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การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบกะทกรกป่า
(Passiflora foetida L.) 

ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides

Efficiency of Passiflora foetida L.  
crude extract for inhibition of Colletotrichum gloeosporioides

ณัฐณิชา ยังทินนัง* ชัญญารัตน์ หาญฟ้า และ แววดาว ดาทอง
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากกะทกรกป่า (Passiflora foetida L.)  

ด้วยสารละลายเมทานอลความเข้มข้น 50, 75 และ95 เปอร์เซ็นต์ และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้ง การเจริญของ

เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ด้วยวิธี poisoned food technique ที่ระดับ ความเข้มข้น 5,000, 10,000, 

15,000 และ 20,000 ppm โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา และค�านวณหาค่าร้อยละ 

การยับยั้งการเจริญของเช้ือรา พบว่าในวันท่ี 3, 5 และ 7 สารสกัดหยาบกะทกรกป่าที่สกัดด้วยสารละลายเมทานอล 

ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น 20,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราได้ดีที่สุด  

แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อรา 0.80 ± 0.06, 1.20 ± 0.10, 1.40 ± 0.20 เซนติเมตร ตามล�าดับ  

ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการทดลองน�ากะทกรกป่ามาใช้ในการทดสอบเชื้อรา

ในจานอาหารที่ผสมสารสกัดหยาบกะทกรกป่า ยังพบว่าเชื้อรายังคงมีการเจริญอยู่ ทั้งนี้อาจใช้ระดับความเข้มข้นที่ใช้ต�่า 

หรือขึ้นอยู่กับชนิดของ ตัวท�าลาย ดังน้ันจากผลการทดลองนี้ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของสาร หรือ

มีการทดลอง ที่ระดับความเข้มข้นท่ีสูงข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา

ค�าส�าคัญ: กะทกรกป่า, สารสกัดหยาบ, โรคแอนแทรคโนส, การยับยั้งเชื้อ
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Abstract
 This research aimed to study the efficiency of crude extracts from Passiflora foetida L. with 50, 

75, and 95 percentage methanol solution concentration. and to inhibit the growth of Colletotrichum 

gloeosporioides with the poisoned food technique with the crude extract concentration of 5,000, 

10,000, 15,000 and 20,000 ppm by comparing the mean colonies diameter of the fungi and calculate 

the percentage of inhibition. It was found that on the Day 3, 5 and 7, crude extracts from P. foetida 

L. extracted with 95 percentage methanol solution at a concentration of 20,000 ppm can inhibit 

the growth of C. gloeosporioides optimal for diameter colonies 0.80 ± 0.06, 1.20 ± 0.10, 1.40 ± 0.20 

cm, respectively, which was significantly difference (p<0.05). Tests on Passiflora foetida L. extract 

also showed that C. gleoosporioides continued to grow, possibly using a lower of the crude extract 

or on the type of destroyer Therefore, from the results of this experiment, the factors affecting the 

deterioration of substances should be studied. or experimenting at higher concentrations to increase 

the efficiency of inhibiting the growth of fungi.

Keywords: Passiflora foetida L., Crude extract, Anthracnose, Inhibition

1. บทน�า
 โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) เป็นโรคพืช 

ที่ท�าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทั้งปริมาณและ

คุณภาพ ท�าให้เกิดความสูญเสียกับพืชเศรษฐกิจ เช่น  

ฝรั่ง มะนาว ส้มโอ กล้วย มะม่วง พริก มันส�าปะหลัง 

เป็นต้น โดยเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส  

อยู่ในจีนัส Colletotrichum ท�าให้ผลผลิตเน่าเสียอายุ 

การเก็บเกี่ยวสั้น ไม่สามารถขนส่งระยะไกลได้ การระบาด

ของโรคเกิดขึ้นรวดเร็ว และรุนแรงในเขตท่ีมีอุณหภูมิ

ระหว่าง 27 – 32 °C และมีความช้ืนสูงกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งโรคแอนแทรคโนสในพืชตระกูลพริกนับว่าเป็นโรค 

ที่ส�าคัญของเกษตรกรผู้ปลูกพริกเป็นอย่างมาก เพราะ

ถือว่าเป็นโรคประจ�าตัวของพริกเลยก็ว่าได้ โรคน้ีเกิดจาก

เชื้อรา Collectotrichum sp. โดยพบว่ามีอยู่ 4 ชนิด 

ทีม่กีารเข้าท�าลายพรกิ คอื C. gloespoloides, C. capcisi, 

C. musae, และ C. acutatum โดยการเข้าท�าลาย

ของเชื้อราแต่ละชนิดถือว่าเป็นการเข้าท�าลายแบบแฝง 

(quiescent infection) ท�าให้ไม่สามารถป้องกันก�าจัด 

ได้ทันท่วงที อีกทั้งโรคแอนแทรคโนสสามารถถ่ายทอด 

ผ่านทางเมล็ดพันธุ ์ ซึ่งท�าให้เกิดการระบาดของเชื้อรา

สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสกระจายเข้าไปในแหล่งพื้นที ่

ปลกูอืน่ ๆ  ได้ (ธนวฒัน์ อมัรามร, 2549; กรมวชิาการเกษตร, 

2555) 

 เชื้อราสกุล Colletotrichum สาเหตุโรค

แอนแทรคโนส พบว่ามีการแพร่กระจายอยู ่ทั่วโลก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ได้มีการ

วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา 

สาเหตุโรค แอนแทรคโนส ซึ่งแต่ละสปีชีส์ที่สามารถ 

เข้าท�าลายพริกแต่ละชนิด แต่ละวัยของพริก และส่วนต่าง ๆ 

ของพริก ได้ต่างกัน ซึ่ง C. gloeosporioides เป็นชนิดที่ 

พบว่า มีการเข้าท�าลายของพริกมากที่สุด สามารถเข้าท�าลาย 

ผลพริกได้ทุกวัย มักเข้าท�าลายในผลอ่อนและผลที่แก่จัด  

(ภวิกา บุณยพิพัฒน์, 2559) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย 
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ให้กับผลผลิตเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน  

ผลพริกที่แก่จัด ซ่ึงท�าให้ผลพริกเน่าได้ในขณะท่ีปลูกอยู่

ในแปลง หรือไม่แสดงอาการเน่าในแปลงปลูกแต่จะแสดง

อาการเน่าในโรงเก็บหรือในขณะที่ขนส่ง ท�าให้ผลผลิต 

ที่ก�าลังจะท�าการเก็บเก่ียว หรือท�าการเก็บเก่ียวแล้ว และ

ผลผลิตที่ก�าลังขนส่งเพื่อไปจ�าหน่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลท�าให้ปริมาณ

และคุณภาพลดลง และไม่เป ็นท่ีต ้องการของตลาด 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงจัดเป็นโรคท่ีเป็นปัญหา

ส�าคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย 

 ในปัจจุบันเกษตรกรจ�าเป็นต้องใช้สารเคมี

ก�าจัดเชื้อราทุกครั้งหลังการเก็บผลผลิต ซ่ึงสารเคมีท่ีกลุ่ม

เกษตรกรไทยนิยมใช้ในการควบคุมโรคคือ การใช้สารเคมี

ที่ใช้ก�าจัดเชื้อราประเภทดูดซึมในกลุ่ม benzimidazole 

fungicide ซึ่งสารเคมีในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

ในการแทรกซึมเข้าไปท�าลายเชื้อรา C. gloeosporioides 

ได้ดี แต่การที่เกษตรกรใช้สารเคมีประเภทดูดซึมน้ันเป็นที ่

ทราบกันโดยทั่วไปว่าท�าให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในพืช 

ท�าให้ผลผลิตที่ส่งออกสู่ตลาดถูกต่อต้านและถูกกีดกัน

ทางการค้า ด้วยเหตผุลในเรือ่งความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

นอกจากนีก้ารใช้สารเคมอีาจจะส่งผลให้เกดิความต้านทาน

สารเคมขีองเชือ้ราสาเหตขุองโรคได้ ยิง่เมือ่ใช้ในอตัราความ

เข้มข้นสูง ก็อาจท�าให้มีแนวโน้มเกิด การต้านทานสารเคมี

สูงขึ้น ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และ 

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท�าให้เกิด การเสียความสมดุลของระบบ

นเิวศ จงึได้มกีารศกึษา และพฒันาแนวทางการควบคมุโรค

เพื่อทดแทนวิธีการใช้สารเคมี โดยการศึกษาประสิทธิภาพ

ของสารสกัดจากพืชท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเชื้อรา  

C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่พบ 

มากที่สุด ขึ้นมาทดแทนการใช้สารเคมี โดย วราภรณ์ สุทธิสา 

และคณะ (2557) พบว่าการใช้สารสกดัจากข่า และสารสกดั 

ตระไคร้หอม ที่ความเข้มข้น 20,000 µgml-1 ในการ

ยับยั้งการเจริญของเช้ือรา C. gloeosporioides ได้ดีที่สุด 

กรรณิการ์ ลาชโรจน์ และคณะ (2553) ได้แนะน�าการใช้ 

น�้าสมุนไพรจากกระเทียมในการป้องกันโรคแอนแทรคโนส 

ในพริก ที่ระดับความเข้มข้น 50,000 µgml-1 พรชนก  

จินดาวงษ์ และคณะ (2548) พบว่าการใช้สารสกัดว่านน�้า 

(Acorus calamus L.) ในการยับยั้งการเจริญของโคโลนี  

และ การยบัยัง้การงอกสปอร์ของเชือ้รา C. gloeosporioides 

สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ดีที่สุด ขณะที่ ฮากีม  

นิกาเร็ง และ อุสมาน เจ๊ะลาเตะ (2560) ศึกษาผลของ 

สารสกัดหยาบจากใบทุเรียนเทศต่อการยับยั้ง การเจริญ

เติบโตของเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่เป็นสาเหตุ 

ของโรคแอนแทรคโนส โดยตัวท�าละลายที่ใช้สกัดสาร

มี 4 ชนิด คือ เมทานอล เอทิลอะซิเตท เฮกเซน และน�้า

โดยความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ คือ 5,000, 10,000 

และ 15,000 ppm พบว่า สารสกัดหยาบในตัวท�าละลาย 

เอทิลอะซิเตท มีการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราเฉล่ีย

สูงที่สุด

 จากข ้อมูลเหล ่านี้ จึ งมีความสนใจในการ 

ท� าการทดสอบประสิทธิภาพของพืชที่ มีฤทธิ์ ต ้ าน 

เชื้อรา C. gloeosporioides เพื่อทดแทนการใช ้

สารเคมีป้องกันก�าจัดโรคแอนแทรคโนสในสภาพควบคุม 

ดังน้ันงานวิจัยในครั้งน้ีได้ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัด

หยาบกะทกรกป่า (Passiflora foetida L.) ในการ

ยับยั้งเชื้อรา C. gloeosporioides โดยท�าการศึกษา

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากกะทกรกป่า (Passiflora 

foetida L.) ในสารละลายเมทานอล ในการยับยั้งเชื้อรา  

C. gloeosporioides โดยเล็งเห็นประโยชน์ที่น�าสาร 

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมี และ

เป็นการน�าพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. อุปกรณ์และวิธีการ
 2.1  การเตรียมสกัดสารจากกะทกรกป่า

   (1) น�าต้นกะทกรกป่ามาล้างท�าความ

สะอาด แล้วมาตัดเป็นท่อน ๆ ผึ่งให้แห้งสนิทจากนั้น 
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น�าเข ้าตู ้อบลมร้อน ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  

เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากน้ันบดให้ละเอียดเป็นผงแล้วท�า 

การสกัดหยาบโดยแช่ด้วยสารละลายเมทานอลในอัตราส่วน 

1:10 บรรจุลงในภาชนะขวดแก้ว ปิดฝาให้สนิทแช่ทิ้งไว้  

72 ชั่วโมง เพื่อให้สารในพืชละลายออกมา

   (2) กรองแยกเอาชิน้ส่วนพชืออก น�าส่วน 

ที่ เป ็นของเหลวของสารสกัดไปท�าการระเหยเอาตัว 

ท�าละลายออกด้วยเครื่อง Rotary Evaporator ที่อุณหภูมิ 

60 องศาเซลเซียส ท�าการระเหยจนกระท่ังได้สารสกัด 

จากนั้นบรรจุสารสกัดท่ีได้ในขวดสีชา หุ ้มด้วยฟอยด์  

เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อป้องการเสื่อมสภาพ

ของสารสกัดเพื่อน�าไปใช้ตลอดการทดลอง (พรพนา  

นาคสิงห์, 2550)

 2.2  การเตรียมสารสกัดจากกะทกรกป่า 

ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ

   ในการศึกษาใช้ความเข้มข้น 4 ระดับ 

คือ 5,000, 10,000, 15,000 และ 20,000 ppm (ฮากีม 

นิกาเร็ง และอุสมาน เจ๊ะลาเตะ, 2560) โดยท�า stock 

solution ที่มีความเข้มข้น200,000 ppm แล้วท�าให ้

เจือจางเพื่อให้ได้ความเข้มข้นท่ีต้องการทดสอบ และใช้น�้า

เป็นตัว control

 2.3  การทดสอบประสิทธิภาพของการ 

สกัดหยาบจากกะทกรกป่าในการยับย้ังการเจริญของ 

เชื้อรา C. gloeosporioides โดยใช้วิธี poisoned 

food technique

   (1)  การผสมสารสกัดหยาบกะทกรกป่า

กับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในความเข้มข้นต่าง ๆ

    น�า stock solution ของสารสกัด

ในความเข้มข้น 200,000 ppm ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  

ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 9 มิลลิลิตร หลังจากนั้น

ผสมให้เข้ากันโดยใช้เครื่อง Vortex mixer เทลงใน 

จานเลี้ยงเชื้อ จะได้อาหารท่ีมีสารสกัดท่ีมีความเข้มข้น 

20,000 ppm ส่วนค่า ความเข้มข้น 15,000, 10,000  

และ 5,000 ppm ก็ท�าเช่นเดียวกัน คือ น�าสารละลาย 

มาจาก stock solution 200,000 ppm มาท�าการเจอืจาง 

ให้เป็นความเข้มข้น 150,000, 100,000 และ 50,000 ppm 

จากน้ันดูดสารสกัดหยาบอย่างละ 1 มิลลิลิตร ผสมกับ

อาหารเล้ียงเช้ือ PDA จะได้อาหารที่มีสารสกัดที่มีความ 

เข้มข้น 5,000, 10,000 และ 15,000 ppm ส่วนการ

เล้ียงเช้ือที่ใช ้เป็นตัวเปรียบเทียบจะใช้น�้ากล่ันที่ผ ่าน 

การนึ่งฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมลงในอาหาร 

PDA 9 มิลลิลิตร แทนสารสกัดหยาบจากกะทกรกป่า 

จากนั้นทิ้งอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมสารสกัดไว้ 1 วัน เพื่อให้

ผิวหน้าอาหารแห้ง เพื่อใช้ส�าหรับปลูกเชื้อราที่เราต้องการ

ทดสอบ (วรลักษณ์ วงศ์วิวัฒน์, 2540)

   (2)  การปลูกเชื้อราลงบนอาหาร

    น�าเช้ือราบรสุิทธิ ์C. gloeosporioides 

ที่เตรียมไว้แล้วในจานเล้ียงเชื้อระยะเวลา 5 วันมาใช้  

โดยใช้ Cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร 

เจาะเส้นใยของเชื้อราบริเวณรอบ ๆ เส้นใยเพื่อให้ได ้

เส้นใยใหม่ที่ก�าลังเจริญ จากนั้นใช้เข็มเขี่ยเชื้อย้ายชิ้นวุ้น 

ไปวางบนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดหยาบจากกะทกรกป่า 

ที่ระดับความเข้มข้นทั้ง 4 ความเข้มข้น ความเข้มข้นละ  

3 ซ�า้ ซึง่ในการวางชิน้วุน้ทีม่เีชือ้ราให้วางบรเิวณทีต่รงกลาง

ของจานเล้ียงเชื้อโดยความให้ด้านที่มีเชื้อราอยู่ด้านล่าง

แล้วบ่มเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน

 2.4  การตรวจสอบและบันทึกผลการทดลอง

   ตรวจผลการทดลองหลังจากที่วางชิ้นส่วน 

ของเชื้อรา C. gloeosporioides ลงบนอาหาร PDA  

ที่ผสมสารสกัดหยาบจากกะทกรกป่าที่ระดับความเข้มข้น

ทั้ง 4 ความเข้มข้น โดยท�าการวัดการเจริญของเชื้อรา

บนอาหาร PDA โดยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของโคโลนีที่เจริญในแนวราบ โดยบันทึกผลการทดลอง 

ที่ระยะเวลา 3, 5 และ 7 วัน จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้ไปคิด 

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราด้วยวิธี  

Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความ 
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เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ส�าหรับค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 

การเจริญของเชื้อราน้ันสามารถค�านวณได้จากสูตร

 เปอร์เซ็นต์การยับย้ัง = [(R1 –R2) / R1 ] x 100

 R1  คือ  ความยาวรศัมโีคโลนขีองเชือ้ราในจาน 

    ควบคุม

 R2  คือ ความยาวรศัมโีคโลนขีองเชือ้ราในจาน 

    ทดสอบ

3. ผลการทดลอง
 3.1  ก า ร ต ร ว จ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ ชื้ อ 

Colletotrichum gloeosporioides

   จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ของเชือ้รา C. gloeosporioides สาเหตโุรคแอนแทรคโนส 

ในพริกพบว่าเชื้อรามีลักษณะการเจริญของเส้นใยในช่วงแรก

เป็นสขีาว เมือ่เวลาผ่านไปจะเปลีย่นเป็นสขีาวอมเทา สเีทา

ไปจนถงึสดี�าตามช่วงเวลาการเจรญิของเชือ้รา หลงัจากนัน้ 

เชื้อราจะเริ่มสร้างกลุ่มสปอร์ (spore mass) บนโคโลนี  

เมื่อตรวจดูลักษณะสปอร์ภายใต้กล้อง stereo microscope 

ลกัษณะของเส้นใยค่อนข้างหยาบ และเมือ่ตรวจดลูกัษณะ 

รูปที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ของเชื้อรา C. gloeosporioides (A) ลักษณะโคโลนีบน

อาหาร potato dextrose agar ระยะเวลา 

3 วัน (B) ลักษณะโคโลนีบนอาหาร potato dextrose 

agar ระยะเวลา 7 วัน (C) ลักษณะสปอร์ภายใต้กล้อง 

stereo microscope (D) ลักษณะสปอร์ และลักษณะ 

appressorium ที่ก�าลังขยาย 400 เท่า

สปอร์ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ก�าลงัขยาย 400 เท่า พบลกัษณะ

สปอร์เซลล์เดียว ใส ไม่มีสี รูปร่างทรงกระบอกหัวท้ายมน 

(cylindrical) และสร้าง appressorium (รูปที่ 1)
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 3.2  การหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญ

ของเชื้อรา

   สารสกัดหยาบกะทกรกป่าท่ีสกัดด้วย

สารละลายเมทานอลความเข้มข้น 50, 75 และ 95 

เปอร์เซ็นต์ ในการยับยั้งการเจริญของโคโลนีของเชื้อรา 

C. gloeosporioides ท่ีอายุการทดลองวันท่ี 3, 5 และ 7  

โดยการวัดการเจริญของเส้นใยเชื้อราท่ีเจริญบนอาหาร 

potato dextrose agar (PDA) และหาค่าเปอร์เซน็ต์การยบัยัง้ 

การเจริญของเชื้อราพบว่า ในวันท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ 

ชุดควบคุมสารสกัดหยาบกะทกรกป่าที่สกัดด้วยสารละลาย 

เมทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซน็ต์ ทีร่ะดบัความเข้มข้น  

20,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 

ได้ดีที่สุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 63.77 เปอร์เซ็นต์  

รองลงมาได้แก่สารสกัดหยาบกะทกรกป่าที่สกัดด้วย 

เมทานอลความเข้มข้น 95 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับ

ความเข้มข้น 15,000 ppm โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง  

56.52 เปอร์เซน็ต์ ส่วนสารสกดัหยาบกะทกรกป่าทีส่กดัด้วย 

สารละลายเมทานอลความเข้มข้น 50 และ 75 เปอร์เซ็นต ์

ที่ระดับความเข้มข้น 5,000 ppm ยับย้ังการเจริญเติบโต

ของเชื้อราได้น้อยที่สุด มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 13.04 

เปอร์เซ็นต์ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ผลการเจริญเติบโตของเชื้อรา 

C. gloeosporioides บนอาหาร PDA ที่ผสมสาร

สกัดหยาบกะทกรกป่า เป็นเวลา 3 วัน 

(A) 50% methanol 5,000 ppm. (B) 50% 

methanol 10,000 ppm. (C) 50% methanol 

15,000 ppm. (D) 50% methanol 20,000 ppm. 

(E) 75% Methanol 5,000 ppm. (F) 75% Methanol 

10,000 ppm.(G) 75% Methanol 15,000 ppm. 

(H) 75% Methanol 20,000 ppm. (I) 95% 

Methanol 5,000 ppm. (J) 95% Methanol 

10,000 ppm. (K) 95% Methanol 15,000 ppm. 

(L) 95% Methanol 20,000 ppm.
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รูปที่ 3 ผลการเจริญเติบโตของเชื้อรา 

C. gloeosporioides บนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัด

หยาบกะทกรกป่า เป็นเวลา 5 วัน (A) 50% methanol 

5,000 ppm. (B) 50% methanol 10,000 ppm. 

(C) 50% methanol 15,000 ppm. (D) 50% 

methanol 20,000 ppm. (E) 75% Methanol 

5,000 ppm. (F) 75% Methanol 10,000 ppm. 

(G) 75% Methanol 15,000 ppm. (H) 75% 

Methanol 20,000 ppm. (I) 95% Methanol 5,000 

ppm. (J) 95% Methanol 10,000 ppm. (K) 95% 

Methanol 15,000 ppm. (L) 95% Methanol 

20,000 ppm.

 ในวันที่  5 เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

สารสกดัหยาบกะทกรกป่าทีส่กดัด้วยสารละลายเมทานอล

ความเข้มข้น 95 เปอร์เซน็ต์ ทีร่ะดบัความเข้มข้น 20,000 ppm 

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีท่ีสุด โดยมี

เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 73.33 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่

สารสกดัหยาบกะทกรกป่าทีส่กดัด้วยสารละลายเมทานอล 

ความเข้มข้น 95 เปอร์เซน็ต์ ทีร่ะดบัความเข้มข้น 15,000 ppm 

โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 65.93 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาร

สกัดหยาบกะทกรกป่าท่ีสกัดด้วยสารละลายเมทานอล

ความเข้มข้น 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความเข้มข้น 

5,000 ppm ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้น้อยที่สุด 

มีเปอร์เซ็นต์การยับย้ัง 4.44 เปอร์เซ็นต์ (รูปท่ี 3)

 ในวันที่  7 เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

สารสกดัหยาบกะทกรกป่าทีส่กดัด้วยสารละลายเมทานอล 

ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความเข้มข้น 20,000 

ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีที่สุด 

โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 75.44 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา

ได้แก่สารสกัดหยาบกะทกรกป่าท่ีสกัดด้วยสารละลาย  

เมทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซน็ต์ ทีร่ะดบั ความเข้มข้น 

15,000 ppm โดยมเีปอร์เซ็นต์การยบัยัง้ 64.91 เปอร์เซน็ต์ 

ส่วนสารสกัดหยาบกะทกรกป่าท่ีสกัดด้วยสารละลาย 

เมทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 ที่ระดับความเข้มข้น 

5,000 ppm ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ เชือ้ราได้น้อยทีส่ดุ 

มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 6.43 เปอร์เซ็นต์ (รูปท่ี 4)
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รูปท่ี 4 ผลการเจริญเติบโตของเชื้อรา 

C. gloeosporioides บนอาหาร PDA 

ที่ผสมสารสกัดหยาบกะทกรกป่าเป็นเวลา 7 วัน

(A) 50% methanol 5,000 ppm. (B) 50% 

methanol 10,000 ppm. (C) 50% methanol 

15,000 ppm. (D) 50% methanol 20,000 ppm. 

