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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ และ 2)ศึกษา
ความพึงพอใจต่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 80 คน ด าเนินการ
แบ่งออกเป็น 2 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
1) วิเคราะห์ความต้องการหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ 2) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) 
สร้างหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ 4) ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ และ 5) ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ และ
ระยะที่ 2  การใช้หุ่นจ าลองและประเมินความพึงพอใจ ด าเนินการในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2563 โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
 1. การสร้างและพัฒนาหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่เป็นเพศชาย ขนาดเท่าคนจริง มีลักษณะโครงสร้างของ
หุ่นท่ีแข็งแรง บริเวณช่องท้องเป็นช่องกลวงบรรจุอวัยวะภายใน เปิดให้มองเห็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากการสูบ
บุหรี่อย่างชัดเจน เช่น หัวใจ ปอด ตับ กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ มีการติดตั้งไฟแสดงสถานะ และเครื่อง
บันทึกเสียงท่ีสามารถเปิดรับฟังข้อมูลการบรรยายของแต่ละอวัยวะได้ 
 2.  ความพึงพอใจต่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่  ตามความคิดเห็นของนิสิต พบว่า ความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.91, S.D=0.18) 
  
ค าส าคัญ : โมเดลหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี,่ การสูบบุหรี,่ นวัตกรรม 
 

 



Abstract 
 This development of Smoking Harmfulness Model (SHM) aimed to 1) create  a model of smoking harm 
and 2) satisfaction toward smoking harmfulness model. The sample consisted of 80 public health students.  The 
study was divided into two phases. The first phase was the process of creation and development the model 
including 5 steps; 1) need assessment of SHM  2) literature review 3) the model creation 4) the model inspection 
by experts and 5) improve and develop according to suggestions. The study was conducted during 1st May- 31st 
August 2020 and analyzed by using mean and standard deviation.  

The result of this study revealed that; 
1. Creation and development of a male smoking model life size had strong structure shapes The 

abdomen was a hollow cavity containing the internal organs. It was open to clearly see the organs affected by 
smoking, such as the heart, lungs, liver, stomach, small intestine, large intestine. Indicator lights were installed. 
And a voice recorder that could listen to the information of each affected organ. 

 2. Overall mean scores of satisfaction toward SHM was  highest level ( ̅=4.91, S.D=0.18) 
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บทน า 
 ปัจจุบันการสูบบุหร่ียังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญซึ่งส่งผลท าให้เกิดผลกระทบต่างๆต่อร่างกาย 
จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมมากมาย จากข้อมูลสถิติขององค์กรอนามัยโลกระบุว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรค
ที่มีสาเหตุจากการสูบบุหร่ีปีละประมาณ 5 ล้านคน และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอีก 10-20 ปี (WHO, 2009) จาก
การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในปี 2560 พบว่า ประชากรไทยเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ  18 – 19 ปี ส าหรับ
กลุ่มเยาวชน มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่คือ 16 ปี (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษภ์ และปวีณา ปั้นกระจ่าย, 2561) 
ปัจจัยที่ส่งเสริมท าให้กลุ่มเยาวชนสูบบุหรี่มากขึ้นมีหลายปัจจัย เช่น เพื่อนสนิทสูบบุหรี่ บุคคลในครอบครัว
สูบบุหร่ี การเข้าถึงบุหร่ีได้ง่าย การไม่เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 
(นัยนา หนูนิล และคณะ, 2556) ซึ่งการที่เยาวชนเริ่มสูบอายุยังน้อยจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร มีผลท าให้สูบบุหรี่ติดเป็นนิสัย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นผู้สูบบุหรี่จัดในอนาคตท าให้ต่อการเลิกสูบและมี
โอกาสเจ็บป่วยมากกว่าคนที่สูบในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น การป้องกันไม่ให้วัยรุ่นสูบบุหรี่ตั้งแต่อยู่ในสถานศึกษาจึง
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการลดภาระปัญหาอื่นๆ ที่อาจตามมาจากการสูบบุหรี่ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบกับ
ด าเนินงานควบคุม ป้องกันการสูบบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยบุหรี่ผ่านสื่อ
นวัตกรรมจะเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันไม่ให้นิสิตหรือเยาวชนสูบบุหรี่ได้ ในอนาคต 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงส่งเสริมให้นิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพได้สร้างนวัตกรรมสื่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่เพื่อ
เป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุสามมิติมีประโยชน์มากส าหรับการให้ความรู้ โดยเฉพาะแสดงให้เห็นถึง
โทษพิษภัยของบุหร่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม นิสิตเกิดความเข้าใจเนื้อหาและเห็นภาพกลไกการท างานของสิ่งต่างๆ
ได้ดี มีความสนใจ และเกิดความตระหนักเรื่องของโทษพิษภัยบุหรี่มากขึ้น 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหร่ี 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหร่ี 

