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ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ใจในสุขภาพและใคร่ รู้เกี่ยวกับคุณค่าของสารอาหารต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
บริ โภคอาหาร และต้องการทราบถึงสารอาหารที่ จาเป็ นและมีประโยชน์ต่อร่ างกาย ประกอบกับความต้องการ
สารสนเทศด้านโภชนาการอาหารไทยในมีเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยจัดการ
ข้อมูลสารอาหารไทยในรู ปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไป และนักวิทยาศาสตร์การอาหาร
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในแต่ละภูมิภาค โดยกลุ่มตัวอย่างอาหารสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ได้
เลือกอาหารท้องถิ่นมาภูมิภาคละ 1 อย่าง รวมทั้งสิ้ น 4 อย่าง 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย แกงขนุนอ่ อน อาหารประจา
ภาคเหนื อ แกงเขียวหวานไก่ อาหารประจาภาคกลาง ส้ มตา อาหารประจาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ คั่วกลิง้
เนือ้ อาหารประจาประจาภาคใต้ โดยใช้ภาษาพีเอชพี 5 ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร่ วมกับโปรแกรมมาย
เอสคิวแอลในการจัดการฐานข้อมูล ส่วนเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพ คือ แบบประเมิน ซึ่งมีหวั ข้อ
การประเมินด้านหน้าที่การทางาน และคุณสมบัติเชิงคุณภาพของซอฟต์แวร์ใน 6 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะการทางาน
ของระบบ ความเข้ากันได้ของเว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของระบบ การติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ ความ
ถูกต้องของข้อมูล และความง่ ายในการใช้งาน และผลการประเมิ นโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหาร และกลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป พบว่า ผลการประเมินโดยเฉลี่ยในทุก
ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 จัดอยูใ่ นเกณฑ์ดี
คาสาคัญ: ฐานข้อมูล, อาหารและโภชนาการ, สารอาหาร, โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
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ABSTRACT
Nowadays consumers are interested in health care and curious about nutritive values of foods. Also,
they want to know the essential nutrients and healthy dietary information. The demand for nutritive information
on Thai cuisines is increasing. Thus, the Thai nutrient information system was developed as a web application,
while providing information about Thai local foods and nutrition to consumers and Food Scientist. The text
samples used for this research were specific selections from the four regional Thai cuisines, such as “Kaeng
Khanun-on” (northern food), “Kaeng Kheaw Hwan Kai” (central food), “Som Tum” (northeastern food) and
“Kuo Kling Nua” (southern food). The system was coded with PHP using a MySQL database. Evaluation forms
were used to assess the system functionality and also six quality attributes of the system (i.e., compatibility,
information correctness, performance, security, usability and user interface). The system was evaluated by three
groups of assessors: i.e., information systems experts, nutritionists, and consumers. The system was assessed as
a satisfactory implementation with average scores for all aspects of greater than 3.51 of the 5-point scale, which
is in the good category.
KEYWORDS: Database, Food and nutrition, Nutrient, Web Application

1. บทนา
ปั จ จุ บัน ผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ ใ จในสุ ขภาพและใคร่ รู้ เกี่ ย วกับ คุ ณ ค่า ของสารอาหารต่า งๆ ส่ ง ผลให้
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการความรู ้ดา้ นโภชนาการ และสารอาหารที่จาเป็ นและมีประโยชน์ต่อร่ างกาย บางประเทศได้
มี การจัดทาซอฟต์แวร์ สาหรั บจัดการข้อมูลด้านโภชนาการอาหารของประเทศ เช่ น USDA National Nutrient
Database (ฐานข้อมูลสารอาหารแห่งชาติสหรัฐอเมริ กา โดยอยูภ่ ายใต้การดูแลของหน่วยงานที่ชื่อว่า United States
Department of Agriculture (USDA)) เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการข้อมูลสารอาหารต่าง ๆ และ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ในการดาเนิ นงานด้านโภชนาการแก่ประชากรในประเทศของตน สาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของประเทศไทยเองยังขาดการจัดทาฐานข้อมูลสารอาหารไทยที่ ง่ายและสะดวกในการเข้าถึ งข้อมูลสาหรั บ
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป อีกทั้งระบบสารสนเทศด้านโภชนาการอาหารท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคของไทยยังมีไม่มากพอ
จากปั ญหาดังที่ ได้กล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึ งเกิ ดแนวความคิดที่ จะทาการวิจยั และพัฒนาเว็บไซต์
ข้อมูลสารอาหารไทย ในรู ปแบบ Dynamic Web โดยผนวกฐานข้อมูล (Database) และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application) เข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็ นแหล่งรวบรวมและจัดการข้อมูลด้านโภชนาการอาหารไทย ซึ่ งจะเป็ น
การเผยแพร่ ขอ้ มูลโภชนาการอาหารไทย และอาหารท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทยที่สามารถนาไปใช้เป็ นแหล่งข้อมูลด้าน
โภชนาการอาหารท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

1511

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

(2) จัดทาเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทยที่ผ่านการประเมินคุณภาพของระบบจากกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
โภชนาการอาหาร กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยมี คะแนนผลการ
ประเมินเฉลี่ยทุกด้านอยูใ่ นเกณฑ์ดี คือ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5

3. ทบทวนวรรณกรรม
อาหารไทยจัดว่าเป็ นอาหารที่มีประโยชน์เชิงสุ ขภาพ เนื่ องจากมีพืชสมุนไพรเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของอาหารไทย เช่น ต้มยากุง้ แกงเขียวหวาน ส้มตา หรื อผัดไทย อาหาร
ไทยเหล่านี้ มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แร่ ธาตุ วิตามิน และใยอาหาร นอกจากนี้
อาหารไทยยังมีคุณค่าทางด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เนื่ องจากส่ วนผสมของอาหารไทยมีส่วนที่เป็ นพืชสมุนไพร
เครื่ องเทศ หลายชนิ ดเป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทเชิงสุ ขภาพที่สาคัญ ดังที่ปรากฏใน
หนังสื อ อาหารไทย: คุณค่ าทางโภชนาการและประโยชน์ เชิ งสุขภาพ (2553) และจากการค้นคว้าของผูว้ ิจยั พบว่า
ในสารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชนฯ เล่มที่ 9 (2546) ได้อธิ บายความหมายของโภชนาการอาหารไทย ว่าเป็ นการ
วิเคราะห์สารประกอบในอาหารไทยโดยอาศัยหลักคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งแบ่งสารประกอบในอาหารออกเป็ น 6
ประเภท คือ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิ น แร่ ธาตุ และน้ า โดยเรี ยกสารประกอบเหล่านี้ ว่า สารอาหาร
(Nutrient) รวมทั้ง กองโภชนาการ กรมอนามัย (2555) ได้จดั พิมพ์หนังสื อ "ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วน
ที่กินได้ 100 กรัม" ซึ่ งได้คดั เลือกเฉพาะอาหารที่คนไทยนิ ยมบริ โภคกันในท้องที่ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ได้เสนอผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหารไทยที่แสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย ประเภทอาหารปรุ งสาเร็ จ
แบบจานเดียว (Local mixed food dishes and one plate dishes) ซึ่งแสดงปริ มาณพลังงานและสารอาหารในอาหาร
ต่ อ น้ าหนั ก 100 กรั ม ของส่ ว นอาหารที่ รั บ ประทานได้ (100 g. Edible Portion) ประกอบกับ ปริ มาณข้อ มู ล
สารสนเทศด้านโภชนาการอาหารปั จจุบนั มีความหลากหลายและเพิ่มมากขึ้น จึ งควรมีการจัดการที่ ดีกบั ข้อมูล
ดังกล่าว นั้นคือ การใช้ระบบฐานข้อมูล เพราะจะเป็ นการช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมให้ผใู ้ ช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
สะดวกมากยิ่งขึ้ น ส่ วนฐานข้อมูล คื อ ชุ ดของข้อมูลที่ มีความสัมพันธ์กันที่ ถูกนามาจัดเก็บไว้ด้วยกัน เพื่อให้
สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2551, น. 1-2) คณะผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทางด้านสารอาหารที่มีจุดมุ่งหมายทางด้านโภชนาการอาหารสาหรับ
ประชากรในท้องถิ่น พบว่ามีการศึกษาและดาเนิ นการในหลายประเทศ เช่น การศึกษาของ Shai และคณะ (2003)
ได้ทาการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารประจาชาติอิสราเอล โดยดัดแปลงและปรับปรุ งข้อมูล
เพิ่มเติ มจากมาตรฐานอ้างอิ งที่ ชื่อว่า SR21 (Standard Reference 21) ของหน่ วยงาน USDA (2002) ในประเทศ
อังกฤษ Reid และ Hackett (2002) ได้ศึกษาการขยายตัวของธุ รกิ จอาหารมังสวิรัติที่ผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อหาได้
สะดวกตามร้านค้าต่าง ๆ ทาให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลอาหารมังสวิรัติ เพื่อจัดเก็บข้อมูลอาหารมังสวิรัติที่มีอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก ในประเทศเนเธอร์ แลนด์ Dalmeijer และคณะ (2008) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ โภค
สารอาหารโฟเลต (Folate) บีเทน (Betaine) และโคลีน (Choline) กับความเสี่ ยงที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ง
ใช้ข ้อ มู ล มาจากฐานข้อ มูล ของ USDA และ ข้อ มู ล จาก Dutch Center for Health Care Information (ฐานข้อ มูล
อาหารประจ าชาติ ดัต ช์ ) และยัง มี ห ลายประเทศได้อ ้า งอิ ง เอกสารเกี่ ย วกับ ฐานข้อ มู ล สารอาหารแห่ ง ชาติ
สหรัฐอเมริ กา
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ประเทศไทย สานักโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นหน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนิ น งานด้า นโภชนาการเพื่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภัย อาหาร และได้เ ผยแพร่ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ คุ ณ ค่า ทาง
โภชนาการของอาหารไทย ผ่านเว็บไซต์ (Website) ที่เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู ้ดา้ นโภชนาการอาหารไทย
สามารถตอบสนองและครอบคลุมผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมาย ได้อย่างไม่มีขีดจากัด เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูล
เว็บไซต์จากอิ นเทอร์ เน็ ตได้ทั่วโลก แต่พบว่ามี ลกั ษณะเป็ นเว็บไซต์แบบ Static Web ดังรู ปที่ 1 ตัวอย่างหน้า
เว็บไซต์ที่แสดงตารางคุณค่าทางโภชนาการของรายการอาหาร (“ตาราง”, ม.ป.ป.) ซึ่ งมีขอ้ ด้อยที่สาคัญ คือ ขาด
ความสะดวกในการเพิ่ม แก้ไขหรื อปรับปรุ งข้อมูลที่ตอ้ งการ และเป็ นการแสดงข้อมูลแบบทางเดียวให้กบั ผูเ้ ข้าชม
เว็บไซต์ เมื่ อพิจารณาประสิ ทธิ ผ ลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโภชนาการอาหารไทยของส านัก
โภชนาการแล้ว คณะผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า การพัฒนาเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารของอาหารไทยในลักษณะแบบ
Dynamic Web โดยใช้ฐานข้อมูลร่ วมกับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เพื่อให้ง่ายในการจัดการข้อมูล โดยผูใ้ ช้ไม่
จาเป็ นต้องมีความรู ้เชิ งเทคนิ คในการพัฒนาโปรแกรม สามารถใช้ฐานข้อมูลได้ง่ายที่สุด (ลาภลอย วานิ ชอังกูร,
2552, น. 77) ประกอบกับข้อมูลโภชนาการอาหารไทยนั้น ควรมีความถูกต้องและทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ จึงทาให้
คณะผูว้ จิ ยั เกิดแนวคิดในการทาวิจยั ชิ้นนี้

รู ปที่ 1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์แสดงคุณค่าทางโภชนาการที่มีลกั ษณะเป็ นแบบ Static Web

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั และพัฒนาเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทย ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการ
เก็บข้อมูลโภชนาการและสารอาหารไทย ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่พฒั นาด้วยภาษา
พีเอชพี 5 ร่ วมกับโปรแกรมมายเอสคิวแอล ที่ช่วยจัดการฐานข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนดาเนินการ ดังรู ปที่ 2
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ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดกรอบงานวิจยั และวางแผน
คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กาหนดเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทย
ใช้เครื่ องมือวิจยั เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของเว็บไซต์
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลการวิจยั

รู ปที่ 2 แผนภาพแสดงภาพรวมกระบวนการดาเนินงานวิจยั
4.1 การกาหนดกรอบปัญหาและวางแผนดาเนินการ
- เริ่ มต้นจากทาการศึ กษาประเด็นปั ญหาของงานวิจยั จากเอกสาร ตารา บทความ และเว็บไซต์
รวมทั้งการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ และศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตและวางกรอบของปั ญหา
- วางแผนเพื่ อ ก าหนดงาน ระยะเวลาในการดาเนิ นการวิจัย รวมถึ ง งบประมาณ และก าหนด
ระเบี ยบวิธีสาหรั บการพัฒนาเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทย ตามรู ปแบบที่ เรี ยกว่า System Development Life
Cycle (เรี ยกโดยย่อว่า SDLC) ร่ วมกับวิธีการสร้างต้นแบบ (Prototyping) ที่เรี ยกว่า “Evolutionary Prototype” ดัง
รู ปที่ 3 และกาหนดขอบเขตงานของเว็บไซต์ที่พฒั นา ดังรู ปที่ 4
วางแผน
เก็บรวบรวมความ
ต้องการ

วิเคราะห์

ออกแบบ

ปรับแก้ตน้ แบบ

ติดตั้งและบารุ งรักษา

ทดสอบ

สร้างต้นแบบ

ประเมินโดยผูใ้ ช้

นาไปพัฒนา

รู ปที่ 3 กระบวนการทางานโดยใช้ตน้ แบบ (Prototype)
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รู ปที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) ระดับที่ 1 สาหรับเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทย
- เก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ และในขั้นตอนการประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
เว็บไซต์ จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังที่จะกล่าวถึงในลาดับถัดไป
- วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ประสิ ทธิ ภาพของเว็บ ไซต์ โดยใช้วิธี ต อบแบบประเมิ นของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบบประเมินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และเป็ นแบบประเมินที่ใช้เกณฑ์คะแนน
ประเมินแบบ Likert Scale
- นาคะแนนประเมินของประชากรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้าน มาคานวณด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ต (Arithmetic Mean) ด้วยสูตร 𝑋 =

∑𝑥
𝑛

เพื่อทาการสรุ ปผลประสิ ทธิภาพของเว็บไซต์

เมื่อ 𝑋 แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของผลการประเมินในแต่ละด้าน
Σ𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด และ 𝑛 แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
4.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างข้ อมูลอาหารสาหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ข้อมูลสารอาหารไทย
ประชากรสาหรับการพัฒนาเว็บไซต์ หมายถึง จานวนรายการอาหารไทยทัว่ ทุกภูมิภาค โดยเลือก
อาหารท้องถิ่นที่ เป็ นที่ รู้จกั โดยทัว่ ไป มาภูมิภาคละ 1 อย่าง รวม 4 อย่าง 4 ภูมิภาค เพื่อใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างของ
รายการอาหารไทย ประกอบด้วย (1) แกงขนุนอ่อน อาหารประจาภาคเหนื อ (2) แกงเขียวหวานไก่ อาหารประจา
ภาคกลาง (3) ส้มตา อาหารประจาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และ (4) คัว่ กลิ้งเนื้อ อาหารประจาประจาภาคใต้
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4.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลสารอาหารไทย
ประชากรสาหรับการประเมินประสิ ทธิ ภาพของเว็บไซต์ หมายถึ ง ผูท้ ี่ ทดลองใช้งานเว็บไซต์ที่
พัฒนาขึ้นและทาการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ในด้านต่าง ๆ และคณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้วิธีคดั เลือกกลุ่มตัวอย่างของ
ผูป้ ระเมิ นคุ ณภาพของเว็บไซต์ ด้วยวิธีการแบบเจาะจง โดยคัดเลื อกมาจานวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน เพื่อให้ผล
ประเมินที่ ได้ สามารถชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพได้ครอบคลุมและชัดเจน จากผล 2 ใน 3 ของผูป้ ระเมินในแต่ละกลุ่ม
ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
4.3.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนาเว็บไซต์ ข้อมูลสารอาหารไทย
เครื่ องมือที่ใช้พฒั นาเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทย ประกอบด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเพื่อ
ใช้ในงานเขียนโปรแกรม และกล้องดิจิตอลสาหรับถ่ายภาพอาหารและวัตถุดิบ รวมทั้งซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้
ในการออกแบบและพัฒ นาเว็บไซต์ขอ้ มูล สารอาหารไทย คื อ โปรแกรม MySQL 5.0.51b สาหรั บ การสร้ าง
ฐานข้อมูล โปรแกรม Axure RP Pro 6.5.3003 (Windows) สาหรับการออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ โปรแกรม
Sublime สาหรับเขียนรหัสคาสัง่ โปรแกรม FileZilla สาหรับอัพโหลดเว็บไซต์ที่พฒั นา เพื่อติดตั้งบนเครื่ องแม่ขา่ ย
และโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Chrome หรื อ Mozilla Firefox สาหรับเปิ ดใช้งานเว็บไซต์
4.3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทย คือ แบบประเมิน โดย
กาหนดคุณสมบัติเชิงคุณภาพในด้านต่างๆ ตามกลุ่มผูป้ ระเมิน จานวน 3 กลุ่ม ดังตารางที่ 1
4.4 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย
คณะผูว้ ิจัย ได้ดาเนิ นการตามกระบวนการพัฒนาเว็บ ไซต์ด้วยวิธีการสร้ างต้น แบบ (Prototyping) ที่
เรี ยกว่า “Evolutionary Prototype” ดังรู ปที่ 3 ที่ได้แสดงไว้ขา้ งต้น
4.5 การใช้ เครื่องมือวิจยั เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์
คณะผูว้ จิ ยั ได้สาธิตวิธีใช้เว็บไซต์เป็ นเบื้องต้นให้ผปู ้ ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมทั้งมีเอกสารคู่มือแนะนาการ
ใช้งาน (User Manual) ได้รับทราบและให้เวลาผูใ้ ช้แต่ละกลุ่มทาแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ จากนั้นรวบรวมผล
การประเมินแยกตามกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และสรุ ปผล รวมทั้งนาข้อคิดเห็น มาใช้ปรับปรุ งแก้ไขเว็บไซต์
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.6.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์
คณะผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยได้รวบรวมอาหารท้องถิ่น ภาคละ 1 อย่าง จาก
แหล่งข้อมูลในรู ปแบบของเอกสาร เว็บไซต์ และการสัมภาษณ์บุคคล
4.6.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลในขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์
คณะผูว้ จิ ยั ได้ให้กลุ่มผูป้ ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม ทดลองใช้งานเว็บไซต์และทาแบบประเมิน ซึ่งมีข้ นั ตอน
ดังนี้
1. ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากผูป้ ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม
2. สาธิตวิธีการใช้งานเว็บไซต์ให้กบั ผูป้ ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
3. ให้ผปู ้ ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม ทดลองใช้งานเว็บไซต์ พร้อมข้อมูลตัวอย่าง
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4. ให้ผปู ้ ระเมินทั้ง 3 กลุ่ม ทาแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์โดยแยกตามกลุ่ม
5. รวบรวมผลการประเมินโดยแยกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลในขั้นตอนต่อไป
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ วเิ คราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลการประเมินแยกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน เพื่อนามาหาข้อสรุ ป โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ต จากนั้นนาผลการประเมินในแต่ละด้านไปแปลผลเป็ นเกณฑ์การประเมิน และใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์
ผล

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์ ข้อมูลสารอาหารไทย
เว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทย ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
1) ฐานข้อมูลสารอาหารไทย ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเกี่ ยวกับสมาชิ ก และการใช้งานเว็บไซต์ (2)
ข้อ มู ล ส าหรั บการตั้งค่า หน้า เว็บแรกของเว็บไซต์ (3) ข้อ มู ล พื้ น ฐาน ได้แ ก่ หน่ ว ยสารอาหาร หน่ ว ยวัตถุดิบ
หมวดหมู่อาหาร และหน่วยบริ โภคอาหาร (4) ข้อมูลอาหารไทยของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ สู ตรอาหาร วัตถุดิบที่ใช้
วิธีการปรุ ง ส่ วนประกอบทางโภชนาการของอาหารไทยต่อหนึ่ งหน่วยบริ โภค ซึ่ งเปรี ยบเทียบจากน้ าหนักของ
อาหารในส่ วนที่รับประทานได้ สารอาหารและโภชนาการเพื่อสุ ขภาพ วัฒนธรรมการกิน รวมทั้งแหล่งที่มาของ
ข้อมูล และ (5) ข้อมูลที่ เพิ่มเติมจากขอบเขตงานวิจัยนี้ ได้แก่ การทดสอบอาหารทางประสาทสัมผัส (Sensory
Evaluation)
2) โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ประกอบด้วยการทางาน 2 ส่ วน คื อ งานส่ วนหน้า (Front-end) ที่
แสดงเนื้ อหาข้อมูลต่าง ๆ ให้กบั กลุ่มผูใ้ ช้ที่เข้าดูเว็บไซต์ และงานส่ วนหลัง (Back-end) สาหรับจัดการเนื้ อหาและ
โครงสร้างของเว็บไซต์ โดยผูด้ ูแลระบบ และผูท้ ี่มีสิทธิ์จดั การข้อมูล ดังรู ปที่ 5

ตัวอย่ างจอภาพงานส่ วนหน้ า (Front-end)

ตัวอย่ างจอภาพงานส่ วนหลัง (Back-end)

รู ปที่ 5 งานส่วนหน้าที่แสดงข้อมูลอาหาร และงานส่วนหลัง สาหรับการจัดการข้อมูลอาหาร (แกงขนุนอ่อน)
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5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลสารอาหารไทย
สรุ ปผลประเมินคุณสมบัติเชิงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทย จากผูป้ ระเมินทั้ง 3
กลุ่ม (ดังตารางที่ 2) ผลสรุ ปการประเมินโดยเฉลี่ยในทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.30 ซึ่ งจัดอยูใ่ นเกณฑ์ดี และ
เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนด คือ คะแนนเฉลี่ย เกินกว่า 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 2 ผลสรุ ปการประเมินในทุกด้านของเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทย
คุณสมบัตเิ ชิงคุณภาพ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้บริโภค คะแนน ผลการ
แต่ ละด้ าน
ด้ านการ
ด้ าน
ทัว่ ไป
เฉลีย่
ประเมิน
พัฒนา
โภชนาการ
เว็บไซต์
หน้าที่การทางานของระบบ
4.30 (1.14)
4.82 (0.26)
4.56
ดีมาก
ความเข้ากันได้ของเว็บไซต์
4.08 (1.26)
4.08
ดี
สมรรถนะการทางานของระบบ
4.56 (0.43)
4.56
ดีมาก
การรักษาความปลอดภัยของระบบ 3.57 (0.77)
3.57
ดี
ความง่ายในการใช้งานระบบ
3.58 (1.48)
4.67 (0.36) 4.46 (0.79) 4.24
ดี
การติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้
4.71 (0.29) 4.52 (0.71) 4.62
ดีมาก
ความถูกต้องของข้อมูลโภชนาการ
4.38 (0.76) 4.59 (0.58) 4.49
ดี
ดี
ผลประเมินเฉลีย่ ทุกด้ าน
4.02
4.65
4.52
4.30
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินในแต่ละด้าน ตามกลุ่มผูป้ ระเมิน

6. อภิปรายผล
การวิจัย และพัฒ นาเว็บ ไซต์ข ้อ มูล สารอาหารไทย ได้ก รอบแนวคิ ด จากการศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกับ
ฐานข้อ มู ล สารอาหารแห่ ง ชาติ ส หรั ฐ อเมริ ก า (USDA) ร่ ว มกับ การศึ ก ษาเว็บ ไซต์ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของอาหารไทย ของสานักโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข และ
ดาเนิ นการพัฒนาเว็บไซต์ โดยอาศัยหลักทฤษฎี วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ร่ วมกับวิธีการสร้ างต้น แบบ
(Evolutionary Prototyping) ซึ่งพบว่า วิธีการใช้ตน้ แบบ ดังกล่าวช่วยให้คณะผูว้ จิ ยั เข้าใจความต้องการของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย (stakeholders) ได้ง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติม หรื อลดทอน
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ เว็บ ไซต์ สามารถลงมื อ ปฏิ บัติ ไ ด้ร วดเร็ ว และตรงตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเว็บไซต์ของสานักโภชนาการ พบว่าเว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทยได้มีการสรุ ปสถิติการเข้าถึง
ข้อมูลโภชนาการอาหาร ทาให้ทราบถึงจานวนผูใ้ ช้บริ การสารสนเทศที่ชดั เจน
ผลการประเมิ นเชิ งคุณภาพของเว็บไซต์โดยเฉลี่ ยในทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มี 2 ประเด็นที่ ผลการ
ประเมินโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างน้อย ได้แก่ (1) ผลประเมิน
ด้านความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากเว็บไซต์ใช้รูปแบบตัวอักษรที่ไม่มีหัว และขนาดตัวอักษรที่ค่อนข้างใหญ่ ทา
ให้ช่องว่างระหว่างบรรทัดและตัว อักษรที่ ดูชิดติ ด กัน ทาให้อ่านยาก รวมทั้ง คณะผูว้ ิจัยไม่ได้จัดทาเอกสาร
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อิเล็กทรอนิ กส์ สาหรับคู่มือการใช้งานส่ วนหลัง และ (2) ผลประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
เพราะขาดการป้ องกันการกรอกชื่ อบัญชี ผูใ้ ช้ ด้วยอักขระพิเศษ โดยไม่เป็ นไปตามรู ปแบบที่ กาหนด และจาก
ข้อบกพร่ องดังกล่าว ทาให้คณะผูว้ จิ ยั ค้นพบว่า การใช้รูปแบบการพัฒนาด้วย “วิธีการสร้างต้นแบบ” ยังไม่เพียงพอ
ต่อความมีคุณภาพของเว็บไซต์ แม้วา่ จะมีการสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และมีการใช้ตน้ แบบ
ช่วยตรวจสอบและทวนสอบรายละเอี ยดเกี่ ยวกับเว็บไซต์ร่วมกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างสม่ าเสมอก็ตาม ซึ่ ง
หลังจากคณะผูว้ ิจยั ได้ทราบผลประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้ดงั กล่าว
มาปรับปรุ งแก้ไขเว็บไซต์ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ผูป้ ระเมินในแต่ละกลุ่ม มีประเด็นที่เห็นสอดคล้องตรงกัน
สาหรับการพัฒนาและปรับปรุ ง เว็บไซต์ขอ้ มูลสารอาหารไทย คือการให้ความสาคัญ กับรู ปแบบของเว็บไซต์ที่
สะดวกและง่ ายในการใช้งาน สาหรั บกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้วิธีการสร้ างต้นแบบเพื่อเก็บข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์จากผูใ้ ช้ ควรมีการควบคุมและจัดการที่ดี เนื่ องจากระบบต้นแบบ มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่ งผลให้งานพัฒนาเว็บไซต์เกิดความล่าช้า เพราะต้องใช้เวลาปรับแก้ตน้ แบบในงานแต่ละส่ วน
จนกระทัง่ ลงตัวและเป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้ และเพื่อเพิ่มความมีคุณภาพของเว็บไซต์ให้มากขึ้น อาจจะ
มีการนาเทคนิ คหรื อกระบวนการทางานแบบอื่นมาใช้ร่วมกันในการพัฒนาเว็บไซต์ ส่ วนการวิจยั และพัฒนาต่อ
ยอดในอนาคต ควรจัดทาเมนูรายการสาหรับผูใ้ ช้ เป็ นภาษาอังกฤษ เนื่ องจากเว็บไซต์สามารถแสดงข้อมูลได้ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ อี ก ทั้ งโครงสร้ า งของฐานข้อ มู ล สารอาหารไทย ได้ อ อกแบบเพื่ อ รองรั บ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสในการเผยแพร่ ขอ้ มูลโภชนาการอาหารไทยไปยังกลุ่มประชาคมอาเซี ยน และ
จะต้องปรับแต่งส่ วนต่อประสานให้สามารถแสดงผลได้ ตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
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สารสนเทศสาหรับบริ หารจัดการคิวรู ปแบบเว็บแอพพลิเคชัน่ บนคลาวด์ เพื่อช่วยให้ผเู ้ ข้ารับบริ การสามารถเลือก
ตารางเวลาการจองคิวล่วงหน้าผ่านทางระบบที่พฒั นาขึ้นได้ง่าย โดยคณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และออกแบบระบบให้
รองรับเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารแบบไร้สาย เช่น สมาร์ทโฟนที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับ
บริ การสามารถตรวจสอบคิวได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปยังหน่วยงานเพื่อขอรับบัตรคิว นอกจากนี้
ระบบยังสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้หลากหลายหน่วยงาน จึงช่วยให้ผรู ้ ับบริ การไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องการ
บริ หารจัดการคิวเวลาของตนเองอีกต่อไป
คาสาคัญ : ระบบสารสนเทศ, คลาวด์, จองคิว, กาหนดการล่วงหน้า

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

1. บทนา
ปั จจุบนั การใช้งานระบบสารสนเทศมีความแพร่ หลายอย่างมาก ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ มี
จานวนเพิ่มมากขึ้น ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่ งได้มีการนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้
ในหน่ วยงานอย่างต่อเนื่ อง และมี แนวโน้มที่ จะเพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ ด้วยเหตุน้ ี ความต้องการระบบสารสนเทศที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการดารงอยู่และเจริ ญเติบโตของหน่วยงาน โดยที่ ระบบสารสนเทศจะสามารถมีส่วนช่วยให้
ธุ รกิ จประสบผลสาเร็ จ สามารถแข่งขันกับ ธุ รกิ จ อื่ นในระดับ สากลได้ และเพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ ในปั จจุบนั แต่ละหน่วยงานต้องติดต่อกับประชาชน เพื่อให้บริ การในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเข้า
พบประชาชนโดยตรง หรื อให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริ การ ซึ่ งจากการที่ประชาชนมีการเข้าใช้บริ การของ
แต่ละหน่ วยงานอาจมี จานวนมาก จึ งทาให้แต่ละหน่ วยงานต้องบริ หารจัด การคิ วการเข้ารั บบริ การเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ ว แต่เนื่ องจากประชาชนที่ เข้ารับบริ การมีจานวนมากอาจทาให้การเข้ารับบริ การเป็ นไปด้วย
ความล่าช้า เวลารอคอยที่นานเกินไป เช่น การเข้าใช้บริ การธนาคาร การเข้าใช้ตามสถานพยาบาล การเข้าใช้บริ การ
ตามหน่วยงานราชการ จะเห็นว่าสิ่ งที่กล่าวมานี้ในการเข้าใช้บริ การแต่ละครั้ง จะมีผเู ้ ข้าใช้บริ การเป็ นจานวนมาก
และต้องรอคอยคิวที่จะถึง ซึ่งทาให้เสี ยเวลาในการรอคอยกว่าจะถึงคิวตัวเอง อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนาน
จากปั ญหาดังกล่าวนั้น คณะผูว้ ิจยั ได้เห็นปั ญหาที่เกิ ดจากการเข้ารับบริ การบางหน่ วยงานจะใช้เครื่ อง
แจกบัตรคิวอัตโนมัติ หรื อการเข้าแถวเข้ารับบริ การ หรื อบางหน่วยงานอาจมีระบบที่ใช้ในการจองคิวแล้วแต่ยงั ไม่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ในที่ น้ ี คณะผูว้ ิจยั จึ งเสนอวิธีการแก้ปัญหานี้ โดยวิเคราะห์และออกแบบระบบจองคิ ว
รู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์ เพื่อช่วยให้ผตู ้ ิดต่อเข้ารับบริ การสถานที่ หรื อหน่วยงานต่างๆนั้น ได้รับ
ความสะดวกสบายไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการรอคิว โดยใช้เว็บแอพพลิชนั่ ในการจองคิวเข้ารับบริ การ ซึ่ งจะสามารถ
เลื อ กเวลาที่ จ ะเข้า รั บ บริ ก ารได้ โดยในระบบนี้ จะเน้น เป็ นระบบออนไลน์ ผ่า นคลาวด์ค อมพิ ว ติ้ ง (Cloud
Computing) เพื่อที่ ให้สามารถรองรั บการใช้งานได้หลายหน่ วยงาน โดยภายในระบบจะมี ฟังก์ชนั่ ต่างๆ คอย
สนับสนุ นผูใ้ ช้งานให้ใช้งานได้ง่าย ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานระบบ และช่ วยให้หน่ วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์อีกด้วย
บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบน
คลาวด์ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในธุ รกิ จประเภทต่างๆได้ เพื่อช่วยให้ผูต้ ิดต่อขอรับบริ การสะดวกสบายไม่
จาเป็ นต้องเข้าไปที่หน่วยงานในการรอคิวเข้ารับบริ การ ช่วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถบริ หารจัดการคิว ช่วย
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ให้ลดปั ญหาในด้านพื้นที่การรองรับขอเข้ารับบริ การ ช่วยลดต้นทุนให้กบั หน่วยงานด้านการจัดซื้อและดูแลเครื่ อง
แจกบัตรคิ วอัตโนมัติ หรื อจ้างพัฒนาระบบจองคิ ว โดยให้มาใช้ระบบออนไลน์ผ่านบริ การคลาวด์ ที่ ช่วยให้
หน่วยงานทราบสถิติการเข้ารับบริ การด้านต่างๆ ได้

2. ทบทวนวรรณกรรม
วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบจองคิ ว รู ป แบบจัด ก าหนดการล่ ว งหน้า บนคลาวด์ มี แ นวคิ ด มาจาก
กระบวนการการจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS, First-come First-served Scheduling) และ กระบวนการการ
เข้าก่อนออกก่อน (FIFO, First in First out) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากเป็ นการเข้าคิวแบบใครมา
ก่อนก็จะได้คิวก่อนใครมาทีหลังก็จะต้องรอคิว
2.1 การจัดเวลาแบบมาก่ อนได้ ก่อน (FCFS, First-come First-served Scheduling)
เป็ นแนวคิดของการจัดลาดับคิวเพื่อให้การทางานนั้นๆได้ครอบครอง ซีพียู (CPU) จนกว่าจะทางานเสร็จ
และให้การทางานลาดับถัดไปเข้ามาใช้งาน ซี พียู ซึ่ งจากัดเวลาการครอบครองซี พียู แต่ถา้ การทางานมีการเรี ยกใช้
งานอุปกรณ์ อินพุต -เอาต์พุต หรื อรอเหตุการณ์ บางอย่าง การทางานนั้นจะต้องปลดปล่อยซี พี ยู และออกจาก
สถานะการใช้งานไปอยูใ่ นสถานะติดขัด เมื่อใดที่งานเสร็ จสิ้นลงหรื อเกิดเหตุการณ์ที่กาลังรออยู่ การทางานนั้นจึง
ค่อยกลับเข้าไปอยูต่ ่อท้ายคิวของสถานะพร้อมใหม่อีกครั้ง
2.2 การเข้ าก่ อนออกก่ อน (FIFO, First in First out)
เป็ นแนวคิดของการจัดการคลังสิ นค้า หมายถึง สิ นค้าใดที่ เข้าคลังสิ นค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน
เพื่อลดความเสื่ อมจากการจัดเก็บเป็ นเวลานาน การเข้าก่อนออกก่อน (FIFO, First in First out) เป็ นวิธีที่ใช้ในการ
วัดต้นทุนของสิ นค้าโดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสิ นค้าหรื อวัตถุดิบที่ ซ้ื อเข้ามาใช้ก่อนจะต้องถูกนาออกขายหรื อ
นามาใช้ก่อนเช่นกัน การเข้าก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็ นไปตามการค้าโดยปกติที่บริ ษทั มักจะต้องขายหรื อใช้ของ
เก่าก่อนเสมอ ดังนั้นด้วยระบบการเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซ้ื อเข้ามาก่อนจะใช้เป็ นต้นทุนสิ นค้าที่
ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน
2.3 การวิเคราะห์ ระบบและการออกแบบ (System Analysis and Design)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือ วิธีการที่ ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุ รกิจใด
ธุรกิจหนึ่ งหรื อระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการ
แก้ไ ขระบบสารสนเทศเดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ว ให้ ดี ข้ ึ นด้ว ยก็ ไ ด้ การวิ เ คราะห์ ร ะบบก็ คื อ การหาความต้อ งการ
(Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรื อต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และการออกแบบก็
คือ การนาเอาความต้องการของระบบมาเป็ นแบบแผน หรื อเรี ยกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้
ใช้งานได้จริ ง ตัวอย่างระบบสารสนเทศ เช่น ระบบการขาย ความต้องการของระบบก็คือ สามารถติดตามยอดขาย
ได้เป็ นระยะ เพื่อฝ่ ายบริ หารสามารถปรั บปรุ งการขายได้ทันท่วงที ตัวอย่างรายงานการขายที่ กล่าวมาแล้วจะ
ชี้ให้เห็นว่าเราสามารถติดตามการขายได้อย่างไร
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บทความทีเ่ กีย่ วข้ อง
(อิ ส เรศร์ สารวยรื่ น,2559) ได้ศึ ก ษาและพัฒ นาบริ การซอฟต์ แ วร์ ค ลาวด์ ส าหรั บ การจัด การคิ ว
วัตถุประสงค์ของการศึ กษา เพื่อพัฒนาบริ การคลาวด์สาหรั บการจัดคิ วที่ ส ามารถน าไปประยุกต์ใ ช้ในธุ ร กิ จ
ประเภทต่างๆ ได้ เพื่อแก้ปัญหาในการรอคิวเป็ นเวลานาน ผลที่ได้จากการทาแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานบริ การคลาวด์สาหรับการจัดการคิว ด้านออกแบบ ด้านเนื้ อหา และด้านประสิ ทธิ ภาพการทางาน โดยสารวจ
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน แบ่งเป็ นผูใ้ ช้งานทัว่ ไป 30 คน และหน่วยงาน 20 คน ผลเฉลี่ยมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมากคิดเป็ นร้อยละ 92% และร้อยละ 94 % ตามลาดับ
(ธงชัย สุวรรณเวก,2557) ได้ศึกษาและพัฒนาระบบสารองคิวช่วงติดตั้งเครื อข่ายสายสัญญาณ กรณี ศึกษา
บริ ษทั อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ (มหาชน) โดยศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการจัดการคิวช่างเทคนิคและติดตั้ง
เพื่อพัฒนาเป็ นระบบสารสนเทศเว็บเซอร์วิสแทนระบบเดิม มุ่นเน้นลดขั้นตอนการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
และผูม้ าติดต่อ
สุ ฬดี และคณะ (สุ ฬดี กิตติวรเวช, สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล และเพชรมณี วิริยะสื บพงศ์, 2555) ได้ทาการ
วิจยั และพัฒนาระบบการจองคิวตรวจล่วงหน้า ในงานป่ วยนอก ศูนย์สุขภาพสังกัดวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และการ
สาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบบราชธานี ซึ่ งศู นย์สุขภาพได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการดาเนิ นการให้ผูร้ ับ
บริ หารได้รับความสะดวกและรวดเร็ ว โดยให้จดั มีการบริ การจองคิวล่วงหน้า และให้บริ การจองคิวผ่านโทรศัพท์
ซึ่ งจากการใช้ระบบจองคิวล่วงหน้านี้ พบว่าการใช้ระบบการจองคิวตรวจล่วงหน้า มีผูร้ ับบริ การทางติดต่อด้วย
ตนเองจานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 รองลงมาผูร้ ับบริ การทางอินเทอร์ เน็ต จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ
43.31 และผูร้ ับริ การทางโทรศัพท์ จานวน 16 คน คิดเป็ น ร้อยละ 10.19 และมีค่าเฉลี่ยเวลาที่รอคอย ระหว่าง มา
ด้วยตนเอง และผ่านการจองคิวล่วงหน้า เป็ นเวลา 28.33 นาที และ 03.29 นาที ตามลาดับ และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การเมื่อติดต่อผ่านทางอินเทอร์ เน็ต พบว่าโดยภาพรวมของผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก
(จริ ญญา วิธุสุวรรณกุล , 2546) ได้ศึกษาและออกแบบการพัฒนาระบบการจองการใช้บริ การสปาผ่าน
ทางเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากปั จจุบนั คนไทยเริ่ มที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าแต่ก่อน ซึ่งอีกวิธีนึงที่
ได้รับความนิ ยมมากในการดูแลสุ ขภาพ คือ "สปา" ไม่ว่าจะเป็ นการนวด ผลิตภัณฑ์บารุ งต่าง ๆ ธุ รกิ จเกี่ ยวกับ
สุขภาพในรู ปแบบสปา ได้เปิ ดอย่างแพร่ หลาย ซึ่งโดยปกติผทู ้ ี่สนใจจะเข้าไปรับบริ การเกี่ยวกับสปา ต้องใช้วธิ ีการ
โทรตรวจสอบ จอง และเข้ารับบริ การตามเวลาที่จองไว้ หรื อเดินเข้าไปรับบริ การโดยตรง ซึ่ งบางครั้งอาจจะไม่
สะดวก หรื อในบางครั้งผูเ้ ข้ารับบริ การอยากต้องการเลือกคนนวดคนเดิม ดังนั้น เพื่อที่จะช่วยให้ผมู ้ าใช้บริ การมี
ความสะดวกและได้รับความพอใจมากขึ้น เนื่ องจากระบบจองบริ การสปาผ่านอินเทอร์ เน็ต สามารถตรวจสอบ
ตารางของผูน้ วดได้ ห้อ งสปาและส่ ว นอื่ น ๆ และสามารถเปลี่ ย นแปลงการจองได้ ซึ่ ง สรุ ป ผลการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของระบบ หลังจากจัดทาระบบการจองใช้บริ การสปาผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ผูพ้ ฒั นาระบบ ได้ทาการ
ทดสอบเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ เมื่อนาผลการทดสอบในแต่ละด้านมาผ่านระเบียบ วิธีการทางสถิติ
เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) ผลสรุ ปการทดสอบประสิ ทธิ ภาพระบบ โดยรวมแล้วพบว่าระบบการจองใช้บริ การสปา
ผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นอยูใ่ นระดับที่ดี
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3. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สาหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบจองคิวแบบจัดกาหนดการบนคลาวด์น้ นั คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
ระบบการเดิม จากระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยหาข้อแตกต่างและยังขาดความยืดหยุน่ การใช้งานของระบบจองคิว
เพื่อที่ จะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ โดยคณะผูว้ ิจยั ได้ทาการ
วิเคราะห์ระบบ ได้นาข้อมูลจากการศึกษาจากระบบเดิม มาทาการวิเคราะห์ออกแบบระบบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการ
รอเข้าใช้บริ การเป็ นเวลานาน แสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงวิเคราะห์และออกแบบระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการ
ล่วงหน้าบนคลาวด์ ด้วยแผนภาพกระแสข้อมูลระดับบริ บท

รู ปที่ 2 แสดงภาพ Activity Diagram ลาดับขั้นตอนการทางาน
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คาอธิบายการทางานในแผนภาพ Activity Diagram
1. หน่วยงานต่างๆ ลงทะเบียนระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์
2. ผูเ้ ข้าใช้บริ การทาการลงทะเบี ยนระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์ เพื่อใช้
บริ การจองคิวกับหน่วยงานต่างๆ และยังสามารถตรวจสอบสถานะการจองคิวได้
3. หน่วยงานหรื อบริ ษทั ตรวจสอบการจองคิวผูเ้ ข้ารับบริ การ และสามารถอออกรายงานสถิติการใช้งาน
บนระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์ได้

รู ปที่ 3 แสดงภาพ Use Case Diagram แผนภาพการทางาน
ตารางที่ 1 คาอธิบาย Use Case ของระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์
ลาดับที่

ระดับผูใ้ ช้งาน
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

หน้าที่
- สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบได้
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้
- สามารถจองคิวแบบเลือกกาหนดการ ที่ตอ้ งการได้
- สามารถค้นหาจานวนคิวที่วา่ งได้
- สามารถดูประวัติการจองคิวย้อนหลังได้
- สามารถลงทะเบียนแต่ละหน่วยงานได้
- สามารถแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานได้
- สามารถเพิม่ ลบ แก้ไข สาขา แผนก กลุ่มงาน ของหน่วยงานตัวเองได้
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และกาหนดสิ ทธิ์เจ้าหน้าที่ได้
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะสามารถเห็นข้อมูลการจองคิวของงานตัวเอง
- สามารถค้นหารายการจองคิวจากผูใ้ ช้บริ การได้

1526

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

ผูด้ ูแลระบบ

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

- สามารถเพิ่มปฏิทินวันหยุดได้
- สามารถออกรายงานกราฟ สถิติ ต่างๆ ได้
- สามารถดู Log การทารายการของเจ้าหน้าที่ได้
- สามารถตรวจสอบประวัติของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้
- สามรถระงับการใช้งานของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้
- สามารถจัดเก็บและดู Log การทารายการของผูใ้ ช้งาน และแต่ละเจ้าหน้าที่ได้

4. ผลการศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์สาหรับการจัดการคิว ระบบการจองคิวตรวจ
ล่วงหน้าในงานป่ วยนอก (อิสเรศร์ สารวยรื่ น, 2559; สุฬดี กิตติวรเวช1 สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล และเพชรมณี วิริยะ
สื บพงศ์, 2555; จริ ญญา วิธุสุวรรณกุล,2546) พบว่าระบบสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ โดยมีการรันหมายเลขการ
จองคิวอย่างต่อเนื่อง ระบบนี้จะช่วยให้ทราบลาดับคิว หมายเลขคิว และสามารถทราบเวลาในการรอคิว แต่ปัญหา
ที่ พบของระบบงานนี้ คือ ไม่สามารถจองคิวแบบกาหนดเวลาได้ และรองรับการใช้งานได้เพียงหน่ วยงานเดียว
นอกจากนี้ จากการศึกษาระบบอื่นๆ เช่น ระบบสารองคิวช่วงติดตั้งเครื อข่ายสายสัญญาณ ระบบการจองการใช้
บริ การสปาผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (ธงชัย สุ วรรณเวก,2557;จริ ญญา วิธุสุวรรณกุล ,2546) พบว่าระบบนี้
สามารถจองคิวล่วงหน้าได้โดยการเลือกเวลาที่ตอ้ งการ แต่ปัญหาของระบบงานนี้ ไม่สามารถทราบช่วงเวลาว่าง
ของคิว ซึ่งอาจจะทาให้เกิดปั ญหาสาหรับผูจ้ องคิว ต้องสุ่มการจองอยูต่ ลอดเวลาจนกว่าจะได้หมายเลขคิวว่าง และ
ระบบนี้ยงั รองรับการใช้งานได้เพียงหน่วยงานเดียว
ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบและพัฒนาระบบการจองใหม่โดยปรับปรุ งให้สามารถจองคิวล่วงหน้าแบบ
กาหนดเวลาได้ สามารถทราบถึงจานวนที่ ว่างสาหรับการจองได้ สามารถเพิ่มวันหยุดต่างๆ ตามต้องการและ
ผูอ้ อกแบบพัฒนาให้ใช้ระบบจองคิวได้หลากหลายกลุ่มงาน ซึ่งผลที่จะได้รับจากรู ปแบบของการจองคิวแบบใหม่
นี้ สามารถช่วยให้หน่วยงานหรื อบริ ษทั ต่างๆ สามารถนาระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์
ไปใช้กบั หน่วยงานหรื อบริ ษทั ของตนเองได้ ซึ่ งช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบขึ้นมาใช้เอง โดยให้มาใช้
บริ การซอฟต์แวร์คลาวด์แทน โดยคณะผูว้ จิ ยั ได้นามาเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อจากัดไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์ แบบต่างๆที่ได้ศึกษา
คุณสมบัติของระบบ (Features)
1. ระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้า
บนคลาวด์ [Proposed Model]
2. พัฒนาบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์สาหรั บการ
จัดการคิว [1]
3. ร ะ บ บ ส า ร อ ง คิ ว ช่ วง ติ ดตั้ ง เ ค รื อ ข่ าย
สายสัญญาณ [2]

จองคิว
ล่วงหน้ าได้

กาหนด
เวลาได้













-

-

-

-





-

-

-
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4. พัฒนาระบบการจองคิ วตรวจล่ วงหน้า ใน
งานป่ วยนอก [3]
5. ระบบการจองการใช้บ ริ ก ารสปาผ่า นทาง
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต [4]
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จากตารางที่ 2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับบทความระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์ของ
ผูท้ าบทความนี้ พบว่างานที่คณะผูว้ ิจยั จัดทาขึ้นนั้นมีความยืดหยุดในการใช้งานมากกว่าหลายด้าน ที่สามารถจอง
คิวล่วงหน้า โดยที่กาหนดวันและเวลาได้ สามารถกาหนดปรับเปลี่ยนจานวนผูร้ ับบริ การได้ สามารถจัดการเพิ่ม
ปฏิ ทินวันหยุดได้ และเนื่ องจากเป็ นบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์ทาให้สามารถจัดการใช้งานพร้ อมกันได้ห ลาย
หน่วยงานได้ ซึ่งแสดงตัวอย่างการออกแบบระบบไว้ในรู ปที่ 4 - 6

รู ปที่ 4 แสดงภาพตัวอย่างการออกแบบหน้าจอการค้นหาการจอง
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รู ปที่ 5 แสดงภาพผลลัพธ์การจองคิว

รู ปที่ 6 แสดงภาพผลลัพธ์การจองคอร์สเรี ยน

1529

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

5. การอภิปรายผล
จากการศึ กษาการให้บริ การระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์น้ ี สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้งานได้หลายกลุ่มงาน เช่น การจองคิวรับบริ การงานต่างๆ, การจองคิวเข้ารับบริ การของธนาคาร, การ
นัดหมายของทันตแพทย์, การจองคอร์สเรี ยน, การจองห้องประชุม, การจองการใช้รถยนต์, การจัดคิวส่งของ, การ
จัดเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้
ข้อแนะนาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์ เพื่อ
นาไปใช้เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับงานยิง่ ขึ้น
1. นาการออกแบบการจองคิวไปประยุกต์การจองแบบมีราคา เช่น คอร์ สลงทะเบียนเรี ยนการหรื อจอง
ห้องพัก ให้สามารถรับชาระค่าบริ การธุรกรรมทางการเงินต่างๆ บนระบบออนไลน์ เพื่อให้ผูบ้ ริ การรายย่อย ไม่
ต้องลงทุนสูงในการจ้างพัฒนาระบบ
2. พัฒนาระบบให้สามารถจองแบบออฟไลน์ได้ และให้ระบบทาการซิ้งข้อมูลการจองออฟไลน์ไปยัง
ระบบออนไลน์บนคลาวด์ได้ พร้อมกับมีการแจ้งเตือนว่าได้จองเรี ยบร้อยแล้ว

