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โรงเรียนวัดราษฎร์ บารุ ง(งามศิริวิทยาคาร)
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ (Fax) 02-421-0166
www.watratbumrung.co.cc
รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจาปี 2552
โดย สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการศึกษาไทย
ร่ วมกับ บริษทั ทรู คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่ อง อุปกรณ์เตือนความง่วง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือน
ความง่วงกับนักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ เพือ่ ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์
และเพือ่ ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี มีวธิ ีการดาเนินการ 2 ขั้นตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ประดิษฐ์อุปกรณ์เตือนความง่วง
อุปกรณ์เตือนความง่วง ใช้หลักการเคลื่อนไหวของศีรษะ ก้ม-เงย หันซ้าย-ขวา จะมีเสียงเตือนไปยัง
หูเพือ่ เตือนไม่ให้ง่วงนอน
ตอนที่ 2 ศึกษาทดสอบการทางานของอุปกรณ์เตือนความง่วง แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ตอนที่ 2.1 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ
จากการทดสอบการใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง ด.ช.สุทศั น์ โพธิ์ทอง ป.6/2 ในชัว่ โมงเรี ยนที่มกั
นัง่ หลับเป็ นประจา ทดสอบ 3 ครั้ง ปรากฏว่า ด.ช.สุทศั น์ โพธิ์ทอง ไม่นงั่ หลับขณะเรี ยนทั้ง 3 ครั้ง และ
ทดสอบครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สวมอุปกรณ์เตือนความง่วง ปรากฎว่ามีอาการหาว แต่ไม่หลับขณะเรี ยน ซึ่งจากการ
ทดสอบทาให้นกั เรี ยนไม่หลับขณะเรี ยน ซึ่งตรงตาม สมมติฐาน คือ อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้
นักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ ไม่หลับขณะเรี ยน
ตอนที่ 2.2 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์
จากการทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์ 3 คน เมื่อเกิดอาการง่วงนอนโดยการขยับ
ศีรษะจะมีเสียงเตือนดังขึ้น ทาให้มีสติและมีสมาธิ ช่วยทาให้ขบั ขี่ดว้ ยความมัน่ ใจยิง่ ขึ้น ตรงตาม สมมติฐาน
คือ อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถช่วยเตือนให้คนขับรถยนต์ไม่ง่วงนอนขณะขับรถ
ตอนที่ 2.3 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
จากผลการทดลองสรุ ปผลการศึกษา ปรากฏว่า อุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
จานวน 4 คน และนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านออทิสติก แต่ละคนมีการพัฒนาจาก
ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 3 ที่ดีข้ นึ และนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านออทิสติก มีพฒั นาการที่ดีข้ นึ ซึ่งตรงตาม สมมติฐาน
คือ อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี มีบุคลิกภาพที่ดีได้
อุปกรณ์เตือนความง่วง ใช้การเคลื่อนไหวของศีรษะเป็ นตัวควบคุมอุปกรณ์ มีประโยชน์สามารถช่วย
แก้ปัญหาคนนัง่ หลับในขณะเรี ยนหนังสือหรื อทางาน ช่วยแก้ปัญหาการหลับในขณะขับรถยนต์และช่วย
พัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดี เป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตได้จากวัสดุเหลือใช้โดยใช้หลักการง่าย ๆ และประหยัด เพือ่ ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั และการดารงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงคือทา
ง่าย ใช้ได้จริ ง ประหยัดค่าใช้จ่าย
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โครงงานวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เตือนความง่วง สาเร็จได้ดว้ ยการอุปการคุณจาก ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนวัดราษฎร์บารุ ง นายกาพล กัลยาณสุต คณะครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่
คุณครู สมศักดิ์ อยูเ่ ย็น คุณครู อนิรุทธ์ แปงมา และ คุณครู อนุตรา จิตรเที่ยง ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในเรื่ องนี้ และให้ความช่วยเหลือ ควบคุมดูแล ให้คาปรึ กษาและช่วยแก้ปัญหาทุกขั้นตอนของ
การดาเนินการ คุณพ่อสหะเดช อุษณะอาไพพงษ์ ที่ช่วยแนะนาการประดิษฐ์อุปกรณ์และหาซื้ออุปกรณ์เพือ่
ใช้ในการทดลอง คุณลุงวิจารณ์ ชมมิ่ง และคุณน้าวิริยะ แสงอนันต์ ที่ช่วยทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วง
และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งอุปกรณ์เตือนความง่วงให้มีประสิทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เตือนความง่วง จึงขอขอบพระคุณคุณครู ทุกท่านพร้อม
ทั้งผูป้ กครองที่ให้การสนับสนุนในการจัดทาโครงงานครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ภาพที่
ภาพที1่ อุปกรณ์เตือนความง่วง
ภาพที2่ ชุดควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ
ภาพที3่ อาการสัปหงก
ภาพที4่ บุคลิกภาพที่ดี
ภาพที5่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
ภาพที6่ หมวกแก็ป
ภาพที7่ สายไฟพร้อมแจ็คเสียบ 2 คู่
ภาพที8่ แผ่นทองแดง 1 แผ่น
ภาพที9่ หูฟัง( EAR PHONE) 1 คู่
ภาพที1่ 0 กล่องขนาดเล็กทรงกลม 2 กล่อง
ภาพที1่ 1 ลวดทองแดง
ภาพที1่ 2 กล่องใส่ชุดแหล่งกาเนิดเสียงสาเร็ จรู ป
ภาพที1่ 3 ชุดแหล่งกาเนิดเสี ยงสาเร็จรู ปเสี ยงหมาเห่า (ราคา 99 บาท) ซื้อจากร้านอมรภัณฑ์
และรางถ่านและถ่าน 1.5 โวลต์ 2 ก้อน
ภาพที1่ 4 กรรไกร เทปใส และเทปกาวสองหน้า
ภาพที1่ 5 กรดซัลฟิ วริ ก คีมจับสิ่งของ บีกเกอร์และแท่งแก้วคนสาร
ภาพที1่ 6 กล่องทรงกลมขนาดเล็ก
ภาพที1่ 7 นักเรี ยนตัดแผ่นทองแดง
ภาพที1่ 8 แผ่นทองแดงที่ตดั เสร็จ
ภาพที1่ 9 ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะอย่างง่าย ๆ
ภาพที2่ 0 ติดตั้งกับแผ่นฟิ วเจอร์บอร์ด
ภาพที2่ 1 ติดตั้งกับแผ่นฟิ วเจอร์บอร์ด 2 ชุด
ภาพที2่ 2 ติดเข้าในกล่อง
ภาพที2่ 3 ประกอบสายไฟให้ครบวงจร
ภาพที2่ 4 อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ
ภาพที2่ 5 ประกอบวงจรเสี ยงสาเร็จรู ป
ภาพที2่ 6 การต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหว
ภาพที2่ 7 ประกอบเข้ากับวงจรเสียงสาเร็ จรู ป
ภาพที2่ 8 นาหูฟังประกอบเข้ากับกล่องสัญญาณเสียง
ภาพที่
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ภาพที2่ 9 หูฟัง (EAR PHONE)
ภาพที3่ 0 ประกอบเข้ากับหมวกแก็ป
ภาพที3่ 1 อุปกรณ์เตือนความง่วงด้านข้าง
ภาพที3่ 2 อุปกรณ์เตือนความง่วงด้านหน้า
ภาพที3่ 3 ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนในห้องเรี ยน
ภาพที3่ 4 การทดลองขณะเรี ยนหนังสือ
ภาพที3่ 5 ทดสอบกับคุณพ่อของแพรวทอง
ภาพที3่ 6 ลุงวิจารณ์ทดสอบอุปกรณ์
ภาพที3่ 7 น้าวิริยะทดสอบขณะขับรถยนต์
ภาพที3่ 8 ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 1
ภาพที3่ 9 ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 2
ภาพที4่ 0 ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 3
ภาพที4่ 1 ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 4
ภาพที4่ 2 ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีปัญหาออทิสติก
ภาพที4่ 3 อุปกรณ์เตือนความง่วง
ภาพที4่ 4 ผูจ้ ดั ทาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วง
ภาพที4่ 5 นักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนทดสอบอุปกรณ์
