้ การแสวงหาความรู ้ 

การจัดการเกี่ยวกับความรู้ และมีการกระจายความรู้ 

ในองค์การ

 สภาพแวดล้อมในการทำางาน หมายถึง สิ่งต่างๆ  

ที่อยู่รอบตัวพยาบาลที่ปฏิบัติงาน มีทั้งสิ่งมีชีวิต และ 

ไม่มีชีวิต

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัย เชิ งพรรณนา  

ประชากรที่ศึกษาได้แก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 

ในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 500 คน และสุ่มตัวอย่าง 

แบบง่ายได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 222 คนที่ปฏิบัติงาน 

ในปีงบประมาณ 2552 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย 5 สว่นคอืสว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคล สว่นที ่2  

ความพึงพอใจในงาน ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมองค์การเชิง 

สร้างสรรค์ ส่วนที่ 4 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ 

ส่วนที่ 5 สภาพแวดล้อมในการทำางาน เครื่องมือผ่านการ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน 

ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการพยาบาล และ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความ 
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เชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยทดลองใช้ 

กับกลุ่มผู้ตรวจการพยาบาลโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  

จำานวน 30 คน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค  

(Cronbach’salpha coefficient) ในแบบสอบถามส่วนที ่ 

2, 3 ,4 และ5 เท่ากับ .86, .87, .80 และ.82 ตามลำาดับ  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ผลก�รวิจัย

ต�ร�ง 1

ข้อมูลส่วนบุคคล (N=212)
ข้อมูลส่วนบุคคล จำ�นวน ร้อยละ

อ�ยุ

      ต่ำากว่า 30 ปี

      31 -40 ปี

      41-50 ปี

      50 ปีขึ้นไป

วุฒิก�รศึกษ�

      ปริญญาตรี

      ปริญญาโท

สถ�นภ�พสมรส

      โสด

      สมรส

      หม้าย หย่าหรือแยกกันอยู่

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

      น้อยกว่า 2 ปี

      3 - 4 ปี

      5 - 7 ปี

      8 - 10 ปี

      10 ปีขึ้นไป

แผนกที่ทำ�ง�น

      อายุรกรรม

      หออาการหนัก (ICU/CCU)

      ศัลยกรรม

      ฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ

      ห้องผ่าตัด/วิสัญญี

      กุมารเวชกรรม

      จิตเวช

      สูติ-นรีเวชกรรม

      เวชศาสตร์ฟื้นฟู

153

59

7

3

207

15

156

63

3

40

32

69

24

57

68

40

30

22

20

17

11

8

6

68.9

26.6

3.2

1.3

93.2

6.8

70.3

28.3

1.4

18.0

14.4

31.1

10.8

25.7

30.6

18.5

13.5

9.9

8.6

7.7

5.0

3.6

2.6

 1.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของพย�บ�ลในโรงพย�บ�ล 

พระมงกุฎเกล้�

 จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาล 

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจำานวน 212 คน พบว่า  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.9 มีอายุต่ำากว่า 30 ปี, พยาบาล 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.3 มีสถานภาพสมรส เป็นโสด  

ร้อยละ 93.2 มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ผู้ที่ม ี

ประสบการณ์ทำางานระหว่าง 5-7 ปี มีร้อยละ31.1 จำานวน 

สงูสดุ รอ้ยละ 30.6 ทำางานในแผนกอายรุกรรม ดงัตาราง 1 

ต�ร�ง 2

ค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ 

ความพึงพอใจในงานโดยรวมและรายด้านของพยาบาล 

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (n = 212)

คว�มพึงพอใจในง�น X S.D.

ระดับ

คว�มพึงพอใจ

ในง�น

ปัจจัยจูงใจ

1.ด้านความสำาเร็จของงาน

2.ด้านลักษณะงาน

3.ด้านการยอมรับนับถือ

4.ด้านความรับผิดชอบ

5.ด้านความก้าวหน้าในงาน

ปัจจัยอน�มัย

1.ด้านนโยบายและการบริหาร

2.ด้านการกำากับดูแล

3.ด้านสัมพันธภาพในการทำางาน

4.ด้านสภาพการทำางาน

5.ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

6.ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ

7.ด้านสภาพความเป็นอยู่ 

8.ด้านโอกาสเจริญเติบโต

9.ด้านสถานภาพทางอาชีพ

3.91

3.53

2.82

3.63

3.28

3.42

3.30

3.56

3.52

3.34

2.92

2.90

2.67

3.23

.557

.450

.393

.568

1.09

.466

.410

.494

.567

.524

.586

1.07

.501

.572

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม 3.31 .252 ป�นกล�ง

 1.2 ผลก�รศึกษ�คว�มพึงพอใจในง�น  

วัฒนธรรมองค์ก�รเชิงสร้�งสรรค์ ก�รเป็นองค์ก�ร 

แห่งก�รเรียนรู้และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของ 

พย�บ�ลในโรงพย�บ�ลพระมงกุฎเกล้�
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 ผลการศึกษา ความพึงพอใจในงานของพยาบาล 

ในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ พบวา่มคีวามพงึพอใจในงาน 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.31, S.D. = .252)  

ความพงึพอใจในงานรายดา้น จำาแนกเปน็ 14 ดา้น ในกลุม่ 

ปัจจัยจูงใจ มี 5 ด้าน และปัจจัยอนามัย มี 9 ด้าน  

ผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มของปัจจัยจูงใจ พยาบาลมีความ 

พึงพอใจในงานอยู่ในระดับมาก ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน 

ความสำาเร็จของงาน ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ  

ส่วนอีก 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การยอมรับ 

นับถือ และความก้าวหน้าในงาน ในกลุ่มของปัจจัยอนามัย  

พบว่า พยาบาลมีความพึงพอใจในงานอยู่ ในระดับมาก  

เพียง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหาร ด้าน 

สัมพันธภาพในการทำางานและด้านสภาพการทำางาน  

สว่นอกี 6 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก ่ดา้นการปกครอง 

บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านเงินเดือนและ 

สวัสดิการ ด้านสภาพความเป็นอยู่ ด้านโอกาสเจริญเติบโต  

และด้านสถานภาพทางอาชีพ ดังตาราง 2 

ต�ร�ง 3

ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดับ 

ของวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์โดยรวมและรายด้าน 

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (n = 212)

วัฒนธรรมองค์ก�รเชิงสร้�งสรรค์ X S.D. ระดับ

มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์

มิติมุ่งสัจการแห่งตน

มิติมุ่งความสำาเร็จ

มิติมุ่งบุคคลและการสนับสนุน

รวม

3.65

3.55

3.49

3.23

3.47

.787

.655

.635

.415

.528

สูง

สูง

สูง

ปานกลาง

สูง

 ผลการศึกษา วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ 

ในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ พบวา่เปน็วฒันธรรมองคก์าร 

เชิงสร้างสรรค์โดยรวม อยู่ในระดับสูง ( X  = 3.47,S.D.  

= .528) และในรายมิติ 3 มิติ จาก 4 มิติ อยู่ในระดับสูง  

ได้แก่ มิติมุ่งความสำาเร็จ มิติมุ่งสัจการแห่งตนและมิติ 

มุ่งไมตรีสัมพันธ์ ส่วนมิติมุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน  

อยู่ในระดับปานกลาง ดังตาราง 3

ต�ร�ง 4

ค่าเฉลี่ย( X  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับ 

ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมและ รายด้าน 

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำาแนกตามรายด้าน 

และโดยรวม (n = 212)

ก�รเป็นองค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้ X S.D. ระดับ

ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้

ด้านการเสริมความรู้

ด้านการจัดการความรู้

ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ

ด้านการใช้เทคโนโลยี 

รวม

3.66

3.53

3.39

3.38

3.32

3.44

.782

.672

.746

.680

.882

.644

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

 ผลการศึกษา ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าการเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยรวมอยู ่

ในระดับสูง ( X  = 3.44, S.D. = .644) และเมื่อจำาแนก 

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ และด้าน 

การเสริมความรู้ อยู่ระดับสูง ส่วนอีก 3 ด้านได้แก่ 

ด้านการจัดการความรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ  

ด้านการใช้เทคโนโลยี อยู่ระดับปานกลาง ดังตาราง 4

ต�ร�ง 5

ค่าเฉลี่ย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับ 

ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการทำางานโดยรวม 

และรายด้านในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (n = 212)
สภ�พแวดล้อม

ในก�รทำ�ง�น X S.D.
ระดับ

คว�มเหม�ะสม

ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม

ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

รวม

3.71

3.69

3.53

3.64

.610

.637

.571

.534

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมาก

เหม�ะสมม�ก

 ผลการศึกษา สภาพแวดล้อมในการทำางานของ 

พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ พบวา่ สภาพแวดลอ้ม 

ในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

โดยรวมอยู่ ในระดับเหมาะสมมาก ( X  = 3.64, S.D.  
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= .534) และในรายด้านพบว่า สภาพแวดล้อมในการ 

ทำางานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม  

ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ และด้านสภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพ อยู่ในระดับเหมาะสมมากเช่นกัน ดังตาราง 5 

 1.3 ผลก�รศึกษ�ห�คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 

วัฒนธรรมองค์ก�รเชิงสร้�งสรรค์ ก�รเป็นองค์ก�ร 

แห่งก�รเรียนรู้ สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น กับ 

คว�มพึงพอใจในง�นของพย�บ�ลในโรงพย�บ�ล 

พระมงกุฎเกล้�

ต�ร�ง 6

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ระหว่าง 

วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในการทำางานกับความพึงพอใจ 

ในงานโดยรวมของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

(n = 212)
คว�มพึงพอใจในง�นโดยรวม

วัฒนธรรมองค์ก�รเชิงสร้�งสรรค์โดยรวม

     1. มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์

.592*

.513*

     2. มิติมุ่งสัจการแห่งตน .522*

     3. มิติมุ่งความสำาเร็จ .440*

     4. มิติมุ่งบุคคลและการสนับสนุน .530*

ก�รเป็นองค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้โดยรวม

     1. ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้

.505*

.356*

     2. ด้านการเสริมความรู้ .495*

     3. ด้านการจัดการความรู้ .474*

     4. ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ .370*

     5. ด้านการใช้เทคโนโลยี .460*

สิ่งแวดล้อมในก�รทำ�ง�นโดยรวม

     1. ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม

.517*

.505*

     2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ .473*

     3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ .382*

*p < .05

 ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรม 

องค์การเชิงสร้างสรรค์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

สภาพแวดล้อมในการทำางาน กับความพึงพอใจในงาน 

ของพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าโดยรวม พบว่า  

วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ การเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการทำางาน มีความ 

สัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล 

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในระดับปานกลาง ( r  =  

.592, .505, .517 ตามลำาดับ) ดังตาราง 6 อย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ในรายด้าน  

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในรายด้าน และสภาพ 

แวดล้อมในการทำางานในรายด้าน กับความพึงพอใจในงาน 

โดยรวมของพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าพบว่า  

ในทุกด้านมีความสัมพันธ์ ในทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ .05

ก�รอภิปร�ยผล

 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจในงาน 

ของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยรวมอยู่ ใน 

ระดับปานกลาง ( X  = 3.31, S.D. = .252) เมื่อพิจารณา 

รายด้านพบว่า พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ามีความ 

พึงพอใจในงานด้านโอกาสเจริญเติบโตในระดับปานกลาง  

( X  = 2.67, S.D. = .501) (ตาราง 2) เปน็ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ 

ต่ำาสุดในทุกด้าน เนื่องจากนโยบายเรื่องการลาศึกษาต่อ 

ของโรงพยาบาลไม่เอื้ออำานวยให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการ 

กำาหนดแนวทางและเวลา และจำานวนทุนในแต่ละปีมี 

จำานวนจำากัด ทำาให้เป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโต  

ส่วนผลการวิจัยวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ของ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพบว่า วัฒนธรรมองค์การเชิง 

สร้างสรรค์โดยรวมอยู่ระดับสูง ( X  = 3.47, S.D. = .528)  

(ตาราง 3) อธบิายไดว้า่ เนือ่งจากพยาบาลไดร้บัการปลกูฝงั 

ให้มีลักษณะเป็นผู้ที่สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  

เปน็ตวัอยา่งทีด่ตีอ่ประชาชน มภีาวะผูน้ำาสามารถปฏบิตังิาน 

กบัวชิาชพีอืน่ มคีวามกระตอืรอืรน้สรา้งสรรคค์วามกา้วหนา้ 

พัฒนาความสามารถให้อยู่ระดับสากล มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี  

ส่วนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาล 

พระมงกุฏเกล้าโดยรวมอยู่ ในระดับสูง ( X  = 3.44,  
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S.D. = .644) (ตาราง 3) อธิบายได้ว่า ในสภาวะปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ผลักดันให ้

องค์การมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนที่มารับบริการที่มีคุณภาพ  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นโรงพยาบาลที่รับนโยบาย 

มุ่งเน้นคุณภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  

ทำาให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะใฝ่หาความรู้ 

อยู่ตลอดเวลา เพื่อการพัฒนาองค์การให้มีองค์ความรู้ที่ 

เพิ่มขึ้น และสภาพแวดล้อมในการทำางานของพยาบาล 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสม 

มาก ( X  = 3.64, S.D. = .534) (ตาราง 5) อธิบายได้ว่า  

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เหมาะสมจะมีผล 

ต่อการปฏิบัติงาน และทำาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ  

ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  

ในด้านความสัมพันธ์ของตัวแปรกับความพึงพอใจในงาน 

พบว่า วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ การเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการทำางาน มีความ 

สัมพันธ์ในทางบวก ระดับปานกลาง กับความพึงพอใจ 

ในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยรวม  

( r  = .592, .505, .517 ตามลำาดับ) (ตาราง 6) อย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การวิจัยที่กำาหนดไว้ อธิบายได้ว่า การที่องค์การให้การ 

สนบัสนนุเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์ารเชงิสรา้งสรรค ์การเปน็ 

องค์การแห่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในการทำางานนั้น 

จะทำาให้ความพึงพอใจในงานของพยาบาลเพิ่มขึ้นไปด้วย  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารการพยาบาลควรให้ความ 

สำาคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่จะเพิ่มความพึงพอใจในงาน เพื่อ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์การต่อไป 

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู้บริหารของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าควร 

ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ให้ 

มากขึ้น โดยเฉพาะมิติมุ่งบุคคลและการสนับสนุน เพราะ 

วัฒนธรรมองค์การมิตินี้มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ซึ่งวัฒนธรรม 

องค์การเชิงสร้างสรรค์มิติมุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน  

จะเน้นการมีค่านิยมและการแสดงออกในการทำางาน 

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง  

เห็นว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์การมีการ 

ติดต่อที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศงาน และผู้บริหาร 

ควรสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคคลในองค์การจะทำาให ้

บุคลากรมีขวัญ กำาลังใจในการทำางานเพื่อให้การทำางาน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 2. ผู้บริหารของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

ควรส่งเสริมและพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านพลวัตรแห่งการเรียนรู้ เพราะ 

ด้านนี้มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับการฝึกให้ 

บคุลากรในองคก์ารเปน็ผูใ้ฝรู่ ้แสวงหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา  

สามารถเรียนรู้ได้จากตนเองและเพื่อนร่วมงาน การมี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในหน่วยงาน และการมีความคิด 

สร้างสรรค์มีแผนความคิดไปในทางเดียวกัน ผู้บริหาร 

ควรสนับสนุนให้องค์การมีการเรียนรู้อย่างสม่ำ าเสมอ  

รวมทั้งหลังจากมีการประชุมอบรมทางวิชาการแล้ว 

ควรจัดให้มีการประชุมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน 

ความรู้ที่ได้มา เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน 

 3. ผู้บริหารของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ควร 

ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มากขึ้น  

โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพราะด้านนี้ 

มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ควรมี 

พอเพียงต่อความต้องการ แสง เสียง สภาพอากาศ  

ความร้อน ความเย็น ควรสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ  

ของบุคลากรในองค์การ ซึ่งจะเป็นการทำาให้เกิดทัศนคติดี 

ในองคก์ารมคีวามคดิรเิริม่และทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2)  

เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของผู้ใช้บัณฑิตกับบัณฑิต (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ 

ปฏบิตังิานของบณัฑติ ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งเปน็บณัฑติพยาบาล รุน่ที ่1 จำานวน 59 คน และผูใ้ชบ้ณัฑติ ประกอบดว้ย  

หวัหนา้หอผูป้ว่ย รองหวัหนา้หอผูป้ว่ย และ ผูร้ว่มงาน จำานวน 118 คน เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยัเปน็แบบสอบถาม ทีผู่ว้จิยั 

สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้ค่า 0.83 และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นได้ค่า 0.91 สถิติที่ใช้ในการ 

วเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งแบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ณัฑติและบณัฑติ 

มีความคิดเห็นตรงกันว่าสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 8 ด้านอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

และบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพแตกต่างกัน รายด้านที่มีความคิดเห็นต่างกัน คือ ด้านจริยธรรม  

จรรยาบรรณและกฎหมาย ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านภาวะผู้นำา การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ และด้านวิชาการ 

และการวิจัย ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต

คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ, บัณฑิตพยาบาล

Abstract

 The purpose of this research is to study (1) the competencies of professional nurses who  

graduated, (2) comparing the performance of the user and graduate, (3) the satisfaction of the  

performance of graduates. The subjects used in this study were 177, which included 59 graduate nurses  

from Eastern Asia University in 2009 and 118 head nurse deputy head nurse and colleagues. The  

instruments consisted of the demographic data based on competencies and satisfaction questionnaires.  

The content validity was 0.85 and reliability tested by Cronbach’s alpha coefficient was 0.91. Data were  

1 อาจารย์ประจำา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2 บัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รุ่นที่ 2 จบปีการศึกษา 2553
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analyzed by using descriptive statistics. Hypotheses were tested by independent t-test. The results of  

the study revealed that the graduates have similar opinions with employers in 8 areas at high level. The  

graduate nurses and employees indicated statically significant difference in opinion toward the graduate  

nurses’ competencies.The different areas included the ethical codes of conduct and law, performance  

of nursing, leadership management and quality improvement, and academic and research performance.  

The overall performance of graduate nurses as perceived by employees was very satisfactory.

Keywords: nursing’s competency, graduate nurses

คว�มนำ�

 การจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตพยาบาลให้สามารถดูแลผู้ป่วย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติ 

การพยาบาล และสามารถดำารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่าง 

มีความสุข และสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม  

โดยสภาการพยาบาลแหง่ประเทศไทยไดเ้หน็ถงึความสำาคญั 

ของการกำาหนดสมรรถนะหลักที่จำาเป็นของผู้ประกอบ 

วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สำาหรับพยาบาลวิชาชีพ 

ทั่วไปที่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ประกอบด้วย 8 สมรรถนะ ดังนี้คือ (1) สมรรถนะด้าน  

จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย (2) สมรรถนะด้าน 

การปฏิบัติการพยาบาล (3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 

เชิงวิชาชีพ (4) สมรรถนะด้านภาวะผู้นำา การจัดการ และ 

การพฒันาคณุภาพ (5) สมรรถนะดา้นวชิาการ และการวจิยั  

(6) สมรรถนะดา้นการสือ่สารและสมัพนัธภาพ (7) สมรรถนะ 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและ (8) สมรรถนะด้าน 

สังคม (สภาการพยาบาล, 2552) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 

สถาบันการศึกษาพยาบาลได้ยึดเป็นแนวทางในการจัดการ 

ศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะหลักของวิชาชีพพยาบาล 

 พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีผู้สำาเร็จการศึกษาจำานวน  

1 รุ่น ในปีการศึกษา 2552 รวมทั้งสิ้น 59 คน ด้วยเหตุผล 

ดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มอบหมายให้ผู้วิจัย 

ติดตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของบัณฑิต เพื่อติดตาม 

ศัลยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลของบัณฑิต เพื่อนำาผล 

การศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ให้ได้บัณฑิตที่มีศักยภาพในการบริการการพยาบาลที่มี 

คุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพตามความ 

คิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต

 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 

ตามความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต

ขอบเขตก�รวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะพยาบาล 

วิชาชีพของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 

บัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552  

ที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ในโรงพยาบาลรัฐบาล  

โรงพยาบาลเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ จำานวนทั้งสิ้น  

59 คน ซึ่งปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
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กรอบแนวคิดก�รวิจัย

สมรรถนะพย�บ�ลวิช�ชีพ

1. สมรรถนะด้าน จริยธรรม 

   จรรยาบรรณ และกฎหมาย

2. สมรรถนะด้านการปฏิบัติ

   การพยาบาล 

3. สมรรถนะด้าน คุณลักษณะ

   เชิงวิชาชีพ

4. สมรรถนะดา้นภาวะผูน้ำา การจดัการ  

   และการพัฒนาคุณภาพ

5.  สมรรถนะด้านวิชาการและ

   การวิจัย

6. สมรรถนะด้านการสื่อสารและ

   สัมพันธภาพ

7. สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

   และสารสนเทศ

8. สมรรถนะด้านสังคม

คว�มพึงพอใจ

1. ความสามารถทางวิชาการ

2. การปฏิบัติการพยาบาล

3. การมีมุษย์สัมพันธ์

บัณฑิตพยาบาล

ผู้ใช้บัณฑิต

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิ จั ย เชิ งบรรยาย  

(descriptive research) ซึ่งรายละเอียดของวิธีการวิจัย 

ได้ดำาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 คือ บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล- 

ศาสตรบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี ปกีารศกึษา  

2542 ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

จำานวน 59 คน และผู้ใช้บัณฑิต คือ หัวหน้าหอผู้ป่วย  

รองหัวหน้าหอผู้ป่วย และ พยาบาลที่ปฏิบัติงานร่วมกับ 

บัณฑิตจำานวน 118 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 แบบสอบถามสมรรถนะ 8 ด้าน จำานวน 85 ข้อ  

และแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของ 

บัณฑิต จำานวน 10 ข้อ

ก�รตรวจสอบคุณภ�พเครื่องมือ

 1. การหาความเที่ยงตรง โดยนำาแบบสอบถาม 

ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ของเนื้อหา ได้ค่าความตรงเท่ากับ 0.83  

นำามาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

 2. การหาความเชื่อมั่น โดยนำาไปทดลองใช้ (try  

out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 ราย คำานวณ 

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีของครอนบาค 

ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  

alpha coefficient) เท่ากับ 0.91

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปถึงบัณฑิตคนละ  

3 ชุด ประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิต 2 ชุด และบัณฑิต 1 ชุด  

ได้กลับคืนครบ คิดเป็นร้อยละ 100

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทำาการวิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย  

ร้อยละ

 2. สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 8  

สมรรถนะ ประเมินโดยใช้ Rubric Scale และวิเคราะห์ 

ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิต  

ประเมินโดยใช้ Rating Scale วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 4. เปรียบเทียบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพตาม 

ความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ทดสอบค่า  

โดยใช้ Independent t-test
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ผลก�รวิจัย

 1. บัณฑิตมีความเห็นว่าตนเองมีสมรรถนะ 

พยาบาลวิชาชีพโดยรวมทุกด้าน อยู่ ในระดับดี ข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ  

และผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นว่าบัณฑิตมีสมรรถนะพยาบาล 

วิชาชีพโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

อยู่ในระดบัดมีาก คอื สมรรถนะดา้นการปฏบิตักิารพยาบาล 

(ตารางที่ 1)

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสมรรถนะ 

พยาบาลวิชาชีพ โดยรวมทั้ง 8 ด้านของบัณฑิตและผู้ใช้ 

บณัฑติ มคีวามเหน็แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี ่ 

0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะด้านจริยธรรม  

จรรยาบรรณและกฎหมาย ด้านการปฏิบัติการพยาบาล  

ด้านภาวะผู้นำา การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ ด้าน 

วิชาการและการวิจัย มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนในด้านสมรรถนะด้าน 

คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ  

และด้านสังคม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (ตาราง 2)

 3. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของบัณฑิต อยู่ ในระดับพึงพอใจมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

สูงที่สุด คือ มีความอดทน กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน  

ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การใช้ภาษาอังกฤษ  

(ตาราง 3)

 4. ความพึงพอใจของผู้สำาเร็จการศึกษาในการ 

ปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ  

คือ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงาน รองลงมาคือ โอกาส 

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (ตาราง 4)

ต�ร�ง 1

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมตามความคิดเห็น 

ของผู้สำาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต ต่อสมรรถนะ ทั้ง  

8 ด้าน

สมรรถนะ

ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ผู้ใช้บัณฑิต

x SD

ก�ร

แปล

ผล
x SD

ก�ร

แปล

ผล

1. สมรรถนะด้าน 

   จริยธรรม 

   จรรยาบรรณ

   และกฎหมาย

3.10 0.37 ดี 3.26 0.28 ดี

2. สมรรถนะด้าน

   การปฏิบัติ

   การพยาบาล

2.92 0.38 ดี 3.52 0.34 ดีมาก

3. สมรรถนะด้าน

   คุณลักษณะ

   เชิงวิชาชีพ

3.16 0.49 ดี 3.26 0.38 ดี

4. สมรรถนะด้าน

   ภาวะผู้นำา 

   การจัดการ 

   และการพัฒนา

   คุณภาพ

3.00 0.44 ดี 3.26 0.38 ดี

5. สมรรถนะด้าน

   วิชาการและ

   การวิจัย

2.75 0.35 ดี 3.00 0.40 ดี

6. สมรรถนะด้าน

   การสื่อสารและ

   สัมพันธภาพ

2.93 0.46 ดี 2.87 0.40 ดี

7. สมรรถนะด้าน

   เทคโนโลยีและ

   สารสนเทศ

2.94 0.37 ดี 3.22 0.41 ดี

8. สมรรถนะด้าน

   สังคม

2.95 0.32 ดี 2.98 0.36 ดี

รวม 2.97 0.33 ดี 3.17 0.26 ดี
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ต�ร�ง 2

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสรรถนะ ทั้ง 8 ด้าน ของ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ t -test
ระดับสมรรถนะ

สมรรถนะ
ผู้สำ�เร็จ

ก�รศึกษ�
ผู้ใช้บัณฑิต t

Sig.