(E) 75% Methanol 5,000 ppm. (F) 75% Methanol 

10,000 ppm. (G) 75% Methanol 15,000 ppm. 

(H) 75% Methanol 20,000 ppm. (I) 95% 

Methanol 5,000 ppm. (J) 95% Methanol 

10,000 ppm. (K) 95% Methanol 15,000 ppm. 

(L) 95% Methanol 20,000 ppm.

4. สรุปและอภิปรายผล
 4.1  อภิปรายผล 

  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบกะทกรกป่าในการ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา Colletotrichum 

gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก 

และพืชหลายชนิด ทั้งพืชผัก ผลไม้ ไม้ดออกไม้ประดับ 

พืชไร่ และธัญพืชต่าง ๆ เพื่อเป็นการน�าวัชพืชมาใช ้

ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการก�าจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่ง  

มีรายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจาก

พืชหลายชนิดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา 

C. gloeosporioides ได้แก่ว่านน�้า (ธารทิพย์ ภาสบุตร,  

2546) ข่า ตะไคร้ และกระเทียม (วราพร สุทธิสา และคณะ, 

2557) เปลือกทับทิม (พรพนา นาคสิงห์, 2550) ใบทุเรียน 

(ฮากีม นิกาเร็ง และอุสมาน เจ๊ะลาเตะ, 2560) เจตมูล

เพลิงแดง และกระเจี๊ยบแดง สะเดา และ ยูคาลิปตัส  

ในการทดลองนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของกะทกรกป่า

ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides  

สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ผลการทดลองพบว่าเม่ือท�า 

การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ 

เชื้อราด้วยวิธี Poisoned Food Technique ที่ระยะเวลา

ในการทดสอบ 3, 5 และ 7 วัน สารสกัดหยาบกะทกรกป่า 

ทีส่กดัด้วยสารละลายเมทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซน็ต์ 

มีประสิทธิภาพการยับยั้ง เชื้อราได้ดีที่สุด ที่ระดับความ 

เข้มข้น 20,000 ppm โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ 

เจริญเติบโตของเชื้อราได้สูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการ 
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รายงานของเยาวพา (2554) ทีไ่ด้ท�าการทดสอบประสทิธภิาพ

ของสารสกดัจากกระทกรก, ตดหมตูดหมา, ครอบจกัรวาล, 

หญ้าขน และต้อยติ่ง ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย

เชื้อรา C. gloeosporioides

 จากผลการทดลองน�ากะทกรกป่ามาใช ้ใน

การทดสอบเชื้อราในจานอาหารที่ผสมสารสกัดหยาบ

กะทกรก ยังพบว่าเชื้อรายังคงมีการเจริญอยู่ แสดงว่า

กะทกรกป ่ า  มีสารออกฤทธิ์ ในการยับยั้ ง เชื้ อ รา 

C. gloeosporioides ท่ี มีประสิทธิภาพต�่ า ทั้ งนี้

อาจเนื่องจากสารสกัดจากกะทกรกป่าเป็นสารที่เส่ือมสภาพ

ได้ง่าย ความไม่เสถียรของสารอาจท�าให้ประสิทธิภาพของ

สารเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่าง ๆ หรือขึ้นอยู่กับชนิด

ของตัวท�าลาย ระดับความเข้มข้นที่ใช้ และชนิดของเชื้อรา

ที่ใช้ในการทดลอง ดังนั้นจากผลการทดลองนี้ควรศึกษา

ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของสาร หรือมีการ

ทดลองทีร่ะดบั ความเข้มข้นทีส่งูข้ึน ทดสอบกบัสารละลาย

ชนิดอื่น ทดสอบกับเชื้อชนิดอื่น หรือน�าไปใช้ร่วมกันกับ

สารสกดัจากพชืชนดิอืน่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการยบัยัง้ 

การเจริญของเชื้อรา

 4.2  สรุปผลการทดลอง

   จากการน�าสารสกัดหยาบกะทกรกป่า

ที่สกัดด้วยสารละลายเมทานอลที่ระดับความเข้มข้น 

50, 75 และ 95 เปอร์เซ็นต์ มาผสมในอาหาร potato 

dextrose agar (PDA) ท่ีระดับความเข้มข้น 5,000, 

10,000, 15,000 และ 20,000 ppm แล้วทดสอบ

การเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ที่ระยะเวลา

ในการทดสอบ 7 วัน โดยบันทึกผลการทดลองในวันที่ 

3, 5 และ 7 สกัดหยาบกะทกรกป่าท่ีสกัดด้วยเมทานอล

ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความเข้มข้น 

20,000 ppm สามารถยับยั้ง การเจริญของเชื้อรา 

C. gloeosporioides ได้ดีท่ีสุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีท่ีสุดในวันท่ี 3, 5 

และ 7 คอื 63.77, 73.33 และ 75.44 เปอร์เซน็ต์ ตามล�าดบั 

จากผลการทดลองการน�ากะทกรกป่ามาใช้ในการทดสอบ

การยับยั้งเชื้อรา C. gloeosporioides ยังพบว่าเชื้อรา

ยังคงมีการเจริญอยู่ ซึ่งสารสกัดหยาบจากกะทกรกป่า

ยงัไม่สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา C. gloeosporioides 

ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจใช้ระดับ ความเข้มข้นที่ใช้ต�่า หรือ

ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวท�าลาย ดังนั้นจากผลการทดลอง

น้ีมีการทดลองที่ระดับ ความเข้มข้นที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ออกแบบและพฒันาสือ่การสอนคณติศาสตร์ เรือ่ง การหาปรมิาตรรปูเรขาคณติ 

ด้วยโปรแกรม GeoGebra โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ออกแบบสือ่การสอนคณติศาสตร์ เรือ่ง การหาปรมิาตรรปูเรขาคณติ 

ด้วยโปรแกรม GeoGebra 2) พฒันาสือ่การสอนคณติศาสตร์ เรือ่ง การหาปรมิาตรรปูเรขาคณติ ด้วยโปรแกรม GeoGebra  

ผลจากการด�าเนินการวิจัย การออกแบบ ประกอบด้วย ส่วนน�า ส่วนชี้แจงบทเรียน ส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

ส่วนเมนูเนื้อหาย่อย ส่วนเนื้อหา ส่วนแบบฝึกหัด ส่วนสรุปบทเรียน ส่วนแบบทดสอบ ออกแบบด้วยการเขียนสตอรี่บอร์ด 

จากนั้นน�าไปสู่การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra หลังจาก

การพัฒนา มีการด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการแสดงผล เพื่อให้สื่อที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพท�างานได้ตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้และสามารถน�าไปใช้เป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ได้ 

ค�าส�าคัญ: การออกแบบและพัฒนา, สื่อการสอน, สตอรี่บอร์ด, การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต, GeoGebra
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Abstract
 This research aims to design and develop instructional material for mathematics on the volume 

geometry with GeoGebra program aims to: 1) design in mathematics instructional media of volume of 

geometric figures using GeoGebra application and 2) development in mathematics instructional media 

of volume of geometric figures using GeoGebra application. The results of the research and design are 

as follows: Title, Introduction, Objectives, Menus, Content, Practice, Summary, and Test. Design with  

storyboarding led to developing mathematics teaching materials on calculating the geometric volume 

with the GeoGebra program. The development of a display validation was performed for the developed 

media to be effective for its intended purpose and be used as a teaching aid for mathematics.

Keywords: Design and development, Teaching materials, Storyboards, Volume of geometric figures, 

GeoGebra

1. บทน�า
  ความก ้าวหน ้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีการสื่อสาร ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วท้ังด้านการแพทย์ การเกษตร 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากยิ่งขึ้น 

(คณิศร จี้กระโทก, จีรนันท์ ล้อดงบัง และ รวี เวธิตะ,  

2560) มีการน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ให้ทันกับยุคสมัย ทันกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังโดยตรงและ 

โดยอ้อม สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ 

ด้วยการใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้รับการพัฒนา 

มาจากห้องเรยีนและนอกห้องเรยีนการเรยีนรูผ่้านสือ่ต่างๆ 

ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงในรายวิชา

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส�าคัญ ในการด�ารงค์ชีวิต 

เนื่องจากคณิตศาสตร์มีประโยชน์ใน การด�ารงชีวิตและ 

ช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยเหตุน้ีคณิตศาสตร์จึงเป็น 

วชิาพืน้ฐานในหลกัสตูรแกนกลางซึง่ในหลกัสตูรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงมุ ่งพัฒนา 

ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะส�าคัญ ประกอบด้วยความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2560)

 การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ด้วยคณิตศาสตร์ด้วยสื่อเทคโนโลยี โปรแกรม GeoGebra  

เป็นส่ือโปรแกรมหน่ึงที่ช่วยลดระยะเวลาครูผู ้สอนได ้

เป็นอย่างด ีช่วยท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจในเนือ้หาทีส่อนได้มากยิง่ขึน้ 

ซ่ึงโปรแกรม GeoGebra เป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปทาง

คณิตศาสตร์แบบพลวัต สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพีชคณิต 

เรขาคณิต มีค�าส่ังในการสร้างที่หลากหลาย เป็นส่ือ

ปฏิสัมพันธ์กับผู ้เรียน ดังนั้น โปรแกรม GeoGebra  

จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

รวมทั้งยังใช้งานได้หลายภาษาตามค�าส่ังของเครื่องมือ 

(ชัญญา อุทิศ, 2557) อีกทั้งจากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า 

การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการจัดการเรียนการสอน

ทางคณิตศาสตร์ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง ทนงศักดิ์ กันใส (2563) ได้ศึกษาวิจัย  

การใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ส�าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า  

โปรแกรม GeoGebra ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถ 

ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จากผลการศึกษาวิจัย

ของ สุทิน บับภาวะตา (2558) ท่ีศึกษาวิจัยผลของการ

ใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ 

เร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่างรปูเรขาคณติสองมติแิละสามมติิ  

ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวว่า การใช้

โปรแกรม GeoGebra มาเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ที่เป็นโปรแกรมท่ีไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิ ช่วยอธิบาย 

นักเรียนให้เห็นภาพได้ชัดเจนโดยเฉพาะความแตกต่าง 

ของภาพสองมิติและสามมิติสามารถท่ีจะเข้าใจได้เร็วขึ้น

และที่ส�าคัญยังสามารถจะทดลองปรับ ค่าต่าง ๆ ได้ตาม

ต้องการในลักษณะท่ีแตกต่างกันไป 

 นอกจากโปรแกรม GeoGebra ท่ีมีความ

เหมาะสมในการน�ามาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์แล้วนั้น หลักการท่ีส�าคัญในการออกแบบ 

และพัฒนาสื่อการสอนหรือ การออกแบบการเรียนรู้ก็เป็น

เรื่องที่ส�าคัญในการพัฒนาสื่อ โดยหลักการออกแบบสื่อ 

การเรียนรู้ต้องค�านึงถึง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะ 

ผู้เรียน ความเหมาะสกับวัย ความสนใจ ระดับชั้น ทักษะ 

พื้นฐาน ประสบการณ์ของผู ้เรียน รูปแบบ การเรียน  

การสอนและการเรียนรู้ และเพื่อให้สามารถออกแบบและ

พัฒนาสื่อได้อย่างเป็นล�าดับขั้นตอน การเขียนโครงร่าง 

(Story Board) เนือ่งจากการเขยีนสตอรีบ่อร์ดคอื การเขยีน 

กรอบเรื่องราว มีการระบุชัดเจนว่า ในแต่ละฉาก แต่ละ

หน้าจอ ประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น ข้อความภาพ  

หรือเสียง สื่อประกอบ อย่างเป็นล�าดับขั้นตอนอะไร 

ก่อนหลัง 

  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นถึงความส�าคัญ

ในส่งเสริมการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยการออกและพัฒนา 

สื่อการสอน ด้วยโปรแกรม GeoGebra 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อออกแบบส่ือการสอนคณิตศาสตร ์  

เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra

 2. เพื่อพัฒนาส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra

3. วิธีด�าเนินการวิจัย
 3.1  กลุ่มเป้าหมาย

   กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ 

ผู ้เช่ียวชาญที่มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการสอน

คณิตศาสตร์และการใช้โปรแกรม GeoGebra โดยมี

ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จ�านวน 5 ท่าน โดยใช้วิธี 

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

   ตัวแปรต้น คือ ส่ือการสอนคณิตศาสตร์  

เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra

   ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความ

เหมาะสมของส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหา

ปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra

 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

   เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาส่ือการสอน 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ โปรแกรม GeoGebra และ

แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อ

 3.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

   สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค่าที่ประเมินได้มา 

เทียบเกณฑ์การประเมินความเหมาะสม แบบมาตราส่วน

ประมาณค่าลิเคิอร์ท 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้  

   5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด

   4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
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   3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง

   2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย

   1 หมายถงึ ระดบัความเหมาะสมน้อยทีส่ดุ

   การแปลความหมายของระดับคะแนน 

ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เชาว์ อินใย 

(2541) โดยมีรายละเอียดดังน้ี

   คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับ 

ความเหมาะสมมากท่ีสุด

   คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับ 

ความเหมาะสมมาก

   คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับ 

ความเหมาะสมปานกลาง

   คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับ 

ความเหมาะสมน้อย

   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับ 

ความเหมาะสมน้อยที่สุด

 3.5  ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

   การด�าเนินการวิจัยเรื่อง การออกแบบ

และพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาตร

รูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra แบ่งออกเป็น  

2 ระยะ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย 

ระยะที่ 1 การออกแบบ และระยะท่ี 2 การพัฒนา โดยมี

รายละเอียดดังนี้

  ระยะที่  1 การออกแบบสื่อการสอน

คณิตศาสตร ์ เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต  

ด้วยโปรแกรม GeoGebra

  1)  ศึกษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  2)  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องการ 

หาปริมาตรรูปเรขาคณิต

  3)  วเิคราะห์โครงสร้างเนือ้หา องค์ประกอบสือ่

  4) ร่างล�าดับเนื้อหา

  5) ออกแบบสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต

  6)  เขียนแผนโครงเรื่อง (Storyboard)  

โดยมีองค์กอบของด้านเนื้อหาประกอบด้วย 8 ส่วน คือ 

ส่วนน�า (Title) ส่วนชี้แจงบทเรียน (Introduction)  

ส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) ส่วนเมนู 

เน้ือหาย่อย (Menus) ส่วนเน้ือหา (Content) ส่วน 

แบบฝึกหัด (Practice) ส่วนสรุปบทเรียน (Summary) 

ส่วนแบบทดสอบ (Test)

  ระยะที่  2  การพัฒนาสื่ อการสอน

คณิตศาสตร ์ เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต  

ด้วยโปรแกรม GeoGebra

  1)  น�าโครงเรื่อง (Storyboard) ไปพัฒนา 

สือ่การสอนคณติศาสตร์ เรือ่ง การหาปรมิาตรรปูเรขาคณติ

  2)  เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ท�าการตรวจ

สอบความถูกต้องในการแสดงผล 

  3) ส่งให้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 5 ท่านตรวจ

ประเมินความเหมาะสมของสื่อ

  4)  สรุปผลการประเมิน

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
  ผลการด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ตอน 

ตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้

 4.1  ผลการออกแบบสือ่การสอนคณติศาสตร์ 

เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม 

GeoGebra

    จากการวิเคราะห์โครงสร ้าง เน้ือหา  

องค์ประกอบ น�ามาสู่การออกแบบ และน�ามาเขียนแผน

โครงเรื่อง (Storyboard) สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1
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 4.2  ผลการพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม 

GeoGebra

   น�าผลจากการออแบบมาพัฒนาเป็นสื่อ 

การสอนด้วยโปรแกรม GeoGebra แสดงภาพหน้าจอได้

ดังรูปที่ 2

รูปท่ี 1 แผนโครงเรื่อง (Storyboard)

(1) หน้าจอแสดงผล ส่วนน�า

(2) หน้าจอแสดงผลชี้แจงบทเรียน

(3) หน้าจอแสดงเมนูเนื้อหาย่อย

(4) หน้าจอแสดงเนื้อหา
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 หลังจากพัฒนาสื่อการสอนตาม storyboard  

แล้วนั้น ขั้นตอนต่อมาคณะผู ้วิจัยท�าการตรวจสอบ  

ความถูกต้องในการแสดงผล ทดสอบว่ามีเนื้อหาสมบูรณ์

ตาม storyboard ที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็น 

การทดสอบหาข้อผดิพลาดของสือ่ เพือ่ให้สือ่ทีพ่ฒันาขึน้นี ้

มีประสิทธิภาพท�างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  

ทั้งนี้ในการทดสอบในแต่ละส่วนหากมีปัญหาเกิดขึ้น 

จะกลับไปแก้ไขในส่วนท่ีพบว่ามีปัญหาและ เม่ือเสร็จแล้ว

ก็จะท�าการทดสอบเช่นเดิมจนปัญหาหมดไป และน�าไปให้ 

ผู้เชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่าน ทีม่คีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบั 

การสอนคณิตศาสตร์และการใช้โปรแกรม GeoGebra  

โดยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จ�านวน 5 ท่าน ประเมิน 

ความเหมาะสมของสื่อ ดังแสดงในตารางที่ 1

(5) หน้าจอแสดงผลแบบทดสอบ

(6) หน้าจอแสดงผลแบบฝึกหัด

รูปท่ี 2 ผลการพัฒนาสื่อการสอน

ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของสื่อการสอน 

  คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต  

  ด้วยโปรแกรม GeoGebra

รายการประเมิน

ส่วนน�า

ส่วนชี้แจงบทเรียน

ส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ส่วนเมนูเน้ือหาย่อย

ส่วนเน้ือหา

ส่วนสรุปบทเรียน

ส่วนแบบทดสอบ

ความเหมาะสมของการออกแบบ

รวม

SD. ความเหมาะสม

4.80

4.20

4.20

4.60

4.80

4.20

4.40

4.80

4.50

0.45

0.45

0.45

0.55

0.45

0.45

0.55

0.45

0.51

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

มากท่ีสุด

 จากตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสม 

ของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน พบว่า สื่อการสอน 

คณติศาสตร์ เรือ่ง การหาปรมิาตรรปูเรขาคณติ ด้วยโปรแกรม 

GeoGebra มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 

= 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) 
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5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนา 

สือ่การสอนคณติศาสตร์ เรือ่ง การหาปรมิาตรรปูเรขาคณติ 

ด้วยโปรแกรม GeoGebra สามารถสรุปและอภิปรายผล 

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ได้ดังน้ี 

 1. การออกแบบสื่อการสอนคณิตศาสตร ์  

เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra 

ซึ่งขั้นตอนการออกแบบด้วยการด�าเนินการตามขั้นตอน 

ผลจากการศกึษาวิเคราะห์ พบว่า การออกแบบ ประกอบด้วย  

ส่วนน�า ส่วนชีแ้จงบทเรยีน ส่วนของวตัถปุระสงค์การเรยีนรู ้

ส่วนเมนูเนื้อหาย่อย ส่วนเนื้อหา ส่วนแบบฝึกหัด ส่วนสรุป 

บทเรียน ส่วนแบบทดสอบ และจากนั้นจึงเขียนแผน 

โครงเร่ือง (Storyboard) ก่อนน�ามาพฒันาเป็นสือ่การสอน 

ด้วยโปรแกรม GeoGebra ซึ่งจากการออกแบบและ 

เขียนแผนโครงเรื่อง ท�าให้คณะผู้วิจัยสามารถสร้างและ

พัฒนาโปรแกรมได้อย่างเป็นขั้นตอน ให้ผลสอดคล้องกับ  

กวิศรา เอี่ยมบรรณพงษ์, จุฑารัตน์ ลิปาภินันท์ และ  

ปรัชญนันท์ นิลสุข (2563) ท่ีกล่าวว่า สตอรี่บอร์ด 

เปรียบเหมือนสื่อกลางท�าให้เห็นภาพท่ีตรงกัน เพื่อสรุป

ประเด็น หาจุดบกพร่อง และที่ส�าคัญ คือ ก่อนจะเริ่ม

งานผลิตจริงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยอมรับสตอรรี่บอร์ด

ที่ออกแบบและท�าการแก้ไขจนเป็นท่ียอมรับ ดังนั้น 

สตอรี่บอร์ด จึงเป็นหน่ึงในข้ันตอนส�าคัญของการผลิตสื่อ

 2. การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra 

จากการประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ  

พบว่า สื่อ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาตร

รูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าสื่อสามารถน�าไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอนได้ ให้ผลสนับสนุนกับงานวิจัย

ของ ชญัญา อทุศิ (2557) ทีก่ล่าวว่า โปรแกรม GeoGebra 

เป็นโปรแกรมทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ใช้ใน การเรยีนการสอน

คณิตศาสตร์ 

 จากผลการศกึษาวจิยัครัง้นี ้สรปุได้ว่า การพฒันา 

ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม ควรมีการวางแผน 

และออกแบบโดยองค์ประกอบของการออกแบบสื่อ 

ประกอบด้วยส่วนน�า ส ่วนชี้แจงบทเรียน ส่วนของ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ส่วนเมนูเนื้อหาย่อย ส่วนเนื้อหา 

ส่วนแบบฝึกหัด ส่วนสรุปบทเรียน ส่วนแบบทดสอบ 

และขั้นตอนที่ส�าคัญในการออกแบบ คือ การจัดท�า

แผนโครงเรื่อง หรือ สตอรี่บอร์ด เพื่อให้สามารถผลิต

หรือพัฒนาสื่อได ้ตรงตามวัตถุประสงค ์ ด ้วยเหตุนี ้

ผลการประเมินความเหมาะสมของส่ือที่พัฒนาขึ้น 

จึงได้รับ การประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  

กล่าวสรุปได้ว่า ส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหา 

ปริมาตรรูปเรขาคณิต ด ้วยโปรแกรม GeoGebra  

ที่พัฒนาขึ้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถน�าไปใช้

เพื่อประกอบการเรียนการสอนและได้จริง นอกจากนี้  

ยังสามารถใช้เพื่อการศึกษาทบทวน ศึกษาเพิ่มเติมได ้

อีกด ้วยเนื่องจากเนื้อหาที่คณะผู ้วิจัยได ้น�ามาใช ้ใน  

การพัฒนาส่ือครั้งน้ี ผู ้วิจัยได้รวบรวมเน้ือหาเรื่องการ 

หาปริมาตรรูปเรขาคณิตมาจากรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ของทุกระดับชั้น 

6. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

 6.1  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

   1.  การน�าสือ่ไปใช้ ผูส้อนควรมกีารแนะน�า

เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงสื่อให้กับผู้เรียนอย่างละเอียดเพื่อให้

สามารถใช้สื่อประกอบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. เพื่อรองรับการใช้งานสื่อส�าหรับผู ้ที่ 

ศึกษาด้วยตนเอง หรือใช้เป็นส่ือเสริมในการเรียนรู ้  

ควรเพิ่มคู่มือการใช้งานสื่อ ไว้ในสื่อการเรียนรู้ 

 6.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

   ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะน�าสื่อ  

ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปประเมินทดสอบกลุ ่มนักเรียนที่ เป ็น 

กลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหากค่าหาประสิทธิภาพของสื่อ
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การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับเลขคณิต 
ด้วยโปรแกรม GeoGebra 

Design and Development in Mathematics Instructional Media 
of Arithmetic Sequence

Using GeoGebra Application
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับเลขคณิต  

ด้วยโปรแกรม GeoGebra โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ 

เลขคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra 2) ประเมินความเหมาะสมของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับเลขคณิต  

ด้วยโปรแกรม GeoGebra เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย โปรแกรม GeoGebra และ แบบประเมิน

ความเหมาะสมของสื่อ ผลจากการด�าเนินการวิจัย พบว่า สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม 

GeoGebra มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46) แสดงให้เห็นว่า 

สื่อสามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง 

ค�าส�าคัญ: การออกแบบและพัฒนา, สื่อการสอน, ล�าดับเลขคณิต, GeoGebra
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Abstract
 This research aims to design and develop instructional materials for Mathematics on the 

arithmetic sequence with GeoGebra program aims to: 1) design and development in mathematics 

instructional media of arithmetic sequence using GeoGebra application and 2) assess the suitability of 

the mathematics instructional media of arithmetic sequence using GeoGebra application. The tools for 

this study included the GeoGebra program and the media suitability assessment form. As a result of 

the research, it was found that the mathematics teaching media on the arithmetic sequence by the 

GeoGebra program was appropriate at a high level. (average=4.13 Standard deviation = 0.46) shows 

that the media can be used in teaching and learning management.