 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนานาหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ และระยะที่ 2 การใช้หุ่นจ าลองและ
ประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตสาธารณสุขสาสตร์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 จ านวน 80 คน ซึ่งการ
ด าเนินการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาหุ่นโมเดลจ าลองโทษพิษภัยบุหรี ่ประกอบด้วย ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และศึกษาความต้องการหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ 
ผู้วิจัยได้สอบถามความต้องการของอาจารย์และนิสิต โดยการสนทนากลุ่มย่อยในทีม พบว่าร้อยละ 

85.00 ต้องการหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและออกพื้นที่ให้บริการวิชาการ และ
ร้อยละ 40 ต้องการให้หุ่นมีตัวติดตั้งเครื่องบันทึกเสียงบริเวณต าแหน่งอวัยวะดังกล่าวเพื่อสามารถฟังได้ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัย ประชุมทีมเพื่อสร้างหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่

เกี่ยวข้อง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาคลินิกเลิกบุหรี่จากโรงพยาบาล อาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องบุหรี่ จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ก าหนดคุณสมบัติของหุ่นจ าลองลอง คือ ให้มีโครงสร้างเสมือนจริง วัสดุหาได้ง่าย ราคาถูก และสามารถ
ประยุกต์เป็นสื่อที่ให้ความรู้เรื่องบุหร่ีได้จริง (ภาพที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 1 โครงร่างหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ ตามคุณสมบัตทิี่ก าหนด 

 
 



ขั้นตอนที่ 3 สร้างหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี ่
 หลังจากออกแบบโครงร่างหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหร่ี ตามคุณสมบัติที่ก าหนดแล้วในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และด าเนินงานการสร้างหุ่นและอวัยวะต่างๆ รวมทั้งวางระบบไฟฟ้า ตัวเซ็นเซอร์ตรวจ
ควันบุหร่ี และเครื่องบันทึกเสียง (ภาพที่ 2) 
 

   
ภาพที่ 2 หุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ 

 
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้วิจัยจัดวิพากษ์หุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษาคลินิกเลิกบุหรี่ 

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสร้าง
และการใช้งานของหุ่นจ าลอง และได้รับข้อเสนอให้ปรับสีของหลอดไฟหากเป็นสีเขียวคือสถานะปกติ แต่ถ้า
เซ็นเซอร์สัมผัสกับควันบุหร่ีให้หลอดไฟเปลี่ยนเป็นสีแดง ปรับให้หุ่นจ าลองมีความแข็งแรง 

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงหุ่นจ าลองตามข้อเสนอแนะ 
 ภายหลังการการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยได้ได้ปรับปรุงหุ่นจ าลองตามข้อเสนอแนะแล้วจึง

น าไปปรับปรุงทั้งลักษณะภายนอกภายใน และความคงทน เพื่อความสวยงามและรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าใช้
มากข้ึน (ภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3 หุ่นจ าลองที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 
 



ระยะที่ 2 การใช้หุ่นจ าลองและประเมินความพึงพอใจ 
น าหุ่นจ าลองไปทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจในกลุ่มนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 

4 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมผู้วิจัยได้ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจต่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ที่
สร้างขึ้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. หุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหร่ี 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ เป็นแบบสอบถามชนิด 5 ตัวเลือก 
ค าตอบที่ได้ประเมินเป็นมาตรส่วน 5 ระดับ ดังนี้ 1 (พอใจน้อย) 2 (พึงพอใจพอใช้) 3 (พึงพอใจปานกลาง) 4 
(พึงพอใจมาก) และ 5 (พึงพอใจมากที่สุด) โดยมีเกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง  น้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประสานงานผ่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ4 
 3. ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
 จริยธรรมการวิจัย 
 ผู้ศึกษาเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมศึกษา โดยด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจตอบค าถามใน
การศึกษาครั้งนี้ มีการอธิบายวัตถุประสงค์ก่อนการสัมภาษณ์จนเป็นที่เข้าใจ ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ ไม่
น าไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามหรือออกจากการศึกษาได้ตลอดเวลา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 
statistics) แสดง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยไดส้รุปผลตามวตัถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การสร้างและพัฒนาหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี ่
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 การสร้างและพัฒนาหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ ได้ก าหนด

เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การวิเคราะห์และศึกษาความต้องการหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหร่ี  
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
3) สร้างหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหร่ี  
4) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ  
5) ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อปรับปรุงของผู้เชี่ยวชาญและปัญหาจากการทดลองใช้  
 

  
ภาพที่ 4 หุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ที่ได้พัฒนาสร้างขึ้น 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงไฟสถานะพร้อมใช้งาน และปุ่มกดฟังข้อมูลการบรรยาย 

 



