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บทที่ 1 

บทนำ 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

  ปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกกำลังเผชิญกับปญหาการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) โดยองคการอนามัยโลกไดประกาศใหโรคดังกลาวเปนโรคระบาด

ใหญท่ัวโลก (Pandemic) เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 โรคนี้เปนโรคติดตอท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสสายพันธุ

ใหม  สงผลใหท่ัวโลกมี ผูปวยติดเช้ือสะสมจำนวน 750,890 คน เสียชีวิต 36,405 คน กลุมประเทศ

แถบมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกติด เช้ือสะสมจำนวน 104,868 คน เสียชีวิต 3,671 คน กลุมประเทศ

ยุโรป ติดเช้ือสะสมจำนวน 423,946 คน เสียชีวิต 26,694 คน เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีผูปวยติดเช้ือ

สะสมจำนวน 4,215 คน เสียชีวิต 166 คน และ ประเทศไทยมีผูติดเช้ือ สะสมจำนวน 1,524 คน 

เสียชีวิต 9 คน (กรมควบคุมโรค, 2563) จากสถานการณการ แพรระบาดในปจจุบันยังคงมีการตรวจ

พบผูติดเช้ือรายใหมและมีจำนวนผูเสียชีวิตเพิ่มข้ึนทุกวัน อัตราการเสียชีวิตสูงท่ีสุดคือผูสูงอายุท่ีมี

อายุ80 ปข้ึนไป รวมถึงคนท่ีมีโรคประจำตัว คนท่ีเปนโรคทางเดินหายใจ และโรคความดัน โลหิตสูง 

(กรมสุขภาพจิต, 2563) 

  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เปนโรคติดตอท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหม ซึ่งมีการคนพบครั้งแรกท่ีนครอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 พบวามี ผูปวยจำนวนมากเขามารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยผูท่ีติดเช้ือรอยละ 80 

จะไมแสดงอาการ บางรายมีอาการ แบบโรคติดเช้ือในทางเดินหายใจสวนบน  เชน เจ็บคอ น้ำมูกไหล 

ผูติดเช้ือประมาณรอยละ 15 จะมีอาการชัดเจน  เชน ไอ และไอมีเสมหะ บางรายอาจจะมีไข 

โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีอาจมีไข หายใจเร็ว หอบจากปอดบวม และอาจ มีอาการอุจจาระรวงรวมดวย 

สวนผูติดเช้ืออีกประมาณรอยละ 5 จะมีอาการปวยรุนแรง หายใจเร็ว หอบ จนถึง การหายใจลมเหลว

และอาจเกิดภาวะช็อคได (แพทยสภา, 2563) ตอมาจึงพบวา อาการดังกลาวเกิดจากโคโรนา ไวรัสสาย

พันธุใหมท่ีไมเคยพบมากอน และเรียกไวรัสนี้อยางไมเปนทางการวา “nCoV-2019” มีท่ีมาจากคำวา 

New Coronavirus 2019 โดยองคการอนามัยโลกไดประกาศช่ือโรคนี้อยางเปนทางการ “COVID-19” 

(โควิด19) มาจากคำวา “Coronavirus Disease 2019” หมายถึงโรคท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาท่ีระบาด

ในป 2019 ปจจุบันท่ัวโลกกำลังเผชิญกับการสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มีผู

ติดเช้ือ ณ วันท่ี 14 เมษายน พ.ศ.2563 เปนจำนวนกวาสองลานคน และมีผูเสียชีวิตมากกวาหนึ่งแสน

สองหมื่นคน (กรมควบคุมโรค, 2563) ซึ่งทำใหเห็นวาอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้มีอัตราเพิ่มสูงข้ึน

เรื่อยๆ สำหรับประเทศไทย สถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มทวีความรุนแรงข้ึน เมื่อ
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พบวามีการ แพรระบาดในวงกวางจากกลุมเชียรมวยท่ีสนามมวยลุมพินี และจากคนไทยท่ีกลับจาก

ปฏิบัติกิจทางศาสนาใน ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทำใหจำนวนผูติดเช้ือแพรกระจายไปท่ัว

ประเทศ รัฐบาลไทยจึงจัดต้ังศูนย บริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) (รัฐบาลไทย, 2563) 

  จากการแพรระบาดรุนแรงการเคล่ือนยายผูปวย  มีความสำคัญอุปกรณท่ีใชเคล่ือยายผูปวยท่ี

สะดวกคือ  รถวีลแชรซึ่งมีลักษณะเปนเกาอี้ลอเปนอุปกรณเคล่ือนยาย (Mobility device) ท่ีนิยมใช

อยางแพรหลายในลำดับตน ๆ จนกลาย เปนอุปกรณท่ีจำเปนสำหรับผูท่ีมีขอจำกัดในการเดิน 

ปรากฏการณนี ้ เปนผลมาจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ความกาวหนาทางการแพทย ท่ีทำใหผูปวยมี

อัตรารอดชีวิตสูงข้ึนแตเกิดการสูญเสียอวัยวะและ เสียสมรรถภาพทางกายท่ีซับซอนจนกลายเปนผู

พิการท่ีตองพึ่งพา อุปกรณชวยเหลือ (Long and Hillman, 2014) ประเทศไทยได เขาสูสังคมผูสูงอายุ 

(Aging society) ต้ังแตป ค.ศ. 2010 กลาวคือ อัตราสวนของประชากรท่ีเขาสูชวงของวัยสูงอายุมี

มากกวาอัตราสวน ของประชากรโดยรวม และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดย เฉพาะ

กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองหลวงมีอัตราเพิ่มสูงสุดของ ประเทศ จากรอยละ 10 ในปจจุบัน เปนรอย

ละ 21 ในป ค.ศ. 2020 (Srichuae, Nitivattananon, Perera, 2016) ปจจัยอีกประการ ท่ีสงผลให

ความตองการอุปกรณเคล่ือนยายท่ีมีประสิทธิภาพมีแตจะ พุงสูงข้ึน คือ กฎ Standard Rules on the 

Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, the Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities and World Health Assembly resolution WHA 58.23 ท่ีกำหนด

โดยองคกร สหประชาชาติซึ่งเกี่ยวของกับความพิการในดานการปองกัน การดูแล และฟนฟู

สมรรถภาพ และลักษณะของรถวีลแชรและอุปกรณ  เครื่องชวยท่ีเหมาะสม มีผลใหการเขาถึงรถวีล

แชรท่ีเหมาะสมเปน สวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน การดำรงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี ท้ังนี้เพื่อ ใหคนพิการ

สามารถเปนสมาชิกท่ีมีคุณคาของสังคม (Khasnabis, Mines, World health Organization, 2012)   

  จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว  ผูวิจัยจึงคิดคนผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพร

เช้ือ  เพื่อลดการแพรเช้ือของผูปวย   

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

         1. เพื่อสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 
         2. เพื่อประเมินความความพึงพอใจของผูใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษา ผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ ซึ่งมีขอบเขตของ

การวิจัย ดังนี้ 

  1. ขอบเขตของเนื้อหา  ศึกษา  ผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

  2. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 
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   2.1 ประชากร บุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทามะขาม  หมู  2  ตำบล

ทามะขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

   2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูลใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง  คือ  

บุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทามะขาม  จำนวน  12  คน 

  3. ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยนี้คือ 

   3.1 ตัวแปรตน   

     -  ผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

   3.2 ตัวแปรตาม 

     -  ความพึงพอใจจากบุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทามะขาม 

   3.3 ตัวแปรควบคุม 

     - ขนาดรถวีลแชรท่ีแตกตางกัน 

  4. ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

  ผาคลุม  หมายถึง  เปนผาพลาสติกท่ีกันน้ำ  น้ำไมสามารถซึมผานผาไดเมื่อน้ำหกใส น้ำจะ

กล้ิงอยูบนผาลักษณะเหมือน้ำกล้ิงบนใบบอน 

  รถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  หมายถึง  รถเข็นเปนเกาอี้ท่ีมีลอ  ใชในการเคล่ือนท่ีได สำหรับ

บุคคลท่ีมีปญหาไมสามารถเดินเหินไดสะดวก ไมวาจะเปนคนพิการท่ีขา ผูสูงอายุ หรือแมแตผูท่ี

เจ็บปวยมีโครงสรางเปนอลูมิเนียมและมีผากันน้ำคลุมโครง  สามารถเปดเขาออกไดดนหนา  ระบาย

อากาศได 

  ความพึงพอใจของบุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทามะขาม   ท่ีมีตอผาคลุม

รถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จากประเด็นคำถาม  14  ขอ  

แบงกลุมเปน  3  ดาน  คือ  ดานการออกแบบ  ดานการเลือกใชวัสดุ  ดานคุณคา  ระดับการประเมิน  

คือ  นอยมาก  นอย  ปานกลาง  มาก และมากท่ีสุด 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การทำผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ กอใหเกิดประโยชนดังนี ้

 1. ชวยปองกันการแพรและกระจายเช้ือท่ีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

 2. ชวยลดการแพรกระจายของเช้ือโรค 

 3. ราคาถูกและสะดวกในการใชงาน 
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บทท่ี  2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  การศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยว ผูวิจัยนำเสนอในลักษณะของการเรียบเรียงเชิง

สังเคราะห ดังนี ้

 1. เอกสารท่ีเก่ียวของ 

  1.1 บริบทผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

  1.2 รถวีลแชรหรือรถเข็น  

   1.3 อลูมิเนียม 

   1.4 พลาสติกใส  PVC 

   1.5 ซิป (Zipper) 

     1.6  ทฤษฎีความพึงพอใจ 

 2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 1.1 บริบทของ ผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

  รถวีลแชรหรือรถเข็นมีความสำคัญในการเดินทางอยางมากสำหรับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และ

ผูปวย  เปนอุปกรณท่ีชวยในการเคล่ือนไหวรางกายพึ่งพาตัวเองไดมากข้ึน  ท้ังยงัอำนวยความสะดวก

และลดขอจำกัดในการทำส่ิงตาง ๆ การเลือกวีลแชรท่ีตอบโจทยความตองการไดอยางเหมาะสมจึงไม

เพียงแตจะชวยใหไปไหนมาไหนสะดวก แตยังสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยเปดโอกาสสูโลกการศึกษา การ

ทำงาน  และการเขาสังคมใหราบรื่นยิ่งข้ึน  จากสถานการณโรคระบาดมีการแพรกระจายอยางลวดเร็ว  

เปนการปองการแพรกระจาย 

 1.2 รถวีลแชรหรือรถเข็น 

  วีลแชร (อังกฤษ: wheelchair) เปนเกาอี้ท่ีมีลอ ใชเมื่อการเดินเปนเรื่องยากหรือเปนไปไมได

เนื่องจากความเจ็บปวย, การบาดเจ็บ หรือความพิการ วีลแชรมีหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความ

ตองการเฉพาะของผูใช อาจรวมถึงการดัดแปลงท่ีนั่งแบบพิเศษ, การควบคุมท่ีทำใหเปนเฉพาะบุคคล 

และอาจมีเฉพาะกิจกรรมเฉพาะ เทาท่ีเห็นดวยวีลแชรกีฬาและวีลแชรชายหาด ความแตกตางท่ีไดรับ

การยอมรับอยางกวางขวางท่ีสุด  คือ   วีลแชรไฟฟา ท่ีขับเคล่ือนโดยแบตเตอรี่และมอเตอรไฟฟา   กับ

วีลแชรท่ีขับเคล่ือนดวยมือ  ในกรณีท่ีผูใช/ผูครอบครองกำลังใชแรงผลักดันดวยมือ("ตนเองขับเคล่ือน") 

