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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบนัธุรกิจการจองห้องพกัออนไลน์เติบโตข้ึนอยา่งแพร่หลายในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการ

จองผ่านทางเวบ็ไซต ์หรือแอพพลิเคชัน่ แต่การเขา้ใชห้้องยงัคงเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เน่ืองจากผูเ้ขา้พกั

จะตอ้งเดินทางไปรับกุญแจท่ีผูดู้แลห้องพกัดว้ยตนเอง ทาํให้เกิดความไม่สะดวกทั้งผูเ้ขา้พกัและผูดู้แลห้องพกั 

รวมถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้ห้องพัก โดยระบบล็อคประตูทั่วไปจะเป็นรูปแบบกุญแจซ่ึงถ้าให้ผูมี้

ประสบการณ์หรือมีความเช่ียวชาญในดา้นกุญแจก็สามารถปลดล็อคประตูไดโ้ดยง่ายดาย จึงทาํให้เกิดงานวิจยั

เร่ืองระบบปลดลอ็คอตัโนมติัโดยใชก้ารรู้จาํข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในการเขา้หอ้งพกั และ

เพ่ิมความสะดวกในการเขา้หอ้งพกัทั้งผูเ้ขา้พกัและผูดู้แลหอ้งพกั โดยผูเ้ขา้พกัตอ้งลงทะเบียนและตั้งค่ารหสัผา่น 4 

หลกั(PIN) เพ่ือรับคิวอาร์โคด้ เม่ือผูเ้ขา้พกัถึงห้องพกัผูเ้ขา้พกัตอ้งทาํการลงทะเบียนเขา้ใชห้้องพกัโดยการสแกน

ใบหนา้และคิวอาร์โคด้ พร้อมระบุรหัสผ่าน และเม่ือผูเ้ขา้พกัจะทาํการเขา้ห้องพกัระบบจะทาํการปลดลอ็คประตู

ด้วยการวิเคราะห์ภาพใบหน้าบุคคลหรือคิวอาร์โคด้ท่ีระบบสร้างข้ึนเพ่ือยืนยนัตวับุคคล  ซ่ึงผลท่ีได้จากการ

ทดสอบประสิทธิภาพพบวา่ระบบปลดลอ็คอตัโนมติัโดยใชก้ารรู้จาํท่ีพฒันาข้ึนสามารถเพ่ิมความปลอดภยัในการ

เขา้ห้องพกัและเพ่ิมความสะดวกใหก้บัทั้งผูเ้ขา้พกัและผูดู้แล ทั้งน้ีทางทีมวิจยัจะมีการพฒันาต่อยอดไปในอนาคต

โดยการปรับรูปแบบการล็อคให้เป็นรูปแบบของกลอนประตู เพ่ือให้ง่ายต่อการติดตั้ง และหลีกเล่ียงการตดั

สายไฟฟ้าไปยงัอุปกรณ์ล็อคประตูท่ีเป็นแม่เหล็ก และจะปรับรูปแบบรหัสผ่านเป็น OTP(One Time Password) 

จากรูปแบบ PIN เพ่ือสร้างรูปแบบความปลอดภยัหลายชั้นเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบบุคคลท่ีเขา้พกั 

ป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลระหวา่งทาง 

 

คาํสําคญั: คิวอาร์โคด้, ประตูอตัโนมติั , การจดจาํใบหนา้, การลงทะเบียนหอ้งพกั 
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ABSTRACT 

Present, the online booking business has grown widely, people can make reservations online but the 

way to access the room is still difficult when the consumer goes to the room must be picked up the keys from the 

caretakers causing inconvenience and the room has not best security for the consumer. With the general door lock 

system being a key, if letting someone who has experience or expert about the keys, can easily unlock the key 

bolt. This research will create an automatic locking system. The main purpose is upgrading the security locking 

system and convenience for consumers and caretakers. The guests must set a 4-digit password (PIN) for receiving 

the QR code. Upon arrival at the door, the system will scan the face and QR code. And specify to enter the 

password for using the room has booked. Next time to enter the room, the system will detect the face and QR 

Code for identification. The result of this research is the system can be unlocking with high security for the entry 

room and make convenience for consumers and caretakers. The researcher will develop further in the future by 

adjusting the locking to be a form of door bolt for easy installation. And avoid cutting the electrical wires to the 

magnetic door locking device, and using OTP (One Time Password) replace for the PIN, for that will create 

Multi-factor authentication anti data will be stole with Man-in-the-Middle 

 

Keywords: QR Code, Automatic door, Face recognition, Hostel register 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

เทคโนโลยีในปัจจุบนัมีความกา้วหน้าข้ึนมากจากในอดีต ส่งผลให้ธุรกิจการจองห้องพกัออนไลน์

เติบโตข้ึนอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจองผ่านทางเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ แต่ส่ิงท่ีตอ้ง

คาํนึงถึงในการนาํระบบไปใชง้านคือเร่ืองของความปลอดภยัในการเขา้ใชห้อ้งพกัซ่ึงหากไม่มีการป้องกนัท่ีดีก็จะ

นาํไปสู่การก่ออาชญากรรมทั้งชีวติและทรัพยสิ์นได ้[1] รวมไปถึงความยุง่ยากจากการท่ีผูเ้ขา้พกั ตอ้งไปรับกญุแจ

ท่ีผูดู้แลดว้ยตนเอง จากปัญหาดงักล่าวทางทีมวิจยัได้พฒันาระบบปลดล็อคอตัโนมติัโดยใชการรู้จาํข้ึน โดยมี

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

(1) Image Processing[2]  คือ การนําภาพมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ OpenCV[3] เป็น 

libraryท่ีใชส้าํหรับกลอ้งในการตรวจจบัใบหนา้และ QR code ของผูใ้ชง้านเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเราตอ้งการทั้งในเชิง

คุณภาพและปริมาณโดยขั้นตอนสาํคญั คือ การทาํใหภ้าพมีความคมชดัมากข้ึนและแบ่งส่วนของวตัถุในภาพ เช่น 

ใบหนา้คน เพ่ือนาํภาพวตัถุท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาขอ้มูล ซ่ึงในการวเิคราะห์ภาพดงักล่าวดว้ยตวัเองทาํใหใ้ชเ้วลาและ

แรงงานสูงทาํให้คอมพิวเตอร์ มีบทบาทในการทาํงานมากกว่าโดยขอ้มูลรูปภาพจะถูกนําไปประมวลผลกับ

ฐานขอ้มูลท่ีเก็บรูปภาพ[4]ในการใชง้านคร้ังแรกนาํมาประมวลทาํให้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผผูใ้ชง้านมีประโยชน์มาก

ยิง่ข้ึนในการใชง้านคร้ังถดัไป 

(2) Machine Learning คือ การเรียนรู้โดยการนาํขอ้มูลมาพล๊อตกราฟเรียกวา่ “Features” ในการจุดลง

ไปเพ่ือทาํกราฟในส่วนของการแบ่งฝ่ังเรียกวา่ “Model”โดยการท่ีจะเลือก model อาจจะเลือกเส้นตรงหรือโคง้แค่

ไหนเม่ือระบุเสร็จก็นาํขอ้มูลมาป้อนเพ่ือตดัเสน้ตามขอ้มูลท่ีเรามีซ่ึงเลขของ model รูปภาพอาจมาจากความกวา้ง , 

ความสูงของภาพ หรือ รายละเอียดเช่น หนา้ตา ของคนในรูปภาพจะทาํใหง่้ายต่อการพลอ๊ตกราฟ โดยใน Machine 
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Learning จะแบ่งเป็นประเภทของเทคนิคท่ีต่างกนัออกไป ดงันั้นในการวิเคราะห์และจาํแนกแต่ละบุคคลออกจาก

กนัจะตอ้งใชเ้ทคนิค Machine Learning ในการตรวจสอบ 

 (3) QR code(Quick Response) )[5] คือ matrix-code หรือ บาร์โคด้ 2 dimension ท่ีโทรศัพท์สมาร์ท

โฟนอ่านไดแ้ละสามารถ Encode อกัขระไดม้ากกวา่ 4000 ตวัอกัษร ซ่ึงตวัของ QR code จะมีส่ีเหล่ียม 3 มุมโดยท่ี

จะเป็นจุดท่ีทาํให้ผูอ่้านใช้การระบุการใช้งานและจากนั้ นจัดเรียงรหัสท่ีแสดงผลอย่างถูกตอ้งโดยจะมีหลกั

องคป์ระกอบอยา่งนอ้ยส่ีพิกเซลอยู่รอบคอบของรหัส QR code เพ่ือช่วยให้ผูอ่้านแยกแยะระหว่างรหัสและภาพ

พ้ืนหลงัอ่ืนๆ ช่องวา่งระยะห่างปรากฏข้ึนรอบๆขอบขององคป์ระกอบ ซ่ึงเดิมทีมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างขอ้มูล 

URL ของเวบ็ไซตท์างทีมวิจยัจึงประยกุตก์ารใชง้าน QR Code ในรูปแบบของ JSON format เพ่ือทาํการถอดรหสั

ขอ้มูลไปตรวจสอบและทาํการบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชง้านพร้อมป้อนรหสั PIN ประจาํผูใ้ชง้าน[6] เพ่ือทาํใหร้ะบบความ

ปลอดภยัสามารถทาํงานและป้องกนัห้องของผูใ้ชง้านในกรณีกุญแจหรือบตัรเขา้ห้องหายไดจึ้งทาํให้ห้องของ

ผูใ้ชง้านมีความปลอดภยัในการใชง้านหอ้งไดอ้ยา่งสะดวก[7] 

     (4) Multi-factor[8] เทคโนโลยี Multi-factor Authentication ท่ี ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะของ 

Datablink น้ี มีทั้งส่วนท่ีเป็น Client สาํหรับให้ผูใ้ชง้านสร้าง Response เพ่ือโตต้อบใน Challenge ท่ีเกิดข้ึนในการ

ยนืยนัตวัตนละการกาํหนดสิทธ์ิไดท้นัที ทาํใหถึ้งแมผู้โ้จมตีจะพยายามโจมตีหลงัจากผา่นขั้นตอนการยนืยนัตวัตน

ไปแลว้ ก็ยงัจะตอ้งพบกบัการยืนยนัการทาํ Transaction ในแต่ละคร้ัง หรือท่ีเรียกวา่ Transaction Signing นัน่เอง

นอกจากน้ีการสร้าง Response น้ียงัมีการนาํขอ้มูลของ Transaction ท่ีเกิดข้ึนมาใชใ้นการสร้าง และการเปิดอ่าน 

Response ท่ีทาํการเขา้รหัสอยูเ่ท่านั้น ทาํให้การหลอกลวงเพ่ือทาํ Social Engineering เกิดข้ึนไดย้ากมาก ผูใ้ชง้าน

สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า Response อนัน้ีมีไวส้ําหรับยืนยนัการทําธุรกรรมใด และถา้หากขอ้มูลการทํา

ธุรกรรมถูกเปล่ียนแปลงจากการโจมตีแบบ Man-in-the-Middle ก่อนท่ีจะถูกส่งไปยงั Server นั้น ผูใ้ชง้านก็จะ

ทราบไดท้นัทีวา่ Transaction นั้นๆ ถูกเปล่ียนแปลงไปแลว้ โดยสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานวิจยัเช่นในกรณี 

QR code ถูกคดัลอกไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาและทดสอบความปลอดภยัของระบบโดยใชใ้บหนา้ควบคู่กบัรหสัผา่น 

(2) เพ่ือพฒันาระบบปลดลอ็คอตัโนมติัโดยใชก้ารรู้จาํภาพ 

(3) เพ่ือสร้างอุปกรณ์ตน้แบบติดตั้งบริเวณหนา้หอ้งทดสอบเพ่ือทาํการทดสอบการทาํงานของระบบ

ก่อนนาํอุปกรณ์ไปติดตั้งใชใ้นสถานท่ีจริง 

 

3.ขอบเขตงานวจัิย 

 (1) ภายในของระบบการทาํงานประกอบดว้ย ประตูและกลอนประตูไฟฟ้าสาํหรับการปิดเปิดการทาํงาน

อตัโนมติัรวมถึงกลอ้งท่ีใชใ้นการสแกน QR code และใบหนา้ในการยนืยนัผูใ้ชง้าน 

 (2) ขอ้มูลการใชง้านสถานท่ีพกัและการใชง้านประตูอตัโนมติัจะทาํการเก็บไวท่ี้ตวัของ raspberry pi ท่ี

เป็นตวัเซิฟเวอร์ในการบนัทึกขอ้มูล 

 (3) การเก็บขอ้มูลรูปภาพของกลอ้งจะทาํการเก็บรูปภาพไม่นอ้ยกวา่ 100*100 pixel จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 

32 รูปต่อ 1 คนในการใชง้าน 
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(4) รหสัผา่นในการเขา้-ออกหอ้งเป็นตวัเลข 4 หลกั และการเก็บขอ้มูลการเขา้-ออกหอ้งประกอบดว้ย

ขอ้มูลใบหนา้ และเวลาในการเขา้ออกผา่นตวัอุปกรณ์ และบนัทึกในฐานขอ้มูลบนคลาวด ์

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 ภาพรวมการทาํงาน  

(1) ผูใ้ชง้านจะตอ้งแสดง QR Code ท่ีกลอ้งหน้าหน้าประตู หากถูกตอ้งระบบจะแจง้เตือนให้ใส่

รหสัผา่น  

(2) เม่ือรหัสผ่านตรงกบัฐานขอ้มูลจะทาํการเปิดเสียงแจง้เตือนและเปิดระบบบนัทึกใบหนา้ลงใน

ฐานขอ้มูลตามแผนภาพท่ี 1 ทางดา้นขวา โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งมองไปท่ีกลอ้งเป็นเวลาครู่นึง 

(3) เม่ือเสร็จส้ินการลงทะเบียนใบหน้าระบบจะทําการดึงขอ้มูลใหม่และจะเข้าสู่ขั้นตอนการ

ตรวจสอบใบหนา้ ตามแผนภาพท่ี 1 ทางดา้นซา้ย เม่ือผูใ้ชม้องท่ีกลอ้ง 

(4) หากตรวจสอบใบหน้าแลว้ตรงกบัฐานขอ้มูลระบบจะทาํการปลดล็อคประตูอตัโนมติัให้กบั

ผูใ้ชง้านและใชเ้พียงใบหนา้ในคร้ังต่อไปในการเปิดประต ูหรืออาจะใชง้าน QR Code ท่ีระบบสร้างข้ึนชัว่คราวให้

ผูใ้ชส้ามรถส่งต่อไปยงัผูอ่ื้นไดใ้นระยะเวลาหน่ึง 

 

          
  

แผนภาพที ่1 การทาํงานตรวจจบัใบหนา้     

 

4.2 การพฒันาระบบ 

  ระบบจะเร่ิมตน้ดว้ยการดึงขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ใบหนา้และขอ้มูลใบหนา้ท่ีบนัทึกไว้

เขา้มาในระบบและเร่ิมตน้จบัภาพท่ีไดจ้ากกลอ้งวิดีโอในแต่ละภาพ แลว้ใชข้อ้มูลทางคณิตศาสตร์ท่ีดึงเข้ามา

วเิคราะห์ 
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แผนภาพที ่2 การทาํงานของระบบ 

 

(1) การพฒันาดา้น Application Software 

การเขา้สู่ระบบของแอพพลิเคชัน่จากผูใ้ชง้าน หรือการสมคัรเขา้ใชง้านแอพพลิเคชัน่ เม่ือทาํการ

สมคัรหรือเขา้สู่ระบบแลว้ ก่อนการสร้าง QR code จะมีการระบุให้ใส่รหัส PIN ตามแผนภาพท่ี 4 ทางซ้ายเพ่ือ

ความปลอดภยัของผูใ้ชง้านและเม่ือใส่ PIN แลว้จะสามารถสร้าง QR code เพ่ือใชส้าํหรับสแกนหนา้ห้องซ่ึงทาง

แอพพลิเคชัน่จะแสดงให้เห็นวา่มีการรับประกนัความปลอดภยั smart lock และ anti-theft ตามแผนภาพท่ี 3 ตรง

กลางและขวา 
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แผนภาพที ่3 แสดงการสร้าง PIN และ QR code เพ่ือความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน 

 

 4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 

           
(ก)                                               (ข)                                                  (ค) 

แผนภาพที ่4 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํงานวจิยั  (ก) กลอ้ง Webcam สาํหรับบนัทึกภาพ   (ข) Raspberry PI นาํมาใช้

เป็น Edge computing device และ (ค) 4x3 Matrix Keypad Module ใชรั้บขอ้มูลรหสัผา่น 
 

(1) Webcam โดยใช ้Open CV library ของฟังก์ชัน่ในการแสดงผลและตรวจจบัดว้ยคอมพิวเตอร์

แบบ Real-Time โดยการใชก้ลอ้งในการตรวจจบัใบหนา้และ QR code ของบุคคล จากแผนภาพท่ี 4 (ก) 

(2) Raspberry PI เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซ่ึงสามารถต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์เพ่ือใชง้านได้

และ ยงัสามาถต่อตวัของ Raspberry PI เขา้กบัจอ TV ท่ีรองรับ HDMI แมค้วามละเอียดตํ่ากวา่ก็ตามซ่ึงในการวิจยั

น้ีมีการใช ้Raspberry PI เป็นหน่วยประมวลผลหลกัและเก็บขอ้มูลท่ีไดม้าจากกลอ้ง จากแผนภาพท่ี 4 (ข) 

(3) 4x3 Matrix Keypad Module โมดูลปุ่มกดแบบ Matrix Keypad เป็น Keypad สาํหรับการใส่รหสั 

ของหอ้งพกัท่ีผูใ้ชง้านเขา้พกัเพ่ือเป็นการป้อนรหสัป้องกนัในกรณีของการถูกขโมย QR code จากแผนภาพท่ี 4 (ค) 

(4) ลาํโพง ใชส้าํหรับการกระจายเสียงออกมาซ่ึงลาํโพงจะใชง้านสาํหรับการแจง้เตือนผูใ้ชง้านดว้ย 

เสียงเตือนในขั้นตอนต่างๆของระบบ เช่น เสียงแจง้เตือนแสดง QR code , แจง้เตือนอ่ืนๆ 

 4.4 Data analysis 

ทางผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ชง้านมาวเิคราะห์ใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํงานของระบบ 
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แผนภาพที ่5 ฐานขอ้มูลในการใชง้าน 

 

(1) ตารางขอ้มูลของผูใ้ชง้านจากแผนภาพท่ี 5 

- Consumer ID  : รหสัประจาํตวัของลูกคา้ 

- Name   : ช่ือของผูใ้ช ้

- Phone Number  : เบอร์โทรศพัทข์องผูใ้ช ้

- Address  : ท่ีอยูข่องผูใ้ช ้

- Citizen ID/ Passport ID : เลขประจาํตวัประชาชน หรือ เลขประจาํตวัสมุดเดินทาง 

 

(2) ตารางขอ้มูลสถานท่ีจากแผนภาพท่ี 5 

- Place ID  : รหสัประจาํสถานท่ี 

- Place Name  : ช่ือของสถานท่ี 

- Place latitude  : ตาํแหน่งละติจูดของสถานท่ี 

- Place longitude  : ตาํแหน่งลองจิจูดของสถานท่ี 

- Address  : ท่ีอยูข่องสถานท่ี 

- Phone Number  : เบอร์โทรศพัทข์องสถานท่ี 

- Type   : ประเภทของสถานท่ี 

- Available Room  : จาํนวนหอ้งพกัท่ีวา่งอยูข่องสถานท่ี 
  

(3) ตารางขอ้มูลการจองจากแผนภาพท่ี 5 และสามารถนาํมาประมวลผลลงบนแผนท่ีได ้

- Reserve ID  : รหสัประจาํของการจอง 

- Consumer ID  : รหสัประจาํตวัผูใ้ชท่ี้จอง 

- Place ID  : รหสัประจาํสถานท่ีท่ีจอง 

- Room   : หอ้งท่ีจอง 
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- Check - In  : วนัท่ีเขา้พกั 

- Check – Out  : วนัท่ีออกหอ้งพกั 

- PIN   : รหสัท่ีผูใ้ชต้ั้งข้ึนเพ่ือความปลอดภยัในการลงทะเบียนใชห้อ้ง 
 

(4) ตารางขอ้มูลการเขา้ออกหอ้งพกัจากแผนภาพท่ี 5  

- log ID   : รหสัประจาํตวัขอ้มูลการเขา้ออกหอ้งพกั 

- Reserve ID  : รหสัประจาํตวัขอ้มูลการจอง 

- Person ID  : รหสัประจาํตวัของผูเ้ขา้หอ้งพกั 

- Stamp time - in  : เวลาท่ีเขา้หอ้งพกั 

- Stamp time - out  : เวลาท่ีออกหอ้งพกั 

 

5. สรุปผลการวจัิยและอภิปราย 

ทางทีมผูว้ิจยัไดท้าํการพฒันาระบบปลดล็อคอตัโนมติัดว้ยการรู้จาํภาพข้ึนก่อให้เกิดความปลอดภยั 

สะดวกต่อการใช้งาน ลดค่าใช้จ่ายท่ีจะเสียไปกับกุญแจหรือคีย์การ์ดท่ีสูญหาย ป้องกันการโจรกรรมหรือ

อาชญากรรมจากผูไ้ม่หวงัดี และลดการทาํงานของพนกังานตอ้นรับ รวมถึงส่งผลใหเ้กิดการต่อยอดธุรกิจหอ้งพกั

ใหเ้ติบโตยิง่ข้ึนต่อไป 

โดยในการวิจยัคร้ังน้ีทางทีมผูจ้ดัทาํไดพ้บปัญหาในการทาํงานของระบบตรวจจบัใบหนา้ท่ีทาํงานบน

อุปกรณ์ดงัน้ี 

- มีการวิเคราะห์และทดสอบ พบกว่าอตัราการตรวจจบัใบหนา้โดยเฉล่ียจากผูท้ดลอง 10 คนสามารถ

ตรวจจบัความถูกตอ้งได ้49.83% ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบจากการใชรู้ปภาพแทนใบหนา้ในสภาพแสงเดียวกนัและ

กลอ้งท่ีถ่ายภาพชนิดเดียว กันจากผูท้ดลอง 2 คนแลว้พบว่า ตรวจสอบได ้48.52% ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัการ

ตรวจสอบใบหนา้โดยตรงจากตารางท่ี 1ดงันั้นทางทีมผูว้จิยัจึงศึกษา การตรวจจบัใบหนา้ประกอบกบัการกระพริบ

ตาเพ่ือป้องกนัการใชรู้ปภาพแทนในอนาคตได ้  

 

ตารางที ่1 แสดงอตัราความถูกตอ้งของการตรวจจบัใบหนา้ 
 

รหัสประจําตวัผู้ทดสอบ อตัราความถูกต้องของการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ID59018730 56.1251430296656%  
ID59018730 46.8573948188935% ใชรู้ปภาพแทนใบหนา้โดยมีขอ้จาํท่ีสภาพแสง คุณภาพกลอ้งเดียวกนั 

ID59007820 54.8933666234122% 
 

ID59007820 50.1804074128913% ใชรู้ปภาพแทนใบหนา้โดยมีขอ้จาํท่ีสภาพแสง คุณภาพกลอ้งเดียวกนั 

ID59025506 40.3399793788183%  
ID59000921 47.5540160414753%  
ID59010456  42.5498954986180%  
ID62043323 51.8298270167047%  
ID59008729 50.3362567173712%  
ID59029931 52.4745571236890%  
ID59025633 48.5679381610135%  
ID59031524 55.3333181591188%  
ID59015728 50.7977649360337%  
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- ปัญหาในการพฒันาเน่ืองจากการท่ีจะแปลงขอ้ความท่ีเป็นตวัหนังสือไปเป็นรูปแบบของเสียงผ่าน

ช่องทางของ Google ซ่ึงทาํให้การประมวลเสียงเกิดความล่าชา้ข้ึนทางทีมผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองใชง้านช่องทาง

ต่าง ๆ แต่ก็เกิดปัญหาท่ีการไม่รองรับภาษาไทย ดงันั้นในอนาตดอาจมีการพฒันาให้รองรับการใชง้านภาษาไทย

ไดม้ากข้ึนและสามารถปรับภาษาตามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้ 

- การตั้งค่ารหัสผ่านแบบ PIN ผูไ้ม่หวงัดีสามารถคาดเดารหัสผ่านจากขอ้มูลส่วนตัวของผูใ้ช้หรือ

รหัสผ่านพ้ืนฐานได ้ดงันั้นในการป้องกนัเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนทางทีมผูว้ิจยัจึงจะเป็นการใส่รหัสผ่านให้เป็น

รูปแบบ OTP (One Time Password) ซ่ึงจะส่งไปยงัเบอร์โทรศพัท์ของผูใ้ชผ้่านทาง SMS กาํหนดระยะเวลาเพียง 

3-5 นาทีในการกรอกรหสั 

- กรณีไฟดบัการทาํงานจะหยดุลงและประตูจะถูกปลดล็อคออก แต่เม่ือกระแสไฟติดระบบจะสามารถ

กลบัมาทาํงานไดป้กติ ดงันั้นในอนาคตทางทีมวิจยัจะพฒันาให้ระบบล็อคมีแบตเตอร์ร่ีในตวัซ่ึงจะสามารถคง

สภาวะการทาํงานไดต้่อไปในกรณีท่ีไฟฟ้าดบั 

โดยในขั้นตอนอ่ืนๆสามารถทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่นการตรวจจบั QR Code หรือใบหน้าท่ียงัไม่ได้

ลงทะเบียนแมว้า่งานวิจยัจะสามารถทาํงานตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้แต่ดว้ยอุปกรณ์ท่ีเลือกใชมี้ความสามารถใน

การประมวล ผลจาํกดัและการตรวจสอบยงัคงมีช่องโหว ่ดงันั้นทางทีมผูว้ิจยั จึงวางแผนการแกไ้ขปัญหาในระยะ

ยาวต่อไปเพ่ือปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการวเิคราะห์ใบหนา้ให้มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน ทั้งในดา้นคุณภาพ

ของรูปภาพและถูกตอ้งในการประมวลผล รวมทั้งการปรับเปล่ียนรูปแบบของการล็อคประตูไปยงัรูปแบบของ

กลอนประตูท่ีมีแบตเตอร์ร่ีในตวัเพ่ือรักษาสภาพการทาํงานของระบบใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งดีเยี่ยม และแยกอุปกรณ์

กลอ้งใหส้ามารถทาํงานสอดคลอ้งกบักลอนประตูโดยท่ีไม่จาํเป็นจะตอ้งเดินสายข้ึนมาจากกลอน 

นอกจากน้ียงัสามารถต่อยอดไปถึงระบบการลงทะเบียนเขา้งานสัมนาต่างๆ ท่ีสามารถลงทะเบียนเขา้

งานไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งกรอกเอกสาร โดยสามารถใชร้ะบบ QR Code เพ่ือลงทะเบียนลาํทาํการสร้างขอ้มูลใน

รูปแบบ JSON QR Code เพ่ือลงทะเบียนเขา้งานก็จะสามารถลงเวลาในการลงทะเบียนได ้และจะปรับปรุงใหก้าร

ใชง้านเป็นรูปแบบของ API เพ่ือท่ีจะสามารถใชง้านร่วมกบัแพลตฟอร์มท่ีมีอยู่แลว้ได ้โดยให้ส่งขอ้มูลรูปแบบ 

JSON และจะตอบกลบัเป็นภาพ QR Code ใหก้บัผูใ้ชง้าน หรือสามารถกาํหนดใหส่้งขอ้มูลไปยงัอีเมลไ์ดต่้อไป  
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บทคัดย่อ 

 โครงการคน้ควา้อิสระเร่ืองการพฒันาแบบจาํลองเพ่ือการพยากรณ์พฤติกรรมการซ้ือซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป

ดา้นกราฟิกของธุรกิจจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ดว้ยเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการสร้างแบบจาํลอง

การพยากรณ์ยอดขาย ของสินคา้ในอดีตเพ่ือหาค่าความสัมพนัธ์ของการซ้ือสินคา้เพ่ือใชใ้นการจดัทาํโปรโมชัน่ 

ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล  

ขั้นตอนการดาํเนินงานประกอบดว้ย การนาํขอ้มูลจากระบบ ERP การขายซอฟต์แวร์ดา้นกราฟิกของ

ธุรกิจจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ เพ่ือสร้างแบบจาํลองการซ้ือซอฟตแ์วร์ในช่วงระยะเวลาของการซ้ือสินคา้ตั้งแต่ วนัท่ี 26  

กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง วนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 เคร่ืองมือในการทาํเหมือง คือโปรแกรม Rapid miner studio 9 ดว้ย

อลักอริทึมการหากฎความสัมพนัธ์ ผลท่ีไดเ้พ่ือการจดัทาํกิจกรรมส่งเสริมงานขาย และตอบสนองกบัความพึง

พอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑสู์งสุด  

สรุปผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ี  เม่ือกาํหนดค่า Support เท่ากบั 0.2 และค่า Confidence เท่ากบั 0.9 ทาํให้

ไดก้ฎความสมัพนัธ์ทั้งส้ิน 9 กฎ  ซ่ึงค่าความสมัพนัธ์สูงสุดคือ เม่ือซ้ือสินคา้ PS และสินคา้ ACB แลว้มีโอกาสท่ีจะ

ซ้ือสินคา้ LIT ตามมา ดว้ยค่าความเช่ือมัน่ถึง 0.926  ซ่ึงทาํใหส้ามารถนาํกฎของค่าความสมัพนัธ์น้ีไปวางแผนการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

  

คาํสําคญั: ดาตา้ไมน่ิง, การวเิคราะห์จากการซ้ือสินคา้, กฏความสมัพนัธ์ 
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ABSTRACT 

 The independent study project   had an objective to develop the predictive model from sale historical 

data to find the association of customer buying software graphics for marketing promotion using data Mining 

technique  

The process was consisted of import data from ERP of sale transaction in software graphic from the 

software vendor to develop the model. Data for the project covered between 26 February 2016 to 3 December 

2018 which was 99,999 transactions. Tool for data mining technique was rapid miners. The algorithm for mining 

was association rules. The result ware used for sale promotion and to serve high customer satisfaction.  

The result of the project was as follows: when support = 0.2 and confidence = 0.8 the association rule 

ware generated as 9 rules. The most associated rule when customer buy product PS and product ACB then the 

possibility to buy product LIT together with confidence of 0926. From these generated rules were used for 

marketing plan and promotion more effectiveness. 

 

Keywords : Data mining, Market Basket Analysis, Association Rule 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในอดีตฝ่ายการตลาดของบริษทั ไม่ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือขายของสินคา้กลุ่มประเภทซอฟต์แวร์

สาํเร็จรูปเก่ียวกบัการออกแบบ เพราะในปัจจุบนัระดบัราคาของสินคา้มีราคาเท่ากนัหมดและการขายในอดีตก็ไม่

สามารถผลกัดนัสินคา้ตวัท่ีขายไม่ดีให้ขายไดจ้าํนวนมากข้ึนและการออกโปรโมชัน่ในปัจจุบนัไม่สามารถช้ีวดั

ประสิทธิภาพของผลตอบรับจากการออกโปรโมชัน่ได ้และมีบางสินคา้ท่ีมียอดขายท่ีไม่ดีเท่าท่ีควรซ่ึงอาจจะมี

หลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวความคิดจากนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการขายในอดีต หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ทาํเทคนิค

การทาํแบบจาํลองเพ่ือการพยากรณ์ดา้นการขายและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนงานดา้นการขายวางแผน

การตลาดโดยทาํ ( Prediction ) การทาํนายค่าการซ้ือสินคา้ร่วมกนับ่อยๆนาํไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ ใน

การจดัโปรโมชัน่ตามประเภทของสินคา้จากจากการวิเคราะห์การซ้ือสินคา้ของลูกคา้เรียกว่า ( Market Basket 

Analysis ) คือการหาสินคา้ท่ีมีจาํนวนการซ้ือคู่กนัปรากฎบ่อยๆ และนาํมาวางแผนการทาํการตลาดในอนาคตเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการซ้ือของแต่ละกลุ่มลูกคา้มาเช่ืองโยงกบัสินคา้ท่ีเคยซ้ือในอดีตเพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ของ

ประเภทสินคา้ ท่ีเหมาะสม และเป็นขอ้มูลให้กับฝ่ายการตลาดของบริษทั ในการประกอบการตดัสินใจ ออก

โปรโมชัน่และอีเวน้ท ์ประชาสมัพนัธ์ อยา่งเหมาะสม  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  เพ่ือการสร้างแบบจาํลองการพยากรณ์ยอดขายของสินคา้ในอดีตเพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ของการซ้ือ

สินคา้ซอตฟ์แวร์สาํเร็จรูปดา้นกราฟิกเพ่ือใชใ้นการจดัทาํโปรโมชัน่ ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย  

  การทาํเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เปรียบเสมือนวิวฒันาการหน่ึงในการจดัเก็บและตีความหมายขอ้มูล 

จากเดิมท่ีมีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งง่ายๆ มาสู่การจดัเก็บในรูปแบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถดึงขอ้มูลสารสนเทศมาใช้

จนถึงการทาํเหมืองขอ้มูลท่ีสามารถคน้พบความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้มูล ไดด้งัน้ี กระบวนการหรือการเรียงลาํดบัของ

การคน้ขอ้มูล และการนาํมาใชโ้ดยหน่วยงานทางธุรกิจและนกัวเิคราะห์โดยเป็นขอ้มูลท่ี การสกดัหรือแยกขอ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์จากขอ้มูลขนาดใหญ่หรือฐานขอ้มูลการวางแผนทรัพยากรขององคก์รโดยสามารถวิเคราะห์ทาง

สถิติและตรรกะของขอ้มูลขนาดใหญ่เป็นการมองหารูปแบบท่ีสามารถช่วยการตดัสินใจได ้

 

 
 

ภาพที ่1 เป็นการคน้หาความรู้ดว้ยการทาํเหมืองขอ้มูล 

 

 ทฤษฎีการหากฎความสัมพนัธ์ Association Rules กฎความสัมพนัธ์ เป็นกระบวนการหน่ึงในการทาํ 

เหมืองขอ้มูล ท่ีไดรั้บความนิยมมาก โดยจะใช ้ในการหาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลสองชุดหรือมากกวา่สองชุดข้ึน

ไปภายในกลุ่มข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ ในการหากฎความสัมพนัธ์นั้ นจะมีขั้นตอนวิธีการหาหลายวิธีด้วยกัน                      

แต่ขั้นตอนวิธีท่ีเป็นท่ีรู้จกัและใชอ้ยา่งแพร่หลายคือ ขั้นตอนวิธี Apriori ตวัอยา่งหน่ึง ท่ีใชก้นัก็คือ Market Basket 

Analysis ท่ีใช้ในการหาความสัมพนัธ์ของสินคา้ท่ีลูกคา้มกัจะซ้ือพร้อมกัน เพ่ือใช้ในการจัดรายการส่งเสริม            

การขาย  

 การศึกษาหากฎความสัมพนัธ์ มหีลกัการพื้นฐานดงัต่อไปนี ้

                   

    A         B 

               ภาพที ่2 ทฤษฎีค่าความสมัพนัธ์ 

 

 โดย A เป็นเง่ือนไขและ B เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนหาค่าความสมัพนัธ์จะตอ้งมีค่าสนบัสนุนตํ่าสุดท่ีกาํหนด

และมีค่าเช่ือมัน่มากกวา่ค่าตํ่าสุดท่ีกาํหนด ผูว้ิจยัตอ้งการหาค่าความสัมพนัธ์โดย การประเมินค่าของกฏจะใชค้่า

สนับสนุน Support และ ค่า Confidence โดยค่าสนับสนุนคือ ร้อยละของข้อมูลท่ีมีเ ง่ือนไข และผลลัพท์ท่ี

สอดคลอ้งกบักฎของจาํนวนขอ้มูลทั้งหมด ตามสมการ  
              

 ค่าสนบัสนุน =   จาํนวนรายการขอ้มูลท่ีมีเง่ือนไขและผลลพัทส์อดคลอ้งกนัตามกฎ 

                     จาํนวนรายการขอ้มูลทั้งหมด 
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 ค่าความเช่ือมัน่ คือ ร้อยละของขอ้มูลท่ีมีเง่ือนไข และผลลพัท์ท่ีสอดคลอ้งกับกฎของจาํนวนขอ้มูล

ทั้งหมดท่ีเป็นเง่ือนไข ตามสมการ  

               

 ค่าความเช่ือมัน่  =  จาํนวนรายการขอ้มูลท่ีมีเง่ือนไขและผลลพัธ์สอดคลอ้งตามกฎ 

          จาํนวนรายการขอ้มูลท่ีเป็นเง่ือนไข 

  

  ตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการหากฎท่ีมีความน่าสนใจ Support Factor เป็นค่าท่ีบ่งบอกวา่เหตุการณ์ A กบั B มี

ความถ่ีในการเกิดข้ึนมากนอ้ยแค่ไหน 
 

              

A → B : Support Factor =(A U B) 
 

ภาพที ่3 ตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการหากฎท่ีมีความน่าสนใจ Support Factor 

เป็นค่าท่ีบ่งบอกวา่เหตุการณ์ A กบั B มีความถ่ีในการเกิดข้ึนมากนอ้ยแค่ไหน 

 

             

A → B : Confident Factor= P(A|B) 
 

ภาพที ่4 Confident Factor เป็นค่าท่ีบอกวา่ เม่ือเกิดเหตุการณ์ B แลว้ 

มีโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ A มากนอ้ยแค่ไหน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1. แบบแผนการวจิยั ศึกษาทฤษฎีการหากฎความสมัพนัธ์ เพ่ือใชว้เิคราะห์และพยากรณ์ทาํนายการสัง่ซ้ือ

สินคา้ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปดา้นกราฟิกของลูกคา้ท่ีซ้ือร่วมกนับ่อยๆ เพ่ือจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสินคา้และการ

วางแผนทางการตลาดของผูบ้ริหาร โดยใชแ้บบจาํลองหาค่าความสมัพนัธ์ โดยวเิคราะห์จากการซ้ือในอดีตและนาํ

กฎท่ีได้มาจัดโปรโมชั่นให้กับลูกคา้ ในแต่ละรายเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้และวางแผน

ทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. การรวบรวมขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของการซ้ือสินคา้ ยอ้นหลงั 4 ปี โดยไดดึ้งขอ้มูลจากระบบ 

ERP ในส่วนของการขายยอ้นหลงัและรวบรวมและทาํความสะอาดขอ้มูลในส่วนท่ีไม่เหมาะสมกบัการนาํไปใช้

งานจะทาํใหแ้บบจาํลองมีความเหมาะสมมากข้ึนไม่มีขอ้มูลท่ีไม่สามารถอ่านค่าได ้

 3. ศึกษาหลกัของการทาํงานโปรแกรม Rapidminer Studio 9 เพ่ือมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือสร้าง

แบบจาํลองกฎความสัมพนัธ์สําหรับฐานขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ และทดลองนําขอ้มูลมากาํหนดค่าเพ่ือให้ได้

แบบจาํลองท่ีเหมาะสมกบัการนาํขอ้มูลไปใช ้

 4. การออกแบบจาํลองการสร้างแบบจาํลองกฎความสัมพนัธ์สําหรับขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้

โดยศึกษารายละเอียดขอ้มูลประเภทสินคา้  
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 5. การพฒันาแบบจาํลอง ทดลองกาํหนดค่าต่างๆในโอเปอเรเตอร์ FP-Growth algorithm เพ่ือหา

ค่าความถ่ีของสัง่ซ้ือสินคา้ซอฟตแ์วร์ดา้นกราฟิกสิน และนาํมาหาค่าความสมัธ์ในโอเปอเรเตอร์ Create 

Association Rule algorithm เพ่ือสร้างกฎความสมัพนัธ์ใหไ้ดผ้ลลพัท ์นาํมาวางแผนดาํเดินงานออกโปรโมชัน่จาก

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบจาํลอง 

   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

      งานวิจยัน้ีมีแนวทางในการศึกษาดงัน้ี ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ศึกษาทฤษฎีการทาํเหมืองขอ้มูล (Data 

Mining ) ศึกษาทฤษฎีการหากฎความสัมพนัธ์ ( Association Rule ) ศึกษาการติดตั้งและการใชง้านของโปรแกรม 

Rapidminer Studio 9 การสร้างแบบจาํลองกฎความสัมพนัธ์สําหรับขอ้มูลการสั่งซ้ือของลูกค้าและใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการนาํขอ้มูลการขายสินคา้เขา้ไปทดสอบในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 โปรแกรมและฟังกช์ัน่การใชง้านของ Rapid miner Studio 9 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ในกรณีศึกษาน้ีผวูจิยัไดน้าํขอ้มูลมาจากระบบจดัเก็บขอ้มูลภายในบริษทั ผา่นซอฟตแ์วร์ บริหารจดัการ

ท่ีเรียกว่า ERP ( Enterprise Resource Planning ) ซ่ึงจะมีขอ้มูลในแต่ละด้านท่ีรวบรวมเก็บไวเ้ช่น งานวางแผน 

(Planning) งานผลิต (Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) และงานบญัชีการเงิน 

(Accounting/Finance) และมีการเช่ือมโยงส่วนงานต่างๆเขา้ไวด้ว้ยกนั เพ่ือใหมี้การใชข้อ้มูลร่วมกนัจากฐานขอ้มูล

เดียวกนั มีการใชก้ระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ในกรณีน้ีผวูจิยัไดเ้ลือกขอ้มูลเฉพาะส่วนของการขายสินคา้

ยอ้นหลงัเท่านั้น โดยจะอธิบายไดจ้าก ภาพประกอบ 
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ภาพที ่6  ระบบการจดัเก็บขอ้มูลขององคก์รในส่วนงานขายสินคา้ 

 

 ในงานวจิยัน้ีใชก้ฎความสมัพนัธ์เป็นเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลในการสร้างจากตวัแบบความสมัพนัธ์

ของการซ้ือสินคา้ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปดา้นกราฟิก ท่ีลูกคา้ซ้ือคู่กนับ่อยๆ มาใชใ้นการส่งเสริมการขายสินคา้และจดั

โปรโมชัน่กระตุน้การขาย และเพ่ือทาํนายโอกาสทางการขายในธุรกิจมากข้ึนฐานขอ้มูลในการใชมี้ขอ้มูลการขาย 

99,999 รายการ รวบรวมขอ้มูลการขายสินคา้ยอ้นหลงัจากวนัท่ี 26  กมุภาพนัธ์ 2559 ถึง วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 

รวมระยะเวลาเก็บขอ้มูลทั้งหมดทั้งหมด 4 ปี ชุดขอ้มูลมากจากฐานขอ้มูลท่ียงัมาสามารถนาํมาใชเ้ขา้สู่

กระบวนการทาํเหมืองขอ้มูลได ้จึงตอ้งทาํการแปลงขอ้มูลเป็น Transaction data โดยจดัทาํเป็นกลุ่มของสินคา้และ

กาํหนดตวัแปรของการซ้ือสินคา้  

 

ตารางที ่1 ความหมายตวัแปรของสินคา้ในงานวจิยั 

แอตทริบิวต ์ ประเภท ความหมาย 

PS integer โปรแกรมตกแต่ง แกไ้ขรูปภาพ   

ILT integer โปรแกรมสร้างเวกเตอร์  

ACB integer โปรแกรมจดัการไฟลเ์อกสาร  

DW integer โปรแกรมสร้าง และพฒันาเวป็ไซต ์

PP integer โปรแกรมตดัต่อวดีีโอ  

FP integer โปรแกรมตดัต่อวดีีโอ แอนนิเมชัน่ 

ID integer โปรแกรมออกแบบหนงัสือ  
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สรุปผลการวจัิย 

 เพ่ือสรุปผลท่ีได้จากงานวิจัย รวมถึงขอ้เสนอแนะสําหรับแนวทางในการพฒันางานวิจัยเพ่ือแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ ของแบบจาํลองใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด งานวิจยัน้ีเก่ียวกบัการทาํเหมืองขอ้มูงมาช่วยในการ

สร้างแบบจาํลองกฎความสัมพนัธ์จากขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ประเภทซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปดา้นกราฟิกขององคก์ร

โดยใช้ชุดขอ้มูลจากฐานขอ้มูล ในการทดลองหากฎความสัมพนัธ์ โปรแกรมท่ีนาํมาวิจยัคือโปรแกรม Rapid 

miner Studio 9 ช่วยในการสร้างแบบจาํลอง โดยใช้เทคนิคหาค่าความสัมพนัธ์ ของการสั่งซ้ือ แลว้วิเคราะห์ 

ความสัมพนัธ์ท่ีไดม้าจดักิจกรรมวางแผนส่งเสริมการขายทางการตลาดให้เกิดความตอ้งการและความพึงพอใจ

ของลูกคา้สูงสุด ทาํใหอ้งคก์รเกิดผลกาํไรอยา่งต่อเน่ืองและมีความไดเ้ปรียบทางการคา้ ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

 สรุปผลตามวถัตุประสงค์ 

 1. สร้างแบบจาํลองเพ่ือหาความสัมพนัธ์ ท่ีไดม้าจดักิจกรรมวางแผนส่งเสริมการขายทางการตลาดโดย

การได้ชุดรูปแบบจาํลองจากการหาค่าความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากซ้ือสินคา้ประเภทซอฟต์แวร์ประเภทสําเร็จรูป

กราฟฟิกท่ีลูกคา้มีพฤติกรรมการซ้ือท่ีซ้ือร่วมกนับ่อยๆ 

 2. วิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ รายการสินคา้จากการสั่งซ้ือสินคา้เพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจในการ

วางแผนล่วงหนา้ทางการตลาด 

สรุปผลการทดลอง 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคคื์อการสร้างแบบจาํลองเพ่ือคน้หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล การสั่งซ้ือสินคา้

ประเภทซอฟต์แวร์สําเร็จรูปด้านกราฟิก ตั้ งแต่ 2 จํานวนสินค้าข้ึนไป แล้ววิเคราะห์ ความสัมพนัธ์จากกฎ

ความสมัพนัธ์ แลว้วเิคราะห์การสัง่ซ้ือสินคา้ประเภทซอฟตแ์วร์ในแต่ละองคก์รผลท่ีไดจ้ากงานวจิยั จะไดก้ฎดงัน้ี 
 

ตารางที ่2 แสดงจาํนวนกฎของการหาค่าความสมัพนัธ์ 

การทดลองท่ี Min Support Min Confidence กฎความสมัพนัธ์ 

1 
10% 

60% 70 

2 80% 30 

1 
20% 

60% 9 

2 80% 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แสดงค่าความเช่ือมัน่ของการซ้ือสินคา้ประเภทซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปดา้นกราฟิก  
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สรุปผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ีเม่ือกาํหนด ค่า Support เท่ากบั 0.2 และค่า Confidence เท่ากบั 0.8 ทาํให้

ไดก้ฎความสัมพนัธ์ทั้งส้ิน 9 กฎ ซ่ึงค่าความสัมพนัธ์สูงสุดคือเม่ือซ้ือสินคา้ PS และ ACB แลว้มีโอกาสท่ีจะซ้ือ

สินคา้ LIT ตามมาดว้ยค่าความเช่ือมัน่ถึง 0.926 หรือ 93% ซ่ึงทาํให้สามารถนาํกฎของค่าความสัมพนัธ์น้ีไปวาง

แผนการส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพฒันาระบบโทรศพัท์ขา้มสาขา ดว้ย พีเจซิพ ของ

บริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั การศึกษาในคร้ังน้ีดาํเนินการวิเคราะห์และออกแบบตามระเบียบวิธีการพฒันา

ระบบสารสนเทศเชิงวตัถุโดยใชยู้เอ็มแอลสําหรับสร้างแบบจาํลองระบบสารสนเทศ ระบบน้ีพฒันาในรูปแบบ

ของโปรแกรมประยกุตเ์วบ็ โดยใชก้รอบการทาํงานพีเอชพีในการพฒันาโปรแกรม ใชโ้ปรแกรมแอสเทอริคซ์ใน

การบริหารจดัการการโทรขา้มสาขา  และใชม้ายเอสคิวแอลในการจดัการฐานขอ้มูล 

         ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจความพึงพอใจในการใชง้านระบบท่ีถูกพฒันา จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 33 คน ซ่ึง

ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมานั้ น สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนในการติดต่อส่ือสารกนัภายในหน่วยงานได ้

 

คาํสําคญั: การพฒันาระบบโทรศพัทข์า้มสาขา พีเจซิพ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study is to develop a cross-branch telephone system with PJSIP, 

studying a case of the Jorakay Corporation Company Limited. The system is designed and analyzed using object-

oriented approaches with UML. Web application with PHP frameworks and MySQL were used as program 

development and database management, respectively. The Asterisk program was also implemented to manage 

cross-branch calls. 

The researcher conducted a survey of satisfaction in using the system from the sample group of 25 

people. The results of the satisfaction assessment were at the highest level. The developed system could increase 

efficiency and reduce the cost of communication within the unit. 
 

