รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม

โดย
นาย ไชยากร
ลินดวง
นาย ธีระภัทร
ชมเชย
นางสาว เจนจิรา มูลยะ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีพุทธศักราช 2561
วิทยาลัยเทคนิคลาปาง อาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม

โดย
นาย ไชยากร
นาย ธีระภัทร
นางสาว เจนจิรา

ลินดวง
ชมเชย
มูลยะ

ครูที่ปรึกษา
นายอธิวัฒน์
วงค์ชุมภู
นางสาวยอดปรารถนา สมณะ
นายกฤษดา
ไชยปัญหา

ครูที่ปรึกษาพิเศษ
นางปราณี
เสนาสังข์

ก

ชื่อโครงงาน

อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม

ชื่อผู้ทาโครงงาน

1. นาย ไชยากร
2. นาย ธีระภัทร
3. นางสาว เจนจิรา

ครูที่ปรึกษา

1. นาย อภิวัฒน์
วงค์ชุมภู
2. นางสาวยอดปรารถนา สมณะ
3. นายกฤษดา
ไชยปัญหา

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลาปาง

ปีการศึกษา

2561

ลินดวง
ชมเชย
มูลยะ

สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง

บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม” มีแนวคิดมากจากการที่ประเทศไทยมี
แนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น และผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมา
เพราะฉะนั้นในการดารงชีวิตประจาวันอาจทาให้เกิดปัญหา เช่น กลัดกระดุมไม่สะดวกหรือไม่สามารถ
กลัดกระดุมได้ด้วยตนเองในบางครั้ง และจาเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นในการให้ความช่วยเหลือ ในการศึกษา
ทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม ศึกษาชนิดของกระดุมที่มี
ผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม ศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วย
กลั ด กระดุ ม และศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ง านที่ มี ต่ อ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยกลั ด กระดุ ม โดยมี ขั้ น ตอน
การศึกษาทดลองดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจั ย คือ อุปกรณ์ช่ว ยกลั ดกระดุม ผลการทดสอบอุปกรณ์ช่ว ยกลั ด
กระดุมกับกระดุมที่มีความแตกต่างทั้งชนิดและขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางและแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้งาน โดยประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามคือ ประชาชนผู้สูงอายุในจังหวัด
ลาปาง จานวน 10 คน
ผลการวิจัยมีดังนี้ อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้ดีกับกระดุมที่ทาจากผ้า
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป กลุ่มประชากรที่ใช้อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไปทั้งในด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน

ข

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ
และความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี คณะผู้จัดทาขอขอบคุณต่อท่านที่มีน าม
ต่อไปนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูปราณี
เสนาสั ง ข์ ครู อ ภิ วั ฒ น์ วงค์ ชุ ม ภู ครู ย อดปรารถนา สมณะ และครู แ ผนกวิ ช าสามั ญ สั ม พั น ธ์
(วิ ท ยาศาสตร์ ) ที่ ใ ห้ ค าชี้ แ นะแนวทางการด าเนิ น งาน ตลอดจนครู แ ผนกวิ ช าช่ า งเชื่ อ มโลหะที่
อนุ เคราะห์ อุป กรณ์ ในการจั ดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครู กฤษดา ไชยปัญหา ที่ได้อนุเคราะห์ ให้
คาปรึกษาด้านการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ จนทาให้โครงงานวิทยาศาสตร์สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
คณะผู้จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณ ต่อท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวนามมาข้างต้นเป็น
อย่างสูง ณ ทีนดี้ ้วย

นาย ไชยากร
ลินดวง
นาย ธีระภัทร
ชมเชย
นางสาว เจนจิรา
มูลยะ
ผู้จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์

ค

สารบัญ

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4
บทที่ 5

หน้า
ก
ข
ค
จ
ฉ

บทนา
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า
ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
ตัวแปรในการศึกษาทดลอง
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

1
1
2
2
2
3
3

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิยามเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
สาเหตุอาการอ่อนแรงในผู้สูงอายุ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)
กระดุม
คาน

4
5
5
10
11

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดาเนินงาน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
วิธีการดาเนินงาน
ผลการศึกษาทดลอง

14
14
18

สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
อภิปรายผลการทดลอง

21
22

ง

สารบัญ (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม

หน้า
22
23

จ

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.2
ผลการศึกษาชนิดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
4.3
ผลศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
4.4
ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม

หน้า
19
19
20

ฉ

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1
3.1
3.2
3.3

4.1

กระดุม
แบบร่างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม รูปแบบที่ 1
แบบร่างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม รูปแบบที่ 2
รายละเอียดของอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมแบบมีเขี้ยว

หน้า
10
14
15
15
18

1

บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิงซึ่งมี
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นการนิยามนับตั้งแต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลก ยังไม่มีการให้
นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่า ประเทศต่าง ๆทั่วโลกมีการนิยามผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด
ตามสังคม (Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย สาหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมี
สัญชาติไทย
ปัจจุบันประเทศกาลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น และปัญหาที่ตามของผู้สูงอายุทุกคน เมื่อ
อายุมากขึ้น ก็มักจะมีอาการเบื่ออาหาร กินได้น้อยลง จนอาจขาดสารอาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว
ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น กล้ามเนื้อลีบลง เคลื่อนไหวช้าลง เหนื่อยง่าย ซึ่งอาการเหล่านี้ มักถูกเข้าใจผิด
ว่าเป็นแค่อาการชรา และปล่อยปละละเลย ทั้ง ๆที่จริงแล้วหากได้รับการดูแลและเลือกอาหารที่
เหมาะสม จะช่วยให้เสริมสร้างสุขภาพ เพิ่มรอยยิ้มและความสุขกลับมา เพราะสุขเหนือสิ่งอื่นใด คือมี
สุขภาพที่ดี อาการอ่อนแรง เป็นความผิดปกติทางระบบประสาทอย่างหนึ่ง ทาให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
และไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายให้ขยับได้ตามปกติได้ซึ่งมักมีสาเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี้ ความ
ผิดปกติแต่กาเนิด พันธุกรรม อุบัติเหตุต่อสมอง ไขสันหลัง หรือเส้นประสาท โรคหลอดเลือดสมอง
การอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาท โรคภูมิต้านทานผิดปกติและโรคระบบต่อมไร้ท่อโรคติดเชื้อ
จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิดในการที่ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมนี้ขึ้นมา
เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้อุปกรณ์ กลัดกระดุมได้อย่างสะดวก ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยลดอาการการ
เคลื่อนไหวที่ลาบากของผู้พิการทาง แขน มือ ข้างใดข้างหนึ่ง รวมไปถึงผู้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับ
กระดูกทางแขน มือ ข้างใดข้างหนึ่งทีอ่ ยู่ในขณะรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1
2
3
4

เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
เพื่อศึกษาชนิดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
เพื่อศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม

2

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
1 วิธีการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมที่แตกต่างกันส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์
ช่วยกลัดกระดุม
2 กระดุมผ้า สามารถยึดเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมได้ดีกว่าชนิดอื่น
3 ขนาดกระดุมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1-2 เซนติเมตร สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ช่วย
กลัดกระดุมได้ดี
4 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมอยู่ในระดับมากขึ้นไป

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
1
2
3
4

อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ แบบไม่มีเขี้ยวกับแบบมีเขี้ยว
รูปทรงของกระดุมที่ใช้เป็นทรงกลม
ขนาดของกระดุมที่ใช้อยู่ระหว่าง 1-3 เซนติเมตร
กลุ่ มของประชากรที่ใช้วัดความพึงพอใจได้แก่ กลุ่ มผู้ ที่มีกล้ ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ สูงอายุ
จานวน 10 คน

ตัวแปรของการศึกษาค้นคว้า
การทดลองตอนที่ 1 เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ตัวแปรต้น
วิธีการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ตัวแปรตาม ลักษณะของอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมและการใช้งาน
ตัวแปรควบคุม รูปทรงของอุปกรณ์ กลุ่มประชากรที่ใช้งาน
การทดลองตอนที่ 2 เพื่อศึกษาชนิดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ตัวแปรต้น
ชนิดของกระดุมที่ใช้
ตัวแปรตาม ผลการยึดเกาะของอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ตัวแปรควบคุม จานวนของกระดุม,ลักษณะของเสื้อ
การทดลองตอนที่ 3 เพื่อศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ตัวแปรต้น
ขนาดของกระดุมที่ใช้ทดสอบ
ตัวแปรตาม ผลการยึดเกาะของอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ตัวแปรควบคุม ชนิดของกระดุมที่ใช้,จานวนครั้งในการทดสอบ
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การทดลองตอนที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ตัวแปรต้น
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจการใช้ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยกลั ด กระดุ ม
พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการ
ออกแบบและด้านการใช้งาน
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ตัวแปรควบคุม กลุ่มตัวอย่าง,ชนิดของกระดุมที่ใช้,ขนาดของกระดุมที่ใช้

นิยามศัพท์เฉพาะ
1 ผู้สูงอายุ หมายถึง ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ
เกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2 อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม หมายถึง อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ ขึ้นโดยมีรูปทรงสี่ เหลี่ยมขนาด
กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 2.5 x 15 x 1.4 เซนติเมตร วัสดุทาจากเหล็กโดยมีมือจับที่ติดกับแหนบเพื่อ
ยึดเกาะกับกระดุม
3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน หมายถึง การวัดระดับความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อสิ่งประดิษฐ์
โดยมีระดับสเกลของความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้กลัดกระดุมได้อย่างสะดวกสาหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการทาง แขน
มือ ข้างใดข้างหนึ่ง ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูกทางแขน มือ ข้างใดข้างหนึ่งที่อยู่ในขณะ รักษา
ตัวอยู่ที่บ้านที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม คณะผู้จัดทาได้ศึกษา ทบทวน
ความหมายตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเพื่ อใช้เ ป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยดังนี้
1. นิยามทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
2. สาเหตุอาการอ่อนแรงในผู้สูงอายุ
3. กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)
4. กระดุม
5. คาน

1. นิยามที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิงซึ่งมี
อายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นการนิยาม นับตั้งแต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลก ยังไม่มีการให้
นิ ย ามผู้ สู งอายุ โดยมีเหตุผ ลว่า ประเทศต่าง ๆทั่ว โลกมีการนิยาม ผู้สู งอายุต่างกั น ทั้งนิยามตาม
อายุเกิด ตามสังคม (Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย (Functional markers) เช่น
ในประเทศที่เจริญแล้ว มักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางประเทศ อาจนิยามผู้สูงอายุ
ตามอายุกาหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของร่างกาย โดย
ผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนชายสูงอายุ อยู่ในช่วง 55-75 ปี
สาหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคล
ซึ่ง มีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
ส่วนคาว่า "สังคมผู้สูงอายุ" องค์การสหประชาชาติ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการก้าวเข้าสู่
สั ง คมผู้ สู ง อายุ (Ageing society หรื อ Aging society) ระดั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ (Aged
society) และระดับ Super-aged society โดยให้ นิยามของระดับ ต่าง ๆ ซึ่งทั้งประเทศไทย และ
รวมทัง้ ประเทศต่าง ๆทั่วโลก ใช้ความหมายเดียวกันในนิยามของทุกระดับของสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง
มากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี เกิน 7% ของประชากรทั้ง
ประเทศ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ เมื่อประชากรอายุ 60+ปี เพิ่มขึ้นเป็น 20% หรือ ประชากร
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อายุ 65 ปี เพิ่มเป็น 14% ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ Super-aged society คือ
สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ

2. สาเหตุอาการอ่อนแรงในผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุทุกคน เมื่ออายุมากขึ้น คนเรามักจะเบื่ออาหาร กินได้น้อยลง จนอาจขาดสารอาหาร
บางอย่างโดยไม่รู้ตัว ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น กล้ามเนื้อลีบลง เคลื่อนไหวช้าลง เหนื่อยง่าย ซึ่งอาการ
เหล่านี้ มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแค่อาการชรา และปล่อยปละละเลย ทั้ง ๆที่จริงแล้ว หากได้รับการดูแล
และเลือกอาหารที่เหมาะสม จะช่วยให้เสริมสร้างสุขภาพ เพิ่มรอยยิ้มและความสุขกลับมา เพราะสุข
เหนือสิ่งอื่นใด คือมีสุขภาพที่ดี อาการอ่อนแรง เป็นความผิดปกติทางระบบประสาทอย่างหนึ่ง ทาให้
กล้ามเนื้ออ่อนแรง และไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายให้ขยับได้ตามปกติได้ซึ่งมักมีสาเหตุและปัจจัย
ดังต่อไปนี้
- ความผิดปกติแต่กาเนิด และพันธุกรรม
- อุบัติเหตุต่อสมอง ไขสันหลัง หรือเส้นประสาท
- โรคหลอดเลือดสมอง การอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาท โรคภูมิต้านทานโรค
ผิดปกติ
- โรคระบบต่อมไร้ท่อติดเชื้อ

3. กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)
โรคกล้ ามเนื้ ออ่อนแรงเอ็มจี คือโรคที่มีส าเหตุมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทางาน
ผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการหนังตาตก ยิ้มได้น้อยลง หายใจลาบาก มีปัญหาการพูด การเคี้ยว การกลืน
รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ปัจจุบัน
การรักษาทาได้เพียงเพื่อบรรเทาอาการ ผู้ป่วยจาเป็นต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมและเอาใจใส่จาก
คนรอบข้างอย่างสม่าเสมอ
3.1.1 อาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
โดยปกติแล้วมักไม่พบอาการเจ็บหรือปวด แต่ผู้ป่วยอาจรู้สึ กเจ็บหรือปวดหลั งมี
ประจาเดือนหรือหลังออกกาลังกาย อาการที่สังเกตได้ตามบริเวณส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ตา
ใบหน้า ลาคอ แขนและขา โดยอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมักมีรายละเอียดดังนี้
1) กล้ามเนื้อรอบดวงตา หนังตาตกข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง เป็นอาการแรกที่
สังเกตได้ รวมถึงพบปัญหาด้านการมองเห็น เช่น มองไม่ชัด หรือเห็นภาพซ้อน เป็นต้น อาการจะดีขึ้น
เมื่อหลับตาข้างใดข้างหนึ่งลง
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2) ใบหน้า หากกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกบนใบหน้าได้รับผลกระทบ
จะทาให้การแสดงออกทางสีหน้าถูกจากัด เช่น ยิ้มได้น้อยลง หรือกลายเป็นยิ้มแยกเขี้ยวเนื่องจากไม่
สามารถควบคุมกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้
3) การหายใจ ผู้ ป่ ว ยกล้ า มเนื้ อ อ่ อ นแรงจ านวนหนึ่ ง มี อ าการหายใจล าบาก
โดยเฉพาะเมื่อนอนราบอยู่บนเตียงหรือหลังออกกาลังกาย
4) การพูด การเคี้ยวและการกลืน เกิดจากกล้ามเนื้อรอบปาก เพดานอ่อน หรือลิ้น
อ่อนแรง ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติบางอย่าง เช่น พูดเสียงเบาแหบ พูดเสียงขึ้นจมูก เคี้ยวไม่ได้ กลืน
ลาบาก ไอ สาลักอาหาร บางกรณีอาจเป็นสาเหตุไปสู่การติดเชื้อที่ปอด
5) ลาคอ แขนและขา อาจเกิดขึ้นร่วมกับอาการอ่อนแรงของกล้ ามเนื้อส่วนอื่น ๆ
มักเกิดขึ้นที่แขนมากกว่าที่ขา ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น เดินเตาะแตะ เดินตัวตรงได้
ยาก กล้ามเนื้อบริเวณคออ่อนแรง ทาให้ตั้งศีรษะหรือชันคอลาบาก เกิดปัญหาในการแปรงฟัน การยก
ของ รวมไปถึงการปีนบันได หากพบว่ามีปัญหาด้านการมอง การหายใจ การพูด การเคี้ยว การกลืน
รวมไปถึงการเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นไปโดยลาบาก เช่น การใช้มือและแขน การทรงตัว การเดิน เป็น
ต้น ควรรีบไปพบแพทย์
3.1.2 สาเหตุของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมักเกิดขึ้นจากปัญหาการแพ้ภูมิตัวเอง (Autoimmune Disorder) โดย
มีรายละเอียดสาเหตุของอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ดังนี้
1) สารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดี้ (Antibodies) และการส่งสัญญาณประสาท ปกติระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะผลิตแอนติบอดี้ออกมาเพื่อทาลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาใน
ร่างกาย แต่ในผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง แอนติบอดี้จะไปทาลายหรือขัดขวางการทางานของสารสื่อ
ประสาทแอซิ ติ ล โคลี น (Acetylcholine) โดยถู ก ส่ ง ไปที่ ตั ว รั บ (Receptor) ซึ่ ง อยู่ ที่ ป ลายระบบ
ประสาทบนกล้ามเนื้อแต่ละมัด ทาให้กล้ามเนื้อไม่สามารถหดตัวได้
2) ต่อมไทมัส (Thymus Gland) เป็นต่อมที่อยู่บริเวณกระดูกอก มีส่วนในการทางานของ
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ผลิตสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดี้ไปขัดขวางการทางานของสารสื่อ
ประสาทแอซิติลโคลีน เด็กจะมีต่อมไทมัสขนาดใหญ่และจะค่อย ๆ เล็กลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ผู้ป่วย
กล้ามเนื้ออ่อนแรงจะมีขนาดของต่อมไทมั สที่ใหญ่ผิดปกติ หรือผู้ป่วยบางรายมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อน
แรงที่มีสาเหตุมาจากเนื้องอกของต่อมไทมัส ซึ่งพบประมาณร้อยละ 10 ในผู้ป่วยสูงอายุ
3.1.3 การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง แพทย์จะเริ่มวินิจฉัยเบื้องต้นจากประวัติและอาการของ
ผู้ ป่ ว ยว่า อาการที่พบอยู่ ในกลุ่ มของผู้ ป่ว ยกล้ า มเนื้ ออ่ อนแรงหรื อ ไม่ ขยับลู กตาและเปลื อกตาได้
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ตามปกติหรือผิดปกติอย่างไร แพทย์อาจส่งตัวผู้ป่วยไปให้นักประสาทวิทยาหรือจักษุแพทย์วินิจฉัย
เพิ่มเติม และอาจมีการทดสอบด้วยวิธีดังต่อไปนี้ร่วมด้วย
1) การตรวจระบบประสาท ด้ ว ยการทดสอบการตอบสนอง ก าลั ง ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อ ความรู้สึกจากการสัมผัส การทรงตัว หรือการมองเห็น เป็นต้น
2) การตรวจเลือด แพทย์จะตรวจนับจานวนของแอนติบอดี้ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
กล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นจะมีจานวนของแอนติบอดี้ที่ไปยับยั้งการทางานของกล้ามเนื้อมากผิ ด ปกติ
ส่วนมากจะตรวจพบแอนติบอดี้ชนิด Anti-MuSK
3) การตรวจการชักนาประสาท (Nerve Conduction Test) ทาได้ 2 วิธี คือ Repetitive
Nerve Stimulation Test เป็นการทดสอบด้วยการกระตุ้นเส้นประสาทซ้า ๆ เพื่อดูการทางานของ
มัดกล้ามเนื้อ โดยการติดขั้วไฟฟ้าที่ผิวหนังบริเวณที่พบอาการอ่อนแรง และส่งกระแสไฟฟ้าปริมาณ
เล็กน้อยเข้าไปเพื่อตรวจสอบความสามารถของเส้นประสาทในการส่งสัญญาณไปที่มัดกล้ามเนื้อ และ
การตรวจด้วยไฟฟ้า (Electromyography) เป็นการวัดกระแสไฟฟ้าจากสมองที่ส่งไปยังกล้ามเนื้อเพื่อ
ดูการทางานของเส้นใยกล้ามเนื้อเพียงเส้นเดียว (Single-fiber Electromyography หรือ EMG)
4) Edrophonium Test หรือ Tensilon Test โดยการฉีด Edrophonium Chloride ปกติ
กล้ า มเนื้ อ หดตั ว ท างานจากการที่ ส ารสื่ อ ประสาทแอซิ ติ ล โคลี น (Acetylcholine) ไปจั บ ตั ว รั บ ที่
กล้ามเนื้อ จากนั้นจะมีกระบวนการที่ทาให้แอซิติลโคลีนปล่อยจากตัวรับที่กล้ามเนื้อ ทาให้กล้ามเนื้อ
คลายตัว การฉีด Edrophonium จะไปยับยั้งขั้นตอนการปล่อยตัวจากตัวรับ ทาให้แอซิติลโคลีนเกาะ
ตัวกับตัวรับนานขึ้นจึงทาให้กล้ามเนื้อยังคงทางานหดตัวได้นานขึ้น ไม่เกิดอาการอ่อนแรง แต่อาจทา
ให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ปัญหาการเต้นของหัวใจและการหายใจ แพทย์จะวินิจฉัยด้วยวิธีนี้ก็ต่อเมื่อ
พบความผิดปกติจากการตรวจเลือดและการตรวจด้วยไฟฟ้า ทาโดยแพทย์ประสาทวิทยาที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีอุปกรณ์ครบครัน จึงเป็นผลให้แพทย์ไม่นิยมวินิจฉัยด้วยวิธีนี้
5) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography) หรือ การตรวจด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging) เพื่อหาเนื้องอกหรือความผิดปกติที่บริ เ วณ
ต่อมไทมัส
6) การทดสอบการทางานของปอด (Pulmonary Function Tests) เพื่อประเมินสภาพการ
ทางานของปอดและการหายใจ
7) Ice Pack Test เป็นการทดสอบเสริม โดยแพทย์จะนาถุงน้าแข็งมาวางในจุดที่มีอาการ
ตาตกเป็นเวลา 2 นาที และวิเคราะห์การฟื้นตัวจากหนังตาตกเพื่อวินิจฉัยโรคต่อไป