หรือผูดูแลเข็นจากดานหลังรถเข็นปกติท่ีเราเห็นกันท่ัวไปตามโรงพยาบาล ใชงานตามบาน คุนหนาคุน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ตากันดีอยูแลว แตในรายละเอียด ก็ยังสามารถแยกยอย แตกประเภทหลัก ๆ ไดอีก 2 แบบ ซึ่งแตละ

แบบก็ยังมีหลากหลายราคา หลากหลายฟงกช่ันการใชงาน  ซึ่งเราจะแยกไดดังนี ้

  1) Transport Wheelchair หรือ รถเข็นแบบธรรมดาท่ัวไป เอกลักษณของเขาคือขนาดลอ

หลังท่ีเล็ก เสนผาศูนยกลางลอประมาณ 8-14 นิ้ว จะเปนตองมีผูชวยเข็น ขอดีของประเภทนี้คือราคา

คอนขางถูก น้ำหนักเบา 

  2) Manually Propelled Wheelchair ก็คือ รถเข็นท่ีผูปวยสามารถใชมือเคล่ือนลอไปมา

เองได โดยลอหลังของวีลแชรประเภทนี้จะมีขนาดคราวๆประมาณ 20-24 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.1  วีลแชร 

(ท่ีมา  :  https://www.google.com/วีลแชร) 

 

 1.3 อลูมิเนียม 

  อลูมิเนียม (อังกฤษ: aluminum) คือธาตุเคมีในตารางธาตุท่ีมีสัญลักษณ AI และมเีลข

อะตอม 13 เปนโลหะท่ีมันวาวและออนดัดงาย ในธรรมชาติอะลูมิเนียมพบในรูปแรบอกไซตเปนหลัก 

และมีคุณสมบัติเดน คือ ตอตานปฏิกิริยาออกซิเดชันไดดี (อิงจากปรากฏการณ passivation) แข็งแรง 

และน้ำหนักเบา มีการใชอะลูมิเนียมในอุตสาหกรรมหลายประเภท เพื่อสรางผลิตภัณฑตาง ๆ มากมาย 

และอะลูมิเนียมสำคัญตอเศรษฐกิจโลกอยางมาก ช้ินสวนโครงสรางท่ีผลิตจากอะลูมิเนียมสำคัญตอ

อุตสาหกรรมอากาศยาน และสำคัญในดานอื่น ๆ ของการขนสงและการสรางอาคาร ซึ่งตองการ

น้ำหนักเบา ความทนทาน และความแข็งแรง 

https://www.google.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/passivation
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
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  อลูมิเนียม (Aluminium) ถือเปนโลหะท่ีถูกนำมาใชประโยชนมากท้ังในภาคอุตสาหกรรม 

และภาคครัวเรือน สำหรับภาคอุตสาหกรรมใชในการผลิตอลูมิเนียมผสม และผลิตภัณฑอลูมิเนียม 

สวนภาคครัวเรือนมีใชมากในการกอสราง และตกแตงบาน ทดแทนไม และเหล็ก เนื่องจากเปนโลหะท่ี

มีคุณสมบัติคงทนตอการหัก ความรอน การกัดกรอน น้ำหนักเบา และมีความสามารถในการสะทอน

แสง และความรอนไดดี มักใชในงานกอสราง งานตกแตง เชน การทำประตู หนาตาง ฝา ราวกั้น และ

โครงสรางตาง ๆ 

  คุณสมบัติอลูมิเนียม 

  อลูมิเนียมมีจุดหลอมละลายท่ี  660  องศาเซลเซียส  เปนโลหะท่ีมีความหนาแนนนอย  

น้ำหนักเบา รับภาระน้ำหนักไดสูง สามารถข้ึนรูปไดงาย ไมเส่ียงตอรอยราว และการแตกหัก ไมเปน

สนิม ทนตอการกัดกรอน และไมเปนพิษตอมนุษย โดยเฉพาะการนำมาผสมกับโลหะอื่นๆแลวจะทำให

คุณสมบัติตาง ๆ  เพิ่มมากข้ึน เชน จุกหลอมเหลวของอลูมิเนียมผสมจะอยูท่ี 1140-1205 องศา

เซลเซียส จึงนิยมนำมาผลิตเปนช้ินสวนตาง ๆ รวมถึงวัสดุหรือภาชนะท่ีเกี่ยวของกับอาหาร 

นอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติทางเคมีของอลูมิเนียมในลักษณะตาง ๆ ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.2  อลูมิเนียม 

(ท่ีมา  :  https://th.wikipedia.org/wiki/อลูมิเนียม) 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki
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 1.4 พลาสติกใส  PVC 

  พลาสติกพีวีซี (PVC) เปนช่ือยอของ โพลีไวนิลคลอไรด (POLYVINIYL CHLORIDE) พลาสติก

PVC เปนพลาสติก ท่ีสามารถแปรเปล่ียนสมบัติได โดยการเติมสารเคมีปรุงแตง ( additives ) ตาง ๆ 

เชน Plasticizer , Modifier และ Fillers ทำให PVC นิยมใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ มากกวา

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ โดย PVC มักใชในรูปแบบของขวด ฟลม และ แผน แมวาครั้งหนึ่งเคยมีขาว

จะใหเลิกใช PVC ในบรรจุภัณฑ เนื่องจากมีสารตกคางของไวนิลคลอไรด ซึ่งอาจกอใหเกิด มะเร็ง

ตับ ได แตวิวัฒนาการทางดานการผลิตในปจจุบัน ทำใหสามารถผลิต PVC ท่ีมี ไวนิลคลอไรดตกคาง

นอยกวา 1 สวนในลานสวน ( ppm ) สงผลใหบรรจุภัณฑท่ีทำจาก PVC นี้ ปลอดภัยสำหรับใชเปน

บรรจุภัณฑอาหาร 

  ในแงของการผลิตฟลม PVC จะผลิตยากกวาฟลม PE  หรือ PP จุดเดนของฟลม PVC     คือ  

ทนตอน้ำมันและกันกล่ินไดดี ใส แข็งแรงทนทาน ตอการเสียดสีในขณะท่ีความตานทาน ตอการซึม