6. สรุ ปผลการศึกษา
บริ การระบบจองคิวรู ปแบบจัดกาหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์น้ ี ช่วยการผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
ได้รับความสะดวกสบายในการทางาน ไม่เสี ยเวลาในการรอคิว หรื อต้องคอยกังวลคิวของตัวเองอยูต่ ลอดเวลา เพื่อ
ไม่ให้ผูจ้ องคิวพลาดการเข้ารับบริ การ คณะผูว้ ิจยั จึ งได้นาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาในรู ปแบบเว็บ
แอพพลิเคชัน่ ให้ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย รองรับกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนในปั จจุ บันที่
ได้รับความนิ ยมกันอย่างแพร่ หลาย ประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน หันมาใช้บริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์ออนไลน์
และเนื่ องจากเป็ นบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์ทาให้สามารถจัดการใช้งานพร้อมกันได้หลายหน่วยงาน ที่ช่วยให้การ
จองคิวเข้าใช้บริ การล่วงหน้าเกินประโยชน์ท้ งั ผูเ้ ข้ารับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบระหว่างการให้บริ การเว็บโฮสติ้ง และการให้บริ การซอฟต์แวร์คลาวด์
การให้ บริการรู ปแบบเว็บโฮสติง้
การให้ บริการรู ปแบบคลาวด์ โฮสติง้
เป็ นการติ ด ตั้ง ซอฟต์แ วร์ ใ ห้ บ ริ การเว็บ โฮสติ้ ง ใน เป็ นการนาเซิ ร์ฟเวอร์ หลายๆ ตัว มาทางานร่ วมกัน
เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ไฟล์เว็บไซต์ท้ งั หมดจะถูกเก็บไว้ใน เป็ นกลุ่ม โดยที่ทุกเครื่ องจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งที่
เครื่ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ เ พี ย งเครื่ อ งเดี ย ว ถ้า หากมี ก ารใช้ อยูบ่ นคลาวด์ได้ ถ้าหากมีการใช้ทรัพยากรเซิ ร์ฟเวอร์
ทรั พ ยากรเซิ ร์ ฟ เวอร์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นจนไม่ เพี ย งพอ จะไม่ ที่ เพิ่มขึ้ นจนไม่เพียงพอ จะสามารถเพิ่มเซิ ร์ฟเวอร์
สามารถเพิ่ ม เซิ ร์ ฟ เวอร์ ไ ด้ จ าเป็ นที่ ต ้อ งซื้ อ เครื่ อ ง หรื อพื้นที่จดั เก็บข้อมูลเข้าไปในกลุ่มคลาวด์ได้ โดย
เซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ละท าการติ ด ตั้ งใหม่ ในกรณี เ ครื่ อง ไม่ตอ้ งปิ ดระบบ ในกรณี ที่เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ มีปัญหา
เซิ ร์ ฟ เวอร์ มี ปั ญ หาขัด ข้อ งไม่ ส ามารถท างานได้ ขัด ข้อ งไม่ ส ามารถท างานได้ ระบบจะย้า ยการ
เว็บ ไซต์ท้ ัง หมดที่ อ ยู่ใ นเครื่ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ จ ะใช้ง าน ประมวลผลไปยังเครื่ องอื่นๆ ภายในกลุ่มคลาวด์โดย
ไม่ได้
อัตโนมัติ ทาให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ปกติ
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการพัฒนาระบบบริ การคลาวด์เพื่อการบริ หารจัดการระบบติดตามความคืบหน้าการ
ก่อสร้าง และการขาย ระบบถูกพัฒนาเป็ นบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์โดยใช้ภาษาจาวาทางานร่ วมกับฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอลเพื่อรองรับการใช้งานขององค์กร หน่วยงาน บริ ษทั ต่างๆ ที่ดาเนิ นธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
ขายให้ใช้งานได้พร้อมกันผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บริ การสามารถช่วยให้กระบวนการการติดตามสถานะการก่อสร้าง
และการขาย มีประสิ ทธิภาพ และตอบโจทย์ในการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามผล ในส่วนของธุรกิจได้ นอกจากนี้
บริ การยังสามารถช่วยลดความผิดพลาดจากการประมวลผลข้อมูลที่มีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่จดั ทาข้อมูล
คาสาคัญ : การก่อสร้าง การขาย ความคืบหน้า บริ การซอฟต์แวร์คลาวด์

ABSTRACT
This study is the development of the management system to track the progress of construction and sales.
The system has been developed in the form of cloud software-as-a-service by using Java together with MySQL
to support simultaneous usage by real-estate for-sale organizations via web browsers. The service can help make
the process of tracking the status of construction and sales efficient and meet business evaluation and monitoring
requirement. The service can also help decrease any data processing mistakes caused by data preparing officers.
KEY WORDS: Construction, Sale, Progress, Software-as-a-Service
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1. บทนา
ปั จจุบนั ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายนั้น มีปริ มาณการเติบโตของประเภทธุรกิจนี้ เป็ นอย่าง
มาก ผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เกิดปั ญหาในเรื่ องของการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง
โครงการในพื้นที่ต่างๆ การขายของโครงการต่างๆ นั้นล่าช้า เนื่ องจากการก่อสร้าง และการขาย ต้องรอผลการ
ดาเนินการสรุ ปข้อมูลเพื่อนาเสนอในส่วนของผลการดาเนินงานในการก่อสร้าง และการขาย จากหน่วยงานภายใน
องค์กร นาเสนอให้ฝ่ายบริ หารหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงได้รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าว ในรู ปแบบของรายงานเอกสาร
การสรุ ปผลการดาเนินการ
ระบบบริ หารจัดการระบบติ ดตามความคื บหน้าการก่ อสร้ าง และการขาย จึ งเป็ นส่ วนสาคัญในการ
สนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ได้ดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งได้ดา้ นการติดตามความคืบหน้าสถานะการก่ อสร้ างของโครงการต่างๆ สามารถดาเนิ นการ
ตรวจสอบได้โดยทันที ผ่านระบบติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง มีระบบนาเสนองานที่มีรูปแบบภาพที่ตอบ
โจทย์สาหรับผูบ้ ริ หารได้ทนั ที อีกทั้งในส่วนระบบการขาย เพื่อแก้ปัญหาการซื้อขายของลูกค้า สามารถดาเนินการ
ผ่านระบบได้ และยังสามารถตรวจสอบสถานะการขายได้ เพื่อแก้ปัญหาการซื้ อขาย ที่ ซ้ ากันได้ในโครงการ
เดี ยวกัน ระบบดังกล่าว ผูศ้ ึ กษาจึ งใช้แนวคิดการคานวณแบบคลาวด์มาใช้ในการพัฒนาระบบให้เป็ นบริ การ
ซอฟต์แวร์ คลาวด์ (Software-as-a-Service: SaaS) เพื่อตอบสนองต่อผูใ้ ช้งานในระดับองค์กรของผูป้ ระกอบการ
โดยสามารถให้บริ การองค์กรผูป้ ระกอบการได้หลายรายพร้อมกัน อย่างสะดวก และมีเสถียรภาพ

2. วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพื่ อ พัฒ นาบริ การคลาวด์ ส าหรั บ ระบบติ ด ตามความคื บ หน้ า การก่ อ สร้ า ง และการขาย เพื่ อ ให้
ผูป้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายสามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานะการก่อสร้างและการขาย

3. แนวคิด ทฤษฎี และระบบงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย โครงการที่พฒั นาขึ้นนั้นล้วนแล้วดาเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ซึ่งมีทาเลที่ต้ งั ในเขตชุมชน เมืองหรื อใกล้ศูนย์กลาง
ทางธุรกิจ ทาให้ธุรกิจดังกล่าวมีความต้องการมากขึ้น ผูป้ ระกอบการจึงดาเนินการเดินหน้าขยายธุรกิจ เพื่อรองรับ
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นไป ในการดาเนิ นธุรกิจของผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัยน์ ้ นั ในด้าน
การพัฒนาโครงการต่างๆ เกิ นขึ้นจากแนวความคิดรู ปแบบที่ ทนั สมัย อีกทั้งรู ปแบบอสังหาริ มทรัพย์ยงั มีอยาก
หลายรู ปแบบให้เลือ กตามความต้องการของลูกค้า ผังโครงการ หรื อที่ เรี ยกกันอีกแบบว่า แบบบ้านนั้น ได้ถูก
นามาใช้ในด้านการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรู ปแบบ ขนาดของแบบบ้านได้ตามต้องการ อีกทั้งผังโครงการ หรื อ
แบบบ้านดังกล่าวยังนาไปใช้ในด้านการก่อสร้าง จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวที่มี ทั้งในส่ วนของข้อมูลโครงการ
ต่างๆ ข้อมูลการขาย ข้อมูลการก่อสร้าง อีกทั้งผังโครงการที่มี ได้ถูกนามาใช้ในด้านข้อมูล และการนาเสนอของ
การพัฒ นาระบบติ ด ตามความคื บ หน้า การก่ อ สร้ า ง และการขาย เพื่ อ ให้ ร ะบบดัง กล่ า วได้ต อบโจทย์แ ก่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
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การคานวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) (National Institute of Standards and Technology, 2011) ได้
นิยามความหมายของการคานวณแบบคลาวด์ เป็ นตัวแบบสาหรับการเข้าถึงแหล่งรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
ร่ วมกันและปรับแต่งโครงแบบได้ ประกอบด้วย 5 คุณสมบัติสาคัญ ได้แก่ บริ การตนเองตามความต้องการ การ
เข้าถึงได้หลายช่องทาง การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ความยืดหยุน่ ในการให้บริ การสูง และระบบการวัดบริ การ มีตวั
แบบการให้บริ การคลาวด์ 3 ตัวแบบ คือ บริ การโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service: IaaS) เป็ น
การให้บริ การทรัพยากรคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน บริ การแพลตฟอร์ มคลาวด์ (Platform-as-a-Service: PaaS) เป็ นการ
ให้บริ การแพลตฟอร์ มและเครื่ องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์
(Software-as-a-Service: SaaS) เป็ นการให้ บ ริ การซอฟต์ แ วร์ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ต่ อ การเข้า ถึ ง การใช้ง านได้
หลากหลาย โดยผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องบริ หารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเอง
ระบบจัดการฐานข้ อมูล (Database Management System : DBMS) เป็ นซอฟต์แวร์ ระบบที่ ใช้ในการ
จัดการฐานข้อมูล (เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, 2554) ในบทความนี้ ผศู ้ ึ กษาเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลคือ
มายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งเป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS: Relational Database Management
System) จัดเป็ นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source Software มีการออกแบบการทางานในลักษณะของ Client/Server
ภาษาจาวา (JAVA) เป็ นภาษาโปรแกรมที่ ง่ายในการเรี ยนรู ้และเป็ นการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุเป็ น
เทคนิ คการ เขียนโปรแกรมให้มีลกั ษณะเป็ นโมดูล (Module) แบ่งโปรแกรมเป็ นส่ วนๆ ตามสภาวะแวดล้อมการ
ทางานของโปรแกรม ภาษาจาวานั้นยังมีระบบการทางาน และมี ระบบความปลอดภัยที่ ดีและมี ระบบ จัดการ
ข้อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ดจากการทางานของโปรแกรมที่ เรี ยกว่า Exception Handling ด้วยท าให้ สามารถตรวจสอบ
โปรแกรม (Debug) โปรแกรมได้ง่ายขึ้น (ทศพล ธนะทิพานนท์ และ วรเศรษฐ สุวรรณิ ก, 2558)
ภาษาจาวาสคริ ป ต์ (JavaScript) เป็ นโปรแกรมภาษาแบบ Client Side Script การประมวลผล จะ
กระทาที่ฝั่งของไคลเอนต์หรื อเว็บเบราว์เซอร์ นามาใช้จดั การในเรื่ องการแสดงผล (จีราวุธ วาริ นทร์, 2558)
เจเควรี (jQuery) เป็ นไลบรารี (Library) หรื อชุ ดคาสั่งที่ เขียนด้วยภาษาจาวาสคริ ปต์ เพื่อช่ วยให้การ
เขียนคาสัง่ ควบคุมและจัดการส่วนย่อยต่าง ๆ นั้นง่ายขึ้น (บัญชา ปะสี ละเตสัง, 2556)
JSF framework เป็ นเทคโนโลยีใหม่ของ java ที่น่าสนใจในการพัฒนาบนเว็บ ซึ่ง java เองได้มีแนวการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีลกั ษณะการทางานแบบ Form และใช้วิธีของ HTTP request และ Response ข้อมูลไป
มายังฐานข้อมูลได้อย่างง่ ายได้ และมี user interface ที่ ให้นักพัฒนาบนเว็บใช้ได้อย่างง่าย เช่น button text box
check box และให้โปรแกรมเมอร์สามารถเขียนคาสัง่ เพิ่มเติมได้อย่างสะดวก และรวดเร็ ว (Nascent , 2556)
เอ็มวีซี (MVC) เป็ นสถาปั ตยกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ design pattern ที่ช่วยใน
การแยกส่ วนของของการพัฒนาโปรแกรมออกเป็ น 3 ส่ วน 3 ไฟล์ คือ คาสั่งสาหรับอินเทอร์ เฟสที่ผใู ้ ช้มองเห็น
เป็ นส่วนของ View และสาหรับ Model ใช้สาหรับการเขียนคาสัง่ ทางด้าน Business logic เช่น การคานวณค่า,การ
แปลงข้อมูล,การติดต่อกับฐานข้อมูล และสุ ดท้ายได้แก่ Controller เป็ นตัวควบคุมการประสาน คาสั่งต่าง ๆ ที่เรา
ต้องการคานวณ ในจาวา เรี ยกว่า Backing Bean (MyStou, 2558)
ระบบติดตามความคืบหน้ าการก่ อสร้ าง และการขาย iMAP (AP Thailand , 2558) เป็ นซอฟต์แวร์ระบบ
ใช้สาหรับการติดตามความคืบหน้า สถานะการก่อสร้าง และการขาย ของโครงการต่างๆ ของบริ ษทั เอพี(ไทย
แลนด์) จากัด (มหาชน) มีลกั ษณะการทางานเป็ น Intranet มีพ้ืนขนาดปริ มาณจากัดในการเก็บข้อมูล และหน่วย
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ประมวลผลค่อนข้างจากัดในการใช้งานด้านการประมวลผล ทาให้พบปั ญหาการใช้งานซอฟร์ แวร์ เกิ ดการหยุด
ทางานเนื่องจากหน่วยความจามีปริ มาณไม่เพียงพอ มีความซับซ้อนด้านการจัดการข้อมูลโครงการ รวมถึงข้อมูลยู
นิตต่างๆ ของโครงการ ในด้าน สถานะการก่อสร้าง และสถานะการขาย ทาให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการประมวลผล
พอสมควร อี กทั้งไม่รองรั บการทางานนอกพื้นที่ องค์กร หน่ วยงาน หรื อบริ ษทั ด้านข้อมูล ระบบดังกล่าวไม่
สามารถเพิ่ม หรื อแก้ไขในส่วนของประเภทของโครงการได้ในกรณี ที่องค์กร หน่วยงาน หรื อบริ ษทั ต้องการขยาย
ฐานธุรกิจขององค์กร หน่วยงาน หรื อบริ ษทั ให้มากยิง่ ขึ้น หรื อลดลงตามความต้องการขององค์กร หน่วยงาน หรื อ
บริ ษทั ได้ ผูศ้ ึ กษาจึ งได้นาแนวทางการปฏิ บตั ิปัญหาดังกล่าวมาใช้สาหรับการพัฒนาระบบเพื่อลดข้อผิดพลาด
ดังกล่าว และเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการทางาน ด้านการประมวลผล ผูศ้ ึ กษาได้นาการคานวณแบบ
คลาวด์มาใช้ เพื่อรองรับการขยายตัวของปริ มาณการใช้งานได้อย่างไร้ขีดจากัด รองรับข้อมูลมหาศาลที่จะเกิดขึ้น
จากการประมวลผลของระบบ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลา และง่ายต่อการจัดการ รองรับ
การขยายตัวของธุรกิจขององค์กร หน่วยงาน หรื อบริ ษทั ได้ในอนาคต

4. วิธีการดาเนินการศึกษา
ผูศ้ ึ กษาได้ดาเนิ นการศึกษาตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Systems Development
Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2555) โดยศึ กษานาแนวทางการปฏิ บตั ิจากบริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์)
จากัด (มหาชน) ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) รวมถึงการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database System) เพื่อให้การบริ การจัดการระบบติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง
และการขาย ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว เหมาะสม และมีความถูกต้องสามารถรายงาน และสรุ ปผล
ตามแบบฟอร์ มของรู ปแบบต่างๆดังกล่าวได้ ทาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานใหม่ตามทฤษฎี ร ะบบ
ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ ใช้ภาษา UML (Unified Modeling Language) (พนิ ดา พานิ ชกุล, 2552) ซึ่ งประกอบด้วย
แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แสดงขั้นตอนการทางานที่สาคัญของระบบ มีกาลังพลเกี่ ยวข้องกับระบบ
ปฏิบตั ิข้ นั ตอนการทางานที่แตกต่างกัน ดังภาพประกอบที่ 1

1535

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ภาพประกอบที่ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ
แผนภาพคลาส (Class Diagram) แสดงองค์ประกอบที่มีในแต่ละหน้าเว็บเพจ ดังภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพคลาสของระบบ
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และแผนภาพซีเควนซ์ (Sequence Diagram) อธิบายการทางานของยูสเคสเพื่อแสดงขั้นตอนการทางาน
และลาดับของการสื่ อสารระหว่างอ็อบเจกต์ (Object) ในระบบ ดังภาพประกอบ 3 (ซ้าย) แสดงการจัดการข้อมูล
โครงการ แสดงขั้นตอนและลาดับการทางานใน แสดง/เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลโครงการ และภาพประกอบที่ 4 (ขวา)
แสดงผลการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและการขาย ของโครงการ

ภาพประกอบที่ 3 แผนภาพซีเควนซ์การจัดการข้อมูลโครงการ (ซ้าย)
แผนภาพซีเควนซ์แสดงระบบรายงานสถานะการก่อสร้างและการขาย (ขวา)
ผูศ้ ึ กษาได้ออกแบบแผนภาพอีอาร์ (E-R Diagram) (สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล, 2553) ซึ่ งแสดงโครงสร้าง
ของฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังภาพประกอบ 4 แสดงแผนภาพอีอาร์ของระบบ โดยสัญลักษณ์ PK
หมายถึงกุญแจหลัก (Primary Key) ของตารางความสัมพันธ์

ภาพประกอบที่ 4 แผนภาพอีอาร์ของระบบ
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5. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ ผูศ้ ึ กษาได้พฒั นาระบบโดยใช้เทคโนโลยี JSF ช่วยให้
สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ได้อย่างรวดเร็ ว โดยมีส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ ดังภาพประกอบ
5 แสดงส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้เมนู เลือกเมนูจดั การข้อมูลโครงการดังภาพประกอบ 6 แสดงส่วนต่อประสานกับ
ผูใ้ ช้จดั การข้อมูลโครงการ ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐานของระบบโดยสามารถ แสดง/เพิม่ /แก้ไข/ลบข้อมูลของโครงการ
ต่างๆ ส่วนประสานกับผูใ้ ช้งานข้อมูลโครงการที่ตอ้ งการติดตามสถานะการก่อสร้างและการขาย ดังภาพประกอบ
7 และส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และการขาย สาหรับการติดตามส่วนงานต่างๆทั้ง
ในส่วนงานของการก่อสร้าง และส่วนงานของการขาย ดังภาพประกอบที่ 8

ภาพประกอบที่ 5 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้เมนู

ภาพประกอบที่ 6 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้จดั การข้อมูลโครงการ
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ภาพประกอบที่ 7 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้งานข้อมูลโครงการ

ภาพประกอบที่ 8 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้งานติดตามสถานะการก่อสร้าง และการขาย
ผูศ้ ึ กษาได้ทดสอบระบบโดยผูใ้ ช้งานของบริ ษทั เอพี(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert) (ศิริชยั พงษ์วิชยั , 2555) ประกอบด้วยมาตรอันดับ 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการทางานของระบบ (Functional
Requirement Test) ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ (Functional Test) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการ
ใช้งานระบบ (Usability Test) ด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ (Performance Test) และด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ (Security Test) เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะและแบบประเมินความพึงพอใจ ทาการวิเคราะห์
และแปลผลคะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจของบริ การคลาวด์เพื่อการบริ หารจัดการระบบติดตามความ
คื บหน้าการก่ อสร้ าง และการขายพบว่า บริ การคลาวด์เพื่อการบริ หารจัดการระบบติ ดตามความคื บหน้าการ
ก่อสร้าง และการขายที่พฒั นาขึ้นมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี (x̅ = 3.79, S.D. = 0.53)
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบริ การคลาวด์เพื่อการบริ หารจัดการระบบติดตามความคืบหน้าการ
ก่อสร้าง และการขาย
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
𝐱̅
ความสามารถในการทางานของระบบ

3.55

0.60

ดี

ความถูกต้องในการทางานของระบบ

4.85

0.37

ดีมาก

ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ

3.50

0.61

ปานกลาง

ประสิ ทธิภาพของระบบ

3.65

0.59

ดี

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ

3.40

0.50

ปานกลาง

รวม

3.79

0.53

ดี

6. สรุ ปผลการศึกษา
บริ การคลาวด์เพื่อการบริ หารจัดการระบบติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และการขายสามารถช่วยให้
กระบวนการการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และการขาย ของโครงการต่างๆ ที่ อยู่ภายใต้การดาเนิ นการ
ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายนั้น ได้ติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการก่อสร้าง และการขายได้อย่าง
รวดเร็ ว ถูกต้อง และง่ายต่อการตรวจสอบ และลดระยะเวลาการดาเนิ นการรายงานผลการดาเนิ นการได้อย่าง
รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับดี (x̅ = 3.79, S.D. = 0.53)

7. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาบริ การคลาวด์เพื่อการบริ หารจัดการระบบติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และการ
ขาย สามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาระบบบริ การคลาวด์เพื่อการบริ หารจัดการระบบติดตามความคืบหน้าการ
ก่ อสร้ าง และการขายให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มเติ มด้วยการเพิ่ม ฟั งก์ชันการจองสาหรั บ สนับสนุ นงานขายให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นไป
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บทความนี้ นาเสนอการพัฒนาระบบการออกแบบเนื้ อหาดิจิทลั ไซเนจ เพื่อให้บริ การในส่ วนของการ
นาข้อมูลเนื้ อหาที่ตอ้ งการนาเสนอมากาหนดรู ปแบบการแสดงผลเพื่อใช้ในระบบดิจิทลั ไซเนจ ระบบถูกพัฒนา
เป็ นบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์โดยใช้ภาษาจาวาที่ทางานรวมกับฐานข้อมูลมอลโกดีบีซ่ ึ งเป็ นฐานข้อมูลแบบโนเอส
คิวแอล เพื่อรองรับกับข้อมูลเนื้ อหาทั้งข้อมูลภาพและวีดีโอที่มีขนาดใหญ่ และรองรับกับการใช้งานของผูใ้ ช้ใน
จานวนมากให้ใช้งานได้พร้อมกันผ่านเว็บเบราว์เซอร์ การประเมินผลระบบถูกดาเนิ นโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งจากผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี (x ̅ = 3.79, S.D. = 0.63)
คาสาคัญ : ป้ ายโฆษณาดิจิทลั โนเอสคิวแอล มอบโกดีบี บริ การซอฟต์แวร์คลาวด์

ABSTRACT
This paper presents the development of a system for digital signage content design to allow inputting
presentation content data and defining its presentation format for running in digital signage systems. The system
is developed as a cloud software-as-a-service by using Java and MongoDB, which is a kind of NoSQL database
to support large-sized image and video data and to support service usage by a number of users simultaneously via
web browsers. The evaluation of the system was carried out by having a sample group filling out satisfaction
questionnaires. The results showed that the satisfaction is in the level “good” (x ̅ = 3.79, S.D. = 0.63).
KEY WORDS: Digital Signage, NoSQL, MongoDB, Software-as-a-Service
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1. บทนา
ปั จจุบนั ดิ จิทลั ไซเนจ (Digital Signage) เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรู ปแบบหนึ่ งที่มีการใช้งาน
แพร่ หลายในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว อาทิ เช่นตัวหนังสื อ วีดีโอ ข้อมูล ภาพ
กราฟฟิ ก เพื่อดึ งดูดความสนใจของผูพ้ บเห็น ซึ่ งเป็ นตัวช่วยในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ณ จุดขายสิ นค้าด้วยการ
แสดงสื่ อที่ชดั เจน เหมาะกับการเล่นโฆษณาในสถานที่ต่างๆ เช่น ธนาคาร, ห้างสรรพสิ นค้า, ฟิ ตเนส, โรงพยาบาล
,โรงแรม, ร้านอาหาร, สถานที่ราชการ, อาคารสานักงาน พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกโดยสามารถบริ หารจัดการผ่าน
ทางโครงข่ายไอทีได้ แต่การที่จะมีระบบดิจิทลั ไซเนจได้น้ นั ต้องมีการลงทุนที่สูง เช่น การลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์
และการติ ด ตั้ง อาจใช้เ วลานาน และการที่ จ ะออกแบบในส่ ว นของการน าเสนอเนื้ อ หาการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์บา้ งครั้งต้องอาศัยผูท้ ี่ มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบหากองค์กรหรื อผูใ้ ช้งานระบบดิ จิทลั
ไซเนจไม่มีผูช้ านาญด้านการออกแบบอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างหรื อหากให้ผไู ้ ม่ชานาญด้านการออกแบบ
อาจจะทาให้การนาเสนอออกมาไม่ดีได้ และการใช้งานโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ สาหรับออกแบบก็อาจต้องทา
การติดตั้งซอฟต์แวร์โดยเฉพาะของระบบดิจิทลั ไซเนจในแต่ละผูใ้ ห้บริ การ และเมื่อใช้งานไปเรื่ อยๆก็อาจมีเนื้ อหา
ของ ระบบ Digital Signage มากยิ่ง ขึ้ น ด้ว ยซึ่ ง ยากต่ อ การบริ ห ารจัด การ อี ก ทั้ง เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ออกแบบอยูน่ ้ นั เกิดความเสี ยหายก็อาจมีความยุง่ ยากในการโอนย้ายข้อมูลและ
ต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ และการเข้าถึงระบบอาจมีขอ้ จากัด เช่น ต้องมาเชื่อมต่อระบบเครื่ อข่ายขององค์กร
ถึงสามารถเข้าใช้งานระบบได้ รวมถึงการอัพเกรดระบบ ผูใ้ ห้บริ การก็อาจคิดค่าใช้จ่าย
จากปั ญหาดังกล่าว ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ ในรู ปแบบของ ระบบการออกแบบเนื้อหา
ดิจิทลั ไซเนจบนฐานโนเอสคิวแอลและการคานวณแบบคลาวด์ เพื่อช่วยระบบงานดิจิทลั ไซเนจในส่ วนของการ
ออกแบบเนื้อหา ช่วยในการจัดการเนื้ อหาที่อาจมีมากขึ้น เป็ นทางเลือกสาหรับผูใ้ ช้งานหรื อองค์กรที่ไม่เชี่ยวชาญ
หรื อไม่มีผเู ้ ชี่ยวชาญในการออกแบบโดยระบบจะมีตน้ แบบการออกแบบให้เลือกใช้จากผูใ้ ช้งานอื่นหรื อจากผูใ้ ช้ที่
เป็ นประเภทผูอ้ อกแบบ ตัดปั ญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ออกแบบเกิดมี
ปั ญ หาใช้งานไม่ไ ด้ ก็ ส ามารถใช้เ ครื่ อ งใหม่เข้า ถึ งระบบได้ทันที โดยไม่ ตอ้ งมี ก ารโอนย้ายข้อ มูล หรื อติ ดตั้ง
ซอฟต์แวร์ ใหม่ โดยการศึกษาได้เลือกใช้ฐานข้อมูล MongoDB ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ โดยเน้นการเข้าถึง
ข้อมูลที่รวดเร็ ว และรองรับข้อมูลปริ มาณมาก การขยายระบบเพื่อรองรับผูใ้ ช้งานจานวนมากทาได้ง่าย รองรับ
รู ปแบบข้อมูลที่ หลากหลาย หรื อมี ความยืดหยุ่นสู งได้ ซึ่ งเหมาะสมกับข้อมูลในระบบงานดิ จิทัลไซเนจซึ่ งมี
รู ปแบบข้อมูลที่หลากหลายและมีปริ มาณมากขึ้นเรื่ อยๆ แต่อาจไม่รับรองคุณสมบัติ ACID (Atomic Consistence
Isolated Durable) ได้แ ก่ ความเป็ นหนึ่ งเดี ย ว (Atomicity) ความสอดคล้อ ง (Consistency) ความเป็ นอิ ส ระ
(Isolation)และความคงทน (Durability) ซึ่ งเป็ นข้อดี ของฐานข้อมูลเชิ งสัม พันธ์ (Relational database) ที่ ทาให้
ระบบมีความน่าเชื่อถือ (V. Sharma and M. Dave. ,2555)

2. แนวคิด ทฤษฎี และระบบงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาระบบบริ การคลาวด์เพื่อการออกแบบเนื้อหาสาหรับระบบดิจิทลั ไซเนจมีแนวคิดมาจาก การที่
ระบบดิ จิทลั ไซเนจในปั จจุบนั สามารถรองรับการแสดงผลในรู ปแบบ เอชที เอ็มแอล 5 (HTML 5 Render) หรื อ
หากธุรกิจหรื อองค์กร มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ที่สามารถรองรับการทางานโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ก็
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สามารถที่ จะมาใช้บริ การคลาวด์เพื่อการออกแบบเนื้ อหาสาหรับระบบดิ จิทลั ไซเนจเปรี ยบเสมือนว่ามีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นของตนเองได้ โดยผูท้ ี่ออกแบบเนื้ อหาเพียงแค่มี รู ปภาพ, วีดีโอ
หรื อข้อความ ที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ ก็สามารถนามาออกแบบการนาเสนอผ่านบริ การคลาวด์เพื่อการออกแบบ
เนื้ อหาสาหรับระบบดิจิทลั ไซเนจ โดยระบบจะมีแผ่นแบบ (template) พื้นฐานให้สามารถเลือกใช้งานได้เพียงแค่
นาข้อมูลที่ตอ้ งการนาเสนอหรื อประชาสัมพันธ์อพั โหลดเข้าสู่ระบบ และออกแบบการนาเสนอตามความต้องการ
การคานวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) (National Institute of Standards and Technology, 2011)
ได้นิยามความหมายของการคานวณแบบคลาวด์ เป็ นตัวแบบสาหรับการเข้าถึงแหล่งรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ร่วมกันและปรับแต่งโครงแบบได้ ประกอบด้วย 5 คุณสมบัติสาคัญ ได้แก่ บริ การตนเองตามความต้องการ
การเข้าถึงได้หลายช่องทาง การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ความยืดหยุน่ ในการให้บริ การสู ง และระบบการวัดบริ การ
มีตวั แบบการให้บริ การคลาวด์ 3 ตัวแบบ คือ บริ การโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service: IaaS)
เป็ นการให้บริ การทรัพยากรคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน บริ การแพลตฟอร์ มคลาวด์ (Platform-as-a-Service: PaaS) เป็ น
การให้บริ การแพลตฟอร์ มและเครื่ องมื อเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิ เคชัน และบริ การซอฟต์แวร์
คลาวด์ (Software-as-a-Service: SaaS) เป็ นการให้บริ การซอฟต์แวร์ ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเข้าถึงการใช้งานได้
หลากหลาย โดยผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องบริ หารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเอง
ระบบจัดการฐานข้ อมูล (Database Management System : DBMS) เป็ นซอฟต์แวร์ ระบบที่ ใช้ในการ
จัด การฐานข้อ มู ล ในบทความนี้ ผู ้ศึ ก ษาเลื อ กใช้ร ะบบจัด การฐานข้อ มู ล ฐานคื อ มอลโกดี บี (MongoDB)
(MongoDB , 2559) ซึ่ ง เป็ นระบบจัด การฐานข้อ มู ล ไม่ สั ม พัน ธ์ (Non-Relational Database) จัด เป็ นซอฟต์แ วร์
ประเภท Open Source Software และเหมาะกับระบบที่ตอ้ งการอ่านเขียนข้อมูลไวๆ และเหมาะกับการเก็บข้อมูลที่
มีขนาดใหญ่ มอลโกดีบี เป็ น ฐานข้อมูลเชิงเอกสาร(document-oriented database) ซึ่งเป็ นการเก็บข้อมูลในลักษณะ
ที่แตกต่างจากเชิงความสัมพันธ์ โดยลักษณะข้ อมูลที่ทาการเก็บจะคล้ ายกับ JSON คือมี field/value มีขอ้ ดีคือลด
ข้อ จ ากัด เรื่ อ งของการขยายระบบที่ ท าได้ย ากบน โมเดลฐานข้อ มู ล เชิ ง สัม พัน ธ์ (Relational database model)
นอกจากนี้ แนวคิดหลักของ document-oriented คือไม่มีการจัดแก็บข้อมูลลงไปในลักษณะที่ เป็ น table/row อีก
ต่อไปเพราะการเก็บเป็ น row จะมีขอ้ จากัดหลายอย่างเนื่ องจากตารางต่างๆจะมี schema กากับที่ ชดั เจน ดังนั้น
ข้อมูลแต่ละ row จะต้องมีจานวน column เท่ากันถึงแม้วา่ ข้อมูลใน column ใดๆจะไม่มีก็ตาม ซึ่ งทาให้ตารางที่มี
ลักษณะที่เป็ น รู โหว่ เป็ นจานวนมากตารางแบบนี้เราเรี ยกว่า Sparse Table ดังนั้นการเก็บเอกสารแบบ documentoriented จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะ “ไม่มี schema” เอกสารแต่ละใบจะมีจานวน attribute กี่ตวั ก็ได้เท่ากันหรื อไม่
เท่ากันก็ได้ทาให้เราสามารถเก็บข้อมูลที่ complex-hierarchical ได้ดี และการทางานกับภาษาที่ เป็ นลักษณะการ
โปรแกรมแบบ Object Oriented ได้อย่างดี (MongoBKK กลุ่มผูใ้ ช้ MongoDB ในสยามประเทศ, 2554)
ภาษาจาวา (Java) เป็ นภาษาบท (คาสั่ง) (Script) ที่ ทางานบนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ทางานร่ วมกับภาษา
เอชทีเอ็มแอล (HTML) เป็ นภาษาโปรแกรมที่ง่ายในการเรี ยนรู ้และเป็ นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเป็ นเทคนิคการ
เขี ยนโปรแกรมให้มีลกั ษณะเป็ นโมดูล (Module) แบ่ งโปรแกรมเป็ นส่ วนๆ ตามสภาวะแวดล้อมการทางานของ
โปรแกรม ภาษาจาวานั้นยังมีระบบการทางาน และมีระบบความปลอดภัยที่ดีและมีระบบ จัดการข้อผิดพลาดที่เกิด
จากการทางานของโปรแกรมที่เรี ยกว่า Exception Handling ด้วยทาให้ สามารถตรวจสอบโปรแกรม (Debug) โปรแกรม
ได้ง่ายขึ้น (ทศพล ธนะทิพานนท์ และ วรเศรษฐ สุวรรณิ ก, 2558)
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ภาษาจาวาสคริ ป ต์ (JavaScript) ภาษาแบบ Client Side Script การประมวลผล จะกระท าที่ ฝั่ ง ของ
ไคลเอนต์หรื อเว็บเบราว์เซอร์ นามาใช้จดั การในเรื่ องการแสดงผล (ทศพล ธนะทิพานนท์ และ , 2556)
HTML5 เอสที เอ็แอล (HTML : Hypertext Markup Language) เป็ นภาษาในการกาหนดโครงร่ างของ
เอกสารเว็บเพจ โดย HTML นั้นไม่จดั ว่าเป็ นภาษาในการเขียนโปรแกรม (Programming Language) แต่จดั เป็ น
ภาษาประเภทการกาหนดสัญลักษณ์ (Markup Language) ในรู ปแบบแท็ก (Tag) เช่ น <html>,<head>, <body>
เป็ นต้น HTML5 นั้นได้มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะใหม่ๆ เข้ามามากมาย ขณะเดียวกันก็มีการยกเลิกรู ปแบบการใช้
งานเดิมในบางส่ วนด้วยเช่นกัน โดยสิ่ งที่ถูกเพิม่ เข้ามา ที่น่าสนใจมีและระบบนามาใช้เช่น Audio/Video Support ,
Canvas Graphics , Drag & Drop (จีราวุธ วาริ นทร์ , 2558)
เจเควรี (jQuery) เป็ นไลบรารี (Library) หรื อชุ ดคาสั่งที่ เขียนด้วยภาษาจาวาสคริ ปต์ เพื่อช่ วยให้การ
เขียนคาสัง่ ควบคุมและจัดการส่วนย่อยต่าง ๆ นั้นง่ายขึ้น (บัญชา ปะสี ละเตสัง, 2556)
เอ็มวีซี (MVC) เป็ นสถาปั ตยกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่กล่าวถึงกันมาก ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ design
pattern ที่ช่วยในการแยกส่ วนของของการพัฒนาโปรแกรมออกเป็ น 3 ส่ วน 3 ส่ วน คือ คาสั่งสาหรับอินเทอร์เฟส
ที่ผใู ้ ช้มองเห็นเป็ นส่ วนของ View เมื่อต้องการแก้ไขเพียงแก้ไขหน้าตาของโปรแกรมเฉพาะไฟล์น้ ี และสาหรับ
Model ใช้ส าหรั บ การเขี ย นค าสั่ง ทางด้า น Business logic เช่ น การค านวณค่ า ,การแปลงข้อ มู ล ,การติ ด ต่ อ กับ
ฐานข้อมูล และสุ ดท้ายได้แก่ Controller เป็ นตัวควบคุมการประสาน คาสัง่ ต่าง ๆ ที่เราต้องการคานวณ ในจาวา
เรี ยกว่า Backing Bean (MyStou, 2558)
เจเอสเอ็ฟ (JSF) เป็ น java framework ตัวนึ ง ที่ช่วยให้การเขียน java web application นั้นง่ายขึ้น เพราะ
มันจะมี tag พิเศษต่างๆให้มากมาย เรี ยกว่า JSF Component เช่น tag ajax ที่ เอาไว้เรี ยกใช้งาน ajax ได้โดยที่ ไม่
ต้องเขียน javascript เอง tag convertDateTime ที่ เอาไว้แปลงรู ปแบบเวลาได้ตามที่ ตอ้ งการ tag input หรื อ tag
output ที่สามารถผูกเข้ากับ input หรื อ output ของ managed bean (web controller) ได้โดยตรง (Nascent , 2556)
ระบบงานที่ เ กี่ย วข้ อ งคื อ ระบบออกแบบเนื้ อ หาดิ จิ ทัล ไซเนจ MBOX Digi.Sign.CMS (Multimedia
Contents Management System)( MBOX Multimedia, 2559) ซึ่ งเป็ นระบบบริ หารงานและจัดการข้อมูลส่ วนกลาง
ของระบบดิ จิทลั ไซเนจ และมีปัญหาที่ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อบทนา ซึ่ งผูศ้ ึ กษาจึ งได้พฒั นาระบบใหม่ในรู ปแบบ
บริ การคลาวด์ช่วยให้ไม่ตอ้ งติดตั้งซอฟต์แวร์และง่ายต่อการเข้าถึงระบบ สามารถรองรับกับการขยายตัวของข้อมูล
เนื้ อหาที่อาจมีมากขึ้นในอนาคตและอาจมีโครงสร้างข้อมูลที่เพิ่มจากเดิม ด้วยการเลือกใช้ MongoDb เป็ นระบบ
ฐานข้อมูล

3. วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพื่อพัฒนาบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์สาหรับออกแบบเนื้ อหาและจัดการสื่ อดิ จิทลั สาหรับระบบดิ จิทลั
ไซเนจที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ระบบดิจิทลั ไซล์เนจในธุรกิจประเภทต่างๆ ได้

4. วิธีการดาเนินการศึกษา
ผูศ้ ึ กษาได้ดาเนิ นการศึกษาตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Systems Development
Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2555) โดย เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบดิจิตอลไซเนจว่า
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มีเนื้ อหาและมีรูปแบบการแสดงผลที่มีใช้งานที่ นิยมที่สุด ทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน โดยใช้ภาษา
UML (Unified Modeling Language) (พนิ ด า พานิ ช กุ ล , 2552) ซึ่ งประกอบด้ว ยแผนภาพยู ส เคส (Use Case
Diagram) แสดงขั้นตอนการทางานที่สาคัญของระบบ ดังภาพประกอบที่ 1
บริ การคลาวด์เพื่อการออกแบบเนื้ อหาดิจิตอลไซเนจโดยใช้ฐานข้อมูลมอนโกดีบี
U17 ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

U01 เข้าสู่ ระบบ

<<extend>>

U02 ลืม รหัสผ่าน

U05 เลือก Resolution

U03 จัดการแม่แบบการนาเสนอ
เนื้ อหาดิจิตอลไซเนจ
<<extend>>

U06 ค้นหา และเลือกธี มแม่แบบ

<<extend>>

U08 สร้างรู ปภาพนิ่ ง
หรื อรู ปภาพสไลด์โชว์

U04 สร้างแม่แบบการน าเสนอเนื้อหา
<<include>>

<<extend>>
<<extend>>
U07 ออกแบบแม่แบบการนาเสนอ
<<extend>>
<<include>> <<extend>> <<extend>>
U13 ทดสอบแสดงผล
U12 กาหนดพื้นหลัง
ตัวอย่างของแม่แบบ

ผูใ้ ช้งาน

U09 สร้างข้อความนิ่ง
หรื อข้อความเคลื ่อนไหว
U10 สร้างนา ิกาดิ จิตอล

U11 สร้างวิดีโอ

U14 อัปโหลดเนื้ อหาที่ต้องการนาเสนอ

ภาพประกอบที่ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ
แผนภาพคลาส (Class Diagram) แสดงองค์ประกอบที่ มี ในแต่ ละหน้า เว็บเพจ ดัง ภาพประกอบที่ 3
แผนภาพคลาสของระบบ
วิดีโอ
ผูใ้ ช้งานระบบ
-ชื่อเข้าใช้ระบบ
-รหัสผ่าน
-ชื่อ
-นามสกุลl
-อีเมล์
-เบอร์ โ ทรศัพท์
+ลงทะเบียนเข้าใช้
ระบบ
+เข้าสู่ ระบบ
+ขอรหัสผ่านใหม่

แม่แบบ

-รหัสแม่แบบ
-ชื่อแม่แบบ
-อัตราส่ วนหน้าจอ
-ขนาดหน้าจอ
-รู ปแบบการแสดง
-ความกว้าง
-ความยาว
-พื้นหลัง
-รู ปภาพ/ภาพสไลโชว์
-วีดีโอ
-ข้อความ/ข้อความเคลื่อ
ไหว
-เนื้ อหารวม

ธี ม
-รหัสธีม
-ชื่อ
-หมวดหมู่
-ขนาดหน้าจอ
+ค้นหา

-รหัสวีดีโอ
-ไฟล์วีดีโอ
-ตาแหน่ง x
-ตาแหน่ง y
-ความกว้าง
-ความยาว
+เพิ่ม
+ลบ
+แก้ไข
ออกแบบเนื้ อหา

รู ปภาพ/ภาพสไลโชว์
-รหัสภาพสไลโชว์
-ไฟล์รูปภาพ
- ประเภท
-รู ปแบบการแสดงผล
-ความเร็ วในการสไลโชว์
-ตาแหน่ง x
-ตาแหน่ง y
-ความกว้าง
-ความยาว
+เพิ่ม
+ลบ
+แก้ไข

+สร้างตั้งค่าเนื้ อหา
+บันทึกปรั บปรุ ง
+แก้ไข
+แสดงตัวอย่างการนาเสนอ
นา ิกาดิ จิตอล

สร้างแม่แบบ
+ค้นหาและเลือกขนาดหน้าจอ
+ค้นหาขนาดและเลือกหาธี ม
+บันทึก

-รหัส
--รู ปแบบนา ิกา
-ตาแหน่ง x
-ตาแหน่ง y
-ความกว้าง
-ความยาว
+เพิ่ม
+ลบ
+แก้ไข

ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพคลาสของระบบ
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ข้อความ/ข้อความ
เคลื่อนไหว
-รหัสข้อความ
-เนื้ อหาข้อความ
-ขนาดข้อความ
-ฟอร์ น
-ความเร็ ว
-ตาแหน่ง x
-ตาแหน่ง y
-ความกว้าง
-ความยาว
+เพิ่ม
+ลบ
+แก้ไข
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และแผนภาพซี เควนซ์ (Sequence Diagram) อธิ บายการทางานของยูสเคสเพื่อแสดงขั้นตอนการทางาน
และลาดับของการสื่ อสารระหว่างอ็อบเจกต์ (Object) ในระบบ ดังภาพประกอบที่ 3

สร้างแม่แบบ

ผูใ้ ช้งานระบบ

ค้นหาธี ม/ขนาดหน้าจอ

ผูใ้ ช้งานระบบ

DB
ค้นหาธี ม/ขนาดหน้าจอ
ข้อมูลธี ม/ขนาดหน้าจอในระบบ
แสดงข้อมูลขนาดหน้าจอ

กรอกชื่อและ
เลือกธี ม/ขนาดหน้าจอให้
แม่แบบ
บันทึ ก

ข้อมูลเนื้ อหา
และรู ปแบบการแสดงผล
เกี่ยวกับเนื้อหา

บันทึ กสาเร็ จ

แสดงหน้าออก
แบบแม่แบบ

แม่แบบ

เลือกแม่แบบที่ส ร้าง
ไว้นามาออกแบบ

แสดงข้อความปรั บปรุง
การออกแบบสาเน็จ
กดปุ่ มทดสอบ
แสดงผลแม่แบบ

ออกแบบเนื้อหา

DB

เลือกออก
แบบหน้าจอ

เลือกออกแบบหน้าจอ
ข้อมูลแม่แบบ
สร้างเนื ้อหา/ตั้ งค่า(
,
,
,
,
, )

ปรับปรุ งแม่แบบ
ตอบกลับข้อมูล

ข้อมูลแม่แบบ

แสดงผลตัวอย่างการเล่นของแม่แบบ

ภาพประกอบที่ 3 แผนภาพซีเควนส์การสร้างแผ่นแบบ(ซ้าย)
แผนภาพซีเควนซ์การออกแบบเนื้อหาแผ่นแบบ(ขวา)
แม่แบบ
-รหัสแม่แบบ
- รหัสเจ้าของแม่แบบ
-ชื ่อแม่แบบ
-อัตราส่ วนหน้าจอ
-ขนาดหน้าจอ
-รู ปแบบการแสดง
-ความกว้าง
-ความยาว
-พื้นหลัง

รู ปภาพ
-รหัสรู ปภาพ
-ไฟล์รูปภาพ
-ตาแหน่ง x
-ตาแหน่ง y
-ความกว้าง
-ความยาว

ภาพสไลโชว์
-รหัสภาพสไลโชว์
-รู ปแบบการ
แสดงผล
-ความเร็ วใน
การสไลโชว์
-ตาแหน่ง x
-ตาแหน่ง y
-ความกว้าง
-ความยาว
รายการรู ปภาพ

-รหัสภาพสไล
โชว์
-ไฟล์รูปภาพ

ข้อความ/ข้อความ
เคลื่อนไหว
-รหัสข้อความ
-เนื้ อหาข้อความ
-ขนาดข้อความ
-ฟอร์ น
-ความเร็ ว
-ตาแหน่ง x
-ตาแหน่ง y
-ความกว้าง
-ความยาว

นา ิกา
-รหัส
-รู ปแบบนา ิ กา
-ประเภท
-สี
-ตาแหน่ง x
-ตาแหน่ง y
-ความกว้าง
-ความยาว

วิดีโอ

-รหัสวีดีโอ
-ระดับเสี ยง
-ตาแหน่ง x
-ตาแหน่ง y
-ความกว้าง
-ความยาว
รายการไฟล์วีดีโอ

-รหัสวีดีโอ
-ประเภท
-ไฟล์วีดีโอ
-ลิ้งวิดีโอ

แม่แบบ{
รหัสแม่แบบ:
ชื่อแม่แบบ:
อัตราส่ วนหน้าจอ:
ขนาดหน้าจอ:
รู ปแบบการแสดง:
ความกว้าง:
ความยาว:
พื้นหลัง:
เนื้ อหาวัตถุ :[
{
ประเภท:รู ปภาพ
ไฟล์รูปภาพ:
ตาแหน่ง x:
ตาแหน่ง y:
ความกว้าง:
ความยาว:
},
{
ประเภท:ภาพสไลโชว์
รายการรู ปภาพ:[
ไฟล์รูปภาพ1,ไฟล์รูปภาพ2,...
]
ตาแหน่ง x:
ตาแหน่ง y:
ความกว้าง:
ความยาว:
},
{
ประเภท:ข้อความ
เนื้ อหาข้อความ:
ขนาดข้อความ:
ฟอร์ น:
ตาแหน่ง x:
ตาแหน่ง y:
ความกว้าง:
ความยาว:
},
{
ประเภท:ข้อความเคลื่อนไหว
เนื้ อหาข้อความ:
ขนาดข้อความ:
ฟอร์ น:
ความเร็ ว:
ตาแหน่ง x:
ตาแหน่ง y:
ความกว้าง:
ความยาว:
},

{

},
{

ประเภท:นา กิ าดิ
-รู ปแบบนา ิกา
-ประเภท
-สี
ตาแหน่ง x:
ตาแหน่ง y:
ความกว้าง:
ความยาว:
ประเภท:วิดีโอ
ระดับเสี ยง
รายการไฟล์[
{ประเภท:
ไฟล์วีดีโอ:
ลิง้ วิดีโอ:
},
{ประเภท:
ไฟล์วีดีโอ:
ลิ้งวิดีโอ:
},..
]
ตาแหน่ง x:
ตาแหน่ง y:
ความกว้าง:
ความยาว:

},….
]
},….