ภาพที4่ 6 ทดสอบกับคุณพ่อของแพรวทอง ขับรถ ปอ.509
ภาพที4่ 7 ลุงวิจารณ์ทดสอบขณะขับรถยนต์
ภาพที4่ 8 น้าวิริยะทดสอบอุปกรณ์ ขณะขับ DMAX
ภาพที4่ 9 วัดระยะทางที่เกิดเสี ยงเตือน
ภาพที5่ 0 หยุดเพือ่ วัดระยะทางครั้งที่ 1
ภาพที5่ 1 นักเรี ยนช่วยกันวัดระยะทางจากการทดสอบ
ภาพที5่ 2 อุปกรณ์เตือนความง่วงสาเร็จรู ป
ภาพที5่ 3 การทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับผูข้ บั ขี่รถยนต์
ภาพที5่ 4 นักเรี ยนที่มีปัญหาด้านออทิสติกทดสอบเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดลองศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยน
ที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
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กราฟที่ 1 แส ดงผลการทดลองใช้อุปกรณ์เตือนความง่วงเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
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เรื่อง
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญรู ปภาพ
สารบัญตาราง
สารบัญกราฟ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 สมมติฐาน
1.4 ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.6 นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น
บทที่ 2 ความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการทดลอง
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา
ประโยชน์ และข้ อเสนอแนะ
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
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1.1 ที่มาและความสาคัญ
พวกเราผูจ้ ดั ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้เห็นพฤติกรรมของ ด.ช.สุทศั น์ โพธิ์ทอง นักเรี ยนชั้น ป.6/2
เพือ่ นร่ วมชั้นเรี ยนกับเรา มักนัง่ หลับในห้องเรี ยนขณะเรี ยนหนังสืออยูเ่ ป็ นประจา เราเกิดความสงสัยว่าทาไม
เขามักนัง่ หลับอยูบ่ ่อย ๆ และจะมีวธิ ีใดบ้างที่จะช่วยให้เพือ่ นของเราไม่ง่วงนอนขณะเรี ยนหนังสื อ เพือ่ จะได้
เรี ยนได้ทนั เพือ่ นและมีสมาธิต่อการเรี ยน
พวกเราขออนุญาตคุณครู ประจาชั้นเพือ่ มานัง่ บริ เวณใกล้กบั ด.ช.สุทศั น์ เพือ่ สังเกตพฤติกรรมของ
เขา เมื่อสังเกตได้ระยะหนึ่งทาให้เราทราบว่าก่อนที่ ด.ช.สุทศั น์ โพธิ์ทอง จะนัง่ หลับมักมีการสัปหงกก่อน
ทุกครั้ง ซึ่งการสัปหงกนี้ น่าจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยเตือนก่อนการหลับ โดยช่วยเตือนในช่วงเวลาที่สัปหงกน่าจะ
ช่วยเตือนไม่ให้นงั่ หลับได้ พวกเราได้มาช่วยกันลองนัง่ สัปหงกว่ามีแบบใดบ้าง ทาให้เราทราบว่า การ
สัปหงกสามารถเกิดได้ทุกทิศทางรอบบริ เวณการหมุนของคอเรา ซึ่งคล้ายกับการสัน่ ของลูกตุม้ นาฬิกา พวก
เราจึงได้แนวความคิดในการสัน่ ของลูกตุม้ นาฬิกามาลองประดิษฐ์เป็ นชุดควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ
ทั้งทางด้านหน้า-หลังและด้านซ้าย-ขวา ซึ่งพวกเราได้เรี ยนเรื่ อง เสี ยงและการได้ยนิ เมื่อเราอยูช่ ้ นั ป.5 เสียง
น่าจะช่วยในการเตือนในขณะสัปหงกก่อนที่จะหลับได้ พวกเราออกแบบประดิษฐ์เป็ นชุดควบคุมการ
เคลื่อนไหวของศีรษะ โดยใช้กล่องทรงกลมเล็ก ๆ ตัดแผ่นทองแดงให้โค้งตามกล่องเพียงครึ่ งกล่อง และมี
เข็มห้อยคล้ายลูกตุม้ นาฬิกาเคลื่อนไหว ตรงกลางกล่องติดเทปใสเป็ นฉนวนไฟฟ้ า โดยต่อสายไฟเข้ากับชุด
ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะและเชื่อมต่อเข้ากับชุดกาเนิดเสียงสาเร็จรู ป โดยสัญญาณเสียงจะต่อเข้ากับหู
ฟัง(EAR PHONE) เพือ่ ส่งสัญญาณเตือนไปยังหู โดยติดตั้งชุดควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ 2 ชุด ไว้
ด้านหน้าหมวกเพือ่ ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะด้านซ้าย-ขวา และติดชุดควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ศีรษะไว้ดา้ นข้างหมวกเพือ่ ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะด้านหน้า -หลัง เมื่อประดิษฐ์เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
พวกเราตั้งชื่อว่า “อุปกรณ์เตือนความง่วง”เมื่อนามาทดลองกับเพือ่ นของเราให้สวมใส่ ปรากฏว่าเพือ่ นของเรา
ไม่ง่วงนอน เพราะเมื่อเกิดการสัปหงกจะมีเสียงเตือนให้เขานัง่ ตัวตรงอยูต่ ลอดเวลา มีสมาธิต่อการเรี ยนและ
เรี ยนได้ทนั เพือ่ น อุปกรณ์เตือนความง่วง น่าจะสามารถทาประโยชน์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะคนที่มีอาชีพ
เสี่ยงต่อการหลับขณะปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งอาชีพคนขับรถยนต์มีความเสี่ยงต่อการหลับในมาก และอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สินได้ “อุปกรณ์เตือนความง่วง” น่าจะช่วยเตือนก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
เพราะการหลับในขณะปฏิบตั ิงาน อุปกรณ์เตือนความง่วง น่าจะช่วยเตือนไม่ให้หลับได้ เพราะใช้หลักการ
สัปหงก และทาให้มีสมาธิดีในการขับรถยนต์ ทาให้เกิดความมัน่ ใจขณะขับรถยนต์ “อุปกรณ์เตือนความง่วง”
น่าจะช่วยให้คนที่มีบุคลิกภาพในการยืน เดิน นัง่ ทาให้บุคลิกภาพไม่สง่างาม เวลาเดินจะคอตก การนัง่ เรี ยน
จะนัง่ ตัวงอ อาจส่งผลถึงเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ จะทาให้เป็ นคนที่ขาดความมัน่ ใจในตนเองได้ ให้มีบุคลิกภาพ
ที่ดีได้ จากการสังเกตเพือ่ น ๆ ที่เดินหลังงอหรื อมักส่ายหัวขณะเดินทาให้บุคลิกภาพไม่ดี มีลกั ษณะคล้ายกับ
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การสัปหงก คือ ส่วนคอและศีรษะมีการส่ายไปมา “อุปกรณ์เตือนความง่วง” น่าจะทาให้เพือ่ น ๆ ของเราที่มี
บุคลิกภาพไม่ดีเพราะการเดินไม่ตรง หลังงอ มีบคุ ลิกภาพที่ดี มีความมัน่ ใจในตนเองได้
อุปกรณ์เตือนความง่วง ใช้การเคลื่อนไหวของศีรษะเป็ นตัวควบคุมอุปกรณ์ มีประโยชน์
สามารถช่วยแก้ปัญหาคนนัง่ หลับในขณะเรี ยนหนังสือหรื อทางาน ช่วยแก้ปัญหาการหลับในขณะขับรถยนต์
และช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเราให้ดูดี เป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตได้จากวัสดุที่หาได้ง่าย ใช้หลักการง่าย ๆ ราคา
แสนประหยัด เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั และดารงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพ่อหลวงของเรา คือทาง่าย ใช้ได้จริ ง ประหยัดค่าใช้จ่ายและประสบผลสาเร็ จจากการใช้ อุปกรณ์เตือน
ความง่วง
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ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ
อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือไม่หลับขณะ
ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์
อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถช่วยเตือนให้คนขับรถยนต์ไม่ง่วงนอนขณะขับรถ
ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี มีบคุ ลิกภาพที่ดีได้
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1.3 สมมติฐาน
ตอนที่ 2.1
สมมติฐาน
เรี ยน
ตอนที่ 2.2
สมมติฐาน
ตอนที่ 2.3
สมมติฐาน
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ตอนที่ 1 เพือ่ ประดิษฐ์อุปกรณ์เตือนความง่วง
ตอนที่ 2 เพือ่ ศึกษาทดสอบการทางานของอุปกรณ์เตือนความง่วง
ตอนที่ 2.1 เพือ่ ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ
ตอนที่ 2.2 เพือ่ ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์
ตอนที่ 2.3 เพือ่ ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี

1.4 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง
ตอนที่ 2.1 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือไม่หลับขณะ
เรี ยน
ตัวแปรต้น
นักเรี ยน
ตัวแปรตาม
อาการไม่ง่วงนอน
ตัวแปรควบคุม
ระยะเวลาทดสอบ อุปกรณ์เตือนความง่วง สถานที่
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ตอนที่2.2 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถช่วยเตือนให้คนขับรถยนต์ไม่ง่วงนอนขณะขับรถ
ตัวแปรต้น
คนขับรถยนต์
ตัวแปรตาม
อาการไม่ง่วงนอน
ตัวแปรควบคุม
ระยะเวลาทดสอบ อุปกรณ์เตือนความง่วง

no

ตอนที่ 2.3 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี มีบุคลิกภาพที่ดีได้
ตัวแปรต้น
นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
ตัวแปรตาม
การเดินตัวตรง ระยะทาง
ตัวแปรควบคุม
อุปกรณ์เตือนความง่วง สถานที่ จานวนครั้ง
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1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.ทดสอบกับนักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดราษฎร์บารุ งตั้งแต่ อายุ 10-12 ปี
2.ทดสอบกับผูข้ บั รถยนต์เพศชาย อายุระหว่าง 30-50 ปี
3.สัญญาณเสียงสาเร็จรู ป คือ เสียงหมาเห่า
4.ระยะเวลาทดลอง 20 พ.ค. 2552 ถึง 30 มิ.ย. 2552
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1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ
1.อุปกรณ์เตือนความง่วง คือ อุปกรณ์ที่ช่วยเตือนด้วยเสี ยงหมาเห่าไม่ไห้หลับขณะเกิดอาการง่วงนอน
โดยใช้หลักการสัปหงกของคนเป็ นตัวควบคุมการทางานของอุปกรณ์ ส่งเสียงผ่านหูฟังไปยังหู ติดตั้งกับ
หมวก สวมใส่กบั ศีรษะ

ภาพที่ 1 อุปกรณ์เตือนความง่วง

ภาพที่ 2 ชุดควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ
อาการที่หน้าหงุบลงเพราะง่วงนอน
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3.อาการสัปหงก คือ
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2.ชุดควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ คือ อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ใช้หลักการเงย-ก้ม และ
หันด้านซ้าย-ขวา ของศีรษะ
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ภาพที่ 3 อาการสัปหงก
4.บุคลิกภาพที่ดี คือ การเดินที่ตวั ตรง หลังตรง คอตรง

ภาพที่ 4 บุคลิกภาพที่ดี
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1.7 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1.อุปกรณ์เตือนความง่วง เป็ นอุปกรณ์ตน้ แบบที่ไม่เหมือนใคร ควรมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่
ดียงิ่ ขึ้น
2.แผ่นทองแดงที่ตดั โค้งตามรู ปทรงของกล่อง สาหรับให้ไฟฟ้ าครบวงจร เมื่อปล่อยทิง้ ไว้อาจเกิด
สนิมได้ ควรหาโลหะที่ไม่ทาให้เกิดสนิมได้ง่าย เช่น เงินหรื อสแตนเลส
3.กระแสไฟฟ้ าจากถ่านที่ใช้อาจหมด ควรหมัน่ ตรวจสอบเสมอ
4.สัญญาณเสียงสาเร็จรู ป คือ เสียงหมาเห่า เป็ นวงจรเสี ยงสาเร็จรู ปที่ต่อเป็ นวงจรเรี ยบร้อย โดยผู ้
ประดิษฐ์เปลี่ยนจากลาโพงเป็ นหูฟัง จากจุดเชื่อมต่อเดียวกัน
5.การทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วง กับนักเรี ยนที่มีปัญหาออทิสติก ควรมีวธิ ีทดสอบที่หลากหลาย
และใช้ระยะเวลาที่มากกว่านี้

บทที่ 2
ความรู้และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
อาการสัปหงก
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มีความหมายดังนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั ปหงก v. doze Syn. สับผงก Related. snooze Def. อาการที่หน้าหงุบลงเพราะง่วงนอน
Sample: พอเศรษฐกิจฝื ดเคืองร้านค้าต่างๆ ก็ซบเซา วันๆ พ่อค้าแม่คา้ ต่างก็สัปหงกกันเป็ นแถว
อาการง่วงนอน
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ความง่วงนอนนั้นมีหลายขั้น ตามที่ได้แบ่งไว้ดงั นี้
1. ความง่วงนอนขั้นต้น
อาการ - เป็ นความง่วงที่ค่อย ๆ เกิดขึ้น จะทาให้สติของเราล่องลอยไปเที่ยวสักพัก ไม่กี่นาทีหรอก แล้วก็จะ
กลับมาที่เดิม อาจมีอาการอ้าปากหาวบ้างเล็กน้อย แต่จะไม่บ่อยนัก
วิธีแก้ - ควรจะลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาให้สดชื่น หรื อออกแรง เช่น การบิดขี้เกียจให้ร่างกายมีความตื่นตัว
กระปรี้ กระเปร่ า พูดง่าย ๆ คือ ทาอะไรก็ได้ ที่ทาให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้น
2. ความง่วงขั้นกลาง
อาการ - เป็ นความง่วงที่สะสมมาจากความง่วงขั้นต้น สติเริ่ มหายไปเที่ยวนานขึ้น อาการหาวก็มีถี่ข้ นึ อาจมี
อาการสัปหงกเล็กน้อย
วิธีแก้ - ควรจะหลับตาลงพักผ่อนสักครู่ อาจะ 10-15 นาที แล้วตื่นขึ้นมาไปล้างหน้าล้างตา เพือ่ ให้สดชื่น หรื อ
ไปทาอะไรสักอย่าง ไปเดินเล่น หรื อฟังเพลง ดื่มนม กาแฟนี่ไม่แนะนาเท่าไรนัก เพราะ อาจเกิดอาการหลับ
ในได้ ก็ง่วงมาก แต่ตายังค้าง เสียสุขภาพกายเปล่า ๆ
3. ความง่วงขั้นรุ นแรง
อาการ - เป็ นความง่วงที่ไม่อาจทัดทานได้ไหว สติแทบจะไม่มีแล้ว หัวอาจสัปหงกลงไปจูบกับโต๊ะได้ทุกเมื่อ
หรื ออาจเกิดอาการฟุบหลับคาหนังสือ
วิธีแก้ - ไปนอนซะ ถึงอ่านไปก็ไม่เข้าหัวอยูด่ ี เลิกทรมานตัวเองได้แล้ว ถ้ายังอ่านไม่จบก็ปลงซะ มาถึงขั้นนี้
แล้ว ไม่วา่ จะทาไง สมองก็ไม่พร้อมจะรับอะไรอีกแล้ว

ทาอย่างไร..หากเกิดอาการง่ วงแล้ วต้ องขับรถ


อุบตั ิเหตุ
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เคล็ดลับง่ายๆ สาหรับผูข้ บั ขี่รถยนต์-จักรยานยนต์
ในช่วงนี้หลายๆ คนคงกาลังขะมักเขม้นทางานกันอย่างหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะช่วงปลายปี เพือ่ ปิ ด
บัญชีและเตรี ยมตัวเดินทางไปเที่ยวฉลองปี ใหม่กบั ครอบครัว นอกจากจะวุน่ วายเกี่ยวกับเรื่ องเร่ งปิ ดงบแล้ว
หลายคนยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่า ถึงกับต้องนอนตี 2 ตี 3 หรื อบางวันไม่ได้นอนถึงเช้าเลยก็อาจ
เป็ นได้