ผานของความช้ืนอยูในข้ันปานกลางอุณหภูมิใชงานของ พลาสติกPVC ไมเกิน 90 องศาเซลเซียส และ

ถาอุณหภูมิการใชงานเกินกวา 137 องศาเซลเซียส พลาสติกพีวีซี จะเริ่มเปล่ียนคุณภาพ 

  แผนพีวีซีใส คือ(Polyvinyl Chloride : PVC) เปนเทอรโมพลาสติกประเภทหนึ่ง อันท่ีจริง

แลวนอกจากจะมีแบบสีใสแลวยังมีสีเทาดวย เปนวัสดุท่ีมีการนำไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย 

สวนพลาสติกพีวีซีเองก็ยังถูกผลิตออกมาในหลายรูปแบบดวย ไมวาจะเปน ฉนวนหุมสายไฟ ขอตอทอ 

ทอน้ำ ของเลนเด็ก แผนเสียง แผนวาง เขียงรองปม เปนตน พีวีซีเปนพลาสติกท่ีสามารถเติมสารเคมีลง

ไปปรับเปล่ียนคุณสมบัติได เชน Fillers, Plasticizer และ Modifier ดังนั้นจึงนิยมนำไปใชใน

อุตสาหกรรมอื่นๆมากกวาจะนำมาเปนบรรจุภัณฑ อีกท้ังยุคกอนยังมีขาวเรื่องสารตกคางจึงทำใหพีวีซี

ไมถูกนำมาใชเปนบรรจุภัณฑมากนัก อยางไรก็ตามปจจุบันนี้ เทคโนโลยีการผลิตกาวหนามากข้ึน ทำ

ใหปญหาเรื่องสารตกคางหมดไป จึงมีการนำพลาสติกพีวีซีมาใชรวมกับผลิตภัณฑอาหารแลว 

  แผนพีวีซีใส คุณสมบัติ 

  สำหรับแผนพีวีซีใสนั้นเปนพลาสติกแบบแผนท่ีเรียบ เหนียว แข็งแรง ตัด/ข้ึนรูปและเช่ือม

ติดกันไดงาย ทนตอการกัดกรอน ทนตอสารเคมี ทนตอแรงกระแทก ทนตอการกัดกรอนจากกรด-ดาง

ไดดี รับน้ำหนักไดมาก สามารถใชงานไดดีในอุณหภูมิต้ังแต 0-60 องศา บางแบรนดอาจทนอุณหภูมิได

สูงกวานี้ราว 5 องศาซึ่งสามารถนำไปทำเปนถังเก็บสารเคมีไดสบายๆ จะพับ มวน เช่ือม ตัด ดัด งอก็

สามารถทำไดทุกแบบ เรียกวาเปนพลาสติกทางวิศวกรรมท่ีคุณภาพดีมาก ท่ีสำคัญคือมีราคาไมแพง

เลย 

  แผนพีวีซีการใชงาน 

  การใชงานแผน PVC ใส อยางท่ีบอกวาสามารถนำมาประยุกตใชงานไดหลากหลาย ข้ึนอยูกับ

ความหนาและคุณภาพของแผนสามารถทำไดต้ังแตแผนปายเล็กๆ สำหรับจารึกช่ือ แผนปายโฆษณา



8 
 

แบบโปรงใส ใชแทนกระจกเนื่องจากมีการทนตอแรงกระแทกสูง ใชทำแผนกระจกนิรภัยตามหองแลป

หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเก็บสารเคมีก็ได ข้ึนรูปเปนกลองหรือถังเก็บสารเคมี ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.3  พลาสติกใส 

(ท่ีมา  :  https://mpi.co.th/product/พลาสติกใส-54นิ้วx1มมx20หลา/) 

 

 1.5 ซิป (Zipper) 

  ซิป ” ถือกำเนิดข้ึนโดย วิศวกรชาวอเมริกันคนหนึ่งนามวา วิตคัมบ จัดสัน ในปค.ศ. 1893 เขา

ไดออกแบบเปนท่ีเกี่ยวหวงใหติดรองเทาบูทแทนท่ีกลัดกระดุม หลังจากนั้นวิศวกรชาวสวีเดนนามวา 

กิเดียน ซุนดแบด ไดคนพบซิบแบบไรตะขอ ซึ่งมีลักษณะคลายซิปในปจจุบัน อีกท้ังเขายังสราง

เครื่องจักรผลิตฟนซิปและเครื่องติดฟนซิปเขากับแถบผาดวย ทำใหซิปไดรับความนิยมอยางกวางขวาง

มากข้ึนในช่ือ “Zipper” 

  การใชงานของซิปน้ัน แบงออกเปน 2 แบบหลักๆดวยกัน คือ 

   1. ซิปทางเดียว (one way) เปนซิปท่ีรูดไปทางเดียวคือ “ เปดและปด ” จะมีหัวซิปเพียงอัน

เดียวสำหรับรูด สวนใหญนิยมนำไปใชสำหรับทำกางเกง และกระเปาสตางค 

   2. ซิปสองทาง (two way) จะมีหัวซิป 2 หัว รูดไดสองทาง คือ เมื่อรูดเปดดวยซิปตัวท่ีหนึ่ง 

ซิปตัวท่ีสองสามารถรูดมาปดได ซึ่งนิยมรูดซิปมารวมกันตรงกลางความยาวซิป เมื่อเปดก็จะแยกท้ัง 2 

ฝงออกพรอมกัน ซึง่สะดวกรวดเร็วกวาการใชซิปแบบทางเดียว สวนใหญนิยมนำไปทำ กระเปาเป, 

กระเปาเดินทางและเต็นท 

https://mpi.co.th/product/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AA-54%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7x1%E0%B8%A1%E0%B8%A1x20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2/
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  ประเภทของซิปจำแนกออกเปน 5 ประเภทหลัก ๆ ไดดังนี ้