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3.1.4 การรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ในปัจจุบัน การรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่รักษาตามอาการและเน้น
เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ของร่ างกายให้ แข็งแรง ทั้งนี้แพทย์จะเลื อกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับ
เงื่อนไขของผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ละราย เช่น อายุ ความรุนแรงของอาการ ตาแหน่งที่เกิดอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น โดยมีวิธีการรักษาดังนี้
1) การรับประทานยา
ยาในกลุ่ม Cholinesterase Inhibitors เช่น ไพริโดสติกมีน (Pyridostigmine) เหมาะ
แก่ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงระดับเบาหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มมีอาการ โดยยาจะช่วยเพิ่มการทางานระหว่าง
เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ทาให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวและแข็งแรงขึ้น การใช้ยานี้อาจมีผลข้างเคียง
ต่อระบบทางเดินอาหาร ท้องเสีย คลื่นไส้ เหงื่อออกและน้าลายไหลมาก เป็นต้น
ยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) เช่น เพรดนิโซน (Prednisone) เป็น
ยาชนิดเม็ดที่ใช้ในปริมาณต่า เพื่อยับยั้งการผลิตแอนติบอดี้ การใช้ยานี้อาจมีผลข้างเคียงได้ เช่น
กระดูกบางลง น้าหนักตัวเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการติดเชื้ออื่น ๆ รวมไปถึงโรคเบาหวาน
ยากดภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressants) เช่น อะซาไธโอพรีน, ไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล,
ไซโคลสปอริน, เมทโธเทร็กเต หรือทาโครลิมัส การใช้ยานี้อาจมีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร
ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เสี่ยงต่อการติดเชื้ออื่น ๆ รวมไปถึงตับและไตอักเสบ การใช้ยานี้จาเป็นต้อง
ใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงจะเห็นผล ควรตรวจเลือดอย่างสม่าเสมอร่ว มด้วย เพื่อตรวจสอบระบบ
ภูมิคุ้มกันและผลข้างเคียงอื่น ๆ
2) การเปลี่ ย นถ่ า ยพลาสม่ า (Plasmapheresis) โดยเป็ น การก าจั ด แอนติ บ อดี้ ที่ จ ะไป
ขัดขวางการทางานของกล้ามเนื้อออกจากร่างกาย โดยวิธีการรักษานี้จะให้ผลอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์
และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ความดันเลือดลดลง มีเลือดไหล จังหวะการเต้นของหัวใจผิ ดปกติ
ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น การรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะสาหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
3) การบ าบั ดด้ว ยอิมมูโ นโกลบูลิ น (Intravenous Immunoglobulin) หรือ IVIg จะช่ว ย
เพิ่มจานวนแอนติบอดี้ที่มีความเป็นปกติ ซึ่งจะช่วยปรับการทางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
การรักษาด้วยวิธีนี้เสี่ยงน้อยกว่าการเปลี่ยนถ่ายพลาสม่า เห็นผล 3-6 สัปดาห์ แต่ส่งผลข้างเคียงใน
ระดับที่ไม่รุนแรงนัก เช่น หนาวสั่น วิงเวียน ปวดศีรษะ และบวมน้า การรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะสาหรับ
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
4) การฉีดยา Rituximab เข้าเส้นเลือด จะใช้กับผู้ป่วยในบางกรณี มีผลในการกาจัดเซลล์
เม็ดเลือดขาว และเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
5) การผ่าตัดต่อมไทมัส พบว่าในผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงจานวน 15% มีเนื้องอกเกิดขึ้นที่
บริเวณต่อมไทมัส ซึ่งเป็นต่อมที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แพทย์จะผ่าตัดต่อม
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ไทมัสเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต เช่น เนื้องอกที่ต่อมไทมัสที่อาจกระจาย
สู่หน้าอก เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติติสาหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและคนใกล้ชิด
- พักผ่อนให้มาก เพื่อลดการเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- หลีกเลี่ยงความร้อนและความเครียด เพราะอาจทาให้อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแย่ลงได้
- ติดตั้งราวจับสาหรับผู้ป่วย เช่น ในห้องน้า รวมถึงเก็บกวาดบ้านเพื่อป้องกันผู้ป่วยสะดุด
- เลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าแทนการออกแรงเอง เพื่อป้องกันอาการเหนื่อยในผู้ ป่วย เช่น
แปรงสีฟันไฟฟ้า
- รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มและไม่ต้องเคี้ยวมาก แบ่งมื้ออาหารเป็นหลาย ๆ มื้อ และ
เพลิดเพลินกับการรับประทานและการเคี้ยวในช่วงที่กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง
- ปรึ กษาแพทย์ เกี่ย วกับการใช้ผ้ าปิดตาในผู้ ป่ว ยที่เห็ นภาพซ้อน เพิ่มประสิ ทธิภ าพใน
กระทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เขียนหรืออ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ และเพื่อลดการเกิดภาพ
ซ้อน
3.1.5 ภาวะแทรกซ้อนของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง รักษาให้อาการดีขึ้นได้ แต่ถ้าไม่ได้เข้ารับการรักษาที่ทันท่วงที อาจมี
แนวโน้มทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น
ภาวะหายใจล้มเหลว (Myasthenic Crisis) เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อที่มีห น้าที่ควบคุ มการ
หายใจอยู่ในภาวะอ่อนแอ แทาให้ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเอง
เนื้องอกที่ต่อมไทมัส มีโอกาสเกิดขึ้นได้ประมาณ 15% ในผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งต้อม
ไทมัสนี้เป็นต่อมที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ภาวะพร่ องไทรอยด์ (Hypothyroid) หรือภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroid) ต่อม
ไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลาคอ มีหน้าที่หลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญ หากเกิด
การแทรกซ้อนของภาวะพร่องไทรอยด์ ผู้ป่วยจะมีอาการขี้หนาว น้าหนักขึ้น ส่วนในผู้ป่วยที่มีการ
แทรกซ้อนของภาวะไทรอยด์เป็นพิษ จะมีอาการขี้ร้อน น้าหนักลดลง
มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอื่น ๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรดเอสแอลอี
(Systemic Lupus Erythematosus) หรือที่รู้จักในชื่อโรคพุ่มพวง
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3.1.6 การป้องกันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ในปัจจุบัน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงยังไม่สามารถป้องกันได้ แต่หลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงที่
จะเกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1) ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับ
ผู้ป่วย
2) หากเกิดการติดเชื้อหรือป่วย ควรรีบรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องทันที
3) หลีกเลี่ยงการออกกาลังที่หนักเกินไป
4) ไม่ควรทาให้ตัวเองรู้สึกร้อนหรือหนาวมากจนเกินไป

