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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามใส่ใจในสุขภาพและใคร่รู้เก่ียวกบัคุณค่าของสารอาหารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการ

บริโภคอาหาร และตอ้งการทราบถึงสารอาหารท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ประกอบกบัความตอ้งการ
สารสนเทศดา้นโภชนาการอาหารไทยในมีเพ่ิมมากข้ึน จึงเกิดแนวคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศช่วยจดัการ
ขอ้มูลสารอาหารไทยในรูปแบบโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็  เพ่ือใหผู้บ้ริโภคทัว่ไป และนกัวทิยาศาสตร์การอาหาร 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดา้นอาหารและโภชนาการในแต่ละภูมิภาค โดยกลุ่มตวัอยา่งอาหารส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ได้
เลือกอาหารทอ้งถ่ินมาภูมิภาคละ 1 อยา่ง รวมทั้งส้ิน 4 อยา่ง 4 ภูมิภาค ประกอบดว้ย แกงขนุนอ่อน อาหารประจ า
ภาคเหนือ แกงเขียวหวานไก่ อาหารประจ าภาคกลาง ส้มต า อาหารประจ าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ค่ัวกลิง้
เนือ้ อาหารประจ าประจ าภาคใต ้โดยใชภ้าษาพีเอชพี 5 ในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกบัโปรแกรมมาย
เอสคิวแอลในการจดัการฐานขอ้มูล ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพ คือ แบบประเมิน ซ่ึงมีหวัขอ้
การประเมินดา้นหนา้ท่ีการท างาน และคุณสมบติัเชิงคุณภาพของซอฟตแ์วร์ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ สมรรถนะการท างาน
ของระบบ ความเขา้กนัไดข้องเวบ็ไซต ์การรักษาความปลอดภยัของระบบ การติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ช ้ความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล และความง่ายในการใช้งาน และผลการประเมินโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาระบบ
สารสนเทศ  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการอาหาร และกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป พบวา่ ผลการประเมินโดยเฉล่ียในทุก
ดา้น มีค่าเฉล่ียโดยรวม มากกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 จดัอยูใ่นเกณฑดี์ 
 
ค าส าคญั: ฐานขอ้มูล, อาหารและโภชนาการ, สารอาหาร, โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ 
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ABSTRACT 
 Nowadays consumers are interested in health care and curious about nutritive values of foods. Also, 
they want to know the essential nutrients and healthy dietary information. The demand for nutritive information 
on Thai cuisines is increasing. Thus, the Thai nutrient information system was developed as a web application, 
while providing information about Thai local foods and nutrition to consumers and Food Scientist. The text 
samples used for this research were specific selections from the four regional Thai cuisines, such as “Kaeng 
Khanun-on” (northern food), “Kaeng Kheaw Hwan Kai” (central food), “Som Tum” (northeastern food) and 
“Kuo Kling Nua” (southern food). The system was coded with PHP using a MySQL database. Evaluation forms 
were used to assess the system functionality and also six quality attributes of the system (i.e., compatibility, 
information correctness, performance, security, usability and user interface). The system was evaluated by three 
groups of assessors: i.e., information systems experts, nutritionists, and consumers. The system was assessed as 
a satisfactory implementation with average scores for all aspects of greater than 3.51 of the 5-point scale, which 
is in the good category. 
 
KEYWORDS: Database, Food and nutrition, Nutrient, Web Application 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันผูบ้ริโภคให้ความใส่ใจในสุขภาพและใคร่รู้เก่ียวกับคุณค่าของสารอาหารต่างๆ ส่งผลให้

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการความรู้ดา้นโภชนาการ และสารอาหารท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย บางประเทศได้
มีการจัดท าซอฟต์แวร์ส าหรับจดัการขอ้มูลดา้นโภชนาการอาหารของประเทศ  เช่น USDA National Nutrient 
Database (ฐานขอ้มูลสารอาหารแห่งชาติสหรัฐอเมริกา โดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของหน่วยงานท่ีช่ือวา่ United States 
Department of Agriculture (USDA)) เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขอ้มูลสารอาหารต่าง ๆ และ
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานดา้นโภชนาการแก่ประชากรในประเทศของตน ส าหรับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ของประเทศไทยเองยงัขาดการจัดท าฐานขอ้มูลสารอาหารไทยท่ีง่ายและสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลส าหรับ
ผูบ้ริโภคทัว่ไป อีกทั้งระบบสารสนเทศดา้นโภชนาการอาหารทอ้งถ่ินแต่ละภูมิภาคของไทยยงัมีไม่มากพอ  

จากปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะท าการวิจยัและพฒันาเวบ็ไซต์
ขอ้มูลสารอาหารไทย ในรูปแบบ Dynamic Web โดยผนวกฐานขอ้มูล (Database) และโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ 
(Web Application) เขา้ดว้ยกนั เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งรวบรวมและจดัการขอ้มูลดา้นโภชนาการอาหารไทย ซ่ึงจะเป็น
การเผยแพร่ขอ้มูลโภชนาการอาหารไทย และอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละภูมิภาคของไทย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) วิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตข์อ้มูลสารอาหารไทยท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลดา้น
โภชนาการอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  
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(2) จดัท าเวบ็ไซต์ขอ้มูลสารอาหารไทยท่ีผ่านการประเมินคุณภาพของระบบจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้น
โภชนาการอาหาร กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ และกลุ่มผูบ้ริโภค โดยมีคะแนนผลการ
ประเมินเฉล่ียทุกดา้นอยูใ่นเกณฑดี์ คือ ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป จากคะแนนเตม็ 5  

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
อาหารไทยจดัวา่เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์เชิงสุขภาพ เน่ืองจากมีพืชสมุนไพรเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั

ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีบ่งบอกเอกลกัษณ์ของอาหารไทย เช่น ตม้ย  ากุง้ แกงเขียวหวาน ส้มต า หรือผดัไทย อาหาร
ไทยเหล่าน้ี มีคุณค่าทางโภชนาการ ไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ วติามิน และใยอาหาร นอกจากน้ี
อาหารไทยยงัมีคุณค่าทางดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ เน่ืองจากส่วนผสมของอาหารไทยมีส่วนท่ีเป็นพืชสมุนไพร 
เคร่ืองเทศ หลายชนิดเป็นองคป์ระกอบ ซ่ึงมีสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีบทบาทเชิงสุขภาพท่ีส าคญั  ดงัท่ีปรากฏใน
หนงัสือ อาหารไทย: คุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์เชิงสุขภาพ (2553) และจากการคน้ควา้ของผูว้ิจยัพบวา่
ในสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 9 (2546) ไดอ้ธิบายความหมายของโภชนาการอาหารไทย วา่เป็นการ
วเิคราะห์สารประกอบในอาหารไทยโดยอาศยัหลกัคุณค่าทางโภชนาการ ซ่ึงแบ่งสารประกอบในอาหารออกเป็น 6 
ประเภท คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามิน แร่ธาตุ และน ้ า โดยเรียกสารประกอบเหล่าน้ีว่า สารอาหาร 
(Nutrient) รวมทั้ง กองโภชนาการ กรมอนามยั (2555) ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือ "ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วน
ท่ีกินได ้100 กรัม" ซ่ึงไดค้ดัเลือกเฉพาะอาหารท่ีคนไทยนิยมบริโภคกนัในทอ้งท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ไดเ้สนอผล
การวิเคราะห์องคป์ระกอบของอาหารไทยท่ีแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย ประเภทอาหารปรุงส าเร็จ
แบบจานเดียว (Local mixed food dishes and one plate dishes) ซ่ึงแสดงปริมาณพลงังานและสารอาหารในอาหาร
ต่อน ้ าหนัก 100 กรัมของส่วนอาหารท่ีรับประทานได้ (100 g. Edible Portion) ประกอบกับปริมาณข้อมูล
สารสนเทศดา้นโภชนาการอาหารปัจจุบนัมีความหลากหลายและเพ่ิมมากข้ึน จึงควรมีการจดัการท่ีดีกบัขอ้มูล
ดงักล่าว นั้นคือ การใชร้ะบบฐานขอ้มูล เพราะจะเป็นการช่วยสร้างสภาวะแวดลอ้มใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน ส่วนฐานขอ้มูล คือ ชุดของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กันท่ีถูกน ามาจัดเก็บไวด้้วยกัน เพ่ือให้
สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (วิเชียร เปรมชยัสวสัด์ิ, 2551, น. 1-2) คณะผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลทางดา้นสารอาหารท่ีมีจุดมุ่งหมายทางดา้นโภชนาการอาหารส าหรับ
ประชากรในทอ้งถ่ิน พบวา่มีการศึกษาและด าเนินการในหลายประเทศ เช่น การศึกษาของ Shai และคณะ (2003) 
ไดท้ าการพฒันาฐานขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบของอาหารประจ าชาติอิสราเอล โดยดดัแปลงและปรับปรุงขอ้มูล
เพ่ิมเติมจากมาตรฐานอา้งอิงท่ีช่ือว่า SR21 (Standard Reference 21) ของหน่วยงาน USDA (2002) ในประเทศ
องักฤษ  Reid และ Hackett (2002) ไดศึ้กษาการขยายตวัของธุรกิจอาหารมงัสวิรัติท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือหาได้
สะดวกตามร้านคา้ต่าง ๆ ท าใหมี้การพฒันาฐานขอ้มูลอาหารมงัสวิรัติ เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลอาหารมงัสวรัิติท่ีมีอยูเ่ป็น
จ านวนมาก ในประเทศเนเธอร์แลนด์  Dalmeijer และคณะ (2008) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริโภค
สารอาหารโฟเลต (Folate) บีเทน (Betaine) และโคลีน (Choline) กบัความเส่ียงท่ีมีผลต่อหวัใจและหลอดเลือด ซ่ึง
ใช้ข้อมูลมาจากฐานขอ้มูลของ USDA และ ข้อมูลจาก Dutch Center for Health Care Information (ฐานข้อมูล
อาหารประจ าชาติดัตช์) และยงัมีหลายประเทศได้อ้างอิงเอกสารเก่ียวกับฐานข้อมูลสารอาหารแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา  
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ประเทศไทย ส านักโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินงานด้านโภชนาการเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยอาหาร และได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารไทย ผ่านเวบ็ไซต ์(Website) ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลความรู้ดา้นโภชนาการอาหารไทย 
สามารถตอบสนองและครอบคลุมผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย ไดอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดั เพราะสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก แต่พบว่ามีลกัษณะเป็นเว็บไซต์แบบ Static Web ดังรูปท่ี 1 ตวัอย่างหน้า
เวบ็ไซตท่ี์แสดงตารางคุณค่าทางโภชนาการของรายการอาหาร (“ตาราง”, ม.ป.ป.) ซ่ึงมีขอ้ดอ้ยท่ีส าคญั คือ ขาด
ความสะดวกในการเพ่ิม แกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลท่ีตอ้งการ และเป็นการแสดงขอ้มูลแบบทางเดียวใหก้บัผูเ้ขา้ชม
เว็บไซต์ เม่ือพิจารณาประสิทธิผลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโภชนาการอาหารไทยของส านัก
โภชนาการแลว้ คณะผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การพฒันาเวบ็ไซต์ขอ้มูลสารอาหารของอาหารไทยในลกัษณะแบบ 
Dynamic Web โดยใชฐ้านขอ้มูลร่วมกบัโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ เพื่อให้ง่ายในการจดัการขอ้มูล โดยผูใ้ชไ้ม่
จ าเป็นตอ้งมีความรู้เชิงเทคนิคในการพฒันาโปรแกรม สามารถใชฐ้านขอ้มูลไดง่้ายท่ีสุด (ลาภลอย วานิชองักูร, 
2552, น. 77) ประกอบกบัขอ้มูลโภชนาการอาหารไทยนั้น ควรมีความถูกตอ้งและทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ จึงท าให้
คณะผูว้จิยัเกิดแนวคิดในการท าวจิยัช้ินน้ี 

 

รูปที ่1 ตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตแ์สดงคุณค่าทางโภชนาการท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ Static Web 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัและพฒันาเวบ็ไซตข์อ้มูลสารอาหารไทย ไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัฐานขอ้มูลมาประยกุตใ์ชใ้นการ

เก็บขอ้มูลโภชนาการและสารอาหารไทย ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถใชง้านผา่นโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ท่ีพฒันาดว้ยภาษา
พีเอชพี 5 ร่วมกบัโปรแกรมมายเอสคิวแอล ท่ีช่วยจดัการฐานขอ้มูล โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัรูปท่ี 2  
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รูปที ่2 แผนภาพแสดงภาพรวมกระบวนการด าเนินงานวจิยั  

 
4.1 การก าหนดกรอบปัญหาและวางแผนด าเนินการ  

- เร่ิมตน้จากท าการศึกษาประเด็นปัญหาของงานวิจยั จากเอกสาร ต ารา บทความ และเวบ็ไซต์ 
รวมทั้งการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนดขอบเขตและวางกรอบของปัญหา  

- วางแผนเพ่ือก าหนดงาน ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย รวมถึงงบประมาณ และก าหนด
ระเบียบวิธีส าหรับการพฒันาเว็บไซต์ขอ้มูลสารอาหารไทย ตามรูปแบบท่ีเรียกว่า System Development Life 
Cycle (เรียกโดยยอ่วา่ SDLC) ร่วมกบัวิธีการสร้างตน้แบบ (Prototyping) ท่ีเรียกวา่ “Evolutionary Prototype” ดงั
รูปท่ี 3 และก าหนดขอบเขตงานของเวบ็ไซตท่ี์พฒันา ดงัรูปท่ี 4 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 กระบวนการท างานโดยใชต้น้แบบ (Prototype) 

ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดกรอบงานวิจยัและวางแผน 

คดัเลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 

ขั้นตอนการพฒันาเวบ็ไซตข์อ้มูลสารอาหารไทย 

ใชเ้คร่ืองมือวิจยัเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเวบ็ไซต ์

เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผลการวิจยั 

เกบ็รวบรวมความ
ตอ้งการ 

วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างตน้แบบ 

ปรับแกต้น้แบบ ประเมินโดยผูใ้ช ้

น าไปพฒันา ทดสอบ 
ติดตั้งและบ ารุงรักษา 

วางแผน 
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รูปที ่4 แผนภาพกระแสขอ้มูล (DFD) ระดบัท่ี 1 ส าหรับเวบ็ไซตข์อ้มูลสารอาหารไทย 

 

- เก็บรวบรวมขอ้มูล ในขั้นตอนการพฒันาเวบ็ไซต ์และในขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของ
เวบ็ไซต ์จากประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ดงัท่ีจะกล่าวถึงในล าดบัถดัไป 

- วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยใช้วิธีตอบแบบประเมินของประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงแบบประเมินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และเป็นแบบประเมินท่ีใชเ้กณฑค์ะแนน
ประเมินแบบ Likert Scale  

- น าคะแนนประเมินของประชากรกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละดา้น มาค านวณดว้ยวิธีการหาค่าเฉล่ียเลข

คณิต (Arithmetic Mean) ดว้ยสูตร 𝑋 =  
∑ 𝑥

𝑛
  เพื่อท าการสรุปผลประสิทธิภาพของเวบ็ไซต ์

เม่ือ 𝑋 แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของผลการประเมินในแต่ละดา้น 
 Σ𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด และ 𝑛 แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

4.2 การเลอืกประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 4.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างข้อมูลอาหารส าหรับการพฒันาเวบ็ไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย  
 ประชากรส าหรับการพฒันาเวบ็ไซต ์หมายถึง จ านวนรายการอาหารไทยทัว่ทุกภูมิภาค โดยเลือก

อาหารทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป มาภูมิภาคละ 1 อย่าง รวม 4 อย่าง 4 ภูมิภาค เพ่ือใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างของ
รายการอาหารไทย ประกอบดว้ย (1) แกงขนุนอ่อน อาหารประจ าภาคเหนือ (2) แกงเขียวหวานไก่ อาหารประจ า
ภาคกลาง (3) สม้ต า อาหารประจ าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ (4) คัว่กล้ิงเน้ือ อาหารประจ าประจ าภาคใต ้ 
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 4.2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการประเมนิประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย  
 ประชากรส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ หมายถึง ผูท่ี้ทดลองใช้งานเว็บไซต์ท่ี

พฒันาข้ึนและท าการประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตใ์นดา้นต่าง ๆ และคณะผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งของ
ผูป้ระเมินคุณภาพของเว็บไซต์ ด้วยวิธีการแบบเจาะจง โดยคดัเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน เพื่อให้ผล
ประเมินท่ีได ้สามารถช้ีวดัประสิทธิภาพไดค้รอบคลุมและชดัเจน จากผล 2 ใน 3 ของผูป้ระเมินในแต่ละกลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาเวบ็ไซต ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการ และผูบ้ริโภคทัว่ไป   

4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั     
 4.3.1 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการพฒันาเวบ็ไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย   
 เคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันาเวบ็ไซตข์อ้มูลสารอาหารไทย ประกอบดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพ่ือ

ใชใ้นงานเขียนโปรแกรม และกลอ้งดิจิตอลส าหรับถ่ายภาพอาหารและวตัถุดิบ รวมทั้งซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีใช้
ในการออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ขอ้มูลสารอาหารไทย  คือ โปรแกรม MySQL 5.0.51b ส าหรับการสร้าง
ฐานขอ้มูล โปรแกรม Axure RP Pro 6.5.3003 (Windows) ส าหรับการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้โปรแกรม 
Sublime ส าหรับเขียนรหสัค าสัง่ โปรแกรม FileZilla ส าหรับอพัโหลดเวบ็ไซตท่ี์พฒันา เพ่ือติดตั้งบนเคร่ืองแม่ขา่ย 
และโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ Chrome หรือ Mozilla Firefox ส าหรับเปิดใชง้านเวบ็ไซต ์

 4.3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตข์อ้มูลสารอาหารไทย คือ แบบประเมิน โดย

ก าหนดคุณสมบติัเชิงคุณภาพในดา้นต่างๆ ตามกลุ่มผูป้ระเมิน จ านวน 3 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 1  
4.4 ขั้นตอนการพฒันาเวบ็ไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย  
คณะผูว้ิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการพฒันาเว็บไซต์ด้วยวิธีการสร้างตน้แบบ (Prototyping) ท่ี

เรียกวา่ “Evolutionary Prototype” ดงัรูปท่ี 3 ท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้ 
4.5 การใช้เคร่ืองมอืวจิยัเพือ่ประเมนิประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์  
คณะผูว้จิยัไดส้าธิตวธีิใชเ้วบ็ไซตเ์ป็นเบ้ืองตน้ใหผู้ป้ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมทั้งมีเอกสารคู่มือแนะน าการ

ใชง้าน (User Manual) ไดรั้บทราบและใหเ้วลาผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มท าแบบประเมินคุณภาพเวบ็ไซต ์จากนั้นรวบรวมผล
การประเมินแยกตามกลุ่ม เพ่ือวเิคราะห์และสรุปผล รวมทั้งน าขอ้คิดเห็น มาใชป้รับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซต ์ 

4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 4.6.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการพฒันาเวบ็ไซต์  
 คณะผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยไดร้วบรวมอาหารทอ้งถ่ิน ภาคละ 1 อย่าง จาก

แหล่งขอ้มูลในรูปแบบของเอกสาร เวบ็ไซต ์และการสมัภาษณ์บุคคล  
 4.6.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการประเมนิประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์  
 คณะผูว้จิยัไดใ้หก้ลุ่มผูป้ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม ทดลองใชง้านเวบ็ไซตแ์ละท าแบบประเมิน ซ่ึงมีขั้นตอน 

ดงัน้ี  
1. ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากผูป้ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม  
2. สาธิตวธีิการใชง้านเวบ็ไซตใ์หก้บัผูป้ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหซ้กัถาม  
3. ใหผู้ป้ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม ทดลองใชง้านเวบ็ไซต ์พร้อมขอ้มูลตวัอยา่ง  
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4. ใหผู้ป้ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม ท าแบบประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตโ์ดยแยกตามกลุ่ม  
5. รวบรวมผลการประเมินโดยแยกตามกลุ่มผูป้ระเมิน เพ่ือน าไปวเิคราะห์ผลในขั้นตอนต่อไป  

4.7 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล  
คณะผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลการประเมินแยกตามกลุ่มผูป้ระเมิน เพ่ือน ามาหาขอ้สรุป โดยใชค้่าเฉล่ียเลข

คณิต จากนั้นน าผลการประเมินในแต่ละดา้นไปแปลผลเป็นเกณฑก์ารประเมิน และใชห้ลกัสถิติในการวิเคราะห์
ผล 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
5.1 ผลการพฒันาเวบ็ไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย   
เวบ็ไซตข์อ้มูลสารอาหารไทย ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ   
 1) ฐานขอ้มูลสารอาหารไทย ประกอบดว้ย (1) ขอ้มูลเก่ียวกบัสมาชิก และการใชง้านเวบ็ไซต ์(2) 

ข้อมูลส าหรับการตั้ งค่าหน้าเว็บแรกของเว็บไซต์ (3) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ หน่วยสารอาหาร หน่วยวตัถุดิบ 
หมวดหมู่อาหาร และหน่วยบริโภคอาหาร (4) ขอ้มูลอาหารไทยของแต่ละภูมิภาค ไดแ้ก่ สูตรอาหาร วตัถุดิบท่ีใช ้
วิธีการปรุง ส่วนประกอบทางโภชนาการของอาหารไทยต่อหน่ึงหน่วยบริโภค ซ่ึงเปรียบเทียบจากน ้ าหนกัของ
อาหารในส่วนท่ีรับประทานได ้สารอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ วฒันธรรมการกิน รวมทั้งแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูล และ (5) ขอ้มูลท่ีเพ่ิมเติมจากขอบเขตงานวิจัยน้ี ไดแ้ก่ การทดสอบอาหารทางประสาทสัมผสั (Sensory 
Evaluation)   

 2) โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ประกอบด้วยการท างาน 2 ส่วน คือ งานส่วนหน้า (Front-end) ท่ี
แสดงเน้ือหาขอ้มูลต่าง ๆ ให้กบักลุ่มผูใ้ชท่ี้เขา้ดูเวบ็ไซต ์และงานส่วนหลงั (Back-end) ส าหรับจดัการเน้ือหาและ
โครงสร้างของเวบ็ไซต ์โดยผูดู้แลระบบ และผูท่ี้มีสิทธ์ิจดัการขอ้มูล ดงัรูปท่ี 5  

 

  
ตวัอย่างจอภาพงานส่วนหน้า (Front-end) 

 

ตวัอย่างจอภาพงานส่วนหลงั (Back-end) 
 

รูปที ่5 งานส่วนหนา้ท่ีแสดงขอ้มูลอาหาร และงานส่วนหลงั ส าหรับการจดัการขอ้มูลอาหาร (แกงขนุนอ่อน) 
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5.2 ผลการประเมนิประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย  
สรุปผลประเมินคุณสมบติัเชิงคุณภาพดา้นต่าง ๆ ของเวบ็ไซตข์อ้มูลสารอาหารไทย จากผูป้ระเมินทั้ง 3 

กลุ่ม (ดงัตารางท่ี 2) ผลสรุปการประเมินโดยเฉล่ียในทุกดา้น มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 4.30 ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑดี์ และ
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด คือ คะแนนเฉล่ีย เกินกวา่ 3.51 ข้ึนไป จากคะแนนเตม็ 5  

 
ตารางที ่2 ผลสรุปการประเมินในทุกดา้นของเวบ็ไซตข์อ้มูลสารอาหารไทย  

คุณสมบัตเิชิงคุณภาพ  
แต่ละด้าน 

ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการ
พฒันา
เวบ็ไซต์  

ผู้เช่ียวชาญ
ด้าน

โภชนาการ  

ผู้บริโภค
ทัว่ไป  

คะแนน
เฉลีย่  

ผลการ
ประเมนิ 

หนา้ท่ีการท างานของระบบ 4.30 (1.14) 4.82 (0.26) -  4.56  ดีมาก  
ความเขา้กนัไดข้องเวบ็ไซต ์ 4.08 (1.26) -  -  4.08  ดี  
สมรรถนะการท างานของระบบ 4.56 (0.43) -  -  4.56  ดีมาก  
การรักษาความปลอดภยัของระบบ 3.57 (0.77) -  -  3.57  ดี  
ความง่ายในการใชง้านระบบ 3.58 (1.48) 4.67 (0.36) 4.46 (0.79) 4.24  ดี  
การติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ช ้ -  4.71 (0.29) 4.52 (0.71) 4.62  ดีมาก  
ความถูกตอ้งของขอ้มูลโภชนาการ  -  4.38 (0.76) 4.59 (0.58) 4.49  ดี  

ผลประเมนิเฉลีย่ทุกด้าน 4.02  4.65  4.52  4.30  ดี  
 หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็ คือ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินในแต่ละดา้น ตามกลุ่มผูป้ระเมิน 

 
6. อภิปรายผล  

การวิจัยและพฒันาเว็บไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย ได้กรอบแนวคิดจากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับ
ฐานข้อมูลสารอาหารแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (USDA) ร่วมกับการศึกษาเว็บไซต์ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารไทย ของส านักโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ
ด าเนินการพฒันาเว็บไซต์ โดยอาศัยหลกัทฤษฎีวงจรการพฒันาระบบ (SDLC) ร่วมกับวิธีการสร้างตน้แบบ 
(Evolutionary Prototyping) ซ่ึงพบวา่ วธีิการใชต้น้แบบ ดงักล่าวช่วยใหค้ณะผูว้จิยัเขา้ใจความตอ้งการของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย (stakeholders) ไดง่้ายและมีความชดัเจนมากข้ึน หากมีการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติม หรือลดทอน
รายละเอียดเก่ียวกับเว็บไซต์ สามารถลงมือปฏิบัติได้รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเวบ็ไซต์ของส านกัโภชนาการ พบว่าเวบ็ไซต์ขอ้มูลสารอาหารไทยไดมี้การสรุปสถิติการเขา้ถึง
ขอ้มูลโภชนาการอาหาร ท าใหท้ราบถึงจ านวนผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศท่ีชดัเจน 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพของเว็บไซต์โดยเฉล่ียในทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มี 2 ประเด็นท่ีผลการ
ประเมินโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียค่อนขา้งนอ้ย ไดแ้ก่ (1) ผลประเมิน
ดา้นความง่ายในการใชง้าน เน่ืองจากเวบ็ไซตใ์ชรู้ปแบบตวัอกัษรท่ีไม่มีหัว และขนาดตวัอกัษรท่ีค่อนขา้งใหญ่ ท า
ให้ช่องว่างระหว่างบรรทัดและตวัอกัษรท่ีดูชิดติดกัน ท าให้อ่านยาก รวมทั้ ง คณะผูว้ิจัยไม่ได้จัดท าเอกสาร
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อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับคู่มือการใชง้านส่วนหลงั และ (2) ผลประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของเวบ็ไซต์ 
เพราะขาดการป้องกันการกรอกช่ือบญัชีผูใ้ช ้ด้วยอกัขระพิเศษ โดยไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนด และจาก
ขอ้บกพร่องดงักล่าว ท าใหค้ณะผูว้จิยัคน้พบวา่ การใชรู้ปแบบการพฒันาดว้ย “วธีิการสร้างตน้แบบ” ยงัไม่เพียงพอ
ต่อความมีคุณภาพของเวบ็ไซต ์แมว้า่จะมีการสอบถามขอ้มูลโดยตรงจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และมีการใชต้น้แบบ
ช่วยตรวจสอบและทวนสอบรายละเอียดเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ร่วมกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม ่าเสมอก็ตาม ซ่ึง
หลงัจากคณะผูว้ิจยัไดท้ราบผลประเมิน พร้อมขอ้เสนอแนะดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดด้งักล่าว 
มาปรับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซตใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ผูป้ระเมินในแต่ละกลุ่ม มีประเด็นท่ีเห็นสอดคลอ้งตรงกนั

ส าหรับการพฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซต์ขอ้มูลสารอาหารไทย คือการให้ความส าคญักบัรูปแบบของเวบ็ไซตท่ี์
สะดวกและง่ายในการใช้งาน ส าหรับกระบวนการพฒันาเว็บไซต์ โดยใช้วิธีการสร้างตน้แบบเพ่ือเก็บขอ้มูล
รายละเอียดเก่ียวกบัเวบ็ไซตจ์ากผูใ้ช ้ควรมีการควบคุมและจดัการท่ีดี เน่ืองจากระบบตน้แบบ มีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ส่งผลให้งานพฒันาเวบ็ไซตเ์กิดความล่าชา้ เพราะตอ้งใชเ้วลาปรับแกต้น้แบบในงานแต่ละส่วน 
จนกระทัง่ลงตวัและเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และเพ่ือเพ่ิมความมีคุณภาพของเวบ็ไซตใ์หม้ากข้ึน อาจจะ
มีการน าเทคนิคหรือกระบวนการท างานแบบอ่ืนมาใชร่้วมกนัในการพฒันาเวบ็ไซต ์ส่วนการวิจยัและพฒันาต่อ
ยอดในอนาคต ควรจดัท าเมนูรายการส าหรับผูใ้ช ้เป็นภาษาองักฤษ เน่ืองจากเวบ็ไซตส์ามารถแสดงขอ้มูลไดท้ั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้ งโครงสร้างของฐานข้อมูลสารอาหารไทย ได้ออกแบบเพื่อรองรับ
ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือขยายโอกาสในการเผยแพร่ขอ้มูลโภชนาการอาหารไทยไปยงักลุ่มประชาคมอาเซียน และ
จะตอ้งปรับแต่งส่วนต่อประสานให้สามารถแสดงผลได ้ตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือ
แท็บเลต็คอมพิวเตอร์  
 

8. เอกสารอ้างองิ 
กองโภชนาการ กรมอนามยั. (ม.ป.ป.). ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย., : สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 

มิถุนายน 2555, จาก http://nutrition.anamai.moph.go.th/FoodTable/Html/frame.html  
โภชนาการ. (2546). สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 9, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557, จาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book.php?book=9&chap=12&page=t9-12-infordetail01.html 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุุนนัทา. (2553). อาหารไทย: คุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์เชิงสุขภาพ. สืบคน้เม่ือ

วนัท่ี 5 เมษายน 2557, จาก http://km.ssru.ac.th/ssrukb2012/?View=entry&EntryID=258 
Dalmeijer, G. W., Olthof, M. R., Verhoef, P., Bots, M. L., & Schouw, Y. T. V. D. (2008). Prospective study on 

dietary intakes of folate, betaine, and choline and cardiovascular disease risk in women [Electronic 
version]. European Journal of Clinical Nutrition, 62(3), 386-394. 

Reid, R. L., & Hackett, A. (2002). A database of vegetarian foods [Electronic version]. British Food Journal, 
104(10/11), 873-880. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1520 

Shai, I., Vardi, H., Shahar, DR, Azrad, A., & Fraser, D. (2003). Adaptation of international nutrition databases 
and data-entry system tools to a specific population [Electronic version]. Public Health Nutrition, 
6(4), 401-406. 

USDA. (2002). USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21. Iron, Fe (mg) Content 
of Selected Foods per Common Measure, sorted by nutrient content. Retrieved September 24, 2012, 
from http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/SR21/nutrlist/sr21w303.pdf 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1521 

วเิคราะห์และออกแบบระบบจองควิรูปแบบจัดก าหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์ 
ANALYSIS AND DESIGN QUEUE BOOKING SCHEDULER SYSTEM  

ON CLOUD 
 

ว่าทีร้่อยตรีสมพศิ แกว่นธัญกจิ 
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
kwanthanyakit@gmail.com 
ดร. สุขสวสัดี ณฏัฐวุฒิสิทธ์ิ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
Sooksawaddee.na@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
  บทความน้ีน าเสนอการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจองคิวแบบจดัก าหนดการได้ดว้ยรูปแบบ
คลาวดเ์ซอร์วสิ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูรั้บบริการ จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในปัจจุบนัพบวา่บาง
หน่วยงานไดมี้การพฒันาระบบการจองคิวเพื่อเขา้รับบริการ แต่ยงัไม่สามารถเลือกเวลาขอเขา้รับการบริการได ้
โดยเฉพาะเร่ืองการจองคิวท่ีต่อเน่ืองกนัจ านวนมาก ท าให้ผูเ้ขา้รับบริการจะตอ้งคอยตรวจสอบคิวเวลาของตนเอง
ตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้พลาดโอกาสในการขอเข้ารับบริการ ดังนั้ นคณะผูว้ิจัยจึงได้พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับบริหารจดัการคิวรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชัน่บนคลาวด์ เพ่ือช่วยให้ผูเ้ขา้รับบริการสามารถเลือก
ตารางเวลาการจองคิวล่วงหนา้ผา่นทางระบบท่ีพฒันาข้ึนไดง่้าย โดยคณะผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และออกแบบระบบให้
รองรับเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารแบบไร้สาย เช่น สมาร์ทโฟนท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เพื่อใหผู้เ้ขา้รับ
บริการสามารถตรวจสอบคิวไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไปยงัหน่วยงานเพ่ือขอรับบตัรคิว นอกจากน้ี
ระบบยงัสามารถรองรับการใชง้านพร้อมกนัไดห้ลากหลายหน่วยงาน จึงช่วยใหผู้รั้บบริการไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการ
บริหารจดัการคิวเวลาของตนเองอีกต่อไป  
 
ค าส าคญั : ระบบสารสนเทศ, คลาวด,์ จองคิว, ก าหนดการล่วงหนา้ 
 

ABSTRACT 
 This article aims to analyze and design queue booking scheduler system on cloud to help clients getting 
comfortable services from service providers. From Literature, some service agencies have developed a queue 
booking system in order to provide their better services on queue waiting to their clients. However, it cannot 
choose a time table on this service, especially, a long queue. As a result, most clients must monitor their own time 
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at all times to prevent missing in a service. Therefore, this research paper has used information technologies based 
on web application that can offer users easy to access the system online. Moreover, the system is compatible with 
wireless communication technology such as Smart phones which have been widely popular today. Using a queue 
booking system, clients can reserve and schedule queue service in advance through the internet, and they have no 
more arrive at service providers to get queue ticket. In conclusion, the system can quickly support multiple queue 
services to several clients managing their time better.  
 

KEYWORDS : Information Technology, Cloud,  Queue Booking, Time Scheduler 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบนัการใชง้านระบบสารสนเทศมีความแพร่หลายอย่างมาก ความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศ มี
จ านวนเพ่ิมมากข้ึน ทุกหน่วยงาน ทุกองคก์ร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซ่ึงไดมี้การน าระบบสารสนเทศเขา้มาใช้
ในหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ด้วยเหตุน้ีความตอ้งการระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการด ารงอยู่และเจริญเติบโตของหน่วยงาน โดยท่ีระบบสารสนเทศจะสามารถมีส่วนช่วยให้
ธุรกิจประสบผลส าเร็จ สามารถแข่งขนักับธุรกิจอ่ืนในระดับสากลได้ และเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปัจจุบนัแต่ละหน่วยงานตอ้งติดต่อกบัประชาชน เพ่ือใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเขา้
พบประชาชนโดยตรง หรือให้ประชาชนเขา้มาติดต่อขอรับบริการ ซ่ึงจากการท่ีประชาชนมีการเขา้ใชบ้ริการของ
แต่ละหน่วยงานอาจมีจ านวนมาก จึงท าให้แต่ละหน่วยงานตอ้งบริหารจดัการคิวการเขา้รับบริการเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว แต่เน่ืองจากประชาชนท่ีเขา้รับบริการมีจ านวนมากอาจท าให้การเขา้รับบริการเป็นไปดว้ย
ความล่าชา้ เวลารอคอยท่ีนานเกินไป เช่น การเขา้ใชบ้ริการธนาคาร การเขา้ใชต้ามสถานพยาบาล การเขา้ใชบ้ริการ
ตามหน่วยงานราชการ จะเห็นวา่ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีในการเขา้ใชบ้ริการแต่ละคร้ัง จะมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก
และตอ้งรอคอยคิวท่ีจะถึง ซ่ึงท าใหเ้สียเวลาในการรอคอยกวา่จะถึงคิวตวัเอง อาจจะใชเ้วลาค่อนขา้งนาน  
 จากปัญหาดงักล่าวนั้น คณะผูว้ิจยัไดเ้ห็นปัญหาท่ีเกิดจากการเขา้รับบริการบางหน่วยงานจะใชเ้คร่ือง
แจกบตัรคิวอตัโนมติั หรือการเขา้แถวเขา้รับบริการ หรือบางหน่วยงานอาจมีระบบท่ีใชใ้นการจองคิวแลว้แต่ยงัไม่
ครอบคลุมวตัถุประสงค์ ในท่ีน้ีคณะผูว้ิจยัจึงเสนอวิธีการแกปั้ญหาน้ีโดยวิเคราะห์และออกแบบระบบจองคิว
รูปแบบจดัก าหนดการล่วงหนา้บนคลาวด ์เพ่ือช่วยใหผู้ติ้ดต่อเขา้รับบริการสถานท่ี หรือหน่วยงานต่างๆนั้น ไดรั้บ
ความสะดวกสบายไม่ตอ้งเสียเวลาในการรอคิว โดยใชเ้วบ็แอพพลิชัน่ในการจองคิวเขา้รับบริการ ซ่ึงจะสามารถ
เลือกเวลาท่ีจะเข้ารับบริการได้  โดยในระบบน้ีจะเน้นเป็นระบบออนไลน์ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud 
Computing) เพื่อท่ีให้สามารถรองรับการใช้งานได้หลายหน่วยงาน โดยภายในระบบจะมีฟังก์ชั่นต่างๆ คอย
สนับสนุนผูใ้ช้งานให้ใช้งานไดง่้าย ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานระบบ และช่วยให้หน่วยประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์อีกดว้ย 
 บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาและออกแบบระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหนา้บน
คลาวด์ให้สามารถน าไปประยกุต์ใชใ้นธุรกิจประเภทต่างๆได ้เพื่อช่วยให้ผูติ้ดต่อขอรับบริการสะดวกสบายไม่
จ าเป็นตอ้งเขา้ไปท่ีหน่วยงานในการรอคิวเขา้รับบริการ ช่วยเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานสามารถบริหารจดัการคิว ช่วย
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ใหล้ดปัญหาในดา้นพ้ืนท่ีการรองรับขอเขา้รับบริการ ช่วยลดตน้ทุนใหก้บัหน่วยงานดา้นการจดัซ้ือและดูแลเคร่ือง
แจกบัตรคิวอตัโนมติั หรือจ้างพฒันาระบบจองคิว โดยให้มาใช้ระบบออนไลน์ผ่านบริการคลาวด์ ท่ีช่วยให้
หน่วยงานทราบสถิติการเขา้รับบริการดา้นต่างๆ ได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
วิเคราะห์และออกแบบระบบจองคิวรูปแบบจัดก าหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์ มีแนวคิดมาจาก

กระบวนการการจดัเวลาแบบมาก่อนไดก่้อน (FCFS, First-come First-served Scheduling) และ กระบวนการการ
เขา้ก่อนออกก่อน (FIFO, First in First out) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากเป็นการเขา้คิวแบบใครมา
ก่อนก็จะไดคิ้วก่อนใครมาทีหลงัก็จะตอ้งรอคิว 

2.1 การจดัเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS, First-come First-served Scheduling) 
เป็นแนวคิดของการจดัล าดบัคิวเพ่ือใหก้ารท างานนั้นๆไดค้รอบครอง ซีพีย ู(CPU) จนกวา่จะท างานเสร็จ

และให้การท างานล าดบัถดัไปเขา้มาใชง้าน ซีพีย ูซ่ึงจ ากดัเวลาการครอบครองซีพีย ูแต่ถา้การท างานมีการเรียกใช้
งานอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต หรือรอเหตุการณ์บางอย่าง การท างานนั้นจะตอ้งปลดปล่อยซีพียู และออกจาก
สถานะการใชง้านไปอยูใ่นสถานะติดขดั เม่ือใดท่ีงานเสร็จส้ินลงหรือเกิดเหตุการณ์ท่ีกาลงัรออยู ่การท างานนั้นจึง
ค่อยกลบัเขา้ไปอยูต่่อทา้ยคิวของสถานะพร้อมใหม่อีกคร้ัง 

2.2 การเข้าก่อนออกก่อน (FIFO, First in First out) 
 เป็นแนวคิดของการจดัการคลงัสินคา้ หมายถึง สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน 
เพ่ือลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน การเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO, First in First out) เป็นวิธีท่ีใชใ้นการ
วดัตน้ทุนของสินคา้โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาใชก่้อนจะตอ้งถูกน าออกขายหรือ
น ามาใชก่้อนเช่นกนั การเขา้ก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการคา้โดยปกติท่ีบริษทัมกัจะตอ้งขายหรือใชข้อง
เก่าก่อนเสมอ ดงันั้นดว้ยระบบการเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาก่อนจะใชเ้ป็นตน้ทุนสินคา้ท่ี
ผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั 

2.3 การวเิคราะห์ระบบและการออกแบบ (System Analysis and Design)  
การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือ วิธีการท่ีใชใ้นการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใด

ธุรกิจหน่ึงหรือระบบยอ่ยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แลว้ การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการ
แก้ไขระบบสารสนเทศเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดี ข้ึนด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบก็คือ การหาความต้องการ 
(Requirements) ของระบบสารสนเทศวา่คืออะไร หรือตอ้งการเพ่ิมเติมอะไรเขา้มาในระบบ และการออกแบบก็
คือ การน าเอาความตอ้งการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกวา่พิมพเ์ขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้
ใชง้านไดจ้ริง ตวัอยา่งระบบสารสนเทศ เช่น ระบบการขาย ความตอ้งการของระบบก็คือ สามารถติดตามยอดขาย
ได้เป็นระยะ เพ่ือฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงการขายไดท้ันท่วงที ตวัอย่างรายงานการขายท่ีกล่าวมาแลว้จะ
ช้ีใหเ้ห็นวา่เราสามารถติดตามการขายไดอ้ยา่งไร 
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บทความทีเ่กีย่วข้อง 
 (อิสเรศร์  สารวยร่ืน ,2559) ได้ศึกษาและพัฒนาบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ส าหรับการจัดการคิว 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพฒันาบริการคลาวด์ส าหรับการจัดคิวท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ได ้เพ่ือแกปั้ญหาในการรอคิวเป็นเวลานาน ผลท่ีไดจ้ากการท าแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานบริการคลาวด์ส าหรับการจดัการคิว ดา้นออกแบบ ดา้นเน้ือหา และดา้นประสิทธิภาพการท างาน โดยส ารวจ
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 คน แบ่งเป็นผูใ้ชง้านทัว่ไป 30 คน และหน่วยงาน 20 คน ผลเฉล่ียมีความพึงพอใจใน
ระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 92% และร้อยละ 94 % ตามล าดบั 
 (ธงชยั สุวรรณเวก,2557) ไดศึ้กษาและพฒันาระบบส ารองคิวช่วงติดตั้งเครือขา่ยสายสญัญาณ กรณีศึกษา 
บริษทัอินเตอร์ลิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ (มหาชน) โดยศึกษาและวเิคราะห์กระบวนการจดัการคิวช่างเทคนิคและติดตั้ง 
เพ่ือพฒันาเป็นระบบสารสนเทศเวบ็เซอร์วิสแทนระบบเดิม มุ่นเนน้ลดขั้นตอนการประสานงานระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
และผูม้าติดต่อ  
 สุฬดี และคณะ (สุฬดี กิตติวรเวช, สมใจ พุทธาพิทกัษผ์ล และเพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, 2555) ไดท้ าการ
วิจยัและพฒันาระบบการจองคิวตรวจล่วงหนา้ ในงานป่วยนอก ศูนยสุ์ขภาพสังกดัวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบบราชธานี ซ่ึงศูนยสุ์ขภาพไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินการให้ผูรั้บ
บริหารไดรั้บความสะดวกและรวดเร็ว โดยให้จดัมีการบริการจองคิวล่วงหนา้ และให้บริการจองคิวผา่นโทรศพัท ์
ซ่ึงจากการใชร้ะบบจองคิวล่วงหนา้น้ี พบว่าการใชร้ะบบการจองคิวตรวจล่วงหนา้ มีผูรั้บบริการทางติดต่อดว้ย
ตนเองจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาผูรั้บบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน  68 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.31 และผูรั้บริการทางโทรศพัท์ จ านวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.19 และมีค่าเฉล่ียเวลาท่ีรอคอย ระหวา่ง มา
ดว้ยตนเอง และผา่นการจองคิวล่วงหนา้ เป็นเวลา 28.33 นาที และ 03.29 นาที ตามล าดบั และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการเม่ือติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต พบว่าโดยภาพรวมของผูรั้บบริการมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก 
 (จริญญา วิธุสุวรรณกุล, 2546)  ไดศึ้กษาและออกแบบการพฒันาระบบการจองการใชบ้ริการสปาผ่าน
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากปัจจุบนั คนไทยเร่ิมท่ีจะใส่ใจดูแลสุขภาพตวัเองมากกวา่แต่ก่อน ซ่ึงอีกวธีินึงท่ี
ไดรั้บความนิยมมากในการดูแลสุขภาพ  คือ "สปา" ไม่ว่าจะเป็นการนวด ผลิตภณัฑ์บ ารุงต่าง ๆ ธุรกิจเก่ียวกบั
สุขภาพในรูปแบบสปา ไดเ้ปิดอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงโดยปกติผูท่ี้สนใจจะเขา้ไปรับบริการเก่ียวกบัสปา ตอ้งใชว้ธีิการ
โทรตรวจสอบ จอง และเขา้รับบริการตามเวลาท่ีจองไว ้หรือเดินเขา้ไปรับบริการโดยตรง ซ่ึงบางคร้ังอาจจะไม่
สะดวก หรือในบางคร้ังผูเ้ขา้รับบริการอยากตอ้งการเลือกคนนวดคนเดิม ดงันั้น เพ่ือท่ีจะช่วยให้ผูม้าใชบ้ริการมี
ความสะดวกและไดรั้บความพอใจมากข้ึน เน่ืองจากระบบจองบริการสปาผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถตรวจสอบ
ตารางของผูน้วดได้  ห้องสปาและส่วนอ่ืนๆ และสามารถเปล่ียนแปลงการจองได้ ซ่ึงสรุปผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ หลงัจากจดัท าระบบการจองใชบ้ริการสปาผา่นอินเทอร์เน็ตแลว้ ผูพ้ฒันาระบบ ไดท้ าการ
ทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ เม่ือน าผลการทดสอบในแต่ละดา้นมาผ่านระเบียบ วิธีการทางสถิติ
เพ่ือหาค่าเฉล่ีย (Mean) ผลสรุปการทดสอบประสิทธิภาพระบบ โดยรวมแลว้พบวา่ระบบการจองใชบ้ริการสปา
ผา่นอินเทอร์เน็ตนั้นอยูใ่นระดบัท่ีดี 
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3. การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
ส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบจองคิวแบบจดัก าหนดการบนคลาวด์นั้น คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษา

ระบบการเดิม จากระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหาขอ้แตกต่างและยงัขาดความยืดหยุน่การใชง้านของระบบจองคิว 
เพ่ือท่ีจะพฒันาเพ่ิมเติมต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ โดยคณะผูว้ิจยัไดท้ าการ
วเิคราะห์ระบบ ไดน้ าขอ้มูลจากการศึกษาจากระบบเดิม มาท าการวเิคราะห์ออกแบบระบบใหม่ เพ่ือแกปั้ญหาการ
รอเขา้ใชบ้ริการเป็นเวลานาน แสดงในรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที ่1 แสดงวเิคราะห์และออกแบบระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการ 
ล่วงหนา้บนคลาวด ์ดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบับริบท  

 

 
รูปที ่2 แสดงภาพ Activity Diagram ล าดบัขั้นตอนการท างาน 
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ค าอธิบายการท างานในแผนภาพ Activity Diagram 
1. หน่วยงานต่างๆ ลงทะเบียนระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหนา้บนคลาวด ์

 2. ผูเ้ขา้ใช้บริการท าการลงทะเบียนระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์ เพื่อใช้
บริการจองคิวกบัหน่วยงานต่างๆ และยงัสามารถตรวจสอบสถานะการจองคิวได ้
 3. หน่วยงานหรือบริษทั ตรวจสอบการจองคิวผูเ้ขา้รับบริการ และสามารถอออกรายงานสถิติการใช้งาน
บนระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหนา้บนคลาวดไ์ด ้
 

 
 

รูปที ่3 แสดงภาพ Use Case Diagram แผนภาพการท างาน 
 

ตารางที ่1 ค าอธิบาย Use Case ของระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหนา้บนคลาวด ์ 
ล าดบัท่ี ระดบัผูใ้ชง้าน หนา้ท่ี 
 ผูใ้ชง้านทัว่ไป  

 
- สามารถลงทะเบียนก่อนเขา้ใชร้ะบบได ้
- สามารถแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวัได ้
- สามารถจองคิวแบบเลือกก าหนดการ ท่ีตอ้งการได ้
- สามารถคน้หาจ านวนคิวท่ีวา่งได ้
- สามารถดูประวติัการจองคิวยอ้นหลงัได ้

 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน 
 

- สามารถลงทะเบียนแต่ละหน่วยงานได ้
- สามารถแกไ้ขขอ้มลูของหน่วยงานได ้
- สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข สาขา แผนก กลุ่มงาน ของหน่วยงานตวัเองได ้
- สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน และก าหนดสิทธ์ิเจา้หนา้ท่ีได ้
- เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานจะสามารถเห็นขอ้มลูการจองคิวของงานตวัเอง 
- สามารถคน้หารายการจองคิวจากผูใ้ชบ้ริการได ้
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- สามารถเพ่ิมปฏิทินวนัหยดุได ้
- สามารถออกรายงานกราฟ สถิติ ต่างๆ ได ้
- สามารถดู Log การท ารายการของเจา้หนา้ท่ีได ้

 ผูดู้แลระบบ 
 

- สามารถตรวจสอบประวติัของผูใ้ชง้านทัว่ไป และเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานได ้
- สามรถระงบัการใชง้านของผูใ้ชง้านทัว่ไป และเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานได ้ 
- สามารถจดัเก็บและดู Log การท ารายการของผูใ้ชง้าน และแต่ละเจา้หนา้ท่ีได ้

 

4. ผลการศึกษา 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริการซอฟตแ์วร์คลาวด์ส าหรับการจดัการคิว ระบบการจองคิวตรวจ

ล่วงหนา้ในงานป่วยนอก (อิสเรศร์ สารวยร่ืน, 2559; สุฬดี กิตติวรเวช1 สมใจ พทุธาพิทกัษผ์ล และเพชรมณี วริิยะ
สืบพงศ์, 2555; จริญญา วิธุสุวรรณกุล,2546) พบวา่ระบบสามารถจองคิวล่วงหน้าได ้โดยมีการรันหมายเลขการ
จองคิวอยา่งต่อเน่ือง ระบบน้ีจะช่วยใหท้ราบล าดบัคิว หมายเลขคิว และสามารถทราบเวลาในการรอคิว แต่ปัญหา
ท่ีพบของระบบงานน้ี คือ ไม่สามารถจองคิวแบบก าหนดเวลาได ้และรองรับการใชง้านไดเ้พียงหน่วยงานเดียว 
นอกจากน้ีจากการศึกษาระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบส ารองคิวช่วงติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ ระบบการจองการใช้
บริการสปาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ธงชยั สุวรรณเวก,2557;จริญญา วิธุสุวรรณกุล,2546) พบว่าระบบน้ี
สามารถจองคิวล่วงหนา้ไดโ้ดยการเลือกเวลาท่ีตอ้งการ แต่ปัญหาของระบบงานน้ีไม่สามารถทราบช่วงเวลาว่าง
ของคิว ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดปัญหาส าหรับผูจ้องคิว ตอ้งสุ่มการจองอยูต่ลอดเวลาจนกวา่จะไดห้มายเลขคิววา่ง และ
ระบบน้ียงัรองรับการใชง้านไดเ้พียงหน่วยงานเดียว 

ดงันั้นคณะผูว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันาระบบการจองใหม่โดยปรับปรุงใหส้ามารถจองคิวล่วงหนา้แบบ
ก าหนดเวลาได ้สามารถทราบถึงจ านวนท่ีว่างส าหรับการจองได ้สามารถเพ่ิมวนัหยุดต่างๆ ตามตอ้งการและ
ผูอ้อกแบบพฒันาใหใ้ชร้ะบบจองคิวไดห้ลากหลายกลุ่มงาน ซ่ึงผลท่ีจะไดรั้บจากรูปแบบของการจองคิวแบบใหม่
น้ีสามารถช่วยให้หน่วยงานหรือบริษทัต่างๆ สามารถน าระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหนา้บนคลาวด์ 
ไปใชก้บัหน่วยงานหรือบริษทัของตนเองได ้ซ่ึงช่วยให้ลดค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบข้ึนมาใชเ้อง โดยให้มาใช้
บริการซอฟตแ์วร์คลาวดแ์ทน โดยคณะผูว้จิยัไดน้ ามาเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้จ ากดัไวใ้นตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบคุณสมบติัของระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหนา้บนคลาวด ์แบบต่างๆท่ีไดศึ้กษา 

คุณสมบัติของระบบ (Features) 
จองคิว

ล่วงหน้าได้ 
ก าหนด 
เวลาได้ 

ก าหนด 
จ านวนคนได้ 

เพิม่ปฏิทิน 
วันหยุดได้ 

ใช้งานหลาย
หน่วยงาน 

1. ระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหน้า
บนคลาวด ์[Proposed Model] 

     

2. พฒันาบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ส าหรับการ
จดัการคิว [1] 

 - - - - 

3.  ร ะบบส า รอ ง คิ ว ช่ ว ง ติ ดตั้ ง เ ค รื อ ข่ า ย
สายสัญญาณ [2] 

  - - - 
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4. พฒันาระบบการจองคิวตรวจล่วงหน้า ใน
งานป่วยนอก [3] 

 - - - - 

5. ระบบการจองการใช้บริการสปาผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต [4] 

  - - - 

 
 จากตารางท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบกบับทความระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหนา้บนคลาวดข์อง
ผูท้  าบทความน้ี พบวา่งานท่ีคณะผูว้ิจยัจดัท าข้ึนนั้นมีความยืดหยดุในการใชง้านมากกวา่หลายดา้น ท่ีสามารถจอง
คิวล่วงหนา้ โดยท่ีก าหนดวนัและเวลาได ้สามารถก าหนดปรับเปล่ียนจ านวนผูรั้บบริการได ้สามารถจดัการเพ่ิม
ปฏิทินวนัหยุดได้ และเน่ืองจากเป็นบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ท าให้สามารถจัดการใช้งานพร้อมกันได้หลาย
หน่วยงานได ้ซ่ึงแสดงตวัอยา่งการออกแบบระบบไวใ้นรูปท่ี 4 - 6 
 

 
 

รูปที ่4 แสดงภาพตวัอยา่งการออกแบบหนา้จอการคน้หาการจอง 
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รูปที ่5 แสดงภาพผลลพัธ์การจองคิว 
 

 
 

รูปที ่6 แสดงภาพผลลพัธ์การจองคอร์สเรียน 
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5. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการให้บริการระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์น้ี สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชง้านไดห้ลายกลุ่มงาน เช่น การจองคิวรับบริการงานต่างๆ, การจองคิวเขา้รับบริการของธนาคาร, การ
นดัหมายของทนัตแพทย,์ การจองคอร์สเรียน, การจองหอ้งประชุม, การจองการใชร้ถยนต,์ การจดัคิวส่งของ, การ
จดัเสน้ทางการคมนาคมขนส่งได ้ 
 ขอ้แนะน าในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์ เพื่อ
น าไปใชเ้พ่ือพฒันาใหเ้หมาะสมกบังานยิง่ข้ึน 

1. น าการออกแบบการจองคิวไปประยกุตก์ารจองแบบมีราคา เช่น คอร์สลงทะเบียนเรียนการหรือจอง
ห้องพกั ให้สามารถรับช าระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ บนระบบออนไลน์ เพื่อให้ผูบ้ริการรายยอ่ย ไม่
ตอ้งลงทุนสูงในการจา้งพฒันาระบบ 

2. พฒันาระบบให้สามารถจองแบบออฟไลน์ได ้และให้ระบบท าการซ้ิงขอ้มูลการจองออฟไลน์ไปยงั
ระบบออนไลน์บนคลาวดไ์ด ้พร้อมกบัมีการแจง้เตือนวา่ไดจ้องเรียบร้อยแลว้ 

 

6. สรุปผลการศึกษา 
 บริการระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์น้ี ช่วยการผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ 
ไดรั้บความสะดวกสบายในการท างาน ไม่เสียเวลาในการรอคิว หรือตอ้งคอยกงัวลคิวของตวัเองอยูต่ลอดเวลา เพ่ือ
ไม่ให้ผูจ้องคิวพลาดการเขา้รับบริการ  คณะผูว้ิจยัจึงไดน้ าเทคโนโลยีต่างๆ มาใชใ้นการพฒันาในรูปแบบเวบ็
แอพพลิเคชัน่ให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงไดง่้าย รองรับกบัเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันท่ี
ไดรั้บความนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ประหยดัค่าใชจ่้ายของหน่วยงาน หันมาใชบ้ริการซอฟตแ์วร์คลาวด์ออนไลน์ 
และเน่ืองจากเป็นบริการซอฟตแ์วร์คลาวดท์ าใหส้ามารถจดัการใชง้านพร้อมกนัไดห้ลายหน่วยงาน ท่ีช่วยให้การ
จองคิวเขา้ใชบ้ริการล่วงหนา้เกินประโยชน์ทั้งผูเ้ขา้รับบริการและผูใ้หบ้ริการ  
 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบระหวา่งการใหบ้ริการเวบ็โฮสติ้ง และการใหบ้ริการซอฟตแ์วร์คลาวด ์

การให้บริการรูปแบบเวบ็โฮสติง้ การให้บริการรูปแบบคลาวด์โฮสติง้ 
เป็นการติดตั้ งซอฟต์แวร์ให้บริการเว็บโฮสติ้งใน
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ไฟลเ์วบ็ไซตท์ั้งหมดจะถูกเก็บไวใ้น
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพียงเคร่ืองเดียว ถ้าหากมีการใช้
ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ท่ีเพ่ิมข้ึนจนไม่เพียงพอ จะไม่
สามารถเพ่ิมเซิร์ฟเวอร์ได้ จ าเป็นท่ีต้องซ้ือเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์และท าการติดตั้ งใหม่ ในกรณีเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาขัดข้องไม่สามารถท างานได้ 
เว็บไซต์ทั้ งหมดท่ีอยู่ในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์จะใช้งาน
ไม่ได ้
 

เป็นการน าเซิร์ฟเวอร์หลายๆ ตวั มาท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม โดยท่ีทุกเคร่ืองจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทั้งท่ี
อยูบ่นคลาวดไ์ด ้ถา้หากมีการใชท้รัพยากรเซิร์ฟเวอร์
ท่ีเพ่ิมข้ึนจนไม่เพียงพอ จะสามารถเพ่ิมเซิร์ฟเวอร์
หรือพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลเขา้ไปในกลุ่มคลาวด์ได ้โดย
ไม่ตอ้งปิดระบบ ในกรณีท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา
ขัดข้องไม่สามารถท างานได้ ระบบจะย้ายการ
ประมวลผลไปยงัเคร่ืองอ่ืนๆ ภายในกลุ่มคลาวด์โดย
อตัโนมติั ท าใหส้ามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ดป้กติ 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบบริการคลาวดเ์พื่อการบริหารจดัการระบบติดตามความคืบหนา้การ
ก่อสร้าง และการขาย ระบบถูกพฒันาเป็นบริการซอฟตแ์วร์คลาวด์โดยใชภ้าษาจาวาท างานร่วมกบัฐานขอ้มูลมาย
เอสคิวแอลเพื่อรองรับการใชง้านขององคก์ร หน่วยงาน บริษทั ต่างๆ ท่ีด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
ขายใหใ้ชง้านไดพ้ร้อมกนัผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ บริการสามารถช่วยใหก้ระบวนการการติดตามสถานะการก่อสร้าง 
และการขาย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยใ์นการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามผล ในส่วนของธุรกิจได ้นอกจากน้ี
บริการยงัสามารถช่วยลดความผิดพลาดจากการประมวลผลขอ้มูลท่ีมีสาเหตุมาจากเจา้หนา้ท่ีจดัท าขอ้มูล  
 

ค าส าคญั : การก่อสร้าง การขาย ความคืบหนา้ บริการซอฟตแ์วร์คลาวด ์
 

ABSTRACT 
 This study is the development of the management system to track the progress of construction and sales. 
The system has been developed in the form of cloud software-as-a-service by using Java together with MySQL 
to support simultaneous usage by real-estate for-sale organizations via web browsers. The service can help make 
the process of tracking the status of construction and sales efficient and meet business evaluation and monitoring 
requirement. The service can also help decrease any data processing mistakes caused by data preparing officers. 
 

KEY WORDS: Construction, Sale, Progress, Software-as-a-Service 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายนั้น มีปริมาณการเติบโตของประเภทธุรกิจน้ีเป็นอยา่ง
มาก ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เกิดปัญหาในเร่ืองของการติดตามความคืบหนา้การก่อสร้าง
โครงการในพ้ืนท่ีต่างๆ การขายของโครงการต่างๆ นั้นล่าชา้ เน่ืองจากการก่อสร้าง และการขาย ตอ้งรอผลการ
ด าเนินการสรุปขอ้มูลเพ่ือน าเสนอในส่วนของผลการด าเนินงานในการก่อสร้าง และการขาย จากหน่วยงานภายใน
องคก์ร น าเสนอใหฝ่้ายบริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บทราบถึงขอ้มูลดงักล่าว ในรูปแบบของรายงานเอกสาร
การสรุปผลการด าเนินการ 

 ระบบบริหารจัดการระบบติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และการขาย จึงเป็นส่วนส าคญัในการ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ไดด้ าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งไดด้า้นการติดตามความคืบหน้าสถานะการก่อสร้างของโครงการต่างๆ สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบไดโ้ดยทนัทีผ่านระบบติดตามความคืบหนา้การก่อสร้าง มีระบบน าเสนองานท่ีมีรูปแบบภาพท่ีตอบ
โจทยส์ าหรับผูบ้ริหารไดท้นัที  อีกทั้งในส่วนระบบการขาย เพ่ือแกปั้ญหาการซ้ือขายของลูกคา้ สามารถด าเนินการ
ผ่านระบบได้ และยงัสามารถตรวจสอบสถานะการขายได้ เพ่ือแก้ปัญหาการซ้ือขาย ท่ีซ ้ ากันได้ในโครงการ
เดียวกัน  ระบบดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงใช้แนวคิดการค านวณแบบคลาวด์มาใช้ในการพฒันาระบบให้เป็นบริการ
ซอฟต์แวร์คลาวด์ (Software-as-a-Service: SaaS) เพื่อตอบสนองต่อผูใ้ชง้านในระดบัองคก์รของผูป้ระกอบการ 

โดยสามารถใหบ้ริการองคก์รผูป้ระกอบการไดห้ลายรายพร้อมกนั  อยา่งสะดวก และมีเสถียรภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์การศึกษา 
 เพื่อพัฒนาบริการคลาวด์ส าหรับระบบติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และการขาย เพ่ือให้
ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายสามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานะการก่อสร้างและการขาย 
 

3. แนวคิด ทฤษฎ ีและระบบงานทีเ่กีย่วข้อง 
ผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย โครงการท่ีพฒันาข้ึนนั้นลว้นแลว้ด าเนินการไปใน

ทิศทางเดียวกนั เช่น ทาวน์โฮม บา้นเด่ียว และคอนโดมิเนียม ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งในเขตชุมชน เมืองหรือใกลศู้นยก์ลาง
ทางธุรกิจ ท าใหธุ้รกิจดงักล่าวมีความตอ้งการมากข้ึน ผูป้ระกอบการจึงด าเนินการเดินหนา้ขยายธุรกิจ เพ่ือรองรับ
ความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึนไป ในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัยน์ั้น ในดา้น
การพฒันาโครงการต่างๆ เกินข้ึนจากแนวความคิดรูปแบบท่ีทนัสมยั อีกทั้งรูปแบบอสังหาริมทรัพยย์งัมีอยาก
หลายรูปแบบให้เลือกตามความตอ้งการของลูกคา้ ผงัโครงการ หรือท่ีเรียกกนัอีกแบบว่า แบบบา้นนั้น ไดถู้ก
น ามาใชใ้นดา้นการขาย เพ่ือให้ลูกคา้ไดเ้ลือกรูปแบบ ขนาดของแบบบา้นไดต้ามตอ้งการ อีกทั้งผงัโครงการ หรือ
แบบบา้นดงักล่าวยงัน าไปใชใ้นดา้นการก่อสร้าง จากขอ้มูลพ้ืนฐานดงักล่าวท่ีมี ทั้ งในส่วนของขอ้มูลโครงการ
ต่างๆ ขอ้มูลการขาย ขอ้มูลการก่อสร้าง อีกทั้งผงัโครงการท่ีมี ไดถู้กน ามาใชใ้นดา้นขอ้มูล และการน าเสนอของ
การพัฒนาระบบติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และการขาย เพ่ือให้ระบบดังกล่าวได้ตอบโจทย์แก่
ผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย  
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 การค านวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) (National Institute of Standards and Technology, 2011) ได้
นิยามความหมายของการค านวณแบบคลาวด ์ เป็นตวัแบบส าหรับการเขา้ถึงแหล่งรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ร่วมกนัและปรับแต่งโครงแบบได ้ประกอบดว้ย 5 คุณสมบติัส าคญั ไดแ้ก่ บริการตนเองตามความตอ้งการ       การ
เขา้ถึงไดห้ลายช่องทาง การใชท้รัพยากรร่วมกนั ความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการสูง และระบบการวดับริการ    มีตวั
แบบการใหบ้ริการคลาวด ์3 ตวัแบบ คือ บริการโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด ์(Infrastructure-as-a-Service: IaaS) เป็น
การให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ (Platform-as-a-Service: PaaS) เป็นการ
ให้บริการแพลตฟอร์มและเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนั และบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ 
(Software-as-a-Service: SaaS) เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ท่ีมีความยืดหยุ่นต่อการเข้าถึงการใช้งานได้
หลากหลาย โดยผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งบริหารจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานเอง  
 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) เป็นซอฟต์แวร์ระบบท่ีใชใ้นการ
จดัการฐานขอ้มูล (เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ์, 2554) ในบทความน้ีผูศึ้กษาเลือกใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลคือ  
มายเอสคิวแอล (MySQL) ซ่ึงเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ (RDBMS: Relational Database Management 
System) จดัเป็นซอฟตแ์วร์ประเภท Open Source Software มีการออกแบบการท างานในลกัษณะของ Client/Server  
 ภาษาจาวา (JAVA) เป็นภาษาโปรแกรมท่ีง่ายในการเรียนรู้และเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเป็น
เทคนิคการ เขียนโปรแกรมให้มีลกัษณะเป็นโมดูล(Module) แบ่งโปรแกรมเป็นส่วนๆ ตามสภาวะแวดลอ้มการ
ท างานของโปรแกรม ภาษาจาวานั้นยงัมีระบบการท างาน และมีระบบความปลอดภยัท่ีดีและมีระบบ จัดการ
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการท างานของโปรแกรมท่ีเรียกว่า Exception Handling ด้วยท าให้ สามารถตรวจสอบ
โปรแกรม (Debug) โปรแกรมไดง่้ายข้ึน  (ทศพล ธนะทิพานนท ์และ วรเศรษฐ สุวรรณิก, 2558)   

ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็นโปรแกรมภาษาแบบ Client Side Script การประมวลผล จะ
กระท าท่ีฝ่ังของไคลเอนตห์รือเวบ็เบราวเ์ซอร์ น ามาใชจ้ดัการในเร่ืองการแสดงผล  (จีราวธุ วารินทร์, 2558) 
 เจเควรี (jQuery) เป็นไลบรารี (Library) หรือชุดค าสั่งท่ีเขียนดว้ยภาษาจาวาสคริปต์ เพ่ือช่วยให้การ
เขียนค าสัง่ควบคุมและจดัการส่วนยอ่ยต่าง ๆ นั้นง่ายข้ึน (บญัชา ปะสีละเตสงั, 2556)  

JSF framework เป็นเทคโนโลยใีหม่ของ java ท่ีน่าสนใจในการพฒันาบนเวบ็ ซ่ึง java เองไดมี้แนวการ
พฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีลกัษณะการท างานแบบ Form และใชว้ิธีของ HTTP request และ Response ขอ้มูลไป
มายงัฐานขอ้มูลไดอ้ย่างง่ายได ้และมี user interface ท่ีให้นักพฒันาบนเวบ็ใชไ้ด้อย่างง่าย เช่น button  text box  
check box และใหโ้ปรแกรมเมอร์สามารถเขียนค าสัง่เพ่ิมเติมไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็ว (Nascent , 2556)    

เอ็มวีซี (MVC) เป็นสถาปัตยกรรมการพฒันาซอฟตแ์วร์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ design pattern ท่ีช่วยใน
การแยกส่วนของของการพฒันาโปรแกรมออกเป็น 3 ส่วน 3 ไฟล์ คือ ค าสั่งส าหรับอินเทอร์เฟสท่ีผูใ้ชม้องเห็น
เป็นส่วนของ View  และส าหรับ Model ใชส้ าหรับการเขียนค าสัง่ทางดา้น Business logic เช่น การค านวณค่า,การ
แปลงขอ้มูล,การติดต่อกบัฐานขอ้มูล  และสุดทา้ยไดแ้ก่ Controller เป็นตวัควบคุมการประสาน ค าสั่งต่าง ๆ ท่ีเรา
ตอ้งการค านวณ  ในจาวา  เรียกวา่ Backing Bean (MyStou, 2558) 

ระบบตดิตามความคบืหน้าการก่อสร้าง และการขาย iMAP (AP Thailand , 2558)  เป็นซอฟตแ์วร์ระบบ
ใชส้ าหรับการติดตามความคืบหน้าสถานะการก่อสร้าง และการขาย ของโครงการต่างๆ ของบริษทั เอพี(ไทย
แลนด์) จ ากดั (มหาชน)  มีลกัษณะการท างานเป็น Intranet มีพ้ืนขนาดปริมาณจ ากดัในการเก็บขอ้มูล และหน่วย
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ประมวลผลค่อนขา้งจ ากดัในการใชง้านดา้นการประมวลผล ท าให้พบปัญหาการใชง้านซอฟร์แวร์เกิดการหยดุ
ท างานเน่ืองจากหน่วยความจ ามีปริมาณไม่เพียงพอ มีความซบัซอ้นดา้นการจดัการขอ้มูลโครงการ รวมถึงขอ้มูลยู
นิตต่างๆ ของโครงการ ในดา้น สถานะการก่อสร้าง และสถานะการขาย ท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดดา้นการประมวลผล
พอสมควร อีกทั้ งไม่รองรับการท างานนอกพ้ืนท่ีองค์กร หน่วยงาน หรือบริษทั ด้านขอ้มูล ระบบดังกล่าวไม่
สามารถเพ่ิม หรือแกไ้ขในส่วนของประเภทของโครงการไดใ้นกรณีท่ีองคก์ร หน่วยงาน หรือบริษทั ตอ้งการขยาย
ฐานธุรกิจขององคก์ร หน่วยงาน หรือบริษทัใหม้ากยิง่ข้ึน หรือลดลงตามความตอ้งการขององคก์ร หน่วยงาน หรือ
บริษทัได ้ผูศึ้กษาจึงไดน้ าแนวทางการปฏิบติัปัญหาดงักล่าวมาใช้ส าหรับการพฒันาระบบเพื่อลดขอ้ผิดพลาด
ดงักล่าว และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการท างาน ดา้นการประมวลผล ผูศึ้กษาไดน้ าการค านวณแบบ
คลาวด์มาใช ้เพ่ือรองรับการขยายตวัของปริมาณการใชง้านไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั รองรับขอ้มูลมหาศาลท่ีจะเกิดข้ึน
จากการประมวลผลของระบบ อีกทั้งยงัสามารถเขา้ถึงใชง้านระบบไดทุ้กท่ีทุกเวลา และง่ายต่อการจดัการ รองรับ
การขยายตวัของธุรกิจขององคก์ร หน่วยงาน หรือบริษทั ไดใ้นอนาคต 

 

4. วธีิการด าเนินการศึกษา  
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอนของวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (Systems Development 
Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) โดยศึกษาน าแนวทางการปฏิบติัจากบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน)  ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) รวมถึงการ
ออกแบบระบบฐานขอ้มูล (Database System) เพ่ือให้การบริการจดัการระบบติดตามความคืบหนา้การก่อสร้าง 
และการขาย ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เหมาะสม และมีความถูกตอ้งสามารถรายงาน และสรุปผล
ตามแบบฟอร์มของรูปแบบต่างๆดังกล่าวได้ ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ตามทฤษฎีระบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ใชภ้าษา UML (Unified Modeling Language) (พนิดา พานิชกุล, 2552) ซ่ึงประกอบดว้ย
แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แสดงขั้นตอนการท างานท่ีส าคญัของระบบ มีก าลงัพลเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ปฏิบติัขั้นตอนการท างานท่ีแตกต่างกนั ดงัภาพประกอบท่ี 1  
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ภาพประกอบที ่1 แผนภาพยสูเคสของระบบ 
 
 แผนภาพคลาส (Class Diagram) แสดงองคป์ระกอบท่ีมีในแต่ละหนา้เวบ็เพจ ดงัภาพประกอบท่ี 2 

 
 

ภาพประกอบที ่2 แผนภาพคลาสของระบบ 
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  และแผนภาพซีเควนซ ์(Sequence Diagram) อธิบายการท างานของยสูเคสเพ่ือแสดงขั้นตอนการท างาน
และล าดบัของการส่ือสารระหวา่งอ็อบเจกต ์(Object) ในระบบ ดงัภาพประกอบ 3 (ซา้ย) แสดงการจดัการขอ้มูล
โครงการ แสดงขั้นตอนและล าดบัการท างานใน แสดง/เพ่ิม/ลบ/แกไ้ขขอ้มูลโครงการ และภาพประกอบท่ี 4 (ขวา) 
แสดงผลการติดตามความคืบหนา้การก่อสร้างและการขาย ของโครงการ 
 

 
 

ภาพประกอบที ่3 แผนภาพซีเควนซก์ารจดัการขอ้มูลโครงการ (ซา้ย)  
แผนภาพซีเควนซแ์สดงระบบรายงานสถานะการก่อสร้างและการขาย (ขวา) 

 
 ผูศึ้กษาได้ออกแบบแผนภาพอีอาร์ (E-R Diagram) (สมศกัด์ิ โชคชยัชุติกุล, 2553) ซ่ึงแสดงโครงสร้าง
ของฐานขอ้มูลและความสมัพนัธ์ของขอ้มูล ดงัภาพประกอบ 4 แสดงแผนภาพอีอาร์ของระบบ โดยสญัลกัษณ์ PK
หมายถึงกญุแจหลกั (Primary Key) ของตารางความสมัพนัธ์  

 
 

ภาพประกอบที ่4 แผนภาพอีอาร์ของระบบ 
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5. ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ ผูศึ้กษาได้พฒันาระบบโดยใชเ้ทคโนโลยี JSF ช่วยให้
สามารถสร้างเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยมีส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้ดงัภาพประกอบ 
5 แสดงส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชเ้มนู เลือกเมนูจดัการขอ้มูลโครงการดงัภาพประกอบ 6 แสดงส่วนต่อประสานกบั
ผูใ้ชจ้ดัการขอ้มูลโครงการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของระบบโดยสามารถ แสดง/เพ่ิม/แกไ้ข/ลบขอ้มูลของโครงการ
ต่างๆ ส่วนประสานกบัผูใ้ชง้านขอ้มูลโครงการท่ีตอ้งการติดตามสถานะการก่อสร้างและการขาย ดงัภาพประกอบ 
7 และส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชติ้ดตามความคืบหนา้การก่อสร้าง และการขาย ส าหรับการติดตามส่วนงานต่างๆทั้ง
ในส่วนงานของการก่อสร้าง และส่วนงานของการขาย ดงัภาพประกอบท่ี 8 
 

 
 

ภาพประกอบที ่5 ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชเ้มนู 
 

 
 

ภาพประกอบที ่6 ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชจ้ดัการขอ้มูลโครงการ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1539 

 
ภาพประกอบที ่7 ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชง้านขอ้มูลโครงการ 

 

 
ภาพประกอบที ่8 ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชง้านติดตามสถานะการก่อสร้าง และการขาย 

 
 ผูศึ้กษาได้ทดสอบระบบโดยผูใ้ชง้านของบริษทั เอพี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ใชแ้บบประเมิน
ความพึงพอใจตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert) (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2555) ประกอบดว้ยมาตรอนัดบั 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยมาก แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการท างานของระบบ (Functional 
Requirement Test) ดา้นความถูกตอ้งในการท างานของระบบ (Functional Test) ดา้นความสะดวกและง่ายต่อการ
ใชง้านระบบ (Usability Test) ดา้นประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) และดา้นการรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูลในระบบ (Security Test) เก็บรวบรวมขอ้เสนอแนะและแบบประเมินความพึงพอใจ ท าการวิเคราะห์
และแปลผลคะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจของบริการคลาวด์เพื่อการบริหารจดัการระบบติดตามความ
คืบหน้าการก่อสร้าง และการขายพบว่า บริการคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการระบบติดตามความคืบหน้าการ
ก่อสร้าง และการขายท่ีพฒันาข้ึนมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี (x̅ = 3.79, S.D. = 0.53)  
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ตารางที ่1 ผลการประเมินความพงึพอใจของบริการคลาวดเ์พื่อการบริหารจดัการระบบติดตามความคืบหนา้การ
ก่อสร้าง และการขาย 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

ความสามารถในการท างานของระบบ 3.55 0.60 ดี 

ความถูกตอ้งในการท างานของระบบ 4.85 0.37 ดีมาก 

ความสะดวกและง่ายต่อการใชง้านระบบ 3.50 0.61 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของระบบ 3.65 0.59 ดี 

การรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ 3.40 0.50 ปานกลาง 

รวม 3.79 0.53 ด ี

 

6. สรุปผลการศึกษา 
 บริการคลาวดเ์พ่ือการบริหารจดัการระบบติดตามความคืบหนา้การก่อสร้าง และการขายสามารถช่วยให้
กระบวนการการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และการขาย ของโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใตก้ารด าเนินการ
ธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายนั้น ไดติ้ดตามความคืบหนา้ของการด าเนินการก่อสร้าง และการขายไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ถูกตอ้ง และง่ายต่อการตรวจสอบ และลดระยะเวลาการด าเนินการรายงานผลการด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชพ้บวา่มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัดี (x̅ = 3.79, S.D. = 0.53) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาบริการคลาวด์เพ่ือการบริหารจดัการระบบติดตามความคืบหนา้การก่อสร้าง และการ
ขาย สามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาระบบบริการคลาวด์เพื่อการบริหารจดัการระบบติดตามความคืบหนา้การ
ก่อสร้าง และการขายให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมเติมด้วยการเพ่ิมฟังก์ชันการจองส าหรับสนับสนุนงานขายให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบการออกแบบเน้ือหาดิจิทลัไซเนจ เพ่ือให้บริการในส่วนของการ
น าขอ้มูลเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอมาก าหนดรูปแบบการแสดงผลเพ่ือใชใ้นระบบดิจิทลัไซเนจ ระบบถูกพฒันา
เป็นบริการซอฟตแ์วร์คลาวดโ์ดยใชภ้าษาจาวาท่ีท างานรวมกบัฐานขอ้มูลมอลโกดีบีซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลแบบโนเอส
คิวแอล เพ่ือรองรับกบัขอ้มูลเน้ือหาทั้งขอ้มูลภาพและวีดีโอท่ีมีขนาดใหญ่ และรองรับกบัการใชง้านของผูใ้ชใ้น
จ านวนมากให้ใชง้านไดพ้ร้อมกนัผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร์   การประเมินผลระบบถูกด าเนินโดยให้กลุ่มตวัอยา่งตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงจากผลการประเมินพบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี (x ̅ = 3.79, S.D. = 0.63) 
 
ค าส าคญั : ป้ายโฆษณาดิจิทลั โนเอสคิวแอล มอบโกดีบี บริการซอฟตแ์วร์คลาวด์ 
 

ABSTRACT 

 This paper presents the development of a system for digital signage content design to allow inputting 
presentation content data and defining its presentation format for running in digital signage systems. The system 
is developed as a cloud software-as-a-service by using Java and MongoDB, which is a kind of NoSQL database 
to support large-sized image and video data and to support service usage by a number of users simultaneously via 
web browsers. The evaluation of the system was carried out by having a sample group filling out satisfaction 
questionnaires.  The results showed that the satisfaction is in the level “good” (x ̅ = 3.79, S.D. = 0.63). 
 