an
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นอกจากเรื่ องของสุขภาพที่ตอ้ งกังวลแล้ว อีกเรื่ องที่มองข้ามไปไม่ได้ คือ ความปลอดภัยในการขับขี่
หลายๆ คนประมาทในการขับขี่ บางครั้งทางานหนักจนเหนื่อยและง่วงนอนมากแต่ฝืนขับรถ เพราะคิดว่าขับ
ไปอีกนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วไม่เป็ นไร แต่ลืมคิดไปว่า เพียงเสี้ ยววินาทีเดียวที่เผลอหลับในนั้น อาจเกิดผล
กระทบอันยิง่ ใหญ่ และเปลี่ยนแปลงชีวติ ทั้งชีวติ เลยก็ได้
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“นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์” ประธานกรรมการทุนง่วงอย่าขับ มูลนิธิรามาธิบดีในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ เปิ ดเผยว่า จากการศึกษาในต่างประเทศ
พบว่า ตัวเลขของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนั้น เป็ นสัดส่วนของผูท้ ี่ง่วงแล้วขับสูงถึงร้อยละ 30-40 ซึ่งใน
ต่างประเทศให้ความสนใจ และตื่นตัวในการรณรงค์ความปลอดภัยจากการง่วงแล้วขับรถเป็ นอย่างมาก โดย
การมุ่งเน้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนผูข้ บั ขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
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ความง่วง ถือเป็ นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรทัว่ โลก เพราะความง่วงทาให้
ประสิทธิภาพการขับขี่แย่ลงเหมือนคนเมา ประสาทสัมผัสช้าลง ทาให้การตัดสินใจผิดพลาด แต่ที่ร้ายที่สุดคือ
อาการหลับใน ซึ่งสมองภายในหลับไปแวบหนึ่ง โดยสังเกตจากภายนอกไม่ได้
สภาพของ “คนหลับใน” นั้น เท่ากับคนหูหนวก ตาบอด เป็ นอัมพาตและหมดสติชวั่ ครู่ ซึ่งการง่วง
หลับในเป็ นสิ่งที่บงั คับไม่ได้ และเกิดขึ้นเองกับคนที่ง่วงจัด ซึ่งมีอาการหาวนอนไม่หยุด ลืมตาไม่ข้ นึ สายตา
โฟกัสภาพไม่ชดั และเริ่ มควบคุมพวงมาลัยไม่ได้ ถ้าฝื นขับต่อจะเกิดอาการหลับในได้ในที่สุด
“อาการหลับในนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทันที จะมีอาการง่วงเป็ นสัญญาณเตือนมาก่อนเสมอ โดยความง่วงที่
ทวีเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ นั้น ทาให้เกิดอาการหลับในได้ในที่สุด และจากการศึกษาของมูลนิธิที่ได้ทาการสารวจ
คนขับรถหลายประเภท ผ่านแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 28-53 เคยหลับขณะขับรถมาแล้ว และสาเหตุใน
การง่วงแล้วขับรถที่พบบ่อยที่สุด คือ อดนอน นอนไม่พอ สาเหตุอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การกินยาแก้หวัด ยา
แก้ภูมิแพ้ รวมไปถึงโรคประจาตัวบางโรค เช่น โรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ และสาเหตุใหญ่คงหนี
ไม่พน้ แอลกอฮอล์ เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์น้ นั ไม่ต่างกับยานอนหลับ” นพ.มนูญ กล่าว

- จิบน้ าทีละนิดเพือ่ ให้ร่างกายสดชื่น
- ดื่มเครื่ องดื่มโปรตีนเพือ่ เพิม่ ความกระฉับกระเฉงให้ร่างกาย
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น.ส.ชลีภรณ์ จิระเลิศพงศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริ ษทั เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จากัด ใน
ฐานะของผูส้ นับสนุนโครงการ “ง่วงอย่าขับ” ซึ่งได้จดั ทาป้ ายรณรงค์จานวน 100 ป้ าย เพือ่ เตือนผูข้ บั ขี่ในการ
ใช้เส้นทางทัว่ ประเทศ ได้แนะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสาหรับ ผูข้ บั ขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์วา่ หากคุณรู ้สึก
ง่วงแล้วคุณยังจาเป็ นต้องขับขี่บนท้องถนนต่อไป โดยยังไม่สามารถหยุดพักได้ล่ะก็ คุณสามารถป้ องกันการ
หลับในด้วยวิธีง่ายๆ อาทิ

- เตรี ยมของขบเคี้ยว เช่น หมากฝรั่ง บ๊วย ลูกอม เพือ่ ขบเคี้ยวระหว่างขับรถ

no

- เปิ ดหน้าต่าง ฟังวิทยุ ให้ลมโชยปะทะหน้า เปิ ดเพลงดังๆ ที่มีจงั หวะเร็ วๆ และร้องตามไปด้วย
- ดื่มกาแฟ 1-2 แก้ว หรื อเครื่ องดื่มชูกาลังที่มีกาเฟอีน 1-2 ขวด เพือ่ คลายความง่วง
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- หากคุณง่วงจัด ควรทาให้ตวั เองเจ็บ เพือ่ ให้ตาสว่างชัว่ คราว โดยการใช้ปลายเล็บของนิ้วโป้ งจิกลงบน
โคน หรื อจมูกเล็บของปลายนิ้วก้อยของมือข้างเดียวกัน ทางที่ดีควรจะหาที่จอดรถในที่ที่ปลอดภัยเพือ่ หยุด
พัก และหลับสักงีบก่อนเดินทางต่อ เช่น ปั๊ มน้ ามัน ป้ อมตารวจ หรื อบริ เวณชุมชน
เคล็ดลับง่ายๆ ที่ฝากไว้สาหรับผูข้ บั ขี่รถยนต์ และผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ทุกท่าน “กันไว้ดีกว่าแก้”
ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
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ที่มา: หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง( www.thaihealth.or.th/node/6808 -)
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ปภ. เตือนง่ วงหลับในอันตรายมากกว่ าที่คดิ
Wednesday, 23 April 2008 00:45 -- ทัว่ ไป (ที่มา www.google.com)
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนผูข้ บั ขี่ควรระมัดระวังการหลับ
ในขณะขับขี่ยานพาหนะ เพราะอาการง่วงนอนในขณะขับรถถือเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ร้ายแรง พร้อมแนะผูข้ บั ขี่ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ หรื อยาที่
มีฤทธิ์กดประสาทและทาให้มีอาการง่วงนอน หากมีอาการง่วงนอนในขณะขับรถ ควรจอดพักในบริ เวณที่
ปลอดภัย เพือ่ เปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้น ที่สาคัญ ง่วงไม่ขบั อย่างเด็ดขาด เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
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นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิ ดเผยว่า การหลับ
ในขณะขับรถ หรื อการง่วงแล้วขับ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุทางถนน ก่อให้เกิดความสูญเสีย
อย่างมหาศาล แม้วา่ การหลับในจะเป็ นแค่เพียงการวูบหลับในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่วนิ าทีก็ตาม และ
มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตวั แต่ก็เป็ นอันตรายมากพอที่จะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ นึ ในขณะขับรถ เพือ่ เป็ นการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนนทีม่ ีสาเหตุมาจากการง่วงแล้วขับ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะให้
ผูข้ บั ขี่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยสัญญาณเตือนที่สงั เกตได้วา่ จะเกิดอาการหลับใน ได้แก่ อาการ
หาวบ่อยและ หาวต่อเนื่อง ใจลอยไม่มีสมาธิ รู ้สึกเหนื่อยล้า หงุดหงิดและกระวนกระวาย เกิดอาการ
มึน ลืมตาไม่ข้ นึ มองเห็นภาพไม่ชดั และหนักศีรษะ เพือ่ ไม่ให้เกิดอาการหลับในขณะขับขี่
ยานพาหนะ ก่อนออกเดินทางผูข้ บั ขี่ ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7 – 9 ชัว่ โมง เนื่องจากหาก
ร่ างกายได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอจะทาให้เกิดอาการอ่อนเพลียสะสม ส่งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุที่รุนแรงมาก
ขึ้นได้ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการกินยาบางชนิดที่มีฤทธิ์ กดประสาทและทาให้มีอาการง่วงนอน เช่น ยาแก้
แพ้ ยาลดน้ ามูก ยาแก้หวัด ยาแก้ไอ ยานอนหลับ ยาคลายเครี ยด ยากันชัก เป็ นต้น ตลอดจนงดเว้นการ
ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด เนื่องจากความง่วงเพียงเล็กน้อย กับแอลกอฮอล์ จะเพิม่ ความเสี่ยง
ต่อการหลับในได้มากขึ้น รวมทั้งควรวางแผนการเดินทาง เตรี ยมสภาพร่ างกายให้พร้อมก่อนออก
เดินทาง หากต้องเดินทางไกลควรมีเพือ่ นร่ วมเดินทางไปด้วย เพือ่ พูดคุยหรื อผลัดเปลี่ยนกันขับรถ หากมี
อาการง่วงนอนในขณะขับรถ ผูข้ บั ขี่ควรเปิ ดหน้าต่างรถ เพือ่ ถ่ายเทอากาศและให้ลมปะทะใบหน้า จะ
ช่วยลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ในรถ และผ่อนคลายอาการง่วงนอน รวมทั้งเปิ ดเพลงดัง
ๆ จังหวะเร็ ว ๆ และร้องตามไปด้วย จะช่วยลดอาการ ง่วงนอนลงได้ หากมีอาการง่วงนอนมากจนไม่
สามารถขับรถต่อไปได้ ควรหยุดพักรถในบริ เวณที่ปลอดภัย เช่น จุดแวะพักริ มทาง สถานีบริ การ
น้ ามัน เพือ่ พักหลับสักประมาณ 15 -20 นาที รับประทานของขบเคี้ยว หรื อเครื่ องดื่ม หรื อเปลี่ยนอิริยาบถ
จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้น ที่สาคัญ ไม่ควรจอดพักบริ เวณริ มทาง หรื อไหล่ทาง เพราะอาจก่อให้เกิด
อุบตั ิเหตุข้ นึ ได้ นอกจากนี้ ผูโ้ ดยสารควรหมัน่ สังเกตอาการของผูข้ บั ขี่ หากมีอาการง่วงนอน ควรชวน
พูดคุยหรื อสลับเป็ นคนขับแทน เพือ่ ลดความเสี่ ยงต่อการหลับในขณะขับรถ ซึ่งอาจเป็ นต้นเหตุของ
อุบตั ิเหตุร้ายแรงได้
เสี ยงกับการได้ ยิน (ที่มา www. school.obec.go.th/kaokorb/testsci2_online.htm)
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ มากกมาย พอที่จะสรุ ปได้ ดังนี้
1. การได้ยนิ นอกจากจะขึ้นอยูก่ บั ความเข้มเสียง และระดับความเข้มเสียงแล้วยังขึ้นอยูก่ บั ความถี่ของ
เสียงด้วย
2. มนุษย์ได้ยนิ เสียงอยูใ่ นช่วงความถี่หนึ่งเท่านั้น คือ อยูร่ ะหว่างความถี่ที่ 20-20,000 เฮิรตซ์

