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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการดาเนิ นงานพัฒนาประสิ ทธิ ภาพควบคุมรายการสิ นค้าคงคลังด้วยโปรแกรมประยุกต์
เพื่อพัฒนาวิธีจดั เก็บข้อมูลรายการสิ นค้าให้มีความถูกต้องในการนาไปใช้งาน ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที่นามาใช้กบั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส (Microsoft Access) ร่ วมกับภาษาวิชวลเบสิ ก (Visual Basic
Application) นามาใช้เขียนเป็ นโปรแกรมประยุกต์ควบคุมรายการสิ นค้าในการรับข้อมูลเข้า การจัดเก็บข้อมูล การ
เบิ ก จ่ า ยสิ น ค้า ในคลัง การแสดงยอดคงเหลื อ การประมวลผลข้อ มู ล ท าให้ ก ารควบคุ ม รายการสิ น ค้า เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นจากวิธีการเดิมที่ใช้เอกสารควบคุม 12 รายการ นับได้ 3,200 ตัว เมื่อใช้โปรแกรมประยุกต์นบั
ได้ 3,700 ตัวและเวลาการค้นหาลดลง 10 นาที ทาให้นาไปสู่การพัฒนาการทางาน
คาสาคัญ : การพัฒนากระบวนการควบคุมสิ นค้าคงคลัง, การควบคุมสิ นค้าคงคลังด้วยระบบฐานข้อมูล

ABSTRACT
This research is to improve the efficiency of Inventory Control by using an application software to
develop a method for storing inventory data for accurate use. The application software used in this research is
Microsoft Access, with Visual Basic language. It is used to write applications to control the product list. Input
information storage goods Issue displaying balances data processing enables greater control of the inventory from
the original method using 12 control documents, counting 3,200 with 3,700 applications and a 10 minute drop in
search time, leading to improved productivity and with much greater efficiency.
KEYWORDS: Inventory Control Process, Inventory Control Database
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
กระบวนการดาเนินงานหลักของบริ ษทั ฯ เริ่ มจากปั จจัยนาเข้าสู่กระบวนการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่
ลู ก ค้า ก าหนด แผนกคลัง สิ น ค้า เป็ นขั้น ตอนสุ ด ท้า ยมี ผ ลต่ อ การส่ ง มอบ (Delivery) และคุ ณ ภาพ (Quality)
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนสุ ดท้าย การบริ หารจัดการรายการสิ นค้าจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญเนื่ องจากความถูก
ต้องของรายการ การแสดงข้อมูลที่ตอ้ งการ ถ้าทางานได้รวดเร็ วและแม่นยาก็ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ตอ้ งการของ
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ กรณี ศึกษาดาเนิ นการผลิ ตเป็ ดแปรรู ปเป็ นสายการผลิตแบบไหลต่อเนื่ องพบปั ญหาจากการ
ดาเนิ นงานคือในขั้นตอนแผนกคลังสิ นค้ายังใช้วิธีการควบคุมรายการสิ นค้าด้วยสมุดบัญชี รายวันบันทึกข้อมูล
รับเข้าและจ่ายออกโดยยังไม่มีการควบคุมความถูกต้องของรายการข้อมูล ทาให้เสี ยเวลากับการสรุ ปผลข้อมูล
ยุง่ ยากเสี่ ยงต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่รอคอยความถูกต้องของเอกสาร
การวิจยั นี้ จึงพัฒนาวิธีการควบคุมรายการสิ นค้าด้วยการนาโปรแกรมประยุกต์เข้ามาใช้แก้ปัญหาเรื่ อง
การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ ช่วยให้มีความแม่นยา ประมวลผลรายการได้รวดเร็ ว จัดทารายงานได้ถูกต้อง โดย
เปรี ยบเทียบวิธีการเดิมกับวิธีการที่พฒั นาเพื่อแสดงประสิ ทธิภาพจากการดาเนินงาน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาวิธีการทางานและจัดเก็บรายการสิ นค้าคงคลังด้วยโปรแกรมประยุกต์
2. เพื่อควบคุมรายการสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิภาพแสดงผลข้อมูลได้รวดเร็ ว

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระบบจัด การฐานข้อ มู ล รวม (Database Management System หรื อ DBMS) คื อ โปรแกรมเชื่ อ มต่ อ
โปรแกรมการใช้งานกับฐานข้อมูลมีหน้าที่เรี ยกข้อมูลในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเรี ยงตาม Physical View ออกมาใช้งาน
ตาม Logical View ที่ ถู ก ก าหนดโดยโปรแกรมการใช้ง าน มี ส่ ว นประกอบของโปรแกรม Data Definition
Language (DDL) เป็ นคาสัง่ ที่สามารถระบุลกั ษณะของระเบียบในแฟ้ ม Data Manipulation Language (DML) เป็ น
โปรแกรมประกอบด้วยคาสั่งให้ดาเนิ นการกับข้อมูลในฐาน Query Language เป็ นภาษาที่ ใช้สอบถามเพื่อเข้าสู่
ข้อมูล (สุภาพร เชิงเอี่ยม, 2555)
วิชวลเบสิ กดอตเน็ต (Visual Basic .NET) คือ ภาษาที่ ใช้สาหรับการพัฒนาโปรแกรม เป็ นภาษาหนึ่ งที่
กลุ่มไมโครซอฟต์ได้พฒั นาขึ้นมา ซึ่ งโปรแกรมมีสภาพแวดล้อมแบบกราฟฟิ คสาหรับระบบปฏิ บตั ิการวินโดว์
(Windows Operating System) โดยมี ร ากฐานมาจากภาษาเบสิ ก และท างานบนดอทเน็ ต เฟรมเวิ ร์ ค (Dotnet
Framework) ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ และรองรับการออกแบบด้วย
ยูเอ็มแอล (Unified Modelling Language) ซึ่ งเป็ นภาษาที่เหมาะสาหรับการพัฒนาโปรแกรมหรื อแอพพลิเคชัน่ ที่
ทางานภายใต้ระบบปฏิบตั ิการ วินโดว์ (Windows) และ วินโดว์ เอ็นที (Windows NT) (Visual Basic.NET, 2016)
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แผนภาพที่ 1 แสดงการใช้ objects ใน ADO.NET Architecture
(ที่มา : http://www.beansoftware.com/ASP.NET-Tutorials/ADO.NET-DAL.asp)
การจัดทาแฟ้ มข้อมูลเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบตั ิงานในด้านการปรับปรุ ง การประมวลผลโดย
มีโครงสร้างของแฟ้ มข้อมูล (file structure) ที่ เรี ยงลาดับงานอย่างง่ายที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าคงคลังในแฟ้ มข้อมูล
(Inventory file) ข้อมูลลูกค้า (Customer file) ข้อมูลการสั่งซื้ อ (Order file) โดยแฟ้ มข้อมูลจะรวบรวมข้อมูลที่ไม่
ซ้ าซ้อนเข้าด้วยกันด้วยรหัส (index) เป็ นตัวบ่งชี้ (ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2558, หน้า 143-146)
เครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิ ด (7 QC Tools) ใช้ในการศึ กษาสภาพทัว่ ไปของปั ญหา การเลือกปั ญหา การ
สารวจสภาพปั จจุ บันของปั ญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่ งปั ญหา ที่ แท้จริ งเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้อง
ตลอดจนช่วยในการจัดทามาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ใบตรวจสอบ (Check Sheet) แบบฟอร์ม
บันทึกข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด เช่น เพื่อการตรวจสอบ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ แผนผังพาเรโต (Pareto
Diagram) เป็ นแผนภูมิแท่งใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่ องที่ เกิ ดขึ้น แผนผังแสดงเหตุ
และผล (Cause & Effect Diagram) แสดงความสัมพันธ์ ระหว่า งคุ ณลัก ษณะของปั ญหา (ผล) กับ ปั จ จัยต่างๆ
(สาเหตุ) ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (จิรภัทร สุ ขชูศรี และคณะ, 2559) ใช้ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยสารสนเทศบน
ฐานบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์ และฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์ และฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบให้มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานเพิ่มขึ้น และสามารถรับแจ้งติดตามปั ญหารวมทั้งรองรับการออกรายงานทุกโครงการภายในหน่วยงาน
โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนาระบบใช้ภาษา UML (Unified Modeling Language) ซึ่ งประกอบ
ไปด้วยแผนภาพ Use Case Diagram แสดงขั้นตอนการทางานที่สาคัญของระบบ ผลจากการนาไปใช้งานสามารถ
รับแจ้งและติดตามปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ การได้สะดวกรวดเร็ ว ถูกต้อง โดยมีการบริ หารจัดการด้วย
ฐานข้อมูลมีผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีที่ค่าเฉลี่ย 3.51 และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.95
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ (Action Research) เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพควบคุมรายการสิ นค้าคง
คลังด้วยโปรแกรมประยุกต์ กรณี ศึกษาบริ ษทั ฯ ผลิ ตเป็ ดแปรรู ปกระบวนการผลิต เป็ นแบบวัตถุดิบไหลอย่าง
ต่อเนื่อง (Flow Material) ตามลาดับการผลิตมีท้ งั หมด 6 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการรับคาสัง่ ซื้อ ผูจ้ ดั การแผนก Production Planning รับคาสัง่ ซื้อจากลูกค้า
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการเตรี ยมการ พนักงานคลังสิ นค้าตรวจสอบวัตถุดิบพร้อมเบิกส่ งเข้าสายการผลิต
ตามแผนกผลิต
ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการผลิต ผูจ้ ดั การแผนกผลิตนาแผนผลิตมากาหนดแผนการผลิตประจาวันโดย
พิจารณาจากกาหนดการส่งมอบของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการตรวจสอบ แผนกผลิตตรวจสอบคุณภาพโดยบันทึกในใบตรวจสอบและแผนก
ประกันคุณภาพจะทาการตรวจสอบซ้ าโดยการสุ่มตรวจจุดที่สาคัญ
ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการทดสอบ แผนกประกันคุณภาพทดสอบสิ นค้าจากกระบวนการผลิต
ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการส่ งมอบ แผนกวางแผนควบคุมการผลิตพิจารณาแผนส่ งมอบตามลาดับเป็ น
ผูอ้ อกใบส่งสิ นค้าโดยตรวจรายการ บันทึกลงใบตรวจสอบจึงทาการส่งมอบ

แผนภาพที่ 2 แสดงกระบวนการดาเนินงานผลิตเป็ ดแปรรู ป
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ได้ศึกษาข้อมูลการดาเนิ นงานขั้นตอนที่ 6 การควบคุมรายการสิ นค้ากระบวนการส่ งมอบ แยกปั ญหาที่
พบจากการทางานได้เป็ น 4 เรื่ องประกอบด้วยข้อมูลไม่ถูกต้อง ความล่าช้าจากเอกสาร รายการสิ นค้าไม่ตรง การ
ทางานล่าช้าจึงเก็บข้อมูลตามปั ญหาแต่ละชนิดนับเป็ นจานวนครั้งที่เกิดเป็ นเวลา 3 เดือน ตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 3 แสดงปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการดาเนินงาน
จากแผนการส่งมอบทั้งหมด 78 ครั้ง ทาให้พบว่าปั ญหาทั้งหมดเกิดขึ้น 20 ครั้ง เป็ นสัดส่วน 25.64% จาก
4 สาเหตุที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานขั้นตอนที่ 6 จึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์หา
สาเหตุดว้ ยผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram)

แผนภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาการทางานคลังสิ นค้า
จากการวิเคราะห์ปัญหาทาให้ทราบว่าวิธีการจัดเก็บข้อมูลปั จจุบนั เป็ นต้นเหตุที่ส่งผลต่อปั ญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้เอกสารเก็บข้อมูลที่ทาให้ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และไม่สามารถตอบสนองกับสภาพการทางานได้ทนั ที
เช่น การค้นหาข้อมูลใช้เวลานาน ไม่มีวธิ ีป้องกันการบันทึกข้อมูลผิด การลงข้อมูลซ้ าซ้อน หรื อไม่สามารถสื บค้น
รายการย้อนหลังได้
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ศึกษาองค์ประกอบกิจกรรมที่ทาให้เกิดข้อมูลโดยการจัดทาฐานข้อมูลควบคุมรายการสิ นค้าทั้งหมดจาก
การดาเนิ นงานที่ส่งผลต่อตัวแปรจานวนรายการ (Data base) ความล่าช้า (Delay) และเอกสาร (Report) จากการ
ควบคุมสิ นค้าคงคลัง
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การจัดทาโปรแกรมฐานข้อมูลสิ นค้าคงคลังโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Visual Studio และโปรแกรม
Microsoft Access ในการจัด สร้ า งโปรแกรมเป็ นฐานข้อ มู ล กลางของบริ ษ ัท ฯ ที่ มี ค วามแม่ น ย า และถู กต้อ ง
ผูเ้ กี่ ยวข้องใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ จัดเก็บข้อมูลได้จานวนมากแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสะดวกภายใน
ระบบมี การแสดงความผิดพลาดจากการทางาน ข้อมูลมี ความปลอดภัยจากระบบป้ องกันของโปรแกรม และ
สามารถแสดงรายงานยืนยันความถูกต้องของข้อมูลออกมาเป็ นเอกสารที่รวดเร็ วตามที่ตอ้ งการใช้งาน หรื อกรณี ที่
ลูกค้ามีการร้องขอตรวจสอบรายการ

แผนภาพที่ 5 แสดงการไหลของข้อมูลในระบบควบคุมสิ นค้าคงคลัง
ระบบควบคุมสิ นค้าคงคลังด้วยโปรแกรมทาให้การทางานรวมเข้าด้วยกันจากข้อมูลทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
การไหลของข้อมูลรวมเข้าสู่ ศูนย์กลางของทั้ง 5 ขั้นตอนย่อย ที่ มีความสัมพันธ์ภายในระบบฐานข้อมูลจากการ
ดาเนินงานโดย Process of MIS ประกอบด้วย Process 1 แสดงการเก็บประวัติผขู ้ าย ประวัติฟาร์ม Process 2 แสดง
การเก็บข้อมูลพนักงานขาย ข้อมูลสื่ อโฆษณา และข้อมูลการตลาด Process 3 แสดงการเก็บข้อมูลการแปรรู ป
อุปกรณ์แปรรู ป Process 4 แสดงการเก็บข้อมูลสต็อกสิ นค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ Process 5 แสดงการเก็บข้อมูล
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จัดส่ ง การบรรจุ (Packing) ข้อมูลรถส่ งสิ นค้าและการนาข้อมูลจัดเก็บลงฐานข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลมี
ทั้งหมด 4 เรื่ องประกอบด้วย
1) กระบวนการสต็อกสิ นค้า
1.1) การตรวจสอบข้อมูลเรื่ อง กรอกชื่อสิ นค้า รหัสสิ นค้า วันที่รับสิ นค้า
1.2) การรับสิ นค้าเรื่ อง กรอกชื่อสิ นค้า วันที่รับสิ นค้า จานวนที่รับสิ นค้า
1.3) การดูยอดสิ นค้าคงเหลือ กรอกชื่อสิ นค้าที่จะทาการดูยอดคงเหลือ
2) กระบวนการขายสิ นค้า
2.1) การขายสิ นค้าเรื่ อง กรอกชื่อสิ นค้า จานวน แล้วทาการบันทึกข้อมูล
2.2) การเรี ยกดูขอ้ มูลการขายเรื่ อง กรอกวันที่ตอ้ งการดูขอ้ มูลการขาย
3) กระบวนการรับคืนสิ นค้าเรื่ อง กรอกชื่อสิ นค้า จานวนที่คืนสิ นค้า
4) กระบวนการรายงาน
4.1) รายงานการจาหน่ายสิ นค้า กรอกวันที่ตอ้ งการดูการจาหน่ายสิ นค้า
4.2) รายงานการรับสิ นค้า/คืนสิ นค้า กรอกวันที่ตอ้ งการดูการรับสิ นค้า
การแสดงผลของข้อมูลจากฐานข้อมูลแสดงโดยใช้รูปแบบจากโปรแกรมให้ทางานตาม Process of MIS
ที่ได้ออกแบบไว้ และแบ่งหน้าหลักของโปรแกรมเป็ นเมนูหลัก 5 ส่วนจึงนาไปกาหนดเป็ น 5 เมนูคาสัง่ ให้ผใู ้ ช้งาน
ทางานร่ วมกับโปรแกรมในการจัดการข้อมูลแผนกคลังสิ นค้า ในการลงบันทึกข้อมูลใหม่ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เดิม การรับและตัดข้อมูลออกจากระบบ และการรายงานผลข้อมูล

แผนภาพที่ 6 แสดงหน้าหลักโปรแกรมควบคุมสิ นค้าคงคลัง
หมายเลข 1 แสดงเมนูสต็อกสิ นค้า
หมายเลข 2 แสดงเมนูขายของ
หมายเลข 3 แสดงเมนูเพิ่มรายชื่อลูกค้า

หมายเลข 4 แสดงเมนูต้งั ค่าการทางานของโปรแกรม
หมายเลข 5 แสดงรายงานการซื้อสิ นค้า
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากเขียนโปรแกรมและทดลองการทางานของระบบจนสมบูรณ์แล้วจึงจัดโปรแกรมฝึ กอบรมใน
หัวข้อ “การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการควบคุมสิ นค้าคงคลังด้วยระบบฐานข้อมูล ” โดยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
ในการจัดทาฐานข้อมูล รายละเอียดของโปรแกรมกับการทางาน การใช้งานโปรแกรม หลังจากที่ทุกคนมีความ
เข้าใจจึงนาโปรแกรมไปใช้กบั การทางานจริ งโดยการติดตามผลการใช้งาน และผลที่เกิดจากการใช้โปรแกรมเป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานการบันทึกข้อมูล
เรื่ อง
จานวนรายการ
จดบันทึกลงในสมุดบัญชี
ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์
3,700 ตัว
3,200 ตัว
เวลา/รายการ
12 รายการ
18 นาที
จานวนแต่ละรายการ
12 รายการ
ผิดพลาด 4 รายการ

บันทึกลงโปรแกรม
3,700 ตัว
8 นาที
ถูกต้องทุกรายการ

ผูศ้ ึกษาได้ทดสอบระบบโดยให้ผใู ้ ช้งานของบริ ษทั ฯ แสดงความคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจ
ตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert) (ศิริชยั พงษ์วิชยั , 2555) ประกอบด้วยมาตรอันดับ 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย
และน้อยมาก แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้โปรแกรม ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านความถูกต้องของ
ข้อมูล ด้านการลดเวลาค้นหาข้อมูล และด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ทาการวิเคราะห์และแปลผลคะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งาน พบว่า มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (𝑋̅) และความเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28
(S.D.)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานโปรแกรมบริ ษทั ฯ ผลิตเป็ ดแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป
รายการประเมิน
X
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
โปรแกรมใช้งานง่าย
4.60
0.52
มากที่สุด
ตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ วและง่าย
4.40
0.52
มากที่สุด
ข้อมูลมีความถูกต้อง
4.70
0.48
มากที่สุด
ลดเวลาในค้นหาข้อมูล
4.60
0.52
มากที่สุด
ความยืดหยุน่ ในการใช้งาน
4.50
0.53
มากที่สุด
รวม
4.56
0.28
มากทีส่ ุ ด
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) วิเคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูลการทางานปั จจุบนั แสดงด้วยกราฟ (Graph) เปรี ยบเทียบนามาหาสาเหตุ
ของปั ญหาที่เกิดขึ้นด้วยแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram)
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที่แสดงผลจากการดาเนิ นงานโดยการเปรี ยบเทียบการค้นหาข้อมูล เวลา/
รายการ และจานวนแต่ละรายการ คิดเป็ นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ผลต่าง
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5. สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาวิธีการควบคุมรายการสิ นค้าในคลังด้วยโปรแกรมประยุกต์ กรณี ศึกษา : กระบวนการทางาน
คลังสิ นค้าอุตสาหกรรมอาหาร (เป็ ดแปรรู ป) จากการนาไปใช้งานช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมรายการสิ นค้า
เพิ่มขึ้น จัดเก็บข้อมูลเป็ นระเบียบ ตรวจสอบได้แม่นยาทาให้การค้นหาข้อมูลถูกต้องตามรายการรุ่ นผลิตภัณฑ์ และ
การควบคุมรายการสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าวิธีการลงบันทึกในสมุดบัญชีรายวันที่มีความยุง่ ยากในการใช้
ข้อมูลแต่ละครั้งจากการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้โปรแกรมประยุกต์ดว้ ยแบบประเมินความพอใจในการใช้
งานทราบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x ̅=4.56, S.D.=0.28 )

6. อภิปรายผล
โปรแกรมประยุกต์ควบคุมรายการสิ นค้าคงคลัง เป็ นระบบจัดเก็บฐานข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์เพื่อส่ ง
มอบให้กบั ลูกค้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพเชื่ อถือได้มีความสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องระบบสนับสนุ นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์และฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบ (จิรภัทร สุขชูศรี และคณะ, 2559)
วัดประสิ ทธิภาพจากผลการทางาน 3 ประเด็นจากวิธีการเดิมเปรี ยบเทียบกับวีธีการที่พฒั นา
1) การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ จานวนที่เบิกทั้งสิ้น 3,700 ตัว
วิธีบนั ทึกลงในสมุดบัญชีนบั ได้ 3,200 ตัว
3200 x 100

วิธีการเดิม =
= 86.48 %
3700
วิธีบนั ทึกโปรแกรมควบคุมสิ นค้าคงคลังนับได้ 3,700 ตัว
3700 x 100

วิธีที่พฒั นา =
= 100.00 %
3700
2) การใช้เวลาค้นหา/รายการ จานวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
วิธีบนั ทึกลงในสมุดบัญชีใช้เวลา 18 นาที
วิธีบนั ทึกโปรแกรมควบคุมสิ นค้าคงคลังใช้เวลา 8 นาที
คิดเป็ นประสิ ทธิภาพด้านเวลาเพิ่มขึ้นเป็ น 55.55 %
3) จานวนแต่ละรายการ จานวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
วิธีบนั ทึกลงในสมุดบัญชีพบรายการผิด 4 รายการ
วิธีบนั ทึกโปรแกรมควบคุมสิ นค้าคงคลัง ไม่มีรายการผิดพลาด
ข้อมูลมีความถูกต้องทั้งหมด 100%
จากผลการเปรี ยบเที ยบแสดงให้เห็ นว่าการค้นหาข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ตรงตามจานวนที่ เบิ ก การใช้เวลา
ค้นหา/รายการลดลง และจานวนแต่ละรายการไม่ผิดพลาด

7. ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการดาเนิ นงานควบคุมรายการสิ นค้าขั้นตอนที่ 6 โดยพัฒนาประสิ ทธิ ภาพควบคุม
รายการสิ นค้าคงคลังด้วยโปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาต่อยอดในอนาคตให้สามารถใช้งานได้มาก และรวดเร็ วขึ้น
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สามารถเพิ่ ม อุ ป กรณ์ ก ารอ่ า นข้อ มู ล แถบรหัส (QR Code) เข้า มาใช้ร่ ว มกับ โปรแกรม โดยวัด ผลได้จ ากการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการทางานในเรื่ องเดียวกัน
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บทคัดย่อ
จากการศึกษากระบวนการผลิตกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษของบริ ษทั ฯ ผลิตสิ่ งพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ระยะเวลา 4 เดือน พบว่ากระบวนการผลิตมีของเสี ยเกิดขึ้นทั้ง 6 ขั้นตอนรวม 9,245 ชิ้น จากคาสัง่ ผลิตรวมทั้งหมด
120,000 ชิ้น การดาเนิ นงานวิจยั จึงมุ่งลดของเสี ยที่เกิดจากพนักงานด้วยมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในกระบวนการ
ผลิต โดยได้ศึกษากระบวนการพิมพ์อย่างละเอียด และนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ ยเครื่ องมือคุณภาพ และ
วิ เ คราะห์ ก ระบวนการท างานด้ว ยแผนภู มิ ก ารท างาน (Flow Chart) น ามาร่ ว มกับ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน
กระบวนการผลิตกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้เก็บข้อมูลหลังจากนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานใช้ในกระบวนการผลิต
ทราบว่าความสูญเสี ยจากกระบวนการพิมพ์ลดลง 4.89 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผลก่อนปรับปรุ ง 7.70 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: การลดของเสี ยด้วยคู่มือปฏิบตั ิงาน, มาตรฐานกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภณั ฑ์

ABSTRACT
This study is in connection in reducing waste from the packaging production of a paper company. The
aim of this research is to reduce “waste output” using standard practices, thorough study of the printing processes
and procedures, analysis of the workflow chants combining them with the operational standards using quality
tools. Out of the total production order of 120,000 pieces, there were 9,245 waste production. Data were collected
after the standard operating manual was used in the production process. Note that the loss from the printing
process decreased by 4.89 percent against the 7.70 percent conventional printing process.
KEYWORDS: Waste Reduction with Procedure manual, standardized packaging box production process.
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ความสู ญเสี ยเป็ นปั ญหาหนึ่ งที่ สาคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท โดยเฉพาะงานเสี ยที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตส่ งผลต่อต้นทุนดาเนิ นงาน และความไว้ใจของลูกค้า และทาให้ระดับคุณภาพสิ นค้า
ต่าลง กาหนดการส่ งมอบไม่เป็ นไปตามแผนงานที่ กาหนด กระบวนการผลิตจึงให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหา
งานเสี ยที่เกิดขึ้นในขณะผลิตที่ส่งผลต่อการปรับปรุ งกระบวน และวิธีการทางานให้มีมาตรฐานเพื่อให้จานวนงาน
เสี ยลดลงทาให้เกิดประสิ ทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นจากการกาหนดเป้ าหมายการปรับปรุ งในเรื่ องต่างๆ เช่น ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน เวลาในการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานการทางาน หรื อการสร้างเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยในการผลิต
จากการศึกษากระบวนการผลิตกล่องบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้วตั ถุดิบด้วยกระดาษมีลกั ษณะการผลิตที่เร็ วชิ้นงาน
ไหลแบบต่อเนื่ องตามลาดับ ผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละขั้นตอนต้องทาตามข้อกาหนดเพื่อให้งานเกิดความถูกต้องเป็ นไป
ตามมาตรฐานด้านคุณภาพโดยงานเสี ยที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ จากกระบวนการทางานทั้งหมด 6 ขั้นตอนคิด
เป็ นสัด ส่ ว นงานเสี ย ทั้ง หมดที่ เกิ ด ขึ้ น 7.70 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง เกิ น จากเป้ าหมายที่ ย อมให้มี ง านเสี ย ได้ไ ม่ เ กิ น 5
เปอร์เซ็นต์ ที่กาหนดไว้
งานวิจยั นี้จึงศึกษาวิธีการผลิตด้วยมาตรฐานการปฏิบตั ิงานกระบวนการผลิตบรรจุภณั ฑ์ท้ งั กระบวนการ
เพื่อลดงานเสี ย และป้ องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดด้วยการลดปั ญหางานเสี ยลงได้ ด้วยแนวทางการจัดทาคู่มือ
การปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบตั ิงานกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภณั ฑ์จากกระดาษ
(2) เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจมาตรฐานขั้นตอนการทางานตามลาดับ

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อทราบถึงสภาพที่เป็ นจริ งของการปฏิบตั ิงานจาก
การรวบรวมข้อ มู ล โดยตรงทั้ง 6 ขั้น ตอน น ามาแก้ปั ญ หาให้ ดี ข้ ึ น ร่ ว มกับ การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Data) โดยกาหนดแนวทางดาเนินงานวิจยั อย่างเป็ นลาดับให้สามารถตอบปัญหาการวิจยั ตามขั้นตอน
3.1.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภณั ฑ์
3.1.2 ศึกษารายละเอียดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 ศึกษาสภาพกระบวนการผลิตปั จจุบนั และเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.4 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสี ย
3.1.5 เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาและการปรับปรุ ง
3.1.6 เปรี ยบเทียบผลการดาเนินการแก้ไข
3.1.7 วิเคราะห์ผลการดาเนินการแก้ไข
3.1.8 สรุ ปผลการดาเนินการแก้ไข
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จากการศึกษากระบวนการผลิตสิ่ งพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ตามขั้นตอนการผลิตกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์เริ่ มตั้งแต่
การรั บไฟล์งานจากลูกค้าที่ เป็ นต้นฉบับอาร์ ตเวิร์ค และสิ้ นสุ ดเป็ นชิ้ นงานสาเร็ จพร้ อมส่ งมอบให้ลูกค้าโดยมี
กระบวนการผลิ ต ตั้ง แต่ ก ระบวนการก่ อ นการพิ ม พ์ (Pre-Process) กระบวนการพิ ม พ์ (Press/Printing) และ
กระบวนการหลังการพิมพ์ (After Press Process) ได้พบปั ญหาเกิดมากที่สุดในส่ วนกระบวนการพิมพ์กล่องบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษ จากปั ญหาของเสี ยเกิ ดขึ้ นในขั้นตอนการผลิ ตโดยมี ก ารปฏิ บัติง านในกระบวนการทั้งหมด 6
ขั้นตอน
เริ่ มต้น
กระบวนการผลิต

ตัดกระดาษตามขนาดที่ตอ้ งการพิมพ์

ขั้นตอนการตัดกระดาษ
ขั้นตอนการพิมพ์

พิมพ์งานทีละสี ลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์

ขั้นตอนการเคลือบ

เคลือบ UV ด้วยน้ ายาเพื่อตกแต่งผิว

ขั้นตอนการปั๊ม

ปั๊มตามแบบที่ตอ้ งการ

ขั้นตอนการปะ

ปะกล่องขึ้นรู ปตามแบบ

ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ
แก้ไขปรับปรุ ง
ของเสี ย

ไม่ผา่ น

บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์สาเร็ จ

ตรวจสอ
ผ่านบคุณภาพ
ส่ งมอบเข้าคลังสิ นค้า
จบขั้นตอน

แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการพิมพ์ (Press/Printing) 6 ขั้นตอน
3.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การดาเนิ นงานวิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดปั ญหางานเสี ยจากกระบวนการผลิต โดยรวบรวมข้อมูล
แต่ละขั้นตอนในกระบวนการพิมพ์กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์นบั จานวนของเสี ยต่อชิ้นนามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิ ดขึ้น
ตามลักษณะขั้นตอนการผลิตเพื่อไปหาแนวทางการลดงานเสี ย
จากการศึกษากระบวนการพิมพ์กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั 6 ขั้นตอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง
เดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้เก็บข้อมูลการทางานพบว่ากระบวนการผลิตเกิ ดงานเสี ยทุกขั้นตอน จึ งได้แยก
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ปั ญหาที่เกิดตามขั้นตอนต่างๆ เริ่ มตั้งแต่ ขั้นตอนการตัดกระดาษตามขนาดงานที่ตอ้ งการพิมพ์ ขั้นตอนการพิมพ์
งานที ละสี ลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์ ขั้นตอนการเคลือบ UV เป็ นการเคลือบน้ ายาเพื่อตกแต่งผิว ขั้นตอนการปั๊ มตาม
แบบที่ตอ้ งการ ขั้นตอนการปะกล่องขึ้นรู ปตามแบบ และขั้นตอนการบรรจุหีบห่ อ ได้นาข้อมูลจากการศึ กษามา
สรุ ปปั ญหาที่เกิดขึ้น
3.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ศึ กษาตัวแปรต้นที่เป็ นปั จจัยการผลิต จากทรัพยากรการผลิต 4M ประกอบด้วย คน เครื่ องจักร วัตถุดิบ
วิธีการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อปั ญหางานเสี ยจากอิทธิพลของตัวแปรแทรกซ้อนในทุกขั้นตอนประกอบด้วย ความรู ้/
เข้าใจในงาน ขั้นตอนการทางาน วิธีการทางาน ลักษณะการทางาน ความสามารถในการทางาน ความถูกต้องใน
การทางาน
จากข้อมูลทราบว่าจากคาสัง่ ซื้อ 120,000 ชิ้น มีแผนการผลิต 30,000 ชิ้นต่อเดือน เกิดของเสี ยจากขั้นตอน
การพิมพ์กล่องเครื่ องสาอางมากที่ สุด 4,000 ชิ้น ลาดับที่ 2 จากขั้นตอนการปั๊ ม 2,400 ชิ้น และลาดับที่ 3 จาก
ขั้นตอนการตัดกระดาษตามขนาด 1,340 ชิ้น โดยขั้นตอนการพิมพ์มีสัดส่ วนของเสี ยมากที่สุด 43.27 เปอร์ เซ็นต์
จากของเสี ยที่เกิดขั้นในกระบวนการผลิตทั้งหมด 9,245 ชิ้น

แผนภาพที่ 2 แสดงงานเสี ยในขั้นตอนการพิมพ์
ได้นาปั ญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาต้นเหตุในกระบวนการพิมพ์โดยใช้หัวข้อของปั จจัยการผลิต (4M)
ด้วยผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) วิเคราะห์และแยกแต่ละตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดของเสี ยให้เห็น
ถึงสาเหตุอย่างชัดเจนตามขั้นตอนการพิมพ์
ขาดการ PM

เครื่ องจักร

ทางานซับซ้อน
ไม่ชดั เจน
เข้าใจยาก
วิธีการ

พนักงาน
ไม่พร้อมใช้งาน
ใช้งานยาก

ไม่ระบุขอ้ มูล
ขั้นตอนมาก
ไม่มีเกณฑ์
ปฏิบตั ิ

ไม่ได้อบรม

ขาดทักษะ
ขั้นตอนพิมพ์

ไม่ได้ตามที่กาหนด
เสื่ อมสภาพ
วัตถุดิบ

แผนภาพที่ 3 แสดงผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุตวั แปรต้นที่มาจากขั้นตอนการพิมพ์
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การวิเคราะห์หาสาเหตุจากตัวแปรที่ทาให้เกิดของเสี ยสามารถสรุ ปสาเหตุหลักมาจากวิธีการปฏิบตั ิงาน
การเตรี ยมความพร้ อมของพนักงาน และลักษณะเครื่ องจักร ส่ งผลให้การทางานไม่มีความสม่ าเสมอในการ
ปฏิบตั ิงานแต่ละครั้ง ซึ่ งทั้งสามสาเหตุมีความสัมพันธ์ต่อกันโดยตรง เช่น พนักงานไม่มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้
เครื่ องจักรขาดการบารุ งรักษาทาให้การปรับตั้งค่ามาตรฐานไม่ได้ตามที่กาหนด และวิธีการแต่ละขั้นตอนเข้าใจ
ยากไม่ได้ระบุรายละเอียดให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานทราบส่ งผลให้เกิดของเสี ยขึ้นในการผลิต จึงนาสาเหตุหัวข้อวิธีการ
ปฏิบตั ิงานมาวิเคราะห์หาสาเหตุ (Cause Analysis) ด้วยแผนภูมิ ทาไม ทาไม (Why-Why Chart)

ขั้นตอนมาก
เข้าใจยาก
ไม่ชดั เจน

ลาดับงาน
การเตรี ยมงาน
การสื่ อสาร
เอกสารทางาน

วิธีการทางาน
ไม่รู้
ทาไม่ถูก

ไม่มีเกณฑ์

ไม่มีเทคนิค
ไม่มีขอ้ มูล
มาตรฐานงาน
คู่มือทางาน

แผนภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุอย่างละเอียด (Root Cause)
การวิเคราะห์ หาสาเหตุด้วยแผนภูมิ ทาไม ทาไม ทาให้ทราบถึ งสาเหตุ ที่ส่งผลต่องานเสี ยที่ เกิ ดกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการผลิตเรื่ องข้อมูลการทางาน และความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานที่ยงั มีไม่ครบหรื อไม่มี
การแสดงไว้ที่จุดปฎิบตั ิงาน ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจไม่ถูกต้องในวิธีการทางาน
3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
จากการศึกษาการดาเนิ นงานกระบวนการผลิตได้นาเครื่ องมือเข้ามาใช้ได้แก่ แผนภูมิการทางาน (Flow
Chart) บอกถึงขอบเขต และลาดับการทางานเพื่อแยกชนิ ดงานเสี ยแต่ละขั้นตอน จึ งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยใบ
ตรวจสอบการผลิต (Defective Sheet) มาวิเคราะห์ดว้ ยผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) ร่ วมกับ
แผนภูมิ ทาไม ทาไม (Why-Why Chart) เพื่อกาหนดแนวทางแก้ปัญหางานเสี ยแต่ละขั้นตอนด้วยการออกแบบการ
ทางานโดยปรับปรุ งกิจกรรม และจัดลาดับความสาคัญในขั้นตอนตามหลักการบริ หารคุณภาพเชิ งกระบวนการ
(Process Approach) นามาจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual) ได้ระบุจุดประสงค์ ระเบียบปฏิบตั ิ ลาดับแต่
ละขั้นตอนในกระบวนการโดยระบุขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางาน เข้าใจง่ายมีรายละเอียดครบถ้วนสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้จริ งนาไปปฏิบตั ิใช้
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จากแนวคิดที่ นามาใช้เป็ นเครื่ องมือดาเนิ นงานวิจยั การจัดทาคู่มือปฏิ บตั ิงานเป็ นเครื่ องมือที่ สามารถ
ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดโดยระบุการเชื่อมโยงขั้นตอนทาให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างเป็ นกระบวนการทุก
ขั้นตอน ทาให้สามารถแก้ปัญหาในภาพรวมได้จากการระบุขอ้ มูลต่างๆ ที่จาเป็ น เช่น มาตรฐานการปฏิบตั ิงานทั้ง
6 ขั้นตอน ค่ามาตรฐานการตั้งเครื่ องจักร (Machine Setup) จากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ทักษะเบื้ องต้นในการปฏิ บตั ิงาน
ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลวัสดุที่จาเป็ นเกี่ยวข้องกับการผลิต เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้แต่ละขั้นตอน โดยคู่มือปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานมีองค์ประกอบ 12 หัวข้อโดยระบุถึง
1) ความเป็ นมา
2) วัตถุประสงค์
3) ขอบเขต
4) นิยามศัพท์หรื อคาจากัดความ
5) บทบาทหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
6) แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภณั ฑ์ (Process Flow Chart)
7) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
8) Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
9) Flow Chart ขั้นตอน การปรับตั้ง เครื่ องจักร
10) ค่ามาตรฐานที่ใช้
11) มาตรฐานของงานในแต่ละขั้นตอน
12) มาตรฐานการจัดเก็บและการส่งมอบ
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากนาคู่มือปฏิบตั ิงานมาตรฐานนาไปฝึ กอบรมความรู ้ให้กบั พนักงานทั้ง 6 ขั้นตอน ก่อนนาไปใช้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานในกระบวนการพิมพ์ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่กาหนด ได้ติดตามผล
การดาเนิ นงานหลังจากนาคู่มือปฏิบตั ิงานมาตรฐานไปใช้ที่จุดปฏิบตั ิงานเป็ นเวลา 4 เดือน โดยเฝ้ าติดตามผลการ
ดานินงานผลิตจากการรวบรวมและสรุ ปข้อมูล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณของเสี ยในกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภณั ฑ์
จานวนงานเสี ย/แผ่น/ชิ้น
ขั้นตอน
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
Cut the paper
270
230
150
Print
230
600
850
Coating UV
60
180
110
Forming
433
210
710
Dash Draw
80
180
80
Packing
3
10
18
defects/month
1,076
1,410
1,918
2084

มิ.ย.
152
700
170
320
110
16
1,468

รวมงานเสี ย งานเสี ย (%)
802
13.66
2,380
40.53
520
8.86
1,673
28.49
450
7.66
47
0.80
5,872
100.00
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3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากผลการดาเนิ นโครงการวิจัยโดยแยกปั ญหางานเสี ยแต่ละประเภทตาม
ขั้นตอนการผลิต 6 ขั้นตอนด้วยตารราง นาผลการดาเนิ นงานเปรี ยบเที ยบกับข้อมลูเดิมที่ยงั ไม่มีคู่มือปฏิบตั ิงาน
มาตรฐาน คิดเป็ นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอย่างชัดเจน
ตารางที่ 2 สัดส่วนงานเสี ยก่อนและหลังการปรับปรุ ง

เดือน/ปี
พ.ย. 59 - ก.พ. 60
(ก่อนการปรับปรุง)
มี.ค.-มิ.ย. 60
(หลังการแก้ไข)

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์งานเสีย
9,245 x 100 = 7.70 เปอร์เซ็นต์
120,000
5,872 x 100 = 4.89 เปอร์เซ็นต์
120,000

4. สรุ ปผลการวิจัย

Defect per Pcs.

การลดของเสี ยด้วยคู่มือปฏิ บตั ิงานมาตรฐานกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษส่ งผลให้
กระบวนการผลิตลดงานเสี ยเป็ นสัดส่ วน 4.89 เปอร์ เซ็นต์ จากเป้ าหมายที่กาหนดให้ไม่เกิน 5 เปอร์ เซ็นต์ คิดเป็ น
ผลิตภาพเพิม่ ขึ้น 3,373 ชิ้น เป็ นสัดส่วน 2.81 เปอร์เซ็นต์ได้ภายในระยะเวลา 4 เดือน
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

cut the
paper

Print

ก่อนปรับปรุ ง

1,430

4,000

700

หลังปรับปรุ ง

802

2,380

520

Coating UV Forming

Dash Draw

Packing

2,400

650

65

1,673

450

47

แผนภาพที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณของเสี ยก่อน และหลังนาคู่มือมาตรฐานใช้งาน

5. อภิปรายผล
การดาเนิ นงานวิจัยนี้ ได้ศึกษากระบวนการผลิ ตกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษ มี วตั ถุประสงค์จดั ทา
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานเพื่อ ลดของเสี ย ตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยแนวทางการสร้างมาตรฐานการทางาน (Work
Manual) ในกระบวนการผลิต เริ่ มจากเทคนิ คของแผนภูมิการทางาน (Flow Chart) ร่ วมกับข้อมูลการทางานอื่นๆ

2085

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตามที่ ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือทาให้ท้ งั 6 ขั้นตอนเกิ ดความต่อเนื่ องมีมาตรฐานในระดับเดี ยวกัน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงการทางานก็สามารถปรับปรุ งให้มีขอ้ มูลใช้ในการทางานที่เป็ นปั จจุบนั นอกจากคู่มือปฏิบตั ิงานแล้ว
สิ่ งสาคัญจากการนาไปใช้งาน ทัศนคติ ความรู ้ ความเข้าใจในงาน ความสามารถในการทางาน และการสร้างขวัญ
กาลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานทาให้การใช้งานคู่มือมาตรฐานเพิ่มประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ทาให้งานเสี ยลดลง
ได้อีก

6. ข้ อเสนอแนะ
การดาเนิ นงานวิจยั นี้ พบว่าการทางานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งตามแผนการผลิตทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ต้องใช้ขอ้ มูลการทางานในแต่ละรุ่ นของผลิตภัณฑ์ จึ งควรนามาตรฐานแบบอื่นมาใช้เพิ่มเติม ส่ วนการวิจยั และ
พัฒนาต่อยอดในอนาคตควรจัดทาเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ร่วมกับมาตรฐานการทางาน

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริ ษทั ฯ ผลิตกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดาเนิ นโครงการวิจยั
และขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยที่ สนับสนุนทุน เครื่ องมือ/อุปกรณ์ ในงานวิจยั นี้ จนสามารถ
ดาเนินโครงการได้สาเร็ จ
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บทคัดย่อ
ระบบสารสนเทศสาหรั บการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศใช้เก็บประวัติรับ ราชการ และ
สื บค้นข้อมูล แต่ระบบเดิมไม่สามารถเข้าดูประวัติรับราชการ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้ บทความนี้ จึงนาเสนอ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศ (Human Resources Information
System : HRIS) ในส่ วนประวัติรับราชการให้สามารถเข้าใช้งานได้จากระบบอินเทอร์ เน็ต โดยใช้วิชวลสตูดิโอ
ดอตเน็ ต ซี ชาร์ ป ทางานร่ วมกับฐานข้อมูลไซเบส มีการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร Advanced Encryption
Standard (AES) และการออกแบบเว็บแบบเรซสปอนต์ซีฟ เพื่อรองการใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน่ ได้ทุกแพลตฟอร์ม
ระบบนี้ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศให้ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าใช้งานได้
ตลอดเวลา
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศ, วิชวลสตูดิโอดอตเน็ตซีชาร์ป,
การเข้ารหัสลับด้วยอัลกอริ ทึมแบบสมมาตร, การออกแบบเว็บแบบเรซสปอนต์ซีฟ

ABSTRACT
The Human Resources Information System ( HRIS) of the Royal Thai Air Force is a system for the
collection of officers’ official profiles and information searching. The weakness of the former system is a lack
of the accessibility to officers’ official profiles via the Internet, this article then introduces the development of
the Human Resources Information System ( HRIS) in order to enable the officers’ official profiles to be
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accessible via the Internet. By doing so, the features of Visual Studio.NET C# are applied to mutually operate
with Sybase database with Symmetric Key Cryptography AES. As for the web application, it is adjusted to the
features of responsive web design in order to be compatible with all platforms of web application. This
development promotes an increase in the efficiency of the HRIS of the Royal Thai Air Force in terms of alltime accessibility.
KEYWORDS: Human Resources Information System, Web Service, Visual Studio.NET C#,
AES (Advanced Encryption Standard), Responsive Web Design

1. บทนา
กองข้อมูลกาลังพล สานักปกครองและพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่ ดาเนิ นการ
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลกาลังพลในและนอกประจาการ การวิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกาลังพล
สถิติกาลังพล และประวัติรับราชการกาลังพลประจาการ สังกัดกองทัพอากาศ โดยการดาเนิ นการเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูลกาลังพลได้มีระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศสามารถเข้าใช้งานได้
โดยเข้าผ่านระบบการจัดการระบบเครื อข่ายภายในกองทัพ อากาศสามารถใช้งานได้ในเวลาราชการ และไม่
สามารถเข้าใช้งานจากระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นนโยบายของกองทัพอากาศจะให้ผูใ้ ช้งานระบบได้ น้ นั จะต้อง
เชื่อมต่อจากระบบเครื อข่ายภายในของกองทัพอากาศตามเวลาราชการเท่านั้น เพื่อเป็ นการรักษาความปลอดภัย
ฝ่ ายกาลังพลในศูนย์ปฏิ บตั ิการกองทัพอากาศ (ศปก.ทอ.) มีหน้าที่ วางแผน เสนอแนะแนวทางปฏิ บตั ิ
อานวยการ และประสานงาน ด้านกาลังพล รวมทั้งปฏิ บัติภารกิ จเร่ งด่วนด้านกาลังพล ซึ่ งจะปฏิ บัติห น้าที่ 24
ชัว่ โมง ปั ญหาที่ พบคือถ้าเป็ นเวลานอกเวลาราชการแล้วมีภารกิ จเร่ งด่วน หรื อภารกิ จเฉพาะด้านกาลังพลจะไม่
สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศ
ด้วยสาเหตุน้ ี ทางกองข้อมูลกาลังพล สานักปกครองและพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ ได้
เล็ ง เห็ น ปั ญ หาการเข้า ใช้ ง านจึ ง ได้ มี ก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศส าหรั บ การบริ หารงานด้ า นก าลัง พล
กองทัพอากาศให้สามารถเข้าใช้งานได้ท้ งั ระบบอินเทอร์เน็ต

2. วัตถุประสงค์
พัฒ นาระบบสารสนเทศส าหรั บ การบริ หารงานด้ า นก าลัง พล กองทั พ อากาศในส่ ว นประวัติ
รับราชการ

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 เว็บเซอร์ วสิ (Web Service)
เว็บเซอร์ วิส คือ ระบบซอฟต์แวร์ ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครื อข่าย โดยใช้ภาษาเอกซ์เอ็มแอล (XML) ในการติดต่อสื่ อสาร โดยมีอินเทอร์ เฟส ดังนี้
1). XML (Extensible Markup Language) คื อ เป็ นฟอร์ แมตที่ จ ะบอกแหล่ ง ที่ ม า และรายละเอี ย ดข้อ มู ล ได้ 2).
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SOAP (Simple Object Access Protocol) หรื อ REST (Representational State Transfer) คื อ เป็ นโพรโทคอลที่ ใช้
แลกเปลี่ยนข้อมูล 3). WSDL (Web Services Description Language) คือ เป็ นการใช้อธิบายโครงสร้างของเซอร์วิส
ทั้ งหมด 4). UDDI (Universal Description, Discovery And Integration) คื อ เป็ นส่ วนกลางให้ ร ะบบอื่ น มา
ลงทะเบียนไว้ ดังรู ปที่ 1 (Suphakit Annoppornchai,2560)

รู ปที่ 1 การทางานของเว็บเซอร์วสิ (บริ ษทั ไรท์ซอฟต์ คอร์โปเรชัน่ จากัด, 2553)
3.2 วิทยาการเข้ ารหัสลับ (Cryptography)
1. การเข้ า รหั ส ลั บ แบ บ กุ ญ แจส มมาตร (Symmetric Key Cryptography ห รื อ Secret Key)
คือ การเข้ารหัสลับข้อมูลด้วยกุญแจเดี่ยว โดยวิธีการที่ผรู ้ ับกับผูส้ ่งตกลงกันว่าจะใช้รูปแบบใดในการเข้ารหัสลับ
ข้อมูลซึ่งรู ปแบบ นั้น คือ กุญแจลับ
2. การเข้ า รหั ส ลับ แบบกุ ญ แจอสมมาตร (Asymmetric Key Cryptography หรื อ Public Key)
คือ การเข้ารหัสลับข้อมูลด้วยกุญแจคู่ โดยใช้กญ
ุ แจรหัสคนละตัวกัน การส่งจะมีกญ
ุ แจรหัสตัวหนึ่งในการเข้ารหัส
ลับ และผูร้ ับก็จะมีกุญแจรหัสอีกตัวหนึ่ งเพื่อใช้ในการถอดรหัสลับ ผูใ้ ช้รายหนึ่ ง ๆ จึงมีกุญแจรหัส 2 ค่าเสมอ คือ
กุญ แจสาธารณะ (Public Key) และ กุ ญ แจส่ ว นตัว (Private Key) ซึ่ งผู ้ใช้จ ะประกาศให้ ผูอ้ ื่ น ทราบถึ ง กุญ แจ
สาธารณะของตน เพื่อให้นาไปใช้ในการเข้ารหัสลับ และส่ งข้อมูลที่เข้ารหัสลับแล้วมาให้ ซึ่ งข้อมูลที่เข้ารหัสลับ
ดังกล่าวจะถูกถอดรหัสลับออกได้โดยกุญแจส่วนตัวเท่านั้น
Advanced Encryption Standard (AES) คือ การเข้ารหัสลับแบบ Modern Block Ciphers โดยการนา
ข้อความต้นฉบับ (Plain Text) มาประมวลผลที ละ 128 บิ ต และใช้คียแ์ บบเลือกได้คือ 128/192/256 บิ ต ในการ
เข้ารหัสลับข้อความ (Cipher Text) และยังสามารถเลือกรอบในการวนซ้ าได้ ซึ่ งแบ่งเป็ น 10/12/14 รอบ ดังรู ปที่ 2
(PavaritKun,2557)
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รู ปที่ 2 การเข้ารหัสข้อมูลแบบ AES (TechTarget, Inc.,2559)
ในงานวิจยั นี้ เลือกเทคนิ คการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร เป็ นอัลกอริ ทึมแบบ AES ใช้คียแ์ บบ
256 บิต เพื่อรองรับการเข้ารหัสลับ และการถอดรหัสลับระหว่างภาษาจาวา (JAVA Language) กับภาษาซี ชาร์ ป
(C# Language) ให้ใช้งานร่ วมกันได้ (Michael Remijan,2557) ซึ่ งมีขอ้ ดี ดังนี้ 1). ใช้กุญแจดอกเดี ยวในการการ
เข้ า รหั สลั บ ถอดรหั สลั บ 2). รวดเร็ วใน การเข้ า รหั สลั บ และถอดรหั ส ลั บ 3). ง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน
3.3 การออกแบบเว็บแบบเรซสปอนต์ ซีฟ (Responsive Web Design)
การออกแบบเว็บแบบเรซสปอนต์ซีฟ คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุก
ชนิดตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอหลากหลาย ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตต่าง ๆ ที่มี
มาตรฐานขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน โดยออกแบบครั้งเดียวสามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกหน้าจอ ทั้งนี้ การออกแบบ
ใช้เทคนิ ค ของ Cascading Style Sheet (CSS) และ จาวาสคริ ป ต์ (JavaScript) ในการออกแบบเพื่ อ ให้ เว็บ ไซต์
สามารถจัดลาดับเรี ยงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ
(บริ ษทั ซอฟท์เมลท์ จากัด,2554)
3.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศุภชัย ทองสุ ข,2556 กล่าวว่า การเข้ารหัส Advanced Encryption Standard (AES ) คือ การเข้ารหัสแบบ
กลุ่ม ส่ วนใหญ่ทาโดยใช้หน่วยประมวลผลแบบแกนเดี ยว เพื่อที่จะประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่ งการเข้ารหัส
AES สามารถพัฒ นาให้ทาได้บ นหน่ วยประมวลผลแบบหลายแกน โดยวิธีก ารขนานกันในข้อมู ลขนาดใหญ่
ประมวลผลพร้อมกันเพื่อเพิม่ ความเร็ ว
ไพศาล น้ าทับทิม,2557 กล่าวว่า ในการบริ หารงานขององค์การที่ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ การจัดการ
ตลาด เวลา และทรัพยากรอื่น ๆ นั้น เป็ นที่ ยอมรับกันอย่างเป็ นสากลว่า “คน” เป็ นทรัพยากรที่ ทรงคุณค่าที่ สุด
ทั้งนี้เพราะคนจะทาหน้าที่ “บริ หาร” ทรัพยากรอื่น ๆ

4. วิธีการดาเนินการศึกษา
ในการดาเนิ นการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศในส่ วน
ประวัติรับราชการ ได้นาวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา โดยมีการระบุปัญหา
(Problem Identification), การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design), การพัฒนาและ
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ทดสอบระบบ (Construction) เพื่ อ ให้ ระบบสารสนเทศส าหรั บ การบริ ห ารงานด้านก าลังพล กองทัพ อากาศ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.1 การระบุปัญหา (Problem Identification) คือ ระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลัง
พล กองทัพอากาศไม่สามารถเข้าใช้งานได้จากเครื อข่ายภายนอก
4.2 การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ได้ดาเนิ นการเขียนภาพ
ขั้นตอนการทางานของระบบ ดังรู ปที่ 3, ผังงานไดอะแกรม ดังรู ปที่ 4, ซีเควนซ์ไดอะแกรม ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 3 ภาพขั้นตอนการทางานของระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศ
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รู ปที่ 4 ผังงานไดอะแกรมระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ

รู ปที่ 5 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศ
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4.3 การพัฒ นาและทดสอบระบบ (Construction) ซึ่ งการพัฒ นาระบบสารสนเทศสาหรั บ การ
บริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศให้สามารถเข้าใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ตจึงเน้นในเรื่ องการเข้ารหัสลับ
แบบกุญแจสมมาตร เป็ นอัลกอริ ทึมแบบ AES ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
4.3.1 ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login) ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login)
4.3.2 ขั้น ตอนที่ 2 เมื่ อ กรอกชื่ อ ผู ้ใ ช้ง าน (Username) และรหั ส ผ่ า น (Password) แล้ว จะ
เชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลผ่านทางเว็บเซอร์ วิส โดยมีการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร เป็ นอัลกอริ ทึมแบบ AES
เพื่อเป็ นการยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยชุดคาสัง่ ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 ชุดคาสัง่ การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร เป็ นอัลกอริ ทึมแบบ AES เพื่อเป็ นการยืนยันตัวตน
4.3.3 ขั้น ตอนที่ 3 เมื่ อ ยื น ยัน ตัว ตนส าเร็ จ จะมี ก ารเข้ารหั ส ลับ แบบกุ ญ แจสมมาตร เป็ น
อัล กอริ ทึ ม แบบ AES เป็ นแบบเซสชั่น (Session) ด้ว ยชุ ด ค าสั่ ง ดังรู ป ที่ 8 เพื่ อ เข้าสู่ ห น้ าจอการค้น หาข้อ มู ล
(Search) ดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 8 ชุดคาสัง่ การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร เป็ นอัลกอริ ทึมแบบ AES เป็ นแบบเซสชัน่
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รู ปที่ 9 หน้าจอการค้นหาข้อมูล
4.3.4 ขั้นตอนที่ 4 เมื่ อ ค้นหาข้อมูล เรี ยบร้ อยจะมี การเข้ารหัสลับ แบบกุญ แจสมมาตร เป็ น
อัลกอริ ทึมแบบ AES เป็ นแบบคิวรี่ สตริ ง (Query String) ด้วยชุดคาสั่ง ดังรู ปที่ 10 เพื่อเข้าสู่ หน้าจอการแสดงผล
การค้นหาข้อมูล (Search) ดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 10 ชุดคาสัง่ การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร เป็ นอัลกอริ ทึมแบบ AES เป็ นแบบคิวรี่ สตริ ง
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รู ปที่ 11 หน้าจอการแสดงผลการค้นหาข้อมูล
4.3.5 ขั้นตอนที่ 5 เมื่อกดที่ รายชื่ อข้าราชการที่ ตอ้ งการดูประวัติรับราชการจะแสดงหน้าจอ
ผลลัพธ์ประวัติรับราชการในระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศ ดังรู ปที่ 12
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รู ปที่ 12 หน้าจอผลลัพธ์ประวัติรับราชการ

5. สรุ ป
จากการพัฒ นาระบบท าให้ ก องทัพ อากาศได้ป ระโยชน์ จ ากการใช้ ร ะบบสารสนเทศส าหรั บ การ
บริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศในส่ วนประวัติรับราชการที่สามารถเข้าถึงจากระบบอินเทอร์ เน็ตโดยใช้
เทคนิ คการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร เป็ นอัลกอริ ทึมแบบ AES ที่ดีกว่าระบบเดิม เพราะมีความปลอดภัยสู ง
รวดเร็ วในการเข้ารหัสลับ และถอดรหัสลับ และมีการกาหนดเวลาเซสชัน่ เพื่อป้ องกันการเข้าสู่ ระบบค้างไว้เป็ น
เวลานาน รวมทั้งระบบนี้ ยงั สามารถรองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์ ม และตอบสนองภารกิจฝ่ ายเสนาธิ การของ
กรมกาลังพลทหารอากาศ ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในส่วนฝ่ ายกาลังพลของศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพอากาศ

2096

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

6. ข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศในส่ วนประวัติรับ
ราชการที่ สามารถเข้าถึ งจากระบบอิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นลักษณะการออกแบบเว็บ แบบเรซสปอนต์ซีฟ ซึ่ งมี การ
เข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร เป็ นอัลกอริ ทึมแบบ AES สามารถนามารวบรวมเป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบผูอ้ ่านได้รับความรู ้เรื่ องการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร เป็ นอัลกอริ ทึมแบบ AES และสามารถนาไป
พัฒนาเป็ นแอพพลิเคชัน่ ในระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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กรมกาลังพลทหารอากาศได้จดั ทาระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพลขึ้นมาก เพื่อใช้
ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลของกองทัพอากาศ แต่ระบบดังกล่าวไม่มีรายงานที่ สนับสนุ นการวิเคราะห์ และ
ตัดสิ นใจในการวางแผนบรรจุขา้ ราชการ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาคลังข้อมูลระบบ
สนับสนุ นการวิเคราะห์ และตัดสิ นใจในการวางแผนบรรจุ ขา้ ราชการของกรมกาลังพลทหารอากาศ พร้อมทั้ง
เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบดังกล่าว การพัฒนาระบบประกอบด้วย 1) ศึ กษาปั ญหาและความ
ต้องการ 2) ออกแบบและสร้างคลังข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่มีอยูเ่ ดิม 3) นาข้อมูลเข้าสู่ คลังข้อมูล 4) วิเคราะห์
ข้อมูลในรู ปแบบหลายมิ ติ 5) การออกรายงานอัจฉริ ยะ ประกอบด้วย รายงานข้อมูลสถิติการสู ญเสี ยข้าราชการ
กองทัพ อากาศ สถิ ติ การบรรจุ ขา้ ราชการ สถิ ติค วามต้อ งการบรรจุ กาลังพล แบ่ งแยกตามประเภทข้าราชการ
ปี งบประมาณ คุณวุฒิการศึกษา เพศ และส่วนราชการ เมื่อทดสอบระบบเรี ยบร้อยแล้ว ได้ทาการประเมินความพึง
พอใจด้วยการใช้แบบสอบถามจากผูใ้ ช้งานระบบประกอบด้วยผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน 58 คน พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ได้ผลลัพธ์คือ ความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับดี แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานเห็นประโยชน์และใช้ระบบในการสนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนบรรจุขา้ ราชการ
ได้จริ งในระดับดี
คาสาคัญ: แผนบรรจุ , ข้าราชการ , ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
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ABSTRACT
Directorate of Personnel, Royal Thai Air Force has developed the Human Resource Information
System for Human Resource Management of Royal Thai Air Force. However, there are no reports supporting
the analysis and decision making in the commissioning plan. The purpose of this research was to analyze, create
and develop data warehouse for the commissioning plan analysis and decision support system and compare the
average satisfaction of this system. The processes were described as follows: 1) study the problems and
requirement of users, 2) design and build archives from current information systems, 3) import data into a data
warehouse, 4) analysis of data in multidimensions, 5) design dashboard based on the system requirements. The
report shows 1) Statistics on the termination of military officers 2) Statistics on the needs of military officers 3)
Statistics on the replacement of military officers then divided by type of officer, fiscal year, education, gender
and department. The researcher evaluated the users using 58 questionnaires and analyzed the results with a
statistical analysis program. The results of this research were that the functional requirement test was rated at a
good level. Administrators and users see the benefits and use of the system to supporting the analysis and
decision making in the commissioning plan at a good level.
KEYWORDS: Commissioning Plan, Officer, Decision Support System

1. บทนา
การพัฒ นากองทัพ อากาศตามยุท ธศาสตร์ น้ ั นจ าเป็ นต้อ งด าเนิ น การให้ ส อดคล้อ งกับ ธรรมชาติ
คุณลักษณะ และข้อจากัดของกาลังทางอากาศ รวมทั้งทรัพยากรที่มีในครอบครอง (กองทัพอากาศ, 2560) ดังนั้น
ปั จจัยประการหนึ่ งในการพัฒนากองทัพอากาศให้สาเร็ จได้ตามยุทธศาสตร์ ก็คือ กาลังพลของกองทัพอากาศต้อง
เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ และความช านาญเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ไ ด้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการสรรหา และพัฒนาบุคลากรทีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ควบคู่กบั การพัฒนากองทัพอากาศ
ให้ ทัน สมัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อสนับ สนุ น การปฏิ บัติ งาน ส่ งเสริ ม ให้
กองทัพอากาศพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็ นหน่วยงานในสังกัดกองทัพอากาศ มีหน้าที่ในการดาเนิ นกิจการงานด้าน
กาลังพลของกองทัพอากาศ ได้มีการจัดทาระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ
(ณพรรษ ปาลี, 2551) เพื่อใช้เป็ นระบบที่ใช้บริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองทัพอากาศ รวมถึงการวิเคราะห์
ความต้องการและวางแผนการบรรจุกาลังพลทดแทน บุคลากรที่สูญเสี ยไปในแต่ละปี งบประมาณ โดยเฉลี่ย 1,000
ถึ ง 1,500 คน แต่ระบบดังกล่าวไม่ สามารถวิเคราะห์ ขอ้ มูลในลักษณะเชิ งคุ ณ ภาพและออกรายงานตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ หารได้ เช่น รายงานแสดงจาพวกของข้าราชการที่สูญเสี ยไปในแต่ละประเภท โดยเปรี ยบเที ยบ
ในแต่ละปี งบประมาณ จากปั ญ หาดังกล่าวข้างต้น เพื่ อเป็ นการแก้ปั ญหาจึ งควรมี เครื่ องมื อหรื อกระบวนการ
สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวให้มีความน่ าเชื่อถือ เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมต่อการนาเสนอแก่ผูบ้ ริ หาร เช่น
รายงานแสดงจาพวกของข้าราชการที่ สูญ เสี ยไปในแต่ละประเภท โดยเปรี ยบเที ยบในแต่ละปี งบประมาณ ซึ่ ง
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รายงานเหล่านี้ จะใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการกาหนดทิศทางและวางแผนการบรรจุกาลังพล
ทดแทนในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและนาธุรกิจอัจฉริ ยะ (Business Intelligence, BI) (ศรี สมรักษ์ อินทุจนั ทร์ยง,
2556) ที่เป็ นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูล มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดทาระบบสารสนเทศสาหรับนาเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์ ในลักษณะของลูกบาศก์ (cube)
(ระวี ว รรณ แก้ว วิท ย์, ศรี ส มบัติ แวงชิ น , 2554) ของการสู ญ เสี ย ก าลัง พล ผูใ้ ช้ส ามารถดู ข ้อ มู ล ได้ห ลายมิ ติ
(Multidimension) และปรับเปลี่ยนมุมมองได้ตามต้องการ ตลอดจนนาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการตัดสิ นใจใน
การวางแผนบรรจุ ก าลัง พลต่ อ ไป (เพ็ญ ศิ ริ มโนมัย สุ พ ัฒ น์ , 2557) ซึ่ ง ระบบธุ ร กิ จอัจฉริ ย ะประกอบไปด้ว ย
คลังข้อมูล (Data Warehouse) เครื่ องมื อที่ ใช้ดึงข้อมูล เข้ามายังคลังข้อมู ล เครื่ องมื อที่ ใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูล (Data
Analysis) และการจัดทารายงานอัจฉริ ยะ (Dashboard) (ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง, 2556) จุดเด่นของธุรกิจอัจฉริ ยะ
คือใช้งานง่าย ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยา ไม่จาเป็ นต้องเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลรวมถึงสามารถนาข้อมูลไป
ทาการคานวณ หรื อสร้างแผนภูมิดว้ ยโปรแกรมอื่น ๆได้ นอกจากนี้ ธุรกิจอัจฉริ ยะสามารถนาไปประมวลผล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนมากที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่แตกต่างกัน เพื่อให้เป็ นสารสนเทศในรู ปแบบที่ผใู ้ ช้
ต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อวิเคราะห์ ออกแบบคลังข้อมู ล และรายงานอัจฉริ ยะของระบบวิเคราะห์ และตัด สิ น ใจในการ
วางแผนบรรจุขา้ ราชการของกรมกาลังพลทหารอากาศ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย ของความพึ ง พอใจระบบวิเคราะห์ แ ละตัด สิ น ใจในการวางแผนบรรจุ
ข้าราชการของกรมกาลังพลทหารอากาศ

3. ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการวางแผนบรรจุขา้ ราชการของ
กรมกาลังพลทหารอากาศนี้ ได้นาข้อมูลการสู ญเสี ยข้าราชการ ความต้องการบรรจุกาลังพล และจานวนการบรรจุ
กาลังพลทดแทนประจาปี งบประมาณ 2554 ถึง 2558 จาก 42 หน่วยงานสังกัดกองทัพอากาศ

4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาระบบสนับสนุ นการวิเคราะห์ และตัดสิ นใจด้วยระบบ
ธุรกิจอัจฉริ ยะ สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision Support System : DSS)
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ คือ การรวบรวมบุคคล ขั้นตอนการทางาน ซอฟต์แวร์ ข้อมูล มาเพื่อ
ใช้สนับสนุนการตัดสิ นใจ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ แบบแผน และมีประสิ ทธิภาพ กล่าวคือระบบสนับสนุน
การตัดสิ นใจ จะมีการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูล เพื่อเก็บความรู ้ความต้องการ ความชานาญพิเศษ ความ
เข้าใจปั ญหา และผลของการตัดสิ นใจ การโต้ตอบการประมวลผลแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนาไปสู่ การ
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สนับสนุนการตัดสิ นใจทางธุรกิจเพื่อแก้ไขปั ญหา (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2554) โดยระบบธุรกิจอัจฉริ ยะเป็ นระบบ
สนับสนุนการตัดสิ นใจประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในปั จจุบนั
4.2 ระบบธุ รกิ จ อัจ ฉริ ย ะ เป็ นที่ รวบรวมเครื่ อ งมื อ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศต่ าง ๆ ที่ ผูใ้ ช้ จัด เก็ บ
รวบรวม สร้าง แก้ไข ประมวลผล รวมถึงวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารในการดาเนิ นการทางธุรกิจ โดย (ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ยง, 2556) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบและประโยชน์
ของระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะไว้ว่า เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้สนับสนุ นการบริ หาร การสนับสนุนตัดสิ นใจ ของการบริ หาร
จัดการทุกหน้าที่ ทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ น การตลาด การเงิน การผลิต ฯลฯ โดยที่ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะเป็ นชุดเครื่ องมือ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และชุดคาสัง่ ที่รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมจากสารสนเทศต่าง
ๆ นามาวิเคราะห์ให้เป็ นไปตามสารสนเทศตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการของระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ
การนาข้อมูลไปวิเคราะห์น้ นั สามารถนาข้อมูลที่ ได้จากระบบมาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
โดยเริ่ มจากกระบวนการที่เรี ยกว่า อีทีแอล (ETL) (ระวีวรรณ แก้ววิทย์, ศรี สมบัติ แวงชิน, 2554) ประกอบไปด้วย
1) การคัดแยก (Extract) คือ การดึงข้อมูลที่ตอ้ งการใช้มาจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลที่ ใช้งานอยูท่ ้ งั ภายใน
และภายนอกองค์กร 2) เปลี่ยนแปลง (Transform) คือ การปรับโครงสร้างของข้อมูลให้อ ยูใ่ นรู ปแบบที่ พร้อมใช้
งานได้ ซึ่ งทาได้หลายวิธี เช่น การแบ่งประเภท การจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลาดับ เป็ นต้น แล้วเก็บไว้ที่แหล่งพัก
ข้อมูล 3) บรรจุ (Load) คื อ การนาข้อมูลที่ ได้ปรับโครงสร้างเรี ยบร้อยแล้ว (Metadata) ไปไว้ในคลังข้อมูลเพื่อ
เตรี ยมพร้อมใช้งานสาหรับผูใ้ ช้ ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กระบวนการอีทีแอล
คลังข้อมูล (ระวีวรรณ แก้ววิทย์, ศรี สมบัติ แวงชิน, 2554) คือ แหล่งรวมข้อมูลที่ผบู ้ ริ หารให้ความสนใจ
และจะถูกนาไปใช้ในการวิเคราะห์สนับสนุนการวางแผนและตัดสิ นใจ โดยข้อมูลที่พร้อมใช้งานจะถูกจัดแสดง
อยู่ในรู ปลักษณะของลูกบาศก์ ซึ่ งสามารถแสดงออกในหลายมิ ติ ดังภาพที่ 3 โดยแต่ละมิติจะแสดงถึงการเก็บ
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ข้อมูลลงตารางที่ ถูกนามาใช้ประกอบเป็ นข้อมูล เรี ยกว่า ตารางมิติ (Dimension Table) ข้อมูลจากหลายตารางมิติ
จะรวมกันเพื่อแสดงข้อมูลที่ ตอ้ งการอย่างแท้จริ ง เรี ยกว่า ตารางความเป็ นจริ ง (Fact Table) ข้อมูลดังกล่าวถูก
นาไปใช้ประมวลผลแบบออนไลน์เชิงวิเคราะห์ (Online Analytical Processing: OLAP) กล่าวคือ มีการวิเคราะห์
ผลจากข้อมูลที่มีอยูแ่ ละมีการสร้างเครื่ องมือ ที่รองรับการสื บค้นและนาเสนอแบบที่ง่ายสาหรับผูบ้ ริ หาร ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะอยูใ่ นรู ปแบบของกราฟเพื่อง่ายต่อการใช้งานและทาความเข้าใจ

ภาพที่ 3 สถาปั ตยกรรมคลังข้อมูล
4.3 รายงานอัจฉริ ยะสาหรับผูบ้ ริ หาร (พิชิต สิ ทธิกนั ,2560) คือ สิ่ งที่แสดงข้อมูลในลักษณะกราฟ ตัวเลข
สี เพื่อสรุ ปข้อมูลต่าง ๆ ให้ผูใ้ ช้งานสามารถดู ขอ้ มูลในภาพรวมได้ในทันที รายงานอัจฉริ ยะจะเหมาะสาหรั บ
ผูบ้ ริ หารเพื่อใช้ดูภาพรวมขององค์กร ประกอบด้วยรายงานประกอบการวางแผนด้านกลยุทธ์ รายงานประกอบการ
วิเคราะห์ และรายงานประกอบการปฏิบตั ิงาน เช่น รายงานบุคลากรแยกตามหน่วยงาน ดังภาพที่ 4 เป็ นต้น

ภาพที่ 4 ตัวอย่างรายงานอัจฉริ ยะ

5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
5.1 ศึกษาปั ญหาและความต้องการ ปั จจุบนั กรมกาลังพลทหารอากาศได้จดั ทาระบบสารสนเทศสาหรับ
การบริ หารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศขึ้นมา เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคลของกองทัพอากาศ
โดยมี แผนกวิเคราะห์ กาลังพล กองนโยบายและแผน สานักนโยบายและบริ หารกาลังพล กรมกาลังพลทหาร
อากาศเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกาหนดความต้องการทดแทนกาลังพลประจาปี ได้มีการจัดทารายงานข้อมูลต่าง ๆ
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สาหรับนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งด้วยไมโครซอฟท์เอกซ์เซล ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมี จานวนมากทาให้ใช้เวลา
จัดทานาน ในบางครั้งข้อมูลก็เกิดการผิดพลาดในการนาเสนอ (กรมกาลังพลทหารอากาศ ,2560) เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดเวลาและข้อมูลมีความถูกต้อง จึ งควรมีการจัดทาระบบการนาเสนอข้อมูลที่จะใช้สาหรับประกอบการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร โดยสามารถสรุ ปปั ญหาได้ดงั แสดงตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แผนภาพสาเหตุและผล
5.2 ออกแบบและสร้างคลังข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่มีอยูเ่ ดิม ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากฐานข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศมาคัดกรองข้อมูลที่ผูบ้ ริ หารให้ความสนใจ
เช่ น ข้อมู ลการสู ญ เสี ยข้าราชการ, ข้อมูล การบรรจุ ขา้ ราชการ, ข้อมู ลความต้อ งการกาลังพลทดแทน เป็ นต้น
(ชนวัฒน์ ศรี สอ้าน, 2552) เพื่อใช้ในการสร้างคลังข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ฐานข้อมูลในระบบงานเดิม
5.3 นาข้อมูลเข้าสู่ คลังข้อมูล โดยใช้อินทิเกรชัน่ เซอร์ วิส (SQL Server Integration Service, SSIS) เป็ น
เครื่ องมือในการจัดการข้อมูลกระบวนการอีทีแอล ในขั้นตอนนี้ เป็ นการทาความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)
เพื่อให้ขอ้ มูลมี ความถูกต้องและใช้งานได้ก่อนที่ จะนาเข้าไปยังคลังข้อมูล และนาเข้าไปยังคลังข้อมูลที่ จัดทา
ฐานข้อมูลหลายมิติที่โครงสร้างแบบความเป็ นจริ ง (Constellation Schema) โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิ ร์ฟเวอร์ 2014 (Microsoft SQL Server 2014) เพื่อให้ขอ้ มูลอยูใ่ นระบบสารสนเทศที่
สามารถนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ดังแสดงในภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 คลังข้อมูลแบบความเป็ นจริ ง
5.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลให้อยูใ่ นรู ปแบบหลายมิติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้มีข้ นั ตอนการสร้างลูกบาศก์ ซึ่งเป็ น
ลักษณะการแสดงหลายมิติที่สามารถปรับมุมมองได้ตามความต้องการ โดยใช้เครื่ องมือ อนาไลซิ ส เซอร์วสิ (SQL
Server Analysis Service : SSAS) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลของ ตารางความเป็ นจริ ง และ ตารางมิติ ในคลังข้อมูลที่ได้
สร้างไว้ โดยอาศัยค่าของ ตัวชี้วดั (Measures) ที่อยูใ่ นตารางความเป็ นจริ งมาคานวณ และแสดงองค์ประกอบโดย
ใช้ขอ้ มูลจากตารางมิติ ดังแสดงตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แผนภาพของของมูลรู ปแบบหลายมิติ
5.5 การออกรายงานอัจ ฉริ ย ะ การออกรายงานได้น าผลการวิเคราะห์ ประมวลออกมาเป็ นรายงาน
อัจฉริ ยะ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บิสิเนสอินเทลลิเจนซ์ (Microsoft Power BI) ในการนาเสนอ
รายงานให้แก่ผูบ้ ริ หาร เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมที่ สามารถใช้งานได้ง่าย และมีการปรับปรุ งพัฒนาได้ง่าย โดยที่
ผูบ้ ริ หารสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ ผ่านโปรแกรมประยุกต์
(Application) บนอุปกรณ์พกพา (Tablet) ซึ่ งสะดวกและสามารถใช้งานระบบได้ตลอดเวลา ซึ่ งรายงานอัจฉริ ยะ
ดังกล่าวประกอบด้วย รายงานข้อมูลสถิติการสูญเสี ยข้าราชการกองทัพอากาศ สถิติการบรรจุขา้ ราชการ สถิติความ
ต้องการบรรจุกาลังพล แบ่งแยกตามประเภทข้าราชการ ปี งบประมาณ คุณวุฒิการศึกษา เพศ และส่ วนราชการ ที่
สามารถแสดงรายละเอียดได้ตามมิติของข้อมูลที่ผูบ้ ริ หารสนใจ ดังภาพที่ 8 - 10
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ภาพที่ 8 รายงานข้อมูลสถิติการสูญเสี ยข้าราชการกองทัพอากาศ

ภาพที่ 9 รายงานข้อมูลสถิติการบรรจุขา้ ราชการกองทัพอากาศ

ภาพที่ 10 รายงานข้อมูลสถิติความต้องการบรรจุกาลังพลกองทัพอากาศ

6. ผลการวิจัย
ผลของการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการวางแผนบรรจุขา้ ราชการของกรม
กาลังพลทหารอากาศ สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
6.1 การพัฒนาระบบ พบว่าคลังข้อมูลและระบบวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการวางแผนบรรจุขา้ ราชการ
ของกรมกาลังพลทหารอากาศ สามารถออกรายงานอัจฉริ ยะ โดยผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์บิสิเนสอิน
เทลลิเจนซ์ ที่ผใู ้ ช้งานสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลได้ตามความต้องการ
6.2 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการวางแผน
บรรจุขา้ ราชการของกรมกาลังพลทหารอากาศ ได้ทาการทดสอบการใช้งานระบบโดยให้ผบู ้ ริ หารและผูใ้ ช้งาน
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จานวน 58 คนเข้าทดสอบใช้งานระบบ และประเมินความพึงพอใจต่อระบบจากแบบสอบถาม จานวน 58 ชุด โดย
มี ก ารประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้า น คื อ 1) ความสามารถด้านการตรงตามความต้อ งการของผู ้ใ ช้ร ะบบ 2)
ความสามารถด้านการทางานได้ตามฟั งก์ชนั งานของระบบ 3) ความสามารถด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4)
ความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ดังแสดงในภาพที่ 11 จากนั้นนาข้อมูลที่ ได้มา
ประมวลผล โดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1

ภาพที่ 11 ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสนับสนุ นการวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการ
วางแผนบรรจุขา้ ราชการ
หัวข้อการประเมิน
Mean S.D.
- ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ 4.12 .38
- ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชนั งานของระบบ
4.14 .41
- ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4.09 .44
- ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.13 .43
ความพึงพอใจโดยรวม
4.19 .40
จากตารางที่ 1 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.19 และ
ค่าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.40 แสดงว่าผูบ้ ริ ห ารและผูใ้ ช้งานมี ค วามพึ งพอใจระบบสนับ สนุ น การ
วิเคราะห์และตัดสิ นใจในการวางแผนบรรจุขา้ ราชการอยูใ่ นระดับดี และสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

7. การอภิปรายผล
ผลการวิจยั ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการวางแผนบรรจุขา้ ราชการของกรมกาลังพล
ทหารอากาศ มีขอ้ อภิปราย คือ การจัดทาคลังข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลหลายมิติ ตามที่ เบญจมาศ เต็มอุดม และภัทร
ชัย ลลิตโรจน์วงศ์ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของคลังข้อมูลไว้วา่ คลังข้อมูลที่ออกแบบมานั้นก็เพื่อมุ่งเน้นในการจัดเก็บ
โครงสร้างเนื้ อหา ที่ เกี่ ยวข้องกับการประมวลผลเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
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หัวข้อในธุรกิ จประเภทนั้นๆ ได้ โดยแบ่งข้อมูลหรื อสรุ ปรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความต้องการได้ตลอดเวลา
และทันการณ์ (สุ วรรณี อัศวกุลชัย , 2555) ซึ่ งตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ หารของกรมกาลังพลทหารอากาศที่
ต้องการเรี ยกดูขอ้ มูลที่มีหลายมิติ มีการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้
อย่างรวดเร็ ว ส่ วนในด้านมุมมองของธุ รกิ จอัจฉริ ยะ จากแนวคิดที่ ว่าธุ รกิ จอัจฉริ ยะเป็ นระบบที่ รวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อช่วยผูใ้ ช้ขององค์กรให้ทาการตัดสิ นใจได้ดีข้ ึน (วีระ บุญ
จริง,2555) ผลการใช้ธุรกิจอัจฉริ ยะมาพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจทาให้การวางแผนบรรจุกาลังพลทาได้
ดีข้ ึนจริ ง เนื่องจากการนาเสนอที่เป็ นกราฟจึงง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถแสดงผลตามแต่ละมุมมองของผูใ้ ช้งาน
ทาผูบ้ ริ หารให้ตดั สิ นใจได้รวดเร็ วขึ้น อีกทั้งผลการประเมินความพึงพอใจของ ปิ ยะนันท์ อนุ สรณ์ ในการจัดทา
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ได้แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานระบบธุรกิจอัจฉริ ยะมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับดี แสดงว่าระบบสามารถช่วยให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจได้ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับระบบสนับสนุน
การวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการวางแผนบรรจุขา้ ราชการของกรมกาลังพลทหารอากาศ ที่ช่วยให้ผูบ้ ริ หารและ
ผูใ้ ช้งานเรี ยกดูรายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว มีความถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ แก้ไขและลดข้อผิดพลาดจากวิธีการ
เดิม ๆ และเกิดประสิ ทธิภาพกับงานมากขึ้น

8. สรุ ป
จากการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการวางแผนบรรจุขา้ ราชการของกรมกาลัง
พลทหารอากาศ ทาให้กรมกาลังพลทหารอากาศได้ประโยชน์จากการนาข้อมูลการสู ญเสี ยบุคลากรที่อยูใ่ นระบบ
สารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิม แต่ไม่ได้ใช้งานเพราะไม่ได้
อยูใ่ นกระบวนการทางานในปั จจุบนั มาผ่านกระบวนการของงระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ แสดงออกมาในรู ปแบบของ
รายงานอัจฉริ ยะที่ผบู ้ ริ หารและผูใ้ ช้งานเข้าใจได้ง่าย เกิดเป็ นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจขึ้นมา ที่มีความแตกต่าง
จากระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบอื่นที่ตอ้ งสร้างระบบขึ้นมาโดยเฉพาะ ส่งผลให้การวางแผนบรรจุขา้ ราชการ
ของกรมกาลังพลทหารอากาศ มี ค วามถูก ต้อ ง และรวดเร็ ว สอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ในปั จ จุ บัน มากขึ้ น ใช้
ทรัพยากรที่มีอยูแ่ ล้วให้เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ

9. ข้ อเสนอแนะ
ปั จจุบนั ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกองค์กรไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึ ง กองทัพ อากาศที่ เป็ นองค์ก รภาครัฐ ด้วย เนื่ อ งจากระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะสามารถวิเคราะห์ คาดเดา และ
พยากรณ์ แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของกองทัพ ได้ ในยุคปั จจุบันทุ กองค์กรตั้งอยู่บนสภาวะแวดล้อมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นหากองค์กรใดมีการนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะเข้ามา
ปรับใช้ในการดาเนิ นภารกิจของตน ก็จะสามารถทาให้การวางแผนการจัดการองค์กรทาได้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้ น และสามารถสนับ สนุ น การตัดสิ นใจ ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม ทุ กองค์กรจึ งควรมี การ
ประยุกต์เอาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจให้กบั ผูบ้ ริ หาร โดยอาศัยข้อมูลจากภายในองค์กร ภายนอกองค์กร นามาวิเคราะห์ร่วมกันอย่างรวดเร็ ว
และสนับสนุนการดาเนินภารกิจให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทคัดย่อ
นับตั้งแต่เราก้าวเท้าออกจากบ้านเราจะพบสื่ อโฆษณาต่างๆให้เราเห็นอยูต่ ลอดผูบ้ ริ โภคมองเห็นโฆษณา
ผ่านตา เราไม่รู้วา่ มันสร้างการจดจาให้ผบู ้ ริ โภคมากน้อยเพียงใด ผูบ้ ริ โภคมีฟีดแบคกับมันหรื อไม่ ซึ่ งท้ายสุ ดแล้ว
มันตอบในสิ่ งที่แบรนด์ต้ งั โจทย์ไว้หรื อเปล่า? เมื่อความก้าวล้ าทางเทคโนโลยีพฒั นาขึ้น รู ปแบบการสื่ อสารกับ
ผูบ้ ริ โภคจะถูกขับเคลื่อนโดยอุปกรณ์และเทคโนโลยี บทความนี้ นาเสนอการออกแบบระบบโฆษณาสื่ อนอกบ้าน
สาหรับนาเสนอข้อมูลข่าวสารและข้อมูลเชิ งลึกต่อผูบ้ ริ โภคลุ่มเป้ าหมายบนแนวคิดที่ ว่าหากบริ การด้วยเนื้ อหา
ข้อมูลได้ตรงใจและเหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้มากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ ทาให้สื่อนอกบ้าน
มีผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น ข้อมูลดังกล่าวต้องสามารถเข้าถึงได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีการ
ให้บริ การตามตาแหน่ งประกอบด้วยแอพพลิเคชันและอุปกรณ์ที่เรี ยกว่าบี คอน ระบบนี้ ได้รับการออกแบบใน
ลักษณะที่เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ รัศมีพ้นื ที่ของสัญญาณบีคอนก็จะได้รับเนื้อหาจากจุดกระจายข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ที่ผใู ้ ช้
อยูซ่ ่ ึงจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่ วมและเพิ่มประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กบั ผูใ้ ช้
คาสาคัญ: บีคอน, สื่ อนอกบ้าน, บริ การตามตาแหน่ง, ระบบโฆษณาสื่ อ

ABSTRACT
Ever since we stepped foot away from home, we have seen advertisements everywhere. We do not
know how much it captures consumers, or whether consumers have a feedback on it, and ultimately responds to
what the brand is proposing. When technology advances, consumer communication is driven by technology and
devices. This article presents the design and development of out-of-home media advertising systems for
providing information and insights to target consumers based on the concept that the more informative content
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and appropriate to the needs and behavior of the consumer, the more impact from the out-of-the home media.
Such media must be accessible at the right place at the right time by applying location-based service technology
through applications and devices called beacon. This system is designed in such a way that when the user enters
the radius of the beacon's area, it receives content from the distribution point in the user area, thereby increasing
engagement and more exciting experience to the user.
KEYWORDS: Beacon, Out Of Home, Location-based service, Media advertising system

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การพัฒ นารู ป แบบของสื่ อ มี ผ ลต่ อการสร้ างรู ป แบบใหม่ ในการบริ โภคสื่ อ ในฐานะผูบ้ ริ โภคจะมี
ทางเลือกมากขึ้นในการเลือกสื่ อที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับความต้องการ จึงเป็ นเหตุผลที่ปัจจุบนั นี้ สื่ อทั้งหลาย
ต้องมี การปรับตัวเพื่อให้เหมาะสม และเข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง ทุ กวันนี้ เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามี
บทบาท ในการพัฒนารู ปแบบของสื่ อ เพื่อให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ อ
ทางเลือกของสื่ อมีมากขึ้นจึงต้องมีการสร้างความแตกต่างให้กบั สื่ อนอกบ้าน เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคให้เร็ ว
ที่สุด สร้างการรับรู ้ สร้างการจดจา ทาให้เกิดความคุน้ เคย และเข้าใจในตัวแบรนด์ อันที่จริ งการนาเอา เทคโนโลยี
และ อุปกรณ์การสื่ อสาร มาผนวกกับสื่ อนอกบ้าน (OOH: Out-Of-Home) มีมานานหลายปี แล้ว นับตั้งแต่ตอนที่
สมาร์ ท โฟนบู มใหม่ๆ เราได้รู้จักกับ คิ วอาร์ โค้ด (QR Code) เออาร์ โค้ด (AR Code) และเอ็น เอฟซี (NFC) ซึ่ ง
พัฒนาไปสู่ บีคอน (Beacon) โดยได้เปลี่ยนรู ปแบบการสื่ อสารแบบดั้งเดิมมาเป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง หาก
เสิ ร์ฟคอนเทนต์ได้ตรงใจและเหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้มากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ ทาให้สื่อ
นอกบ้านเป็ นเครื่ องมือที่แข็งแกร่ งมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสิ่ งที่ดีกว่าในอนาคต เกิดจากการหาหนทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
วันนี้
ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบนั ของโทรศัพท์มือถือ ทาให้เราสามารถเชื่ อมโยงอินเทอร์ เน็ตได้และยังสามารถ
ระบุตาแหน่งของผูใ้ ช้ (Based Location) ทาให้เราสามารถรับรู ้ตาแหน่งของคนๆ นั้นได้ ส่งผลทาให้เราสื่ อสารกับ
ลูกค้าได้อย่างแม่นยา ทาให้เกิดรู ปแบบในการสื่ อสารที่มีความหลากหลายและสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี
ระบุตาแหน่งที่ผา่ นมาอาทิเช่น GPS(Global Positioning System) เราจะเจอกับปั ญหาความไม่แม่นยาของตาแหน่ง
หรื อแม้แต่ NFC (Near Field Communication) ซึ่ งยุง่ ยากที่จะต้องเอาเครื่ องไปแตะหรื อเข้าใกล้ตวั ส่งสัญญาณ การ
เข้ามาของ Beacon จะทาให้การระบุ ตาแหน่ ง เป็ นไปได้ง่ายยิ่งขึ้ น ในการรับรู ้ตาแหน่ งจะใช้บลูทูธในการส่ ง
สัญญาณโดยใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย ส่วนมากจะถูกนามาใช้ในการส่งสัญญาณในพื้นที่จากัด ระยะสั้นๆ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ให้กบั ลูกค้า ในการเข้าใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าในร้านของพวกเขา ลูกค้าจะสามารถรับทราบถึงโปร
โมชัน ของสิ นค้า ราคา เงื่ อนไข หรื อบริ การต่างๆ เมื่ อพวกเขาเข้ามาอยู่ในบริ เวณหรื อพิ กดั ที่ ต้ งั เอาไว้ได้ ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ และ อุปกรณ์ที่เรี ยกว่าบีคอนซึ่งนับว่าตอบโจทย์เป็ นอย่างมาก
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบโฆษณาสื่ อนอกบ้านโดยใช้เทคโนโลยีบีคอนเพื่อใช้ประโยชน์เชิง
ธุรกิจ

3. แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบ
1. การพัฒนาระบบโดยใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) [7] [9]
ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนที่ ใช้ศึกษากระบวนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเพื่อแก้ไขปั ญ หาทางธุ รกิ จและ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ โดยแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็ นระยะ (Phases) 7 ขั้นตอนได้แก่ การระบุ
ปั ญ หา(Problem Identification), ศึ ก ษาความเป็ นไม่ ได้(Feasibility Study), วิเคราะห์ ร ะบบ(System Analysis),
ออกแบบระบบ(Design Analysis), การพั ฒ นาและทดสอบ(Construction), ขั้ นตอนหลงการติ ด ตั้ ง(Post
Implementation), การบารุ งรักษา(System Maintenance) โดยแต่ระยะจะประกอบไปด้วยขั้น ตอนต่างๆ ท าให้
สามารถควบคุมระยะเวลางบประมาณในการปฎิบตั ิงานของโครงการได้ดียงิ่ ขึ้น
2. การออกแบบระบบโดยใช้หลักการของภาษายูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) [7] [9]
ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์และออกแบบเชิ งวัตถุ (OOAD) โดยการสร้างแบบจาลอง (Model) ของ อ็อบเจ็กต์ (Object)
คลาส (Class) และองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบแบบจาลอง ยูเอ็มแอลเป็ นเครื่ องมือที่ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์
ทาความเข้าใจ และออกแบบระบบงานได้ง่ายขึ้น และทาให้ผูอ้ อกแบบสามารถมองเห็ นภาพของระบบงานได้
ชัดเจนขึ้น ว่าจะออกมาในลักษณะใด หรื อทาให้มองเห็นภาพของระบบงานตามต้องการ โดยถ่ายทอดแบบจาลอง
ออกมาให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบได้รับทราบ ตรงความต้องการมากที่สุด โดยแสดงในรู ปแบบของสัญลักษณ์
ที่มองเห็นได้ เช่น รู ปภาพ แผนภาพ (Diagram) เป็ นต้น
3. ใช้อุ ป กรณ์ บี ค อนเป็ นอุ ป กรณ์ IOT (Internet of Things) [1] [2] หรื อ “อิ น เตอร์ เน็ ต ในทุ ก สิ่ ง ” ที่
เชื่ อ มโยงทุ ก สิ่ งทุ ก อย่า งสู่ โ ลกอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นอุ ป กรณ์ บี ค อนที่ ใช้เทคโนโลยีบ ลู ธู ท ใช้พ ลังงานต่ า (BLE:
(Bluetooth Low Energy หรื อ Bluetooth 4.0) มาใช้ในการส่ งสัญ ญาณ เพื่ อบอกถึ งต าแหน่ งที่ ต้ งั ของตัวปล่ อ ย
สัญญาณ ที่สามารถระบุพิกดั ได้อย่างแม่นยา
4. ระบบโฆษณาสื่ อนอกบ้านที่เป็ นสื่ อโฆษณาที่กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูบ้ ริ โภคพบเห็นทัว่ ไปเมื่อออกจาก
บ้านและสัญจรไปมาในสถานที่ต่าง ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีบีคอน ระบบจะถูกออกแบบให้ทางานในลักษณ์ที่
เมื่อผูใ้ ช้เดินเข้าไปในรัศมีที่มีบีคอนส่ งสัญญาณถึง ผูใ้ ช้จะได้รับคอนเทนต์จากจุดกระจายสัญญาณบริ เวณที่ยนื อยู่
ทาให้การมอบคูปองส่ วนลดเมื่ออยูห่ น้าร้านหรื อการทาแคมเปญออนไลน์แบบอิงสถานที่ สามารถทาได้ง่ายเช่น
ในสนามกีฬาหรื อพื้นที่จดั งานแฟร์ โดยจะได้รับข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน (Application) ไม่วา่ จะเป็ นคูปอง
รายละเอี ยดโปรโมชั่น หรื อเมนู แ นะน าในร้ านอาหาร เพื่ อเชิ ญ ให้เราเข้าไปใช้งาน ด้วยประโยชน์ด้านอื่ น ที่
นอกเหนื อการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ในขณะที่ ผูร้ ่ วมงานแสดงเทคโนโลยีอยูบ่ นเวที ให้รับ
ข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือได้แทนโบรชัวร์ หรื อในสนามแข่งขันกีฬา ระบบจะสามารถส่ งวิดีโอไฮไลท์ให้แฟน
คลับได้โดยที่แฟนคลับไม่ตอ้ งค้นหาเอง ระบบที่พฒั นานี้ สามารถ นาไปสู่ โอกาสในการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ใน
อนาคต
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4. ผลการศึกษาระบบงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดงานในครั้งนี้ ททท. ก็ไม่พลาดที่จะนา “Beacon Technology” [11] ซึ่งเป็ นเทรนด์ของโลกดิจิตอล
ยุคใหม่สาหรับนักท่ องเที่ ยวที่ มาเยี่ยมชมภายในงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่ อสารและให้บริ การข้อมูลผ่านทาง
สมาร์ทโฟน ตอกย้าความเป็ นผูน้ าด้าน Digital Marketing