4. กระดุม

ภาพที่ 2.1 กระดุม
(ที่มา: https://www.jeab.com/home-living/diy-button-frame)
กระดุม หมายถึงวัตถุที่เป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ลักษณะโค้งมนหรือกลมแบนและอาจมีลวดลาย ใช้
สาหรับผูกติดเข้ากับเสื้อผ้าเพื่อปกปิดหรือไม่ให้หลุดออกจากร่างกาย หรือเพื่อใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า
เพียงเท่านั้น ใช้งานโดยการกลัดเข้ากับรังดุมหรือห่วงบนผ้าอีกชิ้นหนึ่ง จะทาให้ปลายผ้าที่มีกระดุมกับ
รังดุมอยู่ติดกัน กระดุ มสามารถผลิตได้ด้วยวัสดุหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ อาทิ เขา
สัตว์ กระดูก เปลือกหอย ไม้ หรือวัสดุสังเคราะห์เช่น แก้ว โลหะ พลาสติก เป็นต้น
กระดุมมีก้าน คือกระดุมที่มีส่วนยื่นออกมาจากใต้เม็ดกระดุมเพื่อใช้เย็บติดกับเสื้อผ้าการติด
กระดุมชนิดนี้จะไม่มีเส้นด้ายเย็บปรากฏบนเม็ดกระดุมวิธีติดกระดุมมีก้านนิยมใช้เศษผ้ารองใต้ผ้าให้
ตรงตาแหน่งก้านต้องทาเครื่องหมายด้ายเย็บจนตึงเพราะจะทาให้เสื้อย่น มีขั้นตอนการติดดังนี้
1. วางกระดุมลงบนผ้าในตาแหน่งที่จะติดกระดุม สอดเข็มหมุดที่ห่วงก้านกระดุมเพื่อยึดไว้
ชั่วคราว
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2. แทงเข็มขึ้นด้านบนสอดเข้าไปในห่วงกระดุม แทงเข็มลงให้ทะลุผ้าด้านล่าง ดึงด้ายให้ตึง
เอาเข็มหมุดออก
3. ทาแบบข้อ 2 ซ้าประมาณ 3 – 4 ครั้ง พันก้านกระดุมด้วยด้าย 3 รอบ แทงเข็มลงใต้ชิ้น
ผ้าผูกปมให้แน่น ตัดด้ายออก
กระดุมไม่มีก้าน คือกระดุมที่มีรู 2 รู หรือ 4 รู ปรากฏให้เห็นบนเม็ดกระดุม การเย็บกระดุม
ชนิดนี้จะมองเห็นเส้นด้ายที่เย็บ วิธีการเย็บกระดุมไม่มีก้านถ้าเป็นกระดุม 2 รู ให้ขมวดปลายหนึ่งของ
ด้ายเย็บให้เป็นปม ทาเช่นเดียวกับเย็บกระดุม 2 รูหรืออาจแทงเข็มให้เส้นด้ายด้านบนทแยงไขว้กันก็
ได้ มีขั้นตอนการทาดังนี้
1. กาเครื่องหมายตรงตาแหน่งที่ต้องการจะติดกระดุม
2. ใช้ด้าย 2 ทบ ร้อยเข็ม เพื่อให้กระดุมแน่นหนาไม่หลุดลุ่ยง่าย ขมวดปลายด้ายทาปม ใช้
เข็มแทงขึ้นตรงบริเวณที่ทาเครื่องหมายไว้ถึงด้ายให้แน่น
3. วางกระดุมลงตรงกลางแล้วสอดเข็มลอดรูกระดุม รั้งด้ายให้ตึง แทงขึ้นลงตามรูกระดุม
กลับไปกลับมาหลายครั้งจนกระดุมแน่น
4. สอดด้ายใต้กระดุมซ่อนปมอีกครั้งแล้วตัดด้ายออก
กระดุมแป๊บ ทาด้วยโลหะผสม มีลักษณะต่างไปจากกระดุมธรรมดา คือประกอบด้วยฝาบน
ซึ่งมีปุ่มนูนตรงกลางและตัวรับซึ่งตรงกลางเป็นแอ่ง ต้องใช้คู่กันเสมอทาให้ประกบกันสนิท การติด
กระดุมแป๊บถ้าเป็นผ้าบางควรจะมีผ้าชิ้นเล็ก ๆ รองข้างในตรงตาแหน่งที่เย็บกระดุมเพื่อความคงทน
ส่วนใหญ่ใช้กับเสื้อสตรีสาหรับยึดสาบเสื้อหรือขอบแขนให้ติดกัน มีขั้นตอนการติดดังนี้
1. วางกระดุมลงในตาแหน่งที่ต้องการ แป๊บตัวผู้วางบนสาบเสื้อชิ้นบน แป๊บตัวเมียวางบน
สาบเสื้อชิ้นล่าง สนด้ายใส่เข็มขมวดปลายด้ายให้เป็นสองทบ
2. แทงเข็มสอดขึ้นลงในรูกระดุมทีละรู รูละ 3 ครั้ง เมื่อจะเย็บรูต่อไปให้แทงเข็มโดยซ่อน
ด้ า ยไว้ ใ ต้ ผ้ า แล้ ว ดึ ง เข็ ม ขึ้ น เมื่ อ เย็ บ ครบ 4 รู้ จึ ง ผู ก ปมด้ า ย ทั้ ง แป๊ บ ตั ว ผู้ แ ละตั ว เมี ย มี วิ ธี ก ารเย็ บ
เหมือนกัน