   1. ซิปไนลอน (nylon zipper) เปนซิปท่ีคนนิยมใชกันมากท่ีสุด เนื่องจากวัสดุทำจากตัว

ผาและเสนเอ็น ราคาไมแพงและมีความยืดหยุนสูง แตขอเสียคือไมทนตอความรอนและยับงองาย 

สามารถรีดไดแตอยูในอุณหภูมิท่ีไมสูงมากนัก สวนใหญนิยมนำไปใชทำงาน garment เส้ือผา และงาน

กระเปาท่ัวไป ปจจุบันในประเทศไทยซิปไนลอนสวนใหญจะใชโพลีเอสเตอร ( polyester สารโพลี

เมอรท่ีใชผลิตเรซิน พลาสติกและใยสังเคราะห ) เปนวัสดุในการผลิต แตติดช่ือเรียกทางการคาวา “ ซิป

ไนลอน ” 

   2. ซิปโลหะ (metal zipper) เปนซิปท่ีมีความสวยงามและทนทาน ราคาจะคอนขางสูง

กวาซิปชนิดอื่น ๆ เพราะวัสดุนั้นทำมาจากทองเหลือง , อลูมิเนียมและเหล็ก ขอเสียสำหรับซิปประเภท

นี้คือ มีความกระดางมากกวาซิปชนิดอื่น สวนใหญนิยมนำไปใชทำ กางเกงยีนส, กระเปาหนัง และ

เครื่องหนังท่ัวไปซิปประเภทนี้จะเปนตัวนำไฟฟา และนำความรอน – เย็นไดดี 

   3. ซิปพลาสติก (plastic zipper) หรือเรียกอีกช่ือวา ซิปฟนกระดูก เนื่องจากลักษณะ

ของซิปคลายกับกระดูกสันหลัง ซิปประเภทนี้ทำจากการฉีดพลาสติกข้ึนรูปเปนฟนซิปสามารถทำสี

อะไรกไ็ด เนื่องจากเปน “ พลาสติก ” ขอดีคือเปนซิปท่ีไมนำความรอน-เย็น สงผลใหประเทศแถบท่ีมี

อากาศหนาวเย็น นิยมนำซิปพลาสติกไปใชกับเส้ือผาแทนซิปโลหะ เพราะเวลาสัมผัสจะใหความรูสึกท่ี

อุนกวาและไมหนาวมือ แถมยังสามารถ “ กันน้ำ ” ไดมากกวาซิปประเภทอื่น  ควรหลีกเล่ียงการรีดใน

อุณหภูมิท่ีสูงเพราะอาจทำใหฟลมกันน้ำหลุดลอกได 

   4. ซิปกันน้ำ ( waterproof zipper ) คุณสมบัติของซิปประเภทนี้คือ กันน้ำ, กนัฝนไดดี 

ซึ่งวัสดุท่ีนิยมนำมาใชทำคือ “ TPU ” เปนพอลิเมอรโมเลกุลสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม, ระบายกาศ

ไดดี , มีความยืดหยุนสูงและทนตออุณหภูมิต่ำและสูงถึง -40 °C, 100 °C  “ PVC ” เปนวัสดุท่ีนิยม

นำมาใชเชนกัน ซึ่งประกอบดวยโพลีไวนิลคลอไรด ท่ีมีความเหนียวแนน, ทนไฟ และปองกันไฟฟา

สถิตย สวนใหญนิยมนำไปใชทำ  ชุดดับเพลิง , ชุดดำน้ำ , กระเปาเดินทาง , เต็นท ,  อุปกรณเดินปา

และทางน้ำปดซิปกอนทำการซักทุกครั้ง หลีกเล่ียงการซักในน้ำรอน และปลอยใหซิปแหงเองตาม

ธรรมชาติ 

   5. ซิปซอน ( invisible ) ซิปประเภทนี้จะแตกตางจากซิปประเภทอื่น  เพราะซิปซอนจะ

มีกลไกพิเศษท่ีจะกลับดานฟนซิปไปไวดานใน  ทำใหสามารถซอนฟนและรอยตอไดอยางแนบเนียน     

ทำใหงานปราณีตและดูสวยงาม สวนใหญนิยมนำไปใชทำกระโปรงนักเรียน, กระโปรงนักศึกษา หรือ

ชุดเดรส 
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  ซิปแตละประเภทมีความเหมาะสมแตกตางกันข้ึนอยูกับงานท่ีจะใช  ซิปมีท้ังหมด  5  ขนาด  

โดยเรียกเปนเบอรแทนขนาดตาง ๆ 

   1. เบอร  3  มีขนาดกวาง  3 – 4 มิลลิเมตร  เปนซิปท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด  มักนิยมใชกับ

กระเปาใสเหรียญ  ถุงผา  และพวกเส้ือผาตาง ๆ 

   2. เบอร  5  มีขนาดกวาง  5 – 6 มิลลิเมตร  มักนิยมใชกับกระเปาประเภทตาง ๆ  

เนื่องจากตัวซิปมีขนาดท่ีพอดี  ไมใหญไมเล็กเกินไป 

   3. เบอร 8  มีขนาดกวาง  7 – 8 มิลลิเมตร  ซิปมีขนาดใหญ  รูดเปด – ปดงาย  มักนิยม

นำมาทำเปนกระเปาสะพายหลัง  กระเปาคาดเอว 

   4. เบอร 10  มีขนาดกวาง  9 – 10 มิลลิเมตร  ซิปมีขนาดใหญ  มักนิยมนำมาทำเปน

กระเปาเดินทาง  กระเปาลอลาก  เปนตน 

   5. Oversized  Zip  ซิปท่ีมีขนาดใหญกวาเบอร  10  ข้ึน  มักพบไดในซิปพลาสติก  ดวย

ขนาดใหญเปนพิเศษ  มักใชในงานดีไซเนอร  ท่ีมีการดีไซรเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 2.4  ซิปกันน้ำ 

(ท่ีมา  :  https://www.google.com/search/ซปิกันน้ำ/) 

 
 

https://www.google.com/search/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
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 1.6  ทฤษฎีความพึงพอใจ 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