3. คลื่นใต้เสียงเป็ นคลื่นที่มีความถี่ตากว่า 20 เฮิรตซ์ และคลื่นเหนือเสียงเป็ นคลื่นที่มีความสูงกว่า
20,000 เฮิรตซ์ มนุษย์ไม่ได้ยนิ คลื่นใต้เสียงและคลื่นเหนือเสียง

5. แหล่งกาเนิดเสียงต่าง ๆ ให้เสี ยงในช่วงความถี่แตกต่างกัน
6. สาหรับคน สามารถเปล่งเสียงในช่วง 85 - 1,100 เฮิรตซ์
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4. สัตว์แต่ละชนิดจะได้ยนิ เสี ยงในช่วงความถี่ต่างกันด้วย

เสี ยง เป็ นพลังงาน เกิดจาการสัน่ สะเทือนของวัตถุ เสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกาเนิดของเสียงทุกทิศทาง
ผ่านตัวกลาง 3 ชนิด คือของแข็ง, ของเหลว,และก๊าซ ไปยังอวัยวะรับเสี ยงคือ หู

1. หูช้ นั นอก (ใบหู ,รู หู,และเยือ่ แก้วหู)

no

ส่ วนประกอบของหู แบ่งได้ 3 ชั้น ได้แก่

an

2. หูช้ นั กลาง (กระดูคอ้ น, กระดูกทัง่ , กระดูกโกลน)

ลักษณะของเสี ยง
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b

3. หูช้ นั ใน ( คอเคลีย มีลกั ษณะเป็ นท่อเหมือนเปลือกหอยโข่ง)

ก. ความดัง แบ่งเป็ นเสี ยงดัง และเสี ยงเบา มีหน่วยวัดเป็ นเดซิเบล เสียงที่คนเราได้ยนิ ตั้งแต่ 0 -120

kr

เดซิเบล ระดับความดัง 80 เดซิเบลขึ้นไปถือว่าเป็ นเสียงดัง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ระยะทางระหว่างแหล่งกาเนิด
ของเสียงกับอวัยวะรับเสียงและระดับความดังที่คนทนฟังไม่ได้ ไม่เกิน 120 เดซิเบล
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ข. ระดับเสียง แบ่งเป็ นเสียงสูง และเสียงต่า

บทที่ 3
วิธีดาเนินการทดลอง
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อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ ในการทดลอง
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทดลอง
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ภาพที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
1.หมวกแก็ป 1 อัน
2.สายไฟพร้อมแจ็คเสี ยบ 2 คู่
3.แผ่นทองแดง 1 แผ่น
4.หูฟัง( AER PHONE) 1 คู่
5.กล่องขนาดเล็กทรงกลม 2 กล่อง
6.ลวดทองแดงและ ฟิ วเจอร์บอร์ด 1 แผ่น
7.กล่องใส่ชุดแหล่งกาเนิดเสี ยงสาเร็จรู ป 1 กล่อง 8.ชุดแหล่งกาเนิดเสียงสาเร็จรู ปเสี ยงหมาเห่า
(ราคา 99 บาท) ซื้อจากร้านอมรภัณฑ์
9.รางถ่านและถ่าน 1.5 โวลต์ 2 ก้อน
10.กรรไกร เทปใส และเทปกาวสองหน้า
11.คีมจับสิ่งของ
12.บีกเกอร์
13.แท่งแก้วคนสาร
14.ที่บดั กรี พร้อมตะกัว่
15.ตลับเมตร
สารเคมี
1.กรดซัลฟิ วริ ก
2.น้ าเปล่า
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ภาพที่ 6 หมวกแก็ป
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รู ปภาพอุปกรณ์และสารเคมีแต่ ละชนิด
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ภาพที่ 7 สายไฟพร้อมแจ็คเสียบ 2 คู่

ภาพที่ 8 แผ่นทองแดง 1 แผ่น
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ภาพที่ 9 หูฟัง( EAR PHONE) 1 คู่
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ภาพที่ 10 กล่องขนาดเล็กทรงกลม 2 กล่อง

ภาพที่ 11 ลวดทองแดง
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ภาพที่ 12 กล่องใส่ชุดแหล่งกาเนิดเสี ยงสาเร็จรู ป
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ภาพที่ 13 ชุดแหล่งกาเนิดเสียงสาเร็จรู ปเสี ยงหมาเห่า
(ราคา 99 บาท) ซื้อจากร้านอมรภัณฑ์
และรางถ่านและถ่าน 1.5 โวลต์ 2 ก้อน

ภาพที่ 14 กรรไกร เทปใส และเทปกาวสองหน้า
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ภาพที่ 15 กรดซัลฟิ วริ ก คีมจับสิ่งของ บีกเกอร์และแท่งแก้วคนสาร
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วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 วิธีการประดิษฐ์ อุปกรณ์
1.ออกแบบชุดอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ
1.นากล่องทรงกลมขนาดเล็ก 2 กล่อง มาเจาะรู เพือ่ ใส่แจ๊คตัวเมียที่มีเกลียว สีแดงและสีดา

ภาพที่ 16 กล่องทรงกลมขนาดเล็ก
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2.ตัดแผ่นทองแดงเป็ นรู ปโค้งนามาติดกับชุดกล่องทรงกลม

oo
b

an

no

ภาพที่ 17 นักเรี ยนตัดแผ่นทองแดง
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ภาพที่ 18 แผ่นทองแดงที่ตดั เสร็จ
3.นาแผ่นทองแดงที่ตดั มายึดด้วยน็อตกับแผ่นฟิ วเจอร์บอร์ด พร้อมทั้งนาลวดทองแดงห้อยตรงกลาง และนา
แผ่นเทปใสติดที่แผ่นทองแดงตรงกึ่งกลาง (ดังรู ป)

ภาพที่ 19 ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะอย่างง่าย ๆ
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ภาพที่ 20 ติดตั้งกับแผ่นฟิ วเจอร์บอร์ด
ภาพที่ 21 ติดตั้งกับแผ่นฟิ วเจอร์บอร์ด 2 ชุด
4.นาแผ่นฟิ วเจอร์บอร์ดจากข้อ 3 ติดเข้ากับกล่องทรงกลมขนาดเล็ก พร้อมนาสายไฟต่อเข้ากับชุดอุปกรณ์
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ภาพที่ 22 ติดเข้าในกล่อง

ภาพที่ 23 ประกอบสายไฟให้ครบวงจร
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5.ประดิษฐ์อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ 2 ชุด
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ภาพที่ 24 อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ
2.ประกอบชุดแหล่ งกาเนิดสั ญญาณเสี ยงสาเร็จรูป
1.นาชุดวงจรเสียงสาเร็จรู ป ต่อเข้ากับถ่าน 1.5 โวลท์ 2 ก้อน และต่อสายหูฟังจากจุดเชื่อมต่อลาโพง นาใส่
กล่อง
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ภาพที่ 25 ประกอบวงจรเสี ยงสาเร็จรู ป
2.ต่อสายไฟจากชุดแหล่งกาเนิดสัญญาณเสียงสาเร็จรู ป เข้ากับชุดอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ
ทั้ง
2 ชุด
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ภาพที่ 26 การต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหว

no

ภาพที่ 27 ประกอบเข้ากับวงจรเสี ยงสาเร็จรู ป
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3.นาชุดแหล่งกาเนิดสัญญาณเสียงสาเร็จรู ป ต่อเข้ากับหูฟัง( EAR PHONE)
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ภาพที่ 28 นาหูฟังประกอบเข้ากับกล่องสัญญาณเสียง

ภาพที่ 29 หูฟัง (EAR PHONE)
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3.ติดเข้ากับหมวกแก็ป
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ภาพที่ 30 ประกอบเข้ากับหมวกแก็ป
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ภาพที่ 31 อุปกรณ์เตือนความง่วงด้านข้าง
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4.อุปกรณ์เตือนความง่วง