ภาพประกอบที่ 4 แผนภาพการออกแบบฐานข้อมูลแผ่นแบบในรู ปแบบฐานข้อมูลเชิงเอกสาร
เนื่ องจากผูศ้ ึกษาได้เลือก ใช้ MongoDB เป็ นฐานข้อมูล ซึ่ งไม่มีการ Join เพราะการ join เป็ นตัวการทา
ให้ ร ะบบเรา scale ยากดัง นั้ นเมื่ อ ใดก็ ต ามที่ เ ริ่ มแบ่ ง ข้อ มู ล ในแนวระนาบ นั้ นหมายถึ ง เราก้า วข้า มเข้า สู่
สภาพแวดล้อมที่ scale ยาก โดยการออกแบบฐานข้อมูลหากเราใช้ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ก็จะมีการนอร์มอลไลท์
เซชัน (Normalization) เพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล แต่กลับกันการออกแบบฐานข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ์จะทาการ
1547

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

Denormalization กลับเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล ซึ่ งผูศ้ ึกษายกตัวอย่างของการ Denormalization ของข้อมูลของแผ่นแบบ
ในระบบ ดังภาพประกอบที่ 4 แสดงการเก็บข้อมูลของแผ่นแบบดิจิทลั ไซเนจ จากข้อมูลเนื้อหาที่อาจถูกใช้ในการ
ออกแบบ โดยเก็บข้อมูลของเนื้อหาแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆลงในแผ่นแบบนั้นๆซึ่งจะเห็นได้วา่ ในการดึงข้อมูล
ของแผ่นแบบมาใช้น้ นั เพียงดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลครั้งเดี ยวก็สามารถได้ขอ้ มูลในส่ วนของเนื้ อหาในแผ่นแบบ
นาไปใช้ได้ท้ งั หมด

5. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผูศ้ ึ กษาได้พฒั นาระบบโดยใช้เทคโนโลยี Canvas Html5 โดยมี
ส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ดงั ภาพประกอบ 5 แสดงส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้จดั การแผ่นแบบ และส่ วนต่อประสานกับ
ผูใ้ ช้เลือกธี มการนาเสนอเนื้ อหาของแผ่นแบบแสดงดังภาพประกอบที่ 6 และส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ออกแบบ
เนื้ อหาดิจิทลั ไซเนจ แสดงดังภาพประกอบที่ 7 และส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้แสดงผลการนาเสนอเนื้ อหาระบบ
ดิจิทลั ดังภาพประกอบที่ 8 แสดงตัวอย่างการนาเสนอเนื้อหาดิจิทลั ของแผ่นแบบ

ภาพประกอบที่ 5 ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้จดั การแผ่นแบบ

ภาพประกอบที่ 6 ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้เลือกธีมการนาเสนอเนื้อหาของแผ่นแบบ
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ภาพประกอบที่ 7 แสดงส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ออกแบบการนาเสนอเนื้อหาดิจิทลั ไซเนจ

ภาพประกอบที่ 8 แสดงตัวอย่างการนาเสนอเนื้อหาดิจิทลั ของแผ่นแบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการออกแบบเนื้ อหาดิจิทลั ไซเนจบนฐานโนเอสคิวแอล และ
การคานวณแบบคลาวด์ ที่พฒั นาขึ้นมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี (x̅ = 3.79, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า มีระดับความพึงพอใจดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์สาหรับการประเมินค่าการปฏิบตั ิงานกาลัง
พลของกองทัพบก
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
𝐱̅
ความสามารถในการทางานของระบบ
4.25
0.54
ดี
ความถูกต้องในการทางานของระบบ
3.55
0.60
ดี
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ
3.33
0.47
ปานกลาง
ประสิ ทธิภาพของระบบ
4.33
0.94
ดี
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
3.50
0.61
ปานกลาง
รวม
3.79
0.63
ดี
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6. สรุ ปผลการศึกษา
การออกแบบเนื้อหาดิจิทลั ไซเนจบนฐานโนเอสคิวแอลและการคานวณแบบคลาวด์ได้ผลลัพธ์ออกมา
ในลักษณ์ขอ้ มูลแผ่นแบบเนื้ อหาการนาเสนอ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี (x̅ = 3.79, S.D. = 0.63)

7. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการออกแบบเนื้อหาดิจิทลั ไซเนจบนฐานโนเอสคิวแอลและการคานวณแบบคลาวด์
ผลลัพธ์ของระบบเป็ นรู ปแบบโครงสร้างข้อมูลเจซัน (JSON) เพื่อสามารถนาไปพัฒนาต่อยอด พัฒนาระบบจัดการ
ควบคุมอุปกรณ์ และพัฒนาอุปกรณ์แสดงผล(Player) เพื่อทางานเป็ นระบบดิจิทลั ไซเนจเต็มรู ปแบบได้ และหลัก
ในการเลือกใช้งานระบบฐานข้อมูลทั้งมีความสัมพันธ์ และไม่สัมพันธ์ เราควรศึกษาทั้งข้อดี และ ข้อเสี ย นามา
เปรี ยบเทียบกันในเชิงตัวเลข และพื้นฐานของความต้องการของระบบในการเลือกใช้งาน ไม่ใช่เลือกแบบใดก็ได้
หรื อ แบบความเคยชิน ความง่ายหรื อตามกระแสความนิยม
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาฐานความรู ้ในรู ปแบบออนโทโลจีสาหรับการเทียบความรู ้จาก
อาชีพสู่รายวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ท้ งั เจ้าของธุรกิจ
และพนักงานสามารถเที ยบโอนความรู ้ แบบตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึ กษาในระบบได้ ผูว้ ิจัยทาการศึ กษาปั จจัย
คุณสมบัติการประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ.1)
และใช้หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ (มคอ.2) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เป็ น
ตัวอย่างการพัฒนา เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาออนโทโลจีคือโพรทีเจ้ การประเมินออนโทโลจีที่เสนอใช้วิธีการ
ทางข้อ มู ล และผู ้เ ชี่ ย วชาญ พบว่า ออนโทโลจี ส ามารถรองรั บ ข้อ มู ล ปั จ จัย ได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ อ ัน น าไปสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้ในการเทียบความรู ้และทักษะการทางานสู่รายวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับปริ ญญาตรี
คำสำคัญ: การเทียบความรู ้ ออนโทโลจี วิทยาการคอมพิวเตอร์

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

1. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำวิจัย
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปั จจุบนั นอกเหนื อจากการรับเข้าศึกษาได้โดยใช้คุณวุฒิตามเกณฑ์ที่
กาหนดแล้ว สถาบันการศึ กษายังเปิ ดโอกาสให้ ผูส้ นใจที่มีประสบการณ์การทางานสามารถเข้าศึกษาได้โดยใช้
กระบวนการเทียบโอน ซึ่งอาจเป็ นการเทียบโอนรายวิชาตามระบบ นอกระบบหรื อเป็ นการเทียบโอนตามอัธยาศัย
ได้ (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2558) โดยการเทียบโอนตามอัธยาศัยจะเป็ นการเทียบโอนความรู ้จาก การ
ฝึ กอาชีพ หรื อจากประสบการณ์การทางานเพื่อนาผลการเรี ยนรู ้เข้าสู่ รายวิชาของหลักสู ตรที่ศึกษา อย่างไรก็ตาม
กระบวนการเทียบโอนอัธยาศัยระดับอุดมศึกษาปั จจุบนั จาเป็ นต้องใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็ นผูพ้ ิจารณาการเทียบ
โอน และมีความยุง่ ยากซับซ้อน มีข้ นั ตอนในการดาเนินการมากทาให้สิ้นเปลืองเวลาในการดาเนินการเป็ นจานวน
มาก อีกทั้งในทางปฏิบตั ิ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในประเทศไทยอาจมีหลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิ หรื อเงื่อนไขเพิม่ เติม
ที่แตกต่างกัน งานวิจยั นี้ จึงเป็ นการเสนอฐานความรู ้ในรู ปแบบออนโทโลจี สาหรับการเที ยบความรู ้จากประสบ
การณ์การทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการ
ประยุกต์ และข้อมูลอาชี พทางคอมพิวเตอร์ จากโครงสร้างมาตรฐานอาชี พ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชี พ (องค์การ
มหาชน) เป็ นเครื่ องมื อ ในการเที ย บความรู ้ ที่ มี จ ากประสบการท างานในวิ ช าชี พ นั้ นสู่ ม าตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึ กษาไทย (มคอ.1) สาขาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วและน่ าเชื่ อถือ และยังรองรับการสร้าง
บัณฑิตให้กบั ตลาดแรงงานที่มีการคัดเลือกคนเข้าร่ วมงานโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาเป็ นหลัก ออนโทโลจี
ที่ พฒั นาขึ้นประกอบด้วยกลุ่มปั จจัยในบริ บทของอาชี พ ลักษณะงาน ประสบการณ์ทางานที่ เกี่ ยวข้อง มาสร้าง
กรอบแนวคิด โครงสร้าง คุณสมบัติหรื อคุณลักษณะ ความสัมพันธ์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อสร้างองค์
ความรู ้ (Knowledge) ในการเทียบความรู ้การศึกษาแบบนอกระบบเข้าสู่ ระดับอุดมศึกษาเป็ นพื้นความรู ้ รายวิชา
หลักสูตร คุณวุฒิวชิ าชีพที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
(1) เพื่อรวบรวมปั จจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู ้จากบริ บทของอาชีพด้านคอมพิวเตอร์
(2) เพื่อพัฒนาออนโทโลจีสาหรับการเทียบความรู ้และทักษะจากประสบการณ์ทางานจริ งเข้าสู่รายวิชา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับปริ ญญาตรี
\
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3. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาไทยและการเทียบโอนความรู ้ มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
จากพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา, 2558)
ได้กาหนดให้การจัดการศึกษามี 3 รู ปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และมีการเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสะสมไว้ในระหว่างรู ปแบบเดียวกัน หรื อต่างรู ปแบบได้ ไม่วา่ จะเป็ นผล
การเรี ยนจากสถานศึกษาเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรี ยนรู ้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึ กอาชีพ หรื อ
จากประสบการณ์การทางานเพื่อนาผลการเรี ยนรู ้เข้าสู่ รายวิชาของหลักสู ตรที่ศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา เป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
การเที ยบโอนผลการเรี ยนเป็ นเครื่ องมือในการเชื่ อมโยงผลการเรี ยนรู ้ที่หน่ วยงานต่าง ๆ ร่ วมจัดการ
ศึกษาและเชื่อมโยงผลการเรี ยนรู ้จากวิธีการเรี ยนที่หลากหลาย รวมทั้งจากการประกอบอาชีพและประสบการณ์
ต่าง ๆ และเป็ นกลไกสาคัญในการส่ งเสริ มให้บุคคลมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเมื่อบุคคลตระหนักและ
รับรู ้วา่ สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มานั้น สามารถนามาเพิ่มคุณค่าโดยการเทียบโอนเป็ นผลการเรี ยน นับเป็ นผลพลอยได้จาก
การเรี ยนรู ้ นอกเหนื อจากการนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้น้ นั ไปแก้ไขปั ญหาในการประกอบอาชี พ พัฒนาการทางานให้ดี
ขึ้น หรื อแม้กระทัง่ การนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้น้ นั ไปใช้ในการดาเนิ นชีวิต ประจาวัน ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาใน ระบบ พ.ศ.2545 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ข้ นั ต่าในการ
เทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบ โดยจะกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเทียบโอนทั้ง
จากการศึกษาในระบบสู่ ในระบบจากการศึกษานอกระบบและจากการศึกษาตามอัธยาศัย หรื อจากประสบการณ์
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิประเทศไทย มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิประเทศไทย (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,2552) เป็ นกรอบงานสาหรับใช้
เป็ นฐานในการถ่ายโอนหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นกั ศึกษาในประเทศ
กลุ่มอาเซี ยนสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกันได้ในสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย โดยเน้น
ให้นักศึ กษาระดับอุดมศึ กษามีผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน คือ (1) คุณธรรมและจริ ยธรรม (2) ความรู ้ (3) ปั ญญา (4)
ความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ(สานักงานเลขาธิ การ กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวัด
ประเมินศักยภาพการเรี ยนรู ้ของบุคคลโดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็ นองค์ประกอบสาคัญ เพื่อเชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษา
กับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นแนวคิดสาคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่ วมมือระหว่างการศึกษาใน
ระดับต่างๆ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เพื่อให้คนไทยที่
อยู่ใ นวัย แรงงานมี ความรู ้ ความสามารถตรงความต้อ งการของตลาดแรงงานทั้ง ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ โครงสร้ างกรอบคุณวุฒิประกอบด้วย (1) ระดับและองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ (2) กลไกการ
เชื่อมโยงหรื อเทียบเคียง และ (3) ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ตามระดับการศึกษา
ออนโทโลจี (Ontology) หมายถึ ง วิธี การบรรยายขอบเขตแนวคิดที่ สนใจ หรื อข้อกาหนดที่ เกี่ ยวกับ
แนวคิด โดยออนโทโลจีเป็ นการสร้างโครงสร้างฐาน ความรู ้หรื อขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งซึ่ งมีแนวคิดและความ
เข้า ใจตรงกันและใช้ในการนิ ย ามตัว แบบ (model) ภายในขอบเขตขององค์ความรู ้ เพื่ ออธิ บายสิ่ งที่ เราสนใจ
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(domain) ให้ได้ใจความและถูกต้อง มีคาอธิ บายที่ ชดั เจน ของหลักการในการอธิ บายถึงขอบเขต(class) สมบัติ
(properties) ของแต่ละสิ่ งก็จะอธิ บายถึงคุณลักษณะของสิ่ งนั้นๆ คือภาษาที่ ใช้เป็ นตัวอธิ บายข้อมูลเชิ งสัมพันธ์
หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่า “ข้อมูลที่ใช้อธิบายความหมายของข้อมูล” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสกัดองค์ความรู ้ (Knowledge) ของ
ขอบเขตข้อ มู ล นั้น ๆ โดยมี ค วามสามารถในการใช้ข ้อ มู ล ร่ ว มกัน สามารถน าข้อ มู ล กลับ มาใช้ไ ด้ และมี
ความสามารถในการถ่ายทอดคุณสมบัติการนาออนโทโลจีมาใช้งานจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และแยกองค์ความรู ้ออกจากฐานข้อมูล ออนโทโลจี จะประกอบด้วยคลาสของสิ่ งที่เราสนใจ(object) ซึ่งแต่คลาส
จะมีคุณสมบัติ และมีการจัดเป็ นลาดับชั้น หมวดหมู่ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกัน เพื่อนาไปสู่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คลาส ที่คอมพิวเตอร์ สามารถนาไปประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ ปั จจุบนั ออนโทโลจีถูกใช้ในการพัฒนา
ระบบคาศัพท์เชิงความหมายที่มีโครงสร้างพื้นฐานในการอธิบายความรู ้เฉพาะด้านสาหรับการจัดการความรู ้อย่าง
แพร่ หลาย สามารถจัดการและนาเสนอความรู ้ ในรู ปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ อยู่
ภายใต้ขอบเขตที่สนใจโดยการรวบรวมข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ให้อยูใ่ นรู ปแบบลาดับชั้น มักถูกใช้ในสาขา
ปั ญญาประดิษฐ์ เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) เช่น ระบบแนะนาการเรี ยนรู ้ การจาแนกเอกสาร การสกัด
ข้อสนเทศ เป็ นต้น (Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness, 2001) การสร้ างออนโทโลจี น้ นั จะต้องอาศัย
ภาษาเว็บออนโทโลจี (Ontology Web Language: OWL) สาหรับอธิ บายโครงสร้างของความรู ้ที่อยู่บนพื้นฐาน
ของ ภาษาอาร์ ดีเอพ (Resource Description Framework: RDF Language) ซึ่ งอาศัยหลักไวยากรณ์ภาษาเอ็กซ์เอ็ม
เอล (XML extensible Markup Language) ซึ่ งภาษาที่ เป็ นมาตรฐานและรั บรองโดยองค์กร W3C รู ปแบบและ
ไวยากรณ์ภาษาอาร์ ดีเอฟถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการทาออนโทโลจี โดยเฉพาะ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ น
ภาษามาตรฐานสาหรับเว็บเชิงความหมาย (Grigoris & Frank, 2009)
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างออนโทโลจีเพื่อนาไปใช้เกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่
บารมี โอสธี ร กุล , ธวัชชัย งามสัน ติ วงศ์ (2555) เสนอโมเดล Vector Space Model (VSM) เพื่ อ เที ย บ
รายวิชาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งเข้าสู่ ระดับอุดมศึกษา โดยใช้การเที ยบคาอธิ บายรายวิชา โดยนา
ค าอธิ บ ายรายวิช าของการศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง และค าอธิ บ ายรายวิช าของการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่ตอ้ งการเทียบเข้ามาตัดเป็ นคาๆ โดยหาคาหลักของรายวิชาทั้งสองด้าน เพื่อมาสร้างเป็ นเวคเตอร์
ที่วดั ความคล้ายคลึงของคาด้วยวิธีการวัดความคล้ายคลึงเชิงมุม หากมีค่าของมุมน้อยแสดงว่าคามีความคล้ายคลึง
กันสูง และหากมีคาที่มีความคล้ายคลึงกัน 75% ขึ้นไปจะถือว่าเทียบโอนได้
การเทียบความรู ้แต่ละองค์กรหรื อหน่วยงานมีการจัดการความรู ้มีเงื่อนไขที่ต่างกัน บทความที่นาเสนอ
การพัฒนาการเทียบความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้และอุปสรรคในการจัดการความรู ้ (Dan Paulin and Kaj Suneson,
2012) ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้และเงื่อนไข/อุปสรรคในการจัดการความรู ้เพื่อรองรับ
การใช้ร่วมกัน โดยการกาหนดกรอบ/ขอบเขตขององค์ความรู ้ที่เหมาะสมร่ วมกันระหว่างองค์ความรู ้ต้ งั แต่ใน
ระดับคา พยางค์หรื อข้อความ
Ana Tănăsescu (2013) ทาการวิจยั และสร้างระบบเชี่ ยวชาญที่ ให้ขอ้ มูลการเรี ยนให้กบั นักศึ กษาอย่าง
เหมาะสม โดยมีการใช้ออนโทโลจีในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยนและกิจกรรมต่างๆที่นกั ศึกษาทาให้แต่ละภาค
เรี ยน ทาให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

1555

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

Réka Vas (2007)ได้ทาวิจยั ที่ ประยุกต์ใช้ออนโทโลจี ประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมในการอบรมของแต่ละหลักสู ตรโดยนาแนวคิดในแต่ละหลักสู ตรวิชาผสมกับ
แนวคิดในการฝึ กอบรมของแต่ละหลักสู ตรสร้างออนโทโลจี มีการประเมินสมรรถนะตามโครงสร้างของออน
โทโลจีที่ได้ ทาให้สามารถบ่งบอกความรู ้ที่นกั เรี ยนที่ขาดหายไป และสมรรถนะผลการอบรม ซึ่งงานวิจยั ชิ้นนี้ มี
จุดเด่นที่คานึ งถึงการออกแบบออนโทโลจีที่คานึ งความสอดคล้องให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทา
ให้ออนโทโลจีที่ได้สามารถประเมินสมรรถนะและความรู ้ที่บกพร่ องของผูเ้ ข้าอบรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั เป็ นแนวคิดในการศึกษาการพัฒนาออนโทโลจีเพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบความรู ้
จากการท างานโดยอาศัย ข้อ มู ล งานจาก ลักษณะอาชี พ ค าอธิ บ ายลักษณะงาน ประสบการณ์ ทางาน เพื่ อมา
เปรี ยบเทียบกับ ชื่ อวิชา คาอธิ บายรายวิชา หน่ วยกิ ต องค์ประกอบหรื อโครงสร้างวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบประเมินออนโทโลจีที่ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อมา
ประมวลผลให้ได้เป็ นรายวิชาของหลักสู ตร โดยมีการควบคุมปั จจัยทางการศึกษา เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ข้อบังคับสถาบันการศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนฯ และระดับการศึกษา ดังแผนภาพที่ 1

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ออนโทโลจีสาหรับการเทียบความรู ้จากอาชีพสู่รายวิชา

5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
5.1 แบบแผนกำรวิจยั
งานวิจยั นี้อยูใ่ นประเภทการวิจยั ประยุกต์ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริ หารการศึกษา
5.2 ประชำกรและตัวอย่ ำง
ส าหรั บ ข้อ มู ล ที่ ใช้ใ นการวิจัย แบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว น ประกอบด้ว ย ข้อ มู ล งาน ข้อ มู ล รายวิช า และข้อ มูล
ผูเ้ ชี่ยวชาญการประเมินออนโทโลจี
ประชากรข้อมูลงานรวบรวมมาจาก Computer Science Curricula 2013 จาก Association for Computing
Machinery (ACM) และเลือกข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ จานวน 2 สาขา 6 ลักษณะ
อาชีพ ได้แก่ สาขาซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ ประกอบด้วยลักษณะอาชีพ 1) วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 2)
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ออกแบบระบบงาน 3) พัฒนาโปรแกรม 4) ควบคุมคุณภาพ 5) ทดสอบระบบ และสาขาการบริ หารโครงการ
สารสนเทศ ประกอบด้วยลักษณะอาชีพ บริ หารโครงงานสารสนเทศ
ประชากรข้อมูลรายวิชาเก็บรวบรวมมาจากข้อมูลรายวิชาและประเด็นความรู ้ จาก มคอ.1 ของสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ของสานักงานการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2552 โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างให้เป็ นข้อมูลรายวิชา
และประเด็นความรู ้ มคอ.2 ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ปี พ.ศ. 2555 ในส่ วน
ของโครงสร้างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ ซึ่ งประกอบด้วย 1) กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ และ 3)
กลุ่มวิชาชีพเลือก
ประชากรข้อมูลผูเ้ ชี่ ยวชาญการประเมินออนโทโลจี ซ่ ึ งถูกเก็บรวบรวมจากประชากรอาจารย์ป ระจา
หลักสู ตรทางด้าน IT และผูบ้ ริ หารสถาบันการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตร โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 3 คน ได้แก่
หัวหน้าสาขาวิท ยาการคอมพิ วเตอร์ ประยุกต์ มหาวิท ยาลัยศรี ปทุ ม ประธานหลักสู ต รศึ กษา ศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และกรรมการบริ ษทั อินทริ เกรทเทคโนโลยีแอนซอฟท์แวร์
จากัด และผูอ้ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ตัวแปรต้นประกอบด้วยปั จจัยที่ตน้ ทางที่มีผลต่อออนโทโลจีเทียบความรู ้จากอาชีพสู่รายวิชา ได้แก่
ด้านอาชีพ ประกอบด้วย 1) ลักษณะอาชีพที่นามาจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ จานวน 2 สาขา
6 ลักษณะอาชี พ ได้แ ก่ สาขาซอฟต์แวร์ แ ละการประยุก ต์แ ละสาขาการบริ หารโครงการสารสนเทศ และ 2)
ประสบการณ์ทางาน ตามลักษณะอาชีพ ซึ่งเป็ นนับจากจานวนปี ที่ทางาน
ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย 1) รหัสวิชา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) ชื่ อวิชาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 3) จานวนหน่ วยกิ ตของแต่ละ
รายวิชาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตัวแปรตาม เป็ นผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ของออนโทโลจีเทียบความรู ้จากอาชีพสู่ รายวิชา ในที่น้ ีคือ
รายวิชาที่เทียบโอนได้
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ปั จจัยที่กาหนดไว้สาหรับออนโทโลจีเทียบความรู ้จากอาชีพสู่ รายวิชา ประกอบ
ด้วย 3 ปั จจัย คือ
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ได้แก่ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยน
ระดับปริ ญญา เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
 ระดับการเข้าศึกษา ต้องสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาที่ 6 หรื อเทียบเท่า
5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ที่สาคัญในครั้งนี้ คือ โปรแกรมโพรทีเจ้ (Protégé') ซึ่งจะได้ไฟล์ในรู ปแบบของ
โอดับบิวแอล (OWL)
5.5 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. รวบรวมปั จจัยที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้าน IT จาก Computer Science Curricula 2013
จาก Association for Computing Machinery (ACM) และคัดกรองเฉพาะอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้
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ข้อมูลจากมาตรฐานอาชี พและคุณวุฒิวิชาชี พ จานวน 2 สาขา 6 ลักษณะอาชี พ ได้แก่ สาขาซอฟต์แวร์ และการ
ประยุกต์ประกอบด้วยอาชีพ 1) วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 2) ออกแบบระบบงาน 3) พัฒนาโปรแกรม 4)
ควบคุ มคุณภาพ 5) ทดสอบระบบ และสาขาการบริ หารโครงการสารสนเทศ ประกอบด้วยอาชี พ 1) บริ หาร
โครงงานสารสนเทศ ซึ่งได้ปัจจัยสาคัญ ประกอบด้วย ลักษณะอาชีพและประสบการณ์ทางาน
2. รวบรวมปั จจัยที่ สาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยศึ กษาประเด็น
ความรู ้ จาก มคอ.1 ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของสานักงานการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2552 และเลือกใช้ มคอ.
2 ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ปี พ.ศ. 2555 ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและ
ประเด็นความรู ้ ในส่ วนของโครงสร้างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ ซึ่ งประกอบด้วย 1) กลุ่มวิชาชี พพื้นฐาน 2)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ และ 3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ได้ปัจจัยสาคัญประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชาและจานวนหน่ วยกิ
ตของรายวิชาเพื่อรองรับการเทียบโอน
3. พัฒนาและประเมิ นออนโทโลจี จากปั จจัยที่ สาคัญทั้งในด้านวิชาชี พและด้านหลักสู ตร ด้วย
โปรแกรมโพรทีเจ้ (Protégé') ซึ่ งจะได้ไฟล์ในรู ปแบบของโอดับบิ วแอล ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ระบุคาสาคัญ
เพื่อแทนปั จจัยสาคัญที่ใช้เป็ นตัวแทนของคลาส สมบัติ และออบเจ็กต์ เพื่อนาไปจัดสร้างออนโทโลจี ในขั้นตอน
สุดท้ายจะเป็ นการประเมินออนโทโลจีโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
5.6 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ออนโทโลจี ที่พฒ
ั นาต้องได้รับการประเมิ นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อนามาคานวณหาคะแนนเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

6. ผลกำรวิจัย
ออนโทโลจีที่พฒั นาขึ้นดังแสดงในแผนภาพที่ 2 ประกอบด้วยคลาสต่างๆ ดังนี้
 คลาส CS_Occupations : อาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 คลาส Software_and _Application : สาขาซอฟท์แวร์และการประยุกต์
 คลาส Project_Management : สาขาการบริ หารโครงการสารสนเทศ
 คลาส TQF1 : มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หรื อ มคอ.1
 คลาส TQF2 : มคอ.2 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปี
การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 คลาส CS_ Curriculum_Structure : โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปี การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 คลาส CS_Core_Course : หมวดวิชาเฉพาะ
 คลาส CS_Core_Basic : กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
 คลาส CS_Core_Major : กลุ่มวิชาชีพบังคับ
 คลาส CS_Core_Elective : กลุ่มวิชาชีพเลือก
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แผนภำพที่ 2 โครงสร้างของออนโทโลจีสาหรับการเทียบความรู ้จากอาชีพสู่รายวิชา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอาชี พ กับ รายวิ ช าของหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ ปี การศึ กษา 2555 มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม ถูกแสดงบางส่ วนในแผนภาพที่ 3 ซึ่ งจะพบว่า
ตั ว อย่ า งอาชี พ Web Designer ที่ มี ส มบั ติ คื อ ลั ก ษณะอาชี พ ( Occupation Name) เป็ น Web Designer และ
ประสบการณ์ทางาน (Occupation Experiences) จานวน 1 ปี มีองค์ความรู ้เทียบได้กบั รายวิชา CSC239 วิชา Web
Development และอิ นสแตนท์อาชี พ Quality Control มี สมบัติคือลักษณะอาชี พเป็ น QA และประสบการณ์
ทางาน จานวน 2 ปี มีองค์ความรู ้เทียบได้กบั รายวิชา SWE204 วิชา Software Process and Quality Assurance เป็ นต้น

แผนภำพที่ 3 ความสัมพันธ์ของอินสแตนท์ภายใต้คลาสอาชีพและหลักสูตร
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อิ นสแตนท์อาชี พและอิ นสแตนท์รายวิชา ได้กาหนดสมบัติที่มาจากปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง ดังตัวอย่างใน
ตารางที่ 1 สาหรับผลการประเมินความเหมาะสมของออนโทโลจี โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 1 ตัวอย่างอินสแตนท์ สมบัติ ชนิดข้อมูล และค่าของอินสแตนท์ในโครงสร้างออนโทโลจี
อินสแตนท์
สมบัติ
ชนิดข้อมูล
ค่า
Web Designer OccupationName
string
Web Designer
Occupation Experiences
integer
1 ปี
CSC239
SubjectID
string
CSC239
SubjectName
string
Web Development
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินออนโทโลจีสาหรับการเทียบความรู ้จากอาชีพสู่รายวิชา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
1.ความเหมาะสมของชื่อคลาส
2.ความเหมาะสมของกลุ่มคลาส
3.ความเหมาะสมของลาดับคลาส
4.ความเหมาะสมของสมบัติคลาส
5.ความเหมาะสมในการตั้งชนิดข้อมูลของคุณสมบัติ
6.ความเหมาะสมของความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
7.ความเหมาะสมของเนื้อหาออนโทโลจี
8.ภาพรวมของออนโทโลจีสาหรับการเทียบความรู ้จากอาชีพสู่รายวิชา

4.33
4.33
4.00
4.33
4.67
4.33
4.33
4.33

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.58
1.15
1.00
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

7. สรุ ปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
ออนโทโลจี ที่พฒั นาขึ้นได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 คน พบว่าเกณฑ์ท้ งั 8 ข้อและภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับดี ถึงดี มาก เพราะผูว้ ิจยั กาหนดออกแบบตามหลักวิศวกรรมออนโทโลจี และกาหนด
เนื้อหาและชนิดข้อมูลตาม มคอ.1, มคอ.2 และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จึงถือว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การวิจยั ครั้งนี้

8. ข้ อเสนอแนะ
ผลจากการวิจยั ออนโทโลจีสาหรับการเทียบความรู ้สู่รายวิชาในครั้งนี้มีเป้ าหมายในการนาไปใช้ในการ
เที ยบโอนความรู ้จากการศึกษาตามอัธยาศัย ของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อลดภาระงานของผูด้ ูแลการเทียบโอน ผูส้ นใจอาจเพิ่มเติมปั จจัยทางด้านอาชีพ
และเงื่อนไขทางหลักสูตรให้มากขึ้น หรื อ พัฒนาต่อยอดไปสู่หลักสูตรอื่นหรื อระดับการศึกษาอื่นต่อไป
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9. เอกสำรอ้ำงอิง
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552”. สื บค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558, จาก
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews2/news2.pdf
ชยันต์ นันทวงศ์ และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต. 2556. “การวิเคราะห์กรอบมาตรฐานของโครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยหลักการเปรี ยบเทียบออนโทโลยีเชิงโครงสร้าง.” กำรประชุมวิชำกำร
แห่ งชำติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Conference on Computing and Information Technology).
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะของซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนสาหรับ
ประกอบการตัดสิ นใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือนได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะการนาไปใช้งาน
ซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นประเภทโฮสเทดเวอร์ ชวลไลเซชัน่ ได้แก่ วีเอ็ม
แวร์ เวิร์คสเตชัน่ และเรดแฮทเวอร์ ชวลไลเซชัน่ ซึ่ งถูกนามาใช้สร้างเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนและวัดสมรรถนะ
ในด้านซี พียู หน่วยความจาหลัก การแสดงผลแบบกราฟิ ก หน่วยเก็บข้อมูล และการสอบถามฐานข้อมูล ด้วยชุด
ซอฟต์แวร์ประเมินสมรรถนะ ผลการวัดที่ได้ถูกนามาหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ผลการทดสอบที่สาคัญ
พบว่าเรดแฮทเวอร์ ชวลไลเซชัน่ เหมาะสาหรับการใช้งานที่มุ่งเน้นการใช้หน่วยเก็บข้อมูลและการแสดงผลแบบ
กราฟฟิ กเนื่ องจากให้สมรรถนะทั้งสองด้านที่ดีกว่า ในขณะที่ วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน่ เหมาะกับการใช้งานทัว่ ไปที่
มิได้มุ่งเน้นสมรรถนะสูงสุดแต่ตอ้ งการลดค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
คาสาคัญ : ซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือน ไฮเพอร์ไวเซอร์

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

1. บทนา
เทคโนโลยีเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือน (virtualization) เป็ นการนาเอาเครื่ องคอมพิวเตอร์ หนึ่ งเครื่ องขึ้น
ไปมาจาลองเป็ นคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ อง เรี ยกแต่ละเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่จาลองขึ้นว่า เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือน
(virtual machine) โดยมี ซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมื อน (virtualization software) หรื อเรี ยกว่า ไฮเพอร์ ไว
เซอร์ (hypervisor) ทาหน้าที่ควบคุมจัดสรรทรัพยากรกายภาพที่ใช้งานร่ วมกันระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือน
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือน ได้แก่ วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน่ (VMware Workstation) และเรดแฮท
เวอร์ชวลไลเซชัน่ (RedHat Virtualization) ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือนเข้ามา
มีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมากในการบริ หารจัดการเครื่ องบริ การ (servers) และคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลภายใน
องค์กรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุด เนื่ องจากการใช้งานเครื่ องบริ การและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วย
วิธีด้ งั เดิมนั้นเป็ นการใช้งานเพียงหนึ่งระบบปฏิบตั ิการ (operating system) ต่อหนึ่งเครื่ องคอมพิวเตอร์ทางกายภาพ
เท่านั้นจึงอาจเป็ นการใช้งานฮาร์ดแวร์ที่มีอยูอ่ ย่างไม่เต็มศักยภาพ เป็ นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดหาและ
บารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากในปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนหลายค่าย ทาให้ผใู ้ ช้ประสบ
ปั ญหาในการเลื อกใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตน บทความนี้ จึงนาเสนอการเปรี ยบเที ยบ
สมรรถนะระหว่างซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนของสองผูผ้ ลิต ได้แก่ วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน่ และเรดแฮท
เวอร์ ชวลไลเซชัน่ เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการตัดสิ นใจเลือกใช้เทคโนโลยี ดงั กล่าวอันจะนาไปสู่ การบริ หาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่ากับการลงทุนของหน่วยงานอย่างสูงสุด

2. แนวคิดและระบบงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวัดประสิ ทธิ ภาพเชิ งโปรแกรม (สัญญา คล่องในวัย, 2544) เป็ นการวัดประสิ ทธิ ภาพในส่ วนการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมเมื่อทางานกับโปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ ซึ่ งกลุ่มของโปรแกรม
ประยุก ต์ที่ ใ ช้ท ดสอบจะเป็ นโปรแกรมที่ ใช้กัน อย่า งแพร่ ห ลาย เช่ น โปรแกรมชุ ด ออฟฟิ ศ เว็บ เบราว์เ ซอร์
โปรแกรมชุ ดกราฟิ ก โดยจาลองสภาพแวดล้อ มการท างานในการทดสอบด้วยเครื่ องมื อ ซอฟต์แ วร์ ป ระเมิ น
สมรรถนะ (benchmark) ที่ ใช้สาหรั บทดสอบสมรรถนะของระบบในแต่ ละด้าน การทดสอบด้วยซอฟต์แ วร์
ประเมินสมรรถนะเป็ นสิ่ งที่ละเอียดอ่อนเนื่องจากมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของการทดสอบที่อาจส่ งผลกระทบ
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ต่อค่าสมรรถนะที่วดั ได้ ดังนั้น ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์ ประเมินสมรรถนะ ความเข้าใจระบบ
พื้นฐานทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทาการทดสอบ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญต่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยา
เทคโนโลยีเครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือน (สุวพจน์ จันทโรจวงศ์, 2016) คือเทคโนโลยีการจาลองทรัพยากร
ทางกายภาพของระบบให้เป็ นทรัพยากรเสมือนของระบบเพื่อรองรับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือน
หนึ่ งเครื่ องหรื อมากกว่าบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางกายภาพเครื่ องเดียวกัน ทาให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ หรื อ
ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการที่ต่างแพลตฟอร์มกันลงบนเครื่ องบริ การทางกายภาพเดียวกันได้และสามารถใช้งานพร้อม
กัน ได้อ ย่า งอิ ส ระ โดยอาศัย ซอฟต์แ วร์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ สมื อ นหรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่า ไฮเพอร์ ไ วเซอร์
(hypervisor) ทาหน้าที่ในการบริ การจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือน ซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือนมีสอง
ประเภทที่ ส าคัญ คื อ ประเภทโฮสเทดเวอร์ ช วลไลเซชั่น (hosted virtualization) ซึ่ งเป็ นซอฟต์ แ วร์ เ ครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เสมือนที่ ตอ้ งติดตั้งลงบนระบบบริ การปฏิบตั ิที่มีอยูก่ ่อนในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางกายภาพ เรี ยกว่า
ระบบปฏิ บั ติ ก ารโฮสต์ (host operating system) และประเภทแบร์ เมทั ล เวอร์ ช วลไลเซชั่ น (bare metal
virtualization) ที่ติดตั้งลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางกายภาพโดยตรงโดยไม่ตอ้ งมีระบบปฏิบตั ิการติดตั้งอยูก่ ่อน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนจะถูกสร้างบนซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมื อนทั้งสองประเภท จากนั้นผูใ้ ช้จึง
สามารถติดตั้งระบบปฏิบตั ิการเยือน (guest operating system) ที่ใช้ทรัพยากรเสมือนในการทางาน
จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (ประกิจ มีบณ
ั ฑิต, 2558) พบว่าในกรณี ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการเยือนเป็ นอุ
บั น ทู (Ubuntu) วี เ อ็ ม แวร์ เ วิ ร์ ค สเตชั่ น ให้ ค่ า สมรรถนะที่ เ หนื อ กว่ า เวอร์ ชั ว ล์ บ็ อ กซ์ ท้ ัง ในด้า นของซี พี ยู
หน่วยความจาหลัก หน่วยเก็บข้อมูล และกราฟฟิ ก และเมื่อใช้ระบบปฏิบตั ิการเยือนเป็ นวินโดวส์ ก็พบว่าวีเอ็มแวร์
เวิร์คสเตชัน่ มีสมรรถนะเหนื อกกว่าเวอร์ ชวั ล์บ็อกซ์ท้ งั ในด้านซี พียู และกราฟฟิ ก แต่ในด้านของงหน่วยความจา
หลัก พบว่า เวอร์ ชัว ล์บ็ อ กซ์ มี ส มรรถนะดี ก ว่า วี เ อ็ม แวร์ เ วิ ร์ ค สเตชั่น ส่ ว นสมรรถนะของซอฟต์แ วร์ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เสมือนทั้งสองในด้านหน่วยเก็บข้อมูลขึ้นอยูก่ บั ระบบปฏิบตั ิการโฮสต์ อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้
แตกต่างจากงานวิจยั ดังกล่าว คือ ใช้ระบบปฏิบตั ิการลินุกส์แทนอุบนั ทู และใช้วนิ โดวส์รุ่นใหม่กว่าในการทดสอบ
รวมทั้งใช้ซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือนรุ่ นใหม่กว่าในการทดสอบ
Wikipedia (2016) นาเสนอรายละเอียดการเปรี ยบเที ยบคุ ณลักษณะและความสามารถของซอฟต์แ วร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือนที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังขาดการนาเสนอผลการวิเคราะห์สมรรถนะ
เชิ งตัวเลข อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนของผูใ้ ช้ได้อย่าง
แม่นยานอกจากการพิจารณาเพียงคุณลักษณะทัว่ ไป

3. วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะของซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือนระหว่างวีเอ็มแวร์เวิร์กสเตชัน่
และเรดแฮทเวอร์ ชวลไลเซชั่นด้วยการวัดสมรรถนะด้านต่างๆ ของระบบปฏิ บตั ิการเยือนที่ ปฏิ บตั ิ งานอยู่บน
ซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือนทั้งสอง
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4. วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะของซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือนมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1) การศึกษาเบื้องต้น เพื่อให้การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพคุณสมบัติของซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์
เสมือนมีความครอบคลุม ผูศ้ ึ กษาจึ งทาการศึ กษาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ประเมินสมรรถนะที่ มีความน่ าเชื่ อถือและ
ครอบคลุมทุกด้านของการวัดสมรรถนะ ได้แก่ ซี พียู หน่ วยความจาหลัก การแสดงผลแบบกราฟิ ก หน่ วยเก็บ
ข้อมูล และการสอบถามฐานข้อมูล
2) การออกแบบการวัดสมรรถนะของระบบ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทดสอบคือเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค
Dell INSPIRON 7759 ซี พียู Intel Core i7-9700HQ 2.60GHz หน่ วยความจาหลักขนาด 16 GB หน่ วยเก็บข้อมูล
ขนาด 1 TB การติดตั้งระบบปฏิบตั ิการโฮสต์ร่วมกับซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนและระบบปฏิบตั ิการ
เยือนมีท้ งั หมด 8 กรณี ทดสอบดังแผนภาพที่ 1 โดยในแต่ละกรณี ทดสอบใช้ชุดซอฟต์แวร์ประเมินสมรรถนะด้าน
ต่างๆ ตามระบบปฏิบตั ิการเยือน

แผนภาพที่ 1 การออกแบบกรณี ทดสอบสมรรถนะซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือน
3) การวัด และรายงานผลค่าสมรรถนะ ผูศ้ ึ กษาได้ทาการบันทึ กค่าสมรรถนะเป็ นค่าเฉลี่ ยของผลการ
ทดสอบจานวน 5 ครั้งของแต่ละกรณี ทดสอบ จากนั้นนามาจัดอันดับเพื่อเสนอในรู ปแบบแผนภูมิเรดาร์

5. ผลการศึกษา
ผลจากการทดลองวัดสมรรถนะของซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนระหว่างวีเอ็มแวร์ เวิร์กสเตชัน่
และเรดแฮทเวอร์ ชวลไลเซชัน่ แสดงดังแผนภาพที่ 2 ถึง 5 โดยค่าสมรรถนะน้อยที่สุดจะอยูใ่ กล้จุดศูนย์กลางของ
แผนภูมิเรดาร์มากที่สุด หน่วยวัดสมรรถนะที่ปรากฏในแผนภาพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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Single-core และ Multi-core เป็ นการวัดสมรรถนะซี พียูซ่ ึ ง วัดด้วยซอฟต์แวร์ ประเมิ น สมรรถนะ PC
MARK (PC MARK. 2016) และ LLCbench (LLCbench. 2016)
Memory Copy, Memory Latency, และ Memory Bandwidth เป็ นการวัดสมรรถนะหน่ วยความจาหลัก
ซึ่งวัดด้วยซอฟต์แวร์ ประเมินสมรรถนะ GeekBench (GeekBench. 2016) และ HardInfo (HardInfo. 2016)
PDF Rendering, JPEG Single, และ JPEG Multi เป็ นการวัดสมรรถนะการแสดงผลกราฟิ กซึ่ งวัดด้วย
ซอฟต์แวร์ประเมินสมรรถนะ 3D MARK (3DMark. 2016) และ Phoronix Test Suite (Phoronix Test Suite. 2016)
SQLITE, HTML5 PARSE, HTML5 DOM, แ ล ะ HISTOGRAM EQUALIZATION เ ป็ น ก า ร วั ด
สมรรถนะหน่วยเก็บข้อมูลและการสอบถามฐานข้อมูลซึ่งวัดด้วยซอฟต์แวร์ประเมินสมรรถนะ Sisoftware Sandra
(Sisoftware Sandra. 2016) และ IOZONE (IOZONE. 2016)

แผนภาพที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบตั ิการเยือนวินโดวส์ 10 บนวีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่ และ
ระบบปฏิบตั ิการโฮสต์วนิ โดวส์ 10 (ซ้าย) ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบตั ิการเยือนวินโดวส์ 10 บนเรด
แฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่ และระบบปฏิบตั ิการโฮสต์วนิ โดวส์ 10 (ขวา)

แผนภาพที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบตั ิการเยือนลินุกส์ 4 บนวีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่ และ
ระบบปฏิบตั ิการโฮสต์ลินุกส์ 4 (ซ้าย) ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบตั ิการเยือนลินุกส์ 4 บนเรดแฮท
เวอร์ชวลไลเซชัน่ และระบบปฏิบตั ิการโฮสต์ลินุกส์ 4 (ขวา)
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แผนภาพที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบตั ิการเยือนวินโดวส์ 10 บนวีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่ และ
ระบบปฏิบตั ิการโฮสต์ลินุกส์ 4 (ซ้าย) ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบตั ิการเยือนวินโดวส์ 10 บนเรด
แฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่ และระบบปฏิบตั ิการโฮสต์ลินุกส์ 4 (ขวา)

แผนภาพที่ 5 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบตั ิการเยือนลินุกส์ 4 บนวีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่ และ
ระบบปฏิบตั ิการโฮสต์วนิ โดวส์ 10 (ซ้าย) ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะระบบปฏิบตั ิการเยือนลินุกส์ 4 บนเรด
แฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่ และระบบปฏิบตั ิการโฮสต์วนิ โดวส์ 10 (ขวา)

6. สรุ ปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าซอฟต์แวร์เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ให้สมรรถนะด้านซี พียดู ีที่สุดคือ เรดแฮท
เวอร์ ชวลไลเซชัน่ ซึ่ งพบในกรณี ทดสอบที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการเยือนลินุกส์ 4 บนเรดแฮทเวอร์ ชวลไลเซชัน่ และ
ระบบปฏิบตั ิการโฮสต์วินโดวส์ 10 ซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนที่ให้สมรรถนะด้านหน่วยความจาหลัก
ที่สุดคือ วีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่ ซึ่งพบในกรณี ทดสอบที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการเยือนลินุกส์ 4 บนวีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่
และระบบปฏิ บตั ิการโฮสต์วินโดวส์ 10 ซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนที่ ให้สมรรถนะด้านการแสดงผล
กราฟิ ก วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน่ ซึ่ งพบในกรณี ทดสอบที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการเยือนวินโดวส์ 10 บนวีเอ็มแวร์ เวิร์คส
เตชัน่ และระบบปฏิ บตั ิการโฮสต์ลินุกส์ 4 ซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมื อนที่ ให้สมรรถนะด้านหน่ ว ยเก็บ
ข้อ มู ล คื อ เรดแฮทเวอร์ ช วลไลเซชั่น ซึ่ ง พบในกรณี ท ดสอบที่ ใ ช้ระบบปฏิ บัติ การเยือนลิ นุกส์ 4 บนเรดแฮท
เวอร์ ชวลไลเซชัน่ และระบบปฏิบตั ิการโฮสต์วินโดวส์ 10 ซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนที่ให้สมรรถนะ
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ด้านการสอบถามฐานข้อมูลคือวีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่ ซึ่งพบในกรณี ทดสอบที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการเยือนวินโดวส์ 10
บนวีเอ็มแวร์เวิร์คสเตชัน่ และระบบปฏิบตั ิการโฮสต์ลินุกส์ 4

7. ข้ อเสนอแนะ
ในการต่อยอดผลการศึกษาครั้งนี้ ผูส้ นใจสามารถทาได้โดยการเพิ่มกรณี ทดสอบด้วยซอฟต์แวร์ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เสมื อนและระบบปฏิ บัติ ก ารอื่ นๆ นอกเหนื อจากในบทความนี้ ที่ต รงต่อความต้องการของการ
นาไปใช้งานในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามวิธีการศึกษาที่รายงานในบทความนี้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการต่อ
ยอดการศึกษาดังกล่าวได้ไม่มากก็นอ้ ย
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสาคัญของปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และสถานภาพการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ของบุคลากรและนักศึ กษาเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏดิ จิทลั พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาไปสู่ ม หาวิ ท ยาลัย ดิ จิ ทัล เพื่ อ ยกระดับ การศึ ก ษาของประเทศไทยให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน โดยเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพที่ ประกอบไปด้วย
ศึกษาเอกสารงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ เอกสารทางวิชาการ นโยบายของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ นอกจากนั้น ยัง ทาการสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบมีโครงสร้าง จากกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หาร
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั จากการวิจยั พบว่า
ปั ญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เกิดจากฮาร์ดแวร์ บุคลากร และการบริ หาร โดยมีแนวทางในการแก้ปัญหาเริ่ มจาก
การปรั บเปลี่ ยนทัศนคติ ให้เห็ นถึ งประโยชน์ของการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ไปพร้ อมกับการพัฒนาทักษะของ
บุ คลากรทุ กกลุ่ม ตามด้วยการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน และกาหนดนโยบบายที่ ชัดเจน พัฒนาระบบงานให้
ตอบสนองต่อการทางาน วางแผนบริ หารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสนับสนุนงบประมาณ
ให้เพียงพอความจาเป็ น นอกจากนั้น การเปลี่ยนผ่านไปสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏดิจิทลั นั้นจะต้องมีปัจจัยสาคัญคือ
1. ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยต้องมี นโยบายอย่างชัดเจน 2. เตรี ยมโครงสร้ างพื้นฐานดิ จิทัลให้สมบู รณ์ 3. พัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏดิ จิทลั 4. ต้องมีตวั แบบหรื อกลยุทธ์อย่าง
เหมาะสมสาหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏดิ จิทลั และ 5. ต้องมีงานวิจยั รองรับการมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏดิจิทลั เพื่อความยัง่ ยืนของการพัฒนา
คาสาคัญ : สถานภาพ, เทคโนโลยีดิจิทลั , มหาวิทยาลัยดิจิทลั , การเปลี่ยนผ่านดิจิทลั
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ABSTRACT
This research aims to study of the problems, needs and status in using digital technology of personnel and
students for digital Rajabhat University transformation and proposed guidelines for the development of digital university
to raise the educational level of Thailand to have competitiveness effectively and sustainably. The qualitative research
consisted of research papers from both domestic and international, academic documents, University policy and country
strategy. Moreover, also an in-depth structured interviews from samples 5 groups were executives, lecturers, staff,
students in Rajabhat University and digital technology experts. The research found that problems in using digital
technology caused hardware, personnel and management. The solutions to start from changed attitudes to the benefits
of using digital technology along with skills development of all personnel groups followed by infrastructure
development and established clear policy, development a system respond to the work, digital technology management
plan to be effective and the needs to provide enough budget support. Therefore, the digital Rajabhat University
transformation have to be an important factor were 1. University executives must have a clear policy 2. Provides the
digital infrastructure to complete 3. Development personnel to support the digital Rajabhat University transformation
4. Must have a model or an appropriately strategy for the digital Rajabhat University transformation and 5. Must have
research supports geared towards the digital Rajabhat University to sustainable development.
KEYWORDS: Status, Digital Technology, Digital University, Digital Transformation

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลต่อการพัฒนาเครื่ องมืออานวยความสะดวกในการ
ดาชีวติ เป็ นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ มาก
ยิ่งขึ้น การนาเทคโนโลยีดิจิทลั ไปใช้ในองค์กรจะสามารถทาให้การทางานได้สะดวก รวดเร็ ว ลดเวลา และระยะทาง
ได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยถือว่าเป็ นสิ่ งที่มี
ความจาเป็ นมาก ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุ นกระบวนการการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุน้ ี
การศึ กษาความสาคัญของปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุ คลากรและ
นักศึ กษาเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยดิ จิทลั จึ งเป็ นรู ปแบบใหม่ในการเตรี ยมความพร้อมด้านบริ หาร
การศึกษาที่น่าจะสามารถใช้เป็ นมหาวิทยาลัยดิจิทลั ต้นแบบตามแนวทางของยุทธศาสตร์ดิจิทลั ไทยแลนด์ในปั จจุบนั

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาความสาคัญของปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏดิจิทลั พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาไปสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทลั เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
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3. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ศัพ ท์บญ
ั ญัติและคาอธิ บายจากกรรมการราชบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายของคาว่า “ดิจิทลั ” หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้วธิ ีการนาสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งมาแทน
ค่าสิ่ งทั้งปวง เพื่อใช้สร้างหรื อก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและการสื่ อสาร นั้นคือ เป็ นเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการผลิต
การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ เผยแพร่ การสื่ อสารโทรคมนาคม และการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจะเกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สาคัญอยู่ 3 สาขาด้วยกัน คื อ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีฐานข้อมูล ในขณะที่ เทคโนโลยีดิจิทลั นั้นจะมี
ความหมายเดียวกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรื อไอซีที รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั จะหมายถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่งรองรับข้อมูลดิจิทลั เพื่อให้จดั การได้ดว้ ยคอมพิว เตอร์
เช่น โครงข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
สถานภาพด้านดิจิทลั ในประเทศไทย ในประเด็น ขีดความสามารถการนาเทคโนโลยีดิจิทลั ไปใช้เพื่อให้
เกิ ดการพัฒนาประเทศว่าได้มากน้อยเพียงใดนั้นจะขึ้ นอยู่กับเงื่ อนไขที่ สาคัญคื อ ความพร้ อมด้านโครงสร้ าง
พื้นฐานดิ จิทลั ของประเทศ และความสามารถในการพัฒนาเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งด้านดิ จิทลั ของประเทศ
สาหรับอนาคต ในปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบายดิจิทลั ไทยแลนด์ อันหมายถึงประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
โดยแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้ าหมายในภาพรวม 4 ประการ คือ 1. เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิ จของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นเครื่ องมื อหลักในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริ การ 2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริ การ
ต่างๆ ผ่านสื่ อดิจิทลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน 3. เตรี ยมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู ้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนิ นชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทลั และ 4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางาน
และการให้บริ การของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานเกิด
ความโปร่ งใสมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สาหรับใช้เป็ นกรอบในการผลักดัน
ให้เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศซึ่ งรวมถึงการปรับเปลี่ ยน
กระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่ วน การปฏิ รูปกระบวนการทางธุ รกิ จการผลิต การค้า และการบริ การ
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการบริ หารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนาไปสู่
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน การพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาว
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้ าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั บรรลุผลสาเร็ จ รัฐบาลจึ งได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้ 6 ด้าน ด้วยกัน คือ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิ ทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทลั 3. สร้างสังคมคุณภาพที่ทวั่ ถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่ การเป็ นรัฐบาลดิจิทลั
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5. พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยคุ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั และ 6. สร้างความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, 2559)

4. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กฤษฎา แก้วผุดผ่อง (2558) ได้กล่าวถึงสภาพการใช้ ปั ญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดลพบว่า ปั ญหาการใช้งานที่เกิดมากที่สุดคือ
เรื่ องการขาดแคลนเครื่ องมือและอุปกรณ์สารองสาหรับใช้งานเมื่อเครื่ องมือและอุปกรณ์หลักเสี ยหาย และในส่วน
ความต้องการของบุคลากรที่มีความต้องการมากที่สุดคือการให้หน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
สุ ริยานนท์ พลสิ ม (2557) ได้กล่าวถึงสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรณี ศึกษาเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า ปริ มาณของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานบุคลากร และเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ในองค์กรบางส่ วนยังเป็ นแบบดั้งเดิม บุคลากรบางส่ วนยังไม่มีความรู ้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อปฏิบตั ิงานเท่าที่ควร
Abbas Pourhosein Gilakjani, Narjes Banou Sabouri and Asieh Zabihniaemran (2015) สิ่ ง ที่ เ ป็ นปั ญ หา
และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการสอนภาษาอังกฤษพบว่า ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีความ
พร้อมใช้งาน แต่การขาดความรู ้คอมพิวเตอร์ ขาดประสบการณ์คอมพิวเตอร์ การสนับสนุนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอ ปั จจัยเวลา ทัศนคติของครู และการขาดการพัฒนาอาชี พในการบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ดังนั้นหน่ วยงานการศึ กษาควรจะเป็ นตัวแทนในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ โดยการฝึ กอบรมครู เพื่อให้ครู มี
ทัก ษะความรู ้ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การเรี ย นการสอน และครู ค วรพัฒ นาทักษะเทคโนโลยีแ ละใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาหรับห้องเรี ยนของตัวเอง
Hebatalla El Semary (2011) อุปสรรคต่อประสิ ทธิภาพในการใช้ของเทคโนโลยีในการศึกษา กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบว่า อุปสรรคต่อประสิ ทธิภาพในการใช้ของเทคโนโลยีในการศึกษาเกิดจาก
การขาดการวางแผนที่ชดั เจนในเรื่ องที่เกี่ ยวกับเทคโนโลยี โดยในงานวิจยั ได้เสนอแผนการดาเนิ นการที่อาจจะ
นาไปใช้เพื่อรั บประกันการใช้งานที่ มีประสิ ทธิ ภาพของเทคโนโลยีในห้องเรี ยนและการบู รณาการลงไปใน
กระบวนการเรี ยนการสอน คือการพัฒนาด้านอาชีพ และการสนับสนุนทางเทคนิค

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและตัวอย่ าง
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research) ที่ ป ระกอบไปด้วยการศึ กษาเอกสาร
งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เอกสารทางวิชาการ นโยบายของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ ของประเทศ
นอกจากนั้น ยังทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง จากกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่มได้แก่
กลุ่มผูบ้ ริ หาร 10 คน อาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราชจานวน
30 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั จานวน 6 คน
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5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยที่ผวู ้ จิ ยั ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลใช้เวลาประมาณ 45 นาที
ต่อ 1 ท่าน โดยมีประเด็น ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ของบุคลากรและ
นักศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏดิจิทลั เป็ นหลัก
5.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก เพื่อจัดกลุ่มย่อยให้อยูภ่ ายใต้องค์ประกอบเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มคือ กลุ่มอาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาสรุ ปโดยการวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ได้ผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกของกลุ่มอาจารย์
ปัญหา
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ

ความต้องการจาเป็ น
 งบประมาณจัดชื้ ออุปกรณ์
 งบประมาณในการบารุ งรักษา

ระบบเครื อข่ายไม่เสถียร

ปรั บ ปรุ งระบบเครื อข่ า ยให้ ส ามารถ
รองรับการทางาน
คุณภาพของสารสน
สนั บ สนุ น งบประมาณในการเข้า ถึ ง
เทศในหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจยั
ข า ด ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ง า น  อบรมการใช้ระบบและจัดทาคู่มือที่ใช้
เทคโนโลยี
งานง่าย
ปัญหาระบบสารสนเทศ  ปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
ขาดแคลนบุ ค ลาก ร ที่ มี พัฒนาทักษะบุคลากร
ความสามารถ
เพิม่ อัตราเจ้าหน้าที่
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ไ ม่ มี ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร
ประสิ ทธิภาพ
บริ หารงาน

สถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
 ฮาร์ดแวร์ สามารถใช้งานได้ แต่ไม่ทนั สมัย
 ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
 ชารุ ดขาดการบารุ งรักษา
 ระบบเครื อข่ายไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการทางาน
 สัญญาณเครื อข่ายไม่มีเสถียรภาพ
 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ที่น่าเชื่ อถือมีนอ้ ย
 ข้อมูลไม่เป็ นปั จจุบนั ในบางหน่วยงาน
 ขาดการบารุ งรักษาให้สามารถทางานได้
 ไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
 การใช้งานซอฟต์แวร์ ค่อนข้างยุง่ ยาก
 พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีแตกต่างกัน
 บุคลากรขาดความเชี่ยญชาญในสาขาอาชีพ
 บุคลากรบางกลุ่มยังไม่ยอมรับในเทคโนโลยีดิจิทลั
 บุคลากรยังขาดความเชื่ อมัน่ ในเทคโนโลยีดิจิทลั
 นโยบาย และระเบียบการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ชัดเจน
 ขั้นตอนการทางานล่าช้า
 การบริ หารจัดการยังไม่เป็ นระบบ
 ขาดวิสยั ทัศนในการบริ หารเทคโนโลยีดิจิทลั

จากตารางที่ 1 ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในด้านต่างๆ คือ
ด้านฮาร์ ดแวร์ ไม่เพียงพอและไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ด้านซอฟต์แวร์ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ด้านบุคลากรขาดทักษะ และ
ด้านการบริ หารไม่มีประสิ ทธิภาพ
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ตารางที่ 2 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกของกลุ่มเจ้าหน้าที่
ปัญหา
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
อุปกรณ์ลา้ สมัย

ความต้องการจาเป็ น
 งบประมาณจัดชื้ ออุปกรณ์
 ปรับการจัดชื้อให้รวดเร็ วขึ้น

สถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
 ฮาร์ดแวร์ สามารถใช้งานได้ แต่ไม่ทนั สมัย
 ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
 ชารุ ดขาดการบารุ งรักษา
ไม่ เ ห็ น ความส าคั ญ ของ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ก า ร น า ร ะ บ บ  ซอฟต์แวร์ ใช้งานยาก
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศและพัฒ นาระบบอย่ า ง  ไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้ระบบ
ต่อเนื่อง
 บ่อยครั้งระบบมีปัญหาการเข้าใช้งาน
ไม่มีเวลา และ งบ ประ
สนับสนุนงบประมาณและเวลาในการ  ไม่มีเวลาเนื่ องจากงานที่ได้รับมอบหมายมาก
มาณในการพัฒนาทักษะ
พัฒนาทักษะ
 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะ
การใช้งานเทคโน โลยี
 บุคลากรบางกลุ่มมีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์
แต่ยงั ขาดความเชี่ ยวชาญ
ระบบเครื อข่ายไม่เสถียร
เพิ่มจุดกระจายสัญญาณเครื อข่าย
 ระบบเครื อข่ายไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการทางาน
 สัญญาณเครื อข่ายไม่มีเสถียรภาพ

จากตารางที่ 2 ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในด้านต่างๆ คือ ด้าน
ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอและไม่มีประสิ ทธิภาพ ด้านซอฟต์แวร์ไม่มีประสิ ทธิภาพ และด้านบุคลากรขาดทักษะ
ตารางที่ 3 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกของกลุ่มนักศึกษา
ปัญหา
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ระบบเครื อข่ายไม่เสถียร

ความต้องการจาเป็ น
 ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
 อุปกรณ์ที่ทนั สมัย
เพิ่มจุดกระจายสัญญาณเครื อข่าย

ข า ด ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ง า น ใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู้
เทคโนโลยี
ปัญหาระบบสารสนเทศ ปรัปปรุ งระบบให้ง่ายต่อการใช้
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่

เพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่

สถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
 ชารุ ดขาดการบารุ งรักษา
 ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
 ระบบเครื อข่ายไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการทางาน
 สัญญาณเครื อข่ายไม่มีเสถียรภาพ
 มีการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนน้อย
 ต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู้
 ซอฟต์แวร์ ใช้งานยาก
 บ่อยครั้งระบบมีปัญหาการเข้าใช้งาน
 ทัศคติต่อการไห้บริ การยังไม่ดีเท่าที่ควร
 ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในแนะนาในการใช้งาน

จากตารางที่ 3 ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในด้านต่างๆ คือ ด้าน
ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอและไม่มีประสิ ทธิภาพ ด้านซอฟต์แวร์ไม่มีประสิ ทธิภาพ และด้านบุคลากรขาดทักษะ
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ตารางที่ 4 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกของกลุ่มผูบ้ ริ หาร
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
บุคลากรยังไม่เข้าใจถึ งความสาคัญของ  ควรมีนโยบายที่ผลักดันอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งควบคุมดูแลอย่างจริ งจัง เพื่อให้เกิดการ
เทคโนโลยี
ใช้งานจริ ง
 ส่ งเสริ มให้บุคลากรเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีดิจิทลั พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
อุปกรณ์ไม่รองรับการทางาน
 ลงทุนในการนาเทคโนโลยีเ ข้ามาใช้ และจะต้องรองรับการทางานที่ จะตามมาใน
อนาคต
ปัญหาระบบสารสนเทศ
 ปรับปรุ งระบบเดิมให้สามารถใช้งานได้ และพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิม
การนาไปใช้งานไม่มีประสิ ทธิภาพ
 ยกฐานะหน่ วยงานที่ ดูแลให้บริ การและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็ นหน่ วยงาน
หลักของมหาวิทยาลัย
 พัฒนางานให้ตอบสนองต่อการทางานให้มากขึ้น โดยจัดทาแผนระยะสั้น ระยะยาว
และนาแผนสู่ การปฏิบตั ิ และมีการกากับ ติดตาม

จากตารางที่ 4 แนวทางในการแก้ปัญหา คือ ส่ งเสริ มให้บุคลากรเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีดิจิทลั
กาหนดนโยบายที่ผลักดันอย่างเต็มที่ ลงทุนในการนาเทคโนโลยี และปรับปรุ งพัฒนาต่อยอดระบบเดิม
ตารางที่ 5 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ปัญหา
 ขาดความรู้
 ไม่ยอมรับเทคโนโลยี
 ไม่เห็นความสาคัญ
 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ ว
 การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ
 ผูบ้ ริ หารไม่มีความสามารถ
 การใช้งานที่ผิดวิธี
 การบารุ งรักษาอุปกรณ์

แนวทางแก้ไข
 ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีและใช้อย่างถูกวิธี
 ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็ นระยะ
 วางแผนบริ หารจัด การเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปรั บ ปรุ ง ตาม
งบประมาณที่มีตามความจาเป็ น
 เน้นให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องในการจัดซื้ อคานึ งถึ งคุณภาพของตลอดอายุการใช้งานรองรั บกับ
ความต้องการในอนาคต และราคาเหมาะสม
 ปรับเปลี่ยนทีมบริ หารให้เหมาะสมกับความสามารถ
 ปรับเปลี่ยนทัศคติ เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยี
 อบรมวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการใช้งาน
ที่ผิดวิธี
 เล็งเห็นถึงความสาคัญในการบารุ งรักษา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง
 สารองอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการซ่อมบารุ ง เพื่อไม่ให้การทางานหยุดชะงัก

จากตารางที่ 5 แนวทางในการแก้ปั ญ หา คื อ ปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ ใ ห้เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการใช้
เทคโนโลยี วางแผนบริ หารจัดการเทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อความ
จาเป็ น
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ตารางที่ 6 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกของ 3 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ปัญหา
ความต้องการจาเป็ น
ฮาร์ ด แวร์ ไ ม่ เ พี ย งพอและ  งบประมาณจัดชื้ ออุปกรณ์
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
 งบประมาณในการบารุ งรักษา
ด้านซอฟต์แวร์ ไม่มี
ประสิ ทธิภาพ
ขาดทักษะการใช้งาน
เทคโนโลยี
ด้านบุคลากรขาดทักษะ

การบริ หารงานไม่มี
ประสิ ทธิภาพ

สถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
 ไม่ทนั สมัย
 ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
 ชารุ ดขาดการบารุ งรักษา
 ปรับปรุ งระบบเครื อข่าย
 ขาดการบารุ งรักษาให้สามารถทางานได้ และไม่มี
 อบรมการใช้และมีคู่มือที่เข้าใจ
ประสิ ทธิภาพ
 ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี
 ไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
 ระบบมีปัญหาการเข้าใช้งานบ่อยครั้ง
 ไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้ระบบ
พัฒนาทักษะบุคลากร
 ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในแนะนาในการใช้งาน
เพิม่ อัตราเจ้าหน้าที่
 มีพ้นื ฐานในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั ต่างกัน
สนับสนุ นงบประมาณและเวลาในการ  ทัศคติต่อการไห้บริ การยังไม่ดีเท่าที่ควร
พัฒนาทักษะ
 ขาดวิสยั ทัศนในการบริ หารเทคโนโลยีดิจิทลั
 บุคลากรบางกลุ่มยังไม่ยอมรับในเทคโนโลยีดิจิทลั
 บุคลากรยังขาดขาดความเชื่ อมัน่ เทคโนโลยีดิจิทลั
ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการบริ หาร  นโยบาย และระเบียบการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ไม่ชดั เจน
งาน
 ขั้นตอนการทางานล่าช้า
 การบริ หารจัดการยังไม่เป็ นระบบ
 ขาดวิสยั ทัศนในการบริ หารเทคโนโลยีดิจิทลั

กลุ่มผูบ้ ริ หาร และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
 บุคลากรยังไม่เข้าใจถึงความสาคัญ
 ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทลั และใช้อย่างถูกวิธี
ของเทคโนโลยีดิจิทลั
 ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 ขาดความรู้
 ควรมีนโยบาย และกากับดูแล
 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ ว
 ลงทุนด้านเทคโนโลยีให้รองรับการทางานที่จะตามมาในอนาคต
 อุปกรณ์ไม่รองรับการทางานและไม่มี  วางแผนบริ หารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ มี อยู่ให้มีป ระสิ ทธิ ภาพและปรับ ปรุ ง ตาม
คุณภาพ
งบประมาณที่มีตามความจาเป็ น
 คานึงถึงคุณภาพของอุปกรณ์ที่จดั ซื้ อ
 ปัญหาระบบสารสนเทศ
 อบรมวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการใช้งาน
 การใช้งานที่ผิดวิธี
ที่ผิดวิธี
 พัฒนางานให้ตอบสนองต่อการทางานให้มากขึ้ น โดยจัดทาแผนระยะสั้น ระยะยาว
และนาแผนสู่การปฏิบตั ิ และมีการกากับ ติดตาม
 ยกฐานะหน่วยงานที่ดูแลให้บริ การและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็ นหน่วยงานหลัก
ของมหาวิทยาลัย
 ผูบ้ ริ หารไม่มีความสามารถ
 ปรับเปลี่ยนทีมบริ หารให้เหมาะสมกับความสามารถ
 ปรับเปลี่ยนทัศคติ เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีดิจิทลั
 การบารุ งรักษาอุปกรณ์
 เล็งเห็นถึงความสาคัญในการบารุ งรักษา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา
 สารองอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการซ่อมบารุ ง เพื่อไม่ให้การทางานหยุดชะงัก
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แท้จริ งแล้ว ในทุกกลุ่มจะมีสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั พื้นฐานคล้ายกัน ได้แก่ โปรแกรมการ
ประมวลผลค า (Word Processing) โปรแกรมแผ่น ตารางท าการ (Spread Sheet) โปรแกรมเอกสารน าเสนอ
(Presentation) และ โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล ที่ มีตารางเก็บข้อมูลและสร้างแบบสอบถามได้ง่าย มี
วัตถุคอนโทลให้เรี ยกใช้ในรายงานและฟอร์ม อาทิ ไมโครซอฟท์แอคเซส (Microsoft Access) เป็ นต้น
จากตารางที่ 6 ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในด้านต่างๆ 4 ด้าน
คือ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านบุคลากร และด้านการบริ หารงาน โดยในด้านฮาร์ดแวร์มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ และไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ชารุ ดขาดการบารุ งรั กษา ด้านซอฟต์แวร์ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เป็ น
มาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และระบบมีปัญหาการเข้าใช้งานบ่อยครั้ง ด้านบุคลากรมีพ้นื ฐานในการใช้งาน
เทคโนโลยีแตกต่างกัน การยอมรับเทคโนโลยีและนามาใช้จึงมีความแตกต่างกัน รวมไปถึงบุคคลกรบางกลุ่มขาด
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี และการบริ หารงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ขาดวิสัยทัศนในการบริ หารเทคโนโลยีดิจิทลั
การบริ หารจัดการยังไม่เป็ นระบบ ส่งผลให้ข้ นั ตอนการทางานล่าช้า นโยบาย และระเบียบการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ไม่ชดั เจน
แนวทางในการพัฒ นามุ่ งเน้น ในเรื่ อ งของการปรั บเปลี่ ย นทัศนคติ ให้เห็ น ถึ ง ประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะของบุคลากร พัฒนาระบบงานให้ตอบสนองต่อการทางาน วางแผน
บริ หารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มีประสิ ทธิภาพ และสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อความจาเป็ น อย่างไรก็
ดี กลุ่มผูบ้ ริ หาร อาจารย์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ได้ มีขอ้ เสนอแนะว่า การเปลี่ ยนผ่านไปสู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏดิ จิทลั นั้นจะต้องมี ปัจจัยสาคัญคื อ 1. ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยต้องมี นโยบายอย่างชัดเจน 2.
เตรี ยมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ให้สมบูรณ์ 3. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏดิจิทลั 4. ต้องมีตวั แบบหรื อกลยุทธ์อย่างเหมาะสมสาหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดิจิทลั และ 5. ต้องมีงานวิจยั รองรับการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏดิจิทลั เพื่อความยัง่ ยืนของการพัฒนา

7. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาทาให้ทราบถึงสภาพปั ญหาที่ สาคัญ เกิ ดจากอุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ระบบเครื อข่ายไม่เสถียร
บุคลากรขาดทักษะ ระบบสารสนเทศใช้งานยาก และการบริ หารไม่มีประสิ ทธิ ภาพ แนวทางในการพัฒนาควร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี ยกฐานะหน่วยงานที่ดูแลให้บริ การและ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็ นหน่วยงานหลัก มีนโยบาย จัดทาแผนระยะสั้น ระยะยาว นาแผนสู่การปฏิบตั ิ และมี
การกากับ ติดตาม สนับสนุ นงบประมาณให้เพียงพอต่อความจาเป็ น และคานึ งถึงคุณภาพของอุปกรณ์ที่ จดั ซื้ อ
อุปกรณ์ รวมไปถึงอุปกรณ์สารองที่จะใช้ในการบารุ งรักษา

8. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
จากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้นาเสนอความสาคัญของปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และสถานภาพการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั ของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏดิจิทลั ไปแล้วนั้น หากผูใ้ ดสนใจ
ยังสามารถที่ จะนาหลักการดังกล่า วไปพัฒนาต่อ ยอดได้โดยทาการศึ กษาเพิ่มเติ มถึ งบริ บทของมหาวิท ยาลัย
นโยบาย ความพร้อมด้านบุคลากร และ เทคโนโลยีดิจิทลั ที่จาเป็ น ทั้งนี้พื่อมุ่งสู่การศึกษา 4.0 ที่สามารถสนับสนุน
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ดิจิทลั ไทยแลนด์และเป็ นมหาวิทยาลัยดิจิทลั ชั้นนาในอนาคต อีกทั้ง ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาดัชนี ช้ ี
วัด การเป็ นมหาวิทยาลัย ดิ จิทัล ซึ่ ง ดัช นี ช้ ี ว ดั นั้น จะเป็ นเครื่ องมื อ ที่ จาเป็ นสาหรั บใช้ใ นการตรวจติ ดตามและ
ประเมินผลความสาเร็ จมหาวิทยาลัยดิจิทลั ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความฉบับ นี้ ได้นาเสนอระบบรายชื่ อกาลังพลเพื่อบริ การจัดการบัญชี ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ ใน
สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เพื่อใช้บริ หารจัดการบัญชีผใู ้ ช้ระบบสารสนเทศ เนื่ องจากกาลังพลมีการปรับย้าย
ตลอดเวลา ส่งผลให้ให้การบริ หารจัดการบัญชีผใู ้ ช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน กับข้อมูลสถานภาพกาลัง
พลในปั จจุ บนั ไม่มีความสอดคล้องกัน ยากแก่ การติ ดตามและตรวจสอบบัญชี ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน จึงควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการบริ หารจัดการบัญชีผใู ้ ช้ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ภายในสานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ให้มีการบริ หารจัดการเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อทาการเก็บข้อมูล
รายชื่ อกาลังพลในสานักงานปลัดบัญชี กองทัพบก รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐาน สังกัด และสถานะการคงอยู่ พบว่า
ข้อมูลที่ได้รับประกอบด้วยข้อมูลหลายรู ปแบบ อีกทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ของกาลัง
พลทาได้ลาบาก เนื่ องจากไม่มีการรวบรวมข้อมูลชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษอย่างเป็ นทางการ การนาสถานะการ
คงอยูข่ องกาลังพล มาช่วยในการควบคุมการใช้งานบัญชีผใู ้ ช้ พบว่ามีประสิ ทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม และ
บริ หารจัดการได้ง่าย การพัฒนาระบบบัญชีผใู ้ ช้ระบบสารสนเทศ ถือว่าเป็ นนวัตกรรมของหน่วยงาน ที่ผา่ นมามัก
ไม่ให้ความสาคัญ เมื่อมีระบบบัญชีผใู ้ ช้ระบบสารสนเทศนี้ พบว่าการบริ หารจัดการผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศใน
สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เป็ นมาตรฐานเดียวกันและสะดวกต่อการบริ หารจัดการ
คาสาคัญ: การพัฒนาระบบรายชื่อกาลังพลเพื่อบริ การจัดการบัญชีผใู ้ ช้ระบบสารสนเทศ
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ABSTRACT
This article presents the system service personnel list to manage user accounts information system in
office of the army comptroller to manage user accounts information system. The staff are fine move all the time.
As a result, the Management Account Information Systems Agency. Information on the status of personnel
currently no consensus. Difficult to track and monitor user account information agency. It should develop a central
database for managing user account to link information systems within the office of the army comptroller to have
managed the same standard. When information contact personnel in the office of the army comptroller, including
background information and affiliation status remains. Found that the information received contains many forms.
The collection of information name & surname (English) staffs feasible. Due to lack of information name-last
name (English) official. To bring the status of personnel, to remain in control of user accounts found to be
effective in monitoring and management. The development of information systems, user accounts, system,
considered innovative agencies in the past are not always given the priority. When a user's account information
systems, this It found that the management information system users in the office of the army comptroller the
same standard and easier management.
KEYWORDS: Developing a list of personnel to manage the user account information

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จ จุ บัน เทคโนโลยี ส ารสนเทศถู ก น ามาใช้ใ นระบบราชการมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ร ะบบงานราชการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนหลายอย่างไปอยูใ่ นรู ปแบบอิเลคทรอนิคส์ ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ในปั จจุบนั
จะต้องมีการพิสูจน์ตวั ตน (Authentication) เพื่อเข้าใช้งาน โดยระบบประกอบด้วยบัญชี ผใู ้ ช้ที่เชื่ อมโยงกับกลุ่ม
(User Group) โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสิ ทธิ์ ในการเข้าถึ งข้อมูลที่ แตกต่างกัน (Group Permission) หลาย
หน่ วยงานมี ระบบสารสนเทศใช้ แต่ยงั ขาดฐานข้อมูลบุ คลากรกลาง ซึ่ งทาหน้าที่ บริ หารระบบบัญชี ผูใ้ ช้เป็ น
ส่ วนรวม จึงทาให้เกิดปั ญหามีหลายบัญชีผใู ้ ช้จากหลายระบบ ซึ่ งยากต่อการควบคุมในทางเทคนิ ค กรณี ที่มีการ
บรรจุเข้าหน่วยงาน ย้ายออก ลาออก เกษียณอายุ ฯลฯ
สานักงานปลัดบัญชี กองทัพบก เป็ นส่ วนราชการที่ข้ ึนตรงกับกองทัพบก พบปั ญหาการบริ หารจัดการ
บัญชี ผูใ้ ช้ สาหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้พิสูจน์ตวั ตน (Authentication) สาหรับใช้
งานอินเทอร์ เน็ต เนื่ องจากกาลังพลมีการปรับย้ายตลอดเวลา ส่ งผลให้ให้การบริ หารจัดการบัญชี ผใู ้ ช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน กับข้อมูลสถานภาพกาลังพลในปั จจุบนั ไม่มีความสอดคล้องกัน ยากแก่การติดตามและ
ตรวจสอบบัญชีผใู ้ ช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน จึงควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการบริ หารจัดการ
บัญชีผใู ้ ช้ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายในสานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ให้มีการบริ หารจัดการ
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
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เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา “ระบบรายชื่อกาลังพลเพื่อบริ หารจัดการบัญชีผใู ้ ช้
ระบบสารสนเทศ ในสานักงานปลัดบัญชี กองทัพบก” ซึ่ งในการพัฒนาระบบจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
ได้แก่
1. Database คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกาลังพลในสานักงานปลัดบัญชี กองทัพบก ซึ่ ง
สามารถใช้ติดตามสถานภาพความคงอยูข่ องกาลังพลในปั จจุบนั ได้ท้ งั หมด
2. Permission คือ ระบบกาหนดสิ ทธิ ที่ควบคุมสิ ทธิ์ การใช้งานความสามารถต่างๆในระบบที่พฒั นาขึ้น
โดยแบ่ งเป็ น 4 ระดับ ประกอบด้วย กาลังพล (User), ธุ รการของกอง (Officer), เจ้าหน้าที่ กาลังพล (HR) และ
ผูด้ ูแลระบบ (Admin) ซึ่งบัญชีผใู ้ ช้แต่ละระดับจะถูกจากัดสิ ทธิที่ไม่เหมือนกัน เพื่อความเรี ยบร้อยและปลอดภัยต่อ
ฐานข้อมูล
3. User Account คือ บัญชีผใู ้ ช้งานระบบ ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานของกาลังพล มีส่วนประกอบจาก
ชื่อภาษาอังกฤษ คัน่ ด้วยจุด และตามด้วยตัวสะกดภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรกของนามสกุล โดยจะได้รับสิ ทธิ์ในระดับ
กาลังพล (User) เป็ นพื้นฐาน และจะได้รับสิ ทธิเพิ่มเติมจากผูด้ ูแลระบบตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละคน
4. Web Application คือ โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมท่องเว็บไซต์ผา่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างอินเทอร์เน็ตหรื ออินทราเน็ต เว็บแอปพลิเคชันเป็ นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัพเดท และดูแล โดย
ไม่ตอ้ งแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่ องผูใ้ ช้
ระบบรายชื่อกาลังพลเพื่อบริ การจัดการบัญชีผใู ้ ช้ระบบสารสนเทศ ในสานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ที่
พัฒนาขึ้ นประกอบด้วยฐานข้อมูล 2 ส่ วนคื อ 1) ส่ วนเก็บข้อมูลพื้นฐานของกาลังพล และ 2) ส่ วนข้อมูลบัญชี
ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ โดยข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้จะเชื่อมต่อระหว่างกัน กล่าวคือ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษจะถูก
นามาสร้างเป็ นบัญชีผใู ้ ช้งานระบบสารสนเทศ สาหรับข้อมูลสถานภาพการคงอยูข่ องกาลังพล ก็จะมีผลเกี่ยวเนื่ อง
มาถึ ง การเปิ ดหรื อ ปิ ดการใช้ง านบัญ ชี ผูใ้ ช้น้ ัน ๆ ด้ว ย บัญ ชี ผูใ้ ช้ร ะบบสารสนเทศ ในสานักงานปลัด บัญ ชี
กองทัพบก สามารถเชื่อมต่อได้ผ่าน 3 ระบบ คือ Active Directory, LDAP และ Radius แต่ระบบที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
ในปั จจุบนั นี้ เป็ นการนาร่ องการใช้งาน โดยให้บริ การผ่าน Radius เพียงระบบเดียว และในอนาคตจะทยอยเปิ ด
ให้บริ การจนครบ 3 ระบบต่อไป การพัฒนาระบบบัญชีผใู ้ ช้ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็ นมาตรฐานกลางเพื่อใช้ใน
หน่ วยงานนี้ ถื อว่าเป็ นนวัตกรรมของหน่ วยงาน เนื่ องจากการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในที่ ผ่านมามักถูก
มองข้ามและไม่ให้ความสาคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ น้ ันทวีความรุ นแรงมากขึ้ น การเข้าถึ งข้อมูลของทางราชการจึ งควรมี ก ารพิ สูจน์ตวั ตนผูใ้ ช้งานให้มี
ประสิ ทธิภาพที่สุด เพื่อป้ องกันปั ญหาดังกล่าว
นอกจากนี้ ยงั สามารถนามาประยุกต์ เชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ เพื่อปรับปรุ งข้อมูล ยศ-ชื่อ-นามสกุล
รวมไปถึงการเปิ ดหรื อปิ ดการใช้งานบัญชีผใู ้ ช้ในระบบงานอื่น ๆ ให้เป็ นปั จจุบนั ได้มากโดยที่ไม่จาเป็ นต้องตาม
แก้ขอ้ มูลเองในแต่ละระบบงาน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ สร้ า งฐานข้อมู ล บัญชี ร ายชื่ อก าลังพลส าหรั บบริ หารจัด การบัญชี ผูใ้ ช้ร ะบบสารสนเทศ ใน
สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
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(2) เพื่อใช้ตรวจสอบสถานภาพของกาลังพลเบื้องต้น ในสานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
(3) เพื่ อ จัด ท าฐานข้อ มู ล ฐานข้อ มู ล บัญ ชี ร ายชื่ อ ก าลัง พลไปใช้ง านร่ ว มกับ ระบบสารสนเทศ ของ
สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระบบทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เป็ นกระบวนการทางความคิ ด
(Logical Process) ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุ รกิ จและตอบสนองความต้องการของผู ้
ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่ มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรื อนาระบบเดิมที่มีอยูแ่ ล้วมาปรับเปลี่ยน
ให้ดียงิ่ ขึ้น ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็ นระยะ ได้แก่ 1) ค้นหาและเลือกสรรโครงการ 2) จัดตั้ง
และวางแผนโครงการ 3) วิเคราะห์ระบบ 4) ออกแบบเชิ งตรรกะ 5) ออกแบบเชิ งกายภาพ 6) พัฒนาและติดตั้งระบบ
และ 7) ซ่อมบารุ งระบบ (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2548)
(2) การเขียนภาพยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language)
UML ย่อมาจาก The Unified Modeling Language เป็ นภาษาเพื่อใช้อธิบายโมเดลต่าง ๆ ถ้ากล่าวถึงภาษา
มักจะนึ กถึง (Text) ที่ มีไวยากรณ์ต่าง ๆ แต่ภาษาอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ อาจไม่คุน้ เคยคือภาษาที่ มีลกั ษณะของ Map
Language กล่าวคือ UML เป็ น Map Language หรื อภาษาที่ใช้กราฟฟิ กเป็ นสัญลักษณ์ เป็ นภาษาที่เหมาะสาหรับ
งานระดับกิ จการระบบงาน Application บนเว็บ ไปจนถึ งระบบงานแบบ Real Time (สุ นทริ น วงศ์ศิริกุล และ
ชัยวัฒน์ สิ ทธิกรโอฬารกุล, 2550
(3) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.1 ประเภทของโปรแกรมบนเว็บ ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ สามารถที่ จะแบ่งลักษณะการ
ท างานของโปรแกรมได้เ ป็ น 2 ประเภท คื อ 1) Static Programming และ 2) Dynamic Programming (อดิ ศัก ดิ์
จันทร์มีน, 2548)
3.2 PHP เป็ นภาษาที่ใช้พฒั นา CGI ภาษาหนึ่ง PHP นาข้อดีของ Perl C และภาษาอื่น ๆ มาปรับปรุ ง
แล้วสร้างเป็ น PHP ดังนั้น ผูเ้ ขียน Perl C เป็ นอยูแ่ ล้วศึกษาเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย เขียน PHP ได้เลย PHP เป็ นภาษา
ที่ได้รับความนิยมมากในปั จจุบนั และกาลังจะเข้ามาแทนที่ Perl (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2551)
3.4 JavaScript เป็ นภาษาที่สามารถทางานร่ วมกับภาษา HTML ได้ และเป็ นภาษาที่ได้รับความนิ ยม
มาก ในการนาเสนอผลงานในรู ปแบบของเว็บเพจ เนื่ องจากเป็ นภาษาที่มีไวยากรณ์ที่เข้าใจง่าย สามารถส่ งข้อมูล
โต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ทนั ที และมีประสิ ทธิ ภาพพร้อมทั้งจาวาสคริ ปต์เป็ นลักษณะของโปรแกรมเชิ งวัตถุ (Object
Oriented Programming : OOP) ทาให้เราสามารถนาออบเจ็กต์ (Object) ต่าง ๆ ไปใช้ได้ง่าย
3.5 MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (RDBMS) ที่ กาลังเป็ นที่ นิยมมากในปั จจุบนั
นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เคยใช้ต่างยอมรับความสามารถ ความรวดเร็ วการรับรองจานวนผูใ้ ช้ และขนาดของ
ข้อมูลจานวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการมากมาย ไม่ว่า Unix, OS/2, Mac OS และ
Window ซึ่ง MySQL จัดเป็ นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ที่มีการยึดสิ ทธิบตั รตาม GPL (GNU General Public
License) (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (2555))
3.6 Bootstrap เป็ น Front-end Framework ที่ ช่วยให้สามารถสร้ างเว็บแอพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ ว
และ สวยงาม ตัว Bootstrap เองมีท้ งั CSS Component และ JavaScript Plugin ให้เรี ยกใช้งานได้อย่างหลากหลาย
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โดยที่ Bootstrap ถูกออกแบบมาให้รองรับการทางานแบบ Responsive Web ซึ่งทาให้สะดวกในการเขียนเว็บเพียง
ครั้งเดียวสามารถนาไปรันผ่านบราวเซอร์ได้ท้ งั บน มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป โดยที่ไม่ตอ้ งเขียนใหม่
(สถิตย์ เรี ยนพิศ, 2556, น. 1)
3.7 Yii Framework เป็ นโปรแกรมที่ ถู ก เขี ย นขึ้ น โดยใช้ภ าษา PHP ที่ เ ขี ย นขึ้ น บนการออกแบบ
ซอฟต์ แ วร์ ใ นลั ก ษณะ Model, View และ Controller (MVC) ซึ่ งเขี ย นขึ้ นในรู ปแบบของ Object Oriented
Programming (OOP) โดย MVC นั้น จะช่ ว ยแยก Business Logic หรื อ ส่ ว นการประมวลผลออกมาจาก User
Interface ส่งผลให้ง่ายต่อการแก้ไขในแต่ละส่ วน ซึ่งจะไม่กระทบกับส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย 1) Model เป็ นส่วน
จัดการข้อมูล และ Business Rules 2) View เป็ นส่ วนการแสดงผล เช่น ข้อความ Form Input และ 3) Controller
เป็ นส่วนการควบคุมและจัดการการเชื่อมต่อสื่ อสารระหว่าง Model กับ View (มานพ กองอุ่น, 2557)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมปั ญหาการเก็บข้อมูลรายชื่อกาลังพลพร้อมข้อมูลพื้นฐาน ปั ญหาการบริ หารจัดการบัญชี
ผูใ้ ช้ง านระบบสารสนเทศ โดยประสงค์ให้มี ระบบกลางมาใช้บริ หารจัดการบัญ ชี ผูใ้ ช้ ท าการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบงานใหม่ตามทฤษฎี ระบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ ใช้ภาษา UML (Unified Modeling Language)
(พนิ ดา พานิ ชกุล, 2552) ซึ่ งประกอบด้วยแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แสดงขั้นตอนการทางานที่สาคัญ
ของระบบ มีกาลังพลเกี่ยวข้องกับระบบปฏิบตั ิข้ นั ตอนการทางานที่แตกต่างกัน ยูสเคสของระบบ ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ
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ภาพประกอบ 2 แผนภาพซีเควนซ์การเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้

ภาพประกอบ 3 แผนภาพซีเควนซ์การเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่กาลังพลและผูด้ ูแลระบบ

ภาพประกอบ 4 แผนภาพซีเควนซ์การพิมพ์รายการบัญชีผใู ้ ช้ในระบบของเจ้าหน้าที่กาลังพลและผูด้ ูแลระบบ

ภาพประกอบ 5 แผนภาพซีเควนซ์การกาหนดระดับสิ ทธิ์ให้กบั บัญชีผใู ้ ช้

ภาพประกอบ 6 แผนภาพซีเควนซ์กระบวนการสร้างบัญชีผใู ้ ช้ เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลของกาลังพลลงในระบบ
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ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบระบบโดยการนาบัญชีผใู ้ ช้ที่สร้างได้มาเชื่อมโยงกับระบบ Radius Server โดย Radius
Server จะเรี ยกใช้งานบัญชี ผูใ้ ช้จากระบบที่ พฒั นาขึ้น นาไปผูกกับ Attribute ของ Radius Server เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบสิ ทธิ์ ต่าง ๆ ของบัญชีผใู ้ ช้น้ นั ๆ โดยทดลองกับปั ญหาพื้นฐานที่สุดของสานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
คือ การพิสูจน์ตวั ตนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

ภาพประกอบ 7 แสดงรายชื่อ บัญชีผใู ้ ช้ และสถานะของกาลังพล

ภาพประกอบ 8 (ซ้าย) แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลกาลังพลเข้าฐานข้อมูล
ภาพประกอบ 9 (ขวา) แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของกาลังพล
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ภาพประกอบ 10 แสดงหน้ าจอการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลของกาลังพล
จากภาพประกอบ 7 แสดงให้เห็นถึงรายชื่อของกาลังพล กองที่สงั กัด และสถานะการคงอยูข่ องกาลังพล
แต่ละคน เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลกาลังพล ระบบจะนาไปสู่หน้าเพิ่มข้อมูล ตามภาพประกอบ 8 หากต้องการดูขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของกาลังพลให้คลิกที่ Icon สี ดาหลังสถานะ ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของกาลังพลโดยละเอียด
ตามภาพประกอบ 9 แต่ถา้ ต้องการแก้ไขข้อมูลของกาลังพล.ให้คลิ กที่ Icon รู ปกระดาษปากา ระบบจะแสดง
หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของกาลังพลให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามภาพประกอบ 10 สาหรับสถานะของ
กาลังพลในระบบ จะมีการกาหนดสถานะของบัญชีผใู ้ ช้อยูเ่ บื้องหลัง หากสถานะถูกเปลี่ยนไปในลักษณะของการ
จาหน่ายออกจากหน่วยงาน เช่น ย้ายออก หรื อ เกษียณอายุราชการ จะไม่ถือว่าเป็ นกาลังพลของหน่วยงาน บัญชี
ผูใ้ ช้จะถูกระงับทันที แต่หากสถานะเป็ นปกติ หรื อช่วยราชการ จะถือว่าเป็ นกาลังพลของหน่วยงาน บัญชีผใู ้ ช้จะ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในขั้นต้นสามารถตรวจสอบบัญชีผใู ้ ช้วา่ สามารถใช้งานได้หรื อไม่ โดยทดลองเข้าสู่
ระบบผ่าน Radius Server ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพประกอบ 11 ผลการทดสอบบัญชีผใู ้ ช้กบั Radius Server ซึ่งมีสถานะปกติ
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จากภาพประกอบ 11 ยกตัว อย่า งก าลัง พล คื อ ส.ท.ภู วดล ข าปาน มี บัญ ชี ผูใ้ ช้ คื อ puwadol.kum
สถานะการคงอยู่ คื อ ปกติ เมื่ อเข้าสู่ ระบบโดยใช้ Radius Server ระบบจะตอบ Access-Accept กลับมา ในทาง
ปฏิบตั ิคือบัญชีผใู ้ ช้น้ ีสามารถใช้งานระบบได้ เพราะเป็ นกาลังพลของหน่วย

ภาพประกอบ 12 ผลการทดสอบบัญชีผใู ้ ช้กบั Radius Server ซึ่งมีสถานะเกษียณอายุราชการ
จากภาพประกอบ 12 ยกตัว อย่า งก าลัง พล คื อ นางบัว เงิ น โพธิ์ สุ ข มี บัญ ชี ผู ้ใ ช้ คื อ buangne.pod
สถานะการคงอยู่ คื อ เกษี ย ณอายุราชการ เมื่ อ เข้าสู่ ร ะบบโดยใช้ Radius Server ระบบจะตอบ Access-Reject
กลับมา ในทางปฏิบตั ิคือบัญชีผใู ้ ช้น้ ีไม่สามารถใช้งานระบบได้ เพราะไม่ถือว่าเป็ นกาลังพลของหน่วย

ภาพประกอบ 13 ผลการทดสอบบัญชีผ้ใู ช้ กบั Radius Server ซึ่งมีสถานะช่ วยราชการ
จากภาพประกอบ 13 ยกตัวอย่างกาลังพล คือ จ.ส.อ.(พ.) อนุชา จิตต์เอื้อ มีบญ
ั ชีผใู ้ ช้ คือ anuchar.chi
สถานะการคงอยู่ คื อ ช่ วยราชการ เมื่ อเข้าสู่ ระบบโดยใช้ Radius Server ระบบจะตอบ Access-Accept กลับมา
ในทางปฏิบตั ิคือบัญชีผใู ้ ช้น้ ี สามารถใช้งานระบบได้ เพราะการไปช่วยราชการไม่ใช่การปรับย้ายหน่วย ยังถือว่า
เป็ นกาลังพลของหน่วย

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาระบบที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้ พบว่าการใช้งานไม่ซบั ซ้อน เนื่องจากระบบเก็บเฉพาะข้อมูล
พื้นฐานทัว่ ไป ประเภทบุคลากร สังกัดกอง และสถานะความคงอยูเ่ ป็ นสาคัญ เมื่อทาการเก็บข้อมูลรายชื่อกาลังพล
ในสานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐาน สังกัด และสถานะการคงอยู่ พบว่าข้อมูลที่ได้รับจาก
แผนกกาลังพล กองธุรการ สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ประกอบด้วยข้อมูลหลายรู ปแบบ เช่น ข้อมูลการบรรจุ
กาลังพลลงในอัตราตาแหน่งภายในหน่วย ข้อมูลลูกจ้างและพนักงานราชการซึ่งแยกต่างหาก และข้อมูลกาลังพลที่
ได้รับจากระบบ PDX ของกรมกาลังพลทหารบก เป็ นต้น อี กทั้งยังประสบปั ญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลชื่ อนามสกุล ภาษาอังกฤษ ของกาลังพลทาได้ลาบาก เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ อย่างเป็ น
ทางการ และกาลังพลบางส่วนไปช่วยราชการนอกหน่วย ทาให้การเก็บข้อมูลทาได้ลาบาก
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การนาสถานะการคงอยูข่ องกาลังพล มาช่วยในการควบคุมการใช้งานบัญชีผใู ้ ช้ พบว่ามีประสิ ทธิภาพใน
การตรวจสอบ ติดตาม และบริ หารจัดการได้ง่ายขึ้น ธุรการกอง ธุรการหน่วย สามารถตรวจสอบการคงอยูแ่ ละยอด
ก าลัง พลทั้ง หมดโดยสัง เขปได้ นอกจากนี้ วิธี ก ารก าหนดชื่ อ บัญ ชี ผูใ้ ช้ จากเดิ ม เป็ นรู ป แบบ ชื่ อ _นามสกุ ล
ภาษาอังกฤษ 1 ตัวแรก เช่ น puwadol_k ถูกปรั บเปลี่ ยนเป็ นรู ปแบบ ชื่ อ.นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก เช่ น
puwadol.kum พบว่าผูใ้ ช้คุน้ เคยการใช้เครื่ องหมายมหัพภาค ( . ) มากกว่าเครื่ องหมายสัญประกาศ ( _ ) และการ
เพิม่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็ น 3 ตัว ยังช่วยลดการซ้ าซ้อนของชื่อบัญชีผใู ้ ช้ กรณี ที่ชื่อและนามสกุลในภาษาอังกฤษ
เขียนเหมือนกัน สาหรับการกาหนดรหัสผ่าน ระบบจะทาการสุ่ มจากเลขประจาตัวประชาชน หรื อเลขประจาตัว
กาลังพลบางส่วน โดยอาจใช้ 5 หลักหน้า หรื อ 5 หลักท้าย เพื่อให้ยากต่อการเดาสุ่ม
การพัฒนาระบบบัญชี ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ ถือว่าเป็ นนวัตกรรมของหน่ วยงาน เนื่ องจากการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภายในที่ ผ่านมามักถูกมองข้ามและไม่ให้ความสาคัญ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เมื่อมีระบบบัญชีผใู ้ ช้ระบบสารสนเทศนี้ พบว่าการบริ หารจัดการผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
ในสานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เป็ นมาตรฐานเดียวกันและสะดวกต่อการบริ หารจัดการ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การใช้งานระบบบริ หารจัดการบัญชีผใู ้ ช้ที่พฒั นาขึ้นนี้ ออกแบบสาหรับหน่วยงานทางทหาร ซึ่ง
มีโครงสร้างการจัดหน่วยเป็ นหน่วยปกติ คือเป็ นสานักงาน ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงแตกต่างกับหน่วยรบ หรื อ
หน่วยงานของพลเรื อน ผลวิจยั นี้ได้จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะตัว แตกต่างจากหน่วยงานทัว่ ไป
(2) การวิจยั นี้เกิดจากปั ญหาการบริ หารจัดการบัญชีผใู ้ ช้งานระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน หาก
นาไปใช้ร่วมกับระบบงานอื่นภายนอกหน่วยงานที่ใช้มาตรฐานต่างกัน ควรมีการสร้าง API เป็ นตัวกลางสาหรับ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรนาฐานข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้มาพัฒนาให้เชื่อมโยงกับการพิสูจน์ตวั ตนในลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติม
เช่น Active Directory หรื อ LDAP เป็ นต้น เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานต่าง ๆ ได้หลากหลายกว่าเดิม
(2) ข้อมูลของกาลังพลในระบบ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาเชื่ อมโยงกับระบบอื่ น ๆ ได้ เช่ น
ระบบลงเวลาการปฏิบตั ิราชการ หรื อระบบฐานข้อมูลการช่วยราชการของกาลังพล โดยข้อมูลสถานะการคงอยู่
ของกาลังพลอาจะเป็ นประโยชน์กบั การติดตามข้อมูลของกาลังพลแต่ละรายได้
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รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อดี
ข้อเสี ยคุณลักษณะสาคัญของการระบุตวั ตนด้วยชีวมาตรแต่ละประเภท
คาสาคัญ: ชีวมาตร การยืนยันตัวตน การระบุตวั ตน ใบหน้า ลายนิ้วมือ ลายฝ่ ามือ ม่านตา จอประสาทตา จมูก
ใบหู ดีเอ็นเอ คลื่นสมอง
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ABSTRACT
This study aims to verify an identity authentication by examining various parts of the body. Both strong
and weak points of the authentication shall be examined such as universality, permanence, the ease of collecting
data, performance, acceptance, difficulty in information duplication as well as low cost verification. This paper
also includes new authentication method being researched which will be further useful. Relevant information
from documents, articles and researches have been gathered then analyzed and synthesized. Both strong and
weak points of major feature in applying biometric identifier are also provided.
KEYWORDS: Biometric, Authentication, Identification, Face Recognition, Fingerprint, Palmprint, Iris,
Retina, Nose, Ears, DNA, Brain Wave

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในช่วงทศวรรต 1800 ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วของเมืองอันเนื่ องมาจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม การที่ตอ้ งเผชิญกับจานวนประชากร การค้าขายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว ความจาเป็ นในการพิสูจน์
บุคคล หรื อแม้แต่ผกู ้ ระทาความผิดที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันด้วย ทาให้เกิ ดความต้องการระบบที่ จะสามารถบันทึก
ความผิดพร้อมกับระบุลกั ษณะตัวตนของผูก้ ระทาความผิด ความต้องการแยกแยะบุคคลจึ งเกิ ดขึ้น โดยอาศัย
ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน ทาให้มนุษย์แต่ละคนมีคุณลักษณะเฉพาะที่ เป็ นเอกลักษณ์
ของตนเอง ซึ่ งทาให้สามารถใช้แยกแยะบุคคลได้เป็ นอย่างดี คุณลักษณะเฉพาะได้แก่ รู ปแบบใบหน้า เสี ยง
ลายนิ้วมือ ลายมือ ม่านตา และลายเซ็น เป็ นต้น การแยกแยะบุคคลมีความสาคัญอย่างยิ่งกับระบบความมัน่ คงทั้ง
สภาพแวดล้อมและระบบคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากหลายๆระบบต้องการการรับรู ้ตวั ตนส่ วนบุคคลที่เชื่อถือได้เพื่อ
ยืนยันหรื อพิสูจน์ตวั ตนของบุคคลที่ ร้องขอบริ การจากระบบ ซึ่ งการระบุ ตวั ตนในแต่ละวิธีก็มีท้ งั ข้อดี ขอ้ เสี ย
รวมถึ งค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเก็บและการแยกแยะที่ แตกต่างกันไป ปั ญหาที่ ศึกษาในการทาวิจยั นี้
เกี่ ย วข้อ งกับ การวิเ คราะห์ เปรี ย บเที ย บเพื่ อ หาว่า ประเภทของการแยกแยะบุ ค คลที่ เป็ นที่ นิย มในด้า นต่างๆมี
อะไรบ้าง เช่น ความถูกต้อง จานวนผูใ้ ช้ การยอมรับ และราคาที่เหมาะสมเป็ นต้น ซึ่ งผลที่ได้จากงานวิจยั นี้จะ
สามารถนาไปตัดสิ นใจประยุกต์กบั ระบบความมัน่ คงของเครื่ องจักรหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการระบุตวั ตน โดยการใช้คุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพของ
ร่ างกายในแต่ละประเภท โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบข้อดี และข้อเสี ยในหลากหลายมุมมอง เช่ นวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบความแพร่ หลายในการใช้งาน ความคงทนถาวรมากที่สุด ความง่ายต่อการเก็บข้อมูล สมรรถนะการ
ทางาน การได้รับการยอมรับ ความยากในการปลอมแปลง และค่าใช้จ่ายต่า รวมทั้งวิเคราะห์การระบุตวั ตนแบบ
ใหม่ที่อยูใ่ นระหว่างการวิจยั และมีแนวโน้มจะนามาใช้ในอนาคต
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3. การดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้อง เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การสรุ ปผลการวิจยั การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการระบุตวั ตนโดยการใช้ลกั ษณะเฉพาะทางกายภาพ