Keywords: Design and development, Teaching materials, Arithmetic sequence, GeoGebra

1. บทน�า
   การเรียนคณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลาง

ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เม่ือนักเรียนจบ 

การศึกษาระดับภาคบังคับแล้ะวนักเรียนจะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับจ�านวนและการด�าเนินการ การวัด 

เรขาคณติ พีชคณติ การวเิคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551) ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 

คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสาระที่ต้องใช้ทักษะในการเรียนรู ้

หลายด้าน เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนามธณรม 

ท�าให้การเรียนรู ้สาระคณิตศาสตร์ไม่บรรลุจุดประสงค ์

ใน การจัดการเรียนรู้ หรือไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร 

(เนตรนารี ไพโรจน์พิริยะกุล, กัญจนา ลินทรัตน์ศิริกุล  

และอษุาวด ีจนัทรสนธ,ิ 2556) ดงันัน้เพือ่เป็น การส่งเสรมิ

การเรยีนรู้จงึมกีารน�าสือ่การสอนต่าง ๆ  มาช่วยในการเรยีน

การสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรม

ทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากมายเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เช่น The 

Geometer’s Sketch (GSP) โปรแกรม MAPLE โปรแกรม 

Mathematica ซึ่งโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น 

มีท้ังโปรแกรมที่ใช้ในเชิงธุรกิจ เสียค่าลิขสิทธิ์ และโปรแกรม

ที่สามารถน�าไปใช้ได้โดย ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ (General 

Public License: GPL) ซึ่งได้แก่โปรแกรม GeoGebra 

เป็นโปรแกรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน อีกทั้ง

เป็นโปรแกรม ทีไ่ม่เสียค่าลิขสิทธิ ์(สถาบนัส่งเสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556) 

 โปรแกรม GeoGebra มีคุณสมบัติการใช้งาน 

ทั้งด้านเรขาคณิตและพีชคณิต แคลคูลัส วงกลม ส่วนตัด 

ของวงกลม สามารถด�าเนินการสร้างจุลภาคตัดกรวย 

สมการ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการส่งออกไฟล ์

ที่สร ้างขึ้นเป็นรูปแบบของภาษา Java ซึ่งเป็นสื่อที่

ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถปรับแต่งค่า  

รวมถึงรูปร่างของส่ือได้เป็นอย่างดี (ชยุฒม์ ล้อธีรพันธ์, 

นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ และ วิวรรณ กาญจนวจี, 2558) 

ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัย จึงน�าโปรแกรม GeoGebra มาใช้

ในการพัฒนาเป็น ส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ

เลขคณิต ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน 

ที่เหมาะสมนั้นคือ ADDIE Model 

 การออกแบบและพฒันาส่ือการสอนด้วย ADDIE 

Model เป็นกระบวนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ  

การสอนที่ง่ายและมีขั้นตอนที่ชัดเจน และได้รับความนิยม



วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

อย่างมาก (ศักดิ์คเรศ ประกอบผล, 2556) โดยประกอบ

ด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ  

3) การพัฒนา 4) การด�าเนินการ 5) การประเมินผล  

เพือ่ให้ได้สือ่การสอนทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพสามารถ

น�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นถึงความส�าคัญ

ในส่งเสริมการเรียนรู ้ในเน้ือหารายวิชาคณิตศาสตร์  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน 

คณิตศาสตร ์ เรื่อง ล�าดับเลขคณิต ด ้วยโปรแกรม 

GeoGebra 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เ พ่ือออกแบบและพัฒนาสื่ อการสอน

คณิตศาสตร ์ เรื่อง ล�าดับเลขคณิต ด ้วยโปรแกรม 

GeoGebra

 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของส่ือการสอน 

คณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra

3. วิธีด�าเนินการวิจัย
 3.1  กลุ่มเป้าหมาย

   กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ 

ผู ้เชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการสอน

คณิตศาสตร์และการใช้โปรแกรม GeoGebra โดยมี

ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จ�านวน 5 ท่าน โดยใช้วิธี  

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 3.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย

   ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง ล�าดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra  

    ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความ

เหมาะสมของสือ่การสอนคณติศาสตร์ เรือ่ง ล�าดบัเลขคณติ 

ด้วยโปรแกรม GeoGebra

 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

   1.  เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 

สื่อการสอนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ โปรแกรม GeoGebra

   2.  แบบประเมินความเหมาะสมของส่ือ

การสอนคณิตศาสตร์

 3.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย

    สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค่าที่ประเมินได้มาเทียบ

เกณฑ์การประเมินความเหมาะสม แบบมาตราส่วน

ประมาณค่าลิเคิอร์ท 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้  

   5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด

   4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก

   3 หมายถงึ ระดบัความเหมาะสมปานกลาง

   2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย

   1 หมายถงึ ระดบัความเหมาะสมน้อยทีสุ่ด

   การแปลความหมายของระดับคะแนน 

ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เชาว์ อินใย 

(2541) โดยมีรายละเอียดดังนี้

   คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับ 

ความเหมาะสมมากที่สุด

   คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับ 

ความเหมาะสมมาก

   คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับ 

ความเหมาะสมปานกลาง

   คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับ 

ความเหมาะสมน้อย

   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับ 

ความเหมาะสมน้อยที่สุด

 3.5  ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

    ศึกษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและ 

งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นด�าเนินการตาม ADDIE 

Model โดยมีขั้นตอนดังนี้
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   1) การวิเคราะห์ (Analysis) ด�าเนินการ

วิเคราะห์ความจ�าเป็น วิเคราะห์รูปแบบของบทเรียน  

เพื่อน�าไปใช้ในการสอน วิเคราะห์ผู้เรียนว่าเป็นใครอายุ

เท่าไหร่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมากน้อย 

เพียงใด และวิเคราะห์เน้ือหา โดยยึดตามหลักสูตรว่า  

มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างไร 

และควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นก่ีหน่วยย่อยจึงจะเหมาะสม

   2) การออกแบบ (Design) เป็นการ

ออกแบบเนื้อหา ออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบ

หน้าจอ โดยการออกแบบ การออกแบบปฏิสัมพันธ์  

และ การจัดท�าสตอรี่บอร์ด (storyboard)

   3) การพัฒนา (Development) ขั้นตอน

นี้เป็นการน�าสิ่งต่างๆ ที่ได้ออกแบบและจัดท�าสตอรี่บอร์ด

มาสู่การผลิตเป็นสื่อตามท่ีก�าหนด

   4) การด�าเนินการ (Implementation) 

เป็นการน�าสื่อที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้เพื่อเป็นการหา

ประสิทธิภาพ โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการ

ทดลองใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของสื่อ 

ที่ได้พัฒนาขึ้นว่าสามารถใช้งานได้ตรงตามที่วางแผนและ

ออกแบบไว้หรือไม่

   5) การประเมนิผล (Evaluation) เพือ่เป็น 

การประเมินผลของสื่อ

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
  ผลการด�าเนินการวิจัยในครั้งน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน 

ตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 4.1  ผลการออกแบบและพัฒนาส่ือการสอน 

คณติศาสตร์ เร่ือง ล�าดับเลขคณติ ด้วยโปรแกรม GeoGebra

    ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน

ตามที่ด�าเนินการตาม ADDIE Model ในส่วนนี้ ประกอบด้วย 

ขัน้การวเิคราะห์และขัน้การออกแบบ ซึง่จากการวเิคราะห์

โครงสร้าง เนื้อหา องค์ประกอบ (Analysis) น�ามาสู่การ

ออกแบบ (Design) เขียนแผนโครงเรื่อง (Storyboard) 

สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1

 น�าผลจากการออกแบบมาพัฒนาเป็นสื่อการสอน 

(Development) ด้วยโปรแกรม GeoGebra แสดงภาพ

หน้าจอได้ดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 storyboard
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 4.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อ 

การสอนคณติศาสตร์ เรือ่ง ล�าดบัเลขคณติ ด้วยโปรแกรม  

GeoGebra

   หลังจากออกแบบและพัฒนาพัฒนาส่ือ 

การสอนตามทีอ่อกแบบไว้ด้วย storyboard นัน้ คณะผูว้จิยั 

ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการแสดงผลทดสอบ

ว่ามีเน้ือหาสมบูรณ์ตาม storyboard ที่ได้ออกแบบ

ไว้หรือไม่ และท�าการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์  

ซึง่เป็นขัน้ด�าเนนิการ (Implementation) จากนัน้จงึส่งให้ 

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ประเมินผลความเหมาะสม

ของส่ือ(Evaluation) โดยสามารถแสดงผลการประเมินได้ 

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของสื่อการสอน 

  คณติศาสตร์ เรือ่ง ล�าดบัเลขคณติ ด้วยโปรแกรม  

  GeoGebra

(1) หน้าจอแสดงผลส่วนน�า

(2) หน้าจอแสดงผลส่วนของเมนูเน้ือหาย่อย

(3) หน้าจอแสดงผลส่วนของแบบทดสอบ

(4) หน้าจอแสดงผลของเน้ือหา

รูปท่ี 2 ผลการพัฒนา 

รายการประเมิน

ส่วนน�า

ส่วนชี้แจงบทเรียน

ส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ส่วนเมนูเน้ือหาย่อย

ส่วนเน้ือหา

ส่วนสรุปบทเรียน

ส่วนแบบทดสอบ

ความเหมาะสมของการออกแบบ

รวม

SD. ความเหมาะสม

4.60

4.00

4.00

4.20

4.20

3.80

4.20

4.00

4.13

0.55

0.00

0.00

0.45

0.45

0.45

0.84

0.00

0.46

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

 จากตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสม 

ของสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน พบว่า สื่อการสอน 

คณิตศาสตร ์ เรื่อง ล�าดับเลขคณิต ด ้วยโปรแกรม 

GeoGebra มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

= 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46) โดยคะแนน 

ความเหมาะสมสูงสุดอันดับแรก คือ ส่วนน�า มีความ 
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เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.60 ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน = 0.55) รองลงมาคือ ส่วนเมนูเน้ือหาย่อย และ

ส่วนเนื้อหา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ตามล�าดับ

5. สรุปและอภิปรายผล
 ผลจากการศึกษาวิจัย การออกแบบและ

พัฒนา สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับเลขคณิต 

ด้วยโปรแกรม GeoGebra ในครั้งน้ี ออกแบบและพัฒนา 

โดยด�าเนินการตาม ADDIE Model ประกอบด้วย 

ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ซ่ึงผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

โครงสร้างเนื้อหา องค์ประกอบ จากนั้นด�าเนินการ

ออกแบบ (Design) โดยเขียนแผนโครงเรือ่ง (Storyboard) 

แล้วจึงพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาสื่อ 

การสอนด้วยโปรแกรม GeoGebra และจากนัน้ด�าเนนิการ 

(Implementation) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสื่อ 

ที่ได้พัฒนาขึ้นว่าสามารถใช้งานได้ตรงตามที่วางแผนและ 

ออกแบบไว้หรือไม่ และสุดท้าย ด�าเนินการประเมินผล 

(Evaluation) โดยการประเมินความเหมาะสมของสื่อ  

ซึ่งจากผลการประเมินพบว่ามีความเหมาะสมอยู ่ใน 

ระดับมาก กล่าวสรุปได้ว่ามีความเหมาะสมสามารถน�าไป

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง เนื่องจากโปรแกรม 

GeoGebra เป็นโปรแกรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียน 

การสอนทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่ไม่เสีย 

ค่าลิขสิทธิ์ และมีคุณสมบัติเป็นสื่อท่ีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 

โดยผู้เรียนสามารถปรับแต่งค่า รวมถึงรูปร่างของสื่อได้

เป็นอย่างด ีและช่วยส่งเสรมิการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ 

ช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และเข้าใจ เห็นเป็นเชิงรูปธรรม

ได้มากกว่านามธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยุฒม์  

ล้อธีรพันธ์, นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ และ วิวรรณ กาญจนวจ ี

(2558) ทีศ่กึษาเปรียบเทยีบโปรแกรม GSP กบั GeoGebra 

เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัญญา อุทิศ (2557) และ 

งานวิจัยของ ทนงศักดิ์ กันใส (2563) ที่มีการใช้โปรแกรม 

GeoGebra ในการเรียนการสอนคณิตศาตร์ ซึ่งพบว่า 

การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการจัดการเรียนการสอน

ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจได้ดี และ ช่วยส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 

6. ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
 6.1  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

   1.  ในการน�าส่ือการสอนคณิตศาสตร ์  

เรื่อง ล�าดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra ไปใช้

ประกอบ การเรียนการสอน ครูผู้สอนควรแนะน�าวิธีการ

ใช้งานของส่ือให้กับผู้เรื่องเพื่อให้สามารถใช้ส่ือได้อย่าง 

ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการใช้

 6.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

   1. ควรมีการน�าส่ือการสอนคณิตศาสตร์ 

เรือ่ง ล�าดบัเลขคณติ ด้วยโปรแกรม GeoGebra ไปทดลองใช้ 

ในชั้นเรียนจริง และหาค่าผลสัมฤทธ์ิทางก่อนและหลังเรียน

โดยใช้สื่อ

   2.  ควรมีการพฒันาสือ่การสอนคณติศาสตร์ 

ในเนื้อหาอื่น ๆ เพิ่มเติม 
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ความหลากหลายของพรรณไม้
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Plant diversity in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
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บทคัดย่อ
 การศกึษาความหลากหลายของพรรณไม้ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา ระหว่างเดอืนกนัยายน 

ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยก�าหนดแปลงศึกษาทั้งสิ้น 6 แปลง ด�าเนินการบันทึกรายชื่อจ�านวนพรรณไม้และ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล�าต้น (ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป) ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 130 เซนติเมตร ผลการ

ศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้งสิ้น 710 ต้น จ�าแนกเป็น 15 วงศ์  

17 สกุล และ 30 ชนิด วงศ์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ Fabaceae ประกอบด้วยพรรณไม้ 8 ชนิด จ�านวน 266 ต้น ส�าหรับวงศ์ 

ที่มีความหลากชนิดของพรรณไม้ต�่าสุด ได้แก่ Moringaceae และ Phyllanthaceae ซึ่งมีความหลากชนิดเพียง 1 ชนิด 

และส�ารวจพบชนิดละ 1 ต้น พรรณไม้ท่ีพบแพร่กระจายมากที่สุดในพื้นที่ ได้แก่ ต้นประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus 

Willd.) จ�านวน 135 ต้น รองลงมาคือ ต้นตะแบก (Lagerstroemia floribunda Jack) จ�านวน 78 ต้น และต้นอโศกอินเดีย 

(Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites) จ�านวน 65 ต้น พรรณไม้ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 

ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina L.) (52.17) ต้นประดู่บ้าน (P. indicus Willd.) (27.77) และต้นตะแบก  

(L. floribunda Jack) (17.81) ดัชนีความหลากหลายของพรรณไม้และความสม�่าเสมอของพรรณไม้ เท่ากับ 2.76 และ 

0.81 งานวจิยันีส้ามารถใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการศกึษาเพิม่เตมิและแนวทางอนรุกัษ์พรรณไม้ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยาให้คงความอุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ค�าส�าคัญ: ความหลากหลายของพรรณไม้, ดัชนีความส�าคัญ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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Abstract
 Plant diversity in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University was carried out between 

September and November 2020. Diameter at breast height (DBH) of trees (greater than 4.5 cm) and 

their height were measured in six quadrats. The diversity of trees at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 

University was 30 tree species belonging to 15 families, 17 genera with a total number of 710 trees. The 

highest tree diversity was found in the family Fabaceae with 266 trees of 8 genera while the lowest 

diversity in family Moringaceae and Phyllanthaceae with only one tree each. The dominant species of 

tree were Pterocarpus indicus Willd., Lagerstroemia floribunda Jack and Polyalthia longifolia (Sonn.) 

Thwaites with 135, 78 and 65 individuals, respectively. The highest IVI are Ficus benjamina L. (52.17), P. 

indicus Willd. (27.77) and L. floribunda Jack (17.81). The values of a species diversity index (Shannon-

Weaver Index) of trees and the evenness index were 2.76 and 0.81, respectively. This research can 

provide basic information for further study in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 

Keywords: Plant diversity, Importance value index, Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University

1. บทน�า
 การจดัสรรแผนผงัหลกัและการสร้างบรรยากาศ 

ด้านการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยจัดเป็นสิ่งส�าคัญมาก 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการใช้ประโยชน์เป็นเวลานาน

และพร้อมต่อการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง พรรณไม้ยืนต้น 

ยังได้รับความนิยมด้านภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape 

architecture) เน่ืองจากการปลูกและดูแลรักษาง่าย  

เจริญเติบโตเร็ว ดอกที่สวยงาม ทั้งยังให้ร่มเงา ช่วยเพิ่ม

คุณภาพอากาศที่ดีและยังลดผลกระทบด้านเสียง (ปารณ 

ชาตกุล, 2553; มัทนภรณ์ ใหม่คามิ และคณะ, 2562) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ส่งเสริม 

การปลูกพรรณไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม  

โดยจัดให้มีการผสมผสานท้ังไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น 

ไม้พุม่ ไม้เลือ้ย และไม้คลมุดนิ ซึง่พรรณไม้ภายในประเทศไทย

ล้วนมีความหลากหลายด้านชนิด ลักษณะของพรรณไม้

ที่แตกต่างกันขึ้นกับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ  

อย่างไรก็ตามการทราบชื่อ ชนิด และจ�านวนพรรณไม้ต่าง ๆ  

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่

และ การออกแบบภมูทิศัน์ เช่น การสร้างอาคาร การจดัสวน 

และการใช้ประโยชน์พืน้ที ่ซึง่จ�าเป็นต้องบรหิารจดัการพืน้ที่ 

เพือ่ไม่ให้กระทบกบัสภาพแวดล้อมเดมิและยงัช่วยอนรุกัษ์

พรรณไม้ดัง้เดมิของมหาวทิยาลยัอกีด้วย ดงันัน้การปลูกฝัง

ความตระหนกัรูค้ณุค่าทรพัยากรพรรณไม้แก่บคุลากรและ

นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยจึงเป็นที่มาของการศึกษา 

ความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้นภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลและการใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�าคัญ ทั้งยัง 

เป็นการสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน

การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายของ

พรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ภายใน

มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช ซึง่ด�าเนนิการส�ารวจ 

จาก 4 แปลงศกึษา ครอบคลมุพืน้ทีศ่กึษา 60,000 ตารางเมตร  

พบความหลากชนดิพรรณไม้ทัง้สิน้ 1,653 ต้น (วฒันณรงค์  

มากพันธ์ และคณะ, 2561) ขณะที่ ผลการศึกษาของ
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ปรัชญา แผ้วพลสง และ เศรษฐ์หิรัญ นาคสุข (2561) 

สรุปความหลากชนิดของพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ทัง้สิน้ 1,909 ต้น จาก 46 ชนดิ

พบว่าต้นนนทรีมีจ�านวนและการแพร่กระจายมากท่ีสุด 

เนื่องจากเป็นต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมี

การส่งเสริมให้ปลูก เป็นจ�านวนมาก รวมท้ังต้นนนทรียังมี

ลักษณะเด่นที่เป็นไม้โตเร็วและอายุยืน 

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
 2.1  สถานที่ศึกษา 

   การส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา อ�าเภอพระนคร-

ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

14°20’54”N และ 100°33’47”E) ครอบคลุมพื้นที่

ประมาณ 166,120.46 ตารางเมตร (16.612046 เฮกตาร์) 

รูปที่ 1 สถานีศึกษาท้ัง 6 แปลงศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

(ดัดแปลงรูปจาก https://www.aru.ac.th)
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การก�าหนดพื้นที่ศึกษา โดยอ้างอิงตามแนวถนนภายใน

มหาวทิยาลยั ซึง่สามารถก�าหนดพืน้ทีศ่กึษาทัง้สิน้ 6 แปลง

ศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 129,749 ตารางเมตร 

(12.9749 เฮกตาร์) (รูปท่ี 1) มหาวิทยาลัย มีแหล่งที่ตั้ง

บริเวณศูนย์กลางของอ�าเภอพระนครศรีอยุธยาและเป็น

พื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

จงึถกูจดัเป็นอกีแหล่งพืน้ทีส่เีขยีว (Green area) ขนาดใหญ่

และมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินหลายกิจกรรมท้ังจากบุคลากร 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน

 2.2  การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้

   การส�ารวจข้อมูลลักษณะรูปวิธานของ

พรรณไม้ทั้ง 6 แปลงศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

เพื่อจัดท�าฐานข้อมูล ความหลากชนิดและจ�านวนของ

พรรณไม้ ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีได้ส�ารวจพรรณไม้ยืนต้นที่มี

เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป ท่ีความสูง

ระดับอก (130 เซนติเมตร) โดยบันทึกขนาดเส้นรอบวง 

(Girth at Breast Height: GBH) ชนิดพรรณไม้ จ�านวน

และเก็บตัวอย่างเพื่อท�าพันธุ์ไม้แห้ง (เทียมหทัย ชูพันธุ์, 

2550; Mitchell, 2010)

   การจ�าแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ของพรรณไม้ (Identification) ท่ีแพร่กระจายในแปลง

ศกึษาทัง้ 6 แปลง ในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

เพื่อตรวจสอบชนิด ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง

ข้อมูลทางนิเวศ ที่สามารถสังเกตได้ท้ังลักษณะถ่ินอาศัย 

(Habitat) ลักษณะวิสัย (Habit) และลักษณะอื่น ๆ ที่

สามารถใช้ในขั้นตอนการระบุชนิดพรรณไม้ เช่น ลักษณะ

ดอก สีของดอก ลักษณะของใบและลักษณะของเปลือกไม้

เป็นต้น ซึ่งเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพรรณไม้ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควบคู่กับฐาน

ข้อมูลทางพฤกษอนุกรมวิธานต่าง ๆ และฐานข้อมูล

พรรณไม้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 2.3  การศึกษาโครงสร้างทางนิเวศวิทยา

   การศึกษาโครงสร้างทางนิเวศวิทยาของ

พรรณไม้ ทั้ง 6 แปลงศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยค�านวณข้อมูลที่รวบรวมได้จาก

ลักษณะเชิงปริมาณของพืชและสังคมพืชเพื่อวิเคราะห์

องค์ประกอบและความส�าคัญของพรรณไม้ ดังนี้

   1)  ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ (Density: 

D) แสดงถึงจ�านวนประชากรพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ โดยเฉลี่ย

ภายในสังคมพืชหรือพื้นที่ศึกษานั้น ๆ (อุทิศ กุฎอินทร์, 

2542)

   2)  ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของพันธุ ์ไม้

แต่ละชนิด (Relative density: R
D
) ค่าที่แสดงจ�านวน

ประชากรพันธุ์ไม้ชนิดน้ัน ๆ ที่แพร่กระจายในสังคมพืช

หรือพื้นที่ศึกษาหนึ่ง ๆ (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542)