KEYWORDS: Cross-Branch Telephone System, PJSIP 
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1. บทนํา 

เน่ืองจากปัจจุบนั เทคโนโลยีระบบโทรศพัท์แบบ วีโอไอพี (VOIP) มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเป็น

เทคโนโลยีการส่ือสารรับส่งสัญญาณเสียงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต โดยจะแปลงเสียงจาก              

ผูส่้งท่ีเป็นสญัญาณแอนะลอ็กใหเ้ป็นสญัญาณดิจิทลัผา่นอุปกรณ์เครือข่ายแลว้ส่งต่อผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ไปยงัผูรั้บ จากนั้นจะทาํการแปลงสัญญาณกลบัจากสัญญาณดิจิทลัให้เป็นสัญญาณแอนะล็อกผ่านทางอุปกรณ์

เครือข่ายเพ่ือใหผู้รั้บไดย้นิเสียงท่ีส่งออกไป   

ทั้ งน้ี คุณภาพของเสียงท่ีส่งจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ จะข้ึนอยู่กบัคุณภาพของอินเทอร์เน็ต และการเลือกใช้

ช่องทางในการส่งสัญญาณเสียงจากผูส่้งไปยงัผูรั้บด้วย  ในการพฒันาระบบโทรศัพท์วีโอไอพี ด้วย พีเจซิพ 

สาํหรับบริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัเลือกใช ้พีเจซิพ เน่ืองจาก พีเจซิพ ถูกพฒันามาจาก 

โพรโตคอล ซิพ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการออกแบบมาใหมี้ขนาดเลก็มาก มีประสิทธิภาพและมีความยดืหยุน่สูง 

บริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2535 ดาํเนินกิจการผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายกาว

ซีเมนต์ ยาแนว เคมีก่อสร้าง โดยเป็นผูน้าํสินคา้กาวซีเมนต ์กาวยาแนว ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน เอเอ็นเอสไอ 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา และมีผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสาํหรับงานก่อสร้างทั้งงาน พ้ืน ผนงั หลงัคา อาทิ กลุ่มกนัซึม 

ตกแต่งผิว ซ่อมแซมโครงสร้าง และยงัมีสีคลัเลอร์ซีเมนตอี์กดว้ย  

การดําเนินงานของบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ในส่วนของระบบสารสนเทศทางด้านการ

ติดต่อส่ือสาร ทั้งภายใน และภายนอก ใชร้ะบบส่ือสาร ร่วมกนั 3 ระบบ ไดแ้ก ้ระบบอีลาสทิซ (Elastix) ระบบ

ตูส้าขา เอนอีซี (NEC) และระบบ 3 ซีเอกซ์ (3CX)  

เน่ืองจากปี พ .ศ. 2561 บริษทัได้ยา้ยแผนกขายไปดาํเนินงานท่ีสํานักงานใหม่ ผูว้ิจัยได้ทดลองนํา

หมายเลขโทรศพัท์ภายในของทั้งระบบ อีลาสทิซ และ 3 ซีเอกซ์ ไปทดลองโทร ปรากฏว่าเสียงสนทนาไม่มี

คุณภาพ เน่ืองจากสาํนกังานขายใชอิ้นเทอร์เน็ตแบบเอดีเอสแอล(ADSL) ซ่ึงมีค่าความไม่คงท่ีของดีเลยสู์ง (jitter) 

การส่งสัญญาณเสียงจึงเกิดการรบกวน ทาํให้มีปัญหาในการส่ือสารการรับฟังเสียงสนทนาทั้งผูโ้ทรและผูรั้บสาย 

ซ่ึงการส่ือสารของแผนกขายปัจจุบนั ยงัคงใชโ้ทรศพัทแ์บบพาส่วนกลาง เพ่ือติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก ซ่ึงประสบปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายในการใชโ้ทรศพัท ์ จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิด พฒันา

ระบบโทรศพัทข์า้มสาขา ดว้ย พีเจซิพ เพ่ือแกปั้ญหาการติดต่อส่ือสารขององคก์ร 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือพฒันาระบบโทรศพัทข์า้มสาขาดว้ยพีเจซิพ กรณีศึกษาของ บริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหาคุณภาพเสียงท่ีไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการศึกษา จากการทดลองนาํระบบเดิมมาทดลองใชง้าน 

และแกปั้ญหาค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชโ้ทรศพัทเ์ครือข่ายพ้ืนฐานในปัจจุบนั 

 

3. วธีิการดําเนินงาน 

3.1 การศึกษาปัญหาการทาํงานของระบบงานปัจจุบนั  

การติดต่อส่ือสารของบริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ตอ้งติดต่อส่ือสารกนัระหว่างแต่ละหน่วยงาน 

ภายในองค์กร และจากภายในองค์กรกับบุคคลภายนอก ซ่ึงตอ้งอาศัยระบบท่ีมีคุณภาพทั้งในเร่ืองของ ความ

สะดวก และตน้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงปัจจุบนัการดาํเนินงานนั้นยงัไม่ไดต้อบโจทยก์บัความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัไดศึ้กษา และรวบรวมขอ้มูลของปัญหา และกระบวนการทาํงานของระบบเดิมของการ
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ส่ือสารทั้งระบบ พบวา่ ปี พ.ศ. 2561  บริษทัไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร ในเร่ืองของสถานท่ีทาํงานของแผนก

ขาย ไดย้า้ยสํานักงานไปอยู่คนละท่ีกบัสํานักงานใหญ่ ซ่ึงระบบเดิมไดติ้ดตั้งอยู่ท่ีสํานกังานใหญ่ทั้งหมด ทาํให้

ประสบปัญหาทางดา้นการส่ือสารของแผนกขาย ท่ีจะตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานท่ีสาํนกังานใหญ่ ในปัจจุบนั

นั้นการติดต่อส่ือสารใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่วนกลาง จากสาํนกังานขายติดต่อไปยงัสาํนกังานใหญ่ ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย

สูงเน่ืองจากใชส้ญัญาณโทรศพัทพ้ื์นฐาน 

และไดข้อ้มูลว่า ทางผูจ้ดัการส่วนสารสนเทศไดเ้สนอแผนเพ่ือดาํเนินการวางสายโทรศพัท์ระบบแอ

นะล็อก จากตูส้าขา เอนอีซี ท่ีสาํนกังานใหญ่ ไปยงัสาํนกังานขาย แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นท่ีตอบรับของผูบ้ริหาร เพราะ

ปัญหาทางดา้นงบประมาณ จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองนาํเบอร์ภายในของระบบไอพีพีบีเอกซ์ ท่ี

สํานักงานใหญ่ไปทดลองติดตั้งผ่านโปรแกรม ซอฟต์โฟน ท่ีสาํนักงานขาย และทาํการทดลองโทร ปรากฏว่า 

คุณภาพเสียงท่ีได ้ไม่มีคุณภาพ สัญญาณขาดๆ หาย ๆ ปัญหาดงักล่าวเกิดจากการใชร้ะบบเครือข่ายแบบเอดีเอ

สแอล(ADSL) ท่ีไม่ไดพ้ฒันามาเพ่ือให้รองรับกบัการใชว้ีโอไอพี เน่ืองจากมีค่ารีเลยไ์ม่คงท่ีสูง(jitter) ผูว้ิจยัจึงได้

ศึกษา พบวา่แอสเทอริคซ์ตั้งแต่เวอร์ชัน่ 12.0 ข้ึนไปมีการนาํพีเจซิพเขา้มาช่วยแกปั้ญหาน้ีและระบบไอพีพีบีเอกซ์

ทั้ง 2 ระบบท่ีผูว้ิจยันาํมาทดลองนั้นใชแ้อสเทอริคซ์เวอร์ชัน่ท่ีต ํ่ากวา่ 12.0 ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาระบบ

โทรศัพท์ขา้มสาขาด้วย พีเจซิพ ท่ีออกแบบมาเพ่ือการส่งสัญญาณเสียงท่ีใช้ปริมาณการรับส่งขอ้มูลน้อย แต่

คุณภาพสูง ซ่ึงพีเจซิพเป็นส่วนสนับสนุนการทาํงานปลายทางในระบบวีโอไอพีท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นเคร่ืองมือ

พ้ืนฐานสาํหรับเคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภาพวีโอไอพี เหตุผลสาํคญัสาํหรับตวัเลือกน้ีคือ พีเจซิพเป็นโพรโทคอลฝัง

ตวัแบบโอเพ่นซอสฝังตวัในซิพท่ีเขียนดว้ยภาษาซี ซ่ึงจะมีการใชจิ้ตเตอร์บฟัเฟอร์ฝ่ังลูกข่ายคอยรวบรวมแพก็เก็ต

ท่ีไดรั้บมารวมตวักนัก่อนท่ีจะแปลงเป็นสัญญาณเสียงท่ีไม่มีการสะดุดหรือขาดตอนออกไปสู่อุปกรณ์เสียงของ

ผูรั้บ  

3.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบ 

ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบใหม่ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันานั้น ทาํข้ึนเพ่ือแกปั้ญหาการติดต่อส่ือสาร

ของระบบเดิม ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยสถาปัตยกรรมท่ีจะช่วยแกปั้ญหาเดิมนั้น มีดงัน้ี 

จากปัญหาระบบเดิมท่ีพนกังานขายตอ้งโทรศพัทด์ว้ยโทรศพัทมื์อถือส่วนกลางโทรเขา้ไอวอีาร์หลกัของ

บริษทัไปหาเบอร์โทรศพัทท่ี์สาํนกังานใหญ่นั้นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง จะแกปั้ญหาโดยยกเลิกการใชโ้ทรศพัท์มือถือ

ส่วนกลางและให้ใชโ้ปรแกรมไลน์โฟนท่ีติดตั้งบนโทรศพัท์มือถือประเภทสมาร์ตโฟนเป็นโปรแกรมสําหรับ

เคร่ืองลูกข่ายใชเ้ครือข่ายไร้สายในการเช่ือมต่อลงทะเบียนเบอร์โทรศพัท์ไปท่ีเคร่ืองบริการท่ีทางผูว้ิจยัพฒันาข้ึน

บนระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ซ่ึงเช่ือมต่อกบัระบบอีลาสทิซแบบซิพทรังคใ์ชพี้เจซิพเป็นส่วนขยายประสิทธิภาพ

การรับส่งสัญญาณเสียง ของโพรโทคอลซิพโดยมีระบบจดัการสําหรับผูดู้แลระบบ ผูดู้แลระบบจะเขา้ไปสร้าง

เบอร์ติดต่อให้ตามเอกสารใบคาํขอใชร้ะบบท่ีทางแผนกบริหารงานบุคคลให้มาโดยในการพฒันาระบบในคร้ังน้ี

จะไม่มีค่าใชจ่้ายเพราะโปรแกรมทั้งหมดท่ีนาํมาพฒันาเป็นซอฟตแ์วร์ประเภทเปิดเผยรหสัตน้ฉบบั  

การวเิคราะห์ความตอ้งการหลกั (Functional Requirements) ของระบบโทรศพัทข์า้มสาขา ดว้ยพีเจซิพ : 

กรณีศึกษาบริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั สามารถแบ่งออกเป็นส่วน ดงัน้ี 

1) ส่วนของการจดัการเบอร์ติดต่อ 

1.1) สามารถดึงขอ้มูลโปรไฟลพ์นกังานมาสร้างเบอร์ติดต่อได ้

1.2) สามารถ เพ่ิม แกไ้ข เบอร์ติดต่อได ้
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2) ส่วนของการจดัการปลดลอ็กไอพีแอดเดรส 

2.1) สามารถปลดลอ็กไอพีแอดเดรสท่ีโดนบลอ็กได ้

3) ส่วนของการโทรศพัทแ์ละรับสาย 

3.1) สามารถโทรออกและรับสายกนัภายในองคก์รได ้

4) ส่วนของรายงานการใชส้ายโทรศพัท ์

4.1) สามารถดูลอ็กการใชส้ายโทรศพัทไ์ด ้

4.2) สามารถฟังไฟลเ์สียงบนัทึกการสนทนาได ้

3.3 การวเิคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ยูเอม็แอล 

        1) แผนภาพยสูเคส (Use Case Diagram) 

แผนภาพยสูเคส จะอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัระบบสารสนเทศ รวมทั้งแสดงถึง

ฟังก์ชนัการทาํงานของระบบ จากการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบโทรศพัท์ขา้มสาขา ดว้ยพีเจซิพ : กรณีศึกษา 

ของ บริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั มีกระบวนการทาํงานดงัน้ี ผูดู้แลระบบมีหนา้ท่ีจดัการเบอร์โทรศพัทภ์ายใน 

สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขเบอร์ภายในได ้โดยการสร้างเบอร์ใหก้บัพนกังานขายนั้น ตอ้งตรวจสอบจากเอกสารการขอ

ใชร้ะบบก่อน หากมีขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการใชเ้บอร์โทรศพัท์ท่ีไม่มีในระบบ หรือขอ้ผิดพลาดจากการเขา้สู่

ระบบ โปรแกรมไอพีเทเบ้ิล(IP Tables) จะทําการล็อคหมายเลขไอพีนั้ นไม่ให้ใช้งาน ซ่ึงผู ้ดูแลระบบต้อง

ตรวจสอบให้ดีก่อนท่ีจะตั้งค่าโปรแกรมไลน์โฟนให้พนกังาน เม่ือมีการล็อคหมายเลขไอพี ผูดู้แลระบบตอ้งแจง้

ใหพ้นกังานท่ีมีอยูจ่ริงเขียนใบคาํขอใชร้ะบบ และทาํการปลดลอ็คในส่วนจดัการการบลอ็กหมายเลขไอพี ผูจ้ดัการ

แผนกขายสามารถดูรายงานการใชส้ายโทรศพัท์ ฟังแฟ้มขอ้มูลการบนัทึกการสนทนายอ้นหลงัเพ่ือเป็นส่วนหน่ึง

ในการประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานขายแต่ละคนได ้ทุกการสนทนาจะเก็บขอ้มมูลไวใ้นน้ี โดย

เรียงตามช่วงเวลา พนักงานขายสามารถโทรออก รับสายด้วยโปรแกรมไลน์โฟนได้ แสดงดังรูปท่ี 1 และได้

ออกแบบแผนภาพคลาส (Class Diagram) เพ่ือแสดง ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้แบบของวตัถุตวัแปรต่าง ๆ และ

วธีิการท่ีตน้แบบของวตัถุนั้น ๆ จะสามารถกระทาํไดด้งั รูปท่ี 2 
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ผูดู้แลระบบ

พนักงานขาย

ผูจั้ดการฝ่ายขาย

จัดการเบอรภ์ายใน

โทรออก/รบัสาย

ดูรายงานการใชส้าย

ฟังแฟ้มขอ้มูลเสียงสนทนา

<<include>>

<<include>>

<<include>>

ดูขอ้มูลพนกังาน

<<include>>

ปลดล็อคหมายเลขไอพี

 
รูปท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์ของกิจกรรมต่างๆ 

   

2) แผนภาพคลาส (Class Diagram) แสดงดงัรูปท่ี 2

CDR

Extension-calldate

+listen record 
file

-auth_type
-password

+Dial

Dial 1..11..*

Admin

-idPK

+create

create
1..11..*

Employee

-name
-lastname
-email
-update_at

BlockedIP

-idPK

+ blocked IP

1..1

1..1 Unlock

1..1

-idPK

-idPK

-usernameFK

-idPK

-sorceFK

-ipaddressFK

-ipaddressPK

block IP
1..*1..1

-destinationFK

-context
-lastapp
-lasdata
-duration
-status
-answer
-end
-filerecord

Has

-username
-password
-create_at
-update_at
-last_login

1..*

 
 

รูปท่ี 2 แผนภาพคลาส (Class Diagram) 
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4. ผลการดําเนินงาน  

 จากท่ีได้ศึกษาและวิเคราะห์ระบบโทรศัพท์ขา้มสาขา ด้วยพีเจซิพ ของ สําหรับบริษทั จระเข ้คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั และไดพ้ฒันาเป็นระบบสารสนเทศท่ีสามารถเขา้ใชง้านเพ่ือบริหารจดัการเบอร์โทรภายในไดผ้่าน

ทางเว็บไซต์แลว้นั้น ระบบสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของผูใ้ช้งานในด้านการติดต่อส่ือสารให้มี

คุณภาพซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ผลท่ีได้

จากการดาํเนินงานตามระเบียบขั้นตอนแนวทางการศึกษาและออกแบบระบบสามารถสรุปผลการดาํเนินงาน

ออกเป็นส่วนต่างๆ อธิบายและใชภ้าพประกอบหนา้จอของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน ดงัน้ี 

4.1 หน้าจอการใช้งานระบบส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 1) ส่วนการจัดการข้อมูลผูใ้ช้งาน ส่วนท่ีผูดู้แลระบบใช้สําหรับเพ่ิมลบแก้ไขบัญชีผูใ้ช้ให้กับ

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

 
รูปท่ี 3 หนา้จอจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

 2) ส่วนการจดัการเบอร์ติดต่อภายใน ส่วนท่ีใชจ้ดัการรายละเอียดเบอร์ติดต่อภายใน โดยสามารถทาํ

การเพ่ิม ลบ แกไ้ข รายการเบอร์ติดต่อภายในได ้ดงัแสดงดงัรูปท่ี 4 

 

 
รูปท่ี 4 หนา้จอรายละเอียดเบอร์ติดต่อภายใน 

 

3) ส่วนการดูบันทึกรายละเอียดการโทร ส่วนการดูบันทึกรายละเอียดการโทร ผูดู้แลระบบจะ

สามารถเห็นบนัทึกรายละเอียดการไดทุ้กเบอร์ติดต่อภายใน และสามารถฟังไฟล์เสียงบนัทึกการสนทนาได ้ดงั

แสดง ดงัรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 แสดงบนัทึกรายละเอียดการโทร 

 

4.2 ส่วนของพนักงานขาย 

ส่วนของพนักงานขาย ซ่ึงใชซ้อร์ฟแวร์ โอเพนซอร์สไลน์โฟนบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนการแสดง

สถานะพร้อมโทรเม่ือลงทะเบียนเบอร์ติดต่อภายในสําเร็จ ผูใ้ชส้ามารถกดหมายเลขปลายทางเพ่ือโทรได ้ผ่าน

หนา้จอน้ี ดงัแสดงดงัรูปท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 หนา้จอสถานะพร้อมโทรเม่ือลงทะเบียนเบอร์ติดต่อภายในสาํเร็จ 

 

5. สรุป 

 การพฒันาระบบโทรศัพท์ขา้มสาขาด้วยพีเจซิพของ บริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชั่น จาํกัด เป็นระบบท่ี

ดาํเนินการพฒันาจากระบบเดิมโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบับุคลากรสามารถติดต่อส่ือสาร

ระหวา่งหน่วยงานแผนกขายกบัสาํนกังานใหญ่ไดแ้ละสามารถแสดงรายงานการใชส้าย สามารถฟังเสียงสนทนา

ยอ้นหลงัได ้โดยสรุปผลการดาํเนินงานได ้ดงัน้ี 

1) ส่วนการจดัการขอ้มูลเบอร์ติดต่อ  

เม่ือผูดู้แลระบบไดรั้บใบคาํขอใชร้ะบบจากพนกังานขายท่ีเขา้ใหม่ ผูดู้แลระบบสามารถทาํการเพ่ิม ลบ 

แกไ้ขขอ้มูลเบอร์ติดต่อได ้
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2) ส่วนการดูรายงานการใชส้ายและฟังแฟ้มขอ้มูลเสียงสนทนา 

ผูดู้แลระบบสามารถดูขอ้มูลการใชส้าย ประกอบไปดว้ย เบอร์ตน้ทาง เบอร์ปลายทาง เวลาท่ีใชส้นทนา 

เปิดฟังแฟ้มขอ้มูลเสียงสนทนาได ้ 

3) ส่วนการโทรศพัทแ์ละรับสาย 

ผูใ้ชง้านสามารถโทรศพัทแ์ละรับสายไดจ้ากโปรแกรมประยกุตไ์ลน์โฟน 

 

5.1. ผลการประเมนิความพงึพอใจ 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบโทรศพัท์ขา้มสาขา ดว้ยพีเจซิพ ซ่ึง

ได้มาจากการสุ่มเลือกจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับระบบ ในการประเมินผลการดาํเนินการ ประกอบไปด้วย

เจา้หนา้ท่ีภายในแผนกขาย และผูดู้แลระบบ จาํนวน 33 คน โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจในแต่ละหวัขอ้ เป็น 5 

ระดบัคือค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 -5.00 หมายถึง มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 -4.50 หมายถึง มาก ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.51-2.50 หมายถึง นอ้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.01-1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

การประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิภาพของสัญญาณและโปรแกรมโทรศัพท์ ด้าน

ประสิทธิภาพของระบบจดัการโทรศพัท ์ดา้นการออกแบบของระบบจดัการโทรศพัท ์และดา้นความปลอดภยัของ

ระบบจดัการโทรศพัท ์สรุปไดด้งัน้ี 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานด้านประสิทธิภาพของสัญญาณและ

โปรแกรมโทรศพัท์ พบว่าผูใ้ชโ้ทรศพัท์ และผูดู้แลระบบมีความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพของสัญญาณและ

โปรแกรมโทรศพัท์ อยูใ่นเกณฑ ์ระดบัพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน

ดา้นประสิทธิภาพของสัญญาณและโปรแกรมโทรศพัท ์โดยรวมเท่ากบั 4.76 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.31ระดบัความพึงพอใจในทุกรายการประเมินอยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุด เป็นเพราะในระหว่างดาํเนินการ มีการ

ทดสอบคุณภาพสญัญาณอยูเ่ป็น ระยะๆ เพ่ือตรวจสอบปัญหาต่างๆ จึงทาํใหเ้กิดระสิทธิภาพท่ีดีในการใชง้าน 

 

ตารางที ่1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นประสิทธิภาพของสญัญาณและโปรแกรมโทรศพัท ์ 

รายการประเมนิ ระดบัความพงึพอใจ 

 
SD 

1.ความรวดเร็วในการตอบสนองเม่ือมีสายเขา้ 4.81 0.46 

2.ไม่มีสญัญาณรบกวนหรือสายหลุด ขณะคุยโทรศพัท ์ 4.78 0.55 

3.เสียงสนทนาชดัเจนทั้งผูโ้ทรและผูรั้บสาย 4.75 0.66 

4.โปรแกรมโทรศพัทใ์ชง้านง่าย 4.69 0.68 

รวม 4.76 0.31 

 

 ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานด้านประสิทธิภาพของระบบจดัการโทรศพัท์ 

พบวา่ผูดู้แลระบบมีความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพของระบบจดัการโทรศพัทอ์ยูใ่นเกณฑ ์ระดบัพอใจมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นประสิทธิภาพของระบบจดัการโทรศพัท์ โดยรวม

เท่ากบั 4.68 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 ระดบัความพึงพอใจในทุกรายการประเมินอยูใ่นระดบัท่ีมาก
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ท่ีสุด เป็นเพราะในระหวา่งดาํเนินการ มีการทดลองใชง้านระบบอยูเ่ป็น ระยะๆ เพ่ือตรวจสอบปัญหาต่างๆ จึงทาํ

ใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีในการใชง้าน 

 

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นประสิทธิภาพของระบบจดัการโทรศพัท ์

รายการประเมนิ ระดบัความพงึพอใจ 

 
SD 

1.ความเหมาะสมของเมนูการใชง้าน 4.63 0.65 

2.ระบบมีความถูกตอ้งในการจดัเก็บขอ้มูล 4.60 0.70 

3.ความเร็วในการประมวลผลการสืบคน้ขอ้มูล 4.78 0.66 

4.ความถูกตอ้งในการสร้าง แกไ้ข ลบ 4.72 0.48 

5.ความง่ายในการใชง้านโดยรวม 4.66 0.52 

รวม 4.68 0.30 

 

 ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นการออกแบบของระบบจดัการโทรศพัท ์พบวา่

ผูดู้แลระบบมีความพึงพอใจดา้นการออกแบบของระบบจดัการโทรศพัทอ์ยูใ่นเกณฑ ์ระดบัพอใจมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นการออกแบบของระบบจดัการโทรศพัท์ โดยรวมเท่ากบั 

4.70 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 ระดบัความพึงพอใจในทุกรายการประเมินอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด 

เป็นในการออกแบบระบบ ไดส้อบถามความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบไดล้ะเอียด รวมถึงสีสนัท่ีสามารถจดจาํได้

ง่าย รูปภาพสญัลกัษณ์ และการวางเมนู จึงทาํใหผู้ใ้ชง้านระบเกิดความพึงพอใจ 

 

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นการออกแบบของระบบจดัการโทรศพัท ์

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

x� SD 

1.การเลือกใชช้นิด ขนาด สีตวัอกัษรบนจอภาพ 4.76 0.66 

2.การเลือกใชข้อ้ความเพ่ืออธิบายส่ือความหมาย 4.54 0.52 

3.การเลือกใชส้ญัลกัษณ์หรือรูปภาพในการส่ือความหมาย 4.69 0.65 

4.การจดัวางรูปแบบเมนู ส่วนประกอบต่างๆ บนจอภาพง่ายต่อ

การใชง้าน 

4.76 0.70 

5.การตอบโตแ้ละปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้ 4.74 0.48 

รวม 4.70 0.30 

 

 ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นความปลอดภยัของระบบจดัการโทรศัพท์ 

พบวา่ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัของระบบจดัการโทรศพัท์อยูใ่นเกณฑ ์ระดบัพอใจมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นความปลอดภยัของระบบจดัการโทรศพัท์ โดยรวม

เท่ากบั 4.76 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 ระดบัความพึงพอใจในทุกรายการประเมินอยูใ่นระดบัท่ีมาก
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ท่ีสุด เป็นเพราะในการออกแบบระบบ ได้สอบถามความตอ้งการของผูใ้ช้งานระบบได้ละเอียด ประกอบกบั

ขอ้กาํหนด และนโยบายความปลอดภยัของ บริษทัฯ 

 

ตารางที ่4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นความปลอดภยัของระบบจดัการโทรศพัท ์

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

x� SD 

1.การจดัการระบบรักษาความปลอดภยั และการเขา้ใชง้านระบบ 4.81 0.68 

2.การกาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 4.78 0.66 

3.ความถูกตอ้งในการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม 4.76 0.46 

4.ความเหมาะสมในการแจง้เตือนเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด 4.69 0.55 

รวม 4.76 0.31 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

  ในการพฒันาพฒันาระบบโทรศพัทข์า้มสาขาดว้ยพีเจซิพของ บริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ในคร้ังน้ี

ยงัตอ้งมีการพฒันาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ระบบมีความสมบูรณ์มากข้ึน ผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัในส่วนน้ี จึง

เสนอแนะในการพฒันาระบบในอนาคต ดงัน้ี 

 1)  ในช่องทางการโทรออกของพฒันาระบบโทรศพัท์ขา้มสาขาดว้ยพีเจซิพ สาํหรับบริษทั จระเข ้คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั ควรแยกช่องทางใหเ้ป็นอิสระโดยเช่ือมต่อซิพทรังค ์กบัผูใ้หบ้ริการซิพทรังคข์องเครือขา่ยโทรศพัท์

ในรูปแบบ อีวนั(E1)โดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม จะไดจ้าํนวนคู่สายท่ีโทรออกได ้30 คู่สาย ซ่ึงจะไม่นับรวมกับ

จาํนวนคู่สายของระบบอีลาสทิซ 

 2)  ระบบรายงานการใชส้ายสนทนาควรส่งอีเมลใหผู้จ้ดัการขายเป็นรายวนัในรูปแบบเอกซ์เซล 

 3)  ตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ือง กระบวนการทาํงานของ ไอพีเทเบ้ิล(iptables) ไม่ให้ล็อค หมายเลขไอพี

สาธารณะ มิฉะนั้นหมายความวา่ถา้ลอ็กอินผิดพลาดเบอร์เดียวเบอร์อ่ืนจะโดนลอ็คทั้งหมด 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวธีิการจดัเก็บขยะในปัจจุบนัและวิธีการจดัเก็บขยะท่ีเหมาะสมสาํหรับการจดัการขยะแบบ

อจัฉริยะดว้ยInternet of Thingsในสมาร์ตซิต้ี ปัจจุบนัชุมชนเมืองมีการเติบโตและพฒันาส่ิงต่างๆเพ่ือเขา้สู่การเป็น

ชุมชนเมืองอจัฉริยะหรือสมาร์ตซิต้ี โดยเฉพาะประเทศไทย ซ่ึงเป็นยคุไทยแลนด์ 4.0 มีการผลกัดนัให้เกิดสมาร์ท

ซิต้ีเป็นอยา่งมาก แต่การจดัการขยะยงัเป็นรูปแบบเดิมไม่มีความเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับเมืองอจัฉริยะหรือสมาร์ต

ซิต้ีแต่อยา่งใด แสดงใหเ้ห็นวา่มีผูคิ้ดถึงเร่ืองของขยะนอ้ยมากทั้งท่ีปัญหาเร่ืองขยะเป็นปัญหาท่ีใหญ่ระดบัชาติ และ

การจะนาํเอา Internet of Things มาใชใ้นการช่วยบริหารจดัการขยะแบบอจัฉริยะนั้นสามารถทาํได ้การศึกษาน้ีทาํ

ให้ทราบวา่เทคโนโลยี Internet of Things  สามารถนาํมาใชส้าํหรับการจดัเก็บขยะแบบอจัฉริยะในยคุของสมาร์ท

ซิต้ีได ้และช่วยแกปั้ญหาขยะลน้ ลดค่าใชจ่้ายดา้นเช้ือเพลิง และส่งผลต่อการวางแผนการบริหารจดัการขยะไดใ้น

ท่ีสุด 

 

คาํสําคญั: เมืองอจัฉริยะ, Internet of Things, การจดัการขยะแบบอจัฉริยะ  

 

ABSTRACT 

 This study is a qualitative study. By studying from documents, theory and research related to the 

objective is to study current waste collection methods and appropriate waste collection methods for smart waste 
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management with Internet of Things in Smart City. Urban communities have grown and developed various things 

to become a smart city. Especially Thailand which is the Thailand 4.0 era, has pushed to the creation of Smart 

City. However, waste management is still undeveloped. This will not support smart cities in any way. Show that 

there are very few people think about wastes. Although the problem of wastes is a big problem at the nation level, 

the use of the Internet of Things as an intelligent waste management solution will solve all problems. This study 

shows that the Internet of Things technology can be used for smart waste collection in the era of Smart City. 

Helping solve the problem of overflowing waste reduce fuel costs and ultimately affecting the waste management 

plan. 

 

Keywords: smart city, Internet to things, smart waste management  

 

1. บทนํา 

 ประเทศไทย มีประชากรอยู่ท่ี  69,310,827 คน (15 กรกฎาคม 2562) ซ่ึงคิดเป็น 0.9% ของจํานวน

ประชากรโลก นบัตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2019 ท่ีผ่านมา จาํนวนประชากรไทยเพ่ิมข้ึน 0.18% ร้ังอนัดบัท่ี 20 ประเทศท่ีมี

จาํนวนประชากรมากท่ีสุดในโลก และครองอนัดบัท่ี 4 ในแถบอาเซียน (ตวัเลขสถิติจาํนวนประชากรไทยล่าสุด

ของ World meters) ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ดว้ยเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วในดา้นประชากรศาสตร์ของประเทศ จากชนบทสู่สังคมเมือง ทาํให้มีการขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็ว

เน่ืองจากมีประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองมากข้ึน การกลายเป็นเมืองนาํมาซ่ึงความทา้ทายหลายแง่มุมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในเมืองเน่ืองจากการเติบโตของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนอุตสาหกรรม

การเปล่ียนวิถีชีวิตรวมถึงการนาํเทคโนโลยีใหม่และมีความทา้ทายและแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง  ในการจดัการขยะ

ในเมือง(e.g. E-waste management). ซ่ึงในยุคไทยแลนด์ 4.0 มองถึงเมืองต่างๆในรูปแบบของสมาร์ทซิต้ี จาก

ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้และทาํให้เมืองต่างๆ มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการขยะท่ีเหมาะสมต่อ

ความเป็นสมาร์ทซิต้ี ปัจจุบนัเราไม่เพียงจาํกดั การจดัการขยะเน่ืองจากกิจกรรมประจาํวนัของเรา (ขยะทัว่ไป) แต่

ยงัถูกบงัคบัใหจ้ดัการขยะจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีรอบนอกของการตั้งถ่ินฐานในเมืองของเรา ของ

เสียของเรามีทั้งท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายบางส่วนเป็นของแพทยชี์วภาพในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือมาจาก

ความกา้วหน้าล่าสุดในภาคอิเล็กทรอนิกส์และไอทีท่ีเก่ียวขอ้ง ขยะท่ีมีการจดัการไม่ดี มีผลกระทบโดยตรงต่อ

สภาพแวดลอ้มในเมืองนาํไปสู่มลพิษทางอากาศนํ้ าและดินและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ดงันั้นการเขา้สู่

ระบบการจดัการขยะในปัจจุบนัจึงเป็นท่ีตอ้งการอยูทุ่กชัว่โมง และการมุ่งเนน้ในการปรับปรุงระบบการจดัการ

ขยะด้วยการนําเอาInternet of Thingsมาใช้ในการช่วยบริหารจัดการขยะแบบอจัฉริยะนั้นสามารถทาํได้ โดย

จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมสาํหรับการจดัการขยะแบบอจัฉริยะ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาวธีิการจดัเก็บขยะในปัจจุบนั  

(2) เพ่ือศึกษาวธีิการจดัเก็บขยะท่ีเหมาะสมสาํหรับสมาร์ทซิต้ี  
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3. การเข้าใจสภาพการจัดการขยะในปัจจุบัน  

  การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) มาประยกุตใ์ชใ้นการประมวลผลและ

วิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงการวิจัยเอกสารเป็นลกัษณะการวิจยัในเชิงบรรยาย โดยการสืบคน้และรวบรวมเพ่ือศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผล เพ่ือเรียบเรียงขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ วารสาร วิทยานิพนธ์ 

เอกสารวจิยั เอกสารวชิาการ ขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และแหล่งขอ้มูลจาก

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 จากการศึกษาพบว่าในประเทศไทย โดยทั่วไปแล้วแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ,กรมควบคุมมลพิษ, 2551) ไดแ้ก่ 

1) ขยะยอ่ยสลายหรือมูลฝอยยอ่ยสลาย คือ ขยะท่ีเน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ย

ได ้ไดแ้ก่ ขยะอินทรีย ์เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร 

2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยท่ียงัใชไ้ด ้คือ ของเสียบรรจุภณัฑ ์หรือวสัดุเหลือใชซ่ึ้งสามารถนาํกลบัมา

ใชป้ระโยชน์ใหม่ไดเ้ช่น แกว้ กระดาษ กระป๋องเคร่ืองด่ืม 

3) ขยะทัว่ไป หรือ มูลฝอยทัว่ไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล และ

ขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ียอ่ยสลายยาก และไม่คุม้ค่าสาํหรับการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่

ขนม 

4) ขยะอนัตราย หรือมูลฝอยอนัตราย คือ มูลฝอยท่ีปนเป้ือนหรือมีองคป์ระกอบของวตัถุเป็นพิษ หรือ

เป็นอนัตราย 

  การแบ่งประเภทของขยะในสหภาพยโุรป ประกอบดว้ยประเทศสมาชิก 28 ประเทศ “คณะกรรมาธิการ

ยโุรปไดอ้อกกฎระเบียบวา่ดว้ยการจดัการขยะในสหภาพยุโรป หรือ Waste Framework Directive (75/442/EEC) 

ซ่ึงไดแ้ยกประเภทขยะออกเป็น 3 ประเภทตามแหล่งกาํเนิดคือ 1. ของเสียชุมชน (municipal waste) 2. ของเสีย

อุตสาหกรรม (industrial waste) 3. ของเสียจากการเกษตรกรรม (agricultural waste) นอกจากน้ียงัสามารถจาํแนก

ตามความเป็นอนัตรายของของเสียไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ของเสียอนัตราย (hazardous waste) และของเสียท่ีไม่เป็น

อนัตราย (non-hazardous waste)”(มาณพ สิทธิเดช “Turning waste into energy: A real opportunity or a fall-back 

option?” (2560)) 

  การแบ่งประเภทขยะของประเทศญ่ีปุ่น ไดแ้ยกประเภทขยะออกเป็น 2 ส่วน คือ ขยะจากครัวเรือน และ

ขยะจากอุตสาหกรรม ซ่ึงขยะจากครัวเรือนยงัแบ่งออกเป็นขยะทัว่ไป และขยะของเสียจากมนุษย ์

  การแบ่งประเภทขยะของประเทศสิงคโปร์ ไดแ้ยกประเภทขยะออกเป็น 2 ส่วน คือ ขยะอุตสาหกรรม

และขยะจากการทาํสวน โดยขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึง ขยะใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง 

ของเหลว ก๊าซ หรือท่ีผลิตกระบวนการหรือเป็นของเสียท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาการคา้ การประกอบธุรกิจ การผลิต หรือ

การก่อสร้าง และหมายความรวมถึงขยะอุตสาหกรรมท่ีเป็นพิษและสารอนัตรายใด ๆ และขยะจากการทําสวน 

(Garden Refuse) หมายถึง ขยะท่ีเกิดจากการทาํสวนและการดาํเนินการทางการเกษตร(Industrial Waste) (“สิงค์

โปร์” แบบอย่างการจดัการขยะท่ีดี สู่เมืองแห่งความสะอาด, 2559; และ Environmental Public Health Act Law, 

1987 ) 

  และจากการศึกษา พบวา่ปัญหาและขอ้จาํกดัการจดัการและกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นปัญหาใหญ่ท่ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งกาํลงัประสบอยูใ่นปัจจุบนั คือ มีขยะมูลฝอยตกคา้งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก, มีขอ้จาํกดั

ดา้นงบประมาณ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการเก็บขนและกาํจดัไม่เพียงพอ เมืองใหญ่อยา่งกรุงเทพมหานครประสบ
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ปัญหาวา่ไม่ทราบวา่ท่ีถงัขยะตั้งอยูท่ี่ใดบา้ง และยงัไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท

เพ่ือรองรับการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีตน้ทาง, ไม่มีระบบรองรับการให้บริการจดัการขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ 

ทางออกสาํคญัของการแกปั้ญหาในการจดัการขยะมูลฝอย คือ การสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีความ

เหมาะสม(กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2559, น. 12)) 

  อยา่งไรก็ดีการจดัเก็บขยะในปัจจุบนัของทุกประเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ไดเ้ป็น  

1. การจดัเก็บขยะจากพ้ืนท่ีโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2. การจดัเก็บขยะจากในครัวเรือน 
 

 1. การจัดเก็บขยะจากพ้ืนท่ีโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยยงัคงมีลกัษณะ

รูปแบบการจดัเก็บแบบเดิมๆอยูใ่นทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย รวมถึงประเทศเพ่ือนบา้น โดยจะมีถงัขยะแบบถงั

เด่ียวตั้งอยูก่ระจายเป็นจุดๆตามพ้ืนท่ีต่างๆ เม่ือถึงเวลาจดัเก็บ รถจดัเก็บขยะก็จะวิ่งไปไล่จดัเก็บยกเทใส่รถจดัเก็บ

ท่ีละจุด ท่ีละจุดไปเร่ือยๆตามเส้นทางท่ีไดมี้การกาํหนดไวแ้ต่ตน้แมว้า่ถงันั้นจะเต็ม ไม่เต็ม หรือแมก้ระทัง่ลน้ถงั 

ซ่ึงบางคร้ังก็ไม่สามารถเก็บไดท้ัว่ถึงหรือบางวนัมีขยะมาก พ้ืนท่ีรองรับขยะของรถจดัเก็บไม่เพียงพอ ส่วนท่ีเหลือ

ซ่ึงยงัไม่ไดจ้ดัเก็บก็จะถูกปล่อยไวเ้พ่ือมาจดัเก็บในวนัถดัไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 จุดท้ิงขยะรวมของชุมชน[1] รูปท่ี 2 จุดท้ิงขยะรวมบนทางเทา้[2] 

รูปท่ี 3 จุดท้ิงขยะรวมของชุมชนท่ีมีปริมาณขยะนอ้ย[3] 

รูปท่ี 5 จุดท้ิงขยะในประเทศสิงคโปร์[5] 

รูปท่ี 4 จุดท้ิงขยะรวมของชุมชนท่ีมีปริมาณขยะมาก[4] 
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2. การจดัเก็บขยะจากในครัวเรือน การจดัเก็บขยะจากในครัวเรือนนั้นมีการพฒันาข้ึนกวา่เดิมนิดหน่อย

จากเดิมเป็นแบบเทรวมกนัทั้งหมดทั้งเศษอาหารและขยะอ่ืนๆรวมกนั ในปัจจุบนัมีการแยกส่วนของเศษอาหาร

ออกท้ิงแยกต่างหาก โดยมีวธีิการจดัการโดยการใชถุ้งพลาสติกหรือถุงดาํแยกออกจากกนัดงัแสดงในรูปท่ี 2 แต่

ขยะอ่ืนๆท่ีไม่ใช่เศษอาหารก็ยงัมีการท้ิงรวมกนั 

อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัมีบางพ้ืนท่ีหรือบางหน่วยงานมีความพยายามท่ีจะแยกขยะออกเป็นประเภทตา่งๆ 

แต่ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควรอนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลายๆอยา่ง เช่น ประชากรส่วนใหญ่ยงัขาดความเขา้ใจ

ในประเภทของขยะท่ีถูกตอ้งประกอบกบัความชดัเจนในการแยกประเภทของขยะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากรูปท่ี 6 และรูปท่ี 7 จากความไม่ชดัเจนและการขาดความเขา้ใจในตวัขยะของประชากรส่วนใหญ่ทาํ

ใหเ้ราเห็นการท้ิงขยะผิดถงัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก นอกจากปัจจยัเหล่าน้ีแลว้ การจดัเก็บขยะโดยหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบก็มีส่วนเช่นกนั เน่ืองการจดัเก็บขยะในพ้ืนท่ีโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้นมีรถเพ่ือวิง่ในการจดัเก็บคนั

เดียวท่ีวิง่ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ท่ีสาํคญัคือมีช่องเทจดัเก็บขยะเพียงช่องเดียว ทาํใหต้อ้งเทขยะรวมกนัไปดงัเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ถงัท้ิงขยะท่ีมีการแยกประเภท รูปท่ี 7 ถงัท้ิงขยะท่ีมีการแยกประเภทในประเทศญ่ีปุ่น[6] 

รูปท่ี 8 การเก็บขยะของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง[7] รูปท่ี 9 การเก็บขยะของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง[8] 

รูปท่ี 10 การเก็บขยะของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง[9] รูปท่ี 11 การเก็บขยะของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง[10] 
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4. การใช้Internet of Thingsในการบริหารจัดการขยะแบบอจัฉริยะ  

  ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในปัจจุบนั Internet of Things (IoT) นบัเป็นนวตักรรมท่ีไดรั้บความ

สนใจอย่างมากจากนักวิจัยและนักออกแบบในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา IOT อาจเป็นเทคโนโลยีเทรนด์ใหม่ท่ีมี

คุณสมบติัไร้สายท่ีแตกต่างอยา่งส้ินเชิงเช่น Wi-Fi, GSM, zigbee, Bluetooth  IOT (Internet of Things) ท่ีกาํหนด

วา่การเช่ือมต่อส่ิงต่าง ๆ อุปกรณ์ ทรัพยสิ์นเคร่ืองใช ้แบบไร้สายในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้การ

นาํเอาInternet of Thingsมาใชใ้นการช่วยบริหารจดัการขยะแบบอจัฉริยะ ในประเทศอินเดีย (Himadri Nath Saha, 

Supratim Auddy, Subrata Pal, Shubham Kumar, Shivesh Pandey, Rakhee Singh, Amrendra Kumar Singh, 

Swarnadeep Banerjee, Debmalya Ghosh, Sanhita Saha , Departt Of Computer Science & Engineering, Deptt. Of 

Information Technology, Institute of Engineering & Management, Kolkata , Netaji Subhas Engineering College, 

Kolkata) รูปการรวบรวมจดัเก็บขยะในวนัน้ีไม่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากใชเ้สน้ทางและตารางเวลาคงท่ี ถงัขยะบาง

แห่งลน้ไปดว้ยขยะทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการทาํความสะอาดท่ีไม่จาํเป็น การกระทาํท่ีไร้ประสิทธิภาพประเภทน้ี

เป็นการส้ินเปลืองทั้ งเวลาและเงินและเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่เราสามารถใช ้โซลูชันฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์เป็นตวัช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมจดัเก็บขยะใหป้ระหยดัเวลา เงินและส่ิงแวดลอ้มได ้โดยการ

ทาํถงัขยะอจัฉริยะ คือถงัขยะอดัพลงังานแสงอาทิตย ์เซ็นเซอร์ตรวจสอบจาํนวนขยะท่ีสะสมและทาํการบีบอดัขยะ

โดยอตัโนมติัเพ่ือให้สามารถเก็บขยะไดม้ากถึง 10 เท่า นอกจากน้ียงัส่งขอ้มูลระดบัการของขยะไปยงัคลาวด์

เซิร์ฟเวอร์แบบไร้สาย ถงัขยะอจัฉริยะสามารถใชท้าํหนา้ท่ีเป็นฮอตสปอต Wi-Fi และฝาปิดท่ีสะอาดเป็นเซ็นเซอร์

ระดบัโดยใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ีหรือพลงังานแสงอาทิตย ์ผูใ้ชร้ะบบสามารถเขา้สู่ระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์เพ่ือ

เขา้ถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลและตรวจสอบระดบัการเต็มของถงัขยะอจัฉริยะแบบเรียลไทม์ เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์

จะแจง้ผูใ้ชเ้ม่ือจาํเป็นตอ้งมีการรวบรวมจดัเก็บและสร้างเสน้ทางท่ีเหมาะสมสาํหรับการรวบรวมจดัเก็บแต่ละคร้ัง 

ดงันั้นแทนท่ีจะเก็บรวบรวมขยะโดยสุ่มโดยใชเ้ส้นทางแบบคงท่ีและกาํหนดเวลาผูใ้ชส้ามารถใชเ้ส้นทางและ

ตารางการเก็บขยะอจัฉริยะไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการรวบรวมจดัเก็บ โซลูชนัท่ีชาญฉลาดน้ีช่วยให้ผูใ้ชต้อ้งใช้

ระบบใชร้ถบรรทุกนอ้ยลงเช้ือเพลิงนอ้ยลงและใชเ้วลานอ้ยลงในการรวบรวมจดัเก็บขยะ ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานไดม้ากถึง 80% เป็นโซลูชนัอจัฉริยะท่ีออกแบบมาเพ่ือประหยดัเงินและเพ่ือใหถ้นนสะอาด  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 ระบบคาดการณ์ BIN-CT (Javier Ferrer, Enrique Alba, Dept. Lenguajes y Ciencias de la Computación, 

University of Malaga, Spain) ไดรั้บการออกแบบการวางแผนการจดัเก็บรวบรวมขยะของเทศบาล เพ่ือจดัการกบั

ความซบัซอ้นของปัญหา โดยแบ่งเป็นส่ีขั้นตอนตามลาํดบัใน ขั้นท่ี1 ระยะการเดินทางและระยะเวลาสาํหรับจบัคู่

ทั้งหมดของถงัขยะจะถูกคาํนวณเพ่ือใหค้วามสมจริงมากข้ึนในการจดัเก็บจากนั้นในขั้นท่ี2จะมีการประมาณระดบั

รูปท่ี 12 Smart Waste Management[11] 
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ของขยะในถงัท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสาํหรับบริการจดัเก็บ ในขั้นท่ี3เส้นทางถูกสร้างข้ึนเพ่ือลดตน้ทุน

รวมและในขั้นท่ี4 จะแสดงทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในเวบ็เบราวเ์ซอร์ ดงันั้นจึงแบ่งเคร่ืองมือใน4โมดูลท่ีแตกต่างกนั 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 13 Methodology followed to solve the waste collection problem. [12] 

รูปท่ี 14 Garbage module diagram. [12] 

รูปท่ี 15 แผนท่ีแสดงพิกดัถงัขยะ[12] 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1788 

  

ระบบคาดการณ์ BIN-CT สามารถช่วยลดตน้ทุนการให้บริการรวบรวมจดัเก็บขยะในขณะเดียวกันก็ช่วยเพ่ิม

คุณภาพการบริการใหก้บัประชาชน  

  ในประเทศไทยบริษทั “ดี-คิดส์” จาํกัด ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการเก็บขยะในหาดป่าตอง ท่ีเร่ิมตน้

ดาํเนินกิจการมาแลว้เป็นเวลา 4 ปี และถือเป็นเอกชนเจา้แรกท่ีไดรั้บสัมปทานในการเก็บขยะ เล่าให้ฟังว่าก่อน

หนา้น้ีรัฐเป็นฝ่ายบริหารดา้นขยะ แต่เน่ืองดว้ยปัญหาขยะท่ีมากข้ึนทุกปี อีกทั้งรัฐมีการบริหารจดัการในช่วง “เวลา

งาน” ท่ีจาํกดั จึงมีการขยายมาให้เอกชนเป็นผูบ้ริหาร โดยจะมีรายไดห้ลกัมาจากงบประมาณของเทศบาลท่ีไดม้า

จากการประมูลปีละ 42 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีการจดัเก็บขยะไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีพนกังานปัจจุบนัอยูร่าว 80 คน และ

มีการจดัระบบให้เขา้กบัพ้ืนท่ี ดูพฤติกรรมคนและเวลา เช่นถนนเส้นท่ีมีสถานบนัเทิง ควรไปเก็บช่วงหลงัตีสอง 

หรือแถวชายหาดควรเก็บแต่เชา้ตรู่ ทาํใหต้อ้งจดัการระบบเวรและเสน้ทางของรถขยะไดแ้ม่นยาํและเหมาะสมกบั

แต่ละสถานท่ี” และเพ่ือให้การจดัเก็บขยะไม่ธรรมดาอีกต่อไป “ดี-คิดส์” จึงผุดแนวคิดนาํระบบการเก็บขยะแบบ

อจัฉริยะข้ึนมา และตอ้งการปลุกจิตสาํนึกและการมีส่วนร่วมของผูค้น โดยมีแอปพลิเคชัน่แจง้ “จุดขยะลน้” ใหทุ้ก

คนสามารถส่งภาพและจุดท่ีตอ้งการใหเ้ก็บขยะแบบเร่งด่วนมาไดท้นัที โดยระบบจดัเก็บขยะน้ี ประกอบดว้ย 1 )  

ถงัขยะอจัฉริยะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ เพ่ือตรวจสอบการวดัปริมาณขยะและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งอุณหภูมิและความช้ืน 

2)  แอปพลิเคชัน่มือถือ “Patong Report” ช่องทางการร้องเรียนใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้ “ประชาชน” ทุกคนสามารถ

แจง้จุดขยะและใหเ้จา้หนา้ท่ีใหม้าเก็บขยะไดท้นัที 3)รถเก็บขยะอจัฉริยะติดตั้ง GNSS หรือ GPS ความละเอียดสูง 

สามารถเช็กตรวจสอบตาํแหน่งพฤติกรรมการขบัข่ี การทาํงานและการบริหารเวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    และ 

4 ) ระบบบริหารจดัการขยะ (Dashboard) ซ่ึงเป็น Web Application เพ่ิมความสามารถในการบริหารจดัการขยะ 

บริหารเส้นทางการจดัเก็บขยะ ตั้งแต่การรวบรวม นาํเสนอขอ้มูลปริมาณขยะทั้งจากเซนเซอร์ และ PRMA การ

บริการขยะ รวมไปถึงในอนาคตกาํลงัจะปรับปรุงดา้นการคน้หาเสน้ทางการจดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา

และค่าเช้ือเพลิง 

 

5. สรุป 

 จากการศึกษาพบว่าวิธีการจดัเก็บขยะในปัจจุบนัยงัใชว้ิธีการจดัเก็บในรูปแบบเดิม โดยมีการกาํหนด

ระยะเวลาในการออกไปจดัเก็บและวิ่งเก็บตามเส้นทางเดิมเป็นกิจวตัรประจาํวนัของผูรั้บผิดชอบการจดัเก็บโดย

ไม่ไดส้นใจว่าถงัแต่ละถงัจะมีขยะมากน้อยเพียงใดหรือมีจุดอ่ืนเพ่ิมเติมจากเดิมหรือไม่ และมีบางประเทศบาง

เมืองมีการนาํเทคโนโลย ีInternet of Things (IOT) มาใช ้เพ่ือพฒันาระบบบริหารจดัการการจดัเก็บขยะซ่ึงทาํไดใ้น

หลายรูปแบบ และมีวธีิการใชไ้ดม้ากมาย แต่ลว้นสามารถท่ีจะช่วยลดค่าใชจ่้ายใหน้อ้ยลง ลดระยะเวลาการจดัเก็บ 

รวมถึงสามารถช่วยแกปั้ญหาขยะลน้ถงัได ้  และยงัพบว่า IOT สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานการ

จดัเก็บขยะได ้  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่แต่ละประเทศ ต่างมีการแบ่งประเภทของขยะท่ีไม่เหมือนกนั อาจสืบ

เน่ืองมาจากความแตกต่างทางสังคมและวฒันธรรม หากจะให้มีความสมบูรณ์ครบถว้นควรจะนาํวิธีการแบ่งของ

ประเทศต่างๆมารวมกนัแลว้มีการออกแบบการแบ่งประเภทของขยะใหม่ใหมี้ความชดัเจน และแต่ละประเทศต่าง

มีความพยายามคิดคน้ท่ีจะนาํเอา IOT เขา้มาช่วยในการบริหารจดัเก็บขยะอยา่งชาญฉลาด ทั้งน้ีหากจะให้มีความ
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สมบูรณ์ในการนาํเอา IOT มาบริหารจดัเก็บขยะในสมาร์ทซิต้ี ความจะมีการนาํวิธีการของแต่ละประเทศท่ีได้

ศึกษามาผสมผสานรวมกนั เพ่ือเสริมสร้างเป็นนวตักรรมการบริหารการจดัเก็บขยะอจัฉริยะ  

 6.2 จากศึกษาการนาํเทคโนโลยIีnternet of Things (Internet of Things) มาใชใ้นการจดัเก็บขยะยงัมุ่งเนน้

ในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาขยะลน้และสร้างเส้นทางการจดัเก็บเท่านั้น อยา่งไรก็ดีเราสามารถนาํเทคโนโลยตีามท่ีได้

ศึกษามาต่อยอดโดยการเพ่ิมเติมในส่วนของการจดัเก็บขอ้มูลของขยะในพ้ืนท่ีหรือช่วยในการคดัแยกประเภทขยะ

เพ่ือประโยชน์ในการนาํไปบริหารจดัการขยะไดต้่อไป 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงหรือไอโอที ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายทั้ งในบา้นเรือนและใน

โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่ยคุของเทคโนโลยตีามท่ีรัฐบาลวางนโยบายไทยแลนด ์4.0 ไว ้

ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นความสาํคญั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัโลกท่ีกาํลงัหมุนเขา้สู่ยคุของเทคโนโลยีดงักล่าว เป็นท่ีทราบกนั

วา่มีการใชส้มาร์ทโฟนกนัอย่างแพร่หลาย ผูว้ิจยัจึงนาํความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีกบัอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 

มาประยกุตใ์ชง้านในครัวเรือนท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ การปิด-เปิดหลอดไฟภายในบา้น ควบคุมผ่านเครือข่ายแบบไร้

สาย ทาํให้ผูใ้ชง้านสามารถควบคุมหลอดไฟผ่านทางสมาร์ทโฟนได ้ทั้งปัจจุบนัเร่ิมมีการนาํเทคโนโลยเีครือข่าย

แบบตาข่ายมาใชง้าน มีคุณสมบติัในการขยายบริเวณเครือข่าย มีการส่ือสารภายในเครือข่ายแบบเฉพาะ ทาํให้

อุปกรณ์สามารถส่ือสารกนัเองและทราบจาํนวนอุปกรณ์ทั้งหมดได ้ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเครือข่ายท่ีอุปกรณ์ทุกตวั

สามารถทาํงานร่วมกนั และมีการควบคุมการทาํงานของทุกอุปกรณ์ในเครือข่ายผ่านสมาร์ทโฟนได ้โดยผูใ้ช้

สามารถนาํอุปกรณ์ไปติดตั้งดว้ยตวัเอง ไม่จาํเป็นตอ้งมีตูค้วบคุมหลกั ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมในกรณีท่ี

มีการเพ่ิมจุดติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ตามแนวคิดท่ีวางไว ้คือ “ติดตั้งง่ายใชง้านสะดวก” เขา้กบัยคุแห่งเทคโนโลยีใน

ปัจจุบนั และสามารถต่อยอดเพ่ือนาํไปสู่การควบคุมอุปกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ ไดใ้นอนาคต 

 

คาํสําคญั: เทคโนโลยเีครือข่ายแบบตาข่าย, เครือข่ายไร้สาย, การควบคุมไฟอจัฉริยะ, สมาร์ทโฮม 

 

ABSTRACT 

 Nowadays, Internet of Thing or IoT has been utilized into household use and industrial use, and 

Thailand is also entering the age of technology as Thai government has imposed the Thailand 4.0 policy. 

Researcher of this article has foreseen the importance of this matter and to be conformed to the globe that spins 

itself into the age of technology. It is well known that smart phones are widely used. Therefore, the researcher 

has applied IoT technology to the most common household use, which is turning on and turning off the light, by 

applying remote control function to it. This enables the user to control the light through smart phone. At the 

present, Mesh Topology has also been utilized due to the ability to expand its network and the particular way 

used to communicate within the network. This enables devices to communicate to each other and identify the 

number of all devices. The researcher has designed the network which all devices could work simultaneously and 

enables the user to control how all the devices work through the network using smart phone. The users can set up 

devices by themselves and do not require control cabinet. The users also do not require dealing with additional 
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programing in case of setting up new device is needed according to the “Family Friendly” concept which 

conforms to the technological age of today. Additionally, it can be further developed to be able to control other 

kind of device. 