4. ประวัติของการระบุตัวตนด้ วยชี วมาตร
ชีวมาตรหรื อไบโอเมตริ กซ์ มาจากคาในภาษากรี ก โดย ไบโอ หมายถึง ชีวติ และเมตริ กซ์ หมายถึง การ
วัด การน าชี ว มาตรมาใช้กับการประมวลผลในระบบคอมพิ ว เตอร์ เพิ่ งเกิ ด ขึ้ นในช่ ว งไม่ กี่ ทศวรรษที่ ผ่านมา
เนื่องจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วทางด้านเทคโนโลยี ทาให้เกิดเทคนิคใหม่ๆขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างที่เก่าแก่
และเป็ นพื้นฐานที่สุดของการระบุตวั ตนคือการจดจาใบหน้า การระบุใบหน้าคนที่รู้จกั และไม่รู้จกั และเมื่อมีคน
คุ น้ เคยมากขึ้นการใช้การจดจามากขึ้น ทาให้เกิ ดเทคนิ คการระบุตวั ตนที่ ได้รับการยอมรับ ชี วมาตรประเภท
พฤติกรรม เช่น การระบุตวั ตนจากเสี ยงพูด การรับรู ้ดว้ ยท่าทางการเดิน เหล่านี้ ลว้ นเป็ นการรับรู ้บุคคลที่มนุษย์
ยอมรับอย่างไม่รู้ตวั การค้นพบภาพเขียนในผนังถ้ าซึ่ งคาดว่าเป็ นร่ องรอยที่ปรากฏมาไม่นอ้ ยกว่าสามหมื่นปี มี
ภาพมือประทับบ่งบอกความเป็ นเจ้าของภาพวาด การใช้ลายนิ้วมือบันทึกในเม็ดดินในการทาธุรกรรมทางธุรกิจ
ของชาวบาบิโลน การใช้ลายนิ้วมือในการทาธุรกรรมทางธุรกิจของพ่อค้าชาวจีน หรื อแม้แต่การใช้ลายนิ้วมือและ
รอยเท้าของเด็กเพื่อระบุตวั ตนของเด็กชาวจีนในสมัยก่อน (Kelly Smith, 2006) ในปี 1858 เป็ นครั้งแรกของการใช้
ภาพลายมือในการระบุตวั ตน เซอร์วลิ เลียมเฮอร์เชล ผูท้ างานให้กบั ข้าราชการพลเรื อนของอินเดียได้บนั ทึกการใช้
ภาพลายมือ และลายนิ้วมือด้านหลังของสัญญาการจ้างงาน เพื่อใช้ในการจ่ายเงินเดือนให้กบั พนักงาน ซึ่ งถือว่า
เป็ นการบันทึกภาพมือและนิ้วมือครั้งแรกในการระบุตวั ตนอย่างไม่เป็ นทางการ ปี 1870 อัลฟองส์แบร์ตียงคิดค้น
วิธีการระบุตวั ตนด้วยการบันทึ กรายละเอียดทางกายภาพจากการวัดร่ างกาย และเก็บเป็ นภาพผูก้ ระทาผิดทาง
อาญา ซึ่ งอาชญากรที่ ทาผิดซ้ าๆมักเปลี่ยนชื่ อ และใช้นามแฝง แบร์ ตียงตั้งข้อสังเกตว่าแม้พวกเขาจะสามารถ
เปลี่ยนชื่อของพวกเขา แต่พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างของร่ างกาย การคิดค้นดังกล่าวได้ถูก
นามาใช้กบั วงการตารวจทัว่ โลก และเรี ยกเทคนิ คดังกล่าวว่า "Bertillonage" หรื อ “Anthropometries” ปี 1892
เซอร์ ฟรานซิ สแกลตันได้ศึกษารายละเอียดของลายนิ้ วมือ คิดค้นระบบการจาแนกลายนิ้วมือ และเสนอการจัด
หมวดหมู่ใหม่ดว้ ยการพิมพ์ลายนิ้วทั้งสิ บนิ้ว เป็ นการระบุตวั บุคคลที่ยงั คงใช้มาจนถึงปั จจุบนั และเรี ยกการระบุ
ตัวตนนี้ ว่า “รายละเอียดของแกลตัน (Galton’s details)” ปี 1896 เซอร์ เอ็ดเวิร์ดเฮนรี่ ได้นาเอาเทคนิ คการพิมพ์
รายละเอียดลายนิ้วมือของแกลตันมาระบุอาชญากรแทนที่ การใช้ Anthropometries และพัฒนาวิธีการในการจัด
หมวดหมู่และจัดเก็บข้อมูลเพื่อการค้นหาที่สามารถดาเนิ นการได้อย่างง่ายดายและมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้เกิดการ
จัดตั้งไฟล์ลายนิ้ วมือแห่ งแรกในกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ และต่อมาได้ถูกนามาใช้ในสานักงานสื บสวน
กลางแห่ งสหรัฐอเมริ กา (เอฟบีไอ) และหน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมต่างๆ เป็ นเวลานานหลายปี ในปี 1936
จักษุแพทย์แฟรงก์เบิร์ชเสนอแนวคิดของการใช้รูปแบบม่านตาเป็ นวิธีการระบุตวั ตน ปี 1974 เป็ นครั้งแรกที่ระบบ
ลายมือถูกนามาใช้ในเชิงพาณิ ชย์ ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือการควบคุมการเข้าถึง การตรวจสอบเวลาทางาน และ
การระบุตวั บุคคล ในปี 1985 Leonard Flom และ Aran Safir สองจักษุแพทย์เสนอแนวคิดที่วา่ ม่านตาของมนุ ษย์
ไม่มีทางเหมือนกันและสามารถนามาใช้เพื่อระบุตวั ตน ปี 1993 หน่วยงานวิจยั กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริ กา
คิดค้นขั้นตอนวิธีและเทคโนโลยีการจดจาใบหน้า (FERET) ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นของเทคนิคการจดจาใบหน้าที่ได้เข้า
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สู่ ผลิตภัณฑ์ในเชิ งพาณิ ชย์ ปี 1994 John Daugman คิดค้นขั้นตอนวิธีการจดจาม่านตา ซึ่ งเป็ นรากฐานสาคัญ
ของเทคโนโลยีการจดจาม่านตาในเชิงพาณิ ชย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ปี 1995 การระบุตวั ตนด้วยม่านตาถูก
นามาใช้ในเชิงพาณิ ชย์ ในปี 1998 เอฟบีไอเปิ ดตัวระบบดัชนี ดีเอ็นเอ (Combined DNA Index System CODIS)
ซึ่ งถูกจัดเก็บในรู ปแบบดิจิทลั โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนามาบังคับใช้ในเชิงกฎหมาย ปี 1999 องค์การการบินพล
เรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) เริ่ มศึกษาเพื่อนาเอาเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้กบั กระบวนการออกและตรวจสอบ
เอกสารการเดิ นทาง (พาสปอร์ ต) การระบุตวั ตนด้วยสิ บลายนิ้ วมือได้รับการพัฒนาให้เป็ นมาตรฐานอยู่ในรู ป
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบเป็ นเครื อข่ายระดับชาติ ทาให้สามารถ
สื บค้นและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปี 2004 กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริ กาติดตั้ง
ระบบการระบุตวั ตนด้วยชี วมาตรอัตโนมัติเพื่อปรับปรุ งความสามารถในการติดตามและระบุ ภยั คุกคามความ
มัน่ คงของชาติ ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลทางด้านชี วมาตรต่างๆทั้ง สิ บลายนิ้ วมือ เสี ยงพูด ภาพม่านตา และ
เนื้ อเยื่อในช่องปากในการเก็บดีเอ็นเอจากกลุ่มผูก้ ่อการร้ายและบุคคลที่น่าสงสัย ปี 2005 ม่านตาขณะเคลื่อนไหว
ได้รับการเสนอในการประชุ ม สมาคมชี วมาตร (Kelly Smith, 2006) ปี 2010 หน่ วยงานรั กษาความปลอดภัย
แห่งชาติสหรัฐอเมริ กาใช้เครื่ องมือชีวภาพสาหรับการระบุการก่อการร้าย จากการรวบรวมหลักฐานลายนิ้วมือในที่
เกิดเหตุ ทาให้สามารถหาตาแหน่งของสถานที่ที่ผกู ้ ่อการร้ายวางแผนก่อวินาศกรรม 9/11 ปี 2011 การระบุตวั ตน
ด้วยชีวมาตรประเภทดีเอ็นเอถูกใช้ในการระบุร่างของอุซามะห์บินลาเดน ด้วยเทคโนโลยีชีวมาตรดีเอ็นเอและการ
จดจาใบหน้า ที่มีความเชื่อมัน่ ถึงร้อยละ 95 ทาให้ซีไอเอสามารถระบุร่างผูเ้ สี ยชีวิตที่พบว่าเป็ นอุซามะห์บินลาเดน
และในปี 2013 แอปเปิ้ ลเริ่ ม ใช้เ ทคนิ ค การสแกนลายนิ้ ว มื อ ระบุ ตวั ตนเพื่ อ ปลดล็อคอุ ปกรณ์ ท้ ัง สมาร์ ทโฟน
และแทปเล็ต รุ่ น iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPad Air 2 และ iPad Mini 3

5. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 ลายนิว้ มือ (Fingerprint)
ลายนิ้ วมือเกิ ดขึ้นจากเส้นร่ องบนบริ เวณผิวหนังของนิ้วมือ เชื่ อมต่อกันมองเห็นเป็ นลายเส้น ซึ่ งจะมี
รู ปแบบแตกต่างกันไป ลายนิ้วมือเป็ นสิ่ งที่มีมาแต่กาเนิด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวติ ลายนิ้วมือ จึงถูกใช้
ในการจาแนกบุคคล (กลุ่มวิจยั ฟิ สิ กส์ศึกษา, 2016) ข้อดี ลายนิ้ วมือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบตามกาลเวลา
ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย แต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงขนาดได้ตามขนาดร่ างกาย การใช้ลายนิ้วมือระบุตวั บุคคลมีความ
สะดวก ใช้พ้ืนที่ ในการจัดเก็บข้อมูลน้อย วิธีการจัดเก็บทาได้ง่าย ประหยัดเวลาในการที่จะเรี ยนรู ้ของผูใ้ ช้งาน
เครื่ องสแกนลายนิ้วมือมีขนาดเล็ก จึงทาให้ประหยัดไฟ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้บนสิ่ งต่าง ๆ ได้สะดวก เช่น
แลปทอป โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ และแฮนดี้ไดร์ฟเป็ นต้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีลายนิ้วมือก็มีขอ้ เสี ย คือมีความ
เชื่อของคนบางกลุ่มว่าการใช้ลายนิ้วมือในการระบุตวั บุคคลนั้นเหมือนตนเป็ นอาชญากร และลายนิ้วมือถูกปลอม
แปลงได้ไม่ยาก นิ้วมือเป็ นส่ วนที่ได้รับความสกปรกง่ายกว่าส่ วนอื่นของร่ างกาย เมื่อเรานานิ้วไปสแกนอาจทา
ให้เครื่ องนั้นไม่สามารถอ่านได้ นอกจากนั้นยังทาให้เครื่ องได้รับความสกปรกและเสื่ อมประสิ ทธิภาพได้ง่าย
5.2 ใบหน้ า (Face)
ภาพใบหน้าของบุคคลสามารถนามาใช้ระบุตวั ตนได้ง่าย รวดเร็ ว และไม่ทาให้บุคคลที่ถูกตรวจสอบเกิด
พฤติ กรรมที่ ต่อต้าน เนื่ องจากปั จจุ บันเทคโนโลยีทางการถ่า ยภาพบุ คคลมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากจึ ง สามารถเก็ บ
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ข้อมูลภาพบุคคลได้อย่างรวดเร็ ว การระบุบุคคลด้วยภาพใบหน้าเป็ นการอาศัย การประมวลผลภาพด้วยหลักการ
รู ้จาใบหน้า โดยอาศัยการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบลักษณะเค้าโครงใบหน้าของแต่ละบุคคล (Kelly Smith, 2006)
ข้อดีของเทคโนโลยีใบหน้า ใบหน้ามีความเป็ นเอกลักษณ์ สามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย แม้ผถู ้ ูกเก็บข้อมูลจะอยูใ่ น
ระยะไกล อุปกรณ์จดั เก็บมีราคาถูก และสามารถใช้ในการระบุบุคคลได้ดี เช่น ผูก้ ่อการร้าย อาชญากร และอื่นๆ
สาหรับข้อเสี ย ด้วยความก้าวหน้า และความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางทาให้มีการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงใบหน้า
อย่างง่ายดาย การเก็บข้อมูลใบหน้าทาได้ง่าย จึ งทาให้ขอ้ มูลใบหน้าถูกลักลอบนาไปใช้ และข้อมูลอาจถูก
เปลี่ยนแปลง ผูเ้ ก็บอาจถูกฟ้ องร้องการละเมิดสิ ทธิ์ ส่ วนบุคคล และข้อมูลไม่ถูกต้องเสมอไป เช่น ในกรณี คนที่
เป็ นฝาแฝดบางคู่ยากที่จะแยกแยะเฉพาะใบหน้าได้
5.3 ลายม่ านตา (Iris)
ลายม่านตาของคนเรามีลวดลายหรื อรู ปแบบที่กระจัดกระจาย แบบสุ่ ม ทาให้มีความเป็ นเอกลักษณ์ของ
บุคคลค่อนข้างสู ง ถึงแม้จะเป็ นฝาแฝดก็ยงั มีลายม่านตาที่แตกต่างกัน ลายม่านตามีความคงสภาพตั้งแต่อายุครบ 2
ปี จึงทาให้รูปแบบลายม่านตาสามารถนามาใช้ในการระบุบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (John Daugman, 2004)
ข้อดี ลายม่านตามีความเป็ นเอกลักษณ์ และคงทน มีความถูกต้องสู ง ปลอมแปลงยาก และที่สาคัญสายตาจาก
คนตายจะเสื่ อมสภาพเร็ วมาก จึงสามารถนามาใช้ยืนยันการมีชีวิตของผูถ้ ูกเก็บข้อมูล สาหรับข้อเสี ยของลายม่าน
ตา การเก็บข้อมูลยุง่ ยาก และต้องใช้เวลา ต้องการความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลสู งมาก ลายม่านตาถูกบดบังได้
อย่างง่ายดายด้วยขนตา เปลือกตา เลนส์ และการสะท้อนจากกระจกตา ผูถ้ ูกเก็บมักไม่ให้ความร่ วมมือเนื่องจาก
คิดว่ามีผลเสี ยกับดวงตาของตนเอง ค่าใช้จ่ายการดาเนินการสู ง อุปกรณ์มีราคาแพง และต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญใน
การเก็บข้อมูล
5.4 จอตา (Retina)
การรู ้จาลายจอตาเพื่อใช้ระบุบุคคลเป็ นการวิเคราะห์ ลวดลายของเส้นเลือดบนจอตาที่อยูด่ า้ นหลังลูกตา
ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีลวดลายแตกต่างกัน ทาให้สามารถนามาใช้ในการระบุตวั ตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่วธิ ีการ
จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือพิเศษในการจัดเก็บข้อมูล ทาให้เกิดความไม่สะดวก ลายจอตาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ใน
กรณี บุคคลที่ มีสุขภาพไม่แข็งแรง เนื่ องมาจากเส้นเลือดบนจอตามีการเปลี่ยนแปลง (John Trader, 2012) ข้อดี จอ
ตามีความเป็ นเอกลักษณ์ และคงทน มีความถูกต้องสู ง ไม่สามารถลอกเลียน หรื อคัดลอก ในขณะที่สายตาจาก
คนตายจะเสื่ อมสภาพเร็ วมาก จึงสามารถนามาใช้ยืนยันการมีชีวิตของผูถ้ ูกเก็บข้อมูล สาหรับข้อเสี ย การเก็บ
ข้อมูลจอตาต้องการความร่ วมมือในการเก็บข้อมูจากผูถ้ ูกจัดเก็บสู งมาก ผูถ้ ูกเก็บจะรู ้สึกว่ามีผลเสี ยกับดวงตา
ขณะที่ค่าใช้จ่ายการดาเนินการสูง อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลก็มีราคาแพง และต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูล
5.5 จมูก (Nose)
จมูกเป็ นอวัยวะที่อยู่บนใบหน้า ยื่นออกมาตรงกึ่ งกลางของใบหน้า ทาหน้าที่ ใช้ในการหายใจ ใช้รับ
กลิ่นของสิ่ งที่อยูร่ อบๆตัวเรา นอกจากนี้ ยงั ใช้ในการกรองของเสี ยขณะหายใจ เช่นฝุ่ นละออง จมูกประกอบด้วย
กระดูกแข็ง และกระดูกอ่อน เป็ นอวัยวะในส่ วนที่มีจุดตรึ งสาหรับการจดจา มีลกั ษณะตามเผ่าพันธ์ จึ งทาให้มี
ผูส้ นใจศึกษาการนาเอาจมูกมาใช้ในการการระบุตวั ตน ข้อดีจมูกเป็ นอวัยวะที่เก็บข้อมูลได้ง่าย เนื่องจากป็ นส่วน
หนึ่ งบนใบหน้าที่ ยากจะปกปิ ด ซ่ อนเร้ น และคนมักมองข้าม การศัลยกรรมพลาสติกจมูกสามารถสังเกตได้
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ชัดเจน ในขณะเดียวกันอุปกรณ์จดั เก็บก็มีราคาถูก สาหรับข้อเสี ยของจมูกสามารถผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์
ได้ง่าย
5.6 ใบหู (Ear-Based)
ใบหูมีหน้าที่ในการรวบรวมคลื่นเสี ยงที่มาจากที่ต่างๆ ส่งเข้าสู่รูหู ใบหู มีกระดูกอ่อนอีลาสติก เป็ นแกน
อยูภ่ ายใน ทาให้โค้งพับงอได้ รู ปร่ างใบหูของแต่ละคนแตกต่างกันไป โดยมีขนาดและรอยหยักซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์
ของแต่ละบุคคล (Arun Ross and Ayman Abaza, 2011) ข้อดีของใบหู มีความเป็ นเอกลักษณ์ จึงเหมาะที่จะใช้ใน
การยืนยัน หรื อระบุตวั ตน มีความคงสภาพสู ง ถึงแม้อายุมากขึ้นรู ปแบบใบหูก็ยงั คงเดิม สามารถเก็บข้อมูลได้
ง่าย ในระยะไกล ภาพใบหู มีขนาดเล็กกว่าใบหน้าใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บน้อยกว่า จึงทางานได้เร็ วกว่า อุปกรณ์
จัดเก็บก็มีราคาถูก จึงเหมาะกับการนาไปใช้ในระบบความมัน่ คงและระบบการเข้าถึง สาหรับข้อเสี ยเกี่ยวกับการ
เก็บข้อมูล เนื่องจากใบหูสามารถถูกปกปิ ดด้วยผม หมวก และต่างหู
5.7 ลายฝ่ ามือ (Palm Print)
มือเป็ นอวัยวะของมนุษย์ที่ใช้หยิบจับสิ่ งของ ในฝ่ ามือจะมีลวดลายเรี ยกว่าลายฝ่ ามือ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี
ความแตกต่างกันโดยลายฝ่ ามื อประกอบด้วยลายสายหลัก ริ้ วรอย และสันเขาผิวหนัง มีรายละเอียดที่ มากกว่า
ลายนิ้วมือทาให้สามารถนามาระบุตวั ตนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ข้อดีของลายฝ่ ามือมีลกั ษณะเฉพาะในแต่ละบุคคล
และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ภาพที่ จะนามาใช้เป็ นภาพที่มีความละเอียดต่า ลายฝ่ ามือสามารถจับภาพโดย
สามารถใช้อุปกรณ์ capturing device ที่มีตน้ ทุนต่ า ข้อเสี ยคือเครื่ องสแกนลายฝ่ ามือมักจะมีราคาแพง เนื่ องจาก
ต้อ งจับ พื้ น ที่ ขนาดใหญ่ ฐานข้อ มู ล มี ข นาดใหญ่ จะทาให้ระบบช้า และมี ก ารคานวณมาก ท าให้ย งั ไม่ เป็ นที่
แพร่ หลาย
5.8 รหัสพันธุกรรม (DNA)
DNA ย่อมาจากกรดดี ออกซี ไรโบนิ วคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid) ซึ่ งเป็ นจาพวกกรดนิ วคลีอิก มัก
พบอยูใ่ นส่ วนของนิ วเคลียสของเซลล์ โดยพันตัวอยูบ่ นโครโมโซมในเซลล์ของสิ่ งมีชีวิตทุกชนิ ด ดีเอ็นเอจะทา
การเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆเอาไว้ ซึ่ งมีลกั ษณะที่มีการผสมผสานมาจากสิ่ งมีชีวติ รุ่ นพ่อ
และแม่ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดลักษณะไปยังสิ่ งมีชีวิตรุ่ นลูกรุ่ นหลาน (เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู ้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ, 2016) ข้อดีของดีเอ็นเอนิยมนามาใช้เป็ นอย่างมากในทางนิติเวชวิทยาโดยการพิสูจน์บุคคล มี
ประสิ ทธิ ภาพมาก มีความถูกต้องและน่าเชื่ อถือสู ง จึงถูกใช้ในระบุบุคคลญาติพี่นอ้ ง ลูก และผูต้ อ้ งสงสัยว่าเป็ น
ผูก้ ระทาความผิด ข้อเสี ยของการใช้ดีเอ็นเอมาใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ จะมี ปัญหาในกรณี ที่ ฝาแฝดไข่ใบ
เดียวกัน เนื่ องจากฝาแฝดไข่ใบเดียวกันจะมีดีเอ็นเอเหมือนกันทุกประการ ทาให้ไม่สามารถระบุบุคคลได้ การ
สกัดดีเอ็นเอจากเซลค่อนข้างยากต้องได้รับความร่ วมมือจากผูถ้ ูกเก็บ และใช้เวลาในการประมวลผลนาน
5.9 คลืน่ สมอง (Brain Wave)
สมองเป็ นอวัยวะที่ มีความซับซ้อนที่ สุดของร่ างกายมนุ ษย์ ในการทางานของสมองจะเกิ ดสัญญาณ
คลื่ น ไฟฟ้ าซึ่ งพบว่า มี เอกลัก ษณ์ Electroencephalography (EEG) เป็ นวิธี ก ารวัด ค่า สัญญาณไฟฟ้ าซึ่ ง ถูกผลิ ต
ออกมาจากสมองโดยใช้ต ัว รั บ คลื่ น ไฟฟ้ าติ ด ที่ บ ริ เวณหนั ง ศี ร ษะตามต าแหน่ ง ซึ่ งสั ญ ญาณดัง กล่ า วจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับสมองหรื อเส้นประสาทในบริ เวณที่ตรวจจับ (Preecha, et al., 2013) เนื่องจากสมองเป็ น
อวัยวะที่ซบั ซ้อนที่สุดในร่ างกายมนุษย์จึงมีผสู ้ นใจพยายามจะนามาใช้ระบุบุคคล แต่การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับคลื่น
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สมองยังน้อยอยู่ ยังอยูใ่ นขั้นตอนวิจยั ยังไม่มีขอ้ มูลความมัน่ ใจกับความคงทนถาวรของข้อมูล และผูถ้ ูกจัดเก็บอาจ
ไม่ให้ความร่ วมมือ เนื่ องจากกลัวเกิดผลเสี ยกับสมอง การเก็บข้อมูลมีความยุง่ ยาก อีกทั้งไม่สามารถจัดเก็บข้อมูล
กับผูเ้ สี ยชีวติ แล้ว
จากการได้ศึกษางานวิจยั และบทความต่างๆ รวมทั้งข้อดี ข้อเสี ย ทาให้กาหนดเกณฑ์และเปรี ยบเทียบ
คุณลักษณะแต่ละประเภทของชี วมาตรทางกายภาพของร่ างกาย โดยคุณลักษณะที่ มีค่าสู งสุ ดแทนด้วยตัวเลข 3
คุณลักษณะที่มีค่าปานกลางแทนด้วยตัวเลข 2 และคุณลักษณะที่มีค่าต่าสุดแทนด้วยตัวเลข 1 ทาให้ได้ขอ้ มูลตาม
ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะแต่ละประเภทของชี วมาตรทางกายภาพของร่ างกาย
ประเภทชี วมาตร

ลายนิว้ มือ

ใบหน้ า

ลายม่านตา

จอประสาทตา

จมูก

ใบหู

ลายฝ่ ามือ

สารพันธุกรรม

คลืน่ สมอง

ความแพร่ หลายในการ
ใช้ งาน

3

2

1

1

1

1

2

2

1

ความคงทนถาวรมาก
ทีส่ ุ ด

2

2

3

3

2

3

2

3

1

ง่ ายต่ อการเก็บข้ อมูล

2

3

2

1

3

2

2

1

1

สมรรถนะการทางาน

3

1

3

3

2

2

2

3

1

ได้ รับการยอมรับ

3

2

2

2

3

2

3

3

1

ความยากในการปลอม
แปลง

2

2

3

2

1

3

3

3

3

ค่ าใช้ จ่ายต่า

3

2

2

1

2

2

2

1

1

เมื่อพิจารณาในแง่ความแพร่ หลายในการใช้งานและค่าใช้จ่ายต่า ลายนิ้วมือมีความแพร่ หลายสูงที่สุด มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บต่ าที่ สุด ขณะที่ จอประสาทตาและคลื่ นสมองมีความแพร่ หลายในการใช้งานต่ าและมี
ค่าใช้จ่ายสูง โดยแสดงการเปรี บเทียบในรู ปที่ 1 และถ้าพิจารณาในแง่ความคงทนถาวรและความยากในการปลอม
แปลง ซึ่งถูกแสดงข้อมูลในรู ปที่ 2 พบว่าลายม่านตา จอประสาทตา ใบหู และสารพันธุกรรมมีความคงทนถาวร
สูงที่สุด ขณะที่ลายม่านตา ใบหู ลายฝ่ ามือ สารพันธุกรรม และคลื่นสมองมีการปลอมแปลงยากที่สุด
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การเปรียบเทียบความความแพร่ หลายในการใช้ งานและค่ าใช้ จ่ายทีต่ า่ ของชีวมาตรแต่ละประเภท

รู ปที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบความแพร่ หลายในการใช้งานและค่าใช้จ่ายต่าในแต่ละประเภทชี วมาตร

การเปรียบเทียบความคงทนถาวรและความยากในการปลอมแปลงของชีวมาตรแต่ละประเภท

รู ปที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบความคงทนถาวรและความยากในการปลอมแปลงของแต่ละประเภทชี วมาตร
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6. สรุ ปผลการวิจัย
บทความวิจยั นี้ได้นาเสนอการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการระบุตวั ตนโดยการใช้ลกั ษณะเฉพาะทางกายภาพ
ของร่ างกาย โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ ลายนิ้ วมือมีความแพร่ หลายในการใช้งานสู งที่ สุด มีสมรรถนะในการ
ทางาน การได้รับการยอมรับ และมีค่าใช้จ่ายทางด้านอุปกรณ์และการดาเนิ นการต่าที่สุด เนื่ องจากลายนิ้วมือใช้
เทคนิ คขั้นตอนวิธีที่ไม่ซับซ้อนมาก ข้อมูลลายนิ้ วมือมีขนาดเล็กทาให้พิ้นที่ ที่ใช้ในการจัดเก็บน้อย ไม่เปลือง
ทรัพยากรที่ใช้เก็บเมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลของชี วมาตรประเภทอื่น เช่น ใบหน้า มีผลทาให้มีผผู ้ ลิตอุปกรณ์
ออกมาเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้ามาก อุปกรณ์ได้รับการปรับปรุ ง มีราคาต่าลง ขณะที่จอประสาทตา และคลื่น
สมองมีความแพร่ หลายในการใช้งานต่า และมีค่าใช้จ่ายสูง การเก็บข้อมูลมีความยุง่ ยากใช้ระยะเวลาในการเก็บผู ้
ถูกเก็บก็มกั ไม่ให้ความร่ วมมือ เนื่องจากจอประสาทตา และคลื่นสมองถูกมองว่าเป็ นชีวมาตรที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งกับชีวิต ถ้ามีอุปกรณ์มาจัดเก็บอาจมีผลเสี ยและทาลายจอประสาทตาและสมองได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางด้าน
อุปกรณ์และการดาเนิ นการของจอประสาทตาและคลื่นสมองมีค่าใช้จ่ายสู ง การระบุตวั ตนด้วยคลื่นสมองยังอยู่
ระหว่างการวิจยั ในปั จจุบนั ยังไม่มีการนามาใช้ในเชิงพาณิ ชย์ สาหรับใบหน้าและจมูกเป็ นชีวมาตรที่ได้รับการ
สรุ ปว่ามีความง่ายต่อการเก็บข้อมูลมากที่สุด อุปกรณ์ที่ใช้จดั เก็บก็ง่ายเพียงการใช้กล้องถ่ายภาพ ซึ่ งในปั จจุบนั
การใช้อุปกรณ์มือถือสามารถเก็บข้อมูลได้ แต่ใบหน้า และจมูกอาจมีรูปร่ างที่เปลี่ยนไปเนื่ องจากการผ่าตัด และ
พื้นที่ของใบหน้าและจมูกมีขนาดใหญ่กว่าต้องการทรัพยากรที่ใช้จดั เก็บมากกว่า สมรรถนะในการประมวลผล
ย่อมช้ากว่าลายนิ้วมือ ใบหูเป็ นชีวมาตรที่มีความคงทนถาวรมากอีกประเภทหนึ่ง การเก็บข้อมูลไม่สามารถทาได้
ง่ายเท่ากับใบหน้าหรื อจมูก เนื่ องจากมีเส้นผมปกปิ ดโดยเฉพาะสุ ภาพสตรี จึงไม่ได้รับความแพร่ หลายในการใช้
งาน ลายฝ่ ามื อเป็ นชี วมาตรที่ ได้รับการยอมรั บมาก แต่ความแพร่ หลายในการใช้งานปานกลาง เนื่ องจาก
ต้องการทรัพยากรสาหรับการเก็บข้อมูลที่ ละเอียดมากกว่าลายนิ้ วมือ สาหรับสารพันธุ กรรมมี ขอ้ ดี ในแง่ความ
คงทนถาวร สมรรถนะในการท างาน การได้รั บ การยอมรั บ การยากต่ อ การปลอมแปลง แต่ ใ ช้เ วลาในการ
ประมวลผลเพื่อการระบุตวั ตน ปั จจุบนั มักใช้ในงานนิ ติเวชวิทยา ถ้านามาใช้ระบุบุคคลในเชิงพาณิ ชย์จะมีความ
ยุง่ ยากมาก

7. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสรุ ปการเปรี ยบเทียบความแพร่ หลายในการใช้งาน ความคงทนถาวรมากที่สุด ความง่าย
ต่อการเก็บข้อมูล สมรรถนะการทางาน การได้รับการยอมรับ ความยากในการปลอมแปลง และค่าใช้จ่าย พบว่า
การระบุตวั ตนด้วยลายนิ้วมือมีคุณลักษณะหลายคุณลักษณะที่บ่งบอกว่าลายนิ้วมือมีความเหมาะสมและยังคงถูก
ใช้ในการระบุตวั ตนมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาการระบุบุคคลด้วยไบโอเมตริ กซ์ (สารวน เวียงสมุทร,
2555) การระบุ ต ัว ตนด้ว ยลายนิ้ ว มื อ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า และใช้ อ ย่ า งแพร่ หลาย (Rupinder Saini and Narinder
Rana,2014) ขณะเดี ย วกัน ยัง มี ค วามง่ า ยต่ อ การใช้ง าน (C.B. Tatepamulwar and V. P. Pawar,2014) และจาก
การศึกษาพบว่าการระบุตวั ตนโดยการใช้คลื่นสมองมีหลายคุณลักษณะที่ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากยังอยูร่ ะหว่าง
การวิจยั (Preecha, et al., 2013)
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8. ข้ อเสนอแนะ
ถึ ง แม้ใ นปั จ จุ บัน การระบุ ต ัวตนด้ว ยลายนิ้ ว มื อ จะเป็ นที่ นิ ย ม อย่า งไรก็ ต ามระบบที่ ต ้อ งการความ
ปลอดภัยสู ง สามารถนาการระบุตวั ตนประเภทอื่นมาผสมผสานร่ วมกัน หรื อนาการระบุตวั ตนใช้ร่วมกับการ
กรอกรหัสผ่านที่เป็ นตัวเลขหรื อตัวอักษรหรื อร่ วมกับการใช้การสแกนบัตรประจาตัว
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บทคัดย่อ
ในการทานาข้าว หรื อการปลูกพืชส่ วนใหญ่น้ นั “น้ า” เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก ถ้าข้าวขาดน้ าจะล้มตายทาให้
เกิดความเสี ยหายในด้านต้นทุนและกาไร และที่สาคัญที่หลายคนมองข้ามไปคือ ปริ มาณน้ า ที่มีความพอเหมาะกับ
พันธุ์ขา้ วต่างๆ การให้น้ าในนาข้าวชาวนาส่วนมากใช้ความรู ้สึกและประสบการณ์ตามที่เคยผ่านมา โดยไม่ได้ศึกษา
เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของระดับน้ ากับพันธุ์ขา้ วนั้นๆ ในงานวิจยั นี้ ระบบควบคุมน้ าได้เข้าไปช่ วยในส่ วนการ
ควบคุมน้ าที่ใช้ในนาข้าว ในขั้นตอนการพัฒนาขั้นแรกได้มุ่งเน้นไปที่การทานา เพราะในประเทศไทยมีการปลูก
ข้าวเป็ นจานวนมาก และในการควบคุมน้ าต้องใช้ประสบการณ์ในระดับหนึ่งจึงจะทาให้ได้ผลผลิตที่ดี ระบบได้ตดั
ปั ญหาในเรื่ องนี้ ออกไปได้ โดยการรับข้อมูลทางการเกษตร เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลเพียงแค่เกษตรกรไม่วา่ จะ
เป็ นรุ่ นเก่าหรื อรุ่ นใหม่ที่เริ่ มทานา ใส่ ขอ้ มูลตามที่ กาหนดให้ลงไประบบจะทาการคานวณปริ มาตรน้ าที่ ขา้ วใน
พื้นที่น้ นั ต้องการและจัดการน้ าให้โดยอัตโนมัติ จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะดูเหมือนว่าเป็ นแค่ระบบควบคุ มน้ า
ธรรมดา แต่ในงานวิจยั ได้ทาให้ระบบธรรมดานั้นมีความคิดเป็ นของตัวเอง โดยมีขอ้ มูลการเกษตรต่างๆ มาเป็ น
ปั จจัยในการคิด และยังสามารถควบคุมได้จากระยะไกล ผลที่ได้จากการวิจยั คือ ระบบสามารถควบคุมน้ าในนาข้าว
โดยนาปั จจัยทางการเกษตรมามีส่วนในการคานวณ มีโหมดในการทางานอยูส่ องโหมดคือควบคุมด้วยตัวเองและ
แบบอัตโนมัติ สามารถดู สถานะต่างๆจากหน้าจอสมาร์ ทโฟนโดยมี ขอ้ มูลแสดงดังนี้ สถานะปั๊ มน้ า พื้นที่ นา
อุณหภูมิอากาศ ปริ มาตรน้ า และอายุขา้ ว
คำสำคัญ : อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง , นาข้าว , ควบคุมปั๊ มน้ า , สมองกลฝังตัว
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ABSTRACT
'Water is one of the most important things in the agricultural sector especially for rice farming. Without
adequate water, plant cannot grow up and the amount of water should be properly utilized only for the need of the
growing plant. In general, the farmers use their experiences to do the growing without any studies or preparations
in advance. In this paper proposes an alternative on how to control the amount of water in the growing field. A
typical database is created to hold most of the related information regarding to the required crop in the database.
The user just inputs some additional details as the software system requires, after that the system will calculate
the amount of water which is appropriate for the growing field and take control of the growing process. The system
can be controlled in both the manual and auto mode. User can then follow up the status of the growing field via
smartphone, it will show various information such as: status of the pumps, temperature in the growing field, the
growing field, water level and age of rice.
KEYWORD : Internet of Things (IoT), Smart Farm, Embedded Systems

1.บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำวิจยั
ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีมีคุณภาพนั้นไม่ได้จะเกิดขึ้นมาง่ายๆ ถ้าไม่ใส่ ใจในทุกขั้นตอนการปลูก การ
ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และที่สาคัญคือ การให้น้ า เพราะน้ านั้นจัดเป็ นหนึ่งในมหาธาตุท้ งั 9 ที่พืชต้องการเป็ นจานวนมาก
เมื่อทุกอย่างสมบูรณ์พืชผลที่ปลูกก็จะมีคุณภาพที่ดี ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้คิดค้นระบบที่สามารถควบคุมน้ าได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยนาความสามารถของระบบ Internet of Things (IoT) มาใช้เพื่อให้เกิดความฉลาดขึ้นใน
ระบบควบคุม
1.2วัตถุประสงค์
(1)เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรได้รับปริ มาตรน้ าที่เพียงพอ
(2)เพื่อป้ องกันปั ญหาพืชขาดน้ า
(3)เพื่อความสะดวกสบายในการตรวจสอบและควบคุมปริ มาตรน้ าในการเกษตร
1.3ขอบเขตกำรทำงำน
(1)สามารถควบคุมปั๊ มน้ าจากระยะไกลได้
(2)สามารถนาปัจจัยทางการเกษตรมาวิเคราะห์ เพื่อให้น้ าได้
(3)สามารถตรวจสอบ ระดับน้ า ความชื้นในดิน อุณหภูมิในอากาศ แบบ Real Time ได้
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1.4 เทคโนโลยีและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.4.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับ IoT
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ(2558)[1] IoTคื อ เครื อ ข่ า ยของสิ่ ง ที่ เ ป็ นตัว ตนจับ ต้อ งได้(“things”)ที่ มี
สิ่ งประดิษฐ์ electronic หรื อ sensors หรื อ software ฝังตัวอยู่ โดยเชื่อมต่อถึงกันเพื่อเพิ่มประโยชน์และคุณค่าของ
บริ การ IoT ที่เริ่ มมีการนามาประยุกต์เพื่อพัฒนาชีวิตประจาวัน และเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการผลิตในโรงงานมาก
ขึ้นทุกที IoT หรื อเครื อข่ายของสิ่ งของที่จบั ต้องได้ ซึ่ งมีชิ้นส่ วน electronic ฝังตัวอยูน่ ้ นั ‘things’ ที่เห็นบ่อยที่สุด
ตามคาจากัดความของ IoT ก็คือ โทรศัพท์มือถือซึ่ งคนเป็ นผูบ้ งั คับ อย่างไรก็ดี ในสภาพต่อไปมนุ ษย์ก็อาจเป็ น
‘things’ ได้หากมีชิบหรื อ IC (Integrated Circuit) ฝังอยูใ่ นตัวโดยกลายเป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่าย
พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ(2558)[2] ปั จจุบนั ทัว่ โลกมีอตั ราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจานวน
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องและมีให้บริ การได้หลากหลายช่องทาง
ด้ว ยกัน ได้ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของประชากรในปั จ จุ บัน ต้อ งพึ่ ง พาและอาศัย การติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า น
อินเทอร์ เน็ตกันมากขึ้น จึงทาให้ในปั จจุบนั มีกระแสความนิ ยมของการใช้อุปกรณ์อานวยความสะดวกอัจฉริ ยะที่
รู ้จกั กันดี ในกลุ่ม Smart gadgets หรื อ Wearable devices แม้กระทัง่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีเซ็นเซอร์ ตรวจจับ
และสามารถเข้า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต อย่า งง่ า ยดาย สิ่ ง เหล่ า นี้ ได้ส ร้ า งปรากฏการณ์ ใ หม่ ใ นวงการอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรี ยกว่า Internet of Things (IoT)
โดยทั่วไปแล้ว IoT ในปั จจุบนั ปรากฏผสมผสานอยู่ในรู ปแบบของบ้านอัจฉริ ยะ แอปพลิเคชัน่
(applications) อุปกรณ์สวมใส่ และชิ้นส่ วนอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม แต่ความเป็ นจริ ง IoT มีมากกว่านั้น ซึ่ ง
IoT Analytics สามารถจาแนกได้ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ผูบ้ ริ โภค และภาคธุรกิจ โดยในส่ วนของผูบ้ ริ โภคสามารถ
แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ การใช้งานภายในบ้าน การใช้ชีวติ สุขภาพ และยานยนต์ และสาหรับการใช้งานใน
ภาคธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็ น 8 กลุ่มย่อยด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มธุรกิจสุขภาพ กลุ่มพลังงาน กลุ่มธุรกิจ
ยานยนต์ เมือง ภาคผลิต ภาคบริ การ และอื่นๆ
การเชื่ อ มต่ อ เป็ นประเด็น ส าคัญของอุ ปกรณ์ IoT [3] ในยุค ก่ อนหน้า นี้ ที่ เครื อข่า ย Wi-Fi ยัง ไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่นทุกวันนี้ โลกของเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ขนาดเล็กดูจะต้องการเครื อข่ายไร้สายมากกว่า
คอมพิวเตอร์ทวั่ ไป (ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านสายแลนได้) แนวทางการออกแบบเครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (wireless
sensor networks - WSNs) จึ ง เป็ นหัวข้อ การวิจัย มาเป็ นเวลานาน ความฝั น ของเครื อ ข่า ยเหล่า นี้ คื อ เครื อข่ายที่
สามารถเชื่ อมต่อได้เป็ นบริ เวณกว้าง อาจจะหลายตารางกิ โลเมตร โดยมี จุดเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ ตเพียงไม่กี่จุด
เท่านั้น เครื อข่ายเหล่านี้ อาศัยการส่ งต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ดว้ ยกันเพื่อขยายพื้นที่ให้บริ การ เช่น สวิตช์ไฟใน
บ้านต้องทาหน้าที่เป็ นเราท์เตอร์ให้กบั สวิตช์ตวั อื่นๆ เพื่อให้การส่งข้อมูลแต่ละครั้งกินพลังงานน้อยขณะที่มีระยะ
ให้บริ การที่กว้างไกล
บอร์ดพัฒนา เช่น ESP8266 เป็ นตัวอย่างแนวโน้มเช่นนี้ที่ชดั เจน เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ขนาด
เล็กมากเข้ากับอินเทอร์ เน็ตได้ผ่าน Wi-Fi ขณะที่การเชื่อมต่อผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือก็เป็ นทางเลือกสาคัญ
จากพื้ น ที่ ให้บริ การที่ ก ว้า งขวางกว่า เดิ ม แม้ว่า การเชื่ อมต่อ ผ่า นเครื อข่า ยโทรศัพท์มื อ ถื อ จะไม่ไ ด้มุ่ งเป้ าการ
ประหยัดพลังงานในระดับที่ใช้งานได้นานหลายๆ เดือนหรื อหลายปี ต่อแบตเตอรี่ หนึ่งชุด แต่สาหรับการเชื่อมต่อ
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ที่ไม่ตอ้ งการการประหยัดพลังงานระดับนั้น เช่น รถยนต์ที่มีแหล่งพลังงานตลอดเวลา การเชื่อมต่อผ่านเครื อข่าย
โทรศัพท์มือถือก็เป็ นทางเลือกที่เหมาะสม
คลาวด์ ศูนย์กลางแห่ งข้อมูล เป็ นส่ วนหนึ่ งในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเป็ นจานวนมาก คือ
เซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุม, จัดเก็บข้อมูล, และประมวลผลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ส่งค่าเข้ามา ในยุคหนึ่งที่เราพูดถึงการวาง
เซ็นเซอร์ไว้ในอาคารเดียว เราอาจจะวางเซิร์ฟเวอร์ไว้ในอาคารเองเพื่อจัดเก็บข้อมูลและควบคุมอาคารทีละอาคาร
ไป แต่การตั้งเซิ ร์ฟเวอร์ เองหมายถึงเราต้องบารุ งรักษาเซิ ร์ฟเวอร์ เหล่านั้นด้วยตัวเอง การอัพเดตความปลอดภัย
และการบารุ งรักษาฮาร์ดแวร์ตามอายุการใช้งานเป็ นเรื่ องลาบากสาหรับคนจานวนมาก
บริ การคลาวด์จึงเข้ามาบุกตลาด IoT อย่างมากในช่วงหลัง ความฝันของบริ การเหล่านี้ คือ เมื่อผูใ้ ช้
ซื้ ออุปกรณ์ มาใหม่ พวกเขาเพียงคอนฟิ กค่าเล็กน้อยให้อุปกรณ์ เชื่ อมต่อเข้ากับผูใ้ ห้บริ การ และเริ่ มใช้งานได้
ในทัน ที ทุ ก วัน นี้ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารคลาวด์เ ริ่ ม หัน มาให้บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ กับ อุ ป กรณ์ IoT โดยเฉพาะ ส่ ว นมากเป็ น
เซิ ร์ฟเวอร์ โปรโตคอล MQTT เช่ น IBM Bluemix หรื อ Amazon Web Service บริ การเหล่านี้ ยงั ไม่ได้พร้ อมใช้
สาหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไปเสี ยทีเดียว แม้จะมีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบฐานข้อมูล, มาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้า
กับเซิร์ฟเวอร์, และเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล แต่การคอนฟิ กให้ระบบเป็ นตามต้องการ เช่น การเชื่อมต่อหลอดไฟสัก
หลอดเข้ากับสวิตช์ โดยที่อุปกรณ์ท้ งั สองตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ยงั ต้องอาศัยความรู ้ความสามารถพอสมควร แต่
โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ ก็เป็ นช่องทางให้นกั พัฒนาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ที่ง่ายพอสาหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไปใน
อนาคต
1.4.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับนำข้ ำว
อัจฉรา ชุมวงศ์และบัญชา ขวัญยืน [4] ได้ทาการศึกษาว่าประเทศไทยมีการทานาแบบดั้งเดิมจานวน
มากโดยที่เกษตรกรส่งน้ าให้นาข้าวมากกว่าความต้องการน้ าของข้าวเพื่อป้ องกันวัชพืชและรักษาระดับน้ าไว้ ทาให้
เกิ ด การสู ญ เสี ย น้ าจากการรั่ ว ซึ ม และระบายน้ าทิ้ ง ซึ่ งเป็ นการไม่ ป ระหยัด น้ า รวมทั้ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซมี เ ทน
แพร่ กระจายสู่ บรรยากาศทาให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นอีกด้วย ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมุ่งหาแนวทางการจัดการน้ าในนา
ข้าวเพื่อลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมดังกล่าว โดยได้ศึกษาการจัดการน้ าในนาข้าวแบบน้ าตื้น (10 ถึง 5 เซนติเมตร)
แบบเปี ยกสลับแห้ง (5 ถึ ง -5 เซนติ เ มตร) และแบบดั้งเดิ ม (30 ถึ ง 20 เซนติ เ มตร) ท าการตรวจวัดข้อมู ลอย่าง
สม่าเสมอจากนาปรังและนาปี พ.ศ.2549 ในลุ่มน้ าแม่กลอง จากการวิเคราะห์ผลพบว่าที่ระดับน้ าท่วมขังในนาข้าว
สู งกว่าและนานกว่าส่ งผลต่อปริ มาณมีเทนมากกว่า ทั้งนี้ แบบดั้งเดิมส่ งผลกระทบมากที่สุด แบบน้ าตื้นส่ งผลน้อย
แบบน้ าตื้นร่ วมกับแบบเปี ยกสลับแห้งส่ งผลน้อยกว่า และแบบเปี ยกสลับแห้งส่ งผลกระทบน้อยที่สุดคือเกิดมีเทน
ในนาข้าวน้อยที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบกับแบบดั้งเดิมพบว่าการจัดการน้ าทั้ง 4 แบบที่ศึกษาสามารถลดปริ มาณ
มีเทนได้ 20–81% รวมทั้งประหยัดน้ าได้ประมาณ 40–63 % โดยผลผลิตข้าวไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ดังนั้นการจัดการน้ าที่ เหมาะสมจึ งเป็ นแนวทางที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการลดปริ มาณน้ าใช้และช่วยลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมด้านบรรยากาศ ตลอดจนเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึนภายใต้เงื่อนไขระบบนิเวศน์
ที่ดีกว่า
ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์วิจยั และฝึ กอบรมการ
เปลี่ยนแปลงของโลกแห่ งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้[5] ภูมิอากาศเป็ นปั จจัยสาคัญซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ
การเกษตร โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่ งพื้นที่การเกษตรส่ วนใหญ่เป็ นระบบเกษตรที่อาศัยน้ าฝนเป็ นหลักการ
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เปลี่ยนแปลงรู ปแบบของภูมิอากาศในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การที่อุณหภูมิเพิ่มสู งขึ้น หรื อ รู ปแบบการกระจายตัว
ของฝนในช่วงฤดูฝนเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร การศึกษาในระยะ
ที่ ผ่านมามี การใช้เทคนิ คต่างๆ และใช้ขอ้ มูลภูมิอากาศสาหรั บการวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศต่อผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้แบบจาลองผลผลิตการเกษตร ซึ่งใช้ขอ้ มูลที่จาเป็ นเพื่อนา
เข้าในการประเมินผลผลิตในอนาคตภายใต้สถานการณ์ที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ คุณสมบัติของดิน
ข้อมูลสภาพอากาศ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ทางพันธุ กรรม (genetic coefficient) สาหรั บพืชเป้ าหมาย ตลอดจนวิธีการ
บริ หารจัดการการเพาะปลูกพืช
จิรวัฒน์ คาอ้อ[6] ทาการศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิมีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวและการให้ผล
ผลิต พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยูใ่ นระหว่าง 25-33 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิที่ต่าเกินไปหรื อสู งเกินไป (ต่ากว่า
15 องศาเซลเซียส สูงกว่า 35 องศาเซลเซียส) จะมีผลต่อการงอกของเมล็ด การยืดของใบ การแตกกอ การสร้างดอก
อ่อน การผสมเกสร เป็ นต้น เช่น พบว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปและต่าเกินไปช่วงที่มีการออกดอกจะทาให้ดอกข้าวเป็ น
หมัน ซึ่งจะส่งผลทาให้ได้ผลผลิตต่ากว่าปกติ เป็ นต้น

2. วิธีกำรดำเนินงำน
2.1 กำรออกแบบระบบ
การสร้างระบบควบคุมน้ าในนาข้าว การพัฒนาจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนแยกเป็ น Hardware และ Software โดย
การทางานคือ ระบบจะรับค่าปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องจากผูใ้ ช้เมื่อ sensor ultrasonic วัดระดับแล้วส่ งค่ากลับมาว่าน้ ามี
ปริ มาตรน้อย ระบบจะดึ งค่าที่ผูใ้ ช้ป้อนไว้มาคานวณเพื่อให้ได้ปริ มาณน้ าที่เหมาะสม และเมื่อคานวณเสร็ จแล้ว
ระบบจะไปดึงค่าอุณหภูมิจาก DHT11 เพื่อดูวา่ อากาศร้อนหรื อไม่ถา้ ร้อนเกินไปจะยังไม่ปล่อยน้ าเข้า เมื่ออากาศ
พอเหมาะแล้วระบบจะทาการส่ งเวลาในการเปิ ด-ปิ ดปั๊ มน้ าเพื่อไปควบคุมการทางานของปั๊ มน้ า โดยภาพรวมจะ
แสดงในรู ปภาพที่ 1