   3) ความถี่ของพันธุ์ไม้ (Frequency: F) 

การกระจายของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในสังคมพืชหรือพื้นที่

ศึกษา (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542)

   4) ความถี่สัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้ (Relative 

frequency: R
F
) ร้อยละของค่าความถี่ของพันธุ์ไม้ชนิด

นั้น ๆ  ต่อผลรวมของค่าความถี่ทั้งหมดของพันธุ์ไม้ทุกชนิด

ที่แพร่กระจาย ในสังคมพืช (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542) 
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   5) พื้นท่ีหน้าตัดล�าต้นของพันธุ์ไม้ (Basal 

area: BA) แสดงความเจริญเติบโตของเน้ือไม้ ซ่ึงสามารถ

ค�านวณจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล�าต้นที่ระดับ

ความสูงเพียงอก (DBH) (130 เซนติเมตรจากพื้นดิน) 

(ธรรมนูญ เต็มไชย และอภิชา อยู่สมบูรณ์, 2555) 

 

   6) ความเด่นของพันธุ์ไม้ (Dominance: 

Do) ค�านวณจากข้อมูลพื้นท่ีหน้าตัด (BA) ของล�าต้น

ที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH) (130 เซนติเมตรจาก

พื้นดิน) (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542)

   7)  ความเด่นสัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้ (Relative 

dominance: R
Do

) แสดงค่าความเด่นของพันธุ์ไม้ทุกชนิด 

ที่แพร่กระจายในพื้นที่ศึกษา (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542) 

   8) ดั ช นี ค ว ามส� า คั ญขอ งพร รณ ไม ้ 

(Importance value index: IVI) ค�านวณจากความถี่

สัมพัทธ์ (R
F
) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (R

D
) และความเด่น

สัมพัทธ์ (R
DO

) (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542) 

  9) ความหลากหลายของพรรณไม้ (Species 

diversity) โดยประยุกต์ใช้สมการความหลากหลายของ 

Shannon – Weaver index (1949)

  10) ความสม�า่เสมอของพรรณไม้ (Evenness 

index) ดชันทีีใ่ช้บอกสดัส่วนจ�านวนแต่ละชนดิทีส่�ารวจพบ 

ซึ่งสามารถค�านวณโดยใช้อัตราส่วนระหว่างดัชนี ความ

หลากหลายที่พบกับความหลากหลายสูงสุดที่เป็นไปได้ 

(นิวัติ คชานันท์, 2548: Hill, 1973)

3. ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา
 3.1  ความหลากชนิดของพรรณไม ้ ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

   ผลส�ารวจความหลากชนิดของพรรณไม้

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้ง 6 แปลง

ศกึษา ระหว่างเดอืนกนัยายน ถงึ เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563

สามารถจ�าแนกโครงสร้างสังคมพืชออกเป็นพรรณไม้

ในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ พรรณไม้วงศ์ปาล์ม และ

พรรณไม้วงศ์สน ซึง่เป็นพรรณไม้จากการปลกูและเจรญิขึน้

ตามธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค์เป็นไม้ประดับ ไม้ใช้สอย
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และไม้ผล รวมทั้งส้ิน 710 ต้น จาก 15 วงศ์ 17 สกุล และ  

30 ชนิด ทั้งนี้พรรณไม้ท่ีพบแพร่กระจายมากท่ีสุดคือ  

วงศ์ Fabaceae (คิดเป็นร้อยละ 37.46) จ�านวน 8 ชนิด 

รวม 266 ต้น (ตารางที ่1 และ รปูที ่2) ได้แก่ ต้นประดู่บ้าน 

(Pterocarpus indicus Willd.) จ�านวน 135 ต้น รองลงมา 

คือ ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum (DC.) 

Backer ex k. Heyne) จ�านวน 44 ต้น ต้นราชพฤกษ์ 

(Cassia fistula L.) จ�านวน 40 ต้น ต ้นมะขาม  

(Tamarindus indica L.) จ�านวน 31 ต้น ต้นหางนกยงูฝรัง่ 

(Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.) จ�านวน 8 ต้น 

ต้นชงโค (Bauhinia purpurea Linn) จ�านวน 6 ต้น  

ขณะที่ต้นกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. 

Cann. Ex Benth) และต้นจามจุรี (Samanea saman 

(Jacq.) Merr.) พบแพร่กระจายเพียงชนิดละ 1 ต้น

  เมื่อพิจารณาชนิดพรรณไม้ที่แพร่กระจาย 

มากที่สุดทั้ ง  6 แปลงศึกษา พบว ่าต ้นประดู ่บ ้าน  

(P. indicus Willd.) พบแพร่กระจายสูงสุด (135 ต้น) 

รองลงมา คือ ต้นตะแบก (Lagerstroemia floribunda  

Jack) (วงศ์ Lythraceae) จ�านวน 78 ต้น ต้นอโศกอินเดีย 

(Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites) (วงศ์ 

Annonaceae) จ�านวน 65 ต้น ต้นมะฮอกกานี (Swietenia 

macrophylla King.) (วงศ์ Meliaceae) จ�านวน 57 ต้น 

และต้นสนประดพิทัธ์ (Casuarina junghuhniana Miq.) 

(วงศ์ Casuarinceae) จ�านวน 47 ต้น ซ่ึงพรรณไม้เหล่านี้ 

คาดว่ามีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อม 

ในการด�ารงชีวิตและสามารถขยายพันธุ ์ต ่อไปได้ใน

ธรรมชาติ ส�าหรับพรรณไม้ท่ีพบแพร่กระจายน้อยท่ีสุด 

ได้แก่ ต้นมะยม (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)  

ต้นกระถนิณรงค์ (A. auriculiformis A. Cann. Ex Benth) 

ต้นจามจรุ ี(S. saman (Jacq.) Merr.) ต้นมะรมุ (Moringa 

oleifera Lam.) และต้นมะพร้าว (Cocos nucifera L.) 

พบแพร่กระจายเพียงชนิดละ 1 ต้น เท่าน้ัน (ตารางท่ี 1) 

  สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการส่งเสริมให้ปลูกพรรณไม้ 

ยืนต้นขนาดใหญ่หรือพรรณไม้ดอกที่ มีสีสันสวยงาม 

เพื่อเพิ่มความสวยงามทางภูมิทัศน์ ความร่มรื่นและพื้นที่

สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจท�าให้ต้นประดู่บ้าน  

(P. indicus Willd.) และต้นตะแบก (L. floribunda Jack)  

ถูกน�ามาปลูกเป็นแนวยาวตลอดเส้นทางจราจรและ 

ปลูกกระจายทั่วไปตามความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทั้งต้นประดู่บ้านและ

ต้นตะแบกยังเป็นสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็ว  

ในพื้นที่ราบและมีความทนทานต่อความเค็มของดินได้ดี 

(ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ, 2557)

  เ มื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบกั บก า รศึ กษ าขอ ง 

Phochayavanich (2014) ในพื้นที่หย่อมป่าภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พบความ

หลากชนิดของพรรณไม้ทั้งส้ิน 16 วงศ์ 34 ชนิด จันทร์จิรา 

ตรีเพชร (2559) ด�าเนินการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชยัภมู ิพบความหลากหลายทางชวีภาพพชืพรรณไม้ยนืต้น

ทัง้หมด 18 วงศ์ 33 ชนดิ พงษ์ชยั ด�ารงโรจน์วฒันา (2561) 

ศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นในพื้นที่ปกปัก 

ทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี พบความ 

หลากชนิดทั้งสิ้น 56 ชนิด รวม 740 ต้น ขณะที่ ปรัชญา 

แผ้วพลสง และ เศรษฐ์หิรัญ นาคสุข (2561) รายงาน

ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นภายในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ 46 ชนิด จ�านวนทั้งหมด 1,909 ต้น  

ตามล�าดับ ซึ่งสามารถสรุป ได้ว่าการศึกษาครั้งนี้มีจ�านวน

ชนิดพรรณไม้น้อยกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลายปัจจัย 

ได้แก่ ความแตกต่างของขนาดพื้นที่ศึกษา รูปแบบที่ใช้

ในการศึกษาส�าหรับการส�ารวจพรรณไม้ยืนต้นทั่วทั้งพื้นที่  

ลักษณะทางนิเวศวิทยาและความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้  

รวมทั้งการถูกรบกวนจากผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละแปลง

ศึกษา จึงอาจส่งผลต่อความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ของพืช เป็นต้น
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ตารางท่ี 1 ความหลากหลายด้านชนิดพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วงศ์

ANACARDIACEAE

ANNONACEAE

APOCYNACEAE

ARECACEAE

BIGNONIACEAE

CALOPHYLLACEAE

CASUARINCEAE

COMBRETACEAE

FABACEAE

LYTHRACEAE

MELIACEAE

MORACEAE

MORINGACEAE

MYRTACEAE

PHYLLANTHACEAE

มะม่วง

อโศกอินเดีย

พญาสัตบรรณ

หมาก

มะพร้าว

หมากเหลือง

ปีบ

ชมพูพันธุ์ทิพย์

กระทิง

สนประดิพัทธ์

หูกวาง

หูกระจง

กระถินณรงค์

ชงโค

ราชพฤกษ์

หางนกยูงฝร่ัง

ประดู่บ้าน

นนทรี

จามจุรี

มะขาม

ตะแบก

สะเดา

มะฮอกกานี

ไทรย้อยใบแหลม

โพศรีมหาโพ

ข่อย

มะรุม

ชมพู่

หว้า

มะยม

13

65

31

41

1

3

20

9

3

47

10

14

1

6

40

8

135

44

1

31

78

3

57

25

2

15

1

2

3

1

Mangifere indica L.

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

Areca catechu L.

Cocos nucifera L.

Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.

Millingtonia hortensis Linn.f.

Tabebuia rosea (Bertol.) DC.

Calophyllum inophyllum L.

Casuarina junghuhniana Miq.

Terminalia catappa L.

Terminalia ivorensis A. chev.               

Acacia auriculiformis A. Cann. Ex Benth

Bauhinia purpurea Linn

Cassia fistula L.

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

Pterocarpus indicus Willd.

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex k. Heyne

Samanea saman (Jacq.) Merr.

Tamarindus indica L.

Lagerstroemia floribunda Jack

Azadirachta indica A. Juss.

Swietenia macrophylla King.

Ficus benjamina L.

Ficus religiosa Linn

Streblus asper Lour.

Moringa oleifera Lam.

Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston.

Syzygium cumini (L.) Skeels.

Phyllanthus acidus (L.) Skeels

ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ จ�านวน (ต้น)
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 3.2  ดัชนีความส�าคัญของโครงสร้างทาง

นิเวศวิทยา (Ecological structure)

    1) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative 

density: R
D
)

    ผลการศึกษาความหนาแน่นสัมพัทธ์

ของพันธุ์ไม้ (R
D
) ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าต้นประดู่

บ้าน (P. indicus Willd.) มีความหนาแน่นสัมพัทธ์

โดยเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ต้นตะแบก (L. floribunda 

Jack) และต้นอโศกอินเดีย (P. longifolia (Sonn.) 

Thwaites) คิดเป็นร้อยละ 19.01, 10.99 และ 9.15 

ตามล�าดับ ขณะที่ต้นมะยม (P. acidus (L.) Skeels) 

ต้นกระถนิณรงค์ (A. auriculiformis A. Cann. Ex Benth) 

ต้นจามจุรี (S. saman (Jacq.) Merr.) ต ้นมะรุม 

(M. oleifera Lam.) และต้นมะพร้าว (Cocos nucifera L.) 

มคีวามหนาแน่นสมัพทัธ์น้อยทีส่ดุ (ร้อยละ 0.14) เนือ่งจาก

พบการแพร่กระจายเพียงชนิดละ 1 ต้น ท้ัง 6 แปลงศึกษา 

   2)  ค ว า ม ถี่ สั ม พั ท ธ ์  ( R e l a t i v e 

frequency: R
F
)

    ต้นประดู่บ้าน (P. indicus Willd.) 

และต้นมะขาม (T. indica L.) มีค่าความถี่สัมพัทธ์ (R
F
) 

โดยเฉลี่ยสูงสุด (ร้อยละ 7.14) รองลงมาคือ ต้นตะแบก 

(L. floribunda Jack) ต้นหูกวาง (Terminalia catappa 

L.) และต้นนนทรี (P. pterocarpum (DC.) Backer ex 

k. Heyne) (ร้อยละ 5.95) ดังแสดงในตารางที่ 2

   3) ความเด ่นสัมพัทธ ์  (Re la t i ve 

dominance: R
Do

)

    ต ้ น ไทรย ้ อย ใบแหลม  (F i cu s 

benjamina L.) มีค่าความเด่นสัมพัทธ์ (R
Do

) โดยเฉล่ีย

สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 45.07 รองลงมา คือ ต้นจามจุรี 

(S. saman (Jacq.) Merr.) ต้นนนทรี (Peltophorum 

pterocarpum (DC.) Backer ex k. Heyne) ต้นหูกวาง 

(T. catappa L.) ต้นข่อย (Streblus asper Lour.) 

รูปที่ 2 สัดส่วนความหลากหลายด้านชนิดพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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และต้นหว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels.) คิดเป็น

ร้อยละ 11.10, 4.30, 3.84, 3.11 และ 3.03 ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 2)

   4) ดั ชนี ความส� าคัญของพรรณไม ้ 

(Importance Value Index: IVI)

    ต้นไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina L.) 

มีดัชนีความส�าคัญของพรรณไม้สูงสุด เท่ากับ 45.07 

รองลงมา คือ ต้นประดู ่บ ้าน (P. indicus Willd.)  

ต้นตะแบก (L. floribunda Jack) และ ต้นนนทรี  

(P. pterocarpum (DC.) Backer ex k. Heyne)  

ต้นมะฮอกกานี (S. macrophylla King.) และต้น 

อโศกอินเดีย (P. longifolia (Sonn.) Thwaites) 27.77, 

17.81, 16.45, 14.97 และ 13.01 ตามล�าดับ ดังแสดง

ในตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 ลักษณะทางนิเวศวิทยาเชิงปริมาณของพรรณไม้ที่ส�ารวจทั้ง 6 แปลงศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  พระนครศรีอยุธยา

ชนิด
ค่าความ
หนาแน่น

(ต้นต่อเฮกตาร์)

ความหนาแน่น
สัมพัทธ์ 

(%)

ความถี่
(%)

ความถี่
สัมพัทธ์

(%)

พื้นท่ีหน้าตัดรวม
(ตารางเมตร
ต่อเฮกตาร์)

ความเด่น
สัมพัทธ์

(%)

ดัชนี
ความส�าคัญ

(IVI)

ป่าเบญจพรรณ

ประดู่บ้าน

ตะแบก

มะฮอกกานี

นนทรี

ราชพฤกษ์

พญาสัตบรรณ

มะขาม

ปีบ

มะม่วง

ข่อย

หูกระจง

หูกวาง

ชมพูพันธุ์ทิพย์

หางนกยูงฝรั่ง

ชงโค

กระทิง

สะเดา

หว้า

มะยม

ชมพู่

กระถินณรงค์

10.40

6.01

4.39

3.39

3.08

2.39

2.39

1.54

1.00

1.16

1.08

0.77

0.69

0.62

0.46

0.23

0.23

0.23

0.08

0.15

0.08

19.01

10.99

8.03

6.20

5.63

4.37

4.37

2.82

1.83

2.11

1.97

1.41

1.27

1.13

0.85

0.42

0.42

0.42

0.14

0.28

0.14

100.00

83.33

66.67

83.33

50.00

33.33

100.00

66.67

66.67

33.33

66.67

83.33

50.00

16.67

50.00

16.67

16.67

33.33

33.33

16.67

16.67

7.14

5.95

4.76

5.95

3.57

2.38

7.14

4.76

4.76

2.38

4.76

5.95

3.57

1.19

3.57

1.19

1.19

2.38

2.38

1.19

1.19

0.12

0.06

0.16

0.32

0.01

0.07

0.11

0.05

0.20

0.23

0.05

83.33

50.00

16.67

50.00

16.67

16.67

33.33

33.33

16.67

16.67

1.62

0.87

2.18

4.30

0.18

0.92

1.46

0.73

2.73

3.11

0.68

3.84

0.92

1.09

0.41

3.02

0.53

3.03

0.84

0.43

2.92

27.77

17.81

14.97

16.45

9.39

7.66

12.97

8.31

9.32

7.60

7.41

11.20

5.75

3.41

4.83

4.63

2.15

5.83

3.36

1.90

4.25
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   5) ดัชนีความหลากหลายของพรรณไม้ 

(Species diversity) และดชันคีวามสม�า่เสมอของพรรณไม้ 

(Evenness index) 

    ผลกา รศึ กษาพบว ่ า ดั ชนี ค ว าม 

หลากหลายของชนดิพรรณไม้ Shannon – Weaver index 

(H’) ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

มค่ีาดชัน ีความหลากหลายเท่ากบั 2.76 และค่าดชันคีวาม

สม�า่เสมอในการกระจายตวัของชนดิพรรณไม้ (Evenness 

index) เท่ากับ 0.81 จากพรรณไม้ทั้งหมด 30 ชนิด 710 ต้น

4. สรุปผลการศึกษา
 ค ว า ม ห ล า ก ช นิ ด ข อ ง พ ร ร ณ ไ ม ้ ภ า ย ใ น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท้ัง 6 แปลงศึกษา 

สามารถจ�าแนกเป็นพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ  

พรรณไม้ วงศ์ปาล์ม และพรรณไม้วงศ์สน ท้ังสิ้น 15 วงศ์  

17 สกุล 30 ชนิด จ�านวน 710 ต้น ซ่ึงพรรณไม้วงศ์ 

Fabaceae พบแพร่กระจายสูงสุด (ร้อยละ 37.46)  

โดยเฉพาะต้นประดู่บ้าน (P. indicus Willd.) (135 ต้น) 

สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ดัชนีความส�าคัญของโครงสร้าง

สังคมพืชพบว่า ต้นประดู ่บ้าน (P. indicus Willd.)  

มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (ร้อยละ 19.01) และความถี่

สัมพัทธ์ (ร้อยละ 7.14) สูงสุด ขณะที่ค่าความเด่นสัมพัทธ์

ของพันธุ์ไม้ พบว่า ต้นไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina L.) 

มขีนาดพืน้ทีห่น้าตดัของล�าต้นมากทีส่ดุ (3.31 ตารางเมตร 

ต่อเฮกตาร์) ท�าให้ดัชนีความเด่นสัมพัทธ์ของ ต้นไทรย้อย

ใบแหลม (F. benjamina L.) มีค่าสูงสุด (ร้อยละ 45.07) 

ดงันัน้เมือ่พจิารณาภาพรวม ดชันคีวามส�าคญัของพรรณไม้  

(IVI) พบว่า ต้นไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina L.)  

มค่ีาสงูสดุ เท่ากบั 52.17 นอกจากนีด้ชันคีวามหลากหลาย 

ของพรรณไม้ (Species diversity) และดัชนีความ

สม�่าเสมอของพรรณไม้ (Evenness index) เท่ากับ 2.76 

และ 0.81

ตารางท่ี 2 (ต่อ)

ชนิด
ค่าความ
หนาแน่น

(ต้นต่อเฮกตาร์)

ความหนาแน่น
สัมพัทธ์ 

(%)

ความถี่
(%)

ความถี่
สัมพัทธ์

(%)

พื้นท่ีหน้าตัดรวม
(ตารางเมตร
ต่อเฮกตาร์)

ความเด่น
สัมพัทธ์

(%)

ดัชนี
ความส�าคัญ

(IVI)

จามจุรี

มะรุม

ป่าดิบแล้ง

อโศกอินเดีย

ไทรย้อยใบแหลม

โพศรีมหาโพ

ไม้วงศ์ปาล์ม

หมาก

หมากเหลือง

มะพร้าว

ไม้วงศ์สน

สนประดิพัทธ์

0.08

0.08

5.01

1.93

0.15

3.16

0.23

0.08

3.62

0.14

0.14

9.15

3.52

0.28

5.77

0.42

0.14

6.62

16.67

16.67

50.00

50.00

33.33

66.67

16.67

16.67

50.00

1.19

1.19

3.57

3.57

2.38

4.76

1.19

1.19

3.57

16.67

16.67

0.02

3.31

0.24

0.03

0.01

0.09

0.06

11.10

1.86

0.28

45.07

3.21

0.43

0.19

1.25

0.81

12.43

3.19

13.01

52.17

5.87

10.97

1.81

2.58

11.00
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5. ข้อเสนอแนะ
 1)  ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเสนอเป็นแนวทาง

เบื้องต้นส�าหรับการจัดการและการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่ม

พืน้ทีส่เีขยีวภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการสะสมมวลชีวภาพและการกักเก็บ

คาร์บอนในรูปของมวลชีวภาพ

 2) การจัดท�าฐานข ้อมูลพรรณไม ้ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บทคัดย่อ
 งานนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาระบบ IoT เพือ่ส่งเสรมิการรกัษาสขุภาพ ด�าเนนิการทดลองตามตวัแบบ ADDIE 

ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ต้องการ ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบ ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา แบ่งการพัฒนาออกเป็น  

2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ hardware และส่วนของแอปพลิเคชั่น ใช้เครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 4  

การตดิตัง้ เป็นการตดิตัง้เครือ่งมอืและแอปพลเิคชัน่ในกลุม่เป้าหมายของก�าหนดไว้ ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิผล ใช้วธิกีาร

ทดลองการใช้ โดยก�าหนดใช้มีผู้ใช้งาน 5 คน ทุกวันเวลา 8.00 - 8.30 ให้ใช้งานเครื่อง strong body machine จ�านวน 

10 วัน ผลการพัฒนาพบว่า ได้ระบบ IoT เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ซึ่งมี 2 องค์ประกอบท�างานประสานกัน ได้แก่ 

1) ชุด strong body machine คือ เครื่องชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูงที่สามารถบันทึกน�้าหนักและส่วนสูงของผู้ใช้พร้อมทั้ง 

สามารถจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลออนไลน์ได้ 2) แอปพลิเคชั่น strong body community ที่แบ่งการท�างานออกเป็น  

2 ส่วนหลัก คือ ส่วนข้อมูลของผู้ใช้ที่รวบรวมข้อมูลน�้าหนักและส่วนสูงพร้อมทั้งวิเคราะห์รูปร่างเบื้องต้นของผู้ใช้ ส่วนทีสองคือ 

การวเิคราะห์ข้อมลูสขุภาพเบือ้งต้นของผูใ้ช้ในระบบทัง้หมดทีร่วบรวมผ่านการใช้งาน strong body machine ทัง้นีข้้อมลู 

ทีว่เิคราะห์ค่าต่าง ๆ  จะสะท้อนภาพรวมของผูใ้ช้ในระบบ ได้แก่ น�า้หนกัเฉลีย่ ส่วนสงูเฉลีย่ การจดักลุม่ตามรปูร่างของผูใ้ช้  

การจัดอันรูปร่างดี 3 อันดับ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์นี้มีเป้าหมาย เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้ใช้ในระบบเกิดการแข่งขัน

และเปลี่ยนพฤติกรรมมาให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

ค�าส�าคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ข้อมูลสุขภาพ, แบบจ�าลอง ADDIE
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Abstract
 This work aims to develop IoT systems to promote health care. Conducted experiments based 

on the ADDIE model, i.e. Step 1, Analysis Required, Step 2, Design, Step 3, Development. Development 

is divided into two parts: hardware part and application part. Use computer tools such as Step 4 

Installation: Install tools and applications in the target group of the target; Step 5 Evaluation Use a 

trial method. By specifying that there are 5 users every day from 8.00 -8.30 to use the strong body 

machine for 10 days. The results of the development showed that the IoT system to promote health 

care, which has 2 components to work together, namely 1) a set A strong body machine is a weight 

and height scale that can record a user’s weight and height and store data in an online database. 2) 

A divided strong body community application. It is divided into two main parts, namely the user data 

section. The second section analyzes the user’s initial health data in the entire system collected 

through the use of the strong body machine. The analyzed data reflects the overall picture. of users 

in the system, including average weight average height Grouping by user shape 3 rankings of good 

shape, etc., which the data analyzed aims to stimulate Encourage users in the system to compete 

and change their behavior to focus on primary health care.