KEY WORDS: Digital Signage, NoSQL, MongoDB, Software-as-a-Service 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัดิจิทลัไซเนจ (Digital Signage) เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ทางจอภาพรูปแบบหน่ึงท่ีมีการใชง้าน
แพร่หลายในหน่วยงานและองคก์รต่างๆ โดยสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหว อาทิ เช่นตวัหนงัสือ วดีีโอ ขอ้มูล ภาพ
กราฟฟิก เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูพ้บเห็น ซ่ึงเป็นตวัช่วยในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได ้ณ จุดขายสินคา้ดว้ยการ
แสดงส่ือท่ีชดัเจน เหมาะกบัการเล่นโฆษณาในสถานท่ีต่างๆ เช่น ธนาคาร, หา้งสรรพสินคา้, ฟิตเนส, โรงพยาบาล
,โรงแรม, ร้านอาหาร, สถานท่ีราชการ, อาคารส านกังาน พร้อมทั้งเพ่ิมความสะดวกโดยสามารถบริหารจดัการผา่น
ทางโครงข่ายไอทีได ้  แต่การท่ีจะมีระบบดิจิทลัไซเนจไดน้ั้นตอ้งมีการลงทุนท่ีสูง เช่น การลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ 
และการติดตั้ งอาจใช้เวลานาน  และการท่ีจะออกแบบในส่วนของการน าเสนอเน้ือหาการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพนัธ์บา้งคร้ังตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการออกแบบหากองค์กรหรือผูใ้ชง้านระบบดิจิทลั
ไซเนจไม่มีผูช้  านาญดา้นการออกแบบอาจตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการจา้งหรือหากให้ผูไ้ม่ช านาญดา้นการออกแบบ
อาจจะท าให้การน าเสนอออกมาไม่ดีได ้ และการใชง้านโปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์ส าหรับออกแบบก็อาจตอ้งท า
การติดตั้งซอฟตแ์วร์โดยเฉพาะของระบบดิจิทลัไซเนจในแต่ละผูใ้หบ้ริการ และเม่ือใชง้านไปเร่ือยๆก็อาจมีเน้ือหา
ของ ระบบ Digital Signage มากยิ่งข้ึนด้วยซ่ึงยากต่อการบริหารจัดการ อีกทั้ งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้อกแบบอยูน่ั้นเกิดความเสียหายก็อาจมีความยุง่ยากในการโอนยา้ยขอ้มูลและ
ตอ้งมีการติดตั้งซอฟตแ์วร์ใหม่ และการเขา้ถึงระบบอาจมีขอ้จ ากดั เช่น ตอ้งมาเช่ือมต่อระบบเคร่ือข่ายขององคก์ร
ถึงสามารถเขา้ใชง้านระบบได ้รวมถึงการอพัเกรดระบบ ผูใ้หบ้ริการก็อาจคิดค่าใชจ่้าย 
 จากปัญหาดงักล่าว ไดมี้แนวคิดท่ีจะพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ในรูปแบบของ ระบบการออกแบบเน้ือหา
ดิจิทลัไซเนจบนฐานโนเอสคิวแอลและการค านวณแบบคลาวด์ เพ่ือช่วยระบบงานดิจิทลัไซเนจในส่วนของการ
ออกแบบเน้ือหา ช่วยในการจดัการเน้ือหาท่ีอาจมีมากข้ึน เป็นทางเลือกส าหรับผูใ้ชง้านหรือองคก์รท่ีไม่เช่ียวชาญ
หรือไม่มีผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบโดยระบบจะมีตน้แบบการออกแบบใหเ้ลือกใชจ้ากผูใ้ชง้านอ่ืนหรือจากผูใ้ชท่ี้
เป็นประเภทผูอ้อกแบบ  ตดัปัญหาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้อกแบบเกิดมี
ปัญหาใช้งานไม่ได้ ก็สามารถใช้เคร่ืองใหม่เขา้ถึงระบบได้ทันทีโดยไม่ตอ้งมีการโอนยา้ยขอ้มูลหรือติดตั้ง
ซอฟตแ์วร์ใหม่ โดยการศึกษาไดเ้ลือกใชฐ้านขอ้มูล MongoDB ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลไม่สัมพนัธ์ โดยเนน้การเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว และรองรับขอ้มูลปริมาณมาก การขยายระบบเพื่อรองรับผูใ้ชง้านจ านวนมากท าไดง่้าย  รองรับ
รูปแบบขอ้มูลท่ีหลากหลาย หรือมีความยืดหยุ่นสูงได้ ซ่ึงเหมาะสมกับขอ้มูลในระบบงานดิจิทัลไซเนจซ่ึงมี
รูปแบบขอ้มูลท่ีหลากหลายและมีปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ แต่อาจไม่รับรองคุณสมบติั ACID (Atomic Consistence 
Isolated Durable) ได้แก่ ความเป็นหน่ึงเดียว (Atomicity) ความสอดคล้อง (Consistency) ความเป็นอิสระ 
(Isolation)และความคงทน (Durability)  ซ่ึงเป็นขอ้ดีของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational database) ท่ีท าให้
ระบบมีความน่าเช่ือถือ (V. Sharma and M. Dave. ,2555) 
 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและระบบงานทีเ่กีย่วข้อง 
การพฒันาระบบบริการคลาวดเ์พ่ือการออกแบบเน้ือหาส าหรับระบบดิจิทลัไซเนจมีแนวคิดมาจาก การท่ี

ระบบดิจิทลัไซเนจในปัจจุบนัสามารถรองรับการแสดงผลในรูปแบบ เอชทีเอ็มแอล 5 (HTML 5 Render) หรือ
หากธุรกิจหรือองคก์ร มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับการท างานโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์  ก็



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1544 

สามารถท่ีจะมาใชบ้ริการคลาวด์เพ่ือการออกแบบเน้ือหาส าหรับระบบดิจิทลัไซเนจเปรียบเสมือนว่ามีช่องทาง
ประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร สินคา้หรือบริการ เป็นของตนเองได ้โดยผูท่ี้ออกแบบเน้ือหาเพียงแค่มี รูปภาพ, วีดีโอ 
หรือขอ้ความ ท่ีตอ้งการประชาสมัพนัธ์ ก็สามารถน ามาออกแบบการน าเสนอผ่านบริการคลาวดเ์พ่ือการออกแบบ
เน้ือหาส าหรับระบบดิจิทลัไซเนจ โดยระบบจะมีแผ่นแบบ (template) พ้ืนฐานให้สามารถเลือกใชง้านไดเ้พียงแค่
น าขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเสนอหรือประชาสมัพนัธ์อพัโหลดเขา้สู่ระบบ และออกแบบการน าเสนอตามความตอ้งการ 
 การค านวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) (National Institute of Standards and Technology, 2011) 
ไดนิ้ยามความหมายของการค านวณแบบคลาวด ์เป็นตวัแบบส าหรับการเขา้ถึงแหล่งรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ท่ี
ใชร่้วมกนัและปรับแต่งโครงแบบได ้ประกอบดว้ย 5 คุณสมบติัส าคญั ไดแ้ก่ บริการตนเองตามความตอ้งการ       
การเขา้ถึงไดห้ลายช่องทาง การใชท้รัพยากรร่วมกนั ความยืดหยุน่ในการให้บริการสูง และระบบการวดับริการ    
มีตวัแบบการใหบ้ริการคลาวด์ 3 ตวัแบบ คือ บริการโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service: IaaS) 
เป็นการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ (Platform-as-a-Service: PaaS) เป็น
การให้บริการแพลตฟอร์มและเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน และบริการซอฟต์แวร์
คลาวด์ (Software-as-a-Service: SaaS) เป็นการให้บริการซอฟตแ์วร์ท่ีมีความยืดหยุ่นต่อการเขา้ถึงการใชง้านได้
หลากหลาย โดยผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งบริหารจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานเอง  
 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) เป็นซอฟต์แวร์ระบบท่ีใชใ้นการ
จัดการฐานข้อมูล ในบทความน้ีผู ้ศึกษาเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลฐานคือ มอลโกดีบี (MongoDB) 
(MongoDB , 2559) ซ่ึงเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ (Non-Relational Database) จัดเป็นซอฟต์แวร์
ประเภท Open Source Software และเหมาะกบัระบบท่ีตอ้งการอ่านเขียนขอ้มูลไวๆ และเหมาะกบัการเก็บขอ้มูลท่ี
มีขนาดใหญ่ มอลโกดีบี เป็น ฐานขอ้มูลเชิงเอกสาร(document-oriented database) ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลในลกัษณะ
ท่ีแตกต่างจากเชิงความสัมพนัธ์ โดยลักษณะข้อมูลที่ท าการเก็บจะคล้ายกับ JSON คือมี field/value  มีขอ้ดีคือลด
ข้อจ ากัดเร่ืองของการขยายระบบท่ีท าได้ยากบน โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational database model) 
นอกจากน้ีแนวคิดหลกัของ document-oriented คือไม่มีการจดัแก็บขอ้มูลลงไปในลกัษณะท่ีเป็น table/row อีก
ต่อไปเพราะการเก็บเป็น row จะมีขอ้จ ากดัหลายอย่างเน่ืองจากตารางต่างๆจะมี schema ก ากบัท่ีชดัเจน ดงันั้น
ขอ้มูลแต่ละ row จะตอ้งมีจ านวน column เท่ากนัถึงแมว้า่ขอ้มูลใน column ใดๆจะไม่มีก็ตาม ซ่ึงท าให้ตารางท่ีมี
ลกัษณะท่ีเป็น รูโหว ่เป็นจ านวนมากตารางแบบน้ีเราเรียกวา่ Sparse Table ดงันั้นการเก็บเอกสารแบบ document-
oriented จะช่วยแกปั้ญหาน้ีไดเ้พราะ “ไม่มี schema”  เอกสารแต่ละใบจะมีจ านวน attribute ก่ีตวัก็ไดเ้ท่ากนัหรือไม่
เท่ากนัก็ไดท้ าให้เราสามารถเก็บขอ้มูลท่ี complex-hierarchical ไดดี้ และการท างานกบัภาษาท่ีเป็นลกัษณะการ
โปรแกรมแบบ Object Oriented ไดอ้ยา่งดี (MongoBKK กลุ่มผูใ้ช ้MongoDB ในสยามประเทศ, 2554)  
 ภาษาจาวา (Java) เป็นภาษาบท (ค าสั่ง) (Script) ท่ีท างานบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ท างานร่วมกับภาษา
เอชทีเอม็แอล (HTML) เป็นภาษาโปรแกรมท่ีง่ายในการเรียนรู้และเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเป็นเทคนิคการ 
เขียนโปรแกรมให้มีลกัษณะเป็นโมดูล(Module) แบ่งโปรแกรมเป็นส่วนๆ ตามสภาวะแวดลอ้มการท างานของ
โปรแกรม ภาษาจาวานั้นยงัมีระบบการท างาน และมีระบบความปลอดภยัท่ีดีและมีระบบ จดัการขอ้ผิดพลาดท่ีเกิด
จากการท างานของโปรแกรมท่ีเรียกวา่ Exception Handling ดว้ยท าให ้สามารถตรวจสอบโปรแกรม (Debug) โปรแกรม
ไดง่้ายข้ึน  (ทศพล ธนะทิพานนท ์และ วรเศรษฐ สุวรรณิก, 2558)  
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 ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ภาษาแบบ Client Side Script การประมวลผล จะกระท าท่ีฝ่ังของ
ไคลเอนตห์รือเวบ็เบราวเ์ซอร์ น ามาใชจ้ดัการในเร่ืองการแสดงผล (ทศพล ธนะทิพานนท ์และ , 2556) 
 HTML5 เอสทีเอ็แอล (HTML : Hypertext Markup Language) เป็นภาษาในการก าหนดโครงร่างของ
เอกสารเวบ็เพจ โดย HTML นั้นไม่จดัว่าเป็นภาษาในการเขียนโปรแกรม (Programming Language) แต่จดัเป็น
ภาษาประเภทการก าหนดสัญลกัษณ์ (Markup Language) ในรูปแบบแท็ก (Tag) เช่น <html>,<head>, <body> 
เป็นตน้ HTML5 นั้นไดมี้การเพ่ิมเติมคุณลกัษณะใหม่ๆ เขา้มามากมาย ขณะเดียวกนัก็มีการยกเลิกรูปแบบการใช้
งานเดิมในบางส่วนดว้ยเช่นกนั โดยส่ิงท่ีถูกเพ่ิมเขา้มา ท่ีน่าสนใจมีและระบบน ามาใชเ้ช่น Audio/Video Support , 
Canvas Graphics , Drag & Drop (จีราวธุ วารินทร์,  2558) 
 เจเควรี (jQuery) เป็นไลบรารี (Library) หรือชุดค าสั่งท่ีเขียนดว้ยภาษาจาวาสคริปต์ เพ่ือช่วยให้การ
เขียนค าสัง่ควบคุมและจดัการส่วนยอ่ยต่าง ๆ นั้นง่ายข้ึน (บญัชา ปะสีละเตสงั, 2556)  
 เอ็มวีซี (MVC) เป็นสถาปัตยกรรมการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีกล่าวถึงกนัมาก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ design 
pattern ท่ีช่วยในการแยกส่วนของของการพฒันาโปรแกรมออกเป็น 3 ส่วน 3 ส่วน คือ ค าสั่งส าหรับอินเทอร์เฟส
ท่ีผูใ้ชม้องเห็นเป็นส่วนของ View เม่ือตอ้งการแกไ้ขเพียงแกไ้ขหน้าตาของโปรแกรมเฉพาะไฟลน้ี์ และส าหรับ 
Model ใช้ส าหรับการเขียนค าสั่งทางด้าน Business logic เช่น การค านวณค่า,การแปลงข้อมูล,การติดต่อกับ
ฐานขอ้มูล  และสุดทา้ยไดแ้ก่ Controller เป็นตวัควบคุมการประสาน ค าสั่งต่าง ๆ ท่ีเราตอ้งการค านวณ  ในจาวา  
เรียกวา่ Backing Bean (MyStou, 2558) 
 เจเอสเอ็ฟ (JSF) เป็น java framework ตวันึง ท่ีช่วยให้การเขียน java web application  นั้นง่ายข้ึน เพราะ
มนัจะมี tag พิเศษต่างๆให้มากมาย  เรียกว่า JSF Component เช่น tag ajax ท่ีเอาไวเ้รียกใชง้าน ajax ไดโ้ดยท่ีไม่
ตอ้งเขียน javascript เอง  tag convertDateTime ท่ีเอาไวแ้ปลงรูปแบบเวลาไดต้ามท่ีตอ้งการ  tag input  หรือ tag 
output  ท่ีสามารถผกูเขา้กบั input หรือ output ของ managed bean (web controller) ไดโ้ดยตรง (Nascent , 2556)    
 ระบบงานที่เกี่ยวข้องคือระบบออกแบบเน้ือหาดิจิทัลไซเนจ MBOX Digi.Sign.CMS (Multimedia 
Contents Management System)( MBOX Multimedia, 2559) ซ่ึงเป็นระบบบริหารงานและจดัการขอ้มูลส่วนกลาง
ของระบบดิจิทลัไซเนจ และมีปัญหาท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้บทน า ซ่ึงผูศึ้กษาจึงไดพ้ฒันาระบบใหม่ในรูปแบบ
บริการคลาวดช่์วยใหไ้ม่ตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์และง่ายต่อการเขา้ถึงระบบ สามารถรองรับกบัการขยายตวัของขอ้มูล
เน้ือหาท่ีอาจมีมากข้ึนในอนาคตและอาจมีโครงสร้างขอ้มูลท่ีเพ่ิมจากเดิม ดว้ยการเลือกใช ้MongoDb เป็นระบบ
ฐานขอ้มูล 
   

3. วตัถุประสงค์การศึกษา 
 เพ่ือพฒันาบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ส าหรับออกแบบเน้ือหาและจดัการส่ือดิจิทลัส าหรับระบบดิจิทลั
ไซเนจท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบดิจิทลัไซลเ์นจในธุรกิจประเภทต่างๆ ได ้
 

4. วธีิการด าเนินการศึกษา  
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอนของวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (Systems Development 
Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2555) โดย เก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของระบบดิจิตอลไซเนจวา่

http://mbox.co.th/product-all.htm
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มีเน้ือหาและมีรูปแบบการแสดงผลท่ีมีใชง้านท่ีนิยมท่ีสุด ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน โดยใชภ้าษา 
UML (Unified Modeling Language) (พนิดา พานิชกุล , 2552) ซ่ึงประกอบด้วยแผนภาพยูสเคส (Use Case 
Diagram) แสดงขั้นตอนการท างานท่ีส าคญัของระบบ  ดงัภาพประกอบท่ี 1   
 

บริการคลาวด์เพ่ือการออกแบบเน้ือหาดิจิตอลไซเนจโดยใช้ฐานขอ้มูลมอนโกดีบี

ผูใ้ชง้าน

U17 ลงทะเบียนเขา้ใช้งาน U01 เขา้สู่ระบบ

U04 สร้างแม่แบบการน าเสนอเนื้อหา

U02 ลืมรหัสผ่าน<<extend>>

U05 เลือก Resolution

U06 คน้หา และเลือกธีมแม่แบบ

U08 สร้างรูปภาพน่ิง
หรือรูปภาพสไลด์โชว ์

U07 ออกแบบแม่แบบการน าเสนอ

U03 จดัการแม่แบบการน าเสนอ
เน้ือหาดิจิตอลไซเนจ

U09 สร้างข้อความน่ิง
หรือขอ้ความเคลื่อนไหว

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

U11 สร้างวิดีโอ
U12 ก  าหนดพ้ืนหลัง

U10 สร้างนา ิกาดิจิตอล 

<<include>>

U13 ทดสอบแสดงผล
ตวัอย่างของแม่แบบ

<<extend>> <<extend>>
<<extend>>

<<include>>

U14 อปัโหลดเน้ือหาที่ต้องการน าเสนอ

 
 

ภาพประกอบที ่1 แผนภาพยสูเคสของระบบ 
 

 แผนภาพคลาส (Class Diagram) แสดงองค์ประกอบท่ีมีในแต่ละหน้าเว็บเพจ ดังภาพประกอบท่ี 3 
แผนภาพคลาสของระบบ 

ผูใ้ชง้านระบบ

-ชื่อเขา้ใช้ระบบ
-รหัสผา่น
-ชื่อ
-นามสกุลl
-อีเมล์
-เบอร์โทรศพัท์

+ลงทะเบียนเขา้ใช้
ระบบ
+เขา้สู่ระบบ
+ขอรหัสผา่นใหม่

แม่แบบ

-รหัสแม่แบบ
-ชื่อแม่แบบ
-อตัราส่วนหน้าจอ
-ขนาดหน้าจอ
-รูปแบบการแสดง
-ความกวา้ง
-ความยาว
-พ้ืนหลัง
-รูปภาพ/ภาพสไลโชว ์
-วีดีโอ
-ขอ้ความ/ขอ้ความเคล่ือ
ไหว
-เน้ือหารวม

รูปภาพ/ภาพสไลโชว ์

-รหัสภาพสไลโชว ์
-ไฟล์รูปภาพ
- ประเภท
-รูปแบบการแสดงผล
-ความเร็วในการสไลโชว์
-ต าแหน่ง x
-ต าแหน่ง y
-ความกวา้ง
-ความยาว
+เพ่ิม 
+ลบ
+แกไ้ข

วิดีโอ

-รหัสวีดีโอ
-ไฟล์วีดีโอ
-ต าแหน่ง x
-ต าแหน่ง y
-ความกวา้ง
-ความยาว
+เพ่ิม 
+ลบ
+แกไ้ข

ขอ้ความ/ขอ้ความ
เคล่ือนไหว

-รหัสขอ้ความ
-เน้ือหาขอ้ความ
-ขนาดขอ้ความ
-ฟอร์น
-ความเร็ว
-ต าแหน่ง x
-ต าแหน่ง y
-ความกวา้ง
-ความยาว
+เพ่ิม 
+ลบ
+แกไ้ข

นา ิกาดิจิตอล

-รหัส
--รูปแบบนา ิกา
-ต าแหน่ง x
-ต าแหน่ง y
-ความกวา้ง
-ความยาว
+เพ่ิม 
+ลบ
+แกไ้ข

ธีม

-รหัสธีม
-ชื่อ
-หมวดหมู่
-ขนาดหน้าจอ

+คน้หา

ออกแบบเน้ือหา

+สร้างตั้งค่าเน้ือหา
+บนัทึกปรับปรุง
+แกไ้ข
+แสดงตวัอย่างการน าเสนอ

สร้างแม่แบบ 

+คน้หาและเลือกขนาดหนา้จอ 
+คน้หาขนาดและเลือกหาธีม
+บนัทึก

 
 

ภาพประกอบที ่2 แผนภาพคลาสของระบบ 
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และแผนภาพซีเควนซ์ (Sequence Diagram) อธิบายการท างานของยสูเคสเพ่ือแสดงขั้นตอนการท างาน
และล าดบัของการส่ือสารระหวา่งออ็บเจกต ์(Object) ในระบบ ดงัภาพประกอบท่ี 3  

ผูใ้ชง้านระบบ แม่แบบ

เลือกออกแบบหน้าจอ

ออกแบบเนื้อหา

เลือกแม่แบบท่ีสร้าง
ไวน้ ามาออกแบบ

DB

สร้างเนื้อหา/ตั้งค่า(           
,                 
,      ,          

,      ,      )

ขอ้มูลแม่แบบขอ้มูลเน้ือหา
และรูปแบบการแสดงผล

เกี่ยวกบัเนื้อหา ปรับปรุงแม่แบบ

เลือกออก
แบบหน้าจอ

ตอบกลบัข้อมูล

กดปุ่มทดสอบ
แสดงผลแม่แบบ

แสดงขอ้ความปรับปรุง
การออกแบบส าเน็จ

ขอ้มูลแม่แบบ

แสดงผลตวัอย่างการเล่นของแม่แบบ

ผูใ้ชง้านระบบ สร้างแม่แบบ

คน้หาธีม/ขนาดหน้าจอ

กรอกช่ือและ
เลือกธีม/ขนาดหน้าจอให้

แม่แบบ

บนัทึกส าเร็จ
แสดงหน้าออก
แบบแม่แบบ

บนัทึก

คน้หาธีม/ขนาดหน้าจอ

ขอ้มูลธีม/ขนาดหน้าจอในระบบ

DB

แสดงขอ้มูลขนาดหน้าจอ

 
ภาพประกอบที ่3 แผนภาพซีเควนส์การสร้างแผน่แบบ(ซา้ย)  

แผนภาพซีเควนซ์การออกแบบเน้ือหาแผน่แบบ(ขวา) 
 

แม่แบบ
-รหัสแม่แบบ
- รหัสเจา้ของแม่แบบ
-ชื่อแม่แบบ
-อตัราส่วนหนา้จอ
-ขนาดหน้าจอ
-รูปแบบการแสดง
-ความกวา้ง
-ความยาว
-พื้นหลงั

ภาพสไลโชว์
-รหัสภาพสไลโชว์
-รูปแบบการ
แสดงผล
-ความเร็วใน
การสไลโชว์
-ต าแหน่ง x
-ต าแหน่ง y
-ความกวา้ง
-ความยาว

ขอ้ความ/ขอ้ความ
เคลื่อนไหว

-รหัสขอ้ความ
-เน้ือหาขอ้ความ
-ขนาดขอ้ความ
-ฟอร์น
-ความเร็ว
-ต าแหน่ง x
-ต าแหน่ง y
-ความกวา้ง
-ความยาว

นา ิกา

-รหัส
-รูปแบบนา ิกา
-ประเภท
-สี
-ต าแหน่ง x
-ต าแหน่ง y
-ความกวา้ง
-ความยาว

วิดีโอ

-รหัสวีดีโอ
-ระดบัเสียง
-ต าแหน่ง x
-ต าแหน่ง y
-ความกวา้ง
-ความยาว

แม่แบบ{
รหัสแม่แบบ:
ชื่อแม่แบบ:
อตัราส่วนหน้าจอ:
ขนาดหน้าจอ:
รูปแบบการแสดง:
ความกวา้ง:
ความยาว:
พ้ืนหลัง:
เน้ือหาวตัถุ:[
{ ประเภท:รูปภาพ

ไฟล์รูปภาพ:
ต าแหน่ง x:
ต าแหน่ง y:
ความกวา้ง:
ความยาว:

},
{ ประเภท:ภาพสไลโชว ์

รายการรูปภาพ:[
ไฟล์รูปภาพ1,ไฟล์รูปภาพ2,...

]
ต าแหน่ง x:
ต าแหน่ง y:
ความกวา้ง:
ความยาว:

},
{ ประเภท:ขอ้ความ

เน้ือหาขอ้ความ:
ขนาดขอ้ความ:
ฟอร์น:
ต าแหน่ง x:
ต าแหน่ง y:
ความกวา้ง:
ความยาว:

},
{ ประเภท:ขอ้ความเคล่ือนไหว

เน้ือหาขอ้ความ:
ขนาดขอ้ความ:
ฟอร์น:
ความเร็ว:
ต าแหน่ง x:
ต าแหน่ง y:
ความกวา้ง:
ความยาว:

},

รายการรูปภาพ

-รหัสภาพสไล
โชว์
-ไฟลรู์ปภาพ

รูปภาพ

-รหัสรูปภาพ
-ไฟลรู์ปภาพ
-ต าแหน่ง x
-ต าแหน่ง y
-ความกวา้ง
-ความยาว

รายการไฟลว์ีดีโอ

-รหัสวีดีโอ
-ประเภท
-ไฟลวี์ดีโอ
-ลิ้งวิดีโอ

{ ประเภท:นา ิกาดิ
-รูปแบบนา ิกา
-ประเภท
-สี
ต าแหน่ง x:
ต าแหน่ง y:
ความกวา้ง:
ความยาว:

},
{ ประเภท:วิดีโอ

ระดบัเสียง
รายการไฟล[์

{ประเภท:
ไฟล์วีดีโอ:
ล้ิงวิดีโอ:
},
{ประเภท:
ไฟล์วีดีโอ:
ล้ิงวิดีโอ:
},..

]
ต าแหน่ง x:
ต าแหน่ง y:
ความกวา้ง:
ความยาว:

},….

]
},….

 
ภาพประกอบที ่4 แผนภาพการออกแบบฐานขอ้มูลแผน่แบบในรูปแบบฐานขอ้มูลเชิงเอกสาร 

 
 เน่ืองจากผูศึ้กษาไดเ้ลือก ใช ้MongoDB  เป็นฐานขอ้มูล ซ่ึงไม่มีการ Join เพราะการ join เป็นตวัการท า
ให้ระบบเรา scale ยากดังนั้ นเ ม่ือใดก็ตามท่ีเ ร่ิมแบ่งข้อมูลในแนวระนาบ นั้ นหมายถึงเราก้าวข้ามเข้าสู่
สภาพแวดลอ้มท่ี scale ยาก โดยการออกแบบฐานขอ้มูลหากเราใช ้ฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ ก็จะมีการนอร์มอลไลท์
เซชนั (Normalization) เพ่ือลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล แต่กลบักนัการออกแบบฐานขอ้มูลไม่เชิงสมัพนัธ์จะท าการ 
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Denormalization กลบัเพ่ือจดักลุ่มขอ้มูล ซ่ึงผูศึ้กษายกตวัอยา่งของการ Denormalization ของขอ้มูลของแผน่แบบ
ในระบบ ดงัภาพประกอบท่ี 4 แสดงการเก็บขอ้มูลของแผน่แบบดิจิทลัไซเนจ จากขอ้มูลเน้ือหาท่ีอาจถูกใชใ้นการ
ออกแบบ โดยเก็บขอ้มูลของเน้ือหาแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆลงในแผน่แบบนั้นๆซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในการดึงขอ้มูล
ของแผ่นแบบมาใชน้ั้นเพียงดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลคร้ังเดียวก็สามารถไดข้อ้มูลในส่วนของเน้ือหาในแผ่นแบบ
น าไปใชไ้ดท้ั้งหมด  
 

5. ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาระบบโดยใชเ้ทคโนโลยี  Canvas Html5  โดยมี
ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชด้งัภาพประกอบ 5 แสดงส่วนต่อประสานผูใ้ชจ้ดัการแผน่แบบ และส่วนต่อประสานกบั
ผูใ้ชเ้ลือกธีมการน าเสนอเน้ือหาของแผ่นแบบแสดงดงัภาพประกอบท่ี 6  และส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชอ้อกแบบ
เน้ือหาดิจิทลัไซเนจ แสดงดงัภาพประกอบท่ี 7  และส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชแ้สดงผลการน าเสนอเน้ือหาระบบ
ดิจิทลั ดงัภาพประกอบท่ี 8  แสดงตวัอยา่งการน าเสนอเน้ือหาดิจิทลัของแผน่แบบ   
 

 
 

ภาพประกอบที ่5  ส่วนต่อประสานผูใ้ชจ้ดัการแผน่แบบ 
 

 
 

ภาพประกอบที ่6  ส่วนต่อประสานผูใ้ชเ้ลือกธีมการน าเสนอเน้ือหาของแผน่แบบ 
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 ภาพประกอบที ่7 แสดงส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชอ้อกแบบการน าเสนอเน้ือหาดิจิทลัไซเนจ  
 

 
 

ภาพประกอบที ่8 แสดงตวัอยา่งการน าเสนอเน้ือหาดิจิทลัของแผน่แบบ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการออกแบบเน้ือหาดิจิทลัไซเนจบนฐานโนเอสคิวแอล และ
การค านวณแบบคลาวด์ ท่ีพฒันาข้ึนมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี (x̅ = 3.79, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ มีระดบัความพึงพอใจดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบริการซอฟตแ์วร์คลาวดส์ าหรับการประเมินค่าการปฏิบติังานก าลงั
พลของกองทพับก 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
ความสามารถในการท างานของระบบ 4.25 0.54 ดี 
ความถูกตอ้งในการท างานของระบบ 3.55 0.60 ดี 
ความสะดวกและง่ายต่อการใชง้านระบบ 3.33 0.47 ปานกลาง 
ประสิทธิภาพของระบบ 4.33 0.94 ดี 
การรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ 3.50 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.79 0.63 ด ี
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6. สรุปผลการศึกษา 
 การออกแบบเน้ือหาดิจิทลัไซเนจบนฐานโนเอสคิวแอลและการค านวณแบบคลาวดไ์ดผ้ลลพัธ์ออกมา
ในลกัษณ์ขอ้มูลแผ่นแบบเน้ือหาการน าเสนอ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชพ้บวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี (x̅ = 3.79, S.D. = 0.63) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการออกแบบเน้ือหาดิจิทลัไซเนจบนฐานโนเอสคิวแอลและการค านวณแบบคลาวด์ 
ผลลพัธ์ของระบบเป็นรูปแบบโครงสร้างขอ้มูลเจซนั (JSON) เพ่ือสามารถน าไปพฒันาต่อยอด พฒันาระบบจดัการ
ควบคุมอุปกรณ์ และพฒันาอุปกรณ์แสดงผล(Player) เพื่อท างานเป็นระบบดิจิทลัไซเนจเตม็รูปแบบได ้  และหลกั
ในการเลือกใชง้านระบบฐานขอ้มูลทั้งมีความสัมพนัธ์ และไม่สัมพนัธ์ เราควรศึกษาทั้งขอ้ดี และ ขอ้เสีย น ามา
เปรียบเทียบกนัในเชิงตวัเลข และพ้ืนฐานของความตอ้งการของระบบในการเลือกใชง้าน ไม่ใช่เลือกแบบใดก็ได ้
หรือ แบบความเคยชิน ความง่ายหรือตามกระแสความนิยม  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณบริษทัเอ็มบอกด์มีเดีย จ ากัด ท่ีให้ขอ้มูล ค าแนะน า ในการสนับสนุนการศึกษาพฒันา
เก่ียวกบัระบบการออกแบบเน้ือหาดิจิทลัไซเนจ ขอขอบคุณ MongoBKK กลุ่มผูใ้ช ้MongoDB ในสยามประเทศ ท่ี
แกไ้ขปัญหาและใหค้ าปรึกษาแนะน าขอ้มูลเก่ียวกบั การใชง้านฐานมอลโกดีบี 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาฐานความรู้ในรูปแบบออนโทโลจีส าหรับการเทียบความรู้จาก
อาชีพสู่รายวชิาในสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ทั้งเจา้ของธุรกิจ 
และพนักงานสามารถเทียบโอนความรู้แบบตามอธัยาศัยเขา้สู่การศึกษาในระบบได ้ผูว้ิจัยท าการศึกษาปัจจยั
คุณสมบติัการประกอบอาชีพดา้นคอมพิวเตอร์และมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ.1) 
และใชห้ลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (มคอ.2) มหาวิทยาลยัศรีปทุม เป็น
ตวัอยา่งการพฒันา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาออนโทโลจีคือโพรทีเจ ้การประเมินออนโทโลจีท่ีเสนอใชว้ิธีการ
ทางข้อมูลและผู ้เช่ียวชาญ พบว่าออนโทโลจีสามารถรองรับข้อมูลปัจจัยได้อย่างสมบูรณ์อันน าไปสู่การ
ประยกุตใ์ชใ้นการเทียบความรู้และทกัษะการท างานสู่รายวชิาในสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ระดบัปริญญาตรี 

 
ค ำส ำคญั: การเทียบความรู้ ออนโทโลจี  วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
 

ABSTRACT 
This paper presents the application of ontology on developing a knowledge base mapping IT career 

experience to computer science subjects to open up chances for computer personnel including entrepreneurs and 
employees to mapping their informal knowledge to formal education system. We did gathering all factors 
involving a number of jobs associated with computers and Thai qualification framework of undergraduate 
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computer major (TQF.1), and used computer science curriculum (TQF.2) of Sripatum university as a case study. 
The ontology in the research was developed by using Protégé. The evaluation of the proposed ontology was based 
on a data-oriented method and expert assessment. It was found that the ontology was able to fully support all 
necessary data factors leading to the application of knowledge and skill mapping to the computer science courses 
of undergraduate degree. 
 
KEYWORDS: Knowledge Mapping, Ontology, Computer Science 
 

1. ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำวจัิย 
การเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาปัจจุบนั  นอกเหนือจากการรับเขา้ศึกษาไดโ้ดยใชคุ้ณวฒิุตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดแลว้ สถาบนัการศึกษายงัเปิดโอกาสให้ ผูส้นใจท่ีมีประสบการณ์การท างานสามารถเขา้ศึกษาไดโ้ดยใช้
กระบวนการเทียบโอน  ซ่ึงอาจเป็นการเทียบโอนรายวชิาตามระบบ นอกระบบหรือเป็นการเทียบโอนตามอธัยาศยั
ได ้(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2558) โดยการเทียบโอนตามอธัยาศยัจะเป็นการเทียบโอนความรู้จาก การ
ฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างานเพ่ือน าผลการเรียนรู้เขา้สู่รายวิชาของหลกัสูตรท่ีศึกษา   อยา่งไรก็ตาม 
กระบวนการเทียบโอนอธัยาศยัระดบัอุดมศึกษาปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีเช่ียวชาญเป็นผูพ้ิจารณาการเทียบ
โอน และมีความยุง่ยากซบัซอ้น มีขั้นตอนในการด าเนินการมากท าใหส้ิ้นเปลืองเวลาในการด าเนินการเป็นจ านวน
มาก อีกทั้งในทางปฏิบติั มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งในประเทศไทยอาจมีหลกัเกณฑ ์แนวปฏิบติั หรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม
ท่ีแตกต่างกนั  งานวิจยัน้ีจึงเป็นการเสนอฐานความรู้ในรูปแบบออนโทโลจีส าหรับการเทียบความรู้จากประสบ
การณ์การท างานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยอาศยัมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวิชาชีพ สาขาซอฟตแ์วร์และการ
ประยุกต์ และขอ้มูลอาชีพทางคอมพิวเตอร์จากโครงสร้างมาตรฐานอาชีพ จากสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) เป็นเคร่ืองมือในการเทียบความรู้ท่ีมีจากประสบการท างานในวิชาชีพนั้ นสู่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาไทย (มคอ.1) สาขาคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็วและน่าเช่ือถือ และยงัรองรับการสร้าง
บณัฑิตใหก้บัตลาดแรงงานท่ีมีการคดัเลือกคนเขา้ร่วมงานโดยพิจารณาจากคุณวฒิุการศึกษาเป็นหลกั ออนโทโลจี
ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยกลุ่มปัจจยัในบริบทของอาชีพ ลกัษณะงาน ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง มาสร้าง
กรอบแนวคิด โครงสร้าง คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะ ความสัมพนัธ์ รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ (Knowledge)  ในการเทียบความรู้การศึกษาแบบนอกระบบเขา้สู่ระดบัอุดมศึกษาเป็นพ้ืนความรู้ รายวิชา 
หลกัสูตร คุณวฒิุวชิาชีพท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาตนเองของผูเ้รียนต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

(1)  เพ่ือรวบรวมปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้จากบริบทของอาชีพดา้นคอมพิวเตอร์  
(2)  เพ่ือพฒันาออนโทโลจีส าหรับการเทียบความรู้และทกัษะจากประสบการณ์ท างานจริงเขา้สู่รายวชิา

สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ระดบัปริญญาตรี 
 
\ 
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3. แนวคิด ทฤษฎ ีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาไทยและการเทียบโอนความรู้ มีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 
จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2558)  

ไดก้ าหนดใหก้ารจดัการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
และมีการเทียบโอนผลการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหวา่งรูปแบบเดียวกนั หรือต่างรูปแบบได ้ไม่วา่จะเป็นผล
การเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ์การท างานเพ่ือน าผลการเรียนรู้เขา้สู่รายวิชาของหลกัสูตรท่ีศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษา เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ    

การเทียบโอนผลการเรียนเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงผลการเรียนรู้ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจดัการ
ศึกษาและเช่ือมโยงผลการเรียนรู้จากวิธีการเรียนท่ีหลากหลาย รวมทั้งจากการประกอบอาชีพและประสบการณ์
ต่าง ๆ  และเป็นกลไกส าคญัในการส่งเสริมใหบุ้คคลมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตเม่ือบุคคลตระหนกัและ
รับรู้วา่ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มานั้น สามารถน ามาเพ่ิมคุณค่าโดยการเทียบโอนเป็นผลการเรียน  นบัเป็นผลพลอยไดจ้าก
การเรียนรู้  นอกเหนือจากการน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้นั้นไปแกไ้ขปัญหาในการประกอบอาชีพ  พฒันาการท างานให้ดี
ข้ึน  หรือแมก้ระทัง่การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้นั้นไปใชใ้นการด าเนินชีวิต ประจ าวนั ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาใน ระบบ พ.ศ.2545 ซ่ึงเป็นเกณฑข์ั้นต ่าในการ
เทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ โดยจะก าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนทั้ง
จากการศึกษาในระบบสู่ในระบบจากการศึกษานอกระบบและจากการศึกษาตามอธัยาศยั หรือจากประสบการณ์
เขา้สู่การศึกษาในระบบ 

มาตรฐานคุณวฒิุประเทศไทย มีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุประเทศไทย (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา,2552) เป็นกรอบงานส าหรับใช้

เป็นฐานในการถ่ายโอนหน่วยกิตของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยอยา่งมีคุณภาพ เพื่อใหน้กัศึกษาในประเทศ
กลุ่มอาเซียนสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกนัไดใ้นสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย  โดยเนน้
ให้นักศึกษาระดบัอุดมศึกษามีผลการเรียนรู้ 5 ดา้น คือ (1) คุณธรรมและจริยธรรม  (2) ความรู้ (3)  ปัญญา (4) 
ความรับผิดชอบ และ (5) ทกัษะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรอบคุณวฒิุแห่งชาติ(ส านกังานเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั
ประเมินศกัยภาพการเรียนรู้ของบุคคลโดยใชร้ะบบคุณวฒิุเป็นองคป์ระกอบส าคญั เพื่อเช่ือมโยงคุณวฒิุการศึกษา
กบัการเทียบโอนประสบการณ์ ซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัในการเช่ือมโยงและสร้างความร่วมมือระหวา่งการศึกษาใน
ระดบัต่างๆ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ เพ่ือใหค้นไทยท่ี
อยู่ในวยัแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้ งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ โครงสร้างกรอบคุณวุฒิประกอบด้วย (1) ระดับและองค์ประกอบของระดบัคุณวุฒิ  (2)  กลไกการ
เช่ือมโยงหรือเทียบเคียง และ (3) ผลลพัธ์การเรียนรู้ตามระดบัการศึกษา 

ออนโทโลจี (Ontology) หมายถึง วิธี การบรรยายขอบเขตแนวคิดท่ีสนใจ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั
แนวคิด โดยออนโทโลจีเป็นการสร้างโครงสร้างฐาน ความรู้หรือขอบเขตใดขอบเขตหน่ึงซ่ึงมีแนวคิดและความ
เข้าใจตรงกันและใช้ในการนิยามตัวแบบ (model) ภายในขอบเขตขององค์ความรู้เพ่ืออธิบายส่ิงท่ีเราสนใจ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
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(domain) ให้ไดใ้จความและถูกตอ้ง มีค าอธิบายท่ีชดัเจน ของหลกัการในการอธิบายถึงขอบเขต(class) สมบติั
(properties) ของแต่ละส่ิงก็จะอธิบายถึงคุณลกัษณะของส่ิงนั้นๆ คือภาษาท่ีใชเ้ป็นตวัอธิบายขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
หรือเรียกง่ายๆ วา่ “ขอ้มูลท่ีใชอ้ธิบายความหมายของขอ้มูล” ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือสกดัองคค์วามรู้ (Knowledge) ของ
ขอบเขตข้อมูลนั้ น ๆ โดยมีความสามารถในการใช้ข้อมูลร่วมกัน สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้ได้ และมี
ความสามารถในการถ่ายทอดคุณสมบติัการน าออนโทโลจีมาใชง้านจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
และแยกองคค์วามรู้ออกจากฐานขอ้มูล ออนโทโลจี จะประกอบดว้ยคลาสของส่ิงท่ีเราสนใจ(object)  ซ่ึงแต่คลาส
จะมีคุณสมบติั และมีการจดัเป็นล าดบัชั้น หมวดหมู่ รวมทั้งมีการเช่ือมโยงกนั เพ่ือน าไปสู่ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คลาส ท่ีคอมพิวเตอร์สามารถน าไปประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลได ้ปัจจุบนั ออนโทโลจีถูกใชใ้นการพฒันา
ระบบค าศพัทเ์ชิงความหมายท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานในการอธิบายความรู้เฉพาะดา้นส าหรับการจดัการความรู้อย่าง
แพร่หลาย สามารถจัดการและน าเสนอความรู้ในรูปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสัมพนัธ์ระหว่างกนัท่ีอยู่
ภายใตข้อบเขตท่ีสนใจโดยการรวบรวมขอ้มูลและสร้างความสมัพนัธ์ใหอ้ยูใ่นรูปแบบล าดบัชั้น มกัถูกใชใ้นสาขา
ปัญญาประดิษฐ์  เวบ็เชิงความหมาย (Semantic Web)  เช่น ระบบแนะน าการเรียนรู้ การจ าแนกเอกสาร การสกดั
ขอ้สนเทศ เป็นตน้ (Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness, 2001) การสร้างออนโทโลจีนั้นจะตอ้งอาศยั
ภาษาเวบ็ออนโทโลจี  (Ontology Web Language: OWL) ส าหรับอธิบายโครงสร้างของความรู้ท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน
ของ ภาษาอาร์ดีเอพ (Resource Description Framework: RDF Language)  ซ่ึงอาศยัหลกัไวยากรณ์ภาษาเอ็กซ์เอ็ม
เอล (XML  extensible Markup Language) ซ่ึงภาษาท่ีเป็นมาตรฐานและรับรองโดยองค์กร W3C  รูปแบบและ
ไวยากรณ์ภาษาอาร์ดีเอฟถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือรองรับการท าออนโทโลจีโดยเฉพาะ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
ภาษามาตรฐานส าหรับเวบ็เชิงความหมาย (Grigoris & Frank, 2009) 

จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการสร้างออนโทโลจีเพ่ือน าไปใชเ้ก่ียวกบัการศึกษา ไดแ้ก่ 
บารมี โอสธีรกุล, ธวชัชัย งามสันติวงศ์(2555) เสนอโมเดล Vector Space Model (VSM) เพื่อเทียบ

รายวิชาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงเขา้สู่ระดบัอุดมศึกษา โดยใชก้ารเทียบค าอธิบายรายวิชา โดยน า
ค าอธิบายรายวิชาของการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และค าอธิบายรายวิชาของการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาท่ีตอ้งการเทียบเขา้มาตดัเป็นค าๆ โดยหาค าหลกัของรายวชิาทั้งสองดา้น เพื่อมาสร้างเป็นเวคเตอร์
ท่ีวดัความคลา้ยคลึงของค าดว้ยวิธีการวดัความคลา้ยคลึงเชิงมุม หากมีค่าของมุมนอ้ยแสดงวา่ค ามีความคลา้ยคลึง
กนัสูง และหากมีค าท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 75% ข้ึนไปจะถือวา่เทียบโอนได ้ 

การเทียบความรู้แต่ละองคก์รหรือหน่วยงานมีการจดัการความรู้มีเง่ือนไขท่ีต่างกนั บทความท่ีน าเสนอ
การพฒันาการเทียบความรู้ การแบ่งปันความรู้และอุปสรรคในการจดัการความรู้ (Dan Paulin and Kaj Suneson, 
2012) ประกอบดว้ย การถ่ายทอดความรู้ การแบ่งปันความรู้และเง่ือนไข/อุปสรรคในการจดัการความรู้เพ่ือรองรับ
การใชร่้วมกนั โดยการก าหนดกรอบ/ขอบเขตขององค์ความรู้ท่ีเหมาะสมร่วมกนัระหว่างองค์ความรู้ตั้งแต่ใน
ระดบัค า พยางคห์รือขอ้ความ  

Ana Tănăsescu (2013) ท าการวิจยัและสร้างระบบเช่ียวชาญท่ีให้ขอ้มูลการเรียนให้กบันักศึกษาอย่าง
เหมาะสม  โดยมีการใชอ้อนโทโลจีในการวิเคราะห์ขอ้มูลการเรียนและกิจกรรมต่างๆท่ีนกัศึกษาท าใหแ้ต่ละภาค
เรียน ท าใหน้กัศึกษาสามารถเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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Réka Vas (2007)ไดท้ าวิจยัท่ีประยุกต์ใชอ้อนโทโลจีประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานให้กบัผูเ้ขา้อบรมในการอบรมของแต่ละหลกัสูตรโดยน าแนวคิดในแต่ละหลกัสูตรวิชาผสมกับ
แนวคิดในการฝึกอบรมของแต่ละหลกัสูตรสร้างออนโทโลจี  มีการประเมินสมรรถนะตามโครงสร้างของออน
โทโลจีท่ีได ้ ท าใหส้ามารถบ่งบอกความรู้ท่ีนกัเรียนท่ีขาดหายไป และสมรรถนะผลการอบรม  ซ่ึงงานวจิยัช้ินน้ีมี
จุดเด่นท่ีค านึงถึงการออกแบบออนโทโลจีท่ีค  านึงความสอดคลอ้งให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ท า
ใหอ้อนโทโลจีท่ีไดส้ามารถประเมินสมรรถนะและความรู้ท่ีบกพร่องของผูเ้ขา้อบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4. กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
กรอบแนวคิดการวิจยัเป็นแนวคิดในการศึกษาการพฒันาออนโทโลจีเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบความรู้

จากการท างานโดยอาศัยขอ้มูลงานจาก ลักษณะอาชีพ ค าอธิบายลักษณะงาน ประสบการณ์ท างาน เพื่อมา
เปรียบเทียบกบั ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต องค์ประกอบหรือโครงสร้างวิชาในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใชแ้บบประเมินออนโทโลจีท่ีผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือมา
ประมวลผลให้ไดเ้ป็นรายวิชาของหลกัสูตร โดยมีการควบคุมปัจจยัทางการศึกษา เช่น เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
ขอ้บงัคบัสถาบนัการศึกษา ประกาศหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนฯ และระดบัการศึกษา ดงัแผนภาพท่ี 1   

แผนภำพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยัออนโทโลจีส าหรับการเทียบความรู้จากอาชีพสู่รายวชิา 
 

5. วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
5.1 แบบแผนกำรวจิยั  
งานวจิยัน้ีอยูใ่นประเภทการวจิยัประยกุต ์ในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการบริหารการศึกษา  
5.2 ประชำกรและตวัอย่ำง 
ส าหรับข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลงาน ข้อมูลรายวิชา และข้อมูล

ผูเ้ช่ียวชาญการประเมินออนโทโลจี 
ประชากรขอ้มูลงานรวบรวมมาจาก  Computer Science Curricula 2013 จาก Association for Computing 

Machinery  (ACM) และเลือกขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวชิาชีพ จ านวน 2 สาขา 6 ลกัษณะ
อาชีพ ไดแ้ก่ สาขาซอฟตแ์วร์และการประยกุต ์ประกอบดว้ยลกัษณะอาชีพ 1) วเิคราะห์ความตอ้งการทางธุรกิจ 2) 
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ออกแบบระบบงาน  3) พฒันาโปรแกรม  4)  ควบคุมคุณภาพ  5) ทดสอบระบบ   และสาขาการบริหารโครงการ
สารสนเทศ ประกอบดว้ยลกัษณะอาชีพ บริหารโครงงานสารสนเทศ 

ประชากรขอ้มูลรายวิชาเก็บรวบรวมมาจากขอ้มูลรายวิชาและประเด็นความรู้ จาก มคอ.1 ของสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ของส านกังานการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งให้เป็นขอ้มูลรายวิชา
และประเด็นความรู้ มคอ.2 ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปี พ.ศ. 2555 ในส่วน
ของโครงสร้างหลกัสูตร หมวดวิชาเฉพาะ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 2) กลุ่มวิชาชีพบงัคบั และ 3) 
กลุ่มวชิาชีพเลือก 

ประชากรขอ้มูลผูเ้ช่ียวชาญการประเมินออนโทโลจีซ่ึงถูกเก็บรวบรวมจากประชากรอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรทางดา้น IT และผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง 3 คน ไดแ้ก่ 
หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต และกรรมการบริษทั อินทริเกรทเทคโนโลยแีอนซอฟทแ์วร์ 
จ ากดั และผูอ้  านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
       5.3 ตวัแปรทีศึ่กษำ 

ตวัแปรตน้ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีตน้ทางท่ีมีผลต่อออนโทโลจีเทียบความรู้จากอาชีพสู่รายวชิา ไดแ้ก่ 
ดา้นอาชีพ  ประกอบดว้ย 1) ลกัษณะอาชีพท่ีน ามาจากมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวชิาชีพ จ านวน 2 สาขา 

6 ลักษณะอาชีพ ได้แก่ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์และสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ และ 2) 
ประสบการณ์ท างาน ตามลกัษณะอาชีพ ซ่ึงเป็นนบัจากจ านวนปีท่ีท างาน 

ดา้นหลกัสูตร ประกอบดว้ย 1) รหสัวชิา ตามหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
2) ช่ือวิชาตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ 3) จ านวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวชิาตามหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

ตวัแปรตาม เป็นผลท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์ของออนโทโลจีเทียบความรู้จากอาชีพสู่รายวิชา  ในท่ีน้ีคือ 
รายวชิาท่ีเทียบโอนได ้

ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีก าหนดไวส้ าหรับออนโทโลจีเทียบความรู้จากอาชีพสู่รายวิชา ประกอบ 
ดว้ย 3 ปัจจยั คือ  

 ระเบียบ/ขอ้บงัคบั ไดแ้ก่ ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียน
ระดบัปริญญา เขา้สู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีปทุม ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 ระดบัการเขา้ศึกษา ตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

5.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัท่ีส าคญัในคร้ังน้ี คือ โปรแกรมโพรทีเจ ้(Protégé') ซ่ึงจะไดไ้ฟลใ์นรูปแบบของ

โอดบับิวแอล (OWL) 
5.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. รวบรวมปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพทางดา้น IT  จาก  Computer Science Curricula 2013 
จาก Association for Computing Machinery (ACM) และคดักรองเฉพาะอาชีพดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้
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ขอ้มูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จ านวน 2 สาขา 6 ลกัษณะอาชีพ ไดแ้ก่ สาขาซอฟต์แวร์และการ
ประยกุตป์ระกอบดว้ยอาชีพ 1) วิเคราะห์ความตอ้งการทางธุรกิจ 2) ออกแบบระบบงาน  3) พฒันาโปรแกรม  4)  
ควบคุมคุณภาพ  5) ทดสอบระบบ   และสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ ประกอบดว้ยอาชีพ 1) บริหาร
โครงงานสารสนเทศ  ซ่ึงไดปั้จจยัส าคญั ประกอบดว้ย ลกัษณะอาชีพและประสบการณ์ท างาน 

2. รวบรวมปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยศึกษาประเด็น
ความรู้ จาก มคอ.1 ของสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ของส านกังานการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2552  และเลือกใช ้มคอ.
2 ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปีพ.ศ. 2555 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาและ
ประเด็นความรู้ ในส่วนของโครงสร้างหลกัสูตร หมวดวิชาเฉพาะ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  2) 
กลุ่มวิชาเอกบงัคบั และ 3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไดปั้จจยัส าคญัประกอบดว้ย รหัสวิชา ช่ือวิชาและจ านวนหน่วยกิ
ตของรายวชิาเพื่อรองรับการเทียบโอน 

3.  พฒันาและประเมินออนโทโลจีจากปัจจัยท่ีส าคญัทั้ งในด้านวิชาชีพและด้านหลกัสูตร ด้วย
โปรแกรมโพรทีเจ ้(Protégé') ซ่ึงจะไดไ้ฟลใ์นรูปแบบของโอดบับิวแอล ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดร้ะบุค าส าคญั
เพื่อแทนปัจจยัส าคญัท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของคลาส  สมบติั และออบเจ็กต ์เพ่ือน าไปจดัสร้างออนโทโลจี ในขั้นตอน
สุดทา้ยจะเป็นการประเมินออนโทโลจีโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  
 5.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 ออนโทโลจีท่ีพฒันาตอ้งได้รับการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญเพื่อน ามาค านวณหาคะแนนเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

6. ผลกำรวจัิย 
ออนโทโลจีท่ีพฒันาข้ึนดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 ประกอบดว้ยคลาสต่างๆ ดงัน้ี  
 คลาส CS_Occupations : อาชีพดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
 คลาส Software_and _Application : สาขาซอฟทแ์วร์และการประยกุต ์
 คลาส Project_Management : สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ 
 คลาส TQF1 :  มาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา หรือ มคอ.1 
 คลาส TQF2 : มคอ.2 ของหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์ปี

การศึกษา 2555 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 คลาส CS_ Curriculum_Structure : โครงสร้างหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์ประยกุต ์ปีการศึกษา 2555 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 คลาส CS_Core_Course : หมวดวชิาเฉพาะ 
 คลาส CS_Core_Basic : กลุ่มวชิาชีพพ้ืนฐาน 
 คลาส CS_Core_Major : กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
 คลาส  CS_Core_Elective : กลุ่มวชิาชีพเลือก 
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แผนภำพที ่2  โครงสร้างของออนโทโลจีส าหรับการเทียบความรู้จากอาชีพสู่รายวิชา 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ถูกแสดงบางส่วนในแผนภาพท่ี 3 ซ่ึงจะพบว่า
ตัวอย่างอาชีพ Web Designer ท่ี มีสมบัติ คือลักษณะอาชีพ (Occupation Name)  เ ป็น  Web Designer และ
ประสบการณ์ท างาน (Occupation Experiences) จ านวน 1 ปี มีองคค์วามรู้เทียบไดก้บัรายวิชา CSC239 วิชา Web 
Development    และอินสแตนท์อาชีพ Quality Control  มีสมบัติคือลกัษณะอาชีพเป็น QA และประสบการณ์
ท างาน จ านวน 2 ปี มีองคค์วามรู้เทียบไดก้บัรายวชิา SWE204 วชิา Software Process and Quality Assurance  เป็นตน้  

 

 
แผนภำพที ่3 ความสมัพนัธ์ของอินสแตนทภ์ายใตค้ลาสอาชีพและหลกัสูตร 
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อินสแตนท์อาชีพและอินสแตนท์รายวิชา ได้ก าหนดสมบัติท่ีมาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดังตวัอย่างใน
ตารางท่ี 1 ส าหรับผลการประเมินความเหมาะสมของออนโทโลจี โดยผูเ้ช่ียวชาญ เป็นดงัตารางท่ี 2 

 
ตำรำงที ่1 ตวัอยา่งอินสแตนท ์สมบติั ชนิดขอ้มูล และค่าของอินสแตนทใ์นโครงสร้างออนโทโลจี 

อินสแตนท ์ สมบติั  ชนิดขอ้มูล ค่า 
Web Designer OccupationName string Web Designer 
 Occupation Experiences integer 1 ปี 
CSC239 SubjectID string CSC239 
 SubjectName string Web Development     

 
ตำรำงที ่2 ผลการประเมินออนโทโลจีส าหรับการเทียบความรู้จากอาชีพสู่รายวชิา 

เกณฑก์ารประเมิน คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1.ความเหมาะสมของช่ือคลาส 4.33 0.58 
2.ความเหมาะสมของกลุ่มคลาส 4.33 1.15 
3.ความเหมาะสมของล าดบัคลาส 4.00 1.00 
4.ความเหมาะสมของสมบติัคลาส 4.33 0.58 
5.ความเหมาะสมในการตั้งชนิดขอ้มูลของคุณสมบติั 4.67 0.58 
6.ความเหมาะสมของความสมัพนัธ์ระหวา่งคลาส 4.33 0.58 

7.ความเหมาะสมของเน้ือหาออนโทโลจี 4.33 0.58 
8.ภาพรวมของออนโทโลจีส าหรับการเทียบความรู้จากอาชีพสู่รายวชิา 4.33 0.58 

 

7. สรุปและอภิปรำยผลกำรวจัิย 

 ออนโทโลจีท่ีพฒันาข้ึนไดรั้บการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน พบว่าเกณฑ์ทั้ง 8 ขอ้และภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัดีถึงดีมาก เพราะผูว้ิจยัก าหนดออกแบบตามหลกัวิศวกรรมออนโทโลจี และก าหนด
เน้ือหาและชนิดขอ้มูลตาม มคอ.1, มคอ.2 และมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวิชาชีพ จึงถือวา่บรรลุวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัคร้ังน้ี  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจยัออนโทโลจีส าหรับการเทียบความรู้สู่รายวิชาในคร้ังน้ีมีเป้าหมายในการน าไปใชใ้นการ
เทียบโอนความรู้จากการศึกษาตามอธัยาศยั ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยกุต ์มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อลดภาระงานของผูดู้แลการเทียบโอน ผูส้นใจอาจเพ่ิมเติมปัจจยัทางดา้นอาชีพ
และเง่ือนไขทางหลกัสูตรใหม้ากข้ึน หรือ พฒันาต่อยอดไปสู่หลกัสูตรอ่ืนหรือระดบัการศึกษาอ่ืนต่อไป  
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของซอฟต์แวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนส าหรับ

ประกอบการตดัสินใจเลือกใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะการน าไปใชง้าน 
ซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประเภทโฮสเทดเวอร์ชวลไลเซชัน่ ไดแ้ก่ วีเอ็ม
แวร์เวิร์คสเตชัน่ และเรดแฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่ ซ่ึงถูกน ามาใชส้ร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนและวดัสมรรถนะ
ในดา้นซีพีย ูหน่วยความจ าหลกั การแสดงผลแบบกราฟิก หน่วยเก็บขอ้มูล และการสอบถามฐานขอ้มูล ดว้ยชุด
ซอฟตแ์วร์ประเมินสมรรถนะ ผลการวดัท่ีไดถู้กน ามาหาค่าเฉล่ียและวเิคราะห์เปรียบเทียบ ผลการทดสอบท่ีส าคญั
พบวา่เรดแฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่เหมาะส าหรับการใชง้านท่ีมุ่งเนน้การใชห้น่วยเก็บขอ้มูลและการแสดงผลแบบ
กราฟฟิกเน่ืองจากให้สมรรถนะทั้งสองดา้นท่ีดีกวา่ ในขณะท่ีวีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่เหมาะกบัการใชง้านทัว่ไปท่ี
มิไดมุ่้งเนน้สมรรถนะสูงสุดแต่ตอ้งการลดค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 
ค าส าคญั : ซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน ไฮเพอร์ไวเซอร์ 
 

ABSTRACT 
 This paper presents the comparative study of virtualization software to assist the decision making of 
selecting virtualization software that is suitable for target applications. Studied virtualization software is the type 
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of hosted virtualization, VMware Workstation and Red Hat Virtualization, that were used to create virtual 
machines and measured their performance in the following aspects: CPU, main memory, storage, graphical 
display, and database query by using benchmark software suite. The measurement results were averaged and 
comparatively analyzed. It was found that Red Hat Virtualization outperformed VMware Workstation in two 
aspects of storage and graphic display whereas VMware Workstation is appropriate for general usage not focusing 
on superior performance, instead for reducing software licensing cost. 
 
KEY WORDS: Virtualization Software, Hypervisor 
 

1. บทน า 
เทคโนโลยีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน (virtualization) เป็นการน าเอาเคร่ืองคอมพิวเตอร์หน่ึงเคร่ืองข้ึน

ไปมาจ าลองเป็นคอมพิวเตอร์หลายเคร่ือง เรียกแต่ละเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจ าลองข้ึนวา่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน 
(virtual machine) โดยมีซอฟต์แวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน (virtualization software) หรือเรียกว่า ไฮเพอร์ไว
เซอร์ (hypervisor) ท าหนา้ท่ีควบคุมจดัสรรทรัพยากรกายภาพท่ีใชง้านร่วมกนัระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน 
ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน ไดแ้ก่ วีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่ (VMware Workstation) และเรดแฮท
เวอร์ชวลไลเซชัน่ (RedHat Virtualization) ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางดา้นซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนเขา้มา
มีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมากในการบริหารจดัการเคร่ืองบริการ (servers) และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลภายใน
องคก์รใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากการใชง้านเคร่ืองบริการและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลดว้ย
วธีิดั้งเดิมนั้นเป็นการใชง้านเพียงหน่ึงระบบปฏิบติัการ (operating system) ต่อหน่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทางกายภาพ
เท่านั้นจึงอาจเป็นการใชง้านฮาร์ดแวร์ท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่เต็มศกัยภาพ เป็นการส้ินเปลืองงบประมาณในการจดัหาและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากในปัจจุบนัมีซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนหลายค่าย ท าให้ผูใ้ชป้ระสบ
ปัญหาในการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับความตอ้งการของตน บทความน้ีจึงน าเสนอการเปรียบเทียบ
สมรรถนะระหวา่งซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนของสองผูผ้ลิตไดแ้ก่ วีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่ และเรดแฮท
เวอร์ชวลไลเซชัน่ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวอนัจะน าไปสู่การบริหาร
จดัการทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ากบัการลงทุนของหน่วยงานอยา่งสูงสุด 

 

2. แนวคิดและระบบงานทีเ่กีย่วข้อง 
 การวดัประสิทธิภาพเชิงโปรแกรม (สัญญา คล่องในวยั, 2544) เป็นการวดัประสิทธิภาพในส่วนการ
ท างานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมเม่ือท างานกบัโปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ ซ่ึงกลุ่มของโปรแกรม
ประยุกต์ท่ีใช้ทดสอบจะเป็นโปรแกรมท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น โปรแกรมชุดออฟฟิศ เว็บเบราว์เซอร์ 
โปรแกรมชุดกราฟิก โดยจ าลองสภาพแวดลอ้มการท างานในการทดสอบด้วยเคร่ืองมือซอฟต์แวร์ประเมิน
สมรรถนะ (benchmark) ท่ีใช้ส าหรับทดสอบสมรรถนะของระบบในแต่ละด้าน การทดสอบด้วยซอฟต์แวร์
ประเมินสมรรถนะเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนเน่ืองจากมีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการทดสอบท่ีอาจส่งผลกระทบ
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ต่อค่าสมรรถนะท่ีวดัได ้ดงันั้น ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องซอฟตแ์วร์ประเมินสมรรถนะ ความเขา้ใจระบบ
พ้ืนฐานทางซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ท่ีท าการทดสอบ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัต่อการวเิคราะห์ท่ีถูกตอ้งแม่นย  า 
  เทคโนโลยเีคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน (สุวพจน์ จนัทโรจวงศ,์ 2016) คือเทคโนโลยกีารจ าลองทรัพยากร
ทางกายภาพของระบบให้เป็นทรัพยากรเสมือนของระบบเพื่อรองรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน
หน่ึงเคร่ืองหรือมากกว่าบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทางกายภาพเคร่ืองเดียวกนั ท าให้สามารถใชง้านซอฟตแ์วร์หรือ
ติดตั้งระบบปฏิบติัการท่ีต่างแพลตฟอร์มกนัลงบนเคร่ืองบริการทางกายภาพเดียวกนัไดแ้ละสามารถใชง้านพร้อม
กันได้อย่างอิสระ โดยอาศัยซอฟต์แวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ไฮเพอร์ไวเซอร์  
(hypervisor) ท าหนา้ท่ีในการบริการจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนมีสอง
ประเภทท่ีส าคัญ คือ ประเภทโฮสเทดเวอร์ชวลไลเซชั่น  (hosted virtualization) ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เสมือนท่ีตอ้งติดตั้งลงบนระบบบริการปฏิบติัท่ีมีอยูก่่อนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทางกายภาพ เรียกวา่ 
ระบบปฏิบัติการโฮสต์  (host operating system) และประเภทแบร์ เมทัล เวอร์ชวลไลเซชั่น  (bare metal 
virtualization) ท่ีติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทางกายภาพโดยตรงโดยไม่ตอ้งมีระบบปฏิบติัการติดตั้งอยูก่่อน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนจะถูกสร้างบนซอฟต์แวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนทั้งสองประเภท จากนั้นผูใ้ชจึ้ง
สามารถติดตั้งระบบปฏิบติัการเยอืน (guest operating system) ท่ีใชท้รัพยากรเสมือนในการท างาน  
 จากผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง (ประกิจ มีบณัฑิต, 2558) พบวา่ในกรณีติดตั้งระบบปฏิบติัการเยือนเป็นอุ
บันทู  (Ubuntu) วี เอ็มแวร์เวิ ร์คสเตชั่นให้ค่าสมรรถนะท่ีเหนือกว่าเวอร์ชัวล์บ็อกซ์ทั้ งในด้านของซีพียู 
หน่วยความจ าหลกั หน่วยเก็บขอ้มูล และกราฟฟิก และเม่ือใชร้ะบบปฏิบติัการเยอืนเป็นวนิโดวส์ ก็พบวา่วเีอม็แวร์
เวิร์คสเตชัน่มีสมรรถนะเหนือกกวา่เวอร์ชวัลบ์็อกซ์ทั้งในดา้นซีพีย ูและกราฟฟิก แต่ในดา้นของงหน่วยความจ า
หลักพบว่าเวอร์ชัวล์บ็อกซ์มีสมรรถนะดีกว่าวีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชั่น ส่วนสมรรถนะของซอฟต์แวร์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เสมือนทั้งสองในดา้นหน่วยเก็บขอ้มูลข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการโฮสต ์อยา่งไรก็ตาม การศึกษาคร้ังน้ี
แตกต่างจากงานวจิยัดงักล่าว คือ ใชร้ะบบปฏิบติัการลินุกส์แทนอุบนัทู และใชว้นิโดวส์รุ่นใหม่กวา่ในการทดสอบ 
รวมทั้งใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนรุ่นใหม่กวา่ในการทดสอบ 
 Wikipedia (2016) น าเสนอรายละเอียดการเปรียบเทียบคุณลกัษณะและความสามารถของซอฟต์แวร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีหลากหลาย อยา่งไรก็ตามขอ้มูลดงักล่าวยงัขาดการน าเสนอผลการวเิคราะห์สมรรถนะ
เชิงตวัเลข อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกใชซ้อฟต์แวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนของผูใ้ชไ้ดอ้ย่าง
แม่นย  านอกจากการพิจารณาเพียงคุณลกัษณะทัว่ไป 
 

3. วตัถุประสงค์การศึกษา 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนระหวา่งวเีอ็มแวร์เวร์ิกสเตชัน่
และเรดแฮทเวอร์ชวลไลเซชั่นด้วยการวดัสมรรถนะด้านต่างๆ ของระบบปฏิบติัการเยือนท่ีปฏิบติังานอยู่บน
ซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนทั้งสอง 
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4. วธีิการด าเนินการศึกษา  
 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1) การศึกษาเบ้ืองตน้ เพื่อให้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคุณสมบติัของซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เสมือนมีความครอบคลุม ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประเมินสมรรถนะท่ีมีความน่าเช่ือถือและ
ครอบคลุมทุกดา้นของการวดัสมรรถนะ ไดแ้ก่ ซีพียู หน่วยความจ าหลกั การแสดงผลแบบกราฟิก หน่วยเก็บ
ขอ้มูล และการสอบถามฐานขอ้มูล 
 2) การออกแบบการวดัสมรรถนะของระบบ ฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นการทดสอบคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
Dell INSPIRON 7759 ซีพียู Intel Core i7-9700HQ 2.60GHz หน่วยความจ าหลกัขนาด 16 GB หน่วยเก็บขอ้มูล
ขนาด 1 TB  การติดตั้งระบบปฏิบติัการโฮสตร่์วมกบัซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนและระบบปฏิบติัการ
เยือนมีทั้งหมด 8 กรณีทดสอบดงัแผนภาพท่ี 1 โดยในแต่ละกรณีทดสอบใชชุ้ดซอฟตแ์วร์ประเมินสมรรถนะดา้น
ต่างๆ ตามระบบปฏิบติัการเยอืน 
  

 
 

แผนภาพที ่1 การออกแบบกรณีทดสอบสมรรถนะซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน 
 

3) การวดัและรายงานผลค่าสมรรถนะ ผูศึ้กษาไดท้ าการบนัทึกค่าสมรรถนะเป็นค่าเฉล่ียของผลการ
ทดสอบจ านวน 5 คร้ังของแต่ละกรณีทดสอบ จากนั้นน ามาจดัอนัดบัเพื่อเสนอในรูปแบบแผนภูมิเรดาร์  
 

5. ผลการศึกษา 
ผลจากการทดลองวดัสมรรถนะของซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนระหวา่งวีเอม็แวร์เวิร์กสเตชัน่

และเรดแฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่ แสดงดงัแผนภาพท่ี 2 ถึง 5 โดยค่าสมรรถนะนอ้ยท่ีสุดจะอยูใ่กลจุ้ดศูนยก์ลางของ
แผนภูมิเรดาร์มากท่ีสุด หน่วยวดัสมรรถนะท่ีปรากฏในแผนภาพมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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Single-core และ Multi-core เป็นการวดัสมรรถนะซีพียูซ่ึงวดัด้วยซอฟต์แวร์ประเมินสมรรถนะ  PC  
MARK (PC  MARK. 2016) และ LLCbench (LLCbench. 2016) 

Memory Copy, Memory Latency, และ Memory Bandwidth เป็นการวดัสมรรถนะหน่วยความจ าหลกั 
ซ่ึงวดัดว้ยซอฟตแ์วร์ประเมินสมรรถนะ GeekBench (GeekBench. 2016) และ HardInfo (HardInfo. 2016) 

PDF Rendering, JPEG Single, และ JPEG Multi เป็นการวดัสมรรถนะการแสดงผลกราฟิกซ่ึงวดัดว้ย
ซอฟตแ์วร์ประเมินสมรรถนะ 3D MARK (3DMark. 2016)  และ Phoronix Test Suite  (Phoronix Test Suite. 2016) 

SQLITE, HTML5 PARSE, HTML5 DOM, แ ล ะ  HISTOGRAM EQUALIZATION เ ป็ น ก า ร วัด
สมรรถนะหน่วยเก็บขอ้มูลและการสอบถามฐานขอ้มูลซ่ึงวดัดว้ยซอฟตแ์วร์ประเมินสมรรถนะ Sisoftware Sandra 
(Sisoftware Sandra. 2016)  และ IOZONE (IOZONE. 2016) 

 
แผนภาพที ่2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบติัการเยอืนวนิโดวส์ 10 บนวเีอม็แวร์เวร์ิคสเตชัน่และ

ระบบปฏิบติัการโฮสตว์นิโดวส์ 10 (ซา้ย) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบติัการเยอืนวนิโดวส์ 10 บนเรด
แฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่และระบบปฏิบติัการโฮสตว์นิโดวส์ 10 (ขวา) 

  

 
แผนภาพที ่3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบติัการเยอืนลินุกส์ 4 บนวเีอม็แวร์เวร์ิคสเตชัน่และ

ระบบปฏิบติัการโฮสตลิ์นุกส์ 4 (ซา้ย) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบติัการเยอืนลินุกส์ 4 บนเรดแฮท
เวอร์ชวลไลเซชัน่และระบบปฏิบติัการโฮสตลิ์นุกส์ 4 (ขวา) 
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แผนภาพที ่4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบติัการเยอืนวนิโดวส์ 10 บนวเีอม็แวร์เวร์ิคสเตชัน่และ
ระบบปฏิบติัการโฮสตลิ์นุกส์ 4 (ซา้ย) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบติัการเยอืนวนิโดวส์ 10 บนเรด

แฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่และระบบปฏิบติัการโฮสตลิ์นุกส์ 4 (ขวา)

 

  
แผนภาพที ่5 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบติัการเยอืนลินุกส์ 4 บนวเีอม็แวร์เวร์ิคสเตชัน่และ

ระบบปฏิบติัการโฮสตว์นิโดวส์ 10 (ซา้ย) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบติัการเยอืนลินุกส์ 4 บนเรด
แฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่และระบบปฏิบติัการโฮสตว์นิโดวส์ 10 (ขวา)

 

6. สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบวา่ซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีให้สมรรถนะดา้นซีพียดีูท่ีสุดคือ เรดแฮท
เวอร์ชวลไลเซชัน่ซ่ึงพบในกรณีทดสอบท่ีใช้ระบบปฏิบติัการเยือนลินุกส์ 4 บนเรดแฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่และ
ระบบปฏิบติัการโฮสตว์ินโดวส์ 10 ซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีให้สมรรถนะดา้นหน่วยความจ าหลกั
ท่ีสุดคือ วเีอม็แวร์เวร์ิคสเตชัน่ ซ่ึงพบในกรณีทดสอบท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการเยอืนลินุกส์ 4 บนวเีอม็แวร์เวร์ิคสเตชัน่
และระบบปฏิบติัการโฮสต์วินโดวส์ 10 ซอฟต์แวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีให้สมรรถนะดา้นการแสดงผล
กราฟิก วีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่ ซ่ึงพบในกรณีทดสอบท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการเยือนวินโดวส์ 10 บนวีเอ็มแวร์เวิร์คส
เตชัน่และระบบปฏิบติัการโฮสต์ลินุกส์ 4 ซอฟต์แวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีให้สมรรถนะด้านหน่วยเก็บ
ข้อมูลคือเรดแฮทเวอร์ชวลไลเซชั่น ซ่ึงพบในกรณีทดสอบท่ีใช้ระบบปฏิบัติการเยือนลินุกส์ 4 บนเรดแฮท
เวอร์ชวลไลเซชัน่และระบบปฏิบติัการโฮสตว์ินโดวส์ 10  ซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีให้สมรรถนะ
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ดา้นการสอบถามฐานขอ้มูลคือวเีอม็แวร์เวร์ิคสเตชัน่ ซ่ึงพบในกรณีทดสอบท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการเยอืนวนิโดวส์ 10 
บนวเีอม็แวร์เวร์ิคสเตชัน่และระบบปฏิบติัการโฮสตลิ์นุกส์ 4 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ในการต่อยอดผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูส้นใจสามารถท าไดโ้ดยการเพ่ิมกรณีทดสอบดว้ยซอฟตแ์วร์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เสมือนและระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ นอกเหนือจากในบทความน้ีท่ีตรงต่อความตอ้งการของการ
น าไปใชง้านในแต่ละองคก์ร อยา่งไรก็ตามวิธีการศึกษาท่ีรายงานในบทความน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการต่อ
ยอดการศึกษาดงักล่าวไดไ้ม่มากก็นอ้ย  
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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความส าคญัของปัญหา  ความตอ้งการจ าเป็น  และสถานภาพการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัของบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัดิจิทลั พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เ พ่ือยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้มี
ความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีประกอบไปด้วย 
ศึกษาเอกสารงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ เอกสารทางวิชาการ นโยบายของมหาวิทยาลยั  และยทุธศาสตร์ของ
ประเทศ นอกจากนั้น ยงั ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง จากกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่มไดแ้ก่  กลุ่มผูบ้ริหาร 
อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั จากการวิจยัพบว่า 
ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั เกิดจากฮาร์ดแวร์ บุคลากร และการบริหาร โดยมีแนวทางในการแกปั้ญหาเร่ิมจาก
การปรับเปล่ียนทัศนคติให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไปพร้อมกับการพฒันาทักษะของ
บุคลากรทุกกลุ่ม ตามด้วยการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และก าหนดนโยบบายท่ีชัดเจน พฒันาระบบงานให้
ตอบสนองต่อการท างาน วางแผนบริหารจดัการเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนงบประมาณ
ให้เพียงพอความจ าเป็น นอกจากนั้น การเปล่ียนผ่านไปสู่มหาวิทยาลยัราชภฏัดิจิทลันั้นจะตอ้งมีปัจจยัส าคญัคือ 
1. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัตอ้งมีนโยบายอย่างชัดเจน  2. เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้สมบูรณ์  3. พฒันา
บุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัดิจิทลั  4. ตอ้งมีตวัแบบหรือกลยุทธ์อย่าง
เหมาะสมส าหรับการเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัดิจิทลั และ 5. ตอ้งมีงานวิจยัรองรับการมุ่งสู่
มหาวทิยาลยัราชภฏัดิจิทลัเพ่ือความยัง่ยนืของการพฒันา 

 
ค าส าคญั : สถานภาพ, เทคโนโลยดิีจิทลั, มหาวทิยาลยัดิจิทลั, การเปล่ียนผา่นดิจิทลั 
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ABSTRACT 
This research aims to study of the problems, needs and status in using digital technology of personnel and 

students for digital Rajabhat University transformation and proposed guidelines for the development of digital university 
to raise the educational level of Thailand to have competitiveness effectively and sustainably. The qualitative research 
consisted of research papers from both domestic and international, academic documents, University policy and country 
strategy. Moreover, also an in-depth structured interviews from samples 5 groups were executives, lecturers, staff, 
students in Rajabhat University and digital technology experts. The research found that problems in using digital 
technology caused hardware, personnel and management. The solutions to start from changed attitudes to the benefits 
of using digital technology along with skills development of all personnel groups followed by infrastructure 
development and established clear policy, development a system respond to the work, digital technology management 
plan to be effective and the needs to provide enough budget support. Therefore, the digital Rajabhat University 
transformation have to be an important factor were 1.  University executives must have a clear policy 2. Provides the 
digital infrastructure to complete 3. Development personnel to support the digital Rajabhat University transformation 
4. Must have a model or an appropriately strategy for the digital Rajabhat University transformation and 5. Must have 
research supports geared towards the digital Rajabhat University to sustainable development. 

 
KEYWORDS: Status, Digital Technology, Digital University, Digital Transformation 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีผลต่อการพฒันาเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการ

ด าชีวติเป็นอนัมาก  เทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทในวถีิชีวิตและการประกอบอาชีพของบุคลากรในองคก์รต่าง ๆ มาก
ยิ่งข้ึน การน าเทคโนโลยีดิจิทลัไปใชใ้นองคก์รจะสามารถท าให้การท างานไดส้ะดวก รวดเร็ว ลดเวลา และระยะทาง
ไดเ้ป็นอยา่งดี  อยา่งไรก็ดี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการจดัการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัถือวา่เป็นส่ิงท่ีมี
ความจ าเป็นมาก ทั้งน้ีเพื่อสนับสนุนกระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุน้ี 
การศึกษาความส าคญัของปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรและ
นักศึกษาเพ่ือเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลั จึงเป็นรูปแบบใหม่ในการเตรียมความพร้อมดา้นบริหาร
การศึกษาท่ีน่าจะสามารถใชเ้ป็นมหาวทิยาลยัดิจิทลัตน้แบบตามแนวทางของยทุธศาสตร์ดิจิทลัไทยแลนดใ์นปัจจุบนั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาความส าคญัของปัญหา  ความตอ้งการจ าเป็น  และสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั
ของบุคลากรและนกัศึกษาเพ่ือเปล่ียนผา่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัดิจิทลั พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางใน
การพฒันาไปสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลั เพ่ือยกระดบัการศึกษาของประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 
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3. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ศพัท์บญัญตัิและค าอธิบายจากกรรมการราชบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2558 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ดิจิทลั” หมายถึง เทคโนโลยท่ีีใชว้ธีิการน าสญัลกัษณ์ศูนยแ์ละหน่ึงมาแทน
ค่าส่ิงทั้งปวง เพ่ือใชส้ร้างหรือก่อใหเ้กิดระบบต่าง ๆ เพ่ือให้มนุษยใ์ชป้ระโยชน์  และ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร หมายถึง เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและการส่ือสาร นั้นคือ เป็นเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการผลิต 
การประมวลผลขอ้มูล การวิเคราะห์ เผยแพร่ การส่ือสารโทรคมนาคม และการจดัเก็บขอ้มูล ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีท่ีส าคญัอยู่ 3 สาขาด้วยกัน คือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีฐานขอ้มูล ในขณะท่ีเทคโนโลยีดิจิทลันั้นจะมี
ความหมายเดียวกนักบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารหรือไอซีที  รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลั จะหมายถึง 
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงรองรับขอ้มูลดิจิทลั เพื่อใหจ้ดัการไดด้ว้ยคอมพิว เตอร์ 
เช่น โครงข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตน้  

สถานภาพดา้นดิจิทลัในประเทศไทย ในประเด็น ขีดความสามารถการน าเทคโนโลยดิีจิทลัไปใชเ้พื่อให้
เกิดการพฒันาประเทศว่าได้มากน้อยเพียงใดนั้นจะข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีส าคญัคือ ความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทลัของประเทศ และความสามารถในการพฒันาเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านดิจิทลัของประเทศ
ส าหรับอนาคต ในปัจจุบนั รัฐบาลมีนโยบายดิจิทลัไทยแลนด์ อนัหมายถึงประเทศไทยท่ีสามารถสร้างสรรค์ และ
ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งเต็มศกัยภาพในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวตักรรม ขอ้มูล ทุนมนุษย ์
และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
โดยแผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ คือ 1. เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั  เป็นเคร่ืองมือหลกัในการ
สร้างสรรคน์วตักรรมการผลิต การบริการ 2. สร้างโอกาสทางสังคมอยา่งเท่าเทียมดว้ยขอ้มูลข่าวสารและบริการ
ต่างๆ ผา่นส่ือดิจิทลัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน 3. เตรียมความพร้อมใหบุ้คลากรทุกกลุ่มมีความรู้และ
ทกัษะท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยคุดิจิทลั และ 4. ปฏิรูปกระบวนทศัน์การท างาน
และการให้บริการของภาครัฐ ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัและการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล  เพ่ือให้การปฏิบติังานเกิด
ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

นอกจากนั้น รัฐบาลยงัมีแผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับใชเ้ป็นกรอบในการผลกัดนั
ให้เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซ่ึงรวมถึงการปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การคา้ และการบริการ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน และการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน อนัจะน าไปสู่
ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื การพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย มุ่งเนน้การพฒันาระยะยาว
ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งน้ี เพ่ือให้วิสัยทศัน์และเป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลับรรลุผลส าเร็จ  รัฐบาลจึงไดก้ าหนดกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาไว ้ 6 ดา้น ดว้ยกนั คือ 
1. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัประสิทธิภาพสูงใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 2. ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั 3. สร้างสังคมคุณภาพท่ีทัว่ถึงเท่าเทียมดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 4. ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 
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5. พฒันาก าลงัคนใหพ้ร้อมเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั และ 6. สร้างความเช่ือมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 
(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) 
 

4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
กฤษฎา แกว้ผุดผ่อง (2558) ไดก้ล่าวถึงสภาพการใช ้ปัญหา และความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของบุคลากรหอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดลพบวา่ ปัญหาการใชง้านท่ีเกิดมากท่ีสุดคือ
เร่ืองการขาดแคลนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส ารองส าหรับใชง้านเม่ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์หลกัเสียหาย และในส่วน
ความตอ้งการของบุคลากรท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดคือการให้หน่วยงานมีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 

สุริยานนท์ พลสิม (2557) ไดก้ล่าวถึงสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นพบวา่ ปริมาณของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชย้งัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านบุคลากร และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ในองค์กรบางส่วนยงัเป็นแบบดั้งเดิม บุคลากรบางส่วนยงัไม่มีความรู้และทกัษะในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือปฏิบติังานเท่าท่ีควร 

Abbas Pourhosein Gilakjani, Narjes Banou Sabouri and Asieh Zabihniaemran (2015) ส่ิงท่ีเป็นปัญหา
และอุปสรรคในการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสอนภาษาองักฤษพบว่า ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์มีความ
พร้อมใชง้าน แต่การขาดความรู้คอมพิวเตอร์ ขาดประสบการณ์คอมพิวเตอร์ การสนบัสนุนเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอ ปัจจยัเวลา ทศันคติของครู และการขาดการพฒันาอาชีพในการบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ดงันั้นหน่วยงานการศึกษาควรจะเป็นตวัแทนในการเอาชนะอุปสรรคเหล่าน้ี โดยการฝึกอบรมครูเพ่ือให้ครูมี
ทักษะความรู้คอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน และครูควรพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งเรียนของตวัเอง 

Hebatalla El Semary (2011) อุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการใชข้องเทคโนโลยใีนการศึกษา กรณีศึกษา
มหาวทิยาลยัสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบวา่ อุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการใชข้องเทคโนโลยใีนการศึกษาเกิดจาก
การขาดการวางแผนท่ีชดัเจนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยี โดยในงานวิจยัไดเ้สนอแผนการด าเนินการท่ีอาจจะ
น าไปใช้เพ่ือรับประกันการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในห้องเรียนและการบูรณาการลงไปใน
กระบวนการเรียนการสอน คือการพฒันาดา้นอาชีพ และการสนบัสนุนทางเทคนิค 

 
5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 5.1 ประชากรและตวัอย่าง 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีประกอบไปด้วยการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยทั้ งในและต่างประเทศ เอกสารทางวิชาการ นโยบายของมหาวิทยาลยั  และยุทธศาสตร์ของประเทศ 
นอกจากนั้น ยงัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง จากกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่มไดแ้ก่  
กลุ่มผูบ้ริหาร 10 คน  อาจารย ์15 คน  เจา้หนา้ท่ี 15 คน  นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชจ านวน 
30 คน  และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัจ านวน 6 คน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1574 

5.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

การสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยท่ีผูว้จิยัใชว้ธีิการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลใชเ้วลาประมาณ 45 นาที
ต่อ 1 ท่าน โดยมีประเด็น ปัญหา  ความตอ้งการจ าเป็น  และสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัของบุคลากรและ
นกัศึกษาเพ่ือเปล่ียนผา่นไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัดิจิทลั เป็นหลกั 

5.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์

แบบเชิงลึก เพ่ือจดักลุ่มยอ่ยใหอ้ยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบเดียวกนั โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่มอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี 
นกัศึกษา ผูบ้ริหาร และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 

 

6. ผลการวจัิย 
ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาสรุปโดยการวเิคราะห์เน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั

ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 

ตารางที ่1  สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกของกลุ่มอาจารย ์
ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น   สถานภาพการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 

อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 

 งบประมาณจดัช้ืออุปกรณ์ 
 งบประมาณในการบ ารุงรักษา 

 ฮาร์ดแวร์สามารถใชง้านได ้แต่ไม่ทนัสมยั 
 ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน  
 ช ารุดขาดการบ ารุงรักษา 

ระบบเครือข่ายไม่เสถียร ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สามารถ
รองรับการท างาน 

 ระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีในการท างาน  
 สญัญาณเครือข่ายไม่มีเสถียรภาพ 

คุณภาพของสารสน 
เทศในหน่วยงาน 

สนับสนุนงบประมาณในการ เข้าถึง
ฐานขอ้มูลงานวิจยั 

 ระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัท่ีน่าเช่ือถือมีนอ้ย 
 ขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนัในบางหน่วยงาน 

ข า ดทัก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ง าน
เทคโนโลย ี
ปัญหาระบบสารสนเทศ 

 อบรมการใชร้ะบบและจดัท าคู่มือท่ีใช้
งานง่าย 

 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

 ขาดการบ ารุงรักษาให้สามารถท างานได ้ 
 ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งมหาวิทยาลยั 
 การใชง้านซอฟตแ์วร์ค่อนขา้งยุง่ยาก 
 พ้ืนฐานการใชเ้ทคโนโลยแีตกต่างกนั 

ขาดแคลนบุคลากร ท่ี มี
ความสามารถ 

พฒันาทกัษะบุคลากร 
เพ่ิมอตัราเจา้หนา้ท่ี 

 บุคลากรขาดความเช่ียญชาญในสาขาอาชีพ 
 บุคลากรบางกลุ่มยงัไม่ยอมรับในเทคโนโลยดิีจิทลั 
 บุคลากรยงัขาดความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยดิีจิทลั 

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ 

ป รับ เ ป ล่ี ยนก ระบวนก า ร ในก า ร
บริหารงาน 

 นโยบาย และระเบียบการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัชดัเจน 
 ขั้นตอนการท างานล่าชา้  
 การบริหารจดัการยงัไม่เป็นระบบ 
 ขาดวิสยัทศันในการบริหารเทคโนโลยดิีจิทลั 

 

 
จากตารางท่ี 1 ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น   และสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในดา้นต่างๆ คือ 

ดา้นฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ ดา้นซอฟตแ์วร์ไม่มีประสิทธิภาพ ดา้นบุคลากรขาดทกัษะ และ
ดา้นการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ 
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ตารางที ่2  สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกของกลุ่มเจา้หนา้ท่ี 
ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น   สถานภาพการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 

อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
อุปกรณ์ลา้สมยั 
 

 งบประมาณจดัช้ืออุปกรณ์ 
 ปรับการจดัช้ือให้รวดเร็วข้ึน 

 ฮาร์ดแวร์สามารถใชง้านได ้แต่ไม่ทนัสมยั 
 ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน  
 ช ารุดขาดการบ ารุงรักษา 

ไม่ เ ห็นความส าคัญของ
ระบบสารสนเทศ 

ให้ ค ว ามส า คัญ ต่ อก า รน า ร ะบบ
สารสนเทศและพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเน่ือง 

 ซอฟตแ์วร์ใชง้านยาก 
 ไม่ให้ความร่วมมือในการใชร้ะบบ 
 บ่อยคร้ังระบบมีปัญหาการเขา้ใชง้าน 

ไม่มีเวลา และ งบ    ประ 
มาณในการพฒันาทกัษะ
การใชง้านเทคโน โลย ี

สนบัสนุนงบประมาณและเวลาในการ
พฒันาทกัษะ 
 
 

 ไม่มีเวลาเน่ืองจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายมาก 
 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพฒันาทกัษะ 
 บุคลากรบางกลุ่มมีความสามารถในการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
แต่ยงัขาดความเช่ียวชาญ 

ระบบเครือข่ายไม่เสถียร เพ่ิมจุดกระจายสญัญาณเครือข่าย  ระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีในการท างาน  
 สญัญาณเครือข่ายไม่มีเสถียรภาพ 

 
จากตารางท่ี 2 ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น  และสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในดา้นต่างๆ คือ ดา้น

ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ ดา้นซอฟตแ์วร์ไม่มีประสิทธิภาพ และดา้นบุคลากรขาดทกัษะ  
 
ตารางที ่3  สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกของกลุ่มนกัศึกษา  

ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น   สถานภาพการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 

 ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้าน 
 อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 

 ช ารุดขาดการบ ารุงรักษา 
 ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน  

ระบบเครือข่ายไม่เสถียร เพ่ิมจุดกระจายสญัญาณเครือข่าย  ระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีในการท างาน  
 สญัญาณเครือข่ายไม่มีเสถียรภาพ 

ข า ดทัก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ง าน
เทคโนโลย ี

ใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนนอ้ย 
 ตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ 

ปัญหาระบบสารสนเทศ ปรัปปรุงระบบให้ง่ายต่อการใช ้  ซอฟตแ์วร์ใชง้านยาก 
 บ่อยคร้ังระบบมีปัญหาการเขา้ใชง้าน 

ขาดแคลนเจา้หนา้ท่ี เพ่ิมอตัราเจา้หนา้ท่ี  ทศัคติต่อการไห้บริการยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
 ขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีในแนะน าในการใชง้าน 

 
จากตารางท่ี 3 ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น  และสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในดา้นต่างๆ คือ ดา้น

ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ ดา้นซอฟตแ์วร์ไม่มีประสิทธิภาพ และดา้นบุคลากรขาดทกัษะ  
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ตารางที ่4  สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกของกลุ่มผูบ้ริหาร  
ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

บุคลากรยงัไม่เขา้ใจถึงความส าคัญของ
เทคโนโลย ี

 ควรมีนโยบายท่ีผลกัดนัอยา่งเต็มท่ี พร้อมทั้งควบคุมดูแลอยา่งจริงจงั เพ่ือให้เกิดการ
ใชง้านจริง 

 ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคญัของเทคโนโลยีดิจิทลั พร้อมทั้งพฒันาศกัยภาพ 
เพื่อให้สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์ไม่รองรับการท างาน  ลงทุนในการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ และจะต้องรองรับการท างานท่ีจะตามมาใน
อนาคต 

ปัญหาระบบสารสนเทศ  ปรับปรุงระบบเดิมให้สามารถใชง้านได ้และพฒันาต่อยอดจากระบบเดิม 
การน าไปใชง้านไม่มีประสิทธิภาพ  ยกฐานะหน่วยงานท่ีดูแลให้บริการและพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็นหน่วยงาน

หลกัของมหาวิทยาลยั 
 พฒันางานให้ตอบสนองต่อการท างานให้มากข้ึน โดยจดัท าแผนระยะสั้น ระยะยาว 
และน าแผนสู่การปฏิบติั และมีการก ากบั ติดตาม 