รู ปที่ 4.1 แผนภาพ แสดงคุณสมบัติหลักของ App Amazing Thailand [11]
ฟังก์ชนั่ Beacon จะช่วยให้ผทู ้ ี่เข้ามาถึงบริ เวณจัดงานได้รับการแจ้งเตือน หรื อ Notification ซึ่งฟังก์ชนั่ นี้
ทางานผ่านสัญญาณ Bluetooth ที่เป็ นคลื่นวิทยุ โดยสามารถส่งข้อความไปยังสมาร์ทโฟนได้ไม่จากัดจานวนของ
ผูร้ ับในเวลาเดียวกัน จึงรองรับการส่ง notification ไปยังผูร้ ับหลายๆ คนได้โดย ททท. ได้กาหนดการ notification
ในสองรู ปแบบ คือ การส่งข้อมูลโดยส่วนกลาง และการส่งข้อมูลจากแต่ละบูธโดยตรง

5. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนิ น งานการพัฒ นาระบบต้นแบบนั้นได้นาแนวทางการปฎิ บัติงานการบริ ห ารจัดการผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงการออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อให้การบริ หารจัดการระบบ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว เหมาะสม และสรุ ปความต้องการของผูใ้ ช้งานด้วยแผนภาพต่างๆ ด้วยภาษา
UML ได้แก่ แผนภาพยูเคส (Use Case) ดังแสดงในรู ปที่ 5.1 และ 5.2 แผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class Diagram)
ดังแสดงในรู ป ที่ 5.3 แผนภาพซี เควนซ์ ไ ดอะแกรม (Sequence Diagram) ดัง แสดงในรู ป ที่ 5.4 แผนภาพเมนู
Application (Sitemap) ดังแสดงในรู ปที่ 5.5 และแผนภาพหน้าจอต่างๆของระบบ ดังแสดงในรู ปที่ 5.6
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รู ปที่ 5.1 แผนภาพ Use Case ของ Android Application

รู ปที่ 5.2 แผนภาพ Usecase ของ Content Management System

รู ปที่ 5.3 แผนภาพ Class Diagram ของระบบ
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รู ปที่ 5.4 แผนภาพ Sequence Diagram อธิ บายการทางานของ Use case เพื่อแสดงถึงขั้นตอนการทางานของ
ระบบระหว่าง User Application และ Server

รู ปที่ 5.5 แผนภาพ Sitemap ของ Mobile Application

รู ปที่ 5.6 แผนภาพแสดงหน้าจอต่างๆของระบบ
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เมื่ อผูใ้ ช้งานเข้าใช้ Android Application จะพบกับหน้า Splash Screen เป็ นอัน ดับ แรกและเข้าสู่ ห น้า
Home Page เพื่อเข้าดู List ข้อมูลที่ มีอยู่ในระบบ ผูใ้ ช้งานสามารถอ่านเนื้ อหาที่ สนใจจากหน้า List และนาไปสู่
หน้า Detail
หากผูใ้ ช้ Application เดิ นผ่านรัศมี ที่มีจุดกระจายสัญ ญาณ Beacon กาหนดไว้ พร้อมทั้งเปิ ดสัญญาณ
Bluetooth ของสมาร์ทโฟนอยู่ ผูใ้ ช้งานจะได้รับ Notification และเมื่อเปิ ดเข้ามาจะนาไปสู่ หน้า Detail ที่มีปุ่มกด
รับคูปอง ไม่วา่ จะเป็ นคูปอง รายละเอียดโปรโมชัน่ หรื อเมนูแนะนาในร้านอาหาร เพื่อเชิญให้เข้าไปใช้บริ การ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ 10 Pro
2. IDE Android Studio version 3.0
3.โปรแกรมจาลอง Server Xampp version 7.0.24
4. อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Beacon

5. ผลการวิจัย
เทคโนโลยีการระบุ ตาแหน่ งได้เปลี่ ยนวิถีชี วิต ไปอย่างมาก ทั้งการเดิ น ทาง การตรวจสอบเส้น ทาง
โดยเฉพาะในโลกของธุ รกิ จ ข้อมูลที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพมักได้มาจากตาแหน่ งที่ ต้ งั แบบเรี ยลไทม์ของผลิ ตภัณ ฑ์
พนักงาน ลูกค้าหรื อแม้แต่อุปกรณ์ IoT ที่ ผ่านมา เราจะใช้ GPS ซึ่ งเป็ นการระบุตาแหน่ งผ่านดาวเที ยมซึ่ งได้รับ
ความนิ ยม แต่มีความแม่นยาต่ า ทาให้ไม่สามารถนามาใช้งานโดยเฉพาะบริ การที่ ตอ้ งการความแม่นยาสู งหรื อ
ภายในอาคาร ซึ่ งก็ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ พฒ
ั นาขึ้ น เพื่ อทดแทนจุ ดอ่อนของ GPS เช่ น NFC เป็ นการท างาน
ระหว่างสองอุปกรณ์ที่สื่อสารด้วยเครื อข่ายไร้สายในระยะใกล้ในระดับสองนิ้วหรื อน้อยกว่า มักพบการใช้งานใน
รู ปแบบระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นสมาร์ ทโฟนที่มีชิป NFC ระบุตาแหน่งได้ดีแต่ก็ตอ้ งใกล้มากๆ
เช่นกัน Bluetooth Low Energy(BLE) เป็ นอีกทางเลือกในการระบุตาแหน่งในอาคารยอดนิ ยม โดยใช้กบั อุปกรณ์
ที่รองรับ Bluetooth 4.0

รู ปที่ 5.1 แผนภาพการทางานของ Beacon[10]
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เมื่อได้ทดลองใช้อุปกรณ์ Beacon พบว่า อุปกรณ์จะมีหน้าที่ส่งสัญญาณออกมา ส่วนตัวแอพพลิเคชัน่ นั้น
เมื่อได้รับสัญญาณจาก Beacon จะนาข้อมูล Location Based มาประมวลผล เพื่อตีความหาระยะห่างระหว่างมือถือ
กับตัว Beacon เมื่อได้ระยะห่างแล้วจะไปคานวณเพื่อหาข้อมูลที่เหมาะสมแสดงออกไป

รู ปที่ 5.2 แผนภาพแสดง App Tracking ของระบบ [5]
การวัดผลดูได้จากข้อมูลที่ปรากฏใน Google Analytics เมื่อกาหนดคอนเทนต์ในแต่ละจุดที่มีจุดกระจาย
สัญญาณ Beacon อยู่ เมื่อผูใ้ ช้งานได้รับ Notification และเปิ ดเข้าสู่ หน้า Detail เมื่ อกดปุ่ มรับคู ปองจากข้อมูลที่
ได้รับไป ข้อมูลจะเข้าไปสู่ Analytics ของ Google ที่ได้กาหนดไว้ นาไปสู่การวัดผลทางธุรกิจต่อไป

6. สรุ ป
กลุ่ม คนที่ เดิ น เข้ามาในบริ เวณที่ ได้ท าการกาหนดจุ ดสัญ ญาณ และได้รับ ข้อความ Notification ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนของตนเอง มีความสนใจในคอนเทนต์พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ยกระดับการ
ใช้งานของผูบ้ ริ โภค เมื่ อผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมู ลที่ ตรงกับ ความต้อ งการของตนเอง มันไม่ ใช่ เพี ยงแค่การสร้ าง
Awareness หรื อ Reminder อี กต่ อ ไป แต่ ม ัน เป็ นการสร้ างประสบการณ์ เมื่ อ แบรนด์ท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความ
เชื่อมัน่ และง่ายต่อการเข้าถึง ผูบ้ ริ โภคไม่จาเป็ นต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล เมื่อต้องการซื้อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะ
เลือกตราสิ นค้าที่สร้างทัศนคติที่ดีเหล่านั้น และเกิดความภักดีในตราสิ นค้า(Brand Loyalty) นอกจากจะเป็ นฐาน
ลูกค้าที่มนั่ คงยังอาจแนะนาหรื อเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้น โดยไปบอกต่อเพื่อนหรื อญาติสนิทอีกด้วย

7. การอภิปรายผลการวิเคราะห์ ออกแบบ
การท าระบบโฆษณาสื่ อ นอกบ้านสามารถท าได้ห ลายวิธี ความส าคัญ อยู่ที่ ก ารสื่ อ สารซึ่ งในยุค ที่
เทคโนโลยีเข้าถึงทุกคน เราสามารถรับรู ้ตาแหน่งของบุคคลได้ผ่านสมาร์ ทโฟน โดยใช้เทคโนโลยีระบุตาแหน่ ง
เช่ น GPS , Wifi , NFC หรื อ แม้ก ระทั่ง Bluetooth การท างานของบี ค อน คื อ การรั บ และปล่ อ ยสั ญ ญานผ่ า น
Bluetooth ขึ้นอยูก่ บั การออกแบบ ความสามารถเด่นของระบบบีคอนคือการให้ขอ้ มูล ตาแหน่งระยะใกล้ที่แม่นยา
กว่า GPS ปั จจุบนั มีอุปกรณ์บีคอนถูกผลิตขึ้นมากหมาย นิ ยมนามาใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนา Mobile Apps การ
ประยุกต์ใช้จะใช้สาหรับการ tag location based ของผูใ้ ช้งานเพื่อนาไปต่อยอดในการทาแผนธุรกิจต่อไป
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8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การที่จะเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าไม่ใช้เรื่ องง่าย ลูกค้าบางกลุ่มระมัดระวังเกี่ยวกับการแบ่งปั นข้อมูลทาให้
เราเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ ได้ยาก ผูบ้ ริ โภคจะสนใจในข้อมูลที่เขาต้องการ ซึ่ งการที่จะรับรู ้ถึงข้อมูลนั้นๆ ซึ่ งลูกค้า
ไม่ได้บอกโดยตรงว่าเขาต้องการอะไร แต่จะสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เช่น เมื่อลูกค้า
เข้ามาดูสินค้าในกลุ่มของนมผงเด็ก ก็มีโอกาสสู งที่เขาจะซื้ อขวดนม เป็ นต้น การที่จะเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้ าหมาย
ของแบรนด์คือการมอบข้อมูลที่ถูกต้องแก่บุคคลที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม เมื่อแบรนด์ศึกษาพฤติกรรมของ
ลูกค้าแล้ว การสร้างแคมเปญที่น่าสนใจและตรงกับกลุ่มลูกค้าในอนาคตก็ง่ายกว่าที่เคย
ข้อจากัดของการใช้ เทคโนโลยี Beacon คือ การใช้งานอุปกรณ์ Beacon ต้องใช้ร่วมกับ Application ที่
รองรับ และเครื่ องสมาร์ทโฟนของลูกค้าต้องเปิ ด Bluetooth ไว้ดว้ ย ผูใ้ ห้บริ การต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบ
เงื่อนไขในส่วนนี้ ก่อนเข้าใช้งานเพื่อสิ ทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนัน่ เอง
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการพัฒนาระบบโฆษณาสื่ อนอกบ้านโดยใช้เทคโนโลยีบีคอนครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรเพิ่มความสามารถให้ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลจากการแจ้งที่ได้รับ (Notifications) เพื่อ
ประโยชน์ทางด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการตลาดในอนาคต
2. ทาการพัฒนาระบบเพิ่มในส่วนของโปรแกรมประยุกต์ ให้สามารถชาระค่าบริ การได้ พร้อมเก็บ
ประวัติการใช้จ่ายเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
3. พัฒนาระบบเพิ่มให้สามารถรับรู ้ได้เมื่อผูใ้ ช้บริ การผ่านมายังร้านค้าในครั้งถัดไป และเมื่อลูกค้า
เข้ามาถึงหน้าร้านและรับสัญญาณ Beacon ได้ ก็ให้เสนอโปรโมชัน่ ให้ลูกค้าจากประวัติที่เก็บไว้
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การกาหนดค่าอุปกรณ์เราเตอร์ กระทาโดยใช้อินเทอร์ เฟซคาสั่งแบบบรรทัดต่อบรรทัดซึ่ งส่ งผลให้ตอ้ ง
ใช้เวลานานสาหรับการกาหนดค่าเราเตอร์ แบบเดียวกันหลายตัว การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีอานวย
ความสะดวกและลดเวลาการการกาหนดค่าให้เราเตอร์ บทความนี้นาเสนอการออกแบบระบบอานวยความสะดวก
ในการกาหนดค่าและคานวณที่อยู่ ไอพี กับอุปกรณ์เราเตอร์ โดยการกรอกข้อมูลการกาหนดค่าที่ตอ้ งการผ่านเว็บ
อินเตอร์เฟสและประมวลผลให้เป็ นคาสัง่ ใช้พร้อมใช้งาน การศึกษาวิจยั นี้ได้ทาการทดสอบกับอุปกรณ์เราเตอร์ซิส
โก้ ผลการทดสอบพบว่าการกาหนดค่าเราเตอร์ดว้ ยวิธีการที่เสนอสามารถลดเวลาที่ใช้ในการกาหนดค่าเราเตอร์ได้
โดยเฉลี่ย 34.90%
คำสำคัญ: อินเทอร์เฟซ,เราเตอร์,คาสัง่ พร้อมใช้งาน,

ABSTRACT
Configuring a router device is accomplished by using a line-by-line interface, which takes a long time
to configure multiple routers. The objective of this study is to find ways to simplify and reduce the
configuration time for routers. This article
Presents the facilitating system design and how to configure and calculate IP address for the router by
completing the configuration required by the web interface and processing it into a ready-to-use command. This
study was conducted with a Cisco router device. The results show that configuring the router with the proposed
method can reduce the time it takes to configure the router at an average of 34.90%
KEYWORDS: Interface, Router, Ready-to-use command
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1. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำวิจัย
การกาหนดค่าของอุปกรณ์เราเตอร์ ที่สามารถให้พร้อมใช้งานนั้น ต้องกาหนดค่าผ่านสายคอนโซล แล้ว
พิมพ์คาสัง่ พร้อมพารามิเตอร์ต่างๆบรรทัดต่อบรรทัดหรื อที่เรี ยกว่า CLI (Command Line Interface) บนโปรแกรม
เทอร์ มินอล ซึ่ งคาสั่งต่างๆจะถูกแบ่งออกเป็ นหลายๆโหมด ซึ่ งแต่ละโหมดก็จะมีคาสั่งและหน้าที่แตกต่างกันไป
ในการใส่ ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆนั้นทาได้ล่าช้าเนื่ องจากพิมพ์คาสัง่ ได้ทีละบรรทัด และในส่ วนของหมายเลขไอพี
(IP Address) ต้องน ามาคานวณในด้านต่างๆ เช่ น จานวนหมายเลขไอพี (IP Address) ที่ ลู กค้าใช้งานได้ และ
กาหนดชุดหมายเลขไอพี (IP Address) เพื่อให้จดั การแจกจ่ายเลขหมายเลขไอพี (IP Address) ให้กบั เครื่ องลูกข่าย
มาเชื่ อมต่ อที่ เรี ยกว่า Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) สิ่ งเหล่านี้ ถ้าเกิ ดค านวณผิด พลาดในการ
กาหนดค่าและล่าช้า จะส่ งผลกระทบในนาอุปกรณ์ Router ไปติดตั้งให้กบั ลูกค้านั้นเกิ ดความผิดพลาดในการ
ให้บริ การได้
ระบบอานวยความสะดวกในการกาหนดค่าอุปกรณ์เราเตอร์ สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่หน้าที่กาหนดค่าบน
อุปกรณ์เราเตอร์ เพื่ออานวยความสะดวกในการกาหนดการตั้งค่า ลดข้อผิดพลาดในการใส่ ชุดคาสั่ง และง่ายต่อ
การใช้งาน โดยผ่านการจัดการทาง Web Interface บนระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ (Windows) โดยนาค่าที่กรอกผ่าน
Web Interface จากนั้นระบบจะทาค่าที่กรอกไปนามาคานวณค่าของหมายเลข ไอพี (IP Address) และค่าอื่นๆที่
เกี่ ย วข้อ งในการก าหนดค่ าอุ ป กรณ์ ท าให้ อ อกมาในรู ป แบบค าสั่ ง พร้ อ มน าไปใช้ง านโดยน าค าสั่ ง ที่ ไ ด้ไ ป
กาหนดค่าให้กบั อุปกรณ์เราเตอร์

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. พัฒนาระบบมาเพื่ออานวยความสะดวกในการกาหนดค่าและคานวณหมายเลขไอพี่เพื่อนาไปใช้กบั
อุปกรณ์เร้าเตอร์
2. วิเคราะห์กระบวนการกาหนดค่าของอุปกรณ์เราเตอร์
3. เพื่อนาระบบไปทดสอบการใช้งานกับอุปกรณ์เราเตอร์

3. พืน้ ฐำนและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1. หมำยเลขไอพี
หมายเลขไอพีจะประกอบไปด้วยตัวเลขจานวน 4 ชุด ระหว่างตัวเลขแต่ละชุดจะถูกคัน่ ด้วยจุด “.” โดย
คอมพิวเตอร์ จะแปลงค่าตัวเลขทั้ง 4 ชุดให้กลายเป็ นเลขฐาน 2 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ หมายเลขเครื อข่าย
และหมายเลขเครื่ อง ก่อนจะนาค่าที่แปลงได้ไปเก็บลงเครื่ องทุกครั้ง
3.2.โหมดกำรใช้ งำนของเรำเตอร์
อุปกรณ์เราเตอร์ของซิ สโก้น้ นั มีโครงสร้างในการกาหนดค่าอุปกรณ์ ซึ่ งแต่ละส่วนมีหน้าที่แต่กต่างกัน
เมื่อบันทึกค่าที่กาหนดให้กบั อุปกรณ์แล้ว ค่าเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในแรม (ดังรู ปที่ 3.2 กระบวนการทางานของเรา
เตอร์) โหมดภายในระบบปฏิบตั ิการ IOS จะประกอบด้วย 3 โหมดดังนี้
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1. User Exec Mode เป็ นโหมดที่ ผูใ้ ช้งานเข้ามาเจอเป็ นอันดับแรก ซึ่ งเป็ นการใช้คาสั่งพื้นฐานที่
ประกอบไปด้วยการดู สถานะเบื้ อ งต้น ของเราเตอร์ โดยภายในโดนี้ จะประกอบไปด้วยเครื่ องหมาย พรอมต์
(Prompt) ที่รอรับคาสัง่ ที่ปอนเข้าไปจะได้เป็ นเครื่ องหมาย > อย่างเช่น
2. Privileged EXEC เป็ นโหมดที่ เริ่ ม ต้น ในการก าหนดค่ าอุ ป กรณ์ ซ่ ึ งสามารถใช้ได้ทุ ก ค าสั่ง ที่
เกี่ยวกับการกาหนดค่า ดูสถานะการทางานของเราเตอร์
3.Global Configuration Mode เมื่อเราเข้าสู่ โหมดนี่ เราจะคอนฟิ กูเรชัน่ ค่าต่างๆได้ท้ งั หมด รวมทั้ง
เปิ ดฟี เจอร์ ต่างๆขึ้นมา คาสัง่ ที่ถูกป้ อนเข้าไปจะอยูภ่ ายใต้ Global Configuration Mode ซึ่งส่งผลกับการทางานของ
อุปกรณ์เราเตอร์

Enable
Exit

User EXEC

Privileged
Disable

RAM (Active
Configuration)

ConfigTermina
l
Command

Exit or End
Configuratio

รู ป 3.2 โหมดการใช้งานของเราเตอร์ ซิสโก้ [1]

4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
4.1 แบบแผนกำรวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้นาปั ญหามาจากการรวบรวมความต้องการโดยการสอบถามปั ญหาจากผูป้ ฏิบตั ิงานจากนั้น
จึงทาการวิเคราะห์กระบวนการทางานแบบขั้นตอนที่ ตอ้ งกาหนดค่าอุปกรณ์ และหมายเลขไอพีแบบบรรทัดต่อ
บรรทัดของขั้นตอนเดิม ดังรู ปที่ 4.1 ขั้นตอนการป้ อนหมายเลขไอพีแบบบรรทัดต่อบรรทัด
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รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนการป้ อนหมายเลขไอพีแบบบรรทัดต่อบรรทัด
จึงได้มีการพัฒนาระบบที่เป็ นรู ปแบบเว็บอินเทอร์ เฟซ ซึ่ งเป็ นระบบที่สามารถกาหนดค่าต่างๆให้โดย
อัตโนมัติ เมือผูป้ ฏิบตั ิงานได้กรอกค่าคอนฟิ กเข้าไปในระบบ ค่าที่สามารถใส่ได้ ได้แก่ กลุ่มคาสัง่ ดังต่อไปนี้
1 หมายเลขไอพีและซับเน็ทมาร์ค (IP Address And Subnet Mask)
2 เราติ้ง (Routing)
3 ดีเฮชซีพี เน็ทเวิร์ค (DHCP Network)
4 Network Address Translate (NAT)
โดยผลลัพธ์ที่ออกมาจะออกมาในรู ปแบบค่าค่าคอนฟิ กที่สามารถนาไปใส่ในเราเตอร์
4.2 กำรออกแบบระบบ
ระบบจะทางานโดยรับ ค่าจากผูป้ ฏิ บัติงาน ซึ่ งข้อมูลที่ ผูป้ ฏิ บัติงานได้รับ มาจากเจ้าหน้าที่ ที่ กาหนด
หมายเลขไอพี เมื่ อผูป้ ฏิ บัติงานกรอกข้อ มูลของเราเตอร์ เมื่ อดาเนิ นการเสร็ จจะน าค่าที่ ได้กรอกไว้ไปเก็บ ใน
ฐานข้อมูล และแสดงผลค่าคอนฟิ กที่พร้อมใช้งาน ผูป้ ฏิบตั ิงานจึงสามารถนาผลค่าคอนฟิ กที่พร้อมใช้งานไปคอน
ฟิ กให้กบั เราเตอร์

2122

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.2 กระบวนการทางานระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับระบบอานวยความสะดวกในการกาหนดค่า
และคานวณที่อยู่ ไอพี ให้กบั อุปกรณ์เราเตอร์
4.3 ขั้นตอนกำรทำงำนของระบบ
เมื่อเข้าใช้งานระบบอานวยความสะดวกในการกาหนดค่าและคานวณที่อยู่ ไอพี ให้กบั อุปกรณ์เราเตอร์
นั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องล๊อกอิน (Login) เข้ามาในระบบ เมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานล๊อกอินเข้ามาแล้ว ผูป้ ฏิ บตั ิงานต้องกรอก
ข้อมูล เช่น หมายเลขวงจร ชื่อลูกค้า หมายเลขเราเตอร์ที่นาไปใช้งาน และหมายเลขไอพี หลักจากนั้นระบบจะทา
การบันทึ กข้อมูลเป็ นอันดับแรก หลังจากนั้นระบบจะนาหมายเลขไอพีที่กรอกไปคานวณหา หมายเลขไอพีที่
สามารถใช้งานได้ หมายเลขไอพี ที่ ท าเราติ้ง กลุ่ ม ของหมายเลขไอพี ที่ น าไปท า DHCP POOL และ กลุ่ ม ของ
หมายเลขไอพีที่นาไป NAT POOL เมื่อได้คาสัง่ ตามที่ตอ้ งการระบบแสดงคาสัง่ ที่พร้อมใช้งานในรู ปแบบข้อความ
เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานคัดลอกคาสั่งที่ได้ ให้กบั อุปกรณ์เราเตอร์ โดยมีรูปแบบการทางาน (ดังรู ปที่ 4.3 กระบวนการ
ทางานของระบบอานวยความสะดวกในการกาหนดค่าและคานวณที่อยู่ ไอพี ให้กบั อุปกรณ์เราเตอร์) ซึ่ งแบ่งเป็ น
2 การทางานหลักๆ ดังนี้
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รู ปที่ 4.3 กระบวนการทางานของระบบอานวยความสะดวกในการกาหนดค่า
และคานวณที่อยู่ ไอพี ให้กบั อุปกรณ์เราเตอร์
1 การเพิ่มข้อมูลเราเตอร์
เป็ นขั้นตอนอัน ดับแรกในการเพิ่ม ข้อมูลในการคอนฟิ ก หลังจากใส่ ขอ้ มูลในการคอนฟิ กเสร็ จแล้ว
สามารถเลือกได้วา่ จะไปเพิ่มข้อมูลคอนฟิ กของเราเตอร์ ตวั ใหม่หรื อว่าจะให้โปรแกรมแสดงค่าคอนฟิ ก ซึ่ งทั้ง 2
คาสั่งนี้ จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อที่ จะสามารถนามาแก้ไขในภายหลัง ระบบคอนฟิ กอุปกรณ์เครื อข่ายเราเตอร์
ซิสโก้น้ นั มีหน้าที่การคานวณค่าต่างๆ ดังนี้
1.1 หมายเลขไอพีและซับเน็ทมาร์ค (IP Address และ Subnet Mask)
ลาดับแรกที่ ตอ้ งกรอกให้ระบบทาการคานวณคือหมายเลขไอพีและซับเน็ตมาร์ ค เมื่อกรอกลงไป
และระบุ Interface แล้วระบบจะคานวณว่าหมายเลขไอพี่ชุดนี้สามรถใช้ได้กี่ไอพี และนาไปแปลงเป็ นค่าคอนฟิ กที่
พร้อมใช้งานกับเราเตอร์ซิสโก้ อย่างเช่น เมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานกรอกหมายเลขไอพี 192.168.100.0/30 เข้าไป ระบบจะ
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คานวณว่าหมายเลขที่ใช้งานได้ มี 192.168.100.1/30 และ 192.168.100.2/30 จากนั้นให้เลือกว่าจะหมายเลขชุดใด
ในการกาหนดค่าให้อุปกรณ์ และนาไปแสดงผล [1], [6] ดังรู ปที่ 1.1 กาหนดเลขหมายไอพี

รู ปที่ 1.1 กาหนดเลขหมายไอพี
1.2 เราติ้ง (Routing)
เมื่อเราได้หมายพีมาแล้วโดยระบบจะดูค่าหมายเลขไอพีที่ได้เลือกไว้โดยนามาคานวณโดยต้อง
กาหนดหมายเลขไอพีปลายทางที่ ตอ้ งการเชื่ อมต่อ เมื่อกาหนดแล้วจะได้ค่าออกมา [2] ดังรู ปที่ 1.2 กาหนดเลข
หมาย Routing

รู ปที่ 1.2 กาหนดเลขหมาย Routing
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1.3 ดีเฮชซีพี เน็ทเวิร์ค (DHCP Network)
ต้องกาหนดหมายเลขไอพีอีกหนึ่ งชุดเพื่อให้ระบบกาหนดว่าไอพีชุดนี้ทาหน้าที่แจกจ่ายไอพีให้กบั
เครื่ องลูก ข่าย โดยหมายเลขไอพี ที่ ท าหน้าที่ แจกจ่ ายไอพี เป็ น 192.168.200.0/24 จะแสดงค่า [5] ดังรู ป ที่ 1.3
กาหนดเลขหมาย DHCP

รู ปที่ 1.3 กำหนดเลขหมำย DHCP
1.4 Network Address Translate (NAT)
คาสั่งที่ ให้หมายเลขไอพีทาการจับคู่กบั ไอพีที่ได้จากผูก้ าหนดหมายเลขไอพี เมื่อทาการจับคู่กับ
ระบบจะคานวณออกมาและแสดงผล [3],[4] ดังรู ปที่ 1.4 กาหนดค่า Network Address Translation

รู ปที่ 1.4 กาหนดค่า Network Address Translation
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2 การค้นหาและแก้ไขข้อมูลเราเตอร์
เป็ นขั้นตอนที่ เกิดหลังจากเพิ่มข้อมูลเราเตอร์ ลงในฐานข้อมูลแล้ว โดยขั้นตอนนี้ ผปู ้ ฏิ บตั ิงานสามารถ
ค้นหา Router ที่ได้มีการเพิ่มข้อมูลไว้ก่อนหน้านั้น ซึ่ งมีตารางดูรายละเอียดของเราเตอร์หรื อค้นหาข้อมูลของเรา
เตอร์ได้ เมื่อเจอเราเตอร์ที่ตอ้ งการค้นหาแล้วสามารถแก้ไขและดูคอนฟิ กของเราเตอร์ตวั ที่เราต้องการดู
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
1 เราเตอร์ซิสโก้ (CISCO 1921/K9)
2 ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ 10 Home 64bit
3 โปแกรมจาลอง Server Xampp 64bit
4 ภาษาที่ใช้ Personal Home Page (PHP)

5. สรุ ปผลกำรวิจัย
จากการทดลองโดยการนาระบบกาหนดค่าอุปกรณ์ เราเตอร์ ไปใช้กบั เราเตอร์ ซิสโก้น้ ัน โดยการให้
ผูป้ ฏิ บัติงานจานวน 5 ท่ าน ทาการคอนฟิ กด้วยคาสั่งแบบบรรทัดต่อบรรทัดและใช้ระบบระบบอานวยความ
สะดวกในการกาหนดค่าและคานวณที่ อยู่ ไอพี ให้กบั อุปกรณ์ เราเตอร์ แล้วนาเวลาที่ ได้มาเปรี ยบเที ยบกัน ดัง
ตารางที่ 5 เวลาในการใช้กาหนดค่าอุปกรณ์เราเตอร์
ตำรำงที่ 5 เวลาในการใช้กาหนดค่าอุปกรณ์เราเตอร์
ระยะเวลาการกาหนดค่าอุปกรณ์ (นาที)
ผูท้ ดสอบ
ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 1
ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 2
ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 3
ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 4
ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 5
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D

คอนฟิ กแบบบรรทัดต่อบรรทัด
15.37
17.11
14.28
13.53
15.22
15.10
1.34
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จากตารางพบว่าค่าเฉลี่ยของเวลาในการตอนฟิ กแบบบรรทัดต่อบรรทัดอยู่ที่ 15.10 นาที และค่าเฉลี่ย
ของเวลาการใช้ระบบอานวยความสะดวกในการกาหนดค่าและคานวณไอพีอยูท่ ี่ 5.27 นาที เมื่อคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
และพบว่าระบบอานวยความสะดวกในการกาหนดค่าอุปกรณ์เร็ วกว่า 34.90%

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะในกำรนำผลวิจยั ไปใช้
เมื่อจะนาผลการวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้ ควรตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขไอพี ถ้าหากกรอกข้อมูล
ผิดพลาดจะทาให้ระบบไม่สามารถคานวณและไม่สามารถแสดงค่าคอนฟิ กที่พร้อมใช้งาน
6.2 ข้ อเสนอแนะในกำรวิจยั ครั้งต่ อไป
งานวิจยั นี้สามารถนาไปพัฒนาต่อในส่วนของ IP Version 6 โดยต้องศึกษากระบวนการคานวณของ IP
Version 6 และการนาไปใช้ในคาสัง่ ต่างๆของอุปกรณ์เราเตอร์

7. เอกสำรอ้ำงอิง
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โปรแกรม Sony Sound Forge 8.0 ที่ มี ค วามสามารถด้านการตัด ต่ อ เสี ยงและปรั บ ระดับ ของเสี ย งในสื่ อ และ
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ต่อผูน้ าชุ มชน กลุ่มแม่บ้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับอาหารพื้ นบ้านและข้อมูลด้านการสร้างสื่ อ จานวน 24 คน มี รายการ
ประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.47 ซึ่ งแปลผลออกมาได้ว่ามี ระดับความพึงพอใจมาก และ 2) ความพึง
พอใจในสื่ อต่อเด็กและเยาวชนในชุมชน จานวน 200 คน มีรายการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ 4.65 ซึ่ ง
แปลผลออกมาได้วา่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ: หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์, อนุรักษ์ , อาหารพื้นบ้าน, ตาบลป่ ามะม่วง, จังหวัดตาก
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ABSTRACT
In order to take advantage of development of electronic books for conserve the local food of
Pamamuang Community, Mueang District, Tak Province. The purpose of this research are : 1 ) To create
electronic books for conserve the local food of Pamamuang Community, Mueang District, Tak Province. 2)
Study the satisfaction of community leaders, providers of food information and media production. And to study
the satisfaction of children and youth in the community to electronic books.The development of electronic
books for conserve the local food of Pamamuang Community, Mueang District, Tak Province, developed using
Adobe Photoshop CS5 which has the ability to decorate pictures, Sony Vegas Pro 14 which has the ability
about video editing, Sony Sound Forge which has the ability to cut sound and adjust the level of sound. And
Flip Album Pro which has the ability to create electronic books. After develop the electronic books already.
There are media outlets to targeting. The result of this research shows that 1) The media satisfaction to community
leaders, housewives who provided information about local food and media creation data of 24 people, an overall
satisfaction rating of 4.47 which is very satisfied of satisfaction. 2) The average satisfaction of the media in children and
youth in the community of 200 people was 4.65, which means the highest level of satisfaction.
KEYWORDS: Electronic books, Conserve, Local food, Pamamuang Community, Tak Province.

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
อาหารเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้มนุษย์สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้ ในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความแตกต่างกันไป
ในเรื่ องของอาหาร ไม่วา่ เป็ นรสชาติ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ในพื้นที่ตาบลป่ ามะม่วง อาเภอเมือง จังหวัดตาก เป็ น
ชุมชนเรี ยบชายฝั่งแม่น้ าปิ ง และพื้นที่ดา้ นหลังชุมชนจะมีทุ่งนาซึ่ งชาวชุมชนเรี ยกว่า “นาทุ่งหลวง” มีวฒั นธรรม
การบริ โภคอาหารที่มีลกั ษณะเด่นประจาท้องถิ่น ตารับอาหารของชาวชุมชนส่ วนใหญ่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษตั้งแต่อดี ตกาล สื บทอดเรื่ อยมาจนถึงยุคปั จจุบนั ชาวชุมชนป่ ามะม่วงนิ ยมใช้ผกั ที่ มีอยูใ่ นท้องถิ่นมา
ปรุ งประกอบอาหาร มีความหลากหลายและเป็ นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวติ ประจาวันที่สืบ
ทอดกันมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ในแต่ละมื้อจะมีน้ าพริ กที่ชาวบ้านเรี ยกว่า ”น้ าพริ กปลาย่าง” และ “ผัดเต้าเจี้ยว”
เป็ นอาหารประจามื้อคู่กบั ผักสดและผักลวก วิธีการปรุ งอาหารดั้งเดิมจะนิยมปรุ งด้วยน้ าปลา น้ าปลาร้า และนิยม
ปรุ งอาหารโดยใช้สมุนไพรที่หาได้ทวั่ ไปในท้องถิ่นเนื่ องจากพื้นที่ ดา้ นหน้าติดแม่น้ าปิ งด้านหลังติดทุ่งนาจึงหา
ปลาและสัตว์น้ าประกอบอาหารได้ง่าย แต่เมื่อถึงฤดูร้อนจะมีอากาศที่ ร้อนมาก ทาให้ชาวชุมชนบ้านป่ ามะม่วง
นิ ยมปลูกถัว่ ซึ่ งเป็ นพืชที่ ทนแล้งได้ดี เช่น “มะแฮะ” “ถัว่ ดิ น” หรื อถัว่ ลิสง ”ถัว่ เต้าเจี้ยว” หรื อถัว่ แระ และ “ถัว่
แม้ว” อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของชาวป่ ามะม่วงในปั จจุบนั เริ่ มเปลี่ยนไป การบริ โภคอาหารแบบเดิมถูกแทนที่ ดว้ ย
อาหารสะดวกซื้อหรื ออาหารสาเร็ จรู ป เพราะราคาไม่แพง สะดวกรวดเร็ วหรื อการได้รับข้อมูลชวนเชื่อจากสื่ อต่าง
ๆซึ่ งส่ งผลให้ชาวป่ ามะม่วงได้รับอาหารที่ มีพลังงานและสารอาหารไม่เหมาะสม ระยะยาวก่อให้เกิ ดโรคเรื้ อรัง
มากมาย ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสู ง โรคความดันโลหิ ตสูงและโรคไตเรื้ อรังเป็ นต้น และ
มีแนวโน้มที่ภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีคุณค่าเหล่านี้จะถูกลืมและหายไปในที่สุด การดาเนินการเพื่อเป็ นการอนุรักษ์
2130

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

และรักษาภูมิปัญญาเหล่านี้ ไว้จึงมีความจาเป็ น ซึ่งจะทาให้วฒั นธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่ายังคงอยูแ่ ละสื บทอดต่อไป
ยังคนรุ่ นหลัง (จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ ,2558) ฤทธิ์ ต้านสารอนุ มูลอิสระของผักพื้นบ้านในอาหารเหนื อและอาหาร
อีสาน พบว่า อาหารท้องถิ่นในแต่ละภาคของไทยหลายชนิ ดที่ ใช้ผกั พื้นบ้าน มาเป็ นส่ วนประกอบในการปรุ ง
อาหาร และนาผักพื้นบ้านของแต่ละภาคมาศึ กษาเกี่ ยวกับคุณค่าของ สารอาหาร พบว่า ผักพื้นบ้านส่ วนใหญ่มี
คุณค่าสร้างเสริ มสุ ขภาพเพราะมีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ งอนุ มูลอิสระนี้ เป็ นตัวการสาคัญที่ทาให้เกิดปั ญหาทาง
สุขภาพ เช่น ภาวะความจาเสื่ อม หรื อ อัลไซเมอร์ ระบบภูมิคุม้ กันลดลง และโรคมะเร็ ง เป็ นต้น (เพลินใจ ตังคณะ
กุล,2546) พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ มีพืชสมุนไพรยังได้รับความนิ ยมเพราะเป็ นส่ วนประกอบ
ของอาหารไทย ส่ วนใหญ่เพิ่มประโยชน์ต่อร่ างกาย มีผลดีต่อสุ ขภาพช่วยระบบย่อยและขับถ่าย การนาสมุนไพร
ไปใช้ในส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ น้ าพริ ก เครื่ องแกงสาเร็ จรู ป เครื่ องปรุ ง ผลิตภัณฑ์หมัก
ดอง และแช่อิ่ม ผงชาพร้อมดื่ม บดแห้งหรื อผง ขนมหรื อของขบเคี้ยวและอาหารเสริ ม (จริ นทร์ เทศวานิช,2550)
ในอดีตที่ ผ่านมาการสื บทอดองค์ความรู ้เกี่ ยวกับอาหารของชาวชุมชนป่ ามะม่วงได้รับการสื บทอดจาก
บรรพบุรุษ อันได้แก่ พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย หรื อถ่ายทอดองค์ความรู ้จากชุมชนโดยผ่านผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ การศึกษาครั้งนี้ จึง
นาเทคโนโลยีดา้ นการสร้างสื่ อ ซึ่งปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวติ ของ
เรามากขึ้น การผลิตสื่ อที่เป็ นส่ วนช่วยให้ผใู ้ ช้จดจาได้ง่ายคือการทาสื่ อนั้น ๆ หรื อเนื้อหานั้น ๆ ออกมาในรู ปแบบ
ของวิดีโอ หรื อภาพถ่าย เพราะผูใ้ ช้งานจะรู ้สึกและจดจาสถานการณ์ต่าง ๆ จากการใช้สีสันและการเคลื่อนไหวได้
ดีกว่าการอ่าน(เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ,2554) โดยกลุ่มเป้ าหมาย คือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบลป่ ามะม่วง เพื่อ
ช่วยสร้างจิ ตสานึ กรักบ้านเกิ ดและภูมิใจในท้องถิ่นของตน ซึ่ งในแผนการดาเนิ นงานได้มีข้ นั ตอนในการสาธิ ต
อาหารพื้นบ้านและแนะนาประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานอาหารพื้นบ้าน อีกทั้งแนะนาเด็กและเยาวชนให้
หัน มารั บ ประทานอาหารที่ ผ ลิ ต ในท้อ งถิ่ น ของตนเองเพื่ อช่ วยครอบครั ว ประหยัด ค่ าใช้จ่ายด้านอาหารและ
รับทราบคุณค่าของอาหารที่รับประทาน ซึ่งวัตถุดิบที่นามาปรุ งอาหารส่ วนใหญ่มีอยูใ่ นชุมชน ปลอดสารพิษและ
สารเร่ ง ผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นคนในพื้นที่ตาบลป่ ามะม่วงโดยกาเนิ ดและดารงชีพอยูจ่ นถึงปั จจุบนั มีความประสงค์
นาความรู ้ความสามารถที่ มีร่วมอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน สนับสนุ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เก็บรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร พร้อมนาสื่ อที่ พฒ
ั นาขึ้ นมอบแก่โรงเรี ยนบ้านป่ ามะม่วงและองค์การ
บริ หารส่วนตาบลป่ ามะม่วงเพื่อเก็บไว้ถ่ายทอดแก่คนรุ่ นหลังต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของชุมชนตาบลป่ ามะม่วง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผูน้ าชุมชน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านอาหารและการจัดทาสื่ อ และศึกษาความ
พึงพอใจของเด็กและเยาวชนในชุมชนที่มีต่อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของชุมชนตาบลป่ า
มะม่วง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั การพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของชุมชน
ตาบลป่ ามะม่วง อาเภอเมือง จังหวัดตาก มีรายละเอียด ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. ขอบเขตของงานวิจัย
4.1 ด้านพื้นที่ ตาบลป่ ามะม่วง อาเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งมีท้ งั สิ้น 7 หมู่บา้ น
4.2 ด้านประชากรและตัวอย่าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับอาหารพื้นบ้านและการจัดทาสื่ อ รวมทั้งสิ้ น 24 คน
ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน 12 คน อาจารย์ดา้ นธุรกิจการอาหาร 1 คน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ 1 คน แม่บา้ น 7
คน และอาจารย์ดา้ นการจัดทาสื่ อ จานวน 3 คน เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านป่ ามะม่วงที่มีอายุระหว่าง 9 – 24 ปี
จานวนทั้งสิ้ น 200 คน ประกอบด้วย นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านป่ ามะม่วง จานวน 85 คน และสภาเด็กและเยาวชน
ตาบลป่ ามะม่วง จานวน 115 คน
4.3 ด้านหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มี วิดีโอแสดงการปรุ งอาหารแต่ละเมนู มีรายละเอียดเครื่ องปรุ งอาหาร
มีรูปภาพเครื่ องปรุ งอาหาร รายละเอียดขั้นตอนการปรุ งอาหาร รายละเอียดสรรพคุณทางยาของอาหาร
และมีเพลงประกอบสื่ อ

5. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
5.1 แบบประเมินความพึงพอใจ จานวน 2 ชุด ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจในสื่ อของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ด้านอาหารและด้านการจัดทาสื่ อและความพึงพอใจในสื่ อของเด็กและเยาวชน
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5.2 โปรแกรมที่ ใช้พฒั นาสื่ อ ประกอบด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ที่ มีความสามารถด้านการ
ตกแต่งภาพ Sony Vegas Pro 14 ที่ มีความสามารถด้านการตัดต่อวิดีโอ Sony Sound Forge 8.0 ที่มีความสามารถ
ด้านการตัดต่อเสี ยง และ Flip Album Pro ที่มีความสามารถด้านการสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

6. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจยั ของโครงการวิจยั การพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของ
ชุมชนตาบลป่ ามะม่วง อาเภอเมือง จังหวัดตาก มีข้ นั ตอน ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 วิธีดาเนินงานวิจยั
จากรู ปที่ 2 ผูว้ จิ ยั มีวิธีการ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านตาบลป่ ามะม่วง จากเอกสารและจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยวิธีการดังนี้ การสารวจชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึก การพูด การสนทนากลุ่ม การสังเกตทั้ง
แบบมีและไม่มีส่วนร่ วม การลงพื้นที่ขณะปฏิบตั ิปรุ งอาหารพื้นบ้าน คุยกับคนในพื้นที่ในงานบุญต่าง ๆที่ได้จดั ขึ้น
ในตาบล และศึกษาข้อมูลเทคนิคการสร้างงานวิดีโอและการสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งทาการคัดเลือกสื่ อ
ตัวอย่างจากเว็บไซต์ต่าง ๆใน www.youtube.com และ www.mthai.com เป็ นต้น การจัดทาสื่ อวิดีโอสาธิ ตวิธีการ
ทาอาหารพื้นบ้าน โดยคัดเลือกอาหารร่ วมกับคนในท้องถิ่นจานวน 10 เมนู ดังนี้ แกงมะแฮะ แกงขี้เหล็ก แกงบอน
แกงหยวก แกงหัวตาล ผัดเต้าเจี้ยว เมี่ยงคาเต้าเจี้ยว ข้าวต้มเหลือง ยาข้าวเกรี ยบ และยามะม่วง จากนั้นนาภาพและ
วิดีโอที่ได้มาตัดต่อเสริ มเทคนิคให้ดูสวยงามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังรู ปที่ 3 - 6

รู ปที3่

รู ปที4่
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รู ปที5่
รู ปที6่
รู ปที่ 3 – 6 ถ่ายวิดีโอสาธิตการทาอาหารพื้นบ้าน
การพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ หลังจากผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตัดต่อวีดีโอและเสริ มเทคนิ คลูกเล่นให้ดู
น่ าสนใจแล้ว จึ งนาข้อมูลต่าง ๆมาทาเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในรู ปที่
7 – 10

รู ปที่ 7

รู ปที่ 8

รู ปที่ 9
รู ปที่ 10
รู ปที่ 7 – 10 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
หลังจากได้พฒั นาหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์เสร็ จแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอสื่ อต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อจานวน 3
คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหาร จานวน 7 คน เพื่อนาคาแนะนามาปรับปรุ งสื่ อให้มี ความถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูว้ จิ ยั ทาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในสื่ อ จานวน 2 ชุด ดาเนิ นการถ่ายทอดสื่ อต่อกลุ่มเป้ าหมายทั้งสอง
กลุ่ม ด้วยวิธีการฉายสื่ อกับเครื่ องฉายภาพและจัดทากิจกรรมการสาธิตการทาอาหารพื้นบ้านต่อกลุ่มเป้ าหมาย ดัง
แสดงในรู ปที่ 11 – 14
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รู ปที่ 12

รู ปที่ 13
รู ปที่ 14
รู ปที่ 11 – 14 ถ่ายทอดสื่ อต่อกลุ่มเป้ าหมาย
ผูว้ ิจัยน าแบบประเมิ น มาวิเคราะห์ ค วามพึ งพอใจในสื่ อ ของกลุ่ม เป้ าหมาย สาหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในการรับชมสื่ อ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) จัดทารู ปเล่มรายงาน เผยแพร่ งานวิจยั และส่งมอบสื่ อไห้แก่โรงเรี ยนบ้านป่ ามะม่วงและองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลป่ ามะม่วงเพื่อถ่ายทอดแก่คนรุ่ นหลังต่อไป

5. สรุ ปและอภิปรายผล
การพัฒ นาหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่ อ อนุ รักษ์อ าหารพื้ นบ้านของชุ มชนตาบลป่ ามะม่วง อาเภอเมื อง
จังหวัดตาก เมื่ อผูว้ ิจัยได้น าสื่ อไปถ่ายทอดต่ อกลุ่มเป้ าหมายและท าการวิเคราะห์ แบบประเมิ นความพึ งพอใจแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 1) ความพึ งพอใจที่ มีต่อหนังสื ออิ เล็กทรอนิ ก ส์ เพื่ ออนุ รักษ์อาหารพื้ น บ้านต าบลป่ า
มะม่วง อาเภอเมือง จังหวัดตาก ของผูน้ าชุมชน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านอาหารพื้นบ้าน และผูใ้ ห้คาแนะนาด้านการจัดทาสื่ อ
ซึ่ งประกอบด้วย กานัน ผูใ้ หญ่ บ้าน เจ้าหน้าที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ ามะม่วง แพทย์ป ระจาโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลป่ ามะม่วง ครู ประจาโรงเรี ยนบ้านป่ ามะม่วง ครู ประจาศูนย์การศึกษานอกระบบตาบลป่ า
มะม่วง กลุ่มแม่บา้ นตาบลป่ ามะม่วง อาจารย์ดา้ นธุรกิจการอาหาร อาจารย์ดา้ นการจัดทาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน
24 คน ได้ผลคือค่าเฉลี่ย 4.47 ซึ่ งแปลผลออกมาได้วา่ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยสอดคล้องกับการศึ กษา
ของชลลดา ทวีคูณและคณะ(2558)ได้กล่าวว่าอาหารพื้นบ้านจะประกอบด้วยผักและพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อ
ร่ างกาย ช่วย ขจัดโรคได้หลายชนิดเป็ นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดี แข็งแรง ทั้งช่วยรักษา
โรคความเสื่ อมของร่ างกาย และมีภูมิตา้ นทานโรค ทั้งนี้เพราะคุณสมบัติอนั โดดเด่นของผักพื้นบ้าน คือ อุดมด้วย
สารต้านอนุมูลอิสระ เป็ นแหล่งของสารผัก (phytonutrient) และสารสมุนไพรรักษาโรค และเป็ นแหล่งของเส้น
ใย สารต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านที่มีสีเขียวและรสฝาดของผักพื้นบ้านมี สารต้านอนุ มูลอิสระสู งมาก มีท้ งั
วิตามินเอ วิตามินซี และเบต้าแคโรที น สอดคล้องกับการศึกษา ของ รวีโรจน์ อนันตธนาชัย และคณะ (2553) ที่
กล่ าวว่า ส ารั บ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ป ระกอบด้ว ยพื ชผัก สมุ น ไพร ได้แ ก่ หั วหอม กระเที ย ม พริ ก ตะไคร้ ข่ า
พริ กไทย และผักพื้นบ้านในท้องถิ่ นของแต่ละภาค ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผักสี เขียว และมี ผลไม้สีแดง สี ส้ม และสี
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เหลื อง จึ งมี คุณสมบัติที่ ส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่ น ยับยั้งเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ แก้หวัด ขับเสมะ กระตุน้ ปฏิ กิริยาการกาจัด
สารพิษของร่ างกาย ลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิ ต ลดน้ าตาลในเลือด ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) ลด
อัต ราเสี่ ย งต่ อ การเป็ นโรคหั ว ใจ โรคหลอดเลื อ ด และโรคมะเร็ ง และ 2) ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์เพื่ออนุ รักษ์อาหารพื้นบ้านตาบลป่ ามะม่วง อาเภอเมือง จังหวัดตาก ของเด็กและเยาวชนตาบลป่ า
มะม่วง ซึ่ งประกอบด้วยนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านป่ ามะม่วง สภาเด็กและเยาวชนตาบลป่ ามะม่วง จานวน 200 คน
ได้ผลคือค่าเฉลี่ย 4.65 ซึ่ งแปลผลออกมาได้วา่ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่ สุดซึ่ งสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์
ญาณสมบัติ(2545) ได้กล่าวว่าหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์(e-book)เป็ นระบบการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆได้แก่ ตัวอักษร
ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทศั น์เสี ยงบรยาย เสี ยงดนตรี และเทคนิคต่าง ๆด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
ทาให้การใช้งานเพื่อการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรม การสื่ อสารมีชีวิตชีวา น่าสนใจ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ในการใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

6. ข้ อเสนอแนะ
1. ชุมชนและคนในชุมชนควรจัดกิ จกรรมสนับสนุ นให้เยาวชนมีส่วนร่ วมในการสื บทอดภูมิปัญญา
อาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่ของชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านด้านอาหารพื้นบ้าน
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพให้แก่เยาวชนในชุมชน
2. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรจัดโครงการร่ วมกับชุมชนเพื่อให้เกิ ดการสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
อาหารเพื่อสุขภาพให้คงอยูค่ ู่ชุมชนต่อไปและให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ

7. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนี้ ได้รับทุนอุดหนุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณเป็ น
อย่างสูง ขอขอบคุณนายพเนตร ขาศรี กานันตาบลป่ ามะม่วง นายสารวย พุทธวงศ์ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
ป่ ามะม่วง นางอัญชัญ ครุ ฑแก้ว ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนป่ ามะม่วง นางณฐพร มณี นิล ครู ประจาศูนย์การศึกษานอก
ระบบตาบลป่ ามะม่วง นางแอ๊ต คงเฟื่ อง นางสวงค์ เนื่องเอม นางสี นวน กิ่งเงิน นายนวน คาเอื้อ และกลุ่มแม่บา้ น
ตาบลป่ ามะม่ วง ที่ กรุ ณ าให้ความรู ้ ด้านอาหารพื้น บ้านต าบลป่ ามะม่ วง ขอขอบคุ ณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์อาไพ
สงวนแวว นางกัลป์ รัตน์ งอกอ่อน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ที่กรุ ณาให้ความรู ้ดา้ นสรรพคุณทางยาของอาหาร
พื้นบ้าน ขอขอบคุณอาจารย์จกั รพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี อาจารย์สุรพงศ์ ขุนคง อาจารย์วนั ชนะ จูบรรจง ที่ กรุ ณาให้
ความรู ้และกรุ ณาให้คาแนะนาตรวจและแก้ไขงานด้านวิดีโอ และหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาให้งานวิจยั ชิ้นนี้ มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

9. เอกสารอ้างอิง
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2136

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

จริ นทร์ เทศวานิช. 2550. ภูมปิ ัญญาไทยในมิตอิ าหารสมุนไพรเพือ่ สุ ขภาพ. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จักรกฤษณ์ วังราษฎร์. 2558. การจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นอาหารพืน้ บ้ านของชาวไทลือ้ โดยการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา. บทความพะเยาวิจยั .
ชนิพรรณ บุตรยี,่ บรรณาธิการ. 2544. การประชุมวิชาการโภชนาการ’ 44 เรื่องอาหารและโภชนาการเพือ่ การสร้ าง
เสริมสุ ขภาพ. สถาบันวิจยั โภชนาการ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
ชลลดา ทวีคูณ และคณะ.2558.การประยุกต์ ใช้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นในมิตอิ าหารเพือ่ สุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนไทย
ทรงดา ตาบลไผ่หูช้าง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. งานวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ.
พิสุทธา อารี ราษฏ์. 2555. การพัฒนาซอร์ ฟแวร์ ทางการศึกษา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม. หน้า 143-174.
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริ ญ, กัญจนา ดีวเิ ศษ และ พรทิพย์ เติมวิเศษ บรรณาธิการ, 2544. อาหารเพือ่ สุ ขภาพ : พิมพ์ครั้งที่
2. โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ (ร.ส.พ.), กรุ งเทพฯ.
เพลินใจ ตังคณะกูล และคณะ. 2546.ฤทธิ์ตา้ นสารอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านในอาหารเหนือและอาหารอีสาน.
สื บค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 , จาก http://www.ku.ac.th/e-magazine/feb50/agri/free_radical.htm.
รวีโรจน์ อนันตธนาชัย และคณะ. 2553. การพัฒนาสารับอาหารไทยเพือ่ สุ ขภาพ. งานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
เสกสรร เทิดสิ ริภทั ร. 2556. สอนตัดต่ อวิดโี อด้ วย Sony Vegas Pro. สานักพิมพ์สไมล์โปรวีดีโอ.
เสกสรร เทิดสิ ริภทั ร. 2556. สอนพืน้ ฐานการถ่ ายวิดโี อ. สานักพิมพ์สไมล์โปรวีดีโอ.
เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ. 2554. การพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องนวัตกรรม การสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
อุทุมพร หลอดโค, วิยทุ ธ์ จารัสพันธุ์. 2552. การจัดการความรู ้อาหารธรรมชาติ : ศึกษากรณี บา้ นหิ นเหิ บ ต.พระยืน
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น. วารสารวิจยั มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา); ฉบับที่ 9(4).
เอกชัย พุม่ ดวง. 2558. กลยุทธ์ การจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิน่ เพือ่ การเรียนรู้ ตลอดชีวติ ของชุมชน ตาบลโคก
โคเฒ่ า อาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี.กรุ งเทพฯ:สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .

2137

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบการบริหารงานด้ านกาลังพลกองทัพอากาศ
ด้ วยหลักการ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
THE ANALYSIS AND DESIGN OF ROYAL THAI AIR FORCE PERSONNEL
WITH BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
อโณทัย มีสุวรรณ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: anoning1007@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : paralee.ma@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ระบบการบริ ห ารงานด้านกาลังพลกองทัพ อากาศ ทาการบัน ทึ กประวัติของข้าราชการตั้งแต่ เริ่ มรั บ
ราชการจนเกษียณอายุราชการ ลงในสมุดประวัติรับราชการ ในระบบงานเดิมยังขาดการออกแบบและวิเคราะห์
กระบวนงานจัดการเอกสารการบันทึ กประวัติขา้ ราชการอย่างเป็ นระบบ ในบทความนี้ จึงนาเสนอการวิเคราะห์
และออกแบบระบบการบริ หารงานด้ า นก าลั ง พลกองทั พ อากาศ ด้ ว ยวิ ธี ก าร BPM (Business Process
Management) แสดงการออกแบบกระบวนงาน (Business Process) ต่างๆ ในระบบการบริ หารงานด้านกาลังพล
กองทัพอากาศ เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมกระแสงาน ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด จะช่วยทาให้ระบบ
การบริ ห ารงานด้านกาลังพลกองทัพ อากาศ มี กระบวนการที่ เป็ นมาตรฐานและมี ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ และ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการดูแลบริ หารจัดการระบบงานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: สมุดประวัติรับราชการสังกัดกองทัพอากาศ, การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, กระแสงาน ,
กระบวนการธุรกิจ

ABSTRACT
The Royal Thai Air Force has to record all of service history for every government officials from the
beginning of service until retirement. The service history management process was not systematic and never
have been analysed. That made past work inefficient and wasteful of resources. In this article, we present an
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analysis and design of the service history management process model. By using Business Process Model and
Notation (BPMN), they will represent the business processes and illustrate the workflow of all those involved in
the system. This will help to improve The Royal Thai Air Force service history management system. The
process is standardized and useful to staff and supervisors in the process to be more effective.
KEYWORDS: Official history, BPM, Workflow, Business Process

1. บทนา
กองข้อมูลกาลังพล สานักปกครองและพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ โดยแผนกสารสนเทศ
มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับการ และดาเนิ นการเกี่ ยวกับ ประวัติรับราชการกาลังพล
ประจาการสังกัดกองทัพอากาศ การจัดทารายงานประวัติรับราชการ และตรวจสอบสถานภาพของกาลังพล รวมทั้ง
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อนาข้อมูลลงในระบบ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ด้านก าลังพล ทั้งนี้ ประวัติ รับ ราชการเป็ นเอกสารหลัก ฐานทางราชการที่ ใช้บัน ทึ ก ประวัติ รับ ราชการสังกัด
กองทัพอากาศ นับว่ามีความสาคัญต่อการบริ หารงานด้านสถานภาพกาลังพล (กรมกาลังพลทหารอากาศ, 2560)
การบั น ทึ กข้ อ มู ล ข้ า ราชการจะท าการบั น ทึ ก ตั้ งแต่ เ ริ่ มรั บ ราชการจนเกษี ยณ อายุ ร าชการ
ลงในสมุดประวัติรับราชการ โดยทาการบันทึกสมุดประวัติรับราชการของข้าราชการกองทัพอากาศ จานวน 2 เล่ม
ประกอบด้วย 1) สมุดประวัติรับราชการที่ หน่ วยต้นสังกัด 2) สมุดประวัติรับราชการที่ กรมกาลังทหารอากาศ
เมื่ อข้าราชการมีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อมูลของข้าราชการ กาลังพลหน่ วยต้นสังกัดต้องแก้ไขในสมุดประวัติรับ
ราชการก่อนแล้วส่ งข้อมูลที่ตอ้ งการแก้ไขให้กรมกาลังพลทหารอากาศเพื่อแก้ไขในสมุดประวัติรับราชให้ตรงกัน
จากระบบงานที่กล่าวมาทาให้เกิดปั ญหาหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น 1) การตรวจสอบประวัติขา้ ราชการยังมีขอ้ มูลไม่
ถูกต้องตรงกันจึงเป็ นเหตุให้การดาเนิ นการด้านประวัติรับราชการของข้าราชการเกิดความคลาดเคลื่อน 2) การ
จัดการกระบวนงานต่างๆ ในระบบการบริ หารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศยังขาดรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐาน และ 3)
ไม่สามารถตรวจสอบกระบวนงานได้วา่ ใครเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนงานนั้นๆ
จากปั ญหาดังกล่าวทางผูว้ ิจยั มีแนวคิดที่ จะเพิ่มศักยภาพการควบคุ มเอกสาร โดยใช้หลักการจัดการ
กระบวนการทางธุ รกิ จ (Business Process Management : BPM) ออกแบบและวิเคราะห์กระบวนงานระบบการ
บริ หารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ ด้วยวิธีการ BPM

2. วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริ หารงานด้านกาลังกองทัพอากาศ โดยใช้หลักการจัดการกระบวนการ
ทางธุรกิจ (Business Process Management)
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3. แนวคิด ทฤษฎี และระบบงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)
กระบวนการทางธุ ร กิ จ (Business Process) คื อ กิ จ กรรมหรื อ งานทางธุ ร กิ จ โดยกิ จ กรรมจะต้อ ง
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของธุ รกิ จหรื อนโยบาย เช่ น การซื้ อ การขาย การขนส่ งสิ นค้า เป็ นต้นโดยปกติ แล้วการจัด
โครงสร้างองค์กรจะกาหนดบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนหรื อกิจกรรมไว้อยูแ่ ล้วกระบวนการ
ทางานสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. Management processes เป็ นกระบวนการทางานในการกากับดูแลการทางานของระบบ โดยจะ
รวม Corporate Governance และ Strategic Management เอาไว้
2. Operational processes เป็ น กระ บ วน ก ารท างาน ที่ ป ระก อ บ ขึ้ น เป็ น ธุ รกิ จ ห ลั ก เช่ น
การจัดซื้อ การผลิต การโฆษณา การตลาดและงานขาย
3. Supporting processes เป็ นกระบวนการท างานที่ สนับ สนุ น กระบวนการหลักของธุ รกิ จ เช่ น
Accounting, Recruitment, Call center, Technical support (พงษ์พนั ธ์ มานุพีรพันธ์, ม.ป.ป.)
3.2 ทฤษฎี Business Process Management (BPM)
BPM คือ หลักการของการพัฒ นา การดาเนิ นงาน การวัดประสิ ทธิ ภาพ และจาลองกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Processes) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการทางธุรกิ จอย่างต่อเนื่ อง end-to-end ตั้งแต่ตน้
กระบวนการถึ งสิ้ น สุ ดกระบวนการ (ธนเดช เพิ่ มพูน , 2558) รวมถึ งวิธีการของการพัฒ นากระบวนการ และ
เครื่ องมือที่ใช้สาหรับพัฒนากระบวนการ เช่น การเก็บข้อมูลของกระบวนการทางาน รวมถึงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนการ และเครื่ อ งมื อ ในการวิ เคราะห์ ก ระบวนการ (BPA-business process analysis) การสร้ า ง
แบบจาลอง และการวิเคราะห์ การนาหลักการ BPM จะเน้นส่วนที่เป็ นการปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิการตามแบบงาน
แบบเดิ มมาเป็ นแบบกระบวนการ สาหรับ BPM ที่ จะศึกษาต่อไปจะเน้นกระแสงานทั้งหน่ วยงาน การวิเคราะห์
กระบวนการทางธุรกิจ ใช้เครื่ องมือช่วยในการออกแบบที่เรี ยกว่า Business Process Model and Notation (BPMN)
มาออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ ในการออกแบบกระบวนการนี้ จะต้องมีการจัดทา As Is Process และ To Be
Process
As Is Process หรื อ การออกแบบกระบวนการ คื อ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้น (ศึ กษาการทางาน/
สัม ภาษณ์ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย/ดู จากเอกสารการท างานของระบบ) พร้ อมทั้งกาหนดรายละเอี ยดแบบจาลอง
กระบวนการ และกาหนดรายละเอี ยดแบบจาลองข้อ มูล เพื่ อกระบวนการท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี การใช้
ทรัพยากรที่ มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมทาให้องค์กรมีศกั ยภาพในการแข่งขัน และง่ายต่อการควบคุม แนวทางการ
ออกแบบกระบวนการ จะพิจารณาข้อกาหนดที่ตอ้ งการ กาหนดทรัพยากรที่ จาเป็ นต้องใช้ กาหนดวิธีการในการ
ควบคุมสามารถตรวจสอบทั้งกระบวนการ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการจัดทาเป็ นเอกสารมาตรฐาน
To Be Process หรื อ การปรับปรุ งมาตรฐานในการทางาน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาระบบงาน
และแบบจาลองของระบบใหม่ (TO BE process และ Data Model) ซึ่ งจะใกล้เคียงกับระบบและแบบจาลองข้อมูล
ระบบเดิม (AS IS process และ Data Model) และทาการแก้ไขกระบวนการของระบบเก่าให้เป็ นระบบใหม่ ต้องมี
จุดเริ่ มต้องของการปรับปรุ ง เช่น การอบรมพนักงาน รวบรวมเผยแพร่ องค์ความรู ้ ซึ่ งแสดงถึงการวางแผนการ
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ทางานที่ดี แนวทางในการจัดทามาตรฐานการทางานจะเน้นประเด็นสาคัญให้ชดั เจนและไม่มากเกินไปง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจและนามาปรับปรุ งแก้ไขมาตรฐาน (สุทธิ สิ นทอง, 2557)
ข้อ ดี ข อง BPM คื อ มี สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ถู ก ก าหนดไว้เป็ นมาตรฐานสามารถเข้า ใจได้ ต รงกัน , สร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน, ได้ประโยชน์จากการจัดการกระแสงานแบบอิเล็กทรอนิ กส์ , บริ หารกระบวนการทาง
ธุรกิจที่ซบั ซ้อน, ลดกระบวนการต่าง ๆ ทางธุรกิจให้มีความสอดคล้องกัน, เพิ่มคุณภาพ และลดการผิดพลาดของ
กระบวนการ
3.2.1 ทฤษฎี Business Process Model and Notation (BPMN)
BPMN พั ฒ น า ขึ้ น โ ด ย Business Process Management Initiative : BPMI แ ล ะ Object
Management Group : OMG ได้ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการสร้างแบบจาลองกระบวนการทางาน ที่ มีรูปแบบ
ใกล้เคี ย งกั บ workflow ปั จจุ บั น ใช้ BPMN V 2.0 กระบวนการท างาน BPMN พัฒ นาขึ้ นเพื่ อ การจัด การ
กระบวนการของงาน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิ กส์โดยเริ่ มต้นจากการเขียนแผนภาพ แล้วแปลงเป็ นภาษาที่ทางานได้
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Object Management Group, 2011) การพัฒนา BPMN ให้ความสาคัญกับคนทั่วไปซึ่ ง
ไม่ใช่นกั ไอที แต่เป็ นผูท้ างานและรู ้จกั งานขององค์กร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะเข้าใจแผนภาพได้และเขียน
แผนภาพได้ ในการเขียนแผนภาพ (Business Process Diagram: BPD) กระบวนการทางานของหน่ วยงาน หรื อ
ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง ด้วยมาตรฐานของ BPMN อย่างน้อยก็ใช้เพื่อปรับปรุ งกระบวนงานของหน่ วยงาน ทาคู่มือ
ควบคุมงาน คู่มือปฏิบตั ิงาน (ฉัตรชัย บุญญะฐี , 2013) เมื่อมีความรู ้ความเข้าใจในงานที่ ปฏิบตั ิอย่างดี และ/หรื อ
ต้องการปรับปรุ งขั้นตอน วิธีการในกระบวนการทางานเพื่อต้องการประสิ ทธิ ผล เพียงแต่เขี ยนทุ กสิ่ งทุกอย่าง
ตามที่เป็ นอยูจ่ ริ ง หรื อที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนเป็ นแผนภาพตามมาตรฐาน BPMN หรื อเนื้อหาของเรื่ องที่ถูกต้องเป็ น
สิ่ งที่ ส าคัญที่ สุด โดยใช้มาตรฐานภาพสัญ ลักษณ์ ในการสร้างโมเดลทางธุ รกิ จเพื่ อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดย
ปั จจุบัน BPMN ที่ ใช้งานอย่างแพร่ หลายคือ เวอร์ ชนั่ 2.0 ขอบเขตของ BPMN 2.0 สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
และทรัพยากรองค์กร การแตกกระบวนการงานต่างๆ การไหลเวียนของข้อมูลและสารสนเทศ BPMN 2.0 เป็ น
โมเดลระดับสู งที่ ช่วยทาให้ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการ และฝ่ ายสนับสนุ น เข้าใจกระบวนการทางธุรกิ จและมีส่วน
ร่ วมกันได้
3.2.2 สัญลักษณ์ พนื้ ฐานทีใ่ ช้ ใน BPMN
สั ญ ลัก ษณ์ พ้ื น ฐานที่ ใ ช้ใ น BPMN ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบระบบการบริ ห ารงานด้า นก าลัง พล
กองทัพอากาศ ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ BPMN (ฉัตรชัย บุญญะฐี, 2556)
สัญลักษณ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

คาอธิบาย

Lane คือ การแบ่งออกเป็ นแต่ละหน่วยงานหรื อหมายถึงผูท้ ากิจกรรม หรื อกระบวนการ
นั้นๆ
Activities หรื อ กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมที่ ก าหนดให้ร ะบบท าถ้ากิ จกรรมใหญ่ ม ากๆ เรา
สามารถสร้างให้เป็ นกิจกรรมย่อยๆ ได้ลงไปอีก
Events หรื อ เหตุก ารณ์ คื อ เหตุ การณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งเมื่ อมี เหตุ การณ์ แล้วจะ trigger ให้เกิ ด
อะไรตามมาได้

Gateways หรื อ ตัวควบคุม คือ เป็ นสัญลักษณ์ ที่กากับจุดเชื่ อมโยงของ Flow (เส้นลูกศร)
หลายๆเส้น
Sequence Flow หรื อ ลาดับการไหล คือ เส้นทางที่ กาหนดทิ ศของ Flow ของงานต่อไปที่
ต้องทา (ทิศทางตามลาดับถัดไป) คล้าย Control Flow
Message Flow หรื อ ข้อมูลการไหล คือ เส้นประที่กาหนดทิ ศทางของข้อความที่ ส่งเข้าไป
เป็ น Input หรื อส่ งออกมาเป็ น Output ส่ วนที่ เหลื อก็คล้ายๆ กับสัญ ลักษณ์ ที่ ใช้ใน UML
Activity
Data Object เป็ นรู ปแบบสัญลักษณ์สาหรับแสดงถึงเอกสาร ข้อมูล หรื อ สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนั้นเป็ นได้ท้ งั ข้อมูลเข้า หรื อ ออก
Data Store เป็ นรู ปแบบของการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อที่ จะนาข้อมูลนั้นๆ มาเรี ยกดูหรื อ
เรี ยกใช้ได้กบั สิ่ งที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม
3.4 ทฤษฎีWorkflow
Workflow เป็ นกระบวนการจัดการระบบการทางาน แบบมี แผนทางานแบบมี ข้ นั ตอน โดยสามารถ
กาหนดขั้นตอนการทางาน ติดตามการทางาน รวมถึงการอนุ มตั ิเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกันแต่ละขั้นตอนการ
ด าเนิ น การได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยังสามารถตรวจสอบ กระบวนการท างานในเรื่ อ งของสถานะ การ
ดาเนิ นการและการตรวจสอบความล่าช้าในการดาเนินการ ที่เกิดขึ้น สามารถนามาปรับปรุ งและเป็ นตัวชี้วดั ความ
เสี่ ยงที่จะเกิดกับผลของงาน ตั้งแต่ตน้ กระบวนการไปจนจบกระบวนการ (อารี รัตน์ หน่อยธงวาด, 2555) กระแส
งานจะเริ่ มต้นขึ้นเมื่อได้รับการกระตุน้ จากอินพุต หรื อข่าวสาร และ เมื่อกิจกรรมแรกดาเนินการเสร็ จแล้ว จะส่งต่อ

2142

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ภาระให้กิจกรรมอื่นๆ ทาต่อกันไปจนกระทัง่ จบกิ จกรรมในกระแสงาน หรื อจนกว่าจะถึงกิ จกรรมสุ ดท้ายที่ ไม่
สามารถทางานต่อไปได้อีก กล่าวคือ กระแสงานเน้นที่การเคลื่อนที่ของข้อมูล และสารสนเทศจากกิจกรรมหนึ่ ง
ไปอี กกิ จกรรมหนึ่ งต่อเนื่ องไปเรื่ อ ยๆ จนจบงานที่ ตอ้ งท า ระบบจัดการกระแสงาน (Workflow Management
System ) เป็ น Tools หรื อ Engine ในการสร้างกระแสงาน ซึ่งจะมีการกาหนดกระบวนการ การทางานร่ วมกันกับ
ผูใ้ ช้งานในระบบต่างๆ ที่ทางานอยูบ่ นเครื่ องต่างๆ กัน ระบบทาหน้าที่ติดต่อกับงานย่อยต่างๆ และผูใ้ ช้งาน
3.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
พี ร ะศัก ดิ์ เพี ย รประสิ ท ธิ์ , สุ ร างคนา ธรรมลิ ขิ ต , 2555 กล่ าวว่า การจัด การกระบวนงาน (Business
Process Management : BPM) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการให้ ดี ข้ ึ นโดยการปรั บ เปลี่ ย นขั้น ตอนการท างานที่
ดาเนิ นการโดยผูด้ ูแลระบบ LMS Moodle ไปเป็ นขั้นตอนการทางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แทน เพื่อให้การ
ทางานเป็ นไปโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขของโปรแกรมที่ ได้ถูกกาหนดขึ้นมา ทาให้สามารถเพิ่มความรวดเร็ วใน
การสร้างรายวิชาใหม่ในระบบ LMS Moodle
จุฑารัตน์ รุ่ งเรื อง, 2553 กล่าวว่า Business Process หรื อ กระบวนการทางธุรกิจเป็ นธุรกรรม (activity) ที่
ประกอบด้วยภารกิ จ (task) หลายๆ อย่างที่ ตอ้ งกระท าตามลาดับ ขั้นตอน Business Process จะให้ผ ลลัพธ์ตาม
ข้อกาหนดที่ต้ งั ไว้เมื่อมีการประมวลผลเสร็ จสิ้น
Sandra Sagdin, 2015 Said Business process management (hereinafter:BPM) bridges the divide
between strategic and operational management, which causes problems in many organizations, and ensures the
foundation for business oversight and necessary corrective action.

4. วิธีการดาเนินการศึกษา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริ หารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ โดยใช้ BPM ได้นาวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศมาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา ดังนี้
4.1 การระบุปัญหา (Problem Identification) คือ การจัดทาเอกสารด้วยมือ ทาให้การบริ หารจัดการข้อมูล
ไม่เป็ นระบบ และไม่สามารถเห็นภาพขั้นตอนการทางานร่ วมกันกับผูใ้ ช้และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ
4.2 การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบการบริ หารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ของการบันทึ กประวัติขา้ ราชการ และสอบถามการทางานของข้าราชการผูใ้ ช้
ระบบการบันทึ กประวัติราชการโดยใช้ BPM ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือแบบใหม่ที่ทนั สมัยในการสร้างกระบวนการทาง
ธุรกิจ และแสดงให้เห็นภาพความเกี่ยวข้องระหว่างผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบงาน (Stakeholder) ทาให้ทราบถึง
การทางานของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบดังนี้ ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่กาลังพลทหารอากาศ และ เจ้าหน้าที่กาลัง
พลหน่ ว ย โดยได้น าโปรแกรม Bizagi มาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการออกแบบระบบการบริ ห ารงานด้านก าลัง พล
กองทัพอากาศ ดังรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 กระบวนงานการบันทึกประวัติรับราชการ โดยใช้ BPM

อภิปรายผล
1. กระบวนการจัดทาสมุดประวัติรับราชการของข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการต้องจัดทาสมุดประวัติ
รับราชการ จานวน 2 เล่ม ที่ กรมกาลังพลทหารอากาศ ตามกิ จกรรมที่ 1.0) จากนั้น จึ งนาสมุดประวัติจดั ส่ งให้
หน่วยต้นสังกัด 1 เล่ม ตามกิจกรรมที่ 9.0) กรมกาลังพลทหารอากาศจะบันทึกข้อมูลในสมุดประวัติรับราชการลง
ฐานข้อมูล ตามกิจกรรมที่ 2.0) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จึงนาสมุดประวัติจดั เก็บในคลัง ตามกิจกรรมที่ 8.0)
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2. กระบวนการตรวจประวัติของข้าราชการ ณ กรมกาลังพลทหารอากาศนั้น กรมกาลังพลทหาร
อากาศจะส่ งข้อมูลให้ขา้ ราชการตรวจสอบในเบื้องต้นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Mail) ตามกิจกรรมที่
3.0) และจัดเตรี ยมสมุดประวัติสาหรับการตรวจสอบ ตามกิ จกรรมที่ 5.0) ซึ่ งข้าราชการต้องตรวจสอบข้อมูล
ประวัติของตนเอง ตามกิจกรรมที่ 14.0) จากนั้นจึงนาสมุดประวัติ ไปตรวจสอบแก้ไขที่กรมกาลังพลทหารอากาศ
ตามกิ จกรรมที่ 15.0) โดยกรมกาลังพลทหารอากาศจะนาสมุดประวัติที่จดั เตรี ยมไว้จากกิ จกรรมที่ 5.0) ไปให้
ข้าราชการตรวจสอบเปรี ยบเทียบ ตามกิจกรรมที่ 6.0) เมื่อข้าราชการตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว จะส่งสมุดประวัติคืน
ให้กบั กรมกาลังพลทหารอากาศ ตามกิจกรรมที่ 16.0) ในกรณี ที่มีการแก้ไขข้อมูล กรมกาลังพลทหารอากาศจะ
บันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล ตามกิจกรรมที่ 7.0) ในกรณี ที่ไม่มีการแก้ไขข้อมูล หรื อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข
แล้ว กรมกาลังพลทหารอากาศจะจัดเก็บสมุดประวัติเข้าคลัง ตามกิจกรรมที่ 8.0)
3. กระบวนการตรวจประวัติของข้าราชการ ณ หน่วยต้นสังกัด กรมกาลังพลทหารอากาศจะส่ งข้อมูล
ให้ขา้ ราชการตรวจสอบในเบื้ องต้นเหมือนการตรวจสอบที่ กรมกาลังพลในกิ จกรรมที่ 3.0) แล้วแจ้งหน่ วยต้น
สังกัดเพื่อให้เตรี ยมสมุดประวัติ ตามกิจกรรมที่ 4.0) จากนั้นจึงจัดเตรี ยมสมุดประวัติจากกรมกาลังพลทหารอากาศ
และน าสมุ ด ประวัติ ไ ปที่ ห น่ ว ยต้น สั ง กัด ตามกิ จ กรรมที่ 5.0) และ 6.0) โดยหน่ ว ยต้น สั ง กัด จะต้อ งแจ้ง ให้
ข้าราชการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ตามกิจกรรมที่ 11.0) ซึ่งข้าราชการต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติของตนเอง
ก่อน ตามกิจกรรมที่ 14.0) แล้วมาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลในสมุดประวัติซ่ ึ งหน่วยต้นสังกัดจะจัดส่งสมุดประวัติให้
ตามกิจกรรมที่ 12.0) และ 15.0) เมื่อตรวจสอบแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วจะจัดส่งสมุดประวัติคืนให้หน่วยต้นสังกัด ตาม
กิจกรรมที่ 16.0) ซึ่ งหน่วยต้นสังกัดจะจัดเก็บสมุดประวัติของตนเอง ตามกิจกรรมที่ 13.0) และส่ งสมุดประวัติ 1
เล่มให้กรมกาลังพลทหารอากาศเพื่อนามาบันทึกข้อมูลที่มีการแก้ไข และจัดเก็บสมุดประวัติเข้าคลัง ตามกิจกรรม
ที่ 7.0) และ 8.0) เช่นเดียวกัน
จากแผนภาพ BPM กระบวนงานการบันทึ กประวัติรับราชการ ได้ผา่ นการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญว่ามี
ความถูกต้องครบถ้วนกระบวนงานของระบบการบริ หารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ ด้วยหลักการ BPM

5. สรุ ป
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริ หารงานด้านกาลังกองทัพอากาศ ด้วยหลักการ BPM ทาให้
เห็นภาพรวมขั้นตอนการทางาน ประกอบด้วยกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการจัดทาสมุดประวัติ
รับราชการ 2) กระบวนการตรวจประวัติของข้าราชการ ณ กรมกาลังพลทหารอากาศ 3) กระบวนการตรวจประวัติ
ของข้าราชการ ณ หน่วยต้นสังกัด ใน 3 กระบวนการนี้ จะช่วยทาให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรและผูบ้ งั คับบัญชาใน
การวิ เคราะห์ ก ารท างานของแต่ ล ะส่ ว น เพื่ อ พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ทรั พ ยากรการใช้ง านในองค์ ก รให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป

6. ข้ อเสนอแนะ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริ หารงานด้านกาลังกองทัพอากาศ โดยใช้ BPM สามารถนาไป
พัฒนาเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน่ โดยใน Bizagi Studio สามารถแปลง code โดยอัตโนมัติได้ เช่น โมบายแอพพลิเค
ชั้นและเว็บแอพพลิเคชัน่
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ทางานปั๊ มน้ าและพัดลมอย่างเหมาะ โดยเกษตรกรไม่จาเป็ นต้องอยูท่ ี่โรงเพาะเห็ดตลอดเวลาอย่างแต่ก่อน เพื่อเป็ น
การต่อยอดงานวิจัยนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลจากโรงเพาะเห็ ด ลงในบริ การฐานข้อ มูล ระบบคลาวด์ สาหรั บการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลและพฤติ กรรมการควบคุมการทางานของตัวเกษตรกร เพื่อ พัฒนาให้เป็ นโรงเพาะเห็ ดระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในอนาคต
คำสำคัญ: อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง, โรงเพาะเห็ด, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, บริ การระบบคลาวด์

ABSTRACT
Most Thais are in the agricultural sector. Their agricultural knowledge is developed based on the actual
growing experiences and this knowledge is usually passed on within the same interested group, they are known
as “local wisdom”. Most of the local wisdom based on their feeling or remembering the ways their ancestors used
before them. They don’t have any measurement records or any obvious statistical data that is the reason why they
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have to closely track their growing processes especially during the whole growing period. The same scenario can
be applied to a typical economical mushroom community enterprise at Saraloi sub-district, Tarrue district,
Ayutthaya Province. This community wants to improve the current mushroom growing process with the current
technology to obtain measurable results. Such improvement complies with the current governmental policy,
“Thailand 4.0” which encourages all of the agricultural sector to bring in technology to increase the growing
product, decrease the investment, increase to value of the crop and reduce the current agricultural work load. In
this research, we designed an overall plan are conducted for the system lay out plan along with all the respective
IoT (Internet of Things) devices. The devices can be classified into 2 groups, they are: temperature and moisture
sensors for the mushroom plant and the actuators for both the water pump and blowing fan. All of them are
necessary to control the required environment for the mushroom growing processes. Initially, the growers can
monitor and control the mushroom growing processes via typical cloud service through their mobile devices. The
above control system will provide the temperature and moisture data on a time interval assignment, the growers
can also monitor the current data from the mushroom plant and manipulate the water pump and blowing fan
accordingly. The growers may not have to be at the mushroom plant at all the time as before. To further enhance
the research, related data will be collected from the mushroom plant on the cloud system for additional analyses
of the data and process control behavior of the growers. The analyses are required to create a complete automatic
mushroom growing control system in the future.
KEYWORDS: Internet of Things (IoT), Mushroom Plant, Automatic Control System, Cloud Services

1. หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยมีการทาเกษตรกรรมมาเป็ นระยะเวลานาน ในสมัยก่อน ความรู ้เกี่ยวกับการเพาะปลูกจะถูก
ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น ทาให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชผลโดยอาศัยประสบการณ์เป็ นส่ วนสาคัญ หลังจากที่รัฐบาลมี
นโยบายให้รวมกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นจัดตั้งเป็ นกลุ่มสหกรณ์การเกษตรกร เพื่อให้มีอานาจต่อรองในการชื้อ
อุปกรณ์ การเกษตรหรื อปุ๋ ย ร่ วมถึ งการขายพืชผลหรื อผลิตภัณฑ์แปรรู ปกับกลุ่มพ่อค้า ทาให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มีการถ่ายทอดความรู ้ภายในกลุ่มเกษตรกรณ์ สุ ดท้ายมีการรวบรวมออกมาเป็ นองค์ความรู ้ ที่ยงั่ ยืน
ในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดที่ทางกลุ่มสนใจประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ตอ้ งการพลักดัน
ประเทศด้ว ยนวัต กรรม เพื่ อ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง ยืน น าเอาองค์ค วามรู ้ ที่ ก ระจายในแต่ ล ะภาคส่ ว นมา
แลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้ซ่ ึงนวัตกรรมที่มีประโยชนต์ต่อประเทศชาติต่อไป
1.1 กำรเพำะเห็ดในประเทศไทย
การเพาะเห็ด ก็ถือว่าเป็ นพืชที่ ได้รับความสนใจในกลุ่มเกษตรกรด้วยเช่นกัน ดูได้จากโครงการต่างๆ ที่
แต่ละจังหวัดได้รณรงค์และสนับสนุนให้มีการเพาะเห็ดในกลุ่มเกษตรกร และลงไปถึงระดับครัวเรื อน โดยทาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจตาบลศาลาลอยอาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ก็เป็ นอีกกลุ่ม
เกษตรกรที่มีการเพาะเห็ดมาเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี เห็ดที่เพาะส่ วนมากเป็ นที่ตอ้ งการในท้องตลาด ได้แก่ เห็ด
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นางฟ้ าแต่แบ่ งออกเป็ นหลากหลายสายพันธ์ด้วยกัน ทางกลุ่มยังมี สูตรสาหรับส่ วนผสมในการทาก้อนเห็ ด มี
เครื่ องจักรในการทาก้อนเห็ด มีการสร้างโรงเพาะเห็ดแบบถาวรจานวนมาก และมีข้ นั ตอนการเพาะเห็ดที่ชดั เจน
รวมถึงการหาตลาดและการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเห็ดอย่างเป็ นระบบ โดยทางกลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุ น
จากทางอาเภอท่าเรื อ เพื่อนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ดของทางกลุ่ม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างความน่ าเชื่ อถือ และลดภาระงานให้เกษตรกรนั้นเอง จากตัวอย่างงานวิจยั ที่นา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเห็ด เช่น งานวิจยั ของบุญยัง สิ งห์เจริ ญ และ สันติ สา
แก้ว (2559)[1] ได้ท าการศึ ก ษาการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ส าหรั บ โรงเรื อ นเพาะเห็ ด และออกแบบ
โครงสร้างโรงเรื อนที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ด ซึ่งให้ผลเป็ นที่พอใจและในส่วนการทดสอบผลผลิตของดอกเห็ด
พบว่าเห็ดที่เก็บจากโรงเรื อนที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมีปริ มาณที่มากกว่าโรงเรื อนแบบทัว่ ไป ซึ่ งผล
การทดสอบนี้เป็ นการยืนยันว่าอุณหภูมิและความชื้นมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเห็ด, ศุภวุฒิ ผากา สันติ วงศ์ใหญ่
และ อดิศร ถมยา (2557)[2] ทาการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของ
เห็ดในโรงเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้ น ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง โดยวิธีการควบคุมการจ่ายน้ า
แบบอัตโนมัติซ่ ึงมีนาอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นมาเป็ นตัวตัดสิ นใจจากผลจากงานวิจยั ดังกล่าว พบว่า
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้ น ตาบลห้างฉัตร จังหวัดลาปาง มีความพึงพอใจในปริ มาณและคุณภาพของเห็ด
อยูใ่ นระดับมากเป็ นต้น
1.2 อินเตอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
อิ นเตอร์ เน็ ตของทุ กสรรพสิ่ งหรื อที่ เรี ยกว่า IoT (Internet of Things) เป็ นเทคโนโลยีที่ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ที่มีระบบสมองกลฝั งตัว (Embedded System) และมี การเชื่ อมต่อผ่านเครื่ อข่ายสื่ อสาร ทาให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ร่ วมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics) เพื่อควบคุมหรื อส่งต่อข้อมูลให้กบั
ระบบอื่น ช่วยทาให้เกิดระบบอัฉริ ยะ (Intelligent Systems) ในที่สุด ปั จจุบนั มีการนา IoT มาประยุกต์ใช้กนั อย่าง
แพร่ หลาย ทั้งด้านการแพทย์ เช่น อินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งสาหรับระบบบันทึ กการดิ้นของทารกในครรภ์[3]
เตียงลมอัจฉริ ยะเพื่อลดการเกิ ดโรคแผลกดทับ[4] การวิเคราะห์ความอับชื้ นเพื่อเปลี่ ยนการใช้งานของผ้าอ้อม
สาเร็ จรู ปสาหรับผูส้ ู งอายุ[5] ด้านอุตสาหกรรม เช่น อินเทอร์ เน็ตออฟติงส์เพื่อประหยัดพลังงานของหลอดไฟ
แอลอีดี[6] ด้านเกษตรกรรม เช่น ระบบอินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งสาหรับควบคุมน้ าในนาข้าว[7] และด้านอื่นๆ
ร่ วมถึงการนามาใช้งานในชีวติ ประจาวันด้วยเช่นกัน ซึ่งทางผูว้ จิ ยั ก็ได้ศึกษามาระยะเวลาหนึ่งแล้ว
1.3 กำรให้ บริกำรคลำวด์ (Cloud Services)
คอมพิวเตร์ คลาวด์ (Cloud Computing) เป็ นเทคนิ คการใช้ทรัพยากรณ์คอมพิวเตอร์ ร่วมกันหลายเครื่ อง
ผ่านเครื อข่าย อาจอยูใ่ นบริ เวณเดียวกันหรื อต่างสถานที่กนั ก็ได้ ช่วยเพิ่มความคงอยูข่ องระบบสาหรับใช้งานได้
มากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียว ส่วนบริ การคลาวด์ก็มีหลากหลายเช่นกัน เช่น บริ การคลาวด์สาหรับการ
คานวณ (Cloud Computing) บริ การคลาวด์สาหรับฐานข้อมูล (Cloud Database) เป็ นต้น หรื อแม้แต่บริ การเว็บ
(Web services)[8] ก็สามารถอยูบ่ นคลาวด์ได้เช่นกัน ในการสร้างต้นแบบมักนิยมใช้บริ การคลาวด์แบบสาธารณะ
(Public Cloud) เพราะสะดวกต่อการพัฒนา และช่วยลดเวลาในการบริ การจัดการทรัพยากรณ์ แต่จะมีค่าใช้บริ การ
และข้อมูลจะถูกนาไปเก็บไว้ที่ผใู ้ ห้บริ การคลาวด์ ซึ่ งแตกต่างจากบริ การคลาวด์แบบส่ วนตัว (Private Cloud) ที่
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ต้องบริ หารจัดการเอง แต่ลดค่าใช้บริ การและข้อมูลจะถูกเก็บแบบส่ วนตัวมากกว่า จึ งมักนิ ยมสร้างและใช้งาน
หลังจากสร้างต้นแบบและทดลองในบริ การคลาวด์แบบสาธรรณะสมบูรณ์และถูกต้องแล้ว

2. วัตถุประสงค์
(1) ศึกษาขั้นตอนการเพาะเห็ด ลักษณะโรงเพาะเห็ด และปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ภายในโรงเพาะเห็ด
(2) ออกแบบอุปกรณ์ที่จาเป็ น เพื่อติดตั้งภายในโรงเพาะเห็ด ร่ วมถึงระบบที่ใช้แสดงค่าและควบคุมการ
ทางานภายในโรงเพาะเห็ด
(3) นาไปติ ดตั้งที่ โรงเห็ ด กลุ่มวิสาหกิ จชุ ม ชนกลุ่มเพาะเห็ ดเศรษฐกิ จต าบลศาลาลอยอาเภอท่ า เรื อ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อทดสอบการทางานจริ ง แบบการควบคุมด้วยตนเอง (Manual Control)
(4) ตรวจวัดค่าและเก็บข้อมูลภายในโรงเห็ดหลังจากการติดตั้ง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ ไปใช้สาหรับพัฒนา
เป็ นโรงเห็ดอัจฉริ ยะที่ทางานแบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) ในลาดับถัดไป

3. ขอบเขต
(1) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์สาหรับตรวจวัดจานวน 3 ชุด โดยวัดค่าต่างๆ ดังนี้
- ค่าอุณหภูมิ มีหน่วยเป็ น ◦C (องศาเซลเซียส) ค่าที่วดั ในระบบอยูร่ ะหว่าง 0 ◦C ถึง 50 ◦C
- ค่าความชื้น มีหน่วยเป็ น %RH (Relative Humidity: ความชื้นสัมพัทธ์) ค่าที่วดั ในระบบอยูร่ ะหว่าง
0 %RH ถึง 100% RH
- ความสว่าง มีหน่ วยเป็ น Lux (ลักซ์) ค่าที่ วดั ในระบบมีดว้ ยกัน 3 ระดับ ได้แก่ แสงน้อย มีความ
สว่างไม่เกิน 20 Lux แสงปานกลาง มีความสว่างตั้งแต่ 20 Lux ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 Lux และแสง
มาก มีความสว่างตั้งแต่ 200 Lux ขึ้นไป
(2) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุม จานวน 3 ชุด ดังนี้
- ควบคุมแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220V (ไม่เกิน 50A) สาหรับพัดลมในระบบลดอุณหภูมิ 1 ชุด
- ควบคุมแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220V (ไม่เกิน 50A) สาหรับปั๊ มน้ าในระบบลดอุณหภูมิ 1 ชุด
- ควบคุมแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220V (ไม่เกิน 50A) สาหรับปั๊ มน้ าในระบบเพิ่มความชื้น 1 ชุด
(3) ออกแบบและสร้างระบบสาหรับโรงเพาะเห็ด มีรายละเอียด ดังนี้
- มีการใช้บริ การคลาวด์ที่จาเป็ น ได้แก่ MQTT, Database, Processing และ Web Services
- มีการใช้บริ การ Line API สาหรับสื่ อสารข้อมูลระหว่างโรงเพาะเห็ดและเกษตรกรผูด้ ูแล
- ค่าที่ได้จากตัวอุปกรณ์จะนาไปแสดงใน Line Application และสามารถส่งคาสัง่ ควบคุมการทางาน
ของอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม โดยพิ ม พ์ค าสั่ ง ใน Line Application เบื้ อ งต้น เป็ นแบบควบคุ ม ด้ว ยตัว
เกษตรกรผูด้ ูแลเองก่อน
(4) เก็บข้อมูลค่าลงฐานข้อมูล เพื่อนามาใช้พฒั นาระบบให้เป็ นแบบควบคุมอัตโนมัติต่อไป
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4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
หลังจากได้ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มเพาะเห็ ดเศรษฐกิ จตาบลศาลาลอยอาเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เพื่อศึกษาขั้นตอนการเพาะเห็ดอย่างละเอียด ปั ญหาที่ทางกลุ่มเกษตรกรพบและต้องการแก้ไข
ได้มีโอกาศถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับ IoT ให้ทางกลุ่มเกษตรกรได้มีความเข้าใจในเบื้องต้น และให้คาปรึ กษาในเรื่ อง
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง หลังจากนั้น ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในโรงเพาะเห็ด โดยพยายามไม่ปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการเพาะเห็ดของทางกลุ่มเกษตรกรที่มีอยูเ่ ดิม และมีการเก็บข้อมูลที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการเพาะเห็ด เพื่อ
จะนาไปพัฒนาต่อให้เป็ นโรงเพาะเห็ดอัฉริ ยะที่สามารถควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติต่อไป
งานวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็ นการลงสารวจพื้นที่ เพื่อศึ กษากระบวนการเพาะเห็ด
ลัก ษณะของโรงเพาะเห็ ด ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ จ าเป็ นในการเพาะเห็ ด และปั ญ หาต่ า งๆ จากกลุ่ ม เกษตรกร พร้ อ ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู ้ทางด้าน IoT ระยะที่สองเป็ นการนาข้อมูลที่ได้ม าออกแบบและเลือกตัวอุปกรณ์
ตรวจวัดที่เหมาะสมสาหรับติดตั้งในโรงเพาะเห็ด ร่ วมไปถึงออกแบบระบบที่ทาเป็ นแบบควบคุมด้วยตัวเกษตรกร
เองก่อน แล้วนาไปติดตั้งในโรงเพาะเห็ ดจริ ง ระยะสุ ดท้ายเป็ นการเก็บข้อมูลค่าที่ ตรวจวัดและสถานะของตัว
ควบคุมต่างๆ นาค่าที่ได้ไปวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมในโรงเห็ด รวมไปถึงพฤติกรรมการควบคุมการทางาน
ของตัวเกษตรกรเอง เพื่อสร้างเป็ นระบบควบคุมอัตโนมัติ และนาไปติดตั้งต่อไป
หลังจากลงสารวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลเบื้ องต้น และร่ วมออกแบบโรงเพาะเห็ ดต้นแบบกับทางกลุ่ม
เกษตรกร ได้มีการแบ่งอุปกรณ์ที่จะนามาติดตั้งและทดสอบออกเป็ น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
(1) อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆ ที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการเพาะเห็ด ได้แก่ อุณหภูมิและความชื่นภายในโรง
เพาะเห็ด และค่าแสงสว่างที่อาจเป็ นปั จจัยรองในการเพาะเห็ด (แสดงในแผนภาพที่ 1)
กล่องตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง

แผนภำพที่ 1 การติดตั้งกล่องตรวจวัดค่า
(2) อุปกรณ์ควบคุม สาหรับช่วยเพิ่มความชื้นภายในโรงเรื อน ได้แก่ ปั๊ มน้ าสาหรับส่งน้ าไปยังหัวจ่ายน้ า
แบบฉี ดเป็ นฝอย (แสดงในแผนภาพที่ 2)
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หัวจ่ายน้ าแบบฉี ดเป็ นฝอย

กล่องควบคุม

ปั๊ มน้ า
แผนภำพที่ 2 การเพิ่มความชื่นในโรงเพาะเห็ด
(3) อุปกรณ์ควบคุม สาหรับระบบลดอุณหภูมิภายในโรงเรื อน ประกอบด้วย ปั๊ มน้ าสาหรับจ่ายน้ าที่แผง
กระดาษรังผึ้ง และพัดลมที่ใช้ดึงอากาศผ่านแผงกระดาษรังผึ้ง (แสดงในแผนภาพที่ 3) โดยไม่จาเป็ นต้องทางาน
พร้อมกันตลอดเวลา
กล่องควบคุม
แผงกระดาษรังผึ้ง

พัดลมดึงอากาศ

กล่องควบคุม

ปั๊ มน้ า
แผนภำพที่ 3 ระบบลดอุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ด
แผนภาพที่ 4 เป็ นภาพรวมองค์ประกอบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ โรงเพาะเห็ดที่ มีอุปกรณ์ตรวจวัด ตัว
ควบคุมความชื่น และระบบควบคุมอุณหภูมิ มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่วนที่เป็ นบริ การระบบคลาวด์ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ บริ การ MQTT ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญสาหรับส่ งรับข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ บริ การหน่วยประมวลผล ที่เป็ นตัว
ประมวลผลของระบบ บริ การ Line API สาหรับรับส่ งข้อมูลไปยังแอพลิเคชัน Line บนมือถือของเกษตรกร และ
บริ การฐานข้อมูล สาหรับเก็บข้อมูลค่าที่ตรวจวัดได้และสถานะของอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเพาะเห็ด
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ฐานข้อมูล

MQTT

ตัวประมวลผล
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Line API

อินเตอร์เน็ต
โรงเพาะเห็ด

ตัวตรวจวัด

มือถือ
ควบคุมความชื่น

ควบคุมอุณหภูมิ

แผนภำพที่ 4 ส่วนประกอบในระบบที่เกี่ยวข้องกับโรงเพาะเห็ด
การทางานของระบบ เริ่ มจากจากตัวอุปกรณ์ตรวจวัด ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นตัวส่ งสาร (Publisher) ที่ค่อยส่ ง
ข้อ มู ล ค่ า ที่ ต รวจวัด ได้ ผ่า นเครื อ ข่ า ยโดยใช้ MQTT (Message Queue Telemetry Transport) Protocol ไปยัง ตัว
ประมวลผลในบริ การระบบคลาวด์ เพื่อส่งต่อไปยังแอพลิเคชัน Line ในมือถือของตัวเกษตรกรผูด้ ูแลโรงเพาะเห็ด
เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสิ นใจควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ปั๊ มน้ าในการเพิ่มความชื่นภายในโรงเพาะเห็ด
ปั๊ มน้ าและพัดลมในระบบลดอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ดให้เหมาะสม โดยในการสัง่ งานดังกล่าวทาได้โดยพิมพ์คาสั่ง
ลงในแอพลิเคชัน Line แล้วถูกส่ งต่อไปยังตัวประมวลผลในบริ การระบบคลาวด์เพื่อวิเคราะห์คาสั่ง หลังจากนั้น
ตัวประมวลผลจะส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ในโรงเพาะเห็ดโดยใช้ MQTT Protocol เช่นเดิม สุดท้ายเมื่อ
คาสัง่ ส่งไปถึงตัวอุปกรณ์ ตัวอุปกรณ์ก็จะทางานตามคาสัง่ ที่ได้รับ

5. ผลกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบอุปกรณ์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ได้แก่กล่องตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น
และแสงสว่ า ง และกล่ อ งควบคุ ม แหล่ ง จ่ า ยไฟ 220V (ไม่ เ กิ น 50A) โดยมี อุ ป กรณ์ พ้ื น ฐานได้ แ ก่ ตั ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการสื่ อสาร ESP8266 ตัวตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น SHT10 ตัวตรวจวัดความสว่าง
LDR (Light-Dependent Resistor) และสวิ ต ซ์ แ บบโซลิ ด สเตท SSR–50 DA แสดงในแผนภาพที่ 5(ก) – 5(ง)
ตามลาดับ โดยทาเป็ นกล่อง เพื่อสะดวกต่อการติดตั้งในโรงเพาะเห็ด ประกอบด้วยกล่องสาหรับตรววัดค่า และ
กล่องสาหรับควบคุมการทางาน และได้นาไปติดตั้งในสถานที่จริ งเรี ยบร้อยแล้ว แสดงในแผนภาพที่ 6
สาหรับการใช้งานในแอพพลิเคชัน Line บนมือถือ ได้ออกแบบเหมือนโรงเพาะเห็ดเป็ นสมาชิกใน Line
เริ่ มจากการเพิ่มเพื่อนโดยสแกนจาก QR Code หลังจากนั้นจะแสดงข้อความต้อนรับเป็ นการเริ่ มต้นใช้งาน ผูใ้ ช้
ต้องส่ งข้อความอย่างน้อย 1 ข้อความ หลังจากนั้นระบบจะบันทึกรหัสผูใ้ ช้ สาหรับส่ งข้อมูลค่าจากกล่องตรวจวัด
ทั้ง 3 กล่อง ที่ ติดตั้งภายในโรงเพาะเห็ ดตามระยะเวลาที่ กาหนด (ค่าเริ่ มต้น 30 นาที ) ผูใ้ ช้ส่งคาสั่งเพื่อเปลี่ยน
ระยะเวลาในการอ่านค่าได้ (เวลาที่ กาหนด คือ 30, 60, 90 และ120 นาที ) สามารถส่ งคาสั่งเพื่อควบคุมอุปกรณ์
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ได้แก่ ปั๊ มน้ าและพัดลมสาหรับลดอุณหภูมิ และปั๊ มน้ าสาหรับเพิ่มความชื้น และเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผูใ้ ช้
จึงได้ออกแบบให้เป็ นเสมือนปุ่ มกดแทนการพิมพ์ แสดงในแผนภาพที่ 7

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

แผนภำพที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้งานภายในโรงเพาะเห็ด
(ก) – (ง) เป็ นอุปกรณ์พ้นื ฐานสาหรับโรงเพาะเห็ด

แผนภำพที่ 6 การติดตั้งอุปกรณ์ในบริ เวณโรงเพาะเห็ด

6. สรุ ปผลกำรวิจัย
หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้ว เกษตรกรสามารถอ่านค่าอุณหภูมิ ความชื้ นและ
ความสว่างในโรงเพาะเห็ดได้ ทาให้เกิดการวัดค่าเชิงตัวเลขแทนการใช้ความรู ้สึก เกษตรกรใช้ค่าข้อมูลที่ได้ช่วย
ในการตัด สิ น ใจเพื่ อ ควบคุ ม ระบบลดอุ ณ หภู มิ แ ละระบบเพิ่ ม ความชื้ น ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและแม่ น ย า โดยไม่
จาเป็ นต้องอยูด่ ูแลที่โรงเพาะเห็ดตลอดเวลาเหมือนแต่ก่อน จึ งสามารถทากิ จการอื่นได้ สามารถเพิ่มจานวนโรง
เพาะเห็ดได้ ถือว่าเป็ นการช่วยลดภาระสาหรับตัวเกษตรกรเองได้ ทั้งเป็ นการดาเนิ นตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ของทางภาครัฐบาลที่ตอ้ งการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการเกษตรกรรมอย่างชัดเจน
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แผนภำพที่ 7 ตัวอย่างการอ่านค่าและควบคุมผ่านแอพพลิเคชัน Line
ในระยะต่อไปของงานวิจยั นี้ จะพัฒนาให้เป็ นระบบที่สามารถควบคุบแบบอัตโนมัติ จาเป็ นต้องรวบรวม
ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงเพาะเห็ด รวมไปถึงการเรี ยนรู ้พฤติกรรมการควบคุมการทางานของตัวเกษตรกร
เอง โดยทางผูว้ จิ ยั ได้ขออนุญาติทางเกษตรกรแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวมา แสดงในแผนภาพที่ 8
โดยผูว้ ิจยั หวังว่า โรงเพาะเห็ดแบบควบคุมอัตโนมัติที่จะพัฒนาต่อไปนั้น จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรณ์
ลงได้ ในที่น้ ีหมายถึงพลังงานไฟฟ้ าและปริ มาณการใช้น้ า ทาให้ลดต้นทุนในการเพาะปลูกลง ลดภาระงานหรื อลด
ค่าจ้างแรงงานในการดูแล เพิ่มความเชื่อมัน่ ต่อผูบ้ ริ โภคในผลผลิตของเกษตรกร ส่ งผลให้เพิ่มมูลค่าของผลผลิต
ทางการเกษตร และเกษตรกรยังสามารถต่อยอดเป็ นการเพาะปลูกเชิงธุรกิจ หรื อเป็ นการเพาะปลูกเชิงท่องเที่ ยว
และเรี ยนรู ้ได้อีกทางหนึ่ง

แผนภำพที่ 8 ข้อมูลของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในโรงเพาะเห็ดสาหรับการพัฒนา
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7. กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุ ณ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม เพาะเห็ ด เศรษฐกิ จ ต าบลศาลาลอยอ าเภอท่ า เรื อ จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเห็ด การจัดเตรี ยมโรงเพาะเห็ด และอานวยความสะดวกในการ
ทาวิจยั กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ร่วมศึกษา ออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ และการ
นาไปติดตั้งในพื้นที่จริ ง ขอบคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ภูริปัญโญ สาหรับคาแนะนาและช่วยเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา
บางส่ วนในเอกสารฉบับนี้ และสุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุ ณมหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม ที่ ค่อยส่ งเสริ มและสนับสนุ น ให้
คณาจารย์และนักศึกษา ได้นาความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานจริ งในเรื่ องต่างๆ มาโดยตลอด
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สาหรับวิเคราะห์ และคาดคะเนการเพาะปลูกเมลอนให้ มคี วามแม่ นยา
ในสภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลาย
A GUIDELINE FOR USING INTERNET OF THINGS WITH BIG DATA IN
SMART FARMS TO PREDICT THE MELON PLANTS IN A VARIETY OF
ENVIRONMENTS
สาราญ ไชยคาวัง
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: prasong.pr@spu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ งร่ วมกับบิ๊กดาตาใน
สมาร์ตฟาร์มสาหรับวิเคราะห์และคาดคะเนการเพาะปลูกเมลอนที่แม่นยาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โดยใช้
ฟาร์ม โคโค่ เมลอนฟาร์ม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นฟาร์มต้นแบบ ประกอบกับการใช้
อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ ที่มีความแม่นยาสูงเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์หลายประเภทให้สามารถติดต่อและช่วยทางาน
เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพี่อที่จะสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ คาดคะเน
โดยแนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ งร่ วมกับบิ๊กดาตาในสมาร์ตฟาร์มสาหรับวิเคราะห์และคาดคะเน
การเพาะปลูกเมลอนที่แม่นยาในสภาพ แวดล้อมที่หลากหลาย พบว่าสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ประยุกต์ในการ
วางแผนการจัดการฟาร์มได้อย่างแม่นยา ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพและปริ มาณเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ: อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง, สมาร์ทฟาร์ม, เกษตรแม่นยา

ABSTRACT
This paper aims to study the applications of Internet of Things along with Big Data analyzing and
computing for precision agriculture of melon plantation in a various environment smart farm by carrying out a
pilot farm at Coco Melon Farm located in Yan-yao Sub-district, Sam Chuk District, Suphan Buri Province. This
research involved with censored instruments with high precision connected to several tools in order to link and
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assist in transferring environmental data into the internet. The data was consequently analyzed and used for the
prediction of melon plantation. The results of the applications of Internet of Things together with Big Data in the
pilot smart farm showed that it was sufficiently useful for the accurate analysis and farm managing for an excellent
productivity, high quality and increased yield.
KEYWORDS: Internet of Things, smart farms, precision agriculture

1. บทนา
จากนโยบาย Thailand 4.0 ที่ ตอ้ งการให้ภาคการเกษตรต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบและวิธีการแบบเดิมๆ
ไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่ ที่ เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้าและการบริ การ ด้านการ
บริ หารจัดการนับเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการยกระดับเกษตรกรไทยและพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ การ
เป็ นประเทศดิจิทลั อย่างเต็มรู ปแบบตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้นแนวคิดเรื่ องสมาร์ตฟาร์ม(BrandInside:2560)
คือรู ปแบบการทาเกษตรแบบใหม่ที่จะทาให้ภาคการเกษตรมีภูมิคุม้ กันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
การนาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื้นที่ยอ่ ย ระดับไร่ และระดับมหภาค มาใช้ในการบริ หารจัดการ ดูแลพื้นที่
เพาะปลู ก เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพอากาศที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง การเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กับ สภาพอากาศที่ จ ะ
เปลี่ ยนแปลงไปในอนาคต เช่ นการนาข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ และสภาพภูมิอากาศ มาหาความสัมพันธ์กบั
ผลผลิ ตที่ เกิ ดขึ้นจากเกษตรกรรม โดยตั้งสมมติ ฐานว่าข้อมูลดังกล่าวมี ผลต่อปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต
ข้อมูลคาดว่ามีผลกับการผลิต ได้แก่ ปริ มาณแสงที่พืชได้รับ ปริ มาณน้ า ลักษณะของดินที่เพาะปลูกหรื อที่เรี ยกว่า
เกษตรกรรมความแม่นยาสู ง(Precision Agriculture) (ฐานข้อมูลส่ งเสริ มและยกระดับคุณภาพสิ นค้า OTOP 2017,
เกษตรก้าวไกล:2560)
เมลอนพืชชนิ ดหนึ่ งในประเทศไทยที่ กาลังเป็ นที่ นิยมปลูกกันอย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะในกลุ่มของ
เกษตรรุ่ นใหม่ จัดอยู่ในพืชตระกูลแตงสามารถปลูกได้หลากหลายวิธีและปลูกได้ตลอดทั้งปี มีระยะเวลาปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 70-90 วัน ขึ้นอยูก่ บั สายพันธุ์ นิ ยมบริ โภคกันมากในปั จจุบนั เนื่ องจากมีรสชาติอร่ อย มี
กลิ่นหอม รสหวาน มีสีสันที่ สวยงาม นิ ยมบริ โภคสดหรื อนามาทาเป็ นของหวาน เครื่ องดื่ ม ไอศครี ม ฟรุ ตสลัด
เป็ นต้น ส่ งผลให้ เมลอนมีราคาแพง สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างดีในเวลาอันสั้น ปั จจุบนั จึงมีผนู ้ ิยม
ปลูกเมลอนกันจานวนมาก อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ปลูกเมลอนมีท้ งั ประสบความสาเร็ จและไม่สาเร็ จ เนื่ องจาก
การปลูกเมลอนนั้นเกษตรกรต้องมีความรู ้ในการปลูกและต้องมีการดูแลเอาใจใส่ ดูแลอย่างดี ต้องใช้งบประมาณ
ลงทุนสูงทาให้เสี่ ยงต่อการขาดทุน ปั จจุบนั จึงมีการนาเครื่ องมือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการการ
เพาะปลูกเมลอนเพื่อให้บริ หารจัดการที่ง่าย ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในการ
เพาะปลูก แทนที่การเพาะปลูกแบบเดิมที่ใช้ประสบการณ์และความรู ้สึก
ดังนั้นบทความนี้ จึงเป็ นการนาเสนอแนวทางการใช้อินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ งร่ วมกับบิ๊ กดาตาใน
สมาร์ตฟาร์มสาหรับวิเคราะห์และคาดคะเนการเพาะปลูกเมลอนที่แม่นยาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เพื่อเป็ น
แนวทางที่จะนาไปสู่การเพาะปลูกเมลอนอย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
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2.วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาแนวทางการใช้อินเทอร์ เน็ ตประสานสรรพสิ่ งร่ วมกับ บิ๊ กดาตาในสมาร์ ตฟาร์ ม สาหรั บ
วิเคราะห์และคาดคะเนการเพาะปลูกเมลอนที่แม่นยาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
3.1 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง (Internet of Things)
ความเจริ ญ ก้า วหน้า ของเทคโนโลยี เ ทศท าให้ เ ราสามารถเข้า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ง่ า ยและสะดวก
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของเราอย่างมากมายทาให้สามารถทากิจกรรมต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีการพัฒนาโดยการนาเซ็นเซอร์ มาใช้ ฝังตัวและเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตให้สามารถ
รั บ ส่ งข้อมูล ส่ งคาสั่งถึ งกัน ช่ วยอานวยความสะดวกสบายและมี ความฉลาด หรื อที่ เรี ยกว่า Internet of Things
(IoT) ซึ่ งหมายถึ ง การเชื่ อ มโยงระหว่า ง คน กระบวนการ ข้อ มู ล และ สิ่ ง ต่ า งๆ เข้า ด้ว ยกัน (cisco,2017)
สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครื อข่ายพัฒนามาจากเทคโนโลยีไร้สาย ระบบ
เครื่ องกลไฟฟ้ าจุลภาค และอินเทอร์เน็ต คาว่า Things ใน Internet of Things นั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่อา้ งอิงได้ดว้ ย
เลขไอพี (IP address) และมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันได้โดยผ่านเครื อข่าย (วชิรพรรณ ทอง
วิจิตร,2016) ซึ่ งแนวคิ ดสาคัญของ อิ นเทอร์ เน็ ตเพื่อสรรพสิ่ ง นั้นเป็ นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของ
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตและการเพิ่มขึ้นของข้อมูลสารสนเทศจานวนมาก (Big Data) ที่เกิดจากอุปกรณ์หรื อสรรพสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว ที่จะช่วยอานวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความคุม้ ค่าสูงสุด
(วิวฒั น์ มีสุวรรณ์,2016)
จากแนวคิดที่มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ต่างๆ สามารถสรุ ปได้วา่ อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง คือการที่ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่อยู่รอบๆตัวเราที่ สามารถส่ งข้อมูลที่ ได้จากการวัดค่าสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยเซ็นเซอร์ เข้าสู่
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต อยู่ตลอดเวลา กลายเป็ นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้
และนอกจากนี้ ไม่ว่าเราจะอยูท่ ี่ใดๆก็ตามเรายังสามารถควบคุมการทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์เหล่านี้ ได้
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
3.2 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็ นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุค 4.0 (นิพนธ์ พัวพงศกร,2560) ทาให้เกิด
การปฏิวตั ิขอ้ มูล (data revolution) ในภาคการเกษตร ซึ่ งข้อมูลสามารถช่วยให้เกษตรกรใช่ในการตัดสิ นใจ เลือก
ผลิตสิ นค้าเกษตรได้ตรงตามความต้องการและตรงมาตรฐาน ช่วยภาครัฐในการออกแบบนโยบายรัฐ เพื่อแก้ไข
ปั ญหาตรงจุด ช่วยเอกชนในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตอบโจทย์ และ สามารถนามาใช้
ได้จริ ง ช่วยให้ภาคการเกษตรเตรี ยมพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็ นเครื่ องมือเพื่อเร่ งในการ
การปรั บ ตัว ซึ่ ง มี ผูใ้ ห้ค วามหมายของข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ไ ว้ดัง นี้ เว็บ ไซต์ http://bigdataexperience.org ได้ใ ห้
ความหมายไว้ว่าข้อมูลทุกอย่างที่เรามีอยู่ท้ งั ที่มาจากภายในและภายนอก ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ ท้ งั หมดสามารถนามา
วิเคราะห์ได้หลากหลายวิธีการ ขึ้นอยูก่ บั ว่าเราต้องการนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานด้านไหน ซึ่ งนิ ยมทา Big Data
Analysis เพื่อใช้ในการสาหรั บการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต หรื อ ก็คือเพื่อใช้ดู แนวโน้มสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้น
สามารถสรุ ป แนวคิ ด ของ Big Data เอาไว้ว่า ต้อ งประกอบไปด้ว ยลัก ษณะที่ ส ามารถสัง เกตได้ คื อ ปริ ม าณ
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(Volume) ความเร็ ว (Velocity) ความหลากหลาย (Variety) สอดคล้องกับ ธนชาติ นุ่ มนนท์ ก็ได้ให้ความหมาย
ของไว้วา่ Big Data คือการที่มีขอ้ มูลดิจิตอลขนาดมหาศาล สามารถนิ ยามด้วยคาย่อว่า 3V คือ Volume, Velocity
และ Variety โดย Volume คื อมี จานวนข้อมูลมากเกิ น กว่าระบบฐานข้อ มูล แบบเดิ มๆที่ จะสามารถจัด การได้
Velocity คื อ ข้อ มู ล มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว เช่ น ข้อ มู ล จาก Social Media ข้อ มู ล การซื้ อ ขาย ข้อ มู ล
Transaction การเงินหรื อการใช้โทรศัพท์ หรื อข้อมูลจาก Sensor ต่างๆ Variety คือข้อมูลจะมีหลากหลายรู ปแบบ
ทั้งมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ปทั้ง RDBMS, text, XML, JSON หรื อ Image สอดคล้องกับ
เว็บไซต์ http://www.9expert.co.th/ ได้อธิ บายเกี่ยวกับ Big Data ไว้วา่ Big Data คืออะไร Big Data คือการเกิดขึ้น
ของข้อ มู ล จ านวนมากๆในระดับ Tera Byte (TB) หรื อ ระดับ Peta Byte (PB) โดยในสัง คมออนไลน์ ท าให้ มี
สารสนเทศเกิดขึ้นจานวนมากทุกๆคนสามารถที่จะพร้อมผลิตข้อมูล มีกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งอุปกรณ์ (Device) ที่มี
จานวนมากสามารถเข้าถึง การใช้งาน ข้อมูลจานวนมากๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยคุณสมบัติของ Big Data มีดว้ ยกัน
3 มุมมองประกอบด้วย Volume คือข้อมูลมีปริ มาณมาก อยูใ่ นระดับ Terabytes ขึ้นไป Variety คือข้อมูลมีรูปแบบ
ที่ หลากหลาย เช่น ข้อความ รู ปภาพ วีดิโอ มัลติมีเดี ย Velocity ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ ว
ส่ วนในมุมมองผูบ้ ริ หาร ข้อมูลที่เกิดขึ้นจะทาให้ได้รับรู ้ขอ้ มูลในมิติต่างๆ ได้ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ มีคุณสมบัติที่เป็ น
Big Data คือมีท้ งั Volume, Variety และ Velocity เทคโนโลยีเดิ มๆ อาจไม่เพียงพอที่ จะนาเอาข้อมูลที่ ได้ม าใช้
ประโยชน์ ต้องเลื อกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม การนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาวิเคราะห์ คาดคะเน ต้องใช้
เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพ จะทาให้สามารถชิงความได้เปรี ยบในการแข่งขันยิ่งขึ้น และบุคลากรในองค์กรต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง Big Data, Cloud Computing และ Deep Analytical เพื่อเป็ นบุคลากรในการนาข้อมูลมา
ใช้งานได้อย่างดี จะช่วยให้ขอ้ มูลที่เก็บมาใช้ได้อย่างดี มีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
Philip Russom (2011).การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่คือเทคนิ คการวิเคราะห์ข้ นั สู งที่ ใช้กับชุ ดข้อมูล
ขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย 2 สิ่ งคือข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ Meenaz Khalid Patel (2017) ได้เสนอแนะ
ว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การตัดสิ นใจโดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ข้ นั สู ง การนา Big Data มาใช้ในฟาร์ มอัจฉริ ยะ โดย Sjaak Wolfer,Lan
Gea,Cor Verdouw และ Marc-JeroenBogaardt ได้อธิ บายว่าบิ๊กดาตาคือการให้ขอ้ มูลเชิงลึกเพื่อคาดการณ์ถึงผลที่
จะเกิ ดขึ้นในอนาคตของการทาฟาร์ ม เพื่อผลักดันการตัดสิ นใจในการดาเนิ นงานแบบเรี ยลไทม์และสามารถ
ปรับปรุ งกระบวนการให้เร็ วขึ้น การตัดสิ นใจในอนาคตเป็ นการผสมผสานระหว่างปั จจัยต่างๆที่ ซบั ซ้อนทาให้
เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทั้งขอบเขตและการบริ หารจัดการฟาร์ ม การคาดการณ์ตามเวลาจริ ง การติดตามข้อมูลทาง
กายภาพและการปรับกระบวนการ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจานวนมากในการบริ หารจัดการฟาร์มแบบอัจฉริ ยะ
ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีความต้องการเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
3.4 สมาร์ตฟาร์ม (Smart Farm)
ฤทัย ชนก จริ ง จิ ต ร(2560) ได้อ ธิ บ ายแนวคิ ดและหลัก การไว้ว่า สมาร์ ต ฟาร์ ม คื อการใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาห่ วงโซ่ อุปทาน สิ นค้าเกษตร เพื่อ
ยกระดับ มาตรฐานสิ นค้า และลดต้นทุน โดยการพัฒนาภาคเกษตรกรรมใน 4 ด้านได้แก่ 1) ลดต้นทุน 2) เพิ่ม
คุณภาพการผลิตและมาตรฐานสิ นค้า 3) ลดความเสี่ ยงจากศัตรู พืชและภัยธรรมชาติ และ 4) การจัดการและส่งผ่าน

2160

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ความรู ้ นอกจากนี้ ยงั ได้อธิ บายถึ งมุมมองของกระทรวงเกษตรฯถึ งแนวคิ ดเกี่ ยวกับ “สมาร์ ต ฟาร์ มเมอร์ ” ว่า
หมายถึ ง เกษตรกรที่ มี ค วามรู ้ อ ย่า งถ่ อ งแท้ ในการท าเกษตรกรรม สามารถวางแผน และเตรี ย มการผลิ ต ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้งมีความสามารถในเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและในการแก้ปัญหาได้
รวดเร็ ว โดยการวิเ คราะห์ ขอ้ มูล รอบด้า นเป็ นองค์ประกอบในการตัด สิ นใจที่ ต้ งั อยู่บนหลัก การและเหตุผล
ตลอดจนรู ้จกั ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเกษตร คุณสมบัติพ้นื ฐานของสมาร์ตฟาร์ ม มี 6 ประการ คือ 1) เป็ นผู ้
มีความรู ้ในเรื่ องที่ทาอยู่ สามารถเป็ นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรื อให้คาแนะนาปรึ กษากับผูอ้ ื่น
ที่ สนใจในเรื่ องที่ทาอยู่ได้ 2)มีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอื่นๆ เช่ น อิ นเทอร์ เน็ ต,อุปกรณ์ สมาร์ โฟน 3) มี การ
บริ หารจัดการผลผลิตและการตลาด มีความสามารถในการบริ หารจัดการปั จจัยการผลิต แรงงาน และทุน สามารถ
เชื่ อ มโยงการผลิ ต และการตลาดเพื่ อ ให้ข ายผลผลิ ต ได้ ตลอดจนสามารถจัด การของเหลื อ จากการผลิ ต ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ 4) เป็ นผูม้ ีความตระหนักถึงคุณภาพสิ นค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค มีความรู ้หรื อได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP/GMP เกษตรอินทรี ย ์ หรื อมาตรฐานอื่นๆ 5)มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม/สังคม
มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม (Green economy) มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง และ 6) มีความภูมิใจในความเป็ นเกษตรกร มีความมุ่งมัน่ ในการประกอบอาชีพการเกษตร
รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้คนรุ่ นต่อไป มีความสุ ขและพึงพอใจในการประกอบอาชี พ
การเกษตร
3.5 การเกษตรแม่นยา (Precision Agriculture)
Stephen W. Searcy (2011) ได้อธิ บาย การเกษตรแม่นยาคือการที่ ผูบ้ ริ หารจัดการใช้กลยุทธ์ ที่ ได้จาก
รายละเอียดของข้อมูล มาใช้ในการจัดการปั จจัยการผลิตได้อย่างแม่นยา จากการรู ้ลกั ษณะของดินและพืชไม่ซ้ า
กันในแต่ละส่ วนของเขตข้อมูลและเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพปั จจัยการผลิต ส่ วนแนวคิดของ Margaret Rouse ได้
อธิบายไว้วา่ Precision Agriculture (PA) เป็ นแนวทางในการจัดการฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้แน่ใจ
ว่าพืชและดินได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการเพื่อสุ ขภาพที่ดีที่สุดและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีเป้ าหมายคือการสร้างความมัน่ ใจ
ในการทากาไร อย่างยัง่ ยืนและการปกป้ องสิ่ งแวดล้อม การเกษตรแม่นยาขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์เฉพาะซอฟต์แวร์และ
บริ การด้านไอที รวมถึ ง การเข้า ถึ งข้อมู ล เรี ย ลไทม์เกี่ ย วกับสภาวะของพื ช พืช ดิ นและอากาศแวดล้อมและที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นการคาดการณ์สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ความพร้อมของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้คาแนะนาเกี่ ยวกับช่วงเวลาและการจัดการด้านต่างๆเกี่ ยวกับการเพาะปลูกพืชให้กบั เกษตรกร ใน
ส่ วนของแถบยุโรป สานักงานที่ ปรึ กษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาสหภาพยุโรป (2558)ได้อธิ บายเกี่ ยวกับ
การเกษตรแม่นยาสู งไว้ว่า เกษตรกรรมความแม่นยาสู ง (Precision Agriculture) เป็ นกลยุทธ์การทาเกษตรที่ยึด
หลัก “ควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตให้ถูกที่และถู กเวลา” โดยอาศัยเทคโนโลยีและการบริ หารจัดการการเกษตร
เข้ามาช่วย ทาให้การเพาะปลูกหรื อเลี้ยงสัตว์มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน เพิ่มปริ มาณและคุณภาพผลผลิต ตลอดจน ช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและพลังงานที่ใช้ลง ซึ่ งโดยทัว่ ไปเกษตรกรจะใช้ปัจจัยการผลิต (น้ า ปุ๋ ย สารปราบ
ศัตรู พชื ) อย่างเท่าเทียม กันทัว่ ทั้งพื้นที่การเกษตร แต่ไม่สนใจตัวแปรอื่นๆ จนบางครั้งมีการใช้ปัจจัยการผลิตมาก
เกิน ทาให้เกิดสูญเสี ยของแร่ ธาตุและสารอาหารลงดินและแหล่งน้ า ส่งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อคุณภาพดินและ
สร้างมลพิษ ทางน้ า แต่เกษตรกรรมความแม่นยาสูงจะใช้วิธีสงั เกต ตรวจวัด และควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตให้
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เหมาะ สมกับความต้องการของพืชหรื อสัตว์ในแต่ละพื้นที่หรื อแต่ละช่วงเวลา จึงช่วยลดความสูญเสี ย ทาให้เกิด
การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งเสริ มการทาเกษตรอย่างยัง่ ยืน และเสริ มสร้างความมัน่ คงทางอาหาร
พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์(2560) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและโครงสร้างของการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการ
บริ การ (Smart Farm Framework)ว่าก่อนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนาไปใช้สนับสนุนการผลิตภาคเกษตรนั้น ต้อง
พิจารณาก่อนว่าเทคโนโลยีหรื อองค์ความรู ้น้ นั จะผลิตให้ใครใช้ เกษตรกรหรื อเจ้าหน้าที่ ในส่ วนที่เป็ นเกษตรกร
คงต้องกลับไปให้ความสาคัญว่า “ใครคือเกษตรกร” ในที่น้ ีจะแบ่งเกษตรกรออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่
1)เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยสื บทอดจากพ่อแม่ โดย เกษตรกรในกลุ่มนี้ มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 60 ปี
หรื ออยูใ่ นกลุ่มอายุ 40 -59 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ทาการเกษตรด้วยประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา มักจะปฏิเสธ
การใช้เทคโนยีสารสนเทศ 2) เกษตรกรรุ่ นใหม่ ซึ่งอาจเป็ นลูกหลานเกษตรกรที่รับช่วงจากพ่อแม่ ที่อยูใ่ นช่วงอายุ
25 -39 ปี ส่วนหนึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้รับการศึกษาต่อและกลับมาช่วยพ่อแม่ โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดการทาการเกษตรเป็ น
รู ปแบบธุ รกิ จมากขึ้น เป็ นกลุ่มที่ ใฝ่ เรี ยนรู ้หาความรู ้และเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาการการผลิตและคุณภาพ 3)
เกษตรกรรุ่ นใหม่ที่จบการศึกษาสายเกษตรจากวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัย เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่อยูใ่ นช่วง
อายุ 15 -24 ปี เป็ นกลุ่มที่ มีจานวนไม่มาก แต่ทาการเกษตรในรู ปแบบใหม่กบั สิ นค้าที่ มีมูลค่าสู ง และได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันการเงิน 4) เกษตรกร ที่ไม่ได้มาจากพื้นฐานเกษตรกร แต่สมัครใจจะประกอบอาชีพเกษตร
อาจด้วยความจาเป็ นทางเศรษฐกิ จ หรื อโดยการสนับสนุ นจากนโยบายภาครัฐ เป็ นกลุ่มที่ อาจต้องการหรื อไม่
ต้องการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต 5) เกษตรกรสมัยใหม่ที่ไม่มีพ้ืนฐานเกษตร แต่เป็ นนักลงทุนที่มองภาค
การเกษตรเป็ นโอกาส กลุ่มนี้ตอ้ งการทั้งความรู ้ทางการเกษตรและแสวงหาการใช้เทคโนโลยี ที่จะช่วยทาให้ได้ผล
ผลิ ตที่ ดี มี คุณภาพ และมาตรฐานจากความหมายของเกษตรกรในแต่ ละกลุ่มนาไปสู่ ก ารวางแผนการพัฒ นา
เทคโนโลยี การบริ การและการส่งผ่านความรู ้ ที่แตกต่างกัน ตามความพร้อมและการเปิ ดรับของแต่ละกลุ่ม

ภาพที่ 1 การแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามพื้นฐานของผูป้ ระกอบอาชีพเกษตร
3.6 แนวคิดการประยุกต์ การใช้ Internet of Things
การประยุกต์ใช้ Internet of Things ในการจัดการการปลูกพืชโดยใช้เทคนิค Aquaponics (อควาโป
นิ ก ส์) ผ่า นคอมพิว เตอร์ โทรศัพ ท์มือถือ หรื อ สมาร์ ทโฟน ทาการเชื่อมต่อ กับอินเตอร์ เน็ต เข้า สู่ ร ะบบ IoT
Could: Cayenne IoT Ready TM ซึ่ ง เป็ น Server ให้บ ริ ก ารจัด เก็บ ข้อ มูล รวมถึง การดูแ ลและการสั ่ง การต่า งๆ
ภายในระบบ โดยมี Raspberry Pi ซึ่ ง เป็ นบอร์ ด คอมพิว เตอร์ ข นาดเล็ก ที่ส ามารถเชื่อ มต่อ กับ จอมอนิ เ ตอร์
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คียบ์ อร์ ด และเมาส์ได้ ซึ่ งสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานให้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิ กส์ทางานได้ เช่น สั่งงานให้
อุปกรณ์ทางานตามเวลาที่ กาหนด หรื อ สั่ง ปิ ด-เปิ ด ปั้ มน้ า ตามเวลาที่ตอ้ งการ สามารถสร้างเงื่อนไขการทางาน
ต่างๆพร้อมกับการแจ้งเตือนผ่าน SMS หรื อ e-Mail ได้เช่น การตั้งเวลาควบคุมการทางาน โดยกาหนดให้ เวลา
06.00 น. สั ่ง การให้ป้ ั มท างานเพื ่อ รดน้ า แปลงผัก เมื ่อ ถึง เวลา 06.20 น. สั ่ง การให้ ปั้ มน้ า หยุด ท างาน และ
กาหนดให้ส่งข้อความแจ้งเตือนว่าได้ป้ ั มน้ าเรี ยบร้อยแล้วผ่านทาง SMS หรื อ e-Mail นอกจากนั้น IoT Could:
Cayenne IoT ReadyTM สมารถเก็บ ค่า การท างานต่า งๆ ของอุป กรณ์ และน ามาท าเป็ นกราฟเพื ่อ สัง เกตการ
เปลี่ย นแปลงได้อีกด้วย หรื อ เป็ นการดูค วามผิดปกติในการทางาน เช่น การสัง เกตความชื้ น ของดิน ถ้า หาก
ความชื้ นต่า สามารถสร้างเงื่อนไขการทางานได้โดยการสั่งการให้ป้ ั มทางาน เมื่อดินมีความชื้ นต่า ตามระดับที่
เรากาหนดไว้ ในการทางานของระบบ Aquaponics (อควาโปนิ กส์) มีการใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิ กส์อยูห่ ลายจุด
ซึ่ ง สามารถนา IoT Could: Cayenne IoT Ready TM + Raspberry Pi มาควบคุม การทางาน เช่น การควบคุม การ
ทางานของปั้ มน้ า การให้อาหารปลา เป็ นต้น สามารถสรุ ปกระบวนการได้ดงั ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แนวคิดการประยุกต์ใช้ Internet of Things

4. การปลูกพืชเมลอน
เว็บไซต์ www.Puechkaset.com ได้อธิ บายเกี่ยวกับพืชเมลอนไว้วา่ แคนตาลูป/เมลอน เป็ นพืชในตระกูล
แตงที่นิยมปลูกเพื่อการค้าชนิ ดหนึ่งที่มีราคาต่อผลสู ง เนื่ องจากเป็ นแตงที่มีรสหอมหวาน มีคุณค่าทางโภชนาการ
ประกอบด้วยวิตามิ นเอ และวิตามิ นซี สูงจึ งเป็ นแตงที่ ที่นิยมบริ โภคกันมากไม่แพ้แตงโม แคนตาลูป/เมลอน
(Cantaloupe Melon,Musk melon) ชื่ อวิทยาศาสตร์ ว่า Cucumis melo L. var. cantalpensis ในวงศ์ Cucurbitaceous
ตระกูลเดียวกันกับแตงไทย บางท้องที่เรี ยก แตงเทศ หรื อ แตงหอม มีลกั ษณะผลค่อนข้างใหญ่ น้ าหนักมาก เปลือก
หนา ส่ วนผิวเปลือกมีท้ งั แบบเรี ยบ และแบบมีร่างแห หรื อ มีร่องยาวจากขั้วถึงท้ายผล เนื้ อมีสีส้มหรื อสี เหลือง มี
รสหวาน และมีกลิ่นหอม ในต่างประเทศมีแหล่งปลูกที่ สาคัญได้แก่ สหรัฐอเมริ กา อเมริ กากลาง และเม็กซิ โก
ส่วนประเทศไทยพบการปลูกมากในจังหวัดนครสวรรค์ ปราจีนบุรี และสระแก้ว พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ฮนั
นี่ พันธุ์ซนั เลดี้ และพันธุ์ฮนั นี่ดิว
การปลูกแคนตาลูป/เมลอน ในประเทศไทยเริ่ มมีการนาเข้าพันธุ์จากต่างประเทศมาปลูกครั้งแรกที่ สถานี
กสิ กรรมแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อปี 2478 แต่ไม่ประสบผลสาเร็ จ ต่อมาเมื่อปี 2493 ได้นาพันธุ์มาทดลอง
ปลูกที่ เกษตรกลางบางเขน แต่การปลูกก็ไม่สาเร็ จเช่นกัน และเริ่ มทดลองปลูกอีกครั้งในปี 2497 ที่ เกษตรกลาง
บางเขนจนประสบผลสาเร็ จ ต่อมามีการปลูกที่วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ซึ่งได้ผลดี และเริ่ มขยายการปลูกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
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ปั ญหาและอุปสรรคของการปลูกเมลอนที่ สาคัญเป็ นเรื่ องสภาพอากาศ เพราะเป็ นปั จจัยที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ สภาพภูมิอากาศไม่มีความแน่นอน เช่น ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่ งผลให้เกิดการติดโรค หรื ออาจจะ
ได้รับปริ มาณน้ าไม่ตรงตามความต้องการของเมลอน ทาให้เมลอนตายได้ เมลอนเป็ นพืชที่ไม่ค่อยทนทานต่อโรค
และแมลงและสภาพอากาศที่ร้อนจัด หนาวจัด หรื อมีฝนตกชุกเกินไป ปั จจัยที่มีผลต่อความหวานของเมลอน 1)
แสงแดด ที่เพียงพอ ในช่วงอายุใกล้แก่ ใกล้เก็บเกี่ยว หากมีแสงแดดไม่เพียงพอ เมลอนก็จะสังเคราะห์แสงได้นอ้ ย
2)จานวนใบ(สี เขียว) ที่เหลืออยูบ่ นต้นควรจะมี 20 ใบ ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ใบขนาดของใบต้องใหญ่ สมบูรณ์
ตามสายพันธุ์ สี เขียวสดใส ไม่มีร่องรอยของเชื้อราเข้าทาลายใบ 3)ความสมบูรณ์ของแขนง(แขนงที่ไว้ลูก) ขนาด
ของแขนงจะเป็ นตัวบอกได้วา่ ลูกเมลอนนั้นจะใหญ่หรื อเล็ก หวานมากหรื อน้อย เพราะแขนงเปรี ยบเสมือนท่อส่ ง
อาหารไปยังลูก ท่อใหญ่อาหารก็ไปได้สะดวก แต่ท่อเล็กอาหารก็ไปไม่สะดวก 4)ความสมบูรณ์ของต้น เมลอนที่
สมบูรณ์ก็ตอ้ งมีลาต้นที่ใหญ่ อวบ แข็งแรง 5)อายุของเมลอน เนื่ องจากเมลอนเป็ นพืชอายุแน่นอน อายุไม่เกิน 65
วัน ช่วงอายุก่อนตัด 10 วัน จะเป็ นเวลาที่เหมาะสม และ 6) ปุ๋ ยทาหวาน
ตัวอย่างการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั ฟาร์ มเมลอน โดย บริ ษทั เอส.วี.วินเนอร์ จากัด ได้อธิ บายว่า ฟาร์ ม
“CORO Field” ตั้งอยู่ที่ อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้บริ หารฟาร์ มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า CORO
Brain หรื อ “มันสมองของโคโร” ซึ่ งมีหลักการทางาน คือคอยทาหน้าที่บริ หารเรื่ องสาคัญทั้งหมดภายในฟาร์ ม
แบบอัตโนมัติ เช่นการสั่งจ่ายน้ า ปุ๋ ย การควบคุมระบบเปิ ด/ปิ ดของโรงเรื อนเพื่อป้ องกันการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่อาจมีปัจจัยเสี่ ยงในการเจริ ญเติบโตของพืชได้ ฟาร์ มแห่ งนี้ ใช้พนักงานในการทางานเพียงแค่ 7
คนเท่านั้น สาหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ถึง 104 ไร่ และยังสามารถพัฒนาสายพันธุ์ในการเพาะปลูกด้วยตนเอง
โดยที่ไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาระบบ Supply chain ของเมล็ดพันธุ์ในท้องตลาด และสามารถพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะ
ของผลผลิ ตที่ ทาออกมาให้ไม่เหมื อนใครและโดดเด่ นในเรื่ อ งของรสชาติ พืชประมาณ 50% ปลูกในระบบ
โรงเรื อนปิ ด หรื อ Greenhouse ที่นาเข้ามาจากประเทศอิสราเอล ทาให้สามารถป้ องกันโรคพืชและแมลงศัตรู พืชได้
เกือบ 100%

4. กรณีศึกษา
บริ ษทั ดีแทค กรมส่งเสริ มการเกษตร เนคเทค และ สวทช. ได้ร่วมกันทดลองวิจยั โครงการ “ดีแทคฟาร์ม
แม่นยา” โดยเลือกฟาร์ม โคโค่ เมลอนฟาร์ม (CoCo Melon Farm) ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็ นฟาร์มต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) มาใช้ในการบริ หาร
จัดการฟาร์ ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพผลผลิตของเม
ลอน โดยใช้แ นวคิ ดและวิธีการคื อ ควบคุ มอุณหภูมิ ความชื้ นในดิ น อากาศ แสง และปั จ จัยเกี่ ยวข้องกับการ
เพาะปลูก และใช้แอปพลิเคชันในการรายงานและวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ เกิ ดขึ้น สามารถช่วยให้การวางแผน
บริ หารจัดการฟาร์มเมลอนได้อย่างแม่นยา สามารถพัฒนาคุณภาพและยกระดับของผลิตได้ดีกว่าเดิมได้ ปริ มาณ
ผลผลิตเพิม่ มากขึ้น โดยมีวธิ ีการดังนี้
1) ระบบเซนเซอร์อจั ฉริ ยะ ใช้เซนเซอร์ตรวจวัดค่าต่างๆเช่นอุณหภูมิ ความชื้น แสง โดยอุปกรณ์จะช่วย
สังเกต และติดตามการเปลี่ยนแปลงปั จจัยในการเพาะปลูก ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญที่สุดของเกษตรแม่นยา จากปกติที่
ขึ้นจากการสังเกตุและความชานาญของเกษตรกร
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2) ระบบ real–time tracking ระบบเซนเซอร์ ตรวจวัดค่าต่าๆจะทาหน้าที่ ส่งข้อมูล ความชื้ น แสง และ
อุณหภูมิ เข้าสู่ระบบคลาวด์แบบ real-time
3) เทคโนโลยีประมวลผล และ วิเคราะห์ ขอ้ มูล : ระบบจะทาการประมวล และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
อัลกอริ ทึมและแอพพลิเคชัน่ แสดงผลแบบ real-time ทาให้เห็นประวัติ และแนวโน้มของปั จจัยทางการเกษตรได้
อย่างแม่นยา
4) ระบบควบคุมการทางาน : เกษตรกรสามารถควบคุมปั จจัยต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทันเหตุการณ์
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต
ผลการทดลองใช้ระบบเซ็นเซอร์ ทาให้ผลที่ออกมาแม่นยามากขึ้น ข้อดีคือ สามารถคานวณปริ มาณน้ าที่
เหมาะสม ผลผลิตได้ตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ วางแผนระบบการตลาดดีข้ ึน

ภาพประกอบที่ 3 แนวคิดของดีแทคฟาร์มแม่นยา
ที่มา https://brandinside.asia/dtac-smart-farmer-iots/

5. บทสรุ ป
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกรณี ศึกษาแนวทางการใช้อินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ งร่ วมกับบิ๊กดา
ตาในสมาร์ ตฟาร์ มสาหรับวิเคราะห์และคาดคะเนการเพาะปลูกเมลอนที่ แม่นยาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
สามารถนาไปทดลองใช้กบั พืชชนิ ดอื่นที่มีราคาสู งและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด 3 ชนิ ด คือ มะเขือเทศเชอรี่ , เม
ล่อน และผักปลอดสารพิษ โดยมีการติดตั้งรู ปแบบติดตั้งอุปกรณ์และการทางานดังนี้
1) ระบบเซ็นเซอร์อจั ฉริ ยะเพื่อควบคุมการให้น้ า ปุ๋ ย และยาฆ่าแมลง
2) ระบบเซ็ นเซอร์ อจั ฉริ ยะเพื่อติดตามปั จจัยในการเพาะปลูก เช่ นอุณหภูมิอากาศ ปริ มาณแสงแดด
ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ
3) ระบบส่งข้อมูล ความชื้น แสง และอุณหภูมิ เข้าสู่ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง
4) ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบบการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big data) แบบ realtime เพื่อช่วยเกษตรวิเคราะห์และคาดคะเนการเพาะปลูก
5) ระบบควบคุมการทางานอุปกรณ์ต่างๆของระบบ ให้สามารถสั่งการทางานได้แบบอัตโนมัติหรื อ
แบบควบคุมด้วยมือ
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6. ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาแนวทางการใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ประสานสรรพสิ่ ง ร่ ว มกับ บิ๊ ก ดาตาในสมาร์ ต ฟาร์ ม ส าหรั บ
วิเคราะห์และคาดคะเนการเพาะปลูกเมลอนในพื้นที่ ภาคเหนื อของประเทศไทย ยังมีประเด็น เรื่ อง การควบคุม
ระยะเวลาการเก็ บเกี่ ย วผลผลิ ตที่ เร็ ว ขึ้ น รวมไปถึ ง การวางแผนการตลาดที่ แ ม่ นย า อี ก ทั้ง ผูบ้ ริ โ ภคสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับติดตามขั้นตอนการผลิตของเมลอนได้
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เหตุการณ์ น้ าท่ วมใหญ่เป็ นภัยพิบัติที่รุนแรงสร้ างความเสี ยหายแก่ ชีวิต ทรั พย์สิน สิ่ งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ การแจ้งเหตุจากสัญญาณเตือนด้วยความรวดเร็ ว แม่นยา ถูกต้องจะช่วยลดความสูญเสี ยต่างๆได้ กรณี น้ า
ท่วมใหญ่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ถา้ นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือน เข้าช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
จะสามารถลดความสู ญเสี ยได้ไม่มากก็นอ้ ย บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางประยุกต์ใช้โดรนและ
เทคโนโลยีอิ น เทอร์ เ น็ ต ประสานสรรพสิ่ ง (IoT) ร่ ว มกับ ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง (Internet of Thins: IoT) เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ
ให้สามารถสื่ อสารกันด้วยการใช้พลังงานต่า จากหลักการดังกล่าวสามารถนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับโดรน (Drone)
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่มีความรุ นแรงในประเทศไทยได้
คาสาคัญ: ภัยพิบตั ิ โดรน อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

2167

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ABSTRACT
Major floods are a serious disaster that damages lives, property, the environment and the economy. The
floods in the Chiang Mai municipality if the technology applied in the notification, for helping the flood disaster
victims reduce their losses. This article is intended to be a guide to the application of Drones and Internet of
Things(IoT) Technology together with Geographic Information Systems(GIS) for disaster victims. It uses Internet
of Things(IoT) technology to connect devices. Can communicate with low power. Based on this principle, Drone
and Geographic Information Systems (GIS) can be used as tools to help victims of violent natural disasters in
Thailand.
KEYWORDS: Disaster, Drone, Internet of Things (ioT), Geographic Information Systems (GIS)

1. บทนา
ภัยพิบตั ิ เป็ นภัยที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อชีวติ และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ วิถีชีวติ ทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว ซึ่ งมีท้ งั เกิ ดขึ้นจากธรรมชาติ และมนุ ษย์สร้างขึ้น ซึ่ งที่ ผ่านมาภัยพิบตั ิจากธรรมชาติน้ นั
สร้างความเสี ยหายแก่ประเทศไทยอย่างมากมาย เกือบจะทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภัยพิบตั ิที่เกิดจาก
อุทกภัย และธรณี พิบตั ิ ภัยธรรมชาติท้ งั สองสร้างความเสี ยหายให้กบั ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุเป็ นอย่างมาก การ
แจ้งเตือนและระบบการแจ้งเตือนเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะถ้าระบบและการแจ้งมีความรวดเร็ ว ก็จะทา
ให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงเกิดภัยพิบตั ิสามารถเตรี ยมตัวรับมือกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นได้ เมื่อหลังจากเกิดเหตุภยั พิบตั ิการเข้า
พื้นที่ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาให้กบั ประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่เกิดภัยพิบตั ิ ยิง่ เข้าถึงเร็ วเท่าไหร่ การช่วยเหลือก็
จะเริ่ มต้นได้เร็ วเท่านั้น
การแจ้งเตือนเพื่อให้ประชากรในพื้นที่เสี่ ยงภัยรับรู ้รับทราบเพื่อเตรี ยมปฏิบตั ิตนให้สามารถอพยพและ
ช่วยเหลือตนเอง รวมถึงครอบครัวได้ในขณะประสบภัยพิบตั ิ จะลดความสู ญเสี ยได้ไม่มากก็นอ้ ยในระดับหนึ่ ง
เพื่อสอดคล้องกับการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ ชาติในยุคของไทยแลนด์ 4.0 ด้วยโมดูลและเซ็นเซอร์ต่างๆเมื่อนา
ประยุกต์ใช้สร้างเป็ นอุปกรณ์เพื่อทาเครื่ องรับส่งสัญญาณแจ้งในพื้นที่เสี่ ยง จะช่วยลดความสูญเสี ยอันจะเกิดขึ้นกับ
ชี วิตและทรัพย์สินของประชากรในพื้นที่ เสี่ ยงเกิ ดภัยพิบตั ิ ซึ่ งหลายๆประเทศได้นาเอาเทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ต
ประสานสรรพสิ่ ง(IoT) เข้ามาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการด้านการจัดการภัยพิบตั ิ อย่างเช่นทางตอนใต้ของคัมเบีร์ย
(Cumbria)อ็อกฟอร์ ด(Oxford)ได้มีการใช้ระบบเครื อข่าย Flood Network (Computer Weekly.com, 2016) ใช้เป็ น
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อเตือนภัยน้ าท่วม โดยใช้เทคโนโลยี IoT ซึ่งประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ ระดับน้ าที่วางอยู่
บริ เวณพื้นที่ต่า ตามลาธาร และใต้ดินของอ็อกฟอร์ ด LCRA (Lower Colorado River Authority:DHS) องค์กรที่มี
ประสบการณ์ในด้านการจัดการน้ าท่วมที่อนั ตรายที่สุดแห่ งหนึ่ งในเมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ได้นาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง(IoT) มาใช้พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยน้ าท่วมล่วงหน้า เพื่อให้ผคู ้ นสามารถออกจาก
พื้นที่ที่อาจถูกน้ าท่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จดั การวางแผนทรัพยากรและบุคลากรเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิ น
ได้ทนั หรื อแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชี ยเองก็ตามโดย Abdullah Zaidani จาก Asian Economic Forum ได้
รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2017 รัฐบาลเวียตนามจะเริ่ มใช้แผนปฏิบตั ิการแห่งเมืองโฮจิมินท์เพื่อป้ องกัน
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และบรรเทาอุทกภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ ง(IoT) ด้วยการระดมทุนกว่า 74.35 ล้าน
ล้านบาท (3พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) นอกจากภัยพิบตั ิที่เกี่ ยวกับอุทกภัยแล้วยังมี การนาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ต
ประสานสรรพสิ่ ง(IoT) มาใช้กบั ด้านธรณี พิบตั ิ ด้วยการนามาตรวจจับความลาดชันที่เป็ นอันตราย ระดับน้ าใต้ดิน
และผิวดินที่จะทาให้เกิดการวิบตั ิของดินและหิ นบางชนิด การแจ้งเตือนที่ทนั ท่วงทีสามารถลดความเสี ยหายต่างๆ
ไปได้มาก สาหรับประเทศไทยส่ วนใหญ่แล้วนาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ ง(IoT) มาใช้กบั การ
อานวยความสะดวกในลักษณะการดารงชีพขั้นพื้นฐานต่างๆไม่วา่ จะเป็ น บ้านอัจฉริ ยะ เมืองอัจฉริ ยะ ด้านเกษตร
แม่นยาสูง เป็ นต้น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง(IoT) กับภัยพิบตั ิต่างๆยังอยูใ่ นระยะเริ่ มต้นที่ควรจะ
เร่ งนามาค้นคว้า ประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นเพื่อจะได้นามาใช้ช่วยเหลื อผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ในประเทศไทยได้อย่าง
ทันท่วงที
การเข้าถึงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุภยั พิบตั ิเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาสภาพทางจิตใจของผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิ ยิ่งเข้าพื้นที่ได้เร็ วเท่าไหร่ การช่วยเหลือก็จะเกิดเร็ วและยังสามารถยับยั้งการสู ญเสี ยอันจะเกิดเพิ่มขึ้นได้ แต่
การจะเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยนั้นย่อมมีอุปสรรค เทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์ขอ้ นี้ได้ในยุค 4.0 การรับรู ้รับทราบ
ถึงสภาพพื้นที่ก่อนและหลังเกิดภัยพิบตั ิ เป็ นข้อมูลที่ดีช่วยการตัดสิ นใจ สาหรับบุคลากรที่จะดาเนินการเข้าพื้นที่
ทาให้เกิดความรวดเร็ ว และป้ องกันข้อผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้น จะทาให้การเข้าทาการช่วยเหลือมีประสิ ทธิ ผลมาก
ที่ สุดบนพื้นฐานของความปลอดภัยของชี วิต อย่างกรณี ภยั พิบตั ิน้ าท่วมใหญ่ที่มลรัฐเท็กซัส เมื่อ 21 พฤษภาคม
2015 โดรนได้ถูกนามาใช้เข้าค้นหาผูป้ ระสบภัยโดย Garret Bryl อาสาสมัครที่ทางานร่ วมกับฝ่ ายดับเพลิงและพบ
ผูร้ อดชีวิตจานวน 2 คน และเมื่อ 12 ตุลาคม 2016 เหตุน้ าท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกที่มลรัฐเท็กซัส Craig Williams ได้
นาโดรนมาใช้ ทวิสสดรายงานอัปเดต สถานการณ์น้ าท่วม สานักข่าว ในขณะที่น้ าท่วมทาอันตรายต่อชีวติ ของคน
นับพันในเขตภาคเหนื อของเท็กซัส ส่ วนในประเทศไทย โดรนได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวกับภัยพิบตั ิดา้ นอุทกภัย
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ช่างภาพสมัครเล่นได้ถ่ายภาพมุมสู งสถานการณ์น้ าท่วมใน จ.นครศรี ธรรมราช จากนั้น
16 มกราคม 2560 สมาคมเครื่ อ งบิ นจาลองและบัง คับวิทยุไ ด้นาเสนอซอฟต์แ วร์ ควบคุ ม โดรนเพื่ อ ภาระกิ จ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ าท่วมภาคใต้ในภาระกิจบินสารวจและชี้เป้ าจุดที่ตอ้ งการความช่วยเหลือและขนสิ่ งของใน
กรณี ฉุกเฉิ น และเมื่อ 7 สิ งหาคม 2560 แบบจาลอง G-Cass(จีแคส) ได้ถูกสร้างขึ้นเป็ นนวัตกรรมที่ใช้ร่วมกับโดรน
และระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ (GIS) โดยนัก ศึ ก ษาและอาจารย์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนามาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยกรณี ผูป้ ระสบภัยที่ตอ้ งการของบริ จาค หรื อต้องการ
ออกจากพื้นที่ ประสบภัย เห็ นได้ว่าโดรน เป็ นอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วยเหลือและ
สร้างความสะดวกปลอดภัยสาหรับผูท้ ี่เข้าให้ความช่วยเหลือและผูป้ ระสบภัย ดังนั้น แนวทางการประยุกต์ใช้โด
รนและเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ งร่ วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สาหรับการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ จึงเป็ นแนวทางที่สามารถลดความสูญเสี ยทั้งชีวติ และทรัพย์สินได้ทางหนึ่ง ที่คนไทยควรช่วยกัน
นามาวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้ สาหรับช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ผูป้ ระสบภัยในประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางประยุกต์ใช้โดรนและเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ ง(IoT) ร่ วมกับระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์สาหรับช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
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3. ภัยพิบัติ (Disaster)
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตร้อนระหว่างละติจูด 5๐ 37’ กับ 20๐ 27’ และระหว่างลองติจูด 97๐ 22’
กับ 105๐ 37’ ตะวันออก พื้นที่ตอนบนเป็ นภูเขาและที่ราบสูง พื้นที่ตอนกลางเป็ นที่ราบลุ่ม พื้นที่ตอนใต้เป็ นแหลม
ยืน่ ออกไปในทะเล โดยมี มรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้เป็ นตัวกาหนดภูมิอากาศ รวมทั้ง
ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน ทาให้ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกปริ มาณมากและเป็ นวงกว้าง กอรป
กับตั้งแต่ทางตอนเหนื อของประเทศมีภูมิประเทศเป็ นที่ ราบสู ง มีแนวภูเขาแนวเหนื อ ใต้ และเป็ นแหล่งกาเนิ ด
แม่น้ าหลายสายซึ่ งไหลรวมมาสู่ ภาคกลาง ซึ่ งพื้นที่ ภาคกลางสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่า 30 เมตรมี
ภูเขาเตี้ยๆทางด้านตะวันตกและแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ทาให้เกิดน้ าท่วมได้ง่ายในฤดู
ฝน ในทางตอนใต้ของประเทศที่มีลกั ษณะเป็ นแหลมยื่นไปในทะเล มีป่าเขาเป็ นจานวนมาก มีฝนตกเป็ นสองช่วง
คือช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ซ่ ึงตกชุกทางตะวันตกของภาคใต้และในช่วงมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนื อจะมีฝน
ตกชุกทางด้านตะวันออกของภาคใต้ พายุหมุนเขตร้อนมักก่อให้เกิ ดอุทกภัยหรื อน้ าท่วมในบริ เวณที่ พายุเคลื่อน
ผ่านและบริ เวณใกล้เคียง รวมถึงหย่อมความกดอากาศต่าและมรสุมทางตอนใต้ก็ทาให้เกิดอุทกภัยได้เช่นกัน
ภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่เลวร้าย จะทาให้เกิดการไหลบ่าของน้ าเนื่องจากน้ าล้นตลิ่งเป็ นผล
ให้เกิดอุทกภัยได้ ในปั จจุบนั มีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถป้ องกันภัยจากน้ าไหลบ่าได้อย่างแท้จริ ง ในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล สภาพอากาศที่เกิดร่ วมกับคลื่นพายุซดั ฝั่งก็สามารถทาให้เกิดอุทกภัยเป็ นบริ เวณกว้างได้ โดยทัว่ ไปอุทกภัยที่
เกิ ดจากน้ าท่วมแบ่งได้เป็ น น้ าท่วมขัง อันเกิ ดจากระบบน้ าไม่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อระบายน้ าไม่ทนั กับ น้ าท่วม
ฉับพลันและน้ าป่ าไหลหลาก ซึ่ งเกิ ดจากพายุฝนฟ้ าคะนองหรื อฝนตกหนักในบริ เวณพื้นที่ มีความชื้ นมากและมี
คุณสมบัติในการกักเก็บน้ าน้อย มักเกิดบริ เวณที่ราบระหว่างหุ บเขา จะมีความรุ นแรงและเคลื่อนที่ ดว้ ยความเร็ ว
โอกาสป้ องกันและหลบหนีมีโอกาสน้อย ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างมากทั้งชีวติ และทรัพย์สิน
อุ ท กภัย ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นวงกว้า งเมื่ อ ปี พ.ศ.2554 ท าให้พ้ื น ที่ ก ว่า 150ล้า นไร่ ที่ เ ป็ นทั้ง พื้ น ที่ ก ารเกษตร
อุตสาหกรรม และที่พกั อาศัย ใน 65 จังหวัด 684 อาเภอ เป็ นจานวนกว่า 4,086,138 ครัวเรื อนได้รับความเดือดร้อน
รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเช่น ถนน ท่อระบายน้ า ฝาย สะพานฯ ได้รับความเสี ยหาย ในเดือนมกราคมปี
พ.ศ. 2560 ได้เกิ ดภาวะฝนตกหนักทางภาคใต้ของประเทศทาให้เกิ ดอุทกภัย และน้ าป่ าไหลหลากขึ้ นส่ งผลให้
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และอีก 12 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ อันได้แก่ พัทลุง นราธิ วาส ยะลา สงขลา ปั ตตานี ตรัง
สุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช ชุ มพร ระนอง และกระบี่ ได้รับผลกระทบ มี ท้ งั ผูเ้ สี ยชี วิต ผูส้ ู ญหาย สถานที่
ราชการ ถนน สะพาน ได้รั บ ความเสี ย หาย และเมื่ อ ช่ ว งเดื อ นกรกฎาคมที่ ผ่ า นมาหลายจัง หวัด ทางภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 11 จังหวัด ต้องประสบกับอุทกภัยที่ถือว่าเป็ นสถานการณ์น้ าท่วมที่หนักที่สุดในรอบ 20 ปี
และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 สถานการณ์ น้ าท่วมซ้ าซากก็ได้เกิดขึ้นในภาคกลางตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาถึง
จังหวัดสุ พรรณบุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี ซึ่ งสร้างความเสี ยหายให้กบั ชุมชนที่พกั อาศัย การเกษตร ถนน และ
สาธารณูปโภคที่จาเป็ น

4. การประยุกต์ ใช้ เครื่ องมือด้ านเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และการปฏิวตั ิดิจิทลั (Digital revolution) ทาให้เข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)
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โดรน (Drone) อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เป็ นอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการ
บิ นชนิ ดหนึ่ งที่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเข้าพื้นที่ ประสบภัยพิบตั ิ เพราะศักยภาพทางการเคลื่อนที่ การ
ถ่ายภาพมุมสู ง การเชื่ อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเช่นเซ็นเซอร์ ตรวจจับความร้อน ตรวจจับความเข้มข้นหรื อ
ความหนาแน่นของก๊าซ หรื อตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงการสื่ อสารข้อมูลผ่านเครื อข่ายไร้สาย ทาให้
โดรนเป็ นอุปกรณ์ที่เหมาะนามาใช้เพื่อการเข้าสารวจพื้นที่ ประสบภัยพิบตั ิ โดยการนาโดรนขึ้นบินสารวจพื้นที่
แล้วทาการถ่ายภาพบริ เวณที่ เกิ ดภัยพิบัติแล้วส่ งภาพถ่ายมุมต่างๆ นาข้อมูลเหล่านั้นกลับมายังส่ วนบังคับการ
จากนั้นนาข้อมูลภาพถ่ายที่ ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดา้ นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(Geographic Information Systems: GIS) เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ว างแผนด าเนิ น การเข้ า พื้ น ที่ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิในลาดับต่อไป แต่ในประสิ ทธิภาพในการติดต่อสื่ อสารรวมถึงการใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนให้เหมาะ
กับยุค 4.0 จึ งต้องมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาสนับสนุ นอีกทางเพื่อช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิดาเนิ นการแจ้ง
เตื อนเหตุหรื อเข้าช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ได้ผลรวดเร็ ว โดรนถูกนามาใช้ในการช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยใน
เหตุการน้ าท่วมใหญ่ที่มลรัฐเท็กซัส เป็ นจุดเริ่ มต้นของการนาสิ่ งที่เป็ นเรื่ องของสันทนาการมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน
ในปั จ จุ บัน เทคโนโลยีอิ น เตอร์ เ น็ ต ประสารสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) มี แ นวโน้ม ที่ เ ข้า มา
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันมากขึ้น เป็ นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ ต่างๆ เพื่อรับส่ ง
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กบั โครงข่ายสื่ อสารอินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ ง(IoT) เป็ นเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นมา
โดย Kevin Ashon ในปี ค.ศ. 1999 ภายใต้โครงการ “Auto-ID Center” ซึ่ งพัฒนาจากเทคโนโลยี RFID ให้มีการ
เชื่ อมต่อกันอย่างมี มาตรฐานด้วยการใช้เซนเซอร์ ( Sensor ) โดยการทดลองและทดสอบภายในมหาวิทยาลัย
Massachusetts Institute of Technology, MIT ซึ่ ง บางแห่ ง อาจจะเรี ย กว่า Machine 2 Machine, M2M เพราะการ
ทางานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง มีลกั ษณะที่เชื่อมโยงส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กบั เครื่ องมือต่างๆ
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตูเ้ ย็น รถยนต์ และอื่นๆ ด้วยการสื่ อสารผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีแนวโน้ม
เป็ นไปได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆกว่าแสนล้านชิ้นจะเชื่ อมต่อกันโดยใช้อุปกรณ์อินเทอร์ เน็ ตประสาน
สรรพสิ่ ง(IoT) ทาให้มนุษย์สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่วา่ จะเป็ นการใช้
งานในสถานที่ทางานทัว่ ไป ร้านค้า บ้านเรื อน ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากการใช้งานเพื่ออานวยความ
สะดวกในชีวติ ประจาวันแล้วยังสามารถนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง มาใช้กบั การรักษาความปลอดภัย
การช่วยเหลือแก่ผปู ้ ระสบภัยโดยการเชื่อมต่อกันกับโดรนและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการประมวล
ข้อมูลสาหรับการเข้าพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิ ค้นหาผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ สารวจและตรวจสภาพพื้นที่เกิดเหตุ ว่ามีสภาพ
เสี่ ยงมากน้อยเพียงไร ด้วยคุณสมบัติที่ใช้พลังงานน้อย สื่ อสารได้ระยะทางที่ไกล ทาให้เหมาะแก่การนาอุปกรณ์
อิ น เทอร์ เ น็ ต ประสานสรรพสิ่ ง (IoT) มาประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การส่ ง ข้อ มู ล ส าหรั บ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิ คการรับรู ้จากระยะไกลประกอบเข้า
กับโดรนเพื่อทาการสารวจ สภาพทางกายภาพ ด้วยเซ็นเซอร์ ได้แก่ เซ็นเซอร์ เครื่ องวัดควาดัน GPS เครื่ องบันทึก
ข้อมูลขนาดเล็ก เป็ นต้น
เมื่อข้อมูลพร้อมการประมวลผลที่จะนามาใช้ เพื่อการวิเคราะห์วางแผนการเข้าช่วยเหลื อผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิ ข้อมูลเหล่านั้นจะนามาใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS)
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เพราะว่าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็ นระบบที่ จดั เก็บ ให้ขอ้ มูล ที่ ผ่านการวิเคราะห์ประมวลผลทางด้าน
กายภาพของสิ่ งต่างๆบนพื้นโลก เช่น ถนน แม่น้ า อาคาร ภูเขา พื้นที่ป่า ระดับความสู ง เป็ นต้น หรื อข้อมูลเฉพาะ
ทางบางอย่างที่แต่ละหน่ วยงานสนใจมาใช้ประโยชน์ โดยนามาแสดงในรู ปแบบแผนที่ (Map) ด้วยลักษณะเส้น
(Lines) จุด (Points) พื้นที่ รูปปิ ด (Polygons) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems:
GIS) จึงมีบทบาทอย่างยิ่งสาหรับการแยกแยะลาดับชั้นต่างๆ ทั้งที่เป็ นข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และไม่ได้อยู่
ในรู ปข้อมูลเชิ งพื้นที่ (non-spatial data) พร้ อมทั้งอ้างอิ งส่ วนต่างๆกับตาแหน่ งพิกัดทางภูมิศาสตร์ บนพื้นโลก
(Geo-reference) ระบบนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรื อชุดคาสั่ง นามาประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
สาหรับนามาสนับสนุนการทางานและการตัดสิ นใจในขั้นตอนต่างๆในการวางแผนงาน และนาไปปฏิบตั ิได้อย่าง
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ มาใช้ช่วยวางแผน กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิในการเข้าทาการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เพื่อทาการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในวงรัศมีที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยตัดสิ นใจให้เร็ วที่สุด ผิดพลาดน้อย
ที่สุด และมีประสิ ทธิผลมากที่สุดบนพื้นฐานของความปลอดภัยของชีวติ

โดรน เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ IoT กล้ อง GPS
และ ระบบสื่อสารขนาดเล็ก

เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ IoT CCTV GPS
และ ระบบสื่อสารขนาดเล็ก

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
อุปกรณ์สว่ นบุคคล

รู ปที่ 1 การประยุกต์ใช้โดรนและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสารสรรพสิ่ งร่ วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สาหรับการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงภัยน้ าท่วม มีสภาพภูมิประเทศส่ วนใหญ่ปิดล้อมด้วยภูเขา มีท้ งั เขา
หิ นแกรนิ ต เขาหิ นปูน รวมถึงมีป่าไม้หลากหลายชนิ ด และบางส่ วนเป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ า โดยมีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ 2
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แห่ง ลุ่มน้ าย่อยอีก 14 ลุ่มน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยของจังหวัดเชียงใหม่ทาโดย จัดเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยา
จัดทาแผนที่ พยากรณ์ระดับน้ าด้วยแบบจาลอง คู่มือเตรี ยมรับสถานการณ์น้ าท่วม ตรวจสอบระดับน้ าโดยการ
สังเกตและอ่านค่าระดับน้ าจากหลักระดับน้ าด้วยบุคคล ติดตั้งเครื่ องวัดปริ มาณน้ าฝน จัดตั้งอาสาสมัครเตือนภัย
ติดตั้งโทรมาตรในลุ่มน้ า ติดตั้งหอกระจายข่าว และจัดทาเว็บไซต์เชื่อมโยงกับข้อมูลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
ของอุ ตุ นิ ย มวิท ยา ข้อ มู ล การเกิ ด น้ า ท่ ว มพื้ น ที่ ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ต ามมแบบจาลองความสู ง เชิ ง เลข Digital
elevation model: DEM, ผนวกกับ การวัด ความสู ง ภู มิ ป ระเทศด้ว ยแสงเลเซอร์ ที่ ติ ด ตั้ง บนอากาศยาน (light
detection and ranging: LIDAR) นามาประมาณค่าด้วยสมการ (inverse distance weighted: IDW) พบว่าในพื้นที่
เทศบาลนครเชียงใหม่เคยมีระดับน้ าท่วมสูงสุดที่ระดับ 1.73 เมตร และที่ระดับต่าสุด 0.03 เมตร มีอาคารสาหรับใช้
ประโยชน์ต่างๆ เช่นที่พกั อาศัย สานศึกษา โรงแรม ศาสนสถาน สถานที่ราชการ ฯ รวมทั้งสิ้ น 25,002 หลัง เมื่อ
เกิดเหตุอุทกภัยหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบเตือนภัยได้ทาการแจ้งเตือนภัย หลังจากเหตุการณ์คลี่คลายทาให้
ทราบข้อมูลว่า อาคารสถานที่ต่างๆได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม มีขอ้ มูลดังนี้ ระดับน้ าท่วมสู ง(1-2 เมตร) จานวน
188 หลัง น้ าท่วมปานกลาง(0.5 – 1 เมตร) จานวน 9,441 อาคาร น้ าท่วมต่ า(น้อยกว่า 0.5 เมตร) จานวน 15,274
อาคาร และไม่ท่วมเลย 100 อาคาร โดยส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นอาคารที่พกั อาศัยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจานวน
7.776 อาคาร มีประชาชนได้รับผลกระทบ 31,101 คน
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นหากทาการปรับระบบแจ้งเตือนภัยพิบตั ิของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง(IoT) เข้ามาใช้งานเป็ นเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ าในลุ่มน้ าต่างๆ เมื่อได้ขอ้ มูลจะทา
การส่ งข้อมูลระดับน้ าไปยังหน่ วยจัดเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล อาจแยกข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ย่อยเพื่อให้ทราบ
ระดับน้ า ความเร็ ว และทิศทางของกระแสน้ าในบริ เวณนั้นๆ ถ้าหากต้องการเห็นภาพสถานการณ์น้ าในบริ เวณเฝ้ า
ระวังอาจติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มสาหรับการส่ งข้อมูลภาพ ในส่ วนของการสารวจข้อมูลในวงกว้าง โดรนติด
อุปกรณ์ตรวจหาพิกดั จะทางานร่ วมกับเซ็นเซอร์ จดั เก็บข้อมูลของตัวตรวจวัดระดับน้ าจะถูกนามาใช้งานพร้อม
ถ่ายภาพมุมสูงเพื่อมาใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วนามาวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ ข้อมูลสารสนเทศที่ ได้มานั้นจะถูกนากลับมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตประสาน
สรรพสิ่ ง(IoT) อีกครั้งในการสื่ อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ หรื อ อุปกรณ์สญ
ั ญาณ
เตือนภัยที่ติดตั้งไว้ในชุมชนในการเตือนภัยพิบตั ิ และใช้แจ้งแนะนาเส้นทาง พื้นที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพ และ
ในขณะที่เกิดภัยพิบตั ิ อุปกรณ์บางตัวอาจต้องมีหน้าที่ตรวจจับการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้ า สามารถส่ งสัญญาณ
ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่จะเข้าให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ในกรณี ที่มีผพู ้ ลัดหลงหรื อได้รับบาดเจ็บ
และการส ารวจพื้ นที่ ในบริ เวณที่ มี อุปสรรคในการเข้า พื้ นที่ โ ดรนจะมี บทบาทหน้า ที่ เข้า ส ารวจพื้ นที่ และส่ ง
ข้อมูลภาพมุมสู ง และยังสามารถนามาใช้ในการขนส่ งเครื่ องมื อ อุปกรณ์ ในการช่ วยเหลื อ ยา เวชภัณฑ์ หรื อ
อาหาร เข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย หากแนวทางการปรับระบบโดยการประยุกต์ใช้โดรนและอินเทอร์ เน็ต
ประสานสรรพสิ่ งร่ วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สาหรับช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิเป็ นรู ปธรรมขึ้นมา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นข้างต้นอาจลดจานวนลงได้ไม่มากก็นอ้ ย
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5. สรุ ป
ข้อมูลระดับความสูงของคราบน้ าท่วมของเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ และข้อมูลของระบบพยากรณ์การ
แจ้งเตือนภัย ทาให้ทราบถึงระดับน้ าที่ เคยท่วมสู งสุ ด 1.73 เมตร และต่ าสุ ด 0.03 เมตร อาคารที่ พกั อาศัยได้รับ
ผลกระทบมากถึง 7,776 อาคาร และประชาชนได้รับผลกระทบ 31,104 คน นั้นสร้างความสู ญเสี ยกับทรัพย์สิน
เศรษฐกิจ และสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่เป็ นอย่างมาก ดังนั้น การประยุกต์ใช้โดรนและเทคโนโลยี IoT
ด้วยเซ็นเซอร์ ต่างๆ ร่ วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สาหรับการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ น้ นั เป็ นสิ่ งที่
น่าสนใจ เป็ นแนวทางที่สามารถนามาสร้างและพัฒนา เพื่อทาการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล สร้างแบบจาลองการ
คาดการณ์ โดยมุ่งเน้นตอบสนองการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ลดการสู ญเสี ยอันจะเกิ ดกับชี วิต สิ่ งแวดล้อม
ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจโดยรวม

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ควรเลือกพื้นที่เสี่ ยงภัยที่ถูกกาหนดจากทางราชการเพื่อนามาเข้าฐานข้อมูลก่อน และเก็บข้อมูลของ
พื้นที่ในช่วงเวลาที่ยงั ไม่ประสบภัยพิบตั ิ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ รวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต
6.2 เลือกใช้โดรนที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริ ง และควรมีแหล่งพลังานสารองเพียงพอต่อการใช้
งาน
6.3 อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตประสารสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) ควรเลือกที่ ใช้
พลังงานน้อยและสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงรองรับในอนาคตข้างหน้าได้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับ
การรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ ชี วิ ต ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2559 จ านวน 487 คน เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้เ ป็ นแบบสอบถามที่
ประกอบด้ว ยข้อ มู ล ทั่ว ไปและแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองด้า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
โดยวิ เ คราะห์ ด้ว ยการหาค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA ผลการวิ จัย พบว่า
1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ตไม่
แตกต่างกัน 2) นักศึ กษาที่ มีช้ นั ปี ที่ แตกต่างกันมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
และ 3) นักศึ กษาที่สังกัดคณะวิชาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ: ปั จจัยส่วนบุคคล, การรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต
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ABSTRACT
This survey research aims to study the relationship between personal factors and the internet selfefficacy of students in Chiang Mai Rajabhat University. The 487 subjects were selected by the purposive
sampling from the students who enrolled Information Technology for Life subject in the 2 nd semester, 2016
academic year. The questionnaire, used as research tool, consists of personal information questions and internet
self-efficacy questions. Frequency analysis, percentage, standard deviation, t-test and ANOVA were used for
analyzing quantitative data. The major findings were as follows: 1) The students’ gender did not show significant
different on the internet self-efficacy. 2) Students’ grade level displayed their different Internet self-efficacy. And
3) student’s department influenced their Internet self-efficacy at the .05 statistical significant.
KEYWORDS: Personal Factors, Internet Self-Efficacy

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ทฤษฎี ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy Theory) คิดค้นขึ้นโดยแบนดูร่า (Bandura, 1997) ที่ มีความ
เชื่อว่าการรับรู ้ความสามารถตนเองนั้นเกิดจากผลการกระทาของบุคคล โดยแต่ละบุคคลอาจมีความสามารถไม่
แตกต่างกันแต่อาจมีพฤติกรรมที่มีคุณภาพที่แตกต่างกัน แม้แต่ในบุคคลเดียวกันหากรับรู ้ความสามารถตนเองใน
สภาพการณ์ที่แตกต่างกันก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกันได้เช่นกัน (สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2550) ใน
การจัดการรับรู ้ ความสามารถของตนเองทั้ง 3 มิติ คือมิติความยากง่ายของพฤติกรรม มิติความมัน่ ใจหรื อความ
เข้มแข็ง และความคาดหวังในความสามารถของตนที่ จะนาไปใช้ในสถานการ์ อื่น จะเห็ นได้ว่าบุคคลจะรับเอา
พฤติกรรมใดไว้ข้ ึนอยู่กบั การรับรู ้ความสามารถตนเอง และความคาดหวังของผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยใน
ระยะวัยรุ่ นจะมีความต้องการฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ซึ่ งนัน่ คือการสั่งสมประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์
ที่ จ ะประสบความส าเร็ จ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น ในตนเองและรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง ซึ่ งการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองมีหลากหลายด้าน แต่ในงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้าน
อินเทอร์ เน็ต ((Internet Self-Efficacy : ISE) ซึ่ งก็คือการเชื่อและมีความมัน่ ใจว่าตนเองมีความสามารถในการใช้
งานอินเทอร์เน็ตอยูใ่ นระดับใดนัน่ เอง (Meng-Hsiang Hsu, 2004)
ในปี 2560 จึ งได้ทาการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ในประเทศไทย (สพธอ. และ ICT : 2560)
พบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศมีจานวนชัว่ โมงการใช้งานโดยเฉลี่ย 45.0 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ
6.4 ชัว่ โมงต่อวัน ส่ วนใหญ่เป็ นบุคคลในกลุ่มของ Gen Y ใช้งานอินเทอร์ เน็ตประมาณ 53.2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
โดยในกรุ งเทพฯ มีการใช้งานมากที่สุ ดประมาณ 48.1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต
มากที่สุดคือ สมาร์ ตโฟน 85.5% ใช้งานเฉลี่ย 6.2 ชัว่ โมงต่อวัน รองลงมาเป็ นคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล 62.0% ใช้
งานเฉลี่ย 5.4 ชัว่ โมงต่อวัน กิจกรรมยอดฮิตในการใช้อินเทอร์เน็ต คือสื่ อสังคมออนไลน์ประมาณ 59.0% และกิจ
กกรมที่ คนชอบใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ มากกว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่คือ การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (ELearning) ผ่านคอมพิวเตอร์ 38.9% ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 18.1% จากการรายงานผลสารวจดังกล่าวพบว่าบุคคลที่
มีอายุระหว่าง 16-35 ปี ซึ่งคือกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
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ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองด้านอินเทอร์เน็ตว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีผลการรับรู ้ความสามารถด้านอินเทอร์เน็ตอยูใ่ น
ระดับใด เมื่อทาการจาแนกตามเพศ ชั้นปี และคณะวิชาที่สงั กัดของนักศึกษา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. สมมุติฐานการวิจัย
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลมี ความสัมพันธ์กับการรั บรู ้ ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ตของ
นักศึกษาที่เรี ยนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

- เพศ

การรับรูค้ วามสามารถตนเองด้าน
อินเทอร์เน็ต

- ชัน้ ปี
- คณะวิชา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิ ด ของงานวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจจากนัก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีตวั แปรอิสระคือ เพศ
ชั้นปี และคณะวิชาที่สงั กัด สาหรับตัวแปรตามคือ การรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้าน
อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้วธิ ีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชี วิต ในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 1,399 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 487 คน
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5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาซึ่ งประกอบไปด้วย เพศ ชั้นปี และคณะวิชาที่นกั ศึกษา
สังกัด
ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต
5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม โดยได้แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ ชั้นปี และคณะวิชาที่สังกัด และตอนที่ 2
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ต ที่มีท้ งั หมด 11 ข้อ โดยได้ดดั แปลง
มาจากแบบสอบถามของวัน เพ็ ญ วิ โ รจน์ เ จริ ญวงศ์ และคณะ (2556) และ Sam, H. K et.al. (2005) เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่าระดับความมัน่ ใจ 5 ระดับ คือ ระดับความมัน่ ใจมากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่ สุด และแบบสอบถามนี้ ได้ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่านประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) กับ
วัตถุประสงค์เฉลี่ยเท่ากับ 0.94 ก่อนที่จะนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ที มผูว้ ิจัยมี การเตรี ยมแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์และขอความอนุ เคราะห์ จากอาจารย์ผู ้ส อน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชี วิตในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 แจ้งให้นักศึ กษาตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยได้รับข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 487 คน
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test (One way ANOVA)

6. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองด้า น
อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐานจาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคลได้แก่ เพศ ชั้นปี และคณะวิชาทีสงั กัด มีดงั ต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามในตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
เพศหญิงจานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.2 เพศชายจานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8 เมื่อจาแนกตามชั้นปี
ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาปี ที่ 1 จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.6 รองลงมาคือชั้นปี ที่ 2 จานวน 148 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 30.4 ชั้น ปี ที่ 3 จ านวน 114 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.4 และชั้น ปี ที่ 4 จ านวน 71 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 14.6
ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามคณะวิชาพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมากที่สุด 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.3
รองลงมาคือคณะครุ ศาสตร์ จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.2 คณะวิทยาการจัดการ จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 19.3 และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.2
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ชั้นปี
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
3. คณะวิชา
ครุ ศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จานวน
223
264
154
148
114
71
113
40
94
240

ร้อยละ
45.8
54.2
31.6
30.4
23.4
14.6
23.2
8.2
19.3
49.3

5.2 ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย ชั้นปี และคณะวิชา มีดงั นี้
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต จาแนกตามเพศ (n=487)
ข้อที่
คาถาม
เพศ 𝑥̅ S.D.
t
1 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถอธิบายคาหรื อเข้าใจ
ชาย 3.65 .75
4.79
ความหมายของคาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้
หญิง 3.31 .80
2 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถอธิบายความหมายและบอก
ชาย 3.42 .80 5.82*
ความสาคัญของชื่อโดเมนได้
หญิง 2.99 .82
3 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถเปิ ดอ่านจดหมาย
ชาย 3.89 .86
3.97
อิเล็กทรอนิกส์ได้
หญิง 3.57 .92
4 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถแนบไฟล์เอกสาร(Attach File) ชาย 3.70 .95
3.14
และจัดการกับเอกสารที่แนบทางจดหมาย
หญิง 3.44 .93
อิเล็กทรอนิกส์ได้
5 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถดาวน์โหลด
ชาย 4.02 .87 5.29*
(Download)โปรแกรมหรื อซอฟท์แวร์ที่ตอ้ งการจาก
หญิง 3.59 .94
ระบบอินเทอร์เน็ตได้
6 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถอัพโหลด(Upload)โปรแกรม
ชาย 3.94 .91
4.87
หรื อเอกสารเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้
หญิง 3.54 .91
7 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจในการใช้เครื่ องมือสื บค้นข้อมูลบน
ชาย 4.20 .84
2.38
อินเทอร์เน็ต (เช่น Google, Yahoo)
หญิง 4.01 .91
8 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถใช้โปรแกรมติดต่อสื่ อสาร
ชาย 3.92 .92
1.42
สนทนากับคนอื่นในระบบเครื อข่ายได้ (เช่นSkype ,
หญิง 3.80 .99
Chat Room, web board)
9 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซด์ที่
ชาย 3.86 .90
3.64
ปิ ดกั้นข้อมูลและวางลงบนWordได้
หญิง 3.54 .99
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ข้อที่
คาถาม
10 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถสร้างเว็บไซด์หรื อบล็อกเกอร์
(Blogger)ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รู ปภาพ และ การ
เชื่อมโยง(Link)ไปยังเว็บไซด์อื่นๆได้
11 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถพิมพ์ขอ้ มูลจากเว็บไซด์ผา่ น
ทางเครื่ องพิมพ์ได้
12 ภาพรวมการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้าน
อินเทอร์เน็ต
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เพศ 𝑥̅
ชาย 3.59
หญิง 3.19

S.D.
.95
.92

t
4.71*

p
.000

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

.94
.92
.68
.69

2.75

.006

5.03

.000

3.72
3.48
3.81
3.49

จากตารางที่ 2 พบว่าเพศที่ แตกต่างกันของผูต้ อบแบบสอบถามมี ผลการรับรู ้ ความสามารถของตนเอง
ด้านอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันในเรื่ องความรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรื อซอฟท์แวร์ที่ตอ้ งการ
จากระบบอินเทอร์ เน็ต และความรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถสร้างเว็บไซด์หรื อบล็อกเกอร์ ซึ่ งประกอบด้วย ข้อความ
รู ป ภาพ และการเชื่ อ มโยงไปยัง เว็บ ไซด์ อื่ น ๆได้ ส่ ว นด้า นอื่ น นั้น มี ก ารรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองด้า น
อินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกัน และโดยภาพรวมการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ต ไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต จาแนกตามชั้นปี (n=487)
ข้อ
คาถาม
ที่
1 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถอธิบายคา
หรื อเข้าใจความหมายของคาที่
เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้
2

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถอธิบาย
ความหมายและบอกความสาคัญของ
ชื่อโดเมนได้

3

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถเปิ ดอ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

4

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถแนบไฟล์
เอกสาร(Attach File)และจัดการกับ
เอกสารที่แนบทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถดาวน์โหลด
(Download)โปรแกรมหรื อ
ซอฟท์แวร์ที่ตอ้ งการจากระบบ
อินเทอร์เน็ตได้

5

แหล่งความ
SS
df
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 17.91 3.00
ภายในกลุ่ม 289.14 483.00
รวม
307.05 486.00
ระหว่างกลุ่ม 20.87 3.00
ภายในกลุ่ม 321.75 483.00
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

342.62
25.67
377.23
402.90
21.04
417.04
438.08

486.00
3.00
483.00
486.00
3.00
483.00
486.00

ระหว่างกลุ่ม

21.89

MS
5.97
0.60

F

p

9.97* 0.00

6.96 10.45* 0.00
0.67
8.56 10.96* 0.00
0.78
7.01
0.86

8.12* 0.00

3.00

7.30

8.73* 0.00

ภายในกลุ่ม

403.90 483.00

0.84

รวม

425.79 486.00
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ข้อ
คาถาม
ที่
6 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถอัพโหลด
(Upload)โปรแกรมหรื อเอกสารเข้าสู่
ระบบอินเทอร์เน็ตได้
7

8

9

10

11

12

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ฉันรู ้สึกมัน่ ใจในการใช้เครื่ องมือ
ระหว่างกลุ่ม
สื บค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (เช่น
ภายในกลุ่ม
Google, Yahoo)
รวม
ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถใช้โปรแกรม ระหว่างกลุ่ม
ติดต่อสื่ อสารสนทนากับคนอื่นใน
ภายในกลุ่ม
ระบบเครื อข่ายได้ (เช่นSkype , Chat
รวม
Room, web board)
ระหว่างกลุ่ม
ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถคัดลอก
ข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ปิดกั้นข้อมูลและ ภายในกลุ่ม
วางลงบนWordได้
รวม
ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถสร้างเว็บไซด์ ระหว่างกลุ่ม
หรื อบล็อกเกอร์(Blogger)ซึ่ง
ภายในกลุ่ม
ประกอบด้วย ข้อความ รู ปภาพ และ
รวม
การเชื่อมโยง(Link)ไปยังเว็บไซด์อื่นๆ
ได้
ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถพิมพ์ขอ้ มูล ระหว่างกลุ่ม
จากเว็บไซด์ผา่ นทางเครื่ องพิมพ์ได้
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวมการรับรู ้ความสามารถของ
ระหว่างกลุ่ม
ตนเองด้านอินเทอร์เน็ต
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

31.73
391.85
423.58
12.02
369.25
381.27
10.21
439.14

3.00
483.00
486.00
3.00
483.00
486.00
3.00
483.00
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MS

F

p

10.58 13.03* 0.00
0.81
4.01
0.76

5.24* 0.00

3.40
0.91

3.74* 0.01

449.36 486.00
13.78 3.00
437.16 483.00
450.93 486.00
27.79 3.00

4.59
0.91

5.07* 0.00

415.68 483.00

0.86

9.26 10.77* 0.00

443.47 486.00
14.70 3.00
412.98 483.00
427.68 486.00
18.57 3.00
223.26 483.00

4.90
0.86

5.73* 0.00

6.19 13.39* 0.00
0.46

241.83 486.00

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการทดสอบความแตกต่างการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ต จาแนกตามชั้นปี โดย
ใช้สถิ ติ ANOVA พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ช้ นั ปี ที่ แ ตกต่ างกัน มี การรั บรู ้ ความสามารถของตนเองด้า น
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3 ดังนั้นจึ งต้องทาการ
เปรี ยบเทียบรายคู่วา่ ชั้นปี ใดบ้างที่มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน

2182

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต จาแนกตามคณะวิชา (n=4 8 7)
ข้อ
คาถาม
แหล่งความ
SS
df
MS
F
p
ที่
แปรปรวน
1 ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถอธิบายคา
ระหว่างกลุ่ม 24.79
3
8.26 14.14* .000
หรื อเข้าใจความหมายของคาที่
ภายในกลุ่ม 282.26 483 .58
เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้
รวม
307.05 486
2

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถอธิบาย
ความหมายและบอกความสาคัญของ
ชื่อโดเมนได้

3

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถเปิ ดอ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

4

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถแนบไฟล์
เอกสาร(Attach File)และจัดการกับ
เอกสารที่แนบทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถดาวน์โหลด
(Download)โปรแกรมหรื อ
ซอฟท์แวร์ที่ตอ้ งการจากระบบ
อินเทอร์เน็ตได้

5

6

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถอัพโหลด
(Upload)โปรแกรมหรื อเอกสารเข้าสู่
ระบบอินเทอร์เน็ตได้

7

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจในการใช้เครื่ องมือ
สื บค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (เช่น
Google, Yahoo)
ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถใช้
โปรแกรมติดต่อสื่ อสารสนทนากับ
คนอื่นในระบบเครื อข่ายได้ (เช่น
Skype , Chat Room, web board)

8

9

10

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถคัดลอก
ข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ปิดกั้นข้อมูล
และวางลงบนWordได้
ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถสร้างเว็บ
ไซด์หรื อบล็อกเกอร์ (Blogger)ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อความ รู ปภาพ และ
การเชื่อมโยง (Link)ไปยังเว็บไซด์
อื่นๆได้

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

34.88
307.74

3
483

รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

342.62
32.24
370.65
402.89
27.18
410.90
438.08

486
3
483
486
3
483
486

ระหว่างกลุ่ม

30.19

ภายในกลุ่ม

11.63
.64

18.25* .000

10.75
.77

14.01* .000

9.06
.85

10.65* .000

3

10.07

12.29* .000

395.59

483

.82

รวม

425.79

486

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

35.42
388.16
423.58
10.26
371.01
381.27
10.86
438.50

3
483
486
3
483
486
3
483

รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

449.36
20.79
430.13
450.93
33.75

486
3
483
486
3

ภายในกลุ่ม

409.72

483

.85

รวม

443.47

486
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.80

14.69* .000

3.42
.77

4.45*

.004

3.62
.91

3.99*

.008

6.93
.89

7.79*

.000

11.25

13.26* .000

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

11

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถพิมพ์ขอ้ มูล
จากเว็บไซด์ผา่ นทางเครื่ องพิมพ์ได้