  นภารัตน (2544) กลาววาความพึงพอใจเปนความรูสึกทางบวกความรูสึกทางลบและความสุข

ท่ีมีความสัมพันธกันอยางซับซอน  โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ 

  กาญจนา (2546) กลาววาความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเปน

นามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไมสามารถ

สังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอนและตองมีส่ิงเราท่ีตรงตอความตองการของบุคคลจึง

จะทำใหบุคคลเกิดความพึงพอใจดังนั้นการส่ิงเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจใน

งานนั้น 

  กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกทางบวกความรูสึกทางลบและความสุขท่ีมีความสัมพันธ

กันอยางซับซอนโดย  ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบจากการตรวจ

เอกสารขางตน  สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลซึ่งมักเกิด

จากการไดรับการตอบสนอง  ตามท่ีตนตองการก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีตอส่ิงนั้นตรงกันขามหากความ

ตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  รศ.ดร.เชาว  อินทรประสิทธิ์  (2564  :  บทคัดยอ)  จากการวิจัยรถเข็นพรอมฝาครอบความ

ดันลบ สำหรับเคล่ือนยายผูปวย ปองกันการแพรเช้ือโรคทางอากาศ มีวัตถุประสงคเพื่อ  ตองมีการ

เคล่ือนยายคนไขไปยังหองพักดวยรถเข็นซึ่งทางท่ีใชในการขนยายก็จะผานคนไข และ บุคลากรทาง

การแพทย ทำใหมีโอกาสติดเช้ือได ดังนั้นการสรางเตียงเข็นคนไขท่ีการปดมิดชิดและทำใหภายในหอง

มีความดันเปนลบจะชวยลดการติดเช้ือสูผูอื่นได  ทำอุปกรณครอบเตียงเข็นคนไขท่ีใชอยูปจจุบัน โดย

จะครอบคนไขประมาณครึ่งตัว และมีชุดกรองเช้ือโรคดูดอากาศภายในชุดครอบออกเพื่อใหมีความดัน

เปนลบปองกันการแพรเช้ือออกในระหวางการขนยายไปยังหองพักผูปวย ซึ่งจุดเดนของกรองอากาศ

ชุดนี้ จะออกแบบใหสามารถใชแบตเตอรรี่ เพื่อใหสามารถเคล่ือนยายไปกับรถเข็นดวย โดยแบตเตอรรี่

สามารถชารตไดหลังจากการใชงาน  หลักการทำงาน/กระบวนการทำงาน  ทำอุปกรณครอบคนไขบน

รถเข็นปกติท่ีใชอยู และติดต้ังชุดดูดอากาศผานกรองเช้ือโรค ออกจากอุปกรณครอบเพื่อใหภายในหอง

มีความดันเปนลบ สามารถปองกันการแพรเช้ือโรคทางอากาศในระหวางการขนยายจากสถานท่ีหนึ่ง

ไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง 
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3. กรอบแนวคิด 

 

 

    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวแปรท่ีใช 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน 
ผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจจากบุคลากรศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลตำบลทามะขาม 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจยั 
  การสรางและศึกษาความพึงพอใจของผูใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ ผูวิจัยได

ดำเนินการ  ตามลำดับดังตอไปนี ้

  1. ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือในการวิจัย 

  3. ข้ันตอนการสรางและศึกษาความพึงพอใจของผูใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

  4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. การวิเคราะหขอมูล 

  6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

  ประชากร  คือ  บุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทามะขาม  หมู  2  

ตำบลทามะขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุร ี

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูลใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยางคือบุคลากร

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทามะขาม  จำนวน  12  คน 

2. เครื่องมือในการวิจัย 

  1. เครื่องมือการสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

  2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีผาคลุมรถวีลแชร

ปองกันการแพรเช้ือ  เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  จำนวน  14  ขอ 

3. ข้ันตอนการสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

  1. การสราง โดยมีข้ันตอนการสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  ดังนี้ 

   1.1 วิเคราะหองคความรูตาง ๆ  เพื่อนำมาใชสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

   1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักการ  วิธีการสรางเครื่องมือและการหา

ความพึงพอใจของผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

   1.3 ดำเนินการออกแบบผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเชื ้อ  มีรูปแบบเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการของกลุมตัวอยาง 

   1.4 ศึกษาผลงานประดิษฐคิดคนที่เกี่ยวของกับการประดิษฐของเราจากเอกสาร ตำรา 

และจากเครือขายอินเตอรเน็ตของเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องสิทธิบัตร 
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   1.5 ดำเนินการออกแบบผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  ใหมีรูปแบบเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการของกลุมตัวอยาง 

   1.6 นำรางรูปแบบผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ เสนอตอผูเช่ียวชาญ วิทยาลัย

สารพัดชางกาญจนบุร ี ประกอบดวย 

   -  อาจารยประเวศ  สมประสงค หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากำลัง  

   -  อาจารยไพศาล   ยันตะนะ  อาจารยประจำแผนกวิชาไฟฟากำลัง   

   -  อาจารยสิรภพ  มณีพันธุชาติ  อาจารยประจำแผนกวิชาไฟฟากำลัง 

   โดยกำหนดเกณฑการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง  คือ 

    เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน  +1 

    ไมแนใจ   ใหคะแนน    0 

    เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน   -1 

   คำนวณคาสอดคลอง (IOC)  ตามสูตร 

นำขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคำนวณหาคา IOC แลวเลือกขอท่ีมีคาดัชนี

ความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไป 

     
N

R
IOC

∑=  

    ∑R =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

      N   =   จำนวนผูเช่ียวชาญ 

   

   1.7 ดำเนินการสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ ตามคำแนะนำของผูเช่ียวชาญ

ดังนี ้

    1.7.1 วัสดุอุปกรณท่ีสราง   

     -  รถวีลแชร 

     -  อลูมิเนียมกลม 

     -  พลาสติกใส PVC 

     -  ซิป 

    1.7.2 ข้ันตอน/วิธีการสราง 
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   1) คณะผูจัดทำไดออกแบบและสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  โดยศึกษา