Keywords: Internet of things, Health information, ADDIE model

1. บทน�า

 เนื่องจากในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เผชิญปัญหา

เกี่ยวกับ โรคอ้วน อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น 

พันธุกรรม สภาพสังคมและวัฒนธรรม และสาเหตุที่ส�าคัญ

คือ การบริโภคอาหารได้รับอิทธิพลจาก สื่อโฆษณาต่าง ๆ 

การขาดวินัยในการรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ไม่รู้จัก

เลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ ขาดวินัยในการใช้เวลา ไม่รู้ 

คุณค่าของเงิน และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม  

ทั้งการบริโภคอาหารไขมันสูง พฤติกรรมนั่ง ๆ นอน ๆ  

ขาดการออกก�าลังกาย ซ่ึงก่อให้เกิดโรคเรื้อรังท่ีพบบ่อย  

คนเหล่านีจ้งึมปัีญหาโรคอ้วนเพิม่ขึน้ ตามล�าดบั อาจส่งผล 

ถึงภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ โรคเบาหวาน 

หอบ และความดันโลหิตสูง ทั้งที่ควรจะเป็นโรคในวัย

ผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบันในวัยเด็กหรือวัยรุ่นก็มีความเสี่ยง 

เช่นเดียวกัน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน 

และความดันโลหิตสูง เป็นต้น

 โดยเห็นถึงข้อมูลค่า ดัชนีมวลกาย Body Mass 

Index (BMI) คอื เป็นมาตรการทีใ่ช้ประเมนิภาวะอ้วนและ

ผอมในผูใ้หญ่ ตัง้แต่อาย ุ20 ปีขึน้ไป สามารถท�าได้โดยการ

ชั่งน�้าหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร 

แล้วน�ามาหาดัชนีมวลกาย โดยใช้น�้าหนักตัว (กิโลกรัม) 

หารด้วยส่วนสูง (เมตร) ยกก�าลัง 2

 ดงันัน้ คณะผูจ้ดัท�าจงึคดิค้นการส่งเสรมิสขุภาพ

ทีท่�างานรวมกบัเทคโนโลย ีIoT โดยคณะผู้จดัท�าได้รวบรวม 

ข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะร่างกาย 

น�้าหนักและส่วนสูงโดยน�าเครื่องชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูง

มารวมกันเพื่อให้สะดวก ต่อการใช้งานและบันทึกข้อมูล
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และแสดงข้อมูลผ่านแอปบนมือถือและบันทึกข้อมูลน�้า 

มาวิเคราะห์หาค่า BMI น�้าหนักเฉลี่ยและ ลักษณะร่างกาย 

2. วัตถุประสงค์ 
 ระบบ IOT เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพ

3. วิธีการศึกษา 

 เพือ่ส่งเสรมิการรกัษาสขุภาพ ด�าเนนิการทดลอง

ตามตัวแบบ ADDIE ได้แก่ 

 3.1  ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ (Analysis) 

   การวิ เคราะห์ความต้องการของผู ้ ใช ้ 

(Requirement analysis) จากการรวบรวมข้อมูล 

การสอบถามของผู ้ท่ีใช้งานระบบ การด�าเนินงานและ 

ความต้องการของระบบส่งเสรมิสขุภาพบนเทคโนโลย ีIoT 

ดังนี้ และตัวอย่างภาพ

   ส่วนที่ 1 ระบบ IoT ส่งเสริมการรักษา

สุขภาพ มีขอบเขต การท�างานได้ดังน้ี 

   1.  สามารถชั่งน�้าหนักได้

   2.  สามารถวัดส่วนสูงได้

   3.  สามารถแสดงข้อมลูส่วนสงูและน�้าหนกั

ของผู้ใฃ้ผ่านจอ LCD

   4.  สามารถเช่ือมต่อ WIFI 

   5.  สามารถรับค่ารหัสผู้ใช้ได้ 

   6.  สามารถจัดเก็บข้อมูลการช่ังน�้าหนัก 

วัดส่วนสูงในฐานข้อมูลออนไลน์ได้ 

   ส่วนที่ 2 แอปพลิเคชันระบบส่งเสริม 

สขุภาพท�างานบนเทคโนโลย ีIoT มขีอบเขตการท�างานดงันี้

   1.  สามารถแสดงค่าเฉลี่ยของน�้าหนัก  

จากฮาร ์ดแวร ์ของระบบส่งเสริมสุขภาพท�างานบน

เทคโนโลยี IoT

   2. สามารถบนัทกึและแสดงผลการท�างาน

ของระบบส่งเสริมสุขภาพท�างานบนเทคโนโลยี 

 3.2  ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design) 

   ในขั้นตอนนี้น�าผลการวิ เคราะห ์มาสู  ่

การออกแบบระบบ งานซึง่จากผลการวเิคราะห์ระบบงานนี้ 

มกีารท�างานทีเ่กีย่วข้องหลายส่วนทัง้ส่วนทีเ่ป็น hardware 

ท�าหน้าที่บันทึกข้อมูลน�้าหนักและส่วนสูงของผู้ใช้ส่งต่อไป 

จดัเกบ็ในฐานข้อมลูและมส่ีวนของแอปพลเิคชัน่ทีด่งึข้อมลู 

จากฐานข้อมลูออกมาเพือ่มาวเิคราะห์ข้อมลูรปูร่างเบือ้งต้น 

ของผู้ใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างการกระตุ้นส่งเสริม

ให้เกิดการดูแลควบคุมส่วนสูงและน�้าหนักต่อไป

รูปที่ 1 ภาพรวมการท�างานของระบบ IoT 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพการรักษาสุขภาพ

   ส่วนของการท�างานของชุด smart body 

machine มีล�าดับขั้นตอนในการท�างานอ่านค่าข้อมูลจาก

หน่วยรับข้อมูลทั้งน�้าหนักและส่วนสูงท�าการประมวลผล

เพื่อส่งต่อข้อมูลไปแสดงผลยังหน้าจอ led และจัดเก็บ 

ในฐานข้อมูลออนไลน์ต่อไป ดังรูปที่ x
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 ในส่วนของฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ และ

ประวัติการใช้งาน smart body machine ข้อมูลที่จัดเก็บ

ได้แก่ วันที่ เลขที่สมาชิก น�้าหนัก ส่วนสูง ค่า bmi ดังรูป

ที่ 3

 3.3  ขัน้ตอนที ่3 การพฒันา (Development)

   ในขัน้ตอนนีแ้บ่งการพฒันาออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ การพัฒนาส่วนของชุด strong body machine 

เครือ่งชัง่น�า้หนกัและวดัส่วนสงูทีต้่องท�างานบนแนวคดิ iot 

ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วน input ส่วนประมวลผล 

หลัก process และส่วน output ทั้ง 3 ส่วนนี้ท�างาน

ประสานกัน

 ส่วนรับข้อมูล (input) ท�าหน้าที่รับข้อมูล 

ผ่านอุปกรณ์ input ในงานนี้ใช้ sensor 2 ตัวเพื่อท�าหน้าที่

เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้าระบบ ได้แก่ Load Cell ท�าหน้าที่

ชั่งน�้าหนัก Sensor interface ท�าหน้าที่อ่านค่าระยะห่าง 

เพื่อน�ามาค�านวณส่วนสูง

รูปที่ 2 ล�าดับขั้นตอนการท�างานของ

smart body machine

รูปที่ 3 โครงสร้างฐานข้อมูล

รูปที่ 4 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอ UI 

ส�าหรับแอปพลิเคชั่น smart body community
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  ส่วนหน่วยประมวลผลกลาง (process)  

เป็นตัวกลาง ที่เชื่อมโยงระหว่าง หน่วยรับข้อมูล input 

และหน่วยแสดงผล output คอือ่านค่าจากอปุกรณ์ input 

ทั้งสองตัวแล้วค�านวณส่วนสูง น�้าหนัก พร้อมทั้งส่งข้อมูล 

ไปยังส่วนแสดงผล (output) ส่วนแสดงผล output  

ท�าหน้าทีแ่สดงผลน�า้หนกัและส่วนสงู ทีไ่ด้จากส่วนประมวลผล 

พร้อมทัง้ส่งข้อมลูการชัง่น�า้หนกัและวดัส่วนสงูนีไ้ปจดัเกบ็

ในฐานข้อมูล my sql อีกด้วย

รูปที่ 5 load cell ท�าหน้าท่ีชั่งน�้าหนัก

รูปท่ี 6 Sensor interface ท�าหน้าท่ีอ่านค่าระยะห่าง

เพื่อค�านวณส่วนสูง

รูปที่ 7 บอร์ด We Mos D1 R2 

ท�าหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง

รูปที่ 8 หน้าจอ LED ส่วนแสดงผลของชุด strong body 

machine
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  การพัฒนาชุด strong body machine นี้ 

นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่ input process และ  

output ข้างต้นนั้น ต้องเขียนชุดค�าสั่งเพื่อควบคุม 

การท�างานของชุดอุปกรณ์ข้างต้น เขียนค�าส่ังผ่านโปรแกรม 

Arduino IDE ดังรูปท่ี 9

  ส่วนที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น strong 

body community นี้ พัฒนาในลักษณะ web api  

กล่าวคือ แอปพลิเคชั่นเรียนกใช้บริการฟังก์ชั่นต่าง ๆ  

ของ web โดยภาษา php เขียน web api เพื่อท�าหน้าที่

ให้บริการต่าง ๆ และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล my sql  

ทั้งนี้ส่งข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ json 

รูปที่ 9 ตัวอย่างชุดค�าสั่งท่ีควบคุมการท�างาน

ของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ

รูปที่ 10 ชุดค�าสั่งภาษา php

รูปที่ 11 การจัดเก็บข้อมุลในฐานข้อมูล my sql
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  ส�าหรับแอปพลิเคชั่นนั้นที่ท�าหน้าที่ในการ

เรียกใช้และแสดงข้อมูลข้อมูลจาก web ใข้บริการของ 

Thunkable x เป็นเครื่องมือในการพัฒา

4. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results)
 ผลการพัฒนาพบว่า ได้ระบบ IoT เพื่อส่งเสริม

การรักษาสุขภาพ ซึ่งมี 2 องค์ประกอบท�างานประสานกัน 

ได้แก่ 

 4.1  strong body machine

   strong body machine คือ เครื่องช่ัง 

น�้าหนักและวัดส ่วนสูงที่สามารถบันทึกน�้ าหนักและ 

ส่วนสูงของผู ้ใช ้พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลลงใน 

ฐานข้อมูลออนไลน์ได้

รูปที่ 12 ชุดค�าสั่ง block programming 

จากบริการ ของ thunable x

รูปที่ 13 QR Code เพื่อ download แอปพลิเคช่ัน 

แอปพลิเคชั่น strong body community

รูปที่ 14 strong body machine

 4.2  แอปพลเิคชัน่ strong body community

   แอปพลิเคชั่นนี้แบ่งการท�างานออกเป็น  

2 ส่วนหลัก คือ ส่วนข้อมูลของผู้ใช้ ที่รวบรวมข้อมูล 

น�้าหนักและส่วนสูงพร้อมทั้งวิเคราะห์รูปร่างเบื้องต้น 

ของผู้ใช้

5. การประเมินผล (Evaluation)
 ในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการทดลองการใช้ โดยก�าหนด

ให้มีผู้ใช้งาน 5 คน ทุกวันเวลา 8.00 -8.30 ให้ใช้งานเครื่อง 

strong body machine จ�านวน 10 ว

 3.4  ขั้นตอนท่ี 4 การติดตั้ง (Implement)

    ในส่วนของติดตั้งต้องด�าเนินการ 2 ส่วน 

คือ 1 ติดตั้ง ชุด strong body machine เพื่อให้ผู้ใช้ 

ได้ใช้งานร่วมกัน เช่น ในจุดทางเข้าของหน่วยงาน หรือ 

จดุการลงลายมอืชือ่ 2. การตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ ทัง้นีใ้ห้ผูใ้ช้ 

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ 
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 ส่วนที่สองคือ การวิเคราะห์ข ้อมูลสุขภาพ 

เบื้องต้นของผู้ใช้ในระบบทั้งหมดที่รวบรวมผ่านการใช้งาน 

strong body machine ท้ังน้ีข้อมูลท่ีวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ 

จะสะท้อนภาพรวมของผู้ใช้ในระบบ ได้แก่ น�้าหนักเฉลี่ย 

ส่วนสูงเฉลี่ย การจัดกลุ่มตามรูปร่างของผู้ใช้ การจัดอันดับ

รูปร่างดี 3 อันดับ เป็นต้น

 ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์นี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น 

ส่งเสริม ให้ผู้ใช้ในระบบเกิดการแข่งขันและเปลี่ยนพฤติกรรม

มาให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

6. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) 
 งานน้ีสนับสนุนแนวคิด Health 4.0 เพราะ 

องค์ประกอบประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีIoT และแอปพลเิคชัน่  

ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วรรษา เปาอนิทร์ (2560)  

ที่สรุปบว่า เทคโนโลยีที่จะเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน

ให้เกิด health 4.0 ได้แก่ social network, mobile 

application, internet of things, cloud computing, 

big data and health analytics, robotics, AI 

 ผลการศึกษาน้ีเน้นการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วย 

สนบัสนนุส่งเสรมิการดแูลสขุภาพด้วยการลดน�า้หนกั โดยใช้ 

ข้อมลูผู้ใช้ทกุคนในระบบ มกีลไกการจดักลุ่มรปูร่างของผู้ใช้  

เพือ่ให้ผู้ใช้เกดิความตระหนกัและเป็นการลดน�า้หนกัโดยใช้ 

ภาพทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุสมีนา 

นิมะ และคณะ (2558) ที่พบว่าวิธีการจัดการภาวะอ้วน 

ทางสังคม ประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ การสร้างพลังใจ  

ในการลดน�้าหนักจากบุคคลต้นแบบ และการปฏิบัติตาม

กฎกติกาการบริโภคอาหารของชุมชน

7. บทสรุป (Conclusion) 
 จากผลการพัฒนาที่ได้ระบบ IoT เพื่อส่งเสริม 

การรกัษาสขุภาพ ซึง่ม ี2 องค์ประกอบท�าท�างานประสานกนั  

ได้แก่ 1) ชดุ strong body machine คอื เครือ่งชัง่น�้าหนกั 

และวดัส่วนสูงทีส่ามารถบนัทกึน�า้หนกัและส่วนสูงของผู้ใช้ 

พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลออไลน์ได้ 

2) แอปพลิเคชั่น strong body community ที่สามารถ

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงการเปรียบเทียบ

แข่งขันกับผู้ใช้ทั้งหมดทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกลุ่ม

สัดส่วนของผู้ใช้ การจัดอันดับของผู้ที่มีรูปร่างดี 3 อันดับ

รวมทั้งประวัติน�้าหนักและส่วนสูงของผู้ใช้ 

รูปที่ 15 หน้าจอแอปพลิเคช่ันส�าหรับผู้ใช้

รูปท่ี 16 การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบ้ืองต้น

ของผู้ใช้ในระบบท้ังหมด
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 ส�าหรับข้อเสนอแนะส�าหรับการพัฒนาต่อยอด

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เพิ่มเติมฟังก์ชั่นของ smart 

body machine เช่น ฟังก์ชั่นการอ่านค่าผู้ใช้อ่านจาก  

รหัสประจ�าตัวพนักงาน ฟังก์ชั่นการวัดความดัน ท�าให้ 

smart body machine เป็นเครื่องท่ีสามารถอ่านค่าและ 

บันทึกค่าสุขภาพพื้นฐานได้ 2) ส่วนของแอปพลิเคชั่น  

ควรเพิ่มเนื้อหาในแอปพลิเคชันให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อผูใ้ช้มากขึน้ เช่น หากผลวเิคราะห์ออกมาว่ามรีปูร่างผอม  

ปกติ ท้วม อ้วนหรืออ้วนมาก ควรมีข้อมูลเทคนิคการดูแล

รวมไปถึงภัยต่าง ๆ ท่ีสามารถเกิดขึ้น

 ส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์ ชุด smart body 

community นี ้เป็นแนวคดิทีเ่ปลีย่นเครือ่งช่ังน�า้หนกัและ

วัดส่วนสูงให้สามารถสื่อสารได้ เก็บข้อมูลได้ รวมไปท้ัง

วิเคราะห์ข้อมูลได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT โดยระบบน้ี 

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้กับทุกแหล่งชุมชน ทุกเพศ 

และทุกวัย เพราะเป็นเครื่องมือที่สะท้อนหรือตระหนักถึง 

การให้ความส�าคญัเกีย่วกบัสขุภาพเบือ้งต้น และเป็นเครือ่งมอื 

เฝ้าระวังทางสุขภาพเบื้องต้น 
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บทคัดย่อ 

 ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของผู้พิการทางสายตาคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง โดยทางเดินในประเทศไทย

ส่วนใหญ่กระเบื้องบอกทางไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง 

มีสิ่งกีดขวาง พื้นไม่เรียบ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางออกไปใช้ชีวิตในสังคมของผู้พิการทางสายตา จากการศึกษา 

งานวิจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเดินทางพบว่า ขนาดของอุปกรณ์

ที่ใช้ยังมีขนาดใหญ่และใช้การแจ้งเตือนส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเตือนทางเสียง ซ่ึงจะรบกวนการได้ยินเสียงรอบข้างของ 

ผู้พิการทางสายตา งานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดพัฒนาอุปกรณ์ส�าหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเดินทาง มุ่งเน้นไปที่ 

การตรวจจบัสิง่กดีขวาง ทีอ่าจก่อให้เกิดอบุตัเิหต ุในช่วงการตรวจจบัตัง้แต่กลางล�าตวัไปจนถงึช่วงศรีษะ โดยจดัท�าอปุกรณ์ 

ที่มีขนาดเล็กและเบา รวมไปถึงแจ้งเตือนแบบสั่น และในกรณีที่เกิดการล้มจะส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน 

ไปยังญาติของผู้พิการเพื่อให้มีการช่วยเหลือได้ทัน ซ่ึงการใช้งานอุปกรณ์ที่น�าเสนอนี้จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตามีความ

ปลอดภัยและสะดวกสบาย ในการเดินทางเพิ่มข้ึน

ค�าส�าคัญ: ผู้พิการทางสายตา, การแจ้งเตือนล้ม, การตรวจจับสิ่งกีดขวาง, อุปกรณ์ขนาดพกพา 
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Abstract 
          One of the main problems for the visually impaired is related to travelling. Most of footpaths 

do not have proper paving tiles, have various obstacles, and frequently, pedestrians are broken which 

pose a challenge even for a normal person. It creates a barrier for visually impaired persons to go 

to their desired destinations and spend their time outside. From various related studies, one main 

challenge is the size of the device which is still heavy and relies on sounds to notify its users which 

can disturb their hearing of the surrounding sounds. This research aims to develop devices that assist 

the visually impaired person which is more compact and lightweight for more convenience use and 

to provide warning when tripping and falling.

 

Keywords: The visually impaired, Fall detection, Obstacle, Portable device

1. บทน�า 

 บ่อยครัง้ในการด�าเนนิชีวติประจ�าวนัของผูพ้กิาร

ทางสายตาจ�าเป็นต้องพึ่งพาคนรอบข้าง จากรายงานทาง

สถิติของคนพิการที่จดทะเบียนท่ัวประเทศ (ศูนย์พัฒนา

ศักยภาพและอาชีพคนพิการ, 2563) พบว่า ปัญหาหลัก

อย่างหนึ่งของผู้พิการทางสายตาคือปัญหาในการเดินทาง  

เช่น ทางเดนิเท้าทีไ่ม่เอือ้อ�านวยต่อการเดนิทางของ ผูพ้กิาร 

ทางสายตา มหีลมุบ่อ เสาไฟฟ้าหรอืป้ายจราจรบนทางเดนิเท้า 

จึงเป็นอุปสรรคในการออกไปใช้ชีวิต ในสังคมโดยไม่มีการ

ช่วยเหลือจากคนอื่น ผู้พิการทางสายตาจึงมีความต้องการ 

การแจ้งเตือนอย่างมาก เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมตามทางเดิน  

แต ่ในเมืองใหญ่ยังมีอุปกรณ์ช ่วยเหลือและอ�านวย 

ความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตาอย่างจ�ากัด

 การจัดท�าอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือในการเดินทาง

ของผู้พิการทางสายตาและช่วยแจ้งเตือนการล้มจึงเป็น 

สิ่งจ�าเป็น เพื่อลดการเกิดการบาดเจ็บจากการชนหรือ  

การเสยีชวีติจากการหกล้มหากผูพ้กิารทางสายตาบาดเจบ็

รุนแรงจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 จากบทความของส�านักงานมูลนิธิ (2564) คนท่ี

บกพร่องทางการมองเห็นหรือผู้พิการทางสายตา หมายถึง 

ผู้ที่มองไม่เห็นหรือเห็นเลือนราง และมีความบกพร่องทาง 

สายตาทั้งสองข้าง โดยมีความสามารถในการมองเห็น 

ได้ไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ โดยแบ่งเป็น ตาบอดสนิท 

หมายถึง คนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย หรืออาจมองเห็น 

ได้บ้าง ไม่สามารถใช้สายตาให้เหน็เป็นประโยชน์ และตาบอด 

ไม่สนิท หรือบอดเพียงบางส่วน หมายถึง มีความบกพร่อง

ทางสายตา สามารถมองเห็นได้บ้างแต่ไม่เท่าคนปกติ

 ในการเดินของผู้พิการทางสายตาจ�าเป็นต้อง

พึ่งพาอาศัยผู ้อื่นหรือใช้ไม้เท้าน�าทาง เพื่อหลีกเลี่ยง 

สิง่กดีขวางหรอืหลมุบ่อ โดยการใช้ไม้เท้าน�าทางจะแกว่งไม้

ไปโดยรอบเพื่อตรวจหาส่ิงกีดขวาง ซ่ึงสามารถพบได้เพียง 

ส่ิงกีดขวางที่อยู่บนพื้นหรือทางต่างระดับ จึงไม่สามารถ

หลบเล่ียงส่ิงกีดขวางที่อยู่ในช่วงกลางล�าตัวไปจนถึงช่วง

ศีรษะ ผู้วิจัยจึงต้องท�าการทดลองเพื่อเลือกเซ็นเซอร์มาใช้

ให้อุปกรณ์ตรวจจับส่ิงกีดขวางครอบคลุมในระยะดังกล่าว

จากที่ได้ท�าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มีการศึกษา

การแจ้งเตือนด้วยเซ็นเซอร์ Ultrasonic ในแบบต่าง ๆ 

งานวิจัย (Chinchole, 2018) ใช้งานเซ็นเซอร์ Ultrasonic 

ในการตรวจจับสิ่งกีดขวางโดยติดอุปกรณ์เข้ากับไม้เท้า

น�าทางโดยปรับใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน  

เซ็นเซอร์บนไม้เท้าน�าทางจะตรวจจับส่ิงกีดขวางและ 
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เมื่อมีสิ่งกีดขวางเข้ามาในระยะจะส่งเสียงแจ้งเตือน 

ผ่านทางล�าโพงของหูฟัง และ ในงานวิจัยของ Patel 

(2018), Elmannai and Khaled Elleithy (2017)  