ลักษณะภายในและภายนอกหุ่นจ าลอง 
1) โครงสร้างหุ่นแข็งแรง จ าลองเป็นเพศชายทั้งตัวขนาดเท่าของจริง ประกอบด้วยส่วนหัว ล าตัว 

แขน และขา มีอวัยวะภายในบรรจุอยู่ในตัวหุ่น 
2) บริเวณช่องท้องเป็นช่องกลวง บรรจุอวัยวะภายใน สามารถมองเห็นหัวใจ ปอด ตับ กระเพาะ

อาหาร ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ ทั้งหมดติดตั้งบนฐานรอง 
3) บริเวณอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหร่ีถูกติดตั้งหลอดไฟและเครื่องบันทึกเสียงสามารถ

ฟังข้อมูลบรรยายของแต่ละอวัยวะได้ 
กระบวนการท างานของหุ่นจ าลอง 
1) หุ่นจ าลองได้ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับควันบุหร่ีไว้บริเวณกลางล าตัวของ

หุ่นจ าลอง 
2) เมื่อใช้งานวงจรไฟฟ้าจะเร่ิมท างานโดยแสดงไฟดวงเขียว 
3) เมื่อจุดบุหร่ีหรือควันธูปแล้วน าไปใกล้บริเวณส่วนปากของหุ่น พัดลมดูดอากาศจะดูดควนับหุร่ี

หรือควันธูปผ่านท่อสายวางทีว่างในตัวหุ่น  
4) เมื่อควันบุหร่ีหรือควันธูปสัมผัสกับตัวเซ็นเชอร์ จะส่งสัญญาณให้ดวงไฟเปลี่ยนสถานะเปน็สแีดง 

แสดงถึงอวัยวะในร่างกายทไีด้รบัผลกระทบจากควนับุหร่ี 
5) หากต้องการฟังข้อมูลบรรยายของอวัยวะที่ได้รับผลกระทบสามารถกดปุ่มบริเวณอวัยวะนั้น เพื่อ

รับฟังข้อมูลการบรรยายถึงโทษบุหร่ีใช้เวลาประมาณ 1 นาที พร้อมไฟกระพริบสลับสี 
 

 2. ความพึงพอใจต่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรีท่ี่สร้างขึ้น 
 
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจโดยรวมต่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ที่สร้างขึ้น 

ความพึงพอใจ  ̅ S.D แปลผล 

1. ความพร้อมของหุ่นจ าลอง 4.86 0.26 มากที่สุด 

2. คุณภาพการใช้งาน 4.91 0.20 มากที่สุด 

3. ประโยชน์และการประยุกต์ใช้หุ่นจ าลอง 4.97 0.09 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.18 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าเมื่อวิเคราะห์ความพึงต่อหุ่นจ าลองโทษพษิภัยบุหร่ีที่สร้างขึ้นตามความคิดเห็น

ของนิสิตโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.91, S.D=0.18) เมื่อจ าแนกรายได้พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความ

พึงใจมากที่สุด ได้แก่ ประโยชน์และการใช้หุ่นจ าลอง ( ̅=4.97, S.D=0.09) รองลงมาได้แก่ คุณภาพการใช้

งาน ( ̅=4.91, S.D=0.20) และความพร้อมของหุ่น ( ̅=4.86, S.D=0.26) ตามล าดับ 
 



ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจต่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ที่สร้างขึ้นจ าแนกรายด้าน 

ความพึงพอใจ  ̅ S.D แปลผล 
1. ความพร้อมของหุ่นจ าลอง    
   1.1 ขนาดของหุ่น 4.85 0.35 มากที่สุด 
   1.2 ความคงทน 4.93 0.24 มากที่สุด 
   1.3 พร้อมใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
   1.4 เคลื่อนย้ายสะดวก 4.66 0.47 มากที่สุด 
2. คุณภาพการใช้งานหุน่จ าลอง    
   2.1 ใช้งานง่ายไม่ซบัซ้อน 4.95 0.21 มากที่สุด 
   2.2 ใช้งานได้จริง 4.96 0.19 มากที่สุด 
   2.3 ลักษณะของหุ่นเหมือนจริง 4.97 0.15 มากที่สุด 
   2.4 อวัยวะของหุ่นคล้ายของจริง 4.70 0.48 มากที่สุด 
   2.5 อวัยวะที่ได้รับผลกระทบสอดคล้องตามทฤษฎี 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ประโยชน์และการประยุกต์ใช้หุ่นจ าลอง    
   3.1 สร้างความเข้าใจเห็นภาพชัดเจนของโทษบุหร่ี 4.97 0.15 มากที่สุด 
   3.2 กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โทษของบุหร่ี 5.00 0.00 มากที่สุด 
   3.3 มีความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ 4.90 0.30 มากที่สุด 
   3.4 หุ่นจ าลองสามารถน าไปใช้เป็นสื่อถ่ายทอด 
       ความรู้เรื่องโทษบุหร่ีได้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