 
จากตารางท่ี 4 แนวทางในการแกปั้ญหา คือ ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคญัของเทคโนโลยีดิจิทลั 

ก าหนดนโยบายท่ีผลกัดนัอยา่งเตม็ท่ี ลงทุนในการน าเทคโนโลย ีและปรับปรุงพฒันาต่อยอดระบบเดิม 
 
ตารางที ่5  สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 

ปัญหา แนวทางแกไ้ข 
 ขาดความรู้ 
 ไม่ยอมรับเทคโนโลย ี
 ไม่เห็นความส าคญั 

 ปรับเปล่ียนทศันคติให้เห็นถึงประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลยแีละใชอ้ยา่งถูกวิธี 
 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรเป็นระยะ 

 เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงเร็ว  วางแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีมีตามความจ าเป็น 

 การจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีไม่มีคุณภาพ  เน้นให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัซ้ือค านึงถึงคุณภาพของตลอดอายกุารใช้งานรองรับกบั
ความตอ้งการในอนาคต และราคาเหมาะสม 

 ผูบ้ริหารไม่มีความสามารถ  ปรับเปล่ียนทีมบริหารให้เหมาะสมกบัความสามารถ 
 ปรับเปล่ียนทศัคติ เพื่อให้เห็นถึงความส าคญัของเทคโนโลยี 

 การใชง้านท่ีผิดวิธี  อบรมวิธีการใชง้านท่ีถูกตอ้ง และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีจะตามมาจากการใช้งาน
ท่ีผิดวิธี 

 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  เล็งเห็นถึงความส าคญัในการบ ารุงรักษา เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาภายหลงั 
 ส ารองอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในการซ่อมบ ารุง เพ่ือไม่ให้การท างานหยดุชะงกั 

 
จากตารางท่ี 5 แนวทางในการแก้ปัญหา คือ ปรับเปล่ียนทัศนคติให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้

เทคโนโลยี วางแผนบริหารจดัการเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อความ
จ าเป็น 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1577 

ตารางที ่6  สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกของ 3 กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา  

ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น   สถานภาพการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 
ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอและ
ไม่มีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณจดัช้ืออุปกรณ์ 
 งบประมาณในการบ ารุงรักษา 

 ไม่ทนัสมยั 
 ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน  
 ช ารุดขาดการบ ารุงรักษา 

ดา้นซอฟตแ์วร์ไม่มี 
ประสิทธิภาพ  

 ปรับปรุงระบบเครือข่าย 
 อบรมการใชแ้ละมีคู่มือท่ีเขา้ใจ 

 ขาดการบ ารุงรักษาให้สามารถท างานได ้และไม่มี 
ประสิทธิภาพ 

ขาดทกัษะการใชง้าน 
เทคโนโลย ี

 ให้ความส าคญักบัเทคโนโลย ี  ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งมหาวิทยาลยั 
 ระบบมีปัญหาการเขา้ใชง้านบ่อยคร้ัง 
 ไม่ให้ความร่วมมือในการใชร้ะบบ 

ดา้นบุคลากรขาดทกัษะ พฒันาทกัษะบุคลากร 
เพ่ิมอตัราเจา้หนา้ท่ี 
สนับสนุนงบประมาณและเวลาในการ
พฒันาทกัษะ 
 

 ขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีในแนะน าในการใชง้าน 
 มีพ้ืนฐานในการใชง้านเทคโนโลยดิีจิทลัต่างกนั 
 ทศัคติต่อการไห้บริการยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
 ขาดวิสยัทศันในการบริหารเทคโนโลยดิีจิทลั 
 บุคลากรบางกลุ่มยงัไม่ยอมรับในเทคโนโลยดิีจิทลั 
 บุคลากรยงัขาดขาดความเช่ือมัน่เทคโนโลยดิีจิทลั 

การบริหารงานไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับเปล่ียนกระบวนการในการบริหาร 
งาน 

 นโยบาย และระเบียบการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัไม่ชดัเจน 
 ขั้นตอนการท างานล่าชา้  
 การบริหารจดัการยงัไม่เป็นระบบ 
 ขาดวิสยัทศันในการบริหารเทคโนโลยดิีจิทลั 

 

กลุ่มผูบ้ริหาร และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

 บุคลากรยงัไม่เขา้ใจถึงความส าคญั 
ของเทคโนโลยดิีจิทลั 

 ขาดความรู้ 

 ปรับเปล่ียนทศันคติให้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยดิีจิทลัและใชอ้ยา่งถูกวิธี 
 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
 ควรมีนโยบาย และก ากบัดูแล 

 เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงเร็ว 
 อุปกรณ์ไม่รองรับการท างานและไม่มี 
คุณภาพ 

 ลงทุนดา้นเทคโนโลยใีห้รองรับการท างานท่ีจะตามมาในอนาคต 
 วางแผนบริหารจดัการเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีมีตามความจ าเป็น 

 ค านึงถึงคุณภาพของอุปกรณ์ท่ีจดัซ้ือ 
 ปัญหาระบบสารสนเทศ 
 การใชง้านท่ีผิดวิธี 

 อบรมวิธีการใชง้านท่ีถูกตอ้ง และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีจะตามมาจากการใช้งาน
ท่ีผิดวิธี 

 พฒันางานให้ตอบสนองต่อการท างานให้มากข้ึน โดยจดัท าแผนระยะสั้น ระยะยาว 
และน าแผนสู่การปฏิบติั และมีการก ากบั ติดตาม 

 ยกฐานะหน่วยงานท่ีดูแลให้บริการและพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลั ให้เป็นหน่วยงานหลกั
ของมหาวิทยาลยั 

 ผูบ้ริหารไม่มีความสามารถ  ปรับเปล่ียนทีมบริหารให้เหมาะสมกบัความสามารถ 
 ปรับเปล่ียนทศัคติ เพื่อให้เห็นถึงความส าคญัของเทคโนโลยดิีจิทลั 

 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  เล็งเห็นถึงความส าคญัในการบ ารุงรักษา เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา 
 ส ารองอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในการซ่อมบ ารุง เพ่ือไม่ให้การท างานหยดุชะงกั 
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แทจ้ริงแลว้ ในทุกกลุ่มจะมีสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัพ้ืนฐานคลา้ยกนั ไดแ้ก่ โปรแกรมการ
ประมวลผลค า (Word Processing)  โปรแกรมแผ่นตารางท าการ (Spread Sheet) โปรแกรมเอกสารน าเสนอ 
(Presentation) และ โปรแกรมเพ่ือพฒันาระบบฐานขอ้มูล ท่ีมีตารางเก็บขอ้มูลและสร้างแบบสอบถามไดง่้าย มี
วตัถุคอนโทลใหเ้รียกใชใ้นรายงานและฟอร์ม อาทิ ไมโครซอฟทแ์อคเซส (Microsoft Access) เป็นตน้ 

จากตารางท่ี 6 ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น  และสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในดา้นต่างๆ 4 ดา้น 
คือ ดา้นฮาร์ดแวร์ ดา้นซอฟตแ์วร์ ดา้นบุคลากร และดา้นการบริหารงาน โดยในดา้นฮาร์ดแวร์มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการ และไม่มีประสิทธิภาพ ช ารุดขาดการบ ารุงรักษา ด้านซอฟต์แวร์ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั และระบบมีปัญหาการเขา้ใชง้านบ่อยคร้ัง ดา้นบุคลากรมีพ้ืนฐานในการใชง้าน
เทคโนโลยแีตกต่างกนั การยอมรับเทคโนโลยแีละน ามาใชจึ้งมีความแตกต่างกนั รวมไปถึงบุคคลกรบางกลุ่มขาด
ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยี และการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดวิสัยทศันในการบริหารเทคโนโลยีดิจิทลั 
การบริหารจดัการยงัไม่เป็นระบบ ส่งผลใหข้ั้นตอนการท างานล่าชา้ นโยบาย และระเบียบการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั
ไม่ชดัเจน  

แนวทางในการพฒันามุ่งเน้นในเร่ืองของการปรับเปล่ียนทัศนคติให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัไปพร้อมกบัการพฒันาทกัษะของบุคลากร พฒันาระบบงานใหต้อบสนองต่อการท างาน วางแผน
บริหารจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัใหมี้ประสิทธิภาพ และสนบัสนุนงบประมาณใหเ้พียงพอต่อความจ าเป็น อยา่งไรก็
ดี กลุ่มผูบ้ริหาร อาจารย์ และผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ได้มีขอ้เสนอแนะว่า การเปล่ียนผ่านไปสู่
มหาวิทยาลยัราชภฏัดิจิทลันั้นจะตอ้งมีปัจจยัส าคญัคือ 1. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัตอ้งมีนโยบายอย่างชัดเจน 2. 
เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัให้สมบูรณ์ 3. พฒันาบุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยั
ราชภฏัดิจิทลั  4. ตอ้งมีตวัแบบหรือกลยทุธ์อยา่งเหมาะสมส าหรับการเปล่ียนผา่นไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏั
ดิจิทลั และ 5. ตอ้งมีงานวจิยัรองรับการมุ่งสู่มหาวทิยาลยัราชภฏัดิจิทลัเพ่ือความยัง่ยนืของการพฒันา 

 

7. สรุปผลการวจัิย 
ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาท่ีส าคญัเกิดจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ระบบเครือข่ายไม่เสถียร 

บุคลากรขาดทกัษะ ระบบสารสนเทศใชง้านยาก และการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ  แนวทางในการพฒันาควร
ปรับเปล่ียนทศันคติให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลยี ยกฐานะหน่วยงานท่ีดูแลให้บริการและ
พฒันาเทคโนโลยดิีจิทลัใหเ้ป็นหน่วยงานหลกั มีนโยบาย จดัท าแผนระยะสั้น ระยะยาว น าแผนสู่การปฏิบติั และมี
การก ากบั ติดตาม สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อความจ าเป็น และค านึงถึงคุณภาพของอุปกรณ์ท่ีจดัซ้ือ
อุปกรณ์ รวมไปถึงอุปกรณ์ส ารองท่ีจะใชใ้นการบ ารุงรักษา 

 

 8. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากการท่ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอความส าคญัของปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทลัของบุคลากรและนกัศึกษาเพ่ือเปล่ียนผา่นไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัดิจิทลัไปแลว้นั้น หากผูใ้ดสนใจ
ยงัสามารถท่ีจะน าหลกัการดังกล่าวไปพฒันาต่อยอดได้โดยท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงบริบทของมหาวิทยาลัย 
นโยบาย ความพร้อมดา้นบุคลากร และ เทคโนโลยดิีจิทลัท่ีจ าเป็น ทั้งน้ีพ่ือมุ่งสู่การศึกษา 4.0 ท่ีสามารถสนบัสนุน
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ดิจิทลัไทยแลนดแ์ละเป็นมหาวทิยาลยัดิจิทลัชั้นน าในอนาคต อีกทั้ง ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาดชันีช้ี
วดัการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  ซ่ึงดัชนีช้ีวดันั้นจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการตรวจติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จมหาวทิยาลยัดิจิทลัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับน้ีได้น าเสนอระบบรายช่ือก าลงัพลเพ่ือบริการจัดการบัญชีผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ ใน
ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก เพื่อใชบ้ริหารจดัการบญัชีผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ เน่ืองจากก าลงัพลมีการปรับยา้ย
ตลอดเวลา ส่งผลใหใ้หก้ารบริหารจดัการบญัชีผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน กบัขอ้มูลสถานภาพก าลงั
พลในปัจจุบนัไม่มีความสอดคลอ้งกัน ยากแก่การติดตามและตรวจสอบบญัชีผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน จึงควรมีการพฒันาฐานขอ้มูลกลางในการบริหารจดัการบญัชีผูใ้ช ้ เพื่อเช่ือมโยงกบัระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ภายในส านกังานปลดับญัชีกองทพับก ให้มีการบริหารจดัการเป็นมาตรฐานเดียวกนั เม่ือท าการเก็บขอ้มูล
รายช่ือก าลงัพลในส านักงานปลดับญัชีกองทพับก รวมไปถึงขอ้มูลพ้ืนฐาน สังกดั และสถานะการคงอยู่ พบว่า
ขอ้มูลท่ีไดรั้บประกอบดว้ยขอ้มูลหลายรูปแบบ อีกทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ ของก าลงั
พลท าไดล้  าบาก เน่ืองจากไม่มีการรวบรวมขอ้มูลช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษอยา่งเป็นทางการ การน าสถานะการ
คงอยูข่องก าลงัพล มาช่วยในการควบคุมการใชง้านบญัชีผูใ้ช ้พบวา่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม และ
บริหารจดัการไดง่้าย การพฒันาระบบบญัชีผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ ถือวา่เป็นนวตักรรมของหน่วยงาน ท่ีผา่นมามกั
ไม่ให้ความส าคญั เม่ือมีระบบบญัชีผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศน้ี พบวา่การบริหารจดัการผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศใน
ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก เป็นมาตรฐานเดียวกนัและสะดวกต่อการบริหารจดัการ 
 
ค าส าคญั: การพฒันาระบบรายช่ือก าลงัพลเพ่ือบริการจดัการบญัชีผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
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ABSTRACT 
 This article presents the system service personnel list to manage user accounts information system in 
office of the army comptroller to manage user accounts information system. The staff are fine move all the time. 
As a result, the Management Account Information Systems Agency. Information on the status of personnel 
currently no consensus. Difficult to track and monitor user account information agency. It should develop a central 
database for managing user account to link information systems within the office of the army comptroller to have 
managed the same standard. When information contact personnel in the office of the army comptroller, including 
background information and affiliation status remains. Found that the information received contains many forms. 
The collection of information name & surname (English) staffs feasible. Due to lack of information name-last 
name (English) official. To bring the status of personnel, to remain in control of user accounts found to be 
effective in monitoring and management. The development of information systems, user accounts, system, 
considered innovative agencies in the past are not always given the priority. When a user's account information 
systems, this It found that the management information system users in the office of the army comptroller the 
same standard and easier management. 
 
KEYWORDS: Developing a list of personnel to manage the user account information 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้ในระบบราชการมากข้ึน ส่งผลให้ระบบงานราชการ
ปรับเปล่ียนขั้นตอนหลายอยา่งไปอยูใ่นรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ ในการเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศใด ๆ  ในปัจจุบนั
จะตอ้งมีการพิสูจน์ตวัตน (Authentication) เพ่ือเขา้ใชง้าน โดยระบบประกอบดว้ยบญัชีผูใ้ชท่ี้เช่ือมโยงกบักลุ่ม 
(User Group) โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีแตกต่างกัน (Group Permission) หลาย
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศใช้ แต่ยงัขาดฐานขอ้มูลบุคลากรกลาง ซ่ึงท าหน้าท่ีบริหารระบบบัญชีผูใ้ชเ้ป็น
ส่วนรวม จึงท าให้เกิดปัญหามีหลายบญัชีผูใ้ชจ้ากหลายระบบ ซ่ึงยากต่อการควบคุมในทางเทคนิค กรณีท่ีมีการ
บรรจุเขา้หน่วยงาน ยา้ยออก ลาออก เกษียณอาย ุฯลฯ 
 ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก เป็นส่วนราชการท่ีข้ึนตรงกบักองทพับก พบปัญหาการบริหารจดัการ
บญัชีผูใ้ช ้ส าหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมไปถึงการใชพิ้สูจน์ตวัตน (Authentication) ส าหรับใช้
งานอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากก าลงัพลมีการปรับยา้ยตลอดเวลา ส่งผลให้ให้การบริหารจดัการบญัชีผูใ้ชง้านระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน กบัขอ้มูลสถานภาพก าลงัพลในปัจจุบนัไม่มีความสอดคลอ้งกนั ยากแก่การติดตามและ
ตรวจสอบบญัชีผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน จึงควรมีการพฒันาฐานขอ้มูลกลางในการบริหารจดัการ
บญัชีผูใ้ช ้เพ่ือเช่ือมโยงกบัระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายในส านกังานปลดับญัชีกองทพับก ให้มีการบริหารจดัการ
เป็นมาตรฐานเดียวกนั  
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เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันา “ระบบรายช่ือก าลงัพลเพ่ือบริหารจดัการบญัชีผูใ้ช้
ระบบสารสนเทศ ในส านักงานปลดับญัชีกองทพับก” ซ่ึงในการพฒันาระบบจะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
ไดแ้ก่  

1. Database คือ ฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานของก าลงัพลในส านกังานปลดับญัชีกองทพับก ซ่ึง
สามารถใชติ้ดตามสถานภาพความคงอยูข่องก าลงัพลในปัจจุบนัไดท้ั้งหมด 

2. Permission คือ ระบบก าหนดสิทธิท่ีควบคุมสิทธ์ิการใชง้านความสามารถต่างๆในระบบท่ีพฒันาข้ึน 
โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ก าลงัพล (User), ธุรการของกอง (Officer), เจ้าหน้าท่ีก าลงัพล (HR) และ 
ผูดู้แลระบบ (Admin) ซ่ึงบญัชีผูใ้ชแ้ต่ละระดบัจะถูกจ ากดัสิทธิท่ีไม่เหมือนกนั เพ่ือความเรียบร้อยและปลอดภยัต่อ
ฐานขอ้มูล 

3. User Account คือ บญัชีผูใ้ชง้านระบบ ท่ีสร้างข้ึนจากขอ้มูลพ้ืนฐานของก าลงัพล มีส่วนประกอบจาก
ช่ือภาษาองักฤษ คัน่ดว้ยจุด และตามดว้ยตวัสะกดภาษาองักฤษ 3 ตวัแรกของนามสกลุ โดยจะไดรั้บสิทธ์ิในระดบั
ก าลงัพล (User) เป็นพ้ืนฐาน และจะไดรั้บสิทธิเพ่ิมเติมจากผูดู้แลระบบตามภาระหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบของแต่ละคน 

4. Web Application คือ โปรแกรมประยกุตท่ี์เขา้ถึงดว้ยโปรแกรมท่องเวบ็ไซตผ์า่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
อยา่งอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เวบ็แอปพลิเคชนัเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากความสามารถในการอพัเดท และดูแล โดย
ไม่ตอ้งแจกจ่าย และติดตั้งซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองผูใ้ช ้

ระบบรายช่ือก าลงัพลเพ่ือบริการจดัการบญัชีผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ ในส านกังานปลดับญัชีกองทพับก ท่ี
พฒันาข้ึนประกอบดว้ยฐานขอ้มูล 2 ส่วนคือ 1) ส่วนเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของก าลงัพล และ 2) ส่วนขอ้มูลบญัชี
ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ โดยขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนน้ีจะเช่ือมต่อระหวา่งกนั กล่าวคือ ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษจะถูก
น ามาสร้างเป็นบญัชีผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ ส าหรับขอ้มูลสถานภาพการคงอยูข่องก าลงัพล ก็จะมีผลเก่ียวเน่ือง
มาถึงการเปิดหรือปิดการใช้งานบัญชีผูใ้ช้นั้ น ๆ ด้วย บัญชีผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ ในส านักงานปลัดบัญชี
กองทพับก สามารถเช่ือมต่อไดผ้่าน 3 ระบบ คือ Active Directory, LDAP และ Radius แต่ระบบท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน
ในปัจจุบนัน้ีเป็นการน าร่องการใชง้าน โดยให้บริการผ่าน Radius เพียงระบบเดียว และในอนาคตจะทยอยเปิด
ให้บริการจนครบ 3 ระบบต่อไป การพฒันาระบบบญัชีผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ เพื่อเป็นมาตรฐานกลางเพื่อใชใ้น
หน่วยงานน้ี ถือว่าเป็นนวตักรรมของหน่วยงาน เน่ืองจากการพฒันาระบบสารสนเทศภายในท่ีผ่านมามกัถูก
มองขา้มและไม่ใหค้วามส าคญั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เน่ืองจากภยัคุกคามทาง
ไซเบอร์นั้นทวีความรุนแรงมากข้ึน การเขา้ถึงขอ้มูลของทางราชการจึงควรมีการพิสูจน์ตวัตนผูใ้ช้งานให้มี
ประสิทธิภาพท่ีสุด เพ่ือป้องกนัปัญหาดงักล่าว 

นอกจากน้ียงัสามารถน ามาประยกุต ์ เช่ือมต่อกบัระบบงานอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุงขอ้มูล ยศ-ช่ือ-นามสกุล 
รวมไปถึงการเปิดหรือปิดการใชง้านบญัชีผูใ้ชใ้นระบบงานอ่ืน ๆ ให้เป็นปัจจุบนัไดม้ากโดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งตาม
แกข้อ้มูลเองในแต่ละระบบงาน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือสร้างฐานขอ้มูลบัญชีรายช่ือก าลังพลส าหรับบริหารจัดการบัญชีผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ ใน
ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก 
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(2) เพ่ือใชต้รวจสอบสถานภาพของก าลงัพลเบ้ืองตน้ ในส านกังานปลดับญัชีกองทพับก 
(3) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือก าลังพลไปใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศ ของ

ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก 
 

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระบบทีเ่กีย่วข้อง 
(1) วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เป็นกระบวนการทางความคิด 

(Logical Process) ใน การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตอ้งการของผู ้
ใชไ้ด ้โดยระบบท่ีจะพฒันานั้น อาจเร่ิมดว้ยการพฒันาระบบใหม่เลยหรือน าระบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับเปล่ียน 
ใหดี้ยิง่ข้ึน ภายในวงจรน้ีจะแบ่งกระบวนการพฒันาออกเป็นระยะ ไดแ้ก่ 1) คน้หาและเลือกสรรโครงการ 2) จดัตั้ง
และวางแผนโครงการ 3)  วิเคราะห์ระบบ 4)  ออกแบบเชิงตรรกะ 5) ออกแบบเชิงกายภาพ 6) พฒันาและติดตั้งระบบ 
และ 7) ซ่อมบ ารุงระบบ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2548) 

(2) การเขียนภาพยเูอม็แอล (UML: Unified Modeling Language) 
 UML ยอ่มาจาก The Unified Modeling Language เป็นภาษาเพ่ือใชอ้ธิบายโมเดลต่าง ๆ  ถา้กล่าวถึงภาษา 

มกัจะนึกถึง (Text) ท่ีมีไวยากรณ์ต่าง ๆ แต่ภาษาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีอาจไม่คุน้เคยคือภาษาท่ีมีลกัษณะของ Map 
Language กล่าวคือ UML เป็น Map Language หรือภาษาท่ีใชก้ราฟฟิกเป็นสัญลกัษณ์ เป็นภาษาท่ีเหมาะส าหรับ
งานระดับกิจการระบบงาน Application บนเว็บ ไปจนถึงระบบงานแบบ Real Time (สุนทริน วงศ์ศิริกุล และ 
ชยัวฒัน์ สิทธิกรโอฬารกลุ, 2550 

 (3) เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 
 3.1 ประเภทของโปรแกรมบนเวบ็ ในการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ สามารถท่ีจะแบ่งลกัษณะการ

ท างานของโปรแกรมได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) Static Programming และ 2) Dynamic Programming (อดิศักด์ิ  
จนัทร์มีน, 2548) 

 3.2 PHP เป็นภาษาท่ีใชพ้ฒันา CGI ภาษาหน่ึง PHP น าขอ้ดีของ Perl C และภาษาอ่ืน ๆ มาปรับปรุง
แลว้สร้างเป็น PHP ดงันั้น ผูเ้ขียน Perl C เป็นอยูแ่ลว้ศึกษาเพ่ิมเติมเพียงเลก็นอ้ย เขียน PHP ไดเ้ลย PHP เป็นภาษา
ท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนัและก าลงัจะเขา้มาแทนท่ี Perl (ชาญชยั  ศุภอรรถกร, 2551) 

 3.4 JavaScript เป็นภาษาท่ีสามารถท างานร่วมกบัภาษา HTML ได ้และเป็นภาษาท่ีไดรั้บความนิยม
มาก ในการน าเสนอผลงานในรูปแบบของเวบ็เพจ เน่ืองจากเป็นภาษาท่ีมีไวยากรณ์ท่ีเขา้ใจง่าย สามารถส่งขอ้มูล
โตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดท้นัที และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งจาวาสคริปต์เป็นลกัษณะของโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object 
Oriented Programming : OOP) ท าใหเ้ราสามารถน าออบเจ็กต ์(Object) ต่าง ๆ ไปใชไ้ดง่้าย 
 3.5 MySQL คือ ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (RDBMS) ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนั 
นกัพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีเคยใชต้่างยอมรับความสามารถ ความรวดเร็วการรับรองจ านวนผูใ้ช ้และขนาดของ
ขอ้มูลจ านวนมหาศาล ทั้งยงัสนับสนุนการใชง้านบนระบบปฏิบติัการมากมาย ไม่ว่า Unix, OS/2, Mac OS และ 
Window ซ่ึง MySQL จดัเป็นซอฟตแ์วร์ประเภท Open Source ท่ีมีการยดึสิทธิบตัรตาม GPL (GNU General Public 
License) (ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2555)) 

3.6 Bootstrap เป็น Front-end Framework ท่ีช่วยให้สามารถสร้างเว็บแอพลิเคชันไดอ้ย่างรวดเร็ว 
และ สวยงาม ตวั Bootstrap เองมีทั้ง CSS Component และ JavaScript Plugin ให้เรียกใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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โดยท่ี Bootstrap ถูกออกแบบมาใหร้องรับการท างานแบบ Responsive Web ซ่ึงท าใหส้ะดวกในการเขียนเวบ็เพียง
คร้ังเดียวสามารถน าไปรันผา่นบราวเซอร์ไดท้ั้งบน มือถือ แท็บเลต็ และคอมพิวเตอร์ทัว่ไป โดยท่ีไม่ตอ้งเขียนใหม่ 
(สถิตย ์เรียนพิศ, 2556, น. 1) 

3.7 Yii Framework เป็นโปรแกรมท่ีถูกเขียนข้ึนโดยใช้ภาษา PHP ท่ีเขียนข้ึนบนการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ในลักษณะ Model, View และ Controller (MVC) ซ่ึง เ ขียนข้ึนในรูปแบบของ Object Oriented 
Programming (OOP) โดย MVC นั้ นจะช่วยแยก Business Logic หรือส่วนการประมวลผลออกมาจาก User 
Interface ส่งผลใหง่้ายต่อการแกไ้ขในแต่ละส่วน ซ่ึงจะไม่กระทบกบัส่วนอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย 1)  Model เป็นส่วน
จดัการขอ้มูล และ Business Rules 2) View เป็นส่วนการแสดงผล เช่น ขอ้ความ Form Input และ 3) Controller 
เป็นส่วนการควบคุมและจดัการการเช่ือมต่อส่ือสารระหวา่ง Model กบั View (มานพ กองอุ่น, 2557) 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  4.1 แบบแผนการวจิยั  
  ผูว้จิยัไดร้วบรวมปัญหาการเก็บขอ้มูลรายช่ือก าลงัพลพร้อมขอ้มูลพ้ืนฐาน ปัญหาการบริหารจดัการบญัชี
ผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศ โดยประสงค์ให้มีระบบกลางมาใช้บริหารจัดการบัญชีผูใ้ช้  ท าการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานใหม่ตามทฤษฎีระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ใช้ภาษา UML (Unified Modeling Language) 
(พนิดา พานิชกุล, 2552) ซ่ึงประกอบดว้ยแผนภาพยสูเคส (Use Case Diagram) แสดงขั้นตอนการท างานท่ีส าคญั
ของระบบ มีก าลงัพลเก่ียวขอ้งกบัระบบปฏิบติัขั้นตอนการท างานท่ีแตกต่างกนั ยสูเคสของระบบ ดงัภาพประกอบ  

 
ภาพประกอบ 1 แผนภาพยสูเคสของระบบ 
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ภาพประกอบ 2 แผนภาพซีเควนซ์การเขา้สู่ระบบของผูใ้ช ้

 

 
ภาพประกอบ 3 แผนภาพซีเควนซ์การเขา้สู่ระบบของเจา้หนา้ท่ีก าลงัพลและผูดู้แลระบบ 

 

 
ภาพประกอบ 4 แผนภาพซีเควนซ์การพิมพร์ายการบญัชีผูใ้ชใ้นระบบของเจา้หนา้ท่ีก าลงัพลและผูดู้แลระบบ 

 

 
ภาพประกอบ 5 แผนภาพซีเควนซ์การก าหนดระดบัสิทธ์ิใหก้บับญัชีผูใ้ช ้

 

 
ภาพประกอบ 6 แผนภาพซีเควนซก์ระบวนการสร้างบญัชีผูใ้ช ้เม่ือมีการเพ่ิมขอ้มูลของก าลงัพลลงในระบบ 
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  ผูว้จิยัไดท้ดสอบระบบโดยการน าบญัชีผูใ้ชท่ี้สร้างไดม้าเช่ือมโยงกบัระบบ Radius Server โดย Radius 
Server จะเรียกใชง้านบญัชีผูใ้ชจ้ากระบบท่ีพฒันาข้ึน น าไปผูกกบั Attribute ของ Radius Server เพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบสิทธ์ิต่าง ๆ ของบญัชีผูใ้ชน้ั้น ๆ โดยทดลองกบัปัญหาพ้ืนฐานท่ีสุดของส านกังานปลดับญัชีกองทพับก 
คือ การพิสูจน์ตวัตนเพื่อใชง้านอินเทอร์เน็ตภายในส านกังานปลดับญัชีกองทพับก  
 

 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงรายช่ือ บญัชีผูใ้ช ้และสถานะของก าลงัพล 
 

     
 

ภาพประกอบ 8 (ซา้ย) แสดงหนา้จอการเพ่ิมขอ้มูลก าลงัพลเขา้ฐานขอ้มูล 
ภาพประกอบ 9 (ขวา) แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของก าลงัพล 
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ภาพประกอบ 10 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของก าลงัพล 
 

 จากภาพประกอบ 7 แสดงใหเ้ห็นถึงรายช่ือของก าลงัพล กองท่ีสงักดั และสถานะการคงอยูข่องก าลงัพล
แต่ละคน เม่ือตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลก าลงัพล ระบบจะน าไปสู่หนา้เพ่ิมขอ้มูล ตามภาพประกอบ 8 หากตอ้งการดูขอ้มูล
ส่วนบุคคลของก าลงัพลใหค้ลิกท่ี Icon สีด าหลงัสถานะ ระบบจะแสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของก าลงัพลโดยละเอียด 
ตามภาพประกอบ 9 แต่ถา้ตอ้งการแก้ไขขอ้มูลของก าลงัพล.ให้คลิกท่ี Icon รูปกระดาษปากา ระบบจะแสดง
หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของก าลงัพลให้สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดต้ามภาพประกอบ 10 ส าหรับสถานะของ
ก าลงัพลในระบบ จะมีการก าหนดสถานะของบญัชีผูใ้ชอ้ยูเ่บ้ืองหลงั หากสถานะถูกเปล่ียนไปในลกัษณะของการ
จ าหน่ายออกจากหน่วยงาน เช่น ยา้ยออก หรือ เกษียณอายรุาชการ จะไม่ถือวา่เป็นก าลงัพลของหน่วยงาน บญัชี
ผูใ้ชจ้ะถูกระงบัทนัที แต่หากสถานะเป็นปกติ หรือช่วยราชการ จะถือวา่เป็นก าลงัพลของหน่วยงาน บญัชีผูใ้ชจ้ะ
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ ในขั้นตน้สามารถตรวจสอบบญัชีผูใ้ชว้า่สามารถใชง้านไดห้รือไม่ โดยทดลองเขา้สู่
ระบบผา่น Radius Server ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 
 

 

 
ภาพประกอบ 11 ผลการทดสอบบญัชีผูใ้ชก้บั Radius Server ซ่ึงมีสถานะปกติ 
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  จากภาพประกอบ 11 ยกตัวอย่างก าลังพล คือ ส.ท.ภูวดล ข าปาน มีบัญชีผูใ้ช้ คือ puwadol.kum 
สถานะการคงอยู่ คือ ปกติ เม่ือเขา้สู่ระบบโดยใช้ Radius Server ระบบจะตอบ Access-Accept กลบัมา ในทาง
ปฏิบติัคือบญัชีผูใ้ชน้ี้สามารถใชง้านระบบได ้เพราะเป็นก าลงัพลของหน่วย 

 

 

ภาพประกอบ 12 ผลการทดสอบบญัชีผูใ้ชก้บั Radius Server ซ่ึงมีสถานะเกษียณอายรุาชการ 
   
  จากภาพประกอบ 12 ยกตัวอย่างก าลังพล คือ นางบัวเงิน โพธ์ิสุข มีบัญชีผู ้ใช้ คือ buangne.pod 
สถานะการคงอยู่ คือ เกษียณอายุราชการ เม่ือเข้าสู่ระบบโดยใช้ Radius Server ระบบจะตอบ Access-Reject 
กลบัมา ในทางปฏิบติัคือบญัชีผูใ้ชน้ี้ไม่สามารถใชง้านระบบได ้เพราะไม่ถือวา่เป็นก าลงัพลของหน่วย 
 

 
ภาพประกอบ 13 ผลการทดสอบบัญชีผู้ใช้กบั Radius Server ซ่ึงมสีถานะช่วยราชการ 

  
  จากภาพประกอบ 13 ยกตวัอยา่งก าลงัพล คือ จ.ส.อ.(พ.) อนุชา จิตตเ์อ้ือ มีบญัชีผูใ้ช ้คือ anuchar.chi 
สถานะการคงอยู่ คือ ช่วยราชการ เม่ือเขา้สู่ระบบโดยใช้ Radius Server ระบบจะตอบ Access-Accept กลบัมา 
ในทางปฏิบติัคือบญัชีผูใ้ชน้ี้สามารถใชง้านระบบได ้เพราะการไปช่วยราชการไม่ใช่การปรับยา้ยหน่วย ยงัถือวา่
เป็นก าลงัพลของหน่วย 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดน้ าระบบท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใช ้พบวา่การใชง้านไม่ซบัซอ้น เน่ืองจากระบบเก็บเฉพาะขอ้มูล
พ้ืนฐานทัว่ไป ประเภทบุคลากร สงักดักอง และสถานะความคงอยูเ่ป็นส าคญั เม่ือท าการเก็บขอ้มูลรายช่ือก าลงัพล
ในส านกังานปลดับญัชีกองทพับก รวมไปถึงขอ้มูลพ้ืนฐาน สังกดั และสถานะการคงอยู ่พบวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
แผนกก าลงัพล กองธุรการ ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก ประกอบดว้ยขอ้มูลหลายรูปแบบ เช่น ขอ้มูลการบรรจุ
ก าลงัพลลงในอตัราต าแหน่งภายในหน่วย ขอ้มูลลูกจา้งและพนกังานราชการซ่ึงแยกต่างหาก และขอ้มูลก าลงัพลท่ี
ได้รับจากระบบ PDX ของกรมก าลงัพลทหารบก เป็นตน้ อีกทั้ งยงัประสบปัญหาการเก็บรวบรวมขอ้มูลช่ือ-
นามสกลุ ภาษาองักฤษ ของก าลงัพลท าไดล้  าบาก เน่ืองจากไม่มีการเก็บขอ้มูลช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ อยา่งเป็น
ทางการ และก าลงัพลบางส่วนไปช่วยราชการนอกหน่วย ท าใหก้ารเก็บขอ้มูลท าไดล้  าบาก 
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 การน าสถานะการคงอยูข่องก าลงัพล มาช่วยในการควบคุมการใชง้านบญัชีผูใ้ช ้พบวา่มีประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ ติดตาม และบริหารจดัการไดง่้ายข้ึน ธุรการกอง ธุรการหน่วย สามารถตรวจสอบการคงอยูแ่ละยอด
ก าลังพลทั้ งหมดโดยสังเขปได้ นอกจากน้ี วิธีการก าหนดช่ือบัญชีผูใ้ช้ จากเดิมเป็นรูปแบบ ช่ือ_นามสกุล
ภาษาองักฤษ 1 ตวัแรก เช่น puwadol_k ถูกปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบ ช่ือ.นามสกุลภาษาองักฤษ 3 ตวัแรก เช่น 
puwadol.kum พบวา่ผูใ้ชคุ้น้เคยการใชเ้คร่ืองหมายมหัพภาค ( . ) มากกวา่เคร่ืองหมายสัญประกาศ ( _ ) และการ
เพ่ิมตวัอกัษรภาษาองักฤษเป็น 3 ตวั ยงัช่วยลดการซ ้ าซอ้นของช่ือบญัชีผูใ้ช ้กรณีท่ีช่ือและนามสกลุในภาษาองักฤษ
เขียนเหมือนกนั ส าหรับการก าหนดรหัสผ่าน ระบบจะท าการสุ่มจากเลขประจ าตวัประชาชน หรือเลขประจ าตวั
ก าลงัพลบางส่วน โดยอาจใช ้5 หลกัหนา้ หรือ 5 หลกัทา้ย เพ่ือใหย้ากต่อการเดาสุ่ม 
 การพฒันาระบบบญัชีผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ ถือว่าเป็นนวตักรรมของหน่วยงาน เน่ืองจากการพฒันา
ระบบสารสนเทศภายในท่ีผ่านมามกัถูกมองขา้มและไม่ให้ความส าคญั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เม่ือมีระบบบญัชีผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศน้ี พบวา่การบริหารจดัการผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ
ในส านกังานปลดับญัชีกองทพับก เป็นมาตรฐานเดียวกนัและสะดวกต่อการบริหารจดัการ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) การใชง้านระบบบริหารจดัการบญัชีผูใ้ชท่ี้พฒันาข้ึนน้ี ออกแบบส าหรับหน่วยงานทางทหาร ซ่ึง
มีโครงสร้างการจดัหน่วยเป็นหน่วยปกติ คือเป็นส านกังาน ดงันั้นวฒันธรรมองคก์รจึงแตกต่างกบัหน่วยรบ หรือ
หน่วยงานของพลเรือน ผลวจิยัน้ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะตวั แตกต่างจากหน่วยงานทัว่ไป 

(2) การวจิยัน้ีเกิดจากปัญหาการบริหารจดัการบญัชีผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน หาก
น าไปใชร่้วมกบัระบบงานอ่ืนภายนอกหน่วยงานท่ีใชม้าตรฐานต่างกนั ควรมีการสร้าง API เป็นตวักลางส าหรับ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรน าฐานขอ้มูลบญัชีผูใ้ชม้าพฒันาใหเ้ช่ือมโยงกบัการพิสูจนต์วัตนในลกัษณะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

เช่น Active Directory หรือ LDAP เป็นตน้ เพ่ือใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัระบบงานต่าง ๆ ไดห้ลากหลายกวา่เดิม 
(2) ขอ้มูลของก าลงัพลในระบบ สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาเช่ือมโยงกับระบบอ่ืน ๆ ได้ เช่น 

ระบบลงเวลาการปฏิบติัราชการ หรือระบบฐานขอ้มูลการช่วยราชการของก าลงัพล โดยขอ้มูลสถานะการคงอยู่
ของก าลงัพลอาจะเป็นประโยชน์กบัการติดตามขอ้มูลของก าลงัพลแต่ละรายได ้
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บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการระบุตวัตนโดยการใช้
คุณลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกายในแต่ละประเภท ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียใน
หลากหลายมุมมอง เช่นวเิคราะห์เปรียบเทียบความแพร่หลายในการใชง้าน  ความคงทนถาวร ความง่ายต่อการเก็บ
ขอ้มูล  สมรรถนะการท างาน  การได้รับการยอมรับ  ความยากในการปลอมแปลง  และค่าใช้จ่ายต ่า  รวมทั้ง
วเิคราะห์การระบุตวัตนแบบใหม่ท่ีอยูใ่นระหวา่งการวจิยัและมีแนวโนม้จะน ามาใชใ้นอนาคต    โดยท าการศึกษา
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการวิเคราะห์ ขอ้ดี 
ขอ้เสียคุณลกัษณะส าคญัของการระบุตวัตนดว้ยชีวมาตรแต่ละประเภท 

 

ค าส าคญั:  ชีวมาตร การยนืยนัตวัตน การระบุตวัตน  ใบหนา้ ลายน้ิวมือ ลายฝ่ามือ ม่านตา จอประสาทตา จมูก  
 ใบหู ดีเอน็เอ คล่ืนสมอง 
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ABSTRACT 
 This study aims to verify an identity authentication by examining various parts of the body. Both strong 
and weak points of the authentication shall be examined such as universality, permanence, the ease of collecting 
data, performance, acceptance, difficulty in information duplication as well as low cost verification. This paper 
also includes new authentication method being researched which will be further useful. Relevant information 
from documents, articles and researches have been gathered then analyzed and synthesized.  Both strong and 
weak points of major feature in applying  biometric identifier are also provided. 
 

KEYWORDS:  Biometric, Authentication, Identification, Face Recognition, Fingerprint, Palmprint, Iris,  
 Retina, Nose, Ears, DNA, Brain Wave 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในช่วงทศวรรต 1800 ท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วของเมืองอนัเน่ืองมาจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม การท่ีตอ้งเผชิญกบัจ านวนประชากร  การคา้ขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ความจ าเป็นในการพิสูจน์
บุคคล หรือแมแ้ต่ผูก้ระท าความผิดท่ีเพ่ิมมากข้ึนเช่นกนัดว้ย  ท าให้เกิดความตอ้งการระบบท่ีจะสามารถบนัทึก
ความผิดพร้อมกบัระบุลกัษณะตวัตนของผูก้ระท าความผิด   ความตอ้งการแยกแยะบุคคลจึงเกิดข้ึน โดยอาศยั
ลกัษณะทางกายภาพของมนุษยท่ี์มีความแตกต่างกนั ท าให้มนุษยแ์ต่ละคนมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง  ซ่ึงท าให้สามารถใชแ้ยกแยะบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี  คุณลกัษณะเฉพาะไดแ้ก่  รูปแบบใบหน้า  เสียง  
ลายน้ิวมือ ลายมือ ม่านตา และลายเซ็น เป็นตน้ การแยกแยะบุคคลมีความส าคญัอยา่งยิ่งกบัระบบความมัน่คงทั้ง
สภาพแวดลอ้มและระบบคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากหลายๆระบบตอ้งการการรับรู้ตวัตนส่วนบุคคลท่ีเช่ือถือไดเ้พ่ือ
ยืนยนัหรือพิสูจน์ตวัตนของบุคคลท่ีร้องขอบริการจากระบบ ซ่ึงการระบุตวัตนในแต่ละวิธีก็มีทั้ งขอ้ดีขอ้เสีย  
รวมถึงค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บและการแยกแยะท่ีแตกต่างกนัไป ปัญหาท่ีศึกษาในการท าวิจยัน้ี 
เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือหาว่าประเภทของการแยกแยะบุคคลท่ีเป็นท่ีนิยมในด้านต่างๆมี
อะไรบา้ง  เช่น  ความถูกตอ้ง  จ านวนผูใ้ช ้ การยอมรับ  และราคาท่ีเหมาะสมเป็นตน้ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีจะ
สามารถน าไปตดัสินใจประยกุตก์บัระบบความมัน่คงของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการระบุตวัตน โดยการใชคุ้ณลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของ
ร่างกายในแต่ละประเภท โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้ดี และขอ้เสียในหลากหลายมุมมอง เช่นวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแพร่หลายในการใชง้าน  ความคงทนถาวรมากท่ีสุด  ความง่ายต่อการเก็บขอ้มูล  สมรรถนะการ
ท างาน  การไดรั้บการยอมรับ  ความยากในการปลอมแปลง  และค่าใชจ่้ายต ่า  รวมทั้งวเิคราะห์การระบุตวัตนแบบ
ใหม่ท่ีอยูใ่นระหวา่งการวจิยัและมีแนวโนม้จะน ามาใชใ้นอนาคต  
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3.  การด าเนินการวจัิย 
3.1  ศึกษาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2  การสรุปผลการวจิยัการวเิคราะห์เปรียบเทียบการระบุตวัตนโดยการใชล้กัษณะเฉพาะทางกายภาพ 

 

4. ประวตัิของการระบุตัวตนด้วยชีวมาตร 
  ชีวมาตรหรือไบโอเมตริกซ์ มาจากค าในภาษากรีก โดย ไบโอ หมายถึง ชีวติ  และเมตริกซ์ หมายถึง การ
วดั การน าชีวมาตรมาใช้กับการประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ิงเกิดข้ึนในช่วงไม่ก่ีทศวรรษท่ีผ่านมา  
เน่ืองจากความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทางดา้นเทคโนโลย ี ท าใหเ้กิดเทคนิคใหม่ๆข้ึนโดยอตัโนมติั  ตวัอยา่งท่ีเก่าแก่
และเป็นพ้ืนฐานท่ีสุดของการระบุตวัตนคือการจดจ าใบหนา้  การระบุใบหนา้คนท่ีรู้จกั  และไม่รู้จกั  และเม่ือมีคน
คุน้เคยมากข้ึนการใชก้ารจดจ ามากข้ึน  ท าให้เกิดเทคนิคการระบุตวัตนท่ีไดรั้บการยอมรับ  ชีวมาตรประเภท
พฤติกรรม เช่น การระบุตวัตนจากเสียงพูด   การรับรู้ดว้ยท่าทางการเดิน เหล่าน้ีลว้นเป็นการรับรู้บุคคลท่ีมนุษย์
ยอมรับอยา่งไม่รู้ตวั   การคน้พบภาพเขียนในผนงัถ ้าซ่ึงคาดว่าเป็นร่องรอยท่ีปรากฏมาไม่นอ้ยกว่าสามหม่ืนปีมี
ภาพมือประทบับ่งบอกความเป็นเจา้ของภาพวาด  การใชล้ายน้ิวมือบนัทึกในเม็ดดินในการท าธุรกรรมทางธุรกิจ
ของชาวบาบิโลน  การใชล้ายน้ิวมือในการท าธุรกรรมทางธุรกิจของพอ่คา้ชาวจีน  หรือแมแ้ต่การใชล้ายน้ิวมือและ
รอยเทา้ของเด็กเพ่ือระบุตวัตนของเด็กชาวจีนในสมยัก่อน (Kelly Smith, 2006) ในปี 1858 เป็นคร้ังแรกของการใช้
ภาพลายมือในการระบุตวัตน  เซอร์วลิเลียมเฮอร์เชล ผูท้  างานใหก้บัขา้ราชการพลเรือนของอินเดียไดบ้นัทึกการใช้
ภาพลายมือ  และลายน้ิวมือดา้นหลงัของสัญญาการจา้งงาน  เพ่ือใชใ้นการจ่ายเงินเดือนใหก้บัพนกังาน  ซ่ึงถือวา่
เป็นการบนัทึกภาพมือและน้ิวมือคร้ังแรกในการระบุตวัตนอยา่งไม่เป็นทางการ  ปี 1870 อลัฟองส์แบร์ตียงคิดคน้
วิธีการระบุตวัตนดว้ยการบนัทึกรายละเอียดทางกายภาพจากการวดัร่างกาย  และเก็บเป็นภาพผูก้ระท าผิดทาง
อาญา  ซ่ึงอาชญากรท่ีท าผิดซ ้ าๆมกัเปล่ียนช่ือ และใชน้ามแฝง   แบร์ตียงตั้งขอ้สังเกตว่าแมพ้วกเขาจะสามารถ
เปล่ียนช่ือของพวกเขา แต่พวกเขาไม่สามารถเปล่ียนองคป์ระกอบบางอยา่งของร่างกาย  การคิดคน้ดงักล่าวไดถู้ก
น ามาใชก้บัวงการต ารวจทัว่โลก  และเรียกเทคนิคดงักล่าวว่า "Bertillonage" หรือ “Anthropometries”  ปี 1892  
เซอร์ฟรานซิสแกลตนัไดศึ้กษารายละเอียดของลายน้ิวมือ  คิดคน้ระบบการจ าแนกลายน้ิวมือ  และเสนอการจดั
หมวดหมู่ใหม่ดว้ยการพิมพล์ายน้ิวทั้งสิบน้ิว  เป็นการระบุตวับุคคลท่ียงัคงใชม้าจนถึงปัจจุบนั และเรียกการระบุ
ตวัตนน้ีว่า  “รายละเอียดของแกลตนั (Galton’s details)”  ปี 1896  เซอร์เอ็ดเวิร์ดเฮนร่ีไดน้ าเอาเทคนิคการพิมพ์
รายละเอียดลายน้ิวมือของแกลตนัมาระบุอาชญากรแทนท่ีการใช ้Anthropometries  และพฒันาวิธีการในการจดั
หมวดหมู่และจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการคน้หาท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งง่ายดายและมีประสิทธิภาพ  ท าให้เกิดการ
จดัตั้งไฟล์ลายน้ิวมือแห่งแรกในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  และต่อมาไดถู้กน ามาใชใ้นส านักงานสืบสวน
กลางแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟบีไอ) และหน่วยงานต่อตา้นอาชญากรรมต่างๆ  เป็นเวลานานหลายปี   ในปี 1936  
จกัษุแพทยแ์ฟรงกเ์บิร์ชเสนอแนวคิดของการใชรู้ปแบบม่านตาเป็นวธีิการระบุตวัตน  ปี 1974 เป็นคร้ังแรกท่ีระบบ
ลายมือถูกน ามาใชใ้นเชิงพาณิชย ์ ดว้ยวตัถุประสงคห์ลกัคือการควบคุมการเขา้ถึง  การตรวจสอบเวลาท างาน และ
การระบุตวับุคคล  ในปี 1985 Leonard Flom และ Aran Safir สองจกัษุแพทยเ์สนอแนวคิดท่ีวา่ม่านตาของมนุษย์
ไม่มีทางเหมือนกนัและสามารถน ามาใชเ้พ่ือระบุตวัตน ปี 1993 หน่วยงานวิจยั กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา 
คิดคน้ขั้นตอนวธีิและเทคโนโลยกีารจดจ าใบหนา้ (FERET) ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของเทคนิคการจดจ าใบหนา้ท่ีไดเ้ขา้
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สู่ผลิตภณัฑ์ในเชิงพาณิชย ์   ปี 1994  John Daugman  คิดคน้ขั้นตอนวิธีการจดจ าม่านตา  ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญั
ของเทคโนโลยีการจดจ าม่านตาในเชิงพาณิชยท่ี์ไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด ปี 1995 การระบุตวัตนดว้ยม่านตาถูก
น ามาใชใ้นเชิงพาณิชย ์   ในปี 1998 เอฟบีไอเปิดตวัระบบดชันีดีเอ็นเอ (Combined DNA Index System CODIS) 
ซ่ึงถูกจดัเก็บในรูปแบบดิจิทลั โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน ามาบงัคบัใชใ้นเชิงกฎหมาย   ปี 1999 องคก์ารการบินพล
เรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) เร่ิมศึกษาเพ่ือน าเอาเทคโนโลยีชีวมาตรมาใชก้บักระบวนการออกและตรวจสอบ
เอกสารการเดินทาง (พาสปอร์ต)  การระบุตวัตนดว้ยสิบลายน้ิวมือไดรั้บการพฒันาให้เป็นมาตรฐานอยู่ในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งระบบเป็นเครือข่ายระดบัชาติ ท าให้สามารถ
สืบคน้และตรวจสอบประวติัอาชญากรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ  ปี 2004 กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกาติดตั้ง
ระบบการระบุตวัตนดว้ยชีวมาตรอตัโนมติัเพื่อปรับปรุงความสามารถในการติดตามและระบุภยัคุกคามความ
มัน่คงของชาติ ระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูลทางดา้นชีวมาตรต่างๆทั้ง สิบลายน้ิวมือ  เสียงพูด  ภาพม่านตา และ
เน้ือเยื่อในช่องปากในการเก็บดีเอ็นเอจากกลุ่มผูก่้อการร้ายและบุคคลท่ีน่าสงสัย ปี 2005 ม่านตาขณะเคล่ือนไหว
ได้รับการเสนอในการประชุมสมาคมชีวมาตร (Kelly Smith, 2006)  ปี 2010  หน่วยงานรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติสหรัฐอเมริกาใชเ้คร่ืองมือชีวภาพส าหรับการระบุการก่อการร้าย จากการรวบรวมหลกัฐานลายน้ิวมือในท่ี
เกิดเหตุ ท าให้สามารถหาต าแหน่งของสถานท่ีท่ีผูก่้อการร้ายวางแผนก่อวนิาศกรรม 9/11   ปี 2011 การระบุตวัตน
ดว้ยชีวมาตรประเภทดีเอน็เอถูกใชใ้นการระบุร่างของอุซามะห์บินลาเดน  ดว้ยเทคโนโลยชีีวมาตรดีเอน็เอและการ
จดจ าใบหนา้ ท่ีมีความเช่ือมัน่ถึงร้อยละ 95 ท าให้ซีไอเอสามารถระบุร่างผูเ้สียชีวิตท่ีพบวา่เป็นอุซามะห์บินลาเดน  
และในปี 2013 แอปเป้ิลเร่ิมใช้เทคนิคการสแกนลายน้ิวมือระบุตวัตนเพ่ือปลดล็อคอุปกรณ์ทั้ งสมาร์ทโฟน
และแทปเลต็ รุ่น iPhone 5S  iPhone 6  iPhone 6 Plus  iPad Air 2  และ iPad Mini 3 
 

5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  5.1  ลายนิว้มอื (Fingerprint) 
  ลายน้ิวมือเกิดข้ึนจากเส้นร่องบนบริเวณผิวหนังของน้ิวมือ   เช่ือมต่อกนัมองเห็นเป็นลายเส้น ซ่ึงจะมี
รูปแบบแตกต่างกนัไป  ลายน้ิวมือเป็นส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิด และไม่มีการเปล่ียนแปลงตลอดชีวติ ลายน้ิวมือ  จึงถูกใช้
ในการจ าแนกบุคคล  (กลุ่มวิจยัฟิสิกส์ศึกษา, 2016)  ขอ้ดี ลายน้ิวมือไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา   
ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย  แต่ก็อาจจะเปล่ียนแปลงขนาดไดต้ามขนาดร่างกาย  การใชล้ายน้ิวมือระบุตวับุคคลมีความ
สะดวก ใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลนอ้ย วิธีการจดัเก็บท าไดง่้าย  ประหยดัเวลาในการท่ีจะเรียนรู้ของผูใ้ชง้าน  
เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือมีขนาดเลก็ จึงท าใหป้ระหยดัไฟ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชบ้นส่ิงต่าง ๆ ไดส้ะดวก เช่น 
แลปทอป โทรศพัทมื์อถือ พีดีเอ และแฮนด้ีไดร์ฟเป็นตน้   อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยลีายน้ิวมือก็มีขอ้เสีย คือมีความ
เช่ือของคนบางกลุ่มวา่การใชล้ายน้ิวมือในการระบุตวับุคคลนั้นเหมือนตนเป็นอาชญากร และลายน้ิวมือถูกปลอม
แปลงไดไ้ม่ยาก    น้ิวมือเป็นส่วนท่ีไดรั้บความสกปรกง่ายกวา่ส่วนอ่ืนของร่างกาย เม่ือเราน าน้ิวไปสแกนอาจท า
ใหเ้คร่ืองนั้นไม่สามารถอ่านได ้นอกจากนั้นยงัท าใหเ้คร่ืองไดรั้บความสกปรกและเส่ือมประสิทธิภาพไดง่้าย  

 5.2  ใบหน้า (Face) 
ภาพใบหนา้ของบุคคลสามารถน ามาใชร้ะบุตวัตนไดง่้าย รวดเร็ว และไม่ท าใหบุ้คคลท่ีถูกตรวจสอบเกิด

พฤติกรรมท่ีต่อตา้น เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพบุคคลมีประสิทธิภาพมากจึงสามารถเก็บ
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ขอ้มูลภาพบุคคลไดอ้ยา่งรวดเร็ว การระบุบุคคลดว้ยภาพใบหนา้เป็นการอาศยั การประมวลผลภาพดว้ยหลกัการ
รู้จ าใบหนา้ โดยอาศยัการวเิคราะห์และเปรียบเทียบลกัษณะเคา้โครงใบหนา้ของแต่ละบุคคล  (Kelly Smith, 2006)  
ขอ้ดีของเทคโนโลยใีบหนา้   ใบหนา้มีความเป็นเอกลกัษณ์   สามารถเก็บขอ้มูลไดง่้าย  แมผู้ถู้กเก็บขอ้มูลจะอยูใ่น
ระยะไกล  อุปกรณ์จดัเก็บมีราคาถูก   และสามารถใชใ้นการระบุบุคคลไดดี้ เช่น  ผูก่้อการร้าย  อาชญากร และอ่ืนๆ  
ส าหรับขอ้เสีย  ดว้ยความกา้วหนา้ และความเช่ียวชาญของแพทยเ์ฉพาะทางท าให้มีการผา่ตดัเปล่ียนแปลงใบหนา้
อย่างง่ายดาย   การเก็บขอ้มูลใบหน้าท าไดง่้าย  จึงท าให้ขอ้มูลใบหน้าถูกลกัลอบน าไปใช ้   และขอ้มูลอาจถูก
เปล่ียนแปลง   ผูเ้ก็บอาจถูกฟ้องร้องการละเมิดสิทธ์ิส่วนบุคคล  และขอ้มูลไม่ถูกตอ้งเสมอไป เช่น ในกรณีคนท่ี
เป็นฝาแฝดบางคู่ยากท่ีจะแยกแยะเฉพาะใบหนา้ได ้

5.3  ลายม่านตา (Iris) 
ลายม่านตาของคนเรามีลวดลายหรือรูปแบบท่ีกระจดักระจาย แบบสุ่ม ท าให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ของ

บุคคลค่อนขา้งสูง ถึงแมจ้ะเป็นฝาแฝดก็ยงัมีลายม่านตาท่ีแตกต่างกนั ลายม่านตามีความคงสภาพตั้งแต่อายคุรบ 2 
ปี จึงท าให้รูปแบบลายม่านตาสามารถน ามาใชใ้นการระบุบุคคลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (John Daugman, 2004) 
ขอ้ดี  ลายม่านตามีความเป็นเอกลกัษณ์  และคงทน  มีความถูกตอ้งสูง  ปลอมแปลงยาก  และท่ีส าคญัสายตาจาก
คนตายจะเส่ือมสภาพเร็วมาก จึงสามารถน ามาใชย้ืนยนัการมีชีวิตของผูถู้กเก็บขอ้มูล  ส าหรับขอ้เสียของลายม่าน
ตา  การเก็บขอ้มูลยุง่ยาก  และตอ้งใชเ้วลา  ตอ้งการความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลสูงมาก  ลายม่านตาถูกบดบงัได้
อยา่งง่ายดายดว้ยขนตา  เปลือกตา   เลนส์  และการสะทอ้นจากกระจกตา  ผูถู้กเก็บมกัไม่ใหค้วามร่วมมือเน่ืองจาก
คิดวา่มีผลเสียกบัดวงตาของตนเอง   ค่าใชจ่้ายการด าเนินการสูง  อุปกรณ์มีราคาแพง  และตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญใน
การเก็บขอ้มูล  

5.4  จอตา (Retina) 
การรู้จ าลายจอตาเพื่อใชร้ะบุบุคคลเป็นการวิเคราะห์ ลวดลายของเส้นเลือดบนจอตาท่ีอยูด่า้นหลงัลูกตา 

ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีลวดลายแตกต่างกนั ท าใหส้ามารถน ามาใชใ้นการระบุตวัตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่วธีิการ
จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือพิเศษในการจดัเก็บขอ้มูล ท าใหเ้กิดความไม่สะดวก ลายจอตาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้น
กรณีบุคคลท่ีมีสุขภาพไม่แขง็แรง เน่ืองมาจากเส้นเลือดบนจอตามีการเปล่ียนแปลง (John Trader, 2012) ขอ้ดี จอ
ตามีความเป็นเอกลกัษณ์  และคงทน  มีความถูกตอ้งสูง  ไม่สามารถลอกเลียน หรือคดัลอก  ในขณะท่ีสายตาจาก
คนตายจะเส่ือมสภาพเร็วมาก  จึงสามารถน ามาใชย้ืนยนัการมีชีวิตของผูถู้กเก็บขอ้มูล   ส าหรับขอ้เสีย  การเก็บ
ขอ้มูลจอตาตอ้งการความร่วมมือในการเก็บขอ้มูจากผูถู้กจดัเก็บสูงมาก  ผูถู้กเก็บจะรู้สึกว่ามีผลเสียกบัดวงตา   
ขณะท่ีค่าใชจ่้ายการด าเนินการสูง  อุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลก็มีราคาแพง  และตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในการเก็บขอ้มูล 

5.5  จมูก (Nose) 
จมูกเป็นอวยัวะท่ีอยู่บนใบหน้า ยื่นออกมาตรงก่ึงกลางของใบหนา้  ท าหน้าท่ีใชใ้นการหายใจ  ใชรั้บ

กล่ินของส่ิงท่ีอยูร่อบๆตวัเรา นอกจากน้ียงัใชใ้นการกรองของเสียขณะหายใจ เช่นฝุ่ นละออง   จมูกประกอบดว้ย
กระดูกแข็ง  และกระดูกอ่อน เป็นอวยัวะในส่วนท่ีมีจุดตรึงส าหรับการจดจ า มีลกัษณะตามเผ่าพนัธ์  จึงท าให้มี
ผูส้นใจศึกษาการน าเอาจมูกมาใชใ้นการการระบุตวัตน ขอ้ดีจมูกเป็นอวยัวะท่ีเก็บขอ้มูลไดง่้าย   เน่ืองจากป็นส่วน
หน่ึงบนใบหน้าท่ียากจะปกปิด  ซ่อนเร้น และคนมกัมองขา้ม  การศัลยกรรมพลาสติกจมูกสามารถสังเกตได้
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ชดัเจน  ในขณะเดียวกนัอุปกรณ์จดัเก็บก็มีราคาถูก  ส าหรับขอ้เสียของจมูกสามารถผ่าตดัเปล่ียนแปลงเอกลกัษณ์
ไดง่้าย 

5.6  ใบหู (Ear-Based)  
ใบหูมีหนา้ท่ีในการรวบรวมคล่ืนเสียงท่ีมาจากท่ีต่างๆ ส่งเขา้สู่รูหู ใบหู มีกระดูกอ่อนอีลาสติก เป็นแกน

อยูภ่ายใน ท าให้โคง้พบังอได ้รูปร่างใบหูของแต่ละคนแตกต่างกนัไป โดยมีขนาดและรอยหยกัซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละบุคคล (Arun Ross and Ayman Abaza, 2011) ขอ้ดีของใบหูมีความเป็นเอกลกัษณ์  จึงเหมาะท่ีจะใชใ้น
การยืนยนั  หรือระบุตวัตน  มีความคงสภาพสูง  ถึงแมอ้ายมุากข้ึนรูปแบบใบหูก็ยงัคงเดิม    สามารถเก็บขอ้มูลได้
ง่าย ในระยะไกล ภาพใบหูมีขนาดเล็กกวา่ใบหนา้ใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บนอ้ยกวา่    จึงท างานไดเ้ร็วกวา่  อุปกรณ์
จดัเก็บก็มีราคาถูก  จึงเหมาะกบัการน าไปใชใ้นระบบความมัน่คงและระบบการเขา้ถึง ส าหรับขอ้เสียเก่ียวกบัการ
เก็บขอ้มูล  เน่ืองจากใบหูสามารถถูกปกปิดดว้ยผม  หมวก  และต่างหู 

5.7  ลายฝ่ามอื (Palm Print) 
มือเป็นอวยัวะของมนุษยท่ี์ใชห้ยบิจบัส่ิงของ ในฝ่ามือจะมีลวดลายเรียกวา่ลายฝ่ามือ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมี

ความแตกต่างกนัโดยลายฝ่ามือประกอบด้วยลายสายหลกั ร้ิวรอย และสันเขาผิวหนัง มีรายละเอียดท่ีมากกว่า
ลายน้ิวมือท าให้สามารถน ามาระบุตวัตนอยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้ดีของลายฝ่ามือมีลกัษณะเฉพาะในแต่ละบุคคล
และมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก   ภาพท่ีจะน ามาใชเ้ป็นภาพท่ีมีความละเอียดต ่า  ลายฝ่ามือสามารถจบัภาพโดย
สามารถใชอุ้ปกรณ์ capturing device  ท่ีมีตน้ทุนต ่า  ขอ้เสียคือเคร่ืองสแกนลายฝ่ามือมกัจะมีราคาแพง เน่ืองจาก
ต้องจับพ้ืนท่ีขนาดใหญ่  ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่จะท าให้ระบบช้าและมีการค านวณมาก ท าให้ยงัไม่เป็นท่ี
แพร่หลาย 

5.8  รหัสพนัธุกรรม (DNA) 
DNA ย่อมาจากกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid) ซ่ึงเป็นจ าพวกกรดนิวคลีอิก มกั

พบอยูใ่นส่วนของนิวเคลียสของเซลล ์โดยพนัตวัอยูบ่นโครโมโซมในเซลลข์องส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ดีเอ็นเอจะท า
การเก็บขอ้มูลทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงๆเอาไว ้ซ่ึงมีลกัษณะท่ีมีการผสมผสานมาจากส่ิงมีชีวติรุ่นพอ่
และแม่ ทั้งยงัสามารถถ่ายทอดลกัษณะไปยงัส่ิงมีชีวิตรุ่นลูกรุ่นหลาน  (เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ, 2016) ขอ้ดีของดีเอน็เอนิยมน ามาใชเ้ป็นอยา่งมากในทางนิติเวชวทิยาโดยการพิสูจน์บุคคล  มี
ประสิทธิภาพมาก มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือสูง จึงถูกใชใ้นระบุบุคคลญาติพี่นอ้ง ลูก และผูต้อ้งสงสัยว่าเป็น
ผูก้ระท าความผิด   ขอ้เสียของการใช้ดีเอ็นเอมาใช้ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์จะมีปัญหาในกรณีท่ี ฝาแฝดไข่ใบ
เดียวกนั  เน่ืองจากฝาแฝดไข่ใบเดียวกนัจะมีดีเอ็นเอเหมือนกนัทุกประการ ท าให้ไม่สามารถระบุบุคคลได ้  การ
สกดัดีเอน็เอจากเซลค่อนขา้งยากตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูถู้กเก็บ และใชเ้วลาในการประมวลผลนาน 

5.9  คลืน่สมอง (Brain Wave) 
สมองเป็นอวยัวะท่ีมีความซับซ้อนท่ีสุดของร่างกายมนุษย ์ในการท างานของสมองจะเกิดสัญญาณ

คล่ืนไฟฟ้าซ่ึงพบว่ามีเอกลักษณ์   Electroencephalography (EEG) เป็นวิธีการวดัค่าสัญญาณไฟฟ้าซ่ึงถูกผลิต
ออกมาจากสมองโดยใช้ตัวรับคล่ืนไฟฟ้าติดท่ีบริเวณหนังศีรษะตามต าแหน่ง ซ่ึงสัญญาณดังกล่าวจะมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบัสมองหรือเสน้ประสาทในบริเวณท่ีตรวจจบั  (Preecha, et al., 2013) เน่ืองจากสมองเป็น
อวยัวะท่ีซบัซอ้นท่ีสุดในร่างกายมนุษยจึ์งมีผูส้นใจพยายามจะน ามาใชร้ะบุบุคคล แต่การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัคล่ืน
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สมองยงันอ้ยอยู ่ยงัอยูใ่นขั้นตอนวจิยั ยงัไม่มีขอ้มูลความมัน่ใจกบัความคงทนถาวรของขอ้มูล และผูถู้กจดัเก็บอาจ
ไม่ให้ความร่วมมือ เน่ืองจากกลวัเกิดผลเสียกบัสมอง การเก็บขอ้มูลมีความยุง่ยาก  อีกทั้งไม่สามารถจดัเก็บขอ้มูล
กบัผูเ้สียชีวติแลว้ 

จากการไดศึ้กษางานวิจยัและบทความต่างๆ  รวมทั้งขอ้ดี ขอ้เสีย  ท าให้ก าหนดเกณฑแ์ละเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะแต่ละประเภทของชีวมาตรทางกายภาพของร่างกาย โดยคุณลกัษณะท่ีมีค่าสูงสุดแทนดว้ยตวัเลข 3 
คุณลกัษณะท่ีมีค่าปานกลางแทนดว้ยตวัเลข 2   และคุณลกัษณะท่ีมีค่าต ่าสุดแทนดว้ยตวัเลข 1   ท าใหไ้ดข้อ้มูลตาม
ตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

 
 เม่ือพิจารณาในแง่ความแพร่หลายในการใชง้านและค่าใชจ่้ายต ่า   ลายน้ิวมือมีความแพร่หลายสูงท่ีสุด  มี
ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บต ่าท่ีสุด ขณะท่ีจอประสาทตาและคล่ืนสมองมีความแพร่หลายในการใช้งานต ่าและมี
ค่าใชจ่้ายสูง โดยแสดงการเปรีบเทียบในรูปท่ี 1  และถา้พิจารณาในแง่ความคงทนถาวรและความยากในการปลอม
แปลง  ซ่ึงถูกแสดงขอ้มูลในรูปท่ี 2  พบวา่ลายม่านตา  จอประสาทตา  ใบหู  และสารพนัธุกรรมมีความคงทนถาวร
สูงท่ีสุด    ขณะท่ีลายม่านตา  ใบหู  ลายฝ่ามือ  สารพนัธุกรรม  และคล่ืนสมองมีการปลอมแปลงยากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะแต่ละประเภทของชีวมาตรทางกายภาพของร่างกาย 

ประเภทชีวมาตร ลายนิว้มอื ใบหน้า ลายม่านตา จอประสาทตา จมูก ใบหู ลายฝ่ามอื สารพันธุกรรม คลืน่สมอง

ความแพร่หลายในการ

ใช้งาน
3 2 1 1 1 1 2 2 1

ความคงทนถาวรมาก

ทีสุ่ด
2 2 3 3 2 3 2 3 1

ง่ายต่อการเกบ็ข้อมูล 2 3 2 1 3 2 2 1 1

สมรรถนะการท างาน 3 1 3 3 2 2 2 3 1

ได้รับการยอมรับ 3 2 2 2 3 2 3 3 1

ความยากในการปลอม

แปลง
2 2 3 2 1 3 3 3 3

ค่าใช้จ่ายต ่า 3 2 2 1 2 2 2 1 1
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รูปท่ี 2   แสดงการเปรียบเทียบความคงทนถาวรและความยากในการปลอมแปลงของแต่ละประเภทชีวมาตร 
 

การเปรียบเทยีบความคงทนถาวรและความยากในการปลอมแปลงของชีวมาตรแต่ละประเภท 

รูปท่ี 1   แสดงการเปรียบเทียบความแพร่หลายในการใชง้านและค่าใชจ่้ายต ่าในแต่ละประเภทชีวมาตร 
 

การเปรียบเทยีบความความแพร่หลายในการใช้งานและค่าใช้จ่ายทีต่ า่ของชีวมาตรแต่ละประเภท 
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6. สรุปผลการวจัิย 
 บทความวจิยัน้ีไดน้ าเสนอการวเิคราะห์เปรียบเทียบการระบุตวัตนโดยการใชล้กัษณะเฉพาะทางกายภาพ
ของร่างกาย  โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  ลายน้ิวมือมีความแพร่หลายในการใช้งานสูงท่ีสุด มีสมรรถนะในการ
ท างาน  การไดรั้บการยอมรับ  และมีค่าใชจ่้ายทางดา้นอุปกรณ์และการด าเนินการต ่าท่ีสุด เน่ืองจากลายน้ิวมือใช้
เทคนิคขั้นตอนวิธีท่ีไม่ซับซ้อนมาก  ขอ้มูลลายน้ิวมือมีขนาดเล็กท าให้พิ้นท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บน้อย ไม่เปลือง
ทรัพยากรท่ีใชเ้ก็บเม่ือเทียบกบัการเก็บขอ้มูลของชีวมาตรประเภทอ่ืน เช่น ใบหนา้   มีผลท าให้มีผูผ้ลิตอุปกรณ์
ออกมาเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้มาก  อุปกรณ์ไดรั้บการปรับปรุง  มีราคาต ่าลง    ขณะท่ีจอประสาทตา และคล่ืน
สมองมีความแพร่หลายในการใชง้านต ่า  และมีค่าใชจ่้ายสูง  การเก็บขอ้มูลมีความยุง่ยากใชร้ะยะเวลาในการเก็บผู ้
ถูกเก็บก็มกัไม่ใหค้วามร่วมมือ  เน่ืองจากจอประสาทตา และคล่ืนสมองถูกมองวา่เป็นชีวมาตรท่ีมีความส าคญัอยา่ง
ยิ่งกบัชีวิต  ถา้มีอุปกรณ์มาจดัเก็บอาจมีผลเสียและท าลายจอประสาทตาและสมองได ้ รวมทั้งค่าใชจ่้ายทางดา้น
อุปกรณ์และการด าเนินการของจอประสาทตาและคล่ืนสมองมีค่าใชจ่้ายสูง    การระบุตวัตนดว้ยคล่ืนสมองยงัอยู่
ระหวา่งการวิจยั  ในปัจจุบนัยงัไม่มีการน ามาใชใ้นเชิงพาณิชย ์  ส าหรับใบหนา้และจมูกเป็นชีวมาตรท่ีไดรั้บการ
สรุปวา่มีความง่ายต่อการเก็บขอ้มูลมากท่ีสุด  อุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัเก็บก็ง่ายเพียงการใชก้ลอ้งถ่ายภาพ  ซ่ึงในปัจจุบนั
การใชอุ้ปกรณ์มือถือสามารถเก็บขอ้มูลได ้ แต่ใบหนา้ และจมูกอาจมีรูปร่างท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากการผ่าตดั และ
พ้ืนท่ีของใบหนา้และจมูกมีขนาดใหญ่กวา่ตอ้งการทรัพยากรท่ีใชจ้ดัเก็บมากกวา่  สมรรถนะในการประมวลผล
ยอ่มชา้กวา่ลายน้ิวมือ  ใบหูเป็นชีวมาตรท่ีมีความคงทนถาวรมากอีกประเภทหน่ึง  การเก็บขอ้มูลไม่สามารถท าได้
ง่ายเท่ากบัใบหนา้หรือจมูก  เน่ืองจากมีเส้นผมปกปิดโดยเฉพาะสุภาพสตรีจึงไม่ไดรั้บความแพร่หลายในการใช้
งาน   ลายฝ่ามือเป็นชีวมาตรท่ีได้รับการยอมรับมาก  แต่ความแพร่หลายในการใช้งานปานกลาง   เน่ืองจาก
ตอ้งการทรัพยากรส าหรับการเก็บขอ้มูลท่ีละเอียดมากกว่าลายน้ิวมือ  ส าหรับสารพนัธุกรรมมีขอ้ดีในแง่ความ
คงทนถาวร สมรรถนะในการท างาน การได้รับการยอมรับ การยากต่อการปลอมแปลง แต่ใช้เวลาในการ
ประมวลผลเพื่อการระบุตวัตน ปัจจุบนัมกัใชใ้นงานนิติเวชวิทยา ถา้น ามาใชร้ะบุบุคคลในเชิงพาณิชยจ์ะมีความ
ยุง่ยากมาก 
 

7. อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาสรุปการเปรียบเทียบความแพร่หลายในการใชง้าน ความคงทนถาวรมากท่ีสุด ความง่าย
ต่อการเก็บขอ้มูล  สมรรถนะการท างาน  การไดรั้บการยอมรับ  ความยากในการปลอมแปลง และค่าใชจ่้าย พบวา่
การระบุตวัตนดว้ยลายน้ิวมือมีคุณลกัษณะหลายคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกวา่ลายน้ิวมือมีความเหมาะสมและยงัคงถูก
ใชใ้นการระบุตวัตนมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการระบุบุคคลดว้ยไบโอเมตริกซ์ (ส ารวน เวียงสมุทร, 
2555)  การระบุตัวตนด้วยลายน้ิวมือมีค่าใช้จ่ายต ่ า  และใช้อย่างแพร่หลาย (Rupinder Saini and Narinder 
Rana,2014) ขณะเดียวกันยงัมีความง่ายต่อการใช้งาน (C.B. Tatepamulwar and V. P. Pawar,2014)   และจาก
การศึกษาพบวา่การระบุตวัตนโดยการใชค้ล่ืนสมองมีหลายคุณลกัษณะท่ีไม่สามารถวดัไดเ้น่ืองจากยงัอยูร่ะหวา่ง
การวจิยั (Preecha, et al., 2013)  
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8. ข้อเสนอแนะ 
 ถึงแม้ในปัจจุบันการระบุตัวตนด้วยลายน้ิวมือจะเป็นท่ีนิยม  อย่างไรก็ตามระบบท่ีต้องการความ
ปลอดภยัสูง  สามารถน าการระบุตวัตนประเภทอ่ืนมาผสมผสานร่วมกนั หรือน าการระบุตวัตนใชร่้วมกบัการ
กรอกรหสัผา่นท่ีเป็นตวัเลขหรือตวัอกัษรหรือร่วมกบัการใชก้ารสแกนบตัรประจ าตวั  
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บทคัดย่อ 
           ในการท านาขา้ว หรือการปลูกพืชส่วนใหญ่นั้น “น ้ า” เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ถา้ขา้วขาดน ้ าจะลม้ตายท าให้
เกิดความเสียหายในดา้นตน้ทุนและก าไร และท่ีส าคญัท่ีหลายคนมองขา้มไปคือ ปริมาณน ้ า ท่ีมีความพอเหมาะกบั
พนัธ์ุขา้วต่างๆ การใหน้ ้ าในนาขา้วชาวนาส่วนมากใชค้วามรู้สึกและประสบการณ์ตามท่ีเคยผา่นมา โดยไม่ไดศึ้กษา
เก่ียวกับความสัมพนัธ์ของระดบัน ้ ากบัพนัธ์ุขา้วนั้นๆ  ในงานวิจยัน้ีระบบควบคุมน ้ าได้เขา้ไปช่วยในส่วนการ
ควบคุมน ้ าท่ีใชใ้นนาขา้ว ในขั้นตอนการพฒันาขั้นแรกไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการท านา เพราะในประเทศไทยมีการปลูก
ขา้วเป็นจ านวนมาก และในการควบคุมน ้ าตอ้งใชป้ระสบการณ์ในระดบัหน่ึงจึงจะท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี ระบบไดต้ดั
ปัญหาในเร่ืองน้ีออกไปได ้โดยการรับขอ้มูลทางการเกษตร เก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูลเพียงแค่เกษตรกรไม่วา่จะ
เป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ท่ีเร่ิมท านา ใส่ขอ้มูลตามท่ีก าหนดให้ลงไประบบจะท าการค านวณปริมาตรน ้ าท่ีขา้วใน
พ้ืนท่ีนั้นตอ้งการและจดัการน ้ าให้โดยอตัโนมติั จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นแค่ระบบควบคุมน ้ า
ธรรมดา แต่ในงานวิจยัไดท้ าให้ระบบธรรมดานั้นมีความคิดเป็นของตวัเอง โดยมีขอ้มูลการเกษตรต่างๆ มาเป็น
ปัจจยัในการคิด และยงัสามารถควบคุมไดจ้ากระยะไกล ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคือ ระบบสามารถควบคุมน ้ าในนาขา้ว 
โดยน าปัจจยัทางการเกษตรมามีส่วนในการค านวณ มีโหมดในการท างานอยูส่องโหมดคือควบคุมดว้ยตวัเองและ
แบบอตัโนมติั สามารถดูสถานะต่างๆจากหน้าจอสมาร์ทโฟนโดยมีขอ้มูลแสดงดังน้ี สถานะป๊ัมน ้ า พ้ืนท่ีนา 
อุณหภูมิอากาศ ปริมาตรน ้ า และอายขุา้ว  
 
ค ำส ำคญั : อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง , นาขา้ว , ควบคุมป๊ัมน ้ า , สมองกลฝังตวั 
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ABSTRACT 
'Water is one of the most important things in the agricultural sector especially for rice farming. Without 

adequate water, plant cannot grow up and the amount of water should be properly utilized only for the need of the 
growing plant. In general, the farmers use their experiences to do the growing without any studies or preparations 
in advance. In this paper proposes an alternative on how to control the amount of water in the growing field. A 
typical database is created to hold most of the related information regarding to the required crop in the database.  
The user just inputs some additional details as the software system requires, after that the system will calculate 
the amount of water which is appropriate for the growing field and take control of the growing process. The system 
can be controlled in both the manual and auto mode. User can then follow up the status of the growing field v ia 
smartphone, it will show various information such as:  status of the pumps, temperature in the growing field, the 
growing field, water level and age of rice.  

