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ในปั จจุบนั ธุรกิจการจองห้องพักออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างแพร่ หลายในรู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการ
จองผ่านทางเว็บไซต์ หรื อแอพพลิเคชัน่ แต่การเข้าใช้ห้องยังคงเป็ นไปด้วยความยากลําบาก เนื่ องจากผูเ้ ข้าพัก
จะต้องเดิ นทางไปรับกุญแจที่ ผดู ้ ูแลห้องพักด้วยตนเอง ทําให้เกิ ดความไม่สะดวกทั้งผูเ้ ข้าพักและผูด้ ูแลห้องพัก
รวมถึ ง ความปลอดภัย ในการเข้า ใช้ห้อ งพัก โดยระบบล็ อ คประตู ท่ัว ไปจะเป็ นรู ป แบบกุ ญ แจซึ่ งถ้า ให้ผูม้ ี
ประสบการณ์หรื อมีความเชี่ ยวชาญในด้านกุญแจก็สามารถปลดล็อคประตูได้โดยง่ายดาย จึ งทําให้เกิ ดงานวิจยั
เรื่ องระบบปลดล็อคอัตโนมัติโดยใช้การรู ้จาํ ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าห้องพัก และ
เพิ่มความสะดวกในการเข้าห้องพักทั้งผูเ้ ข้าพักและผูด้ ูแลห้องพัก โดยผูเ้ ข้าพักต้องลงทะเบียนและตั้งค่ารหัสผ่าน 4
หลัก(PIN) เพื่อรับคิวอาร์ โค้ด เมื่อผูเ้ ข้าพักถึงห้องพักผูเ้ ข้าพักต้องทําการลงทะเบียนเข้าใช้ห้องพักโดยการสแกน
ใบหน้าและคิวอาร์ โค้ด พร้อมระบุรหัสผ่าน และเมื่อผูเ้ ข้าพักจะทําการเข้าห้องพักระบบจะทําการปลดล็อคประตู
ด้วยการวิเคราะห์ ภาพใบหน้าบุ คคลหรื อคิ วอาร์ โค้ดที่ ระบบสร้ างขึ้นเพื่อยืนยันตัวบุ คคล ซึ่ งผลที่ ได้จากการ
ทดสอบประสิ ทธิภาพพบว่าระบบปลดล็อคอัตโนมัติโดยใช้การรู ้จาํ ที่พฒั นาขึ้นสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการ
เข้าห้องพักและเพิ่มความสะดวกให้กบั ทั้งผูเ้ ข้าพักและผูด้ ูแล ทั้งนี้ ทางทีมวิจยั จะมีการพัฒนาต่อยอดไปในอนาคต
โดยการปรั บรู ปแบบการล็อคให้เป็ นรู ปแบบของกลอนประตู เพื่อให้ง่ายต่อการติ ดตั้ง และหลี กเลี่ ยงการตัด
สายไฟฟ้ าไปยังอุปกรณ์ล็อคประตูที่เป็ นแม่เหล็ก และจะปรับรู ปแบบรหัสผ่านเป็ น OTP(One Time Password)
จากรู ปแบบ PIN เพื่อสร้ างรู ปแบบความปลอดภัยหลายชั้นเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการตรวจสอบบุคคลที่ เข้าพัก
ป้ องกันการโจรกรรมข้อมูลระหว่างทาง
คําสําคัญ: คิวอาร์โค้ด, ประตูอตั โนมัติ , การจดจําใบหน้า, การลงทะเบียนห้องพัก
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

เทคโนโลยีในปั จจุบนั มี ความก้าวหน้าขึ้นมากจากในอดี ต ส่ งผลให้ธุรกิ จการจองห้องพักออนไลน์
เติบโตขึ้นอย่างแพร่ หลายในรู ปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็ นการจองผ่านทางเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ แต่สิ่งที่ตอ้ ง
คํานึ งถึงในการนําระบบไปใช้งานคือเรื่ องของความปลอดภัยในการเข้าใช้หอ้ งพักซึ่ งหากไม่มีการป้ องกันที่ดีก็จะ
นําไปสู่การก่ออาชญากรรมทั้งชีวติ และทรัพย์สินได้ [1] รวมไปถึงความยุง่ ยากจากการที่ผเู ้ ข้าพัก ต้องไปรับกุญแจ
ที่ ผูด้ ูแลด้วยตนเอง จากปั ญหาดังกล่าวทางที มวิจยั ได้พฒั นาระบบปลดล็อคอัตโนมัติโดยใชการรู ้จาํ ขึ้น โดยมี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) Image Processing[2] คื อ การนํา ภาพมาประมวลผลด้ว ยคอมพิว เตอร์ โ ดยใช้ OpenCV[3] เป็ น
libraryที่ใช้สาํ หรับกล้องในการตรวจจับใบหน้าและ QR code ของผูใ้ ช้งานเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เราต้องการทั้งในเชิง
คุณภาพและปริ มาณโดยขั้นตอนสําคัญ คือ การทําให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นและแบ่งส่ วนของวัตถุในภาพ เช่น
ใบหน้าคน เพื่อนําภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูล ซึ่งในการวิเคราะห์ภาพดังกล่าวด้วยตัวเองทําให้ใช้เวลาและ
แรงงานสู งทําให้คอมพิวเตอร์ มี บทบาทในการทํางานมากกว่าโดยข้อมูลรู ปภาพจะถูกนําไปประมวลผลกับ
ฐานข้อมูลที่ เก็บรู ปภาพ[4]ในการใช้งานครั้งแรกนํามาประมวลทําให้ขอ้ มูลที่ได้จากผผูใ้ ช้งานมีประโยชน์มาก
ยิง่ ขึ้นในการใช้งานครั้งถัดไป
(2) Machine Learning คือ การเรี ยนรู ้โดยการนําข้อมูลมาพล๊อตกราฟเรี ยกว่า “Features” ในการจุดลง
ไปเพื่อทํากราฟในส่ วนของการแบ่งฝั่งเรี ยกว่า “Model”โดยการที่จะเลือก model อาจจะเลือกเส้นตรงหรื อโค้งแค่
ไหนเมื่อระบุเสร็ จก็นาํ ข้อมูลมาป้ อนเพื่อตัดเส้นตามข้อมูลที่เรามีซ่ ึ งเลขของ model รู ปภาพอาจมาจากความกว้าง ,
ความสูงของภาพ หรื อ รายละเอียดเช่น หน้าตา ของคนในรู ปภาพจะทําให้ง่ายต่อการพล๊อตกราฟ โดยใน Machine
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Learning จะแบ่งเป็ นประเภทของเทคนิคที่ต่างกันออกไป ดังนั้นในการวิเคราะห์และจําแนกแต่ละบุคคลออกจาก
กันจะต้องใช้เทคนิค Machine Learning ในการตรวจสอบ
(3) QR code(Quick Response) )[5] คื อ matrix-code หรื อ บาร์ โค้ด 2 dimension ที่ โทรศัพท์สมาร์ ท
โฟนอ่านได้และสามารถ Encode อักขระได้มากกว่า 4000 ตัวอักษร ซึ่ งตัวของ QR code จะมีสี่เหลี่ยม 3 มุมโดยที่
จะเป็ นจุ ดที่ ทาํ ให้ผูอ้ ่ านใช้การระบุ ก ารใช้ง านและจากนั้นจัดเรี ยงรหัส ที่ แสดงผลอย่า งถูก ต้อ งโดยจะมี หลัก
องค์ประกอบอย่างน้อยสี่ พิกเซลอยู่รอบคอบของรหัส QR code เพื่อช่วยให้ผอู ้ ่านแยกแยะระหว่างรหัสและภาพ
พื้นหลังอื่นๆ ช่องว่างระยะห่างปรากฏขึ้นรอบๆขอบขององค์ประกอบ ซึ่ งเดิมทีมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างข้อมูล
URL ของเว็บไซต์ทางทีมวิจยั จึงประยุกต์การใช้งาน QR Code ในรู ปแบบของ JSON format เพื่อทําการถอดรหัส
ข้อมูลไปตรวจสอบและทําการบันทึกข้อมูลผูใ้ ช้งานพร้อมป้ อนรหัส PIN ประจําผูใ้ ช้งาน[6] เพื่อทําให้ระบบความ
ปลอดภัยสามารถทํางานและป้ องกันห้องของผูใ้ ช้งานในกรณี กุญแจหรื อบัตรเข้าห้องหายได้จึงทําให้ห้องของ
ผูใ้ ช้งานมีความปลอดภัยในการใช้งานห้องได้อย่างสะดวก[7]
(4) Multi-factor[8] เทคโนโลยี Multi-factor Authentication ที่ ถู ก ออกแบบมาโดยเฉพาะของ
Datablink นี้ มีท้ งั ส่ วนที่เป็ น Client สําหรับให้ผใู ้ ช้งานสร้าง Response เพื่อโต้ตอบใน Challenge ที่เกิดขึ้นในการ
ยืนยันตัวตนละการกําหนดสิ ทธิ์ได้ทนั ที ทําให้ถึงแม้ผโู ้ จมตีจะพยายามโจมตีหลังจากผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตน
ไปแล้ว ก็ยงั จะต้องพบกับการยืนยันการทํา Transaction ในแต่ละครั้ง หรื อที่เรี ยกว่า Transaction Signing นัน่ เอง
นอกจากนี้ การสร้าง Response นี้ ยงั มีการนําข้อมูลของ Transaction ที่ เกิ ดขึ้นมาใช้ในการสร้าง และการเปิ ดอ่าน
Response ที่ทาํ การเข้ารหัสอยูเ่ ท่านั้น ทําให้การหลอกลวงเพื่อทํา Social Engineering เกิดขึ้นได้ยากมาก ผูใ้ ช้งาน
สามารถตรวจสอบได้ทันที ว่า Response อันนี้ มีไว้สําหรั บยืนยัน การทําธุ รกรรมใด และถ้าหากข้อมูล การทํา
ธุ รกรรมถูกเปลี่ยนแปลงจากการโจมตีแบบ Man-in-the-Middle ก่อนที่ จะถูกส่ งไปยัง Server นั้น ผูใ้ ช้งานก็จะ
ทราบได้ทนั ทีวา่ Transaction นั้นๆ ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั เช่นในกรณี
QR code ถูกคัดลอกไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาและทดสอบความปลอดภัยของระบบโดยใช้ใบหน้าควบคู่กบั รหัสผ่าน
(2) เพื่อพัฒนาระบบปลดล็อคอัตโนมัติโดยใช้การรู ้จาํ ภาพ
(3) เพื่อสร้างอุปกรณ์ตน้ แบบติดตั้งบริ เวณหน้าห้องทดสอบเพื่อทําการทดสอบการทํางานของระบบ
ก่อนนําอุปกรณ์ไปติดตั้งใช้ในสถานที่จริ ง

3.ขอบเขตงานวิจัย

(1) ภายในของระบบการทํางานประกอบด้วย ประตูและกลอนประตูไฟฟ้าสําหรับการปิ ดเปิ ดการทํางาน
อัตโนมัติรวมถึงกล้องที่ใช้ในการสแกน QR code และใบหน้าในการยืนยันผูใ้ ช้งาน
(2) ข้อมูลการใช้งานสถานที่พกั และการใช้งานประตูอตั โนมัติจะทําการเก็บไว้ที่ตวั ของ raspberry pi ที่
เป็ นตัวเซิฟเวอร์ในการบันทึกข้อมูล
(3) การเก็บข้อมูลรู ปภาพของกล้องจะทําการเก็บรู ปภาพไม่นอ้ ยกว่า 100*100 pixel จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
32 รู ปต่อ 1 คนในการใช้งาน
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(4) รหัสผ่านในการเข้า-ออกห้องเป็ นตัวเลข 4 หลัก และการเก็บข้อมูลการเข้า-ออกห้องประกอบด้วย
ข้อมูลใบหน้า และเวลาในการเข้าออกผ่านตัวอุปกรณ์ และบันทึกในฐานข้อมูลบนคลาวด์

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ภาพรวมการทํางาน
รหัสผ่าน

(1) ผูใ้ ช้งานจะต้องแสดง QR Code ที่ กล้องหน้าหน้าประตู หากถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนให้ใส่

(2) เมื่อรหัสผ่านตรงกับฐานข้อมูลจะทําการเปิ ดเสี ยงแจ้งเตือนและเปิ ดระบบบันทึกใบหน้าลงใน
ฐานข้อมูลตามแผนภาพที่ 1 ทางด้านขวา โดยผูใ้ ช้จะต้องมองไปที่กล้องเป็ นเวลาครู่ นึง
(3) เมื่ อเสร็ จสิ้ นการลงทะเบี ยนใบหน้าระบบจะทํา การดึ งข้อ มูล ใหม่แ ละจะเข้า สู่ ข้ นั ตอนการ
ตรวจสอบใบหน้า ตามแผนภาพที่ 1 ทางด้านซ้าย เมื่อผูใ้ ช้มองที่กล้อง
(4) หากตรวจสอบใบหน้าแล้วตรงกับฐานข้อมูลระบบจะทําการปลดล็อคประตูอตั โนมัติให้กบั
ผูใ้ ช้งานและใช้เพียงใบหน้าในครั้งต่อไปในการเปิ ดประตู หรื ออาจะใช้งาน QR Code ที่ระบบสร้างขึ้นชัว่ คราวให้
ผูใ้ ช้สามรถส่งต่อไปยังผูอ้ ื่นได้ในระยะเวลาหนึ่ง

แผนภาพที่ 1 การทํางานตรวจจับใบหน้า
4.2 การพัฒนาระบบ
ระบบจะเริ่ มต้นด้วยการดึงข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ใบหน้าและข้อมูลใบหน้าที่บนั ทึกไว้
เข้ามาในระบบและเริ่ มต้นจับภาพที่ ได้จากกล้องวิดีโอในแต่ละภาพ แล้วใช้ขอ้ มูลทางคณิ ตศาสตร์ ที่ดึงเข้า มา
วิเคราะห์
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แผนภาพที่ 2 การทํางานของระบบ
(1) การพัฒนาด้าน Application Software
การเข้าสู่ ระบบของแอพพลิเคชัน่ จากผูใ้ ช้งาน หรื อการสมัครเข้าใช้งานแอพพลิเคชัน่ เมื่อทําการ
สมัครหรื อเข้าสู่ ระบบแล้ว ก่อนการสร้าง QR code จะมีการระบุให้ใส่ รหัส PIN ตามแผนภาพที่ 4 ทางซ้ายเพื่อ
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้งานและเมื่อใส่ PIN แล้วจะสามารถสร้าง QR code เพื่อใช้สาํ หรับสแกนหน้าห้องซึ่ งทาง
แอพพลิเคชัน่ จะแสดงให้เห็นว่ามีการรับประกันความปลอดภัย smart lock และ anti-theft ตามแผนภาพที่ 3 ตรง
กลางและขวา
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แผนภาพที่ 3 แสดงการสร้าง PIN และ QR code เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั

(ก)
(ข)
(ค)
แผนภาพที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานวิจยั (ก) กล้อง Webcam สําหรับบันทึกภาพ (ข) Raspberry PI นํามาใช้
เป็ น Edge computing device และ (ค) 4x3 Matrix Keypad Module ใช้รับข้อมูลรหัสผ่าน
(1) Webcam โดยใช้ Open CV library ของฟั งก์ชน่ั ในการแสดงผลและตรวจจับด้วยคอมพิวเตอร์
แบบ Real-Time โดยการใช้กล้องในการตรวจจับใบหน้าและ QR code ของบุคคล จากแผนภาพที่ 4 (ก)
(2) Raspberry PI เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่ งสามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้
และ ยังสามาถต่อตัวของ Raspberry PI เข้ากับจอ TV ที่รองรับ HDMI แม้ความละเอียดตํ่ากว่าก็ตามซึ่งในการวิจยั
นี้มีการใช้ Raspberry PI เป็ นหน่วยประมวลผลหลักและเก็บข้อมูลที่ได้มาจากกล้อง จากแผนภาพที่ 4 (ข)
(3) 4x3 Matrix Keypad Module โมดูลปุ่ มกดแบบ Matrix Keypad เป็ น Keypad สําหรับการใส่รหัส
ของห้องพักที่ผใู ้ ช้งานเข้าพักเพื่อเป็ นการป้ อนรหัสป้ องกันในกรณี ของการถูกขโมย QR code จากแผนภาพที่ 4 (ค)
(4) ลําโพง ใช้สาํ หรับการกระจายเสี ยงออกมาซึ่งลําโพงจะใช้งานสําหรับการแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานด้วย
เสี ยงเตือนในขั้นตอนต่างๆของระบบ เช่น เสี ยงแจ้งเตือนแสดง QR code , แจ้งเตือนอื่นๆ

4.4 Data analysis

ทางผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากผูใ้ ช้งานมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานของระบบ
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แผนภาพที่ 5 ฐานข้อมูลในการใช้งาน
(1) ตารางข้อมูลของผูใ้ ช้งานจากแผนภาพที่ 5
- Consumer ID
: รหัสประจําตัวของลูกค้า
- Name
: ชื่อของผูใ้ ช้
- Phone Number
: เบอร์โทรศัพท์ของผูใ้ ช้
- Address
: ที่อยูข่ องผูใ้ ช้
- Citizen ID/ Passport ID : เลขประจําตัวประชาชน หรื อ เลขประจําตัวสมุดเดินทาง
(2) ตารางข้อมูลสถานที่จากแผนภาพที่ 5
- Place ID
: รหัสประจําสถานที่
- Place Name
: ชื่อของสถานที่
- Place latitude
: ตําแหน่งละติจูดของสถานที่
- Place longitude
: ตําแหน่งลองจิจูดของสถานที่
- Address
: ที่อยูข่ องสถานที่
- Phone Number
: เบอร์โทรศัพท์ของสถานที่
- Type
: ประเภทของสถานที่
- Available Room
: จํานวนห้องพักที่วา่ งอยูข่ องสถานที่
(3) ตารางข้อมูลการจองจากแผนภาพที่ 5 และสามารถนํามาประมวลผลลงบนแผนที่ได้
- Reserve ID
: รหัสประจําของการจอง
- Consumer ID
: รหัสประจําตัวผูใ้ ช้ที่จอง
- Place ID
: รหัสประจําสถานที่ที่จอง
- Room
: ห้องที่จอง
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: วันที่เข้าพัก
: วันที่ออกห้องพัก
: รหัสที่ผใู ้ ช้ต้ งั ขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการลงทะเบียนใช้หอ้ ง

(4) ตารางข้อมูลการเข้าออกห้องพักจากแผนภาพที่ 5
- log ID
: รหัสประจําตัวข้อมูลการเข้าออกห้องพัก
- Reserve ID
: รหัสประจําตัวข้อมูลการจอง
- Person ID
: รหัสประจําตัวของผูเ้ ข้าห้องพัก
- Stamp time - in
: เวลาที่เข้าห้องพัก
- Stamp time - out
: เวลาที่ออกห้องพัก

5. สรุ ปผลการวิจัยและอภิปราย

ทางที มผูว้ ิจยั ได้ทาํ การพัฒนาระบบปลดล็อคอัตโนมัติดว้ ยการรู ้จาํ ภาพขึ้นก่ อให้เกิ ดความปลอดภัย
สะดวกต่ อ การใช้ง าน ลดค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ะเสี ย ไปกับ กุญ แจหรื อ คี ย ์ก าร์ ด ที่ สู ญ หาย ป้ อ งกัน การโจรกรรมหรื อ
อาชญากรรมจากผูไ้ ม่หวังดี และลดการทํางานของพนักงานต้อนรับ รวมถึงส่ งผลให้เกิดการต่อยอดธุรกิจห้องพัก
ให้เติบโตยิง่ ขึ้นต่อไป
โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ทางทีมผูจ้ ดั ทําได้พบปั ญหาในการทํางานของระบบตรวจจับใบหน้าที่ทาํ งานบน
อุปกรณ์ดงั นี้
- มีการวิเคราะห์และทดสอบ พบกว่าอัตราการตรวจจับใบหน้าโดยเฉลี่ยจากผูท้ ดลอง 10 คนสามารถ
ตรวจจับความถูกต้องได้ 49.83% ซึ่ งได้มีการตรวจสอบจากการใช้รูปภาพแทนใบหน้าในสภาพแสงเดียวกันและ
กล้องที่ ถ่ายภาพชนิ ดเดี ยว กันจากผูท้ ดลอง 2 คนแล้วพบว่า ตรวจสอบได้ 48.52% ซึ่ งมี ความใกล้เคียงกับการ
ตรวจสอบใบหน้าโดยตรงจากตารางที่ 1ดังนั้นทางทีมผูว้ จิ ยั จึงศึกษา การตรวจจับใบหน้าประกอบกับการกระพริ บ
ตาเพื่อป้ องกันการใช้รูปภาพแทนในอนาคตได้
ตารางที่ 1 แสดงอัตราความถูกต้องของการตรวจจับใบหน้า
รหัสประจําตัวผู้ทดสอบ
ID59018730
ID59018730
ID59007820
ID59007820
ID59025506
ID59000921
ID59010456
ID62043323
ID59008729
ID59029931
ID59025633
ID59031524
ID59015728

อัตราความถูกต้ องของการตรวจสอบ หมายเหตุ
56.1251430296656%
46.8573948188935% ใช้รูปภาพแทนใบหน้าโดยมีขอ้ จําที่สภาพแสง คุณภาพกล้องเดียวกัน
54.8933666234122%
50.1804074128913% ใช้รูปภาพแทนใบหน้าโดยมีขอ้ จําที่สภาพแสง คุณภาพกล้องเดียวกัน
40.3399793788183%
47.5540160414753%
42.5498954986180%
51.8298270167047%
50.3362567173712%
52.4745571236890%
48.5679381610135%
55.3333181591188%
50.7977649360337%

1759

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

- ปั ญหาในการพัฒนาเนื่ องจากการที่จะแปลงข้อความที่ เป็ นตัวหนังสื อไปเป็ นรู ปแบบของเสี ยงผ่าน
ช่องทางของ Google ซึ่ งทําให้การประมวลเสี ยงเกิดความล่าช้าขึ้นทางทีมผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองใช้งานช่องทาง
ต่าง ๆ แต่ก็เกิดปั ญหาที่การไม่รองรับภาษาไทย ดังนั้นในอนาตดอาจมีการพัฒนาให้รองรับการใช้งานภาษาไทย
ได้มากขึ้นและสามารถปรับภาษาตามความต้องการของผูใ้ ช้ได้
- การตั้งค่ารหัสผ่านแบบ PIN ผูไ้ ม่หวังดี สามารถคาดเดารหัสผ่านจากข้อมูล ส่ วนตัวของผูใ้ ช้ห รื อ
รหัสผ่านพื้นฐานได้ ดังนั้นในการป้ องกันเหตุการณ์ที่จะเกิ ดขึ้นทางที มผูว้ ิจยั จึ งจะเป็ นการใส่ รหัสผ่านให้เป็ น
รู ปแบบ OTP (One Time Password) ซึ่ งจะส่ งไปยังเบอร์ โทรศัพท์ของผูใ้ ช้ผ่านทาง SMS กําหนดระยะเวลาเพียง
3-5 นาทีในการกรอกรหัส
- กรณี ไฟดับการทํางานจะหยุดลงและประตูจะถูกปลดล็อคออก แต่เมื่อกระแสไฟติดระบบจะสามารถ
กลับมาทํางานได้ปกติ ดังนั้นในอนาคตทางทีมวิจยั จะพัฒนาให้ระบบล็อคมีแบตเตอร์ รี่ในตัวซึ่ งจะสามารถคง
สภาวะการทํางานได้ต่อไปในกรณี ที่ไฟฟ้าดับ
โดยในขั้นตอนอื่นๆสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง เช่นการตรวจจับ QR Code หรื อใบหน้าที่ยงั ไม่ได้
ลงทะเบียนแม้วา่ งานวิจยั จะสามารถทํางานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ แต่ดว้ ยอุปกรณ์ที่เลือกใช้มีความสามารถใน
การประมวล ผลจํากัดและการตรวจสอบยังคงมีช่องโหว่ ดังนั้นทางทีมผูว้ ิจยั จึงวางแผนการแก้ไขปั ญหาในระยะ
ยาวต่อไปเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ใบหน้าให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ
ของรู ปภาพและถูกต้องในการประมวลผล รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการล็อคประตูไปยังรู ปแบบของ
กลอนประตูที่มีแบตเตอร์ รี่ในตัวเพื่อรักษาสภาพการทํางานของระบบให้เป็ นไปได้อย่างดีเยี่ยม และแยกอุปกรณ์
กล้องให้สามารถทํางานสอดคล้องกับกลอนประตูโดยที่ไม่จาํ เป็ นจะต้องเดินสายขึ้นมาจากกลอน
นอกจากนี้ ยงั สามารถต่อยอดไปถึงระบบการลงทะเบียนเข้างานสัมนาต่างๆ ที่ สามารถลงทะเบียนเข้า
งานได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องกรอกเอกสาร โดยสามารถใช้ระบบ QR Code เพื่อลงทะเบียนลําทําการสร้างข้อมูลใน
รู ปแบบ JSON QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้างานก็จะสามารถลงเวลาในการลงทะเบียนได้ และจะปรับปรุ งให้การ
ใช้งานเป็ นรู ปแบบของ API เพื่อที่ จะสามารถใช้งานร่ วมกับแพลตฟอร์ มที่มีอยู่แล้วได้ โดยให้ส่งข้อมูลรู ปแบบ
JSON และจะตอบกลับเป็ นภาพ QR Code ให้กบั ผูใ้ ช้งาน หรื อสามารถกําหนดให้ส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ได้ต่อไป

6. เอกสารอ้ างอิง

[1] Trung Nguyen , Barth Lakshmanan and Weihua Sheng (2561) , A smart Security System with Face
Recognition , https://www.researchgate.net/publication/329884419_A_Smart_Security_
System_with_Face_Recognition?fbclid=IwAR2xD1CFZO3dEFigOipEKUvb2TCvNxzWEuRViO7b
3nzLC_9Eko9OrenODK0 , Searched on 13 November 2562
[2] OLGA DRBL´IKOVA and KAROL MIKULA (2550) , CONVERGENCE ANALYSIS OF FINITE
VOLUME SCHEME FOR NONLINEAR TENSOR ANISOTROPIC DIFFUSION IN IMAGE
PROCESSING, https://www.engpaper.com/image-processing-research-paper-31.htm , Searched on
31 october 2562
[3].Shervin EMAMI and Valentin Petrut SUCIU (2555), Facial Recognition using OpenCV ,
https://www.researchgate.net/publication/267426877_Facial_Recognition_using_OpenCV, Searched
on 31 October 2562
1760

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

[4] Anjali Patel and Ashok Verma (2560) , IOT based Facial Recognition Door Access Control Home Security
System, https://pdfs.semanticscholar.org/cfcd/3ceaee28abeddfc27e16cf19015a10d1831c.pdf?
fbclid=IwAR24aCUPs3RkWVvpkhZHpF390c25Tv4ymghD_1SE9wf-rhYsNB_K6CO4DMA ,
Searched on 13 November 2562
[5] นภัสวันต์ชมภูนุช (2558), ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นระบบ QR Code ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร, สถานที่รวมงานวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2237/1/napasawan.phom.pdf?fbclid=IwAR3DL57BIC205
BQRE-WqNVJQhn5ydM9_BlEbM7mDf8BNFb28AkGukKj05n4, สื บค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2562
[6] Kaushik Roy and Umapada Pal (2549), Pin-code Extraction and Recognition for Indian Postal Automation ,
https://www.researchgate.net/publication/268814378_Pincode_Extraction_and_Recognition_for_Ind
ian_Postal_Automation , Searched on 26 October 2562
[7]Hteik Htar Lwin , Aung Soe Khaing and Hla Myo Tun (2559), Automatic Door Access System Using Face
Recognition, https://pdfs.semanticscholar.org/57b1/7f718ad8a549a39d240785fd9846a70250bf.pdf?_
ga=2.150045046.1107155358.1573699992258863941.1573699992&fbclid=IwAR0naonibXHMFMEZHitj
k-kn2VgZ9PVijDzsSubkYAti16wQjdU3c6ebXSc , Searched on 13 November 2562
[8] Aleksandr Ometov , Sergey Bezzateev , Niko Makitalo , Sergey Andreev , Tommi Mikkonen and Yevgeni
Koucheryavy (2561), Multi-Factor Authentication : A survey , https://www.mdpi.com/ , Searched on
13 November 2562

1761

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การพัฒนาแบบจําลองเพื่อการพยากรณ์ พฤติกรรมการซื้อซอฟต์ แวร์ สําเร็จรู ปด้ าน
กราฟิ กของธุรกิจจําหน่ ายซอฟต์ แวร์ ด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้ อมูล
PREDICTIVE MODEL DEVELOPMENT FOR CUSTOMER BUYING
BEHAVIOR IN GRAPHIC SOFTWARE PACKAGE FOR SOFTWARE
VENDOR USING DATA MINING TECHNIQUE
นางสาวกัญญณัช สั งขรณ์ กุล
นักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
E-mail: kunyanatt@gmail.com
ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
รองศาสตราจารย์ แขนงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิทยาศาตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
E-mail: vipa.jar@stou.ac.th
บทคัดย่ อ

โครงการค้นคว้าอิสระเรื่ องการพัฒนาแบบจําลองเพื่อการพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ป
ด้านกราฟิ กของธุรกิจจําหน่ายซอฟต์แวร์ ดว้ ยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล มีวตั ถุประสงค์เพื่อการสร้างแบบจําลอง
การพยากรณ์ยอดขาย ของสิ นค้าในอดีตเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของการซื้ อสิ นค้าเพื่อใช้ในการจัดทําโปรโมชัน่
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ขั้นตอนการดําเนิ นงานประกอบด้วย การนําข้อมูลจากระบบ ERP การขายซอฟต์แวร์ ดา้ นกราฟิ กของ
ธุรกิจจําหน่ายซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างแบบจําลองการซื้อซอฟต์แวร์ในช่วงระยะเวลาของการซื้ อสิ นค้าตั้งแต่ วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เครื่ องมือในการทําเหมือง คือโปรแกรม Rapid miner studio 9 ด้วย
อัลกอริ ทึมการหากฎความสัมพันธ์ ผลที่ ได้เพื่อการจัดทํากิ จกรรมส่ งเสริ มงานขาย และตอบสนองกับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์สูงสุด
สรุ ปผลการดําเนิ นงานได้ดงั นี้ เมื่อกําหนดค่า Support เท่ากับ 0.2 และค่า Confidence เท่ากับ 0.9 ทําให้
ได้กฎความสัมพันธ์ท้ งั สิ้น 9 กฎ ซึ่งค่าความสัมพันธ์สูงสุดคือ เมื่อซื้อสิ นค้า PS และสิ นค้า ACB แล้วมีโอกาสที่จะ
ซื้อสิ นค้า LIT ตามมา ด้วยค่าความเชื่อมัน่ ถึง 0.926 ซึ่งทําให้สามารถนํากฎของค่าความสัมพันธ์น้ ีไปวางแผนการ
ส่งเสริ มการตลาดที่มีประสิ ทธิภาพต่อไป
คําสําคัญ: ดาต้าไมนิ่ง, การวิเคราะห์จากการซื้อสิ นค้า, กฏความสัมพันธ์
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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

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ในอดี ตฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั ไม่ทราบถึงพฤติกรรมการซื้ อขายของสิ นค้ากลุ่มประเภทซอฟต์แวร์
สําเร็ จรู ปเกี่ยวกับการออกแบบ เพราะในปั จจุบนั ระดับราคาของสิ นค้ามีราคาเท่ากันหมดและการขายในอดีตก็ไม่
สามารถผลักดันสิ นค้าตัวที่ขายไม่ดีให้ขายได้จาํ นวนมากขึ้นและการออกโปรโมชัน่ ในปั จจุบนั ไม่สามารถชี้วดั
ประสิ ทธิ ภาพของผลตอบรับจากการออกโปรโมชัน่ ได้ และมีบางสิ นค้าที่มียอดขายที่ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่ งอาจจะมี
หลายปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนวความคิดจากนําข้อมูลที่ได้จากการขายในอดีต หาความสัมพันธ์ของข้อมูล ทําเทคนิค
การทําแบบจําลองเพื่อการพยากรณ์ดา้ นการขายและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการขายวางแผน
การตลาดโดยทํา ( Prediction ) การทํานายค่าการซื้อสิ นค้าร่ วมกันบ่อยๆนําไปใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจ ใน
การจัดโปรโมชัน่ ตามประเภทของสิ นค้าจากจากการวิเคราะห์การซื้ อสิ นค้าของลูกค้าเรี ยกว่า ( Market Basket
Analysis ) คือการหาสิ นค้าที่มีจาํ นวนการซื้ อคู่กนั ปรากฎบ่อยๆ และนํามาวางแผนการทําการตลาดในอนาคตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการซื้ อของแต่ละกลุ่มลูกค้ามาเชื่องโยงกับสิ นค้าที่เคยซื้ อในอดีตเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของ
ประเภทสิ นค้า ที่ เหมาะสม และเป็ นข้อมูลให้กับฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั ในการประกอบการตัดสิ นใจ ออก
โปรโมชัน่ และอีเว้นท์ ประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อการสร้างแบบจําลองการพยากรณ์ยอดขายของสิ นค้าในอดีตเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของการซื้อ
สิ นค้าซอต์ฟแวร์สาํ เร็ จรู ปด้านกราฟิ กเพื่อใช้ในการจัดทําโปรโมชัน่ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) เปรี ยบเสมือนวิวฒั นาการหนึ่ งในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล
จากเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายๆ มาสู่ การจัดเก็บในรู ปแบบฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้
จนถึงการทําเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู ้ที่ซ่อนอยูใ่ นข้อมูล ได้ดงั นี้ กระบวนการหรื อการเรี ยงลําดับของ
การค้นข้อมูล และการนํามาใช้โดยหน่วยงานทางธุรกิจและนักวิเคราะห์โดยเป็ นข้อมูลที่ การสกัดหรื อแยกข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่หรื อฐานข้อมูลการวางแผนทรัพยากรขององค์กรโดยสามารถวิเคราะห์ทาง
สถิติและตรรกะของข้อมูลขนาดใหญ่เป็ นการมองหารู ปแบบที่สามารถช่วยการตัดสิ นใจได้

ภาพที่ 1 เป็ นการค้นหาความรู ้ดว้ ยการทําเหมืองข้อมูล
ทฤษฎี การหากฎความสัมพันธ์ Association Rules กฎความสัมพันธ์ เป็ นกระบวนการหนึ่ งในการทํา
เหมืองข้อมูล ที่ได้รับความนิยมมาก โดยจะใช้ ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลสองชุดหรื อมากกว่าสองชุดขึ้น
ไปภายในกลุ่ ม ข้อ มู ล ที่ มี ข นาดใหญ่ ในการหากฎความสัม พัน ธ์ น้ ัน จะมี ข้ นั ตอนวิ ธี ก ารหาหลายวิ ธี ด้ว ยกัน
แต่ข้ นั ตอนวิธีที่เป็ นที่รู้จกั และใช้อย่างแพร่ หลายคือ ขั้นตอนวิธี Apriori ตัวอย่างหนึ่ง ที่ใช้กนั ก็คือ Market Basket
Analysis ที่ ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของสิ นค้าที่ ลูกค้ามักจะซื้ อ พร้ อมกัน เพื่อใช้ในการจัดรายการส่ งเสริ ม
การขาย
การศึกษาหากฎความสัมพันธ์ มีหลักการพื้นฐานดังต่ อไปนี้

A

B

ภาพที่ 2 ทฤษฎีค่าความสัมพันธ์
โดย A เป็ นเงื่อนไขและ B เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหาค่าความสัมพันธ์จะต้องมีค่าสนับสนุนตํ่าสุดที่กาํ หนด
และมีค่าเชื่อมัน่ มากกว่าค่าตํ่าสุ ดที่กาํ หนด ผูว้ ิจยั ต้องการหาค่าความสัมพันธ์โดย การประเมินค่าของกฏจะใช้ค่า
สนับ สนุ น Support และ ค่ า Confidence โดยค่ า สนับ สนุ น คื อ ร้ อ ยละของข้อ มู ล ที่ มี เ งื่ อ นไข และผลลัพ ท์ที่
สอดคล้องกับกฎของจํานวนข้อมูลทั้งหมด ตามสมการ
ค่าสนับสนุน = จํานวนรายการข้อมูลที่มีเงื่อนไขและผลลัพท์สอดคล้องกันตามกฎ
จํานวนรายการข้อมูลทั้งหมด
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ค่าความเชื่ อมัน่ คื อ ร้ อยละของข้อมูลที่ มีเงื่ อนไข และผลลัพท์ที่สอดคล้องกับกฎของจํานวนข้อมูล
ทั้งหมดที่เป็ นเงื่อนไข ตามสมการ
ค่าความเชื่อมัน่ = จํานวนรายการข้อมูลที่มีเงื่อนไขและผลลัพธ์สอดคล้องตามกฎ
จํานวนรายการข้อมูลที่เป็ นเงื่อนไข
ตัวชี้วดั ที่ใช้ในการหากฎที่มีความน่าสนใจ Support Factor เป็ นค่าที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ A กับ B มี
ความถี่ในการเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน

A → B : Support Factor =(A U B)
ภาพที่ 3 ตัวชี้วดั ที่ใช้ในการหากฎที่มีความน่าสนใจ Support Factor
เป็ นค่าที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ A กับ B มีความถี่ในการเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน

A → B : Confident Factor= P(A|B)
ภาพที่ 4 Confident Factor เป็ นค่าที่บอกว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ B แล้ว
มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ A มากน้อยแค่ไหน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. แบบแผนการวิจยั ศึกษาทฤษฎีการหากฎความสัมพันธ์ เพื่อใช้วเิ คราะห์และพยากรณ์ทาํ นายการสัง่ ซื้ อ
สิ นค้าซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ปด้านกราฟิ กของลูกค้าที่ซ้ื อร่ วมกันบ่อยๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายสิ นค้าและการ
วางแผนทางการตลาดของผูบ้ ริ หาร โดยใช้แบบจําลองหาค่าความสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์จากการซื้อในอดีตและนํา
กฎที่ ได้มาจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ในแต่ละรายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้าและวางแผน
ทางการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลย้อนหลังของการซื้อสิ นค้า ย้อนหลัง 4 ปี โดยได้ดึงข้อมูลจากระบบ
ERP ในส่ วนของการขายย้อนหลังและรวบรวมและทําความสะอาดข้อมูลในส่ วนที่ไม่เหมาะสมกับการนําไปใช้
งานจะทําให้แบบจําลองมีความเหมาะสมมากขึ้นไม่มีขอ้ มูลที่ไม่สามารถอ่านค่าได้
3. ศึกษาหลักของการทํางานโปรแกรม Rapidminer Studio 9 เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสร้าง
แบบจําลองกฎความสัมพันธ์สําหรั บฐานข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้า และทดลองนําข้อมูลมากําหนดค่าเพื่อให้ได้
แบบจําลองที่เหมาะสมกับการนําข้อมูลไปใช้
4. การออกแบบจําลองการสร้างแบบจําลองกฎความสัมพันธ์สําหรับข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
โดยศึกษารายละเอียดข้อมูลประเภทสิ นค้า

1765

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

5. การพัฒนาแบบจําลอง ทดลองกําหนดค่าต่างๆในโอเปอเรเตอร์ FP-Growth algorithm เพื่อหา
ค่าความถี่ของสัง่ ซื้อสิ นค้าซอฟต์แวร์ดา้ นกราฟิ กสิ น และนํามาหาค่าความสัมธ์ในโอเปอเรเตอร์ Create
Association Rule algorithm เพื่อสร้างกฎความสัมพันธ์ให้ได้ผลลัพท์ นํามาวางแผนดําเดินงานออกโปรโมชัน่ จาก
ข้อมูลที่ได้จากแบบจําลอง

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

งานวิจยั นี้ มีแนวทางในการศึกษาดังนี้ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ศึกษาทฤษฎีการทําเหมืองข้อมูล (Data
Mining ) ศึกษาทฤษฎีการหากฎความสัมพันธ์ ( Association Rule ) ศึกษาการติดตั้งและการใช้งานของโปรแกรม
Rapidminer Studio 9 การสร้ างแบบจําลองกฎความสัม พัน ธ์สําหรั บข้อ มูล การสั่งซื้ อของลูกค้าและใช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการนําข้อมูลการขายสิ นค้าเข้าไปทดสอบในโปรแกรม

ภาพที่ 5 โปรแกรมและฟังก์ชน่ั การใช้งานของ Rapid miner Studio 9

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ในกรณี ศึกษานี้ผวู จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลมาจากระบบจัดเก็บข้อมูลภายในบริ ษทั ผ่านซอฟต์แวร์ บริ หารจัดการ
ที่ เรี ยกว่า ERP ( Enterprise Resource Planning ) ซึ่ งจะมี ขอ้ มูลในแต่ละด้านที่ รวบรวมเก็บไว้เช่ น งานวางแผน
(Planning) งานผลิต (Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และงานบัญชีการเงิ น
(Accounting/Finance) และมีการเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อให้มีการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันจากฐานข้อมูล
เดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ในกรณี น้ ีผวู จิ ยั ได้เลือกข้อมูลเฉพาะส่วนของการขายสิ นค้า
ย้อนหลังเท่านั้น โดยจะอธิบายได้จาก ภาพประกอบ
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ภาพที่ 6 ระบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรในส่วนงานขายสิ นค้า
ในงานวิจยั นี้ใช้กฎความสัมพันธ์เป็ นเทคนิคการทําเหมืองข้อมูลในการสร้างจากตัวแบบความสัมพันธ์
ของการซื้อสิ นค้าซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปด้านกราฟิ ก ที่ลูกค้าซื้อคู่กนั บ่อยๆ มาใช้ในการส่งเสริ มการขายสิ นค้าและจัด
โปรโมชัน่ กระตุน้ การขาย และเพือ่ ทํานายโอกาสทางการขายในธุรกิจมากขึ้นฐานข้อมูลในการใช้มีขอ้ มูลการขาย
99,999 รายการ รวบรวมข้อมูลการขายสิ นค้าย้อนหลังจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2561
รวมระยะเวลาเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งหมด 4 ปี ชุดข้อมูลมากจากฐานข้อมูลที่ยงั มาสามารถนํามาใช้เข้าสู่
กระบวนการทําเหมืองข้อมูลได้ จึงต้องทําการแปลงข้อมูลเป็ น Transaction data โดยจัดทําเป็ นกลุ่มของสิ นค้าและ
กําหนดตัวแปรของการซื้อสิ นค้า
ตารางที่ 1 ความหมายตัวแปรของสิ นค้าในงานวิจยั
แอตทริ บิวต์
ประเภท
ความหมาย
PS
integer
โปรแกรมตกแต่ง แก้ไขรู ปภาพ
ILT
integer
โปรแกรมสร้างเวกเตอร์
ACB
integer
โปรแกรมจัดการไฟล์เอกสาร
DW
integer
โปรแกรมสร้าง และพัฒนาเว็ปไซต์
PP
integer
โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
FP
integer
โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ แอนนิเมชัน่
ID
integer
โปรแกรมออกแบบหนังสื อ
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สรุ ปผลการวิจัย

เพื่อสรุ ปผลที่ ได้จากงานวิจัย รวมถึ งข้อเสนอแนะสําหรั บแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อ แก้ไ ข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ของแบบจําลองให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด งานวิจยั นี้เกี่ยวกับการทําเหมืองข้อมูงมาช่วยในการ
สร้างแบบจําลองกฎความสัมพันธ์จากข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้าประเภทซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ปด้านกราฟิ กขององค์กร
โดยใช้ชุดข้อมูลจากฐานข้อมูล ในการทดลองหากฎความสัมพันธ์ โปรแกรมที่ นาํ มาวิจยั คื อโปรแกรม Rapid
miner Studio 9 ช่ วยในการสร้ างแบบจําลอง โดยใช้เทคนิ คหาค่าความสัมพันธ์ ของการสั่งซื้ อ แล้ววิเคราะห์
ความสัมพันธ์ที่ได้มาจัดกิจกรรมวางแผนส่ งเสริ มการขายทางการตลาดให้เกิ ดความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้าสูงสุด ทําให้องค์กรเกิดผลกําไรอย่างต่อเนื่องและมีความได้เปรี ยบทางการค้า ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
สรุปผลตามวัถตุประสงค์
1. สร้างแบบจําลองเพื่อหาความสัมพันธ์ ที่ได้มาจัดกิจกรรมวางแผนส่ งเสริ มการขายทางการตลาดโดย
การได้ชุดรู ปแบบจําลองจากการหาค่าความสัมพันธ์ที่เกิ ดจากซื้ อสิ นค้าประเภทซอฟต์แวร์ ประเภทสําเร็ จรู ป
กราฟฟิ กที่ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อที่ซ้ือร่ วมกันบ่อยๆ
2. วิเคราะห์ ค่าความสัมพัน ธ์ รายการสิ นค้าจากการสั่ง ซื้ อ สิ นค้าเพื่อ สนับสนุ น การตัด สิ นใจในการ
วางแผนล่วงหน้าทางการตลาด
สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์คือการสร้างแบบจําลองเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล การสั่งซื้ อสิ นค้า
ประเภทซอฟต์แ วร์ สํา เร็ จ รู ป ด้า นกราฟิ ก ตั้ง แต่ 2 จํา นวนสิ น ค้า ขึ้ น ไป แล้ว วิเ คราะห์ ความสัม พัน ธ์ จ ากกฎ
ความสัมพันธ์ แล้ววิเคราะห์การสัง่ ซื้อสิ นค้าประเภทซอฟต์แวร์ในแต่ละองค์กรผลที่ได้จากงานวิจยั จะได้กฎดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนกฎของการหาค่าความสัมพันธ์
การทดลองที่
1
2
1
2

Min Support
10%
20%

Min Confidence
60%
80%
60%
80%

กฎความสัมพันธ์
70
30
9
9

ภาพที่ 3 แสดงค่าความเชื่อมัน่ ของการซื้อสิ นค้าประเภทซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปด้านกราฟิ ก
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สรุ ปผลการดําเนิ นงานได้ดงั นี้ เมื่อกําหนด ค่า Support เท่ากับ 0.2 และค่า Confidence เท่ากับ 0.8 ทําให้
ได้กฎความสัมพันธ์ท้ งั สิ้ น 9 กฎ ซึ่ งค่าความสัมพันธ์สูงสุ ดคือเมื่อซื้ อสิ นค้า PS และ ACB แล้วมีโอกาสที่ จะซื้ อ
สิ นค้า LIT ตามมาด้วยค่าความเชื่ อมัน่ ถึง 0.926 หรื อ 93% ซึ่ งทําให้สามารถนํากฎของค่าความสัมพันธ์น้ ี ไปวาง
แผนการส่งเสริ มการตลาดที่มีประสิ ทธิภาพต่อไป
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การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขา ด้วย พีเจซิ พ ของ
บริ ษทั จระเข้ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด การศึกษาในครั้งนี้ ดาํ เนิ นการวิเคราะห์และออกแบบตามระเบียบวิธีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเชิ งวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอลสําหรับสร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศ ระบบนี้ พฒั นาในรู ปแบบ
ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ โดยใช้กรอบการทํางานพีเอชพีในการพัฒนาโปรแกรม ใช้โปรแกรมแอสเทอริ คซ์ใน
การบริ หารจัดการการโทรข้ามสาขา และใช้มายเอสคิวแอลในการจัดการฐานข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสํารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบที่ถูกพัฒนา จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 33 คน ซึ่ง
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด และระบบสารสนเทศที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มานั้น สามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพ และลดต้นทุนในการติดต่อสื่ อสารกันภายในหน่วยงานได้
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขา 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 objectoriented 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

เนื่ องจากปั จจุบนั เทคโนโลยีระบบโทรศัพท์แบบ วีโอไอพี (VOIP) มี ใช้กันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งเป็ น
เทคโนโลยีการสื่ อสารรับส่ งสัญญาณเสี ยงผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต โดยจะแปลงเสี ยงจาก
ผูส้ ่งที่เป็ นสัญญาณแอนะล็อกให้เป็ นสัญญาณดิจิทลั ผ่านอุปกรณ์เครื อข่ายแล้วส่งต่อผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ไปยังผูร้ ับ จากนั้นจะทําการแปลงสัญญาณกลับจากสัญญาณดิ จิทลั ให้เป็ นสัญญาณแอนะล็อกผ่านทางอุปกรณ์
เครื อข่ายเพื่อให้ผรู ้ ับได้ยนิ เสี ยงที่ส่งออกไป
ทั้งนี้ คุณภาพของเสี ยงที่ส่งจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับ จะขึ้นอยู่กบั คุณภาพของอินเทอร์ เน็ต และการเลือกใช้
ช่ องทางในการส่ งสัญญาณเสี ยงจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ั บด้วย ในการพัฒนาระบบโทรศัพท์วีโอไอพี ด้วย พีเจซิ พ
สําหรับบริ ษทั จระเข้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้ พีเจซิพ เนื่องจาก พีเจซิพ ถูกพัฒนามาจาก
โพรโตคอล ซิพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบมาให้มีขนาดเล็กมาก มีประสิ ทธิภาพและมีความยืดหยุน่ สูง
บริ ษทั จระเข้ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ดําเนิ นกิจการผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายกาว
ซี เมนต์ ยาแนว เคมีก่อสร้างโดยเป็ นผูน้ าํ สิ นค้ากาวซี เมนต์ กาวยาแนว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เอเอ็นเอสไอ
จากประเทศสหรัฐอเมริ กา และมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับงานก่อสร้างทั้งงาน พื้น ผนัง หลังคา อาทิ กลุ่มกันซึม
ตกแต่งผิว ซ่อมแซมโครงสร้าง และยังมีสีคลั เลอร์ซีเมนต์อีกด้วย
การดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท จระเข้ คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด ในส่ ว นของระบบสารสนเทศทางด้า นการ
ติดต่อสื่ อสาร ทั้งภายใน และภายนอก ใช้ระบบสื่ อสาร ร่ วมกัน 3 ระบบ ได้แก้ ระบบอีลาสทิซ (Elastix) ระบบ
ตูส้ าขา เอนอีซี (NEC) และระบบ 3 ซีเอกซ์ (3CX)
เนื่ อ งจากปี พ ศ. 2561 . บริ ษ ทั ได้ย า้ ยแผนกขายไปดํา เนิ น งานที่ สํา นัก งานใหม่ ผูว้ ิจัย ได้ท ดลองนํา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในของทั้งระบบ อี ลาสทิ ซ และ 3 ซี เอกซ์ ไปทดลองโทร ปรากฏว่าเสี ยงสนทนาไม่มี
คุณภาพ เนื่ องจากสํานักงานขายใช้อินเทอร์ เน็ตแบบเอดีเอสแอล(ADSL) ซึ่ งมีค่าความไม่คงที่ของดีเลย์สูง (jitter)
การส่ งสัญญาณเสี ยงจึงเกิดการรบกวน ทําให้มีปัญหาในการสื่ อสารการรับฟังเสี ยงสนทนาทั้งผูโ้ ทรและผูร้ ับสาย
ซึ่งการสื่ อสารของแผนกขายปั จจุบนั ยังคงใช้โทรศัพท์แบบพาส่วนกลาง เพื่อติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่ งประสบปั ญหาด้านค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิด พัฒนา
ระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขา ด้วย พีเจซิพ เพื่อแก้ปัญหาการติดต่อสื่ อสารขององค์กร