12

ภาพรวมการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองด้านอินเทอร์เน็ต

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

19.90
407.78
427.68
23.59
218.23

3
483
486
3
483

รวม

241.83

486
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6.63
.84

7.86*

.000

7.87
.45

17.41* .000

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการทดสอบความแตกต่างการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ต จาแนกตามคณะวิชา
โดยใช้สถิติ ANOVA พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีคณะวิชาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
ด้านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4 ดังนั้นจึงต้องทาการ
เปรี ยบเทียบรายคู่วา่ คณะวิชาใดบ้างที่มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
จากผลตารางที่ 5 พบว่าโดยภาพรวมของการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน
ด้านชั้นปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีเชฟเฟ พบว่า นักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ตน้อยกว่า ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต จาแนกตามชั้นปี
ชั้นปี
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
𝑥̅
3.37
3.67
3.79
3.90
ชั้นปี ที่ 1
3.37
-0.30*
-0.42*
-0.53*
ชั้นปี ที่ 2
3.67
-0.12
-0.23
ชั้นปี ที่ 3
3.79
-0.11
ชั้นปี ที่ 4
3.90
*นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ต จาแนกตาม
คณะวิชา
สังกัดคณะ
(1)
(2)
(3)
(4)
𝑥̅
3.64
3.28
3.32
3.83
ครุ ศาสตร์ (1)
3.64
.0.36*
0.32*
-0.19
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2)
3.28
-0.04
-0.55*
วิทยาการจัดการ (3)
3.32
-0.51*
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4)
3.83
*นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากผลตารางที่ 6 พบว่าโดยภาพรวมของการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน
ด้านคณะวิชา อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ พบว่า
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นักศึ กษาสังกัดคณะครุ ศาสตร์ มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ตสู งกว่านักศึกษาคณะมนุษย์
ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ นักศึ กษาคณะมนุ ษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีการรั บรู ้
ความสามารถด้านอินเทอร์เน็ตน้อยกว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีการ
รับรู ้ความสามารถของตนเองน้อยกว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. อภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ ชั้นปี และคณะวิชาที่นกั ศึกษาสังกัดกับ
การรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ต พบว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองด้านอินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของวันเพ็ญ วิโรจน์เจริ ญวงศ์ และคณะ (2556) ได้
สารวจข้อมูลนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นันทา กล่าวว่าเพศไม่ มีผลต่อ การรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเองด้านอิ นเทอร์ เน็ ต ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
นักศึกษาไม่วา่ จะเป็ นเพศใดย่อมมีความต้องการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อให้ตนเองได้มีความรู ้ทนั ต่อเหตุการณ์ ทันต่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยทั้งเพศชายและหญิงต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า ดาวน์โหลดข้อมูลทารายงาน
หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับคนอื่นๆ เมื่อเปรี ยบเที ยบการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์ เน็ ต
จ าแนกตามชั้น ปี และคณะวิ ช าที่ สั ง กัด แล้ว พบว่า นัก ศึ ก ษาที่ มี ท้ ัง ชั้น ปี และคณะวิ ช าที่ ต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของชเนตตี สยนานนท์
(2555) ที่ศึกษาพฤติกรรมและปั ญหาการใช้อินเทอร์ เน็ตของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่านักศึ กษาชั้นปี ที่ ต่างกันมี พฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ ตต่างกัน และนักศึ กษาสังกัด
คณะวิชาต่างกัน มีพฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตด้านการติดต่อสื่ อสารแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะนักศึกษาที่ช้ นั ปี ที่สูงกว่ามีความจาเป็ นในการใช้อินเทอร์เน็ตสาหรับค้นคว้า ทารายงานมากกว่า
นักศึกษาชั้นปี อื่น ๆ และนักศึกษาที่สงั กัดคณะวิชาต่างกันอาจมีรายวิชาที่จาเป็ นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า
ข้อมูล หรื อเพื่อติดต่อสื่ อสารกับอาจารย์ผสู ้ อนแตกต่างกัน

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
งานวิจยั นี้จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับอาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ ที่จะวาง
แผนการสอนเรื่ องอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละชั้นปี และคณะวิชาต่อไป
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษาความสัมพันธ์ ก ารรั บรู ้ ความสามารถของตนเองด้า นอิ นเทอร์ เน็ ต กับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
(2) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษากับการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองด้านอินเทอร์เน็ต
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ABSTRACT
The research study aims to design and develop information management system for quality and safety
health products notification: a case study of health service area 10 th. The system is about the study of problems
through data collection and analysis regarding to reporting adverse events from the use of suspected health
products. Neilson's heuristic usability theory has been used for system evaluation in order to improve user
interface. The evaluation was done by programmers, high level staffs, pharmacists, and village health volunteers.
The survey result of 55 end users was satisfactory.
KEYWORDS: Neilson's Heuristic Usability, Safety Health Products, User interface
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเภสัชกรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ ระบาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตอ้ ง
สงสัยและพบการแพร่ ระบาดบริ เวณชายแดนของประเทศ จากผลการสารวจสถานการณ์ ร้านค้า ปี พ.ศ. 2551
พบว่ามีการจาหน่ายยาอันตรายที่เกินขอบเขตกฎหมายกาหนดในจังหวัดศรี สะเกษ จานวน 285 แห่ง และในปี พ.ศ.
2556 มีการสารวจเพิ่มเติมเกี่ ยวกับแหล่งต้นทางที่ มีการกระจายยาเข้ามาจังหวัดศรี สะเกษ ซึ่ งพบร้านค้าที่ เป็ น
แหล่ ง ต้น ทางจ านวน 613 แห่ ง ที่ อ ยู่ใ นจัง หวัด ภู มิ ภ าคเดี ย วกัน และใกล้เ คี ย งกัน เช่ น เชี ย งราย แพร่ ยโสธร
อานาจเจริ ญ สระบุรี นครราชสี มา และร้อยเอ็ด (ภญ. สรี ยา เวยวิฐาน, 2016)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวทางการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนภูมิภาค โดยให้งบประมาณและแนวทางปฏิบตั ิแก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขจังหวัดเป็ นผูด้ าเนิ นการและปฏิ บัติงานตามที่ ได้กาหนดไว้ (คณะกรรมการอาหารและยา, 2015)
รู ปแบบแนวทางปฏิบตั ิและการดาเนิ นงานในรู ปแบบของกระบวนการตรวจสอบการแพร่ ระบาดของผลิตภัณฑ์
สุขภาพในเขตโรงพยาบาลมีดงั ต่อไปนี้ 1. ผูป้ ่ วยหนักเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2. ทางโรงพยาบาลจะบันทึก
ประวัติการรั กษา และรั กษาผูป้ ่ วย 3. ที มแพทย์และเภสัชกรจะทาการวิเคราะห์ ล ักษณะผูป้ ่ วยที่ มีอ าการป่ วย
ใกล้เคียงกัน เพื่อหาการแพร่ ระบาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตอ้ งสงสัยในเขตชุมชน 4. เมื่อมีการแพร่ ระบาดของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางทีมแพทย์จะมีการส่ งเรื่ องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและจัดทาประกาศแจ้งเตือนผ่านทางโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ ระบาดและ ทาการเฝ้ า
ติดตามการแพร่ ระบาด (ภญ. สรี ยา เวยวิฐาน, 2016)
การดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่กล่าวในขั้นต้นมีขอ้ จากัดในรู ปแบบการส่ งข้อมูลและการรายงานผลเป็ น
กระดาษและแผ่นซีดี ซึ่งทาให้เกิดการสูญหายและข้อผิดพลาดของการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทาให้ส่งผลกระทบ
ต่อการประสานงานที่ ล่าช้าและตรวจสอบการรายงานผลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นในงานวิจัยชิ้ นนี้ ผูว้ ิจยั จึ งมี
แนวคิ ด การพัฒ นาระบบสารสนเทศการแจ้ง เตื อ นข้อ มู ล คุ ณภาพและความปลอดภัย ของผลิ ต ภัณฑ์สุข ภาพ
กรณี ศึกษาเขตบริ การสุ ขภาพที่ 10 โดยจัดทาเป็ นเว็บแอพพลิเคชัน่ ที่สามารถจัดเก็บรายละเอียดต่างๆที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปั ญหาการสู ญหายและความผิดพลาดของข้อมูล ทาให้การติดต่อประสานงานได้เร็ วขึ้น รวมทั้งสามารถ
รายงานผลได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น การออกแบบสาหรับผูใ้ ช้มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามทฤษฎีของ
Neilson’s Heuristic Usability ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาระบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกและง่าย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการแจ้งเตือนข้อมูลด้านคุ ณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามแนวทางการประเมินระหว่างพัฒนาของ Neilson’s Heuristic Usability

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.1 ข้ อมูลด้ านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุ ขได้มี แนวทางการจัดการยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนั้นจึงมีแนวทางในการปั ญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังต่อไปนี้
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1. ต้นน้ า จะเป็ นการควบคุ มยาที่ มีการขึ้ นทะเบี ยนและการน าเข้าจากผูผ้ ลิ ต ควบคุ มจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครื อข่ายต่าง ๆ
2. กลางน้ า ระดับจังหวัดจะกาหนดนโยบาย ชี้วดั แนวทางในการดาเนินงาน และประเมินผลงาน ทาการ
ควบคุมแหล่งการกระจายยาและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริ มให้ผคู ้ นได้รับรู ้ขอ้ มูล
3. ปลายน้ า เขตชุมชนจะทาหน้าที่สอดส่อง รายงานแหล่งที่พบ มีการอบรมและให้ความรู ้ผคู ้ นในชุมชน
ถึงภัยอันตรายจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งสงสัย (ภก. บรรเจิด เดชาศิลปะชัยกุล, 2016)
ทางด้านของการรายงานสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีกาหนดแนวทางสาหรับผูไ้ ด้รับ
อนุญาตในการแบ่งตามประเภทยาของผูม้ ีหน้าที่รายงาน มีดงั นี้
1. ยาแผนปั จจุบนั และแผนโบราณสาหรับมนุษย์ที่ได้รับอนุมตั ิทะเบี ยน (ยาเคมี ชี ววัตถุรวมวัคซี น ยา
แผนไทยและยาจากสมุนไพร) ผูท้ าหน้าที่รายงาน ได้แก่ ผูร้ ับอนุญาต (ตาม พ.ร.บ. ยา 2510) ผลิตนาหรื อสัง่ ยาเข้า
มาในราชอาณาจักรและผูไ้ ด้รับมอบอานาจให้กระทาการแทนตามกฎหมาย
2. ยาบริ จาค ผูม้ ี หน้าที่ รายงาน ได้แก่ ผูไ้ ด้รับอนุ ญาต น.ย.ม.4 (คาขออนุ ญาตนาหรื อสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อบริ จาคและการกุศล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2532)
3. ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ได้แก่ ผูร้ ับอนุญาต (พ.ร.บ วัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษ 2522) และผูไ้ ด้รับมอบอานาจให้กระทาการ
แทนตามกฎหมาย
การรายงานอาการไม่ พึ ง ประสงค์ข องผู ้ป่ วยเฉพาะราย (Individual case safety report : ICSR) ทาง
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการกาหนดสิ่ งที่ตอ้ งมีในการรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ มีดงั นี้
1. แหล่งที่เกิดเหตุ จะมีการระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ
2. แหล่งที่มาของรายงาน มี 2 ส่ วนคือ Unsolicited sources เป็ นรายงานความปลอดภัยภายหลังจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดที่ ไม่ได้มาจากการศึ กษาหรื อเก็บข้อมูลตัวอย่าง และSolicited sources เป็ นรายงานความ
ปลอดภัยภายหลังจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดที่มีการรวบรวมข้อมูล
3. อาการไม่พึงประสงค์ มี 2 ส่ วนคือ กรณี เกิดอาการไม่พึงประสงค์ชนิ ดร้ายแรง (serious adverse drug
reaction) มีผลให้เกิ ดการตาย (death) อันตรายถึงชี วิต (life-threatening) ต้องเข้ารับการพักรักษาในโรงพยาบาล
หรื ออยูใ่ นโรงพยาบาลนานขึ้น (hospitalization initial/prolong) ทาให้พิการ ไร้สมรรถภาพ (disability) และทาให้
เกิ ดความผิดปกติในครรภ์หรื อพิการแต่กาเนิ ด (congenital) และกรณี เกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ชนิ ดไม่ร้ายแรง
(non-serious adverse drug reaction) ไม่มีผลทาให้เกิดจากกรณี อาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง
4. ปั ญหาจากการใช้ยาด้านอื่น ๆ (other drug related problems) มี 2 ส่ วนคือ กรณี ที่ทาให้เกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ชนิ ดร้ายแรง ได้แก่ การขาดประสิ ทธิ ภาพ (Lack of effect/therapeutic response decreased) การใช้
ยาระหว่า งตั้ง ครรภ์ (Pregnancy exposure) การใช้ย าเกิ ด นขนาด (Over dose) และความคลาดเคลื่ อ นของยา
(Medication error) เป็ นต้น กรณี ที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง ได้แก่ การขาดประสิ ทธิภาพ
(Lack of effect/therapeutic response decreased) และความคลาดเคลื่ อ นด้านการบริ หารจัดการ (Programmatic
error) ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
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ซึ่ งเกณฑ์เบื้องต้นที่ตอ้ งระบุในรายงาน (Minimum criteria for reporting) ได้แก่ ผูป้ ่ วย แหล่งที่รายงาน
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ และผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ส งสั ย โดยรายงานผ่ า นช่ อ งทางของระบบ AE Online-Reporting ที่
http://www.fda.moph.go.th/vigilance หรื อใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรื อไปรษณี ย ์ จากแผนภาพจะ
แสดงแบบรายงานของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คณะกรรมการอาหารและยา, 2015)
ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.2 ทฤษฎีการประเมินแบบฮิวริสติก (Heuristic Evaluation)
การประเมินแบบฮิวริ สติกเป็ นการตรวจสอบการออกแบบเว็บไซต์ โดยติดต่อระหว่างผูใ้ ช้งานกับผูท้ ี่
ออกแบบ ซึ่งจะกาหนดให้มีผปู ้ ระเมินจานวนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบและตัดสิ นใจต่อการใช้งานว่าสามารถใช้ปฏิบตั ิ
ตามหลักการใช้งานที่มีการยอมรับ การประเมินสามารถทาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อบุ คคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง
ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสู ง, เภสัชกร, อาสาสมัครสาธารณะสุ ขประจาหมู่บา้ น และ
นักพัฒ นาโปรแกรม หลักการประเมิ น 10 Usability Heuristics for User Interface Design (Rosa Yáñez Gómez,
Daniel Cascado Caballero, and José-Luis Sevillano, 2014) ดังต่อไปนี้
1. การมองเห็นสถานะของระบบ (Visibility of system status) เป็ นระบบที่จะต้องมีการแสดงตาแหน่งที่
ผูใ้ ช้งานระบบรู ้วา่ กาลังทาอะไรอยู่ กาลังจะเกิดเหตุการณ์อะไร และมีการให้ผใู ้ ช้งานย้อนกลับ
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2. ระบบมีความสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง (Match between system and real world) ระบบจะมีการใช้
คาพูดที่เป็ นภาษาเดียวกับผูใ้ ช้งาน โดยต้องมีเป็ นภาษาที่ผคู ้ นใช้งานร่ วมกัน
3. การควบคุมและอิสระในการใช้งานของผูใ้ ช้ (User control and freedom) ผูใ้ ช้มีการเลือกฟังก์ชนั่ ที่ใช้
งานผิดพลาด ทาให้ตอ้ งมีการสร้างฟังก์ชนั่ สาหรับแก้ไขข้อผิดพลาด
4. ความสอดคล้องและมาตรฐานสากล (Consistency and standards) ระบบมีการออกแบบที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลของแต่ละแพลตฟอร์ม
5. การป้ องกันข้อผิดพลาด (Error prevention) ระบบมีคาเตือนในการระวังข้อผิ ดพลาด ซึ่ งอาจจะมีการ
ตกลงอีกครั้ง เพื่อยืนยันข้อมูลที่แน่นอนที่ผใู ้ ช้กรอกข้อมูล
6. การรั บรู ้ ได้ทันที โดยไม่ตอ้ งไตร่ ตรอง (Recognition rather than recall) การที่ ตวั ระบบพยายามลด
ชุดคาสัง่ ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งมีการจดจา ทาให้ตอ้ งมีการระบุให้ชดั เจนต่อการรับรู ้ของผูใ้ ช้
7. ความยืดหยุน่ และประสิ ทธิภาพในการใช้งาน (Flexibility and efficiency of use) ระบบมีความยืดหยุน่
สาหรับผูใ้ ช้งานใหม่เห็นภาพชัดเจน หรื อผูใ้ ช้ที่เชี่ยวชาญสามารถปรับแต่งให้เหมาะสม
8. การออกแบบที่สวยงามและเรี ยบง่าย (Aesthetic and minimalist design) ในการแสดงเนื้อหาไม่ควรมี
การนาเสนอที่ไม่เกี่ยวข้องในเนื้อหาหลักและเจาะจงให้ชดั เจนที่ตอ้ งการสื่ อให้กบั ผูใ้ ช้งาน
9. การแจ้งเตือนถึงข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึ้น (Help user recognize, diagnose and recover from errors) เมื่อ
ผูใ้ ช้งานทาผิดพลาด ควรมีขอ้ ความที่แสดงข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไข
10. ความช่วยเหลือและเอกสารประกอบ (Help and documentation) ควรมีการจัดทาคู่มือ ซึ่งในคู่มือต้อง
แบ่งส่วนของระบบ และไม่ควรมีความหนาเกินไป (JAKOB NIELSEN , 1995)
ในการศึ กษาการพัฒ นาระบบสารสนเทศการแจ้ง เตื อ นข้อ มู ลด้านคุ ณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขตบริ การสุขภาพที่ 10 ทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มีลกั ษณะใกล้เคียง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางการออกแบบและพัฒนาต่อยอดงานวิจยั ของตนเอง ซึ่งจะมีการนาความรู ้บางส่วนมาเป็ นแนวทางการวิจยั
1. กรอบงานการประเมินความสามารถในการใช้งานสาหรับโปรแกรมประยุกต์ในระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์บนอุปกรณ์ พกพา (กฤษปภณ ฐิ ติชัยมงคล และทวิตีย ์ เสนี วงศ์ ณ อยุธยา, 2015) นาเสนอการประเมิน
ความสามารถในการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ที่นกั พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ซึ่ งจะนาวิธีการ
ประเมินแบบฮิวริ สติกมาใช้ในส่ วนติดต่อประสานกับผูใ้ ช้งาน รวมถึงมีการเพิ่มเติมแบบประเมินโดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการประเมิน
2. ระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุและการระบุตาแหน่งบนแผ่นที่โดยการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับบริ การ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิ น (ธวัชชัย เรื องธนานุ รักษ์, งามนิ จ อาจอิ นทร์ , สมจิ ตร อาจอิ นทร์ , สายยัญ สายยศ, และ
ปริ วฒั น์ ภู่เงิน, 2014) เพื่อศึกษาสาเหตุในการเสี ยชีวติ ของคนไทย คืออุบตั ิเหตุ ปั ญหาที่พบในคือ การแจ้งสถานที่
เกิ ดเหตุคลาดเคลื่อน การไม่ชานาญเส้นทางของผูข้ บั รถฉุ กเฉิ น ดังนั้นจึ งทาการออกแบบและพัฒนาระบบแจ้ง
เตือนอุบตั ิเหตุและการระบุตาแหน่งบนแผนที่สาหรับบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิ น
3. การอกแบบต้นแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้แบบกราฟิ กส์สาหรับการบันทึ กเวชระเบี ยนอิเลกทรอนิ กส์
(สุ จิตรา อดุลย์เกษม, พัชรี พร สุ นทรรัตน์ , พลอยไพลิน ใจมา และอรวรรณ เชาวลิต , 2016) เพื่อลดปั ญหาความ
ล่าช้าในการบันทึกข้อมูลและการค้นหาเอกสาร ซึ่ ง ระบบนาบันทึกข้อมูลเวชระเบียนอิเลกทรอนิ กส์มาแก้ปัญหา
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แต่ผใู ้ ช้งานต้องพิมพ์อกั ษรและข้อความจานวนมากมีผลให้ขอ้ มูลผิดพลาด ทาให้ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
จึ ง มี ก ารออกแบบระบบที่ ผู ้ใ ช้เ ป็ นศู น ย์ก ลาง (User- centered: UCD) และส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผูใ้ ช้แ บบกราฟิ กส์
(Graphic User Interface: GUI)
4. Heuristic evaluation of a telehealth system from the Danish TeleCare North Trial (Pernille
Heyckendorff Lilholt, Morten Hasselstrøm Jensen and Ole K. Hejlesen, 2015) เป็ นการประเมิ นการใช้งานของ
การออกแบบระบบโรงพยาบาลในบ้านที่เรี ยกว่า Telekit โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน มีระบุปัญหาจากการทดสอบผ่าน
ระบบ Telekit มีจานวนทั้งหมด 152 ข้อ โดยนาทฤษฎีของ Jakob Nielsen's Ten Usability heuristic และทฤษฎีของ
Rolf Molich มาใช้ในการประเมินระบบ ทาให้เห็นปั ญหาคือ การไร้ประสิ ทธิ ภาพจากการแจ้งเตือนของผูใ้ ช้งานที่
ไม่ถูกต้องและภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
5. How to develop usability heuristic: A systematic literature review (Daniela Quiñones and Cristian
Rusu, 2017) การประเมินการใช้งานฮิวริ สติกผ่านการวิเคราะห์บทความที่มีการตีพิมพ์ระหว่าง 2006 และ 2016
รวมถึงการหาแนวทางใหม่สาหรับเน้นปั ญหาการใช้งานผ่านโดเมนแอพพลิเคชัน่ โดยนักเรี ยน 73 คนในการใช้
งาน ซึ่งบทความนี้จะเสนอปั ญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะที่วธิ ีเหล่านี้จะอยูบ่ นพื้นฐานการสร้างของฮิวริ สติก

4. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้มีการดาเนินผ่าน 3 ขั้นตอนหลัก ดังแผนภาพที่ 2
วิเคราะห์และออกแบบระบบ

พัฒนาระบบ

เสนอผลการพัฒนาระบบ

•ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
•วิเคราะห์ขอ้ มูล
•ออกแบบและพัฒนาระบบ
•ประเมินด้วย Heuristic Usability
•เสนอแนะแนวทางปรับปรุ งระบบ
•เสนอผลการพัฒนาระบบ
•ประเมินผลจากผูใ้ ช้งาน

แผนภาพที่ 2 แสดงวิธีการดาเนินการวิจยั
4.1 วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ทางผูว้ ิจัย ได้ท าการศึ กษาและวิเ คราะห์ ปั ญ หาของการรายงานผลิ ต ภัณฑ์ สุข ภาพ ดัง แผนภาพที่ 3
หลักการทางานของระบบเดิมและใหม่
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แผนภาพที่ 3 หลักการทางานของระบบเดิมและใหม่
4.2 พัฒนาระบบ
ในส่ วนของการออกแบบจะมีการนาแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มาคัดเลือกคาถามที่จะใช้ในการกรอก ดังแผนภาพที่ 1 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ จะใช้ภาษา HTML และ CSS
โดยจะมีการกาหนดฟังก์ชนั่ การใช้งานของผูใ้ ช้งานระบบ ดังแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 ฟังก์ชนั่ ของผูใ้ ช้งานระบบ
จากการทดสอบการใช้งานระบบจากการออกแบบเว็บแอพพลิเคชัน่ โดยใช้การประเมินความสามารถใน
การใช้งานตามแบบฮิวริ สติกทั้ง 10 ด้าน จากผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 33 คน มีปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การทดสอบการใช้งานระบบ
Heuristic Evaluation
1. การมองเห็ น สถานะของระบบ (Visibility of system
status)
2. ระบบมีความสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง (Match between
system and real world)
3. การควบคุ ม และอิ ส ระในการใช้ ง านของผู้ใ ช้ (User
control and freedom)
4. ความสอดคล้องและมาตรฐานสากล (Consistency and
standards)
5. การป้ องกันข้อผิดพลาด (Error prevention)

6. การรั บ รู ้ ไ ด้ท ัน ที โ ดยไม่ ต้อ งไตร่ ตรอง (Recognition
rather than recall)
7. ความยืดหยุน่ และประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน (Flexibility
and efficiency of use)
8. การออกแบบที่ ส วยงามและเรี ยบง่ า ย (Aesthetic and
minimalist design)
9. การแจ้ ง เตื อ นถึ ง ข้ อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น (Help user
recognize, diagnose and recover from errors)
10. ความช่ ว ยเหลื อ และเอกสารประกอบ (Help and
documentation)

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
Problem: ผูใ้ ช้ไม่สามารถยกเลิกการกรอกข้อมูล
Solution: เพิ่มฟังค์ชนั่ การย้อนกลับ
Problem: การกรอกตัวอักษรในช่องตัวเลข
Solution: เพิ่มฟังค์ชนั่ การกรอกข้อมูลแต่ละชนิด
Problem: ระบบไม่มีปุ่มยกเลิกการใช้งานหรื อการย้อนกลับ
Solution: เพิ่มฟังค์ชนั่ ของปุ่ มย้อนกลับทั้งหน้าแรก และหน้าก่อน
นี้
Problem: การแสดงขนาดอักษรที่ไม่เท่ากันในแต่ละหน้า
Solution: ปรับขนาดของตัวอักษรให้อยู่ในรู ปแบบเดี ยวกัน และ
แสดงชื่อขั้นตอนที่ผใู ้ ช้กระทาอย่างชัดเจน
Problem: ระบบไม่แสดงให้เห็ นค่าพื้นฐานที่ผูใ้ ช้ตอ้ งกรอก เช่ น
เลขบัตรประชาชน อายุ เป็ นต้น
Solution: เพิ่มฟังค์ชนั่ การจากัดค่าพื้นฐานที่ใช้ในการกรอก เช่น
ตัวเลขเท่านั้น มีจานวนหลักที่ชดั เจน เป็ นต้น
Problem: ระบบไม่ มีก ารแสดงประเภทของข้อมู ล ที่ ก รอกและ
ตัวอย่างที่ชดั เจน
Solution: เพิ่มฟังค์ชนั่ ตัวอย่างให้ผใู ้ ช้เห็นค่าที่ตอ้ งกรอก
Problem: Solution: Problem: ก า ร ใ ช้ รู ป แ บ บ ตั ว อั ก ษ ร ป ร ะ เ ภ ท typeface ไ ม่
หลากหลาย
Solution: ควรเพิม่ รู ปแบบของ typeface ให้ครบทุกรู ปแบบ
Problem: การแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่ไม่ชดั เจน
Solution: ควรปรั บปรุ งกล่องแสดงข้อความแจ้งเตื อนให้ชัดเจน
และมีตวั อย่างให้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
Problem: ไม่มีการจัดทาคู่มือพื้นฐานที่ให้ผใู ้ ช้ได้ทาการศึกษา
Solution: ควรจัดทาคู่มือพื้นฐาน

จากการทดสอบการประเมินความสามารถในการใช้งานตามแบบฮิวริ สติกทั้ง 10 ด้านของผูใ้ ช้งานระบบ
ทาให้เห็นถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุ งในส่วนของเว็บแอพพลิเคชัน่ ให้ผใู ้ ช้งานสามารถใช้งาน
4.3 เสนอผลการพัฒนา
4.3.1 ผลการพัฒนาระบบ
การปรั บปรุ งผลของระบบจากตารางที่ 1 ซึ่ งจะแสดงผลของตัวอย่างการออกแบบหน้าจอการ
ทางานในส่วนของผูใ้ ช้งาน ดังแผนภาพต่อไปนี้
การมองเห็นสถานะของระบบ (Visibility of system status) จะมีการพบปั ญหาคือผูใ้ ช้ไม่สามารถ
ยกเลิกการกรอกข้อมูล ดังนั้นจึงมีการสร้างปุ่ มย้อนกลับ ดังแผนภาพที่ 5
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ปุ่ มย้อนกลับ

แผนภาพที่ 5 แสดงการเพิ่มปุ่ มย้อนกลับ
ในส่ วนของการกรอกข้อมูลที่เป็ นรายละเอียดที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลผูป้ ่ วย เช่น ชื่ อ นามสกุล, เพศ, อายุ
และที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น ดังแผนภาพที่ 6

แผนภาพที่ 6 แสดงการกรอกข้อมูลผูป้ ่ วย
ส่วนต่อมาจะเป็ นการแสดงข้อมูลของการรายงานประเภทต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งานระบบ ดังแผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 7 แสดงข้อมูลของการรายงานประเภทต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งานระบบ
ซึ่ งเกณฑ์การประเมินผลงานวิจยั จะแบ่งค่าความสามารถในการใช้งานตามแบบฮิวริ สติก คือ ปรับปรุ ง
เร่ งด่วน เท่ากับ 0, น้อยที่สุด เท่ากับ 1, น้อย เท่ากับ 2, พอใช้ เท่ากับ 3, ดี เท่ากับ 4 และดีมาก เท่ากับ 5
จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการใช้ของผูใ้ ช้งานตามแบบฮิวริ สติกทั้ง 10 ด้าน
โดยผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 55 คน ทาให้ได้ผลของการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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5. อภิปรายผล
จากที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการใช้ของผูใ้ ช้งานตามแบบฮิวริ สติกทั้ง 10
ด้านโดยผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 55 คน ทาให้ได้ผลของการประเมินความสามารถในการใช้ของผูใ้ ช้งานตาม
แบบฮิวริ สติกทั้ง 10 ด้านคือ 1. การมองเห็นสถานะของระบบมีค่าเฉลี่ยขอยูท่ ี่ 3.59 2. ระบบมีความสอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ งมีค่าเฉลี่ยขอยูท่ ี่ 3.94 3. การควบคุมและอิสระในการใช้งานของผูใ้ ช้มีค่าเฉลี่ยขอยูท่ ี่ 4.25 4. ความ
สอดคล้องและมาตรฐานสากลมีค่าเฉลี่ยขอยูท่ ี่ 4.13 5. การป้ องกันข้อผิดพลาดมีค่าเฉลี่ยขอยูท่ ี่ 4.17 6. การรับรู ้ได้
ทันทีโดยไม่ตอ้ งไตร่ ตรองมีค่าเฉลี่ยขอยูท่ ี่ 4.07 7. ความยืดหยุน่ และประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยขอยู่ที่
4.54 8. การออกแบบที่สวยงามและเรี ยบง่ายมีค่าเฉลี่ยขอยูท่ ี่ 4.13 9. การแจ้งเตือนถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ย
ขอยูท่ ี่ 1.87 10. ความช่วยเหลือและเอกสารประกอบมีค่าเฉลี่ยขอยูท่ ี่ 3.05 เมื่อทาการวิเคราะห์ท้ งั หมดจะมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ดี

6. ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี้ เป็ นต้นแบบของระบบสารสนเทศการแจ้งเตือนข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่ งสามารถนาไปต่อยอดในส่ วนของการพัฒนาจากเว็บไซต์เป็ นเว็บแอพพลิเคชัน่ ในสมาร์ ตโฟน
นอกจากนี้ ในการออกแบบควรมี การเพิ่มในส่ วนของการออกแบบการแสดงความคื บหน้าของขั้นตอนที่ ผูใ้ ช้กาลัง
กระทาอยูแ่ ละการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการเก็บข้อมูลการทาแบบทดสอบที่มีขอ้ จากัดทางด้านจานวน ซึ่ง
อาจจะมีผลการศึกษาที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
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บทคัดย่อ
ปั จจุ บันรถยนต์ได้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการใช้ชีวิตประจาวันของผูค้ นมากมาย การใช้ลานจอดรถ
แบบเดิ มจะทาให้เกิ ดการต่อแถวรับบัตรคิวหรื อการต่อแถวการจ่ายเงิ นซึ่ งจะส่ งผลให้เสี ยเวลานานและมีอตั รา
ค่าบริ การมากขึ้ นซึ่ ง สร้ างปั ญหากับคนที่ ใ ช้ล านจอดรถและยังเป็ นปั ญหาส าหรั บคนสัญจรบนท้องถนน ใน
งานวิจยั นี้ได้วเิ คราะห์ออกแบบระบบลานจอดรถเพื่อแก้ปัญหาในช่วงการรอรับบัตรคิวและการจ่ายเงินที่ล่าช้าจะ
เปลี่ยนมาเป็ นการใช้งานผ่านหน้าเว็บแทนการต่อแถวรับบัตรคิวและจ่ายเงินผ่านหน้าเว็บรวมทั้งยังมีความสามารถ
ในด้านความปลอดภัยของรถในการกันขโมย โดยที่กระบวนการทางานคือจากที่รถเข้ามาในลานจอดและเข้าไป
ยังที่จอดที่ตอ้ งการ จะมีการรับค่าความเข้มของแสงที่อ่านจากเซ็นเซอร์ ในลานจอกรถส่ งขึ้นมายัง คลาวด์เอ็มคิวที
ทีแพลตฟอร์ม ขณะเวลาที่มีรถเข้าจอด และขณะที่จะนารถออกนั้นจะต้องมีการสแกน บาร์ โค้ด 2 มิติ เพื่อเข้าไป
ชาระเงิน ถ้าไม่ทาการชาระเงินจะทาให้เกิดเสี ยงเตือนขึ้นมาและไม้ก้ นั รถที่ประตูทางออกก็จะไม่เปิ ดขึ้นเพื่อความ
ปลอดภัยและทาการส่ งค่าข้อมูลต่างๆ ไปยังหัวข้อ ที่กาหนดไว้ใน คลาวด์เอ็มคิวทีที ทางผูจ้ ดั ทาได้นาซอฟต์แวร์
ชื่อ โหนด-เรด ดึงข้อมูลจาก คลาวด์เอ็มคิวทีที เก็บในฐานข้อมูล ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและผ่านค่าที่จาเป็ นไปยัง
หน้าเว็บของผูเ้ ข้าจอดและผูด้ ูแลระบบ โดยท้ายสุ ดงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็นถึงจานวนการเข้ามาจอดรถในแต่ละวัน
และการแก้ไขปั ญหารถติด ข้อมูลข้างต้นจะทาให้ผใู ้ ช้ไม่เสี ยเวลามากหรื ออัตราค่าจอดรถจะไม่เพิ่มขึ้นในการรอ
จ่ายตัง มีความปลอดภัยที่ดีเยีย่ ม และสอดคล้องกับแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0
คาสาคัญ : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง, เมืองอัจฉริ ยะ, ลานจอดรถอัจฉริ ยะ, ระบบลานจอดรถ
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ABSTRACT
Abstract: Today, automobile is already part of out daily lives. The old style parking system creates a
long line for queuing tickets, a long line of paying tickets including additional delays for extra fee, etc. All of
these create problems for those who involve with parking lot activities and those on the walk way. This smart
parking research is intended to eliminate the above problems by utilizing web application for queuing tickets,
paying tickets including extra delays. This approach also prevent any possible car-robbing by reading sensor
intensity from each car and saving such information on the CloudMQTT platform. On each parking and taking
off the automobile, there are QR code scanning for the parking fee. Any unpaid automobile fee will not be allowed
from leaving the parking lot. Such condition will create warning light and the blocking pole will block the passage
way and create a saving record to the designated topic on the CloudMQTT platform. The research team utilizes
a software called "Node-RED" to retrieve the saving data from the CloudMQTT cloud, such data will be analyzed
and sending the analyzed data to the user's web page and the parking personal's web page. The result of the
research indicates provides total number of parked automobiles, the long queuing has been eliminated and no
additional fee for extra waiting, the security is excellent and comply with "Thailand 4.0".
KEYWORDS: IOT, Smart City, Smart Parking

1. บทนา
ปั จจุ บันรถยนต์ได้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการใช้ชีวิตประจาวันของผูค้ นมากมาย การใช้ลานจอดรถ
แบบเดิ มจะทาให้เกิ ดการต่อแถวรับบัตรคิวหรื อการต่อแถวการจ่ายเงิ นซึ่ งจะส่ งผลให้เสี ยเวลานานและมีอตั รา
ค่าบริ การมากขึ้ นซึ่ ง สร้ างปั ญหากับคนที่ ใ ช้ล านจอดรถและยังเป็ นปั ญหาส าหรั บคนสัญจรบนท้องถนน ใน
งานวิจยั นี้ ได้ วิเคราะห์ออกแบบระบบลานจอดรถลานจอดรถอัจฉริ ยะ(Smart Parking) เพื่อแก้ปัญหาในช่วงการ
รอรั บบัตรคิวและการจ่ายเงิ นที่ ล่าช้าจะเปลี่ ยนมาเป็ นการใช้งานผ่านหน้าเว็บแทนการต่อแถวรั บบัตรคิวและ
จ่ายเงิ นผ่านหน้าเว็บรวมทั้งยังมีความสามารถในด้านความปลอดภัยของรถในการกันขโมย โดยที่ กระบวนการ
ทางานคือจากที่ รถเข้ามาในลานจอดและเข้าไปยังที่ จอดที่ ตอ้ งการ จะมีการรับค่าความเข้มของแสงที่ อ่านจาก
เซ็นเซอร์ในลานจอกรถส่งขึ้นมายัง คลาวด์เอ็มคิวทีที ขณะเวลาที่มีรถเข้าจอด และขณะที่จะนารถออกนั้นจะต้องมี
การสแกน บาร์ โค้ด 2 มิติ เพื่อเข้าไปชาระเงิน ถ้าไม่ทาการชาระเงินจะทาให้เกิดเสี ยงเตือนขึ้นมาและไม้ก้ นั รถที่
ประตูทางออกก็จะไม่เปิ ดขึ้นเพื่อความปลอดภัยและทาการส่ งค่าข้อมูลต่างๆ ไปยังหัวข้อ ที่กาหนดไว้ใน คลาวด์
เอ็มคิวที ที ทางผูจ้ ดั ทาได้นาซอฟต์แวร์ ชื่อ โหนด-เรด ดึ งข้อมูลจาก คลาวด์เอ็มคิ วทีที เก็บในฐานข้อมูล ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผ่านค่าที่จาเป็ นไปยังหน้าเว็บของผูเ้ ข้าจอดและผูด้ ูแลระบบ โดยท้ายสุดงานวิจยั นี้แสดงให้เห็น
ถึงจานวนการเข้ามาจอดรถในแต่ละวันและการแก้ไขปั ญหารถติด ข้อมูลข้างต้นจะทาให้ผใู ้ ช้ไม่เสี ยเวลามากหรื อ
อัตราค่าจอดรถจะไม่เพิ่มขึ้นในการรอจ่ายตัง มีความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม และสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลน 4.0
ของรัฐบาลที่สนับสนุนระบบเมืองอัจฉริ ยะ
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1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ออกแบบระบบลานจอดรถอัจฉริ ยะ(Smart Parking)
1.2 ขอบเขต
1.2.1. การทางานควบคุมการรับบัตรคิวของผูใ้ ช้รถยนต์และจ่ายเงินค่าบริ การที่จอดรถผ่านเว็บ
1.2.2 ระบบกันขโมยรักษาความปลอดภัยของรถ ด้วยเซนต์เซอร์ ส่งข้อมูลไปยังไม้ก้ นั เพื่อป้ องกัน
รถออกเมื่อไม่ชาระเงินจ่ายหรื อถูกขโมยด้วยใช้วธิ ีการกั้นทางเข้าออกบริ เวณลานจอดรถ
1.2.3. ระบบสามารถบอกตาแหน่งรถได้ผา่ นทางหน้าเว็บ
1.3 ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.3.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการลานจอดรถ
ศุภกฤต ชัยสวัสดิ์ [12] จากการสังเกตสถานที รับฝากรถ ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการป้ องกัน
การโจรกรรมรถยนต์นอ้ ยมาก มีเพียงบัตรกระดาษ ให้ลูกค้าประทับตรา และแสดงเมื่อนารถออก ก็สามารถผ่าน
ออกจากสถานที่จอดได้หากรถของลูกค้าหายไป การตรวจสอบการนารถเข้า – ออกสถานที จอดรถคงทาได้ยาก
เพราะไม่ มี ห ลัก ฐานใดบ่ ง ชี ได้ว่า ใครเป็ นผู ้น ารถเข้า – ออก สถานที่ ดัง กล่ า วทั้ง ยัง ไม่ มี ก ารออกเอกสาร
ใบเสร็ จรับเงินให้แก่ลูกค้า กรณี ที่ ลูกค้าเป็ นหน่วยงานราชการหรื อเอกชนที่ ต้องการนาไปเบิกค่าจอดรถ ซึ งจะมี
การนาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาช่วยใน การตรวจสอบการเข้าออกของรถยนต์ประกอบกับใช้ตวั เซ็นเซอร์มา ช่วย
ตรวจสอบการวางของที จอดรถแต่ละคัน เครื่ องมือที ใช้พฒั นาได้แก่ MS Visual Studio.NET 2008 และ MS SQL
Server 2005 ผลการ พัฒนาพบว่าสามารถตรวจสอบการเข้าออกของรถยนต์การตรวจสอบที จอดรถ การออก
รายงานต่างๆ ได้อย่างดีมีประสิ ทธิภาพ
ศักดิ์ชยั สกุลวัยเจริ ญสิ น, พีรศักดิ์ สบเหมาะ และศุภลัคน์ ทัสนโกวิท [11] ในปั จจุบนั มีผใู ้ ช้ยานพาหนะ
เป็ นจานวนมาก โดยรถยนต์ก็เป็ นยานพาหนะที่มีผใู ้ ช้มากเป็ นจานวนไม่นอ้ ยเช่นกัน จึงต้องมีการสร้างอัตราการ
จอดรถยนต์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับอัตราการเข้าจอดของรถยนต์ที่มีจานวนมาก ทาให้การที่จอดรถเป็ นไปด้วยด้วย
ความยากลาบากและการจราจรภายนอกอาคารก็มีความติดขัด ระบายออกได้ชา้ และสึ้ นเปลืองเชื้อเพลิงในการวน
หาที่จอดรถ การออกแบบโครงงานระบบช่วยแนะนาที่จอดรถในอาคารโดยนาเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใน
การช่วยตรวจสอบก่อนเข้าจอด
ธนชัย โตสวัสดิ์ , ธนพล เจนสุ ทธิ เวชกุล และ เกี ยรติศกั ดิ์ โยซะนัง [10] ในปั จจุบนั ประชากรมี ความ
ต้องการในการใช้ย านพาหนะเพิ่มที่ สูงขึ้ น ซึ่ งรถยนต์ถือเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกสิ่ งหนึ่ งที่ จะน าเราไปสู่
จุดหมายปลายทางจึงส่ งผลให้อตั ราการใช้งานรถยนต์มีปริ มาณเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะชุมชนเมืองใหญ่จะเห็น
ได้วา่ เกิดปั ญหาหลายด้านจากการจราจรที่คบั คัง่ ปั ญหาประการหนึ่ งก็คือ จุดหมายปลายทางที่ผใู ้ ช้รถจะเดินทาง
ไปนั้นมีที่จอดรถเพียงพอหรื อไม่ โดยเฉพาะสถานที่อานวยความสะดวก ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรสิ นค้า
เป็ นต้น เนื่ องจากผูใ้ ช้รถไม่สามารถราบได้วา่ มีตาแหน่งที่จอดรถว่างอยูต่ าแหน่งใด ส่ งผลให้เสี ยเวลาที่ตอ้ งขับรถ
เพื่อวนหาทาให้เกิดปั ญหาการจราจรติดขัด และยังส่ งผลไปถึงการสึ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายอันเนื่ องมาจากการใช้งาน
พลังงานเชื้ อเพลิงที่ เพิ่มขึ้น อี กทั้งยังก่ อให้เกิ ดปั ญหาทางด้านมลพิษอันเป็ นต้นเหตุของภาวะโลกร้ อนโดยใช้
เซ็นเซอร์ในการรับค่า สถานะของช่องจอดรถเพื่อส่งไปแสดงผล และนาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเข้ามาช่วยในการ
รักษาความ ปลอดภัย ซึ่งหลังจากทดสอบการทางานพบว่า ระบบ ดังกล่าวสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง
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2.วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 ภาพรวมการทางาน
หลักการทางานของระบบลานจอดรถอัจฉริ ยะ มีข้ นั ตอนดังนี้คือ
1) เมื่อรถยนต์ เข้ามาจอดบริ เวณที่จอดรถ จะผ่านเครื่ องเซนเซอร์ เพื่อเปิ ดไม้ก้ นั ทางเข้าที่จอดรถ
2) เมื่อจอดรถในบริ เวณที่ตอ้ งการ จะมีเซ็นเซอร์ ที่ติดตั้งตามบริ เวณลานจอดรถ ทาการบันทึกเวลา
เริ่ มต้นของจอดรถ
3) เมื่อต้องการนารถออกจากจุดจอดรถ ผูใ้ ช้จะสแกนข้อมูล บาร์ โค้ด 2 มิติ ที่ ระบบสร้างโดย
อัตโนมัติ เพื่อใส่รหัสและชาระเงินผ่านเว็บ
4) เมื่อผูใ้ ช้รถยนต์ขบั รถมายังบริ เวณทางออก ไม้ก้ นั จะเปิ ดออกโดยอัตโนมัติ ทางานประสาน
ร่ วมกับเซ็ นเซอร์ และระบบ บาร์ โค้ด 2 มิ ติ กรณี ที่ผูใ้ ช้ไม่สแกน บาร์ โค้ด 2 มิ ติ ในขั้นตอนที่ 3 ระบบนี้ ส่ง
สัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ภาพรวมการทางานของระบบลานจอดรถอัจฉริ ยะ
2.2 ส่ วนประกอบของระบบ
ส่วนประกอบของระบบลานจอดรถอัจฉริ ยะ ประกอบด้วย
2.2.1 ฮาร์ ดแวร์ : ระบบได้ใช้Hardware หลักๆอยูท่ ้ งั หมด 5 อย่างดังต่อไปนี้
1) Servo Motor [9] ดังแสดงในรู ปที่ 3 ใช้ทาในการเปิ ด-ปิ ดไม้ก้ นั ตรงประทางเข้าออก
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2) Buzzer [8] ดังแสดงในรู ปที่ 5ใช้ทาการแจ้งเตือนเมื่อไม่ได้ชาระเงินก่อนออกจากลานจอด
รถจะทาให้เกิดเสี ยงเตือนขึ้นมา
3) LDR [3]ดังแสดงในรู ปที่ 2 ใช้ทาการตรวจจับแสง ถ้ามีรถเข้ามาจอดทาให้บงั แสงถ้าไม่มีรถ
จอดทาให้มีค่าแสงเข้ามา
4) Photoelectric sensors [7] ดังแสดงในรู ปที่ 4 จะมีลาแสงส่ งไปยังตัวรับ ทาให้ประตูปิด แต่
ถ้าลาแสงส่งไม่ถึงตัวรับ ทาให้ประตูเปิ ด
5) NodeMCU [4] ดั ง แสดงในรู ป ที่ 6 แพลตฟอร์ ม หนึ่ งที่ ใ ช้ ช่ ว ยในการสร้ า งโปรเจค
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ ด) และ Firmware (Software บนบอร์ ด) ที่
เป็ น open source มาพร้อมกับโมดูลWi-Fi (ESP8266) ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

รู ปที่ 2 แสดงอุปกรณ์ LDR

\

รู ปที3่ แสดงอุปกรณ์
Servo Motor

รู ปที4่ แสดงอุปกรณ์ Photoelectric
sensors

\

\

รู ปที่ 5 แสดงอุปกรณ์
Buzzer

รู ปที่ 6 แสดงอุปกรณ์
NodeMCU

2.2.2 ซอฟต์ แวร์
ระบบลานจอดรถอัจฉริ ยะใช้ซอฟต์แวร์ดงั นี้
1) Arduino IDE [1] โปรแกรมที่ ใช้เขียนเพื่อคอนโทรลอุปกรณ์ I/O โดยใช้ภาษา C ในการ
เขียนโปรแกรม และโหลดลงใน Node MCU เพื่อใช้ในการควบคุมการทางานของ Moisture Sensor
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2) Node-RED [5] เป็ นเครื่ องมื อสาหรั บการทางานร่ วมกนระหว่างอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ และ
บริ การออนไลน์ในรู ปแบบใหม่ที่น่าสนใจ
3) MySQL [6] คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พฒั นาโดยบริ ษทั MySQL มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ รองรับคาสัง่ SQL เป็ นเครื่ องมือสาหรับเก็บข้อมูล ที่ตอ้ งใช้ร่วมกับเครื่ องมือหรื อโปรแกรม
อื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผูใ้ ช้
2.2.3 ช่ องทางการสื่อสาร (Communication)
ระบบลานจอดรถอัจฉริ ยะใช้ช่องทางการสื่ อสาร โดยระบบ CloudMQTT[2] ซึ่งเป็ นบริ การ MQTT
Service บน Cloud Service โดยประกอบ 2 ส่วนดังต่อไปนี้
1) Public: ค่าสถานะตาแหน่งที่จอดรถ, ค่าจานวนรถที่เข้า-ออก ค่าจากเซ็นเซอร์ LDR [3]และ
ค่าของเซ็นเซอร์ photoelectric sensors [7]
2) Subscribe: ส่ วนของบอร์ ดจะทาการรอรับค่าการเปิ ด-ปิ ดประตูเข้าออก ไปยัง Servo Motor
[3], ส่วนอุปกรณ์การแจ้งเตือนจะส่งค่ามาเมื่อไม่ชาระเงิน Buzzer [8] จะมีเสี ยงดังขึ้น
2.2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analytics)
ในส่ ว นของการทางานบน Node RED[5] ดัง รู ป ที่ 7 เริ่ ม จากทาการนาข้อมู ลที่ ถู ก ส่ ง ขึ้ นมาจาก
อุปกรณ์ไม่วา่ จะเป็ นค่าตาแหน่งที่จอดรถหรื อสถานะและเวลาเข้า-ออก โดยการ รับค่าต่างๆและนาไปเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล MySQL [6] จากนั้นจะทาการนาค่าข้อมูลหรื อสถานะต่างๆ มาทาการคานวณไม่ว่าจะเป็ นค่าเวลาเข้า
ออกหรื อยอดชาระเงิน และยังมีระบบที่ช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีการชาระเงินรวมถึงมีการปิ ดประตูทางเข้าออกด้วยอัตโนมัติ

รู ปที่ 7 node-red

3. ผลการทดลองและอภิปราย
3.1 ผลทีไ่ ด้ รับ
3.1.1. ลดปั ญหาในการจัดการกับระบบการจอดรถ
3.1.2. มีความปลอดภัยของลานจอดรถเพิ่มมากขึ้น
3.1.3. มีความสะดวกสบายในการจ่ายเงิน
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3.2 วิเคราะห์ ผล
ผลการทดลอง โดยจาลองการจอดรถยนต์ในบริ เวณลานจอดรถ การทางานของเซนเซอร์จะนับค่า จะทา
การเก็บเวลาเข้า และ เมื่อมีการจ่ายเงินผ่านหน้าเว็บจะทาการเก็บเวลาออก แล้วนาค่าทั้งสองมาคานวณเวลาเพื่อ
แสดง จานวนชัว่ โมงที่ใช้ในการจอดรถ และนาไปคิดค่าบริ การต่อไป ดังรู ปที่ 8 รู ปที่ 9 และรู ปที่ 10

รู ปที่ 8 อัตราค่าจอดรถยนต์

รู ปที่ 9 ผลลัพธ์การชาระเงิน

รู ปที่ 10 ผลลัพธ์การชาระเงินสาเร็ จเรี ยบร้อย

4. สรุ ปผลงานวิจัย
ปั ญหาที่ พบในการเข้าจอดรถคือ ต้องมาเสี ยเวลาในการต่อแถวรับบัตร จึ งทาให้เกิ ดการจราจรติดขัด
และปั ญหาในการจ่ายเงินเวลาออกทาให้เสี ยเวลา
ปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวทาให้เราได้คิดอุปกรณ์ที่ช่วยรถปั ญหานี้โดยในงานวิจยั นี้ได้ วิเคราะห์ออกแบบ
ระบบลานจอดรถ เพื่อแก้ปัญหาในช่วงการรอรับบัตรคิวและการจ่ายเงินที่ล่าช้าจึงเปลี่ยนมาเป็ นการใช้งานผ่าน
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หน้าเว็บด้วยการใช้แทนบัตรคิวและจ่ายเงินรวมทั้งยังมีความสามารถในด้านความปลอดภัยของรถในการกันขโมย
ซอฟต์แวร์ ชื่อ โหนด-เรด ถูกนามาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆข้างต้น คลาวด์เอ็มคิวทีที ถูกนามาใช้เป็ น
ช่องทางในการสื่ อสารรับ-ส่ งข้อมูล ซอฟต์แวร์ ขา้ งต้นจะ ส่ งค่าความเข้มของแสงที่อ่านได้จาก LDR Sensor ไปที่
คลาวด์เอ็มคิวทีที เมื่อมีรถจะเข้ามายังลานจอดรถจะทาการสั่งให้มอเตอร์ทางานเพื่อเปิ ด-ปิ ด ไม้ก้ นั บริ เวณทางเข้า
ทางออก จะทาการส่งข้อมูลในหัวข้อ ของ “Moter” และเมื่อมีรถยนต์มาจอกในบริ เวณช่องจอดจะทาการส่งข้อมูล
ในหัวข้อ ของ “LDR” ค่าเซ็นเซอร์ กบั มอเตอร์ ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลผลที่ได้จากงานวิจยั แสดงให้เห็นถึงจานวน
การเข้ามาจอดรถในแต่ละวันและการแก้ไขปั ญหารถติด ข้อมูลข้างต้นจะทาให้ผใู ้ ช้ไม่เสี ยเวลามากหรื ออัตราค่า
จอดรถจะไม่เพิ่มขึ้นในการรอจ่ายตังและมีความปลอดภัยที่ดีเยีย่ ม
ซึ่ งผลที่เราได้รับจากการทาแบบจาลองระบบลานจอดรถอัจฉริ ยะได้ผลสรุ ป ดังรู ปที่11 คือ ระบบทาให้
มีความสะดวกสบายมากขึ้น ลดการใช้จานวลพนักงานลง ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนขอก การจ้างพนักงานลง และ
การจราจรที่ติดขัดรถลง มีระบบที่มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

รู ปที่ 11 แบบจาลองระบบลานจอดรถอัจฉริ ยะ

รู ปที่ 12 ตาแหน่งของเซ็นเซอร์
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บทคัดย่อ
พืชแต่ละชนิ ดมี ปัจจัยในการเจริ ญเติ บโตที่ แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นพืชที่ ให้ผลผลิ ตแบบดอกหรื อให้
ผลผลิตแบบผล การเพิ่มหรื อลดปั จจัยบางอย่างส่ งผลให้พืชมีการเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณลักษณะพิเศษได้ เช่น พืชมี
ผลผลิตที่หวานเป็ นพิเศษ พืชมีผลผลิตขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ หรื อแม้กระทัง่ พืชมีผลผลิตในปริ มาณมากเป็ นพิเศษ เป็ น
ต้น สาหรับเกษตรกรการทดสอบเพื่อหาปั จจัยการเจริ ญเติบโตของพืชที่จะส่ งผลให้พืชมีคุณลักษณะพิเศษนั้นจะทา
ได้ง่ายขึ้น หากการทดสอบปั จจัยการเจริ ญเติบโตของพืชมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน เช่น ระบบควบคุม
สภาวะแวดล้อมและปั จจัยต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ตอ้ งการ ระบบตรวจสอบผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่างๆได้
แบบเวลาจริ ง และระบบบันทึกผลข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การเจริ ญเติบโตของพืช ดังนั้นในบทความ
วิจยั นี้ จึงพัฒนาระบบ IoT และฐานข้อมูลสาหรับทดสอบปั จจัยการเจริ ญเติบโตของพืช เพื่อช่วยเกษตรกรทดสอบ
ปั จจัยการเจริ ญเติบโตของพืชให้มีคุณลักษณะพิเศษต่างๆได้ โดยการทดสอบปั จจัย 3 พื้นฐานคือ ค่าความชื้นในดิน
ค่าความเข้มของแสง และอุณหภูมิ ซึ่ งการทางานของระบบประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ 1) ระบบตรวจสอบค่าความชื้น
ในดิน 2) ระบบตรวจสอบค่าความเข้มของแสง 3) ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ 4) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 5)
ระบบแจ้งเตือน ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่า ระบบสามารถบันทึ กค่าความชื้ นในดิ น ค่าความเข้มของแสง และ
อุณหภูมิลงในฐานข้อมูลได้ ระบบสามารถแสดงผลของ ค่าความชื้นในดิน ค่าความเข้มของแสง และอุณหภูมิ ผ่าน
เว็บไซต์ได้ ระบบสามารถวิเคราะห์และแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กาหนดผ่านโปรแกรมประยุกต์ไลน์ได้ งานวิจยั นี้จึง
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของพืชได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยามากขึ้น
คาสาคัญ : การเจริ ญเติบโตของพืช, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง , ฐานข้อมูลการเกษตร
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ABSTRACT
Each plant has distinct growth, either flowers or crops. To increase or decrease some factors has an
effect on plants to have distinctive characteristics, such as, succulent or enormous plants or even the ones with a
large production. As farmers who seek for quality in agricultural growth in order to achieve distinctive
characteristics. It would be simple if the growth factors of plants are supported by technology. For instance,
environmental control system and other factors as needed. Real-time results monitoring system and system which
records the data into the database to analyze plant growth. Therefore, in this research develops IOT and Database
System for Testing Growth of Plant Factors for farmers to achieve those characteristics in these 3 basic factors
are as follows; Soil humidity, Light Intensity and Temperature. The system consists 5 parts 1) Humidity
monitoring system 2) Light intensity monitoring system 3) Temperature monitoring system 4) Analytical database
system 5) Notification system. According to the experiment shows the system can record the Humidity in the soil,
Light intensity and Temperature into the database. It can also demonstrate their results via website so the
Analytical database and Notification system can be sent through the Line application. This research gives the
farmers ability to develop plant characteristics precisely and promptly.
KEYWORDS : Growth of plants, IOT Internet of Things, Agricultural Information

1.บทนา
พืชทุกชนิ ดในหลาย ๆ ช่วงของชี วิตจะสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดลักษณะและจานวนผลผลิตภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงทั้งสามนี้ จะเกี่ยวข้องกันพืชเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่สามารถเจริ ญเติบโต
และพัฒนาได้ซ่ ึ งเป็ นการสังเคราะห์สารที่มีโมเลกุลใหญ่และซับซ้อนจากโมเลกุลและประจุขนาดเล็ก การเจริ ญ
นั้นไม่เพียงแต่จะเพิ่มขนาดของเซลล์เท่ านั้นหากแต่จะซับซ้อนขึ้ นไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเซลล์แต่ ละชนิ ด จะ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ต่างกันตาม 3 กระบวนการ
Differentiation เป็ นกระบวนการที่เซลล์เปลี่ยนแปลงไปให้มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทาง
คุณภาพของเซลล์และเนื้อเยือ่ อาจจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างหรื อลักษณะทางเคมี
Development คือผลรวมของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กลับคืนไม่ได้ของอวัยวะหรื อต้น
พืช กระบวนการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เช่น แสง
Morphogenesis คือการเปลี่ยนแปลงทางรู ปร่ างซึ่งเป็ นผลสุดท้ายของกระบวนการ Differentiation และ
Development เช่น การเปลี่ยนจากระยะ Vegetative เป็ น Reproductive
ผูเ้ ขียนบทความ จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบ IOT และฐานข้อมูลสาหรับการทดสอบปั จจัยการเจริ ญเติบโต
ของพืช เพื่อที่จะทดสอบปั จจัยของการเจริ ญเติบโตของพืชที่เหมาะสม โดยใช้หลักการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
ตัวเข้ามาช่วยในการส่ งค่าจากเซนเซอร์ เพื่อนาค่าไปวิเคราะห์ ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยขั้นตอนการ
ทางานจะวัดค่าที่ ได้จากเซนเซอร์ วดั ค่าความชื้ นในดิ น อุณหภูมิและค่าความเข้มของแสง เพื่อที่ จะนาข้อมูลมา
บันทึกแล้ววิเคราะห์และนามาแจ้งเตือน เพื่อสามารถประยุกต์ให้ใช้งานได้จริ งและพัฒนาในขั้นตอนต่อไป
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1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การเจริ ญเติบโตของพืช จากปัจจัยของน้ า แสง และอุณหภูมิ
2) เพื่อพัฒนาระบบ IOT และฐานข้อมูลสาหรับการทดสอบปัจจัยการเจริ ญเติบโตของพืช
3) เพื่อสร้างฐานข้อมูลสาหรับวิเคราะห์การเจริ ญเติบโตของพืช
1.2 ขอบเขต
1) สามารถอ่านค่าความชื้นในดิน อุณหภูมิและค่าความเข้มของแสงแบบเวลาจริ งมาบันทึกใน
ฐานข้อมูล
2) สามารถนาค่าของปั จจัยการเจริ ญเติบโตของพืชจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
3) สามารถแสดงผล ค่าความชื้นในดิน ค่าความเข้มของแสง และอุณหภูมิ ผ่านเว็บไซต์ได้
4) ระบบสามารถวิเคราะห์และแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กาหนดผ่านโปรแกรมประยุกต์ไลน์ได้
1.3 ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.3.1 อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of Things หรื อ IOT) คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยสรรพ
สิ่ งที่สามารถสื่ อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโปรโตคอลการสื่ อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่ งต่าง ๆ
มี วิ ธี ก ารระบุ ต ัว ตนได้ รั บ รู ้ บ ริ บ ทของสภาพแวดล้อ มได้ และมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ โ ต้ต อบและท างานร่ ว มกัน ได้
ความสามารถในการสื่ อสารของสรรพสิ่ งนี้จะนาไปสู่นวัตกรรมและบริ การใหม่อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์
ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผูอ้ ยูอ่ าศัย และส่งสัญญาณไปสัง่ เปิ ด/ปิ ดสวิตซ์ไฟตามห้องต่าง ๆ เป็ นต้น
1.3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการปลูกพืช
ยุทธศาสตร์ การวิจยั รายประเด็นด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) (พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๙) จากงานวิจยั เชิงสารวจพบว่าประเทศไทยมีศกั ยภาพด้านการเกษตรซึ่งเป็ นรากฐานของ ประเทศ โดยมีกา
รท าการเกษตรด้วยการปลูกพืชประเภทพืชสวนที่จดั เป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศจานวน มาก การเลือกชนิดพืช
ปลูกของเกษตรกรไทยกาหนดจากปั จจัยพื้นฐานในการผลิตที่ สาคัญ คือ ที่ ดิน น้ า า และ ภูมิอากาศ โดยไทยมี
ปั จจัยการผลิตดังกล่าวที่เหมาะสมอย่างมากต่อการปลูกพืชหลายชนิ ด ต่อมาเมื่อ ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทาให้ความต้องการอาหารจากภาคเกษตรเพิ่มขึ้น รัฐและองค์กรต่างๆ จึงมีการปรับปรุ งพัฒนาและส่งเสริ ม
การผลิตทางการเกษตรอย่างเป็ นระบบ ทาให้สามารถสร้างผลผลิตในระดับ โลกหลายชนิด จาแนกตามภาคต่างๆ
ของประเทศไทย เช่ น การผลิ ตข้าวในภาคกลาง ยางพาราและไม้ผลใน ภาคใต้และภาคตะวันออก พืชไร่ ใน
ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นต้น สาหรับการผลิตพืชแต่ละกลุ่ม จาแนกตามลักษณะที่สาคัญเป็ น
กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผักและเห็ด และกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ โดยกลุ่มไม้ผลเป็ นไม้ ยืนต้นที่มีอายุหลายปี การทา
สวนผลไม้ ชาวสวนจะต้องศึกษาหาความรู ้ ความชานาญ ความขยันหมัน่ เพียรและ ปฏิบตั ิดูแลรักษาอยูต่ ลอดเวลา
เพราะการทาสวนผลไม้ตอ้ งอาศัยเงินทุน และระยะเวลานานพอสมควรที่จะให้ ผลผลิตออกจาหน่ายได้ ไม้ผลที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มะม่วง ทุเรี ยน มะขาม มังคุด ลาไย มะพร้าว ขนุน ชมพู่ ส้ม เป็ นต้น
วงจรการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของพืชในการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของพืชตลอดชี พจักร
(Life cycle) นั้น พืชจะต้องผ่าน ขั้นตอนต่าง ๆ นับตั้งแต่ พืชงอกจากเมล็ด (Seed germination) ไปเป็ นต้นกล้า
(Seedling) เมื่อต้น กล้ามีอายุมากขึ้นก็จะกลายเป็ นต้นพืช (Plant) ต้นพืชจะมีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการต่อไป
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เรื่ อย ๆ ซึ่ งการเจริ ญและพัฒนาการในช่วงแรก ๆ นี้ จะเป็ นไปในทางการเพิ่มขนาดและน้ าหนักของต้นพืช เมื่อพืช
มีอายุที่เหมาะสม หรื อพัฒนาการมาจนถึงที่สุด โดยได้รับการกระตุน้ หรื อชักนาจากสภาพ ภายนอก ก็จะออกดอก
ติดผล และสร้างเมล็ดขึ้นมา จากนั้น เมล็ดก็จะพัฒนาการเป็ นต้นพืชต่อไปส่ วนพืชต้นเดิมนั้นบางชนิดอาจตายไป
(Annual plant และ Biennial plant) แต่บางชนิ ดอาจมีการ เจริ ญเติบโตและพัฒนาการต่อไป ในลักษณะเดี ยวกับ
ช่วงที่ตน้ พืชยังไม่ออกดอก (Perennial plant)

2.วิธีการดาเนินงานวิจยั
2.1 การออกแบบระบบ
การประมวลผลการทางานของระบบ IOT และฐานข้อมูลสาหรับการทดสอบปั จจัยการเจริ ญเติบโตของ
พืช มีข้ นั ตอนการทางานดังนี้ รูปที่ 1 ดังนี้ 1) อ่านค่าความชื้ นในดิ นจากเซนเซอร์ Soil moisture sensor module
อ่านค่าความเข้มของแสงจากเซนเซอร์ Light Independent Resistor และอ่านค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์ DHT22 2)
ข้อมูลจะถูกนาเก็บไปที่ระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อรอตัวทางาน (Heroku worker) มาดึงข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
3) ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยจะท าการดึ ง ข้อ มู ล จากระบบคลาวด์ แ ละบัน ทึ ก ลงฐานข้อ มู ล (Heroku PSQL
Database) โดยตัวฐานข้อมูลและตัววิเคราะห์จะทางานอยู่บน Heroku และ 4) เว็บจะทาการดึ งข้อมูลปั จจุบนั ที่
บันทึกในฐานข้อมูลมาแสดงผล และ แจ้งเตือนผลการบันทึกผลไปยังไลน์แอพพลิเคชัน่ (Application Line)
2.cloudMQTT
1.DHT22 โมดูลเซนเซอร์วดั ความชื้นและอุณหภูมิ
3.Heroku worker
3.Heroku PSQL(Database)

1.Light Independent Resistor

1.Soil moisture sensor module

4.LINE

4.Web

รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบ IOT และฐานข้อมูลสาหรับการทดสอบปัจจัยการเจริ ญเติบโตของพืช
2.2 การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบ IOT และฐานข้อมูลสาหรับการทดสอบปัจจัยการเจริ ญเติบโตของพืช ประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้
2.2.1) ฮาร์ ดแวร์
1) Light Independent Resistorเป็ นตัวต้านทานแปรค่าตามความเข้มของแสง หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า
LDR ทามาจากสารแคดเมียมซัลไฟล์ (Cdse) หรื อแคดเมียมซีลิไนด์ (Cdse) ดังรู ปที่ 2
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2) ESP8266 เป็ นโมดูล Wi-Fi จากประเทศจีน ที่มีความพิเศษที่สามารถโปรแกรมลงไปได้ ทา
ให้สามารถนาไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ และมีพ้นื ที่ของโปรแกรมประมาณ 4 เมกกะไบต์ ทาให้มี
พื้นที่เหลือ ในการบรรจุโปรแกรมเพิ่มเข้าไป ดังรู ปที่ 3
3) Soil moisture sensor module ใช้ในการวัดค่าความชื้นในดิน จะต้องนาเอาแท่งอิเล็กโทรดปั ก
ลงไปในดินที่ตอ้ งการวัด จึงจะสามารถอ่านค่าความชื้นของดินได้ ดังรู ปที่ 4
4) DHT22 โมดูลเซนเซอร์วดั ความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียว มีความแม่นยาสูง มีตวั ต้านทาน
Pull up อยูภ่ ายในเซ็นเซอร์ มีความสะดวกในการใช้งาน ดังรู ปที่ 5

ภาพที2่ Light Independent Resistor
module

ภาพที่ 3 ESP8266

รู ปที5่ องค์ประกอบฮาร์ดแวร์

ภาพที4่ Soil moisture sensor

รู ปที6่ องค์ประกอบฮาร์ดแวร์

2.2.2) ช่ องทางการสื่อสาร (Communication)
ระบบได้ใช้ CloudMQTT ซึ่งเป็ นบริ การ MQTT Service บน Cloud Service โดยประกอบไปด้วย 2
ส่วนดังต่อไปนี้
1) Public : ESP8266จะใช้ทาการส่ งค่าจากเซนเซอร์ ที่วดั ค่าความเข้มของแสง อุณหภูมิและ
ความชื้นในดินไปที่คลาวด์
2) Subscribe : ส่ วนของตัวทางานบน Heroku จะทาการดึ กค่าจากคลาวด์ ที่ วดั ความเข้มของ
แสง อุณหภูมิและความชื้นในดินเพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนเก็บไว้ในฐานข้อมูล
2.2.3) ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์หลักๆ ที่ใช้ในระบบนี้ ประกอบด้วย
1) Application LINE :เป็ นแอปพลิเคชันให้บริ การ Messaging รวมกับ Voice Over IP ทาให้
ผูใ้ ช้สามารถสร้างกลุ่มแชท ส่งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ หรื อจะพูดคุยโทรศัพท์แบบเสี ยงก็ได้
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2) Heroku: เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผพู ้ ฒั นาระบบสามารถลดเวลาในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ได้
ผูพ้ ฒั นาระบบไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการติดตั้งค่าต่างๆ บนเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ สามารถเน้นไปที่การพัฒนาโปรแกรม
เพียงอย่างเดียว Heroku ถูกจัดเป็ น Platform as a Service (Paas) ที่รองรับภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น Ruby,
PHP, Node.js, Python, Java, Clojure, Scala อีกทั้งยังสามารถสร้าง buildpack สาหรับภาษาอื่นๆ ได้
3) Arduino IDE: ใช้สาหรับเขียนโปรแกรมควบคุมลง NodeMCU ไม่วา่ จะเป็ นการรับค่าจากตัว
อุปกรณ์เซ็นเซอร์และส่งค่าขึ้นไปบนคลาวด์ หรื อเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคาสัง่ มาเพื่อควบคุมหลอดไฟLED
2.2.4) การวิเคราะห์ ข้อมูล(Data Analytics)
ฮาร์ ดแวร์ รับค่าจากเซ็นเซอร์ จากนั้นจะทาการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลปั จจุบนั ขึ้นไปยัง
คลาวด์ ตัวท างานจะท าการดึ ง ข้อ มู ล ปั จ จุ บัน ที่ บัน ทึ กในคลาวด์ มาประมวลผลแล้วจะท าการบัน ทึ ก ไปยัง
ฐานข้อมูลPSQLตัวอย่างการเก็บข้อมูลแสดงดังรู ปที่ 6 เมื่อบันทึกเสร็ จหน้าเว็บจะทาการดึ งค่าจากฐานข้อมูลมา
แสดงเป็ นกราฟ ดังรู ปที่7

รู ปที6่ ฐานข้อมูล (Heroku PSQL) ของพืช
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รู ปที่ 7 กราฟสถิติการเก็บข้อมูล
2.2.5) Intelligent
ระบบสามารถวิเคราะห์ค่าปั จจัยต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลจาก
เซนเซอร์กบั ข้อมูลในฐานข้อมูลหาก ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดจะมีการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรผ่าน
โปรแกรมประยุกต์ไลน์

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถบันทึกค่าความชื้นในดิน ค่าความเข้มของแสง และค่า
อุณหภูมิลงในฐานข้อมูลได้ และระบบสามารถแสดงผลของ ค่าความชื้นในดิน ค่าความเข้มของแสง และอุณหภูมิ
ผ่านเว็บไซต์ได้และสา
3.1 แสดงหน้ าจอซอฟต์ แวร์
การปลูกพืชต่างๆ เช่ น ดอกไม้ , พืชการเกษตร สามารถนาฐานข้อมูลมาทดสอบกับระบบนี้ ได้ โดย
จะต้องเก็บค่าความเข้มของแสง อุณหภูมิและความชื้นในดินโดยใช้ cloudMQTT เป็ นสื่ อกลาง และมีความสามารถ
ในส่วนSUBSCRIBE ที่จะนาค่าต่างๆ ที่ผา่ นการวิเคราะห์มาแสดงผลบนเว็บ เช่น สถานะระบบ,การแจ้งเตือน, ค่า
ความเข้มของแสง, ค่าอุณหภูมิ , ค่าความชื้นในดิน และอื่นๆ แสดงดังรู ปที่ 8, รู ปที่ 9 และรู ปที่ 10
ระบบนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมประยุกต์ไลน์ การพูดคุยกับพืชและดอกไม้ที่ปลูกได้ โดย
พิมพ์คาถามหรื อประโยชน์ต่างๆ ผ่านทางระบบ จากนั้นระบบจะทาการวิเคราะห์และตอบสนองอย่างทันที แสดง
ดังรู ปที่ 11 และมีส่วนการแสดงถึงการเก็บข้อมูลเป็ นในรู ปแบบกราฟ เพื่อง่ายต่อการนาใช้งานและอ่านผลข้อมูล
ดังรู ปที่ 12
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รู ปที่ 8 จอภาพแสดงผลข้อมูลของพืชใน Database

รู ปที่ 9 จอภาพแสดงผลข้อมูลของแสง

รู ปที่ 10 จอภาพแสดงผลความชื้นในดิน

รู ปที่ 11 จอภาพแสดงการพูดคุย Application Line

รู ปที่ 12 จอภาพแสดงผลข้อมูลของการ

ให้น้ า

4. สรุ ปผลงานวิจัย
บทความนี้นาเสนอระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์และฐานข้อมูลสาหรับการทดสอบปั จจัยการเจริ ญเติบโต
ของพืช ที่เป็ นเครื่ องมือให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของพืช โดยการปรับเปลี่ยนค่าความชื้นใน
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ดิ น ค่าความเข้มของแสง และอุณหภูมิ ที่ เป็ นปั จจัยพื้นฐานของการเจริ ญเติบโตของพืช ระบบที่ นาเสนอนี้ ช่วย
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรทดสอบและปรับเปลี่ยนปั จจัยได้สะดวกรวดเร็ ว มีความถูกต้องแม่นยา และเป็ นแนวทางให้
ก่อเกิ ดนวัตกรรมทางผลผลิตได้ ระบบสามารถแสดงข้อมูลของปั จจัยต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์แบบเวลาจริ ง
ข้อมูลปั จจัยต่างๆที่ปรับเปลี่ยนถูกบันทึกลงฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบเพื่อนามาวิเคราะห์ผลและแจ้งเตือนผ่าน
โปรแกรมประยุกต์ไลน์ ระบบสามารถนาไปใช้กบั พืชใดๆก็ได้ตามความต้องการของเกษตรกร อีกทั้งระบบยัง
สามารถเพิม่ ปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตในพืชชนิดต่างๆได้ตามความต้องการของเกษตรกร

5. ข้ อเสนอแนะ
1) สามารถนาไปพัฒนาต่อให้ในขนาดพื้นที่ที่กว้างเพิม่ มากขึ้น
2) สามารถติดตั้งเซนเซอร์ให้เพิ่มมากขึ้นหรื อปรับเปลี่ยนปั จจัยต่างๆ ตามความต้องการของผูป้ ลูกพืช ไม่
จาเป็ นจะต้องเป็ นความเข้มของแสง อุณหภูมิหรื อค่าความชื้นในดินเท่านั้น เช่น อุณหภูมิในน้ าหรื ออากาศ, ค่าHP,
ค่าPH และอื่นๆ
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ขยะมูลฝอยเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน ปั จจุบนั ประชากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นซึ่ งหมายความว่า
การบริ โภคมากขึ้น ขยะเพิ่มขึ้นมลพิษก็มีมากจึงเกิดปั ญหาภาวะโลกร้อน และขยะที่ไม่ได้ผา่ นการคัดแยกมีปัญหา
ต่อการรี ไซเคิล(Recycle)เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง จึงเป็ นเรื่ องที่ยากมากที่จะทาให้มนุษย์มีจิตใต้สานึ ก
ในการแยกขยะก่อนทิ้งขยะลงถัง งานวิจยั นี้ จึงได้ทาการปรับเปลี่ยนถังขยะโดยการเพิ่มเซ็นเซอร์ โหลดเซลล์(load
cell) เพื่อวัดน้ าหนักขยะในถังขยะ และออกแบบใหม่เป็ นถังเก็บขยะหลายประเภท (เช่นกระดาษ แก้ว พลาสติก
ฯลฯ ) เมื่อถังขยะเต็มระบบจะแจ้งให้ทราบในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อเตือนให้ผเู ้ กี่ยวข้องมาเก็บขยะในถัง
ส่ วนน้ าหนักของขยะในถังที่ถูกแยกประเภทออกจากกันนั้น เพื่อใช้ในการประมาณราคาขายของขยะ และเมื่อมี
การแจ้งเตือนเราสามารถทราบว่าถังขยะถูกติดตั้งไว้ที่ไหน โดยท้ายสุดงานวิจยั นี้สามารถช่วยในเรื่ องของการสร้าง
แรงจูงใจให้ผคู ้ นช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะและปั ญหาขยะล้นถัง โดยขยะที่ถูกทิ้งนั้นเราสามารถนาไป
ขายเพื่อการรี ไซเคิลหรื อการนาไปประยุกต์เพื่อให้นากลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง
คำสำคัญ: อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง, เซ็นเซอร์โหลดเซลล์, ถังขยะ
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ABSTRACT
Solid waste is another cause of global warming. Now, the human population is increasing which mean
that the consumption is also increased. The overflow trashcan and unseparated west are effect to the recycle
problem for reusable waste. It is very hard to make the subconscious mind for separating waste before putting the
garbage in the trashcan. This research, we modify the trashcan by adding load cell to measure the weight of waste
in trashcan. And, we redesign as multiple tank for separating waste types (ex. paper, glassed, plastic, and etc.).
When the trashcan is almost full, the system will be notice on smart phone of the garbage collector for collecting
the waste. The weight of separated wastes are used to estimate the waste selling price. The GPS module is installed
in the trashcan which used to find the best routing way with minimum cost to collect all full trashcan. When we
receive an alert, we can know where the bin was installed. Finally, this research can help in motivating.Let people
help separate waste before dumping into the trash.Waste is disposed of for recycling or apply to be re-used again.
KEYWORDS: Internet of Things (IoT), Bin, Weight Sensor (Load cell)

1. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากในปั จจุบนั มีการทิ้งขยะจานวนมาก ทาให้เกิดการล้นของถังขยะจึงส่งผลให้เกิดความสกปรกที่
ส่ งกลิ่นเหม็น เเละทาให้เเม่บา้ นไม่ทราบปริ มาณขยะในถังของขยะนั้นๆเเละไม่ทราบมูลค่าของขยะชนิดนั้นว่ามี
ค่าเท่ าใดระบบนี้ จาทาขึ้นเพื่อทดลองใช้กับกลุ่มภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าไปเเก้ปัญหาการทิ้งขยะล้นถังใน
ปั จจุบนั โดยวิธีการทางานของระบบที่ตวั ถังขยะจะมีเซ็นเซอร์ ตรวจจับปริ มาณนาหนักของถังขยะถ้าอยูใ่ นระดับ
มาตฐานที่ต้ งั ไว้ก็จะมีการเเจ้งเตือนไปยังห้องเเม่บา้ นเพื่อให้แม่บา้ นรับทราบผ่านหน้าจอภายในห้องเเม่บา้ นจะมี
รายละเอียดของถังขยะใบนั้น ว่าเป็ นถังขยะชนิดไหน น้ าหนักเท่าไร เเละถ้านาไปขายจะได้ราคาประมาณเท่าไร
ทฤษฎีสรุปเกีย่ วกับ IoT
Margaret Rouse ได้ให้ความหมายของ Internet of Things [1] เมื่ อวันที่ 25 มกราคม 2559 ใจความว่า
อินเตอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง(Internet of Things) คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆ มีการถ่ายโอน
ข้อมูลร่ วมกันผ่านเครื อข่าย โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุ คคล หรื อระหว่างบุ คคลกับ
คอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต ของทุ ก สรรพสิ่ ง (Internet of Things) พัฒ นามาจากเทคโนโลยีไ ร้ สาย(wireless
technology) ระบบเครื่ องกลไฟฟ้ าจุ ล ภาค(micro-electromechanical systems : MEMS) และอิ น เทอร์ เ น็ ต
(Internet)ซึ่ งคาดว่า อินเตอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง(Internet of Things) นั้น หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่อา้ งอิงได้ดว้ ย
เลขไอพี (IP address) และมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันได้ผ่านเครื อข่าย สรุ ปให้เข้าใจง่ายๆ
อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง(Internet of Things) ก็คือ เทคโนโลยีที่ทาให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
กันได้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตนัน่ เองสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE) ได้
ให้คานิยามของ Internet of Things [2] โดยใจความบอกถึงคุณลักษณะสาคัญของ IoTมีดงั นี้
- เป็ นการเชื่อมต่อกันระหว่างสรรพสิ่ งใดๆ (Interconnection of Things)
- เชื่อมต่อสรรพสิ่ งใดๆ เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Connection of Things to the Internet)
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- สรรพสิ่ งใดๆ มีลกั ษณะที่ระบุเอกลักษณ์ได้ (Uniquely Identifiable Things)
- สามารถพบได้ทวั่ ไป (Ubiquity)
- มีความสามารถในการรับรู ้และตอบสนองได้ (Sensing/Actuation capability)
- เป็ นระบบฝังตัวแบบอัจฉริ ยะ (Embedded intelligence)
- มีความสามารถในการสื่ อสารทางานร่ วมกันได้ (Interoperable Communication Capability)
- สามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้ (Self-configurability)
- สามารถโปรแกรม หรื อสัง่ การการทางานได้ (Programmability)
หรื อถ้ากล่าวโดยง่ายๆ IoT ก็คือ การทาอุปกรณ์ใดๆ หรื อ สรรพสิ่ งใดๆ ให้ฉลาดขึ้น โดยการใส่ สมอง
กลให้กบั มันแล้วให้สรรพสิ่ งนั้นๆ สามารถสื่ อสาร ควบคุม หรื อรายงานผลซึ่ งกันและกันได้ผ่านอินเทอร์ เน็ ต
ยกตัวอย่างง่ายๆของคาว่า “อุปกรณ์สื่อสารกัน”เช่น โทรศัพท์ กับ รี โมทโทรทัศน์ ก็คือ อุปกรณ์สื่อสารกันได้ แต่
เป็ นการสื่ อ สารผ่า นคลื่ น อิ น ฟราเรดแต่ อุป กรณ์ ที่ จะเป็ น IoTนั้น จะต้อ งสามารถสื่ อสารกัน ได้ผ่า นเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั กระแสของคาว่า IoTได้เป็ นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง และเริ่ มมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ
ให้ ส ามารถท างาน บนแนวคิ ด ของเพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี ก ารน ามาประยุก ต์ใ ช้ง านในด้า นต่ า งๆ มากขึ้ น เช่ น
การประยุกต์ใช้งานใน Smart City คือการทาให้เมืองมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่สามารถควบคุมรายงานผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น หลอดไฟบนถนน หรื อแม้กระทัง่ การประยุกต์ใช้งานใน Smart Industry โดยการควบคุม
หลอดไฟให้มีการประหยัดพลังงานที่ดียงิ่ ขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มโรงงานต่างๆ
ในการพัฒนาการสื่ อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ใดๆนั้น จาเป็ นจะต้องใช้โปรโตคอลในการสื่ อสาร
โดยเฉพาะในการพัฒนา IoTในปั จจุบนั มีโปรโตคอลที่ได้รับความนิยมคือ CoAP Protocol, NETPIE Protocol และ
MQTT Protocol
ทฤษฎีสรุปเกีย่ วกับภำวะโลกร้ อน
ภาวะโลกร้ อน[3]ภัยธรรมชาติ ที่เกิ ดขึ้ นจากการสะสมของก๊าซเรื อนกระจกในชั้นบรรยากาศที่ ม าก
เกิ นไป ทาให้รังสี ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก ไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปได้ดีเช่นเดิม ทาให้
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสู งขึ้น จึงไปกระทบต่อภูมิอากาศ ปริ มาณฝน ระดับน้ าทะเลแปรปรวนอย่างมาก ไม่วา่
จะเป็ นฝนหลงฤดู อากาศที่ ร้อนจัด อากาศที่ หนาวจัดจนทาให้เกิ ดหิ มะตกเป็ นครั้งแรกในหลายๆ พื้นที่ พายุฝน
รุ นแรง เกิดอุทกภัย โรคระบาด แมลงศัตรู พืชระบาดรุ นแรง อีกทั้งยังส่ งผลกระทบต่อพืช สัตว์ และมนุษย์อีกด้วย
ยิ่งนับวันภัยธรรมชาติน้ ี ยงิ่ รุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งตัวการหลักของการเกิดภัยธรรมชาติ นี้ ก็น่าจะหนี ไม่พน้ ‘ก๊าซ
เรื อนกระจก’ ที่ประกอบด้วย
- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : เกิดจากการเผาไหม้และกระบวนการที่ก่อให้เกิดความร้อนต่างๆ
- ก๊าซมีเทน : เกิดจากการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
- ก๊าซไนตรัสออกไซด์ : เกิดจากกระบวนการเผาไหม้และการย่อยสลาย หลายคนอาจไม่รู้วา่ จริ งๆแล้ว
‘ขยะ’ ที่เกิดจากที่เรากิน เราใช้น้ นั ก็มีส่วนที่ส่งผลให้โลกของเราต้องเผชิญหน้ากับ‘ภาวะโลกร้อน’โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในขั้นตอนของการจัดการขยะที่มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกออกมาไม่ว่าจะเป็ นการเก็บขนขยะ การเผาขยะ
การหมักปุ๋ ย ทาให้เกิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อการฝังกลบ การหมักก๊าซชีวภาพทาให้เกิดก๊าซมีเทนเป็ นต้น
ตัวอย่างเช่นถุงพลาสติก ถ้าเรายิง่ ใช้มากเท่าไหร่ ปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะลอยขึ้นสู่ช้ นั บรรยากาศโลกจาก

2219

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

การเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิตและการเผาทาลายถุงพลาสติกก็จะยิง่ สูงมากขึ้นเพราะถุงพลาสติก 1 ใบ จะต้องใช้
เวลาย่อยสลายถึง 500 ปี ซึ่งถ้าเอาไปเผาก็จะทาให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็ นตัวการสาคัญของการเกิด
‘ภาวะโลกร้อน’วิธีการลดปริ มาณการเกิดก๊าซเรื อนกระจกจากระบบการกาจัดขยะนั้นมีหลากหลายวิธี ไม่วา่ จะนา
ก๊าซชีวภาพจากบ่อฝังกลบมาใช้เป็ นพลังงาน ลดการฝังกลบขยะอินทรี ยด์ ว้ ยการส่งเสริ มให้แยกขยะอินทรี ยไ์ ปใช้
ประโยชน์ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทาปุ๋ ยหมัก หมักก๊าซชีวภาพ ฯลฯ ใช้ระบบบาบัดขยะด้วยเครื่ องจักรกลและกระบวนการ
ชี วภาพ (MBT) สาหรับขยะที่มีอินทรี ยวัตถุปนเปื้ อนเป็ นต้น แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่า ‘การแยกขยะ’ ก็เป็ นอีกวิธี
หนึ่ งที่ ช่วยแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อนได้ต้ งั แต่ตน้ ทาง เพราะถ้าทุกคนเริ่ มต้นแยกขยะกันตั้งแต่ตน้ ทางขยะบาง
ชนิ ดก็จะสามารถเวียนกลับมาใช้ซ้ า หรื อนาไปแปรรู ปใช้ใหม่ได้อีกทั้งการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะ
ช่วยให้ปริ มาณขยะที่ตอ้ งส่ งไปกาจัดหรื อทาลายน้อยลงและปริ มาณการเกิดก๊าซเรื อนกระจกก็นอ้ ยลงเช่นกันเห็น
แล้วว่าการแยกขยะนอกจากจะช่วยลดปริ มาณขยะของประเทศและยังสามารถช่วยลดก๊าซเรื อนกระจกอันเกิดจาก
ขั้นตอนการกาจัดขยะที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างเเรงจูงใจในการเเยกขยะ
(2) เพื่อสร้างเเรงจูงใจในการทิ้งขยะ
(3) เพื่อสามารถรู ้ราคาของขยะที่ถูกทิ้งเพื่อนาไปขาย

3. ขอบเขต
(1) สามารถเซ็คน้ าหนักของขยะที่ถูกทิ้งลงถังโดยการเปรี ยบเที ยบกับน้ าหนักมาตรฐานที่ต้ งั ไว้ว่าเต็ม
หรื อยัง
(2) สามารถนาน้ าหนักของขยะที่อยูใ่ นถังขยะมาคานวนเพื่อหาราคาเเละนาไปขายสร้างมูลค่า
(3) สามารถเเจ้งเตือนเเละเเสดงข้อมูลไปยังผูเ้ กี่ยวข้องผ่านเเอปพิลเคชัน่ เช่น เเม่บา้ นที่มีเเอปพิลเคชัน่ ผู ้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับถังขยะ

4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
กำรออกแบบระบบ
- เมื่อมีการทิ้งขยะลงไปในถัง จะมีการวัดค่าน้ าหนังรวมทั้งหมดภายในถังขยะนั้นว่ามี น้ าหนักเท่าไหร่
- จะมีการแสดงผลค่าน้ าหนักรวมภายในถังนั้น มาทางหน้าถังโดยตัวแสดงผลจะเป็ น จอแสดงค่าเล็กๆ
- ภายในถังขยะจะมีการตรวจเช็คน้ าหนักทุกครั้งที่มีการทิ้งขยะ แล้วจะมีการคานวน มูลค่าของขยะว่ามี
มูลค่าเท่าไหร่ ถ้านาไปขาย
- เมื่อขยะมีน้ าหนักถึงเกณฑ์ที่ระบบตั้งไว้จะมีการแจ้งเตื่อนมายังผูเ้ กี่ยวข้องว่า ขยะในถังนั้นเต็มแล้วให้
ทาการเก็บขยะออก
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แผนภำพที่ 1 ภาพรวมของระบบ
การทางานโดยรวมของระบบ คือ ที่ ตวั ถังขยะจะมีการติดตั้ง Sensor Load cell ไว้ภายใน เมื่อมีการทิ้ง
ขยะลงไปในถังขยะตามประเภทของถังขยะ ขยะที่ถูกทิ้งลงไปจะมีการชัง่ น้ าหนักของถังขยะว่ามีปริ มาณน้ าหนัก
เท่าไหร่ นาไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลและค่าน้ าหนักของถังขยะใบนั้นๆจะปรากฏบนหน้าจอที่หอ้ งแม่บา้ นเมื่อน้ าหนัก
ถึงปริ มาณจากัด ระบบจะทาการแจ้งเตือนโดยที่หน้าจะขึ้น เครื่ องหมายถูกพร้อมตัวหนังสื อเป็ นสี แดง เพื่อแจ้งให้
แม่ บ้า นทราบว่า ถัง ขยะใบนั้น เต็ม แล้ว ให้ท าการเปลี่ ย นถังขยะหรื อ ท าการขายขยะแต่ ล ะประเภทตามราคา
มาตรฐานของการรับซื้อขยะ
กำรพัฒนำตัวอุปกรณ์
มีอุปกรณ์ที่ใช้งาน 2 ชนิด ได้แก่
- NodeMCU [8] แสดงในแผนภาพที่ 1 แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค Internet of Thing
(IoT) ที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ที่เป็ น open source มา
พร้อมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่งเป็ นหัวใจส าคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต แสดงในแผนภาพที่ 2 (ก)
- Weight Sensor (Load Cell) 0-500g แสดงในแผนภาพที่ 2 เป็ น Sensor วัดน้ าหนัก หรื อที่ เรี ยกกันว่า
Load Cell สามารถวัดได้ช่วง 0 ถึง 500 กรัม ให้ Output เป็ นสัญญาณ Analog ซึ่งเป็ นระดับ mV (ต้องขยายสัญญาณ
, แนะนาให้ใช้ Instrument Amp) แสดงในแผนภาพที่ 2 (ข)
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(ข)

แผนภำพที่ 2 อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์
(ก) NodeMCU (ESP8266)
(ข) Weight Sensor (Load Cell)
กำรสื่อสำรข้ อมูล
ระบบได้ใช้ CloudMQTT [10]ซึ่ งเป็ นบริ การ MQTT Service บน Cloud Service โดยประกอบไปด้วย 2
ส่วนดังต่อไปนี้
- Public :ค่าน้ าหนักของขยะที่ ถูกทิ้งลงไปในถังใช้งานผ่านทาง Smartphone, ค่าน้ าหนักที่ วดั ได้จาก
เซ็นเซอร์วดั น้ าหนัก
- Subscribe :ส่ วนของบอร์ ดจะทาการรอรับค่าน้ าหนักที่ถูกส่ งมา, ส่ วนอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนจะรอรับค่า
ของสถานะต่างๆไม่วา่ จะเป็ นสถานะเต็ม, สถานะการแจ้งเตือนของระบบ ,ค่าจากตัวเซ็นเซอร์ วดั น้ าหนักที่ได้รับ
ค่าส่ งขึ้นมาจากบอร์ด และทาการคานวณสถานะรวมถึงค่าน้ าหนักบน Cloud เพื่อแสดงคะแนนและแจ้งเตือนเมื่อ
ถึงขยะเต็ม
กำรพัฒนำทำงด้ ำน Software
ระบบได้ใช้Software หลักๆอยูท่ ้ งั หมด 4 อย่างดังต่อไปนี้
- Arduino IDE [10] ใช้สาหรั บ เขี ย นโปรแกรมควบคุ ม ลง NodeMCUไม่ ว่า จะเป็ นการรั บ ค่า จากตัว
อุปกรณ์เซ็นเซอร์และส่งค่าขึ้นไปบน Cloud หรื อเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคาสัง่ มาเพื่อควบคุมหลอดไฟแอลอีดี
- NodeRED [11] เป็ นส่วนที่จะนาค่าต่างๆมาจัดการข้อมูลบน Cloud และ Database เพื่อส่งผลลัพธ์ไปทา
การแสดง
- MQTT Dashboard [12] ใช้ในการควบคุมและแสดงผลการทางานของระบบผ่าน Smartphone
- NETPIE Freeboard [13] เป็ น Web Application ที่ทาให้การสร้าง และปรับแต่ง IoT Dashboard ส่วนตัว
ได้ง่ า ยขึ้ น โดยไม่ ต ้อ งเขี ย นเว็บ เอง โดยข้อ มู ล นั้น มี ก ารอัพ เดทแบบ real-time มี ค วามเสถี ย รและเชื่ อ ถื อ ได้
นอกจากนี้ยงั สามารถนาข้อ
มูลค่าพลังงานต่างๆที่วดั ได้จากตัวเซ็นเซอร์ ไปแสดงผลเป็ นกราฟและสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบ
เพียงแค่ คลิ๊ก-ลาก-วาง
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูล (Data Analytic)
ส่ วนของการทางานบน NodeREDเริ่ มจากทาการนาข้อมูลที่ ถูกส่ งขึ้ นมาจากอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นค่า
พลังงานหรื อสถานะโดยการ subscribe ค่าต่างๆและนาไปเก็บไว้ใน MySQL Database [14] แสดงในแผนภาพที่ 3
จากนั้นจะทาการนาค่าข้อมูลหรื อ สถานะต่างๆ มาทาการคานวณไม่วา่ จะเป็ นค่าน้ าหนักหรื อโหมดการใช้งานที่
ผูใ้ ช้กาหนดไว้มาทาการคานวณเพื่อดักจับความผิดปกติของระบบและเก็บค่าที่ได้จากการทางานของระบบไว้ใน
Database เพื่อใช้สาหรับวิเคราะห์

แผนภำพที่ 3 ฐานข้อมูลสาหรับทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล

5. ผลกำรวิจัย
ระบบสามารถทาการชัง่ น้ าหนักปริ มาณในถังขยะแต่ละใบได้และสามารถทาการบันทึกค่าน้ าหนักที่ชงั่
ได้ในแต่ละครั้งมาเก็บเข้าที่ database พร้อมทั้งยังทาการแสดงผลที่หน้าจอเพื่อให้แม่บา้ นทราบสถานะของน้ าหนัก
ในถังขยะแต่ละใบว่ามีน้ าหนักเท่าไหร่ และเมื่อถึงปริ มาณน้ าหนักของถังขยะแต่ล่ะประเภทเต็มระบบก็จะทาการ
แจ้งเตือนให้แม่บา้ นได้ทราบเพื่อทาการสับเปลี่ยนถังขยะใบใหม่แล้วทาการนาขยะแต่ละประเภทไปขายหรื อทา
การ Recycle ในลาดับขั้นต่อไป
ผลกำรทำงำนของโปรแกรม
ในหน้าจอแสดงผลจะมี หน้าต่างอินเทอร์ เฟสบอกสถานะของถังขยะนั้น แสดงในแผนภาพที่ 4 (ก)
รายงาน/การแจ้งเตือน(ส่วนของเจ้าหน้าที่) แสดงในแผนภาพที่ 4(ข) และรายงาน /การแจ้งเตือน(ส่วนของผูร้ ับซื้อ)
แสดงในแผนภาพที่ 4(ค)
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(ก)

(ข)

(ค)
แผนภำพที่ 4 ผลการทางานของโปรแกรม
(ก) หน้าจอแสดงผลการทางานของโปรแกรม
(ข) หน้าจอแสดงผลการแจ้งเตือนของถังขยะ
(ค) หน้าจอแสดงผลของมูลค่าของขยะ

6. สรุ ปผลกำรวิจัย
บทความนี้ ได้กล่าวถึงนิ ยามของ Internet of Things (IoT) หรื อ ภาพแวดล้อมที่ ประกอบด้วยอุปกรณ์
ต่างๆ มีการถ่ายโอนข้อมูลร่ วมกันผ่านเครื อข่าย โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรื อ
ระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์และโดยในบทความนี้ได้นาเสนอการประยุกต์ใช้งาน Internet of Things กับระบบ
Smart Recycle Bin คือการแจ้งเตือนเมื่อถังขยะเต็มให้แก่แม่บา้ นผูด้ ูแลและรวมไปถึงผูร้ ่ วมโครงการคัดแยกขยะ
โดยบอกสถานะของถังขยะแต่ละใบว่ายังสามารถทิ้งขยะได้ไหมและระบบยังสามารถคานวณราคาของขยะในถัง
แต่ละใบว่ามีมูลค่าของขยะประเภทนั้นเป็ นมูลค่าเท่าไหร่ ระบบ Smart Recycle Bin นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่คอยชักจูง
ให้ผคู ้ นร่ วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อเป็ นประโยชน์ส่วนร่ วมในการลดปั ญหาโลกร้อนได้อีกหนึ่งช่องทางและยัง
สามารถนามาปรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยเป็ นการทากิจกรรมจิตอาสาทิ้งขยะเก็บคะแนนให้กบั นักศึกษาได้อีกด้วย
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บทคัดย่อ
ยาที่ ดีมีคุณภาพที่ ใช้ในการรั กษาโรคอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้น จะต้องผ่านการวิจัย พัฒนา และผลิ ต
ออกมาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่ งตัวยาต่างๆ ข้างต้นจะต้องได้รับการดูแลรักษาในสภาวะที่เหมาะสมอยู่
ตลอดเวลาจนกว่าจะไปใช้ในการรักษาจริ ง การสู ญเสี ยประสิ ทธิ ภาพของยามักมีผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
อันเนื่ องมาจาก ความชื้น และอุณหภูมิ ตัวยาส่ วนใหญ่เมื่อเจอเข้ากับความชื้นอาจจะทาให้เกิดการสลายตัวของ
ชั้นเคลือบเม็ดยา แต่ อุณหภูมิ เป็ นปั ญหาหลักที่ส่งกระทบต่อคุณภาพของยาโดยตรง เช่น Adrenaline เป็ นตัวยาที่
ต้องเก็บในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 2 – 8 องศาเซลเซี ยสเท่านั้น อุณหภูมิที่ไม่อยู่ในช่วงดังกล่าวจะทาให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อตัวยาทันที ซึ่ งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อเภสัชกรอาจจะไม่ทราบว่าตัวยาเกิดการเสี ยหายไปแล้ว หลักการของ
Internet of Things สามารถจะนามาป้ องกันปั ญหาข้างต้นได้โดยการใช้เซนเซอร์วดั ค่าอุณหภูมิในแต่ละตูย้ า หาก
พบปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการแปรเปลี่ยนของอุณหภูมินอกกรอบที่กาหนด ระบบตรวจสอบอุณหภูมิจะทาการ Alert
ไปยัง Line Application และบันทึ กค่าที่ ผิดปกติลงที่ ฐานข้อมูล (Database) เป้ าหมายของงานวิจยั นี้ เพื่อป้ องกัน
การใช้ยาที่เสื่ อมคุณภาพกับผูป้ ่ วย ซึ่ งบางครั้งอาจจะเป็ นอันตรายถึงชีวิตของผูป้ ่ วยได้ ผูใ้ ช้ระบบสามารถทราบ
อุณหภูมิ ณ เวลาขณะนั้นได้ทนั ที ถ้าเกิ ดการเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการแปรปรวนของอุณหภูมิ ผูด้ ู แลระบบ
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สามารถรับรู ้ถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้จากการตรวจสอบจากการแจ้งเตือนของระบบ และสามารถดูขอ้ มูลที่ถูก
บันทึกย้อนหลังได้
คำสำคัญ : ประสิ ทธิภาพของยา, การเปลี่ยนแปลงทางเคมี, ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ

ABSTRACT
Good quality medicine which provide effective treatment on the disease, must be researched, developed
and manufactured according to the medical standard. The above medicines must be maintained in proper
condition at all times until the actual treatment. The loss of medical effectiveness often results from chemical
changes due to humidity and temperature. For most medicines, humidity may reduce the protectiveness layer of
the tablet coating. Temperature has a direct impact on the medical effectiveness, for example: Adrenaline can be
stored only within the range of 2 to 8 degrees Celsius. Any temperatures outside such ranges can damage the drug
immediately. Related personal or pharmacist may not aware of such damage. Internet of Things can be used to
prevent the above problem by installing sensor to monitor the temperature in each cabinet, once there is an offlimit temperature variation, the temperature monitoring system will alert the line application and record the
abnormal value into the database. The goal of this research is to prevent the incident of damage drug for patient
which in some cases may be a life threatening to the patient. Real-time temperature can be viewed accordingly
by user. If the damage has occurred due to temperature variation, the system administrator will aware of the
damage via the system notification and the recorded history can be viewed accordingly.
KEYWORDS: Medical effectiveness, Chemical Changes, Temperature Monitoring System

1. บทนำ
โดยทัว่ ไปแต่ละบ้านจะมียาสามัญประจาบ้านสาหรับรักษาอาการเจ็บป่ วยเล็กๆน้อยๆของคนในครอบ
ครัว หรื ออาจจะมียาเฉพาะโรคของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง ซึ่ ง
ต้องทานยาต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงอาจได้รับยาในแต่ละครั้งเป็ นปริ มาณมาก การเก็บรักษายาให้ถูกวิธีจึงเป็ นเรื่ องที่
มีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะหากเก็บยาไม่ถูกต้องแล้ว ยาดังกล่าวมีโอกาสที่จะเสื่ อมประสิ ทธิภาพก่อนวันหมดอายุ
ของยา ซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการรักษาโรค และอาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาที่เสื่ อมประสิ ทธิน้ นั ได้ใน
การเก็บรักษายาจึงจาเป็ นจะต้องคานึงถึงปัจจัย แสง ความชื้น อากาศหรื ออุณหภูมิดว้ ย ล้วนเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
เก็บรักษาตัวยา ดังนั้น ทางผูจ้ ดั ทาจึงยก”อุณหภูมิ”เป็ นปั จจัยหลัก เพราะอุณหภูมิหากเกิดการเปลี่ยนร่ างกายของ
มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงค่าของอุณหภูมิที่ทาตัวยาเกิ ดความเสี ยหายและสามารถส่ งผลต่อการเกิดความชื้ น
โดยตรงอีกด้วย เพื่อคงประสิ ทธิ ภาพของยานั้น จึงเกิดการคิดระบบขึ้นมาในการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิการมีการ
เปลี่ยนแปลง ณ จุดหนึ่ง เพื่อรักษาประสิ ทธิภาพของยาให้คงอยูใ่ นอุณหภูมิที่คงที่ที่สุด ซึ่งได้รับประโยชน์ก็คือการ
รักษาประสิ ทธิภาพของยาให้มีประสิ ทธิภาพสูงที่สุด เผื่อส่งผลให้ยามีประสิ ทธิที่สุดสาหรับผูป้ ่ วย
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1.1. วัตถุประสงค์
1.1.1. เพื่อพัฒนาระบบ Internet of Things สาหรับควบคุมประสิ ทธิภาพของยา
1.1.2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับเก็บข้อมูลยาและอุณหภูมิ
1.1.3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของประสิ ทธิภาพยาและอุณหภูมิ
1.2. ขอบเขต
1.2.1. สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของตูเ้ ก็บยาอย่างต่อเนื่องตามเวลาจริ งได้
1.2.2. สามารถบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและประเภทยาจากตูย้ าลงในฐานข้อมูลได้
1.2.3. สามารถแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เมื่ออุณหภูมิในตูย้ าไม่สอดคล้องกับชนิดของยา
1.3. เทคโนโลยีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.3.1. ทฤษฎี ของ IOT อิ นเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ ง (อังกฤษ: Internet of Things) [1] หรื อ ไอโอที
(IOT) หมายถึ ง เครื อ ข่า ยของวัต ถุ อุ ป กรณ์ พาหนะ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และสิ่ ง ของอื่ น ๆ ที่ มี วงจรอิ เ ล็กทรอนิ กส์
ซอฟต์แวร์ เซ็ นเซอร์ และการเชื่ อมต่อกับเครื อข่ ายฝั งตัวอยู่ และทาให้วตั ถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึ ก และ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลได้ อิ นเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ งทาให้วตั ถุสามารถรั บรู ้ สภาพแวดล้อมและถูกควบคุ มได้จาก
ระยะไกลผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ล้ว ทาให้เราสามารถผสานโลกกายภาพกับระบบคอมพิวเตอร์ได้
แนบแน่นมากขึ้น ผลที่ตามมาคือประสิ ทธิ ภาพ ความแม่นยา และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อ IOT
ถู กเสริ ม ด้วยเซ็ นเซอร์ (sensor) และแอคชู เอเตอร์ (Actuator) ซึ่ ง สามารถเปลี่ ยนลักษณะทางกลไกได้ตามการ
กระตุน้ ก็จะกลายเป็ นระบบที่ ถูกจัดประเภทโดยทัว่ ไปว่าระบบไซเบอร์ -กายภาพ (cyber-physical system) ซึ่ ง
รวมถึงเทคโนโลยีอย่าง กริ ดไฟฟ้ าอัจริ ยะ (สมาร์ ตกริ ด) และเมืองอัจฉริ ยะ (สมาร์ ตซิ ต้ ี) วัตถุแต่ละชิ้นสามารถถูก
ระบุ ไ ด้โ ดยไม่ ซ้ ากัน ผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ฝั ง ตัว และสามารถท างานร่ ว มกัน ได้บ นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี อ ยู่แล้ว ในปั จจุ บัน "สรรพสิ่ ง " ในความหมายของ IOT สามารถหมายถึ ง อุ ป กรณ์ ที่แ ตกต่าง
หลากหลาย เช่น อุปกรณ์วดั อัตราหัวใจแบบฝังในร่ างกาย แท็กไบโอชิปที่ติดกับปศุสัตว์ ยานยนต์ที่มีเซ็นเซอร์ใน
ตัว อุปกรณ์วเิ คราะห์ดีเอ็นเอในสิ่ งแวดล้อม อุปกรณ์เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ดว้ ยการใช้เทคโนโลยี
หลากหลายชนิ ดและจากส่ งต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อื่น ๆ โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างในตลาดขณะนี้ เช่น เครื่ องซัก
ผ้า-อบผ้าที่ต่อกับเครื อข่ายไวไฟเพื่อให้สามารถดูสถานะจากระยะไกลได้ ในการพัฒนาการสื่ อสารข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ใด ๆนั้น จาเป็ นจะต้องใช้โปรโตคอลในการสื่ อสารโดยเฉพาะในการพัฒนา IOT ในปั จจุบนั มีโปรโตคอล
ที่ได้รับความนิยมคือ CoAP Protocol, NETPIE Protocol และ MQTT Protocol
1.3.2. CoAP (Constrained Application Protocol) [9] เป็ นโปรโตคอลที่ ให้บริ การซึ่ งมีจุดประสงค์
เพื่อใช้อินเตอร์ เน็ ตที่ จากัด CoAP ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการแปล HTTP เพื่อผสานรวมเข้ากับเว็บและ
สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน เช่น มีความเรี ยบง่ายและมีค่าใช้จ่ายที่ต่า
1.3.3. NETPIE (Network Platform for Internet of Everything ) [10] คือแพลตฟอร์มสาหรับ IOT อีก
อย่างหนึ่ งจุดเด่นหลักของ NETPIE เลยก็คือใช้งานง่ายและรองรับหลากหลายมากเช่น HTML5, Android, IOS,
ESP8266, Arduino, Python และอื่นๆ อีกมาก
1.3.4. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) [8] เป็ นโปรโตคอลที่ ถูกออกแบบมาให้มี
ขนาดเล็กสาหรับการสื่ อสารแบบ M2M ( Machine to Machine ) คืออุปกรณ์กบั อุปกรณ์ สนับสนุนเทคโนโลยี iot
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(Internet of Things) คื อเทคโนโลยีที่อินเทอร์ เน็ ตเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ ต่าง ๆเข้ากับอิ นเทอร์ เน็ ตทาให้สามารถ
เชื่อมโยงสื่ อสารกับอุปกรณ์ต่างๆได้ โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งจะทาให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
จากที่ อื่ น ได้ เช่ น การสั่ ง ปิ ดเปิ ดไฟในบ้า นจากที่ อื่ น โปรโตคอลตัว นี้ ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ง านกับ อุ ป กรณ์
อิ เล็กทรอนิ กส์ ขนาดเล็ก การรั บส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายที่ มีขนาดเล็ก แบนร์ วิธต่ าใช้หลักการแบบ publisher /
subscriber คล้ายกับหลักการที่ใช้ใน Web Service ที่ตอ้ งใช้ Web Server เป็ นตัวกลางระหว่างคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้
แต่ MQTT จะใช้ตวั กลางที่เรี ยกว่า Broker เพื่อทาหน้าที่จดั การคิว รับ -ส่ง ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และทั้งในส่ วนที่
เป็ น Publisher และ Subscriber เนื่ องจาก MQTT เองซึ่ งสามารถใช้งานฟรี 10 การเชื่ อมต่อในการวิจัยครั้ งนี้ จะ
เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ของ MQTT เองซึ่งสามารถใช้งานฟรี 10 การเชื่อมต่อ
1.4. งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การรักษายาที่แผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาลนั้นจะต้องมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษ [2] เนื่ องจากว่า
ยามีหลากหลายรายการ ถ้าเกิดเก็บไม่ถูกจะมีผลให้ยาหมดสภาพ แล้วก็อาจทาให้หยิบยาผิด ผูเ้ จ็บป่ วยทาให้เป็ น
อันตรายจากการได้รับยาที่ ไม่ถูกต้อง หลักการเก็บเวชภัณฑ์ยาที่ ถูกควรจะคานึ งถึง ความปลอดภัย ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และก็ตรวจสอบได้อย่างง่ายๆดังนี้
1.4.1. แนวทางการเก็บรักษา
1) สถานที่ รักษายา วัคซี น ควรต้องมีแผนผังตาแหน่งการจัดวาง จัดเก็บเวชภัณฑ์ในตูแ้ ช่เย็น
เก็บยา ซึ่งบางทีอาจกาหนดแสดงเป็ นรหัสตัวเลขบอกตาแหน่งสถานที่เก็บไว้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
2) ควรจะวางเวชภัณฑ์ไว้บนชั้น ไม่ควรวางกับพื้นโดยตรง นอกเหนื อจากนี้ ยงั ควรทาความ
สะอาดพื้นเป็ นประจา
3) การจัดยาควรจัดเป็ นหมวดหมู่ อาจจะแบ่งตามชนิดของเวชภัณฑ์ อย่างเช่น ยาเม็ด วัคซีน ยา
ฉี ด ยาน้ า ยาทาภายนอก เป็ นต้น
4) จัดเวชภัณฑ์ยา ที่รับเข้ามาใหม่หรื อมีอายุการใช้งานยาวกว่าแยกเก็บตามอายุของยา
5) ยาที่มีรูปแบบภายนอกคล้ายกันควรทาแผ่นสติ๊กเกอร์ มาติดเพิ่ม เพื่อความบกพร่ องจากการ
การจับยาผิด (จากเอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการตลาดยา ของ พญ. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร จรุ งศักดิ์เศรษฐ์)
6) การติดสี สติ๊กเกอร์ แสดงลาดับปี ที่ยาหมดอายุ หรื อแสดงเลขลาดับเดือนที่หมดอายุลงบน
แผ่นสติ๊กเกอร์ที่กล่องหรื อข้างขวดให้เห็นได้ชดั เจน รวมถึงจาต้องหมัน่ ตรวจสอบถ้าหากพบว่ามียาหรื อวัคซีนใกล้
หมดอายุ (ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า) รวมทั้งยังมีคา้ งอยูใ่ นคลังเก็บของเวชภัณฑ์จานวนมากซึ่งบางที
อาจทาให้ใช้ไม่หมดทันเวลา จะต้องรี บดาเนิ นการรายงานเพื่อขอความสนับสนุนร่ วมมือในการใช้ยาหรื อทาการ
แลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ยากับบริ ษทั จาหน่าย
7) ยาที่ควรมีการควบคุมการเก็บรักษาพิเศษ อย่างเช่น ยาเสพติดให้โทษจาพวก 2 จาเป็ นจะต้อง
แยกเก็บเป็ นสัดส่วนในสถานที่มีความมัน่ คง แข็งแรง และก็ปลอดภัย ต้องมีกญ
ุ แจพิเศษใส่ไว้
8) แอลกอฮอล์และวัตถุไวไฟ เช่น เอธิ ลคลอไรด์ (ethyl chloride), อะซี โตน (acetone) จาเป็ น
จะต้องเก็บในที่อุณหภูมิต่ารวมทั้งควรเก็บแยกไว้ต่างหากจากเวชภัณฑ์อื่นๆ
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9) ยาประเภทชีวะวัตถุ อย่างเช่น อินซูลิน เซรุ่ ม วัคซีน แอนตี้ทอกซิน ท็อกซอยด์จะต้องเก็บไว้
ที่ อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซี ยส ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็นเก็บยา หรื อตูเ้ ย็นเก็บวัคซี น ที่ ควบคุ มอุณหภูมิสาหรั บเก็บ
เวชภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ และจาเป็ นจะต้องติดสติ๊กเกอร์บอกสภาพการณ์การเก็บที่
1.4.2. วิธีเก็บยาไม่ให้เสื่ อมคุณภาพ
เภสัชกรโรงพยาบาลจะอธิ บายในรายละเอียดของยา [3] เช่น ชื่อยา, วิธีใช้, สรรพคุณของยาแต่ละ
ชนิด, ผลข้างเคียงหรื ออาการไม่พึงประสงค์ และวิธีเก็บรักษา ได้แก่ ไม่ควรวางยาทิ้งไว้ในรถเพราะอุณหภูมิในรถ
สูงกว่าอุณหภูมิหอ้ งปกติ (15-30 องศาเซลเซียส) อาจสูงมากกว่า 40 องศาเซลเซียส ทาให้ยาเสื่ อมสภาพ คุณสมบัติ
ในการรักษาลดลงหรื อเสี ยไป ทาให้สิ่งที่เหลืออยูอ่ าจเป็ นสารอื่นที่นอกจากไม่มีประโยชน์แล้ว อาจเกิดโทษ ยา
บางชนิดจะหลอมละลายเมื่อถูกความร้อน ยาหลายชนิดที่ตอ้ งเก็บแบบป้ องกันแสงโดยเก็บในภาชนะทึบแสง เช่น
ขวดสี ชา แต่หากปล่อยทิ้งให้รับแสงเป็ นเวลานาน แม้จะอยูใ่ นภาชนะดังกล่าวก็เป็ นอันตรายอย่างยิง่ ต่อการเปลี่ยน
สภาพของยา ทาให้ยาหมดอายุเร็ วขึ้น ตัวอย่างยาที่ ตอ้ งป้ องกันแสง เช่น วิตามินบี 6, วิตามินเอ, ยาฮอร์ โมน,ยา
คุมกาเนิ ด, ยาน้ าเชื่อมของเด็กหลายชนิ ด, ยาปฏิชีวนะ เป็ นต้น รักษาการผูอ้ านวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า
ที่สาคัญควรดูวนั หมดอายุของยาด้วย โดยให้สงั เกตที่ฉลากซึ่งจะระบุวนั หมดอายุ (EXP. DATE) เอาไว้ ยาต่างชนิด
อายุไม่เท่ากันให้สังเกตให้ละเอียด หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้จากเภสัชกรทั้งในโรงพยาบาลที่ไปรับการ
รักษา หรื อเภสัชกรที่ประจาอยูท่ ี่ร้านขายยาทุกแห่ง และควรสารวจปริ มาณยาที่มีอยูใ่ นบ้านด้วยและไม่ควรเก็บยา
ไว้นานจนเกินไป

2. วิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
2.1. การออกแบบ
หลักการทางานของระบบ มีดงั นี้
2.1.1. เจ้าหน้าที่ จะทาการคียค์ ่าเกณฑ์อุณหภูมิที่เป็ นอันตรายต่อตัวยาหรื อในยาประเภทเดียวกันลง
ไปฐานข้อมูล
2.1.2. เซนเซอร์จะวัดค่าอุณหภูมิภายในตูเ้ ก็บยานั้นว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่
2.1.3. มีการแสดงค่าอุณหภูมิภายในตูย้ านั้น ผ่านทางหน้า Web browser ในแต่ละตูแ้ ละช่วงเวลาที่
ต่างกัน
2.1.4. หากเกิดความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในตูเ้ ก็บยา ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง LINE
Application เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบความเสี ยหาของยาภายในตูน้ ้ นั ๆ
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การทางานของระบบโดยรวมคือ เจ้าหน้าที่ตอ้ งใส่ ค่าเกณฑ์อุณหภูมิลงที่จะสามารถส่ งผลต่อยาลง
ในฐานข้อมูล ซึ่งยาแต่ละประเภทหรื อสารเคมีบางอย่างในตัวยานั้น ต้องอยูใ่ นอุณหภูมิที่กาหนดเท่านั้นหากต่ากว่า
หรื อเกินกว่ายาจะเสี ยประสิ ทธิ ภาพในการใช้รักษาผูป้ ่ วย และยังเป็ นอันตรายอีกด้วย เซนเซอร์ จะวัดอุณหภูมิจาก
ภายในตู ้เก็ บยานั้นๆและนาค่าที่ เจ้า หน้า ที่ ใส่ เกณฑ์อุ ณ หภูมิ และส่ งขึ้ นไปเซิ ร์ฟ เวอร์ ของ Cloud MQTT Web
Interface จะดึ ง ข้อ มู ล จาก MQTT มาแสดงผลผ่ า นบน Web browser และแจ้ง เตื อ นความผิ ด ปกติ เ ข้า LINE
Application พร้ อ มทั้ง บัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงฐานข้อ มู ล หากอุ ณ หภู มิ เ กิ น เกณฑ์ที่ ก าหนด ตามล าดับ Warning ->
Dangerous เหตุผลที่ เลื อก Cloud MQTT เพราะว่าสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และยังใช้ได้ถึง 10 การ
เชื่อมต่อซึ่งเพียงพอต่องานวิจยั นี้
2.2. ส่วนประกอบของระบบ
2.2.1. Hardware
1) Node MCU : Node MCU [4] คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการทาวิจยั Internet of Things
(IOT) ที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ที่เป็ น open source
สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ทาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่งเป็ น
หัวใจสาคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตนัน่ เอง
2) DHT 22 [5] : อุปกรณ์เซนเซอร์สาหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature &
Relative Humidity Sensor) เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้งานทางด้านระบบสมองกลฝังตัวได้
หลากหลาย เช่น การวัดและควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นใน
ห้อง
3) LED RGB [6] : ระบบสี RGB จะการแสดงผลออกมา เป็ นรู ปแบบการรับแสงแสดงผลด้วย
แสงทีเป็ นแม่สีได้แก่ สี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่วา่ จะเป็ น จอภาพ,สแกนเนอร์,
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กล้องดิจิตอลหรื อดวงตาคนเราล้วนแต่รับและแปลผลเป็ นสี ต่างๆ ด้วยแสงเหล่านี้ ตัวอย่างการงานที่เหมาะกับการ
ใช้ระบบสี RGB ก็เช่น ในการออกแบบ web site , Blog เหล่า Web Design จะใช้ระบบสี RGB เพื่อให้ได้ภาพที่
เมื่อแสดงผลบนน่าจอแล้วมีความสวยงามใกล้เคียงกับสี ที่ตาเรามองเห็นปกติ ส่วนในงานสิ่ งพิมพ์จะนิยมใช้ระบบ
สี CMYK เพราะเป็ นระบบสี ที่ใช้กบั เครื่ องพิมพ์

รู ปที่ 2 Node MCU
ESP8266

รู ปที่ 3 DHT
22

รู ปที่ 4 RGB
LED

2.2.2. Communication
ระบบได้ใช้ Cloud MQTT [8] คือช่องทางสาหรับโปรแกรมที่ทางานในลักษณะแบบเดียวกับ Cloud
แต่ต่างกันที่ตวั MQTT จะทางานด้านการรับ-ส่ งข้อมูลเพียงอย่างเดี ยว โดยปกติแล้ว MQTT จะสามารถใช้งานก็
ต่อเมื่อมีเซิร์ฟเวอร์ตวั กลางเท่านั้น ข้อดีของ MQTT คือสามารถข้ามแพลตฟอร์มในการเขียนโปรแกรมได้ ในการ
ใช้งาน MQTT เราสามารถเลือกใช้งานได้แบบ Local Net Work หรื อ Cloud ก็ได้ตามความเหมาะสมของงานวิจยั
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้
1) Publish : คือการส่งข้อมูลไปยัง Topic MQTT ซึ่งสามารถส่งเป็ นรู ปแบบ Message ธรรมดา
ส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ ข้ ึน Topic MQTT
2) Subscribe : คือการรับข้อมูลที่มาจาก Topic MQTT รับค่าอุณหภูมิและความชื้น
2.2.3. Software
1) Line Notification [7]: ใช้สาหรับอุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งเตือนเป็ นระดับ
Warning – Dangerous.
2) CLOUD MQTT [8]: เพื่อทาการรับ-ส่งข้อมูล
3) Arduino IDE [9] : ใช้สาหรับเขียนโปรแกรมควบคุมลง Node MCU ไม่วา่ จะเป็ นการรับค่า
จากตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์และส่งค่าขึ้นไปบน Cloud หรื อเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าส่งค่า
4) Node RED [10] : เป็ นส่วนที่จะนาค่าต่างๆมาจัดการข้อมูลบน Cloud และ Database เพื่อส่ง
ผลลัพธ์ไปทาการแสดง
5) SQL Server [11] : ใช้เพื่อสร้าง Database
6) Visual Studio 2015 [12] : เพื่อทาเป็ น Web Application
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2.2.4. Data Analytics
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเริ่ มจากลงทะเบียน sensor และ Location ของ sensor นาค่าที่ลงทะเบียนเก็บใน
ฐานข้อมูลดังรู ป และเมื่อเซนเซอร์รับค่าอุณหภูมิและความชื้น(ทุก ๆชัว่ โมง) และหากเกินค่าที่เซนเซอร์ต้ งั ค่าไว้จะ
มีการแจ้งเตือน Normal Warning Danger ตามลาดับ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิลงฐานข้อมูลของแต่
ละตู ้

รู ปที่ 5 แบบการเก็บข้อมูลใน Database
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รู ปที่ 6 ส่วนการแสดงค่าผ่าน Web browser

รู ปที่ 7 การแจ้งเตือนผ่าน LINE Application
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3. ผลกำรทดลองและอภิปรำย
ระบบจะวัดค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์ในตูเ้ ก็บยาที่มีการใช้งานแต่ละตูจ้ ะมีสถานที่บอกตาแหน่งของตูย้ า
นั้นๆจะแสดงค่าอุณหภูมิผ่านทางหน้าเว็บ Interface จะแสดงถึงสถานที่ ของตูแ้ ละเก็บค่าไว้ที่ Database ทุกๆ 1
ชั่วโมง หากเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิแล้ว ระบบจะทาการบันทึ กลง Database และ Alert ไปยัง Line
Application ให้ส่ ง เจ้า หน้า ที่ เข้า ไปตรวจเช็ คสภาพของตูย้ านั้นๆ ระบบนี้ ไ ม่ไ ด้ ท าการควบคุ ม อุณ หภูมิหรื อ
ความชื้นแต่อย่างใด มีเพียงการแจ้งการเตือน Alert ไปยัง Line Application เท่านั้น ดังรู ปที่ 6 และ รู ปที่ 7

4. สรุ ปผลงำนวิจัย
ในบทความนี้ ได้กล่าวถึ งนิ ยามของ Internet Of Things ที่ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ต่างๆที่ มีการถ่ายโอน
ข้อมูลร่ วมกันผ่านเครื อข่ายโดยไม่ใช้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคลกับบุคลหรื อบุคลกับคอมพิวเตอร์ และในบทความนี้
ได้น าเสนอการประยุกต์ใช้งาน Internet of things กับ ระบบ Medicine Performance Controlling by Monitoring
Temperature คือการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในตูเ้ ก็บยาให้กบั เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการเก็บ
บันทึกการเปลี่ยนของอุณหภูมิทุกๆ 1 ชัว่ โมงและเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอีกด้วย ทาให้เกิดความเสี ยหาย
ของยาน้อยลงได้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สารเคมีอื่นๆที่มีปัจจัยหลักเป็ นอุณหภูมิในการเก็บรักษาอีกด้วย
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เกณฑ์ เพื่อลดช่องว่างดังกล่าวและทาให้ได้บริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาด้านงานก่อสร้างที่มีประสิ ทธิภาพตรงตามความ
ต้องการใช้งาน การศึ กษาครั้งนี้ แบ่ งบริ ษทวิศวกรที่ ปรึ กษาด้านงานก่อสร้างออกเป็ น 4 ประเภทตามขนาดของ
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บริ ษทั คือ เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ โดยทาการวิเคราะห์จากข้อมูลจานวน 120 ข้อมูลจากบริ ษทั วิศวกรที่
ปรึ กษาด้านงานก่อสร้าง วิธีที่พฒั นานี้ใช้วิธี VIKOR วิเคราะห์ค่าช่องว่าง ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับ
งานวิจยั ในอดี ต ข้อดี ของการวิเคราะห์ ด้วยวิธี VIKOR คื อการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในส่ วนของช่ องว่างของแต่ละ
เกณฑ์การตัดสิ นใจ ทาให้สามารถจัดหามาตรการลดช่องว่างเพื่อพัฒนาบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาด้านงานก่อสร้างให้
มีผลการดาเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO
คาสาคัญ: วิธีไวโกร์ , บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านงานก่อสร้าง, การตัดสิ นใจ, ISO 9000

ABSTRACT
This study applies a VIKOR method to select engineering consulting firms based on their problems in
applying ISO 9000. The proposed model can provide process guidance and direction for owners in assessing
consultant quality performance in order to ensure that the owner is receiving good, quality service. Data
associated with problems in applying ISO 9000 can be acquired from previous researches. There are 10 major
problems and 30 associated problems. . Thirty decision criteria are used to establish the consulting firm
selection model for reducing the gaps to achieve the aspired-level. Data obtained from the consulting firms was
120 data sets. The VIKOR method allows decision-makers to understand the gaps between alternative firms and
aspired--levels in practice. The selected engineering consulting firm was the small firm. Moreover, based on
these gaps in priorities, the managerial implications can be applied to improve these firms for satisfying the
requirements of their owners.
KEYWORDS: VIKOR, Construction consultant, Decision making

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
มาตรฐาน ISO 9000 series: Quality System เป็ นมาตรฐานหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางใน
หลายประเทศ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้นามาประกาศใช้ในประเทศไทยในชื่อ
“อนุกรมมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ มอก. - ISO 9000” โดย สมอ. ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจประเมินเพื่อให้
การรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพสาหรับองค์กรที่ยนื่ ขอการรับรอง (ลดาวัลย์, 2540)
ในการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9000 สาหรับการปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การขององค์กรพบว่า
มีหลายองค์กรที่ ยงั คงประสบความล้มเหลวในการนาระบบ ISO 9000 มาใช้ ทั้งนี้ ปัญหาสาคัญมี สาเหตุมาจาก
บุคลากรขององค์กร ทั้งพนักงานและผูบ้ ริ หาร ตลอดจนการสอบเทียบมาตรฐานเครื่ องมือ และบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่
เข้ามาจัดทาระบบ ISO 9000 (บรรจง, 2539) เนื่องจากงานก่อสร้างเป็ นงานที่ซบั ซ้อน ทาให้การประยุกต์ใช้ระบบ
ISO 9000 ในอุตสาหกรรมก่อสร้างดาเนิ นการได้อย่างล่าช้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ พบว่า
ระบบ ISO 9000 เกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสารมากเกินไป ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก
ซึ่ งประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการคือ โครงการกลัน่ น้ ามันเซลล์ โรงกลัน่ น้ ามันสตาร์ และโรงกลัน่ เอมี
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เอส/เอสเอเอ็น โพลิเมอร์ พบว่าในการเทคอนกรี ตแต่ละครั้งจะต้องกรอกแบบฟอร์มถึง 7 แบบฟอร์ ม ซึ่งทาให้เสี ย
ค่าใช้จ่ายจานวนมากในการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั บุคลากร (ไชยวัฒน์, 2542) บริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาการ
บริ หารและจัดการโครงการก่อสร้างเป็ นองค์กรหนึ่ งในธุรกิ จอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริ ษทั ที่ ปรึ กษาการบริ หาร
และจัดการโครงการก่ อสร้างมี บทบาทสาคัญ ในโครงการก่อสร้าง เนื่ องจากมี หน้าที่ ควบคุ มการท างานของผู ้
รับจ้าง บริ ษทั ที่ปรึ กษานั้นมีอานาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่ที่กาลังก่อสร้างได้ทุกเวลา ผูว้ า่ จ้างควรตระหนัก
และให้ความสาคัญกับการเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ โดยเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ที่มีคุณภาพของการให้บริ การดี
ปั จจุบนั มีวิธีการตัดสิ นใจหลากหลายวิธี วิธีหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมคือ วิธี VIKOR เป็ นวิธีการตัดสิ นใจ
อีกวิธีหนึ่ งที่เรี ยงความสาคัญของทางเลือกจากหลายปั จจัย โดยแต่ละปั จจัยอาจมีความขัดแย้งกัน วิธี VIKOR ได้
ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่ องจากวิธี VIKOR อาศัยเกณฑ์หลากหลายเกณฑ์เพื่อ
หาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยถือหลักเลือกทางเลือกจากระยะใกล้ในทางเลือกเชิงบวก และระยะไกลสุดของแนวคิดที่
เป็ นในเชิงลบ ทาให้วิธี VIKOR ให้ประสิ ทธิผลในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นตัวเลขได้ดี (Opricovic S, Tzeng GH.,
2004)
บทความวิจยั นี้ อภิปรายถึงการเลือกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาการบริ หารและจัดการโครงการก่อสร้าง ที่ มี
ผลกระทบต่อความสาเร็ จของโครงการก่ อสร้าง โดยการวิเคราะห์ และเลื อกบริ ษทั วิศวกรที่ ป รึ กษาฯ ด้วยวิธี
VIKOR เพื่อจัดลาดับบริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษาฯ สาหรับเป็ นข้อมูลให้กบั ผูว้ ่าจ้างในการเลือกบริ ษทั ที่ ปรึ กษาฯ ที่
เหมาะสม ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแบบจาลองที่ช่วยในการตัดสิ นใจด้วยวิธี VIKOR

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการทางานของบริ ษทั ที่ปรึ กษาจากการใช้ระบบบริ หารคุณภาพ ISO
9000 ด้วยวิธี VIKOR
(2) จัดลาดับบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ สาหรับเป็ นข้อมูลให้กบั ผูว้ า่ จ้างในการเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ที่
เหมาะสม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั ญหาในการประยุกต์ใช้ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 ในบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ
วิธี VIKOR

บริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก

การจัดอันดับบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ที่ประสบปัญหาในการใช้ ISO 9000

รหัสเกณฑ์ ISO 9000 ที่เป็ นปั ญหาในการประยุกต์ใช้ในบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การพัฒนาแบบจาลองสาหรับใช้ในการตัดสิ นใจเลื อกบริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษาการบริ หารและจัดการ
โครงการก่อสร้าง มีข้ นั ตอนในการวิจยั ทั้งหมด 11 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวม ศึ กษา ค้น คว้า เอกสารและงานวิจัยต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ ระบบ ISO 9000 การ
ประยุกต์ใช้วธิ ี VIKOR และเกณฑ์การเลือกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ
ขั้น ตอนที่ 2 รวบรวม สารวจ ปั ญ หาในการใช้ระบบ ISO 9000 ของบริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษาฯ ทั้งจาก
เอกสารอ้างอิงและจากการสัมภาษณ์ผูเ้ กี่ ยวข้องในโครงการก่อสร้างเพื่อนาข้อมูลที่ ได้ไปทาการระบุ เกณฑ์การ
ตัดสิ นใจเลือกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ
ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูล ในรู ปแบบของตารางเมตริ กซ์การตัดสิ นใจ โดยแถวเป็ นบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ
ขนาดเล็กมาก เล็ก ปานกลาง และใหญ่ ที่เป็ นทางเลือกและคอลัมน์คือเกณฑ์การตัดสิ นใจซึ่งเป็ นปั ญหาใน
กระบวนการทางานของบริ ษทั ที่ปรึ กษาจากการใช้ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 โดยค่าในเมตริ กซ์คือผลการ
ประเมินบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ภายใต้เกณฑ์การตัดสิ นใจที่กาหนด เป็ นค่าความสัมพันธ์ซ่ ึงให้คะแนนในส่วนนี้
ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 4 คานวณหาน้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์การตัดสิ นใจ
ขั้นตอนที่ 5 หาค่า Normalized ของผลการประเมินแต่ละบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ทางเลือกภายใต้เกณฑ์การ
ตัดสิ นใจที่กาหนด หาค่า Ri ของทุกๆ ทางเลือกในการตัดสิ นใจโดยวิธี VIKOR
ขั้นตอนที่ 6 จัดลาดับบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ทางเลือก
ขั้นตอนที่ 7 เลือกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ
ขั้นตอน 8 การสรุ ปผล และข้อเสนอแนะของงานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การดาเนินงานศึกษาครั้งนี้ แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ทาการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลปั ญหาในกระบวนการทางาน
ของบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ จากการใช้ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 สาหรับใช้เป็ นเกณฑ์การเลือกบริ ษทั วิศวกรที่
ปรึ กษาฯ
ส่วนที่ 2 รวบรวมข้อ มู ล ระดับ คะแนนของบริ ษ ัท วิศ วกรที่ ป รึ ก ษาฯ ทั้ง 4 ขนาดภายใต้เกณฑ์ การ
ตัดสิ นใจเลือกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ที่กาหนด
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษาฯ ทั้ง 4 ขนาด คื อ เล็กมาก เล็ก กลาง และ
ใหญ่ ตามลาดับ โดยเลือกจากบริ ษทั ที่เป็ นสมาชิกของสมาคมวิศวกรที่ปรึ กษาแห่ งประเทศไทย (วปท.) ขนาดละ
10 บริ ษทั
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ ทาการศึ กษาคือ ปั ญหาในกระบวนการทางานของบริ ษทั ที่ ปรึ กษาจากการใช้ระบบบริ หาร
คุณภาพ ISO 9000 และบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ทั้ง 4 ขนาด คือ เล็กมาก เล็ก กลาง และ ใหญ่ ตามลาดับ
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4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธี VIKOR เป็ นวิธีการตัดสิ นใจเลื อกบริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษาการบริ หารและจัดการ
โครงการก่อสร้าง เนื่ องจากวิธี VIKOR จะเรี ยงความสาคัญของทางเลือกจากเกณฑ์การตัดสิ นใจหลากหลายเกณฑ์
วิธีน้ ี จึงเป็ นวิธีที่อาศัยเกณฑ์หลายๆเกณฑ์เพื่อคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้กลุ่มทางเลือกที่นามาร่ วมพิจารณา
วิธี VIKOR จะสร้างดัชนีการจัดลาดับ (Ranking Index) เพื่อวัดระดับการเข้าใกล้ค่าที่ดีที่สุด ดัชนีการจัดลาดับเป็ น
ฟังก์ชนั ของระยะห่างสัมพัทธ์หรื อระยะห่างจากค่าที่ดีที่สุด
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเลือกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาการบริ หารและจัดการโครงการก่อสร้างที่
เหมาะสม ผูเ้ กี่ ย วข้อ ง ประกอบด้ว ย เจ้าของงาน ที่ ป รึ ก ษาควบคุ ม งาน ผูร้ ั บ เหมา และ ผู ้รั บ เหมาช่ ว ง ซึ่ งมี
ประสบการณ์ และผ่านการดาเนิ นการในขั้นตอนต่างๆ ของการก่อสร้างด้วยบริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษาฯ ทั้งบริ ษทั
ขนาดเล็กมา เล็ก ปานกลาง และใหญ่ โดยทาการวิเคราะห์จากข้อมูลในงานวิจยั ของพิเชษฐ์ (2553) จานวน 120
ข้อมูล ข้อมูลอยูใ่ นรู ปแบบของมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ 5 ไปถึง 1
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
f*

ขั้นที่ 1. วิเคราะห์ค่าที่ดีที่สุด j และค่าที่แย่ที่สุด f j ของทุกๆเกณฑ์การประเมิน j  1,2,..., n หาเกณฑ์การ
f ij หาเกณฑ์การ
ประเมินใดวัดระดับความเป็ นประโยชน์ (Benefit) ให้ค่า f j*  max f ij ส่วน f j  min
i
i

f ij ส่วน
ประเมินใดวัดระดับความเป็ นต้นทุน (Cost) หรื อระดับความเสี่ ยง (Risk) ให้ค่า f j*  min
i
f j  max f ij คานวณหา L p metric หรื อ Normalized Decision matrix ดังแสดงในสมการที่ 1


i

L 
p
i

 w  f
n

j 1

j

*
j



 f ij / f  f
*
j

ข้อมูลเริ่ มต้น




j

  1  p   i  1,2,..., m
1
p p

(1)

ข้อมูลต่อหนึ่งหน่วย



rij  f j*  f ij / f j*  f j

f

*
j

คือค่าที่ดีที่สุด f j คือค่าที่แย่ที่สุดของแต่ละเกณฑ์การประเมิน

รู ปที่ 1. การคานวณหา L p metric หรื อ Normalized Decision matrix
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ขั้นที่ 2. คานวณค่า S i และ Qi ของทุกๆ ทางเลือกในการตัดสิ นใจ โดย i  1,2,..., m , เมื่อ i คือทางเลือก
และ m คือ จานวนทางเลือกทั้งหมด
Si   j 1 w j rij
n

(2)

Qi  max w j rij j  1,2,..., n

(3)

j

ขั้นที่ 3. หาค่า Ri ของทุกๆ ทางเลือกในการตัดสิ นใจ
Ri  v(Si  S * ) /( S   S * )  (1  v)(Qi  Q* ) /(Q  Q* )

(4)
S i (หรื อ ค่าที่ดีที่สุดของ S * คือ 0 : S *  0 ) S   max S i (หรื อ ค่าที่แย่ที่สุดของ S 
โดยที่ S *  min
i
i

Qi (หรื อ ค่าที่ดีที่สุดของ Q คือ 0 : Q  0 ), Q   max Qi (หรื อ ค่าที่แย่
คือ 1 : S  1 ) Q  min
i


*

*

*

i

ที่สุดของ Q คือ 1 : Q  1 , และ 0  v  1 , โดยที่ v เป็ นค่าน้ าหนักความสาคัญของวิธีการวิเคราะห์ดว้ ยค่า
ผลรวมทุกค่าในกลุ่มและวิธีการวิเคราะห์ดว้ ยค่ามากที่สุดในกลุ่ม, โดยที่ v  0.5 หมายถึง ผูต้ ดั สิ นใจให้
ความสาคัญกับวิธีการวิเคราะห์ดว้ ยค่าผลรวมทุกค่าในกลุ่มมากกว่าวิธีการวิเคราะห์ดว้ ยค่ามากที่สุดในกลุ่ม
v  0.5 หมายถึง ผูต้ ดั สิ นใจให้ความสาคัญกับวิธีการวิเคราะห์ดว้ ยค่ามากที่สุดในกลุ่มมากกว่าวิธีการวิเคราะห์
ด้วยค่าผลรวมทุกค่าในกลุ่ม v  0.5 หมายถึงวิธีการทั้งสองสาคัญเท่ากัน
ขั้นที่ 4. จัดอันดับจากค่าที่คานวณได้เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเรี ยงลาดับค่า Ri จากน้อยไปหามาก ทางเลือกที่
ให้ค่า Ri ที่นอ้ ยที่สุดเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
ผลการวิเคราะห์จะเป็ นที่ยอมรับได้หากผลต่างระหว่างค่า Ri ของทางเลือก A(1)  ที่มีค่าที่นอ้ ยที่สุด
กั บ ค่ า Ri ของทางเลื อ กอื่ น ๆ มี ค่ า มากกว่ า 1 /( m  1) โดยที่ m คื อ จ านวนทางเลื อ กทั้ งหมด หรื อ
RA( 2)   RA(1)   1 /( m  1) ในกรณี ที่ผลต่างระหว่างค่า Ri ของทางเลือก A(1)  ที่มีค่าที่นอ้ ยที่สุด กับ
ค่า Ri ของทางเลือกอื่นๆ มีค่าน้อยกว่า 1 /( m  1) ผูต้ ดั สิ นใจไม่สามารถระบุวา่ ทางเลือก A(1)  เป็ นทางเลือก
ที่ดีที่สุดเนื่องจากมีทางเลือกอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงทางเลือก A(1)  มาก จาเป็ นต้องนาเครื่ องมือตัดสิ นใจอื่นๆ
(เช่น การประชุมระดมสมอง) เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจอีกครั้ง (7)
การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลผลการประเมินปั ญหาในการประยุกต์ใช้ระบบบริ หารคุณภาพ ISO
9000 ในบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาการบริ หารและจัดการโครงการก่อสร้าง และใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นเกณฑ์การ
ตัดสิ นใจเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ขนาดเล็กมาก เล็ก ปานกลาง และใหญ่ ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างปั ญหาในการ
ประยุกต์ใช้ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 ในบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ (พิเชษฐ์, 2553) และรหัสเกณฑ์สาหรับใช้
ในการจัดลาดับบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ด้วยวิธี VIKOR ผลการประเมินบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ด้วยเกณฑ์การ
ตัดสิ นใจทั้งหมดและผลการเลือกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ด้วยวิธี VIKOR แสดงในตารางที่ 2 พบว่าบริ ษทั ที่
ปรึ กษาฯ ขนาดเล็กเป็ นบริ ษทั ที่ดีที่สุด ตามมาด้วยบริ ษทั ขนาดเล็กมากและบริ ษทั ขนาดปานกลาง ส่วนบริ ษทั ที่
ปรึ กษาฯ ขนาดใหญ่มีปัญหาในการใช้ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 มากที่สุด




2242

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตารางที่ 1 ตัวอย่างปั ญหาในการประยุกต์ใช้ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 ในบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ
รหัสเกณฑ์*
ปั ญหา
1
การจัดจ้าง
การจัดทารายละเอียดการจัดจ้าง ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการจัดจ้าง (TOR) โดยระบุหลักเกณฑ์ไม่
C 1.1
ชัดเจนและครบความต้องการ
การวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบราคาให้เจ้าของงานพิจารณาไม่ได้ทาการแยกรายการสาคัญและแสดง
C 1.2
รายละเอียดที่ใช้พิจารณาคัดเลือกอย่างชัดเจน
จัดเตรี ยมเอกสารสัญญาไม่ครบถ้วนและการนิยามความหมายของคาต่างๆในสัญญาไม่ชดั เจน ทาให้เกิด
C 1.3
ปั ญหาโต้แย้งในภายหลัง
2
การเตรี ยมงานก่อนการก่อสร้าง
การประสานในการขออนุญาตก่อสร้างและจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ น เช่น ไฟฟ้ า ประปาและ
C 2.1
โทรศัพท์ ไม่ทนั ต่อการใช้ในงานก่อสร้าง
การประชุมเริ่ มงานก่อสร้าง (Kick-off) มีการชี้แจ้งและสร้างความเข้าในในการทางานในขั้นตอนต่างๆ
C 2.2
ไม่ครอบคลุมและชัดเจนในรายละเอียด
การวางระบบเอกสาร และการใช้แบบฟอร์มที่ซบั ซ้อนและกาหนดผูร้ ับผิดชอบงานแต่ละชนิดไม่ชดั เจน
C 2.3
ทาให้เกิดความสับสนและยุง่ ยากในการใช้งาน
3
การจัดสรรบุคลากร
การจัดปริ มาณของบุคลากรและความสามารถของบุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับการดาเนินงานแต่ละ
C 3.1
กระบวนการก่อสร้าง
การระบุขอบเขตหน้าที่การทางานของบุคลากรที่ไม่ชดั เจนและเหมาะสมทาให้เกิดการก้าวก่ายหน้าที่
C 3.2
ของกันและกัน
การวางระบบสายบังคับบัญชาที่ไม่ชดั เจน ทาให้การสัง่ งานและการประสานงานทั้งกับภายในและ
C 3.3
ภายนอกเกิดความสับสน
4
การประชุมประสานงานก่อสร้าง
การส่งเอกสารการประชุมให้กบั ผูม้ ีส่วนร่ วมในงานไม่ครบถ้วนเป็ นเหตุให้ไม่เข้าร่ วมประชุม
C 4.1
ประสานงานแก้ไขปั ญหาต่างๆ
การไม่ระบุวาระการประชุมที่ชดั เจน ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมการประชุมไม่ทราบประเด็นหรื อข้อที่จะหารื อ และ
C 4.2
ไม่สามารถเตรี ยมข้อมูลประกอบการประชุมได้ครบถ้วน
การบันทึกการประชุมที่ไม่ครบถ้วนและถูกต้องในประเด็นที่ประชุมอาจทาให้เกิดปั ญหาและเกิดข้อ
C 4.3
ขัดแย้งในการทางาน
ที่มา พิเชษฐ์ (2553)
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ตารางที่ 2 ผลการจัดอันดับบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ด้วยวิธี VIKOR
ระดับปั ญหาของบริ ษทั ฯขนาด
รหัส
เกณฑ์* เล็กมาก เล็ก กลาง ใหญ่ f*j
f-j
C 1.1
3.24
2.88 3.37 3.58 2.88 3.58
C 1.2
3.20
2.75 2.68 3.17 2.68 3.20
C 1.3
3.36
2.86 3.11 4.00 2.86 4.00
C 2.1
2.88
2.42 3.11 3.33 2.42 3.33
C 2.2
2.60
2.83 3.00 3.25 2.60 3.25
C 2.3
2.92
3.22 3.53 3.83 3.22 3.83
C 3.1
3.48
3.13 3.21 3.58 3.13 3.58
C 3.2
3.44
3.00 3.53 3.92 3.00 3.92
C 3.3
3.08
2.63 3.21 4.08 2.63 4.08
C 4.1
3.04
2.53 2.89 3.58 2.53 3.58
C 4.2
2.56
2.66 3.00 3.67 2.56 3.67
C 4.3
3.00
2.92 3.05 3.33 2.92 3.33
Sj
Rj
S
R
Qj
อันดับ
* ความหมายของรหัสเกณฑ์การตัดสิ นใจแสดงในตารางที่ 1
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w j f j*  f ij / f j*  f j

w เล็กมาก
0.03
0.02
0.03
0.03
0.03
0.01
0.03
0.01
0.03
0.00
0.03 -0.02
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
0.01
0.03
0.01
0.03
0.00
0.03
0.01
0.32
0.03
0.15
0.36
0.51
2



เล็ก กลาง ใหญ่
0.00 0.02 0.03
0.00 0.00 0.03
0.00 0.01 0.03
0.00 0.02 0.03
0.01 0.02 0.03
0.00 0.02 0.03
0.00 0.01 0.03
0.00 0.02 0.03
0.00 0.01 0.03
0.00 0.01 0.03
0.00 0.01 0.03
0.00 0.01 0.03
0.06 0.42 0.90
0.02 0.04 0.04
0.00 0.21 0.50
0.00 0.48 0.50
0.00 0.70 1.00
1
3
4

เมื่ อพิ จารณาดัชนี การจัดลาดับด้วยสมการที่ 4 ของเกณฑ์การตัดสิ นใจทั้งหมดภายใต้ท างเลื อกทั้งสี่
ทางเลือก คือ บริ ษทั ที่ ปรึ กษาฯ ขนาดเล็กมาก เล็ก กลาง และใหญ่ พบว่า5 อันดับแรกของเกณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยของ
ความห่างสัมพัทธ์จากค่าที่ดีที่สุดแบบถ่วงน้ าหนักมากที่สุด คือ
1) การเตรี ยมเอกสารไม่ครบถ้วนในการติดต่อขอมาตรวัดระบบสาธารณูปโภค และการขออนุญาตเปิ ด
ใช้อาคารกับหน่วยงานราชการทาให้ส่งผลต่อการเปิ ดใช้อาคาร (C 10.1)
2) การสร้างความเข้าใจในการใช้อาคารที่ ไม่ดีพอ ทาให้ผูใ้ ช้อาคารไม่สามารถใช้งานและบารุ งรักษา
อุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (C 10.2)
3) บุคลากรไม่มีความรู ้และความเข้าใจในการปฏิ บตั ิงานและควบคุมผูร้ ับจ้าง ในการทางานตามแผน
ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง (C 5.2)
4) การจัดทารายละเอียดการจัดจ้าง ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการจัดจ้าง (TOR) โดยระบุหลักเกณฑ์ไม่
ชัดเจนและครบความต้องการ (C 1.1)
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5) การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างไม่ถูกต้อง ครอบคลุมรายละเอียดที่สาคัญของงานและไม่
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จะส่ งผลถึงคุณภาพงานได้ (C 8.1) และ การระบุขอบเขตหน้าที่การทางานของบุคลากรที่
ไม่ชดั เจนและเหมาะสมทาให้เกิดการก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกัน (C 3.2)
ในภาพรวม บริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ยังคงประสบปั ญหาอย่างมากในด้านการส่ งมอบงานก่อสร้าง การ
จัดการความปลอดภัย การจัดจ้าง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน และการจัดสรรบุคลากร ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาบริ ษทั ที่ ปรึ กษาฯ ขนาดเล็ก ซึ่ งเป็ นขนาดของบริ ษทั ที่ ปรึ กษาฯ ที่ ประสบปั ญ หาในการ
ประยุกต์ใช้ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 น้อยที่สุด พบว่าบริ ษทั นี้ ประสบปั ญหาน้อยกว่าบริ ษทั ขนาดอื่นๆ ใน
28 เกณฑ์ วิเคราะห์ จากค่าความห่ างสัมพัทธ์จากค่าที่ ดีที่สุดแบบถ่วงน้ าหนักมี ค่าเท่ ากับศู นย์ใน 28 เกณฑ์การ
ตัดสิ นใจ สาหรับเกณฑ์ที่บริ ษทั ขนาดนี้ มีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่าบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯขนาดอื่นๆ คือ 1) การขาดข้อมูล
สาหรั บ การพิจารณาและคัดเลื อกวัสดุ และอุป กรณ์ ที่เหมาะสม ท าให้ได้วสั ดุ และอุป กรณ์ ที่ ไม่ มีคุ ณ ภาพตาม
ข้อกาหนด (C 7.1) 2) การประชุมเริ่ มงานก่อสร้าง (Kick-off) มีการชี้ แจ้งและสร้างความเข้าในในการทางานใน
ขั้นตอนต่างๆ ไม่ครอบคลุมและชัดเจนในรายละเอียด (C 2.2) และ 3) การขาดความเข้าใจในการตรวจสอบการ
ติ ดตั้งและใช้งานวัส ดุ และอุป กรณ์ ทาให้ก ารควบคุ มคุ ณ ภาพของงานให้ได้ต ามข้อ กาหนดทาได้ยาก (C 7.2)
ตามล าดับ ส่ วนบริ ษ ัท ที่ ป รึ กษาฯ ขนาดเล็ก มากซึ่ งเป็ นขนาดของบริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษาฯ ที่ ป ระสบปั ญ หาในการ
ประยุกต์ใช้ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 น้อยเป็ นอันดับที่สอง พบว่าเกณฑ์ที่บริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ขนาดเล็กมาก มี
ประสิ ท ธิ ภ าพน้อยกว่าบริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษาฯขนาดอื่ น ๆ มากที่ สุ ด 3 อัน ดับ แรกคื อ 1) การขาดข้อ มูล สาหรั บ การ
พิจารณาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทาให้ได้วสั ดุและอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพตามข้อกาหนด (C 7.1)
2) การวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบราคาให้เจ้าของงานพิจารณาไม่ได้ทาการแยกรายการสาคัญและแสดงรายละเอียด
ที่ใช้พิจารณาคัดเลือกอย่างชัดเจน (C 1.2) และ 3) การจัดปริ มาณของบุคลากรและความสามารถของบุคลากรที่ไม่
เหมาะสมกับการดาเนินงานแต่ละกระบวนการก่อสร้าง (C 3.1) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจุดแข็งของบริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษาฯ แต่ละขนาดที่ ได้ดีกว่าโครงการอื่นๆ พบว่า บริ ษทั ที่
ปรึ กษาฯ ขนาดเล็ก มีประสิ ทธิภาพเหนื อกว่าบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ขนาดอื่นๆ ใน 28 เกณฑ์ ในขณะที่บริ ษทั ที่ปรึ กษา
ฯ ขนาดเล็กมาก ปานกลาง และใหญ่ มีประสิ ทธิภาพเหนือกว่าบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ขนาดอื่นๆ ใน 10 เกณฑ์ 6 เกณฑ์
และ 1 เกณฑ์ ตามลาดับ ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์ที่แต่ละขนาดของบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ มีประสิ ทธิ ภาพมากว่า
บริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ขนาดอื่นๆ
ตารางที่ 3 เกณฑ์ที่บริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ มีประสิ ทธิภาพสูง
ขนาดบริ ษทั
รหัสเกณฑ์*
เล็กมาก
C 2.3 C 2.2 C 4.2 C 5.1 C 5.3 C 8.3 C 9.3 C 10.3 C 7.2 C 9.2
เล็ก
C 1.1 C 1.3 C 2.1 C 2.3 C 3.1 C 3.2 C 3.3 C 4.1 C 4.3 C 5.2 C 6.1 C 6.2 C 6.3 C 8.1 C 8.2
C 9.1 C 9.2 C 10.1 C 10.2 C 5.3 C 8.3 C 5.1 C 4.2 C 9.3 C 7.3 C 10.3 C 1.2
ปานกลาง
C 1.2 C 7.1 C 7.2 C 7.3 C 5.3 C 6.1
ใหญ่
C 5.1
* ความหมายของรหัสเกณฑ์การตัดสิ นใจแสดงในตารางที่ 1
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5. สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้ นาเสนอแบบจาลองสาหรับช่วยเลือกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาการบริ หารและจัดการโครงการ
ก่อสร้างด้วยการตัดสิ นใจแบบหลายหลักเกณฑ์ โดยใช้วิธี VIKOR ทาให้เกิดเครื่ องมือที่ มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับ
รองรั บ ความขัด แย้งของเกณฑ์การประเมิ น ได้ นับ เป็ นการใช้เครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสมในการจัดการปั ญ หาการ
ตัดสิ นใจเลือกบริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษาฯ ที่ มีความสลับซับซ้อน ในการพิจาณาเปรี ยบเที ยบกับค่าที่ ดีที่สุดในกลุ่ม
บริ ษทั ที่ ปรึ กษาฯ ทางเลื อกจะใช้วิธี VIKOR ทาให้เครื่ องมือที่ สร้างขึ้ นนี้ สามารถวิเคราะห์ ปัญ หาได้อย่างเป็ น
โครงการ ผลการประยุกต์ใช้วธิ ี การที่นาเสนอในการแก้ปัญหาการเลือกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ที่เหมาะสม การ
วิจยั ครั้งนี้ได้แบ่งเกณฑ์การตัดสิ นใจแบ่งออกเป็ น 10 หมวด จานวนเกณฑ์การตัดสิ นใจรวม 30 เกณฑ์ ทางเลือกใน
การตัดสิ นใจประกอบด้วยบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ขนาดเล็กมาก เล็ก ปานกลาง และใหญ่ พบว่าบริ ษทั วิศวกรที่
ปรึ กษาฯ ขนาดเล็ก เป็ นบริ ษทั ที่ดีที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีที่น้ ี สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิเชษฐ์ (2553) อย่างไรก็
ตามผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี VIKOR ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรุ งจุดอ่อนหรื อผลการประเมินภายใต้
เกณฑ์บางเกณฑ์ที่แต่ละทางเลือกยังมีผลการดาเนิ นการที่ต่ากว่าบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ทางเลือกอื่นๆ เป็ นข้อมูลสาคัญ
ให้กบั ผูว้ า่ จ้างและบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ในการจัดหามาตรการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ
ขนาดต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพดีเทียบเท่าบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาฯ ที่มีประสิ ทธิภาพดีที่สุดภายใต้เกณฑ์ที่พิจารณา
การประยุก ต์ ใ ช้แ บบจ าลองนี้ จะท าให้ ก ารเลื อ กประเภทของบริ ษ ัท วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษาฯ ของเจ้า ของงาน มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่เลือกมีประสิ ทธิภาพตรงตามความต้องการใช้งาน วัสดุก่อสร้างเสาและคานรับ
หลังคาทางเลือกประกอบด้วยโครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉาก โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กแป๊ ปกลม และ
โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็ก H-Beam วิธีที่พฒั นานี้ใช้วธิ ี VIKOR วิเคราะห์ค่าช่องว่างและใช้วธิ ี AHP วิเคราะห์
น้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์ พบว่า โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉาก เป็ นวัสดุก่อสร้งหลังคาที่ดีที่สุด ข้อดีของ
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธี VIKOR คือการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในส่วนของช่องว่างของแต่ละเกณฑ์การตัดสิ นใจ ทาให้
สามารถจัดหามาตรการลดช่องว่างเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอาคารของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: วิธีไวโกร์ , การเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคา, การตัดสิ นใจ

ABSTRACT
This study applies a VIKOR method and an analytical hierarchy process (AHP) to solve column and
beam roofing construction material selection problems for a building project. The proposed approach allows
decision-makers to understand the gaps between alternatives and aspired--levels in practice. 13 decision criteria
are used to establish a column and beam roofing material selection framework for reducing the gaps to achieve
the aspired-level. Three alternatives are determined including channel section, round section, and H section. The
VIKOR method is applied to establish the gaps in priorities between alternatives and aspired-levels. The AHP
method is used to provide weights of criteria and validate the result. The best column and beam roofing material
was the channel section. Gaps in priorities can be used to improve different steel sections for satisfying the
customers’ needs to achieve the aspired –level.
KEYWORDS: VIKOR, steel section, Decision making

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
วัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาของอาคารหรื อบ้านพักอาศัยที่ใช้อยูโ่ ดยทัว่ ไปของประเทศไทย
ประกอบด้วยเหล็กที่มีหน้าตัดหลากหลายประเภท หน้าตัดแต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับโครงการที่มีลกั ษณะ
ที่แตกต่างกัน ภาพที่ 1 ถึง 3 แสดงวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาของอาคารที่ใช้อยูท่ วั่ ไป คือ 1.โครงสร้างเสา
และคานใช้เหล็กฉาก 2.โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กแป๊ ปกลม และ 3.โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็ก H-Beam
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ภาพที่ 1 โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉาก (พงษ์ธิกา, 2560)

ภาพที่ 2 โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กแป๊ ปกลม (พงษ์ธิกา, 2560)
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ภาพที่ 3 โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็ก H-Beam (พงษ์ธิกา, 2560)
ปั จจุบนั มีวิธีการในการเลือกวัสดุ ก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาหลากหลายวิธี วิธีที่ได้รับความนิ ยมคือ
วิธีการตัดสิ นใจแบบ Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty TL., 1998) ซึ่ งวิธี AHP ถูกออกแบบให้สามารถ
เปรี ย บเที ย บ ใช้เ พื่ อ ตัด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุด จากการเปรี ย บเที ย บด้วยหลายเกณฑ์ โดยใช้เ พี ย งการ
เปรี ยบเที ยบที ละคู่ นอกจากนี้ ยงั ทาให้ การตัดสิ นใจมีความเป็ นเหตุเป็ นผลมากกว่าการใช้ความรู ้ สึกตัด สิ นซึ่ ง
มักจะมีความไม่แน่นอนสู ง วิธี VIKOR เป็ นวิธีการตัดสิ นใจอีกวิธีหนึ่งที่เรี ยงความสาคัญของทางเลือกจากหลาย
ปั จจัย โดยแต่ละปั จจัยอาจมีความขัดแย้งกัน วิธี VIKOR ได้ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม
เนื่ องจากวิธี VIKOR อาศัยเกณฑ์หลากหลายเกณฑ์เ พื่อหาทางเลื อกที่ ดีที่ สุด โดยถื อหลักเลื อกทางเลื อ กจาก
ระยะใกล้ในทางเลือกเชิงบวก และระยะไกลสุ ดของแนวคิดที่เป็ นในเชิงลบ ทาให้วิธี VIKOR ให้ประสิ ทธิ ผลใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นตัวเลขได้ดี (Opricovic S, Tzeng GH., 2004)
บทความวิจยั นี้ อภิ ปรายถึ งการวิเคราะห์ และจัดลาดับของเกณฑ์การเลื อกวัสดุก่อสร้ างเสาและคานรับ
หลังคาด้วยวิธี AHP และแสดงการประยุกต์ใช้วิธี VIKOR ในการเลือกวัสดุ ก่อสร้างเสาและคานรับหลังคา ที่ มี
ผลกระทบต่อความสาเร็ จของโครงการก่อสร้าง เพื่อจัดลาดับวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาสาหรับเป็ นข้อมูล
ให้กบั ผูร้ ับเหมาในการเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่เหมาะสม ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแบบจาลองที่ช่วยในการ
ตัดสิ นใจด้วยวิธี VIKOR ร่ วมกับวิธี AHP

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาด้วยการประยุกต์ใช้วธิ ีไวโกร์และกระบวนการลาดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์
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(2) เพื่อแสดงจุดอ่อนของวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่ใช้เหล็กฉาก เหล็ก H-Beam และ
เหล็กแป๊ ปกลม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
เป้ าหมาย

การตัดสิ นใจ
เลือกวัสดุ
ก่อสร้างเสาและ
คานรับหลังคา

เกณฑ์ หลัก
มุมมองด้าน
วัสดุ

มุมมองด้าน
การติดตั้งใช้
งาน

ทางเลือก

เกณฑ์ รอง
รู ปทรงในการออกแบบ
ความสวยงามของหน้าตัด
ความหลากหลายของขนาดหน้าตัด
ราคาต่อ 1 เมตร
น้ าหนักของวัสดุต่อ 1 เมตร

โครงสร้างเสา
และคานใช้เหล็ก
ฉาก

การสัง่ ซื้อวัสดุ
การขนส่งวัสดุ
การกองเก็บวัสดุหน้างานก่อนติดตั้ง
การติดตั้งวัสดุเสาและคานหลังคา
การเก็บงานและความเรี ยบร้อย
การประกอบเสาและคาน
การบารุ งรักษา
การซ่อมแซม

โครงสร้างเสา
และคานใช้เหล็ก
H-Beam

โครงสร้างเสา
และคานใช้
เหล็กแป๊ ปกลม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Laaly H.O.,1999 และ Perera R.S. , 2002)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การพัฒนาแบบจาลองสาหรับใช้ในการตัดสิ นใจเลือกวัสดุ ก่อสร้างเสาและคานรับหลังคา มีข้ นั ตอนใน
การวิจยั ทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า เอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์วิธี VIKOR
การวิเคราะห์วธิ ี AHP และวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาแบบโครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉาก โครงสร้าง
เสาและคานใช้เหล็กแป๊ ปกลม และโครงสร้างเสาและคานใช้เหล็ก H-Beam
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวม สารวจ เกณฑ์ในการเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคา ทั้งจากเอกสารอ้างอิง
และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ กี่ ยวข้องในโครงการก่อสร้างเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปทาการระบุเกณฑ์การตัดสิ นใจเลือก
วัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคา
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ขั้นตอนที่ 3 จัดทาแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลจากผูว้ า่ จ้าง ผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุมงาน และผูร้ ับจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 คานวณหาน้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์การตัดสิ นใจด้วยวิธี AHP
ขั้นตอนที่ 5 หาค่า Normalized ของผลการประเมินแต่ละทางเลือกภายใต้เกณฑ์การตัดสิ นใจที่กาหนด
และหาค่า Ri ของทุกๆ ทางเลือกในการตัดสิ นใจโดยวิธี VIKOR
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 8 จัดลาดับวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาทางเลือก
ขั้นตอนที่ 9 เลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคา
ขั้นตอน 10 การสรุ ปผล และข้อเสนอแนะของงานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การดาเนินงานศึกษาครั้งนี้ แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ทาการศึกษาทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกณฑ์การเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคา และ ส่วนที่ 2 ทาการการ
สอบถามโดยแบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นวิศวกรประจาโครงการ รวม 15 คน
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การดาเนินงานศึกษาครั้งนี้ มีเครื่ องมือในการวิจยั 2 วิธีคือ
1) วิธี Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty TL., 1998) ซึ่ งวิธี AHP ถูกออกแบบให้สามารถ
เปรี ย บเที ย บ ใช้เ พื่ อ ตัด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุด จากการเปรี ย บเที ย บด้วยหลายเกณฑ์ โดยใช้เ พี ย งการ
เปรี ยบเทียบทีละคู่
2) วิธี VIKOR เป็ นวิธีการตัดสิ นใจที่แต่ละเกณฑ์การตัดสิ นใจอาจมีความขัดแย้งกัน วิธี VIKOR
อาศัยเกณฑ์หลากหลายเกณฑ์เพื่อหาทางเลื อกที่ดีที่สุด โดยถือหลักเลือกทางเลือกจากระยะใกล้ในทางเลือกเชิง
บวก และระยะไกลสุ ดของแนวคิดที่เป็ นในเชิงลบ ทาให้วิธี VIKOR ให้ประสิ ทธิ ผลในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ น
ตัวเลขได้ดี (Opricovic S, Tzeng GH., 2004)

5. ผลการวิจัย
ในการศึ กษาได้ประเมิน วัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาแบบโครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉาก
โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กแป๊ ปกลม และโครงสร้างเสาและคานใช้เหล็ก H-Beam ผลการศึกษาได้เกณฑ์การ
ตัดสิ นใจและน้ าหนักความสาคัญของแต่ละเกณฑ์การตัดสิ นใจ ด้วยวิธี AHP แสดงในตารางที่ 1 แยกวิเคราะห์ตาม
ลักษณะของวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคา โดยแสดงค่าน้ าหนักแบบเฉพาะที่ (Local Weight: LWt) ที่ได้จาก
การเปรี ยบเทียบคู่ของเกณฑ์การตัดสิ นใจและค่าน้ าหนักแบบรวม (Global Weight: GWt) ที่ ได้จากการถ่ายทอด
น้ าหนักความสาคัญของค่าน้ าหนักแบบเฉพาะที่ในแต่ละระดับชั้นของโครงการลาดับชั้นของการตัดสิ นใจ พบว่า
ในภาพรวมเกณฑ์ที่มีความสาคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ รู ปทรงในการออกแบบ ความสวยงามของหน้าตัด ความ
หลากหลายของขนาดหน้าตัด น้ าหนักของวัสดุต่อ 1 เมตร และ ราคาต่อ 1 เมตรตามลาดับ สาหรับ อันดับของ
เกณฑ์ภายใต้ปัจจัยในมุม มองด้านวัสดุ ที่มีความสาคัญสู งสุ ด 3 อัน ดับ แรกคื อ รู ปทรงในการออกแบบ ความ
สวยงามของหน้าตัด ความหลากหลายของขนาดหน้าตัด และน้ าหนักของวัสดุต่อ 1 เมตร ตามลาดับ ส่ วนอันดับ
ของเกณฑ์ภายใต้มุมมองด้านการติดตั้งและการใช้งานที่มีความสาคัญสู งสุ ดอันดับแรก มี5 เกฑณ์ คือ การขนส่ ง
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วัสดุ การกองเก็บวัสดุหน้างานก่อนติดตั้ง การติดตั้งวัสดุหลังคา การเก็บงานและความเรี ยบร้อย และ การซ่อมแซม
ตามลาดับ
ตารางที่ 1 น้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์การตัดสิ นใจ
เกณฑ์
หลัก น้ าหนัก
เกณฑ์รอง
ปั จจัย 0.500 รู ปทรงในการออกแบบ
ความสวยงามของหน้าตัด
ใน
ความหลากหลายของขนาดหน้าตัด
มุมมอง
น้ าหนักของวัสดุต่อ 1 เมตร
ด้าน
วัสดุ
ราคาต่อ 1 เมตร
0.500 การขนส่งวัสดุ
การกองเก็บวัสดุหน้างานก่อนติดตั้ง
การติดตั้งวัสดุเสาและคานรับหลังคา
มุมมอง
การเก็บงานและความเรี ยบร้อย
ด้าน
การซ่อมแซม
การ
การสัง่ ซื้อวัสดุ
ติดตั้ง
การประกอบเสาและคาน
และการ
ใช้งาน
การบารุ งรักษา

LW
0.203
0.203
0.200
0.200
0.197
0.127
0.127
0.127
0.127
0.127
0.123
0.123
0.123

GW
0.102
0.102
0.100
0.100
0.099
0.064
0.064
0.064
0.064
0.064
0.062
0.062
0.062

อันดับ
ในกลุ่ม
1
2
3
3
4
1
1
1
1
1
2
2
2

การตัดสินใจเลือกวัสดุก่อสร้ างเสาและคานรับหลังคา
การวิจยั นี้ ใช้วิธี VIKOR ร่ วมกับวิธี AHP เพื่อจัดการปั ญหาการตัดสิ นใจเลือกวัสดุ ก่อสร้างเสาและคาน
รับหลังคาที่มีความสลับซับซ้อน ในการคานวณและวิเคราะห์น้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์การตัดสิ นใจจะใช้วิธี
AHP สาหรับการพิจาณาเปรี ยบเทียบกับค่าที่ดีที่สุดในกลุ่มทางเลือกจะใช้วธิ ี VIKOR ผลการประเมินวัสดุก่อสร้าง
เสาและคานรับหลังคาแบบโครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉาก โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กแป๊ ปกลม และ
โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็ก H-Beam ด้วยเกณฑ์การตัดสิ นใจทั้งหมดและผลการเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคาน
รับหลังคาด้วยวิธีที่สร้างขึ้นนี้ แสดงในตารางที่ 2 พบว่าโครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉากเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
ตามมาด้วยโครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กแป๊ ปกลมและโครงสร้างเสาและคานใช้เหล็ก H-Beamตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี VIKOR ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในส่ วนของการปรับปรุ งจุดอ่อนหรื อผลการประเมิน
ภายใต้เกณฑ์บางเกณฑ์ที่แต่ละทางเลื อกยังมีผลการดาเนิ นการที่ ต่ ากว่าทางเลือกอื่นๆ เป็ นข้อมูลสาคัญให้กับ
ผูอ้ อกแบบและผูร้ ับเหมาในการเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาแบบต่างๆ ให้ได้วสั ดุมีประสิ ทธิ ภาพดี
เทียบเท่าวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่มีประสิ ทธิภาพดีที่สุดภายใต้เกณฑ์ที่พิจารณา ตารางที่ 3 แสดงลาดับ
ของจุดอ่อนของวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่ใช้เหล็กฉาก เหล็ก H-Beam และ เหล็กแป๊ ปกลม
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พบว่า จุดอ่อนของวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่ใช้เหล็ก H-Beam คือ ความสวยงามของหน้าตัด
ความหลากหลายของขนาดหน้าตัด และ ราคาต่อ 1 เมตร จุดอ่อนของวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่ใช้
เหล็กฉาก คือ รู ปทรงในการออกแบบ ความสวยงามของหน้าตัด และ การซ่อมแซม ส่วนเมตร จุดอ่อนของวัสดุ
ก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่ใช้เหล็กแป๊ ปกลม คือ รู ปทรงในการออกแบบ น้ าหนักของวัสดุต่อ 1 เมตร และ
การกองเก็บวัสดุหน้างานก่อนติดตั้ง ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี VIKOR
วัดสุก่อสร้างเสา
และคานรับหลังคา
A B C
4.07 3.4 3.2
3.27 3.33 3.47
2.8 3.73 3.8
2.47 3.67 3.6
3.2 4.07 3.07
2.58 3.67 3.08
2.75 3.33 3.08
3.08 3.08 3
3.25 4 3.08
3.25 3.33 3.17
3.5 2.75 3.25
3.08 3.42 2.58
3.33 2.17 2.92

วัดสุก่อสร้างเสาและ
คานรับหลังคา
เกณฑ์การตัดสิ นใน
f*j f-j Wt
A
B
C
รู ปทรงในการออกแบบ
4.07 3.2 0.102 0.000 0.078 0.102
ความสวยงามของหน้าตัด
3.47 3.27 0.102 0.102 0.071 0.000
ความหลากหลายของขนาดหน้าตัด
3.8 2.8 0.100 0.100 0.007 0.000
ราคาต่อ 1 เมตร
3.67 2.47 0.098 0.098 0.000 0.006
น้ าหนักของวัสดุต่อ 1 เมตร
4.07 3.07 0.100 0.087 0.000 0.100
การสัง่ ซื้อวัสดุ
3.67 2.58 0.062 0.062 0.000 0.033
การขนส่งวัสดุ
3.33 2.75 0.063 0.063 0.000 0.027
การกองเก็บวัสดุหน้างานก่อนติดตั้ง
3.08 3 0.063 0.000 0.000 0.063
การติดตั้งวัสดุเสาและคานรับหลังคา
4 3.08 0.063 0.052 0.000 0.063
การเก็บงานและความเรี ยบร้อย
3.33 3.17 0.063 0.032 0.000 0.063
การประกอบเสาและคาน
3.5 2.75 0.062 0.000 0.062 0.021
การบารุ งรักษา
3.42 2.58 0.062 0.025 0.000 0.062
การซ่อมแซม
3.33 2.17 0.063 0.000 0.063 0.022
Sj
0.620 0.281 0.563
Qj
0.102 0.078 0.102
S
0.500 0.000 0.415
Q
0.500 0.000 0.500
Rj
1.000 0.000 0.915
อันดับ
3
1
2
หมายเหตุ A คือ โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็ก H-Beam B คือ โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉาก C คือ
โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กแป๊ ปกลม
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ตารางที่ 3 ลาดับของจุดอ่อนของวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่ใช้เหล็กฉาก เหล็ก H-Beam
และเหล็กแป๊ ปกลม
ลาดับ
จุดอ่อน
1
2

เกณฑ์
ความสวยงามของ
หน้าตัด
ความหลากหลายของ
ขนาดหน้าตัด

A

ลาดับ
จุดอ่อน

0.102

1

0.1

2

เกณฑ์
รู ปทรงในการ
ออกแบบ
ความสวยงามของ
หน้าตัด

ลาดับ
จุดอ่อน

เกณฑ์

C

0.078

1

รู ปทรงในการออกแบบ

0.102

0.071

2

0.063

3

0.062

4

0.007

5

น้ าหนักของวัสดุต่อ 1
เมตร
การกองเก็บวัสดุหน้า
งานก่อนติดตั้ง
การติดตั้งวัสดุเสาและ
คานรับหลังคา
การเก็บงานและความ
เรี ยบร้อย

0.1

3

ราคาต่อ 1 เมตร

0.098

3

4

น้ าหนักของวัสดุต่อ 1
เมตร

0.087

4

5

การขนส่งวัสดุ

0.063

5

6

การสัง่ ซื้อวัสดุ

0.062

6

ราคาต่อ 1 เมตร

0

6

การบารุ งรักษา

0.062

0.052

7

น้ าหนักของวัสดุต่อ 1
เมตร

0

7

การสัง่ ซื้อวัสดุ

0.033

0.032

8

การสัง่ ซื้อวัสดุ

0

8

การขนส่งวัสดุ

0.027

0.025

9

การขนส่งวัสดุ

0

9

การซ่อมแซม

0.022

0

10

0

10

การประกอบเสาและ
คาน

0.021

0

11

0

11

ราคาต่อ 1 เมตร

0.006

0

12

0

12

0

13

0

13

7
8
9
10
11
12
13

การติดตั้งวัสดุเสา
และคานรับหลังคา
การเก็บงานและความ
เรี ยบร้อย
การบารุ งรักษา
รู ปทรงในการ
ออกแบบ
การกองเก็บวัสดุหน้า
งานก่อนติดตั้ง
การประกอบเสาและ
คาน
การซ่อมแซม

การซ่อมแซม

B

การประกอบเสาและ
คาน
ความหลากหลายของ
ขนาดหน้าตัด

การกองเก็บวัสดุหน้า
งานก่อนติดตั้ง
การติดตั้งวัสดุเสาและ
คานรับหลังคา
การเก็บงานและความ
เรี ยบร้อย
การบารุ งรักษา

ความสวยงามของหน้า
ตัด
ความหลากหลายของ
ขนาดหน้าตัด

0.063
0.063
0.063

0
0

หมายเหตุ A คือ โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็ก H-Beam B คือ โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉาก C คือ
โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กแป๊ ปกลม

6. สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้ นาเสนอแบบจาลองสาหรับช่วยเลือกวัสดุก่อสร้ างเสาและคานรับหลังคาโครงการก่อ สร้ าง
อาคารด้วยการตัดสิ นใจแบบหลายหลักเกณฑ์ โดยใช้วิธี VIKOR และวิธี AHP ที่ มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับรองรับ
ความขัดแย้งของเกณฑ์การประเมินได้ นับเป็ นการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมในการจัดการปั ญหาการตัดสิ นใจเลือก
วัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่ มีความสลับซับซ้อน ในการคานวณและวิเคราะห์น้ าหนักความสาคัญของ
เกณฑ์การตัดสิ นใจจะใช้วิธี AHP สาหรับการพิจาณาเปรี ยบเทียบกับค่าที่ดีที่สุดในกลุ่มทางเลือกจะใช้วธิ ี VIKOR
ทาให้เครื่ องมือที่สร้างขึ้นนี้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ ผลการประยุกต์ใช้วิธีการที่นาเสนอในการ
แก้ปัญหาการเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาที่เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างอาคาร การวิจยั ครั้งนี้ ได้
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แบ่งเกณฑ์การตัดสิ นใจแบ่งออกเป็ น 2 หมวด จานวนเกณฑ์การตัดสิ นใจรวม 13 เกณฑ์ ทางเลือกในการตัดสิ นใจ
ประกอบด้วย โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉาก โครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กแป๊ ปกลม และโครงสร้างเสาและ
คานใช้เหล็ก H-Beam พบว่าโครงสร้างเสาและคานใช้เหล็กฉากเป็ นวัสดุที่ดีที่สุด ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี VIKOR
ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรุ งจุดอ่อนหรื อผลการประเมินภายใต้เกณฑ์บางเกณฑ์ที่แต่ละทางเลือกยังมี
ผลการดาเนินการที่ต่ากว่าทางเลือกอื่นๆ เป็ นข้อมูลสาคัญให้กบั ผูอ้ อกแบบและผูร้ ับเหมาในการเลือกวัสดุก่อสร้าง
เสาและคานรับหลังคาแบบต่างๆ ให้ได้วสั ดุมีประสิ ทธิ ภาพดี เที ยบเท่าวัสดุก่อสร้ างเสาและคานรับหลังคาที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดภายใต้เกณฑ์ที่พิจารณา การประยุกต์ใช้แบบจาลองนี้ จะทาให้การเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและ
คานรับหลังคาของผูอ้ อกแบบและผูร้ ับเหมาก่อสร้างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดผลกระทบจากงานต่อ
เวลา ต้นทุน และคุณภาพงานก่อสร้างตลอดจนการใช้งานของหลังคาได้
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินระดับปั ญหาของการประยุกต์ใช้สัญญามาตรฐาน FIDIC ในงาน
ก่อสร้างของประเทศไทย ความไม่มีประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารสัญญาวัดจากปั ญหาด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน
และการเงิ น ด้านเวลา และด้านสิ ทธิ และหน้าที่ อื่นๆ ของคู่สัญญา การวิจยั นี้ เป็ นการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
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ลักษณะข้อบกพร่ องและผลกระทบ เพื่อลดผลกระทบของปั ญหาต่อประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสัญญา การวิจยั
เริ่ มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวกับปั ญหาของสัญญา FIDIC จากนั้นจึงรวบรวมปั ญหา ทั้งจาก
เอกสารและจากการสัมภาษณ์ การวิจยั ครั้งนี้ เก็บข้อมูลความน่ าจะเป็ นในการเกิ ดแต่ละปั ญหา ผลกระทบ และ
ความสามารถในการค้นเจอปั ญหาด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ค่าลาดับความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นผลคูณของค่าความ
น่าจะเป็ น ค่าผลกระทบ และค่าระดับความสามารถในการตรวจจับปั ญหาของของสัญญา FIDIC ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาสาคัญคือ ปั ญหาการไม่กาหนดระยะเวลาที่มากที่สุดที่วศิ วกรจะต้องพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา และสัญญาจ้างกาหนดอัตราการเก็บคืนเงินจ่ายล่วงหน้าซึ่ งผูร้ ับจ้างต้องจ่ายคืนผูว้ า่ จ้างเป็ นจานวนร้อยละ
25 ของเงินงวดที่ผรู ้ ับจ้างจะได้รับ ไม่วา่ จะได้รับเงินล่วงหน้าไปจานวนเท่าใด ซึ่งแตกต่างจากธรรมเนียมของไทย
คาสาคัญ: ปั ญหา สัญญา FIDIC การวิเคราะห์ลกั ษณะข้อบกพร่ องและผลกระทบ

ABSTRACT
The research aims to assess problems associated with FIDIC contract applicability in Thai construction
works. Problems are related to quality, cost, time and right-and-duty. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
is applied to reduce impact of FIDIC contract on contract administration efficiency. The research methodology
begins with reviewing the literature related to problems of FIDIC contract. The next step is to collect problems
from literature reviews and interviews. An important index in the FMEA is Risk Priority Number (RPN), which
is the product of occurrence (O), severity (S) and detection (D) ratings. The assessment of occurrence, severity
and detection was carried out by processing 40 questionnaires acquired from the parties, i.e. employers, engineers
and contractors. The significance of problems having impact on contract administration efficiency is analyzed
quantitatively by using FMEA. The result revealed the important problems are time limits for engineer to perform
his duties are not determined and the rate of advance payment deductions seems too high and does not reflect the
amount contractor received.
KEYWORDS: Problem, FIDIC contract, Failure Mode and Effect Analysis

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การวิเคราะห์ลกั ษณะข้อบกพร่ องและผลกระทบ หรื อ Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) ได้
ถูกพัฒนาขึ้นโดยโครงการอวกาศของ NASA ในช่วงทศวรรษที่ 1950 จากนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์ได้นา FMEA
มาใช้ในปี 1972 นอกจากนี้กลุ่มปฏิบตั ิงาน North American Automotive Operations ของบริ ษทั Ford Motor จากัด
ได้นา FMEA มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความไว้วางใจของผลิตภัณฑ์สาหรับอบรมแก่พนักงานของ
บริ ษทั ต่อมา FMEA ได้นาไปประยุกต์ใช้อย่างรวดเร็ วสาหรับอุตสาหกรรมกลุ่มอากาศยาน รถยนต์ อาวุธ และ
อิเล็กทรอนิ กส์ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ในประเทศไทยได้เริ่ มประยุกต์ใช้ FMEA เช่น บริ ษทั Ford
Motor จากัด นา FMEA มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการปรับปรุ งคุณภาพของ Six Sigma อย่างการประยุกต์ใช้
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FMEA ในอุตสาหกรรมก่ อสร้ างในประเทศไทยยังคงจากัด ในการนา FMEA มาใช้ผูว้ ิเคราะห์ จะต้องทาการ
ประเมิ นค่าความเสี่ ยง (Risk) โดยอาศัยตัวเลขประเมิ นลาดับก่ อนหลังของความเสี่ ยง (Risk Priority Number :
RPN) คือผลคูณของค่าความน่าจะเป็ น ค่าผลกระทบ และค่าระดับความสามารถในการตรวจจับปั ญหา ค่า RPN
แสดงถึงความสาคัญของข้อขัดข้องในการทางานแต่ละรู ปแบบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 1,000
โดยค่า 1 จะมีลาดับต่าที่สุด และ 1,000 (10x10x10) จะมีลาดับสูงสุด หลังจากวิเคราะห์ RPN แล้วให้นาข้อบกพร่ อง
ที่ มีความเสี่ ยงสู งมาบริ หารความเสี่ ยงโดยจัดทาโครงการแก้ไขเพื่อลดค่าความเสี่ ยง หรื อ ลดค่า RPN (อาทิ ตย์
(2555) และ ชุณห์ (2552))
สั ญ ญาจ้า งมาตรฐานหนึ่ งที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ในระดับ สากลคื อ สั ญ ญาก่ อ สร้ า งมาตรฐานของ
International Federation of Consulting Engineers หรื อ FIDIC (ย่อมาจากชื่ อในภาษาฝรั่ งเศส ได้แก่ Federation
International des Ingenieurs-Conseils) เนื่ องจากเป็ นสัญญาที่ มีการใช้กันอย่าง แพร่ หลายมากที่ สุด ทั้งนี้ เพราะ
FIDIC ได้จดั ทาสัญญา Condition of Contract for Works of Civil Engineering Construction (Fourth Edition) หรื อ
The Red Book(1987) ในปี ค.ศ. 1987 จากนั้นธนาคารโลก ได้นาสัญญาดังกล่าวมาใช้เป็ นข้อกาหนดในเอกสาร
การประมูลงานมาตรฐานสาหรับโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลก เนื่องจากประเทศไทยเองได้รับ
ความช่วยเหลือจากธนาคารโลกดังนั้นโครงการก่อสร้างหลายโครงการในประเทศไทยจึงใช้สัญญา FIDIC โดย
โครงการดังกล่าวส่ วนใหญ่มีมูลค่างานมากกว่า 50 ล้านบาท พบว่าโครงการเหล่านี้ จะมีเงื่อนไขของสัญญาจ้างที่
เหมือนหรื อใกล้เคียงกับเนื้อหาสาระของสัญญามาตรฐาน (The Red Book, 1987) เนื่ องจากความเหมาะสมในการ
ประยุกต์ใช้สญ
ั ญาจึงจาเป็ นต้องมีการดัดแปลงบางประการ (สมศักดิ์ 2539)
เนื่ องจากในการประยุกต์ใช้สัญญามาตรฐาน The Red Book(1987) มักประสบปั ญหาและอุปสรรคด้าน
ภาษา FIDIC จึ งได้จดั ทาสัญญาก่อสร้างมาตรฐานใหม่ข้ ึนในปี ค.ศ. 1999 มีชื่อว่า “Construction Contract(First
Edition)” ซึ่ งได้ ป รั บ ปรุ งมาจาก Condition of Contract for Works of Civil Engineering Construction (Fourth
Edition) โดยได้แก้ไขปั ญหาด้านภาษาด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและรัดกุม อีกทั้งได้แบ่งหมวดหมู่ให้ใช้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมเงื่ อนไขสัญญาที่ มีขอ้ บกพร่ อง เช่น การรับประกันคุณภาพ วิศวกรรม
คุณค่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท เป็ นต้น (กองกูณฑ์, 2544) แม้วา่ สัญญา FIDIC จะได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อลดปั ญญาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้แล้ว แต่เมื่อสัญญา FIDIC ถูกนามาใช้ในประเทศไทยกับประสบ
ปั ญหา 13 ประการ (กองกูณฑ์, 2544) โดยปั ญหาซึ่ งผูซ้ ่ ึ งเกี่ ยวข้องกับการใช้สัญญาจ้างมี ความเห็ นว่ามี ผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสัญญามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ปั ญหาการไม่กาหนดระยะเวลาแก่วิศวกรในการ
ทาหน้าที่พิจารณาตามที่กาหนดไว้ในสัญญา 2) ปั ญหาการไม่กาหนดให้วิศวกรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู ้
ว่าจ้างก่อนสัง่ เปลี่ยนแปลงงานที่สาคัญ และ 3) ปั ญหาความเป็ นกลางของวิศวกร
งานวิจยั นี้แสดงการประยุกต์ใช้แบบจาลองที่ช่วยในการประเมินระดับปั ญหาของสัญญา FIDIC ด้วยการ
นาวิธี FMEA มาใช้ในการประเมินระดับปั ญหาของสัญญา FIDIC โดยทัว่ ไปในการประเมินปั ญหาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นผูป้ ระเมินจะแสดงความรู ้สึกที่มีต่อค่าระดับความสาคัญ ค่าโอกาส และค่าผลกระทบของปั ญหาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในการบริ หารสัญญางานก่อสร้าง เนื่ องจากวิธี FMEA ได้ถูกนามาใช้ในการหาสาเหตุที่มีความเป็ นไปได้
สู งในการทาให้ระบบเกิ ดความล้มเหลว อี กทั้งวิธี FMEA ยังถูกใช้ในการวิเคราะห์ หน้าที่ ของผลิ ตภัณฑ์แ ละ
กระบวนการเพื่อกาหนดลักษณะข้อบกพร่ องและกาหนดถึงสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่ อง ตลอดจนผลกระทบที่
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เกิดขึ้นแล้วของระบบ การวิจยั นี้ ใช้จึงใช้ FMEA ในการวิเคราะห์ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญา FIDIC เพื่อ
หาหนทางหรื อหาสาเหตุที่มีความเป็ นไปได้ในการทาให้เกิ ดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรื อผลกระทบต่อการ
บริ หารสัญญา (อาทิตย์ 2555 และ ชุณห์ 2552)
บทความวิจัยนี้ อภิ ปรายถึ ง การวิเคราะห์ ปัญหาของการประยุกต์ใช้สัญญา FIDIC เพื่อจัดลาดับของ
ปั ญหา สาหรับเป็ นข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ หารโครงการในการเลือกมาตรการจัดการปั ญหาที่ เหมาะสมในโครงการ
ก่อสร้างในประเทศไทย โดยพิจารณาปั ญหาในการประยุกต์ใช้สญ
ั ญา FIDIC จานวน 13 ปั ญหา (กองกูณฑ์, 2544)
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแบบจาลองที่ช่วยในการตัดสิ นใจด้วยการนาวิธี FMEA มาใช้ ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี FMEA จะถูก
นามาเปรี ยบเที ยบกับผลการวิจยั ในอดี ต (กองกูณฑ์, 2544) ที่ ทาการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาด้วยการ
ประเมินระดับความเห็นด้วยกับปั ญหาว่ามีผลต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารสัญญา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) วิเคราะห์ปัญหาในการประยุกต์ใช้สญ
ั ญา FIDIC ด้วยวิธี FMEA
(2) จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา ในการประยุกต์ใช้สญ
ั ญา FIDIC