 
KEYWORD : Internet of Things (IoT), Smart Farm, Embedded Systems 

 

1.บทน ำ 
1.1 ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำวจิยั 
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีดีมีคุณภาพนั้นไม่ไดจ้ะเกิดข้ึนมาง่ายๆ ถา้ไม่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการปลูก การ

ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และท่ีส าคญัคือ การใหน้ ้ า เพราะน ้ านั้นจดัเป็นหน่ึงในมหาธาตุทั้ง 9 ท่ีพืชตอ้งการเป็นจ านวนมาก 
เม่ือทุกอยา่งสมบูรณ์พืชผลท่ีปลูกก็จะมีคุณภาพท่ีดี ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดคน้ระบบท่ีสามารถควบคุมน ้ าได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยน าความสามารถของระบบ Internet of Things (IoT) มาใชเ้พ่ือให้เกิดความฉลาดข้ึนใน
ระบบควบคุม 

1.2วตัถุประสงค์ 
(1)เพ่ือใหพื้ชผลทางการเกษตรไดรั้บปริมาตรน ้ าท่ีเพียงพอ 
(2)เพ่ือป้องกนัปัญหาพืชขาดน ้ า 
(3)เพ่ือความสะดวกสบายในการตรวจสอบและควบคุมปริมาตรน ้าในการเกษตร 

1.3ขอบเขตกำรท ำงำน 
(1)สามารถควบคุมป๊ัมน ้ าจากระยะไกลได ้
(2)สามารถน าปัจจยัทางการเกษตรมาวเิคราะห์ เพ่ือใหน้ ้ าได ้
(3)สามารถตรวจสอบ ระดบัน ้ า ความช้ืนในดิน อุณหภูมิในอากาศ แบบ Real Time ได ้
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1.4 เทคโนโลยแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
1.4.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั IoT 
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ(2558)[1] IoTคือเครือข่ายของส่ิงท่ีเป็นตัวตนจับต้องได้(“things”)ท่ีมี

ส่ิงประดิษฐ์ electronic หรือ sensors หรือ software ฝังตวัอยู ่โดยเช่ือมต่อถึงกนัเพ่ือเพ่ิมประโยชน์และคุณค่าของ
บริการ IoT ท่ีเร่ิมมีการน ามาประยกุตเ์พ่ือพฒันาชีวิตประจ าวนั และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานมาก
ข้ึนทุกที IoT หรือเครือข่ายของส่ิงของท่ีจบัตอ้งได ้ซ่ึงมีช้ินส่วน electronic ฝังตวัอยูน่ั้น ‘things’ ท่ีเห็นบ่อยท่ีสุด
ตามค าจ ากดัความของ IoT ก็คือ โทรศพัท์มือถือซ่ึงคนเป็นผูบ้งัคบั อย่างไรก็ดี ในสภาพต่อไปมนุษยก็์อาจเป็น 
‘things’ ไดห้ากมีชิบหรือ IC (Integrated Circuit) ฝังอยูใ่นตวัโดยกลายเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย 

 พนัเอก ดร. เศรษฐพงค ์มะลิสุวรรณ(2558)[2] ปัจจุบนัทัว่โลกมีอตัราการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตจ านวน
เพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ประกอบกบัมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมอยา่งต่อเน่ืองและมีใหบ้ริการไดห้ลากหลายช่องทาง
ด้วยกัน ได้ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของประชากรในปัจจุบันต้องพ่ึงพาและอาศัยการติดต่อส่ือสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตกนัมากข้ึน จึงท าให้ในปัจจุบนัมีกระแสความนิยมของการใชอุ้ปกรณ์อ านวยความสะดวกอจัฉริยะท่ี
รู้จกักนัดีในกลุ่ม Smart gadgets หรือ Wearable devices แมก้ระทัง่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเซ็นเซอร์ตรวจจบั
และสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดาย ส่ิงเหล่าน้ีได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงรียกวา่ Internet of Things (IoT)  

 โดยทั่วไปแลว้ IoT ในปัจจุบนัปรากฏผสมผสานอยู่ในรูปแบบของบา้นอจัฉริยะ แอปพลิเคชัน่ 
(applications) อุปกรณ์สวมใส่ และช้ินส่วนอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม แต่ความเป็นจริง IoT มีมากกวา่นั้น ซ่ึง 
IoT Analytics สามารถจ าแนกไดอ้อกเป็น 2 ส่วน คือ ผูบ้ริโภค และภาคธุรกิจ โดยในส่วนของผูบ้ริโภคสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ การใชง้านภายในบา้น การใชชี้วติ สุขภาพ และยานยนต ์และส าหรับการใชง้านใน
ภาคธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มยอ่ยดว้ยกนั ไดแ้ก่ กลุ่มคา้ปลีก กลุ่มธุรกิจสุขภาพ กลุ่มพลงังาน กลุ่มธุรกิจ
ยานยนต ์เมือง ภาคผลิต ภาคบริการ และอ่ืนๆ 

 การเช่ือมต่อเป็นประเด็นส าคญัของอุปกรณ์ IoT [3] ในยุคก่อนหน้าน้ีท่ีเครือข่าย Wi-Fi ยงัไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเช่นทุกวนัน้ี โลกของเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ขนาดเล็กดูจะตอ้งการเครือข่ายไร้สายมากกว่า
คอมพิวเตอร์ทัว่ไป (ท่ีสามารถเช่ือมต่อผา่นสายแลนได)้ แนวทางการออกแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (wireless 
sensor networks - WSNs) จึงเป็นหัวขอ้การวิจัยมาเป็นเวลานาน ความฝันของเครือข่ายเหล่าน้ีคือเครือข่ายท่ี
สามารถเช่ือมต่อไดเ้ป็นบริเวณกวา้ง อาจจะหลายตารางกิโลเมตร โดยมีจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพียงไม่ก่ีจุด
เท่านั้น เครือข่ายเหล่าน้ีอาศยัการส่งต่อขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ดว้ยกนัเพ่ือขยายพ้ืนท่ีให้บริการ เช่น สวิตช์ไฟใน
บา้นตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นเราทเ์ตอร์ให้กบัสวิตช์ตวัอ่ืนๆ เพ่ือใหก้ารส่งขอ้มูลแต่ละคร้ังกินพลงังานนอ้ยขณะท่ีมีระยะ
ใหบ้ริการท่ีกวา้งไกล 

 บอร์ดพฒันา เช่น ESP8266 เป็นตวัอยา่งแนวโนม้เช่นน้ีท่ีชดัเจน เราสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ขนาด
เล็กมากเขา้กบัอินเทอร์เน็ตไดผ้่าน Wi-Fi ขณะท่ีการเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายโทรศพัท์มือถือก็เป็นทางเลือกส าคญั
จากพ้ืนท่ีให้บริการท่ีกวา้งขวางกว่าเดิม แม้ว่าการเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะไม่ได้มุ่งเป้าการ
ประหยดัพลงังานในระดบัท่ีใชง้านไดน้านหลายๆ เดือนหรือหลายปีต่อแบตเตอร่ีหน่ึงชุด แต่ส าหรับการเช่ือมต่อ
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ท่ีไม่ตอ้งการการประหยดัพลงังานระดบันั้น เช่น รถยนตท่ี์มีแหล่งพลงังานตลอดเวลา การเช่ือมต่อผ่านเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือก็เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม 

 คลาวด์ ศูนยก์ลางแห่งขอ้มูล เป็นส่วนหน่ึงในการเช่ือมต่ออุปกรณ์เขา้ดว้ยกนัเป็นจ านวนมาก คือ 
เซิร์ฟเวอร์ท่ีควบคุม, จดัเก็บขอ้มูล, และประมวลผลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ท่ีส่งค่าเขา้มา ในยคุหน่ึงท่ีเราพดูถึงการวาง
เซ็นเซอร์ไวใ้นอาคารเดียว เราอาจจะวางเซิร์ฟเวอร์ไวใ้นอาคารเองเพ่ือจดัเก็บขอ้มูลและควบคุมอาคารทีละอาคาร
ไป แต่การตั้งเซิร์ฟเวอร์เองหมายถึงเราตอ้งบ ารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นดว้ยตวัเอง การอพัเดตความปลอดภยั 
และการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ตามอายกุารใชง้านเป็นเร่ืองล าบากส าหรับคนจ านวนมาก 

 บริการคลาวด์จึงเขา้มาบุกตลาด IoT อยา่งมากในช่วงหลงั ความฝันของบริการเหล่าน้ี คือ เม่ือผูใ้ช้
ซ้ืออุปกรณ์มาใหม่ พวกเขาเพียงคอนฟิกค่าเล็กน้อยให้อุปกรณ์เช่ือมต่อเขา้กับผูใ้ห้บริการ และเร่ิมใช้งานได้
ในทันที ทุกวนัน้ีผูใ้ห้บริการคลาวด์เร่ิมหันมาให้บริการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ IoT โดยเฉพาะ ส่วนมากเป็น
เซิร์ฟเวอร์โปรโตคอล MQTT เช่น IBM Bluemix หรือ Amazon Web Service บริการเหล่าน้ียงัไม่ได้พร้อมใช้
ส าหรับผูใ้ชท้ัว่ไปเสียทีเดียว แมจ้ะมีโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบฐานขอ้มูล, มาตรฐานการเช่ือมต่ออุปกรณ์เขา้
กบัเซิร์ฟเวอร์, และเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล แต่การคอนฟิกใหร้ะบบเป็นตามตอ้งการ เช่น การเช่ือมต่อหลอดไฟสัก
หลอดเขา้กบัสวติช ์โดยท่ีอุปกรณ์ทั้งสองตวัเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตก็ยงัตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถพอสมควร แต่
โครงสร้างพ้ืนฐานเหล่าน้ีก็เป็นช่องทางให้นกัพฒันาสามารถพฒันาแอปพลิเคชัน่ท่ีง่ายพอส าหรับผูใ้ชท้ัว่ไปใน
อนาคต 

 1.4.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบันำข้ำว 
 อจัฉรา ชุมวงศ์และบญัชา ขวญัยืน[4] ไดท้ าการศึกษาวา่ประเทศไทยมีการท านาแบบดั้งเดิมจ านวน

มากโดยท่ีเกษตรกรส่งน ้ าใหน้าขา้วมากกวา่ความตอ้งการน ้ าของขา้วเพ่ือป้องกนัวชัพืชและรักษาระดบัน ้ าไว ้ท าให้
เกิดการสูญเสียน ้ าจากการร่ัวซึมและระบายน ้ าท้ิงซ่ึงเป็นการไม่ประหยดัน ้ า รวมทั้ งก่อให้เกิดก๊าซมีเทน
แพร่กระจายสู่บรรยากาศท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อนข้ึนอีกดว้ย ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งหาแนวทางการจดัการน ้ าในนา
ขา้วเพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว โดยไดศึ้กษาการจดัการน ้ าในนาขา้วแบบน ้ าต้ืน (10 ถึง 5 เซนติเมตร) 
แบบเปียกสลบัแห้ง (5 ถึง -5 เซนติเมตร) และแบบดั้ งเดิม (30 ถึง 20 เซนติเมตร) ท าการตรวจวดัขอ้มูลอย่าง
สม ่าเสมอจากนาปรังและนาปี พ.ศ.2549 ในลุ่มน ้ าแม่กลอง จากการวิเคราะห์ผลพบวา่ท่ีระดบัน ้ าท่วมขงัในนาขา้ว
สูงกวา่และนานกวา่ส่งผลต่อปริมาณมีเทนมากกวา่ ทั้งน้ีแบบดั้งเดิมส่งผลกระทบมากท่ีสุด แบบน ้ าต้ืนส่งผลนอ้ย 
แบบน ้ าต้ืนร่วมกบัแบบเปียกสลบัแหง้ส่งผลนอ้ยกวา่ และแบบเปียกสลบัแหง้ส่งผลกระทบนอ้ยท่ีสุดคือเกิดมีเทน
ในนาขา้วนอ้ยท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบกบัแบบดั้งเดิมพบวา่การจดัการน ้ าทั้ง 4 แบบท่ีศึกษาสามารถลดปริมาณ
มีเทนได ้20–81%  รวมทั้งประหยดัน ้ าไดป้ระมาณ 40–63 % โดยผลผลิตขา้วไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 
ดงันั้นการจดัการน ้ าท่ีเหมาะสมจึงเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณน ้ าใชแ้ละช่วยลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นบรรยากาศ ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขระบบนิเวศน์
ท่ีดีกวา่   

 ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัศูนยเ์ครือข่ายงานวิเคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการ
เปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต[้5] ภูมิอากาศเป็นปัจจยัส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
การเกษตร โดยเฉพาะในประเทศไทยซ่ึงพ้ืนท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นระบบเกษตรท่ีอาศยัน ้ าฝนเป็นหลกัการ
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เปล่ียนแปลงรูปแบบของภูมิอากาศในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ การท่ีอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน หรือ รูปแบบการกระจายตวั
ของฝนในช่วงฤดูฝนเปล่ียนแปลงในอนาคตจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร การศึกษาในระยะ
ท่ีผ่านมามีการใช้เทคนิคต่างๆ และใช้ขอ้มูลภูมิอากาศส าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศต่อผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชแ้บบจ าลองผลผลิตการเกษตร ซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อนา
เขา้ในการประเมินผลผลิตในอนาคตภายใตส้ถานการณ์ท่ีสภาพอากาศเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ คุณสมบติัของดิน 
ขอ้มูลสภาพอากาศ ค่าสัมประสิทธ์ิทางพนัธุกรรม (genetic coefficient) ส าหรับพืชเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการ
บริหารจดัการการเพาะปลูกพืช 

 จิรวฒัน์ ค  าออ้[6] ท าการศึกษาเก่ียวกบัอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของขา้วและการใหผ้ล
ผลิต พบวา่อุณหภูมิท่ีเหมาะสมจะอยูใ่นระหวา่ง 25-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิท่ีต ่าเกินไปหรือสูงเกินไป (ต ่ากวา่ 
15 องศาเซลเซียส สูงกวา่ 35 องศาเซลเซียส) จะมีผลต่อการงอกของเมลด็ การยดืของใบ การแตกกอ การสร้างดอก
อ่อน การผสมเกสร เป็นตน้ เช่น พบวา่อุณหภูมิท่ีสูงเกินไปและต ่าเกินไปช่วงท่ีมีการออกดอกจะทาใหด้อกขา้วเป็น
หมนั ซ่ึงจะส่งผลท าใหไ้ดผ้ลผลิตต ่ากวา่ปกติ เป็นตน้ 

 

2. วธีิกำรด ำเนินงำน 
 2.1 กำรออกแบบระบบ  

 การสร้างระบบควบคุมน ้ าในนาขา้ว การพฒันาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนแยกเป็น Hardware และ Software โดย
การท างานคือ ระบบจะรับค่าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากผูใ้ชเ้ม่ือ sensor ultrasonic วดัระดับแลว้ส่งค่ากลบัมาว่าน ้ ามี
ปริมาตรน้อย ระบบจะดึงค่าท่ีผูใ้ชป้้อนไวม้าค านวณเพ่ือให้ไดป้ริมาณน ้ าท่ีเหมาะสม และเม่ือค านวณเสร็จแลว้
ระบบจะไปดึงค่าอุณหภูมิจาก DHT11 เพ่ือดูวา่อากาศร้อนหรือไม่ถา้ร้อนเกินไปจะยงัไม่ปล่อยน ้ าเขา้ เม่ืออากาศ
พอเหมาะแลว้ระบบจะท าการส่งเวลาในการเปิด-ปิดป๊ัมน ้ าเพ่ือไปควบคุมการท างานของป๊ัมน ้ า โดยภาพรวมจะ
แสดงในรูปภาพท่ี 1 

 

 
รูปภำพที ่1 ภาพรวมระบบ 
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2.2กำรพฒันำระบบ 
 2.2.1 Hardware 
 DHT11[7] - ใชใ้นการตรวจจบัอุณหภูมิในอากาศ ถา้อุณหภูมิร้อนเกินไปยกตวัอย่างเช่น ไม่ควรรดน ้ า
ตน้ไมใ้นช่วงกลางวนัท่ีมีแสงแดดร้อน เน่ืองจากภายในดินมีการสะสมความร้อนสูง การรดน ้ าจะท าให้ดินคาย
ความร้อนออกมาระอุภายในทรงพุม่ตน้ไม ้อาจท าใหต้น้ไมเ้กิดการเห่ียวเฉา หรือท่ีเรียกวา่ “อาการตายน่ึง”  
 Ultrasonic[8] - ใชใ้นการวดัระดบัน ้ า หรับพืชท่ีตอ้งใชป้ริมาณน ้ าเยอะ การใช ้Soil moisture detector จะ
ไม่ไดผ้ล เพราะระดบัน ้ าในนาขา้วจะวดัเป็นความสูงในระดบัเซนติเมตรจึงน า Ultrasonic มาใชว้ดัระดบัน ้ าแทน 
 Node MCU 8266[9] - แพลตฟอร์มหน่ึงท่ีใชช่้วยในการสร้างโปรเจค Internet of Things (IoT) ท่ีประกอบ
ไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ท่ีเป็น open source สามารถเขียน
โปรแกรมดว้ยภาษา Lau ได ้ท าใหใ้ชง้านไดง่้ายข้ึน มาพร้อมกบัโมดูล WiFi (ESP8266) ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัในการ
ใชเ้ช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตนัน่เอง ตวัโมดูลESP8266นั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายรุ่นมาก ตั้งแต่เวอร์ชนัแรกท่ีเป็น ESP-01 
ไล่ไปเร่ือยๆจนปัจจุบนัมีถึง ESP-12 แลว้ และท่ีฝังอยูใ่น Node MCU version แรกนั้นก็เป็น ESP-12 แต่ใน version2 
นั้นจะใชเ้ป็น ESP-12E แทน ซ่ึงการใชง้านโดยรวมก็ไม่แตกต่างกนัมากนัก Node MCU นั้นมีลกัษณะคลา้ยกบั 
Arduino ตรงท่ีมีพอร์ต Input Output  builinมาในตวั  สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆ และเม่ือไม่นานมาน้ีก็มีนกัพฒันาท่ีสามารถท าให้ Arduino IDE ใชง้านร่วมกบั Node MCU ได ้
จึงท าให้ใชภ้าษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ ท าให้เราสามารถใช้งานมนัได้หลากหลายมากยิ่งข้ึน Node 
MCU ตวัน้ีสามารถท าอะไรไดห้ลายอยา่งมากโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั IoT ไม่วา่จะเป็นการท า Web Server 
ขนาดเลก็ การควบคุมการเปิดปิดไฟผา่น WiFi และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 Relay – เป็นอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานแม่เหลก็ เพื่อใชใ้นการดึงดูดหนา้สมัผสั
ให้เปล่ียนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพ่ือท าการปิดหรือเปิดหน้าสัมผสัคลา้ยกับสวิตช์
อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเราสามารถน ารีเลยไ์ปประยกุตใ์ช ้ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเลก็ทรอนิกส์มากมาย 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพท่ี 3 Node MCU esp8266 รูปภาพท่ี 4 DHT11 รูปภาพท่ี 2 Ultrasonic รูปภาพท่ี 5 Relay 
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 2.2.2 Communication 
 ในงานวิจัยใช้ CloudMQTT[10] คือระบบ Cloud คือระบบท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไวบ้น Server (ผู ้
ให้บริการ) ขอ้ดีคือไม่ตอ้งกงัวลกบัขอ้มูลสูญหายและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดจ้ากทุกท่ีเพียงเช่ือมต่อ Internet ทั้งน้ี 
ระบบCloud มีทั้งแบบใชง้านฟรีและเสียค่าบริการตามแพกเกจปริมาณ ขอ้มูล 

 (1)Publish เปิด/ปิด ป๊ัมน ้า, ประเภทนา นาปี นาปัง, พ้ืนท่ี, อายขุา้ว 
 (2)Subscribe สถานะป๊ัมน ้า, พ้ืนท่ี, อุณหภูมิอากาศ, ปริมาณน ้า, อายขุา้วปัจจุบนั 

2.2.3 Software 
Arduino IDE[11] : เคร่ืองมือการเขียนโปรแกรมท่ีใชง้านกบั Node MCU 8266 โดยใช ้C++ ใน           

การเขียน 

MQTT Dashboard[12] : หนา้จอแสดงผลจาก CloudMQTT และยงัเป็นส่วนในการใส่ขอ้มูล                 
อีกดว้ย    

2.2.4 Data Analysis 
Node-red [13] : ท าหน้าท่ีเหมือนสมองในการควบคุมการท างานในส่วนต่างๆของระบบ และ

ค านวณค่าต่างๆท่ีใชใ้นการควบคุมน ้ า 
phpMyAdmin[14] : เก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการเกษตร เม่ือน ามาวิเคราะห์ร่วมกบั ขอ้มูลท่ีเกษตรกร

ใส่เขา้มา เหตุผลท่ีคณะวจิยัเลือกใช ้phpMyAdmin เพราะมีความสะดวกในการเช่ือมต่อกบั Node-Red ท่ีใชอ้ยู ่
 

3. ผลกำรทดลอง 
 การติดต่อส่ือสารระหวา่ง Hardware กบั Software ในเอกสารน้ีจะใช ้MQTT เป็นตวักลาง โดยการท างาน
ของตวั MQTT เป็นการส่งขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนงัสือ (String) ส่วนของ Topic เป็นช่ือของหอ้งท่ีใชพ้ดูคุยกนั ซ่ึงขอ้มูล
พวกน้ีจะเห็นไดเ้ฉพาะผูท่ี้ติดตาม(Subscribe)หอ้งนั้นๆไว ้ส่วนของ Message เป็นขอ้มูลท่ีส่งเขา้มาในหอ้งนั้นๆ ใน
งานวิจัยน้ีขอ้มูลท่ีส่งจะเป็น สถานะป๊ัมน ้ า Topic(pump) , ประเภทนา(นาปี,นาปัง) Topic(type) , พ้ืนท่ีนาขา้ว 
Topic(area) , อายขุา้ว Topic(age) ดงัท่ีแสดงในรูปภาพท่ี 6 
 

 
รูปภำพที ่6 CloudMQTT 

https://www.cloudmqtt.com/
https://www.cloudmqtt.com/
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 ระบบฐานขอ้มูลจะเก็บขอ้มูลการให้น ้ าแต่ละคร้ัง เพ่ือน ้ ามาเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจวา่คร้ังต่อไป
ควรใหน้ ้ าในปริมาณเท่าไร หรือวา่ในเดือนท่ีผา่นมาใชน้ ้ าไปเท่าไรแลว้ในเดือนน้ีน ้ าท่ีจะใชพ้อหรือไม่ และยงัสาม
รถน าขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลในการพฒันาระบบในขั้นต่อไปไดด้ว้ย ของมูลท่ีเก็บมีดงัน้ี 1.อาย ุ2.พ้ืนท่ีนาขา้ว 3.
ปริมาณน ้ าท่ีปล่อยแต่ละคร้ัง 4.วนัท่ีปล่อยน ้ าแต่ละคร้ัง ดงัท่ีแสดงในรูปภาพท่ี 7 
 

 
รูปภำพที ่7 Database 

 
 ในส่วนของ node-red จะรับค่ามาจาก sensor โดยค่าท่ีรับมาจะส่งผา่นตวั MQTT ค่านั้นจะเก็บไวใ้น 
server ค่าท่ี Node-red ดึงมาจะมีระดบัน ้ า และอุณหภูมิอากาศ เม่ือระดบัน ้ าต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ระบบจะไปดึง
ขอ้มูลในฐานขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บไวจ้ะมี พ้ืนท่ีนาขา้ว, ประเภทนาขา้ว, อายุขา้ว ระบบจะค านวณอายุขา้วกับ
ระดับน ้ าท่ีเหมาะสม โดยมีประเภทนาเป็นเกณฑ์ เม่ือได้ระดับน ้ าแลว้จะเอาไปค านวณกับพ้ืนท่ีนาเพ่ือให้ได้
ปริมาตรน ้ าท่ีเหมาะสม หลงัจากนั้นจะดูอุณหภูมิอากาศถา้อากาศไม่ร้อนเกินไประบบจะส่งเวลาจากการค านวณไป
ท่ีรีเลยเ์พ่ือใหเ้ปิดปิดป้ัมน ้ าตามเวลาท่ีก าหนด 

 
รูปภำพที ่8 Node-Red 
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       รูปภำพที ่9 แสดงขอ้มูล                                     รูปภำพที ่10 ป้อนขอ้มูล 

 

รูปภาพท่ี 9 เป็นการแสดงสถานะต่างๆ ในนาขา้ว แบบ real-time ผา่นระบบสมาร์ทโฟน ท าใหส้ามารถ
ดูไดต้ลอดเวลา 

รูปภาพท่ี 10 หนา้ต่างส าหรับใส่ขอ้มูลทางการเกษตรท่ีจ าเป็น และควบคุมป๊ัมน ้ าดว้ยตวัเอง โดยส่งผา่น
ระบบสมาร์ทโฟน 

ในรูปภาพท่ี 11 เป็นการต้องอุปกรณ์เข้ากับ Node MCU V.2 แบบเป็น 2 ตัว คือ ตัวท่ีอยู่ในนาข้าว
ตรวจเช็คระดบัน ้ าและตวัท่ีใชค้วบคุมป๊ัมน ้ า ทั้งสองตวัน้ีจะมีการติดต่อกนัแบบไร้สาย ผา่น MQTTโดยระยะเวลา
ท่ีปล่อยน ้ าเขา้นาผ่านการค านวณใน Node-red มาเรียบร้อยแลว้สามารถการควบคุมการท างานของป๊ัมน ้ าและ
แสดงผลแบบ real-time  ผา่น NETPIE Freeboard ตามรูปภาพท่ี 12 

 
รูปภำพที ่11 ภาพรวม Hardware 
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รูปภำพที ่12 การควบคุมและแสดงผลผา่น NETPIE Freeboard 

 

4. สรุป  
 งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือการใหน้ ้ าในนาขา้วและตรวจสอบปริมาณน ้ า โดยการน า Internet of Things 
เขา้มาใชใ้นการควบคุมการ เปิด/ปิด ป๊ัมน ้ าระยะไกล การท างานสามารถน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันาขา้วเขา้มาใน
การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดปริมาณน ้ าท่ีเหมาะสม เช่น พ้ืนท่ี, ประเภทนา, อายขุา้ว และสามารถตรวจสอบ ระดบัน ้ า 
และ อุณหภูมิ ไดต้ลอดเวลาผ่านโทรศพัทมื์อถือ ผลของการทดลองพบวา่เม่ือน าระบบควบคุมน ้ าในนาขา้วมาใช้
จะแสดงให้เห็นวา่การให้น ้ าในนาขา้วไดป้ริมาณน ้ าท่ีเหมาะสมกบันาขา้วท่ีปลูกจากการวิเคราะห์ของระบบ โดย
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถควบคุมการ เปิด/ปิด ของป๊ัมน ้ าในระยะไกลได ้และสามรถตรวจสอบ ระดบัน ้ า และ
อุณหภูมิในอากาศ ไดแ้บบ real-time 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาออนโทโลยีส าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์ ซ่ึงเป็นการสืบคน้

รูปภาพเชิงความหมายให้ไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านและพฒันาออนโทโลยีส าหรับการสืบคน้รูปภาพ
เชิงความหมายให้สอดคลอ้งกับวิธีการสืบคน้รูปภาพเชิงความหมาย โดยการสืบคน้รูปภาพบนเว็บไซต์ท่ีใช้
หลกัการสืบคน้แบบใชค้  าหลกัจะไม่พิจารณาถึงความหมายของรูปภาพ ท าให้ไม่สามารถอธิบายขอ้มูลท่ีช้ีเฉพาะ
รูปภาพได้ อาจท าให้ผูใ้ช้ได้รับผลลพัธ์ท่ีมากจนเกินไป และไม่ถูกตอ้งตามความตอ้งการเท่าท่ีควร โดยการ
แกปั้ญหาดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยการใชห้ลกัการสืบคน้เชิงความหมาย จะท าให้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้มี
ความถูกต้องมากยิ่งข้ึน ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้ด าเนินการออกแบบโครงสร้างข้อมูลออนโทโลยีส าหรับอธิบาย
คุณลกัษณะหรือความหมายของรูปภาพ แลว้จดัเก็บค าบรรยายให้อยูใ่นรูปแบบของภาษา OWL หลงัจากนั้นจึง
ออกแบบและพฒันาออนโทโลยสี าหรับการสืบคน้รูปภาพเชิงความหมายข้ึนมา ในการพฒันาออนโทโลยีส าหรับ
การสืบคน้รูปภาพเชิงความหมายคร้ังน้ี มีการทดลองการคน้หารูปภาพจากฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บให้อยู่ในรูปแบบ
ของ OWL โดยท าการสืบคน้ดว้ยการใชค้  าหลกัท่ีแตกต่างกนัเพ่ือทดลองความแม่นย  า นอกจากน้ีไดท้ าการตรวจ
ความตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 คน ผลการประเมินไดค้่า IOC = 1 แสดงวา่องคค์วามรู้ในการแยก
ประเภทของภาพมีคุณภาพ ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวถูกแปลงเป็นออนโทโลยีดว้ยโปรแกรม Protégé  (Protégé Project, 
2016) ผลการวดัประสิทธิภาพในการสืบคน้ด้วยวิธี  Recall เท่ากับ 0.85 และวิธี Precision เท่ากับ 0.82 ผลการ
ทดลองท่ีไดคื้อ ประสิทธิภาพความถูกตอ้งของระบบอยูท่ี่ระดบัระดบัดีมาก และประสิทธิภาพความแม่นย  าของ
ระบบอยูท่ี่ระดบัระดบัดี 

 
ค าส าคญั: ออนโทโลย,ี การแยกประเภทของภาพ, OWL 
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ABSTRACT 
This paper aims to develop ontology for semantic image searching to meet the needs of users and to 

comply with semantic image searching method. Searching images on the website using the search keywords will 
not take into consideration the meaning of the image, which is unable to describe the specific image and may 
provide users with too many results and not meet the user’s needs. The solution of this problem can be achieved 
through the use of semantic search to make the results of the search even more accurate. This research was 
conducted to design ontology for description or definition of the image, store narration in the form of OWL 
language, and then design and develop ontology based system for image search. For this research, ontology was 
developed as semantic technology for image search. The experiments for image search from the database, using 
keywords with different experimental precision, were conducted and stored results in the form of OWL. In 
addition, the content validity was examined by five qualified people. The result showed that IOC = 1, which 
means that knowledge can distinguish the type of image quality. This content was converted to an ontology using 
Protégé program. (Protégé Project, 2016) The performance in queries with Recall is 0.85 and Precision is 0.82. 
The result is an effective accuracy of the system is at a very good level. Precision performance of the system is 
at a good level. 
 
KEYWORDS: Ontology, Classification of images, OWL 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบนัมีความนิยมหนัมาซ้ือภาพผา่นทางเวบ็ไซตก์นัมากข้ึน เน่ืองจากมีความหลากหลายในตวัเลือก 

สะดวกรวดเร็ว พร้อมใชง้านและประหยดังบประมาณ ภาพเหล่าน้ีเรียกกนัวา่ภาพสตอ๊ก (Stock photography) และ
เว็บไซต์ผูใ้ห้บริการขายภาพสต๊อกเหล่าน้ีเรียกกันว่า Microstock (Shutterstock, 2014) เปรียบเสมือนพ่อคา้คน
กลางท่ีไม่ไดซ้ื้อมาแต่ไดข้ายไป การขายภาพสามารถเร่ิมไดจ้ากบุคคลทัว่ไป โดยมีการตรวจสอบภาพทุกภาพตาม
มาตรฐาน ก่อนท่ีจะอนุมติัและน าภาพท่ีไดรั้บการอนุมติัไปวางขายผา่นเวบ็ไซตแ์ละมีขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลรูปภาพ 

ขอ้มูลรูปภาพเป็นขอ้มูลรูปแบบหน่ึงท่ีผูใ้ชง้านสามารถรับรู้ขอ้มูลทางตาดว้ยการมองเห็น เช่น รูปภาพ
จากหนังสือ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยให้ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผล และเก็บรวบรวมขอ้มูลรูปภาพจ านวนมากไวใ้นฐานขอ้มูลรูปภาพ เพื่อให้
ผูใ้ชง้านเรียกใชง้านต่อไป ในการใชง้านขอ้มูลรูปภาพนั้น ผูใ้ชง้านมีความจ าเป็นและความตอ้งการสืบคน้ขอ้มูล
รูปภาพท่ีตอ้งการสืบคน้ อาจจะเป็นการสืบคน้ดว้ยขอ้ความท่ีระบุค าส าคญั (Keyword) ท่ีตอ้งการสืบคน้ หรือเป็น
การสืบคน้ดว้ยรายละเอียดของรูปภาพโดยผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งระบุคุณสมบติัของรูปภาพ เช่น สี พ้ืนผิว รูปทรง ท่ี
ปรากฏในรูปภาพ ในการสืบคน้ขอ้มูลรูปภาพดว้ยวิธีดงักล่าว เป็นวิธีการท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการสืบคน้ขอ้มูล
รูปภาพบนฐานขอ้มูลรูปภาพท่ีมีขนาดใหญ่ เน่ืองจากการใหค้  าจ ากดัความรูปภาพข้ึนกบัแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจจะให้
ค  าก าจดัความท่ีไม่ตรงกนั เม่ือฐานขอ้มูลมีขนาดใหญ่มากข้ึนการใหค้  าจ ากดัความรูปภาพแต่ละรูปท าไดค้่อนขา้ง 
ยากและใชเ้วลานาน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1615 

 
 

ผูว้จิยัจึงไดท้ าการพฒันาออนโทโลยสี าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์ โดยใชท้ฤษฎีการจ าแนกแบบออน
โทโลย ี(ธีรวชิญ ์วงษา, 2557) ออนโทโลยคืีอทฤษฎีทางตรรกวทิยาท่ีใชก้ าหนดความหมายของการอธิบายค าศพัท์
จากขอบเขตท่ีสนใจ ซ่ึงมีการก าหนดการอธิบายความหมายนั้นดว้ยรูปแบบอยา่งเป็นทางการท่ีมีโครงสร้างและ
ความสมัพนัธ์แบบล าดบัชั้น ท าใหมี้ความสามารถในการถ่ายทอดคุณสมบติั โดยใชนิ้ยามแนวคิดใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ของคลาส, ความสมัพนัธ์ระหวา่งคลาส, คุณสมบติัของคลาส และสลอ๊ต (Stamford, 2014) ท าใหช่้วยให้
พฒันาการสืบคน้รูปภาพใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไดผ้ลลพัธ์จากการสืบคน้รูปภาพตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านน าไปใชก้บัการสืบคน้รูปภาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อการพฒันาออนโทโลยสี าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์ 
(2) เพื่อออกแบบและพฒันาการสืบคน้รูปภาพท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสืบคน้รูปภาพไดต้รงตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที ่1 การพฒันาออนโทโลยสี าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์ 
 

ตามกรอบแนวคิดภาพท่ี 1 การพฒันาออนโทโลยสี าหรับการสืบคน้รูปภาพเชิงความหมาย โดยการ
จ าแนกรูปภาพในลกัษณะขอ้มูลรายละเอียดท่ีอธิบายถึงความเป็นมาของขอ้มูล (Metadata) (Jia Liu,2007) เพื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์จากการสืบคน้รูปภาพตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

ประเภทของภาพ คือไดจ้ าแนกจากนามสกลุของภาพและลกัษณะทางเทคนิคจ าแนกได ้คือ ภาพถ่าย 
ภาพเวกเตอร์ และภาพประกอบ 

หมวดหมู่ของภาพ คือไดจ้ าแนกจากลกัษณะองคป์ระกอบและความหมายในภาพนั้นๆ เช่น ภาพความ
รัก ภาพธรรมชาติ ภาพสตัว ์เป็นตน้ 

สี คือโทนสีของภาพ 
ราคา คือราคาในการขายภาพแต่ละภาพ 
ขนาด คือขนาดของภาพ 
เจา้ของภาพ คือผูท่ี้ขายภาพในระบบ 
ค าส าคญั คือค าอธิบายภาพท่ีเจา้ของภาพก าหนด 

ประเภทของภาพ 

หมวดหมู่ของภาพ สี ราคา ขนาด เจา้ของภาพ 

รูปภาพ 

ภาพถ่าย 

เวกเตอร์ ภาพประกอบ 

ค าส าคญั 
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แผนภาพที ่2 กรอบแนวคิดการพฒันาออนโทโลยสี าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์ 
 

ตามกรอบแนวคิดภาพท่ี 2 ระบบประกอบดว้ยหน่วยท่ีสร้างออนโทโลยสี าหรับรูปภาพและมีการเก็บ
รูปภาพในฐานขอ้มูลเพื่อใหบ้ริการ User  

User คือผูท่ี้ตอ้งการสืบคน้และสัง่ซ้ือรูปภาพท่ีตอ้งการผา่น GUI 
Admin คือผูท่ี้ท าการปรับปรุงขอ้มูลรูปภาพท่ีตอ้งการจะขายเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลและปรับปรุงขอ้มลู

หมวดหมู่และลกัษณะของออนโทโลย ี
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
  (1) วิเคราะห์ความตอ้งการออนโทโลยี ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยได้สอบถามผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการ
จ าแนกประเภทภาพจนไดค้วามชดัเจนและก าหนดค าศพัท ์(Vocabulary)  
 

ตารางที ่1 ตารางตวัอยา่งพจนานุกรมค าศพัท ์จากการจ าแนกประเภทภาพและก าหนดค าศพัท ์(Vocabulary) 
ประเภท หมวดหมู่ สี ขนาด ราคา 

Illustrations 
Photographys 
Vectors 

Animals 
BeautifulWomen 
Buildings 
ClipArt 
Emotion 
Flower 
Food 
Sport 
Painting 

Any 
B/W 
Full 
Green 
Orange 
Pink 
Red 
Transparent 
Yellow 

640x480 
800x600 
1024x768 
1600x1200 
2272x1704 
Exactly 
Icon 
Lange 
Medium 

10USD 
FREE 

Ontology การจดัหมวดหมู่ภาพ
ดว้ย Protégé 

คน้หา 
และ Review ภาพ 

การสัง่ซ้ือภาพ 

ผลการสืบคน้ภาพ 

รายงานสัง่ซ้ือ 

 
 
G 
U 
I 

DB 

User 

Admin 
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(2) ออกแบบและสร้างออนโทโลย ีขั้นตอนน้ีผูเ้ช่ียวชาญออกแบบขอ้มูลเคา้ร่าง (Schema Data) 
(Merriam-Webster Online Dictionary, 2003) ท่ีจะใชใ้นการอธิบายขอ้มูลเชิงความหมาย การออกแบบออนโทโล
ยอีาจพิจารณาการออกแบบไดใ้นแง่มุมต่างๆ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการใชง้านและความเหมาะสมในการ
อธิบายขอ้มูล 

แผนภาพที ่3  แสดงการออกแบบออนโทโลยสี าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์ 
   
  3) การทดสอบและการตรวจทานความถูกตอ้งของออนโทโลยี ขั้นตอนน้ีผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งทดสอบ
ความถูกตอ้งในการก าหนดความหมายของส่ิงต่างๆ ท่ีอธิบายในโดมนและแกไ้ขเพ่ือไมใ้ห้เกิดความขดัแยง้ของ
การตีความหมายของส่ิงเหล่านั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 ตวัอยา่งผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดลองสืบคน้ขอ้มูลรูปภาพดว้ยฟังกช์ัน่ OntoGraf 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1618 

รูปที ่2 ตวัอยา่งการคิวรีขอ้มูลรูปภาพโดยระบุค าคน้ท่ีตอ้งการดว้ยภาษา SPARQL 
 

ตารางที ่2 ตวัอยา่งผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคิวรีขอ้มูลรูปภาพโดยระบุค าคน้ท่ีตอ้งการดว้ยภาษา SPARQL 
Subject Object 

Image_C Piano 
Image_B Suchanan 
Image_A Piano 

 4) การบ ารุงรักษาออนโทโลยี (Ontology Maintenance) ในขั้นตอนน้ีผูเ้ช่ียวชาญจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ปรับปรุงหรือแกไ้ข เพ่ือให้ออนโทโลยีมีความถูกตอ้งในการอธิบายขอ้มูลเม่ือเกิดการน าไปใชง้านในโปรแกรม
ประยกุตใ์นระยะเวลานาน หรือเม่ือมีการน าขอ้มูลกลบัมาใชอี้ก 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
วดัความถูกตอ้งของการสืบคน้ด้วยท่ี Precision/Recall โดยทดลองสืบคน้ขอ้มูลเพื่อวดัประสิทธิภาพ

ความถูกตอ้งและแม่นย  าของผลลพัธ์ โดยผูใ้ชท่ี้ไดท้ดลองใชร้ะบบท่ีพฒันาจ านวน 40 ท่าน 
4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
      (1) ภาษา SPARQL ส าหรับการเขียนคิวรี (Query) ขอ้มูลจากฐานความรู้ออนโทโลยี (นฤพนธ์ พนา

วงศ,์ 2553) 
      (2) โปรแกรม Protégé’ 5.0.1 ส าหรับสร้างฐานความรู้ออนโทโลยีตามกฎ  OWL-DL   (Protégé 

Project, 2016)    
      (3) ใชแ้บบสอบถามหาค่าความตรงตามเน้ือหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 
PREFIX ex: <http://www.semanticweb.org/win8.1/ontologies/2559/10/untitled-ontology-10#> 
SELECT ?subject ?object ?object 
WHERE {?subject ex:owneris ?object} 
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 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆและตกผลึกเป็นขอ้มูล จากนั้นไดท้ าการออกแบบสอบถามให้
ตรงตามขอ้มูล เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยด าเนินการให้ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นเน้ือหาจ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาถึงความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค์กับแบบทดสอบโดยพิจารณาเป็นรายขอ้ วิธีการพิจารณาน้ี
เรียกว่า การหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) (ไพศาล วรค า, 
2555) โดยไดค้่าเฉล่ียจากค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 แสดงค่าความตรงตามเน้ือหา (IOC) ของ 
ข้อที ่ รายละเอยีด ระดบัความสอดคล้อง 

สอดคล้อง 
 (1) 

ไม่
แน่ใจ 
 (0) 

ไม่
สอดคล้อง 

(-1) 
1 ลกัษณะของภาพมีความส าคญัต่อการจ าแนกออนโทโลยี

ส าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน ์
1 - - 

2 ขนาดของภาพมีความส าคญัต่อการจ าแนกออนโทโลยี
ส าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน ์

1 - - 

3 ประเภทของภาพมีความส าคญัต่อการจ าแนกออนโทโลยี
ส าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน ์

1 - - 

4 ราคาของภาพมีความส าคญัต่อการจ าแนกออนโทโลยี
ส าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน ์

1 - - 

5 สีของภาพมีความส าคญัต่อการจ าแนกออนโทโลยี
ส าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน ์

1 - - 

6 ค าส าคญัของภาพมีความส าคญัตอ่การจ าแนกออนโทโล
ยสี าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน ์

1 - - 

7 เจา้ของของภาพมีความส าคญัต่อการจ าแนกออนโทโลยี
ส าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน ์

1 - - 

ค่า IOC เฉลีย่ 1 
   
       จากตารางท่ี 3 การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงด้านเน้ือหาสามารถกระท าโดยน าแบบทดสอบให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาวา่ แบบสอบถามแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือไม่อยา่งไร ถา้
มีความสอดคลอ้งผูเ้ช่ียวชาญจะให้ค่าเป็น “+1” แต่ถา้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าขอ้สอบขอ้นั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์จะให้ค่าเป็น “-1” และในกรณีท่ีผู ้เ ช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้ นมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคห์รือไม่ก็จะใหค้่าเป็น “0” (ไพศาล วรค า, 2555) 
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 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 (1) หาค่าความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence: IOC) (ไพศาล วรค า, 2555) จากสูตร   

IOC =  
∑𝑅

𝑁
 

เม่ือ  IOC  คือ  ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
  R   หมายถึง ผลรวมของความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N หมายถึง จ านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีประเมินความสอดคลอ้งในขอ้นั้น    

 (2) หาค่าการวดัความถูกตอ้งของโมเดล (Recall) (เอกสิทธ์ิ พชัรวงศศ์กัดา, 2557)  
โดยพิจารณาแยกทีละคลาส จากสูตร  

Recall = 
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
 

เม่ือ  TruePositive หมายถึง จ านวนขอ้มูลท่ีท านายถูกวา่เป็นคลาสซ่ึงก าลงัสนใจอยู ่
  FaleseNegative หมายถึง จ านวนขอ้มูลท่ีท านายผิดมาเป็นคลาสซ่ึงไม่ไดส้นใจอยู ่
  (3) หาค่าการแม่นย  าของโมเดล (Precision) (เอกสิทธ์ิ พชัรวงศศ์กัดา, 2557)  
โดยพิจารณาแยกทีละคลาส จากสูตร  

Precision = 
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
 

เม่ือ  TrueNegative หมายถึง จ านวนขอ้มูลท่ีท านายถูกวา่เป็นคลาสซ่ึงไม่ไดส้นใจอยู ่
  FalsePositive หมายถึง จ านวนขอ้มูลท่ีท านายผิดมาเป็นคลาสซ่ึงก าลงัสนใจอยู ่
 

5. ผลการวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีได้แบ่งประเภทของภาพออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ภาพถ่าย , ภาพเวกเตอร์ และ

ภาพประกอบ เป็นหลกัตามรูปแบบท่ีผูใ้ช้งานระบุ และมีการแบ่งย่อยในส่วนของคุณสมบัติของภาพได้แก่ 
หมวดหมู่ของภาพ, ค  าส าคญั, ขนาด, สี, ราคา และขอ้มูลของเจา้ของภาพ โดยขอ้มูลทั้งหมดไดผ้่านการประเมิน
คุณภาพค่าความตรงตามเน้ือหา (Item-Objective Congruence : IOC)  เท่ากับ 1 หมายถึงมีความสอดคลอ้งเชิง
เน้ือหา และวดัความถูกตอ้งของการสืบคน้ดว้ยท่ี Precision/Recall โดยทดลองสืบคน้ขอ้มูลเพื่อวดัประสิทธิภาพ
ความถูกตอ้งและแม่นย  าของผลลพัธ์ โดยการสุ่มตวัอยา่งขอ้มูลรูปภาพจ านวน 200 รูป จากนั้นทดลองคน้หา โดย
ใชค้  าส าคญัในการสืบคน้ขอ้มูลจ านวน 20 ค  าส าคญัท่ีมีความหมายแตกต่างกนั ขอ้มูลสืบคน้ท่ีใชใ้นการทดลองผล
การสืบคน้ ดงัท่ีแสดงใน ตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่4 ค าและวลีสืบคน้ท่ีใชก้ารทดลองออนโทโลยสี าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์ 

1. Animal 5. Dog 9. Yellow 13. Green 17. Tree 
2. Flower 6. Smile 10. Sun 14. Football 18. Car 
3. Park 7. Love 11. Baby 15. Moon 19. Food 
4. Wedding 8. Fashion 12. Vectors 16. Underwater 20. Somtom 
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ผูว้ิจยัท าการทดลอง 20 ขอ้มูลสืบคน้ท่ีแตกต่างกนั มี 3 ค าสืบคน้ท่ีไม่มีผลลพัธ์ ส่วนอีก 17 ค าสืบคน้มี
ผลลพัธ์ ผลการวดัประสิทธิภาพในการสืบคน้ดว้ยวิธี Recall เท่ากบั 0.85 และวิธี Precision เท่ากบั 0.82 ผลการ
ทดลองท่ีไดคื้อ ประสิทธิภาพความถูกตอ้งของระบบอยูท่ี่ระดบัระดบัดีมาก และประสิทธิภาพความแม่นย  าของ
ระบบอยูท่ี่ระดบัระดบัดี ตามเกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมิน  ระบบเขา้ใจความหมาย
ของค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั ท าให้ผลลพัธ์ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละผลลพัธ์ท่ีไดก็้มีความครบถว้น
มากข้ึน เพราะการบรรยายภาพของแต่ละผูใ้ช้อาจจะใช้ค  าท่ีแตกต่างกัน แต่ในเชิงความหมายมีความหมาย
เหมือนกนั 

 
ตารางที ่5 แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายขอ้มูลและพิจารณา จากค่า Precision และ Recall ออนโทโลยสี าหรับ
ธุรกิจขายภาพออนไลน์ 

ระดบัเกณฑ์ ค าหมาย 
0.85-1.00 ประสิทธิภาพของระบบอยูใ่นระดบัดีมาก 
0.75-0.84 ประสิทธิภาพของระบบอยูใ่นระดบัดี 
0.55-0.74 ประสิทธิภาพของระบบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
0.35-0.54 ประสิทธิภาพของระบบอยูใ่นระดบันอ้ย 
0.00-0.34 ประสิทธิภาพของระบบอยูใ่นระดบัใชไ้ม่ได ้

 

6. สรุปและอภิปรายผล  
 ออนโทโลยชุีดน้ีสอดคลอ้งกบัวธีิการสืบคน้รูปภาพเชิงความหมายท าใหไ้ดว้ธีิการสืบคน้ขอ้มูลรูปภาพท่ี
มีประสิทธิภาพสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นท่ียอมรับได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง การพฒันาออน
โทโลยีส าหรับระบบให้ค าแนะน าการบริโภคอาหาร ตามโภชนาการเฉพาะบุคคล (นภสั สุขสมและคณะ, 2559)  
ดา้นการพฒันาออนโทโลยี และงานวิจยัเร่ืองการสรุปเอกสารเชิงความหมายโดยใชอ้อนโทโลยี (อรวรรณ อุไร
เรืองพนัธและสมจิตร อาจอินทร์, 2552) ดา้นการประเมินประสิทธิภาพของออนโทโลยีจากการวิจยัคร้ังน้ีผลการ
วดัประสิทธิภาพในการสืบคน้ดว้ยวิธี Recall เท่ากบั 0.85 และวิธี Precision เท่ากบั 0.82 ผลการทดลองท่ีไดคื้อ 
ประสิทธิภาพความถูกตอ้งของระบบอยูท่ี่ระดบัระดบัดีมาก และประสิทธิภาพความแม่นย  าของระบบอยูท่ี่ระดบั
ระดบัดี 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ออนโทโลยชุีดน้ีเหมาะส าหรับใชก้บัระบบการสืบคน้รูปภาพส าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
เน่ืองจากเหมาะกบัยคุการพฒันาประเทศแบบ ไทยแลนด ์4.0 หรือยคุการน าระบบดิจิทลัเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคม 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) สืบคน้รูปภาพส าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์น้ีจดัท าเพ่ือเป็นตวัแทนระบบร้านคา้ขายรูปภาพ
ซ่ึงเม่ือกาลเวลาเปล่ียนแปลงจะท าใหร้ะบบดงักล่าวดอ้ยลงและจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนจะตอ้งมีการปรับปรุง
หรือพฒันางานวจิยัต่อยอดต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 ภาษาท่ีใช้อย่างเป็นทางการในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ นั่นหมายความว่าประชาชน
พลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษกนัมากข้ึน นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ า
ถ่ินของแต่ละชาติแต่ละชุมชนเอง เพราะไม่เพียงแต่เจ้าหน้าท่ีรัฐเท่านั้ นท่ีจะต้องไปมาหาสู่ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือและส่ือสารกนั บทความน้ีจึงไดน้ าเสนอการวิจยั และพฒันาเกมฝึกทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทย
เพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็นเกมท่ีน่าสนใจและเล่นไดง่้าย เหมาะส าหรับบุคคลทั่วไปหรือผูท่ี้ตอ้งการ
ทบทวน และเรียนรู้ศพัท์ภาษาอังกฤษ-ไทย โดยระบบน้ีประกอบดว้ย 2 ระบบย่อย ไดแ้ก่ ระบบจดัการค าศพัท์ 
และระบบการเล่นของผูเ้ล่น ผูเ้ล่นสามารถเลือกหมวดหมู่ท่ีเล่นได้ตามต้องการ และดูรายงานการเล่นได้ 
นอกจากน้ีในส่วนของค าศพัท์ท่ีใส่ในเกมสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขไดจ้ากส่วนของระบบจดัการค าศพัท์ เพ่ือความ
ถูกตอ้ง ความชดัเจน และความยากง่าย ของค าศพัท์ โปรแกรมเกมน้ีถูกพฒันาโดยใชก้รอบการท างานของภาษา 
HTML5 และ PHP ในรูปแบบของ โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ 

 
ค ำส ำคญั: เกม เกมฝึกทกัษะค าศพัท ์ค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
 

ABSTRACT 
 The official language used in the work of ASEAN is English, while mean that means residents in the 10 
ASEAN countries need to use English more. In addition to the national language or languages of each country each 
local community. Because not only state officials, only to have to come to the meeting in consultation and 
communicate. This paper presents a research and development of on English-Thai proficiency development game, 
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which is an interesting and easy game for anyone who wishes to review and learn English. The system consists of 
the terminology management subsystem and the players play. Players can select the category of game to play and 
review the report of the play. In addition, vocabularies and in the game can be updated for correctness, conciseness, 
and difficulty through the terminology subsystem. The program was developed as a web based application using 
HTML5 and PHP frameworks. 
 
KEYWORDS : game, games of vocabulary skill, English vocabulary 
 

1. ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำวจัิย 

 ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือท่ีเรียกกนัวา่ AEC (Asian Economic Community) ซ่ึงใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง
ในการติดต่อส่ือสาร  การเรียนรู้ศัพท์ภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง และการเรียนรู้จากหนังสือเรียนหรือ
แบบเรียนเดิมนั้น ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าท่ีควร หากใชส่ื้อประเภทมลัติมีเดียมาเป็นตวัช่วยในการเรียนรู้ และทบทวน
ค าศพัท์ภาษาองักฤษ-ไทย จะสามารถดึงดูดความสนใจและการจดจ าไดดี้กว่ามาก ซ่ึงส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia) ท่ี
ดึงดูดความสนใจได้ดีท่ีสุดนั่นก็คือเกม ผูว้ิจัยจึงคิดว่าพฒันาเกมท่ีสามารถน ามาใช้ฝึกการเรียนรู้ได้ โดยเกมท่ี
พฒันาข้ึนมาจะเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูท่ี้สนใจไดฝึ้กการเรียนรู้ในยามว่างได ้นอกจากนั้นเกมยงัเป็นตวักระตุน้
ช่วยให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ-ไทย ผูว้ิจยัจะพฒันาเกมท่ีใชเ้รียนรู้ 
ฝึกฝน ความรู้ภาษาองักฤษ-ไทย พร้อมทั้งน าเสนอเกมท่ีให้สวยงามดว้ยการใชรู้ปภาพกราฟิก และสร้างวิธีการเล่น
ตั้งแต่ระดบัง่ายไปจนถึงระดบัยาก เพราะหากมีระดบัเดียวแลว้จะท าใหรู้้สึกไม่สนุกต่อการเล่น เกมท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน
จะท าใหผู้เ้ล่นไดรั้บทั้งความรู้และความสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ และมีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์ภาษาองักฤษ-ไทยเพ่ิมมาก
ข้ึน ซ่ึงเกมส่วนใหญ่ไม่ไดช่้วยพฒันาความรู้ เพราะเป็นเกมท่ีเนน้ความสนุกสนานอยา่งเดียว และบางเกมก็ยงัมีภาพ
และการเล่นท่ีรุนแรงไม่เหมาะสมกบัเด็กทัว่ไป 

ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโครงงานน้ีข้ึนมาเพ่ือใชเ้ป็นส่ือในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทย เป็นเกมประเภท
เกมปริศนา (Puzzle game) โดยเนน้ความน่าสนใจและความง่ายในการเล่น ซ่ึงคาดวา่จะช่วยใหเ้รียนรู้และเขา้ใจถึง
ศพัทภ์าษาองักฤษไดง่้ายและดีข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

2.1 เพื่อพฒันาเกมฝึกทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทยเพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้จากเกมฝึกทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทยเพ่ือมุ่งสู่ประชาคม

อาเซียน 
 

3. แนวคิดในกำรพฒันำระบบ และงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 3.1 กรอบแนวคิดในการพฒันาระบบเกมฝึกทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทยแสดงในภาพประกอบท่ี 1 
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ภำพประกอบที ่1 กรอบแนวคิด(conceptual framework) ส าหรับการพฒันาเกม 

ในภาพประกอบท่ี1 ระบบเกมประกอบดว้ย  
หน่วยจดัการค าศพัท์(Terminology management) ส าหรับ เพ่ิม ลบ แกไ้ข ค าศพัท์ และหมวดหมู่ 

ปรับสถานะหมวดหมู่ และจดัระดบัความยากง่ายของค าศพัท ์
หน่วย Game Play Engine ท าหนา้ท่ีตอบสนองการเลือก และการเล่นเกมของผูเ้ล่น 
ผูเ้ล่น(User) เขา้ใชร้ะบบเพ่ือเล่นเกมผา่น GUI 
ผูดู้แลระบบ(Admin) เขา้ปรับปรุงขอ้มูลในระบบผา่น GUI 

3.2 กระบวนการภาษา และระบบฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
ระบบ (System) คือกลุ่มขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั แต่ละองคป์ระกอบจะประสาน

การท างานร่วมกนั เพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายเดียวกนั ระบบท่ีดีจ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบของระบบท่ีเรียกว่า ระบบ
ย่อย (Subsystem) ท่ีสามารถประสานการท างานร่วมกันภายในระบบไดเ้ป็นอย่างดี เพ่ือน าไปสู่ภาพใหญ่ของ
ระบบใหส้ามารถท างานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย ตวัอยา่งเช่น ระบบงานทางคอมพิวเตอร์ท่ีประกอบดว้ยระบบยอ่ย
อยู ่3 ส่วนหลกั ๆ ดว้ยกนัคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และบุคลากร ส่วนประกอบทั้ง 3 เหล่าน้ี จะตอ้งประสานการ
ท างานร่วมกนัเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายเดียวกนั เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ตรงตามความตอ้งการ หากมีส่วนใดขดัขอ้ง 
ก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม และหากผลกระทบไดเ้พ่ิมมากข้ึน ก็อาจน าไปสู่ความลม้เหลวของระบบได้
ในท่ีสุด (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555, หนา้ 18) 

ในการพฒันาระบบเกมฝึกทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทยเพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน จะด าเนินการตาม
กระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) เป็นวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมต่างๆในแตล่ะขั้นตอนในการ
พฒันาระบบเป็นกระบวนการท าความเขา้ใจ และระบุรายละเอียดถึงปัญหาเพื่อพิจารณาน าระบบสารสนเทศอะไร
เขา้ไปแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นใหบ้รรลุความส าเร็จตั้งแต่เร่ิมจนกระทั้งส าเร็จซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ขั้นตอน (ฝ่ายผลิต
หนังสือต าราวิชาการคอมพิวเตอร์, 2551)  และใชภ้าษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) ส าหรับ
การออกแบบหรือจ าลองแบบเชิงภาพ ประกอบดว้ยกลุ่มสัญลกัษณ์เพ่ือใชใ้นการบรรยายและกฎไวยกรณ์ เพื่อใช้
ในการท าส่ิงสร้างสรรค ์ยูเอ็มแอลก าหนดให้ใชส้ัญลกัษณ์เป็นรูปกราฟิกชุดหน่ึงท่ีใชส้ร้างส่ิงสร้างสรรคท่ี์เป็น
แบบจ าลองเชิงภาพของระบบซอฟตแ์วร์ไดโ้ดยจะแบ่งกลุ่มกิจกรมท่ีเกิดข้ึนเป็นช่อง โดยก ากบัแต่ละช่องดว้ยช่ือท่ี
แสดงถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกับขั้นตอนนั้นๆ เป็นตน้(ผุสดี บุญรอด, 2558) และ Use Case Diagram ท่ีสามารถ
แยกแยะไดว้า่จะมีกิจกรรมอะไรท่ีน่าจะเกิดข้ึนในระบบบา้ง Class หรือ Object ท่ีใชเ้พื่อแสดงล าดบัเวลา และเส้น
ท่ีใชเ้พ่ือแสดงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก Object หรือ Class ใน Diagram (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, กิตติพงษ ์กลมกล่อม, 
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2547, หนา้ 94-120) ใชภ้าษา PHP ในการพฒันาและออกแบบ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language 
ภาษาจ าพวกน้ีค าสั่งต่างๆจะเก็บอยูใ่นไฟลท่ี์เรียกวา่ script และเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปรชุดค าสัง่ ตวัอยา่งของ
ภาษาสคริปก็เช่น JavaScript , Perl เป็นตน้ เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML  โดยสามารถสอดแทรก
หรือแกไ้ขเน้ือหาได ้(จีราวธุ วารินทร์, 2556) ร่วมกบัระบบฐานขอ้มูล (Database) จดัเก็บขอ้มูลจะมีประสิทธิภาพ
ไดก็้ต่อเม่ือมีวิธีการจดัการขอ้มูลท่ีดีกล่าวคือวิธีการจดัเก็บ และคน้คืนขอ้มูลตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็ว เช่น มีการจัดเก็บรายช่ือแบ่งตามล าดับตวัอกัษรเป็นตน้ (วิเชียรเปรมชัยสวสัด์ิ, 2546, หน้า 2) จัดการ
ฐานขอ้มูลดว้ย Mysql ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (RDBMS) ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมมาก มีความรวดเร็วการ
รับรองจ านวนผูใ้ช ้และขนาดของขอ้มูลจ านวนมหาศาล ทั้งยงัสนบัสนุนการใชง้านบนระบบปฏิบติัการมากมาย 
(ชาญชยั  ศุภอรรถกร, 2551) 

ในส่วนของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งคือ เกม 2 มิติส าหรับฝึกทกัษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของ
เด็กท่ีมีความบกพร่อง ทางสติปัญญาระดบักลาง ท่ีผูว้ิจยัออกแบบข้ึนพบวา่มีองคป์ระกอบโดยรวมดีมีการจดัวาง
องคป์ระกอบของเมนูใหง่้ายต่อการเขา้ถึงแยกเมนูส่วนน าเขา้สู่เกมดว้ยสีท่ีต่างกนัการจดัวา่งองคป์ระกอบของภาพ
เป็นรูปวงกลมท าใหมี้ความเป็นเอกภาพมีการใชเ้สียงและการเคล่ือนไหวน าเด็กเขา้สู่การเล่นเกมภายในเกมใชง้าน
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองผูใ้ชง้านสามารถเรียนรู้หรือท าความเขา้ใจไดง่้ายมีความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ชปุ่้มตวัเลือกสะดวกต่อการใชง้านไม่ซับซอ้นเช่ือมโยงขอ้มูลต่อเน่ืองเสียงดนตรีและเสียงประกอบในเกมมี
ความชดัเจนและถูกตอ้งการออกแบบปุ่มเมนูมีขนาดพอดีใชง้านง่ายเกมสะดวกต่อการน าไปใชส้ าหรับฝึกทกัษะ
เด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดบักลางได(้อรทยั สุทธิจกัษ ์และกชพรรณ ยงัมี, 2558) 
 

4. วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดย้ึดถือการด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนของเอสดีแอลซี ดงัน้ี 1)การวางแผนระบบงานท าให้

ผูว้ิจยัก าหนดกรอบการท างานของระบบได ้2)การวิเคราะห์ระบบ โดยศึกษาความเป็นไปได ้และความเช่ือมโยง
ของขอ้มูล 3)การออกแบบระบบ โดยออกแบบระบบในส่วนของหนา้จอ และโครงสร้างคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัระบบ รวมไปถึงการออกแบบเสียงท่ีใชใ้นระบบ4)การพฒันาระบบงาน คือลงมือปฏิบัติตามท่ีไดอ้อกแบบไว้
ก่อนหนา้ 5)การทดสอบระบบ โดยทดสอบการใชง้านวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องระบบหรือไม่6)การติดตั้ง
ระบบ คือการผสมผสานการทดลองใชร้ะบบกบัการแกไ้ขจุดผิดพลาดของระบบ และ 7)การบ ารุงรักษา 
 

5. ผลกำรวเิครำะห์ และออกแบบ 
5.1 ผลการออกแบบระบบ ประกอบด้วยแผนภาพ Use Case Diagram (ภาพประกอบท่ี 2) Class 

Diagram(ภาพประกอบท่ี 3)  Sequence Diagram(ภาพประกอบท่ี 4-6) และ ER Diagram(ภาพประกอบท่ี 7) 
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ภำพประกอบที ่2 ยสูเคสไดอะแกรม 

จากภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดการท างานของเกมฝึกทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทยเพ่ือมุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน ส่วนของผูใ้ชเ้ร่ิมตั้งแต่ลงช่ือผูเ้ล่น, เลือกหมวดหมู่, เล่นเกม, จบเกม และดูรายงานอนัดบัส่วน
ของผูดู้แล เร่ิมตั้งแต่เขา้สู่ระบบ, จดัการหมวดหมู่, จดัการค าศพัท,์ จดัระดบัค าศพัท,์ ตั้งค่าสถานะ และดูรายงาน 

แผนภาพคลาส(Class Diagram) เป็นแผนภาพท่ีใช้แสดงคลาส และความสัมพนัธ์ระหว่างคลาสของ
ระบบท่ีสนใจ (Problem Domain)โดยแสดงรายละเอียดการท างานและขอบเขตขอ้มูลของคลาสโดยประกอบไป
ดว้ยช่ือคลาส ขอ้มูลภายในคลาสและฟังก์ชัน่การท างานของแต่ละคลาสดงัภาพประกอบท่ี3 ซ่ึงแสดงถึงแผนภาพ
คลาสของการพฒันาเกมฝึกทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทยเพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 
ภำพประกอบที ่3 แสดงแผนภาพคลาส 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1628 

แผนภาพซีเควนส์(Sequence Diagram)เป็นแผนภาพแสดงล าดบัการท างาน ในแต่ละฟังก์ชนั ตวัอย่าง
ของ Sequence Diagram แสดงในภาพประกอบท่ี 4-6 

 

ภำพประกอบที ่4 แผนภาพซีเควนส์เลือกหมวดหมู่ 

 จากภาพประกอบท่ี 4ผูใ้ชเ้ลือกหมวดหมู่ท่ีตอ้งการเล่น ระบบบนัทึกหมวดหมู่ท่ีถูกเลือกลงฐานขอ้มูล
เสร็จแสดงหนา้เกม 

 
ภำพประกอบที ่5 แผนภาพซีเควนส์เล่นเกม 

 จากภาพประกอบท่ี 5ผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้เกม ระบบแสดงหนา้เกมประกอบดว้ยค าศพัท ์รูปภาพ เสียงของ
ค าศพัทใ์นหมวดหมู่ท่ีเลือก 

 
ภำพประกอบที ่6 แผนภาพซีเควนส์จดัการค าศพัท ์
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 จากภาพประกอบท่ี 6 ผูดู้แล เพ่ิม ลบ แกไ้ขค าศพัท ์รูปภาพค าศพัท ์และเสียงค าศพัท ์
 

 
ภำพประกอบที ่7 แผนภาพอี อาร์ไดอะแกรม 

 

จากภาพประกอบท่ี 7 แสดงรายละเอียดความสัมพนัธ์ของโครงสร้างฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
เอนทิต้ีกบัเอนทิต้ี ประกอบไปดว้ยตาราง words (ค าศพัท์) category (หมวดหมู่) admin (ผูดู้แล) stat (สถิติ) player 
(ผูเ้ล่น) 

 

ตำรำงที ่1 แสดงพจนานุกรมฐานขอ้มูล(Data dictionary) 
เอนทติีห้รือ
ควำมสัมพนัธ์ 

แอตทริบิวต์ ประเภท 
ข้อมูล 

ค ำอธิบำย เงือ่นไขบังคบั 

PLAYER   ข้อมูลผู้ใช้  
P_id int รหสัผูเ้ล่น กญุแจหลกั 
P_name varchar ช่ือผูเ้ล่น หา้มค่าวา่ง 

ADMIN 
  

  ข้อมูลผู้ดูแล  
Admin_id int รหสัผูดู้แล กญุแจหลกั 
Admin_name varchar ช่ือผูดู้แล หา้มค่าวา่ง 
Password varchar รหสัผา่นของผูดู้แล หา้มค่าวา่ง 

STAT 
  

  ข้อมูลประวตักิำรเล่น  
P_id int รหสัผูเ้ล่น กญุแจหลกั 
St_play_date datetime วนั เวลาท่ีเขา้เล่น กญุแจหลกั 
Cat_id int รหสัหมวดหมู่ กญุแจนอก 
S_score int คะแนน หา้มค่าวา่ง 
Wrong_w_id int ค าศพัทท่ี์ตอบผิด หา้มค่าวา่ง 
Num_w_id int จ านวนค าศพัทท่ี์เล่นได ้ หา้มค่าวา่ง 
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ตำรำงที ่1 (ต่อ) แสดงพจนานุกรมฐานขอ้มูล (Data dictionary) 
เอนทติีห้รือ
ควำมสัมพนัธ์ 

แอตทริบิวต์ ประเภท 
ข้อมูล 

ค ำอธิบำย เงือ่นไขบังคบั 

WORDS  
 
 

 

  ข้อมูลค ำศัพท์  
W_id int รหสัค าศพัท ์ กญุแจหลกั 
W_en varchar ค าศพัทภ์าษาองักฤษ หา้มค่าวา่ง 
W_th varchar ค าศพัทภ์าษาไทย หา้มค่าวา่ง 
W_key varchar ค าช่วยเฉลย  
W_pic varchar ท่ีอยูภ่าพค าศพัท ์  
W_snd_en varchar ท่ีอยูเ่สียงภาษาองักฤษ  
W_snd_th varchar ท่ีอยูเ่สียงภาษาไทย  
W_lv int ระดบัของค าศพัท ์ เขตขอ้มูล = (1,2,3) 
Cat_id int รหสัหมวดหมู่ กญุแจนอก 
W_len int ความยาวของค าศพัท ์  
Admin_id int รหสัผูดู้แล กญุแจนอก 

CATEGORY   ข้อมูลหมวดหมู่  
Cat_id int รหสัหมวดหมู่ กญุแจหลกั 
Cat_pic varchar ท่ีอยูภ่าพรูปภาพ  หา้มค่าวา่ง 
Cat_name_en varchar หมวดหมู่ภาษาองักฤษ หา้มค่าวา่ง 
Cat_name_th varchar หมวดหมู่ภาษาไทย หา้มค่าวา่ง 
Cat_lv_st varchar สถานะการจดัระดบัค าศพัท ์  
Status int สถานะหมวดหมู่ หา้มค่าวา่ง 
Admin_id int รหสัผูดู้แล กญุแจนอก 

5.2 ผลการออกแบบ User interface 

 
ภำพประกอบที ่8 เลือกหมวดหมู่ 
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  ภำพประกอบที ่9 เล่นเกม   ภำพประกอบที ่10 จบเกม 

จากภาพประกอบท่ี 8-10 ผูใ้ชเ้ลือกหมวดหมู่ ระบบบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลแลว้ แสดงหนา้เกมผูใ้ช้
เขา้เล่นเกมจนกระทั้งจบเกม ระบบแสดงคะแนน และผลการเล่น 

 

     
                 ภำพประกอบที ่11 จดัการหมวดหมู่ค าศพัท ์     ภำพประกอบที ่12 ตั้งค่าสถานะหมวดหมู่ 

จากภาพประกอบท่ี 11-12 ผูดู้แลเขา้จดัการหมวดหมู่ค าศพัท ์สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข รูปภาพ และ
หมวดหมู่ค าศพัทท่ี์มีอยูใ่นฐานขอ้มูลและสามารถตั้งค่าสถานะของหมวดหมู่เพ่ือใหแ้สดงผลในส่วนของการเล่น
เกมได ้

5.3 ตารางประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ค าศพัทจ์ากเกมฝึกทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทย 
 

ตำรำงที ่2 แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลงัการเล่น 
หมวด กำรทดสอบ คะแนนเตม็ N x̅ S.D. T Sig. 
สี ก่อนเล่นเกม 10 10 8.30 2.16 3.25* .010 

หลงัเล่นเกม 10 9.20 1.48 
ร่างกาย ก่อนเล่นเกม 10 10 4.50 3.92 5.477* .000 

หลงัเล่นเกม 10 6.50 3.06 
ครอบครัว ก่อนเล่นเกม 10 10 6.30 7.90 5.237* .001 

หลงัเล่นเกม 10 2.83 2.23 
*P< 0.05 แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทกัษะการใชค้  าศพัทภ์าษาองักฤษ ของหมวดสี ร่างกาย 
และครอบครัว หลงัเล่นเกมสูงกวา่ก่อนเล่นเกม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

6. อภิปรำยผล  
ผลจากการพฒันาเกมฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาองักฤษ-ไทยเพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนพบว่าระบบท่ี

ออกแบบ และพฒันาข้ึนสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การท างานของเกมสามารถเรียกใชง้านผ่านเวบ็บราวเซอร์ ครอบคลุมผูใ้ช ้2 ประเภท ส่วนแรก คือผูดู้แลระบบ 
สามารถจดัการกบัระบบงานทั้งหมดท่ีอยูใ่นส่วนบริหารจดัการค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทยได ้สามารถเพ่ิมลบแกไ้ข
ขอ้มูล หมวดหมู่ของค าศพัท ์หรือค าศพัทแ์ละการจดัการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าศพัท ์ส่วนท่ีสอง คือผูใ้ชง้านทัว่ไป
สามารถเขา้ใช้งานเกมเพื่อเรียนรู้ ทบทวน และฝึกทกัษะค าศพัท์ภาษาองักฤษ-ไทย สามารถเลือกรายการตาม
หมวดหมู่ มีระดบัง่าย ปานกลาง ยาก ตามล าดบัอีกทั้งยงัสามารถเรียกดูคะแนนผูเ้ล่นสูงสุด 10 อนัดบัได ้พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทกัษะการใชค้  าศพัท์ภาษาองักฤษ-ไทย หลงัเล่นเกมสูงกว่าก่อนเล่นเกมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สอดคลอ้งกับเกม 2 มิติส าหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กท่ีมีความ
บกพร่อง ทางสติปัญญาระดบักลางท่ีมีส่วนของผูเ้ล่น มีรายการใหเ้ลือก คือ แยกสี ขนาด รูปทรง  และแยกระดบั
ของเกมตามรายการ เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทกัษะการแยกสี ขนาดและรูปทรงเรขคณิต ของเด็กหลงัใชเ้กม 2 
มิติ สูงกวา่ก่อนใชเ้กม 2 มิติ(อรทยั สุทธิจกัษ ์และกชพรรณ ยงัมี, 2558) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
เกมฝึกทกัษะค าศพัท์ภาษาองักฤษ-ไทยเพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีพฒันาข้ึนแมว้า่จะมีประโยชน์กบั

ผูใ้ชใ้นหลายๆระดบั ท่ีสนใจเรียนรู้ ทบทวน และฝึกทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทยแต่ภาษาท่ีใชมี้แค่ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ จึงยงัไม่ครอบคลุมภาษาทั้งหมดในอาเซียน ในการพฒันาคร้ังต่อไปควรปรับเมนูใหเ้ลือกภาษา
ท่ีจะใช้ฝึกทกัษะได ้เพ่ิมเติมค าศพัท์ในภาษาท่ีจะใช้ฝึกทกัษะด้วย และตวัระบบควรปรับให้สามารถใชไ้ดใ้น
หลายๆแพลตฟอร์มจึงจะท าให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงเกมไดง่้าย ควรมีการออกแบบตวัอกัษรให้มีความหนาหรือเป็น 3 มิติ  
เลือกใชเ้สียงประกอบเกมท่ีสอดคลอ้งกบัหมวดหมู่นั้นๆ การออกแบบกราฟิก ควรท าใชภ้าพท่ีมีผลต่อการเรียนรู้
ค าศพัท ์
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือหาค่าระดบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน (2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขีดความสามารถหลกัและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคือ พนักงานบริษทั
บริษทั  ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์  โบรคเกอร์  จ ากดั ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนักงานของ บริษทั ทีคิวเอ็ม 
อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด   จ านวน 316 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติ    t-test , F-test (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส   ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
ค าส าคญั : ขีดความสามารถหลกั และประสิทธิภาพ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research (1) is to determine the level of individual factors that influence the 

efficiency of operations , (2) the relationship between the core capabilities and operational efficiency. The 
questionnaire was used to collect the data, with reliability coefficient is equal to 0.95 of The sample used in this 
study. TQM INSURANCE BROKER  LIMITED     316 Data were analyzed using descriptive statistics were 
frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, F-test (ANOVA) and Pearson’s Correlation. The 
results showed that: personal factors were Gender, age, marital status, educational level. Jobs Work experience 
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Different opinions on the efficiency of the operation. not different Statistically with difference at 0.05 statistical 
significance. 

 
KEYWORD:  Core competency of   performance  
 

บทน า 
 ในสภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสูง องคก์รต่างๆตอ้งเผชิญกบัปัญหามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัในเชิง
การตลาด หรือการให้บริการท่ีมากข้ึน ทุกองคก์รต่างตอ้งพฒันาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซ่ึงท าให้ผูบ้ริหารตอ้ง 
เพ่ิมพูนศกัยภาพในการบริหารงานมากข้ึน  โดยเฉพาะหัวใจส าคญันั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองคก์รนัน่เองท่ีทุกฝ่าย
จะตอ้งประสานความร่วมมือ เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั เพ่ือให้การปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้ น บุคลากรในองค์กร จ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในตนเอง สร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ก่อให้เกิดปัญญาจนน าไปสู่ความส าเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และในชีวิตของตนเอง อีกทั้ งยงัเป็นการ
พฒันาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับงานท่ีตนเองรับผิดชอบ จนน าไปสู่การสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการขององคก์รต่อไป  
 จากปัญหาในองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยัและประกนัชีวิต ท่ีมี
การเสนอขายประกนัผ่านทางโทรศพัท์ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงวิธีการด าเนินงานดงักล่าวท าให้ประสบปัญหาเก่ียวกบัขีด
ความสามารถของพนักงาน เห็นไดว้า่พนกังานขาดทกัษะความรู้ความช านาญ  ขาดการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
เช่ือถือได ้การอธิบายรายละเอียดให้ลูกคา้ทราบ ท าให้เกิดขอ้ร้องเรียนต่างๆเกิดข้ึน เน่ืองจากขาดการอบรมให้
พนักงานมีความเช่ียวชาญหรือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน องค์กรจึงได้ให้ความส าคญักับปัญหา
ดงักล่าวจึงตอ้งการเสริมสร้างขีดความสามารถหลกัของพนักงาน เพ่ือจะไดป้ฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 ในแนวคิดและหลักการเร่ืองขีดความสามารถ Competency ท่ีกล่าวเป็นบุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใต้
ปัจเจกบุคคล ท่ีสามารถผลกัดนัให้บุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุดในงานท่ีตนรับผิดชอบ  การท่ีบุคคลมีเพียง
ความฉลาดในการเรียนรู้ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เขาเป็นผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่น แต่จ าเป็นตอ้งมีแรงผลกัดนั
เบ้ืองลึก คุณลกัษณะส่วนบุคคล แนวคิดในตนเองและการแสดงออกท่ีเหมาะสม จะท าให้เขาเป็นผูท่ี้มีผลงานโดดเด่น 
โดยขีดความสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ขีดความสามารถหลกั (Core Competency) คือ บุคลิกลกัษณะหรือการ
แสดงออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และ
อุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม  ขีดความสามารถด้านการบริหาร (Managerial  Competency)  คือ ความรู้ 
ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ เป็นขีดความสามารถท่ีมีไดท้ั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัพนกังานโดยจะแตกต่าง
กนัตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional  Competency ) คือ ความรู้ 
ความ สามารถในงานซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ แนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนัดา้นการขยายตวัทางดา้นธุรกิจก่อให้เกิดการแข่งขนัทางดา้ยแรงงาน  ท าให้เกิดการ
สับเปล่ียนโยกยา้ยทางดา้นแรงงานเกิดข้ึน  ดงันั้นการท่ีองคก์รให้ความส าคญัและดูแลเอาใจใส่กบับุคลากรเป็นอยา่งดี
ยอ่มก่อให้เกิดผลทางดา้นเชิงบวก บุคลากรเกิดความพึงพอใจ อีกทั้งผลลพัธ์ท่ีตามมาคือความผูกพนัต่อองคก์ร รวมทั้ง
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การพฒันาให้พนกังานมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นค าถามท่ี
ส าคญัส าหรับองค์กรว่ามีวิธีการใด  เคร่ืองมือใด  หรือเทคโนโลยีใด ท่ีเหมาะเพ่ือน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุดส าหรับองคก์ร   
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง และพฒันาการ
บริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขีดความสามารถของพนกังานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองคก์รมาก
ยิง่ข้ึน 
 

กรอบแนวคิดทฤษฎี 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้นวคิดทฤษฎีขีดความสามารถหลกั Burgoyne (1993) และ Hamel และ
Prahalad (1990) อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2547 และ ดนยั เทียนพฒุ (2546) และทฤษฎีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของ 
Plowman and Peterson (1953)  มณฑป  ผลาสินธ์ุ, 2552  
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัทางการบญัชีกบัผลการ
ปฏิบติังานของหัวหนา้ส่วนการคลงัองคก์รบริหารส่วนต าบลในเขตภาคตะวนัออก เฉียงเหนือตอนล่าง (ธีรนนัท ์
วฒันาคานนท์ ,2554) พบว่า หัวหน้าส่วนการคลงั มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสมรรถนะหลกัทางการบัญชี
โดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และท่ีไดท้ าการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัในการปฏิบติั
ราชการของพนกังานคุมประพฤติ  กรมคุมประพฤติ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จิตติสานต์ิ  วฒิุเวชช ์,2553) พบวา่
พนกังานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลกัในการปฏิบติัราชการ โดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีไดศึ้กษา 
การศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  (ศิรานุช บุญขาว ,2555) ผลการวิจยัผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4. ระดบัของการศึกษา 
5.ระดบัต าแหน่งงาน 
6. ประสบการณ์ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

 

 

 
 
  

 

 

ขีดความสามารถหลกั 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือหาค่าระดบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 2.  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งขีดความสามารถหลกัและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 

สมมติฐานในการศึกษา 
 1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน  
ประสบการณ์ท างาน แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 
โบรคเกอร์ จ ากดั  แตกต่างกนั 
 2.  ขีดความสามารถหลกั มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน          
บริษทั ทีคิวเอม็  อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผูศึ้กษาไดน้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยติดต่อกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือขออนุญาตท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยการช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการศึกษาโดยละเอียด วิธีการเก็บรวมรวมขอ้มูล และขอความ
ร่วมมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นผูศึ้กษาจึงไดด้ าเนินการส่งแบบสอบถามเพ่ือท าการแจกจ่ายในการเก็บขอ้มูล และ
แบบสอบถามบางส่วนผูศึ้กษาไดท้ าการแจกจ่ายแบบสอบถามดว้ยตนเอง หลกัจากนั้นไดท้ าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ก่อนน าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์ในล าดบัต่อไป 
  

ผลการวจัิย 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป    
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 162   คน  คิดเป็นร้อยละ 51.3  ส่วนมากมีอาย ุ 31 –นอ้ยกวา่ 

40 ปี  มีจ านวน 151 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.8 ซ่ึงส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน  185  คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จ านวน 207 คน       คิดเป็นร้อยละ 65.5 ส่วนใหญ่มีระดับ
ต าแหน่งงานระดับเจา้หน้าท่ีอาวุโส 106 คน  คิดเป็น ร้อยละ 33.5  และส่วนใหญ่มีอายงุานในองค์การปัจจุบัน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5   

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขีดความสามารถหลกั   
จากผลการศึกษาพบวา่พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั  ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดัมีความ

คิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นในดา้นการบริการท่ีเป็นเลิศมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
ความซ่ือสัตยย์ึดมัน่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ดา้นการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ดา้นการส่ือความ  ดา้นความ
มุ่งมัน่ต่อความส าเร็จ ดา้นการท างานเป็นทีม  ตามล าดบั   

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
จากผลการศึกษาจากผลการศึกษาพบวา่พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ 

จ ากดั มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นเวลา เห็นดว้ยล าดับสูงสุด รองลงมาคือดา้นคุณภาพ 
ดา้นปริมาณงาน ในระดบัเห็นดว้ยมาก  ตามล าดบั   
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อภิปรายผลการวจัิย 
 บุคลากรท่ีปฏิบติังานในบริษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัขีด

ความสามารถหลกั โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากขีดความสามารถหลกัในการปฏิบติังาน
ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดันั้น ถือเป็นขีดความสามารถท่ีทุกคน
ในองค์การต้องมีเพื่อท่ีจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย  
แผนงานและโครงการต่างๆขององคก์ร นอกจากน้ีขีดความสามารถหลกัในการปฏิบติังานถือเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวั
บุคคลในรูปของความรู้  ความสามารถ ทกัษะ คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ในต าแหน่งนั้นๆ  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีท าให้บุคลากรในองคก์รสามารถปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีโดด
เด่นไดด้ว้ยการผา่นกระบวนการฝึกอบรม และพฒันา  ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานในบริษทั 
ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัขีดความสามารถหลกัโดยรวมในระดบัมากท่ีสุดซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Parry,1998) ได้ให้นิยามของขีดความสามารถ (competency) คือกลุ่มของความรู้ 
(knowledge) ทกัษะ (skill) และคุณลกัษณะ (attributes) ท่ีเก่ียวของกนั ซ่ึงมีผลกระทบต่อ งานหลกัของต าแหน่ง
งานนั้นๆซ่ึงกลุ่มความรู้ทักษะและคุณลกัษณะดังกล่าวมีความสัมพนัธ์กับ ผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ และ
สามารถวดัผลโดยเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นส่ิง ท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนไดโ้ดยผ่านการฝึกอบรม
และพฒันา นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธีรนนัท ์วฒันาคานนท ์(2554)ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมรรถนะหลกัทางการบญัชีกบัผลการปฏิบติังานของหัวหน้าส่วนการคลงัองคก์รบริหารส่วนต าบลในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า หัวหน้าส่วนการคลงั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีสมรรถนะหลกัทางการ
บญัชีโดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  จิตติสานต์ิ  วฒิุเวชช ์(2553) ท่ี
ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัในการปฏิบัติราชการของพนักงานคุมประพฤติ กรมคุม
ประพฤติ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่พนกังานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลกัในการปฏิบติัราชการ โดยรวม
และเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ขณะท่ีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นเร่ืองของการใชปั้จจยัและกระบวนการในการด าเนินงานโดยมีผลผลิตท่ีไดรั้บเป็นตวัก ากบัการแสดง
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบเทียบระหวา่งค่าใชจ่้าย
ในการลงทุนกบัผลก าไรมีสุงกวา่ตน้ทุนเท่าไรก็ยิง่แสดงถึงประสิทธิภาพมากข้ึน  ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็น
ค่าประสิทธิภาพเชิงตวัเลข แต่แสดงดว้ยการบนัทึกถึงลกัษณะการใชเ้งิน วสัดุ  คน  และเวลาในการปฏิบติังาน
อย่างคุม้ค่า  ประหยดั  ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น  รวมถึงการใชก้ลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม
สามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็วและมีประสิทธิภาพทั้ งบุคลากรและองค์กร ซ่ึงเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในบริษทั ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมใจ  ลกัษณะ (2549)  ประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นเร่ืองของการใชปั้จจยัและกระบวนการในการด าเนินงานโดยมีผลผลิตท่ีไดรั้บเป็นตวัก ากบัการแสดง
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบเทียบระหวา่งค่าใชจ่้าย
ในการลงทุนกบัผลก าไรมีสุงกวา่ตน้ทุนเท่าไรก็ยิง่แสดงถึงประสิทธิภาพมากข้ึนประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่า
ประสิทธิภาพเชิงตวัเลข แต่แสดงดว้ยการบนัทึกถึงลกัษณะการใชเ้งิน วสัดุ คน และเวลาในการปฏิบติังานอย่าง
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คุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น รวมถึงการใชก้ลยทุธ์หรือเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมสามารถ
น าไปสู่การบังเกิดผลไดเ้ร็ว ตรงและมีคุณภาพ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรานุช บุญขาว ,2555 
การศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ 1.การศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครูพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

จากการศึกษาพบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมไม่
แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเพศไม่ไดเ้ป็นส่ิงกีดกนัความสามารถของ
มนุษย ์ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงต่างมีความรับชอบในงานท่ีเหมือนกนั  มีความมุ่งมัน่และอดทนต่องานท่ีตน
ปฏิบติัไดดี้เหมือนกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรวชิญ ์สมฤทธ์ิ ,2557 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร บริหารส่วนต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาโดยรวม 
พบวา่  ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

จากการศึกษาพบวา่ บุคลากรท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมไม่แตกต่าง
กนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีอาย ุ 31-นอ้ยกวา่ 40 ปี ซ่ึงมี
อายท่ีุใกลเ้คียงกนัจึงท าใหไ้ม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัวสิาข ์สมร 
(2551) ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั คาโตเ้ล็ค (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ผลการศึกษาโดยรวม พบวา่  อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
ไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบวา่ บุคลากรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนิสา สงบเงียบ (2551) ความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั มิน อิก เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า  พนักงานท่ีมี สถานภาพ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ งานวิจยัของชาคริต ศรีขาว (2551) ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั มิสกนั (ไทยแลนด)์ จ ากดั ผลการศึกษาโดยรวม พบวา่ การศึกษาต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบวา่  บุคลากรท่ีมีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม
ไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คมกริช เสาวจิิตร (2556) ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า ต าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ี มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นรวิชญ์%20สมฤทธิ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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มัง่คงและโอกาสก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ ด้าน
ลกัษณะงาน และดา้นความส าเร็จและตรงเวลาในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่าบุคลากรท่ีมีระดับอายุงานในองค์กรปัจจุบันแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งไม่วา่จะมี
อายงุานท่ีมากหรือนอ้ยลว้นมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของชาคริต ศรีขาว (2551) ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั มิสกัน (ไทย
แลนด์) จ ากดั ผลการศึกษาโดยรวม พบวา่อายงุานในองคก์ร ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิยในคร้ังนี้ 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานท่ีจะน าผลการศึกษา

ไปใชเ้พ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดงัน้ี 
1.   ควรมีฝึกอบรบพนกังานในการใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม รวดเร็ว ถูกตอ้ง เพ่ือใหพ้นกังาน

มีการบริการลูกคา้ท่ีดีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างประทบัใจ ความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้
2.  ควรมีการมอบหมายงานใหพ้นกังานไดร่้วมท างานกนัเป็นทีม แบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหต้รงตาม

ความสามารถและปฏิบติังานร่วมกนัตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีเป้าหมายเดียวกนั 
3.   ควรส่งเสริมพนกังานในเร่ืองการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยูต่ลอดเวลาในดา้นธุรกิจสายอาชีพ

และการบริหารจดัการ เพ่ือน าความรู้ไปพฒันางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีจะท าโดยวิธีการ
ฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นช่องทางใดก็ได ้
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัและความตอ้งการของบุคลลากร บริษทั             ทีคิวเอ็ม อิน

ชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั ท่ีมีผลต่อขีดความสามารถหลกัและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เพื่อจะไดท้ราบถึง
ความตอ้งการต่อขีดความสามารถหลกัและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลลากร ซ่ึงจะไดน้ าผลท่ีไดไ้ป
ปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามกบัประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจ
เบ่ียงเบนไปจากความเป็นจริงบา้งเลก็นอ้ย อาจเป็นเพราะจ านวนผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยเกินไป ควรท าการเพ่ิม
จ านวนผูต้อบแบบสอบถามใหม้ากข้ึน เพ่ือใหไ้ดค้่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีเป็นการออกแบบเส้นทางเดินรถขนส่งสินคา้น าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเดินทางโดยมีวตัถุประสงค์ให้ระยะทางท่ีใช้ในการขนส่งต ่าท่ีสุด และลดตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ปัญหา
เส้นทางขนส่งของบริษทัขนส่งสินคา้น าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นบริษทักรณีศึกษา มีจุดกระจายสินคา้เพียงแห่งเดียว 
เพื่อส่งสินคา้ไปยงัสาขาต่างๆ ของบริษทัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 61 สาขา งานวจิยัน้ีจึงไดเ้สนอแนวทางการ
ปรับปรุงและออกแบบเส้นทางการขนส่งท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการน าวิธีการสลบัสามต าแหน่ง    
(3-Opt) และวิธีการจ าลองการอบเหนียว (Simulated Annealing) เปรียบเทียบกบัวิธีการขนส่งแบบเดิมของบริษทั 
ผลลพัธ์ท่ีไดพ้บวา่ วธีิท่ีให้ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดคือวิธี การสลบัสามต าแหน่ง (3-Opt) สามารถลดระยะทางขนรวม
ให้สั้ นลง จากเดิม 3,470.23 กิโลเมตร เหลือเพียง 3,214.21 กิโลเมตร โดยสามารถลดระยะทางจากเดิมลงได ้
256.02 กิโลเมตร และวธีิท่ีให้ระยะทางท่ีสั้นล าดบัถดัมาคือ วธีิวธีิการจ าลองการอบเหนียว (Simulated Annealing) 
สามารถลดระยะทางขนรวมให้สั้นลง จากเดิม 3,470.23 กิโลเมตร เหลือเพียง 3,370.89 กิโลเมตร โดยสามารถลด
ระยะทางจากเดิมลงได ้99.34 กิโลเมตร และลดค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงลงได ้6,423.54 บาท 
 
ค าส าคญั: ปัญหาการจดัเสน้ทางเดินรถขนส่งสินคา้ วธีิการสลบัสามต าแหน่ง วธีิการจ าลองการอบเหนียว     
 

ABSTRACT 
 This research was concerned with designing the vehicle routing for Japan products for effective 
transportation route. The purposes were reducing transportation route and reduce gasoline cost. The case study 
in this research had only one distribution center for 61 sub-centers in Bangkok Metropolitan Region was the 
problem in vehicle routing. This research suggestion and designing the effective vehicle routing by 3 -Opt 

mailto:tharinee.ma@spu.ac.th


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1643 

method and Simulated Annealing method compare with the retro-style of case study. The results of research 
were; the 3 -Opt method was effectiveness for transportation. The vehicle routing reduced the transportation 
distance from 3,470.23 KM to 3,214.21 KM. The vehicle routing reduced distance for 256.02 KM. The 
Simulated Annealing method reduced the transportation distance from 3,470.23 KM to 3,370.89  KM. The 
vehicle routing reduced distance for 99.34 KM and reduced gasoline cost for 6,423.54 Baht. 
 