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อพัฒนาระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขาด้วยพีเจซิพ กรณี ศึกษาของ บริ ษทั จระเข้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพเสี ยงที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการศึกษา จากการทดลองนําระบบเดิมมาทดลองใช้งาน
และแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์เครื อข่ายพื้นฐานในปัจจุบนั

3. วิธีการดําเนินงาน

3.1 การศึกษาปัญหาการทํางานของระบบงานปัจจุบนั
การติดต่อสื่ อสารของบริ ษทั จระเข้ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ต้องติดต่อสื่ อสารกันระหว่างแต่ละหน่วยงาน
ภายในองค์กร และจากภายในองค์กรกับบุคคลภายนอก ซึ่ งต้องอาศัยระบบที่ มีคุณภาพทั้งในเรื่ องของ ความ
สะดวก และต้นทุนที่ เหมาะสม ซึ่ งปั จจุบนั การดําเนิ นงานนั้นยังไม่ได้ตอบโจทย์กบั ความต้องการของผูบ้ ริ หาร
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้ศึกษา และรวบรวมข้อมูลของปั ญหา และกระบวนการทํางานของระบบเดิมของการ
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สื่ อสารทั้งระบบ พบว่า ปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ในเรื่ องของสถานที่ทาํ งานของแผนก
ขาย ได้ยา้ ยสํานักงานไปอยู่คนละที่กบั สํานักงานใหญ่ ซึ่ งระบบเดิมได้ติดตั้งอยู่ที่สํานักงานใหญ่ท้ งั หมด ทําให้
ประสบปั ญหาทางด้านการสื่ อสารของแผนกขาย ที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่สาํ นักงานใหญ่ ในปั จจุบนั
นั้นการติดต่อสื่ อสารใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนกลาง จากสํานักงานขายติดต่อไปยังสํานักงานใหญ่ ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย
สูงเนื่องจากใช้สญ
ั ญาณโทรศัพท์พ้ืนฐาน
และได้ขอ้ มูลว่า ทางผูจ้ ดั การส่ วนสารสนเทศได้เสนอแผนเพื่อดําเนิ นการวางสายโทรศัพท์ระบบแอ
นะล็อก จากตูส้ าขา เอนอีซี ที่สาํ นักงานใหญ่ ไปยังสํานักงานขาย แต่ยงั ไม่ได้เป็ นที่ตอบรับของผูบ้ ริ หาร เพราะ
ปั ญหาทางด้านงบประมาณ จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองนําเบอร์ ภายในของระบบไอพีพีบีเอกซ์ ที่
สํานักงานใหญ่ไปทดลองติดตั้งผ่านโปรแกรม ซอฟต์โฟน ที่ สาํ นักงานขาย และทําการทดลองโทร ปรากฏว่า
คุณภาพเสี ยงที่ ได้ ไม่มีคุณภาพ สัญญาณขาดๆ หาย ๆ ปั ญหาดังกล่าวเกิ ดจากการใช้ระบบเครื อข่ายแบบเอดีเอ
สแอล(ADSL) ที่ไม่ได้พฒั นามาเพื่อให้รองรับกับการใช้วีโอไอพี เนื่ องจากมีค่ารี เลย์ไม่คงที่สูง(jitter) ผูว้ ิจยั จึงได้
ศึกษา พบว่าแอสเทอริ คซ์ต้ งั แต่เวอร์ ชนั่ 12.0 ขึ้นไปมีการนําพีเจซิ พเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้และระบบไอพีพีบีเอกซ์
ทั้ง 2 ระบบที่ผวู ้ ิจยั นํามาทดลองนั้นใช้แอสเทอริ คซ์เวอร์ ชนั่ ที่ ต่าํ กว่า 12.0 ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ
โทรศัพท์ขา้ มสาขาด้วย พีเจซิ พ ที่ ออกแบบมาเพื่อการส่ งสัญญาณเสี ยงที่ ใช้ปริ มาณการรั บส่ งข้อมูลน้อย แต่
คุณภาพสู ง ซึ่ งพีเจซิ พเป็ นส่ วนสนับสนุ นการทํางานปลายทางในระบบวีโอไอพีที่ได้รับเลือกให้เป็ นเครื่ องมือ
พื้นฐานสําหรับเครื่ องมือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพวีโอไอพี เหตุผลสําคัญสําหรับตัวเลือกนี้คือ พีเจซิ พเป็ นโพรโทคอลฝัง
ตัวแบบโอเพ่นซอสฝังตัวในซิ พที่เขียนด้วยภาษาซี ซึ่ งจะมีการใช้จิตเตอร์บฟั เฟอร์ ฝ่ังลูกข่ายคอยรวบรวมแพ็กเก็ต
ที่ ได้รับมารวมตัวกันก่อนที่จะแปลงเป็ นสัญญาณเสี ยงที่ไม่มีการสะดุดหรื อขาดตอนออกไปสู่ อุปกรณ์เสี ยงของ
ผูร้ ับ
3.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบ
ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมของระบบใหม่ที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นานั้น ทําขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการติดต่อสื่ อสาร
ของระบบเดิม ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นโดยสถาปั ตยกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาเดิมนั้น มีดงั นี้
จากปั ญหาระบบเดิมที่พนักงานขายต้องโทรศัพท์ดว้ ยโทรศัพท์มือถือส่วนกลางโทรเข้าไอวีอาร์หลักของ
บริ ษทั ไปหาเบอร์โทรศัพท์ที่สาํ นักงานใหญ่น้ นั ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสูง จะแก้ปัญหาโดยยกเลิกการใช้โทรศัพท์มือถือ
ส่ วนกลางและให้ใช้โปรแกรมไลน์โฟนที่ ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ ตโฟนเป็ นโปรแกรมสําหรับ
เครื่ องลูกข่ายใช้เครื อข่ายไร้สายในการเชื่อมต่อลงทะเบียนเบอร์ โทรศัพท์ไปที่เครื่ องบริ การที่ทางผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
บนระบบคอมพิวเตอร์ เสมือน ซึ่ งเชื่อมต่อกับระบบอีลาสทิซแบบซิ พทรังค์ใช้พีเจซิ พเป็ นส่ วนขยายประสิ ทธิ ภาพ
การรับส่ งสัญญาณเสี ยง ของโพรโทคอลซิ พโดยมีระบบจัดการสําหรับผูด้ ูแลระบบ ผูด้ ูแลระบบจะเข้าไปสร้าง
เบอร์ ติดต่อให้ตามเอกสารใบคําขอใช้ระบบที่ทางแผนกบริ หารงานบุคคลให้มาโดยในการพัฒนาระบบในครั้งนี้
จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะโปรแกรมทั้งหมดที่นาํ มาพัฒนาเป็ นซอฟต์แวร์ประเภทเปิ ดเผยรหัสต้นฉบับ
การวิเคราะห์ความต้องการหลัก (Functional Requirements) ของระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขา ด้วยพีเจซิพ :
กรณี ศึกษาบริ ษทั จระเข้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด สามารถแบ่งออกเป็ นส่วน ดังนี้
1) ส่วนของการจัดการเบอร์ติดต่อ
1.1) สามารถดึงข้อมูลโปรไฟล์พนักงานมาสร้างเบอร์ติดต่อได้
1.2) สามารถ เพิ่ม แก้ไข เบอร์ติดต่อได้
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2) ส่วนของการจัดการปลดล็อกไอพีแอดเดรส
2.1) สามารถปลดล็อกไอพีแอดเดรสที่โดนบล็อกได้
3) ส่วนของการโทรศัพท์และรับสาย
3.1) สามารถโทรออกและรับสายกันภายในองค์กรได้
4) ส่วนของรายงานการใช้สายโทรศัพท์
4.1) สามารถดูลอ็ กการใช้สายโทรศัพท์ได้
4.2) สามารถฟังไฟล์เสี ยงบันทึกการสนทนาได้

3.3 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบโดยใช้ ยเู อ็มแอล

1) แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)
แผนภาพยูสเคส จะอธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งแสดงถึง
ฟังก์ชนั การทํางานของระบบ จากการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขา ด้วยพีเจซิ พ : กรณี ศึกษา
ของ บริ ษทั จระเข้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด มีกระบวนการทํางานดังนี้ ผูด้ ูแลระบบมีหน้าที่จดั การเบอร์โทรศัพท์ภายใน
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขเบอร์ภายในได้ โดยการสร้างเบอร์ให้กบั พนักงานขายนั้น ต้องตรวจสอบจากเอกสารการขอ
ใช้ระบบก่อน หากมีขอ้ ผิดพลาดที่ เกิ ดจากการใช้เบอร์ โทรศัพท์ที่ไม่มีในระบบ หรื อข้อผิดพลาดจากการเข้าสู่
ระบบ โปรแกรมไอพี เ ทเบิ้ ล (IP Tables) จะทํา การล็ อ คหมายเลขไอพี น้ ัน ไม่ ใ ห้ใ ช้ง าน ซึ่ งผู ้ดู แ ลระบบต้อ ง
ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตั้งค่าโปรแกรมไลน์โฟนให้พนักงาน เมื่อมีการล็อคหมายเลขไอพี ผูด้ ูแลระบบต้องแจ้ง
ให้พนักงานที่มีอยูจ่ ริ งเขียนใบคําขอใช้ระบบ และทําการปลดล็อคในส่วนจัดการการบล็อกหมายเลขไอพี ผูจ้ ดั การ
แผนกขายสามารถดูรายงานการใช้สายโทรศัพท์ ฟังแฟ้มข้อมูลการบันทึกการสนทนาย้อนหลังเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานขายแต่ละคนได้ ทุกการสนทนาจะเก็บข้อมมูลไว้ในนี้ โดย
เรี ยงตามช่ วงเวลา พนักงานขายสามารถโทรออก รั บสายด้วยโปรแกรมไลน์โฟนได้ แสดงดังรู ปที่ 1 และได้
ออกแบบแผนภาพคลาส (Class Diagram) เพื่อแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างต้นแบบของวัตถุตวั แปรต่าง ๆ และ
วิธีการที่ตน้ แบบของวัตถุน้ นั ๆ จะสามารถกระทําได้ดงั รู ปที่ 2

1773

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ปลดล็อคหมายเลขไอพี
<<include>>

จัดการเบอร์ภายใน
<<include>>

ดูขอ้ มูลพนักงาน
ดูรายงานการใช้สาย

ผูด้ ูแลระบบ

<<include>>

ฟั งแฟ้ม ข้อมูลเสียงสนทนา
ผูจ้ ัดการฝ่ ายขาย

<<include>>

โทรออก/รับ สาย
พนักงานขาย

รู ปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ
2) แผนภาพคลาส (Class Diagram) แสดงดังรู ปที่ 2
Employee
PK

-id

PK

-ipaddress
-name
-lastname
-email
-update_at

CDR
PK

PK
1..1

block IP

1..*

-id
FK -ipaddress
+ blocked IP
1..*

1..1

Unlock

Has
1..1

-id

1..1
Admin

Extension

-calldate

PK

FK -username

FK -sorce
PK

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

BlockedIP

1..*

Dial

1..1

-id
-auth_type
-password

1..*
1..1
create

-id
-username
-password
-create_at
-update_at
-last_login
+create

+Dial

+listen record
file

รู ปที่ 2 แผนภาพคลาส (Class Diagram)
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4. ผลการดําเนินงาน

จากที่ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ ระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขา ด้วยพีเจซิ พ ของ สําหรั บบริ ษทั จระเข้ คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด และได้พฒั นาเป็ นระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าใช้งานเพื่อบริ หารจัดการเบอร์โทรภายในได้ผ่าน
ทางเว็บไซต์แล้วนั้น ระบบสามารถตอบสนองตามความต้องการของผูใ้ ช้ง านในด้านการติ ดต่อ สื่ อสารให้มี
คุณภาพซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความสะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น ผลที่ได้
จากการดําเนิ นงานตามระเบี ยบขั้นตอนแนวทางการศึ กษาและออกแบบระบบสามารถสรุ ปผลการดําเนิ นงาน
ออกเป็ นส่วนต่างๆ อธิบายและใช้ภาพประกอบหน้าจอของระบบที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน ดังนี้
4.1 หน้ าจอการใช้ งานระบบส่ วนของผู้ดูแลระบบ
1) ส่ ว นการจัด การข้อ มู ล ผูใ้ ช้ง าน ส่ ว นที่ ผูด้ ู แ ลระบบใช้สํา หรั บ เพิ่ ม ลบแก้ไ ขบัญ ชี ผูใ้ ช้ให้กับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 หน้าจอจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน
2) ส่วนการจัดการเบอร์ติดต่อภายใน ส่วนที่ใช้จดั การรายละเอียดเบอร์ติดต่อภายใน โดยสามารถทํา
การเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการเบอร์ติดต่อภายในได้ ดังแสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 หน้าจอรายละเอียดเบอร์ติดต่อภายใน
3) ส่ วนการดู บันทึ กรายละเอี ยดการโทร ส่ วนการดู บันทึ กรายละเอี ยดการโทร ผูด้ ู แลระบบจะ
สามารถเห็ นบันทึกรายละเอียดการได้ทุกเบอร์ ติดต่อภายใน และสามารถฟั งไฟล์เสี ยงบันทึกการสนทนาได้ ดัง
แสดง ดังรู ปที่ 5

1775

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

รู ปที่ 5 แสดงบันทึกรายละเอียดการโทร
4.2 ส่ วนของพนักงานขาย
ส่ วนของพนักงานขาย ซึ่ งใช้ซอร์ ฟแวร์ โอเพนซอร์ สไลน์โฟนบนอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนการแสดง
สถานะพร้อมโทรเมื่อลงทะเบียนเบอร์ ติดต่อภายในสําเร็ จ ผูใ้ ช้สามารถกดหมายเลขปลายทางเพื่อโทรได้ ผ่าน
หน้าจอนี้ ดังแสดงดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 หน้าจอสถานะพร้อมโทรเมื่อลงทะเบียนเบอร์ติดต่อภายในสําเร็ จ

5. สรุ ป

การพัฒนาระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขาด้วยพีเจซิ พของ บริ ษทั จระเข้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด เป็ นระบบที่
ดําเนิ นการพัฒนาจากระบบเดิมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั บุคลากรสามารถติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างหน่วยงานแผนกขายกับสํานักงานใหญ่ได้และสามารถแสดงรายงานการใช้สาย สามารถฟังเสี ยงสนทนา
ย้อนหลังได้ โดยสรุ ปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
1) ส่วนการจัดการข้อมูลเบอร์ติดต่อ
เมื่อผูด้ ูแลระบบได้รับใบคําขอใช้ระบบจากพนักงานขายที่เข้าใหม่ ผูด้ ูแลระบบสามารถทําการเพิ่ม ลบ
แก้ไขข้อมูลเบอร์ติดต่อได้
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2) ส่วนการดูรายงานการใช้สายและฟังแฟ้มข้อมูลเสี ยงสนทนา
ผูด้ ูแลระบบสามารถดูขอ้ มูลการใช้สาย ประกอบไปด้วย เบอร์ ตน้ ทาง เบอร์ ปลายทาง เวลาที่ใช้สนทนา
เปิ ดฟังแฟ้มข้อมูลเสี ยงสนทนาได้
3) ส่วนการโทรศัพท์และรับสาย
ผูใ้ ช้งานสามารถโทรศัพท์และรับสายได้จากโปรแกรมประยุกต์ไลน์โฟน
5.1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
การศึ กษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขา ด้วยพีเจซิ พ ซึ่ ง
ได้ม าจากการสุ่ ม เลื อกจากผูท้ ี่ มี ส่ว นเกี่ ยวข้องกับระบบ ในการประเมิ นผลการดํา เนิ นการ ประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าที่ภายในแผนกขาย และผูด้ ูแลระบบ จํานวน 33 คน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ เป็ น 5
ระดับคือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 -5.00 หมายถึง มากที่ สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 -4.50 หมายถึง มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51-2.50 หมายถึง น้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
การประเมิ นแบ่ งออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิ ทธิ ภาพของสัญญาณและโปรแกรมโทรศัพท์ ด้าน
ประสิ ทธิภาพของระบบจัดการโทรศัพท์ ด้านการออกแบบของระบบจัดการโทรศัพท์ และด้านความปลอดภัยของ
ระบบจัดการโทรศัพท์ สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ง านด้า นประสิ ท ธิ ภ าพของสั ญ ญาณและ
โปรแกรมโทรศัพท์ พบว่าผูใ้ ช้โทรศัพท์ และผูด้ ูแลระบบมีความพึงพอใจด้านประสิ ทธิ ภาพของสัญญาณและ
โปรแกรมโทรศัพท์ อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ด้านประสิ ทธิ ภาพของสัญญาณและโปรแกรมโทรศัพท์ โดยรวมเท่ากับ 4.76 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.31ระดับความพึงพอใจในทุกรายการประเมินอยู่ในระดับที่ มากที่ สุด เป็ นเพราะในระหว่างดําเนิ นการ มีการ
ทดสอบคุณภาพสัญญาณอยูเ่ ป็ น ระยะๆ เพื่อตรวจสอบปั ญหาต่างๆ จึงทําให้เกิดระสิ ทธิภาพที่ดีในการใช้งาน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้านประสิ ทธิภาพของสัญญาณและโปรแกรมโทรศัพท์
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
SD
1.ความรวดเร็ วในการตอบสนองเมื่อมีสายเข้า
4.81
0.46
2.ไม่มีสญ
ั ญาณรบกวนหรื อสายหลุด ขณะคุยโทรศัพท์
4.78
0.55
3.เสี ยงสนทนาชัดเจนทั้งผูโ้ ทรและผูร้ ับสาย
4.75
0.66
4.โปรแกรมโทรศัพท์ใช้งานง่าย
4.69
0.68
4.76
0.31
รวม
ตารางที่ 2 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบจัดการโทรศัพท์
พบว่าผูด้ ูแลระบบมีความพึงพอใจด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบจัดการโทรศัพท์อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับพอใจมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบจัดการโทรศัพท์ โดยรวม
เท่ากับ 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 ระดับความพึงพอใจในทุกรายการประเมินอยูใ่ นระดับที่มาก
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ที่สุด เป็ นเพราะในระหว่างดําเนิ นการ มีการทดลองใช้งานระบบอยูเ่ ป็ น ระยะๆ เพื่อตรวจสอบปั ญหาต่างๆ จึงทํา
ให้เกิดประสิ ทธิภาพที่ดีในการใช้งาน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้านประสิ ทธิภาพของระบบจัดการโทรศัพท์
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
SD
1.ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
4.63
0.65
2.ระบบมีความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล
4.60
0.70
3.ความเร็ วในการประมวลผลการสื บค้นข้อมูล
4.78
0.66
4.ความถูกต้องในการสร้าง แก้ไข ลบ
4.72
0.48
5.ความง่ายในการใช้งานโดยรวม
4.66
0.52
4.68
0.30
รวม
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้านการออกแบบของระบบจัดการโทรศัพท์ พบว่า
ผูด้ ูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบของระบบจัดการโทรศัพท์อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับพอใจมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้านการออกแบบของระบบจัดการโทรศัพท์ โดยรวมเท่ากับ
4.70 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 ระดับความพึงพอใจในทุกรายการประเมินอยูใ่ นระดับที่มากที่ สุด
เป็ นในการออกแบบระบบ ได้สอบถามความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบได้ละเอียด รวมถึงสี สนั ที่สามารถจดจําได้
ง่าย รู ปภาพสัญลักษณ์ และการวางเมนู จึงทําให้ผใู ้ ช้งานระบเกิดความพึงพอใจ
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้านการออกแบบของระบบจัดการโทรศัพท์
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
SD
x�
1.การเลือกใช้ชนิด ขนาด สี ตวั อักษรบนจอภาพ
4.76
0.66
2.การเลือกใช้ขอ้ ความเพื่ออธิบายสื่ อความหมาย
4.54
0.52
3.การเลือกใช้สญ
ั ลักษณ์หรื อรู ปภาพในการสื่ อความหมาย
4.69
0.65
4.การจัดวางรู ปแบบเมนู ส่ วนประกอบต่างๆ บนจอภาพง่ายต่อ
4.76
0.70
การใช้งาน
5.การตอบโต้และปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้
4.74
0.48
4.70
0.30
รวม
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้านความปลอดภัยของระบบจัดการโทรศัพท์
พบว่าผูใ้ ช้ระบบมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของระบบจัดการโทรศัพท์อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับพอใจมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้านความปลอดภัยของระบบจัดการโทรศัพท์ โดยรวม
เท่ากับ 4.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 ระดับความพึงพอใจในทุกรายการประเมินอยูใ่ นระดับที่มาก
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ที่ สุด เป็ นเพราะในการออกแบบระบบ ได้สอบถามความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบได้ละเอี ยด ประกอบกับ
ข้อกําหนด และนโยบายความปลอดภัยของ บริ ษทั ฯ
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้านความปลอดภัยของระบบจัดการโทรศัพท์
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
x�
SD
1.การจัดการระบบรักษาความปลอดภัย และการเข้าใช้งานระบบ
4.81
0.68
2.การกําหนดสิ ทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
4.78
0.66
3.ความถูกต้องในการใช้งานของผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม
4.76
0.46
4.ความเหมาะสมในการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
4.69
0.55
4.76
0.31
รวม

6. ข้ อเสนอแนะ

ในการพัฒนาพัฒนาระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขาด้วยพีเจซิพของ บริ ษทั จระเข้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ในครั้งนี้
ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผูศ้ ึ กษาได้เล็งเห็ นถึงความสําคัญในส่ วนนี้ จึ ง
เสนอแนะในการพัฒนาระบบในอนาคต ดังนี้
1) ในช่องทางการโทรออกของพัฒนาระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขาด้วยพีเจซิ พ สําหรับบริ ษทั จระเข้ คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด ควรแยกช่องทางให้เป็ นอิสระโดยเชื่อมต่อซิพทรังค์ กับผูใ้ ห้บริ การซิพทรังค์ของเครื อข่ายโทรศัพท์
ในรู ปแบบ อีวนั (E1)โดยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม จะได้จาํ นวนคู่สายที่ โทรออกได้ 30 คู่สาย ซึ่ งจะไม่นับรวมกับ
จํานวนคู่สายของระบบอีลาสทิซ
2) ระบบรายงานการใช้สายสนทนาควรส่งอีเมลให้ผจู ้ ดั การขายเป็ นรายวันในรู ปแบบเอกซ์เซล
3) ต้องศึ กษาเพิ่มเติมในเรื่ อง กระบวนการทํางานของ ไอพีเทเบิ้ล(iptables) ไม่ให้ล็อค หมายเลขไอพี
สาธารณะ มิฉะนั้นหมายความว่าถ้าล็อกอินผิดพลาดเบอร์เดียวเบอร์อื่นจะโดนล็อคทั้งหมด
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การศึ ก ษานี้ เ ป็ นการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณภาพ โดยการศึ กษาจากเอกสาร ทฤษฎี แ ละงานวิจยั ที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดเก็บขยะในปั จจุบนั และวิธีการจัดเก็บขยะที่เหมาะสมสําหรับการจัดการขยะแบบ
อัจฉริ ยะด้วยInternet of Thingsในสมาร์ตซิต้ ี ปั จจุบนั ชุมชนเมืองมีการเติบโตและพัฒนาสิ่ งต่างๆเพื่อเข้าสู่ การเป็ น
ชุมชนเมืองอัจฉริ ยะหรื อสมาร์ ตซิ ต้ ี โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่ งเป็ นยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการผลักดันให้เกิดสมาร์ท
ซิต้ ีเป็ นอย่างมาก แต่การจัดการขยะยังเป็ นรู ปแบบเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับเมืองอัจฉริ ยะหรื อสมาร์ ต
ซิต้ ีแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่ามีผคู ้ ิดถึงเรื่ องของขยะน้อยมากทั้งที่ปัญหาเรื่ องขยะเป็ นปั ญหาที่ใหญ่ระดับชาติ และ
การจะนําเอา Internet of Things มาใช้ในการช่วยบริ หารจัดการขยะแบบอัจฉริ ยะนั้นสามารถทําได้ การศึกษานี้ ทาํ
ให้ทราบว่าเทคโนโลยี Internet of Things สามารถนํามาใช้สาํ หรับการจัดเก็บขยะแบบอัจฉริ ยะในยุคของสมาร์ท
ซิต้ ีได้ และช่วยแก้ปัญหาขยะล้น ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และส่งผลต่อการวางแผนการบริ หารจัดการขยะได้ใน
ที่สุด
คําสําคัญ: เมืองอัจฉริ ยะ, Internet of Things, การจัดการขยะแบบอัจฉริ ยะ

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 มี ป ระชากรอยู่ที่ 69,310,827 คน (15 กรกฎาคม 2562) ซึ่ งคิ ด เป็ น 0.9% ของจํา นวน
ประชากรโลก นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 ที่ผ่านมา จํานวนประชากรไทยเพิ่มขึ้น 0.18% รั้งอันดับที่ 20 ประเทศที่มี
จํานวนประชากรมากที่สุดในโลก และครองอันดับที่ 4 ในแถบอาเซี ยน (ตัวเลขสถิติจาํ นวนประชากรไทยล่าสุ ด
ของ World meters) ในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา ด้วยเศรษฐกิ จของประเทศไทยส่ งผลให้มีการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วในด้านประชากรศาสตร์ ของประเทศ จากชนบทสู่ สังคมเมือง ทําให้มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ ว
เนื่ องจากมีประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองมากขึ้น การกลายเป็ นเมืองนํามาซึ่ งความท้าทายหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการสิ่ งแวดล้อมในเมืองเนื่ องจากการเติบโตของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนวิถีชีวิตรวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่และมีความท้าทายและแตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง ในการจัดการขยะ
ในเมื อง(e.g. E-waste management). ซึ่ งในยุคไทยแลนด์ 4.0 มองถึ งเมื องต่างๆในรู ปแบบของสมาร์ ทซิ ต้ ี จาก
ปั จจัยดังกล่าวข้างต้นและทําให้เมืองต่างๆ มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริ หารจัดการขยะที่เหมาะสมต่อ
ความเป็ นสมาร์ทซิ ต้ ี ปั จจุบนั เราไม่เพียงจํากัด การจัดการขยะเนื่องจากกิจกรรมประจําวันของเรา (ขยะทัว่ ไป) แต่
ยังถูกบังคับให้จดั การขยะจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่รอบนอกของการตั้งถิ่นฐานในเมืองของเรา ของ
เสี ยของเรามีท้ งั ที่ เป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตรายบางส่ วนเป็ นของแพทย์ชีวภาพในขณะที่ส่วนที่ เหลือมาจาก
ความก้าวหน้าล่าสุ ดในภาคอิเล็กทรอนิ กส์และไอทีที่เกี่ ยวข้อง ขยะที่ มีการจัดการไม่ดี มีผลกระทบโดยตรงต่อ
สภาพแวดล้อมในเมืองนําไปสู่ มลพิษทางอากาศนํ้าและดินและผลกระทบต่อสุ ขภาพในระยะยาว ดังนั้นการเข้าสู่
ระบบการจัดการขยะในปั จจุบนั จึงเป็ นที่ตอ้ งการอยูท่ ุกชัว่ โมง และการมุ่งเน้นในการปรับปรุ งระบบการจัดการ
ขยะด้วยการนําเอาInternet of Thingsมาใช้ในการช่ วยบริ หารจัดการขยะแบบอัจฉริ ยะนั้นสามารถทําได้ โดย
จะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมสําหรับการจัดการขยะแบบอัจฉริ ยะ

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาวิธีการจัดเก็บขยะในปั จจุบนั
(2) เพื่อศึกษาวิธีการจัดเก็บขยะที่เหมาะสมสําหรับสมาร์ทซิต้ ี
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การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วธิ ีการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งการวิจัยเอกสารเป็ นลักษณะการวิจยั ในเชิ งบรรยาย โดยการสื บค้นและรวบรวมเพื่อศึ กษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผล เพื่อเรี ยบเรี ยงข้อมูลจากเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ วารสาร วิทยานิ พนธ์
เอกสารวิจยั เอกสารวิชาการ ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลจาก
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในประเทศไทย โดยทั่ ว ไปแล้ว แบ่ ง ขยะออกเป็ น 4 ประเภท (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ,กรมควบคุมมลพิษ, 2551) ได้แก่
1) ขยะย่อยสลายหรื อมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสี ยและย่อยสลายได้เร็ ว สามารถนํามาหมักทําปุ๋ ย
ได้ ได้แก่ ขยะอินทรี ย ์ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร
2) ขยะรี ไซเคิล หรื อ มูลฝอยที่ยงั ใช้ได้ คือ ของเสี ยบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อวัสดุเหลือใช้ซ่ ึ งสามารถนํากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋ องเครื่ องดื่ม
3) ขยะทัว่ ไป หรื อ มูลฝอยทัว่ ไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนื อจากขยะย่อยสลาย ขยะรี ไซเคิล และ
ขยะอันตราย มีลกั ษณะที่ยอ่ ยสลายยาก และไม่คุม้ ค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่ อพลาสติกใส่
ขนม
4) ขยะอันตราย หรื อมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้ อนหรื อมีองค์ประกอบของวัตถุเป็ นพิษ หรื อ
เป็ นอันตราย
การแบ่งประเภทของขยะในสหภาพยุโรป ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 28 ประเทศ “คณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการขยะในสหภาพยุโรป หรื อ Waste Framework Directive (75/442/EEC)
ซึ่ งได้แยกประเภทขยะออกเป็ น 3 ประเภทตามแหล่งกําเนิ ดคือ 1. ของเสี ยชุมชน (municipal waste) 2. ของเสี ย
อุตสาหกรรม (industrial waste) 3. ของเสี ยจากการเกษตรกรรม (agricultural waste) นอกจากนี้ ยงั สามารถจําแนก
ตามความเป็ นอันตรายของของเสี ยได้เป็ น 2 ประเภท คือ ของเสี ยอันตราย (hazardous waste) และของเสี ยที่ไม่เป็ น
อันตราย (non-hazardous waste)”(มาณพ สิ ทธิ เดช “Turning waste into energy: A real opportunity or a fall-back
option?” (2560))
การแบ่งประเภทขยะของประเทศญี่ปุ่น ได้แยกประเภทขยะออกเป็ น 2 ส่วน คือ ขยะจากครัวเรื อน และ
ขยะจากอุตสาหกรรม ซึ่งขยะจากครัวเรื อนยังแบ่งออกเป็ นขยะทัว่ ไป และขยะของเสี ยจากมนุษย์
การแบ่งประเภทขยะของประเทศสิ งคโปร์ ได้แยกประเภทขยะออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ขยะอุตสาหกรรม
และขยะจากการทําสวน โดยขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึ ง ขยะใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นของแข็ง
ของเหลว ก๊าซ หรื อที่ผลิตกระบวนการหรื อเป็ นของเสี ยที่เกิดขึ้นเนื่องจาการค้า การประกอบธุรกิจ การผลิต หรื อ
การก่อสร้าง และหมายความรวมถึงขยะอุตสาหกรรมที่ เป็ นพิษและสารอันตรายใด ๆ และขยะจากการทําสวน
(Garden Refuse) หมายถึง ขยะที่เกิดจากการทําสวนและการดําเนิ นการทางการเกษตร(Industrial Waste) (“สิ งค์
โปร์ ” แบบอย่างการจัดการขยะที่ดี สู่ เมืองแห่ งความสะอาด, 2559; และ Environmental Public Health Act Law,
1987 )
และจากการศึกษา พบว่าปั ญหาและข้อจํากัดการจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยเป็ นปั ญหาใหญ่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งกําลังประสบอยูใ่ นปั จจุบนั คือ มีขยะมูลฝอยตกค้างอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก, มีขอ้ จํากัด
ด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่ องมือในการเก็บขนและกําจัดไม่เพียงพอ เมืองใหญ่อย่างกรุ งเทพมหานครประสบ
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ปั ญหาว่าไม่ทราบว่าที่ถงั ขยะตั้งอยูท่ ี่ใดบ้าง และยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
เพื่อรองรับการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ ตน้ ทาง, ไม่มีระบบรองรับการให้บริ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างเพี ยงพอ
ทางออกสําคัญของการแก้ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การสร้างรู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีความ
เหมาะสม(กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (2559, น. 12))
อย่างไรก็ดีการจัดเก็บขยะในปั จจุบนั ของทุกประเทศ แบ่งเป็ น 2 ส่วนหลักๆ ได้เป็ น
1. การจัดเก็บขยะจากพื้นที่โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. การจัดเก็บขยะจากในครัวเรื อน
1. การจัดเก็บขยะจากพื้นที่ โดยหน่ วยงานที่ รับผิดชอบ จะเห็ นได้ว่าในประเทศไทยยังคงมี ลกั ษณะ
รู ปแบบการจัดเก็บแบบเดิมๆอยูใ่ นทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีถงั ขยะแบบถัง
เดี่ยวตั้งอยูก่ ระจายเป็ นจุดๆตามพื้นที่ต่างๆ เมื่อถึงเวลาจัดเก็บ รถจัดเก็บขยะก็จะวิ่งไปไล่จดั เก็บยกเทใส่ รถจัดเก็บ
ที่ละจุด ที่ละจุดไปเรื่ อยๆตามเส้นทางที่ได้มีการกําหนดไว้แต่ตน้ แม้วา่ ถังนั้นจะเต็ม ไม่เต็ม หรื อแม้กระทัง่ ล้นถัง
ซึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถเก็บได้ทว่ั ถึงหรื อบางวันมีขยะมาก พื้นที่รองรับขยะของรถจัดเก็บไม่เพียงพอ ส่วนที่เหลือ
ซึ่งยังไม่ได้จดั เก็บก็จะถูกปล่อยไว้เพื่อมาจัดเก็บในวันถัดไป

รู ปที่ 1 จุดทิง้ ขยะรวมของชุมชน[1]

รู ปที่ 2 จุดทิ้งขยะรวมบนทางเท้า[2]

รู ปที่ 3 จุดทิ้งขยะรวมของชุมชนที่มีปริ มาณขยะน้อย[3] รู ปที่ 4 จุดทิ้งขยะรวมของชุมชนที่มีปริ มาณขยะมาก[4]

รู ปที่ 5 จุดทิ้งขยะในประเทศสิ งคโปร์[5]
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2. การจัดเก็บขยะจากในครัวเรื อน การจัดเก็บขยะจากในครัวเรื อนนั้นมีการพัฒนาขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย
จากเดิมเป็ นแบบเทรวมกันทั้งหมดทั้งเศษอาหารและขยะอื่นๆรวมกัน ในปัจจุบนั มีการแยกส่วนของเศษอาหาร
ออกทิ้งแยกต่างหาก โดยมีวธิ ีการจัดการโดยการใช้ถุงพลาสติกหรื อถุงดําแยกออกจากกันดังแสดงในรู ปที่ 2 แต่
ขยะอื่นๆที่ไม่ใช่เศษอาหารก็ยงั มีการทิ้งรวมกัน
อย่างไรก็ดีในปัจจุบนั มีบางพื้นที่หรื อบางหน่วยงานมีความพยายามที่จะแยกขยะออกเป็ นประเภทต่างๆ
แต่ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากปั จจัยหลายๆอย่าง เช่น ประชากรส่วนใหญ่ยงั ขาดความเข้าใจ
ในประเภทของขยะที่ถูกต้องประกอบกับความชัดเจนในการแยกประเภทของขยะ

รู ปที่ 6 ถังทิ้งขยะที่มีการแยกประเภท

รู ปที่ 7 ถังทิ้งขยะที่มีการแยกประเภทในประเทศญี่ปุ่น[6]

จากรู ปที่ 6 และรู ปที่ 7 จากความไม่ชดั เจนและการขาดความเข้าใจในตัวขยะของประชากรส่วนใหญ่ทาํ
ให้เราเห็นการทิ้งขยะผิดถังอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก นอกจากปัจจัยเหล่านี้แล้ว การจัดเก็บขยะโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบก็มีส่วนเช่นกัน เนื่องการจัดเก็บขยะในพื้นที่โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นมีรถเพื่อวิง่ ในการจัดเก็บคัน
เดียวที่วง่ิ ในพื้นที่น้ นั ๆ ที่สาํ คัญคือมีช่องเทจัดเก็บขยะเพียงช่องเดียว ทําให้ตอ้ งเทขยะรวมกันไปดังเดิม

รู ปที่ 8 การเก็บขยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง[7]

รู ปที่ 9 การเก็บขยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง[8]

รู ปที่ 10 การเก็บขยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง[9]

รู ปที่ 11 การเก็บขยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง[10]
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4. การใช้ Internet of Thingsในการบริ หารจัดการขยะแบบอัจฉริยะ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั Internet of Things (IoT) นับเป็ นนวัตกรรมที่ได้รับความ
สนใจอย่างมากจากนักวิจัยและนักออกแบบในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมา IOT อาจเป็ นเทคโนโลยีเทรนด์ใหม่ที่มี
คุณสมบัติไร้สายที่ แตกต่างอย่างสิ้ นเชิ งเช่น Wi-Fi, GSM, zigbee, Bluetooth IOT (Internet of Things) ที่ กาํ หนด
ว่าการเชื่อมต่อสิ่ งต่าง ๆ อุปกรณ์ ทรัพย์สินเครื่ องใช้ แบบไร้สายในชีวิตประจําวัน ซึ่ งสามารถตรวจสอบได้ การ
นําเอาInternet of Thingsมาใช้ในการช่วยบริ หารจัดการขยะแบบอัจฉริ ยะ 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) รู ปการรวบรวมจัดเก็บขยะในวันนี้ไม่มีประสิ ทธิภาพเนื่องจากใช้เส้นทางและตารางเวลาคงที่ ถังขยะบาง
แห่ งล้นไปด้วยขยะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดที่ไม่จาํ เป็ น การกระทําที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพประเภทนี้
เป็ นการสิ้ นเปลื องทั้งเวลาและเงิ นและเป็ นอันตรายต่อ สิ่ งแวดล้อ ม แต่เราสามารถใช้ โซลูชันฮาร์ ดแวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ เป็ นตัวช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรวบรวมจัดเก็บขยะให้ประหยัดเวลา เงินและสิ่ งแวดล้อมได้ โดยการ
ทําถังขยะอัจฉริ ยะ คือถังขยะอัดพลังงานแสงอาทิตย์ เซ็นเซอร์ตรวจสอบจํานวนขยะที่สะสมและทําการบีบอัดขยะ
โดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเก็บขยะได้มากถึ ง 10 เท่ า นอกจากนี้ ยงั ส่ งข้อมูลระดับการของขยะไปยังคลาวด์
เซิร์ฟเวอร์แบบไร้สาย ถังขยะอัจฉริ ยะสามารถใช้ทาํ หน้าที่เป็ นฮอตสปอต Wi-Fi และฝาปิ ดที่สะอาดเป็ นเซ็นเซอร์
ระดับโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หรื อพลังงานแสงอาทิตย์ ผูใ้ ช้ระบบสามารถเข้าสู่ระบบเครื อข่ายเซิร์ฟเวอร์เพื่อ
เข้าถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตรวจสอบระดับการเต็มของถังขยะอัจฉริ ยะแบบเรี ยลไทม์ เครื อข่ายเซิ ร์ฟเวอร์
จะแจ้งผูใ้ ช้เมื่อจําเป็ นต้องมีการรวบรวมจัดเก็บและสร้างเส้นทางที่เหมาะสมสําหรับการรวบรวมจัดเก็บแต่ละครั้ง
ดังนั้นแทนที่ จะเก็บรวบรวมขยะโดยสุ่ มโดยใช้เส้นทางแบบคงที่ และกําหนดเวลาผูใ้ ช้สามารถใช้เส้นทางและ
ตารางการเก็บขยะอัจฉริ ยะได้ตามสถานที่ ที่ตอ้ งการรวบรวมจัดเก็บ โซลูชนั ที่ ชาญฉลาดนี้ ช่วยให้ผูใ้ ช้ตอ้ งใช้
ระบบใช้รถบรรทุกน้อยลงเชื้อเพลิงน้อยลงและใช้เวลาน้อยลงในการรวบรวมจัดเก็บขยะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานได้มากถึง 80% เป็ นโซลูชนั อัจฉริ ยะที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดเงินและเพื่อให้ถนนสะอาด

รู ปที่ 12 Smart Waste Management[11]
ระบบคาดการณ์ BIN-CT (Javier Ferrer, Enrique Alba, Dept. Lenguajes y Ciencias de la Computación,
University of Malaga, Spain) ได้รับการออกแบบการวางแผนการจัดเก็บรวบรวมขยะของเทศบาล เพื่อจัดการกับ
ความซับซ้อนของปั ญหา โดยแบ่งเป็ นสี่ ข้ นั ตอนตามลําดับใน ขั้นที่1 ระยะการเดินทางและระยะเวลาสําหรับจับคู่
ทั้งหมดของถังขยะจะถูกคํานวณเพื่อให้ความสมจริ งมากขึ้นในการจัดเก็บจากนั้นในขั้นที่2จะมีการประมาณระดับ

1786

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ของขยะในถังที่ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของเส้นทางสําหรับบริ การจัดเก็บ ในขั้นที่3เส้นทางถูกสร้างขึ้นเพื่อลดต้นทุน
รวมและในขั้นที่4 จะแสดงทางเลือกที่ดีที่สุดในเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นจึงแบ่งเครื่ องมือใน4โมดูลที่แตกต่างกัน

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

รู ปที่ 14 Garbage module diagram. [12]

รู ปที่ 15 แผนที่แสดงพิกดั ถังขยะ[12]
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ระบบคาดการณ์ BIN-CT สามารถช่ วยลดต้นทุนการให้บริ การรวบรวมจัดเก็บขยะในขณะเดี ยวกันก็ช่วยเพิ่ม
คุณภาพการบริ การให้กบั ประชาชน
ในประเทศไทยบริ ษทั “ดี -คิ ดส์ ” จํากัด ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จบริ การเก็บขยะในหาดป่ าตอง ที่ เริ่ มต้น
ดําเนิ นกิ จการมาแล้วเป็ นเวลา 4 ปี และถือเป็ นเอกชนเจ้าแรกที่ได้รับสัมปทานในการเก็บขยะ เล่าให้ฟังว่าก่อน
หน้านี้รัฐเป็ นฝ่ ายบริ หารด้านขยะ แต่เนื่องด้วยปั ญหาขยะที่มากขึ้นทุกปี อีกทั้งรัฐมีการบริ หารจัดการในช่วง “เวลา
งาน” ที่จาํ กัด จึงมีการขยายมาให้เอกชนเป็ นผูบ้ ริ หาร โดยจะมีรายได้หลักมาจากงบประมาณของเทศบาลที่ได้มา
จากการประมูลปี ละ 42 ล้านบาท ซึ่งจะมีการจัดเก็บขยะได้ตลอด 24 ชัว่ โมง มีพนักงานปั จจุบนั อยูร่ าว 80 คน และ
มีการจัดระบบให้เข้ากับพื้นที่ ดูพฤติกรรมคนและเวลา เช่นถนนเส้นที่มีสถานบันเทิง ควรไปเก็บช่วงหลังตีสอง
หรื อแถวชายหาดควรเก็บแต่เช้าตรู่ ทําให้ตอ้ งจัดการระบบเวรและเส้นทางของรถขยะได้แม่นยําและเหมาะสมกับ
แต่ละสถานที่” และเพื่อให้การจัดเก็บขยะไม่ธรรมดาอีกต่อไป “ดี-คิดส์” จึงผุดแนวคิดนําระบบการเก็บขยะแบบ
อัจฉริ ยะขึ้นมา และต้องการปลุกจิตสํานึกและการมีส่วนร่ วมของผูค้ น โดยมีแอปพลิเคชัน่ แจ้ง “จุดขยะล้น” ให้ทุก
คนสามารถส่ งภาพและจุดที่ตอ้ งการให้เก็บขยะแบบเร่ งด่วนมาได้ทนั ที โดยระบบจัดเก็บขยะนี้ ประกอบด้วย 1 )
ถังขยะอัจฉริ ยะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจสอบการวัดปริ มาณขยะและสิ่ งแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิและความชื้น
2) แอปพลิเคชัน่ มือถือ “Patong Report” ช่องทางการร้องเรี ยนใหม่ที่เปิ ดโอกาสให้ “ประชาชน” ทุกคนสามารถ
แจ้งจุดขยะและให้เจ้าหน้าที่ให้มาเก็บขยะได้ทนั ที 3)รถเก็บขยะอัจฉริ ยะติดตั้ง GNSS หรื อ GPS ความละเอียดสูง
สามารถเช็กตรวจสอบตําแหน่งพฤติกรรมการขับขี่ การทํางานและการบริ หารเวลาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
4 ) ระบบบริ หารจัดการขยะ (Dashboard) ซึ่ งเป็ น Web Application เพิ่มความสามารถในการบริ หารจัดการขยะ
บริ หารเส้นทางการจัดเก็บขยะ ตั้งแต่การรวบรวม นําเสนอข้อมูลปริ มาณขยะทั้งจากเซนเซอร์ และ PRMA การ
บริ การขยะ รวมไปถึงในอนาคตกําลังจะปรับปรุ งด้านการค้นหาเส้นทางการจัดเก็บที่มีประสิ ทธิภาพ ลดระยะเวลา
และค่าเชื้อเพลิง

5. สรุ ป

จากการศึ กษาพบว่าวิธีการจัดเก็บขยะในปั จจุบนั ยังใช้วิธีการจัดเก็บในรู ปแบบเดิ ม โดยมีการกําหนด
ระยะเวลาในการออกไปจัดเก็บและวิ่งเก็บตามเส้นทางเดิมเป็ นกิจวัตรประจําวันของผูร้ ับผิดชอบการจัดเก็บโดย
ไม่ได้สนใจว่าถังแต่ละถังจะมีขยะมากน้อยเพียงใดหรื อมีจุดอื่นเพิ่มเติมจากเดิมหรื อไม่ และมีบางประเทศบาง
เมืองมีการนําเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) มาใช้ เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการการจัดเก็บขยะซึ่งทําได้ใน
หลายรู ปแบบ และมีวธิ ีการใช้ได้มากมาย แต่ลว้ นสามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้นอ้ ยลง ลดระยะเวลาการจัดเก็บ
รวมถึงสามารถช่วยแก้ปัญหาขยะล้นถังได้ และยังพบว่า IOT สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานการ
จัดเก็บขยะได้

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าแต่ละประเทศ ต่างมีการแบ่งประเภทของขยะที่ไม่เหมือนกัน อาจสื บ
เนื่ องมาจากความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม หากจะให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนควรจะนําวิธีการแบ่งของ
ประเทศต่างๆมารวมกันแล้วมีการออกแบบการแบ่งประเภทของขยะใหม่ให้มีความชัดเจน และแต่ละประเทศต่าง
มีความพยายามคิดค้นที่จะนําเอา IOT เข้ามาช่วยในการบริ หารจัดเก็บขยะอย่างชาญฉลาด ทั้งนี้ หากจะให้มีความ
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สมบูรณ์ในการนําเอา IOT มาบริ หารจัดเก็บขยะในสมาร์ ทซิ ต้ ี ความจะมีการนําวิธีการของแต่ละประเทศที่ ได้
ศึกษามาผสมผสานรวมกัน เพื่อเสริ มสร้างเป็ นนวัตกรรมการบริ หารการจัดเก็บขยะอัจฉริ ยะ
6.2 จากศึกษาการนําเทคโนโลยีInternet of Things (Internet of Things) มาใช้ในการจัดเก็บขยะยังมุ่งเน้น
ในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาขยะล้นและสร้างเส้นทางการจัดเก็บเท่านั้น อย่างไรก็ดีเราสามารถนําเทคโนโลยีตามที่ได้
ศึกษามาต่อยอดโดยการเพิ่มเติมในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลของขยะในพื้นที่หรื อช่วยในการคัดแยกประเภทขยะ
เพื่อประโยชน์ในการนําไปบริ หารจัดการขยะได้ต่อไป
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ในปั จจุ บนั อินเทอร์ เน็ ตทุกสรรพสิ่ งหรื อไอโอที ถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลายทั้งในบ้านเรื อนและใน
โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งประเทศไทยกําลังเข้าสู่ยคุ ของเทคโนโลยีตามที่รัฐบาลวางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไว้
ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นความสําคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่กาํ ลังหมุนเข้าสู่ ยคุ ของเทคโนโลยีดงั กล่าว เป็ นที่ทราบกัน
ว่ามีการใช้สมาร์ ทโฟนกันอย่างแพร่ หลาย ผูว้ ิจยั จึงนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกบั อินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
มาประยุกต์ใช้งานในครัวเรื อนที่พบบ่อยที่สุด คือ การปิ ด-เปิ ดหลอดไฟภายในบ้าน ควบคุมผ่านเครื อข่ายแบบไร้
สาย ทําให้ผใู ้ ช้งานสามารถควบคุมหลอดไฟผ่านทางสมาร์ ทโฟนได้ ทั้งปั จจุบนั เริ่ มมีการนําเทคโนโลยีเครื อข่าย
แบบตาข่ายมาใช้งาน มีคุณสมบัติในการขยายบริ เวณเครื อข่าย มีการสื่ อสารภายในเครื อข่ายแบบเฉพาะ ทําให้
อุปกรณ์สามารถสื่ อสารกันเองและทราบจํานวนอุปกรณ์ท้ งั หมดได้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเครื อข่ายที่อุปกรณ์ทุกตัว
สามารถทํางานร่ วมกัน และมีการควบคุมการทํางานของทุ กอุปกรณ์ในเครื อข่ายผ่านสมาร์ ทโฟนได้ โดยผูใ้ ช้
สามารถนําอุปกรณ์ไปติดตั้งด้วยตัวเอง ไม่จาํ เป็ นต้องมีตูค้ วบคุมหลัก ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมในกรณีที่
มีการเพิ่มจุดติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ตามแนวคิดที่วางไว้ คือ “ติดตั้งง่ายใช้งานสะดวก” เข้ากับยุคแห่ งเทคโนโลยีใน
ปั จจุบนั และสามารถต่อยอดเพื่อนําไปสู่การควบคุมอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ได้ในอนาคต
คําสําคัญ: เทคโนโลยีเครื อข่ายแบบตาข่าย, เครื อข่ายไร้สาย, การควบคุมไฟอัจฉริ ยะ, 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