ภาพที่ 32 อุปกรณ์เตือนความง่วงด้านหน้า
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วิธีการทดลอง
ตอนที่ 2.1 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ ไม่หลับขณะ
เรี ยน
ตัวแปรต้น
นักเรี ยน
ตัวแปรตาม
อาการไม่ง่วงนอน
ตัวแปรควบคุม
ระยะเวลาทดสอบ อุปกรณ์เตือนความง่วง สถานที่
วิธีทดลอง
1.นาอุปกรณ์เตือนความง่วงทดสอบกับนักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ ชัว่ โมงที่ 4 เวลา 12.30-13.30 น.
สังเกตและบันทึกผลพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง
2.ทดลองซ้ าเหมือนกับข้อ 1 วันที่ 2 และวันที่ 3 สังเกตและบันทึกผลพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เตือนความ
ง่วง
3.วันที่ 4 สังเกตและบันทึกผลพฤติกรรมเมื่อไม่สวมอุปกรณ์เตือนความง่วง ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ภาพที่33 ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนในห้องเรี ยน

ภาพที่ 34 การทดลองขณะเรี ยนหนังสือ

an
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ตอนที่ 2.2 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถช่วยเตือนให้คนขับรถยนต์ไม่ง่วงนอนขณะขับรถ
ตัวแปรต้น
คนขับรถยนต์
ตัวแปรตาม
อาการไม่ง่วงนอน
ตัวแปรควบคุม
ระยะเวลาทดสอบ อุปกรณ์เตือนความง่วง
วิธีทดลอง
1.นาอุปกรณ์เตือนความง่วงทดสอบกับผูข้ บั รถยนต์คนที่ 1 ปอ.509 ระยะเวลาที่ทดสอบ 1 ชัว่ โมง สังเกต
และบันทึกผลพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง
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ภาพที่ 35 ทดสอบกับคุณพ่อของแพรวทอง
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2. นาอุปกรณ์เตือนความง่วงทดสอบกับผูข้ บั รถยนต์ NISSAN คนที่ 2 ระยะเวลาที่ทดสอบ 1 ชัว่ โมง สังเกต
และบันทึกผลพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง

ภาพที่ 36 ลุงวิจารณ์ทดสอบอุปกรณ์
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3.นาอุปกรณ์เตือนความง่วงทดสอบกับผูข้ บั รถยนต์ IZUSU ระยะเวลาที่ทดสอบ 1 ชัว่ โมง สังเกตและ
บันทึกผลพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง
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ภาพที่ 37 น้าวิริยะทดสอบขณะขับรถยนต์
ตอนที่ 2.3 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี มีบคุ ลิกภาพที่ดีได้
ตัวแปรต้น
นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
ตัวแปรตาม
การเดินตัวตรง ระยะทาง
ตัวแปรควบคุม
อุปกรณ์เตือนความง่วง สถานที่ จานวนครั้ง
วิธีการทดลอง
1.นาอุปกรณ์เตือนความง่วงทดสอบกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 1 โดยให้สวมอุปกรณ์เตือนความ
ง่วงแล้วเดินในทางตรง เมื่อเกิดเสียงเตือนให้หยุด แล้วทาการวัดระยะด้วยตลับเมตร ทาการทดลอง 3 ครั้ง
หาค่าเฉลี่ย สังเกตและบันทึกผลการทดลอง
2.ทาการทดลองซ้ าเหมือนกับข้อ 1 กับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 2-5 โดยให้สวมอุปกรณ์เตือนความ
ง่วงแล้วเดินในทางตรง เมื่อเกิดเสียงเตือนให้หยุด แล้วทาการวัดระยะด้วยตลับเมตร ทาการทดลอง 3 ครั้ง
หาค่าเฉลี่ย สังเกตและบันทึกผลการทดลอง

ภาพที่ 38 ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 1
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ภาพที่ 39 ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 2
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ภาพที่ 40 ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 3
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ภาพที่ 41 ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 4

ภาพที่ 42 ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีปัญหาออทิสติก

บทที่ 4
ผลการศึกษา
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ตอนที่ 1 ประดิษฐ์อุปกรณ์เตือนความง่วง
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ภาพที่ 43 อุปกรณ์เตือนความง่วง

ภาพที่ 44 ผูจ้ ดั ทาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วง

อุปกรณ์เตือนความง่วง ใช้หลักการเคลื่อนไหวของศีรษะ ก้ม-เงย หันซ้าย-ขวา จะมีเสียงเตือนไปยัง
หูเพือ่ เตือนไม่ให้ง่วงนอน
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ตอนที่ 2 ศึกษาทดสอบการทางานของอุปกรณ์เตือนความง่วง
ตอนที่ 2.1 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือไม่หลับขณะ
เรี ยน
ตัวแปรต้น
นักเรี ยน
ตัวแปรตาม
อาการไม่ง่วงนอน
ตัวแปรควบคุม
ระยะเวลาทดสอบ อุปกรณ์เตือนความง่วง สถานที่
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วันที่ 1 -4 มิถุนายน 2552 ชั่วโมงที่ 4 เวลา 12.30-13.30 น.
ด.ช.สุ ทัศน์ โพธิ์ทอง ผู้ทดสอบ
ตารางที่ 1 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ
วันที่
การทดลอง
ผลจากการสั งเกต
หมายเหตุ
สวมอุปกรณ์เตือน
มีอาการหาว มีการสัปหงก 2 ครั้ง และพยามยาม
ภาษาอังกฤษ
1
ความง่วง
นัง่ ตัวตรง ไม่มีการหลับขณะเรี ยน
สวมอุปกรณ์เตือน
มีอาการหาว เกิดการสัปหงก 1 ครั้ง พยายาม
วิทยาศาสตร์
2
ความง่วง
นัง่ ตัวตรง ไม่มีอาการหลับขณะเรี ยน
สวมอุปกรณ์เตือน
ไม่มีอาการสัปหงก นัง่ ตัวตรง ไม่หลับขณะเรี ยน พระพุทธศาสนา
3
ความง่วง
ไม่สวมอุปกรณ์เตือน มีอาการหาว แต่ไม่หลับขณะเรี ยน
สังคมศึกษา
4
ความง่วง
จากตารางทดสอบการใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง ด.ช.สุทศั น์ โพธิ์ทอง ป.6/2 ในชัว่ โมงเรี ยนที่มกั
นัง่ หลับอยูเ่ ป็ นประจา ทดสอบ 3 ครั้ง ปรากฏผลดังนี้
วันที่ 1 มีอาการหาว มีการสัปหงก 2 ครั้ง และพยามยามนัง่ ตัวตรง ไม่มีการหลับขณะเรี ยน
วันที่ 2 มีอาการหาว เกิดการสัปหงก 1 ครั้ง พยายามนัง่ ตัวตรง ไม่มีอาการหลับขณะเรี ยน
วันที่ 3 ไม่มีอาการสัปหงก นัง่ ตัวตรง ไม่หลับขณะเรี ยน
ทดสอบครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สวมอุปกรณ์เตือนความง่วง ปรากฎผลดังนี้
วันที่ 4 มีอาการหาว แต่ไม่หลับขณะเรี ยน
จากการทดสอบการใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง ทาให้นกั เรี ยนไม่หลับขณะเรี ยน ซึ่งตรงตาม
สมมติฐาน คือ อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ ไม่หลับขณะเรี ยน
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ภาพที่ 45 นักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนทดสอบอุปกรณ์
ตอนที่ 2.2 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถช่วยเตือนให้คนขับรถยนต์ไม่ง่วงนอนขณะขับรถ
ตัวแปรต้น
คนขับรถยนต์
ตัวแปรตาม
อาการไม่ง่วงนอน
ตัวแปรควบคุม
ระยะเวลาทดสอบ อุปกรณ์เตือนความง่วง
ตารางที่ 2 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์
คนที่
ชื่อ-สกุล
สวมอุปกรณ์เตือนความง่ วง
ข้ อเสนอแนะ
รถยนต์ ที่ขับ
1 นายสหะเดช
ผลที่เกิดขึน้
-อยากให้มีการปรับ รถบัส ปอ.509
อุษณะอาไพพงษ์
-มีหมวกใส่กนั แสงแดด ช่วย
รู ปแบบ โดยให้มี
ถนอมสายตา
แสงไฟเตือน
-ขับรถนาน ๆ มีอาการง่วงนอน
ถ้าสัปหงกจะมีสญ
ั ญาณเตือนด้วย
เสียงหมาเห่า ทาให้รู้สึกตัวไม่ง่วง
นอน
-เมื่อก้มหน้าหรื อขยับหัวจะมี
เสียงเตือน ทาให้ขบั รถด้วยความ
ปลอดภัย
อยากให้เปลี่ยน
2 นายวิจารณ์ ชมมิ่ง -ตอนสวมครั้งแรก จะรู ้สึก
NISSAN
เทอะทะ อึดอัด แต่เมื่อเวลาผ่าน รู ปแบบเป็ นใส่ตรง
แขน หรื อเข็มขัด
ไป จะรู ้สึกชินกับหมวก
-เมื่อขับรถไปไกล ๆ เกิดอาการ
ง่วงนอนจะมีเสียงเตือนทาให้เรา
รู ้สึกตัวว่ามีอาการง่วงนอน ควร
จอดรถเพือ่ ผ่อนคลายอิริยาบถ