รู ปภำพที่ 1 ภาพรวมระบบ
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2.2กำรพัฒนำระบบ
2.2.1 Hardware
DHT11[7] - ใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิใ นอากาศ ถ้าอุณหภูมิร้อนเกิ นไปยกตัวอย่างเช่น ไม่ควรรดน้ า
ต้นไม้ในช่วงกลางวันที่ มีแสงแดดร้อน เนื่ องจากภายในดิ นมีการสะสมความร้อนสู ง การรดน้ าจะทาให้ดินคาย
ความร้อนออกมาระอุภายในทรงพุม่ ต้นไม้ อาจทาให้ตน้ ไม้เกิดการเหี่ ยวเฉา หรื อที่เรี ยกว่า “อาการตายนึ่ง”
Ultrasonic[8] - ใช้ในการวัดระดับน้ า หรับพืชที่ตอ้ งใช้ปริ มาณน้ าเยอะ การใช้ Soil moisture detector จะ
ไม่ได้ผล เพราะระดับน้ าในนาข้าวจะวัดเป็ นความสูงในระดับเซนติเมตรจึงนา Ultrasonic มาใช้วดั ระดับน้ าแทน
Node MCU 8266[9] - แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค Internet of Things (IoT) ที่ประกอบ
ไปด้ว ย Development Kit (ตัว บอร์ ด ) และ Firmware (Software บนบอร์ ด ) ที่ เ ป็ น open source สามารถเขี ย น
โปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ทาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญในการ
ใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตนัน่ เอง ตัวโมดูลESP8266นั้นมีอยูด่ ว้ ยกันหลายรุ่ นมาก ตั้งแต่เวอร์ชนั แรกที่เป็ น ESP-01
ไล่ไปเรื่ อยๆจนปั จจุบนั มีถึง ESP-12 แล้ว และที่ฝังอยูใ่ น Node MCU version แรกนั้นก็เป็ น ESP-12 แต่ใน version2
นั้นจะใช้เป็ น ESP-12E แทน ซึ่ งการใช้งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากนัก Node MCU นั้นมีลกั ษณะคล้ายกับ
Arduino ตรงที่มีพอร์ต Input Output builinมาในตัว สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และเมื่อไม่นานมานี้ ก็มีนกั พัฒนาที่สามารถทาให้ Arduino IDE ใช้งานร่ วมกับ Node MCU ได้
จึ งทาให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ ทาให้เราสามารถใช้งานมันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น Node
MCU ตัวนี้ สามารถทาอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ IoT ไม่วา่ จะเป็ นการทา Web Server
ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิ ดปิ ดไฟผ่าน WiFi และอื่นๆอีกมากมาย
Relay – เป็ นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัส
ให้เปลี่ ยนสภาวะ โดยการป้ อนกระแสไฟฟ้ าให้กับขดลวด เพื่อทาการปิ ดหรื อเปิ ดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิต ช์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถนารี เลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย

รู ปภาพที่ 2 Ultrasonic

รู ปภาพที่ 3 Node MCU esp8266 รู ปภาพที่ 4 DHT11
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2.2.2 Communication
ในงานวิจัยใช้ CloudMQTT[10] คื อระบบ Cloud คื อระบบที่ สามารถเก็บข้อมู ลไว้บน Server (ผู ้
ให้บริ การ) ข้อดีคือไม่ตอ้ งกังวลกับข้อมูลสู ญหายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่เพียงเชื่อมต่อ Internet ทั้งนี้
ระบบCloud มีท้ งั แบบใช้งานฟรี และเสี ยค่าบริ การตามแพกเกจปริ มาณ ข้อมูล
(1)Publish เปิ ด/ปิ ด ปั๊ มน้ า, ประเภทนา นาปี นาปั ง, พื้นที่, อายุขา้ ว
(2)Subscribe สถานะปั๊ มน้ า, พื้นที่, อุณหภูมิอากาศ, ปริ มาณน้ า, อายุขา้ วปั จจุบนั
2.2.3 Software
Arduino IDE[11] : เครื่ องมือการเขียนโปรแกรมที่ใช้งานกับ Node MCU 8266 โดยใช้ C++ ใน
การเขียน
MQTT Dashboard[12] : หน้าจอแสดงผลจาก CloudMQTT และยังเป็ นส่วนในการใส่ขอ้ มูล
อีกด้วย
2.2.4 Data Analysis
Node-red [13] : ท าหน้า ที่ เหมื อ นสมองในการควบคุ ม การทางานในส่ วนต่า งๆของระบบ และ
คานวณค่าต่างๆที่ใช้ในการควบคุมน้ า
phpMyAdmin[14] : เก็บข้อมูลที่จาเป็ นในการเกษตร เมื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกับ ข้อมูลที่เกษตรกร
ใส่เข้ามา เหตุผลที่คณะวิจยั เลือกใช้ phpMyAdmin เพราะมีความสะดวกในการเชื่อมต่อกับ Node-Red ที่ใช้อยู่

3. ผลกำรทดลอง
การติดต่อสื่ อสารระหว่าง Hardware กับ Software ในเอกสารนี้จะใช้ MQTT เป็ นตัวกลาง โดยการทางาน
ของตัว MQTT เป็ นการส่งข้อมูลที่เป็ นตัวหนังสื อ (String) ส่วนของ Topic เป็ นชื่อของห้องที่ใช้พดู คุยกัน ซึ่งข้อมูล
พวกนี้จะเห็นได้เฉพาะผูท้ ี่ติดตาม(Subscribe)ห้องนั้นๆไว้ ส่วนของ Message เป็ นข้อมูลที่ส่งเข้ามาในห้องนั้นๆ ใน
งานวิจัย นี้ ขอ้ มูล ที่ ส่ งจะเป็ น สถานะปั๊ มน้ า Topic(pump) , ประเภทนา(นาปี ,นาปั ง) Topic(type) , พื้ น ที่ นาข้าว
Topic(area) , อายุขา้ ว Topic(age) ดังที่แสดงในรู ปภาพที่ 6

รู ปภำพที่ 6 CloudMQTT
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ระบบฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลการให้น้ าแต่ละครั้ง เพื่อน้ ามาเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจว่าครั้งต่อไป
ควรให้น้ าในปริ มาณเท่าไร หรื อว่าในเดือนที่ผา่ นมาใช้น้ าไปเท่าไรแล้วในเดือนนี้น้ าที่จะใช้พอหรื อไม่ และยังสาม
รถนาข้อมูลเหล่านี้ เป็ นข้อมูลในการพัฒนาระบบในขั้นต่อไปได้ดว้ ย ของมูลที่เก็บมีดงั นี้ 1.อายุ 2.พื้นที่นาข้าว 3.
ปริ มาณน้ าที่ปล่อยแต่ละครั้ง 4.วันที่ปล่อยน้ าแต่ละครั้ง ดังที่แสดงในรู ปภาพที่ 7

รู ปภำพที่ 7 Database
ในส่วนของ node-red จะรับค่ามาจาก sensor โดยค่าที่รับมาจะส่งผ่านตัว MQTT ค่านั้นจะเก็บไว้ใน
server ค่าที่ Node-red ดึงมาจะมีระดับน้ า และอุณหภูมิอากาศ เมื่อระดับน้ าต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ระบบจะไปดึง
ข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่ งข้อมูลที่ เก็บไว้จะมี พื้นที่ นาข้าว, ประเภทนาข้าว, อายุขา้ ว ระบบจะคานวณอายุขา้ วกับ
ระดับน้ าที่ เหมาะสม โดยมี ประเภทนาเป็ นเกณฑ์ เมื่ อได้ระดับน้ าแล้วจะเอาไปคานวณกับพื้นที่ นาเพื่อให้ไ ด้
ปริ มาตรน้ าที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะดูอุณหภูมิอากาศถ้าอากาศไม่ร้อนเกินไประบบจะส่งเวลาจากการคานวณไป
ที่รีเลย์เพื่อให้เปิ ดปิ ดปั้ มน้ าตามเวลาที่กาหนด

รู ปภำพที่ 8 Node-Red
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รู ปภำพที่ 10 ป้ อนข้อมูล

รู ปภาพที่ 9 เป็ นการแสดงสถานะต่างๆ ในนาข้าว แบบ real-time ผ่านระบบสมาร์ทโฟน ทาให้สามารถ
ดูได้ตลอดเวลา
รู ปภาพที่ 10 หน้าต่างสาหรับใส่ขอ้ มูลทางการเกษตรที่จาเป็ น และควบคุมปั๊ มน้ าด้วยตัวเอง โดยส่งผ่าน
ระบบสมาร์ทโฟน
ในรู ป ภาพที่ 11 เป็ นการต้อ งอุ ป กรณ์ เ ข้า กับ Node MCU V.2 แบบเป็ น 2 ตัว คื อ ตัว ที่ อ ยู่ใ นนาข้า ว
ตรวจเช็คระดับน้ าและตัวที่ใช้ควบคุมปั๊ มน้ า ทั้งสองตัวนี้จะมีการติดต่อกันแบบไร้สาย ผ่าน MQTTโดยระยะเวลา
ที่ ปล่อยน้ าเข้านาผ่านการคานวณใน Node-red มาเรี ยบร้อยแล้วสามารถการควบคุมการทางานของปั๊ มน้ า และ
แสดงผลแบบ real-time ผ่าน NETPIE Freeboard ตามรู ปภาพที่ 12

รู ปภำพที่ 11 ภาพรวม Hardware
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รู ปภำพที่ 12 การควบคุมและแสดงผลผ่าน NETPIE Freeboard

4. สรุ ป
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อการให้น้ าในนาข้าวและตรวจสอบปริ มาณน้ า โดยการนา Internet of Things
เข้ามาใช้ในการควบคุมการ เปิ ด/ปิ ด ปั๊ มน้ าระยะไกล การทางานสามารถนาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับนาข้าวเข้ามาใน
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดปริ มาณน้ าที่เหมาะสม เช่น พื้นที่, ประเภทนา, อายุขา้ ว และสามารถตรวจสอบ ระดับน้ า
และ อุณหภูมิ ได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ ผลของการทดลองพบว่าเมื่อนาระบบควบคุมน้ าในนาข้าวมาใช้
จะแสดงให้เห็นว่าการให้น้ าในนาข้าวได้ปริ มาณน้ าที่เหมาะสมกับนาข้าวที่ปลูกจากการวิเคราะห์ของระบบ โดย
ปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง สามารถควบคุมการ เปิ ด/ปิ ด ของปั๊ มน้ าในระยะไกลได้ และสามรถตรวจสอบ ระดับน้ า และ
อุณหภูมิในอากาศ ได้แบบ real-time
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บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนาออนโทโลยีสาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์ ซึ่ งเป็ นการสื บค้น
รู ปภาพเชิงความหมายให้ได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานและพัฒนาออนโทโลยีสาหรับการสื บค้นรู ปภาพ
เชิ งความหมายให้สอดคล้องกับวิธีการสื บค้นรู ปภาพเชิ งความหมาย โดยการสื บค้นรู ปภาพบนเว็บไซต์ที่ใช้
หลักการสื บค้นแบบใช้คาหลักจะไม่พิจารณาถึงความหมายของรู ปภาพ ทาให้ไม่สามารถอธิ บายข้อมูลที่ช้ ีเฉพาะ
รู ปภาพได้ อาจทาให้ผูใ้ ช้ได้รับผลลัพธ์ที่มากจนเกิ นไป และไม่ถูกต้องตามความต้องการเท่ าที่ ควร โดยการ
แก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทาได้โดยการใช้หลักการสื บค้นเชิงความหมาย จะทาให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการสื บค้นมี
ความถู ก ต้อ งมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งงานวิ จัย นี้ ได้ด าเนิ น การออกแบบโครงสร้ า งข้อ มู ล ออนโทโลยีส าหรั บ อธิ บ าย
คุณลักษณะหรื อความหมายของรู ปภาพ แล้วจัดเก็บคาบรรยายให้อยูใ่ นรู ปแบบของภาษา OWL หลังจากนั้นจึง
ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีสาหรับการสื บค้นรู ปภาพเชิงความหมายขึ้นมา ในการพัฒนาออนโทโลยีสาหรับ
การสื บค้นรู ปภาพเชิ งความหมายครั้งนี้ มีการทดลองการค้นหารู ปภาพจากฐานข้อมูล ที่จดั เก็บให้อยู่ในรู ปแบบ
ของ OWL โดยทาการสื บค้นด้วยการใช้คาหลักที่แตกต่างกันเพื่อทดลองความแม่นยา นอกจากนี้ ได้ทาการตรวจ
ความตรงเชิงเนื้ อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 คน ผลการประเมินได้ค่า IOC = 1 แสดงว่าองค์ความรู ้ในการแยก
ประเภทของภาพมีคุณภาพ ซึ่ งเนื้ อหาดังกล่าวถูกแปลงเป็ นออนโทโลยีดว้ ยโปรแกรม Protégé (Protégé Project,
2016) ผลการวัดประสิ ทธิ ภาพในการสื บค้นด้วยวิธี Recall เท่ ากับ 0.85 และวิธี Precision เท่ ากับ 0.82 ผลการ
ทดลองที่ได้คือ ประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องของระบบอยูท่ ี่ระดับระดับดีมาก และประสิ ทธิ ภาพความแม่นยาของ
ระบบอยูท่ ี่ระดับระดับดี
คาสาคัญ: ออนโทโลยี, การแยกประเภทของภาพ, OWL
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ABSTRACT
This paper aims to develop ontology for semantic image searching to meet the needs of users and to
comply with semantic image searching method. Searching images on the website using the search keywords will
not take into consideration the meaning of the image, which is unable to describe the specific image and may
provide users with too many results and not meet the user’s needs. The solution of this problem can be achieved
through the use of semantic search to make the results of the search even more accurate. This research was
conducted to design ontology for description or definition of the image, store narration in the form of OWL
language, and then design and develop ontology based system for image search. For this research, ontology was
developed as semantic technology for image search. The experiments for image search from the database, using
keywords with different experimental precision, were conducted and stored results in the form of OWL. In
addition, the content validity was examined by five qualified people. The result showed that IOC = 1, which
means that knowledge can distinguish the type of image quality. This content was converted to an ontology using
Protégé program. (Protégé Project, 2016) The performance in queries with Recall is 0.85 and Precision is 0.82.
The result is an effective accuracy of the system is at a very good level. Precision performance of the system is
at a good level.
KEYWORDS: Ontology, Classification of images, OWL

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั มีความนิยมหันมาซื้อภาพผ่านทางเว็บไซต์กนั มากขึ้น เนื่องจากมีความหลากหลายในตัวเลือก
สะดวกรวดเร็ ว พร้อมใช้งานและประหยัดงบประมาณ ภาพเหล่านี้เรี ยกกันว่าภาพสต๊อก (Stock photography) และ
เว็บไซต์ผูใ้ ห้บริ การขายภาพสต๊อกเหล่านี้ เรี ยกกันว่า Microstock (Shutterstock, 2014) เปรี ยบเสมื อนพ่อค้าคน
กลางที่ไม่ได้ซ้ือมาแต่ได้ขายไป การขายภาพสามารถเริ่ มได้จากบุคคลทัว่ ไป โดยมีการตรวจสอบภาพทุกภาพตาม
มาตรฐาน ก่อนที่จะอนุมตั ิและนาภาพที่ได้รับการอนุมตั ิไปวางขายผ่านเว็บไซต์และมีขอ้ มูลที่เป็ นข้อมูลรู ปภาพ
ข้อมูลรู ปภาพเป็ นข้อมูลรู ปแบบหนึ่งที่ผใู ้ ช้งานสามารถรับรู ้ขอ้ มูลทางตาด้วยการมองเห็น เช่น รู ปภาพ
จากหนัง สื อ โทรทัศ น์ อิ น เตอร์ เ น็ ต ฯลฯ ปั จ จุ บัน ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยให้ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลรู ปภาพจานวนมากไว้ในฐานข้อมูลรู ปภาพ เพื่อให้
ผูใ้ ช้งานเรี ยกใช้งานต่อไป ในการใช้งานข้อมูลรู ปภาพนั้น ผูใ้ ช้งานมีความจาเป็ นและความต้องการสื บค้นข้อมูล
รู ปภาพที่ตอ้ งการสื บค้น อาจจะเป็ นการสื บค้นด้วยข้อความที่ระบุคาสาคัญ (Keyword) ที่ตอ้ งการสื บค้น หรื อเป็ น
การสื บค้นด้วยรายละเอียดของรู ปภาพโดยผูใ้ ช้งานจาเป็ นต้องระบุคุณสมบัติของรู ปภาพ เช่น สี พื้นผิว รู ปทรง ที่
ปรากฏในรู ปภาพ ในการสื บค้นข้อมูลรู ปภาพด้วยวิธีดงั กล่าว เป็ นวิธีการที่ ไม่เหมาะสมสาหรับการสื บค้นข้อมูล
รู ปภาพบนฐานข้อมูลรู ปภาพที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากการให้คาจากัดความรู ปภาพขึ้นกับแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะให้
คากาจัดความที่ไม่ตรงกัน เมื่อฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มากขึ้นการให้คาจากัดความรู ปภาพแต่ละรู ปทาได้ค่อนข้าง
ยากและใช้เวลานาน
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ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการพัฒนาออนโทโลยีสาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีการจาแนกแบบออน
โทโลยี (ธีรวิชญ์ วงษา, 2557) ออนโทโลยีคือทฤษฎีทางตรรกวิทยาที่ใช้กาหนดความหมายของการอธิบายคาศัพท์
จากขอบเขตที่สนใจ ซึ่งมีการกาหนดการอธิบายความหมายนั้นด้วยรู ปแบบอย่างเป็ นทางการที่มีโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์แบบลาดับชั้น ทาให้มีความสามารถในการถ่ายทอดคุณสมบัติ โดยใช้นิยามแนวคิดให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ของคลาส, ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส, คุณสมบัติของคลาส และสล๊อต (Stamford, 2014) ทาให้ช่วยให้
พัฒนาการสื บค้นรู ปภาพให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นได้ผลลัพธ์จากการสื บค้นรู ปภาพตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานนาไปใช้กบั การสื บค้นรู ปภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อการพัฒนาออนโทโลยีสาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
(2) เพื่อออกแบบและพัฒนาการสื บค้นรู ปภาพที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถสื บค้นรู ปภาพได้ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
รู ปภาพ

คาสาคัญ

ประเภทของภาพ
ภาพถ่าย
เวกเตอร์

หมวดหมูข่ องภาพ

สี

ราคา

ขนาด

เจ้าของภาพ

ภาพประกอบ
แผนภาพที่ 1 การพัฒนาออนโทโลยีสาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์

ตามกรอบแนวคิดภาพที่ 1 การพัฒนาออนโทโลยีสาหรับการสื บค้นรู ปภาพเชิงความหมาย โดยการ
จาแนกรู ปภาพในลักษณะข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็ นมาของข้อมูล (Metadata) (Jia Liu,2007) เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์จากการสื บค้นรู ปภาพตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ประเภทของภาพ คือได้จาแนกจากนามสกุลของภาพและลักษณะทางเทคนิคจาแนกได้ คือ ภาพถ่าย
ภาพเวกเตอร์ และภาพประกอบ
หมวดหมูข่ องภาพ คือได้จาแนกจากลักษณะองค์ประกอบและความหมายในภาพนั้นๆ เช่น ภาพความ
รัก ภาพธรรมชาติ ภาพสัตว์ เป็ นต้น
สี คือโทนสี ของภาพ
ราคา คือราคาในการขายภาพแต่ละภาพ
ขนาด คือขนาดของภาพ
เจ้าของภาพ คือผูท้ ี่ขายภาพในระบบ
คาสาคัญ คือคาอธิบายภาพที่เจ้าของภาพกาหนด
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User

G
U
I

Admin

Ontology การจัดหมวดหมู่ภาพ
ด้วย Protégé
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DB

ค้นหา
และ Review ภาพ

ผลการสื บค้นภาพ

การสัง่ ซื้อภาพ

รายงานสัง่ ซื้อ

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการพัฒนาออนโทโลยีสาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
ตามกรอบแนวคิดภาพที่ 2 ระบบประกอบด้วยหน่วยที่สร้างออนโทโลยีสาหรับรู ปภาพและมีการเก็บ
รู ปภาพในฐานข้อมูลเพื่อให้บริ การ User
User คือผูท้ ี่ตอ้ งการสื บค้นและสัง่ ซื้อรู ปภาพที่ตอ้ งการผ่าน GUI
Admin คือผูท้ ี่ทาการปรับปรุ งข้อมูลรู ปภาพที่ตอ้ งการจะขายเก็บไว้ในฐานข้อมูลและปรับปรุ งข้อมูล
หมวดหมู่และลักษณะของออนโทโลยี

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
(1) วิเคราะห์ ความต้องการออนโทโลยี ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจัยได้สอบถามผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ย วกับ การ
จาแนกประเภทภาพจนได้ความชัดเจนและกาหนดคาศัพท์ (Vocabulary)
ตารางที่ 1 ตารางตัวอย่างพจนานุกรมคาศัพท์ จากการจาแนกประเภทภาพและกาหนดคาศัพท์ (Vocabulary)
ประเภท
หมวดหมู่
สี
ขนาด
ราคา
Illustrations
Animals
Any
640x480
10USD
Photographys
BeautifulWomen
B/W
800x600
FREE
Vectors
Buildings
Full
1024x768
ClipArt
Green
1600x1200
Emotion
Orange
2272x1704
Flower
Pink
Exactly
Food
Red
Icon
Sport
Transparent
Lange
Painting
Yellow
Medium
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(2) ออกแบบและสร้างออนโทโลยี ขั้นตอนนี้ผเู ้ ชี่ยวชาญออกแบบข้อมูลเค้าร่ าง (Schema Data)
(Merriam-Webster Online Dictionary, 2003) ที่จะใช้ในการอธิบายข้อมูลเชิงความหมาย การออกแบบออนโทโล
ยีอาจพิจารณาการออกแบบได้ในแง่มุมต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการใช้งานและความเหมาะสมในการ
อธิบายข้อมูล

แผนภาพที่ 3 แสดงการออกแบบออนโทโลยีสาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
3) การทดสอบและการตรวจทานความถูกต้องของออนโทโลยี ขั้นตอนนี้ผเู ้ ชี่ยวชาญจะต้องทดสอบ
ความถูกต้องในการกาหนดความหมายของสิ่ งต่างๆ ที่อธิ บายในโดมนและแก้ไขเพื่อไม้ให้เกิดความขัดแย้งของ
การตีความหมายของสิ่ งเหล่านั้น

รู ปที่ 1 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองสื บค้นข้อมูลรู ปภาพด้วยฟังก์ชนั่ OntoGraf
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PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX ex: <http://www.semanticweb.org/win8.1/ontologies/2559/10/untitled-ontology-10#>
SELECT ?subject ?object ?object
WHERE {?subject ex:owneris ?object}
รู ปที่ 2 ตัวอย่างการคิวรี ขอ้ มูลรู ปภาพโดยระบุคาค้นที่ตอ้ งการด้วยภาษา SPARQL
ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการคิวรี ขอ้ มูลรู ปภาพโดยระบุคาค้นที่ตอ้ งการด้วยภาษา SPARQL
Subject
Object
Image_C
Piano
Image_B
Suchanan
Image_A
Piano
4) การบารุ งรั กษาออนโทโลยี (Ontology Maintenance) ในขั้นตอนนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญจาเป็ นที่ จะต้อง
ปรับปรุ งหรื อแก้ไข เพื่อให้ออนโทโลยีมีความถูกต้องในการอธิ บายข้อมูลเมื่อเกิดการนาไปใช้งานในโปรแกรม
ประยุกต์ในระยะเวลานาน หรื อเมื่อมีการนาข้อมูลกลับมาใช้อีก
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
วัดความถูกต้องของการสื บค้นด้วยที่ Precision/Recall โดยทดลองสื บค้นข้อมูลเพื่อวัดประสิ ท ธิ ภาพ
ความถูกต้องและแม่นยาของผลลัพธ์ โดยผูใ้ ช้ที่ได้ทดลองใช้ระบบที่พฒั นาจานวน 40 ท่าน
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) ภาษา SPARQL สาหรับการเขียนคิวรี (Query) ข้อมูลจากฐานความรู ้ออนโทโลยี (นฤพนธ์ พนา
วงศ์, 2553)
(2) โปรแกรม Protégé’ 5.0.1 สาหรั บ สร้ างฐานความรู ้ อ อนโทโลยีต ามกฎ OWL-DL (Protégé
Project, 2016)
(3) ใช้แบบสอบถามหาค่าความตรงตามเนื้อหา
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีคน้ คว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆและตกผลึกเป็ นข้อมูล จากนั้นได้ทาการออกแบบสอบถามให้
ตรงตามข้อมูล เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา โดยดาเนิ นการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในด้านเนื้ อหาจานวน 5 ท่าน
พิจารณาถึ งความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบโดยพิจารณาเป็ นรายข้อ วิธีการพิจารณานี้
เรี ยกว่า การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) (ไพศาล วรคา,
2555) โดยได้ค่าเฉลี่ยจากคาตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าความตรงตามเนื้อหา (IOC) ของ
ข้ อที่
รายละเอียด

ระดับความสอดคล้อง
สอดคล้ อง
(1)

1
2
3
4
5
6
7

ลักษณะของภาพมีความสาคัญต่อการจาแนกออนโทโลยี
สาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
ขนาดของภาพมีความสาคัญต่อการจาแนกออนโทโลยี
สาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
ประเภทของภาพมีความสาคัญต่อการจาแนกออนโทโลยี
สาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
ราคาของภาพมีความสาคัญต่อการจาแนกออนโทโลยี
สาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
สี ของภาพมีความสาคัญต่อการจาแนกออนโทโลยี
สาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
คาสาคัญของภาพมีความสาคัญต่อการจาแนกออนโทโล
ยีสาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
เจ้าของของภาพมีความสาคัญต่อการจาแนกออนโทโลยี
สาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
ค่ า IOC เฉลีย่

ไม่
แน่ ใจ
(0)

1

-

ไม่
สอดคล้ อง
(-1)
-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

จากตารางที่ 3 การตรวจสอบค่าความเที่ ยงตรงด้านเนื้ อหาสามารถกระทาโดยน าแบบทดสอบให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาว่า แบบสอบถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรื อไม่อย่างไร ถ้า
มีความสอดคล้องผูเ้ ชี่ ยวชาญจะให้ค่าเป็ น “+1” แต่ถา้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็ นว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับ
วัต ถุ ป ระสงค์จ ะให้ ค่ า เป็ น “-1” และในกรณี ที่ ผู ้เ ชี่ ย วชาญไม่ แ น่ ใ จว่า ข้อ สอบข้อ นั้น มี ค วามสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์หรื อไม่ก็จะให้ค่าเป็ น “0” (ไพศาล วรคา, 2555)
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) หาค่าความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence: IOC) (ไพศาล วรคา, 2555) จากสูตร
IOC =
เมื่อ

∑𝑅
𝑁

IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบทดสอบ
R หมายถึง ผลรวมของความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญที่ประเมินความสอดคล้องในข้อนั้น
(2) หาค่าการวัดความถูกต้องของโมเดล (Recall) (เอกสิ ทธิ์ พัชรวงศ์ศกั ดา, 2557)
โดยพิจารณาแยกทีละคลาส จากสูตร
Recall =

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

TruePositive หมายถึง จานวนข้อมูลที่ทานายถูกว่าเป็ นคลาสซึ่งกาลังสนใจอยู่
FaleseNegative หมายถึง จานวนข้อมูลที่ทานายผิดมาเป็ นคลาสซึ่งไม่ได้สนใจอยู่
(3) หาค่าการแม่นยาของโมเดล (Precision) (เอกสิ ทธิ์ พัชรวงศ์ศกั ดา, 2557)
โดยพิจารณาแยกทีละคลาส จากสูตร
เมื่อ

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

เมื่อ

Precision =
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
TrueNegative หมายถึง จานวนข้อมูลที่ทานายถูกว่าเป็ นคลาสซึ่งไม่ได้สนใจอยู่
FalsePositive หมายถึง จานวนข้อมูลที่ทานายผิดมาเป็ นคลาสซึ่งกาลังสนใจอยู่

5. ผลการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ บ่ ง ประเภทของภาพออกเป็ น 3 ประเภท ได้แ ก่ ภ าพถ่ า ย, ภาพเวกเตอร์ และ
ภาพประกอบ เป็ นหลัก ตามรู ปแบบที่ ผูใ้ ช้ง านระบุ และมี การแบ่ งย่อยในส่ วนของคุ ณ สมบัติของภาพได้แ ก่
หมวดหมู่ของภาพ, คาสาคัญ, ขนาด, สี , ราคา และข้อมูลของเจ้าของภาพ โดยข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านการประเมิน
คุ ณภาพค่าความตรงตามเนื้ อหา (Item-Objective Congruence : IOC) เท่ ากับ 1 หมายถึ ง มี ความสอดคล้อ งเชิ ง
เนื้ อหา และวัดความถูกต้องของการสื บค้นด้วยที่ Precision/Recall โดยทดลองสื บค้นข้อมูลเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพ
ความถูกต้องและแม่นยาของผลลัพธ์ โดยการสุ่ มตัวอย่างข้อมูลรู ปภาพจานวน 200 รู ป จากนั้นทดลองค้นหา โดย
ใช้คาสาคัญในการสื บค้นข้อมูลจานวน 20 คาสาคัญที่มีความหมายแตกต่างกัน ข้อมูลสื บค้นที่ใช้ในการทดลองผล
การสื บค้น ดังที่แสดงใน ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาและวลีสืบค้นที่ใช้การทดลองออนโทโลยีสาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
1. Animal
5. Dog
9. Yellow
13. Green
2. Flower
6. Smile
10. Sun
14. Football
3. Park
7. Love
11. Baby
15. Moon
4. Wedding
8. Fashion
12. Vectors
16. Underwater
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ผูว้ ิจยั ทาการทดลอง 20 ข้อมูลสื บค้นที่แตกต่างกัน มี 3 คาสื บค้นที่ไม่มีผลลัพธ์ ส่ วนอีก 17 คาสื บค้นมี
ผลลัพธ์ ผลการวัดประสิ ทธิ ภาพในการสื บค้นด้วยวิธี Recall เท่ากับ 0.85 และวิธี Precision เท่ากับ 0.82 ผลการ
ทดลองที่ได้คือ ประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องของระบบอยูท่ ี่ระดับระดับดีมาก และประสิ ทธิ ภาพความแม่นยาของ
ระบบอยูท่ ี่ระดับระดับดี ตามเกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ระบบเข้าใจความหมาย
ของคาที่มีความหมายเหมือนกัน ทาให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้และผลลัพธ์ที่ได้ก็มีความครบถ้วน
มากขึ้ น เพราะการบรรยายภาพของแต่ ละผูใ้ ช้อาจจะใช้คาที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ใ นเชิ งความหมายมี ความหมาย
เหมือนกัน
ตารางที่ 5 แสดงเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลและพิจารณา จากค่า Precision และ Recall ออนโทโลยีสาหรับ
ธุรกิจขายภาพออนไลน์
ระดับเกณฑ์
คาหมาย
0.85-1.00
ประสิ ทธิภาพของระบบอยูใ่ นระดับดีมาก
0.75-0.84
ประสิ ทธิภาพของระบบอยูใ่ นระดับดี
0.55-0.74
ประสิ ทธิภาพของระบบอยูใ่ นระดับปานกลาง
0.35-0.54
ประสิ ทธิภาพของระบบอยูใ่ นระดับน้อย
0.00-0.34
ประสิ ทธิภาพของระบบอยูใ่ นระดับใช้ไม่ได้

6. สรุ ปและอภิปรายผล
ออนโทโลยีชุดนี้สอดคล้องกับวิธีการสื บค้นรู ปภาพเชิงความหมายทาให้ได้วธิ ีการสื บค้นข้อมูลรู ปภาพที่
มีประสิ ทธิ ภาพสามารถสื บค้นข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นที่ ยอมรับได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาออน
โทโลยีสาหรับระบบให้คาแนะนาการบริ โภคอาหาร ตามโภชนาการเฉพาะบุคคล (นภัส สุ ขสมและคณะ, 2559)
ด้านการพัฒนาออนโทโลยี และงานวิจยั เรื่ องการสรุ ปเอกสารเชิ งความหมายโดยใช้ออนโทโลยี (อรวรรณ อุไร
เรื องพันธและสมจิตร อาจอินทร์ , 2552) ด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพของออนโทโลยีจากการวิจยั ครั้งนี้ ผลการ
วัดประสิ ทธิ ภาพในการสื บค้นด้วยวิธี Recall เท่ากับ 0.85 และวิธี Precision เท่ากับ 0.82 ผลการทดลองที่ ได้คือ
ประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องของระบบอยูท่ ี่ระดับระดับดีมาก และประสิ ทธิ ภาพความแม่นยาของระบบอยูท่ ี่ระดับ
ระดับดี

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ออนโทโลยีชุดนี้เหมาะสาหรับใช้กบั ระบบการสื บค้นรู ปภาพสาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์
เนื่องจากเหมาะกับยุคการพัฒนาประเทศแบบ ไทยแลนด์ 4.0 หรื อยุคการนาระบบดิจิทลั เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) สื บค้นรู ปภาพสาหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์น้ ีจดั ทาเพื่อเป็ นตัวแทนระบบร้านค้าขายรู ปภาพ
ซึ่งเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงจะทาให้ระบบดังกล่าวด้อยลงและจะมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นจะต้องมีการปรับปรุ ง
หรื อพัฒนางานวิจยั ต่อยอดต่อไป
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บทคัดย่อ
ภาษาที่ ใช้อย่างเป็ นทางการในการทางานของอาเซี ยน คือ ภาษาอังกฤษ นั่นหมายความว่าประชาชน
พลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจาชาติหรื อภาษาประจา
ถิ่ น ของแต่ ล ะชาติ แ ต่ ล ะชุ ม ชนเอง เพราะไม่ เ พี ย งแต่ เ จ้า หน้ า ที่ รั ฐ เท่ า นั้น ที่ จ ะต้อ งไปมาหาสู่ ร่ ว มประชุ ม
ปรึ กษาหารื อและสื่ อสารกัน บทความนี้ จึงได้นาเสนอการวิจยั และพัฒนาเกมฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย
เพื่อมุ่งสู่ ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งเป็ นเกมที่ น่าสนใจและเล่นได้ง่าย เหมาะสาหรั บบุ คคลทั่วไปหรื อผูท้ ี่ ตอ้ งการ
ทบทวน และเรี ยนรู ้ศพั ท์ภาษาอังกฤษ-ไทย โดยระบบนี้ ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบจัดการคาศัพท์
และระบบการเล่ น ของผูเ้ ล่ น ผูเ้ ล่ น สามารถเลื อ กหมวดหมู่ ที่ เ ล่ น ได้ต ามต้อ งการ และดู ร ายงานการเล่ น ได้
นอกจากนี้ ในส่ วนของคาศัพท์ที่ใส่ ในเกมสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้จากส่ วนของระบบจัดการคาศัพท์ เพื่อความ
ถูกต้อง ความชัดเจน และความยากง่าย ของคาศัพท์ โปรแกรมเกมนี้ ถูกพัฒนาโดยใช้กรอบการทางานของภาษา
HTML5 และ PHP ในรู ปแบบของ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
คำสำคัญ: เกม เกมฝึ กทักษะคาศัพท์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ

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

1. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำวิจัย
ปั จจุ บันการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษนับว่ามี ความส าคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อที่เรี ยกกันว่า AEC (Asian Economic Community) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลาง
ในการติดต่อสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ศัพท์ภาษาอังกฤษจึ งมีความสาคัญอย่างยิ่ง และการเรี ยนรู ้จากหนังสื อเรี ยนหรื อ
แบบเรี ยนเดิมนั้น ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร หากใช้สื่อประเภทมัลติมีเดียมาเป็ นตัวช่วยในการเรี ยนรู ้ และทบทวน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย จะสามารถดึงดูดความสนใจและการจดจาได้ดีกว่ามาก ซึ่ งสื่ อมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่
ดึ งดู ดความสนใจได้ดีที่สุ ดนั่นก็คือเกม ผูว้ ิจัยจึ งคิ ดว่าพัฒนาเกมที่ สามารถน ามาใช้ฝึ กการเรี ยนรู ้ ได้ โดยเกมที่
พัฒนาขึ้นมาจะเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ทาให้ผทู ้ ี่ สนใจได้ฝึกการเรี ยนรู ้ในยามว่างได้ นอกจากนั้นเกมยังเป็ นตัวกระตุน้
ช่วยให้เกิ ดความสนใจอยากเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย ผูว้ ิจยั จะพัฒนาเกมที่ ใช้เรี ยนรู ้
ฝึ กฝน ความรู ้ภาษาอังกฤษ-ไทย พร้อมทั้งนาเสนอเกมที่ให้สวยงามด้วยการใช้รูปภาพกราฟิ ก และสร้างวิธีการเล่น
ตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก เพราะหากมีระดับเดียวแล้วจะทาให้รู้สึกไม่สนุกต่อการเล่น เกมที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
จะทาให้ผเู ้ ล่นได้รับทั้งความรู ้และความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ และมีความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่ งเกมส่ วนใหญ่ไม่ได้ช่วยพัฒนาความรู ้ เพราะเป็ นเกมที่เน้นความสนุกสนานอย่างเดียว และบางเกมก็ยงั มีภาพ
และการเล่นที่รุนแรงไม่เหมาะสมกับเด็กทัว่ ไป
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาโครงงานนี้ข้ ึนมาเพื่อใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย เป็ นเกมประเภท
เกมปริ ศนา (Puzzle game) โดยเน้นความน่าสนใจและความง่ายในการเล่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึง
ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายและดีข้ ึน

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเกมฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้จากเกมฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยเพื่อมุ่งสู่ ประชาคม
อาเซียน

3. แนวคิดในกำรพัฒนำระบบ และงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบเกมฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยแสดงในภาพประกอบที่ 1

1624

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิด(conceptual framework) สาหรับการพัฒนาเกม
ในภาพประกอบที่1 ระบบเกมประกอบด้วย
หน่ วยจัดการคาศัพท์(Terminology management) สาหรับ เพิ่ม ลบ แก้ไข คาศัพท์ และหมวดหมู่
ปรับสถานะหมวดหมู่ และจัดระดับความยากง่ายของคาศัพท์
หน่วย Game Play Engine ทาหน้าที่ตอบสนองการเลือก และการเล่นเกมของผูเ้ ล่น
ผูเ้ ล่น(User) เข้าใช้ระบบเพื่อเล่นเกมผ่าน GUI
ผูด้ ูแลระบบ(Admin) เข้าปรับปรุ งข้อมูลในระบบผ่าน GUI
3.2 กระบวนการภาษา และระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั แต่ละองค์ประกอบจะประสาน
การทางานร่ วมกัน เพื่อบรรลุสู่ เป้ าหมายเดียวกัน ระบบที่ดีจาเป็ นต้องมีองค์ประกอบของระบบที่เรี ยกว่า ระบบ
ย่อย (Subsystem) ที่ สามารถประสานการทางานร่ วมกันภายในระบบได้เป็ นอย่างดี เพื่อนาไปสู่ ภาพใหญ่ของ
ระบบให้สามารถทางานได้บรรลุตามเป้ าหมาย ตัวอย่างเช่น ระบบงานทางคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยระบบย่อย
อยู่ 3 ส่ วนหลัก ๆ ด้วยกันคือ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร ส่ วนประกอบทั้ง 3 เหล่านี้ จะต้องประสานการ
ทางานร่ วมกันเพื่อบรรลุถึงเป้ าหมายเดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ หากมีส่วนใดขัดข้อง
ก็ยอ่ มส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม และหากผลกระทบได้เพิ่มมากขึ้น ก็อาจนาไปสู่ความล้มเหลวของระบบได้
ในที่สุด (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2555, หน้า 18)
ในการพัฒนาระบบเกมฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน จะดาเนินการตาม
กระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) เป็ นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆในแต่ละขั้นตอนในการ
พัฒนาระบบเป็ นกระบวนการทาความเข้าใจ และระบุรายละเอียดถึงปั ญหาเพื่อพิจารณานาระบบสารสนเทศอะไร
เข้าไปแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นให้บรรลุความสาเร็ จตั้งแต่เริ่ มจนกระทั้งสาเร็ จซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน (ฝ่ ายผลิต
หนังสื อตาราวิชาการคอมพิวเตอร์ , 2551) และใช้ภาษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) สาหรับ
การออกแบบหรื อจาลองแบบเชิงภาพ ประกอบด้วยกลุ่มสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการบรรยายและกฎไวยกรณ์ เพื่อใช้
ในการทาสิ่ งสร้างสรรค์ ยูเอ็มแอลกาหนดให้ใช้สัญลักษณ์เป็ นรู ปกราฟิ กชุดหนึ่ งที่ใช้สร้างสิ่ งสร้างสรรค์ที่เป็ น
แบบจาลองเชิงภาพของระบบซอฟต์แวร์ได้โดยจะแบ่งกลุ่มกิจกรมที่เกิดขึ้นเป็ นช่อง โดยกากับแต่ละช่องด้วยชื่อที่
แสดงถึ งกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ น กับขั้นตอนนั้น ๆ เป็ นต้น (ผุสดี บุ ญรอด, 2558) และ Use Case Diagram ที่ สามารถ
แยกแยะได้วา่ จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นในระบบบ้าง Class หรื อ Object ที่ใช้เพื่อแสดงลาดับเวลา และเส้น
ที่ใช้เพื่อแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก Object หรื อ Class ใน Diagram (กิตติ ภักดีวฒั นะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม,
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2547, หน้า 94-120) ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาและออกแบบ เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ จาพวก scripting language
ภาษาจาพวกนี้คาสั่งต่างๆจะเก็บอยูใ่ นไฟล์ที่เรี ยกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคาสัง่ ตัวอย่างของ
ภาษาสคริ ปก็เช่น JavaScript , Perl เป็ นต้น เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรก
หรื อแก้ไขเนื้ อหาได้ (จีราวุธ วาริ นทร์ , 2556) ร่ วมกับระบบฐานข้อมูล (Database) จัดเก็บข้อมูลจะมีประสิ ทธิ ภาพ
ได้ก็ต่อเมื่อมีวิธีการจัดการข้อมูลที่ดีกล่าวคือวิธีการจัดเก็บ และค้นคืนข้อมูลต้องเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
รวดเร็ ว เช่ น มี การจัดเก็บรายชื่ อแบ่ งตามลาดับตัวอักษรเป็ นต้น (วิเชี ยรเปรมชัยสวัสดิ์ , 2546, หน้า 2) จัดการ
ฐานข้อมูลด้วย Mysql ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ที่ กาลังเป็ นที่นิยมมาก มีความรวดเร็ วการ
รับรองจานวนผูใ้ ช้ และขนาดของข้อมูลจานวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการมากมาย
(ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2551)
ในส่วนของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องคือ เกม 2 มิติสาหรับฝึ กทักษะการแยกสี ขนาด และรู ปทรงเรขาคณิ ตของ
เด็กที่มีความบกพร่ อง ทางสติปัญญาระดับกลาง ที่ผวู ้ ิจยั ออกแบบขึ้นพบว่ามีองค์ประกอบโดยรวมดีมีการจัดวาง
องค์ประกอบของเมนูให้ง่ายต่อการเข้าถึงแยกเมนูส่วนนาเข้าสู่เกมด้วยสี ที่ต่างกันการจัดว่างองค์ประกอบของภาพ
เป็ นรู ปวงกลมทาให้มีความเป็ นเอกภาพมีการใช้เสี ยงและการเคลื่อนไหวนาเด็กเข้าสู่การเล่นเกมภายในเกมใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่ องผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยนรู ้หรื อทาความเข้าใจได้ง่ายมีความเหมาะสมกับผูใ้ ช้งานมีปฏิสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้ปุ่มตัวเลือกสะดวกต่อการใช้งานไม่ซับซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่ องเสี ยงดนตรี และเสี ยงประกอบในเกมมี
ความชัดเจนและถูกต้องการออกแบบปุ่ มเมนูมีขนาดพอดีใช้งานง่ายเกมสะดวกต่อการนาไปใช้สาหรับฝึ กทักษะ
เด็กบกพร่ องทางสติปัญญาระดับกลางได้(อรทัย สุทธิจกั ษ์ และกชพรรณ ยังมี, 2558)

4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ยึดถือการดาเนิ นการศึ กษาตามขั้นตอนของเอสดี แอลซี ดังนี้ 1)การวางแผนระบบงานทาให้
ผูว้ ิจยั กาหนดกรอบการทางานของระบบได้ 2)การวิเคราะห์ระบบ โดยศึกษาความเป็ นไปได้ และความเชื่อมโยง
ของข้อมูล 3)การออกแบบระบบ โดยออกแบบระบบในส่ วนของหน้าจอ และโครงสร้างคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับระบบ รวมไปถึงการออกแบบเสี ยงที่ใช้ในระบบ4)การพัฒนาระบบงาน คือลงมือปฏิบัติตามที่ได้ออกแบบไว้
ก่อนหน้า 5)การทดสอบระบบ โดยทดสอบการใช้งานว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบหรื อไม่6)การติดตั้ง
ระบบ คือการผสมผสานการทดลองใช้ระบบกับการแก้ไขจุดผิดพลาดของระบบ และ 7)การบารุ งรักษา

5. ผลกำรวิเครำะห์ และออกแบบ
5.1 ผลการออกแบบระบบ ประกอบด้ว ยแผนภาพ Use Case Diagram (ภาพประกอบที่ 2) Class

Diagram(ภาพประกอบที่ 3) Sequence Diagram(ภาพประกอบที่ 4-6) และ ER Diagram(ภาพประกอบที่ 7)
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ภำพประกอบที่ 2 ยูสเคสไดอะแกรม
จากภาพประกอบที่ 2 แสดงรายละเอียดการทางานของเกมฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยเพื่อมุ่งสู่
ประชาคมอาเซี ยน ส่ วนของผูใ้ ช้เริ่ มตั้งแต่ลงชื่อผูเ้ ล่น, เลือกหมวดหมู่, เล่นเกม, จบเกม และดูรายงานอันดับส่วน
ของผูด้ ูแล เริ่ มตั้งแต่เข้าสู่ระบบ, จัดการหมวดหมู่, จัดการคาศัพท์, จัดระดับคาศัพท์, ตั้งค่าสถานะ และดูรายงาน
แผนภาพคลาส(Class Diagram) เป็ นแผนภาพที่ ใช้แสดงคลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาสของ
ระบบที่สนใจ (Problem Domain)โดยแสดงรายละเอียดการทางานและขอบเขตข้อมูลของคลาสโดยประกอบไป
ด้วยชื่อคลาส ข้อมูลภายในคลาสและฟังก์ชนั่ การทางานของแต่ละคลาสดังภาพประกอบที่3 ซึ่ งแสดงถึงแผนภาพ
คลาสของการพัฒนาเกมฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ภำพประกอบที่ 3 แสดงแผนภาพคลาส
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แผนภาพซี เควนส์ (Sequence Diagram)เป็ นแผนภาพแสดงลาดับการทางาน ในแต่ละฟั งก์ชนั ตัวอย่าง
ของ Sequence Diagram แสดงในภาพประกอบที่ 4-6

ภำพประกอบที่ 4 แผนภาพซีเควนส์เลือกหมวดหมู่
จากภาพประกอบที่ 4ผูใ้ ช้เลือกหมวดหมู่ที่ตอ้ งการเล่น ระบบบันทึกหมวดหมูท่ ี่ถูกเลือกลงฐานข้อมูล
เสร็ จแสดงหน้าเกม

ภำพประกอบที่ 5 แผนภาพซีเควนส์เล่นเกม
จากภาพประกอบที่ 5ผูใ้ ช้เข้าสู่หน้าเกม ระบบแสดงหน้าเกมประกอบด้วยคาศัพท์ รู ปภาพ เสี ยงของ
คาศัพท์ในหมวดหมู่ที่เลือก

ภำพประกอบที่ 6 แผนภาพซีเควนส์จดั การคาศัพท์
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จากภาพประกอบที่ 6 ผูด้ ูแล เพิ่ม ลบ แก้ไขคาศัพท์ รู ปภาพคาศัพท์ และเสี ยงคาศัพท์

ภำพประกอบที่ 7 แผนภาพอี อาร์ไดอะแกรม
จากภาพประกอบที่ 7 แสดงรายละเอี ยดความสัมพันธ์ของโครงสร้ างฐานข้อมูลที่ เชื่ อมโยงระหว่าง
เอนทิต้ ีกบั เอนทิต้ ี ประกอบไปด้วยตาราง words (คาศัพท์) category (หมวดหมู่) admin (ผูด้ ูแล) stat (สถิติ) player
(ผูเ้ ล่น)
ตำรำงที่ 1 แสดงพจนานุกรมฐานข้อมูล(Data dictionary)
เอนทิตหี้ รือ
แอตทริบิวต์
ประเภท
ควำมสัมพันธ์
ข้ อมูล
PLAYER
P_id
int
P_name
varchar
ADMIN
Admin_id
int
Admin_name
varchar
Password
varchar
STAT
P_id
int
St_play_date
datetime
Cat_id
int
S_score
int
Wrong_w_id
int
Num_w_id
int
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คำอธิบำย
ข้ อมูลผู้ใช้
รหัสผูเ้ ล่น
ชื่อผูเ้ ล่น
ข้ อมูลผู้ดูแล
รหัสผูด้ ูแล
ชื่อผูด้ ูแล
รหัสผ่านของผูด้ ูแล
ข้ อมูลประวัตกิ ำรเล่ น
รหัสผูเ้ ล่น
วัน เวลาที่เข้าเล่น
รหัสหมวดหมู่
คะแนน
คาศัพท์ที่ตอบผิด
จานวนคาศัพท์ที่เล่นได้

เงือ่ นไขบังคับ

กุญแจหลัก
ห้ามค่าว่าง
กุญแจหลัก
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
กุญแจหลัก
กุญแจหลัก
กุญแจนอก
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ) แสดงพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data dictionary)
เอนทิตหี้ รือ
แอตทริบิวต์
ประเภท
คำอธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ข้ อมูล
WORDS
ข้ อมูลคำศัพท์
W_id
int
รหัสคาศัพท์
W_en
varchar
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
W_th
varchar
คาศัพท์ภาษาไทย
W_key
varchar
คาช่วยเฉลย
W_pic
varchar
ที่อยูภ่ าพคาศัพท์
W_snd_en
varchar
ที่อยูเ่ สี ยงภาษาอังกฤษ
W_snd_th
varchar
ที่อยูเ่ สี ยงภาษาไทย
W_lv
int
ระดับของคาศัพท์
Cat_id
int
รหัสหมวดหมู่
W_len
int
ความยาวของคาศัพท์
Admin_id
int
รหัสผูด้ ูแล
CATEGORY
ข้ อมูลหมวดหมู่
Cat_id
int
รหัสหมวดหมู่
Cat_pic
varchar
ที่อยูภ่ าพรู ปภาพ
Cat_name_en
varchar
หมวดหมู่ภาษาอังกฤษ
Cat_name_th
varchar
หมวดหมู่ภาษาไทย
Cat_lv_st
varchar
สถานะการจัดระดับคาศัพท์
Status
int
สถานะหมวดหมู่
Admin_id
int
รหัสผูด้ ูแล
5.2 ผลการออกแบบ User interface

ภำพประกอบที่ 8 เลือกหมวดหมู่
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เงือ่ นไขบังคับ

กุญแจหลัก
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง

เขตข้อมูล = (1,2,3)
กุญแจนอก
กุญแจนอก
กุญแจหลัก
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
กุญแจนอก
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ภำพประกอบที่ 10 จบเกม

จากภาพประกอบที่ 8-10 ผูใ้ ช้เลือกหมวดหมู่ ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้ว แสดงหน้าเกมผูใ้ ช้
เข้าเล่นเกมจนกระทั้งจบเกม ระบบแสดงคะแนน และผลการเล่น

ภำพประกอบที่ 11 จัดการหมวดหมู่คาศัพท์

ภำพประกอบที่ 12 ตั้งค่าสถานะหมวดหมู่

จากภาพประกอบที่ 11-12 ผูด้ ูแลเข้าจัดการหมวดหมูค่ าศัพท์ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รู ปภาพ และ
หมวดหมูค่ าศัพท์ที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลและสามารถตั้งค่าสถานะของหมวดหมูเ่ พื่อให้แสดงผลในส่วนของการเล่น
เกมได้
5.3 ตารางประเมินประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้คาศัพท์จากเกมฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย
ตำรำงที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการเล่น
x̅
หมวด กำรทดสอบ คะแนนเต็ม
N
S.D.
T
Sig.
สี
ก่อนเล่นเกม
10
10
8.30
2.16
3.25*
.010
หลังเล่นเกม
10
9.20
1.48
ร่ างกาย ก่อนเล่นเกม
10
10
4.50
3.92
5.477* .000
หลังเล่นเกม
10
6.50
3.06
ครอบครัว ก่อนเล่นเกม
10
10
6.30
7.90
5.237* .001
หลังเล่นเกม
10
2.83
2.23
*P< 0.05 แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทกั ษะการใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของหมวดสี ร่ างกาย
และครอบครัว หลังเล่นเกมสูงกว่าก่อนเล่นเกม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง เป็ นไปตามสมมติฐาน