ประเทศไทยในปั จจุบนั กําลังเข้าสู่ ยุคเทคโนโลยี มีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ ให้ความสนใจในเรื่ อง
ความทันสมัยภายในบ้านเป็ นอย่างมาก รวมทั้งรัฐบาลได้ออกนโยบายไทยแลนด์ 4.0[1] ที่สนับสนุนให้ประชาชน
และผูป้ ระกอบการหันมาใช้เทคโนโลยีกนั มากขึ้น ทั้งนี้ การนําสมาร์ ทโฟนมาควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านเพื่อ
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย ถือเป็ นสิ่ งหนึ่งที่ทวั่ โลกกําลังให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก ผูว้ จิ ยั จึงคิดค้น
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทุกครัวเรื อน เพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีตามที่ได้กล่าวไว้
1.1 อินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่งและสมาร์ ทโฮม
แนวคิ ด สํ า คัญ ของอิ น เทอร์ เ น็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง (Internet of Things)[2] เป็ นการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความก้าวหน้าของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตผสานกับสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทําให้เกิ ดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ นําไปสู่ แนวคิดที่ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาไว้ในระยะหนึ่ ง คือ “สมาร์ ทโฮม” หรื อบ้านอัจฉริ ยะ[3] ที่
สามารถ ปิ ด-เปิ ดหลอดไฟภายในบ้าน ปิ ด-เปิ ด ประตูโรงรถ ส่ งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติภายในบ้าน
หรื อตูเ้ ย็นที่สามารถติดตามรายงานข้อมูลอาหารที่อยูภ่ ายในตูเ้ ย็นได้ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
1.2 เทคโนโลยีเครื อข่ ายไร้ สายแบบตาข่ าย Wireless mesh networks (WMNs)
ปั จจัยสําคัญของสมาร์ ทโฮม คือ ระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wireless) ด้วยเทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้
สายจะช่วยลดปั ญหาเรื่ องการเดิ นสายจุดติดตั้ง อีกทั้งยังช่วยเรื่ องความสวยงามภายในบ้านแล้ว ผูว้ ิจยั จึ งนําเอา
เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบตาข่าย[4] (Mesh Topology) ที่มีจุดเด่น คือ ในทุก ๆ อุปกรณ์ที่ทาํ งานร่ วมกันสามารถ
สื่ อสารกันได้อย่างอิสระต่อกัน มาผสานเข้าด้วยกัน รวมเป็ นเทคโนโลยีที่เรี ยกว่า “เครื อข่ายไร้สายแบบตาข่าย”
โดยนําเอาจุดเด่นทั้งสองเทคโนโลยีมาใช้งาน ยังมีคุณสมบัติที่เพิม่ ขึ้นมา คือ สัญญาณไร้สายจะมีบริ เวณที่กว้างขึ้น
ตามจํานวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ทําให้ช่วยลดจุดอับสัญญาณต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
1.3 Graphical User Interface (GUI)
ในสมัยเริ่ มแรกนัก พัฒนาจะพัฒนาโปรแกรมที่ แ สดงผลในลักษณะตัว อักษรแบบข้อความ เพื่อให้
ผูใ้ ช้งานป้ อนข้อมูลตามบรรทัดข้อความ จากนั้นคอมพิวเตอร์ จะทําการประมวลผล ซึ่ งเป็ นรู ปแบบโปรแกรมที่มี
ความยุง่ ยากต่อการใช้งานสําหรับผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ที่ไม่คุน้ เคยกับคอมพิวเตอร์มากนัก ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการ
พัฒนารู ปแบบโปรแกรมใหม่ เป็ นโปรแกรมที่มีการแสดงผลด้วยลักษณะกราฟิ ก ทําให้ง่ายต่อการใช้งานยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

(1) ศึ กษาหลักการทํางาน ระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ ระบบเครื อข่าย รวมถึงข้อกําหนดกฎหมายต่าง ๆ
เกี่ยวกับการใช้งานสัญญาณวิทยุสื่อสารคลื่นความถี่ 2.4 GHz ตามที่กระทรวงพลังงานกําหนดไว้[5]
(2) ออกแบบอุปกรณ์ ให้สามารถควบคุ มหลอดไฟ และสามารถตั้งเวลาปิ ด-เปิ ดหลอดไฟภายในตัว
อุปกรณ์เอง ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่ พร้อมทั้งกําหนด GUI ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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(3) ออกแบบระบบเครื อข่ายไร้สายแบบตาข่ายให้ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หลัก (master node) มาควบคุมยัง
อุปกรณ์ตวั ถัดไป (Slave node)
(4) บันทึกผลทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ และสรุ ปผลการทดสอบ

3. ขอบเขต

(1) ออกแบบสร้ างอุปกรณ์ ชุ ดควบคุ ม หลอดไฟต้นแบบ จํา นวน 3 ชุ ด โดยแบ่ ง ลัก ษณะการทํางาน
ออกเป็ น 2 รู ปแบบดังนี้
- อุปกรณ์หลักสําหรับส่งชุดคําสัง่ ไปควบคุมจําเป็ นต้องติดตั้งใกล้เราเตอร์ (Master Node)
- อุปกรณ์สาํ หรับรับสัญญาณจากอุปกรณ์หลัก (Slave Node)
(2) ออกแบบสร้างอุปกรณ์พร้อมติดตั้งเซ็นเซอร์สาํ หรับตรวจวัดสถานะ การทํางานของหลอดไฟ โดยมี
ข้อกําหนด ดังนี้
- แหล่งจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ไฟกระแสสลับ 220V 50-60 Hz (ไม่เกิน 5A)
- อุปกรณ์สามารถนําหลอดไฟมาต่อได้ หลอดไฟต้องเป็ นหลอดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220V
50-60 Hz (ไม่เกิน 5A) รวมกัน 2 หลอด ต่อ 1 อุปกรณ์
- ชุ ด เซ็ น เซอร์ สํา หรั บตรวจจับสถานะการทํางานของหลอดไฟกระแสสลับ 220V (ไม่ เ กิ น 5A)
จํานวน 2 ชุด ต่อ 1 อุปกรณ์
(3) ออกแบบและสร้างเว็บแอพพลิเคชัน่ สําหรับควบคุมอุปกรณ์หลัก (Master Node) ผ่านเว็บบราวเซอร์
โดยมีขอ้ กําหนด ดังนี้
- หน้าต่างสําหรับควบคุมหลอดไฟ (ปิ ด-เปิ ดหลอดไฟ)
- หน้าต่างสําหรับตั้งเวลาปิ ด-เวลาเปิ ดหลอดไฟ
- หน้าต่างสําหรับแสดงสถานะการทํางานของหลอดไฟ ณ เวลานั้น
- หน้าต่างสําหรับให้อุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับเครื อข่ายของเราเตอร์ภายในบ้าน
- หน้าต่างสําหรับแสดงจํานวนตัวอุปกรณ์ท้ งั หมดที่ทาํ งานอยู่ ณ เวลานั้น
- หน้าต่างสําหรับเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับจุดติดตั้ง
(4) ออกแบบและสร้างระบบเครื อข่ายแบบตาข่าย ในขณะที่ มีการเพิ่มจํานวนอุปกรณ์ อุปกรณ์ทุกตัว
จะต้องทราบอัตโนมัติวา่ มีการเพิม่ จํานวนของอุปกรณ์ในเครื อข่าย

4. วิธีดําเนินการ
ระบบ คือ

ออกแบบโครงสร้างการทํางานสําหรับอุปกรณ์ พร้อมกําหนดรู ปแบบการทํางานของอุปกรณ์ออกเป็ น 2

- อุปกรณ์หลัก สําหรับรับชุดคําสังจากสมาร์ทโฟน (Master Node)
- อุปกรณ์รอง สําหรับรับสัญญาณจากอุปกรณ์หลักและควบคุมหลอดไฟเฉพาะจุด (Slave Node)
จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นได้วา่ อุปกรณ์ท้ งั 3 ถูกติดตั้งต่างพื้นที่กนั โดยให้ Master node ติดตั้งอยูใ่ กล้เรา
เตอร์ มากที่สุดเพื่อใช้เชื่อมต่อเครื อข่ายภายในบ้าน จากนั้นอุปกรณ์จุดที่ 2 จุดที่ 3 และ จุดที่ 1 จะทําการเชื่อมต่อ
กันด้วยระบบเครื อข่ายไร้สายแบบตาข่าย จะเห็นได้วา่ เมื่ออุปกรณ์ท้ งั 3 เชื่อมต่อกันทั้งระบบแล้วหมายเลขไอพีจะ
อยูค่ นละวงกับเราเตอร์โดยแบ่งหมายเลขไอพีออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
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ส่ วนที่ 1 หมายเลขไอพี คือ 10.x.x.x เชื่อมต่อกันผ่านระบบเครื อข่ายไร้สายแบบตาข่าย
ส่ วนที่ 2 หมายเลขไอพี คือ 192.168.1.x เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์เพื่อเชื่อมโยงไปยังอินเทอร์เน็ต
หมายเลขไอพีในส่ วนที่ 1 จะอยู่ภายใต้ระบบเครื อข่ายไร้ สายแบบตาข่ายโดยมี หลักการทํางาน คื อ
อุ ป กรณ์ ภ ายในเครื อข่ า ยทั้งหมดจะสื่ อ สารกันผ่า นโปรโตคอล TCP/IP และส่ ง ข้อ มู ล ในรู ป แบบ Text JSON
ระหว่างอุปกรณ์ในเครื อข่ายเพื่อให้ทราบถึงจํานวนอุปกรณ์ท้ งั หมด โดยมีลกั ษณะข้อความที่ส่ง (Text JSON) คือ “
{ “Nodeid” : “000001”} ” ส่ ง ผลให้ ต ัว อุ ป กรณ์ ท้ ัง หมดที่ ใ ช้ห มายเลขไอพี ใ นส่ ว นที่ 1 สื่ อ สารและส่ ง ข้อ มู ล
ติดต่อกันอยูต่ ลอด

แผนภาพที่ 1 การทํางานโดยรวมทั้งระบบเครื อข่ายไร้สายแบบตาข่าย

5. ผลการทํางาน

ในการทดลองผลการทํางาน ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสร้างอุปกรณ์โดยมีชุดควบคุมและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ แสดงใน
แผนภาพที่ 2 (ก-ง)
(ก) คอนโทรลเลอร์สาํ หรับควบคุมอุปกรณ์พร้อมทั้งเป็ นโมดูล Wi-Fi
(ข) สวิตช์หรื อรี เลย์ สําหรับตัด-ต่อวงจรเพื่อใช้ปิด-เปิ ดหลอดไฟ
(ค) เซ็นเซอร์สาํ หรับวัดกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ทราบสถานะการทํางานของหลอดไฟ ณ ปั จจุบนั
(ง) พาวเวอร์ซพั พลายขนาด 5 V 700 mA สําหรับจ่ายไฟให้ตวั อุปกรณ์

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

แผนภาพที่ 2 ชุดควบคุมและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในตัวอุปกรณ์
แผนภาพที่ 3 เป็ นชุดอุปกรณ์สาํ หรับควบคุมหลอดไฟ พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมเสร็ จสิ้นจํานวนทั้งหมด 3
ชุด เพื่อนําไปติดตั้งสําหรับทดสอบในบริ เวณต่าง ๆ ต่อไป
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แผนภาพที่ 3 ชุดอุปกรณ์ท้ งั 3ชุด พร้อมทดสอบในแต่ละพื้นที่
ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําหน้าต่างการใช้งานและสร้างเว็บแอพพลิเคชัน่ สําหรับควบคุมอุปกรณ์ผา่ นเว็บบราวเซอร์
พร้อมทั้งปรับแต่งหน้า GUI ให้สวยงามและง่ายต่อการใช้งาน ดังแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 หน้าตาเว็บไซต์แบบ GUI ใช้สาํ หรับควบคุมอุปกรณ์

6. สรุป

ในการทดลองการใช้งานเครื อข่ายไร้สายแบบตาข่าย ผูว้ ิจยั ได้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น ESP32 ที่มี
หน่วยความจําชัว่ คราว 512 กิโลไบต์ มีโมดูล Wi-Fi ในตัว รองรับมาตรฐาน 802.11 b/g/n มีการรับ-ส่งข้อมูลสูงสุด
150 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
ผลปรากฏว่าเมื่อจําเป็ นต้องติดตั้งอุปกรณ์จาํ นวนที่มากขึ้นจะเกิดการขยายของเครื อข่ายจนถึงขีดจํากัด
ของทรัพยากรที่ตวั อุปกรณ์ระบุไว้ แบ่งผลสรุ ปการทดลองออกเป็ น 3 หัวข้อ คือ
1795

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

(1) เกิ ด การใช้ห น่ ว ยความจํา ชั่ว คราวที่ ม ากขึ้ น ในระบบ โดยอุ ป กรณ์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ เข้า มาจะทํา ให้
หน่วยความจําชัว่ คราวคงเหลือลดลง โดยวัดจากค่าสู งสุ ดของการสู ญเสี ย อัตราการสู ญเสี ยหน่วยความจําชัว่ คราว
สูงสุดอยูท่ ี่ 1,375 ไบต์ ต่อการเพิ่ม 1 อุปกรณ์ และต่อกันได้สูงสุดจํานวน 141 อุปกรณ์ ดังแผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 แสดงการใช้ทรัพยากรณ์เมื่อมีอุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อ
(2) เกิดการใช้ traffic ที่เพิ่มขึ้นต่อจํานวนอุปกรณ์ที่มากขึ้นใน แสดงในแผนภาพที่ 6 แต่ไม่เป็ นปั ญหากับ
ตัวอุปกรณ์ เพราะชิปเซ็ตของ ESP32 สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 150 Mbps ในเครื อข่ายแบบไร้สาย

แผนภาพที่ 6 แสดงให้เห็นถึง traffic ที่เพิ่มขึ้น Network
(3) ทดสอบการวัดระยะทางและขอบเขตของสัญญาณผลการติดตั้งอุปกรณ์แสดงในแผนภาพที่ 7(ก)
โดยแบ่งออกเป็ น 3 จุดติดตั้ง คือ
จุดที่ 1 เป็ น Master node โดยตัวอุปกรณ์จุดนี้ จะเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ภายในบ้านเพื่อใช้ติดต่อกับ
อินเทอร์เน็ตใช้ชื่อ SSID คือ cz_fl_24 ความแรงสัญญาณ อยูท่ ี่ 84% มีระยะห่างระหว่างเราเตอร์กบั ตัวอุปกรณ์อยูท่ ี่
2 เมตร แสดงในแผนภาพที่ 7(ข)
จุดที่ 2 เป็ น Slave node โดยตัวอุปกรณ์จุดนี้จะเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์จุดที่ 1 มีระยะห่ างกันอยูท่ ี่ 48
เมตร มี ส่ิ งกี ดขวางเพียงเล็กน้อย คื อ ประตูหน้าบ้านเพียง 1 ชั้นเท่ านั้น ใช้ชื่อ SSID คื อ SmartC1 วัดความแรง
สัญญาณได้ที่ 28% และปล่อยสัญญาณครอบคลุมพื้นที่เพื่อให้อุปกรณ์จุดที่ 3 เข้ามาเชื่อมต่อได้ แสดงในแผนภาพ
ที่ 7(ค)
จุดที่ 3 เป็ น Slave node โดยตัวอุปกรณ์ จุดนี้ จะเชื่ อมต่อไปยังอุปกรณ์ จุดที่ 2 ถ้าสัญญาณจุ ดที่ 2
หายไปตัวอุปกรณ์ จะไม่สามารถติ ดต่อกับจุ ดที่ 1ได้ เนื่ องจากระยะขอบเขตความแรงของสัญญาณไม่ถึงโดย
อุปกรณ์จุดนี้ จะห่ างจากจุดที่ 2 โดยวัดจากระยะทางลัด (ระยะทางจากจุดที่ 2 ถึงจุดที่ 3 วัดเป็ นเส้นตรง) วัดได้ 35
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เมตร โดยมีทาวน์โฮมลักษณะเป็ นตึกแถวกีดขวางอยูท่ าํ ให้ความแรงของสัญญาณสามารถทะลุผา่ นได้นอ้ ย และใช้
ชื่อ SSID คือ SmartC1 แสดงในแผนภาพที่ 7(ง)
เมื่ อ ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ท้ ั ง 3 อุ ป กรณ์ เ สร็ จ สิ้ น แล้ว ผู ้วิ จั ย ได้ ท ดสอบควบคุ ม หลอดไฟ โดยนํ า
โทรศัพท์มือถื อเชื่ อมต่อกับเราเตอร์ ควบคุมอุปกรณ์ ผ่านบราวเซอร์ ส่งชุ ดคําสั่งไปเปิ ดหลอดไฟในจุ ดที่ 3 ผล
ปรากฏว่าชุดคําสั่งจะเดินทางจาก จุดที่ 1 ผ่านไปยังจุดที่ 2 และ เมื่อจุดที่ 3 ได้รับคําสั่งหลอดไฟก็จะเปิ ดตามคําสัง่
ที่ ได้รับ และถ้ามีอุปกรณ์จาํ นวนมากกว่า 3 อุปกรณ์ ติดตั้งจนคลอบคลุมพื้นที่ได้ก็จะสามารถส่ งชุดคําสั่งไปยัง
อุปกรณ์ที่ตอ้ งการได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องเดินสายส่งข้อมูล

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

แผนภาพที่ 7 ตําแหน่งทดสอบและระยะห่างของตัวอุปกรณ์
ข้ อดี
- มีการสร้างขอบเขตของสัญญาณไร้สาย ในพื้นที่บริ เวณรอบตัวอุปกรณ์ 100 เมตร สําหรับที่โล่ง เมื่อมี
การเชื่อมหลาย ๆ อุปกรณ์เข้าด้วยกัน จะทําให้ขอบเขตการส่งข้อมูลมีระยะทางที่ไกลขึ้น
- ถ้าไม่ใช้ระบบเครื อข่ายไร้สายแบบตาข่าย อุปกรณ์จะเชื่ อมต่อกันภายในเครื อข่ายได้สูงสุ ด 5 ชั้น ดัง
แผนภาพที่ 8 เกินกว่านั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ามายังเครื อข่ายได้

แผนภาพที่ 8 การทํางานโดยไม่ผา่ นระบบเครื อข่ายไร้สายแบบตาข่าย
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เมื่อใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สายแบบตาข่าย ทุกอุปกรณ์จะสามารถส่ งข้อมูลถึงกันได้อย่างอิสระทํา
ให้เกิดความรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร ดังแผนภาพที่ 9

แผนภาพที่ 9 เค้าโครงการทํางานของเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สายแบบตาข่าย
ข้ อเสีย
- ไม่เหมาะกับการใช้งานกับแบตเตอรี่ แบบพกพา เพราะการใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สายแบบตาข่ายจะ
ทําให้กินพลังงานมากพอสมควรทําให้แบตเตอรี่ หมดไวในระยะเวลาเพียงไม่กี่วนั
- มีการสูญเสี ยหน่วยความจําชัว่ คราว (RAM) ไปในระดับหนึ่งเพื่อใช้ในการสื่ อสารภายในเครื อข่ายแบบ
ตาข่าย ถ้ามีจาํ นวนลูกข่ายที่มากจนหน่วยความจําไม่เพียงพออาจจะส่ งผลกระทบทําให้ตวั อุปกรณ์มีปัญหาการใช้
งานได้
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การศึ กษาวิจยั นี้ จะนําเสนอเรื่ องความอันตรายของอุบตั ิเหตที่เกิดจากการตกบันได ความสู ญเสี ยที่เกิด
จากการตกบันไดอาจก่อให้เกิดการพิการหรื อร้ายแรงถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้ การตกบันไดสามารถเกิดได้ในทุกวัย และ
มีท่าทางการตกบันไดหลายรู ปแบบ ด้วยเหตุน้ ี จึงเกิดแนวคิดที่จะทําการวิจยั ท่าทางการตกบันไดของมนุษย์ โดย
นํามาประกอบกับการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ท่าทางการตกบันได งานวิจยั นี้ มีการ
วิเคราะห์ท่าทางการตกบันไดใน 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องศาความเอียงข้องร่ างกาย 2)วิเคราะห์
จากตําแหน่งของอวัยวะภายนอกของร่ างกาย และ 3) วิเคราะห์จากการความเร็ วของการเคลื่อนที่ของร่ างกาย ในกา
พัฒนามีการใช้โอเพ็นซอสไลบรารี่ โอเพ่นซี วี เพื่อนําไปวิเคราะห์ตวั อย่างดาต้าเซ็ท ที่ใช้อา้ งอิงถึงลักษณะท่าทาง
ของมนุษย์ในสถานะการณ์ก่อนตกบันได ขณะตกบันได และหลังตกบบันได ตามลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ซึ่ งพบว่าการวางกล้องจับภาพในมุมต่างๆ มีผลต่อความถูกต้องของการวิเคราะห์ความผิดปกติของร่ างกาย และ
จํานวนการวิเคราะห์ร่วมกันในหลายๆ เฟรม จะได้ผลแม้นยํากว่าการวิเคราะห์แยกเป็ นรายเฟรม จากผลการวิจยั นี้
สามารถต่อยอดสําหรั บการดู แลผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งอยู่ตามลําพัง โดยเพิ่มการแจ้งเตื อนไปยังญาติหรื อผูด้ ู แลอย่าง
ทันท่วงที เพื่อความเสี่ ยงกับผูท้ ี่ประสบเหตุได้

คําสําคัญ: ท่าทางการตกบันได, โอเพ่นซีว,ี โคโค่ ดาต้าเซ็ท
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อุบตั ิเหตเป็ นสิ่ งที่มกั จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตวั การพลัดตกจากบันไดที่สูงหรื อชันมากเกินไปอาจจะทํา
ให้เกิดอันตรายได้ นํามาซึ่ งอาการบาดเจ็บสาหัส อาจก่อให้เกิดการพิการหรื อร้ายแรงถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้ ด้วยเหตุน้ ี
จึงเกิดแนวคิดที่จะทําการวิจยั ท่าทางการตกบันไดของมนุษย์ นํามาประกอบกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
วิเคราะห์ท่าทางได้วา่ กําลังจะตกบันไดหรื อไม่ และสามารถนําผลการวิจยั ไปพัฒนาสู่ ข้ นั ตอนการแจ้งเตือนหรื อ
ลดความสูญเสี ยได้อีก
ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมต่อการพลัดตกหกล้มความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมต่อการพลัดตกหกล้ม ส่ วน
ใหญ่พบว่าที่พกั อาศัยมีความเสี่ ยงด้านบริ เวณบันไดมีผา้ หรื อพรมเช็ดเท้า ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ บริ เวณบันไดมี
แสงสว่างไม่เพียงพอ ร้อยละ 46.2 และไฟบริ เวณบันได มีสวิตช์เพียงตัวเดี ยว ร้อยละ 41.6 ส่ วนความเสี่ ยงด้าน
สิ่ งแวดล้อมต่อการหกล้มที่พบน้อยที่สุดคือบันไดที่บา้ นชํารุ ด หรื อขั้นไม่เท่ากัน ร้อยละ 3.5 และมีของที่ตอ้ งใช้
บ่อย มักวางไว้บนชั้นสูงๆ ร้อยละ 9.7 [1]
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมรณบัตรพบว่าอัตราการเสี ยชี วิตจากการพลัดตกหกล้มในผูส้ ู งอายุสูงกว่าทุก
กลุ่มอายุกว่า 3 เท่าและมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 80 ปี ขึ้นไปได้เพิม่ ขึ้นกว่า 3 เท่า ขณะที่
กลุ่มอายุ 60 - 69 ปี และ 70 - 79 ปี เพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วงระยะเวลา 8 ปี [2]
จากแผนภาพที่ 1 จะแสดงให้เห็นได้ว่า ประชากรไทยที่ เสี ยชี วิตจากการหกล้มเกิ ดขึ้นกับทุกกลุ่มอายุ
และจํานวนการพลัดตกหกล้มมีความสัมพันธ์กบั อายุที่เพิ่มขึ้น [3] อาการหลังจากการพลัดตกหกล้มแล้วประมาณ
ครึ่ งหนึ่งมีอาการฟกชํ้ารองลงมาคือมีอาการปวดหลังและรุ นแรงจนกระดูกหัก [4] เราจึงต้องการลดความสูญเสี ยที่
เกิดจากการหกล้มตกบันไดในงานวิจยั นี้
1.1 ปัญหาท่ าทางการลงบันไดแต่ ละท่ าทาง
ท่าทางการตกบันไดมีได้หลายแบบ เราจึงต้องวิเคราะห์ถึงท่าทางการตกบันไดให้ครอบคลุมทุกมุมเพื่อ
การคํานวณที่ถูกต้องและแม่นยํามากยิง่ ขึ้น เพื่อไม่ให้โปรแกรมส่งสัญญาณผิดพลาดจากการลงบันไดปกติ
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1.2 มุมกล้ องในการวางเพื่อตรวจจับการตกบันได
มุมกล้องที่ วางจะมีผลต่อการวิเคราะห์รูปภาพการตกบันได ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงต้องทําการทดลองให้
ครอบคลุมทุกมุม เพื่อให้เกิดความแม่นยําในการวิเคราะห์ท่าทางการตกบันได โดยมีตวั อย่างท่าทางจากมุมข้าง มุม
ด้านหน้า และมุมบน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ท่าทางการตกบันไดของมนุษย์
(2) เขียนโปรแกรมทดสอบโดยแยกตามลักษณะของร่ างการและการเคลื่อนที่ของร่ างกาย เพื่อจําแนกได้
ว่าท่าทางใดเป็ นการใช้งานบันไดปกติ ท่าทางใดที่แสดงถึงการตกบันได
(3) ทดสอบการทํางานกับข้อมูลจริ งแบบ Real-time และเก็บข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับการแจ้งเตือน
ต่อไป

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 แบบแผนการวิจยั
ขั้นตอนการทําวิจยั
- การติดกล้องเพื่อจับภาพขณะลงบันได โดยติดตั้งด้านหน้าบันไดและด้านข้างหรื อทํามุมเฉี ยง45
องศาและต้องให้เห็นคนขณะลงบันได
- นําภาพที่ได้ไปวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม โดยเขียนชุดคําสัง่ วิเคราะห์หา Keypoint ต่างๆบนร่ างกาย
และเชื่อมจุดอวัยวะในร่ างกายแต่ละจุดเข้าด้วยกัน
- นํารู ปที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีวิเคราะห์ท้ งั 3 แบบ ได้แก่ วิเคราะห์องศาร่ างกายมนุษย์ วิเคราะห์
ตําแหน่งของอวัยวะ และวิเคราะห์ความเร็ วการเคลื่อนที่ของร่ างกาย
- แสดงผลการวิเคราะห์ผา่ นทางหน้าจอ
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
- OpenCV เป็ น Open source สําหรับวิเคราะห์รูปภาพ [5]
- COCO library และ dataset สําหรับวิเคราะห์ตาํ แหน่งอวัยวะต่างๆของร่ างกายมนุษย์ [6]
- Python สําหรับเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์ keypoints ต่างๆที่ได้มาจาก dataset ของ COCO
หลังการวิเคราะห์รูปภาพและวีดิโอ
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ caffemodel ของ COCO เป็ น Dataset ในการวิเคราะห์ท่าทางต่างๆของมนุษย์ และกําหนด
Keypoint ส่วนต่างๆของร่ างกายดังนี้ จมูก – 0, คอ – 1, ไหล่ขวา– 2, ข้อศอกขวา – 3, ข้อมือขวา – 4, ไหล่ซา้ ย – 5,
ข้อศอกซ้าย – 6,ข้อมือขวา – 7, เอวขวา – 8, หัวเข่าขวา – 9, ข้อเท้าขวา – 10, เอวซ้าย – 11, หัวเข่าซ้าย – 12, ข้อเท้า
ซ้าย – 13, ตาขวา – 14, ตาซ้าย – 15, หูขวา – 16, หูซา้ ย – 17, พื้นหลัง – 18 โดยเริ่ มนับจุด 0,0 จากตําแหน่งซ้าย
บนสุดของรู ปแกน X จะเพิ่มขึ้นทางขวา ส่วนแกน Y จะเพิ่มขึ้นทิศลงล่าง ส่วนที่ตรวจจับไม่พบจะขึ้นว่า None ตาม
ผลลัพธ์ที่ได้จากแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 1 ผลการกําหนดจุด Keypoints ต่างๆบนร่ างกาย

(ก)
(ข)
(ค)
แผนภาพที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ตาํ แหน่งของอวัยวะต่างๆของมนุษย์
เมื่อเราวิเคราะห์ถึงจุดบ่งบอกอวัยวะต่างๆของร่ างกายได้แล้วดัง่ แผนภาพที่ 3(ก) 3(ข) และ 3(ค) เราจะ
สามารถลากเส้นโครงกระดูกเพื่อแสดงถึงท่าทางของมนุษย์ได้ ทําการเชื่อมจุดให้ตรงตามโครงกระดูกของมนุษย์
แล้วนําไปวิเคราะห์ท่าทางต่อไป

(ก)
(ข)
(ค)
แผนภาพที่ 3 วาดโครงร่ างกระดูกเชื่อมจุดต่างๆของอวัยวะภายนอก
เมื่ อเชื่ อมความสัมพันธ์เป็ นเส้นโครงกระดูกได้แล้วดัง่ แผนภาพที่ 4(ก) 4(ข) และ 4(ค) เราสามารถ
วิเคราะห์หาจุดศูนย์กลางของร่ างกายของภาพนั้นๆแล้วคํานวณได้วา่ องศาร่ างกายเอียงเกินไปจนจะเกิดเป็ นการตก
บันไดหรื อไม่ แต่ในส่วนนี้เราไม่สามารถตั้งกล้องเป็ นมุมตรงกับบันไดได้ เพราะจะไม่สามารถเห็นความเอียงของ
ร่ างกายมนุษย์เราจึงต้องวิเคราะห์ผา่ นกล้องที่วางแนวด้านข้างของบันไดเพื่อนํามาวิเคราะห์แทน งานวิจยั นี้จะแบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็ น 3 รู ปแบบ
วิธีวิเคราะห์ ที่ 1 เมื่อเราติดกล้องตรวจจับไว้ให้สามารถเห็ นด้านข้างของบันได เราจะสามารถวัดจาก
ตําแหน่ง X,Y ของอวัยวะต่างๆ ดัง่ แผนภาพที่ 5(ก) และ 5(ค) และโยงเส้นโครางกระดูกดัง่ แฟนภาพที่ 5(ข) และ 5(
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ง) ทําให้สามารถวิเคราะห์หาศูนย์กลางของรู ปและวัดองศาความเอียงของร่ างกายได้ง่ายเช่นกัน จากการทําการ
ทดลองมาพบว่า ถ้าองศาร่ างกายเอียงเกินกว่า 45 องศาขณะลงบันได มนุษย์จะทรงตัวไม่อยูเ่ พราะแรงโน้มถ่วงจะ
ดึ งลงไปและพลัดตกบันไดได้ จึ งสามารถนํางานวิจยั นี้ ไปพัฒนาสู่ การแจ้งเตือนเพื่อลดความสู ญเสี ยต่อ ไปได้
เช่นกัน
วิธีวเิ คราะห์ ที่ 2 จะสามารถใช้ได้ท้ งั การวางกล้องแนวเดียวกับบันได หรื อแนวข้างกับบันไดนัน่ ก็คือ การ
วิเคราะห์ท่าตกบันไดแบบหน้าควํ่า เมื่อส่ วนไหล่และศีรษะอยูพ่ ิกดั แกน Y มากกว่าส่ วนเข่าและข้อเท้า จะนับว่า
เป็ นการตกบันไดแบบควํ่าหน้าลง

(ก)

(ข)
(ค)
แผนภาพที่ 4 การวิเคราะห์แนวข้างของการลงบันได

(ง)

แผนภาพที่ 5 การตกบันไดแบบควํ่าหน้าลง
จากแผนภาพที่ 6 เราจะใช้งานวิเคราะห์จุดหมายเลข 0, 9, 10, 12, 13 ซึ่งทําหน้าที่แทนตําแหน่งของ ศีรษะ
, หัวเข่าขวา, ข้อเท้าขวา, หัวเข่าซ้าย และ ข้อเท้าซ้าย ถ้าพิกดั Y ของ 9, 10, 12, 13 อยูส่ ูงกว่าพิกดั Y ของจุด 0 เราจะ
สามารถนับได้วา่ เป็ นท่าตกบันไดแบบหน้าควํ่า
วิธีวเิ คราะห์ ที่ 3 สามารถจับได้ง่ายๆจากความแปรปรวนของการวิเคราะห์ที่ได้จากแผนภาพที่ 7(ก) 7(ข)
และ 7(ค) เพราะเนื่องจากการทดลองการวิเคราะห์ภาพแต่ละ Frame ในวีดิโอจากการทดลองเก็บข้อมูลมีความ
ถูกต้องประมาณ 84% ในทุกกิริยาบท Frame ที่วเิ คราะห์ผิดพลาดหลายๆครั้งติดจะสามารถนับได้วา่ เป็ นการ “กําลัง
จะตกบันไดได้อย่างแน่นอน” วิธีน้ ีจะใช้ได้ต่อเมื่อติดกล้องไว้ในแนวด้านหน้าของบันไดเนื่องจากการติดกล้องไว้
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ด้านหน้าจะไม่สามารถใช้วธิ ีหาองศาความเอียงของร่ างกายแบบวิธีที่ 1 ได้ และความเร็ วในการจับภาพไม่เร็ วพอ
ต่อการเคลื่อนไหวของร่ างกายขณะกําลังตกบันไดในปั จจุบนั จึงสามารถใช้วธิ ีน้ ีในการวิเคราะห์ได้

(ก)
(ข)
แผนภาพที่ 6 Frame ที่จบั ได้ วิเคราะห์ผิดพลาดต่อเนื่องกัน

(ค)

4. ผลการวิจัย

สรุ ปผลการวิจยั การวิเคราะห์ท่าทางการตกบันได โปรแกรมสามารถวิเคราะห์หาจุด Keypoints ตาม
ร่ างกายมนุษย์และวาดโครงเส้นกระดูกได้ และสามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ของแต่ละวิธีได้ท้ งั หมด 3 วิธี
4.1 วิธีวิเคราะห์ แบบที่ 1 ผลการวิเคราะห์ จากวิธีวิเคราะห์ แบบที่ 1 จะได้ผลลัพธ์ตามแผนภาพที่ 8
โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ได้วา่ คนที่กาํ ลังเดินผ่านกล้องทํามุมกี่องศาระหว่างส่ วนเท้า จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง
และส่ วนศีรษะ สามารถบอกได้วา่ ท่าทางขณะนี้ เป็ นการเดินลงบันไดธรรมดา หรื อเป็ นการตกบันได โดยทําการ
ทดลองทั้งหมด 20 ครั้ง สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้อง 18 ครั้ง หรื อคิดเป็ น 90%

แผนภาพที่ 7 แสดงผลการทดลองโปรแกรมการวิเคราะห์แบบที่ 1
4.2 วิธีวิเคราะห์ แบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์ จากวิธีวิเคราะห์ แบบที่ 2 จะได้ผลลัพธ์ตามแผนภาพที่ 9
โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ได้วา่ พิกดั แกน Y ของจุดแทนตําแหน่งศีรษะ อยูผ่ ิดลักษณะ ใกล้เคียง หรื อตํากว่าจุด
แทนตําแหน่งเอว หรื อข้อเท้าหรื อไม่ สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระกว่างการใช้งานบันไดปกติและการตก
บันได โดยทําการทดลองทั้งหมด 20 ครั้ง สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้อง 16 ครั้ง หรื อคิดเป็ น 80%
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แผนภาพที่ 8 แสดงผลการทดลองโปรแกรมการวิเคราะห์แบบที่ 2
4.3 วิธีวิเคราะห์ แบบที่ 3 ผลการวิเคราะห์ จากวิธีวิเคราะห์ แบบที่ 3 จะได้ผลลัพธ์ตามแผนภาพที่ 10
โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ ได้ว่า Frame ที่ เ ข้า มาอย่า งต่อ เนื่ อ งจากวีดิโ อ มี ค วามผิ ดพลาดของการวิเคราะห์
ติดต่อกันมากขนาดไหน จากการทําการทดลองวิเคราะห์วดี ิโอการตกบันได สรุ ปได้วา่ ถ้าติดต่อกันมาก (ประมาณ
3 Frame ขึ้นไป) จะสามารถนับว่าเป็ นการตกบันได โปรแกรมสามารถบอกผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้อง โดยทําการ
ทดลองวิเคราะห์วดี ิโอทั้งหมด 20 ครั้งสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้อง 15 ครั้ง หรื อคิดเป็ น 75%

แผนภาพที่ 9 แสดงผลการทดลองโปรแกรมการวิเคราะห์ที่ 3

5. สรุปผลการวิจัย

สรุ ปผลการวิจัยผูว้ ิจัยใช้ caffemodel ของ COCO เป็ น Dataset ในการวิเคราะห์ ท่าทาง และ กําหนด
Keypoints ส่ วนต่างๆ พบว่า ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์จุดต่างๆของร่ างกายได้แล้ว ผูว้ ิจยั จะสามารถลากเส้นโครง
กระดูกของมนุ ษย์เมื่อลากเส้นโครงกระดูกแล้วจะทําการเชื่ อมจุดและนํามาวิเคราะห์ท่าทางอีกที เมื่อเชื่ อมเส้น
โครงกระดูกแล้วจะทําการวิเคราะห์หาศูนย์กลางของภาพนั้นๆแล้วคํานวณองศาระหว่างจุดศูนย์กลางกับจุดอื่นๆ
ในร่ างกายว่าผิดปกติหรื อไม่ โดยในงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ท่าทางการตกไว้ 3 รู ปแบบคือ
(1) วัดจากตําแหน่ง X,Y ของอวัยวะต่างๆได้ ทําให้สามารถวิเคราะห์หาศูนย์กลางของรู ปและวัดองศา
ความเอียงของร่ างกาย ถ้าองศาร่ างกายเอียงเกินกว่า 45 องศาขณะลงบันได มนุษย์ก็จะสูญเสี ยการทรงตัวแล้วทําให้
ตกจากบันได
(2) การวิเคราะห์ท่าตกบันไดแบบหน้าควํ่า เมื่อส่ วนไหล่และศีรษะอยูพ่ ิกดั แกน Y มากกว่าส่ วนเข่าและ
ข้อเท้า จะนับว่าเป็ นการตกบันไดแบบควํ่าหน้าลง โดยวางกล้องให้อยูใ่ นแนวเดียวกับบันไดหรื อข้างบันได
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(3) จับการแปรปรวนของรู ปภาพในแต่ละ Frame โดยการติดกล้องด้านหน้าของบันได แต่เนื่ องจากการ
ติดกล้องไว้ดา้ นหน้าของบันไดไม่สามารถจับองศาการเอียงแบบรู ปแบบที่1 ได้และความเร็ วของกล้องที่จบั ภาพยัง
ไม่เพียงพอ วิธีน้ ีจึงในปั จจุบนั ยังสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้การวิจยั ครั้งนี้สามารถนําไปพัฒนาต่อในเรื่ องของการแจ้ง
เตือนเพื่อลดความสู ญเสี ยจากการตกบันได แต่ไม่สามารถป้ องกันการตกบันไดได้ทาํ ได้เพื่อแจ้งเตือนการประสบ
อุบตั ิเหตุ
ส่ วนปั ญหาที่พบเจอในการวิจยั คือ เมื่อมีคนเดินผ่านกล้องมากกว่า 1 คน ตัวโปรแกรมจะทํางานได้ไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถวิเคราะห์แบบแยกเป็ นบุคคลๆไปได้ เวลาใช้งานจึงต้องเดินผ่านบันไดเพียงทีละหนึ่งคน และ
อีกปั ญหาคือเมื่อนํา Frame แต่ละ Frame มาคํานวณแบบ Real-time ยังใช้เวลานานเกิ นไป ทําให้ไม่สามารถเป็ น
แบบ Real-time ได้จริ งๆ แต่ยงั คงสามารถวิเคราะห์ วีดิโอหรื อภาพเดี่ ยวๆได้ปกติ ลการวิเคราะห์ แบบที่ 3 ใน
งานวิจยั ยังมีความแม่นยําตํ่ากว่าการวิเคราะห์แบบที่ 1 และ 2 จึงอาจต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง เรื่ องอาหาร
ปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนผ่านสื่ อการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง เรื่ องอาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ ซึ่ งปั จจุบนั กระทรวงสาธารสุ ขมีนโยบายเน้นยํ้าเรื่ องอาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทุกแห่ งทัว่ ประเทศ โรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็ นโรงพยาบาลศูนย์ที่ให้บริ การผูป้ ่ วยด้วยอาหารปลอดภัย
งานวิจยั นี้ ได้พฒั นาสื่ อการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง เออาร์ โค้ด ติดไปกับแผ่นรองถาดอาหารสําหรับ
ให้บริ การผูป้ ่ วย การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยในจํานวน 100 คนและญาติผปู ้ ่ วยจํานวน
50 คน ใช้แอฟพลิเคชัน่ เออาร์ โค้ดผ่านสมาร์ทโฟน ส่ องไปที่แผ่นรองถาดอาหาร ผลลัพธ์ผูป้ ่ วยจะสามารถเข้าถึง
ที่ มาของข้อมูลแหล่งวัตถุดิบของอาหารปลอดภัย องค์ความรู ้ คุ ณค่าของอาหารปลอดภัยที่ ผูป้ ่ วยรับประทาน
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง เรื่ องอาหารปลอดภัย สําหรับผูป้ ่ วยใน ทํา
ให้ผปู ้ ่ วยและญาติผปู ้ ่ วยสามารถเข้าถึงข้อมูลอาหารปลอดภัย โดยใช้สมาร์ทโฟนเปิ ดแอพพลิเคชัน่ ส่ องไปที่เออาร์
โค้ดส่ องไปที่ แผ่นรองถาดอาหาร ข้อมูลและองค์ความรู ้ต่างๆ ของอาหารปลอดภัยจะแสดงผลทางจอภาพใน
รู ปแบบที่เป็ นมิติเสมือนจริ ง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ฉบับคือ แบบทดสอบผลการเรี ยนรู ้ และ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 6 เดื อน พบว่าค่าเฉลี่ยการเรี ยนรู ้ เรื่ องอาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วย
หลังการเรี ยนรู ้ผ่านเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง มีค่าสู งกว่าก่อนเรี ยน ผูป้ ่ วยในและญาติผปู ้ ่ วย มีความพึงพอใจ ต่อ
การเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง เออาร์โค้ดอยูใ่ นระดับมากที่สุด สําหรับด้านที่ผปู ้ ่ วยในและญาติผปู ้ ่ วย
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ในมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการเรี ยนรู ้เรื่ อง อาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วย
ผ่านเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง ระดับความพึงพอใจมากที่สุดรองลงมาคือ เทคนิ คการนําเสนอข้อมูลเรื่ องอาหาร
ปลอดภัย สื่ อเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง เออาร์โค้ด ทําให้เข้าใจอาหารปลอดภัยได้ง่ายที่สุด ระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก เรี ยนผ่านสื อเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง ทําให้มนั่ ใจต่ออาหารปลอดภัย เรี ยนผ่านสื่ อเทคโนโลยีเสมือน
จริ ง ทําให้สามารถนําองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการรับประทานอาหารสําหรับโรค สื่ อเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง
ได้รู้ได้ง่าย เข้าใจง่าย
คําสําคัญ: อาหารปลอดภัย เทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง เออาร์โค้ด

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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การให้บริ การอาหารสําหรับผูป้ ่ วยใน ของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว่ ไปของกระทรวงสา
ธารณสุ ช กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ของโรงพยาบาลทุกแห่ง เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบผลิต
และให้บริ การอาหารคนไข้ ตามหลักโภชนศาสตร์ ดําเนิ นการเรื่ องโภชนบําบัด ครอบคลุมการคัดกรองและดูแล
ภาวะโภชนาการ ให้สุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพด้านอาหารแก่คนไข้ ส่ งเสริ มให้ประชาชนรู ้จกั
เลือกบริ โภคอาหารที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็ นผลร้ายต่อสุ ขภาพ อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุ ข มีนโยบาย
ให้โรงพยาบาลทุกแห่ งเป็ นโรงพยาบาลแห่ งอาหารปลอดภัย ส่ งเสริ มอาหารปลอดสารเคมี ส่ งเสริ มอาหารความ
ปลอดภัยตั้งแต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า ดูแลมาตรฐานความปลอดภัย ในการเลือกวัตถุดิบปรุ งอาหารให้กบั ผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาล(กระทรวงสาธารณสุ ข,2562) โรงพยาบาลบุ รีรัมย์ เป็ นโรงพยาบาลศู นย์แห่ งหนึ่ งที่ มีนโยบายใช้
อาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยในและมีนโยบายให้ความรู ้เกี่ ยวกับเรื่ องอาหารปลอดภัยสําหรับญาติผปู ้ ่ วย ผูท้ ี่ มี
ความสนใจทั้วไปได้เล็งเห็นความสําคัญเรื่ องอาหารปลอดภัยจากข้อมูลดังกล่าวโรงพยาบาลบุรีรัม กลุ่มงานโภชน
ศาสตร์ ได้เริ่ มต้นก่อตั้งโครงการอาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยตั้งแต่ปี2560เป็ นต้นมา (โรงพยาบาลบุรีรัมย์,2562)
ซึ่ งมีจุดเด่นของโครงการคือ การผลิตอาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กลุ่มงานโภชโภชน
ศาสตร์ มีกระบวนการที่ชดั เจนตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร ซึ่ งจะต้องมาจาก
เกษตรกร ที่ได้รับการรับรองในการทําเกษตรปลอดภัยหรื อเกษตรอินทรี ยจ์ ริ งๆ ไปจนถึงกระบวนการผลิตและ
ให้บริ การอาหารปลอดภัย สําหรั บคนไข้ซ่ ึ งให้ความสําคัญกับเมนู อ าหารสําหรั บโรคของคนไข้ จุ ดด้อยของ
โครงการที่ผ่านมาคือการให้องค์ความรู ้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ตน้ นํ้าจนถึงปลายนํ้า ทําให้ผูป้ ่ วยและญาติ
ผูป้ ่ วยมีความเข้าใจผิด มีค่านิยมที่ผิด มีความเข้าใจที่ผิดๆ สําหรับอาหารที่โรงพยาบาลประกอบให้ จากการสํารวจ
ความคิดเห็ นของผูป้ ่ วยและญาติผูป้ ่ วยเกี่ ยวกับอาหารโรงพยาบาลพบว่า อาหารโรงพยาบาลเป็ นอาหารที่ ไม่มี
คุณค่า อาหารไม่มีรสชาติ อาหารที่รับประทานไม่ถูกใจต้องการเพิม่ ปริ มาณ อาหารโรงยาบาลทานแล้วไม่มีความ
ประทับใจ ปั ญหาดังกล่าวยังพบอีกว่าผูป้ ่ วยและญาติยงั แอบนําอาหารที่ตนเองชอบมารับประทานในหอผูป้ ่ วย ซึ่ง
เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญอย่างยิ่ง หากผูป้ ่ วยไม่มีองค์ความรู ้ ไม่มีทศั นคติที่ดีต่ออาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดให้การรักษา
โรคก็จะไม่เป็ นผลหรื อทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ตามมาสําหรับผูป้ ่ วยเป็ นอย่างมาก ฉะนั้นกลุ่มงานฯจึงได้เล็งเห็น
ความสําคัญในการให้ขอ้ มูล ให้ความรู ้ ทําให้ผปู ้ ่ วยที่ได้รับการบริ การอาหารจากกลุ่มงานโภชนศาตร์ ได้รับทราบ
ถึ งรายละเอี ยดของอาหารปลอดภัยที่ รับประทานอยู่ขณะนั้น ว่ามี แหล่งที่ มาของอาหารปลอดภัยจริ งหรื อไม่
ส่ วนประกอบของอาหารแต่ละส่ วนประกอบมีแหล่งที่ มาอย่างไร รับประทานไปแล้วมีผลประโยชน์ต่อร่ างกาย
อย่างไร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จึงได้คิดสร้างเทคโนโลยีเสมื อนจริ ง ติ ดไปกับถาดอาหารในโครงการอาหาร
ปลอดภัยปี 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อส่ งเสริ มองค์ความรู ้เกี่ ยวกับการบริ โภคอาหารปลอดภัยให้กบั
ผูป้ ่ วยและผูท้ ี่มีความสนใจทัว่ ไป 2) เพื่อให้ผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลการผลิตของอาหาร
ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR Code 3) เพื่อประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR Code กับโครงการ
อาหารปลอดภัย
AR (Augmented reality) เทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง เป็ นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความจริ ง (Real)
เข้ากับโลก เสมือน (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์เว็บแคม, กล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อคอมพิวเตอร์ ร่ วมกับ
การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้ภาพที่เห็นในจอภาพจะเป็ นวัตถุ (object) อาทิ คน,สัตว์, สิ่ งของ เป็ นลักษณะ 3
มิติ ซึ่ งมีมุมมองถึง 360 องศา ฉะนั้นเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง สามารถทําให้ผูใ้ ช้เห็นภาพเสมือนจริ งได้รอบด้าน
360 องศา โดยที่ผใู ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องไปยัง สถานที่จริ ง เทคโนโลยีมิติเสมือนจริ งจัดเป็ นแขนงหนึ่ งของงานวิจยั ด้าน
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วิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าด้วยการเพิ่มภาพเสมือนของ โมเดลสามมิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพที่ถ่ายมา
จากกล้องวิดีโอ เว็บแคม หรื อกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบเฟรม ต่อเฟรม ด้วยเทคนิ คทางด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก แต่ดว้ ยข้อจํากัดทางเทคโนโลยีจึงยังไม่แพร่ หลาย แต่ปัจจุบนั เทคโนโลยี โทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่ อสาร
ข้อ มู ล ไร้ สาย รวมทั้ง การประมวลผลต่ า ง ๆ มี ค วามรวดเร็ ว ขึ้ น และราคาถู ก จึ ง ทํา ให้อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ที่ มี
ความสามารถทําการติดตั้งแอปพลิเคชันเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง จึงทําให้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ง่าย
ในอนาคตแอปพลิ เ คชัน ที่ ใ ช้เ ทคโนโลยี มิ ติ เ สมื อ นจริ ง จะถู ก พัฒ นาไปอย่า งกว้า งไกล โดยสามารถนํา มา
ประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวาง หลากหลาย ทั้งด้านอุตสาหกรรม การทหาร การแพทย์ การตลาด การบันเทิง การ
สื่ อสาร และการศึกษา (เกวลี ผาใต้และคณะ,2561)
จากความสําคัญและที่ มาของปั ญหาวิจยั จึ งเป็ นแนวทางให้คณะผูว้ ิจยั ได้พฒั นากระบวนการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยในและญาติผทู ้ ี่สนใจทัว่ ไปได้เรี ยนรู ้ เข้าถึงข้อมูล เข้าใจกระบวนการผลิต
อาหารปลอดภัยสําหรับโรค ในการบริ การอาหารสําหรับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยได้พฒั นาสื่ อการเรี ยนรู ้
ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง เออาร์ โค้ด ผูป้ ่ วยในและญาติผูป้ ่ วยได้รับความรู ้เรื่ องอาหารปลอดภัยสําหรับโรค
เข้าใจกระบวนการผลิตและที่มาของแหล่งอาหารด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั
หน่วยงานอื่นๆ ได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ พัฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู ้ ด้ว ยเทคโนโลยีมิ ติ เ สมื อ นจริ ง เรื่ อ งอาหารปลอดภัย สํา หรั บ ผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
(2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้ว ย
เทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง เรื่ องอาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้ป่วยไม่ มี
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหาร
ปลอดภัยที่
เกี่ยวข้ องกับ
โรถ

•ผู้ป่วยขาดองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัย
•จนท. ขาดสื่อ
สําหรับให้ องค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัย

พัฒนาสื่อมิติ
เสมือนจริง
และทดลอง
ใช้ งาน

•ศึกษาข้ อมูลอาหาร
ปลอดภัยเกี่ยวกับ
โรค
•พัฒนาสื่อเออาร์
โค้ ด
•ทดลองใช้ งาน
ภายในโรงพยาบาล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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กระบวนการ
ประเมินผล