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั ญหาในการประยุกต์ใช้สญ
ั ญา FIDIC
วิธี FMEA
ประเมินค่าความน่าจะเป็ น ค่าระดับผลกระทบ ค่าระดับความสามารถในการตรวจจับปั ญหา
การวิเคราะห์ค่า RPN
ลาดับความสาคัญของปั ญหา
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการศึ กษาความสาคัญของปั ญหาของสัญญา FIDIC มีข้ นั ตอนในการศึ กษาทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลัก
ดังนี้
1. รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า เอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์วิธี FMEA และ
การประยุกต์ใช้สญ
ั ญา FIDIC ในประเทศไทย
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2. รวบรวม สารวจ ปั ญหาของสัญญา FIDIC ในขั้นตอนต่างๆ ในโครงการก่อสร้างที่ทาให้เกิดผล
กระทบต่อการบริ หารสัญญา ทั้งจากเอกสารอ้างอิงและจากการสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องในงานก่อสร้างที่เคยใช้สัญญา
FIDIC เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปทาการระบุปัญหาของสัญญา FIDIC
3. วิเคราะห์ค่าความน่าจะเป็ น ค่าผลกระทบ และค่าระดับความสามารถในการตรวจจับปั ญหาของ
สัญญา FIDIC โดยใช้แบบสอบถาม วิศวกร ผูค้ วบคุมงาน เจ้ารับจ้าง และผูว้ า่ จ้างที่มีความรู ้หรื อมีประสบการณ์
ในการประยุกต์ใช้สญ
ั ญา FIDIC เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี FMEA
4. เปรี ยบเที ยบผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี FMEA กับผลการวิจยั ในอดี ต (กองกูณฑ์, 2544) ที่ ทาการ
จัดลาดับความสาคัญของปั ญหาด้วยการประเมินระดับความเห็นด้วยกับปั ญหาว่ามีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
สัญญา
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์
การศึกษาครั้งนี้พิจารณาปั ญหาของข้อกาหนดต่างๆ ในสัญญา FIDIC งานวิจยั จึงได้กาหนดผูท้ ี่จะเข้าทา
การสัมภาษณ์เป็ นบุคลากรที่ประกอบวิชาชี พในบริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ผูอ้ อกแบบ และ
เจ้าของโครงการ โดยจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ และผ่านการดาเนิ นการในขั้นตอนต่างๆ ที่ประสบ
กับปั ญหาของสัญญา FIDIC จานวนผูถ้ ูกสัมภาษณ์รวม 5 ท่าน ข้อมูลปั ญหาของข้อกาหนดต่างๆ ในสัญญา FIDIC
ดังแสดงในตารางที่ 1 ที่รวบรวมได้จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจะถูกนามาใช้ประกอบการสัมภาษณ์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับความเห็นด้วยต่อปั ญหาในข้อกาหนดของสัญญา FIDIC (กองกูณฑ์, 2544)
อันดับ
ข้อกาหนดที่เป็ นปั ญหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1
3.5 การกาหนด
3.25
0.75
2
13.1 สิ ทธิในการเปลี่ยนแปลง
3.03
0.95
3
3 วิศวกร
3.00
1.05
4
2.3 บุคลากรของผูว้ า่ จ้าง
2.91
0.99
5
20.3 ความบกพร่ องในการแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
2.90
0.85
6
20.6 อนุญาโตตุลาการ
2.84
0.78
7
4.1 ข้อผูกพันทัว่ ไปของผูร้ ับจ้าง
2.73
1.04
8
20 การเรี ยกร้อง ข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ
2.67
1.01
9
14.2 การจ่ายเงินล่วงหน้า
2.48
1.12
10
13.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
2.43
0.93
11
13 การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
2.39
1.21
12
12.2 วิธีการวัดปริ มาณงาน
2.20
1.20
13
8.7 ความเสี ยหายจากความล่าช้า
2.19
0.99
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลด้วยการออกแบบสอบถาม
การศึ กษาครั้งนี้ พิจารณาปั ญหาของข้อกาหนดต่างๆ ในสัญญา FIDIC งานวิจยั จึ งได้กาหนดผูท้ ี่ จะตอบ
แบบสอบถามเป็ นบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพในบริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ผูอ้ อกแบบ และ
เจ้าของโครงการ โดยจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ และผ่านการดาเนิ นการในขั้นตอนต่างๆ ที่ประสบ
กับปั ญหาของสัญญา FIDIC จานวนผูต้ อบแบบสอบถามรวม 40 ท่ าน ผลการสัมภาษณ์ จะถูกนามาใช้ในการ
ออกแบบตัวแบบสอบถาม
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ทาการศึกษาคือ ปั ญหาในการประยุกต์ใช้สัญญา FIDIC ค่าความน่าจะเป็ น ค่าระดับผลกระทบ
ค่าระดับความสามารถในการตรวจจับปั ญหา
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
การวิจยั ครั้งนี้ แบ่งปั ญหาของสัญญา FIDIC ออกเป็ น 13 ปั ญหา (กองกูณฑ์, 2544) โดยเก็บข้อมูลจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญในประเด็นเกี่ยวกับความเห็นด้วยกับปั ญหาของสัญญา FIDIC ทั้ง 13 ปั ญหา จากนั้นจึงสรุ ปปั ญหาของ
สัญญา FIDIC ที่มกั พบแบ่งตามข้อกาหนดของสัญญา FIDIC
จากผลงานวิจยั ในอดีตของ กองกูณฑ์ (2544) และผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปั ญหาของสัญญา FIDIC
งานวิจยั ได้พฒั นาแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความน่าจะเป็ น ผลกระทบ และความสามารถในการค้นเจอ
ปั ญหาของสัญญา FIDIC แบบสอบถามจะถูกสร้างขึ้นในรู ปแบบของมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามที่เกี่ ยวกับข้อมูลเบื้องต้นสาหรับผูก้ รอกแบบสอบถามซึ่ งชุดคาถามประกอบด้วย
เพศ อายุ วุฒิการศึ กษา สาขาที่ จบการศึ กษา ลักษณะขององค์กร ตาแหน่ งงานในปั จจุบนั ประสบการณ์ในการ
ทางาน และลักษณะโครงการ
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการเห็นด้วยกับปั ญหาของสัญญา FIDIC
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นที่พบปั ญหาของสัญญา FIDIC ความรุ นแรงของผลกระทบ
และความสามารถในการตรวจจับปั ญหา
แบบสอบถามกาหนดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ มูลในลักษณะของมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น ระดับความรุ นแรง และระดับความสามารถในการตรวจจับ ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
เป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุดซึ่ งมีคะแนนตั้งแต่ 5 ไปถึง 1 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 3และ ตารางที่ 4 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ระดับความน่าจะเป็ น
ระดับความน่าจะเป็ น
โอกาสเกิดน้อยที่สุด
โอกาสเกิดน้อย
โอกาสเกิดปานกลาง
โอกาสเกิดมาก
โอกาสเกิดมากที่สุด

ระดับ
1
2
3
4
5

ตารางที่ 3 ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ
ระดับผลกระทบ
ผลกระทบน้อยที่สุด
ผลกระทบน้อย
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบมาก
ผลกระทบมากที่สุด

ระดับ
1
2
3
4
5

ตารางที่ 4 ระดับความสามารถในการตรวจจับปั ญหา
ระดับความสามารถในการตรวจจับปั ญหา
ความสามารถในการตรวจจับปั ญหาน้อยที่สุด
ความสามารถในการตรวจจับปั ญหาน้อย
ความสามารถในการตรวจจับปั ญหาปานกลาง
ความสามารถในการตรวจจับปั ญหามาก
ความสามารถในการตรวจจับปั ญหามากที่สุด

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ระดับ
1
2
3
4
5

หลังจากได้ขอ้ มูลแล้วจึงประเมินตัวเลขประเมินลาดับก่อนหลังของความเสี่ ยง (Risk Priority Number :
RPN) ดังแสดงในสมการที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่า RPN จะถูกใช้ในการจัดลาดับของปัญหาของสัญญา FIDIC และ
ใช้เปรี ยบเทียบกับการลาดับปั ญหาตามระดับความเห็นด้วยของปั ญหา (กองกูณฑ์, 2544)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ พิจารณาปั ญหาของข้อกาหนดต่างๆ ในสัญญา FIDIC งานวิจยั จึงได้กาหนดผูท้ ี่จะตอบ
แบบสอบถามเป็ นบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพในบริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ผูอ้ อกแบบ และ
เจ้าของโครงการ โดยจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ และผ่านการดาเนิ นการในขั้นตอนต่างๆ ที่ประสบ
กับปั ญหาของสัญญา FIDIC จานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 40 ท่าน ผลการสัมภาษณ์จะถูกนามาใช้ในการ
ออกแบบตัวแบบสอบถาม ข้อมูลอยู่ในรู ปแบบของมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ 5 ไปถึง 1
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิธีวิเคราะห์ลกั ษณะข้อบกพร่ องและผลกระทบ หรื อ วิธี FMEA ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950
โดยโครงการอวกาศของ NASA จากนั้นในปี ค.ศ. 1972 อุตสาหกรรมรถยนต์ได้นา FMEA มาใช้ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงในการผลิตรถยนต์ นอกจากนี้เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1990 วิธี FMEA ได้ถูกนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มความไว้วางใจของผลิตภัณฑ์สาหรับอบรมแก่พนักงานของบริ ษทั Ford Motor จากัด ในกลุ่มปฏิบตั ิงาน
North American Automotive Operations (อาทิตย์ 2555 และ ชุณห์ 2552)
การประเมิ นค่าความเสี่ ยงด้วยวิธี FMEA อาศัยตัวเลขประเมิ นลาดับก่ อนหลังของความเสี่ ยง (Risk
Priority Number : RPN) หรื อ ตัวเลขลาดับความสาคัญ ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่ ใช้แบ่งแยกระดับความเสี่ ยงของความ
ล้มเหลว และ RPN แสดงความเร่ งด่วนในการจัดการกับความล้มเหลวนั้น ค่า RPN เป็ นผลมาจากส่วนประกอบ 3
ตัวคือSeverity (S) เป็ นความรุ นแรงของผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลว Occurrence (O) เป็ นโอกาสที่จะเกิดขึ้น
จากสาเหตุน้ ัน Detection (O) เป็ นความสามารถในการตรวจจับและป้ องกันไม่ให้เกิ ดความล้มเหลวขึ้นได้อีก
สมการที่ 1 แสดงค่า RPN
RPN = S x O x D
(1)
โดย S = ความรุ นแรง (Severity) ที่พิจารณาจากผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น
O = โอกาสที่เกิดขึ้น (Occurrence) ของลักษณะข้อบกพร่ องที่พิจารณาจากความเป็ นไปได้ (Likelihood) ในการ
เกิดสาเหตุขอ้ บกพร่ อง
D = ความสามารถในการตรวจจับ (Detection) พิจารณาได้จากคุณสมบัติดา้ นความสามารถของระบบการควบคุม
ที่ใช้ในบปัจจุบนั

5. ผลการวิจัย
ในการศึกษาได้ใช้แบบประเมินระดับปั ญหาของสัญญา FIDIC ผลการศึกษาได้ปัญหาของสัญญา FIDIC
และค่าความน่าจะเป็ น ระดับผลกระทบ ระดับความสามารถในการตรวจจับ ของแต่ละปั ญหาดังแสดงในตาราง
ที่ 5
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ตารางที่ 5 อันดับของปั ญหาและข้อกาหนดของสัญญา FIDIC ค่าความน่าจะเป็ น ระดับผลกระทบ ระดับ
ความสามารถในการตรวจจับปั ญหา และอันดับของปั ญหาจากผลการวิจยั ของ กองกูณฑ์ (2544)
อันดับ
1

2

3

ปัญหา
สัญญาจ้างกาหนดให้ใช้หลักของสภาหอการค้านานาชาติ
(ICC) ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่ งต่างกับธรรม
เนียมปฏิบตั ิของไทย
สัญญาจ้างกาหนดให้วิศวกรซึ่ งเป็ นตัวแทนของผูว้ า่ จ้าง
ทาหน้าที่ซ่ ึ งจะต้องมีความเป็ นกลาง เช่น การตีความและ
การออกคาสั่งให้ผรู้ ับจ้างกระทาตาม เมื่อมีขอ้ ความใน
สัญญาขัดแย้งกันการให้ความเห็นชอบ การประเมิน
ค่าใช้จ่ายและกาหนดระยะเวลาต่างๆ เป็ นต้น

สัญญาจ้างไม่กาหนดให้ผวู ้ า่ จ้างมีหน้าที่ในการกวดขัน
ลูกจ้างของตนในเรื่ องของการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
การรักษาความสะอาดบริ เวณสถานที่ก่อสร้าง

4

5

6

7

8

สัญญาจ้างไม่ระบุสิ่งที่สามารถใช้แทนค่าปรับในกรณี ที่ผู ้
รับจ้างทาการก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จตามกาหนดได้
สัญญาจ้างไม่กาหนดระยะเวลาที่มากที่สุดที่วิศวกรจะต้อง
พิจารณา (Determination)เรื่ องต่างๆ ซึ่ งสัญญากาหนดให้
วิศวกรพิจารณา เช่น การเรี ยกร้องของผูร้ ับจ้างการออก
คาสัง่ เมื่อมีปัญหา การทดสอบวัสดุ เป็ นต้น ให้เสร็ จ
สัญญาจ้างกาหนดให้ใช้ปริ มาณจริ งสุทธิ(Net Actual
Quantity)ในการถอดแบบหาปริ มาณงาน ซึ่ งแตกต่างจาก
ธรรมเนียมปฏิบตั ิของไทย
สัญญาจ้างกาหนดให้ผมู ้ ีอานาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คือ ประธานของสหพันธ์
วิศวกรที่ปรึ กษานานาชาติ(FIDIC) ซึ่งอาจไม่สะดวก
ในทางปฏิบตั ิ
สัญญาจ้างไม่กาหนดให้ผรู ้ ับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณี ที่
ผูร้ ับจ้างรู ้หรื อควรได้รู้อยูแ่ ล้วว่ามีขอ้ บกพร่ องในแบบรู ป
หรื อรายการก่อสร้าง แต่ก็ไม่ได้บอกกล่าวตักเตือนผูว้ า่ จ้าง
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ข้อกาหนด
3.5 การกาหนด

O

S

D

RPN

อันดับ*

4.33

4.33

3.33

62.59

1

4.00

3.67

4.00

58.67

9

4.67

4.33

2.67

53.93

12

4.00

4.00

3.33

53.33

11

3.00

2.67

3.33

26.67

2

2.00

3.33

3.67

24.44

10

2.67

2.67

3.33

23.70

13

3.33

3.00

2.33

23.33

3

14.2 การจ่ายเงิน
ล่วงหน้า

12.2 วิธีการวัด
ปริ มาณงาน

13 การ
เปลี่ยนแปลงและ
การแก้ไข
13.1 สิ ทธิในการ
เปลี่ยนแปลง

13.3 ขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลง
8.7 ความเสี ยหาย
จากความล่าช้า

3 วิศวกร
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ตารางที่ 5 อันดับของปั ญหาและข้อกาหนดของสัญญา FIDIC ค่าความน่าจะเป็ น ระดับผลกระทบ ระดับ
ความสามารถในการตรวจจับปัญหา และอันดับของปั ญหาจากผลการวิจยั ของ กองกูณฑ์ (2544) (ต่อ)
อันดับ
9

10

11

12

13

ปัญหา
สัญญาจ้างไม่กาหนดให้ผรู้ ับจ้างต้องทาการประเมินผล
กระทบอื่นๆ นอกจากกาหนดเวลาและราคางาน เช่น
ความปลอดภัย ประสิ ทธิภาพในการทางาน เป็ นต้น ใน
กรณี ที่วิศวกรขอให้ผรู้ ับจ้างทาการประเมินก่อนที่จะทา
การสัง่ เปลี่ยนแปลงงาน
สัญญาจ้างกาหนดอัตราการเก็บคืนเงินจ่ายล่วงหน้าซึ่ งผู ้
รับจ้างต้องจ่ายคืนผูว้ ่าจ้างเป็ นจานวนร้อยละ 25 ของ
เงินงวดที่ผรู ้ ับจ้างจะได้รับไม่วา่ จะได้รับเงินล่วงหน้าไป
จานวนเท่าใด ซึ่ งแตกต่างจากธรรมเนี ยมของไทย

ข้อกาหนด

O

S

D

RPN

อันดับ*

20.6
อนุญาโตตุลาการ

2.33 2.33 3.00 16.33

6

2.00 2.00 2.67 10.67

5

2.33 2.00 1.67

7.78

8

2.00 2.00 1.67

6.67

4

1.67 1.67 1.67

4.63

7

20.3 ความบกพร่ อง
ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท

สัญญาจ้างไม่กาหนดสิ ทธิ ของผูร้ ับจ้างในการคัดค้านหรื อ 20 การเรี ยกร้อง ข้อ
ปฏิเสธการสัง่ เปลี่ยนแปลงงานของวิศวกร ในกรณี ที่การ พิพาท และ
สัง่ เปลี่ยนแปลงนั้นมีปริ มาณของงานที่เปลี่ยนแปลงมากๆ อนุญาโตตุลาการ
สัญญาจ้างไม่กาหนดวิธีการยุติขอ้ พิพาทระหว่างผูร้ ับจ้าง
และ ผูร้ ับจ้างรายอื่นที่เข้ามาทางานในบริ เวณสถานที่
ก่อสร้างตามคาสั่งของผูว้ า่ จ้าง
สัญญาจ้างไม่กาหนดให้วิศวกรต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผูว้ ่าจ้างก่อนสัง่ เปลี่ยนแปลงงานที่สาคัญ

2.3 บุคลากรของผู้
ว่าจ้าง
4.1 ข้อผูกพันทัว่ ไป
ของผูร้ ับจ้าง

ปั ญหาที่มีค่า RPN สูงสุด 3 อันดับแรกคือ
1) ปั ญหาการไม่กาหนดระยะเวลาที่ มากที่ สุดที่ วิศวกรจะต้องพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามที่ กาหนดไว้ใน
สัญญา
2) สัญญาจ้างกาหนดอัตราการเก็บคืนเงินจ่ายล่วงหน้าซึ่ งผูร้ ับจ้างต้องจ่ายคืนผูว้ า่ จ้างเป็ นจานวนร้อยละ
25 ของเงินงวดที่ผรู ้ ับจ้างจะได้รับ ไม่วา่ จะได้รับเงินล่วงหน้าไปจานวนเท่าใด ซึ่งแตกต่างจากธรรมเนียมของไทย
3) สัญญาจ้างกาหนดให้ใช้ปริ มาณจริ งสุ ทธิ (Net Actual Quantity) ในการถอดแบบหาปริ มาณงาน ซึ่ ง
แตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบตั ิของไทย
พบว่าผลการวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธี FMEA สามารถระบุปัญหาที่สาคัญที่สุดได้สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ กองกูณฑ์ (2544) ซึ่งลาดับปั ญหาตามระดับความเห็นด้วยของปั ญหา อย่างไรก็ตามปั ญหาในลาดับรองลงมามี
ความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นปั ญหาที่มีผเู ้ ห็นด้วยสูงสุดเป็ นลาดับที่ 2 และ 3 (กองกูณฑ์, 2544) กลับมีค่า RPN
ต่าและมีลาดับเป็ นที่ 5 และ 8 ตามลาดับ ส่วนปั ญหาที่มีค่า RPN สูงเป็ นลาดับที่ 2 และ 3 มีค่าความเห็นด้วยว่าเป็ น
ปั ญหาต่าและมีลาดับเป็ นที่ 9 และ 12 ตามลาดับ
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ผลการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่ านเกี่ ยวกับ ปั ญหาของข้อกาหนดต่างๆ ในสัญญา FIDIC พบว่า
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ น ด้วยกับ ปั ญหาของสัญญา FIDIC ทั้ง 13 ปั ญหา ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้อธิ บายลักษณะของ
ปั ญหาเพิ่มเติม เช่น ข้อกาหนดที่ 13.1 สิ ทธิในการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับสัญญาจ้างไม่กาหนดระยะเวลาที่มากที่สุด
ที่วิศวกรจะต้องพิจารณา (Determination)เรื่ องต่างๆ ซึ่ งสัญญากาหนดให้วิศวกรพิจารณา เช่น การเรี ยกร้องของผู ้
รับจ้างการออกคาสั่งเมื่อมีปัญหา การทดสอบวัสดุ เป็ นต้น ให้เสร็ จ ทาให้วิศวกรเป็ นสาเหตุให้เกิ ดความล่าช้า
ในขณะที่ขอ้ กาหนด 3 วิศวกร ที่สัญญาจ้างไม่กาหนดให้ผรู ้ ับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณี ที่ผรู ้ ับจ้างรู ้หรื อควรได้
รู ้ อยู่แล้วว่ามี ขอ้ บกพร่ องในแบบรู ปหรื อรายการก่ อสร้ าง แต่ก็ไม่ได้บอกกล่าวตักเตือนผูว้ ่าจ้าง ทาให้วิศวกร
สามารถละเลยความรับผิดชอบของตนได้

6. สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้ น าเสนอแบบจ าลองส าหรั บ ช่ ว ยประเมิ น ปั ญ ญาของสั ญ ญา FIDIC ด้ว ยการพิ จ ารณา
ผลกระทบจากสัญญา FIDIC ต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารสัญญา ด้วยการตัดสิ นใจแบบหลายหลักเกณฑ์ โดยใช้วธิ ี
FMEA มาใช้ ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาหลักของสัญญา FIDIC คือ
1)ปั ญหาการไม่กาหนดระยะเวลาที่ มากที่ สุดที่ วิศวกรจะต้องพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามที่ กาหนดไว้ใน
สัญญา
2) สัญญาจ้างกาหนดอัตราการเก็บคืนเงินจ่ายล่วงหน้าซึ่ งผูร้ ับจ้างต้องจ่ายคืนผูว้ า่ จ้างเป็ นจานวนร้อยละ
25 ของเงินงวดที่ผรู ้ ับจ้างจะได้รับ ไม่วา่ จะได้รับเงินล่วงหน้าไปจานวนเท่าใด ซึ่งแตกต่างจากธรรมเนียมของไทย
3) สัญญาจ้างกาหนดให้ใช้ปริ มาณจริ งสุ ทธิ (Net Actual Quantity) ในการถอดแบบหาปริ มาณงาน ซึ่ ง
แตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบตั ิของไทย
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีประเมินความเห็นด้วยกับปั ญหา และวิธี FMEA สอดคล้องกันในส่วนของปั ญหา
ที่มีลาดับสูงสุด แต่แตกต่างในสาหรับปั ญหาในลาดับรองลงมา
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บทคัดย่อ
แผ่นพื้น คสล. ทางเดียวออกแบบตามมาตรฐาน ACI 318-05 ขนาด 0.32 m  0.10 m ช่วงความยาว 2.5 m
เพื่อรับน้ าหนักบรรทุกจร 100 kg/m2 เสริ มกาลังด้วย CFRP จานวน 2ชั้นและ4ชั้นตามลาดับ เพื่อให้รับน้ าหนัก
บรรทุกจร ได้เท่ากับ 250 kg/m2 โดยให้วิบตั ิโดยการหลุดล่อนของ CFRP ที่มีความเหนี ยวสู ง หรื อตัวคูณลดกาลัง
รับแรงดัด () เท่ากับ 0.90 และ 0.85 ตามลาดับ ผลการทดลองด้วยวิธี Third point loading พบว่าการออกแบบ
เสริ มกาลังด้วย CFRP ตามข้อแนะนาของ ACI 440.2R-08 สามารถควบคุมการวิบตั ิโดยให้แผ่น CFRP หลุดล่อน
ได้ ณ ย่านความเหนียวสูงตามต้องการ โดยมีค่าตัวคูณลดกาลังรับแรงดัด () สูงถึง 0.90
คำสำคัญ: เสริ มกาลังโครงสร้าง พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ความเหนียว เสริ มกาลังด้วยเส้นใยคาร์บอน
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ABSTRACT
Reinforced concrete one-way slabs with the cross section of 0.32 m  0.10 m and 2.5 m span length were
designed according to ACI 318-05 for the live load of 100 kg/m2. They were then strengthened with the 2 and 4
layers of CFRP to increase the live load resistance to 250 kg/m2 aiming to fail by CFRP debonding at high ductility
range or with the flexural strength reduction factor, , of 0.90 and 0.85 respectively. Third point loading test showed
that ACI 440.2R-08 design guideline was capable of controlling the type of failure of the highly ductile specimen
to be CFRP debonding as expected with the flexural strength reduction factor, , as high as 0.90.
KEYWORDS: Strengthening, Reinforced concrete slabs, Ductility, CFRP

1. บทนำ
ปั จจุบนั มีความนิ ยมนาอาคารเก่ามาปรับปรุ งสภาพและเปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ของอาคาร
แตกต่างไปจากสภาพเดิม ทาให้โครงสร้างอาคารต้องรับภาระน้ าหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นจากที่คานวณออกแบบไว้
ดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น การนาอาคารที่พกั อาศัยปรับปรุ งให้เป็ นอาคารสานักงานที่มีน้ าหนักบรรทุกจรเพิ่มขึ้น จึงได้มี
การนาเทคนิ คการเสริ มกาลังโครงสร้างวิธีต่างๆมาใช้งาน กรณี อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (คสล.) วิธีการเสริ ม
กาลังด้วยเส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber Reinforced Plastic , CFRP) เป็ นวิธีการหนึ่งที่นิยม ข้อดีคือสามารถติดตั้ง
วัสดุเสริ มกาลังที่ผิวนอกจึงดาเนินการได้สะดวก มีน้ าหนักเบาไม่เพิ่มภาระน้ าหนักบรรทุกแก่องค์อาคาร มีกาลัง
วัสดุและค่าโมดูลสั สูงสามารถเพิ่มกาลังให้โครงสร้างเดิมได้มาก แต่ขอ้ เสี ยคือ CFRP ไม่มีความหยุน่ เหนียวอาจทา
ให้องค์อาคารภายหลังเสริ มกาลังมีสภาพแข็งเกร็ งมากขึ้น ลดทอนสภาพความเหนียว (Ductility) ทาให้เปลี่ยนรู ป
ได้นอ้ ยลง อาจไม่มีสญ
ั ญาณเตือนผูใ้ ช้งานอาคารก่อนเกิดวิบตั ิให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งลักษณะการวิบตั ิส่วนใหญ่
ของชิ้ นทดสอบที่ พบในการทดลองคื อ วิบัติโดยการหลุดล่อนของแผ่น CFRP ซึ่ งเป็ นการวิบัติที่เกิ ดขึ้ นแบบ
ฉับพลันไม่เป็ นที่นิยมในการออกแบบ
อย่างไรก็ดีมาตรฐาน ACI 318-05 ได้พิจารณาตัวคูณลดกาลังรับแรงดัด () ตามค่าความเหนียวขององค์
อาคาร และ ACI 440.2R-08 แนะนาวิธีควบคุมการหลุดล่อนของแผ่น CFRP ที่ใช้เสริ มกาลังรับแรงดัด ซึ่ งวิศวกร
นาทั้งสองหลักการมาพิจารณาร่ วมกันในการออกแบบเสริ มกาลังดัดโครงสร้าง จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าเมื่อออกแบบ
เสริ มกาลังพื้นด้วย CFRP โดยให้เกิดการวิบตั ิแบบหลุดล่อนแล้ว ค่าตัวคูณลดกาลังรับแรงดัดที่เกิ ดขึ้นจริ งจะยัง
สอดคล้องกับที่ออกแบบไว้หรื อไม่

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
(1) ออกแบบเสริ มกาลังแผ่นพื้น คสล. ทางเดียวด้วย CFRP ให้สามารถรับน้ าหนักบรรทุกจรเพิ่มขึ้นได้
จาก 100 kg/m2 เป็ น 250 kg/m2 โดยให้มีการวิบตั ิแบบหลุดล่อนของ CFRP
(2) ศึกษาพฤติกรรมของแผ่นพื้น คสล. ที่เสริ มกาลังรับแรงดัดด้วย CFRP ทั้งในด้านกาลัง ลักษณะการ
วิบตั ิ และความเหนียว
(3) หาค่าตัวคูณลดกาลังรับแรงดัดที่เหมาะสมของโครงสร้างพื้น คสล. ที่เสริ มกาลังด้วย CFRP ที่วบิ ตั ิ
แบบหลุดล่อน ณ ย่านความเหนียวสูง
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3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
3.1 ชิ้นทดสอบ
การออกแบบแผ่นพื้น คสล. ทางเดียว ในเบื้องต้นกาหนดคุณสมบัติวสั ดุ กาลังอัดประลัยของคอนกรี ต
(fc) เท่ากับ 240 kg/cm2 เหล็กเสริ มกาลังรับแรงดึงชั้นคุณภาพ SR24 ภาระน้ าหนักบรรทุกที่ใช้ออกแบบแผ่นพื้น
ประกอบด้วย น้ าหนักบรรทุกตายตัวเนื่ องจากน้ าหนักโครงสร้าง (WDL) น้ าหนักบรรทุกตายตัวเพิ่มเติมจากวัสดุ
ตกแต่งผิวพื้น (WSDL) 80 kg/m2 และน้ าหนักบรรทุกจร (WLL) 100 kg/m2 โดยมีช่วงความยาวพื้น (span) เท่ากับ 2.5
m ออกแบบตามมาตรฐาน ACI 318-05 ได้หน้าตัดแผ่นพื้น คสล. ทางเดี ยวที่ ไม่ได้เสริ มกาลังด้วย CFRP (ชิ้ น
ทดสอบ #1) ขนาด 0.32 m  0.10 m มี เหล็กเสริ มหลัก 3- RB6 หน้าตัดด้านขวางใส่ เหล็กเสริ มกันร้ าว RB6
@0.10 m ดังในแผนภาพที่ 1

แผนภำพที่ 1 รายละเอียดแผ่นพื้น คสล. ทางเดียวที่ไม่ได้เสริ มกาลังด้วย CFRP (ชิ้นทดสอบ #1)
แผ่นพื้นทดสอบชิ้นที่ 2 และ 3 (ชิ้นทดสอบ #2 และ #3) ได้เสริ มกาลังด้วย CFRP ให้สามารถรับภาระ
น้ าหนักบรรทุกจรเพิ่มขึ้นเป็ น 250 kg/m2 เหมือนกัน แต่มีรายละเอียดการออกแบบแผ่น CFRP เสริ มกาลังต่างกัน
เพื่อควบคุมให้แผ่นพื้นทดสอบเกิดค่าความเครี ยดในเหล็กเสริ มรับแรงดึง (st) ขณะวิบตั ิดว้ ยการหลุดล่อนของ
แผ่น CFRP ต่างกัน โดยมีค่าตัวคูณลดกาลังรับแรงดัด () ในการออกแบบ 0.90 และ 0.85 ซึ่งชิ้นทดสอบ #2 และ
#3 ออกแบบตาม ACI 440.2R-08 เสริ มกาลังด้วย CFRP ได้ความหนาจานวน 2 ชั้นและ 4 ชั้น มีความกว้างของ
แผ่นเท่ากับ 90 mm และ 70 mm ตามลาดับดังแสดงในแผนภาพที่ 2 คุณสมบัติของแผ่น CFRP ที่นามาใช้เสริ ม
กาลังโครงสร้างนาเสนอไว้ในตารางที่ 1
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แผนภำพที่ 2 รายละเอียดแผ่นพื้น คสล. ทางเดียวที่เสริ มกาลังด้วย CFRP (ชิ้นทดสอบ #2และ#3)
ตำรำงที่ 1 คุณสมบัติวสั ดุแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้เสริ มกาลังโครงสร้าง
System type :
dry, unidirectional sheet, installed using a wet layup procedure where
the dry carbon-fiber sheets are impregnated and adhered with an
epoxy resin on-site.
Fiber type :
high-strength carbon
Polymer resin :
epoxy
Mechanial properties : Thickness per ply tf = 0.167 mm
ultimate tensile strength of the CFRP ffu =35,000 kg/cm2
tensile modulus of elasticity of the CFRP E f =2,350,000 kg/cm2
ultimate rupture strain of CFRP  fu = 1.5%
Design reduction factors : environmental reduction factor CE = 0.95 for interior exposure
FRP strength reduction factor = 0.85 for flexure
3.2 กำรทดสอบ และกำรติดตั้งอุปกรณ์ วดั พฤติกรรมโครงสร้ ำง
ทดสอบกาลังดัดของชิ้นทดสอบทั้งหมดโดยใส่น้ าหนักบรรทุกแบบ Third point loading ดังแผนภาพที่ 3
สาหรับชิ้นทดสอบ #1 ดาเนินการเพิ่มน้ าหนักบรรทุกขึ้นครั้งละ 10 kg ในขณะที่ชิ้นทดสอบ #2 และ #3 เพิ่ม
น้ าหนักบรรทุกขึ้นครั้งละ 50 kg จนกระทัง่ ถึงจุดวิบตั ิ ระหว่างทดสอบ Loading test ผูว้ จิ ยั ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อวัด
พฤติกรรมโครงสร้าง ประกอบด้วย Dial gauge วัดระยะโก่งตัวที่จุดกึ่งกลางแผ่นพื้น Strain gauge วัดความเครี ยด
ดึงและอัดที่ผิวบนและล่างของแผ่นพื้นคอนกรี ต และติดตั้ง Strain gauge วัดความเครี ยดดึงในเหล็กเสริ มและ
CFRP รายละเอียดของการติดตั้งอุปกรณ์วดั พฤติกรรมชิ้นทดสอบนาเสนอไว้ในตารางที่ 2 ผังแสดงตาแหน่งติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆนาเสนอในแผนภาพที่ 4
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แผนภำพที่ 3 วิธีทดสอบกาลังรับแรงดัดชิ้นทดสอบโดยการใส่น้ าหนักบรรทุกแบบ Third Point Loading Test
ตำรำงที่ 2 แสดงรายละเอียดการติดตั้ง อุปกรณ์วดั พฤติกรรมโครงสร้างขณะทดสอบ
No.
Instruments
Measurement items / Locations
1, 2
Dial gauge
Mid-span deflections
3, 4, 5
Strain gauge Tensile strains in main steel reinforcement
6, 7
Strain gauge Compressive strains at the top slab surface
8, 9, 10 Strain gauge Tensile strains at the bottom slab surface
11, 12
Strain gauge Tensile strains in CFRP
13,14
Strain gauge Tensile strains at the bottom slab surface

#1

#2

#3




















แผนภำพที่ 4 ผังแสดงตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมโครงสร้างในชิ้นทดสอบ
(a) ผังแสดงตาแหน่งติดตั้ง strain gauge ในเหล็กเสริ มคอนกรี ต (ชิ้นทดสอบ #1 #2 และ #3)
(b) ผังแสดงตาแหน่งติดตั้ง Strain gauge และ Dial gauge ที่ผิวบนแผ่นพื้นคอนกรี ต (ชิ้นทดสอบ #1 #2 และ #3)
(c) ผังแสดงตาแหน่งติดตั้ง Strain gauge และ Dial gauge ที่ผิวล่างแผ่นพื้นคอนกรี ต (ชิ้นทดสอบ #1)
(d) ผังแสดงตาแหน่งติดตั้ง Strain gauge ที่แผ่น CFRP และผิวล่างแผ่นพื้นคอนกรี ต (ชิ้นทดสอบ #2 และ #3)
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4. ผลกำรทดสอบ
4.1 กำลังอัดคอนกรีตและเหล็กเสริม
กาลังอัดคอนกรี ตของแผ่นพื้น คสล. ทั้งที่เสริ มกาลังและไม่เสริ ม CFRP มีค่าเท่ากับ 303 kg/cm2 กาลังรับ
แรงดึง ณ จุดคราก (fy) ของเหล็กเสริ มมีค่าเท่ากับ 3806 kg/cm2 ขณะที่กาลังวัสดุเบื้องต้นที่ใช้ออกแบบมีค่าเท่ากับ
240 kg/cm2 และ 2400 kg/cm2 ตามลาดับ นอกจากนี้ ผลทดสอบการดึ งเหล็กเสริ ม จานวนสามตัว อย่างพบว่า
ความเครี ยด ณ จุดครากของเหล็กเสริ ม sy มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.001761
4.2 ลักษณะกำรวิบัติ
ลัก ษณะการวิบัติ ข องชิ้ นทดสอบทั้ง สามเป็ นไปตามที่ อ อกแบบกล่ า วคื อ ชิ้ น ทดสอบ #1 วิบัติ แบบ
Tension failure ชิ้นทดสอบ #2 และ #3 วิบตั ิโดยการหลุดล่อนของแผ่น CFRP ดังแสดงในแผนภาพที่ 5 ที่น้ าหนัก
บรรทุก 420 kg 1791 kg และ 2151 kg ตามลาดับ และเมื่อพิจารณา ณ จุดครากของเหล็กเสริ ม น้ าหนักบรรทุกของ
ทั้งสามชิ้นทดสอบมีค่าเท่ากับ 410 kg 1010 kg และ 1180 kg ตามลาดับ
4.3 พฤติกรรมของโครงสร้ ำง
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักบรรทุกและระยะโก่งตัวของชิ้นทดสอบ ณ กึ่งกลางช่วงพื้น แสดงไว้ใน
แผนภาพที่ 6(a) จากกราฟจะเห็นได้วา่ ที่ค่าน้ าหนักบรรทุกสู งสุ ด ชิ้นทดสอบ #1 #2 และ#3 มีระยะโก่งตัวเท่ากับ
53 mm 49.4 mm และ 47.7 mm ตามลาดับ และเมื่อพิจารณา ณ จุดครากของเหล็กเสริ ม (ขณะมีค่าความเครี ยด
ดึง sy = 0.001761) ค่าระยะโก่งตัวของชิ้นทดสอบเท่ากับ 48 mm 17 mm และ 17.6 mm ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักบรรทุกและค่าความเครี ยดของเหล็กเสริ มรับแรงดึงของชิ้นทดสอบทั้งสาม
แสดงในแผนภาพที่ 6(b) จากกราฟจะเห็ น ได้ว่า ที่ ค่ า น้ าหนัก บรรทุ ก สู ง สุ ด ชิ้ น ทดสอบ #1 #2 และ#3 มี ค่ า
ความเครี ยดดึ งเท่ากับ 0.0019 0.00814 และ 0.00643 ตามลาดับ ส่ วนความเครี ยด ณ จุดครากซึ่ งพิจารณาที่ ค่า
เท่ากับ 0.00176 ก็สอดคล้องใกล้เคียงกับพฤติกรรมของกราฟ ซึ่งเปลี่ยนแปลงความชันค่อนข้างชัดเจนดังแสดงใน
แผนภาพที่ 6(b) ที่จุด A และ B ขณะที่การเปลี่ยนความชันของกราฟแผนภาพที่ 6(b) ณ จุด C ที่สังเกตได้ชดั เจน
นั้น เกิดเนื่องจากการแตกร้าวเริ่ มต้น (first crack) ของชิ้นทดสอบทั้งสามตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักบรรทุกและค่าความเครี ยดดึงของ CFRP ของชิ้นทดสอบ #2 และ#3 แสดง
ในกราฟแผนภาพที่ 6(c) จากกราฟจะเห็นได้วา่ ณ จุดวิบตั ิ ค่าความเครี ยดสู งสุ ดในคาร์ บอนไฟเบอร์ (fe) ในชิ้น
ทดสอบ #2 และ #3 มีค่าท่ากับ 0.006743 0.006106 ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นความเครี ยดดึ งค่าสุ ดท้ายที่ Strain gauge
ตรวจวัดและบันทึกได้ก่อน CFRP จะหลุดล่อน

5. วิเครำะห์ และอภิปรำยผล
5.1 กำลังรับแรงดัดสู งสุ ด, Mn
จากผลทดสอบค่าน้ าหนักบรรทุกสูงสุดของชิ้นทดสอบทั้งสามชิ้น สามารถคานวณเป็ นค่ากาลังรับแรงดัด
สู งสุ ด ( Mn from loading test) ได้ดงั แสดงในตารางที่ 3 ซึ่ งเมื่อเปรี ยบกับค่ากาลังรับแรงดัดที่คานวณตามทฤษฎี โดย
ใช้กาลังวัสดุตามที่ออกแบบ (Theoretical Mn (fc'/fy Prelim prop.) ) จะมีความแตกต่างอยูม่ าก แต่เมื่อปรับการคานวณ
โดยใช้กาลังวัสดุจริ ง ( Theoretical Mn ( fc'/fy Real prop.)) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิง่
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(b)

(c)
แผนภำพที่ 5 ลักษณะวิบตั ิของชิ้นทดสอบขณะทดสอบ Loading test ที่ค่าน้ าหนักบรรทุกสูงสุด
(a) ชิ้นทดสอบ #1 (b) ชิ้นทดสอบ #2 (c) ชิ้นทดสอบ #3

(a)

(b)

(c)
แผนภำพที่ 6 กราฟแสดงข้อมูลผลวัดพฤติกรรมโครงสร้างขณะทดสอบ Loading test พล็อตกับน้ าหนักบรรทุก
(a) การโก่งตัวของชิ้นทดสอบ (b) ค่าความเครี ยดดึงในเหล็กเสริ ม (c) ค่าความเครี ยดดึงใน CFRP
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ค่า fy = 3806 kg/cm2 (เทียบกับ 2400 kg/cm2) จะพบว่าผลการทดลองกับทฤษฎีมีค่าใกล้เคียงกันมากขึ้น และในที่สุด
เมื่อปรับค่า  (additional reduction factor) จากการคานวณกาลังที่เพิ่มขึ้นจาก CFRP ออก จะพบว่า Mn จากทฤษฎี
(Theoretical Mn ( fc'/fy Real prop.) neglect ) ของชิ้นทดสอบ #2 และ #3 คือ 767.65 kg-m และ 822.08 kg-m จะ
แตกต่างกับ Mn จากการทดสอบซึ่งเท่ากับ 746.35 kg-m และ 896.35 kg-m สาหรับชิ้นทดสอบ #2 และ #3 อยูเ่ ท่ากับ
2.8% และ 8.3% ตามลาดับ ซึ่งเป็ นความแตกต่างที่ไม่มาก สามารถใช้ทานายกาลังได้อย่างเหมาะสม
ตำรำงที่ 3 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของชิ้นทดสอบ ระหว่างค่าที่ ประเมินด้วยทฤษฎี จากค่ากาลังวัสดุ และค่าจาก
ผลทดสอบ loading test
Summary of Results
#1
#2
#3
Theorectical Mn ( fc'/fy Prelim prop.)
(kg-m)
153.65
552.38 587.65
- neglect of terms 
(kg-m)
624.16 665.94
Theorectical Mn ( fc'/fy Real prop.)
(kg-m)
242.48
687.07 734.90
- neglect of terms 
(kg-m)
767.65 822.08
Mn from loading test
(kg-m)
175.1
746.35 896.35
Theoretical fe ( fc'/fy Prelim prop.)
(mm/mm)
0.00717 0.00507
Theoretical fe ( fc'/fy Real prop.)
(mm/mm)
0.00806 0.00570
fe (Measuring strain)
(mm/mm)
0.00670 0.00610
Theorectical st ( fc'/fy Prelim prop.)
(mm/mm)
0.00588 0.00430
Theorectical st ( fc'/fy Real prop.)
(mm/mm)
0.0469
0.00651 0.00474
st (Measuring strain)
(mm/mm)
0.0019
0.00814 0.00643
 (Prelim design)
0.9
0.9
0.85
 (Measuring strain estimation)
0.9
0.9
0.9
Ductility ratio (su/sy)
1.08
4.62
3.65
Ductility ratio (Dsu/Dsy)
1.10
2.91
2.69
อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาค่า Mn ขณะออกแบบชิ้นทดสอบ #2 และ #3 เพื่อรับ นน.บรรทุกจร เท่ากับ 250
kg/m สาหรับ  = 0.90 และ 0.85 นั้น พบว่าเพื่อให้เกณฑ์การออกแบบถูกต้องตามมาตรฐานทุกกรณี น้ นั กาลัง
Mn ของชิ้นทดสอบ #2 และ #3 จริ งที่ออกแบบคือ 552.38 kg-m และ 587.65 kg-m ตามลาดับ ซึ่ งเทียบเท่ากับ นน.
บรรทุกจร 1625 kg/m2 และ 2000 kg/m2 สาเหตุหลักที่ทาให้กาลัง Mn ที่ ออกแบบต้องสู งเกิ นความต้องการอย่าง
มาก คื อ หน่ ว ยแรงดึ ง ในเหล็ก เสริ ม ขณะรั บน้ า หนัก บรรทุ ก จรใหม่ ซึ่ ง เป็ นตัวแปรที่ สาคัญ อย่า งหนึ่ งในการ
ออกแบบด้วย ที่ตอ้ งพิจารณาให้รอบคอบ
5.2 ลักษณะกำรวิบัติ
ชิ้นทดสอบทั้งสามชิ้นมีลกั ษณะการวิบตั ิตรงตามที่ออกแบบคือ ชิ้นทดสอบ #1 วิบตั ิโดยเหล็กเสริ มรับแรง
ดึงครากก่อนคอนกรี ตอัดแตก ขณะที่ชิ้นทดสอบ #2 และ #3 วิบตั ิโดยการหลุดล่อนของ CFRP จากตารางที่ 3 จะเห็น
ได้ว่าค่าความเครี ยดดึ งของ CFRP ขณะหลุดล่อน (fe)ที่ ได้จากการวัดในชิ้นทดสอบจริ ง (fe , Measuring strain)
ของชิ้ นทดสอบ #2 และ #3 มี ค่าเท่ ากับ 0.00670 และ 0.00610 น้อยและมากกว่าค่าทางทฤษฏี ที่ออกแบบไว้คือ
0.00717 และ 0.00507 เท่ากับ 6.6% และ 20.3% ตามลาดับ ซึ่งค่าความเครี ยดดึงของ CFRP ขณะหลุดล่อนที่ตรวจวัด
2
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ได้น้ นั สอดคล้องกับคุณสมบัติของ CFRP ที่ ระบบที่มีความหนาและค่าความแข็งเกร็ งที่มากกว่า ควรจะหลุดล่อน
ก่อนระบบที่บางและมีความยืดหยุน่ มากกว่า เนื่องด้วยชิ้นทดสอบ #2 มีการเสริ ม CFRP 2 ชั้น ขณะที่ชิ้นทดสอบ #3
มีการเสริ ม CFRP 4 ชั้น
ในชิ้นทดสอบ #2 การหลุดล่อนเกิดที่ค่าความเค้นดึ งของ CFRP น้อยกว่าค่าทางทฤษฎี ซึ่ งอาจไม่ใช่การ
ควบคุมคุณภาพที่ดีแต่ท้ งั นี้ ก็เกิดที่น้ าหนักบรรทุกใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎีมาก (error 2%) ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ มี
พฤติกรรมตามต้องการ ในขณะที่ชิ้นทดสอบ #3 การหลุดล่อนเกิดที่ค่าความเครี ยดดึงมากกว่าค่าทางทฤษฎี ทั้งยังมี
ค่าน้ าหนักบรรทุกจริ งมากกว่าค่าทางทฤษฎี จึงกล่าวได้วา่ ข้อแนะนาใน ACI440.2 R-08 ในแง่ลกั ษณะการวิบตั ิแบบ
หลุดล่อน สามารถควบคุมกาลังรับแรงดัดได้ตามต้องการ และในการออกแบบที่มีความเหนียวน้อยกว่า (ชิ้นทดสอบ
#3, =0.85) ก็ยงั สามารถทานายกาลังสูงสุดได้อย่างปลอดภัย
5.3 ค่าความเหนียวและตัวคูณลดกาลัง
ค่าความเครี ยดดึงของเหล็กเสริ มขณะวิบตั ิตามที่ออกแบบไว้ของชิ้นทดสอบ #2 และ #3 (Theoretical
st ( fc'/fy Prelim prop.)) คือ 0.00588 และ 0.00043 ซึ่งถือได้วา่ เป็ นการวิบตั ิที่มีความเหนียวสูงเป็ นตัวกาหนดค่าตัว
คูณลดกาลังรับแรงดัดให้เป็ น =0.90 และ =0.85 ในชิ้นทดสอบ #2 และ #3 ตามลาดับ จากตารางที่ 3 จะเห็นได้
ว่าผลทดสอบ loading test ของชิ้นทดสอบ #2 และ #3 สามารถวัดค่าความเครี ยดดึงของเหล็กเสริ มขณะวิบตั ิ (st
(Measuring strain)) ได้เท่ากับ 0.00814 และ 0.00643 ซึ่ งสามารถพิจารณาเป็ นค่าความเหนี ยวเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ค่าความเครี ยดดึงที่จุดคราก (sy = 0.001761) ได้เท่ากับ 1.62 และ 3.65 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาค่าตัวคูณลด
กาลังรับแรงดัดที่สอดคล้องกับผลทดสอบ loading test ของชิ้นทดสอบ #2 และ #3 ที่มีค่า st > 0.005 ทั้งคู่แล้วจะ
ได้ค่า =0.90 ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ ในการออกแบบเสริ มกาลังองค์อาคาร คสล. ด้วย CFRP ในย่านความเหนี ยว
สู ง สามารถควบคุมการวิบตั ิให้หลุดล่อนได้ตามต้องการ ขณะที่อาจสามารถใช้ค่าตัวคูณลดกาลังรับแรงดัดได้สูง
ถึง 0.90

6. สรุ ปผลกำรวิจัย
(1) ข้อแนะนาใน ACI 440.2R-08 สามารถใช้ออกแบบเสริ มกาลังพื้น คสล. ทางเดียวด้วย CFRP และ
ควบคุมลักษณะการวิบตั ิให้ CFRP หลุดล่อนได้ตามความต้องการ
(2) เกณฑ์ที่ควบคุมและกาหนดปริ มาณ CFRP ในการออกแบบเสริ มกาลังขณะที่มีปริ มาณเหล็กเสริ มรับ
แรงดัดต่า คือหน่วยแรงในเหล็กเสริ มรับแรงดึงขณะใช้งาน
(3) การหลุดล่อนของ CFRP ที่ ออกแบบให้ค่า  = 0.85 เกิ ดขึ้ นที่ ค่าความเครี ยดน้อยกว่าชิ้ นทดสอบที่
ออกแบบด้วยค่า  = 0.90 ทั้งยังเกิดที่ค่าความเครี ยดมากกว่าค่าทางทฤษฎี ซึ่ งทาให้มนั่ ใจได้วา่ ในการออกแบบที่มีค่า
ความเหนี ยวน้อยกว่า พฤติกรรมขององค์อาคารเสริ มกาลังก็ยงั เป็ นไปตามที่ ตอ้ งการและสามารถทานายได้อย่าง
ปลอดภัย
(4) ค่าความเหนียวเมื่อพิจารณาจาก smax/sy จากการทดลองเท่ากับ 1.62 และ 3.65 ในชิ้นทดสอบที่ออกแบบ
ให้  = 0.90 และ 0.85 ตามลาดับ
(5) สามารถออกแบบข้อแนะนาการเสริ มกาลังด้วย CFRP ที่ตอ้ งการให้องค์อาคารมีความเหนียวสูงมาก
ได้ ขณะที่ควบคุมให้เกิดการวิบตั ิแบบหลุดล่อนโดยมีค่าตัวคูณลดกาลังรับแรงดัด  = 0.90
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7. ข้ อเสนอแนะ
(1) งานวิจัยนี้ เป็ นการศึ กษานาร่ อง (pilot study) ชิ้ นทดสอบที่ ศึกษามี เพียงชนิ ดละ 1 ตัวอย่าง ข้อมูล
ตรวจวัดค่าที่มีประโยชน์ในการออกแบบเสริ มกาลัง เช่นค่าความเครี ยดของ CFRP ขณะวิบตั ิแบบหลุดล่อน (fe)
ที่รวบรวมได้มีจานวนน้อย ไม่พอจะรับรองค่าทดสอบเพื่อนาไปใช้งานได้ในภาคปฏิบตั ิ จึงควรเพิ่มจานวนการ
ทดสอบ loading test ของชิ้นทดสอบชนิดเสริ มกาลังที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดให้ได้ขอ้ มูลจานวนมากขึ้น
(2) ควรเก็บตัวอย่างและทดสอบหาข้อมูลค่ากาลังวัสดุของโครงสร้างที่ประสงค์จะปรับปรุ งเสริ มกาลังให้
ได้ค่าตรงตามสภาพจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ากาลังดึงจุดคราก (fy) ของเหล็กเสริ มซึ่ งมักจะได้ค่าทดสอบสู งกว่าค่า
กาลังที่ระบุไว้อย่างมาก ทาให้ประเมินค่ากาลังดัดองค์อาคารภายหลังเสริ มกาลังได้ค่าสู งและถูกต้องมากขึ้น ส่งผลต่อ
ปริ มาณวัสดุเสริ มกาลังและแรงงานในการติดตั้งที่ลดลง มีประสิ ทธิภาพและประหยัด
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การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อเวลาในการจัดการข้อผิดพลาดในงาน
สถาปั ต ยกรรมเพื่ อ วางแผนการก่ อ สร้ า ง โดยประยุก ต์ใ ช้วิธี ฟ อลท์ท รี (Fault Tree Analysis:FTA) การวิจัย นี้
รวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมและ
วิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ ยงที่ทาให้เกิ ดความล่าช้า โดยแสดงในรู ปแผนภาพฟอลท์ทรี ของแต่ละกิจกรรม
และเก็บข้อมูลความน่ าจะเป็ นและผลกระทบของแต่ละสาเหตุต่อเวลาในการก่อสร้างของแต่ละกิ จกรรมด้วย
แบบสอบถามร่ วมกับการประชุมระดมสมอง และวิเคราะห์ค่าคาดหวังของความล่าช้าในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ การจัด การข้อ ผิ ด พลาดในงานสถาปั ต ยกรรมด้ว ยการวิ เ คราะห์ ฟ อลท์ท รี ใ นเชิ ง ปริ ม าณ ผลวิ จัย พบว่า
ข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมมีจานวน 14 ข้อผิดพลาดสาคัญ วิธี FTAสามารถใช้ระบุ ขอ้ ผิดพลาดในงาน
สถาปั ตยกรรมที่มีความเสี่ ยงสูงสุดและสามารถระบุสาเหตุพ้นื ฐานของข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมได้ ทาให้
ผูจ้ ัดการโครงการสามารถจัดการมาตรการจัดการความเสี่ ยงในแต่ละข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมและ
ภาพรวมของโครงการได้
คาสาคัญ: ข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรม ความล่าช้า ความเสี่ ยง การวิเคราะห์ฟอลท์ทรี
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ABSTRACT
The objective of the research is to analyse the factors affecting time of architectural defects for
developing a construction plan. The methodology consists of collecting and studying literature review concerning
architectural defects and factors causing delays, identifying problems and delay causes in architectural defects
from literature reviews and brainstorming sessions. The root causes of delay problems are analyzed using Fault
Tree Analysis (FTA). The probabilities of occurrences of the causes are acquired using questionnaires and
brainstorming. The significance of root causes is analyzed quantitatively by using FTA. The result reveals that
there are 14 architectural defects. The proposed approach can assist in ranking risky architectural defects and risk
factors resulting from architectural defects and the entire project. A Project manager can conduct suitable
proactive risk measures to undertake risks.
KEYWORDS: Architectural Defect, Delay, Risk, Fault Tree Analysis

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั มีเครื่ องมือที่ใช้ในการวางแผนโครงการหลายวิธี ได้แก่ Gantt Chart หรื อ Bar chart Critical Path
Method หรื อ CPM Project Evaluation and Review Technique หรื อ PERT เทคนิ คการวางแผนงานแบบเชิ งเส้น
หรื อ Linear Scheduling Techniques และ เทคนิ คการจาลองสถานการณ์ หรื อ Simulation Technique โดยทัว่ ไป
เทคนิ คหรื อเครื่ องมือในการวางแผนที่นิยมใช้มี 3 เทคนิ คคือ เทคนิ คแบบ Gantt chart, CPM และ PERT (สร้อย
ดาว วินิจนันทรัตน์, 2552)
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการนาหลักการบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ร่วมกับวิธี PERT เนื่องจากวิธีวางแผนงานใน
ปั จจุ บันมี ขอ้ จากัด เช่ น วิธี CPM เป็ นวิธีการวางแผนงานที่ อาศัยโครงข่ายในการบอกความสัม พันธ์ระหว่า ง
กิจกรรมตั้งแต่ตน้ จนจบ ซึ่ งแสดงระยะเวลาที่แสดงบนกิจกรรมเป็ นเวลาที่แน่นอน (Deterministic) จึงต้องใช้กบั
โครงการที่ เคยทาหรื อสร้ างขึ้ นแล้วซึ่ งผูว้ างแผนรู ้ ถึงขั้นตอนการทางานและระยะเวลาที่ ใช้เป็ นอย่างดี ดังนั้น
ข้อจากัดของวิธี CPM คือไม่สามารถวางแผนโครงการโดยวิเคราะห์ปัจจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แม้วา่
วิธี PERT จะเป็ นวิธีการคานวณระยะเวลาโครงการ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งนา
หลักความน่าจะเป็ นเข้ามาใช้ในการหาระยะเวลา โดยคิดค่าเฉลี่ยจากตัวเลขจานวน 3 ตัวของแต่ละกิจกรรม คือ 1.
ระยะเวลาดี ที่สุดหรื อ (Optimistic, a) 2. ระยะเวลามากที่ สุดหรื อ (Pessimistic, b) 3. ระยะเวลาที่ มีค่าความน่าจะ
เป็ นมากที่สุดหรื อ (Most Likely, m) จากตัวเลขจานวน 3 ตัวข้างต้น โดยสมการในการคิดค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระยะเวลาของ PERT คือสมการที่ 1 และ 2 แต่วิธี PERT มีขอ้ จากัดคือ การประมาณการเวลาดีที่สุด
เวลาที่ มากที่ สุด และเวลาที่ มีค่าความน่ าจะเป็ นมากที่ สุดอาศัยประสบการณ์ ของผูป้ ระเมิ นเป็ นหลักทาให้ไม่
สามารถอธิ บายได้ว่าปั จจัยที่ทาให้เกิ ดเวลาที่ดีที่สุดหรื อเวลาที่ มากที่สุดคือปั จจัยใด ทาให้ผูจ้ ดั การโครงการไม่
สามารถกาหนดมาตรการเร่ งงานโดยการส่งเสริ มปั จจัยที่ทาให้เกิดเวลาที่ดีที่สุดหรื อกาหนดมาตรการจัดการความ
เสี่ ยงในเชิ งรุ กเพื่อลดผลกระทบจากปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดเวลาที่ ม ากที่ สุดได้ (Ahuja, V. and Thiruvengadam, V.,
2004)
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โครงการก่อสร้างโดยทัว่ ไปมักได้รับผลกระทบจากปั จจัยเสี่ ยง โดยผลกระทบมีต่อทั้งเวลา ต้นทุน และ
คุณภาพของโครงการ ปั จจัยเสี่ ยงของโครงการสามารถแบ่งออกเป็ น 1) สาเหตุจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) สาเหตุ
จากการเงิ น 3) สาเหตุจากเครื่ องจักรในงานก่อสร้าง 4) สาเหตุจากวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 5) สาเหตุจากขั้นตอน
วิธีการก่ อสร้ าง และ 6) สาเหตุจากปั ญหาด้านสภาพภูมิประเทศที่ ไม่เหมาะสมกับการทางาน ปั จจัยดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างคือ ผูว้ า่ จ้าง ผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุมงานก่อสร้างและผูร้ ับจ้าง ทั้งนี้
เนื่ องจากโครงการก่อสร้างถูกดาเนินงานภายใต้ขีดจากัดของงบประมาณ กาหนดระยะเวลา และคุณภาพของงาน
พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมมาก มีความซับซ้อนของงาน และมีผเู ้ กี่ยวข้องมากมาย ในแต่ละช่วงการดาเนิ นงานอาจมี
ข้อบกพร่ องเกิดขึ้นได้ จึงทาให้งานก่อสร้างล่าช้า ทั้งเนื่องจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ ายและปั จจัยภายนอก เช่น ความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากความเสี่ ยงทาให้เวลาในการดาเนินการก่อสร้างในแต่ละกิจกรรมมี
ความไม่แน่นอน (Shamas Ur Rehman, T. and Stephen O.O., 2010)
บทความวิจยั นี้ อภิปรายถึง สาเหตุของความล่าช้าในการก่อสร้างงานสถาปั ตยกรรมและประมาณการ
เวลาที่ล่าช้าในระดับกิจกรรมเพื่อประมาณการเวลาก่อสร้างของโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท
ขึ้นไป ซึ่ งดาเนิ นงานก่อสร้างในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้เสนอแบบจาลองที่ช่วยในการวางแผนงานในการ
จัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมด้วยการนาวิธี การประเมิ นความเสี่ ยงมาใช้ร่ว มกับวิธีก ารวิเคราะห์
ฟอลท์ทรี Fault Tree Analysis (FTA) ในการประเมินความเสี่ ยง ผูป้ ระเมินทัว่ ไปจะแสดงความรู ้สึกที่มีต่อค่าระดับ
ความสาคัญ ค่าโอกาส และค่าผลกระทบของปั จจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุของความล่าช้าในงานก่อสร้าง สาหรับวิธี FTA
การวิเคราะห์ฟอลท์ทรี เป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis) อย่างหนึ่ ง ที่ ใช้หลักการการอนุ ม าน
(Deductive Principle) โดยเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Undesired Event) ของระบบถูกกาหนดขึ้น จากนั้น ระบบ
จะถูกวิเคราะห์ในรายละเอียด ลักษณะการทางานและสิ่ งแวดล้อม เพื่อหาหนทางหรื อหาสาเหตุที่มีความเป็ นไปได้
ในการทาให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Vesely, et.al.,1981) นอกจากนี้ การวิเคราะห์ฟอลท์ทรี ยังถูกนามาใช้
ในการหาสาเหตุที่มีความเป็ นไปได้สูงในการทาให้ระบบเกิดความล้มเหลว
บทความวิ จั ย นี้ อภิ ป รายถึ ง การวิ เ คราะห์ ค วามน่ า จะเป็ นของความล่ า ช้ า ในงานก่ อ สร้ า งงาน
สถาปั ตยกรรม เพื่อวางแผนงานก่อสร้างสาหรับเป็ นข้อมูลให้กบั ผูจ้ ดั การโครงการในการกาหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ ยงที่เหมาะสมในการจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรม โดยพิจารณาปั จจัยที่ทาให้งานก่อสร้างล่าช้า
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแบบจาลองที่ช่วยในการวางแผนด้วยการนาวิธี FTA มาใช้ ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี FTA จะถูกนามา
เปรี ยบเทียบกับการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี CPM วิธี PERT และเวลาในการก่อสร้างจริ ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดที่สาคัญของการก่อสร้างส่วนงานสถาปั ตยกรรมโดยการ
วิเคราะห์ฟอลท์ทรี
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(2) เพื่อประมาณระยะเวลาที่ล่าช้าเนื่องจากข้อผิดพลาดที่สาคัญของการก่อสร้างส่วนงานสถาปั ตยกรรม
ด้วย PERT

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อผิดพลาดที่สาคัญของการก่อสร้างส่วนงานสถาปั ตยกรรม
วิธี FTA
วิธี PERT
โครงข่ายกิจกรรมและแผนภูมิตน้ ไม้
การประมาณระยะเวลาก่อสร้างที่พิจารณาผลของข้อผิดพลาดที่สาคัญ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดความล่าช้าในการจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมของโครงการ
ก่อสร้างกรณี ศึกษา โครงการ บางกอก แมริ ออท สุรวงศ์ มีข้ นั ตอนในการศึกษาทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. รวบรวม ศึ กษา ค้นคว้า เอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การวิเคราะห์วิธี FTA โครงการ
จัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรม และผลกระทบจากความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง
2. รวบรวม สารวจ ความเสี่ ยงและสาเหตุของความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อผิดพลาด
ในงานสถาปั ตยกรรม ที่ทาให้เกิดความล่าช้า ทั้งจากเอกสารอ้างอิงและจากการสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องในโครงการ
ก่อสร้าง ประกอบด้วย วิศวกร ผูจ้ ดั การโครงการ โฟรแมน เพื่อนาข้อมูลที่ ได้ไปทาการระบุปัจจัยเสี่ ยงในการ
จัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรม
3. วิเคราะห์ค่าความน่าจะเป็ นในการเกิดสาเหตุพ้ืนฐานของความล่าช้าในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมโดยรวบรวมข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป
ทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี FTA ต่อไป
4. สร้างแผนภาพฟอลท์ทรี ซ่ ึ งแสดงสาเหตุของความล่าช้าในแต่ละกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการ
ข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมโดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยวิธี FTA เชิงคุณภาพ
5. นาสาเหตุที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี FTA เชิงคุณภาพ มาวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นในการเกิดความ
ล่าช้าของกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมด้วยวิธี FTA เชิงปริ มาณ
6. เปรี ยบเทียบผลการประมาณการเวลาโครงการด้วยวิธีที่นาเสนอ วิธี CPM วิธี PERT และเวลาในการ
ก่อสร้างจริ ง
7. เสนอแนะมาตรการจัดการความล่าช้าในโครงการจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรม
8. สรุ ปผล และข้อเสนอแนะของงานวิจยั
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การดาเนินงานศึกษาครั้งนี้ แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ทาการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูลการจัดกลุ่มประเภทของสาเหตุความ
ล่าช้าในงานจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรม
ส่วนที่ 2 รวบรวมรายงานสาเหตุ ข องความล่ า ช้า ที่ ม ัก พบของในงานจัด การข้อ ผิ ด พลาดในงาน
สถาปั ตยกรรม เพื่อนาไปสร้างแผนภาพฟอลท์ทรี และวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นในการเกิดความล่าช้าของกิจกรรม
ต่างๆ ในการจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมด้วยวิธี FTA เชิงปริ มาณ
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วธิ ี FTA และวิธี PERT โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธี PERT
วิธี PERT พัฒนาขึ้ นเมื่อ พ.ศ. 2501โดยกองทัพเรื อสหรัฐร่ วมกับ บู ซ แอลเลน และ แฮมิ ลตัน (Booz
Allen and Hamilton) และ ล๊อกฮี ด แอร์ คราฟต์ (Lockheed Aircraft) วัตถุประสงค์การพัฒนาคื อการใช้ในการ
บริ หารโครงการขี ป นาวุ ธ โพลาริ ส (Polaris) ซึ่ งเป็ นโครงการขนาดใหญ่ ซ่ ึ งประกอบด้ว ยผู ้รั บ เหมาช่ ว ง
(Subcontractor) มากกว่า 9,000 ราย ได้มีการนาแนวความคิ ดของความน่ าจะเป็ น (probability concept) เข้ามา
ประกอบเข้ากับวิธีการเดิ ม เช่น วิธี CPM ทาให้วิธี PERT สามารถนาไปใช้กบั โครงการที่ มีเวลาดาเนิ นงานไม่
แน่ นอน วิธี PERT จึ งเหมาะกับการใช้ในโครงการที่ไม่เคยทามาก่อน หรื อโครงการซึ่ งไม่สามารถเก็บรวบรวม
เวลาของการทากิจกรรมได้ เช่น โครงการพัฒนาวิจยั งานก่อสร้าง (จิรวัฒน์ ดาริ ห์อนันต์, 2555)
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเทคนิค PERT ซึ่งมีค่าไม่แน่นอน ซึ่งมีการแจกแจงความน่าจะเป็ นในรู ปแบบ
เบต้า (Beta Distribution) ซึ่ งสามารถคานวณหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของกิจกรรมได้โดยใช้สมาการที่ 1
และ 2 และนาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนมาหาค่ามาตรฐานจากสมการที่ 3 (จิรวัฒน์, 2555 และ ฐิ ติวฒ
ั น์,

2555)
Z

Ti   Te

(3)

 2

โดยที่ Ti คือ เวลาของโครงการที่กาหนดขึ้น
วิธี FTA
วิธี FTA พัฒนาขึ้นในปี 1961 โดย H.A. Watson of Bell Telephone Laboratories ร่ วมมือกับ U.S. Air Force
เพื่อใช้ศึกษา The Minuteman Missile Launch Control System และใช้เป็ นเครื่ องมื อ ในการวิเคราะห์ดา้ นความ
ปลอดภัยและใช้ในการวิธีเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบที่มีความซับซ้อน วิธี FTA มี 4 ขั้นตอน คือ การนิ ยาม
ระบบ (System Definition) การสร้ างแผนภาพฟอลท์ท รี (Fault Tree Construction) การวิเ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณภาพ
(Qualitative Evaluation) และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Evaluation)
วิธี FTA เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง ซึ่ งจะช่วยในการชี้บ่งสาเหตุรากเหง้าของความเสี่ ยง (Root
Cause) ทั้งนี้ เพื่อทาการขจัดสาเหตุรากเหง้าอันจะทาให้ความเสี่ ยงนั้น ๆ ไม่กลับมาอีกซึ่ งเป็ นการแก้ปัญหาแบบ
ยัง่ ยืน ซึ่ งทาให้สามารถหาแนวทางป้ องกันได้ก่อนที่ความล้มเหลวจะเกิดขึ้น (Vesely, et.al.,1981) FTA เป็ นวิธีที่
ทาให้เห็ นถึงความเชื่ อมโยงของแต่ละเหตุการณ์แต่ละสาเหตุได้เป็ นอย่างดี และแสดงด้วยแผนภาพที่ เข้าใจง่าย
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วิธีการสร้ างแผนผัง FTA กล่าวโดยสรุ ป คื อ เหตุการณ์ ที่ยงั สามารถวิเคราะห์ต่อลงไปได้อีกจะเขียนแทนด้วย
สี่ เหลี่ยม () ส่ วนเหตุการณ์ที่เกิดได้ตามปรกติ ไม่ตอ้ งวิเคราะห์ต่อจะเขียนแทนด้วยวงกลม () ส่ วนสัญลักษณ์
ที่ใช้เชื่อมต่อแต่ละเหตุการณ์เข้าด้วยกัน มี 2 แบบคือ เหตุการณ์ที่เชื่อมกันด้วย“และ” () หมายถึงว่า จะต้องเกิด
เหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุย่อยทุกเหตุการณ์พร้อมกันจึ งจะเกิ ดเหตุการณ์น้ นั ขึ้นได้ ซึ่ งแตกต่างไปจากเหตุการณ์ที่
เชื่ อมด้วย “หรื อ” () ซึ่ งหมายถึ งว่า หากเกิ ดเหตุการณ์ ที่เป็ นสาเหตุย่อยเพียงเหตุการณ์ เดี ยว ก็จะทาให้เกิ ด
เหตุการณ์ น้ ัน (Vesely, et.al.,1981)ได้จุดเด่ นของ FTA คื อไม่จาเป็ นต้องเก็บข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ เหมื อนกับ
ข้อมูลอื่น ๆ ดังนั้นจึ งเหมาะสาหรับเป็ นเครื่ องมือที่ ช่วยในการออกแบบระบบแก้ปัญหาเพื่อให้การบริ หารงาน
ตรวจสอบภายในมีประสิ ทธิภาพ (Hadipriono, 2001 และ Sianipar, 1997)
โดยทัว่ ไปในการเขียนสาเหตุของความเสี่ ยงจะได้จากการระดมความคิดทั้งหมด โดยเริ่ มจากต้นเหตุใหญ่
ของความเสี่ ยงซึ่ งโดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย คน เครื่ องมือ สภาพแวดล้อม วิธีการทางานและวัตถุดิบ แล้วแต่ละ
องค์กรที่ เก็บรวบรวมสาเหตุของความเสี่ ยงนั้นได้จาก Fault Tree Diagram ของความเสี่ ยงทั้งหมด สาเหตุที่เป็ น
สาเหตุพ้ืนฐานซึ่ งเขียนอยู่ในสัญลักษณ์วงกลม () จะถูกนามาเป็ นตัวตั้งในการวิเคราะห์หามาตรการจัดการ
ความเสี่ ยง แล้วทาการประเมินความเหมาะสมเมื่อคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ ยงจากคะแนนความเหมาะสม
และดุ ลพินิจของทุ กคนที่ เกี่ ยวข้องแล้ว การวิเคราะห์ฟอลท์ทรี ปกติ เป็ นการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพ (Qualitative
model) แต่มกั จะถูกนาไปใช้ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงปริ มาณด้วย (Quantitative model) เพื่อหาข้อสรุ ปต่างๆ ให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น ในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณจะใช้ค่าความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ต่างๆ มาเกี่ยวข้อง โดยหาค่า
ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์จากข้อมูลทางสถิติหรื อจากความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณมี
การคานวณค่าความน่าจะเป็ นมีหลักการคานวณดังต่อไปนี้ กรณี ที่ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์พ้นื ฐาน คือ “หรื อ”
(Or Gate) กาหนดให้ S = q1 หรื อ q2 หรื อ q3 หรื อ…หรื อ qn จะได้วา่
n
P( S )  1  i 1 (1  qi )
. (4)
เมื่อ q i เป็ นเหตุการณ์ที่อิสระต่อกัน
กรณี ที่ ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์พ้ืนฐาน คือ “และ” (And Gate) กาหนดให้ S = q1 และ q2 และ q3
และ…และ qn จะได้วา่
n
P( S )  1  i 1 qi
(5)
เมื่อ q i เป็ นเหตุการณ์ที่อิสระต่อกัน
จากงานวิจยั ของไพฑูรย์ (2547) ที่ ทาการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการก่อสร้ าง
ถนนขององค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) โดยใช้การวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี วิธี FTA พบว่าข้อมูลความน่ าจะ
เป็ นในการเกิดปั ญหาได้ถูกรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามและทาการวิเคราะห์ความสาคัญของสาเหตุหรื อปั จจัย
โดยใช้การวิเคราะห์ฟอลท์ทรี ในเชิงปริ มาณ ผลการวิจยั แสดงปั จจัยที่เป็ นสาเหตุเบื้องต้นจานวน 43 ปั จจัย ในการ
วิเคราะห์ความสาคัญของปั จจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการก่อสร้างถนนของ อบต. พบว่า 5 อันดับแรก
คือ ขาดผูร้ ับผิดชอบดูแลควบคุมการใช้งานและผูใ้ ช้งานมีพฤติกรรมการใช้งานถนนที่ไม่เหมาะสม ขาดแคลน
เครื่ องมือที่ได้มาตรฐานในการสารวจและมีการใช้งานถนน ระยะเวลาในการสารวจมีจากัดและมีการใช้งานถนน
ขาดแคลนงบประมาณในการสารวจและมีการใช้งานถนน และ ขาดแคลนบุคลากรในการสารวจและมีการใช้งาน
ถนน ตามลาดับ
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการรวบรวมข้อมูลข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมในโครงการกรณี ศึกษา โครงการ บางกอก แมริ
ออท สุ รวงศ์ แผนภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างข้อมูลข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมในโครงการกรณี ศึกษา พบว่า
ข้อผิดพลาดที่ทาการศึกษามี 14 ข้อผิดพลาดสาคัญ ดังนี้ 1) งานความเรี ยบร้อยบริ เวณทางเข้าห้อง 2) งานพื้นและ
ผนังกระเบื้อง 3) งานพื้นไม้สาเร็ จ 4) งานบัวเชิงผนัง 5) งานผนังปูน 6) งานผนัง Wall Paper 7) งานชุดอลูมิเนียม
8) งานอุปกรณ์ไฟฟ้ า 9) งานฝ้ าเพดาน 10) งานเฟอร์ นิเจอร์ 11) งานชุดครัว 12) งานห้องน้ า 13) งานระเบียง และ
14) งานประตูและวงกบ

แผนภาพที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมในโครงการกรณี ศึกษา
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึ ก ษาสาเหตุ พ้ื น ฐานของความล่ า ช้า ในแต่ ล ะข้อ ผิ ด พลาดในงานสถาปั ต ยกรรมโดยอาศัย
แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมในโครงการกรณี ศึกษาดังตัวอย่างที่แสดงใน แผนภาพ
ที่ 2 ทาให้สามารถวิเคราะห์ค่าความน่าจะเป็ นและระดับผลกระทบจากแต่ละข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรม
พบว่าข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมซึ่ งมีความเสี่ ยงที่จะล่าช้าสู งสุ ด คือ 1) งานผนังปูน 2) งานห้องน้ า 3) งาน
ชุดอลูมิเนี ยม 4) งานประตูและวงกบ และ 5) งานพื้นและผนังกระเบื้อง เนื่ องจากความจากัดในการแสดงข้อมูล
ทั้งหมด ผูว้ ิจยั จึงแสดงสาเหตุพ้ืนฐานและความน่าจะเป็ นของแต่ละสาเหตุของความล่าช้าในข้อผิดพลาดของงาน
ผนังปูนซึ่ งเป็ นงานสถาปั ตยกรรมที่ พบว่ามีขอ้ ผิดพลาดสู งสุ ดเท่านั้น ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยความน่าจะเป็ น
ของการเกิดความเสี่ ยงที่จะล่าช้าในงานผนังปูนเท่ากับ 68.42 โดยอาศัยสมการที่ 4 ตารางที่ 2 แสดงความน่าจะเป็ น
ของข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมทั้ง 14 รายการ โดยความน่าจะเป็ นของการเกิดความเสี่ ยงที่จะล่าช้าในการ
จัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมของโครงการ เท่ากับ 65.16 โดยอาศัยสมการที่ 4
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Start งานความเรี ยบร้ อย
บริ เวณทางเข้ าห้ อง

งานพื ้นและ
ผนังกระเบื ้อง

1

2

งานพื ้นไม้ สาเร็ จ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

งานบัวเชิงผนัง

3

4

BE1 BE2 BE3 BE4 BE5

งานผนัง Wall Paper

BE1 BE2 BE3

6

BE1 BE2 BE3

งานผนังปูน

BE1 BE2 BE3 BE4

a

BE1 BE2 BE3 BE4 BE5

5

งานชุดอลูมิเนียม

BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8

7

BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6

a

งานอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานฝ้าเพดาน

งานเฟอร์ นิเจอร์

งานชุดครัว

8

9

10

11

BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6

BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6
BE1 BE2 BE3

BE1 BE2 BE3

b

b

งานห้ องน ้า

งานระเบียง

12

13

BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6

BE1 BE2 BE3

งานประตูและวงกบ

Finish

14
BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8

แผนภาพที่ 3 แผนภาพฟอลท์ทรี ในการประเมินความเสี่ ยงในการจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรม
แผนภาพที่ 3 ผลการประมาณเวลาการจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมด้วยการใช้วิธี FTA
ร่ วมกับวิธี PERT พบว่าเวลาที่ น้อยที่ สุดและมากที่ สุดในการจัดการข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมทั้ง 14
รายการเท่ากับ 90 วันและ 150 วันตามลาดับ เวลาที่ มีโอกาสเกิ ดสู งสุ ดคือ 129 วัน จากสมการที่ 1 เวลาในการ
ดาเนิ นงานเฉลี่ย 126 วัน และจากสมการที่ 2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 วัน ตามลาดับ รายละเอียดการ
คานวณแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 1 สาเหตุพ้นื ฐานและความน่าจะเป็ นของแต่ละสาเหตุของความล่าช้าในข้อผิดพลาดของงานผนังปูน
รหัส

รายละเอียด

ความน่าจะเป็ น

BE 1

มีรอยร้าว, แตก,บิ่น

22.40%

BE 2

ไม่ได้ดิ่ง, ฉาก

1.28%

BE 3

ผนังเป็ นคลื่น, เป็ นริ้ ว, ไม่ เรี ยบสม่าเสมอ

18.58%

BE 4

สี ผนังด่าง, เลอะคราบ

37.89%

BE 5

ตัดสี ผนังกับวงกบประตูไม่เป็ นแนวเส้นตรง

3.83%

BE 6

มุมผนังไม่เป็ นมุมฉาก, เลื้อน,ไม่ได้ดิ่ง

2.37%

BE 7

ตัดสี ผนังกับวงกบอลูมิเนียมไม่เป็ นแนวเส้นตรง

6.56%

BE 8
แนวชักร่ องรอบวงกบไม่ตรง,ไม่เท่ากัน, มีรอยแตกร้าว
ข้อผิดพลาดของงานผนังปูน

7.10%
68.42%

ตารางที่ 2 ความน่าจะเป็ นของข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรมทั้ง 14 รายการ
ข้อผิดพลาดในงานสถาปั ตยกรรม

ความน่าจะเป็ น

1) งานความเรี ยบร้อยบริ เวณทางเข้าห้อง

0.76%

2) งานพื้นและผนังกระเบื้อง

11.42%

3) งานพื้นไม้สาเร็ จ

7.92%

4) งานบัวเชิงผนัง

7.32%

5) งานผนังปูน

13.09%

6) งานผนัง Wall Paper

0.00%

7) งานชุดอลูมิเนียม

12.47%

8) งานอุปกรณ์ไฟฟ้ า

7.13%

9) งานฝ้ าเพดาน

2.93%

10) งานเฟอร์นิเจอร์

3.86%

11) งานชุดครัว

4.87%

12) งานห้องน้ า

13.02%

13) งานระเบียง

2.79%

14) งานประตูและวงกบ

12.40%

โครงการ

65.16%
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ตารางที่ 3 สาเหตุพ้นื ฐานและเวลาในการดาเนินกิจกรรมก่อสร้างงานสถาปั ตยกรรม

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า วิธี FTA ร่ วมกับวิธี PERT สามารถใช้ค่าประมาณเวลาของการก่อสร้างโดยพิจารณาผล
จากความเสี่ ยงที่ กระทบการกิ จกรรมได้ ประโยชน์ดงั กล่าวนี้ ทาให้ผูจ้ ดั การโครงการสามารถกาหนดมาตรการ
จัด การความเสี่ ย งในเชิ ง รุ ก ของแต่ ล ะกิ จ กรรมได้ อี ก ทั้ง วิธี ก ารที่ น าเสนอยัง สามารถประเมิ น และจัด ล าดับ
ความสาคัญของสาเหตุพ้ืนฐานที่มีผลกระทบต่อหลายกิจกรรมพร้อมๆกัน ผลการประเมินดังกล่าวทาให้ผจู ้ ดั การ
โครงการสามารถจัดหามาตรการจัดการความเสี่ ยงในภาพรวมของโครงการ วิธีการที่ นาเสนอสามารถช่วยลด
ข้อจากัดของวิธี PERT ซึ่ งไม่สามารถระบุ สาเหตุของเวลาที่ ยาวนานที่ สุดหรื อเวลาที่ ดีที่สุดได้ทาให้ผูจ้ ัดการ
โครงการไม่สามารถบริ หารความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนของเวลาในการก่อสร้างด้วยวิธีPERT ได้ แต่วิธีการที่
นาเสนอสามารถทาให้ผจู ้ ดั การโครงการสามารถจัดการมาตรการจัดการความเสี่ ยงในแต่ละกิจกรรมและภาพรวม
ของโครงการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ข้ อผิดพลาดในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ าอาคาร
AN APPLICATION OF FMEA TO REDUCE ERRORS ON BUILDING
ELECTRICAL INSTALLATION
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E-mail: nimit.bo@spu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ เป็ นการนาเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์คุณลักษณะความเสี ยหายและ
ผลกระทบเพื่อลดข้อผิดพลาดในการติดตั้งระบบไฟฟ้ าในอาคาร โดยมีวตั ถุประสงค์ ที่จะลดปั ญหาจากความล้าช้าของการติดตั้งระบบไฟฟ้ าและลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยการวิเคราะห์ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
ติ ด ตั้ง ระบบไฟฟ้ าที่ ไ ม่ เป็ นไปตามการออกแบบและมาตรฐานการติ ดตั้งการตรวจสอบปั ญหาข้อขัดข้องจะ
ตรวจสอบจากแบบจาลองข้อมูลอาคาร ตรวจหาจุดผิดพลาดจานวน 602 จุดในตัวอย่างกรณี ศึกษาและจาแนก
กระบวนการต่ า ง ๆ ตั้ง แต่ ก ารออกแบบ การเขี ย นแบบ การถอดแบบ การประเมิ น ราคา การติ ด ตั้ง ของ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ใช้เทคนิ คของการวิเคราะห์ลกั ษณะความเสี ยหายและผลกระทบแยกกระบวนการในแต่ละ
กิ จกรรมเพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะความเสี ยหายและผลกระทบที่เกิ ดขึ้น กาหนดแนวทางการแก้ไขผลการวิเคราะห์
โดยเปรี ยบเทียบกับค่าลาดับความเสี่ ยงของแต่ละข้อผิดพลาดหาเปอร์ เซ็นต์ค่าความแตกต่างจานวนข้อผิดพลาด
ก่อนและหลังการแก้ไขจากผลการวิเคราะห์และการประเมินพบว่าความผิดพลาดลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: เทคนิคการวิเคราะห์คุณลักษณะความเสี ยหายและผลกระทบ ลาดับความเสี่ ยง แบบจาลองข้อมูลอาคาร

ABSTRACT
This paper presents the application of the failure mode and effect analysis to reduce errors on the
electrical installation in building. The main objective is to reduce both the problem of the electrical installation
error and total project cost. Firstly, 602 failure of electrical installation points are detected by BIM, and the process
paths such as designing, drawing, estimating, and installing are classified in order to find out the process error.
Moreover, these problems are analyzed and investigated by FMEA. After that, each RPN and percent error and
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improving recommendation are proposed. Finally, 602 failure of electrical installation points after improvement
is confirmed rechecked. In the conclusion, the achievement of analytical results is significantly reduced.
KEYWORDS: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Building Information Modeling (BIM), Risk
Priority Number (RPN).

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ระบบไฟฟ้ าถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งระบบหนึ่ งในงานก่อสร้าง ยิ่งในปั จจุบนั เป็ นยุคของการเร่ ง
เจริ ญเติบโตในด้านการพัฒนาด้านสิ่ งปลูกสร้างไม่ว่าเป็ นอาคารสานักงาน อาคารพานิ ชย์ หรื อ อาคารพักอาศัย
หรื ออื่น ๆ การปลูกสร้างเกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพื่อในสิ่ งปลูกสร้างหรื ออาคารต่าง ๆ มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยตามหลักการวิศวกรรม (ศิ วชั แก้ววงศามและเพ็ญสุ ดา พันฤทธ์ดา, 2555) กระบวนการบริ หารงาน
ก่อสร้าง หรื อ การควบคุมคุณภาพจึงกลายเป็ น สิ่ งสาคัญที่จะต้องดาเนิ นการอย่างมีระบบ งานในระบบไฟฟ้ าก็
เช่นกัน จากการพัฒนาที่รวดเร็ ว เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ถูกประยุกต์นามาใช้ ทั้งในด้านการออกแบบ การประเมิน
ราคา การประมูล รวมถึงเทคโนโลยีแขนกลด้านการติดตั้งถูกนามาใช้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ ว และเพื่อทดแทน
กาลังงานจากมนุษย์ อย่างไรก็ดีในการติดตั้งระบบไฟฟ้ าก็ยงั จาเป็ นที่จะต้องใช้แรงงานจากมนุษย์ จากขั้นตอนใน
การออกแบบระบบไฟฟ้ า จนถึงกระบวนการติดตั้ง ระบบข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling : BIM)
ได้ถูกนามาใช้ในการสร้างแบบเพื่อให้มีรูปลักษณ์ เหมื อนการติ ดตั้งจริ งทุกประการ แทนการสร้ างแบบติดตั้ง
แบบเดิมที่มีความคลาดเคลื่อนสู ง ผูท้ ี่สร้างแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้ าด้วย BIM จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีทกั ษะและ
มาตรฐานในการติดตั้งจริ งอย่างมีมาตรฐานสากล ทาให้แสดงภาพในเชิง 3 มิติของการติดตั้งระบบไฟฟ้ าได้อย่าง
ชัดเจนเป็ นภาพจริ งตามแนวสอดคล้องกับความต้องการของผูว้ า่ จ้าง ผูร้ ับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จาเป็ นต้อง
ด าเนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ การออกแบบอย่า งนี้ คุ ณ ภาพ แต่ เ นื่ อ งจากจ านวนงานมี ม าก ผูร้ ั บ เหมาช่ ว งที่ มี
คุณภาพสู งเริ่ มจะขาดแคลน ปั ญหาจึงเกิดกับ ผูร้ ับเหมาช่วง ที่มีไม่มีคุณภาพ ประสบการณ์และทักษะไม่เพียงพอ
คุมงานไม่ทวั่ ถึง ซึ่ งพบได้ในปั จจุบนั มักจะเกิดปั ญหาการทางานหรื อติดตั้งผิดระบบไฟฟ้ าไม่สอดคล้องกับแบบ
หรื อมาตรฐาน เกิ ดความเสี่ ยงในอันตรายทางไฟฟ้ า ทาให้งานจะต้องมีการแก้ไขล้าช้า เจ้าของโครงการต้อง
จ่ายเงินเพิ่ม ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้มากจะพบได้เสมอ และเกิดความเสี ยหายในเชิงวิศวกรรม เปิ ดการลัดวงจร หรื อ
อุบัติเหตุทางไฟฟ้ าภายหลัง หรื อความล้าช้าจากการรื้ อถอน ปรั บเปลี่ ยนในงานวิจัยฉบับนี้ ได้นาเทคนิ คการ
วิเคราะห์คุณลักษณะความเสี ยหายและผลกระทบ (Failure Mode Effect Analysis: FMEA) เพื่อมาหาแนวทางลด
ข้อผิดพลาดต่าง ๆที่ทาให้เกิดข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้องตามการออกแบบ และมาตรฐาน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การเกิดปั ญหาข้อบกพร่ อง ของการติดตั้งระบบไฟฟ้ าในส่วนต่าง ๆ
(2) เพื่อกาหนดมาตรการจัดการด้านความเสี่ ยง รองรับผลของปั ญหาและแก้ไขข้อบกพร่ อง
(3) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการติดตั้งระบบไฟฟ้ า ตามหลักการของ FMEA
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3. ขอบเขตของงานวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และข้อบกพร่ องของงานติดตั้งระบบไฟฟ้ าในอาคาร โดยการสัมภาษณ์
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย 3 ชั้น และใช้โปรแกรม 3D (Sketch up 2016) ช่วยในการสร้างแบบจาลอง เพื่อ
หาสาเหตุขอ้ บกพร่ องต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพในการดาเนินกิจการของผูร้ ับเหมา

4. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
หลักการเบือ้ งต้ นของ FMEA (กิติศกั ดิ์ พลอยพานิชเจริ ญ, 2537)
Failure Mode and Effect Analysis: FMEA เป็ นเทคนิ คในการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของผลิตภัณฑ์
หรื อ การติดตั้งระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม และประเมินผลกระทบของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่ การ
ป้ องกัน และการเพิ่มความไว้วางใจแก่ผลิตภัณฑ์ (สมศักดิ์ สัมฤทธิ์และอรรถกร เก่งพล, 2554) ซึ่งการวิเคราะห์จะ
ดาเนินการในระยะเริ่ มแรก และระยะการใช้งานปกติ โดยจะเน้นที่วธิ ีการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ คือ จะ
ทาการวิเคราะห์หน้าที่ ของกระบวนการ และหาปั ญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่สอดคล้องกับ รู ปแบบ และมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ (Saverio Mecca, Marco Masera, 1999)
หลักการเบือ้ งต้ นของ BIM (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)
Building Information Modelling: BIM เป็ นแนวคิ ดที่ ถูกพัฒนาขึ้ น เพื่อเป็ นการเขี ยนแบบในลักษณะ
รู ปทรง 3 มิติ โดยองค์ประกอบทุกส่ วนของอาคารล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั กับขั้นตอนด้านการวิเคราะห์
และการสร้างแบบจาลองอาคาร ในรู ปของกระบวนการกระจายและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อช่วยในการลดข้อผิดพลาด
ของการทาแบบก่อสร้าง และเพื่อนาไปใช้ประกอบการบริ หารโครงการให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
หลักการเบือ้ งต้ นของกระบวนการจัดการโครงการ (สมาคมสถาบันบริ หารโครงการ, 2557)
Project Management Body of Knowledge: PMBOK ได้จดั กลุ่มกระบวนการจัดการโครงการไว้ ห้ากลุ่ม
ซึ่ งจาเป็ นสาหรับทุกโครงการ ในทุกรู ปแบบทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
โครงการตั้งแต่ตน้ จนจบโครงการ โดยแบ่ งเป็ นกระบวนการเริ่ มโครงการ (Initiating) กระบวนการวางแผน
(Planning) กระบวนการดาเนิ นงาน (Executing) กระบวนการควบคุมและติดตาม (Monitoring and controlling)
กระบวนการปิ ดโครงการ (Closing) ดังภาพที่ 1. แสดงให้เห็นภาพโดยรวมของกระบวนการพื้นฐานอย่างต่อเนื่ อง
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Project Management Institute (PMI), 2012)
กระบวนการเริ่ มโครงการ

กระบวนการวางแผน

กระบวนการควบคุม

กระบวนการดาเนินงาน

กระบวนการปิ ดโครงการ

ภาพที่ 1. กลุ่มกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการโครงการ

2291

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ในการจัดทา FMEA อย่างต่อเนื่ องนั้น มีความจาเป็ นต้องเข้าใจถึงระบบและกระบวนการที่ พิจ ารณา
โดยเฉพาะความเข้าใจต่อสาเหตุความผันแปรที่เกิ ดจากกระบวนการ ดังนั้น การจัดทา FMEA ที่ ดีจึงต้องอยูบ่ น
พื้นฐานของแนวความคิดการวิเคราะห์ความผันแปรจากสาเหตุธรรมชาติ และ สาเหตุความผันแปรจากความ
ผิ ด พลาดของกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในช่ ว งกระบวนการวางแผน โดยอาศัย กระบวนการ BIM เพื่ อ ช่ ว ยในการลด
ข้อผิดพลาดของการติดตั้งระบบ แล้วทาการลดความผันแปรลงอย่างต่อเนื่ อง (National Aeronautics and Space
Administration, 2000)

5. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักคือ (1) การกาหนดกิจกรรมย่อยในการติดตั้งระบบไฟฟ้ า
ในอาคาร (2) การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (3) การประเมินค่าระดับความเสี่ ยง และ (4) การดาเนินการแก้ไข
1. การกาหนดกิจกรรมย่ อยในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
การติดตั้งระบบไฟฟ้ าในอาคาร เป็ นกระบวนการที่ สาคัญกระบวนการหนึ่ ง ในการดาเนิ นการธุ รกิ จ
รับเหมาก่อสร้าง สามารถกาหนดกิจกรรมย่อย ออกเป็ นการออกแบบ การเขียนแบบ การถอดแบบ และการติดตั้ง
ดังแสดงในภาพที่ 2.
(A)
การออกแบบ

(C)
การถอดแบบ

(B)
การเขียนแบบ

(D)
การติดตั้ง

ภาพที่ 2. กิจกรรมย่อยในการติดตั้งระบบไฟฟ้ าในอาคาร
2. การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการติดตั้ง
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการติดตั้งระบบไฟฟ้ าในอาคาร ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อผิดพลาดจาก
โครงการเก่ าที่ เ สร็ จสิ้ นและมี ลกั ษณะคล้า ยกันทั้ง ขนาดและ ขอบเขตของโครงการ โดยใช้วิธี การจดบันทึ ก
ข้อผิดพลาด จากหน้างานเพื่อพิจารณาลักษณะข้อผิดพลาด และจากการสัมภาษณ์ ผูร้ ั บเหมาที่ ไม่ปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐาน ในภาพที่ 3 แสดงให้เห็นการโค้งงอ 90 องศา ซึ่งตามมาตรฐานกาหนดให้ตอ้ งมี LB หรื อ RB คือกล่อง
หักโค้งทางซ้าย หรื อกล่องหักโค้งทางขวาตามลาดับ
OUTLET BOX

FITTING
45◦ BENDS
OUTLET BOX

90◦ BENDS

90◦ BEND

ภาพที่ 3. การโค้งติดตามตรวจสอบคุณภาพ ดังภาพที่ 4งอของท่อร้อยสายตามมาตรฐาน NEC
ในตัวอย่างนี้ผรู ้ ับเหมาหรื อผูต้ ิดตั้งใช้ท่ออโลหะทาให้สามารถดัดได้ 90 องศาแต่ผลที่ตามมาจะเกิดการงอ
ตัว และเกิดการชารุ ดของสายในขณะร้อยสาย ได้แสดงถึงลักษณะข้อผิดพลาด (D03) ผูต้ ิดตั้งไม่ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ
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ภาพที่ 4. ความผิดพลาดของการติดตั้งระบบไฟฟ้ าเนื่องจากการโค้งงอของท่อร้อยสาย
3. การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการออกแบบ
การวิเคราะห์ ขอ้ ผิดพลาดในการออกแบบระบบไฟฟ้ าในอาคาร ในภาพที่ 5 เป็ นปั ญหาการกาหนด
สัญลักษณ์ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นปั ญหาเบื้องต้นที่สาคัญอีกประการหนึ่ งของการออกแบบระบบไฟฟ้ า
เนื่ องจากสัญลักษณ์ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน ซึ่ งจะส่ งผลทาให้เกิดความขัดแย้งต่อการติดตั้งในภายหลัง สาหรับ
การศึกษานี้ ได้จดั ลักษณะข้อผิดพลาด เป็ นรหัส (A03) สัญลักษณ์ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
เมนสวิตซ์

ท่ อร้ อยสาย

A
B
C
N

แผงย่ อย

มีสายครบทุกเฟสรวมนิวทรัลและสายดิน
ภาพที่ 5. ความผิดพลาดของการออกแบบระบบไฟฟ้ าเนื่องจากสัญลักษณ์ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
จากการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการติ ดตั้งระบบไฟฟ้ าในอาคาร และการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการ
ออกแบบระบบไฟฟ้ าในอาคาร สามารถกาหนดเป็ นรหัสข้อผิดพลาด ตามรหัสของกิจกรรมย่อย โดยมีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 1.
ตารางที่ 1. ลักษณะข้อผิดพลาดของผูร้ ับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ า
กิจกรรมย่อย
(A)
การออกแบบ
(B)
การเขียนแบบ
(C)

รหัสข้อผิดพลาด
A01

ลักษณะข้อผิดพลาด
สัญลักษณ์ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน

A02

คานวณโหลดผิดพลาด

A03
B01
B02
B03
C01

ใช้มาตรฐานไม่ตรงตามตกลง
เขียนแบบผิดพลาดจากวิศวกรออกแบบ
เขียนแบบผิดพลาดจากรู ปแบบผังอาคาร
เขียนแบบผิดจากมาตรฐานการเขียนแบบ
ถอดปริ มาณไม่ครบถ้วน
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กิจกรรมย่อย
การถอดแบบ
(D)
การติดตั้ง

รหัสข้อผิดพลาด
C02
C03
D01
D02
D03
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ลักษณะข้อผิดพลาด
ผูถ้ อดปริ มาณไม่อ่านข้อกาหนด
ผูถ้ อดปริ มาณขาดความรู ้และประสบการณ์
ผูต้ ิดตั้งไม่ทาแบบก่อสร้างจริ ง
ผูต้ ิดตั้งอ่านแบบผิดพลาด
ผูต้ ิดตั้งไม่ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

4. การประเมินค่ าระดับความเสี่ยง
หลังจากวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการติดตั้งระบบไฟฟ้ าในอาคารแต่ละกิจกรรมแล้ว ทาการประเมินค่า
ระดับความเสี่ ยงของแต่ละกิ จกรรม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสามประการ คือ ความรุ นแรงของลักษณะ
ข้อผิดพลาด (Severity: S) สาหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Occurrence: O) และความสามารถในการตรวจพบลักษณะ
ข้อผิดพลาด (Detection: D) และตัวเลขลาดับความเสี่ ยง (Risk Priority Number: RPN) งานวิจยั นี้ จะใช้สเกล 1-10
ทั้ง 3 องค์ประกอบ ซึ่ งมี ค่าอยู่ระหว่าง 1-1,000 กิ ติศักดิ์ พลอยพานิ ชเจริ ญ (2537) และสามารถคานวณ จาก
สมการที่ (1) และตารางที่ 2
RPN = S x D x O
(1)
ตารางที่ 2. เกณฑ์การประเมินค่าความรุ นแรง ความสามารถในการตรวจพบ และ โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ระดับ
เกณฑ์การประเมินค่า S-D-O ของลักษณะข้อผิดพลาด
การประเมิน
ความรุ นแรง (S)
การตรวจพบ (D)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (O)
1-3
-ไม่ตรวจสอบอย่างถี่ถว้ น
ตรวจสอบโดยเอกสาร พบเจอความบกพร่ อง 1-3 ครั้ง
-ขาดความใส่ใจในงาน
Check list
-ข้อมูลพื้นฐานผิด
4-6
-ขาดทักษะด้านเทคนิค
ตรวจสอบโดยดุลพินิจ พบเจอความบกพร่ อง 4-6 ครั้ง
-ขาดข้อมูลจากเจ้าของงาน
หัวหน้าแผนก
-ขาดความรู ้และประสบการณ์
7-10
-ข้อมูลการคานวณผิด
ตรวจสอบโดยเจ้าของ พบเจอความบกพร่ องมากกว่า 6 ครั้ง
-ไม่เข้าใจการทา Shop
งาน/ตัวแทนเจ้าของงาน
-ป้ อนข้อมูลการคานวณผิด
การประเมิ นค่าระดับ ความเสี่ ยงของแต่ ละกิ จ กรรม จะเริ่ มจากการกาหนดจ านวนข้อผิด พลาดของ
ผูร้ ับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ า สาหรับงานวิจยั นี้ ได้กาหนดจานวนข้อผิดพลาดทั้งหมดจากแบบแปลนอาคาร ดังภาพ
ที่ 6
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ภาพที่ 6. แบบแปลนไฟฟ้ า
แบบแปลนไฟฟ้ าของโครงการที่ ใช้ใ นการศึ กษาวิจัย ของ จุ ฬ าชัย คุ ณากรพิ บู ล ย์ (2559) ดัง ภาพที่ 6
สามารถก าหนดจุ ด ตรวจสอบทั้ง หมดได้ 620 จุ ด แต่ จ ากแบบแปลนนี้ ยัง ไม่ ส ามารถก าหนดจุ ด ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของผูร้ ับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ าทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมย่อยได้ ดังนั้นจึงต้องใช้หลักการ BIM ช่วย
ในการพิจารณากาหนดจุดตรวจสอบ จึงพบข้อผิดพลาด 459 จุด ดังภาพที่ 7 และตารางที่ 3

จุดที่ 1.