KEYWORDS: Vehicle Routing Problem, 3-Opt, Simulated Annealing 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 เทคนิคการจดัเส้นทาง เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการจดัการระบบการขนส่งสินคา้ให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยวางแผนเส้นทางการขนส่ง การเดินรถในแต่ละคนัให้เหมาะสมท่ีสุด ทั้งในแง่ของค่าใชจ่้ายต่างๆและความ
สอดคลอ้งตามขอ้จ ากดัต่างๆ เช่น ปริมาณความจุ เวลาในการขนส่ง โดยจะเร่ิมท่ีศูนยก์ระจายสินคา้ ไปสู่กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย  
 บริษทักรณีศึกษาน้ี เป็นผูน้ าเขา้สินคา้จากประเทศญ่ีปุ่น และส่งสินคา้ไปยงัสาขาต่างๆของบริษทั ปัญหา
ท่ีพบของบริษทั คือ พบวา่ขั้นตอนในการส่งสินคา้ไปยงัสาขาแต่ละสาขานั้นยงัไม่ไดมี้หลกัการวิชาการมาใชใ้น
การจดัสรรเสน้ทางการเดินรถใหคุ้ม้ค่า อาศยัเพียงความคุน้เคยของพนกังานท่ีจดัเสน้ทางการเดินรถเพียงอยา่งเดียว 
โดยไม่ไดค้  านึงถึงระยะทางและจ านวนสินคา้ในแต่ละเท่ียว ใชห้ลกัการสาขาท่ีใกลไ้ปส่งดว้ยกนั โดยไม่พิจารณา
หลกัเกณฑใ์ดๆทั้งส้ิน และดว้ยแนวโนม้การขยายสาขาในอนาคตจะเติบโตมากข้ึน การจดัเส้นทางโดยพนกังาน
อาจจะท าให้ล่าชา้ และมีความยุง่ยากซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการใชท้รัพยากรในแต่ละเท่ียวบรรทุก
อยา่งไม่คุม้ค่า 

ดงันั้นผูว้ิจยัตอ้งการช่วยแกปั้ญหาและวางแผนการจดัส่งสินคา้ให้ โดยเปรียบเทียบการจดัส่งแบบเดิม 
กบัขั้นตอนวธีิฮิวริสติกส์ส าหรับการจดัเส้นทาง ให้กบับริษทัท่ีตอ้งส่งสินคา้ไปยงัสาขาต่างๆ โดยมุ่งเนน้ท่ีจะลด
ระยะทางการขนส่งให้มีระยะทางโดยรวมสั้นท่ีสุด และลดตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง โดยน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบ
กบัสภาพปัจจุบนัเพ่ือหาค าตอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเสน้ทาง  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือประยุกต์ใชว้ิธีฮิวริสติกส์ในการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งสินคา้ ให้กบับริษทักรณีศึกษา 
ผูน้ าเขา้สินคา้จากประเทศญ่ีปุ่น 

(2) เพื่อพฒันาโปรแกรมการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งให้กบับริษทักรณีศึกษา โดยการประยกุตใ์ช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Google Map) ร่วมด้วยโดยจัดท าลงบน Visual Basic for Application (VBA) ใน 
Microsoft Excel  
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3. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในงานของวจิยั (ธรินี มณีศรี, 2552) ไดอ้ธิบายถึงฮิวริสติกส์ไวด้งัน้ี 
 3.1 วิธีฮิวริสติกส์ (Heuristic Method) เป็นวิธีการหาผลเฉลยท่ีดีพอเพียง ภายในเวลาท่ีจ ากัด หรือ 
“Good enough and fast enough solution” ซ่ึงเป็นวท่ีีเหมาะสมส าหรับปัญหาเอน็พี-สมบูรณ์ วธีิฮิวริสติกส์ถูกสร้าง
ข้ึนเพ่ือใชใ้นการหาผลเฉลยของแต่ละปัญหาเท่านั้น ดงันั้นวิธีฮิวริสติกส์ท่ีสามารถหาผลเฉลยท่ีดีส าหรับปัญหา
หน่ึงจึงไม่สามารถน าไปใชห้าผลเฉลยของอีกปัญหาหน่ึงได ้นอกจากน้ีในบางปัญหาท่ีมีความซับซ้อนมาก การ
สร้างตวัแปรและเง่ือนไขในการตดัสินใจให้อยูใ่นรูปของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อาจกระท าไดย้าก จึงไม่
สามารถใช้วิธีแม่นตรง หรือใช้เทคนิคบางอย่างจากวิธีก าหนดการเชิงเส้นตรงได้ วิธีฮิวริสติกส์จึงเป็นวิธีท่ี
พฒันาข้ึนเพ่ือหาผลเฉลยส าหรับปัญหาการตดัสินใจในแต่ละปัญหา วิธีฮิวริสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพในการหาผล
เฉลยในปัญหาอ่ืนๆได้ หรือแม้กระทั่งน าไปใช้ในการหาผลเฉลยของปัญหาเดิมท่ีมีฟังชั่นวตัถุประสงค์และ
เง่ือนไขของปัญหาเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นการพฒันาวธีิฮิวริสติกส์ใหมี้ความยดืหยุน่มากข้ึน และสามารถดดัแปลง
เพ่ือใชใ้นการหาผลเฉลยของปัญหาใดๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 3.2 วธีิเมต้าฮิวริสติกส์ (Meta-Heuristic Method) เป็นวิธีท่ีไดจ้ากการพฒันาและดดัแปลงวธีิฮิวริสติกส์
ให้มีความยดืหยุน่ในการหาผลเฉลยของปัญหาการตดัสินใจใดๆ ท่ีมีความซบัซอ้นและมีตวัแปรตดัสินใจจ านวน
มาก ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถึงแมผ้ลเฉลยท่ีได้อาจไม่ใช่ผลเฉลยท่ีให้ค่าเหมาะสมท่ีสุด หรือไม่
สามารถรับประกนัผลเฉลยท่ีดีในทุกคร้ังท่ีท าการประมวลผลได ้แต่ผลเฉลยท่ีไดเ้ป็นท่ียมรับและคน้หาไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัเหมาะสม จึงเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวางในงานวิจยัทุกแขนง ซ่ึงในหัวขอ้น้ีจะขอกล่าวเฉพาะวิธีท่ี
ไดรั้บความนิยมในการแกปั้ญหา VRP วธีิเมตา้ฮิวริสติกส์มีหลายวธีิ ในงานวิจยัน้ีไดน้ าวธีิเมตา้ฮิวริสติกส์ 2 วธีิมา
ใชใ้นการแกปั้ญหาและเปรียบเทียบกบัวธีิเดิมของบริษทั  ดงัน้ี 
 วธีิการจ าลองการอบเหนียว(Simulated Annealing) มีลกัษณะเด่น คือ มีขั้นตอนวธีิการหาผลเฉลยท่ีง่าย 
และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถหาผลเฉลยท่ีดีไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว เป็นการใชข้ั้นตอนวิธีการจ าลองการ
ควบคุมการเยน็ตวัลงของวสัดุในอ่างความร้อน (Heat Bath) ซ่ึงเรียกขั้นตอนน้ีวา่การอบอ่อน (Annealing) วสัดุจะ
ถูกความร้อนจนกระทัง่ถึงจุดหลอมเหลว ต่อจากนั้นเม่ือเวลาผ่านไปอุณหภูมิของวสัดุค่อยๆลดลง และท าใหว้สัดุ
มีความแข็งเม่ือเยน็ตวัลง โครงสร้างคุณสมบติัของวสัดุท่ีเยน็ตวัลงน้ีจะข้ึนอยูก่บัอตัราการท าใหว้สัดุนั้นเยน็ตวัลง 
(Rate of Cooling) SA มีลกัษณะคลา้ยกบัวธีิการหาผลเฉลยแบบเฉพาะท่ี (Local Search)  
 วิธี 3 – Opt (3 - Opt) เป็นเทคนิคการปรับปรุงเส้นทางเดียวท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัเทคนิคการปรับปรุง
เสน้ทางดว้ยวิธี 2 – Opt แต่การสลบัล าดบัจุดส่งนั้นจะถูกเลือกสลบัคร้ังละ 3 จุด วิธีน้ีจะเกิดการสลบัล าดบัคร้ังลพ 
3 จุด เพ่ือใหเ้กิดเสน้ทางใหม่ท่ีใหผ้ลลพัธ์ของการจดัเสน้ทางท่ีดีข้ึน ดงัภาพท่ี 1 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1  1 3 4 2 5 6 7 8 1 
 

ภาพที ่1 เทคนิคการปรับปรุงเสน้ทางดว้ยวธีิ 3 – Opt 
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 ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ธรินี มณีศรี, 2552) ประยกุต์ขั้นตอนวิธีเมตา้ฮิวริสติกส์ส าหรับปัญหา
การจดัเส้นทางเดินรถขนส่งกรณีมีรถขนส่งหลายขนาดและแบ่งแยกส่งสินคา้ได ้วตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือ 
การจดัเสน้ทางการเดินรถขนส่งใหเ้กิดเวลาในการเดินทางโดยรวมนอ้ยสุด โดยประยกุตใ์ชข้ั้นตอนวธีิท่ีพฒันาข้ึน 
3 วิธี ประกอบดว้ย การคน้หาเฉพาะท่ีแบบพบค่าดีท่ีสุดเป็นตวัแรกร่วมกบัวิธีคน้หาทาบูการคน้หาเฉพาะท่ีแบบ
พบค่าดีท่ีสุดจากทั้งหมดร่วมกบัวิธีคน้หาทาบู และวิธีคน้หาทาบู ท าการเปรียบเทียบสมรรถนะของทั้ง 3 วิธีดว้ย
ดชันีบ่งช้ี 2 ตวั คือ คุณภาพของผลเฉลย และเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผล จากการทดลองพบวา่วิธีดีท่ีสุดเป็นตวั
แรกร่วมกบัวิธีคน้หาทาบู เป็นวิธีท่ีเหมาะสม เน่ืองจากให้ผลเฉลยท่ีเหมาะสม  และใชเ้วลาในการประมวลผลท่ี
ยอมรับได ้จากนั้นน าขั้นตอนวธีิดงักล่าวมาทดลองใชก้บัขอ้มูลจ าลองและกรณีศึกษา ขอ้มูลจ าลองท าการดดัแปลง
ปัญหาเทียบเคียงของ Solomon จ านวน 6 ประเภท ประกอบดว้ย R101, R201, C101, C201, RC101 และ RC201 ท่ี
จ านวนลูกคา้สูงสุด 100 ราย และทดลองแกปั้ญหาจริงในภาคธุรกิจประกอบดว้ยโรงงานผลิตน ้าด่ืมและบริษทัผลิต
และจดัจ าหน่ายสินคา้แปรรูปทางการเกษตร ผลการทดลองสามารถประหยดัเวลาในการเดินทางลงได้ 358 นาที 
และ 1,218 นาที ตามล าดบั (อุบลรัตน์, 2551) ได้พฒันาวิธีการในการแก้ปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะท่ีมี
คลงัสินคา้หลายแห่ง ซ่ึงประกอบไปดว้ยสามขั้นตอนหลกั โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ระยะทางรวมของระบบน้อย
ท่ีสุด ในการหาผลเฉลยเบ้ืองตน้ ลูกคา้จะถูกแจกจ่ายไปยงัคลงัสินคา้ท่ีใกลท่ี้สุดโดยวธีิใกลไ้หนไปนัน่ (Arbitrary 
Nearest Neighbor Algorithm) จากนั้นเสน้ทางของยานพาหนะในแต่ละคลงัสินคา้จะถูกสร้างข้ึนโดยใชอ้ลักอริทึม
แบบประหยดั (Saving Algorithm) และเส้นทางนั้นๆ จะถูกพฒันาต่อมาโดยวิธี Arbitrary Insertion ในขั้นตอน
สุดทา้ย อลักอริทึมเชิงพนัธุกรรมจะถูกน ามาประยุกต์ใชใ้นการปรับปรุงผลเฉลยของระบบ ผลจากการค านวณ
แสดงให้เห็นถึงการลดลงของระยะทางรวมของระบบในแต่ละขั้นตอน (พลอยพรรณ ศรีกิจการ และ อรอุไร แสง
สวา่ง, 2556) ออกแบบเส้นทางเดินรถขนส่งเคร่ืองส าอางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้
ระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งต ่าท่ีสุด ปัญหาเส้นทางขนส่งเคร่ืองส าอางของบริษทักรณีศึกษา มีจุดกระจายสินคา้
เพียงแห่งเดียว เพ่ือส่งเคร่ืองส าอางไปยงัร้านตวัแทนจ าหน่าย 20 ร้าน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล งานวจิยัน้ีจึง
ไดน้ าเสนอแนวทางปรับปรุงและออกแบบเส้นทางการขนส่งท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการประยกุตก์าร
แกปั้ญหาการจดัเสน้ทางเดินรถส าหรับการแกปั้ญหาการเดินทางของพนกังานขายท่ีมีระยะทางไปและกลบัเท่ากนั 
(Symmetric traveling salesman problem) โดยใชว้ิธีการจ าลองการอบเหนียวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จดัการเสน้ทางการเดินรถจากวธีิท่ีใชใ้นปัจจุบนัได ้7.8% 
 

4.วธีิด าเนินการวจัิย 
 ในส่วนของขั้นตอนการวิจยัจะประกอบไปดว้ยการจดัการขอ้มูลของงานวิจยั และการพฒันาโปรแกรม
การจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้ให้กบับริษทักรณีศึกษาดว้ย Visual Basic for Application (VBA) ใน Microsoft 
Excel เพ่ือหาค าตอบโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.1 การจดัการข้อมูลของงานวจิยั 
 ในขั้นตอนเร่ิมตน้ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลบริษทักรณีศึกษา พบวา่บริษทัมีศูนยก์ระจายสินคา้ 1 แห่ง มีจ านวน
สาขาท่ีตอ้งไปส่งสินคา้ตามจุด (Node) ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แลว้กลบัมายงัศูนยก์ระจายสินคา้
ทั้งหมด 61 จุด จ านวนสินคา้ท่ีขนส่งในแต่ละวนัมีปริมาณคงท่ีขนาดรถขนส่งมีเพียงขนาดเดียว คือรถบรรทุก 6 
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ลอ้ โดยก าหนดกรอบเวลาในการขนส่งให้เสร็จส้ินภายใน 24 ชัว่โมงและค านวณหาระยะทางระหวา่งลูกคา้แต่ละ
จุดโดยใชว้ธีิการวดัจาก Google Map แลว้ท าการบนัทึกระยะทางลงในตารางเมตริกซ์ โดยระยะทางท่ีบรรจุลงใน
ตารางเมตริกซ์น้ีไดจ้ากการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยการดึงระยะทางจาก Google Map มา
จดัเก็บไวใ้น Excel ดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1 เมตริกซ์ระยะทางระหวา่งจุดต่างๆ 

 Depot 1 2 3 4 ……. 61 

Depot 0.00 24.41 42.93 13.81 26.92 …….. 26.71 
1 27.70 0.00 20.09 30.29 20.58 …….. 25.32 
2 42.85 20.42 0.00 45.43 32.38 …….. 38.68 
3 12.74 25.21 44.58 0.00 29.09 …….. 15.89 
4 26.53 19.19 30.42 29.47 0.00 …….. 35.87 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. 0.00 …….. 
61 25.25 22.72 40.47 13.24 38.28 …….. 0.00 

 
 
 4.2 การประยุกต์ใช้วธีิฮิวริสตกิส์ในการจดัเส้นทางการเดนิรถขนส่งสินค้า 
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากมาประยุกต์ใชใ้นการหาค าตอบผ่านโปรแกรม Visual Basic for Application (VBA) 
ใน Microsoft Excel ดงัน้ี 
  (1) วธีิการสลบัสามต าแหน่ง (3-Opt) 
  วิธีการสลบัสามต าแหน่ง (3-Opt) เป็นการสลับหรือแลกเปล่ียนเส้นทางเพ่ือให้เส้นทางใหม่ท่ี
พฒันาข้ึนเป็นค าตอบท่ีดีดว้ยวธีิการเปล่ียนเสน้ทางขนส่งคร้ังละ 3 เสน้ทาง (3-Opt) ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 สร้างเสน้ทางเร่ิมตน้ก่อนโดยเลือกทุกจุดท่ีเป็นไปได ้
  ขั้นตอนท่ี 2 ปรับปรุงเส้นทางโดยการสลบัต าแหน่งใหม่ใช้วิธี (3-Opt) โดยลบเส้นทางท่ีมีอยู่ 3 
เสน้ทาง จากนั้นแทนท่ีเสน้ทางใหม่แทนเสน้ทางเดิม ท่ีท าใหเ้สน้ทางผา่นทุกจุดส่ง หลงัจากนั้นตรวจสอบเสน้ทาง
ใหม่ท่ีปรับปรุงวา่มีค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีต ่ากวา่เสน้ทางเดิมหรือไม่ ถา้เสน้ทางท่ีไดใ้หม่มีค่าต ่ากวา่เสน้ทางทาง
เดิม แสดงวา่เสน้ทางใหม่ท่ีไดเ้ป็นค าตอบท่ีดีกวา่ 
  ขั้นตอนท่ี 3 ท าซ ้ าจนไม่มีการเปล่ียนแปลง 
  (2) วธีิการจ าลองการอบเหนียว (Simulated Annealing) 
  วธีิการจ าลองการอบเหนียว ขั้นตอนวิธีในการท างานจะเป็นล าดบัการท างานแบบวนซ ้ า โดยในแต่
ละรอบจะประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงแบบสุ่มจากผลเฉลยปัจจุบนัเพ่ือสร้างผลเฉลยใหม่ท่ีใกลเ้คียงกบัผลเฉลย
ปัจจุบนั เม่ือผลเฉลยใหม่ถูกสร้างข้ึนจะค านวณค่าของฟังก์ชนัเป้าหมายหรือฟังก์ชนัตน้ทุน เพ่ือตดัสินใจว่าจะ
ยอมรับให้เป็นผลเฉลยปัจจุบันหรือไม่ หากผลเฉลยใหม่ดีกว่าผลเฉลยปัจจุบันก็จะถูกยอมรับให้เป็นผลเฉลย
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ปัจจุบนัแทน แต่ถา้ผลเฉลยใหม่ไม่ดีกวา่ผลเฉลยในปัจจุบนัก็อาจจะถูกยอมรับได ้ซ่ึงมีอลักอลิทึมท่ีสามารถแสดง
หลกัการท างานไดด้งัน้ี 
 TspSA( p ) {       
 tour = initialTour( p )      
 temp = high_temperature       
 while not terminate( tour ) {      
 newTour = next Tour(tour)  // สร้างเสน้ทางให ้โดยปรับจากเสน้เดิมดว้ยวธีิ 3-OPT    
 dE = length(newTour,p)-length(tour,p)   // ความแตกต่างระหวา่งเสน้ทางใหม่ – เสน้ทางเดิม    

if ( dE < 0 || random(0,1) < e-dE/kt )   // ถา้นอ้ยกวา่ หรือ ค่าสุ่ม ความน่าจะเป็นตามอุณหภูมิ ยอมรับเสน้ทาง
ใหม่ เป็นค่าค าตอบ เพ่ือปรับในรอบถดัไป      

 tour = newTour       
 temp = temp * tempFactor       
 }       
  จากอลักอลิทึมวิธีการจ าลองการอบเหนียว (Simulated Annealing) วิธีน้ีจะรับอาเรย ์2 มิติท่ีเก็บขอ้มูล
ของสาขาต่างๆและระยะทางระหวา่งสาขา และค านวณหาความยาวของเส้นทางนั้นเก็บในตวัแปร p ซ่ึง p แทน
อุณหภูมิของระบบ เราจะให ้p ท่ีไดน้ั้นถือวา่เป็นอุณหภูมิเร่ิมตน้ของระบบ จากนั้นก็เขา้วงวนโดยตรวจสอบค่า p
ไปเร่ือยๆ ถา้ p ลดลงจน p≤ 0.001 เพ่ือหาเสน้ทางท่ีสั้นท่ีสุด และสร้างเส้นทางให้ โดยปรับจากเสน้เดิมดว้ยวธีิ 3-
OPT จากนั้นค านวณหาเส้นทางถดัไป (neighbor solution)โดยเก็บค่าใส่ตวัแปร dE โดยถา้ E เป็นจ านวนบวก
แสดงวา่เส้นทางใหม่ท่ีไดจ้ะยาวข้ึน ถา้ E เป็นจ านวนลบแสดงวา่ทางเดินใหม่ท่ีไดจ้ะสั้นลง จากนั้นเราก็ดูเง่ือนไข
วา่ถา้ dE<0 หรือ ค่าสุ่ม ความน่าจะเป็นตามอุณหภูมิ ยอมรับเส้นทางใหม่ เป็นค่าค าตอบ เพ่ือปรับในรอบถดัไป 
เราก็จะรับทางเดินใหม่ใหเ้ป็นค าตอบของเรา จะสงัเกตไดว้า่ถา้ค่า p สูง e-dE/kT ก็จะสูงตามไปดว้ย หมายความวา่ใน
ขณะท่ีอุณหภูมิสูงนั้นเราก็มีโอกาสท่ีจะรับค าตอบไวเ้ยอะเม่ืออุณหภูมิต ่าลงเราก็จะรับค าตอบนอ้ยลง 

4.3 ต้นทุนน า้มนัเช้ือเพลงิ  
 ในส่วนของตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขนส่งของบริษทักรณีศึกษา พบวา่รถบรรทุกสินคา้มีตน้ทุนค่าขนส่ง
คือ ค่าก๊าซ LPG และค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง แต่ผูว้ิจยัจะช่วยแกปั้ญหาการคิดลดตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงเท่านั้น ซ่ึง
ตน้ทุนน ้ ามนัต่อหน่วยผลิตนั้นสามารถค านวณไดด้งัต่อไปน้ี 
 ตน้ทุนน ้ ามนั/หน่วยผลิต = (อตัราการใช)้ x (ราคาน ้ ามนั/หน่วย) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลจาการช่วยแกปั้ญหาและวางแผนการจดัส่งสินคา้ให้ โดยเปรียบเทียบการจดัส่งแบบเดิม กบัขั้นตอน
วิธีฮิวริสติกส์ส าหรับการจดัเส้นทาง ให้กับบริษทักรณีศึกษา โดยใช้ขอ้มูลการขนส่งในเดือน มิถุนายน 2559 
จ านวน 5 วนั  ดว้ยวธีิการวางแผนการจดัเสน้ทางขนส่งสินคา้ 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) วธีิการขนส่งแบบเดิมของบริษทั
2) วิธี 3-Opt การสลับสามต าแหน่ง (3-Opt) 3) วิธี Simulated Annealing ร่วมกับการสลับ 2 ต าแหน่ง (2-Opt)      
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4) วิธี Simulated Annealing ร่วมกับการสลบั 3 ต าแหน่ง (3-Opt) และ 5) วิธี Simulated Annealing ร่วมกับการ
สลบั 4 ต าแหน่ง (4-Opt)   แสดงดงัตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบระยะทางท่ีไดจ้าก วธีิวางแผนการจดัเสน้ทางขนส่งสินคา้ 5 รูปแบบ 

ขอ้มูลการขนส่ง 
ชุดท่ี 

ระยะทางจดัเสน้ทางขนส่งสินคา้ 
วธีิเดิม 3-Opt SA1 SA2 SA3 

1 661.89 639.20 ** 660.42 658.06 * 660.42 
2 728.14 678.92 ** 720.18 718.09 717.57 * 
3 763.66 698.53 ** 745.59 * 763.66 754.96 
4 544.48 525.25 ** 529.25 * 532.59 536.19 
5 772.06 672.31 ** 715.45 * 725.34 717.27 

รวมระยะทาง  3,470.23   3,214.21**  3,370.89**  3,397.74   3,386.41  
หมายเหตุ  ** ระยะทางสั้นท่ีสุด   * ระยะทางสั้นอนัดบั 2 
 
 จากตารางท่ี 4.1 เม่ือเปรียบเทียบเส้นทางท่ีไดร้ะหวา่ง วธีิ 3-Opt SA1 SA2 SA3 กบัเส้นทางเดิม จะเห็น
ไดว้า่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากอลักอริทึมจะมีระยะทางสั้นกวา่ทั้งหมด พบวา่วิธีท่ีให้ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดคือวิธีการสลบั
สามต าแหน่ง (3-Opt) สามารถลดระยะทางขนรวมให้สั้ นลงจากเดิม 3,470.23 กม. เหลือ 3,214.21 กม. โดย
สามารถลดระยะทางจากเดิมลงได ้256.02 กม. และวธีิท่ีใหร้ะยะทางท่ีสั้นล าดบัถดัมาคือ วธีิ Simulated Annealing 
ร่วมกบัการสลบั 2 ต าแหน่ง (2-Opt) พบว่าสามารถลดระยะทางขนรวมให้สั้ นลง จากเดิม 3,470.23 กม. เหลือ 
3,370.89 กม. โดยสามารถลดระยะทางจากเดิมลงได้ 99.34 กม. และสามารถลดตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช่ือเพลิงสามารถ
ค านวณไดด้งัต่อไปน้ี 
 ต้นทุนน ำ้มนัเชือ้เพลิง = (อัตรำกำรใช้) x (รำคำน ำ้มนั/หน่วย) 
 วธีิเดิม         
 ตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการส่งสินคา้ 5 วนั    = 3,470.23 * 25.09 
 ตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการส่งสินคา้ 5 วนั    = 87,068.07 บาท 
 วธีิ 3-Opt         
 ตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการส่งสินคา้ 5 วนั    = 3,214.21 * 25.09 
 ตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการส่งสินคา้ 5 วนั    = 80,644.53 บาท 
ดงันั้นในการขนส่งสินคา้จ านวน 5 วนั สามารถลดตน้ทุนลงได ้87, 068.07 - 80,644.53 = 6,423.54 บาท 
 

6. อภิปรายผล  
 วิธีการสลบัสามต าแหน่ง (3-Opt) สามารถลดระยะทางขนรวมให้สั้ นลงจากเดิม 3,470.23 กม. เหลือ 
3,214.21 กม. โดยสามารถลดระยะทางจากเดิมลงได้ 256.02 กม. และลดตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช่ือเพลิงลงได ้6,423.54 
บาท จากขอ้มูลการขนส่งสินคา้ 5 วนั วธีิฮิวริสติกส์เป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการแกปั้ญหาท่ีมีลูกคา้และสาขา
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จ านวนมาก มีท าเลท่ีตั้งกระจายตามพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ งานวิจยัน้ีไดเ้สนอวิธีการจ าลองแบบอบเหนียว และวิธีการ
สลบัสามต าแหน่ง (3-Opt) เปรียบเทียบกบัวิธีการขนส่งแบบเดิม พบวา่การปรับปรุงเส้นทางดว้ยวิธีการสลบั 3
ต าแหน่ง (3-Opt) ให้ผลลพัธ์ของการจดัเส้นทางท่ีดีข้ึน เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกวา่และสามารถลดค่า
น ้ ามนัเช้ือเพลิงใหก้บับริษทักรณีศึกษาได ้

 
7.ข้อเสนอแนะ 

(7.1) งานวิจัยน้ีสามารถน าวิธีการทางฮิวริสติกส์ วิธีการอ่ืนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัด
เส้นทางการขนส่ง ได้อีกหลายวิธีเช่น วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) วิธีการอาณานิคมมด (Ant 
Colony Optimization) วธีิคน้หาตอ้งหา้ม (Tabu Search: TS) เป็นตน้ 

(7.2) งานวจิยัน้ีสามารถน าขอ้มูลค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มาพิจารณาดว้ย เช่น ค่าเส่ือมสภาพ ค่าบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ ค่าจา้งพนกังานขนส่ง เป็นตน้ 

(7.3) งานวจิยัน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบเสน้ทางการขนส่งสินคา้ท่ีมีจ านวนร้านคา้
มากหรือลูกคา้หลายรายใหก้บับริษทัอ่ืนๆได ้ท่ีมีลกัษณะการขนส่งรูปแบบเดียวกนั 
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ยิ่งในการลดตน้ทุนของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจขอ้มูลของภาชนะบรรจุ
ภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และหาแนวทางในการลดตน้ทุนจากการปรับเปล่ียน
บรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใชเ้ทคนิคอีซีอาร์เอส (ECRS) โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายละเอียดของบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ในปี 2558 และใช้
เทคนิคเชิงคุณภาพในการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยมีกรอบของเทคนิคอีซีอาร์เอสเป็นหลกั จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่
มีบรรจุภณัฑอ์ยู ่3 ชนิด ท่ีสามารถจะลดตน้ทุนลงไดอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่  

กล่องกระดาษลูกฟูก ขนาด 1x24  กล่องกระดาษลูกฟูก ขนาด 6x4 และฉลากสินคา้ ซ่ึงผลจากการ
ปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สามารถลดต้นทุนให้กับองค์กรได้รวมเป็นจ านวนเงิน 
18,733,116 บาทต่อปี 
 
ค าส าคญั: การลดตน้ทุน ภาชะบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เทคนิคอีซีอาร์เอส 
 

ABSTRACT 
Cost reduction can be carried out at several points in the process, including logistics, procurement / 

logistics / production / warehouse management / modification packaging, etc. The modification package is 
essential to reduce the cost of alcohol. This research aims to explore the packaging container of alcohol in a 
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private company and find ways to reduce the cost of modifying the packaging of alcoholic beverages using a 
technique ECRS. This research is a survey research data from secondary sources the details of the package of 
alcoholic beverages in 2015 and using qualitative data analysis techniques, with the framework of the ECRS 
service.  
 The analysis revealed that there are three types of packaging that can reduce costs clearly are corrugated 
boxes sizes 6x4, 1x24 and label as a result of modifications to the packaging of alcoholic beverages can reduce 
the cost to the organization has in total 18,733,116 Baht per year. 
  
KEYWORDS: Cost Reduction, Packaging for Alcoholic Beverages, ECRS Technique 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทไวน์คูลเลอร์ เป็นเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงท่ีผลิตในประเทศไทย โดยเป็นท่ีรู้จกั

และยอมรับทัว่โลกในฐานะผูน้ าในดา้นการผลิตไวน์และผลิตภณัฑ์จากองุ่นท่ีมีคุณภาพสูงของเอเชีย รวมทั้ง
ผูบ้ริโภคในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงไทยจะนิยมด่ืมกนัมาก เน่ืองจากเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีดีกรีแอลกอออล์
ต ่ากวา่สุราและเบียร์ แต่ดูดีมีรสนิยมเหมือนด่ืมไวน์ราคาแพง ปัจจุบนัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทไวน์คูลเลอร์ มี
ยอดขายสูงถึง 90 ลา้นขวดต่อปี ตน้ทุนส่วนใหญ่จะอยูท่ี่บรรจุภณัฑสิ์นคา้และกระบวนการโลจิสติกส์ ราคาตน้ทุน
โดยรวมประมาณ 1.30 บาท/ขวด (1 กล่องมี 24 ขวด) ภาพท่ี1 แสดงส่วนประกอบท่ีส าคญัของบรรจุภณัฑ์สินคา้ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนั คือ กล่องลูกฟกู ขวด ฝาจีบ และฉลากสินคา้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

           
ภาพที ่1 แสดงองคป์ระกอบภาชนะบรรจุภณัฑ ์

 
ผูว้ิจัยเลือกท่ีจะศึกษาต้นทุนในส่วนของบรรจุภัณฑ์ของบริษทัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทไวน์

คูลเลอร์แห่งหน่ึง ซ่ึงในเบ้ืองตน้ คาดวา่ตน้ทุนในส่วนน้ีน่าจะสามารถลดลงไดอี้ก โดยรวมโดยการเลือกใชว้สัดุ
อ่ืนๆทดแทน หรือก าหนดคุณสมบติัใหม่ให้ใกลเ้คียงหรือเทียบเท่าของเดิม และคดัเลือกผูส่้งมอบท่ีมีคุณภาพ 

กล่องลูกฟูก 

 
 
 

           ฝาจีบ 

   
 
 

ขวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉลาก 

 
 

องคป์ระกอบของภาชนะบรรจุภณัฑ์ 
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เจรจาต่อรองราคาใหม่ ให้ตรงตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีจะไดน้ าเอาเทคนิค ECRS มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาวธีิการลดตน้ทุนและเพ่ิมก าไรแก่องคก์รใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือส ารวจขอ้มูลของภาชนะบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง  
(2) เพื่อหาแนวทางในการลดตน้ทุนจากการปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยใช้

เทคนิคECRS  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  กรอบแนวคิดของการวจิยั ประกอบไปดว้ยตวัแปร 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 1.) ตน้ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ของภาชนะบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นเชิงลึก เช่น ตน้ทุนต่อหน่วย ขนาดสัง่ซ้ือ ความหนากระดาษ 
เป็นตน้ 2.) ตวัแปรแทรกซอ้น ไดแ้ก่ เทคนิค ECRS ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยกลัน่กรองขอ้มูลจากตวัแปรตน้ 
และ 3.) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แนวทางในการลดตน้ทุนซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ ECRS นัน่เอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Source) และ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลบรรจุภณัฑ์จากการสั่งซ้ือของ บริษทัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แห่งหน่ึง (ไม่
เปิดเผยช่ือ) โดยใชข้อ้มูลเฉพาะภาชนะบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ประเภทไวน์คลูเลอร์ เป็นระยะเวลา 
1 ปี จากเดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2558 และหาแนวทางในการลดตน้ทุน  
 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีศึกษา เป็นตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของเทคนิค ECRS ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดท้นัที 
โดยไม่ตอ้งลงทุนเพียงแต่ปรับแนวคิดเท่านั้น (วฑิูร สิมะโชคดี, 2542) 

กล่องลูกฟูก 
ขวด 
ฝาจีบ 
ฉลาก 

E-Eliminate 
C-Combine 
R-Rearrange 
S-Simplify 

แนวทางการลดตน้ทุน 
ภาชนะบรรจุภณัฑฯ์ 

ภาชนะบรรจุภัณฑ์ เทคนิค ECRS 
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E-Eliminate คือ การตดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป 
C-Combine คือ การรวมขั้นตอนการท างานเขา้ดว้ยกนัเพ่ือประหยดัเวลาหรือแรงงานในการท างาน       
R-Rearrange คือ การจดัล าดบังานใหม่ใหเ้หมาะสม 
S-Simplify   คือ ปรับปรุงวธีิการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยใหท้ างานไดง่้ายข้ึน 

 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       ไดแ้ก่ ตารางวเิคราะห์ขอ้มูล ECRS ซ่ึงประกอบไปดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลของการด าเนินการในปัจจุบนั 
และแนวทางในการด าเนินการแบบใหม่ ของแต่ละแนวคิด 
 
ตารางที ่1 ตารางวเิคราะห์ขอ้มูล ECRS 

แนวคดิ การด านินการ 

 ด าเนินการแบบเดิม ด าเนินการแบบใหม่ 
E : Eliminate   
C : Combine   
R : Rearrange   
S : Simplify   

 
4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

(1) จดัเก็บขอ้มูลการสั่งซ้ือภาชนะบรรจุภณัฑ ์ในดา้นจ านวน ราคา และคุณภาพของแต่ละภาชนะ
บรรจุภณัฑ ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัระยะเวลา 1 ปี จากเดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2558 

(2) ศึกษาและพิจารณารายการการสัง่ซ้ือท่ียอดการสัง่ซ้ือประจ า ในจ านวนมากไปหานอ้ยตามล าดบั 
เพ่ือเลือกท่ีจะลดตน้ทุนจากภาชนะในส่วนใดก่อน 

(3) ศึกษาและส ารวจด้านคุณสมบัติ คุณภาพ และประสิทธิภาพ  ของวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อน ามา
เปรียบเทียบในขอ้มูลเดิม และใหม่  

(4) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบ มาวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค ECRS เพื่อหาแนวทางการลดตน้ทุน
ภาชนะบรรจุภณัฑ ์

(5) ด าเนินการปรับเปล่ียนวสัดุ อุปกรณ์ พร้อมทดลองใชง้านเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อวดัประสิทธิภาพ
ของบรรจุภณัฑใ์นดา้นคุณภาพ ของวสัดุใหม่ท่ีไดมี้การปรับแลว้ 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) จากตาราง ECRS  โดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัระยะเวลา 1 ปี 

จากเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2558 โดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซ้ือ และฝ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูล ในรายละเอียดดา้นคุณภาพ ดา้นปริมาณการสัง่ซ้ือ และความถ่ีในการสัง่ซ้ือบรรจุ
ภณัฑ์ แต่ละรายการ เพ่ือเปรียบเทียบการสั่งซ้ือในคุณสมบติั คุณภาพของวสัดุ ของภาชนะบรรจุภณัฑ์เดิม และ 
การปรับเปล่ียนคุณภาพใหม่ หาขอ้ดี ขอ้เสีย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาชนะและสามารถช่วยลดตน้ทุนได ้และ
สรุปผลการด าเนินการพร้อมน าเสนอผูบ้ริหารต่อไป 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1654 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1 ข้อมูลภาชนะบรรจุภัณฑ์ทีเ่ลอืกเพือ่หาวธีิลดต้นทุน 
 จากการศึกษาขอ้มูลของภาชนะบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ในปี 2558 พบวา่มีวสัดุอุปกรณ์ท่ี
ควรลดตน้ทุนใหไ้ดเ้น่ืองจากมีการสัง่ซ้ือในปริมาณท่ีสูงสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

(1) กล่องขนาด 1x24 (ตารางท่ี2 รายการท่ี 1-4) 
(2) กล่องขนาด 6x4   (ตารางท่ี2 รายการท่ี 5-7) 
(3) ฉลากสินคา้ (ตารางท่ี2 รายการท่ี 8-9) 

 
ตารางที2่ ขอ้มูลของภาชนะบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีการสัง่ซ้ือในปริมาณมาก 

Item Carrier Materials Spec. Total (Pcs.) 
1 CARTON SPY CLASSIC 24x275ML Ron Paper C WI170/M125 2,709,042 
2 CARTON SPY RED 24x275ML Ron Paper C WI170/M125 2,014,933 
3 CARTON SPY WHITE 24x275ML Ron Paper C WI170/M125 963,258 
4 CARTON SPY BLACK 24x275ML Ron Paper C WI170/M125 657,892 
5 CARTON SPY BLACK 6x4x275ML Ron Paper C WI170/M125 390,937 
6 CARTON SPY RED 6x4x275ML Ron Paper C WI170/M125 223,076 
7 CARTON SPY CLASSIC 6x4x275ML Ron Paper C WI170/M125 206,728 
8 Label Cocktail Metallized Paper Wet strength 18,800,000 
9 Label Cooler Metallized Paper Wet strength 230,400,000 

  
5.2 แนวทางการลดต้นทุนจากการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค ECRS 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของวสัดุทั้ง 3 กลุ่ม (9 ชนิด) สามารถสรุปแนวทางการด าเนินการทั้งแบบดั้งเดิม
และแบบใหม่ ไดด้งัตารางท่ี 3  

(1) ปรับเกรดหรือแกรมกระดาษของกล่องลูกฟกูจากคุณภาพ WI170/M125 คือกระดาษลูกฟกูปะ
กระดาษขาว เปล่ียนมาเป็น KI150/M125 คือ กระดาษลูกฟกูปะน ้ าตาล ซ่ึงเป็นกระดาษรีไซเคิล 

(2) ต่อรองราคาท่ีมีการปรับคุณภาพเกรดหรือแกรมกระดาษลง 
(3) การสัง่ซ้ือในปริมาณท่ีมาก และมีการสัง่ซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ สามารถเป็นตวัก าหนดราคาได้

เช่นกนั ซ่ึงเป็นอีกเหตผุลท่ีส าคญัในการลดตน้ทุน 
 ซ่ึงจากการน าขอ้มูลไปปรับใช ้พบว่าวสัดุประเภทกล่อง (1x24 และ 6x4) สามารถใชแ้นวทางการลด
ตน้ทุนทั้ง 3 ได ้มีเฉพาะฉลากสินคา้ ท่ีใชไ้ดเ้พียงแนวทางท่ี (3) เท่านั้น เน่ืองจากซัพพลายเออร์ไม่สามารถปรับ
คุณภาพของฉลากได ้แต่สามารถลดราคาลงไดจ้ากการสั่งซ้ือท่ีมีปริมาณมาก และสม ่าเสมอ  ซ่ึงแต่เดิมมีเพียงการ
แจง้จ านวนการสัง่ซ้ือต่อเดือน ไม่มีการแจง้จ านวนล่วงหนา้ ซ่ึงต่อมาไดจ้ดัท าแผนการสั่งซ้ือแต่ละเดือน สรุปยอด
สัง่ซ้ือทั้งปี คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์การสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน  จึงเป็นตวัเลขส าหรับเจรจาต่อรองราคาได ้
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ซ่ึงส าหรับฉลากสินคา้ ไม่สามารถปรับเปล่ียนคุณภาพกระดาษได้ทนัที เน่ืองจากมีผลกระทบในเร่ือง
เคร่ืองจกัรการผลิต, มีผลกระทบในเร่ืองกาวท่ีติดบนกระดาษ, มีผลกระทบในเร่ืองความหนาของกระดาษ หากมี
การปรับเปล่ียนตอ้งมีระยะเวลาก าหนดแน่นอนอยา่งชดัเจน  

 
ตารางที3่ การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิค ECRS 

แนวคดิ การด าเนินการ 

 ด าเนินการแบบเดิม ด าเนินการแบบใหม่ 

E : Eliminate 
การก าจดัออก 

1.ใชก้ระดาษกล่องลูกฟกู เกรดกระดาษ  
ค่อนขา้งดี 
2.สีพิมพ ์3สี สวยงาม 
3.ภาชนะ สีสรรค ์เหมาะกบัการตลาด เนน้
ความสวยงาม 

1. ลดเกรดกระดาษใหเ้หมาะสมกบัสินคา้ 
2. ปรับสีพิมพล์ดลงเหลือ 2 สี ไม่มีผลใน
การใชง้าน ซ่ึงกระดาษยงัคงคุณภาพเดิม 
3.ภาชนะเหมาะกบัการขนส่งและเพ่ือ
งานโลจิสติกส์ 

C : Combine 
การรวมเขา้
ดว้ยกนั 

1.พนกังานตรวจสอบคุณภาพ มกัจะท างานไม่
ทนั เม่ือมีวตัถุดิบส่งเขา้โรงงาน และหากไม่มี
การตรวจสอบก็ไม่สามารถส่งมอบสินคา้ให้
ลูกคา้ได ้
2.พนกังานผลิตเป็นผูต้รวจสอบสินคา้ท่ีตนเอง
ผลิต 
3.พนกังานตรวจสอบคุณภาพใหเ้พียงสุ่มตรวจ
วตัถุดิบเท่านั้น 

1.ใชแ้นวของโซ่อุปทานเขา้มาช่วยโดย
อาจจะใหซ้พัพลายเออร์เป็นผูเ้ก็บตรวจอยา่ง
ใหก่้อนส่งของเขา้โรงงานเรา 
 
 

R : Rearrange 
การล าดบัใหม่ 

1.QC  เป็นฝ่ายตรวจคุณภาพสินคา้ (กล่อง
ลูกฟกู) หากมีการตรวจไม่ผา่นตอ้งปฏิเสธการ
รับสินคา้ (ตามคุณภาพ, หนา้ต่างสี ท่ีก าหนด) 
2.กรณีสินคา้ตรวจไม่ผา่น ตอ้งด าเนินการ
จดัส่งสินคา้ใหม่ใหต้รงตามคุณภาพ อาจไม่ทนั
ต่อการผลิตและจดัส่งใหลู้กคา้ 

1. ตรวจสอบเฉดสี ในขั้นตอนก่อนข้ึนรูป
กล่อง หรือช่วง Proof สี ไม่เสียเวลา และลด
ตน้ทุนการข้ึนรูปกล่องใหม่ 

S : Simplify 
การท าใหง่้ายข้ึน 
 

1.เอกสารภายในแต่ละแผนกมีกฏระเบียบ
ต่างกนั มีความสบัสน หรือส่ือสารไม่ตรงกนั 
2.แต่ละแผนกเรียกสินคา้ต่างกนั 
 

1.จดัท าเอกสารประกาศเป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐานทั้งองคก์ร 
2.ใชร้หสัสินคา้แทนการเรียกช่ือป้องกนัการ
สบัสน 
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5.3 ผลการด าเนินการตามแนวทางการลดต้นทุนแบบใหม่ 
 จากผลการลดตน้ทุนดว้ยการปรับลดคุณภาพของวสัดุกล่องบรรจุทั้งขนาด 1x24 และ 6x4 ซ่ึงก าหนดให้
ลดเกรดกระดาษ และพิมพสี์ใหน้อ้ยลง ดงันั้น ก่อนการน าไปใชง้านจริงจึงตอ้งท าการทดสอบถึงประสิทธิภาพใน
การใชง้านก่อนวา่ สามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยไม่มีปัญหาใดๆ 
 5.3.1 การทดสอบการข้ึนรูปกล่องด้วยเคร่ืองข้ึนรูปกล่อง การบรรจุขวดเคร่ืองด่ืมลงกล่องดว้ย
เคร่ืองบรรจุกล่อง และปิดฝากล่องดว้ยเคร่ืองปิดฝากล่อง ผลปรากฏวา่ สามารถใชง้านไดต้ามปรกติ ไม่เกิดปัญหา
ใดๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางที4่  รายงานการเปรียบเทียบกบักล่องท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เม่ือใชใ้นกระบวนการผลิต 

 
5.3.2 การทดสอบการการวางทบัซ้อนกนั (Stack test) จากการทดสอบการวางทบัซ้อนเทียบกบักล่อง

แบบเดิม ผลปรากฏวา่ สภาพกล่องยงัคงสภาพปรกติ ไม่แบนหรือยูย่ี่ตามน ้ าหนกัของการทบัซอ้นแต่อยา่งใด ดงั
แสดงในตารางท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดกล่อง เคร่ืองขึน้รูปกล่อง เคร่ืองบรรจุกล่อง เคร่ืองปิดฝากล่อง 

กล่อง Control 
พมิพ์สี 

 
 

 

กล่องตวัอย่าง 
ไม่พมิพ์สี 
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ตารางที ่5  รายงานการทดสอบ Stack Test 

 
5.3.3 มูลค่าของการลดตน้ทุนจากการปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  จากการเก็บ

ขอ้มูลในปี 2558 หากใชต้วัเลขเดียวกนั ในปี 2559 จะสามารถลดตน้ทุนไดด้งัน้ี 
(1) กล่องขนาด 1x24 สามารถลดตน้ทุนไดช้ิ้นละ 1.1 บาท คิดเป็นเงินปีละ 7,680,161.50 บาท 
(2) กล่องขนาด 6x4 สามารถลดตน้ทุนไดช้ิ้นละ 1.3 บาท คิดเป็นเงินปีละ 8,748,954.50 บาท 
(3) ฉลาก สามารถลดตน้ทุนไดช้ิ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินปีละ 2,304,000 บาท 
รวมทั้งหมดสามารถลดตน้ทุนได ้18,733,116 ต่อปี ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 6 

 
ตารางที ่6 สรุปมูลค่าของการลดตน้ทุนจากการปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

Brand Pack Spec.Old Spec.New SFC Total   Y15 vs Y16 
Current 

Cost 
New 
Cost 

Save 
(THB) 

Base on SFC 
Y16 

Carton 1x24 1x24 WI170/M125 Kl150M125 6,981,965 7.20 6.10 (1.10) 7,680,161.5 
Carton 6x24 6x4 WI170/M125 Kl150M125 6,729,965 7.20 5.90 (1.30) 8,748,954.5 

Label set Cooler Cooler 230,400,000 0.33 0.32 (0.01) 2,304,000.0 
 18,733,116 

 
 
 

กล่อง Control กล่องตวัอย่าง ผล 

  

วนัท่ี 22/4/16 
หลงัจากจดัเรียง ก่อนท า Stack Test 
 

      

วนัท่ี 3/5/16 
หลงัจาก Stack Test 
กล่องยงัคงสภาพปกติ 
ผลการทดสอบ : ผา่น 
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6. อภิปรายผล  
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลของภาชนะบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ

บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และหาแนวทางในการลดตน้ทุนจากการปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
โดยใชเ้ทคนิค ECRS ซ่ึงผลปรากฏวา่สามารถลดตน้ทุนไดจ้ากการปรับคุณภาพของบรรจุภณัฑแ์ละเจรจาต่อรอง
ราคากบัซัพพลายเออร์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลบณัฑิต แสงดีและคณะ ปี 2558 ท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์
ปัญหาดา้นโลจิสติกส์ รวมทั้งหาแนวทางในการลด ตน้ทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมนัส าปะหลงัสดของชุมชน
บา้นหนองกก ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดั สระแกว้ ดว้ยเทคนิค ECRS แลว้สามารถน าขอ้มูลไปเจรจา
ต่อรองราคาค่าขนส่งกบัซพัพลายเออร์ได ้

ส าหรับงานวจิยัของผูอ่ื้นท่ีน าหลกัการ ECRS ไปใชใ้นแง่ท่ีต่างกบังานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ งานวจิยัของ ธนิดา สุ
นารักษ์ ปี 2555 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ให้กบั
สายการผลิต ขดลวดแม่เหล็ก (Stator) รุ่น D Frame ของบริษทักรณีศึกษา โดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการการศึกษา
การ เคล่ือนไหวและเวลา การปรับสมดุลสายการผลิตและการลดความสูญเปล่าดว้ย ECRS ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบั
งานวิจยัของ นริสสา พฒันปรีชาวงศ์ และคณะ ปี2559 ท่ีไดศึ้กษากระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิต กรณีศึกษา
บริษทั บ่อแสนวิลล่า จ าากดั โดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาการเคล่ือนไหวและ
เวลา การลดความสูญเปล่าดว้ย ECRS และการด าเนิน กิจกรรม 5ส ซ่ึงงานวิจยัทั้ ง 2 มีเป้าหมายหลกัในการลด
ตน้ทุนในดา้นกระบวนการ แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการใชเ้ทคนิค ECRS กบัวตัถุประสงคท่ี์แตกต่าง
กนัไปตามสภาพปัญหาของอุตสาหกรรม 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
          (1) ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการลดตน้ทุนบรรจุภณัฑสิ์นคา้สามารถน าเทคนิค E C R S ไปใชไ้ดท้นัที
โดยไม่ตอ้งลงทุนเพียงแต่ปรับแนวคิดเท่านั้น      โดยพนกังานทุกฝ่ายควรตระหนักถึงเทคนิค E C R S อยูเ่สมอ 
ไม่ใช่แค่เพียงช่วงระยะเวลาวางแผนเท่านั้น 

 (2) ผูป้ระกอบการ ควรให้ทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการด าเนินการลดตน้ทุน และควรช้ีแจงให้
พนกังานทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลดตน้ทุนใหช้ดัเจน เพ่ือใหทุ้กคนมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั 

 (3) การด าเนินการใดๆควรมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เช่น การใชคุ้ณภาพกล่องแบบเดิม ในปี
หนา้อาจมีวสัดุอ่ืนๆมาทดแทนท่ีดีกวา่ ถูกกวา่ได ้

 (4) การเจรจาต่อรองเร่ืองราคาสินคา้กบัซัพพลายเออร์ จะตอ้งหาขอ้มูลสนับสนุนให้ชดัเจน เช่น 
ราคาทัว่ไปในทอ้งตลาด ปริมาณความตอ้งการในอนาคต เป็นตน้  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ผูท่ี้สนใจน าเทคนิค ECRS ไปใช ้อาจสามารถประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์การด าเนินการดา้น

อ่ืนๆได ้เช่น การขนส่ง การจดัการคลงัสินคา้ การผลิต เป็นตน้ โดยเฉพาะกิจกรรมทางดา้นโลจิสติกส์ 
(2) อาจใช้กิจกรรม ECRS ร่วมกับเทคนิค AHP ในการก าหนดเกณฑ์การตดัสินใจลดตน้ทุนใน

กิจกรรมดา้นต่างๆ 
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8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันากระบวนการตดัสินใจคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบในอุตสาหกรรม

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้นซ่ึงเป็นเทคนิคหน่ึงในการตดัสินใจแบบ พหุเกณฑ ์
โดยก าหนดปัจจยัหลกัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 4 ดา้นไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นคุณภาพ ดา้นการใหบ้ริการ และดา้น
การส่งมอบสินคา้ เก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจ านวน 10 ท่าน และก าหนดระดบัความส าคญัของ
เกณฑก์ารตดัสินใจไว ้5 ระดบั ผลการเปรียบเทียบค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัหลกัแต่ละดา้น พบวา่ปัจจยั 
“ดา้นราคา” มีความส าคญัมากท่ีสุดโดยมีค่าน ้ าหนกั 0.56 และนอ้ยท่ีสุด 0.11 จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบผูจ้ดัหา
วตัถุดิบจ านวน 3 ราย ดว้ยเกณฑย์อ่ยของทุกปัจจยัหลกั แลว้น ามาคูณกบัค่าน ้ าหนกัปัจจยัหลกัอีกคร้ัง ผลสรุปคือ 
Supplier no.3 มีคะแนนรวมสูงสุดท่ี 6.71 ส าหรับค่าความสอดคลอ้งของเกณฑ์การตดัสินใจ C.R. น้อยกว่า 0.1   
ถือว่าเกณฑ์การตดัสินใจน้ีสามารถยอมรับได้  การตดัสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ช่วยลดความ
ผิดพลาดและความยากล าบากในการตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ค าส าคญั: อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์  การวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น ตดัสินใจแบบพหุเกณฑ ์
 

ABSTRACT 
 This independent research is to study the process of material vendor selection in the Electronics 
component Industry by using Analytical Hierarchy Process in multiple criteria decision making both objective 
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and subjective. By specified principal criteria to make the decision as following, Price, Quality, Service and 
Delivery. Forming decision model from associated with the procurement of 10 members by prioritize into five 
levels containing equal, equal to medium, medium, medium to greater, greater. From comparing the weight of 
importance by the rules of decision, founded that the “Price” has the greatest priority which weigh 0.56 and 
“Delivery” is lowest by weigh 0.11. Then, analyzing the comparison to find score of three suppliers by summarize 
the result with all of sub-factor to multiply with principal criteria,  the decision to choose Supplier no.3 which has 
highest score of 6.71, then check the compatible of decision rules by using Eigen Vector, getting C.R. less than 
0.1 considered the decision is acceptable. With Analysis Hierarchy Process technique, it reduces errors and the 
difficulty of the decision as well. 
 
KEYWORDS: Electronics component Industry, Analytical Hierarchy Process, Multi-Criteria Decision Making 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
จากปัญหาความตอ้งการสินคา้ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและสภาวะการแข่งขนัดา้นราคาท่ีค่อนขา้งรุนแรง

ส่งผลให้อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นจะตอ้งเสาะหากลยุทธ์เพ่ือการลดตน้ทุนและควบคุมการ
บริหารการจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ฝ่ายจดัซ้ือจึงถูกมองวา่เป็นหน่วยฟันเฟืองหลกัส าคญัท่ีจะสามารถ
ช่วยให้บริษทัเกิดความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจได ้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัคือการลดตน้ทุนและบริหารการ
จดัซ้ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมและการด าเนินงานของแผนกจดัซ้ือในปัจจุบนัตอ้งท าการ
จดัหาสินคา้จากผูแ้ทนจากผูจ้ดัจ าหน่ายซ่ึงมีเป็นจ านวนมาก เพราะผูจ้  าหน่ายสินคา้ในแต่ละรายต่างมีขอ้ดีและ
ขอ้เสียแตกต่างกนัไป   ซ่ึงการจดัซ้ือสินคา้เพ่ือน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตแต่ละคร้ังจะตอ้งท าการเลือกซ้ือจาก
ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายท่ีใดท่ีหน่ึง  ซ่ึงในการตดัสินใจเลือกผูจ้  าหน่ายเป็นหนา้ท่ีของพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจะ
ตดัสินใจดว้ยตนเอง โดยใชป้ระสบการณ์ ความพอใจ และความตอ้งการของตนเองเป็นหลกัซ่ึงเป็นการตดัสินใจ 
ท่ีขาดหลกัเกณฑ์ โดยอาจไม่ค านึงถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ย่อมส่งผลให้มีประสิทธิภาพต ่าและสามารถท าให้เกิดปัญหา
ตามมาภายหลงัได ้ 

การใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process) เป็นรูปแบบและวิธีการท่ีเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของฝ่ายจดัซ้ือเน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีมีขั้นตอนและวิธีการท่ีไม่ซบัซอ้น สามารถ
เขา้ใจไดง่้าย และมีความเป็นกลาง (Saaty, 1994) ท าให้สามารถจดัซ้ือวตัถุดิบได้ตรงกบัความตอ้งการของผูท่ี้                 
ใชง้าน  ถูกตอ้งตามมาตรฐานของลูกคา้ดว้ยราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ   และเพ่ือป้องกนัปัญหาเก่ียวกบัการทุจริต
โดยใชก้ารตดัสินใจส่วนตวัของบุคคลใด บุคคลหน่ึง  ซ่ึงอาจจะส่งผลท าใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์ได ้               ใน
อนาคต 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพื่อหาเกณฑใ์นการตดัสินใจคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบส าหรับอตุสาหกรรมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์  
(2) เพื่อตดัสินใจในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

จากภาพกรอบแนวคิด ไดแ้สดงในรูปแบบโมเดล AHP ซ่ึงบนสุดไดแ้ก่ เป้าหมาย คือ การตดัสินใจเลือก
จดัหาวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  แถวรองลงมา คือ ปัจจยัหลกัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ                    
4 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ด้านคุณภาพ ด้านการให้บริการ และด้านการส่งมอบสินค้า (Ebert, 2011)                          
แถวรองลงมาจะเป็นเกณฑย์อ่ยของแต่ละปัจจยัหลกั และแถวล่างสุดคือทางเลือก หรือผูจ้ดัหา 3 ราย นัน่เอง 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research)  
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรไดแ้ก่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจ านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง 1  ท่าน  
ผูจ้ดัการแผนก  4  ท่าน ฝ่ายวศิวกรรม 2 ท่าน ฝ่ายวางแผก 1 ท่าน ฝ่ายคุณภาพ 1 ท่าน และฝ่ายจดัซ้ือ 1 ท่าน   
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 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ประกอบดว้ยปัจจยัหลกัและเกณฑย์อ่ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ปัจจยัดา้นราคา (Price)    
  -  ราคาเหมาะสม  
  -  มีส่วนลด  
  -  ต่อรองได ้ 
 (2)  ปัจจยัดา้นคุณภาพ (Quality)  
  -  มาตรฐานตรงตามท่ีก าหนด  
  -  รับรองคุณภาพ 
  (3)  ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ (Service) 
  -  บริการหลงัการขาย  
  -  รับประกนัสินคา้  
  -  มีตวัแทนจ าหน่าย 
   (4)  ปัจจยัดา้นการส่งมอบสินคา้ (Delivery) 
  -  ไม่มีค่าจดัส่ง  
  -  จดัส่งตรงเวลา  
  -  มีความรับผิดชอบ 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ประกอบดว้ยแบบฟอร์มรวบรวมขอ้มูล 2 ชนิด ดงัน้ี     

1.) แบบฟอร์มการคดัเลือกเกณฑก์ารตดัสินใจ (Vendor Evaluation Form) เป็นแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการ
ประเมินปัจจยัหลกัหรือเกณฑห์ลกัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

2.) ตารางให้คะแนนจากเกณฑย์่อย เป็นแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการพิจารณาเปรียบเทียบผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
โดยพิจารณาตามเกณฑย์อ่ย  

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1.) น าแบบฟอร์มการคดัเลือกเกณฑก์ารตดัสินใจ ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวน 10 ท่านท าการประเมิน 
 2.) น าตารางใหค้ะแนนจากเกณฑย์อ่ย มาท าการใหค้ะแนนผูจ้ดัหา 3 ราย จากขอ้มูลท่ีมีในอดีต 
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ตามเทคนิควธีิเชิงล าดบัชั้น คือ     

1) ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก แบบฟอร์มการคดัเลือกเกณฑก์ารตดัสินใจ ท่ีใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวน 10 
ท่านท าการประเมิน แลว้หาค่าเฉล่ีย น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัหลกัเป็นรายคู่ แลว้แปลงเป็นค่ามาตรฐาน เพื่อ
เปรียบเทียบน ้ าหนกัระหวา่งปัจจยัหลกั 

2) วิเคราะห์จากตารางให้คะแนนจากเกณฑ์ย่อย โดยท าการเปรียบเทียบผูจ้ดัหา 3 ราย ว่าในแต่ละ
เกณฑย์อ่ยจะใหค้ะแนนผูจ้ดัหาแต่ละรายอยา่งไร แลว้ท าการรวมคะแนนทั้งหมด และคูณดว้ยน ้ าหนกัของปัจจยัหลกั
ท่ีหามาไดใ้นคร้ังแรก เพ่ือสรุปคะแนนของผูจ้ดัหาแต่ละราย 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 งานวิจัยน้ีได้น าเทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น Analytical Hierarchy Process ในการตัดสินใจแบบ              
พหุเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making)  เพื่อตัดสินใจคัดเลือกผูจ้ ัดหาวตัถุดิบในอุตสาหกรรมช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์  โดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ราคา คุณภาพ บริการ และการส่งมอบ สามารถสรุปน ้ าหนกั
การให้ความส าคญัโดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ราคา 0.56  คุณภาพ 0.21 บริการ 0.12 และสุดทา้ยการ
ส่งมอบ 0.11 เปรียบเทียบปัจจยัหลกัดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1 ตารางสรุปค่าน ้ าหนกัของความส าคญัของเกณฑปั์จจยัหลกั 

ปัจจยั ราคา คุณภาพ บริการ การส่งมอบ ผลรวมแถว ความส าคญั 
ราคา 0.58 0.73 0.38 0.56 2.24 0.56 

คุณภาพ 0.12 0.15 0.38 0.22 0.86 0.21 
บริการ 0.19 0.05 0.13 0.11 0.48 0.12 

การส่งมอบ 0.12 0.07 0.13 0.11 0.42 0.11 
คะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 

 
ตารางที ่2 ตารางสรุปค่าคะแนนของผูจ้ดัหา 3 ราย  

Suppliers ราคา คุณภาพ บริการ การส่งมอบ รวมคะแนน 
No.1 .86 .26 .26 .15 1.54 
No.2 2.43 1.05 .78 .77 5.03 
No.3 5.04 .42 .48 .77 6.71 

 
จากตารางท่ี 2 จากการเปรียบเทียบคะแนนของผูจ้ดัหาวตัถุดิบโดยใชเ้กณฑ์การตดัสินใจย่อยของทุก

ปัจจยัหลกัมาคูณกบัน ้ าหนกัคะแนนของปัจจยัหลกัพบวา่ ผูจ้ดัหารายท่ี 3 มีคะแนนรวมสูงสุด คือ 6.71 

 
6. อภิปรายผล  
 งานวิจัยน้ีใช้ AHP ในการตดัสินใจคดัเลือกผูจ้ ัดหาวตัถุดิบในอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์                
โดยปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรัตน์ ร้ิวพิทกัษ ์และ ธนสิน 
ถนอมพงษ์พนัธ์ (2555) ในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ส่ิงทอจากประเทศแถบเอเชีย แต่ส าหรับ
งานวิจยัของ ดวงกมล คุม้นุ่น (2550) ซ่ึงประเมินผูส่้งมอบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมท่ีสุด จะให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นคุณภาพเป็นอนัดบัแรก และงานวิจยัของ สุนิต วงันิยม (2557) ก็ใชก้ารตดัสินใจเลือกผูจ้ดัจ าหน่าย
วตัถุดิบจากปัจจัยด้านคุณภาพเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกัน ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าสินค้าหรือวตัถุดิบของแต่ละ
อุตสาหกรรมอาจมีปัจจยัในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งในดา้นของสภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมนั้นและ
ทศันคติของผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดงัเช่นงานวิจยัน้ีท่ีมุ่งเนน้ในดา้นของราคาเป็นหลกั ซ่ึงหมายถึงวา่สินคา้
ท่ีผูจ้ดัหาน าเสนออาจไม่มีความแตกต่างในดา้นของคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบนัน่เอง 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1)  เม่ือมีการคดัเลือกสินคา้หรือวตัถุดิบอ่ืนๆท่ีใกลเ้คียงกนั สามารถน าค่าน ้ าหนักปัจจยัหลกัไป
ใชไ้ดท้นัที เน่ืองจากเป็นเกณฑใ์นภาพรวม ซ่ึงเป็นการตดัสินใจร่วมกนัระหวา่งฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นเกณฑน้ี์จะ
ไม่เปล่ียนแปลง แต่อาจทบทวนใหม่ทุกปีตามนโยบายของบริษทัฯท่ีอาจเปล่ียนแปลงได ้

(2)  ส าหรับการให้คะแนนเกณฑย์อ่ยนั้น สามารถน าเกณฑย์อ่ยไปใชไ้ด ้แต่จะตอ้งท าการประเมิน
คะแนนผูจ้ดัหาใหม่ทุกคร้ัง เน่ืองจากสินคา้แต่ละชนิด ผูจ้ดัหาแต่ละรายจะมีขอ้ดีขอ้ดอ้ยแตกต่างกนัไป เช่น บริษทั 
A เม่ือประเมิน Hard disk อาจจะเป็นตวัเลือกท่ี1 แต่ถา้เป็นแผงวงจร อาจเป็นบริษทั B ท่ีไดรั้บการคดัเลือก เป็นตน้ 

(3)  ลดเวลาในการท างานของเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ เพราะสามารถตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและสินคา้ท่ีได้มีมาตราฐานสามารถตรวจสอบได ้ ดีกว่าระบบการท างานเดิมท่ีใชค้วามพึงพอใจหรือ
ความรู้สึกส่วนตวัเฉพาะบุคคลเป็นเกณฑ ์ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) การศึกษาคร้ังต่อไป ควรพิจารณาเกณฑ์การตดัสินใจอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ

คดัเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบในอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์  
(2) การน าเทคนิคการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น Analytical Hierarchy Process ไปใชก้บังานดา้นอ่ืนๆ ท่ี

มีปัญหาเก่ียวกบัการตดัสินใจ เช่น การจดัจา้งของฝ่ายบุคคลเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั หรือการบริการ                  
รถรับส่งพนกังาน เป็นตน้ 

(3) การประยกุตใ์ชง้านวิจยัน้ีส าหรับภาคอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยสามารถน า
เทคนิคการวิเคราะห์ เชิงล าดับชั้น Analytical Hierarchy Process เป็นเคร่ืองมือช่วยให้การตดัสินใจเพ่ือให้ได้
ความถูกตอ้ง แม่นย  า และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ การส่ือสาร 
ความรับผดิชอบต่อสังคม และคุณค่าตราสินค้าตามมุมมองของผู้บริโภค 
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COMMUNICATION AND CUSTOMER–BASED BRAND EQUTY:  

A CASE STUDY OF HOUSE BRAND PRODUCTS IN HATYAI, SONGKHLA  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งการส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการ การส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่าตราสินคา้ตามมุมมองของผูบ้ริโภค ในบริบท
ของสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างเป็นลูกคา้ของร้านวตัสัน ท็อปส์มาร์เก็ต 
เทสโกโ้ลตสั บ๊ิกซี แม็คโคร และเซเว่นอีเลฟเว่น จ านวน 300 ราย ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  ความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้างของมาตรวดัอยู่
ระหว่าง 0.694-0.945 และมีค่าความแปรปรวนเฉล่ียท่ีถูกสกดัไดร้ะหวา่ง 0.685-0.884 ผลการวิจยัพบว่าโมเดลท่ี
พฒันาข้ึนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2=150.25, df=85, CFI=0.95, RMSEA=0.044, 
SRMR=0.041) โดยปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ และการส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรคุณค่าตราสินคา้ไดร้้อยละ 81.54 และพบว่าคุณค่าตราสินคา้
เฮา้ส์แบรนด์ ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ และการส่ือสารกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสงัคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดว้ยขนาดอิทธิพล 0.90 และ 0.64 ตามล าดบั  

 

ค าส าคญั: สินคา้เฮา้ส์แบรนด ์คุณค่าตราสินคา้ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop a causal relationship model between the integrated 
marketing communication (IMC marketing), corporate social responsibility communication (CSR 
communication) and customer–based brand equity in the context of house brand products in Songkhla province. 
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The sample consisted of 300 customers of Watsons Shop, Tops Market, Tesco Lotus, Big C Supercenter, Siam 
Makro, and 7-Eleven. The sample selected by multi-stage sampling. The five-point Likert scales questionnaires 
were used as a research instrument. The basic data were analyzed by descriptive statistics and the goodness of fit 
of the model was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The reliability of the construct was 0.694-
0.945, and 0.685-0.884 for the average variance extracted. The model had a good fit with the empirical data 
(2=150.25, df=85, CFI=0.95, RMSEA=0.044, SRMR=0.041). The variables in the model explained 81.54% of 
variance in customer–based brand equity. The IMC marketing and CSR communication factor had direct effect 
on brand equity with effect sizes 0.90 and 0.64 at significant level .05  
 

KEYWORDS: House Brand, Brand Equity, Integrated Marketing Communication 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
วิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2556-2557 ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยในส่วนของประเทศ

ไทย แมว้่าจะยงัไม่กระทบมากนัก แต่ท าให้ก าลงัซ้ือในช่วงท่ีผ่านมาลดลง ผนวกกบัปัญหาการเมือง ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคตอ้งระมดัระวงัในการจบัจ่ายสินคา้มากข้ึน ส่งผลใหสิ้นคา้ “เฮา้ส์แบรนด์” (House Brand) ซ่ึงเป็นสินคา้
ของผูป้ระกอบการห้างคา้ปลีกแต่ละแห่งมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี สินคา้เฮา้ส์แบรนด์ ไม่ใช่แค่สินคา้เพื่อ
ตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบ “ราคาถูก” เท่านั้น แต่ก าลงัผลกัดนัข้ึนสู่สินคา้ระดบั “พรีเมียม” นอกจากน้ี ผูบ้ริโภค
ไทยในปัจจุบนัเร่ิมใหก้ารยอมรับกบัสินคา้เฮา้ส์แบรนดม์ากข้ึนกวา่ในอดีต แมจ้ะยงัไม่มากเท่ากบัในต่างประเทศก็
ตาม แต่เป็นแนวโนม้ท่ีดีท่ีสินคา้เฮา้ส์แบรนดจ์ะไดรั้บการยอมรับมากข้ึน ซ่ึงในส่วนของผูป้ระกอบการเอง จ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาและยกระดบัทั้งคุณภาพ ความน่าเช่ือถือ และการผลิตต่อตวัสินคา้เฮา้ส์แบรนดใ์หม้ากข้ึนตาม
ไปดว้ย เพ่ือสร้างความมัน่ใจและการยอมรับใหม้ากข้ึนนัน่เอง (อคัรเดช คงดว้ง, 2557) 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2558) กล่าววา่ในปี 2558 ตลาดสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ในไทย มีมูลค่าตลาดประมาณ 
27,000 ลา้นบาท ขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10-15 และมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ทั้งการแข่งขนัดว้ยกนัเองของกลุ่ม
สินคา้เฮาส์แบรนด์ และการแข่งขนักับสินคา้แบรนด์ทัว่ไป การสร้างคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ส าหรับ
สินคา้เฮา้ส์แบรนด ์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีนกัการตลาดและนกัส่ือสารการตลาดจะตอ้งตระหนกัและใหค้วามสนใจกบั
ปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินคา้นั้นๆ ท่ีสอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ 
(Paradigm) ทางการตลาด รวมถึงการพิจาณาจากช่องวา่ง (Gap) ของงานวิจยัในอดีต แลว้มีการเติมเต็มปัจจยัหรือ
องค์ประกอบร่วมสมัย คือ การส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 
Communication: CSR Communication) ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบในการปรับปรุงความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของสงัคมจาก
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงการอุทิศทรัพยากรขององค์กรให้โดยสมคัรใจ ไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎหมาย หรือ
ข้อบังคับใดๆ การส่ือสารกิจกรรม CSR ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ จึงเป็นการเพ่ิมภูมิคุ ้มกันแก่องค์กรทั้ งด้าน
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง โดยน าตวัแปรดงักล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัดั้งเดิมท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 
คือ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) แลว้พฒันาเป็นโมเดลเชิง
สาเหตุของคุณค่าตราสินคา้ต่อไป (อนุวตั สงสม, 2556) 
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จากบทบาทของสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ในเศรษฐกิจยคุปัจจุบนั และความส าคญัของคุณค่าตราสินคา้ท่ีเกิด
จากการส่ือสารการตลาดและการส่ือสารกิจกรรม CSR ดังกล่าว งานวิจัยฉบับน้ี จึงต้องการพฒันาโมเดล
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ การส่ือสารกิจกรรม CSR และคุณค่าตราสินคา้
ตามมุมมองของผูบ้ริโภค โดยเลือกศึกษาในบริบทของสินคา้เฮา้ส์แบรนดป์ระเภทต่างๆ จากมุมมองของผูบ้ริโภค
ซ่ึงเป็นลูกคา้ผูท่ี้ซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด์จากกิจการหลกัๆ อนัประกอบดว้ย ร้านวตัสัน ท็อปส์มาร์เก็ต เทสโกโ้ลตสั 
บ๊ิกซี แม็คโคร และเซเวน่อีเลฟเวน่ ในพ้ืนท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีส าคญั
แห่งหน่ึงของภาคใต ้ทั้งน้ีผลของการวิจยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณค่าตราสินคา้ให้สูงข้ึน 
เพราะตราสินคา้ถือวา่เป็นสินทรัพยท่ี์นกัการตลาดและนกัส่ือสารการตลาดจะตอ้งให้ความสนใจและด ารงรักษา
ไวใ้หเ้ป็นท่ีจดจ าของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายตลอดไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ การส่ือสารกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่าตราสินคา้ตามมุมมองของลูกคา้สินคา้เฮา้ส์แบรนด์ ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 

(2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
แนวคิดคุณค่าตราสินคา้แบ่งออกเป็น 2 มุมมอง คือ มุมมองทางการเงิน (Financial Based) และมุมมอง

ของลูกคา้ (Customer Based) การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้การศึกษาคุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของลูกคา้ เพราะคุณค่าตรา
สินคา้ในมุมมองทางการเงินจะเกิดข้ึนไดต้่อเม่ือตราสินคา้เหล่านั้น มีคุณค่าในสายตาของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายก่อน 
หรืออาจกล่าวไดว้า่ลูกคา้เป็นจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของตราสินคา้ (Cobb–Walgren, et al., 1995) ส าหรับโมเดล
คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity Model) ของการวจิยัคร้ังน้ี อาศยัแนวคิดของ Aaker (1991) ซ่ึงอธิบายวา่คุณค่าตรา
สินคา้นั้น สามารถวดัไดจ้ากการตระหนักรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) 
การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Associations) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) โดยองคป์ระกอบท่ี
มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินคา้จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) การ ส่ือสารการตลาดเ ชิ ง บูรณาการ  (Integrated Marketing Communication: IMC) เ ป็น
กระบวนการของการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพิจารณา
วิธีการส่ือสารตราสินคา้ เพ่ือท าให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ และน าไปสู่ความรู้ ความคุน้เคย และความ
เช่ือมัน่ในตราสินคา้ โดยการวดั IMC ของงานวิจยัฉบบัน้ี อาศยัแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ซ่ึงพิจารณา 
IMC จาก 6 มิติ คือ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การจดักิจกรรม การใชพ้นกังานขาย และ
การตลาดทางตรง และผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในรูปแบบการ
โฆษณามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินคา้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.62 (p<.05) (Ghorbani, et al., 
2013) เช่นเดียวกบังานของณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา และธีระ เตชะมณีสถิตย ์(2557) ท่ีพบวา่รูปแบบการส่ือสาร
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การตลาดซ่ึงส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้มากสุดคือการโฆษณา รองลงมาคือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การขายโดยใช้
พนกังาน การจดักิจกรรมการตลาด การประชาสมัพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย ตามล าดบั (อนุวตั สงสม, 2559) 

(2) การส่ือสารกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Communication) งานวิจยัน้ีอิงทฤษฎีผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย (Stakeholder Theory) โดยอนุวตั สงสม (2559) กล่าววา่ การน าเสนอมุมมองดา้นบวกขององคก์รใน
การสนบัสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม และมองวา่ผูบ้ริหารองคก์รตอ้งสร้างความพึงพอใจต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อผลลพัธ์ขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย พนกังาน ลูกคา้ ผูข้ายปัจจยัการผลิต องคก์รชุมชนในทอ้งถ่ิน จึงกล่าววา่ผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย คือ กลุ่มและบุคคลผูซ่ึ้งอาจมีผลต่อหรือไดรั้บผลกระทบจากความส าเร็จของภารกิจขององค์กร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Post et al. (2002) ท่ีก าหนดนิยามวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือบุคคลหรือกลุ่มซ่ึงมีผลกระทบหรือ
ไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจขององคก์ร นโยบาย และการด าเนินงาน ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงเป็นการ
เสนอวิธีการใหม่ ในการจดัระเบียบความคิดเก่ียวกบัความรับผิดชอบขององคก์ร ท่ีเดิมมุ่งเนน้การอยูร่อดและการ
ประสบความส าเร็จขององคก์ร บนหลกัการความสามารถขององคก์ร ในการสร้างความมัง่คัง่ ใหคุ้ณค่าหรือสร้าง
ความพึงพอใจแค่เพียงผูถื้อหุน้ ไปสู่การพฒันาแนวคิดวา่ตอ้งค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ร่วมดว้ย (Clarkson, 
1995; Foster and Jonker, 2005; Hawkins, 2006) จากแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยฉบับน้ีจึงวดัการด าเนินกิจกรรม 
CSR จาก 4 มิติ คือ ลูกคา้ พนกังาน ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เม่ือพิจารณาอิทธิพลของการด าเนินกิจกรรม CSR ต่อ
คุณค่าตราสินคา้ จากงานวจิยัของ Taleghani et al. (2012) พบวา่กิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่า
ตราสินคา้ โดยมีค่าสมัประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั 0.36 (p<.01) เช่นเดียวกบังานของ Ghorbani et al. (2013) ซ่ึงพบวา่
กิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินคา้ โดยมีค่าสมัประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั 0.56 (p<.05) 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว สามารถก าหนดสมมติฐาน (H1 และ H2) แสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรต่างๆ และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยัไดด้งัแผนภาพท่ี 1  
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 ตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทนของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนดข์องกิจการต่างๆ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ซ่ึงได้มาจากสุ่มจ านวน 300 ราย ซ่ึงผ่านเกณฑ์ตามแนวคิดของ Jackson (2003) ท่ีเสนอว่าอตัราส่วน
ระหวา่งจ านวนตวัอยา่งและตวัแปรสังเกตได ้ควรจะเท่ากบั 20 ต่อ 1 และเกณฑข์อง Hair, et al. (2010) ท่ีเสนอวา่
ควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ท่ีต้องการประมาณค่าในโมเดล ให้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5-10 คน ต่อ 1 
ค่าพารามิเตอร์ โดยกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัน้ีไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซ่ึง
เร่ิมตน้จากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจากธุรกิจผูจ้  าหน่ายสินคา้
เฮา้ส์แบรนด ์6 กลุ่ม คือ ร้านวตัสนั ท็อปส์มาร์เก็ต เทสโกโ้ลตสั บ๊ิกซี แมค็โคร และเซเวน่อีเลฟเวน่ ขั้นตอนต่อมา
คือการก าหนดโควตาจ านวนตวัอย่างตามกิจการเหล่านั้น กิจการละ 50 ตวัอย่าง หลงัจากนั้นใชว้ิธีการสุ่มแบบ
สะดวก เพ่ือใหไ้ดต้วัอยา่งครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้โดยพยายามใหก้ระจายตามสาขาต่างๆ ของแต่ละกิจการให้
มากท่ีสุด และมีการเก็บขอ้มูลทั้งในวนัธรรมดา และวนัเสาร์-อาทิตย ์เพื่อให้ครอบคลุมลูกคา้และพฤติกรรมของ
ลูกคา้แต่ละกลุ่มใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามแผนภาพท่ี 1 การวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง (Latent 

Variables) ซ่ึงก าหนดสัญลกัษณ์เป็นรูปวงกลม ซ่ึงถูกวดัจาก 14 ตวัแปรสังเกตได้ (Observed Variables) โดย
ก าหนดสญัลกัษณ์เป็นรูปส่ีเหล่ียม    

4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ 
ขอ้มูลของกิจการ และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ ขอ้ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
และตอนท่ี 2-4 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัการวดัตวัแปรแฝงต่างๆ ซ่ึงเป็นมาตรวดัแบบประมาณค่าตามแนวทางของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัในดา้นความตรงเชิงเน้ือหา ดว้ยวิธีการหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถาม (IOC) พบวา่ มีค่าความสอดคลอ้งผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดทุกขอ้ (ค่า IOC มากกว่า 
0.50) ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้างของมาตรวดัอยูร่ะหวา่ง 0.694-0.945 และมีค่าความแปรปรวน
เฉล่ียท่ีถูกสกดัไดร้ะหวา่ง 0.685-0.884  
        4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
        การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ใชค้่าความถ่ีและร้อยละ เพ่ืออธิบายลกัษณะเบ้ืองตน้ของ
กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปร โดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่งของตวัแปรสังเกตได้ เพ่ือตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปร ด้วยการ
ประมาณค่าดว้ยวิธี Maximum Likelihood โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ขณะท่ีการทดสอบโมเดลการวดั การ
ทดสอบโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และการทดสอบสมมติฐานการวิจยัใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป LISREL 
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5. สรุปผลการวจัิย 
ผลการวิจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ลูกคา้ผูซ้ื้อสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ส่วนใหญ่มีสัดส่วนของหญิงมากกว่า

เพศชาย มีอายอุยูร่ะหวา่ง 25-30 ปี (ร้อยละ 37.5) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 40.3) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
เท่ากบั 20,001-25,000 บาท (ร้อยละ 44.1) ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 30.5) ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อคร้ังเท่ากบั 1,000-1,500 บาท (ร้อยละ 35.4) สินคา้ท่ีซ้ือส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค (ร้อยละ 63.4)  

ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุคุณค่าตราสินคา้ของสินคา้เฮา้ส์แบรนดต์ามมุมมองของ
ลูกค้า พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2=150.25, df=85, CFI=0.95, RMSEA=0.044, 
SRMR=0.041) โดยตวัแปรแฝงการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ และการส่ือสารกิจกรรม CSR สามารถอธิบาย
ถึงคุณค่าของตราสินคา้เฮา้ส์แบรนดไ์ดร้้อยละ 81.54 และเม่ือพิจารณาน ้ าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละตวัแปรแฝง 
พบว่า การส่ือสารการตลาดในรูปแบบของการส่งเสริมการขาย มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.83 
(p<.05) ขณะท่ีการส่ือสารกิจกรรม CSR ท่ีเก่ียวขอ้งกับลูกคา้ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด เท่ากับ 0.80 
(p<.05) และคุณค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดเท่ากบั 0.76 (p<.05)  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขอ้ H1 และ H2 มีการยอมรับสมมติฐาน และสามารถสรุปได้ว่า 
คุณค่าตราสินคา้ของสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ตามมุมมองของลูกคา้นั้น ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากปัจจยัดา้นการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ และการส่ือสารกิจกรรม CSR โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.90 (p<.05) และ 0.64 (p<.05) 
ตามล าดบั รายละเอียดดงัแผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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6. อภิปรายผล  
ผลการวจิยัตามสมมติฐานขอ้ H1 ซ่ึงพบวา่ “การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อคุณค่าตราสินคา้” ผลวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ghorbani, et al. (2013) ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 
และธีระ เตชะมณีสถิตย ์(2557) และอนุวตั สงสม (2559) สามารถอภิปรายไดว้า่ ผลการรับรู้สารสนเทศในเชิงบวก
ผา่นกระบวนการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะส่งผลต่อความรู้สึกและการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในรูปแบบ
การซ้ือซ ้ า และการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดมูลค่าตราสินคา้
ของ Agarwal and Rao (1996) ท่ีมีลกัษณะ “รับรู้-สนใจ-ช่ืนชอบ-แสดงออก (Awareness-Interest-Desire-Action: 
AIDA)” นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีพบว่าการ
ส่งเสริมการขายมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดระดบัความพร้อมของผูซ้ื้อ (Buyer 
Readiness Stage) ซ่ึงอธิบายว่าการส่งเสริมการขายจะเป็นส่ิงกระตุน้จูงใจเกิดความสนใจ (Attention) ซ่ึงถือเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีจะเกิดความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการและลูกคา้ โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะมีลกัษณะเป็นวงจร ซ่ึง
เร่ิมตน้จากความรู้สึกคุน้เคย (Acquaintance) การสร้างความสัมพนัธ์ (Buildup) และพฒันาไปสู่การสร้างความ
ต่อเน่ืองในการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการของลูกคา้ต่อไป 

ผลการวิจัยตามสมมติฐานขอ้ H2 ซ่ึงพบว่า “การส่ือสารกิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
คุณค่าตราสินคา้” ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Taleghani et al. (2012); Ghorbani et al. (2013) 
และอนุวตั สงสม (2559) สามารถอภิปรายไดว้า่ การท่ีผูบ้ริโภคมีการรับรู้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัลูกคา้ ในลกัษณะท่ีเกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าให้กบัตวัลูกคา้ จะ
ส่งผลต่อการรู้จกัสินคา้และบริการ เกิดทศันคติในเชิงบวก เกิดความผกูพนั การเช่ือมโยงความคิด ท่ีน าไปสู่การซ้ือ
สินคา้และใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฏีว่าด้วยการกระท าท่ีมีเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ท่ีมีมุมมองวา่ลูกคา้จะแสดงหรือไม่แสดง
พฤติกรรมใดๆ เกิดจากความมีเหตุมีผลเสมอ ดงันั้น การท่ีลูกคา้รับรู้การด าเนินกิจกรรม CSR ขององคก์ร ส่งผล
ให้ระดับคุณค่าของตราสินคา้ขององค์กรนั้นสูงข้ึน และเช่ือมโยงกบัความภกัดีท่ีมีต่อสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ของ
องคก์รนั้น ทั้งความภกัดีในเชิงทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร และความภกัดีในเชิงพฤติกรรมทั้ง
ในรูปแบบของการบอกต่อแบบปากต่อปาก และการซ้ือหรือใชบ้ริการซ ้ า 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

ผูจ้  าหน่ายสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ในพ้ืนท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สามารถสร้างคุณค่าตราสินคา้ให้
แข็งแกร่งไดด้ว้ยการมุ่งเนน้การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะในรูปแบบของการส่งเสริมการขาย ซ่ึง
ผลวจิยัพบวา่มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด การส่งเสริมการขายดงักล่าวอาจด าเนินการในรูปแบบของการลด 
แลก แจก แถม ในช่วงแรกๆ ท่ีสินคา้ออกสู่ตลาด โดยอาจจดัเป็นโซนพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจ
และสร้างประสบการณ์ตรงใหก้บัผูบ้ริโภค ขณะเดียวกนัอาจเพ่ิมเติมการโฆษณา และการจดักิจกรรมควบคู่กนัไป
ดว้ย เน่ืองจากเป็นอีกสององคป์ระกอบท่ีมีค่าน ้ าหนกัใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพ่ือก าหนดต าแหน่งสินคา้ท่ีจะขายให้มี
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ความชดัเจนมากข้ึนในสายตาของผูบ้ริโภค วา่สินคา้เฮา้ส์แบรนดท่ี์มีราคาถูกกวา่แบรนดท์ัว่ไป หรือเป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพและราคาเทียบเท่าหรือใกลเ้คียงสินคา้แบรนดท์ัว่ไป   

นอกจากน้ี องคก์รผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้เฮา้ส์แบรนดค์วรจะมุ่งเนน้การส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สงัคมหรือกิจกรรม CSR ซ่ึงอาจด าเนินการในลกัษณะการตลาดเพื่อสงัคม (Societal Marketing) ดว้ยกระบวนการ
ส่งเสริมแนวคิดดา้นสังคมต่อผูบ้ริโภคในเร่ืองท่ีก าลงัเป็นกระแส ซ่ึงแนวทางน้ีเป็นการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาด
ขององคก์รในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสงัคมเพ่ือให ้ลด ละ เลิก หรือปฏิบติัในพฤติกรรมบางอยา่งท่ี
จะส่งผลให้สังคมดีข้ึน เช่น การเลิกสูบบุหร่ี การสวมหมวกกันน๊อค การใชถุ้งผา้แทนการใช้ถุงกระดาษและ
ถุงพลาสติก เป็นตน้ ทั้งน้ีการด าเนินการดงักล่าว จะท าใหผู้บ้ริโภคจดจ าหรือตระหนกัรู้ในตราสินคา้เฮา้ส์แบรนด์
ของแต่ละองคก์รมากข้ึน อนัจะน าไปสู่ความแขง็แกร่งของคุณค่าตราสินคา้เฮา้ส์แบรนดอ์ยา่งย ัง่ยนื   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
        การวิจยัคร้ังต่อไปอาจเป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Methods) โดยในส่วนของการวิจยัเชิง
คุณภาพควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มลูกคา้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในหลากหลายมิติมากข้ึน นอกจากน้ี อาจมีการ
ทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดล ในลกัษณะท่ีเป็นพหุกลุ่ม (Multiple Group) เพ่ือวิเคราะห์ค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เปรียบเทียบระหวา่งผลิตภณัฑเ์ฮา้ส์แบรนดแ์ต่ละประเภท หรือเปรียบเทียบ
ระหวา่งเฮา้ส์แบรนดข์องแต่ละองคก์ร 
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บทคัดย่อ 
 การประจุพลงังานไร้สายแก่รถฟอร์คลิฟท์พลงังานไฟฟ้าเป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใชง้านรถฟอร์คลิฟท์ในคลงัสินคา้ โดยจะสามารถลดขั้นตอนการสลบัเปล่ียนแบตเตอร่ีเม่ือพลงังานหมด 
รวมถึงจะสามารถลดการใชพ้ื้นท่ีในการส ารองและประจุแบตเตอร่ี และจะสามารถลดช่วงเวลาหยุดปฏิบติังาน
ของรถฟอร์คลิฟท์ลงได ้โดยบทความน้ีน าเสนอเทคนิคในการประจุพลงังานแบบไร้สายอตัโนมติัโดยน าทางรถ
ฟอร์คลิฟท์ท่ีหยุดพกัชัว่ขณะไปยงัจุดประจุพลงังานไร้สายด้วยการส่ือสารดว้ยแสงท่ีมองเห็น ท่ีส่งขอ้มูลระบุ
ต าแหน่งจากโคมไฟแอลอีดีท่ีติดตั้ งบนเพดานคลังสินค้า การทดสอบความเป็นไปได้ของเทคนิคน้ีท าใน
ห้องปฏิบติัการในขั้นตอนการส่ือสารขอ้มูลต าแหน่งจากโคมไฟแอลอีดี ผลการทดลองพบว่าวงจรท่ีสร้างข้ึน
สามารถรับสญัญาณและประมวลผลเป็นขอ้มูลเพ่ือการระบุต าแหน่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ค าส าคญั:  การระบุต าแหน่งภายในคลงัสินคา้ การประจุพลงังานไร้สาย รถฟอร์คลิฟท ์การส่ือสารดว้ยแสงท่ี 
 มองเห็น  
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ABSTRACT 
The wireless power charging is one of effective approaches for utilization forklift in the warehouse. The 

procedure of charging can be reduced, normally when the batteries run dry they need to be taken off for charging 
and the fully charged batteries are installed.  Using wireless charging could reduce the use of space in the 
reservation and charging the batteries, moreover could reduce the idle time interval of forklifts.  This article 
presents techniques in automatic wireless power charging for forklift during any short idle time by visible light 
communication (VLC) indoor localization navigation. The visible light communication sends location data from 
LED ceiling warehouse lamps to test the feasibility of this technique, the experiment is done in a laboratory in 
the process of transmitting position data from the LED lamp to the receiver.  The results showed that the VLC 
receiver can receive and process information to indicate the location correctly. 
 