และ Walimbe (2020) ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือ

ผู้พิการทางสายตาบริเวณสองช่วงไหล่ ไม้ หมวก และ

แว่นตา ทั้งนี้งานวิจัยท่ีได้ท�าการศึกษา มาข้างต้นยังพบว่า

มข้ีอจ�ากดัในด้านของการแจ้งเตอืนและการใช้งานอปุกรณ์

ที่ไม่ค่อยสะดวกหากใช้งานเป็นเวลานาน เพราะการ 

แจ้งเตอืนผ่านทางหฟัูงจะเป็นการปิดกัน้การได้ยนิต่อเสยีง

โดยรอบของผู้พิการทางสายตา และในการติดตั้งบริเวณ 

ล�าตัวอาจท�าให้มีการตรวจจับเสื้อผ้าหรืออวัยวะของ 

ผู ้ใช ้งานเป็นสิ่งกีดขวาง รวมถึงการติดตั้งกับแว่นตา 

อาจท�าให้มีอาการปวดบริเวณใบหูเพราะน�้าหนักของอุปกรณ์

 จากงานวิจัยอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม (Chang, 

2020) ได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ MPU 6050 กับไม้เท้า

น�าทาง จึงอาจท�าให้เกิดความผิดพลาดต่อการแจ้งเตือน  

หากผู้พิการทางสายตาท�าไม้เท้าหลุดมือก็จะจัดเป็นการ

แจ้งเตือนโดยที่ไม่มีการล้มจริง เช่นเดียวกับงานวิจัย 

Asheesh (2020) ท่ีใช้งานเซ็นเซอร์ MPU 6050 ร่วมกับ

การแจ้งเตือนผ่าน Android SMS ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น  

ที่ไม่ค่อยนิยมในการใช้งาน ท�าให้การเข้าถึงค่อนข้างจ�ากัด

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมจีดุประสงค์ในการจดัท�าอปุกรณ์ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางของผู้พิการทาง

สายตาและลดการเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทาง โดยจัดท�า 

อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวางและอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม 

ทีม่คีวามสะดวกสบายในการใช้งาน น�้าหนกัเบา และตดิตัง้ 

ในต�าแหน่งที่ไม่ท�าให้เกิดปัญหาต่อการแจ้งเตือน รวมถึง 

ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้งาน โดยจัดท�าเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ 

การตรวจจับสิ่งกีดขวางซ่ึงการตรวจจับจะเน้นไปท่ีช่วง

กลางล�าตัวจนถึงช่วงศีรษะ เพราะเป็นส่วนท่ีอาจท�าให ้

ผู ้ใช้งานบาดเจ็บได้มากกว่าส่วนอื่น ๆ และอุปกรณ์ 

แจ้งเตือนการล้มที่ปรับเปลี่ยนการแจ้งเตือนการล้มโดย 

การใช้ Line Application ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังญาติ

ของผู้ใช้งาน เพื่อให้มีการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา 

ได้ทัน

2. การออกแบบอุปกรณ์
 2.1  วัสดุอุปกรณ์

   เนือ่งจากวตัถปุระสงค์ในการจดัท�าอปุกรณ์

คือ การพัฒนาอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก น�้าหนักเบา และ

สามารถใช้งาน Wi-Fi เพื่อให้มีการส่งข้อความแจ้งเตือน

ทาง Line Application ผู้วจิัยจงึเลอืกใช้งานบอร์ดทดลอง 

ESP8266 (Arduino Leaning, 2560) ส�าหรับติดต่อ 

ส่ือสารบนมาตรฐาน Wi-Fi ท�างานใช้กระแสโดยเฉล่ีย  

80 มิลลิแอมป์ (mA) ใช้กระแสน้อยกว่า 10 ไมโครแอมป์ 

(µA)

รูปที่ 1 บอร์ดทดลอง ESP8266 (Arduinoall, 2020)

 ในการเลือกใช้งานเซ็นเซอร์ส�าหรับตรวจจับ 

ส่ิงกีดขวาง จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ท�าให้ผู้วิจัย 

เลือกใช้งานเซ็นเซอร์ Ultrasonic (โรบอทสยาม, 2559)  

มาใช้ในการตรวจจับระยะห่างระหว่างส่ิงกีดขวางกับ 

ตัวของผู้ใช้งาน ซ่ึงเซ็นเซอร์ Ultrasonic เป็นอุปกรณ์ 

ใช้วัดระยะทางด้วย Ultrasonic โดยไม่ต้องมีการสัมผัส

กับต�าแหน่งที่ต้องการวัด มีสองส่วนหลักคือ ตัวส่งคล่ืน 

ทีท่�าหน้าทีส่ร้างคลืน่เสยีงออกไปในการวดัระยะแต่ละครัง้ 

เมื่อไปกระทบวัตถุหรือส่ิงกีดขวาง คล่ืนเสียงถูกสะท้อน

กลับมายังตัวรับแล้วประมวลผลด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ภายในโมดูล 
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   จากงานวิจัยของ Chang (2020) และ 

Asheesh (2020) ได้ใช้เซ็นเซอร์ MPU6050 ในการ

ตรวจจับว่ามีการล้มเกิดขึ้นหรือไม่ โดยได้น�าเซ็นเซอร ์ 

MPU6050 เพื่อน�ามาพัฒนารูปแบบของการแจ้งเตือน 

และการตดิตัง้โดย GY-521 MPU6050 3 Axis Gyroscope 

Accelerometer Sensor Module (Playground 

Arduino, 2020) สามารถวัดความเอียงได้แบบ 3 ทิศทาง 

ใช้การเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน I2C โมดูลน้ี

ได้รวมเอาเซ็นเซอร์ Gyroscope และ Accelerometer 

เข้าไว้ด้วยกัน Accelerometer ใช้ส�าหรับวัดความเร่ง 

หรือความเอียง เมื่อจับเซ็นเซอร ์วางขนานกับพื้น 

Gyroscope ใช้วัดความเร่งในการเคลื่อนท่ี การใช้งาน 

วัดความเอียง การหมุนต่าง ๆ

   การใช้งานส�าหรับอุปกรณ์ตรวจจับส่ิง

กีดขวางจะใช้เซ็นเซอร์ Ultrasonic ตรวจจับวัตถุโดย 

เริ่มจากขา Echo รับสะท้อนของคล่ืนเสียงในช่วง 

Ultrasound ให้ Output ออกมาเป็นระยะทางที่ 

ผู้ใช้อยู่ห่างจากวัตถุเป็นระยะในหน่วยเซนติเมตร และ 

หากส่ิงกีดขวางอยู ่ห่างจากตัวผู ้ใช้เป็นระยะน้อยกว่า  

120 เซนติเมตร จะมีการสั่นเตือนให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้

และหลบเลี่ยงไปยังเส้นทางอื่นได้ทัน

รูปท่ี 2 เซ็นเซอร์ Ultrasonic (Allnewstep, 2018)

รูปท่ี 3 เซ็นเซอร์ MPU6050 (MCUcity, 2016)

 2.2  การออกแบบอปุกรณ์ตรวจจบัสิง่กดีขวาง 

   เนื่องจากอุปกรณ์มีการปฏิสัมพันธ์กับ 

ผู้ใช้งานในหลากหลายบริบท ซึ่งในแต่ละการท�างานของ

อุปกรณ์จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานแตกต่างกัน ผู ้วิจัย 

จึงตั้งใจออกแบบการใช้งานอุปกรณ์เพื่อให้การท�างาน 

ของอุปกรณ์ครอบคลุมเงื่อนไขและบริบทการใช้งาน  

โดยมีระบบการท�างานดังรูปที่ 4 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้ง

เข้ากับไม้เท้าน�าทางของผู้ใช้งาน

รูปที่ 4 ระบบการท�างานของอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง

 2.3  การออกแบบอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม

   ผู ้วิจัยได้น�าเซ็นเซอร์ MPU6050 มาใช ้

ร ่วมกับบอร์ดทดลอง ESP8266 เพื่อใช้งาน Wi-Fi  

ในที่อยู ่อาศัยหรือจากสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน โดยตั้ง

เงื่อนไขเพื่อให้เซ็นเซอร์ดังกล่าวสร้างสัญญาณ Interrupt 

ให ้ตัวประมวลผลหลัก ESP8266 เ ม่ือเกิดการล ้ม  

โดยเซ็นเซอร์ MPU6050 ท�างานร่วมกับ ESP8266 

เพียงอย่างเดียวจึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแบตเตอรี่ 

และ ESP8266 นอกจากนั้น MPU6050 จ�าเป็นต้อง 

ตดิตัง้อยูบ่นตวัผูใ้ช้เพือ่การตรวจจบัการล้มได้อย่างแม่นย�า 

โดยมีระบบ การท�างานดังรูปที่ 5 
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   ระบบการท�างานของอุปกรณ์แจ้งเตือน

การล้มจะเริ่มจากการอ่าน accelerometer ของเซ็นเซอร์ 

MPU6050 จากอริยาบทต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อน�าค่า 

มุมที่ได้มาประมวลผลล่วงหน้า แล้วแบ่งกลุ ่มข้อมูล 

เพือ่ให้ง่ายต่อการจ�าแนกเงือ่นไข และน�าการจ�าแนกเงือ่นไข 

มาประมวลผลเพื่อระบุว่าว่าเป็นการล้มหรือไม่ หากมีการล้ม 

เกิดขึ้นก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง Line Application 

ของญาติผู้ใช้งาน เพื่อให้มีการช่วยเหลือได้ทัน

จ�าลองสิง่กดีขวางทีใ่ช้ในการทดสอบร่วมกบัการขดีเส้นมมุ 

ก�ากับบนกระดาษดังรูปที่ 6 โดยเริ่มทดสอบจากระยะ  

20 40 60 80 100 และ 120 เซนติเมตร ตามล�าดับ  

และเพิ่มจ�านวนเซ็นเซอร์ Ultrasonic ตั้งแต่ 1 ตัว  

ไปจนถึง 3 ตัว 

รูปที่ 5 ระบบการท�างานของอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม

3. การทดสอบและจัดท�าอุปกรณ์
 3.1  การทดสอบการ ใช ้ ง าน เซ็ น เซอร ์ 

Ultrasonic

   ในการตรวจจบัสิง่กดีขวางจ�าเป็นทีจ่ะต้อง 

ทดสอบระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์ Ultrasonic ก่อน 

การจัดท�าอุปกรณ์ โดยเปรียบเทียบค่าระยะที่เซ็นเซอร์

ตรวจจับวัตถุได้จริงและค่าระยะจากมอนิเตอร์เพื่อดูว่า 

ในมุมใดที่เซ็นเซอร์ Ultrasonic เริ่มจะตรวจจับวัตถุไม่ได้ 

มีการใช้สันหนังสือท่ีมีความกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นการ

รูปที่ 6 ตัวอย่างการทดสอบมุมส�าหรับเซ็นเซอร์ 

Ultrasonic ค่าที่ได้จากการทดสอบเซ็นเซอร์ 

Ultrasonic จ�านวนหนึ่งตัวจะเป็นดังรูปที่ 7 

โดยสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางในแนวราบ 

ช่วงระยะ 2 – 80 เซนติเมตรเป็นมุม 25 องศา 

ช่วงระยะ 100 – 120 เซนติเมตร สามารถตรวจจับวัตถุ

แนวราบเป็นมุม 15 องศา

รูปที่ 7 มุมการตรวจจับในแนวราบ 

ของเซ็นเซอร์ Ultrasonic 1 ตัว
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 3.2  การจัดท�าอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง

   จากผลการทดสอบมมุการวดัของเซน็เซอร์ 

Ultrasonic พบว่าเซ็นเซอร์ Ultrasonic จ�านวน 3 ตัว

สามารถตรวจจับวัตถุในแนวราบได้ดังรูปท่ี 8 

 3.3  การทดสอบการใช้งาน เซน็เซอร์ตรวจจบั 

การล้ม

   เนื่องจากระบบตรวจจับการล้ม ก่อนที่จะ

มีการก�าหนดค่าการแจ้งเตือนได้นั้น จ�าเป็นต้องมีข้อมูล 

การทดสอบในกิริยาบทต่าง ๆ ซึ่งในโครงงานนี้ได้ท�าการ

ทดสอบ การยืน การลุก การน่ัง การล้ม โดยจะจ�าแนก 

การล้มเป็น การล้มไปทางด้านหน้า การล้มไปทางด้านซ้าย 

การล้มไปทางด้านขวา การล้มไปทางด้านหลัง เพื่อน�า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในการเขียนโปรแกรมส�าหรับ

แจ้งเตือนเมื่อมีการล้มเกิดขึ้น ค่าที่ใช้ทดสอบคือค่ามุม

ในแนวแกน X Y และ Z ซึ่ง เป็นค่าที่ได้จาก การอ่าน 

accelerometer ของเซ็นเซอร์ MPU6050

 
Acc =    (Ax)2 + (Ay)2 + (Az)2

 

 Ax คือ  ค่ามุมในแนวแกน X 

 Ay คือ  ค่ามุมในแนวแกน Y 

 Az คือ  ค่ามุมในแนวแกน Z 

 Acc คือ  ผลรวมของค่ามุมทั้ง 3 แกน

 

   จากการทดสอบนี้พบว่าค่า Acc ของการ

ทดสอบ การยืนใกล้เคียงกับการลุกและการน่ัง ท�าให้

สามารถน�าค่า Acc มาจ�าแนกว่าคือการล้ม และตั้งเป็น

เงื่อนไขให้บอร์ดประมวลผลเพื่อที่จะส่งการแจ้งเตือน 

ไปยังบุคคลใกล้ชิดของผู้ใช้งานได้ โดยตั้งเงื่อนไขการล้มไว้  

2 เงื่อนไข เนื่องจากค่า Acc ของการทดสอบการล้มไปทาง 

ด้านขวามีมากกว่า 360 จึงต้องตั้งเงื่อนไขเพิ่มส�าหรับ 

การล้มไปทางด้านขวา ดังนี้

   1.  Acc มีค่าน้อยกว่า 360 จะจัดว่า

เป็นการล้ม

   2.  Acc มากกว่า 360 และค่า Ax มากกว่า 

270 รวมถึงค่า Ay ต้องน้อยกว่า 300 จะจัดว่าเป็น 

การล้ม

รูปที่ 8 มุมการตรวจจับในแนวราบ

ของเซ็นเซอร์ Ultrasonic 3 ตัว

   ช่วงระยะ 2 – 80 เซนติเมตร เป็นมุม  

70 องศา ช่วงระยะ 100 – 120 เซนติเมตร สามารถ

ตรวจจับวัตถุแนวราบเป็นมุม 54 องศา เม่ือน�ามาค�านวณ

เป็นระยะทางที่สามารถตรวจจับได้สูงสุดในแนวราบ  

จะสามารถตรวจจบัสิง่กดีขวางได้เป็นระยะ 110 เซนตเิมตร 

ในช่วงระยะห่างระหว่างผู้ใช้งานและวัตถุเป็นระยะ 120 

เซนติเมตร ซึ่งครอบคลุมช่วงระยะกลางล�าตัวไปจนถึง

ช่วงศีรษะตามวัตถุประสงค์ของการจัดท�าอุปกรณ์เมื่อใช้

เซ็นเซอร์ตรวจจับในแนวดิ่ง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้งานเซ็นเซอร์ 

Ultrasonic จ�านวน 3 ตัว เพื่อจัดท�าอุปกรณ์ตรวจจับ 

สิ่งกีดขวางโดยวางเรียงกันดังรูปท่ี 9

รูปที่ 9 การจัดวางเซ็นเซอร์ Ultrasonic 3 ตัวบนไม้เท้า

(1)
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 3.4  การจัดท�าอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม 

   จากผลการทดสอบทีไ่ด้ท�าให้ผูว้จิยัสามารถ

ตั้งเงื่อนไขส�าหรับการล้มเพื่อน�ามาใช้งานรวมกับการ 

แจ้งเตือนทางไลน์ อุปกรณ์ที่ได้จะติดตั้งบริเวณหัวเข็มขัด

ของผู้ใช้งานดังรูปที่ 10

 4.2  การทดสอบการแจ้งเตือนของอุปกรณ์

แจ้งเตือนการล้ม

   ทางผู้วจิยัได้ท�าการจ�าลองการล้มเช่นเดยีว

กับการทดสอบเพื่อตั้งเงื่อนไขแจ้งเตือนการล้มที่อธิบาย 

ในหัวข้อ 3.2 โดยทดลองน�าอุปกรณ์ที่จัดท�าติดกับ 

หัวเข็มขัดของผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบความแม่นย�าของ 

การส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังญาติของผู้ใช้งาน หากมี 

การแจ้งเตือน LINE Notify จะท�าการส่งข้อความมาทาง 

Line Application 

   จากผลของการทดสอบและขณะทดสอบ

พบว่า เมือ่ผู้ใช้งานมกีารล้มทีไ่ม่รนุแรงจนถงึค่าทีก่�าหนดไว้ 

ในการเขียนโปรแกรมก็จะไม่มีการส่งข้อความแจ้งเตือน 

การล้มไปยัง Line Application โดยน�าผลการทดลอง 

มาหาค่า Accuracy ใช้ตัวแปรและสมการดังนี้

   TP (True Positive) เมื่อเกิดการล้มจริง 

และอุปกรณ์สามารถตรวจจับว่าเป็นการล้ม

รูปที่ 10 การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม

4. การทดสอบใช้งานอุปกรณ์
 4.1  การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง

   ผูว้จิยัได้ท�าการทดสอบโดยการเดนิร่วมกบั 

อุปกรณ์ ที่จัดท�าภายในอาคารและบริเวณทางเท้า 

ใกล้กับอาคาร ดังรูปที่  11 โดยที่บริเวณโดยรอบม ี

สิง่กดีขวาง ทีเ่หมาะสมกบัการทดสอบ เช่น ป้ายการจราจร  

แผงกั้นจราจร ต้นไม้ ก่ิงไม้ขนาดใหญ่ เสาไฟ และจากการ 

ทดสอบพบว ่าอุปกรณ์ ท่ีได ้ท�าการทดสอบสามารถ 

แจ้งเตอืนให้ทราบถงึสิง่กดีขวางทีต่รวจพบได้ดใีนช่วงกลาง

ล�าตัวไปจนถึงช่วงศีรษะ โดยมีระยะน้อยที่สุดที่สามารถ

ตรวจจับได้คือระยะ 2 เซนติเมตร และแบตเตอร์รี่ท่ีผู้วิจัย

น�ามาใช้ในการจัดท�าอุปกรณ์เป็นแบตเตอร์รี่ส�ารองขนาด 

9000 mAh สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ท่ีจัดท�าได้ 

เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ช่ัวโมง

รูปที่ 11 การทดสอบการการใช้งานอุปกรณ์ขณะเดิน 

เพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวาง
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   TN (True Negative) เม่ือไม่เกิดการล้ม 

และอุปกรณ์สามารถตรวจจับว่าไม่เป็นการล้ม

   FP (False Positive) เม่ือไม่เกิดการล้ม 

แต่อุปกรณ์สามารถตรวจว่าเป็นการล้ม

   FN (False Negative) เมื่อเกิดการล้มจริง 

แต่อุปกรณ์สามารถตรวจว่าไม่เป็นการล้ม

    
                       TP+TN
Accuracy =                             (2)
                  TP+TN+FP+FN

   

   จากผลการทดสอบการแจ้งเตือนการล้ม

ไปทางด้านหน้า ล้มไปทางด้านซ้าย ล้มไปทางด้านขวา 

ล้มไปทางด้านหลัง ทดสอบรวมทั้งหมดจ�านวน 90 ครั้ง  

พบว่าเมื่อล้มไปทางด้านหลังจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน 

ผ่านทาง Line Application จ�านวน 2 ครั้งจากการ 

ทดสอบทั้งหมด และการทดสอบล้มไปด้านขวาจะไม่ได้รับ 

การแจ้งเตือนผ่านทาง Line Application จ�านวน 3 ครั้ง

จากการทดสอบทั้งหมด

   ผลการทดสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม  

ว่าระบบ มีการแจ้งเตือนเม่ือมีการล้มเกิดขึ้นจริงหรือไม่

และจะไม่ท�าการแจ้งเตือนเมื่อไม่เกิดการล้มจริงหรือไม่  

มีผลการทดลองเป็นดังรูปท่ี 12

   จากการใช ้ค�านวณโดยใช้สมการ (2) 

อปุกรณ์แจ้งเตอืนการล้มมคีวามแม่นย�า 94% เมือ่เทยีบกบั

งานวจิยั ทีผู่ว้จิยัได้ท�าการศกึษา ความแม่นย�าของอปุกรณ์

มีความใกล้เคียงกันเมื่อเกิดการล้ม และการติดตั้งอุปกรณ์

เข้ากับหัวเข็มขัดจึงจัดว่าเป็นการล้มที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานจริง

5. สรุปผล
 งานวิจัยนี้ได้จัดท�าอุปกรณ์ตรวจจับส่ิงกีดขวาง

และอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้มโดยมีวัตถุประสงค์ในการ

พัฒนาให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น  

โดยอุปกรณ์มีน�้าหนักเบาและติดตั้งเข้ากับต�าแหน่งที่  

การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพ 

 การแจ้งเตือนส�าหรับอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง

จะเป็นการสั่นเตือนสองระดับท�าให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู ้

ถึงวัตถุที่อยู ่ใกล้และไกลได้โดยยังสามารถรับรู ้ เสียง 

โดยรอบได้อย่างปกต ิจากการทดสอบพบว่ามปีระสิทธภิาพ 

ในการใช้งานได้ดี ครอบคลุมการตรวจจับในช่วงระยะ 

กลางล�าตัวไปจนถึงช่วงศีรษะตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

ในการจัดท�าอุปกรณ์ อุปกรณ์มีน�้าหนัก 0.265 กิโลกรัม  

จึงไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งาน 

 อุปกรณ์ส�าหรับแจ้งเตือนการล้ม การแจ้งเตือน  

การล้มมีความแม่นย�าสูง แต่ในงานวิจัยยังมีข้อจ�ากัดในด้าน 

ของอปุกรณ์ทีอ่าจเสยีหายได้ง่าย และการตรวจจบัสิง่กดีขวาง 

ด้านข้างจะขึ้นอยู่กับการหันไม้เท้าน�าทางของผู้ใช้งาน

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการทดสอบการใช้งาน 

อุปกรณ์ ทั้งอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวางและอุปกรณ์

แจ้งเตือนการล้มเป็นการทดสอบใช้งานเพียงระยะสั้น 

ความแม่นย�าและความทนทานของอุปกรณ์อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน ส�าหรับ 

น�้าหนักของอุปกรณ์สามารถเลือกแบตเตอร์รี่ส�ารองที่มี

ขนาดเล็กลงเพื่อให้ตัวอุปกรณ์มีน�้าหนักเบามากยิ่งขึ้นได้ 

รูปที่ 12 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนการล้ม
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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนที่นําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครือข่ายโทรคมนาคมมาเช่ือมต่อกันสําหรับใช้ในการรับ-ส่ง และแจ้งไปยังศูนย ์

รับแจ้งอุบัติเหตุ หรือญาติ ซ่ึงเป็นการใช้แอปพลิเคชันมือถือ ในการทํางานให้ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้แอปพลิเคชัน 

ในการแจ้งอบุตัเิหตไุด้ โดยในการศกึษาครัง้นีม้ขีอบเขตคอืกรณสีมาร์ทโฟน ซึง่จะมแีอปพลเิคชนัทีท่าํงานบนระบบปฏบิตัิ

การแอนดรอยด์ สําหรับการแจ้งเหตุฯ แบ่งเป็น 1) แจ้งเหตุด้วยตนเองเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับตนเอง หรือให้กับผู้อื่น  

2) แจ้งเหตุอัตโนมัติเพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น กรณีไม่มีสติ เกิดอุบัติเหตุในขณะเดินทาง ซึ่งในกรณีที่ 2) นี้ สมาร์ทโฟน 

จะเกิดแรงเหวี่ยง หรือสั่นสะเทือนทําให้อุปกรณ์วัดความเร่งที่อยู่ในสมาร์ทโฟนตรวจจับสัญญาณและแจ้งเตือนผ่านไปยัง 

แอปพลิเคชันมือถือภายใน 20 วินาที (หากไม่มีการยืนยันกดยกเลิกการแจ้งเหตุ) โดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง 

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุท่ีอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากท่ีสุด 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน จํานวน 12 คน  

พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 4.78 (ระดับมากที่สุด) และผลการทดลองการแจ้งเหตุทั้งสองกรณี  

รวม 24 ครั้ง พบว่าเป็นไปอย่างถูกต้องในทุกครั้ง (100%) โดยข้อมูลที่ปรากฏในระบบ เช่น สถานที่เกิดเหตุ ตรงกับ 

ความเป็นจริง ทําให้การเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

ค�าส�าคัญ: การแจ้งอุบัติเหตุ, โมบาย แอปพลิเคชัน, การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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Abstract
 This study aims to develop an accident notification system through smart phone that uses 

computer technology, mobile phone, and telecommunications networks to connect each other for use 

in receiving - sending and notifying to the accident notification center or relatives. Mobile application 

that runs on smart phone can be used to report accidents. This study area is in the case of smart 

phones which have applications that run on the android operating system. For this report, it can be 

divided into 1) notify the incident by yourself to ask for help for yourself or to others 2) auto-notify 

for help such as in the event of unconsciousness, an accident while traveling. In case 2), this smart 

phone will have centrifugal force or vibration. This causes the accelerometer in the smart phone 

detect the signal and alert via the mobile application within 20 seconds (if there is no confirmation 

to cancel the notification). The system will link to the accident notification center that is the nearest 

accident location.