ภาพที่ 7. การใช้หลักการ BIM ช่วยในการพิจารณากาหนดจุดตรวจสอบที่ 1
ตารางที่ 3. จานวนจุดตรวจสอบข้อผิดพลาดของผูร้ ับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ า
กิจกรรมย่อย
รหัส
จานวนจุดตรวจสอบ จานวนจุดตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด
ทั้งหมด
ที่พบ
(จุด)
(จุด)
(A)
A01
80
65
การออกแบบ A02
60
50
A03

60

40
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กิจกรรมย่อย

รหัส
ข้อผิดพลาด

(B)
การเขียนแบบ

B01
B02
B03
C01
C02
C03
D01
D02
D03

(C)
การถอดแบบ
(D)
การติดตั้ง

รวม

จานวนจุดตรวจสอบ
ทั้งหมด
(จุด)
40
30
30
20
10
20
90
90
90
620

จานวนจุดตรวจสอบ
ที่พบ
(จุด)
10
10
15
15
8
15
80
75
76
459
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เปอร์เซ็นต์ขอ้ ผิดพลาด
(%)
25.00
33.33
50.00
75.00
80.00
75.00
88.89
83.33
84.44
74.03

ระบบการให้คะแนนโอกาสที่ จะเกิ ดขึ้นนี้ อาศัยอัตราข้อผิดพลาดที่ เป็ นไปได้ (Possible failure rate)
ขึ้นอยูก่ บั จานวนของข้อผิดพลาด โดยมาจากข้อมูลเชิงสถิติ Ppk ดังสมการ 2 และ 3
Ppk = min (
𝐤

โดยที่

̅ X
̅ −LSL
USL−X

𝐤

3σ𝑙𝑡

,

3σ𝑙𝑡

̅ 𝟐

∑ ∑𝟏(𝐗 𝐢𝐣 − X)
𝜎𝑙𝑡 = √ 𝟏 𝐤𝐧−𝟏

USL, LSL
̅
X
𝜎𝑙𝑡

=
=
=

)

(2)
(3)

พิกดั เฉพาะด้านบนและล่าง
ค่ากลางของกระบวนการ
ค่าความผันแปรของกระบวนการในระยะยาว

หลัง จากวิเคราะห์ ความเสี่ ย ง RPN ของลัก ษณะข้อผิด พลาดแต่ล ะตัวแล้ว ในงานวิจัย นี้ จะพิ จารณา
ข้อบกพร่ องที่มีความรุ นแรงมากเป็ นลาดับแรกในการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการที่พิจารณาใหม่ จากนั้นจึงทาการ
พิจารณาถึงลักษณะที่มีขอ้ บกพร่ องที่มีค่า RPN ที่มีค่าสู ง เพื่อนามาแก้ไข และในกรณี ที่ลกั ษณะข้อบกพร่ องมีค่า
RPN และ S เท่ากัน จะพิจารณาเลือกลักษณะข้อบกพร่ องที่ มีความเป็ นไปได้ในการเกิ ดสาเหตุของข้อบกพร่ อง
มากกว่ามาดาเนินการวิเคราะห์เพื่อแก้ไข ดังตารางที่ 4
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6. การปรับปรุ งแก้ ไข
หลังจากการประเมิ นข้อผิดพลาดใน 4 กิ จกรรมย่อย (A-D) พบข้อผิดพลาดจานวน 12 ข้อผิดพลาด
พบว่าข้อผิดพลาดประเภทวิกฤติ โดยพิจารณาจากความรุ นแรง(S)มี 2 ข้อผิดพลาด คื อข้อผิดพลาด รหัส A01
ข้อผิดพลาดจากสัญลักษณ์ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน มีค่า RPN เท่ากับ 48 เมื่อทาการปรับปรุ งโดยการทา Check
Lists กับตารางมาตรฐาน และทาแผนการปฏิบตั ิงาน ค่า RPN ลดลงเหลือเท่ากับ 8 และรหัส C01 คือถอดปริ มาณ
ไม่ครบถ้วน มีค่า RPN เท่ากับ 384 เมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดยจัดทา Check List เช่นเดียวกัน ได้ขอ้ ผิดพลาดหลัง
แก้ไขมีค่า RPNเท่ากับ 100 ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าข้อผิดพลาดที่ ได้รับการแก้ไขทั้ง 4 กิ จกรรมย่อย 12 ข้อผิดพลาด
หลังได้รับการแก้ไขมีค่า RPN ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เช่น B02, C01 และ D01 หลังจากที่วเิ คราะห์ขอ้ ผิดพลาดและ
ปรับปรุ งส่ วนต่าง ๆ ได้ทาการตรวจสอบเช่นเดี ยวกันกับก่อนการปรับปรุ งเป็ นจานวนจุดที่ ตรวจสอบ 620 จุด
เปอร์ เซ็นต์ขอ้ ผิดพลาดลดลงเหลือ 33.33 เปอร์ เซ็นต์ จากเดิมก่อนการปรับปรุ งได้เท่ากับ 74.03 เปอร์ เซ็นต์ ทาให้
เปอร์เซ็นต์การตรวจพบลดลงเหลือ 55.12 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 5 และตารางที่ 6 ตามลาดับ
ตารางที่ 5. จานวนข้อผิดพลาดของผูร้ ับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ าหลังการแก้ไข
กิจกรรมย่อย
รหัส
จานวนจุดตรวจสอบ จานวนจุดตรวจสอบที่ เปอร์เซ็นต์ขอ้ ผิดพลาด
ข้อผิดพลาด
ทั้งหมด
พบ
(%)
(จุด)
(จุด)
(A)
A01
80
40
50
การออกแบบ A02
60
20
33.33
A03
(B)
B01
การเขียนแบบ B02
B03
(C)
C01
การถอดแบบ C02
C03
(D)
D01
การติดตั้ง
D02
D03
รวม

60
40
30
30
20
10
20
90
90
90
620

15
4
4
4
8
4
7
40
30
30
206
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ตารางที่ 6. การเปรี ยบเทียบเปอร์เซ็นต์ขอ้ ผิดพลาดในการติดตั้งระบบไฟฟ้ าก่อนและหลังการแก้ไข
เปอร์เซ็นต์ขอ้ ผิดพลาด(%)
ก่อนการแก้ไข
หลังการแก้ไข
ผลต่าง
74.03
33.22
55.12

7. สรุ ปการวิจัยและเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาโดยประยุกต์ใช้เทคนิ คของ FMEA และ BIM สามารถลดปั ญหาของการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ าในอาคารได้อย่างดี ปั ญหาของข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในกิ จกรรมที่ ทาการวิเคราะห์สามารถทาให้เห็ นได้ถึง
ปั ญหาที่มกั จะพบได้บ่อยครั้ง และเป็ นปั ญหาที่เกิดความสื บเนื่องกันตามกระบวนการ เช่นปั ญหาข้อบกพร่ องของ
แบบและสัญลักษณ์นาไปสู่ การติดตั้งผิดหรื อการถอดแบบผิดก็นาไปสู่ การติดตั้งผิดพลาด ซึ่ งท้ายที่สุดปั ญหาจะ
ใหญ่ข้ ึนในรู ปของเวลาการก่อสร้างล้าช้า วัสดุอุปกรณ์ขาดและกระทบกับราคาการก่อสร้างที่ขยายมากขึ้น จากผล
การวิเคราะห์ ได้ทาการตรวจสอบจุ ดความบกพร่ องโดยใช้ BIM ซึ่ งทาให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วโดยทาการ
ตรวจสอบจุดบกพร่ อง 620 จุด เมื่อนาไปวิเคราะห์ตามเทคนิ คของ FMEA และกาหนดแนวทางการแก้ไข และทา
การตรวจสอบซ้ าด้วยในจานวนที่เท่ากับพบว่า จานวนข้อผิดพลาดลดลงจาก 74 เปอร์เซ็นต์ เป็ น 32.22 เปอร์เซ็นต์
จานวนจุดบกพร่ องลดลง 55.12 เปอร์ เซ็นต์ แม้วา่ จะยังมีขอ้ ผิดพลาดแต่ก็เป็ นแนวโน้มที่ ดีที่ช่วยให้ปัญหาลดลง
เทคนิคที่ได้นาเสนอในงานวิจยั นี้สามารถจะนาไปพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้นโดยอาจใช้เทคนิคทาง Artificial
Intelligent หรื อ AI ทาให้เกิดประโยชน์ในการทาไปใช้ในงานด้านการบริ หารงานก่อสร้าง หรื อ อื่นๆ ต่อไป

8. เอกสารอ้างอิง
กิติศกั ดิ์ พลอยพานิชเจริ ญ FMEA การวิเคราะห์ อาการขัดข้ องและผลกระทบ สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นบริ ษทั ซี
เอ็ดยูเคชัน่ จากัด(มหาชน), 2537.
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ คู่มอื ปฏิบัตวิ ชิ าชีพ แนวทางการใช้ งานแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
สาหรับประเทศไทย บริ ษทั พลัสเพรส จากัด, 2558.
สมาคมสถาบันบริ หารโครงการ แชพเตอร์ ประเทศไทย คู่มอื แนวทางเกีย่ วกับองค์ ความรู้ ในการบริหารโครงการ
บริ ษทั วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้ นติง้ จากัด, 2557.
สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ อรรถกร เก่งพล การลดเวลาสูญเสี ยในการผลิตโดยวิธีการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันบนพื้นฐาน
ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมคอนกรี ต วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ฉบับที่
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการประยุกต์ใช้วิธีTOPSIS และกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ในการเลื อ กใช้
ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร (Meter Gauge) และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร (Standard Gauge) เกณฑ์การประเมิน
แบ่งเป็ น 4 กลุ่มคือ ด้านเทคนิค ด้านค่าก่อสร้าง ด้านค่าขนส่งและ ด้านการวิจยั และพัฒนา การวิจยั นี้ใช้วธิ ี TOPSIS
วิเคราะห์ระดับความเป็ นประโยชน์ของระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร และใช้วธิ ี AHP
วิเคราะห์น้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์ เพื่อเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร
ผลการวิจัย พบว่า ระบบรางกว้าง 1.435 เมตร ดี กว่าระบบรางกว้าง 1.0 เมตร ในเกณฑ์ ด้านเทคนิ ค ด้านค่า
ก่อสร้าง (ยกเว้นค่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด) ด้านค่าขนส่ งและ ด้านการวิจยั และพัฒนา การวิจยั นี้ ยงั ได้เปรี ยบ
เทียบผลการประยุกต์ใช้วิธี TOPSIS กับวิธี VIKOR พบว่าผลการเลือกการเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และ
ระบบรางกว้าง 1.435 เมตร สอดคล้องกัน แต่ วิธี TOPSIS พิจารณาระยะทางที่ส้ นั ที่สุดจากผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและ
ระยะห่ างที่ไกลที่สุดจากผลลัพธ์ของทางเลือกที่เป็ นลบในอุดมคติ วิธี TOPSIS ใช้จุดอ้างอิง 2 จุด แต่ไม่พิจารณา
ถึ งความสาคัญของระยะทางจากจุ ด เหล่านี้ ในขณะที่ วิธี VIKOR ใช้ดัชนี จัดอันดับในการวัดความใกล้ชิดกับ
ผลลัพธ์เป้ าหมาย ทั้งนี้ เนื่ องจากวิธี TOPSIS และวิธี VIKOR ใช้ฟังก์ชนั normalization ที่ ต่างกัน วิธี TOPSIS ใช้
การทาให้เป็ นมาตรฐานของเวกเตอร์ ขณะที่วิธี VIKOR ใช้การทาให้เป็ นมาตรฐานเชิงเส้นซึ่ งผลลัพธ์ไม่ข้ ึนอยูก่ บั
หน่วยประเมินของฟังก์ชนั เกณฑ์
คาสาคัญ: วิธีTOPSIS , ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร, ระบบรางกว้าง 1.435 เมตร, การตัดสิ นใจ
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ABSTRACT
This study applies a TOPSIS method and an analytical hierarchy process (AHP) to solve problems
associated with the selection of the 1.0 meter rail width (Meter Gauge) and 1.435 meter rail width (STD Gauge).
The criteria can be classified into four aspects: technical issue, Construction cost issue, Transportation cost issue,
and Research and development issue. The TOPSIS method is applied to measure the benefit score of the 1.0
meter rail width (Meter Gauge) and 1.435 meter rail width (STD Gauge). The AHP method is used to provide
weights of criteria and validate the result. It was found that the substantial advantages of STD Gauge over meter
Gauge in four aspects: technical issue, Construction cost issue except for the infrastructure cost, Transportation
cost issue, and Research and development issue. The results obtained from TOPSIS method were compared with
VIKOR method. It was found that the STD Gauge is better than the meter Gauge. In addition, the TOPSIS method
considers the ‘‘shortest distance’’ from the ideal solution and the ‘‘farthest distance’’ from the ‘‘negative-ideal’’
solution of the alternatives. The TOPSIS method uses two ‘‘reference’’ points, but the relative importance of the
distances from these points is not considered. On the other hand the VIKOR method used the ranking index
regarding the particular measure of ‘‘closeness’’ to the ideal solution. The TOPSIS and the VIKOR employ
different normalization functions to address the units of criterion functions. The TOPSIS method uses vector
normalization, while the VIKOR method uses linear normalization which the result does not depend on the
evaluation unit of a criterion function.
KEYWORDS: TOPSIS, Standard Gauge, Meter Gauge, Decision making

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การเลือกลงทุนในระบบรางจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เลือกใช้ขอ้ ดีขอ้ เสี ย ในหลากหลาย
มิติดา้ น ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถในการพัฒนาระบบรางที่ตดั สิ นใจเลือกให้สามารถรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่ อง ระบบที่ เลื อกจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิ จและ
วิศวกรรม อีกทั้งต้องใช้เครื่ องมือการตัดสิ นใจที่ เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบปั จจัยเสี่ ยงอื่นๆ เช่นในอดี ตที่ การ
เลือกใช้ระบบรางถูกกาหนดจากประเทศผูล้ ่าอาณานิ คมให้ใช้ระบบ Meter Gauge เพื่อสนองวัตถุประสงค์ของ
ประเทศดังกล่าว ปั จจุ บันพบว่ายังมี ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่ อนเกี่ ยวกับขนาดรางกว้าง 1.435 เมตร (Standard
Gauge, STD. Gauge) ว่าสามารถใช้สาหรับรถไฟความเร็ วสู งเท่านั้น แต่ความจริ งแล้วระบบรถไฟที่ใช้รางกว้าง
1.435 เมตร มีใช้ทวั่ ไปทั้งรถไฟความเร็ วปกติ รถไฟความเร็ วปานกลาง หรื อรถไฟความเร็ วสู ง ปั จจุบนั ประเทศ
ไทยมีแผนที่จะลงทุนพัฒนาระบบราง เป็ นมูลค่าเงินมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาท สาหรับระบบรางของประเทศไทย
การที่จะตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบรางที่กว้าง 1.0 เมตร (Meter Gauge) หรื อ จะเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.435 เมตร
(Standard Gauge) นั้น นับเป็ นการตัดสิ นใจที่สาคัญมาก เพราะระบบรางที่เลือกสร้างจะใช้ดาเนิ นงานต่อไปเป็ น
ร้อยปี หากมีการตัดสิ นใจเลือกระบบรางผิดอาจจะทาให้ระบบรางของประเทศไทยไม่สามารถที่จะพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อีกทั้งเมื่อตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบรางประเภทหนึ่งแล้วโอกาสที่จะ
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เปลี่ยนกลับไปใช้ระบบรางอีกระบบหนึ่ งแทบจะเป็ นไปไม่ได้เลย อันจะทาให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวหน้า
ทัดเทียมกับประเทศอื่น ทาให้ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลดลงไป และจะสร้าง
ความเสี ยหายให้กบั ประเทศอย่างมหาศาล
บทความนี้ จะนาเสนอการเลือกใช้ขอ้ ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบของระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบราง
กว้าง 1.435 เมตร โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็ น 4 กลุ่มคือ 1) ด้านเทคนิค 2) ด้านค่าก่อสร้าง 3) ด้านค่าขนส่ง 4)
ด้านการวิจยั และพัฒนา (อรุ ณ ชัยเสรี และ วิสิทธิ์ อุติศยพงศา, 2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การเลือกใช้ดา้ นเทคนิค ประกอบด้วยเกณฑ์ 1.1 ความปลอดภัย 1.2 ความเร็ ว 1.3 เสถียรภาพ
2) ด้านค่าก่อสร้าง ประกอบด้วยเกณฑ์ 2.1) ค่าก่อสร้างพื้นฐานราง (Rail Infrastructure) 2.2) ค่าหัวรถ
จักร และตู ้ (Rolling Stock) 2.3) ค่าก่อสร้างทั้งหมด 2.4) ค่าดาเนินการ
3) ด้านค่าขนส่ง
4) ด้านการวิจยั และพัฒนา
ความปลอดภัยในการดาเนินการของรถไฟทั้งสองประเภทขึ้นกับความกว้างของราง พบว่าระบบ STD.
Gauge มีความกว้างของรางมากกว่า Meter Gauge ถึง 43.5% ทาให้ระบบ STD. Gauge มีความปลอดภัยมากกว่า
ระบบ Meter Gauge เมื่อเลือกใช้ระบบทั้งสองที่วงิ่ ด้วยความเร็ วเท่ากันบริ เวณทางโค้งและทางตรง
ความคุม้ ค่าในการลงทุนทาระบบรถไฟท้งสองระบบพิจารณาจากการลดระยะเวลาในการเดินทาง พบว่า
ระบบรถไฟที่มีความเร็ วสู งสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางได้มากกว่า สาหรับระบบ Meter Gauge สามารถ
วิง่ ได้สูงสุ ด 160 กม./ชม. แต่ในปั จจุบนั ระบบ Meter Gauge ในประเทศญี่ปุ่นวิง่ ที่ระดับความเร็ วเพียง 130 กม./
ชม.ระบบ Meter Gauge ในประเทศมาเลเซี ยวิ่งที่ ระดับความเร็ วเพียง 130 กม./ชม. ในขณะที่ ระบบราง STD
Gauge นั้น สามารถวิง่ บริ การได้มากกว่า 300 กม./ชม
ผูใ้ ช้บริ การรถไฟนอกจากต้องการเดิ นทางให้ถึงที่ หมายอย่างรวดเร็ วปลอดภัยแล้ว ยังต้องการความ
สบายในขณะเดิ นทางด้วย ดังน้นเกณฑ์ดา้ นความมีเสถียรภาพจึ งมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
รถไฟ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่า ก่ อสร้ างพบว่า ค่ า ก่ อ สร้ า งพื้น ฐานราง ระบบ Narrow Gauge จะถู ก กว่า STD Gauge
ประมาณ 7% แต่ค่าตูร้ ถไฟของระบบ STD Gauge ถูกกว่า Narrow Gauge 32% ของมูลค่าตูท้ ้ งั หมด และค่าหัวรถ
จักรของ STD Gauge ถูกกว่า Narrow Gauge 64% ของมูลค่าหัวรถจักรทั้งหมด ทาให้เมื่ อเลื อกใช้ค่าก่ อ สร้ าง
ทั้งหมดของค่าก่อสร้าง ซึ่ งรวมพื้นฐานราง, ตู ้ และหัวรถจักร, ปรากฎว่าระบบ STD Gauge ถูกกว่าระบบ Narrow
Gauge 5.9% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงค่าขนส่ งซึ่ งได้รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ค่าดอกเบี้ย
เงินกู้ ค่าดาเนิ นการพบว่าค่าขนส่ งของระบบรางที่เป็ น STD Gauge ถูกกว่า ระบบ Narrow Gauge 8.1% (อรุ ณ ชัย
เสรี และ วิสิทธิ์ อุติศยพงศา, 2559)
ปั จจุบนั มีเครื่ องมือและวิธีการที่ใช้ในการประเมินเพื่อการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพหลากหลายวิธี
วิธีที่ได้รับความนิ ยมคือ วิธีการตัดสิ นใจแบบ Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty TL.,1998) ซึ่ งวิธี AHP
ถูกออกแบบให้สามารถเลือกใช้ ใช้เพื่อตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากการเลือกใช้ดว้ ยหลายเกณฑ์ โดยใช้
เพียงการเลือกใช้ทีละคู่ นอกจากนี้ยงั ทาให้ การตัดสิ นใจมีความเป็ นเหตุเป็ นผลมากกว่าการใช้ความรู ้สึกตัดสิ นซึ่ ง
มักจะมีความไม่แน่นอนสู ง TOPSIS เป็ นวิธีการตัดสิ นใจอีกวิธีหนึ่ งที่ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลาย
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อุตสาหกรรม วีธีการนี้เป็ นการเรี ยงความสาคัญจากหลายปั จจัย TOPSIS จึงเป็ นวิธีที่อาศัยเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์เพื่อ
หาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยถือหลักเลือกทางเลือกจากระยะใกล้ในทางเลือกเชิงบวก และระยะไกลสุ ดของแนวคิดที่
เป็ นในเชิงลบ TOPSIS ให้ประสิ ทธิผลในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นตัวเลขได้ดี (Opricovic S, Tzeng GH.,2004)
บทความวิจยั นี้ อภิปรายถึงการวิเคราะห์และเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435
เมตร ของระบบรางรถไฟด้วยวิธี AHP และแสดงการประยุกต์ใช้วิธี TOPSIS สาหรับเป็ นข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ หาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเลือกใช้ผลระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร ของระบบ
รางรถไฟ เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในระบบรางกว้าง 1.0 เมตร
และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร นอกจากนี้ยงั ทาการเปรี ยบเทียบการประยุกต์ใช้วิธีTOPSIS และวิธี VIKOR ซึ่ ง
ได้ถูกนามาใช้ในการเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร (เทอดธิ ดา ทิพย์รัตน์ และ
วิสิทธิ์ อุติศยพงศา, 2560)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) ประยุกต์ใช้วธิ ี TOPSIS และกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.0
เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร
(2) เปรี ยบเทียบการประยุกต์ใช้วธิ ี TOPSIS และวิธี VIKOR

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงค์

เกณฑ์หลัก
1) ด้านเทคนิค

เกณฑ์รอง
1.1) ความปลอดภัย
1.2)ความเร็ ว
1.3) เสถียรภาพ
2) ด้านค่าก่อสร้าง 2.1) ราคาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
2.2) ราคา Wagon Fleet
2.3) ราคา Locomotive Fleet
การตัดสิ นใจเลือกระบบราง
2.4) ค่าดาเนินการต่อปี
กว้าง 1.0 เมตร และระบบ
3.1) ราคาค่าขนส่งต่อน้ าหนักบรรทุกต่อ
รางกว้าง 1.435 เมตร
3) ด้านค่าขนส่ง ระยะทางที่ขนส่ง
4) ด้านการวิจยั
4.1) โอกาสในการการวิจยั และพัฒนาใน
และพัฒนา
อนาคต
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ทางเลือก

ระบบรางกว้าง 1.0
เมตร

ระบบรางกว้าง 1.435
เมตร
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การพัฒนาแบบจาลองสาหรับใช้ในการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง
1.435 เมตร มีข้ นั ตอนในการวิจยั ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า เอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิธี TOPSIS
และ VIKOR และระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวม สารวจ เกณฑ์ในการเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435
เมตร น้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์การตัดสิ นใจ ทั้งจากเอกสารอ้างอิงและจากการสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ไปทาการระบุเกณฑ์การตัดสิ นใจเลือกระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร
ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 หาค่า Normalized ของผลการประเมินแต่ละทางเลือกภายใต้เกณฑ์การตัดสิ นใจที่กาหนด
โดยวิธี TOPSIS โดยนาค่าในตารางเมตริ กซ์ไปคานวณแบบ Linear และ หาค่า Normalized ของผลการประเมิน
แต่ละทางเลือกภายใต้เกณฑ์การตัดสิ นใจที่กาหนดและหาค่าถ่วงน้ าหนักช่องว่างผลการปฏิบตั ิงานกับผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุดของทุกทางเลือกในการตัดสิ นใจโดยวิธี VIKOR
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 6 จัดลาดับระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร
ขั้นตอน 7 การสรุ ปผล และข้อเสนอแนะของงานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การดาเนิ นงานศึกษาครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยการทาการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกณฑ์การเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร และ ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลผลการ
ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพในระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร โดยข้อมูลรวบรวมจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งเคยมีประสบการณ์ในการบริ หารงานระบบรถไฟหลายโครงการ เช่น โครงการกออกแบบและ
ก่อสร้างรถไฟความเร็ วสู ง โครงการออกแบบและก่อสร้างแอร์ พอร์ ต เรล ลิงก์ โครงการออกแบบและก่อสร้าง
รถไฟฟ้ าสายสี ม่วง โครงการออกแบบและก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสี เขียว โครงการออกแบบและก่อสร้างรถไฟฟ้ า
สายสี น้ าเงิน เป็ นต้น
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การดาเนินงานศึกษาครั้งนี้ มีเครื่ องมือในการวิจยั 2 วิธีคือ
1) วิธี Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty TL., 1998) ซึ่ งวิธี AHP ถูกออกแบบให้สามารถ
เปรี ย บเที ย บ ใช้เ พื่ อ ตัด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุด จากการเปรี ย บเที ย บด้วยหลายเกณฑ์ โดยใช้เ พี ย งการ
เปรี ยบเทียบทีละคู่
2) วิธี VIKOR เป็ นวิธีการตัดสิ นใจที่แต่ละเกณฑ์การตัดสิ นใจอาจมีความขัดแย้งกัน วิธี VIKOR
อาศัยเกณฑ์หลากหลายเกณฑ์เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยถือหลักเลือกทางเลือกจากระยะใกล้ในทางเลือกเชิง
บวก และระยะไกลสุ ดของแนวคิดที่เป็ นในเชิงลบ ทาให้วิธี VIKOR ให้ประสิ ทธิ ผลในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ น
ตัวเลขได้ดี (Opricovic S, Tzeng GH., 2004)
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3) วิธี TOPSIS เป็ นวิธีการตัดสิ นใจโดยเรี ยงความสาคัญจากปั จจัยการตัดสิ นใจหลากหลายปั จจัย
โดยมีวธิ ีการดังต่อไปนี้
1. คานวณหา Normalized Decision matrix โดยค่า Normalized nij คานวณด้วยวิธีการ Vector Normalization
โดยวิธี TOPSIS เป็ นการแปลงข้อมูลด้วยการหารด้วยรากที่สองของผลรวมของข้อมูลยกกาลังสอง ในแต่ละ
ทางเลือกของเกณฑ์น้ นั ๆ โดยมีสมการสาหรับ Benefit Attributes ดังแสดงในสมการที่ 1
nij

=



m

xij /

i 1

xij i  1,2,..., m j  1,2,..., n
,
,

(1)

เมื่อ nij คือ ค่าที่พจิ ารณาในแต่ละเกณฑ์ J
2. คานวณค่าน้ าหนัก Normalized Decision matrix ค่าน้ าหนัก Normalized vij คานวณได้จาก
v ji W j nij i  1,2,..., m j  1,2,..., n
=
,
,

(2)

W 1
โดยที่ W j คือลาดับหรื อค่าน้ าหนักที่คานวณได้ ของตัวเลือกและ  j 1 j
3. หาค่าเชิงอุดมคติในเชิงบวก และลบหรื อ Positive ideal และ Negative ideal
n


 v


 
  (max v i  I ), (min v i  I 

A  v1 ,..., vn  (max vij i  I ), (min vij i  I
A


1

,..., vn

(3)

(4)
โดยที่ i ประกอบไปด้วยตัวเลือกที่เป็ นกาไรหรื อผลประโยชน์ และ j ประกอบไปด้วยตัวเลือกที่เป็ นต้นทุน
หรื อตัวเลือกที่ไม่เป็ นประโยชน์
4. คานวณค่าระยะห่างจากค่าอุดมคติเชิงแยกแยะโดยใช้การแยกแยะแบบระยะขจัดแนวคิดวิธีการแก้ไข จาก
S i* 

ij



(v  v j ) 2
i 1 ij
n



1/ 2

ij

i  1,2,..., m , j  1,2,..., n

(5)

i  1,2,..., m , j  1,2,..., n

(6)

และเช่นเดียวกับแนวคิดเชิงลบ
S i 



n

i 1

(vij  v j ) 2



1/ 2

5. คานวณความสัมพันธ์ในเชิงเข้าใกล้ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยความสัมพันธ์เชิงเข้าใกล้จากตัวเลือก Ai เพื่อให้

ได้ A





Ri  S i / S i*  S i i  1,2,..., m


(7)

โดยที่ S i  0 และ S i  0 แล้ว Ri  [0,1]
6. จัดอันดับจากค่าที่คานวณได้เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเลือกระยะที่ใกล้ที่สุดของทางเลือกในแนวคิดที่
เป็ นเชิงบวก และเลือกระยะที่ไกลที่สุดของทางเลือกที่เป็ นแนวคิดเชิงลบ หรื อเลือกค่า Ri ที่มากที่สุดนัน่ เอง
(Nezhad and Damghani,2011)
*
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4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์น้ าหนักความสาคัญ
ในการศึ กษาได้ประเมิ น ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร ภาพที่ 1 แสดง
โครงสร้างลาดับชั้นการตัดสิ นใจ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์หลัก 4 เกณฑ์คือ 1) ด้านเทคนิค 2) ด้านค่าก่อสร้าง 3) ด้าน
ค่าขนส่ ง 4) ด้านการวิจยั และพัฒนา ภายใต้เกณฑ์หลักแต่ละเกณฑ์มีเกณฑ์ยอ่ ยดังนี้ 1) ด้านเทคนิ ค ประกอบด้วย
เกณฑ์ย่อยคื อ 1.1) ความปลอดภัย 1.2)ความเร็ ว และ 1.3) เสถี ยรภาพ 2) ด้านค่าก่ อสร้ างและค่าด าเนิ น การ
ประกอบด้วยเกณฑ์ยอ่ ยคือ 2.1) ราคาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด 2.2) ราคา Wagon Fleet 2.3) ราคา Locomotive
Fleet และ 2.4) ค่าดาเนินการต่อปี 3) ด้านค่าขนส่ง ประกอบด้วยเกณฑ์ยอ่ ยคือ ราคาค่าขนส่งต่อน้ าหนักบรรทุกต่อ
ระยะทางที่ ขนส่ ง 4) ด้านการวิจยั และพัฒนา ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อยคือ โอกาสในการการวิจยั และพัฒนาใน
อนาคต
เทอดธิ ดา ทิ พย์รัตน์ และ วิสิทธิ์ อุติศยพงศา (2560) ได้แสดงน้ าหนักความสาคัญของแต่ละเกณฑ์การ
ตัดสิ นใจ ตารางที่ 1 โดยแสดงค่าน้ าหนักแบบเฉพาะที่ (Local Weight: LWt) ที่ได้จากการเลือกใช้คู่ของเกณฑ์การ
ตัดสิ นใจและค่าน้ าหนักแบบรวม (Global Weight: GWt) ที่ได้จากการถ่ายทอดน้ าหนักความสาคัญของค่าน้ าหนัก
แบบเฉพาะที่ในแต่ละระดับชั้นของโครงการลาดับชั้นของการตัดสิ นใจ
ตารางที่ 1 น้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์การตัดสิ นใจ

เกณฑ์หลัก
1) ด้านเทคนิค

2) ด้านค่าก่อสร้าง

3) ด้านค่าขนส่ง
4) ด้านการวิจยั และ
พัฒนา

น้ าหนัก
ความสาคัญ
เกณฑ์การตัดสิ นใจ
0.115 1.1)ความปลอดภัย
1.2)ความเร็ ว
1.3) เสถียรภาพ
2.1)ราคาโครงสร้างพื้นฐาน
0.056 ทั้งหมด
2.2) ราคา Wagon Fleet
2.3)ราคา Locomotive Fleet
2.4) ค่าดาเนินการต่อปี
3.1) ราคาค่าขนส่งต่อ
น้ าหนักบรรทุกต่อระยะทาง
0.548 ที่ขนส่ง
4.1) โอกาสในการการวิจยั
0.281 และพัฒนาในอนาคต
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น้ าหนักความสาคัญ
ใน
ภาพ
กลุ่ม
รวม
0.648 0.075
0.122 0.014
0.230 0.026

อันดับ
ภาพ
กลุ่ม
รวม
1
3
3
7
2
5

0.309
0.127
0.042
0.521

0.017
0.007
0.002
0.029

2
3
4
1

6
8
9
4

1.000

0.548

1

1

1.000

0.281

1

2
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การเลือกใช้ ระบบรางรถไฟ
การวิจยั นี้ ใช้วิธี TOPSIS ร่ วมกับวิธี AHP เพื่อจัดการปั ญหาการตัดสิ นใจจัดลาดับระบบรางกว้าง 1.0
เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร เนื่องจากปั ญหานี้มีความสลับซับซ้อน ในการคานวณและวิเคราะห์น้ าหนัก
ความสาคัญของเกณฑ์การตัดสิ นใจจะใช้วิธี AHP สาหรับการพิจาณาเลือกใช้กบั ค่าที่ดีที่สุดในกลุ่มทางเลือก
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จะใช้วิธี TOPSIS ผลการประเมิ นระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร ด้วยเกณฑ์การ
ตัดสิ นใจทั้งหมด ผลการประเมินระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร ได้จากงานวิจยั ในอดีต
(อรุ ณ ชัยเสรี และ วิสิทธิ์ อุติศยพงศา, 2559) ผลการเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435
เมตร ด้วยวิธี TOPSIS แสดงในตารางที่ 2 พบว่ารางกว้าง 1.435 เมตร ดีกว่า ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร
การวิจยั นี้ ใช้วิธี VIKOR เพื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้วิธี TOPSIS ร่ วมกับวิธี AHP เพื่อเลือกใช้ระบบราง
กว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี VIKOR ผลการเลือก
ระบบรางด้วยวิธี TOPSIS สอดคล้องกับวิธี VIKOR (เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ และ วิสิทธิ์ อุติศยพงศา, 2560)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี VIKOR

เกณฑ์การตัดสิ นใจ

ผลการประเมิน
ระบบ ระบบ
ราง
ราง
กว้าง กว้าง
1.0 1.435
เมตร เมตร f*j
f-j
3
5
5
3
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3
5
5
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10000 10700 10000 10700
2461 1681 1681 2461
1141 414 414 1141
864 749 749 864

w j rij

wj

1.1) ความปลอดภัย
0.075
1.2)ความเร็ ว
0.014
1.3) เสถียรภาพ
0.026
2.1) ราคาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
0.031
2.2) ราคา Wagon Fleet
0.019
2.3) ราคา Locomotive Fleet
0.007
2.4) ค่าดาเนินการต่อปี
0.548
3.1) ราคาค่าขนส่งต่อน้ าหนักบรรทุกต่อ
ระยะทางที่ขนส่ง
9.89 9.1
9.1 9.89 0.281
4.1) โอกาสในการการวิจยั และพัฒนาใน
อนาคต
1
5
5
1
0.281
Sj
Qj
S
Qj
Rj
อันดับ
f*j คือ ค่าที่ดีที่สุด f-j คือ ค่าที่แย่ที่สุด w คือน้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์การตัดสิ นใจ
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5. สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้นาเสนอแบบจาลองสาหรับช่วยเลือกระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร
ด้วยการตัดสิ นใจแบบหลายหลักเกณฑ์ โดยใช้วิธี TOPSIS รวมกับวิธี AHP โดยใช้วิธี AHP ในการคานวณและ
วิเคราะห์น้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์การตัดสิ นใจ และใช้วิธี TOPSIS ในการพิจาณาเลือกใช้กบั ค่าที่ดีที่สุดใน
กลุ่มทางเลือกซึ่ งประกอบด้วย ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง 1.435 เมตร การวิจยั ครั้งนี้ได้แบ่ง
เกณฑ์การตัดสิ นใจแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านเทคนิค 2) ด้านค่าก่อสร้าง 3) ด้านค่าขนส่ง 4) ด้านการวิจยั และ
พัฒนา ผลการวิจยั พบว่า ระบบรางกว้าง 1.435 เมตร ดีกว่าระบบรางกว้าง 1.0 เมตร ในเกณฑ์ ด้านเทคนิค ด้าน
ค่าก่อสร้าง (ยกเว้นค่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด) ด้านค่าขนส่งและ ด้านการวิจยั และพัฒนา การวิจยั นี้ยงั ได้เปรี ยบ
เทียบผลการประยุกต์ใช้วิธี TOPSIS กับวิธี VIKOR พบว่าผลการเลือกการเลือกใช้ระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และ
ระบบรางกว้าง 1.435 เมตร สอดคล้องกัน แต่ วิธี TOPSIS พิจารณาระยะทางที่ส้ นั ที่สุดจากผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและ
ระยะห่ างที่ไกลที่สุดจากผลลัพธ์ของทางเลือกที่เป็ นลบในอุดมคติ วิธี TOPSIS ใช้จุดอ้างอิง 2 จุด แต่ไม่พิจารณา
ถึ งความสาคัญของระยะทางจากจุ ดเหล่านี้ ในขณะที่ วิธี VIKOR ใช้ดัชนี จัดอันดับในการวัดความใกล้ชิดกับ
ผลลัพธ์เป้ าหมาย ทั้งนี้ เนื่ องจากวิธี TOPSIS และวิธี VIKOR ใช้ฟังก์ชนั normalization ที่ ต่างกัน วิธี TOPSIS ใช้
การทาให้เป็ นมาตรฐานของเวกเตอร์ ขณะที่วิธี VIKOR ใช้การทาให้เป็ นมาตรฐานเชิงเส้นซึ่ งผลลัพธ์ไม่ข้ ึนอยูก่ บั
หน่วยประเมินของฟังก์ชนั เกณฑ์
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บทคัดย่อ
ขนเป็ ดเป็ นวัตถุดิบเหลือใช้จากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ยากต่อการบริ หารจัดการ และต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
ในการบริ การจัดการสูง ดังนั้นการนาขนเป็ ดเหล่านี้มาใช้ในเกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าจึงมีความจาเป็ น ในงานวิจยั นี้
จึงต้องการพัฒนาวัสดุตกแต่งที่ข้ ึนรู ปจากขนเป็ ดเสริ มแรงด้วยพอลิโพรพิลีน เพื่อศึกษาผลของปริ มาณขนเป็ ดต่อ
สมบัติเชิงกลและกายภาพ ขนเป็ ดที่อตั ราส่วน 0,2,4,6,8 และ10 ร้อยละโดยน้ าหนัก ถูกผสมลงไปเพื่อเสริ มแรงใน
พอลิโพรพิลีน นอกจากนี้ ยงั ได้ศึกษาผลของวิธีปรับปรุ งผิวสัมผัสของขนเป็ ดและพอลิโพรพิลีนเมทริ กซ์ดว้ ยการ
ปรับปรุ งพื้นผิวด้วยวิธี Alkalization และการใช้สารคู่ควบ MA-g-PP ถูกศึกษาต่อสมบัติเชิ งกลและกายภาพของ
วัสดุเชิงประกอบ ขนเป็ ดที่ถูกปรับปรุ งและไม่ถูกปรับปรุ งถูกผสมด้วยเครื่ องผสมแบบสองลูกกลิ้ง และอัดขึ้นรู ป
ชิ้นงานด้วยเครื่ องอัดร้อน 170 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 5 นาที วัสดุเชิงประกอบขนเป็ ดเสริ มแรงพอลิโพรพิลีน มี
ความต้านทางแรงดึงลดลงเมื่อเพิ่มปริ มาณขนเป็ ด ค่าความต้านทานแรงกระแทก และความต้านทางแรงดัดโค้ง
ลดลง เนื่ องจากการเข้ากันไม่ได้ระหว่างขนเป็ ดและพอลิโพรพิลีนเกิดช่องว่างระหว่างขนเป็ ดและพอลิโพรพิลีน
ยืนยันได้จากสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบที่ข้ ึนด้วยได้จากเครื่ อง SEM เมื่อมีการปรับปรุ งผิวขนเป็ ดด้วยวิธี
Alkaliazation และการเติมสารคู่ควบ MA-g-PP พบว่าช่องว่างระหว่างขนเป็ ดและพอลิโพรพิลีนลดลงส่งผลให้ค่า
ความต้านทานแรงดึง ค่าความต้านทานแรงกระแทก และความต้านทางแรงดัดโค้งลดลงดีข้ ึนกว่าในระบบที่ไม่มี
การปรั บปรุ งผิวของขนเป็ ด ดังนั้นวัสดุ เชิ งประกอบจากขนเป็ ดที่ เป็ นของเหลื อจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์น้ ัน
สามารถนาไปใช้เป็ นวัสดุทางเลือกสาหรับตกแต่งได้
คาสาคัญ: ขนเป็ ด, พอลิโพรพิลีน, อัลคาไลเซชัน, สารคู่ควบ
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ABSTRACT
Duck feathers is the worthless by product from livestock industry, which has high waste management
cost. The value added to duck feather is required. In this research work, duck feathers reinforced polypropylene
(PP) was developed as decoration material. To study the effect of amount of duck feathers on mechanical
properties, amount of duck feathers of 2,4,6,8,10%w/w was mixed with PP as reinforcement fiber. To study
the surface modified method on mechanical and physical properties, duck feathers was treated by alkalization
method and adding coupling agent (MA-g-PP) were used. The compounds were mixed by two roll mill and
fabricated by compression molding at 170 ˚C for 5 min. The impact strength, flexural strength and tensile
strength decrease with increasing amount of duck feather due to the poor interface between duck feather and
PP, confirming by SEM micrograph. To improve the interface limitations treated duck feather and coupling
agent was used. The interface between duck feather and PP was improved. The mechanical properties of
surface treatment and adding coupling agent composite system are higher than neat duck feather system. Thus
worthless duck feather reinforced PP can be alternative choice for decorative material.
KEYWORDS: Duck feathers, Polypropylene, Alkalization, Coupling agent

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เป็ ดเป็ นสัตว์ปีกที่ถูกใช้สาหรับการบริ โภคเป็ นจานวนมาก ในการผลิตอาหารจากเป็ ดนั้นจะมีเศษเหลือ
เช่น ขนเป็ ดเป็ นจานวนมาก ซึ่ งสามารถนาไปใช้เป็ นเครื่ องนุ่งห่ ม หรื ออุปกรณ์เครื่ องนอน แต่ก็ใช้ในปริ มาณน้อย
และคัดเฉพาะบางส่ วนเท่านั้น ดังนั้นขนเป็ ดจึ งเป็ นวัสดุเหลือทิ้ง ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการสู งมาก
ดังนั้นการนาขนเป็ ดมาใช้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ น
เส้นใยขนสัตว์เป็ นส่ วนหนึ่ งของหนังสัตว์มีสารโปรตีนที่ เรี ยกว่า เคราติน (Keratin) เป็ นสารประกอบ
ทางเคมีสมบู รณ์ เคราตินนั้นประกอบไปด้วยกรดอะมิโนประมาณ 18 ชนิ ด ต่อเชื่ อมกันเป็ นสายโซ่ ยาวเรี ยกว่า
Polypeptide Chain มี ล ักษณะโมเลกุลเป็ นสายโซ่ ยาว และบิ ดเกลี ยวทุ กสายโดยขนานกัน เเละยึดเกาะกันด้วย
ไฮโดรเจนบอนด์ (Hydrogen bond) การเรี ยงตัวของโมเลกุลไม่เป็ นระเบี ยบจากการเชื่ อมของซี สเตอีนที่ มีธาตุ
กามะถันในโมเลกุล และการเรี ยงตัวของโมเลกุลที่ไม่เป็ นระเบียบนี้ ทาให้เส้นใยขนสัตว์มีสมบัติยดื หยุน่ ดี ไม่ยบั
ง่าย และคืนตัวได้ดี จึงได้มีการนาเส้นใยขนสัตว์มาเสริ มแรงในพลาสติกสาหรับใช้ในงานพัฒนาของคอมโพสิ ต
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการแปลงของเสี ยทางการเกษตรเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
เช่น การนาขนไก่มาเสริ มแรงในพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่า หรื อ พอลิแลกติกแอซิ ด [เนื่ องจากการเติมขนไก่มี
สมบัติเชิงกลน้อยกว่าในระบบที่ไม่มีการเติมขนไก่ เนื่ องจากช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างขนไก่และพลาสติกเมทริ กซ์
ดังนั้นจึ งมีการปรับปรุ งพื้นผิวด้วยการเติมสารคู่ควบไซเลนพบว่าปริ มาณการเติมขนไก่มีผลต่อสมบัติเชิ งกลที่
ลดลงเมื่อเปรี ยบเที ยบกับพลาสติกที่ ไม่เติ มขนไก่ จากการดูสัณฐานวิทยาจะพบการกระจายตัวของขนไก่ และ
ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างขนไก่กบั เมทริ กซ์
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ด้วยเหตุน้ ี จึงมี แนวคิ ดที่ จะพัฒ นาวัสดุ คอมโพสิ ตที่ ได้จากพอลิโพรพิลีนเสริ มแรงด้วยเส้นใยขนเป็ ด
สาหรับนาไปใช้เป็ นวัสดุตกแต่ง โดยในงานวิจยั นี้จะศึกษาผลของปริ มาณขนเป็ ด การปรับปรุ งผิวและการเติมสาร
คู่ควบต่อสมบัติเชิ งกล และสมบัติทางกายภาพ เพื่อที่ จะได้วสั ดุทางเลือกใหม่สาหรับเป็ นวัสดุตกแต่งและใช้ขน
เป็ ดซึ่งไม่มีคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษากระบวนการขึ้นรู ป และศึกษาอัตราส่วนผสมการขึ้นรู ปวัสดุเชิงประกอบจากขนเป็ ด
เสริ มแรงในพอลิโพรพิลีน
(2) เพื่อศึกษาผลของปริ มาณขนเป็ ดต่อสมบัติทางกลบางประการของของวัสดุเชิงประกอบที่ข้ ึนรู ปได้
(3) เพื่อศึกษาผลของการปรับปรุ งผิวขนเป็ ดด้วยวิธี Alkaliazation และการเติมสารคู่ควบต่อสมบัติเชิงกล
และสมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบที่ข้ นึ รู ปได้

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การขึ้นรู ปวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีนเสริ มแรงด้วยขนเป็ ด
4.1.1 การเตรี ยมขนเป็ ด
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ขนเป็ ดถูกนามา ทาความสะอาดด้วยการล้างด้วยน้ าสะอาด ตากแดดให้แห้งสนิ ท แล้วนาเข้าตูอ้ บ
เพื่อทาการไล่ความชื้นออกจากเส้นใยที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นาขนเป็ ดที่ผ่านการล้าง
แล้วไปแยกขนเป็ ดออก เอาเฉพาะส่วนก้านขนไปใช้ในการขึ้นรู ปวัสดุเชิงประกอบ ดังภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 การคัดแยกขนเป็ ด
เพื่อศึกษาผลของปริ มาณขนเป็ ดต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพ ขนเป็ ดที่เตรี ยมได้ถูกผสม
กับพอลิโพรพิลีนที่ปริ มาณ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 wt% (PP/DF0, PP/DF2,PP/DF4,PP/DF6,PP/DF8 และ PP/DF10)
ด้วยเครื่ องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two Roll Mill) ใช้อุณหภูมิในการผสมอยูท่ ี่ 170 องศาเซลเซียส หลังจากที่ผสม
จนเข้ากันแล้ว นาไปขึ้นเป็ นแผ่นโดยเครื่ องอัดเบ้าแบบไฮดรอลิค (Compression Molding) ที่ ความดัน 250 MPa
อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 5 นาที แล้วทาการลดอุณ หภูมิของชิ้น ด้วยการหล่อเย็น หลังจากนั้นน า
ชิ้ น งานที่ ได้ไปท าการทดสอบคุ ณ สมบัติ เชิ งกลเพื่ อ เลื อ กปริ ม าณการเติ ม ขนสัต ว์แ ต่ล ะชนิ ด ที่ เหมาะสมเพื่ อ
ทาการศึกษาผลของการปรับปรุ งพื้นผิวต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพต่อไป
เพื่อศึกษาผลการปรับปรุ งผิวด้วยวิธี Alkalization ก้านขนถูกนามาแช่สารละลายโซเดี ยมไฮดรอก
ไซด์ โดยวัดค่า pH 11 เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง และล้างจนมีค่า pH เท่ ากับ 7 ด้วยเครื่ องวัดค่า pH Meter (รุ่ น FE20
FiveEasy™ pH) แล้วนาไปอบเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส นอกจากนี้ ยงั ศึกษาผลของการ
เติมสารคู่ควบลงไป Maleic anhydride grafted polypropylenes (MA-g-PP)ในปริ มาณ 1 wt%
4.2 การทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ข้ ึนรู ปได้
4.2.1 การทดสอบสัณฐานวิทยา
ทดสอบสัณฐานวิทยา ด้วยกล้องจุลทัศอิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อดูการยึดเกาะระหว่างเมทริ กซ์
และเส้นใยเสริ มแรง โดยดูลกั ษณะการแตกหักของของวัสดุซ่ ึ งรอยแตกอาจจะเป็ นตัวบอกว่าชิ้นงานของเรามี
สมบัติเชิงกลที่ดีข้ ึนหรื อไม่ และยังสามารถบอกได้วา่ ชิ้นงานของเรามีลกั ษณะเหนียวหรื อเปราะ
4.2.2 การทดสอบสมบัติวสั ดุ
4.2.2.1 ทดสอบการทนต่อแรงดึง (Tensile Strength Test)
การทนทานต่อแรงดึ งเตรี ยมชิ้ นงานทดสอบเป็ นรู ปดัมเบลที่ มีขนาดตามมาตรฐาน ASTM
D638 โดยมี ขนาดความยาว 165 mm. ความกว้าง 13 mm. ความหนา 3 mm.ทั้งหมด 9 ชิ้ น เพื่ อเปรี ยบเที ยบ ดัง
แสดงขนาดของชิ้นงานทดสอบในแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 ตัวอย่างชิ้นงานทดสอบความทนทานต่อแรงดึง
ทาการทดสอบด้วยเครื่ องทดสอบความทนต่อแรงดึง LLOYD LR 10 K Load ใช้ความเร็ วใน
การดึ ง 5 มิ ล ลิ เมตรต่ อนาที แล้วเริ่ ม ท าการทดสอบและท าการรายงานผลของค่าความทนต่อแรงดึ ง (Tensile
Strength) ค่ายังมอดูลสั (Yong’s modulus) และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด (% elongation at break)
4.2.2.2 ทดสอบการทนต่อการโค้งงอ (Flexure strength test)
การทดสอบหาค่าความแข็งแรงโค้งงอเป็ นการหาค่าความสามารถในการทนต่อแรงที่ จะมา
กระทาก่อนที่จะเกิดการโค้งงอ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790 โดยในการทดสอบจะทดสอบโดยใช้เครื่ อง
ทดสอบสมบัติ เชิ งกล (Universal Testing Machine) ขนาดความกว้าง 12.7 mm. ยาว 125 mm. และหนา 3 mm.
ทั้งหมด 10 ชิ้น เพื่อเปรี ยบเทียบ ดังแสดงขนาดของชิ้นงานทดสอบในแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 แสดงขนาดของชิ้นงานทดสอบความทนทานการโค้งงอ

5. ผลการทดลองและการอภิปรายผล
5.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบที่ข้ นึ รู ปได้
วัสดุเชิงประกอบที่เสริ มแรงด้วยขนเป็ ดสามารถขึ้นรู ปได้ชิ้นงานสี เหลืองอมน้ าตาล เหมาะสาหรับ
นาไปใช้เป็ นวัสดุตกแต่งได้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 5
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แผนภาพที่ 5 ตัวอย่างแผ่นวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีนเสริ มแรงด้วยขนเป็ ดที่สดั ส่วนขนเป็ ดต่างๆ
5.2 ผลของปริ มาณขนเป็ ดต่อสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบที่ข้ ึนรู ปได้
เพื่อศึกษาผลของปริ มาณของขนเป็ ดต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ข้ ึนรู ปได้ ชิ้นงานที่ปริ มาณ
ขนเป็ ด 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 wt% (PP/DF0, PP/DF2,PP/DF4,PP/DF6,PP/DF8 และ PP/DF10) ถูกนาไปทดสอบ
การทนต่อแรงดึง (Tensile testing) การทนต่อการโค้งงอ (Flexural Strength)
พบว่าเมื่อมีการเติมขนเป็ ดลงไปสมบัติการทนต่อแรงดึงลดลงจาก พอลิโพรพิลีนที่ไม่มีการเติมขนเป็ ด
ลงไป เนื่องจากการเติมขนเป็ ดปริ มาณที่เพิม่ ขึ้นส่งผลให้เกิดช่องว่างเพิม่ ขึ้นระหว่างขนเป็ ดและเมทริ กซ์เพิม่ มาก
ขึ้น สมบัติการทนต่อแรงดึงจึงลดลงเช่นเดียวกับสมบัติการทนต่อการโค้งงอ ดังแสดงในภาพที่ 6 และภาพที่ 7

Tensile Strength (Mpa)
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แผนภาพที่ 6 ความทนต่อแรงดึงของพอลิโพรพิลีนเสริ มแรงขนเป็ ดอัตราส่วนต่างๆ
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Flexural Strength (Mpa)
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แผนภาพที่ 7 ความทนต่อการโค้งงอ ของพอลิโพรพิลีนเสริ มแรงขนเป็ ดอัตราส่วนต่างๆ
5.3 ผลของการปรับปรุ งขนเป็ ดต่อสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบที่ข้ ึนรู ปได้
5.3.1 สมบติของขนเป็ ดหลังการปรับปรุ งผิวด้วยวิธี Alkalization
ตรวจสอบหมู่ฟังก์ชนั เคมีดว้ ยเครื่ อง FTIR ทดสอบขนเป็ ดที่ไม่ผ่านการปรับปรุ งผิวและขนเป็ ดที่
ผ่านการปรับปรุ งผิวด้วยวิธี Alkalization ในช่วงความยาวคลื่น (Wave Number) โดยทาการวิเคราะห์ในช่วงความ
ยาวคลื่นระหว่าง 4,000–400 cm-1 พบว่าขนเป็ ดก่อนและหลังการปรับปรุ งผิวด้วยวิธี Alkalization พบว่า ก่อนการ
ปรับสภาพผิวขนเป็ ดมีพีคที่ 3263.42(กลุ่ม เอไมด์),1631.12(เคราติน)และ 636.08(เคราติน) และเมื่อปรับสภาพผิว
ขนเป็ ดแล้วมี พี ค ที่ 3265.85(กลุ่ ม เอไมด์),1626.46(เคราติ น )และ 657.07(เคราติ น )มี ก ารเลื่ อ นของพี ค เกิ ด ขึ้ น
เนื่ องมาจากมีปรับสภาพผิว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั พบว่าการทา Alkalization ทาให้บางพีคเพิ่มขึ้นหลังจากการ
ปรับสภาพผิวนั่นมีพีคเพิ่มขึ้นเล็กน้อย[5]ดังภาพที่ 8 จากงานวิจยั ศึ กษา FTIR ขนไก่ พีค 1800-1500 และ 1100450 เป็ นพีคของเคราติน [6]

แผนภาพที่ 8 กราฟ FTIR
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5.3.2 ผลของการปรับปรุ งขนเป็ ดต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ข้ นึ รู ปได้
เพื่อศึกษาผลของการปรับสภาพผิวขนเป็ ด และการเติมสารคู่ควบ ถูกนาไปทดสอบการทนต่อแรง
ดึ ง (Tensile testing) การทนต่อการโค้งงอ (Flexural Strength) วัสดุเชิ งประกอบพอลิโพรพิลีนเสริ มแรงด้วยขน
เป็ ด 4% wt (PP/DF4) ถูกนามาปรับปรุ งด้วยการนาขนเป็ ดที่ผา่ นการปรับปรุ งพื้นผิว (TDF) และการเติมสารคู่ควบ
ลงไปขึ้นรู ปเป็ น PP/ TDF 4 และ PP/TDF4/C ตามลาดับ พบว่าเมื่อปรับสภาพผิวขนเป็ ด PP/ TDF 4 ส่ งผลให้มีค่า
ทนทานต่อแรงดึงได้ดีกว่า การเสริ มแรงกับขนเป็ ดที่ไม่ได้ปรับสภาพผิว PP/DF4 และเมื่อมีการเติมสารคู่ควบลง
ไป PP/TDF4/C ส่ งผลให้สมบัติการทนต่อแรงดึงดีข้ ึนดังแสดงในภาพที่ 8 ดูได้จากผล SEM ดังแสดงในภาพที่ 10
แต่สมบัติการทนต่อการโค้งงอลดลง เมื่อมีการเติมสารคู่ควบ PP/TDF4/C เนื่ องจากขนเป็ ดมีการยึดเกาะที่ ต่ าลง
เมื่อได้รับแรงในแนวนอน การเติมสารคู่ควบไม่ได้ช่วยในการยึดเกาะระหว่างขนเป็ ดและเมทริ กซ์ในแนวแรงดัด
มากพอ ดังแสดงในภาพที่ 9
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5.3.3 การทดสอบสัณฐานวิทยา
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุผสมเสริ มแรงด้วยขนเป็ ดที่ทาการขึ้นรู ปได้ดว้ ย SEM
พบว่าพื้ น ผิ วที่ ท าการเติ ม ขนเป็ ดที่ ก ระจายตัว อยู่ในเนื้ อเมทริ ก ซ์ ท าการศึ ก ษาทางสั ณ ฐานวิท ยาในครั้ งนี้ ใช้
กาลังขยายเพียง 500 เท่า เพื่อดูการกระจายตัวของขนเป็ ดและช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างเนื้อเมทริ กซ์ซ่ ึงขนเป็ ดมีการ
กระจายตัวที่ไม่สม่าเสมอมีช่องว่างระหว่างขนเป็ ดกับเมทริ กซ์ แต่เมื่อมีการปรับสภาพผิวขนเป็ ดด้วยโซเดียมไฮดร
อกไซต์ PP/ TDF4 และเติมสารคู่ควบ PP/ TDF 4/C ลงไป ก็ทาให้ช่องว่างระหว่างขนเป็ ดกับเมทริ กซ์นอ้ ยลง การ
ยึดเกาะของขนเป็ ดดีข้ ึนดูได้จากแผนภาพที่ 11

(ก)

(ข)
(ค)
แผนภาพที่ 11 สัณฐานวิทยาจาก SEM ของ (ก) PP/ DF4 (ข) PP/ TDF4 (ค) PP/ TDF 4/C

6. สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการวิจยั
จากการทดสอบสมบัติของวัสดุผสมเสริ มแรงด้วยขนเป็ ด มีสมบัติที่ดีข้ ึน เมื่อมีการเปรี ยบเทียบระหว่าง
PP,PP/DF4,PP/TDF4และ PP/TDF4/C โดยที่ PP/TDF4/C มีสมบัติที่ดีที่สุด จากการเปรี ยบเทียบสมบัติ การทนต่อ
แรงดึงของวัสดุผสมเสริ มแรงด้วยขนเป็ ด และลักษณะทางสัณฐานวิทยาเกิดช่องว่างระหว่างขนเป็ ดและเมทริ กซ์
ลดลงซึ่งสอดคล้องต่อสมบัติการทนต่อแรงดึง แต่จากการเปรี ยบเทียบสมบัติการทนต่อการโค้งงอ PP/TDF4 มีผล
ที่ดีที่สุด ซึ่งการเติม PP/ TDF 4/C การทนต่อแรงดัดโค้งลดลง
6.2 ข้อเสนอแนะ
6.2.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) สามารถนาข้อมูลการทดสอบจากงานวิจยั ไปใช้ในการเปรี ยบเทียบผลกับวัสดุเสริ มแรง
ประเภทขนสัตว์ชนิดอื่นๆได้
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(2) สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการทดสอบในเบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมของผูส้ นใจ
6.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรศึกษาขนาดขนเป็ ดและกาหนดขนาดขนเป็ ดที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อผลการทดสอบ
ที่แม่นย่ามากยิง่ ขึ้น
(2) ควรศึกษาเครื่ องผสมแบบปิ ดในการผสมวัสดุ เพื่อลดการปนเปื้ อนและการคาดเคลื่อนของ
อัตราส่วนผสมของวัสดุ
(3) ควรศึกษาการปรับสภาพผิวด้วยวิธีการอื่นที่หลากหลายขึ้น
(4) ควรศึกษาสารคูค่ วบชนิดอื่นๆที่อาจจะได้ผลการทดสอบที่ดียงิ่ ขึ้น
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การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายวิภาคเชิงปริ มาณของเนื้ อเยื่อลาเลียงภายในก้านช่อ
ดอกของปาล์ม ผลิ ตน้ าตาล 5 ชนิ ด ได้แ ก่ ตาว (Arenga pinnata (Wurmb) Merr.) รั งไก่ (A. westerhoutii Griff.)
ตาล (Borassus flabellifer L.) มะพร้าว (Cocos nucifera L.) และจาก (Nypa fruticans Wurmb) เที ยบกับปาล์มไม่
ผลิตน้ าตาล 1 ชนิ ด ได้แก่ หมาก (Areca catechu L.) โดยการตัดตามขวางก้านช่อดอกของปาล์มเพื่อทาสไลด์พืช
สดและสไลด์ถาวรโดยวิธีการฝังในพลาสติก หาความหนาแน่นและวัดพื้นที่ มดั ท่อลาเลียง และวัดพื้นที่เนื้ อเยื่อ
ลาเลียง และถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ จากการศึกษาพบว่า ปาล์มผลิตน้ าตาลทุกชนิ ดมี
พื้นที่โดยรวมของเซลล์ลาเลียงอาหาร (0.06- 0.11 ตารางมิลลิเมตร) และเซลล์เวสเซล (4.2- 15.2 ตารางมิลลิเมตร)
ในหนึ่ งตารางมิลลิเมตรที่มากกว่าในหมาก (ประมาณ 0.04 ตารางมิลลิเมตรและ 0.9 ตารางมิลลิเมตร ตามลาดับ)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ในหมากยังพบว่ามีความหนาแน่นของมัดท่อลาเลียงน้อยที่สุด ดังนั้น ความ
หนาแน่น พื้นที่ของเซลล์ลาเลียงอาหาร และเซลล์เวสเซล จึงอาจถือว่าเป็ นลักษณะเด่นของเนื้อเยือ่ ที่พบในก้านช่อ
ดอกของปาล์มผลิตน้ าตาลได้ ซึ่ งผลที่ ได้น้ ี คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษากระบวนการลาเลียงน้ าตาลของ
ปาล์มต่อไป
คาสาคัญ: กายวิภาคศาสตร์กา้ นช่อดอก, การหลัง่ น้ าตาล, ปาล์มน้ าตาล

ABSTRACT
The study aims to compare the presence anatomy of sugar and non-sugar producing palms species.
Five species of sugar producing palms including Sugar palm (Arenga pinnata (Wurmb) Merr.), Westerhout’s
sugar palm (A. westerhoutii Griff.), Palmyra palm (Borassus flabellifer L.), Coconut (Cocos nucifera L.) and
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Nipa palm (Nypa fruticans Wurmb) and one species of non-sugar palms which is Betel palm (Areca catechu L.)
were transverse sectioned. Then, both wet-mount and permanent slides were prepared. For the permanent
slides, plants materials were prepared by plastic technique. Density and area of vascular bundle and areas of
vascular tissue were calculated and photos were taken under compound microscope. From the study, the sugarproducing palms had significantly larger areas of sieve elements (0.06-0.11 mm2) and vessel members (4.2-15.2
mm2) than that of A. catechu (approximately 0.04 mm2 and 0.9 mm2, respectively). Moreover, there was also
low density of the vascular bundle found in A. catechu. Thus, the density of vascular bundle, areas of sieve
elements and vessel member is a remarkable feature of the sugar palm peduncles. So, the results will be used
for support the future study concerning sugar transportation in palms.
KEYWORDS: peduncle anatomy, sugar exudation, sugar palm

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
พืชวงศ์ปาล์ม (Arecaceae) จัดเป็ นพืชที่ มนุษย์นามาใช้ประโยชน์หลายอย่าง (พูนศักดิ์ , 2548) ไม่วา่ จะ
เป็ นการนามาประดิษฐ์ เป็ นเครื่ องใช้ในครัวเรื อน เช่น ช้อน ชาม หรื อไม้กวาด ใช้เป็ นวัสดุก่อสร้างบ้านเรื อน หรื อ
แม้แต่การนามารับประทานทั้งในรู ปของผลสดหรื อการใช้หน่อและยอดสดมาทาอาหาร(Barfod and Dransfield,
2013) รวมทั้งปาล์มยังให้ผลิตภัณฑ์ในรู ปของแป้ งและน้ าตาลที่มนุษย์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ (Morton et al.
1988) ประเทศในแถบเขตร้อนหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยมีรายงานการใช้น้ าตาลจากปาล์มหลายชนิ ดมา
อย่างช้านาน (Chantaraboon, et al., 2010) น้ าตาลจากปาล์มบางชนิ ด เช่น ตาล มะพร้าว พบรายงานการผลิตใน
ปริ มาณที่ สูงและกลายเป็ นสิ นค้าสาคัญที่ มีการซื้ อขายกัน (Nguyen, et al., 2016) ทาให้ปาล์มน้ าตาลดังกล่าวเป็ น
พืชเศรษฐกิ จอีกกลุ่มหนึ่ งที่ ได้รับความสนใจมากขึ้น การศึ กษาเกี่ ยวกับปาล์มน้ าตาลที่ ผ่านมา โดยส่ วนใหญ่จะ
ศึกษาในแง่ของปริ มาณและชนิดน้ าตาลที่หลัง่ ออกมาจากช่อดอก ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ เช่น การนวดช่อดอก ที่มี
ผลต่ อ ปริ ม าณการหลั่งน้ าตาลในปาล์ม หลายชนิ ด ได้แ ก่ ตาว (Mogea et al., 1991) ตาล (Morton et al., 1988)
มะพร้าว (Hebbar et al., 2015) และ จาก (Paivoke, 1984) แต่งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลัง่ น้ าตาลและ
ปั จจัยภายในตัวพืชที่ส่งเสริ มการหลัง่ น้ าตาลในปาล์มน้ าตาลยังไม่มีการศึกษา แต่เริ่ มได้รับความสนใจเนื่องจากใน
ปั จจุบัน น้ าตาลจากปาล์มได้ถูกส่ งเสริ มให้เป็ นน้ าตาลทางเลือกเพื่อสุ ขภาพมากขึ้ น (Barfod, interview) ดังนั้น
การศึกษาถึงสาเหตุ ตลอดจนกระบวนการ โครงสร้างภายในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลัง่ น้ าตาลของปาล์ม จึงมี
ความสาคัญซึ่งนอกจากจะทาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่แล้ว การเข้าใจมากขึ้นในกระบวนการและปั จจัยที่มีผลต่อการ
หลัง่ น้ าตาลของปาล์ม ยังสามารถน าไปสู่ ก ารจัด การและการพัฒ นาให้ ได้ม าซึ่ งปริ ม าณน้ าตาลที่ ม ากพอที่ จ ะ
ส่ งเสริ มออกสู่ ตลาดโลกมากขึ้ น ลักษณะทางกายวิภาคจัดเป็ นส่ วนสาคัญ ส่ วนหนึ่ งที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการ
ลาเลียงน้ าตาล และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นทางกายวิภาคศาสตร์ของก้านช่อดอกของปาล์มน้ าตาลที่คาดว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึ กษากระบวนการลาเลี ยงน้ าตาลของปาล์ม ในอนาคตต่อไป การศึ กษาเบื้ องต้นนี้ จึ งศึ กษา
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของก้านช่อดอกที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงและหลัง่ สารละลายน้ าตาล โดยเลือกปาล์ม
ที่พบรายงานว่ามีการผลิตน้ าตาลและเป็ นชนิ ดที่พบในประเทศไทย ได้แก่ ตาว (Arenga pinnata (Wurmb) Merr.)
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รั ง ไก่ (A. westerhoutii Griff.) ตาล (Borassus flabellifer L.) มะพ ร้ า ว (Cocos nucifera L.) และจาก (Nypa
fruticans Wurmb) เปรี ยบเทียบกับปาล์มที่ไม่ผลิตน้ าตาล 1 ชนิด ได้แก่ หมาก (Areca catechu L.)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงน้ าตาลในปาล์มน้ าตาล โดยเน้นเปรี ยบเทียบ
เชิงปริ มาณของเนื้อเยือ่ ลาเลียงที่พบระหว่างปาล์มผลิตน้ าตาล และปาล์มไม่ผลิตน้ าตาล

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
Arx et al., 2016 ได้นาเสนอวิธีการศึ กษาลักษณะทางกายวิภาคของไซเล็ม (xylem) ในเนื้ อไม้ ในเชิ ง
ปริ มาณ เพื่อเป็ นแนวทางใหม่ที่ จะศึ กษาถึ งกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ น ภายในต้นพื ช หรื อเพื่อใช้หาความสัมพัน ธ์
ระหว่างกระบวนการเจริ ญเติบโตของพืชกับสิ่ งแวดล้อม งานวิจยั ในครั้งนี้จึงได้ยดึ แนวทางการใช้ลกั ษณะทางกาย
วิภาคในเชิงปริ มาณมาวิเคราะห์เนื้อเยือ่ ที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงในปาล์ม โดยทาการวัดพื้นที่เพื่อเปรี ยบเทียบ
เนื้อเยือ่ ที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงในปาล์ม มีดงั ต่อไปนี้ (เทียมใจ, 2542)
มัดท่อลาเลียง (vascular bundle) มีลกั ษณะเป็ นกระจุกรวมของเนื้อเยือ่ ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการลาเลียงน้ า
และอาหาร มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ไซเล็มและโฟลเอ็ม (phloem) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายหน้ากาก (mask type)
โดยกลุ่มมัดท่อลาเลียงจะกระจายตัวอยูท่ วั่ ไปในเนื้อเยือ่ พื้น (ground tissue)
ไซเล็ม เป็ นเนื้อเยือ่ ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการลาเลียงน้ า แร่ ธาตุ และสารละลายรวมทั้งแร่ ธาตุต่าง ๆ จาก
รากขึ้นสู่ปลายยอด ตาแหน่งของไซเล็มในมัดท่อลาเลียงอยูบ่ ริ เวณด้านในหันเข้าสู่แกนกลางของลาต้น โดยไซ
เล็มนั้นประกอบไปด้วยเนื้อเยือ่ ที่ทางานร่ วมกัน คือ เซลล์เวสเซล (vessel member) เป็ นเซลล์ที่ไม่มีชีวติ มี
ลักษณะเป็ นท่อกลวงยาวต่อกันเพือ่ ใช้ในการลาเลียงน้ าจากรากสู่ยอดหรื อลาเลียงทางยาว และพาเรงคิมาของไซ
เล็ม (xylem parenchyma)
โฟลเอ็ม เป็ นเนื้อเยือ่ ที่ทาหน้าที่ลาเลียงอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ไปสู่อวัยวะต่างๆ ของต้น
ตาแหน่งโฟลเอ็มในมัดท่อลาเลียงของพืชวงศ์ปาล์มจะอยูบ่ ริ เวณด้านนอกหันออกจากแกนกลางลาต้น โดยโฟล
เอ็มนั้นประกอบไปด้วยเนื้ อเยื่อ 4 ชนิ ดที่ ทางานประสานกันเพื่อที่จะลาเลียงอาหารไปยังส่ วนต่าง ๆ ได้แก่ เซลล์
ท่อลาเลียงอาหาร (sieve tube member) เป็ นเซลล์ที่มีชีวิต มีลกั ษณะเป็ นเซลล์ที่ต่อกันยาวเป็ นท่อใช้สาหรับการ
ลาเลียงอาหารทางยาวโดยอาศัยการทางานร่ วมกับเซลล์ประกบ (companion cell) เรี ยกท่อลาเลียงอาหารและเซลล์
ประกบร่ วมกันว่าเซลล์ลาเลียงอาหาร (sieve elements) พาเรงคิมาของโฟลเอ็ม (phloem parenchyma) และ กลุ่ม
เซลล์เส้นใยของโฟลเอ็ม (phloem fiber) เป็ นเซลล์ที่มีผนังเซลล์หนาอยูบ่ ริ เวณด้านนอกสุ ดล้อมรอบเซลล์ลาเลียง
อาหารไว้หรื ออาจจะล้อมรอบทั้งมัดท่อลาเลียง ช่วยในเรื่ องของความแข็งแรง
เมื่อพิจารณาตามหน้าที่ การลาเลียงข้างต้นแล้ว ปั จจัยทางลักษณะกายวิภาค ได้แก่ ความหนาแน่ นและ
พื้นที่ ของมัดท่อลาเลียง พื้นที่ ของไซเล็ม (เซลล์เวสเซล และพาเรงคิมาของไซเล็ม) และพื้นที่ ของเซลล์ลาเลียง
อาหาร หากมี ป ริ ม าณสู งจะช่ วยส่ งเสริ มการลาเลี ยงในปาล์ม ได้ดี ส่ วนพื้ นที่ ก ลุ่ม เส้น ใยของโฟลเอ็มนั้น ช่ วย
ส่งเสริ มด้านความแข็งแรงอาจไม่ส่งเสริ มต่อปริ มาณการลาเลียงในก้านช่อดอกปาล์มโดยตรง
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
เปรี ยบเทียบพื้นที่เนื้อเยือ่ ลาเลียงได้แก่ เซลล์ลาเลียงอาหาร เส้นใยของโฟลเอ็ม เซลล์เวสเซล และพาเรงคิ
มาของไซเล็ม ระหว่างปาล์มผลิตน้ าตาล และปาล์มไม่ผลิตน้ าตาล
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
4.2.1 การเก็บตัวอย่างพืช
เก็บ ตัวอย่างช่ อดอกของปาล์มผลิ ตน้ าตาล 5 ชนิ ด ได้แก่ ตาว รั งไก่ ตาล มะพร้ าว และจาก และ
ปาล์มไม่ผลิตน้ าตาล 1 ชนิ ด ได้แก่ หมาก ชนิ ดละ 3 ซ้ า เวลาและสถานที่ในการเก็บตัวอย่างของปาล์มทั้ง 6 ชนิ ด
แสดงในตารางที่ 1 จากนั้นจึงสุ่ มตัดก้านช่อดอกให้ได้ท่อนยาว 5-10 เซนติเมตร รวมทั้งหมด 10 ท่อนจากช่อดอก
ทั้ง 3 ช่อดอก จากนั้น นาท่อนของก้านช่อดอกดังกล่าว ไปเตรี ยมทาสไลด์พืชเพื่อศึ กษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
แบบเลนส์ประกอบ
ตารางที่ 1 สถานที่และช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างก้านช่อดอกเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคของปาล์มทั้ง 6 ชนิด
ชนิด
สถานทีเ่ ก็บตัวอย่ าง
ช่ วงเวลาทีเ่ ก็บตัวอย่ าง
1. Arenga pinnata (ตาว)
อ. บ้านนาสาน จ.สุราษฎร์ธานี
มีนาคม 2559
2. Arenga westerhoutii (รังไก่)
อ.ปั ว จ.น่าน และ อ.เชียงดาว จ.
มีนาคม 2557 และ
เชียงใหม่
สิ งหาคม 2558
3. Borassus flabellifer (ตาล)
บ้านวังสะแกง อ.เวียงหนองล่อง จ.
มกราคม 2557
ลาพูน
4. Cocos nucifera (มะพร้าว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.
มกราคม 2557
เชียงใหม่และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5. Nypa fruticans (จาก)
อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เมษายน 2557 และ
มกราคม 2558
6. Areca catechu (หมาก)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีนาคม 2558
4.2.1 การเตรี ยมสไลด์พืชสาหรับศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ
การเตรี ยมสไลด์พืชสด นาตัวอย่างก้านช่อดอกของปาล์มมาตัดตามขวางด้วยใบมีดโกนก่อนจะย้อม
ด้วยสี ซาฟรานิ น โอ ร้อยละ 0.5 ละลายในน้ า ประมาณ 1 นาที จากนั้นซับสี ยอ้ มออกแล้วผนึ กสไลด์ดว้ ยน้ ากลัน่
1-2 หยด ปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์
การเตรี ยมสไลด์ถาวรโดยวิธีการฝั งในพสาสติก (Jampeetong and Brix, 2009) นาตัวอย่างก้านช่อ
ดอกที่เตรี ยมไว้ มาตัดให้มีความยาว 0.5-1.0 เซนติเมตร และนาไปแช่ในสารละลาย FAA (ฟอร์ มาลีน:กรดอะซิ
ติก:เอทานอล อัตราส่ วน 10:5:85) อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง จากนั้นย้ายชิ้นส่วนพืชไปแช่ในเอทานอล ร้อยละ 70 นาน
24 ชัว่ โมง แล้วจึงดึงน้ าออกจากเนื้ อเยื่อโดยผ่านการแช่ดว้ ยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70, 75, 80, 85, 90, และ
95 ตามลาดับ ขั้นตอนละ 24 ชัว่ โมง ในระหว่างขั้นตอนนี้ จะเก็บตัวอย่างไว้ในเครื่ องปั๊ มสุ ญ ญากาศ (vacuum
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pump) เพื่ อกาจัดฟองอากาศในเนื้ อเยื่อ จากนั้น ย้ายชิ้ น ส่ วนพื ชไปแช่ ในสารละลายเอทานอล และ histo-resin
(Technovit 7100@, Kulzer, Wehrheim, Germany) อัตราส่วน 3:1 2:1 และ 1:1 ตามลาดับ ภายใต้สภาวะสุญญากาศ
เช่ นกันขั้นตอนละ 24 ชัว่ โมง แล้วจึ งนาชิ้นส่ วนพืชไปฝั งใน histo-resin ความเข้มข้นร้อยละ 100 ในแบบพิมพ์
จนกระทัง่ histo-resin แข็งตัว แล้วนา histo-resin ที่ แข็งตัวและมีชิ้นส่ วนพืชฝังอยู่ออกจากแบบพิมพ์ จากนั้นนา
ชิ้นส่ วนที่ได้ (ขนาด 1x1x1 เซนติเมตร) ไปตัดตามขวางด้วยเครื่ องตัดชิ้นเนื้ อชนิ ดมือหมุน (rotary microtome) ที่
ความหนาเท่ากับ 12 ไมโครเมตร ย้อมสี ชิ้นส่ วนพืชที่ ตดั แล้วด้วยโทลูอีดีนบลู โอ (toluidine blue O) ร้อยละ 0.5
ละลายในน้ าและผนึกสไลด์ดว้ ยสาร Euparal จากนั้นปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.3.1 ตัวแปรต้น ปาล์มผลิ ตน้ าตาล ได้แก่ ตาว รั งไก่ ตาล มะพร้ าว และจาก และปาล์ม ไม่ผลิ ต
น้ าตาล คือ หมาก
4.3.2 ตัวแปรตาม ความหนาแน่ น ของมัดท่ อลาเลี ยง พื้ น ที่ ของมัดท่ อล าเลี ยง และพื้ น ที่ เนื้ อเยื่อ
ลาเลียง ได้แก่ เซลล์ลาเลียงอาหาร เส้นใยของโฟลเอ็ม เซลล์เวสเซล และพาเรงคิมาของไซเล็ม
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
นาสไลด์พืชที่เตรี ยมข้างต้น ไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ (Olympus รุ่ น CM21,
Japan) และถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ดว้ ยกล้องดิ จิตอล (Olympus รุ่ น SP-610, Japan) ศึ กษาชนิ ดและการ
จัดเรี ยงของเนื้ อเยื่อที่พบ จากนั้นคานวณหาความหนาแน่นและพื้นที่ของมัดท่อลาเลียง และหาพื้นที่ของเนื้ อเยื่อ
ลาเลียง ได้แก่ เซลล์ลาเลียงอาหาร เส้นใยของโฟลเอ็ม เซลล์เวสเซล และพาเรงคิมาของไซเล็ม จากนั้นนาข้อมูล
ของพื้นที่ขา้ งต้นมาหาพื้นที่โดยรวมภายใต้หนึ่งตารางมิลลิเมตร
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลความหนาแน่ นของมัดท่อลาเลียง พื้นที่ มดั ท่อลาเลียง พื้นที่ เซลล์ลาเลียงอาหาร พื้นที่ เส้นใย
ของโฟลเอ็ม พื้นที่เซลล์เวสเซล และพื้นที่พาเรงคิมาของไซเล็ม มาวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
โดยใช้ one-way analysis of variance (ANOVA) และ Tukey’s post-hoc ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (P < 0.05)
เพื่อหาความแตกต่างของข้อมูลดังกล่าวในปาล์มแต่ละชนิด

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 ผลการวิจยั
จากการคานวณหาความหนาแน่นของมัดท่อลาเลียง พบมะพร้าวมีความหนาแน่นของมัดท่อลาเลียงมาก
ที่สุด คือ 41.2±4.2 ซึ่ งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับปาล์มชนิดอื่น ส่วนหมากพบว่ามีความ
หนาแน่ นของมัดท่ อลาเลี ยงน้อยที่ สุด คื อ 8.7±2.1 ดังตารางที่ 2 สาหรับพื้นที่ ของหนึ่ งมัดท่ อลาเลียงและพื้นที่
โดยรวมของมัดท่อลาเลียงในหนึ่งตารางมิลลิเมตร ของปาล์มทั้ง 6 ชนิ ด พบว่าหมากมีพ้นื ที่เท่ากับ 8.9±2.1 ตาราง
มิลลิเมตร และ 1.0±0.0 ตารางมิลลิเมตร ตามลาดับ และตาวมีพ้ืนที่ เท่ากับ 8.3±1.8 ตารางมิลลิเมตร และ 1.0±0.0
ตารางมิลลิเมตร ตามลาดับ ซึ่ งมีพ้นื ที่ดงั กล่าวมากกว่าปาล์มชนิ ดอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ รองลงมาคือ ตาล มี
พื้นที่ เท่ากับ 11.2±2.9 ตารางมิลลิเมตร และ 0.6±0.1 ตารางมิลลิเมตร ตามลาดับ ขณะที่พ้ืนที่โดยรวมของมัดท่อ
ลาเลียงในหนึ่งตารางมิลลิเมตรของจาก มีค่าน้อยที่สุด คือ 0.5±0.1 ตารางมิลลิเมตร ดังตารางที่ 2
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จากการหาพื้นที่ ของโฟลเอ็มซึ่ งประกอบด้วยพื้นที่ เส้นใยของโฟลเอ็มและพื้นที่ เซลล์ลาเลียงอาหาร
พบว่าหมากมีพ้ืนที่เส้นใยของโฟลเอ็มในหนึ่ งมัดท่อลาเลียงมากที่ สุด คือ 6.8±1.2 ตารางมิลลิเมตร รองลงมาคือ
ตาวพบ 5.0±0.8 ตารางมิลลิเมตร แต่เมื่อพิจารณาพื้นที่เส้นใยของโฟลเอ็มในหนึ่ งตารางมิลลิเมตร พบว่าหมากมี
พื้น ที่ เท่ ากับ 0.6±0.1 ตารางมิ ลลิ เมตร ตาวมี พ้ื น ที่ เท่ ากับ 0.6±0.1 ตารางมิ ลลิ เมตร และมะพร้ าวมี พ้ื น ที่ เท่ ากับ
0.6±0.1 ตารางมิลลิเมตร ซึ่ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่ วนปาล์มที่ มีพ้ืนที่ เส้นใยของโฟลเอ็มน้อย
ที่สุดคือ จากมีพ้ืนที่เท่ากับ 0.1±0.0 ตารางมิลลิเมตร สาหรับพื้นที่เซลล์ลาเลียงอาหาร เมื่อพิจารณาในหนึ่ งมัดท่อ
ลาเลียงพบว่า ตาวมีพ้ืนที่ เซลล์ลาเลียงอาหารมากที่ สุด คื อ 1.0±0.2 ตารางมิลลิเมตร และมีความแตกต่างอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อเที ยบกับ ปาล์ม ชนิ ด อื่ น รองลงมา คื อ ตาล จาก หมาก และรั งไก่ ตามล าดับ (0.6±0.1,
0.4±0.1, 0.4±0.1 และ 0.4± 0.1 ตารางมิลลิเมตร ตามลาดับ) ขณะที่มะพร้าวมีพ้ืนที่เซลล์ลาเลียงอาหารในหนึ่ งมัด
ท่อลาเลียงน้อยที่ สุด คือ 0.3±0.1 ตารางมิ ลลิเมตร แต่เมื่อพิจารณาในหนึ่ งตารางมิ ลลิเมตร พบว่า มะพร้าว ตาว
และรั งไก่ (0.11±0.0, 0.11±0.0 และ 0.11±0.0 ตารางมิ ลลิ เมตร ตามลาดับ) มี พ้ืน ที่ เซลล์ลาเลี ยงอาหารมากกว่า
ปาล์ม ชนิ ดอื่ นอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ส่ วนหมากมี พ้ื น ที่ เซลล์ลาเลี ยงอาหารน้อยที่ สุ ด คื อ 0.04± 0.0 ตาราง
มิลลิเมตร ดังตารางที่ 2
สาหรับพื้นที่เซลล์เวสเซลและพื้นที่พาเรงคิมาของไซเล็มในหนึ่ งมัดท่อลาเลียง พบว่า ตาลมีพ้ืนที่เซลล์
เวสเซลมากที่ สุด คื อ 1.4±0.3 ตารางมิ ลลิ เมตร รองลงมาคื อ ตาว รั งไก่ มะพร้ าว และจาก ตามลาดับ (0.4±0.1,
0.3±0.1, 0.4±0.1 และ 0.3±0.1 ตารางมิ ลลิ เมตร ตามลาดับ) ส่ วนหมากพบว่ามี พ้ืนที่ เซลล์เวสเซลน้อยที่ สุด คื อ
0.1±0.3 ตารางมิลลิเมตร โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเที ยบกับปาล์มชนิ ดอื่น อย่างไรก็ตาม
เมื่อคานวณพื้นที่เซลล์เวสเซลในหนึ่ งตารางมิลลิเมตร พบว่าทั้งตาลและมะพร้าว (15.2±3.7 และ 15.2±2.6 ตาราง
มิลลิเมตร ตามลาดับ) มีพ้ืนที่เซลล์เวสเซลมากกว่าปาล์มชนิ ดอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะที่หมากมีพ้นื ที่
เซลล์เวสเซลน้อยที่สุด คือ 0.9±0.3 ตารางมิลลิเมตร สาหรับพื้นที่พาเรงคิมาของไซเล็ม พบว่าตาลและตาวมีพ้นื ที่
มากกว่าปาล์มชนิ ดอื่ น (2.4±0.8 และ 2.2±0.6 ตารางมิ ลลิเมตร ตามลาดับ ) ส่ วนมะพร้าวมี พ้ืนที่ น้อยที่ สุด คื อ
0.1±0.1 ตารางมิลลิเมตร และพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในปาล์มทั้ง 6 ชนิ ด และเมื่อพิจารณาใน
หนึ่งตารางมิลลิเมตร พบมะพร้าวมีพ้นื ที่พาเรงคิมาของไซเล็มน้อยที่สุด คือ 4.7±4.3 ตารางมิลลิเมตร และมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับปาล์มชนิดอื่น (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความหนาแน่นของมัดท่อลาเลียง พื้นที่มดั ท่อลาเลียง พื้นที่ของเซลล์ที่พบในโฟลเอ็มและไซเล็มใน
หนึ่งมัดท่อลาเลียงและในหนึ่งตารางมิลลิเมตรของปาล์มผลิตน้ าตาลและปาล์มไม่ผลิตน้ าตาล ทั้ง 6
ชนิด (ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ปาล์ มไม่ ผลิต
ปาล์ มผลิตนา้ ตาล
นา้ ตาล
ความหนาแน่ นของมัด
ท่ อลาเลียง
พืน้ ที่ในหนึ่งมัดท่ อ
ลาเลียง
(x10-2 ตารางมิลลิเมตร)
- มัดท่อลาเลียง
- โฟลเอ็ม
เซลล์ลาเลียงอาหาร
เส้นใยของโฟลเอ็ม
- ไซเล็ม
เซลล์เวสเซล
พาเรงคิมาของไซ
เล็ม
พืน้ ที่โดยรวมในหนึ่ง
ตารางมิลลิเมตร (ตาราง
มิลลิเมตร)
- มัดท่อลาเลียง
- โฟลเอ็ม
เซลล์ลาเลียงอาหาร
เส้นใยของโฟลเอ็ม
- ไซเล็ม
เซลล์เวสเซล
พาเรงคิมาของไซ
เล็ม