•ความพึงพอใจการ
ใช้ สอื่ กับ
ผลสัมฤทธิ์
•ผลสัมฤทธิ์ของการ
ใช้ สอื่
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
โครงการวิจยั นี้ได้ศึกษาสภาพปั ญหาการให้บริ การอาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์
เน้นในเรื่ องการให้ความรู ้เรื่ องอาหารปลอดภัยสําหรับโรค องค์ประกอบของอาหารปลอดภัย ซึ่งเดิมนักโภชนากร
และนักโภชนาการจะเป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้องค์ความรู ้กบั ผูป้ ่ วยในและญาติผปู ้ ่ วยที่มีความสนใจในทุกๆ
เช้า สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นคือ นักวิชาการด้านโภชนาการในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจํานวนผูป้ ่ วยในแต่ละวัน
ปั ญหาคื อจะทําอย่างไรจะมี เครื่ องมื อที่ ช่วยในการเรี ยนรู ้ เรื่ องอาหารปลอดภัยสําหรั บผูป้ ่ วยที่ เข้าใจง่ าย และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สื่ อให้ป่วยได้เห็ นในรู ปแบบที่ เสมื อ นจริ ง คณะผูว้ ิจัยจึ งได้มีแนวคิ ดสร้ างสื่ อนํา เสนอ
องค์ประกอบตามภาพต่อไปนี้

แหล่งวัตถุดิบ
อาหาร
ปลอดภัย

กระบวนการ
ประกอบ
อาหาร

การควบคุม
คุณภาพ

อาหารปลอดภัย
ติดต่อ
โภชนากร

การบริ การ
วิชาการตลาด
นัดสี เขียว

รวม
เมนูอาหาร
เฉพาะโรค

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์องค์ความรู ้เรื่ องอาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์
จากภาพที่ 2 คณะผูว้ ิจยั มองเห็นว่า ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทและสามารถตอบสนอง
องค์ความรู ้ที่ได้วิเคราะห์ไว้ได้เสมือนจริ งมากที่ สุดก็คือเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง AR Code เนื่ องจากปั จจุบนั
ผูป้ ่ วยและญาติ ผูป้ ่ วยที่ เข้ารั บการรั กษาในโรงพยาบาลร้ อยละ 90 % ขึ้ นไปมี สมาร์ ทโฟน และสมาร์ ทโฟนก็
สามารถใช้แอพพลิเคชัน่ AR Code ได้ดี
4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
คณะผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ประกอบไปด้วยสื่ อที่พฒั นาขึ้นจากโปรแกรม
มิติเสมือนจริ งโดยมีเนื้ อหาประกอบไปด้วย แหล่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัย กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
รวมเมนูอาหารเฉพาะโรค การบริ การวิชาตลาดนัดสี เขียว และเมนูสาํ หรับติดต่อโภชนากร โดยใช้เครื่ องมือจาก
โปรแกรม V-Player และโปรแกรมมัลติมีเดียต่างๆ เมื่อสร้างสื่ อการสอนด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ งเสร็ จ ผ่าน
การประเมินผลความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่านผลการประเมินความเหมาะสม แสดงดังตารางที่ 1 และ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลังเรี ยนด้วยสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR Code พร้อมแบบประเมินความพึงพอใจเมือผ่าน
กระบวนการเรี ยนผ่านสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR Code
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ภาพที่ 3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
จากภาพที่ 3 เป็ นกระบวนการของการพัฒนาสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR Code คณะผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้เครื่ องมือ
ของผูใ้ ห้บริ การเครื่ องแม่ข่าย V Director ในการสร้างสถานการณ์ต่างในการให้องค์ความรู ้ โดยผูพ้ ฒั นาได้สร้าง
ลําดับเหตุการณ์จากกรอบแนวความคิดตามที่ได้กาํ หนดไว้ โดยพัฒนาเป็ นสื่ อมัลติมีเดียเสมือนจริ งในสถานการ
ต่าง ๆ เมือพัฒนาสถานการณ์ต่างๆ เสร็ จ จะนําเทคโนโลยีมลั ติมีเดียไปใช้เป็ นตัวละครในลําดับเหตุการต่างๆ จาก
ภาพที่ 3 จะเห็ นได้ว่า เมื่ อนําสมาร์ ทโฟนไปสแกนที่ ถาด AR Code เพื่อการจับคู่ และเปิ ดโปรแกรม V Player
สแกนที่ถาดอาหารจะมีเมนูให้เข้าสู่บทเรี ยนและองค์ความรู ้ต่าง ๆ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือของเครื่ องมือวิจยั ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อที่
ข้อคําถาม
(𝑿𝑿�)
𝑆𝑆. 𝐷𝐷
1
ด้านเนื้อหามีความเหมาะสม
4.16
0.55
2
ด้านสื่ อเรื่ องอาหารปลอดภัย
4.04
0.84
3
ด้านโปรแกรมมิติเสมือนจริ ง (GUI)
4.12
0.60
4
ด้านความง่ายในการใช้งาน
4.16
0.55
5
ด้านความเหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยและญาติ
4.20
0.58
6
การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์
4.17
0.68
รวมค่าเฉลี่ย
4.14
0.64

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจยั โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ที่ 4.14 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ซึ่ งถือว่าสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR Code ที่ พฒั นาขึ้นผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความเหมาะสมที่ระดับมาก
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิ สระคื อ สื่ อที่ พฒ
ั นาด้วยเทคโนโลยีมิติเ สมื อนจริ ง เรื่ องอาหารปลอดภัย สําหรั บผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาลบุรุรัมย์ ส่ วนตัวแปรตามคือ ผลสัมฤธิ์ ทางการเรี ยน และระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบของการเรี ยน
ผ่านสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR Code –ของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และญาติผปู ้ ่ วยที่ได้ใช้สื่อการเรี ยนเรื่ องอาหาร
ปลอดภัยผ่านสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR Code
4.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หมอมีคาํ สัง่ ให้แอดมิดนอนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จํานวน
100 คน และญาติผปู ้ ่ วยอีก 50 คน โดยเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนําแผ่นรองถาดอาหารที่ เป็ น AR Code และสื่ อผ่าน
สมาร์ ทโฟนและแลปท็อป ที่ ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างคือ
ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์และญาติผปู ้ ่ วยที่มาเฝ้าไข้ โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาจากกลุ่มตัวจนครบตามจํานวน
กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด 150 คนโดยมีการแนะนําจากเจ้าหน้าที่ โภชนากร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ โดยให้ผปู ้ ่ วยได้เรี ยนผ่านสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR Code เรื่ องอาหารปลอดภัยรวมทั้งญาติผปู ้ ่ วย และได้ทาํ
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกคนและใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนผ่านสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR Code ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ภาพที่ 4 กิจกรรมการเรี ยนผ่านสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR Code

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลจากการนําเสนอในบทความวิจยั นี้ เป็ นการประยุกต์ใช้สื่อด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง AR Code ไป
ประยุกต์ใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์จาํ นวน 150 คนมีผลเป็ นดังนี้
เมนู

การควบคุมคุณภาพ

เมนูอาหาร

แหล่งวัตถุดิบ

ภาพที่ 5 แสดงภาพในสื่ อมิติเสมือนจริ งจากเมนูต่าง ๆ
จากภาพที่ 5 คื อผลของการใช้สมาร์ ทโฟนสแกนไปที่ แผ่นภาพถาดรองอาหารที่ นาํ ไปพร้ อมกับการ
บริ ก ารอาหารผูป้ ่ วยในแต่ ล ะมื้ อ ซึ่ ง เมื่ อ ผูป้ ่ วยหรื อ ญาติ ผูป้ ่ วยต้อ งการเข้า ถึ ง สื่ อ การเรี ย นรู ้ จ ะให้โ ปรแกรม
แอพพลิเคชัน่ V Player สแกนหรื อส่ องไปที่ กระดาษที่ เป็ นแผ่นรองถาดอาหาร และเลือกกดหรื อเลื่อนหน้าจอ
ตามที่ตนเองสนใจ
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนผ่านสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR code
ข้อที่
ข้อคําถาม
(𝑿𝑿�)
𝑆𝑆. 𝐷𝐷
1
ด้านรู ปแบบการเรี ยนผ่านสื่ อ
4.20
0.65
2
ด้านสื่ อเรื่ องอาหารปลอดภัย
4.12
0.54
3
ด้านการสนับสนุนอุปกกรณ์ความสะดวก
4.29
0.55
4
ด้านการวัดและประเมินผล
4.09
0.70
รวมค่าเฉลี่ย

4.18

0.62

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่2 พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนผ่านสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR
Code มีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับมาก
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนการสอนผ่านสื่ อมิติ AR Code
รายการ
คะแนน ค่าเฉลี่ย ร้อยละคะแนนที่ได้ ค่าประสิ ทธิภาพของเมกุยแกนส์
เต็ม
(Meguigans)
คะแนนก่อน
15
เรี ยนผ่านสื่ อ
6.85
33.35
(Pretest)
1.70
คะแนนหลัง
15
เรี ยน (Posttest)
11.65
80.90

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนผ่านสื่ อเรื่ องอาหารปลอดภัย ที่พฒั นาขึ้นสําหรับการวิจยั
ครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 1.70 ซึ่งสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ข้อที่
ข้อคําถาม
1
ด้านรู ปแบบการเรี ยนผ่านสื่ อ
2
ด้านเนื้อหาเรื่ องอาหารปลอดภัย
3
ด้านสื่ อและอุปกรณ์สนับสนุน
4
ด้านการวัดและประเมินผล
รวมค่าเฉลี่ย

(𝑿𝑿�)
4.20
4.34
4.24
4.20

𝑆𝑆. 𝐷𝐷

0.84
0.82
0.78
0.60

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

4.26

0.77

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนผ่านสื่ อมิติเสมือนจริ ง AR Code มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย
โดยรวมที่ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77
1815

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

6. อภิปรายผล

6.1 รู ปแบบการเรี ยนผ่านสื่ อ มิติเสมือนจริ ง ช่วยส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วยมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับอาหาร
ปลอดภัยได้ดี มีความพึงพอใจในการในการใช้สื่อผ่านเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ ง
6.2ด้านความพึงพอใจของผูป้ ่ วยเมื่อเรี ยนผ่านสื่ อ มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ผูป้ ่ วยเมื่อเรี ยนผ่านสื่ อการสอนด้วยเทโนโลยีมิติเสมือนจริ ง ทําให้เกิดองค์ความรู ้ในเรื่ องอาหารปลอดภัยได้มาก
ขึ้น เข้าใจกระบวนการการผลิตแหล่งที่มาของอาหารปลอดภัยมีความรู ้สึกที่ดีต่อการบริ การอาหารปลอดภัยของ
โรงพยาบาลโดยเมื่อหาความสัมพันธ์กนั ระหว่างผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนและความพึงพอใจ จะมีค่าที่มีนยั สําคัญ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ข้อจํากัดคือเครื่ องมือสมาร์ทโฟน หากผูป้ ่ วยจะใช้งานต้องมีเครื่ องมือที่เป็ นสมาร์ทโฟนเท่านั้น
(2) เรื่ องของข้อจํากัดความเร็ วทางด้านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ต้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรพัฒ นาสื่ อ มิ ติ เ สมื อ นจริ งจากผู ้ใ ห้ บ ริ การที่ มี ค่ า ใช้จ่ า ยน้ อ ยๆ เพื่ อ เป็ นการประหยัด
งบประมาณ
(2) พัฒนาสื่ อเสมือนจริ งให้ครอบคลุมงานมัลติมีเดียให้สมจริ ง สมจังมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ

ในประเทศไทยมีการทําฟาร์ มไก่เนื้ อแบบโรงเรื อนเกิดขึ้นจํานวนมาก แต่การทําเกษตรกรรมฟาร์ มไก่
เนื้ อยังเป็ นการเลี้ยงแบบระบบเก่ายังขาดประสิ ทธิ ภาพ ก่อให้เกิดปั ญหาในการทําฟาร์ มไก่เนื้ อแบบโรงเรื อนใน
เรื่ องการปรับอุณหภูมิภายในโรงเรื อนที่ไม่เหมาะสม โดยอุณหภูมิเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างมากต่อการเจริ ญเติบโตของ
ไก่เนื้ อ หากอุณหภูมิที่สูงจนเกินไป พฤติกรรมไก่แต่ละตัวจะนอนแยกกัน มีการหอบ กินอาหารได้นอ้ ยลง และ
สุ ดท้ายจะเกิดการน็อคตายจากสภาพอากาศ ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงไก่เนื้ อ จึงจําเป็ นต้องเปิ ด
พัดลม เพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรื อนลง และต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นเป็ นอย่างมาก ทางคณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา
หาข้อมูล และ นําเทคโนโลยีที่เรี ยกว่าอินเตอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง(Internet of Thing: IoTs) มาพัฒนาอุปกรณ์เข้า
ไปแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยมีเกษตรกรผูส้ นใจในตําบลวังใหม่อาํ เภอนายาอาม จังหวัดจันทบุรี ทางคณะผูว้ จิ ยั ได้
ทําอุปกรณ์ที่ใช้และแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยวิธีการวัดอุณหภูมิ และประมวลผล ในการควบคุมการทํางานของพัด
ลม เพื่อปรั บอุณหภูมิภายในโรงเรื อนให้เหมาะสม มี ระบบทํางานแบบกึ่ งอัตโนมัติในการควบคุมพัดลมให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ลดการเปิ ดปิ ดพัดลมในเวลาที่ไม่เหมาะสมและมีการเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อใช้ในการ
พัฒนาระบบให้เป็ นระบบอัตโนมัติต่อไป
คําสําคัญ: อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง (IoT),ฟาร์มไก่เนื้อแบบโรงเรื อน,ระบบกึ่งอัตโนมัติ, การใช้บริ การคลาวด์

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
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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 onoff 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การทําเกษตรกรรมการเลี้ยงไก่เนื้ อนั้นมีมาอย่างยาวนาน[1] ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่ งสมัยก่อนนั้นการ
เลี้ยงไก่เนื้ อจะเลี้ยงกันแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่ งจะเลี้ยงแบบปล่อยล้อมคอก ต่อมาได้มีการพัฒนามาเลี้ยงแบบ
โรงเรื อนและได้มีการนําอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ภายในโรงเรื อนอย่างเช่น พัดลมดูดอากาศ ปรอทวัดความร้อน
แผงระบายความร้ อน เพื่อปรั บอุณหภูมิและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเพาะเลี้ ยง[2]ซึ่ งการเลี้ยงที่ ผ่านมานั้นยัง
ประสบปั ญหาการระบายความร้อนที่ไม่ทวั่ ถึง การวัดค่าอุณหภูมิที่ไม่แม่นยําซึ่ งเป็ นการวัดอุณหภูมิดว้ ยปรอทวัด
ความร้อนไม่สามารถเช็คจากระยะไกลได้หากอยากจะทราบว่าอุณหภูมิภายในโรงเรื อนนั้นอยูท่ ี่เท่าไหร่ เกษตรกร
จําเป็ นจะต้องเข้าไปดูดว้ ยตนเอง ในระหว่างที่เกษตรเข้าไปตรวจสอบอุณหภูมิน้ นั ทําให้เกิดการรบกวนที่อยูอ่ าศัย
ของไก่ก่อให้เกิดความเครี ยดและกินอาหารน้อยลง
1.1 การเลีย้ งไก่ เนื้อแบบโรงเรื อน
ในปั จจุบนั มีการทําเกษตรเลี้ยงไก่เนื้ อภายในโรงเรื อนได้รับความนิ ยมเป็ นจํานวนมาก ไก่เนื้ อ (Meat
type chickens) [3] หมายถึง ไก่ที่เลี้ยงขุนเพื่อบริ โภคเนื้ อเป็ นหลัก ไก่เนื้ อเป็ นคําที่เรี ยกรวม ๆ ซึ่ งจะประกอบด้วย
ไก่กระทง ไก่ไข่ตวั ผูข้ ุน และไก่พ้ืนเมืองขุน ฯลฯ การเลี้ยงไก่เนื้ อควรใช้ระบบการเลี้ยงแบบเข้า-ออกพร้อมกัน
หมด (All in – all out) คือ ในโรงเรื อนเดี ยวกันจะเริ่ มต้นเลี้ยงไก่อายุเท่ากัน ภายหลังจากที่ จบั ไก่ออกหมดแล้ว
โรงเรื อนจะมีเวลาหยุดพักซึ่งเป็ นเวลาที่เกษตรกรจะต้องทําความสะอาดโรงเรื อนและอุปกรณ์ต่าง ๆให้สะอาด ทํา
การฆ่ าเชื้ อโรคทั้งภายในและภายนอกโรงเรื อน ฆ่ าเชื้ อโรคอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ใช้ เช่ น อุปกรณ์ ให้น้ าํ ให้อาหาร
ผ้าม่าน ฯลฯ หลังจากทําความสะอาดโรงเรื อนและอุปกรณ์แล้ว จะมีการหยุดพักโรงเรื อน (Down time)อย่างน้อย
7-14 วันเพื่อตัดวงจรการติดต่อของโรคระบาดบางชนิด ระยะเวลาในการเลี้ยงไก่กระทงจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของไก่
ที่ตลาดต้องการซึ่งจะมีน้ าํ หนักตั้งแต่ 1.3-2.8 กิโลกรัมไก่ที่มีน้ าํ หนักน้อยมักจะนําไปทําเป็ นไก่ยา่ ง ขายทั้งตัว ส่วน
ไก่ที่มีน้ าํ หนักมากส่ วนใหญ่จะนําไปขายเป็ นไก่แยกชั้นส่ วนหรื อแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น ระยะเวลาในการเลี้ยง
จะอยูร่ ะหว่าง 28-60 วัน โดยสัปดาห์ที่ 1 [4]ไก่ควรอยูใ่ นอุณหภูมิที่ 30-31 ˚C และ จะลดลงสัปดาห์ละ 2 ˚C จนถึง
สัปดาห์ที่ 3 ก็จะรักษาระดับอุณหภูมิให้อยูร่ ะหว่าง 25-28 ˚C
1.2 อินเตอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of Things) [5]หรื อ ไอโอที (IoT) หมายถึงเครื อข่ายของวัตถุอุปกรณ์
พาหนะ สิ่ งปลูกสร้าง และสิ่ งของอื่น ๆที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครื อข่าย
ฝังตัวอยู่ และทําให้วตั ถุเหล่านั้นสามารถเก็บ เครื อข่าย ฝังตัวอยู่ และทําให้วตั ถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึ กและ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลได้ อิ นเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ งทําให้วตั ถุสามารถรั บรู ้ สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จาก
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ระยะไกลผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ล้วทําให้เราสามารถผสานโลกกายภาพกับระบบคอมพิวเตอร์ ได้
แนบแน่นมากขึ้น ผลที่ ตามมาคือประสิ ทธิ ภาพ ความแม่นยํา และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น “สรรพ
สิ่ง” ในความหมายของ IoT สามารถหมายถึงอุปกรณ์ที่แตกต่างหลากหลาย เช่น อุปกรณ์วดั อัตราหัวใจแบบฝังใน
ร่ างกายแท็คไบโอชิ ปที่ติดกับปศุสัตว์ ยานยนต์ที่มีเซ็นเซอร์ ในตัวอุปกรณ์วิเคราะห์ดีเอ็นเอในสิ่ งแวดล้อมหรื อ
อาหารอุปกรณ์เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีหลากหลายชนิดและจากส่ งต่อข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์อื่น ๆ โดยอัตโนมัติจะเห็ นได้ว่า IoT มีประสิ ทธิ ภาพสู งและเข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องเพื่อควบคุม
ปริ มาณและปั จจัยต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยํา เพื่อช่วยให้กระบวนการต่าง ๆมีระบบแจ้งเตือนและระบบวิเคราะห์ที่เป็ น
รู ปธรรม ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงไก่เนื้อตําบลวังใหม่อาํ เภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการน็อคอากาศตายของไก่ตามความต้องการของเกษตรกร
1.3 การให้ บริการคลาวด์ (Cloud Servics)
การให้บริ การคลาวด์(Cloud Services) [6]เป็ นเทคนิ คการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ร่วมกันหลายเครื่ อง
ผ่านเครื อข่าย อาจอยูใ่ นพื้นที่เดียวกันหรื อต่างสถานที่กนั ก็ได้ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการคงอยูข่ องระบบซึ่งใช้งาน
ได้มากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ เพียงตัวเดี ยว ส่ วนบริ การคลาวด์ก็มีหลากหลาย เช่น บริ การคลาวด์สําหรับการ
คํานวณ (Cloud Computing) บริ การคลาวด์สําหรั บฐานข้อมูล(Cloud Database) เป็ นต้น หรื อแม้แต่บริ การเว็บ
(Web services)[7]สามารถอยู่บนคลาวด์ไ ด้เช่ นกัน ส่ ว นในสร้ า งต้น แบบมัก ใช้บริ ก ารคลาวด์แบบสาธารณะ
(Public Cloud) เพราะสะดวกต่อการพัฒนา และช่วยลดในการจัดทรัพยากรณ์ แต่จะมีค่าใช้จ่ายบริ การและข้อมูล
จะถูกนําไปเก็บไว้ให้กบั ผูบ้ ริ การคลาวด์ ซึ่ งแตกต่างจากบริ การคลาวด์ที่เป็ นแบบส่ วนตัว(Private Cloud) ที่ ตอ้ ง
จัดการด้วยตนเอง แต่ลดค่าใช้บริ การและข้อมูลจะถูกเก็บเป็ นการส่ วนตัวมากกว่า จึ งมักนิ ยมสร้างและใช้งาน
หลังจากที่สร้างต้นแบบและทําการทดลองในบริ การคลาวด์แบบสาธณะสมบูรณ์และถูกต้องแล้ว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ทํางาน

(1) ศึกษาขั้นตอนการเลี้ยงไก่เนื้อ และ อุณหภูมิที่เหมาะสมในโรงเรื อนเลี้ยงไก่เนื้อ
(2) ออกแบบอุปกรณ์ที่จาํ เป็ น ภายในโรงเรื อนเลี้ยงไก่เนื้อ
(3) นําไปติดตั้งที่ โรงเรื อนเลี้ยงไก่เนื้ อ ตําบลวังใหม่อาํ เภอนายาอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อทดสอบการ

(4) ลดอัตราการน็อคตายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
(5) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเปิ ดปิ ดพัดลมดูดอากาศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(6) ตรวจวัดค่าและเก็บข้อมูลภายในโรงเรื อนเลี้ยงไก่เนื้อหลังจากติดตั้ง เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้สาํ หรับ
พัฒนาเป็ นระบบควบคุมอุณหภูมิอจั ฉริ ยะที่ทาํ งานควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Automatic Control) ในลําดับ
ถัดไป

3. ขอบเขต

(1) ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์วดั อุณหภูมิจาํ นวน 3 ชุด ติดตั้งด้านหน้า, กลาง, หลังของโรงเรื อน มี
หน่วยเป็ น C (องศาเซลเซียส)
(2) ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ระบบควบคุมเปิ ดปิ ดพัดลม 6 ตัว กึ่งอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด
(3) ออกแบบและสร้างระบบ สําหรับโรงเรื อนเลี้ยงไก่เนื้อ มีรายละเอียด ดังนี้
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- มีการใช้บริ การ App Blynk ผูด้ ูแลสามารถควบคุมและดูค่าผ่านโทรศัพท์
- มีการใช้บริ การ Line Notify สําหรับการแจ้งเตือนอุณหภูมิทุก ๆ ครึ่ งชม. แก่เกษตรกรผูด้ ูแล
- มีการใช้บริ การคลาวด์ที่จาํ เป็ น ได้แก่ Firebase สําหรับเก็บค่าลงฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็ นการ คํานวณ
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิและสัง่ เปิ ดปิ ดพัดลมดูดอากาศ
(4) เก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เพื่อใช้ตรวจสอบทางด้านสัตวแพทย์

4. วิธีดําเนินการวิจัย

กระบวนวิจัย ครั้ งนี้ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ระยะคื อ ระยะแรกเป็ นการลงสํา รวจพื้ น ที่ ทํา การศึ ก ษาข้อ มูล
กระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อ ลักษณะของโรงเรื อน ปั จจัยต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นในการเลี้ยงไก่ และปั ญหาต่าง ๆ เก็บข้อมูลใน
พื้นที่จากชาวเกษตรกรผูด้ ูแลโรงเรื อนที่ มีพ้ืนที่ขนาด 5,400 ตารางเมตร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู ้
ทางด้าน IoT ระยะที่ สองจะเป็ นการนําข้อมูลที่ ได้มาออกแบบและสร้างอุปกรณ์ ตรวจวัด ควบคุ มพัดลม และ
ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิในโรงเรื อน แบบกึ่งอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งในโรงเรื อนเลี้ยงไก่เนื้ อ ระยะสุ ดท้าย
บันทึกข้อมูลที่เป็ นปั จจัยสําคัญในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรื อนเพื่อนํามาวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมใน
โรงเรื อนเลี้ยงไก่เนื้อและพัฒนาต่อยอดให้ระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติต่อไป
4.1 สํารวจพื้นทีแ่ ละเก็บข้ อมูลเบื้องต้ นของฟาร์ มไก่ เนื้อแบบโรงเรื อน
เริ่ มจากการลงตรวจสอบพื้นที่ ตําบลวังใหม่อาํ เภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี เข้าไปดูภายในฟาร์มไก่เนื้อ
แบบโรงเรื อนดูวา่ ภายในฟาร์ มของเกษตรกรมีพ้ืนที่ขนาด 5,400 ตารางเมตร โรงเรื อนหนึ่ งสามารถบรรจุจาํ นวน
ไก่ 8,000 ตัว มีการเลี้ยงไก่อยูภ่ ายในโรงเรื อนและให้อาหารในเวลากลางคืน มีการวางระบบควบคุมอุณหภูมิตาม
ความรู ้ สึ ก ของเกษตรกรโดยตรวจวัด อุณ ภู มิ ทุก ๆ 1 ชั่ว โมง ในการเข้า ดู ปรอทวัดอุ ณ ภู มิใ นแต่ล ะจุ ดภายใน
โรงเรื อนจึงก่อให้เกิดการรบกวนไก่ทาํ ให้ไก่ตื่นตระหนก พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดจากผูด้ ูแลฟาร์ มถึงปั ญหา
ของระบบที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั นําข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนํามาเปรี ยบเทียบกับปั ญหาที่คณะผูว้ จิ ยั ได้พบหลังจาก
การลงพื้นที่แล้วนําข้อสรุ ปของปั ญหาที่เกษตรกรนั้นพบเจอ[8] มาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ดีที่สุด
สรุ ปได้ว่าปั ญหาที่ เกษตรกรนั้นพบเจออยู่จะเป็ นในเรื่ องของการปรับอุณหภูมิภายในโรงเรื อนด้วยพัดลมที่ ไม่
เหมาะสมต้องเปิ ดพัดลมตลอดเวลา เพราะเกิ ดจากการวัดค่าอุณหภูมิที่ไม่มีความแม่นยําทําให้ไม่สามารถปรั บ
สภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ก่อให้เกิ ดการน็อคตายจากอากาศของไก่[9] สาเหตุน้ นั มาจากการวัด
ค่าที่ไม่แม่นยําเนื่ องทําให้ไม่สามารถปรับสภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ในแต่ละวัยมีความแตกต่าง
กัน
4.2 ออกแบบและพัฒนาตัวอุปกรณ์
ระยะที่สอง เป็ นนําเอาข้อมูลและข้อสรุ ปของปั ญหาที่ได้จากการตรวจสอบจากการลงพื้นที่มาออกแบบ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในโรงเรื อนโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์แบ่งออกเป็ น
(1) ติดตั้งอุปกรณ์วดั อุณหภูมิ ภายในโรงเรื อนทั้งหมด 3 จุดโดยจะติดตั้ง ส่ วนหน้าโรงเรื อน กลาง
โรงเรื อน ท้ายโรงเรื อน เมื่อพัดลมทํางานจะดูดอากาศที่อยุ่ภายนอกโรงเรื อนเข้าสู่ ภายในโรงเรื อนโดยอากาศจะ
ภายแผงรังผึ้งระบายความร้อนทําให้อากาศเย็นและพัดลมจะดูดอากาศร้อนออกจากโรงเรื อน (แสดงในรู ปภาพ 1)
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พัดลมดูดอากาศ กล่องตรวจวัดอุณหภูมิ หน้าโรงเรื อน, กลางโรงเรื อน, หลังโรงเรื อน
แผงรังผึ้งระบายความร้อน

รู ปภาพที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์วดั อุณหภูมิ
ในรู ปภาพ 2)

(2) ติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมการเปิ ดปิ ดพัดลมดูดอากาศภายในโรงเรื อน 1 จุด ต่อพัดลม 6 ตัว (แสดง

อุปกรณ์ควบคุมพัดลม

พัดลมดูดอากาศ

โรงเรื อน

X

6

รู ปภาพที่ 2 ระบบควบคุมพัดลม
(3) ภาพรวมการทํางานของระบบ แบ่งได้ 2 ส่ วน โดยส่ วนแรก อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิจะทําการ
รับค่าจากเซนเซอร์และทําการส่งค่าที่ได้รับไปเก็บไว้บนคลาวด์โดยระบบคลาวด์จะทําการจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิมี
หน่ วยเป็ น ˚C และแสดงผลค่า บน App Blynk เพื่อให้เกษตรกรผูด้ ูแลสามารถตรวจสอบค่าได้ตลอดเวลาและ
ควบคุมการทํางานของระบบได้ อีกทั้งเกษตรกรยังได้รับการแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านทาง Line Notify ทุก ๆ30 นาที
และในตัว ระบบคลาวด์มี ก ารวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ค่ า ที่ ไ ด้จัด เก็ บ มาเพื่ อ สั่ ง งานไปที่ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม พัด ลมให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยส่ วนที่ สอง อุปกรณ์ควบคุมพัดลมนั้นจะรับคําสั่งจากคลาวด์เป็ นหลักโดยตัวอุปกรณ์
ควบคุมพัดลมจะมีระบบการทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติตวั อุปกรณ์จะส่งค่าการเปิ ดปิ ดทุก ๆ ครั้งไปเก็บไว้บนคลาวด์
เพื่อแสดงค่าผ่านApp Blynk ให้แก่เกษตรกรผูด้ ูแล (แสดงในรู ปภาพที่ 3
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อุปกรณ์วดั อุณหภูมิและส่งค่า

Blynk

สัง่ งานควบคุม

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

อุปกรณ์ควบคุมพัดลม

แสดงค่าผ่าน App Blynk

ส่งค่าอุณหภูมิ ˚C

สัง่ งานควบคุมพัดลม

คลาวด์

ส่งค่าการเปิ ดปิ ดพัดลม
แจ้งเตือนอุณหภูมิ

Line Notify
รู ปภาพที่ 3 กระบวนการทํางานของระบบฟาร์มไก่
4.3 การปรับใช้ ตวั อุปกรณ์ จากการข้ อมูลทีไ่ ด้
การเก็บข้อมูลระยะแรกนั้นเห็นได้ชดั ว่าระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรื อนให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม คือ 25-28 ˚C (องศาเซลเซียส)หรื อคลาดเคลื่อนเล็กน้อยประมาณ 28.7 C (องศาเซลเซียส) จะแสดงทุก ๆ
30นาที จากตารางเห็นได้วา่ อุณหภูมิสูงไม่ถึง 29 ˚C (องศาเซลเซียส) (รู ปภาพที่4)

กราฟแสดงอุณภูมิทุก30นาที
40
35
30
25
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0

10.20.0010.50.0011.20.0011.50.0012.20.0012.50.0013.20.0013.50.0014.20.0014.50.00

ชุดข้อมูลการควบคุมอุณหภูมิแบบเก่า

ชุดข้อมูลการควบคุมอุณหภูมิอจั ฉริ ยะ

รู ปภาพที่ 4 ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบใช้ช่วงแรก
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5.ผลการวิจัย

คณะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบอุปกรณ์ ซึ่งออกแบบอุปกรณ์ 2 ประเภท ได้แก่กล่องตรวจวัดอุณหภูมิ และกล่อง
ควบคุมแหล่งจ่ายไฟ 380 v (100A) โดยอุปกรณ์พ้นื ฐานได้แก่ microcontroller ESP32[10] โมดูล wifi + bluetooth
4.2 + touch/temp sensor ทํางานแบบ dual core ที่ ความเร็ ว 160 MHz(Megahertz) มี มีหน่วยความจําหลัก(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 วั ด
อุ ณ หภู มิ DS18B20[11]ใช้ IC(Integrated Circuit) เบอร์ DS18B20 แบบกัน นํ้า ได้ ใช้ไ ฟเลี้ ย ง 3-5V วัด อุ ณ หภู มิ
ในช่วง -55 ถึง 125 องศาเซลเซี ยส Solid State Relay 100A Module[12] เป็ นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมเปิ ด
ปิ ดไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC(voltage Alternative Current) กระแสไฟฟ้าโหลดสู งสุ ด 100A(Ampere)ไม่มีส่วน
ที่ เป็ นหน้าสัมผัส ไม่ได้ยินเสี ยงขณะทํางาน ไม่เกิ ดปั ญหาเรื่ องฝุ่ นเกาะหน้าสัมผัส และ พัดลมอุตสาหกรรมใน
โรงเรื อนเลี้ยงไก่เนื้อ(แสดงในภาพที่ 5)

(ข)

(ก)

(ค)

(ง)

รู ปภาพที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงเรื อน
(ก) - (ง) เป็ นอุปกรณ์พ้นื ฐานสําหรับโรงเรื อนเลี้ยงไก่เนื้อ
โดยทํากล่องเพื่อความสะดวกต่อการติ ดตั้งในโรงเรื อน ประกอบด้วยกล่องตรวจวัดค่าอุณหภูมิและ
กล่องสําหรับการควบคุมการทํางานเปิ ดปิ ดพัดลม และได้ทาํ การติดตั้งในสถานที่ จริ งเรี ยบร้อยแล้ว (แสดงใน
รู ปภาพ 7)

(ก)

(ข)
รู ปภาพที่ 7 เป็ นการติดตั้งอุปกรณ์
(ก) - (ข) เป็ นการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุม
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การใช้แอพพลิเคชัน่ Blynk บน Smartphone ในการควบคุม ดูค่าแสดงผลจากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
และ ภาพการแจ้งเตือนอุณหภูมิทุก ๆ30 นาที ผ่าน Line notify (แสดงในภาพที่ 8 )

(ข)

(ก)

รู ปภาพที่ 8 การแสดงค่าอุณหภูมิใน Blynk และการแจ้งเตือน Line notify
Blynk แสดงค่าอุณหภูมิในรู ปแบบกราฟ โดยจะแสดงค่า องศาเซลเซี ยส เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถตรวจสอบ
ค่าอุณหภูมิ บน Smartphone (รู ปภาพที่ 9)

รู ปภาพที่ 9 แสดงกราฟตรวจค่าอุณหภูมิภายในโรงเรื อน
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6. สรุ ปผลการวิจัย

หลังจากติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอจั ฉริ ยะ ในช่วงเวลาการเลี้ยงไก่ 3 เดื อน ได้เก็บข้อมูลและนํามา
เปรี ยบเทียบกับระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเก่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการควบคุมอุณหภูมิท้ งั สองแบบจะสังเกตุเห็นได้
ชัดว่าการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอจั ฉริ ยะ มีผลลัพธ์ที่ดีกว่าระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเก่า ระบบควบคุม
อุณหภูมิอจั ฉริ ยะสามารถควบคุ มอุณหภูมิในโรงเรื อนมี ประสิ ทธิ ภ าพมากว่า จากช่ วงระยะเวลา 3 เดื อน ใน
โรงเรื อนเลี้ยงไก่มีพ้นื ที่ 5,400 ตารางเมตร หน้ากว้าง 60 เมตร ยาว 90 เมตร มีไก่ในโรงเรื อนทั้งหมด 8,000 ตัว จาก
ก่อน ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเก่านั้น ไก่ตายจากอุณหภูมิความร้อน มากกว่า 500 ตัว ซึ่ ง หลังจากใช้ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิอจั ฉริ ยะไก่ตายจากอุณหภูมิความร้อน ตํ่ากว่า 100 ตัว เฉลี่ยเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ไก่ตายน้อยลง 80%
จากระบบคุมอุณหภูมิแบบเก่า อีกทั้ง จาการใช้งานระบบควบคุมอุณหภูมิอจั ฉริ ยะสามารถควบคุมการทํางานพัด
ลมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศได้จึงไม่จาํ เป็ นที่ตอ้ งเปิ ดพัดลมตลอดเวลาแบบระบบเก่า เห็นได้ชดั ว่าการทํางาน
ของระบบควบคุมอุณหภูมิอจั ฉริ ยะมีค่าใช้จ่ายที่นอ้ ยกว่าระบบแบบเก่าถึง 40,000 บาท เดิมค่าใช้จ่ายอยูท่ ี่ 160,000
บาท คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ลดลงถึง 25% จาการใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเก่าที่มีการใช้พลังงานตลอดเวลา จาก
การใช้ระบบทั้งสองแบบนั้นจะเห็ นได้ว่าการทํางานและการใช้พลังงานของระบบควบคุมอุณหภูมิอจั ฉริ ยะมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าพร้อมทั้งใช้พลังงานน้อยกว่าระบบเก่า และส่ งผลให้ไก่มีคุณภาพที่ดีข้ ึนจากเดิมมีน้ าํ หนัก
เพียง 1.3 กิ โลกรัม เพิ่มมาเป็ น 2.8 กิ โลกรัม โดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ้น 115% ทําให้เห็นผลลัพธ์ได้ชดั เจนว่า
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเก่านั้นมีการควบคุมอุณหภูมิที่ไม่มีประสิ ทธิภาพเท่ากับระบบควบคุมอุณหภูมิอจั ฉริ ยะ
อี กทั้งเกษตรกรที่ ใช้ระบบควบคุ ม อุณหภูมิ อจั ฉริ ยะนั้น ไม่จ ําเป็ นต้อ งเข้า ไปดู ปรอทวัด อุณหภูมิใ นโรงเรื อ น
ตลอดเวลาจึงไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่อยูอ่ าศัยของไก่ และยังทําให้ชาวเกษตรไม่ตอ้ งมากังวลเรื่ องการควบคุม
อุณหภูมิในโรงเรื อนเพราะระบบจะมีการทํางานกึ่งอัตโนมัติพร้อมทั้งเก็บข้อมูลที่จาํ เป็ นเพื่อไปต่อยอดเป็ นระบบ
อัตโนมัติภายหลัง
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ในปั จ จุ บัน ประเทศไทยมี ผูพ้ ิ ก ารสู ง ถึ ง 1,995,767 คน และเป็ นผูพ้ ิ ก ารทางสายตาถึ ง 196,081 ของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม ทางเอเอฟพีได้รายงานว่าคณะนักวิทยาศาสตร์เปิ ดเผยการเก็บข้อมูลสถิติผพู ้ ิการ
ทางสายตาทัว่ โลกมีประมาณ 36 ล้านคน ซึ่ งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็ น 3 เท่า คิดเป็ น 115 ล้านคนภายในปี พ.ศ.
2593 ด้วยปั ญหาหลักของผูพ้ ิการทางสายตาคือเกิดความกลัวในการเดินทางด้วยตนเองและเกิดอุบตั ิเหตุ ชนกับสิ่ ง
กี ดขวาง ทําให้เกิ ดการบาดเจ็บทําให้ไม่กล้าที่ จะเดิ นทางไปยังพื้นที่ ใหม่ ทําให้ผูพ้ ิการทางสายตาส่ วนใหญ่จะ
เดินทางอยูเ่ พียงพื้นที่ที่ตวั เองคุน้ ชินเท่านั้น จะทําให้ในปี พ.ศ.2593 มีผพู ้ ิการทางสายตาที่ไม่กล้าใช้ชีวติ ไปไหนมา
ไหนคนเดียวเป็ นจํานวนมาก ทางคณะผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาการเดินทางที่ยากลําบากของผูพ้ ิการทางสายตา จึง
ทําการออกแบบอุปกรณ์ที่ทาํ งานร่ วมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนเพื่อลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุให้มีความมัน่
ใจและปลอดภัยในการเดิ นทางมากขึ้ น โดยใช้เซ็ นเซอร์ ในการตรวจจับวัตถุ และแจ้งเตื อนด้วยเสี ยงพูดจาก
สมาร์ ทโฟนให้ผพู ้ ิการ ทั้งยังมีปุ่มฉุ กเฉิ นส่ งตําแหน่งที่อยูข่ องผูพ้ ิการทางสายตา ให้ผูด้ ูแลผูพ้ ิการ ทางสายตาผ่าน
ระบบ SMS เพิ่มความสะดวกในการช่วยเหลือกรณี ที่เกิดเหตุฉุกเฉิ น อีกทั้งมีปุ่มกดเรี ยกการใช้คาํ สั่งด้วยเสี ยงเข้า
มาช่วย ในการเรี ยกใช้ระบบต่างๆในสมาร์ ทโฟนเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผูพ้ ิการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น จาก
การวิจยั ในครั้งนี้สรุ ปได้วา่ การใช้อุปกรณ์เสริ มตรวจจับวัตถุและช่วยเหลือการเดินทางหรับผูพ้ ิการทางสายตานั้น
ทําให้ผพู ้ ิ การทางสายตาลดการเกิดอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง และเพิ่มความมัน่ ใจให้ผพู ้ ิการทางสายตามีความกล้า
ในการเดิน ทางไปยังพื้นที่ที่ตวั เองไม่คุน้ ชิน

คําสํ าคัญ: ตัววัดอัลตราโซนิค,อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง,ระบบคลาวด์
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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. ความสํ าคัญและทีม่ า

จากข้อมูลของกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ประเทศไทยมีมีผพู ้ ิการสูงถึง 1,995,767 คน
[1] และข้อมูลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพพบว่าคนไทยมีผพู ้ ิการเพิ่มขึ้นมากถึงปี ละ 1.3
แสนคน[2] ผูพ้ ิการทางสายตากับการเดินทางเมื่อใช้ทางเท้า ผูพ้ ิการทางสายตาต้องการพึ่งเบรลล์บล็อค กระเบื้อง
ปุ่ มสี เหลืองที่คอยบอกว่ากําลังเดินไปเส้นทางไหน ทว่าในปั จจุบนั เบรลล์บล็อคที่ผูพ้ ิการทางสายตาเจอกลับไม่
สามารถ นําทางได้ และ ยังพาไปเจอกับอันตรายในรู ปแบบ เสาไฟฟ้า ขอบสะพานลอย ถังขยะ หรื อต้นไม้ เป็ นต้น
1.1 ผู้พกิ ารทางสายตา
ประเทศไทยมีผูพ้ ิการทางสายตาประมาณ 196,081 คนทัว่ ประเทศไทยในปั จจุบนั มีการจัดตั้งโรงเรี ยน
สอนคนตาบอดในทุกภูมิภาคของประเทศภายใต้การดําเนินงานของหลายหน่วยงาน และทางรัฐบาลได้มีการออก
กฎหมายส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตสําหรับผูพ้ ิการ ซึ่ งรวมถึงผูพ้ ิการทางสายตาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาการประ
กอบอาชีพ และการได้รับสวัสดิการต่างๆ แต่มีผพู ้ ิการทางสายตาไม่ถึง 30% ที่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา และ
มีผพู ้ ิการทางสายตาเพียง 5% ที่ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเนื่องจากการดํารงชีวิตประจําวันของผูส้ ู ญ เสี ย
การมองเห็น โดยส่ วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการเดินทาง และตัวช่วยในการเดินทางของผูพ้ ิการทางสายตาใช้ เพียง
ไม้เท้าขาว และการได้ยินอาจทําให้ไม่สามารถรับรู ้ถึงสิ่ งกีดขวางบริ เวณเหนื อเอวขึ้นไปและไม่สามารถเดิน ทาง
ไปพื้นที่ที่ไม่คุน้ ชิน หรื อไม่เคยไป จึงทําให้ผพู ้ ิการทางสายตามากกว่า 70% ไม่สามรถเดินทางไปรับสิ ทธิกฎหมาย
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ สําหรับผูพ้ ิการ ปกติแล้วผูพ้ ิการทางสายตาไม่ได้มีสัมผัสเสี ยงที่ดี แต่การที่มองไม่ เห็นทําให้
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มีสมาธิ และ ทําให้สมองพัฒนาในส่ วนของการรับรู ้ทางเสี ยงดีข้ ึนกว่าคนที่มองเห็น ผูพ้ ิการทางสายตาจึงนําการ
รับรู ้ทางเสี ยงนี้มาช่วยในการเดินทาง แต่ก็ไม่อาจเป็ นเสมือนดวงตาที่จะรับรู ้ได้อย่างแม่นยํา จึงเกิดการชน สิ่ งกีด
ขวางกับส่ วนบริ เวณเหนื อเอวขึ้นมา ทางคณะวิจยั จึงออกแบบ อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุและการแจ้งเตือนรวมถึงปุ่ ม
ฉุกเฉิ นที่ใช้ส่งข้อมูลตําแหน่งล่าสุดให้ผดู ้ ูแล และปุ่ มกดการใช้คาํ สัง่ ด้วยเสี ยงในการใช้งานสมาร์ทโฟนสําหรับ ผู ้
พิการทางสายตาเพื่อเป็ นอุปกรณ์เสริ มใช้ร่วมกับไม้เท้าขาว
1.2 ไม้ เท้ าขาว
ไม้เท้าขาวเป็ นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทัว่ โลก แสดงให้เห็นว่า เมื่อไรก็ตามถ้าพบใครถือไม้เท้า
ขาวเดินอยูก่ ็จะรู ้ได้ทนั ทีวา่ คนนั้นเป็ นคนตาบอด โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท 1. ไม้เท้าขาวล้วน สําหรับผูพ้ ิการทาง
สายตาที่ บอดสนิ ท 2.ไม้เท้าขาวปลายแดง สําหรับผูพ้ ิการทางสายตาที่ ตาบอดเลือนราง 3.ไม้เท้าขาวสลับแดง
สําหรับผูพ้ ิการที่ท้ งั หัวหนวกและตาบอด
1.3 อินเตอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง เป็ นเทคโนโลยีที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่มีระบบสมองกลฝังตัว และมีการ
เชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายสื ออสาร ทําให้เกิดการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ร่วมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อ
ควบคุมหรื อส่ งต่อขอ้มูลใหกับ ระบบอื่น ช่วยทําให้เกิดระบบอัจฉริ ยะในที่สุด ปั จจุบนั มีการนําอินเตอร์ เน็ตของ
ทุกสรรพสิ่ ง มาประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ทั้งด้านการแพทย์เช่น อินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งสาหรับระบบ
บันทึ กการดิ้นของทารกในครรภ์ เตียงลมอัจฉริ ยะเพื่อลดการเกิ ดโรคแผลกดทับ การวิเคราะห์ความอับชื้นเพื่อ
เปลี่ยนการใช้งานของผ้าอ้อมสําเร็ จรู ปสําหรับผูส้ ู งอายุ ด้านอุตสาหกรรม เช่น อินเตอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ งเพื่อ
ประหยัดพลังงานของหลอดไฟ แอลอีดี ด้านเกษตรกรรม เช่น ระบบอินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งสําหรับควบคุม
นํ้า ในนาข้า วและด้า นอื่ นๆ ร่ ว มถึ ง การนํา มาใช้งานในชี วิตประจํา วันด้ว ยเช่ น กัน ซึ่ ง ทางผูว้ ิจัยก็ ไ ด้ศึก ษามา
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว[3]

2.วัตถุประสงค์

(1).ลดการชนสิ่ งกีดขวางระดับเหนือเอวของผูพ้ ิการทางสายตา
(2).ต้องการให้ผพู ้ ิการทางสายตามีความมัน่ ใจและมีความกล้าที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ท่ีตวั เองไม่คนุ ้ ชิน
(3).เพื่อเพิ่มการเข้าถึงทางการช่วยเหลือผูพ้ ิการทางสายตาให้ทนั ท่วงที

3 ขอบเขต
(1.) ออกแบบชุดตรวจจับสิ่ งกีดขวาง 2 อุปกรณ์ ดังนี้
- ตรวจสอบวัตถุดา้ นหน้า หน่วยเป็ น เซนติเมตร ในระยะตั้งแต่ 0 - 80 เซนติเมตร
-ปุ่ มกดที่จะคอยเรี ยกใช้งานคําสัง่ ด้วยเสี ยง และ ปุ่ มฉุกเฉิ นในการแจ้งเตือนที่อยูป่ ั จจุบนั ไปยังผูด้ ูแล
(ติดตั้งปุ่ มไว้แค่อปุ กรณ์ตวั แรก)
-มีตวั จ่ายพลังงาน 5400 วัตต์ สามารถทํางานได้ 8 - 12 ชัว่ โมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง
(2.) พัฒนาแอปพลิเคชัน และ ระบบการเชื่อมต่อ
- มีการใช้ คลาวด์ จากบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล เอวีอาร์
- ดึงค่าข้อมูลจาก คลาวด์ ระยะของวัตถุมาแล้วพูดแจ้งเตือนพูดแจ้งเตือน
-เชื่อมต่อการใช้งานคําสัง่ ด้วยเสี ยง
-ดึงค่าระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก จากสมาร์ทโฟน
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4.วิธีดําเนินงานวิจัย

หลังจากการศึกษาตรวจสอบปั ญหาของผูพ้ ิการทางสายตาในกรุ งเทพมหานคร ทําให้ทราบว่ามีปัญหา
ส่วนใหญ่ของผูพ้ ิการทางสายตาคือ การเดินทางที่เป็ นไปด้วยความไม่สะดวกและสภาพทางเดินทางเท้าในกรุ งเทพ
มหานครส่วนใหญ่ก็มีอุปสรรคจํานวนมาก ทําให้ไม่เอื้อแกการเดินทางของผูพ้ ิการทางสายตา อีกทั้งการประสบ
อุบตั ิเหตุในการชนกับวัตถุที่อยูเ่ หนือเอวขึ้น เช่นป้ ายโฆษณาที่ยนื่ มาขวาง ร้านขายของตามข้างทาง ดังนั้นทาง
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบอุปกรณ์เพื่อตอบสนองปั ญหาดังกล่าว
4.1 การออกแบบ
คณะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบอุปกรณ์โดยใช้อลั ตร้าโซนิคเซ็นเซอร์จาํ นวนสองอุปกรณ์ ในการตรวจหาวัตถุที่
อยูด่ า้ นหน้า โดยตัวแรกติดอยูบ่ ริ เวณศีรษะหนึ่งตัว และบริ เวณอกอีกหนึ่งตัว เพื่อตรวจหาวัตถุได้แม่นยํามากขึ้น
โดยอุปกรณ์จะส่งข้อมูลเข้าสู่ บอร์ดวีมอส ดีหนึ่ง เพื่อทําการคํานวณหาระยะทางเป็ นเซนติเมตร ด้วยสูตรระยะทาง
= (เวลาที่ความถี่ เคลื่อนที่เข้ากระทบกับวัตถุ / 2) * 0.0343 แล้วทําการส่งค่าฐานข้อมูลที่ได้แบบเวลาปั จจุบนั ด้วย
ไวไฟ ผ่าน บริ การ คลาวด์ ออนไลน์ จาก ไฟเบส
ด้านแอปพลิคชัน่ ดึงค่าข้อมูลที่ได้มาแล้วนําค่าที่ได้ มาตั้งกําหนดระยะ เข้าใกล้วตั ถุ ตั้งแต่ 80 เซนติเมตร
ลงมา ให้มีการพูดแจ้งเตือน พร้อมบอกระยะที่อยูห่ ่างกี่เซนติเมตร ละบริ เวณหัวหรื อลําตัว ที่ตอ้ งบอกตั้งแต่ระยะที่
80 เซนติเมตรเพราะว่าเป็ นระยะที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปที่ปกติผพู ้ ิการทางสายตาไม่ได้เดินไวและยังเหลือช่อง
ว่างมากพอที่จะให้ผพู ้ ิการได้รับรู ้ก่อนที่จะเผชิญกับสิ่ งกีดขวาง โดยที่สิ่งกีดขวางบางอย่างอาจอันตรายอาจมีกระ
แสไฟฟ้าแรงสูง มีความร้อนสูง หรื อมีความแหลมคม อีกทั้งยังมีปุ่มกดเรี ยกใช้งานคําสัง่ ด้วยเสี ยง เพื่อใช้ในการ
เรี ยกใช้ฟังชั้นต่างๆในสมาร์ทโฟน ไม่วา่ จะเป็ น กูเกิล แผนที่ หรื อการสอบถามสภาพอากาศ เป็ นต้น และปุ่ มกด
ฉุกเฉิ นส่ง ตําแหน่งล่าสุดโดย เอสเอ็มเอส ไปยังโทรศัพท์มือถือของผูด้ ูแลผูพ้ ิการทางสายตา โครงสร้างการทํางาน
ดังแผนภาพที่ 1.