นายวิริยะ
แสงอนันต์

อยากให้มีแว่นตากัน IZUSU
-ช่วยเตือนเมื่อหันซ้าย-ขวา ก้ม
แดด เพิม่ จากหมวก
หน้า นาน ๆ จะมีเสียงเตือน
-ช่วยเตือนเวลาง่วงนอน
-ทาให้ขบั รถด้วยความมัน่ ใจมาก
ขึ้น
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จากตารางทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์ 3 คน ดังนี้
1.นายสหะเดช อุษณะอาไพพงษ์ ขับรถบัส ปอ.509 เมื่อทดสอบใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง
ขับรถนาน ๆ มีอาการง่วงนอน ถ้าหากสัปหงกจะมีสญ
ั ญาณเตือนด้วยเสียงหมาเห่า ทาให้รู้สึกตัว ไม่ง่วงนอน
เมื่อก้มหน้าหรื อขยับหัวจะมีเสียงเตือน ทาให้ขบั รถด้วยความปลอดภัย
2.นายวิจารณ์ ชมมิ่ง ขับรถยนต์ NISSAN เมื่อทดสอบใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง ตอนสวมครั้ง
แรก จะรู ้สึกเทอะทะ อึดอัด แต่เมื่อเวลาผ่านไป จะรู ้สึกชินกับหมวก เมื่อขับรถไปไกล ๆ เกิดอาการง่วงนอน
จะมีเสียงเตือนทาให้เรารู ้สึกตัวว่ามีอาการง่วงนอน ต้องจอดรถเพือ่ ผ่อนคลายอิริยาบถ
3.นายวิริยะ แสงอนันต์ ขับรถยนต์ IZUSU เมื่อทดสอบใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง ช่วยเตือนเมื่อหัน
ซ้าย-ขวา ก้มหน้า นาน ๆ จะมีเสียงเตือน ช่วยเตือนเวลาง่วงนอน ทาให้ขบั รถด้วยความมัน่ ใจมากขึ้น
จากตารางทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์ 3 คน เมื่อเกิดอาการง่วงนอนโดยการ
ขยับศีรษะจะมีเสียงเตือนดังขึ้น ทาให้มีสติและมีสมาธิ ช่วยทาให้ขบั ขี่ดว้ ยความมัน่ ใจยิง่ ขึ้น ตรงตาม
สมมติฐาน คือ อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถช่วยเตือนให้คนขับรถยนต์ไม่ง่วงนอนขณะขับรถ

ภาพที่ 46 ทดสอบกับคุณพ่อของแพรวทอง ขับรถ ปอ.509
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ภาพที่ 47 ลุงวิจารณ์ทดสอบขณะขับรถยนต์

ภาพที่ 48 น้าวิริยะทดสอบอุปกรณ์ ขณะขับ DMAX
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ตอนที่ 2.3 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี มีบคุ ลิกภาพที่ดีได้
ตัวแปรต้น
นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
ตัวแปรตาม
การเดินตัวตรง ระยะทาง
ตัวแปรควบคุม
อุปกรณ์เตือนความง่วง สถานที่
ตารางที่ 3 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
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อายุ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย หมายเหตุ
(ปี ) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)
12 4.64
8.34 13.66 8.88
12 5.55 10.46 15.76 10.59
4.65
4.32
3.45

9.43
8.57
7.28
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คน
ชื่อ-สกุล
ที่
1 ด.ช.สุทศั น์ โพธิ์ทอง
2 ด.ช.ณัฐกานต์ เขียนโคก
กรวด
3 ด.ญ.อารยา อู่เพชร
4 ด.ญ.จินดา คงยี่
5 ด.ช.วัฒนริ นทร์ วงศ์สุขะ

14.55
13.44
11.27

9.54
8.77
7.33
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จากตาราง ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี จานวน 4 คน และนักเรี ยน
ที่มีปัญหาด้านออทิสติก ผลการทดลอง ดังนี้
1.ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 1 ครั้งที่ 1= 4.64 เมตร
ครั้งที่ 2= 8.34 เมตร ครั้งที่ 3= 13.66 เมตร ค่าเฉลี่ยการพัฒนาบุคลิกภาพ 8.88 เมตร
2.ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 2 ครั้งที่ 1=5.55 เมตร
ครั้งที่ 2= 10.46 เมตร ครั้งที่ 3= 15.76 เมตร ค่าเฉลี่ยการพัฒนาบุคลิกภาพ 10.59 เมตร
3.ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 3 ครั้งที่ 1= 4.65 เมตร
ครั้งที่ 2= 9.43 เมตรครั้งที่ 3= 14.55 เมตร ค่าเฉลี่ยการพัฒนาบุคลิกภาพ 9.54 เมตร
4.ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 4 ครั้งที่ 1= 4.32 เมตร
ครั้งที่ 2= 8.57 เมตร ครั้งที่ 3= 13.44 เมตร ค่าเฉลี่ยการพัฒนาบุคลิกภาพ 8.77 เมตร
5.ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านออทิสติก คนที่ 5 ครั้งที่ 1= 3.45 เมตร
ครั้งที่ 2= 7.28 เมตร ครั้งที่ 3= 11.27เมตร ค่าเฉลี่ยการพัฒนาบุคลิกภาพ 7.33 เมตร
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จากการทดลองทุกคนมีการพัฒนาจากครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 3 ที่ดีข้ นึ และนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านออทิ
สติก มีพฒั นาการที่ดีข้ นึ ซึ่งตรงตาม สมมติฐาน คือ อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มี
บุคลิกภาพไม่ดี มีบุคลิกภาพที่ดีได้
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ภาพที่ 49 วัดระยะทางที่เกิดเสี ยงเตือน

ภาพที่ 50 หยุดเพือ่ วัดระยะทางครั้งที่ 1

ภาพที่ 51 นักเรี ยนช่วยกันวัดระยะทางจากการทดสอบ

กราฟ
กราฟที่ 1 แสดงผลการทดลองใช้ อปุ กรณ์เตือนความง่ วงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
เมตร
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จากกราฟแสดงผลการวัดระยะทางของนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี เมื่อทดสอบกับอุปกรณ์เตือน
ความง่วงจานวน 5 คน ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ย ผลจากการทดลอง ดังนี้
คนที่ 1 ครั้งที่ 1= 4.64 เมตร ครั้งที่ 2= 8.34 เมตร ครั้งที่ 3= 13.66 เมตร ค่าเฉลี่ยการพัฒนา
บุคลิกภาพ 8.88 เมตร
คนที่ 2 ครั้งที่ 1=5.55 เมตร ครั้งที่ 2= 10.46 เมตร ครั้งที่ 3= 15.76 เมตร ค่าเฉลี่ยการพัฒนา
บุคลิกภาพ 10.59 เมตร
คนที่ 3 ครั้งที่ 1= 4.65 เมตร ครั้งที่ 2= 9.43 เมตร ครั้งที่ 3= 14.55 เมตร ค่าเฉลี่ยการพัฒนา
บุคลิกภาพ 9.54 เมตร
คนที่ 4 ครั้งที่ 1= 4.32 เมตร ครั้งที่ 2= 8.57 เมตร ครั้งที่ 3= 13.44 เมตร ค่าเฉลี่ยการพัฒนา
บุคลิกภาพ 8.77 เมตร
คนที่ 5 ครั้งที่ 1= 3.45 เมตร ครั้งที่ 2= 7.28 เมตร ครั้งที่ 3= 11.27เมตร ค่าเฉลี่ยการพัฒนา
บุคลิกภาพ 7.33 เมตร

บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
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ตอนที่ 1 ประดิษฐ์อุปกรณ์เตือนความง่วง
อุปกรณ์เตือนความง่วง ใช้หลักการเคลื่อนไหวของศีรษะ ก้ม-เงย หันซ้าย-ขวา จะมีเสียงเตือนไปยัง
หูเพือ่ เตือนไม่ให้ง่วงนอน ช่วยไม่ให้หลับในขณะขับรถยนต์และช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีข้ นึ ได้
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ภาพที่ 52 อุปกรณ์เตือนความง่วงสาเร็จรู ป

ww
w.