 The satisfaction survey of 12 users of accident notification system through smart phone found 

that the overall satisfaction average was 4.78 (the highest level). In addition, the 24 experiment results 

of this system found that both kind of notifications performed correctly every experiment. Information 

in the system (such as accident location) corresponded to reality. This can assist injured person in a 

timely manner.

Keywords: Surveillance system to alert accidents, Mobile application, Application of information 

technology

1. บทน�า
 ปัจจุบันได้มีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครือข่ายโทรคมนาคมมาเช่ือมโยง 

ต่อกนัสาํหรบัใช้ในการรบั-ส่ง และแจ้งเตอืนข้อมลูเกีย่วกบั 

ความรูโ้ดยผ่านกระบวนการประมวลผลหรอืจดัทาํให้อยูใ่น 

รูปแบบที่มีความสะดวกมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับ 

ผู้ใช้งาน จะเห็นได้จากการนําอุปกรณ์ดังกล่าวมาเชื่อมต่อ

เครอืข่ายผ่านทางสายโทรศพัท์เครอืข่ายใยแก้วนําแสง หรอื 

ดาวเทียม เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การแก้ไข 

และ การสืบค้นข้อมูลภายหลังผ่านทางอินเตอร์เน็ตจาก 

ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ฯลฯ ด้วยคุณสมบัติหลายประการ 

ที่เห็นได้ชัดเจน อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนได้ 

ง่ายขึน้ และระบบการสือ่สารโทรคมนาคม ทีท่นัสมยั ทําให้ 

ปัญหาอันเนื่องจากระยะทางและเวลาลดลง โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน 

สามารถแจ้งตําแหน่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุให้ถูกต้องแม่นยํา 

ส่งผลให้ การเดินทางเพื่อช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

และเพิม่โอกาส การรอดชวีติของผู้ประสบอบุตัเิหต ุรวมทัง้

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 จากการสํารวจพบว่าเม่ือเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ  

ไม่ว่าอาชญากรรม หรือไฟไหม้ การโทรแจ้งเหตุมากกว่า 

70% ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์, 

2559) เมื่อเจ้าหน้าที่รับสายก็จะสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ  
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โดยปัจจุบันสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  

เปิดตวัแอปพลเิคชนั (Application) “EMS 1669” เรยีกรถ

พยาบาลเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงที (นภาพร พานิชชาติ, 2559) แต่แอปพลิเคชัน 

EMS 1669 ที่ใช้งานอยู่ยังไม่รองรับกับการเกิดอุบัติเหตุ

ที่ผู ้ป่วยไม่มีสติซึ่งอยู่คนเดียว รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุ

ระหว่างเดินทาง ดังน้ัน ประเด็นปัญหาในการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุบัติเหตุจะไม่ทันท่วงที และไม่มีบอกตําแหน่ง

ทางภูมิศาสตร์ หรือจุดเกิดเหตุท่ีจะเดินทางไปช่วยด้วย 

 ผู้ศึกษามีแนวความคิดที่การพัฒนาระบบแจ้งเหตุ 

โดยใช้อุปกรณ์พกพาคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีใช้งานอยู่ 

เพือ่จะเพิม่ความสามารถเข้าไปให้มากขึน้ในการบอกตําแหน่ง

ทางภูมิศาสตร์ หรือจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องแม่นยํา  

ให้สามารถช่วยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที และเพิ่มโอกาส

การรอดชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ

 สรุปเป้าหมายในการศึกษาคือ เพื่อพัฒนา 

นวตักรรมในการเข้าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหต ุโดยเพิม่ 

มลูค่าของผูใ้ช้งานโทรศพัท์ เคลือ่นทีแ่ละเพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้งาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของ 

ผูป้ระสบอบุตัเิหต ุรวมทัง้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเป็นไป

อย่างรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์

นวัตกรรม การเรียนรู้ใหม่ ๆ และนําข้อมูลมาวิเคราะห ์

ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและการป้องกัน

ต่อไป

 แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้พฒันาระบบแจ้งเหตุ 

ที่สามารถบอกตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือจุดเกิดเหต ุ

ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา โดยใช้อุปกรณ์พกพาท่ีใช้งานอยู่  

เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีผู ้ประสบอุบัติเหตุ และ/หรือ

ผู ้พบเห็นไม่รู ้ตําแหน่งจุดที่เกิดเหตุ แต่ใช้สิ่งที่มีอยู ่คือ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้ระบบ  

การแจ้งอบุตัเิหตผุ่านโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟนทีน่าํเทคโนโลยี 

คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์เคลือ่นที ่และเครอืข่ายโทรคมนาคม 

มาเช่ือมโยงต่อกันสําหรับใช้ในการรับ-ส่ง และแจ้งเตือน

ไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุหรือญาติผู้ที่มีสมาร์ทโฟน (Smart  

phone) จะมีประโยชน์สําหรับบุคคลที่เปิดใช้แอปพลิเคชัน 

ระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน  

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการแจ้งอุบัติเหตุผ่านระบบเดิม

ที่มีบุคคลรับสายโทรศัพท์

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
 2.1  โครงสร้างภายในสมาร์ทโฟนจะมเีซนเซอร์ 

สําหรับตรวจวัดความเคลื่อนไหว การเอียง ความเร็ว  

(อตัราเร่ง) การหมนุ (แรงเหวีย่ง) โดยเป็นการตรวจจบัแบบ 

3 แกน ทําให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล อย่างต่อเนื่องโดยใช้

หลักการอัลกอริทึม

รูปที่ 1 โครงสร้างการเชื่อมต่อของระบบ

 2.2  ระบบจะสือ่สารกนัผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์

เคลื่อนที่ และ อินเทอร์เน็ต (Internet) โดยสามารถ

วิเคราะห์และออกแบบระบบแสดงเป็นแผนผังได้ดังนี้
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 2.3  แอปพลเิคชนัมอืถอื (Mobile Application)

   1)  การออกแบบ มีรายละเอียดปลีกย่อย 

ที่ต้องคํานึงถึงจํานวนมาก เช่น ข้อมูลส่วนตัว/ การเข้าสู ่

ระบบ/ วนัเวลาการเข้าถงึ อกีทัง้ยงัต้องสามารถปรบัเปลีย่น 

ตามความต้องการได้ง่ายในภายหลัง

   2)  การพฒันาโปรแกรม เป็นการเริม่เขยีน

โปรแกรมในส่วนต่าง ๆ ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

   3)  การทดสอบ เป็นการทดลองการทํางาน

ของแอปพลิเคชัน เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด และปรับปรุง

แก้ไขแอปพลิเคชันให้ทํางานได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ

ความต้องการ

   4)  การประเมินผล เพื่อประเมินผล 

การทํางานด้าน ความแม่นยําและประสิทธิภาพ

 2.4  นาํเซนเซอร์วดัค่าความเร่ง (Accelerometer 

Sensor) ซึ่งใช้หลักการของไจโรสโคป (Gyroscope)  

มาประยุกต์ใช้ใน การแจ้งข้อความช่วยเหลืออัตโนมัติ  

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

   1) ไจโรสโคป จะทําหน้าที่วัดความเร็ว

เชิงมุมคือ โอเมก้าในทางฟิสิกส์ (วัตถุนี้จะหมุนรอบแกน

ด้วยความเร็วเท่าใด) 

    ตัวอย่าง ถ้าเราจับความเร่งมาเอียง 

แล้ววัดเอาท์พุต (Output) เราจะได้ค่าค่าหนึ่ง ซึ่งบ่งบอก

ถึงการเอียงในรูปแบบนั้น ๆ ถ้าเราเปลี่ยนไปค่านี้ก็จะ

เปลีย่นตาม แต่ถ้าเราจบัไจโรสโคปมาเอยีงแล้ววดัเอาท์พตุ  

เราจะพบว่าเอาท์พุตของไจโรสโคปจะออกก็ต่อเม่ือเกิด 

การเอียง หรือกําลังจะเอียง หรือเกิดการเคลื่อนไหว (วัตถุ

อยู่นิ่งไจโรสโคปวัดค่าไม่ได้ เพราะไม่มีความเร็ว)

    เมื่อความเร่งสามารถวัดความเอียง

ได้เรียบร้อย ไม่มีความจําเป็นจะต้องวัดความเร็วเชิงมุม 

เพราะว่าเอาท์พุตของความเร่ง มีผลกับแรงโน้มถ่วง  

นั่นหมายถึงค่าเอาท์พุตของอัตราเร่งไม่มีทางหยุดนิ่งเฉย 

แม้ปล่อยทิ้งไว้ มันก็จะวิ่งขึ้น ๆ ลง ๆ สั่นไปสั่นมา ต่างกับ 

ไจโรสโคปที่ปล่อยทิ้งไว้ ค่าเอาท์พุตที่ได้ก็จะนิ่ง ไม่เกิด 

การส่ัน และถ้าเรานําเอาท์พุตของไจโรสโคปมาใช้กรรมวิธี

การดสิครตี อนิทกิรสักจ็ะสามารถหามมุได้ (เพราะเอาท์พตุ

ของไจโรสโคปเป็นความเร็วเชิงมุม)

   2) เซนเซอร ์วัดค ่าความเร ่งที่อยู ่ ใน 

สมาร์ทโฟนคือ เซ็นเซอร์ ที่มีไว้สําหรับตรวจจับลักษณะ

การเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟน โดยเป็นการตรวจจับแบบ 

3 แกน (3-Axis) ดังแสดงในรูปประโยชน์ในการใช้งาน 

รูปที่ 2 แผนผังการทํางาน รูปที่ 3 Gyroscope (Cef (Terry) Pearson, 2015)
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ทีเ่หน็กนัอยูเ่ป็นประจาํกค็อื การปรบัทศิทาง การแสดงผล  

หรือการใช้งานที่ต้องอาศัยการเอียงเครื่องไปในทิศทาง 

ต่าง ๆ  เช่น ไม่ว่าเราเอยีงเครือ่งไปทางไหนหน้าจอกจ็ะปรบั

ให้แสดงผลในทิศทางเดียวกันโดยอัตโนมัติ

 (ก) มวลพิสูจน์ (Proof Mass) หรือ มวลที่

สามารถเคลือ่นทีไ่ปมาได้ (Seismic Mass) อยูบ่นเซนเซอร์

วัดความเร่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจากด้านหนึ่ง

ไปยังอีกด้านหนึ่ง ทําให้เกิด ค่าความจุยังผลของอุปกรณ์ 

 (ข) มวลพิสูจน์เคลื่อนที่ไปด้านซ้ายทําให้ค่า 

ความจุไฟฟ้าด้านซ้ายลดลง ในขณะที่ด้านขวามีค่าความจุ

ไฟฟ้าสูงขึ้น (ค) โครงสร้างระดับจุลภาคของซิลิกอนที่อยู่

ภายในซิป วัดความเร่ง 

 จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่ 

เรียบง่ายของเซนเซอร์วัดความเร่ง ประกอบด้วยแผ่น 

ซิลิกอน 3 แผ่น วางขนานกันและเชื่อมต่อกับเกลียวสปริง

กลายเป็นตัวเก็บประจุ 2 ตัวที่ต่อกันแบบอนุกรม แผ่น 

ซิลิกอน 2 แผ่นด้านนอกจะยึดแน่นไม่ให้เคลื่อนย้ายได้  

ส่วนแผ่นตรงกลางใช้เป็นส่วนของมวลที่สามารถเคล่ือนที่

ไปมาได้ ความเร่งเกดิจากระยะทางระหว่างแผ่นทีเ่คล่ือนที่

ไปมาแล้วทําให้เกิดการเปล่ียนค่าความจุไฟฟ้าแล้วแปลง

กลับไป เป็นค่าความเร่ง อาจกล่าวได้ว่าเซนเซอร์นี้ไม่ใช่

เซนเซอร์วัดความเร่งโดยตรงแต่เป็นเซนเซอร์วัดแรง

รูปที่ 4 Accelerometer Sensor (ชาติ ทีฆะ, 2560)

    การกําหนดแกนทัง้ 3 ของเซนเซอร์วดั

ความเร่งบนสมาร์ตโฟนเป็นระบบจลุภาคของกระบวนการ

ประมวลผลข้อมูลเชิงกล และ เชิงไฟฟ้าท่ีเรียกว่า ระบบ

ไฟฟ้าเชิงกลระดับจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical  

Systems: MEMS) ดงัแสดงในรปูที ่5 ในกรณทีีง่่ายทีส่ดุคอื 

เซนเซอร์วัดความเร่งประกอบด้วยมวลที่สามารถเคลื่อน

ไปมาติดตั้งบนเกลียวสปริง และสามารถเคลื่อนท่ีได้อย่าง 

อสิระ ในทศิทางใดทศิทางหนึง่ ซึง่วดัได้ด้วยเพยีโซอเิลก็ทรคิ 

เซนเซอร์คือ อุปกรณ์ตรวจวัดแรงกลต่าง ๆ เช่น แรงดัน  

ความเร่ง การสั่น แรง เครียด หรือแรงกระทําอื่น ๆ  

โดยเปลี่ยนพลังงานกลต่าง ๆ  เหล่าน้ีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 

ในทางกลับกันเมื่อให้พลังงานไฟฟ้า แก่วัสดุท่ีมีคุณสมบัติ

เป็นเพยีโซอเิลก็ทรคิ (Piezoelectric) วสัดนุัน้ กจ็ะเปลีย่น

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้เช่นกัน

รูปที่ 5 การออกแบบที่เรียบง่ายของเซนเซอร์วัดความเร่ง 

ประกอบด้วยแผ่นซิลิกอน 3 แผ่น (ชาติ ทีฆะ, 2560)
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   3) เซนเซอร์วัดการหมุนคือเซนเซอร ์

ที่มีไว้สําหรับตรวจจับลักษณะการหมุนของสมาร์ทโฟน 

โดยเป็นการตรวจจับแบบ 3 แกน (3-Axis) เช่นเดียวกัน

กับเซนเซอร์ความเร่ง ดังแสดงในรูปท่ี 7 แต่จะมีความ 

ถกูต้อง และแม่นยํามากกว่า เช่น การควบคมุการเล่นเกมส์ 

ต่าง ๆ  โดยเฉพาะเกมส์ทีต้่องอาศยัการเคลือ่นไหวในหลาย ๆ   

ทิศทาง ที่เห็นได้ชัดก็เช่นบรรดาเกมส์แข่งรถท้ังหลาย  

หากอาศัยเซนเซอร์ความเร่งเพียงอย่างเดียว ในบางครั้ง

การควบคุมก็อาจจะไม่เป็นไปตามท่ีใจต้องการ แต่การท่ีมี 

เซนเซอร์ไจโรสโคปมาเสริมก็จะทําให้การควบคุมมีความ

ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นไม่ว่าจะจับถือเครื่องในอิริยาบท

แบบใดก็ตาม

   จากรูปที่ 7 หลักการทํางานของเซนเซอร์

วดัการหมนุ ทีเ่ปลีย่นตามค่ามมุต่าง ๆ  โดยใช้ปรากฏการณ์ 

โครโิอรสิ (Coriolis Effect) เมือ่มวลเคลือ่นทีไ่ปในทศิทางใด 

ทิศทางหนึ่งด้วยความเร็วเฉพาะ และเมื่อเกิดการเปลี่ยน

มุมภายนอกดังแสดงเป็นลูกศรสีเขียว (Angular Rate)  

ในรูปที่แสดงแรงจะเกิดขึ้นตามที่แสดงด้วยลูกศร สีนํ้าเงิน 

(F Coriolis) และลูกศรสีแดง (Velocity) ซึ่งจะทําให้เกิด

การกระจัดของมวลในแนวตั้งฉากจึงคล้ายกับหลักการ

ทํางานของเซนเซอร์วัดความเร่ง การกระจัดนี้จะทําให้เกิด 

การเปล่ียนแปลง ค่าความจุที่วัดได้ การประมวลผลและ

ผลที่ได้นี้จะสัมพันธ์กับอัตราการหมุนเชิงมุมโดยเฉพาะ

 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

   ผลงานระบบตรวจจับการหกล้มของ 

ผู ้สูงอายุ โดยใช้ ความโน้มถ่วงของโลก (เกียรติรัตน์  

บุษบง, 2562) ในการศึกษานี้มีการกําหนดปัจจัยการ 

ตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุ 2 ปัจจัย ได้แก่

   1)  พัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มของ 

ผู้สูงอายุใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้

   2)  แจ้งเตือนเม่ือผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหต ุ

จากการหกล้มได้

   2.5.1  ในการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาได้แบ่ง

ออกเป็น 2 แบบ คือ

    1)  การหกล้มในผู้สูงอาย ุอบุตัเิหตุ

พลัดตกหกล้ม หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 

โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

ทําให้ร่างกายสูญเสียสมดุล และตกไปยังพื้น 

    2) เซ็นเซอร ์ตรวจจับลักษณะ 

การเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟน คือ เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่า

รูปท่ี 6 ค่าแรงเหวี่ยง (ภายในมีเซ็นเซอร์) วัดการหมุน 

ของโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ชาติ ทีฆะ, 2560)

รูปที่ 7 การทํางานของเซนเซอร์วัดการหมุน

(ชาติ ทีฆะ, 2560)
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ความเร่งที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงมีหน่วยเป็น m/s2 โดยหลัก

การทํางานจะใช้แอคเซลเลอโรมิเตอร์ สําหรับเป็นตัวชี้ว่า

อยู่ในสถานะนิ่งเฉย (Static) หรือเคลื่อนไหวทันทีทันใด 

หรือหยุดทันทีทันใด เป็นการตรวจจับแบบ 3 แกน ได้แก่ 

แนวแกน X, Y และ Z 

   2.5.2 การทดลองพบว่าค่าความโน้มถ่วง

ของโลกนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะหรืออุบัติเหตุการหกล้มลง 

ของผูส้งูอายุ ดังนัน้ ผูว้จิยัจงึตรวจสอบความโน้มถ่วงทีเ่กดิขึน้ 

ทั้ง 3 แกน เพื่อไม่ให้เกิดข้อจํากัด การวางสมาร์ทโฟน  

การทดลองครัง้ที ่1 มีค่าเฉล่ียความโน้มถ่วงเท่ากับ 10.59 m/s2  

การทดลองครัง้ที ่2 มค่ีาเฉลีย่ความโน้มถ่วงของโลกเท่ากบั 

12.51 m/s2 และการทดลองครั้งที่ 3 มีค่าเฉล่ียความโน้มถ่วง

เท่ากับ 10.59 m/s2

   2.5.3 สรุปผลการวิจัย ระบบตรวจจับ

การหกล้มของผู้สูงอายุ โดยใช้ความโน้มถ่วงของโลกนั้น 

นําผลการทดลองท่ีได้มาวิเคราะห์และแปลผลเพื่อหา

ประสิทธิภาพของระบบตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุ

ด้วยสมาร์ทโฟน

    1) เมื่อผู้สูงอายุหกล้มระบบจะส่ง

เสยีงเตอืน เพือ่ขอความช่วยเหลอืจากบคุคลทีอ่ยูใ่กล้เคยีง 

และส่งแจ้งเตือนผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คไลน์ไปที่ 

ปลายทางที่ตั้งไว้

    2) เมือ่ผูส้งูอายเุกดิอาการหน้ามดื

คล้ายจะเป็นลม ก่อนจะล้มลงระบบมปีุม่กดฉกุเฉนิ เพือ่ขอ

ความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีอยู่ใกล้เคียง โดยการส่งเสียง

แจ้งเตือน และส่งแจ้งเตือนผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คไลน์

ไปที่ปลายทางที่ตั้งไว้

3. วิธีการด�าเนินงานวิจัย
 3.1  วิธีการวิจัย

รูปที่ 8 กระบวนการดําเนินงานวิจัย

   3.1.1  ระหว่างดําเนินการพัฒนาโปรแกรม

มีปรับเปลี่ยนแก้ไขไปด้วยก่อนนําไปทดสอบจริง

   3.1.2 กลุ ่ มตั วอย ่ า ง ในการทดสอบ 

เป็นบุคลากรอาสาสมัคร อายุระหว่าง 40-55 ปี (ที่มี 

ผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล) จํานวน 6 ท่าน

 3.2  ขอบเขตการทดลอง

   ระบบการแจ้งอุบัติ เหตุผ ่านโทรศัพท ์

แบบสมาร์ทโฟน ในการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นโทรศัพท์

เคล่ือนที่ที่เป็นสมาร์ทโฟน ซ่ึงจะมีแอปพลิเคชันที่ทํางาน

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โดยสามารถ

บันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู ้แจ้ง และผู้ประสบอุบัติเหตุ  

ที่แจ้งขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งขอบเขต

การศึกษาระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ ่านโทรศัพท์แบบ 

สมาร์ทโฟน ในการแจ้งขอความช่วยเหลือแบ่งออกเป็น  

2 แบบ ดังต่อไปนี้
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   1)  แบบแจ้งเหตุด้วยตนเอง โดยผู ้ใช้

สามารถกดปุ่ม เพื่อขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง และ

สามารถใช้เพื่อแจ้งขอ ความช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้ 

   2)  แบบอัตโนมัติที่ จะแจ ้ งขอความ 

ช่วยเหลือ เมื่อตรวจพบค่าอัตราเร่งจากแกน X แกน Y 

และแกน Z ที่สูงผิดปกติจนเกินระดับท่ีปลอดภัย ซ่ึงจะ

เกิดได้จากการที่สมาร์ทโฟนของผู้ใช้พกอยู่ ถูกเหว่ียงหรือ

ถูกกระแทกอย่างรุนแรงเม่ือตรวจพบ โปรแกรมจะทําการ

ส่งสัญญาณความช่วยเหลือไปยังระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ปลายทางเพื่อประสานงานและจัดส่งทีมช่วยเหลือไปยัง 

ผู้ประสบอุบัติเหตุ 

 3.3  วัสดุ อุปกรณ์

   3.3.1  แอปพลิ เคชันมือถือ (Mobile 

Application) พัฒนาโดยใช้ภาษา Hypertext Markup 

Language: HTML, Personal Home Page Tool: PHP, 

และภาษา Structured Query Language: SQL. ซ่ึงเป็น

ภาษาสากลและได้มาตรฐาน 

   3.3.2 เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database 

Server) เครื่องแม่ข่ายสําหรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้กับ

ส่วนประกอบอื่น ๆ

   3.3.3 เว็บเซอร ์วิส (Web Service) 