A. pinnata

A. westerhoutii

B. flabellifer

C. nucifera

N. fruticans

Ar. catechu

11.2±1.3 a

31.0±4.4 b

11.2±2.9 a

41.2±4.2 b

20.1±2.4 a

8.7±2.1 a

8.3±1.8 c

2.6±0.4 a

5.6±0.8 b

2.2±0.4 a

2.4±0.6 a

8.9±2.1 c

1.0±0.2 e
5.0±0.8 d

0.4± 0.1 bc
1.0±0.3 bc

0.6±0.1 d
1.5±0.2 c

0.3±0.1 b
1.4±0.2 c

0.4±0.1 c
0.6±0.1 ab

0.4±0.1 c
6.8±1.2 e

0.4±0.1 b

0.3±0.1 b

1.4±0.3 c

0.4±0.1 b

0.3±0.1 b

0.1±0.3 a

2.2±0.6 d

0.8±0.2 b

2.4±0.8 d

0.1±0.1 a

1.1±0.4 ab

1.3±0.4 c

1.0±0.0 e

0.7± 0.1 cd

0.6±0.1 bc

0.9±0.2 de

0.5±0.1 b

1.0±0.0 e

0.11±0.0 c
0.6±0.1 d

0.11±0.0 c
0.3±0.1 c

0.06±0.0 ab
0.2±0.0 b

0.11±0.0 c
0.6±0.1 d

0.09±0.0 bc
0.1±0.0 ab

0.04± 0.0 a
0.6±0.1 d

4.2±0.9 b

10.6±2.9 c

15.2±3.7 d

15.2±2.6 d

5.7±1.9 b

0.9±0.3 a

24.3±6.2 c

25.4±8.0 c

27.5±9.3 c

4.7±4.3 a

22.5±8.9 c

11.0±3.4 b

ตัวอักษร a, b, c, d, e แสดงความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการคานวณพื้นที่ ของมัดท่อลาเลียงในก้านช่อดอกปาล์มทั้ง 6 ชนิ ด พบพื้นที่ ของมัดท่อลาเลียง
มากในตาว หมาก และมะพร้าว ตามลาดับ ถึงแม้ว่าหมากซึ่ งเป็ นปาล์มไม่ผลิตน้ าตาลจะมีพ้ืนที่ มดั ท่อลาเลียงที่
มากกว่าตาลและจากซึ่ งเป็ นปาล์มผลิตน้ าตาล แต่ในมัดท่อลาเลียงของหมากนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่พบเป็ นพื้นที่ของ
เส้นใยของโฟลเอ็มซึ่ งไม่ได้มีหน้าที่ เกี่ ยวกับการลาเลียงโดยตรง อี กทั้งยังพบว่าหมากมี พ้ืนที่ ของเซลล์ลาเลี ยง
อาหารและเซลล์เวสเซลน้อยที่สุด และมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับปาล์มผลิตน้ าตาลชนิด
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อื่น ข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษานี้ ทาให้เห็ นว่า ขนาดของเซลล์ลาเลี ยงอาหารและเซลล์เวสเซล น่ าจะเป็ นลักษณะ
สาคัญที่พบในปาล์มผลิตน้ าตาล
จากผลการคานวณหาความหนาแน่นของมัดท่อลาเลียงและพื้นที่ของเซลล์ที่พบในโฟลเอ็มและไซเล็ม
ในหนึ่ งมัดท่อลาเลียง พบว่าความหนาแน่นมีผลต่อขนาดพื้นที่ของเนื้ อเยือ่ ดังกล่าวเมื่อนามาคานวณพื้นที่ต่อหนึ่ ง
ตารางมิลลิเมตร ดังจะเห็นได้จากการเปรี ยบเทียบความหนาแน่นของมัดท่อลาเลียงและพื้นที่เซลล์ลาเลียงอาหาร
พบว่ามะพร้าวซึ่งมีพ้ืนที่เซลล์ลาเลียงอาหารในหนึ่งมัดท่อลาเลียงน้อยที่สุด แต่มีความหนาแน่นของมัดท่อลาเลียง
มาก ทาให้เมื่อพิจารณาในหนึ่ งตารางมิลลิเมตรพบว่ามะพร้าวมีพ้ืนที่ เซลล์ลาเลียงอาหารมาก ดังนั้น ปริ มาณการ
หลัง่ ของเหลวที่ออกมาจากก้านช่อดอกของปาล์มผลิตน้ าตาลจึงน่าจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของช่อดอกและจานวนแขนง
ของก้านช่อดอกที่ถูกตัดเพื่อการเก็บน้ าตาลด้วยเช่นกัน โดยช่อดอกปาล์มที่มีขนาดใหญ่และมีความหนาแน่นของ
มัดท่อลาเลียงสูง ประกอบกับภายในพื้นที่มดั ท่อลาเลียงมีพ้นื ที่ของเซลล์ลาเลียงอาหารและเซลล์เวสเซลสูงน่าจะมี
แนวโน้มการหลัง่ ของเหลวออกมาได้มาก ดังที่พบในการศึกษาของ Oworu et al. (1977) ที่พบว่าในต้นอ้อยสาย
พัน ธุ์ ที่ ผ ลิ ต น้ าตาลสู ง จะมี ค วามหนาแน่ น ของมัด ท่ อ ล าเลี ย งที่ ม ากกว่า อ้อ ยสายพัน ธุ์ ที่ ผ ลิ ต น้ าตาลต่ า เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บปริ มาณของเหลวที่ ห ลั่ง จากก้า นช่ อ ดอกของปาล์ ม น้ าตาลพบว่ า ตาว (12-30 ลิ ต ร/วัน /ต้น )
(Pongsattayapipat and Barfod, 2009) และตาล (6-10 ลิตร/วัน/ต้น) (Paulas and Muthukrishnan, 1983) มีปริ มาณที่
สู งกว่ามะพร้าว (0.9-1.5 ลิ ต ร/วัน /ต้น ) (Pethiyagoda, 1978) และจาก (0.4-2 ลิตร/วัน/ต้น) (Matsui et al., 2014)
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่าตาวมีพ้ืนที่ของเซลล์ลาเลียงอาหารที่สูงเช่นกัน ในขณะที่ตาลมีพ้ืนที่
ของเซลล์ลาเลียงอาหารน้อยสุดเมื่อเทียบกับปาล์มน้ าตาลชนิดอื่น ๆ แต่กลับพบว่ามีพ้นื ที่ของเซลล์เวสเซลสูงที่สุด
ดังนั้นจึงอาจเป็ นไปได้วา่ ของเหลวที่หลัง่ จากก้านช่อดอกของตาลที่มีปริ มาณที่สูงนั้นส่วนใหญ่มาจากน้ าที่หลัง่ มา
จากเซลล์เวสเซลร่ วมด้วย สอดคล้องกับการศึ กษาของ Kosugi et al. (2010) ที่ พบว่าบริ เวณแกนกลางของลาต้น
ปาล์มน้ ามัน (Elais guineensis) ที่มีความหนาแน่ นของมัดท่อลาเลียงสู งจะพบปริ มาณน้ าสู งและพบของเหลวที่ มี
ปริ มาณน้ าตาลสู งมากกว่าบริ เวณขอบนอกของล าต้น ที่ มีความหนาแน่ น ของมัดท่ อลาเลี ยงต่ ากว่า ในท านอง
เดียวกัน จาก ซึ่งพบรายงานปริ มาณของเหลวที่หลัง่ ออกมาหลังจากการตัดช่อดอกมีปริ มาณน้อยมาก ในการศึกษา
นี้พบว่าจากมีพ้นื ที่ของทั้งเซลล์ลาเลียงอาหารและเซลล์เวสเซลที่นอ้ ยเช่นกัน อีกทั้งขนาดของมัดท่อลาเลียงภายใน
ก้านช่อดอกมีขนาดเล็กด้วย จึงอาจเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ปริ มาณของเหลวที่หลัง่ ออกมาจากก้านช่อดอกของจาก
มีปริ มาณที่นอ้ ย

6. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษานี้ สามารถสรุ ปได้วา่ ในก้านช่อดอกของปาล์มน้ าตาลโดยส่ วนใหญ่มีความหนาแน่นของ
มัดท่อลาเลียง พื้นที่ ของเซลล์ลาเลียงอาหาร และเซลล์เวสเซล มากกว่าปาล์มไม่ผลิตน้ าตาลอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ โดยขนาดของมัดท่อลาเลียงไม่สามารถใช้เป็ นหลักฐานสนับสนุนปริ มาณการหลัง่ น้ าตาลได้ ดังจะเห็ นได้
จากหมากที่มีขนาดมัดท่อลาเลียงที่ ใหญ่ แต่พ้ืนที่ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเซลล์เส้นใยของโฟลเอ็ม ที่ ไม่ได้ทา
หน้าที่ เกี่ ยวกับ การล าเลี ยง ซึ่ งผลที่ ไ ด้น้ ี คาดว่าน่ าจะเป็ นข้อ มู ลพื้ น ฐานที่ ส ามารถน าไปสานต่ อกับ การศึ กษา
กระบวนการลาเลียงและหลัง่ น้ าตาลในปาล์มต่อไป
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นทางกายวิภาคศาสตร์ของก้านช่อดอกของปาล์มน้ าตาลที่คาดว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษากระบวนการลาเลียงน้ าตาลของปาล์มในอนาคตต่อไป
(2) นาไปใช้ประกอบการอธิบายกระบวนการทางสรี รวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงน้ าตาลได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ศึกษากระบวนการทางสรี รวิทยาเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการอธิบายกระบวนการลาเลียงน้ าตาล
ในช่อดอกปาล์มน้ าตาลให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความตรงและความเที่ยงของมาตรวัดความฉลาดทางสุ ขภาพจิต (The
Mental Health Literacy Scale) ฉบับ ภาษาไทย รวมถึ งศึ กษาความฉลาดทางสุ ข ภาพจิ ต ในนักศึ กษาแพทย์เวช
ปฏิบตั ิช้ นั ปี ที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 250 คน ผลการวิจยั พบ
1) ตรงและความเที่ยงของมาตรวัดความฉลาดทางสุขภาพจิต (The Mental Health Literacy Scale) ฉบับภาษาไทย
อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยมีความตรงตามเนื้ อหาอยู่ในช่วง 0.67 – 1.0 ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ และความเที่ ยงจากค่า
Cronbach’s alpha ที่ .851 2) พบคะแนนความฉลาดทางสุ ขภาพจิตของนักศึกษาแพทย์เฉลี่ยอยูท่ ี่ 123.09 (S.D. ±
11.55, สู งสุ ด 151, ต่ าสุ ด 81, 95% CI = 121.49–124.69) จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน โดยคะแนนที่ สูงแสดงถึง
การมีความฉลาดทางสุขภาพจิตสูง
คาสาคัญ: มาตรวัดความฉลาดทางสุขภาพจิต ความฉลาดทางสุขภาพจิต นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ิ

ABSTRACT
The aim of this study was to assess the validity and reliability of The Mental Health Literacy Scale:
Thai Version and assess Siriraj Externships’ mental health literacy by collecting data from 250 samples. The
result was found 1) The Mental Health Literacy Scale: Thai Version has good content validity (IOC = 0.67-1.0)
and reliability (Cronbach’s alpha = .851). 2) The mean score for Externships’ mental health literacy was 123.09
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(S.D. ± 11.55, Maximum 151, Minimum 81, 95% CI = 121.49–124.69) from the highest score of 160 which a
higher score means greater mental health literacy.
KEYWORDS: The Mental Health Literacy Scale, Mental Health Literacy, Externship

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั ญหาด้านสุ ขภาพจิตในนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็ นปั ญหาสาคัญที่กาลังเพิ่มสู งขึ้นทัว่ โลก เนื่ องจากโรค
ทางจิตเวชส่วนใหญ่แสดงอาการในช่วงวัยนี้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็ นกลุ่มที่เผชิญความเครี ยดเรื้ อรัง รวมถึง
มีพฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือต่าและมักจะแสวงหาความช่วยเหลือจากเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัว
มากกว่าจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพจิต (Arin, 2015; Yap & Jorm, 2012) ทาให้เพิ่มความเสี่ ยงในการพัฒนาอาการ
ของโรคทางจิ ตเวช อย่างไรก็ตามงานวิจยั พบว่าความฉลาดทางสุ ขภาพจิ ต ซึ่ งหมายถึงความรู ้และทัศนคติข อง
บุ คคลต่อสุ ขภาพจิ ตที่ ช่วยในการจาแนก จัดการและป้ องกันปั ญ หาด้านสุ ขภาพจิ ต เป็ นคุณลักษณะที่ สามารถ
พัฒนาและช่วยลดปั ญหาด้านสุ ขภาพจิตได้ (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi,2005) ทาให้ตวั แปรดังกล่าว
ถูกศึกษาเพิ่มมากขึ้น Wei, McGrath, Hayden และ Kutcher (2013) ได้เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของเครื่ องมือวัดความ
ฉลาดทางสุ ข ภาพจิ ต และพบว่ามาตรวัด ความฉลาดทางสุ ข ภาพจิ ต (The Mental Health Literacy Scale) จาก
งานวิจัยของ O’Connor และ Casey (2015) ประกอบด้วย 6 คุ ณลักษณะ คื อ ความสามารถในการจาแนกโรค,
ความรู ้เกี่ ยวกับ การแสวงหาข้อมู ลด้านสุ ขภาพจิ ต , ความรู ้เกี่ ยวกับ ปั จจัยเสี่ ยงและสาเหตุ, ความรู ้ เกี่ ยวกับการ
บาบัดรักษาตนเอง, ความรู ้เกี่ยวกับแหล่งบริ การของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมถึงทัศนคติที่ช่วยในการจาแนกความผิดปกติ
ทางจิ ต และน าไปสู่ ก ารแสวงหาความช่ ว ยเหลื อ ที่ เหมาะสม มี คุ ณ สมบัติ การวัด เหมาะสม โดยการวิจัย ของ
O’Connor และ Casey (2015) พบว่ามาตรวัดดังกล่าวมีค่าความสอดคล้องภายในรวมถึงความเที่ยงอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ทั้งยังง่ายต่อการนาไปใช้ ประหยัดเวลาในการวัด มีเกณฑ์การคิดคะแนนแบบมาตรวัดทาให้สามารถเปรี ยบเทียบ
ระดับคะแนนในประชากรกลุ่มต่างๆได้ง่าย เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผูท้ ี่เคยเจ็บป่ วยทางจิต หรื อผูท้ ี่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ ด้านสุ ขภาพจิ ตเลย จากคุณสมบัติ ดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งสนใจแปลและศึ กษาคุ ณสมบัติ ของมาตรวัด
ดังกล่าว เพื่ อก่อให้เกิ ดมาตรวัดความฉลาดทางสุ ขภาพจิ ต (The Mental Health Literacy Scale) ฉบับภาษาไทย
โดยศึกษาในนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ิช้ นั ปี ที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ผา่ นการฝึ ก
ปฏิ บตั ิงานที่ภาควิชาจิ ตเวชศาสตร์ ในชั้นปี ที่ 5 แล้ว รวมถึงในอนาคตนักศึ กษากลุ่มนี้ จะออกไปทางานในฐานะ
แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปซึ่งตรวจรักษาผูป้ ่ วยบางส่วนที่มีอาการทางจิตเวชแต่แสดงอาการนาเป็ นอาการทางกายก่อน
(Wittchen, Mühlig & Beesdo, 2003) ความฉลาดทางสุขภาพจิตจึงเป็ นคุณลักษณะหนึ่งที่นกั ศึกษากลุ่มดังกล่าวพึง
มี รวมถึ งนักศึ กษาแพทย์กลุ่มดังกล่าวอยู่ในกลุ่มช่ วงอายุที่มีความเสี่ ยงในการแสดงอาการของโรคทางจิ ตเวช
(Gentile & Roman, 2009) การศึ กษานี้ จะช่ วยให้เกิ ดมาตรวัดที่ ส ามารถวัดระดับ ความฉลาดทางสุ ขภาพจิ ตใน
นักศึกษาแพทย์ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะดังกล่าวและนาไปสู่การคิดโครงการเพื่อพัฒนาความฉลาด
ทางสุ ขภาพจิ ต เช่ น การเสริ มความรู ้และทัศนคติเชิ งบวกต่อความเจ็บป่ วยทางจิ ต และประเมินผลเปรี ยบเที ยบ
คะแนนจากมาตรวัดทั้งก่อนและหลังการเข้าโครงการ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนและศึ กษา
ประสิ ทธิภาพของโครงการต่อไปได้
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ กษาความตรงและความเที่ ย งของมาตรวัด ความฉลาดทางสุ ข ภาพจิ ต (The Mental Health
Literacy Scale) ฉบับภาษาไทย
(2) เพื่อศึกษาความฉลาดทางสุขภาพจิตของนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ิช้ นั ปี ที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ิช้ นั ปี ที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา 2560 ตามข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 จานวน 287 คน แบ่งเป็ นเพศหญิง
146 คน และเพศชาย 141 คน ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนประชากรกลุ่มดังกล่าว ซึ่งได้มาจากการคานวณขนาด
ของกลุ่ ม ตัว อย่า งด้ว ยสู ต รของ W. G. Cochran ก าหนดระดับ ค่ า ความเชื่ อ มั่น ที่ ช่ ว งเชื่ อ มั่น 95% และมี ค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% พบ ผลลัพธ์ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ 246 คน แต่เพื่อความสะดวกในการ
ให้ ค ะแนนและวิเคราะห์ ข ้อ มู ล จึ ง เก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง สิ้ น 250 คน โดยใช้ก ารเลื อ กตามสะดวก
(Convenience Sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย แบ่งเป็ นสองส่ วนคือ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป สร้างโดยผูว้ ิจยั เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ และประสบการณ์ดา้ นสุขภาพจิต ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับประสบการณ์ดา้ น
สุ ขภาพจิ ตจากสื่ อ เช่ น อิ น เตอร์ เน็ ต หนังสื อพิ มพ์ โทรทัศน์ , การหมุน เวียนปฏิ บัติงานในชั้น ปี ที่ 5, การมี ค น
ใกล้ชิดเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพจิต เช่น จิตแพทย์ พยาบาลด้านสุ ขภาพจิต นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการ
ปรึ กษา, การมีประสบการณ์ความเจ็บป่ วยทางจิต, การพบผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ความเจ็บป่ วยทางจิตของตนเอง, การมีสมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อนเจ็บป่ วยทางจิต, และการพบผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิตเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยทางจิตของสมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อน และส่ วนที่สอง
คือ มาตรวัดความฉลาดทางสุ ขภาพจิ ต (The Mental Health Literacy Scale) ฉบับภาษาไทย วัดความฉลาดทาง
สุ ขภาพจิตโดยการรายงานตนเอง สร้างขึ้นโดย O’Cornor และ Casey (2015) ประกอบด้วยข้อคาถาม 35 ข้อ ใน
งานวิจัยของ O’Cornor และ Casey (2015) พบค่าความสอดคล้อ งภายในที่ .873 ค่ าความเที่ ยงจาก Test-retest
reliability ที่ .797 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 5.70 แบ่งลักษณะการวัดเป็ นสองแบบ คือ มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 4
ช่วง และ 5 ช่วง มีหลักในการให้คะแนนคือ รวมคะแนนจากข้อคาถามทุกข้อในมาตรวัด โดยมีขอ้ คาถามที่ ตอ้ ง
กลับคะแนน คือ ข้อ 10, 12, 15, 20 - 28 คะแนนรวมสู งสุ ดคือ 160 คะแนนและคะแนนรวมต่าสุ ดคือ 35 คะแนน
คะแนนที่สูงระบุถึงการมีความฉลาดทางสุขภาพจิตสูง
3.3 ขั้นตอนการวิจยั
ผูว้ ิจัย ขออนุ ญ าตนักวิจัยจาก Griffith University, Australia เพื่ อ แปลมาตรวัด เป็ นภาษาไทย โดยขอ
คาแนะนาด้านการแปลมาตรจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษา และนามาตรวัดฉบับภาษาไทยไปตรวจสอบความตรงตาม
เนื้ อหาจากค่า IOC ซึ่ งได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพจิต 3 ท่าน ประกอบด้วยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลินิกจาก
โรงพยาบาลศิริราช 2 ท่าน และอาจารย์ประจาสาขาวิชาจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับใบประกอบ

2334

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

โรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 1 ท่าน จากนั้นจึงนามาตรวัดฉบับภาษาไทยที่มีการปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ไป
ขออนุมตั ิทาการวิจยั ในคนจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน หลังจากได้รับการอนุมตั ิ ได้ทาจดหมายขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลไปยังรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริ ญญาเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
แพทย์เวชปฏิบตั ิช้ นั ปี ที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวน 250 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเลือก
ตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยได้รับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 202 ชุดจาก 250 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 80.8
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ หาคุณภาพเครื่องมือ
วิเคราะห์ ความตรงจากค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา ด้วยค่า IOC และวิเคราะห์ ความเที่ ยงแบบสอดคล้อง
ภายใน โดยใช้วธิ ีของครอนบาคแอลฟา จากการคานวณทางสถิติโดยโปรแกรม SPSS
การวิเคราะห์ จากผลการตอบแบบวัด
ใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิงบรรยายในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป เพื่อหา
ค่าความถี่และร้อยละเพื่ออธิบายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์เกี่ยวกับเพศ อายุ และประสบการณ์ดา้ นสุขภาพจิต
จากแหล่งต่างๆ

4. สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
คุณลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
ระหว่าง 22-24 (M = 23, SD = 0.46)
แหล่งของประสบการณ์ดา้ นสุขภาพจิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การหมุนเวียนปฏิบตั ิงานในชั้นปี 5
สื่ อ
มีสมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อนเจ็บป่ วยทางจิต
เคยเจ็บป่ วยทางจิตด้วยตนเอง
มีคนใกล้ชิดเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
เคยพบผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือสาหรับตนเอง
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ความถี่
69
133

ร้ อยละ (%)
34.2
65.8

190
139
110
31
29
19

94.1
68.8
54.5
15.3
14.4
9.4
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
คุณลักษณะ
แหล่งของประสบการณ์ดา้ นสุขภาพจิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เคยพบผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือสาหรับบุคคลอื่น
อื่นๆ
ประเภทของความเจ็บป่ วยทางจิต
Major depressive disorder (MDD)
Panic disorder
Adjustment disorder
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Bipolar
Premenstrual syndrome (PMS)
Relationship conflict
ไม่ได้ระบุ
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ความถี่

ร้ อยละ (%)

16
0

7.9
0

13
3
2
2
1
1
1
8

6.4
1.5
1
1
0.5
0.5
0.5
4

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบประสบการณ์ดา้ นสุขภาพจิตต่อระดับคะแนนความฉลาดทางสุขภาพจิต
ตัวแปร
แหล่ งความแปรปรวน
df
F
ประสบการณ์ดา้ นสุขภาพจิตจากแหล่ง
ระหว่างกลุ่ม
52
.863
อื่นๆ ไม่นบั รวมการหมุนเวียนปฏิบตั ิงาน ภายในกลุ่ม
149
ในชั้นปี ที่ 5
รวม
201
* p < .05

P
.769

จากตารางที่ 1 พบว่า การวิ จัย ครั้ งนี้ ได้รั บ ความยิน ยอมเข้าร่ ว มวิ จัย จากกลุ่ ม ตัว อย่างผ่ า นการส่ ง
แบบสอบถามคืนทั้งสิ้ น 202 ชุดจาก 250 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 80.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบกลุ่มตัวอย่างเพศ
ชาย ร้ อ ยละ 34.2, เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 65.8 อายุเฉลี่ ย 23 ปี (S.D. ± 0.46) เมื่ อ พิ จ ารณาแหล่ งประสบการณ์ ด้าน
สุ ขภาพจิ ต พบว่ามีแหล่งประสบการณ์ ทางสุ ขภาพจิ ตจากการหมุนเวียนปฏิ บัติงานในชั้นปี 5 ร้อยละ 94.1, สื่ อ
ร้อยละ 68.8, มีสมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อนเจ็บป่ วยทางจิต ร้อยละ 54.5, เคยเจ็บป่ วยทางจิตด้วยตนเอง ร้อยละ
15.3, มีคนใกล้ชิดเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสุ ขภาพจิ ต ร้อยละ 14.4, เคยพบผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือสาหรับ
ตนเอง ร้อยละ 9.4 และเคยพบผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือสาหรับสมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อน ร้อยละ 7.9
และจากตารางที่ 2 ไม่พบความแตกต่างของแหล่งประสบการณ์ทางสุ ขภาพจิตประเภทต่างๆ ต่อระดับความฉลาด
ทางสุขภาพจิตของนักศึกษาแพทย์ ดังที่พบในงานวิจยั ของ O’Connor และ Casey (2015) ที่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างคะแนนความฉลาดทางสุ ขภาพจิ ตในกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม เช่น ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
สุ ขภาพจิ ต ผูท้ ี่ มีสมาชิ กในครอบครัวหรื อเพื่อ นเจ็บป่ วยทางจิ ต หรื อผูท้ ี่ เคยเจ็บป่ วยทางจิ ตเอง ซึ่ งผลที่ พบใน
งานวิจยั นี้ อาจเกิ ดจากการที่ กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ ดา้ นสุ ขภาพจิตจากการหมุนเวียนปฏิ บตั ิงานในชั้นปี 5
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เหมื อนกัน ดังที่ พ บในการศึ กษาของ Cheslock (2005) ว่า เมื่ อ เปรี ยบเที ยบความฉลาดทางสุ ข ภาพจิ ต ระหว่าง
นักศึกษาแพทย์ปีที่หนึ่ งและปี ที่สาม นักศึกษาแพทย์ปีที่สามวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องมากกว่า เพราะมีประสบการณ์
ในการทางานกับผูป้ ่ วยจิตเวชมากกว่า
ในส่ วนของความเจ็บป่ วยทางจิตของกลุ่มตัวอย่าง พบการรายงานว่าตนเองป่ วยเป็ นโรคซึ มเศร้า ร้อยละ
6.4, โรคตื่นตระหนก ร้อยละ 1.5, โรคความผิดปกติของการปรับตัว ร้อยละ 1, โรคสมาธิส้ นั ร้อยละ 1 โรคอารมณ์
สองขั้ว ร้อยละ 0.5, โรค Premenstrual dysphoric disorder ร้อยละ 0.5, ปั ญหาความสัมพันธ์ร้อยละ 0.5 และไม่
ระบุปัญหาร้อยละ 4 ซึ่ งสอดคล้องกับผลจากงานวิจยั ของพนม และคณะ (2556) ที่ศึกษาสุ ขภาพจิ ตในนักศึ กษา
แพทย์ศิริราชที่ไม่สาเร็ จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525-2550 และพบว่าเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาแพทย์
ที่มาขอรับบริ การการปรึ กษา ร้อยละ 90.8 มีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเป็ นโรคความผิดปกติของการปรับตัว ร้อย
ละ 41.5, โรคซึ มเศร้ า ร้ อยละ 26.4, โรคซึ มเศร้ าเรื้ อรั ง ร้ อยละ 3.9 และโรคจิ ต เภท ร้ อยละ 3.5 และยังพบว่า
บางส่วนเป็ นโรคอารมณ์สองขั้ว โรควิตกกังวลไปทัว่ ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับการประมาณการณ์ความชุกของ
โรคทางจิตเวชในนักศึกษาแพทย์ในประเทศต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นกรี ซ สหรัฐอเมริ กา มาเลเซี ย อินเดีย อังกฤษ และ
ปากีสถานอีกด้วย (Saravanan & Wilks, 2014)
4.2 การวิเคราะห์ คุณสมบัตกิ ารวัดของมาตรวัดความฉลาดทางสุ ขภาพจิต ฉบับภาษาไทย
ตารางที่ 3 ความตรงเชิงเนื้อหาจากความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ รอบที่สอง
ข้ อคาถาม
1. ถ้าบางคนแสดงอาการวิตกกังวลหรื อกระวนกระวายอย่างเห็นได้ชดั ในสถานการณ์ต่างๆที่มีบุคคลอื่น
อยูด่ ว้ ย เช่น งานเลี้ยง หรื อ สถานการณ์ที่ตอ้ งแสดงความสามารถ เช่น การนาเสนองานในที่ประชุม ใน
สถานการณ์ดงั กล่าวบุคคลนั้นกลัวจะถูกคนอื่นประเมิน หรื อ กลัวว่าตนเองจะแสดงออกในทางที่ทาให้
ขายหน้า หรื ออับอาย คุณ คิดว่ามี ความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ บุคคลนั้นจะเป็ น โรคกลัวการเข้ า
สังคม (Social Phobia)
2. ถ้าบางคนแสดงอาการกังวลอย่างเห็นได้ชดั เมื่ออยูใ่ นเหตุการณ์หรื อทากิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดความ
วิตกกังวลอย่างไม่สมเหตุสมผล มีความยากลาบากในการควบคุมความกังวลและมีอาการทางกาย เช่น
กล้ามเนื้อตึงและรู ้สึกเหนื่อยล้า คุณคิดว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่บุคคลนี้จะเป็ น โรควิตก
กังวลทัว่ ไป (Generalised Anxiety Disorder)
3. ถ้าบางคนรู ้สึ กหดหู่ แต่สองสัปดาห์ ข้ ึ นไป หมดสนุ กหรื อไม่สนใจกิ จกรรมที่ เคยชอบและเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในความอยากอาหารและการนอนหลับ คุณคิดว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่บุคคล
นี้จะเป็ น โรคซึมเศร้ า (Major Depressive Disorder)
4. คุณคิดว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) จะจัด
อยูใ่ นประเภทของความเจ็บป่ วยทางจิต
5. คุณคิดว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ โรคซึมเศร้ าเรื้อรัง (Dysthymia) เป็ นโรคชนิดหนึ่ง
6. คุณคิดว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่การวินิจฉัยว่าเป็ น โรคกลัวที่ชุมชน (Agoraphobia) นั้น
จะหมายรวมถึงความวิตกกังวลเกี่ ยวกับสถานการณ์ ที่อาจหลีกหนี ได้ยากหรื อสถานการณ์ ที่ทาให้เกิ ด
ความอับอาย
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ตารางที่ 3 ความตรงเชิงเนื้อหาจากความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ รอบที่สอง (ต่อ)
ข้ อคาถาม
7. คุ ณ คิ ด ว่า มี ค วามเป็ นไปได้ม ากน้ อ ยเพี ย งใดที่ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ว่า เป็ น โรคอารมณ์ สองขั้ ว (Bipolar
Disorder) นั้นจะหมายรวมถึงการมีช่วงเวลาที่อารมณ์ดีผิดปกติและช่วงอารมณ์ซึมเศร้า
8. คุ ณ คิ ด ว่ า มี ค วามเป็ นไปได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใดที่ ก ารวิ นิ จฉั ย ว่ า เป็ น โรคติ ด สารเสพติ ด (Drug
Dependence) จะหมายรวมถึงอาการดื้อยาทางกายและทางจิ ตใจ เช่น การต้องการยาในปริ มาณมากขึ้น
เพื่อให้มีผลเท่าเดิมเมื่อเสพยานั้น
9. หากพิจารณาสถานการณ์ โดยทั่วไปในประเทศไทย คุ ณ คิดว่ามี ความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่
ผู้หญิงมีแนวโน้ มทีจ่ ะเผชิญความเจ็บป่ วยทางจิตประเภทใดก็ได้ มากกว่ าผู้ชาย
10. หากพิจารณาสถานการณ์ โดยทัว่ ไปในประเทศไทย คุณคิดว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่
ผู้ชายมีแนวโน้ มทีจ่ ะเผชิญกับโรควิตกกังวล (Anxiety disorder) มากกว่ าผู้หญิง
11. คุณคิดว่าถ้าบางคนมีปัญหาการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง เช่น วิตกกังวลหรื อซึ มเศร้าอย่างมาก
การเพิม่ คุณภาพการนอนหลับ จะเป็ นประโยชน์ต่อเขามากน้อยเพียงใด
12. คุ ณ คิ ด ว่า ในคนที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งการจัด การกับ อารมณ์ ข องตนเอง การหลี ก เลี่ ย งกิ จ กรรมหรื อ
สถานการณ์ ท้งั หมดทีท่ าให้ ตนรู้ สึกวิตกกังวล จะเป็ นประโยชน์มากน้อยเพียงใด
13. คุ ณ คิ ด ว่ามี ค วามเป็ นไปได้ม ากน้อ ยเพี ย งใดที่ จิต บ าบั ด ปรั บ ความคิด การรั บ รู้ แ ละพฤติ ก รรม
[Cognitive Behaviour Therapy (CBT)] จะหมายถึงการบาบัดที่ ได้แนวคิดมาจากการท้าทายความคิด
ทางลบและเพิ่มพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์
แม้วา่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพจิตจะมีความเคร่ งครัดเรื่ องการรักษาความลับของผูป้ ่ วย แต่ก็มีเงื่อนไขบาง
ประการที่ เป็ นข้อยกเว้น คุ ณ คิ ดว่ามี ความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ เงื่ อนไขต่อไปนี้ จะอนุ ญ าตให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสามารถ ละเมิดข้ อปฏิบัตดิ ้ านการเก็บรักษาข้ อมูลเป็ นความลับได้
14. “ถ้าผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงที่จะกระทาการอันเป็ นอันตรายต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทันทีทนั ใด”
15. “ถ้าปั ญหาของผูป้ ่ วยไม่ใช่ปัญหาที่คุกคามต่อชีวิตและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพจิตต้องการสนับสนุ น
ให้ผอู ้ ื่นดูแลผูป้ ่ วยได้ดีข้ ึน”
16. ฉันมัน่ ใจว่าฉันรู ้แหล่งในการหาข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยทางจิต
17. ฉันมัน่ ใจในการใช้คอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยทางจิต
18. ฉันมัน่ ใจที่จะไปพบผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยทางจิตได้ เช่น แพทย์
19. ฉันมัน่ ใจว่าสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยทางจิต เช่น แพทย์ อินเตอร์เน็ต เพื่อน
20. ผูป้ ่ วยทางจิตสามารถรักษาตนเองให้เป็ นปรกติได้ถา้ พวกเขาต้องการ
21. ความเจ็บป่ วยทางจิตเป็ นสัญญาณของความอ่อนแอส่วนบุคคล
22. ความเจ็บป่ วยทางจิตไม่ใช่ความเจ็บป่ วยทางการแพทย์อย่างแท้จริ ง
23. ผูป้ ่ วยทางจิตเป็ นบุคคลอันตราย
24. เป็ นการดีที่จะหลีกเลี่ยงผูป้ ่ วยทางจิตเพื่อป้ องกันไม่ให้คุณมีอาการทางจิตไปด้วย
25. ถ้าฉันป่ วยทางจิตฉันจะไม่บอกใคร
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ตารางที่ 3 ความตรงเชิงเนือ้ หาจากความสอดคล้ องระหว่ างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ รอบทีส่ อง (ต่ อ)
26. การไปพบผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแสดงให้เห็นว่าคุณไม่เข้มแข็งพอที่จะจัดการปั ญหาเอง
27. ถ้าฉันป่ วยทางจิต ฉันจะไม่ไปขอความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
28. ฉันเชื่อว่าการรักษาความเจ็บป่ วยทางจิตกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็ นการรักษาที่ไร้ประสิ ทธิภาพ
29. คุณเต็มใจมากน้อยเพียงใดที่จะย้ายบ้านไปอยูต่ ิดกับผูป้ ่ วยทางจิต
30. คุณเต็มใจมากน้อยเพียงใดที่จะใช้เวลาว่างสังสรรค์กบั ผูป้ ่ วยทางจิต
31. คุณเต็มใจมากน้อยเพียงใดที่จะเป็ นเพื่อนกับผูป้ ่ วยทางจิต
32. คุณเต็มใจมากน้อยเพียงใดที่จะทางานใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยทางจิต
33. คุณเต็มใจมากน้อยเพียงใดที่จะให้ผปู ้ ่ วยทางจิตแต่งงานกับคนในครอบครัวคุณ
34. คุณเต็มใจมากน้อยเพียงใดที่จะลงคะแนนให้นกั การเมืองคนที่คุณรู ้วา่ เคยป่ วยทางจิตมาก่อน
35. คุณเต็มใจมากน้อยเพียงใดที่จะจ้างคนที่คุณรู ้วา่ เคยป่ วยทางจิตมาก่อนเข้าทางาน

1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1

จากตารางที่ 3 พบความตรงเชิ งเนื้ อหาในรอบที่ สองหลังจากปรับ ปรุ งข้อคาถามตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยพบค่า IOC อยูใ่ นระหว่าง 0.67 – 1.0 ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ อย่างไรก็
ตามมีขอ้ คาถามที่อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง (IOC < .50) 4 ข้อ คือ ข้อ 3, 5, 15 และ 20 ดังนั้นจึงทาให้มีขอ้ คาถามที่
อยูใ่ นเกณฑ์ใช้ได้จานวน 31 ข้อ แต่เนื่องจากเป็ นการแปลมาตรเป็ นฉบับภาษาไทยและเก็บข้อมูลครั้งแรก ผูว้ จิ ยั จึง
นาข้อคาถามดังกล่าวไปเก็บข้อมูล
ตารางที่ 4 ค่าความเที่ยงของมาตรวัดความฉลาดทางสุขภาพจิต ฉบับภาษาไทย
ตัวแปร
ค่ าความเชื่อมัน่ ()
ความฉลาดทางสุขภาพจิต 35 ข้อ
.851
ความฉลาดทางสุขภาพจิต 29 ข้อ
.872
ตารางที่ 5 ค่าความเที่ยงของข้อคาถามจากมาตรวัดความฉลาดทางสุขภาพจิต ฉบับภาษาไทย
ข้ อที่
Scale Mean if Item
Scale Variance if
Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Deleted
Item Deleted
Total Correlation
Item Deleted
1
120.0050
127.146
.388
.847
2
120.1608
126.206
.440
.845
3
119.7186
127.203
.444
.846
4
120.0101
125.677
.442
.845
5
119.6734
125.160
.509
.844
6
120.0151
127.096
.339
.848
7
119.8442
126.263
.402
.846
8
119.6482
124.320
.544
.843
9
120.1709
132.405
.124**
.853
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ตารางที่ 5 แสดงค่าความเที่ยงจากมาตรวัดความฉลาดทางสุขภาพจิต ฉบับภาษาไทย (ต่อ)
ข้ อที่
Scale Mean if Item
Scale Variance if
Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Deleted
Item Deleted
Total Correlation
Item Deleted
10
120.4121
136.213
-.122**
.857
11
119.9447
133.113
.089**
.853
12
120.6783
133.586
.028**
.856
13
119.9146
130.887
.223
.850
14
119.6131
128.370
.394
.847
15
120.3568
131.443
.140**
.853
16
119.1005
129.444
.318
.848
17
119.1256
129.878
.295
.849
18
118.9447
129.578
.292
.849
19
118.8543
129.085
.399
.847
20
120.4472
131.945
.077**
.857
21
119.2563
125.616
.367
.847
22
118.9095
126.770
.384
.847
23
119.1859
126.657
.413
.846
24
118.9548
124.649
.492
.844
25
119.3920
129.179
.254
.850
26
118.7286
126.936
.420
.846
27
118.7337
127.762
.414
.846
28
118.6734
128.504
.374
.847
29
120.4573
125.886
.411
.846
30
119.7688
125.360
.461
.845
31
119.3618
123.444
.572
.842
32
119.5879
124.233
.494
.844
33
120.4874
124.776
.414
.846
34
120.0050
124.601
.401
.846
35
119.6784
124.957
.454
.845
**ข้ อคาถามทีม่ คี ่ า Corrected Item-Total Correlation ตา่ กว่ า .2 ถือว่ าไม่ ผ่านเกณฑ์
มาตรวัดความฉลาดทางสุขภาพจิต (The Mental Health Literacy Scale) ฉบับภาษาไทย มีค่า Cronbach’s
alpha เท่ากับ .851 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ดี (good) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตารางที่ 5 พบว่ามีขอ้ คาถามที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
(CITC < .20) จานวน 6 ข้อ คือ ข้อ 9, 10, 11, 12, 15 และ 20 เมื่อตัดข้อคาถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออก พร้อมทั้งหาค่า
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ความเที่ ยงอี กครั้ ง พบค่า Cronbach's Alpha เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น .872 (ตามตารางที่ 4) ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ดี (good) แต่ อ ยู่
ในช่ วงเดิ ม จึ งคงข้อคาถามไว้ เพื่อให้สามารถวัดคุ ณลักษณะของความฉลาดทางสุ ขภาพจิ ตได้ครอบคลุมทุ ก
คุณลักษณะ
4.3 ความฉลาดทางสุ ขภาพจิตในนักศึกษาแพทย์ เวชปฏิบัตชิ ้ันปี ที่ 6
ตารางที่ 6 คะแนนความฉลาดทางสุขภาพจิตของนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ิช้ นั ปี ที่ 6
คะแนน
S.D
skewness
ตา่ สุ ด
สู งสุ ด
เฉลีย่
81
151
123.09
11.55
-.586

kurtosis
.939

จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ิช้ นั ปี ที่ 6 มีคะแนนความฉลาดทางสุ ขภาพจิตเฉลี่ยอยู่ที่
123.09 (S.D. ± 11.55, สูงสุด 151, ต่าสุด 81, 95% CI = 121.49–124.69) ซึ่งน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยในงานวิจยั ของ O’Connor และ Casey (2015) ที่พบคะแนนความฉลาดทางสุ ขภาพจิตเฉลี่ย
127.38 (SD = 12.63, สู งสุ ด 155, ต่ าสุ ด 92, 95% CI = 126.09–128.67) โดยอาจเป็ นผลจากความแตกต่างระหว่าง
ประเทศที่พฒั นาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนา ซึ่ง Ganasen และคณะ (2008) พบว่า แม้ความชุกของการเกิดโรคทาง
จิตเวชในประเทศที่พฒั นาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนาจะไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ประเทศกาลัง
พัฒนายังขาดประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การด้านสุ ขภาพจิต เนื่ องจากบุคลากรด้านสุ ขภาพจิ ตไม่เพียงพอ และมี
ความฉลาดทางสุ ขภาพจิ ตต่ ากว่า นอกจากนี้ ระดับ คะแนนความฉลาดทางสุ ข ภาพจิ ต ในงานวิจัยนี้ อาจได้รับ
ผลกระทบจากภาษา เนื่องจากเป็ นการนามาตรวัดที่แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ ทาให้มีสานวนภาษาที่อาจ
เข้าใจยาก อย่างไรก็ตามความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างนักศึ กษาแพทย์ศิริราชชั้นปี ที่ 6 และนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยจากการวิจยั ของ O’Connor และ Casey ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

5. ข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
แม้วา่ มาตรวัดความฉลาดทางสุ ขภาพจิต (The Mental Health Literacy Scale) ฉบับภาษาไทยจะมีความ
ตรงและความเที่ ยงอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยงั มีคาถามบางข้ออยูใ่ นเกณฑ์ควรปรับปรุ ง การนามาตรวัดนี้ ไปใช้จึงควร
ทดสอบคุณสมบัติการวัดซ้ า รวมถึงผลจากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นผลที่ได้จากการวิจยั ในนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ิช้ นั ปี
ที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การนาผลการวิจยั ไปใช้จึงควรคานึงถึงความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างด้วย
5.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
สาหรั บ การวิจัย ครั้ งต่ อ ไป อาจน ามาตรวัด ความฉลาดทางสุ ข ภาพจิ ต (The Mental Health Literacy
Scale) ฉบับภาษาไทย ไปศึกษาความฉลาดทางสุ ขภาพจิต จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น เช่น นักศึกษาแพทย์ช้ นั ปี อื่น
หรื อสถาบันอื่ น นักศึ กษา ประชาชนทั่วไปหรื อผูป้ ่ วยจิ ตเวช พร้ อมทั้งอาจนามาตรวัดดังกล่าวไปศึ กษาความ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนจากมาตรวัด หลังจากมี ประสบการณ์เกี่ ยวกับความเจ็บป่ วยทางจิตจากแหล่งต่างๆ เช่น
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การอบรมเกี่ยวกับสุขภาพจิต การหมุนเวียนปฏิบตั ิงานในแผนกจิตเวชของนักศึกษาแพทย์ เพื่อศึกษาว่าการจัดทา
โปรแกรมส่งเสริ มด้านสุขภาพจิตต่างๆ ส่งผลต่อความฉลาดทางสุขภาพจิตหรื อไม่ อย่างไร
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งานวิจยั นี้จุดประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลบางประการ ของวัสดุที่ได้จากผงเปลือกไข่
เหลือทิ้งกับอีพอกซีเรซิน ปั จจัยที่ศึกษาได้แก่ขนาดและอัตราส่วนของผงเปลือกไข่ที่ใช้ผสมกับอีพอกซีเรซิน โดย
ทาการศึกษาในเรื่ องของ การรับแรงดึง การรับแรงกระแทก ความแข็งของวัสดุ และการปรับปรุ งค่าสมบัติทางกล
นั้น ผลที่ ได้ คื อ ค่าการรั บแรงดึ ง ในอัตราส่ วนที่ ให้ค่าแรงดึ งที่ ดีที่สุดคื อ เมื่ อผสมเปลื อกไข่ที่อตั ราส่ วน 15
เปอร์เซ็นต์ ต่อ อีพอกซีเรซิน 85 เปอร์เซ็นต์ และขนาดของผงเปลือกไข่ ที่ 200 Mesh ให้ค่าความสามารถรับแรงดึง
อยูท่ ี่ 62.97 เมกกะปาสคาล ในส่ วน การรับแรงกระแทก อัตราส่ วนที่ให้ค่ารับแรงกระแทกที่ดีที่สุดคือ เมื่อผสม
เปลือกไข่ที่อตั ราส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ ต่อ อีพอกซีเรซิน 50 เปอร์เซ็นต์ และขนาดของผงเปลือกไข่ ที่ 200 Mesh ให้
ค่าความสามารถรับแรงกระแทกอยูท่ ี่ 16.004 จูลต่อเมตร และความแข็งที่ดีที่สุดคือ เมื่อผสมเปลือกไข่ที่อตั ราส่ วน
15 เปอร์ เซ็ นต์ ต่อ อี พอกซี เรซิ น 85 เปอร์ เซ็ นต์ และขนาดของผงเปลื อกไข่ ที่ 200 Mesh ให้ค่าความแข็งอยู่ที่
134.571 HRR และจากการทดลองพบว่าวัสดุจะมีค่ายังโมดูลสั และค่าความแข็งเพิ่มมากขึ้นเมื่อผงเปลือกไข่ถูก
ปรับสภาพพื้นผิวด้วย Silane KH560 และ KH550 ส่วน Stearic นั้น โดยรวมไม่สามารถทาให้สมบัติทางกลดีข้ ึน
คาสาคัญ: ผงเปลือกไข่, วัสดุคอมโพสิ ต, อีพอกซีเรซิน
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ABSTRACT
This research had purpose to study factors which affected some mechanics properties of materials
which made from waste eggshell powdered and epoxy resin. The studied factors are size and ratio of eggshell
powdered mixed with epoxy resin by studying tensile strength, Impact and Hardness of materials. The best result
of tensile strength is 62.97 MPa by mixed eggshell powdered ratio 15%, epoxy rasin 85% using 200 Mesh size
of eggshell powdered. While the best impact ratio is 17.247 MPa using eggshell powdered ratio 50% mixed with
epoxy resin 50% when the size of eggshell powdered is 200 Mesh. And the best hardness made by mixing eggshell
powdered ratio 15%, Epoxy resin 85%, and eggshell powdered size 200 Mesh, the result was 134.571 HRR.
Moreover, the experiment showed increasing Modulus and hardness of materials when eggshell powdered was
adjusted their surface by Silane KH560 and KH550. But overall steric cannot be improved their mechanic
properties.
KEYWORDS: Egg Shells Powder, Composite Material, Epoxy Resin

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั มีอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมหลายแห่ งใช้ “ไข่” เป็ นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิ ตไม่ว่าจะเป็ นอาหารคาวและขนมหวาน จากข้อมูล (สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) ได้แสดงข้อมูลปี 2560 พบว่ามีปริ มาณการบริ โภคไข่ไก่ถึง 15,868 ล้านฟอง จึงทาให้มีเปลือกไข่จานวน
มาก ถูกทิ้งเป็ นขยะ เกิดเป็ นแก๊สไข่เน่า เกิดเป็ นแมลงวัน จึงมีหลากหลายความพยามยามที่จะนาเปลือกไข่เหลือ
ทิ้งนี้ มาใช้ประโยชน์ เช่นการนาเปลือกไข่มาซักผ้า การนาเปลือกไข่มาไล่มด รวมถึงการนาเปลือกไข่มาไล่แมลง
(วิชยั ดารงโภคภัณฑ์. เทคโนโลยีการนาเปลือกไข่มาใช้ประโยชน์) แต่ก็ยงั เหลือเป็ นขยะอีกมาก
ในเปลือกไข่ไก่ มีองค์ประกอบย่อย 2 ส่ วนหลักคือ เยื่อหุ ้มเปลือกไข่ (Membrane) และเปลือกไข่ (Egg
Shells) ในเปลือกไข่น้ นั มีองค์ประกอบ CaCo3 อยู่ถึง 99.0% ซึ่ งจะพบว่าส่ วนประกอบหลักของเปลือกไข่ คือ
CaCo3 หรื อที่ รู้จักกันคื อแคลเซี ยมคาบอเนต จากการสื บค้นข้อมูลพบว่ามี การใช้ผงแคลเซี ยมคาร์ บอเนตเป็ น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษ เป็ นต้น ใช้แคลเซี ยมคาร์บอเนต
เป็ นตัวเติม (Filler) เพื่อปรับปรุ งสมบัติของพลาสติกและกระดาษ (วิมลลักษณ์ สุ ตะพันธ์. การเตรี ยมพอลิเมอร์
คอมโพสิ ทจากเปลือกไข่ไก่)
จากการศึกษาพบว่ามีงานวิจยั การเติมผงอลูมิเนียม (เอนก ภู่จานงค์. กระบวนการทาแม่พิมพ์รวดเร็ วด้วย
อีพอกซี เรซิ นสาหรับงานฉี ดพลาสติก ) และการเติมผงบดจากเศษแก้ว (สุ ทธิ ดล แสงดาว และวิทยา กาญจนเจริ ญ
นนท์. การศึกษาการใช้ผงแก้วจากขวดแก้วรี ไซเคิลเสริ มแรงในอีพอกซีเรซิ น) ลงไปในเรซินสาหรับสาหรับขึ้นรู ป
วัสดุ ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวความคิดที่ จะนาเปลือกไข่ไก่ ซ่ ึ งเป็ นวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ จะเป็ นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั เปลือกไข่ไก่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาด และปริ มาณของผงบดจากเปลือกไข่เสริ มแรงในอีพอกซีเรซิน
(2) ปรับปรุ งสมบัติทางกลของวัสดุผสมอีพอกซีเรซินเสริ มแรงด้วยผงบดจากเปลือกไข่

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ก่อนจะทาการทดลองนี้ ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุผสมอีพอกซี เรซิ นเสริ มแรง
ด้วยผงบดจากเปลือกไข่ พบว่าผลของอัตราส่ วนของผงเปลือกไข่และผลของขนาดผงเปลือกไข่ต่างมีผลต่อสมบัติ
ทางกลของวัสดุแต่ยงั พบว่าสมบัติของวัสดุยงั ไม่ดีเท่าที่ตอ้ งการจึงต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ งสมบัติ
ทางกลบางประการของวัสดุโดยทาการคัดเลือกตัวแปรที่น่าสนใจมาทาการทดสอบดังนี้
Coupling Agent

Stearic

Silane : KH550

Silane : KH560

เลือกปรับปรุ งที่ส่วนผสม Epoxy Resin + Egg Shell Powder (อัตรา 85:15% อัตราส่ วนโดยหนัก)
ใช้ผงขนาด 200 Mesh ในการทดลองปรับปรุ งสมบัติ
ทดสอบสมบัติทางกล
เก็บผลการทดลอง

ทดสอบขึ้นรู ปชิ้นงาน
วิเคราะห์และสรุ ปผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การเตรียมผงเปลือกไข่
การทดลองแยกเยื่อเปลือกไข่ออกจากส่ วนของเปลือกไข่ ได้กาหนดวิธีการแยกเปลือกไข่ออกเป็ น 5
รู ปแบบ โดยใช้สารละลายแต่ละชนิ ด 0.5 ลิ ตร และเปลื อกไข่ 200 กรั ม พบว่าน้ าเปล่า และน้ าส้มควันไม้ ไม่
สามารถแยกเยื่อเปลือกไข่ได้ ในขณะที่ น้ าส้มสายชู กรดอะซี ติก กรดซัลฟูริก และโซดาไฟสามารถแยกเยื่อ
เปลือกไข่ได้ แต่จะพบว่าแต่ละวิธีในการแยกเยื่อนั้นถึงแม้จะสามารถลอกเยื่อเปลือกไข่ออกจากเปลือกไข่ได้ แต่
ใช้เวลาในการแยกเยือ่ และปริ มาณเปลือกไข่ที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1

2345

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

ตารางที่ 1 การทดสอบแยกเยือ่ เปลือกไข่ออกจากเปลือกไข่
สารทดสอบ
ผลการแยกเยือ่
1. น้ าเปล่า
ไม่สามารถแยกได้
2. น้ าส้มสายชู เข้มข้น 8%
แยกได้
3. กรดอะซีติก เข้มข้น 12 mol
แยกได้
4. กรดซัลฟูริก เจือจาง 6 mol
แยกได้
5. น้ าส้มควันไม้
ไม่สามารถแยกได้
6. โซดาไฟ เข้มข้น 25%
แยกได้

เวลา (ชัว่ โมง)
6
4
36
1

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ปริ มาณเปลือกไข่ที่ได้ (กรัม)
125 กรัม
130 กรัม
100 กรัม
150 กรัม

ท าการตรวจสอบเปลื อ กไข่ ที่ ผ่ า นการแยกเยื่ อ แต่ ล ะชนิ ด ด้ ว ยเครื่ อง XRF (X-ray Fluorescence
Spectroscopy) เพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณ แคลเซี ยมคาร์ บอเนต ที่ อยู่ที่เปลื อกไข่ จากการทดสอบพบว่ามีค่าของ
แคลเซี ยมในปริ มาณสู ง และได้ทาการ สรุ ปผล โดยจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็ นสารที่ใช้แยกเยื่อออก
จากเปลือกไข่ ถึงแม้วา่ จะให้ค่าของปริ มาณ แคลเซี ยมคาร์ บอเนตน้อยกว่าสารชนิดอื่น แต่เมื่อดูถึงเรื่ องเวลาและ
ปริ ม าณของเปลื อ กไข่ ที่ ไ ด้ห ลัง จากการทดสอบการแยกเยื่ อ ของสารแต่ ล ะตัว นั้น ท าให้ ผู ้ท ดลองเลื อ กใช้
โซเดียมไฮดรอกด์หรื อโซดาไฟเป็ นสารแยกเยือ่ เพราะใช้เวลาแยกเยือ่ น้อยที่สุดได้เปลือกไข่มากที่สุด และปริ มาณ
ค่าแคลเซี ยมคาร์ บอเนตที่ได้จากการทดสอบนั้นก็ให้ค่าที่ไม่ได้ต่างกันมากนัก สอดคล้องกับผลงานบทความของ
(วิชยั ดารงโภคภัณฑ์. เทคโนโลยีการนาเปลือกไข่มาใช้ประโยชน์) ที่กล่าวถึงปริ มาณของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มี
อยูม่ ากในเปลือกไข่

ภาพที่ 2 ปริ มาณสารแคลเซียมคาร์บอเนต
จากนั้นนาเปลือกไข่ลอกเยือ่ หมดแล้วมาบดให้เป็ นผงละเอียดด้วยเครื่ องบดแบบบอลมิลล์ และทาการคัด
แยกขนาดผงเปลือกไข่ดว้ ย ตะแกรง Mesh ให้ได้ขนาด 75 100 200 325 mesh ลักษณะของผงบดจากเปลือกไข่ที่
ผ่านการลอกเยือ่ แล้ว ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุ
4.2 การปรับปรุงพืน้ ผิวของผงเปลือกไข่
สารที่ ชวยปรั บปรุ งแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างพอลิ เมอร์ และฟิ ลเลอร์ ทาหน้าที่ เหมื อนเป็ นสะพานเชื่ อม
ระหว่างทั้งสองโมเลกุลไว้ โดยส่ วนหนึ่ งของโมเลกุลเป็ นส่ วนที่จะเกิดปฏิกิริยากับ ฟิ ลเลอร์ และอีกส่ วนหนึ่งของ
โมเลกุลเป็ นส่ วนที่ จะเกิ ดการรวมตัว หรื อทาปฏิ กิริยากับพอลิเมอร์ ได้เป็ นอย่างดี เมื่อพื้นผิวฟิ ลเลอร์ ได้รับการ
ปรับปรุ งด้วยสารควบคู่ปฏิ กิริยาจะช่วยลดแรงตึงผิวของวัสดุ (นิ ลุบล เผือกบัวขาว. สมบัติเชิ งกลและสัณฐาน
วิทยาของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผา่ นกระบวนการขึ้นรู ปใหม่โดยมีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็ นสารเติม
แต่ง)
4.2.1 การทดลอง
จากการศึ กษาพบว่ามี การใช้ Coupling Agent กลุ่ม Staeric และ Silane (KH550) มาใช้ปรั บปรุ ง
พื้นผิวของแคลเซียม คาร์บอเนต (Hanifi Binici. Mechanical and radioactivity shielding performances of mortars
made with cement sand and egg shells) ในงานวิจยั นี้ จึงใช้ Stearic และ Silane (KH550) และ (KH560) มาทาการ
ทดสอบผงเปลือกไข่ โดยใช้วธิ ีการดังนี้
เริ่ มจากกวนสารละลายกระจายทัว่ ผงเปลือกไข่ดว้ ย Stirrer ใช้ อัตราส่ วน CaCO3 อนุภาค จานวน
2.0 กรัม ต่อ Cupping 2.0 กรัม โดยเติมสารละลายเอธานอล 95% จานวน 100 มล. ลงไปด้วย ผสมกันโดยการกวน
ด้วย stirrer (แม่เหล็ก) ใช้อุณหภูมิ ที่ 60 ° C 8 ชัว่ โมง หลังจากที่ผา่ นกระบวนการกวนสารแล้ว ก็จะนาเปลือกไข่
และสารทั้งหมดมาผ่านกระบวนการกรองสาร โดยใช้ชุด Vacuum ในการดูดไล่สารอื่นออกจากพื้นผิวของเปลือก
ไข่ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การกวนสารและการกรองสาร
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4.2.2 การอบแห้ ง
โดยนาเปลือกไข่ที่ผา่ นกระบวนการปรับปรุ งพื้นผิวด้วย Coupling เรี ยบร้อยแล้ว นามาใส่ถาดผนึก
ด้วยฟอล์ย ก่อนอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 110 องศาเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ผงเปลือกไข่อบแห้ง
4.3 การขึน้ รู ปทดสอบสมบัตเิ ชิงกล
ในส่วนของการทดลอง จะเริ่ มจากการเปิ ดแม่พิมพ์ที่ผา่ นการออกแบบอ้างอิงมาตรฐาน ASTM Standard
ทาความสะอาดด้วยสาร อะซิ โตนและทาการประกอบแม่พิมพ์ ก่อนจะพ่นด้วยซิ ลิโคลนสเปรย์ให้เป็ นฟิ ล์มบางๆ
เพื่อช่วยในการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นนาแม่พิมพ์พี่เตรี ยมไว้น้ นั มาวางที่โต๊ะระดับเพื่อความสมดุล
ของแม่พิมพ์และเพื่อให้การเตรี ยมการหล่อ อีพอกซี เรซิ น เป็ นตามที่ออกแบบแผนการทดลองด้วยโปรแกรมไว้
ด้วย DOE โดยแต่ละเงื่อนไขของการทดสอบนั้น จะใช้ตวั อักษร A – P เป็ นตัวแปร (วรากร พงษ์เมษา การศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่ได้จากผงกะลามะพร้าวกับอีพอกซีเรซิน)
4.3.1 ชั่ง ตวงส่ ว นผสม ตวงแต่ ล ะส่ ว นด้ว ยตาชั่ง ดิ จิต ัล ให้ไ ด้ป ริ มาตรตามที่ คานวณไว้ จะได้
ส่ วนผสมทั้งหมด 3 ตัว คือ อีพอกซี เรซิ น ฮาร์ ดเด็นเนอร์ และผงเปลือกไข่ โดยทุกๆอัตราส่ วนจะเริ่ มจากการผสม
ฮาร์ดเดนเนอร์กบั ผงเปลือกไข่ก่อน (ผงเปลือกไข่อบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 80 องศา เพื่อป้ องกกันฟองอากาศที่จะ
เกิดขึ้นที่ชิ้นงาน) ผสมผงเปลือกไข่กบั อีพอกซีเรซินชนิด A คนให้เป็ นเนื้อเดียวกันด้วยเวลา 10 นาที
4.3.2 กวนสาร ค่อยๆ กวนให้เข้ากันช้าๆ ก่อนจะนาไปเข้าตูส้ ุ ญญากาศ เพื่อดูดไล่ฟองอากาศเป็ น
เวลา 20นาที จากนั้นนา อีพอกซีเรซินที่ตวงไว้มาเติมผสมลงไปภายหลัง จากนั้นก็ทาการกวนให้เข้ากันอีกครั้งด้วย
เครื่ องกวนที่รอบต่า เป็ นเวลา 20 นาที และจึงนาไปเข้าตูส้ ุ ญญากาศอีกครั้ง เป็ นเวลา15 นาที เพื่อป้ องกันการเกิด
ฟองอากาศ หรื อรู พรุ นที่ชิ้นงานนัน่ เอง หลังจากผสมสารอีพอกซี เรซิ่ นชนิ ด B ลงไปแล้ว ใช้เครื่ องกวนรอบต่า
กวนให้เข้าเป็ นเนื้อเดียวกัน และนาเข้าเครื่ องดูดฟองอากาศ 10 นาที
4.3.3 เทลงแม่พิมพ์ นาส่ วนผสมทั้งหมดที่ ได้เตรี ยมไว้เข้ากันดี แล้วนั้นมาเทลงแม่พิมพ์ รอจน
ชิ้นงานแข็งตัวที่เวลา 8 ชัว่ โมง แล้วจึงทาการถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ โดยขั้นแรกต้องทาการคลายสกรู ออก
ทั้งหมด และแยกแม่พิมพ์ท้ งั สองฝั่งออกจากกัน แล้วค่อยๆดันปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ก็จะได้ชิ้นงานที่พร้อม
จะนาไปทาการทดสอบสมบัติต่อไป
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4.4 ผลการทดสอบ
เมื่ อได้ชิ้นงาน ที่ ผ่านกระบวนการหล่อจากแม่พิมพ์ที่ได้ข้ ึนรู ปตามมาตรฐานการทดสอบแล้ว จึ งนา
ชิ้ นงานชิ้ นงานที่ ได้น้ ันมาทาการทดสอบ โดยการทดสอบดังกล่าว ทาการทดสอบด้วยเครื่ องทดสอบที่ ห้อ ง
ทดสอบ ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุ
ผลทดสอบค่าสมบัติการรับแรงดึงของวัสดุ (ASTM D638) การทดลองภายใต้รูปแบบตัวแปร ที่ ได้ทา
การออกแบบไว้ จะได้ผ ลการทดลอง 2 ตัว คื อ ผลการทดสอบค่ า Tensile Strength และ ค่ า Young's Modulus
รายละเอียด ดังภาพที่ 7 และ 8

Tensile Strength (MPa)

100

Sa
KH550

50

KH560
Non Coupling

0
15
Ratio of eggshell powder (%)

Young' Modulus (MPa)

ภาพที่ 7 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงของชิ้นทดสอบที่ผสมผงเปลือกไข่ขนาด 200 เมช
ที่ผา่ นการปรับสภาพของผงเปลือกไข่ดว้ ย Coupling Agent
Sa

8
6
4
2
0

KH550
KH560
Non Coupling
15
Ratio of eggshell powder (%)
ภาพที่ 8 แสดงค่ายังโมดูลสั ของชิ้นทดสอบที่ผสมผงเปลือกไข่ขนาด 200 เมช
ที่ผา่ นการปรับสภาพของผงเปลือกไข่ดว้ ย Coupling Agent
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Hardness (HRR)

ผลทดสอบค่าความแข็งของวัสดุ (ASTM D785) การทดลองภายใต้รูปแบบตัวแปร ที่ได้ทาการ
ออกแบบไว้ จะได้ผลการทดลองรายละเอียด ดังภาพที่ 9
150
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0

15
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ภาพที่ 9 แสดงค่าความแข็งของชิ้นทดสอบที่ผสมผงเปลือกไข่ขนาด 200 เมช
ที่ผา่ นการปรับสภาพของผงเปลือกไข่ดว้ ย Coupling Agent (ใช้แรงกด 60Kg. HRR)

Absorption Energy (J)

ผลทดสอบค่าสมบัติการรับแรงกระแทกของวัสดุ (ASTM D256) การทดลองภายใต้รูปแบบตัวแปร ที่ได้
ทาการออกแบบไว้ จะได้ผลการทดลองรายละเอียด ดังภาพที่ 10
20
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0

15
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ภาพที่ 10 ค่าการรับแรงกระแทกของชิ้นทดสอบที่ผสมผงเปลือกไข่ขนาด 200 เมช
ที่ผา่ นการปรับสภาพของผงเปลือกไข่ดว้ ย Coupling Agent
4.5 ผลสาเร็จจากการทดสอบการขึน้ รู ป
ภายหลังจากการทดสอบสมบัติเชิ งกลบางประการและทาการปรั บสภาพผงเปลื อกไข่ดว้ ย Coupling
Agent แล้วผูจ้ ดั ทาได้ทาการหล่อขึ้นรู ปจากผลการทดสอบที่ดี มาขึ้นรู ปโดยเลือกใช้ผงเปลือกไข่ขนาด 200 เมช ที่
ผ่านการ Post cure เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง และผ่านการปรับสภาพผิวเปลือกไข่ดว้ ย Coupling Agent ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบขึ้นรู ป

2350

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

5. สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการทดลองมุ่งเน้นปรับปรุ งสมบัติทางกลของวัสดุผสมอีพอกซี เรซิ นเสริ มแรงด้วยผงบด
จากเปลือกไข่ โดยใช้ Couplings Agent เป็ นองค์ประกอบหลักในการปรับสภาพพื้นผิวผงเปลือกไข่ขนาดอนุ ภาค
ซึ่ง ซึ่งสรุ ปผลได้ดงั นี้
(1) จากการทดลองพบว่าวัสดุจะมีค่าความต้านทานแรงดึงและค่าความแข็งสูงสุดเมื่ออัตราส่ วนผสมผง
เปลือกไข่ 15 % อัตราส่ วนผสมที่ทาให้ค่ายังโมดูลสั และค่าการรับแรงกระแทกสู งสุ ดคือผสมผงเปลือกไข่ที่ 50%
ทั้งนี้ เกิดขึ้นเพราะปริ มาณอีพอกซี เรซิ นที่มากกว่าในตัวแปรนั้นๆทาให้เนื้ อของวัสดุสามารถยึดเหนี่ ยวระหว่างกัน
ได้ดี ทาให้เมื่อวัสดุได้รับแรงดึง วัสดุจะสามารถกระจายแรงไปยังส่วนต่างๆของเนื้อวัสดุได้ดีกว่านัน่ เอง และมีผล
โดยตรงกับขนาดเมชของผงเปลือกไข่ ผงเปลือกไข่มีขนาดใหญ่จะเกิดการตกตะกอนของผงเปลือกไข่ในชิ้นงาน
ส่ วนผงเปลือกไข่ที่มีขนาดเล็กเกิ นไปก็จะลอยขึ้นด้านบนผิวงาน ส่ งผลให้ค่าสมบัติของวัสดุน้ นั ต่ าลง ซึ่ งไปใน
แนวทางเดียวกับงานวิจยั ของ (Hanifi Binici, et al Mechanical and radioactivity shielding performances of mortars
made with cement sand and egg shells.)
(2) และจากการทดลองพบว่าวัสดุมีค่าสมบัติทางกลที่ดีข้ ึน เมื่อผงเปลือกไข่ หรื อ สารตัวเติม ถูกปรับ
สภาพพื้นผิวด้วย Coupling Agent ทั้งนี้เกิดขึ้นเพราะผงเปลือกไข่ที่เป็ นสารตัวเติมนั้น ได้เปลี่ยนสภาพพื้นผิวมาทา
หน้าที่เป็ น Reinforcement อย่างเต็มที่ ทาให้สารตัวเนื้อ หรื อ Matrix จับตัวกันได้ดีมากขึ้น โดยจะเห็นได้วา่ Silane
KH560 และ KH550 จะมี ผลทาให้ค่าสมบัติทางกลดี ข้ ึนตามลาดับ ส่ วน Stearic นั้น โดยรวมไม่สามารถทาให้
สมบัติทางกลดีข้ ึน
(3) ผงเปลือกไข่และอีพอกซี เรซิ นสามารถนามาผสมในอัตราส่ วนตามที่ทดลองไว้ขา้ งต้น จะทาให้ข้ ึน
รู ปชิ้นงานสมบูรณ์และมีสมบัติทางกลที่ดีได้

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การใช้ส่วนผสมควรเลือกใช้ขนาดของผงเปลือกไข่ที่มีขนาดไม่เล็กเกินไปจะทาให้ส่วนผสม
ลอยขึ้นด้านบนทาให้สมบัติของวัสดุต่าลง
(2) จากการทดสอบพบว่าวัสดุคอมโพสิ ตที่เป็ นสารตัวเติมนั้นควรตรวจสอบหรื อปรับปรุ งพื้นผิว
ของอนุภาคถึงความเข้ากันก่อนการนาวัสดุเพื่อใช้เสริ มแรงให้กบั วัสดุคอมโพสิ ตอื่น
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) สามารถใช้ยางซิลิโคลนมาช่วยในการสร้างแบบหล่อเพื่อให้การปลดชิ้นงานได้ง่ายกว่าการทา
แบบหล่อด้วยโลหะ
(2) หาวิธีควบคุมฟองอากาศ เนื่องจากฟองอากาศเป็ นสาเหตุหลักๆที่ทาให้ค่าสมบัติของวัสดุ
ต่าลงเพราะมีเกิดการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากความหนาแน่นของเนื้อวัสดุ
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การลดลงของพื้นที่ ป่าชายเลนส่ งผลต่อการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะความหลาก
ชนิ ดของนก ที่ อ าศัยและหากิ น ในพื้ น ที่ ป่ าชายเลน รั งเที ยมเป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการเพิ่ ม ประชากรของนก
โดยเฉพาะพื้นที่ ป่าบก แต่กรณี ของป่ าชายเลนมี การศึ กษาน้อย การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความ
เป็ นไปได้ในการใช้รังเที ยมแบบกล่อง เพื่ อเพิ่ม ความหลากชนิ ดและความชุ กชุ มของนก ในพื้ นที่ ป่ าชายเลน
ธรรมชาติและสวนป่ า ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 การสารวจความหลากชนิ ด
ของนกบนแนวเส้นสารวจระยะทาง 1.2 กิโลเมตร พบนก 22 ชนิด 16 วงศ์ ใน 7 อันดับ เข้ามาใช้พ้ืนที่ โดยอันดับ
นกจับคอน พบสู งสุ ดร้อยละ 68.18 รองลงมาเป็ นอันดับนกกินปลาร้อยละ 9.09 อันดับนกกาเหว่า, อันดับเหยี่ยว,
อันดับนกยาง, อันดับนกตีนเทียน-อันดับนกอีก๋อย, อันดับนกเค้าแมวร้อยละ 4.55 เมื่อมีการติดรังเทียมในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ พบนก 15 ชนิ ด โดยนกอี แพรดแถบอกดา (Rhipidura javanica) นกกระจ้อยป่ าโกงกาง (Gerygone
sulphurea) นกกินปลีอกเหลือง (Cinnyris jugularis) และนกกิ นเปี้ ยว (Todiramphus Chloris) ร้อยละ 36.36 มีค่า
ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ = 1.47 มากกว่าป่ าธรรมชาติที่ไม่ติดรังเทียม พบนกอีแพรดแถบอกดา นกกินปลี
อกเหลือง และนกกินเปี้ ยวมีค่ามากที่สุดร้อยละ 20 มีดชั นีความหลากหลายทางชีวภาพ = 1.32 ส่วนพื้นที่สวนป่ าที่
ติ ด รั ง เที ย ม พบความหลากชนิ ด 12 ชนิ ด มี น กอี แ พรดแถบอกด า และนกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis)
1
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ร้อยละ 20 และค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ = 1.49 พื้นที่สวนป่ าที่ไม่ติดรังเทียม พบ 13 ชนิ ด มีนกอีแพรด
แถบอกดา และนกกางเขนบ้านร้อยละ 15.38 มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ = 1.39 พบว่ารังเทียมที่ใช้ใน
การศึกษาไม่สามารถเพิ่มความชุกชุมและความหลากชนิดในป่ าชายเลนธรรมชาติและสวนป่ าได้ เนื่องจากรังเทียม
แบบกล่องใช้ได้เฉพาะนกที่ทารังในโพรง ปั จจัยคุกคามตามธรรมชาติ คือ งูปากกว้างน้ าเค็ม (Cerberus rynchops)
และหนูทอ้ งขาว (Rattus rattus) ที่ทาให้รังเทียมไม่ประสบความสาเร็ จ
คาสาคัญ: รังเทียม , ป่ าชายเลน , ความหลากหลายทางชีวภาพ , นก , ความชุกชุม

ABSTRACT
Deforestation of mangrove area, affecting to biodiversity loss. Especially bird diversity in the area.
Artificial nest box is a tool for increasing bird population. Especially in the terrestrial ecosystems. In mangrove
ecosystems are less in studied. In this study was am to study the potential of using artificial nest boxes to
increase species diversity and abundance of birds in natural and plantation of mangrove forest between May
2015 and April 2016. Survey was done in 1.2 km transect line, 22 species, 16 familie in 7 Orders were found
living in the study areas. Passeriformes was highest 68.18%, Coraciiformes 9.09% Cuculiformes,
Accipitriformes, Ciconiiformes, Charadriiformes and Strigiformes 4.55%. When install artificial nest boxes into
natural mangrove forest, 15 species were found, pied fantail (Rhipidura javanica), golden-bellied gerygone
(Gerygone sulphurea), olive-backed sunbird (Cinnyris jugularis) and collared kingfisher (Todiramphus
Chloris) was 36.36%, Biodiversity index in natural mangrove forest with artificial nest boxes (1.47) was higher
than natural mangrove forest without artificial nest boxes. pied fantail, olive-backed sunbird, and collared
kingfisher 20% and biodiversity index (1.32). In plantation area with artificial nest boxes was found 12 species
of birds, pied fantail and Oriental magpie robin (Copsychus saularis) 20% and plantation without artificial nest
boxes was, 13 species, pied fantail and Oriental magpie robin was 15.38%, Biodiversity index (1.39). In this
study, artificial nest boxes were not able to increase the abundance and species diversity, in natural and
plantation of mangrove forest areas. Due to the natural threats of dog-faced water snake (Cerberus rynchops)
and roof rat (Rattus rattus). May cause an effect to artificial nest box.
KEYWORDS: Artificial Nest Boxes, Mangrove Forest, Biodiversity, Birds, Abundance

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ป่ าชายเลน มีความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวิตนานาชนิ ด รวมถึงการรองรับความหลากชนิ ดของนก (บุญช่วย,
2555) ป่ าชายเลนมีการกระจายตามชายฝั่ งทะเล ประเทศไทยพบตามภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ แต่
ปั จจุบนั พื้นที่ป่าชายเลนลดจานวนลงจากการใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง การทานากุง้ และทา
นาเกลื อ การเกษตรกรรม และการขยายตัวของชุ มชนและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง การสู ญเสี ยพื้นที่ ป่าจึ ง
2
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เท่ ากับการสู ญเสี ยพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการสร้างรัง ส่ งผลให้ความหลากชนิ ดของนกลดลง (Kathiresan, 2001;
Bhattacharya et al., 2011) เนื่ อ งจากนกมี คุ ณ ค่ าและมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ สิ่ ง แวดล้อ ม สามารถใช้เป็ นตัว ชี้ วัด
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมละความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ (Timothy et al., 2000) การเข้ามาใช้ประโยชน์ประโยชน์ป่า
ชายเลนของนก มีท้ งั ที่เข้ามาหากินตลอดปี และบางส่วนอพยพมาตามช่วงฤดูกาล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็ นบริ เวณที่เคยได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาจนทาให้ป่าชายเลนเสื่ อมสภาพลงและเหลือพื้นที่ ป่าชายเลนธรรมชาติเพียงเล็กน้อย ต่อมาได้มีการ
ฟื้ นฟูป่าชายเลนขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2530 (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ,
2556) พบว่า หลังการฟื้ นฟูมีนก 128 ชนิ ด เข้ามาใช้พ้ืนที่ (ธนพล, 2555) แต่ความแตกต่างระหว่างการเข้ามาใช้
ประโยชน์ของนกในป่ าชายเลนธรรมชาติและสวนป่ า และแนวทางในการเพิ่มความหลากชนิดและประชากรยังมี
น้อย การนารังเที ยมแบบกล่องมาใช้ในการเพิ่มความหลากชนิ ดและประชากรนก (Smith et al., 2005; Catry et
al., 2009) เป็ นทางเลือกที่ ใช้ได้ดีในหลายพื้นที่ (Biber 1990; Blanco and Gonzalez, 1992) เช่น ประเทศสเปน
และเปรู (Libois et al., 2012; Olah et al., 2014) เป็ นต้น การศึกษาครั้งนี้คาดว่า สามารถเพิ่มความหลากชนิ ดนกที่
ทารั งในโพรงได้ม ากขึ้ น ทั้งนี้ รั งเที ยมที่ ใช้ตอ้ งมี ค วามเป็ นธรรมชาติ และเหมาะสมต่อ การสร้ างรั ง วางไข่
ขยายพันธุ์ ส่ งผลทาให้ความหลากชนิ ดและประชากรนกเพิ่มขึ้น เนื่ องจากมีอตั ราการสื บพันธุ์เพิ่มขึ้นในขณะที่
อัตราการถูกล่าลดลง (Nilsson, 1975, 1984 : Robertson and Rendell, 1990) ทั้งนี้ ข้ ึนกับความหนาแน่ นของรัง
เทียม (Nilsson, 1984)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์พ้นื ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(2) เพื่อศึกษาความสามารถในการเพิ่มความหลากชนิดของนกโดยใช้รังเทียมในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ปี 2015
กิจกรรม

3 4 5 6 7 8 9

ปี 2016
1
0

1
1

1
1 2 3 4 5 6
2

ดาเนินการติดตั้งรังเทียมในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ
ดาเนินการติดตั้งรังเทียมในพื้นที่สวนป่ า
ดาเนินการเก็บข้อมูล (1 ครั้ง / เดือน)
วิเคราะห์ผล จัดรู ปเล่ม
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
4.2.1 รังเทียม (Artificial nest)
4.2.2 กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา (Binoculars)
4.2.3 หนังสื อคู่มือดูนก A Guide to the Bird of Thailand ของ Lekagul and Round (1991)
4.2.4 เครื่ องบันทึกเสี ยง (Recorder)
4.2.5 ตารางบันทึกข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เครื่ องเขียน
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทาการวางแปลงขนาด 100 × 50 ตารางเมตร บนแนวสารวจ ยาว 100 เมตร จานวน 3 แนวสารวจ ให้
แนวสารวจที่ 1 และ 3 อยูห่ ่ างจากขอบแปลงเข้ามาด้านในแปลงเป็ นระยะทาง 5 เมตร และแนวสารวจแต่ละแนว
สารวจ ห่างกันเป็ นระยะทาง 20 เมตร จานวน 4 แปลง (ภาพที่ 2) บริ เวณป่ าชายเลนธรรมชาติ 2 แปลง และสวนป่ า
2 แปลง แต่ละพื้นที่ทาการติดรังเทียม 1 แปลง อีก 1 แปลง ใช้เพื่อเปรี ยบเทียบ รังเทียมที่ใช้มีขนาดกว้าง 15.24 ซม.
ยาว 15.24 ซม. สู ง 20.32 ซม. ทางเข้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 ซม. ทาการติ ดรังแปลงละ 30 รัง บนแนว
สารวจ 3 แนวสารวจ แนวละ 10 รัง ทาการสารวจด้วยวิธีนบั บนจุดสารวจ (Point Count) แต่ละจุด ใช้เวลาสารวจ
จุดละ 3 นาที ทาการ จาแนกชนิ ดนก โดยการพบเห็ นตัวและการฟั งเสี ยงร้อง ตามคู่มือดู น กของ Lekagul and
Round (1991) ทาการสารวจเดือนละ 1 ครั้ง เป็ นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ถึง เดือนเมษายน
พ.ศ. 2559
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ความหนาแน่น (n/a) เมื่อ n = จานวนตัวในชนิดที่ i และ a = พื้นที่
ศึกษา และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Shannon-Weiner Index, H)
s

H   (ni / N ) log( ni / N ) (Margalef, 1958)
i 1
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S = จานวนของชนิดที่พบทั้งหมด ni = จานวนตัวในชนิด i ของประชากร, N = จานวนตัวของทุกชนิดรวมกัน)
โดยใช้โปรแกรม Biodiversity Pro (Krebs, 1999) และทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพื้นที่ศึกษา โดยใช้
สถิติ Student’s T-Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05
4.5 ผลการศึกษา
จากการศึกษา พบนกทั้งสิ้ น 22 ชนิ ด 16 วงศ์ 7 อันดับ โดยที่ป่าธรรมชาติที่ติดรังเทียม มีความหนาแน่น
ของนกกระจ้อยป่ าโกงกาง (Gerygone sulphurea) สู งสุ ด 0.115 ตัว/ตารางเมตร นกอีแพรดแถบอกดา (Rhipidura
javanica) 0.104 ตัว /ตารางเมตร และนกแว่ น ตาขาวสี ท อง (Zosterops palpebrosus) 0.067 ตัว /ตารางเมตร
ตามลาดับ ในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ไม่ติดรังเทียม มีความหนาแน่นของนกอีแพรดแถบอกดา สูงสุด 0.105 ตัว/ตาราง
นกกระจ้อยป่ าโกงกาง 0.081 ตัว/ตารางเมตร และนกแว่นตาขาวสี ทอง 0.076 ตัว/ตารางเมตร ตามลาดับ ในพื้นที่
สวนป่ าที่ ติดรังเที ยม มี ความหนาแน่ นของนกอี แพรดแถบอกดา สู งสุ ด 0.099 ตัว/ตารางเมตร นกกางเขนบ้าน
(Copsychus saularis) 0.069 ตัว/ตารางเมตร และนกกระจ้อยป่ าโกงกาง 0.043 ตัว/ตารางเมตร และในพื้นที่สวนป่ า
ไม่ติดรังเทียมมีความหนาแน่นของนกอีแพรดแถบอกดา สู งสุ ดมีค่าเท่ากับ 0.102 ตัว/ตารางเมตร นกกระจ้อยป่ า
โกงกาง 0.052 ตัว/ตารางเมตร และนกกางเขนบ้าน 0.048 ตัว/ตารางเมตร ตามลาดับ พบว่า นกอีแพรดแถบอกดา
และนกกางเขนบ้าน เข้ามาใช้รังเที ยมแบบกล่องโดยการวางไข่ แต่ไม่พบการฟั กเป็ นตัว เนื่ องจาก งูปากกว้าง
น้ าเค็ม และหนูทอ้ งขาว เข้าทาลายรัง
พื้นที่ป่าธรรมชาติที่ติดรังเทียม พบระดับความชุกชุมบ่อยมาก คือ นกอีแพรดแถบอกดา นกกระจ้อยป่ า
โกงกาง นกกิ นปลีอกเหลือง (Cinnyris jugularis) และนกกิ นเปี้ ยว (Todiramphus Chloris) 36.36% ของชนิ ดนก
ทั้งหมด ระดับความชุกชุมบ่อย 1 ชนิ ด คือ นกแว่นตาขาวสี ทอง (Zosterops palpebrosus) 9.09% ระดับความชุก
ชุ ม ปานกลาง 1 ชนิ ด คื อ นกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis) 9.09% ระดับ ความชุ กชุ มน้อย 3 ชนิ ด คื อ นก
แซงแซวสี เทา (Dicrurus leucophaeus) นกกาเหว่า และนกกาแวน (Cryssirina temia) 27.27% และระดับความชุก
ชุ มน้อ ยมาก 2 ชนิ ด คื อ นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) และนกยางเขี ยว 18.18% (ตารางที่ 1) พื้ น ที่ ป่ า
ธรรมชาติที่ไม่ติดรังเที ยม ระดับความชุกชุมบ่อยมาก 3 ชนิ ด คือ นกอีแพรดแถบอกดา นกกินปลีอกเหลือง และ
นกกินเปี้ ยว 20% ระดับความชุกชุมบ่อย 3 ชนิ ด คือ นกกระจ้อยป่ าโกงกาง นกแว่นตาขาวสี ทอง และนกกางเขน
บ้าน (Copsychus saularis) 20% ระดับความชุ กชุ มน้อย 6 ชนิ ด คื อ นกสี ชมพูสวน เหยี่ยว นกปรอดสวน นก
กาแวน นกยางเขียว และนกกระเต็นน้อยธรรมดา 40% และระดับความชุกชุมน้อยมาก 3 ชนิ ด คือ นกกาเหว่า นก
ปรอดหน้านวล และนกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 20% (ตารางที่ 1) พื้นที่สวนป่ าที่ติดรังเทียม ระดับความชุกชุมบ่อย
มาก 2 ชนิด คือ นกอีแพรดแถบอกดา และนกกางเขนบ้าน 20% ระดับความชุกชุมบ่อย 4 ชนิ ด คือ นกกระจ้อยป่ า
โกงกาง นกแว่นตาขาวสี ทอง นกกิ นปลีอกเหลื อง และนกกิ นเปี้ ยว 40% ระดับความชุกชุมน้อย 2 ชนิ ด คือ นก
กาฝากสี เรี ยบ (Dicaeum concolor ) และนกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) 20% และระดับความชุกชุมน้อย
มาก 2 ชนิ ด คือ นกกาแวน และนกแซงแซวหางบ่วงเล็ก 20% (ตารางที่ 1) ในพื้นที่สวนป่ าที่ไม่ติดรังเทียม ระดับ
ความชุกชุมบ่อยมาก 2 ชนิด คือ นกอีแพรดแถบอกดา และนกกางเขนบ้าน 15.38% ระดับความชุกชุมบ่อย 3 ชนิ ด
คือ นกกระจ้อยป่ าโกงกาง นกกินเปี้ ยว และนกกิ นปลีอกเหลือง 23.08% ระดับความชุกชุมปานกลาง 1 ชนิ ด คือ
นกแว่นตาขาวสี ทอง 7.69% ระดับความชุกชุมน้อย 1 ชนิด คือ นกกาแวน7.69% และระดับความชุกชุมน้อยมาก 6
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ชนิ ด คือ นกแซงแซวสี เทา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกาฝากสี เรี ยบ นกกระแตแต๊แว๊ด (Vanellua indious ) นก
เค้าเหยีย่ ว (Ninox scutulata) และนกแซงแซวหางปลา 46.15% (ตารางที่ 1)
พบว่าพื้นที่ป่าธรรมชาติและสวนป่ าที่ไม่ติดรังเทียม มีแนวโน้มเพิม่ มากกขึ้นมากกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
พื้นที่ป่าธรรมชาติและสวนป่ าที่ติดรังเทียม อย่างมีนยั สาคัญ ( t = 2.017 ; df = 22 ; p = 0.05) (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แนวโน้มความหลากชนิดของนกที่พบบริ เวณพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ไม่ติดรังเทียม (N_Un_all) ) และที่ติด
รังเทียม (N_Ne_All) และพื้นที่สวนป่ าที่ไม่ติดรังเทียม (P_Un_All) และที่ติดรังเทียม (P_Ne_All) ใน
พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2558 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
จากค่ า ดัช นี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ พบว่า พื้ น ที่ ป่ าธรรมชาติ ที่ ติ ด รั ง เที ย มมี ค่ า ดัช นี ค วาม
หลากหลายทางชี วภาพเฉลี่ย 1.48 ( H = 1.16 – 1.84) มีค่ามากกว่าพื้นที่ ป่าธรรมชาติ ที่ไม่ติดรังเที ยมมี ค่าดัชนี
ความหลากหลายทางชี วภาพเฉลี่ย 1.32 ( H = 0.87 – 1.83) และสวนป่ าที่ ติดรังเที ยมมีค่าดัชนี ความหลากหลาย
ทางชีวภาพเฉลี่ย 1.47 (H = 1.24 – 1.85) ) มีค่ามากกว่าพื้นที่สวนป่ าที่ไม่ติดรังเทียมมีค่าเฉลี่ย 1.39 ( H = 0.99 –
1.72) พื้นที่ป่าทั้ง 2 ประเภท มีค่าดัชนี ความหลากหลายทางชี วภาพไม่ต่างกันมาก เนื่ องจากสภาพและขนาดของ
พื้ น ที่ แ ปลงศึ ก ษาค่ อ นข้า งจ ากัด อี ก ทั้ งพื้ น ที่ ที่ ท าการวางแปลงศึ ก ษา มี ก ารเข้า ใช้ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์
(t = 3.182 ; df = 3)
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พื้ น ที่ ป่ าธรรมชาติ ไ ม่ ติ ด รั ง เที ย มและติ ด รั ง เที ยม มี ดัช นี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 90.08
รองลงมาคื อ พื้ นที่ ส วนป่ าที่ ไม่ ติดรั งเที ยมและติ ดรั งเที ยมร้ อยละ 88.11 พื้ น ที่ ส วนป่ าที่ ไม่ ติดรั งเที ยมและป่ า
ธรรมชาติที่ไม่ติดรังเทียมร้อยละ 74.20 พื้นที่สวนป่ าที่ ไม่ติดรังเที ยมและป่ าธรรมชาติที่ติดรังเทียมร้อยละ 72.54
พื้นที่ สวนป่ าที่ ติดรังเที ยมและป่ าธรรมชาติที่ไม่ติดรังเที ยมร้อยละ 70.02 และพื้นที่ สวนป่ าที่ ติดรังเที ยมและป่ า
ธรรมชาติที่ติดรังเทียมร้อยละ 67.83 ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ค่าความคล้ายคลึ งของกลุ่มประชากรนก ในพื้ นที่ ป่ าธรรมชาติ และสวนป่ า บริ เวณศู นย์ศึกษาการ
พัฒนา อ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2559
ดัชนีความคล้ ายคลึง
พืน้ ที่
ป่ าธรรมชาติ ป่ าธรรมชาติที่ สวนป่ าทีต่ ดิ สวนป่ าทีไ่ ม่
ทีต่ ดิ รังเทียม ไม่ ตดิ รังเทียม
รังเทียม
ติดรังเทียม
*
90.08
67.83
72.55
ป่ าธรรมชาติทตี่ ดิ รังเทียม
*
*
70.03
74.21
ป่ าธรรมชาติทไี่ ม่ตดิ รังเทียม
*
*
*
88.11
สวนป่ าทีต่ ดิ รังเทียม
เมื่อทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการจัดกลุ่ม Cluster Analysis สามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 2 กลุ่ม ที่
ระดับความคล้ายคลึงร้อยละ 74.21 คือ 1) สวนป่ าที่ติดและไม่ติดรังเทียม และ 2) ป่ าธรรมชาติที่ติดและไม่ติดรัง
เทียม (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 การจัดกลุ่มของนกที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติที่ติดรังเทียม (N_Ne_All) และไม่ติดรังเทียม
()N_Un_All) และสวนป่ าที่ติดรังเทียม (P_Ne_All) และไม่ติดรังเทียม (P_Un_All) บริ เวณศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 – เดือนเมษายน
พ.ศ. 2559
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พื้ น ที่ ส วนป่ าที่ ติ ด รั งเที ย มมี ค วามถี่ ในการเข้าใช้รั งเที ยม จ านวน 12 ครั้ ง ซึ่ งมี ค่ ามากกว่า พื้ น ที่ ป่ า
ธรรมชาติที่ติดรังเทียมมีความถี่ในการเข้าใช้รัง จานวน 9 ครั้ง โดยปั จจัยคุกคามที่พบในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ติดรัง
เที ยม คือ งูปากกว้างน้ าเค็ม (Cerberus rynchops) จานวน 1 ครั้ง และพื้นที่ สวนป่ าที่ ติดรังเที ยม คือ หนู ทอ้ งขาว
(Rattus rattus) จานวน 9 ครั้ง (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงความถี่ในการเข้าใช้รังเทียม ในพื้นที่ป่าธรรมชาติและสวนป่ า บริ เวณศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าว
คุง้ กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
พืน้ ที่
ความถี่ในการเข้ าใช้ รังเทียม (ครั้ง)
นก
หนู
งู
9
1
ป่ าธรรมชาติทตี่ ดิ รังเทียม
12
9
สวนป่ าทีต่ ดิ รังเทียม

5. สรุ ปผลการวิจัย
การใช้รังเที ยมแบบกล่องเพื่อเพิ่มความหลากชนิ ดและความชุกชุมของนก ในพื้นที่ ป่าชายเลน บริ เวณ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เดื อนเมษายน พ.ศ. 2558
ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบนก 22 ชนิ ด 16 วงศ์ ใน 7 อัน ดับ เข้ามาใช้พ้ื น ที่ การใช้รั งเที ย มเพื่ อ เป็ น
เครื่ องมือในการอนุ รักษ์ การเพิ่มจานวนประชากรนก และใช้เป็ นอุปกรณ์เพิ่มความสาเร็ จในการสื บพันธุ์ พบว่า
การเลือกใช้รังเทียมได้ผลเฉพาะบางกลุ่ม เช่นเดียวกับการใช้รังเทียมแบบกล่องในพื้นที่ป่าบกหรื อป่ าประเภทอื่น
เนื่องจากกลุ่มที่ทารังในป่ าชายเลนหลายชนิด ไม่ทารังในโพรง ในการศึกษาครั้งนี้จึงพบเฉพาะ นกอีแพรดแถบอก
ดา และนกกางเขนบ้าน เข้ามาใช้ประโยชน์และวางไข่ แต่มีปัจจัยคุกคามตามธรรมชาติ ได้แก่ งูปากกว้างน้ าเค็ม
และหนู ทอ้ งขาว เข้ามาคุกคาม ข้อเสนอแนะแนวทางการเลือกใช้รังเที ยม ควรเลือกใช้วสั ดุที่กลมกลืนกับสภาพ
พื้นที่ และเลือกรู ปแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งควรมีการป้ องกันการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ผลู ้ ่า

6. อภิปรายผล
การศึ กษาความหลากชนิ ดและความชุกชุมของนกในพื้นที่ ป่าชายเลน บริ เวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ ง้ กระเบน อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ พบว่ามี ค วามแตกต่ างของจานวนชนิ ด นกที่ พ บ เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ
งานวิจยั ของ ธนพล (2555) ที่พบนกในพื้นที่ท้ งั สิ้ น 128 ชนิ ด เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูลในแปลง
ศึกษา ขนาดเล็ก และพบว่าพื้นที่ ศึกษามีลกั ษณะไม่แตกต่างกันมากนัก และยังคงมีการใช้ประโยชน์จากมนุ ษย์
เหมือนๆกัน ส่ งผลให้ค่าดัชนี ความหลากหลายทางชีวภาพมีค่าไม่มีความแตกต่างกัน ร่ วมกับการติดรังเที ยมใน
พื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติและสวนป่ า พบว่า รังเทียมไม่สามารถช่วยเพิ่มความหลากชนิ ดและความชุกชุมได้ ซึ่ ง
ต่างจากการศึกษาของ Brazill-Boast et al., 2013 พบว่า รังเทียมสามารถช่วยเพิ่มจานวนประชากรนก และยังเป็ น
ตัวช่วยให้การสื บพันธุ์ประสบผลสาเร็ จมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากนกที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็ นนกในกลุ่มนกจับ
คอน มีเพียงนกอีแพรดแถบอกดา และนกกางเขนบ้าน ที่เข้ามาใช้รังเทียมเพียง 2 ชนิดเท่านั้น ซึ่ งนกที่เข้ามาใช้รัง
เทียมจัดว่าเป็ นกลุ่มนกเมือง ที่ มีการปรับตัวต่อสิ่ งแปลกปลอมได้ไวกว่านกชายเลน นอกจากนี้ การติดรังเทียมยัง
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เป็ นสาเหตุข องการดึ งดู ดให้สัตว์ผูล้ ่าตามธรรมชาติ เช่ น งูป ากกว้างน้ าเค็ม (Cerberus rynchops) หนู ท้องขาว
(Rattus rattus) เป็ นต้น เข้ามาทาลายรังเทียม การคุกคามรังเทียมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรนก (LopezFlores et al., 2009) จึ งส่ งผลทาให้การพบเห็ นนกชนิ ดนั้นน้อยลง แม้วา่ การศึ กษาครั้งนี้ ไม่สามารถแสดงถึงการ
เพิ่มความหลากชนิ ดของนก แต่รังเทียมถือว่าเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในทางนิ เวศวิทยา (Maier
and DeGraff, 2000; Mezquida and Marone, 2003) นอกจากนี้ พบว่า รังเทียมยังเป็ นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลง
ความชุกชุมของนกในพื้นที่ ทาให้นกกางเขนบ้านในพื้นที่สวนป่ ามีอตั ราการพบเห็นลดลงเมื่อเทียบกับพื้นที่สวน
ป่ าที่ไม่ได้ติดรังเที ยม เนื่ องจากวัสดุที่ใช้สร้างรังเทียมไม่เหมาะสม หรื อไม่กลมกลืนกับธรรมชาติ อีกทั้งรังเที ยม
เป็ นสาเหตุหลักในการดึงดูดสัตว์ผลู ้ ่าเข้ามาในพื้นที่ ส่ งผลทาให้รังเทียมโดนล่าจากผูล้ ่า และพบเห็นนกที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ลดลง (Nilsson, 1984) ซึ่ งจากการศึกษา รังเทียมไม่สามารถช่วยเพิ่มความหลากชนิดและความชุกชุมของ
นกในพื้นที่ได้ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการใช้รังเทียมสาหรับการจัดการและการเพิ่มจานวนประชากรนก
(2) เพื่อใช้เป็ นกรณี ศึกษาการใช้รังเทียมเป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มความหลากหลายและความชุกชุม
ของนกในพื้นที่ป่าชายเลน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรเลือกวัสดุสาหรับการสร้างรังเทียมให้มีความเหมาะสมและคงทนกับสภาพแวดล้อม
(2) ควรเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ใหญ่ ไม่ควรเก็บข้อมูลในแปลงตัวอย่างขนาดเล็ก เนื่องจากสภาพพื้นที่
โดยรวมมีความแตกต่างกันน้อย

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ หั ว หน้ า และเจ้า หน้ า ที่ ง านป่ าไม้ โครงการศู น ย์ก ารศึ ก ษาพัฒ นาอ่ า วคุ ้ง กระเบน อัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ที่ ให้คาปรึ กษา คอยชี้ แนะในการทาวิจยั และคอยอานวยความสะดวก
และความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล
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