 

Keywords: Mesh Topology, wireless network, smart light control, smart home 

 

1. บทนํา 

ประเทศไทยในปัจจุบนักาํลงัเขา้สู่ยุคเทคโนโลยี มีประชาชนจาํนวนไม่น้อยท่ีให้ความสนใจในเร่ือง

ความทนัสมยัภายในบา้นเป็นอยา่งมาก รวมทั้งรัฐบาลไดอ้อกนโยบายไทยแลนด ์4.0[1] ท่ีสนบัสนุนใหป้ระชาชน

และผูป้ระกอบการหันมาใชเ้ทคโนโลยีกนัมากข้ึน ทั้งน้ีการนาํสมาร์ทโฟนมาควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านเพ่ือ

อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผูอ้ยูอ่าศยั ถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทัว่โลกกาํลงัใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก ผูว้จิยัจึงคิดคน้

อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถใชง้านง่าย ติดตั้งง่าย ใชไ้ดทุ้กครัวเรือน เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัเทคโนโลยตีามท่ีไดก้ล่าวไว ้

1.1 อนิเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงและสมาร์ทโฮม  

แนวคิดสําคัญของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Things)[2]  เ ป็นการใช้ประโยชน์จาก

ความกา้วหนา้ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผสานกบัสมองกลฝังตวั (Embedded System) ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์ นาํไปสู่แนวคิดท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาไวใ้นระยะหน่ึง คือ “สมาร์ทโฮม” หรือบา้นอจัฉริยะ[3] ท่ี

สามารถ ปิด-เปิดหลอดไฟภายในบา้น ปิด-เปิด ประตูโรงรถ ส่งสัญญาณแจง้เตือนเม่ือมีความผิดปกติภายในบา้น 

หรือตูเ้ยน็ท่ีสามารถติดตามรายงานขอ้มูลอาหารท่ีอยูภ่ายในตูเ้ยน็ได ้ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ 

1.2 เทคโนโลยเีครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย Wireless mesh networks (WMNs) 

ปัจจยัสําคญัของสมาร์ทโฮม คือ ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้

สายจะช่วยลดปัญหาเร่ืองการเดินสายจุดติดตั้ง อีกทั้งยงัช่วยเร่ืองความสวยงามภายในบา้นแลว้ ผูว้ิจยัจึงนาํเอา

เทคโนโลยีการส่ือสารแบบตาข่าย[4] (Mesh Topology) ท่ีมีจุดเด่น คือ ในทุก ๆ อุปกรณ์ท่ีทาํงานร่วมกนัสามารถ

ส่ือสารกนัไดอ้ยา่งอิสระต่อกนั มาผสานเขา้ดว้ยกนั รวมเป็นเทคโนโลยท่ีีเรียกว่า “เครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย” 

โดยนาํเอาจุดเด่นทั้งสองเทคโนโลยมีาใชง้าน ยงัมีคุณสมบติัท่ีเพ่ิมข้ึนมา คือ สญัญาณไร้สายจะมีบริเวณท่ีกวา้งข้ึน

ตามจาํนวนอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง ทาํใหช่้วยลดจุดอบัสญัญาณต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.3 Graphical User Interface  (GUI) 

ในสมยัเร่ิมแรกนักพฒันาจะพฒันาโปรแกรมท่ีแสดงผลในลกัษณะตวัอกัษรแบบขอ้ความ เพ่ือให้

ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลตามบรรทดัขอ้ความ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะทาํการประมวลผล ซ่ึงเป็นรูปแบบโปรแกรมท่ีมี

ความยุง่ยากต่อการใชง้านสาํหรับผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ท่ีไม่คุน้เคยกบัคอมพิวเตอร์มากนกั ดงันั้นต่อมาจึงไดมี้การ

พฒันารูปแบบโปรแกรมใหม่ เป็นโปรแกรมท่ีมีการแสดงผลดว้ยลกัษณะกราฟิก ทาํใหง่้ายต่อการใชง้านยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) ศึกษาหลกัการทาํงาน ระบบไฟฟ้ากระแสสลบั ระบบเครือข่าย รวมถึงขอ้กาํหนดกฎหมายต่าง ๆ 

เก่ียวกบัการใชง้านสญัญาณวทิยส่ืุอสารคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz ตามท่ีกระทรวงพลงังานกาํหนดไว[้5] 

(2) ออกแบบอุปกรณ์ให้สามารถควบคุมหลอดไฟ และสามารถตั้งเวลาปิด-เปิดหลอดไฟภายในตวั

อุปกรณ์เอง ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่พร้อมทั้งกาํหนด GUI ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
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(3) ออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายแบบตาข่ายใหส่้งขอ้มูลจากอุปกรณ์หลกั (master node) มาควบคุมยงั

อุปกรณ์ตวัถดัไป (Slave node) 

(4) บนัทึกผลทดสอบการทาํงานของอุปกรณ์ และสรุปผลการทดสอบ 

 

3. ขอบเขต  

  (1) ออกแบบสร้างอุปกรณ์ชุดควบคุมหลอดไฟตน้แบบ จํานวน 3 ชุด โดยแบ่งลกัษณะการทาํงาน

ออกเป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 

      - อุปกรณ์หลกัสาํหรับส่งชุดคาํสัง่ไปควบคุมจาํเป็นตอ้งติดตั้งใกลเ้ราเตอร์ (Master Node)  

   - อุปกรณ์สาํหรับรับสญัญาณจากอุปกรณ์หลกั (Slave Node) 

 (2) ออกแบบสร้างอุปกรณ์พร้อมติดตั้งเซ็นเซอร์สาํหรับตรวจวดัสถานะ การทาํงานของหลอดไฟ โดยมี

ขอ้กาํหนด ดงัน้ี 

     - แหล่งจ่ายไฟเขา้อุปกรณ์ไฟกระแสสลบั 220V 50-60 Hz (ไม่เกิน 5A) 

     - อุปกรณ์สามารถนาํหลอดไฟมาต่อได ้หลอดไฟตอ้งเป็นหลอดท่ีใชแ้หล่งจ่ายไฟกระแสสลบั 220V 

50-60 Hz (ไม่เกิน 5A) รวมกนั 2 หลอด ต่อ 1 อุปกรณ์ 

     - ชุดเซ็นเซอร์สําหรับตรวจจับสถานะการทํางานของหลอดไฟกระแสสลบั 220V (ไม่เกิน 5A) 

จาํนวน 2 ชุด ต่อ 1 อุปกรณ์ 

 (3) ออกแบบและสร้างเวบ็แอพพลิเคชัน่ สาํหรับควบคุมอุปกรณ์หลกั (Master Node) ผา่นเวบ็บราวเซอร์

โดยมีขอ้กาํหนด ดงัน้ี 

  - หนา้ต่างสาํหรับควบคุมหลอดไฟ (ปิด-เปิดหลอดไฟ) 

  - หนา้ต่างสาํหรับตั้งเวลาปิด-เวลาเปิดหลอดไฟ 

  - หนา้ต่างสาํหรับแสดงสถานะการทาํงานของหลอดไฟ ณ เวลานั้น 

  - หนา้ต่างสาํหรับใหอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อ Wi-Fi เขา้กบัเครือข่ายของเราเตอร์ภายในบา้น 

  - หนา้ต่างสาํหรับแสดงจาํนวนตวัอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีทาํงานอยู ่ณ เวลานั้น 

  - หนา้ต่างสาํหรับเปล่ียนช่ืออุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัจุดติดตั้ง 

 (4) ออกแบบและสร้างระบบเครือข่ายแบบตาข่าย ในขณะท่ีมีการเพ่ิมจาํนวนอุปกรณ์ อุปกรณ์ทุกตวั

จะตอ้งทราบอตัโนมติัวา่มีการเพ่ิมจาํนวนของอุปกรณ์ในเครือข่าย 

 

4. วธีิดําเนินการ 

        ออกแบบโครงสร้างการทาํงานสาํหรับอุปกรณ์ พร้อมกาํหนดรูปแบบการทาํงานของอุปกรณ์ออกเป็น 2 

ระบบ คือ  

  - อุปกรณ์หลกั สาํหรับรับชุดคาํสงัจากสมาร์ทโฟน (Master Node) 

  - อุปกรณ์รอง สาํหรับรับสญัญาณจากอุปกรณ์หลกัและควบคุมหลอดไฟเฉพาะจุด (Slave Node) 

 จากแผนภาพท่ี 1 จะเห็นไดว้า่อุปกรณ์ทั้ง 3 ถูกติดตั้งต่างพ้ืนท่ีกนัโดยให้ Master node ติดตั้งอยูใ่กลเ้รา

เตอร์มากท่ีสุดเพ่ือใชเ้ช่ือมต่อเครือข่ายภายในบา้น จากนั้นอุปกรณ์จุดท่ี 2  จุดท่ี 3 และ จุดท่ี 1 จะทาํการเช่ือมต่อ

กนัดว้ยระบบเครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย จะเห็นไดว้า่เม่ืออุปกรณ์ทั้ง 3 เช่ือมต่อกนัทั้งระบบแลว้หมายเลขไอพีจะ

อยูค่นละวงกบัเราเตอร์โดยแบ่งหมายเลขไอพีออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
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 ส่วนที ่1 หมายเลขไอพี คือ 10.x.x.x เช่ือมต่อกนัผา่นระบบเครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย 

 ส่วนที ่2 หมายเลขไอพี คือ 192.168.1.x เช่ือมต่อผา่นเราเตอร์เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัอินเทอร์เน็ต 

  หมายเลขไอพีในส่วนท่ี 1 จะอยู่ภายใตร้ะบบเครือข่ายไร้สายแบบตาข่ายโดยมีหลักการทาํงาน คือ 

อุปกรณ์ภายในเครือข่ายทั้ งหมดจะส่ือสารกันผ่านโปรโตคอล TCP/IP และส่งข้อมูลในรูปแบบ Text JSON 

ระหวา่งอุปกรณ์ในเครือข่ายเพ่ือใหท้ราบถึงจาํนวนอุปกรณ์ทั้งหมด โดยมีลกัษณะขอ้ความท่ีส่ง (Text JSON) คือ “ 

{ “Nodeid” : “000001”} ” ส่งผลให้ตัวอุปกรณ์ทั้ งหมดท่ีใช้หมายเลขไอพีในส่วนท่ี 1 ส่ือสารและส่งข้อมูล

ติดต่อกนัอยูต่ลอด 

 
แผนภาพที ่1 การทาํงานโดยรวมทั้งระบบเครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย 

 

5. ผลการทาํงาน 

        ในการทดลองผลการทาํงาน ผูว้จิยัไดท้าํการสร้างอุปกรณ์โดยมีชุดควบคุมและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ แสดงใน

แผนภาพท่ี 2 (ก-ง) 

 (ก) คอนโทรลเลอร์สาํหรับควบคุมอุปกรณ์พร้อมทั้งเป็นโมดูล Wi-Fi 

 (ข) สวติชห์รือรีเลย ์สาํหรับตดั-ต่อวงจรเพ่ือใชปิ้ด-เปิดหลอดไฟ 

 (ค) เซ็นเซอร์สาํหรับวดักระแสไฟฟ้า เพ่ือใหท้ราบสถานะการทาํงานของหลอดไฟ ณ ปัจจุบนั 

 (ง) พาวเวอร์ซพัพลายขนาด 5 V 700 mA สาํหรับจ่ายไฟใหต้วัอุปกรณ์ 

 

                    
        (ก)                    (ข)                     (ค)                   (ง) 
 

แผนภาพที ่2 ชุดควบคุมและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ท่ีใชภ้ายในตวัอุปกรณ์ 

 

        แผนภาพท่ี 3 เป็นชุดอุปกรณ์สาํหรับควบคุมหลอดไฟ พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมเสร็จส้ินจาํนวนทั้งหมด 3 

ชุด เพ่ือนาํไปติดตั้งสาํหรับทดสอบในบริเวณต่าง ๆ ต่อไป 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1795 

 
 

แผนภาพที ่3 ชุดอุปกรณ์ทั้ง3ชุด พร้อมทดสอบในแต่ละพ้ืนท่ี 

 

        ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํหนา้ต่างการใชง้านและสร้างเวบ็แอพพลิเคชัน่สาํหรับควบคุมอุปกรณ์ผา่นเวบ็บราวเซอร์

พร้อมทั้งปรับแต่งหนา้ GUI ใหส้วยงามและง่ายต่อการใชง้าน ดงัแผนภาพท่ี 4 

 

             
 

แผนภาพที ่4 หนา้ตาเวบ็ไซตแ์บบ GUI ใชส้าํหรับควบคุมอุปกรณ์ 

 

 

6. สรุป 

        ในการทดลองการใชง้านเครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย ผูว้ิจยัไดใ้ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์รุ่น ESP32 ท่ีมี

หน่วยความจาํชัว่คราว 512 กิโลไบต ์มีโมดูล Wi-Fi ในตวั รองรับมาตรฐาน 802.11 b/g/n มีการรับ-ส่งขอ้มูลสูงสุด 

150 เมกะบิตต่อวนิาที (Mbps) 

 ผลปรากฏวา่เม่ือจาํเป็นตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จาํนวนท่ีมากข้ึนจะเกิดการขยายของเครือข่ายจนถึงขีดจาํกดั

ของทรัพยากรท่ีตวัอุปกรณ์ระบุไว ้แบ่งผลสรุปการทดลองออกเป็น 3 หวัขอ้ คือ 
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 (1) เกิดการใช้หน่วยความจําชั่วคราวท่ีมากข้ึนในระบบ โดยอุปกรณ์ท่ีเ ช่ือมต่อเข้ามาจะทําให้

หน่วยความจาํชัว่คราวคงเหลือลดลง โดยวดัจากค่าสูงสุดของการสูญเสีย อตัราการสูญเสียหน่วยความจาํชัว่คราว

สูงสุดอยูท่ี่ 1,375 ไบต ์ต่อการเพ่ิม 1 อุปกรณ์ และต่อกนัไดสู้งสุดจาํนวน 141 อุปกรณ์ ดงัแผนภาพท่ี 5 
 

 
แผนภาพที ่5 แสดงการใชท้รัพยากรณ์เม่ือมีอุปกรณ์เขา้มาเช่ือมต่อ 

 

 (2) เกิดการใช ้traffic ท่ีเพ่ิมข้ึนต่อจาํนวนอุปกรณ์ท่ีมากข้ึนใน แสดงในแผนภาพท่ี 6 แต่ไม่เป็นปัญหากบั

ตวัอุปกรณ์ เพราะชิปเซ็ตของ ESP32 สามารถรับ-ส่งขอ้มูลไดสู้งสุดถึง 150 Mbps ในเครือข่ายแบบไร้สาย 
 

 
แผนภาพที ่6 แสดงใหเ้ห็นถึง traffic ท่ีเพ่ิมข้ึน Network  

 (3) ทดสอบการวดัระยะทางและขอบเขตของสัญญาณผลการติดตั้งอุปกรณ์แสดงในแผนภาพท่ี 7(ก) 

โดยแบ่งออกเป็น 3 จุดติดตั้ง คือ 

  จุดที่ 1 เป็น Master node โดยตวัอุปกรณ์จุดน้ีจะเช่ือมต่อกบัตวัเราเตอร์ภายในบา้นเพ่ือใชติ้ดต่อกบั

อินเทอร์เน็ตใชช่ื้อ SSID คือ cz_fl_24 ความแรงสญัญาณ อยูท่ี่ 84% มีระยะห่างระหวา่งเราเตอร์กบัตวัอุปกรณ์อยูท่ี่ 

2 เมตร แสดงในแผนภาพท่ี 7(ข) 

  จุดที่ 2 เป็น Slave node โดยตวัอุปกรณ์จุดน้ีจะเช่ือมต่อไปยงัอุปกรณ์จุดท่ี 1 มีระยะห่างกนัอยูท่ี่ 48 

เมตร มีส่ิงกีดขวางเพียงเล็กน้อย คือ ประตูหน้าบ้านเพียง 1 ชั้นเท่านั้น ใช้ช่ือ SSID คือ SmartC1 วดัความแรง

สัญญาณไดท่ี้ 28% และปล่อยสัญญาณครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือใหอุ้ปกรณ์จุดท่ี 3 เขา้มาเช่ือมต่อได ้แสดงในแผนภาพ

ท่ี 7(ค) 

  จุดที่ 3 เป็น Slave node โดยตวัอุปกรณ์จุดน้ีจะเช่ือมต่อไปยงัอุปกรณ์จุดท่ี 2 ถา้สัญญาณจุดท่ี 2 

หายไปตวัอุปกรณ์จะไม่สามารถติดต่อกับจุดท่ี1ได้ เน่ืองจากระยะขอบเขตความแรงของสัญญาณไม่ถึงโดย

อุปกรณ์จุดน้ีจะห่างจากจุดท่ี 2 โดยวดัจากระยะทางลดั (ระยะทางจากจุดท่ี 2 ถึงจุดท่ี 3 วดัเป็นเส้นตรง) วดัได ้35 
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เมตร โดยมีทาวน์โฮมลกัษณะเป็นตึกแถวกีดขวางอยูท่าํใหค้วามแรงของสญัญาณสามารถทะลุผา่นไดน้อ้ย และใช้

ช่ือ SSID คือ SmartC1 แสดงในแผนภาพท่ี 7(ง) 

               เ ม่ือติดตั้ ง อุปกรณ์ทั้ ง  3 อุปกรณ์เสร็จส้ินแล้วผู ้วิจัยได้ทดสอบควบคุมหลอดไฟ โดยนํา

โทรศัพท์มือถือเช่ือมต่อกับเราเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ผ่านบราวเซอร์ส่งชุดคาํสั่งไปเปิดหลอดไฟในจุดท่ี 3 ผล

ปรากฏวา่ชุดคาํสั่งจะเดินทางจาก จุดท่ี 1 ผา่นไปยงัจุดท่ี 2 และ เม่ือจุดท่ี 3 ไดรั้บคาํสั่งหลอดไฟก็จะเปิดตามคาํสัง่

ท่ีไดรั้บ และถา้มีอุปกรณ์จาํนวนมากกว่า 3 อุปกรณ์ ติดตั้งจนคลอบคลุมพ้ืนท่ีไดก็้จะสามารถส่งชุดคาํสั่งไปยงั

อุปกรณ์ท่ีตอ้งการไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งเดินสายส่งขอ้มูล 
 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 

แผนภาพที ่7 ตาํแหน่งทดสอบและระยะห่างของตวัอุปกรณ์ 

 

ข้อด ี

  - มีการสร้างขอบเขตของสัญญาณไร้สาย ในพ้ืนท่ีบริเวณรอบตวัอุปกรณ์ 100 เมตร สาํหรับท่ีโล่ง เม่ือมี

การเช่ือมหลาย ๆ อุปกรณ์เขา้ดว้ยกนั จะทาํใหข้อบเขตการส่งขอ้มูลมีระยะทางท่ีไกลข้ึน 

  - ถา้ไม่ใชร้ะบบเครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย อุปกรณ์จะเช่ือมต่อกนัภายในเครือข่ายไดสู้งสุด 5 ชั้น ดงั

แผนภาพท่ี 8 เกินกวา่นั้นจะไม่สามารถเช่ือมต่อเขา้มายงัเครือข่ายได ้ 

 

 
แผนภาพที ่8  การทาํงานโดยไม่ผา่นระบบเครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย 
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  เม่ือใชเ้ทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย ทุกอุปกรณ์จะสามารถส่งขอ้มูลถึงกนัไดอ้ยา่งอิสระทาํ

ใหเ้กิดความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร ดงัแผนภาพท่ี 9 
 

 
แผนภาพที ่9 เคา้โครงการทาํงานของเทคโนโลยเีครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย 

 

ข้อเสีย 

        - ไม่เหมาะกบัการใชง้านกบัแบตเตอร่ีแบบพกพา เพราะการใชเ้ทคโนโลยเีครือข่ายไร้สายแบบตาข่ายจะ

ทาํใหกิ้นพลงังานมากพอสมควรทาํใหแ้บตเตอร่ีหมดไวในระยะเวลาเพียงไม่ก่ีวนั 

              - มีการสูญเสียหน่วยความจาํชัว่คราว (RAM) ไปในระดบัหน่ึงเพ่ือใชใ้นการส่ือสารภายในเครือข่ายแบบ

ตาข่าย ถา้มีจาํนวนลูกข่ายท่ีมากจนหน่วยความจาํไม่เพียงพออาจจะส่งผลกระทบทาํใหต้วัอุปกรณ์มีปัญหาการใช้

งานได ้ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัน้ีจะนาํเสนอเร่ืองความอนัตรายของอุบติัเหตท่ีเกิดจากการตกบนัได ความสูญเสียท่ีเกิด

จากการตกบนัไดอาจก่อใหเ้กิดการพิการหรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวติได ้การตกบนัไดสามารถเกิดไดใ้นทุกวยั และ

มีท่าทางการตกบนัไดหลายรูปแบบ ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดแนวคิดท่ีจะทาํการวิจยัท่าทางการตกบนัไดของมนุษย ์โดย

นาํมาประกอบกบัการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์ท่าทางการตกบนัได งานวิจยัน้ีมีการ

วเิคราะห์ท่าทางการตกบนัไดใน 3 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) การวเิคราะห์องศาความเอียงขอ้งร่างกาย 2)วเิคราะห์

จากตาํแหน่งของอวยัวะภายนอกของร่างกาย และ 3) วเิคราะห์จากการความเร็วของการเคล่ือนท่ีของร่างกาย ในกา

พฒันามีการใชโ้อเพน็ซอสไลบราร่ีโอเพ่นซีวี เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ตวัอยา่งดาตา้เซ็ท ท่ีใชอ้า้งอิงถึงลกัษณะท่าทาง

ของมนุษยใ์นสถานะการณ์ก่อนตกบนัได ขณะตกบนัได และหลงัตกบบนัได ตามลกัษณะต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ซ่ึงพบวา่การวางกลอ้งจบัภาพในมุมต่างๆ มีผลต่อความถูกตอ้งของการวิเคราะห์ความผิดปกติของร่างกาย และ

จาํนวนการวเิคราะห์ร่วมกนัในหลายๆ เฟรม จะไดผ้ลแมน้ยาํกวา่การวเิคราะห์แยกเป็นรายเฟรม จากผลการวิจยัน้ี

สามารถต่อยอดสําหรับการดูแลผูสู้งอายุท่ีตอ้งอยู่ตามลาํพงั โดยเพ่ิมการแจ้งเตือนไปยงัญาติหรือผูดู้แลอย่าง

ทนัท่วงที เพ่ือความเส่ียงกบัผูท่ี้ประสบเหตุได ้ 

 

คาํสําคญั: ท่าทางการตกบนัได, โอเพน่ซีว,ี โคโค่ ดาตา้เซ็ท 
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ABSTRACT 

 This research presents the danger of accidents caused by falling stairs. Losses caused by falls may result 

in disability or even death. Falls can occur at any age. For this reason, the idea was to research the posture of the 

human fall by analysis through computer programs to analyze the posture of falling stairs. This research has 3 

types of stair fall posture analysis, which are 1) Analysis of degrees of inclination of the body 2) Analyze from 

the position of the external organs of the body and 3) Analyze from the speed of body movement. OpenCV 

libraries are used to analyze samples of Datasets that refer to human postures in situations before falling stairs. 

According to various characteristics. The research found that placing the camera to capture images in various 

angles affect the accuracy of the analysis and the number of analyzes combined in many frames will be more 

effective than those analyzed frame by frame. From this research, it can be extended for caring for the elderly 

who have to be alone. By adding alerts to relatives or carers on time to reduce the risk to those who suffer 

 

KEYWORDS: Gesture of falling down a stair, OpenCV, COCO Dataset 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

อุบติัเหตเป็นส่ิงท่ีมกัจะเกิดข้ึนโดยท่ีเราไม่รู้ตวั การพลดัตกจากบนัไดท่ีสูงหรือชนัมากเกินไปอาจจะทาํ

ให้เกิดอนัตรายได ้นาํมาซ่ึงอาการบาดเจ็บสาหสั อาจก่อให้เกิดการพิการหรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวติได ้ดว้ยเหตุน้ี

จึงเกิดแนวคิดท่ีจะทาํการวิจยัท่าทางการตกบนัไดของมนุษย ์นาํมาประกอบกบัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ

วิเคราะห์ท่าทางไดว้า่กาํลงัจะตกบนัไดหรือไม่ และสามารถนาํผลการวิจยัไปพฒันาสู่ขั้นตอนการแจง้เตือนหรือ

ลดความสูญเสียไดอี้ก 

ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการพลดัตกหกลม้ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการพลดัตกหกลม้ ส่วน

ใหญ่พบวา่ท่ีพกัอาศยัมีความเส่ียงดา้นบริเวณบนัไดมีผา้หรือพรมเช็ดเทา้ ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ บริเวณบนัไดมี

แสงสว่างไม่เพียงพอ ร้อยละ 46.2 และไฟบริเวณบนัได มีสวิตช์เพียงตวัเดียว ร้อยละ 41.6 ส่วนความเส่ียงดา้น

ส่ิงแวดลอ้มต่อการหกลม้ท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือบนัไดท่ีบา้นชาํรุด หรือขั้นไม่เท่ากนั ร้อยละ 3.5 และมีของท่ีตอ้งใช้

บ่อย มกัวางไวบ้นชั้นสูงๆ ร้อยละ 9.7 [1] 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลมรณบตัรพบว่าอตัราการเสียชีวิตจากการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายุสูงกว่าทุก

กลุ่มอายกุวา่ 3 เท่าและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มอาย ุ80 ปีข้ึนไปไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่ 3 เท่า ขณะท่ี

กลุ่มอาย ุ60 - 69 ปี และ 70 - 79 ปี เพ่ิมข้ึน 2 เท่าในช่วงระยะเวลา 8 ปี [2] 

จากแผนภาพท่ี 1 จะแสดงให้เห็นไดว้่า ประชากรไทยท่ีเสียชีวิตจากการหกลม้เกิดข้ึนกบัทุกกลุ่มอายุ 

และจาํนวนการพลดัตกหกลม้มีความสมัพนัธ์กบัอายท่ีุเพ่ิมข้ึน [3] อาการหลงัจากการพลดัตกหกลม้แลว้ประมาณ

คร่ึงหน่ึงมีอาการฟกชํ้ารองลงมาคือมีอาการปวดหลงัและรุนแรงจนกระดูกหกั [4] เราจึงตอ้งการลดความสูญเสียท่ี

เกิดจากการหกลม้ตกบนัไดในงานวจิยัน้ี 

1.1 ปัญหาท่าทางการลงบันไดแต่ละท่าทาง 

ท่าทางการตกบนัไดมีไดห้ลายแบบ เราจึงตอ้งวิเคราะห์ถึงท่าทางการตกบนัไดให้ครอบคลุมทุกมุมเพ่ือ

การคาํนวณท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํมากยิง่ข้ึน เพ่ือไม่ใหโ้ปรแกรมส่งสญัญาณผิดพลาดจากการลงบนัไดปกติ 
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1.2 มุมกล้องในการวางเพ่ือตรวจจบัการตกบันได 

 มุมกลอ้งท่ีวางจะมีผลต่อการวิเคราะห์รูปภาพการตกบนัได ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงตอ้งทาํการทดลองให้

ครอบคลุมทุกมุม เพ่ือใหเ้กิดความแม่นยาํในการวเิคราะห์ท่าทางการตกบนัได โดยมีตวัอยา่งท่าทางจากมุมขา้ง มุม

ดา้นหนา้ และมุมบน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ท่าทางการตกบนัไดของมนุษย ์

 (2) เขียนโปรแกรมทดสอบโดยแยกตามลกัษณะของร่างการและการเคล่ือนท่ีของร่างกาย เพ่ือจาํแนกได้

วา่ท่าทางใดเป็นการใชง้านบนัไดปกติ ท่าทางใดท่ีแสดงถึงการตกบนัได 

(3) ทดสอบการทาํงานกบัขอ้มูลจริงแบบ Real-time และเก็บขอ้มูลท่ีเหมาะสมสาํหรับการแจง้เตือน

ต่อไป 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 แบบแผนการวจิยั  

ขั้นตอนการทาํวจิยั 

- การติดกลอ้งเพ่ือจบัภาพขณะลงบนัได โดยติดตั้งดา้นหนา้บนัไดและดา้นขา้งหรือทาํมุมเฉียง45 

องศาและตอ้งใหเ้ห็นคนขณะลงบนัได 

- นาํภาพท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ผา่นโปรแกรม โดยเขียนชุดคาํสัง่วเิคราะห์หา Keypoint ต่างๆบนร่างกาย

และเช่ือมจุดอวยัวะในร่างกายแต่ละจุดเขา้ดว้ยกนั 

- นาํรูปท่ีไดม้าวิเคราะห์ตามวิธีวิเคราะห์ทั้ง 3 แบบ ไดแ้ก่ วิเคราะห์องศาร่างกายมนุษย ์ วิเคราะห์

ตาํแหน่งของอวยัวะ และวเิคราะห์ความเร็วการเคล่ือนท่ีของร่างกาย 

- แสดงผลการวเิคราะห์ผา่นทางหนา้จอ 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  

 - OpenCV เป็น Open source สาํหรับวเิคราะห์รูปภาพ [5] 

 - COCO library และ dataset สาํหรับวเิคราะห์ตาํแหน่งอวยัวะต่างๆของร่างกายมนุษย ์[6] 

 - Python สาํหรับเขียนโปรแกรมในการวเิคราะห์ keypoints ต่างๆท่ีไดม้าจาก dataset ของ COCO 

หลงัการวเิคราะห์รูปภาพและวดิีโอ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยัไดใ้ช ้ caffemodel ของ COCO เป็น Dataset ในการวเิคราะห์ท่าทางต่างๆของมนุษย ์ และกาํหนด 

Keypoint ส่วนต่างๆของร่างกายดงัน้ี จมูก – 0, คอ – 1, ไหล่ขวา– 2, ขอ้ศอกขวา – 3, ขอ้มือขวา – 4, ไหล่ซา้ย – 5, 

ขอ้ศอกซา้ย – 6,ขอ้มือขวา – 7, เอวขวา – 8, หวัเข่าขวา – 9, ขอ้เทา้ขวา – 10, เอวซา้ย – 11, หวัเข่าซา้ย – 12, ขอ้เทา้

ซา้ย – 13, ตาขวา – 14, ตาซา้ย – 15, หูขวา – 16, หูซา้ย – 17, พ้ืนหลงั – 18 โดยเร่ิมนบัจุด 0,0 จากตาํแหน่งซา้ย

บนสุดของรูปแกน X จะเพ่ิมข้ึนทางขวา ส่วนแกน Y จะเพ่ิมข้ึนทิศลงล่าง ส่วนท่ีตรวจจบัไม่พบจะข้ึนวา่ None ตาม

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากแผนภาพท่ี 2 
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แผนภาพที ่1 ผลการกาํหนดจุด Keypoints ต่างๆบนร่างกาย 

 

    
(ก)            (ข)         (ค) 

แผนภาพที ่2 ตวัอยา่งการวเิคราะห์ตาํแหน่งของอวยัวะต่างๆของมนุษย ์

 

เม่ือเราวเิคราะห์ถึงจุดบ่งบอกอวยัวะต่างๆของร่างกายไดแ้ลว้ดัง่แผนภาพท่ี 3(ก) 3(ข) และ 3(ค)  เราจะ

สามารถลากเสน้โครงกระดูกเพ่ือแสดงถึงท่าทางของมนุษยไ์ด ้ ทาํการเช่ือมจุดใหต้รงตามโครงกระดูกของมนุษย์

แลว้นาํไปวเิคราะห์ท่าทางต่อไป 

 

   
(ก)        (ข)                (ค) 

     แผนภาพที ่3 วาดโครงร่างกระดูกเช่ือมจุดต่างๆของอวยัวะภายนอก 

 

 เม่ือเช่ือมความสัมพนัธ์เป็นเส้นโครงกระดูกไดแ้ลว้ดัง่แผนภาพท่ี 4(ก) 4(ข) และ 4(ค)  เราสามารถ

วเิคราะห์หาจุดศูนยก์ลางของร่างกายของภาพนั้นๆแลว้คาํนวณไดว้า่องศาร่างกายเอียงเกินไปจนจะเกิดเป็นการตก

บนัไดหรือไม่ แต่ในส่วนน้ีเราไม่สามารถตั้งกลอ้งเป็นมุมตรงกบับนัไดได ้เพราะจะไม่สามารถเห็นความเอียงของ

ร่างกายมนุษยเ์ราจึงตอ้งวเิคราะห์ผา่นกลอ้งท่ีวางแนวดา้นขา้งของบนัไดเพ่ือนาํมาวเิคราะห์แทน งานวจิยัน้ีจะแบ่ง

การวเิคราะห์ออกเป็น 3 รูปแบบ 

วิธีวิเคราะห์ที่ 1 เม่ือเราติดกลอ้งตรวจจบัไวใ้ห้สามารถเห็นดา้นขา้งของบนัได เราจะสามารถวดัจาก

ตาํแหน่ง X,Y ของอวยัวะต่างๆ ดัง่แผนภาพท่ี 5(ก) และ 5(ค) และโยงเสน้โครางกระดูกดัง่แฟนภาพท่ี 5(ข) และ 5(
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ง)  ทาํให้สามารถวิเคราะห์หาศูนยก์ลางของรูปและวดัองศาความเอียงของร่างกายไดง่้ายเช่นกนั จากการทาํการ

ทดลองมาพบวา่ ถา้องศาร่างกายเอียงเกินกวา่ 45 องศาขณะลงบนัได มนุษยจ์ะทรงตวัไม่อยูเ่พราะแรงโนม้ถ่วงจะ

ดึงลงไปและพลดัตกบนัไดได ้จึงสามารถนาํงานวิจยัน้ีไปพฒันาสู่การแจง้เตือนเพ่ือลดความสูญเสียต่อไปได้

เช่นกนั 

วธีิวเิคราะห์ที ่2 จะสามารถใชไ้ดท้ั้งการวางกลอ้งแนวเดียวกบับนัได หรือแนวขา้งกบับนัไดนัน่ก็คือ การ

วิเคราะห์ท่าตกบนัไดแบบหนา้คว ํ่า เม่ือส่วนไหล่และศีรษะอยูพิ่กดัแกน Y มากกวา่ส่วนเข่าและขอ้เทา้ จะนบัวา่

เป็นการตกบนัไดแบบควํ่าหนา้ลง 

 

 
(ก)  (ข)             (ค)  (ง) 

แผนภาพที ่4 การวเิคราะห์แนวขา้งของการลงบนัได 

 

 
แผนภาพที ่5 การตกบนัไดแบบควํ่าหนา้ลง 

 

จากแผนภาพท่ี 6 เราจะใชง้านวเิคราะห์จุดหมายเลข 0, 9, 10, 12, 13 ซ่ึงทาํหนา้ท่ีแทนตาํแหน่งของ ศีรษะ

, หวัเข่าขวา, ขอ้เทา้ขวา, หวัเข่าซา้ย และ ขอ้เทา้ซา้ย ถา้พิกดั Y ของ 9, 10, 12, 13 อยูสู่งกวา่พิกดั Y ของจุด 0 เราจะ

สามารถนบัไดว้า่เป็นท่าตกบนัไดแบบหนา้คว ํ่า 

วธีิวเิคราะห์ที ่3 สามารถจบัไดง่้ายๆจากความแปรปรวนของการวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากแผนภาพท่ี 7(ก) 7(ข) 

และ 7(ค)  เพราะเน่ืองจากการทดลองการวเิคราะห์ภาพแต่ละ Frame ในวดิีโอจากการทดลองเก็บขอ้มูลมีความ

ถูกตอ้งประมาณ 84% ในทุกกิริยาบท Frame ท่ีวเิคราะห์ผิดพลาดหลายๆคร้ังติดจะสามารถนบัไดว้า่เป็นการ “กาํลงั

จะตกบนัไดไดอ้ยา่งแน่นอน” วธีิน้ีจะใชไ้ดต้่อเม่ือติดกลอ้งไวใ้นแนวดา้นหนา้ของบนัไดเน่ืองจากการติดกลอ้งไว้



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1805 

ดา้นหนา้จะไม่สามารถใชว้ธีิหาองศาความเอียงของร่างกายแบบวธีิท่ี 1 ได ้ และความเร็วในการจบัภาพไม่เร็วพอ

ต่อการเคล่ือนไหวของร่างกายขณะกาํลงัตกบนัไดในปัจจุบนัจึงสามารถใชว้ธีิน้ีในการวเิคราะห์ได ้

 

     
(ก)      (ข)            (ค) 

แผนภาพที ่6 Frame ท่ีจบัได ้วเิคราะห์ผิดพลาดต่อเน่ืองกนั 

 

4. ผลการวจัิย 

สรุปผลการวิจยัการวิเคราะห์ท่าทางการตกบนัได โปรแกรมสามารถวิเคราะห์หาจุด Keypoints ตาม

ร่างกายมนุษยแ์ละวาดโครงเสน้กระดูกได ้และสามารถแบ่งผลการวเิคราะห์ของแต่ละวธีิไดท้ั้งหมด 3 วธีิ 

4.1 วิธีวิเคราะห์แบบที่ 1 ผลการวิเคราะห์จากวิธีวิเคราะห์แบบท่ี 1 จะได้ผลลพัธ์ตามแผนภาพท่ี 8 

โปรแกรมสามารถวเิคราะห์ไดว้า่คนท่ีกาํลงัเดินผา่นกลอ้งทาํมุมก่ีองศาระหวา่งส่วนเทา้ จุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง 

และส่วนศีรษะ สามารถบอกไดว้า่ท่าทางขณะน้ีเป็นการเดินลงบนัไดธรรมดา หรือเป็นการตกบนัได โดยทาํการ

ทดลองทั้งหมด 20 คร้ัง สามารถวเิคราะห์ไดถู้กตอ้ง 18 คร้ัง หรือคิดเป็น 90% 

 

 
แผนภาพที ่7 แสดงผลการทดลองโปรแกรมการวเิคราะห์แบบท่ี 1 

 

4.2 วิธีวิเคราะห์แบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์จากวิธีวิเคราะห์แบบท่ี 2 จะได้ผลลพัธ์ตามแผนภาพท่ี 9 

โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ไดว้า่พิกดัแกน Y ของจุดแทนตาํแหน่งศีรษะ อยูผ่ิดลกัษณะ ใกลเ้คียง หรือตาํกวา่จุด

แทนตาํแหน่งเอว หรือขอ้เทา้หรือไม่ สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระกว่างการใชง้านบนัไดปกติและการตก

บนัได โดยทาํการทดลองทั้งหมด 20 คร้ัง สามารถวเิคราะห์ไดถู้กตอ้ง 16 คร้ัง หรือคิดเป็น 80% 
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แผนภาพที ่8 แสดงผลการทดลองโปรแกรมการวเิคราะห์แบบท่ี 2 

 

4.3 วิธีวิเคราะห์แบบที่ 3 ผลการวิเคราะห์จากวิธีวิเคราะห์แบบท่ี 3 จะได้ผลลพัธ์ตามแผนภาพท่ี 10 

โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ได้ว่า Frame ท่ีเข้ามาอย่างต่อเน่ืองจากวีดิโอ มีความผิดพลาดของการวิเคราะห์

ติดต่อกนัมากขนาดไหน จากการทาํการทดลองวเิคราะห์วดิีโอการตกบนัได สรุปไดว้า่ถา้ติดต่อกนัมาก (ประมาณ 

3 Frame ข้ึนไป) จะสามารถนบัวา่เป็นการตกบนัได โปรแกรมสามารถบอกผลการวเิคราะห์ไดถู้กตอ้ง โดยทาํการ

ทดลองวเิคราะห์วดิีโอทั้งหมด 20 คร้ังสามารถวเิคราะห์ไดถู้กตอ้ง 15 คร้ัง หรือคิดเป็น 75% 

แผนภาพที ่9 แสดงผลการทดลองโปรแกรมการวเิคราะห์ท่ี 3 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวิจัยผูว้ิจัยใช้ caffemodel ของ COCO เป็น Dataset ในการวิเคราะห์ท่าทาง และ กาํหนด 

Keypoints ส่วนต่างๆ พบว่า ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์จุดต่างๆของร่างกายไดแ้ลว้ ผูว้ิจยัจะสามารถลากเส้นโครง

กระดูกของมนุษยเ์ม่ือลากเส้นโครงกระดูกแลว้จะทาํการเช่ือมจุดและนาํมาวิเคราะห์ท่าทางอีกที เม่ือเช่ือมเส้น

โครงกระดูกแลว้จะทาํการวเิคราะห์หาศูนยก์ลางของภาพนั้นๆแลว้คาํนวณองศาระหวา่งจุดศูนยก์ลางกบัจุดอ่ืนๆ

ในร่างกายวา่ผิดปกติหรือไม่ โดยในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ท่าทางการตกไว ้3 รูปแบบคือ 

 (1) วดัจากตาํแหน่ง X,Y ของอวยัวะต่างๆได ้ทาํให้สามารถวิเคราะห์หาศูนยก์ลางของรูปและวดัองศา

ความเอียงของร่างกาย ถา้องศาร่างกายเอียงเกินกวา่ 45 องศาขณะลงบนัได มนุษยก็์จะสูญเสียการทรงตวัแลว้ทาํให้

ตกจากบนัได 

(2) การวิเคราะห์ท่าตกบนัไดแบบหนา้คว ํ่า เม่ือส่วนไหล่และศีรษะอยูพิ่กดัแกน Y มากกวา่ส่วนเข่าและ

ขอ้เทา้ จะนบัวา่เป็นการตกบนัไดแบบควํ่าหนา้ลง โดยวางกลอ้งใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกบับนัไดหรือขา้งบนัได 
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(3) จบัการแปรปรวนของรูปภาพในแต่ละ Frame โดยการติดกลอ้งดา้นหนา้ของบนัได แต่เน่ืองจากการ

ติดกลอ้งไวด้า้นหนา้ของบนัไดไม่สามารถจบัองศาการเอียงแบบรูปแบบท่ี1 ไดแ้ละความเร็วของกลอ้งท่ีจบัภาพยงั

ไม่เพียงพอ วธีิน้ีจึงในปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านได ้ทั้งน้ีการวจิยัคร้ังน้ีสามารถนาํไปพฒันาต่อในเร่ืองของการแจง้

เตือนเพ่ือลดความสูญเสียจากการตกบนัได แต่ไม่สามารถป้องกนัการตกบนัไดไดท้าํไดเ้พ่ือแจง้เตือนการประสบ

อุบติัเหตุ 

ส่วนปัญหาท่ีพบเจอในการวิจยัคือ เม่ือมีคนเดินผ่านกลอ้งมากกวา่ 1 คน ตวัโปรแกรมจะทาํงานได้ไม่

สมบูรณ์ ไม่สามารถวิเคราะห์แบบแยกเป็นบุคคลๆไปได ้เวลาใชง้านจึงตอ้งเดินผ่านบนัไดเพียงทีละหน่ึงคน และ

อีกปัญหาคือเม่ือนาํ Frame แต่ละ Frame มาคาํนวณแบบ Real-time ยงัใชเ้วลานานเกินไป ทาํให้ไม่สามารถเป็น

แบบ Real-time ได้จริงๆ แต่ยงัคงสามารถวิเคราะห์วีดิโอหรือภาพเด่ียวๆได้ปกติ ลการวิเคราะห์แบบท่ี 3 ใน

งานวจิยัยงัมีความแม่นยาํตํ่ากวา่การวเิคราะห์แบบท่ี 1 และ 2 จึงอาจตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยมิีติเสมือนจริง เร่ืองอาหาร

ปลอดภยัสําหรับผูป่้วยใน โรงพยาบาลบุรีรัมย ์2) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนผ่านส่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เร่ืองอาหารปลอดภยัสาํหรับผูป่้วยในโรงพยาบาล

บุรีรัมย ์ซ่ึงปัจจุบนักระทรวงสาธารสุขมีนโยบายเนน้ย ํ้าเร่ืองอาหารปลอดภยัสําหรับผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาใน

โรงพยาบาลทุกแห่งทัว่ประเทศ โรงพยาบาลบุรีรัมยเ์ป็นโรงพยาบาลศูนยท่ี์ให้บริการผูป่้วยดว้ยอาหารปลอดภยั 

งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาส่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เออาร์โคด้ ติดไปกบัแผ่นรองถาดอาหารสาํหรับ

ให้บริการผูป่้วย การวิจยัคร้ังน้ีใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยในจาํนวน 100 คนและญาติผูป่้วยจาํนวน 

50 คน ใชแ้อฟพลิเคชัน่ เออาร์โคด้ผา่นสมาร์ทโฟน ส่องไปท่ีแผ่นรองถาดอาหาร ผลลพัธ์ผูป่้วยจะสามารถเขา้ถึง

ท่ีมาของขอ้มูลแหล่งวตัถุดิบของอาหารปลอดภยั องค์ความรู้ คุณค่าของอาหารปลอดภยัท่ีผูป่้วยรับประทาน 

ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาส่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เร่ืองอาหารปลอดภยั สาํหรับผูป่้วยใน ทาํ

ใหผู้ป่้วยและญาติผูป่้วยสามารถเขา้ถึงขอ้มูลอาหารปลอดภยั โดยใชส้มาร์ทโฟนเปิดแอพพลิเคชัน่ส่องไปท่ีเออาร์

โคด้ส่องไปท่ีแผ่นรองถาดอาหาร ขอ้มูลและองค์ความรู้ต่างๆ ของอาหารปลอดภยัจะแสดงผลทางจอภาพใน

รูปแบบท่ีเป็นมิติเสมือนจริง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 ฉบบัคือ แบบทดสอบผลการเรียนรู้ และ แบบประเมิน

ความพึงพอใจ การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 6 เดือน พบว่าค่าเฉล่ียการเรียนรู้ เร่ืองอาหารปลอดภยัสําหรับผูป่้วย 

หลงัการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง  มีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน ผูป่้วยในและญาติผูป่้วย มีความพึงพอใจ ต่อ

การเรียนรู้ผา่นส่ือเทคโนโลยมิีติเสมือนจริง เออาร์โคด้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับดา้นท่ีผูป่้วยในและญาติผูป่้วย

mailto:Singnant6@gmail.com
mailto:soradechk@kmutnb.ac.th
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ในมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลการเรียนรู้เร่ือง อาหารปลอดภยัสาํหรับผูป่้วย 

ผ่านเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดรองลงมาคือ เทคนิคการนาํเสนอขอ้มูลเร่ืองอาหาร

ปลอดภยั ส่ือเทคโนโลยมิีติเสมือนจริง เออาร์โคด้ ทาํใหเ้ขา้ใจอาหารปลอดภยัไดง่้ายท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจใน

ระดบัมาก เรียนผ่านสือเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง ทาํให้มัน่ใจต่ออาหารปลอดภยั เรียนผ่านส่ือเทคโนโลยีเสมือน

จริง ทาํใหส้ามารถนาํองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการรับประทานอาหารสาํหรับโรค ส่ือเทคโนโลยมิีติเสมือนจริง 

ไดรู้้ไดง่้าย เขา้ใจง่าย 

 

คาํสําคญั: อาหารปลอดภยั เทคโนโลยมิีติเสมือนจริง เออาร์โคด้  

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to develop learning media using virtual reality technology for 

food safety issues for patients in Buri Ram Hospital 2) to find the relationship between satisfaction and learning 

achievement through learning media using virtual reality technology.  Currently, about food safety for patients in 

Buriram Hospital, the Ministry of Public Health has a policy on food safety for patients admitted in all hospitals 

nationwide. Buriram Hospital is a hospital center that provides patients with safe food. This research develops 

learning media using virtual reality technology. AR Code is attached to the food tray for serving patients. This 

research uses 100 patients and a sample of 50 patients' relatives using application AR code via smartphone detect 

at the food tray which patients will be able to access the source of information on safe food ingredients as a 

knowledge of the value of safe food that patients eat. The research found that development of learning media 

using virtual reality technology allows patients and relatives to access food safety information by using a 

smartphone to open the application, look at the AR code, look at the food tray Information and knowledge Of 

food safe which will be displayed on the screen in a virtual dimension. The research instruments were divided 

into 2 versions, namely the learning achievement test and the satisfaction assessment form. This research took 6 

months for conducting  It was found that the average learning food safety for patients after learning through 

virtual reality technology higher than before and patient relatives satisfied with learning through virtual reality 

technology of  AR code is at the highest level. As for the patient and patient relatives is the most satisfaction for 

the ease of access to learning information about food safety for patients through virtual reality technology. The 

highest satisfaction level was followed by techniques for presenting food safety information with augmented 

reality technology. Besides, the AR Code makes it easy to understand food safety. High level of satisfaction 

learning through virtual reality technology to ensure food safety learning through virtual technology media makes 

it possible to apply knowledge in the diet for diseases virtual reality technology. 

 

Keywords:  Food Safety Augmented Reality Technology  AR  Code 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การให้บริการอาหารสําหรับผูป่้วยใน ของโรงพยาบาลศูนยแ์ละโรงพยาบาลทัว่ไปของกระทรวงสา

ธารณสุช  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ของโรงพยาบาลทุกแห่ง  เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลิต

และให้บริการอาหารคนไข ้ตามหลกัโภชนศาสตร์ ดาํเนินการเร่ืองโภชนบาํบดั ครอบคลุมการคดักรองและดูแล

ภาวะโภชนาการ ให้สุขศึกษาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพดา้นอาหารแก่คนไข ้ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกั

เลือกบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง และหลีกเล่ียงอาหารท่ีเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย

ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลแห่งอาหารปลอดภยั ส่งเสริมอาหารปลอดสารเคมี ส่งเสริมอาหารความ

ปลอดภยัตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ า ดูแลมาตรฐานความปลอดภยั ในการเลือกวตัถุดิบปรุงอาหารให้กบัผูป่้วยใน

โรงพยาบาล(กระทรวงสาธารณสุข,2562) โรงพยาบาลบุรีรัมย ์เป็นโรงพยาบาลศูนยแ์ห่งหน่ึงท่ีมีนโยบายใช้

อาหารปลอดภยัสําหรับผูป่้วยในและมีนโยบายให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองอาหารปลอดภยัสาํหรับญาติผูป่้วย ผูท่ี้มี

ความสนใจทั้วไปไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัเร่ืองอาหารปลอดภยัจากขอ้มูลดงักล่าวโรงพยาบาลบุรีรัม กลุ่มงานโภชน

ศาสตร์ไดเ้ร่ิมตน้ก่อตั้งโครงการอาหารปลอดภยัสาํหรับผูป่้วยตั้งแต่ปี2560เป็นตน้มา (โรงพยาบาลบุรีรัมย,์2562) 

ซ่ึงมีจุดเด่นของโครงการคือ การผลิตอาหารปลอดภยัสาํหรับผูป่้วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย ์กลุ่มงานโภชโภชน

ศาสตร์ มีกระบวนการท่ีชดัเจนตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบสาํหรับการประกอบอาหาร ซ่ึงจะตอ้งมาจาก

เกษตรกร ท่ีไดรั้บการรับรองในการทาํเกษตรปลอดภยัหรือเกษตรอินทรียจ์ริงๆ ไปจนถึงกระบวนการผลิตและ

ให้บริการอาหารปลอดภยัสําหรับคนไขซ่ึ้งให้ความสําคญักับเมนูอาหารสําหรับโรคของคนไข ้ จุดด้อยของ

โครงการท่ีผ่านมาคือการใหอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัอาหารปลอดภยั ตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า ทาํให้ผูป่้วยและญาติ

ผูป่้วยมีความเขา้ใจผิด มีค่านิยมท่ีผิด มีความเขา้ใจท่ีผิดๆ สาํหรับอาหารท่ีโรงพยาบาลประกอบให ้จากการสาํรวจ

ความคิดเห็นของผูป่้วยและญาติผูป่้วยเก่ียวกบัอาหารโรงพยาบาลพบว่า อาหารโรงพยาบาลเป็นอาหารท่ีไม่มี

คุณค่า อาหารไม่มีรสชาติ อาหารท่ีรับประทานไม่ถูกใจตอ้งการเพ่ิมปริมาณ  อาหารโรงยาบาลทานแลว้ไม่มีความ

ประทบัใจ ปัญหาดงักล่าวยงัพบอีกวา่ผูป่้วยและญาติยงัแอบนาํอาหารท่ีตนเองชอบมารับประทานในหอผูป่้วย ซ่ึง

เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งยิ่ง หากผูป่้วยไม่มีองคค์วามรู้ ไม่มีทศันคติท่ีดีต่ออาหารท่ีทางโรงพยาบาลจดัให้การรักษา

โรคก็จะไม่เป็นผลหรือทาํให้เกิดผลขา้งเคียงท่ีตามมาสาํหรับผูป่้วยเป็นอยา่งมาก  ฉะนั้นกลุ่มงานฯจึงไดเ้ล็งเห็น

ความสาํคญัในการใหข้อ้มูล ใหค้วามรู้ ทาํใหผู้ป่้วยท่ีไดรั้บการบริการอาหารจากกลุ่มงานโภชนศาตร์ ไดรั้บทราบ

ถึงรายละเอียดของอาหารปลอดภยัท่ีรับประทานอยู่ขณะนั้น ว่ามีแหล่งท่ีมาของอาหารปลอดภยัจริงหรือไม่ 

ส่วนประกอบของอาหารแต่ละส่วนประกอบมีแหล่งท่ีมาอย่างไร รับประทานไปแลว้มีผลประโยชน์ต่อร่างกาย

อย่างไร  กลุ่มงานโภชนศาสตร์จึงไดคิ้ดสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริง ติดไปกับถาดอาหารในโครงการอาหาร

ปลอดภยัปี 2562 โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารปลอดภยัให้กบั

ผูป่้วยและผูท่ี้มีความสนใจทัว่ไป  2) เพ่ือให้ผูป่้วยหรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปไดเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มูลการผลิตของอาหาร

ปลอดภยัดว้ยเทคโนโลยเีสมือนจริง AR Code 3) เพ่ือประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยเีสมือนจริง AR Code กบัโครงการ

อาหารปลอดภยั  

 AR (Augmented reality) เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เป็นเทคโนโลยีท่ีผสานเอาโลกแห่งความจริง (Real) 

เขา้กบัโลก เสมือน (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์เวบ็แคม, กลอ้งในโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือคอมพิวเตอร์ ร่วมกบั

การใชซ้อฟทแ์วร์ต่าง ๆ ซ่ึงจะทาํใหภ้าพท่ีเห็นในจอภาพจะเป็นวตัถุ (object) อาทิ คน,สตัว,์ ส่ิงของ เป็นลกัษณะ 3 

มิติ ซ่ึงมีมุมมองถึง 360 องศา ฉะนั้นเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง สามารถทาํให้ผูใ้ชเ้ห็นภาพเสมือนจริงไดร้อบดา้น 

360 องศา โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งไปยงั สถานท่ีจริง เทคโนโลยมิีติเสมือนจริงจดัเป็นแขนงหน่ึงของงานวจิยัดา้น
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วทิยาการคอมพิวเตอร์ วา่ดว้ยการเพ่ิมภาพเสมือนของ โมเดลสามมิติท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพท่ีถ่ายมา

จากกลอ้งวิดีโอ เวบ็แคม หรือกลอ้งในโทรศพัท์เคล่ือนท่ี แบบเฟรม ต่อเฟรม ดว้ยเทคนิคทางดา้นคอมพิวเตอร์

กราฟิก แต่ดว้ยขอ้จาํกดัทางเทคโนโลยจึีงยงัไม่แพร่หลาย แต่ปัจจุบนัเทคโนโลย ีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและการส่ือสาร

ข้อมูลไร้สาย รวมทั้ งการประมวลผลต่าง ๆ มีความรวดเร็วข้ึนและราคาถูก จึงทาํให้อุปกรณ์ เคล่ือนท่ี ท่ีมี

ความสามารถทาํการติดตั้งแอปพลิเคชนัเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง จึงทาํให้สามารถดาวน์โหลดมาใชง้านไดง่้าย 

ในอนาคตแอปพลิเคชันท่ีใช้เทคโนโลยีมิติเสมือนจริงจะถูกพัฒนาไปอย่างกวา้งไกล โดยสามารถนํามา

ประยกุตใ์ชง้านไดก้วา้งขวาง หลากหลาย ทั้งดา้นอุตสาหกรรม การทหาร การแพทย ์การตลาด การบนัเทิง การ

ส่ือสาร และการศึกษา (เกวลี ผาใตแ้ละคณะ,2561) 

 จากความสําคญัและท่ีมาของปัญหาวิจยั จึงเป็นแนวทางให้คณะผูว้ิจยั ไดพ้ฒันากระบวนการเรียนรู้

เก่ียวกบัอาหารปลอดภยั เพ่ือให้ผูป่้วยในและญาติผูท่ี้สนใจทัว่ไปไดเ้รียนรู้ เขา้ถึงขอ้มูล เขา้ใจกระบวนการผลิต

อาหารปลอดภยัสาํหรับโรค ในการบริการอาหารสาํหรับผูป่้วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย ์โดยไดพ้ฒันาส่ือการเรียนรู้

ดว้ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เออาร์โคด้ ผูป่้วยในและญาติผูป่้วยไดรั้บความรู้เร่ืองอาหารปลอดภยัสําหรับโรค 

เขา้ใจกระบวนการผลิตและท่ีมาของแหล่งอาหารดว้ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บั

หน่วยงานอ่ืนๆ ไดต้่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เร่ืองอาหารปลอดภัยสําหรับผูป่้วยใน 

โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ 

(2) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านส่ือการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยมิีติเสมือนจริง เร่ืองอาหารปลอดภยัสาํหรับผูป่้วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

• ผู้ป่วยขาดองค์
ความรู้เก่ียวกับ

อาหารปลอดภัย

•จนท. ขาดส่ือ
สําหรับให้องค์
ความรู้เก่ียวกับ

อาหารปลอดภัย

ผู้ป่วยไม่มี
ความรู้เก่ียวกับ

อาหาร
ปลอดภัยท่ี
เก่ียวข้องกับ

โรถ 

• ศึกษาข้อมูลอาหาร
ปลอดภัยเก่ียวกับ

โรค

•พัฒนาส่ือเออาร์

โค้ด

•ทดลองใช้งาน

ภายในโรงพยาบาล

พฒันาส่ือมิติ
เสมือนจริง
และทดลอง

ใช้งาน

•ความพงึพอใจการ
ใช้สือ่กบั

ผลสมัฤทธ์ิ

•ผลสมัฤทธ์ิของการ
ใช้สือ่

กระบวนการ

ประเมินผล
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 โครงการวิจยัน้ีไดศึ้กษาสภาพปัญหาการใหบ้ริการอาหารปลอดภยัสาํหรับผูป่้วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย ์

เนน้ในเร่ืองการใหค้วามรู้เร่ืองอาหารปลอดภยัสาํหรับโรค องคป์ระกอบของอาหารปลอดภยั ซ่ึงเดิมนกัโภชนากร 

และนกัโภชนาการจะเป็นผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีในการใหอ้งคค์วามรู้กบัผูป่้วยในและญาติผูป่้วยท่ีมีความสนใจในทุกๆ 

เชา้ สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ นกัวิชาการดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจาํนวนผูป่้วยในแต่ละวนั 

ปัญหาคือจะทาํอย่างไรจะมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเรียนรู้เร่ืองอาหารปลอดภยัสําหรับผูป่้วยท่ีเขา้ใจง่าย และ

เทคโนโลยีท่ีทันสมยั ส่ือให้ป่วยได้เห็นในรูปแบบท่ีเสมือนจริง คณะผูว้ิจัยจึงได้มีแนวคิดสร้างส่ือนําเสนอ

องคป์ระกอบตามภาพต่อไปน้ี 

 
ภาพที ่2 การวเิคราะห์องคค์วามรู้เร่ืองอาหารปลอดภยัสาํหรับผูป่้วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย ์

 

 จากภาพท่ี 2 คณะผูว้ิจยัมองเห็นว่า ในยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทและสามารถตอบสนอง

องค์ความรู้ท่ีไดว้ิเคราะห์ไวไ้ดเ้สมือนจริงมากท่ีสุดก็คือเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง AR Code เน่ืองจากปัจจุบนั

ผูป่้วยและญาติผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยละ 90 % ข้ึนไปมีสมาร์ทโฟน และสมาร์ทโฟนก็

สามารถใชแ้อพพลิเคชัน่ AR Code ไดดี้ 

        4.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 คณะผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ประกอบไปดว้ยส่ือท่ีพฒันาข้ึนจากโปรแกรม

มิติเสมือนจริงโดยมีเน้ือหาประกอบไปดว้ย แหล่งวตัถุดิบอาหารปลอดภยั กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ 