(2-

tailed)

x SD x SD

1. สมรรถนะด้าน 

   จริยธรรม 

   จรรยาบรรณ

   และกฎหมาย

3.10 0.377 3.26 0.28 -3.02 0.00

2. สมรรถนะด้าน

   การปฏิบัติ

   การพยาบาล

2.92 0.38 3.52 0.34 -10.89 0.00

3. สมรรถนะด้าน

   คุณลักษณะ

   เชิงวิชาชีพ

3.16 0.49 3.26 0.38 -1.43 0.15

4. สมรรถนะด้าน

   ภาวะผู้นำา 

   การจัดการ 

   และการพัฒนา

   คุณภาพ

3.00 0.44 3.26 0.38 -4.20 0.00

5. สมรรถนะด้าน

   วิชาการ 

   และการวิจัย

2.75 0.35 3.00 0.40 -4.06 0.00

6. สมรรถนะด้าน

   การสื่อสารและ

   สัมพันธภาพ

2.93 0.46 2.87 0.40 0.86 0.39

7. สมรรถนะด้าน

   เทคโนโลยีและ

   สารสนเทศ

2.94 0.37 3.22 0.41 -0.42 0.67

8. สมรรถนะด้าน

   สังคม

2.95 0.32 2.98 0.36 -0.54 0.58

รวม 2.97 0.33 3.17 0.26 -3.76 0.00

P < 0.5

ต�ร�ง 3

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ใช ้

บณัฑติ ทีม่ตีอ่ผูส้ำาเรจ็การศกึษา หลกัสตูรพยาบาลศาสตร- 

บัณฑิต

ข้อคว�ม

ระดับคว�ม

พึงพอใจ ก�ร

แปลผล
x SD

1. ความรู้ความสามารถทาง

   การพยาบาล

3.44 0.47 มาก

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

   และแก้ไขปัญหา

3.34 0.34 ปานกลาง

3. การมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 3.61 0.58 มาก

4. ความสามารถในการเสนอแนะหรือ

   ริเริ่มงานใหม่

3.52 0.53 มาก

5. การใช้ภาษาอังกฤษ 3.00 0.44 ปานกลาง

6. ความสามารถเป็นผู้นำาทีมการพยาบาล 3.53 0.62 มาก

7. การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม

   ขององค์กรวิชาชีพ

3.42 0.51 ปานกลาง

8. ความใฝ่รู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 3.58 0.55 มาก

9. มีความอดทน กระตือรือร้น ในการ

   ปฏิบัติงาน

4.12 0.51 มาก

10. ยอมรับความเป็นบุคคลและเคารพ

    การตัดสินใจของผู้รับบริการ

3.62 0.53 มาก

รวม 3.51 0.28 มาก
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ต�ร�ง 4

คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของบณัฑติ 

ในการปฏิบัติงาน

ข้อคว�ม

ระดับคว�ม

พึงพอใจ ก�ร

แปลผล
x SD

1. ลักษณะงานตรงกับความรู้ความ

   สามารถของท่าน

2. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำางาน

   เอื้ออำานวยต่อการปฏิบัติ

3.30

3.59

0.46

0.56

ปานกลาง

มาก

3. โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

4. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกับ

   งานที่ได้รับมอบหมาย

3.62

3.52

0.52

0.56

มาก

มาก

6. ความมั่นคงในงาน

7. การปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

8. การปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงาน

9. โอกาสในการพัฒนาตนเอง

10. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

3.40

3.42

3.94

3.33

3.52

0.49

0.53

0.53

0.48

0.56

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

รวม 3.54 0.29 มาก

ก�รอภิปร�ยผล

 1. บัณฑิตและผู้ ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น 

สอดคล้องกัน คือสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับดี 

ทั้ง 8 ด้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ เสมอจันทร์  

ธีระวัฒน์สกุล ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ และศรีสุนทรา  

เจิมวรพิพัฒน์ (2551) ที่พบว่า ผลการประเมินผล 

สมรรถนะของผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

ระยะสั้นนานาชาติ ปีการศึกษา 2547-2548 (รุ่นที่ 5-6)  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยรวมอยู่ ใน 

ระดับดี พิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อดังนี้

  1.1 ด้าน จริยธรรม จรรยาบรรณและ 

กฎหมาย คือ ให้การช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการอย่างเต็มใจ  

โดยไมห่วงัผลตอบแทน ใหบ้รกิารพยาบาลแก ่ผูร้บั บรกิาร 

ทุกรายด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ผู้สำาเร็จ 

การศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่งตลอดหลกัสตูร เพราะงาน 

พยาบาลเป็นงานที่ต้องปฏิบัติกับมนุษย์ งานพยาบาลจึง 

ต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

วชิาชพี นอกจากมกีารปลกูฝงัในรายวชิาทฤษฎแีละรายวชิา 

ปฏิบัติยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การรับเข็มชั้นปี  

พิธีรับหมวก โครงการค่ายพุทธบุตรและค่ายคุณธรรม  

เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เกศินี วุฒิวงศ์  

และคณะ (2552) ที่พบว่าผู้บังคับบัญชามีระดับความ 

พึงพอใจรายข้อในสมรรถนะของบัณฑิตด้านคุณธรรม  

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก 

  1.2 ด้านการปฏิบัติการพยาบาล คือ  

ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและสามารถปรับเปลี่ยน 

แผนการพยาบาล การดูแลให้เหมาะสมกับสภาพผู้รับ 

บริการได้ สอนและให้คำาปรึกษาผู้รับบริการและครอบครัว 

ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองได้ การบัณฑิตสามารถ 

ปฏิบัติตามสมรรถนะด้านนี้ได้ดีมากเนื่องมาจากการฝึก 

ปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกวิชาได้ให้นักศึกษา 

วางแผนการพยาบาลในรูปของ Nursing care plan หรือ  

case study อาจารย์นิเทศได้ชี้แนะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 

และปรับปรุงการเขียนบันทึกการพยาบาล ตลอดจนให้ 

ตระหนักถึงความสำาคัญของการบันทึกรวมทั้งนักศึกษา 

ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน 

จึงทำาให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางการพยาบาลที่  

หลากหลาย ซึง่สอดคลอ้งกบั เตอืนใจ วฒันาวนากลุ (2553)  

พบว่าการประเมินสมรรถนะตนเองด้านความรู้ความ 

สามารถทางวิชาการ/การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก

  1.3 ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ คือ  

รักษาเกียรติของวิชาชีพพยาบาลไม่ดูถูกดูหมิ่นวิชาชีพ 

พยาบาล แต่งกายเครื่องแบบพยาบาล สะอาดเรียบร้อย  

เป็นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ผู้สำาเร็จได้รับการอบรมเรื่องของ 

ระเบียบวินัยอยู่ตลอดหลักสูตรฯ ในรายวิชา พัฒนา 

บุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และ 

รายวิชาทักษะการจัดการความรู้เพื่อวางแผน ชีวิตและ 

อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น EAU Nurse  

Goodlook ชมรมรักษ์สุขภาพ

  1.4 ด้านภาวะผู้นำา การจัดการ และ 

การพัฒนา คุณภาพ คือการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไข 
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อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดจากระบบงาน บุคลากร  

และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำ า  

เนื่องจากบัณฑิตมีประสบการณ์ในการทำางานไม่มาก และ 

อยู่ ในช่วงของการปรับตัวและต้องสามารถทำางานประจำา 

ให้ได้ บัณฑิตอาจไม่คุ้นเคยกับระบบงานจึงไม่สามารถ 

มองงานทั้งระบบได้ บัณฑิตจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ 

ปัญหาที่แท้จริงหรือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของ 

หน่วยงานได้ซึ่งสอดคล้องกับ เกศินี วุฒิวงศ์ และคณะ  

(2552) พบว่าความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อ 

สมรรถนะด้าน ความสามารถพื้นฐานที่มีผลต่อการทำางาน  

ในทักษะการมีภาวะผู้นำา ในข้อสามารถวางแผนแก้ไข 

ปัญหาและตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง

  1.5 ด้านวิชาการและการวิจัย คือ  

กระตือรือร้นและสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และ 

ใฝ่หาความรู้ เพื่อนำามาพัฒนาในการปฏิบัติงานดีเนื่องจาก 

การจัดการได้แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้จัด 

การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัด 

เนื้อหาตรงกับความต้องการของรายวิชาและนักศึกษา  

อีกทั้งกิจกรรมการเรียนมีความหลากหลาย เพื่อพัฒนา 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์และ 

คิดอย่างเป็นระบบ เช่น การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  

(problem based learning) สอนแบบโครงการ (project  

method) การเรียนโดยใช้กรณีศึกษา (case study)  

การอภิปราย (discussion) และการสัมมนา (seminar)  

ส่งผลให้ผู้สำาเร็จการศึกษามีความรู้ในทางกว้างและลึก  

มีความลึกซึ่งในเนื้อวิชาและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการ 

ปฏบิตังิาน สามารถนำาความรูท้ี่ไดร้บัจากทฤษฎมีาประยกุต ์

ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี จากการความคิดเห็น 

ของผู้สำาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต ที่เป็นไปในทิศทาง 

เดียวกัน คือ ความสามารถทำาวิจัยหรือมีส่วนร่วมในการ 

แสดงความคิดเห็นในงานวิจัย และสามารถนำาผลงานวิจัย 

มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ อยู่ ในระดับพอใช้  

ทั้งนี้เนื่องจากในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล สำาหรับ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีเพียง 3 หน่วยกิต ได้มอบหมาย 

ให้นักศึกษาอ่านงานวิจัยและการทำาวิจัยเป็นรายกลุ่ม 

ซึ่งทำาให้มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย ดังนั้นเมื่อผู้สำาเร็จ 

การศกึษาไปทำางานจงึขาดความมัน่ใจในการทำาวจิยั ในปแีรก 

ของการทำางานเป็นระยะที่เริ่มทำางานพยาบาล ผู้สำาเร็จ 

จึงสนใจในการปฏิบัติการพยาบาลมากกว่าการวิจัย และ 

การมีประสบการณ์น้อยอาจทำาให้การวิเคราะห์ปัญหาอย่าง 

เป็นระบบตลอดจนการนำาวิจัยมาใช้ปรับปรุงงานมีน้อย  

ซึ่งสอดคล้องกับ เกศินี วุฒิวงศ์ และคณะ (2552) พบว่า 

ผู้บังคับบัญชามีระดับความพึงใจต่อสมรรถนะของบัณฑิต 

ด้านการวิจัยรายข้อในระดับปานกลาง

  1.6 ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ  

ผลการวิจัยพบว่าบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น 

สอดคล้องกันอยู่ ในระดับดี คือ สื่อสารด้วยวาจาสุภาพ  

ชัดเจน ถูกต้อง ส่งต่อข้อมูลผู้รับบริการหรือการพยาบาล 

ให้กับผู้รับเวรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 

นักศึกษาได้ปฏิบัติการพยาบาลตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 และ 4 และ 

ในการจัดการเรียนการสอนผู้สำาเร็จการศึกษาได้มีโอกาส 

แสดงความคิดเห็น การนำาเสนองานกับอาจารย์นิเทศ  

อาจารยส์อนภาคปฏบิตัแิละบคุลากรทางการแพทย ์การฝกึ 

ส่งเวรผู้รับบริการที่นักศึกษาดูแล ตลอดระยะเวลาการฝึก  

ทำาให้ผู้สำาเร็จการศึกษาได้รับประสบการณ์และสามารถ 

นำาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และในการฝึกปฏิบัติการ 

พยาบาลนักศึกษาต้องมีการประชุมกลุ่มย่อยก่อนและหลัง 

ฝึกปฏิบัติ (pre-post conference) ส่งผลให้ผู้สำาเร็จ 

การศกึษามคีวามมัน่ใจมากขึน้ในการปฏบิตังิาน และพบวา่ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง 

ผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

  1.7 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

พบว่าบัณฑิตมีระดับการรับรู้ต่อความสามารถด้านทักษะ 

การสบืคน้ขอ้มลูจากเอกสารสิง่พมิพ ์ในระดบัมาก ซึง่ในการ 

จัดการเรียนการสอนด้านสารสนเทศสำาหรับนักศึกษาใน 

รายวิชาการนำาเสนอและค้นคว้าสารสนเทศและสารสนเทศ 

ทางการพยาบาล ประกอบกับการฝึกงานในโรงพยาบาล 

ทั้งเอกชนและรัฐบาล มีการใช้ระบบฐานข้อมูล การบันทึก 

ข้อมูลผู้ป่วยทำาให้ผู้สำาเร็จมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  

สอดคล้องกับการศึกษาของ อัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน์  
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(2545) พบว่าพยาบาลจบใหม่มีสมรรถนะด้านการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 

ในระดับสูง

  1.8 ด้านสังคม พบว่ามีความเข้าใจและ 

สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่พยาบาลจะต้อง 

ให้บริการและมีความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

วัฒนธรรมความเชื่อของผู้ใช้ บริการที่มีความแตกต่าง 

ด้านวัฒนธรรม เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน 

ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะมีการสอดแทรกความ 

แตกต่างด้านวัฒนธรรมให้นักศึกษามีความเข้าใจ และมี 

ทัศนคติอันดีและยอมรับความแตกต่าง และในการฝึก 

ปฏิบัตินักศึกษามีโอกาสได้ฝึกทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและ 

เอกชน ชุมชน ทำาให้มีประสบการณ์และมีความมั่นใจ 

ในการปฏิบัติงาน

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบัณฑิตและ 

ผู้ใช้บัณฑิต ตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ทั้ง 8 ด้าน  

โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง 

สถิติ 0.05 แสดงว่าบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็น 

สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ  

เสมอจันทร์ ธีรวัฒน์สกุล ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ และ 

ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (2550) การเปรียบเทียบ 

สมรรถนะของผู้สำาเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชา  

ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05  

 3. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก ในการ 

ปฏิบัติงานของบัณฑิต และมีความเห็นว่าบัณฑิต มีความ 

อดทน กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน สืบเนื่องมาจาก 

อาจารย์ผู้สอนได้ปลูกฝังทัศนคติต่อวิชาชีพทั้งในรายวิชา 

ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ โดยการสอดแทรกเนื้อหาการ 

บริการด้วยความเต็มใจ การทำางานร่วมกับผู้อื่น ความ 

อดทนและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ในรายวิชาต่างๆ  

ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนได้เป็นแบบอย่างที่ดี ที่ ให้การ 

พยาบาลดูแลผู้รับบริการด้วยความรัก เอาใจใส่ ส่วน 

กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรในการปลูกฝังการบริการ เช่น  

การบริการวิชาการสู่สังคม การออกหน่วยเพื่อนพึ่ง (ภา)  

ยามยาก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

เกศินี วุฒิวงศ์ และคณะ (2552) พบว่า ผู้บังคับบัญชา 

มีระดับความพึงพอใจบัณฑิตด้านการบริการด้วยความ 

เตม็ใจและการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ในระดบัมาก และผลการ 

วิจัยของ วัฒนา ตรีพจนารถ และ คณะ (2549) พบว่า 

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาอยู่ ในระดับสูง ส่วน 

รายขอ้ทีม่รีะดบัปานกลาง คอื การใชภ้าษาองักฤษ เนือ่งจาก 

บณัฑติเรยีนภาษาองักฤษในชัน้ปทีี ่1 และชัน้ปทีี ่2 เทา่นัน้  

นักศึกษาไม่ได้เรียนต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 4 และแม้จะมี 

โครงการภาษาอังกฤษเสริมนอกเวลาแต่มีนักศึกษาเพียง 

จำานวนหนึ่งเท่านั้นที่สนใจเรียน และมีนักศึกษาบางส่วน 

ไม่เข้าร่วมโครงการเพราะสนใจในการเรียนเพราะในชั้นปีนี้ 

เป็นช่วงที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยทำาให้ 

ขาดความต่อเนื่องในการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เบญจพร จึงเกรียงไกร  

เพ็ญนภา อุ่นสนิท และรุจิเรศ ธนูรักษ์ (2551) ที่พบว่า 

การใช้ภาษาอังกฤษในการทำางานอยู่ในระดับปานกลาง 

 4. ความพึงพอใจของบัณฑิตในการปฏิบัติงาน  

มคีวามพงึพอใจมาก และในการปฏบิตังิานรว่มกบัผูร้ว่มงาน  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องมาจากที่บัณฑิตได้ฝึกปฏิบัติงาน 

ทัง้ในโรงพยาบาลของรฐับาลและเอกชน ตลอดจนปฏบิตังิาน 

ในชุมชน นอกจากนี้บัณฑิตได้ทำากิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ  

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำาให้นักศึกษาต้อง 

ปรับตัวกับบุคลากรกับวิธีการทำางานใหม่ๆ จึงนับได้ว่า 

เป็นการพัฒนาศัลยภาพในการทำางานร่วมกับอื่น ซึ่ง 

สอดคล้องกับการศึกษาของ กนกพร หมู่พยัคฆ์ และคณะ  

(2549) ทีพ่บวา่ บณัฑติประเมนิตนเองดา้นมนษุยส์มัพนัธ ์ 

ความเป็นผู้นำาและการทำางานร่วมกับผู้อื่นในระดับมาก  

และสนับสนุนผลงานวิจัยของ เกศินี วุฒิวงศ์ และคณะ  

(2552) พบว่าบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจสมรรถนะ 

ด้านการทำางานร่วมกับผู้อื่นระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการการติดตามสมรรถนะพยาบาวิชาชีพ 

ของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552 พบว่า 
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มปีระเดน็ทีค่ณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี  

ควรนำามาปรับปรุง เพื่อให้ผู้สำาเร็จการศึกษามีสมรรถนะ 

ของพยาบาลวิชีพทั้งโดยส่วนรายด้านและรายข้อให้อยู่ใน 

ระดับดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถ 

ให้บริการทางด้านการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ โดย 

สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางการ 

พยาบาลควรส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และ 

แก้ไขปัญหา และแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 

อยา่งเปน็ระบบ โดยบรูณาการความรูจ้ากศาสตรส์าขาตา่งๆ  

และพัฒนาความเป็นผู้นำาทีมการพยาบาลอย่างชัดเจน  

ควรส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการคิด เสนอแนะและ 

ริเริ่มงานใหม่

 2. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา  

อังกฤษ ควรเน้นการส่งเสริมทักษะและความ สามารถ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปและเชิงวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

ตลอดหลักสูตร

 3. ควรส่งเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศ ตลอดจนการนำาผลการวิจัยมาประยุกต์ ใช้ 

ในการปฏิบัติงาน โดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันทางด้านวิชาการ บนพื้นฐาน 

ของการนำาผลการวิจัยมาใช้

 4. การจดัการเรยีนการสอนทกุรายวชิาควรปลกูฝงั  

สง่เสรมิคณุลกัษณะของวชิาชพีใหเ้ดน่ชดัยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ 

ด้านความซื่อสัตย์ ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม เป็นผู ้

มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 5. พฒันากลวธิกีารจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีน 

ได้มีความรอบรู้เกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติในระบบ 

บรกิารสขุภาพระดบักวา้ง ตลอดจนทศิทางการเปลีย่นแปลง 

ของระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับประเทศและประเทศ 

เพื่อนบ้าน

 6. ควรมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานของผูส้ำาเรจ็ 

การศกึษาอยา่งตอ่เนือ่งทกุรุน่ เพือ่นำาผลมาพจิารณาปรบัปรงุ 

การเรียนการสอนอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. ศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลทางบวก 

ในการสนับสนุน ความคงอยู่ของความรู้ และทักษะในการ 

ปฏิบัติงานของผู้สำาเร็จการศึกษา

 3. มีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ในเชิงลึก เพื่อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

 4. ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานและความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานระหว่างผู้สำาเร็จการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553
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การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
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บทคัดย่อ

 พยาบาลเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วย พยาบาลจึงต้องเป็นบุคคลที่มี 

ความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความลึกซึ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เหมาะสม มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานบริบทของผู้ป่วย เป็นผู้มีปรัชญาในการตัดสินใจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีทางการพยาบาล

คำ�สำ�คัญ: การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ

Abstract

 A nurse is an important person in providing holistic care to patients. Nurses must be  

knowledgeable in both science and arts, able to make the right decision, and have critical thinking  

based on the theory of nursing. 