5. คาน ( Lever )
คาน เป็นเครื่องกลชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแท่งยาวสม่าเสมอวางอยู่บนจุดหมุน ส่วนประกอบ
ของคาน
1. จุดหมุน ( F ) ( Fulcrum ) หมายถึง ตาแหน่งบนเครื่องกลประเภทคาน ซึ่งคานจะหมุนได้
รอบจุด
2. น้าหนัก (W ) ( Weight ) หรือแรงความต้านทาน ( Resistance ) หมายถึง น้าหนักหรือ
แรงที่กระทากับคานในแนวดิ่งซึ่งทาให้คานเคลื่อนที่ได้
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3. แรงความพยายาม ( E ) ( Effort ) หมายถึง แรงที่ให้แก่เครื่องกลเพื่อให้เครื่องกลทางาน
4. L 1 คือระยะตั้งฉากจากน้าหนักถึงจุดหมุน
5. L 2 คือระยะตั้งฉากจากแรงความพยายามถึงจุดหมุน คานมีลักษณะเป็นแท่งยาว ทาด้วย
วัตถุที่แข็งแรง เช่น ไม้ โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีลักษณะการทางานแบบคานได้แก่ ไม้คาน ไม้
กระดก ไม้พายเรือ เป็นต้น ดังนั้นเครื่องกลที่ใช้หลักการของคาน มีหลายชนิดซึ่งสามารถแบ่งประเภท
ของคานได้ 3 อันดับ ดังนี้
คานอันดับหนึ่ง คือ คานที่มีจุดหมุนอยู่ระหว่างแรงความพยายามกับแรงความต้านทาน การ
ผ่อนแรงของคานอันดับนี้จะผ่อนแรงได้มากเมื่อจุดหมุนอยู่ใกล้ แรงความต้านทาน (W) และอยู่ห่าง
จากแรงความพยายาม (E)
คานอันดับสอง คือ คานที่มีแรงความต้านอยู่ระหว่างแรงความพยายามกับจุดหมุน การผ่อน
แรงคานอันดับนี้จะผ่อนแรงได้มากเพราะแรงความต้านทานอยู่ระหว่างจุดหมุนและแรงความพยายาม
ดังนั้นแรงความต้านทาน (W) จะอยู่ใกล้จุดหมุนมากกว่าแรงความพยายาม (E)
คานอันดับสาม คือ คานที่มีแรงความพยายามอยู่ระหว่างแรงความต้านทานกับจุดหมุน การ
ผ่อนแรงของคานอันดับนี้ไม่ค่อยผ่อนแรงเพราะแรงความพยายาม (W) อยู่ระหว่างจุดหมุนและแรง
ความต้านทาน ดังนั้นแรงความพยายามจะอยู่ใกล้จุดหมุนมากกว่าแรงความต้านทาน (E)
โมเมนต์ของแรง
การทางานของคานจะทาให้เกิดโมเมนต์ของแรง ( Moment of force ) กล่าวคือเมื่อเรา
ทางานโดยใช้คาน เช่น เมื่อเรากาลังคีบน้าแข็งจะมีโมเมนต์ของแรงเกิดขึ้น
โมเมนต์ของแรง หมายถึง ปริมาณที่แสดงแนวโน้มของแรงที่จะหมุนวัตถุที่ถูกแรงนั้นกระทามี
ค่าเท่ากับผลคูณของระยะทางจากแนวแรงตั้งฉากกับจุดหมุน หรือจุดที่คิดค่าโมเมนต์ถึงจุดที่ แรง
กระทา
โมเมนต์ของแรง = แรง x ระยะจากแนวแรงตั้งฉากกับจุดหมุน
โมเมนต์ของแรงสามารถแบ่งตามทิศของการหมุนได้ 2 ชนิด ดังนี้
1.โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา เกิดแรงพยายามทาให้คานหมุนรอบจุดหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกา
2.โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา เกิด แรงพยายามที่ทาให้ คานหมุนรอบจุดหมุนในทิศทวนเข็ม
นาฬิกา
ภาวะสมดุลของคาน
สภาวะที่คานอยู่ในแนวสมดุลหรือขนานกับพื้นนั้นเราเรียกว่า ภาวะคานสมดุล และเมื่อคาน
อยู่ ในสภาวะสมดุล ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา จะเท่ากับ ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็ ม
นาฬิกา เมื่อคานสมดุล
ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
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ตัวอย่างการคานวณเกี่ยวกับโมเมนต์ของแรง
โจทย์
กล่องหนัก 60 กิโลกรัม วางบนไม้กระดานหกห่างจากจุดหมุน 1.50 เมตรจะต้องให้เด็ก
น้าหนัก 40 กิโลกรัม นั่งห่างจากจุดหมุนเท่าไร ไม้กระดานจึงจะอยู่ในภาวะสมดุล
วิธีทา
โจทย์กาหนดให้ W = 60 กิโลกรัม E = 40 กิโลกรัม L1 = 1.5 เมตร L2 = X เมตร
สมมุติให้ระยะห่างที่ต้องการเป็น X จะได้
เมื่อคานสมดุล
ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
W x L1 = E x L2
60 x 1.5 = 40 x X
X = 2.25
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บทที่ 3
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดาเนินงาน
การดาเนินโครงงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
ประดิษฐ์ อุป กรณ์ช่ว ยกลั ดกระดุม เพื่ อช่ว ยผู้ สู ง อายุที่ มี อาการอ่อ นแรง โดยมีรายละเอียดวิ ธี ก าร
ดาเนินงานวิจัย ดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
1.ลางเลื่อนลิ้นชัก Hefele
2.แหนบสแตนเลส
3.แผ่นสแตนเลส 60 x 60 cm x 4 mm
4.กรรไกรตัดเล็บ