   3.5 สามารถใช้เป็นสื่อการสอนได้ทุกกลุ่มวัย 5.00 0.00 มากที่สุด 
รวม 4.91 0.18 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจต่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหร่ีที่สร้างขึ้นจ าแนกตามรายด้านตาม
ความคิดเห็นของนิสิตพบว่า  

ด้านความพร้อมของหุ่นจ าลอง มีค่าเฉลี่ยความพึงใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความพร้อมการ

ใช้งาน ( ̅=5.00, S.D=0.00) รองลงมาได้แก่ ความคงทน ( ̅=4.93, S.D=0.24) และขนาดของหุ่น 

( ̅=4.85, S.D=0.35)  
 ด้านคุณภาพการใช้งานหุ่นจ าลอง มีค่าเฉลี่ยความพึงใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อวัยวะที่ได้รับ

ผลกระทบสอดคล้องตามทฤษฎี ( ̅=5.00, S.D=0.00) รองลงมาได้แก่ ลักษณะของหุ่นเหมือนจริง ( ̅=4.97, 

S.D=0.15) และใช้งานได้จริง ( ̅=4.96, S.D=0.19) ตามล าดับ 
 ด้านประโยชน์และการประยุกต์ใช้หุ่นจ าลอง ค่าเฉลี่ยความพึงใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โทษของบุหรี่ หุ่นจ าลองสามารถน าไปใช้เป็นสื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องโทษบุหรี่ได้ 



และสามารถใช้เป็นสื่อการสอนได้ทุกกลุ่มวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅=5.00, S.D=0.00) รองลงมาได้แก่ สร้าง

ความเข้าใจเห็นภาพชัดเจนของโทษบุหรี่ ( ̅=4.97, S.D=0.15) และมีความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ 

( ̅=4.90, S.D=0.30) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
 หุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ เป็นสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการสอนเรื่องโทษบุหรี่ ซึ่งช่วยให้นิสิตมีความ
เข้าใจและได้เห็นภาพสามมิติมากขึ้น โดยในตัวหุ่นจ าลองมีลักษณะโครงสร้างที่แข็งแรง ขนาดเท่าคนจริง 
สะดวกในการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีราคาไม่แพง และมีอวัยวะภายในบรรจุอยู่ในตัวหุ่น บริเวณช่องท้อง
สามารถมองเห็นอวัยวะข้างในได้ชัดเจน นอกจากนั้นฟังค์ชั่นการท างานของหุ่นจะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความใจ โดยในระบบได้มีเซ็นเชอร์ตรวจจับควันบุหรี่ เมื่อควันบุหรี่สัมผัสกับเซ็นเชอร์จะส่งสัญญาณให้
วงจรไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงในบริเวณที่อวัยวะในร่างกายได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ นอกจากนั้นหาก
ต้องการรับฟังข้อมูลการบรรยายถึงโทษบุหร่ีสามารถกดปุ่มบริเวณอวัยวะนั้นเพื่อรับฟังโดยความยาวของการ
บรรยายจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที พร้อมไฟกระพริบสลับสี ซึ่งหุ่นจ าลองทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็น
สื่อสามมิติประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจ 
ผู้สอนสามารถน ามาใช้ประกอบในกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ หุ่นจ าลองสามารถใช้แทนของ
จริงซึ่งจัดว่าเป็นอันดับสองรองจากการเรียนรู้ของจริง อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและมีความ
สะดวกในการน ามาใช้  (สุสัณหา ยิ้มแย้ม, 2559) 
  ความพึงพอใจต่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าทั้งด้านความพร้อมของหุ่นจ าลอง คุณภาพการใช้งาน และประโยชน์การประยุกต์ใช้หุ่นจ าลอง อยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องลักษณะการสอนเรื่องโทษบุหรี่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้สื่อจากวีดีโอร่วมกับการ
บรรยายให้แก่นิสิตจึงท าให้นิสิตไม่เข้าใจและเห็นภาพไม่ชัดเจน ดังนั้นการใช้หุ่นจ าลองท าให้นิสิตเกิดการ
เรียนเรียนรู้มากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปฐมามาศ และคณะ (2556) ได้ศึกษานวัตกรรมชุดหุ่น
ฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลใน
ภาพรวมแต่ละหุ่นฝึกโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
การน าไปใช้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเก็บรักษาและการเคลื่อนย้าย เหมาะแก่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษานี้ได้สื่อหุ่นจ าลองโทษพิษภัยบุหรี่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนเร่ืองโทษของบุหร่ี ซึ่งคณะสามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการสอนให้นิสิตเข้าใจถึงโทษของบุหรี่ได้อย่างเป็น
รูปธรรมและสามารถน าไปใช้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้ 
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