Keywords: nursing care, heart disease

1อาจารย์ประจำา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คว�มนำ�

 Bacterial Endocarditis เป็นการอักเสบของ 

เยื่อบุผนังด้านในของหัวใจ (endocardium) ซึ่งเกิดจาก 

การติดเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยมักจะมีความพิการของ 

ลิ้นหัวใจอยู่ก่อน เมื่อร่างกายติดเชื้อ เชื้อโรคก็จะผ่าน 

เข้ากระแสเลือด ทำาให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุหัวใจและ 

ลิ้นหัวใจ และเชื้อโรคจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย โรคนี ้

เป็นโรคร้ายแรง ถ้าไม่ได้รับการรักษา อาจตายได้รวดเร็ว  

(สุรเกียรติ อาชานุภาพ, 2543) และอาจต้องทำาการรักษา 

ภาวะแทรกซ้อนที่พบร่วมด้วย เช่น ภาวะหัวใจวาย ภาวะ 

ไตวาย เป็นต้น



85

 พยาบาลเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญในการให้การ 

พยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วย พยาบาลจึงต้องเป็นบุคคล 

ที่มีความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความลึกซึ้ง 

เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ เหมาะสม มีความคิดอย่างมี 

วิจารณญาณ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานบริบทของผู้ป่วย  

สถานการณ์นั้นๆ มีปรัชญาในการตัดสินใจซึ่งตั้งอยู่บน 

พื้นฐานของทฤษฎีทางการพยาบาล ดังนั้นผู้เขียนจึง 

ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยนำาทฤษฎีทางการพยาบาล 

มาใช้ในการพยาบาลเด็กป่วย โดยอิงกรอบแนวคิดและ 

ทฤษฎีการบรรลุเป้าหมายของคิง (King’s conceptual  

framework and King’s theory of Goal attainment) 

ซึ่งประกอบด้วยระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กัน 3 ระบบ คือ  

ระบบบุคคล (personal system)ระบบระหว่างบุคคล  

(interpersonal system) และระบบสังคม โดยกล่าวถึง 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการที่จะนำาไป 

สู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยจะขึ้นอยู่กับการประเมินปัญหา  

ความกังวลใจ ความเบี่ยงเบนทางสุขภาพ การรับรู้ปัญหา 

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้งสองฝ่าย เพื่อนำามาใช้ 

ในการดำาเนินการสู่เป้าหมายที่วางไว้

กรอบแนวคิดและทฤษฎีก�รบรรลุเป้�หม�ยของคิง  

(King’s conceptual framework and King’s theory  

of Goal attainment)

กรอบแนวคิดของคิง

 กรอบแนวคิดของคิง (King’s conceptual  

framework) ประกอบด้วยระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กัน  

3 ระบบ คือ ระบบบุคคล (personal system), ระบบ 

ระหวา่งบคุคล (interpersonal systems), และระบบสงัคม  

ดังรูปภาพแสดงกรอบแนวคิดทางการพยาบาลของคิง 

ดังต่อไปนี้ (King, 1971 อ้างถึงใน ฟาริดา อิบราฮิม,  

2546)

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการพยาบาล: ระบบการปฏิสัมพันธ ์

ที่ เป็นพลวัตร (King’s conceptual framework:  

dynamic interaction systems) (ดัดแปลงจาก King,  

1981, p. 11)

 1. ระบบบุคคล (personal systems) หมายถึง  

ความเปน็สว่นตวัของแตล่ะบคุคล ประกอบดว้ย 6 มโนทศัน ์ 

คอื การรบัรู ้(perception) อตัตาหรอืตวัตน (self) การเจรญิ 

เติบโตและพัฒนาการ (growth and development)  

ภาพลักษณ์ (body image) อาณาเขต (space) และ เวลา  

(time)

 2 .  ร ะบบระหว่ า งบุ คคลหรื อ ร ะบบกลุ่ ม  

(Interpersonal Systems) คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลกับบุคคล และ/หรือ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5  

มโนทัศน์ คือ การปฏิสัมพันธ์ (interaction) การติดต่อ 

สื่อสาร (communication) การบรรลุเป้าหมายของ 

การมีปฏิสัมพันธ์ (transaction) บทบาท (role) และ  

ความเครียด (stress) ดังภาพต่อไปนี้
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ภ�พ 2 กรอบแนวคิดการพยาบาล: ระบบการปฏิสัมพันธ ์

ที่ เป็นพลวัตร (King’s conceptual framework:  

dynamic interaction systems) (ดัดแปลงจาก King,  

1981, p. 11)

 จากรูปแบบในภาพ 2 อธิบายได้ว่า เมื่อพยาบาล 

และผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กัน ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารระหว่างกัน สร้างเป้าหมายร่วมกัน และให้มีการ 

ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์  

ทั้งพยาบาลและผู้ป่วยต่างก็มีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งด้าน 

การรับรู้ การตัดสินใจ การกระทำา ซึ่งจะนำาไปสู่การมี 

ปฏิสัมพันธ์กันเพื่อให้มีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ต่อไป

 3. ระบบสังคม (Social System) คือการกำาหนด 

ขอบเขตของระบบเกี่ยวกับบทบาททางสังคม พฤติกรรม 

และหลักปฏิบัติเพื่อรักษาค่านิยมและกลไกการควบคุม 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมนั้น ประกอบด้วย  

4 มโนทศัน ์คอื (1) องคก์ร (organization) เปน็ทีร่วมของ 

กลุ่มคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน มีบทบาท มีตำาแหน่ง  

และมีทรัพยากรเพียงพอให้บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและ 

ขององคก์ร (2) อำานาจหนา้ที ่(power) หมายถงึ พฤตกิรรม 

ที่สังเกตได้ในการแนะนำา สั่งการ และรับผิดชอบให้มี 

การปฏิบัติในทันทีและต่อเนื่อง อำานาจต้องกระทำาตาม 

สถานการณ์ มีเป้าหมายชัดเจน และไม่หยุดนิ่ง (3)  

สถานภาพ (status) เป็นตำาแหน่งที่คนหนึ่งๆ มีอยู่ในกลุ่ม 

ของตนเอง หรือกลุ่มอื่นภายในองค์กร ทั้งนี้ย่อมกำาหนด 

ดว้ยหนา้ที ่ความผกูพนั และเอกสทิธ ิและ (4) การตดัสนิใจ  

(decision making) เป็นการปฏิบัติภายหลังมีการเลือก 

สิ่งที่รับรู้ว่าจะบรรลุเป้าหมาย

ทฤษฎีก�รบรรลุเป้�หม�ยของคิง (King’s theory of  

Goal attainment)

 ทฤษฎกีารบรรลเุปา้หมายของคงิ (King’s theory  

of Goal attainment) ทฤษฎีนี้กล่าวถึงการปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการที่จะนำาไปสู่เป้าหมายที่ 

วางไว้ ความสำาเร็จของเป้าหมายจะเกิดขึ้นได้เมื่อพยาบาล 

ประเมินปัญหา ความกังวลใจ ความเบี่ยงเบนทางสุขภาพ  

การรับรู้ปัญหาและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้งสองฝ่าย  

เพื่อนำามาใช้ในการดำาเนินการสู่เป้าหมายที่วางไว้

 ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumtion) ของทฤษฎีคิง  

ได้กำาหนดไว้สองส่วนคือ (1) ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

บุคคล (2) ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการ

 1. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้เกีย่วกบับคุคล ประกอบดว้ย 

  1) บุคคลแต่ละคนเป็นส่วนของสังคม  

(social being)

  2) บุคคลแต่ละคนเป็นผู้มีความนึกคิด  

(setient being)

  3) บุคคลแต่ละคนเป็นผู้มี เหตุผล  

(rational being)

  4) บุคคลแต่ละคนเป็นผู้มีการรับรู้  

(perceiving)

  5) บคุคลแตล่ะคนเปน็ผูม้กีารแสดงออก  

(reacting)

  6) บคุคลแตล่ะคนเปน็ผูส้ามารถควบคมุ 

ตนได้ (controlling being)

  7) บุคคลแต่ละคนเป็นผู้มีจุดมุ่งหมาย 

ในตนเอง (purposeful being)

  8) บคุคลแตล่ะคนมกีารกระทำาเปน็ของ 

ตนเอง (action-oriented being)

  9) บุคคลแต่ละคนเป็นผู้อยู่ในกาลเวลา  
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(time-oriented being)

 2. ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการ ประกอบด้วย

  1) การรบัรูข้องพยาบาลและผูร้บับรกิาร  

มีอิทธิพลต่อกระบวนการปฏิสัมพันธ์

  2) จดุมุง่หมาย ความตอ้งการ และคา่นยิม 

ของพยาบาลและผู้รับบริการ มีอิทธิพลต่อกระบวนการ 

ปฏิสัมพันธ์

  3) บคุคลแตล่ะคนมสีทิธทิีจ่ะรบัรูข้อ้มลู 

หรือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง

  4) บุคคลแต่ละคนมีสิทธิที่จะเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพ และ 

การบริการทางสุขภาพ

  5) บคุลากรทางสขุภาพมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้ง 

ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การดูแลสุขภาพ

  6) บุคคลแต่ละคนมีสิทธิที่จะรับหรือ 

ปฏิเสธการบริการทางสุขภาพ

  7) จุดมุ่งหมายของบุคลากรทางสุขภาพ 

และจุดมุ่งหมายของผู้รับบริการอาจไม่ตรงกันก็ได้

 จากกรอบแนวคิดและทฤษฎีการบรรลุเป้าหมาย 

ของคิง (King’s conceptual framework and King’  

theory of goal attainment) กล่าวเบื้องต้น ผู้เขียนได้ 

นำามาเปน็กรอบในการประเมนิผูร้บับรกิารและการพยาบาล  

ดังกรณีศึกษาต่อไปนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลพื้นฐ�น

ด.ช.ไทย สถ�นภ�พ โสด อ�ยุ 14 ปี น้ำ�หนัก 51 กก.  

ส่วนสูง 158 ซม.

อ�ก�รสำ�คัญ หอบเหนื่อย 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติก�รเจ็บป่วยปัจจุบัน

 5 เดอืนกอ่น มีไขข้ึน้กลางคนื ไอ ไมม่เีสมหะ ปวด 

บริเวณกระเบนเหน็บ เป็นอยู่ 4 วัน มารดาพามาตรวจที่ 

โรงพยาบาลประจำาอำาเภอ แพทยร์บัรกัษาตวัไวใ้นโรงพยาบาล 

และไดต้รวจเลอืดเพือ่เพาะเชือ้ (Hemoculture) ผลพบวา่ 

มีเชื้อแบคทีเรียชนิด Streptococcus เกรดD วินิจฉัยโรค 

เป็น Subacutebacterial Endocarditis and Moderate  

Aortic Regurgitation ได้รับยาเพนนิซิลิน (Penicillin)  

นาน 3 สัปดาห์ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ และ 

นัดมาดูอาการอีก 1 เดือน

 4 เดือนต่อมา อาการไม่ดีขึ้น ยังคงมีอาการ 

เหนื่อยง่ายมากขึ้น มารดาจึงพาไปตรวจที่ โรงพยาบาล 

ประจำาอำาเภอ (ก่อนนัด) และถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาล 

ประจำาจังหวัด 

 เมื่อมาถึงโรงพยาบาลประจำาจังหวัด แพทย์รับ 

รักษาตัวไว้ในโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ  

(CCU) ตรวจ Echocardiogram ผล Infective  

Endocarditis c- vegetation of right coronary cosp  

of Aortic Valve Severe Aortic Regurgitation,  

Moderate gr. 2 Mitral Ejection fraction 66 % no  

regional wall motion abnormality ผู้ป่วยมีปัญหา  

CHF Acute Pulmonary Edema และ Origuria  

ปัสสาวะออก 70 ซีซี/วัน ได้รับ Furosemide Dopamine,  

NTG รกัษาตวั จนอาการดขีึน้ แพทยอ์นญุาตใหก้ลบับา้นได้ 

 3 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการเหนื่อยหอบ  

มารดาจึงพามาโรงพยาบาลประจำาจังหวัด

ประวัติก�รเจ็บป่วยในอดีต: ร่�งก�ยแข็งแรงไม่เคย 

เจ็บป่วยใดๆ

ก�รตรวจร่�งก�ย

 ด.ช.ไทย รปูรา่งสมสว่น ผวิขาว มซีดีเลก็นอ้ย ไมม่ ี

อาการตัวเหลือง ไม่มีอาการหอบเหนื่อย นอนท่าศีรษะสูง  

ไม่มีบวมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อุณหภูมิร่างกาย  

37o C, ชีพจร 90 ครั้ง/นาที หายใจ 24 ครั้ง/นาที  

ความดันโลหิต 100/80 mm.Hg น้ำาหนัก 51 กก. ส่วนสูง  

158 ซม. ผิวหนังมีสีขาว มีความตึงตัวดี ไม่มีผื่น ไม่มี 

จ้ำาเลือด ไม่มีแผล ไม่บวม เล็บสั้นสีชมพู ทำามุมกับ 

โคนน้อยกว่า 160o ของรอยต่อระหว่างโคนเล็บ ผิวหนัง 

ไม่นุ่ม ไม่อักเสบ ศีรษะมีความสมมาตร ขนาดปกติ ผมสั้น 

สดีำา หนงัศรีษะสะอาด ไมม่แีผล ไมม่รีงัแค ตาขนาดเทา่กนั 
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ทั้งสองข้าง สมมาตรกัน ตามองเห็นชัด pupil ขนาด 2.5  

ซม. การเคลื่อนไหวของลูกตาปกติ เยื่อบุตาซีดเล็กน้อย  

ไม่มี imbolic sport หูสมมาตรกันทั้งสองข้าง ไม่มีการ 

อกัเสบของเยือ่เมอืก รมิฝปีากสชีมพ ูไมม่รีอยโรค ชุม่ชืน้ด ี 

ฟันกรามผุ 2 ซี่

 ระบบท�งเดินห�ยใจและทรวงอก: ทรวงอก 

สมมาตรกันทั้งสองข้าง ไม่มีอกบุ๋ม อกถัง อกไก่ หายใจ 

สม่ำาเสมอ ฟังเสียงปอดได้ยินเสียง Crepitation เคาะปอด 

ได้ยินเสียง Dullness บริเวณ Both lung lower lobe

 ระบบหัวใจและหลอดเลือด: ชีพจรที่ขาและ 

ทีแ่ขนแรงเทา่กนั จงัหวะสม่ำาเสมอ PMI at 6th Intercostal  

space anterior axillaly line, มี thrill บริเวณ RUSE  

 ระบบต่อมน้ำ�เหลือง: ต่อมน้ำาเหลืองบริเวณ 

ต่างๆ ของร่างกายไม่โต คลำาไม่พบ กดไม่เจ็บ

 กล้�มเนื้อและกระดูก : กล้ามเนื้อแขนและขา 

สมมาตรกัน ไม่ลีบ ไม่บวม ไม่มีการสั่นของกล้ามเนื้อ  

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาอยู่ในระดับ 5 มีการ 

ทรงตัวที่ดี

 ระบบท�งเดินอ�ห�ร: ไม่มีอาการปวดท้อง  

กดไม่เจ็บ bowel sound positive คลำาตับได้ 3 FB  

เคาะได้ยินเสียง dullness บริเวณ ICS ที่ 9-11 ม้ามไม่โต  

กดไม่เจ็บ

 ระบบท�งเดินปัสส�วะและอวัยวะสืบพันธุ์:  

ปสัสาวะสเีหลอืงใส ไมม่ตีะกอน ไมม่อีาการปสัสาวะลำาบาก  

ไม่แสบขัด อวัยวะสืบพันธุ์ปกติ

 ระบบประส�ท: รู้สึกตัวดี การเคลื่อนไหวแขน 

และขาปกติ reflex อื่นๆ ปกติ

ส่วนที่ 2: ก�รประเมิน 10 Major concepts: theory  

Goal Attainment

 1. ก�รรับรู้ (perception) รับรู้วัน เวลา สถานที ่ 

บุคคลรอบข้างได้ถูกต้อง คิดว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้เกิดจาก 

การซ้อมฟุตบอลมากเกินไป เวลาพักผ่อนมีน้อย หัวใจ 

จึงทำางานหนัก เลยเกิดอาการเหนื่อยหอบ เมื่อได้รับ 

คำาแนะนำาจากบุคลากรทางการแพทย์จึงมีความเข้าใจว่า 

โรคทีเ่ปน็นัน้เกดิจากการตดิเชือ้ แลว้เขา้ไปสูท่ีห่วัใจ ทำาให ้

เกิดโรคหัวใจขึ้นมา ทราบว่าต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้น 

หวัใจแลว้อาการจะดขีึน้ มัน่ใจ วา่จะไดร้บัการดแูลเอาใจใส ่

จากแพทย์และพยาบาล คิดว่าจะหายจากโรคนี้เพราะ 

แพทย์เก่ง ทราบว่าต้องปฏิบัติตัวโดยการไม่รับประทาน 

อาหารรสเค็ม ไม่ดื่มน้ำามาก และรักษาความสะอาด 

ของปากและฟัน ส่วนการปฏิบัติก่อนและหลังผ่าตัด 

เปลี่ยนหัวใจไม่ทราบว่าต้องทำาอย่างไรบ้าง การเจ็บป่วย 

ครัง้นีม้ผีลกระทบตอ่การเรยีน ทำาใหข้าดเรยีนไปเทอมกวา่ๆ  

และ อาจต้องเรียนซ้ำาชั้น มีผลกระทบต่อทีมฟุตบอลที่ 

โรงเรียน เพราะต้องฝึกตัวสำารองขึ้นมาแทนตนเอง  

มีผลกระทบต่อการช่วยบิดายกเข่งผลไม้ขึ้นรถเพื่อเตรียม 

นำาไปขายที่ตลาด เมื่อมาอยู่ โรงพยาบาล บุคลากรทาง 

การแพทย์เกือบทุกคนดูแลเอาใจใส่ดี

 สรุป ผู้ป่วยสามารถรับรู้วัน เวลา สถานที่ และ 

บุคคลได้ถูกต้อง รับรู้ว่าตนป่วยเป็นโรคหัวใจ สาเหตุจาก 

การติดเชื้อแล้วเข้าสู่หัวใจจนเป็นโรคหัวใจ รับรู้ว่าจะต้อง 

ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคที่ เป็น การรักษาครั้งนี้ 

จะทำาให้เขาหายจากโรคได้ และเขาพร้อมที่จะปฏิบัติ 

ตามแผนการรักษาพยาบาล เพื่อที่จะได้มีร่างกายแข็งแรง  

สามารถกลับไปเรียน เล่นฟุตบอล และช่วยงานบิดามารดา 

ได้ตามปกติ

 2. อัตต� (self) คิดว่าตนเองเป็นคนมีน้ำาใจ  

รักเพื่อน รักบิดามารดา ตนเองมีความสำาคัญต่อโรงเรียน 

เพราะเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน เคยสร้างชื่อเสียง 

ให้กับโรงเรียนมาแล้ว มีความสำาคัญต่อครอบครัว เพราะ 

ช่วยบิดายกเข่งผลไม้ขึ้นรถทุกวัน คิดว่ารูปร่างลักษณะ 

ไม่เปลี่ยนแปลง แต่สภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เมื่อ 

เจ็บป่วยตอนแรกยอมรับสภาพการเจ็บป่วยไม่ ได้ แต่ 

ตอนนี้ยอมรับสภาพการเจ็บป่วยได้แล้ว รู้สึกว่าตอนนี้ 

ตนเองยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คิดถึงเพื่อน  

ที่โรงเรียน คิดถึงบ้าน บุคลากรทางการพยาบาลเอาใจใส่ด ี 

คอยดูแลแนะนำากลัวว่าตัวเองจะมีอาการมากกว่าเดิม

 สรุป ผู้ป่วยคิดว่าตนเองเป็นคนมีน้ำาใจ รักเพื่อน  

รักบิดามารดา ตนเองมีคุณค่าในความคิดของครอบครัว 
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และเพื่อนๆ แต่ขณะนี้คิดว่าตนเองมีคุณค่าลดลงจาก 

การเจ็บป่วย

 3. ก�รเจรญิเตบิโตและพฒัน�ก�ร (growth &  

development) คิดว่าร่างกายของตนเองมีการเจริญเติบโต 

และพัฒนาการเหมือนเพื่อนๆ แต่ขณะเจ็บป่วยก็ทำาให้ 

รู้สึกไม่สบายใจเรื่องการเรียน แต่ก็ได้คุยกับครูที่มาเยี่ยม 

และได้รับคำาแนะนำาที่ดี ทำาให้สบายใจเรื่องการเรียนขึ้น  

รู้สึกสงสารบิดามารดาที่ไม่ค่อยมีเงินเป็นค่ารักษาพยาบาล 

ตนเอง แต่ก็ทราบจากบิดาว่าไม่มีปัญหาแล้วเพราะบิดา 

ดำาเนินการขอใช้สิทธิบัตรทองผ่าน

 สรปุ ผูป้ว่ยมกีารเจรญิเตบิโตและพฒันาการสมวยั  

แก้ไขปัญหาได้เหมาะสม มีเหตุผล

 4. อ�ณ�เขต (space) การจัดเตียง สิ่งแวดล้อม 

บนหอผู้ป่วยดี ไม่แคบมากไป แพทย์และพยาบาลให้ 

การรักษาพยาบาลดี เพื่อนผู้ป่วยก็สามารถพูดคุยและ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้ดี และตนเองเป็นคนชอบคุย

 สรุป ผู้ป่วยรู้สึกพึงพอใจกับการให้บริการของ 

เจ้าหน้าที่ ไม่ปิดกั้นตนเองจากบุคคลรอบข้าง

 5. เวล� (time) คิดว่าเวลาผ่านไปช้า รู้สึกว่า 

การรอคอยการผ่าตัดนานมาก เจ้าหน้าที่มาให้คำาแนะนำา 

เกีย่วกบัการผา่ตดัแลว้แตต่นเองยงัไมค่อ่ยจะเขา้ใจมากนกั 

 สรุป ผู้ป่วยรู้สึกว่าเวลาค่อนข้างช้า อยากเข้ารับ 

การผา่ตดัเรว็ๆ อยากทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัการผา่ตดัอกี 

 6. ก�รปฏิสัมพันธ์ (interaction) ผู้ป่วย 

มีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว บิดามารดารักและห่วงใจ  

มาเยี่ยมทุกวัน ให้กำาลังใจดี เพื่อนๆ จะผลัดกันมาเยี่ยม 

ที่โรงพยาบาล และส่วนมากจะโทรศัพท์มาคุยกับผู้ป่วย 

ที่โรงพยาบาลเกือบทุกวัน และหากมีข้อสงสัยผู้ป่วยก็จะ 

ถามแพทย์และพยาบาลทันที ไม่อยากจะเก็บความสงสัย 

เอาไว้

 สรุป ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ และ 

ครอบครัว มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เมื่อมีความสงสัย

 7. ก�รติดต่อสื่อส�ร (communication) ปกต ิ

เวลามีปัญหากับเพื่อนจะคุยเพื่อทำาความเข้าใจในตอนนั้น  

ปัญหาจะได้หมดไป ตนเองไม่ค่อยเก็บความในใจไว้ เวล 

ามีปัญหาด้านสุขภาพก็จะสอบถามจากพยาบาล เพื่อให้ 

หายสงสัย

 สรุป ผู้ป่วยมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 

เพื่อขอข้อมูลต่างๆ กรณีที่สงสัย

 8. ก�รบรรลุเป้�หม�ยของก�รมีปฏิสัมพันธ์  

(transaction) ต้องการมีสัมพันธภาพและมีส่วนร่วม  

อยากทราบว่าลิ้นหัวใจที่จะนำามาเปลี่ยนมีรูปร่างอย่างไร  

เปลีย่นแลว้จะดหีรอืไม ่ตอ้งการทราบแนวทางการปฏบิตัติวั 

ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด เพื่อจะได้หายจากโรคนี้เสียที

 สรุป ผู้ป่วยมีความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ 

กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติตัว  

และจะได้หายจากโรคหัวใจ

 9. บทบ�ท (role) ปกติผู้ป่วยเป็นนักฟุตบอล 

ของโรงเรียน มีส่วนช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  

ขณะเจ็บป่วยก็ไม่ ได้ลงเล่นฟุตบอลเลย เคยช่วยบิดา 

ยกเข่งผลไม้ก็ไม่ได้ช่วย แต่ก็ไม่ได้คิดมาก ยอมรับกับ 

สภาพการเจ็บป่วยได้ เพราะคิดว่าภายหลังจากการผ่าตัด 

ก็จะหายจากโรคนี้แล้วเต็มใจที่จะปฏิบัติตามแผนการ 

รกัษา เพือ่ทีจ่ะไดห้ายจากโรคนี้ไวๆ แตต่อนนีย้งัไมท่ราบวา่ 

จะต้องปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด และเมื่อกลับไปอยู่ 

ที่บ้านอย่างไร

 สรุป ผู้ป่วยรู้สึกว่าบทบาทตนเองในโรงเรียน 

และที่บ้านลดลง และเมื่ออยู่โรงพยาบาลก็ยอมรับสภาพ 

ผู้ป่วยได้

 10. คว�มเครียด (stress) เคยมีเรื่องไม่สบายใจ 

เกี่ยวกับการเรียน แต่ตอนนี้ก็ยอมรับได้แล้ว ไม่สบายใจ 

เรื่องค่ารักษาพยาบาลของตนเอง บิดาก็ดำาเนินการแก้ไข 

ปญัหาแลว้ ไมส่บายใจเรือ่งรอการผา่ตดั อยากรบัการผา่ตดั 

เร็วๆ จะได้กลับสู่สภาพปกติ และจะได้ไปเรียนและช่วย 

บิดาเสียที

 สรปุ ผูป้ว่ยไมส่บายใจเรือ่งรอการผา่ตดั อยากรบั 

การผา่ตดัเรว็ๆ จะไดก้ลบัไปเรยีนหนงัสอืและชว่ยงานบดิา 
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ก�รว�งแผนก�รพย�บ�ล

ปัญห�ที่ 1

 Nurse Perception

 - ผู้ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว แพทย์วางแผนการ 

รักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก

 - ผลการตรวจ Echocardiogram พบ Infective  

endocarditis -c regurgitation of right coronary  

cosp of aortic valve, severe AR, Moderate gr. II MR 

 - ผลการตรวจร่างกายพบ Crepitation at both  

lower lung, V/S RR = 24 ครั้ง/นาที, BP = 100/70  

mm.Hg

 Action Reaction Disturbance

N: ท่าทางคุณดูเหนื่อยๆ นะคะ

Pt: ครับ ผมไปซื้อขนมมา

N: คุณมีอาการเหนื่อยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

Pt: ตั้งแต่ก่อนลงไปซื้อขนมก็เหนื่อยแล้ว แต่ไม่มาก  

 พอกลับมายิ่งเหนื่อยมากขึ้น

N: ทราบไหมคะ ว่าถ้าเหนื่อยมากๆ จะเป็นอย่างไร 

Pt: ก็ ไม่รู้สิครับ รู้แต่ว่ามันเหนื่อยมากๆ แล้ว 

 มันเหมือนจะขาดใจ

N: ค่ะ นั่นแหละ ถ้าคุณเหนื่อยมากๆ มันจะทำาให้ 

 ร่างกายขาดอากาศ อาการของโรคหัวใจก็จะ 

 รุนแรงมากขึ้น

Pt: อันตรายขนาดนั้นเชียวหรือ

N: ใช่ค่ะ เพราะหัวใจและปอดของคุณทำางานไม่ดี  

 คุณควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงนะคะ  

 อ้อ … คุณทราบไหมคะ ว่าคุณเหนื่อยแล้วจะทำา 

 อย่างไร

Pt: ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้ากำาลังทำาอะไรอยู่ แล้ว 