1 ลาง
1 อัน
1 แผ่น
1 อัน

วิธีดาเนินการศึกษาทดลอง
การทดลองขั้นตอนที่ 1 เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม รูปแบบที่ 1 และ
ปรับปรุงพัฒนาเป็นรูปแบบที่ 2
1) การออกแบบ
15 cm
2.5 cm

1.4 cm

ภาพที่ 3.1 แบบร่างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม รูปแบบที่ 1
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15 cm
2.5 cm

1.4 cm

ภาพที่ 3.2 แบบร่างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 3.3 รายละเอียดของอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
รายละเอียดของอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
1. รางเลื่อน
2. รางลูกปืน
3. ลูกปืน
4. ลูกเลื่อน
5. คีมคีบกระดุม
6. ตัวจับ
7. ฝาปิดด้านบน
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การทดลองขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาชนิดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่ว ยกลั ด
กระดุม
2.1 เตรียมเสื้อพร้อมกระดุมที่ทาจากพลาสติก ผ้า ไม้และโลหะ โดยเลือกกระดุมทรงกลม
ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1 เซนติเมตร
2.2 ทาการทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยกลัดดกระดุม โดยเริ่มกลัดกระดุมแต่ละชนิด ทาซ้าอย่ าง
ละ 3 ครั้ง
2.3 บันทึกผลการทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
การทดลองขั้นตอนที่ 3 เพื่อศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัด
กระดุม
3.1 เตรี ย มเสื้ อ พร้ อ มกระดุ ม ที่ ท าจากผ้ า โดยเลื อ กกระดุ ม ทรงกลมให้ มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 – 3 เซนติเมตร
3.2 ทาการทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยกลัดดกระดุม โดยเริ่มกลัดกระดุมแต่ละขนาดและ ทาซ้า
อย่างละ 3 ครั้ง
3.3 บันทึกผลการทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
การทดลองขั้นตอนที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
4.1 ทาการคัดเลือกกลุ่มประชากรโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ซึ่งคือ ประชาชนในจังหวัดลาปาง ที่เป็นผู้พิการทาง แขน มือ ข้างใดข้างหนึ่ง ผู้ที่เกิด
อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูกทางแขน มือ ข้างใดข้างหนึ่งที่อยู่ในขณะรักษาตัวอยู่ที่บ้านที่ไม่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ และผู้สูงอายุ จานวน 10 คน
4.2 ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัด
กระดุม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบเลือกข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของตน
มากที่สุดเพียงหนึ่งข้อ ข้อคาถามทั้งหมดมี 8 ข้อ
เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการตอบแบบสอบถาม
ระดับคะแนน
แปรผล
5
ดีมาก
4
ดี
3
ปานกลาง
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
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การคิดคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้คือเมื่อได้แบบสอบถามแต่ละฉบับ ก็จะรวม
คะแนนในแต่ละด้าน แล้วจึงทาการวิเคราะห์ ผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป คะแนนเฉลี่ยที่ได้จะอยู่
ระหว่าง 1 – 5 และได้ระดับของคะแนนในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานอุปกรณ์
ช่วยกลัดกระดุม ดังนี้
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
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บทที่4
ผลการศึกษาค้นคว้า
การดาเนินโครงงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอนดังนี้
1
1
2
3

เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
เพื่อศึกษาชนิดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
เพื่อศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม

ตอนที่ 1 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม

ภาพที่ 4.1 อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมแบบมีเขี้ยว
ผลการออกแบบอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมทั้ง 2 แบบ คือ แบบไม่มีเขี้ยวกับแบบมีเขี้ยว ผลการ
ใช้งานพบว่า อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมแบบมีเขี้ยวสามารถใช้งานในการกลัดกระดุมได้ดีกว่าแบบที่ไม่มี
เขี้ยว
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ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ชนิดของกระดุม

ผลการใช้อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม

หมายเหตุ
ยกเว้นกระดุมพลาสติก
กระดุมพลาสติก กระดุมพลาสติกแบบมีขอบอุปกรณ์สามารถยึดเกาะได้
แบบกลมเกลี้ยง
กระดุมผ้า
สามารถยึดเกาะกระดุมได้ดี ใช้งานง่าย
กระดุมไม้
ต้องออกแรงในการยึดเกาะมากกว่ากระดุมผ้า
กระดุมโลหะ กระดุมลื่น ไม่สามารถยึดเกาะได้
-

ผลการศึกษาชนิดของกระดุมที่มีผลการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม โดยศึกษากระดุมที่ทา
จากพลาสติก ผ้า ไม้และโลหะ พบว่าอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมสามารถยึดเกาะกับกระดุมที่ทาจากผ้า
ได้ดีกว่ากระดุมชนิดอื่น กระดุมที่ทาจากไม้ โลหะและพลาสติกไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ช่วยกลัด
กระดุมได้
ตอนที่ 3 ศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของกระดุม
(เซนติเมตร)
น้อยกว่า1เซนติเมตร
1 เซนติเมตร
2 เซนติเมตรขึ้นไป