Firebase

แผนภาพที่ 1 รู ปแบบการวางโครงสร้างระบบช่วยนําทางผูพ้ ิการทางสายตา
4.2 ฮาร์ ดแวร์
1. บอร์ ด ไมโครคอนโทรเลอร์ ชื่ อ Arduino esp8266 Wemos D1 ใช้ค วบคุ ม และรั บ ค่ า ที่ ไ ด้จาก
เซ็นเซอร์ และเป็ นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่าง ฮาร์ดแวร์ และ แอปพลอเคชัน(ภาพตัวอย่างที่ ก. )
2. เซ็นเซอร์ เป็ นอินพุตที่ทาํ การปล่อยคลื่นเสี ยงความถี่สูง และรับค่ากลับมาเมื่อคลื่นเสี ยง กระทบ
กับวัตถุและกับมาใช้เวลาเท่าไหร่ โดยคํานวณระยะเป็ นเซนติเมตรจากสู ตร ระยะทาง = (เวลาที่ ความถี่เคลื่อนที่
เข้ากระทบกับวัตถุ / 2) * 0.0343 (ภาพตัวอย่างที่ ข. )
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3. ปุ่ มกด ใช้เรี ยกการใช้งานคําสั่งด้วยเสี ยง และ ปุ่ มกดฉุ กเฉิ น เมื่อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น (ภาพตัวอย่าง

4. สมาร์ ทโฟน เป็ นตัว เอาทพุต ที่คอยดึงค่าจาก คลาวด์ มาทําการส่ งเสี ยงเเจ้งเตือนระวังวัตถุและ
เป็ นตัวกลางเชื่อมผูพ้ ิการกับ คําสัง่ เสี ยง (ภาพตัวอย่างที่ ง.)

( ก.)

(ข.)
( ค.)
(ง.)
แผนภาพที2่ อุปกรณ์ Hardware
4.3 ตัวกลางการทํางานร่ วมกับโปรแกรมประยุกต์
ระบบมีการใช้งานตัวกลางดังต่อไปนี้
1. ระบบฐานข้อมูล ไฟเบส ทําหน้าที่เป็ น โปรโตคอล ที่ใช้สาํ หรับการรับค่าต่าง ๆ จากอัลตร้าโซ
นิค เซนเซอร์ เพื่อส่ง ข้อมูลในไปเก็บใน ฐานข้อมูลตามเวลาจริ งที่มีการทํางานรู ปแบบ คลาวด์
4.4 ซอฟแวร์
ระบบมีการใช้งาน ซอฟแวร์ ดังนี้
1. Arduino IDE เป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาํ หรับการเขียนโปรแกรม ควบคุมการทํางานของ บอร์ด
Arduino Wemos D1 เพื่อทําการคํานวณค่าที่ได้มาจาก อัลตราโซนิคเซ็นเซอร์และส่งข้อมูลไปยังบริ การของ
คลาวด์
2. วิชวลสตูดิโอโค้ด เป็ นซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรมในการสร้างฟังก์ชนั การทํางาน และรับ
ค่าจาก ระบบฐานข้อมูล เพื่อทําการวิเคราะห์ระยะที่ได้มาแล้วทําการพูดแจ้งเตือนไปยัง ผูใ้ ช้
4.5 โดยงานวิจยั นีแ้ บ่ งการทดสอบออกเป็ น 4 ส่ วน
4.5.1. การทดสอบปุ่ มฉุกเฉิน
กดทดลองปุ่ ม ที่ตวั อุปกรณ์ แล้วตรวจสอบว่าค่านั้นส่งไปที่ เอสเอ็มเอส หรื อไม่ผลที่ได้จากการ
ทํางานปุ่ มฉุกเฉินเมื่อกดปุ่ มส่ง ตําแหน่งปัจจุบนั ไปที่ เอสเอ็มเอส ได้ดงั แผนภาพที่3
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แผนภาพที3่
4.5.2. การทดสอบปุ่ มเรียกใช้ งานคําสั่งด้ วยเสียง
ทดลองปุ่ ม ที่ ตวั อุปกรณ์ แล้วตรวจสอบที่ โทรศัพท์ว่าการเรี ยกใช้งานคําสั่งด้วยเสี ยง ว่าขึ้ นมา
หรื อไม่ ผลที่ได้เมื่อกดปุ่ มจะเรี ยกใช้งานคําสั่งด้วยเสี ยงที่หน้าจอสมาร์ ทโฟนและสามารถใช้งานเสี ยงสั่งการได้
ทันที รวมถึง พูดสัง่ กูเกิล แผนที่ ในการนําทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุน้ ชินได้ ดังแผนภาพที่4

แผนภาพที่ 4
4.5.3. การทดลองการแจ้ งเตือนวัตถุ
เมื่อเซ็นเซอร์ เริ่ มตรวจเจอวัตถุระยะตั้งแต่ 80 เซนติเมตรลงไปจะส่ งเสี ยงพูดแจ้งเตือนระยะสิ่ ง กีด
ขวาง หลักการทํางานผลที่ได้ เมื่อเริ่ มเปิ ดใช้อุปกรณ์และต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ากับอปกรณ์เรี ยบร้อย เปิ ด แอป
พลิเคชันสําหรับอุปกรณ์จะพบว่าค่าของระยะได้ส่งเข้าแอปพลิเคชันแล้วว่า อุปกรณ์อยู่ห่างจากวัตถุขา้ งหน้ากี่
เซนติเมตร และเมื่อเดินเข้าใกล้ระยะวัตถุที่ต้ งั แต่ 80 เซนติเมตรจะได้ยนิ เสี ยงพูดจากแอปพลิเคชันบอกให้ทราบว่า
มีวตั ถุขา้ ง หน้าและห่ างอยูก่ ี่เซนติเมตร ผลการทดลองสามารถหลบเก้าอี้ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งกีดขวางระดับเข่าได้ดี ไม่เดิน
ชนกับสิ่ งกี ดขวางสามารถหลบหลี กได้ดี แต่เมื่ อขณะพบกับสิ่ งกี ดขวางที่ อยู่ดา้ นข้างไม่สามารถหลบหลีกได้
ผูพ้ ิการทางสายตามือใหม่ไม่อาจโฟกัสรอบตัวได้ท้ งั หมดขณะกําลังเดิน ทําให้ไม่ทนั ระวังด้านข้าง ไม่สามารถ
หลบ หลีกสิ่ งกีดขวางระดับศีรษะที่ไม้เท้าขาวไม่สามารถตรวจเจอได้เพราะ ไม่เท้าขาวไม่สามารถยกขึ้นสู งเพื่อ
ตรวจหาสิ่ งกีดขวางที่อยูส่ ู งเมื่ออยูใ่ นที่สาธารณะได้ทาํ ให้ชนกับป้ าย หรื อสิ่ งกีดขวางระดับศีรษะภาพการทดลอง
ปิ ดตาและ ใช้ไม้เท้าขาวเพียงอย่างเดียว ดังแผนภาพที่ (ก.), (ข.) และ (ค.)
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(ข.)
แผนภาพที5่ แสดงตัวอย่างการทดลองปิ ดตาใช้ไม้เท้าขาว
(ก.) แสดงภาพการทดลองหลบสิ่งกีดขวางระดับเข่า
(ข.) แสดงภาพการทดลองหลบสิ่งกีดขวางระดับไหล่
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(ค.)

ผลการทดลองปิ ดตาใช้ไม้เท้าขวาและอุปกรณ์ตรวจวัดระยะอัลตราโซนิค สามารถหลบหลีกสิ่ งกีดขวาง
ระดับเข่าได้ดี เช่นเดียวกับผูใ้ ช้ไม้เท้าขาวเพียงอย่างเดียวสามารถหลบหลีกสิ่ งกีดขวางด้านข้างได้ เนื่องจากเซน
เซอร์อลั ตราโซนิค ตรวจเจอตั้งแต่ระยะ 80 เซนติเมตร และส่งเสี ยงพูดเตือนจากแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ ทําให้ผู ้
พิการทางสายตามือใหม่ไหวตัวทัน และใช้ไม้เท้าขาวลองตรวจหาสิ่ งกีดขวางนั้น และหลบหลีกมาได้เมื่อเข้าใกล้
วัตถุระดับศีรษะสามารถหลบหลีกได้ ไม่ปะทะกับสิ่ งกีดขวางด้วยความแรง เนื่องจากพอเข้าใกล้ระยะวัตถุในระยะ
80 เซนติเมตรได้มีเสี ยงพูดแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันของอุปกรณ์บอกระยะความห่างของวัตถุ พร้อมทั้งบอกว่าอยู่
ในระดับศีรษะ ทําให้ผพู ้ ิการทางสายตามือใหม่ทราบว่ามีวตั ถุระดับศีรษะข้างหน้า จึง ระวังตัว และก้มหลบสิ่ งกีด
ขวางนั้นภาพการทดลองปิ ดตาและใช้ไม้เท้าขาวร่ วมกับอุปกรณ์เสริ มตรวจจับวัตถุ ดังแผนภาพที่ (ก.),(ข.) และ(ค.)

(ก.)

(ข.)
(ง.)
แผนภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างการทดลองปิ ดตา ใช้ไม้เท้าขาว และอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ
(ก.) แสดงภาพการทดลองหลบสิ่ งกีดขวางระดับเข่า
(ข.) แสดงภาพการทดลองหลบสิ่ งกีดขวางระดับไหล่
(ค.) แสดงภาพการทดลองหลบสิ่ งกีดขวางระดับศีรษะ
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5.3.4 ประเมิณผลโดยผู้พกิ ารทางสายตาจริงสภาพแวดล้อมจริง
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การพบกับผูพ้ ิการทางสายตาที่ตาบอดสนิท สถานที่สวนจตุจกั รเป็ นสวนสาธารณะ
แห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร ชื่ อ นางอัมพร หอมอบ ได้ทาํ การสอบถามเกี่ ยวกับอุปสรรคในการใช้ชีวิตของ
ผูพ้ ิการทางสายตา ได้ความว่า นางอัมพร ชนกับสิ่ งกี ดขวางบ่อยครั้งในทุกระดับโยเฉพาะบริ เวณเหนื อเอว นาง
อัมพรกล่าวว่าไม่สามารถใช้ไม้เท้าขาวได้ดีมีความไม่ถนัดเนื่ องจากไม่ได้รับการฝึ กใช้มา้ เท้าขาวมาอย่างดี ทําให้
ถึงแม้นาํ ใช้ไม้เท้าขาวมาใช้ก็ไม่สามารถทําให้ไปไหนมาไหนด้วยตนเองตามลําพัง ทางคณะผูว้ ยั จึงทําการติดตั้ง
อุปกรณ์ให้นางอัมพรเป็ นจํานวนสองชิ้น อุปกรณ์เซ็นเซอร์คลื่นเสี ยงความถี่สูง ระดับศรี ษะหนึ่งชิ้น และระดับอก
ที่ มีปุ่มฉุ กเฉิ นกับเรี ยกการใช้งานคําสั่งเสี ยงอี กหนึ่ งชิ้ น จากนั้นให้นางอัมพรลองเดิ นสํารวจพื้นที่ ดว้ ยตนเอง
ผลการทดลองใช้กบั ผูพ้ ิการทางสายตาพบว่าเดิ นทางมัน่ ใจมากขึ้น ซึ่ งนางอัมพรกล่าวว่า อุปกรณ์น้ ี ทาํ ให้รู้สึก
ปลอดภัยมากขึ้นและอยากใช้ร่วมกับไม้เท้าขาวไปยังที่ต่างๆที่ตอ้ งการไปด้วยตนเอง ภาพการทดลองผูพ้ ิการทาง
สายตาดังภาพที่7

แผนภาพที7่ ภาพการทดลองการใช้งานโดยผูพ้ ิการทางสายตา

5. สรุ ปผลลัพธ์ ทสี่ ํ าคัญ

ผลการทดลองการใช้ปมเรี
ุ่ ยกใช้คาํ สัง่ ด้วยเสี ยง โดยจากการทดสอบจะเห็นได้วา่ การที่เรี ยกใช้คาํ สัง่ ด้วย
เสี ยงสามารถทําให้ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถเข้าถึงการใช้งานสมาร์ทโฟนได้มากขึ้น และสะดวกขึ้น
ผลการทดลองการใช้ปุ่มฉุกเฉินเมื่อทําการกดปุ่ มฉุกเฉิ น ได้มีการส่งข้อมูลตําแหน่ง ไปถึงผูด้ ูแลผูพ้ ิการ
ทางสายตาด้วยข้อความ เอสอ็มเอส ว่าในขณะนั้นผูพ้ ิการทางสายตาอยูก่ าํ ลังต้องการความช่วยเหลืออยูท่ ี่ไหนเพื่อ
ให้ ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพราะในเวลาฉุกเฉิ นอาจไม่มีสติ และสมาธิมากพอที่จะโทรศัพท์หาผูด้ ู
แลแต่การใช้ปุ่มกดฉุกเฉิ นกดเพียงครั้งเดียวก็ทาํ ให้ผดู ้ ูแลรู ้ได้ทนั ทีวา่ ผูพ้ ิการต้องการความช่วยเหลือและอยูท่ ี่ไหน
ดําเนินการทดลองการแจ้งเตือนวัตถุโดยการนํานักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุมจํานวน 20 คนมาทดลอง
ปิ ดตาแล้วเดินผ่านอุปสรรค ที่จดั เตรี ยมไว้โดยอุปสรรคนั้นจะเป็ น 1.สิ่ งกีดขวางในระดับพื้น(เก้าอี้) 2.สิ่ งกีด ขวาง
สูงระดับจากพื้นถึงบริ เวณอก(ตู)้ 3.สิ่ งกีดขวางบริ เวณหัวเท่านัน่ (ป้ายโฆษณาที่ยนื ออกมา) โดยการเดินรอบ แรกใช้
เพียงไม้เท้าขาวและ รอบที่สองใช้ไม้เท้าขาว + อุปกรณ์เสริ มตรวจจับวัตถุและนําทางสําหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา
ผลสรุ ปดังตารางต่อไปนี้
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ตารางการทดลองนํานักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุมจํานวน 20 คนมาทดลอง ปิ ดตาแล้วเดินผ่านอุปสรรค
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
ผูท้ ดลอง
ไม้เท้าขาว
ผูท้ ดลอง
ไม้เท้าขาว+อุปกรณ์เสริ ม
เก้าอี้
ตู ้
ป้ าย
เก้าอี้
ตูเ้ ย็น
1
ไม่ชน
ไม่ชน
ชน
11
ไม่ชน
ไม่ชน
2
ชน
ไม่ชน
ชน
12
ไม่ชน
ไม่ชน
3
ไม่ชน
ไม่ชน
ชน
13
ไม่ชน
ไม่ชน
4
ไม่ชน
ชน
ชน
14
ไม่ชน
ไม่ชน
5
ไม่ชน
ไม่ชน
ชน
15
ชน
ไม่ชน
6
ไม่ชน
ไม่ชน
ชน
16
ชน
ไม่ชน
7
ไม่ชน
ชน
ชน
17
ชน
ไม่ชน
8
ชน
ไม่ชน
ชน
18
ไม่ชน
ไม่ชน
9
ไม่ชน
ไม่ชน
ชน
19
ไม่ชน
ไม่ชน
10
ชน
ไม่ชน
ชน
20
ชน
ไม่ชน

6.อภิปรายผลการทดลอง

ป้ าย
ไม่ชน
ไม่ชน
ไม่ชน
ไม่ชน
ไม่ชน
ไม่ชน
ไม่ชน
ไม่ชน
ไม่ชน
ชน

ผลการทดลองในการทดสอบอุปกรณ์เสริ มตรวจจับวัตถุและนําทางสําหรับผูพ้ ิการทางสายตา โดยจาก
การ ทดสอบจะเห็นได้วา่
ช่วงอุปสรรคที่ 1 วัตถุในบริ เวณตํ่ากว่าหัวเข่านั้นผลออกมายังไม่ต่างกันมากโดยทางกลุ่มไม้เท้าขาวนั้น
ชน ไปทั้งหมด 3 คนและทางกลุ่มไม้เท้าขาวร่ วมกับอุปกรณ์น้ นั ชนไปทั้งหมด 4 คนโดยคิดเป็ นค่าความแตกต่าง
เป็ น เพียง 10 เปอร์ เซ็นต์ซ่ ึ งเป็ นค่าที่รับได้เพราะทั้ง 2 กลุ่มในบริ เวณนี้ใช้ตวั ตรวจจับเดียวกันนั้นคือไม้เท้าขาวทํา
ให้ค่า ที่ได้ ไม่แตกต่างกันมากนัก
ในช่วงอุปสรรคที่ 2 วัตถุในบริ เวณจากพื้นถึงไหล่น้ นั ผลออกมาคือกลุ่มไม้เท้าขาวชนอุปสรรคไป
ทั้งหมด จํานวน 2 คนส่ วนกลุ่มไม้เท้าขาวร่ วมกับอุปกรณ์น้ นั ไม่ชนเลย โดยมีค่าความแตกต่างอยูท่ ี่ 20 เปอร์เซ็นต์
ที่จะชน วัตถุเพราะทางกลุ่มไม้เท้าขาวนัน่ มีเพียงไม้เท้าขาวในการตรวจหาวัตถุทาํ ให้ผทู ้ ดลองที่ 4 และ 7 พลาด ที่
จะใช้ไม้ เท้าขาวตรวจสอบโดนอุปสรรคและเดินชน ส่ วนกลุ่มไม้เท้าขาวร่ วมกับอุปกรณ์น้ นั ผูท้ ดลองที่ 11 และ
14 ตรวจสอบพลาดเช่นกัน มีเซนเซอร์ บริ เวณไหล่ตรวจสอบแล้วทําการแจ้งเตือนจึงสามารถหลบอุปสรรคได้
ในช่วง ที่ 2 ทําให้กลุ่มของไม้เท้าขาวร่ วมกับอุปกรณ์มีความแม่นยํามากกว่าถึง 20 เปอร์เซ็นต์
ในช่วงอุปสรรคที่ 3 วัตถุในบริ เวณศีรษะผลออกมาคือกลุ่มไม้เท้าขาวชนอุปสรรคทั้งหมด 10 คน ส่ วน
กลุ่มไม้เท้าขาวร่ วมกับอุปกรณ์น้ นั ชนเพียง 1 คนเท่านั้นโดยคิดเป็ นค่าความแตกต่างถึง 90 เปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ 3 นี้
จะ เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะกลุ่มไม้เท้าขาวนั้นไม่มีอะไรสามารถตรวจจับวัตถุบริ เวณศีรษะได้แต่ กลุ่ม
ไม้ เท้าขาวร่ วมกับอุปกรณ์น้ นั มีเซนเซอร์ตรวจจับพร้อมบอกระยะว่าห่างเท่าไหร่ อย่างชัดเจนทําให้ผทู ้ ดสอบหลบ
อุปสรรค์ได้เกือบทั้งหมด
สรุ ปผลการทดลอง จากการทดลองทั้ง 2 กลุ่มจะเห็ นได้ว่างในช่ วงแรกนั้นไม่เห็ นถึ งความแตกต่าง
เท่าไหร่ แต่ในช่วงที่ 2 และ 3 นั้นเริ่ มเห็ นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนโดยในช่วงที่ 3 นั้นทําให้ผูท้ ดสอบหลบ
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อุปสรรคได้ ถึง 90 เปอร์เซ็นต์จึงสรุ ปได้วา่ การ ติดอุปกรณ์ เสริมตรวจจับวัตถุและนําทางสําหรับผู้พกิ ารทางสายตา
นั้นทําให้ ผูพ้ ิการทางสายตานั้นสามารถหลบวัตถุที่อยูบ่ ริ เวณสูงกว่าเอวได้อย่างแม่นยํามากขึ้น

7.ข้ อเสนอแนะ

1. ทางผูเ้ ขียนได้เห็นถึงความสําคัญในการนําอุปกรณ์ไปใช้งานจริ ง จึงอยากให้อุปกรณ์มีความง่ ายใน
การสวมใส่และไม่โดดเด่นจนเกินไป เพราะจะทําให้ผพู ้ ิการไม่อยากที่จะติดอุปกรณ์เดินไปไหนมาไหน
2. ในกรณี ที่จะติดตั้งไปใช้ในพื้นที่จริ งควรที่จะพัฒนาร่ วมกับหูฟังพิเศษที่ทาํ งานผ่านการสัง่ สะเทือน[4]
หรื อพัฒนาร่ วมเสื้ อผ้าอัจริ ยะ[5] จะสามารถบอกตําแหน่งได้ดีกว่าการแจ้งเตือนด้วยเสี ยง ทําให้ผพู ้ ิการทางสายตา
ไม่ตอ้ งกลัวว่าเสี ยงของอุปกรณ์จะไปรบกวนคนอื่นและมีความกล้าที่จะใช้อุปกรณ์มากขึ้น อีกทั้งยังไม่ไปรบกวน
การฟังเสี ยงปกติของผูพ้ ิการทางสายตา และยังใช้งานได้กบั ผูพ้ ิการทางสายตาที่พิการทางการได้ยนิ ด้วย
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนไฟป่ า และ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนไฟป่ า กลุ่มตัวอย่างในชุมชน
จํานวน 20 คน ได้มาโดยวิธีสุ่ มอย่างง่าย เก็บรวบรวมด้วย การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การประเมินความ
พึงพอใจการใช้งานระบบด้วยการสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่และร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า ระบบ
ตรวจจับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ า ระบบสามารถตรวจจับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ าได้ และสามารถแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านระบบสารสนเทศแจ้งเตือนปริ มาณความ
เข้มของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ าได้ และนําระบบไปทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง มี
ความพึงพอใจในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เซนเซอร์ ระบบสารสนเทศ แจ้งเตือนการเกิดไฟป่ า
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

คาร์ บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์ปล่อยออกสู่ บรรยากาศส่ วนใหญ่มาจากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงฟอสซิ ลมา
จากการผลิตพลังงานและการขนส่งเป็ นหลัก นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเกิดไฟป่ า (Wild fire)
ยังเป็ นสาเหตุสําคัญที่ ทาํ ให้เกิ ดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ดว้ ย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม,
2562) ซึ่งไฟป่ า ถือเป็ นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าเกิดขึ้นในที่ใดแล้วทําให้เกิดความเสี ยหายกับพื้นที่
และสิ่ งก่อสร้างอย่างมาก สาเหตุของการเกิดไฟป่ าอาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ภูเขาไฟระเบิด และสาเหตุเกิด
จากมนุษย์ เช่นการสู บบุหรี่ การตั้งแคมป์ และการเผาขยะ เงื่อนไขและปั จจัยที่ก่อให้เกิดปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ มี 2
ประเด็นหลัก คือ การเข้าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนและการขาดความร่ วมมือในการจัดการของภาครัฐและ
ชุมชน (ณัฐพงษ์ โพธิ์ ศรี รุ จ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิ รันดร์ กลุ และสุ นทร คํายอง, 2554) ซึ่ งเมื่อเกิดไฟป่ าขึ้นแล้ว
ทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อมหลายอย่าง เช่น ความเสี ยหายทางเศรษฐกิจ ป่ าไม้ถูกทําลาย
มลภาวะทางอากาศ เกิดหมอกควัน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
ชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้นื ที่ส่วนหนึ่งเป็ นพื้นที่ที่เป็ นป่ าชุมชน
ซึ่งถือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นแหล่งพึ่งพาอาศัยของชุมชนที่อยูร่ อบๆ ป่ า ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งอาหาร สมุนไพร
ตลอดจนการนําเศษวัสดุจากป่ ามาประยุกต์สร้างรายได้ และขณะเดียวกันในช่วงฤดูแล้ง ปั ญหาที่พบในทุกพื้นที่ที่
มีผืนป่ าก็คือ ปั ญหาไฟป่ า ที่จะส่งผลทําให้ป่าเกิดความเสี ยหาย พืชพรรณไม้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนมลพิษเขม่า
ควัน ที่ เ กิ ด จากการเผาไหม้ส่ ง ผลกระทบฟุ้ง กระจายในวงกว้า ง ทํา ให้เ กิ ด ปั ญ หาหมอกควัน และฝุ่ นละออง
หนาแน่น ทําให้ประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
เครื อข่ายเซนเซอร์ ไ ร้ สาย (Wireless Sensor Network) คื อ การใช้อุปกรณ์ เซนเซอร์ ขนาดเล็ก ๆ เพื่อ
ตรวจสอบ คุณสมบัติต่าง ๆ ของสิ่ งแวดล้อม ที่มนุษย์สนใจจากนั้นจึงส่งข้อมูลที่ตรวจวัดได้ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต
และประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ หรื อตอบสนองกับ
การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมได้โดยอัตโนมัติ ปั จจุบนั เทคโนโลยีเซนเซอร์ ถูกนํามาใช้ในงานด้านต่าง ๆ
มากมาย เช่น งานวิจยั เรื่ อง เครื่ องนับจํานวนฟองก๊าซในกระบวนการหมักโดยใช้ Arduino ควบคุม สามารถเก็บ
บันทึกข้อมูลการนับจํานวนฟองก๊าซได้ เครื่ องนับจํานวนฟองก๊าซมีการแจ้งเตือนด้วยเสี ยงที่ Buzzer (มงคล วรรณ
ประภา, 2561) และงานวิจยั เรื่ อง การตรวจวัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการระบาย
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อากาศภายในห้องเรี ยน โดยใช้การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในระหว่างที่มีการ
เรี ยนการสอนภายในห้องเรี ยนทุก ๆ 5 นาที (อริ สา กาญจนากระจ่าง และภารดี ช่วยบํารุ ง, 2560)
จากปั ญหาข้างต้นทางผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการจัดสร้างเครื่ องมือที่ช่วยในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่ า โดย
มีการนําเทคโนโลยีเซนเซอร์ มาตรวจจับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิ ดจากการเผาไหม้ของไฟป่ า ซึ่ งเครื่ องมือ
ตรวจจับเหล่านี้ จะถูกนําไปติดตั้งบริ เวณป่ าชุมชนต้นแบบในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในตําแหน่ ง
ต่าง ๆ และจะส่ งข้อมูลปริ มาณความหนาแน่ นก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์มาบันทึกในฐานข้อมูลกลางของระบบ
เพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้มาสร้างสารสนเทศและแจ้งเตือนกรณี ที่จุดที่ติดตั้งมีโอกาสเกิดปั ญหาไฟป่ า ทําให้องค์กรใน
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาที่ดูแลบริ หารจัดการเรื่ องไฟป่ าได้ ไป ณ ตําแหน่งที่เกิดไฟป่ า เพื่อดําเนินการ
ดับไฟป่ าได้อย่างทันเวลา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนไฟป่ า
(2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนไฟป่ า

3. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
1) กลุ่มประชากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พื้นที่ ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกประชากรที่ อาศัยอยู่ ในเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นพื้นที่ทาํ การศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจของระบบตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ได้แก่
ประชากรในชุมชนคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย จํานวน 20 คน
2) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
2.1) การสัมภาษณ์ ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กาํ หนดวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยผูว้ จิ ยั กําหนด
ประเด็นที่จะรวบรวมข้อมูลจากผูน้ าํ ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ทาํ การวิเคราะห์
โดยการนํามาสรุ ปเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาไฟป่ า และหมอกควัน
2.2) แบบประเมินความพึงพอใจ ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานระบบตรวจจับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อลด
ปั ญหาหมอกควัน ข้อเสนอแนะ ที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งระบบสารสนเทศ และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในส่ วน
นี้จะทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติความถี่ และค่าร้อยละ ประกอบการพรรณนา
3) ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็ นขั้นตอนดังนี้
3.1) ศึ กษาบริ บทชุมชน จากการลงพื้นที่ เพื่อสํารวจป่ าที่ อยู่ภายในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา มีอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนที่อยูท่ างเข้าของเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (ส่วนหน้า) และส่วนของป่ าในเขตที่
ติ ดกับเขื่ อนแม่งัดสมบู รณ์ ชล (ด้านหลัง) ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่เหมาะสมสําหรั บเป็ นจุดต้นแบบในการติ ดตั้งเครื่ อง
ตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ า โดยมีลกั ษณะภูมิประเทศดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนที่แนวเขตป่ าไม้ ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3.2) ทําการวิเคราะห์และออกแบบเครื่ องมือตรวจจับการเกิ ดไฟป่ า โดยการบูรณาการเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ ตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิ ดไฟป่ า ลดปั ญหาหมอกควัน
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกแบบระบบไว้ 2 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิ ดไฟป่ า
โดยจะมีเสาที่มีการติดตั้งเซนเซอร์ ตรวจจับความหนาแน่นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อส่ งข้อมูลกลับมายัง
ฐานข้อมูลเพื่อทําการบันทึกข้อมูล มีกล่องสําหรับตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ส่ วนที่ 2 เป็ นส่ วนของหน้าจอผูใ้ ช้งาน โดยจะแสดงผลเป็ นเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลบน
อุปกรณ์สมาร์ ทโฟน โดยสามารถแจ้งเตือนตําแหน่งที่คาดว่าจะมีไฟป่ าเกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลความหนาแน่นจาก
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับในส่วนที่ 1 เพื่อระบุพิกดั ที่คาดว่าจะมีไฟป่ าเกิดขึ้น
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ภาพที่ 3 การออกแบบส่วนของระบบแสดงผลการแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานระบบ
3.3) พัฒนาสารสนเทศเพื่อแจ้งเตือนการเกิดปั ญหาไฟป่ า
ส่ ว นที่ 1 การพัฒ นาเครื่ อ งตรวจวัด ความเข้ม ข้น ของก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ตามที่ ไ ด้
ออกแบบไว้ ประกอบด้วยแผงวงจรจะมีโมดูล SIM900A GSM/GPRS Module โดยจะเชื่อมต่อกับ NodeMCU V2
ESP8266 และมี สวิชต์หมายเลข 2-3 ในการเปิ ด/ปิ ด การจ่ ายไฟให้ระบบ และเมื่ อทําการเปิ ดใช้งาน ไฟแสดง
สถานะ ณ ตําแหน่งที่ 4 ก็จะทํางาน เมื่อมีการต่อวงจรของระบบเรี ยบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปคือการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาซี เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทํางานได้ ในการส่ งข้อมูลของสถานีตรวจวัด ไปเก็บในฐานข้อมูลนั้น สถานี
จะเชื่ อมต่อเข้ากับอิ นเทอร์ เน็ตผ่าน SIM900A GSM/GPRS Modules จากนั้นส่ งข้อมูลค่าของความเข้มข้นของ
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซต์ที่ตรวจวัดได้ไปยัง ไฟล์ที่เขียนโปรแกรมรับค่าด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) เพื่อบันทึกลงใน
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เพื่อดําเนินการในการแสดงผลเป็ นสารสนเทศให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพที่ 4 แสดงอุปกรณ์ที่ทาํ การสร้างตามที่ได้ออกแบบและทดลองระบบในการตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และหน้าจอของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนแสดงผลความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามที่ได้
ออกแบบ ขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างฐานข้อมูล ตามที่ ได้ออกแบบโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลคือ MySQL
และได้สร้างเว็บไซต์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้งาน
3.4) ติดตั้งและทดลองใช้งานระบบ เป็ นการติดตั้งและทดลองใช้งานระบบ โดยมีการติดตั้งกล่อง
สถานีวดั ความความเข้มของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บนเสาเหล็กที่มีขนาดความสูง 5 เมตร เพื่อนําไปติดตั้งในจุด
ที่ตอ้ งการ โดยด้านบนมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์สาํ หรับรับพลังงาน
3.5) ประเมินผล สรุ ปผลการศึกษาและรายงานผล หลังจากการทดสอบและทําการสํารวจความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งาน ข้อเสนอแนะ ปั ญหาต่าง ๆ แล้วผูว้ ิจยั ได้ทาํ การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และได้จดั ทําคู่มือ
การใช้งานโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรม

5. สรุ ปผลการวิจัย

1) การวัดระยะการทํางานของสถานีตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการวัดระยะการทํางานของสถานีตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลําดับ
ระยะการตั้งสถานี
จํานวนการทดลอง
การตรวจจับ
เปอร์ เซ็นความถูกต้ อง
1
3 เมตร
10
7
70%
2
5 เมตร
10
4
40%
3
10 เมตร
10
2
20%
4
20 เมตร
10
1
10%
จากการทดลองการติ ด ตั้ง สถานี ต รวจจับปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ พบว่า ระยะ 3 เมตร มี
เปอร์ เซ็นความถูกต้องสู งสุ ด เนื่ องจากปั จจัยทางธรรมชาติไม่ส่งผลกระทบต่อสถานี มากนัก แต่ระยะที่มากขึ้นไป
ปั จจัยทางธรรมชาติทาํ ให้ผลการตรวจจับคลาดเคลื่อนไป เช่น ทิศทางลมในช่วงการทดลองเป็ นต้น
2) ระบบตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ า ในชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 1 การสร้างสถานีตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยได้สถานีตรวจวัดที่ประกอบ
ไปด้วยเซนเซอร์และอุปกรณ์ดงั ภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แสดงสถานีตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ า โดย
ระบบสารสนเทศสามารถแจ้งเตือนปริ มาณความเข้มของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ า
เว็บไซต์ระบบตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ ากรณี ศึกษาเขต
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.prathan.org/wildfire60

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอระบบตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบระบบตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้ง
เตือนการเกิดไฟป่ า ผูว้ ิจยั ได้นาํ ระบบให้ผใู ้ ช้ระบบในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้ประเมินความพึงพอใจผลเป็ นดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้น (n = 20)
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ
1.ความพึงพอใจด้ านคุณภาพของเนื้อหา
1.1 ข้อมูลที่นาํ เสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
1.2 ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชดั เจน
1.3 มีการจัดหมวดหมูข่ องข้อมูล สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
1.4 การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
2.ความพึงพอใจด้ านการออกแบบ และการจัดรู ปแบบ
2.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ
2.2 การจัดรู ปแบบหน้าจอ ได้แก่ รู ปภาพ ตัวอักษร และสี มีความ
เหมาะสม น่าสนใจ
2.3 รู ปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่าย และสวยงาม
2.4 ภาษา และรู ปภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกันสามารถสื่ อถึงเรื่ องราวได้
อย่างเหมาะสม
2.5 สี ที่ใช้สวยงาม และสบายตา
3.ความพึงพอใจต่อระบบ
3.1 ค้นหาข้อมูลได้ตรงความต้องการ
3.2 ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน
3.3 การทํางานของระบบมีความรวดเร็ ว
ค่ าเฉลีย่ ทั้งหมด
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ค่ าเฉลีย่

S.D.

แปลผล

3.90
3.85
4.00
4.00

0.48
0.67
0.80
0.70

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

3.85
3.85

0.67
0.93

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.15
3.85

0.66
0.87

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

3.90

0.80

พึงพอใจมาก

4.20
4.00
4.15
3.98

0.60
0.54
0.65
0.69

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางพบว่า ค่ า เฉลี่ ย ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ง านระบบตรวจจับ ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิ ดไฟป่ ากรณี ศึกษาเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้งานจํานวน 20 คน ซึ่งเป็ นคนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และได้ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานที่ (S.D.=
0.69)

6. อภิปรายผล

การพัฒนาระบบตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ า ลดปั ญหาหมอก
ควัน กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยพัฒนาในส่ วนของอุปกรณ์ตรวจจับปริ มาณ
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ า และในส่ วนของการพัฒนาเว็บไซต์ระบบตรวจจับปริ มาณ
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ า ระบบสามารถแสดงผลเป็ นเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลบน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยสามารถแจ้งเตือนตําแหน่งที่คาดว่าจะมีไฟป่ าเกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของธนดล
มาลยเวช ธนดล มาลยเวช และมนัสนันท์ สิ งหพันธุ์ (2559) ที่ พฒั นาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้าน
ผ่านแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ที่นาํ เสนอการออกแบบระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้าน โดยมีการส่ ง
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ข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายไร้สายแบบไวไฟไปยังแอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ของสมาร์ ทโฟน
และศิลป์ ณรงค์ ฉวีพฒั น์ และพรนริ ทร์ สายกลิ่น (2561) ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Narrow Band Internet of
Thing ในการสร้างต้นแบบสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระบบสามารถ
ส่งค่าการตรวจวัดสภาพแวดล้อม แสดงผลบนหน้าเว็บและอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้ เป็ นต้นแบบเพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์หรื อสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงาน IoT ในสถานที่ มีขอ้ จํากัดทางด้านแหล่งพลังงานและ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้ เมื่อนําไปใช้กบั กลุ่มประชาชนที่เป็ นเจ้าของพื้นที่ศึกษา พบว่าประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
ให้ความสนใจกระบวนการและวิธีการเป็ นอย่างดี สังเกตจากความสนใจในการศึกษาการใช้งานระบบ สนใจใน
การทดลองปฏิบตั ิและให้ความร่ วมมือในการประเมินผลการใช้งานระบบ จากผลการประเมินความพึงพอใจ จาก
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ได้ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเฝ้าระวัง และแก้ไข
ปั ญหาการเกิดไฟป่ าในเขตพื้นที่ใกล้เคียงในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของศราวุธ ลักษวุธ และโสภณวิชญ์ คํา
พิลงั (2560) ทําการวิจยั การจําแนกพื้นที่เสี่ ยงต่อการเกิดไฟป่ าโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ภาพเชิงวัตถุ กรณี ศึกษา
อุทยานแห่ งชาติ นํ้าตกตาดโตน ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลพบว่าสามารถจําแนกจุดเสี่ ยงต่อการ
เกิดไฟป่ าได้ และใช้เป็ นข้อมูลสําหรับติดตามตรวจสอบวางแผนเพื่อบรรเทาและป้ องกันการเกิดไฟป่ าในพื้นที่ ซึ่ง
จะทําให้ชุมชนลดปั ญหาหมอกควันอันจะทําให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามารถนําเอารู ปแบบของระบบที่ได้ดาํ เนินการในพื้นที่ ไปเผยแพร่ ให้กบั
ชุมชนอื่นที่สนใจ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ใกล้เคียง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) สามารถพัฒนาต่อในรู ปของการแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านข้อความหรื อไลน์ เพื่อนําไปใช้งาน
ต่อไป
(2) สามารถพัฒนาต่อในส่วนของการเพิ่มจํานวนเซนเซอร์ในการตรวจสอบค่าอื่น ๆ
(3) ควรมีเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิที่สูงเกินมาตรฐาน เพื่อช่วยให้เกิดความแม่นยําในการแจ้ง
เตือนการเกิดไฟป่ าได้
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เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ : ระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร จัดทําขึ้นเพื่อ
ออกแบบห้องแลปจําลอง ซึ่ งเป็ นสถานที่ในการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร โดย
จําลองสถานที่หอ้ งแลปผ่านโปรแกรมยูนิต้ ี ให้มีสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้เหมือนกับอยูใ่ นห้องแลปที่ใช้ในการศึกษา
ระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร โดยโมเดลจําลองอวัยวะและระบบ จะมีขอ้ ความอธิบายระบบหายใจและระบบ
ย่อยอาหาร จะมีวิดีโอเพื่อให้ผทู ้ ี่ศึกษาสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น จากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างจํานวน
30 คนโดยความสมัครใจ พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบได้ให้ความพึงพอใจในเรื่ องของ โมเดลในฉากมีความสมจริ งมาก
ที่สุด (x� = 4.46 และ S.D. = 0.68) และผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้รับความคิดเห็นมากที่สุดคือ โมเดลใน
ฉากมีความสมจริ ง (x� = 4.5 และ S.D. = 0.70) โดยรวมแล้วผูท้ ี่ศึกษาประสบการณ์แบบใหม่ในการศึกษากายวิภาค
ศาสตร์
คําสําคัญ: ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน

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

วิถีชีวิตของผูค้ นในอดี ตมีความแตกต่างจากในปั จจุบนั ค่อนข้างมาก ความแตกต่างจากหลายสิ่ งหลาย
อย่าง ไม่ว่าจะเป็ นการพบปะผูค้ น และการศึ กษาซึ่ งสิ่ งนี้ เป็ นข้อจํากัดของยุคสมัยในสมัยนั้น ส่ งผลให้ผูค้ นไม่
สามารถไขว่คว้าหาความรู ้ที่ตอ้ งการได้ ในส่ วนนี้ บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการได้รับการศึกษายังมีคุณภาพที่ไม่
เพียงพอ แต่ในปั จจุบนั มีการเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาในโลกปั จจุบนั ทําให้การเรี ยนรู ้ถูกขยับขยายมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม
คนเราไม่จาํ เป็ นต้องรู ้เฉพาะสิ่ งที่อยูใ่ นสายการเรี ยนเราเท่านั้น คนเราสามารถเรี ยนรู ้ส่ิ งที่อยูน่ อกตําราเรี ยนได้ง่าย
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์เป็ นหนึ่ งในศาสตร์ เฉพาะด้าน หากเราได้รับความรู ้เพียงส่ วนใด
ส่วนหนึ่ง ความรู ้ที่เราได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
เทคโนโลยี Virtual Reality จึ งเป็ นหนึ่ งในกลไกสําคัญที่ จะช่วยในการปฏิ รูปการศึ กษาในปั จจุ บันได้
Virtual Reality (VR) คือ การนําความเป็ นจริ งเสมือนเข้ามามีบทบาททางด้านการเรี ยนรู ้ เนื่องจากหากเรามีความรู ้
และมีทกั ษะมากกว่าผูอ้ ื่น จะถือว่าได้เปรี ยบในการดําเนินชีวติ ยิ่งกว่าเดิม หากเรามีความรู ้และทักษะน้อยกว่าผูอ้ ื่น
เราจะเสี ยเปรี ยบผูอ้ ื่นทั้งในการดําเนินชีวติ และการทํางาน ผูค้ นส่วนมากไม่มีความรู ้ดา้ นกายวิภาคศาสตร์ เมื่อก่อน
ผูไ้ ม่ได้เรี ยนสายตรง จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้ อหาเชิ งลึกได้เท่ากับผูเ้ รี ยนสายตรงมา ทําให้เทคโนโลยี VR เป็ น
เหมือนสิ่ งเชื่อมต่อเข้ากับผูต้ อ้ งการศึกษาข้อมูล ให้เข้าถึงศาสตร์ ทางกายวิภาคศาสตร์ ได้ง่ายยิ่งขึ้น สิ่ งหนึ่ งที่เป็ น
การเชื่อมโยงเทคโนโลยี VR เข้ากับผูค้ นในปั จจุบนั คือเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน โดยทางเทคโนโลยีความ
เป็ นจริ งเสมือนจะมีลกั ษณะรู ปแบบการให้ความรู ้ดว้ ยความจริ งเสมือน เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้งานได้ง่ายมาก
ยิง่ ขึ้นกว่าเพียงตําราเรี ยนหรื อวีดีโอทัว่ ไป เนื่องจากผูใ้ ช้จะต้องโต้ตอบกับเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนด้วย เพื่อ
ดึงศักยภาพการเรี ยนรู ้ให้ออก มาดีที่สุด
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนสําหรับการเรี ยนรู ้
ทางด้านกายวิภาคระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร เพื่อให้ผูท้ ี่ สนใจเกี่ ยวกับทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ได้รับ
ข้อมูล และ สามารถนําไปศึกษาค้นคว้าหรื อพัฒนาต่อยอดได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนา Virtual Reality สําหรับการศึกษาระบบหายใจ และระบบย่อยอาหาร ใน
ร่ างกายมนุษย์
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์

3. วิธีดําเนินการวิจัย

ขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์
3.1 ขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์
- การออกแบบหน้า Interface โดยออกแบบฉากและโมเดล
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รู ปที่ 1 ออกแบบห้องปฏิบตั ิการ

รู ปที่ 2 หุ่นกายวิภาคศาสตร์

รู ปที่ 3.อวัยวะเมื่อสัมผัสจะมีการแสดงข้อมูล
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทําโครงงาน
สําหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดทําโครงงานจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ 1.เทคโนโลยี ความเป็ นจริ งเสมือน
กายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร และ 2.แบบประเมินที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคุณภาพของเทคโนโลยี
ความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจ และระบบย่อยอาหารของมนุษย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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3.3 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสมือนกายวิภาคศาสตร์ สําหรับการศึกษากายวิภาค
ศาสตร์ ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารของมนุษย์
- โปรแกรม 3DS MAX
- โปรแกรม Unity
- แว่น Oculus Rift
- รู ปโปรแกรม 3DS Max

รู ปที่ 4 การออกแบบโมเดลกายวิภาคศาสตร์

รู ปที่ 5 การออกแบบระบบเสมือนจริ งด้วยโปรแกรม Uni
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รู ปที่ 6 การใช้งาน VR set ร่ วมกับโปรแกรม Unity
3.4 แบบประเมินที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลคุณภาพและความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้ที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็ น
จริ งเสมื อนกายวิภาคศาสตร์ สําหรั บการศึ กษากายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารของมนุ ษย์
หลังจากดําเนิ นการพัฒนาโครงงานเรี ยบร้ อย จนได้ชิ้นงานสําเร็ จแล้ว คณะผูจ้ ัดทําโครงงาน จะนําชิ้ นงานที่
พัฒนาขึ้นนี้ ไปทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ เกี่ ยวกับระบบ
หายใจและระบบย่อยอาหารของมนุษย์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ และหาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
1) กําหนดแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาค
ศาสตร์ สําหรับการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจ และ ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ โดยผูจ้ ดั ทําโครงงานได้
กําหนดหัวข้อในการประเมินคุณภาพสําหรับอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการใช้งาน
2) กําหนดแบบสอบถามที่จะหาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน
กายวิภาคศาสตร์ สําหรับการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจ และ ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ โดยผูจ้ ดั ทํา
โครงงานได้กาํ หนดหัวข้อในการสอบถามความพึงพอใจผูท้ ี่อยากศึกษากายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจ และระบบ
ย่อยอาหารของมนุษย์

4. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล

4.1 การประเมินคุณภาพสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์กาย
วิภาคศาสตร์ ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
การประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ทําการติดตั้งเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ลงบนคอมพิวเตอร์พีซี
2) เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 2 ท่าน โดยใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3) เมื่อถึงวันนัดหมาย อธิบายเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญถึง
ลักษณะการทํางานและขั้นตอนการประเมินผลของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์
4) เก็บรวบรวมแบบประเมินที่ได้ทาํ การประเมินแล้ว เพื่อจะนําไปวิเคราะห์ผลในขั้นตอนต่อไป
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4.2 การสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารโดยกลุ่มตัวอย่างการหาความพึงพอใจของเทคโนโลยีความ
เป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ทําการติดตั้งเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ลงบนคอมพิวเตอร์พีซี
2) เชิญกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3) เมื่อถึงวันนัดหมาย อธิบายเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ให้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างถึงลักษณะการทํางานและขั้นตอนการประเมินผลของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์
4) เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการประเมินแล้ว เพื่อจะนําไปวิเคราะห์ผลในขั้นตอน
ต่อไป

5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
คือ

ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทําแบบประเมินนั้น ผูจ้ ดั ทําโครงงานได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน

5.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
1) นําค่าของคะแนนแต่ละหัวข้อ ที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านมาทําการ
หาค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ
2) หาค่าเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาแปลผลกับเกณฑ์วดั ผลที่ได้ต้ งั ขึ้นมา โดยมีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง คุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
3.50 - 4.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่ นระดับดี
3.00 - 3.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50 - 2.99 หมายถึง คุณภาพอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อเพื่อมาวิเคราะห์หาการกระจายของข้อมูลที่ได้ และสามารถ
บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หมายถึง การกระจายโดยเฉลี่ยของข้อมูล โดยค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานจะสามารถแสดงลักษณะของข้อมูลดังนี้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD = 0 แสดงว่าชุดข้อมูลไม่มี
การกระจาย หรื อ คะแนนทุกคะแนนในข้อมูลเท่ากัน หรื อแสดงว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกันค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD = 1 แสดงว่าการแจกแจงข้อมูลมีลกั ษณะโค้งปกติ แสดงได้วา่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลสามารถนําไปใช้
วิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยําที่สุด
4) หาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่ง เพือ่ ที่จะได้วเิ คราะห์ หาคุณภาพ
ของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์โดยรวม โดยเทียบกับเกณฑ์วดั ผลที่ต้งั ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
5) จะนําผลการวิเคราะห์คุณภาพของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ที่ได้ มาทํา
การนําเสนอผลในรู ปแบบของตารางประกอบคําบรรยายในขั้นตอนต่อไป
5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์โดยผูใ้ ช้งาน
1) นําข้อมูลที่ได้จากการหาความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน มาทําการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละ
หัวข้อ โดยแยกตามประเด็นต่างๆ ที่ชดั เจน
2) นําค่าเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาแปลผลกับเกณฑ์วดั ผล
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3) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละข้อ เพื่อนํามาวิเคราะห์หาการกระจายของข้อมูล และสามารถ
บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้
4) นําค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่ง เพือ่ ที่จะได้วเิ คราะห์หาความพึง
พอใจที่มีตอ่ เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์โดยรวม โดยเทียบกับเกณฑ์วดั ผลที่ต้งั ขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง
5) นําผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน กาย
วิภาคศาสตร์ที่ได้ มาทําการนําเสนอผลในรู ปแบบของตาราง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคุณภาพของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์กายวิภาคศาสตร์
ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
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6. สรุ ปผลการวิจัย