รวมเมนูอาหารเฉพาะโรค การบริการวิชาตลาดนดัสีเขียว และเมนูสาํหรับติดต่อโภชนากร โดยใชเ้คร่ืองมือจาก

โปรแกรม V-Player และโปรแกรมมลัติมีเดียต่างๆ เม่ือสร้างส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงเสร็จ ผ่าน

การประเมินผลความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านผลการประเมินความเหมาะสม แสดงดงัตารางท่ี 1 และ

แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิก่อน-หลงัเรียนดว้ยส่ือมิติเสมือนจริง AR Code พร้อมแบบประเมินความพึงพอใจเมือผา่น

กระบวนการเรียนผา่นส่ือมิติเสมือนจริง AR Code 

อาหารปลอดภยั

กระบวนการ

ประกอบ

อาหาร

การควบคุม

คุณภาพ

รวม

เมนูอาหาร

เฉพาะโรค
การบริการ

วชิาการตลาด

นดัสีเขียว

ติดต่อ

โภชนากร

แหล่งวตัถุดิบ

อาหาร

ปลอดภยั



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1813 

    
 

ภาพที ่3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

 จากภาพท่ี 3 เป็นกระบวนการของการพฒันาส่ือมิติเสมือนจริง AR Code  คณะผูว้จิยัไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือ

ของผูใ้ห้บริการเคร่ืองแม่ข่าย V Director ในการสร้างสถานการณ์ต่างในการให้องคค์วามรู้ โดยผูพ้ฒันาไดส้ร้าง

ลาํดบัเหตุการณ์จากกรอบแนวความคิดตามท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยพฒันาเป็นส่ือมลัติมีเดียเสมือนจริงในสถานการ

ต่าง ๆ เมือพฒันาสถานการณ์ต่างๆ เสร็จ จะนาํเทคโนโลยมีลัติมีเดียไปใชเ้ป็นตวัละครในลาํดบัเหตุการต่างๆ จาก

ภาพท่ี 3 จะเห็นได้ว่า เม่ือนําสมาร์ทโฟนไปสแกนท่ีถาด AR Code เพ่ือการจับคู่ และเปิดโปรแกรม V Player 

สแกนท่ีถาดอาหารจะมีเมนูใหเ้ขา้สู่บทเรียนและองคค์วามรู้ต่าง ๆ  

 

ตารางที ่1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือของเคร่ืองมือวจิยัของผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม (𝑿𝑿�) 𝑆𝑆.𝐷𝐷 แปลผล 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ดา้นเน้ือหามีความเหมาะสม 

ดา้นส่ือเร่ืองอาหารปลอดภยั 

ดา้นโปรแกรมมิติเสมือนจริง (GUI) 

ดา้นความง่ายในการใชง้าน 

ดา้นความเหมาะสมสาํหรับผูป่้วยและญาติ 

การวดัและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

4.16 

4.04 

4.12 

4.16 

4.20 

4.17 

0.55 

0.84 

0.60 

0.55 

0.58 

0.68 

 มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมค่าเฉล่ีย 4.14 0.64 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลการประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือวิจยัโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ียโดยรวม

อยู่ท่ี 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 ซ่ึงถือว่าส่ือมิติเสมือนจริง AR Code ท่ีพฒันาข้ึนผ่านเกณฑ์การ

ประเมินความเหมาะสมท่ีระดบัมาก 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระคือ ส่ือท่ีพฒันาด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เร่ืองอาหารปลอดภยั สําหรับผูป่้วยใน

โรงพยาบาลบุรุรัมย ์ส่วนตวัแปรตามคือ ผลสัมฤธ์ิทางการเรียน และระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบของการเรียน

ผา่นส่ือมิติเสมือนจริง AR Code –ของผูป่้วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย ์และญาติผูป่้วยท่ีไดใ้ชส่ื้อการเรียนเร่ืองอาหาร

ปลอดภยัผา่นส่ือมิติเสมือนจริง AR Code 

4.4 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย ์หมอมีคาํสั่งให้แอดมิดนอนโรงพยาบาลบุรีรัมย ์จาํนวน 

100 คน และญาติผูป่้วยอีก 50 คน โดยเลือกแบบสุ่มตวัอยา่ง   
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       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล 

 คณะผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการนําแผ่นรองถาดอาหารท่ีเป็น AR Code และส่ือผ่าน

สมาร์ทโฟนและแลปท็อป ท่ีผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างคือ

ผูป่้วยในโรงพยาบาลบุรีรัมยแ์ละญาติผูป่้วยท่ีมาเฝ้าไข ้โดยใชร้ะยะเวลาการศึกษาจากกลุ่มตวัจนครบตามจาํนวน

กลุ่มตวัอย่างรวมทั้งหมด 150 คนโดยมีการแนะนาํจากเจา้หน้าท่ีโภชนากร กลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาล

บุรีรัมย ์โดยให้ผูป่้วยไดเ้รียนผ่านส่ือมิติเสมือนจริง AR Code เร่ืองอาหารปลอดภยัรวมทั้งญาติผูป่้วย และไดท้าํ

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทุกคนและใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ

ต่อการเรียนผา่นส่ือมิติเสมือนจริง AR Code ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

   
 

 

ภาพที ่4 กิจกรรมการเรียนผา่นส่ือมิติเสมือนจริง AR Code 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลจากการนาํเสนอในบทความวจิยัน้ี เป็นการประยกุตใ์ชส่ื้อดว้ยเทคโนโลยมิีติเสมือนจริง AR Code ไป

ประยกุตใ์ชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งภายในโรงพยาบาลบุรีรัมยจ์าํนวน 150 คนมีผลเป็นดงัน้ี 

 

เมนู การควบคุมคุณภาพ เมนูอาหาร แหล่งวตัถุดิบ 

    
 

ภาพที ่5 แสดงภาพในส่ือมิติเสมือนจริงจากเมนูต่าง ๆ 

 

 จากภาพท่ี 5 คือผลของการใช้สมาร์ทโฟนสแกนไปท่ีแผ่นภาพถาดรองอาหารท่ีนาํไปพร้อมกับการ

บริการอาหารผูป่้วยในแต่ละม้ือ ซ่ึงเม่ือผูป่้วยหรือญาติผูป่้วยต้องการเข้าถึงส่ือการเรียนรู้จะให้โปรแกรม

แอพพลิเคชัน่ V Player สแกนหรือส่องไปท่ีกระดาษท่ีเป็นแผ่นรองถาดอาหาร และเลือกกดหรือเล่ือนหน้าจอ

ตามท่ีตนเองสนใจ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนผา่นส่ือมิติเสมือนจริง AR code 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม (𝑿𝑿�) 𝑆𝑆.𝐷𝐷 แปลผล 

1 

2 

3 

4 

 

ดา้นรูปแบบการเรียนผ่านส่ือ 

ดา้นส่ือเร่ืองอาหารปลอดภยั 

ดา้นการสนบัสนุนอุปกกรณ์ความสะดวก 

ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.20 

4.12 

4.29 

4.09 

 

0.65 

0.54 

0.55 

0.70 

 

 มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

รวมค่าเฉล่ีย 4.18 0.62 มาก 

 

จากตารางท่ี2 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนผ่านส่ือมิติเสมือนจริง AR 

Code มีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีระดบัมาก 

 

ตารางที ่3 ผลสมัฤทธ์ิของการเรียนการสอนผา่นส่ือมิติ AR Code 

รายการ คะแนน

เตม็ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละคะแนนท่ีได ้ ค่าประสิทธิภาพของเมกยุแกนส์

(Meguigans) 

คะแนนก่อน

เรียนผา่นส่ือ 

(Pretest) 

15 

6.85 33.35 

 

 

 

1.70 คะแนนหลงั

เรียน (Posttest) 

 

15 

11.65 80.90 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนผ่านส่ือเร่ืองอาหารปลอดภยั ท่ีพฒันาข้ึนสาํหรับการวิจยั

คร้ังน้ีมีค่าเท่ากบั 1.70 ซ่ึงสูงกวา่ 1.00 ตามเกณฑม์าตรฐานของเมกยุแกนส์ 

 

ตารางที ่4  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม (𝑿𝑿�) 𝑆𝑆.𝐷𝐷 แปลผล 

1 

2 

3 

4 

 

ดา้นรูปแบบการเรียนผ่านส่ือ 

ดา้นเน้ือหาเร่ืองอาหารปลอดภยั 

ดา้นส่ือและอุปกรณ์สนบัสนุน 

ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.20 

4.34 

4.24 

4.20 

 

0.84 

0.82 

0.78 

0.60 

 

 มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

รวมค่าเฉล่ีย 4.26 0.77 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนผ่านส่ือมิติเสมือนจริง AR Code มีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย

โดยรวมท่ี 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 
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6. อภิปรายผล  

 6.1 รูปแบบการเรียนผ่านส่ือ มิติเสมือนจริง ช่วยส่งเสริมให้ผูป่้วยมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหาร

ปลอดภยัไดดี้ มีความพึงพอใจในการในการใชส่ื้อผา่นเทคโนโลยมิีติเสมือนจริง 

 6.2ดา้นความพึงพอใจของผูป่้วยเม่ือเรียนผ่านส่ือ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ผูป่้วยเม่ือเรียนผ่านส่ือการสอนดว้ยเทโนโลยีมิติเสมือนจริง ทาํให้เกิดองคค์วามรู้ในเร่ืองอาหารปลอดภยัไดม้าก

ข้ึน เขา้ใจกระบวนการการผลิตแหล่งท่ีมาของอาหารปลอดภยัมีความรู้สึกท่ีดีต่อการบริการอาหารปลอดภยัของ

โรงพยาบาลโดยเม่ือหาความสมัพนัธ์กนัระหวา่งผลสมัฤทธ์ิของการเรียนและความพึงพอใจ จะมีค่าท่ีมีนยัสาํคญั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ขอ้จาํกดัคือเคร่ืองมือสมาร์ทโฟน หากผูป่้วยจะใชง้านตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีเป็นสมาร์ทโฟนเท่านั้น 

(2) เร่ืองของขอ้จาํกดัความเร็วทางดา้นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตอ้งสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้

ตลอดเวลา  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรพัฒนาส่ือมิติเสมือนจริงจากผู ้ให้บริการท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยๆ เพ่ือเป็นการประหยดั

งบประมาณ 

(2) พฒันาส่ือเสมือนจริงใหค้รอบคลุมงานมลัติมีเดียใหส้มจริง สมจงัมากยิง่ข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลบุรีรัมยเ์ป็นอยา่งสูง ท่ีให้ความอนุเคราะห์

ในการทดลองใชจ้ริงกบัผูป่้วยและเก็บรวบรวมขอ้มูลและหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ หากมีการพฒันางานวิจยัในระดบัท่ี

สูงข้ึนไปอีกในระดบัฝ่ายต่างๆ คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน ในโอกาสต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ในประเทศไทยมีการทาํฟาร์มไก่เน้ือแบบโรงเรือนเกิดข้ึนจาํนวนมาก แต่การทาํเกษตรกรรมฟาร์มไก่

เน้ือยงัเป็นการเล้ียงแบบระบบเก่ายงัขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาในการทาํฟาร์มไก่เน้ือแบบโรงเรือนใน

เร่ืองการปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีไม่เหมาะสม โดยอุณหภูมิเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งมากต่อการเจริญเติบโตของ

ไก่เน้ือ หากอุณหภูมิท่ีสูงจนเกินไป พฤติกรรมไก่แต่ละตวัจะนอนแยกกนั มีการหอบ กินอาหารไดน้อ้ยลง และ 

สุดทา้ยจะเกิดการน็อคตายจากสภาพอากาศ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จึงจาํเป็นตอ้งเปิด

พดัลม เพ่ือลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนลง และตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก ทางคณะผูว้จิยัไดศึ้กษา

หาขอ้มูล และ นาํเทคโนโลยีท่ีเรียกวา่อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง(Internet of Thing: IoTs) มาพฒันาอุปกรณ์เขา้

ไปแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยมีเกษตรกรผูส้นใจในตาํบลวงัใหม่อาํเภอนายาอาม จงัหวดัจนัทบุรี ทางคณะผูว้จิยัได้

ทาํอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยวธีิการวดัอุณหภูมิ และประมวลผล ในการควบคุมการทาํงานของพดั

ลม เพ่ือปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้เหมาะสม มีระบบทาํงานแบบก่ึงอตัโนมติัในการควบคุมพดัลมให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการเปิดปิดพดัลมในเวลาท่ีไม่เหมาะสมและมีการเก็บขอ้มูลการเล้ียงไก่เน้ือเพ่ือใชใ้นการ

พฒันาระบบใหเ้ป็นระบบอตัโนมติัต่อไป  

 

คาํสําคญั: อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง (IoT),ฟาร์มไก่เน้ือแบบโรงเรือน,ระบบก่ึงอตัโนมติั, การใชบ้ริการคลาวด ์

 

ABSTRACT 

In Thailand has a lot of broiler farms, but agricultural sector of broiler farms has feeding broiler chickens 

by old system and inefficient. In case of this problem of building in broiler farms on temperature adjustment is 

not suitable. Temperature is important for growth to broiler chickens. If temperature is high. Each chicken 

behavior will sleep separately, breathlessness, eat less food, and finally there are be dead with weather. 

Agricultural sector has damage with it. Then, that necessary to turn on fans for temperature to down and has 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1819 

energy very high. We are learning with agricultural sector and take technology is call “Internet of thing (IoT)” to 

develop for problem to take it and agricultural sector is interested in wangmai-subdistrict, Nayaiarm-District, 

Chanthaburi-province. We do equipment for problem to support it. There have temperature measurement and 

Processed for fans to optimum temperature. It has semi-automatic to control fans for performance with turn on-

off when temperature is inappropriate and keep information for feeding broiler chickens to next time for develop 

to automatic in future.    

 

Keyword: Internet of thing (IoT), Broiler farm, Semi-automatic, Cloud service. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การทาํเกษตรกรรมการเล้ียงไก่เน้ือนั้นมีมาอย่างยาวนาน[1] ตั้งแต่สมยับรรพบุรุษซ่ึงสมยัก่อนนั้นการ

เล้ียงไก่เน้ือจะเล้ียงกนัแบบภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงจะเล้ียงแบบปล่อยลอ้มคอก ต่อมาไดมี้การพฒันามาเล้ียงแบบ

โรงเรือนและไดมี้การนาํอุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้มาใชภ้ายในโรงเรือนอย่างเช่น พดัลมดูดอากาศ ปรอทวดัความร้อน 

แผงระบายความร้อน เพ่ือปรับอุณหภูมิและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะเล้ียง[2]ซ่ึงการเล้ียงท่ีผ่านมานั้นยงั

ประสบปัญหาการระบายความร้อนท่ีไม่ทัว่ถึง การวดัค่าอุณหภูมิท่ีไม่แม่นยาํซ่ึงเป็นการวดัอุณหภูมิดว้ยปรอทวดั

ความร้อนไม่สามารถเช็คจากระยะไกลไดห้ากอยากจะทราบวา่อุณหภูมิภายในโรงเรือนนั้นอยูท่ี่เท่าไหร่ เกษตรกร

จาํเป็นจะตอ้งเขา้ไปดูดว้ยตนเอง ในระหวา่งท่ีเกษตรเขา้ไปตรวจสอบอุณหภูมินั้น ทาํใหเ้กิดการรบกวนท่ีอยูอ่าศยั

ของไก่ก่อใหเ้กิดความเครียดและกินอาหารนอ้ยลง  

1.1 การเลีย้งไก่เน้ือแบบโรงเรือน  

ในปัจจุบนัมีการทาํเกษตรเล้ียงไก่เน้ือภายในโรงเรือนไดรั้บความนิยมเป็นจาํนวนมาก ไก่เน้ือ (Meat 

type chickens) [3] หมายถึง ไก่ท่ีเล้ียงขุนเพ่ือบริโภคเน้ือเป็นหลกั ไก่เน้ือเป็นคาํท่ีเรียกรวม ๆ ซ่ึงจะประกอบดว้ย 

ไก่กระทง ไก่ไข่ตวัผูขุ้น และไก่พ้ืนเมืองขุน ฯลฯ การเล้ียงไก่เน้ือควรใชร้ะบบการเล้ียงแบบเขา้-ออกพร้อมกนั

หมด (All in – all out) คือ ในโรงเรือนเดียวกนัจะเร่ิมตน้เล้ียงไก่อายเุท่ากนั ภายหลงัจากท่ีจบัไก่ออกหมดแลว้ 

โรงเรือนจะมีเวลาหยดุพกัซ่ึงเป็นเวลาท่ีเกษตรกรจะตอ้งทาํความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆใหส้ะอาด ทาํ

การฆ่าเช้ือโรคทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน ฆ่าเช้ือโรคอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ เช่น อุปกรณ์ให้นํ้ า ให้อาหาร 

ผา้ม่าน ฯลฯ หลงัจากทาํความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์แลว้ จะมีการหยดุพกัโรงเรือน (Down time)อยา่งนอ้ย 

7-14 วนัเพ่ือตดัวงจรการติดต่อของโรคระบาดบางชนิด ระยะเวลาในการเล้ียงไก่กระทงจะข้ึนอยูก่บัขนาดของไก่

ท่ีตลาดตอ้งการซ่ึงจะมีนํ้ าหนกัตั้งแต่ 1.3-2.8 กิโลกรัมไก่ท่ีมีนํ้ าหนกันอ้ยมกัจะนาํไปทาํเป็นไก่ยา่ง ขายทั้งตวั ส่วน

ไก่ท่ีมีนํ้ าหนกัมากส่วนใหญ่จะนาํไปขายเป็นไก่แยกชั้นส่วนหรือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ระยะเวลาในการเล้ียง

จะอยูร่ะหวา่ง 28-60 วนั โดยสปัดาห์ท่ี 1 [4]ไก่ควรอยูใ่นอุณหภูมิท่ี 30-31 ˚C  และ จะลดลงสปัดาห์ละ 2 ˚C จนถึง

สปัดาห์ท่ี 3 ก็จะรักษาระดบัอุณหภูมิใหอ้ยูร่ะหวา่ง 25-28 ˚C 

1.2 อนิเตอร์เนต็ของทุกสรรพส่ิง  

อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) [5]หรือ ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวตัถุอุปกรณ์ 

พาหนะ ส่ิงปลูกสร้าง และส่ิงของอ่ืน ๆท่ีมีวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์ เซ็นเซอร์ และการเช่ือมต่อกบัเครือข่าย 

ฝังตวัอยู ่และทาํให้วตัถุเหล่านั้นสามารถเก็บ เครือข่าย ฝังตวัอยู ่และทาํให้วตัถุเหล่านั้นสามารถเก็บบนัทึกและ

แลกเปล่ียนขอ้มูลได้ อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงทาํให้วตัถุสามารถรับรู้สภาพแวดลอ้มและถูกควบคุมได้จาก
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ระยะไกลผา่นโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายท่ีมีอยูแ่ลว้ทาํใหเ้ราสามารถผสานโลกกายภาพกบัระบบคอมพิวเตอร์ได้

แนบแน่นมากข้ึน ผลท่ีตามมาคือประสิทธิภาพ ความแม่นยาํ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน “สรรพ

ส่ิง” ในความหมายของ IoT สามารถหมายถึงอุปกรณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย เช่น อุปกรณ์วดัอตัราหัวใจแบบฝังใน

ร่างกายแท็คไบโอชิปท่ีติดกบัปศุสัตว ์ยานยนต์ท่ีมีเซ็นเซอร์ในตวัอุปกรณ์วิเคราะห์ดีเอ็นเอในส่ิงแวดลอ้มหรือ

อาหารอุปกรณ์เหล่าน้ีจะจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยหีลากหลายชนิดและจากส่งต่อขอ้มูล

ระหว่างอุปกรณ์อ่ืน ๆ โดยอตัโนมติัจะเห็นไดว้่า IoT มีประสิทธิภาพสูงและเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือควบคุม

ปริมาณและปัจจยัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งแม่นยาํ เพ่ือช่วยใหก้ระบวนการต่าง ๆมีระบบแจง้เตือนและระบบวเิคราะห์ท่ีเป็น

รูปธรรม ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้นการเล้ียงไก่เน้ือตาํบลวงัใหม่อาํเภอนายายอามจงัหวดัจนัทบุรี 

เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดการน็อคอากาศตายของไก่ตามความตอ้งการของเกษตรกร 

1.3 การให้บริการคลาวด์ (Cloud Servics)  

การให้บริการคลาวด์(Cloud Services) [6]เป็นเทคนิคการใชท้รัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกนัหลายเคร่ือง

ผา่นเครือข่าย อาจอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัหรือต่างสถานท่ีกนัก็ไดช่้วยเพ่ิมประสิทธิภาพการคงอยูข่องระบบซ่ึงใชง้าน

ไดม้ากกว่าการใชค้อมพิวเตอร์เพียงตวัเดียว ส่วนบริการคลาวด์ก็มีหลากหลาย เช่น บริการคลาวด์สําหรับการ

คาํนวณ (Cloud Computing) บริการคลาวด์สําหรับฐานขอ้มูล(Cloud Database) เป็นตน้ หรือแมแ้ต่บริการเวบ็

(Web services)[7]สามารถอยู่บนคลาวด์ได้เช่นกัน ส่วนในสร้างตน้แบบมักใช้บริการคลาวด์แบบสาธารณะ

(Public Cloud) เพราะสะดวกต่อการพฒันา และช่วยลดในการจดัทรัพยากรณ์ แต่จะมีค่าใชจ่้ายบริการและขอ้มูล

จะถูกนาํไปเก็บไวใ้ห้กบัผูบ้ริการคลาวด์ ซ่ึงแตกต่างจากบริการคลาวด์ท่ีเป็นแบบส่วนตวั(Private Cloud) ท่ีตอ้ง

จดัการดว้ยตนเอง แต่ลดค่าใชบ้ริการและขอ้มูลจะถูกเก็บเป็นการส่วนตวัมากกว่า จึงมกันิยมสร้างและใชง้าน

หลงัจากท่ีสร้างตน้แบบและทาํการทดลองในบริการคลาวดแ์บบสาธณะสมบูรณ์และถูกตอ้งแลว้ 

 

 2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) ศึกษาขั้นตอนการเล้ียงไก่เน้ือ และ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในโรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือ 

(2) ออกแบบอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น ภายในโรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือ 

(3) นาํไปติดตั้งท่ีโรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือ ตาํบลวงัใหม่อาํเภอนายาอาม จงัหวดัจนัทบุรี เพ่ือทดสอบการ

ทาํงาน 

(4) ลดอตัราการน็อคตายจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

(5) ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการเปิดปิดพดัลมดูดอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(6) ตรวจวดัค่าและเก็บขอ้มูลภายในโรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือหลงัจากติดตั้ง เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชส้าํหรับ

พฒันาเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิอจัฉริยะท่ีทาํงานควบคุมอุณหภูมิแบบอตัโนมติั (Automatic Control) ในลาํดบั

ถดัไป 

 

 3. ขอบเขต 

(1) ออกแบบและพฒันาอุปกรณ์วดัอุณหภูมิจาํนวน 3 ชุด ติดตั้งดา้นหน้า, กลาง, หลงัของโรงเรือน มี

หน่วยเป็น C (องศาเซลเซียส) 

(2) ออกแบบและพฒันาอุปกรณ์ระบบควบคุมเปิดปิดพดัลม 6 ตวั ก่ึงอตัโนมติั จาํนวน 1 ชุด 

(3) ออกแบบและสร้างระบบ สาํหรับโรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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- มีการใชบ้ริการ App Blynk ผูดู้แลสามารถควบคุมและดูค่าผา่นโทรศพัท ์

- มีการใชบ้ริการ Line Notify สาํหรับการแจง้เตือนอุณหภูมิทุก ๆ คร่ึงชม. แก่เกษตรกรผูดู้แล 

- มีการใชบ้ริการคลาวดท่ี์จาํเป็น ไดแ้ก่ Firebase สาํหรับเก็บค่าลงฐานขอ้มูลเพ่ือใชเ้ป็นการ คาํนวณ

ค่าเฉล่ียอุณหภูมิและสัง่เปิดปิดพดัลมดูดอากาศ   

(4) เก็บขอ้มูลจากการวเิคราะห์เพ่ือใชต้รวจสอบทางดา้นสตัวแพทย ์

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

กระบวนวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะแรกเป็นการลงสํารวจพ้ืนท่ี ทําการศึกษาข้อมูล

กระบวนการเล้ียงไก่เน้ือ ลกัษณะของโรงเรือน ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการเล้ียงไก่ และปัญหาต่าง ๆ เก็บขอ้มูลใน

พ้ืนท่ีจากชาวเกษตรกรผูดู้แลโรงเรือนท่ีมีพ้ืนท่ีขนาด 5,400 ตารางเมตร พร้อมแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้

ทางด้าน IoT ระยะท่ีสองจะเป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจวดั ควบคุมพดัลม และ 

ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน แบบก่ึงอตัโนมติั พร้อมติดตั้งในโรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือ ระยะสุดทา้ย

บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพ่ือนาํมาวเิคราะห์หาสภาวะท่ีเหมาะสมใน

โรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือและพฒันาต่อยอดใหร้ะบบควบคุมการทาํงานแบบอตัโนมติัต่อไป 

4.1 สํารวจพื้นทีแ่ละเกบ็ข้อมูลเบ้ืองต้นของฟาร์มไก่เน้ือแบบโรงเรือน 

เร่ิมจากการลงตรวจสอบพ้ืนท่ี ตาํบลวงัใหม่อาํเภอนายายอามจงัหวดัจนัทบุรี เขา้ไปดูภายในฟาร์มไก่เน้ือ

แบบโรงเรือนดูวา่ภายในฟาร์มของเกษตรกรมีพ้ืนท่ีขนาด 5,400 ตารางเมตร  โรงเรือนหน่ึงสามารถบรรจุจาํนวน

ไก่ 8,000 ตวั มีการเล้ียงไก่อยูภ่ายในโรงเรือนและใหอ้าหารในเวลากลางคืน มีการวางระบบควบคุมอุณหภูมิตาม

ความรู้สึกของเกษตรกรโดยตรวจวดัอุณภูมิทุก ๆ 1 ชั่วโมง ในการเขา้ดูปรอทวดัอุณภูมิในแต่ละจุดภายใน

โรงเรือนจึงก่อใหเ้กิดการรบกวนไก่ทาํให้ไก่ต่ืนตระหนก พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดจากผูดู้แลฟาร์มถึงปัญหา

ของระบบท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามนาํมาเปรียบเทียบกบัปัญหาท่ีคณะผูว้จิยัไดพ้บหลงัจาก

การลงพ้ืนท่ีแลว้นาํขอ้สรุปของปัญหาท่ีเกษตรกรนั้นพบเจอ[8] มาวเิคราะห์อยา่งละเอียดเพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีดีท่ีสุด 

สรุปไดว้่าปัญหาท่ีเกษตรกรนั้นพบเจออยู่จะเป็นในเร่ืองของการปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนดว้ยพดัลมท่ีไม่

เหมาะสมตอ้งเปิดพดัลมตลอดเวลา เพราะเกิดจากการวดัค่าอุณหภูมิท่ีไม่มีความแม่นยาํทาํให้ไม่สามารถปรับ

สภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมกบัการเล้ียงไก่ก่อให้เกิดการน็อคตายจากอากาศของไก่[9] สาเหตุนั้นมาจากการวดั

ค่าท่ีไม่แม่นยาํเน่ืองทาํให้ไม่สามารถปรับสภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมกบัการเล้ียงไก่ในแต่ละวยัมีความแตกต่าง

กนั  

4.2 ออกแบบและพฒันาตวัอุปกรณ์ 

ระยะท่ีสอง เป็นนาํเอาขอ้มูลและขอ้สรุปของปัญหาท่ีไดจ้ากการตรวจสอบจากการลงพ้ืนท่ีมาออกแบบ

อุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านภายในโรงเรือนโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์แบ่งออกเป็น  

(1) ติดตั้งอุปกรณ์วดัอุณหภูมิ ภายในโรงเรือนทั้งหมด 3 จุดโดยจะติดตั้ง ส่วนหนา้โรงเรือน กลาง

โรงเรือน ทา้ยโรงเรือน เม่ือพดัลมทาํงานจะดูดอากาศท่ีอยุ่ภายนอกโรงเรือนเขา้สู่ภายในโรงเรือนโดยอากาศจะ

ภายแผงรังผึ้งระบายความร้อนทาํใหอ้ากาศเยน็และพดัลมจะดูดอากาศร้อนออกจากโรงเรือน (แสดงในรูปภาพ 1) 
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(2) ติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมการเปิดปิดพดัลมดูดอากาศภายในโรงเรือน 1 จุด ต่อพดัลม 6 ตวั (แสดง

ในรูปภาพ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ภาพรวมการทาํงานของระบบ แบ่งได ้2 ส่วน โดยส่วนแรก อุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิจะทาํการ

รับค่าจากเซนเซอร์และทาํการส่งค่าท่ีไดรั้บไปเก็บไวบ้นคลาวดโ์ดยระบบคลาวดจ์ะทาํการจดัเก็บขอ้มูลอุณหภูมิมี

หน่วยเป็น ˚C และแสดงผลค่า บน App Blynk เพ่ือให้เกษตรกรผูดู้แลสามารถตรวจสอบค่าไดต้ลอดเวลาและ

ควบคุมการทาํงานของระบบได ้อีกทั้งเกษตรกรยงัไดรั้บการแจง้เตือนอุณหภูมิผ่านทาง Line Notify ทุก ๆ30 นาที 

และในตัวระบบคลาวด์มีการวิเคราะห์ข้อมูลค่าท่ีได้จัดเก็บมาเพ่ือสั่งงานไปท่ีอุปกรณ์ควบคุมพดัลมให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยส่วนท่ีสอง อุปกรณ์ควบคุมพดัลมนั้นจะรับคาํสั่งจากคลาวด์เป็นหลกัโดยตวัอุปกรณ์

ควบคุมพดัลมจะมีระบบการทาํงานแบบก่ึงอตัโนมติัตวัอุปกรณ์จะส่งค่าการเปิดปิดทุก ๆ คร้ังไปเก็บไวบ้นคลาวด์

เพ่ือแสดงค่าผา่นApp Blynk ใหแ้ก่เกษตรกรผูดู้แล (แสดงในรูปภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1 การติดตั้งอุปกรณ์วดัอุณหภูมิ 

รูปภาพท่ี 2 ระบบควบคุมพดัลม 

กล่องตรวจวดัอุณหภูมิ หนา้โรงเรือน, กลางโรงเรือน, หลงัโรงเรือน 

X 6 

อุปกรณ์ควบคุมพดัลม พดัลมดูดอากาศ โรงเรือน 

พดัลมดูดอากาศ 
แผงรังผึ้งระบายความร้อน 
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4.3 การปรับใช้ตวัอุปกรณ์จากการข้อมูลทีไ่ด้ 

การเก็บขอ้มูลระยะแรกนั้นเห็นไดช้ดัวา่ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสม คือ 25-28 ˚C (องศาเซลเซียส)หรือคลาดเคล่ือนเลก็นอ้ยประมาณ 28.7 C (องศาเซลเซียส) จะแสดงทุก ๆ 

30นาที จากตารางเห็นไดว้า่อุณหภูมิสูงไม่ถึง 29 ˚C (องศาเซลเซียส) (รูปภาพท่ี4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3 กระบวนการทาํงานของระบบฟาร์มไก่ 

อุปกรณ์ควบคุมพดัลม 
อุปกรณ์วดัอุณหภูมิและส่งค่า 

แสดงค่าผา่น App Blynk สัง่งานควบคุม 

ส่งค่าอุณหภูมิ ˚C 

แจง้เตือนอุณหภูมิ 

คลาวด ์

Line Notify 

Blynk 

สัง่งานควบคุมพดัลม 

ส่งค่าการเปิดปิดพดัลม 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

10.20.0010.50.0011.20.0011.50.0012.20.0012.50.0013.20.0013.50.0014.20.0014.50.00

กราฟแสดงอุณภูมิทุก30นาที

ชุดขอ้มูลการควบคุมอุณหภูมิแบบเก่า ชุดขอ้มูลการควบคุมอุณหภูมิอจัฉริยะ

รูปภาพท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบใชช่้วงแรก 
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5.ผลการวจัิย  

คณะผูว้จิยัไดอ้อกแบบอุปกรณ์ ซ่ึงออกแบบอุปกรณ์ 2 ประเภท ไดแ้ก่กล่องตรวจวดัอุณหภูมิ และกล่อง

ควบคุมแหล่งจ่ายไฟ 380 v (100A) โดยอุปกรณ์พ้ืนฐานไดแ้ก่ microcontroller ESP32[10] โมดูล wifi + bluetooth 

4.2 + touch/temp sensor ทาํงานแบบ dual core ท่ี ความเร็ว 160 MHz(Megahertz) มี มีหน่วยความจาํหลกั(RAM) 

512 KB(Kilobyte) ร อ ง รั บ ห น่ ว ย ค ว า ม จํ า ภ า ย น อ ก สู ง สุ ด ( ROM) 16 MB(Megabyte) เ ซ น เ ซ อ ร์ ว ัด

อุณหภูมิDS18B20[11]ใช้ IC(Integrated Circuit) เบอร์ DS18B20 แบบกันนํ้ าได้ ใช้ไฟเล้ียง 3-5V วดัอุณหภูมิ

ในช่วง -55 ถึง 125 องศาเซลเซียส Solid State Relay 100A Module[12] เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชค้วบคุมเปิด

ปิดไฟฟ้ากระแสสลบั 220 VAC(voltage Alternative Current) กระแสไฟฟ้าโหลดสูงสุด 100A(Ampere)ไม่มีส่วน

ท่ีเป็นหน้าสัมผสั ไม่ไดย้ินเสียงขณะทาํงาน ไม่เกิดปัญหาเร่ืองฝุ่ นเกาะหนา้สัมผสั และ พดัลมอุตสาหกรรมใน

โรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือ(แสดงในภาพท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยทาํกล่องเพ่ือความสะดวกต่อการติดตั้งในโรงเรือน ประกอบดว้ยกล่องตรวจวดัค่าอุณหภูมิและ

กล่องสําหรับการควบคุมการทาํงานเปิดปิดพดัลม และไดท้าํการติดตั้งในสถานท่ีจริงเรียบร้อยแลว้ (แสดงใน

รูปภาพ 7) 

 

 
 

 

 

รูปภาพท่ี 5 อุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในโรงเรือน 

(ก) - (ง) เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานสาํหรับโรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือ 

 

(ก)  (ข) (ค) 

รูปภาพท่ี 7 เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ 

(ก) - (ข) เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิและควบคุม 

 

(ง) 

(ก)  (ข) 
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รูปภาพท่ี 8 การแสดงค่าอุณหภูมิใน Blynk และการแจง้เตือน Line notify 

 

การใชแ้อพพลิเคชัน่ Blynk บน Smartphone ในการควบคุม ดูค่าแสดงผลจากอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิ 

และ ภาพการแจง้เตือนอุณหภูมิทุก ๆ30 นาที ผา่น Line notify  (แสดงในภาพท่ี 8 ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blynk แสดงค่าอุณหภูมิในรูปแบบกราฟ โดยจะแสดงค่า องศาเซลเซียส เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบ

ค่าอุณหภูมิ บน Smartphone (รูปภาพท่ี 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 9 แสดงกราฟตรวจค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน  

(ก)  (ข) 
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6. สรุปผลการวจัิย 

หลงัจากติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอจัฉริยะ ในช่วงเวลาการเล้ียงไก่ 3 เดือน ไดเ้ก็บขอ้มูลและนาํมา

เปรียบเทียบกบัระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเก่า ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการควบคุมอุณหภูมิทั้งสองแบบจะสังเกตุเห็นได้

ชดัว่าการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอจัฉริยะ มีผลลพัธ์ท่ีดีกว่าระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเก่า ระบบควบคุม

อุณหภูมิอจัฉริยะสามารถควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนมีประสิทธิภาพมากว่า จากช่วงระยะเวลา 3 เดือน ใน

โรงเรือนเล้ียงไก่มีพ้ืนท่ี 5,400 ตารางเมตร หนา้กวา้ง 60 เมตร ยาว 90 เมตร มีไก่ในโรงเรือนทั้งหมด 8,000 ตวั จาก

ก่อน ใชร้ะบบควบคุมอุณหภูมิแบบเก่านั้น ไก่ตายจากอุณหภูมิความร้อน มากกวา่ 500 ตวั ซ่ึง หลงัจากใชร้ะบบ

ควบคุมอุณหภูมิอจัฉริยะไก่ตายจากอุณหภูมิความร้อน ตํ่ากวา่ 100 ตวั  เฉล่ียเป็นเปอร์เซ็นต ์ไก่ตายนอ้ยลง 80% 

จากระบบคุมอุณหภูมิแบบเก่า อีกทั้ง จาการใชง้านระบบควบคุมอุณหภูมิอจัฉริยะสามารถควบคุมการทาํงานพดั

ลมให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศไดจึ้งไม่จาํเป็นท่ีตอ้งเปิดพดัลมตลอดเวลาแบบระบบเก่า เห็นไดช้ดัวา่การทาํงาน

ของระบบควบคุมอุณหภูมิอจัฉริยะมีค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยกวา่ระบบแบบเก่าถึง 40,000 บาท เดิมค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 160,000 

บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นตล์ดลงถึง 25%  จาการใชร้ะบบควบคุมอุณหภูมิแบบเก่าท่ีมีการใชพ้ลงังานตลอดเวลา จาก

การใชร้ะบบทั้งสองแบบนั้นจะเห็นไดว้่าการทาํงานและการใช้พลงังานของระบบควบคุมอุณหภูมิอจัฉริยะมี

ประสิทธิภาพมากกวา่พร้อมทั้งใชพ้ลงังานน้อยกว่าระบบเก่า และส่งผลให้ไก่มีคุณภาพท่ีดีข้ึนจากเดิมมีนํ้ าหนัก

เพียง 1.3 กิโลกรัม เพ่ิมมาเป็น 2.8 กิโลกรัม โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพ่ิมข้ึน 115% ทาํให้เห็นผลลพัธ์ไดช้ดัเจนวา่

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเก่านั้นมีการควบคุมอุณหภูมิท่ีไม่มีประสิทธิภาพเท่ากบัระบบควบคุมอุณหภูมิอจัฉริยะ

อีกทั้ งเกษตรกรท่ีใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิอจัฉริยะนั้นไม่จําเป็นตอ้งเขา้ไปดูปรอทวดัอุณหภูมิในโรงเรือน

ตลอดเวลาจึงไม่ก่อให้เกิดการรบกวนท่ีอยูอ่าศยัของไก่ และยงัทาํให้ชาวเกษตรไม่ตอ้งมากงัวลเร่ืองการควบคุม

อุณหภูมิในโรงเรือนเพราะระบบจะมีการทาํงานก่ึงอตัโนมติัพร้อมทั้งเก็บขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพ่ือไปต่อยอดเป็นระบบ

อตัโนมติัภายหลงั 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผูพิ้การสูงถึง 1,995,767 คน และเป็นผูพิ้การทางสายตาถึง 196,081 ของ

ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม ทางเอเอฟพีไดร้ายงานวา่คณะนกัวทิยาศาสตร์เปิดเผยการเก็บขอ้มูลสถิติผูพิ้การ

ทางสายตาทัว่โลกมีประมาณ 36 ลา้นคน ซ่ึงมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนเป็น 3 เท่า คิดเป็น 115 ลา้นคนภายในปี พ.ศ.

2593 ดว้ยปัญหาหลกัของผูพิ้การทางสายตาคือเกิดความกลวัในการเดินทางดว้ยตนเองและเกิดอุบติัเหตุ ชนกบัส่ิง

กีดขวาง ทาํให้เกิดการบาดเจ็บทาํให้ไม่กลา้ท่ีจะเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ ทาํให้ผูพิ้การทางสายตาส่วนใหญ่จะ 

เดินทางอยูเ่พียงพ้ืนท่ีท่ีตวัเองคุน้ชินเท่านั้น จะทาํใหใ้นปี พ.ศ.2593 มีผูพิ้การทางสายตาท่ีไม่กลา้ใชชี้วติไปไหนมา

ไหนคนเดียวเป็นจาํนวนมาก ทางคณะผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาการเดินทางท่ียากลาํบากของผูพิ้การทางสายตา จึง 

ทาํการออกแบบอุปกรณ์ท่ีทาํงานร่วมกบัแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนเพ่ือลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุใหมี้ความมัน่ 

ใจและปลอดภยัในการเดินทางมากข้ึน โดยใชเ้ซ็นเซอร์ในการตรวจจบัวตัถุ  และแจ้งเตือนด้วยเสียงพูดจาก

สมาร์ทโฟนให้ผูพิ้การ ทั้งยงัมีปุ่มฉุกเฉินส่งตาํแหน่งท่ีอยูข่องผูพิ้การทางสายตา ให้ผูดู้แลผูพิ้การ ทางสายตาผ่าน

ระบบ SMS เพ่ิมความสะดวกในการช่วยเหลือกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งมีปุ่มกดเรียกการใชค้าํสั่งดว้ยเสียงเขา้

มาช่วย ในการเรียกใชร้ะบบต่างๆในสมาร์ทโฟนเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหผู้พิ้การเดินทางไดส้ะดวกยิ่งข้ึน จาก

การวจิยัในคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ การใชอุ้ปกรณ์เสริมตรวจจบัวตัถุและช่วยเหลือการเดินทางหรับผูพิ้การทางสายตานั้น

ทาํใหผู้พิ้ การทางสายตาลดการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง และเพ่ิมความมัน่ใจใหผู้พิ้การทางสายตามีความกลา้

ในการเดิน ทางไปยงัพ้ืนท่ีท่ีตวัเองไม่คุน้ชิน 

 

คําสําคัญ: ตวัวดัอลัตราโซนิค,อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง,ระบบคลาวด ์
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ABSTRACT 

 Currently, Thailand has up to 1,995,767 people with disabilities and 196,081 people with visual 

disabilities in Thailand. On 3 August, AFP reported that a group of scientists disclosed data collection statistics 

There are approximately 36 million eyesight around the world, which is likely to triple by 115 million by the year 

2050. The Main problem of the visually impaired is the Fear of traveling by themselves and accident Collide with 

an obstacle Causing injuries resulting in the Courage to travel to a new area Causing most visually impaired 

people to Traveling only in an area that is familiar to you will make in the year 2050, there are a lot of visually 

impaired people who don't dare to live alone. The Research team foresees the difficult travel problems of the 

visually impaired and therefore designed a device that works with an application on a smartphone to reduce the 

Accident rate to be reliable. More heart and safer to travel by using sensors to detect objects And alert by voice 

from the smartphone to the disabled Also have an emergency button to send the location of the visually impaired 

For the caregivers of the disabled Visually through the SMS system, more convenient to help in the event of an 

emergency There is also a push button to use voice commands to help. In the use of various systems in the 

smartphone to facilitate the disabled to travel more conveniently. From this research, it can be concluded that The 

use of accessories to detect objects and assist with travel for the visually impaired Visually reduces accidents 

while traveling. And increase confidence for visually impaired people to have the courage to walk The way to an 

area that is not used to. 

 

Keyword: Ultrasonic Sensor, Internet of Things, Cloud 

 

1. ความสําคัญและทีม่า 

จากขอ้มูลของกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ ประเทศไทยมีมีผูพิ้การสูงถึง 1,995,767 คน 

[1] และขอ้มูลจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบวา่คนไทยมีผูพิ้การเพ่ิมข้ึนมากถึงปีละ 1.3 

แสนคน[2]  ผูพิ้การทางสายตากบัการเดินทางเม่ือใชท้างเทา้ ผูพิ้การทางสายตาตอ้งการพ่ึงเบรลลบ์ล็อค กระเบ้ือง

ปุ่มสีเหลืองท่ีคอยบอกว่ากาํลงัเดินไปเส้นทางไหน ทว่าในปัจจุบนัเบรลล์บล็อคท่ีผูพิ้การทางสายตาเจอกลบัไม่

สามารถ นาํทางได ้และ ยงัพาไปเจอกบัอนัตรายในรูปแบบ เสาไฟฟ้า ขอบสะพานลอย ถงัขยะ หรือตน้ไม ้เป็นตน้ 

 1.1 ผู้พกิารทางสายตา 

ประเทศไทยมีผูพิ้การทางสายตาประมาณ 196,081 คนทัว่ประเทศไทยในปัจจุบนัมีการจดัตั้งโรงเรียน 

สอนคนตาบอดในทุกภูมิภาคของประเทศภายใตก้ารดาํเนินงานของหลายหน่วยงาน และทางรัฐบาลไดมี้การออก 

กฎหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิตสาํหรับผูพิ้การ ซ่ึงรวมถึงผูพิ้การทางสายตาให้ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาการประ 

กอบอาชีพ และการไดรั้บสวสัดิการต่างๆ แต่มีผูพิ้การทางสายตาไม่ถึง 30% ท่ีสามารถเขา้ถึงระบบการศึกษา และ 

มีผูพิ้การทางสายตาเพียง 5% ท่ีไดรั้บโอกาสในการประกอบอาชีพเน่ืองจากการดาํรงชีวิตประจาํวนัของผูสู้ญ เสีย

การมองเห็น โดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาดา้นการเดินทาง และตวัช่วยในการเดินทางของผูพิ้การทางสายตาใช ้เพียง

ไมเ้ทา้ขาว และการไดย้ินอาจทาํให้ไม่สามารถรับรู้ถึงส่ิงกีดขวางบริเวณเหนือเอวข้ึนไปและไม่สามารถเดิน ทาง

ไปพ้ืนท่ีท่ีไม่คุน้ชิน หรือไม่เคยไป จึงทาํใหผู้พิ้การทางสายตามากกวา่ 70% ไม่สามรถเดินทางไปรับสิทธิกฎหมาย

ส่งเสริมคุณภาพชีวติสาํหรับผูพิ้การ ปกติแลว้ผูพิ้การทางสายตาไม่ไดมี้สัมผสัเสียงท่ีดี แต่การท่ีมองไม่ เห็นทาํให ้
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มีสมาธิและ ทาํให้สมองพฒันาในส่วนของการรับรู้ทางเสียงดีข้ึนกว่าคนท่ีมองเห็น ผูพิ้การทางสายตาจึงนําการ

รับรู้ทางเสียงน้ีมาช่วยในการเดินทาง แต่ก็ไม่อาจเป็นเสมือนดวงตาท่ีจะรับรู้ไดอ้ยา่งแม่นยาํ จึงเกิดการชน ส่ิงกีด

ขวางกบัส่วนบริเวณเหนือเอวข้ึนมา ทางคณะวิจยัจึงออกแบบ อุปกรณ์ตรวจจบัวตัถุและการแจง้เตือนรวมถึงปุ่ม

ฉุกเฉินท่ีใชส่้งขอ้มูลตาํแหน่งล่าสุดใหผู้ดู้แล และปุ่มกดการใชค้าํสัง่ดว้ยเสียงในการใชง้านสมาร์ทโฟนสาํหรับ ผู ้

พิการทางสายตาเพ่ือเป็นอุปกรณ์เสริมใชร่้วมกบัไมเ้ทา้ขาว 

1.2 ไม้เท้าขาว 

ไมเ้ทา้ขาวเป็นสัญลกัษณ์สากลของคนตาบอดทัว่โลก แสดงให้เห็นวา่ เม่ือไรก็ตามถา้พบใครถือไมเ้ทา้ 

ขาวเดินอยูก็่จะรู้ไดท้นัทีวา่คนนั้นเป็นคนตาบอด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 1. ไมเ้ทา้ขาวลว้น สาํหรับผูพิ้การทาง 

สายตาท่ีบอดสนิท 2.ไมเ้ทา้ขาวปลายแดง สําหรับผูพิ้การทางสายตาท่ีตาบอดเลือนราง  3.ไมเ้ทา้ขาวสลบัแดง 

สาํหรับผูพิ้การท่ีทั้งหวัหนวกและตาบอด 

1.3 อนิเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง 

อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง  เป็นเทคโนโลยท่ีีประกอบดว้ย อุปกรณ์ท่ีมีระบบสมองกลฝังตวั และมีการ

เช่ือมต่อผ่านเครือข่ายสืออสาร ทาํให้เกิดการ แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์ร่วมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือ

ควบคุมหรือส่งต่อขอมู้ลใหกบั ระบบอ่ืน ช่วยทาํให้เกิดระบบอจัฉริยะในท่ีสุด ปัจจุบนัมีการนาํอินเตอร์เน็ตของ

ทุกสรรพส่ิง มาประยุกต์ใชก้นัอย่างแพร่หลาย ทั้งดา้นการแพทยเ์ช่น อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงสาหรับระบบ

บนัทึกการด้ินของทารกในครรภ์ เตียงลมอจัฉริยะเพ่ือลดการเกิดโรคแผลกดทบั การวิเคราะห์ความอบัช้ืนเพ่ือ 

เปล่ียนการใชง้านของผา้ออ้มสาํเร็จรูปสาํหรับผูสู้งอาย ุดา้นอุตสาหกรรม เช่น อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิงเพ่ือ

ประหยดัพลงังานของหลอดไฟ แอลอีดี ดา้นเกษตรกรรม เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงสาํหรับควบคุม

นํ้ าในนาขา้วและด้านอ่ืนๆ ร่วมถึงการนํามาใช้งานในชีวิตประจาํวนัด้วยเช่นกัน ซ่ึงทางผูว้ิจัยก็ไดศึ้กษามา

ระยะเวลาหน่ึงแลว้[3] 

 

2.วตัถุประสงค์ 

(1).ลดการชนส่ิงกีดขวางระดบัเหนือเอวของผูพิ้การทางสายตา 

(2).ตอ้งการใหผู้พิ้การทางสายตามีความมัน่ใจและมีความกลา้ท่ีจะเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีท่ีตวัเองไม่คุน้ชิน 

(3).เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงทางการช่วยเหลือผูพิ้การทางสายตาใหท้นัท่วงที 

 

3 ขอบเขต 

(1.) ออกแบบชุดตรวจจบัส่ิงกีดขวาง 2 อุปกรณ์ ดงัน้ี 

- ตรวจสอบวตัถุดา้นหนา้ หน่วยเป็น เซนติเมตร ในระยะตั้งแต่ 0 - 80 เซนติเมตร 

-ปุ่มกดท่ีจะคอยเรียกใชง้านคาํสัง่ดว้ยเสียง และ ปุ่มฉุกเฉินในการแจง้เตือนท่ีอยูปั่จจุบนัไปยงัผูดู้แล 

(ติดตั้งปุ่มไวแ้ค่อุปกรณ์ตวัแรก) 

-มีตวัจ่ายพลงังาน 5400 วตัต ์สามารถทาํงานได ้8 - 12  ชัว่โมงต่อการชาร์จเตม็หน่ึงคร้ัง 

(2.) พฒันาแอปพลิเคชนั และ ระบบการเช่ือมต่อ 

- มีการใช ้คลาวด ์จากบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกลู เอวอีาร์ 

- ดึงค่าขอ้มูลจาก คลาวด ์ระยะของวตัถุมาแลว้พดูแจง้เตือนพดูแจง้เตือน 

-เช่ือมต่อการใชง้านคาํสัง่ดว้ยเสียง 

-ดึงค่าระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก จากสมาร์ทโฟน 
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4.วธีิดําเนินงานวจัิย 

หลงัจากการศึกษาตรวจสอบปัญหาของผูพิ้การทางสายตาในกรุงเทพมหานคร ทาํใหท้ราบวา่มีปัญหา 

ส่วนใหญ่ของผูพิ้การทางสายตาคือ การเดินทางท่ีเป็นไปดว้ยความไม่สะดวกและสภาพทางเดินทางเทา้ในกรุงเทพ 

มหานครส่วนใหญ่ก็มีอุปสรรคจาํนวนมาก ทาํใหไ้ม่เอ้ือแกการเดินทางของผูพิ้การทางสายตา อีกทั้งการประสบ 

อุบติัเหตุในการชนกบัวตัถุท่ีอยูเ่หนือเอวข้ึน เช่นป้ายโฆษณาท่ียืน่มาขวาง ร้านขายของตามขา้งทาง ดงันั้นทาง 

คณะผูว้จิยัจึงไดอ้อกแบบอุปกรณ์เพ่ือตอบสนองปัญหาดงักล่าว  

 4.1 การออกแบบ 

คณะผูว้จิยัไดอ้อกแบบอุปกรณ์โดยใชอ้ลัตร้าโซนิคเซ็นเซอร์จาํนวนสองอุปกรณ์ ในการตรวจหาวตัถุท่ี 

อยูด่า้นหนา้ โดยตวัแรกติดอยูบ่ริเวณศีรษะหน่ึงตวั และบริเวณอกอีกหน่ึงตวั เพ่ือตรวจหาวตัถุไดแ้ม่นยาํมากข้ึน 

โดยอุปกรณ์จะส่งขอ้มูลเขา้สู่ บอร์ดวมีอส ดีหน่ึง เพ่ือทาํการคาํนวณหาระยะทางเป็นเซนติเมตร ดว้ยสูตรระยะทาง 

= (เวลาท่ีความถ่ี เคล่ือนท่ีเขา้กระทบกบัวตัถุ / 2) * 0.0343 แลว้ทาํการส่งค่าฐานขอ้มูลท่ีไดแ้บบเวลาปัจจุบนั  ดว้ย 

ไวไฟ ผา่น บริการ คลาวด ์ออนไลน์ จาก ไฟเบส  

ดา้นแอปพลิคชัน่ ดึงค่าขอ้มูลท่ีไดม้าแลว้นาํค่าท่ีได ้มาตั้งกาํหนดระยะ เขา้ใกลว้ตัถุ ตั้งแต่ 80 เซนติเมตร 

ลงมา ใหมี้การพดูแจง้เตือน พร้อมบอกระยะท่ีอยูห่่างก่ีเซนติเมตร ละบริเวณหวัหรือลาํตวั ท่ีตอ้งบอกตั้งแต่ระยะท่ี 

80 เซนติเมตรเพราะวา่เป็นระยะท่ีไม่ใกลไ้ม่ไกลจนเกินไปท่ีปกติผูพิ้การทางสายตาไม่ไดเ้ดินไวและยงัเหลือช่อง 

วา่งมากพอท่ีจะใหผู้พิ้การไดรั้บรู้ก่อนท่ีจะเผชิญกบัส่ิงกีดขวาง โดยท่ีส่ิงกีดขวางบางอยา่งอาจอนัตรายอาจมีกระ 

แสไฟฟ้าแรงสูง มีความร้อนสูง หรือมีความแหลมคม อีกทั้งยงัมีปุ่มกดเรียกใชง้านคาํสัง่ดว้ยเสียง เพ่ือใชใ้นการ 

เรียกใชฟั้งชั้นต่างๆในสมาร์ทโฟน ไม่วา่จะเป็น กเูกิล แผนท่ี หรือการสอบถามสภาพอากาศ เป็นตน้ และปุ่มกด 

ฉุกเฉินส่ง ตาํแหน่งล่าสุดโดย เอสเอม็เอส ไปยงัโทรศพัทมื์อถือของผูดู้แลผูพิ้การทางสายตา โครงสร้างการทาํงาน

ดงัแผนภาพท่ี 1. 