ผลการใช้อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ยากต่อการใช้งาน ยึดจับได้ยากเพราะลื่น
สามารถใช้งานได้ดี ยึดเกาะง่าย
สามารถใช้งานได้ดี แต่ต้องออกแรงมากกว่า กระดุมที่มี
ขนาด 1 เซนติเมตร

หมายเหตุ
-

ผลการศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม โดยใช้กระดุม
ทั้งหมด 3 ขนาด ได้แก่ กระดุมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 เซนติเมตร ขนาด 1 เซนติเมตร
และขนาดใหญ่กว่า 2 เซนติเมตร พบว่าอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมสามารถใช้งานกับกระดุมที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตรได้ดีกว่าขนาดอื่น
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ตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
รายการประเมิน
1.ด้านโครงสร้างทั่วไป
1.1 ขนาดน้าหนักมีความเหมาะสม
1.2 มีความมั่นคงแข็งแรง
2.ด้านการออกแบบ
2.1 เลือกใช้วัสดุมีความเหมาะสม
2.2 รูปร่างมีความเหมาะสมกับการใช้
3.ด้านการใช้งาน
3.1 ใช้งานได้ง่าย
3.2 ดูแลรักษาง่าย
3.3 ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
3.4 มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปรผล

4.34
4.36

0.79
0.79

มาก
มาก

4.37
4.33

0.78
0.82

มาก
มาก

4.34
4.44
4.66
4.72

0.82
0.74
0.47
0.45

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางผลการทดลองตอนที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานความพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้ ง านที่ มี ต่ อ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยกลั ด กระดุ ม ซึ่ ง แบ่ ง ผลการประเมิ น ออกเป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบ และ ด้านการใช้งาน โดยภาพรวมพบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไปทั้ง 3 ด้านและด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสู ดคือ ด้านการใช้งาน ได้แก่ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.66 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.47 รองลงมาคือมีความปลอดภัยในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 0.72 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.45
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า
การดาเนินโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม ศึกษาชนิดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งาน
อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม ศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมและ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม โดยผู้จัดทาได้สรุป อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะดังนี้

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
จากการศึกษาทดลอง 4 ขั้นตอน สรุปผลการทดลองได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่ว ยกลั ดกระดุม ผลการออกแบบอุปกรณ์ช่ว ยกลั ด
กระดุมทั้ง 2 แบบ คือ แบบไม่มีเขี้ยวกับแบบมีเขี้ยว ผลการใช้งานพบว่า อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมแบบ
มีเขี้ยวสามารถใช้งานในการกลัดกระดุมได้ดีกว่าแบบที่ไม่มีเขี้ยว
ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม ผลการศึกษา
ชนิดของกระดุมที่มีผลการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม โดยศึกษากระดุมที่ทาจากพลาสติก ผ้า ไม้
และโลหะ พบว่าอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมสามารถยึดเกาะกับกระดุมที่ทาจากผ้าได้ดีกว่ากระดุมชนิด
อื่น กระดุมที่ทาจากไม้ โลหะและพลาสติกไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมได้
ตอนที่ 3 ศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม ผลการศึกษา
ขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม โดยใช้กระดุมทั้งหมด 3 ขนาด ได้แก่
กระดุมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 เซนติเมตร ขนาด 1 เซนติเมตรและขนาดใหญ่กว่า 2
เซนติเมตร พบว่าอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมสามารถใช้งานกับกระดุมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2
เซนติเมตรได้ดีกว่าขนาดอื่น
ตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม จากตารางการ
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ซึ่งแบ่งผลการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบ และ ด้านการใช้
งาน โดยภาพรวมพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ขึ้นไปทั้ง 3 ด้านและด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูดคือ ด้านการใช้งาน ได้แก่ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มี
ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.66 ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.47 รองลงมาคือมีความปลอดภัย ในการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ย 0.72 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45
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อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า
จากสรุปผลการศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายได้ดังนี้
จากการศึกษาพบว่าการออกแบบอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมในครั้งแรกมีปัญหาในส่วนปลาย
ของตัวจับ เนื่องจากตัวอุปกรณ์ที่ ใช้ยึดจับเป็นแหนบปลายเกลี้ยง จึงทาให้ยึด กับกระดุมได้ค่อนข้าง
ยาก ดังนั้นจึงพัฒนาอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมแบบที่ 2 โดยการเพิ่มเขี้ยวที่ปลายของแหนบเพื่อเป็นการ
เพิ่มการยึ ดเกาะกับ กระดุม ในส่ ว นของการทดสอบกระดุมพบว่า อุปกรณ์ส ามารถใช้งานได้ดีกับ
กระดุมทาจากผ้ามากกว่า เพราะวัตถุทั้งสองมีแรงเสียดทานต่อกันมากกว่ากระดุมพลาสติก ไม้และ
โลหะ ขณะที่ความเหมาะสมของขนาดกระดุมที่ใช้คือ อยู่ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร
แต่อย่างไรก็ตามความยากง่ายของการใช้งานอุปกรณ์ยังขึ้นกับความกล้างของรังดุมอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้จักทามีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรปรับปรุงลักษณะโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลง เพื่อความกะทัดรัดในการใช้งานและ
การเก็บรักษา
2) ควรเลือกใช้วัสดุชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โลหะเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลขณะใช้งาน
3) ควรทาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเหมาะแก่การจาหน่าย
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ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องตามความจริงที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินโครงงาน
วิทยาศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 - 60 ปี
สถานะภาพ
นักศึกษาระดับ ปวช.
นักศึกษาระดับ ปวส.
ครู
เจ้าหน้าที่
อื่นๆระบุ.....................
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเกณฑ์การประเมินที่มีต่อ
อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม โดยมีระดับการยอมรับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม
รายการประเมิน

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1

1.ด้านโครงสร้างทั่วไป
3.1 ขนาดน้าหนักมีความเหมาะสม
1.2 มีความมั่นคงแข็งแรง
2.ด้านการออกแบบ
2.1 เลือกใช้วัสดุมีความเหมาะสม
2.2 รูปร่างมีความเหมาะสมกับการใช้
3.ด้านการใช้งาน
3.1 ใช้งานได้ง่าย
3.2 ดูแลรักษาง่าย
3.3 ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
3.4 มีความปลอดภัยในการใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................
คณะผู้จัดทา
วิทยาลัยเทคนิคลาปาง