จากการออกแบบพัฒนาใช้เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกับการเรี ยนรู ้ดา้ นกายวิภาคศาสตร์ ซึ่ งคณะ
ผูจ้ ดั ทําโครงงานได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 1. เพื่อออกแบบและพัฒนา Virtual Reality สําหรับการศึ กษา
ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารในร่ างกายมนุษย์ 2. เพื่อประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน
กายวิภาคศาสตร์ 3. เพื่อหาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์
ประชากร คือ ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่ มีต่อเทคโนโลยี ความเป็ นจริ ง
เสมือนกายวิภาคศาสตร์คือกลุ่มนักศึกษาเกี่ยวกับทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กลุ่มตัวอย่าง คื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหากายวิภาคศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน
จํานวน 2 ท่ าน โดยการคัดเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ อาจารย์วิจิตรา ประสาทแก้ว และ
อาจารย์ศิวชั สุขศรี
เครื่ องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา ได้แก่ 1. ชุดเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน ( Virtual Reality)
2. โปรแกรม Unity อี ก ทั้ง ยัง มี เครื่ องมื อ ในการประเมิ นโครงงานประกอบด้ว ย แบบประเมิ น คุ ณภาพจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหากายวิภาคศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน โดยวิธีการเก็บข้อมูลในการ
ประเมินนั้นได้จากการทําการทดสอบ เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ : ระบบหายใจและระบบ
ย่อยอาหาร รวมถึงข้อเสนอแนะและนําผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพ มาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อหาการกระจายของข้อมูล ซึ่งผลประเมินคุณภาพของการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน
กายวิภาคศาสตร์ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหากายวิภาคศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนสามารถ
สรุ ปได้วา่ คุณภาพอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58

7. อภิปรายผล

จากการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนวิภาคศาสตร์ : ระบบหายใจและระบบย่อย
อาหาร ข้อมูลผลการประเมิ นคุ ณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญและข้อมูล ผลการสอบถามความพึงพอใจสําหรั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างจากการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ สรุ ปได้วา่ เทคโนโลยีความ
เป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ : ระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.15 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 ทั้งนี้อาจมีเหตุผลดังต่อไปนี้
ด้านการเรี ยนรู ้ ผูพ้ ฒั นาได้ออกแบบให้เนื้ อหามีความเหมาะสม และมีเนื้ อหาด้านกายวิภาคศาสตร์ที่ง่าย
ต่อการทําความเข้าใจ พร้ อมโมเดลประกอบเนื้ อหา เหตุผลนี้ สอดคล้องกับผลของการประเมิ นคุ ณ ภาพของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และสอดคล้องกับ
ผลการสอบถามความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้งานซึ่ งมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.93 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53
ด้านการออกแบบ ผูพ้ ฒ
ั นาได้ออกแบบให้ฉากให้เหมื อนกับห้องLab เพื่อให้ผูใ้ ช้งานรู ้สสมจริ งเวลา
เรี ยนรู ้กายวิภาคศาสตร์ และออกแบบให้โมเดลอวัยวะมีความสมจริ ง สอดคล้องกับผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ง
มี คุณภาพอยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.10 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.56 และสอดคล้องกับผลการ
สอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานซึ่ งมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.14 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.64
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ด้านมุมมอง ผูพ้ ฒั นาได้ออกแบบมุมมองให้มีความเหมาะสมต่อผูใ้ ช้งาน และมีมุมมองง่ายต่อการเรี ยนรู ้
กายวิภาคศาสตร์ ส่ งผลให้ตวั ผูใ้ ช้งานสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมภายในห้อง รวมถึงอวัยวะต่างๆ ได้อย่าง
ชัด เจน สอดคล้อ งกับผลประเมิ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญซึ่ งมี คุณ ภาพอยู่ใ นระดับดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.50 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 และสอดคล้องกับผลการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานซึ่ งมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59
ด้านปฏิสมั พันธ์ ผูพ้ ฒั นาได้ออกแบบให้เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ ให้มีการใช้งานที่ง่ายต่อ
ผูใ้ ช้งาน ส่ งผลให้มีการควบคุมการเคลื่อนที่ที่ใช้งานง่าย และมีการตอบสนองของการหมุนอวัยวะต่างๆ มีความ
ลื่นไหลและสมจริ ง สอดคล้องกับผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 และสอดคล้องกับผลการสอสบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานซึ่ งมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64

8. ข้ อเสนอแนะ

1) เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมื อนกายวิภาคศาสตร์ มี ปฏิ สัมพันธ์กับผูเ้ ล่นเป็ นอย่างมาก เนื่ องจาก
ผูใ้ ช้งานได้ทาํ การควบคุมการทํางานผ่านการใช้งานร่ างกายของผูใ้ ช้งาน โดยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีอิสระ
มีสื่อการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองต่อผูเ้ ล่นได้โดยง่าย การหมุนอวัยวะต่างๆ มีความลื่นไหลและสมจริ ง ผลการประเมิน
คุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านปฏิสัมพันธ์อยูใ่ นระดับดีมาก และผลการหาความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์โดยกลุ่ม
ตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก
2) สามารถนําเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนกายวิภาคศาสตร์ : ระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร ไป
พัฒนาเนื้ อหาต่อเป็ นระบบอื่นๆ ภายในร่ างกายมนุษย์ได้ เนื่ องการจากการเก็บผลประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดี และผลการหาความพึงพอใจด้านการเรี ยนรู ้โดยกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก
3) สามารถนําเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมื อนกายวิภาคศาสตร์ ไปพัฒนาเทคโนโลยีความเป็ นจริ ง
เสมือนในรู ปแบบอื่นได้ เช่น การจําลองสถานการณ์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่สมจริ งได้ รวมถึงการ
สร้ า งสื่ อ ที่ มี ก ารใช้เ ทคโนโลยีค วามเป็ นจริ ง เสมื อ นเป็ นหลัก ได้ เนื่ อ งจากการเก็ บ ผลประเมิ น คุ ณ ภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับดี และผลการหาความพึงพอใจด้านเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก

9. เอกสารอ้ างอิง

ประสิ ทธิ์ คงทรัพย์, กายวิภาคศาสตร์ ๑ ระบบย่ อยอาหาร ตอน ๑ [Online] : จากเว็บไซต์:
https://www.youtube.com/watch?v=RwCs0vcd0nk (30 สิ งหาคม 2559)
นรุ ศรา จักคงธรรมกุล และขนิษฐา มนีรัตน์, 2556, สื่ อการเรียนรู้ลกั ษณะโครงกระดูกของร่ างกายมนุษย์ ด้วย
เทคโนโลยีภาพเสมือน, วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั นี้การอัพเกรดเฟิ ร์มแวร์สาํ หรับทางด้านอุปกรณ์ไอโอทีดีไวส์ทาํ ได้ 2 วิธีคือ 1) ผูพ้ ฒั นาอุปกรณ์
สําหรับทางด้านไอโอทีตอ้ งเชื่อมอุปกรณ์โดยตรง ซึ่งทําได้ในกรณี ที่อุปกรณ์สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่จะพบปั ญหา
ในกรณี ที่อุปกรณ์อยูท่ ี่สูงหรื ออยูใ่ นสถานที่ไม่ปลอดภัยในการเข้าถึง และ 2) การส่งเฟิ ร์มแวร์ผา่ นเครื อข่ายท้องถิ่น
(คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ้ งอยูใ่ นเครื อข่ายเดียวกัน) ซึ่ งไม่เหมาะกรณี ที่อุปกรณ์ติดตั้งอยูไ่ กลหรื ออยูต่ ่างพื้นที่
กับผูพ้ ฒั นาเฟิ ร์ มแวร์ เพราะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง งานวิจยั นี้ มีการออกแบบพัฒนาการรี โมทโอทีเอ
แพลทฟอร์ม เพื่ออัพเกรดเฟิ ร์ มแวร์ ผา่ นทางหน้าเว็ปแอพพลิเคชัน่ สําหรับอุปกรณ์ไอโอที เพื่อแก้ไขปั ญหาข้างต้น
ระบบประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนของชุดคําสั่งฝั่งตัวอุปกรณ์ และชุดคําสั่งฝั่งเว็ปแอพพลิเคชัน่ เพื่อรองรับ
การส่ งเฟิ ร์มแวร์ ผา่ นระบบเครื อข่าย เว็ปแอพพลิเคชัน่ จะมีตวั จัดการเวอร์ชน่ั ของเฟิ ร์มแวร์ โดยที่ผพู ้ ฒั นาส่ งเฟิ ร์ม
แวร์ เข้าสู่ ระบบ และถูกเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อรอการอัพเกรดไปที่ อุปกรณ์ต่อไป มีการจัดไดเรกทอรี่ ยูอาแอลที่
สอดคล้องกับเวอร์ชนั่ ของเฟิ ร์มแวร์ที่เก็บ สําหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ผูว้ จิ ยั จะเพิ่มในเรื่ องความปลอดภัย
ให้มากขึ้น เช่น การใช้เฮชทีทีพีโปรโตคอล และเพิ่มส่ วนของการบีบอัดเฟิ ร์ มแวร์ ก่อนอัพโหลด เพื่อให้มีขนาด
เล็กลง ลดปริ มาณในการส่ งผ่านเครื อข่าย โดยเฟิ ร์ มแวร์ จะถูกขยายออกทางฝั่ งอุปกรณ์ ส่ งผลให้การอัพเกรด
ทํางานได้รวดเร็ วขึ้น เป็ นต้น
คําสําคัญ: ไอโอที, เว็ปแอพพลิเคชัน่ , โอทีเอ, เฟิ ร์มแวร์, ซอร์ซโค้ด
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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. หลักการและเหตุผล

ปั จจุบนั นี้การอัพเกรดเฟิ ร์มแวร์ในอุปกรณ์ไอโอทีทาํ ได้ 2 วิธี ได้แก่ ด้วยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยตรง
หรื อ โดยการส่งผ่านภายในเครื อข่ายเน็ตเวิร์คเดียวกัน จึงเป็ นอุปสรรคหนึ่งสําหรับผูพ้ ฒั นาอุปกรณ์ไอโอที เพราะ
ต้องเดินทางไปอัพเกรดเฟิ ร์ มแวร์ ที่ตวั อุปกรณ์ หรื อใกล้เคียงกับสถานที่ติดตั้ง ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลา
ร่ ว มถึ ง อาจเกิ ด อัน ตรายได้ใ นกรณี ที่ อุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ง ในที่ สู ง หรื อ สภาพแวดล้อ มไม่ เ อื้ อ อํา นวย ประกอบกับ
เทคโนโลยีคลาวด์มีการใช้อย่างแพร่ หลายในเรื่ องต่างๆ อย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุน้ ี ทางกลุ่มผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาระบบสําหรับอัพเกรดเฟิ ร์ มแวร์ ผ่านทางคลาวด์เซอร์ วิส ระบบประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ การพัฒนา
เฟิ ร์ มแวร์ ฝ่ังอุปกรณ์ การพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชัน่ และการเก็บข้อมูลในบริ การคลาวด์ ซึ่ งจะได้กล่าวถึงในส่ วน
ของการดําเนินงานวิจยั ต่อไป สําหรับข้อมูลที่จาํ เป็ นในการพัฒนาระบบ มีดงั ต่อไปนี้
1.1 การทําโอทีเอ (Over The Air)
โอที เอ เป็ นการอัพโหลดเฟิ ร์ มแวร์ ผ่านเครื องข่ายไร้สาย จากตัวอย่างการทําโอทีเอ [1] จุดกําเนิ ด
ของโอทีเอ คือการถ่ายทอดข้อมูลจากดาวเทียมลงสู่เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมโดยตรง ปกติหากต้องการถ่ายโอน
ข้อมูล จากคอมพิวเตอร์ เข้าสู่เครื่ องรับฯ จําเป็ นต้องใช้สายต่อเข้าที่พอร์ต เพื่อทําการอัพข้อมูลใหม่เข้าไปที่อุปกรณ์
สามารถทําได้เพียงครั้งละหนึ่ งเครื่ องเท่านั้น โอทีเอสามารถทําได้โดย การนําซอฟต์แวร์ ไปติดตั้งที่อุปกรณ์ และ
เชื่อมเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต จะสามารถถ่ายโอนข้อมูลและทําการ โอทีเอ ได้ และยังสามารถตรวจสอบการทํางาน
ของอุปกรณ์น้ นั ๆ ได้อีกด้วย
1.2 อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก สรรพสิ่ ง หรื อที่ เ รี ยกว่ า ไอโอที (Internet of Things) เป็ นเทคโนโลยี ที่
ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีระบบสมองกลฝังตัว(Embedded System) และมีการเชื่อมต่อผ่านเครื อข่ายสื่ อสาร ทําให้
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เกิ ดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ร่วมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics) เพื่อควบคุมหรื อส่ งต่อ
ข้อมูลให้กบั ระบบอื่น ช่วยทําให้เกิ ดระบบอัจฉริ ยะ(Intelligent Systems) ในที่ สุด ปั จจุบนั มีการนํา ไอโอที มา
ประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ทางด้านการเกษตรเช่น งานวิจยั ของ ผิน ฉัตรแก้วมณี และ นิ มิตร ทักษวิทยาพงศ์
[2] ทําการศึ กษาอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งสําหรับโรงเพาะเห็ ดอัจฉริ ยะได้มีการออกแบบระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ โดยนําเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ งมาประยุกต์ใช้งาน สามารถแบ่งอุปกรณ์ได้เป็ น 2 ประเภท
คืออุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด และอุปกรณ์ในการควบคุมการทํางานของปั๊ มนํ้า
และพดัลม โดยอุปกรณ์ดงั กล่าว ใช้สาํ หรับการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะเห็ด และด้านอื่นๆ
ร่ วมถึงการนํามาใช้งานในชีวติ ประจําวันด้วยเช่นกันซึ่งทางผูว้ จิ ยั ก็ได้ศึกษามาระยะเวลาหนึ่งแล้ว
1.3 เว็ปแอพพลิเคชั่น
เว็ปแอพพลิเคชัน่ (Web application) [3] เป็ นการโปรแกรมที่ อาํ นวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่
ออกแบบมาสําหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Computer) สมาร์ ทโฟน(Smartphone) หรื อแท็บเล็ต(Tablet) ซึ่ งในแต่ละ
ระบบปฏิบตั ิการจะมีผพู ้ ฒั นาแอพพลิเคชัน่ ขึ้นมามากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน แอพพลิเคชัน่ ที่
ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็ นบราวเซอร์ สําหรับการใช้งานเว็ปเพจต่างๆ สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ซึ่ ง
ถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จาํ เป็ น เพื่อเป็ นการลดทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์
ทําให้โหลดหน้าเว็ปไซต์ได้เร็ วขึ้น อีกทั้งผูใ้ ช้งานยังสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์ เน็ตในความเร็ วตํ่า เช่น งานวิจยั
ของ จิตรพงษ์ เจริ ญจิตร และ นิธิ ทะนนท์ [4] ได้ทาํ การวิจยั เพื่อนํามาใช้ในงานตรวจสุขภาพของแฟมิลี่แคร์คลินิก
เวชกรรมสงขลาเป็ นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็ปแอพพลิเคชัน่ กับงานทางด้านสาธารณสุ ข โดยการวิเคราะห์
ปั ญหาของระบบงานเดิมคืองานตรวจสุขภาพเป็ นหลักและงานย่อยอื่นๆ ซึ่งลดปั ญหาข้อมูลสูญหาย การใช้งานง่าย
ไม่ซบั ซ้อน และการประมวลผลเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งยังลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร
1.4 คลาวด์ เซอร์ วสิ
คลาวด์เซอร์ วิส(Cloud Service) [5] คือ บริ การที่ มาพร้อมกับอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ทั้งแบบใช้
สาย (Fiber Optic) และไร้สาย (3G, 4G) บริ การนี้ ช่วยอํานวยความสะดวกบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น
เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Computer), สมาร์ ทโฟน (Smartphone) หรื อแท็บเล็ต (Tablet) โดยอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถ
ทํางานร่ วมกันด้วยบริ การที่เรี ยกว่า คลาวด์เซอร์ วิส(Cloud Service) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้แก่ คลาวด์สโตเรจ
(Cloud Storage) [6] คือ บริ การพื้นที่สาํ หรับเก็บไฟล์ ส่วนใหญ่จะให้พ้นื ที่สาํ หรับฝากไฟล์จาํ นวนหนึ่ง เช่น 2 GB,
5 GB, หรื อ 15 GB เป็ นต้น คลาวด์สโตเรจ จะเน้นในเรื่ องของพื้นที่เป็ นพิเศษ เพราะจุดมุ่งหมายของบริ การนี้ คือ
บริ การพื้นที่สาํ หรับเก็บไฟล์จาํ นวนมาก โดยจะมีโปรแกรมสําหรับบริ หารจัดการ หรื อใช้ร่วมกับการบริ หารพื้นที่
เหล่านั้นในลักษณะของ เว็ปไซต์, แอพพลิ เคชั่น บน แท็บเล็ต และ สมาร์ ทโฟน คลาวด์แอพพลิ เคชั่น(Cloud
Application) [7] คือบริ การซอฟต์แวร์ออนไลน์ ที่ใช้ได้บนหลากหลายอุปกรณ์ บริ การนี้จะเป็ นลักษณะของบริ การ
ที่ อาจจะเรี ยกได้ว่าการเช่าซอฟต์แวร์ ก็ได้ คลาวด์คอมพิวติ้ง(Cloud Computing) [8] คือบริ การที่ รวมเอา คลาวด์
สโตเรจและ คลาวด์แอพพลิเคชัน่ เอาไว้ดว้ ยกันแต่ส่วนใหญ่แล้ว คลาวด์คอมพิวติ้งนั้นเหมาะกับองค์กรเป็ นหลัก
ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ หรื อ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานกับองค์กร และสิ่ งสําคัญคือมันตอบ
โจทย์ก ารทํา งานที่ ห ลากหลาย เพราะบุ ค ลากรในองค์ก รสามารถทํา งานร่ ว มกัน ได้จ ากทุ ก ที่ ทุ ก เวลา (ที่ มี
อินเทอร์เน็ต)
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2. วัตถุประสงค์

(1) ศึกษาการทํา โอทีเอ ผ่านทางด้านเว็ปแอพพลิเคชัน่ และปั จจัยที่ทาํ ให้การทํา โอทีเอ มีความเหมาะสม
และตรงต่อความต้องการในการเข้ามาใช้งานของผูพ้ ฒั นาอุปกรณ์ ไอโอที
(2) ออกแบบหน้าเว็ปแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ผพู ้ ฒั นาอุปกรณ์ ไอโอที เข้ามาใช้งาน รวมถึงการเก็บข้อมูล
ในการใช้งานในครั้งต่อไปของผูพ้ ฒั นาอุปกรณ์ ไอโอที
(3) สร้ างคลาวด์เพื่อรองรับการใช้งานของอุปกรณ์ ไอโอที กับหน้าเว็ปแอพพลิ เคชั่น รวมถึ งการใช้
Node.js ในการส่ งข้อมูลในการทํางานหลาย ๆอย่างระหว่างการใช้งานของผูพ้ ฒั นาอุปกรณ์ ไอโอที ให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ ไม่มีขอ้ บกพร่ อง

3. ขอบเขต
ดังนี้

(1) ออกแบบและสร้างหน้าเว็ปแอพพลิเคชัน่ สําหรับรองรับการใช้งานของผูพ้ ฒั นาอุปกรณ์ ไอโอที

- หน้าเว็ปสําหรับการเข้าใช้งาน การกรอก ไอดี และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าถึงการใช้งานหลักของเว็ป
แอพพลิเคชัน่ จึงจะสามารถใช้ทาํ งานในฟังชันต่างๆ ได้
- หน้าเว็ปสําหรับการสมัครเข้ามาใช้งาน ผูพ้ ฒั นาที่ เข้ามาใช้งานเว็ปแอพพลิเคชัน่ ต้องสมัครไอดี
และรหัสผ่านก่อนเข้ามาใช้งานหน้าเว็ปแอพพลิเคชัน่ ในการทํา โอทีเอ
- หน้าเว็ปแอพพลิเคชัน่ สําหรับการใช้งานต่างๆ จะประกอบด้วยเครื่ องมือหลายๆอย่างเพื่อการใช้งาน
ดังนี้ ปุ่ มสําหรับการอัพโหลดไฟล์เพื่อให้รู้ว่าไฟล์ไหนที่ ผูพ้ ฒั นาจะนําไปใช้สําหรับการอัพเกรดอุปกรณ์ ปุ่ ม
สําหรับการกดอัพโหลดไฟล์ที่ผพู ้ ฒั นาเลือกไว้ ปุ่ มสําหรับยกเลิกการเลือกไฟล์ที่เลือก ส่ วนที่ดูขอ้ มูลของผูพ้ ฒั นา
ที่ เคยทําการอัพโหลดไฟล์ไว้ สามารถดูอุปกรณ์ที่กาํ ลังออนไลน์หรื อออฟไลน์อยู่ได้ สําหรับเรี ยกดู โทร์ ปิกที่
ผูพ้ ฒั นามีอยูใ่ นระบบ
(2) ออกแบบระบบให้รองรับต่อการใช้งานสําหรับการทํา โอทีเอ มีรายละเอียดดังนี้
- มีการใช้บริ การคลาวด์ที่จาํ เป็ น ได้แก่ MQTT, Node.js, Database, Processing และ Web Services
- พื้นที่สาํ หรับการฝากไฟล์จาํ นวนหนึ่งของผูพ้ ฒั นาอุปกรณ์ ไอโอทีโดยเซิร์ฟเวอร์จาก Taisolution
- เช็คการทํางานของอุปกรณ์ ไอโอที ว่ากําลังทํางานอยูห่ รื อไม่
- เช็คเวอร์ชนั่ ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเฟิ ร์มแวร์ลงไปแล้ว
(3) เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล
- เก็บ ชื่อ และรหัสผ่าน ผูท้ ี่เข้ามาใช้งาน
- เก็บไฟล์ที่ผพู ้ ฒั นาอุปกรณ์ ไอโอที อัพโหลดเข้ามาเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อรอการนําไปติดตั้ง
- เก็บที่อยูไ่ ฟล์ของผูพ้ ฒั นาอุปกรณ์ ไอโอที เพื่อให้ง่ายต่อการอัพโหลดในครั้งต่อไป
- เก็บช่วงเวลาเป็ นแบบไทม์แสตมป์ เพื่อระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
คลาวด์

4.1 ภาพรวมองค์ ประกอบระบบจัดการเวอร์ ชั่นของอุปกรณ์ อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งผ่ านบริ การ

องค์ประกอบของระบบจัดการเวอร์ชน่ั ของอุปกรณ์อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งผ่านบริ การคลาวด์ โอที
เอ ในงานวิจยั นี้ ประกอบด้วย 1) เว็ปแอพพลิเคชัน่ ซึ่งทําหน้าที่อพั โหลดไฟล์ ไปยัง พื้นที่เก็บข้อมูลที่จดั ทําขึ้น เพื่อ
รองรับไฟล์สาํ หรับการอัพเดตเวอร์ชน่ั 2) อินเทอร์ เน็ตสําหรับรับ-ส่ งข้อมูลจากเว็ปแอพพลิเคชัน่ ไปยังการจัดการ
เซิ ฟเวอร์ โอทีเอ(OTA-Server Management) และ คลาวด์เอ็มคิวทีที(Cloud MQTT) 3) การจัดการเซิ ฟเวอร์ โอทีเอ
ทําหน้าที่สาํ หรับ เก็บไฟล์ขอ้ มูล ที่ทาํ การอัพโหลดเข้ามาจาก เว็ปแอพพลิเคชัน่ 4) คลาวด์เอ็มคิวทีทีทาํ หน้าที่เป็ น
ตัวกลางในการรับส่ งข้อมูลระหว่าง อุปกรณ์ ไอโอที และ การจัดการเซิ ฟเวอร์ โอที เอ5) อุปกรณ์(Devices) คือ
อุปกรณ์ที่จะทําการอัพเดตเฟิ ร์มแวร์ โดยมี ไลบรารี่ โอทีเอ ติดตั้งไว้ แสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมองค์ประกอบของระบบจัดการเวอร์ชนั่ ของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต
ในทุกสรรพสิ่ งผ่านบริ การคลาวด์
4.2 การใช้ งานโปรแกรมส่ วนของเว็ปแอพพลิเคชั่น
การเข้าใช้งานเว็ปแอพพลิเคชัน่ เพื่อการ โอทีเอ ต้องมี username และ password ในการเข้าใช้งาน และ
สามารถสมัครและเข้าใช้งานได้ ดังต่อไปนี้
(1) การเข้าใช้งาน เว็ปแอพพลิเคชัน่ ต้องมี username และ password สําหรับเข้าไปใช้งาน แสดงใน
แผนภาพที่ 2 (ก) หากผูใ้ ช้ง านยังไม่ มี username และ password สามารถสมัค รได้โดยกดปุ่ ม Regis แสดงใน
แผนภาพที่ 2 (ก) จะแสดงหน้าต่างสมัครสมาชิก แสดงในแผนภาพที่ 2 (ข) หลังจากกรอกข้อมูลและกดปุ่ ม Submit
ระบบจะบันทึกข้อมูลให้ทนั ที เมื่อเข้าสู่ระบบสําเร็ จ จะแสดงหน้าต่างสําหรับการอัพโหลดไฟล์ แสดงในแผนภาพ
ที่ 3
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(ข)

แผนภาพที่ 3 การใช้งานการอัพโหลดไฟล์

อัพโหลด

(2) การใช้งาน ระบบจัดการเวอร์ชนั่ ของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ งผ่านบริ การคลาวด์
- หน้า เว็ปแอพพลิเคชัน่ สําหรับการอัพโหลดไฟล์ ประกอบไปด้วย
+ ปุ่ ม Choose file คือการเลือกไฟล์ภายในเครื่ องที่เป็ นไฟล์นามสกุลBINเพื่อนําไป

+ ภายในช่องว่าง (3 ช่อง) ต้องกรอกตัวเลขสําหรับการระบุเวอร์ชนั่ มีดงั นี้
* Bloc (ช่องที่1) เป็ นการระบุกลุ่มของอุปกรณ์
* Device (ช่องที่2) เป็ นการระบุหมายเลขของอุปกรณ์
* Version (ช่องที่3) เป็ นการระบุเวอร์ชนั่ ของเฟิ ร์มแวร์
- ปุ่ มส่ง (Sent) เป็ นการกดเพื่ออัพโหลดไฟล์ที่ถูกเลือกไปเก็บไว้ใน OTA-Server Management
- ปุ่ มรี เซ็ต (Reset) เมื่อกดจะรี เซ็ตไฟล์ และข้อมูลที่ระบุลงไป
- ปุ่ มออกจากระบบ (Logout) คือ ออกจากระบบเพื่อปิ ดการใช้งาน
- ปุ่ มดาวน์โหลดไลบารี่ (Download Library) คือจะได้codeในส่วนการโอทีเอไปทําการ Set up
การใช้งานในส่วน File to Upload ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น แสดงในแผนภาพที่ 3
- เมื่ อกด Drop Down ที่ ช่อง Choose Device to Check Status จะแสดงอุปกรณ์ ท้ งั หมดที่ มีอยู่
ของ Username นั้นๆแสดงในแผนภาพที่ 4 (ก) หลังจากเลือก อุปกรณ์แล้วกดปุ่ ม status จะแสดงการทํางานของ
อุปกรณ์ ตัวนั้น แสดงในแผนภาพที่ 4 (ข)
- View Topic เมื่ อ กดปุ ด View Topic จะแสดง Topic ที่ ต ้อ งนํา ไปใส่ ใ นอุปกรณ์ เพื่ อ แสดง
ตัวตนอุปกรณ์น้ นั ๆและเป็ นการระบุชื่ออุปกรณ์น้ นั อีกด้วย แสดงในแผนภาพที่ 4 (ค)
- เมื่อกดปุ่ ม Drop Down ที่ช่อง Topic to install จะแสดงเวอร์ชนั่ ที่สามารถ ติดตั้งไปที่อุปกรณ์
ได้ แสดงในแผนภาพที่ 4 (ง) หลังจากกดเลือก เวอร์ชนั่ เรี ยบร้อยแล้ว กดปุ่ ม Install Web Application จะทําการสั่ง
อัพเดท Firmware ลงไปในบอร์ด Micro controller และ แสดงข้อความ “Command to device install success,please
wait a 5-10 minute”
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(ข)

(ก)

(ค)

(ง)

แผนภาพที่ 4 ตัวอย่าง List Menu ที่มีฟังก์ชน่ั การใช้งานต่างๆ
4.3 การ Download Library and Install
สําหรับนําไปฝังไว้ที่อุปกรณ์ ไอโอทีเพื่อรองรับฟังก์ชน่ั การทํางานของ โอทีเอ จากหน้าเว็ป
แอพพลิเคชัน่ แสดงในแผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 การกด Download Library ที่จะนําไปทําการ โอทีเอ ใน Source code
(1) การโปรแกรมในส่วนของเฟิ ร์มแวร์ผใู ้ ช้ตอ้ งนํา Topic ที่ได้มาจาก เว็ปแอพพลิเคชัน่ มากรอกใน
Source code ให้ถูกต้องตาม Library ที่ถูกกําหนดไว้ เพื่อให้ทาํ การ โอทีเอ ได้อย่างสมบูรณ์ แสดงในแผนภาพที่ 6
(2) ส่วนของ Source code ในฟังก์ชน่ั “void loop()” ต้องเรี ยกใช้ฟังก์ชน่ั “ota.loop()” เพื่อให้การ
โอทีเอ สามารถทําได้ในครั้งต่อๆ ไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ แสดงในแผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 6 Source code ที่ตอ้ งใส่ Topic ลงไปเพื่อให้ใช้งาน โอทีเอ ได้
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แผนภาพที่ 7 โค้ดเรี ยกใช้ฟังก์ชน่ั การ “ota.loop()” ใน ฟังก์ชน่ั “void loop()”

5. สรุ ปผลการวิจัย

หลังจากการทดลองใช้ระบบจัดการเวอร์ ชน่ั ของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ งผ่านบริ การคลาวด์
ผูพ้ ฒั นาอุปกรณ์สามารถรับรู ้สถานะการทํางาน จํานวนอุปกรณ์ท้ งั หมดที่สามารถทําการติดตั้งและสามารถทําการ
อัพเดตเฟิ ร์ มแวร์ ที่ตอ้ งการได้ตลอดเวลา รู ้เวอร์ ชน่ั ที่ทาํ การติดตั้งอยูบ่ นอุปกรณ์ รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายที่ตอ้ ง
เดินทางไปอัพเดทอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งกระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ และเพิ่มความปลอดภัยต่อผูพ้ ฒั นาอุปกรณ์ ไอ
โอที ที่ตอ้ งเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
โดยผูว้ ิจยั หวังว่า ระบบจัดการเวอร์ ชนั่ ของอุปกรณ์อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งผ่านบริ การคลาวด์ จะ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการอัพเดต อุปกรณ์ ไอโอที ได้ ทําให้ลดต้นทุนในการอัพเดตอุปกรณ์เพิ่ม
ความสะดวกสบายในการอัพเดตอุปกรณ์ การวิจยั นี้ยงั สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้ และเรี ยนรู ้ได้อีกทางหนึ่ง
ข้อจํากัดของการวิจยั นี้คือ อุปกรณ์จะต้องทําการเชื่อมต่อ WIFI ไว้จึงจะสามารถอัพเดตและดูสถาณะได้
หากอุปกรณ์ ไม่เชื่ อมเน็ตเวิร์คไว้ หรื ออยู่ในที่ ห่างไกลจากเน็ ตเวิร์ค ทางผูพ้ ฒ
ั นาจะต้องหา Access point หรื อ
อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ WIFI เพื่อเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ ผูพ้ ฒ
ั นาควรตรวจสอบเฟิ ร์ มแวร์ ทุกครั้ งก่ อนที่ จะอัพ
โหลด เพราะเมื่ออัพโหลดเฟิ ร์ มแวร์ เสร็ จสิ้ นหากเฟิ ร์ มแวร์ มีปัญหาเช่น การใส่ Topic ที่ ไม่ถูกต้อง จะทําให้การ
อัพเดทครั้งถัดไปไม่สามารถทําได้ อีกทั้งการเข้าถึง Web Application ที่มีความปลอดภัยไม่เพียงพอ และในด้าน
การเก็บข้อมูลไฟล์ยงั ไม่สามารถรองรับผูใ้ ช้จาํ นวนเยอะมากได้
ในระยะต่อไปของงานวิจยั นี้ จะพัฒนาให้เป็ นระบบที่มีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น อย่างเช่น
ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) เป็ นการป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลถูกทําลาย หรื อ ถูกทําการ
ทุจริ ต ข้อมูลที่เป็ นความลับ รวมถึงการกําหนดสิ ทธิ ของผูใ้ ช้งานในระบบ และยังสามารถที่จะพัฒนาระบบ โดย
ลดขนาดของไฟล์ที่จะนําไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อประหยัดพื้นที่การจัดเก็บของเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากความปลอดภัย
ของ Web Application มี ไ ม่ เ พี ย งพอ ในอนาคตผูว้ ิจัย มี แ นวคิ ด ที่ จะเปลี่ ยนแปลง Web Application ให้มี ค วาม
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ระบบความปลอดภัยแบบ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol
Secure) [8] ที่ เป็ นการผสมผสาน HTTP ร่ วมกับ Protocol SSL(Secure Socket Layer) และTLS (Transport Layer
Security) เพื่อสร้างการสื่ อสารแบบเข้ารหัส และความสามารถในการระบุเว็ปเซิ ร์ฟเวอร์ วา่ ปลอดภัย การเชื่อมต่อ
แบบ HTTPS เช่น ใช้สําหรับการทําธุ รกรรมทางการเงินบนเว็ป และการทําธุ รกรรมที่ ตอ้ งรักษาเป็ นของลับใน
ระบบสารสนเทศของบริ ษทั ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งคิดที่จะต่อยอดนํามาใช้กบั งานวิจยั ในอนาคต ทั้งนี้ ยงั ไม่ได้เปิ ดให้
ผูพ้ ฒั นาคนอื่นเข้ามาใช้งานระบบ เป็ นเพียงการพัฒนาระบบจากผูว้ ิจยั ที่สามารถทํางานได้จริ ง แต่ในอนาคตจะมี
การเปิ ดให้ใช้ในการนํามาติดตั้งอุปกรณ์ไอโอที สําหรับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อไป
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การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบเพื่อเป็ น
แนวทางในการหาพื้นที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์ศกั ยภาพพหุปัจจัย และการ
เปรี ยบเทียบเกณฑ์ปัจจัยทีละคู่ (Pairwise Comparison) จํานวน 6 ปั จจัย ได้แก่ ความลาดชัน, ระยะห่ างจากโรงสี
ข้าว, ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม, ระยะห่างจากแหล่งนํ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้า, ระยะห่างจากแหล่งนํ้าสําหรับ
อุปโภค-บริ โภค, การใช้ประโยชน์ที่ดิน และเพื่อศึกษาการแพร่ กระจายมลพิษทางอากาศในการประเมินพื้นที่เสี่ ยง
ตามระดับค่าความเสี่ ยงที่ได้รับจากสารมลพิษทางอากาศที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2558พ.ศ. 2561 ของสารมลพิษ 4 ชนิ ด ได้แก่ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์, ไนโตรเจนไดออกไซด์, คาร์ บอนมอนอกไซด์,
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอนโดยใช้วิธีการประมาณค่าเชิ งพื้นที่ โดยใช้เทคนิ ค Inverse Distance Weight
(IDW)
ผลการวิจยั พบว่า พื้นที่ ที่มีศกั ยภาพเหมาะสมมากที่สุดในการตั้งโรงไฟฟ้ าเชื้ อเพลิงแกลบ กรณี ศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี จากปั จจัยการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้ง่าย เส้นทางคมนาคมที่สะดวกสําหรับใช้ขนส่ งวัตถุดิบ
เพื่อนํามาผลิตไฟฟ้า และระยะห่ างจากพื้นที่ ชุมชน เป็ นพื้นที่ที่อยูใ่ นขอบเขตการปกครองของอําเภอเดชอุดม มี
พื้นที่ 55,734.75 ไร่ ร้อยละ 0.62 ของพื้นที่ ท้ งั หมด การวิเคราะห์การแพร่ กระจายมลพิษทางอากาศเพื่อประเมิน
พื้นที่เสี่ ยงตามระดับค่าความเสี่ ยงที่ได้รับจากสารมลพิษทางอากาศที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยปี พ.ศ.
2558-พ.ศ. 2561 พบว่า พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสารมลพิษที่มีค่าความเข้มข้นเกิ นค่ามาตรฐานเฉลี่ยที่ระดับ
ความเสี่ ยงมากที่สุดจากสารซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ มีจาํ นวน 229 หมู่บา้ น และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
มีจาํ นวน 351 หมู่บา้ น
คําสําคัญ: โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ แกลบ มลพิษทางอากาศ
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558-2579 มีแนวทางให้ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ
และเพิ่มสัดส่ วนการผลิ ตจากพลังงานหมุนเวียน และถ่านหิ น นโยบายของรั ฐบาลมี เป้ าหมายจะใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิ ลให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2579 สําหรับในส่ วนของภาคการผลิตไฟฟ้านั้น กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่จาก
พลังงานหมุนเวียนในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 จะมีกาํ ลังการผลิตติดตั้งรวม 19,634.4 เมกะวัตต์ หรื อกําลังการผลิต
รวม 17,678.9 เมกะวัตต์ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558).
ตามนโยบายของรั ฐ บาลโรงไฟฟ้ า ชี ว มวลจากเชื้ อ เพลิ ง แกลบเป็ นโรงไฟฟ้ า พลังงานทดแทน และ
พลังงานทางเลือกที่มีผลดีทางด้านเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และสังคม หากมีการพัฒนาส่ งเสริ มการเกษตรจะส่งผล
ให้มีปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทําให้เป็ นแหล่งผลิตที่สามารถหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี ช่วยลดการ
นําเข้าเชื้ อเพลิงจากต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กบั คนในท้องถิ่น นอกจากนี้ การผลิตพลังงานจากเชื้ อเพลิง
ชีวมวลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม วิธีการที่มีประสิ ทธิภาพ และยัง่ ยืนนั้นจะช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ
ในงานวิจยั นี้ได้เลือกจังหวัดอุบลราชธานีเป็ นกรณี ศึกษา เนื่ องจากจังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่ปลูกข้าว
เป็ นอันดับที่ 1 ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยมีพ้นื ที่เพาะปลูกข้าวนาปี ทั้งหมด 3,891,535 ไร่ และมีผลผลิตของ
ข้าวทั้งหมด 1,265,989 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557).
โดยการศึกษาจะวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมของที่ต้ งั โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ และศึกษาการวิเคราะห์การ
แพร่ กระจายมลพิษทางอากาศจากการประเมินพื้นที่เสี่ ยงตามระดับค่าความเสี่ ยงที่ได้รับจากสารมลพิษทางอากาศ
ที่ มีค่าความเข้มข้นเกิ นค่ามาตรฐานเฉลี่ ย ปี พ.ศ. 2558-2561 ผลที่ ได้จากการศึ กษาสามารถเป็ นข้อมูลในการ
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พิจารณาพื้นที่เหมาะสมของการตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบในพื้นที่ศึกษาหรื อพื้นที่อื่น ๆ และสามารถเป็ นข้อมูล
เรื่ องการคาดการณ์ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมจากการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อกําหนดพื้นที่เหมาะสมของที่ต้ งั โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบจังหวัดอุบลราชธานี
(2) เพื่อวิเคราะห์การแพร่ กระจายมลพิษทางอากาศเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ ยงตามระดับค่าความเสี่ ยงที่
ได้รับจากสารมลพิษทางอากาศที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยปี พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2561

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 การวิเคราะห์ พืน้ ทีเ่ หมาะสมของโรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงแกลบ
ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้ าเชื้ อเพลิงแกลบ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือข้อมูล
ปฐมภูมิ และข้อมูลทุตยภูมิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ข้ อมูลปฐมภู มิ รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ศกั ยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ (Potential Surface
Analysis) เรื่ องการหาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้ าเชื้ อเพลิงแกลบโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 5 ชุด โดย
เป็ นความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้และประสบการณ์
- ข้ อมู ลทุติยภู มิ สื บค้นจากฐานข้อมูล และขอความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
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- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560 จาก กรมพัฒนาที่ดิน
- ข้อมูลโรงสี ขา้ ว พ.ศ. 2559 จาก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
- ข้อมูลโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2558 จาก สํานักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
- ข้อมูลพลังงานชีวมวล พ.ศ. 2556 จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ข้อ มูล ขั้น ตอนการพิจ ารณาโครงการผลิ ต พลัง งานชี ว มวล จาก กรมพัฒ นาพลัง งาน
ทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน
- ข้อมูลคุณภาพอากาศ เผยแพร่ ออนไลน์ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php
- ทําการประเมินระดับความเหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้ าชี วมวลเชื้ อเพลิงแกลบด้วยวิธีการ
ซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ในโปรแกรม ArcGIS แล้วแบ่ งช่ วงชั้นข้อมูลตามเกณฑ์ของการจําแนกระดับความ
เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบที่ได้กาํ หนดไว้
- จัด ทํา แผนที่ แ สดงพื้ น ที่ เ หมาะสมในการตั้ง โรงไฟฟ้ า ชี ว มวลเชื้ อ เพลิ ง แกลบ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ระดับ คือพื้นที่เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด โดยใช้
วิธี Equal Interval
4.2 กระบวนการวิเคราะห์ ตามลําดับชั้น (Analysis Hierarchy Process: AHP)
การแทนค่านํ้าหนักในการเปรี ยบเทียบแต่ละเกณฑ์แต่ละคู่ พบว่า ตัวเลข 1-9 นั้นเหมาะสมกับเหตุผล
และสะท้อนถึงระดับที่สามารถแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ได้ดี ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความหมายของการเปรี ยบเทียบทีละคู่เกณฑ์ระหว่าง
Score
1

Rank
สําคัญเท่ากัน

3

สําคัญกว่าปานกลาง

5

สําคัญกว่ามาก

7

สําคัญกว่ามากที่สุด

9

สําคัญกว่าสู งสุ ด

2,4,6,8

อยูร่ ะหว่างระดับที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น

คําอธิบาย
ทั้ง 2 เกณฑ์ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เท่า ๆ
กัน
ผูว้ นิ จั ฉัยให้ความเห็ นว่าเกณฑ์หนึ่ งสําคัญกว่าอีก
เกณฑ์หนึ่งอยูร่ ะดับานกลาง
ผูว้ นิ ิจฉัยให้ความคิดเห็ นว่าเกณฑ์หนึ่งสําคัญกว่า
อีกเกณฑ์หนึ่งอยูใ่ นระดับมาก
ผูว้ นิ ิจฉัยให้ความคิดเห็ นว่าเกณฑ์หนึ่งสําคัญกว่า
อีกเกณฑ์หนึ่งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ผูว้ นิ ิจฉัยให้ความคิดเห็ นว่าเกณฑ์หนึ่งสําคัญกว่า
อีกเกณฑ์หนึ่งในระดับสู งสุ ด
อยูร่ ะหว่างระดับที่ได้อธิบายมาข้างต้น

ที่มา : ปุณยนุช อยูร่ อด (2552)

จะได้ตารางค่าเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ ใช้ในการตัดสิ นใจในการวิเคราะห์พ้ืนที่ เหมาะสมโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบในจังหวัดอุบลราชธานี
คํานวณค่าดัชนีวดั ความสอดคล้อง (Consistency Index: C.I.) หาได้จากสมการที่ (1)
𝜆𝜆

− 𝑛𝑛

C.I. = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(1)
𝑛𝑛−1
กําหนดให้ 𝑛𝑛 = จํานวนปั จจัย
ตารางค่าดัชนี ความสอดคล้องเชิ งสุ่ ม (Random Consistency Index: R.I.) โดยที่ ค่า R.I. เป็ นค่าที่ข้ ึนกับ
ขนาดของเมทริ กซ์ต้ งั แต่ 1 x 1 จนถึง 15 x 15 ผลของ R.I แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าของดัชนีความสอดคล้องตามขนาดของเมทริ กซ์
N
1
2
3
R.I.
0.00 0.00 0.58
ที่มา : ปุณยนุช อยูร่ อด (2552)

4
0.90

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

11
1.51

12
1.48

13
1.56

14
1.57

15
1.59

คํานวณค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: CR) คํานวณได้จากอัตราส่วนเปรี ยบเทียบ
ระหว่างค่า ดับชนี วดั ความสอดคล้อง (Consistency Index: C.I.) ที่คาํ นวณได้จากตารางเมทริ กซ์กบั ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I.) ดังสมการที่ (2)
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
(2)
𝑅𝑅𝑅𝑅
โดยที่
CR คือ อัตตราส่วนความสอดคล้อง
CI คือ สัดส่วนความสอดคล้องได้จากการคํานวณ
RI คือ ดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่มได้จากสุ่มจากตาราง
ผลคํานวณ พิจารณาค่า CR < 0.10 ถือว่ายอมรับได้ ถ้าหาก CR > 0.1 ถือว่ายอมรับไม่ได้
คํานวณค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ (Criteria) เมื่อคํานวณค่านํ้าหนักของทุกปั จจัยและเกณฑ์แล้วจะ
ได้ค่านํ้าหนักความสําคัญ สามารถสรุ ปค่านํ้าหนักและค่าคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การกําหนดค่านํ้าหนักและค่าคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์
Factor
1. ความลาดชัน

2. ระยะห่ างจากที่ต้ งั
โรงสี ขา้ ว

3. ระยะห่ างจากเส้นทาง
คมนาคม

4. ระยะแหล่งนํ้าสําหรับ
ผลิตไฟฟ้า (หล่อเย็น)

5. ระยะแหล่งนํ้าสําหรับ
อุปโภค-บริ โภค

Criteria
1.1 0-5%
1.2 6-10%
1.3 11-15%
1.4 16-20%
1.5 >20%
2.1 < 5 กิโลเมตร
2.2 5-7.5 กิโลเมตร
2.3 7.6-10 กิโลเมตร
2.4 > 10 กิโลเมตร
3.1 < 250 เมตร
3.2 250-500 เมตร
3.3 501-750 เมตร
3.4 750-1000 เมตร
3.5 > 1000 เมตร
4.1 < 200 เมตร
4.2 200-300 เมตร
4.3 301-500 เมตร
4.4 501-2000 เมตร
4.5 > 2000 เมตร
5.1 < 200 เมตร
5.2 200-300 เมตร
5.3 301-500 เมตร
5.4 501-2000 เมตร
5.5 >2000 เมตร

Rating (Ri)
4
3
2
1
1
4
1
1
1
4
3
3
2
2
4
3
2
2
1
1
2
2
3
4
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ระดับคะแนน
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
เหมาะสมน้อยที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมน้อยที่สุด
เหมาะสมน้อยที่สุด
เหมาะสมน้อยที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
เหมาะสมน้อยที่สุด
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก

Source
กรมพัฒนาที่ดิน

- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมโรงงาน
- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุบลราชธานี
กรมทางหลวงชนบท

กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 3 การกําหนดค่านํ้าหนักและค่าคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ต่อ)
Factor
6. ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

Criteria
6.1 เมืองและย่านการค้า
6.2 พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูก
สร้าง
6.3 ที่อยูอ่ าศัย
6.4 สถานที่ราชการและ
สถาบัน
6.5 พื้นที่เกษตรกรรม
6.6 พื้นที่ป่าไม้
6.7 พื้นที่รกร้าง/ว่างเปล่า
ที่มา : ดัดแปลงจาก ณภนต์ สุ รงครัตน์, 2556

Rating (Ri)
พื้นที่กนั ออก
พื้นที่กนั ออก

ระดับความเหมาะสม
-

พื้นที่กนั ออก
พื้นที่กนั ออก

-

4
พื้นที่กนั ออก
2

เหมาะสมมาก
เหมาะสมน้อย
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Source
- กรมพัฒนาที่ดิน
- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

คํานวณค่าคะแนนรวม (Total Suitability Score: Si) เพื่อนําไปสู่ การจัดระดับความเหมาะสมของพื้นที่
โดยการจัดระดับพื้นที่ ผูต้ ดั สิ นใจสามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดได้จากทางเลือกที่ให้คา่ Ri มากที่สุด แบ่ง
ออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ เหมาะสมมาก พื้นที่ เหมาะสมปานกลาง พื้นที่ เหมาะสมน้อย และพื้นที่ เหมาะสม
น้อยที่สุด โดยใช้วธิ ี Equal Interval ดังสมการที่ (3)
𝑛𝑛
𝑆𝑆𝑖𝑖 = �𝑖𝑖=1(𝑊𝑊𝑖𝑖 × 𝑅𝑅𝑖𝑖 )
(3)
𝑆𝑆𝑖𝑖 คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกในแต่ละหลักเกณฑ์
𝑊𝑊𝑖𝑖 คือ ค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละหลักเกณฑ์
𝑅𝑅𝑖𝑖 คือ คะแนนโดยรวมของแต่ละทางเลือก

4.3 การวิเคราะห์ การแพร่ กระจายมลพิษทางอากาศเพื่อประเมินพื้นทีเ่ สี่ยงตามระดับค่ าเสี่ ยงทีไ่ ด้ รับจาก
สารมลพิษทางอากาศทีม่ คี ่ าความเข้ มข้ นเกินมาตรฐานเฉลีย่ ปี พ.ศ. 2558-2561 รวบรวมข้อมูลสถิติสารมลพิษทาง
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-2561 จํานวน 4 ชนิด ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนได
ออกไซด์ คาร์ บอนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 แห่ง
ของกรมควบคุมมลพิษ ได้แก่ สถานี ขอนแก่น และสถานี นครราชสี มา เพื่อนํามาใช้ในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี
และนําค่าสถิติที่ได้รับมาประมวลผลในรู ปแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์การแพร่ กระจายมลพิษ
ทางอากาศด้วยวิธี Inverse Distance Weighted จําแนกค่าปริ มาณสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไปของ
กรมควบคุมมลพิษ เป็ น 5 ระดับ คือ เสี่ ยงมากที่สุด เสี่ ยงมาก เสี่ ยงปานกลาง เสี่ ยงน้อย และเสี่ ยงน้อยที่สุด
ตารางที่ 4 ค่าสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ปี พ.ศ. 2558-2561
ปี
2558
2559
2560
2561

SO2 (ppb)
NO2 (ppb)
ค่าเฉลีย่ 1 ชม.
ค่ าเฉลีย่ 1 ชม.
สถานี
สถานี
สถานี
สถานี
ขอนแก่ น นครราชสีมา ขอนแก่น นครราชสี มา
39
16
91
124
7
19
89
101
10
13
78
113
9
7
2
99
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CO (ppm)
ค่ าเฉลีย่ 8 ชม.
สถานี
สถานี
ขอนแก่น นครราชสี มา
1.94
3.15
1.78
2.56
2.03
2.39
1.54
1.67

PM10 (mg/m3)
ค่ าเฉลีย่ 24 ชม.
สถานี
สถานี
ขอนแก่น นครราชสี มา
171
168
137
143
149
128
153
168
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5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การวิเคราะห์ พื้นทีเ่ หมาะสมของทีต่ ้งั โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงแกลบ
ผลการศึ กษาพบว่า ช่ วงคะแนนระดับความเหมาะสมของพื้นที่ ต้ งั โรงไฟฟ้ าเชื้ อเพลิ งแกลบจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ระดับความหมาะสมมาก มีช่วงคะแนน 3.25-4 แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ต้ งั โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบจังหวัดอุบลราชธานี
ระดับความเหมาะสมของพืน้ ที่
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ช่ วงคะแนนความเหมาะสม
3.25-4
2.5-3.25
1.75-2.5
1-1.75

ผลการวิเคราะห์ พ้ืนที่ เหมาะสมของโรงไฟฟ้ าเชื้ อเพลิ งแกลบจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า จังหวัด
อุบลราชธานี มีพ้ืนที่ เหมาะสมต่อการตั้งโรงไฟฟ้ าเชื้ อเพลิงแกลบ 529,759.28 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 5.93 ของพื้นที่
ทั้งหมด แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบจังหวัดอุบลราชธานี
พืน้ ที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงแกลบ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