 ถ้าเหนื่อยก็จะหยุดทำาก่อน

 Patient Perception ผูป้ว่ยรบัรูว้า่ตนเองมอีาการ 

เหนื่อย แต่ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเหนื่อย

 สรุป พยาบาลและผู้ป่วยรับรู้ร่วมกันว่าผู้ป่วย 

ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตนเพื่อลดอาการหอบเหนื่อย

 Nursing Diagnosis: เสี่ยงต่อการได้รับอากาศ 

ไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตน

 Nurse goal: ผู้ป่วยได้รับอากาศเพียงพอ

 Patient goal: มีความรู้และปฏิบัติตนเพื่อลด 

อาการหอบเหนื่อยได้ถูกต้อง

 Mutal goal setting

N: จากที่เราคุยกันมา คุณทราบไหมคะ มีอะไรบ้าง 

 ที่ทำาให้คุณเหนื่อย

Pt: ครับเวลาผมกำาลังจะเดินลงไปซื้อขนมเหนื่อย 

 ไม่มาก แต่พอกลับมาก็จะเหนื่อยมาก

N: แล้วยังไงอีกคะ

Pt: นั่งกินข้าวไม่เหนื่อย แต่นอนราบไม่ได้ ต้องนอน 

 หัวสูงหนุนหมอน 2 ใบ

N: แล้วคุณทราบไหมคะว่า ต้องทำาอย่างไรเมื่อคุณ 

 เหนื่อย

Pt: ก็ไม่ทราบเหมือนกัน ถ้าเหนื่อยก็จะหยุดพัก 

 หรือนอน

N: ค่ะ การหยุดพักขณะทำากิจกรรม และการนอน 

 หัวสูงหนุนหมอน 2 ใบ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลด 

 อาการเหนื่อย แต่ก็ยังมีวิธีอื่นอีก เรามาหาวิธีที่ 

 จะลดอาการเหนื่อยร่วมกันดีไหมคะ

Pt: ดีครับ ผมก็อยากรู้

 Mutal goal: พยาบาลและผู้ป่วยตั้งเป้าหมาย 

ร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้และปฏิบัติตนเพื่อลดอาการ 

หอบเหนื่อยได้ถูกต้อง

 Explored mean & Agreed mean

N: ตอนนี้คุณไม่ทราบการปฏิบัติตนเพื่อลดอาการ 

 เหนื่อยใช่ไหมคะ

Pt: ครับ

N: คณุคดิวา่คณุจะทำาอยา่งไร ทีจ่ะทำาใหค้ณุมคีวามรู ้

 และปฏบิตัตินไดอ้ยา่งถกูตอ้งเพือ่ลดอาการเหนือ่ย 

Pt: ผมคิดว่าจะสอบถามจากหมอและพยาบาล

N: แล้วคุณคิดว่า นอกจากวิธีดังกล่าวยังมีวิธีอื่น 

 ไหมคะ

Pt: ไม่ทราบครับ
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N: งัน้วนันีด้ฉินัจะใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัการปฏบิตัติน 

 เพื่อลดอาการเหนื่อยแก่คุณดีไหมคะ

Pt: ก็ดีครับ ผมจะได้ไม่ต้องไปถามคุณหมออีก

 สรุป พยาบาลกับผู้ป่วยสนทนากันเพื่อหาวิธีให้ 

ผู้ป่วยมีความรู้และวิธีการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

 Nurse Action

 1. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตนเพื่อลดอาการหอบเหนื่อย

 2. วางแผนรว่มกบัผูป้ว่ยถงึการเพิม่ระดบักจิกรรม 

และระยะเวลาในการทำากิจกรรม โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ 

ใช้เวลาสั้นๆ ก่อน ถ้าไม่มีอาการเหนื่อยจึงเพิ่มกิจกรรม 

และเวลาให้มากขึ้น

 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตอาการเหนื่อย 

ภายหลังทำากิจกรรม เช่น การนับการหายใจ ชีพจร อาการ 

ใจสัน่และเหนือ่ยมากขึน้ ใหผู้ป้ว่ยหยดุทำากจิกรรมชัว่ขณะ 

 4. วางแผนร่วมกับผู้ป่วยถึงการปฏิบัติตนที่ 

เหมาะสมเมื่อมีอาการเหนื่อย เช่น การเดินไปห้องน้ำา  

ให้หยุดพักเป็นระยะๆ เพื่อไม่ ให้เกิดอาการเหนื่อย  

การเปลี่ยนอริยาบถต่างๆ ควรกระทำาอย่างช้าๆ ให้ผู้ป่วย 

ฝึกการหายใจแบบมีประสิทธิภาพ (Breathing Exercise) 

 5. จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่า Fowler’s position

 6. กระตุ้นให้ผู้ป่วยปฏิบัติตนตามคำาแนะนำา  

ชมเชย และให้กำาลังใจเมื่อผู้ป่วยปฏิบัติได้ถูกต้อง

 Patient Action

 1. ซักถามข้อสงสัย

 2. ร่วมวางแผนกับพยาบาลเกี่ยวกับกิจกรรม 

ที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีอาการเหนื่อย

 3. บอกถึงการปฏิบัติตนเพื่อลดอาการเหนื่อย

 4. ปฏบิตัตินในการลดอาการเหนือ่ย คอื เปลีย่นทา่ 

และทำากจิกรรมอยา่งชา้ๆ ฝกึการหายใจแบบมปีระสทิธภิาพ 

 Transaction ผู้ป่วยบอกว่า ภายหลังที่ได้รับ 

คำาแนะนำาและปฏิบัติตามคำาแนะนำาแล้ว ทำาให้มีความรู้  

และสามารถปฏิบัติตนเพื่อลดอาการเหนื่อยได้ มีผลทำาให ้

อาการเหนื่อยเกิดขึ้นน้อยลง

ปัญห�ที่ 2

 Nurse Perception

 - ผู้ป่วยเป็น Subacutebacterial Endocarditis  

and Moderate Aortic Regurgitation แพทย์วางแผน 

ทำาผ่าตัด Aortic valve replacement แต่ผู้ป่วยมีความ 

วิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนก่อน-หลังผ่าตัด

 - วางแผนการผา่ตดัเพือ่เปลีย่นลิน้หวัใจเอออตา้ร ์ 

( Aortic valve replacement)

 - มีสีหน้าวิตกกังวลเมื่อพูดถึงการผ่าตัด และ 

ถามถึงการปฏิบัติตนก่อน-หลังผ่าตัด

 Action Reaction Disturbance

N: คุณหมอบอกคุณไหมคะว่าคุณป่วยเป็นโรคอะไร 

Pt: หมอบอกว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว

N: แล้วหมอบอกว่าต้องรักษาอย่างไรบ้างไหมคะ

Pt: หมอบอกว่าต้องได้รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจแล้ว 

 อาการจะดีขึ้น

N: แล้วคุณรู้สึกอย่างไรต่อการผ่าตัด

Pt: คิดว่าการผ่าตัดจะทำาให้หายจากโรคนี้ ผมอยาก 

 หายไวๆ

N: คุณคิดว่าจะต้องปฏิบัติตัวตามแผนการรักษา 

 พยาบาล และป้องกันภาวะแทรกซ้อนอย่างไร  

 ขณะที่อยู่โรงพยาบาล

Pt: ต้องปฏิบัติตัวโดยไม่รับประทานอาหารเค็ม  

 ไม่ดื่มน้ำามากจนเกินไป และรักษาความสะอาด 

 ของช่องปาก ส่วนการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด 

 เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ไม่ทราบว่าต้องทำาอย่างไรบ้าง  

 อยากทราบตรงจุดนี้เหมือนกัน

 Patient perception ผู้ป่วยรับรู้ว่าเป็นโรคลิ้น 

หัวใจรั่ว และต้องรับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แต่มีความ 

วิตกกังวลเนื่องจากไม่ทราบการปฏิบัติตนก่อน-หลังผ่าตัด 

 สรุป พยาบาลและผู้ป่วยรับรู้ร่วมกันว่าผู้ป่วย 

มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อน 

และหลังผ่าตัด

 Nursing diagnosis: ผู้ป่วยมีความวิตกกังวล 

เกี่ยวกับการผ่าตัดและการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด
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 Nurse goal: วิตกกังวลลดลง มีความรู้เกี่ยวกับ 

การผ่าตัดและการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด

 Mutual goal setting:

N: ดสูหีนา้คณุไมส่บายใจ มอีะไรกงัวลอยูห่รอืเปลา่คะ 

Pt: คิดมากเรื่องผ่าตัด

N: คุณคิดมากเรื่องผ่าตัดหรือคะ

Pt: ไม่รู้ว่าจะได้ผ่าเมื่อไหร่ และก่อน-หลังผ่าตัดก็ 

 ไม่รู้ว่าต้องทำาอย่างไรบ้างผมอยากรู้จังเลย

N: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันหาวิธีที่จะทำาให้คุณ 

 กังวลน้อยลงดีไหมคะ

Pt: ก็ดี ผมก็จะได้มีความรู้เรื่องนี้เสียที จะได้ไม่ต้อง 

 คิดมากอีก

 Mutual goal: พยาบาลและผู้ป่วยร่วมกันตั้ง 

เปา้หมายเพือ่ใหผู้ป้ว่ยลดความวติกกงัวลเกีย่วกบัการเขา้รบั 

การผ่าตัดหัวใจ เพื่ออาการเหนื่อยจะได้ดีขึ้น

 Explored mean & Agreed mean

N: ตอนนีค้ณุมคีวามวติกกงัวลเกีย่วกบัการปฏบิตัติน 

 กอ่น-หลงัผา่ตดั คณุคดิวา่จะทำาอยา่งไรเพือ่จะลด 

 ความวิตกกังวลนี้ได้

Pt: ถา้ผมไดรู้ว้า่จะไดผ้า่ตดัเมือ่ไหร ่แลว้จะตอ้งทำาตวั 

 อย่างไรทั้งก่อนและหลังผ่าตัดก็จะดี

N: ตอนที่หมอมาตรวจช่วงเช้า คุณได้คุยเรื่องนี้ 

 กับหมอบ้างหรือเปล่าคะ

Pt: หมอเจา้ของไข ้เขาบอกผมวา่จะผา่ตดัอาทติยห์นา้  

 แต่ต้องรอหมออีกคนที่จะช่วย ผ่าตัด ต้องรอให้ 

 เขามาดูก่อน ถึงจะรู้ว่าจะได้ผ่าตัดวันไหน

N: คุณได้สอบถามเรื่องนี้กับพยาบาลประจำาตึกบ้าง 

 หรือยัง

Pt: ยังเลย ผมจะลองถามเขาดูก่อน

N: ค่ะ ถ้าเขายังไม่ทราบ เราค่อยมาคิดกันว่าจะ 

 พบหมอได้ด้วยวิธีไหนดีไหมคะ

Pt: ครับ แล้วตอนนี้ผมจะทำาตัวอย่างไรดี มีใคร 

 เขาต้องทำาอย่างผมบ้างไหม

N: ในตึกนี้แหละค่ะ หลังผ่าตัดแล้วประมาณ 1  

 สัปดาห์ คุณอยากคุยกับเขาไหม

Pt: อยากคุย อยู่เตียงไหน ผมจะได้ไปคุยกับเขา  

 (สีหน้าแสดงความสนใจ)

N: ถ้าอย่างนั้นจะจัดให้คุณได้คุยกับคนไข้ที่ทำา 

 ผ่าตัดมาแล้ว คุณจะได้ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้าง  

 แล้วคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการผ่าตัดจะได้ 

 ถามเขา และถา้ผา่ตดัแลว้จะตอ้งทำาตวัอยา่งไรบา้ง  

 เป็นการเตรียมตัวไว้ก่อน ดีไหมคะ

Pt: ดีครับ (ท่าทางกระตือรือร้น)

N: แต่ตอนนี้ ดิฉันนำาเอกสารมาให้คุณอ่านก่อน  

 ถ้าอ่านแล้วคุณยังมีคำาถามหรือข้อสงสัยอะไร  

 สามารถซักถามดิฉันเพิ่มเติมได้นะคะ

Pt: ครับ ถ้าผมได้ทำาตามที่เราคุยกันมา ผมก็คง 

 สบายใจขึ้น

 Nurse Action

 1. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดถึงและบรรยาย 

ความรู้สึกเกี่ยวกับความวิตกกังวลในเรื่องการปฏิบัติตน 

ก่อน-หลังผ่าตัด

 2. พยาบาลและผู้ป่วยร่วมกันค้นหาแนวทาง 

ในการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับ 

เรื่องการปฏิบัติตนก่อน-หลังผ่าตัด

 - แนะนำาให้ผู้ป่วยพบแพทย์ผู้ที่จะทำาผ่าตัด  

เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา

 - แนะนำาให้ผู้ป่วยพูดคุยกับผู้ป่วยอื่นที่ได้รับการ 

ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ และได้พูดคุยถึงการปฏิบัติตน 

ก่อน-หลังผ่าตัด

 - นำาเอกสารคู่มือการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด 

เปลี่ยนลิ้นหัวใจให้ผู้ป่วยได้อ่าน

 - เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามข้อมูลที่สงสัย 

เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 

 - ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามของ 

ผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนก่อน-หลังผ่าตัด
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ก�รติดต�มและประเมินผล

 การติดตามและการประเมินผล กระทำาเพื่อให ้

ทราบถึงผลของการปฏิสัมพันธ์ว่ามีการปฏิบัติและบรรลุ 

เป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่บรรลุเป้าหมาย พยาบาลและผู้ป่วย 

จะมาแลกเปลี่ยนข่าวสารกันใหม่ โดยทบทวนปัญหา  

ตั้งเป้าหมายร่วมกัน และหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน  

ในบางปัญหาอาจยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากต้องใช้ 

เวลาในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ พยาบาลและผูป้ว่ยควรตกลง 

ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ก�รเยี่ยมครั้งที่ 1

 ปัญห�ที่ 1 ผู้ป่วยปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้  

ถ้าให้อาการเหนื่อยของผู้ป่วยดีขึ้น แต่เมื่อทำากิจกรรม 

เป็นเวลานานก็ยังมีอาการเหนื่อยบ้าง ผลของพยาธิสภาพ 

ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข (คอืการผา่ตดัเปลีย่นลิน้หวัใจ) พยาบาล 

ได้ให้กำาลังใจผู้ป่วยในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องต่อไป

 ปัญห�ที่ 2 ผู้ป่วยปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ เกิด  

Transaction แต่ยังไม่บรรลุ Goal Achieve ดังนี้ ผู้ป่วย 

มีสีหน้าสดชื่นขึ้น พูดคุยมากขึ้น แต่ผู้ป่วยบอกว่ายังมี 

ความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดและการปฏิบัติตัว 

หลังผ่าตัดอยู่ ทั้งๆ ที่สามารถสาธิตการปฏิบัติตัวหลัง 

ผา่ตดัไดถ้กูตอ้ง แต่ไมแ่น่ใจวา่ตนเองจะปฏบิตัิไดจ้รงิไหม 

หลังผ่าตัด แต่ผู้ป่วยบอกว่าความรู้สึกเกี่ยวกับความวิตก 

กังวลนี้ลดลงกว่าในครั้งแรก ผู้ป่วยบอกว่าอยากรู้วันผ่าตัด 

ที่แน่นอน พยาบาลให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกและให้ 

กำาลังใจแก่ผู้ป่วย

ก�รเยี่ยมครั้งที่ 2

 ปัญห�ที่ 1 อาการเหนื่อยของผู้ป่วยดีขึ้นมาก  

จะมีบ้างก็นานๆ ครั้ง พยาบาลให้กำาลังใจแก่ผู้ป่วยในการ 

ปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อไป

 ปัญห�ที่ 2 ปัญหาได้รับการแก้ไขบางส่วน แต่ 

เนื่องจากสาเหตุของปัญหาในส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการ 

แก้ไข คือ ยังไม่ได้รับการผ่าตัดทำาให้ผู้ป่วยยังกังวลอยู่ว่า 

เมื่อไรจะได้รับการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่อง 

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไม่มีความกังวลแล้ว พยาบาลให้ 

ผู้ป่วยระบายความรู้สึก และให้กำาลังใจ

ก�รเยี่ยมครั้งที่ 3

 ปัญห�ที่ 1 ผู้ป่วยไม่มีอาการเหนื่อยอีก ปัญหานี้ 

ได้รับการแก้ไขหมดไป

 ปัญห�ที่ 2 ปัญหายังคงเดิม เนื่องจากยังไม่ได้ 

นัดวันผ่าตัด พยาบาลให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกและ 

ให้กำาลังใจ

สรุปกรณีศึกษ�

 ผู้ป่วย เด็กชายไทย มาโรงพยาบาลประจำา 

จังหวัดเพื่อมาตรวจ Echocardiogram หลังจากทำา  

Echocardiogram มีภาวะ shock จึงได้รับการดูแล 

ในหน่วยผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ เป็นเวลา 3 วัน อาการดีขึ้น  

จึงได้ย้ายมาตึกเด็กป่วยสามัญ และได้รับการรักษาแบบ 

ประคบัประคอง ในระยะแรกยงัมอีาการเหนือ่ยหอบ และม ี 

Pulmonary edema รว่มดว้ย แพทยจ์ำากดัน้ำาดืม่ และใหย้า 

ขับปัสสาวะ ผู้ป่วยอาการดีขึ้น แพทย์วางแผนที่จะผ่าตัด 

เปลี่ยนลิ้นหัวใจ Aorta ขณะรับผู้ป่วยไว้ในความดูแล  

ผูป้ว่ยมอีาการเหนือ่ยหอบเวลาปฏบิตักิจิกรรม เชน่ การไป 

อาบน้ำาทีห่อ้งน้ำา หรอืการทำากจิกรรมทีต่อ้งใชเ้วลาในการทำา 

ทีต่อ่เนือ่ง เมือ่พกัอาการดขีึน้ เมือ่ใหก้ารดแูล พยาบาลและ 

ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหา โดยผู้ป่วยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังให้การ 

ดูแลพบว่าผู้ป่วยไม่เกิดภาวะได้รับอากาศไม่เพียงพอ  

ผู้ป่วยสามารถสังเกตอาการเหนื่อยของตนเองได้ สามารถ 

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสมกับอาการของตนเอง  

และความถี่ของอาการเหนื่อยน้อยลง ยังกังวลว่าเมื่อไร 

จะได้ผ่าตัด สภาพผู้ป่วยก่อนพ้นความดูแล อาการ 

เหนือ่ยหอบดขีึน้ จะเหนือ่ยเฉพาะเวลาทำากจิกรรมตดิตอ่กนั 

เป็นเวลานาน แพทย์ยังไม่กำาหนดวันผ่าตัด สัญญาณชีพ  

T 37. 2o C, R 22 ครั้ง/นาที, P 90 ครั้ง/นาที, BP  

100/70 mm.Hg.
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รนำ�ทฤษฎีนี้ ไปใช้

 1. การพยาบาลจะต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างพยาบาลกับผู้ รับบริการ (Nutse-patient  

interaction) เป็นหลักสำาคัญ 

 2. ทฤษฎีนี้ ไม่เหมาะสมสำาหรับการนำาไปใช้ 

กับผู้รับบริการที่ ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

มีปัญหาด้านการพูด เช่น ผู้ป่วยหมดสติ ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว  

ทารกแรกเกดิ ผูป้ว่ยอมัพาต ไมส่ามารถสือ่สารทางวาจาได ้ 

และผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ ในภาวะวิกฤติ เป็นต้น
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เตาเผาถ่านผลไม้ดูดกลิ่น
Odors Absorbed Fruit Charcoal Furnace

ธีรพงศ์ บริรักษ์1 และ พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ1
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บทคัดย่อ

 การสร้างเตาเผาถ่านผลไม้เพื่อใช้ในการดูดกลิ่นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเตาเผาถ่านผลไม้ให้มีประสิทธิภาพ 

สูงกว่าเตาแบบถังน้ำามัน 200 ลิตรที่ชาวบ้านนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากเตาแบบถังน้ำามัน 200 ลิตรยังมีข้อจำากัด 

บางประการ ทั้งด้านความทนทาน ข้อจำากัดของเชื้อเพลิงและระยะเวลาในการเผาถ่าน โดยได้นำาเอาหลักการเกี่ยวกับ 

การถ่ายเทความร้อน และคุณสมบัติของวัสดุทนไฟและนำาความร้อน มาใช้ในการสร้างเตาเผาถ่านผลไม้แบบใหม่ที่สามารถ 

ควบคมุอุณหภมูริะหวา่งการเผาและลดการสญูเสยีพลงังานความรอ้นออกจากเตาไดเ้พือ่ลดระยะเลาในการเผาใหเ้หมาะสม 

กับการผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นของอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชื้อเพลิงที่ใช้ได้แก่ ฟืนไม้ กะลาปาล์ม และแกลบ (เชื้อเพลิง 

ธรรมชาตทิีห่างา่ย) ทีเ่ตาตดิตัง้เครือ่งมอืวดัอณุหภมูเิพือ่ควบคมุอณุหภมู ิในการเผาตอ้งสงัเกตควนัทีอ่อกจากปลอ่งระบาย 

อากาศซึ่งช่วงแรกของการเผาอุณหภูมิควรอยู่ในช่วง100-170 องศาเซลเซียส จะมีควันออกจากปล่องห้องอบ คือช่วงของ 

การระเหยของน้ำาในผลไม ้ชว่งกลางของการเผาอณุหภูมสิามารถใช้อณุหภูมสิงูได้ 200-400 องศาเซลเซยีส ควนัจะหายไป 

คือช่วงการเผาไหม้ของเนื้อผลไม้ ช่วงที่สามควันจะลอยออกมาจากปล่องห้องอบอีกครั้ง คือผลไม้กลายเป็นถ่านหมดแล้ว  

สามารถนำาออกจากเตามาพักให้เย็นได้ ถ่านที่ได้มีลักษณะสีดำาสนิท ไม่แตกหักเสียหาย

คำ�สำ�คัญ: เตาเผาถ่านผลไม้, ถ่านผลไม้

Abstract

 This paper describes the experiment in building a fruit charcoal absorbs odors furnace that is  

more efficient than a 200 litre oil furnace which is use in widely today. Factors which must be considered  

when choosing the materials to build the furnace are the principles of heat transfer and conduction. So  

it can control temperature, reduce loosing heat energy and reduce the time. The principle of the furnace  

is use to combustible material, there are wood fuel and paddy husk which are controlled by people.  

1อาจารย์ประจำา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
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คว�มนำ�

 เนื่องจากสถานการณ์ ทางการเกษตรไทยมัก 

ประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด ผลผลิตมีจำานวนมาก และ 

เกดิการเนา่เสยีเนือ่งจากการระบายสูต่ลาดไมท่นั วธิกีารหนึง่ 

ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา การเน่าเสียของผลไม้โดยการ 

นำาผลไม้ที่เหลือเกินความต้องการมาเผาทำาเป็นถ่านผลไม้ 

โดยใช้งานในลักษณะถ่านผลไม้ดูดกลิ่น ซึ่งผลไม้ที่ ได้ 

ยังคงรูปผลไม้ไว้ดังเดิม เหมาะสำาหรับนำาไปวางในตู้เย็น  

ตู้รองเท้า ตู้เสื้อผ้า ตู้กับข้าว หรือบริเวณที่มีกลิ่นอับชื้น  

ถ่านผลไม้ดูดกลิ่นจึงเป็นอีกช่องทางรายได้ที่เกษตรกร 

ชาวสวนผลไม้สามารถผลิตและจำาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ 

ดูดกลิ่นและของฝาก หรือของที่ระลึกได้

 วิธีการในการเผาถ่านผลไม้มีความยุ่งยากกว่า 

การเผาถ่านไม้ธรรมดาเนื่องจากต้องควบคุมเกี่ยวกับ 

อณุหภมู ิและตอ้งเผาในเตาอบัอากาศ เพือ่ใหผ้ลไมค้งรปูได้ 

ไม่เกิดการเสียหาย เตาที่ ใช้ในการเผาใช้การดัดแปลง  

จากถังน้ำามัน 200 ลิตร และ 50 ลิตรมาทำาเตาซึ่งวิธีการ  

ดังกล่าวยังมีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิได้ดีเท่าที่ควร 

จงึไดค้ดิหาวธิกีารออกแบบเตาเผาถา่นผลไมท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

ในการควบคุมอุณหภูมิและคงรูปผลไม้ให้เกิดการเสียหาย 

น้อยที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนาเตาเผาถ่านผลไม้ในเชิง 

อุตสาหกรรม

The beginning of burning is about the evaporation water from the fruit, which we have to observe the  

smoke leak, the temperature is controlled about 100-170 oC. When the smoke leak declines, that  

is the process of  the fruit burning, the temperature is controlled about 200-400 oC, until there is a  

smoke leak again and then we can bring fruit coal out of the furnace.