หลักการทำงาน รูปแบบ โครงสราง และสวนประกอบท่ีจะนำมาประยุกตใชในการออกแบบช้ินงานคำ

นึกถึงประโยชน ตนทุนในการสรางและวัสดุอุปกรณ โดยไดทำการควบคุมใหเปนไปตามจุดประสงคท่ี

ไดต้ังไว 

   2. วัดโครงสรางของรถวีลแชร  นำไปวาดแบบลงแผนพลาสติกใส  PVC  นำไปตัดเย็บติด

ซิปคลุมรถวีลแชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 ออกแบบและประกอบโครงสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2  วัดโครงสรางของรถวีลแชร  ตัดเย็บพลาสติกคลุมรถวีลแชร 
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  2. ขั ้นตอนการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ จากบุคลากรศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลตำบลทามะขาม  จำนวน 12 คน  โดยมีข้ันตอนการสราง  ดังนี้ 

   2.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

   2.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 

   2.3  ยกรางแบบประเมินความพึงพอใจของผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเชื้อ  แบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท(Likert)  มีขอคำถามจำนวน 14 ขอ แบงกลุมคำถามเปน 

3  ดาน คือ ดานการออกแบบ ดานการเลือกใชวัสดุ ดานคุณคา  โดยกำหนดคาระดับความคิดเห็นแต

ละชวงคะแนนและความหมาย  ดังนี้ 

     ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดวยอยูในระดับนอยท่ีสุด 

     ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดวยอยูในระดับนอย 

     ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

     ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดวยอยูในระดับมาก 

     ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด 

  สำหรับความหมายของคาท่ีวัดได  ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑท่ีใชในการใหความหมายโดยไดจาก

แนวคิดของเบสท(Best 1986) การใหความหมาย โดยการใหคาเฉล่ียเปนรายดานและรายขอ ดังนี้ 

     1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม/เห็นดวยอยูในระดับนอยท่ีสุด 

     1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม/เห็นดวยอยูในระดับนอย 

     2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม/เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง  

     3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม/เห็นดวยอยูในระดับมาก 

     4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม/เห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด 

   2.4  นำรางแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเช่ียวชาญดานเครื่องมือประเมิน  3  คนเพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใชและหัวขอการประเมินที่ถูกตอง 

และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  IOC  ซึ่งคณะครูที่เปนผูเชี่ยวชาญเปนบุคลากร

ภายในวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี  มีรายนามตอไปนี้ 

     - อาจารยประเวศ  สมประสงค   หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากำลัง 

     - อาจารยไพศาล   ยันตะนะ  อาจารยประจำแผนกวิชาไฟฟากำลัง 

     - อาจารยจันทรทิพย  สมประสงค   หัวหนาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

      โดยกำหนดเกณฑการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง  คือ   

      เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน   +1 

      ไมแนใจ   ใหคะแนน   0 

      เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน  -1 



17 
 

นำขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหาคา IOC แลวเลือกขอคำถามที่มีคา

ดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไป  

   2.5  นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรบัปรุงแลว ไปสอบถามกลุมตัวอยาง 

   2.6  นำขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha coefficient) ของ Cronbach 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  รายละเอียด ดังนี ้

  เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาคาความพึงพอใจของผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  โดยมี

วิธีการดังนี ้

  1. นำประเมินความพึงพอใจจากการใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเชื้อ  ใหแกกลุม

ตัวอยางบุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทามะขาม  จำนวน  12  คน 

  2. รวบรวมแบบสอบถามจากบุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทามะขาม  

นำมาหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

5. การวิเคราะหขอมูล 

  1. สรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

  2. หาคาระดับ ความพึงพอใจบุคลากรบุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทา

มะขาม  จำนวน  12  คนที่ใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเชื ้อ  จากคาเฉลี่ย คาเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน แลวเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความ ดังนี้ 

   คะแนนเฉล่ีย( X )1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการใชงานนอยท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ีย( X )1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการใชงานนอย 

   คะแนนเฉล่ีย( X )2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการใชงานปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย( X )3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการใชงานมาก 

   คะแนนเฉล่ีย( X )4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการใชงานมากท่ีสุด 

6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. หาคารอยละ 

  2. หาคาเฉล่ีย 

  3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  4. หาคาดัชนีความสอดคลอง 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  จากการศึกษาครั้งนี้  สามารถแสดงผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูล  ไดดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ผลการสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

  ตอนท่ี 2 ผลความพึงพอใจในการใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

ตอนท่ี 1 ผลการสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

   สรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ โครงอลูมิเนียมดานหนามีขนาดกวาง 95 

เซนติเมตร   สูง 150 เซนติเมตร  ลึก 75 เซนติเมตร ดานหลังท่ีจับรถวีลแชร  สูง 160 เซนติเมตร  

ความกวางของดานบน 45 เซนติเมตร พลาสติกใส PVC มีขนาดใหญกวาโครงขางละ 1 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ผลการสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

   ผลวิเคราะหขอมูล  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยการ

แจกแจงความถ่ี  (Frequency)  และหาคารอยละ  (Percentage)  นำเสนอขอมูลในรูปตาราง

ประกอบคำบรรยาย 

ตารางท่ี 4.1 ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ กลุมสถานภาพ จำนวน รอยละ 

1. เพศ 
ชาย 5 41.67 

หญิง 7 58.33 

รวม 12 100 

2. อายุ 

นอยกวา 25 ป - - 

26 – 35  ป 7 58.33 

36 – 45  ป 3 25 

46 – 55  ป 2 16.67 

56 ปข้ึนไป -  

รวม 12 100 

3. วุฒิการศึกษา 

ปวช./ม.6 2 16.67 

ปวส./อนุปริญญาตร ี 3 25 

ปริญญาตร ี 7 58.33 

สูงกวาปริญญาตร ี   

รวม 21 100 

 จากตารางท่ี 4.2 ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

ในการทดลองใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ   จำนวน  12 คน ในจำนวนดังกลาวเปน เพศชาย  

จำนวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 41.67  และเพศหญิง  จำนวน  7  คน  คิดเปนรอยละ 58.33  อายุสวน

ใหญ  อายุ  26 – 35  ป  จำนวน  7  คน   คิดเปนรอยละ 58.33   และวุฒิการศึกษาสวนใหญจบ

ปริญญาตรี  จำนวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 58.33 
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ตารางท่ี 4.2 ความพึงพอใจในการใชงานผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

         จากตารางท่ี 4.6 พบวา ความพึงพอใจในการใชงานผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 4.15)  ซึ่งเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 

ดานคุณคามีคาเฉล่ีย  อยูในระดับมาก (X̅ = 4.30)   รองลงมาคือดานการออกแบบ  มีคาเฉล่ีย  อยูใน

ระดับมาก (X̅ = 4.13)    ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด  คือ  ดานการเลือกใชวัสดุอยูในระดับมาก  (X̅ = 

4.03) 

หัวขอประเมิน X̅ 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานการออกแบบ 

1. รูปแบบทันสมัยเหมาะสม 

 

3.88 

 

0.59 

 

มาก 

2. เทคนิคการออกแบบ 4.05 0.80 มาก 

3. ความแข็งแรง  และความคงทน 4.00 0.49 มาก 

4. ขนาด,น้ำหนักและสัดสวนเหมาะสม 4.10 0.62 มาก 

5. สามารถเคล่ือนยายสะดวก 4.62 0.54 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยดานการออกแบบ 4.13 0.61 มาก 

ดานการเลือกใชวัสดุ   

6. ประหยัดและคุมคา 

 

4.18 

 

0.73 

 

มาก 

7. เหมาะสมกับการใชงาน 4.10 1.09 มาก 

8. มีคุณภาพมาตรฐาน 3.62 0.86 มาก 

9. บำรุงรักษางาย 4.22 0.41 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยดานการเลือกใชวัสดุ 4.03 0.77 มาก 

ดานคุณคา 

10. ชวยปองกันการแพรเช้ือโรคจากทางเดินหายใจ 

 

4.62 

 

0.50 

 

มากท่ีสุด 

11. ประโยชนตอการใชงาน 4.71 0.46 มากท่ีสุด 

12. มีความปลอดภัย 4.18 0.73 มาก 

13. ประสิทธิภาพ 3.86 1.06 มาก 

14. สงเสริมการประกอบอาชีพ 4.10 0.73 มาก 

คาเฉลี่ยดานคุณคา 4.30 0.70 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 4.15 0.69 มาก 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  การรายงานผลการสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ สามารถมีประเด็นสำคัญ สรุป

ไดดังนี ้

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการวิจัย  ดังนี ้

  1. เพื่อสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 
  2. เพื่อประเมินความความพึงพอใจของผูใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

2. สรุปผลการสรางและหาประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค 

  จากการวิจัย ผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  ปรากฏผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย

และไดขอคนพบ ดังนี ้

  1. ผลการสรางผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ ไดโครงอลูมิเนียมดานหนามีขนาดกวาง 

95  เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร  ลึก 75 เซนติเมตร ดานหลังท่ีจับรถวีลแชร  สูง 160 เซนติเมตร  

ความกวางของดานบน 45 เซนติเมตร พลาสติกใส PVC มีขนาดใหญกวาโครงขางละ 1 เซนติเมตร 

  2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ 

   2.1 กลุมตัวอยางคือ บุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทามะขาม สวนใหญ

เปนเพศหญิง  อายุสวนใหญ  อายุ  26 – 35  ป  และวุฒิการศึกษาจบปริญญาตร ี

   2.2 กลุมตัวอยาง  คือ  บุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทามะขาม  ความ

พึงพอใจในการใชงานผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 4.15)  

3. การอภิปรายผล 

  ผาคลุมรถวีลแชรปองกันการแพรเช้ือ  จากผลการวิจัยผูท่ีใชมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของรศ.ดร.เชาว อินทรประสิทธิ์ (2564 :  บทคัดยอ)  รถเข็นพรอม

ฝาครอบความดันลบ สำหรับเคล่ือนยายผูปวย ปองกันการแพรเช้ือโรคทางอากาศ ตองมีการ

เคล่ือนยายคนไขไปยังหองพักดวยรถเข็นซึ่งทางท่ีใชในการขนยายก็จะผานคนไข และ บุคลากรทาง

การแพทย ทำใหมีโอกาสติดเช้ือได ดังนั้นการสรางเตียงเข็นคนไขท่ีการปดมิดชิดและทำใหภายในหอง

มีความดันเปนลบจะชวยลดการติดเช้ือสูผูอื่นได  ทำอุปกรณครอบเตียงเข็นคนไขท่ีใชอยูปจจุบัน โดย

จะครอบคนไขประมาณครึ่งตัว และมีชุดกรองเช้ือโรคดูดอากาศภายในชุดครอบออกเพื่อใหมีความดัน
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เปนลบปองกันการแพรเช้ือออกในระหวางการขนยายไปยังหองพักผูปวย ซึ่งจุดเดนของกรองอากาศ

ชุดนี้ สามารถปองกันการแพรเช้ือโรคทางอากาศในระหวางการขนยาย จากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีก

สถานท่ีหนึ่ง 

4. ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้   โครงและพลาสติกใสท่ียึดท่ีคลุมวีลแชร  ควรนำไปติดต้ังกับวีลแชรรุน

อื่น ๆ ไดดวย 

  2. ขอเสนอแนะดานการวิจัยและพัฒนา คร้ังตอไป 

              1. ควรมีการศึกษาวัสดุท่ีปองกันเช้ือโรคแพรกระจายจากวัสดุอื่น 

   2. การวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มกลุมตัวอยางใหขยายกลุมเปาหมาย 
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