พืน้ ที่ (ไร่ )
529,759.28
4,023,538.26
2,760,333.56
1,614,059.00

ร้ อยละ (%)
5.93
45.07
30.92
18.08

ลํา ดับ ความสํา คัญของแต่ล ะเกณฑ์ปัจจัย ที่ มี ผลต่ อ การวิเ คราะห์ พ้ื นที่ เหมาะสมของที่ ต้ ังโรงไฟฟ้ า
เชื้ อเพลิ งแกลบนั้นได้มาจากแบบสอบถามจํานวน 5 ชุ ด โดยเป็ นความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีความรู ้ และ
ประสบการณ์โดยการเรี ยงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ปั จจัยด้านระยะห่ างจากเส้นทางคมนาคม
(2) ปั จจัยด้านความลาดชัน (3) ปั จจัยด้านระยะห่ างจากแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภค (4) ปั จจัยด้านการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น (5) ปั จ จัย ด้า นระยะห่ า งจากที่ ต้ งั โรงสี ข ้า ว (6) ปั จ จัย ด้า นระยะห่ า งจากแหล่ ง นํ้าเพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้า จึงทําให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์พ้นื ที่เหมาะสมของที่ต้ งั โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ แสดงดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบจังหวัดอุบลราชธานีจาํ แนกตามอําเภอ
อําเภอ

เหมาะสมมาก

กุดข้าวปุ้น
เขมราฐ
เขื่องใน
โขงเจียม
ดอนมดแดง
เดชอุดม
ตระการพืชผล
ตาลสุ ม
ทุ่งศรี อุดม
นาจะหลวย
นาตาล
นาเยีย
นํ้าขุ่น
นํ้ายืน
บุณฑริ ก
พิบูลมังสาหาร
โพธิ์ไทร
ม่วงสามสิ บ
เมือง
วาริ นชําราบ
ศรี เมืองใหม่
สว่างวีระวงศ์
สําโรง
สิ รินธร
เหล่าเสื อโก้ก

11,502.82
34,492.60
55,107.74
16,640.42
1,182.58
55,734.75
35,711.42
1,873.75
17,006.70
6,731.23
6,347.78
4,355.62
9,242.44
22,811.44
43,848.53
32,857.69
11,716.67
38,195.96
27,429.61
37,036.33
22,040.81
11,370.82
8,599.77
12,869.31
5,052.48

ร้ อยละ
0.13
0.39
0.62
0.19
0.01
0.62
0.40
0.02
0.19
0.08
0.07
0.05
0.10
0.26
0.49
0.37
0.13
0.43
0.31
0.41
0.25
0.13
0.10
0.14
0.06

เหมาะสม
ปานกลาง
83,462.35
166,210.13
230,788.60
127,291.34
27,669.20
440,325.97
306,186.27
90,231.24
91,704.23
127,777.10
50,480.19
60,590.05
91,081.18
186,173.49
291,516.00
317,551.30
136,965.52
246,207.87
136,155.20
184,085.38
225,824.35
77,016.95
115,060.53
135,463.03
77,720.80

ร้ อยละ
0.93
1.86
2.59
1.43
0.31
1.93
3.43
1.01
1.03
1.43
0.57
0.68
1.02
2.09
3.27
3.56
1.53
2.76
1.53
2.06
2.53
0.86
1.29
1.52
0.87

เหมาะสมน้ อย
68,758.03
117,055.96
156,084.61
176,560.89
40,363.98
195,075.63
204,583.33
60,101.33
34,538.23
112,412.46
43,579.56
45,305.28
44,207.12
146,176.45
146,722.10
151,046.68
137,958.80
117,059.94
128,124.91
111,186.45
213,752.66
49,463.46
73,886.80
133,766.18
52,562.69

ร้ อยละ
0.77
1.31
1.75
1.98
0.45
2.19
2.29
0.67
0.39
1.26
0.49
0.51
0.50
1.64
1.64
1.69
1.55
1.31
1.44
1.25
2.39
0.55
0.83
1.50
0.59

เหมาะสม
น้ อยที่สุด
41,434.49
66,257.06
100,272.36
95,160.79
27,425.82
101,884.70
94,545.14
33,266.80
13,763.71
61,308.94
28,570.92
39,222.79
26,465.35
93,578.39
133,166.93
97,693.60
50,961.84
50,681.91
63,239.95
55,031.98
94,452.61
26,347.93
43,703.07
152,290.12
23,331.81

รู ปที่ 2 แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ จังหวัดอุบลราชธานี
1873

ร้ อยละ
0.46
0.74
1.12
1.07
0.31
1.14
1.06
0.37
0.15
0.69
0.32
0.44
0.30
1.05
1.49
1.09
0.57
0.57
0.71
0.62
1.06
0.30
0.49
1.72
0.26
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ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่ เหมาะสมของที่ ต้ งั โรงไฟฟ้ าเชื้ อเพลิงแกลบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีพ้ืนที่
เหมาะสมต่อการตั้งโรงไฟฟ้ าเชื้ อเพลิ งแกลบ ร้ อยละ 5.95 ของพื้นที่ ท้ งั หมด จําแนกออกเป็ นพื้นที่ เหมาะสม
ปานกลาง เหมาะสมน้อยน้อย เหมาะสมน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.09 30.94 และ 18.10 ตามลําดับ
5.2 การวิเคราะห์ การแพร่ กระจายมลพิษทางอากาศเพื่ อประเมินพื้นที่เสี่ ยงตามระดับค่ าความเสี่ ยงที่
ได้ รับจากสารมลพิษทางอากาศที่มีค่าความเข้ มข้ นเกินมาตรฐานเฉลี่ยปี พ.ศ. 2558-2561 จากการวิเคราะห์เชิง
พื้นที่ ได้รวบรวมข้อมูลสถิติสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 4 ปี พบว่า
ตารางที่ 8 ประเมิ น จํา นวนหมู่ บ้า นที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบตามระดับ ค่า ความเสี่ ย งจากสารมลพิ ษ ทางอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ ไปที่มีค่าความเข้มข้นเกินมาตรฐานเฉลี่ยปี พ.ศ. 2558-2561
สารมลพิษ
SO2
ร้อยละ พื้นที่เสี่ ยงภัย
NO2
ร้อยละ พื้นที่เสี่ ยงภัย
CO
ร้อยละ พื้นที่เสี่ ยงภัย
PM10
ร้อยละ พื้นที่เสี่ ยงภัย

ค่ ามาตรฐาน
ไม่เกิน 0.3 ppm.
ไม่เกิน 0.17 ppm.
ไม่เกิน 9 ppm.
ไม่เกิน 0.12 mg/m3

จํานวนหมู่บ้านที่ได้ รับผลกระทบจําแนกตามระดับความเสี่ ยง
เสี่ ยง
เสี่ ยงน้ อย
เสี่ ยงมากที่สุด
เสี่ ยงมาก
เสี่ ยงน้ อย
ปานกลาง
ที่สุด
0
229
1,856
0
0
0
7.43
92.57
0
0
0
0
1,942
143
0
0
0
95.01
4.99
0
0
0
1,734
351
0
0
0
87.76
12.24
0
0
351
0
1,734
0
0
12.24
0
87.76
0

รวม
2,085
100
2,085
100
2,085
100
2,085
100

รู ปที่ 3 ผลการวิเคราะห์การแพร่ กระจายมลพิษทางอากาศเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ ยงตามระดับค่าเสี่ ยงที่ได้รับจากสาร
มลพิษทางอากาศที่มีค่าความเข้มข้นเกินมาตรฐานเฉลี่ยปี พ.ศ. 2558-2561 จังหวัดอุบลราชธานี
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ทําให้ตระหนักถึงความสําคัญที่ อาจจะเกิ ดผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตของประชากรในเพื้นที่ ดงั กล่าว
เนื่ องจากซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ส่งผล ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอนส่ งผลต่อ
ระบบทางเดิ น หายใจ โรคปอด และเพิ่ ม ผลกระทบของสารก่ อ ภู มิ แ พ้ ใ นกลุ่ ม คนที่ เ ป็ นโรคภู มิ แ พ้
คาร์ บอนไดออกไซด์ ถ้าได้รับปริ มาณมากๆ จะทําให้เสี ยชี วิต (กรมอนามัย และกรมควบคุ มโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2558)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ในการศึกษาการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ ปั จจัยที่ได้นาํ มาวิเคราะห์
ยังไม่ครอบคลุมมากพอ ควรต้องเพิม่ ปั จจัยแนวสายส่งไฟฟ้า และต้องเพิม่ การประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
จากประชาชนในพื้นที่ โดยการประเมิน EHIA (Environmental Health Impact Assessment) รวมถึงการคํานวณ
ขนาดกําลังผลิตที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบกับปริ มาณเชื้อเพลิงแกลบในพื้นที่ที่มีอยู่
(2) ในการศึ ก ษาปริ ม าณการแพร่ ก ระจายสารมลพิ ษ ทางอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว ไป จาก
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2), คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และปริ มาณฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก (PM10) ในพื้นที่ จงั หวัดอุบลราชธานี น้ ันมี เพียง 2 สถานี ดังนั้นควรมี จาํ นวนสถานี ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศที่มากกว่านี้เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษามากยิง่ ขึ้น ซึ่งเป็ นข้อจํากัดในการศึกษาครั้งนี้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในการศึกษาต่อยอดจากงานวิจยั นี้สามารถศึกษาในประเด็นปริ มาณการแพร่ กระจายฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน กับปั ญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติม
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างออนโทโลยี ในการพัฒนาระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อย
ด้านการศึกษาและการประเมินประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษา ด้วยตัววัด
ประสิ ทธิ ภาพ (F-measure) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความถี่ของคําถามที่เกิดขึ้นจากผูม้ าติดต่อสอบถาม เพื่อใช้
ในการออกแบบสร้างฐานข้อมูลความรู ้ตามหลักการของออนโทโลยี ซึ่ งสามารถออกแบบขอบเขตแนวคิดโดยใช้
โปรแกรม Hozo Ontology Editor และโปรแกรมประยุกต์ออนโทโลยี OAM (Ontology Application Management
Framework) เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ในฐานข้อมูลกับฐานความรู ้ออนโทโลยีในรู ปแบบภาษา
OWL (Web Ontology Language) และออกแบบระบบสื บ ค้น คํา ถามที่ พ บบ่ อ ยโดยใช้อ อนโทโลยี และการ
ประเมิ น ด้ว ยตัว วัด ประสิ ท ธิ ภ าพ พบว่า การออกแบบระบบด้ว ยหลัก การออนโทโลยี ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ะมี ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 0.59 ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.75,
S.D. = 0.44)
คําสําคัญ: ฐานความรู ้ออนโทโลยี, ระบบแนะนํา,คําถามที่พบบ่อย

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 Hozo1876
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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

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

มหาวิทยาลัย เป็ นสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่หลักในการให้บริ การวิชาการด้านต่างๆ การพัฒนาองค์กร
ให้ ก้ า วไปสู่ องค์ ก รแห่ ง ความรู ้ (Knowledge Organization) จึ ง ถื อ เป็ นภารกิ จ สํ า คั ญ ประการหนึ่ งของ
สถาบันอุดมศึกษา การนําแนวคิดในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้นไปที่ประสิ ทธิภาพ ถือ
เป็ นการเสริ มสร้ า งความเข็ ม แข็ ง ด้า นการบริ หารจัด การการศึ ก ษาปั จ จุ บัน ได้มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ
สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่มีความเจริ ญก้าวหน้า การนําเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทนั สมัยมาประยุกต์ใช้กบั การ
บริ หารจัดการการเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข็งขันของ
สถาบันอุดมศึ กษาได้เป็ นอย่างดี มหาวิทยาลัย เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่ สําคัญ ในการทําหน้าที่ ประสานงาน และ
ให้บริ การการจัดการศึกษา รวมทั้งทําหน้าที่เป็ นศูนย์รวมของระบบและการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาให้
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก นักศึกษาปั จจุบนั และนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งยัง
ให้คาํ ปรึ กษาด้านการจัดการเรี ยนการสอน การสมัครเข้าศึกษา การเทียบโอนรายวิชา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา
ประชาชนทัว่ ไป เข้ามาติดต่อสอบถาม ขั้นตอนกระบวนการดําเนิ นงาน และข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อขอรับบริ การ
เช่น การขอเอกสารทางการศึ กษา การตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา การสมัครเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรี ยน
ตารางสอน ตารางสอบ เป็ นต้น ซึ่งในการติดต่อในแต่ละวัน จะพบว่ามีคาํ ถามที่ถามบ่อยในแต่ละวัน ซึ่งส่วนหนึ่ ง
เป็ นคําถามเดี ยวกันหลาย ๆ ครั้ง เพื่อช่วยให้ลดเวลาในการติดต่อ และลดทรัพยากรที่ สิ้นเปลือง อีกทั้งสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้ทนั ทีดว้ ยตนเอง
ปั จ จุ บัน การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศมี ความสํา คัญ กับทุ ก หน่ ว ยงาน โดยเฉพาะอย่า งยิ่งงานด้าน
การศึ กษา สถาบันการศึ กษาโดยส่ วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึ กษา เช่น ข้อมูลนักศึ กษา ข้อมูล
ประวัติการศึกษา ข้อมูลเกรด เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลตามกระบวนการจัดการศึ กษา ดังนั้น
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริ การจัดการการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึง
จําเป็ นต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบ ในด้านการ
ให้บริ การที่รวดเร็ ว ฉับไว และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ เทคโนโลยีความรู ้หรื อออนโทโลยี จึงมีส่วน
ช่วยในการส่งผ่านความรู ้จากคนสู่คอมพิวเตอร์และใช้ระบบการสนับสนุนการตัดสิ นใจ ออนโทโลยีเป็ นแนวคิดที่
ถูกนํามาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการความรู ้ ในรู ปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่ อยู่ภายใต้
ขอบเขต
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ผูว้ ิจยั จึงเกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและออนโทโลยี ขึ้น
เพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โดยผูใ้ ช้สามารถนําเข้าฐานข้อมูล (Database) และ
กําหนดกฎที่ ใช้ในการแนะนําข้อมูล ทําให้ลดระยะเวลาในการพัฒนา สามารถจัดการและนําเสนอความรู ้ใน
รู ปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน การพัฒนาระบบให้คาํ แนะนํา (Recommender System)
โดยอ้า งอิ ง กับ โครงสร้ า งระบบการจัด การโปรแกรมประยุก ต์ ฐ านความรู ้ อ อนโทโลยี (OAM : Ontology
Application Management) เป็ นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแบบการสื บค้นเชิงความหมาย ของระบบการสื บค้น
คําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษา ในการออกแบบคําถามที่พบบ่อย พร้อมทั้งวิเคราะห์และจัดกลุ่มแบ่งหมวดหมู่ขอ้
คําถาม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความถี่ของคําถามที่เกิดขึ้นจาก ผูม้ าติดต่อสอบถาม เพื่อออกแบบและสร้างออน
โทโลยี เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ กับผูม้ ารับบริ การ พร้อมทั้งยังเป็ นการช่วยแนะนํา
แก้ไขปั ญหาด้านการให้บริ การได้ทนั ที รวมถึงประเมินประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกลุ่มข้อมูลคําถาม
ที่พบบ่อย เพื่อให้ทราบถึงประสิ ทธิภาพของออนโทโลยีที่สร้างขึ้น ในการสื บค้นข้อมูล

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อออกแบบและสร้างออนโทโลยี ระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษา
(2) เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษา ด้วยตัววัด
ประสิ ทธิภาพ F-measure

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดการดําเนินการวิจยั ในการคําแนะนําข้อมูลด้านการศึกษา จากคําถามที่พบบ่อย สําหรับ
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทัว่ ไป ด้วยระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์ฐานความรู ้ออนโทโลยี มีกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษาโดยใช้ออนโทโลยี ซึ่งมีข้ นั ตอน
ในการดําเนินงาน ดังนี้
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1. ศึ กษารวบรวม และเก็บข้อมูลข้อคําถาม – คําตอบ ที่ พบบ่อยด้านการศึกษา จากแหล่งข้อมูลภายใน
และแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2. ศึกษาหลักการของออนโทโลยีในการกําหนดฐานความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อออกแบบ
และนํา เข้า ออนโทโลยี ด้ว ยโปรแกรม Hozo Ontology Editor ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยมหาวิท ยาลัย โอซากา (Osaka
University) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งสามารถทําการจัดเก็บองค์ความรู ้ในรู ปแบบของออนโทโลยีได้อย่างสะดวกและไม่
เสี ยค่าใช้จ่าย ในการนํามาประยุกต์ใช้กาํ หนดความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อนําไปสู่ การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ใน
การพัฒนาระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษา
3. นําเข้าข้อมูลฐานความรู ้ออนโทโลยีและฐานข้อมูลคําถาม-คําตอบ สู่ระบบการจัดการโปรแกรม
ประยุกต์ฐานความรู ้ออนโทโลยี (OAM : Ontology Application Management)
4. ศึกษาหลักการของการอนุมานตามข้อมูลฐานกฎ (Rule-based Inference) ที่ใช้สาํ หรับข้อมูลชนิด
RDF (Resource Description Framework) และการจั ด การกฎสํ า หรั บ แนะนํ า ข้ อ มู ล (Recommender Rule
Management)
5. ประเมินค่าความแม่นยําและค่าความถูกต้องของระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษา ด้วย
ตัววัดประสิ ทธิภาพ F-measure
ผลการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เรื่ องระบบสื บค้นคําถามที่ พบบ่อยด้านการศึ กษาโดยใช้ออน
โทโลยี
1. ผลการสร้ างฐานความรู ้ ออนโทโลยี ระบบสื บค้นคําถามที่ พบบ่ อยด้านการศึ กษา ผูว้ ิจัยได้ศึกษา
รวบรวม และเก็บข้อมูลข้อคําถาม – คําตอบ ที่ พบบ่อยด้านการศึ กษา จากแหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูล
ภายนอก เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยมีการรวบรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่
ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 4 หมวดหมู่ 1) ลงทะเบียน 2) เอกสารทางการศึกษา 3) หลักสู ตรเทียบโอน 4) สมัครเข้า
ศึกษา
2. สร้างฐานความรู ้สาํ หรับระบบสื บค้นข้อคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษาโดยใช้ออนโทโลยี ในงานวิจยั
นี้ ผู ้วิ จัย เลื อ กใช้โ ปรแกรม Hozo Ontology Editor ซึ่ งพัฒ นาขึ้ น โดยมหาวิ ท ยาลัย โอซากา Osaka University)
ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดเก็บองค์ความรู ้ในรู ปแบบของออนโทโลยีได้อย่างสะดวกและไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ในการ
นํามาประยุกต์ใช้กาํ หนดความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อนําไปสู่ การเชื่ อมโยงกับฐานข้อมูล ในการพัฒนาระบบ
สื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษา ในการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อคําถาม
และได้พ ัฒ นาฐานความรู ้ ใ นการให้ ค ํา แนะนํา แบ่ ง ออกได้เ ป็ น 6 คลาส ได้แ ก่ 1) คลาสระดับ การศึ ก ษา
(Educationlevel) 2) คลาสช่วงเวลา (Periodtime) 3) คลาสข้อคําถาม (Question and Answer)
4.คลาสประเภทข้อคําถาม (Question type) 5) คลาสประเภทนักศึ กษา (Studenttype) 6.คลาสกลุ่มผูส้ อบถาม
(Usergroup) ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานความรู ้ออนโทโลยี ระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อย
จากภาพที่ 2 วงกลมคือ คลาสหลักและคุณสมบัติของคลาสหลักที่ถูกกําหนดให้เป็ นคียห์ ลัก (Primary
Key) ของคลาสนั้น มีไว้สาํ หรับกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฐานความรู ้ออนโทโลยี กับฐานข้อมูล
ออนโทโลยี เพื่อให้ขอ้ มูลมีค่าสัมพันธ์กนั
3. พัฒนาระบบให้คาํ แนะนํา (Recommender System) โดยอ้างอิงกับโครงสร้างระบบการจัดการ
โปรแกรมประยุก ต์ฐ านความรู ้ อ อนโทโลยี (OAM : Ontology Application Management) เป็ นการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ในแบบการสื บค้นเชิ งความหมาย ของระบบการสื บค้นคําถามที่ พบบ่ อยด้านการศึ กษาโดยใช้
ออนโทโลยี ซึ่งสามารถแสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระบบการสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษาโดยใช้ออนโทโลยี
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4. ผลการทดสอบ ระบบการสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษาโดยใช้ออนโทโลยี ศึกษา
หลัก การของการอนุ ม านตามข้อ มู ล ฐานกฎ (Rule-based Inference) ที่ ใ ช้สํา หรั บ ข้อ มู ล ชนิ ด RDF (Resource
Description Framework) และการจัดการกฎสําหรับแนะนําข้อมูล (Recommender Rule Management) จากการวิจยั
ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบระบบแนะนําข้อมูล โดยมีการทดสอบการค้นหา และกําหนดคลาสที่เกี่ยวข้องในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคลาสข้อคําถาม ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การแสดงผลลัพธ์ของการสื บค้นข้อมูลและแนะนําข้อมูล
จากภาพที่ 4 จากระบบสืบค้นเชิงความหมาย และทําการสื บค้นข้อมูล เพื่อค้นหาข้อคําถามที่พบบ่อย ที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยเลือกจากคลาสข้อคําถาม (Question and Answer) โดยเลือกคุณสมบัติ “ has_User_id”
(กลุ่มผูส้ อบถาม) “ls-A” “Student” เพื่อให้ระบบแสดงข้อคําถาม ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผูใ้ ช้งานที่เป็ นนักศึกษาทุก
รายการที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล ซึ่งจะแสดงประเภทคําถาม และระดับการศึกษาที่แนะนําเกี่ยวกับนักศึกษา
5. ผลจากการวัดประสิ ทธิภาพของระบบให้คาํ แนะนําข้อมูล ผูว้ จิ ยั จะวัดประสิ ทธิภาพของการ
สื บค้นคําถามที่พบบ่อยโดยใช้ออนโทโลยี ที่พฒั นาขึ้นด้วยคําค้นในหลายลักษณะ เพื่อหาค่าของความถูกต้องที่ได้
จากการสื บค้น จากจํานวน 120 รายการ และแนะนําข้อมูลที่ได้พฒั นาขึ้นไปแทนค่าในการวัดประสิ ทธิภาพของ
การทํางานระบบ ในการแทนค่าจะมีการบันทึกข้อมูลเป็ นค่า 0 หรื อ 1 โดยใช้การแทนค่า ดังนี้
A คือ จํานวนข้อมูลที่สามารถสื บค้นได้และถูกต้อง
B คือ จํานวนข้อมูลที่สามารถสื บค้นได้แต่ไม่ถูกต้อง
C คือ จํานวนข้อมูลที่ตอ้ งการแต่ไม่ถูกอ่านขึ้นมา
ผลลัพธ์จากการค้นหาข้อคําถามการลงทะเบียนเรี ยน ระดับปริ ญญาตรี โดยใช้เงื่อนไข ดังนี้
Usergroup
คําค้น “Student”
Periodtime
คําค้น “Study”
Educationlevel คําค้น “Bachelor”
Question type
คําค้น “Register”
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ตารางที่ 1 การสื บค้นเชิงความหมาย จากระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษาโดยใช้ออนโทโลยี
ลําดับ
คําค้ น
A
B
C
ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษา ทีต่ ้ องการสอบถามเกีย่ วกับ “การลงทะเบียน”
1
“กําหนดการจองรายวิชาลงทะเบียนเรี ยน ภาคปกติ”
1
0
0
2
“ระยะเวลาในการถอนรายวิชา แบบไม่ติดอักษร W”
1
0
0
3
“”กําหนดการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน ภาคปกติ
1
0
0
4
“จํานวนหน่วยกิตสูงสุดที่สามารถลงทะเบียนเรี ยนได้”
1
0
0
5
“ช่องทางรับชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน”
1
0
0
จากตารางที่ 1 เป็ นการแสดงผลข้อมูลที่ ถูกค้นพบ ในส่ วนของการสื บค้นเชิ งความหมาย (Semantic
Search) ระบบสื บค้นข้อคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษา โดยสามารถนําค่าทั้งหมดมาหาค่าความแม่นยํา(Percision)
และค่าการค้นคืน (Recall) จากสูตรการคํานวณในการหาค่าความถูกต้องในการสื บค้นเชิงความหมาย จากค่า A B
และ C ซึ่ งได้จากการบันทึกข้อมูลเป็ นค่า 0 หรื อ 1 วัดผลประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบการสื บค้นข้อคําถามที่พบ
บ่อยด้านด้านการศึกษา ในส่ วนของการสื บค้นเชิ งความหมาย (Semantic Search) ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กําหนดไว้ และสื บค้นได้ตรงตามความต้องการ
6. การประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษาโดยใช้
ออนโทโลยี จากผูใ้ ช้งาน จํานวน 30 คน โดยแยกได้ 3 ประเภท 1)บุคคลทัว่ ไป 2)นักศึกษา 3)อาจารย์และเจ้าหน้าที่
สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่าผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจในการใช้ระบบให้คาํ แนะนําข้อมูลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ที่ 4.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.44
โดย เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับ ความพึงพอใจ
มากที่สุด
5
คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ
มาก
4
คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ
ปานกลาง
3
คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ
น้อย
2
คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
1
คะแนน
การสรุ ปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นํามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล
ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49
มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลกําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
x�
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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อภิปรายผล

การทํางานวิจยั ครั้งนี้ สามารถสรุ ปได้วา่ การประเมินผลประสิ ทธิ ภาพระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้าน
การศึกษาโดยใช้ออนโทโลยี จากกลุ่มตัวอย่าง 120 รายการ โดยมีขอ้ มูลที่แสดงผลจากการสื บค้นและนําข้อมูล ที่มี
ค่า F-measure = 0.95 ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานอยูท่ ี่ 0.44 อยูร่ ะดับมากที่สุด จากข้อคําถามทั้งหมด ดังนั้นในการวัดค่าประสิ ทธิภาพของระบบสื บค้นข้อ
คํา ถามที่ พ บบ่ อ ยด้ า นการศึ ก ษาโดยใช้ อ อนโทโลยี ด้ ว ย F-measure จากการทดลองผู ้วิ จัย จึ ง สรุ ป ได้ว่ า
ประสิ ทธิ ภาพในการสื บค้นและให้คาํ แนะนําเหมาะแก่การนําไปใช้ในการให้คาํ แนะนําข้อมูลข้อคําถามที่พบบ่อย
อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ควรพัฒนาต่อยอดจาก ระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษาโดยใช้ออนโทโลยี โดยเพิ่ม
ข้อมูลคําถามให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเป็ นแอพพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางด้านใช้งาน

เอกสารอ้ างอิง

นภัส สุขสม และคณะ. (2553). “การพัฒนาออนโทโลยีสาํ หรับระบบให้คาํ แนะนําการบริ โภคอาหารตาม
โภชนาการเฉพาะบุคคล” (วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร์มหาบัณฑิต). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุ งเทพมหานคร.
อัศวิน สุรวัชโยธิน (2561). “ระบบให้คาํ แนะนําด้วยหลักการออนโทโลยีสาํ หรับการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา” (วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.
สิ ริรัตน์ ประกฤติกรชัย. (2550). “การสร้างต้นแบบออนโทโลยีของพืชสมุนไพรไทย” (สารนิพนธ์วทิ ยาศาสตร
มหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุ งเทพมหานคร
ทิพวรรณ ปิ่ นทองพันธ์. (2557). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีสาหรับสื บค้นสารสนเทศการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย (วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, สงขลา
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั เทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ. ระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์ฐานความรู ้ออนโทโลยี. [ออนไลน์].
แหล่งที่มา : http://lst.nectec.or.th/oam/documentation.php [2018,August,10]
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั เทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ. การจัดการความรู ้เชิงความหมาย.[ออนไลน์].
แหล่งที่มา : http://lst.nectec.or.th/oam/link_semanticKM.php Retrieved [2018,August,17]
Jutaporn, L.(2017). Application of Ontology Technology for Food Rcommender. Electronic Journal of
Information Science and Technology, 7(1), PP.22-23.

1883

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

M. Buranarach, Y. Myat and T. Supnithi. (2012). “A CommunityDriven Approach to Development of an
Ontology-Based Application Management Framework”, Proceeding of the Second Joint International
Conference (JIST2012), pp.306-312.

1884

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ สมุนไพรพืน้ บ้ านของชุ มชน
และวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินในการปลูกพืชสมุนไพรด้ วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
THE STUDY OF HERB USAGE BEHAVIORS AND ANALYZING OF LAND
USE IN HERB CULTIVATION USING GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM: A CASE STUDY OF MUANG KAEN PATTANA MUNICIPALITY,
CHIANG MAI
ศศิณสิ ณ์ ภา พัชรธนโรจน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
E-mail:sasinipapat16@gmail.com
อรนุช พันโท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
E-mail:oranuch.pan@gmail.com
ทัศนันท์ จันทร
อาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
E-mail: thadsanan_ch@g.cmru.ac.th
วาสนา สั นติธีรากุล
อาจารย์ ดร. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
E-mail: wasana@g.cmru.ac.th
บทคัดย่ อ

การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน และ เพื่อวิเคราะห์และ
แสดงผลข้อมูลการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของชุมชนเทศบาลเมือง
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ประกอบด้วย 2 ตําบลได้แก่ ตําบลอินทขิล จํานวน 578 ชุด และตําบลช่อแล จํานวน 171 ชุด นําข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
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พบว่า บริ เวณที่มีการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านมากที่สุด คือการปลูกบริ เวณพื้นที่บา้ น วัตถุประสงค์ของการปลูก
พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรั บประทานมากที่ สุด และพฤติ กรรมการใช้สมุน ไพรพื้นบ้าน พบว่าคนในชุ ม ชน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาโดยรวมแล้วมีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
3.17 (S.D.=0.89)
คําสําคัญ: สมุนไพรพื้นบ้าน, เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั คนรุ่ นใหม่หันมาใส่ ใจเกี่ยวกับสุ ขภาพกันมากขึ้น และอาจเป็ นผลจากการกังวลถึงผลค้างเคียง
เกี่ยวกับการรักษาโดยแผนสมัยใหม่ จึงทําให้กระแสในเรื่ องของการหันกลับมาดูแลสุ ขภาพโดยใช้สมุนไพรที่มา
จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกันมากขึ้น รวมถึ งทั่วโลกได้ให้ความสําคัญเกี่ ยวกับการใช้สมุนไพรและแพทย์
ทางเลื อกมากยิ่งขึ้ น การแพทย์แนวธรรมชาติ จึงได้รับความนิ ยมและกระแสผลิ ตภัณฑ์สุมนไพรจึ งได้รับการ
ยอมรับเป็ นอย่างดี (กนกกาญจน์ วิชาศิลป์ และคณะ, 2559) ซึ่ งสมุนไพรเป็ นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จกั
นํามาใช้เป็ นประโยชน์ เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาล โดยนํามาใช้เป็ นยาพื้นบ้านแผนโบราณของ
ไทยมาแต่อดีต เนื่องจากราคาถูก หาได้ง่าย ปลอดภัยและมีผลค้างเคียงน้อย ซึ่งสมุนไพรหลายชนิดสามารถปลูกได้
เองที่บา้ น (วิริญญา เมืองช้าง และคณะ, 2560) สําหรับอุปโภค บริ โภค เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และบางครัวเรื อน
มีการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อจําหน่ายเพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัว ดังเช่นคนในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ชนบท ชาวบ้านส่ วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ทํานา ปลูกพืชไร่ พืชสวนและ
ยังมีวถิ ีชีวติ พึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ ชาวบ้านยังปลูกสมุนไพรในบริ เวณที่ทาํ การเกษตร บริ เวณสวนหลังบ้าน บริ เวณ
บ้านและใช้ ประโยชน์จากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในการปรุ งอาหาร และนํามาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆตลอดจน
ดูแลสุ ขภาพ ประชาชนส่ วนใหญ่จึงเริ่ มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยเน้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และ
ป้ องกันโรค โดยการเลือกรับประทานอาหาร พืชผักสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสมุนไพรนอกจากจะเป็ นประโยชน์
ทางยาแล้ว ยังปลอดภัย จากสารเคมีอีกด้วย สําหรับประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่พฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรจะ
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สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยการรับประทานผักพื้นบ้านร่ วมอาหารหลัก นอกจากนี้ ยงั มีการส่ งเสริ มการ
ใช้ยาสมุนไพรจากเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ในปั จจุบนั
จากที่ ก ล่ า วมา คณะผูว้ ิจัย เห็ นถึ ง ความสํา คัญของพื ช สมุ นไพรที่ มี อ ยู่ในชุ ม ชน จึ ง มี แ นวคิ ด ในการ
การศึ กษาพฤติกรรมการปลูกและการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน โดยเลือกพื้นที่ ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งมีการจัดเก็บพิกดั พื้นที่ของครัวเรื อนที่มีการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน โดยนําระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาประยุกต์ใช้สําหรับนําเสนอการวิเคราะห์ในรู ปของ
แผนภาพข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น รวมถึงจะได้รับทราบตําแหน่งที่มีการปลูกของแต่
ละหมู่บา้ นในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และการศึ กษาถึงการใช้สมุนไพรของคนในชุ มชน จะเป็ น
แนวทางในการศึกษาสร้างจิตสํานึกวางแผนอนุรักษ์ จัดการปลูกและขยายพันธุ์พืชต่อไปในอนาคตอย่างเหมาะสม
นอกจากนั้นยังสามารถส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความตระหนักถึงคุ ณค่าของพืชสมุนไพรที่ มีอยู่ในท้องถิ่ นของ
ตนเอง เพื่อจําหน่ายสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวและชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2.2 เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อยูต่ าํ บล อาชีพ
รายได้ต่อเดือน ตําแหน่งที่ปลูก (พิกดั )
2) การปลูกสมุนไพรและการใช้ ได้แก่ บริ เวณ
ที่ปลูกพืชสมุนไพร วัตถุประสงค์การปลูกพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน

พฤติกรรมการการใช้และปลูก
สมุนไพรพื้นบ้าน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิดของการศึ กษาพฤติกรรมการปลูกและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของคนในชุมชนเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาประกอบด้วย 2 ตําบล ได้แก่ ตําบล
อินทขิล 10 หมู่บา้ นและ ตําบลช่อแล 6 หมู่บา้ น มีตวั แปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคเกี่ยวกับ ตําบล อาชีพ และ
รายได้ต่อเดื อน ตําแหน่ งการปลูกสมุนไพร สําหรับการใช้และการปลูกพืชสมุนไพรได้แก่ การใช้พืชสมุนไพร
บริ เวณที่ปลูก และวัตถุประสงค์การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่ งมีการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชสมุนไพร
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1) กลุ่มประชากร
ระเบี ยบวิธีวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR)
สําหรับข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกประชากรที่อาศัยอยู่ ในเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นพื้นที่ทาํ การศึกษา ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) จากประชากรในที่อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ หลังคา
เรื อนละ 1 คน ซึ่งอาจจะเป็ นหัวหน้าครอบครัวหรื อบุคคลที่อาศัยอยูใ่ นหลังคาเรื อนนั้น เป็ นจํานวนทั้งสิ้น 749 คน
ประกอบไปด้วยประชากร ได้แก่ หมู่บา้ นตําบลอินทขิล จํานวน 578 หลังคาเรื อน และหมู่บา้ นตําบลช่อแล จํานวน
171 หลังคาเรื อน
2) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ และได้ผ่านการตรวจหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 คน จากนั้นนํามาปรับแก้เพื่อนําไปเก็บข้อมูล
ภาคสนามต่อไป โดยแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ตําบล อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปลูกและความรู ้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5
ระดับได้แก่ (บุญชม ศรี สะอาด, 2553)
ค่าเฉลี่ย 1.00ถึง 1.50 แปลความหมายว่า น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51ถึง 2.50 แปลความหมายว่า น้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51ถึง 3.50 แปลความหมายว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51ถึง 4.50 แปลความหมายว่า มาก
ค่าเฉลี่ย 4.51ถึง 5.00 แปลความหมายว่า มากที่สุด
3) ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็ นขั้นตอนดังนี้
3.1) ศึ กษาเอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการปลูกและความรู ้เกี่ ยวกับพืชสมุนไพร และทําการ
คัดเลือกชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ตําบลได้แก่ ตําบล
อินทขิล และตําบลช่อแล
3.2) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การจัดเก็บข้อมูลจากประชาชนในเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ครัวเรื อนละ 1 คน โดยจัดทําแบบสอบถามออนไลน์ ใช้ช่วงเวลา
เก็บในเดือนพฤษภาคม – สิ งหาคม 2561 และได้นาํ ข้อมูลมาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แต่ละชุด
ก่อนที่จะนําข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปและเลือกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1) สถิติที่ใช้จะเป็ นสถิติพ้ืนฐานนํามาใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2) การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ Quantum GIS ซึ่ งเป็ น
โปรแกรม Open Source ซึ่ งสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกใช้ขอ้ มูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผล
ตาราง ตลอดจนสามารถสื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และนําเสนอข้อมูลได้ในรู ปแบบแผนที่ (รัตนา มัน่ ประสิ ทธิ์ ,
2560)
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5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ข้อมูลทัว่ ไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ข้อมูลของประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เกี่ยวกับ
บริ เวณที่ ปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน วัตถุประสงค์ที่ปลูกพืชสมุนไพร และการนําพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จาํ แนกตามหมู่บา้ น
ตําบล

จํานวน (คน)

ร้อยละ

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่4
หมู่ที่5
หมู่ที่6
หมู่ที่7
หมู่ที่8
หมู่ที่10
หมู่ที่11
รวม

62
82
22
59
41
94
74
59
53
32
578

10.7
14.2
3.8
10.2
7.1
16.3
12.8
10.2
9.2
5.5
100.0

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
รวม

30
43
30
23
28
17
171

17.5
25.2
17.5
13.5
16.4
9.9
100.0

ตําบลอินทขิล

ตําบลช่อแล

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ ประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ตาํ บลอินทขิลมีท้ งั หมด 10 หมู่บา้ น คิดเป็ น
ร้อยละ 16.3 จะอยูห่ มู่ที่ 6 ถือได้วา่ เป็ นประชากรจํานวนมากที่สุดในพื้นที่การศึกษา รองลงมาคือ หมู่ที่ 2 ร้อยละ
14.2 และ หมู่ที่ 3 เป็ นประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ที่นอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.8 และตําบลช่อแล มีท้ งั หมด 6
หมู่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 25.2 จะอยูห่ มู่ที่ 2 พบว่าเป็ นประชากรจํานวนมากที่ สุดในพื้นที่การศึ กษา รองลงมาคือ
หมู่ที่ 1 และ 3 ร้อยละ 17.5 และ หมู่ที่ 6 เป็ นประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ที่นอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 9.9
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตําบล จําแนกตามอาชีพ
ตําบลอินทขิล
ตําบลช่อแล
อาชีพ
(จํานวนคน, ร้อยละ)
(จํานวนคน, ร้อยละ)
เกษตรกรรม
139 (24.0%)
53 (31.0%)
ค้าขาย
108 (18.7%)
34 (19.9%)
รับจ้าง
308 (53.3%)
66 (38.6%)
อื่นๆ
23 (4.0%)
18 (10.5%)
รวม
578 (100.0%)
171 (100.0%)
จากตารางที่ 2 จะเห็ นได้ว่า ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่า งในพื้ นที่ ตาํ บลอิ นทขิ ล จํา แนกตามอาชี พ พบว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากที่ สุดในพื้นที่ การศึกษา จํานวนร้อยละ 53.3 มีอาชีพรับจ้าง และรองลงมาคือ
อาชี พเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 24.0 ตามลําดับ สําหรับตําบลช่อแล จําแนกตามอาชี พ พบว่า ประชากรกลุ่ม
ตัว อย่า งจํา นวนมากที่ สุ ด ในพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จํา นวนร้ อ ยละ 38.6 มี อ าชี พ รั บ จ้า ง และรองลงมาคื อ อาชี พ
เกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 31.0
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของประชากรกลุ่มตัวอย่างแต่ละพื้นที่ จําแนกตามรายได้ของครอบครัว/เดือน
ตําบลอินทขิล
ตําบลช่อแล
รายได้ของครอบครัว/เดือน
(จํานวนคน, ร้อยละ) (จํานวนคน, ร้อยละ)
25,000 บาทขึ้นไป
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%)
ตํ่ากว่า3,000 บาท
115 (19.9%)
29 (17.0%)
รวม
578 (100.0%)
171 (100.0%)
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ ประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตําบลช่อแล จําแนกตามรายได้ของครอบครัว/
เดือน พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากที่สุดในพื้นที่การศึกษา จํานวนร้อยละ 34.4 มีรายได้ของครอบครัว/
เดื อนประมาณ 3,000-9,000 บาท และรองลงมาคือรายได้ของครอบครัว/เดื อน ประมาณ 9,001-1,5000 บาทคิด
เป็ นร้อยละ 31.0 และตําบลช่อแล จําแนกตามรายได้ของครอบครัว/เดือน พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวนมาก
ที่ สุด ในพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จํา นวนร้ อ ยละ 29.8 มี ร ายได้ข องครอบครั ว /เดื อ นประมาณ 3,000-9,000 บาท และ
รองลงมาคือรายได้ของครอบครัว/เดือน ประมาณ 9,001-1,5000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 29.3
5.2) การปลูกสมุนไพรของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้ศึกษาเกี่ ยวกับบริ เวณที่ ปลูกพืชสมุนไพร และ
วัตถุประสงค์การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยนําเสนอในรู ปแบบของแผนภาพข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS และแสดงผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้
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5.2.1 การวิเคราะห์การการปลูกพืชสมุนไพรจําแนกตามบริ เวณที่ปลูก

แผนภาพที่ 2 แผนที่การปลูกพืชสมุนไพร จําแนกตามบริ เวณที่ปลูก
จากผลการวิจยั การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชสมุนไพรจําแนกตามบริ เวณที่
ปลูก พบว่า ปลูกบริ เวณพื้นที่บา้ นเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งหมู่บา้ นที่ปลูกบริ เวณพื้นที่บา้ นมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้าน
สันป่ าสัก คิดเป็ นร้อยละ 25.15 รองลงมาได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านวังดิน คิดเป็ นร้อยละ 16.96 และน้อยที่สุด ได้แก่ หมู่
ที่ 6 บ้านหนองบัว คิดเป็ นร้อยละ 9.36 ตามลําดับ
5.2.1 การวิเคราะห์การปลูกพืชสมุนไพรจําแนกตามวัตถุประสงค์การปลูก

แผนภาพที่ 3 แผนที่การปลูกพืชสมุนไพร จําแนกตามวัตถุประสงค์การปลูก
จากผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชสมุนไพรจําแนกตามวัตถุประสงค์การ
ปลูก พบว่า ปลูกเพื่อรับประทานเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งหมู่บา้ นที่ปลูกเพื่อรับประทานมากที่สุดได้แก่ หมู่ที่ 6 หางดง
(อินทขิล) คิดเป็ นร้อยละ 12.33 รองลงมาได้แก่ หมู่ที่ 2 วังแดง (อินทขิล) คิดเป็ นร้อยละ 11.11 และน้อยที่สุด
ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว คิดเป็ นร้อยละ 2.17ตามลําดับ
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5.3) พฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่ งเก็บรวบรวมจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 749 คน ผล
การวิเคราะห์เป็ นดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ท่านรู ้จกั การใช้พืชสมุนไพรแต่ละชนิดระดับใด
ท่านรู ้คุณค่าของสมุนไพรที่ใช้ในท้องถิ่นระดับใด
ท่านรู ้จกั สรรพคุณของสมุนไพรที่นาํ มาใช้แต่ละชนิด
ท่านรู ้จกั วิธีการนําสมุนไพรมาใช้รักษาโรค
ในชีวติ ประจําวันท่านได้นาํ สมุนไพรมารักษาโรค
ท่านคิดว่าสมุนไพรช่วยประหยัดค่ารักษาโรคโดยไม่
ต้องไปโรงพยาบาล
ท่านคิดว่าสมุนไพรมีประโยชน์ตอ่ ชีวติ ประจําวัน
ท่านเอาสมุนไพรที่ตนเองปลูกไว้มาใช้
ทัศนคติของท่านต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรค
รวม

3.78
3.07
2.94
2.87
3.00

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.03
0.86
0.86
0.73
0.80

2.91

0.84

3.07
3.48
3.38
3.17

0.87
1.10
0.96
0.89

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ประชากรรู ้จกั การ
ใช้สมุนไพรแต่ละชนิ ดเป็ นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.78 (S.D.=1.03) และมีการนําสมุนไพรที่ตนเองปลูกไว้มาใช้จาํ นวน
มาก ค่าเฉลี่ย 3.48 (S.D.=1.10) รองลงมาคือ มีทศั นคติต่อการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.38 (S.D.=0.96) รู ้คุณค่าของสมุนไพรไทยในท้องถิ่นของตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.07 (S.D.=0.86) และมีความ
เข้าใจในเรื่ องของสมุนไพรมีประโยชน์ต่อชี วิตประจําวันอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.07 (S.D.=0.87) และ
โดยรวมแล้วประชากรมีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.17 (S.D.=0.89)

6. อภิปรายผล

จากการศึ กษาพฤติ กรรมการปลูก พื ชสมุนไพรของประชากรที่ เป็ นตัว แทนของครั วเรื อนในชุ ม ชน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทั้ง 2 ตําบลได้แก่ ตําบลอินทขิล จํานวน 578 ครัวเรื อน และ
ตําบลช่ อแล จํานวน 171 ครั วเรื อน รวมทั้งสิ้ น 749 ครั วเรื อน พบว่าอาชี พของประชากรส่ วนใหญ่จะรั บ จ้า ง
รองลงมาเป็ นเกษตรกรรม และมีรายต่อเดือนส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 3,000 บาทถึง 9,000 บาท รองลงมามีรายได้ระหว่าง
9,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือน สําหรับบริ เวณที่ปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พบว่า ปลูกบริ เวณพื้นที่บา้ นเป็ นส่ วน
ใหญ่ และวัตถุประสงค์ของการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พบว่า ปลูกเพื่อรับประทานเป็ นส่ วนใหญ่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ กวินธร เสถียร และ คณะ (2555) ที่ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณพืชของชุมชนบ้าน
ท้ายเขื่อนซึ่ งมี เขตติดต่อกับพื้นที่เขื่อนสิ ริกิต์ ิ จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่าลักษณะการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณพืช
ของชุมชนมุ่งเน้นไปเพื่อการยังชีพมากกว่า ยึดเป็ นอาชีพหลัก โดยการเก็บหาตามฤดูกาล ส่งผลต่อความมัน่ คงทาง
อาหารแก่คนในท้องถิ่น สําหรับพฤติกรรมการเกี่ ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านของประชากรกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
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ความรู ้จกั สมุนไพรแต่ละชนิ ดเป็ นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.78 (S.D.=1.03) และมีการนําสมุนไพรที่ตนเองปลูกไว้มาใช้
จํานวนมาก ค่าเฉลี่ย 3.48 (S.D.=1.10) ซึ่ งอาจเนื่ องมาจากประชากรมีความรู ้สึกว่าการบริ โภคสมุนไพรปลอดภัย
และหาง่ายในท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลวรรณ นะชาตรี และคณะ(2550) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชนภาคใต้ ตําบลห้วยลึก จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
รู ้จกั ชนิดของอาหารสมุนไพรพื้นบ้านทุกรสชาติ โดยจะนํากลุ่มที่มีรสเผ็ดร้อนและรสเปรี้ ยวมาใช้บริ โภคเกือบทุก
วัน ส่ วนรสชาติอื่น ๆ บริ โภค 2-3 เดื อนครั้ง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าการบริ โภคอาหารสมุนไพรพื้นบ้านสาม
อันดับแรกคือ ปลอดภัยจากสารพิษ หาได้ง่ายเพราะมีอยูแ่ ล้วในท้องถิ่น และยังมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ และแหล่ง
อาหารสมุนไพรพื้นบ้านส่วนใหญ่ได้จากแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่น และงานวิจยั วิริญญา เมืองช้าง (255) ได้ศึกษา
ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุ ขภาพตนเองของประชาชนในอําเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองอยูใ่ นระดับร้อยละ
87.70 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกใช้สมุนไพรเพื่อรักษาหรื อบรรเทาอาการเจ็บป่ วยอื่น ๆ อาการทางระบบทางเดิน
อาหาร อาการระบบผิวหนัง และอาการทางระบบทางเดินปั สสาวะ เป็ นต้น แต่โดยภาพรวมแล้วประชากรมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.17 (S.D.=0.89) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ภัทรลภา บุตดาเลิศ (2561) ที่มีการศึกษาพฤติกรรมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ใน
งานสปาไทยของกลุ่ม อาสาสมัครชุ มชน ตําบลถนนโพธ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา ที่ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่มีความรู ้เรื่ องสมุนไพรอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้งนี้มีสาเหตุการเลือกใช้สมุนไพรเป็ นการตระหนักถึงประโยชน์และมีความเชื่อในสรรพคุณของสมุนไพรมาก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสมุนไพร
พื้นบ้านแต่ละชนิ ด เพื่อให้ประชากรได้เข้าใจถูกต้อง และสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรรักษาโรคเป็ นทางเลือก
หนึ่งในการดูแลสุขภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทําการศึกษาและจัดเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึงสรรพคุณต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นแหล่งข้อมูลให้กบั บุคคลทัว่ ไปได้ศึกษา
(2) ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวกับสมุนไพร มีการการจัดทําสื่ อเผยแพร่ เกี่ยวกับภูมิ
ปั ญญาให้คนทัว่ ไปได้ศึกษา เพื่อเป็ นการรักษาองค์ความรู ้ให้อยูต่ ลอดไป
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การศึ ก ษาค้น คว้า อิ สระครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารที่ ท ํา การ
ไปรษณี ย ์ ในสังกัดสํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 ให้เป็ นศูนย์กลางของข้อมูล สามารถค้นหาและเรี ยกใช้ขอ้ มูลที่
ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ วจากแหล่งข้อมูลเดียว และมีขอ้ มูลครบถ้วนที่เป็ นรู ปแบบเดียวกัน โดยเริ่ มต้นจาก
ศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่สาํ นักงาน เจ้าหน้าที่สาขา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รู ปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลของแต่ละสาขา จากนั้นจึ งนํามาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ โดยใช้วิธีการเชิ งวัตถุ เพื่อทําการ
พัฒนาระบบในลักษณะของโปรแกรมประยุกต์เว็บ (Web Application) บนเครื อข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ของ
สํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 จากผลการพัฒนาและผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ พบว่าผูใ้ ช้งานระบบจํานวน 70 คน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับที่ ดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีขอ้ มูลครบถ้วน และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานได้เป็ นอย่างดี
คําสําคัญ: ระบบแทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล ไปรษณี ย ์