Keywords: fruit charcoal absorbs odors furnace, fruit charcoal absorbs odors

ก�รออกแบบและก�รห�สมรรถนะของเต�เผ�

ก�รคำ�นวณสมรรถนะของเต�เผ�

 ประสิทธิภาพของเตาเผาจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณ 

เปอร์เซ็นต์ของความร้อนที่ถูกถ่ายเทไปยังกองวัสดุหรือ 

ชิ้นงานที่อยู่ภายในเตาเผาเพิ่มขึ้น และสามารถคำานวณ 

ประสิทธิภาพของเตาเผาได้โดย 2 วิธี คือวิธีการทางตรง 

และวิธีการทางอ้อม  มีรายละเอียด ดังนี้

	 1.	วิธีก�รท�งตรง

 คำานวณประสิทธิภาพของเตาเผาโดยการวัด 

ปริมาณความร้อนที่ถูกดูดกลืนโดยกองวัสดุ และแบ่ง 

ปริมาณนี้ ออกโดยใช้ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ไปทั้งหมด

 ประสิทธิภาพความร้อนของเตา = ความร้อน 

ที่ได้จากกองวัสดุ / ความร้อนในเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไปในการ 

ทำากองวัสดุให้ร้อน

 การคำานวณปรมิาณความรอ้น (Q) ทีจ่ะถกูถา่ยเท 

ไปให้กองวัสดุ โดยใช้สมการต่อไปนี้

 Q = m x Cp (t1-t2)       ( 1 )

โดยที่

 Q  หมายถึง ปริมาณความร้อนของกองวัสดุ  

ในหน่วย กิโลแคลอรี (kCal)

 m  หมายถึง น้ำาหนักของกองวัสดุ ในหน่วย  

กิโลกรัม (kg)

 Cp  หมายถึง ค่าความจุความร้อนจำาเพาะเฉลี่ย  

ในหน่วย กิโลแคลอรี / กิโลกรัม องศาเซลเซียส

 t
1
  หมายถึง อุณหภูมิสุดท้ายของกองวัสดุ ใน 

หน่วยองศาเซลเซียส (oC)
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 t
2
 หมายถึง อุณหภูมิสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเตาเผา 

ในหน่วยองศาเซลเซียส (oC)

	 2.	วิธีก�รท�งอ้อม

 คำานวณประสิทธิภาพของเตาเผาโดยวิธีการ 

ทางอ้อม เหมือนกับการประเมินประสิทธิภาพของหม้อ 

ไอน้ำา และมีหลักการที่ง่าย คือ ปริมาณการสูญเสีย 

ความร้อนจะถูกหักออกจากความร้อนที่ป้อนให้กับเตาเผา  

การสูญเสียความร้อนชนิดต่างๆ ส่วนค่าประสิทธิภาพ 

ความร้อนสำาหรับเตาเผาทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมแสดง 

ไว้ในตาราง 1

ต�ร�ง	1

ประสิทธิ ภ าพความร้ อนของ เตา เผาทั่ ว ไป ในภาค 

อุตสาหกรรม (BEE 2005)

ชนิดของเตาเผา

ค่าประสิทธิภาพ

ความร้อนปกติ 

(%)

1. เตาเผาอุณหภูมิต่ำา

   a. 540-980 oC (แบบเป็นชุดๆ) 20-30

   b. 540-980 oC (แบบต่อเนื่อง) 15-25

   c. มีขดลวดหลอม (Bell) แบบแผ่รังสี 5-7

   d. มีแถบหลอมหุ้ม 7-12

2. เตาเผาอุณหภูมิสูง

   a. แบบผลักดัน แบบหมุน 7-15

   b. แบบหลอมเป็นชุด ๆ 5-10

3. เตาเผาต่อเนื่อง

   a. แบบ Hoffman 25-90

   b. แบบท่อ 20-80

4. เตาอบ

   a. เตาอบแบบพ่นไฟทางอ้อม (20-370 
oC) 35-40

   b. เตาอบแบบพ่นไฟทางตรง (20-370 
oC) 35-40

ก�รออกแบบเต�เผ�

 1.	หลกัก�รทำ�ง�นของเต�เผ�ถ�่นผลไมด้ดูกลิน่ 

 หลักการทำางานของเตาเผาถ่านผลไม้ดูดกลิ่น 

เริ่มตั้งแต่การนำาผลไม้ที่ต้องการเผาใส่ตะแกรงบรรจุเข้าไป 

ในกล่องผลิตภัณฑ์ แล้วใส่เชื้อเพลิงชีวมวลในช่องใส่ 

เชื้อเพลิงและจุดไฟเมื่อเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ของ 

เชื้อเพลิง ปริมาณความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาดังกล่าว 

จะถูกถ่ายเทให้แก่ผลไม้ที่อยู่ ในกล่องผลิตภัณฑ์ โดย 

ควบคุมการเผาไหม้ให้เป็นแบบไพโรไลซิส (pyrolysis)  

เนือ่งจากกระบวนการไพโรไลซสิแบบชา้ (slow pyrolysis)  

ผลิตถ่านได้ถึงประมาณ 30 % หรือ 40 % ของน้ำาหนัก 

ชีวมวลที่ใช้หลักการทำางานของเตาเผาถ่านผลไม้ดูดกลิ่น 

สามารถแสดงในภาพ 1

ภ�พ	1 แผนภาพหลักการทำางานของเตาเผาถ่านผลไม้

ดูดกลิ่น

	 2.	คุณสมบัติผลไม้ที่เหม�ะสม

 ผลไม้ที่ เหมาะแก่การนำามาเผาทำาถ่านผลไม้ 

ดูดกลิ่น ควรเป็นผลไม้เปลือกแข็ง และมีน้ำาน้อย และ 

ขนาดไม่ใหญ่นัก เนื่องจากจะทำาให้ถ่านผลไม้คงรูปได้ดี  

และใช้เวลาในการเผาไหม้น้อย ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง  

เช่น ทุเรียนลูกเล็ก สับปะรด กล้วย มังคุด เป็นต้น 
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	 3.	กระบวนก�รไพโรไลซิส

 กระบวนการไพโรไลซสิคอื กระบวนการเปลีย่นแปลง 

องค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล โดยใช้ความร้อนสูง  

ในสภาวะไรอ้ากาศ เมือ่ชวีมวลโดนความรอ้นมากๆ โดยขาด 

ออกซเิจนจะเกดิการแตกของพนัธะโมเลกลุในองคป์ระกอบ  

จากสายโซพ่นัธะเคมยีาวๆ กลายเปน็สายโซส่ัน้ๆ สว่นทีเ่ปน็ 

องค์ประกอบคาร์บอนระเหยได้ จะกลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง  

บางส่วนที่ถูกควบแน่นจะกลายเป็นของเหลว ซึ่งเรียกว่า 

น้ำามันชีวภาพ ส่วนที่เป็นองค์ประกอบคาร์บอนระเหยไม่ได ้ 

กก็ลายเปน็ถา่นชาร ์กระบวนการไพโรไรซสิแบบชา้จะผลติ 

ถา่นไดป้ระมาณ 30 % หรอื 40 % ของน้ำาหนกัชวีมวลที่ใช ้ 

ขณะที่ ในกระบวนการไฟโรไรซิสแบบรวดเร็ว(fast or  

flash pyrolysis) ผลผลิตถ่านมีปริมาณต่ำามากหรืออาจ 

ไม่ได้ถ่านเลย

	 4.	ก�รตรวจสอบคุณภ�พถ่�นผลไม้

 ผลผลิตจากการเผาไหม้ คือถ่านผลไม้ซึ่ง หาก 

ถ่านผลไม้นั้นยังคงรูปร่างเดิมได้มีสีดำา มีค่าไอโอดีน  

(สมบัติการดูดซับ) ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม/กรัมและ 

คณุสมบตัอิืน่ๆ ตามมาตรฐานผลติภณัฑช์มุชนถา่นดดูกลิน่  

(มผช. 180/2546) แสดงว่าถ่านผลไม้ที่ได้เป็นผลิตภัณฑ ์

ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น 

	 5.	วัสดุที่ใช้ในก�รสร้�งเต�เผ�ถ่�นผลไม้

 การสร้างเตาเผาถ่านผลไม้ดูดกลิ่นการเลือกวัสด ุ

ที่ ใช้สร้างเตาได้เน้นหลักการออกแบบเตาเผาถ่านที่  

สามารถให้ปริมาณความร้อนแก่มวลชีวภาพได้มากที่สุด 

และมีการสูญเสียความร้อนออกจากผนังเตาน้อยที่สุด  

จึงได้ทำาการออกแบบเป็นเตา 2 ชั้น ชั้นนอกทำาด้วยวัสดุ 

กันความร้อนและชั้นในทำาด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติการนำา 

ความร้อนที่ดี ซึ่งวัสดุที่ใช้แสดงในตารางที่ 2

ต�ร�ง	2

วัสดุที่ใช้สร้างเตา
ลำาดับ วัสดุ ปริมาณที่ใช้ โครงสร้างของเตา

1 เหล็กแผ่นหนา

3 มิลลิเมตร.

7.2 ตรม. ผนังเตาด้านนอกสุด

ฝาเปิด-ปิด ด้านนอกสุด

2 เหล็กแผ่นหนา

1 มิลลิเมตร.

8.2 ตรม. ผนังเตาด้านใน

ฝาเปิด-ปิด ด้านใน

กล่องใส่ผลิตภัณฑ์

3 อิฐทนไฟ 4 

x 9

 x 2.87 นิ้ว

250 ก้อน ช่องว่างระหว่างผนังเตา

ด้านนอกและด้านใน

ช่องว่างระหว่างฝาเปิด - 

ปิดด้านนอกและด้านใน

 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำา

 เหล็กแผ่นขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร และ  

1 มิลลิเมตรเป็น เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำา (low carbon  

steel) มีคุณสมบัติคือมีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25%  

มีความแข็งแรงต่ำา ขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง  

และมีคุณสมบัติการนำาความร้อนที่ดี

 2. อิฐทนไฟ

 อิฐทนไฟ มีคุณสมบัติดังนี้ค่าความหนาแน่น  

1.96-2.03 g/cc ความพรุน 21-23 % ค่าแรงกด  

200-350 kg/cm2 ค่าความเค้น 40-75 kg/cm2  

การหดตัวหลังการเผา -0.2 ถึง -0.6 % อุณหภูมิสูงสุด  

1300 oC 

 3. เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมคัปเปิ้ล ชนิด  

K มีคุณสมบัติดังนี้ 

 3.1 ใช้สำาหรับการวัดอุณหภูมิในช่วงสั้นๆ จะวัด 

ได้จาก -180 oC ถึงประมาณ 1350 oC 

 3.2 สามารถใช้วัดในงานที่มีปฏิกิริยาออกซิไดซ ์ 

หรือสภาวะแบบเฉื่อยได้ดีกว่าแบบอื่นๆ

 3.3 สามารถใช้กับสภาพงานที่มีการแผ่รังสี 

ความร้อนได้ดี

 3.4 ให้อัตราการเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อ 

อุณหภูมิ ได้ดีกว่าแบบอื่นๆ และมีความเป็นเชิงเส้น 

มากที่สุด
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 3.5 สามารถใช้กับสภาพงานที่มีการนำาความร้อน 

ได้ดี

ต�ร�ง	3

ตารางขนาดของเตาและเครื่องมือที่ใช้
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขนาด

1. ขนาดเตาชั้นนอกของห้องเชื้อเพลิง 120 x 120 x 117 cm

2. ขนาดเตาชั้นในของห้องเชื้อเพลิง 105 x 105 x 105 cm

3. ขนาดของห้องอบผลไม้ 40 x 60 x 40 cm

4 ขนาดฝาของห้องอบผลไม้  40 x 40 cm

5 ขนาดฝาห้องเชื้อเพลิง  40 x 20 cm

6 ขนาดความหนาของฉนวน  10.16 x 22.86x 7.28 cm

7 เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K

8 สายเทอร์โมคัปเปิล ยาว 1 เมตร

9 หน้าจออ่านค่าอุณหภูมิ 10 digit

ภ�พ	2 เตาเผาถ่านผลไม้ดูดกลิ่น

	 6.	วิธีก�รดูแลรักษ�ถ่�นผลไม้ดูดกลิ่น

 เนื่องจากผลไม้เผาดูดกลิ่นมีอายุการใช้งานได้ 

เพียง 5-6 เดือนจึงมีข้อแนะนำาการใช้งาน หากใช้ครบ  

15-20 วันแล้วควรนำาถ่านไปตากแดด 1 วัน แล้วจึง 

นำาถ่าน กลับมาใช้ต่อได้อีก

 ข้อแนะนำาสำาหรับขนาดพื้นที่การใช้งาน หากเป็น 

พื้นที่แคบเช่น รถยนต์ ตู้เย็น ตู้รองเท้า 1ชิ้นก็เพียงพอ 

หากเป็นห้องขนาด 3 x 4 ควรใช้จำานวน 3 ชิ้น แล้วเพิ่ม 

จำานวนตามอัตราส่วนของพื้นที่

ก�รทดลองและผลก�รทดลอง

ก�รวัดผลก�รเผ�ถ่�นผลไม้ดูดกลิ่น

 การวัดผลการเผาถ่านผลไม้ดูดกลิ่นแบ่งการ 

ทดลองเป็น 3 ส่วนได้แก่

 1. การทดลองหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ 

เผาถ่านผลไม้ชนิดต่างๆ

 2. การทดลองเพื่อหาเวลาเหมาะสมที่ใช้ในการ 

เผาผลไม้ชนิดต่างๆ ให้กลายเป็นถ่านผลไม้ดูดกลิ่นได้ 

อย่างพอดี

 3. การทดสอบคุณสมบัติภายในของถ่านให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านดูดกลิ่น (มผช.  

180/2546) 

 3.1 ทดสอบหาค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่าน 

ผลไม้

 3.2 ทดสอบหาค่าความชื้นในถ่านผลไม้

 สำาหรับการวัดผลข้างต้นผลไม้ที่ใช้เป็นตัวอย่าง 

ในการเผาเป็นถ่านผลไม้ดูดกลิ่นใช้ผลไม้ 3 ชนิดได้แก่  

มังคุด น้อยหน่า และสับปะรด ที่มีในฤดูกาลทั้งนี้วิธีการ 

เลือกผลไม้จะต้องเป็นผลไม้ที่เนื้อแข็ง เชื้อเพลิงที่ ใช้ 

สำาหรับเผาถ่านผลไม้เน้นเชื้อเพลิงวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ 

ได้แก่ ฟืนไม้ แกลบ และกะลาปาล์ม อุปกรณ์ที่ใช้ในการ 

ทดสอบได้แก่ ตาชั่งสำาหรับชั่งมวลผลไม้และเชื้อเพลิง  

เทอร์ โมคัปเปิ้ลพร้อมหน้าจอดิจิตัลเพื่อวัดค่าอุณหภูมิ 

ภายในเตาเผาทั้งนี้ในการทดสอบจุดที่วัดอุณหภูมิโดยใช้ 

เทอร์ โมคัปเปิ้ลมีทั้งหมด 6 จุดได้แก่ ช่องเชื้อเพลิง  

ปลอ่งเชือ้เพลงิ หอ้งอบผลไม ้ปลอ่งหอ้งอบผลไม ้ผนงัเตา 

ด้านนอก ฝาห้องอบผลไม้ด้านนอก ปั๊มลมสำาหรับเป่าลม 

สู่ช่องเชื้อเพลิงเพื่อให้ฟืนไม้ลุกติดไฟ ส่วนการควบคุม 

อุณหภูมิภายในเตาเผาใช้วิธีป้อนเชื้อเพลิงด้วยตัวเองและ 

ปิดฝาเตาด้านหลังเมื่ออุณหภูมิสูงเกินเพื่อลดอุณหภูมิลง  

ในการวัดผลนี้ต้องจดค่าอุณหภูมิจุดต่างๆ ทุก 15 นาที
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ขั้นตอนก�รทดลอง

 1. ชั่งฟืนไม้และแกลบใส่ลงในช่องเชื้อเพลิงแล้ว 

จุดไฟโดยใช้พัดลม (blower) ช่วยเป่าลมเข้าไปในช่อง 

เชื้อเพลิงความร้อนจะเริ่มกระจายเกิดการพาความร้อน 

และนำาความร้อนผ่านผนังกล่องผลิตภัณฑ์อุณหภูมิ 

ในกล่องผลิตภัณฑ์จะค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ

 2. ชั่งผลไม้ตามปริมาณที่ต้องการแล้วจัดวาง 

บนถาดนำาเข้าสู่กล่องผลิตภัณฑ์โดยต้องจัดเรียงให้เป็น 

ระเบียบและเว้นระยะห่างพอควรเพื่อให้ความร้อนกระจาย 

ได้อย่างทั่วถึง

 3. ด้านนอกเตาติดตั้งเทอร์โมคัปเปิ้ลประจำาจุด 

และเริ่มวัดค่าอุณหภูมิโดยวัดอุณหภูมิผลไม้ก่อนเข้าเตาเผา  

และอุณหภูมิเริมต้นการเผาก่อน หลังจากนั้นจับเวลา  

วัดอุณหภูมิทุก 15 นาที เพื่อควบคุมอุณหภูมิในเตาเผา 

ให้เป็นไปตามที่ต้องการตลอดการทดลองต้องหมั่นเติม 

เชื้อเพลิงไม้ เป่าลมเข้าช่องเชื้อเพลิง และปิด-เปิดฝาเตา 

ด้านหลัง 

 4. สังเกตปล่องควันจากกล่องผลิตภัณฑ์เมื่อ 

เผาไดส้กัพกัจะเริม่มคีวนัสขีาวลอยออกมาทางปลอ่งนี ้นัน้ 

คือความชื้นหรือน้ำาที่อยู่ ในผลไม้ค่อยระเหยและถูก 

ไล่ออกมาทางปล่องระบายอากาศของกล่องผลิตภัณฑ์  

เมื่อเผาต่อไปเรื่อยๆ ควันจะเริ่มจางหายไปให้เผาต่อไปอีก 

ระยะหนึ่งจะมีควันสีขาวออกมาอีกครั้ง แล้วจึงเปิดฝา  

กล่องผลิตภัณฑ์เพื่อนำาผลไม้ออกมาจากเตาเผา

 5. นำาถ่านผลไม้ที่ได้มาชั่งมวลเพื่อคำานวณหา 

ปริมาณน้ำาที่มี ในผลไม้และตรวจสอบคุณสมบัติถ่าน 

ผลไม้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น 

หรือไม่

ผลก�รทดลองเผ�ถ่�นผลไม้ดูดกลิ่น

 1. การทดลองเพื่อหาช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม 

ในการเผาถ่านผลไม้พบว่าช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 

อุณหภูมิ 100-170 องศาเซลเซียสเป็นช่วงอุณหภูมิ 

ที่ใช้ไล่ความชื้นออกจากผลไม้ ซึ่งควรเป็นอุณหภูมิต่ำาๆ  

ก่อนเพื่อป้องกันการระเบิดของผลไม้ เมื่อควันออกจาก 

ปล่องห้องอบผลไม้หมดสามารถใช้อุณหภูมิสูงขึ้นได้ถึง  

300 - 400 องศาเซลเซียสระยะหนึ่งแล้วค่อยลดอุณหภูมิ 

ลงมาต่ำาอีกเพื่ออบผลไม้ให้สุกกลายเป็นถ่านทั้งข้างนอก 

และข้างใน

ภ�พ	3 ผลการเผาผลไม้โดยใช้ความร้อน 100-170  

องศาเซลเซียส

 2. การทดลองหาเวลาทีเ่หมาะสมในการเผาผลไม ้ 

3 ชนิดได้แก่ มังคุด น้อยหน่า สับปะรดโดยการควบคุม 

อุณหภูมิภายในกล่องผลิตภัณฑ์ให้อยู่ ในช่วง 100-170  

องศาเซลเซียส พบว่าเวลาที่เหมาะสมในการเผามังคุด 

ให้กลายเป็นถ่านคือ 4 ชั่วโมง น้อยหน่าใช้เวลาในการเผา 

ให้กลายเป็นถ่าน 5 ชั่วโมง และสับปะรดใช้เวลาในการเผา 

ให้กลายเป็นถ่าน 5 ชั่วโมง

ภ�พ	5 ผลการเผามังคุดที่เวลาผ่านไป 4 ชั่วโมง
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ภ�พ	6 ผลการเผาน้อยหน่าที่เวลาผ่านไป 5 ชั่วโมง

ภ�พ	7 ผลการเผาสับปะรดที่เวลาผ่านไป 5 ชั่วโมง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลก�รทดสอบ

 จากการทดลองเผาถ่านผลไม้ตัวอย่าง 3 ชนิด 

ได้แก่ มังคุด น้อยหน่า สับปะรดพบว่าอัตราการผลิตที่ 

เหมาะสมที่ของเตาเผาถ่านผลไม้แบบอับอากาศนี้คือ 3  

กิโลกรัมของผลไม้เนื่องจากการทดลองจะเห็นว่าปริมาณ 

เชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาผลไม้ขนาด 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม  

และ 3 กิโลกรัมไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ยัง 

ขึ้นอยู่กับชนิดผลไม้ถ้าผลไม้มีขนาดเล็กสามารถใส่ลง 

ในห้องอบผลไม้ได้เพิ่มขึ้น รายละเอียดผลการทดสอบ 

ดังตาราง 4, 5 และ 6

ต�ร�ง	4

ผลการศึกษาการเผาถ่านมังคุด
ข้อกำาหนด ปริมาณ หน่วยวัด

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อการเผา 

1 ครั้ง

14-16 กิโลกรัม

เวลาท่ีใช้เผาถ่านผลไม้ตลอดการเผา 3-4 ชั่วโมง

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในห้องเชื้อเพลิง 215 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในห้องอบผลไม้  162 องศาเซลเซียส

น้ำาหนักผลไม้ก่อนการเผา 3.00 กิโลกรัม

น้ำาหนักผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ที่ได้

หลังการเผา

0.2 กิโลกรัม

การดูดซับค่าไอโอดีนของถ่านผลไม้ 125 มิลลิกรัมต่อกรัม

ค่าความชื้นของถ่านผลไม้ 2.28 % ร้อยละโดยน้ำาหนัก

ต�ร�ง	5

ผลการศึกษาการเผาถ่านน้อยหน่า
ข้อกำาหนด ปริมาณ หน่วยวัด

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อการเผา 

1 ครั้ง

23-25 กิโลกรัม

เวลาท่ีใช้เผาถ่านผลไม้ตลอดการเผา 5-6 ชั่วโมง

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในห้องเชื้อเพลิง 200 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในห้องอบผลไม้ 127 องศาเซลเซียส

น้ำาหนักผลไม้ก่อนการเผา 3 กิโลกรัม

น้ำาหนักผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ที่ได้

หลังการเผา

0.3 กิโลกรัม

การดูดซับค่าไอโอดีนของถ่านผลไม้ 105 มิลลิกรัมต่อกรัม

ค่าความชื้นของถ่านผลไม้ 2.63 % ร้อยละโดยน้ำาหนัก
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ต�ร�ง	6 

ผลการศึกษาการเผาถ่านสับปะรดภูแล
ข้อกำาหนด ปริมาณ หน่วยวัด

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อการเผา 

1 ครั้ง

23-25 กิโลกรัม

เวลาท่ีใช้เผาถ่านผลไม้ตลอดการเผา 5-6 ชั่วโมง

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในห้องเชื้อเพลิง 217 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในห้องอบผลไม้ 137 องศาเซลเซียส

น้ำาหนักผลไม้ก่อนการเผา 3 กิโลกรัม

น้ำาหนักผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ที่ได้

หลังการเผา

0.31 กิโลกรัม

การดูดซับค่าไอโอดีนของถ่านผลไม้ 150 มิลลิกรัมต่อกรัม

ค่าความชื้นของถ่านผลไม้ 2.81 % ร้อยละโดยน้ำาหนัก

ก�รวิเคร�ะห์จุดคุ้มทุน

 ในการลงทุนขั้นต้น 10,447 บาท ทำาการผลิต 

โดยอัตราการผลิต 2-3 กิโลกรัม/ครั้ง และในระดับราคา 

การจำาหน่าย 10-15 บาทต่อลูกแล้วแต่ชนิดและขนาด 

ของผลไม้หรืออาจจำาหน่ายเป็นชุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 20-50 บาท/ชุด จะมีระยะเวลา 

คืนทุนประมาณ 2 เดือน

เอกสารอ้างอิง

นักสิทธิ คูวัฒนาชัย. (2540). การถ่ายเทความร้อน (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Designation: D 2867-04 Standard Test Methods for Moisture in Activated Carbon1. ASTM International,  

 100 Barr Harbor Drive, Po Box c700 West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.

Designation: D 4607-94 (Reapproved) Standard Test Methods for Determination of lodine Number of  

 Activated Carbon1. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, Po Box c700 West Conshohocken, 

 PA 19428-2959, United States.