แผนภาพที ่1 รูปแบบการวางโครงสร้างระบบช่วยนาํทางผูพิ้การทางสายตา 

 

4.2 ฮาร์ดแวร์ 

1. บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ช่ือ Arduino esp8266 Wemos D1 ใช้ควบคุมและรับค่าท่ีได้จาก 

เซ็นเซอร์ และเป็นตวักลางเช่ือมต่อระหวา่ง ฮาร์ดแวร์ และ แอปพลอเคชนั(ภาพตวัอยา่งท่ี ก. ) 

2. เซ็นเซอร์ เป็นอินพุตท่ีทาํการปล่อยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง และรับค่ากลบัมาเม่ือคล่ืนเสียง กระทบ 

กบัวตัถุและกบัมาใชเ้วลาเท่าไหร่ โดยคาํนวณระยะเป็นเซนติเมตรจากสูตร ระยะทาง =  (เวลาท่ี ความถ่ีเคล่ือนท่ี

เขา้กระทบกบัวตัถุ / 2) * 0.0343 (ภาพตวัอยา่งท่ี ข. ) 

Firebase 
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3. ปุ่มกด ใชเ้รียกการใชง้านคาํสั่งดว้ยเสียง และ ปุ่มกดฉุกเฉิน เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน (ภาพตวัอยา่ง              

ท่ี ค. ) 

4. สมาร์ทโฟน เป็นตวั เอาทพุต ท่ีคอยดึงค่าจาก คลาวด์ มาทาํการส่งเสียงเเจง้เตือนระวงัวตัถุและ 

เป็นตวักลางเช่ือมผูพิ้การกบั คาํสัง่เสียง (ภาพตวัอยา่งท่ี ง.) 

 

 

( ก.)                                              (ข.)                                       ( ค.)                                    (ง.) 

แผนภาพที2่ อุปกรณ์ Hardware 

4.3 ตวักลางการทาํงานร่วมกบัโปรแกรมประยุกต์ 

 ระบบมีการใชง้านตวักลางดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบฐานขอ้มูล ไฟเบส ทาํหนา้ท่ีเป็น โปรโตคอล ท่ีใชส้าํหรับการรับค่าต่าง ๆ จากอลัตร้าโซ

นิค เซนเซอร์ เพ่ือส่ง ขอ้มูลในไปเก็บใน ฐานขอ้มูลตามเวลาจริงท่ีมีการทาํงานรูปแบบ คลาวด ์

4.4 ซอฟแวร์ 

 ระบบมีการใชง้าน ซอฟแวร์ ดงัน้ี 

1. Arduino IDE เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้าํหรับการเขียนโปรแกรม ควบคุมการทาํงานของ บอร์ด

Arduino Wemos D1 เพ่ือทาํการคาํนวณค่าท่ีไดม้าจาก อลัตราโซนิคเซ็นเซอร์และส่งขอ้มูลไปยงับริการของ

คลาวด ์ 

2. วชิวลสตูดิโอโคด้ เป็นซอฟตแ์วร์ในการเขียนโปรแกรมในการสร้างฟังกช์นัการทาํงาน และรับ

ค่าจาก ระบบฐานขอ้มูล เพ่ือทาํการวเิคราะห์ระยะท่ีไดม้าแลว้ทาํการพดูแจง้เตือนไปยงั ผูใ้ช ้

4.5 โดยงานวจิยันีแ้บ่งการทดสอบออกเป็น 4 ส่วน 

4.5.1. การทดสอบปุ่ มฉุกเฉิน 

กดทดลองปุ่ม ท่ีตวัอุปกรณ์ แลว้ตรวจสอบวา่ค่านั้นส่งไปท่ี  เอสเอม็เอส หรือไม่ผลท่ีไดจ้ากการ

ทาํงานปุ่มฉุกเฉินเม่ือกดปุ่มส่ง ตาํแหน่งปัจจุบนั ไปท่ี เอสเอม็เอส ไดด้งัแผนภาพท่ี3 
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แผนภาพที3่ 

 

4.5.2. การทดสอบปุ่ มเรียกใช้งานคาํส่ังด้วยเสียง 

ทดลองปุ่ม  ท่ีตวัอุปกรณ์ แลว้ตรวจสอบท่ีโทรศพัท์ว่าการเรียกใช้งานคาํสั่งดว้ยเสียง ว่าข้ึนมา

หรือไม่ ผลท่ีไดเ้ม่ือกดปุ่มจะเรียกใชง้านคาํสั่งดว้ยเสียงท่ีหนา้จอสมาร์ทโฟนและสามารถใชง้านเสียงสั่งการได้

ทนัที รวมถึง พดูสัง่กเูกิล แผนท่ี ในการนาํทางไปยงัสถานท่ีท่ีไม่คุน้ชินได ้ดงัแผนภาพท่ี4 

แผนภาพที ่4 
 

4.5.3. การทดลองการแจ้งเตือนวตัถุ 

เม่ือเซ็นเซอร์เร่ิมตรวจเจอวตัถุระยะตั้งแต่ 80 เซนติเมตรลงไปจะส่งเสียงพูดแจง้เตือนระยะส่ิง กีด

ขวาง หลกัการทาํงานผลท่ีได ้เม่ือเร่ิมเปิดใชอุ้ปกรณ์และต่อสญัญาณอินเตอร์เน็ตเขา้กบัอปกรณ์เรียบร้อย เปิด แอป

พลิเคชนัสําหรับอุปกรณ์จะพบว่าค่าของระยะไดส่้งเขา้แอปพลิเคชนัแลว้ว่า อุปกรณ์อยู่ห่างจากวตัถุขา้งหน้าก่ี 

เซนติเมตร และเม่ือเดินเขา้ใกลร้ะยะวตัถุท่ีตั้งแต่ 80 เซนติเมตรจะไดย้นิเสียงพดูจากแอปพลิเคชนับอกใหท้ราบวา่ 

มีวตัถุขา้ง หนา้และห่างอยูก่ี่เซนติเมตร ผลการทดลองสามารถหลบเกา้อ้ีซ่ึงเป็นส่ิงกีดขวางระดบัเข่าไดดี้ ไม่เดิน 

ชนกับส่ิงกีดขวางสามารถหลบหลีกไดดี้ แต่เม่ือขณะพบกับส่ิงกีดขวางท่ีอยู่ดา้นขา้งไม่สามารถหลบหลีกได ้               

ผูพิ้การทางสายตามือใหม่ไม่อาจโฟกสัรอบตวัไดท้ั้งหมดขณะกาํลงัเดิน ทาํให้ไม่ทนัระวงัดา้นขา้ง ไม่สามารถ

หลบ หลีกส่ิงกีดขวางระดบัศีรษะท่ีไมเ้ทา้ขาวไม่สามารถตรวจเจอไดเ้พราะ ไม่เทา้ขาวไม่สามารถยกข้ึนสูงเพ่ือ

ตรวจหาส่ิงกีดขวางท่ีอยูสู่งเม่ืออยูใ่นท่ีสาธารณะไดท้าํใหช้นกบัป้าย หรือส่ิงกีดขวางระดบัศีรษะภาพการทดลอง

ปิดตาและ ใชไ้มเ้ทา้ขาวเพียงอยา่งเดียว ดงัแผนภาพท่ี (ก.), (ข.) และ (ค.)  
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(ก.)                                                         (ข.)                           (ค.) 

               แผนภาพที5่ แสดงตวัอยา่งการทดลองปิดตาใชไ้มเ้ทา้ขาว 

(ก.) แสดงภาพการทดลองหลบส่ิงกีดขวางระดบัเข่า 

(ข.) แสดงภาพการทดลองหลบส่ิงกีดขวางระดบัไหล่ 

(ค.) แสดงภาพการทดลองหลบส่ิงกีดขวางระดบัศีรษะ 

 

ผลการทดลองปิดตาใชไ้มเ้ทา้ขวาและอุปกรณ์ตรวจวดัระยะอลัตราโซนิค สามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวาง 

ระดบัเข่าไดดี้ เช่นเดียวกบัผูใ้ชไ้มเ้ทา้ขาวเพียงอยา่งเดียวสามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นขา้งได ้ เน่ืองจากเซน 

เซอร์อลัตราโซนิค ตรวจเจอตั้งแต่ระยะ 80 เซนติเมตร และส่งเสียงพดูเตือนจากแอปพลิเคชนัของอุปกรณ์ ทาํใหผู้ ้

พิการทางสายตามือใหม่ไหวตวัทนั และใชไ้มเ้ทา้ขาวลองตรวจหาส่ิงกีดขวางนั้น และหลบหลีกมาไดเ้ม่ือเขา้ใกล ้

วตัถุระดบัศีรษะสามารถหลบหลีกได ้ไม่ปะทะกบัส่ิงกีดขวางดว้ยความแรง เน่ืองจากพอเขา้ใกลร้ะยะวตัถุในระยะ 

80 เซนติเมตรไดมี้เสียงพดูแจง้เตือนจากแอปพลิเคชนัของอุปกรณ์บอกระยะความห่างของวตัถุ พร้อมทั้งบอกวา่อยู ่

ในระดบัศีรษะ ทาํใหผู้พิ้การทางสายตามือใหม่ทราบวา่มีวตัถุระดบัศีรษะขา้งหนา้ จึง ระวงัตวั และกม้หลบส่ิงกีด 

ขวางนั้นภาพการทดลองปิดตาและใชไ้มเ้ทา้ขาวร่วมกบัอุปกรณ์เสริมตรวจจบัวตัถุ ดงัแผนภาพท่ี (ก.),(ข.) และ(ค.) 

        (ก.)                           (ข.)                            (ง.)  

แผนภาพที ่6 แสดงตวัอยา่งการทดลองปิดตา ใชไ้มเ้ทา้ขาว และอุปกรณ์ตรวจจบัวตัถุ 

(ก.) แสดงภาพการทดลองหลบส่ิงกีดขวางระดบัเข่า 

(ข.) แสดงภาพการทดลองหลบส่ิงกีดขวางระดบัไหล่ 

(ค.) แสดงภาพการทดลองหลบส่ิงกีดขวางระดบัศีรษะ 
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5.3.4 ประเมณิผลโดยผู้พกิารทางสายตาจริงสภาพแวดล้อมจริง 

คณะผูว้จิยัไดท้าํการพบกบัผูพิ้การทางสายตาท่ีตาบอดสนิท สถานท่ีสวนจตุจกัรเป็นสวนสาธารณะ

แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ช่ือ นางอมัพร หอมอบ ไดท้าํการสอบถามเก่ียวกบัอุปสรรคในการใช้ชีวิตของ                 

ผูพิ้การทางสายตา ไดค้วามว่า นางอมัพร ชนกบัส่ิงกีดขวางบ่อยคร้ังในทุกระดบัโยเฉพาะบริเวณเหนือเอว นาง

อมัพรกล่าววา่ไม่สามารถใชไ้มเ้ทา้ขาวไดดี้มีความไม่ถนดัเน่ืองจากไม่ไดรั้บการฝึกใชม้า้เทา้ขาวมาอยา่งดี ทาํให้

ถึงแมน้าํใชไ้มเ้ทา้ขาวมาใชก็้ไม่สามารถทาํให้ไปไหนมาไหนดว้ยตนเองตามลาํพงั  ทางคณะผูว้ยัจึงทาํการติดตั้ง

อุปกรณ์ใหน้างอมัพรเป็นจาํนวนสองช้ิน อุปกรณ์เซ็นเซอร์คล่ืนเสียงความถ่ีสูง ระดบัศรีษะหน่ึงช้ิน และระดบัอก

ท่ีมีปุ่มฉุกเฉินกับเรียกการใช้งานคาํสั่งเสียงอีกหน่ึงช้ิน จากนั้นให้นางอมัพรลองเดินสํารวจพ้ืนท่ีดว้ยตนเอง                   

ผลการทดลองใชก้บัผูพิ้การทางสายตาพบว่าเดินทางมัน่ใจมากข้ึน ซ่ึงนางอมัพรกล่าวว่า อุปกรณ์น้ีทาํให้รู้สึก

ปลอดภยัมากข้ึนและอยากใชร่้วมกบัไมเ้ทา้ขาวไปยงัท่ีต่างๆท่ีตอ้งการไปดว้ยตนเอง ภาพการทดลองผูพิ้การทาง

สายตาดงัภาพท่ี7 

 

แผนภาพที7่ ภาพการทดลองการใชง้านโดยผูพิ้การทางสายตา 

 

5. สรุปผลลพัธ์ทีสํ่าคัญ 

              ผลการทดลองการใชปุ่้มเรียกใชค้าํสัง่ดว้ยเสียง โดยจากการทดสอบจะเห็นไดว้า่ การท่ีเรียกใชค้าํสัง่ดว้ย

เสียงสามารถทาํใหผู้พิ้การทางสายตาสามารถเขา้ถึงการใชง้านสมาร์ทโฟนไดม้ากข้ึน และสะดวกข้ึน 

 ผลการทดลองการใชปุ่้มฉุกเฉินเม่ือทาํการกดปุ่มฉุกเฉิน ไดมี้การส่งขอ้มูลตาํแหน่ง ไปถึงผูดู้แลผูพิ้การ 

ทางสายตาดว้ยขอ้ความ เอสอม็เอส วา่ในขณะนั้นผูพิ้การทางสายตาอยูก่าํลงัตอ้งการความช่วยเหลืออยูท่ี่ไหนเพ่ือ 

ให ้ไดรั้บความช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัท่วงที เพราะในเวลาฉุกเฉินอาจไม่มีสติ และสมาธิมากพอท่ีจะโทรศพัทห์าผูดู้ 

แลแต่การใชปุ่้มกดฉุกเฉินกดเพียงคร้ังเดียวก็ทาํใหผู้ดู้แลรู้ไดท้นัทีวา่ผูพิ้การตอ้งการความช่วยเหลือและอยูท่ี่ไหน           

 ดาํเนินการทดลองการแจง้เตือนวตัถุโดยการนาํนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุมจาํนวน 20 คนมาทดลอง 

ปิดตาแลว้เดินผา่นอุปสรรค ท่ีจดัเตรียมไวโ้ดยอุปสรรคนั้นจะเป็น 1.ส่ิงกีดขวางในระดบัพ้ืน(เกา้อ้ี) 2.ส่ิงกีด ขวาง

สูงระดบัจากพ้ืนถึงบริเวณอก(ตู)้ 3.ส่ิงกีดขวางบริเวณหวัเท่านัน่(ป้ายโฆษณาท่ียนืออกมา) โดยการเดินรอบ แรกใช้

เพียงไมเ้ทา้ขาวและ รอบท่ีสองใชไ้มเ้ทา้ขาว + อุปกรณ์เสริมตรวจจบัวตัถุและนาํทางสาํหรับผูพิ้การทางสายตา 

ผลสรุปดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1836 

ตารางการทดลองนาํนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุมจาํนวน 20 คนมาทดลอง ปิดตาแลว้เดินผา่นอุปสรรค 

กลุ่มท่ี 1 

ผูท้ดลอง               ไมเ้ทา้ขาว 

เกา้อ้ี ตู ้ ป้าย 

1 ไม่ชน ไม่ชน ชน 

2 ชน ไม่ชน ชน 

3 ไม่ชน ไม่ชน ชน 

4 ไม่ชน ชน ชน 

5 ไม่ชน ไม่ชน ชน 

6 ไม่ชน ไม่ชน ชน 

7 ไม่ชน ชน ชน 

8 ชน ไม่ชน ชน 

9 ไม่ชน ไม่ชน ชน 

10 ชน ไม่ชน ชน 

                                   กลุ่มท่ี 2 

ผูท้ดลอง  ไมเ้ทา้ขาว+อุปกรณ์เสริม 

เกา้อ้ี ตูเ้ยน็ ป้าย 

11 ไม่ชน ไม่ชน ไม่ชน 

12 ไม่ชน ไม่ชน ไม่ชน 

13 ไม่ชน ไม่ชน ไม่ชน 

14 ไม่ชน ไม่ชน ไม่ชน 

15 ชน ไม่ชน ไม่ชน 

16 ชน ไม่ชน ไม่ชน 

17 ชน ไม่ชน ไม่ชน 

18 ไม่ชน ไม่ชน ไม่ชน 

19 ไม่ชน ไม่ชน ไม่ชน 

20 ชน ไม่ชน ชน 

6.อภิปรายผลการทดลอง 

 ผลการทดลองในการทดสอบอุปกรณ์เสริมตรวจจบัวตัถุและนาํทางสาํหรับผูพิ้การทางสายตา โดยจาก

การ ทดสอบจะเห็นไดว้า่ 

 ช่วงอุปสรรคท่ี 1 วตัถุในบริเวณตํ่ากวา่หวัเข่านั้นผลออกมายงัไม่ต่างกนัมากโดยทางกลุ่มไมเ้ทา้ขาวนั้น

ชน ไปทั้งหมด 3 คนและทางกลุ่มไมเ้ทา้ขาวร่วมกบัอุปกรณ์นั้นชนไปทั้งหมด 4 คนโดยคิดเป็นค่าความแตกต่าง

เป็น เพียง 10 เปอร์เซ็นตซ่ึ์งเป็นค่าท่ีรับไดเ้พราะทั้ง 2 กลุ่มในบริเวณน้ีใชต้วัตรวจจบัเดียวกนันั้นคือไมเ้ทา้ขาวทาํ

ใหค้่า ท่ีได ้ไม่แตกต่างกนัมากนกั 

 ในช่วงอุปสรรคท่ี   2  วตัถุในบริเวณจากพ้ืนถึงไหล่นั้นผลออกมาคือกลุ่มไมเ้ทา้ขาวชนอุปสรรคไป

ทั้งหมด จาํนวน 2 คนส่วนกลุ่มไมเ้ทา้ขาวร่วมกบัอุปกรณ์นั้นไม่ชนเลย โดยมีค่าความแตกต่างอยูท่ี่ 20 เปอร์เซ็นต์

ท่ีจะชน วตัถุเพราะทางกลุ่มไมเ้ทา้ขาวนัน่มีเพียงไมเ้ทา้ขาวในการตรวจหาวตัถุทาํใหผู้ท้ดลองท่ี 4 และ 7 พลาด ท่ี

จะใชไ้ม ้เทา้ขาวตรวจสอบโดนอุปสรรคและเดินชน ส่วนกลุ่มไมเ้ทา้ขาวร่วมกบัอุปกรณ์นั้น ผูท้ดลองท่ี 11 และ 

14 ตรวจสอบพลาดเช่นกนั มีเซนเซอร์บริเวณไหล่ตรวจสอบแลว้ทาํการแจง้เตือนจึงสามารถหลบอุปสรรคได้

ในช่วง ท่ี 2 ทาํใหก้ลุ่มของไมเ้ทา้ขาวร่วมกบัอุปกรณ์มีความแม่นยาํมากกวา่ถึง  20  เปอร์เซ็นต ์

 ในช่วงอุปสรรคท่ี 3 วตัถุในบริเวณศีรษะผลออกมาคือกลุ่มไมเ้ทา้ขาวชนอุปสรรคทั้งหมด 10 คน ส่วน

กลุ่มไมเ้ทา้ขาวร่วมกบัอุปกรณ์นั้นชนเพียง 1 คนเท่านั้นโดยคิดเป็นคา่ความแตกต่างถึง 90 เปอร์เซ็นตใ์นช่วงท่ี 3 น้ี

จะ เห็นความแตกต่างอยา่งชดัเจนเพราะกลุ่มไมเ้ทา้ขาวนั้นไม่มีอะไรสามารถตรวจจบัวตัถุบริเวณศีรษะไดแ้ต่ กลุ่ม

ไม ้เทา้ขาวร่วมกบัอุปกรณ์นั้นมีเซนเซอร์ตรวจจบัพร้อมบอกระยะวา่ห่างเท่าไหร่อยา่งชดัเจนทาํใหผู้ท้ดสอบหลบ

อุปสรรคไ์ดเ้กือบทั้งหมด 

 สรุปผลการทดลอง จากการทดลองทั้ ง 2 กลุ่มจะเห็นได้ว่างในช่วงแรกนั้นไม่เห็นถึงความแตกต่าง

เท่าไหร่ แต่ในช่วงท่ี 2 และ 3 นั้นเร่ิมเห็นความแตกต่างไดอ้ย่างชดัเจนโดยในช่วงท่ี 3 นั้นทาํให้ผูท้ดสอบหลบ
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อุปสรรคได ้ถึง 90 เปอร์เซ็นตจึ์งสรุปไดว้า่การ ตดิอุปกรณ์เสริมตรวจจบัวตัถุและนําทางสําหรับผู้พกิารทางสายตา 

นั้นทาํให ้ผูพิ้การทางสายตานั้นสามารถหลบวตัถุท่ีอยูบ่ริเวณสูงกวา่เอวไดอ้ยา่งแม่นยาํมากข้ึน 

  

7.ข้อเสนอแนะ 

1. ทางผูเ้ขียนไดเ้ห็นถึงความสําคญัในการนาํอุปกรณ์ไปใชง้านจริง  จึงอยากให้อุปกรณ์มีความง่ายใน

การสวมใส่และไม่โดดเด่นจนเกินไป เพราะจะทาํใหผู้พิ้การไม่อยากท่ีจะติดอุปกรณ์เดินไปไหนมาไหน 

2. ในกรณีท่ีจะติดตั้งไปใชใ้นพ้ืนท่ีจริงควรท่ีจะพฒันาร่วมกบัหูฟังพิเศษท่ีทาํงานผา่นการสัง่สะเทือน[4] 

หรือพฒันาร่วมเส้ือผา้อจัริยะ[5] จะสามารถบอกตาํแหน่งไดดี้กวา่การแจง้เตือนดว้ยเสียง ทาํให้ผูพิ้การทางสายตา 

ไม่ตอ้งกลวัวา่เสียงของอุปกรณ์จะไปรบกวนคนอ่ืนและมีความกลา้ท่ีจะใชอุ้ปกรณ์มากข้ึน อีกทั้งยงัไม่ไปรบกวน 

การฟังเสียงปกติของผูพิ้การทางสายตา และยงัใชง้านไดก้บัผูพิ้การทางสายตาท่ีพิการทางการไดย้นิดว้ย 

 

9. อ้างองิ 

[1]กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ.2019,[Online] Available, http://cfbt.or.th/index.php/about-us/his 

tory/8 

[2] มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย.10 กรกฎาคม 2561,[Online] Available, http://cfbt.or.th/index. 

php /about-us/history /8-about-us 

[3] ผนิ ฉตรัแกวม้ณีและนิมิตร ทกัษวทิยาพงศ,์ “ อินเตอร์เน็ตของทุก สรรพส่ิงสาหรับโรงเพาะเห็ดอจัฉริยะ,”     

การประชุมวชิาการ ระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรี ปทุม คร้ังท่ี 12 ประจาํปี , กรุงเทพ², 14 

ธนัวาคม 2560, หนา้ 2147 – 2156. ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองความพิการและคนพิการ  (ศาสตราจารยเ์กียรติ

คุณ นพ. พนูพิศ อมาตยกลุ และคณะฯ) 

[4] หูฟังสัน่สะเทือน.7 พฤศจิกายน  2557 ,[Online] Available, https://www.theguardian.com/artanddesign/arc 

hitecture-design- blog/ 2014/nov/07/microsoft-headset-blind-3d-gps-guide-dogs 

[5] เส้ือผา้อจัฉริยะ. 28  มิถุนายน  2561,[Online] Available, https://www.cultofmac.com/558427/apple-smart-

clothing-blind-deaf/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://cfbt.or.th/index.php/about-us/his%20tory/8-
http://cfbt.or.th/index.php/about-us/his%20tory/8-
http://cfbt.or.th/index.%20php%20/about-us/histo
http://cfbt.or.th/index.%20php%20/about-us/histo
https://www.theguardian.com/artanddesign/arc%20hitecture-design-%20blog/%202014
https://www.theguardian.com/artanddesign/arc%20hitecture-design-%20blog/%202014
https://www.cultofmac.com/558427/apple-smart-clothing-blind-deaf/
https://www.cultofmac.com/558427/apple-smart-clothing-blind-deaf/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1838 

การพฒันาระบบตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจ้งเตือน 

การเกดิไฟป่า กรณศึีกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 

DEVELOPMENT OF CARBON DIOXIDE DETECTION SYSTEM FOR 

WILDFIRE ALARM: CASE STUDY OF MUANG KAEN PHATTHANA 

TOWN MUNICIPALITY, CHIANG MAI PROVINCE   

 

ประธาน  คําจินะ 

อาจารย์ประจํา ภาควชิาคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

E-mail: prathan@g.cmru.ac.th 

จุฬาวล ี มณเีลศิ 

อาจารย์ประจํา ภาควชิาคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

E-mail: chulawalee_man@g.cmru.ac.th 

อรนุช  พนัโท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควชิาคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

E-mail: oranuch.pan@gmail.com 

พรวนา  รัตนชูโชค 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

E-mail: ponwana.r@g.cmru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้เตือนไฟป่า และ

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เพ่ือแจง้เตือนไฟป่า กลุ่มตวัอยา่งในชุมชน 

จาํนวน 20 คน ไดม้าโดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย เก็บรวบรวมดว้ย การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม การประเมินความ

พึงพอใจการใชง้านระบบดว้ยการสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ความถ่ีและร้อยละ ผลการวจิยัพบวา่ ระบบ

ตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่า ระบบสามารถตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่าได ้และสามารถแสดงผลการแจง้เตือนผ่านระบบสารสนเทศแจง้เตือนปริมาณความ

เขม้ของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด ์เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่าได ้และนาํระบบไปทดลองใชง้านกบักลุ่มตวัอยา่ง มี

ความพึงพอใจในภาพรวมค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 อยูใ่นระดบัมาก  

 

คาํสําคญั: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ เซนเซอร์ ระบบสารสนเทศ แจง้เตือนการเกิดไฟป่า 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1839 

ABSTRACT 

 This research aims to develop Carbon Dioxide Detection System for Wildfire Alarm and to evaluate 

satisfaction towards Carbon Dioxide Detection System for Wildfire Alarm. The sample consisted of 20 people in 

the community using simple random sampling. Tools used for collecting data were the interview, questionnaire 

usage Assessing system satisfaction. The statistics used in the research were frequency and percentage. The 

results revealed that the Carbon Dioxide Detection System for Wildfire Alarm was able to detect carbon dioxide 

for wildfire alarm and able to display alarm result though information system for informing intensity of carbon 

dioxide and wildfire alarm. The experiment with the sample group has a high satisfaction level. The overall 

average is 3.98.    

 

Keywords: carbon dioxide, sensor, information system, Wildfire Alarm 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 คาร์บอนไดออกไซดท่ี์มนุษยป์ล่อยออกสู่บรรยากาศส่วนใหญ่มาจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลมา

จากการผลิตพลงังานและการขนส่งเป็นหลกั นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและการเกิดไฟป่า (Wild fire) 

ยงัเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 

2562) ซ่ึงไฟป่า ถือเป็นภยัธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ถา้เกิดข้ึนในท่ีใดแลว้ทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัพ้ืนท่ี

และส่ิงก่อสร้างอยา่งมาก สาเหตุของการเกิดไฟป่าอาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผา่ ภูเขาไฟระเบิด และสาเหตุเกิด

จากมนุษย ์เช่นการสูบบุหร่ี การตั้งแคมป์และการเผาขยะ เง่ือนไขและปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาไฟป่าในพ้ืนท่ี มี 2 

ประเด็นหลกั คือ การเขา้ไปใชป้ระโยชน์ของประชาชนและการขาดความร่วมมือในการจดัการของภาครัฐและ

ชุมชน (ณัฐพงษ ์โพธ์ิศรี รุจ ศิริสัญลกัษณ์ บุศรา ล้ิมนิรันดร์กลุ และสุนทร คาํยอง, 2554) ซ่ึงเม่ือเกิดไฟป่าข้ึนแลว้

ทาํให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มหลายอย่าง เช่น ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ป่าไมถู้กทาํลาย 

มลภาวะทางอากาศ เกิดหมอกควนั รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์  

 ชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ มีพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นป่าชุมชน 

ซ่ึงถือวา่มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งพ่ึงพาอาศยัของชุมชนท่ีอยูร่อบๆ ป่า ไม่วา่จะเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร 

ตลอดจนการนาํเศษวสัดุจากป่ามาประยกุตส์ร้างรายได ้และขณะเดียวกนัในช่วงฤดูแลง้ ปัญหาท่ีพบในทุกพ้ืนท่ีท่ี

มีผืนป่าก็คือ ปัญหาไฟป่า ท่ีจะส่งผลทาํใหป่้าเกิดความเสียหาย พืชพรรณไมไ้ดรั้บผลกระทบ ตลอดจนมลพิษเขม่า

ควนั ท่ีเกิดจากการเผาไหม้ส่งผลกระทบฟุ้งกระจายในวงกวา้ง ทําให้เกิดปัญหาหมอกควนัและฝุ่ นละออง

หนาแน่น ทาํใหป้ระชาชนในเขตพ้ืนท่ีใกลเ้คียงไดรั้บผลกระทบต่อสุขภาพ 

 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network) คือ การใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ขนาดเล็ก ๆ เพ่ือ

ตรวจสอบ คุณสมบติัต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมนุษยส์นใจจากนั้นจึงส่งขอ้มูลท่ีตรวจวดัไดผ้า่นระบบอินเทอร์เน็ต 

และประมวลผลขอ้มูลเหล่านั้น เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมนุษย ์หรือตอบสนองกบั

การเปล่ียนแปลง ของสภาพแวดลอ้มไดโ้ดยอตัโนมติั ปัจจุบนัเทคโนโลยีเซนเซอร์ถูกนาํมาใชใ้นงานดา้นต่าง ๆ 

มากมาย เช่น งานวิจยั เร่ือง เคร่ืองนบัจาํนวนฟองก๊าซในกระบวนการหมกัโดยใช ้Arduino ควบคุม สามารถเก็บ

บนัทึกขอ้มูลการนบัจาํนวนฟองก๊าซได ้เคร่ืองนบัจาํนวนฟองก๊าซมีการแจง้เตือนดว้ยเสียงท่ี Buzzer (มงคล วรรณ

ประภา, 2561) และงานวิจยั เร่ือง การตรวจวดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการระบาย
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อากาศภายในห้องเรียน โดยใชก้ารตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างท่ีมีการ

เรียนการสอนภายในหอ้งเรียนทุก ๆ 5 นาที (อริสา  กาญจนากระจ่าง และภารดี  ช่วยบาํรุง, 2560) 

  จากปัญหาขา้งตน้ทางผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการจดัสร้างเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเฝ้าระวงัการเกิดไฟป่า โดย

มีการนาํเทคโนโลยีเซนเซอร์มาตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องไฟป่า ซ่ึงเคร่ืองมือ

ตรวจจบัเหล่าน้ีจะถูกนาํไปติดตั้งบริเวณป่าชุมชนตน้แบบในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาในตาํแหน่ง

ต่าง ๆ และจะส่งขอ้มูลปริมาณความหนาแน่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาบนัทึกในฐานขอ้มูลกลางของระบบ 

เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างสารสนเทศและแจง้เตือนกรณีท่ีจุดท่ีติดตั้งมีโอกาสเกิดปัญหาไฟป่า ทาํใหอ้งคก์รใน

ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาท่ีดูแลบริหารจดัการเร่ืองไฟป่าได ้ไป ณ ตาํแหน่งท่ีเกิดไฟป่า เพ่ือดาํเนินการ

ดบัไฟป่าไดอ้ยา่งทนัเวลา 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

    (1) เพ่ือพฒันาระบบตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เพ่ือแจง้เตือนไฟป่า  

    (2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เพ่ือแจง้เตือนไฟป่า  

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) 

1) กลุ่มประชากร  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง พ้ืนท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกประชากรท่ีอาศยัอยู่ ในเทศบาลเมือง

เมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพ้ืนท่ีทาํการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งในการประเมินความพึงพอใจของระบบตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ไดแ้ก่ 

ประชากรในชุมชนคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 20 คน 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล  

 2.1) การสมัภาษณ์ ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดวธีิการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโดยผูว้จิยั กาํหนด

ประเด็นท่ีจะรวบรวมขอ้มูลจากผูน้าํชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี และขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ทาํการวิเคราะห์

โดยการนาํมาสรุปเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาไฟป่า และหมอกควนั 

 2.2) แบบประเมินความพึงพอใจ ในการวิจยัคร้ังน้ีไดมี้การใชแ้บบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

การใชง้านระบบตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เพ่ือลด

ปัญหาหมอกควนั ขอ้เสนอแนะ ท่ีตอ้งการใหป้รับปรุงระบบสารสนเทศ และขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในส่วน

น้ีจะทาํการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติความถ่ี และค่าร้อยละ ประกอบการพรรณนา 

3) ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้บ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1) ศึกษาบริบทชุมชน จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจป่าท่ีอยู่ภายในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน

พฒันา มีอยู ่2 ส่วนคือ ส่วนท่ีอยูท่างเขา้ของเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา (ส่วนหนา้) และส่วนของป่าในเขตท่ี

ติดกับเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล (ด้านหลงั) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเป็นจุดตน้แบบในการติดตั้งเคร่ือง

ตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่า โดยมีลกัษณะภูมิประเทศดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 แผนท่ีแนวเขตป่าไม ้ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาอาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

3.2) ทาํการวิเคราะห์และออกแบบเคร่ืองมือตรวจจบัการเกิดไฟป่า โดยการบูรณาการเทคโนโลยี

ดา้นคอมพิวเตอร์ตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควนั 

กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ ไดอ้อกแบบระบบไว ้2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นอุปกรณ์ตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่า 

โดยจะมีเสาท่ีมีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจบัความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือส่งขอ้มูลกลบัมายงั

ฐานขอ้มูลเพ่ือทาํการบนัทึกขอ้มูล มีกล่องสาํหรับตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ดงัภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที ่2 การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

 

ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของหน้าจอผูใ้ชง้าน โดยจะแสดงผลเป็นเวบ็ไซต์ท่ีสามารถแสดงผลบน

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยสามารถแจง้เตือนตาํแหน่งท่ีคาดวา่จะมีไฟป่าเกิดข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลความหนาแน่นจาก 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจจบัในส่วนท่ี 1 เพ่ือระบุพิกดัท่ีคาดวา่จะมีไฟป่าเกิดข้ึน 
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ภาพที ่3 การออกแบบส่วนของระบบแสดงผลการแจง้เตือนผูใ้ชง้านระบบ  

 

3.3) พฒันาสารสนเทศเพ่ือแจง้เตือนการเกิดปัญหาไฟป่า  

ส่วนท่ี 1 การพฒันาเคร่ืองตรวจวดัความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามท่ีได้

ออกแบบไว ้ประกอบดว้ยแผงวงจรจะมีโมดูล SIM900A GSM/GPRS Module โดยจะเช่ือมต่อกบั NodeMCU V2 

ESP8266 และมีสวิชต์หมายเลข 2-3 ในการเปิด/ปิด การจ่ายไฟให้ระบบ และเม่ือทาํการเปิดใช้งาน ไฟแสดง

สถานะ ณ ตาํแหน่งท่ี 4 ก็จะทาํงาน เม่ือมีการต่อวงจรของระบบเรียบร้อยแลว้ขั้นตอนถดัไปคือการเขียนโปรแกรม

ดว้ยภาษาซี เพ่ือใหอุ้ปกรณ์สามารถทาํงานได ้ในการส่งขอ้มูลของสถานีตรวจวดั ไปเก็บในฐานขอ้มูลนั้น สถานี

จะเช่ือมต่อเขา้กับอินเทอร์เน็ตผ่าน SIM900A GSM/GPRS Modules จากนั้นส่งขอ้มูลค่าของความเขม้ขน้ของ   

ก๊าชคาร์บอนไดออกไซตท่ี์ตรวจวดัไดไ้ปยงั ไฟลท่ี์เขียนโปรแกรมรับค่าดว้ยภาษาพีเอชพี (PHP) เพ่ือบนัทึกลงใน

ฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เพ่ือดาํเนินการในการแสดงผลเป็นสารสนเทศใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 

ภาพที ่4 แสดงอุปกรณ์ท่ีทาํการสร้างตามท่ีไดอ้อกแบบและทดลองระบบในการตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

และหนา้จอของการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาซี 
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  ส่วนท่ี 2 การพฒันาเวบ็ไซตส่์วนแสดงผลความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ตามท่ีได้

ออกแบบ ขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างฐานขอ้มูล ตามท่ีไดอ้อกแบบโดยใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลคือ MySQL 

และไดส้ร้างเวบ็ไซตเ์พ่ือใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชง้าน 

3.4) ติดตั้งและทดลองใชง้านระบบ เป็นการติดตั้งและทดลองใชง้านระบบ โดยมีการติดตั้งกล่อง

สถานีวดัความความเขม้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์บนเสาเหลก็ท่ีมีขนาดความสูง 5 เมตร เพ่ือนาํไปติดตั้งในจุด

ท่ีตอ้งการ โดยดา้นบนมีการติดตั้งแผงโซลาเซลลส์าํหรับรับพลงังาน 

3.5) ประเมินผล สรุปผลการศึกษาและรายงานผล หลงัจากการทดสอบและทาํการสาํรวจความพึง

พอใจของผูใ้ชง้าน ขอ้เสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ แลว้ผูว้ิจยัไดท้าํการปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และไดจ้ดัทาํคู่มือ

การใชง้านโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรม 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

1) การวดัระยะการทาํงานของสถานีตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

 

ตารางที ่1 ผลการทดลองการวดัระยะการทาํงานของสถานีตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

ลาํดบั ระยะการตั้งสถาน ี จาํนวนการทดลอง การตรวจจบั เปอร์เซ็นความถูกต้อง 

1 3 เมตร 10 7 70% 

2 5 เมตร 10 4 40% 

3 10 เมตร 10 2 20% 

4 20 เมตร 10 1 10% 

 

 จากการทดลองการติดตั้ งสถานีตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่า ระยะ 3 เมตร มี

เปอร์เซ็นความถูกตอ้งสูงสุด เน่ืองจากปัจจยัทางธรรมชาติไม่ส่งผลกระทบต่อสถานีมากนกั แต่ระยะท่ีมากข้ึนไป

ปัจจยัทางธรรมชาติทาํใหผ้ลการตรวจจบัคลาดเคล่ือนไป เช่น ทิศทางลมในช่วงการทดลองเป็นตน้  

2) ระบบตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่า ในชุมชนเทศบาลเมือง

เมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 1 การสร้างสถานีตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์โดยไดส้ถานีตรวจวดัท่ีประกอบ

ไปดว้ยเซนเซอร์และอุปกรณ์ดงัภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5 แสดงสถานีตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

 

ส่วนท่ี 2 การพฒันาระบบตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่า โดย

ระบบสารสนเทศสามารถแจง้เตือนปริมาณความเขม้ของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่า 

เวบ็ไซตร์ะบบตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่ากรณีศึกษาเขต

เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเขา้ชมเวบ็ไซตไ์ดท่ี้ www.prathan.org/wildfire60 

    
 

ภาพที ่6 แสดงหนา้จอระบบตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 

 

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบระบบตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้

เตือนการเกิดไฟป่า ผูว้ิจยัไดน้าํระบบให้ผูใ้ชร้ะบบในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดั

เชียงใหม่ ไดป้ระเมินความพึงพอใจผลเป็นดงัน้ี 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน  (n = 20) 

ประเดน็การวดัความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

1.ความพงึพอใจด้านคุณภาพของเน้ือหา  

1.1 ขอ้มูลท่ีนาํเสนอครบถว้นตรงกบัความตอ้งการ 3.90 0.48 พึงพอใจมาก 

1.2 ภาษาเขา้ใจง่าย กระชบั อธิบายช้ีแจงขอ้มูลไดช้ดัเจน 3.85 0.67 พึงพอใจมาก 

1.3 มีการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล สะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล 4.00 0.80 พึงพอใจมาก 

1.4 การนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน ์ 4.00 0.70 พึงพอใจมาก 

2.ความพงึพอใจด้านการออกแบบ และการจดัรูปแบบ  

2.1 หนา้โฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ 3.85 0.67 พึงพอใจมาก 

2.2 การจดัรูปแบบหนา้จอ ไดแ้ก่ รูปภาพ ตวัอกัษร และสี มีความ

เหมาะสม น่าสนใจ 

3.85 0.93 พึงพอใจมาก 

2.3 รูปแบบตวัอกัษรอ่านไดง่้าย และสวยงาม 4.15 0.66 พึงพอใจมาก 

2.4 ภาษา และรูปภาพท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกนัสามารถส่ือถึงเร่ืองราวได้

อยา่งเหมาะสม 

3.85 0.87 พึงพอใจมาก 

2.5 สีท่ีใชส้วยงาม และสบายตา 3.90 0.80 พึงพอใจมาก 

3.ความพงึพอใจต่อระบบ  

3.1 คน้หาขอ้มูลไดต้รงความตอ้งการ 4.20 0.60 พึงพอใจมาก 

3.2 ใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น  4.00 0.54 พึงพอใจมาก 

3.3 การทาํงานของระบบมีความรวดเร็ว 4.15 0.65 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลีย่ทั้งหมด 3.98 0.69 พึงพอใจมาก 

 

จากตารางพบว่าค่าเฉล่ีย ในการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจจับปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่ากรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ 

พบวา่กลุ่มผูใ้ชง้านจาํนวน 20 คน ซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั พึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และไดส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี (S.D.= 

0.69) 

  

6. อภิปรายผล  

การพฒันาระบบตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่า ลดปัญหาหมอก

ควนั กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพฒันาในส่วนของอุปกรณ์ตรวจจบัปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่า และในส่วนของการพฒันาเวบ็ไซตร์ะบบตรวจจบัปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือแจง้เตือนการเกิดไฟป่า ระบบสามารถแสดงผลเป็นเวบ็ไซตท่ี์สามารถแสดงผลบน

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยสามารถแจง้เตือนตาํแหน่งท่ีคาดวา่จะมีไฟป่าเกิดข้ึนได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนดล 

มาลยเวช ธนดล มาลยเวช และมนัสนันท์ สิงหพนัธ์ุ (2559) ท่ีพฒันาระบบแจง้เตือนความปลอดภยัภายในบา้น

ผา่นแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด ์ท่ีนาํเสนอการออกแบบระบบแจง้เตือนความปลอดภยัภายในบา้น โดยมีการส่ง
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ขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟไปยงัแอปพลิเคชนั บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ของสมาร์ทโฟน 

และศิลป์ณรงค ์ฉวีพฒัน์ และพรนริทร์ สายกล่ิน (2561) ท่ีมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี Narrow Band Internet of 

Thing ในการสร้างตน้แบบสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ระบบสามารถ

ส่งค่าการตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม แสดงผลบนหนา้เวบ็และอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือได ้เป็นตน้แบบเพ่ือนาํไปสู่การ

พฒันาผลิตภณัฑ์หรือสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงาน IoT ในสถานท่ีมีขอ้จาํกัดทางด้านแหล่งพลงังานและ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้เม่ือนาํไปใชก้บักลุ่มประชาชนท่ีเป็นเจา้ของพ้ืนท่ีศึกษา  พบวา่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ให้ความสนใจกระบวนการและวิธีการเป็นอยา่งดี สังเกตจากความสนใจในการศึกษาการใชง้านระบบ สนใจใน

การทดลองปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือในการประเมินผลการใชง้านระบบ จากผลการประเมินความพึงพอใจ จาก

ประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง ไดค้วามพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวงั และแกไ้ข

ปัญหาการเกิดไฟป่าในเขตพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศราวธุ ลกัษวธุ และโสภณวิชญ ์คาํ

พิลงั (2560) ทาํการวจิยัการจาํแนกพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าโดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์ภาพเชิงวตัถุ กรณีศึกษา 

อุทยานแห่งชาติ นํ้ าตกตาดโตน ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ ผลพบวา่สามารถจาํแนกจุดเส่ียงต่อการ

เกิดไฟป่าได ้และใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับติดตามตรวจสอบวางแผนเพ่ือบรรเทาและป้องกนัการเกิดไฟป่าในพ้ืนท่ี ซ่ึง

จะทาํใหชุ้มชนลดปัญหาหมอกควนัอนัจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยัในเขตพ้ืนท่ีได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาสามารถนาํเอารูปแบบของระบบท่ีไดด้าํเนินการในพ้ืนท่ี ไปเผยแพร่ใหก้บั

ชุมชนอ่ืนท่ีสนใจ เพ่ือใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) สามารถพฒันาต่อในรูปของการแสดงผลการแจง้เตือนผ่านขอ้ความหรือไลน์ เพ่ือนาํไปใชง้าน

ต่อไป  

(2) สามารถพฒันาต่อในส่วนของการเพ่ิมจาํนวนเซนเซอร์ในการตรวจสอบค่าอ่ืน ๆ  

(3) ควรมีเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิท่ีสูงเกินมาตรฐาน เพ่ือช่วยใหเ้กิดความแม่นยาํในการแจง้

เตือนการเกิดไฟป่าได ้
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บทคัดย่อ 

 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์ : ระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร จดัทาํข้ึนเพ่ือ

ออกแบบห้องแลปจาํลอง ซ่ึงเป็นสถานท่ีในการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจและระบบยอ่ยอาหาร โดย

จาํลองสถานท่ีหอ้งแลปผา่นโปรแกรมยนิูต้ี ใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหเ้หมือนกบัอยูใ่นหอ้งแลปท่ีใชใ้นการศึกษา

ระบบหายใจและระบบยอ่ยอาหาร โดยโมเดลจาํลองอวยัวะและระบบ จะมีขอ้ความอธิบายระบบหายใจและระบบ

ยอ่ยอาหาร จะมีวิดีโอเพ่ือให้ผูท่ี้ศึกษาสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน จากการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

30 คนโดยความสมคัรใจ พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมทดสอบไดใ้หค้วามพึงพอใจในเร่ืองของ โมเดลในฉากมีความสมจริงมาก

ท่ีสุด (x� = 4.46 และ S.D. = 0.68) และผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ โมเดลใน

ฉากมีความสมจริง (x�  = 4.5 และ S.D. = 0.70) โดยรวมแลว้ผูท่ี้ศึกษาประสบการณ์แบบใหม่ในการศึกษากายวภิาค

ศาสตร์  

 

คาํสําคญั: ระบบหายใจ  ระบบยอ่ยอาหาร  เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือน 

 

ABSTRACT 

 This research is Virtual Reality of Anatomy: Respiratory and Digestive Systems. The objective to 

design a simulation lab. It is the place to study about respiratory and digestive systems by simulating the location 

of the lab through the Unity program, this program has an environment that makes it like being in a lab showing 

the respiratory and digestive systems. Models of organs and systems have a message describe and watch videos  

about respiratory and digestive systems so that users can easily understand the content. From the sample group 

testing of 30 students, Biomedical media students voluntarily, we found that the test participants gave their 

satisfaction in the matter of the models in the scene with the most realistic (x� = 4.46 and S.D. = 0.68) and results 

from two masters of anatomy and virtual reality, they gave the most comments on models in the scene with 

realistic (x� = 4.5 and S.D. = 0.70). Overall, interested parties can experience new and suitable way of study in 

anatomy. 
 

Keywords: Respiratory System, Digestive System, Virtual Reality  
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1. คํานํา 

 วิถีชีวิตของผูค้นในอดีตมีความแตกต่างจากในปัจจุบนัค่อนขา้งมาก ความแตกต่างจากหลายส่ิงหลาย

อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพบปะผูค้น และการศึกษาซ่ึงส่ิงน้ีเป็นขอ้จาํกดัของยุคสมยัในสมยันั้น ส่งผลให้ผูค้นไม่

สามารถไขวค่วา้หาความรู้ท่ีตอ้งการได ้ในส่วนน้ีบ่งช้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่การไดรั้บการศึกษายงัมีคุณภาพท่ีไม่

เพียงพอ แต่ในปัจจุบนัมีการเพ่ิมเทคโนโลยเีขา้มาในโลกปัจจุบนั ทาํให้การเรียนรู้ถูกขยบัขยายมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

คนเราไม่จาํเป็นตอ้งรู้เฉพาะส่ิงท่ีอยูใ่นสายการเรียนเราเท่านั้น คนเราสามารถเรียนรู้ส่ิงท่ีอยูน่อกตาํราเรียนไดง่้าย

มากยิ่งข้ึนกวา่เดิม โดยเฉพาะทางดา้นการแพทยเ์ป็นหน่ึงในศาสตร์เฉพาะดา้น หากเราไดรั้บความรู้เพียงส่วนใด

ส่วนหน่ึง ความรู้ท่ีเราไดรั้บอาจไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 

 เทคโนโลยี Virtual Reality จึงเป็นหน่ึงในกลไกสําคญัท่ีจะช่วยในการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันได้ 

Virtual Reality (VR) คือ การนาํความเป็นจริงเสมือนเขา้มามีบทบาททางดา้นการเรียนรู้ เน่ืองจากหากเรามีความรู้

และมีทกัษะมากกวา่ผูอ่ื้น จะถือวา่ไดเ้ปรียบในการดาํเนินชีวติยิ่งกวา่เดิม หากเรามีความรู้และทกัษะนอ้ยกว่าผูอ่ื้น 

เราจะเสียเปรียบผูอ่ื้นทั้งในการดาํเนินชีวติและการทาํงาน ผูค้นส่วนมากไม่มีความรู้ดา้นกายวภิาคศาสตร์ เม่ือก่อน

ผูไ้ม่ไดเ้รียนสายตรง จะไม่สามารถเขา้ถึงเน้ือหาเชิงลึกไดเ้ท่ากบัผูเ้รียนสายตรงมา ทาํให้เทคโนโลยี VR เป็น

เหมือนส่ิงเช่ือมต่อเขา้กบัผูต้อ้งการศึกษาขอ้มูล ให้เขา้ถึงศาสตร์ทางกายวิภาคศาสตร์ไดง่้ายยิ่งข้ึน ส่ิงหน่ึงท่ีเป็น

การเช่ือมโยงเทคโนโลย ีVR เขา้กบัผูค้นในปัจจุบนั คือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โดยทางเทคโนโลยคีวาม

เป็นจริงเสมือนจะมีลกัษณะรูปแบบการใหค้วามรู้ดว้ยความจริงเสมือน เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงผูใ้ชง้านไดง่้ายมาก

ยิง่ข้ึนกวา่เพียงตาํราเรียนหรือวดีีโอทัว่ไป เน่ืองจากผูใ้ชจ้ะตอ้งโตต้อบกบัเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนดว้ย เพ่ือ

ดึงศกัยภาพการเรียนรู้ใหอ้อก มาดีท่ีสุด  

 ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัทาํจึงมีความประสงคท่ี์จะพฒันาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสาํหรับการเรียนรู้

ทางดา้นกายวิภาคระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัทางดา้นกายวิภาคศาสตร์ได้รับ

ขอ้มูล และ  สามารถนาํไปศึกษาคน้ควา้หรือพฒันาต่อยอดได ้   

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพ่ือออกแบบและพฒันา Virtual Reality สําหรับการศึกษาระบบหายใจ และระบบยอ่ยอาหาร  ใน

ร่างกายมนุษย ์ 

2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์  

2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์  

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย  

ขั้นตอนการพฒันาเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ 

3.1 ขั้นตอนการพฒันาเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ 

- การออกแบบหนา้ Interface โดยออกแบบฉากและโมเดล 
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รูปที ่1 ออกแบบหอ้งปฏิบติัการ 

 

รูปที ่2 หุ่นกายวภิาคศาสตร์ 
 

 

    

 

 

 

 

 

                                                

 

                                                     รูปที ่3.อวยัวะเม่ือสมัผสัจะมีการแสดงขอ้มูล  

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทาํโครงงาน 

สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัทาํโครงงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.เทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน

กายวภิาคศาสตร์ ระบบหายใจ ระบบยอ่ยอาหาร และ 2.แบบประเมินท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคุณภาพของเทคโนโลยี

ความเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ ระบบหายใจ และระบบยอ่ยอาหารของมนุษย ์ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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3.3 การออกแบบและพฒันาเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์สําหรับการศึกษากายวภิาค

ศาสตร์ ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

- โปรแกรม 3DS MAX 

- โปรแกรม Unity 

- แวน่ Oculus Rift 

 

- รูปโปรแกรม 3DS Max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 รูปที ่4 การออกแบบโมเดลกายวภิาคศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                                     รูปท่ี 5 การออกแบบระบบเสมือนจริงดว้ยโปรแกรม Uni 
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                                          รูปที ่6 การใชง้าน VR set  ร่วมกบัโปรแกรม Unity 

 

3.4 แบบประเมินที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคุณภาพและความพึงพอใจ ของผูใ้ชท่ี้มีต่อเทคโนโลยีความเป็น

จริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์สําหรับการศึกษากายวิภาคศาสตร์ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารของมนุษย ์

หลงัจากดาํเนินการพฒันาโครงงานเรียบร้อย จนได้ช้ินงานสําเร็จแลว้ คณะผูจ้ ัดทาํโครงงาน จะนําช้ินงานท่ี

พฒันาข้ึนน้ีไปทดสอบเพ่ือประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์เก่ียวกบัระบบ

หายใจและระบบยอ่ยอาหารของมนุษยจ์ากผูเ้ช่ียวชาญ และหาความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอยา่ง 

1) กาํหนดแบบประเมินคุณภาพสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวิภาค

ศาสตร์ สาํหรับการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจ และ ระบบยอ่ยอาหารของมนุษย ์โดยผูจ้ดัทาํโครงงานได้

กาํหนดหวัขอ้ในการประเมินคุณภาพสาํหรับอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและการใชง้าน 

2) กาํหนดแบบสอบถามท่ีจะหาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

กายวิภาคศาสตร์ สาํหรับการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจ และ ระบบยอ่ยอาหารของมนุษย ์โดยผูจ้ดัทาํ

โครงงานไดก้าํหนดหวัขอ้ในการสอบถามความพึงพอใจผูท่ี้อยากศึกษากายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจ และระบบ

ยอ่ยอาหารของมนุษย ์ 

 

4. วธีิการดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.1 การประเมินคุณภาพสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์กาย

วภิาคศาสตร์ ระบบหายใจและระบบยอ่ยอาหารโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

การประเมินคุณภาพของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์โดยผูเ้ช่ียวชาญ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ทาํการติดตั้งเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ลงบนคอมพิวเตอร์พีซี 

2) เชิญผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 2 ท่าน โดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3) เม่ือถึงวนันดัหมาย อธิบายเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญถึง

ลกัษณะการทาํงานและขั้นตอนการประเมินผลของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ 

4) เก็บรวบรวมแบบประเมินท่ีไดท้าํการประเมินแลว้ เพ่ือจะนาํไปวเิคราะห์ผลในขั้นตอนต่อไป 
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4.2 การสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์

กายวภิาคศาสตร์ ระบบหายใจและระบบยอ่ยอาหารโดยกลุ่มตวัอยา่งการหาความพึงพอใจของเทคโนโลยคีวาม

เป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ทาํการติดตั้งเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ลงบนคอมพิวเตอร์พีซี 

2) เชิญกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน โดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3) เม่ือถึงวนันดัหมาย อธิบายเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ใหก้บักลุ่ม

ตวัอยา่งถึงลกัษณะการทาํงานและขั้นตอนการประเมินผลของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ 

4) เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บการประเมินแลว้ เพ่ือจะนาํไปวเิคราะห์ผลในขั้นตอน

ต่อไป 

 

5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการทาํแบบประเมินนั้น ผูจ้ดัทาํโครงงานไดแ้บ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน 

คือ 

5.1 วเิคราะห์หาคุณภาพของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

1) นาํค่าของคะแนนแต่ละหวัขอ้ ท่ีไดจ้ากแบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมาทาํการ

หาค่าเฉล่ียในแต่ละหวัขอ้ 

2) หาค่าเฉล่ียของแต่ละหวัขอ้มาแปลผลกบัเกณฑว์ดัผลท่ีไดต้ั้งข้ึนมา โดยมีเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  4.50 - 5.00 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 

  3.50 - 4.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัดี 

  3.00 - 3.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  1.50 - 2.99 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบันอ้ย 

  1.00 - 1.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3) หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในแตล่ะขอ้เพ่ือมาวเิคราะห์หาการกระจายของขอ้มูลท่ีได ้และสามารถ

บ่งบอกถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลได ้ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หมายถึง การกระจายโดยเฉล่ียของขอ้มูล โดยค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานจะสามารถแสดงลกัษณะของขอ้มูลดงัน้ี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน SD = 0 แสดงวา่ชุดขอ้มูลไม่มี