6. อภิปรำยผล
ผลจากการพัฒนาเกมฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอัง กฤษ-ไทยเพื่อ มุ่งสู่ ประชาคมอาเซี ยนพบว่าระบบที่
ออกแบบ และพัฒนาขึ้นสามารถใช้ได้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
การทางานของเกมสามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ครอบคลุมผูใ้ ช้ 2 ประเภท ส่ วนแรก คือผูด้ ูแลระบบ
สามารถจัดการกับระบบงานทั้งหมดที่อยูใ่ นส่วนบริ หารจัดการคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยได้ สามารถเพิ่มลบแก้ไข
ข้อมูล หมวดหมู่ของคาศัพท์ หรื อคาศัพท์และการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาศัพท์ ส่วนที่สอง คือผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
สามารถเข้าใช้งานเกมเพื่อเรี ยนรู ้ ทบทวน และฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย สามารถเลือกรายการตาม
หมวดหมู่ มีระดับง่าย ปานกลาง ยาก ตามลาดับอีกทั้งยังสามารถเรี ยกดูคะแนนผูเ้ ล่นสู งสุ ด 10 อันดับได้ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทักษะการใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย หลังเล่นเกมสู งกว่าก่อนเล่นเกมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับ เกม 2 มิ ติสาหรั บฝึ กทักษะการแยกสี ขนาด และรู ปทรงเรขาคณิ ตของเด็ กที่ มี ค วาม
บกพร่ อง ทางสติปัญญาระดับกลางที่มีส่วนของผูเ้ ล่น มีรายการให้เลือก คือ แยกสี ขนาด รู ปทรง และแยกระดับ
ของเกมตามรายการ เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทักษะการแยกสี ขนาดและรู ปทรงเรขคณิ ต ของเด็กหลังใช้เกม 2
มิติ สูงกว่าก่อนใช้เกม 2 มิติ(อรทัย สุทธิจกั ษ์ และกชพรรณ ยังมี, 2558)

7. ข้ อเสนอแนะ
เกมฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยเพื่อมุ่งสู่ ประชาคมอาเซี ยน ที่พฒั นาขึ้นแม้วา่ จะมีประโยชน์กบั
ผูใ้ ช้ในหลายๆระดับ ที่สนใจเรี ยนรู ้ ทบทวน และฝึ กทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยแต่ภาษาที่ใช้มีแค่ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จึงยังไม่ครอบคลุมภาษาทั้งหมดในอาเซี ยน ในการพัฒนาครั้งต่อไปควรปรับเมนูให้เลือกภาษา
ที่ จะใช้ฝึกทักษะได้ เพิ่มเติมคาศัพท์ในภาษาที่ จะใช้ฝึกทักษะด้วย และตัวระบบควรปรับ ให้สามารถใช้ได้ใน
หลายๆแพลตฟอร์ มจึงจะทาให้ผูใ้ ช้เข้าถึงเกมได้ง่าย ควรมีการออกแบบตัวอักษรให้มีความหนาหรื อเป็ น 3 มิติ
เลือกใช้เสี ยงประกอบเกมที่ สอดคล้องกับหมวดหมู่น้ นั ๆ การออกแบบกราฟิ ก ควรทาใช้ภาพที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้
คาศัพท์
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อหาค่าระดับปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถหลักและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน เครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม มีความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.95 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั
บริ ษทั ที คิวเอ็ม อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จากัด ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นพนักงานของ บริ ษทั ทีคิวเอ็ม
อิ นชัวร์ รัน ส์ โบรคเกอร์ จากัด จานวน 316 คน วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติ t-test , F-test (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางาน ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ขีดความสามารถหลัก และประสิ ทธิภาพ

ABSTRACT
The purpose of this research (1) is to determine the level of individual factors that influence the
efficiency of operations , (2) the relationship between the core capabilities and operational efficiency. The
questionnaire was used to collect the data, with reliability coefficient is equal to 0.95 of The sample used in this
study. TQM INSURANCE BROKER LIMITED 316 Data were analyzed using descriptive statistics were
frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, F-test (ANOVA) and Pearson’s Correlation. The
results showed that: personal factors were Gender, age, marital status, educational level. Jobs Work experience
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Different opinions on the efficiency of the operation. not different Statistically with difference at 0.05 statistical
significance.
KEYWORD: Core competency of performance

บทนา
ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสู ง องค์กรต่างๆต้องเผชิญกับปั ญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขันในเชิ ง
การตลาด หรื อการให้บริ การที่ มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่ งทาให้ผูบ้ ริ หารต้อง
เพิ่มพูนศักยภาพในการบริ หารงานมากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจสาคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนัน่ เองที่ทุกฝ่ าย
จะต้องประสานความร่ วมมือ เป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น บุ คลากรในองค์กร จาเป็ นที่ จะต้องเรี ยนรู ้ วิธี การเสริ มสร้ างขี ดความสามารถในตนเอง สร้ างแรงจู งใจเพื่ อ
ก่อให้เกิ ดปั ญญาจนนาไปสู่ ความสาเร็ จแห่ งการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร และในชี วิตของตนเอง อี กทั้งยังเป็ นการ
พัฒนาศักยภาพและวุฒิ ภาวะทางอารมณ์ เพื่ อเพิ่ มมู ลค่ าให้ กับงานที่ ตนเองรั บผิ ดชอบ จนน าไปสู่ การสร้ างความ
ประทับใจให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การขององค์กรต่อไป
จากปั ญหาในองค์กรที่เป็ นอุปสรรคในการดาเนิ นธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ที่มี
การเสนอขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ให้กบั ลูกค้า ซึ่ งวิธีการดาเนิ นงานดังกล่าวทาให้ประสบปั ญหาเกี่ยวกับขีด
ความสามารถของพนักงาน เห็ นได้วา่ พนักงานขาดทักษะความรู ้ความชานาญ ขาดการนาเสนอข้อมูลที่เป็ นจริ ง
เชื่ อถือได้ การอธิ บายรายละเอียดให้ลูกค้าทราบ ทาให้เกิ ดข้อร้องเรี ยนต่างๆเกิ ดขึ้น เนื่ องจากขาดการอบรมให้
พนักงานมี ความเชี่ ยวชาญหรื อเพิ่มขี ดความสามารถในการปฏิ บัติงาน องค์กรจึ งได้ให้ความสาคัญกับ ปั ญ หา
ดังกล่าวจึงต้องการเสริ มสร้างขี ดความสามารถหลักของพนักงาน เพื่อจะได้ปฏิ บัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ในแนวคิ ดและหลักการเรื่ องขี ดความสามารถ Competency ที่ กล่าวเป็ นบุ คลิ กลักษณะที่ ซ่อนอยู่ภายใต้
ปั จเจกบุคคล ที่สามารถผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุดในงานที่ตนรับผิดชอบ การที่บุคคลมีเพียง
ความฉลาดในการเรี ยนรู ้ยงั ไม่เพียงพอที่ จะทาให้เขาเป็ นผูท้ ี่มีผลการปฏิบตั ิงานที่โดดเด่น แต่จาเป็ นต้องมีแรงผลักดัน
เบื้ องลึก คุณลักษณะส่ วนบุคคล แนวคิดในตนเองและการแสดงออกที่ เหมาะสม จะทาให้เขาเป็ นผูท้ ี่ มีผลงานโดดเด่น
โดยขีดความสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) คือ บุคลิกลักษณะหรื อการ
แสดงออกของพฤติ กรรมของพนักงานทุ กคนในองค์การ ที่ สะท้อนให้เห็ นถึ งความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่ อ และ
อุ ป นิ สั ยของคนในองค์ การโดยรวม ขี ด ความสามารถด้ านการบริ หาร (Managerial Competency) คื อ ความรู ้
ความสามารถด้านการบริ หารจัดการ เป็ นขีดความสามารถที่มีได้ท้ งั ในระดับผูบ้ ริ หารและระดับพนักงานโดยจะแตกต่าง
กันตามบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขี ดความสามารถตามตาแหน่ งงาน (Functional Competency ) คือ ความรู ้
ความ สามารถในงานซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งความรู ้ ทักษะ และคุ ณลักษณะเฉพาะของงานต่ าง ๆ แนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนั ด้านการขยายตัวทางด้านธุรกิจก่อให้เกิดการแข่งขันทางด้ายแรงงาน ทาให้เกิดการ
สับเปลี่ยนโยกย้ายทางด้านแรงงานเกิดขึ้น ดังนั้นการที่องค์กรให้ความสาคัญและดูแลเอาใจใส่ กบั บุคลากรเป็ นอย่างดี
ย่อมก่อให้เกิดผลทางด้านเชิงบวก บุคลากรเกิดความพึงพอใจ อีกทั้งผลลัพธ์ที่ตามมาคือความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้ง
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การพัฒนาให้พนักงานมีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเป็ นคาถามที่
สาคัญสาหรั บองค์กรว่ามี วิธีการใด เครื่ องมื อใด หรื อเทคโนโลยีใด ที่ เหมาะเพื่อนามาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
บุคลากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสาหรับองค์กร
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึ งต้องการที่จะศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุ ง และพัฒนาการ
บริ หารจัดการที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถของพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลต่อองค์กรมาก
ยิง่ ขึ้น

กรอบแนวคิดทฤษฎี
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้แนวคิดทฤษฎีขีดความสามารถหลัก Burgoyne (1993) และ Hamel และ
Prahalad (1990) อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์, 2547 และ ดนัย เทียนพุฒ (2546) และทฤษฎีประสิ ทธิภาพ ตามแนวคิดของ
Plowman and Peterson (1953) มณฑป ผลาสิ นธุ์, 2552
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักทางการบัญชีกบั ผลการ
ปฏิบตั ิงานของหัวหน้าส่ วนการคลังองค์กรบริ หารส่ วนตาบลในเขตภาคตะวันออก เฉี ยงเหนื อตอนล่าง (ธี รนันท์
วัฒ นาคานนท์ ,2554) พบว่า หัวหน้าส่ วนการคลัง มี ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับการมี ส มรรถนะหลักทางการบัญ ชี
โดยรวมและเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก และที่ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิ
ราชการของพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (จิตติสานติ์ วุฒิเวชช์ ,2553) พบว่า
พนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิราชการ โดยรวมและเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากที่ได้ศึกษา
การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาอุบ ลราชธานี เขต 3 (ศิ รานุ ช บุ ญ ขาว ,2555) ผลการวิจยั ผลการวิจัยพบว่าประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4. ระดับของการศึกษา
5.ระดับตาแหน่งงาน
6. ประสบการณ์ทางาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

ขีดความสามารถหลัก
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อหาค่าระดับปั จจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถหลักและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

สมมติฐานในการศึกษา
1. ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ ต าแหน่ ง งาน
ประสบการณ์ ทางาน แตกต่างกันมี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน บริ ษทั ที คิวเอ็ม อิ นชัวร์ รันส์
โบรคเกอร์ จากัด แตกต่างกัน
2. ขีดความสามารถหลัก มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด

วิธีดาเนินการวิจัย
ผูศ้ ึกษาได้นาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยติดต่อกับฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อขออนุญาตทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการศึ กษาโดยละเอียด วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล และขอความ
ร่ วมมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้ดาเนินการส่ งแบบสอบถามเพื่อทาการแจกจ่ายในการเก็บข้อมูล และ
แบบสอบถามบางส่ วนผูศ้ ึกษาได้ทาการแจกจ่ายแบบสอบถามด้วยตนเอง หลักจากนั้นได้ทาการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ในลาดับต่อไป

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.3 ส่ วนมากมีอายุ 31 –น้อยกว่า
40 ปี มีจานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.8 ซึ่ งส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5
ส่ วนใหญ่ มี ระดับ การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 207 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 65.5 ส่ ว นใหญ่ มี ระดับ
ตาแหน่ งงานระดับเจ้าหน้าที่ อาวุโส 106 คน คิดเป็ น ร้อยละ 33.5 และส่ วนใหญ่มีอายุงานในองค์การปั จจุบัน
น้อยกว่า 5 ปี จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับขีดความสามารถหลัก
จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ที คิวเอ็ม อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จากัดมีความ
คิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็ นในด้านการบริ การที่เป็ นเลิศมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
ความซื่ อสัตย์ยึดมัน่ ในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ด้านการใฝ่ เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ด้านการสื่ อความ ด้านความ
มุ่งมัน่ ต่อความสาเร็ จ ด้านการทางานเป็ นทีม ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
จากผลการศึกษาจากผลการศึกษาพบว่าพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
จากัด มีความคิดเห็ นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมาก ด้านเวลา เห็ นด้วยลาดับสู งสุ ด รองลงมาคือด้านคุณภาพ
ด้านปริ มาณงาน ในระดับเห็นด้วยมาก ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั ที คิวเอ็ม อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จากัด มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับขี ด
ความสามารถหลัก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากขีดความสามารถหลักในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานที่ปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จากัดนั้น ถือเป็ นขีดความสามารถที่ทุกคน
ในองค์การต้อ งมี เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ อ งค์กรสามารถด าเนิ น งานได้ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามวิสัยทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าหมาย
แผนงานและโครงการต่างๆขององค์กร นอกจากนี้ ขีดความสามารถหลักในการปฏิบตั ิงานถือเป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ นตัว
บุคคลในรู ปของความรู ้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกันและมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ในตาแหน่งนั้นๆ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบตั ิงานได้ผลงานที่โดด
เด่นได้ดว้ ยการผ่านกระบวนการฝึ กอบรม และพัฒนา ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั
ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขีดความสามารถหลักโดยรวมในระดับมากที่สุดซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ (Parry,1998) ได้ให้ นิ ยามของขี ด ความสามารถ (competency) คื อ กลุ่ ม ของความรู ้
(knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะ (attributes) ที่ เกี่ยวของกัน ซึ่ งมีผลกระทบต่อ งานหลักของตาแหน่ ง
งานนั้นๆซึ่ งกลุ่มความรู ้ทักษะและคุณลักษณะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ ผลงานของตาแหน่ งงานนั้นๆ และ
สามารถวัดผลโดยเทียบกับมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับและเป็ นสิ่ ง ที่สามารถเสริ มสร้างขึ้นได้โดยผ่านการฝึ กอบรม
และพัฒนา นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของธี รนันท์ วัฒนาคานนท์ (2554)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักทางการบัญชี กบั ผลการปฏิ บตั ิงานของหัวหน้าส่ วนการคลังองค์กรบริ หารส่ วนตาบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง พบว่า หัวหน้าส่ วนการคลัง มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักทางการ
บัญชีโดยรวมและเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตติสานติ์ วุฒิเวชช์ (2553) ที่
ได้ทาการศึ กษาความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ สมรรถนะหลักในการปฏิ บัติราชการของพนักงานคุ มประพฤติ กรมคุ ม
ประพฤติ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิ บตั ิราชการ โดยรวม
และเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ขณะที่ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานเป็ นเรื่ องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการดาเนิ นงานโดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็ นตัวกากับการแสดง
ประสิ ทธิ ภาพของการดาเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิ ทธิ ภาพในลักษณะการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนกับผลกาไรมีสุงกว่าต้นทุนเท่าไรก็ยงิ่ แสดงถึงประสิ ทธิภาพมากขึ้น ประสิ ทธิ ภาพอาจไม่แสดงเป็ น
ค่าประสิ ทธิ ภาพเชิ งตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึ กถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิ บตั ิงาน
อย่างคุ ม้ ค่า ประหยัด ไม่มีการสู ญเปล่าเกิ นความจาเป็ น รวมถึงการใช้กลยุทธ์หรื อเทคนิ ควิธีการที่ เหมาะสม
สามารถน าไปสู่ การบังเกิ ด ผลได้เร็ วและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้งบุ คลากรและองค์ก ร ซึ่ งเหตุ ผลดังกล่าวส่ งผลให้
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ที คิวเอ็ม อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมใจ ลักษณะ (2549) ประสิ ทธิภาพการ
ทางานเป็ นเรื่ องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการดาเนิ นงานโดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็ นตัวกากับการแสดง
ประสิ ทธิ ภาพของการดาเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิ ทธิ ภาพในลักษณะการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนกับผลกาไรมีสุงกว่าต้นทุนเท่าไรก็ยงิ่ แสดงถึงประสิ ทธิภาพมากขึ้นประสิ ทธิภาพอาจไม่แสดงเป็ นค่า
ประสิ ทธิ ภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึ กถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบตั ิงานอย่าง
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คุม้ ค่า ประหยัด ไม่มีการสู ญเปล่าเกินความจาเป็ น รวมถึงการใช้กลยุทธ์หรื อเทคนิ ควิธีการที่ เหมาะสมสามารถ
นาไปสู่ การบังเกิ ดผลได้เร็ ว ตรงและมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิ รานุ ช บุ ญขาว ,2555
การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า 1.การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู พบว่าประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
จากการศึ กษาพบว่า บุคลากรที่ มีเพศที่ แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเพศไม่ได้เป็ นสิ่ งกีดกันความสามารถของ
มนุ ษย์ ไม่ว่าเพศชายหรื อเพศหญิ งต่างมีความรับชอบในงานที่เหมือนกัน มีความมุ่งมัน่ และอดทนต่องานที่ ตน
ปฏิบตั ิได้ดีเหมือนกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นรวิชญ์ สมฤทธิ์ ,2557 ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การ บริ หารส่วนตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาโดยรวม
พบว่า ปั จจัยด้านเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีอายุที่แตกต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีอายุ 31-น้อยกว่า 40 ปี ซึ่งมี
อายุที่ใกล้เคียงกันจึงทาให้ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันวิสาข์ สมร
(2551) ความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั คาโต้เล็ค (ประเทศ
ไทย) จากัด ผลการศึ กษาโดยรวม พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการทางานโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นิสา สงบเงี ยบ (2551) ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด
ผลการศึ ก ษาโดยรวม พบว่า พนัก งานที่ มี สถานภาพ ต่ างกัน มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด ไม่แตกต่างกัน
จากการศึ กษาพบว่า บุคลากรที่ มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีระดับการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ งานวิจยั ของชาคริ ต ศรี ขาว (2551) ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั มิสกัน (ไทยแลนด์) จากัด ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า การศึกษาต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีระดับตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยรวม
ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ คมกริ ช เสาวิจิตร (2556) ปั จจัย
ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรี อ ยุธ ยา ผลการศึ ก ษาโดยรวม พบว่า ต าแหน่ ง งานต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ด้านความ
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มัง่ คงและโอกาสก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพัน ธ์กับ เพื่ อนร่ วมงาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ ด้าน
ลักษณะงาน และด้านความสาเร็ จและตรงเวลาในการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน
จากการศึ กษาพบว่าบุ คลากรที่ มีระดับ อายุงานในองค์กรปั จจุ บัน แตกต่างกัน มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างไม่วา่ จะมี
อายุงานที่มากหรื อน้อยล้วนมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพในการทางานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของชาคริ ต ศรี ขาว (2551) ความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของพนักงาน บริ ษทั มิ สกัน (ไทย
แลนด์) จากัด ผลการศึกษาโดยรวม พบว่าอายุงานในองค์กร ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัยในครั้งนี้
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้มีขอ้ เสนอแนะผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการปฏิบตั ิงานที่จะนาผลการศึกษา
ไปใช้เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ดังนี้
1. ควรมีฝึกอบรบพนักงานในการให้บริ การด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม รวดเร็ ว ถูกต้อง เพื่อให้พนักงาน
มีการบริ การลูกค้าที่ดีทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ สร้างประทับใจ ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้
2. ควรมีการมอบหมายงานให้พนักงานได้ร่วมทางานกันเป็ นทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตาม
ความสามารถและปฏิบตั ิงานร่ วมกันตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเป้ าหมายเดียวกัน
3. ควรส่งเสริ มพนักงานในเรื่ องการแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลาในด้านธุรกิจสายอาชี พ
และการบริ หารจัดการ เพื่อนาความรู ้ไปพัฒนางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ จะทาโดยวิธีการ
ฝึ กอบรมหรื อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่งเป็ นช่องทางใดก็ได้

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปั จจัยและความต้องการของบุคลลากร บริ ษทั
ทีคิวเอ็ม อิน
ชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด ที่มีผลต่อขีดความสามารถหลักและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อจะได้ทราบถึง
ความต้องการต่อขีดความสามารถหลักและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลลากร ซึ่ งจะได้นาผลที่ได้ไป
ปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้รับอาจ
เบี่ยงเบนไปจากความเป็ นจริ งบ้างเล็กน้อย อาจเป็ นเพราะจานวนผูต้ อบแบบสอบถามน้อยเกินไป ควรทาการเพิ่ม
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด

เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการออกแบบเส้นทางเดิ นรถขนส่ งสิ นค้านาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การเดิ นทางโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ระยะทางที่ ใช้ในการขนส่ งต่ าที่ สุด และลดต้นทุ นค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ปั ญหา
เส้นทางขนส่งของบริ ษทั ขนส่ งสิ นค้านาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นบริ ษทั กรณี ศึกษา มีจุดกระจายสิ นค้าเพียงแห่งเดียว
เพื่อส่งสิ นค้าไปยังสาขาต่างๆ ของบริ ษทั ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล 61 สาขา งานวิจยั นี้ จึงได้เสนอแนวทางการ
ปรับปรุ งและออกแบบเส้นทางการขนส่ งที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยการนาวิธีการสลับสามตาแหน่ ง
(3-Opt) และวิธีการจาลองการอบเหนี ยว (Simulated Annealing) เปรี ยบเทียบกับวิธีการขนส่ งแบบเดิมของบริ ษทั
ผลลัพธ์ที่ได้พบว่า วิธีที่ให้ระยะทางที่ส้ นั ที่สุดคือวิธี การสลับสามตาแหน่ง (3-Opt) สามารถลดระยะทางขนรวม
ให้ ส้ ัน ลง จากเดิ ม 3,470.23 กิ โลเมตร เหลื อเพี ยง 3,214.21 กิ โลเมตร โดยสามารถลดระยะทางจากเดิ ม ลงได้
256.02 กิโลเมตร และวิธีที่ให้ระยะทางที่ส้ นั ลาดับถัดมาคือ วิธีวธิ ีการจาลองการอบเหนียว (Simulated Annealing)
สามารถลดระยะทางขนรวมให้ส้ นั ลง จากเดิม 3,470.23 กิโลเมตร เหลือเพียง 3,370.89 กิโลเมตร โดยสามารถลด
ระยะทางจากเดิมลงได้ 99.34 กิโลเมตร และลดค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลงได้ 6,423.54 บาท
คาสาคัญ: ปั ญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสิ นค้า วิธีการสลับสามตาแหน่ง วิธีการจาลองการอบเหนียว

ABSTRACT
This research was concerned with designing the vehicle routing for Japan products for effective
transportation route. The purposes were reducing transportation route and reduce gasoline cost. The case study
in this research had only one distribution center for 61 sub-centers in Bangkok Metropolitan Region was the
problem in vehicle routing. This research suggestion and designing the effective vehicle routing by 3 -Opt
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method and Simulated Annealing method compare with the retro-style of case study. The results of research
were; the 3 -Opt method was effectiveness for transportation. The vehicle routing reduced the transportation
distance from 3,470.23 KM to 3,214.21 KM. The vehicle routing reduced distance for 256.02 KM. The
Simulated Annealing method reduced the transportation distance from 3,470.23 KM to 3,370.89 KM. The
vehicle routing reduced distance for 99.34 KM and reduced gasoline cost for 6,423.54 Baht.
KEYWORDS: Vehicle Routing Problem, 3-Opt, Simulated Annealing

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เทคนิ คการจัดเส้นทาง เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของการจัดการระบบการขนส่ งสิ นค้าให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
โดยวางแผนเส้นทางการขนส่ ง การเดิ นรถในแต่ละคันให้เหมาะสมที่สุด ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายต่างๆและความ
สอดคล้องตามข้อจากัดต่างๆ เช่น ปริ มาณความจุ เวลาในการขนส่ ง โดยจะเริ่ มที่ ศูนย์กระจายสิ นค้า ไปสู่ กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย
บริ ษทั กรณี ศึกษานี้ เป็ นผูน้ าเข้าสิ นค้าจากประเทศญี่ปุ่น และส่งสิ นค้าไปยังสาขาต่างๆของบริ ษทั ปั ญหา
ที่พบของบริ ษทั คือ พบว่าขั้นตอนในการส่ งสิ นค้าไปยังสาขาแต่ละสาขานั้นยังไม่ได้มีหลักการวิชาการมาใช้ใน
การจัดสรรเส้นทางการเดินรถให้คมุ ้ ค่า อาศัยเพียงความคุน้ เคยของพนักงานที่จดั เส้นทางการเดินรถเพียงอย่างเดียว
โดยไม่ได้คานึ งถึงระยะทางและจานวนสิ นค้าในแต่ละเที่ยว ใช้หลักการสาขาที่ใกล้ไปส่ งด้วยกัน โดยไม่พิจารณา
หลักเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้ น และด้วยแนวโน้มการขยายสาขาในอนาคตจะเติบโตมากขึ้น การจัดเส้นทางโดยพนักงาน
อาจจะทาให้ล่าช้า และมีความยุง่ ยากซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อการใช้ทรัพยากรในแต่ละเที่ยวบรรทุก
อย่างไม่คุม้ ค่า
ดังนั้นผูว้ ิจยั ต้องการช่วยแก้ปัญหาและวางแผนการจัดส่ งสิ นค้าให้ โดยเปรี ยบเที ยบการจัดส่ งแบบเดิ ม
กับขั้นตอนวิธีฮิวริ สติกส์สาหรับการจัดเส้นทาง ให้กบั บริ ษทั ที่ตอ้ งส่ งสิ นค้าไปยังสาขาต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่จะลด
ระยะทางการขนส่งให้มีระยะทางโดยรวมสั้นที่สุด และลดต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง โดยนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบ
กับสภาพปั จจุบนั เพื่อหาคาตอบ และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดเส้นทาง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อประยุกต์ใช้วิธีฮิวริ สติ กส์ในการจัดเส้นทางการเดิ นรถขนส่ งสิ นค้า ให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา
ผูน้ าเข้าสิ นค้าจากประเทศญี่ปุ่น
(2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ งให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา โดยการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ (Google Map) ร่ วมด้ว ยโดยจัด ท าลงบน Visual Basic for Application (VBA) ใน
Microsoft Excel
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3. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในงานของวิจยั (ธริ นี มณี ศรี , 2552) ได้อธิบายถึงฮิวริ สติกส์ไว้ดงั นี้
3.1 วิธี ฮิ ว ริ ส ติ ก ส์ (Heuristic Method) เป็ นวิธี ก ารหาผลเฉลยที่ ดี พ อเพี ย ง ภายในเวลาที่ จ ากัด หรื อ
“Good enough and fast enough solution” ซึ่งเป็ นวีที่เหมาะสมสาหรับปั ญหาเอ็นพี-สมบูรณ์ วิธีฮิวริ สติกส์ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ในการหาผลเฉลยของแต่ละปั ญหาเท่านั้น ดังนั้นวิธีฮิวริ สติกส์ที่สามารถหาผลเฉลยที่ดีสาหรับปั ญหา
หนึ่ งจึ งไม่สามารถนาไปใช้หาผลเฉลยของอีกปั ญหาหนึ่ งได้ นอกจากนี้ ในบางปั ญหาที่มีความซับซ้อนมาก การ
สร้างตัวแปรและเงื่ อนไขในการตัดสิ นใจให้อยูใ่ นรู ปของแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ อาจกระทาได้ยาก จึ งไม่
สามารถใช้วิธีแ ม่ น ตรง หรื อ ใช้เทคนิ ค บางอย่างจากวิธี ก าหนดการเชิ งเส้ น ตรงได้ วิธี ฮิ วริ ส ติ ก ส์ จึ งเป็ นวิธี ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อหาผลเฉลยสาหรับปั ญหาการตัดสิ นใจในแต่ละปั ญหา วิธีฮิวริ สติกส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการหาผล
เฉลยในปั ญ หาอื่ น ๆได้ หรื อแม้กระทั่งนาไปใช้ในการหาผลเฉลยของปั ญ หาเดิ ม ที่ มี ฟังชั่น วัต ถุประสงค์และ
เงื่อนไขของปั ญหาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการพัฒนาวิธีฮิวริ สติกส์ให้มีความยืดหยุน่ มากขึ้น และสามารถดัดแปลง
เพื่อใช้ในการหาผลเฉลยของปั ญหาใดๆ ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
3.2 วิธีเมต้ าฮิวริสติกส์ (Meta-Heuristic Method) เป็ นวิธีที่ได้จากการพัฒนาและดัดแปลงวิธีฮิวริ สติกส์
ให้มีความยืดหยุน่ ในการหาผลเฉลยของปั ญหาการตัดสิ นใจใดๆ ที่มีความซับซ้อนและมีตวั แปรตัดสิ นใจจานวน
มาก ได้อย่างรวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพ ถึ งแม้ผลเฉลยที่ ได้อาจไม่ใช่ ผลเฉลยที่ ให้ค่าเหมาะสมที่ สุด หรื อไม่
สามารถรับประกันผลเฉลยที่ดีในทุกครั้งที่ทาการประมวลผลได้ แต่ผลเฉลยที่ได้เป็ นที่ยมรับและค้นหาได้ภายใน
ระยะเวลาอันเหมาะสม จึงเป็ นที่ นิยมอย่างกว้างขวางในงานวิจยั ทุกแขนง ซึ่ งในหัวข้อนี้ จะขอกล่าวเฉพาะวิธีที่
ได้รับความนิ ยมในการแก้ปัญหา VRP วิธีเมต้าฮิวริ สติกส์มีหลายวิธี ในงานวิจยั นี้ ได้นาวิธีเมต้าฮิวริ สติกส์ 2 วิธีมา
ใช้ในการแก้ปัญหาและเปรี ยบเทียบกับวิธีเดิมของบริ ษทั ดังนี้
วิธีการจาลองการอบเหนียว(Simulated Annealing) มีลกั ษณะเด่น คือ มีข้ นั ตอนวิธีการหาผลเฉลยที่ง่าย
และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสามารถหาผลเฉลยที่ ดีได้ภายในเวลาอันรวดเร็ ว เป็ นการใช้ข้ นั ตอนวิธีการจาลองการ
ควบคุมการเย็นตัวลงของวัสดุในอ่างความร้อน (Heat Bath) ซึ่งเรี ยกขั้นตอนนี้วา่ การอบอ่อน (Annealing) วัสดุจะ
ถูกความร้อนจนกระทัง่ ถึงจุดหลอมเหลว ต่อจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิของวัสดุค่อยๆลดลง และทาให้วสั ดุ
มีความแข็งเมื่อเย็นตัวลง โครงสร้างคุณสมบัติของวัสดุที่เย็นตัวลงนี้จะขึ้นอยูก่ บั อัตราการทาให้วสั ดุน้ นั เย็นตัวลง
(Rate of Cooling) SA มีลกั ษณะคล้ายกับวิธีการหาผลเฉลยแบบเฉพาะที่ (Local Search)
วิธี 3 – Opt (3 - Opt) เป็ นเทคนิ คการปรับปรุ งเส้นทางเดียวที่ มีความคล้ายคลึงกับเทคนิ คการปรับปรุ ง
เส้นทางด้วยวิธี 2 – Opt แต่การสลับลาดับจุดส่งนั้นจะถูกเลือกสลับครั้งละ 3 จุด วิธีน้ ีจะเกิดการสลับลาดับครั้งลพ
3 จุด เพื่อให้เกิดเส้นทางใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ของการจัดเส้นทางที่ดีข้ ึน ดังภาพที่ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 1

1 3 4 2 5 6 7 8 1

ภาพที่ 1 เทคนิคการปรับปรุ งเส้นทางด้วยวิธี 3 – Opt
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ในส่ วนของงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง (ธริ นี มณี ศรี , 2552) ประยุกต์ข้ นั ตอนวิธีเมต้าฮิวริ สติกส์สาหรับปั ญหา
การจัดเส้นทางเดิ นรถขนส่ งกรณี มีรถขนส่ งหลายขนาดและแบ่งแยกส่ งสิ นค้าได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ
การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งให้เกิดเวลาในการเดินทางโดยรวมน้อยสุด โดยประยุกต์ใช้ข้ นั ตอนวิธีที่พฒั นาขึ้น
3 วิธี ประกอบด้วย การค้นหาเฉพาะที่แบบพบค่าดีที่สุดเป็ นตัวแรกร่ วมกับวิธีคน้ หาทาบูการค้นหาเฉพาะที่แบบ
พบค่าดีที่สุดจากทั้งหมดร่ วมกับวิธีคน้ หาทาบู และวิธีคน้ หาทาบู ทาการเปรี ยบเทียบสมรรถนะของทั้ง 3 วิธีดว้ ย
ดัชนี บ่งชี้ 2 ตัว คือ คุณภาพของผลเฉลย และเวลาที่ ใช้ในการประมวลผล จากการทดลองพบว่าวิธีดีที่สุดเป็ นตัว
แรกร่ วมกับวิธีคน้ หาทาบู เป็ นวิธีที่เหมาะสม เนื่ องจากให้ผลเฉลยที่เหมาะสม และใช้เวลาในการประมวลผลที่
ยอมรับได้ จากนั้นนาขั้นตอนวิธีดงั กล่าวมาทดลองใช้กบั ข้อมูลจาลองและกรณี ศึกษา ข้อมูลจาลองทาการดัดแปลง
ปั ญหาเทียบเคียงของ Solomon จานวน 6 ประเภท ประกอบด้วย R101, R201, C101, C201, RC101 และ RC201 ที่
จานวนลูกค้าสูงสุด 100 ราย และทดลองแก้ปัญหาจริ งในภาคธุรกิจประกอบด้วยโรงงานผลิตน้ าดื่มและบริ ษทั ผลิต
และจัดจาหน่ายสิ นค้าแปรรู ปทางการเกษตร ผลการทดลองสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางลงได้ 358 นาที
และ 1,218 นาที ตามลาดับ (อุบลรัตน์ , 2551) ได้พฒ
ั นาวิธีการในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่ มี
คลังสิ นค้าหลายแห่ ง ซึ่ งประกอบไปด้วยสามขั้นตอนหลัก โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ระยะทางรวมของระบบน้อย
ที่สุด ในการหาผลเฉลยเบื้องต้น ลูกค้าจะถูกแจกจ่ายไปยังคลังสิ นค้าที่ใกล้ที่สุดโดยวิธีใกล้ไหนไปนัน่ (Arbitrary
Nearest Neighbor Algorithm) จากนั้นเส้นทางของยานพาหนะในแต่ละคลังสิ นค้าจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้อลั กอริ ทึม
แบบประหยัด (Saving Algorithm) และเส้นทางนั้นๆ จะถูกพัฒ นาต่อมาโดยวิธี Arbitrary Insertion ในขั้นตอน
สุ ดท้าย อัลกอริ ทึมเชิ งพันธุกรรมจะถูกนามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งผลเฉลยของระบบ ผลจากการคานวณ
แสดงให้เห็นถึงการลดลงของระยะทางรวมของระบบในแต่ละขั้นตอน (พลอยพรรณ ศรี กิจการ และ อรอุไร แสง
สว่าง, 2556) ออกแบบเส้นทางเดินรถขนส่งเครื่ องสาอางเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการเดินทางโดยมีวตั ถุประสงค์ให้
ระยะทางที่ ใช้ในการขนส่ งต่ าที่ สุด ปั ญหาเส้นทางขนส่ งเครื่ องสาอางของบริ ษทั กรณี ศึกษา มีจุดกระจายสิ นค้า
เพียงแห่ งเดียว เพื่อส่ งเครื่ องสาอางไปยังร้านตัวแทนจาหน่าย 20 ร้าน ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล งานวิจยั นี้ จึง
ได้นาเสนอแนวทางปรับปรุ งและออกแบบเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพโดยการประยุกต์การ
แก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถสาหรับการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายที่มีระยะทางไปและกลับเท่ากัน
(Symmetric traveling salesman problem) โดยใช้วิธีการจาลองการอบเหนี ยวเพื่อปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการ
จัดการเส้นทางการเดินรถจากวิธีที่ใช้ในปั จจุบนั ได้ 7.8%

4.วิธีดาเนินการวิจัย
ในส่ วนของขั้นตอนการวิจยั จะประกอบไปด้วยการจัดการข้อมูลของงานวิจยั และการพัฒนาโปรแกรม
การจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษาด้วย Visual Basic for Application (VBA) ใน Microsoft
Excel เพื่อหาคาตอบโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การจัดการข้ อมูลของงานวิจยั
ในขั้นตอนเริ่ มต้นผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลบริ ษทั กรณี ศึกษา พบว่าบริ ษทั มีศูนย์กระจายสิ นค้า 1 แห่ง มีจานวน
สาขาที่ ตอ้ งไปส่ งสิ นค้าตามจุด (Node) ต่างๆ ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล แล้วกลับมายังศูนย์กระจายสิ นค้า
ทั้งหมด 61 จุด จานวนสิ นค้าที่ขนส่ งในแต่ละวันมีปริ มาณคงที่ขนาดรถขนส่ งมีเพียงขนาดเดียว คือรถบรรทุก 6
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ล้อ โดยกาหนดกรอบเวลาในการขนส่งให้เสร็ จสิ้ นภายใน 24 ชัว่ โมงและคานวณหาระยะทางระหว่างลูกค้าแต่ละ
จุดโดยใช้วธิ ี การวัดจาก Google Map แล้วทาการบันทึกระยะทางลงในตารางเมตริ กซ์ โดยระยะทางที่บรรจุลงใน
ตารางเมตริ กซ์น้ ี ได้จากการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยการดึ งระยะทางจาก Google Map มา
จัดเก็บไว้ใน Excel ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เมตริ กซ์ระยะทางระหว่างจุดต่างๆ
Depot
1
2
3
4
Depot
0.00
24.41
42.93
13.81
26.92
1
27.70
0.00
20.09
30.29
20.58
2
42.85
20.42
0.00
45.43
32.38
3
12.74
25.21
44.58
0.00
29.09
4
26.53
19.19
30.42
29.47
0.00
…….. ……..
……..
……..
……..
……..
61
25.25
22.72
40.47
13.24
38.28

…….
……..
……..
……..
……..
……..
0.00
……..

61
26.71
25.32
38.68
15.89
35.87
……..
0.00

4.2 การประยุกต์ ใช้ วธิ ีฮิวริสติกส์ ในการจัดเส้ นทางการเดินรถขนส่ งสินค้ า
นาข้อมูลที่ ได้จากมาประยุกต์ใช้ในการหาคาตอบผ่านโปรแกรม Visual Basic for Application (VBA)
ใน Microsoft Excel ดังนี้
(1) วิธีการสลับสามตาแหน่ ง (3-Opt)
วิธีการสลับ สามต าแหน่ ง (3-Opt) เป็ นการสลับ หรื อ แลกเปลี่ ยนเส้น ทางเพื่ อให้เส้น ทางใหม่ ที่
พัฒนาขึ้นเป็ นคาตอบที่ดีดว้ ยวิธีการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งครั้งละ 3 เส้นทาง (3-Opt) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างเส้นทางเริ่ มต้นก่อนโดยเลือกทุกจุดที่เป็ นไปได้
ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุ งเส้นทางโดยการสลับตาแหน่ งใหม่ใช้วิธี (3-Opt) โดยลบเส้นทางที่ มีอยู่ 3
เส้นทาง จากนั้นแทนที่เส้นทางใหม่แทนเส้นทางเดิม ที่ทาให้เส้นทางผ่านทุกจุดส่ง หลังจากนั้นตรวจสอบเส้นทาง
ใหม่ที่ปรับปรุ งว่ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่ งที่ต่ากว่าเส้นทางเดิมหรื อไม่ ถ้าเส้นทางที่ได้ใหม่มีค่าต่ากว่าเส้นทางทาง
เดิม แสดงว่าเส้นทางใหม่ที่ได้เป็ นคาตอบที่ดีกว่า
ขั้นตอนที่ 3 ทาซ้ าจนไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(2) วิธีการจาลองการอบเหนียว (Simulated Annealing)
วิธีการจาลองการอบเหนี ยว ขั้นตอนวิธีในการทางานจะเป็ นลาดับการทางานแบบวนซ้ า โดยในแต่
ละรอบจะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มจากผลเฉลยปั จจุบนั เพื่อสร้างผลเฉลยใหม่ที่ใกล้เคียงกับผลเฉลย
ปั จจุบนั เมื่อผลเฉลยใหม่ถูกสร้างขึ้นจะคานวณค่าของฟั งก์ชนั เป้ าหมายหรื อฟั งก์ชนั ต้นทุน เพื่อตัดสิ นใจว่าจะ
ยอมรับให้เป็ นผลเฉลยปั จจุ บันหรื อไม่ หากผลเฉลยใหม่ดีกว่าผลเฉลยปั จจุบันก็จะถูกยอมรับให้เป็ นผลเฉลย
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ปั จจุบนั แทน แต่ถา้ ผลเฉลยใหม่ไม่ดีกว่าผลเฉลยในปั จจุบนั ก็อาจจะถูกยอมรับได้ ซึ่งมีอลั กอลิทึมที่สามารถแสดง
หลักการทางานได้ดงั นี้
TspSA( p ) {
tour = initialTour( p )
temp = high_temperature
while not terminate( tour ) {
newTour = next Tour(tour) // สร้างเส้นทางให้ โดยปรับจากเส้นเดิมด้วยวิธี 3-OPT
dE = length(newTour,p)-length(tour,p) // ความแตกต่างระหว่างเส้นทางใหม่ – เส้นทางเดิม
if ( dE < 0 || random(0,1) < e-dE/kt ) // ถ้าน้อยกว่า หรื อ ค่าสุ่ม ความน่าจะเป็ นตามอุณหภูมิ ยอมรับเส้นทาง
ใหม่ เป็ นค่าคาตอบ เพื่อปรับในรอบถัดไป
tour = newTour
temp = temp * tempFactor
}
จากอัลกอลิทึมวิธีการจาลองการอบเหนี ยว (Simulated Annealing) วิธีน้ ี จะรับอาเรย์ 2 มิติที่เก็บข้อมูล
ของสาขาต่างๆและระยะทางระหว่างสาขา และคานวณหาความยาวของเส้นทางนั้นเก็บในตัวแปร p ซึ่ ง p แทน
อุณหภูมิของระบบ เราจะให้ p ที่ได้น้ นั ถือว่าเป็ นอุณหภูมิเริ่ มต้นของระบบ จากนั้นก็เข้าวงวนโดยตรวจสอบค่า p
ไปเรื่ อยๆ ถ้า p ลดลงจน p≤ 0.001 เพื่อหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุด และสร้างเส้นทางให้ โดยปรับจากเส้นเดิมด้วยวิธี 3OPT จากนั้น คานวณหาเส้นทางถัดไป (neighbor solution)โดยเก็บค่าใส่ ตวั แปร dE โดยถ้า E เป็ นจานวนบวก
แสดงว่าเส้นทางใหม่ที่ได้จะยาวขึ้น ถ้า E เป็ นจานวนลบแสดงว่าทางเดินใหม่ที่ได้จะสั้นลง จากนั้นเราก็ดูเงื่อนไข
ว่าถ้า dE<0 หรื อ ค่าสุ่ ม ความน่ าจะเป็ นตามอุณหภูมิ ยอมรับเส้นทางใหม่ เป็ นค่าคาตอบ เพื่อปรับในรอบถัดไป
เราก็จะรับทางเดินใหม่ให้เป็ นคาตอบของเรา จะสังเกตได้วา่ ถ้าค่า p สูง e-dE/kT ก็จะสูงตามไปด้วย หมายความว่าใน
ขณะที่อุณหภูมิสูงนั้นเราก็มีโอกาสที่จะรับคาตอบไว้เยอะเมื่ออุณหภูมิต่าลงเราก็จะรับคาตอบน้อยลง
4.3 ต้ นทุนนา้ มันเชื้อเพลิง
ในส่ วนของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ งของบริ ษทั กรณี ศึกษา พบว่ารถบรรทุกสิ นค้ามีตน้ ทุนค่าขนส่ ง
คือ ค่าก๊าซ LPG และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ผูว้ ิจยั จะช่วยแก้ปัญหาการคิดลดต้นทุนค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงเท่านั้น ซึ่ ง
ต้นทุนน้ ามันต่อหน่วยผลิตนั้นสามารถคานวณได้ดงั ต่อไปนี้
ต้นทุนน้ ามัน/หน่วยผลิต = (อัตราการใช้) x (ราคาน้ ามัน/หน่วย)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลจาการช่วยแก้ปัญหาและวางแผนการจัดส่ งสิ นค้าให้ โดยเปรี ยบเทียบการจัดส่งแบบเดิม กับขั้นตอน
วิธีฮิวริ สติ กส์ สาหรับการจัดเส้นทาง ให้กับบริ ษทั กรณี ศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลการขนส่ งในเดื อน มิ ถุนายน 2559
จานวน 5 วัน ด้วยวิธีการวางแผนการจัดเส้นทางขนส่งสิ นค้า 5 รู ปแบบ ได้แก่ 1) วิธีการขนส่งแบบเดิมของบริ ษทั
2) วิธี 3-Opt การสลับ สามต าแหน่ ง (3-Opt) 3) วิธี Simulated Annealing ร่ ว มกับ การสลับ 2 ต าแหน่ ง (2-Opt)
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4) วิธี Simulated Annealing ร่ วมกับ การสลับ 3 ตาแหน่ ง (3-Opt) และ 5) วิธี Simulated Annealing ร่ วมกับ การ
สลับ 4 ตาแหน่ง (4-Opt) แสดงดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 เปรี ยบเทียบระยะทางที่ได้จาก วิธีวางแผนการจัดเส้นทางขนส่งสิ นค้า 5 รู ปแบบ
ข้อมูลการขนส่ง
ระยะทางจัดเส้นทางขนส่งสิ นค้า
ชุดที่
วิธีเดิม
3-Opt
SA1
SA2
1
661.89
639.20 **
660.42
658.06 *
2
728.14
678.92 **
720.18
718.09
3
763.66
698.53 **
745.59 *
763.66
4
544.48
525.25 **
529.25 *
532.59
5
772.06
672.31 **
715.45 *
725.34
รวมระยะทาง
3,470.23
3,214.21**
3,370.89**
3,397.74
หมายเหตุ ** ระยะทางสั้นที่สุด * ระยะทางสั้นอันดับ 2

SA3
660.42
717.57 *
754.96
536.19
717.27
3,386.41

จากตารางที่ 4.1 เมื่อเปรี ยบเทียบเส้นทางที่ได้ระหว่าง วิธี 3-Opt SA1 SA2 SA3 กับเส้นทางเดิม จะเห็ น
ได้วา่ ผลลัพธ์ที่ได้จากอัลกอริ ทึมจะมีระยะทางสั้นกว่าทั้งหมด พบว่าวิธีที่ให้ระยะทางที่ ส้ ันที่ สุดคือวิธีการสลับ
สามต าแหน่ ง (3-Opt) สามารถลดระยะทางขนรวมให้ ส้ ัน ลงจากเดิ ม 3,470.23 กม. เหลื อ 3,214.21 กม. โดย
สามารถลดระยะทางจากเดิมลงได้ 256.02 กม. และวิธีที่ให้ระยะทางที่ส้ นั ลาดับถัดมาคือ วิธี Simulated Annealing
ร่ วมกับการสลับ 2 ตาแหน่ ง (2-Opt) พบว่าสามารถลดระยะทางขนรวมให้ส้ ันลง จากเดิ ม 3,470.23 กม. เหลื อ
3,370.89 กม. โดยสามารถลดระยะทางจากเดิมลงได้ 99.34 กม. และสามารถลดต้นทุนค่าน้ ามันเชื่อเพลิงสามารถ
คานวณได้ดงั ต่อไปนี้
ต้ นทุนนำ้ มันเชื อ้ เพลิง = (อัตรำกำรใช้ ) x (รำคำนำ้ มัน/หน่ วย)
วิธีเดิม
ต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในการส่งสิ นค้า 5 วัน = 3,470.23 * 25.09
ต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในการส่งสิ นค้า 5 วัน = 87,068.07 บาท
วิธี 3-Opt
ต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในการส่งสิ นค้า 5 วัน = 3,214.21 * 25.09
ต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในการส่งสิ นค้า 5 วัน = 80,644.53 บาท
ดังนั้นในการขนส่งสิ นค้าจานวน 5 วัน สามารถลดต้นทุนลงได้ 87, 068.07 - 80,644.53 = 6,423.54 บาท

6. อภิปรายผล
วิธีการสลับสามตาแหน่ ง (3-Opt) สามารถลดระยะทางขนรวมให้ส้ ันลงจากเดิ ม 3,470.23 กม. เหลื อ
3,214.21 กม. โดยสามารถลดระยะทางจากเดิมลงได้ 256.02 กม. และลดต้นทุนค่าน้ ามันเชื่อเพลิงลงได้ 6,423.54
บาท จากข้อมูลการขนส่งสิ นค้า 5 วัน วิธีฮิวริ สติกส์เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิภาพสูงในการแก้ปัญหาที่มีลูกค้าและสาขา
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จานวนมาก มีทาเลที่ ต้ งั กระจายตามพื้นที่ ขนาดใหญ่ งานวิจยั นี้ ได้เสนอวิธีการจาลองแบบอบเหนี ยว และวิธีการ
สลับสามตาแหน่ ง (3-Opt) เปรี ยบเที ยบกับวิธีการขนส่ งแบบเดิ ม พบว่าการปรับปรุ งเส้นทางด้วยวิธีการสลับ 3
ตาแหน่ ง (3-Opt) ให้ผลลัพธ์ของการจัดเส้นทางที่ดีข้ ึน เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าและสามารถลดค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษาได้