สาระความรู้กฎระเบียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านดูดกลิ่น. ค้นจาก http://charcoal.snmcenter.com/ 
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การทดสอบเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศ
โดยใช้อิเล็กโตรดแบบระนาบ-ระนาบ 

และแกปทรงกลมขนาด 5 และ 25 เซนติเมตร
Comparative Experiment of Breakdown Voltage in Air Insulation 

of Plane-Plane Electrode 

and Sphere Gap Diameter Size of 5 and 25 Centimeters

ธนากร น้ำาหอมจันทร์ 1
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้นำาเสนอผลการทดสอบเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศ โดยใช้อิเล็กโตรดระนาบ- 

ระนาบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร และแกปทรงกลมตามมาตรฐาน IEC 60052  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 และ 25 เซนติเมตร ในระยะแกป 1 ถึง 5 มิลลิเมตร ทำาการทดสอบและวัดด้วยแรงดันสูง 

กระแสตรงขัว้บวก ตามมาตรฐาน IEC 60060-1 และ IEC 60060-2 โดยผลการทดสอบมดีงันี ้คา่แรงดนัไฟฟา้เบรกดาวน์ 

เฉลี่ย มีค่า 3.21 ถึง 16.01, 4.70 ถึง 17.56 และ 4.25 ถึง 16.86 กิโลโวลต์ ตามลำาดับ ค่าความคงทนต่อความเครียด 

สนามไฟฟ้า เบรกดาวน์ 3.21, 3.86 และ 3.58 กิโลโวลต์ต่อมิลลิเมตร ตามลำาดับ ผลจากการทดสอบและวิเคราะห์ 

สามารถนำาไปใช้ในการออกแบบวัสดุฉนวนสำาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

คำ�สำ�คัญ: ฉนวนอากาศ, แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์, อิเล็กโตรดระนาบ-ระนาบ, แกปทรงกลม

Abstract

 This paper presents the comparative experiment of breakdown voltage in air insulation of  

plane-plane electrodes with a diameter of 9 centimeters, a thickness of 0.5 centimeters and sphere gap  

diameters of 5 and 25 centimeters, according to IEC 60052 standard at 1 to 5 millimeter gap distance.  

The experiments use DC high-voltage, positive-polarity testing, according to IEC 60060-1 and IEC  

60060-2 standards. The tests results show: average breakdown voltages are between 3.21 to 16.01, 4.70  

to 17.56 and 4.25 to 16.86 kilovolt respectively; electric field stresses are 3.21, 3.86 and 3.58 kilovolt  

per millimeter respectively.  These test results and analyses can be utilized to design the insulator  

material of DC high-voltage electric equipment more adequately in the future. 

Keywords: air insulation,  breakdown voltage,  plane-plane electrode,  sphere gap

1อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
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คว�มนำ�

 ฉนวนก๊าซที่มีความสำาคัญในระบบส่งจ่ายกำาลัง 

ไฟฟ้าแรงสูง คือ ฉนวนอากาศ ซึ่งเป็นฉนวนที่มีราคาถูก  

ข้อดีของฉนวนก๊าซ คือ เมื่อเสียสภาพความเป็นฉนวน 

หรือเกิดการเบรกดาวน์แล้ว จะสามารถกลับคืนสภาพ 

ความเป็นฉนวนได้หลังจากการเบรกดาวน์ผ่านพ้นไปแล้ว  

เช่นเดียวกับฉนวนเหลว ในขณะที่ฉนวนแข็งจะเสียสภาพ 

การเป็นฉนวนอย่างถาวรเมื่อเกิดการเบรกดาวน์ (ศิริวัฒน ์ 

โพธิเวชกุล, 2546; สำารวย สังข์สะอาด, 2549; Kuffel,  

Zaengl, & Kuffel, 2000; Naidu, & Kamaraju, 1996) 

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งจ่ายพลังงาน 

ไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง เชื่อมโยงระหว่าง 

ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เพื่อ 

ทำาการซื้อ - ขายพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 2545 (ยุทธชัย  

ศิลปวิจารณ์, 2554)

 จากขอ้มลูขา้งตน้ จงึมแีนวคดิทีจ่ะทำาการทดสอบ 

เปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศ  

ซึ่งใช้อิเล็กโตรดระนาบ-ระนาบ และอิเล็กโตรดทรงกลม 

ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 5 และ 25 เซนตเิมตร ตามมาตรฐาน  

IEC 60052 (IEC std. 60052, 2002) กำาหนด เพื่อ 

เปรียบเทียบผลอันเนื่องมาจากรูปลักษณะของอิเล็กโตรด  

โดยทดสอบด้วยไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงขั้วบวก เพื่อ 

ให้ทราบค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของฉนวนอากาศใน 

ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงจากรูปลักษณะของอิเล็กโตรด 

และระยะแกปที่ทำาการทดสอบ ซึ่งจะนำาไปใช้ออกแบบ 

ฉนวนอากาศสำาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงได้ 

อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติท�งไฟฟ้�ของฉนวนอ�ก�ศ

 อากาศ เปน็ฉนวนกา๊ซทีเ่ปน็ทัง้ฉนวนหลกัและเปน็ 

ตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

แรงสูง รวมถึงใช้ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวนอากาศที่สำาคัญมีดังนี้ มีค่า 

ความคงทนตอ่ความเครยีดสนามไฟฟา้ เบรกดาวนป์ระมาณ  

25 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร สามารถแทรกซึมในช่องว่าง 

ต่างๆ ของอุปกรณ์ เพื่อระบายความร้อนได้ดี ไม่ติดไฟง่าย  

ดบัอารค์ทางไฟฟา้ได ้และสามารถคนืตวัเปน็ฉนวนไดอ้กีครัง้ 

หลังจากเกิดการเบรกดาวน์ อีกทั้งใช้ในการออกแบบสร้าง 

อุปกรณ์การทดสอบและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

แรงสงูอยา่งแพรห่ลาย (ศริวิฒัน ์โพธเิวชกลุ, 2546; สำารวย  

สังข์สะอาด, 2549; Kuffel, Zaengl, & Kuffel, 2000;  

Naidu, & Kamaraju, 1996)

 ลักษณะรูปแบบสนามไฟฟ้าโดยทั่วไป แบ่งออก 

ได้ 2 ชนิด คือ สนามไฟฟ้าสม่ำาเสมอ (I) และสนามไฟฟ้า 

ไม่สม่ำาเสมอ ชนิดไม่สม่ำาเสมอแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

แบบไม่สม่ำาเสมอเล็กน้อย (II) และแบบไม่สม่ำาเสมอสูง  

(III) สนามไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับรูปลักษณะของอิเล็กโตรด  

(ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล, 2546; สำารวย สังข์สะอาด, 2549)  

แสดงดังภาพ 1

ภ�พ 1 อิเล็กโตรดที่มีลักษณะสนามไฟฟ้าแบบต่างๆ

โดยที่ I   :  uniform field

 II  :  slightly nonuniform field

 III :  highly nonuniform field

 ค่าความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของวัสดุฉนวน 

สว่นใหญจ่ะเปน็คา่ทางสถติหิรอืเปน็คา่โดยประมาณ มกัจะ 

กำาหนดด้วยค่าความเครียดสนามไฟฟ้าแรงสูงสุด (E
max

)  

ที่เกิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งระหว่างอิเล็กโตรดในขณะที่ 

เบรกดาวน์เริ่มเกิดขึ้น

 ในกรณีสนามไฟฟ้าไม่สม่ำาเสมอ ความเครียด 

สนามไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่บริเวณจุดปลายของอิเล็กโตรด  

เมื่อระยะห่างออกไปจากผิวอิเล็กโตรด ค่าความเครียด 

สนามไฟฟ้าจะลดลงอย่างรวดเร็ว แสดงดังภาพ 2 
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ภ�พ 2 การกระจายสนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดรูปลักษณะ 

ต่างๆ

ผลของลักษณะสน�มไฟฟ้�ต่อก�รเกิด เบรกด�วน ์

 ในกรณีสนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดเป็นแบบ 

สม่ำาเสมอ หรอืไมส่ม่ำาเสมอเลก็นอ้ย (แฟคเตอรส์นามไฟฟา้  
* มีค่าสูง) แรงดันเริ่มต้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วง 

แกประหวา่งอเิลก็โตรด จะเปน็ เบรกดาวน์โดยตรง โดยไมม่ ี

โคโรนาเกิดขึ้นก่อน เบรกดาวน์ แต่ในกรณีที่อิเล็กโตรด 

เปน็แบบสนามไฟฟา้ไมส่ม่ำาเสมอสงู (คา่แฟคเตอร ์ * มคีา่ 

ต่ำา) ค่าแรงดันเบรกดาวน์ (U
b
) มีค่าสูงกว่าแรงดันเริ่มต้น  

(U
i
) คือ เมื่อได้เงื่อนไขของแรงดันเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง  

จะไม่เกิดเบรกดาวน์แต่จะเริ่มเกิดโคโรนา ถ้าจะให้ 

เบรกดาวน์จะต้องเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นอีก ค่าแรงดัน 

เริ่มต้นอาจเขียนได้ดังสมการ (1)

  U
i
 = E

i
 x d x *         (1)

โดยที่ U
i
 คือ แรงดันเริ่มต้น หน่วย kV

 E
i
 คือ E

max
 จากแรงดันเริ่มต้น U

i
 หน่วย kV/ 

mm 

 ในกรณีที่อิเล็กโตรดสนามไฟฟ้าสม่ำาเสมอ หรือ 

ไมส่ม่ำาเสมอเลก็นอ้ย คา่ U
i
 กค็อื U

b
 และ E

i
 กค็อื E

b
 ถา้เปน็ 

อิเล็กโตรดสนามไฟฟ้าไม่สม่ำาเสมอสูง U
b
 > U

i
 (ศิริวัฒน์  

โพธิเวชกุล, 2546; สำารวย สังข์สะอาด, 2549; Kuffel,  

Zaengl, & Kuffel, 2000; Naidu, & Kamaraju, 1996) 

 ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของแกปทรงกลม 

ตามมาตรฐาน IEC 60052 (IEC std. 60052, 2002)  

ที่ระยะแกป 1.0 ถึง 5.0 มิลลิเมตร แสดงดังตาราง 1

ต�ร�ง 1

แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ตามมาตรฐาน IEC 60052  

ที่ระยะแกป 1-5 มิลลิเมตร (หน่วย: กิโลโวลต์)

Gap spacing 

(mm)

Sphere diameter (cm)

2 5 6.25 10 12.5 15

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

4.7

8.0

11.2

14.4

17.4

8.0

11.2

14.3

17.4

14.2

17.2 16.8 16.8 16.8

อิเล็กโตรดที่ใช้ในก�รทดสอบ

 การทดสอบจะใช้อิเล็กโตรดแบบระนาบ-ระนาบ  

ในฉนวนอากาศ ที่ระยะแกป 1-5 มิลลิเมตร อิเล็กโตรด 

ที่ใช้กลึงขึ้นรูปจากอลูมิเนียม ขนาดของอิเล็กโตรดที่ใช้ 

ในการทดสอบ แสดงดังภาพ 3 

 แกปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 และ 25  

เซนติเมตรอ้างอิงขนาดตามมาตรฐาน IEC 60052 (IEC  

std. 60052, 2002) การจัดวางแกปทรงกลมจะขึ้นอยู่กับ 

ขนาดของอิเล็กโตรด โดยอิเล็กโตรดที่มีขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลางไม่เกิน 25 เซนติเมตร จะจัดวางในลักษณะ 

แกปแนวนอน แสดงดงัภาพ 4 อเิลก็โตรดทีม่ขีนาดเสน้ผา่น 

ศูนย์กลาง 25 เซนติเมตรขึ้นไป จะจัดวางในลักษณะแกป 

แนวดิ่ง แสดงดังภาพ 5

ภ�พ 3 ขนาดของอิเล็กโตรดที่ใช้ในการทดสอบ
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ภ�พ 4 การจัดวางแกปทรงกลมแนวนอน

Note . from “High Voltage Engineering:  

Fundamentals”, by Kuffel, Zaengl, & Kuffel,  

(2000), Newnes: Great Britain. p.81.

ภ�พ 5 การจัดวางแกปทรงกลมแนวดิ่ง

Note . from “High Voltage Engineering : 

Fundamentals”, by Kuffel, Zaengl, & Kuffel,  

(2000), Newnes: Great Britain. p. 80.

วงจรก�รทดสอบและระบบวัดแรงดันสูง

 ระบบวดัแรงดนัสงูเบือ้งตน้ ประกอบดว้ย 2 ระบบ  

คือ ระบบสร้างแรงดันสูง และระบบวัดแรงดันสูง ซึ่งทั้ง 2  

ระบบที่ ใช้ในการทดสอบจะเป็นไปตามมาตรฐาน IEC  

60060-1 (IEC std. 60060-1, 1989) และ IEC 60060-2  

(IEC std. 60060-2, 1994) กำาหนดดังนี้ แรงดันไฟฟ้า 

กระแสสลับที่ใช้ในการทดสอบแสดงในค่ารากกำาลังสอง 

เฉลี่ย (RMS value) มีความถี่อยู่ในช่วง 45 - 65 เฮิรตซ ์ 

รูปคลื่นของแรงดันเป็นไซนูซอยด์ทั้งครึ่งคาบบวกและลบ  

มคีา่ความคลาดเคลือ่นไมเ่กนิรอ้ยละ +- 1 ตลอดการทดสอบ  

แรงดันสูงกระแสตรงที่ ใช้ในการทดสอบ มีแฟคเตอร์ 

ระลอกไมเ่กนิรอ้ยละ 3 คา่ความคลาดเคลือ่นไมเ่กนิรอ้ยละ  

+- 1 เมือ่ชว่งเวลาการทดสอบต่ำากวา่ 60 วนิาท ีและคา่ความ 

คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ +- 3 เมื่อช่วงเวลาการทดสอบ 

เกินกว่า 60 วินาที ระบบวัดแรงดันสูงมีความคลาดเคลื่อน 

ไม่เกินร้อยละ +- 3 และสเกลแฟคเตอร์ของอุปกรณ์วัด 

แรงดันสูงมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ +- 1 โดยมี 

อัตราการเพิ่มแรงดัน 1 กิโลโวลต์ต่อวินาที (successive  

discharge tests) กระบวนการทดสอบฉนวนอากาศเปน็ไป 

ตามมาตรฐาน IEC 60052 (IEC std. 60052, 2002)  

กำาหนด ในการทดสอบจะทำาการทดสอบหาคา่แรงดนัไฟฟา้ 

เบรกดาวน์ด้วยแรงดันสูงกระแสตรงขั้วบวกและลบ เพื่อ 

หาค่าเฉลี่ย U
b
 จากการทดสอบจำานวน 10 ครั้ง วงจรและ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบหาค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ 

ในฉนวนอากาศ โดยใช้แรงดันสูงกระแสตรงขั้วบวก  

แสดงดังภาพ 6 

ภ�พ 6 วงจรการทดสอบ
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จากภาพ 6 โดยที่

 VR คือ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 

ปรับค่าได้ควบคุมด้วย PLC (ธนากร น้ำาหอมจันทร์,  

อติกร เสรีพัฒนานนท์ และ พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ, 2550)

 TT คือ หม้อแปลงทดสอบแรงสูง 220V/ 

20kV

 U
L
 คือ แรงดันด้านแรงต่ำากระแสสลับ

 U
H(ac)

 คือ แรงดันด้านแรงสูงกระแสสลับ

 U
H(dc)

 คือ แรงดันด้านแรงสูงกระแสตรง

 R
d
 คือ ความต้านจำากัดกระแส

 D คอื เสน้ผา่นศนูยก์ลางอเิลก็โตรดทรงกลม 

 S คือ ระยะช่องว่างระหว่างอิเล็กโตรด

 C
M
 คือ โวเตจดิ ไวเดอร์แบบตัวเก็บปะจุ  

พิกัดแรงดัน 150 kV (อติกร เสรีพัฒนานนท์, ธนากร  

น้ำาหอมจนัทร,์ พงษส์วสัดิ ์คชภมู ิและ สพุศิ บญุรตัน,์ 2551) 

 R
M
 คอื โวเตจดิไวเดอรแ์บบตวัตน้ทาน พกิดั 

แรงดัน 100 kV

 V คือ ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ (True RMS  

digital multimeter)

ผลก�รทดสอบและวิจ�รณ์

 ภาพถ่ายเบรกดาวน์ระหว่างอิเล็กโตรด แบบ 

ระนาบ-ระนาบ แกปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5  

และ 25 เซนติเมตร ขณะทดสอบ แสดงดัง ภาพ 7 - 9  

ตามลำาดับ 

ภ�พ 7 ภาพถ่ายการเกิดเบรกดาวน์ภายในอิเล็กโตรด 

ระนาบ-ระนาบ

ภ�พ 8 ภาพถ่ายการเกิดเบรกดาวน์ภายในแกปทรงกลม  

ขนาดอิเล็กโตรดทรงกลม 5 เซนติเมตร

ภ�พ 9 ภาพถ่ายการเกิดเบรกดาวน์ภายในแกปทรงกลม  

ขนาดอิเล็กโตรดทรงกลม 25 เซนติเมตร

 ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์เฉลี่ย U
b (AVG)

 จาก 

การทดสอบ 10 ครั้ง ของอิเล็กโตรดระนาบ-ระนาบ  

แกปทรงกลมขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 5 และ 25 เซนตเิมตร  

ในฉนวนอากาศ ที่ระยะแกป 1 ถึง 5 มิลลิเมตร โดยใช้ 

แรงดันสูงกระแสตรงขั้วบวก แสดงดังตาราง 2 

ต�ร�ง 2

ค่าเฉลี่ยแรงดันเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศ
Gap spacing;

d (mm)

Breakdown voltage; U
b(AVG)

 (kV)

plane-plane Sphere 5 cm Sphere 25 cm

1 3.21 4.70 4.25

2 6.42 7.53 7.05

3 9.61 11.02 10.14

4 12.84 14.59 13.50

5 16.01 17.56 16.86
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 จากตาราง 2 สามารถแสดงการเปรียบเทียบ 

ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์เฉลี่ย U
b (AVG)

 ของอิเล็กโตรด 

ระนาบ-ระนาบ แกปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5  

และ 25 เซนติเมตร ในฉนวนอากาศ ที่ระยะแกป 1 ถึง  

5 มิลลิเมตร ดังภาพ 10

ภ�พ 10 การเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ 

จากการทดสอบ โดยใช้อิเล็กโตรดระนาบ-ระนาบ แกป 

ทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 และ 25 เซนติเมตร 

 จากค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์เฉลี่ย U
b (AVG)

  

ดังตาราง 2 และสมการ (1) จะสามารถวิเคราะห์หาค่า 

ความคงทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (E
b
) ได ้ 

ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3

ค่าความคงทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์
plane-plane Sphere

5 cm

Sphere

25 cm

E
b
 (kV/mm) 3.21 3.86 3.58

สรุป

 ผลจากการทดสอบเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้า 

เบรกดาวน์จากการทดสอบ โดยใช้อิเล็กโตรดระนาบ- 

ระนาบ แกปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 และ 25  

เซนตเิมตร ในฉนวนอากาศ ทีร่ะยะแกป 1 ถงึ 5 มลิลเิมตร  

โดยใช้แรงดันสูงกระแสตรงขั้วบวก กระบวนการทดสอบ 

และระบบวดัแรงดนัสงูอา้งองิตามมาตรฐาน IEC 60060-1  

และ IEC 60060-2 กำาหนด สภาวะแวดล้อมขณะทดสอบ  

ดังนี้ อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส ความดันบรรยากาศ  

748 มิลลิเมตรปรอท ความชื้นสัมพัทธ์ 73 เปอร์เซ็นต์  

พบว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์เฉลี่ย U
b (AVG)

 มีค่า 3.21  

ถงึ 16.01, 4.70 ถงึ 17.56 และ 4.25 ถงึ 16.86 กิโลโวลต ์ 

ตามลำาดับโดยมีค่าความคงทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้า 

เบรกดาวน์ 3.21, 3.86 และ 3.58 กิโลโวลต์ต่อมิลลิเมตร  

ตามลำาดับ

 จากการทดสอบหาค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ 

โดยใช้อิเล็กโตรดระนาบ-ระนาบ แกปกลมตามมาตรฐาน  

IEC 60052 ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 5 และ 25 เซนตเิมตร  

ในระยะแกป 1 ถงึ 5 มลิลเิมตร ซึง่อเิลก็โตรดมรีปูลกัษณะ 

แตกต่างกันพบว่า ที่ระยะแกปเท่ากันแรงดันไฟฟ้า 

เบรกดาวน์จะมีค่าไม่เท่ากัน ทั้งนี้เป็นผลจากรูปลักษณะ 

ของอิเล็กโตรดไม่เท่ากัน ซึ่งจะส่งผลต่อค่าแฟคเตอร์ 

สนามไฟฟา้ (field utilization factor; *) ของอเิลก็โตรด 

และค่าแรงดันไฟฟ้า เบรกดาวน์อีกด้วย โดยอิเล็กโตรด 

แบบระนาบจะมีค่าแฟคเตอร์สนามไฟฟ้าสูงกว่าอิเล็กโตรด 

แบบทรงกลม และอเิลก็โตรดแบบทรงกลมจะมคีา่แฟคเตอร ์

สนามไฟฟ้าแปรผันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง แรงดัน 

ไฟฟ้าเบรกดาวน์จะแปรผกผันกับแฟคเตอร์สนามไฟฟ้า 

ของอิเล็กโตรดแต่ละรูปลักษณะ ดังแสดงในสมการที่ (1)  

จากความแตกต่างของรูปลักษณะอิเล็กโตรดที่ใช้ในการ 

ทดสอบและผลการวิเคราะห์จะสามารถนำาไปใช้ในการ 

ออกแบบวสัดฉุนวนสำาหรบัอปุกรณ์ไฟฟา้แรงสงูกระแสตรง 

ได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต
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A Design of a Power Electronics Circuit 

for a Solar-Electric Car
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้นำาเสนอการออกแบบและสร้างรถไฟฟ้า ประกอบด้วยล้อทั้งหมด 3 ล้อ คือ ล้อหน้า 2 ล้อ ล้อหลัง  

1 ล้อ โดยขับเคลื่อนที่ล้อหลัง ส่วนล้อหน้าใช้ในการบังคับเลี้ยว ใช้มอเตอร์กระแสตรง 24 โวลต์ 2500 รอบต่อนาที  

แหล่งจ่ายที่ใช้คือแบตเตอรี่ขนาดแรงดัน 12 โวลต์ 35 แอมแปร์-ชั่วโมง และใช้วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ เพื่อควบคุม 

การจา่ยแรงดนัจากแบตเตอรี่ไปใหก้บัมอเตอร ์โดยสามารถปรบัแรงดนัจากแหลง่จา่ย 12 โวลต ์ใหเ้พิม่ขึน้จนถงึ 30 โวลต์ได ้ 

เพื่อเพิ่มแรงดันอินพุทที่ป้อนให้กับมอเตอร์ของรถ ผลที่ได้คือ รถไฟฟ้าสามารถเร่งความเร็วสูงสุดได้ 51.6 กิโลเมตร 

ตอ่ชัว่โมงได ้รถไฟฟา้ทีอ่อกแบบสรา้งสามารถขบัได ้1ชัว่โมง 41 นาท ีหรอืระยะทางประมาณ 32.5 กิโลเมตร ดว้ยความเรว็ 

เฉลี่ย 18.12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อการอัดประจุแบตเตอรี่ 1 ครั้ง

คำ�สำ�คัญ: รถไฟฟ้า, วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำาลัง, วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์

Abstract

 This research presents the design and construction of an electric car. The car has three wheels,  

two front drive wheels and one rear wheel for steering. The drive wheels utilize a 24V, 2500 rpm  

direct current motor. A voltage regulator with a rheostat converts the 12V, 35 Ah battery supply to 24V  

for the drive motor. Adjusting the rheostat increases/decreases speed. The car can reach a masimum  

speed of 51.6 kph and has a range of 1 hour 41 minutes, or 32.5 km at an average speed of 18.2 kph  

on a single charge.