KEYWORDS: Warehouse Localization, Wireless Charging, Forklift, Visible Light Communication 
 

1. บทน า 
 ระบบการขนส่งหรือการเคล่ือนยา้ยสินคา้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลงัสินคา้ สนามบิน หา้งสรรพสินคา้ 
ฯลฯ  นั้นจ าเป็นตอ้งใช้รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ประหยดัแรงงานคน อุตสาหกรรมในปัจจุบนัจึงมกัเลือกใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นตน้ก าลงัของรถ แต่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
หลีกเล่ียงไดคื้อค่าใชจ่้ายดา้นเช้ือเพลิง รถฟอร์คลิฟทส์ามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทตามการใชพ้ลงังาน คือ รถ
ฟอร์คลิฟท์ท่ีใชน้ ้ ามนั  รถฟอร์คลิฟท์ท่ีใชก๊้าซ และรถฟอร์คลิฟท์ท่ีใชไ้ฟฟ้า แต่ละประเภทจะมีขอ้ดีและขอ้ดอ้ย
แตกต่างกนัออกไป เช่น รถฟอร์คลิฟทท่ี์ใชน้ ้ ามนัในการขบัเคล่ือนนั้น จะมีเวลาในการเติมเช้ือเพลิงสั้น แต่ตน้ทุน
ค่าเช้ือเพลิงสูง ส่วนรถฟอร์คลิฟทท่ี์ใชก๊้าซในการขบัเคล่ือนนั้น จะมีตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงต ่า แต่เคร่ืองยนตมี์อายกุาร
ใชง้านสั้นและรถฟอร์คลิฟท์ท่ีใชไ้ฟฟ้าในการขบัเคล่ือนนั้น สามารถประหยดัตน้ทุนดา้นเช้ือเพลิงและไร้ปัญหา
ดา้นมลพิษ ดงันั้นจึงท าให้รถฟอร์คลิฟท์ท่ีใชไ้ฟฟ้าเป็นท่ีนิยมมากในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายในคลงัสินคา้ใน
ปัจจุบนั 

การใช้รถฟอร์คลิฟท์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันน้ีเจ้าของกิจการจ าเป็นต้องมีอาคารส าหรับประจุ
แบตเตอร่ี และจ าเป็นตอ้งมีแบตเตอร่ีส ารองเพ่ือเปล่ียนกบัแบตเตอร่ีท่ีใชง้านหมดแลว้ระหว่างช่วงเวลารอการ
ประจุ ซ่ึงการสร้างอาคารส าหรับประจุแบตเตอร่ี และการเตรียมแบตเตอร่ีส ารองนั้นเป็นการลงทุนท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง
มาก และเสียเวลาในการเปล่ียนแบตเตอร่ี ท าใหก้ารท างานขาดความต่อเน่ืองส่งผลต่อการจดัการระบบโลจิสติกส์
โดยรวม ดงันั้นการประจุแบตเตอร่ีแบบไร้สายในระหวา่งการใชง้านในช่วงเวลาหยดุพกัชัว่ขณะ จึงเป็นทางเลือก
ท่ีเหมาะสมและดีกว่า โดยเป็นการประหยดัตน้ทุนการสร้างอาคารส าหรับชาร์จแบตเตอร่ี ลดตน้ทุนในการซ้ือ
แบตเตอร่ีส ารอง ลดเวลาในการพกัชาร์จแบตเตอร่ีและยืดระยะเวลาการใชง้านของรถฟอร์คลิฟท์ในช่วงเวลา
ท างานในแต่ละวนัใหม้ากข้ึน และยงัช่วยใหก้ารด าเนินการดา้นโลจิสติกส์เป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่ทั้งน้ีการน า
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าเคล่ือนไปยงัต าแหน่งของเคร่ืองส่งพลงังานไร้สายเพ่ือการประจุโดยอตัโนมติั จ าเป็นจะตอ้ง
ท าการเคล่ือนรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าท่ีหยุดพกัชั่วขณะไปยงัต าแหน่งของการประจุพลงังานแบบไร้สายได้โดย
อตัโนมติั 
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2. วธีิการด าเนินการวจัิย 
ปัญหาท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของรถฟอร์คลิฟท์พลงังานไฟฟ้าคือเร่ืองของระยะทางท่ีวิ่งไดต้่อการประจุ

พลงังานหน่ึงคร้ัง การชาร์จพลงังานแบบไร้สายระหวา่งรถฟอร์คลิฟทห์ยดุพกัชัว่ขณะจะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหา
น้ีลงไปได ้โดยคณะผูว้จิยัเสนอวา่ หากเราฝังขดลวดแม่เหล็กไวใ้นพ้ืนบริเวณท่ีรถฟอร์คลิฟทห์ยดุพกัชัว่ขณะ เม่ือ
รถฟอร์คลิฟท์พลงังานไฟฟ้าวิ่งผ่านมาหยุดท่ีบริเวณดังกล่าว ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าข้ึนจากการเหน่ียวน าของ
สนามแม่เหลก็ และสามารถท าการประจุพลงังานใหแ้ก่แบตเตอร่ีไดใ้นปริมาณสูงอยา่งรวดเร็ว (อนุวตัร และคณะ, 
2557) ขอ้จ ากดัของวธีิการชาร์จไร้สายน้ี คือ ตวัแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละขดลวดแม่เหลก็ใตพ้ื้นจะตอ้งปรับแต่งให้เขา้
กันอย่างเหมาะสมจึงจะเกิดการสั่นพอ้งทางสนามแม่เหล็กท่ีส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีการควบคุมความร้อนระหวา่งการประจุพลงังานเน่ืองจากกระแสท่ีสูง ก็เป็นขอ้จ ากดัหลกัดว้ยเช่นกนั 
โดยในงานวิจยัน้ีมุ่งเน้นในการพฒันาวิธีการน ารถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าให้เคล่ือนไปยงัต าแหน่งของเคร่ืองประจุ
พลงังานไร้สายโดยอตัโนมติั โดยจ าเป็นจะตอ้งมีระบบการระบุต าแหน่งภายในคลงัสินคา้ท่ีจะสามารถเคล่ือนรถ
ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าท่ีหยดุพกัชัว่ขณะ (Idle time) เพื่อรอคิวปฏิบติังาน ไปยงัต าแหน่งของการประจุพลงังานแบบไร้
สาย ซ่ึงการระบุต าแหน่งภายในคลงัสินคา้ท่ีน าเสนอในบทความน้ี ใชเ้ทคนิคการระบุต าแหน่งดว้ยแสงสวา่งจาก
โคมไฟส่องสวา่งภายในอาคาร (Haruyama, 2010) ท่ีใหค้วามสวา่งพ้ืนท่ีอยูแ่ลว้ โดยน ากระบวนการส่ือสารขอ้มูล
ดว้ยแสงท่ีมองเห็น แฝงรวมไปกบัโคมไฟส่องสวา่งภายในคลงัสินคา้ 
  โครงสร้างของการประจุพลงังานไฟฟ้าประกอบดว้ยส่วนหลกัๆสองส่วน คือ ชุดส่งพลงังานและชุด
รับพลงังานแบบไร้สายดงัภาพท่ี 1 ระบบการประจุท่ีส่งพลงังานผา่นตวักลางท่ีเป็นอากาศ โดยอาศยัหลกัการของ
สนามแม่เหล็กเหน่ียวน า และน าพลงังานท่ีไดรั้บ มาท าการชาร์จแบตเตอร่ี ในภาพท่ี 2 เป็นการออกแบบการฝัง
เคร่ืองส่งพลงังานไร้สาย 

 
ภาพที ่1 ระบบการประจุพลงังานผา่นตวักลางท่ีเป็นอากาศ 

 

 
ภาพที ่2 การออกแบบการฝังเคร่ืองส่งพลงังานไร้สาย 
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 2.1 เทคนิคการถ่ายโอนพลงังานแบบไร้สาย   
 หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับแปลงพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั จากวงจรหน่ึงไปยงัอีกวงจร
หน่ึง โดยวิธีทางวงจรแม่เหล็กซ่ึงไม่มีจุดต่อไฟฟ้าถึงกนั และไม่มีช้ินส่วนทางกลเคล่ือนท่ี โดยทัว่ไปเราใชห้มอ้
แปลงไฟฟ้าเพ่ือแปลงแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้มีขนาดลดลงหรือเพ่ิมข้ึนจากเดิมโดยมีความถ่ีไฟฟ้าไม่เปล่ียนแปลง 
หมอ้แปลงไฟฟ้าจะประกอบไปดว้ยโครงสร้างท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ ขดลวด และแกนเหลก็ ขดลวดจะมีสองขดหรือ
มากกว่าข้ึนอยู่กบัชนิดของหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยขดท่ีหน่ึงคือ ขดลวดรับไฟหรือขดลวดปฐมภูมิ ขดท่ีสองคือ 
ขดลวดจ่ายไฟหรือขดลวดทุติยภูมิ ในระบบการชาร์จเหน่ียวน าแบบไร้สายนั้น ขดลวดปฐมภูมิจะอยูใ่นอุปกรณ์
การชาร์จท่ีติดตั้งอยูก่บัท่ีและขดลวดทุติยภูมิจะอยูใ่นอุปกรณ์ท่ีตอ้งเคล่ือนท่ี ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะใชห้มอ้
แปลงแบบมีช่องวา่งอากาศหรือหมอ้แปลงท่ีมีการแยกแกนเหลก็ท่ีมีช่องวา่งอากาศระหวา่งสองแกนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เม่ือขดลวดทุติยภูมิถูกน ามาในบริเวณใกลเ้คียงกบัขดลวดปฐมภูมิ หมอ้แปลงจะเกิดการถ่ายโอน
พลงังานข้ึน ดงัแสดงในภาพท่ี 3 โครงสร้างของระบบการชาร์จไร้สายแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ 1) ชุดตวัส่ง
พลงังาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสวิทช่ิงและวงจรควบคุมการสวิทช่ิง และ 2) ชุด
ตวัรับพลงังาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย แบตเตอร่ี วงจร Full-Wave Rectifier และวงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอร่ีท่ี
เป็นวงจรเรกเูลตแรงดนั เซ็นเซอร์ต่างๆและไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

 
ภาพที ่3 โครงสร้างของระบบการชาร์จไร้สาย  

 
2.2 การส่ือสารดว้ยแสงท่ีมองเห็น 

 หลกัการพ้ืนฐานของระบบการส่ือสารดว้ยแสงท่ีมองเห็นคือการควบคุมใหแ้หล่งก าเนิดแสงท าการเปิด 
และปิดตามจงัหวะของขอ้มูลดิจิทลัท่ีป้อนเขา้มาสู่ระบบ ซ่ึงการเปิดและปิดของแสงจะตอ้งท าดว้ยความเร็วท่ีสูง
พอท่ีจะไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้ของสายตาของมนุษย ์เน่ืองจากการส่ือสารท่ีมองเห็นนั้นใชแ้หล่งก าเนิดแสงท่ี
ส่งขอ้มูลท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแสงเดียวกนักบัท่ีใชใ้นการส่องสวา่งโดยทัว่ไปในช่วงความยาวคล่ืนระหวา่ง 380 nm 
– 780 nm (Nantivatana and et al., 2016) หรืออาจพิจารณาได้ว่าแสงท่ีให้ความสว่างในพ้ืนท่ีหรือบริเวณต่างๆ 
สามารถแทรกขอ้มูลเสริม โดยแฝงร่วมกนัมากบัความสวา่ง และท่ีอุปกรณ์ตวัรับ เลือกใชอุ้ปกรณ์โฟโตไ้ดโอดท า
การเปล่ียนสัญญาณแสงกลบัเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซ่ึงจะสามารถกูคื้นสัญญาณข่าวสารกลบัมาได ้รูปท่ี 4 แสดง
ตวัอย่างระบบการส่ือสารด้วยแสงท่ีมองเห็นท่ีใช้ภายในคลงัสินคา้ ขอ้มูลจะถูกป้อนเขา้สู่แหล่งก าเนิดแสงท่ี
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โดยทัว่ไปแลว้จะใชห้ลอดแอลอีดี (Light Emitting Diode: LED) ซ่ึงแอลอีดีจะกระพริบตามจงัหวะของขอ้มูล เม่ือ
อุปกรณ์ตวัรับแสงไดรั้บสญัญาณแสงจะท าการเปล่ียนสญัญาณกลบัเป็นขอ้มูลอีกคร้ัง 
 

 
รูปที ่4 ตวัอยา่งระบบการส่ือสารดว้ยแสงท่ีมองเห็นท่ีใชภ้ายในคลงัสินคา้ 

 
2.3 การระบุต าแหน่งภายในคลงัสินคา้ 

  การระบุต าแหน่งภายในคลงัสินคา้จะใชห้ลกัการอา้งอิงต าแหน่งจากโคมไฟส่องสวา่งภายในคลงัสินคา้ 
ท่ีมีการติดตั้งบนเพดานคลงัสินคา้ โคมไฟส่องสวา่งน้ีมีการแฝงขอ้มูลท่ีใชร้ะบุต าแหน่งดว้ยควบคุมการกระพริบ
ของแสงท่ีใชห้ลกัการส่ือสารดว้ยแสงท่ีมองเห็น โดยมีโครงสร้างของอุปกรณ์ส่งสญัญาณการส่ือสารดว้ยแสงท่ีใช้
ระบุต าแหน่งดงัแสดงในรูปท่ี 5 ท่ีประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัส่ีส่วนคือ 1) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) 
ท่ีท าหนา้ท่ีประมวลผลและควบคุมการสร้างรหัสส าหรับใชใ้นการระบุต าแหน่ง โดยรหัสจะถูกส่งไปยงัส่วน 2) 
วงจรมอดูเลต เพ่ือท าการมอดูเลตในลกัษณะการมอดูเลตต าแหน่งพลัส์ (Pulse Position Modulation: PPM) ท่ีจะ
ท าหนา้ท่ีควบคุมใหข้อ้มูลท่ีเกิดจากการกระพริบของหลอดท่ีความถ่ีสูง ไม่สามารถสงัเกตุเห็นการเปล่ียนแปลงค่า
ความสว่างไดด้ว้ยตามนุษย ์และสัญญาณการมอดูเลตต าแหน่งพลัส์จะถูกส่งต่อไปควบคุม 3) วงจรกระแสขบั
หลอด (LED Driver) เพ่ือป้อนพลงังานใหแ้ก่หลอดแอลอีดีในรูปแบบของพลัส์ขอ้มูล ซ่ึงจะท าใหห้ลอดแอลอีดีมี
การกระพริบท่ีความถ่ีสูงตามรูปแบบของขอ้มูลท่ีใชใ้นการระบุต าแหน่งท่ีถูกป้อนไวแ้ลว้ล่วงหนา้ในโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในส่วนของอุปกรณ์รับสัญญาณและควบคุมแสดงดงัรูปท่ี 6 ประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัส่ี
ส่วนคือ 1) อุปกรณ์รับแสงเพื่อแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า (Light Detector) 2) อุปกรณ์ขยายสัญญาณและอุปกรณ์
เปรียบเทียบค่า (Amplifier and Comparator) เพ่ือขยายสญัญาณท่ีรับมาไดแ้ละเปรียบเทียบกบัค่าแรงดนัอา้งอิง เพ่ือ
สร้างพลัส์สัญญาณข้ึนมาใหม่ และน าสัญญาณส่งต่อไปยงั 3) วงจรดีมอดูเลต (Demodulator) เพ่ือกูคื้นขอ้มูลรหสั
ระบุต าแหน่ง เพ่ือส่งไปยงัอุปกรณ์ประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นส่วน
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ประมวลผลต าแหน่งของรถฟอร์คลิฟทท่ี์อยูใ่นต าแหน่งปัจจุบนั และเสน้ทางเพ่ือจะเคล่ือนท่ีไปยงัต าแหน่งส าหรับ
การประจุพลงังาน 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่5 โครงสร้างของอุปกรณ์ส่งสญัญาณการส่ือสารดว้ยแสงท่ีใชร้ะบุต าแหน่ง 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่6 โครงสร้างของอุปกรณ์รับสญัญาณการส่ือสารดว้ยแสงท่ีใชร้ะบุต าแหน่ง 
 

2.4 การเคล่ือนรถฟอร์คลิฟทไ์ฟฟ้าไปยงัต าแหน่งของการประจุพลงังานแบบไร้สาย 
การเคล่ือนรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าไปยงัต าแหน่งของการประจุพลังงานแบบไร้สายถูกควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ีมีการบนัทึกต าแหน่งอา้งอิงของหลอดไฟท่ีให้ขอ้มูลระบุต าแหน่งแต่ละหลอด รวมถึง
ต าแหน่งของอุปกรณ์การประจุพลงังานแบบไร้สายท่ีถูกติดตั้งไวใ้ตพ้ื้นคลงัสินคา้ เม่ือรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าอยูใ่น
สภาวะหยุดท างานชั่วขณะเพ่ือรอคิวปฏิบติังาน และมีการปรับสวิตช์เพ่ือใช้งานระบบเคล่ือนรถเพ่ือไปประจุ
พลงังานโดยอตัโนมติั ไมโครคอนโทรลเลอร์จะท าการประมวลผลต าแหน่งท่ีอยูปั่จจุบนัของรถฟอร์คลิฟท์จาก
ขอ้มูลรหัสระบุต าแหน่งจากโคมไฟส่องสวา่งบนเพดานล่าสุดท่ีไดรั้บ ต าแหน่งท่ีอยูปั่จจุบนัจะถูกน าไปค านวณ
เทียบกบัต าแหน่งอา้งท่ีของคลงัสินคา้ท่ีถูกบนัทึกไวล่้วงหนา้ ร่วมกบัต าแหน่งของจุดประจุพลงังานแบบไร้สายท่ี
ถูกติดตั้งในต าแหน่งท่ีใกลท่ี้สุด โดยจะค านวณโดยใชต้ารางเสน้ทาง (Routing Table) ท่ีถูกประมวลผลไวล่้วงหนา้
แลว้ ในการระบุเสน้ทางจากต าแหน่งท่ีอยูปั่จจุบนั ไปยงัต าแหน่งของจุดประจุพลงังาน โดยใชร้ะยะทางเคล่ือนท่ีท่ี
นอ้ยท่ีสุด เม่ือรถฟอร์คลิฟท์เคล่ือนท่ีไปยงัต าแหน่งประจุพลงังาน แบตเตอร่ีของรถจะถูกประจุพลงังานระหวา่ง
หยุดพกัชัว่ขณะ และเม่ือมีความประสงคจ์ะใชง้านต่อก็สามารถเคล่ือนท่ีรถไปยงัจุดท่ีจะใชง้านไดท้นัที โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอการสลบัเปล่ียนแบตเตอร่ีเน่ืองจากเป็นการประจุพลงังานแบบไร้สาย 

 

3. ผลการทดลองและอภิปราย 
 เทคนิคการระบุต าแหน่งภายในคลงัสินคา้ตน้ทุนต ่าดว้ยแสงท่ีมองเห็น เพ่ือการประจุพลงังานไร้สายแก่
รถฟอร์คลิฟทพ์ลงังานไฟฟ้า ไดท้ าการทดลองแนวคิดของการระบุต าแหน่งดว้ยการติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสารร่วมกบั

Microcontroller Modulator LED Driver 

LED 

Microcontroller Demodulator Amplifier/Comparat
or 

Light Detector 
Wireless 

Communication 
Module Optional 
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โคมไฟส่องสว่างบนเพดาน ซ่ึงไดจ้ าลองสถานท่ีท าการทดลองท่ีห้องปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม อาคาร 5 ชั้น 15 โดยท าการติดตั้งโคมไฟแอลอีดีจ านวน 4 ดวง แต่ละดวงมี
ขอ้มูลเพ่ือการระบุต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั โดยติดตั้งโคมทั้งส่ีมีระยะห่างระหวา่งโคมท่ี 1.0 x 1.5 เมตร ดงัแสดงใน
รูปท่ี 7 ในส่วนวงจรรับใชบ้อร์ดพฒันาระบบการส่ือสารดว้ยแสงท่ีมองเห็นได ้VLC-CP1223 Development board 
v1.5 (Nantivatana and et al., 2016)  ท่ีสร้างข้ึนโดยทีมวิจัยเอง ท่ีมีส่วนประกอบตามโครงสร้างในรูปท่ี 6 
นอกจากน้ียงัมีการเพ่ิมเติมในส่วนการแสดงผลดว้ยจอแอลซีดีเพ่ือการทดสอบการรับสัญญาณขอ้มูลเพ่ือการระบุ
ต าแหน่ง ดงัแสดงในรูปท่ี 8 โดยในรูปเม่ือไม่มีการรับสญัญาณ หรือไม่มีขอ้มูลเพ่ือการระบุต าแหน่งส่งมาจากโคม
ไฟแอลอีดีบนเพดาน จะแสดงขอ้ความวา่ “No Data Received” 
 

 
 

รูปที ่7 โคมไฟแอลอีดีท่ีมีการส่งขอ้มูลเพ่ือการระบุต าแหน่ง ถูกติดตั้งบนเพดานจ านวน 4 ดวง 
 

 
 

รูปที ่8 บอร์ดวงจรรับขอ้มูลและแสดงผลท่ีไดรั้บจากโคมไฟแอลอีดี 
 

  ท าการทดสอบการรับสัญญาณขอ้มูลการระบุต าแหน่งโดยน าอุปกรณ์รับสัญญาณวางในระยะห่างจาก
แหล่งก าเนิดแสง 1.80 เมตร โดยท าการวดัท่ีโคมไฟแอลอีดีทุกดวง ดงัแสดงในรูปท่ี 9 ซ่ึงผลการรับสัญญาณท า
การวดัดว้ยเคร่ืองมือวดัออสซิโลสโคป เพ่ือท าการตรวจสอบสัญญาณท่ีถูกมอดูเลตดว้ยการมอดูเลตต าแหน่งพลัส์ 
ซ่ึงสัญญาณดงักล่าวถูกกูคื้น และแสดงผลออกทางจอแอลซีดีเพ่ือความสะดวกในการทดลองการรับค่าจากดวง
โคมต่างๆ เม่ือมีการรับสัญญาณขอ้มูลเพื่อการระบุต าแหน่งท่ีส่งมาจากโคมไฟแอลอีดีบนเพดาน วงจรจบัจะ
ประมวลผลและแสดงขอ้ความท่ีแตกต่างกันของแต่ละโคม โดยในรูปท่ี 10 แสดงการใช้เคร่ืองมือวดัออส-
ซิโลสโคปในการวดัสัญญาณท่ีถูกมอดูเลตและส่งผ่านมากบัแสงท่ีมองเห็น และท าการประมวลผลสัญญาณดว้ย
บอร์ดพฒันาระบบการส่ือสารดว้ยแสงท่ีมองเห็นได ้VLC-CP1223 Development board v1.5 และน าผลท่ีไดจ้าก
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การประมวลผลแสดงออกทางจอแอลซีดี ซ่ึงแสดงเป็นขอ้ความวา่ “Visible Light 06” ซ่ึงเป็นขอ้มูลของโคมไฟ
แอลอีดีดวงหน่ึงในการทดลองท่ีไดรั้บสญัญาณมา 
 

 
 

รูปที ่9 การทดสอบจากโคมไฟมายงัอุปกรณ์ตวัรับสญัญาณท่ีระยะห่าง 1.80 เมตร 
 

 

 
 

รูปที ่10 การวดัสญัญาณท่ีรับไดด้ว้ยออสซิโลสโคปและแสดงผลการรับดว้ยจอแอลซีดี 
 

  ท าทดลองการรับสัญญาณจากโคมไฟแอลอีดีแต่ละโคมท่ีมีรัศมีการกระจายแสงจากดวงโคม 38 องศา 
โดยท าการวดัในจุดต่างๆภายในพ้ืนท่ี 1 x 1.5 เมตร ท่ีอยูภ่ายใตบ้ริเวณส่องสวา่งจากโคมไฟแอลอีดีจ านวนส่ีโคม 
ระยะห่างจากโคมไฟ 1.8 เมตร ซ่ึงแต่ละโคมส่งขอ้มูลรหสัโคมไฟท่ีแตกต่างกนัคือรหสั 02, 04, 06 และ 08 ท าการ
ทดลองการรับสญัญาณในทุกๆจุด แต่ละจุดห่างกนั 10 เซนติเมตร และแสดงค่าผลการวดัเป็นตวัเลขของโคมไฟท่ี
รับสัญญาณไดใ้นแต่ละพ้ืนท่ี ดงัแสดงผลการรับสัญญาณแต่ละจุดในรูปท่ี 11 ในส่วนของพ้ืนท่ีท่ีรับสัญญาณจาก
โคมไฟแอลอีดีไดคื้อบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีอยูใ่ตโ้คมของแต่ละโคม เช่นพ้ืนท่ีใตโ้คมท่ีส่งรหสั 02 บริเวณพ้ืนท่ีใต้
โคมไฟท่ีส่งขอ้มูลอุปกรณ์รับสัญญาณจะรับและประมวลผลแสดงขอ้ความ “Visible Light 02” ดงัแสดงในรูปท่ี 
10 ซ่ึงในรูปท่ี 11 จะท าการบนัทึกดว้ยตวัเลข 02 ในพ้ืนท่ีท่ีรับขอ้มูลจากโคมท่ีส่งรหสั 02 มาได ้ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆก็
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จะท าการบนัทึกดว้ยตวัเลขท่ีแต่ละโคมส่งขอ้มูลลงมา พ้ืนท่ีระหวา่งโคมไฟท่ีรับสัญญาณไม่ไดจ้ะแสดงดว้ยพ้ืนท่ี
ว่าง ไม่ระบุตวัเลข ซ่ึงมาจากสองสาเหตุคือ 1 พ้ืนท่ีท่ีรับแสงไดจ้ากโคมไฟสองดวงท่ีมีรหัสขอ้มูลแตกต่างกัน 
สัญญาณท่ีรับมาไดจ้ะเป็นสัญญาณสองสัญญาณปะปนกนั ส่งผลท าใหข้อ้มูลการรับบางบิตผิดเพ้ียน วงจรรับเม่ือ
ตรวจพบความผิดพลาดของบิตท่ีไดรั้บ จึงไม่แสดงผลการรับออกมาเป็นขอ้มูล อีกหน่ึงสาเหตุคือค่าความเขม้แสง
ท่ีไดรั้บมีค่าต ่ากวา่เกณฑท่ี์วงจรรับก าหนดไว ้จึงไม่สามารถประมวลผลสญัญาณไดถู้กตอ้ง และจึงไม่แสดงผลการ
รับออกมาเป็นขอ้มูลเช่นเดียวกนั  
 
 

02 02 02 02 02 02    06 06 06 06 06 06 
02 02 02 02 02      06 06 06 06 06 
02 02 02 02 02      06 06 06 06 06 
02 02 02 02        06 06 06 06 
               
               

04 04 04 04        08 08 08 08 
04 04 04 04 04      08 08 08 08 08 
04 04 04 04 04      08 08 08 08 08 
04 04 04 04 04 04    08 08 08 08 08 08 

 
 
 

รูปที ่11 การรับสญัญาณขอ้มูลในแต่ละจุดท่ีท าการทดลองในพ้ืนท่ี 1 x 1.5 เมตร 
 

4. สรุปผลการวจัิย 
 จากผลการทดลองรับค่าสัญญาณจากโคมไฟแอลอีดีท่ีส่งขอ้มูลแตกต่างกนัส่ีชุดคือ 02, 04, 06 และ 08 
บนพ้ืนท่ี 1 x 1.5 เมตร ระยะห่างจากโคมไฟ 1.8 เมตร สามารถรับค่า ประมวลผลสัญญาณและแสดงผลขอ้มูลบน
จอแอลซีดีไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าภายใตบ้ริเวณโคมไฟท่ีใหค้่าความสวา่งพ้ืนท่ีนั้นๆในระยะท่ีตรงกบัดวงโคมใน
แนวด่ิง และบริเวณรอบๆ ระยะรัศมีการส่องสวา่งข้ึนอยูก่บัลกัษณะการกระจายแสงของดวงโคมท่ีเลือกใช ้ในการ
ทดลองน้ีเลือกใชด้วงโคมท่ีมีรัศมีการกระจายแสง 38 องศา หากตอ้งการใหมี้พ้ืนท่ีการส่องสวา่งขอ้มูลจะมีบริเวณ
กวา้งกว่า สามารถเลือกใชด้วงโคมท่ีมีค่ารัศมีการกระจายแสงท่ีกวา้งข้ึนเช่น 45 หรือ 60 องศา การรับสัญญาณ
สามารถท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งในบริเวณรอบๆดวงโคมจนกระทัง่ถึงบริเวณท่ีมีการรับแสงจากดวงโคมใกลเ้คียง พ้ืนท่ี
บริเวณน้ีจะไดรั้บแสงจากโคมไฟสองดวงท่ีมีรหัสขอ้มูลแตกต่างกนั สัญญาณจากดวงโคมทั้งสองจะมีลกัษณะ
สองสัญญาณปะปนกนั เม่ือเขา้สู่วงจรรับ การประมวลผลขอ้มูลจะพบว่าขอ้มูลบางบิตผิดเพ้ียน วงจรรับจึงไม่
แสดงผลการรับออกมาเป็นขอ้ความ และรอรับสัญญาณใหม่เพ่ือประมวลผลต่อไป ในกรณีน้ีจะสามารถต่อยอด
การวิจยัเพ่ือพฒันาวงจรรับท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ให้สามารถประมวลผลแยกความแตกต่างของขอ้มูลท่ีปะปน
น้ีได ้ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการระบุน าแหน่งภายในคลงัสินคา้ใหมี้ความแม่นย  ามากยิง่ข้ึนได ้

1 
เม

ตร
 

1.5 เมตร 
โคมไฟรหัส 02 โคมไฟรหัส 06 

โคมไฟรหัส 04 โคมไฟรหัส 08 
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ในอีกบางส่วนของการไม่แสดงผลขอ้ความการรับสัญญาณมาจากการตั้งค่าระดบัความเขม้แสงในการรับของ
วงจรรับ หากค่าความเขม้แสงท่ีไดรั้บมีค่าต ่ากวา่เกณฑท่ี์วงจรรับก าหนดไว ้จะไม่สามารถประมวลผลสญัญาณได้
ถูกต้อง และจึงไม่แสดงผลการรับออกมาเป็นข้อมูลเช่นเดียวกัน ในส่วนน้ีสามารถพัฒนาวงจรรับให้มี
ความสามารถในการปรับระดบัการรับค่าความเขม้ของสัญญาณไดต้ามการเปล่ียนแปลงความเขม้แสงของการรับ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะสามารถท าใหก้ารตอบสนองการรับสญัญาณสามารถท าไดดี้ยิง่ข้ึน 

การประมวลผลการเคล่ือนรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าไปยงัต าแหน่งของการประจุพลงังานแบบไร้สาย ใช้
หลกัการของการควบคุมการท างานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการวางระบบจ าเป็นตอ้งมีการบนัทึกต าแหน่ง
อา้งอิงของหลอดไฟท่ีใหข้อ้มูลระบุต าแหน่งแต่ละหลอด และต าแหน่งของอุปกรณ์การประจุพลงังานแบบไร้สาย
ท่ีถูกติดตั้งไวใ้ตพ้ื้นคลงัสินคา้ ต าแหน่งอา้งอิงทั้งสองจะถูกใชใ้นการสร้างแผนท่ีและเส้นทางส าหรับการเคล่ือน
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าท่ีอยู่ในสภาวะหยุดท างานชัว่ขณะเพ่ือรอคิวปฏิบติังานไปยงัจุดประจุพลงังาน ขั้นตอนการ
เคล่ือนท่ีเร่ิมตน้จาก ไมโครคอนโทรลเลอร์จะท าการประมวลผลต าแหน่งท่ีอยู่ปัจจุบนัของรถฟอร์คลิฟท์จาก
ขอ้มูลรหัสระบุต าแหน่งจากโคมไฟส่องสว่างบนเพดานล่าสุดท่ีไดรั้บ เทียบกบัต าแหน่งอา้งท่ีของโคมไฟท่ีถูก
บนัทึกไวล่้วงหน้า เม่ือทราบถึงต าแหน่งปัจจุบนัจึงท าการประมวลผลเส้นทางเพ่ือไปยงัต าแหน่งของจุดประจุ
พลงังานแบบไร้สายท่ีถูกติดตั้งในต าแหน่งท่ีใกลท่ี้สุด โดยจะใชต้ารางเส้นทาง (Routing Table) ท่ีถูกประมวลผล
ไวล่้วงหน้าแลว้ในการระบุเส้นทางจากต าแหน่งท่ีอยู่ปัจจุบนัไปยงัต าแหน่งของจุดประจุพลงังาน เม่ือรถฟอร์
คลิฟท์เคล่ือนท่ีไปยงัต าแหน่งประจุพลงังาน แบตเตอร่ีของรถจะถูกประจุพลงังานระหว่างหยดุพกัชัว่ขณะ และ
เม่ือมีความประสงคจ์ะใชง้านต่อก็สามารถเคล่ือนท่ีรถไปยงัจุดท่ีจะใชง้านไดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอการสลบั
เปล่ียนแบตเตอร่ีเน่ืองจากเป็นการประจุพลังงานแบบไร้สาย  ด้วยเทคนิคท่ีน าเสนอน้ีจะสามารถท าให้
ประสิทธิภาพของการใชง้านรถฟอร์คลิฟทใ์นคลงัสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีช่วงเวลาการหยดุใชง้านของรถ
ฟอร์คลิฟท์เพื่อสลบัเปล่ียนแบตเตอร่ีลดนอ้ยลงได้ และจะสามารถลดตน้ทุนในดา้นพ้ืนท่ีในการจดัเก็บและประจุ
แบตเตอร่ีลงไดด้ว้ย 

นอกจากน้ีในส่วนของวงจรรับสัญญาณท่ีแสดงในภาพท่ี 6 มีส่วนของการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless Network) ผ่านทางโมดูลการส่ือสารไร้สายต่างๆ เช่น โมดูลไวไฟ โมดูลบลูทูธ หรือโมดูลซิกบี เป็นตน้ 
เพ่ือเป็นส่วนทางเลือกเสริมในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหร้ถฟอร์คลิฟท ์ท่ีอาจเรียกวา่รถฟอร์คลิฟทอ์จัฉริยะ (Smart 
Forklift) โดยจะสามารถส่งและรับข้อมูลจากระบบควบคุมส่วนกลางได้ เช่นในการรับข้อมูลควบคุมจาก
ส่วนกลางมายงัตวัรถจะสามารถพฒันาใหร้ถฟอร์คลิฟทเ์คล่ือนท่ีไปยงัต าแหน่งต่างๆไดเ้องโดยอตัโนมติั หรือการ
ส่งขอ้มูลต าแหน่งของรถ ความเร็วท่ีใช ้ระยะเวลาการหยดุรถ ฯลฯ จะเป็นขอ้มูสนบัสนุนให้แก่ผูบ้ริหารในการ
ก าหนดนโยบายการใชง้านใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนได ้
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัจุลภาคของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
เ พ่ือประเมินประสิทธิภาพด้าน   โลจิสติกส์ในมิติต้นทุน และน าเสนอแนวทางลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม เคร่ืองวิจยัใชแ้บบประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ ขอ้มูลทุติยภูมิจากส านักโลจิ
สติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และใชก้ารวิเคราะห์ค่าเดไซด์ของขอ้มูล
สัดส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายในแต่ละอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นดัชนีตน้ทุนโลจิสติกส์ราย
อุตสาหกรรมหลกั จ านวน 23 อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีดชันีตน้ทุนโลจิสติกส์สูงท่ีสุด 5 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ 1) การเก็บรวบรวมของเสีย การบ าบดัและการก าจดัของเสีย รวมถึงการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ 2) การผลิต
เคร่ืองหนงัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 3) การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 4) การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑก์ระดาษ และ 
5) การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ ์(ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์) และตน้ทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อยอดขายสินคา้
ท่ีสูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สดัส่วนตน้ทุนขนส่งต่อยอดขาย และสดัส่วนตน้ทุนการบริหารสินคา้คงคลงั  

 
ค าส าคญั : ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ ตน้ทุนโลจิสติกส์ ตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัจุลภาค  
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ABSTRACT 
The objectives of this research aim to the studying about micro logistic cost index of Thailand industrial 

sectors, logistics cost performance and guidelines the logistic cost reduction for entrepreneur.  The data were 
collected using Logistics and supply chain performance and the secondary data from The Office of Logistics, 
Department of Primary Industries and Mines, Ministry of Industry. Descriptive statistics were used in the data 
analysis. The results of research were as follow: The 5 ranking of the 23 industry sectors which height index of 
logistics cost are 1) waste collection, waste disposal and recycle 2) textile 3) garment 4) paper and paper products, 
and 5) fabricated metal products (except machinery and equipment). The 2 height logistics activities cost per sale 
are 1) transportation cost and 2) inventory and warehouse cost. 

   
KEYWORDS : Logistics and supply chain performance, logistics cost, micro logistics cost 
  

1.บทน า 
ในปัจจุบนัองคก์รต่างๆ ไดต้ระหนกัถึงปัญหาผลกระทบของการบริหารตน้ทุนโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นปัจจยั

หลกัท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอยา่งประสิทธิภาพ จะช่วยลดตน้ทุนท่ีไม่
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (Non-Value Added)   การลดเวลา หรือการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่องค์กร เพ่ือเป็นการ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและเพ่ิมผลก าไรให้กบัองคก์ร ดงันั้นตน้ทุนโลจิสติกส์จึงเป็นปัจจยัหลกัส าคญั
ท่ีแฝงอยู่ในทุกธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นการท่ีองค์กรหน่ึงๆ จะลดตน้ทุนโลจิสติกส์ ตอ้งเร่ิมจากการทราบ
ตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีแฝงอยูใ่นกิจกรรมต่างๆ ภายหลงัทราบถึงสถานะตน้ทุนท่ีแทจ้ริงขององคก์รแลว้ ควรมีดชันีช้ี
วดัตน้ทุนโลจิสติกส์ เพ่ือใหท้ราบวา่องคก์รมีความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนอยูใ่นระดบัใด หากพบวา่มี
ความสามารถอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า (ตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายสูง) ก็จ าเป็นตอ้งหาแนวทางแกไ้ข โดยอาศยั
การสร้างกลยทุธ์  เทคนิค ความเขา้ใจ  และความร่วมมือในองคก์ร เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
โดยมุ่งเนน้ประโยชน์สูงสุดขององคก์รเป็นหลกั งานวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์ดชันีตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัจุลภาค
ของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีสนบัสนุนใหอ้งคก์ร
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ การศึกษาจึงลงในรายละเอียดตน้ทุนของแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์
ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม เก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือค านวณค่าสัดส่วนตน้ทุนต่อยอดขาย และวิเคราะห์ค่า
ดชันีตน้ทุนโลจิสติกส์ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโดยตรงแลว้ ยงัมีความส าคญั
ต่อประเทศชาติ ท าให้ทราบถึงตน้ทุนโลจิสติกส์โดยรวม และสามารถวิเคราะห์หาดชันีตน้ทุน  โลจิสติกส์ใน
ระดับมหภาคได้ ท าให้ประเทศไทยไดท้ราบถึงศกัยภาพของภาคอุตสาหกรรมในการแข่งขนัทางธุรกิจระดบั
อาเซียน และระดบัโลกได ้ 
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2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
บริบทของโลจิสติกส์ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ระดบัใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ระดบัจุลภาค และระดบัมหภาค  

โดยกรอบโลจิสติกส์ของประเทศไทยสามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 1   
1) โลจิสติกส์ระดบัจุลภาค (Micro) คือ โลจิสติกส์ท่ีอยูใ่นบริบทของอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเนน้การบริหาร

การไหลของโซ่อุปทานใดๆ ซ่ึงโลจิสติกส์ในระดบัน้ีจะแยกตามบริบทของอุตสาหกรรมรายสาขา (Industrial 
Sector) โดยศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆ  

2) โลจิสติกส์ระดบัมหภาค (Macro) คือ โลจิสติกส์ท่ีอยูใ่นบริบทภาพของประเทศและคู่คา้ของประเทศ  
โลจิสติกส์ในระดับน้ีจะมุ่งเน้นท่ีการบริหารการไหลในระดับประเทศและระหว่างประเทศซ่ึงเก่ียวโยงถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศและกฎระเบียบนโยบายต่างๆ  

การศึกษาระบบโลจิสติกส์ทั้ง 2 ระดบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ ซ่ึงสามารถตีความได้ 3 ขอ้ คือ การลดตน้ทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพ่ิม ซ่ึง
หมายความวา่ในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ทั้ง 2 ระดบัน้ีจะสามารถส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศโดยใชด้ชันีท่ีกล่าวมาแลว้ทั้ง 3 ขอ้น้ีเป็นตวัช้ีวดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 บริบทของโลจิสติกส์ประเทศไทย 
ท่ีมา : ประชาคมวจิยัฉบบัท่ี 84, 2552 
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ในงานวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัจุลภาค โดยการศึกษาตน้ทุนท่ีเกิดจากการด าเนิน
กิจกรรมโลจิสติกส์ในแต่ละกิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหอ้งคก์รสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ องคก์ร
ตอ้งก าหนดแนวคิดเชิงระบบในการเช่ือมโยงความตอ้งการของตลาดและความพึงพอใจของลูกคา้กบัการจดัการ
ดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผูจ้ดัส่งสินคา้และ
วตัถุดิบไปจนถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย กิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรมท่ีสนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาดและการ
ผลิต คือ ตน้ทุนการด าเนินการ หรือเรียกวา่ “ตน้ทุนโลจิสติกส์”  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อองคก์รโดยตรง แนวความคิด
เร่ืองกิจกรรมโลจิสติกส์ในระดบัจุลภาคของ Stocks และ Lambert ปี 2001 จึงถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้นการค านวณ
ตน้ทุนโลจิสติกส์ขององคก์ร ประกอบไปดว้ยกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ทั้ง 13 กิจกรรม ไดแ้ก่ Customer Service, 
Demand forecasting, Inventory management, Logistics Communications, Materials handling, Order processing, 
Warehousing and storage, Packaging, Parts and Service support, Plant and warehouse site selection, Procurement, 
Traffic and Transportation, Reverse logistics 

 

 
แผนภาพที ่2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งโลจิสติกส์ระดบัมหภาคและระดบัจุลภาค 

ท่ีมา: Transportgistics Inc., 2002 
 

 แผนภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงการขบัเคล่ือนกระบวนการโลจิสติกส์ในระดบัจุลภาค ซ่ึงท าให้เกิดการ
จดัการกระบวนการในระดบัมหภาคหรือระดบัประเทศได ้ ปัจจุบนัน้ีดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ได้ถูกจัดท าข้ึนโดยส านักโลจิสติกส์ กพร. เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือหรือเกณฑ์เทียบวดั 
(Benchmark) ผลการด าเนินงานดา้นโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบภาคอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือภาคอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ น ามาซ่ึงการปรับปรุงและพฒันาสู่มาตรฐาน
ดา้นโลจิสติกส์   สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไดท้นัเวลา  และลดตน้ทุนรวมดา้นโลจิสติกส์ โดย
ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์น้ีครอบคลุมกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ทั้ง 9 กิจกรรม (ส านกัโลจิสติกส์ กพร., 
2558) อนัประกอบดว้ย 
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1. การวางแผนหรือการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (Demand Forecasting and Planning) 
2. การใหบ้ริการแก่ลูกคา้และกิจกรรมสนบัสนุน (Customer Service and Support) 
3. การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์และกระบวนการสัง่ซ้ือ (Logistics Communication and Order processing) 
4. การจดัซ้ือจดัหา (Purchasing and Procurement) 
5. การจดัการเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่างๆ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging) 
6. การเลือกสถานท่ีตั้งของโรงงานและคลงัสินคา้ (Site Selection, Warehousing and Storage) 
7. การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) 
8. การขนส่ง (Transportation) 
9. โลจิสติกส์ยอ้นกลบั (Reverse Logistics) 

  
 การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ถูกประเมินผลใน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติ
ดา้นการบริหารตน้ทุน (Cost Management) มิติดา้นเวลา (Lead Time) และมิติดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
แผนภาพที ่3 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 

ตัวแปรต้น 
1. สดัส่วนตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขาย 

(Forecasting Cost Per Sales: FSPS) 
2. สดัส่วนตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย 

(Customer Service Cost Per Sales: CSCPS) 
3. สดัส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการส่ือสารภายใน

องคก์รต่อยอดขาย 
(Information Processing Cost Per Sales: IPCPS) 

4. สดัส่วนตน้ทุนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขาย 
(Procurement Cost Per Sales: PCPS) 

5. สดัส่วนมูลค่าสินคา้ท่ีเสียหายต่อยอดขาย 
(Damage Value Per-Sales: DVPS) 

6. สดัส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขาย 
(Warehousing Cost Per Sale: WCPS) 

7. การบริหารสินคา้คงคลงั 
(Inventory Carrying Cost Per Sales: ICCPS) 

8. สดัส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขาย 
(Transportation Cost Per Sales: TCPS) 

9. สดัส่วนมูลค่าสินคา้ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขาย 
(Returned Goods Cost Per Sales: RCPS) 

ตัวแปรตาม 
ตน้ทุนระดบัจุลภาค 
แนวทางการลดตน้ทุน 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย 
 งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี (2555-2557) ซ่ึงขอ้มูล
ในปี 2557 เป็นการเก็บขอ้มูลจริง ณ สถานประกอบการ ส่วนขอ้มูลยอ้นหลงัในปี 2555 และ 2556 เป็นการใช้
ขอ้มูลจากศูนยบ์ริการขอ้มูลโลจิสติกส์ ของส านกัโลจิสติกส์ กพร. โดยการรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนโลจิสติกส์ของ
กลุ่มตวัอยา่งอุตสาหกรรมจ านวน 23 กลุ่ม และน ามาวเิคราะห์เป็นตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัจุลภาครายอุตสาหกรรม 
ท าใหท้ราบถึงระดบัความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ และเพ่ือใหอ้งคก์รสามารถน าไปก าหนด
เป็นกลยทุธ์และนโยบายในการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ได ้โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

3.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    
ประชากรของการวิจัยเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจ านวนทั้ งส้ิน 4,434 บริษัท (กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558)  โดยกลุ่มตวัอย่าง เลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และหา
ขนาดตวัอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1967) ก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้
ขนาดตวัอยา่งของผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมจ านวน 381 ราย ซ่ึงแบ่งตามสัดส่วนจ านวนผูป้ระกอบการใน 
23 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลสดัส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายยอ้นหลงั 3 ปี  

3.2 เคร่ืองมอืการวจิยั  
 2.1 แบบสมัภาษณ์เชิงลึก ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ และค าถามปลายเปิด 

2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถน าไป
บนัทึก และค านวณตน้ทุนโลจิสติกส์ไดด้ว้ยตนเอง หรือสามารถน าส่งขอ้มูลเพ่ือท าการประมวลผล 

2.3 ฐานขอ้มูลจากศูนยบ์ริการขอ้มูลโลจิสติกส์ ส านกัโลจิสติกส์ กพร. 
3.3 การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
งานวจิยัมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และประเมินผลการด าเนินงานของ

ผู ้ประกอบการในแต่ละดัชนีช้ีวดัประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ โดยผู ้วิจัยร่วมกับผู ้เ ช่ียวชาญในโครงการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) ในการประเมินสถานประกอบการใน
แต่ละอุตสาหกรรมยอ่ย 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ โดยอา้งอิงฐานขอ้มูลจากระบบประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิ
สติกส์และซพัพลายเชนของส านกัโลจิสติกส์ กพร. (www.lpi.dpim.go.th, 2558) 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการประเมินประสิทธิภาพใน 23 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส ารวจและ

จดัเก็บขอ้มูลผลการด าเนินงานในช่วงปี 2555– 2557 น าเสนอรูปแบบในการค านวณการแบ่งค่าช่วงการประเมิน
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ โดยใช้สูตรในการค านวณ คือ ค่าเดไซล์ (Deciles)  เป็นการวดัต าแหน่งท่ีแบ่งขอ้มูล

ทั้งหมดท่ีเรียงจากนอ้ยไปหามาก ออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กนั  แต่ละส่วนประกอบดว้ยจ านวนขอ้มูล 
10

N  จ านวน  

เม่ือ  N  แทนจ านวนขอ้มูลทั้งหมดใชส้ญัลกัษณ์  D 
 
 

http://www.lpi.dpim.go.th/
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                                            นอ้ย                                                     มาก 
                                                                      ขอ้มูล 

              D1           D2        D3         D4                D5           D6                D7               D8                D9 
                  

จุดท่ีแบ่งขอ้มูลออกเป็น 10 ส่วนนั้นจะมี 9 จุด เรียกวา่  เดไซลท่ี์ 1 (D1), เดไซลท่ี์ 2 (D2), 
เดไซล์ท่ี 3(D3),……..,เดไซล์ท่ี 9 (D9)  ตามล าดบั จากนั้นท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และคดัแยกประเภท สถาน
ประกอบการกลุ่มเป้าหมายจ านวน 23 กลุ่มอุตสาหกรรม น าผลการประเมินแต่ละกลุ่มมาจดัเรียงขอ้มูลตน้ทุนต่อ
ยอดขาย ตามล าดบัค่าสูงสุดถึงค่าต ่าสุดของขอ้มูลเพ่ือหาค่า Deciles และน ามาจดัท าดชันีช้ีวดัตน้ทุนโลจิสติกส์ระ
ดบัจุลภาค โดยค านวณค่า D2 หมายถึง ตน้ทุนอยูใ่นระดบัสูงมากกบัค่อนขา้งสูง D4 หมายถึงค่อนขา้งสูงกบัปาน
กลาง D6 หมายถึง ตน้ทุนปานกลางกบัต ่า และ D8 หมายถึงตน้ทุนต ่ากบัต ่ามาก  
 

4. ผลการวจัิย 
 จากผลการรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 23 อุตสาหกรรม โดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั
ตั้งแต่ปี 2555-2557 และน ามาวิเคราะห์ดชันีช้ีวดัตน้ทุนโลจิสติกส์ใน 4 ระดบั ไดแ้ก่ D2, D4, D5 และ D6 แสดงให้
เห็นถึงระดบัตน้ทุนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละอุตสาหกรรม  
 แผนภาพท่ี 4 ไดแ้สดงกราฟเปรียบเทียบค่ากลางดชันีตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัจุลภาค โดยใชค้่าเดไซด ์D5 ซ่ึง
เป็นค่ากลางของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ค่ากลางดชันีตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัจุลภาค อุตสาหกรรมหลกัท่ีมีตน้ทุนสูงท่ีสุด 
5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) การเก็บรวบรวมของเสีย การบ าบดัและการก าจดัของเสีย รวมถึงการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ 
2) การผลิตเคร่ืองหนงัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 3) การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 4) การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์
กระดาษ และ 5) การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ์ (ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์)  และตน้ทุนกิจกรรม   โลจิสติกส์
ต่อยอดขายสินคา้ท่ีสูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สดัส่วนตน้ทุนขนส่งต่อยอดขาย และสดัส่วนตน้ทุนการบริหารสินคา้
คงคลงั ตามล าดบั 
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แผนภาพที ่4 กราฟเปรียบเทียบคา่กลางดชันีตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัจุลภาค 
 

หมายเหตุ: เลข ISIC ของกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั โดยท่ีเลข ISIC 10=การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร, 11=การผลิตเคร่ืองด่ืม, 12=การผลิต
ผลิตภณัฑย์าสูบ, 13=การผลิตส่ิงทอ, 14=การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย, 15=การผลิตเคร่ืองหนงัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง, 16=การผลิตไม้
และผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละไมก้๊อก (ยกเวน้เฟอร์นิเจอร์) การผลิตส่ิงของจากฟางและวสัดุถกัสานอ่ืนๆ, 17=การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์
กระดาษ, 18=การพิมพแ์ละการผลิตซ ้ าส่ือบนัทึกขอ้มูล, 19=การผลิตถ่านโคก้และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม, 20=การผลิต
เคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี, 21=การผลิตเภสชัภณัฑ ์เคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษาโรค และผลิตภณัฑจ์ากพืชและสตัวท่ี์ใช้รักษาโรค, 22=การผลิต
ผลิตภณัฑย์างและพลาสติก, 23=การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีท  าจากแร่โลหะ, 24=การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน, 25=การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ
ประดิษฐ์ (ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์), 26=การผลิตผลิตภณัฑค์อมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในทางทศันศาสตร์, 27=
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า, 28=การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน, 29=การผลิตยานยนต ์รถพว่ง และรถก่ึงพว่ง, 
30=การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอ่ืนๆ, 31=การผลิตเฟอร์นิเจอร์, 32=การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ, 38=การเก็บรวบรวมของเสีย การบ าบดัและการ
ก าจดัของเสีย รวมถึงการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ 
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ขอ้เสนอแนวทางลดตน้ทุนโลจิสติกส์ให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม จากภาพท่ี 4 จะเห็นได้ว่า
สัดส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์ทั้ง 9 กิจกรรมของแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
หลีกเล่ียงตน้ทุนค่าขนส่ง และการจดัการสินคา้คงคลงัได ้ดงันั้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมควรมีการด าเนินงาน
ดงัต่อไปน้ี 

ด้านการจดัการการขนส่ง 
1. เปล่ียนนโยบายไปใชบ้ริการผูใ้หบ้ริการขนส่งท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อลด

ตน้ทุนแฝงต่างๆ เช่น การขนส่งปริมาณนอ้ย การจดัส่งเร่งด่วน การวิง่รถขากลบัเท่ียวเปล่า เป็นตน้ 
2. ควรมีความร่วมมือกนัในภายในกลุ่มอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมใกลเ้คียง ในการจดัเส้นทางการ

เดินรถ และการใชร้ถบรรทุกใหคุ้ม้ค่าทั้งขาไปและขากลบั 
3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารจดัการการขนส่ง ซ่ึงอาจด าเนินการร่วมกนัในกลุ่ม

อุตสาหกรรม หรือร่วมกบัผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 
ด้านการจดัการสินค้าคงคลงั 
1. ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ เช่น ระบบทนัเวลา (JIT) การค านวณหาปริมาณ

การสัง่ซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) ระบบลีน การแบ่งกลุ่มประเภทสินคา้แบบ ABC เป็นตน้ 
2. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั ซ่ึงสามารถประยกุตร่์วมกนั

ระหวา่งผูผ้ลิต และผูข้ายสินคา้ เช่น ระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) เป็นตน้ 
ในกรณีของกลุ่มอุตสาหกรรมการเก็บรวบรวมของเสีย การบ าบดัและการก าจดัของเสีย รวมถึงการน า

ของเสียกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงมีสดัส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายสูงท่ีสุด พบวา่ ตน้ทุนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขาย
สูงถึงร้อยละ 11.90 ต่อยอดขาย แสดงให้เห็นว่าการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ รวมถึงการบริการซ่อมบ ารุงต่างๆ ของ
อุตสาหกรรมน้ีมีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะ ดังนั้นจึงควรมีการวางกลยุทธ์การจัดซ้ือจัดหาท่ี
เหมาะสม รวมถึงการสร้างสมัพนัธ์กบัผูส่้งมอบ ทั้งน้ีเพ่ือลดตน้ทุนการจดัซ้ือจดัหาดงักล่าว เป็นตน้  

 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัท าใหท้ราบถึงดชันีช้ีวดัตน้ทุนโลจิสติกส์ในแต่ละอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย วา่

มีค่ามากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นดชันีกลางในการเปรียบเทียบตน้ทุนของแต่ละบริษทัท่ีอยูใ่นแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรม ท าให้ผูป้ระกอบการทราบถึงความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ของตวัเอง 
และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการของตนเอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Customer 
Service) และลดตน้ทุนรวมทางดา้นโลจิสติกส์ (Total Logistics Costs) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษาการลด
ตน้ทุนในแต่ละบริษทัและน าผลการลดตน้ทุนมาเปรียบเทียบ เพื่อเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนทางโลจิสติกส์ท่ีดี
ท่ีสุด อย่างไรก็ดี การเก็บรวบรวมขอ้มูลดังกล่าวเป็นเพียงกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความพร้อมด้านการจัดเก็บขอ้มูล
ตน้ทุนโลจิสติกส์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการกบัส านกัโลจิสติกส์ กพร. ดงันั้น
เพื่อให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน จึงควรมีการออกแบบการสุ่มตวัอยา่งใหค้รอบคลุมผูป้ระกอบการแต่ละ
ขนาดในอุตสาหกรรมนั้นๆ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดเวลารอคอยของรถขนส่งจากกระบวนการภายในคลังสินคา้ โดย
การศึกษากระบวนการท างานในคลังสินค้าแห่งหน่ึงของบริษัทผูใ้ห้บริการขนส่งและกระจายสินค้า ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ การจดัเตรียมสินคา้ การตรวจสอบขาเขา้ การเลือกสินคา้ตามค าสั่ง การ
ตรวจสอบขาออก และการข้ึนสินค้า ผลการศึกษาพบว่า ขาดการวางแผนในการจัดสรรจ านวนพนักงานท่ี
เหมาะสมในแต่ละกระบวนการ  ท าให้เกิดปัญหาแถวคอยและส่งผลให้เกิดการปล่อยรถขนส่งล่าชา้ ภายหลงัจาก
ใชก้ารจ าลองสถานการณ์แบบเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ืองเพ่ือประมวลผลเปรียบเทียบระหวา่งกระบวนการท างานใน
ปัจจุบันกับทางเลือกในการปรับปรุง 3 ทางเลือก  โดยใช้วิธีการปรับเปล่ียนการจดัสรรพนักงานระหว่างการ
จดัเตรียมสินคา้และการตรวจสอบ สรุปผลการวิจยัทางเลือกท่ี 3 เป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการลด
เวลารอคอยของรถขนส่งจาก 312.01 นาที เหลือ 158.23 นาที หรือลดเวลาไดร้้อยละ 49.29 
 
ค าส าคญั: กิจกรรมโลจิสติกส์ คลงัสินคา้ การจ าลองสถานการณ์ การขนส่ง การกระจายสินคา้ 

mailto:tharinee.ma@spu.ac.th
mailto:chawalit.ma@spu.ac.th
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ABSTRACT 

 This research aims to reduce the waiting time of vehicle from work process in warehouse. A study of 
work process is in a warehouse of Transportation and Distribution Provider Company. There are 5 processes 
include goods preparation (called pick sum), inbound check, goods selection from purchase orders, outbound 
check, and goods loading; it shows a lack of plan to allocate enough operators in each process.  Consequently, 
there are long queues of trucks causing the departure delay.  Then discrete-even simulation is applied to contrast 
the present operations process with three alternatives to improve business efficiency that allocate operators 
between goods preparation and check process.  Then, it is found that the 3rd alternative is the best way to decrease 
the truck’s waiting time from 312.01 minutes to 158.23 minutes or 49.29%. 
 
KEYWORDS: Logistics activity, Warehouse, Discrete-even simulation, Transportation, Distribution  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การให้บริการขนส่งและกระจายสินคา้เป็นธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั ท าให้เกิดการแข่งขนั
สูง ดงันั้นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) จึงมีความจ าเป็นตอ้งสร้างมาตรฐานคุณภาพ
การใหบ้ริการขนส่ง ดงันั้นดชันีช้ีวดัความสามารถในการใหบ้ริการท่ีส าคญั คือ การส่งสินคา้ตรงต่อเวลา อนัน ามา
ซ่ึงความน่าเช่ือถือ และความมีมาตรฐานในการปฏิบติังาน ส าหรับบริษทักรณีศึกษา เป็นผูใ้ห้บริการขนส่งและ
กระจายสินคา้ โดยมีบริการให้เช่าคลงัสินคา้รวมถึงการบริการขนส่ง ปัจจุบนัพบปัญหาการส่งสินคา้ล่าชา้ ซ่ึงคิด
เป็นมูลค่าความเสียหายถึง 8,821 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 105,855 บาทต่อปี โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดจากลูกคา้
ร้องเรียนและตอ้งชดเชยสินคา้หรือเสียค่าปรับในกรณีส่งงานล่าชา้ ส าหรับสาเหตุจากการวเิคราะห์เบ้ืองตน้มาจาก
การวางแผนกระบวนการท างานภายในคลงัสินคา้ท่ีไม่เหมาะสม ทั้งในส่วนของกระบวนการท างาน และการ
จดัสรรพนักงานในแต่ละต าแหน่ง โดยขอ้จ ากดัของพนักงานคลงัสินคา้ คือ ไม่สามารถปฏิบติังานแทนกนัได้
เน่ืองจากพนกังานไม่มีความช านาญในกระบวนการอ่ืนท่ีตนเองไม่ไดป้ฏิบติังาน และคาดวา่จ านวนพนกังานท่ีมี
อยูไ่ม่เพียงพอต่อปริมาณงาน จึงท าให้เกิดปัญหาความล่าชา้ดงักล่าว ตั้งแต่ กระบวนการจดัสินคา้เพ่ือการขนส่ง 
(Pick Sum) และกระบวนการตรวจสอบจ านวนสินคา้ ซ่ึงใชเ้วลาค่อนขา้งยาวนาน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ขนส่งและกระจายสินคา้ ท่ีตอ้งจอดรถบรรทุกรอจนกวา่พนกังานคลงัสินคา้จะจดัเตรียมและตรวจสอบสินคา้เสร็จ
ส้ิน โดยใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมหยิบสินคา้แบบรวมทุกค าสั่งซ้ือ (Pick Sum) จนกระทัง่ถึงเวลาปล่อยรถขนบรรทุกคนั
สุดทา้ยออกจากคลงัสินคา้ใชเ้วลาเฉล่ียถึง 9 ชัว่โมงต่อวนั ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัน้ีท่ีตอ้งการปรับปรุง
กระบวนการท างานภายในคลงัสินคา้เพ่ือลดเวลารอคอยของรถขนส่งสินคา้ลง ท าให้เพ่ิมเวลาท่ีใชใ้นการจดัส่ง
สินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงต่อเวลา 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพื่อประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์ (Simulation Technique) ในการวเิคราะห์และปรับปรุง
กระบวนการท างานในคลงัสินคา้ 

2.2 เพื่อลดเวลารอคอยของรถขนส่งสินคา้ 
2.3 เพื่อลดเวลาโดยรวมของกระบวนการท างานทั้งหมด 
 

3. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ มีนกัวิจยัจ านวนมากท่ีท าการศึกษาดา้น

การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ ทั้ งงานวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ ส าหรับผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ การ
บริการลูกค้าท่ีดี เป็นส่ิงจ าเป็นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้ นการจัดการโลจิสติกส์ให้มี
ประสิทธิภาพ จึงใชห้ลกัความถูกตอ้ง 7 ประการ หรือ 7R (วราภรณ์, 2551) ไดแ้ก่ การจดัส่งผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้ง 
(Right Product) ปริมาณท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) ลูกคา้ถูกตอ้ง (Right Customer) ผลิตภณัฑ์ไม่เสียหาย (Right 
Condition) สถานท่ีท่ีถูกตอ้ง (Right Place) เวลาท่ีถูกตอ้ง (Right Time) และราคาท่ีเหมาะสม (Right Cost) และใน
กระบวนการท าใหเ้กิดความถูกตอ้งส่วนใหญ่มีน าระบบคอมพิวเตอร์และการจดัการธุรกิจเชิงอิเลค็ทรอนิคส์เขา้มา
ช่วย เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน (วิทยา, 2545) โดยหลกัในการพิจารณาการจดัการค าสั่ง
ซ้ือของลูกคา้ประกอบดว้ย เร่ืองการรับขอ้มูลตอ้งสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว การออกแบบระบบการรับค าสัง่ซ้ือ 
ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีมากเกินไป ระบบท่ีใชด้ าเนินการตอ้งไม่ท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการรับ –ส่งขอ้มูล และ
ระบบท่ีใชด้ าเนินการท่ีใชต้อ้งมีความแน่นอนสูง ความสม ่าเสมอในประสิทธิภาพ (ชยัยศ, 2550) 

นอกจากน้ีการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้หรือการศึกษาอุปสงค ์นบัเป็นส่วนส าคญัต่อการจดัการ
สินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลในการจดัการโซ่อุปทาน ขีดความสามารถการในการผลิต 
ตลอดจนหาสาเหตุของการเปล่ียนแปลงราคา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายราคาสินคา้ขององคก์ร 
(รุธิร์, 2547) 

จากทฤษฎีขา้งตน้ น ามาซ่ึงงานวิจยัจ านวนมาก อาทิเช่น รัฐพล (2553) ศึกษาการท างานเพื่อลดความสูญ
เปล่า ในการปรับปรุงผลผลิตของโรงงานผลิตเลนส์ส่งออกเพ่ือใหต้อบสนองทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดย
การลดความสูญเปล่าจากการรอคอยในการผลิต  ผลการศึกษาสามารถเพ่ิมผลผลิตไดจ้ากเดิม 87 เลนส์ เป็น 100 
เลนส์/ชัว่โมง โดยท่ีไม่ตอ้งลงทุนติดตั้งเคร่ืองจกัร วรรษมน (2554) การศึกษาขอ้มูลกระบวนการของโรงงานตั้งแต่
ขั้นตอนการรับค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้จนถึงกระบวนการจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ โดยประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการสร้างแผนผงั
สายธารคุณค่า (Value Steam Mapping) พบวา่กิจกรรมท่ีจ าเป็นแต่ไม่สร้างคุณค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการด าเนินงานใน
คลงัวตัถุดิบเป็นส่วนใหญ่ จึงไดว้ิเคราะห์การด าเนินงานโดยใชแ้ผนภูมิกระบวนการไหล และเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุง โดยการประยุกต์ใชห้ลกัการ ECRS ในการลดหรือปรับเปล่ียนขั้นตอน และวิธีการรวมเอกสารท่ีไม่
จ าเป็นเพ่ือลดความซ ้ าซอ้นของงานท าใหร้ะยะเวลาในขั้นตอนการรับวตัถุดิบลดลง และการแบ่งกลุ่มวตัถุดิบตาม
หลกัการวิเคราะห์แบบ ABC เพ่ือก าหนดรอบการตรวจนับสต๊อกวตัถุดิบใหม่ ท าให้สามารถลดตน้ทุนในการ
ด าเนินการในส่วนน้ีลงได ้54,530 บาทต่อปี นอกจากนั้นยงัไดน้ าเสนอการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอาร์
เอฟไอดีส าหรับการตรวจสอบสถานะวตัถุดิบเพ่ือใหก้ารตรวจสอบขอ้มูลเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน 
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จิรพงษ ์(2554)  ศึกษาการท างานของพนกังานพบวา่ปัญหาหลกั คือ ใชเ้วลานานในการหยบิอุปกรณ์เน่ืองสถานท่ี
ท างานท่ีอยูแ่ยกกนั จึงไดว้ิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
เทคนิคการศึกษาการเคล่ือนไหว (Work Study) แผนผงัการไหล (Flow Diagram) แผนภูมิกระบวนการผลิต 
(Process Chart) แผนภูมิคนและเคร่ืองจกัร (Man-Machine Chart) แผนภูมิมือซา้ย-มือขวา (Left-hand/Right-hand 
Chart) โดยจดัท าเวลามาตรฐานของกระบวนการผลิต และคู่มือการท างาน ผลการปรับปรุงพบวา่สามารถลดเวลา
ในการผลิตลงได ้นวณฐ (2556) ไดศึ้กษาการวางแผนจดัสรรก าลงัคนในส่วนงานรับสินคา้ขาเขา้ซ่ึงเป็นสินคา้
ภายในประเทศ ของบริษทัธุรกิจคา้ปลีกแห่งหน่ึงโดยการใช้แบบจ าลองสถานการณ์ ซ่ึงปัญหาท่ีพบในศูนย์
กระจายสินคา้คือ การไม่มีการวางแผนการท างานของพนกังานท่ีชดัเจน อีกทั้งมีขอ้จ ากดัในดา้นทกัษะการท างาน
ของพนกังานและปัญหาความไม่แน่นอนของปริมาณใบสัง่ซ้ือสินคา้ (Purchasing order หรือ PO) ซ่ึงมี 2 ประเภท 
คือ แบบศูนย์กลางรับแล้วจัดส่งผ่านสินค้าแบบทัน (Cross-docking) และแบบศูนย์กลางรับแล้วจัดเก็บเข้า
คลงัสินคา้ โดยไดท้ าการจ าลองสถานการณ์การแบบ “Discrete Event Simulation (DES)” โดยใชโ้ปรแกรม Arena 
เพ่ือน ามาสู่การจัดสรรก าลังคนให้เหมาะสมในแต่กระบวนการ โดยใช้หลักการจัดสมดุลการผลิต (Line 
Balancing) ในการปรับจ านวนพนักงานในกระบวนการตรวจสอบสินคา้ (Checking Process) การปรับเปล่ียน
หนา้ท่ีการท างานของพนกังานและรบรวมกระบวนการ ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการจ าลองสถานการณ์
พบวา่ระยะเวลารอคอยเฉล่ียของใบสัง่ซ้ือลดลง 27.48% ในงานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอ 2 กรณี คือกรณีท่ี 1 ศึกษาตน้ทุน
ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรักษามาตรฐานสัดส่วนจ านวนค าสั่งซ้ือท่ีเสร็จล่าชา้กวา่กวา่ท่ีเป้าหมายก าหนดในแต่ละวนั ซ่ึงทาง
บริษทัก าหนดค่าท่ียอมรับได้ไม่เกิน 25% ของจ านวนค าสั่งซ้ือ กรณีท่ี 2 ศึกษากรณีถา้บริษทัมีนโยบายเร่ือง
ระยะเวลาในการท างานล่วงเวลาไม่เกิน 2 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อค าสั่งซ้ือเสร็จล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้
จากการศึกษาทั้ง 2 กรณีน้ีเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกกระบวนการท างานท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

กนกกาญจน์ (2553) ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการกระจายสินคา้ของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 
เพ่ือให้ศูนยก์ระจายสินคา้สามารถใชท้รัพยากรต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด งานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการปรับปรุงรอบเวลา โดยวิเคราะห์รอบเวลา
ด้วยเคร่ืองหมายแบบจ าลองสถานการณ์กระบวนการธุรกิจ และวิเคราะห์กระบวนการดว้ยแผนภาพกิจกรรม
กระบวนการเพ่ือพิจารณากิจกรรมท่ีไม่สร้างคุณค่า แลว้เทียบเคียงกบัขอ้ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด จากแบบจ าลองอา้งอิงการ
ด าเนินงานในโซ่อุปทานและวดัผลดว้ยการจ าลองสถานการณ์ ดว้ยโปรแกรม iGrafx@ ผลการวิจยัท าใหร้อบเวลา
เฉล่ียของกระบวนการจดัส่งหลงัการปรับปรุงลดลง 666.93 นาที เวลาท างานลดลง 160.61 นาที และเวลาในการ
รอคอยลดลง 506.32 นาที ลดรอบเวลาเฉล่ียในการจดัส่งของศูนยก์ระจายสินคา้ตวัอยา่งได ้ประมาณร้อยละ 45.42 
และส่วนท่ี 2 การปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีท าให้เกิดปัญหาสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง ผลการ
ด าเนินงานหลงัการปรับปรุงพบว่าสินคา้เสียหายลดลงเฉล่ีย 186.17 ค าสั่งซ้ือ/เดือน คิดเป็นร้อยละ 31.76 ของ
จ านวนค าสั่งซ้ือ  ณัฐภณและธนญัญา (2552) ศึกษาการจดัสรรหน่วยให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่าย
สินคา้ กรณีศึกษาศูนยก์ระจายสินคา้ผูผ้ลิตปูนซีเมนตผ์งส าเร็จรูป วตัถุประสงคง์านวจิยัเพ่ือวเิคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆ
ในระบบของการรับสินคา้ท่ีมีผลต่อระยะเวลารวมเฉล่ียในระบบ และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากหน่วย
ให้บริการ โดยใชโ้ปรแกรมจ าลองสถานการณ์ ARENA ผลการวิจยัพบวา่การด าเนินการปรับลดหน่วยใหบ้ริการ
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จ่ายสินคา้ สามารถลดปริมาณการใชท้รัพยากรท่ีไม่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์กบัระบบ และท าให้สามารถใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งคุม้ค่า แต่ยงัคงความสามารถของการใหบ้ริการ และประสิทธิภาพการบริหารจดัการได ้

ขอ้มูลงานทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้เป็นท่ีมาของการก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจยัเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการท างานในคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาดงัแผนภาพท่ี 1 คือ การศึกษาการท างานเพื่อ
วิเคราะห์งานและจบัเวลามาตรฐาน การเสนอแนวทางปรับปรุงโดยอาจใชห้ลกัการ ECRS การจ าลองระบบดว้ย
เทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete-event Simulation) และสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ศึกษากระบวนการท างานในคลงัสินค้าปัจจบุัน  ซ่ึงมีกระบวนการดงัแผนภาพท่ี 2  และมีขอ้มูลจ านวน

พนกังานและเวลาท่ีใชใ้นแต่ละกระบวนการดงัตารางท่ี 2 โดยมีปริมาณสินคา้ท่ีจดัส่ง 120 พาเลทต่อวนั และจ านวน
รถท่ีใชข้นส่ง 12 คนัต่อวนั หรือปริมาณสินคา้ 10 พาเลทต่อคนั ส าหรับกระบวนการท างานขนส่งท่ีศึกษา ไดแ้ก่  

 การจดัเตรียมสินคา้ (Pick)  โดยสินคา้ชนิดเดียวกนัแต่มีค  าสั่งขนส่ง (Order) หลายราย จะถูกเบิก
สินคา้มากองรวมกนัรวมกนั ซ่ึงการกองรวมกนันั้นจะแบ่งตามกลุ่มสินคา้เพ่ือให้พนักงานตรวจสอบสินคา้ และ
พนกังานขนส่งสามารถเขา้ถึงสินคา้ได ้

 การตรวจสอบขาเขา้ (Inbound Check) พนกังานตรวจสอบขาเขา้พ้ืนท่ีรอจดัส่งท าการตรวจสอบ
สินคา้ตามรายการรวมของสินคา้แต่ละชนิด 

 การเลือกสินคา้ตามค าสั่ง (Selected PO) พนักงานขนส่งท่ีไดรั้บมอบหมายให้จดัส่งสินค้าตาม
ค าสัง่ขนส่ง (Order) และเสน้ทางขนส่งสินคา้ เขา้สู่พ้ืนท่ีรอจดัส่งเพ่ือคดัเลือกสินคา้ไปกองไวท้า้ยรถ 

 การตรวจสอบขาออก (Outbound Check) พนกังานตรวจสอบขาออก ด าเนินการตรวจสินคา้ตาม
ค าสั่งขนส่งสินคา้ของรถขนส่งแต่ละคนั หากพบวา่มีสินคา้ท่ีไม่ตรงตามค าสั่งขนส่ง เช่น จ านวนขาด – เกิน สินคา้
ผิด จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ท าเร่ืองขอเบิกหรือส่งคืนคลงัสินคา้ต่อไป 

 การข้ึนสินคา้ (Load) เม่ือผ่านการตรวจสอบขาออกเรียบร้อย พนักงานขนส่งจะข้ึนสินคา้สู่ทา้ย
กระบะบรรทุก คลุมผา้ใบ แลว้น ารถออกจากพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ 
   
 

กระบวนการ
ท างานของ
คลงัสินคา้ 

ออกแบบ
ทางเลือกใน
การปรับปรุง 

สร้างจ าลองระบบสถานการณ์ 

ระบบเดิม ทางเลือก#1 

ทางเลือก#2 ทางเลือก#.. 