kr

oo
b

ตอนที่ 2.1 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ ไม่ง่วงนอน
ตัวแปรต้น
นักเรี ยน
ตัวแปรตาม
อาการไม่ง่วงนอน
ตัวแปรควบคุม
ระยะเวลาทดสอบ อุปกรณ์เตือนความง่วง
สรุปผลการทดลอง
วันที่ 1 มีอาการหาว มีการสัปหงก 2 ครั้ง และพยามยามนัง่ ตัวตรง ไม่มีการหลับขณะเรี ยน
วันที่ 2 มีอาการหาว เกิดการสัปหงก 1 ครั้ง พยายามนัง่ ตัวตรง ไม่มีอาการหลับขณะเรี ยน
วันที่ 3 ไม่มีอาการสัปหงก นัง่ ตัวตรง ไม่หลับขณะเรี ยน
วันที่ 4 มีอาการหาว แต่ไม่หลับขณะเรี ยน
อภิปรายผลการทดลอง
จากการทดสอบการใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง ด.ช.สุทศั น์ โพธิ์ทอง ป.6/2 ในชัว่ โมงเรี ยน
ที่มกั นัง่ หลับอยูเ่ ป็ นประจา ทดสอบ 3 ครั้ง ปรากฏว่า ด.ช.สุทศั น์ โพธิ์ทอง ไม่นงั่ หลับขณะเรี ยนทั้ง 3 ครั้ง
และทดสอบครั้งที่ 4 ซึ่งไม่สวมอุปกรณ์เตือนความง่วง ปรากฎว่ามีอาการหาว แต่ไม่หลับขณะเรี ยน ซึ่งจาก
การทดสอบทาให้นกั เรี ยนไม่หลับขณะเรี ยน ซึ่งตรงตาม สมมติฐาน คือ อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทา
ให้นกั เรี ยนที่มกั หลับขณะเรี ยนหนังสือ ไม่หลับขณะเรี ยน
ตอนที่2.2 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์
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สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถช่วยเตือนให้คนขับรถยนต์ไม่ง่วงนอนขณะขับรถ
ตัวแปรต้น
คนขับรถยนต์
ตัวแปรตาม
อาการไม่ง่วงนอน
ตัวแปรควบคุม
ระยะเวลาทดสอบ อุปกรณ์เตือนความง่วง

an

no

สรุปผลการทดลอง
1.นายสหะเดช อุษณะอาไพพงษ์ ขับรถบัส ปอ.509 เมื่อทดสอบใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง
ขับรถนาน ๆ มีอาการง่วงนอน ถ้าสัปหงกจะมีสญั ญาณเตือนด้วยเสียงหมาเห่า ทาให้รู้สึกตัว ไม่ง่วงนอน
เมื่อก้มหน้าหรื อขยับหัวจะมีเสียงเตือน ทาให้ขบั รถด้วยความปลอดภัย
2.นายวิจารณ์ ชมมิ่ง ขับรถยนต์ NISSAN เมื่อทดสอบใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง ตอนสวมครั้ง
แรก จะรู ้สึกเทอะทะ อึดอัด แต่เมื่อเวลาผ่านไป จะรู ้สึกชินกับหมวก เมื่อขับรถไปไกล ๆ เกิดอาการง่วงนอน
จะมีเสียงเตือนทาให้เรารู ้สึกตัวว่ามีอาการง่วงนอน ต้องจอดรถเพือ่ ผ่อนคลายอิริยาบถ
3.นายวิริยะ แสงอนันต์ ขับรถยนต์ IZUSU เมื่อทดสอบใช้อุปกรณ์เตือนความง่วง ช่วยเตือนเมื่อหัน
ซ้าย-ขวา ก้มหน้า นาน ๆ จะมีเสียงเตือน ช่วยเตือนเวลาง่วงนอน ทาให้ขบั รถด้วยความมัน่ ใจมากขึ้น
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อภิปรายผลการทดลอง
ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับคนขับรถยนต์ 3 คน เมื่อเกิดอาการง่วงนอนโดยการขยับ
ศีรษะจะมีเสียงเตือนดังขึ้น ทาให้มีสติและมีสมาธิ ช่วยทาให้ขบั ขี่ดว้ ยความมัน่ ใจยิง่ ขึ้น ตรงตาม สมมติฐาน
คือ อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถช่วยเตือนให้คนขับรถยนต์ไม่ง่วงนอนขณะขับรถ

ภาพที่ 53 การทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับผูข้ บั ขี่รถยนต์
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ตอนที่ 2.3 ศึกษาทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
สมมติฐาน อุปกรณ์เตือนความง่วงสามารถทาให้นกั เรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี มีบคุ ลิกภาพที่ดีได้
ตัวแปรต้น
นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี
ตัวแปรตาม
การเดินตัวตรง
ตัวแปรควบคุม
อุปกรณ์เตือนความง่วง สถานที่
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สรุปผลการทดลอง
1.ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 1 ค่าเฉลี่ยการพัฒนา
บุคลิกภาพ 8.88 เมตร
2.ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 2 ค่าเฉลี่ยการพัฒนา
บุคลิกภาพ 10.59 เมตร
3.ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 3 ค่าเฉลี่ยการพัฒนา
บุคลิกภาพ 9.54 เมตร
4.ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี คนที่ 4 ค่าเฉลี่ยการพัฒนา
บุคลิกภาพ 8.77 เมตร
5.ทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านออทิสติก คนที่ 5 ค่าเฉลี่ยการพัฒนา
บุคลิกภาพ 7.33 เมตร
อภิปรายผลการทดลอง
จากการทดสอบทดสอบอุปกรณ์เตือนความง่วงกับนักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี จานวน 4 คน และ
นักเรี ยนที่มีปัญหาด้านออทิสติก แต่ละคนมีการพัฒนาจากครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 3 ที่ดีข้ นึ และนักเรี ยนที่มี
ปั ญหาด้านออทิสติก มีพฒั นาการที่ดีข้ นึ เป็ นอย่างมาก ซึ่งตรงตาม สมมติฐาน คือ อุปกรณ์เตือนความง่วง
สามารถทาให้นกั เรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี มีบุคลิกภาพที่ดีได้

ภาพที่ 54 นักเรี ยนที่มีปัญหาด้านออทิสติกทดสอบเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ

ประโยชน์

no

อุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
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1.สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เตือนความง่วงด้วยหลักการง่าย ๆ ประหยัด
2. ช่วยเตือนไม่ให้นกั เรี ยนหลับขณะเรี ยนหนังสื อ
3.ช่วยเตือนให้คนขับรถยนต์ไม่หลับในขณะขับรถยนต์ ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบตั ิเหตุ
4.ช่วยพัฒนานักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี ให้มีบุคลิกภาพที่ดี เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในตนเอง หรื อสาหรับผูท้ ี่
ใฝ่ ฝันอยากมีอาชีพนายแบบ นางแบบ
5.พัฒนานักเรี ยนที่มีปัญหาด้านออทิสติกให้มีพฒั นาการที่ดี มีสมาธิในการจาได้ดี
6.นักเรี ยนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น นาผลที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
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1.ชุดแหล่งกาเนิดเสียงสาเร็จรู ปไม่สามารถปรับระดับความดังของเสียงให้เบาค่อยตามต้องการได้ ทาให้การ
ควบคุมเสียงเมื่ออุปกรณ์อุปกรณ์เตือนความง่วง อาจเกิดความราคาญได้
2.ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ ใช้ทองแดงป็ นตัวนาไฟฟ้ าให้กระแสไฟเดินได้ครบวงจร ต้อง
ทา ความสะอาดเสมอเพราะอาจเกิดสนิมได้
3.ชุดแหล่งกาเนิดเสียงสาเร็จรู ป เป็ นชุดที่ขายตามท้องตลาด ควรจะเป็ นชุดวงจรที่สามารถเลือกเสียงได้
หลากหลายและปรับความดังของเสียงได้
4.อุปกรณ์เตือนความง่วง เป็ นอุปกรณ์ตน้ แบบ ควรมีการพัฒนาในด้านรู ปทรงและประสิทธิภาพการใช้งาน
ให้มีคุณภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
5.การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรี ยนควรทาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพือ่ ให้เกิดผลที่ดีต่อนักเรี ยน
6.นักเรี ยนที่มีปัญหาด้านออทิสติก ควรแก้ไขหลากหลายวิธีร่วมกับอุปกรณ์เตือนความง่วง เพือ่ จะได้มีการ
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็กให้ดียงิ่ ขึ้น
7.อุปกรณ์เตือนความง่วง น่าจะช่วยให้นกั เรี ยนที่มีสมาธิส้ นั ไม่อยูน่ ิ่ง มีสมาธิต่อการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น

no

an

oo
b

kr

ww
w.
k.
co
m