Keywords: electric car high speed, boost converter

1อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2เจ้าหน้าที่ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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คว�มนำ�

 ปัจจุบันพลังงานทางเลือกมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง  

เพราะพลงังานที่ใชเ้ปน็พลงังานที่ใชแ้ลว้หมดไป ซึง่นบัวนั 

จะหายากและมีราคาแพงขึ้น น้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาต ิ 

ก็มีแนวโน้มว่าราคาได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำาให้มนุษย์หันมา 

ใช้ทรัพยากรอื่นๆ แทนน้ำามันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถ  

ที่นิยมและกำาลังได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทย 

คือ ก๊าซธรรมชาติ แต่เมื่อผ่านการเผาไหม้แล้ว ก็ยังมี 

การปล่อยไอเสียออกมาด้วย ดังนั้นจึงมีการคิดค้นนำา 

พลังงานไฟฟ้ามาใช้กับรถ ซึ่งไม่ต้องใช้น้ำามันเชื้อเพลิง 

ในการเผาไหม้ นั่นคือ รถไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้าได้จาก 

แผงโซลาร์เซลล์ที่รับพลังงานและอัดประจุเก็บไว้ใน 

แบตเตอรี่ เพื่อใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนมอเตอร ์

ไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้า(วีระเชษฐ์ ขันเงิน และวุฒิพล  

ธาราธีรเศรษฐ์, 2550)

 จากเหตุผลดังที่กล่าวมา ทำาให้ผู้วิจัยเห็นความ 

สำาคัญจึงได้มีการศึกษาและออกแบบสร้างรถไฟฟ้าขึ้น  

โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำาลังเป็นตัวส่งจ่ายพลังงาน 

นัน่คอืวงจรบสูตค์อนเวอรเ์ตอร ์เนือ่งจากมคีวามเหมาะสม 

มากที่สุดเมื่อนำามาใช้กับรถไฟฟ้า หลังจากที่ ได้มีการ 

ทดลองใช้วงจรคอนเวอร์เตอร์ในแต่ละชนิด 

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

 เพื่อศึกษาการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำาลังในการ 

ส่งผ่านพลังงานในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า โดยใช้มอเตอร์ 

ไฟฟ้ากระแสตรง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วงจรทบระดับแรงดัน (Boots Converter)

ภ�พ 1 วงจรทบระดับแรงดัน (boost converter)

 หลักการทำางานของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์

 วงจรวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ คือวงจรที่ทำาการ 

เพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าด้านออกให้สูงกว่าแรงดันไฟฟ้า 

ด้านเข้า โดยเมื่อสวิตซ์นำากระแส แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า 

จะมีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าด้านออกโดยทันที จากนั้น 

สามรถปรับเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าโดยการปรับค่า 

อัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้าด้านออกต่อแรงดันไฟฟ้า 

ดา้นเขา้ไดจ้ากการปรบัคา่ ดวิตี ้ไซเคลิ ดงัแสดงในตาราง 1 

ต�ร�ง 1

อัตราขยายแรงดันเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่า ดิวตี้ ไซเคิล

Duty ratio
อัตร�ก�รขย�ย

แรงดัน
Duty ratio

อัตร�ก�รขย�ย

แรงดัน

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.00

1.10

1.25

1.43

1.67

2.00

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

2.50

3.33

5

10

infinity

มอเตอร์และการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยพื้นฐานจะประกอบ 

ด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนด้วยกันได้แก่ ชุดขดลวด 

สนามซึ่งโดยทั่วไปจะพันอยู่บนโครงหรือสเตเตอร์ของ 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และชุดขดลวดอาเมเจอร์ ซึ่ง 

โดยทั่วไป จะพันอยู่บนโรเตอร์ โดยที่ขดลวดทั้งสองชุด 
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จะถูกป้อนด้วยไฟฟ้ากระแสตรงชุดขดลวดอาเมเจอร์จะ 

ต่ออยู่กับ คอมมิวเตเตอร์ ซึ่งติดอยู่ที่ตัวโรเตอร์หน้าที่ตัว 

คอมมิวเตเตอร์จะเหมือนกับวงจรเรียงกระแส เพื่อให้ 

กระแสอาเมเจอร์ไหลผา่นแปลงถา่น  (brush) เพยีงทศิทาง 

เดียวไม่ว่าตัวโรเตอร์จะหมุนที่ความเร็วเท่าใดก็ตาม

การขนานมอสเฟท

 ค่าความต้านทาน R
DS(on)

 จะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 

ที่ตัวมันมีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้น ปริมาณกระแสที่ไหลผ่าน 

มอสเฟทที่ต่อขนานกันจึงมีปริมาณใกล้เคียงกันที่อุณหภูมิ 

เดียวกัน นั่นคือ ต้องติดตั้งไว้บนแผ่นระบายความร้อน 

เดียวกัน

ภ�พ 2 การขนานมอสเฟท

ก�รออกแบบ

การออกแบบวงจรทบระดบัแรงดนั (Boost Converter) 

แหล่งจ่ายเป็นแบตเตอรี่ V
S
 = 12 V.

มอเตอร์กระแสตรง 24 V. 500 W 

ต้องการแรงดันไฟฟ้าด้านออก V
O
 = 0 – 30 V.

กำาหนดความถี่ในการสวิตชิ่ง  คือ 50 kHz

ค่าตัวต้านทานจากการวัดอิมพีแดนซ์ คือ 1.8 Ω
การหาค่าความเหนี่ยวนำา L

min
 ที่ใช้ในวงจร

( )
f

RDDL
2

1 2

min
−

=           (1)

L
min

 = 1.728µH

จึงเลือกใช้ตัวเหนี่ยวนำาขนาด 2µH

การหาค่าตัวเก็บประจุ C
main

 ที่ใช้ในวงจร

C
main 

=

Rf

D
rV

O

V
O           

(2)

C
main 

= 666.6µF

 จึงเลือกใช้ตัวเก็บประจุขนาด 4,700µF

การออกแบบมอเตอร์

 จากค่าสัมประสิทธ์แรงเสียดทานของรถยนต์ 

แบบหุ้มอัดลมบนคอนกรีต

 - ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต (µs) = 0.04 

 - ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต (µk) = 0.02 

เงื่อนไขในการออกแบบ

1). น้ำาหนักรถไฟฟ้าความเร็วสูงรวมอุปกรณ์ติดตั้งแล้ว 

มีดังนี้

 - โครงรถ 23 กิโลกรัม

 - มอเตอร์ 7 กิโลกรัม

 - แบตเตอรี่ 35 Ah 20 กิโลกรัม

 รวมน้ำาหนักรถ 50 กิโลกรัม

2). น้ำาหนักผู้ขับขี่ 50 กิโลกรัม

น้ำาหนักรวม 100 กิโลกรัม

 - รัศมีล้อ 20 นิ้ว (0.580 m)

 - รัศมีเฟือง 0.075 m

 - วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

พิจารณาทางราบ

 W คือแรงเนื่องจากน้ำาหนักรถมีหน่วยเป็น 

นิวตัน (N)

 m คือน้ำาหนักรวมทั้งหมดมีหน่วยเป็นกิโลกรัม  

(kg)

 g คือค่าคงที่แรงโน้มถ่วงของโลก

  W = mg         (3)

  W = 981 N
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แรงเสียดทานสถิต (f
s
) มีหน่วยเป็นนิวตัน

 f
s
 = µ

s
 x W          (4)

 f
s
 = 39.24 N

แรงเสียดทานจลน์ (f
k
) มีหน่วยเป็นนิวตัน

  fk = µ
k
 x W           (5)

 f
k
 = 19.62 N

กำาหนดให้ ความเร็วต้น U = 0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ความเร็วสุดท้าย V = 50 กิโลเมตรต่อชั่งโมง 

	 rT คือ ช่วงเวลาในการเร่งความเร็วมีหน่วยเป็น 

วินาที

 a คือ ความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (s)

 s คือ ระยะทางมีหน่วยเป็นเมตร (m/s)

 F
start

 คือ แรงใช้เริ่มเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นนิวตัน  

(N)

 F
run

 คือ แรงใช้เลื่อนที่แล้วมีหน่วยเป็นนิวตัน  

(N)

เรง่ความเรว็จาก 0-50 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง ใชเ้วลา 10 วนิาท ี 

ความเร่ง (a)

 
( )

T
UVa

∆
−

=
              

(6)

 389.1=a  2s
m

ได้ระยะทาง (s)

 ( ) ( )2

2
1 TaTUs ∆+∆=           (7)

 s = 69.45 m

แรงใช้เริ่มเคลื่อนที่

 F
start

 = ma + f
s   

       (8)

 F
start

 = 178.14 N

แรงใช้เริ่มเคลื่อนที่แล้ว

 F
run

 = ma + f
k   

       (9)

 F
run

 = 158.52 N

R คือรัศมีของล้อมีหน่วยเป็นเมตร (m)

r คือรัศมีของเฟืองโซ่มีหน่วยเป็นเมตร (m)

พิจารณาที่แรงบิตที่ขอบล้อกับยางถนน

 T
start

 = F
start

 x R       (10)

 T
start

 = 103.321 N - m

 T
run

 = F
run

 x R        (11)

 T
run

 = 91.941 N - m 

ที่เฟื่องโซ่

 T
start

 = F
start

 x r        (12)

 T
start

 = 13.538 N - m

 T
run

 = F
run

 x r        (13)

 T
run

 = 12.047 N - m

ต้องการได้ระยะทาง 100 เมตรในเวลา 10 วินาที 

 
T

SF
P start ×=         (14)

 P = 494.83 W

 ดังนั้นจึงเลือกมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงที่มี 

ขนาดที่สูงกว่าและใกล้เคียงกับการออกแบบคือ 500 วัตต ์ 

24 โวลต์ดีซี 26.7 แอมแปร์ 2500 รอบต่อนาที

การออกแบบตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ

 เนื่องจากรถไฟฟ้ามีลักษณะทางกายภาพคล้าย 

กับรถ ที่ใช้ในการแข่งขัน Honda Econo Power ที่ได้ 

มีการออกแบบให้ตัวรถนั้นลู่ลมที่สุด เพื่อช่วยลดแรงต้าน 

ในการวิ่ง ดังนั้นการออกแบบรถไฟฟ้า จึงมีลักษณะ 

คล้ายกับรถดังกล่าว โดยจะประกอบด้วยล้อทั้งหมด 3 ล้อ  

โดยแบง่เปน็ ลอ้หนา้ 2 ลอ้ และลอ้หลงั 1 ลอ้ การขบัเคลือ่น 

และการเบรกจะอยู่ด้านล้อหลัง ส่วนล้อหน้าใช้สำาหรับ 

การบังคับเลี้ยว โดยวงล้อที่ใช้เป็นวงล้อขนาด 20 นิ้ว  

คันเร่งของรถไฟฟ้า จะใช้การบีบเพื่อดึงสายสลิงที่ต่ออยู่กั 

บตัวต้านทานปรับค่าแบบสไลด์ ใช้ในการปรับแรงดัน 

ด้านออก เพื่อเร่งหรือเบา ความเร็วของรถ ระบบเบรกของ 
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รถไฟฟ้า จะใช้เบรกแบบก้ามปู เพราะสามารถนำามาใช้กับ 

วงล้อได้เลย โดยใช้เบรกล้อหลัง (สุพิศ บุญรัตน์, ศักดิ์ชัย  

ว่องไวการค้า และสุจิรัตน์ ปรีเปรม, 2549)

ก�รทดลองวงจรและทดสอบสมรรถนะของรถ

การทดลองวงจรขับเกต (gate drive control)

การทดลอบวงจรขับเกตเพื่อใช้ในการปรับค่า Duty Cycle 

ภ�พ 4 วงจรขับเกต (Gate Drive Control)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

 1. แผงวงจร Gate Drive Control 

 2. แบตเตอรี่ 12 V., 1.3 Ah 2 ก้อน 

 3. FLUKE 43B

ขั้นตอนการทดสอบ

 1. ตอ่ FLUKE 43B เขา้กบัขาเกต (G) เทยีบกบั 

ขาซอส (S) 

 2. On Switch เริ่มปรับ Duty Cycle ที่ตัว 

ต้านทานปรับค่า โดยปรับได้ตั้งแต่ 0-100%

 3. บันทึกผลการทดลอง 

การทดลองวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์

 การทดสอบวงจร DC-DC บูสต์คอนเวอร์เตอร์  

เป็นการทดสอบเพื่อดูพารามิเตอร์ต่างๆ โดยมีแหล่งจ่าย 

เป็นแบตเตอรี่ 12โวลต์ และมีโหลดเป็นมอเตอร์ต่อพ่วง 

กับล้อ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

 1. ชุดวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์

 2. วงจร Gate Drive Control 

 3. แบตเตอรี่ 12 V., 1.3 Ah 2 ก้อน, 12 V.,  

35 Ah 1 ก้อน

 4. มอเตอร์กระแสตรง 24 V., 26.7 A, 500 W,  

2500 RPM ต่อกับล้อ โดยใช้อัตราการทดเฟืองเป็น 1:4  

 5. FLUKE 43B 

ขั้นตอนการทดสอบ

 1. On Switch วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ และ 

วงจรขับเกต

 2. ปรับค่า Duty Cycle จาก 0-90%

 3. ใช้เครื่องมือ FLUKE 43B วัดค่าพารามิเตอร ์

ต่างๆ

 4. บันทึกผลการทดลอง

 การทดลองเปรียบเทียบสัญญาณ V
DS
 ที่ใส่ 

สนับเบอร์และไม่ใส่สนับเบอร์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

 เช่นเดียวกับการทดสอบวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 

ขั้นตอนการทดสอบ

 1. On Switch วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ และ 

วงจรขับเกต

 2. ปรับค่า Duty Cycle จาก 0-90%

 3. ใช้เครื่องมือ FLUKE 43B วัดค่าสัญญาณ

 4. บันทึกผลการทดลอง 

การทดสอบสมรรถนะของรถไฟฟ้าความเร็วสูง

 แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. เป็นการทดสอบการขับขี่ เพื่อหาความเร็ว 

สูงสุด โดยให้น้ำาหนักรวมเป็น 100 กิโลกรัม ขับจนได้ 

ความเร็วถึง 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากนั้นจึงวัดความเร็ว 

และระยะทาง

 2. เป็นการทดสอบการขับขี่จริง เพื่อหาระยะทาง 

และเวลาที่รถสามารถวิ่งได้ จนแบตเตอรี่หมด



115

ผลก�รทดลองและทดสอบ

 ผลการทดลองวงจรขับเกต (gate drive  

control)

           (ก)                       (ข)

           (ค)                       (ง)

ภ�พ 5 สัญญาณของวงจรขับเกตที่ Duty cycle (ก)  

30%, (ก) 50%, (ค) 70% และ (ง) 90% 

ผลการทดลองวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์

 จากการทดสอบวงจรบสูตค์อนเวอรเ์ตอร ์โดยการ 

ปรับค่า Duty Cycle ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 2  

ดังนี้

ต�ร�ง 2

ผลการทดสอบวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์
Duty 

Cycle

Vi

(V)

Vo

(V)

Ii

(A)

Io

(A)

Pi

(W)

Po

(W)

%

ç
0% 12.5 12.1 0.9 1.2 41.1 25 60.7

10% 11.8 15.5 2.8 3.3 42.2 28.2 66.7

20% 11.8 19.0 3 3.8 45.3 32.4 71.4

30% 11.7 23.3 4.4 4.9 52.8 38.5 72.9

40% 11.6 25.6 4.6 5. 58.5 43.6 74.5

50% 11.5 27.1 7 7.7 64.3 44 68.3

60% 11.5 32.5 12.6 13 67.2 52.6 78.2

70% 11.4 35.4 20.5 22.3 68.7 61.8 89.9

80% 11.6 38.4 21.3 23.5 72.8 65.3 86.1

90% 11.6 40.2 22.7 23.8 76.8 74 96.3

 จากการทดสอบวงจรบสูตค์อนเวอรเ์ตอร ์สามารถ 

วัดสัญญาณที่จุดต่างๆ ด้วยเครื่องมือวัด FLUKE 43B

ภ�พ 6 สัญญาณ V
in
 ที่ Duty cycle 50% และ 80%

ภ�พ 7 สัญญาณ V
GS
 ที่ Duty cycle 50% และ 80%
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ภ�พ 8 สัญญาณ V
DS
 ที่ Duty cycle 50% และ 80%

ภ�พ 9 สัญญาณ V
L
 ที่ Duty cycle 50% และ 80%

ภ�พ 10 สัญญาณ V
Diode ที่ Duty cycle 50% และ 80% 

ภ�พ 11 สัญญาณ V
Cmain 

,V
out

 ที่Duty cycle 50%  

และ 80%

ภ�พ 12 สัญญาณ I
DS
 ที่ Duty cycle 50% และ 80% 

ภ�พ 13 สัญญาณ I
L
 ที่ Duty cycle 50% และ 80%

ภ�พ 14 สัญญาณ I
Diode

 ที่ Duty cycle 50% และ 80% 

ภ�พ 15 สัญญาณ I
Cmain

 ที่ Duty cycle 50% และ 80% 
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ผลการทดสอบสมรรถนะของรถไฟฟ้า

 1. การทดสอบการอัดประจุของแผงโซล่าร์เซลล ์ 

ในการอัดประจุให้กับแบตเตอรี่ ขนาดพิกัด 35 Ah ต้อง 

คำานงึถงึพกิดัแรงดนัไฟฟา้ และกระแสไฟฟา้ ซึง่งานวจิยันี ้

ได้เลือกขนาดของแผงโซล่าร์เซลล์แบบ Thin Film  

Photovoltaic Module ของ Du Pont Apollo รุ่น  

DA100-B1 มาใช้สำาหรับการอัดประจุ โดยทำาการเก็บ 

ผลการทดสอบทุก 30 นาที จากการทดสอบประสิทธิภาพ 

การอัดประจุของโซล่าร์ เซลล์ขนาดพิกัด 100 วัตต์  

วัดแรงดันไฟฟ้าทางด้านแผงโซล่าร์เซลล์โดยเฉลี่ยอยู่ที่  

75.30 โวลต์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 0.53 แอมแปร์ และ 

ทำาการวัดค่าทางด้านแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นการอัดประจุผ่าน 

ชุดอัดประจุ แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย 12.54 โวลต์ และกระแส 

เฉลี่ย 2.38 แอมแปร์

 2. จากการทดสอบการขับขี่ ปรากฏว่ารถไฟฟ้า 

ความเร็วสูง สามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุด 51.6 กิโลเมตร/ 

ชั่วโมง โดยใช้ระยะทางในการวิ่งประมาณ 600 เมตร

 3. จากการทดสอบการขับขี่จริง (แบบไม่ขยาย 

แรงดันที่วงจรบูสต์) ที่แรงดันของแบตเตอรี่ 12.65 โวลต ์ 

จนแบตเตอรี่หมดจนรถไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ ที่ 10.8  

โวลต์ โดยความเร็วสูงสุดในช่วงต้นของการวิ่งทดสอบคือ  

36.4 กิโลเมตร/ชัว่โมง ความเรว็เฉลีย่คอื 18.12 กิโลเมตร/ 

ชั่วโมง จึงสรุปได้ว่า รถไฟฟ้าที่ออกแบบ สามารถวิ่งได้ 

ระยะทาง 32.5 กิโลเมตร หรือ วิ่งได้ 1 ชั่วโมง 41 นาที  

ต่อการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 1 ครั้ง และในการชาร์จ 

แบตเตอรี่ 1 ครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง โดยใช้ 

พลงังาน 0.6 กิโลวตัตช์ัว่โมง หรอื 0.6 ยนูติ โดยถา้คดิคา่ไฟ  

ยนูติละ 3 บาท จะคดิเปน็คา่ใชจ้า่ยในการอดัประจ ุ1.8 บาท  

ต่อครั้ง นั่นหมายความว่า รถไฟฟ้าคันนี้ มีอัตราค่าใช้จ่าย 

ในการวิ่งอยู่ที่ (1.8/32.5) เท่ากับ 0.05 บาทต่อกิโลเมตร 

สรุป

 จากการออกแบบรถไฟฟ้า มีความเร็วสูงสุด 

ไมน่อ้ยกวา่ 50 กิโลเมตร/ชัว่โมงทีน่้ำาหนกัรถรวมกบัคนขบั 

เป็น 100 กิโลกรัม โดยใช้วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์เป็นตัว 

ควบคมุความเรว็ โดยความเรว็ของรถไฟฟา้นัน้ปรบัความเรว็ 

โดยการปรับค่า Duty Cycle ในวงจรขับเกต โดยรถไฟฟ้า 

สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 51.6 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ซึ่งเป็นไปเป้าหมายที่วางไว้

รถไฟฟ้า เมื่อนำามาทดสอบด้วยการขับขี่จริง กระแสไฟฟ้า 

ในวงจรเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงทำาให้อุปกรณ์ในวงจรบูสต์- 

คอนเวอร์เตอร์ เกิดความร้อนและเสียหายในที่สุด ดังนั้น 

จึงต้องเทคนิคการแบ่งกระแสเข้ามาช่วยในวงจร โดย 

หลักการขนานมอสเฟทและไดโอด สามารถช่วยแบ่ง 

กระแสไดด้ ี(Theodore, Jeffrey, and Guillermo, 2003) 

 แรงดันไฟฟ้าในช่วงเวลาสั้นๆ สามารถสร้างความ 

เสียหายให้กับวงจรได้ ดังนั้นจึงต้องมีการนำาเทคนิค Soft  

Switch เข้ามาใช้ โดยใช้วงจรสนับเบอร์แบบ RCD เพื่อ 

ช่วยลด dv/dt ช่วง Turn off ปรากฏว่าสามารถช่วยลด  

dv/dt ได้ดี

ข้อเสนอแนะ

 1. รถไฟฟ้าคันนี้ได้ถูกออกแบบให้มีน้ำาหนักเบา  

แต่เนื่องจากอุปกรณ์หรือวัสดุที่ช่วยให้รถมีน้ำาหนักเบานั้น 

มีราคาที่สูงมากเกินไป จึงจำาเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือวัสดุ 

ที่มีตามท้องตลาดและราคาไม่สูงมากนัก ดังนั้นหากมีการ 

พัฒนาทางด้านน้ำาหนักให้เบาได้ ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำาให ้

รถไฟฟ้าวิ่งได้เร็วขึ้นและไกลมากกว่าเดิม

 2. รถไฟฟ้าคันนี้ออกแบบการขับเคลื่อนด้วย 

เฟืองชุดเดียว แต่ถ้าหากต้องการความเร็วช่วงการออกตัว  

และได้ความเร็วมากขึ้น แนวทางการพัฒนาคือการนำา 

ชุดเกียร์เข้ามาช่วยในการออกตัว ซึ่งสามารถทำาให้ได้ 

ความเร็วในระยะทางที่สั้นลงกว่าเดิม
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1รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ รักษาการ ผู้อำานวยการสำานักการคลังและทรัพย์สิน 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สุภกัญญา ชวนิชย์1

 ปาฏิหาริย์แห่งการสำานึกรู้คุณ หนังสือเกี่ยวกับ 

สุขภาพจิต แนวพุทธจิตวิทยาประยุกต์ ผลงานของ 

อาจารย์วุฒิพงษ์ ถายะพิงค์ 

 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำาเรื่อง พุทธจิตวิทยา 

และวิชาการของตะวันตกมาอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยง  

โดยยกตัวอย่างประกอบให้มีความเข้าใจชัดเจนและเป็น 

รูปธรรม 

 ทา่มกลางการดำาเนนิชวีติทีม่ปีจัจยัแวดลอ้มทีล่ว้น 

ทำาให้เราต้องดิ้นรน ไขว่คว้าความสำาเร็จมาเป็นทรัพย์สิน  

เกียรติยศ และทรัพยากรอื่นๆ มากมาย แต่มีใครสักกี่คน 

ที่จะหยุดมองตัวเองและทำาอะไรให้กับตัวเองจริงๆ บ้าง  

เราทั้งหลายจะวิ่งตามสิ่งนอกกายไปอีกนานแค่ ไหน  

เราเห็นคุณค่าในตัวเองถูกหรือผิดกันแน่

 หนังสือเล่มนี้ อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่จะ 

จุดประกายให้กับเรา เพราะจะได้รู้ซึ้งถึงความงดงาม 

หลากแงม่มุของคำาวา่ “คณุคา่” ทีม่ิใชจ่ะมอียู่ในสิง่รอบๆ ตวั 

เท่านั้น แต่ภายในจิตใจของเราเองนี้แหละที่ซุกซ่อนสิ่งที่ดี 

ที่สุดนี้ไว้ หากเราเข้าใจปาฏิหาริย์ ก็จะบังเกิดแก่ตัวเราเอง 
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โดยไมต่อ้งใชแ้รงกาย แรงใจเขา้แลกอยา่งหนกัหนาสากรรจ์ 

เหมือนที่ผ่านมาอีกก็เป็นได้

 ในหนังสือเล่มนี้ ท่านผู้เขียนได้แสดงให้เห็นว่า  

การสำานึกรู้คุณ มีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถชักนำาสิ่งดีๆ  

ให้เกิดขึ้นตามมาได้อีก ทำาให้เรามีแต่ ได้กับได้ราวกับ 

ปาฏิหาริย์ ซึ่งดิฉันจะได้ไล่เรียงเป็นลำาดับดังนี้

 ประการแรก คือ การชื่นชมให้ชื่นใจ... คนที่ 

ชืน่ชมคนอืน่อยา่งเตม็ใจไดช้ือ่วา่เปน็ผูม้จีติใจสงู การชมเชย 

เป็นการทำาบุญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า  

ปัตตานุโมทนามัย คือ การทำาบุญด้วยความชื่นชม อีกทั้ง 

ยังจัดว่าเป็นการแสดงกตเวทีอีกด้วย เช่นเดียวกับที่เรา 

ชาวพุทธสวดมนต์สรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย คือ  

คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ การชื่นชม 

สรรเสริญดังกล่าวจะช่วยสลายสิ่งต่างๆ ที่เป็นลบออกได้ 

หมดสิ้น

 มีตัวอย่างแนวความคิดหนึ่งจากนักเขียนชาว 

ตะวันตก ชื่อ ลิซา นิโคลส์ ผู้เขียนหนังสือพลังแห่งชีวิต 

ฉบับ ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ในหนังสือเดอะซีเคร็ต  

ของรอนดา เบิร์น ว่า จงมองเห็นความดีงามและความ 

มหัศจรรย์ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวคุณ จงสรรเสริญ 

เจรญิพรและสดดุทีกุสิง่ในชวีติ นีค่อืวจันะทีล่้ำาคา่ดัง่ทองคำา  

เพราะเวลาที่เราเอ่ยคำาสรรเสริญเจริญพร เรากำาลังอยู่ใน 

คลื่นความถี่สูงสุดของความรัก ชาวฮินดูรู้จักการใช้การ 

ชื่นชมสรรเสริญ เพื่อให้ตนมีสุขภาพดีและมั่งมีศรีสุข  

เพราะพวกเขารู้ดีว่าพลังแห่งการสรรเสริญนั้น เป็นพลัง 

อำานาจอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ทุกคนมี และสามารถหยิบ 

ออกมาใช้ได้...