ทางเลือกท่ี
เหมาะสม 
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แผนภาพที ่2 กระบวนการท างานของคลงัสินคา้ 
 

ตารางที ่1 ขอ้มูลป้อนเขา้ของระบบปัจจุบนัและทางเลือก 
ระบบ จดัเตรียม

สินค้า 
ตรวจสอบขา

เข้า 
เลอืกสินค้าตาม

ค าส่ัง 
ตรวจสอบขาออก ขึน้สินค้า 

ปัจจุบนั 
จ านวน 
พนกังาน 

(คน) 

7 5 2 (outsource) 2 2 (outsource) 
ทางเลือก#1 6 6 2 (outsource) 2 2 (outsource) 
ทางเลือก#2 5 7 2 (outsource) 2 2 (outsource) 
ทางเลือก#3 7 คน และ TRIA(40, 70, 80) นาที 5 2 (outsource) 
เวลา (นาที) EXPO(4.70) EXPO(4.17) TRIA(10, 17.5, 20) TRIA(5, 7, 10) EXPO(139) 

 

คลงัสินคา้ (ลูกคา้) คลงัสินคา้ (บริษทั) 

เบิกสินคา้รวมทุก Order 
(Pick Sum) ตามชนิดสินคา้ 

เลือกสินคา้ตามเสน้ทาง 

ตรวจสอบ
สินคา้ขาออก 

ข้ึนสินคา้ 

ออกเดินทาง/ส่งสินคา้ 

ส่งคืน/เบิกเพ่ิม ส่งคืน/เบิกเพ่ิม 

ตรวจสอบ
สินคา้ขาเขา้ 

ส่งคืน/เบิกเพ่ิม ส่งคืน/เบิกเพ่ิม 
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4.2 สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ของระบบปัจจบุัน  ระบบการท างานในปัจจุบนัเร่ิมตน้ดว้ยการจดัเตรียม
สินคา้แบบรวมค าสั่งซ้ือ (Pick Sum) โดยใชพ้นักงานทั้งหมด 7 คน ด าเนินการจนเสร็จส้ินถึงจะเร่ิมกระบวนการ
ตรวจสอบขาเขา้ดว้ยพนกังาน 5 คน เม่ือตรวจสอบครบทุกพาเลทจึงอนุญาตใหพ้นกังานขนส่งเขา้มาเลือกสินคา้ตาม
ค าสัง่ขนส่งอยา่งอิสระ เม่ือเลือกสินคา้เสร็จจึงแจง้ใหพ้นกังานตรวจสอบขาออกซ่ึงมีอยู ่2 คน ด าเนินการตรวจสอบ 
เม่ือสินค้าถูกต้องตามค าสั่งขนส่งจึงอนุญาตให้น าสินค้าข้ึนกระบะ คลุมผ้าใบและออกจากคลังสินค้าได้ 
กระบวนการท างานดงักล่าวถูกแปลงเป็นแบบจ าลองสถานการณ์ดว้ย ARENA ดงัแผนภาพท่ี 3 
 

 
 

แผนภาพที ่3 แบบจ าลองสถานการณ์ระบบปัจจุบนั – ทางเลือกท่ี 1 – ทางเลือกท่ี 2 
 

4.3 ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากแบบจ าลอง โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการปฏิบติังานจริง โดย
วิธีการเก็บขอ้มูลในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึงเวลาท่ีรถขนส่งคนัสุดทา้ยออกจากคลงัสินคา้เวลา
ประมาณ 22:00 น. ของทุกวนั ตลอดระยะเวลา 3 เดือน  โดยหลงัจากการประมวลผลพบว่า มีเวลารอคอย (เวลา
กระบวนการเตรียมสินคา้ก่อนข้ึนของ) 321.01 นาที และใชเ้วลารวม 526.29 นาที  ซ่ึงใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมของ
ระบบจริง 

4.4 วเิคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง แนวทางการปรับปรุงระบบประยกุตใ์ชห้ลกัการของ ECRS 
โดยทางเลือกท่ี 1-2 น าหลกัการ R-Rearrange โดยพิจารณาจดัสรรจ านวนพนกังานท่ีคาดวา่จะท าใหร้ะบบสมดุล ซ่ึง
น าไปสู่การลดเวลารอคอยของรถขนส่ง และเวลารวม  ส าหรับทางเลือกท่ี 3 น าหลกัการ ECRS มาประยุกต์ใช้
ทั้งหมด คือ E-Eliminate ลดขั้นตอนการตรวจสอบลงเหลือ 1 คร้ัง  C-Combine รวมกิจกรรมการจดัเตรียมสินคา้ การ
เลือกสินคา้ และการตรวจสอบสินคา้เขา้ดว้ยกนั โดยใชพ้นักงานชุดเดียวกนั  R-Rearrange โดยเปล่ียนล าดบัการ
ท างานซ่ึงพนักงานขนส่งมีหนา้ท่ีเพียงแค่น าสินคา้ข้ึนรถเท่านั้น ไม่มีการสลบัการท างานไปมาระหว่างพนักงาน
ตรวจสอบ กับพนักงานขนส่งสินคา้อีกต่อไป  S-Simplify เม่ือกระบวนการท างานทุกอย่างกระชับมากข้ึนและ
ขั้นตอนไม่สับสน การท างานของพนกังานจดัเตรียมสินคา้ พนกังานตรวจสอบและพนกังานขนส่งสินคา้จึง ท างาน
ไดส้ะดวก ลดเวลาและความผิดพลาดได ้ โดยขอ้มูลทางเลือกท่ี 1-3 เป็นไปดงัตารางท่ี 2 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1704 

4.5 สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ตามแนวทางทีป่รับปรุงใหม่  

 แบบจ าลองสถานการณ์ทางเลอืกที ่1  ระบบการท างานและแบบจ าลองสถานการณ์ของทางเลือกท่ี 
1 เหมือนกบัระบบปัจจุบนัทุกประการ ดงัแผนภาพท่ี 3 แตกต่างกนัเพียงการจดัสรรพนกังานในการท าหนา้ท่ีในการ
จดัเตรียมสินคา้แบบรวมค าสัง่ซ้ือ (Pick Sum) และการตรวจสอบขาเขา้ดว้ยพนกังานกระบวนการละ 6 คน  

 แบบจ าลองสถานการณ์ทางเลอืกที ่2  ระบบการท างานและแบบจ าลองสถานการณ์ของทางเลือกท่ี 
2 เหมือนกบัระบบปัจจุบนัและระบบทางเลือกท่ี 1 ทุกประการ แผนภาพท่ี 3 แตกต่างกนัเพียงการจดัสรรพนกังาน
ในการท าหนา้ท่ีในการจดัเตรียมสินคา้แบบรวมค าสัง่ซ้ือ (Pick Sum) เหลือ 5 คน และเพ่ิมพนกังานในการตรวจสอบ
ขาเขา้เป็น 7 คน  

 แบบจ าลองสถานการณ์ทางเลอืกที ่3  การปรับปรุงระบบดว้ยทางเลือกท่ี 3 จึงเนน้ท่ีการปรับเปล่ียน
กระบวนการ โดยก าหนดให้เปล่ียนการจดัเตรียมสินคา้เป็นแบบแยกค าสั่งซ้ือ (Pick PO)  ซ่ึงจะท าให้ลดเวลาการ
เลือกสินคา้ตามค าสั่งขนส่ง และลดเวลาในการตรวจสอบลงเหลือเพียง 1 คร้ัง แลว้จึงอนุญาตให้พนกังานขนส่งน า
สินคา้ข้ึนกระบะ คลุมผา้ใบและออกจากคลงัสินคา้ได ้ โดยใชพ้นกังานในการจดัเตรียมสินคา้ 7 คน และพนกังาน
หรับตรวจสอบสินคา้ 5 คน ดงัแผนภาพท่ี 4  
 

 
 

แผนภาพที ่4 แบบจ าลองสถานการณ์ระบบทางเลือกท่ี 3 
 

4.6 สรุปผลและน ำเสนอแนวทำงปรับปรุงให้แก่บริษัทกรณีศึกษำ  หลงัจากประมวลผลการจ าลอง
สถานการณ์จ านวน 10 รอบ ซ่ึงมีผลดงัแสดงในตารางท่ี 3  พบวา่ ระบบของทางเลือกท่ี 1 และ 2 ซ่ึงใชแ้นวทางการ
จัดสรรจ านวนพนักงานระหว่างกระบวนการจดัเตรียมสินคา้แบบรวมค าสั่งซ้ือ และการตรวจสอบขาเขา้ไม่ใช่
แนวทางปรับปรุงท่ีเหมาะสม  โดยมีผลลพัธ์คือ  เวลารอคอยของรถขนส่งเฉล่ีย (เวลาในการเตรียมสินคา้ก่อนข้ึน
สินคา้) 283.99 นาที และเวลารวมในการท างานทั้งหมดเฉล่ีย (เวลาแลว้เสร็จทั้งหมด) 521.19 นาที ส าหรับทางเลือก
ท่ี 1  ขณะท่ีทางเลือกท่ี 2  มีเวลารอคอยของรถขนส่งเฉล่ีย 290.26 นาที และใชเ้วลารวมในการท างานทั้งหมดเฉล่ีย 
527.12 นาที  ซ่ึงผลลพัธ์ของทั้ง 2 ทางเลือกดงักล่าวมีความแตกต่างจากระบบเดิมนอ้ยมาก 
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 อยา่งไรก็ตามผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าทางเลือกท่ี 3 ท่ีประยกุตใ์ช ้ECRS อยา่งครบถว้น มีความ
เหมาะสมกบักระบวนการในการจดัสินคา้ของบริษทั LSP กรณีศึกษามากท่ีสุด  โดยมีเวลารอคอยของรถขนส่ง
เฉล่ีย 158.23 นาที และใชเ้วลารวมในการท างานทั้งหมดเฉล่ีย 425.55 นาที 
 
ตารางที ่2 ผลลพัธ์การจ าลองสถานการณ์ 

ระบบ เวลาแล้วเสร็จแต่ละกระบวนการ (นาท)ี 

จดัเตรียม
สินค้า 

ตรวจสอบ 
ขาเข้า 

เลอืกสินค้า
ตามค าส่ัง 

ตรวจสอบ 
ขาออก 

ขึน้สินค้า 

ปัจจุบนั 102.06 208.46 229.09 312.01 526.39 
ทางเลือก#1 113.35 203.25 223.88 283.99 521.19 
ทางเลือก#2 131.56 209.52 229.15 290.26 527.12 
ทางเลือก#3 130.14 158.23 425.55 
 เวลารอคอยของรถขนส่ง (เวลาทีใ่ช้ในการเตรียมสินค้าก่อนขึน้สินค้า)  

 

5. สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการจ าลองสถานการณ์ปัจจุบัน และปรับปรุงใหม่ ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของพนักงาน
ตรวจสอบสินคา้ และวธีิการในการจดัเตรียมสินคา้ จากทางเลือกท่ี 1 และ 2 ท่ีมีการเพ่ิมจ านวนพนกังานตรวจสอบ
นั้น พบว่า ส่งผลให้เวลาลดลงไม่มากนัก ในขณะท่ีทางเลือกท่ี 3 เปล่ียนวิธีการจดัสินคา้จาก “Pick Sum” เป็น 
“Pick PO” จะท าให้สามารถลดเวลาในการด าเนินงานไดม้ากกวา่  โดยสามารถลดเวลารอคอยของรถขนส่ง จาก 
312.01 นาที เหลือ 158.23 นาที หรือลดเวลาไดร้้อยละ 49.29 และส่งผลให้เวลารวมในการท างานทั้งหมดลดลง
จาก 526.39 นาที เหลือ 425.55 นาที หรือลดเวลาไดร้้อยละ 19.16   
 ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การปรับปรุงกระบวนการใหเ้หมาะสมตามทฤษฎี ECRS นั้นสามารถ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ไดม้ากกว่าวิธีการเพ่ิมพนกังาน ซ่ึงโดยทัว่ไปเม่ือองค์กรมีปัญหาเร่ืองการ
ท างานท่ีล่าชา้ มกัตดัสินใจเพ่ิมจ านวนพนกังานเป็นอนัดบัแรก โดยท่ีไม่ไดศึ้กษากระบวนการท างานในปัจจุบนัวา่
สามารถปรับเปล่ียนหรือไม่ ดงันั้นการรับพนกังานเพ่ิมแต่ประสิทธิภาพการท างานยงัเท่าเดิม จึงเป็นส่ิงสะทอ้นวา่
องคก์รนั้นๆ แกปั้ญหาไม่ตรงกบัสาเหตุท่ีแทจ้ริง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
  จากขอ้สรุปท าใหบ้ริษทักรณีศึกษามีแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานในคลงัสินคา้ เพื่อลดเวลา
การรอคอยของรถขนส่ง อยา่งไรก็ตามการปรับกระบวนการท างานใหม่โดยตอ้งหยิบและจดัสินคา้ตามเส้นทาง 
อาจท าให้พนักงานคลังสินค้าไม่เคยจริง จึงควรมีการฝึกอบรมวิธีการใหม่ก่อนน าไปปฏิบัติงานจริง และ
เปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิการดงักล่าว เพ่ือใหไ้ดก้ระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมกบับริษทักรณีศึกษามาก
ท่ีสุด อีกทั้งสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับธุรกิจขนส่งรายอ่ืนๆ ท่ีมีกระบวนการท างานคลา้ยคลึงกนั 
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การขยายงานวจิยัในอนาคตจะเป็นการศึกษาปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจขนส่ง เช่น สินคา้สูญหายและ

เสียหาย รวมถึงการหยบิสินคา้ไม่ถูกตอ้ง เกิดการสลบัสบัเปล่ียนระหวา่งลูกคา้ปลายทางแต่ละท่ี ซ่ึงปัญหาดงักล่าว
ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัต่อกระบวนการจดัการคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม จึงเห็นวา่งานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การขยายขอบเขตการศึกษาในอนาคต 
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บทคัดย่อ  
 บทความน้ีเป็นการน าเสนอผลการค านวณคาดการณ์ความตอ้งการใชพ้ลงังานระดบัผูใ้ช ้(End-use) ใน
ภาคขนส่งทางบกของประเทศไทย โดยใชโ้ปรแกรมแบบจ าลองท่ีไดพ้ฒันาข้ึนจากความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานในภาคขนส่ง และขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัในระดบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ จ านวนของยานพาหนะ
ท่ีจดทะเบียนสะสม ระยะทางการใชง้านยานพาหนะเฉล่ียต่อปี อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเฉล่ีย ผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ และจ านวนประชากร ขอ้มูลฐานส าหรับใช้ในการค านวณของโปรแกรมแบบจ าลองนั้นเป็น
ฐานขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2555 และท าการค านวณคาดการณ์จ านวนยานพาหนะและปริมาณเช้ือเพลิงตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2558 จนถึงปีค.ศ.2578 จากผลการค านวณคาดการณ์พบวา่จ านวนของยานพาหนะรวมทั้งประเทศ ณ ปีพ.ศ. 
2558 มีจ านวน 35,292,446 คนั และเม่ือพิจารณาผลการค านวณคาดการณ์ทุกๆ 10 ปี ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ พบวา่ ณ 
ปี พ.ศ.2568 จะมีจ านวนยานพาหนะรวมทั้งประเทศ 50,891,792 คนั และในปี พ.ศ.2578 จะมีจ านวนยานพาหนะ
รวมทั้งประเทศ 71,296,879 คนั โดยปริมาณยานพาหนะท่ีเพ่ิมข้ึนของปีพ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 คิดเป็นร้อยละ 
44.2 และ 102.0 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัขอ้มูลของปีพ.ศ.2558 และส าหรับผลของการค านวณคาดการปริมาณ
ความตอ้งการการใชพ้ลงังานพบวา่ ณ ปีพ.ศ. 2558 มีความตอ้งการใชพ้ลงังานของภาคขนส่งทางบกของประเทศ
ไทยในปริมาณ 27,021 กิโลตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ และเม่ือพิจารณาผลการค านวณคาดการณ์ทุกๆ 10 ปี ในอีก 20 
ปีขา้งหน้า พบว่า ณ ปี พ.ศ.2568 จะมีปริมาณความตอ้งการใช้พลงังานในภาคขนส่งทางบก 41,917 กิโลตัน
เทียบเท่าน ้ ามนัดิบ และในปี พ.ศ.2578 จะมีปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานในภาคขนส่งทางบก 62,925 กิโลตนั
เทียบเท่าน ้ ามนัดิบโดยปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานท่ีเพ่ิมข้ึนของปีพ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 คิดเป็นร้อยละ 
55.1 และ 132.9 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัขอ้มูลของปีพ.ศ.2558 
 
ค าหลกั: แบบจ าลองการใชพ้ลงังานระดบัผูใ้ช ้ความตอ้งการพลงังาน ภาคคมนาคมขนส่งทางบก  
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ABSTRACT 
 This paper presents the results of a prediction of energy end-use demand in land transport sector of 
Thailand. A model program has been developed and constructed base on several databases such as a number of 
vehicles, average travel distance of vehicles, fuel economy of vehicles, gross domestic product and population 
from 2006-2012. The completed end-used model program is used to predict the number of vehicle and the energy 
end-used demand since 2015 to 2035. The predicted results show that the number of vehicles in 2015 is about 
35,292,446 and for a prediction of every 10 years for next 20 years, the result shows that the number of vehicles 
in 2025 is about 50,891,792 and in 2035 is about 71,296,879.  It can be considered that the number of vehicles 
increases 44.2% and 102.0% of the year 2025 and 2035 respectively in comparison with that of the year 2015. 
For a prediction of an energy end-used demand, the results show that the amount of energy end-used demand in 
2015 is about 27,021 kilo-ton of oil equivalent (ktoe) and for a prediction of every 10 years for next 20 years, the 
result shows that the amount of energy end-used demand in 2025 is about 41,917 ktoe and in 2035 is about 62,925 
ktoe. It can be considered that the amount of energy end-used demand increases 55.1% and 132.9% of the year 
2025 and 2035 respectively in comparison with that of the year 2015. 
 
KEYWORDS: end-use model, energy demand, land transport sector  
 

1. บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบนั อตัราการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงยงัคงมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะความ

ตอ้งการใชน้ ้ ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงหลกัของการใชใ้นภาคคมนาคมขนส่ง ซ่ึงจากขอ้มูลการใช้
พลงังานขั้นสุดทา้ยของประเทศไทยพบวา่ ภาคคมนาคมขนส่งมีสดัส่วนการใชพ้ลงังานมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัภาค
เศรษฐกิจอ่ืน โดยร้อยละ 90 ของภาคคมนาคมขนส่งยงัคงพ่ึงพาการใช้น ้ ามันส าเร็จรูปซ่ึงต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยตอ้งเสียเงินตราใหก้บัต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นการบัน่ทอน
ความมัน่คงทางพลงังานและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งยิ่ง รัฐบาลและกระทรวงพลงังานจึงมีนโยบายท่ีจะ
ผลกัดนัใหมี้การลดการใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมขนส่ง โดยการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานทดแทน
ให้มีการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพอนัไดแ้ก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติให้มากข้ึน อย่างไรก็ดีการใช้
เช้ือเพลิงชีวภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในภาคขนส่งอย่างเต็มท่ี อาจมีขอ้จ ากดัในเร่ืองปริมาณการผลิตท่ี
เพียงพอ ดังนั้นจะเห็นว่าน ้ ามนัดิบยงัคงเป็นเช้ือเพลิงหลกัท่ีประเทศไทยตอ้งน าเขา้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว
เช่นเดียวกนักบัก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น แนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงท่ียงัคงมีแนวโนม้สูงข้ึนน้ี 
ยงัส่งผลกระทบในดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก
โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคคมนาคมขนส่งในหลายๆ ปีท่ีผ่านมาก็มีอตัราสูงข้ึนตามการเพ่ิมข้ึน
ของปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง ซ่ึงส่งผลกบัปัญหาสภาวะโลกร้อนท่ีก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั  

ดังนั้ น ในการท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในภาคขนส่ง ทั้ งในเร่ืองความตอ้งการลดการใช้
น ้ ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ ราคาพลงังานเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การเสียดุลการคา้ ปัญหาดา้นมลภาวะทางอากาศ
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และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัทั้งในปัจจุบนัและใน
อนาคตท่ีจะเกิดข้ึนนั้น การศึกษาและการท าความเขา้ใจในเร่ืองของความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชพ้ลงังานในภาคขนส่ง และขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัในระดบัผูใ้ช ้(End-use) เช่น สถิติการใชย้านยนต ์จ านวน
ยานพาหนะ ชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง หรือรายไดข้องประชากร เป็นตน้ จึงเป็นพ้ืนฐาน
ส าคญัในการท่ีจะน ามาประมวลผลเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานในอนาคต เน่ืองจาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ นั้น สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นเทคโนโลยีดา้น
พลงังาน ราคาเช้ือเพลิง ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี กลไกการตลาด ตลอดถึงการเปล่ียนแปลงดา้นการวิจยัและ
พฒันาในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์ดงันั้นการพฒันาเคร่ืองมือหรือระบบโปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีรองรับการเก็บ
ขอ้มูลตวัแปรและปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจึงสามารถช่วยในการจ าลองปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและสามารถน าไปก าหนด
มาตรการสนบัสนุนการอนุรักษพ์ลงังานภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ท่ีเราควบคุมหรือก าหนดไดง่้ายข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
2.1. เพื่อพฒันาแบบจ าลองการใชพ้ลงังานในระดบัผูใ้ช ้(End-use model) ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

วเิคราะห์นโยบายและตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประหยดัพลงังานในภาคขนส่ง 
2.3 เพื่อให้ไดเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ ลกัษณะการใชพ้ลงังานจ าแนกตามประเภทชนิด

ของรถยนต ์และชนิดของเช้ือเพลิง เพ่ือประเมินผลและติดตาม ความสัมฤทธ์ิผลในการสนบัสนุนการใชย้านยนต์
ประสิทธิภาพสูงตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี 
 

3. กรอบแนวคิดและทฤษฏี 
แบบจ าลองการใช้พลังงานในระดับผูใ้ช้ (End-use model) เป็นแบบจ าลองในการคาดการณ์ความ

ตอ้งการการใช้พลงังานท่ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงจะเน้นไปในระดับของกลุ่มผูใ้ช้และในระดับความ
ตอ้งการการใช้พลงังานระดับย่อย โดยแบบจ าลองน้ีได้รับการน าไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ เช่น International 
Institute of Applied Systems Analysis (IIASA), International Atomic Energy Agency (IAEA), Lawrence 
Berkeley Laboratory (LBL) และถึงแมว้า่ผลกระทบดา้นราคาและเศรษฐกิจจะเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจการ
ใชพ้ลงังาน แต่นโยบายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกลไกราคาของภาครัฐ และปฏิกิริยาจากภาคอุตสาหกรรมก็มีส่วน
ส าคญัในการคาดการณ์ความตอ้งการใชพ้ลงังานเช่นเดียวกนั โดยแบบแบบจ าลอง End-use model สามารถใหผ้ล
การคาดการณ์ท่ีสามารถน าไปสนบัสนุนการก าหนดนโยบายของรัฐในดา้นต่างๆ ได ้

แบบจ าลอง End – use model น้ี มีขั้นตอนการด าเนินงานเบ้ืองตน้ (จาก UN (1991) และ IAEA (2006)) 
ดงัน้ี 

- แยกประเภทของความตอ้งการใชพ้ลงังานให้เป็นกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มความตอ้งการใชพ้ลงังานของ
เช้ือเพลิงแต่ละชนิด หรือการแยกประเภทกลุ่มผูใ้ชพ้ลงังาน 

- ด าเนินการวิเคราะห์ตวัแปรดา้นสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบเพ่ือให้สามารถ
ก าหนดแนวทางการพฒันาในระยะยาว และเพ่ือระบุความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นต่างๆ ได ้
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- จัดระบบของตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลเป็นล าดับขั้น (Hierarchical 
structure) 

- ท าฐานขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ 
- ศึกษาขอ้มูลของปีอา้งอิง เช่น ขอ้มูลการใชพ้ลงังาน การปรับปรุงความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ของ

ขอ้มูล โดยปีอา้งอิงควรเป็นปีท่ีผา่นมาไม่นานและมีขอ้มูลท่ีพอเพียง 
- ออกแบบแนวทางหรือแผนการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
- ด าเนินการท านายหรือคาดการณ์เก่ียวกบัปริมาณการใชพ้ลงังาน โดยวิเคราะห์จากความสัมพนัธ์ทาง

คณิตศาสตร์และแผนการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยขั้นตอนการด าเนินงานเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวมาน้ี สามารถแสดงไดด้งัแผนผงัการด าเนินงานตามรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานทัว่ไปของแบบจ าลอง End – use model  
 

3.1 การใช้ End – use model คาดการณ์ความต้องการใช้พลงังานในภาคขนส่ง 
 เน่ืองจากความตอ้งการใชพ้ลงังานในภาคขนส่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลกัษณะของการคมนาคม เช่น การ
ขนส่งทางอากาศ ทางน ้ า รางรถไฟ และบนทอ้งถนน รวมถึงความหลากหลายของเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นยานพาหนะ
ต่างๆ ท าให้สามารถแยกการวิเคราะห์ออกไดเ้ป็นหลายระดบั ซ่ึงส่วนใหญ่แบบจ าลองจะท าการศึกษาโดยเนน้ไป
ในดา้นการคมนาคมบนทอ้งถนน และเนน้ท่ีการใชเ้ช้ือเพลิงเบนซินและดีเซลเป็นหลกั โดยแบบจ าลอง End – use 
model ปกติจะใชข้อ้มูลดา้นความหลากหลายของลกัษณะของการคมนาคม ชนิดของยานพาหนะ ประสิทธิภาพ 
หรือพฤติกรรมของผูข้บัข่ี น ามาใชใ้นการวเิคราะห์ โดยตวัอยา่งของการแยกรายละเอียดขอ้มูล แสดงดงัตารางท่ี 1  
 การคาดการณ์โดยอาศยัแบบจ าลอง End – use model มกัจะใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ผล 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีการพฒันาโปรแกรมต่างๆ ออกมาหลายโปรแกรมตามแต่ความตอ้งการในการใช ้โดยโปรแกรมท่ี
ไดรั้บการพฒันาและเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ในเร่ืองของความตอ้งการใชพ้ลงังาน และนิยมใชก้นัมากท่ีสุดนั้น 
คือ โปรแกรม LEAP และโปรแกรม MARKAL  แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งโปรแกรม LEAP และ MARKAL นั้นเป็น
โปรแกรมท่ีผูใ้ช้จ  าเป็นตอ้งซ้ือหรือจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้งาน ดังนั้ นหากประเทศไทยสามารถพฒันา
โปรแกรมใช้ท านายการใชพ้ลงังานภาคขนส่งไดด้ว้ยตวัเอง จะเป็นการสร้างฐานความรู้ทางดา้นโปรแกรมเพ่ือ
พฒันาต่อยอดไปไดใ้นอนาคต 
 

ความต้องการใช้พลังงาน

ข้อมูลด้านสังคม
และพฤติกรรมการ

ใช้พลังงาน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเทคโนโลยี

ความต้องการใช้พลังงาน
ขัน้สุดท้าย

ประสิทธิภาพของ
การใช้พลังงานของ

ผู้บริโภค

พลังงานชนิดอ่ืนที่
เข้ามาเก่ียวข้อง

ความต้องการใช้พลังงาน

ข้อมูลด้านสังคม
และพฤติกรรมการ

ใช้พลังงาน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเทคโนโลยี

ความต้องการใช้พลังงาน
ขัน้สุดท้าย

ประสิทธิภาพของ
การใช้พลังงานของ

ผู้บริโภค

พลังงานชนิดอ่ืนที่
เข้ามาเก่ียวข้อง



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1711 

ตารางที ่1 ตวัอยา่งของการแยกรายละเอียดขอ้มูลในภาคขนส่งในการศึกษาแบบ End – use 
ประเภทของการ

คมนาคม 
ลกัษณะของการ

คมนาคม 
ยานพาหนะ เช้ือเพลิงที่ใช้ 

ขนส่งสาธารณะ บนทอ้งถนน แทก็ซ่ี 
มินิบสั 
รถประจ าทาง 
รถทวัร์ 
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
อ่ืนๆ 

เบนซิน ดีเซล LPG CNG 
ดีเซล CNG 
ดีเซล CNG 
ดีเซล 
เบนซิน LPG CNG 
เบนซิน ดีเซล LPG CNG 

ราง รถไฟฟ้า 
รถไฟใตดิ้น 
รถไฟโดยสาร 

ไฟฟ้า 
ไฟฟ้า 
ถ่านหิน ดีเซล 

ทางอากาศ 
ทางน ้า 

เคร่ืองบินพาณิชย ์
เรือโดยสาร 

น ้ามนัเคร่ืองบิน 
น ้ามนัเตา เบนซิน 

รถส่วนตวั บนทอ้งถนน รถยนต ์
รถจกัรยานยนต ์

เบนซิน ดีเซล LPG CNG 
เบนซิน LPG CNG 

ขนส่งสินคา้ บนทอ้งถนน รถกระบะ 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

ดีเซล 
ดีเซล 
ดีเซล 

ราง รถไฟบรรทุกสินคา้ ถ่านหิน ดีเซล 
ทางน ้า เรือบรรทุกสินคา้ น ้ามนัเตา เบนซิน 

  
 3.2 โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้เอง (In-house Program) 
 การพฒันาโปรแกรมข้ึนใช้เองเพ่ือท านายการใช้พลงังานภาคขนส่ง เป็นจุดเร่ิมในความพยายามหา
โปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัการขนส่งภายในประเทศ โดยตวัโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนน้ีจะแบ่งเป็นสองส่วนหลกั ๆ คือ 
 ก. ชุดส่วนฐานขอ้มูล เป็นโปรแกรมในส่วนของฐานขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นในการค านวณเพ่ือท านายผล
การใชพ้ลงังานภาคขนส่งของประเทศไทย เช่น ปริมาณยานยนตช์นิดต่าง ๆ อตัราการเติบโตประชากร GDP เป็น
ตน้ โดยผูใ้ชง้านโปรแกรมสามารถเพ่ิมเติมขอ้มูลพ้ืนฐานดงักล่าวใหเ้หมาะสมในแต่ละช่วงเวลา (สามารถ update 
ฐานขอ้มูลได)้ ซ่ึงจะท าใหฐ้านขอ้มูลมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ ซ่ึงจะมีผลใหก้ารท านายผลการใชพ้ลงังานภาคขนส่ง
มีความแม่นย  าเพ่ิมข้ึน 
 ข. ชุดส่วนการท านายผลการใชพ้ลงังานภาคขนส่ง ในส่วนน้ีตวัโปรแกรมจะน าขอ้มูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีมี
อยูใ่นส่วนชุดฐานขอ้มูลมาประมวลผลเพ่ือท านายการใชพ้ลงังานภาคขนส่งในปีท่ีตอ้งการได ้
 ส่วนชุดโปรแกรมทั้งสองส่วน (ส่วน ก. และ ข.) จะเขียนข้ึนบนพ้ืนฐานของภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น 
MATLAB SCILAB หรือโปรแกรมการค านวณทางคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ 
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4. การพฒันาโปรแกรมแบบจ าลองการใช้พลงังานในระดับผู้ใช้ 
 แบบจ าลอง [1] ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นโปรแกรมการค านวณคาดการณ์ความตอ้งการใชพ้ลงังานระดบั
ผู ้ใช้ในงานวิจัยน้ี มี 2 ส่วนด้วยกันคือส่วนของการพยากรณ์จ านวนของยานพาหนะ ( , ,i j kN , คัน) ท่ีเป็น
ความสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP, ลา้นบาท), ระยะเวลาของการพยากรณ์ (T = 1 ในปี พ.ศ.
2549) และจ านวนประชากร (POP, person)ดงัแสดงในสมการท่ี 1  

 

( )
, ,

ca b T
i j kN e GDP e POP     (1) 

 

โดยท่ี a, b และ c แทนค่าสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นค่าคงท่ีในแบบจ าลองในแต่ละเง่ือนไข และส่วนของการพยากรณ์
ความตอ้งการการใชพ้ลงังาน ( DE , กิโลตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ) เป็นความสมัพนัธ์ของจ านวนของยานพาหนะ ( N
, คนั), ระยะทางการใชง้านเฉล่ีย ( S , กิโลเมตร) และอตัราส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ( F , ลิตรต่อคนัต่อกิโลเมตร) ดงั
แสดงในสมการท่ี 2 
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     (2) 

 

โดยท่ี i แทนกรณีการแยกพ้ืนท่ีการใช้งาน, j แทนกรณีการแยกตามการใช้ชนิดเช้ือเพลิง, k แทนการแยกตาม
ประเภทของยานพาหนะ 
 

5. วธีิการด าเนินวจัิย 
5.1 การส ารวจและเกบ็ข้อมูล 

 ขอ้มูลฐานท่ีจ าเป็นต่อการคาดการณ์หรือการวิเคราะห์ในแบบจ าลองการใช้พลงังานระดับผูใ้ช้นั้ น 
สามารถเก็บรวบรวมไดโ้ดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 1. การสืบคน้จากฐานขอ้มูลในเวบ็ไซตห์น่วยงานของรัฐ ซ่ึงไดแ้ก่ 
จ านวนของยานพาหนะท่ีจดทะเบียนสะสม ระยะการเดินทางเฉล่ียต่อปี ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และ
จ านวนประชากร โดยขอ้มูลจ านวนของยานพาหนะท่ีจดทะเบียนสะสมยอ้นหลงั สามารถสืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม [3] ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศสามารถสืบคน้ได้จาก
เวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ [4] และส าหรับจ านวนประชากรหา
ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย [5] และ 2. การส ารวจเก็บขอ้มูลในภาคสนาม ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลระยะทางการเดินทางเฉล่ียต่อปีและอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเฉล่ียของรถแต่ละประเภท  
 ขอ้มูลฐานส าคญัส าหรับใชใ้นการค านวณในแบบจ าลองท่ีไดท้ั้งจากสืบคน้และการส ารวจภาคสนาม 
สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 2, 3 และ 4  
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ตารางที ่2 ระยะทางการเดินทางเฉล่ียต่อปี (จากการส ารวจภาคสนาม) 
ประเภทยานยนต ์ กรุงเทพมหานคร ต่างจงัหวดั 
Sedan (รย.1) 19,630.45 18,131.58 
Microbus & Passenger Van (รย.2) 23,431.07 28,087.67 
Van & Pick Up (รย.3) 19,145.85 23,943.96 
Motor Tricycle (รย.4) 15,170.18 17,093.66 
Urban Taxi (รย.6) 54,391.38 63,592.51 
Fixed Route Taxi (รย.7) 21,537.96 20,681.12 
Motor tricycle Taxi (รย.8) 28,457.07 16,853.16 
Business Taxi  (รย.9) 21,484.98 19,891.78 
Motorcycle  (รย.12) 6,328.13 6,393.65 
Tractor (รย.13) 0 0 
Fixed Route Bus(โดยสารประจ าทาง) 62,466.24 60,928.04 
Non Fixed Route Bus(โดยสารไม่ประจ าทาง) 43,601.90 35,457.47 
Private Bus (โดยสารส่วนบุคคล) 33,421.90 31,769.60 
Small Rural Bus(โดยสารขนาดเล็ก) 0 47,759.90 
Non Fixed Route Truck  (บรรทุกไม่ประจ าทาง) 34,345.91 74,040.51 
Private Truck (บรรทุกส่วนบุคคล) 33,852.96 62,656.87 
Others   (อ่ืนๆ) 11,723.97 12,139.51 

 
ตารางที ่3 อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเฉล่ีย [2] 
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ตารางที ่4 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศและจ านวนประชากร [4], [5] 

 
 
5.2 การประมวลผลโปรแกรม 
แบบจ าลองตามสมการท่ี 1 และ 2 ไดถู้กน ามาเขียนเป็นชุดโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ซ่ึงการศึกษาน้ีได้

แบ่งส่วนของการปฏิบติัการในโปรแกรมเป็น 4 ขั้นตอนดว้ยกนัคือขั้นตอนท่ี 1 (Program 1) เป็นส่วนของการ
ค านวณหาค่าคงท่ี (a, b, และ c) ท่ีเหมาะสมของแบบจ าลอง, ขั้นตอนท่ี 2 (Program 2) เป็นส่วนของการค านวณ
คาดการณ์จ านวนของยานพาหนะในอนาคต, ขั้นตอนท่ี 3 (Program) เป็นส่วนของการค านวณคาดการณ์ความ
ตอ้งการเช้ือเพลิง และขั้นตอนท่ี 4 (Program 4) เป็นส่วนการแสดงผลขอ้มูล ดงัผงัภาพท่ีแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที ่2 ผงัภาพแสดงแต่ละส่วนของการปฏิบติัการของแบบจ าลอง 
 

5.3 การตรวจสอบความแม่นย าของโปรแกรมแบจ าลอง 
 โปรแกรมแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนไดถู้กสอบเทียบความแม่นย  าของการค านวณจากการศึกษาก่อนหนา้น้ี 
[1] โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจริงและผลของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้พบวา่ว่าแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนมีความสม
เหตุผลและน่าเช่ือถือท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการค านวณคาดการณ์การใชพ้ลงังานในระดบัผูใ้ชไ้ด ้โดยการ
ค านวณจ านวนของยานพาหนะนั้น ผลจากโปรแกรมแบจ าลองมีความแตกต่างจากขอ้มูลจริงเฉล่ียร้อยละ 0.4 และ
เม่ือเปรียบกบัผลของงานวจิยัก่อนหนา้ในสามช่วงปีคือปีค.ศ.2010, ค.ศ.2015 และค.ศ.2020 พบวา่มีความแตกต่าง
กนัร้อยละ 6, 3 และ 0.05 ตามล าดบั ส าหรับในส่วนการค านวณปริมาณเช้ือเพลิง ผลท่ีไดจ้ากแบบจ าลองมีค่าต ่า
กวา่ขอ้มูลจริงเฉล่ียร้อยละ 13 และเม่ือเปรียบกบัผลของงานวิจยัก่อนหนา้ในสามช่วงปีคือปีค.ศ.2010, ค.ศ.2015 
และค.ศ.2020 พบวา่มีความแตกต่างกนัร้อยละ 13, 7 และ 2 ตามล าดบั 

 

6. ผลการค านวณคาดการณ์ความต้องการใช้พลงังานระดับผู้ใช้ (End-use) 
 เม่ือไดท้ าการสอบเทียบความแม่นย  าของการค านวณดว้ยโปรแกรมแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนแลว้ จึงไดใ้ช้
โปรแกรมแบบจ าลองน้ีท าการค านวณคาดการณ์จ านวนยานพาหนะและปริมาณพลงังานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 จนถึง
ปีพ.ศ.2578 ดงัแสดงผลการค านวณในตารางท่ี 5 
 
 

Year Year Year Year Year Year Year

No. Type 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1
Gross Domestic Product, 

GDP (Million Baht)
7,844,939 8,525,197 9,080,466 9,041,551 10,104,821 10,540,134 11,375,349

2 Population (Person) 62,828,706 63,038,247 63,389,730 63,525,062 63,878,267 64,076,033 64456695

GDP and POP Data
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ตารางที ่5 ผลการค านวณคาดการณ์จ านวนยานพาหนะและปริมาณพลงังานปีพ.ศ. 2558 - 2578 
ปี จ านวนยานพาหนะ (คนั) ปริมาณพลงังานเช้ือเพลงิ (กโิลตนัเทยีบเท่าน า้มนัดบิ) 

2558 35,292,446 27,021 
2559 36,680,520 28,283 
2560 38,102,857 29,592 

 
ตารางที ่5 ผลการค านวณคาดการณ์จ านวนยานพาหนะและปริมาณพลงังานปีพ.ศ. 2558 – 2578 (ต่อ) 

ปี จ านวนยานพาหนะ (คนั) ปริมาณพลงังานเช้ือเพลงิ (กโิลตนัเทยีบเท่าน า้มนัดบิ) 
2561 39,560,872 30949 
2562 41,056,027 32,356 
2563 42,589,814 33,813 
2564 44,163,748 35,323 
2565 45,779,361 36,886 
2566 47,438,198 38,505 
2567 49,141,818 40,182 
2568 50,891,792 41,917 
2569 52,689,706 43,714 
2570 54,537,156 45,572 
2571 56,435,755 47,496 
2572 58,387,130 49,485 
2573 60,392,924 51,543 
2574 62,454,796 53,671 
2575 64,574,423 55,871 
2576 66,753,500 58,145 
2577 68,993,740 60,496 
2578 71,296,879 62,925 

 
 จากผลการค านวณคาดการณ์พบว่าจ านวนของยานพาหนะรวมทั้งประเทศ ณ ปีพ.ศ. 2558 มีจ านวน 
35,292,446 คนั และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามความสัมพนัธ์ของสมการ 224024 1262606 34095556y x x    
เม่ือ x  คือจ านวนปีของการค านวณคาดการณ์ ( x  = 0 ณ ปี พ.ศ.2558) และ y  คือจ านวนของยานพาหนะ และเม่ือ
พิจารณาผลการค านวณคาดการณ์ทุกๆ 10 ปี ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ พบวา่ ณ ปี พ.ศ.2568 จะมีจ านวนยานพาหนะ
รวมทั้งประเทศ 50,891,792 คนั และในปี พ.ศ.2578 จะมีจ านวนยานพาหนะรวมทั้งประเทศ 71,296,879 คนั โดย
ปริมาณยานพาหนะท่ีเพ่ิมข้ึนของปีพ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 คิดเป็นร้อยละ 44.2 และ 102.0 ตามล าดบั เม่ือเทียบ
กบัขอ้มูลของปีพ.ศ.2558 และส าหรับผลของการค านวณคาดการปริมาณความตอ้งการการใชพ้ลงังานพบวา่ ณ ปี
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พ.ศ. 2558 มีความตอ้งการใชพ้ลงังานของภาคขนส่งทางบกของประเทศไทยในปริมาณ 27,021 กิโลตนัเทียบเท่า
น ้ ามนัดิบ และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามความสัมพนัธ์ของสมการ 230.544 1113.1 25975z x x   เม่ือ x  คือ
จ านวนปีของการค านวณคาดการณ์ ( x  = 0 ณ ปี พ.ศ.2558) และ z  คือปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานในหน่วย
กิโลตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ และเม่ือพิจารณาผลการค านวณคาดการณ์ทุกๆ 10 ปี ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ พบวา่ ณ ปี 
พ.ศ.2568 จะมีปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานในภาคขนส่งทางบก 41,917 กิโลตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ และในปี 
พ.ศ.2578 จะมีปริมาณความตอ้งการใช้พลงังานในภาคขนส่งทางบก 62,925 กิโลตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบโดย
ปริมาณความต้องการใช้พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนของปีพ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 คิดเป็นร้อยละ 55.1 และ 132.9 
ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัขอ้มูลของปีพ.ศ.2558 
 

7. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยน้ีได้พฒันาโปรแกรมแบบจ าลองเพ่ือคาดการณ์ความตอ้งการใช้พลงังานระดบัผูใ้ช้ โดยได้

ค  านวณคาดการณ์จ านวนยานพาหนะและปริมาณพลงังานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2258 ถึงปีพ.ศ.2578 ซ่ึงท าใหท้ราบจากการ
คาดการณ์ว่าจ านวนยานพาหนะของปีพ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 จะเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 44.2 และ 102.0 
ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัขอ้มูลของปีพ.ศ.2558 และปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานของปีพ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 
จะเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 55.1 และ 132.9 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัขอ้มูลของปีพ.ศ.2558 ทั้งน้ีจากผลการวจิยัน้ีท่ีเกิด
จากการพฒันาโปรแกรมเพื่อใชท้ านายการใชพ้ลงังานภาคขนส่งไดด้ว้ยตวัเอง จะเป็นการสร้างฐานความรู้ทางดา้น
โปรแกรมเพ่ือพฒันาต่อยอดไปไดใ้นอนาคต 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
           ขอขอบคุณสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และส านกังานนโยบายและแผน
พลงังาน กระทรวงพลงังาน ท่ีสนบัสนุนทุนส าหรับการศึกษาในงานวิจยัน้ี และขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุมท่ีมีส่วนสนบัสนุนการน าเสนอบทความในคร้ังน้ี 
 

9. รายการอ้างองิ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีท่ีมาจากงานบริการวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบณัฑิตยแ์ละไดข้ยายมาเป็น
การท าวิจยัโดยมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือการศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆรวมถึงกระบวนการท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุ
ภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสา เพ่ือช่วยให้กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไดมี้บรรจุภณัฑส์ าหรับขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ท่ีมีเอกลกัษณ์ 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของตนเองและกลุ่มในการจดัจ าหน่ายขา้ว อนัเป็นแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี จากผลการวจิยัพบวา่ แบบท่ีไดค้ะแนนจากแบบสอบถามสูง
ท่ีสุด คือบรรจุภณัฑแ์บบท่ี 3 เพราะมีลกัษณะแปลกตา มีความคิดสร้างสรรคแ์สดงถึงความเป็นทอ้งถ่ินจากการใช้
ถุงกระสอบ สามารถส่ือถึงความเป็นขา้วไดดี้อีกด้วย, อีกทั้งบรรจุภณัฑ์แบบท่ี 3 น้ีสามารถสร้างความแตกต่าง
ชดัเจน เพ่ิมมูลค่าสินคา้ได ้วสัดุท่ีใชท้ าบรรจุภณัฑ์ก็เป็นส่ิงท่ีหาง่าย เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถน าถุงไป
ใชไ้ดต้่อไปอีกดว้ย จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ มี
ขอ้เสนอแนะว่าดา้นโครงสร้างและรูปแบบของบรรจุภณัฑ์แบบท่ี 3 มีความแปลกตา มีความคิดสร้างสรรค์ใน
เลือกวสัดุท่ีสัมพนัธ์กบัตวัผลิตภณัฑ์ แปลกใหม่จากการท่ีน าถุงกระสอบมาใช้เป็นวสัดุในการท าบรรจุภณัฑ์, 
สามารถส่ือสารวถีิวฒันธรรมความเป็นสินคา้ทางการเกษตรไดดี้แนะวา่ควรเพ่ิมท่ีมาของจงัหวดัสระบุรีตน้ก าเนิด
ขา้วเจ๊กเชยเสาไหล้งไปบนบรรจุภณัฑ ์เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ท าใหเ้กิดการจดจ าและประทบัใจในการน าไปเป็นของ
ฝากในเทศกาลพิเศษต่างๆได ้และจะช่วยใหก้ลุ่มเกษตรกรมีผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินมากยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั : การออกแบบบรรจุภณัฑ,์ บรรจุภณัฑ,์ ผลิตภณัฑข์า้ว, ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
 

ABSTRACT 
The objective of the research; The Study of The Appropriate Packaging Design for Jekchuy Saohai Rice of 

Saraburi Province, Thailand, is to investigate various design methods, elements, and executions in search for the suitable 
package of the Jekchuy Saohai rice from Saraburi province. The focus of this research is not only to create a unique rice 
package that reflect core characteristics of the rice itself, but also the package that help increase number of sales to 
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enhance local rice farmers income.  The result of the research which includes literature review, questionnaire, and in-
depth expert interview, shows that package number 3 is the most appropriate one for the rice because of the interesting 
design, the creative material usage, and the useful function of the package. Moreover, package number 3 is successfully 
created differentiation of itself among other rice packages on the market for its contemporary approach, aesthetically 
pleasing design, and eco friendly material choice. The clear and unique design of the product logo is also help reflects 
the quality of the product and represents the local wisdom and their way of life. The result of the research is not only 
help improve the package design of Jekchuy Saohai rice from Saraburi province, but also lead to the improvement of 
other local rice packages for variety type of rice from different part of the country. 

 
KEYWORD : Packaging Design, Packaging, Rice Package, Jekchuy Saohai Rice 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีความผูกพนั กบั

ชนชาติเรามาอยา่งยาวนาน ทั้งทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และเก่ียวเน่ืองกบัวถีิการด ารงชีวิต ของคนไทย
มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั เรามกัจะไดย้ินค ากล่าวมาตั้งแต่เด็กๆว่า “ในน ้ ามีปลาในนามีขา้ว” (หยาดฝน ธัญโชติ
กานต,์ 2546)  

ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้เป็นพนัธ์ุขา้วเก่าแก่ของจงัหวดัสระบุรี นิยมปลูกกนัมาหลายร้อยปี เป็นท่ีติดใจในเร่ือง
รสชาติและความหอมน่ิมนวลของเมลด็ขา้ว จนไดช่ื้อวา่เป็นขา้วท่ีดีท่ีสุดของลุ่มแม่น ้ าป่าสัก จ. สระบุรี เป็นขา้วนาปี 
เพาะปลูกไดปี้ละหน่ึงคร้ัง (ปลูกวนัแม่เก่ียววนัพอ่) ขอ้ดีของขา้วพนัธ์ุน้ีก็คือ เป็นขา้วท่ีทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม มีล า
ตน้สูง แข็งแรงทนต่อศตัรูพืชและวชัพืช ไม่ตอ้งใชปุ๋้ยและสารเคมี  จึงสามารถผลิตเป็นขา้วอินทรียไ์ด ้เป็นขา้วท่ีเกิด
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขา้วชนิดน้ีเม่ือหุงสุกขา้วจะร่วนเป็นตวัไม่เกาะเป็นก้อน หุงข้ึนหมอ้ ขา้วสุกจะนุ่ม ไม่แข็ง
กระดา้ง ขา้วไม่บูดง่ายเม่ือท้ิงไวน้าน จึงเหมาะส าหรับน ามาเป็นขา้วราดแกง แต่เม่ือยีสิ่บกวา่ปีท่ีผา่นมาขา้วพนัธ์ุน้ีได้
สูญหายไปจากแปลงขา้วของจงัหวดัสระบุรี สืบเน่ืองมาจากเม่ือประมาณยี่สิบปีท่ีแลว้ทางรัฐบาลไดน้ าพนัธ์ุขา้ว ก.ข. 
มาแนะน าใหเ้กษตรกรปลูก ซ่ึงก็ไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกง่าย มีผลผลิตต่อไร่สูง ขาย
ไดร้าคา เป็นท่ีตอ้งการของตลาดและท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง สามารถปลูกได ้2 คร้ังต่อปี ซ่ึงต่างจากขา้วเสาไหท่ี้ปลูกได้
เพียงปีละคร้ัง ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ในเวลานั้นหันไปปลูกขา้วพนัธ์ุ ก.ข. กนัหมด (ส านกัพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้ว, 
ม.ป.ป.) 

ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2554 ไดมี้เกษตรกรจงัหวดัและเกษตรกรบางส่วนท่ีประสบปัญหาจากโครงการจ าน าขา้ว
ของรัฐบาล ไดเ้ห็นความส าคญัของขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จึงไดร่้วมกนัพลิกฟ้ืนขา้วชนิดน้ีข้ึนมาปลูกใหม่เพราะเล็งเห็น
ศกัยภาพท่ีดีของขา้วพนัธ์ุน้ี และไดแ้นะน าให้เกษตรกรไปปลูก ซ่ึงขา้วพนัธ์ุน้ีนอกจากจะปลูกไดดี้ในแปลงนาหลาย
อ าเภอของจงัหวดัสระบุรีเท่านั้นแลว้ ขา้วพนัธ์ุน้ียงัมีตน้ทุนการปลูกต ่า ถา้เทียบกบัขา้วพนัธ์ุ ก.ข. ซ่ึงปลูกกันทั้ ง
ประเทศ ถึงแมจ้ะปลูกไดแ้ค่ปีละหน่ึงคร้ัง แต่ถา้หกัตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ออกไปแลว้ (ค่าปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช) ประกอบ
กบัคู่แข่งท่ียงันอ้ยท าใหเ้หลือก าไรจากการปลูกขา้วพนัธ์ุน้ีสูง แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัจ านวนการปลูกต่อไร่ในจงัหวดั
สระบุรียงัต ่าอยู ่เกษตรกรเองยงัไม่แน่ใจวา่จะมีตลาดรองรับหรือไม่ อาจเป็นเพราะมีผูรู้้วา่ขา้วพนัธ์ุน้ี กลบัมาปลูกแลว้
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นอ้ย และรูปแบบทั้งตวัแบรนดข์า้วเจ๊กเชยเสาไห้เองท่ียงัขาดการพฒันา อีกทั้งภาพลกัษณ์ของตวับรรจุภณัฑสิ์นคา้ท่ี
ยงัดูไม่น่าเช่ือถือ ขาดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่เหมาะเป็นสินคา้ในระดบัพรีเม่ียม  (ส านกัพฒันาผลิตภณัฑข์า้ว, ม.ป.ป.) 

จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้น้ีเองจึงเป็นท่ีมาของการเข้าไปพฒันาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชย เสาไห ้โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ดเ้ขา้ไปบริการวิชาการโดย
ช่วยปรับปรุงภาพลกัษณ์ของขา้วพนัธ์ุดงักล่าวใหมี้ความน่าเช่ือถือแก่ผูบ้ริโภคเพ่ือท่ีจะช่วยใหเ้กษตรกร ท่ียงัไม่แน่ใจ
ในขา้วพนัธ์ุน้ี ใหห้นัมาปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ใหมี้ผลผลิตสูงข้ึน เพ่ือเป็นแบบเกษตรกรเขม้แขง็ ชุมชนยัง่ยนืต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษากระบวนการ ท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ขา้วเจ๊กเชย เสาไห้  
(2) เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีควรใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ขา้วเจ๊กเชย เสาไห ้ 
(3) เพ่ือพฒันาบรรจุภณัฑด์งักล่าวน้ีใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ  มีความเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินมากข้ึน 
(4) เพ่ือส ารวจความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผูบ้ริโภคขา้วถุง เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูผ้ลิตขา้วต่อไป 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การออกแบบบรรจุภณัฑจ์ะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของตนเอง 

และกลุ่มในการจดัจ าหน่ายขา้ว อนัเป็นแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว เจ๊กเชย
เสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 วธีิการวจิยัในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ ในรูปของการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) และ
การวิจยัเชิงปริมาณ ในรูปของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วจิยั เพ่ือส ารวจขอ้มูลต่าง ๆ 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  (1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ชุมชนหมู่ 1 ต าบลหนองควายโซ อ าเภอ
หนองแซง จงัหวดัสระบุรี เพื่อศึกษากระบวนการ ท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ขา้วเจ๊กเชย เสาไห้ 
  2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้ว
เจ๊กเชย เสาไห้ จ านวน 7 ราย ลูกคา้เป้าหมาย จ านวน 30 ราย และผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
จ านวน 7 ราย ใชว้ิธีการสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคดัเลือกเฉพาะบรรจุภณัฑเ์จ๊กเชยเสาไห้ 
จงัหวดัสระบุรี 
     4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี     
  (1) แบบประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห้ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจ๊กเชย
เสาไห ้และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจ๊กเชย เสาไห ้จ านวน 7 ราย 
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 (2)แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานการออกแบบบรรจุขา้วเจ๊กเชย เสาไห้ ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์จ านวน 7 ราย 

 (3)แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีจะน ามาเป็นตน้แบบในการออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จ านวน 30 ราย 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาเขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 (1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงภาคสนามและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) พิจารณาประเด็นท่ี

ส าคญั น าขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาไวก้ลุ่มเดียวกนัโดยมีรหสัขอ้มูลก ากบั
ทุกขอ้ความหรือทุกประโยค 

 (2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและแบบประเมิน ท าการตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าการตอบ และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

 (3) ท าการลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้น ามาลงรหัสตามท่ีก าหนด            
รหสัไว ้

 (4) น าขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้มาบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
สถิติส าเร็จรูป SPSS 18.0 (Statistical Package for Social Sciences) 

 

กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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 การก าหนดแนวคดิ วสัดุและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์  
(1) น าขอ้มูลเบ้ืองตน้มาวิเคราะห์ แลว้สร้างแนวคิดหลกัในการออกแบบ (Concept Design) โดยอาศยั

แนวทางการออกแบบท่ีสะทอ้นถึงความเป็นตวัตนของผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ เพื่อน าไปพฒันาการท างานออกแบบ
ในขั้นตอนไป 

(2) ก าหนดรูปร่างและรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ ขอ้ดีและขอ้เสียของรูปร่างบรรจุภณัฑ์นั้น โดยไดเ้ลือกท า
บรรจุภณัฑข์า้ว จ านวน 1 ก.ก. เพ่ือการจ าหน่ายท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

(3) ก าหนดและเลือกวสัดุบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ การผลิต การขนส่ง การตลาด การพิมพ์ 
และค านึงถึงเร่ืองของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย ฯลฯ 
โดยได้ก าหนดรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ท่ีจะไปน าเสนอต่อผูผ้ลิตให้มีความแตกต่างเผื่อความหลากหลายในการ
เลือกใช ้โดยมีขั้นตอนการผลิตท่ีแตกต่างกนัไปตามแบบ 

การพฒันาแนวคดิให้เป็นรูปร่าง  
น า Concept Design และขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้มาพฒันาเป็น Idea Sketch หลายๆ แบบ และเลือกแบบร่างท่ี

เหมาะสมท่ีสุด 4 แบบ เพ่ือน าไปพฒันาต่อ 

 
ภาพแบบร่างงานออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้

 
 ท าต้นแบบและส่งต้นแบบให้ผู้ผลติพจิารณา 

น า Idea Sketch ท่ีเลือก มาจดัท า Design โดยขยายรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ให้ทราบอยา่งละเอียด ขนาด
และมาตราส่วน เพ่ือแสดงใหผู้ผ้ลิต ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจ ก าหนดเทคนิคและวธีิการผลิต การบรรจุ วสัดุ การประมาณราคา 
และสร้างแบบจ าลอง (Mock Up) ท่ีเหมือนจริงมากท่ีสุดข้ึนมา จากนั้นไดท้ าการลงพ้ืนท่ีอีกคร้ังเพ่ือน าไปเสนอใหแ้ก่
ผูผ้ลิต เพ่ือรับขอ้มูลติชมเพ่ือมาแกไ้ขแบบในขั้นสุดทา้ยต่อไป โดยในคร้ังน้ีไดเ้ตรียมแบบส ารวจความคิดเห็นด้าน
การออกแบบไปใหผู้ผ้ลิต พร้อมตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้4 แบบเพื่อพิจารณา 
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                ภาพการออกแบบบรรุภณัฑโ์ดยใชโ้ปรแกรม                 ภาพการน าเสนอรูปแบบของบรรุภณัฑ ์ 
             Adobe Illustrator เพ่ือก าหนดรูปแบบท่ีชดัเจนข้ึน                          ใหก้บักลุ่ม ผูผ้ลิตขา้ว 
 

การพฒันาและแก้ไขแบบ  
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ขอ้บกพร่องต่างๆ และท าการแกไ้ขก่อนน าเสนอลูกคา้
เป็นคร้ังสุดทา้ย โดยลงลึกไปในรายละเอียดในส่วนประกอบต่างๆ 

บรรจุภัณฑ์ในแบบที ่1 จากแบบสอบถามไดมี้การแนะน าและขอ้เสนอแนะวา่ ตวัหนงัสือค าวา่ขา้ว เจ๊กเชยเสา
ไห้ มีขนาดเล็กไปควรจะเด่นกว่าน้ี และควรมีลกัษณะของตวัอกัษรท่ีเขา้กบัผลิตภณัฑ์ ดงันั้นจึงมีการออกแบบให้
ตวัอกัษรน่ีขนาดใหญ่ข้ึนตามทฤษฎีของการออกแบบกราฟฟิกดงัต่อไปน้ี อา้งอิงถึงประชิด ทินบุตร 2531 และวรพงศ์ 
วรชาติพงศอ์ุดม 2535 หนา้ 20 มีเร่ืองของการใชต้วัอกัษรเป็นส่วนดึงดูดสายตา คือมีลกัษณะตวัอกัษรแบบ Display Face 
เพ่ือการตกแต่งหรือเนน้ขอ้ความข่าวสารใหส้ามารถดึงดูดความสนใจผูดู้ ผูอ่้านดว้ยการใชข้นาดรูปแบบท่ีมีลกัษณะเด่น
เป็นพิเศษ 

บรรจุภัณฑ์ในแบบที่ 2 จากค าแนะน าและขอ้เสนอแนะเห็นว่ายงัขาดความเหมาะสมในดา้นการออกแบบ
กราฟฟิกเพราะตวัหนงัสือขา้วชนิดต่างๆเล็กเกินไป และยงัอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม จึงไดใ้ชค้วามรู้ดา้นสรีระการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงไดเ้รียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงั ท่ีผูบ้ริโภคจะมองเห็นบนบรรจุภณัฑ์โดยไดน้ า ช่ือของ
ผลิตภณัฑข์า้วจากเฉยเสาใหไ้ปวางในจุด ในส่วนท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดคือดา้นบนซา้ยมือ เยื้องมาดา้นล่างเลก็นอ้ย 
แลว้เรียงล าดบักราฟฟิกแลว้ประกอบอ่ืนๆเรียนไปทางขวาตรงมาซา้ยมือของบรรจุภณัฑแ์ละไปจบท่ีดนัขวามือสุดตรง
ส่วนท่ีเป็นรวงขา้วท าใหก้ราฟฟิคบนบรรจุภณัฑช้ิ์นน้ีดูสวยงามลงตวัมากข้ึน 

บรรจุภัณฑ์ในแบบที่ 3 ได้มีการน าผา้กระสอบมาเย็บเป็นถุงเพ่ือบรรจุขา้วท่ีเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มและและเขา้กบั ลกัษณะของ ผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี หนา้ 28 ตรงกบัท่ีสมพงษเ์ฟ่ืองอารมย ์2550 หนา้ 47 กล่าว
ไวว้า่บรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้เป็นส่วนส าคญัของขยะมูลฝอยวสัดุบรรจุภณัฑห์ลายชนิดยอ่ยสลายไดย้ากตามธรรมชาติ ดงันั้น
บรรจุภณัฑ์ช้ินน้ีจึงไดต้ระหนักถึงบทบาทท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงไดคิ้ดบรรจุภณัฑ์ท่ีเลือกใชว้สัดุ
กระสอบผา้มาท าใหเ้ป็นถุงบรรจุขา้วสาร ท่ีมีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมีความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินไดเ้ป็น
อยา่งดียิง่ 

บรรจุภัณฑ์แบบที ่4 การออกแบบโดยมีการน าเส้ือม่อฮ่อมมาใชพิ้มพเ์ป็นกล่องบรรจุภณัฑท์ าใหก้ารออกแบบ
น้ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน เพราะไดแ้สดงถึงภาพลกัษณ์ของชาวนาผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ไดเ้ป็น
อยา่งดี เป็นการส่ือใหเ้ห็นถึงคุณค่าของขา้วท่ีชาวนาผูผ้ลิตไดพิ้ถีพิถนัผลิตออกมา และตรงกบัแนวคิดในเร่ืองของทฤษฎี
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หนา้ท่ีของทศันคติ ในเร่ืองของหนา้ท่ีท่ีส่ือถึงคุณค่า หนา้ 54 (Value expressive function) จึงเป็นการสร้างค่านิยมใหก้บั
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

การออกแบบบรรจุภณัฑน้ี์ไดช่้วยใหก้ลุ่มเกษตรกรมีผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของตนเอง และ
กลุ่มในการจดัจ าหน่าย เจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี โดยมีรูปแบบท่ีส าเร็จแลว้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
                  แบบท่ี 1                           แบบท่ี 2                               แบบท่ี 3                                แบบท่ี 4  

 
น าเสนองานคร้ังสุดท้าย 
ไดท้ าการลงพ้ืนท่ีเป็นคร้ังสุดทา้ยโดยไดน้ าบรรจุภณัฑ์ทั้งหมดท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้ไปมอบให้กบัผูผ้ลิต 

พร้อมดว้ย DVD Artwork เพ่ือผูผ้ลิตจะไดน้ าไปด าเนินการผลิตในบรรจุภณัฑจ์ริงต่อไป 
การผลติจริง  
ขั้นตอนน้ีเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของฝ่ายผลิตในโรงงาน ท่ีจะตอ้งด าเนินการตามแบบท่ีนกัออกแบบให้ไว ้

ซ่ึงทางฝ่ายผลิตจะตอ้งจดัเตรียมแบบแม่พิมพข์องตวับรรจุภณัฑใ์ห้เป็นไปตามก าหนด และจะตอ้งสร้างบรรจุภณัฑ์
จริงออกมาก่อนจ านวนหน่ึง เพ่ือเป็นตวัอย่างในการทดสอบ ทดลองและวิเคราะห์เป็นคร้ังสุดท้ายหากพบว่ามี
ขอ้บกพร่อง ตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขจึงจะด าเนินการผลิตเพ่ือน าไปบรรจุและจ าหน่ายในล าดบัต่อไป โดยในขั้นตอน
น้ีทางฝ่ายผูผ้ลิตไดรั้บไปด าเนินการผลิตเอง  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัทฤษฎีทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ส าหรับขา้วในปัจจุบนัโดยการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ จากการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร จากบทความ หนงัสือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ีควรใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ผูว้จิยัสามารถสรุปองคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ีควรใชใ้นการ
ออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชย เสาไห ้เพื่อแสดงหนา้ท่ีและบทบาทของบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้และใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการคดัเลือกผลงานการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ดงัน้ี 

(1) ท าหนา้ท่ีรองรับสินคา้ (Contain) เพ่ือใหสิ้นคา้ใหอ้ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้น หรือตามรูปร่างของภาชนะ 
(2) ท าหน้าท่ีป้องกนั (Protect) บรรจุภณัฑ์จะท าหน้าท่ีป้องกนัสินคา้ท่ีบรรจุอยู่ภายในไม่ให้บุสลาย เสียรูป 

หรือเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 
(3) ท าหน้าท่ีรักษา (Preserve) โดยบรรจุภณัฑ์สามารถรักษาคุณภาพสินคา้ให้คงเดิมตั้งแต่ผูผ้ลิตจนถึงมือ

ผูบ้ริโภค ทนทานต่อการขนยา้ยขนส่ง 
(4) บ่งช้ี (Identify) หรือแจง้ขอ้มูล (Inform) รายละเอียดต่างๆ ของสินคา้เก่ียวกบัชนิด คุณภาพ แหล่งท่ีมา หรือ

จุดหมายปลายทางโดยหีบห่อจะแสดงขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
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(5) ท าหนา้ท่ีดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และช่วยโนม้นา้วใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 
(6) ท าหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้แก่ผลิตภณัฑ ์สร้างความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 

ดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 
(7) ท าหนา้ท่ีในการแสดงตวั (Presentation) คือ ส่ือความหมาย บุคลิกภาพ ภาพพจน์ การออกแบบและสีสัน ให้

ขอ้มูลผลิตภณัฑช์ดัเจน แสดงถึงคุณภาพความคุม้ค่า สร้างความมัน่ใจ ต่อผูบ้ริโภค 
การออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห้ จากความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายภายในกลุ่มชุมชนชุมชน

หมู่ 1 ต าบลหนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจดัจ าหน่าย ราคาสินคา้ และกลุ่ม
ผูบ้ริโภค รวมถึงจุดอ่อนจุดแข็ง สถานท่ีการณ์ท่ีได้เปรียบ และโอกาสเอาไวโ้ดยใช้ขอ้มูลท่ีได้มาจาการอา้งอิงเพ่ือ
ออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีความเหมาะสม เป็นเอกลกัษณ์ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึง
ไดท้ าการออกแบบตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้รวมทั้งหมด 4 แบบ แบ่งตามประเภทของขา้ว ไดแ้ก่ 1. ขา้วขาว 
2. ขา้วกลอ้ง 3. ขา้วกลอ้งงอก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที ่1 ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะต่อตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไหข้องกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะต่อตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไหข้องกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
แบบที ่1 

 

แบบที ่2 

 
ข้อด ี ข้อด ี
- ชดัเจน ดูง่าย เห็นเมลด็ขา้วดา้นใน - บรรจุภณัฑสี์โทนสวา่งน่าซ้ือ 
- มีความเป็นทอ้งถ่ิน - สีสนัสดใสกระตุน้ความอยากอาหาร 
ข้อเสีย ข้อเสีย 
- Earth Tone น่าจะเหมาะกวา่น้ี - ไม่ค่อยดึงดูดใหส้นใจสินคา้ 
- ต าแหน่ง GI ดา้นหนา้ยงัไม่ลงตวั - เรียบง่ายไป ไม่ต่างจากสินคา้ประเภทอ่ืน 
แนวทางการปรับปรุงแบบที ่1 แนวทางการปรับปรุงแบบที ่2 
-  สร้างมูลค่าเ พ่ิมในการวางจ าหน่ายด้วยการระบุ
ภาษาองักฤษดว้ย 
- ควรส่ือถึงจงัหวดัสระบุรี เช่น ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
หรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้พาะปลูก เป็นตน้ 

- อยากให้สะทอ้นถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินของกลุ่ม
ผูผ้ลิตขา้ว 
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ตารางที ่2  ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะต่อตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไหข้องกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะต่อตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไหข้องกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
แบบที ่3 

 

แบบที ่4 

 
ข้อด ี ข้อด ี
- วสัดุท่ีใชส่ื้อถึงชุมชนทอ้งถ่ินไดดี้ - รูปแบบน่าดึงดูดใจ โดนเด่นกวา่ยีห่อ้อ่ืน ๆ ใน 
- สร้างความแตกต่างชดัเจน เพ่ิมมูลค่าสินคา้ได ้ 
- สามารถซ้ือเป็นของฝาก เพราะดูสวยงาม ไม่เชย 

ทอ้งตลาด 
 

 
ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะต่อตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไหข้องกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ข้อเสีย ข้อเสีย 
- ดูธรรมดาเกินไป ไม่น่าดึงดูด - ดูไม่น่ากิน 
- ไม่สามารถมองเห็นเมลด็ขา้วภายในได ้ - ลกัษณะไม่ทนัสมยั 
 - แยกประเภทสินคา้ไม่ค่อยชดัเจน 

 
- เส้ือม่อฮ่อมดูเป็นเกษตรกรชาวเหนือมากกวา่เกษตรกร
ภาคกลาง ยงัไม่เป็นเอกลกัษณ์ของชาวนาขา้วเจ๊กเชย 

แนวทางการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง 
- ฉลากท่ีเป็นกระดาษไม่เข้ากับบรรจุภัณฑ์ อาจใช้
ผา้ดิบ Silk Screen ขอ้ความลงไปแทนการใชก้ระดาษ 

- บรรจุภณัฑ์สะทอ้นประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินได้ดี 
แต่ผา้ม่อฮ่อมท่ีผูกติดอาจหลุดได ้ควรติดในลกัษณะอ่ืน
แทน 

 - มีวงเลบ็ภาษาองักฤษเพ่ือขายชาวต่างชาติ 
 

6. อภิปรายผล  
 จากการท่ีศึกษาผลการประเมินท่ีไดรั้บจากทั้ง 3 กลุ่ม (1.ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้2.ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์และ 3.กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย) พบวา่ แบบที ่3 ไดค้ะแนนจากแบบสอบถามสูงท่ีสุดเพราะผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นตรงกนัวา่ แบบท่ี 3 มีลกัษณะแปลกตา มีความคิดสร้างสรรค ์มีความเก๋ เป็นทอ้งถ่ิน การใช้
ถุงกระสอบส่ือถึงความเป็นขา้วไดดี้, ส่ือสารวถีิวฒันธรรมความเป็นสินคา้ทางการเกษตรไดดี้สร้างความแตกต่างชดัเจน 
เพ่ิมมูลค่าสินคา้ได ้สามารถซ้ือเป็นของฝาก เพราะดูสวยงาม ไม่เชย และ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถน าถุงไปใช้
ต่อไปอีก 
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แบบที ่4 ไดค้ะแนนมาเป็นอนัดบั 2 (ยกเวน้กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเห็นวา่แบบท่ี3จะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด)
โดยมีความคิดเห็นว่า บรรจุภณัฑแ์บบท่ี 3 น้ีใชว้สัดุท่ีใชส่ื้อถึงชุมชนทอ้งถ่ินไดดี้ มีรูปแบบน่าดึงดูดใจ โดดเด่นกว่า
ยี่ห้ออ่ืน ๆ  ในทอ้งตลาด แต่มีขอ้เสีย คือดูไม่น่ากิน ลกัษณะไม่ทนัสมยั และแยกประเภทสินคา้ไม่ค่อยชดัเจนดูไม่ค่อย
เหมือนผลิตภณัฑ์อาหาร โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า แบบท่ี3น้ีมีความคิด
สร้างสรรคท่ี์ดี, การออกแบบโดดเด่น เรียบง่ายและมีความชดัเจน, มีการสร้างบุคลิกของแบรนดสิ์นคา้ไดต้รงตามเน้ือหา
มาก, แต่ขอ้เสียตรงท่ีไม่เห็นสินคา้ดา้นใน ไม่สามารถแยกสินคา้จากสีของบรรจุภณัฑไ์ด ้และผูผ้ลิตก็ใหค้วามคิดเห็นวา่
แบบท่ี4 ให้สีสีม่อฮ่อมทึบไป,  ควรเจาะหนา้ต่างเล็กไป อาจอยูต่รงคอเส้ือ และปรับช่องให้มีความกวา้งเพ่ิมข้ึนเพื่อให้
มองเห็นขา้วในกล่องได ้

แบบที ่1 ไดค้ะแนนมาเป็นอนัดบั 3 ดา้นผูป้ระกอบการผลิตขา้วเจ๊กเชยเห็นวา่แบบน้ีทางดา้นการออกแบบกรา
ฟิก จะไม่โดดเด่น เหมือนกบัแบบอ่ืนๆในทอ้งตลาด ส่วนผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบเห็นวา่การออกแบบดูทนัสมยัดี 
แต่ยงัไม่บ่งบอกถึงคุณลกัษณะเฉพาะของขา้วเจ๊กเชยไดเ้ต็มท่ี, น่าจะเพ่ิมภาพท่ีส่ือถึงความเป็นขา้วเจ๊กเชยมากข้ึน และ
ดา้นของผูซ้ื้อเห็นวา่ บรรจุภณัฑแ์บบท่ี1 น้ียงัไม่ค่อยดึงดูดใหส้นใจสินคา้มากนกั มีแบบเรียบง่ายไป ไม่ต่างจากสินคา้
ประเภทอ่ืน 

แบบที่ 2 ไดค้ะแนนมาเป็นอนัดบัสุดทา้ย ผูป้ระกอบการผลิตขา้วเจ๊กเชยเห็นตรงกนักบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละผูบ้ริโภควา่ บรรจุภณัฑแ์บบท่ี2น้ีมีสีสนัและการจดัวางกราฟิกใหค้วามรู้สึกทนัสมยั สะอาด ดู
นุ่มนวล แต่การใชสี้และรูปแบบยงัไม่ดึงดูดผูบ้ริโภคเม่ือเทียบกบัคู่แข่งในตลาดและมีแนวทางการปรับปรุง คืออยากให้
สะทอ้นถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ใหม้ากกวา่น้ี 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) การพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พ่ือหาเอกลกัษณ์ให้กบักลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้
นั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความยากท่ีจะสามารถสรุปได ้เพราะก็มีเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ ก็มีเอกลกัษณ์ในลกัษณะใกลเ้คียงกนั ไม่มี
อะไรโดดเด่นแตกต่างกนัมากนกั ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาถึงเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน เจาะจงลึกลงไปเฉพาะท่ีในเขตชุมชน
หนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรีและบริเวณใกลเ้คียงน้ี โดยผูว้จิยัอาจจะคน้พบเอกลกัษณ์พ้ืนถ่ินในพ้ืนท่ี
เพ่ือพฒันาใหเ้กิดเป็นแนวทางใหม่จากผูว้จิยัเองเพ่ือน ามาใชพ้ฒันาการออกแบบสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ไดดี้กวา่เดิม 

(2) การให้ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตบรรจุภณัฑ์อย่างง่ายๆส าหรับกลุ่มเกษตรกรน้ีมีความส าคญั
อยา่งมากเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการผลิต ถา้จะตอ้งพ่ึงพาหน่วยงานราชการในการผลิตบรรจุ
ภณัฑ์หรือไปจา้งโรงพิมพบ์รรจุภณัฑ์ก็อาจจะท าให้สูญเสียรายได ้จึงควรมีการให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรให้สามารถ
เขา้ใจงานออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละวิธีการผลิตบรรจุภณัฑอ์ยา่งง่ายๆ ท าไดด้ว้ยตนเองเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและจะได้
มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

(3) ควรศึกษาการดา้นการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่าย และแนวทางการเผยแพร่โฆษณามาเพ่ิมเติม
เพื่อจะเป็นแนวทางเสริม ในการศึกษาวิจัยทั้ งทางด้านการออกแบบบรรจุภณัฑ์ส าหรับขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ในบรรลุ
จุดประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 
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8. กติติกรรมประกาศ 
  การพฒันาการออกแบบและกระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรับขา้วเจ๊กเชย เสาไห ้จ.สระบุรี ผูว้จิยัตอ้ง
ขอขอบพระคุณในหลายๆส่วน เช่นผูป้ระกอบการผลิตข้าวท่ีต าบลหนองควายโซ อ าเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี 
ผูป้ระกอบการคา้ขา้วท่ีจงัหวดัสระบุรีผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์อาจารยม์หาวทิยาลยัต่างๆ 
และผูต้อบแบบสอบถามทุกคนท่ีใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการท าวจิยัช้ินน้ี  
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์และออกแบบตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีของประเทศ
ไทย ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินให้เกิดความ
ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคอมมิวนิต้ี โดยคณะผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดและรูปแบบ
ของสมาร์ทคอมมิวนิต้ีสากลมาประยุกต์ใช้กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2558 – 2561, 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและทุนชุมชนระดบัทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ พ.ศ. 2559 มาสร้างเป็นตวัช้ีวดัส าหรับประเมินผล
ความสมาร์ทของคอมมิวนิต้ี นอกจากน้ียงัสามารถน าตวัช้ีวดัมาใชส้นับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินใหเ้กิดความชดัเจนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และสอดรับกบัแผนการ
พฒันาเมืองอจัฉริยะหรือสมาร์ทซิต้ี เพื่อกา้วสู่รูปแบบของประเทศไทย 4.0 ท่ีย ัง่ยนืในอนาคต 

 
ค าส าคญั: ตวัช้ีวดัความสมาร์ท , สมาร์ทซิต้ี, สมาร์ทคอมมิวนิต้ี, ประเทศไทย 4.0 
 

ABSTRACT 
 This paper aims to analysis and design smart indicator of smart community in Thailand in order to 
modernize and restructure local government processes efficiently. Researchers adopt smart community concepts 
and frameworks Internationally, including the national economic and social development Plan during year 2015 
– 2018 and the funding community economic development plans and district level throughout the country in year 
2016 focused on the development of a strong sustainable local communities. The benefits of this contribution are 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1730 

to create smart indicator of smart community, which can be used to support the local government activities. The 
local authorities provide clarity and in accordance with the regulations of the ministry of Interior as well as the 
smart City development plans to sustain Thailand 4.0 in the future. 
 
KEYWORDS: Smart Indicator, Smart City, Smart Community, Thailand 4.0 
 

1. บทน า 
 เน่ืองจากวิวฒันาการด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ ได้แตกแขนงสาขาอย่าง
กวา้งขวางในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  แนวคิดการพฒันาเมืองต่างๆในโลกจึงได้มีรูปแบบท่ี
เปล่ียนแปลงไป หลายประเทศในแถบยโุรปและอเมริกาไดคิ้ดคน้และน าเทคโนโลยีแบบอจัฉริยะเขา้มาช่วยใน
การบริหารจดัการเมือง ตวัอยา่งเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแบบ
ดิจิทัลเช่ือมโยงเขา้กับระบบสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ ในทุกด้าน เพ่ือน าขอ้มูลสารสนเทศมาช่วยส าหรับการ
ตดัสินใจวางแผน การให้ขอ้มูลกับประชากร การจัดการระบบพลงังาน การจัดการระบบน ้ า และการจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ของเมือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้แก่เมือง ซ่ึงไม่เพียงแต่พัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง แต่ยงัเนน้คุณภาพของสภาพแวดลอ้มและประชาชนเป็นส าคญั  

ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาเมืองสู่ความเป็นอจัฉริยะ ดงันั้นจึงได้
เร่ิมจัดตั้ งโครงการสมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) ในปี พ.ศ. 2554 ภายใต้กรอบการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร (พ.ศ.2554-2563) เพื่อกระตุน้ให้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆได้
ตระหนกัถึงการน าเทคโนโลยดีา้นไอซีทีมาประยกุตใ์ชเ้ป็นกลไกส าคญัท่ีจะช่วยลดความเหล่ือมล ้าทางสงัคม และ
สร้างโอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์อยา่งเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีทางภาครัฐยงัผลกัดนัการน าเทคโนโลยีเขา้
ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อใหก้ารพฒันาเมืองอจัฉริยะสามารถกระจายขอบเขต
จากระดบัประเทศไปสู่ชุมชนในระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

แต่อยา่งไรก็ดีการพฒันาชุมชนสู่ความเป็นอจัฉริยะในระดบัทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งอาศยัตวัช้ีวดัความเป็น
สมาร์ทท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อสะท้อนให้เห็นระดับการพฒันา การเปล่ียนแปลง และการ
เจริญเติบโตของชุมชนได้อย่างถูกตอ้งชัดเจน ซ่ึงจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง (Roche et al., 2012; Khansari et al., 
2014; Lekamge, 2015) พบวา่ตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน (สมาร์ทคอมมิวนิต้ี) ในแต่ละประเทศ
จะมีรูปแบบและเกณฑก์ารประเมินผลท่ีแตกต่างต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญัต่างๆ เช่น ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณีและการด าเนินชีวติของคนในชุมชน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบวา่การพฒันาชุมชนสู่
ความเป็นอจัฉริยะในระดบัทอ้งถ่ินส าหรับประเทศไทยยงัขาดตวัช้ีวดัท่ีมีเกณฑ์มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับได้ 
ดังนั้ นบทความน้ีจึงเป็นการวิเคราะห์และออกแบบตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ี (Smart Community 
Framework) ท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย เพื่อสามารถน าไปใช้วดัและประเมินผลการพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ินสู่การเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีไดใ้นระดบัสากล 
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นิยามความหมายขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 – 290 ไดร้ะบุถึงองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
(Sub district Administrative Organization หรือ SAO) เป็น การบริหารราชการชุมชนทอ้งถ่ินรูปแบบนิติบุคคล ซ่ึง
จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาทอ้งถ่ินและองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย สภาองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินและ องค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ินโดยมีสภาทอ้งถ่ินอยู่ในระดบัสูงสุด เป็นผูก้  าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน ภายในองคก์รมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ ดงันั้นนิยามการบริหารจดัการส่วนทอ้งถ่ิน หรือ คอมมิวนิต้ี จึงมีความใกลเ้คียงกบัรูปแบบการบริหาร
การปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน (แต่อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามยคุสมยั) และเพ่ือใหเ้กิดความเป็นสากลมากข้ึน 
บทความน้ีจึงใชนิ้ยาม สมาร์ทคอมมิวนิต้ี ส าหรับองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน, 2016) 

 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือวเิคราะห์และออกแบบตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีของประเทศไทย ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันากระบวนการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินให้เกิดความทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของคอมมิวนิต้ีในระดบัสากล 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดในการพฒันาชุมชนเมืองไปสู่ความเป็นอจัฉริยะ (Smart) เร่ิมคร้ังแรกในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2536 ซ่ึงเป็นช่วงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยูใ่นช่วงถดถอย รัฐบาลและชุมชนทอ้งถ่ิน
ได้รวมตัวกันเพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจัดการองค์กร หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน เพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยืน (Chourabi et al., 2012) ปัจจุบนันิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบัค า
วา่ สมาร์ท น้ีมีดว้ยกนัหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัโลกท่ีเรียกวา่ อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) หรือในระดบัประเทศ 
เช่น ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งย่อยเป็น สมาร์ทซิต้ี (Smart City) และในระดับ
ท้องถ่ินท่ีมีความเป็นอจัฉริยะ เช่น สมาร์ทคอมมิวนิต้ี (Smart Community) ดังนั้นการนิยามรูปแบบสมาร์ทจึง
ข้ึนกบับริบทของส่ิงนั้นๆจากแง่มุมต่าง ๆ (Giffinger et al., 2010) เช่น 
 1. อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ โลกอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet 
of Things หรือ IoT), ระบบ ซีพีเอส (Cyber Physical System หรือ CPS) ซ่ึงเป็นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีท า
ใหชี้วติความเป็นอยูข่องมนุษยถู์กดูแลดว้ยตวัตรวจจบัของเคร่ืองจกัรกลอจัฉริยะ (Smart Sensor) จนกระทัง่รวมถึง
ความหมายของการรักษาความปลอดภยัดา้นขอ้มูลสารสนเทศจากหน่วยงานรัฐ (Giffinger et al., 2010) 
 2. ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นรูปแบบการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจาก
สงัคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม”  
 3. สมาร์ทซิต้ี (Smart City) หรือ เมืองอจัฉริยะ หมายถึง เป็นเมืองยคุใหม่แห่งการบูรณาการทั้งทางดา้น
สาธารณูปโภคและเทคโนโลยีต่างๆท่ีมีการเช่ือมโยงกนัดว้ยเครือข่ายสารสนเทศเพื่อใหบ้ริการประชาชนเพื่อให้
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การส่ือสารรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆด าเนินในรูปแบบเวลาจริง (BIS, 2013) และนอกจากน้ียงัมีรูปแบบของการ
วเิคราะห์ขั้นสูงเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นกระบวนการและการบริหารจดัการงบประมาณ อนัจะส่งผลดีใน
การตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือกต่างๆและการด าเนินการทุกดา้นไดอ้ย่างชาญฉลาด ซ่ึงนิยามของสมาร์ทซิต้ีน้ีมี
หลากหลายและแบ่งออกเป็นประเภทท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัมุมมองและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นแต่ละยคุสมยั 
 4. สมาร์ทคอมมิวนิต้ี (Smart Community) หรือ ชุมชนทอ้งถ่ินอจัฉริยะ ปัจจุบนัค าวา่ สมาร์ทคอมมิวนิต้ี 
น้ีในประเทศไทยเองยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนัก แต่ส าหรับประเทศท่ีพฒันาแลว้ (โดยเฉพาะประเทศในแถบ
เอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น) นิยามค าว่าสมาร์ทคอมมิวนิต้ี น้ีถูกน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นมกัจะ
ประสบกบัภยัธรรมชาติร้ายแรงบ่อยคร้ัง ท าให้รัฐบาลญ่ีปุ่นและบริษทัเอกชนชั้นน าทางดา้นเทคโนโลยขีองญ่ีปุ่น 
เช่น Toshiba หรือ Panasonic ได้ร่วมมือกับองค์กรวิจัย (Japan Smart Community Alliance) เพื่อหาทางพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ิน ใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มใหส้ามารถอยูอ่าศยัในสงัคมหน่ึงๆ ได้
อยา่งพอเพียง และมีความสุข (Lekamge, 2015)  
 ดังนั้นแนวคิดการพฒันาชุมชนไปสู่ความเป็น สมาร์ทคอมมิวนิต้ีในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตไปยงั
ภูมิภาคต่างๆทัว่โลก ซ่ึงแนวคิดสมาร์ทคอมมิวนิต้ีน้ีมีมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการปกครองและการบริหาร
จัดการเพ่ือพฒันาเมืองน่าอยู่ภายใตพ้ื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีจ ากัด เช่น องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต.) หรือ 
ชุมชนหมู่บา้นขนาดเล็กท่ีมีจ านวนประชาชนไม่มากและสามารถก าหนดความตอ้งการของชุมชนหรือประชาชน
ในพ้ืนท่ีภายใตก้ารปกครองไดอ้ย่างทัว่ถึง ทั้ งน้ีเพ่ือลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม และสร้างโอกาสให้ประชาชน
ไดรั้บประโยชน์อยา่งเท่าเทียมกนั โดยภาครัฐจะช่วยผลกัดนัการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของคนเมือง
เพ่ือการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน นอกจากน้ีปัจจุบนัตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีน้ีมีหลากหลายและมี
องค์ประกอบส าคญัท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน เทคโนโลยี และตวัช้ีวดัท่ีถูก
น ามาใชใ้นแต่ละยคุสมยัของแต่ละประเทศ (รูปท่ี 1) 

 
รูปที ่1 แสดงแผนภาพการจ าลองรูปแบบ Smart Community (JSCA, 2015) 

  
 โดยทั่วไปการนิยามรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินแบบอจัฉริยะ (Smart 
Community) จะใชห้ลกัส าคญัของการนิยามคุณสมบติัของเมืองแบบสมาร์ท (City Characteristics) (Roche et al., 
2012; Khansari et al., 2014; Schaffers et al., 2011) และเกณฑก์ารวดัประเมินผลความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีดว้ย
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ตัวช้ีวดั ซ่ึงพิจารณาจากรูปแบบ สังคม การศึกษา นวตักรรมด้านเทคโนโลยี หรือ โครงสร้างพ้ืนฐาน หรือ
สภาพแวดลอ้ม รวมทั้ งการด าเนินกิจกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ งหมดของทอ้งถ่ินนั้นๆ มา
รวมกันแล้วก าหนดนิยามเป็นภาพรวม (Washburn et al, 2010 and Jensen et al., 2014) ทั้ งน้ีการนิยามจะมี
ความสัมพนัธ์กับการก ากับดูแล นโยบาย และความเป็นอยู่ของพลเมืองในเมืองนั้ นๆ ท่ีมีการท างานแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งคน โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสารท่ีมีการ
เช่ือมต่อแบบอจัฉริยะ (Lekamge, 2013 and Murrey, 2011) แต่การนิยามรูปแบบการปกครองและการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินแบบอจัฉริยะ อาจจะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ (Black & Veatch, 2014)  
 โดยทัว่ไปการนิยามรูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินแบบอจัฉริยะ จะนิยมอา้งอิงเกณฑม์าตรฐาน
การประเมินดว้ยตวัช้ีวดัท่ีถูกคิดคน้และพฒันาโดย โคเฮน (Cohen, 2011) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัช้ีวดั (Indicator) 
จ านวน 400 ตวัช้ีวดั และ 25 เปอร์เซ็นตข์องจ านวนตวัช้ีวดัทั้งหมดน้ีอยูภ่ายใตม้าตรฐาน ISO 37120 (รูปท่ี 2) 

 
รูปที ่2 Boyd Cohen Smart Cities Wheel (Cohen, 2011) 

  
 จากรูปท่ี 2 คุณลกัษณะความสมาร์ทขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ภายใต ้Smart Wheel ของโค
เฮน จะประกอบดว้ย  
 1. สภาพเศรษฐกิจของเมืองนั้ นๆ (Smart Economy) ซ่ึงโดยทั่วไปสมาร์ทซิต้ีจะมีการเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมท่ีเป็นหัวใจหลกัทางเศรษฐกิจ เพ่ือใชอ้ธิบายเมืองท่ีมีความเป็น "สมาร์ท" หมายความวา่โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นของขอ้มูลและเทคโนโลยีการส่ือสาร (ไอซีที) ในกระบวนการผลิตหรือ
ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีการเจริญเติบโตควบคู่กบัการท าธุรกรรมในรูปแบบดิจิตอล (Lekamge, 2015) 
 2. คุณภาพของประชากรท่ีอาศยัในเมือง (Smart People) หมายความวา่ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นสมาร์ท
ซิต้ีจะมีความพร้อมในทุกดา้นของการศึกษา จึงท าใหค้วามคิดสร้างสรรค ์ความรู้และทกัษะความช านาญต่างๆของ
ประชากรท่ีอาศยัในเมืองสมาร์ทสูงกวา่เกณฑท์ัว่ไป  
 3. รัฐบาลท่ีรับผิดชอบเมือง (Smart Government) และความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหาร
กระบวนงานและการปกครองพลเมืองจะตอ้งมีระบบในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
อ านวยความสะดวกในการส่ือสารส าหรับประชาชนไดห้ลากหลาย เช่น "e-Governance" เป็นตน้  
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 4. การใชง้านของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในชีวิตประจ าวนั (Smart Mobility) โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสาร
จะมีการน าไอซีทีมาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดความยืดหยุ่นท่ีท าให้ชีวิตของคนในสมาร์ทคอมมิวนิต้ี ซ่ึงจะไม่ถูกจ ากดั
ดว้ย เวลา หรือ สถานท่ี  
 5. สภาพแวดลอ้มต่างๆ ในเมือง (Smart Environment) โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยดีา้นการขนส่ง หรือ
ระบบโลจิสติกท่ีทนัสมยั เช่นเดียวกบัระบบการปรับปรุงการจราจรในเมือง การตรวจจบัส่ิงท่ีเคล่ือนไหวผิดปกติ 
เช่น ความเร็ว พาย ุน ้ าท่วม หรือความผิดปกติอ่ืนๆท่ีเกิดจากภยัจากธรรมชาติ เป็นตน้  
 6. คุณภาพการใชชี้วิตของประชาชนในเมือง (Smart Living) ครอบคลุมถึงการดูแลรักษาความปลอดภยั
ของคนท่ีอาศยัอยูเ่พ่ือเช่ือมต่อกบัค าซิต้ีสมาร์ทในรูปแบบความปลอดภยั, พ้ืนท่ีสีเขียว ให้มีความปลอดภยัในชืวติ 
ทรัพยสิ์น และสภาพจิตใจของคนในสมาร์ทซิต้ีใหดี้ข้ึน  
 ดงันั้นบทความน้ีไดน้ ารูปแบบ Smart Wheel (Cohen, 2010) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัความสมาร์ทสากลของเมือง
มาใชร่้วมกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม Digital Economy (DE) ซ่ึงเป็นกลไกหลกั
ในการวางรากฐานของ Smart Community ในประเทศไทยท่ีมุ่งเนน้ใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ และสอดรับ
กบัการพฒันาประเทศไทยไปสู่การเป็น “สมาร์ทไทยแลนด”์ และ “สมาร์ทซิต้ี” ในภาพรวม (รูปท่ี 3) 
 

 
 

รูปที ่3 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
(ท่ีมา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) 

 

4. การวเิคราะห์และออกแบบตัวช้ีวดัความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิตี้ 
 จากการศึกษาตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทจากโมเดล Smart Wheel พบวา่คุณลกัษณะทั้ง 6 ประการของโค
เฮน (รูปท่ี 2) เม่ือถูกน ามาพิจารณาในระดบัคอมมิวนิต้ีร่วมกบัแผนพฒันายทุธศาสตร์การบริหารจดัการองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (DE) ของประเทศไทย สามารถ
น ามาออกแบบเป็นตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีส าหรับประเทศไทยได ้(ก่อนจะน าไปใชใ้นการพฒันาเป็น
รูปแบบ Business Model Canvas ต่อไป) โดยการวิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบของตวัช้ีวดัสมาร์ทคอม
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มิวนิต้ีประเทศไทยจะมีการน าเทคโนโลยีสมาร์ทจากดา้นต่างๆมาบูรณาการเพื่อใชส้นบัสนุนความตอ้งการและ
การแกไ้ขปัญหาของชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1  แสดงรูปแบบตวัช้ีวดัและประเมินผลความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ี 

ตัวช้ีวัด 
ล าดบัที่ 

คุณลกัษณะ
ความเป็น
สมาร์ท 

แผน
ยุทธ 
ศาสตร์ 
DE ที่ 

รายละเอยีดตัวช้ีวัด 
ความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิตี้ 

หัวข้อ
ประเมิน

ที ่

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

(ฝ่าย
บริหาร) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

(ฝ่าย
ปฏิบัติ 
การ) 

1 
Smart 

Economy 

2 มีการน าเทคโนโลยมีาใชพ้ฒันาเศรษฐกิจใน
ทอ้งถ่ิน  

1 1.0 0.5 

มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิต 
การเกษตรกรรม หรือส่งเสริมช่องทางการ
จ าหน่ายสินคา้ในทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน 

2 1.0 0.5 

2 Smart People 

3,5 มีการพฒันาเทคโนโลยสีมาร์ทเพื่อใชด้า้น
การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพของคนในทอ้งถ่ิน 

4 1.0 0.5 

มีการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อสร้างสรรค์
กิจกรรม และปลูกฝังจิตส านึกการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

5 1.0 0.5 

3 
Smart 

Governance 

1,4,6 มีการพฒันาเทคโนโลยสีมาร์ทเพื่อใชด้า้น
การบริการประชาชน 

6 1.0 0.5 

มีการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อวางแผน
ยทุธศาสตร์และด าเนินนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง
ภายใตก้ารบริหารงานทอ้งถ่ิน 

7 1.0 0.5 

มีการน าเทคโนโลยสีนเทศและการส่ือสาร
มาใชใ้นโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัของ
หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน  

9 1.0 0.5 

5 
Smart 

Environment 

1-6 มีการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการบ าบดัของ
เสียและการน ากลบัมาใชใ้หม่  

10 1.0 0.5 

มีการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการบริหาร
จดัการดา้นพลงังานไฟฟ้า พลงังานน ้าและ
พลงังานทดแทนสะอาด 

11 1.0 0.5 

6 Smart Living 
1-6 มีการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มและอาคาร ท่ีอยูอ่าศยั  
12 1.0 0.5 
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มีการพฒันาเทคโนโลยสีมาร์ทเพื่อใชด้า้น
การท่องเท่ียว ศาสนา วฒันธรรม 

14 1.0 0.5 

มีการพฒันาเทคโนโลยสีมาร์ทเพื่อใชด้า้น
สาธารณสุข  

15 1.0 0.5 

 

5. อภิปรายผล 
 กรณีศึกษาของสมาร์ทคอมมิวนิต้ีในระดบัโลกจะมีการน านวตักรรมไอซีทีท่ีทนัสมยัมาใชข้บัเคล่ือน
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ รวมทั้งมีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกระบวนงานเพ่ือติดตามและวดัผลการท างานท่ี
สอดคลอ้งกนัได ้จึงมีแนวคิดใหม่ในการสร้างกรอบการท างานของการพฒันาสมาร์ทคอมมิวนิต้ี (Smart City 
Framework) เกิดข้ึน โดยเนน้ตวัช้ีวดับทบาทหนา้ท่ีการท างานและโครงสร้างพ้ืนฐานในรูปแบบบูรณาการ (รูปท่ี 
3) ซ่ึงกรอบแนวคิดใหม่ดว้ยแบบจ าลองกรอบการด าเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) น้ีจะช่วยเร่งอตัราการ
เติบโตของเมืองใหป้ระสบความส าเร็จและเกิดการกระจายดา้นทรัพยากร แรงงาน รายได ้และการศึกษาใหเ้กิดข้ึน
อย่างสม ่าเสมอในทุกพ้ืนท่ีของเมืองท่ีเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ี นอกจากน้ียงัพิจารณาจากระบบการจดัการต่างๆ
ให้บริการแก่ชุมชนผา่นโครงสร้างพ้ืนฐานการส่ือสารใหม่ล่าสุด (เช่น การก าหนดตวัช้ีวดัดา้นพลงังานและยทิูลิต้ี
อ านวยความสะดวก ซ่ึงจะประกอบดว้ย "สมาร์ท" ฟังก์ชนัการท างานท่ีสามารถท าให้ชีวิตของประชาชนหรือ
อ านวยความสะดวกในการท างาน ไลฟ์สไตล ์หรือ คุณภาพชีวติและจิตใจท่ีดีข้ึน โดยความเจริญเติบโตของสมาร์ท
คอมมิวนิ ต้ีจะเ ร่ิมจากบริบทตั้ งแต่ภายในบ้าน (Smart home) ไปสู่ส านักงานของท้อง ถ่ิน (Sub district 
Administration Office) หน่วยงานสาธารณสุข (Healthcare) สถาบนัการศึกษา (Education) และขยายขอบเขตออก
ไปสู่รอบนอกในรูปแบบสถานท่ีสาธารณะ เช่น ระบบการใหบ้ริการดูแลประชาชนหรือ การรักษาความปลอดภยั
ของภาครัฐและครอบคลุมขอบเขตของเมืองสมาร์ททั้งหมดจึงขยายขอบเขตต่อไปสู่รอบนอกของเมือง 

 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบรูปแบบตวัช้ีวดัการเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีแบ่งตามสมาร์ทคลสัเตอร์สากล (อา้งอิง Nan 
Zhou and Christopher Williams, 2013) 
หัวข้อ ตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทในคลสัเตอร์สากล ญี่ปุ่ น สิงคโปร์ อเมริกา ยุโรป 
1 ดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีมาร์ทเพื่อใชใ้นการบริหาร

จดัการดา้นพลงังาน และพลงังานทดแทน 
    

2 ดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีมาร์ทเพื่อใชใ้นการบริหาร
จดัการทรัพยากร ดิน น ้ า และส่ิงแวดลอ้ม 

    

3 ดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีมาร์ทเพื่อการบ าบดัของ
เสียจากชุมชน และ การน ากลบัมาใชใ้หม่ 

    

4 ดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีมาร์ทดา้นการผลิต การ
คมนาคมและการขนส่ง 

    

5 ดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีมาร์ทเพื่อการบริหาร
จดัการดา้นเศรษฐกิจและสงัคมทอ้งถ่ิน 
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6 ดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีมาร์ทเพื่อการบริหาร
จดัการดา้นสาธารณสุข 

    

7 ดา้นการพฒันาความเป็นสมาร์ทดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยสีนเทศและการส่ือสารแบบดิจิทลั 

    

8 ดา้นการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชด้า้นการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

    

9 ดา้นการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชด้า้นนวตักรรม
การเกษตร (Smart Farm) 

    

10 ดา้นการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชด้า้นท่ีอยูอ่าศยั 
(Smart Home) 

    

 
6. สรุปผลการวจัิย 
  บทความน้ีเป็นการวิเคราะห์และออกแบบตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีของประเทศไทย ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันากระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินให้เกิดความทันสมยั มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคอมมิวนิต้ี ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์และออกแบบตวัช้ีวดัความ
เป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีของประเทศไทยพบวา่การน าแนวคิดและรูปแบบของสมาร์ทคอมมิวนิต้ีสากลมาสร้างเป็น
ตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทของคอมมิวนิต้ีของประเทศไทย สามารถน ามาใชส้นับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ภายในองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินใหเ้กิดความชดัเจนและเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีการ
ยึดหลกัการบริหารท่ีอาศยัความมีเหตุมีผล และความถูกต้องตามกฎหมายในการปฏิบติังานมีการแบ่งงานกนัท า
อย่างเป็นทางการตามตัวบทกฎหมาย อาศัยหลักความรู้ความสามารถ (ระบบคุณธรรม) เป็นเกณฑ์ในการ
บริหารงานบุคคล กลไกการบริหารเป็นกลไกการควบคุม และท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมระหวา่งผูน้ าและกลุ่มชนท่ีถูก
ปกครอง กลไกการบริหารตอ้งมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบแห่งอ านาจท่ีผูน้ าในสงัคมนั้นใชอ้ยูโ่ดยสอดรับกบั
แผนการพฒันาเมืองอจัฉริยะหรือสมาร์ทซิต้ี เพ่ือกา้วสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ต่อไปในอนาคต 
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ความสมัพนัธ์ในระดบับรรทดัฐานท่ี 5 
 

ค าส าคญั : ฐานขอ้มูล, การบริหารทรัพยากรบุคคล, องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
 

ABSTRACT 
 This paper presents the analysis and design of the performance evaluation database of Forest Industry 
Organization Personnel in a correct, convenient and fast manner to reduce paper usage and data redundancy as 
well as to store data in a uniform format. Database analysis and design follows a development life cycle: data 
gathering, studying any old system, analyzing data and problems as well as user requirement. This information is 
in the form of an entity-relationship diagram along with a data dictionary, which has been then transformed into 
a set of 5th normal form relations. 
 