การกระจาย หรือ คะแนนทุกคะแนนในขอ้มูลเท่ากนั หรือแสดงวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นตรงกนัค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน SD = 1 แสดงวา่การแจกแจงขอ้มูลมีลกัษณะโคง้ปกติ แสดงไดว้า่ค่าเฉล่ียของขอ้มูลสามารถนาํไปใช้

วเิคราะห์ผลไดอ้ยา่งแม่นยาํท่ีสุด 

4) หาค่าเฉล่ียของแต่ละขอ้มารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือท่ีจะไดว้เิคราะห์ หาคุณภาพ

ของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์โดยรวม โดยเทียบกบัเกณฑว์ดัผลท่ีตั้งข้ึนอีกคร้ังหน่ึง 

5) จะนาํผลการวเิคราะห์คุณภาพของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ท่ีได ้มาทาํ

การนาํเสนอผลในรูปแบบของตารางประกอบคาํบรรยายในขั้นตอนต่อไป 

5.2 วเิคราะห์ความพึงพอใจของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์โดยผูใ้ชง้าน 

1) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการหาความพึงพอใจโดยกลุ่มตวัอยา่งแต่ละคน มาทาํการหาค่าเฉล่ียในแต่ละ

หวัขอ้ โดยแยกตามประเดน็ต่างๆ ท่ีชดัเจน 

2) นาํค่าเฉล่ียของแต่ละหวัขอ้มาแปลผลกบัเกณฑว์ดัผล  
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3) หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละขอ้ เพ่ือนาํมาวเิคราะห์หาการกระจายของขอ้มูล และสามารถ

บ่งบอกถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลได ้

4) นาํค่าเฉล่ียของแต่ละขอ้มารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือท่ีจะไดว้เิคราะห์หาความพึง

พอใจท่ีมีตอ่เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์โดยรวม โดยเทียบกบัเกณฑว์ดัผลท่ีตั้งข้ึนอีกคร้ัง

หน่ึง 

5) นาํผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือน กาย

วภิาคศาสตร์ท่ีได ้มาทาํการนาํเสนอผลในรูปแบบของตาราง 

 

ตารางที ่1   ตารางแสดงคุณภาพของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์กายวภิาคศาสตร์  

 ระบบหายใจและระบบยอ่ยอาหารโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
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6. สรุปผลการวจัิย 

จากการออกแบบพฒันาใชเ้ทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกบัการเรียนรู้ดา้นกายวิภาคศาสตร์ ซ่ึงคณะ

ผูจ้ดัทาํโครงงานไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ดงัน้ี  1. เพ่ือออกแบบและพฒันา Virtual Reality สําหรับการศึกษา

ระบบหายใจและระบบยอ่ยอาหารในร่างกายมนุษย ์ 2. เพ่ือประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

กายวภิาคศาสตร์  3. เพ่ือหาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์  

ประชากร คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเทคโนโลยี ความเป็นจริง

เสมือนกายวภิาคศาสตร์คือกลุ่มนกัศึกษาเก่ียวกบัทางการแพทยข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหากายวิภาคศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 

จาํนวน 2 ท่าน โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ อาจารยว์ิจิตรา   ประสาทแก้ว และ

อาจารยศิ์วชั  สุขศรี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบและพฒันา ไดแ้ก่ 1. ชุดเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือน ( Virtual Reality)   

2. โปรแกรม  Unity   อีกทั้ งยงัมีเคร่ืองมือในการประเมินโครงงานประกอบด้วย  แบบประเมินคุณภาพจาก

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหากายวิภาคศาสตร์ และดา้นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โดยวิธีการเก็บขอ้มูลในการ

ประเมินนั้นไดจ้ากการทาํการทดสอบ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์ : ระบบหายใจและระบบ

ยอ่ยอาหาร รวมถึงขอ้เสนอแนะและนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินคุณภาพ มาหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เพ่ือหาการกระจายของขอ้มูล ซ่ึงผลประเมินคุณภาพของการออกแบบและพฒันาเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือน

กายวิภาคศาสตร์ จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหากายวิภาคศาสตร์ และดา้นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสามารถ

สรุปไดว้า่  คุณภาพอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58   

 

7. อภิปรายผล  

 จากการออกแบบและพฒันาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนวภิาคศาสตร์ : ระบบหายใจและระบบยอ่ย

อาหาร ขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญและขอ้มูล ผลการสอบถามความพึงพอใจสําหรับกลุ่ม

ตวัอยา่งจากการออกแบบและพฒันาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์ สรุปไดว้า่เทคโนโลยีความ

เป็นจริงเสมือนกายวภิาคศาสตร์ : ระบบหายใจและระบบยอ่ยอาหาร มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.62 ทั้งน้ีอาจมีเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นการเรียนรู้ ผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบใหเ้น้ือหามีความเหมาะสม และมีเน้ือหาดา้นกายวิภาคศาสตร์ท่ีง่าย

ต่อการทาํความเขา้ใจ พร้อมโมเดลประกอบเน้ือหา เหตุผลน้ีสอดคลอ้งกับผลของการประเมินคุณภาพของ

ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และสอดคลอ้งกบั

ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้งานซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 

 ดา้นการออกแบบ ผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบให้ฉากให้เหมือนกบัห้องLab เพ่ือให้ผูใ้ช้งานรู้สสมจริงเวลา

เรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ และออกแบบใหโ้มเดลอวยัวะมีความสมจริง สอดคลอ้งกบัผลประเมินของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึง

มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 และสอดคลอ้งกับผลการ

สอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้งานซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.64 
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 ดา้นมุมมอง ผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบมุมมองใหมี้ความเหมาะสมต่อผูใ้ชง้าน และมีมุมมองง่ายต่อการเรียนรู้

กายวิภาคศาสตร์ ส่งผลให้ตวัผูใ้ชง้านสามารถมองเห็นสภาพแวดลอ้มภายในห้อง รวมถึงอวยัวะต่างๆ ไดอ้ย่าง

ชัดเจน สอดคลอ้งกับผลประเมินของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 และสอดคลอ้งกบัผลการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชง้านซ่ึงมีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 

ดา้นปฏิสมัพนัธ์ ผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบใหเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์ ใหมี้การใชง้านท่ีง่ายต่อ

ผูใ้ชง้าน ส่งผลให้มีการควบคุมการเคล่ือนท่ีท่ีใชง้านง่าย และมีการตอบสนองของการหมุนอวยัวะต่างๆ มีความ

ล่ืนไหลและสมจริง สอดคลอ้งกบัผลประเมินของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 และสอดคลอ้งกบัผลการสอสบถามความพึงพอใจของผูใ้ชง้านซ่ึงมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

1) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์ มีปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้ล่นเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

ผูใ้ชง้านไดท้าํการควบคุมการทาํงานผา่นการใชง้านร่างกายของผูใ้ชง้าน โดยสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งมีอิสระ 

มีส่ือการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อผูเ้ล่นไดโ้ดยง่าย การหมุนอวยัวะต่างๆ มีความล่ืนไหลและสมจริง ผลการประเมิน

คุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นปฏิสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัดีมาก และผลการหาความพึงพอใจดา้นปฏิสัมพนัธ์โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมาก 

2) สามารถนาํเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์ : ระบบหายใจและระบบยอ่ยอาหาร ไป

พฒันาเน้ือหาต่อเป็นระบบอ่ืนๆ ภายในร่างกายมนุษยไ์ด ้เน่ืองการจากการเก็บผลประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี และผลการหาความพึงพอใจดา้นการเรียนรู้โดยกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมาก 

3) สามารถนําเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์ ไปพฒันาเทคโนโลยีความเป็นจริง

เสมือนในรูปแบบอ่ืนได ้เช่น การจาํลองสถานการณ์เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสมจริงได ้รวมถึงการ

สร้างส่ือท่ีมีการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเป็นหลักได้ เน่ืองจากการเก็บผลประเมินคุณภาพโดย

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัดี และผลการหาความพึงพอใจดา้นเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบนัน้ีการอพัเกรดเฟิร์มแวร์สาํหรับทางดา้นอุปกรณ์ไอโอทีดีไวส์ทาํได ้2 วิธีคือ 1) ผูพ้ฒันาอุปกรณ์

สาํหรับทางดา้นไอโอทีตอ้งเช่ือมอุปกรณ์โดยตรง ซ่ึงทาํไดใ้นกรณีท่ีอุปกรณ์สามารถเขา้ถึงไดง่้าย แต่จะพบปัญหา

ในกรณีท่ีอุปกรณ์อยูท่ี่สูงหรืออยูใ่นสถานท่ีไม่ปลอดภยัในการเขา้ถึง และ 2) การส่งเฟิร์มแวร์ผา่นเครือข่ายทอ้งถ่ิน 

(คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ้งอยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั) ซ่ึงไม่เหมาะกรณีท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยูไ่กลหรืออยูต่่างพ้ืนท่ี

กบัผูพ้ฒันาเฟิร์มแวร์ เพราะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง งานวิจยัน้ี มีการออกแบบพฒันาการรีโมทโอทีเอ

แพลทฟอร์ม เพ่ืออพัเกรดเฟิร์มแวร์ผา่นทางหนา้เวป็แอพพลิเคชัน่สาํหรับอุปกรณ์ไอโอที เพ่ือแกไ้ขปัญหาขา้งตน้ 

ระบบประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนของชุดคาํสั่งฝ่ังตวัอุปกรณ์ และชุดคาํสั่งฝ่ังเวป็แอพพลิเคชัน่ เพ่ือรองรับ

การส่งเฟิร์มแวร์ผา่นระบบเครือข่าย เวป็แอพพลิเคชัน่จะมีตวัจดัการเวอร์ชัน่ของเฟิร์มแวร์ โดยท่ีผูพ้ฒันาส่งเฟิร์ม

แวร์เขา้สู่ระบบ และถูกเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือรอการอพัเกรดไปท่ีอุปกรณ์ต่อไป มีการจดัไดเรกทอร่ียูอาแอลท่ี

สอดคลอ้งกบัเวอร์ชัน่ของเฟิร์มแวร์ท่ีเก็บ สาํหรับการพฒันาต่อยอดในอนาคต ผูว้จิยัจะเพ่ิมในเร่ืองความปลอดภยั

ให้มากข้ึน เช่น การใชเ้ฮชทีทีพีโปรโตคอล และเพ่ิมส่วนของการบีบอดัเฟิร์มแวร์ก่อนอพัโหลด เพ่ือให้มีขนาด

เล็กลง ลดปริมาณในการส่งผ่านเครือข่าย โดยเฟิร์มแวร์จะถูกขยายออกทางฝ่ังอุปกรณ์ ส่งผลให้การอพัเกรด

ทาํงานไดร้วดเร็วข้ึน เป็นตน้ 
 

คาํสําคญั: ไอโอที, เวป็แอพพลิเคชัน่, โอทีเอ, เฟิร์มแวร์, ซอร์ซโคด้ 
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ABSTRACT  

Currently, IoT device firmware is upgraded directly by wire connecting from computer to the device, 

this way is most comfortable to upgrade firmware if the device is installed in safety place. In the case of consist 

problems, when the devices are installed on high or unsafety places to upgrade firmware, in another way local 

OTA technique is not suitable to upgrade firmware if the device is installed far from developer or installed in 

difference place because when the developer is going to upgrade firmware will increase the cost of travel. In this 

research, we solved above problem by designing the remote OTA platform by accessing by web application. The 

platform consists of two parts, the firmware instructions on IoT devices and the web application to handle 

communication to all IoT devices. Firstly, the developer upload firmware into the system by web interface. 

Version control system are used for controlling the version of upgraded firmware by storing the firmware in 

appropriate URL directory. In future development, we plan to increase more secure accessing such as using 

HTTPS protocol. Or, adding the file compress technique, to compress the firmware before sending and then 

decompressing firmware on the device side, this way may decrease time to sending the upgraded firmware over 

the network. 

 

Keywords: Internet of Things (IoT), Web application, OTA, Firmware, Source code 

 

1. หลกัการและเหตุผล    

 ปัจจุบนัน้ีการอพัเกรดเฟิร์มแวร์ในอุปกรณ์ไอโอทีทาํได ้2 วธีิ ไดแ้ก่ ดว้ยการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์โดยตรง 

หรือ โดยการส่งผา่นภายในเครือข่ายเน็ตเวร์ิคเดียวกนั จึงเป็นอุปสรรคหน่ึงสาํหรับผูพ้ฒันาอุปกรณ์ไอโอที เพราะ

ตอ้งเดินทางไปอพัเกรดเฟิร์มแวร์ท่ีตวัอุปกรณ์ หรือใกลเ้คียงกบัสถานท่ีติดตั้ง ทาํให้ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายและเวลา 

ร่วมถึงอาจเกิดอันตรายได้ในกรณีท่ีอุปกรณ์ติดตั้ งในท่ีสูงหรือสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออาํนวย ประกอบกับ

เทคโนโลยีคลาวด์มีการใชอ้ยา่งแพร่หลายในเร่ืองต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง ดว้ยเหตุน้ีทางกลุ่มผูว้จิยั จึงมีแนวคิดใน

การพฒันาระบบสาํหรับอพัเกรดเฟิร์มแวร์ ผ่านทางคลาวด์เซอร์วิส ระบบประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ การพฒันา

เฟิร์มแวร์ฝ่ังอุปกรณ์ การพฒันาเวป็แอพพลิเคชัน่ และการเก็บขอ้มูลในบริการคลาวด์ ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในส่วน

ของการดาํเนินงานวจิยัต่อไป สาํหรับขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการพฒันาระบบ มีดงัต่อไปน้ี 

1.1 การทาํโอทเีอ (Over The Air) 

โอทีเอ เป็นการอพัโหลดเฟิร์มแวร์ผ่านเครืองข่ายไร้สาย จากตวัอย่างการทาํโอทีเอ [1] จุดกาํเนิด

ของโอทีเอ คือการถ่ายทอดขอ้มูลจากดาวเทียมลงสู่เคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียมโดยตรง ปกติหากตอ้งการถ่ายโอน

ขอ้มูล จากคอมพิวเตอร์ เขา้สู่เคร่ืองรับฯ จาํเป็นตอ้งใชส้ายต่อเขา้ท่ีพอร์ต เพ่ือทาํการอพัขอ้มูลใหม่เขา้ไปท่ีอุปกรณ์ 

สามารถทาํไดเ้พียงคร้ังละหน่ึงเคร่ืองเท่านั้น โอทีเอสามารถทาํไดโ้ดย การนาํซอฟตแ์วร์ไปติดตั้งท่ีอุปกรณ์ และ

เช่ือมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะสามารถถ่ายโอนขอ้มูลและทาํการ โอทีเอ ได ้และยงัสามารถตรวจสอบการทาํงาน

ของอุปกรณ์นั้นๆ ไดอี้กดว้ย  

1.2 อนิเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง 

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงหรือท่ี เ รียกว่า ไอโอที (Internet of Things) เ ป็นเทคโนโลยีท่ี

ประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ีมีระบบสมองกลฝังตวั(Embedded System) และมีการเช่ือมต่อผา่นเครือข่ายส่ือสาร ทาํให้
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เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ร่วมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analytics) เพ่ือควบคุมหรือส่งต่อ

ขอ้มูลให้กบัระบบอ่ืน ช่วยทาํให้เกิดระบบอจัฉริยะ(Intelligent Systems) ในท่ีสุด ปัจจุบนัมีการนาํ ไอโอที มา

ประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลาย ทางดา้นการเกษตรเช่น งานวิจยัของ ผิน ฉัตรแกว้มณี และ นิมิตร ทกัษวิทยาพงศ์ 

[2] ทาํการศึกษาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงสําหรับโรงเพาะเห็ดอจัฉริยะไดมี้การออกแบบระบบและอุปกรณ์

ต่างๆ โดยนาํเอาเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงมาประยกุตใ์ชง้าน สามารถแบ่งอุปกรณ์ไดเ้ป็น 2 ประเภท 

คืออุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเพาะเห็ด และอุปกรณ์ในการควบคุมการทาํงานของป๊ัมนํ้ า 

และพดลัม โดยอุปกรณ์ดงักล่าว ใชส้าํหรับการปรับสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการเพาะเห็ด และดา้นอ่ืนๆ 

ร่วมถึงการนาํมาใชง้านในชีวติประจาํวนัดว้ยเช่นกนัซ่ึงทางผูว้จิยัก็ไดศึ้กษามาระยะเวลาหน่ึงแลว้ 

1.3 เวป็แอพพลเิคช่ัน 

เวป็แอพพลิเคชัน่(Web application) [3] เป็นการโปรแกรมท่ีอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ท่ี

ออกแบบมาสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์(Computer) สมาร์ทโฟน(Smartphone) หรือแท็บเล็ต(Tablet) ซ่ึงในแต่ละ

ระบบปฏิบติัการจะมีผูพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่ข้ึนมามากมายเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน แอพพลิเคชัน่ท่ี

ถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือเป็นบราวเซอร์ สาํหรับการใชง้านเวป็เพจต่างๆ สามารถใชง้านไดง่้าย สะดวกทุกท่ี ทุกเวลา ซ่ึง

ถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจาํเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผลของตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ทาํให้โหลดหนา้เวป็ไซตไ์ดเ้ร็วข้ึน อีกทั้งผูใ้ชง้านยงัสามารถใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ตในความเร็วตํ่า เช่น งานวิจยั

ของ จิตรพงษ ์เจริญจิตร และ นิธิ ทะนนท ์ [4] ไดท้าํการวจิยัเพ่ือนาํมาใชใ้นงานตรวจสุขภาพของแฟมิล่ีแคร์คลินิก

เวชกรรมสงขลาเป็นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเวป็แอพพลิเคชัน่กบังานทางดา้นสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์

ปัญหาของระบบงานเดิมคืองานตรวจสุขภาพเป็นหลกัและงานยอ่ยอ่ืนๆ ซ่ึงลดปัญหาขอ้มูลสูญหาย การใชง้านง่าย

ไม่ซบัซอ้น และการประมวลผลเป็นไปอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัลดการส้ินเปลืองทรัพยากร 

1.4 คลาวด์เซอร์วสิ 

คลาวด์เซอร์วิส(Cloud Service) [5] คือ บริการท่ีมาพร้อมกบัอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้ งแบบใช้

สาย (Fiber Optic) และไร้สาย (3G, 4G) บริการน้ีช่วยอาํนวยความสะดวกบนอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer), สมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) โดยอุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถ

ทาํงานร่วมกนัดว้ยบริการท่ีเรียกวา่ คลาวด์เซอร์วิส(Cloud Service) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ คลาวด์สโตเรจ

(Cloud Storage) [6] คือ บริการพ้ืนท่ีสาํหรับเก็บไฟล ์ส่วนใหญ่จะใหพ้ื้นท่ีสาํหรับฝากไฟลจ์าํนวนหน่ึง เช่น 2 GB, 

5 GB, หรือ 15 GB เป็นตน้ คลาวด์สโตเรจ จะเนน้ในเร่ืองของพ้ืนท่ีเป็นพิเศษ เพราะจุดมุ่งหมายของบริการน้ีคือ

บริการพ้ืนท่ีสาํหรับเก็บไฟลจ์าํนวนมาก โดยจะมีโปรแกรมสาํหรับบริหารจดัการ หรือใชร่้วมกบัการบริหารพ้ืนท่ี

เหล่านั้นในลกัษณะของ เว็ปไซต์, แอพพลิเคชั่น บน แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน คลาวด์แอพพลิเคชั่น(Cloud 

Application) [7] คือบริการซอฟตแ์วร์ออนไลน์ ท่ีใชไ้ดบ้นหลากหลายอุปกรณ์ บริการน้ีจะเป็นลกัษณะของบริการ

ท่ีอาจจะเรียกไดว้่าการเช่าซอฟตแ์วร์ก็ได ้คลาวด์คอมพิวติ้ง(Cloud Computing) [8] คือบริการท่ีรวมเอา คลาวด์

สโตเรจและ คลาวด์แอพพลิเคชัน่ เอาไวด้ว้ยกนัแต่ส่วนใหญ่แลว้ คลาวด์คอมพิวติ้งนั้นเหมาะกบัองคก์รเป็นหลกั

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใชร้ะบบปฏิบติัการ หรือ โปรแกรมประยุกตท่ี์ใชง้านกบัองคก์ร และส่ิงสําคญัคือมนัตอบ

โจทย์การทํางานท่ีหลากหลาย เพราะบุคลากรในองค์กรสามารถทํางานร่วมกันได้จากทุกท่ีทุกเวลา (ท่ีมี

อินเทอร์เน็ต)  
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2. วตัถุประสงค์ 

 (1) ศึกษาการทาํ โอทีเอ ผา่นทางดา้นเวป็แอพพลิเคชัน่ และปัจจยัท่ีทาํใหก้ารทาํ โอทีเอ มีความเหมาะสม

และตรงต่อความตอ้งการในการเขา้มาใชง้านของผูพ้ฒันาอุปกรณ์ ไอโอที 

 (2) ออกแบบหนา้เวป็แอพพลิเคชัน่ เพ่ือใหผู้พ้ฒันาอุปกรณ์ ไอโอที เขา้มาใชง้าน รวมถึงการเก็บขอ้มูล

ในการใชง้านในคร้ังต่อไปของผูพ้ฒันาอุปกรณ์ ไอโอที 

 (3) สร้างคลาวด์เพ่ือรองรับการใช้งานของอุปกรณ์ ไอโอที กับหน้าเว็ปแอพพลิเคชั่น รวมถึงการใช ้

Node.js ในการส่งขอ้มูลในการทาํงานหลาย ๆอยา่งระหวา่งการใชง้านของผูพ้ฒันาอุปกรณ์ ไอโอที ให้ใชง้านได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และ ไม่มีขอ้บกพร่อง 

 

3. ขอบเขต 

 (1) ออกแบบและสร้างหนา้เวป็แอพพลิเคชัน่ สําหรับรองรับการใชง้านของผูพ้ฒันาอุปกรณ์ ไอโอที 

ดงัน้ี 

    - หน้าเวป็สําหรับการเขา้ใชง้าน การกรอก ไอดี และ รหัสผ่าน เพ่ือเขา้ถึงการใชง้านหลกัของเวป็

แอพพลิเคชัน่จึงจะสามารถใชท้าํงานในฟังชนัต่างๆ ได ้

   - หน้าเวป็สําหรับการสมคัรเขา้มาใชง้าน ผูพ้ฒันาท่ีเขา้มาใชง้านเวป็แอพพลิเคชัน่ ตอ้งสมคัรไอดี 

และรหสัผา่นก่อนเขา้มาใชง้านหนา้เวป็แอพพลิเคชัน่ในการทาํ  โอทีเอ 

   - หนา้เวป็แอพพลิเคชัน่สาํหรับการใชง้านต่างๆ จะประกอบดว้ยเคร่ืองมือหลายๆอยา่งเพ่ือการใชง้าน

ดงัน้ี ปุ่มสําหรับการอพัโหลดไฟล์เพ่ือให้รู้ว่าไฟล์ไหนท่ีผูพ้ฒันาจะนาํไปใชส้ําหรับการอพัเกรดอุปกรณ์  ปุ่ม

สาํหรับการกดอพัโหลดไฟลท่ี์ผูพ้ฒันาเลือกไว ้ปุ่มสาํหรับยกเลิกการเลือกไฟลท่ี์เลือก ส่วนท่ีดูขอ้มูลของผูพ้ฒันา

ท่ีเคยทาํการอพัโหลดไฟล์ไว ้สามารถดูอุปกรณ์ท่ีกาํลงัออนไลน์หรือออฟไลน์อยู่ได ้สําหรับเรียกดู โทร์ปิกท่ี

ผูพ้ฒันามีอยูใ่นระบบ 

(2) ออกแบบระบบใหร้องรับต่อการใชง้านสาํหรับการทาํ โอทีเอ มีรายละเอียดดงัน้ี 

- มีการใชบ้ริการคลาวดท่ี์จาํเป็น ไดแ้ก่ MQTT, Node.js, Database, Processing และ Web Services 

- พ้ืนท่ีสาํหรับการฝากไฟลจ์าํนวนหน่ึงของผูพ้ฒันาอุปกรณ์ ไอโอทีโดยเซิร์ฟเวอร์จาก Taisolution 

- เช็คการทาํงานของอุปกรณ์ ไอโอที วา่กาํลงัทาํงานอยูห่รือไม่ 

- เช็คเวอร์ชัน่ ของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเฟิร์มแวร์ลงไปแลว้ 

(3) เก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

- เก็บ ช่ือ และรหสัผา่น ผูท่ี้เขา้มาใชง้าน 

- เก็บไฟลท่ี์ผูพ้ฒันาอุปกรณ์ ไอโอที อพัโหลดเขา้มาเก็บไวท่ี้เซิร์ฟเวอร์เพ่ือรอการนาํไปติดตั้ง 

- เก็บท่ีอยูไ่ฟลข์องผูพ้ฒันาอุปกรณ์ ไอโอที เพ่ือใหง่้ายต่อการอพัโหลดในคร้ังต่อไป 

- เก็บช่วงเวลาเป็นแบบไทมแ์สตมป์เพ่ือระบุช่วงเวลาอยา่งชดัเจน 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ภาพรวมองค์ประกอบระบบจัดการเวอร์ช่ันของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงผ่านบริการ

คลาวด์ 

องคป์ระกอบของระบบจดัการเวอร์ชัน่ของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงผ่านบริการคลาวด ์โอที

เอ ในงานวจิยัน้ี ประกอบดว้ย 1) เวป็แอพพลิเคชัน่ซ่ึงทาํหนา้ท่ีอพัโหลดไฟล ์ไปยงั พ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลท่ีจดัทาํข้ึน เพ่ือ

รองรับไฟลส์าํหรับการอพัเดตเวอร์ชัน่ 2) อินเทอร์เน็ตสาํหรับรับ-ส่งขอ้มูลจากเวป็แอพพลิเคชัน่ไปยงัการจดัการ

เซิฟเวอร์โอทีเอ(OTA-Server Management) และ คลาวด์เอ็มคิวทีที(Cloud MQTT) 3) การจดัการเซิฟเวอร์โอทีเอ

ทาํหนา้ท่ีสาํหรับ เก็บไฟลข์อ้มูล ท่ีทาํการอพัโหลดเขา้มาจาก เวป็แอพพลิเคชัน่ 4) คลาวด์เอม็คิวทีทีทาํหนา้ท่ีเป็น

ตวักลางในการรับส่งขอ้มูลระหว่าง อุปกรณ์ ไอโอที และ  การจดัการเซิฟเวอร์โอทีเอ5) อุปกรณ์(Devices) คือ 

อุปกรณ์ท่ีจะทาํการอพัเดตเฟิร์มแวร์ โดยมี ไลบราร่ีโอทีเอ ติดตั้งไว ้แสดงในแผนภาพท่ี 1 

 

แผนภาพท่ี 1 ภาพรวมองคป์ระกอบของระบบจดัการเวอร์ชัน่ของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต 

ในทุกสรรพส่ิงผา่นบริการคลาวด ์

 

4.2 การใช้งานโปรแกรมส่วนของเวป็แอพพลเิคช่ัน 

การเขา้ใชง้านเวป็แอพพลิเคชัน่ เพ่ือการ โอทีเอ ตอ้งมี username และ password ในการเขา้ใชง้าน และ

สามารถสมคัรและเขา้ใชง้านได ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) การเขา้ใชง้าน เวป็แอพพลิเคชัน่ ตอ้งมี username และ password สาํหรับเขา้ไปใชง้าน แสดงใน

แผนภาพท่ี 2 (ก) หากผูใ้ช้งานยงัไม่มี username และ password สามารถสมัครได้โดยกดปุ่ม Regis แสดงใน

แผนภาพท่ี 2 (ก) จะแสดงหนา้ต่างสมคัรสมาชิก แสดงในแผนภาพท่ี 2 (ข) หลงัจากกรอกขอ้มูลและกดปุ่ม Submit 

ระบบจะบนัทึกขอ้มูลใหท้นัที เม่ือเขา้สู่ระบบสาํเร็จ จะแสดงหนา้ต่างสาํหรับการอพัโหลดไฟล ์แสดงในแผนภาพ

ท่ี 3 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1862 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 การเขา้สู่ระบบ 
 

 
 

แผนภาพท่ี 3 การใชง้านการอพัโหลดไฟล ์
 

(2) การใชง้าน ระบบจดัการเวอร์ชัน่ของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงผา่นบริการคลาวด ์

- หนา้ เวป็แอพพลิเคชัน่ สาํหรับการอพัโหลดไฟล ์ประกอบไปดว้ย  

+ ปุ่ม Choose file คือการเลือกไฟลภ์ายในเคร่ืองท่ีเป็นไฟลน์ามสกลุBINเพ่ือนาํไป                  

อพัโหลด 

+ ภายในช่องวา่ง (3 ช่อง) ตอ้งกรอกตวัเลขสาํหรับการระบุเวอร์ชัน่มีดงัน้ี 

* Bloc (ช่องท่ี1) เป็นการระบุกลุ่มของอุปกรณ์ 

* Device (ช่องท่ี2) เป็นการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ 

* Version (ช่องท่ี3) เป็นการระบุเวอร์ชัน่ของเฟิร์มแวร์ 

- ปุ่มส่ง (Sent) เป็นการกดเพ่ืออพัโหลดไฟลท่ี์ถูกเลือกไปเก็บไวใ้น OTA-Server Management 

- ปุ่มรีเซ็ต (Reset) เม่ือกดจะรีเซ็ตไฟล ์และขอ้มูลท่ีระบุลงไป 

- ปุ่มออกจากระบบ (Logout) คือ ออกจากระบบเพ่ือปิดการใชง้าน 

- ปุ่มดาวน์โหลดไลบาร่ี (Download Library) คือจะไดc้odeในส่วนการโอทีเอไปทาํการ Set up 

การใชง้านในส่วน File to Upload ทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงในแผนภาพท่ี 3 

- เม่ือกด Drop Down ท่ีช่อง Choose Device to Check Status จะแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีมีอยู่

ของ Username นั้นๆแสดงในแผนภาพท่ี 4 (ก) หลงัจากเลือก อุปกรณ์แลว้กดปุ่ม status จะแสดงการทาํงานของ

อุปกรณ์ ตวันั้น แสดงในแผนภาพท่ี 4 (ข)  

- View Topic เม่ือกดปุด View Topic จะแสดง Topic ท่ีต้องนําไปใส่ในอุปกรณ์ เพ่ือแสดง

ตวัตนอุปกรณ์นั้นๆและเป็นการระบุช่ืออุปกรณ์นั้นอีกดว้ย แสดงในแผนภาพท่ี 4 (ค) 

- เม่ือกดปุ่ม Drop Down ท่ีช่อง Topic to install จะแสดงเวอร์ชัน่ท่ีสามารถ ติดตั้งไปท่ีอุปกรณ์

ได ้แสดงในแผนภาพท่ี 4 (ง) หลงัจากกดเลือก เวอร์ชัน่เรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม Install Web Application จะทาํการสั่ง

อพัเดท Firmware ลงไปในบอร์ด Micro controller และ แสดงขอ้ความ “Command to device install success,please 

wait a 5-10 minute” 

(ก) (ข) 
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แผนภาพท่ี 4 ตวัอยา่ง List Menu ท่ีมีฟังกช์ัน่การใชง้านต่างๆ 

 

4.3 การ Download Library and Install 

สาํหรับนาํไปฝังไวท่ี้อุปกรณ์ ไอโอทีเพ่ือรองรับฟังกช์ัน่การทาํงานของ โอทีเอ จากหนา้เวป็

แอพพลิเคชัน่ แสดงในแผนภาพท่ี 5 

แผนภาพท่ี 5 การกด Download Library ท่ีจะนาํไปทาํการ โอทีเอ ใน Source code  

(1) การโปรแกรมในส่วนของเฟิร์มแวร์ผูใ้ชต้อ้งนาํ Topic ท่ีไดม้าจาก เวป็แอพพลิเคชัน่ มากรอกใน 

Source code ใหถู้กตอ้งตาม Library ท่ีถูกกาํหนดไว ้เพ่ือใหท้าํการ โอทีเอ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แสดงในแผนภาพท่ี 6 

(2) ส่วนของ Source code ในฟังกช์ัน่ “void loop()”  ตอ้งเรียกใชฟั้งกช์ัน่ “ota.loop()”  เพ่ือใหก้าร 

โอทีเอ สามารถทาํไดใ้นคร้ังต่อๆ ไปอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ แสดงในแผนภาพท่ี 7 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6 Source code ท่ีตอ้งใส่ Topic ลงไปเพ่ือใหใ้ชง้าน โอทีเอ ได ้

 

 

(ง) 
(ค) (ก) 

(ข) 
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แผนภาพท่ี 7 โคด้เรียกใชฟั้งกช์ัน่การ “ota.loop()” ใน ฟังกช์ัน่ “void loop()” 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

หลงัจากการทดลองใชร้ะบบจดัการเวอร์ชัน่ของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงผ่านบริการคลาวด์ 

ผูพ้ฒันาอุปกรณ์สามารถรับรู้สถานะการทาํงาน จาํนวนอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีสามารถทาํการติดตั้งและสามารถทาํการ

อพัเดตเฟิร์มแวร์ท่ีตอ้งการไดต้ลอดเวลา รู้เวอร์ชัน่ท่ีทาํการติดตั้งอยูบ่นอุปกรณ์ รวมถึงประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง

เดินทางไปอพัเดทอุปกรณ์ท่ีถูกติดตั้งกระจดักระจายตามพ้ืนท่ีต่างๆ และเพ่ิมความปลอดภยัต่อผูพ้ฒันาอุปกรณ์ ไอ

โอที ท่ีตอ้งเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหต ุ

โดยผูว้ิจยัหวงัว่า ระบบจดัการเวอร์ชัน่ของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงผ่านบริการคลาวด์ จะ

ช่วยลดค่าใชจ่้าย และลดระยะเวลาในการอพัเดต อุปกรณ์ ไอโอที ได ้ ทาํให้ลดตน้ทุนในการอพัเดตอุปกรณ์เพ่ิม

ความสะดวกสบายในการอพัเดตอุปกรณ์ การวจิยัน้ียงัสามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได ้และเรียนรู้ไดอี้กทางหน่ึง 

ขอ้จาํกดัของการวจิยัน้ีคือ อุปกรณ์จะตอ้งทาํการเช่ือมต่อ WIFI ไวจึ้งจะสามารถอพัเดตและดูสถาณะได ้

หากอุปกรณ์ไม่เช่ือมเน็ตเวิร์คไว ้หรืออยู่ในท่ีห่างไกลจากเน็ตเวิร์ค ทางผูพ้ฒันาจะตอ้งหา Access point หรือ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI เพ่ือเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ ผูพ้ฒันาควรตรวจสอบเฟิร์มแวร์ทุกคร้ังก่อนท่ีจะอพั

โหลด เพราะเม่ืออพัโหลดเฟิร์มแวร์เสร็จส้ินหากเฟิร์มแวร์มีปัญหาเช่น การใส่ Topic ท่ีไม่ถูกตอ้ง จะทาํให้การ

อพัเดทคร้ังถดัไปไม่สามารถทาํได ้อีกทั้งการเขา้ถึง Web Application ท่ีมีความปลอดภยัไม่เพียงพอ และในดา้น

การเก็บขอ้มูลไฟลย์งัไม่สามารถรองรับผูใ้ชจ้าํนวนเยอะมากได ้

ในระยะต่อไปของงานวิจยัน้ี จะพฒันาให้เป็นระบบท่ีมีความปลอดภยัในการใชง้านมากข้ึน อยา่งเช่น 

ระบบความปลอดภยัของฐานขอ้มูล (Database Security) เป็นการป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลถูกทาํลาย หรือ ถูกทาํการ

ทุจริต ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั รวมถึงการกาํหนดสิทธิของผูใ้ชง้านในระบบ และยงัสามารถท่ีจะพฒันาระบบ โดย

ลดขนาดของไฟลท่ี์จะนาํไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือประหยดัพ้ืนท่ีการจดัเก็บของเซิร์ฟเวอร์ เน่ืองจากความปลอดภยั

ของ Web Application มีไม่เพียงพอ ในอนาคตผูว้ิจัยมีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลง Web Application ให้มีความ

ปลอดภยัในการเขา้ใชง้านมากยิ่งข้ึน โดยการใชร้ะบบความปลอดภยัแบบ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 

Secure) [8] ท่ีเป็นการผสมผสาน HTTP ร่วมกบั Protocol SSL(Secure Socket Layer) และTLS (Transport Layer 

Security) เพ่ือสร้างการส่ือสารแบบเขา้รหสั และความสามารถในการระบุเวป็เซิร์ฟเวอร์วา่ปลอดภยั การเช่ือมต่อ

แบบ HTTPS เช่น ใชส้ําหรับการทาํธุรกรรมทางการเงินบนเวป็ และการทาํธุรกรรมท่ีตอ้งรักษาเป็นของลบัใน

ระบบสารสนเทศของบริษทั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงคิดท่ีจะต่อยอดนาํมาใชก้บังานวิจยัในอนาคต ทั้งน้ียงัไม่ไดเ้ปิดให้

ผูพ้ฒันาคนอ่ืนเขา้มาใชง้านระบบ เป็นเพียงการพฒันาระบบจากผูว้ิจยัท่ีสามารถทาํงานไดจ้ริง แต่ในอนาคตจะมี

การเปิดใหใ้ชใ้นการนาํมาติดตั้งอุปกรณ์ไอโอที สาํหรับสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบเพ่ือเป็น

แนวทางในการหาพ้ืนท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ศกัยภาพพหุปัจจยั และการ

เปรียบเทียบเกณฑปั์จจยัทีละคู่ (Pairwise Comparison) จาํนวน 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความลาดชนั, ระยะห่างจากโรงสี

ขา้ว, ระยะห่างจากเสน้ทางคมนาคม, ระยะห่างจากแหล่งนํ้ าสาํหรับการผลิตไฟฟ้า, ระยะห่างจากแหล่งนํ้ าสําหรับ

อุปโภค-บริโภค, การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และเพ่ือศึกษาการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศในการประเมินพ้ืนท่ีเส่ียง

ตามระดบัค่าความเส่ียงท่ีไดรั้บจากสารมลพิษทางอากาศท่ีมีค่าความเขม้ขน้เกินค่ามาตรฐานเฉล่ีย ปี พ.ศ. 2558-

พ.ศ. 2561 ของสารมลพิษ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไนโตรเจนไดออกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์,  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนโดยใชว้ิธีการประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ี โดยใชเ้ทคนิค Inverse Distance Weight 

(IDW)  

ผลการวิจยัพบว่า  พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมมากท่ีสุดในการตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ กรณีศึกษา 

จงัหวดัอุบลราชธานี  จากปัจจยัการเขา้ถึงแหล่งวตัถุดิบไดง่้าย เสน้ทางคมนาคมท่ีสะดวกสาํหรับใชข้นส่งวตัถุดิบ

เพ่ือนาํมาผลิตไฟฟ้า และระยะห่างจากพ้ืนท่ีชุมชน เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นขอบเขตการปกครองของอาํเภอเดชอุดม มี

พ้ืนท่ี 55,734.75 ไร่ ร้อยละ 0.62 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด การวิเคราะห์การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศเพ่ือประเมิน

พ้ืนท่ีเส่ียงตามระดบัค่าความเส่ียงท่ีไดรั้บจากสารมลพิษทางอากาศท่ีมีค่าความเขม้ขน้เกินค่ามาตรฐานเฉล่ียปี พ.ศ. 

2558-พ.ศ. 2561 พบว่า พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสารมลพิษท่ีมีค่าความเขม้ขน้เกินค่ามาตรฐานเฉล่ียท่ีระดบั

ความเส่ียงมากท่ีสุดจากสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์ มีจาํนวน 229 หมู่บา้น และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

มีจาํนวน 351 หมู่บา้น 

 

คาํสําคญั: โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ แกลบ มลพิษทางอากาศ 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1867 

ABSTRACT 

 This research first specifies the criteria used to select the proper site to construct the rice husk based 

power plant by using multi-criteria analysis and Pairwise Comparison. There are 6 factors: slope, distance from 

rice mills, distance of transportation, distance from water source for electricity generation, distance from water 

source for consumption, and land use. The study then analyzes the air pollution dispersion in order to estimate 

the risk area that has the concentrations of air pollutants higher than the average in the year of 2015-2018 by using 

Inverse Distance Weight (IDW). There are 4 evaluated air pollutants: Sulfur dioxide, Nitrogen dioxide, Carbon 

monoxide, and Particulate matter (PM10). 

 The results show that Det Udom district which has an area about 55,734.75 rai or 0.62% of total area 

of Ubon Ratchathani province was highly suitable for constructing the rice husk based power plant because the 

area is close to the material source, has a short transport route and is far from the community. The results of 

analysis of the risk areas followed by the average of air pollutants concentration in the year of 2015-2018. showed 

that there are 229 villages which have a high risk from the Sulfur dioxide, and 351 villages which have a high 

risk from the PM10. 

 

Keywords: Rice Husk Based Power Plant, Rice Husk, Air Pollution 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558-2579 มีแนวทางใหล้ดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ 

และเพ่ิมสัดส่วนการผลิตจากพลงังานหมุนเวียน และถ่านหิน นโยบายของรัฐบาลมีเป้าหมายจะใช้พลงังาน

ทดแทนและพลงังานทางเลือกตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก เพ่ือทดแทนการใชเ้ช้ือเพลิง

ฟอสซิลให้ไดร้้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2579 สาํหรับในส่วนของภาคการผลิตไฟฟ้านั้น กาํลงัผลิตไฟฟ้าใหม่จาก

พลงังานหมุนเวียนในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 จะมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 19,634.4 เมกะวตัต ์หรือกาํลงัการผลิต

รวม 17,678.9 เมกะวตัต ์(สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2558). 

 ตามนโยบายของรัฐบาลโรงไฟฟ้าชีวมวลจากเช้ือเพลิงแกลบเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และ

พลงังานทางเลือกท่ีมีผลดีทางดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม หากมีการพฒันาส่งเสริมการเกษตรจะส่งผล

ใหมี้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหเ้ป็นแหล่งผลิตท่ีสามารถหมุนเวยีนไดต้ลอดทั้งปี ช่วยลดการ

นาํเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ และสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีการผลิตพลงังานจากเช้ือเพลิง 

ชีวมวลดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ และยัง่ยนืนั้นจะช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ 

ในงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกจงัหวดัอุบลราชธานีเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากจงัหวดัอุบลราชธานี มีพ้ืนท่ีปลูกขา้ว

เป็นอนัดบัท่ี 1 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วนาปีทั้งหมด 3,891,535 ไร่ และมีผลผลิตของ

ขา้วทั้งหมด 1,265,989 ตนั (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557).  

โดยการศึกษาจะวิเคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมของท่ีตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ และศึกษาการวิเคราะห์การ

แพร่กระจายมลพิษทางอากาศจากการประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงตามระดบัค่าความเส่ียงท่ีไดรั้บจากสารมลพิษทางอากาศ

ท่ีมีค่าความเขม้ขน้เกินค่ามาตรฐานเฉล่ีย ปี พ.ศ. 2558-2561 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถเป็นขอ้มูลในการ
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พิจารณาพ้ืนท่ีเหมาะสมของการตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบในพ้ืนท่ีศึกษาหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และสามารถเป็นขอ้มูล

เร่ืองการคาดการณ์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการสร้างโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือกาํหนดพ้ืนท่ีเหมาะสมของท่ีตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบจงัหวดัอุบลราชธานี 

(2) เพ่ือวเิคราะห์การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศเพ่ือประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงตามระดบัค่าความเส่ียงท่ี

ไดรั้บจากสารมลพิษทางอากาศท่ีมีค่าความเขม้ขน้เกินค่ามาตรฐานเฉล่ียปี พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2561  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 การวเิคราะห์พื้นทีเ่หมาะสมของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิแกลบ 

 ขอ้มูลสาํหรับการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือขอ้มูล

ปฐมภูมิ และขอ้มูลทุตยภูมิ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 - ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพในการพฒันาของพ้ืนท่ี (Potential Surface 

Analysis) เร่ืองการหาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 5 ชุด โดย

เป็นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 

 - ข้อมูลทุติยภูมิ สืบคน้จากฐานขอ้มูล และขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัต่อไปน้ี 
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  - ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2560 จาก กรมพฒันาท่ีดิน 

  - ขอ้มูลโรงสีขา้ว พ.ศ. 2559 จาก สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัอุบลราชธานี 

  - ขอ้มูลโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2558 จาก สาํนกังานพลงังานจงัหวดัอุบลราชธานี 

  - ขอ้มูลพลงังานชีวมวล พ.ศ. 2556 จาก กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

  - ขอ้มูลขั้นตอนการพิจารณาโครงการผลิตพลงังานชีวมวล จาก กรมพฒันาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 

  - ขอ้มูลคุณภาพอากาศ เผยแพร่ออนไลน์ท่ี http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php  

   - ทาํการประเมินระดบัความเหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลเช้ือเพลิงแกลบดว้ยวิธีการ

ซ้อนทับขอ้มูล (Overlay) ในโปรแกรม ArcGIS แลว้แบ่งช่วงชั้นขอ้มูลตามเกณฑ์ของการจาํแนกระดับความ

เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลเช้ือเพลิงแกลบท่ีไดก้าํหนดไว ้

   - จัดทําแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้ งโรงไฟฟ้าชีวมวลเช้ือเพลิงแกลบ โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ระดบั คือพ้ืนท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอ้ย และเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด โดยใช้

วธีิ Equal Interval  

 4.2 กระบวนการวเิคราะห์ตามลาํดบัช้ัน (Analysis Hierarchy Process: AHP) 

 การแทนค่านํ้ าหนักในการเปรียบเทียบแต่ละเกณฑ์แต่ละคู่ พบว่า ตวัเลข 1-9 นั้นเหมาะสมกบัเหตุผล

และสะทอ้นถึงระดบัท่ีสามารถแยกแยะความสมัพนัธ์ระหวา่งเกณฑไ์ดดี้ ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1 แสดงความหมายของการเปรียบเทียบทีละคู่เกณฑร์ะหวา่ง  

Score Rank คําอธิบาย 

1 สาํคญัเท่ากนั ทั้ง 2 เกณฑส่์งผลกระทบต่อวตัถุประสงคเ์ท่า ๆ 

กนั 

3 สาํคญักวา่ปานกลาง ผูว้นิจัฉัยให้ความเห็นวา่เกณฑห์น่ึงสาํคญักว่าอีก

เกณฑห์น่ึงอยูร่ะดบัานกลาง 

5 สาํคญักวา่มาก ผูว้นิิจฉัยให้ความคิดเห็นวา่เกณฑห์น่ึงสาํคญักว่า

อีกเกณฑห์น่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

7 สาํคญักวา่มากท่ีสุด ผูว้นิิจฉัยให้ความคิดเห็นวา่เกณฑห์น่ึงสาํคญักว่า

อีกเกณฑห์น่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

9 สาํคญักวา่สูงสุด ผูว้นิิจฉัยให้ความคิดเห็นวา่เกณฑห์น่ึงสาํคญักว่า

อีกเกณฑห์น่ึงในระดบัสูงสุด 

2,4,6,8 อยูร่ะหวา่งระดบัท่ีไดอ้ธิบายมาแลว้ขา้งตน้ อยูร่ะหวา่งระดบัท่ีไดอ้ธิบายมาขา้งตน้ 

ท่ีมา : ปุณยนุช อยูร่อด (2552) 

 

 จะไดต้ารางค่าเปรียบเทียบปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมโรงไฟฟ้า 

ชีวมวลเช้ือเพลิงแกลบในจงัหวดัอุบลราชธานี  

 คาํนวณค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (Consistency Index: C.I.) หาไดจ้ากสมการท่ี (1) 

  C.I. = 
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

 (1) 

  กาํหนดให ้𝑛𝑛 = จาํนวนปัจจยั 

 ตารางค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I.) โดยท่ีค่า R.I. เป็นค่าท่ีข้ึนกบั

ขนาดของเมทริกซ์ตั้งแต่ 1 x 1 จนถึง 15 x 15 ผลของ R.I แสดงดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ค่าของดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดของเมทริกซ์  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

ท่ีมา : ปุณยนุช อยูร่อด (2552) 

 

 คาํนวณค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (Consistency Ratio: CR) คาํนวณไดจ้ากอตัราส่วนเปรียบเทียบ

ระหวา่งค่า ดบัชนีวดัความสอดคลอ้ง (Consistency Index: C.I.) ท่ีคาํนวณไดจ้ากตารางเมทริกซ์กบัค่าดชันีความ

สอดคลอ้งเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I.) ดงัสมการท่ี (2) 

  𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅𝐶𝐶

 (2) 

 โดยท่ี  CR คือ อตัตราส่วนความสอดคลอ้ง 

  CI คือ สดัส่วนความสอดคลอ้งไดจ้ากการคาํนวณ 

  RI คือ ดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่มไดจ้ากสุ่มจากตาราง 

 ผลคาํนวณ พิจารณาค่า CR < 0.10 ถือวา่ยอมรับได ้ถา้หาก CR > 0.1 ถือวา่ยอมรับไม่ได ้

 

 คาํนวณค่าถ่วงนํ้ าหนกัของแต่ละเกณฑ ์(Criteria) เม่ือคาํนวณค่านํ้ าหนกัของทุกปัจจยัและเกณฑแ์ลว้จะ

ไดค้่านํ้ าหนกัความสาํคญั สามารถสรุปค่านํ้ าหนกัและค่าคะแนนท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 การกาํหนดค่านํ้ าหนกัและค่าคะแนนท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

Factor Criteria Rating (Ri) ระดับคะแนน Source 

1. ความลาดชนั 1.1 0-5% 

1.2 6-10% 

1.3 11-15% 

1.4 16-20% 

1.5 >20% 

4 

3 

2 

1 

1 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมปานกลาง 

เหมาะสมนอ้ย 

เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

กรมพฒันาท่ีดิน 

2. ระยะห่างจากท่ีตั้ง 

โรงสีขา้ว 

2.1 < 5 กิโลเมตร 

2.2 5-7.5 กิโลเมตร 

2.3 7.6-10 กิโลเมตร 

2.4 > 10 กิโลเมตร 

4 

1 

1 

1 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

- กรมพฒันาท่ีดิน 

- กรมโรงงาน 

- สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

อุบลราชธานี 

3. ระยะห่างจากเส้นทาง

คมนาคม 

3.1 < 250 เมตร 

3.2 250-500 เมตร 

3.3 501-750 เมตร 

3.4 750-1000 เมตร 

3.5 > 1000 เมตร 

4 

3 

3 

2 

2 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมปานกลาง 

เหมาะสมปานกลาง 

เหมาะสมนอ้ย 

เหมาะสมนอ้ย 

กรมทางหลวงชนบท 

 

4. ระยะแหล่งนํ้ าสาํหรับ

ผลิตไฟฟ้า (หล่อเยน็) 

4.1 < 200 เมตร 

4.2 200-300 เมตร 

4.3 301-500 เมตร 

4.4 501-2000 เมตร 

4.5 > 2000 เมตร 

4 

3 

2 

2 

1 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมปานกลาง 

เหมาะสมนอ้ย 

เหมาะสมนอ้ย 

เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

5. ระยะแหล่งนํ้ าสาํหรับ

อุปโภค-บริโภค 

5.1 < 200 เมตร 

5.2 200-300 เมตร 

5.3 301-500 เมตร 

5.4 501-2000 เมตร 

5.5 >2000 เมตร 

1 

2 

2 

3 

4 

เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

เหมาะสมนอ้ย 

เหมาะสมนอ้ย 

เหมาะสมปานกลาง 

เหมาะสมมาก 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3 การกาํหนดค่านํ้ าหนกัและค่าคะแนนท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ (ต่อ) 
Factor Criteria Rating (Ri) ระดับความเหมาะสม Source 

6. ประเภทการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน 

6.1 เมืองและยา่นการคา้ 

6.2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูก

สร้าง 

6.3 ท่ีอยูอ่าศยั 

6.4 สถานท่ีราชการและ

สถาบนั 

6.5 พื้นท่ีเกษตรกรรม 

6.6 พื้นท่ีป่าไม ้

6.7 พื้นท่ีรกร้าง/วา่งเปล่า 

พื้นท่ีกนัออก 

พื้นท่ีกนัออก 

 

พื้นท่ีกนัออก 

พื้นท่ีกนัออก 

 

4 

พื้นท่ีกนัออก 

2 

- 

- 

 

- 

- 

 

เหมาะสมมาก 

- 

เหมาะสมนอ้ย 

- กรมพฒันาท่ีดิน 

- สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคก์ารมหาชน) 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก ณภนต ์สุรงครัตน์, 2556 

 

 คาํนวณค่าคะแนนรวม (Total Suitability Score: Si) เพ่ือนาํไปสู่การจดัระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

โดยการจดัระดบัพ้ืนท่ี ผูต้ดัสินใจสามารถเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดไดจ้ากทางเลือกท่ีใหค้า่ Ri มากท่ีสุด แบ่ง

ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีเหมาะสมมาก พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง พ้ืนท่ีเหมาะสมน้อย และพ้ืนท่ีเหมาะสม

นอ้ยท่ีสุด โดยใชว้ธีิ Equal Interval ดงัสมการท่ี (3) 

  𝑆𝑆𝑖𝑖 = � (𝑊𝑊𝑖𝑖 × 𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ) (3) 

 𝑆𝑆𝑖𝑖  คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกในแต่ละหลกัเกณฑ ์

 𝑊𝑊𝑖𝑖  คือ ค่าถ่วงนํ้ าหนกัของแต่ละหลกัเกณฑ ์  

 𝐶𝐶𝑖𝑖  คือ คะแนนโดยรวมของแต่ละทางเลือก   

 

 4.3 การวเิคราะห์การแพร่กระจายมลพษิทางอากาศเพ่ือประเมนิพื้นทีเ่ส่ียงตามระดบัค่าเส่ียงทีไ่ด้รับจาก

สารมลพษิทางอากาศทีม่ค่ีาความเข้มข้นเกนิมาตรฐานเฉลีย่ปี พ.ศ. 2558-2561 รวบรวมขอ้มูลสถิติสารมลพิษทาง

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-2561 จาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ไนโตรเจนได

ออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด ์และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 2 แห่ง 

ของกรมควบคุมมลพิษ ไดแ้ก่ สถานีขอนแก่น และสถานีนครราชสีมา เพ่ือนาํมาใชใ้นพ้ืนท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 

และนาํค่าสถิติท่ีไดรั้บมาประมวลผลในรูปแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์การแพร่กระจายมลพิษ

ทางอากาศดว้ยวธีิ Inverse Distance Weighted จาํแนกค่าปริมาณสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปของ

กรมควบคุมมลพิษ เป็น 5 ระดบั คือ เส่ียงมากท่ีสุด เส่ียงมาก เส่ียงปานกลาง เส่ียงนอ้ย และเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4 ค่าสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ปี พ.ศ. 2558-2561 

ปี 

SO2 (ppb) 

ค่าเฉลีย่ 1 ชม. 

NO2 (ppb) 

ค่าเฉลีย่ 1 ชม. 

CO (ppm) 

ค่าเฉลีย่ 8 ชม. 

PM10 (mg/m3) 

ค่าเฉลีย่ 24 ชม. 