แอปพลิเคชันโปรแกรมม่ิงอินเตอร์เฟค (Application 

Programming Interface: API) สําหรับรับ-ส่งข้อมูล 

ให้กับแอปพลิเคชันมือถือ

   3.3.4 เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  ( W e b 

Application) สําหรับบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน  

รวมไปถึงระบบเฝ้าระวังในภาพรวมและรายงาน

   3.3.5  โทรศัพท์เคล่ือนที่ และความพร้อม

ของระบบโครงข่าย

4. ผลการทดลอง และอภิปรายผลการทดลอง
 4.1  ผลการทดลอง สามารถแบ่งออกได้ดัง 

ต่อไปนี้

   4.1.1 วัดค่าความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน

    ก. ข้อมูลทั่วไป

     จากการสํารวจความพึงพอใจ

ในการใช้แอปพลิเคชัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด จํานวน 12 คน สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสํารวจ 

  จําแนกตามเพศ

เพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

7

5

12

58.33

41.67

100.00
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  จากตารางท่ี 2 พบว่าผู ้ตอบแบบสํารวจ 

ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 – 34 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 50 รองลงมาคือ อายุ 35 – 50 และมากกว่า  

50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25

   จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจ

ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี  

จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ระดับ

การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท 4 คน คิดเป็นร้อยละ  

33.33 

   ข. สรุปความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ

สํารวจ จําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ

เพศ

เพศ

จ�านวน (คน)

จ�านวน (คน)

ร้อยละ

ร้อยละ

น้อยกว่า 20

20 - 34

35 - 50

>50

ตํ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
-

6

3

3

-

8

4

-
-

50.00

25.00

25.00

-

66.67

33.33

-

  จากตารางท่ี 1 ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ ่

เป็นชาย มีจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และ 

เป็นหญิง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67

ตารางท่ี 2 จํานวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสํารวจ 

 จําแนกตามอายุ

ตารางที่ 3  จํานวนและร้อยละผู ้ตอบแบบสอบถาม  

 จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
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   ในการสํารวจได้กําหนดคะแนนความ 

พึงพอใจ โดยการให้คะแนน 1-5 โดยระดับความพึงพอใจ  

1 = พงึพอใจ น้อยทีส่ดุ (ควรปรบัปรงุ) 2 = มคีวามพงึพอใจ

น้อย 3 = ความพึงพอใจปานกลาง 4 = ความพึงพอใจมาก 

5 = ความพึงพอใจมากท่ีสุด

  จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจด้าน 

การทํางานตามฟังก์ชันโดยเฉลี่ยอยู ่ในระดับสูงที่สุด  

(4.92) รองลงมาคือ ด้านตรงตามความต้องการของ 

ผู้ใช้โปรแกรม (4.88) และด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

แอปพลิเคชัน (4.58) โดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ

ตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ

หัวข้อค�าถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ

1.  ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

 1.1 ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 1.2 แอปพลิเคชันมีความเร็วในการตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี

 1.3 แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

 1.4 ความสามารถของแอปพลิเคชันส่วนของการแจ้งตําแหน่ง/เส้นทาง

เฉล่ียด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

2. ด้านการทํางานตามฟังก์ชันการทํางาน

 2.1 การใช้คําสั่งต่าง ๆ ส่วนของเมนูมีความสะดวก

 2.2 ข้อมูลแอปพลิเคชันจัดเตรียมมีความเพียงพอต่อการใช้งาน

 2.3 ความเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชัน

 2.4 ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของแอปพลิเคชัน

เฉล่ียด้านการท�างานตามฟังก์ชันการท�างาน

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 

 3.1 การเลือกใช้ชนิด ขนาด สีตัวอักษรบนแอปพลิเคชัน

 3.2 การติดต้ังซอฟต์แวร์ง่ายและเหมาะสม

 3.3 การจัดวางรูปแบบโครงร่างของหน้าจอได้อย่างเหมาะสม

 3.4 รูปแบบการนําเสนอที่ดีง่ายต่อการทําความเข้าใจ

 3.5 การวางตําแหน่งของส่วนประกอบ และเมนูต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน

เฉล่ียด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน

เฉลี่ย 3 ด้าน

 

 4.75 มากที่สุด

 4.75 มากที่สุด

 5.00 มากที่สุด

 5.00 มากที่สุด

 4.88 มากท่ีสุด

 

 4.83 มากที่สุด

 4.92 มากที่สุด

 4.92 มากที่สุด

 5.00 มากที่สุด

 4.92 มากท่ีสุด

 

 4.17 มาก

 4.75 มากที่สุด

 4.75 มากที่สุด

 4.67 มากที่สุด

 4.58 มากที่สุด

 4.58 มากท่ีสุด

 4.78 มากท่ีสุด
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มากทีส่ดุ (4.78) สาํหรบัหวัข้อทีม่รีะดบัความพงึพอใจเฉลีย่

สูงสุด (5.00) ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน สามารถแสดงผล 

ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 2) ความสามารถ 

ของแอปพลิเคชัน ส่วนของการแจ้งตําแหน่ง/เส้นทาง  

3) ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลของ

แอปพลเิคชนั โดยในส่วนทีม่รีะดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ

คือ การเลือกใช้ชนิด ขนาด สีตัวอักษรบนแอปพลิเคชัน

   4.1.2 ด้านการแจ้งเหตุ (ทดลองครั้งละ  

1 หมายเลข)

    ได้มีการทดสอบโดย 1) ให้กลุ่ม

ตัวอย่างแจ้งเหตุ ด้วยตนเอง โดยกดปุ่ม “แจ้งเหตุ” ใน

แอปพลิเคชันมือถือ หรือใช้ วิธีพิมพ์ข้อความรายละเอียด

ของเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึน แล้วกด “ใช่” เพื่อยืนยันการ 

เกิดเหตุฉุกเฉิน (ไม่มีการยกเลิกการแจ้งเหตุภายใน  

20 วินาที) 

   2) แจ้งเหตุอัตโนมัติ (จําลองสถานการณ์ 

ว ่าเดินทางด ้วยรถยนต์แล ้วเกิดอุบัติ เหตุโดยทําให ้

เครื่องโทรศัพท์มือถือสั่นสะเทือน)

    พบว่าทั้ง 2 กรณี จะมีการแสดง 

รายละเอียดข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์

เจ้าของเครื่องปรากฏที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ โดยผู้ดูแลระบบ

จะทราบการเกิดอุบัติเหตุ/ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยระบบ 

แสดง วนั เวลา และสถานทีข่องการเกดิอบุตัเิหต/ุ การแจ้ง

เหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งเป็น 

ส่วนหนึง่ทีใ่ช้สาํหรบัการเฝ้าระวงั และส่งการแจ้งเตอืนผ่าน 

Line และ SMS ของการเกิดเหตุนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

    แสดงรายละเอียดกระบวนการทํางาน 

ของระบบ แจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติเพื่อขอความช่วยเหลือ  

(กรณีไม่มีสติ) และการให้ความช่วยเหลือแอปพลิเคชัน 

แจ้งเหตุกรณีการเกิดอุบัติเหตุกับสมาชิกด้วยตัวเอง 

ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

1. แจ้งเหตุด้วยตัวเอง (กรณีมีสติ)

 1.1 การแสดงผลท่ีผู้ดูแลระบบ

    1.2 การแสดงผลท่ีสมาชิกผ่านทางสมาร์ทโฟน

2. แจ้งเหตุด้วยตัวเอง (กรณีมีสติ)

    2.1 การแสดงผลท่ีผู้ดูแลระบบ

    2.2 การแสดงผลท่ีสมาชิกผ่านทางสมาร์ทโฟน

ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบกรณีแจ้งเหตุด้วยตนเอง (กรณีมีสติ) และแจ้งเหตุอัตโนมัติ (กรณีไม่มีสติ) บนถนนหมายเลข  

 3035 และ 3112

หัวข้อการแจ้งเหตุ
ประสิทธิภาพการแจ้งเหตุ

จ�านวนครั้งที่ทดสอบ จ�านวนครั้งที่ถูกต้อง

12

12

12

12

12

12

12

12
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    เม่ือมีการแจ้งเหตุอัตโนมัติโดย

อาศัยการตรวจจับจากเซ็นเซอร์ของสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็น 

การตรวจจับแบบ 3 แกน สามารถอธิบายจากกราฟ  

ซึ่งมีทั้งหมด 4 เส้น ได้ดังนี้

    1)  กรณีที่รถวิ่ งในสภาวะปกติ 

(แทนด้วยรูปที่ 13) เส้นสีเขียว ซึ่งแสดงค่าการเคลื่อนไหว

ของสมาร์ทโฟน มีค่า ไม่แตกต่างจากค่าที่ได้จากแกน  

X (สีฟ้า) Y (สีแดง) และ Z (สีเหลือง) แสดงให้เห็นว่า 

สมาร์ทโฟนที่อยู่ภายในรถไม่ถูกเหวี่ยงหรือถูกกระแทก

รูปท่ี 9 การทํางานของระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติ

เพื่อขอความช่วยเหลือ (กรณีไม่มีสติ) 

รูปที่ 10 การทํางานระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุ

ของผู้ดูแล

รูปที่ 11 กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้เกิดอุบัติเหตุ

รูปที่ 12 กราฟแสดงสภาวะปกติขณะรถวิ่ง

    2) กรณีที่เกิดอุบัติเหตุซ่ึงต้องการ

ขอความช่วยเหลือ (แทนด้วยรูปที่ 12) เส้นสีเขียว  

ซึ่งแสดงค่าการเคลื่อนไหวสมาร์ทโฟน มีค่าสูงโด่งผิดปกติ 

เมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากแกน X (สีฟ้า) Y (สีแดง) และ  

Z (สีเหลือง) แสดงให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนมีค่าความเร็วสูง  

ถูกเหวี่ยง หรือถูกกระแทกอย่างรุนแรง สมาร์ทโฟน 

เครื่องนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

  รายละเอียดจุดตําแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุของ

สมาชิกจากแอปพลิเคชันมือถือแสดงในรูปที่ 14
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 4.2  อภิปรายผลการทดลอง

   การพัฒนาระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่าน

โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ที่มีความสอดคล้องกับการ

รักษาชีวิตและสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ สูงอาย ุ

และผู้ที่ต้องเดินทาง ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการอภิปราย 

ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

   4.2.1 ผลการศึกษาออกแบบและพัฒนา

ระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน 

สําหรับสมาร์ทโฟนที่ติดตั้ง แอปพลิเคชันมือถือสําหรับ 

การใช้งานดังกล่าว พบว่าเม่ือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทําให้เกิด

แรงเหว่ียงหรือการส่ันสะเทือนความเร่งในสมาร์ทโฟน 

จะคํานวณค่าความเร็ว (Float Speed) หากมีค่าตั้งแต่ 

300 Rad/s ขึ้นไป แอปพลิเคชันมือถือจะทําการแจ้งเตือน 

(ยกเว้นกรณีที่มี การยกเลิกภายใน 20 วินาที) โดยระบบ 

จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล 

เพือ่ทาํการประมวลผล พร้อมทัง้มกีารส่งข้อมลูไปยงัผูด้แูล 

ระบบ ซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันมือถือจะส่งระบบการ

แจ้งเตือนผ่าน Line และ SMS รวมทั้งพิกัดการเกิดอุบัติ

ที่ถูกต้องทันที 

   4.2.2  ผลการพัฒนาสามารถอํานวย 

ความสะดวกในการแจ้งอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ 

ด้วยการกดปุ่ม “แจ้งเหตุ” หรือ โดยสมาร์ทโฟนจะให้

สมาชิกพิมพ์ข้อความรายละเอียดของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  

แล้วกด “ใช่” เพื่อยืนยันการเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งแอปพลิเคชัน 

ดังกล่าวจะส่งแจ้งเตือน (ถ้าไม่มีการยกเลิกภายใน 20 วินาที)

   4.2.3  ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม  

ผู้เขียนได้แบ่ง การพัฒนาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

    1)  แอปพลิเคชันมือถือ

    2)  เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

รูปที่ 13 กราฟแสดงสภาวะการเกิดอุบัติเหตุ

รูปท่ี 14 แสดงจุดตําแหน่งท่ีเกิดอุบัติเหตุของสมาชิก

รูปที่ 15 แสดงตําแหน่งท่ีเกิดอุบัติเหตุซ่ึงแสดงผล

ท่ีผู้ดูแลระบบ
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    3) เว็บ เซอร ์วิสแอปพลิ เค ชัน

โปรแกรมมิ่งอินเตอร์เฟค

    4) เว็บแอปพลิเคชัน 

    โดยหลังจากที่ผู ้พัฒนาโปรแกรม

ได้เขียนคําสั่งแต่ละโมดูล หรือหน่วยโปรแกรมเสร็จสิ้นลง 

ก็จะมีการทดสอบเพื่อค้นหา ข้อผิดพลาดพร้อมท้ังแก้ไข

ในคราวเดียวกัน จึงทําให้เม่ือมีการเช่ือมโยงในแต่ละส่วน

เข้าด้วยกัน โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นระบบจึงมีความ

แม่นยํา (Accuracy) สูง เม่ือนําไปใช้งานจริง

   4.2.4 ผลการทดลองพบว่าสามารถเพิ่ม

โอกาสการรอดชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุได้ เน่ืองจาก

สามารถเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วจากการ

ที่ระบบสามารถแสดง วัน เวลา สถานท่ี ท่ีเกิดอุบัติเหตุ/ 

เหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา 

5. สรุปผลการวิจัย
 แอปพลิเคชันระบบการแจ ้งอุ บัติ เหตุผ ่าน

โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน จะตรวจจับสัญญาณแรงเหว่ียง  

หรอืการสัน่สะเทอืน ความเร่ง ในสมาร์ทโฟน และแจ้งเตอืน 

ผ่านแอปพลิเคชันมือถือภายใน 20 วินาที (ถ้าไม่มี

การยกเลิก) ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลและแจ้งไปยังเว็บ 

แอปพลิเคชัน ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถแจ้งจุดเกิดอุบัติเหตุ

ที่ถูกต้องและแม่นยํา เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบ

อุบัติเหตุ รวมทั้ง การเข้าถึงผู้ประสบอุบัติเหตุ และทําการ

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้อย่างรวดเรว็ ทัง้นี ้จากการสาํรวจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ การดังกล่าว จํานวน 12 คน 

พบว่ามค่ีาเฉลีย่ความพงึพอใจในภาพรวมอยูท่ี ่4.78 (ระดบั

มากที่สุด) จึงควรนําแอปพลิเคชัน ระบบการแจ้งอุบัติเหต ุ

ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนไปพัฒนาให้บริการลูกค้า 

เพิ่มเติมสําหรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. ค�าแนะน�าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของวารสารอ่ืน หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี

ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการท่ีเด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

2.	บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์
	 2.1	 บทความวจิยั มคีวามยาวไม่เกนิ 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูเ้ขยีน (Title) สถานท่ี

ท�างาน (Work place of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact address of correspondence) 

บทคัดย่อ (Abstract) และค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3 - 5 ค�า) โดยเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นต้องมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) เนื้อเรื่อง

จะประกอบด้วย บทน�า (Introduction), ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials 

and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง (Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป (Conclusion) 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง (References)

 2.2	 บทความวชิาการ มคีวามยาวไม่ต�า่กว่า 8 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกนิ 15 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ

ที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากหนังสือ เอกสาร ประสบการณ์หรือเรื่องแปลเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่าง ๆ หรือ

แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางวิชาการ บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง 

ชื่อผู้เขียน สถานที่ท�างาน วิธีการการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ (Abstract) และค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค�า) 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษตามด้วยเนือ้เรือ่ง ซึง่ลกัษณะองค์ประกอบของเน้ือเรือ่งอาจจะคล้ายคลึงกบับทความ

วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น

3.	การส่งต้นฉบับ
 ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ ผ่านอีเมลล์ คุณปวีณา การีมี ทาง e-mail address : 

nafeesah_47@hotmail.com

4.	รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหาของเรื่อง
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 

โดยตัง้หน้ากระดาษดงันี ้ขอบกระดาษด้านบน-ล่าง 1.5 ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พมิพ์ 2 คอลมัน์ 

กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม. ระยะหัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม.

 4.1	 รูปแบบและขนาดอักษร ตัวอักษรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH 

SarabunPSK สีด�าเท่านั้น

ภาคผนวก



 4.2	 หน้าแรก หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และ

เชิงอรรถบ่งบอกต�าแหน่งและสถานที่ท�างานของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ให้พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษเรียงตามล�าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 ซม.

 4.3	 ชื่อเรื่อง พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากชื่อภาษาไทยแล้วตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ

 4.4	 ชื่อผู้เขียน พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังชื่อเรื่อง และเว้น 1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ชื่อ

ผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 คนให้พิมพ์ค�าว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค�าน�าหน้าชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้

ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบตัวยกต่อท้ายชื่อ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่ท�างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก

 4.5	 บทคัดย่อ	 (Abstract)	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์หัวเรื่องค�าว่า “บทคัดย่อ” ส�าหรับ

บทคัดย่อภาษาไทย และ “Abstract” ส�าหรับบทคัดย่อภาษา-อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส�าหรับ

ค�าว่า “Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์  

โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้าเดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอิงอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 

และมีจ�านวนค�าไม่เกินอย่างละ 300 ค�า

 4.6	 ค�าส�าคัญ	(Keywords)	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์หัวเรื่องค�าว่า “ค�าส�าคัญ” โดยพิมพ์ไว ้

ใต้บทคดัย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทดั และจดัชดิซ้ายของคอลมัน์ ค�าส�าคญัในแต่ละบทความควรจะมปีระมาณ 3 - 5 ค�า 

ให้พิมพ์หัวเรื่องค�าว่า “Keywords” (เฉพาะตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ บทคัดย่อภาษา

อังกฤษ เว้น 1 บรรทัด ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค�าแรกของแต่ละค�าส�าคัญเท่านั้น

 4.7	 ต�าแหน่ง และสถานที่ท�างาน ให้พิมพ์สถานที่ท�างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข และ 

Email address ต่อจากชื่อผู้เขียน

5.	ส่วนอื่น	ๆ	ของบทความ
 เนื้อเรื่อง ได้แก่ บทน�า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (ถ้ามี) ผลการวิจัย/ทดลอง 

วจิารณ์/อภปิรายผล บทสรปุ กติตกิรรม-ประกาศ (ถ้าม)ี เอกสารอ้างองิ และภาคผนวก (ถ้าม)ี ให้พมิพ์เป็น 2 คอลมัน์  

โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละคอลัมน์  

ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซ.ม. การล�าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก�ากับ โดยให้บทน�าเป็นหัวข้อหมายเลข

ที่ “1.” และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก�ากับหัวข้อย่อย เช่น 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น

6.	การจัดรูปภาพ	ตาราง	และการเขียนสมการ
 เนือ้หาและข้อมูลภายในรปูภาพและตารางให้ใช้ภาษาองักฤษ รปูภาพทกุรปูและตารางจะต้องมหีมายเลข 

และค�าบรรยายอย่างชัดเจน

 6.1	 รูปภาพ รูปภาพที่เตรียมควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 15 ซม. และความละเอียดท่ีเหมาะสม  

โดยตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง 

และเมือ่ย่อขนาดลงทีค่วามกว้าง 7 ซม. จะต้องยงัสามารถเหน็รายละเอยีดของภาพทีช่ดัเจน ให้วางภาพข้อมลูทัง้หมด 

ไว้ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ 

ทกุรปูภาพ และรปูภาพทัง้หมดควรมองเหน็ชดัเจนเมือ่บทความถกูพมิพ์ด้วยเครือ่งพมิพ์ การเขยีนค�าบรรยายใต้ภาพ 

ให้ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt โดยพิมพ์ตัวหนาส�าหรับหัวเรื่องและหมายเลขของรูป และตัวพิมพ์ธรรมดา 

ส�าหรบัค�าอธบิายรปูภาพจดัพมิพ์ไว้กึง่กลางคอลมัน์ รปูลายเส้นของรปูภาพจะต้องเป็นเส้นสดี�า ส่วนรปูถ่ายควรจะเป็น 

รูปขาวด�าที่มีความคมชัดรูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น และ เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัด

เหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ค�าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด



 6.2	 ตาราง ตารางทกุตารางจะต้องมีหมายเลข และค�าบรรยายก�ากบัเหนอืตาราง โดยปกตใิห้ใช้ตวัอกัษร 

THSarabunPSK ขนาด 14 pt โดยพิมพ์ตัวหนาส�าหรับหัวเรื่องและหมายเลขของตาราง และตัวพิมพ์ธรรมดา 

ส�าหรบัค�าอธบิายตาราง ถ้ามข้ีอมลูฟตุโนต็ด้านล่างของตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกนัหากแต่ขนาดตัวอักษร 

เป็น 12 pt ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือค�าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และ

เว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด

 ในกรณีทีจ่�านวนข้อมลูในตารางมปีรมิาณน้อย ตารางควรมขีนาดความกว้างไม่เกนิ 7 ซ.ม. ตารางขนาดใหญ่ 

อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซ.ม. ในแนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซ.ม. ในแนวนอน ให้ใส่ตาราง

ทั้งหมดไว้หลังหัวข้อรูปภาพ โดยทุกตารางที่ใส่ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุกตาราง และ 

ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้ท้ายบทความ หลังจากหัวข้อ “เอกสารอ้างอิง”

	 6.3	 สมการ ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมีความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้าง

ได้เต็มหน้ากระดาษ และจะต้องมีหมายเลขก�ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต�าแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ 

ด้านขวาของคอลัมน์

7.	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษา

อังกฤษที่ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค�าบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ชื่อสถานที่ต่าง ๆ  

ให้ใช้ตามประกาศของส�านักนายกรัฐมนตรีการเขียนค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการทับศัพท์เป็นภาษาไทย

หรอืต้องการแปลเป็นภาษาไทย การแปลหรอืเขยีนทบัศพัท์ครัง้แรกควรใส่ค�าศพัท์เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ายค�าแปลด้วย 

ซึ่งถ้าค�าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค�าศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ�าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “เวเบอร์ (weber)” และเมื่อต้องการ

ใช้ค�าแปลเดิมซ�้าอีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก�ากับ

8.	เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ระบบนาม - ปี เป็นภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ 

ของ APA (American Psychological Association) การอ้างองิเอกสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ กรณผีูเ้ขยีน

คนเดียว ใช้นามสกุลผู้แต่งและปี ค.ศ. เช่น (Sookdee, 2017) กรณีผู้เขียนสองคน ใช้ (Sookdeeand Sooksan, 

2017) กรณีผู้เขียนมากกว่าสองคน ใช้ “et al.” ต่อจากนามสกุลผู้แต่งคนแรก เช่น (Sookdeeet al., 2017) กรณี

อ้างอิงจากหลายแหล่งอ้างอิงใช้ “ ; ” คั่นระหว่างแหล่งอ้างอิงเช่น (Sookdee, 2015; SookdeeandSooksan, 

2016; Sookdeeet al., 2017)

 เอกสารอ้างอิงให้พิมพ์ตามล�าดับตัวอักษรชิดขอบซ้ายและให้ตรงกันทุกเอกสาร หากเอกสารอ้างอิง 

มีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปให้เยื้องเข้ามา1.27 ซม. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้
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ผู้แต่ง. (ปี ). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปี ที่(ฉบับที่), เลขหน้า.doi หรือ URL ของ doi (ถ้ามี) โดยชื่อวารสารภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศให้ใช้ชื่อเต็ม

ตัวอย่าง

Smile, A. A., Smell, B. B. and Small, C. C. (2016).Effect of UV-D on some elements under the sea.

The Journal of Applied Science,12(4), 1-12. http://dx.doi.org/1234/2016/001
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ฉบับที่ ให้ใส่มาด้วย)

หนังสือ	(book) 
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