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 object1895
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มีการเติบโตอย่างมาก มีมูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท โดยแยกเป็ น 2
รู ปแบบ คือ การขนส่ งระหว่างธุรกิจ เพื่อนําไปจําหน่ายต่อหรื อนําไปผลิตเป็ นสิ นค้าต่อ และการขนส่ งโดยตรงถึง
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งปั จจุบนั มีผูใ้ ห้บริ การหลายราย อาทิ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด เคอรี่ นิ่ มเอ็กซ์เพรส และเอสซี จี
เอ็กซ์เพรส เป็ นต้น โดยผูถ้ ือส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดคือ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และมีคู่แข่งเข้ามาแย่งส่วน
แบ่งทางการตลาดเป็ นจํานวนมาก ทั้งบริ ษทั ภายในประเทศ และบริ ษทั ร่ วมทุนจากต่างประเทศ จึงส่งผลให้ บริ ษทั
ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด ได้รั บ ผลกระทบจากคู่แ ข่งหน้า ใหม่ และหน้า เก่ า ที่ เข้า มาแย่งชิ งส่ ว นแบ่ ง การตลาดอยู่
ตลอดเวลา และมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นเพื่อให้ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สามารถต่อสู ้กบั
คู่ แ ข่ ง และยัง คงมี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดอยู่ใ นอัน ดับ ที่ 1 ได้น้ ัน บริ ษ ัท ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด ต้อ งปรั บ ปรุ ง ทั้ง
กระบวนการทํางาน ความรวดเร็ วในการทํางาน เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม ถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุน และการประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
สําหรั บสํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 เป็ นหนึ่ งใน 14 สํานักงานไปรษณี ยท์ ว่ั ประเทศของ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด เป็ นสํานักงานที่ มีปริ มาณงาน และรายได้มากที่ สุดในประเทศ และยังเป็ นพื้นที่ ที่มีการ
แข่ ง ขัน จากคู่แ ข่ง มากที่ สุ ด โดยสํา นัก งานไปรษณี ย ์นครหลวง 1 รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลที่ ท ํา การไปรษณี ย ์ในพื้นที่
กรุ งเทพมหานครฝั่ งเหนื อ และจังหวัดนนทบุ รี มี หน้าที่ บริ หารงาน และดําเนิ นงานตามนโยบายของบริ ษ ัท
นําเสนอข้อมูลในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ เช่น การขอเพิ่มอัตรากําลัง การปรับปรุ งระบบงาน การ
ปรับปรุ งอาคารสถานที่ รวมทั้งต้องนําข้อมูลในด้านต่างๆ ของที่ทาํ การไปรษณี ยม์ าประกอบการตัดสิ นใจ ข้อมูล
ของที่ทาํ การไปรษณี ยม์ ีหลายด้านด้วยกัน อาทิ ข้อมูลพื้นที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอัตรากําลัง ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย เป็ นต้น
โดยในปั จจุบนั นั้นข้อมูลต่างๆ ได้แยกเก็บไว้แต่ละที่ทาํ การไปรษณี ย ์ และเก็บไว้ในรู ปแบบที่แตกต่าง
กัน บางที่ ทาํ การไปรษณี ยเ์ ก็บข้อมูลต่างๆ ได้ครบถ้วนพร้อมนํามาใช้งาน บางที่ ทาํ การไปรษณี ยเ์ ก็บข้อมูลไม่
ครบถ้วน มีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งในลักษณะของกระดาษ แฟ้มข้อมูลเอกสาร ทุกครั้งที่ผูบ้ ริ หารต้องการ
ข้อมูลต้องติดต่อให้ที่ทาํ การไปรษณี ยจ์ ดั ส่ งข้อมูลให้สาํ นักงาน ทําให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลหรื อ
บางครั้งได้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การดําเนินงานหรื อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารเป็ นไปด้วยความล่าช้า ไม่ทนั
ต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็ นการสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นกระดาษ ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
จากปั ญหาข้างต้นผูว้ ิจยั จึ งนําเสนอ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ ทาํ การไปรษณี ย ์ กรณี ศึกษา
สํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1” เพื่อจัดเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นสังกัด อย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารของสํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 และเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน สามารถค้นหาและเรี ยกดูขอ้ มูล
ที่ ตอ้ งการได้อย่างสะดวกรวดเร็ วจากแหล่งข้อมูลเดี ยว และมีขอ้ มูลที่ ครบถ้วน อยู่ในรู ปแบบเดี ยวกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและการบริ หารงานที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นสังกัดสํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 และ
การพัฒนาระบบนี้ยงั เป็ นพื้นฐานเพื่อนําไปพัฒนาระบบงานอื่นๆ ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์
2.2 เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นสังกัด สํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 อย่างเป็ น
ระบบ
2.3 เพื่อได้ระบบและข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นศูนย์กลางไม่กระจัดกระจาย
2.4 เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน สามารถค้นหาและเรี ยกดูขอ้ มูลที่
ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ วจากแหล่งข้อมูลเดียว และมีขอ้ มูลที่ครบถ้วนเป็ นรู ปแบบเดียวกัน

3. ขอบเขตการดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ กรณี สาํ นักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 มีขอบเขตการ
ดําเนินงานดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่สาขา สามารถจัดการข้อมูลที่ทาํ การไปรษณี ยไ์ ด้ ประกอบด้วย
3.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของที่ทาํ การไปรษณี ย ์
3.1.2 ข้อมูลแผนกต่างๆ ของที่ทาํ การไปรษณี ย ์
3.1.3 ข้อมูลพนักงาน
3.1.4 ข้อมูลยานพาหนะ
3.2 เจ้าหน้าที่สาขา สามารถนําเข้าข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่าย
3.3 ผูจ้ ดั การฝ่ าย สามารถเรี ยกใช้รายงานต่างๆ ได้

4. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารที่ ท ํา การไปรษณี ย ์ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ จัด การข้อ มู ล
สารสนเทศของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นสังกัดสํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 ให้เป็ นระบบ เป็ นศูนย์กลางของข้อมูล
ไม่กระจัดกระจาย สามารถค้นหาและเรี ยกดูขอ้ ความที่ตอ้ งการได้อย่างสะดวกรวดเร็ วจากแหล่งข้อมูลเดียว และมี
ข้อมูลที่ ครบถ้วนเป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน โดยเริ่ มจากศึ กษาความต้องการของผูบ้ ริ การ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและใช้วธิ ีการควบคุมการเข้าถึงบทบาทเป็ นเทคโนโลยีหลักสําหรับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ [1] การศึกษาการออกแบบที่เหมาะสมทําให้พฒั นาระบบสารสนเทศได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น (Hui
Qiao, Lin Tan, 2018) [2] การพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น และนําระบบฐานข้อมูลมาใช้ ยังลดปั ญหาข้อมูลสู ญ
หายได้อีกด้วย (Elvi Fetrina , Eri Rustamaji, Tatat Nuraeni, Yusuf Durrachman , 2017) [3] และพัฒนาในรู ปแบบ
โปรแกรมประยุก ต์ (Web Application) ส่ ว นระบบการจัด การฐานข้อ มู ล ที่ ใ ช้เ ป็ นฐานข้อ มู ล มายเอสคิ วแอล
(MySQL) เป็ นซอฟต์แวร์ ประเภทโอเพนซอร์ ซ (Open Source) ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อ การพัฒนา
โปรแกรมใช้ภาษาสคริ ปต์พีเอชพี (PHP) เป็ นฟรี ซอฟต์แวร์ (Free Software) ใช้งานง่ าย สะดวก ทํางานเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน (ทิพวัลย์ แสนคา, สมศักดิ์ จีวฒั นา, นลินทิพย์ พิมพ์กลัด, 2562) [4] ใช้ร่วมกับบู๊ตสแตบ เฟรม
เวิร์ก (Bootstrap Framework) อํานวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ ช้ (ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริ ญ , พัฒนะ วรรณวิไล ,
โฟมจันทร์ หมีนหา และวิลาวรรณ แคสนัน่ ม, 2561) [5] หากพัฒนาโดยใช้ภาษาซี ชาร์ป (C#) และ ไมโครซอฟท์
เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) และประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งานระบบที่พฒั นาขึ้น พบว่า
ระบบที่พฒั นาขึ้นนี้เพิ่มความสะดวกในการทํางานมากขึ้น และมีประสิ ทธิภาพ (จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์ และวงกต
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ศรี อุไร, 2561) [6] สรุ ปได้วา่ โดยส่ วนใหญ่ การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้ภาษาสคริ ปต์พีเอชพี (PHP) ใน
การพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรมมายเอสคิวเอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูลสามารถนําไปประยุกต์ใช้
งานเป็ นที่นิยม และมีประสิ ทธิภาพ (สุเมธ พิลึก, จักรพันธ์ จันทร์เขียว, 2559) [7] ภาษาสคริ ปต์พีเอชพี (PHP) และ
ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล (MySQL ) มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และควรพัฒนา
ให้มีความสามารถในการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ค้นหาข้อมูลในรู ปแบบ ตามเงื่อนไขต่างๆ และ ควรมีการกําหนดบทบาท
ผูใ้ ช้งาน โดยการเข้าสู่ ระบบ เพื่อเข้าสู่ ขอ้ มูลตามสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้ (หทัยชนก แจ่มถิ่น และอนิ รุทธ์ สติมน่ั , 2558) [8]
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนั้น มีกระบวนการการศึกษาความเป็ นไปได้ตามความต้องการ การ
วิเคราะห์การออกแบบระบบ การใช้งานและการทดสอบซอฟต์แวร์ สิ่ งเหล่านี้ ทาํ ให้เกิดผลลัพธ์คือมีการจัดการที่
เชื่อถือได้และทันสมัย (Kun Liu, Jinmin Jiang, Xiaohan Ding, Hui Sun, 2017)

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ขั้นตอนการดําเนินงานในปัจจุบัน
ในปั จจุบนั การดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ มีการจัดเก็บที่แตกต่างกัน บางที่
ทําการไปรษณี ยม์ ีการจัดเก็บที่แฟ้มเอกสารภายในที่เดียวกันอย่างชัดเจน สามารถค้นหาและนําข้อมูลมาใช้งานได้
ง่ายตามต้องการ บางที่ทาํ การไปรษณี ยแ์ ยกเก็บข้อมูลตามแผนกต่างๆ และการจัดการข้อมูลดังกล่าวยังไม่อยู่ใน
รู ปแบบเดียวกัน
5.2 ขั้นตอนการออกแบบ
เมื่อวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการระบบจากความต้องการของเจ้าหน้าที่สาขา (ที่ทาํ การไปรษณี ย)์
เจ้า หน้า ที่ ภ ายในสํา นัก งาน และผูจ้ ัด การฝ่ ายแล้ว เพื่ อ แก้ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ผูว้ ิจัย จึ ง ได้อ อกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ เพื่อเป็ นแหล่งรวมรวบข้อมูลของที่ทาํ การไปรษณี ย ์ และเป็ นแหล่ง
ในการนําข้อมูลไปใช้งานของผูท้ ี่ตอ้ งการ โดยจัดเก็บในรู ปแบบของฐานข้อมูลให้เป็ นรู ปแบบเดียวกัน และพัฒนา
ระบบเป็ นโปรแกรมประยุกต์เว็บ (Web Application) ใช้งานบนเครื อข่ายภายใน (Intranet) ของสํานักงานฯ โดยจะ
มีแนวคิด ดังภาพที่ 1
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Web Application

เจ้าหน้า ที่สาขา
- จัดการข้อมูลที่ทาํ การไปรษณี ย์

ฐานข้อ มูลเซิ ร์ฟเวอร์
Metro1 Database Server

เว็บเซิร์ฟเวอร์
Metro1 Server

Web Application
รอขอบริ การเว็บเซิร์ฟเวอร์
HTTP

เว็บเซิร์ฟเวอร์ร้องขอข้อมูล
LAN

รับบริ การจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

เจ้าหน้า ที่สาํ นัก งาน

ฐานข้อมูลเซิ ร์ฟเวอร์
ตอบกลับตามที ่ร้องขอ

- เรี ยกดูรายงานต่างๆ
- จัดการข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่าย

Web Application

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
- เรี ยกดูรายงานต่างๆ

ภาพ 1 แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์
5.2.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) ของระบบแสดงดังภาพ 2

ภาพ 2 แผนภาพยูสเคสของระบบ
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5.2.2 แผนภาพคลาส (Class Diagram) ของระบบแสดงดังภาพ 3
Deposit

IncomeAndExpense

-DepositID
-Counter
-WorkShift
-TimeDeliveryOnPost
-NumberOfPOBox

-IncomeAndExpenseID
-IncomeAndExpenseType
-BusinessGroup
-Service
-Month
-Year
-WorkingValue
+CalculateTotalByType
+CalculateTotalByGroup
1..n

Business
Section

have
1..1

1..n

Postoffice

Truck
-TruckID
-TruckType
-LicensePlate
-UsageStartDate
-TruckUse
+CalculateTruckUsetime

0..n

have

1..1

-PostofficeID
-PostType
-PostSubType
-PostLevel
-OfficeArea
-PostOfficeNameTH
-PostOfficeNameEN
-DateStart
-PostofficeDescription
-Address
-Tel
-Fax
-Email
-Map
-Coordinates

1..1

have

-SectionID
-SectionName
-WorkingTime
-HeadOffice
-WorkArea
-Location
-Tel
-Fax
0..1

1..1

Employee

0..1

PostMoney

ResponsibilityArea

-StampSouvenirLimit
-StampLimit
-PostMoneyLimit
-PostMoneyDateLimit
-PostMoneyMonthLimit
-BankWithdraw
-BankAccountWithdraw
-BankSend
-BankAccountSend

have
1..n

-NumberOfPopulation
-NumberOfHouseholds
-ResponsibilityAreaText
-ResponsibilityAreaNumber
-ScopeNorth
-ScopeSouth
-ScopeEast
-ScopeWest

-EmployeeID
-EmployeeType
-IDCard
-Nametitle
-Firstname
-Lastname
-DateOfBirth
-Gender
-Position
-PositionLevel
-PostalSchool
-Education
-EducationFaculty
-WorkingDateStart
-Address
-Mobile
-Email
-Officiate
-Picture
+CalculateWorkingTime

ภาพ 3 แผนภาพคลาส
5.2.3 โครงสร้างฐานข้อมูล ของระบบดัง ภาพ 4

ภาพ 4 โครงสร้างฐานข้อมูล
1900

-BusinessID
-Counter
-NumberOfPickupTeam

MailOut
-MailOutID
-MailOutTime
-NumberOfPostbox

MailIn
-MailInID
-MailInTime

EMS
-EMSID
-EMSCutOff
-NumberOfEMSZone
-NumberOfEMSSide

Delivery
-DeliveryID
-DeliveryNumber
-NumberOfDeliveryZone
-NumberOfDeliverySide
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6. ผลการวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ ทาํ การไปรษณี ย ์ ในลักษณะของโปรแกรมประยุกต์เว็บ
(Web Application) สามารถจัดการข้อมูลด้านต่างๆ ของที่ทาํ การไปรษณี ยไ์ ด้เป็ นอย่างดี อีกทั้งผูศ้ ึกษางานวิจยั ได้
ทําการวัดผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบจากผูใ้ ช้งานหลัก ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสี ย จํานวน
70 คน โดยผูศ้ ึกษางานวิจยั ได้ทาํ การสรุ ปผลการดําเนินงานทั้งหมดเป็ น 2 หัวข้อดังนี้
6.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทีท่ าํ การไปรษณีย์
6.1.1 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบ ดังภาพ 5

ภาพ 5 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์
6.1.2 หน้าจอจัดการข้อมูลทัว่ ไป
เป็ นหน้าจอสําหรับจัดการข้อมูลทัว่ ไปของที่ทาํ การไปรษณี ย ์ สําหรับเจ้าหน้าที่สาขา ดังภาพ 6

ภาพ 6 หน้าจอจัดการข้อมูลทัว่ ไป
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6.1.3 หน้าจอจัดการแผนก
เป็ นหน้าจอสําหรับจัดการข้อมูลแผนกของที่ทาํ การไปรษณี ย ์ สําหรับเจ้าหน้าที่สาขา ดังภาพ 7

ภาพ 7 หน้าจอจัดการข้อมูลแผนก
6.1.4 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงาน
เป็ นหน้าจอสําหรับจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมดของที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ดังภาพ 14

ภาพ 14 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงาน
6.1.5 หน้าจอจัดการข้อมูลยานพาหนะ
เป็ นหน้าจอสําหรับจัดการข้อมูลยานพาหนะทั้งหมดของที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ดังภาพ 15

ภาพ 15 หน้าจอจัดการข้อมูลยานพาหนะ
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6.1.6 หน้าจอนําเข้าข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่าย
เป็ นหน้าจอนําเข้าข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่าย ดังภาพ 16

ภาพ 16 หน้าจอนําเข้าข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่าย
6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทีท่ าํ การไปรษณีย์
การวัดผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบจากผูใ้ ช้งานหลักในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ซึ่ งก็คือผูป้ ฏิบตั ิงานที่จดั ทํารายงาน และผูบ้ ริ หารที่ใช้ขอ้ มูลรายงานจํานวน 70
คน โดยสามารถสรุ ปการวัดผลการประเมินได้ออกเป็ น 3 ด้านประกอบด้วย
6.2.1 การประเมินด้านการใช้ระบบ
วัดความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ มีผลลัพธ์การวัดผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางวัดผลความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ
ข้อ
รายการ
1. ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ
2. ความถูกต้องในการทํางานของระบบโดยรวม
3. ความพร้อมของคู่มือการใช้งานระบบ
4. การจัดวางแบบฟอร์มรับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5. ข้อความที่แสดงมีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
6. การแสดงรู ปแบบของรายงานได้อย่างเหมาะสม
สรุปผลการประเมินด้ านการใช้ งานระบบ

𝑥𝑥̅
3.73
4.03
3.73
4.00
4.03
3.83
3.89

S.D. ระดับความพึงพอใจ
0.64
ดี
0.67
ดี
0.69
ดี
0.59
ดี
0.81
ดี
0.59
ดี
0.66
ดี

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ด้านการใช้งาน
ระบบ สามารถสรุ ปได้วา่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินอยูท่ ี่ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66 และความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานระบบอยูใ่ นเกณฑ์ระดับที่ดี
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ที่ 2
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6.2.2 การประเมินด้านการบริ หารจัดการและประสิ ทธิภาพของระบบ
วัดความพึงพอใจด้านการบริ หารจัดการและประสิ ทธิ ภาพของระบบ มีผลลัพธ์การวัดผลดังตาราง

ตารางที่ 2 ตารางวัดผลความพึงพอใจด้านการบริ หารจัดการและประสิ ทธิภาพของระบบ
ข้อ
รายการ
𝑥𝑥̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. ความครบถ้วนของข้อมูล
4.00 0.59
ดี
2. ความรวดเร็ วในการประมวลผลข้อมูล
3.67 0.66
ดี
3. ความรวดเร็ วในการแสดงผลข้อมูล
3.77 0.77
ดี
4. ความรวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล และการนําข้อมูลมาใช้งาน
3.53 0.68
ดี
สรุปผลการประเมินด้ านการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของระบบ 3.74 0.68

ดี

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ด้านการบริ หาร
จัดการและประสิ ทธิภาพของระบบ สามารถสรุ ปได้วา่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินอยูท่ ี่ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.68 และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบอยูใ่ นเกณฑ์ระดับที่ดี
6.2.3 การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ
วัดความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของระบบ มีผลลัพธ์การวัดผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ตารางวัดผลความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของระบบ
ข้อ
รายการ
1. ความสามารถของระบบในการตรวจสอบข้อมูลผูใ้ ช้งานก่อน
เข้าสู่ระบบ
2. การแจ้งเตือนเมื่อการเข้าสู่ระบบเกิดข้อผิดพลาด
3. ความสามารถของระบบในการควบคุมขอบเขตการใช้งาน
ตามสิ ทธิ์ที่กาํ หนดให้
สรุปผลการประเมินด้ านความปลอดภัยของระบบ

𝑥𝑥̅ S.D.
4.03 0.56

ระดับความพึงพอใจ
ดี

3.90 0.71
3.90 0.66

ดี
ดี

3.94 0.64

ดี

จากตารางที่ 3 ผลการประเมิ น ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หารที่ ทาํ การไปรษณี ย ์ ด้า นความ
ปลอดภัยของระบบ สามารถสรุ ปได้วา่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินอยูท่ ี่ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.64
และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบอยูใ่ นเกณฑ์ ระดับที่ดี
6.2.4 การสรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
จากการประเมินความพึงพอใจระบบทั้ง 3 ด้าน ผูศ้ ึกษางานวิจยั ได้ทาํ การสรุ ปผลการประเมินความ
พึงพอใจระบบของผูใ้ ช้งานในแต่ละด้านดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ตารางสรุ ปการประเมินความพึงพอใจระบบ
ข้อ
รายการ
1. การประเมินด้านการใช้ระบบ
2. การประเมินด้านการบริ หารจัดการและประสิ ทธิภาพของ
ระบบ
3. การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ
สรุปผลการประเมินด้ านความปลอดภัยของระบบ
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𝑥𝑥̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
3.89 0.66
ดี
3.74 0.68
ดี
3.94 0.64
3.86 0.66

ดี
ดี

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ทั้ง 3 ด้าน
สามารถสรุ ปได้วา่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินอยูท่ ี่ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66 และความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งานระบบอยูใ่ นเกณฑ์ระดับที่ดี
จากผลการประเมิ นความพึง พอใจจากผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริ ห ารที่ ทาํ การไปรษณี ย ์
โดยรวม สรุ ปได้วา่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ยท์ ี่พฒั นาขึ้นนั้นมีคุณภาพและความพึงพอใจ
ในการใช้งานอยูใ่ นระดับที่ดี สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานอยูร่ ะดับที่ดี

7. สรุ ปผลการวิจัย

7.1 สรุปผลการการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทีท่ าํ การไปรษณีย์
การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารที่ ท ํา การไปรษณี ย ์ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ จัด การข้อ มู ล
สารสนเทศของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นสังกัดสํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 ให้เป็ นระบบ เป็ นศูนย์กลางของข้อมูล
ไม่กระจัดกระจาย สามารถค้นหาและเรี ยกดูขอ้ มูลที่ตอ้ งการได้อย่างสะดวกรวดเร็ วจากแหล่งข้อมูลเดียว และมี
ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็ นรู ปแบบเดียวกัน การดําเนินงานพัฒนาระบบเริ่ มต้นจากศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ หาร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สาขา และเจ้าหน้าสํานักงาน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รู ปแบบการจัดเก็บข้อมูล
ของแต่ละสาขา จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ เพื่อทําการพัฒนาระบบในลักษณะของโปรแกรม
ประยุกต์เว็บ (Web Application) บนเครื อข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ของสํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1
7.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทีท่ าํ การไปรษณีย์
1) สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจระบบด้านการใช้งานระบบ ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ของการประเมินอยูท่ ี่ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66 และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบอยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
ที่ดี
2) สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจระบบด้านการบริ หารจัดการและประสิ ทธิ ภาพของระบบ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินอยูท่ ี่ 3.74 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.68 และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ
อยูใ่ นเกณฑ์ระดับที่ดี
3) สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจระบบด้านความปลอดภัยของระบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของ
การประเมินอยูท่ ี่ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.64 และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบอยูใ่ นเกณฑ์ระดับที่ดี
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8. อภิปรายผลการศึกษา

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ เป็ นตามผลที่ได้ศึกษาจากงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยพบว่า การนําระบบฐานข้อมูลมาใช้กบั ข้อมูลสารสนเทศช่วยลดปั ญหาข้อมูลสูญหาย และการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การศึกษาการการออกแบบเหมาะสมทําให้พฒั นาระบบสารสนเทศได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั
ได้พ ัฒ นาระบบสารสนเทศในรู ป แบบโปรแกรมประยุก ต์เ ว็บ (Web Application) บนเครื อ ข่ า ยอิ น ทราเน็ ต
(Intranet) ของสํานักงานฯ และพบว่าการใช้ภาษาคําสั่งพีเอชพี (PHP) เป็ นฟรี ซอฟต์แวร์ (Free Software) ใช้งาน
ง่าย สะดวก ทํางานเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล (MySQL) เป็ นซอฟต์แวร์ ประเภทโอเพน
ซอร์ ซ (Open Source) ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อ และจากการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการ
เบิ กจ่ายงบประมาณ:กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเซเป็ ด ของ จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์ และวงกต ศรี อุไร
(พ.ศ. 2561) เลือกใช้ภาษาซี ชาร์ ป (C#) และ ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาระบบ ผลวิจยั พบว่าระบบที่ พฒั นาขึ้นนี้ มีประสิ ทธิ ภาพเช่นกัน สําหรับงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจัย
เลือกใช้ภาษาซี ชาร์ ป (C#) ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) และใช้สถาปั ตยกรรม
แบบจําลอง-มุมมอง-ควบคุม (Model-View-Controller : MVC) ในการพัฒนาระบบ ทั้งนี้ เพื่อรองรับ และทํางาน
ร่ วมกับระบบที่มีอยูภ่ ายในสํานักงานด้วย
โดยระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ เป็ นศูนย์กลางของข้อมูลที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ น
สังกัดสํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 ได้เป็ นอย่างดี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผูบ้ ริ หารสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้
อย่างรวดเร็ ว และยังเป็ นการประหยัดทรัพยากรต่างๆ ในกรณี ที่ตอ้ งการข้อมูลจากที่ ทาํ การไปรษณี ยใ์ นสังกัด
สํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร กระดาษ เป็ นต้น สร้างประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
ให้กบั ทุกหน่วยงานไม่วา่ จะเป็ นที่ทาํ การไปรษณี ย ์ และสํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง 1 อีกด้วย

9. ข้ อเสนอแนะ

9.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1) ข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่าย ที่เจ้าหน้าที่สาํ นักงานต้องเพิ่มเข้าในระบบยังต้องใช้วีธีการรวบรวม
จากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเพื่อสร้างเป็ นไฟล์ในรู ปแบบที่ กาํ หนด แล้วจึ งนําเข้าระบบทําให้ขอ้ มูล ส่ งผลให้ตอ้ งใช้ระยะ
เวลานาน
2) ผูบ้ ริ หารต้องการให้รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวอยูใ่ นระบบอื่นๆ
ทางผูว้ จิ ยั ไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องติดต่อกับผูร้ ับผิดชอบ ให้กาํ หนดสิ ทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ และบางข้อมูลเป็ น
ความลับไม่สามารถนํามาใช้งานได้
9.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การพัฒนาเพื่อต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ คือการเพิ่มข้อมูลในด้านต่างๆ
ของที่ ท ําการไปรษณี ย ์ ให้ม ากขึ้ น โดยเฉพาะเรื่ อ งของสถิ ติ ขอ้ มู ล โดยการเชื่ อ มต่ อกับระบบที่ มี อยู่แ ล้วของ
สํานักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เกี่ ยวข้อง และผูบ้ ริ หารเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ภายในระบบเดี ยว อีกทั้งยังต้องพัฒนา
ระบบให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet) เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา และ
เข้าถึงได้ในทุกๆ อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งเพิ่มความปลอดภัย และสิ ทธิ ในการเข้าถึ ง
ข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูล
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ในปั จจุบนั อุบตั ิเหตุเป็ นสาเหตุหลักของการเสี ยชีวิตของคนไทย โดยอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ เป็ นอุบตั ิเหตุ
อันดับต้น ๆ ที่ทาํ ให้เกิดการสูญเสี ย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ของการเกิดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ก็คือ ความประมาทของผูใ้ ช้
รถใช้ถนน ความไม่พร้อมของยานพาหนะที่ใช้หรื อความไม่พร้อมผูข้ บั ขี่ เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้เกิ ด
อาการง่วงนอน การดื่มของมึนเมาหรื อการรับประทานยาที่อาจเกิดการง่วงซึ ม นอกจากนี้ การขับรถเป็ นเวลานาน
โดยไม่หยุดพักก็อาจทําให้เกิดอาการเมื่อยและอ่อนเพลีย ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ อาจทําให้เกิดการหลับในขณะขับรถที่
เป็ นสาเหตุหลัก ๆ ของอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ แนวทางในที่จะสามารถลดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์อนั เนื่ องมาจากการ
หลับในก็คือ การส่ งสัญญาณแจ้งเตือนผูข้ บั ขี่ในขณะที่เกิดอาการง่วง เพื่อให้ผขู ้ บั ขี่ทราบและหาวิธีแก้ไขอาการ
ง่วงได้อย่างทันท่วงที วิธีการตรวจจับอาการง่วงนอนขณะขับรถนั้น ได้ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพเข้า
มาตรวจจับใบหน้าและดวงตาของผูข้ บั ขี่ โดยสังเกตอาการของผูข้ บั ขี่ เช่น การกระพริ บตาที่มีจาํ นวนครั้งน้อยลง
หรื อมากขึ้นกว่าปกติ ลักษณะของเปลือกตาที่มีการหรี่ ลงมากกว่าปกติ หรื อการเกิดอาการนิ่งของเปลือกตาที่นาน
กว่าปกติ เมื่อตรวจพบอาการง่วงนอนดังกล่าวก็จะทําการปลุกให้ตื่น หรื อให้หยุดพักการทํางานชัว่ คราว ปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นดังกล่าวนั้น ทางผูว้ ิจยั ได้คิดค้นและออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยลดปั ญหาเหล่านี้ โดยงานวิจยั นี้ ได้วิเคราะห์
ระบบการแจ้งเตือนภายในรถยนต์ เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ ยงของผูใ้ ช้รถด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ
ภาพบุคคลขณะขับรถ โดยใช้การ Image Processing ถูกนํามาใช้ในการตรวจสอบ ระบบข้างต้นจะทําการแปลง
ข้อมูลที่ ได้รับมาเป็ นค่า Grayscale เพื่อที่ จะตรวจจับใบหน้าและดวงตาของผูข้ บั ในลําดับถัดไปผูว้ ิจยั ได้พฒั นา
อุปกรณ์ให้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน
คําสําคัญ: อุบตั ิเหตุ, อาการง่วงนอน, การหลับใน, การประมวลผลด้วยภาพ

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. หลักการและเหตุผล

ในปั จจุบนั อุบตั ิเหตุทางรถยนต์น้ นั เป็ นอุบตั ิเหตุอนั ดับต้น ๆ ที่ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยชีวิตและทรัพย์สิน
ซึ่ งการหลับในคือสาเหตุหลัก ๆ ของการเกิ ดอุบตั ิเหตุ หลายคนมักมองข้ามอาการง่ วงขณะขับรถ เพราะคิดว่า
สามารถควบคุมอาการง่ วงที่ เกิ ดขึ้นได้ อาการหลับในแม้จะเป็ นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่สามารถก่อให้เกิ ดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงได้
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับภาวะหลับใน
การหลับใน[1] คือ การหลับในระยะเวลาสั้น ๆ เพียงชัว่ วูบเดียว เป็ นภาวะที่ร่างกายมีการทํางานลดลง
หรื อช้าลง เป็ นการสับสนระหว่างการหลับในและการตื่น โดยมีการหลับเข้ามาแทรกการตื่นอย่างเฉี ยบพลันโดย
ไม่รู้ตวั ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 1-2 วินาที การหลับในเป็ นอันตรายเช่นเดียวกับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะ
ผลต่อการทํางานของสมองส่ วนประมวลผล (Brain Processing) ทําให้การตัดสนใจแย่ลง (Impair judgment) การ
ตอบสนองช้าลง (slower reflexes) ในขณะที่ นักวิจยั จาก The University of New south Wales และ University of
Otago ค้นพบว่า การอดนอนเป็ นเวลา 17-19 ชัว่ โมง เปรี ยบเหมือนร่ างกายมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับ 0.05
(ระดับอ้างอิงตามกฎหมายต้องตํ่าว่า 0.05) หมายความว่าหากเราอดนอน 17- 19 ชัว่ โมงแล้วไปขับรถก็เท่ากับว่าทํา
ผิดกฎหมาย สัญญาณที่บ่งบอกการเข้าสู่ ภาวะหลับใน คือ การหรี่ ของเปลือกตาที่นอ้ ยลงกว่าปกติ การกระพริ บตา
ที่ถี่มากขึ้น หรื อการเกิดอาการนิ่งของเปลือกตาที่นานกว่าปกติ เป็ นต้น
ทฤษฎีสรุปเกีย่ วกับ Internet of things (IoT)
อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Things)[3] คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ มี
การถ่ายโอน ข้อมูลร่ วมกันผ่านเครื อข่าย โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรื อระหว่าง
บุ คคลกับคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ ง อิ นเตอร์ เน็ ตของทุ กสรรพสิ่ ง (Internet of Things) พัฒนามาจากเทคโนโลยีไ ร้ ส าย
(wireless technology) ระบบเครื่ องกลไฟฟ้าจุลภาค (micro-electromechanical systems : MEMS) และอินเทอร์เน็ต
(Internet) ซึ่ งคาดว่าอินเตอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Things) นั้นหมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อา้ งอิงได้ดว้ ย
เลขไอพี (IP address)และมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันได้ผ่านเครื อข่าย สรุ ปให้เข้าใจง่ายๆ
อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Things) ก็คือเทคโนโลยีที่ทาํ ให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
1909

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

กันได้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตนัน่ เองสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์นานาชาติ (IEEE) ได้
ให้คาํ นิยามของ Internet of Things โดยใจความบอกถึงคุณลักษณะสําคัญของ IoT มีดงั นี้
- เป็ นการเชื่อมต่อกันระหว่างสรรพสิ่ งใด ๆ (Interconnection of Things)
- เชื่อมต่อสรรพสิ่ งใด ๆ เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Connection of Things to the Internet)
- สรรพสิ่ งใด ๆ มีลกั ษณะที่ระบุเอกลักษณ์ได้ (Uniquely Identifiable Things)
- สามารถพบได้ทวั่ ไป (Ubiquity) มีความสามารถในการรับรู ้และตอบสนองได้ (Sensing/Actuation
capability)
- เป็ นระบบฝังตัวแบบอัจฉริ ยะ (Embedded intelligence) – มีความสามารถในการสื่ อสารทํางานร่ วมกัน
ได้ (Interoperable Communication Capability)
- สามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้ (Self-configurability)
- สามารถโปรแกรม หรื อสัง่ การการทํางานได้ (Programmability)
หรื อถ้ากล่าวโดยง่ายๆ IoT ก็คือการทําอุปกรณ์ใด ๆ หรื อ สรรพสิ่ งใด ๆ ให้ฉลาดขึ้น โดยการใส่ สมองกลให้กบั
มัน แล้วให้สรรพสิ่ งนั้น ๆ สามารถสื่ อสาร ควบคุม หรื อรายงานผลซึ่ งกันและกันได้ผา่ นอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่าง
ง่าย ๆ ของคําว่า “อุปกรณ์สื่อสารกัน ”เช่น โทรศัพท์กบั รี โมทโทรทัศน์ก็คืออุปกรณ์สื่อสารกัน ได้แต่ เป็ นการ
สื่ อสารผ่านคลื่นอินฟราเรดแต่อุปกรณ์ที่จะเป็ น IoT นั้นจะตอ้ งสามารถสื่ อสารกันได้ผ่านเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ต
ในปั จจุบนั กระแสของคําว่า IoT ได้เป็ นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง และเริ่ มมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถ
ทํางานบนแนวคิดเพิ่มมากขึ้น โดยมีการนํามาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้งานใน
Smart City คือการทําให้เมืองมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่สามารถควบคุมรายงานผ่านเครื อข่าย อินเทอร์เน็ต ตัวอย่าง เช่น
หลอดไฟบนถนน หรื อแม้กระทั่ง การประยุกต์ใช้งานใน Smart Industry โดยการควบคุ ม หลอดไฟให้มีการ
ประหยัดพลังงานที่ ดีย่ิงขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มโรงงานต่าง ๆ ในการพัฒนาการสื่ อสารข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ใด ๆ นั้น จําเป็ นจะต้องใช้โปรโตคอลในการสื่ อสาร โดยเฉพาะในการพัฒนา IoT ในปั จจุบนั มีโปรโตคอล
ที่ได้รับความนิยมคือ Co AP Protocol, NETPIE Protocol และ MQTT Protocol
ทฤษฎีเกีย่ วกับเทคโนโลยีการประมวลผลด้ วยภาพ
การประมวลผลภาพ (Image Processing) [3] คื อ การนํา ภาพมาประมวลผลหรื อคิ ด คํา นวณด้ว ย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริ มาณ โดยมีข้ นั ตอนต่าง ๆ ที่สาํ คัญ คือ การทํา
ให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น การกําจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่ วนของวัตถุท่ีเราสนใจออกมาจาก
ภาพ เพื่อนําภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริ มาณ เช่น ขนาด รู ปร่ าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุใน
ภาพ จากนั้นเราสามารถนําข้อมูลเชิงปริ มาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็ นระบบ เช่น ระบบตรวจสอบใบหน้า
เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ระบบดูแลและตรวจสอบสภาพการจราจรบนท้องถนนโดยการนับจํานวน
รถบนท้องถนนในภาพถ่า ยด้วยกล้อ งวงจรปิ ดในแต่ ละช่ ว งเวลา ระบบตรวจสอบคุ ณภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ใ น
กระบวนการผลิ ตของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบเก็บข้อมูลรถที่ เข้าและออกอาคารโดยใช้ภาพถ่ายของป้ าย
ทะเบียนรถเพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัย เป็ นต้น
การประมวลผลภาพจํานวนมาก และเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งทําซํ้า ๆ กันในรู ปแบบเดิมเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่ง
งานในลักษณะเหล่านี้ หากให้มนุ ษย์วิเคราะห์เอง มักต้องใช้เวลามากและใช้แรงงานสู ง อีกทั้งหากจําเป็ นต้อง
วิเคราะห์ ภาพเป็ นจํานวนมาก ผูว้ ิเคราะห์ ภาพเองอาจเกิ ดอาการล้า ส่ งผลให้เกิ ดความผิดพลาดขึ้ นได้ ดังนั้น
คอมพิวเตอร์ จึงมีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่ เหล่านี้ แทนมนุ ษย์ อีกทั้ง คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการ
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คํานวณและประมวลผลข้อมูลจํานวนมหาศาลได้ในเวลาอันสั้น จึงมีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การประมวลผลภาพและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากภาพในระบบต่าง ๆ
ทฤษฎีเกีย่ วกับเว็บแอพพลิเคชั่น
เว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application) [4] นั้นคือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่ งมีระบบการไหลเวียน
ในแบบออนไลน์ (Online) ทั้งแบบโลคอล (Local) ภายในวงแลน (LAN) และโกลบอล (Global) ออกไปยัง
เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้เหมาะสมกับงานที่ตอ้ งการข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ (Real Time)
การทํางานของเว็บแอพพลิ เคชั่น นั้นโปรแกรมส่ วนหนึ่ งจะวางอยู่บนเร็ นเดอริ งเอนจิ น (Rendering
Engine) ซึ่ งตัวเร็ นเดอริ งเอนจิน จะทําหน้าที่ หลักๆ คือนําเอาชุดคําสั่งหรื อรู ปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการ
แสดงผล นํามาแสดงผลบนพื้นที่ส่วนหนึ่งในจอภาพ โปรแกรมส่วนที่วางตัวอยูบ่ นเร็ นเดอริ งเอนจิน จะทําหน้าที่
หลัก ๆ คื อ การเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขสิ่ ง ที่ แ สดงผลที่ ไ ด้รั บ เข้า มาเบื้ อ งต้น และการประมวลผลบางส่ ว น เว็บ
แอพพลิเคชัน่ แบบเบื้องต้น ฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ จะประกอบไปด้วยเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ซ่ ึ งทําหน้าที่เชื่อมต่อกับไคลเอนต์ตาม
โปรโตคอล (HTTP/HTTPS) ตามปกติทว่ั ไปแล้ว เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะมีส่วนประมวลผลซึ่ งอาจจะเป็ นตัวแปลภาษา
เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรื ออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับใบหน้าและดวงตาด้วยการประมวลผลด้วยภาพ (Image Processing)
(2) เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตื อนการง่ วงนอนขณะขับรถสําหรั บผูข้ บั ขี่ รถยนต์ เพื่อหลี กเลี่ ยงการเกิ ด
อุบตั ิเหตุขณะขับรถ

3. ขอบเขตุ

(1) ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าและวิเคราะห์ดวงตาได้
(2) ระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีแนวโน้มการเกิดสภาวะหลับใน
(3) ระบบสามารถทําการรายงานผลผ่านทางแอพพลิเคชัน่ และมีการบันทึกสถิติการแจ้งเตือน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การออกแบบระบบ
- เมื่อผูข้ บั ขี่มีแนวโน้มการเข้าสู่สภาวะการหลับใน จะมีการเตือนของอุปกรณ์
- มีไฟLED แสดงสถานะการขับขี่ เมื่อทําการขับรถเป็ นระยะเวลานานโดยไม่หยุดพัก จะส่ งสัญญาณ
แจ้งเตือนพร้อมกับสถานะไฟสี แดง
- จะมีการเก็บบันทึกผลหากอุปกรณ์เกิดการแจ้งเตือน
- จะมีแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ผใู ้ ช้งานดูรายงานการแจ้งเตือน และสามารถดูสถิติเวลาที่เกิดอาการหลับใน
การทํางานโดยรวมของระบบ คือ อุปกรณ์จะมีการติดตั้งกล้องไว้หน้าคอนโซลของรถยนต์ฝั่งผูข้ บั ขี่ เพื่อ
ทําการตรวจสอบใบหน้าและดวงตา เมื่อมีการตรวจพบอาการที่อาจก่อให้เกิดสภาวะหลับใน ระบบจะทําการแจ้ง
เตือนผ่านอุปกรณ์เพื่อให้ผูข้ บั ขี่ทราบ และจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนการความเสี่ ยงในการหลับใน
ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือเพื่อทําดูสถิติการหลับในของผูใ้ ช้งาน ตามแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการทํางานของระบบ
การพัฒนาตัวอุปกรณ์
มีอุปกรณ์ที่ใช้งาน 3 ชนิด ได้แก่
- Raspberry pi เป็ น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก สามารถต่อเข้ากับจอคอมพิวเตอร์ (ผ่าน HDMI) และ
ยังรองรับเมาส์/คียบ์ อร์ด/อุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านทาง USB Port อีกทั้งยังสามารถต่อสายแลน (10/100 RJ45) ได้อีกด้วย
(มี Bluetooth และ Wi-Fi 802.11n Controller On-Board) แสดงในแผนภาพที่ 2 (ก)
- Raspberry pi camera ใช้เ ซ็ น เซอร์ Sony IMX219 และเลนส์ แ บบฟิ กส์ โ ฟกัส ถ่ า ยภาพนิ่ ง ได้ค วาม
ละเอียดสูงสุด 8 ล้านพิกเซล (3280 x 2464) ถ่ายวีดีโอความละเอียด 1080p@30fps 720p@60fps 640x480p@90fps
เชื่อมต่อผ่านพอร์ต CSI ที่ใช้งานร่ วมกับ Raspberry Pi ได้ทุกโมเดลทั้ง A+/B+/2B/3B มีซอฟท์แวร์และไดรฟ์ เวอร์
สําหรับระบบปฏิบตั ิการ แสดงในแผนภาพที่ 2 (ข)
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- Buzzer ใช้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีแนวโน้มการเข้าสู่สภาวะหลับใน แสดงในแผนภาพที่ 2 (ค)
- LED ใช้แสดงสถานการขับขี่ แสดงในแผนภาพที่ 2 (ง)

(ก)
(ค)

(ข)

(ง)
แผนภาพที่ 2 อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์
(ก) Raspberry pi 3B+
(ข) Raspberry pi camera V2
(ค) Sound buzzer
(ง) LED

การพัฒนาทางด้ าน Software
ระบบได้ใช้ Software หลัก ๆ อยู่ 3 อย่างดังต่อไปนี้
- Python ใช้ในการเขียนโปรแกรมลงบน Raspberry Pi[5] เพื่อนํา Library ของ OpenCV มาใช้ในการ
ประมวลผลภาพ และส่งค่าขึ้นไปบน Cloud หรื อเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมสัญญาณการแจ้งเตือน
- MySQL คือโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พฒั นาโดยบริ ษทั MySQL[6] มีหน้าที่เก็บ ข้อมูลอย่าง
เป็ นระบบ รองรับคําสัง SQL เป็ นเครื่ องมือสําหรับเก็บข้อมูล ที่ ตอ้ งใช้ร่วมกับเครื่ องมือหรื อโปรแกรมอื่นอย่าง
บูรณาการเพือ่ ให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผูใ้ ช้
- Ionic Framework เป็ นซอฟต์ แ วร์ ที่ จัด อยู่ ใ น ประเภท Framework ที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย น พัฒ นาตัว
แอพพลิเคชัน่ ที่มีรูปแบบ Cross-Platform เพื่อความหลากหลายและสะดวกต่อการใช้งานของผูใ้ ช้ทวั่ ไป
การสื่ อสาร
ระบบได้ใช้ Cloud MQTT[7] ซึ่งเป็ นบริ การ MQTT Service บน Cloud Service เพื่อใช้ในการเก็บบันทึก
ข้อมูลสถิติและนําผลที่ได้มาแสดงบน Web Application บนโทรศัพท์มือถือ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในส่วนการทํางานของระบบ OpenCV[8] ดังรู ป ที่ เริ่ มจากการนํารู ปภาพของบุคคลที่ได้รับมาจากกล้อง
ของอุปกรณ์ (ก) แสดงในแผนภาพที่ 3 ทั้งค่าตําแหน่งใบหน้าและดวงตา และค่าต่าง ๆ นํามา Detect เป็ นรู ปแบบ
ของ Grayscale ภาพที่ รับเข้ามาในขั้นตอนแรกเป็ นภาพที่ อยู่ในระบบปริ ภูมิสีแบบ RGB ดังนั้นแต่ละพิกดั ของ
ภาพจะประด้วยค่าของเซตที่ แสดงถึ ง ค่าของ R ค่าของ G และค่าของ B ระบบจะทําการ เปลี่ ยนให้เป็ นภาพ
ระดับสี เทา (Grayscale) เพื่อทําให้สามารถวิเคราะห์ภาพได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่อแปลงภาพเป็ นระดับสี เทาแล้ว จะทํา
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ให้แต่ละจุ ดภาพของภาพจะเหลื อเพียงค่ าความเข้มของสี มี ค่า ตั้งแต่ 0 ถึ ง 255 เมื่ อแปลงจากภาพสี เป็ นภาพ
ระดับสี เทาจะได้ดงั รู ป (ข) แสดงในแผนภาพที่ 3 เพื่อที่ จะทําการวาง Landmark บนตําแหน่ งของใบหน้าและ
ดวงตาของบุคคล เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของดวงตารวมถึงการเคลื่อนที่ของใบหน้าดังรู ป (ค) แสดงใน
แผนภาพที่ 3

(ก)

(ข)

(ค)
แผนภาพที่ 3 แสดงการประมวลผลใบหน้าเพื่อตรวจจับดวงตา
(ก) กล้องทําการจับรู ปภาพของบุคคล
(ข) กระบวนการเข้าสู่การทํา Image Processing
(ค) ระบบทําการวางจุด Landmark บนใบหน้าของบุคคล

5. สรุ ปผลการวิจัย

ปั ญหาที่ พบในการขับรถคือ สภาพความพร้ อมของผูข้ บั และปั จจัยรอบข้าง รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการ
มองเห็นเส้นทาง จึงทําให้เกิดความเสี่ ยงต่อการที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น เราได้คิดค้นและออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยลดปั ญหาเหล่านี้ โดยงานวิจยั นี้ ได้
วิเคราะห์ระบบการแจ้งเตือนภายในรถยนต์ เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ ยงของผูใ้ ช้รถด้วยการ ติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับภาพบุคคลขณะขับรถโดยใช้การ Image Processing ถูกนํามาใช้ในการตรวจสอบ ระบบข้างต้นจะทําการ
แปลงข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ มาเป็ นค่ า Grayscale เพื่ อ ที่ จ ะตรวจจับ ใบหน้า และดวงตาของผู ้ข ับ และทํา การวางจุ ด
Landmark เพื่ อ ที่ จ ะทํา การตรวจจับ การเคลื่ อ นที่ ข องดวงตา และเมื่ อ ดวงตามี ก ารขยับ ของจุ ด เข้า หากัน เป็ น
ระยะเวลาหนึ่ ง ระบบจะทําการส่ งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านตัวอุปกรณ์ลาํ โพง Buzzer ข้อมูลการแจ้งเตือนนี้ จะถูก
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บันทึ กเก็บไว้ใน Database แสดงให้เห็ นถึงค่าสถิติการขับรถในแต่ละวัน และความพร้อมในการขับรถ ข้อมูล
ข้างต้นนี้จะทําให้ผขู ้ บั มีความเตรี ยมพร้อมในการที่จะใช้รถมากขึ้นและลดอัตราความเสี่ ยงการเกิดอุบตั ิเหตุได้ดีข้ ึน
ซึ่ งผลที่ เราได้ทาํ การทดลองติดตั้งอุปกรณ์บนรถยนต์ได้ผลสรุ ป ดังแผนภาพที่ 4 คืออุปกรณ์สามารถ
แจ้งเตือนผูข้ บั ได้จริ ง และไม่บดบังวิสยั ทัศน์ในการขับรถ ลดความเสี่ ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุได้มากขึ้น

(ก)
(ข)
แผนภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการตรวจจับดวงตาของผูข้ บั
(ก) การตรวจจับดวงตา
(ข) การแจ้งเตือนหากมีอาการง่วงนอน
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการตรวจจับใบหน้า

ผลการตรวจจับใบหน้าโดยใช้การประมวลผลในตารางที่1 โดยทําการทดสอบภาพที่เป็ นใบหน้า 15 ภาพ
และภาพที่ไม่ใช่ใบหน้า 15 ภาพ พบว่ามีการตรวจจับใบหน้าที่ถูกต้องประมาณร้อยละ 90.00
ในระยะต่อไปของงานวิจยั นี้ จะพัฒนาให้มีการตรวจสอบใบหน้าของผูใ้ ช้งานและสามารถใช้ในองค์กร
ที่ใช้รถยนต์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อระบุขอ้ มูลของผูใ้ ช้งาน และสามารถบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานนั้น
ๆ เพื่อใช้ในการประเมินการขับขี่ของผูใ้ ช้งาน
โดยผูว้ จิ ยั หวังว่า ระบบตรวจสอบอาการง่วงด้วยการประมวลผลด้วยภาพที่จะพัฒนาต่อไปนั้น จะช่วย
เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของผูใ้ ช้งาน และสามารถลดความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุได้ รวมถึงการที่จะ
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สูญเสี ยชีวติ และทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง แต่อาการง่วงนอนนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การหลับตา หรื อกระพริ บตา
ติดต่อกันเป็ นระยะถี่ ๆ อาจเกิดขึ้นโดยที่ผขู ้ บั ขี่ทาํ การลืมตา แต่ร่างกายและลําตัวนั้นเกิดมีลกั ษณะเอียงไปทางด้าน
ใดด้านหนึ่ง ทําให้เกิดอันตรายได้ ทางที่ดีที่สุดนั้น ผูข้ บั ควรได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ได้รับการตรวจ
สุขภาพจากแพทย์ที่เชียวชาญ และทางผูว้ จิ ยั จะขอนําข้อมูลสถิติและองค์ประกอบต่าง ๆไปพัฒนาในด้าน
เทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นต่อไป
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