สถานี

ขอนแก่น 

สถานี

นครราชสีมา 

สถานี 

ขอนแก่น 

สถานี

นครราชสีมา 

สถานี 

ขอนแก่น 

สถานี

นครราชสีมา 

สถานี 

ขอนแก่น 

สถานี

นครราชสีมา 

2558 39 16 91 124 1.94 3.15 171 168 

2559 7 19 89 101 1.78 2.56 137 143 

2560 10 13 78 113 2.03 2.39 149 128 

2561 9 7 2 99 1.54 1.67 153 168 
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5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การวเิคราะห์พื้นทีเ่หมาะสมของทีต่ั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิแกลบ 

 ผลการศึกษาพบว่า ช่วงคะแนนระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้ งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบจังหวดั

อุบลราชธานี พบวา่ ระดบัความหมาะสมมาก มีช่วงคะแนน 3.25-4 แสดงดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 ระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบจงัหวดัอุบลราชธานี 

ระดบัความเหมาะสมของพืน้ที่ ช่วงคะแนนความเหมาะสม 

มาก 3.25-4 

ปานกลาง 2.5-3.25 

นอ้ย 1.75-2.5 

นอ้ยท่ีสุด 1-1.75 

 

 ผลการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบจังหวดัอุบลราชธานี พบว่า จังหวดั

อุบลราชธานีมีพ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ 529,759.28 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.93 ของพ้ืนท่ี

ทั้งหมด แสดงดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบจงัหวดัอุบลราชธานี 

พืน้ที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ พืน้ที่ (ไร่) ร้อยละ (%) 

มาก 529,759.28 5.93 

ปานกลาง 4,023,538.26 45.07 

นอ้ย 2,760,333.56 30.92 

นอ้ยท่ีสุด 1,614,059.00 18.08 

 

ลาํดับความสําคัญของแต่ละเกณฑ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมของท่ีตั้ งโรงไฟฟ้า

เช้ือเพลิงแกลบนั้นได้มาจากแบบสอบถามจาํนวน 5 ชุด โดยเป็นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์โดยการเรียงลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้นระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 

(2) ปัจจยัดา้นความลาดชนั (3) ปัจจยัดา้นระยะห่างจากแหล่งนํ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค (4) ปัจจยัดา้นการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน (5) ปัจจัยด้านระยะห่างจากท่ีตั้ งโรงสีข้าว (6) ปัจจัยด้านระยะห่างจากแหล่งนํ้ าเพ่ือผลิต

กระแสไฟฟ้า จึงทาํใหท้ราบถึงผลการวเิคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมของท่ีตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ แสดงดงัตารางท่ี 7 
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ตารางที ่7 ผลการวเิคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบจงัหวดัอุบลราชธานีจาํแนกตามอาํเภอ  

อําเภอ เหมาะสมมาก ร้อยละ 
เหมาะสม 

ปานกลาง 
ร้อยละ เหมาะสมน้อย ร้อยละ 

เหมาะสม 

น้อยท่ีสุด 
ร้อยละ 

กุดขา้วปุ้น 11,502.82 0.13 83,462.35 0.93 68,758.03 0.77 41,434.49 0.46 

เขมราฐ 34,492.60 0.39 166,210.13 1.86 117,055.96 1.31 66,257.06 0.74 

เขื่องใน 55,107.74 0.62 230,788.60 2.59 156,084.61 1.75 100,272.36 1.12 

โขงเจียม 16,640.42 0.19 127,291.34 1.43 176,560.89 1.98 95,160.79 1.07 

ดอนมดแดง 1,182.58 0.01 27,669.20 0.31 40,363.98 0.45 27,425.82 0.31 

เดชอุดม 55,734.75 0.62 440,325.97 1.93 195,075.63 2.19 101,884.70 1.14 

ตระการพืชผล 35,711.42 0.40 306,186.27 3.43 204,583.33 2.29 94,545.14 1.06 

ตาลสุม 1,873.75 0.02 90,231.24 1.01 60,101.33 0.67 33,266.80 0.37 

ทุ่งศรีอุดม 17,006.70 0.19 91,704.23 1.03 34,538.23 0.39 13,763.71 0.15 

นาจะหลวย 6,731.23 0.08 127,777.10 1.43 112,412.46 1.26 61,308.94 0.69 

นาตาล 6,347.78 0.07 50,480.19 0.57 43,579.56 0.49 28,570.92 0.32 

นาเยยี 4,355.62 0.05 60,590.05 0.68 45,305.28 0.51 39,222.79 0.44 

นํ้ าขุ่น 9,242.44 0.10 91,081.18 1.02 44,207.12 0.50 26,465.35 0.30 

นํ้ ายนื 22,811.44 0.26 186,173.49 2.09 146,176.45 1.64 93,578.39 1.05 

บุณฑริก 43,848.53 0.49 291,516.00 3.27 146,722.10 1.64 133,166.93 1.49 

พิบูลมงัสาหาร 32,857.69 0.37 317,551.30 3.56 151,046.68 1.69 97,693.60 1.09 

โพธ์ิไทร 11,716.67 0.13 136,965.52 1.53 137,958.80 1.55 50,961.84 0.57 

ม่วงสามสิบ 38,195.96 0.43 246,207.87 2.76 117,059.94 1.31 50,681.91 0.57 

เมือง 27,429.61 0.31 136,155.20 1.53 128,124.91 1.44 63,239.95 0.71 

วารินชาํราบ 37,036.33 0.41 184,085.38 2.06 111,186.45 1.25 55,031.98 0.62 

ศรีเมืองใหม่ 22,040.81 0.25 225,824.35 2.53 213,752.66 2.39 94,452.61 1.06 

สวา่งวรีะวงศ ์ 11,370.82 0.13 77,016.95 0.86 49,463.46 0.55 26,347.93 0.30 

สาํโรง 8,599.77 0.10 115,060.53 1.29 73,886.80 0.83 43,703.07 0.49 

สิรินธร 12,869.31 0.14 135,463.03 1.52 133,766.18 1.50 152,290.12 1.72 

เหล่าเสือโกก้ 5,052.48 0.06 77,720.80 0.87 52,562.69 0.59 23,331.81 0.26 

 

 
 

รูปที ่2 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
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 ผลการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมของท่ีตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า มีพ้ืนท่ี

เหมาะสมต่อการตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ ร้อยละ 5.95 ของพ้ืนท่ีทั้ งหมด จาํแนกออกเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสม 

ปานกลาง เหมาะสมนอ้ยนอ้ย เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.09  30.94  และ 18.10 ตามลาํดบั 

 

 5.2 การวิเคราะห์การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศเพ่ือประเมินพื้นที่เส่ียงตามระดับค่าความเส่ียงที่

ได้รับจากสารมลพิษทางอากาศที่มีค่าความเข้มข้นเกินมาตรฐานเฉลี่ยปี พ.ศ. 2558-2561 จากการวิเคราะห์เชิง

พ้ืนท่ี ไดร้วบรวมขอ้มูลสถิติสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 4 ปี พบวา่ 

 

ตารางที่ 8 ประเมินจํานวนหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบตามระดับค่าความเส่ียงจากสารมลพิษทางอากาศใน

บรรยากาศโดยทัว่ไปท่ีมีค่าความเขม้ขน้เกินมาตรฐานเฉล่ียปี พ.ศ. 2558-2561 

                                                    จํานวนหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบจําแนกตามระดับความเส่ียง 

สารมลพษิ ค่ามาตรฐาน เส่ียงมากท่ีสุด เส่ียงมาก 
เส่ียง 

ปานกลาง 
เส่ียงน้อย 

เส่ียงน้อย

ท่ีสุด 
รวม 

SO2 

ร้อยละ พื้นท่ีเส่ียงภยั 
ไม่เกิน 0.3 ppm. 

0 

0 

229 

7.43 

1,856 

92.57 

0 

0 

0 

0 

2,085 

100 

NO2 

ร้อยละ พื้นท่ีเส่ียงภยั 
ไม่เกิน 0.17 ppm. 

0 

0 

0 

0 

1,942 

95.01 

143 

4.99 

0 

0 

2,085 

100 

CO 

ร้อยละ พื้นท่ีเส่ียงภยั 
ไม่เกิน 9 ppm. 

0 

0 

0 

0 

1,734 

87.76 

351 

12.24 

0 

0 

2,085 

100 

PM10 

ร้อยละ พื้นท่ีเส่ียงภยั 
ไม่เกิน 0.12 mg/m3 

0 

0 

351 

12.24 

0 

0 

1,734 

87.76 

0 

0 

2,085 

100 

 

 

 
 

รูปที ่3 ผลการวเิคราะห์การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศเพ่ือประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงตามระดบัค่าเส่ียงท่ีไดรั้บจากสาร 

มลพิษทางอากาศท่ีมีค่าความเขม้ขน้เกินมาตรฐานเฉล่ียปี พ.ศ. 2558-2561 จงัหวดัอุบลราชธานี 
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 ทาํให้ตระหนักถึงความสําคญัท่ีอาจจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในเพ้ืนท่ีดงักล่าว 

เน่ืองจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ส่งผล ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนส่งผลต่อ

ระบบทางเ ดินหายใจ โรคปอด และเ พ่ิมผลกระทบของสารก่อภู มิแพ้ในกลุ่มคนท่ี เ ป็นโรคภูมิแพ้ 

คาร์บอนไดออกไซด์ ถา้ได้รับปริมาณมากๆ จะทาํให้เสียชีวิต (กรมอนามยั และกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข, 2558) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ในการศึกษาการวเิคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบ ปัจจยัท่ีไดน้าํมาวเิคราะห์

ยงัไม่ครอบคลุมมากพอ ควรตอ้งเพ่ิมปัจจยัแนวสายส่งไฟฟ้า และตอ้งเพ่ิมการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

จากประชาชนในพ้ืนท่ีโดยการประเมิน EHIA (Environmental Health Impact Assessment)  รวมถึงการคาํนวณ

ขนาดกาํลงัผลิตท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงแกลบกบัปริมาณเช้ือเพลิงแกลบในพ้ืนท่ีท่ีมีอยู ่

(2) ในการศึกษาปริมาณการแพร่กระจายสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จาก 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และปริมาณฝุ่ นละออง

ขนาดเล็ก (PM10) ในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีนั้นมีเพียง 2 สถานี ดงันั้นควรมีจาํนวนสถานีตรวจวดัคุณภาพ

อากาศท่ีมากกวา่น้ีเพ่ือใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษามากยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการศึกษาคร้ังน้ี  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาต่อยอดจากงานวิจยัน้ีสามารถศึกษาในประเด็นปริมาณการแพร่กระจายฝุ่ นละออง

ขนาดเลก็ไม่เกิน 2.5 ไมครอน กบัปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม  
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือออกแบบและสร้างออนโทโลย ีในการพฒันาระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อย

ดา้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษา ดว้ยตวัวดั

ประสิทธิภาพ (F-measure) จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลความถ่ีของคาํถามท่ีเกิดข้ึนจากผูม้าติดต่อสอบถาม เพ่ือใช้

ในการออกแบบสร้างฐานขอ้มูลความรู้ตามหลกัการของออนโทโลยี ซ่ึงสามารถออกแบบขอบเขตแนวคิดโดยใช้

โปรแกรม Hozo Ontology Editor และโปรแกรมประยกุตอ์อนโทโลย ีOAM (Ontology Application Management 

Framework) เพ่ือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ในฐานขอ้มูลกบัฐานความรู้ออนโทโลยใีนรูปแบบภาษา 

OWL (Web Ontology Language)  และออกแบบระบบสืบค้นคาํถามท่ีพบบ่อยโดยใช้ออนโทโลยี และการ

ประเมินด้วยตัววดัประสิทธิภาพ พบว่า การออกแบบระบบด้วยหลักการออนโทโลยี ข้อมูลท่ีได้จะมี ค่า

ประสิทธิภาพเท่ากบั 0.59 ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.75, 

S.D. = 0.44) 

 

คาํสําคญั: ฐานความรู้ออนโทโลย,ี ระบบแนะนาํ,คาํถามท่ีพบบ่อย  

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was developed the ontologies for searching system about educational 

frequently asked and evaluation of performance by using F-measure value. The data was collected from frequency 

data of contact for information which were used for designed concept of ontologies system using program Hozo-
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Ontology Editor and Ontology Application Management Framework ( OAM)  to study relationship between 

ontologies database in Web Ontology Language ( OWL)  ontology mapping to database and designed searching 

system for educational frequently asked.  In this study ontology mapping to database and designed searching 

system for educational frequently asked showed the performance value of system designed using F-measure value 

was 0.59.  Moreover, the satisfaction assessment of system usage show the highest of average value (x� =  4.75, 

S.D. = 0.44). 

 

Keywords: Ontology-based, Recommender System, Frequently Asked Questions 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 มหาวิทยาลยั เป็นสถาบนัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีหลกัในการใหบ้ริการวิชาการดา้นต่างๆ การพฒันาองคก์ร

ให้ก้าวไปสู่ องค์กรแห่งความรู้  (Knowledge Organization)  จึง ถือเ ป็นภารกิจสําคัญประการหน่ึงของ

สถาบนัอุดมศึกษา การนาํแนวคิดในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้ไปท่ีประสิทธิภาพ ถือ

เป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารจัดการการศึกษาปัจจุบันได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ

สภาพแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษาและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ การนาํเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชก้บัการ

บริหารจดัการการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาถือไดว้่าเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแขง็ขนัของ

สถาบนัอุดมศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี มหาวิทยาลยั เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีสําคญั ในการทาํหน้าท่ีประสานงาน และ

ให้บริการการจดัการศึกษา รวมทั้งทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยร์วมของระบบและการออกเอกสารสาํคญัทางการศึกษาให้

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก นกัศึกษาปัจจุบนั และนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา อยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงั 

ให้คาํปรึกษาดา้นการจดัการเรียนการสอน การสมคัรเขา้ศึกษา การเทียบโอนรายวิชา โดยมีคณาจารย ์นกัศึกษา 

ประชาชนทัว่ไป เขา้มาติดต่อสอบถาม ขั้นตอนกระบวนการดาํเนินงาน และขอ้มูลดา้นต่าง ๆ เพ่ือขอรับบริการ 

เช่น การขอเอกสารทางการศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา การสมคัรเขา้ศึกษา การลงทะเบียนเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ เป็นตน้ ซ่ึงในการติดต่อในแต่ละวนั จะพบวา่มีคาํถามท่ีถามบ่อยในแต่ละวนั ซ่ึงส่วนหน่ึง

เป็นคาํถามเดียวกนัหลาย ๆ คร้ัง เพ่ือช่วยให้ลดเวลาในการติดต่อ และลดทรัพยากรท่ีส้ินเปลือง อีกทั้งสามารถ

แกไ้ขปัญหาไดท้นัทีดว้ยตนเอง 

ปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคญักับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน

การศึกษา สถาบนัการศึกษาโดยส่วนใหญ่มีการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่น ขอ้มูลนักศึกษา ขอ้มูล

ประวติัการศึกษา ขอ้มูลเกรด เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลตามกระบวนการจดัการศึกษา ดงันั้น

เม่ือสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการจดัการการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพจึง

จาํเป็นตอ้งนาํเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงาน เพ่ือช่วยในการพฒันาระบบ ในดา้นการ

ให้บริการท่ีรวดเร็ว ฉับไว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ เทคโนโลยีความรู้หรือออนโทโลยี จึงมีส่วน

ช่วยในการส่งผา่นความรู้จากคนสู่คอมพิวเตอร์และใชร้ะบบการสนบัสนุนการตดัสินใจ ออนโทโลยเีป็นแนวคิดท่ี

ถูกนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการความรู้ ในรูปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ท่ีอยู่ภายใต้

ขอบเขต   
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ผูว้ิจยัจึงเกิดแนวคิดในการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมายและออนโทโลยี ข้ึน

เพ่ือช่วยลดความซบัซ้อนในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ โดยผูใ้ชส้ามารถนาํเขา้ฐานขอ้มูล (Database)  และ

กาํหนดกฎท่ีใช้ในการแนะนาํขอ้มูล ทาํให้ลดระยะเวลาในการพฒันา สามารถจัดการและนาํเสนอความรู้ใน

รูปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสัมพนัธ์ระหว่างกนั การพฒันาระบบให้คาํแนะนาํ (Recommender System) 

โดยอ้างอิงกับโครงสร้างระบบการจัดการโปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี (OAM : Ontology 

Application Management) เป็นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในแบบการสืบคน้เชิงความหมาย ของระบบการสืบคน้

คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษา ในการออกแบบคาํถามท่ีพบบ่อย พร้อมทั้งวิเคราะห์และจดักลุ่มแบ่งหมวดหมู่ขอ้

คาํถาม จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลความถ่ีของคาํถามท่ีเกิดข้ึนจาก ผูม้าติดต่อสอบถาม เพ่ือออกแบบและสร้างออน

โทโลยี เพ่ือช่วยเพ่ิมช่องทางในการติดต่อระหว่างเจา้หนา้ท่ี กบัผูม้ารับบริการ พร้อมทั้งยงัเป็นการช่วยแนะนาํ

แกไ้ขปัญหาดา้นการใหบ้ริการไดท้นัที รวมถึงประเมินประสิทธิภาพของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจดักลุ่มขอ้มูลคาํถาม

ท่ีพบบ่อย เพ่ือใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของออนโทโลยท่ีีสร้างข้ึน ในการสืบคน้ขอ้มูล 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือออกแบบและสร้างออนโทโลย ีระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษา 

(2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษา ดว้ยตวัวดั

ประสิทธิภาพ F-measure  

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  กรอบแนวคิดการดาํเนินการวิจยั ในการคาํแนะนาํขอ้มูลดา้นการศึกษา จากคาํถามท่ีพบบ่อย สาํหรับ

นกัศึกษา อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และบุคคลทัว่ไป ดว้ยระบบจดัการโปรแกรมประยกุตฐ์านความรู้ออนโทโลย ีมีกรอบ

แนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษาโดยใชอ้อนโทโลย ีซ่ึงมีขั้นตอน

ในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
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1. ศึกษารวบรวม และเก็บขอ้มูลขอ้คาํถาม – คาํตอบ ท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษา จากแหล่งขอ้มูลภายใน 

และแหล่งขอ้มูลภายนอก เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

2. ศึกษาหลกัการของออนโทโลยใีนการกาํหนดฐานความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพ่ือออกแบบ 

และนําเข้าออนโทโลยี ด้วยโปรแกรม Hozo Ontology Editor ท่ีพฒันาข้ึนโดยมหาวิทยาลัยโอซากา  (Osaka  

University) ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงสามารถทาํการจดัเก็บองคค์วามรู้ในรูปแบบของออนโทโลยีไดอ้ยา่งสะดวกและไม่

เสียค่าใชจ่้าย ในการนาํมาประยกุตใ์ชก้าํหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเพ่ือนาํไปสู่การเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูล ใน

การพฒันาระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษา 

3. นาํเขา้ขอ้มูลฐานความรู้ออนโทโลยแีละฐานขอ้มูลคาํถาม-คาํตอบ สู่ระบบการจดัการโปรแกรม 

ประยกุตฐ์านความรู้ออนโทโลย ี(OAM : Ontology Application Management) 

4. ศึกษาหลกัการของการอนุมานตามขอ้มูลฐานกฎ (Rule-based Inference) ท่ีใชส้าํหรับขอ้มูลชนิด  

RDF ( Resource Description Framework)  แ ล ะ ก าร จัดก ารก ฎ สําห รับแ นะ นําข้อ มูล  ( Recommender Rule 

Management)  

5. ประเมินค่าความแม่นยาํและค่าความถูกตอ้งของระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษา ดว้ย 

ตวัวดัประสิทธิภาพ F-measure  

 ผลการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ืองระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษาโดยใชอ้อน

โทโลย ี 

1. ผลการสร้างฐานความรู้ออนโทโลยี ระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยด้านการศึกษา ผูว้ิจัยได้ศึกษา

รวบรวม และเก็บขอ้มูลขอ้คาํถาม – คาํตอบ ท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษา จากแหล่งขอ้มูลภายใน และแหล่งขอ้มูล

ภายนอก เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยมีการรวบรวมขอ้มูลและจดัหมวดหมู่

ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ 1) ลงทะเบียน  2) เอกสารทางการศึกษา 3) หลกัสูตรเทียบโอน 4) สมคัรเขา้

ศึกษา 

2. สร้างฐานความรู้สาํหรับระบบสืบคน้ขอ้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษาโดยใชอ้อนโทโลย ีในงานวจิยั

น้ีผู ้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Hozo Ontology Editor ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยมหาวิทยาลัยโอซากา Osaka University) 

ประเทศญ่ีปุ่น ในการจดัเก็บองคค์วามรู้ในรูปแบบของออนโทโลยีไดอ้ย่างสะดวกและไม่เสียค่าใชจ่้าย ในการ

นํามาประยุกต์ใชก้าํหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเพ่ือนาํไปสู่การเช่ือมโยงกับฐานขอ้มูล ในการพฒันาระบบ

สืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษา ในการวเิคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้คาํถาม 

และได้พัฒนาฐานความรู้ในการให้ค ําแนะนํา แบ่งออกได้เป็น 6 คลาส ได้แก่ 1) คลาสระดับการศึกษา 

(Educationlevel) 2) คลาสช่วงเวลา (Periodtime) 3) คลาสขอ้คาํถาม (Question and Answer)  

4.คลาสประเภทขอ้คาํถาม (Question type) 5) คลาสประเภทนักศึกษา (Studenttype) 6.คลาสกลุ่มผูส้อบถาม 

(Usergroup) ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2  
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ภาพที ่2 โครงสร้างความสมัพนัธ์ของฐานความรู้ออนโทโลย ีระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อย 
 

 จากภาพท่ี 2 วงกลมคือ คลาสหลกัและคุณสมบติัของคลาสหลกัท่ีถูกกาํหนดใหเ้ป็นคียห์ลกั (Primary 

Key) ของคลาสนั้น มีไวส้าํหรับกาํหนดโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งฐานความรู้ออนโทโลย ีกบัฐานขอ้มูล

ออนโทโลย ีเพ่ือใหข้อ้มูลมีค่าสมัพนัธ์กนั 

3. พฒันาระบบใหค้าํแนะนาํ (Recommender System) โดยอา้งอิงกบัโครงสร้างระบบการจดัการ 

โปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี (OAM : Ontology Application Management) เป็นการเช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์ในแบบการสืบคน้เชิงความหมาย ของระบบการสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยด้านการศึกษาโดยใช ้

ออนโทโลย ีซ่ึงสามารถแสดงดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที ่2 การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ ระบบการสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษาโดยใชอ้อนโทโลย ี
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4. ผลการทดสอบ ระบบการสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษาโดยใชอ้อนโทโลย ีศึกษา 

หลักการของการอนุมานตามข้อมูลฐานกฎ (Rule-based Inference) ท่ีใช้สําหรับข้อมูลชนิด RDF (Resource 

Description Framework) และการจดัการกฎสาํหรับแนะนาํขอ้มูล (Recommender Rule Management) จากการวจิยั

คร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบระบบแนะนาํขอ้มูล โดยมีการทดสอบการคน้หา และกาํหนดคลาสท่ีเก่ียวขอ้งในการ

เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของคลาสขอ้คาํถาม ดงัภาพท่ี 4 

   
ภาพที ่4 การแสดงผลลพัธ์ของการสืบคน้ขอ้มูลและแนะนาํขอ้มูล  

 

  จากภาพท่ี 4 จากระบบสืบคน้เชิงความหมาย และทาํการสืบคน้ขอ้มูล เพ่ือคน้หาขอ้คาํถามท่ีพบบ่อย ท่ี

เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา โดยเลือกจากคลาสขอ้คาํถาม (Question and Answer)  โดยเลือกคุณสมบติั “ has_User_id” 

(กลุ่มผูส้อบถาม)  “ls-A” “Student” เพ่ือใหร้ะบบแสดงขอ้คาํถาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูใ้ชง้านท่ีเป็นนกัศึกษาทุก

รายการท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล ซ่ึงจะแสดงประเภทคาํถาม และระดบัการศึกษาท่ีแนะนาํเก่ียวกบันกัศึกษา  

5. ผลจากการวดัประสิทธิภาพของระบบใหค้าํแนะนาํขอ้มูล ผูว้จิยัจะวดัประสิทธิภาพของการ 

สืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยโดยใชอ้อนโทโลย ี ท่ีพฒันาข้ึนดว้ยคาํคน้ในหลายลกัษณะ เพ่ือหาค่าของความถูกตอ้งท่ีได้

จากการสืบคน้ จากจาํนวน 120 รายการ และแนะนาํขอ้มูลท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไปแทนค่าในการวดัประสิทธิภาพของ

การทาํงานระบบ ในการแทนค่าจะมีการบนัทึกขอ้มูลเป็นค่า 0 หรือ 1 โดยใชก้ารแทนค่า ดงัน้ี 

   A คือ จาํนวนขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้ไดแ้ละถูกตอ้ง  

    B คือ จาํนวนขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้ไดแ้ต่ไม่ถูกตอ้ง  

   C คือ จาํนวนขอ้มูลท่ีตอ้งการแตไ่ม่ถูกอ่านข้ึนมา 

  ผลลพัธ์จากการคน้หาขอ้คาํถามการลงทะเบียนเรียน ระดบัปริญญาตรีโดยใชเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

   Usergroup คาํคน้ “Student” 

   Periodtime  คาํคน้ “Study” 

   Educationlevel  คาํคน้ “Bachelor” 

   Question type   คาํคน้ “Register” 
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ตารางที ่1 การสืบคน้เชิงความหมาย จากระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษาโดยใชอ้อนโทโลย ี 

ลาํดบั คาํค้น A B C 

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา ทีต้่องการสอบถามเกีย่วกบั “การลงทะเบียน” 

1 “กาํหนดการจองรายวิชาลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ” 1 0 0 

2 “ระยะเวลาในการถอนรายวิชา แบบไม่ติดอกัษร W” 1 0 0 

3 “”กาํหนดการชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1 0 0 

4 “จาํนวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนได”้ 1 0 0 

5 “ช่องทางรับชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียน” 1 0 0 

 

 จากตารางท่ี 1 เป็นการแสดงผลขอ้มูลท่ีถูกคน้พบ ในส่วนของการสืบคน้เชิงความหมาย (Semantic 

Search) ระบบสืบคน้ขอ้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษา โดยสามารถนาํค่าทั้งหมดมาหาค่าความแม่นยาํ(Percision) 

และค่าการคน้คืน (Recall) จากสูตรการคาํนวณในการหาค่าความถูกตอ้งในการสืบคน้เชิงความหมาย จากค่า A B 

และ C ซ่ึงไดจ้ากการบนัทึกขอ้มูลเป็นค่า 0 หรือ 1 วดัผลประเมินประสิทธิภาพระบบการสืบคน้ขอ้คาํถามท่ีพบ

บ่อยดา้นดา้นการศึกษา ในส่วนของการสืบคน้เชิงความหมาย (Semantic Search) ไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ได้

กาํหนดไว ้และสืบคน้ไดต้รงตามความตอ้งการ 

6. การประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษาโดยใช ้

ออนโทโลย ีจากผูใ้ชง้าน จาํนวน 30 คน โดยแยกได ้3 ประเภท 1)บุคคลทัว่ไป 2)นกัศึกษา 3)อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 

สรุปผลการวิจยัไดว้่าผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในการใชร้ะบบให้คาํแนะนาํขอ้มูลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ท่ี 4.75 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.44  

 

โดย เกณฑก์ารใหค้ะแนนความพึงพอใจ ดงัน้ี 

      ระดบั ความพึงพอใจ   มากท่ีสุด           5       คะแนน 

      ระดบั ความพึงพอใจ   มาก                4      คะแนน 

      ระดบั ความพึงพอใจ   ปานกลาง         3       คะแนน 

      ระดบั ความพึงพอใจ   นอ้ย               2        คะแนน 

      ระดบั ความพึงพอใจ   นอ้ยท่ีสุด        1        คะแนน 

 การสรุปผลการประเมิน เม่ือไดค้่าเฉล่ียของคะแนนแต่ละขอ้แลว้ นาํมาเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินผล  

ซ่ึงมีการแปลผลตามระดบัค่าเฉล่ียจากอนัตรภาคชั้น  ดงัน้ี 

  คะแนนเฉล่ียสูงกวา่   4.50    มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49   มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

  คะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่    1.50   มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลกาํหนดความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  x� แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนน  S.D.    แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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อภิปรายผล  

 การทาํงานวิจยัคร้ังน้ี สามารถสรุปไดว้า่การประเมินผลประสิทธิภาพระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้น

การศึกษาโดยใชอ้อนโทโลย ีจากกลุ่มตวัอยา่ง 120 รายการ โดยมีขอ้มูลท่ีแสดงผลจากการสืบคน้และนาํขอ้มูล ท่ีมี

ค่า F-measure = 0.95 ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.75 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูท่ี่ 0.44 อยูร่ะดบัมากท่ีสุด จากขอ้คาํถามทั้งหมด ดงันั้นในการวดัค่าประสิทธิภาพของระบบสืบคน้ขอ้

คําถามท่ีพบบ่อยด้านการศึกษาโดยใช้ออนโทโลยี ด้วย F-measure จากการทดลองผู ้วิจัยจึงสรุปได้ว่า 

ประสิทธิภาพในการสืบคน้และใหค้าํแนะนาํเหมาะแก่การนาํไปใชใ้นการใหค้าํแนะนาํขอ้มูลขอ้คาํถามท่ีพบบ่อย

อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ควรพฒันาต่อยอดจาก ระบบสืบคน้คาํถามท่ีพบบ่อยดา้นการศึกษาโดยใชอ้อนโทโลย ีโดยเพ่ิม

ขอ้มูลคาํถามใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั  

2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

สามารถนาํไปพฒันาต่อยอดเป็นแอพพลิเคชนั เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางดา้นใชง้าน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชส้มุนไพรพ้ืนบา้น และ เพ่ือวิเคราะห์และ

แสดงผลขอ้มูลการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบา้น ดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของชุมชนเทศบาลเมือง

เมืองแกนพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 749 ชุด ในปี พ.ศ. 2561 

ประกอบดว้ย 2 ตาํบลไดแ้ก่ ตาํบลอินทขิล จาํนวน 578 ชุด และตาํบลช่อแล จาํนวน 171 ชุด นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์

โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
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พบวา่ บริเวณท่ีมีการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบา้นมากท่ีสุด คือการปลูกบริเวณพ้ืนท่ีบา้น วตัถุประสงคข์องการปลูก

พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือรับประทานมากท่ีสุด  และพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน พบว่าคนในชุมชน

เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาโดยรวมแลว้มีพฤติกรรมการใชส้มุนไพรพ้ืนบา้น อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 

3.17 (S.D.=0.89) 

 

คาํสําคญั: สมุนไพรพ้ืนบา้น, เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research are to study the herb using behaviors and to analyze and display 

information on the cultivation of local herbs in Muang Kaen Pattana municipality community using the GIS 

program. In the research, 749 questionnaires were collected in 2018, composed of 578 questionnaires from 

Inthakhin Sub-District and 171 questionnaires from Cholae Sub-District. The data were analyzed by using 

statistical software to obtain frequencies, percentages, means, and standard deviations. The study indicated that 

the area where the most local herbs are grown is the area around the house. Additionally, the study found that 

most of the samples have the objective of planting herbs for eating. For the local herb usage behavior, it was 

found that the people in the community of Mueang Pattana Municipality have the use of folk herbs at a medium 

level, with the mean of  3.17 (S.D. = 0.89). 
 

Keywords:  Local herbs, Muang Kaen Pattana Municipality 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเก่ียวกบัสุขภาพกนัมากข้ึน และอาจเป็นผลจากการกงัวลถึงผลคา้งเคียง

เก่ียวกบัการรักษาโดยแผนสมยัใหม่ จึงทาํให้กระแสในเร่ืองของการหนักลบัมาดูแลสุขภาพโดยใชส้มุนไพรท่ีมา

จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกันมากข้ึน รวมถึงทั่วโลกไดใ้ห้ความสําคญัเก่ียวกับการใช้สมุนไพรและแพทย์

ทางเลือกมากยิ่งข้ึน การแพทยแ์นวธรรมชาติจึงไดรั้บความนิยมและกระแสผลิตภณัฑ์สุมนไพรจึงได้รับการ

ยอมรับเป็นอยา่งดี (กนกกาญจน์ วิชาศิลป์ และคณะ, 2559)  ซ่ึงสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ท่ีมนุษยรู้์จกั

นาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ เพ่ือการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บตั้งแต่โบราณกาล โดยนาํมาใชเ้ป็นยาพ้ืนบา้นแผนโบราณของ

ไทยมาแต่อดีต เน่ืองจากราคาถูก หาไดง่้าย ปลอดภยัและมีผลคา้งเคียงนอ้ย ซ่ึงสมุนไพรหลายชนิดสามารถปลูกได้

เองท่ีบา้น (วิริญญา  เมืองชา้ง และคณะ, 2560) สาํหรับอุปโภค บริโภค เพ่ือรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ และบางครัวเรือน

มีการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือจาํหน่ายเพ่ิมรายไดใ้หก้บัครอบครัว ดงัเช่นคนในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 

อ.แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีชนบท ชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ทาํนา ปลูกพืชไร่พืชสวนและ

ยงัมีวถีิชีวติพ่ึงพิงอาศยัธรรมชาติ ชาวบา้นยงัปลูกสมุนไพรในบริเวณท่ีทาํการเกษตร บริเวณสวนหลงับา้น บริเวณ

บา้นและใช ้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร เพ่ือใชใ้นการปรุงอาหาร และนาํมาใชใ้นการรักษาโรคต่าง ๆตลอดจน

ดูแลสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่จึงเร่ิมมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ และ

ป้องกนัโรค โดยการเลือกรับประทานอาหาร พืชผกัสมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสมุนไพรนอกจากจะเป็นประโยชน์

ทางยาแลว้ ยงัปลอดภยั จากสารเคมีอีกดว้ย สาํหรับประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่พฤติกรรมการใชพื้ชสมุนไพรจะ 
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สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม โดยการรับประทานผกัพ้ืนบา้นร่วมอาหารหลกั นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมการ

ใชย้าสมุนไพรจากเจา้หนา้ท่ีทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ในปัจจุบนั  

จากท่ีกล่าวมา คณะผูว้ิจัยเห็นถึงความสําคัญของพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ในชุมชน จึงมีแนวคิดในการ

การศึกษาพฤติกรรมการปลูกและการใชส้มุนไพรพ้ืนบา้น โดยเลือกพ้ืนท่ีชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 

จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงมีการจดัเก็บพิกดัพ้ืนท่ีของครัวเรือนท่ีมีการปลูกสมุนไพรพ้ืนบา้น โดยนาํระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาประยุกต์ใชส้ําหรับนาํเสนอการวิเคราะห์ในรูปของ

แผนภาพขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือใหม้องเห็นภาพรวมท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน รวมถึงจะไดรั้บทราบตาํแหน่งท่ีมีการปลูกของแต่

ละหมู่บา้นในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา และการศึกษาถึงการใชส้มุนไพรของคนในชุมชน จะเป็น

แนวทางในการศึกษาสร้างจิตสาํนึกวางแผนอนุรักษ ์จดัการปลูกและขยายพนัธ์ุพืชต่อไปในอนาคตอยา่งเหมาะสม 

นอกจากนั้นยงัสามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินของ

ตนเอง เพ่ือจาํหน่ายสร้างรายไดใ้หก้บั ครอบครัวและชุมชนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการการใชส้มุนไพรพ้ืนบา้นของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอ

แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.2 เพ่ือวเิคราะห์ขอ้มูลการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบา้น ดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   ตวัแปรอสิระ   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 กรอบแนวคิดของการศึกษาพฤติกรรมการปลูกและการใชส้มุนไพรพ้ืนบา้นของคนในชุมชนเทศบาล

เมืองเมืองแกนพฒันา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาประกอบดว้ย 2 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบล

อินทขิล 10 หมู่บา้นและ ตาํบลช่อแล 6 หมู่บา้น มีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคเก่ียวกบั ตาํบล อาชีพ และ

รายไดต้่อเดือน ตาํแหน่งการปลูกสมุนไพร สําหรับการใชแ้ละการปลูกพืชสมุนไพรไดแ้ก่ การใชพื้ชสมุนไพร 

บริเวณท่ีปลูก และวตัถุประสงคก์ารปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบา้น ซ่ึงมีการใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการ

วเิคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในการปลูกพืชสมุนไพร 

 

 

1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ท่ีอยูต่าํบล อาชีพ 

รายไดต้่อเดือน ตาํแหน่งท่ีปลูก (พิกดั) 

2) การปลูกสมุนไพรและการใช ้ไดแ้ก่ บริเวณ

ท่ีปลูกพืชสมุนไพร วตัถุประสงคก์ารปลูกพืช

สมุนไพรพ้ืนบา้น 

พฤติกรรมการการใชแ้ละปลูก

สมุนไพรพ้ืนบา้น 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 1) กลุ่มประชากร 

  ระเบียบวิธีวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 

สาํหรับขอ้มูลประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง พ้ืนท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกประชากรท่ีอาศยัอยู ่ในเทศบาลเมือง

เมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพ้ืนท่ีทาํการศึกษา ใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) จากประชากรในท่ีอาศยัอยู่ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ หลงัคา

เรือนละ 1 คน ซ่ึงอาจจะเป็นหวัหนา้ครอบครัวหรือบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นหลงัคาเรือนนั้น เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 749 คน 

ประกอบไปดว้ยประชากร ไดแ้ก่ หมู่บา้นตาํบลอินทขิล จาํนวน 578 หลงัคาเรือน และหมู่บา้นตาํบลช่อแล จาํนวน 

171 หลงัคาเรือน 

 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล  

  แบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงค ์และไดผ้่านการตรวจหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index of Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน จากนั้นนาํมาปรับแกเ้พ่ือนาํไปเก็บขอ้มูล

ภาคสนามต่อไป โดยแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ ตาํบล อาชีพ รายไดต้่อเดือน 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการปลูกและความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรพ้ืนบา้นของชุมชนเทศบาล

เมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 

ระดบัไดแ้ก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

   ค่าเฉล่ีย 1.00ถึง 1.50 แปลความหมายวา่   นอ้ยท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ีย 1.51ถึง 2.50  แปลความหมายวา่   นอ้ย 

   ค่าเฉล่ีย 2.51ถึง 3.50  แปลความหมายวา่   ปานกลาง 

   ค่าเฉล่ีย 3.51ถึง 4.50  แปลความหมายวา่   มาก 

   ค่าเฉล่ีย 4.51ถึง 5.00  แปลความหมายวา่   มากท่ีสุด 

 3) ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้บ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

  3.1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกและความรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพร และทาํการ

คดัเลือกชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตาํบลไดแ้ก่ ตาํบล 

อินทขิล และตาํบลช่อแล 

  3.2) การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการจดัเก็บขอ้มูลจากประชาชนในเทศบาลเมือง

เมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ครัวเรือนละ 1 คน โดยจดัทาํแบบสอบถามออนไลน์ ใชช่้วงเวลา

เก็บในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 และไดน้าํขอ้มูลมาตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งสมบูรณ์แต่ละชุด

ก่อนท่ีจะนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปและเลือกสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ต่อไป 

 4) การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  4.1) สถิติท่ีใชจ้ะเป็นสถิติพ้ืนฐานนาํมาใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  4.2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Quantum GIS ซ่ึงเป็น

โปรแกรม Open Source ซ่ึงสะดวกต่อการใชง้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใชข้อ้มูลภาพ ขอ้มูลตาราง การแสดงผล

ตาราง ตลอดจนสามารถสืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และนาํเสนอขอ้มูลไดใ้นรูปแบบแผนท่ี (รัตนา มัน่ประสิทธ์ิ, 

2560) 
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5. สรุปผลการวจัิย 

5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ี  ขอ้มูลของประชากรกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีเก่ียวกบั

บริเวณท่ีปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบา้น วตัถุประสงค์ท่ีปลูกพืชสมุนไพร และการนาํพืชสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์  

ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละ ของประชากรกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีจาํแนกตามหมู่บา้น 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีตาํบลอินทขิลมีทั้งหมด 10 หมู่บา้น  คิดเป็น

ร้อยละ 16.3 จะอยูห่มู่ท่ี 6  ถือไดว้า่เป็นประชากรจาํนวนมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีการศึกษา รองลงมาคือ หมู่ท่ี 2  ร้อยละ 

14.2  และ หมู่ท่ี 3 เป็นประชากรกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ี ท่ีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.8  และตาํบลช่อแล มีทั้งหมด 6 

หมู่บา้น   คิดเป็นร้อยละ 25.2 จะอยูห่มู่ท่ี 2 พบวา่เป็นประชากรจาํนวนมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีการศึกษา รองลงมาคือ 

หมู่ท่ี 1 และ 3  ร้อยละ 17.5 และ หมู่ท่ี 6 เป็นประชากรกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ี ท่ีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 9.9 

 

 

 

ตาํบล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตาํบลอินทขิล   

หมู่ท่ี 1 62 10.7 

หมู่ท่ี 2 82 14.2 

หมู่ท่ี 3 22 3.8 

หมู่ท่ี4 59 10.2 

หมู่ท่ี5 41 7.1 

หมู่ท่ี6 94 16.3 

หมู่ท่ี7 74 12.8 

หมู่ท่ี8 59 10.2 

หมู่ท่ี10 53 9.2 

หมู่ท่ี11 32 5.5 

รวม 578 100.0 

ตาํบลช่อแล   

หมู่ท่ี 1 30 17.5 

หมู่ท่ี 2 43 25.2 

หมู่ท่ี 3 30 17.5 

หมู่ท่ี 4 23 13.5 

หมู่ท่ี 5 28 16.4 

หมู่ท่ี 6 17 9.9 

รวม 171 100.0 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1890 

ตารางที ่2 จาํนวนและร้อยละ ของประชากรกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละตาํบล จาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ  

ตาํบลอินทขิล 

(จาํนวนคน, ร้อยละ) 

ตาํบลช่อแล 

(จาํนวนคน, ร้อยละ) 

เกษตรกรรม 139  (24.0%) 53 (31.0%) 

คา้ขาย 108 (18.7%) 34 (19.9%) 

รับจา้ง 308 (53.3%) 66 (38.6%) 

อ่ืนๆ 23 (4.0%) 18 (10.5%) 

รวม 578 (100.0%) 171 (100.0%) 

 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีตาํบลอินทขิล จําแนกตามอาชีพ พบว่า 

ประชากรกลุ่มตวัอย่างจาํนวนมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีการศึกษา จาํนวนร้อยละ 53.3 มีอาชีพรับจา้ง  และรองลงมาคือ 

อาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามลาํดบั สําหรับตาํบลช่อแล จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างจํานวนมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวนร้อยละ 38.6 มีอาชีพรับจ้าง  และรองลงมาคือ อาชีพ

เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 31.0  

 

ตารางที ่3 จาํนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มตวัอยา่งแต่ละพ้ืนท่ี จาํแนกตามรายไดข้องครอบครัว/เดือน 

รายไดข้องครอบครัว/เดือน 

ตาํบลอินทขิล 

(จาํนวนคน, ร้อยละ) 

ตาํบลช่อแล 

(จาํนวนคน, ร้อยละ) 

25,000 บาทข้ึนไป 65 (11.2%) 30 (17.5%) 

15,001-25,000 บาท 20 (3.5%) 11 (6.4%) 

3,000-9,000  บาท 199 (34.4%) 51 (29.8%) 

9,001-15,000 บาท 179 (31.0%) 50 (29.3%) 

ต ํ่ากวา่3,000 บาท 115 (19.9%) 29 (17.0%) 

รวม 578 (100.0%) 171 (100.0%) 

 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ี ตาํบลช่อแล จาํแนกตามรายไดข้องครอบครัว/

เดือน พบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีการศึกษา จาํนวนร้อยละ 34.4 มีรายไดข้องครอบครัว/

เดือนประมาณ 3,000-9,000  บาท และรองลงมาคือรายไดข้องครอบครัว/เดือน ประมาณ 9,001-1,5000 บาทคิด

เป็นร้อยละ 31.0 และตาํบลช่อแล จาํแนกตามรายไดข้องครอบครัว/เดือน พบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมาก

ท่ีสุดในพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวนร้อยละ 29.8 มีรายได้ของครอบครัว/เดือนประมาณ 3,000-9,000  บาท และ

รองลงมาคือรายไดข้องครอบครัว/เดือน ประมาณ 9,001-1,5000 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.3  

5.2) การปลูกสมุนไพรของประชากรกลุ่มตวัอย่าง ไดศึ้กษาเก่ียวกบับริเวณท่ีปลูกพืชสมุนไพร และ

วตัถุประสงคก์ารปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบา้น โดยนาํเสนอในรูปแบบของแผนภาพขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี โดยการวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS และแสดงผลขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
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5.2.1  การวเิคราะห์การการปลูกพืชสมุนไพรจาํแนกตามบริเวณท่ีปลูก 
 

 
แผนภาพที ่2 แผนท่ีการปลูกพืชสมุนไพร จาํแนกตามบริเวณท่ีปลูก 

 

จากผลการวิจยัการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในการปลูกพืชสมุนไพรจาํแนกตามบริเวณท่ี

ปลูก พบวา่  ปลูกบริเวณพ้ืนท่ีบา้นเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงหมู่บา้นท่ีปลูกบริเวณพ้ืนท่ีบา้นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 2 บา้น

สนัป่าสกั คิดเป็นร้อยละ 25.15  รองลงมาไดแ้ก่   หมู่ท่ี 3 บา้นวงัดิน คิดเป็นร้อยละ 16.96 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ หมู่

ท่ี 6 บา้นหนองบวั คิดเป็นร้อยละ 9.36 ตามลาํดบั  

5.2.1  การวเิคราะห์การปลูกพืชสมุนไพรจาํแนกตามวตัถุประสงคก์ารปลูก 
 

 
แผนภาพที ่3 แผนท่ีการปลูกพืชสมุนไพร จาํแนกตามวตัถุประสงคก์ารปลูก 

 

จากผลการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในการปลูกพืชสมุนไพรจาํแนกตามวตัถุประสงคก์าร

ปลูก พบวา่ ปลูกเพ่ือรับประทานเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงหมู่บา้นท่ีปลูกเพ่ือรับประทานมากท่ีสุดไดแ้ก่ หมู่ท่ี 6 หางดง 

(อินทขิล) คิดเป็นร้อยละ 12.33 รองลงมาไดแ้ก่   หมู่ท่ี 2 วงัแดง (อินทขิล) คิดเป็นร้อยละ 11.11 และน้อยท่ีสุด 

ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 6 บา้นหนองบวั คิดเป็นร้อยละ 2.17ตามลาํดบั          
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 5.3)  พฤติกรรมการใชส้มุนไพรพ้ืนบา้น ซ่ึงเก็บรวบรวมจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 749 คน ผล

การวเิคราะห์เป็นดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางที ่6 พฤติกรรมการใชส้มุนไพรของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 

จากตารางท่ี 6 พฤติกรรมการใชส้มุนไพรพ้ืนบา้นของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ประชากรรู้จกัการ

ใชส้มุนไพรแต่ละชนิดเป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย 3.78 (S.D.=1.03) และมีการนาํสมุนไพรท่ีตนเองปลูกไวม้าใชจ้าํนวน

มาก ค่าเฉล่ีย 3.48 (S.D.=1.10) รองลงมาคือ มีทศันคติต่อการใชส้มุนไพรในการรักษาโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.38 (S.D.=0.96) รู้คุณค่าของสมุนไพรไทยในทอ้งถ่ินของตนเอง ค่าเฉล่ีย 3.07 (S.D.=0.86) และมีความ

เขา้ใจในเร่ืองของสมุนไพรมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาํวนัอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.07 (S.D.=0.87) และ

โดยรวมแลว้ประชากรมีพฤติกรรมการใชส้มุนไพรพ้ืนบา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.17 (S.D.=0.89) 

 

6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาพฤติกรรมการปลูกพืชสมุนไพรของประชากรท่ีเป็นตวัแทนของครัวเรือนในชุมชน

เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทั้ง 2 ตาํบลไดแ้ก่ ตาํบลอินทขิล จาํนวน 578 ครัวเรือน และ

ตาํบลช่อแล จาํนวน 171 ครัวเรือน รวมทั้ งส้ิน 749 ครัวเรือน พบว่าอาชีพของประชากรส่วนใหญ่จะรับจ้าง 

รองลงมาเป็นเกษตรกรรม และมีรายต่อเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ 3,000 บาทถึง 9,000 บาท รองลงมามีรายไดร้ะหวา่ง 

9,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือน สาํหรับบริเวณท่ีปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบา้น พบวา่  ปลูกบริเวณพ้ืนท่ีบา้นเป็นส่วน

ใหญ่  และวตัถุประสงคข์องการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบา้น พบวา่ ปลูกเพ่ือรับประทานเป็นส่วนใหญ่  สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ กวนิธร เสถียร   และ คณะ (2555) ท่ีไดศึ้กษาการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรพรรณพืชของชุมชนบา้น

ทา้ยเข่ือนซ่ึงมี เขตติดต่อกบัพ้ืนท่ีเข่ือนสิริกิต์ิ จงัหวดัอุตรดิตถพ์บวา่ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรพรรณพืช

ของชุมชนมุ่งเนน้ไปเพ่ือการยงัชีพมากกวา่ ยดึเป็นอาชีพหลกั โดยการเก็บหาตามฤดูกาล ส่งผลต่อความมัน่คงทาง

อาหารแก่คนในทอ้งถ่ิน สาํหรับพฤติกรรมการเก่ียวกบัสมุนไพรพ้ืนบา้นของประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ท่านรู้จกัการใชพื้ชสมุนไพรแต่ละชนิดระดบัใด 3.78 1.03 มาก 

ท่านรู้คุณค่าของสมุนไพรท่ีใชใ้นทอ้งถ่ินระดบัใด 3.07 0.86 ปานกลาง 

ท่านรู้จกัสรรพคุณของสมุนไพรท่ีนาํมาใชแ้ต่ละชนิด 2.94 0.86 ปานกลาง 

ท่านรู้จกัวธีิการนาํสมุนไพรมาใชรั้กษาโรค 2.87 0.73 ปานกลาง 

ในชีวติประจาํวนัท่านไดน้าํสมุนไพรมารักษาโรค 3.00 0.80 ปานกลาง 

ท่านคิดวา่สมุนไพรช่วยประหยดัค่ารักษาโรคโดยไม่

ตอ้งไปโรงพยาบาล 
2.91 0.84 

ปานกลาง 

ท่านคิดวา่สมุนไพรมีประโยชน์ตอ่ชีวติประจาํวนั 3.07 0.87 ปานกลาง 

ท่านเอาสมุนไพรท่ีตนเองปลูกไวม้าใช ้ 3.48 1.10 มาก 

ทศันคติของท่านต่อการใชส้มุนไพรรักษาโรค 3.38 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.89 ปานกลาง 
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ความรู้จกัสมุนไพรแต่ละชนิดเป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย 3.78 (S.D.=1.03) และมีการนาํสมุนไพรท่ีตนเองปลูกไวม้าใช้

จาํนวนมาก ค่าเฉล่ีย 3.48 (S.D.=1.10) ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากประชากรมีความรู้สึกวา่การบริโภคสมุนไพรปลอดภยั 

และหาง่ายในทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลวรรณ นะชาตรี และคณะ(2550) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารสมุนไพรพ้ืนบา้นของประชาชนภาคใต ้ตาํบลห้วยลึก จงัหวดัสงขลา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

รู้จกัชนิดของอาหารสมุนไพรพ้ืนบา้นทุกรสชาติ โดยจะนาํกลุ่มท่ีมีรสเผด็ร้อนและรสเปร้ียวมาใชบ้ริโภคเกือบทุก

วนั ส่วนรสชาติอ่ืน ๆ บริโภค 2-3 เดือนคร้ัง ทั้ งน้ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการบริโภคอาหารสมุนไพรพ้ืนบา้นสาม

อนัดบัแรกคือ ปลอดภยัจากสารพิษ หาไดง่้ายเพราะมีอยูแ่ลว้ในทอ้งถ่ิน และยงัมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และแหล่ง

อาหารสมุนไพรพ้ืนบา้นส่วนใหญ่ไดจ้ากแหล่งธรรมชาติในทอ้งถ่ิน และงานวจิยัวริิญญา เมืองชา้ง (255) ไดศึ้กษา

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในอาํเภอแม่ใจ 

จงัหวดัพะเยา พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชส้มุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองอยูใ่นระดบัร้อยละ 

87.70 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการเลือกใชส้มุนไพรเพ่ือรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยอ่ืน ๆ อาการทางระบบทางเดิน

อาหาร อาการระบบผิวหนงั และอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นตน้ แต่โดยภาพรวมแลว้ประชากรมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมุนไพรพ้ืนบา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.17 (S.D.=0.89) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

ภทัรลภา บุตดาเลิศ (2561) ท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมการใชส้มุนไพรทอ้งถ่ินเพ่ือหาแนวทางพฒันาผลิตภณัฑใ์ชใ้น

งานสปาไทยของกลุ่ม อาสาสมคัรชุมชน ตาํบลถนนโพธ์ อาํเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา ท่ีพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองสมุนไพรอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทั้งน้ีมีสาเหตุการเลือกใชส้มุนไพรเป็นการตระหนกัถึงประโยชน์และมีความเช่ือในสรรพคุณของสมุนไพรมาก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับสมุนไพร

พ้ืนบา้นแต่ละชนิด เพ่ือให้ประชากรไดเ้ขา้ใจถูกตอ้ง และสนบัสนุนให้มีการใชส้มุนไพรรักษาโรคเป็นทางเลือก

หน่ึงในการดูแลสุขภาพ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรทาํการศึกษาและจดัเก็บฐานขอ้มูลเก่ียวกบัสมุนไพรพ้ืนบา้น รวมถึงสรรพคุณต่าง ๆ เพ่ือ

เป็นแหล่งขอ้มูลใหก้บับุคคลทัว่ไปไดศึ้กษา  

(2) ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีเก่ียวกบัสมุนไพร มีการการจดัทาํส่ือเผยแพร่เก่ียวกบัภูมิ

ปัญญาใหค้นทัว่ไปไดศึ้กษา เพ่ือเป็นการรักษาองคค์วามรู้ใหอ้ยูต่ลอดไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทําการ

ไปรษณีย ์ในสงักดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 ใหเ้ป็นศูนยก์ลางของขอ้มูล สามารถคน้หาและเรียกใชข้อ้มูลท่ี

ตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วจากแหล่งขอ้มูลเดียว และมีขอ้มูลครบถว้นท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนั โดยเร่ิมตน้จาก

ศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน เจา้หนา้ท่ีสาขา และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบการ

จดัเก็บขอ้มูลของแต่ละสาขา จากนั้นจึงนาํมาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ โดยใชว้ิธีการเชิงวตัถุ เพ่ือทาํการ

พฒันาระบบในลกัษณะของโปรแกรมประยุกต์เวบ็ (Web Application) บนเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ของ

สาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 จากผลการพฒันาและผลการประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์พบวา่ผูใ้ชง้านระบบจาํนวน 70 คน มีความพึงพอใจในการใชง้านระบบอยู่ใน

ระดบัท่ีดี สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีขอ้มูลครบถว้น และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

คาํสําคญั: ระบบแทคโนโลยสีารสนเทศ ฐานขอ้มูล ไปรษณีย ์

 

ABSTRACT 

 The objective of this independent study is to develop an information system for post office under the 

Metropolitan Post Office 1.  The developed system would be a data center in which users can access and utilize 

with ease from a single standardized data source.  The study begins with getting requirements from executives, 

users from main office, and users from various branches. Various documents and data formats from each branch 

are also studied and synthesized. After a thoroughly and carefully analyzed, the system was designed using object-
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oriented paradigm with web application based on the Office’ s intranet.  The evaluation of the developed system 

from 70 users results in good satisfaction in it’s performance, efficiency, and completeness of data. 