KEYWORDS : Database, Human resource management, forest industry organization  
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การประเมินสมรรถนะคือการวดัวา่บุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสดงสมรรถนะหรือไม่ และมีมากนอ้ยเพียงใด

โดยใชค้วามรู้ คือขอ้มูลหรือส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน การสนทนาแลกเปล่ียน และทกัษะ 
คือส่ิงท่ีไดพ้ฒันาและฝึกฝนจนช านาญ บวกกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ขบัเคล่ือนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้
ได้ผลงานตามความคาดหวงัขององค์กร  การวดัพฤติกรรมหรือการประเมินสมรรถนะจึงต้องมีการสังเกต
พฤติกรรมของการท างานของบุคคล จดบนัทึกไวแ้ละท าการประเมิน  

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม  ้ไดก้ าหนดประเภทสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย สมรรถนะ
หลัก  (Core Competency) สมรรถนะในการบริหาร  (Managerial Competency) และสมรรถนะในสายงาน 
(Functional Competency) ซ่ึงก าหนดระดบัความเช่ียวชาญท่ีองคก์รคาดหวงัไวต้ามแต่ละต าแหน่งท่ีเหมาะสม เพื่อ
หาช่องวา่งระหวา่งสมรรถนะท่ีเป็นจริงกบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั (Competency gap) น ามาวางแผนพฒันา ฝึกอบรม 
และใชป้ระกอบกระบวนการบริหารงานบุคคล  โดยก าหนดความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากร
แสดงสมรรถนะท่ีองคก์รตอ้งการ รูปแบบวิธีการพฒันา ระยะเวลา รวมทั้งการมอบหมายงานเพ่ือให้มีโอกาสได้
แสดงสมรรถนะท่ีคาดหวงันั้น  

ในระบบงานเดิมส าหรับการประเมินสมรรถนะขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมเ้ป็นการกรอกขอ้มูลและ
ประมวลผลดว้ยตนเองและจดัเก็บในรูปแบบเอกสาร ซ่ึงพบว่ามีปัญหาหลายประการ เช่น ขอ้ผิดพลาดของการ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบฟอร์ม การอ่านลายมือผิด และปัญหาในการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล  
และความส้ินเปลืองวสัดุ ผูศึ้กษาจึงคิดวิเคราะห์ออกแบบฐานขอ้มูลเพ่ือน าไปสู่การพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ี
สมบูรณ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมต้่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อวเิคราะห์ออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับการประเมินสมรรถนะบุคคลากรขององคก์ารอุตสากรรมป่าไม ้

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีคือการประเมินสมรรถนะ สมรรถนะหรือพฤติกรรม เป็นส่ิงท่ี

องคก์รตอ้งการจากผูป้ฏิบติังาน เพราะเช่ือวา่หากผูป้ฏิบติังาน มีพฤติกรรมการท างานในแบบท่ีองคก์รก าหนดแลว้ 
จะส่งผลใหผู้น้ั้นมีผลการปฏิบติังานดี และส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ สมรรถนะจึงมีความสัมพนัธ์
กับผลงานของบุคคล สมรรถนะถูกน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพราะเช่ือว่าจะท าให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น ในการคดัเลือกสรรหา แต่เดิมเนน้เพียงการวดัความรู้เฉพาะงาน และ
ความถนัดในงาน ยงัไม่เน้นส่วนท่ีอยู่ใตภู้เขาน ้ าแข็ง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีติดตวัมาและเปล่ียนแปลงยาก ไดแ้ก่ ความคิด 
ความรู้สึก ค่านิยม เจตคติ ทศันคติ บุคลิกภาพ อุปนิสัย (traits) แรงจูงใจหรือแรงผลกัดนัเบ้ืองลึก (Motives) และ
ภาพลกัษณ์ภายใน (Self-Image) ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งน ามาประกอบการพิจารณาดว้ย เพราะเช่ือวา่จะส่งผลใหพ้ฤติกรรม
การท างานของบุคคลเป็นไปในลกัษณะท่ีองคก์รตอ้งการได้ ในดา้นการพฒันาและฝึกอบรม แต่เดิมจะเนน้เพียง
ความรู้และทักษะ ก็ตอ้งหันมาให้ความส าคญักับพฤติกรรมในการท างานเพ่ิมข้ึน ตอ้งหาวิธีการฝึกอบรมให้
ผูป้ฏิบติังานมีพฤติกรรมในการท างานอยา่งท่ีองคก์ร ตอ้งการ ส่วนการบริหารผลงาน (Performance Management) 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) และการจ่ายค่าตอบแทนแต่เดิม



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

1741 

เนน้เพียงผลงานท่ีบุคคลสามารถผลิตได้ ก็ตอ้งหันมาใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมการท างานท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงจะ
ส่งเสริมให้ปฏิบติัภารกิจในหนา้ท่ีไดดี้ยิ่งข้ึน การประเมินสมรรถนะจึงมิใช่เป็นการวดัความรู้ความสามารถหรือ
วดัความรู้เร่ืองสมรรถนะ แต่เป็นการ วดัว่าบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสดงสมรรถนะหรือไม่ และมีมากน้อยเพียงใด
โดยใชค้วามรู้ คือขอ้มูลหรือส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน การสนทนาแลกเปล่ียน และทกัษะ 
คือส่ิงท่ีไดพ้ฒันาและฝึกฝนจนช านาญ บวกกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ขบัเคล่ือนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้
ได้ผลงานตามความคาดหวงัขององค์กร  การวดัพฤติกรรมหรือการประเมินสมรรถนะจึงต้องมีการสังเกต
พฤติกรรมของการท างานของบุคคล จดบนัทึกไวแ้ละท าการประเมิน  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคือฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ (relational database : RDB) เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีลกัษณะส าคญั
คือมีประสิทธิภาพ ไม่ซับซ้อน และสามารถรองรับความตอ้งการของระบบฐานขอ้มูลโดยทัว่ไปไดอ้ย่างดี การ
จดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ถูกสร้างจากเคา้ร่างเชิงแนวคิด ประกอบดว้ยชุดตารางความสัมพนัธ์ ซ่ึงในแต่ละ
ตารางจะประกอบไปดว้ยแถวและคอลมัน์ ซ่ึงแต่ละแถวของตารางจะประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กนั
และทุกคอลมัน์จะมีช่ือคอลมัน์ท่ีไม่ซ ้ ากนัในตารางเดียวกนัและมีแบบชนิดขอ้ขอ้มูลท่ีบนัทึกในคอลมัน์เหมือนกนั 
และทุกตารางจะมีช่ือเรียกไม่ซ ้ ากบัตารางอ่ืนในฐานขอ้มูลเดียวกนั  (เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ,์ 2554) 
 แบบจ าลองอีอาร์ เป็นการออกแบบขอ้มูลเชิงแบบเคา้ร่าง เชิงแนวคิดส าหรับฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ซ่ึง
ส่วนประกอบของแบบจ าลองอีอาร์เป็นสัญลกัษณ์รูปภาพท่ีใชแ้ทนหลกัการส าคญั 3 ประการคือ เอนทิต้ี , แอตทริ
บิวต ์และ ความสมัพนัธ์  (เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ,์ 2554) 
 การท าใหเ้ป็นบรรทดัฐาน (Normalization)  คือการลดการซ ้ าซอ้นของตารางความสัมพนัธ์ , ขอ้มูล และ
ลดความผิดปกติของการปรับขอ้มูล ซ่ึงท่ีใชก้นัทั้งหมดมี 6 ระดบั คือ ระดบับรรทดัฐานท่ี 1 (1NF) , ระดบับรรทดั
ฐานท่ี 2 (2NF), ระดบับรรทดัฐานท่ี 3 (3NF) ระดบับรรทดัฐานท่ี BCNF,ระดบับรรทดัฐานท่ี 4 (4NF)และระดบั
บรรทดัฐานท่ี 5 (5NF  ซ่ึงเกณฑข์องการเป็นรูปแบบบรรทดัฐานแต่ละระดบั มีวตัถุประสงค ์เพ่ือแกปั้ญหาอนัเกิด
จากการพ่ึงพิงซ่ึงกนัและกนัท่ีไม่เหมาะสมของแอตทริบิวตใ์นตารางความสัมพนัธ์  (เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ,์ 
2554) 

ในส่วนของระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นระบบงานเดิมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการก าหนด
ประเภทสมรรถนะ ระดับความเช่ียวชาญของแต่ละสมรรถนะ โดยพิจารณาจากพนัธกิจ อะไรคือปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของหน่วยงาน ทิศทางท่ีองค์การคาดหวงัว่าจะเดินไป ในทิศทางใด ความคาดหวงัของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนโครงสร้างองคก์รและการแบ่งระดบัต าแหน่ง เพ่ือก าหนดประเภทสมรรถนะ และระดบัความเช่ียวชาญ
ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และท าการประเมินสมรรถนะเพ่ือหาช่องว่างระหว่างสมรรถนะท่ีเป็นจริงกับ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง  (Competency gap) น ามาวางแผนพัฒนาฝึกอบรม รอบการประเมินสมรรถนะของ
ผูป้ฏิบัติงานภายในองค์กรในรอบการประเมิน ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี มีแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประเมินตามระเบียบ โดยแบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 สมรรถนะดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) สมรรถนะหลัก  (Core Competency) จ านวน  5 รายการสมรรถนะ  ได้แก่ (1) การเปล่ียนแปลง 
(Changing) (2) ความรักในองคก์ร (Engagement) (3) การท างานเป็นทีม (Teamwork) (4) การประสานงานผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย (Stakeholder Cooperation) (5) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  
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2) สมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency) จ านวน 5 รายการสมรรถนะ ไดแ้ก่ (1) ความรู้ใน
พนักิจ (Mission Knowledge) (2) วสิยัทศัน์ (Visioning) (3) การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Developing Subordinate) 
(4) ภาวะการเป็นผูน้ า (Leadership) (5) การบริหารจดัการ (Management)  

3) สมรรถนะในสายงาน (Functional Competency) จ านวน 15 รายการสมรรถนะ ไดแ้ก่ (1) ความรู้และ
ทกัษะในสายงาน (2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(3) การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (4) การวางแผนและการจดัการ 
(5) การตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา (6) การมีจิตในการให้บริการ (7) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (8) ความ
เขา้ใจองคก์ร (9) การคิดวิเคราะห์ (10) การด าเนินการเชิงรุก (11) การมีมนุษยสัมพนัธ์ (12) ความถูกตอ้งของงาน 
(13) การวจิยัและพฒันา (14) ความรู้ดา้นตรวจสอบ (15) จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

การใช้แบบประเมนิสมรรถนะแบ่งเป็น 3 ระดบั 
1) ประเมินสมรรถนะหลกั (Core Competency) ส าหรับผูป้ฏิบติังานทุกระดบั/ชั้น ตอ้งประเมิน

สมรรถนะหลกั จ านวน 5 รายการสมรรถนะ  
2) ประเมินสมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency) ส าหรับการประเมินเฉพาะต าแหน่ง

ผูบ้ริหาร ตั้งแต่ หัวหนา้งาน/นิติกร (ระดบัควบ 5-6), หัวหนา้ส่วน/ผูจ้ดัการ/นิติกร (ระดบัควบ 6-7), หัวหนา้ฝ่าย 
(ระดบัควบ 7-8), ผูอ้  านวยการสานกั (ระดบัควบ 8-9) และรองผูอ้  านวยการ (ระดบัควบ 10)  
จ านวน 5 รายการสมรรถนะ  

3) ประเมินสมรรถนะในสายงาน (Functional Competency) ส าหรับการประเมินเฉพาะต าแหน่ง 
พนกังานจา้งทดลองงาน, พนกังานสญัญาจา้ง, พนกังาน/นิติกร (ระดบัควบ 1-4 , 4-5), หวัหนา้งาน  
/นิติกร (ระดบัควบ 5-6), หวัหนา้ส่วน/ผูจ้ดัการ/นิติกร (ระดบัควบ 6-7), หวัหนา้ฝ่าย (ระดบัควบ 7-8) และผูอ้านวย
การส านกั (ระดบัควบ 8-9) ซ่ึงไดก้ าหนดสมรรถนะของแต่ละสายงานไวแ้ลว้ โดยพนกังานท่ีปฏิบติังานในสาย
งานใด ใหน้ ารายการสมรรถนะในสายงานนั้นมาประเมิน จ านวน 5 รายการสมรรถนะ  

จากการใชแ้บบประเมินสมรรถนะ สามารถสรุปล าดบัขั้นตอนการประเมินไดด้งักล่าวน้ี   
 

ตารางที ่1 ผูป้ระเมินและผูถู้กประเมิน  

ผู้ถูกประเมิน 

ผู้ประเมิน 

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ผู้บังคับบัญชาถัดไป1ระดบั 
ผู้บังคับบัญชาถัดไป 

2ระดบั 
1)พนกังาน/นิติกร (1-4)(4-5) 
   พนกังานสญัญาจา้ง/จา้งทดลองงาน 
   พนกังานปฏิบติัการ (02-06) 
   พนกังานปฏิบติัการสญัญาจา้ง 

หวัหนา้งาน/นิติกร 
หวัหนา้ส่วน/ผูจ้ดัการ/นิติกร 

ร่วมกบั 
หวัหนา้ฝ่าย 

ผูอ้  านวยการส านกั 

2) หวัหนา้งาน/นิติกร(5-6) หวัหนา้ส่วน/ผูจ้ดัการ/นิติกร หวัหนา้ฝ่าย ผูอ้  านวยการส านกั 
3) ผูจ้ดัการ/หวัหนา้ส่วน/นิติกร(6-7) หวัหนา้ฝ่าย - ผูอ้  านวยการส านกั 
4) หวัหนา้ฝ่าย (7-8) ผูอ้  านวยการส านกั - ผูอ้  านวยการส านกั 
5) ผูอ้  านวยการส านกั (8-9) รองผูอ้  านวยการท่ีก ากบัดูแล - ผูอ้  านวยการ 
6) รองผูอ้  านวยการ (10) ผูอ้  านวยการ - ผูอ้  านวยการ     
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ตารางที ่2 ตวัอยา่งแบบประเมินสมรรถนะขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

     
แบบประเมินสมรรถนะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

     ชื่อ-สกุล     น.ส.รักงาน ขยันท าดี     ต าแหน่ง   พนกังาน (ระดับ 5) รักษาการในต าแหน่งหวัหน้างาน    (ระดับ/ชัน้  5  ) 

     งาน          บริหารทั่วไป                  สว่น/กลุ่ม        อ านวยการ             ฝ่าย     อ านวยการ                            .            

     ส านกั        อ านวยการ                              สายงาน       บริหารทั่วไป                                                       . 
2. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ส าหรับผู้ปฏบิัติงานทุกระดับ/ชั้น 

สมรรถนะหลัก 

(1) 
ระดับความ
เชี่ยวชาญ 
ที่องค์กร
คาดหวัง 

ระดับความเชี่ยวชาญที่ปรากฏจริง (8) 
สรุประดับ 

ความเชี่ยวชาญ 
ที่ปรากฏจริง 

(4+7) 

(9) 
ช่องว่าง 

+/- 
(8-1) 

(2) 
ประเมิน
ตนเอง 

(3) 
น้ าหนัก 

(4) 
รวม 
(2x3) 

(5) 
ผู้บังคับ 

บัญชาประเมิน 

(6) 
น้ าหนัก 

(7) 
รวม 
(5x6) 

1. การเปลี่ยนแปลง 3 2 0.2 0.4 2 0.8 1.6 2 -1 
2. ความรักในองค์กร  3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 
3. การท างานเป็นทีม  3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 
4. การประสานงานผู้มีส่วนได้เสีย  3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 

3. สมรรถนะในการบรหิาร (Managerial Competency) ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหาร ตั้งแต่หัวหน้างาน-รองผู้อ านวยการ 

สมรรถนะในการบริหาร 

(1) 
ระดับความ
เชี่ยวชาญ 
ที่องค์กร
คาดหวัง 

ระดับความเชี่ยวชาญที่ปรากฏจริง (8) 
สรุประดับ 

ความเชี่ยวชาญ 
ที่ปรากฏจริง 

 (4+7) 

(9) 
ช่องว่าง 

+/- 
(8-1) 

(2) 
ประเมิน
ตนเอง 

(3) 
น้ าหนัก 

(4) 
รวม 
(2x3) 

(5) 
ผู้บังคับบัญชา

ประเมิน 

(6) 
น้ าหนัก 

(7) 
รวม 
(5x6) 

1. ความรู้ในพันธกิจ  3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 
2. วิสัยทัศน์  3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 
3. การพัฒนาใต้บังคับบัญชา  3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 
4. ภาวะการเป็นผู้น า  3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 
5. การบริหารจัดการ  3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 

4. สมรมรรถนะในสายงาน (Functional Competency) ส าหรับต าแหน่งที่ปฏิบัติงานในสายงานตามที่ก าหนดไว้ 

สมรรถนะในสายงาน 

(1) 
ระดับความ
เชี่ยวชาญ 
ที่องค์กร
คาดหวัง 

ระดับความเชี่ยวชาญที่ปรากฏจริง (8) 
สรุประดับ 

ความเชี่ยวชาญ 
ที่ปรากฏจริง 

 (4+7) 

(9) 
ช่องว่าง 

+/- 
(8-1) 

(2) 
ประเมิน
ตนเอง 

(3) 
น้ าหนัก 

(4) 
รวม 
(2x3) 

(5) 
ผู้บังคับบัญชา

ประเมิน 

(6) 
น้ าหนัก 

(7) 
รวม 
(5x6) 

1. ความรู้และทักษะในสายงาน 3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 
2. การมีจิตในการให้บริการ 3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 
3. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3 3 0.2 0.6 2 0.8 1.6 2.2 -1 
4. การมีมนุษยสัมพันธ์ 3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 
5. ความถูกต้องของงาน 3 3 0.2 0.6 3 0.8 2.4 3 0 

 
    ข้อคิดเห็น............................................................................... 
   (ลงชื่อ)............น.ส.รักงาน ขยันท าดี..........ผู้ประเมินตนเอง 

                ........19..../...ตุลาคม.../....2559.. 

     

     ข้อคิดเห็น................................................................................ 
     (ลงชื่อ)................นางสมใจ  เก่งธรรม...............ผู้บังคับบัญชา- 
              ........20..../...ตุลาคม.../....2559........ถดัไป 1 ระดับ 

     
       ข้อคิดเห็น............................................................................... 
       (ลงชื่อ)..............นายสมคิด  นึกดี..................ผู้บังคับบัญชา- 
                ........19..../...ตุลาคม.../....2559...ชั้นต้น 

     

     ข้อคิดเห็น................................................................................ 
     (ลงชื่อ)..................นายสมศักดิ์  ดีงาม..............ผู้บังคับบัญชา- 
              ........20..../...ตุลาคม.../....2559.......ถดัไปอกี 1 ระดับ 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ช้โดยการศึกษาขอ้มูลระบบงานเดิม (คู่มือการ
ประเมินสมรรถนะส าหรับผูป้ฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2559) และสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบการประเมินสมรรถนะโดยตรงจ านวน 1 คน เพื่อน ามาวเิคราะห์ออกแบบฐานขอ้มูล
โดยใชแ้ผนภาพอี-อาร์และพจนานุกรมขอ้มูล จากนั้นท าการแปลงเป็นตารางความสัมพนัธ์และท าใหเ้ป็นบรรทดั
ฐานถึงระดบั 5 ทุกตาราง 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์และออกแบบความตอ้งการเชิงขอ้มูลขา้งตน้ สามารถสรุปความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ
ในรูปแบบตาราง และออกแบบเคา้ร่างเชิงแนวคิดของฐานขอ้มูลในรูปแบบแผนภาพอีอาร์ (Entity Relationship 
Diagram), พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) และ การท าใหเ้ป็นบรรทดัฐานไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่3 ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
ตารางสรุปความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

ล าดบัที่ รายการ 

1. พนกังานประเมินตนเอง เม่ือประเมินเสร็จ ส่งเอกสารท่ีประเมินให้หวัหนา้งาน  ตรวจสอบ ประเมิน และอนุมติั 
2. หวัหนา้งานประเมิน เม่ือประเมินเสร็จ ส่งเอกสารท่ีประเมินให้หวัหนา้ส่วน ตรวจสอบ ประเมิน และอนุมติั 
3. หวัหนา้ส่วน เม่ือประเมินเสร็จ ส่งเอกสารท่ีประเมินให้หวัหนา้ฝ่าย ตรวจสอบ ประเมิน และอนุมติั 
4. หวัหนา้ฝ่าย เม่ือประเมินเสร็จ ส่งเอกสารท่ีประเมินให้ผูอ้  านวยการ ตรวจสอบ ประเมิน และอนุมติั ล าดบัสุดทา้ย 

หมายเหตุ 
การประเมินมีเคร่ืองมือในการประเมินแต่ละระดบัขั้น เคร่ืองมือแต่ละระดบัมีเคร่ืองมือยอ่ยตามระดบัเช่นกนั เม่ือ
ประเมินแลว้ไม่ผา่น ส่งพนกังานท่ีไม่ผ่านเกณฑต์อ้งเขา้ฝึกอบรมตามขอ้ก าหนดของฝ่ายบุคคล (ภายใน, ภายนอก) 
เม่ือเขา้อบรมเสร็จตอ้งประเมินอีกคร้ัง ตามขั้นตอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1. แผนภาพอี-อาร์ของฐานขอ้มูลการการประเมินบุคลากรขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
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ตารางที ่4 พจนานุกรมขอ้มูล 
เอนทติหีรือความสัมพนัธ์ ลกัษณะประจ า ค าอธิบาย เงือ่นไขบังคบั 
การก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน 

(AUTHENTICATION) 
AUTH_CODE รหสัสิทธ์ิการใชง้าน กุญแจหลกั 
NAME ช่ือสิทธ์ิ ไม่วา่ง 
STATUS สถานะ ไม่วา่ง 

ช่ือเขา้ใชง้านระบบ 
(ACCOUNT) 

ACCOUNT_CODE รหสัผูใ้ชง้านระบบ กุญแจหลกั 
USERNAME ช่ือส าหรับเขา้ใชง้านระบบ ไม่วา่ง 
PASSWORD รหสัผา่นเขา้ใชง้านระบบ ไม่วา่ง 
START_DATE วนัท่ีเขา้ระบบคร้ังแรก ไม่วา่ง 
EXPIRE_DATE วนัท่ีครบก าหนดเปล่ียนรหสัผา่น ไม่วา่ง 
STATUS สถานะปัจจุบนั ไม่วา่ง 

เก็บการเขา้ใชง้าน 
(LOG) 

LOG_CODE รหสัการเขา้ใชง้าน กุญแจหลกั 
LOGIN_DATE วนัท่ีใชง้านล่าสุด ไม่วา่ง 
ACCOUNT_CODE รหสัผูใ้ชง้านระบบ ไม่วา่ง 

พนกังาน  
(EMPLOYEES ) 

EMP_CODE รหสัพนกังาน กุญแจหลกั 
EMP_PREFIX ค าน าหนา้ ไม่วา่ง 
NAME_LASTNAME ช่ือ-นามสกุล ไม่วา่ง 
ADDRESS ท่ีอยู ่ ไม่วา่ง 
TELEPHONE เบอร์โทร ไม่วา่ง 
START_DATE วนัท่ีเขา้รับการบรรจุ ไม่วา่ง 
STATUS สถานะ ไม่วา่ง 

ต าแหน่ง  
(POSITION ) 

POSITION_CODE รหสัต าแหน่ง กุญแจหลกั 
POSITION _NAME ช่ือต าแหน่ง ไม่วา่ง 
LAVELS ระดบัขั้น ไม่วา่ง 
DEPARTMENT  สายงาน ไม่วา่ง 
STATUS สถานะ ไม่วา่ง 

การประเมิน 
(RATE ) 

RATE_DATE วนัท่ีประเมิน ไม่วา่ง 
RATE_SCORE  น ้าหนกัการประเมิน ไม่วา่ง 
STATUS สถานะ ไม่วา่ง 

เคร่ืองมือหลกั 
(TOOL_COMPETENCY ) 

TOOL_CODE รหสัเคร่ืองมือหลกั กุญแจหลกั 
TOOL_NAME ช่ือเคร่ืองมือหลกั ไม่วา่ง 
DETAIL รายละเอียด ไม่วา่ง 
STATUS สถานะ ไม่วา่ง 

เคร่ืองมือยอ่ย 
( SUB_TOOL ) 

SUB_TOOL_CODE รหสัเคร่ืองมือยอ่ย กุญแจหลกั 
SUB_TOOL_NAME ช่ือเคร่ืองมือยอ่ย ไม่วา่ง 
DETAIL รายละเอียด ไม่วา่ง 
STATUS สถานะ ไม่วา่ง 

การอบรม 
( TRAIN ) 

TRAIN_CODE  รหสัเขา้อบรม กุญแจหลกั 
TITLE หวัขอ้อบรม ไม่วา่ง 
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DETAIL รายละเอียด ไม่วา่ง 
TRAIN_DATE วนัท่ีเขา้อบรม ไม่วา่ง 
STATUS สถานะ ไม่วา่ง 

ศูนยฝึ์กอบรม 
( COURSE ) 

COURSE_CODE รหสัศูนยฝึ์กอบรม กุญแจหลกั 
COURSE_NAME ช่ือศูนยฝึ์กอบรม ไม่วา่ง 
ADDRESS ท่ีอยู ่ ไม่วา่ง 
DETAIL รายละเอียด ไม่วา่ง 
STATUS สถานะ ไม่วา่ง 

ประเภทศนูยฝึ์กอบรม 
( TYPE ) 

TYPE_CODE รหสัประเภท กุญแจหลกั 
TYPE_NAME ช่ือประเภท  ไม่วา่ง 
DETAIL รายละเอียด ไม่วา่ง 
STATUS สถานะ ไม่วา่ง 
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ภาพที ่3  ตารางความสมัพนัธ์ท่ีผา่นกระบวนการท าใหเ้ป็นบรรทดัฐานระดบัท่ี 5 
 

6. อภิปรายผล  
 การวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม ้สามารถออกแบบเพ่ือให้ลดความผิดพลาดจากการประมวลผลท่ีมีสาเหตุมาจากผูใ้ชง้าน ง่าย
ต่อการอ่าน คน้หาขอ้มูลเพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไดห้ลากหลาย  และมีการจดัเก็บแทนเอกสารท่ีเป็น
ระบบ ลดการซ ้ าซอ้นของขอ้มูล 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมส้ามารถน ามาพฒันาป็นระบบบริการซอฟแวร์คลาวดส์ าหรับการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมไ้ดจ้ริง  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ท่ีไดส้นับสนุนทุนการศึกษา  ตามโครงการให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ประจ าประจ าปี 2559 เขา้รับการศึกษาระดบัปริญญาโท 
ในสถาบนัภาครัฐหรือเอกชนภายในประเทศ นอกเวลาราชการ และขอขอบคุณส านกัทรัพยากรมนุษย ์องคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม ้ ท่ีสนบัสนุนขอ้มูลกรณีศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 ในยุคปัจจุบันข้อมูลในระบบเคร่ือข่ายสังคมออนไลน์ ได้จัดอยู่ในรูปแบบของข้อมูลขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากมีการติดต่อส่ือสารสัมพนัธ์กันอย่างรวดเร็วในวงกวา้งท าให้เกิดขอ้มูลท่ีอาจจะส่งผลต่อบริษทัหรือ
องคก์รท่ีเขา้มาสนใจในขอ้มูลนั้น ขอ้มูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อบริษทั
หรือองคก์รในการด าเนินธุรกิจ ท่ีจะมีการน าขอ้มูลสาระสนเทศท่ีไดจ้ากระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์น้ี มาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์แบบทนัที โดยในปัจจุบนันั้นไดมี้เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการไดม้าของขอ้มูลจากระบบเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ และน าขอ้มูลสารสนเทศนั้นมาท าการวเิคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีท าใหบ้ริษทัหรือองคก์ร ต่างให้
ความสนใจกันเป็นอย่างมาก บทความน้ีรวบรวมข้อมูลเคร่ืองมือท่ีใช้บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยการ
เปรียบเทียบการวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก่ียวกบัขอ้มูลขนาดใหญ่ จากบริษทัชั้นน า เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมา
ประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจวา่กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่นั้นควรใชเ้คร่ืองมือฐานขอ้มูลแบบใดในการ
จดัการขอ้มูล เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะงานของบริษทัหรือองคก์รนั้น ซ่ึงผลจากบทความน้ีจะเป็นองค์
ความรู้ให้แก่บริษัท หรือองค์กร หรือผูบ้ริหารธุรกิจคา้ปลีกทั่วไป หรือผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผูท่ี้สนใจท่ีตอ้งการน าเสนอขอ้มูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดส้ามารถน าไปประยกุตใ์ช้
เป็นแนวทางกลยทุธ์ในการวางแผนเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผูท่ี้สนใจในการพฒันาต่อไป 
 
ค าส าคญั: บ๊ิกดาตา้, การวเิคราะห์ขอ้มูล, การเปรียบเทียบเคร่ืองมือ, เคร่ืองมือวเิคราะห์ 
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ABSTRACT 
 Information on the social network in current times. Arranging in the form of big data. Due to the 
Communications Contact widely.  Makes probably cause affect the company or organizations that are interested 
in the information. Data from social networks, this is a tool that is vital to a company or organization to conduct 
business. The information from social network is material information used to benefit immediately. Currently, 
there are tools that support the access of data from social networks and information analyzed used in different 
pattern. Companies or organizations that make a lot of attention. The article has analyzed the instruments used 
on Big data. Comparison data analysis tools with instruments used on big data. The comparison results are used 
to decide how the data analyzed using big data tools that is appropriate to the nature of work. The result of article 
this is a knowledge to the general retail operation or entrepreneurial business electronic commerce or those who 
want to present information through social networks. Can be used as strategy guidelines and planning in response 
to the group's interest. 
 
KEYWORDS: Big Data, Data Analysis, Tool Comparison, Analytic Tool 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัทุกคนสามารถท่ีจะผลิตขอ้มูลสารสนเทศไดเ้ป็นจ านวนมากในระยะเวลาอนัรวดเร็ว และยงัมี

อตัราการขยายตวัของขอ้มูลท่ีสูงจากเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งปัจจุบนัไดมี้อุปกรณ์ท่ีรองรับการใชง้าน
อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเขา้ถึงบริษทั องค์กรหรือระบบเครือข่ายไดโ้ดยง่าย ท าให้เกิดขอ้มูลท่ีมีความซับซอ้นใน
ปริมาณมากท่ีช่วงระยะเวลาหน่ึง เป็นผลท าให้ยากต่อการบริหารจดัการขอ้มูล ในการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย 
หรือวางแผนในอนาคตขององคก์รนั้น จนเป็นท่ียอมรับกนัในวงกวา้งจากบริษทั องคก์ร หรือระบบเครือข่ายใน
ปัจจุบนั มีความตอ้งการท่ีจะน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลขนาด
ใหญ่ และน าขอ้มูลนั้นมาใชใ้นการวเิคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั หรือองคก์รนั้นใหไ้ดม้ากท่ีสุด เป็นเหตุให้
เกิดปัญหาในการเลือกเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัการขอ้มูลท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือองคก์ร จึงมีความจ าเป็น
อย่างมากในการเลือกเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมตรงกบัระบบงานของบริษทั หรือองคก์รในปัจจุบนั  เพราะ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัมีคุณค่าต่อผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากขอ้มูลนั้นเป็นอยา่งมาก จึงมีบริษทัชั้น
น าดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีไดเ้ขา้มาพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลข้ึน เพื่อเขา้มาช่วยในการ
ตดัสินใจและสร้างมูลค่าใหก้บับริษทัจากขอ้มูลดงักล่าว บทความน้ีจึงไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การจดัการขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ เพื่อมาท าการเปรียบเทียบ กบัวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนัจากบริษทัชั้นน าดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์รายใหญ่ท่ีเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก 
 

2. วตัถุประสงค์ 

รวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการเปรียบเทียบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาด
ใหญ่ ของบริษทัผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ ในการเลือกเคร่ืองมือใหเ้มาะสมกบังานท่ีท าของบริษทัหรือองคก์ร 
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3. ทบทวนวรรณกรรม 
 รูปแบบการจดัการขอ้มูลจะมีองคป์ระกอบของขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ตามบทความขอ้
ไดเ้ปรียบการแข่งขนัส าหรับองคก์รยคุใหม่ (สุพล พรหมมาพนัธ์ุ, 2014) ไดก้ล่าววา่ องคก์รธุรกิจสามารถน าไป
ปรับใชต้ามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององค์กรตามความเหมาะสม สามารถจ าแนกออกเป็น 3 องคป์ระกอบ 
คือ ปริมาณ (Volume) ความหลากหลายของประเภทขอ้มูล (Variety) ความรวดเร็ว (Velocity) ขอ้มูลขนาดใหญ่
หรือขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ เป็นชุดขอ้มูลม่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อนเกินกว่าความสามารถของซอฟต์แวร์ทัว่ไปจะ
บริหารจดัการขอ้มุล และประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวไดภ้ายในเขตระยะเวลาท่ียอมรับได ้ขนาดของบ๊ิกดาตา้นั้น
อาจจะมีขนาดเพ่ิมข้ึนในระดบัเพตะไบทภ์ายในระยะเวลาไม่นาน บ๊ิกดาตา้นั้นจะมีเทคนิคในการวิเคราะห์ตีความ
ของสารสนเทศท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้มูลใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด โดยบ๊ิกดาตา้จะมีรูปแบบโมเดล ณ. ปัจจุบนัอยูท่ี่ 5Vs 
เน่ืองจากนิยามของ Oracle จะก าหนดอยูท่ี่ 4Vs (Oracle, 2013) ท่ีไม่มีความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล (Veracity) 
และถา้เป็น นิยามของ IBM จะก าหนดอยู่ท่ี 4Vs (IBM, 2016) ท่ีไม่มีความส าคญัต่อองค์กรท่ีจะน าขอ้มูลไปใช้ 
(Value) โดยโมเดลของ Oracle กบั IBM น้ีมีไดพ้ฒันามาจาก 3Vs โมเดลของ Gartner (Laney, Douglas, 2001) โดย
ท่ีรูปแบบโมเดลของขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ 5Vs จะมีดงัน้ี 1. ขอ้มูลจะตอ้งมีขนาดใหญ่ 2. การเพ่ิมข้ึนของขอ้มูลจะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 3. แหล่งท่ีมาของขอ้มูลนั้นมีความหลากหลาย ทั้งท่ีเป็นแบบขอ้มูลท่ีมีโครงสร้าง ขอ้มูลท่ีเป็นก่ึง
โครงสร้าง หรือขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้าง  4. ขอ้มูลนั้นจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูล และ 5. ขอ้มูล
สารสนเทศท่ีไดจ้ะตอ้งใชง้านไดจ้ริง มีความส าคญัต่อองคก์รท่ีจะน าขอ้มูลนั้นไปใช ้(รูปท่ี 1) 

 
รูปที ่1 คุณลกัษณะ 5Vs โมเดล ของบ๊ิกดาตา้ (Patrick, 2014) 

 
3.1 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูลบิก๊ดาต้า  

 จากการเกิดข้ึนของขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ ในหลายบริษทัชั้นน าต่างไดเ้ขา้มาสนใจในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากบ๊ิก
ดาตา้มากข้ึน เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัองคก์รมากท่ีสุด ในการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย หรือ
วางแผนในอนาคตขององค์กรนั้น จนเป็นท่ียอมรับกันในวงกวา้ง และมีบริษทัชั้นด้านด้านคอมพิวเตอร์และ

http://www.patrickcheesman.com/author/Patrick/
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เทคโนโลยีไดเ้ขา้มาพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ข้ึน เพื่อเขา้มาช่วยในการตดัสินใจและ
สร้างมูลค่าใหก้บับริษทัหรือองคก์รท่ีสนใจ ไดแ้ก่ 
 1. บริษทั Apache เป็นบริษทัท่ีให้บริการโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส ได้พฒันาเคร่ืองมือ โปรแกรม 
Hadoop และโปรแกรม Spark เพ่ือรองรับการวเิคราะห์ขอ้มูลบนบ๊ิกดาตา้ท่ีเขา้มาช่วยในการตดัสินใจดงัน้ี  

1.1 Hadoop  เป็นซอฟตแ์วร์ส าหรับการจดัเก็บขอ้มูลขนาดใหญ่ ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นโอเพน่
ซอร์สท่ีพฒันาภายใต้ Apache Software Foundation และมี Hadoop Ecosystem เป็นตัวจัดการด้านข้อมูลท่ีใช้ 
Hadoop เป็นตวักลางในการเขา้ถึงขอ้มูลและดึงขอ้มูล (Thanachart, 2014)  หรือการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกบั
ระบบงานต่างๆ ใหส้ะดวกข้ึนตามสถาปัตยกรรมขอ้มูลของ Hadoop (รูปท่ี 2) 

 
รูปที ่2 สถาปัตยกรรมขอ้มูล Hadoop (Hortonworks, 2016) 

 
1.2 Spark พฒันาโดยโครงการของ AMPLap กบับริษทั Databricks ท่ีมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย 

เบิร์กลีย ์(University of California, Berkeley) ต่อมาไดย้กให้กบั Apache Software Foundation และโครงการของ 
Spark และเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับบ๊ิกดาตา้ (รูปท่ี 3) ท่ีประกอบดว้ย 1. Spark SQL ท่ี
สนบัสนุนการท างานส าหรับขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างและก่ึงโครงสร้าง มีโดเมนภาษาเฉพาะในการจดัการดาตา้เฟรม 
(Data Frames)  ในภาษาสกาล่า (Scala)  มีอินเตอร์เฟซบรรทัดค าสังและเซิร์ฟเวอร์ ODBC/JDBC 2. Spark 
Streaming เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสตรีมม่ิง ซ่ึงรองรับการท างานใน Kafka, Flume, 
Twitter, ZeroMQ, Kinesis และซ็อกเก็ต TCP/IP 3. MLib เป็นการค านวณทางสถิติท่ีอยูใ่นรูปแบบของการเรียนรู้
ของเคร่ือง (Machine Learning) 4. GraphX เป็นการวิเคราะห์การประมวลผลแบบกราฟ นอกจากน้ียงัมีโปรแกรม
ท่ีมีการท างานร่วมกบั Spark อีกหลายตวั เช่น Tungsten KeystoneML Meso Tachyon เป็นตน้ 
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รูปที ่3 สถาปัตยกรรมขอ้มูล Spark (Spark, 2016) 
 

 2. บริษทั IBM ไดพ้ฒันาชุดเคร่ืองมือ IBM Analytics ท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพ ความกา้วหนา้ขององค์กร
ดว้ยความสามารถในการเขา้ใชง้านจากปลายทางถึงปลายทาง (end-to-end) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ ท่ี
ครอบคลุมส่วนการน าเสนอ วิเคราะห์ แกปั้ญหาขอ้มูลเชิงธุรกิจ สามารถรองรับการท างานในระบบคลาวด์ ช่วย
เปิดเผยขอ้มูลในเชิงลึก ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และปรับปรุงระบบในธุรกิจใหดี้ข้ึน โดยมีการท างานแยกส่วน
ตามลกัษณะต่างๆ (รูปท่ี 4) ดงัน้ี  
 2.1 จดัการขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงท านาย (Analytics and data management) จะท าให้
ทราบขอ้มูลเชิงลึกท่ีใช้ในการด าเนินงานได้เร็วข้ึน จากความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีปัจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่จ ากดัวา่จะเป็นฐานขอ้มูลแบบมีโครงสร้างหรือไม่ และยงัมีการท างานท่ีรองรับการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ โดยใชแ้พลตฟอร์มของ Hadoop กบั Spark นอกจากน้ีการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงลึกยงัมี
การท างานแบบ Real-time ท าใหมี้ส่วนร่วมทั้งผูใ้ชท้างธุรกิจ จึงเกิดโอกาสในการคน้พบและแกไ้ขปัญหา จากการ
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงท านายในกระบวนการทางธุรกิจ  
 2.2 วิเคราะห์และจดัการขอ้มูลในระบบคลาวด์ เป็นการบริการการจดัการขอ้มูล ท่ีเปิดโอกาส
ใหน้กัพฒันาระบบ นกัวเิคราะห์ขอ้มูล และนกัออกแบบสถาปัตยกรรมขอ้มูลไดเ้ขา้มาใชข้อ้มูลไดต้ลอดเวลา 
 2.3 วิเคราะห์ขอ้มูลในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์จากการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงท านายให้มากท่ีสุด มีการเตรียมขอ้มูลให้เร็วท่ีสุด และใช้ทรัพยากรให้น้อยท่ีสุด เพื่อตอบสนองวิธีและ
กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลในอุตสาหกรรม  
 2.4 วิเคราะห์และความเช่ียวชาญในการใชข้อ้มูลดา้นสภาพอากาศ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางดา้นสภาพอากาศเพื่อใชใ้นการตดัสินใจของอุตสาหกรรมการบิน พลงังาน การบริการ พยากรณ์อากาศ หรือ
ส่ือต่างๆ ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  
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         2.5 การแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงท านาย เป็นการน าเสนอขอ้มูลเชิงท านายท่ีไม่มีความ
ซบัซอ้นในการใชง้าน สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นระบบคลาวด์ และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอตัโนมติั เพื่อหา
ขอ้มูลเชิงลึก มาประกอบการตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง (IBM, 2016) 
 

 
 

รูปที ่4 สถาปัตยกรรมการวเิคราะห์ขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ของ IBM (IBM, 2016) 
 
         2.6 ความสามารถในการจดัการและการวเิคราะห์ขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ 
 2.6.1 Data Management & Warehouse: รองรับการท างานในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย 
และลดการบริหารจดัการ การจดัเก็บขอ้มูล การพฒันา ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการติดตั้งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งยงัมี
ความสะดวกรวดเร็วในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก 
 2.6.2 Hadoop System: มีการท างานร่วมกบั Apache Hadoop โดยใชแ้พลตฟอร์มเดียวกนั 
เพื่อรองรับองคก์รท่ีมีการพฒันาระบบให้ประยุกตใ์ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกได ้มีเคร่ืองมือในการพฒันาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน และคุณสมบติัดา้นความปลอดภยัไวใ้หอ้ยา่งครบถว้น 
 2.6.3 Stream Computing:  รอง รับการประมวลผลข้อมูลแบบสตรีมม่ิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์ตามเวลาจริงในการเปล่ียนแปลงขอ้มูล มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงท านายเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจแบบเรียลไทม ์ได ้
 2.6.4 Content Management:  รองรับการจดัการขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีมีระดบัการรักษาความ
ปลอดภยัและความมัน่คงสูง 
 2.6.5 Information Integration & Governance: รองรับการบูรณาการร่วมกบัระบบงานอ่ืน 
เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการจดัการขอ้มูล (IBM, 2016) 
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 3. บริษทั Oracle ไดท้ าการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ โดยมีวิธีการในการ
จดัการขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ ดงัรูปท่ี 4 และมีองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ และไดท้ าการแบ่งเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ออกเป็น 3 กลุ่ม (รูปท่ี 5) คือ  
 3.1 Oracle Business Intelligence เป็นการใชข้อ้มูลขององคก์รมาวิเคราะห์เชิงลึก และช่วยให้
คนในองคก์รตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วในทางธุรกิจ 
 3.2 Oracle Big Data Discovery เป็นเคร่ืองมือท่ีใชง้านง่ายพฒันามาจากพ้ืนฐานของ Apache 
Spark ท่ีช่วยใหใ้ชข้อ้มูลบ๊ิกดาตา้ท่ีมีอยูน่ ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกไดใ้นเวลาไม่นาน 
 3.3 Oracle Advanced Analytics เป็นการขยายแพลตฟอร์มของการวิเคราะห์ขั้นสูงครอบคลุม 
2 ส่วนหลัก คือ Oracle R Enterprise and Oracle Data Mining กับ Oracle Advanced Analytics ท่ีท าให้ลูกค้ามี
แพลตฟอร์มท่ีครอบคลุมการใชง้านส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบเรียลไทม ์ท่ีใหค้วามเขา้ใจธุรกิจท่ีส าคญัได ้
 

 
 

รูปที ่5 องคป์ระกอบสถาปัตยกรรมขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ของ Oracle (Oracle, 2014) 
 
 4. บริษทั SAP ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีท างานไดแ้บบเรียลไทม์ เพื่อใชใ้นการอธิบาย วิเคราะห์ คาด
การขอ้มูลและตดัสินใจ เพื่อหาขอ้มูลเชิงลึก ไดค้รอบคุมการบริหารจดัการธุรกิจไวม้าก โดยการพฒันาซอฟต์แวร์ 
SAP HANA ท่ีเป็นแพลตฟอร์มครอบคลุมและใชง้านง่ายส าหรับระบบธุรกิจอฉัริยะ (Business Intelligence - BI) 
การวเิคราะห์การท านายการจดัการประสิทธิภาพองคก์ร (Enterprise Performance Management - EPM) และก ากบั
ดูแลความเส่ียงและการปฏิบติัตาม (Governance, Risk, and Compliance - GRC) และมีการรองรับการท างานท่ี
ติดต่อกบั Apache Hadoop ผา่น Hive ODBC ท าใหส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกในราคาท่ีถูกลงได ้และลดความ
ซ ้ าซอ้นของโครงสร้างการท างานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั ท่ีมีขั้นตอนในการจดัการขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ (รูปท่ี 6)  
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รูปที ่6 แสดงสถาปัตยกรรมจดัการขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ของ SAP (SAP, 2016) 
 

4. ผลการเปรียบเทยีบเคร่ืองมือทีใ่ช้ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า 
 จากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งขอ้มูลจากผูผ้ลิตเคร่ืองมือแต่ละรายพบว่า
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั และเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไม่จ ากดัวา่
จะเป็นฐานขอ้มูลแบบมีโครงสร้างหรือไม่ และยงัมีการท างานท่ีรองรับการประมวลผลแบบคลาวด์ โดยบทความ
น้ีไดร้วบรวมและน ามาสรุปในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใช ้

รายการเปรียบเทยีบข้อมูลบิก๊ดาต้า Hadoop Spark IBM Oracle SAP 

Structured Data      
Semi-Structured Data      
Unstructured Data      
Graph Data      
Streaming Data      
Stream Processing       
Social Media Feed      
Data Analytic      
Machine Learning      
Cloud Computing      
Real-time      
Open Source Software      
License Fee      
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5. สรุป 
ในยคุปัจจุบนัขอ้มูลไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีมีอ านาจในการด าเนินธุรกิจเป็นอยา่งมากบทความน้ีจึงไดท้ าการ

วิเคราะห์บนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ดว้ยการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่กบัเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก่ียวกบั
การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใชใ้นการตดัสินใจวา่กระบวนการวเิคราะห์ กบัเคร่ืองมือ
ฐานขอ้มูลใด มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยบทความน้ีจะเป็นองคค์วามรู้ให้แก่ผูบ้ริหารธุรกิจคา้ปลีกทัว่ไป หรือ
ผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือแมก้ระทัง่ผูส้นใจท่ีตอ้งการน าเสนอขอ้มูลผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์สามารถน าไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางกลยุทธ์และการวางแผนเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มผูท่ี้สนใจ
เป้าหมาย ผลการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลจากผูผ้ลิตเคร่ืองมือแต่ละรายพบวา่ 
การเลือกเคร่ืองมือหรือการเลือกเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นจะตอ้งค านึงถึงกลุ่มขอ้มูลท่ีมีความสนใจ 
และศึกษาโครงสร้างของขอ้มูลนั้นใหเ้ขา้ใจก่อนการเลือกเคร่ืองมือ หรือกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาจากการเลือกเคร่ืองมือและกระบวนวิธีต่างๆนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีองคก์รต่างๆไดต้ั้งค  าถามวา่ จะมี

วธีิการเลือกเคร่ืองมือท่ีใชก้บัขอ้มูลเพ่ือใหเ้หมาะกบัองคก์รของตนนั้นอยา่งไรเน่ืองจากการเลือกนั้นจะมีเหตุปัจจยั
ในการตดัสินใจค่อนขา้งสูง ฉะนั้นจึงจะตอ้งดูท่ีความสมเหตุสมผลขององคก์รดงัน้ี  

1. เร่ืองความสามารถของบุคลากรในบริษทัหรือองคก์รต่อเร่ืองของการวิเคราะห์ขอ้มูลว่ามีมากน้อย
เพียงใด ถา้มีความรู้ความสามารถท่ีดี ควรแนะน าใหใ้ชแ้พลตฟอร์ม หรือเคร่ืองมือในกลุ่มงานท่ีระบุวตัถุประสงค์
ทั่วไป (General Purpose) ได้เลย ส่วนในกรณีท่ียงัไม่พร้อมก็สามารถแนะน าให้ใชข้อบเขตงานหลกั (Domain 
Specific) ไดเ้ช่นกนั แต่จะเป็นการปิดกั้นความรู้ความสามารถของบุคคลในองคก์รนั้นๆ ท่ีตอ้งท าการเปรียบเทียบ
ขอ้ดี ขอ้ดอ้ยเอง แต่ส่ิงท่ีดีก็คือ องคก์รนั้นสามารถท าการวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบท่ีซบัซอ้นได ้โดยไม่ตอ้งใชเ้วลา
ในการฝึกอบรม เรียนรู้มาก เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท าการเลือกเอาไวใ้หค้่อนขา้งครอบคลุมเกือบทั้งหมด ลกัษณะการ
เลือกด้านต่างๆให้เหมาะกับงาน เช่น การเลือกมุมมองทางด้านความรู้ความสามารถดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
มุมมองดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล มุมมองดา้นการใชเ้คร่ืองมือ มุมมองทางดา้นธุรกิจ หรือให้
มองดา้นความสะดวก รวดเร็ว เป็นตน้ 

2. เร่ืองการวเิคราะห์ขอ้มูลจากยสูเคส (Use Case) เพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองมือมาใช้
งาน นั้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการก่อน เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก และถา้มียสูเคสท่ีชดัเจน
แลว้นั้นแพลตฟอร์มในกลุ่มขอบเขตงานหลกัจะค่อนขา้งตรงกบัความตอ้งการมาก ท าให้ลงในรายละเอียดท่ีมี
ความซบัซอ้นมากๆได้เลย แต่อาจจะมีความยุง่ยาก และมีค่าใชจ่้ายในการท าค่อนขา้งสูงในการเพ่ิมยสูเคสอ่ืนเขา้
มา ส่วนลกัษณะงานทัว่ไปนั้นจะท าใหร้ะบบมีความยืดหยุน่กวา่การท่ีไดเ้ขา้ไปปรับแกด้ว้ยตวัเอง ดงันั้น ควรรู้วา่
ตวัเองตอ้งการอะไร ไม่ตอ้งท าตามกระแส ณ ช่วงเวลานั้น หรือท าตามท่ีคนอ่ืนบอกว่าดี ให้วิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมของความตอ้งการของตน 

3. เร่ืองรูปแบบของขอ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการเป็นเช่นไร เน่ืองจากในโลกของบ๊ิกดาตา้ จะไม่สามารถ
ให้ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีก าหนดไดท้ั้งหมด ยิ่งในองคก์รใหญ่ๆ ขอ้มูลเดิมอาจจะเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาใน
รูปแบบท่ีหลากหลายได้ ดังนั้นเคร่ืองมือในกลุ่มลกัษณะงานทั่วไปมกัตรงกับความตอ้งการมากกว่า เพราะ 
ขอบเขตงานหลกัจะมีเวลาและค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีสูง 
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4. เร่ืองของค่าใช้จ่าย จะส่งผลกระทบมากกับองค์กรขนาดกลางกับขนาดเล็ก เพราะท่ีกล่าวมานั้ น
เคร่ืองมือกลุ่มขอบเขตงานหลกัมีราคาค่อนขา้งสูง เน่ืองจากองคก์รน ามาติดตั้งใชง้านเขา้กบัระบบงานเดิมของ
องค์กรแล้ว จะมีค่าในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operation Cost) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
(Maintenance Cost) และ ค่าใชจ่้ายทรัพยากร (Resource Cost) ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในการดูแลระบบใหท้ างานไดดี้
เหมือนเดิม 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นโครงการน าร่องในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
ตดัสินใจเลือกผลิตวตัถุดิบจากยางธรรมชาติของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้ได้ก าไรท่ีเหมาะสม โดยใช้ขอ้มูลจาก
เกษตรกรจ านวน 6 คน เวลาท างาน 10 ชัว่โมงต่อวนั พ้ืนท่ีปลูกยางทั้งส้ิน 39 ไร่ หรือ 62,400 ตารางเมตร มีตน้ยาง
ทั้งหมด 80 ตน้ ต่อ 1 ไร่ ซ่ึงสามารถค านวณปริมาณผลิตผลไดเ้ท่ากบั 156,000 กรัมต่อวนั ประกอบดว้ยวตัถุดิบ           
3 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ ายางสด ยางกอ้นถว้ย และยางแผ่นผึ่งแดด งานวิจยัน้ีไดเ้สนอโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจเลือกผลิตวตัถุดิบจากยางธรรมชาติของอุตสาหกรรมยางไทย ท่ีใหผ้ลก าไรสูงสุดภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลโปรแกรมเชิงเส้น พบว่าหากเกษตรกรผลิตน ้ ายางสด จ านวน 156 กิโลกรัม จะ
ไดผ้ลก าไร 6,960.75 บาท ซ่ึงต่างจากวธีิการเดิมกวา่คิดเป็นร้อยละ 23.86 ของผลก าไรเดิม  โดยยางกอ้นถว้ยเม่ือน า
รายไดท่ี้ไดม้าหกัลบตน้ทุนแลว้พบวา่มีค่าติดลบ หมายถึงการมีสภาพขาดทุนไม่คุม้ค่าท่ีเกษตรกรจะเลือกผลิต 
 
ค าส าคญั: ก าไรท่ีเหมาะสม ผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ  โปรแกรมเชิงเสน้ 
 

ABSTRACT 
 This research is a pilot project to construct the mathematical decision model for Thailand rubber 
farmers. It is a decision making tool for decide to produce the raw material from natural rubber that made a 
maximum profit. The data gathering from six farmers that have working time 10 hours per day and the total area 
of rubber plantations are thirty-nine rai or 62,400 square meters, m2. These plantations have eighty trees per rai, 
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which rubber productivity is equal to 156,000 grams (g) per day. There are three of rubber products include the 
field or fresh latex, cup-lump and air dried sheet, ADS. This research uses the linear programing (LP) as a decision 
making tool to select the number of rubber products that made maximizes profit under the constraint. The results 
show that the only selected 156 kilograms of the field latex production affect profit. This profit is 6,960.75 baht, 
which is different from the traditional model and can be increased 23.86 percent of profit. Another result show, 
the cup lump product is not made profitability that is not suitable to produce. 
 
KEYWORDS: Profit optimization, Natural rubber product, Rubber industry, Linear programming  
 

1. บทน า 
 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกยางธรรมชาติหรือยางพาราประมาณ 19,200,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 อยา่งไรก็
ตามประเทศไทยนั้นไดมี้การผลิตประมาณ 3.62 ลา้นตนั และส่งออกประมาณ 3 ลา้นตน้ (องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ, 2556) นอกจากน้ียางธรรมชาติยงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั และสร้างรายไดใ้ห้กับ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมยางของประเทศไทยนั้นเป็นแบบแยกส่วน ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั 
อุตสาหกรรมต้นน ้ า ได้แก่ การผลิตวตัถุดิบท่ีมาจากต้นยางธรรมชาติ เช่น น ้ ายางสดและเศษยางก้นถ้วย 
อุตสาหกรรมกลางน ้ า คือ การน าเอาวตัถุดิบไปแปรรูป เช่น การเพ่ิมปริมาณความเขม้ขน้ของน ้ ายาง และกระบวน 
การรีด อดัและอบยาง และอุตสาหกรรมปลายน ้ า คือ การแปรรูปใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมตน้
น ้ านั้น ยงัขาดการพฒันาทั้งดา้นการจดัการและเทคโนโลยท่ีีเพียงพอ ทั้งท่ีประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตยางธรรมชาติราย
ใหญ่ท่ีสุดของโลก แต่ไม่สามารถควบคุมราคายางได้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร
ชาวสวนยาง ทั้งปัญหาดา้นราคายางธรรมชาติยงัคงเป็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ดงันั้นการวิจยัและพฒันาจึง
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั ท่ีทางภาครัฐ และภาคเอกชนควรใหค้วามส าคญั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นจงัหวดัท่ีถือว่าเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ยางพารารายใหญ่ในเขตภาคใตข้อง
ประเทศไทย ในงานวจิยัน้ีไดเ้ลือกศึกษาในพ้ืนท่ีของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา หมู่บา้นอินทนินท ์อ าเภอท่า
ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช มีเน้ือท่ีปลูกยางพารา 39 ไร่ ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากตน้ยางพาราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่  น ้ายางสด  ยางกอ้นถว้ย และยางแผน่ดิบ ซ่ึงแต่ละผลิตภณัฑข์องยางพารา มีเวลาท่ีใชใ้นการผลิตและตน้ทุน
ท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นการหาก าไรท่ีเหมาะสมในแต่ละผลิตภณัฑจึ์งมีความส าคญัต่อเกษตรกร งานวิจยัน้ีจึงไดพ้ฒันา
เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการตดัสินใจ โดยใชโ้ปรแกรมเชิงเสน้ (Linear Programing: LP) มาช่วยในการ
ตดัสินใจภายใตเ้ง่ือนไขท่ีมีความซบัซอ้นได ้ อีกทั้งยงัสามารถปรับเปล่ียนตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการท า
ก าไรตามสภาพการในปัจจุบนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที ท าให้เกษตรกรของไทยมีเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจวา่จะเลือก
ผลิตผลิตภณัฑใ์ด จึงจะท าก าไรสูง ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นเวลาและปริมาณวตัถุดิบ 
  

2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าใน George (1955)  ได้ศึกษาโปรแกรมเชิงเส้น
ภายใตค้วามไม่แน่นอน โดยแบบจ าลองทั่วไปภายใตก้ารพิจารณาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ถึง 3 สภาวะ โดย
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ปริมาณกิจกรรมมีเพียงสภาวะแรกเท่านั้นท่ีถูกน ามาใชใ้นการตดัสินใจ ส่วนสภาวะท่ี 2 ไม่สามารถน ามาใชใ้นการ
ตดัสินใจได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะก่อนหนา้และความไม่แน่นนอน วธีิการโปรแกรมเชิงเสน้ (Linear Programming 
Method) ถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ Allen (1972) ไดศึ้กษาสมการการแกไ้ขปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Convex โดยค านิยามของขอบเขตค าตอบท่ีเป็นไปได ้ ถูกแทนท่ีดว้ยค าตอบท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั 
สมการประเภทน้ีจะใชแ้กปั้ญหาอสมการประเภทท่ีมีลกัษณะเป็นรูปแบบแลว้ก็เปล่ียนฟังก์ชัน่ ในท่ีน้ีกลุ่มของ
ค าตอบท่ีเป็นไปได ้จะเป็นรูปแบบฟังก์ชัน่ของกลุ่มค าตอบ ปัญหาท่ีตามมา คือ การหาค่าตวัแปรท่ีมีค่าสูงสุด ใน
สมการเชิงเสน้ตรง หากท่ีมาของค าตอบอยูใ่นรูปพิเศษ ปัญหาดงักล่าวสามารถแกไ้ดด้ว้ยการใชโ้ปรแกรมเชิงเส้น 
Dirk et.al. (2016) ประยกุตว์ธีิโปรแกรมเชิงเสน้ เพื่อหาค่าท่ีเหมาะสมของระบบพลงังานท่ีพกัอาศยั โดยโปรแกรม
เชิงเส้นน้ีถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงถูกปรับปรุงเพื่อตรวจสอบการลงทุนและ
กระบวนการการตดัสินใจ (Operating Decision) ส าหรับระบบพลงังานท่ีพกัอาศยั  การแปลงหน่วยพลงังาน เช่น 
ป้ัมความร้อน หมอ้ไอน ้ า และเซลล์เช้ือเพลิงผลิตร่วม (Cogeneration Fuel Cell) สามารถใชร่้วมกบัอุปกรณ์เก็บ
สะสม เช่น แบตเตอร่ี ถังเก็บน ้ าร้อน เป็นต้น ทั้ งน้ีเพ่ือลดต้นทุนด้านพลังงานรายปีและลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon Dioxide, CO2) ซ่ึงก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจก  อยา่งไรก็ตามภายใตก้ารตั้งสมมติฐาน
ของความตอ้งการท่ีสมบูรณ์แบบและการพยากรณ์การผลิต และข้ึนอยูก่บัท่ีพกัอาศยัท่ีแลกเปล่ียนพลงังานไฟฟ้า
กบัแผ่นตะกัว่ในหมอ้แบตเตอร่ี (Grid) ไดอ้ยา่งไร ซ่ึงการลดตน้ทุนร้อยละ 5-6 อาจจะเป็นไปไดแ้ละสามารถลด
ก๊าซเรือนกระจกไดร้้อยละ 45-90  การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Programming) ถูกน ามาใชเ้พื่อลด
ความไม่แน่นอนของตวัแปรทางดา้นสภาพอากาศ ซ่ึงตน้ทุนสามารถเพ่ิมข้ึนไดไ้ม่เกินร้อยละ 1.2 กฎการตดัสินใจ
เพ่ือน ามาใชก้บัตวัแปรท่ีไม่สามารถระบุไดท่ี้เกิดข้ึนกบัโหลดทางไฟฟ้า ถา้สันนิษฐานวา่โหลดสูงสุดท่ีสามารถ
เกิดข้ึน ณ จุดใดจุดหน่ึงซ่ึงเป็นจุดท่ีเหมาะสม ตน้ทุนดา้นพลงังานจะสูงข้ึนร้อยละ 9 ในสถานการณ์ท่ีระบบท างาน
ดว้ยตวัมนัเอง ระบบน้ีจะมีการใชแ้บตเตอร่ีในช่วงเร่ิมตน้ประมาณร้อยละ 50 ของระบบ และ Chiara et.al. (2016) 
ไดว้ิเคราะห์การเส่ือมสภาพของแบตเตอร่ีและการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับชุดโซล่าเซลล์ระบบออฟกริต 
(Off-Grid System) ผสมผสานกับพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Energy) โดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น ศึกษาการ
เส่ือมสภาพของแบตเตอร่ีซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลดา้นตน้ทุน โดยใชต้วัแบบโปรแกรม
เชิงเสน้ ในการจดัการท่ีเหมาะสมท่ีสุดของระบบออฟกริต เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงตน้ทุนและสมรรถนะของแบตเตอร่ี 
 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษากระบวนการผลิตวตัถุดิบจากยางธรรมชาติของผลิตภณัฑย์างใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ น ้ า
ยางสด (Field or Fresh Latex) ยางกอ้นถว้ย (Cup-Lump) และยางแผ่นผึ่งแห้ง (Air Dried Sheet, ADS) ซ่ึงอยู่ใน
ส่วนของอุตสาหกรรมตน้น ้ าและกลางน ้ าของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดันครศรีธรรมราช  และวิเคราะห์ตน้ทุนการ
ผลิต (Production Cost) ไดแ้ก่ สารเคมีต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตของแต่ละรูปแบบ และตน้ทุนแรงงาน น าไปสู่การ
ค านวณหาก าไรสูงสุด (Maximize Profit) ดว้ยโปแกรมเชิงเสน้เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการเลือกผลิตวตัถุดิบจาก
ยางธรรมชาติของอุตสาหกรรมยางใน 3 ประเภทดงักล่าว 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย 
งานวจิยัน้ีแบ่งการศึกษาออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
(1) วตัถุดิบจากยางธรรมชาติของอุตสาหกรรมยาง ไดแ้ก่ น ้ ายางสด ยางกอ้นถว้ย และยางแผ่นผึ่งแห้ง 

ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง หมู่บา้นอินทนิน จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถผลิตได ้โดยมีพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 39 ไร่ แบ่งออกเป็น 80 ตน้ต่อไร่ รวม 3,120 ตน้ โดยใชเ้วลาทั้งท างาน 10 ชัว่โมง  

(2) กระบวนการผลิต โดยท าการศึกษาปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิตในแต่ละสถานีงาน ของแต่ละชนิดวตัถุดิบ
จากยางธรรมชาติ Brendan R. (2014) ประกอบดว้ย 

น า้ยางสด 
Activity 1: สวนยาง ท าการกรีดยาง (Trapping) และการเคล่ือนท่ี (Moving) จากการกรีดยางจากตน้แรก

ไปยงัตน้ยางถดัไปจนครบทุกตน้ ซ่ึงน ้ ายางสดจะไหลออกมาจากรอยกรีดยางไปยงัภาชนะรองรับ (Collecting 
cup) และยางนั้นจะอยู่ในรูปแบบอนุภาคแขวนลอย โดยมีปริมาณเน้ือยาง (Dry rubber content, DRC) ร้อยละ              
30-35  

Activity 2: การรวบรวมน ้ ายางสดจากภาชนะรองรับ  
Activity 3: การใส่สารกนับูด (Preservative) แอมโมเนีย (Ammonia, NH3) เขม้ขน้ น้ีถูกใชเ้ป็นสารกนั

บูดส าหรับน ้ ายางสด เพ่ือเป็นการรักษาสภาพน ้ ายาง เน่ืองจากแบคทีเรีย ซ่ึงงานวจิยัน้ีสนใจเพียงการใส่แอมโมเนีย
ประมาณมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 0.60 เรียกว่า น ้ ายางสดชนิดแอมโมเนียสูง (High ammonia or standard 
ammonia concentrate, HA Latex)  

ยางก้อนถ้วย 
Activity 1: สวนยาง ท าการกรีดยาง และการเคล่ือนท่ี ซ่ึงน ้ ายางสดจะไหลออกมาจากรอยกรีดยางไปยงั

ภาชนะรองรับ งานวิจยัน้ีศึกษาเพียงการใส่กรดฟอร์มิก (Formic acid, CH2O2) เขม้ขน้ร้อยละ 2 โดยมวล (2 wt%) 
เพ่ือให้เกิดการจบัตวัเป็นกอ้นของเน้ือยาง (Coagulation) เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรแห่งน้ีใชว้ิธีน้ีในการผลิตวตัถุดิบ
จากยางธรรมชาติในรูปแบบของยางกอ้นถว้ย และไดว้เิคราะห์ตน้ทุนจากกรดฟอร์มิกเขม้ขน้ร้อยละ 94 

Activity 2: การรวบรวมยางกอ้นถว้ยจากภาชนะรองรับ 
  
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1763 

ยางแผ่นผึง่แห้ง 
Activity 1: สวนยาง ท าการกรีดยาง และการเคล่ือนท่ี น ้ ายางสดจะไหลออกมาจากรอยกรีดยางไปยงั

ภาชนะรองรับ 
Activity 2: การรวบรวมน ้ ายางสดจากภาชนะรองรับ 
Activity 3: การใส่น ้ าลงในน ้ ายางสด ในปริมาณท่ีจะท าใหป้ริมาณเน้ือยางเหลือร้อยละ 12-18 เพ่ือใหเ้น้ือ

ยางแยกตวัออกจากน ้ าและง่ายต่อการจบัตวั หลงัจากนั้นจบัตวัเน้ือยางดว้ยกรดฟอร์มิกเขม้ขน้ร้อยละ 2 และท าให้
เป็นแผน่ จากนั้นน าไปท าใหแ้หง้ดว้ยการน าไปผึ่งแดด 

(3) ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตวตัถุดิบจากยางธรรมชาติ 
- เวลาท่ีใชใ้นการผลิตวตัถุดิบจากยางธรรมชาติแต่ละชนิด 
- ตน้ทุนของสารเคมี (Chemical cost) 
- ตน้ทุนของแรงงาน (Labor cost) 
- จ านวนของแรงงาน (Number of labor) 

งานวิจัยน้ีได้ท าการหาก าไรสูงสุดเพ่ือน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจเลือกผลิตวตัถุดิบจากยาง
ธรรมชาติใน 3 ชนิดดงักล่าว ท่ีกลุ่มเกษตรกรน้ีไดมี้การผลิต โดยใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นในการค านวณหาค าตอบ
โดยมี 2 ขั้นตอนดงัน้ี  

(1) ก าหนดสมการเป้าหมาย (Objective Function)  
(2) ก าหนดสมการเง่ือนไข (Constraints)  

ตวัแปรตดัสินใจในการผลติ 
ตวัแปรตดัสินใจ คือ จ านวนวตัถุดิบจากยางธรรมชาติแต่ละประเภทท่ีเกษตรกรท าการผลิต ท่ีสามารถท า

ก าไรสูงสุด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด  
 

4. ผลการวจัิย 
โดยปกติเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง จะเร่ิมกรีดยางตั้งแต่ 2.00 น. และท างานต่อจนถึง 12.00 น. เกษตรกร

จ านวน 6 คน สามารถท างานครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด 39 ไร่ หรือ 62,400 ตารางเมตร แต่ละไร่ มีตน้ยางธรรมชาติ
ประมาณ 80 ตน้ โดยแต่ละวนันั้นเกษตรกรมีผลผลิตเป็นปริมาณน ้ ายางสด เฉล่ีย 156,000 กรัม หรือ 156 กิโลกรัม 
ต่อ 39 ไร่  คนงานแต่ละคนมีตน้ทุนแรงงาน เฉล่ียคนละ 37.5 บาท ต่อ ชัว่โมง ซ่ึงทั้งหมด 6 คน รวมเป็น 225 บาท 
ต่อ ชัว่โมง อยา่งไรก็ตามขอ้มูลทางดา้นราคาขายของแต่วตัถุดิบนั้นอา้งอิงจากราคากลางของการยาง แห่งประเทศ
ไทย ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 ซ่ึงราคาขายสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามราคากลางของการยางแห่งประเทศไทย เพ่ือ
น ามาใชใ้นการค านวณ 
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1. น ้ายางสด  
 วตัถุดิบ X1 ราคาขาย 51.8 บาท ต่อ กิโลกรัม 

 

 
 

แผนภาพที ่2  กระบวนการผลิตน ้ายางสด 
 
 สถานีงาน (Work station)  

 สวนยาง (V): สญัลกัษณ์ I เกษตกรชาวสวนยางท าการกรีดยาง 
 การเก็บน ้ ายางสด (W): สัญลกัษณ์ II การเก็บรวบรวมน ้ ายางจากภาชนะรองรับ หลงัจากการกรีดตน้

ยางแลว้ ประมาณ 3 ชัว่โมง 
 การผสมแอมโมเนีย (Y): สัญลกัษณ์ III การผสมแอมโมเนีย โดยท่ีแอมโมเนียมีตน้ทุนอยูท่ี่ 0.3 บาท 

ต่อน ้ ายางสด 1 กิโลกรัม และใชเ้วลาในการผลิตเท่ากบั 1.84 นาที ต่อ กิโลกรัม 
2. ยางกอ้นถว้ย 
วตัถุดิบ X2 ราคาขาย 0.125 บาท ต่อ กอ้น (1 กอ้น ประมาณ 50 กรัม) 

 

 
 

แผนภาพที ่3  กระบวนการผลิตยางกอ้นถว้ย 
 

สถานีงาน 
 สวนยาง (V): สัญลกัษณ์ I การกรีดยาง ท้ิงไวใ้ห้น ้ ายางไหลประมาณ 3 ชัว่โมง และสัญลกัษณ์ II ท า

การผสมกรดฟอร์มิกลงในภาชนะรองรับ โดยตน้ทุนของกรดฟอร์มิกอยูท่ี่ 0.0021 บาทต่อถว้ย 
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 การเก็บรวบรวมยางกอ้นถว้ย (W): สญัลกัษณ์ III กระบวนการเก็บรวบรวมยางกอ้นหลงัจากน ้ ายางสด
มีการจบัตวั และสัญลกัษณ์ IV รวบรวมยางกอ้นถว้ยจากภาชนะรองรับ เพ่ือจ าหน่ายให้กบัพ่อคา้คนกลางต่อไป 
โดยมีเวลาในการผลิตทั้งหมดเฉล่ีย 0.096 นาที ต่อ กอ้น 

3. ยางแผน่ผึ่งแดด 
วตัถุดิบ X3 ราคาขาย 52.2 บาท ต่อ แผน่ (1 แผน่ ประมาณ 1 กิโลกรัม) 

 

 
 

แผนภาพที ่4  กระบวนการผลิตยางแผน่ผึ่งแดด 
 

สถานีงาน 
 สวนยาง (V): สญัลกัษณ์ I ชาวสวนยางกรีดยางจากตน้ยาง 
 การเก็บน ้ ายางสด (W): สญัลกัษณ์ II การเก็บรวบรวมน ้ ายางสด หลงัจากกรีดยาง และท้ิงไว ้ประมาณ           

3 ชัว่โมง 
 การรีดยาง (X): สัญลกัษณ์ III และ IV หลงัจากการเก็บรวบรวมน ้ ายางจากภาชนะรองรับ ต่อมาน ามา

ผสมกบัน ้ า และกรดฟอร์มิก เพ่ือให้ยางจบัตวั จากนั้นน าเขา้เคร่ืองรีดยางท าใหย้างเป้นแผ่น (Sheet) แลว้จึงน าไป
ผึ่งแดดลมให้แห้ง และไล่ความช้ืน โดยกรดฟอร์มิก มีตน้ทุน ต่อการไดม้าซ่ึงยางแผ่นดิบเฉล่ีย  0.847 บาท ต่อ
กิโลกรัม และมีเวลาท่ีใชใ้นการผลิตเท่ากบั 4.63 นาที ต่อ แผน่ 

 
ผลการค านวณด้วยโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programing) 
ก าหนดสมการเป้าหมาย โดยค านึงถึงผลก าไรสูงสุด (Profit Maximization) 
ก าไรสามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 1 

     ก าไร = 
ราคาขาย

ตน้ทุน
    (1) 

ตน้ทุนสามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 2  
      ตน้ทุน = ตน้ทุนวตัถุดิบ + ตน้ทุนแรงงาน    (2) 
โดย 
 X1 = แอมโมเนีย ต่อ 1 กิโลกรัม (-0.3 บาท/กก.) + ตน้ทุนแรงงาน (6 คน × 0.625 บาท ต่อ นาที × 1.84 นาที 
ต่อ กิโลกรัม) = 7.18 บาท ต่อ กิโลกรัม 
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 X2 = กรดฟอร์มิกต่อ 1 ถว้ย (-0.0021 บาท/ถว้ย) + ตน้ทุนแรงงาน (6 คน × 0.625 บาทต่อนาที × 0.096 นาที/
กอ้น) = 0.36 บาท ต่อ ถว้ย 
 X3 = กรดฟอร์มิกต่อ 1 แผ่น (-0.847 บาท/แผ่น) + ตน้ทุนแรงงาน (6 คน × 0.625 บาทต่อนาที × 4.64 นาที/
แผน่) = 18.23 บาท ต่อ แผน่ 
 

อา้งอิงจากราคาขาย ตลาดกลางการยางแห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559  
ราคาขายของทั้ง 3 วตัถุดิบจากยางธรรมชาติ ดงัน้ี 
1.  น ้ายางสด 51.8 บาท ต่อ กิโลกรัม 
2. ยางกอ้นถว้ย  0.125  บาท ต่อ กอ้น (1 กอ้น เท่ากบั 50 กรัม) 
3. ยางแผน่ผึ่งแดด 52.2 บาท ต่อ แผน่ (1 แผน่ เท่ากบั 1 กิโลกรัม) 
ดงันั้น ผลก าไรต่อหน่วยของแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
1.  น ้ายางสด 51.8 - 7.18 = 44.6 บาท 
2. ยางกอ้นถว้ย  0.125 -  0.36 = -0.237 บาท 
3. ยางแผน่ผึ่งแดด 52.2 - 18.23 = 33.97 บาท 
 

รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) 
 สมการเป้าหมาย  
      Max Z (บาท) = 44.6 X1 + (-0.237) X2 + 33.97 X3   (3) 
 สมการแสดงเง่ือนไข 
เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อวนั ของแต่ละวตัถุดิบจากยางธรรมชาติของอุตสาหกรรมยาง (นาที) 
     1.83 X1 + 0.097 X2 + 4.64 X3  ≤ 600    (4) 
ปริมาณน ้ ายางสดท่ีไดจ้ากการกรีดยาง (กิโลกรัม) 
    1 X1 + 0.05 X2 + 1 X3  ≤ 156    (5) 
โดย X1, X2, X3 ≥ 0 
เม่ือแปลงเป็นเมตริกซ์ (Matrix) ดงัน้ี 

     ก าไรสูงสุด  [−0.237 33.97 44.6]    [
X1

X2

X3

]   (6) 

ภายใตเ้ง่ือนไข 

     [
0.097 4.64 1.83
0.05 1 1

] [
X1

X2

X3

] ≤ [
600
156

] , [
X1

X2

X3

] ≥ [
0
0
0

]   (7)  

ดงันั้น ผลลพัธ์จากการค านวณ เท่ากบั 
X1 = 156, X2 = 0 และ X3 = 0 

Max Z = 6,960.75 บาท และ [286.2
156

] ≤ [
600
156

] 
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3.3 การตดัสินใจในการผลิต 
การหาผลก าไรสูงสุดจากโปรแกรมเชิงเส้นนั้น เกษตรกรสามารถเลือกท่ีจะผลิตน ้ ายางสด 156 กิโลกรัม 

จะใชเ้วลาในการผลิต 286.2 นาที โดยท่ีมีก าไรสูงสุดท่ี 6,960.75 บาท ซ่ึงเป็นผลก าไรสูงสุดภายใตปั้จจยัเง่ือนไข
ดา้นเวลา 600 นาที และวตัถุดิบ 156 กิโลกรัม 
 

 
 

แผนภาพที ่5 มูลค่าก าไรเปรียบเทียบกบัรายไดใ้นแต่ละชนิดของวตัถุดิบ 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
  โดยปกติแลว้เกษตรกรชาวสวนยาง หมู่บา้นอินทนิน จงัหวดันครศรีธรรมราช มกัเลือกผลิตวตัถุดิบจาก
ยางธรรมชาติจากอุตสาหกรรมท่ีมีราคาขายสูงสุดท่ีกลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตไดเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจในการ
เลือกผลิตวตัถุดิบทั้ง 3 ชนิด ในกรณีน้ีหากเกษตรกรเลือกท่ีจะผลิตเฉพาะยางแผน่ผึ่งแดด โดยราคาขายเท่ากบั 52.2 
บาท ต่อ แผ่น จะไดร้ายรับทั้งหมดก่อนหักตน้ทุน เท่ากบั 8,143.20 บาท ซ่ึงจะสูงกวา่การขายน ้ ายางสดท่ีมีราคา
ขายอยูท่ี่ 51.80 บาท ต่อ กิโลกรัม และมีรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัตน้ทุนอยูท่ี่ 8,080.80 บาท อยา่งไรก็ตามรายรับก่อน
หักตน้ทุนต่างกนั เท่ากบั 62.40 บาท ในทางกลบักนัถา้มีการคิดค านวณปัจจยัตน้ทุน ท าให้ก าไรท่ีไดจ้ากยางแผน่
ผึ่งแดดลดลงเหลือ 5,300 บาท และการขายน ้ ายางสดจะมีก าไร 6,960.75 บาท ต่างกนั 1,660.90 บาท หรือร้อยละ 
23.86 ในขณะท่ียางกอ้นถว้ยเม่ือน ารายไดท่ี้ไดม้าลบกบัตน้ทุน ปรากฏวา่มีค่าติดลบ คือ มีสภาพขาดทุนไม่คุม้ค่าท่ี
เกษตรกรจะเลือกผลิตวตัถุดิบชนิดน้ี 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
  งานวิจัยน้ีเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) เพ่ือทดลองน าข้อมูลเบ้ืองต้นมาทดสอบการสร้าง
โปรแกรมเชิงเส้น และทดสอบความเช่ือมัน่ ทั้ งน้ีงานวิจยัน้ียงัคงด าเนินการต่อเน่ืองเพ่ือศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการท าก าไรของเกษตรกร เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ารูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวจะน าไปใช้เป็น
เคร่ืองช่วยในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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