 ดังนั้น เรามาปลุกพลังแห่งการสรรเสริญเจริญพร 

ด้วยการกล่าวชื่นชมอย่างจริงใจบุคคลและสรรพสิ่ง 

รอบข้างกัน เพราะขณะที่เราเปล่งคำาชื่นชม เราได้เปล่ง 

ความรกั ความเมตตา และการสำานกึรูค้ณุออกไป เราจะรูส้กึ 

ได้ว่าตัวเราเองกำาลังย้ายไปอยู่คลื่นความถี่ใหม่ ซึ่งมีพลัง 

ทั้งรับและส่ง และเป็นความรู้สึกที่งดงามยิ่ง และในที่สุด 

แล้วคลื่นความถี่นั้นจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราร้อยเท่า 

พันทวี

 นอกจากการชืน่ชมแลว้ สิง่เลก็ๆ นอ้ยๆ อยา่งหนึง่  

ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขที่เป็นสากล ก็คือ 

รอยยิ้มค่ะ น้ำาใจจากรอยยิ้มที่จริงใจด้วยความสำานึกรู้คุณ 

อยา่งเตม็หวัใจนัน้ จะกอ่ใหเ้กดิความปติยินิด ีมคีวามหมาย 

และคุณประโยชน์ที่สามารถหยิบยื่นให้แก่กันได้อย่าง 

มากมาย โดยไม่ต้องซื้อหาด้วยเงินทองแต่อย่างใด

 ทา่นลองนกึยอ้นกนัด ูเริม่จากยอ้นเวลาเมือ่วานนี ้ 

อาทิตย์ก่อน เดือนก่อน ปีก่อน หรือหลายปีก่อนไปเรื่อยๆ  

เรารู้จักคนมาแล้วกี่คน มีใครดูแลเราบ้าง มีใครให้อะไร 

เราบ้าง มีใครดีกับเราบ้าง และเรามีโอกาสจะแสดงความ 

ปรารถนาดี ความห่วงใย และใส่ใจกับเขาเหล่านั้นเป็นการ 

ตอบแทนมากนอ้ยอยา่งไร... และขณะทีเ่รารูส้กึสำานกึรูค้ณุ 

และได้ตอบแทนท่านเหล่านั้น เราสัมผัสได้ถึงพลังแห่ง 

คุณงามความดีหรือไม่

 พลังนั้นเองจะเป็นผลบุญส่งผลให้ผู้ที่รู้คุณและ 

ตอบแทนคุณพบแต่ความสุขความเจริญ เป็นพลังทิพย์ 

จากธรรมชาติที่จะส่งผลทั้งต่อสุขภาพ ความรัก การงาน  

การเงิน ครอบครัว ศรัทธา บารมี และความรุ่งเรืองต่างๆ  

ได้จริงๆ 

 นอกจากการชื่นชม และการส่งความปรารถนาด ี

ต่อกันแล้ว การที่คนเรารู้จักรับผิดชอบในอารมณ์ความรู้สึก  

และการกระทำาของตน อีกทั้งยังยอมรับและเข้าใจกับ 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหากมีสิ่งใดผิดพลาดล่วงเกิน 

ผู้ใดไป การแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมที่ยิ่งใหญ่ 

กว่าพฤติกรรมใดๆ ก็คือ การกล่าวคำาขอโทษ เพราะ 

ทันทีที่ขอโทษ แสดงว่าคนคนนั้นรู้สึกผิดในการกระทำา 

ของตน ยอมลดคุณค่าของตัวเองลง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก ่

ผู้อื่น เชิดชูผู้อื่นให้สูงยิ่งขึ้น และเมื่อขอโทษเพราะ 

สำานึกผิดแล้ว ก็จะนำามาสู่สิ่งที่สำาคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง 

คือ การให้อภัยกัน ซึ่งในทางพุทธศาสนาแล้วการให้ทาน 

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ การให้อภัยทาน ซึ่งมาพร้อมกับความ 

รู้สึกปิติยินดีและมีเมตตาต่อกัน ส่งผลให้จิตใจของผู้ให้ 

อภยัเปน็สขุ ไรค้วามพยาบาท ตามทีห่ลกัการของการเจรญิ 

สมถะกรรมฐานได้กล่าวไว้ว่า “ความรู้สึกปิติจะช่วยดับ 

ความอาฆาต พยาบาทได้”
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 ท่านมหาตมะ คานธี มหาบุรุษของโลก ได้เคย 

กล่าวว่า คนอ่อนแอไม่อาจยกโทษให้ใครได้ การยกโทษ 

และให้อภัยเป็นคุณสมบัติของคนแกร่งเท่านั้น... เราจึง 

ควรมาสร้างค่านิยมให้เยาวชนมีการสำานึกในคุณค่า เพื่อ 

นำามาซึ่งการรู้จักชื่นชม ขอบคุณ สำานึกผิด ขอโทษ  

และให้อภัยต่อกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ ไหน  

การให้อภัยกันยังสามารถปิดประตูขังเรื่องร้ายๆ ทุกเรื่อง 

ไม่ให้ลุกลามใหญ่โตเกินกว่าจะควบคุมได้อีกด้วย

 ท่านเคยมีปัญหาไหมว่า...คนที่เราต้องติดต่อ 

สื่อสารหรือทำางานด้วยมักจะพูดว่า “ผมไม่มั่นใจตัวเอง”  

“ดิฉันไม่ไว้ใจคนคนนี้นัก” “ผมไม่ค่อยเชื่อมั่นเขาเท่าไร”  

คำาพดูเหลา่นีส้ะทอ้นแงม่มุอกีดา้น คอื การขาดความสำานกึ 

รู้คุณค่าในตัวเองและผู้อื่น เพราะหากคนเราค้นหาความดี 

หรือคุณค่าที่ตนเองและผู้อื่นมีได้ ก็จะส่งผลให้จิตใจเกิด 

ความไว้ใจใครๆ มากขึ้น แล้วเมื่อนั้นคลื่นความถี่แห่ง 

ความไว้ใจกันก็จะเป็นพลังฝ่ายกุศล ส่งผลให้เกิดการ 

คลี่คลายสารพัดเรื่องได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง

 มีงานเขียนของนักเขียนชื่อดังของตะวันตก คือ  

สตีเฟน เอ็ม อาร์ โควีย์ ชื่อ “The SPEED of TRUST:  

The One Thing That Changes Everything”  

ซึ่งมีผู้นำามาแปลเป็นภาษาไทยว่า “พลานุภาพแห่งความ 

ไว้วางใจ” โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำาเสนอมุมมองของความ 

ไว้วางใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่า เมื่อไรที่ความไว้วางใจสูง  

ความเร็วสูง ต้นทุนจะต่ำา แต่เมื่อไรที่ความไว้วางใจต่ำา  

ความเร็วต่ำา ต้นทุนจะสูง กล่าวคือ เมื่อคนเรามีความ 

ไว้วางใจทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นแล้ว จะช่วยให้การ 

ตัดสินใจต่างที่มีต่อกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ 

การลดต้นทุนทั้งเวลา งบประมาณ และทุนทางสังคมอื่นๆ  

อีกมาก 

 ในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะทำาให้เราเข้าใจว่า  

“สรรพสิ่งทั้งหลายมีคุณต่อกันและกัน” และผลแห่ง 

ความสำานึกรู้คุณมีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ดังได้กล่าวมาแล้ว  

อาจารย์วุฒิพงษ์ ยังได้นำาเสนอเนื้อหาอีกสองส่วนค่ะ  

คือตัวเรามีค่า และคุณค่าของความทุกข์ อาจารย์ ได้ให้ 

ข้อคิดว่า มนุษย์ทุกคนควรดำารงชีวิตอย่างรู้คุณค่า การที่ 

คนเราไม่ตระหนักในคุณค่าของตนเองนั้น อาจนำามาซึ่ง 

ผลรา้ยและความเสยีหายเกนิกวา่จะคาดคดิได ้เพราะการที่ 

คนเราขาดการสำานึกในคุณค่าของตนเองอย่างใหญ่หลวง  

จนส่งผลให้ขาดความเข้มแข็งทางใจซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหต ุ

หลกัทีท่ำาใหเ้กดิความรูส้กึนอ้ยใจ เศรา้ใจ เสยีใจ ทัง้ทีจ่รงิแลว้ 

ทุกคนเกิดมาล้วนมีความผิดหวังด้วยกันทั้งสิ้น แต่จะ 

แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละคน

 ดังนั้น การช่วยให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตนและ 

มีความเข้มแข็งทางใจ คือการสร้างแรงจูงใจจากการเห็น 

คณุคา่ภายในตนเอง ซึง่เปน็สิง่ทีท่กุคนตอ้งรว่มกนัปลกูฝงั 

และดูแลอย่างต่อเนื่อง

 การสำานกึรูค้ณุ...ยิง่ทำามากเทา่ไร พลานภุาพแหง่ 

ความปรารถนาดีต่อผู้คนที่ท่านรู้จักมาตลอดทั้งชีวิตจะเป็น 

พระอันประเสริฐที่หลอมรวมเป็นพลังมหาศาลเสมือน 

แสงทิพย์ส่งผลให้เกิดความปิติยินดีขึ้นในใจทันที และ 

สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นเสมอ จากศัตรูก็จะกลายเป็นมิตร  

จากมิตรก็จะกลายเป็นปิยมิตร มีคนรักศรัทธามากขึ้น  

และจะนำามาซึ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและแก้ไขปัญหา 

ทกุอยา่งใหล้ลุว่งไปดว้ยด ีทัง้เรือ่งความรกั การเงนิ การงาน 

และอืน่ๆ อกีมากมาย...เริม่ตัง้แตว่นันี.้..แลว้ทา่นจะไดพ้บ 

กับปาฏิหาริย์จริงๆ

ที่มา: หนังสือ “ปาฏิหาริย์แห่งการสำานึกรู้คุณ” โดย 

อาจารย์วุฒิพงษ์ ถายะพิงค์ จัดพิมพ์และจำาหน่ายโดย 

สำานักพิมพ์อมรินทร์
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สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา	ดินแดนอาถรรพณ์

(THE BERMUDA TRIANGLE)

	 ภิรมย์	พุทธรัตน์	เขียน

	 พิมพ์ที่	บริษัท	ตถาตา	พับลิเคชั่น	จำากัด

	 พิมพ์ครั้งที่	41,	กันยายน	2554,	240	หน้า,	

	 ราคา	120	บาท

ธนากร น้ำาหอมจันทร์1

 หนังสือเล่มนี้ ได้นำาเสนอเกี่ยวกับสามเหลี่ยม 

เบอร์มิวด้า ในแง่มุมของความลี้ลับ รายงานการสูญหาย 

ของเครื่องบินและเรือเดินสมุทร คำาบอกเล่าของผู้ที่มี 

ประสบการณ์เกี่ยวกับความเร้นลับของสามเหลี่ยม 

เบอร์มิวด้า รวมถึง การนำาทฤษฎีที่น่าจะเป็นไปได้มา 

วิเคราะห์หาสาเหตุการหายสาบสูญของยานพาหนะที่ 

เดินทางผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า การบิดเบือนของห้วง 

เวลาอวกาศและอำานาจจากนอกโลก ความเป็นมาในอดีต 

ของท้องทะเลอาถรรพณ์ เรื่องล้ำายุคในสมัยก่อนประวัติ- 

ศาสตร์ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนำา และ 

ส่วนเนื้อเรื่อง ดังนี้

ส่วนนำา ประกอบด้วย

	 1.	คำาแนะนำาจากผู้เขียน

 กล่าวถึง แนวคิดในการเขียนหนังสือเล่มนี้  

แหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงประสบการณ์ในการเดินทาง 

ไปยังดินแดนสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าอันลึกลับของผู้เขียน 

 2.	จุดเชื่อมต่อระหว่างโลกกับห้วงจักรวาล

 กล่าวถึง จุดที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นจุดที่ 

เชื่อมต่อระหว่างโลกและจักรวาล ซึ่งทำาให้สิ่งที่คนเรียกว่า  

มนษุยต์า่งดาว และจานบนิ (UFO) สามารถเดนิทางระหวา่ง 

โลกและจักรวาลได้ รวมไปถึงข้อมูลจากรายงานเกี่ยวกับ 

การพบจานบินในสถานที่ต่างๆ และมหานครแอตแลนติส 

บริเวณที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนั้น

ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย

 1.	ความลี้ลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

 กล่าวถึง ตำาแหน่งของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า  

จุดเริ่มต้นของความลึกลับ รายงานการหายสาบสูญของ 

เครื่องบินรบ เครื่องบินพานิชย์ เรือเดินสมุทรและมนุษย ์

ที่เดินทางไปกับยานพาหนะดังกล่าว รวมถึงบันทึกของ 

กองทัพเรือสหรัฐเกี่ยวกับเหตุการณ์การหายสาบสูญของ 

เครื่องบินแบบ TBM-3 อเว็งเยอร์ จำานวน 5 ลำา และ 

เครื่องบินยักษ์กู้ภัยที่ถูกส่งออกไปช่วยเหลือนักบินและ 

ลูกเรือของเครื่องบินอเว็งเยอร์ อีกทั้งยังกล่าวถึง ทฤษฎ ี 

แนวคดิ คำาบอกเลา่ และความเชือ่ทีน่า่จะเปน็ไปไดเ้กีย่วกบั 

การหายสาบสูญของยานพาหนะที่เดินทางผ่านดินแดน 

ลึกลับนั้น

 2.	 เครื่องบินที่หายสาบสูญเหนือดินแดน 

อาถรรพณ์

1อาจารย์ประจำา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 กล่าวถึง เหตุการณ์หายสาบสูญของฝูงบิน ที่ 19  

ซึ่งเป็นฝูงบินเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ TBM-3 อเว็งเยอร ์ 

จำานวน 5 ลำา ประกอบด้วย นายทหารนักบิน 5 นาย  

พลประจำาเครื่อง 6 นาย ที่หายสาบสูญหลังการฝึกบิน  

และเหตุการต่างๆ ที่บันทึกได้จากพนักงานวิทยุประจำา 

หอคอยของฐานบิน การหายสาบสูญของเครื่องบินยักษ์ 

กู้ภัยที่ถูกส่งออกไปค้นหาเพื่อช่วยนักบินและลูกเรือ  

และปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ พร้อมทั้ง 

คำาวิพากษ์วิจารณ์และคำากล่าวขวัญเกี่ยวกับ UFO บริเวณ 

สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า รวมถึงเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ ของ 

เครื่องบินและเรือเดินสมุทรที่หายสาบสูญเหนือดินแดน 

สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า

 3.	ท้องทะเลแห่งความพรั่นพรึง

 กล่าวถึง ทะเลซากาสโซ ซึ่งเป็นทะเลที่อุดม- 

สมบูรณ์ไปด้วยสาหร่ายซากาสซั่ม และเป็นบริเวณที่เรือ 

เดินสมุทรหายสาบสูญไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามาก 

ที่สุด

 ทะเลซากาสโซ เป็นทะเลที่ได้รับกิติศัพท์ในเรื่อง 

ความน่าสพึงกลัว บ้างก็ว่าเป็นที่สิงสถิตของภูตผีปีศาจ 

ทะเล สัตว์ร้ายดึกดำาบรรพ์ เรื่องเล่าต่างๆ เริ่มตั้งแต่สมัย 

เดินเรือของพวก ฟินีเชียน ไวกิ้ง โรมัน ซึ่งกล่าวถึงเรือ 

เดินทะเลจำานวนนับไม่ถ้วนที่ถูกยึดนิ่งสงบอยู่กลางทะเล  

การหายสาบสูญของเรือเดินสมุทรในยุคปัจจุบัน และ 

ทฤษฎีที่คาดว่าน่าจะเป็นไป ได้ เกี่ยวกับการอธิบาย 

เหตุการณ์ดังกล่าว

 4.	คำาบอกเล่าของผู้ที่หนีรอดมาได้

 กล่าวถึง คำาบอกกล่าวของผู้ที่หนีรอดจาก 

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า  

ทั้งจากการโดยสารเครื่องบินและเรือ จากเหตุการณ์ที่มี 

ลักษณะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ที่ 

คาดว่าน่าจะเป็นผลจาก UFO รวมถึงบทสัมภาษณ์ของ 

ผู้หนีรอดมาได้อีกด้วย

 5.	กรณีวิเคราะห์ด้วยหลักของสามัญสำานึก

 กล่าวถึง การวิเคราะห์สาเหตุการหายสาบสูญ 

ของเครื่องบินและเรือที่เดินทางผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า  

ทัง้ปรากฏการณ์ในทอ้งฟา้และในทะเล ทีท่ำาใหเ้กดิอนัตราย 

แก่ยานพาหนะนั้นๆ และเหตุที่น่าเชื่อว่าเหตุใดจึงไม่ 

สามารถค้นหายานพาหนะที่ประสบเหตุเหล่านั้นได้พบ

 6.	การบดิเบอืนของหว้งเวลาอวกาศและอำานาจ 

จากนอกโลก

 กล่าวถึง การบิดเบือนของเวลา หรือมิติที่สี่ของ 

ห้วงอวกาศ ปรากฏการณ์ที่เป็นผลให้ห้วงเวลาเกิดการ 

เปลี่ยนแปลง ผลที่เกิดขึ้น และคำาบอกเล่าของผู้ที่ผ่าน 

เหตุการณ์การบิดเบือนของห้วงเวลา รวมไปถึงคำาบอกเล่า 

ของผู้ที่เคยพบกับ UFO แนวคิดที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ 

ของ UFO ผลจากการเคลื่อนที่ของ UFO และการทดลอง 

เกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว

 7.	ความเปน็มาในอดตีของทอ้งทะเลอาถรรพณ ์

 กล่าวถึง เรื่องเล่าปรัมปราเกี่ยวกับเหตุการณ์ 

น้ำาท่วมโลกเมื่อกว่า 12,000 ปีก่อน สิ่งที่น่าเชื่อได้ว่า 

เป็นสิ่งปลูกสร้างในสมัยก่อนน้ำาท่วมโลก และเรื่องราว 

เกี่ยวกับอาณาจักรแอตแลนติสที่รุ่งเรือง

	 8.	เรื่องล้ำายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์

 กลา่วถงึ ขอ้สนันฐิานเกีย่วกบัความเจรญิกา้วหนา้ 

ทางเทคโนโลยีของชาวแอตแลนติส และความก้าวหน้า 

ทางเทคนคิและอารยธรรมของอารยธรรมตา่งๆ ซึง่บางสว่น 

ได้รวมเอาความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและ UFO  

เข้ามาร่วมวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ  

อีกด้วย

	 9.	รวมความคิดเห็นท้ายเล่ม

 กล่าวถึง ข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการไขข้อ 

ข้องใจในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ประตูอวกาศ และ 

รายงานเกี่ยวกับยานใต้น้ำาลึกลับที่นาวิกโยธินสหรัฐพบ 

ขณะฝึกซ้อมรบ

 10.	 บทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 

ลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

 กล่าวถึง บทสัมภาษณ์ของผู้รวบรวมเรื่องราว 

มหัศจรรย์ของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า และประสบการณ ์

เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว UFO ความผิดเพี้ยนของห้วงเวลา 

 หนงัสอืเลม่นีม้เีนือ้หาชวนตดิตาม มภีาพประกอบ 
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เพื่อให้ผู้อ่านได้ติดตามเนื้อเรื่อง ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  

เนือ่งจากรายงานการสญูหายของเครือ่งบนิ และเรอื บรเิวณ 

สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านั้น จะอยู่ในช่วงหลังสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งคำาอธิบายศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้มีความรู้ 

ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงคำาบอกเล่าจาก 

ผู้ผ่านประสบการณ์ลี้ลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ดังนั้น 

หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ลี้ลับต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณ 

สามเหลีย่มเบอรม์วิดา้มากยิง่ขึน้ และทราบถงึทฤษฎตีา่งๆ  

ที่จะใช้สำาหรับหาคำาตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ 



ชื่อ______________________________________นามสกุล______________________________________

ในนาม_____________________________________________________________________(ระบุช่ือองค์กร)

เลขที่___________หมู่ที่________ตรอก/ซอย__________________________ถนน_____________________

แขวง/ตำาบล________________________เขต/อำาเภอ_____________________จังหวัด___________________

รหัสไปรษณีย์_________โทรศัพท์______________________โทรสาร_______________อีเมล์_______________

การออกใบเสร็จรับเงิน	 p	ต้องการ	 p	ไม่ต้องการ

ออกใบเสร็จในนาม________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

สำ�หรับสม�ชิก

	 p	สมาชิกใหม่	 p	ต่ออายุสมาชิก

	 				ต้ังแต่ปีท่ี______ฉบับท่ี______เดือน________________________พ.ศ.________ระยะเวลา_____ปี

อัตราค่าสมาชิก	:	1	ปี	2	ฉบับ	เป็นเงิน	240	บาท

ก�รชำ�ระค่�สม�ชิก

	 p	ธนาณัติ	 p	ตั๋วแลกเงิน	 p	เงินสด

	 				จำานวนเงิน_____________บาท	(_________________________________________)

ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินจ่าย	ปณ.ธัญบุรี 12110 ในน�ม มห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ส่งที่ สำ�นักหอสมุดกล�ง

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200	ถนนรังสิต-นครนายก	(คลอง	5)	ตำาบลรังสิต	อำาเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110

(วงเล็บมุมซองด้านขวา	“สมาชิกวารสาร	EAU”)

ประสานการสมัครสมาชิก	:	อรพินท์	ลูกอินทร์

	 	 	 สำานักหอสมุดกลาง	โทร	:	0-2577-1028	#	377

ใบสมัคร
สมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย





นโยบ�ยก�รจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เปน็วารสารราย	6	เดอืน	มหาวทิยาลยั	

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	ด้าน	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า	

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา	นักวิจัย	คณาจารย์	ตลอดจนนักวิชาการ	

ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน	

ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	 และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ	

ด้านต่าง	ๆ

บทคว�มที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ	

รายงานการวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น		

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย	

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น	

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการ	

พิจารณาในวารสารอื่น	ๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ	

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

ก�รเตรียมต้นฉบับ
	 ตน้ฉบบัทีเ่สนอเพือ่พจิารณาลงตพีมิพ	์ตอ้งมรีปูแบบดงัตอ่ไปนี	้

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวประมาณ	6-10	หน้า

2.	รปูแบบตวัอกัษรใหใ้ช	้Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ		

		และขนาดของตวัอกัษร	หากเปน็ชือ่เรีอ่งใชต้วัอกัษรขนาด	20	หวัขอ้	

	 	ตา่ง	ๆ 	ใชต้วัอกัษรขนาด	16	และสว่นเนือ้หาทัว้ไปใชต้วัอกัษรขนาด	15	

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา)	

4.	เขียนชื่อ	ตำาแหน่ง	สถานที่ทำางานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน		

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ		

	 	 โดยกำาหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ	A4		

	 	พร้อมทั้งกำาหนดคำาสำาคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	คำา

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา	

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

ก�รอ้�งอิงและก�รเขียนเอกส�รอ้�งอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนตอ้งการระบแุหลง่ทีม่าของขอ้มลูในเนือ้เรือ่ง		

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ	

เลขหนา้ทีข่อ้มลูปรากฎอยู่	(ชือ่	นามสกลุ,	ปพีมิพ,์	เลขหนา้)	ตวัอยา่งเชน่	

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง	

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้
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