 

Keywords: Information technology system, Database, Post office   

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบนัธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มีการเติบโตอยา่งมาก มีมูลค่ากวา่ 28,000 ลา้นบาท โดยแยกเป็น 2 

รูปแบบ คือ การขนส่งระหวา่งธุรกิจ เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อหรือนาํไปผลิตเป็นสินคา้ต่อ และการขนส่งโดยตรงถึง

ผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการหลายราย อาทิ  บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั เคอร่ี น่ิมเอ็กซ์เพรส และเอสซีจี 

เอก็ซ์เพรส เป็นตน้ โดยผูถื้อส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดคือ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั และมีคู่แข่งเขา้มาแยง่ส่วน

แบ่งทางการตลาดเป็นจาํนวนมาก ทั้งบริษทัภายในประเทศ และบริษทัร่วมทุนจากต่างประเทศ จึงส่งผลให ้บริษทั 

ไปรษณีย์ไทย จํากัด ได้รับผลกระทบจากคู่แข่งหน้าใหม่ และหน้าเก่าท่ีเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดอยู่

ตลอดเวลา และมีการพฒันาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดงันั้นเพ่ือให้ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั สามารถต่อสู้กบั

คู่แข่ง และยงัคงมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับท่ี 1 ได้นั้ น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ต้องปรับปรุงทั้ ง

กระบวนการทาํงาน ความรวดเร็วในการทาํงาน เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงขอ้มูลต่างๆ ให้พร้อม ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เพ่ือเป็นขอ้มูลสนบัสนุน และการประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

 สําหรับสํานักงานไปรษณียน์ครหลวง 1 เป็นหน่ึงใน 14 สํานักงานไปรษณียท์ัว่ประเทศของ บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกัด เป็นสํานักงานท่ีมีปริมาณงาน และรายไดม้ากท่ีสุดในประเทศ  และยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการ

แข่งขันจากคู่แข่งมากท่ีสุด โดยสํานักงานไปรษณีย์นครหลวง 1 รับผิดชอบดูแลท่ีทําการไปรษณีย์ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจังหวดันนทบุรี มีหน้าท่ีบริหารงาน และดาํเนินงานตามนโยบายของบริษัท 

นาํเสนอขอ้มูลในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ เช่น การขอเพ่ิมอตัรากาํลงั การปรับปรุงระบบงาน การ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี รวมทั้งตอ้งนาํขอ้มูลในดา้นต่างๆ ของท่ีทาํการไปรษณียม์าประกอบการตดัสินใจ ขอ้มูล

ของท่ีทาํการไปรษณียมี์หลายดา้นดว้ยกนั อาทิ ขอ้มูลพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลอาคารสถานท่ี 

ขอ้มูลอตัรากาํลงั ขอ้มูลผลการดาํเนินงานดา้นรายได ้และค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

 โดยในปัจจุบนันั้นขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ยกเก็บไวแ้ต่ละท่ีทาํการไปรษณีย ์และเก็บไวใ้นรูปแบบท่ีแตกต่าง

กนั บางท่ีทาํการไปรษณียเ์ก็บขอ้มูลต่างๆ ไดค้รบถว้นพร้อมนาํมาใชง้าน บางท่ีทาํการไปรษณียเ์ก็บขอ้มูลไม่

ครบถว้น มีการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทั้งในลกัษณะของกระดาษ แฟ้มขอ้มูลเอกสาร ทุกคร้ังท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ

ขอ้มูลตอ้งติดต่อใหท่ี้ทาํการไปรษณียจ์ดัส่งขอ้มูลใหส้าํนกังาน ทาํให้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลหรือ

บางคร้ังไดข้อ้มูลไม่ครบถว้น ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานหรือการตดัสินใจของผูบ้ริหารเป็นไปดว้ยความล่าชา้ ไม่ทนั

ต่อสถานการณ์ อีกทั้งยงัเป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกระดาษ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 จากปัญหาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงนาํเสนอ “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์กรณีศึกษา

สาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1” เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลในดา้นต่างๆ ของท่ีทาํการไปรษณียใ์นสังกดั อยา่งเป็นระบบ 

เพ่ือใหผู้บ้ริหารของสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 และเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังาน สามารถคน้หาและเรียกดูขอ้มูล

ท่ีตอ้งการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วจากแหล่งขอ้มูลเดียว และมีขอ้มูลท่ีครบถว้น อยู่ในรูปแบบเดียวกนั เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทาํงานและการบริหารงานท่ีทาํการไปรษณียใ์นสังกดัสํานกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 และ

การพฒันาระบบน้ียงัเป็นพ้ืนฐานเพ่ือนาํไปพฒันาระบบงานอ่ืนๆ ต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์

 2.2 เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศของท่ีทาํการไปรษณียใ์นสังกดั สาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 อยา่งเป็น

ระบบ 

 2.3 เพ่ือไดร้ะบบและขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางไม่กระจดักระจาย 

 2.4 เพ่ือให้ผูบ้ริหารสํานกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 เจา้หนา้ท่ีสํานกังาน สามารถคน้หาและเรียกดูขอ้มูลท่ี

ตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วจากแหล่งขอ้มูลเดียว และมีขอ้มูลท่ีครบถว้นเป็นรูปแบบเดียวกนั 

 

3. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์กรณีสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 มีขอบเขตการ

ดาํเนินงานดงัน้ี  

 3.1 เจา้หนา้ท่ีสาขา สามารถจดัการขอ้มูลท่ีทาํการไปรษณียไ์ด ้ประกอบดว้ย  

  3.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของท่ีทาํการไปรษณีย ์

  3.1.2 ขอ้มูลแผนกต่างๆ ของท่ีทาํการไปรษณีย ์

  3.1.3 ขอ้มูลพนกังาน 

  3.1.4 ขอ้มูลยานพาหนะ 

 3.2 เจา้หนา้ท่ีสาขา สามารถนาํเขา้ขอ้มูลรายได ้และค่าใชจ่้าย 

 3.3 ผูจ้ดัการฝ่าย สามารถเรียกใชร้ายงานต่างๆ ได ้ 

 

4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทําการไปรษณีย์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือจัดการข้อมูล

สารสนเทศของท่ีทาํการไปรษณียใ์นสงักดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 ใหเ้ป็นระบบ เป็นศูนยก์ลางของขอ้มูล

ไม่กระจดักระจาย สามารถคน้หาและเรียกดูขอ้ความท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วจากแหล่งขอ้มูลเดียว และมี

ขอ้มูลท่ีครบถว้นเป็นรูปแบบเดียวกนั โดยเร่ิมจากศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันาและใชว้ธีิการควบคุมการเขา้ถึงบทบาทเป็นเทคโนโลยหีลกัสาํหรับการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ [1] การศึกษาการออกแบบท่ีเหมาะสมทาํใหพ้ฒันาระบบสารสนเทศไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (Hui 

Qiao, Lin Tan, 2018) [2] การพฒันาระบบสารสนเทศนั้น และนาํระบบฐานขอ้มูลมาใช ้ยงัลดปัญหาขอ้มูลสูญ

หายไดอี้กดว้ย (Elvi Fetrina , Eri Rustamaji, Tatat Nuraeni, Yusuf Durrachman , 2017) [3] และพฒันาในรูปแบบ

โปรแกรมประยุกต์ (Web Application) ส่วนระบบการจัดการฐานข้อมูลท่ีใช้เป็นฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

(MySQL) เป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์ซ (Open Source) ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ การพฒันา

โปรแกรมใช้ภาษาสคริปต์พีเอชพี (PHP) เป็นฟรีซอฟต์แวร์ (Free Software) ใช้งานง่าย สะดวก ทาํงานเป็น

มาตรฐานเดียวกนั (ทิพวลัย ์แสนคา, สมศกัด์ิ จีวฒันา, นลินทิพย ์พิมพก์ลดั, 2562)  [4] ใชร่้วมกบับู๊ตสแตบ เฟรม

เวิร์ก (Bootstrap Framework) อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช ้(ยพุดี อินทสร, คมกฤช เจริญ , พฒันะ วรรณวไิล , 

โฟมจนัทร์ หมีนหา และวลิาวรรณ แคสนัน่ม, 2561)  [5] หากพฒันาโดยใชภ้าษาซีชาร์ป (C#)  และ ไมโครซอฟท์ 

เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) และประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านระบบท่ีพฒันาข้ึน พบว่า

ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีเพ่ิมความสะดวกในการทาํงานมากข้ึน และมีประสิทธิภาพ (จุฬาวรรณ ปาสาจนัทร์ และวงกต 
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ศรีอุไร, 2561) [6] สรุปไดว้า่ โดยส่วนใหญ่ การพฒันาระบบสารสนเทศ โดยใชภ้าษาสคริปต์พีเอชพี (PHP) ใน

การพฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรมมายเอสคิวเอล (MySQL) ในการจดัการฐานขอ้มูลสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้

งานเป็นท่ีนิยม และมีประสิทธิภาพ (สุเมธ พิลึก, จกัรพนัธ์ จนัทร์เขียว, 2559) [7] ภาษาสคริปตพี์เอชพี (PHP)  และ

ระบบจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวเอล (MySQL ) มีความเหมาะสมในการพฒันาระบบสารสนเทศ และควรพฒันา

ใหมี้ความสามารถในการเพ่ิม/แกไ้ข/ลบ คน้หาขอ้มูลในรูปแบบ ตามเง่ือนไขต่างๆ และ ควรมีการกาํหนดบทบาท

ผูใ้ชง้าน โดยการเขา้สู่ระบบ เพ่ือเขา้สู่ขอ้มูลตามสิทธ์ิของผูใ้ช ้(หทยัชนก แจ่มถ่ิน และอนิรุทธ์ สติมัน่, 2558) [8] 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการนั้น มีกระบวนการการศึกษาความเป็นไปไดต้ามความตอ้งการ การ

วิเคราะห์การออกแบบระบบ การใชง้านและการทดสอบซอฟตแ์วร์ ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดผลลพัธ์คือมีการจดัการท่ี

เช่ือถือไดแ้ละทนัสมยั (Kun Liu, Jinmin Jiang, Xiaohan Ding, Hui Sun, 2017)    

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 ขั้นตอนการดาํเนินงานในปัจจุบัน  

 ในปัจจุบนัการดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีทาํการไปรษณีย ์มีการจดัเก็บท่ีแตกต่างกนั บางท่ี

ทาํการไปรษณียมี์การจดัเก็บท่ีแฟ้มเอกสารภายในท่ีเดียวกนัอยา่งชดัเจน สามารถคน้หาและนาํขอ้มูลมาใชง้านได้

ง่ายตามตอ้งการ บางท่ีทาํการไปรษณียแ์ยกเก็บขอ้มูลตามแผนกต่างๆ และการจดัการขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่อยู่ใน

รูปแบบเดียวกนั 

 5.2 ขั้นตอนการออกแบบ 

 เม่ือวเิคราะห์ปัญหา และความตอ้งการระบบจากความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ีสาขา (ท่ีทาํการไปรษณีย)์ 

เจ้าหน้าท่ีภายในสํานักงาน และผูจ้ ัดการฝ่ายแล้ว เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนผูว้ิจัยจึงได้ออกแบบระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์เพ่ือเป็นแหล่งรวมรวบขอ้มูลของท่ีทาํการไปรษณีย ์และเป็นแหล่ง

ในการนาํขอ้มูลไปใชง้านของผูท่ี้ตอ้งการ โดยจดัเก็บในรูปแบบของฐานขอ้มูลใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั และพฒันา

ระบบเป็นโปรแกรมประยกุตเ์วบ็ (Web Application) ใชง้านบนเครือข่ายภายใน (Intranet) ของสาํนกังานฯ โดยจะ

มีแนวคิด ดงัภาพท่ี 1 
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เว็บเซิร์ฟเวอร์

Metro1 Server

ฐานขอ้มูลเซิร์ฟเวอร์

Metro1 Database Server

เว็บเซิร์ฟเวอร์ร้องขอข้อมูล

ฐานขอ้มูลเซิร์ฟเวอร์

ตอบกลบัตามท่ีร้องขอ

Web Application

- จดัการข้อมูลที่ทาํการไปรษณีย์

เจา้หน้าท่ีสาขา

Web Application

- เรียกดูรายงานต่างๆ 

- จดัการข้อมูลรายได ้และค่าใช้จ่าย

เจา้หน้าท่ีสาํนักงาน

Web Application

- เรียกดูรายงานต่างๆ

ผูจ้ดัการฝ่าย

LAN

รอขอบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์

รับบริการจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

HTTP

 
ภาพ 1 แนวคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์

 

 5.2.1 แผนภาพยสูเคส (Use Case Diagram) ของระบบแสดงดงัภาพ 2 

 
ภาพ 2 แผนภาพยสูเคสของระบบ 
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 5.2.2 แผนภาพคลาส (Class Diagram) ของระบบแสดงดงัภาพ 3 

 

Postoffice

-OfficeArea

-PostofficeID

-PostType

-PostSubType

-PostLevel

-PostOfficeNameTH

-PostOfficeNameEN

-DateStart

-PostofficeDescription

-Address

-Map

-Coordinates

-Tel

-Fax

-Email

Employee

-PositionLevel

-EmployeeID

-Firstname

-Lastname

-Position

-PostalSchool

-Education

-WorkingDateStart

-Nametitle

-Address

-Mobile

-EducationFaculty

-Picture

-DateOfBirth

Section

-SectionID

-WorkingTime

-SectionName

-Email

-Gender

-IDCard

Truck

-TruckID

-UsageStartDate

-LicensePlate

-TruckType

IncomeAndExpense

-IncomeAndExpenseID

-Year

-Month

-Service

-WorkingValue

-HeadOffice

-WorkArea

+CalculateTruckUsetime

+CalculateWorkingTime

+CalculateTotalByGroup

-BusinessGroup

-Officiate

have

have

ResponsibilityArea

-ScopeWest

-NumberOfHouseholds

-ResponsibilityAreaText

-ScopeEast

-ScopeSouth

-ScopeNorth

-ResponsibilityAreaNumber

PostMoney

-StampSouvenirLimit

-StampLimit

-BankAccountSend

-PostMoneyLimit

-PostMoneyDateLimit

-PostMoneyMonthLimit

-BankSend

-BankWithdraw

-BankAccountWithdraw

-EmployeeType

Deposit

-DepositID

-WorkShift

-Counter

-TimeDeliveryOnPost

-NumberOfPOBox

Business

-BusinessID

-NumberOfPickupTeam

-Counter

EMS

-EMSID

-NumberOfEMSZone

-EMSCutOff

-NumberOfEMSSide

Delivery

-DeliveryID

-NumberOfDeliveryZone

-NumberOfDeliverySide

MailIn

-MailInTime

-MailInID

MailOut

-MailOutTime

-MailOutID

0..n
have

have

1..1

1..1

1..n

1..n

1..1

1..n

0..1

0..11..1

-NumberOfPostbox-Location

-IncomeAndExpenseType

+CalculateTotalByType

-Tel

-Fax

-NumberOfPopulation

-TruckUse

-DeliveryNumber

 
ภาพ 3 แผนภาพคลาส 

 

 5.2.3 โครงสร้างฐานขอ้มูล ของระบบดงั ภาพ 4  

 
ภาพ 4 โครงสร้างฐานขอ้มูล 
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6. ผลการวจัิย 

 การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์ในลกัษณะของโปรแกรมประยุกตเ์วบ็ 

(Web Application) สามารถจดัการขอ้มูลดา้นต่างๆ ของท่ีทาํการไปรษณียไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งผูศึ้กษางานวิจยัได้

ทาํการวดัผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบจากผูใ้ชง้านหลกั ซ่ึงมีส่วนไดส่้วนเสีย จาํนวน  

70 คน โดยผูศึ้กษางานวจิยัไดท้าํการสรุปผลการดาํเนินงานทั้งหมดเป็น 2 หวัขอ้ดงัน้ี 

 6.1 ผลการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทีท่าํการไปรษณีย์ 

 6.1.1 หนา้จอการเขา้ใชง้านระบบ ดงัภาพ 5 

 
ภาพ 5 หนา้จอการเขา้ใชง้านระบบผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ 

 

 6.1.2 หนา้จอจดัการขอ้มูลทัว่ไป 

 เป็นหนา้จอสาํหรับจดัการขอ้มูลทัว่ไปของท่ีทาํการไปรษณีย ์สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสาขา ดงัภาพ 6 

 
 

ภาพ 6 หนา้จอจดัการขอ้มูลทัว่ไป 
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 6.1.3 หนา้จอจดัการแผนก 

 เป็นหนา้จอสาํหรับจดัการขอ้มูลแผนกของท่ีทาํการไปรษณีย ์สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสาขา ดงัภาพ 7 

 

 
ภาพ 7 หนา้จอจดัการขอ้มูลแผนก 

 

 6.1.4 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน 

 เป็นหนา้จอสาํหรับจดัการขอ้มูลพนกังานทั้งหมดของท่ีทาํการไปรษณีย ์ดงัภาพ 14 

 

 

 

 

ภาพ 14 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน 
 

 6.1.5 หนา้จอจดัการขอ้มูลยานพาหนะ 

 เป็นหนา้จอสาํหรับจดัการขอ้มูลยานพาหนะทั้งหมดของท่ีทาํการไปรษณีย ์ดงัภาพ 15 

 
ภาพ 15 หนา้จอจดัการขอ้มูลยานพาหนะ 
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 6.1.6 หนา้จอนาํเขา้ขอ้มูลรายได ้และค่าใชจ่้าย 

 เป็นหนา้จอนาํเขา้ขอ้มูลรายได ้และค่าใชจ่้าย ดงัภาพ 16 

 
ภาพ 16 หนา้จอนาํเขา้ขอ้มูลรายได ้และค่าใชจ่้าย 

 

 6.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทีท่าํการไปรษณีย์ 

 การวดัผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบจากผูใ้ชง้านหลกัในระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์ซ่ึงก็คือผูป้ฏิบติังานท่ีจดัทาํรายงาน และผูบ้ริหารท่ีใชข้อ้มูลรายงานจาํนวน 70 

คน โดยสามารถสรุปการวดัผลการประเมินไดอ้อกเป็น 3 ดา้นประกอบดว้ย 

 6.2.1 การประเมินดา้นการใชร้ะบบ 

 วดัความพึงพอใจดา้นการใชง้านระบบ มีผลลพัธ์การวดัผลดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ตารางวดัผลความพึงพอใจดา้นการใชง้านระบบ 

ขอ้ รายการ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกในการเขา้ใชง้านระบบ 3.73 0.64 ดี 

2. ความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบโดยรวม 4.03 0.67 ดี 

3. ความพร้อมของคู่มือการใชง้านระบบ 3.73 0.69 ดี 

4. การจดัวางแบบฟอร์มรับขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.00 0.59 ดี 

5. ขอ้ความท่ีแสดงมีความถูกตอ้ง ชดัเจน และเขา้ใจง่าย 4.03 0.81 ดี 

6. การแสดงรูปแบบของรายงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.83 0.59 ดี 

สรุปผลการประเมนิด้านการใช้งานระบบ 3.89 0.66 ด ี
 

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์ดา้นการใชง้าน

ระบบ สามารถสรุปไดว้า่มีค่าเฉล่ียโดยรวมของการประเมินอยูท่ี่ 3.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.66 และความพึง

พอใจของผูใ้ชง้านระบบอยูใ่นเกณฑร์ะดบัท่ีดี 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1904 

 6.2.2 การประเมินดา้นการบริหารจดัการและประสิทธิภาพของระบบ 

 วดัความพึงพอใจดา้นการบริหารจดัการและประสิทธิภาพของระบบ มีผลลพัธ์การวดัผลดงัตาราง 

ท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ตารางวดัผลความพึงพอใจดา้นการบริหารจดัการและประสิทธิภาพของระบบ 

ขอ้ รายการ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ความครบถว้นของขอ้มูล 4.00 0.59 ดี 

2. ความรวดเร็วในการประมวลผลขอ้มูล 3.67 0.66 ดี 

3. ความรวดเร็วในการแสดงผลขอ้มูล 3.77 0.77 ดี 

4. ความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล และการนาํขอ้มูลมาใชง้าน 3.53 0.68 ดี 

สรุปผลการประเมนิด้านการบริหารจดัการและประสิทธิภาพของระบบ 3.74 0.68 ด ี

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์ดา้นการบริหาร

จดัการและประสิทธิภาพของระบบ สามารถสรุปไดว้า่มีค่าเฉล่ียโดยรวมของการประเมินอยูท่ี่ 3.74 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานท่ี 0.68 และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบอยูใ่นเกณฑร์ะดบัท่ีดี 

 6.2.3 การประเมินดา้นความปลอดภยัของระบบ 

 วดัความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัของระบบ มีผลลพัธ์การวดัผลดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่2 ตารางวดัผลความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัของระบบ 

ขอ้ รายการ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ความสามารถของระบบในการตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ชง้านก่อน

เขา้สู่ระบบ 

4.03 0.56 ดี 

2. การแจง้เตือนเม่ือการเขา้สู่ระบบเกิดขอ้ผิดพลาด 3.90 0.71 ดี 

3. ความสามารถของระบบในการควบคุมขอบเขตการใชง้าน

ตามสิทธ์ิท่ีกาํหนดให ้

3.90 0.66 ดี 

สรุปผลการประเมนิด้านความปลอดภัยของระบบ 3.94 0.64 ด ี

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย์ ด้านความ

ปลอดภยัของระบบ สามารถสรุปไดว้า่มีค่าเฉล่ียโดยรวมของการประเมินอยูท่ี่ 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.64 

และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบอยูใ่นเกณฑ ์ระดบัท่ีดี 

 6.2.4 การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบ 

 จากการประเมินความพึงพอใจระบบทั้ง 3 ดา้น ผูศึ้กษางานวจิยัไดท้าํการสรุปผลการประเมินความ

พึงพอใจระบบของผูใ้ชง้านในแต่ละดา้นดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 ตารางสรุปการประเมินความพึงพอใจระบบ 

ขอ้ รายการ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. การประเมินดา้นการใชร้ะบบ 3.89 0.66 ดี 

2. การประเมินดา้นการบริหารจดัการและประสิทธิภาพของ

ระบบ 

3.74 0.68 ดี 

3. การประเมินดา้นความปลอดภยัของระบบ 3.94 0.64 ดี 

สรุปผลการประเมนิด้านความปลอดภัยของระบบ 3.86 0.66 ด ี

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์ทั้ง 3 ดา้น 

สามารถสรุปไดว้า่มีค่าเฉล่ียโดยรวมของการประเมินอยูท่ี่ 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.66 และความพึงพอใจ

ของผูใ้ชง้านระบบอยูใ่นเกณฑร์ะดบัท่ีดี 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย์

โดยรวม สรุปไดว้า่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณียท่ี์พฒันาข้ึนนั้นมีคุณภาพและความพึงพอใจ

ในการใชง้านอยูใ่นระดบัท่ีดี สามารถนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้านอยูร่ะดบัท่ีดี 

 

7. สรุปผลการวจัิย 

 7.1 สรุปผลการการศึกษาพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทีท่าํการไปรษณีย์  

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทําการไปรษณีย์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือจัดการข้อมูล

สารสนเทศของท่ีทาํการไปรษณียใ์นสงักดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 ใหเ้ป็นระบบ เป็นศูนยก์ลางของขอ้มูล

ไม่กระจดักระจาย สามารถคน้หาและเรียกดูขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วจากแหล่งขอ้มูลเดียว และมี

ขอ้มูลท่ีครบถว้นเป็นรูปแบบเดียวกนั การดาํเนินงานพฒันาระบบเร่ิมตน้จากศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริหาร และ

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้หนา้ท่ีสาขา และเจา้หนา้สาํนกังาน และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูล

ของแต่ละสาขา จากนั้นจึงนาํมาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ เพ่ือทาํการพฒันาระบบในลกัษณะของโปรแกรม

ประยกุตเ์วบ็ (Web Application) บนเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ของสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 

 7.2 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทีท่าํการไปรษณีย์  

 1) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบดา้นการใชง้านระบบ ผลการประเมิน มีค่าเฉล่ียโดยรวม

ของการประเมินอยูท่ี่ 3.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.66 และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบอยูใ่นเกณฑร์ะดบั

ท่ีดี  

 2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบดา้นการบริหารจดัการและประสิทธิภาพของระบบ มี

ค่าเฉล่ียโดยรวมของการประเมินอยูท่ี่ 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.68 และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ

อยูใ่นเกณฑร์ะดบัท่ีดี  

 3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบดา้นความปลอดภยัของระบบ มีค่าเฉล่ียโดยรวมของ

การประเมินอยูท่ี่ 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.64 และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบอยูใ่นเกณฑร์ะดบัท่ีดี 
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8. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์เป็นตามผลท่ีไดศึ้กษาจากงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยพบวา่ การนาํระบบฐานขอ้มูลมาใชก้บัขอ้มูลสารสนเทศช่วยลดปัญหาขอ้มูลสูญหาย และการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ การศึกษาการการออกแบบเหมาะสมทาํใหพ้ฒันาระบบสารสนเทศไดมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยั

ได้พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์เว็บ (Web Application) บนเครือข่ายอินทราเน็ต 

(Intranet) ของสาํนกังานฯ และพบวา่การใชภ้าษาคาํสั่งพีเอชพี (PHP) เป็นฟรีซอฟตแ์วร์ (Free Software) ใชง้าน

ง่าย สะดวก ทาํงานเป็นมาตรฐานเดียวกนั ฐานขอ้มูลมายเอสคิวเอล (MySQL) เป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพน

ซอร์ซ (Open Source) ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ และจากการศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการการ

เบิกจ่ายงบประมาณ:กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเซเป็ด ของ จุฬาวรรณ ปาสาจนัทร์ และวงกต ศรีอุไร 

(พ.ศ. 2561) เลือกใชภ้าษาซีชาร์ป (C#)  และ ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) เป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาระบบ ผลวิจยัพบว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพเช่นกนั สําหรับงานวิจยัน้ีผูว้ิจัย 

เลือกใชภ้าษาซีชาร์ป (C#)  ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) และใชส้ถาปัตยกรรม

แบบจาํลอง-มุมมอง-ควบคุม (Model-View-Controller : MVC) ในการพฒันาระบบ ทั้งน้ีเพ่ือรองรับ และทาํงาน

ร่วมกบัระบบท่ีมีอยูภ่ายในสาํนกังานดว้ย 

 โดยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์ เป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลท่ีทาํการไปรษณียใ์น

สังกดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 ไดเ้ป็นอยา่งดี เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และผูบ้ริหารสามารถเรียกดูขอ้มูลได้

อย่างรวดเร็ว และยงัเป็นการประหยดัทรัพยากรต่างๆ ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลจากท่ีทาํการไปรษณียใ์นสังกัด

สาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร กระดาษ เป็นตน้ สร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน

ใหก้บัทุกหน่วยงานไม่วา่จะเป็นท่ีทาํการไปรษณีย ์และสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 อีกดว้ย 

 

9. ข้อเสนอแนะ 

 9.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

  1) ขอ้มูลรายได ้และค่าใชจ่้าย ท่ีเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานตอ้งเพ่ิมเขา้ในระบบยงัตอ้งใชว้ีธีการรวบรวม

จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างเป็นไฟล์ในรูปแบบท่ีกาํหนด แลว้จึงนาํเขา้ระบบทาํให้ขอ้มูล ส่งผลให้ตอ้งใชร้ะยะ

เวลานาน 

  2) ผูบ้ริหารตอ้งการใหร้วบรวมขอ้มูลในดา้นต่างๆ ให้ครบถว้น ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวอยูใ่นระบบอ่ืนๆ 

ทางผูว้จิยัไม่สามารถเขา้ถึงได ้ตอ้งติดต่อกบัผูรั้บผิดชอบ ใหก้าํหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลนั้นๆ และบางขอ้มูลเป็น

ความลบัไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 9.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 การพฒันาเพ่ือต่อยอดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทาํการไปรษณีย ์คือการเพ่ิมขอ้มูลในดา้นต่างๆ 

ของท่ีทําการไปรษณีย ์ให้มากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองของสถิติขอ้มูลโดยการเช่ือมต่อกับระบบท่ีมีอยู่แลว้ของ

สํานักงาน เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และผูบ้ริหารเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดภ้ายในระบบเดียว อีกทั้งยงัตอ้งพฒันา

ระบบให้สามารถเขา้ถึงไดผ้่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลา และ

เขา้ถึงไดใ้นทุกๆ อุปกรณ์ เช่น โทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ แต่ทั้ งน้ีตอ้งเพ่ิมความปลอดภยั และสิทธิในการเขา้ถึง

ขอ้มูลใหม้ากข้ึน เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูล 
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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบนั อุบติัเหตุเป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวิตของคนไทย โดยอุบติัเหตุทางรถยนต ์เป็นอุบติัเหตุ

อนัดบัตน้ ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการสูญเสีย ซ่ึงสาเหตุหลกั ๆ ของการเกิดอุบติัเหตุทางรถยนตก็์คือ ความประมาทของผูใ้ช้

รถใชถ้นน ความไม่พร้อมของยานพาหนะท่ีใชห้รือความไม่พร้อมผูข้บัข่ี เช่น การพกัผ่อนไม่เพียงพอทาํให้เกิด

อาการง่วงนอน การด่ืมของมึนเมาหรือการรับประทานยาท่ีอาจเกิดการง่วงซึม นอกจากน้ีการขบัรถเป็นเวลานาน

โดยไม่หยดุพกัก็อาจทาํให้เกิดอาการเม่ือยและอ่อนเพลีย ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจทาํให้เกิดการหลบัในขณะขบัรถท่ี

เป็นสาเหตุหลกั ๆ ของอุบติัเหตุทางรถยนต ์แนวทางในท่ีจะสามารถลดอุบติัเหตุทางรถยนตอ์นัเน่ืองมาจากการ

หลบัในก็คือ การส่งสัญญาณแจง้เตือนผูข้บัข่ีในขณะท่ีเกิดอาการง่วง เพ่ือให้ผูข้บัข่ีทราบและหาวิธีแกไ้ขอาการ

ง่วงไดอ้ยา่งทนัท่วงที วิธีการตรวจจบัอาการง่วงนอนขณะขบัรถนั้น ไดใ้ชเ้ทคโนโลยกีารประมวลผลดว้ยภาพเขา้

มาตรวจจบัใบหนา้และดวงตาของผูข้บัข่ี โดยสังเกตอาการของผูข้บัข่ี เช่น การกระพริบตาท่ีมีจาํนวนคร้ังนอ้ยลง

หรือมากข้ึนกวา่ปกติ ลกัษณะของเปลือกตาท่ีมีการหร่ีลงมากกวา่ปกติ หรือการเกิดอาการน่ิงของเปลือกตาท่ีนาน

กวา่ปกติ เม่ือตรวจพบอาการง่วงนอนดงักล่าวก็จะทาํการปลุกใหต่ื้น หรือให้หยดุพกัการทาํงานชัว่คราว ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนดงักล่าวนั้น ทางผูว้ิจยัไดคิ้ดคน้และออกแบบอุปกรณ์ท่ีช่วยลดปัญหาเหล่าน้ี โดยงานวิจยัน้ีไดว้ิเคราะห์

ระบบการแจง้เตือนภายในรถยนต ์เพ่ือแกปั้ญหาพฤติกรรมความเส่ียงของผูใ้ชร้ถดว้ยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบั

ภาพบุคคลขณะขบัรถ โดยใชก้าร Image Processing ถูกนาํมาใชใ้นการตรวจสอบ ระบบขา้งตน้จะทาํการแปลง

ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเป็นค่า Grayscale เพ่ือท่ีจะตรวจจบัใบหนา้และดวงตาของผูข้บั ในลาํดบัถดัไปผูว้ิจยัไดพ้ฒันา

อุปกรณ์ใหติ้ดตั้งภายในรถยนตท่ี์มีความสะดวกต่อการใชง้าน  

 

คาํสําคญั:  อุบติัเหตุ, อาการง่วงนอน, การหลบัใน, การประมวลผลดว้ยภาพ 

 

ABSTRACT 

At present, accidents are the leading cause of death for Thai people. By car accident is the top accident 

that causes loss. Which the main cause of car accidents is carelessness of road users, the readiness of the vehicle 

used or the driver's readiness, such as insufficient rest, causes drowsiness.  Drinking intoxicants or taking drugs 

that may cause drowsiness in addition, driving for a long time without breaks can cause fatigue and fatigue. These 

factors may cause doze off while driving, which is a major cause of car accidents.  Another way to be able to 
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reduce car accidents due to drowsiness is signaling alert to the driver during drowsiness to let the driver know 

and find a solution to the symptoms in a timely manner.   The method of detecting drowsiness signals while 

driving is obtained with image processing technology.   By observing the driver's symptoms, such as blinking 

with less or more times than usual, eyelid opening takes longer than usual.   When such drowsiness is detected, 

system will alert to wake to temporarily stop driving. The said problem occurred. The researchers have invented 

and designed devices that help reduce these problems. Which this research has analyzed the car alarm system To 

solve the risk behavior of car users by installing a device to detect a person while driving using Image Processing 

is used to detect The above system will convert the received data to Grayscale values in order to detect the face 

and eyes of the driver.  In the next step, the researcher developed a device to be installed inside a car that is 

convenient for use. 

 

Keywords: accident, drowsiness, doze off, image processing 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

 ในปัจจุบนัอุบติัเหตุทางรถยนตน์ั้นเป็นอุบติัเหตุอนัดบัตน้ ๆ ท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น 

ซ่ึงการหลบัในคือสาเหตุหลกั ๆ ของการเกิดอุบติัเหตุ หลายคนมกัมองขา้มอาการง่วงขณะขบัรถ เพราะคิดว่า

สามารถควบคุมอาการง่วงท่ีเกิดข้ึนได ้อาการหลบัในแมจ้ะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ร้ายแรงได ้

 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัภาวะหลบัใน 

 การหลบัใน[1] คือ การหลบัในระยะเวลาสั้น ๆ เพียงชัว่วบูเดียว เป็นภาวะท่ีร่างกายมีการทาํงานลดลง 

หรือชา้ลง เป็นการสับสนระหวา่งการหลบัในและการต่ืน โดยมีการหลบัเขา้มาแทรกการต่ืนอยา่งเฉียบพลนัโดย

ไม่รู้ตวัในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 1-2 วนิาที การหลบัในเป็นอนัตรายเช่นเดียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เพราะ

ผลต่อการทาํงานของสมองส่วนประมวลผล (Brain Processing) ทาํให้การตดัสนใจแยล่ง (Impair judgment) การ

ตอบสนองชา้ลง (slower reflexes) ในขณะท่ีนักวิจยัจาก The University of New south Wales และ University of 

Otago  คน้พบวา่ การอดนอนเป็นเวลา 17-19 ชัว่โมง เปรียบเหมือนร่างกายมีระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดเท่ากบั 0.05 

(ระดบัอา้งอิงตามกฎหมายตอ้งตํ่าวา่ 0.05) หมายความวา่หากเราอดนอน 17- 19 ชัว่โมงแลว้ไปขบัรถก็เท่ากบัวา่ทาํ

ผิดกฎหมาย สัญญาณท่ีบ่งบอกการเขา้สู่ภาวะหลบัใน คือ การหร่ีของเปลือกตาท่ีนอ้ยลงกวา่ปกติ การกระพริบตา

ท่ีถ่ีมากข้ึน หรือการเกิดอาการน่ิงของเปลือกตาท่ีนานกวา่ปกติ เป็นตน้ 

 ทฤษฎสีรุปเกีย่วกบั Internet of things (IoT) 

อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง (Internet of Things)[3] คือ สภาพแวดลอ้มท่ีประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ มี

การถ่ายโอน ขอ้มูลร่วมกนัผ่านเครือข่าย โดยไม่จาํ เป็นตอ้งใชป้ฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบับุคคล หรือระหวา่ง

บุคคลกับคอมพิวเตอร์ซ่ึง อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง (Internet of Things) พฒันามาจากเทคโนโลยีไร้สาย  

(wireless technology) ระบบเคร่ืองกลไฟฟ้าจุลภาค (micro-electromechanical systems : MEMS) และอินเทอร์เน็ต 

(Internet) ซ่ึงคาดวา่อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง (Internet of Things) นั้นหมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีอา้งอิงไดด้ว้ย 

เลขไอพี (IP address)และมีความสามารถในการถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างกนัไดผ้่านเครือข่าย สรุปให้เขา้ใจง่ายๆ 

อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง (Internet of Things) ก็คือเทคโนโลยท่ีีทาํใหอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ  สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล 
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กนัไดผ้า่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน่เองสถาบนัวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE) ได ้

ใหค้าํนิยามของ Internet of Things โดยใจความบอกถึงคุณลกัษณะสาํคญัของ IoT มีดงัน้ี  

- เป็นการเช่ือมต่อกนัระหวา่งสรรพส่ิงใด ๆ (Interconnection of Things) 

- เช่ือมต่อสรรพส่ิงใด ๆ เขา้กบัโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Connection of Things to the Internet)  

- สรรพส่ิงใด ๆ มีลกัษณะท่ีระบุเอกลกัษณ์ได ้(Uniquely Identifiable Things)  

- สามารถพบไดท้ัว่ ไป (Ubiquity) มีความสามารถในการรับรู้และตอบสนองได ้(Sensing/Actuation 

capability)  

- เป็นระบบฝังตวัแบบอจัฉริยะ (Embedded intelligence) – มีความสามารถในการส่ือสารทาํงานร่วมกนั

ได ้(Interoperable Communication Capability)  

- สามารถตั้งค่าดว้ยตนเองได ้(Self-configurability)  

- สามารถโปรแกรม หรือสัง่การการทาํงานได ้(Programmability)  

หรือถา้กล่าวโดยง่ายๆ IoT ก็คือการทาํอุปกรณ์ใด ๆ หรือ สรรพส่ิงใด ๆ ให้ฉลาดข้ึน โดยการใส่สมองกลให้กบั

มนั แลว้ให้สรรพส่ิงนั้น ๆ สามารถส่ือสาร ควบคุม หรือรายงานผลซ่ึงกนัและกนัไดผ้า่นอินเทอร์เน็ต ยกตวัอยา่ง

ง่าย ๆ ของคาํว่า “อุปกรณ์ส่ือสารกนั ”เช่น โทรศพัท์กบัรีโมทโทรทศัน์ก็คืออุปกรณ์ส่ือสารกนั ไดแ้ต่ เป็นการ

ส่ือสารผ่านคล่ืนอินฟราเรดแต่อุปกรณ์ท่ีจะเป็น IoT นั้นจะตอ ้งสามารถส่ือสารกนัไดผ้่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

ในปัจจุบนักระแสของคาํวา่ IoT ไดเ้ป็นท่ีกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวาง และเร่ิมมีการพฒันาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถ

ทาํงานบนแนวคิดเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการนาํมาประยกุตใ์ชง้านในดา้นต่าง ๆ มากข้ึน เช่น การประยกุตใ์ชง้านใน 

Smart City คือการทาํใหเ้มืองมีอุปกรณ์ทุกอยา่งท่ีสามารถควบคุมรายงานผา่นเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ตวัอยา่ง เช่น 

หลอดไฟบนถนน หรือแมก้ระทั่ง การประยุกต์ใช้งานใน Smart Industry โดยการควบคุม หลอดไฟให้มีการ

ประหยดัพลงังานท่ีดียิ่งข้ึนเพ่ือช่วยลดค่าใชจ่้ายในกลุ่มโรงงานต่าง ๆ ในการพฒันาการส่ือสารขอ้มูลระหว่าง

อุปกรณ์ใด ๆ นั้น จาํเป็นจะตอ้งใชโ้ปรโตคอลในการส่ือสาร โดยเฉพาะในการพฒันา IoT ในปัจจุบนัมีโปรโตคอล

ท่ีไดรั้บความนิยมคือ Co AP Protocol, NETPIE Protocol และ MQTT Protocol 

 ทฤษฎเีกีย่วกบัเทคโนโลยกีารประมวลผลด้วยภาพ 

 การประมวลผลภาพ (Image Processing)  [3]  คือ การนําภาพมาประมวลผลหรือคิดคํานวณด้วย

คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเราตอ้งการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีสาํคญั คือ การทาํ

ให้ภาพมีความคมชดัมากข้ึน การกาํจดัสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวตัถุท่ีเราสนใจออกมาจาก

ภาพ เพ่ือนาํภาพวตัถุท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาขอ้มูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคล่ือนของวตัถุใน

ภาพ จากนั้นเราสามารถนาํขอ้มูลเชิงปริมาณเหล่าน้ีไปวเิคราะห์ และสร้างเป็นระบบ เช่น ระบบตรวจสอบใบหนา้

เพ่ือใชป้ระโยชน์ในดา้นความปลอดภยั ระบบดูแลและตรวจสอบสภาพการจราจรบนทอ้งถนนโดยการนบัจาํนวน

รถบนท้องถนนในภาพถ่ายด้วยกลอ้งวงจรปิดในแต่ละช่วงเวลา ระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน

กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบเก็บขอ้มูลรถท่ีเขา้และออกอาคารโดยใช้ภาพถ่ายของป้าย

ทะเบียนรถเพ่ือประโยชน์ในดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  

การประมวลผลภาพจาํนวนมาก และเป็นกระบวนการท่ีตอ้งทาํซํ้ า ๆ กนัในรูปแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง

งานในลกัษณะเหล่าน้ี หากให้มนุษยว์ิเคราะห์เอง มกัตอ้งใชเ้วลามากและใชแ้รงงานสูง อีกทั้งหากจาํเป็นตอ้ง

วิเคราะห์ภาพเป็นจาํนวนมาก ผูว้ิเคราะห์ภาพเองอาจเกิดอาการลา้ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดข้ึนได้ ดังนั้น

คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทสําคญัในการทาํหน้าท่ีเหล่าน้ีแทนมนุษย ์ อีกทั้ง คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

1911 

คาํนวณและประมวลผลขอ้มูลจาํนวนมหาศาลไดใ้นเวลาอนัสั้น จึงมีประโยชน์อยา่งมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การประมวลผลภาพและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาพในระบบต่าง ๆ 

ทฤษฎเีกีย่วกบัเวบ็แอพพลเิคช่ัน 

เวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application) [4] นั้นคือ การพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซ่ึงมีระบบการไหลเวียน

ในแบบออนไลน์ (Online) ทั้ งแบบโลคอล (Local) ภายในวงแลน (LAN) และโกลบอล (Global) ออกไปยงั

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาํใหเ้หมาะสมกบังานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบเรียลไทม ์(Real Time) 

การทาํงานของเว็บแอพพลิเคชั่น นั้นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางอยู่บนเร็นเดอริงเอนจิน (Rendering 

Engine) ซ่ึงตวัเร็นเดอริงเอนจิน จะทาํหนา้ท่ีหลกัๆ คือนาํเอาชุดคาํสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

แสดงผล นาํมาแสดงผลบนพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยูบ่นเร็นเดอริงเอนจิน จะทาํหนา้ท่ี

หลักๆ คือการเปล่ียนแปลงแก้ไขส่ิงท่ีแสดงผลท่ีได้รับเข้ามาเบ้ืองต้น และการประมวลผลบางส่วน เว็บ

แอพพลิเคชัน่ แบบเบ้ืองตน้ ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปดว้ยเวบ็เซิร์ฟเวอร์ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนตต์าม

โปรโตคอล (HTTP/HTTPS) ตามปกติทัว่ไปแลว้ เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็นตวัแปลภาษา 

เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาอุปกรณ์ตรวจจบัใบหนา้และดวงตาดว้ยการประมวลผลดว้ยภาพ (Image Processing) 

 (2) เพ่ือพฒันาระบบแจ้งเตือนการง่วงนอนขณะขบัรถสําหรับผูข้บัข่ีรถยนต์ เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิด

อุบติัเหตุขณะขบัรถ 

 

3. ขอบเขตุ 

(1) ระบบสามารถตรวจจบัใบหนา้และวเิคราะห์ดวงตาได ้

(2) ระบบสามารถแจง้เตือนเม่ือมีแนวโนม้การเกิดสภาวะหลบัใน 

(3) ระบบสามารถทาํการรายงานผลผา่นทางแอพพลิเคชัน่และมีการบนัทึกสถิติการแจง้เตือน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  การออกแบบระบบ 

  -  เม่ือผูข้บัข่ีมีแนวโนม้การเขา้สู่สภาวะการหลบัใน จะมีการเตือนของอุปกรณ์ 

  -  มีไฟLED แสดงสถานะการขบัข่ี เม่ือทาํการขบัรถเป็นระยะเวลานานโดยไม่หยุดพกั จะส่งสัญญาณ

แจง้เตือนพร้อมกบัสถานะไฟสีแดง 

  -  จะมีการเก็บบนัทึกผลหากอุปกรณ์เกิดการแจง้เตือน 

  -  จะมีแอพพลิเคชัน่เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านดูรายงานการแจง้เตือน และสามารถดูสถิติเวลาท่ีเกิดอาการหลบัใน 

  การทาํงานโดยรวมของระบบ คือ อุปกรณ์จะมีการติดตั้งกลอ้งไวห้นา้คอนโซลของรถยนตฝ่ั์งผูข้บัข่ี เพ่ือ

ทาํการตรวจสอบใบหนา้และดวงตา เม่ือมีการตรวจพบอาการท่ีอาจก่อใหเ้กิดสภาวะหลบัใน ระบบจะทาํการแจง้

เตือนผ่านอุปกรณ์เพ่ือให้ผูข้บัข่ีทราบ และจะมีการเก็บบนัทึกขอ้มูลการแจง้เตือนการความเส่ียงในการหลบัใน

ผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือเพ่ือทาํดูสถิติการหลบัในของผูใ้ชง้าน ตามแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที ่1 แสดงภาพรวมการทาํงานของระบบ 

 

  การพฒันาตวัอุปกรณ์ 

  มีอุปกรณ์ท่ีใชง้าน 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

  - Raspberry pi เป็น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สามารถต่อเขา้กบัจอคอมพิวเตอร์ (ผ่าน HDMI) และ

ยงัรองรับเมาส์/คียบ์อร์ด/อุปกรณ์อ่ืน ๆ ผา่นทาง USB Port อีกทั้งยงัสามารถต่อสายแลน (10/100 RJ45) ไดอี้กดว้ย 

(มี Bluetooth และ Wi-Fi 802.11n Controller On-Board) แสดงในแผนภาพท่ี 2 (ก) 

  - Raspberry pi camera ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX219 และเลนส์แบบฟิกส์โฟกัส ถ่ายภาพน่ิงได้ความ

ละเอียดสูงสุด 8 ลา้นพิกเซล (3280 x 2464) ถ่ายวดีีโอความละเอียด 1080p@30fps 720p@60fps 640x480p@90fps 

เช่ือมต่อผา่นพอร์ต CSI ท่ีใชง้านร่วมกบั Raspberry Pi ไดทุ้กโมเดลทั้ง A+/B+/2B/3B มีซอฟทแ์วร์และไดรฟ์เวอร์

สาํหรับระบบปฏิบติัการ แสดงในแผนภาพท่ี 2 (ข)   
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  - Buzzer ใชส่้งสญัญาณแจง้เตือนเม่ือมีแนวโนม้การเขา้สู่สภาวะหลบัใน แสดงในแผนภาพท่ี 2 (ค) 

  - LED ใชแ้สดงสถานการขบัข่ี แสดงในแผนภาพท่ี 2 (ง) 

 

 

        (ก)                                          (ข)                                      

(ค)                                   (ง)            

แผนภาพที ่2 อุปกรณ์หลกัท่ีใชใ้นการสร้างอุปกรณ์ 

       (ก) Raspberry pi 3B+   

      (ข) Raspberry pi camera V2 

                                                                       (ค) Sound buzzer 

             (ง) LED 

 การพฒันาทางด้าน Software 

 ระบบไดใ้ช ้Software หลกั ๆ อยู ่3 อยา่งดงัต่อไปน้ี 

 - Python ใชใ้นการเขียนโปรแกรมลงบน Raspberry Pi[5] เพ่ือนาํ Library ของ OpenCV มาใชใ้นการ

ประมวลผลภาพ และส่งค่าข้ึนไปบน Cloud หรือเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมสญัญาณการแจง้เตือน 

 - MySQL คือโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ท่ีพฒันาโดยบริษทั MySQL[6] มีหนา้ท่ีเก็บ ขอ้มูลอยา่ง

เป็นระบบ รองรับคาํสัง SQL เป็นเคร่ืองมือสําหรับเก็บขอ้มูล ท่ีตอ้งใชร่้วมกบัเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืนอยา่ง

บูรณาการเพ่ือใหไ้ดร้ะบบงานท่ีรองรับความตอ้งการของผูใ้ช ้

 -  Ionic Framework  เ ป็นซอฟต์แวร์ ท่ีจัดอยู่ใน ประเภท Framework ท่ีใช้ในการเขียน พัฒนาตัว

แอพพลิเคชัน่ท่ีมีรูปแบบ Cross-Platform เพ่ือความหลากหลายและสะดวกต่อการใชง้านของผูใ้ชท้ัว่ไป 

 การส่ือสาร 

 ระบบไดใ้ช ้Cloud MQTT[7] ซ่ึงเป็นบริการ MQTT Service บน Cloud Service เพ่ือใชใ้นการเก็บบนัทึก

ขอ้มูลสถิติและนาํผลท่ีไดม้าแสดงบน Web Application บนโทรศพัทมื์อถือ 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในส่วนการทาํงานของระบบ OpenCV[8] ดงัรูป ท่ี เร่ิมจากการนาํรูปภาพของบุคคลท่ีไดรั้บมาจากกลอ้ง

ของอุปกรณ์ (ก) แสดงในแผนภาพท่ี 3 ทั้งค่าตาํแหน่งใบหนา้และดวงตา และค่าต่าง ๆ นาํมา Detect เป็นรูปแบบ

ของ Grayscale ภาพท่ีรับเขา้มาในขั้นตอนแรกเป็นภาพท่ีอยู่ในระบบปริภูมิสีแบบ RGB ดงันั้นแต่ละพิกดั ของ

ภาพจะประด้วยค่าของเซตท่ีแสดงถึง ค่าของ R ค่าของ G และค่าของ B ระบบจะทาํการ เปล่ียนให้เป็นภาพ

ระดบัสีเทา (Grayscale) เพ่ือทาํใหส้ามารถวิเคราะห์ภาพไดง่้ายข้ึน เพราะเม่ือแปลงภาพเป็นระดบัสีเทาแลว้ จะทาํ
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ให้แต่ละจุดภาพของภาพจะเหลือเพียงค่าความเขม้ของสี มีค่า ตั้ งแต่ 0 ถึง 255 เม่ือแปลงจากภาพสีเป็นภาพ

ระดบัสีเทาจะไดด้งัรูป (ข) แสดงในแผนภาพท่ี 3 เพ่ือท่ีจะทาํการวาง Landmark บนตาํแหน่งของใบหน้าและ

ดวงตาของบุคคล เพ่ือตรวจสอบการเคล่ือนไหวของดวงตารวมถึงการเคล่ือนท่ีของใบหนา้ดงัรูป (ค) แสดงใน

แผนภาพท่ี 3 

  

      
(ก)                                                                         (ข) 

  

                (ค) 

  

แผนภาพที ่3 แสดงการประมวลผลใบหนา้เพ่ือตรวจจบัดวงตา 

                  (ก) กลอ้งทาํการจบัรูปภาพของบุคคล 

                  (ข) กระบวนการเขา้สู่การทาํ Image Processing 

                                 (ค) ระบบทาํการวางจุด Landmark บนใบหนา้ของบุคคล 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ปัญหาท่ีพบในการขบัรถคือ สภาพความพร้อมของผูข้บัและปัจจยัรอบขา้ง รวมทั้ งวิสัยทัศน์ในการ

มองเห็นเสน้ทาง จึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อการท่ีจะเกิดอุบติัเหต ุ

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวนั้น เราไดคิ้ดคน้และออกแบบอุปกรณ์ท่ีช่วยลดปัญหาเหล่าน้ี โดยงานวิจยัน้ีได้

วิเคราะห์ระบบการแจง้เตือนภายในรถยนต ์เพ่ือแกปั้ญหาพฤติกรรมความเส่ียงของผูใ้ชร้ถดว้ยการ ติดตั้งอุปกรณ์

ตรวจจบัภาพบุคคลขณะขบัรถโดยใชก้าร Image Processing ถูกนาํมาใชใ้นการตรวจสอบ ระบบขา้งตน้จะทาํการ

แปลงข้อมูลท่ีได้รับมาเป็นค่า Grayscale เพ่ือท่ีจะตรวจจับใบหน้าและดวงตาของผู ้ข ับ และทําการวางจุด 

Landmark เพ่ือท่ีจะทําการตรวจจับการเคล่ือนท่ีของดวงตา และเม่ือดวงตามีการขยบัของจุดเข้าหากันเป็น

ระยะเวลาหน่ึง ระบบจะทาํการส่งสัญญาณแจง้เตือนผ่านตวัอุปกรณ์ลาํโพง Buzzer ขอ้มูลการแจง้เตือนน้ีจะถูก
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บนัทึกเก็บไวใ้น Database แสดงให้เห็นถึงค่าสถิติการขบัรถในแต่ละวนั และความพร้อมในการขบัรถ ขอ้มูล

ขา้งตน้น้ีจะทาํใหผู้ข้บัมีความเตรียมพร้อมในการท่ีจะใชร้ถมากข้ึนและลดอตัราความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุไดดี้ข้ึน 

 ซ่ึงผลท่ีเราไดท้าํการทดลองติดตั้งอุปกรณ์บนรถยนตไ์ดผ้ลสรุป ดงัแผนภาพท่ี 4  คืออุปกรณ์สามารถ

แจง้เตือนผูข้บัไดจ้ริง และไม่บดบงัวสิยัทศัน์ในการขบัรถ ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุไดม้ากข้ึน 

 

       
                                          (ก)                                                                                  (ข) 

แผนภาพที ่4 แสดงตวัอยา่งการตรวจจบัดวงตาของผูข้บั 

                            (ก) การตรวจจบัดวงตา 

            (ข) การแจง้เตือนหากมีอาการง่วงนอน 

 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบการตรวจจบัใบหนา้ 

 

 
 

 ผลการตรวจจบัใบหนา้โดยใชก้ารประมวลผลในตารางท่ี1 โดยทาํการทดสอบภาพท่ีเป็นใบหนา้ 15 ภาพ

และภาพท่ีไม่ใช่ใบหนา้ 15 ภาพ พบวา่มีการตรวจจบัใบหนา้ท่ีถูกตอ้งประมาณร้อยละ 90.00 

 ในระยะต่อไปของงานวจิยัน้ี จะพฒันาใหมี้การตรวจสอบใบหนา้ของผูใ้ชง้านและสามารถใชใ้นองคก์ร

ท่ีใชร้ถยนตใ์นการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือระบุขอ้มูลของผูใ้ชง้าน และสามารถบนัทึกขอ้มูลพฤติกรรมของผูใ้ชง้านนั้น 

ๆ เพ่ือใชใ้นการประเมินการขบัข่ีของผูใ้ชง้าน 

 โดยผูว้จิยัหวงัวา่ ระบบตรวจสอบอาการง่วงดว้ยการประมวลผลดว้ยภาพท่ีจะพฒันาต่อไปนั้น จะช่วย

เพ่ิมความปลอดภยัในการขบัข่ีของผูใ้ชง้าน และสามารถลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุได ้รวมถึงการท่ีจะ
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สูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นไดใ้นระดบัหน่ึง แต่อาการง่วงนอนนั้นไม่ไดมี้เพียงแค่การหลบัตา หรือกระพริบตา

ติดต่อกนัเป็นระยะถ่ี ๆ อาจเกิดข้ึนโดยท่ีผูข้บัข่ีทาํการลืมตา แต่ร่างกายและลาํตวันั้นเกิดมีลกัษณะเอียงไปทางดา้น

ใดดา้นหน่ึง ทาํใหเ้กิดอนัตรายได ้ทางท่ีดีท่ีสุดนั้น ผูข้บัควรไดรั้บการพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ ไดรั้บการตรวจ

สุขภาพจากแพทยท่ี์เชียวชาญ และทางผูว้จิยัจะขอนาํขอ้มูลสถิติและองคป์ระกอบต่าง ๆไปพฒันาในดา้น

เทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 
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