7.ข้ อเสนอแนะ
(7.1) งานวิจัยนี้ สามารถน าวิธีการทางฮิ วริ สติ กส์ วิธีการอื่ น มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปั ญ หาการจัด
เส้ น ทางการขนส่ ง ได้อี ก หลายวิธีเช่ น วิธี ก ารเชิ งพัน ธุ กรรม (Genetic Algorithm) วิธีการอาณานิ ค มมด (Ant
Colony Optimization) วิธีคน้ หาต้องห้าม (Tabu Search: TS) เป็ นต้น
(7.2) งานวิจยั นี้สามารถนาข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาพิจารณาด้วย เช่น ค่าเสื่ อมสภาพ ค่าบารุ งรักษา
ยานพาหนะ ค่าจ้างพนักงานขนส่ง เป็ นต้น
(7.3) งานวิจยั นี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การออกแบบเส้นทางการขนส่งสิ นค้าที่มีจานวนร้านค้า
มากหรื อลูกค้าหลายรายให้กบั บริ ษทั อื่นๆได้ ที่มีลกั ษณะการขนส่งรู ปแบบเดียวกัน
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พลอยพรรณ ศรี กิจการ และ อรอุไร แสงสว่าง. 2556. “การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพเส้นทางเดิน รถขนส่ง
เครื่ องสาอาง” วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. 7, 2 (ธันวาคม 2556)
อรประไพ จารุ พฒั น์ และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์. 2556. “ฮิวริ สติกสาหรับการจัดเส้นทางเดินรถแบบ เปิ ดเพื่อลด
ต้นทุนการขนส่ง” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ . (ISSN: 1906-3636) 4,3 (31 พฤษภาคม 2556)
ปาลีรัฐ.2554. “แนวทางการพัฒนาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสิ นค้า กรณี ศึกษา ศูนย์กระจายสิ นค้าประเภท
เซรามิค”. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี.
ธารชุดา พันธ์นิกลุ . 2551. วิธีฮิวริ สติกสาหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีท้ งั การรับและการส่งใน
จุดเดียวกัน. วิทยานิพนธ์วศิ วกรรมปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .
วิไลวรรณ์ แก่นสาร และ สมบัติ สิ นธุเชาน์. 2556. “การเปรี ยบเทียบวิธีการฮิวริ สติกส์ สาหรับระบบการจัดการ
ขยะ” วารสารวิชาการ Thai VCML. 6,2 (ธันวาคม 2556).
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บทคัดย่อ
การลดต้นทุนสามารถกระทาได้หลายจุดในกระบวนการโลจิ สติกส์ ได้แก่ การจัดซื้ อ/การขนส่ ง/การ
ผลิต/การจัดการคลังสิ นค้า/การปรับเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ซึ่งการปรับเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์มีความสาคัญเป็ นอย่าง
ยิง่ ในการลดต้นทุนของธุรกิจเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจข้อมูลของภาชนะบรรจุ
ภัณฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ ง และหาแนวทางในการลดต้นทุนจากการปรับเปลี่ยน
บรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้เทคนิค อีซีอาร์ เอส (ECRS) โดยการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ซึ่งเป็ นข้อมูลรายละเอียดของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2558 และใช้
เทคนิคเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีกรอบของเทคนิคอีซีอาร์เอสเป็ นหลัก จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
มีบรรจุภณั ฑ์อยู่ 3 ชนิด ที่สามารถจะลดต้นทุนลงได้อย่างชัดเจน ได้แก่
กล่ อ งกระดาษลูกฟูก ขนาด 1x24 กล่ อ งกระดาษลู กฟูก ขนาด 6x4 และฉลากสิ น ค้า ซึ่ ง ผลจากการ
ปรั บ เปลี่ ย นบรรจุ ภัณ ฑ์ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ สามารถลดต้น ทุ น ให้กับ องค์ก รได้ร วมเป็ นจ านวนเงิ น
18,733,116 บาทต่อปี
คาสาคัญ: การลดต้นทุน ภาชะบรรจุภณั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เทคนิคอีซีอาร์เอส

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไวน์คูลเลอร์ เป็ นเครื่ องดื่มชนิดหนึ่ งที่ผลิตในประเทศไทย โดยเป็ นที่รู้จกั
และยอมรั บทัว่ โลกในฐานะผูน้ าในด้านการผลิ ตไวน์และผลิ ตภัณฑ์จากองุ่ นที่ มีคุณภาพสู งของเอเชี ย รวมทั้ง
ผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ ญิงไทยจะนิยมดื่มกันมาก เนื่ องจากเป็ นเครื่ องดื่มที่มีดีกรี แอลกอออล์
ต่ากว่าสุราและเบียร์ แต่ดูดีมีรสนิยมเหมือนดื่มไวน์ราคาแพง ปั จจุบนั เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไวน์คูลเลอร์ มี
ยอดขายสูงถึง 90 ล้านขวดต่อปี ต้นทุนส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่บรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าและกระบวนการโลจิสติกส์ ราคาต้นทุน
โดยรวมประมาณ 1.30 บาท/ขวด (1 กล่องมี 24 ขวด) ภาพที่1 แสดงส่ วนประกอบที่สาคัญของบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกัน คือ กล่องลูกฟูก ขวด ฝาจีบ และฉลากสิ นค้า

องค์ประกอบของภาชนะบรรจุภณั ฑ์

กล่องลูกฟูก

ฝาจีบ

ขวด

ฉลาก

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
ผูว้ ิจัย เลื อ กที่ จะศึ กษาต้นทุ นในส่ ว นของบรรจุ ภัณฑ์ของบริ ษทั เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ประเภทไวน์
คูลเลอร์ แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งในเบื้องต้น คาดว่าต้นทุนในส่ วนนี้ น่าจะสามารถลดลงได้อีก โดยรวมโดยการเลือกใช้วสั ดุ
อื่นๆทดแทน หรื อกาหนดคุณสมบัติใหม่ให้ใกล้เคียงหรื อเที ยบเท่ าของเดิ ม และคัดเลือกผูส้ ่ งมอบที่ มีคุณ ภาพ

1651

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เจรจาต่อรองราคาใหม่ ให้ตรงตามเงื่อนไขที่ตอ้ งการ ทั้งนี้ จะได้นาเอาเทคนิ ค ECRS มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาวิธีการลดต้นทุนและเพิ่มกาไรแก่องค์กรให้ได้มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อสารวจข้อมูลของภาชนะบรรจุภณั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง
(2) เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนจากการปรับเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ โดยใช้
เทคนิคECRS

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจยั ประกอบไปด้วยตัวแปร 3 ส่วนด้วยกันคือ 1.) ต้นตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูล
ของภาชนะบรรจุภณั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในเชิงลึก เช่น ต้นทุนต่อหน่วย ขนาดสัง่ ซื้อ ความหนากระดาษ
เป็ นต้น 2.) ตัวแปรแทรกซ้อน ได้แก่ เทคนิค ECRS ซึ่งใช้เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยกลัน่ กรองข้อมูลจากตัวแปรต้น
และ 3.) ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวทางในการลดต้นทุนซึ่งวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ ECRS นัน่ เอง
ภาชนะบรรจุภัณฑ์

เทคนิค ECRS

กล่องลูกฟูก
ขวด
ฝาจีบ
ฉลาก

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

แนวทางการลดต้นทุน
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ฯ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัย นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยใช้ขอ้ มูลทุ ติยภูมิ (Secondary Source) และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ใช้ขอ้ มูลบรรจุภณ
ั ฑ์จากการสั่งซื้ อของ บริ ษทั เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ แห่ งหนึ่ ง (ไม่
เปิ ดเผยชื่อ) โดยใช้ขอ้ มูลเฉพาะภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทไวน์คลูเลอร์ เป็ นระยะเวลา
1 ปี จากเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2558 และหาแนวทางในการลดต้นทุน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา เป็ นตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบของเทคนิค ECRS ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งลงทุนเพียงแต่ปรับแนวคิดเท่านั้น (วิฑูร สิ มะโชคดี, 2542)
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E-Eliminate คือ การตัดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ นในกระบวนการออกไป
C-Combine คือ การรวมขั้นตอนการทางานเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดเวลาหรื อแรงงานในการทางาน
R-Rearrange คือ การจัดลาดับงานใหม่ให้เหมาะสม
S-Simplify คือ ปรับปรุ งวิธีการทางาน หรื อสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทางานได้ง่ายขึ้น
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ได้แก่ ตารางวิเคราะห์ขอ้ มูล ECRS ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการดาเนินการในปัจจุบนั
และแนวทางในการดาเนินการแบบใหม่ ของแต่ละแนวคิด
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ขอ้ มูล ECRS
แนวคิด
ดาเนินการแบบเดิม
E : Eliminate
C : Combine
R : Rearrange
S : Simplify

การดานินการ
ดาเนินการแบบใหม่

4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) จัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้ อภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ในด้านจานวน ราคา และคุณภาพของแต่ละภาชนะ
บรรจุภณั ฑ์ ซึ่งเป็ นข้อมูลย้อนหลังระยะเวลา 1 ปี จากเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2558
(2) ศึกษาและพิจารณารายการการสัง่ ซื้อที่ยอดการสัง่ ซื้อประจา ในจานวนมากไปหาน้อยตามลาดับ
เพื่อเลือกที่จะลดต้นทุนจากภาชนะในส่วนใดก่อน
(3) ศึ กษาและสารวจด้านคุ ณสมบัติ คุ ณภาพ และประสิ ท ธิ ภาพ ของวัสดุ อุ ป กรณ์ เพื่ อ น ามา
เปรี ยบเทียบในข้อมูลเดิม และใหม่
(4) นาข้อมูลที่ได้จากการเปรี ยบเทียบ มาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค ECRS เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุน
ภาชนะบรรจุภณั ฑ์
(5) ดาเนินการปรับเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมทดลองใช้งานเป็ นเวลา 6 เดือน เพื่อวัดประสิ ทธิภาพ
ของบรรจุภณั ฑ์ในด้านคุณภาพ ของวัสดุใหม่ที่ได้มีการปรับแล้ว
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้ อหา (Content Analysis) จากตาราง ECRS โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังระยะเวลา 1 ปี
จากเดื อนมกราคม ถึ ง ธันวาคม 2558 โดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้ อ และฝ่ ายอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร่ วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูล ในรายละเอียดด้านคุณภาพ ด้านปริ มาณการสัง่ ซื้อ และความถี่ในการสัง่ ซื้อบรรจุ
ภัณฑ์ แต่ละรายการ เพื่อเปรี ยบเทียบการสั่งซื้ อในคุณสมบัติ คุณภาพของวัสดุ ของภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์เดิ ม และ
การปรับเปลี่ยนคุณภาพใหม่ หาข้อดี ข้อเสี ย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของภาชนะและสามารถช่วยลดต้นทุนได้ และ
สรุ ปผลการดาเนินการพร้อมนาเสนอผูบ้ ริ หารต่อไป
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5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ข้ อมูลภาชนะบรรจุภัณฑ์ ทเี่ ลือกเพือ่ หาวิธีลดต้ นทุน
จากการศึกษาข้อมูลของภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2558 พบว่ามีวสั ดุอุปกรณ์ที่
ควรลดต้นทุนให้ได้เนื่องจากมีการสัง่ ซื้อในปริ มาณที่สูงสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) กล่องขนาด 1x24 (ตารางที่2 รายการที่ 1-4)
(2) กล่องขนาด 6x4 (ตารางที่2 รายการที่ 5-7)
(3) ฉลากสิ นค้า (ตารางที่2 รายการที่ 8-9)
ตารางที2่ ข้อมูลของภาชนะบรรจุภณั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการสัง่ ซื้อในปริ มาณมาก
Item
Carrier
Materials
Spec.
1 CARTON SPY CLASSIC 24x275ML
Ron Paper C
WI170/M125
2 CARTON SPY RED 24x275ML
Ron Paper C
WI170/M125
3 CARTON SPY WHITE 24x275ML
Ron Paper C
WI170/M125
4 CARTON SPY BLACK 24x275ML
Ron Paper C
WI170/M125
5 CARTON SPY BLACK 6x4x275ML
Ron Paper C
WI170/M125
6 CARTON SPY RED 6x4x275ML
Ron Paper C
WI170/M125
7 CARTON SPY CLASSIC 6x4x275ML
Ron Paper C
WI170/M125
8 Label Cocktail
Metallized Paper
Wet strength
9 Label Cooler
Metallized Paper
Wet strength

Total (Pcs.)
2,709,042
2,014,933
963,258
657,892
390,937
223,076
206,728
18,800,000
230,400,000

5.2 แนวทางการลดต้ นทุนจากการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยเทคนิค ECRS
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของวัสดุท้ งั 3 กลุ่ม (9 ชนิ ด) สามารถสรุ ปแนวทางการดาเนิ นการทั้งแบบดั้งเดิม
และแบบใหม่ ได้ดงั ตารางที่ 3
(1) ปรับเกรดหรื อแกรมกระดาษของกล่องลูกฟูกจากคุณภาพ WI170/M125 คือกระดาษลูกฟูกปะ
กระดาษขาว เปลี่ยนมาเป็ น KI150/M125 คือ กระดาษลูกฟูกปะน้ าตาล ซึ่งเป็ นกระดาษรี ไซเคิล
(2) ต่อรองราคาที่มีการปรับคุณภาพเกรดหรื อแกรมกระดาษลง
(3) การสัง่ ซื้อในปริ มาณที่มาก และมีการสัง่ ซื้ออย่างสม่าเสมอ สามารถเป็ นตัวกาหนดราคาได้
เช่นกัน ซึ่งเป็ นอีกเหตุผลที่สาคัญในการลดต้นทุน
ซึ่ งจากการนาข้อมูลไปปรับใช้ พบว่าวัสดุประเภทกล่อง (1x24 และ 6x4) สามารถใช้แนวทางการลด
ต้นทุนทั้ง 3 ได้ มีเฉพาะฉลากสิ นค้า ที่ ใช้ได้เพียงแนวทางที่ (3) เท่านั้น เนื่ องจากซัพพลายเออร์ ไม่สามารถปรับ
คุณภาพของฉลากได้ แต่สามารถลดราคาลงได้จากการสัง่ ซื้ อที่มีปริ มาณมาก และสม่าเสมอ ซึ่ งแต่เดิมมีเพียงการ
แจ้งจานวนการสัง่ ซื้ อต่อเดือน ไม่มีการแจ้งจานวนล่วงหน้า ซึ่งต่อมาได้จดั ทาแผนการสั่งซื้ อแต่ละเดือน สรุ ปยอด
สัง่ ซื้อทั้งปี คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ การสัง่ ซื้อที่เพิ่มขึ้น จึงเป็ นตัวเลขสาหรับเจรจาต่อรองราคาได้
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ซึ่ งสาหรับฉลากสิ นค้า ไม่สามารถปรับเปลี่ยนคุณภาพกระดาษได้ทนั ที เนื่ องจากมีผลกระทบในเรื่ อง
เครื่ องจักรการผลิต, มีผลกระทบในเรื่ องกาวที่ติด บนกระดาษ, มีผลกระทบในเรื่ องความหนาของกระดาษ หากมี
การปรับเปลี่ยนต้องมีระยะเวลากาหนดแน่นอนอย่างชัดเจน
ตารางที3่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิค ECRS
แนวคิด
ดาเนินการแบบเดิม

การดาเนินการ
ดาเนินการแบบใหม่

E : Eliminate
การกาจัดออก

1.ใช้กระดาษกล่องลูกฟูก เกรดกระดาษ
ค่อนข้างดี
2.สี พิมพ์ 3สี สวยงาม
3.ภาชนะ สี สรรค์ เหมาะกับการตลาด เน้น
ความสวยงาม

C : Combine
การรวมเข้า
ด้วยกัน

1.พนักงานตรวจสอบคุณภาพ มักจะทางานไม่ 1.ใช้แนวของโซ่อุปทานเข้ามาช่วยโดย
ทัน เมื่อมีวตั ถุดิบส่งเข้าโรงงาน และหากไม่มี อาจจะให้ซพั พลายเออร์เป็ นผูเ้ ก็บตรวจอย่าง
การตรวจสอบก็ไม่สามารถส่งมอบสิ นค้าให้
ให้ก่อนส่งของเข้าโรงงานเรา
ลูกค้าได้
2.พนักงานผลิตเป็ นผูต้ รวจสอบสินค้าที่ตนเอง
ผลิต
3.พนักงานตรวจสอบคุณภาพให้เพียงสุ่มตรวจ
วัตถุดิบเท่านั้น

R : Rearrange
การลาดับใหม่

1.QC เป็ นฝ่ ายตรวจคุณภาพสิ นค้า (กล่อง
ลูกฟูก) หากมีการตรวจไม่ผา่ นต้องปฏิเสธการ
รับสิ นค้า (ตามคุณภาพ, หน้าต่างสี ที่กาหนด)
2.กรณี สินค้าตรวจไม่ผา่ น ต้องดาเนินการ
จัดส่งสิ นค้าใหม่ให้ตรงตามคุณภาพ อาจไม่ทนั
ต่อการผลิตและจัดส่งให้ลูกค้า
1.เอกสารภายในแต่ละแผนกมีกฏระเบียบ
ต่างกัน มีความสับสน หรื อสื่ อสารไม่ตรงกัน
2.แต่ละแผนกเรี ยกสิ นค้าต่างกัน

S : Simplify
การทาให้ง่ายขึ้น
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1. ลดเกรดกระดาษให้เหมาะสมกับสิ นค้า
2. ปรับสี พิมพ์ลดลงเหลือ 2 สี ไม่มีผลใน
การใช้งาน ซึ่งกระดาษยังคงคุณภาพเดิม
3.ภาชนะเหมาะกับการขนส่งและเพื่อ
งานโลจิสติกส์

1. ตรวจสอบเฉดสี ในขั้นตอนก่อนขึ้นรู ป
กล่อง หรื อช่วง Proof สี ไม่เสี ยเวลา และลด
ต้นทุนการขึ้นรู ปกล่องใหม่

1.จัดทาเอกสารประกาศเป็ นแบบฟอร์ม
มาตรฐานทั้งองค์กร
2.ใช้รหัสสิ นค้าแทนการเรี ยกชื่อป้ องกันการ
สับสน
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5.3 ผลการดาเนินการตามแนวทางการลดต้ นทุนแบบใหม่
จากผลการลดต้นทุนด้วยการปรับลดคุณภาพของวัสดุกล่องบรรจุท้ งั ขนาด 1x24 และ 6x4 ซึ่งกาหนดให้
ลดเกรดกระดาษ และพิมพ์สีให้นอ้ ยลง ดังนั้น ก่อนการนาไปใช้งานจริ งจึงต้องทาการทดสอบถึงประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้งานก่อนว่า สามารถนาไปใช้ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
5.3.1 การทดสอบการขึ้ นรู ปกล่องด้วยเครื่ องขึ้ นรู ปกล่อง การบรรจุ ขวดเครื่ องดื่ มลงกล่องด้วย
เครื่ องบรรจุกล่อง และปิ ดฝากล่องด้วยเครื่ องปิ ดฝากล่อง ผลปรากฏว่า สามารถใช้งานได้ตามปรกติ ไม่เกิดปั ญหา
ใดๆ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที4่ รายงานการเปรี ยบเทียบกับกล่องที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั เมื่อใช้ในกระบวนการผลิต
ชนิดกล่ อง
กล่ อง Control
พิมพ์ สี

เครื่องขึน้ รูปกล่อง

เครื่องบรรจุกล่ อง

เครื่องปิ ดฝากล่ อง

กล่ องตัวอย่ าง
ไม่ พมิ พ์ สี

5.3.2 การทดสอบการการวางทับซ้อนกัน (Stack test) จากการทดสอบการวางทับซ้อนเที ยบกับกล่อง
แบบเดิม ผลปรากฏว่า สภาพกล่องยังคงสภาพปรกติ ไม่แบนหรื อยูย่ ี่ตามน้ าหนักของการทับซ้อนแต่อย่างใด ดัง
แสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 รายงานการทดสอบ Stack Test
กล่ อง Control

กล่ องตัวอย่ าง

ผล
วันที่ 22/4/16
หลังจากจัดเรี ยง ก่อนทา Stack Test

วันที่ 3/5/16
หลังจาก Stack Test
กล่องยังคงสภาพปกติ
ผลการทดสอบ : ผ่าน

5.3.3 มูลค่าของการลดต้นทุนจากการปรับเปลี่ ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ จากการเก็บ
ข้อมูลในปี 2558 หากใช้ตวั เลขเดียวกัน ในปี 2559 จะสามารถลดต้นทุนได้ดงั นี้
(1) กล่องขนาด 1x24 สามารถลดต้นทุนได้ชิ้นละ 1.1 บาท คิดเป็ นเงินปี ละ 7,680,161.50 บาท
(2) กล่องขนาด 6x4 สามารถลดต้นทุนได้ชิ้นละ 1.3 บาท คิดเป็ นเงินปี ละ 8,748,954.50 บาท
(3) ฉลาก สามารถลดต้นทุนได้ชิ้นละ 0.01 บาท คิดเป็ นเงินปี ละ 2,304,000 บาท
รวมทั้งหมดสามารถลดต้นทุนได้ 18,733,116 ต่อปี ดังข้อมูลในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุ ปมูลค่าของการลดต้นทุนจากการปรับเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
Brand
Pack Spec.Old Spec.New
SFC
Total Y15 vs Y16
Carton 1x24
Carton 6x24
Label

1x24
6x4
set

WI170/M125 Kl150M125 6,981,965
WI170/M125 Kl150M125 6,729,965
Cooler
Cooler
230,400,000
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Current
Cost

New
Cost

(THB)

Save

7.20
7.20
0.33

6.10
5.90
0.32

(1.10)
(1.30)
(0.01)

Base on SFC
Y16

7,680,161.5
8,748,954.5
2,304,000.0
18,733,116
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6. อภิปรายผล
งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ส ารวจข้อ มู ล ของภาชนะบรรจุ ภัณ ฑ์ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ข อง
บริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง และหาแนวทางในการลดต้นทุนจากการปรับเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
โดยใช้เทคนิค ECRS ซึ่ งผลปรากฏว่าสามารถลดต้นทุนได้จากการปรับคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์และเจรจาต่อรอง
ราคากับซัพพลายเออร์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลบัณฑิต แสงดี และคณะ ปี 2558 ที่ ได้ศึกษาและวิเคราะห์
ปั ญหาด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งหาแนวทางในการลด ต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสดของชุมชน
บ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัด สระแก้ว ด้วยเทคนิ ค ECRS แล้วสามารถนาข้อมูลไปเจรจา
ต่อรองราคาค่าขนส่งกับซัพพลายเออร์ได้
สาหรับงานวิจยั ของผูอ้ ื่นที่นาหลักการ ECRS ไปใช้ในแง่ที่ต่างกับงานวิจยั นี้ ได้แก่ งานวิจยั ของ ธนิดา สุ
นารั กษ์ ปี 2555 ซึ่ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อปรั บปรุ งการทางาน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิ ต ให้กบั
สายการผลิต ขดลวดแม่เหล็ก (Stator) รุ่ น D Frame ของบริ ษทั กรณี ศึกษา โดยการประยุกต์ใช้หลักการการศึกษา
การ เคลื่อนไหวและเวลา การปรับสมดุลสายการผลิตและการลดความสู ญเปล่าด้วย ECRS ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับ
งานวิจยั ของ นริ สสา พัฒนปรี ชาวงศ์ และคณะ ปี 2559 ที่ ได้ศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณี ศึกษา
บริ ษทั บ่อแสนวิลล่า จาากัด โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาการเคลื่อนไหวและ
เวลา การลดความสู ญเปล่าด้วย ECRS และการดาเนิ น กิ จกรรม 5ส ซึ่ งงานวิจยั ทั้ง 2 มีเป้ าหมายหลักในการลด
ต้นทุนในด้านกระบวนการ แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการใช้เทคนิค ECRS กับวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
กันไปตามสภาพปั ญหาของอุตสาหกรรม

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการลดต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า สามารถนาเทคนิ ค E C R S ไปใช้ได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งลงทุนเพียงแต่ปรับแนวคิดเท่านั้น โดยพนักงานทุกฝ่ ายควรตระหนักถึงเทคนิ ค E C R S อยูเ่ สมอ
ไม่ใช่แค่เพียงช่วงระยะเวลาวางแผนเท่านั้น
(2) ผูป้ ระกอบการ ควรให้ทุกหน่วยงาน มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการลดต้นทุน และควรชี้แจงให้
พนักงานทราบถึงวัตถุประสงค์และความจาเป็ นที่จะต้องลดต้นทุนให้ชดั เจน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง
(3) การดาเนิ นการใดๆควรมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การใช้คุณภาพกล่องแบบเดิ ม ในปี
หน้าอาจมีวสั ดุอื่นๆมาทดแทนที่ดีกว่า ถูกกว่าได้
(4) การเจรจาต่อรองเรื่ องราคาสิ นค้ากับซัพพลายเออร์ จะต้องหาข้อมูลสนับสนุ นให้ชดั เจน เช่น
ราคาทัว่ ไปในท้องตลาด ปริ มาณความต้องการในอนาคต เป็ นต้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ผูท้ ี่ สนใจนาเทคนิ ค ECRS ไปใช้ อาจสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การดาเนิ นการด้าน
อื่นๆได้ เช่น การขนส่ง การจัดการคลังสิ นค้า การผลิต เป็ นต้น โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์
(2) อาจใช้กิจกรรม ECRS ร่ วมกับเทคนิ ค AHP ในการกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นใจลดต้นทุนใน
กิจกรรมด้านต่างๆ
1658

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชาและพนักงานฝ่ ายวางแผน พนักงานฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ ของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ได้ให้ความร่ วมเป็ นอย่างดียงิ่ ในการให้ขอ้ มูล

9. เอกสารอ้างอิง
กุลบัณฑิต แสงดี, วิญญู ปรอยกระโทก, สุภาวดี สายสนิท, เฉลียว บุตรวงษ์, และ รัฐยา พรหมหิ ตาทร. แนว
ทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสด กรณี ศึกษาชุมชนบ้านหนองกก ตาบลทัพ
ราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจยั และพัฒนาไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558)
วิฑูร สิ มะโชคดี (2542). TQM วิถีองค์ กรคุณภาพยุค 2000. พิมพ์ครั้งที่ 4: กรุ งเทพมหานคร. บริ ษทั ส.เอเชียเพรส
จากัด
ธนิดา สุนารักษ์. การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษา: สายการผลิตขดลวดแม่ เหล็ก (Stator) รุ่น D
Frame. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2555 17-19 ตุลาคม 2555.
นริ สสา พัฒนปรี ชาวงศ์, อาเฟนดี ท่าสอน, ชาญณรงค์ ตระกูลสรณคมน์, และ วัสสา คงนคร. การศึกษา
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณี ศึกษาบริ ษทั บ่อแสนวิลล่า จากัด. วารสารวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ปี ที่8 ฉบับที่2 พฤษภาคม-สิ งหาคม ปี 2559.

1659

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

การตัดสิ นใจคัดเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ เชิงลาดับชั้น
MATERIAL VENDOR SELECTION IN MANUFACTURING
OF ELECTRONIC BY USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
ดร.วรพล วังฆนานนท์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: kiankmint11@gmail.com
ปัทมภรณ์ แสงสว่าง
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: patthamaporn@altum.co.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ จึ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการตัดสิ นใจคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้นซึ่งเป็ นเทคนิคหนึ่งในการตัดสิ นใจแบบ พหุเกณฑ์
โดยกาหนดปั จจัยหลักที่ใช้ในการตัดสิ นใจ 4 ด้านได้แก่ ปั จจัยด้านราคา ด้านคุณภาพ ด้านการให้บริ การ และด้าน
การส่ งมอบสิ นค้า เก็บข้อมูลจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการจัดซื้ อจานวน 10 ท่าน และกาหนดระดับความสาคัญของ
เกณฑ์การตัดสิ นใจไว้ 5 ระดับ ผลการเปรี ยบเทียบค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยหลักแต่ละด้าน พบว่าปั จจัย
“ด้านราคา” มีความสาคัญมากที่สุดโดยมีค่าน้ าหนัก 0.56 และน้อยที่สุด 0.11 จากนั้นจึงทาการเปรี ยบเทียบผูจ้ ดั หา
วัตถุดิบจานวน 3 ราย ด้วยเกณฑ์ยอ่ ยของทุกปั จจัยหลัก แล้วนามาคูณกับค่าน้ าหนักปั จจัยหลักอีกครั้ง ผลสรุ ปคือ
Supplier no.3 มีคะแนนรวมสู งสุ ด ที่ 6.71 สาหรับค่าความสอดคล้องของเกณฑ์การตัดสิ นใจ C.R. น้อยกว่า 0.1
ถื อว่าเกณฑ์การตัดสิ นใจนี้ สามารถยอมรั บได้ การตัดสิ นใจด้วยวิธี การวิเคราะห์ เชิ งลาดับชั้น ช่ วยลดความ
ผิดพลาดและความยากลาบากในการตัดสิ นใจได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น ตัดสิ นใจแบบพหุเกณฑ์

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากปั ญหาความต้องการสิ นค้าที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสภาวะการแข่งขันด้านราคาที่ ค่อนข้างรุ นแรง
ส่ งผลให้อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ จาเป็ นจะต้องเสาะหากลยุทธ์เพื่อการลดต้นทุนและควบคุ มการ
บริ หารการจัดซื้ อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ฝ่ ายจัดซื้ อจึงถูกมองว่าเป็ นหน่วยฟันเฟื องหลักสาคัญที่จะสามารถ
ช่วยให้บริ ษทั เกิ ดความสามารถทางการแข่งขันในธุ รกิ จได้ ซึ่ งเป้ าหมายหลักคือการลดต้นทุนและบริ หารการ
จัดซื้ อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากกิจกรรมและการดาเนิ นงานของแผนกจัดซื้ อในปั จจุบนั ต้องทาการ
จัดหาสิ นค้าจากผูแ้ ทนจากผูจ้ ดั จาหน่ ายซึ่ งมีเป็ นจานวนมาก เพราะผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าในแต่ละรายต่างมีขอ้ ดีและ
ข้อเสี ยแตกต่างกันไป ซึ่งการจัดซื้อสิ นค้าเพื่อนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตแต่ละครั้งจะต้องทาการเลือกซื้อจาก
ผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งในการตัดสิ นใจเลือกผูจ้ าหน่ายเป็ นหน้าที่ของพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่จดั ซื้อจะ
ตัดสิ นใจด้วยตนเอง โดยใช้ประสบการณ์ ความพอใจ และความต้องการของตนเองเป็ นหลักซึ่ งเป็ นการตัดสิ นใจ
ที่ ขาดหลักเกณฑ์ โดยอาจไม่คานึ งถึงปั จจัยอื่น ๆ ย่อมส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ภาพต่ าและสามารถทาให้เกิ ดปั ญหา
ตามมาภายหลังได้
การใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เชิ งลาดับชั้น (Analytical Hierarchy Process) เป็ นรู ปแบบและวิธีการที่เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดซื้ อเนื่ องจากเป็ นวิธีการที่มีข้ นั ตอนและวิธีการที่ ไม่ซบั ซ้อน สามารถ
เข้าใจได้ง่าย และมี ความเป็ นกลาง (Saaty, 1994) ทาให้สามารถจัดซื้ อวัตถุดิบได้ตรงกับความต้องการของผูท้ ี่
ใช้งาน ถูกต้องตามมาตรฐานของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และเพื่อป้ องกันปั ญหาเกี่ยวกับการทุจริ ต
โดยใช้การตัดสิ นใจส่วนตัวของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจจะส่งผลทาให้บริ ษทั เสี ยผลประโยชน์ได้
ใน
อนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อหาเกณฑ์ในการตัดสิ นใจคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(2) เพื่อตัดสิ นใจในการคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากภาพกรอบแนวคิด ได้แสดงในรู ปแบบโมเดล AHP ซึ่งบนสุดได้แก่ เป้ าหมาย คือ การตัดสิ นใจเลือก
จัดหาวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ แถวรองลงมา คือ ปั จจัยหลักที่ ใช้ในการตัดสิ นใจ
4 ด้า นได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นราคา ด้า นคุ ณ ภาพ ด้า นการให้ บ ริ การ และด้า นการส่ ง มอบสิ น ค้า (Ebert, 2011)
แถวรองลงมาจะเป็ นเกณฑ์ยอ่ ยของแต่ละปั จจัยหลัก และแถวล่างสุดคือทางเลือก หรื อผูจ้ ดั หา 3 ราย นัน่ เอง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิ จัย นี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ (survey research) โดยใช้เ ทคนิ ค การวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative
research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรได้แก่ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารระดับสูง 1 ท่าน
ผูจ้ ดั การแผนก 4 ท่าน ฝ่ ายวิศวกรรม 2 ท่าน ฝ่ ายวางแผก 1 ท่าน ฝ่ ายคุณภาพ 1 ท่าน และฝ่ ายจัดซื้อ 1 ท่าน
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ประกอบด้วยปั จจัยหลักและเกณฑ์ยอ่ ยดังต่อไปนี้
(1) ปั จจัยด้านราคา (Price)
- ราคาเหมาะสม
- มีส่วนลด
- ต่อรองได้
(2) ปั จจัยด้านคุณภาพ (Quality)
- มาตรฐานตรงตามที่กาหนด
- รับรองคุณภาพ
(3) ปั จจัยด้านการให้บริ การ (Service)
- บริ การหลังการขาย
- รับประกันสิ นค้า
- มีตวั แทนจาหน่าย
(4) ปั จจัยด้านการส่งมอบสิ นค้า (Delivery)
- ไม่มีค่าจัดส่ง
- จัดส่งตรงเวลา
- มีความรับผิดชอบ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประกอบด้วยแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูล 2 ชนิด ดังนี้
1.) แบบฟอร์มการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิ นใจ (Vendor Evaluation Form) เป็ นแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ประเมินปั จจัยหลักหรื อเกณฑ์หลักที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
2.) ตารางให้คะแนนจากเกณฑ์ย่อย เป็ นแบบฟอร์ มที่ใช้ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ยอ่ ย
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.) นาแบบฟอร์มการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิ นใจ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจานวน 10 ท่านทาการประเมิน
2.) นาตารางให้คะแนนจากเกณฑ์ยอ่ ย มาทาการให้คะแนนผูจ้ ดั หา 3 ราย จากข้อมูลที่มีในอดีต
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ตามเทคนิควิธีเชิงลาดับชั้น คือ
1) ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก แบบฟอร์มการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิ นใจ ที่ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องจานวน 10
ท่านทาการประเมิน แล้วหาค่าเฉลี่ย นามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยหลักเป็ นรายคู่ แล้วแปลงเป็ นค่ามาตรฐาน เพื่อ
เปรี ยบเทียบน้ าหนักระหว่างปั จจัยหลัก
2) วิเคราะห์จากตารางให้คะแนนจากเกณฑ์ย่อย โดยทาการเปรี ยบเทียบผูจ้ ดั หา 3 ราย ว่าในแต่ละ
เกณฑ์ยอ่ ยจะให้คะแนนผูจ้ ดั หาแต่ละรายอย่างไร แล้วทาการรวมคะแนนทั้งหมด และคูณด้วยน้ าหนักของปั จจัยหลัก
ที่หามาได้ในครั้งแรก เพื่อสรุ ปคะแนนของผูจ้ ดั หาแต่ละราย
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5. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจัย นี้ ไ ด้นาเทคนิ คการวิเคราะห์ เชิ งล าดับชั้น Analytical Hierarchy Process ในการตัดสิ นใจแบบ
พหุ เ กณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making) เพื่ อ ตัด สิ น ใจคัด เลื อ กผูจ้ ัด หาวัต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเกณฑ์การตัดสิ นใจ 4 ด้าน ได้แก่ ราคา คุณภาพ บริ การ และการส่ งมอบ สามารถสรุ ปน้ าหนัก
การให้ความสาคัญโดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ราคา 0.56 คุณภาพ 0.21 บริ การ 0.12 และสุ ดท้ายการ
ส่งมอบ 0.11 เปรี ยบเทียบปั จจัยหลักดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปค่าน้ าหนักของความสาคัญของเกณฑ์ปัจจัยหลัก
ปั จจัย
ราคา
คุณภาพ
บริ การ
การส่งมอบ
ราคา
0.58
0.73
0.38
0.56
คุณภาพ
0.12
0.15
0.38
0.22
บริ การ
0.19
0.05
0.13
0.11
การส่งมอบ
0.12
0.07
0.13
0.11
คะแนนรวม
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลรวมแถว ความสาคัญ
0.56
2.24
0.21
0.86
0.12
0.48
0.11
0.42
1.00
4.00

ตารางที่ 2 ตารางสรุ ปค่าคะแนนของผูจ้ ดั หา 3 ราย
Suppliers
ราคา
คุณภาพ
No.1
.86
.26
No.2
2.43
1.05
No.3
5.04
.42

การส่งมอบ
.15
.77
.77

บริ การ
.26
.78
.48

รวมคะแนน
1.54
5.03
6.71

จากตารางที่ 2 จากการเปรี ยบเที ยบคะแนนของผูจ้ ดั หาวัตถุดิบโดยใช้เกณฑ์การตัดสิ นใจย่อยของทุก
ปั จจัยหลักมาคูณกับน้ าหนักคะแนนของปั จจัยหลักพบว่า ผูจ้ ดั หารายที่ 3 มีคะแนนรวมสูงสุด คือ 6.71

6. อภิปรายผล
งานวิจัยนี้ ใช้ AHP ในการตัดสิ นใจคัดเลื อกผูจ้ ัดหาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ ก ส์
โดยปั จจัยหลักที่ มีความสาคัญมากที่ สุด คือ ราคา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรัตน์ ริ้ วพิทกั ษ์ และ ธนสิ น
ถนอมพงษ์พนั ธ์ (2555) ในการตัดสิ นใจเลื อกผูจ้ ดั จาหน่ ายเคมี ภณ
ั ฑ์สิ่งทอจากประเทศแถบเอเชี ย แต่สาหรั บ
งานวิจยั ของ ดวงกมล คุม้ นุ่น (2550) ซึ่ งประเมินผูส้ ่ งมอบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรที่เหมาะสมที่สุด จะให้ความสาคัญ
กับปั จจัยด้านคุณภาพเป็ นอันดับแรก และงานวิจยั ของ สุ นิต วังนิ ยม (2557) ก็ใช้การตัดสิ นใจเลือกผูจ้ ดั จาหน่ าย
วัต ถุ ดิ บ จากปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพเป็ นอัน ดับ แรกเช่ น เดี ย วกัน ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่า สิ น ค้า หรื อ วัต ถุ ดิ บ ของแต่ละ
อุตสาหกรรมอาจมีปัจจัยในการตัดสิ นใจที่แตกต่างกันไป ทั้งในด้านของสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมนั้นและ
ทัศนคติของผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ดังเช่นงานวิจยั นี้ที่มุ่งเน้นในด้านของราคาเป็ นหลัก ซึ่ งหมายถึงว่าสิ นค้า
ที่ผจู ้ ดั หานาเสนออาจไม่มีความแตกต่างในด้านของคุณภาพ การบริ การ และการส่งมอบนัน่ เอง
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) เมื่อมีการคัดเลือกสิ นค้าหรื อวัตถุดิบอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน สามารถนาค่าน้ าหนักปั จจัยหลักไป
ใช้ได้ทนั ที เนื่ องจากเป็ นเกณฑ์ในภาพรวม ซึ่ งเป็ นการตัดสิ นใจร่ วมกันระหว่างฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเกณฑ์น้ ี จะ
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจทบทวนใหม่ทุกปี ตามนโยบายของบริ ษทั ฯที่อาจเปลี่ยนแปลงได้
(2) สาหรับการให้คะแนนเกณฑ์ยอ่ ยนั้น สามารถนาเกณฑ์ยอ่ ยไปใช้ได้ แต่จะต้องทาการประเมิน
คะแนนผูจ้ ดั หาใหม่ทุกครั้ง เนื่องจากสิ นค้าแต่ละชนิด ผูจ้ ดั หาแต่ละรายจะมีขอ้ ดีขอ้ ด้อยแตกต่างกันไป เช่น บริ ษทั
A เมื่อประเมิน Hard disk อาจจะเป็ นตัวเลือกที่1 แต่ถา้ เป็ นแผงวงจร อาจเป็ นบริ ษทั B ที่ได้รับการคัดเลือก เป็ นต้น
(3) ลดเวลาในการทางานของเจ้าหน้าที่ จดั ซื้ อ เพราะสามารถตัดสิ นใจคัดเลือกผูส้ ่ งมอบได้อย่าง
รวดเร็ วและสิ นค้าที่ ได้มีมาตราฐานสามารถตรวจสอบได้ ดี กว่าระบบการทางานเดิ มที่ ใช้ความพึงพอใจหรื อ
ความรู ้สึกส่วนตัวเฉพาะบุคคลเป็ นเกณฑ์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึ กษาครั้งต่อไป ควรพิจารณาเกณฑ์การตัดสิ นใจอื่นๆ ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการตัดสิ นใจ
คัดเลือก
ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(2) การนาเทคนิคการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น Analytical Hierarchy Process ไปใช้กบั งานด้านอื่นๆ ที่
มีปัญหาเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจ เช่น การจัดจ้างของฝ่ ายบุคคลเกี่ ยวกับการรักษาความปลอดภัย หรื อการบริ การ
รถรับส่งพนักงาน เป็ นต้น
(3) การประยุกต์ใช้งานวิจยั นี้ สาหรับภาคอุตสาหกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน โดยสามารถนา
เทคนิ คการวิเคราะห์ เชิ ง ลาดับชั้น Analytical Hierarchy Process เป็ นเครื่ องมื อช่ วยให้การตัดสิ นใจเพื่อให้ได้
ความถูกต้อง แม่นยา และเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น
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บูรณาการ การสื่ อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่าตราสิ นค้าตามมุมมองของผูบ้ ริ โภค ในบริ บท
ของสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็ นลูกค้าของร้านวัตสัน ท็อปส์มาร์ เก็ต
เทสโก้โลตัส บิ๊ กซี แม็คโคร และเซเว่นอีเลฟเว่น จานวน 300 ราย ซึ่ งได้จากการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลด้วยการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง ความเชื่ อมัน่ เชิ งโครงสร้ างของมาตรวัดอยู่
ระหว่าง 0.694-0.945 และมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ระหว่าง 0.685-0.884 ผลการวิจยั พบว่าโมเดลที่
พัฒ นาขึ้ น มี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ (2=150.25, df=85, CFI=0.95, RMSEA=0.044,
SRMR=0.041) โดยปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ และการสื่ อสารกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรคุณค่าตราสิ นค้าได้ร้อยละ 81.54 และพบว่าคุณค่าตราสิ นค้า
เฮ้าส์แบรนด์ ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ และการสื่ อสารกิ จกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.90 และ 0.64 ตามลาดับ
คาสาคัญ: สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ คุณค่าตราสิ นค้า การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop a causal relationship model between the integrated
marketing communication (IMC marketing), corporate social responsibility communication (CSR
communication) and customer–based brand equity in the context of house brand products in Songkhla province.
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The sample consisted of 300 customers of Watsons Shop, Tops Market, Tesco Lotus, Big C Supercenter, Siam
Makro, and 7-Eleven. The sample selected by multi-stage sampling. The five-point Likert scales questionnaires
were used as a research instrument. The basic data were analyzed by descriptive statistics and the goodness of fit
of the model was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The reliability of the construct was 0.6940.945, and 0.685-0.884 for the average variance extracted. The model had a good fit with the empirical data
(2=150.25, df=85, CFI=0.95, RMSEA=0.044, SRMR=0.041). The variables in the model explained 81.54% of
variance in customer–based brand equity. The IMC marketing and CSR communication factor had direct effect
on brand equity with effect sizes 0.90 and 0.64 at significant level .05
KEYWORDS: House Brand, Brand Equity, Integrated Marketing Communication

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
วิกฤติเศรษฐกิ จโลกในปี 2556-2557 ส่ งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทัว่ โลก โดยในส่ วนของประเทศ
ไทย แม้ว่าจะยังไม่กระทบมากนัก แต่ทาให้กาลังซื้ อในช่วงที่ ผ่านมาลดลง ผนวกกับปั ญหาการเมือง ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคต้องระมัดระวังในการจับจ่ายสิ นค้ามากขึ้น ส่ งผลให้สินค้า “เฮ้าส์แบรนด์” (House Brand) ซึ่ งเป็ นสิ นค้า
ของผูป้ ระกอบการห้างค้าปลีกแต่ละแห่ งมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ ไม่ใช่แค่สินค้าเพื่อ
ตอบสนองผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบ “ราคาถูก” เท่านั้น แต่กาลังผลักดันขึ้นสู่สินค้าระดับ “พรี เมียม” นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภค
ไทยในปั จจุบนั เริ่ มให้การยอมรับกับสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์มากขึ้นกว่าในอดีต แม้จะยังไม่มากเท่ากับในต่างประเทศก็
ตาม แต่เป็ นแนวโน้มที่ดีที่สินค้าเฮ้าส์แบรนด์จะได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งในส่วนของผูป้ ระกอบการเอง จาเป็ น
ที่จะต้องมีการพัฒนาและยกระดับทั้งคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และการผลิตต่อตัวสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ให้มากขึ้นตาม
ไปด้วย เพื่อสร้างความมัน่ ใจและการยอมรับให้มากขึ้นนัน่ เอง (อัครเดช คงด้วง, 2557)
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย (2558) กล่าวว่าในปี 2558 ตลาดสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ในไทย มีมูลค่าตลาดประมาณ
27,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 และมีการแข่งขันค่อนข้างสู ง ทั้งการแข่งขันด้วยกันเองของกลุ่ม
สิ นค้าเฮาส์ แบรนด์ และการแข่งขันกับสิ นค้าแบรนด์ทวั่ ไป การสร้ างคุ ณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) สาหรับ
สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่นกั การตลาดและนักสื่ อสารการตลาดจะต้องตระหนักและให้ความสนใจกับ
ปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ มีอิทธิ พลต่อคุ ณค่าตราสิ นค้านั้นๆ ที่ สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงกระบวนทัศน์
(Paradigm) ทางการตลาด รวมถึงการพิจาณาจากช่องว่าง (Gap) ของงานวิจยั ในอดีต แล้วมีการเติมเต็มปั จจัยหรื อ
องค์ป ระกอบร่ ว มสมัย คื อ การสื่ อ สารกิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility
Communication: CSR Communication) ซึ่งเป็ นความรับผิดชอบในการปรับปรุ งความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของสังคมจาก
การดาเนิ นธุ รกิ จ รวมถึ งการอุทิศทรั พ ยากรขององค์กรให้โดยสมัครใจ ไม่ได้ถูกควบคุ มโดยกฎหมาย หรื อ
ข้อ บัง คับ ใดๆ การสื่ อ สารกิ จ กรรม CSR ให้ก ลุ่ ม เป้ าหมายรั บ รู ้ จึ ง เป็ นการเพิ่ ม ภู มิ คุ ้ม กัน แก่ อ งค์ก รทั้ง ด้า น
ภาพลักษณ์และชื่อเสี ยง โดยนาตัวแปรดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับปั จจัยดั้งเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
คือ การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) แล้วพัฒนาเป็ นโมเดลเชิ ง
สาเหตุของคุณค่าตราสิ นค้าต่อไป (อนุวตั สงสม, 2556)
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จากบทบาทของสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ในเศรษฐกิจยุคปั จจุบนั และความสาคัญของคุณค่าตราสิ นค้าที่ เกิ ด
จากการสื่ อ สารการตลาดและการสื่ อ สารกิ จ กรรม CSR ดัง กล่ า ว งานวิจัย ฉบับ นี้ จึ ง ต้อ งการพัฒ นาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การสื่ อสารกิจกรรม CSR และคุณค่าตราสิ นค้า
ตามมุมมองของผูบ้ ริ โภค โดยเลือกศึกษาในบริ บทของสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ประเภทต่างๆ จากมุมมองของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งเป็ นลูกค้าผูท้ ี่ซ้ื อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์จากกิจการหลักๆ อันประกอบด้วย ร้านวัตสัน ท็อปส์มาร์ เก็ต เทสโก้โลตัส
บิ๊กซี แม็คโคร และเซเว่นอีเลฟเว่น ในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางทางการค้าที่ สาคัญ
แห่ งหนึ่ งของภาคใต้ ทั้งนี้ ผลของการวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณค่าตราสิ นค้าให้สูงขึ้น
เพราะตราสิ นค้าถือว่าเป็ นสิ นทรัพย์ที่นกั การตลาดและนักสื่ อสารการตลาดจะต้องให้ความสนใจและดารงรักษา
ไว้ให้เป็ นที่จดจาของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายตลอดไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การสื่ อสารกิจกรรม
ความรั บผิดชอบต่อสังคม และคุ ณค่าตราสิ นค้าตามมุมมองของลูกค้าสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ ในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
(2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดคุณค่าตราสิ นค้าแบ่งออกเป็ น 2 มุมมอง คือ มุมมองทางการเงิน (Financial Based) และมุมมอง
ของลูกค้า (Customer Based) การวิจยั ครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของลูกค้า เพราะคุณค่าตรา
สิ นค้าในมุมมองทางการเงินจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อตราสิ นค้าเหล่านั้น มีคุณค่าในสายตาของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายก่อน
หรื ออาจกล่าวได้วา่ ลูกค้าเป็ นจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของตราสิ นค้า (Cobb–Walgren, et al., 1995) สาหรับโมเดล
คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity Model) ของการวิจยั ครั้งนี้ อาศัยแนวคิดของ Aaker (1991) ซึ่งอธิบายว่าคุณค่าตรา
สิ นค้านั้น สามารถวัดได้จากการตระหนักรู ้ตราสิ นค้า (Brand Awareness) คุณภาพที่ถูกรับรู ้ (Perceived Quality)
การเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า (Brand Associations) และความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) โดยองค์ประกอบที่
มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสิ นค้าจากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(1) การสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) เป็ น
กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาดที่ ใช้การจูงใจหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้ าหมายอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อมุ่งสร้ างพฤติ กรรมของกลุ่มเป้ าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณา
วิธีการสื่ อสารตราสิ นค้า เพื่อทาให้ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้รู้จกั สิ นค้า และนาไปสู่ ความรู ้ ความคุน้ เคย และความ
เชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า โดยการวัด IMC ของงานวิจยั ฉบับนี้ อาศัยแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ซึ่ งพิจารณา
IMC จาก 6 มิติ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การจัดกิจกรรม การใช้พนักงานขาย และ
การตลาดทางตรง และผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการในรู ปแบบการ
โฆษณามีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสิ นค้า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.62 (p<.05) (Ghorbani, et al.,
2013) เช่นเดียวกับงานของณัฐกาญจน์ สุ วรรณธารา และธี ระ เตชะมณี สถิตย์ (2557) ที่พบว่ารู ปแบบการสื่ อสาร
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การตลาดซึ่งส่งผลต่อคุณค่าตราสิ นค้ามากสุดคือการโฆษณา รองลงมาคือการตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ การขายโดยใช้
พนักงาน การจัดกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขาย ตามลาดับ (อนุวตั สงสม, 2559)
(2) การสื่ อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR Communication) งานวิจยั นี้ อิงทฤษฎีผมู ้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย (Stakeholder Theory) โดยอนุวตั สงสม (2559) กล่าวว่า การนาเสนอมุมมองด้านบวกขององค์กรใน
การสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม และมองว่าผูบ้ ริ หารองค์กรต้องสร้างความพึงพอใจต่อบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผูข้ ายปั จจัยการผลิต องค์กรชุมชนในท้องถิ่น จึงกล่าวว่าผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ กลุ่มและบุคคลผูซ้ ่ ึงอาจมีผลต่อหรื อได้รับผลกระทบจากความสาเร็ จของภารกิจขององค์กร
ซึ่ งสอดคล้องกับ Post et al. (2002) ที่กาหนดนิ ยามว่าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือบุคคลหรื อกลุ่มซึ่ งมีผลกระทบหรื อ
ได้รับผลกระทบจากการตัดสิ นใจขององค์กร นโยบาย และการดาเนิ นงาน ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จึงเป็ นการ
เสนอวิธีการใหม่ ในการจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กร ที่เดิมมุ่งเน้นการอยูร่ อดและการ
ประสบความสาเร็ จขององค์กร บนหลักการความสามารถขององค์กร ในการสร้างความมัง่ คัง่ ให้คุณค่าหรื อสร้าง
ความพึงพอใจแค่เพียงผูถ้ ือหุน้ ไปสู่การพัฒนาแนวคิดว่าต้องคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ ร่ วมด้วย (Clarkson,
1995; Foster and Jonker, 2005; Hawkins, 2006) จากแนวคิ ดดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี้ จึงวัดการดาเนิ นกิ จ กรรม
CSR จาก 4 มิติ คือ ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม เมื่อพิจารณาอิทธิ พลของการดาเนินกิจกรรม CSR ต่อ
คุณค่าตราสิ นค้า จากงานวิจยั ของ Taleghani et al. (2012) พบว่ากิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่า
ตราสิ นค้า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.36 (p<.01) เช่นเดียวกับงานของ Ghorbani et al. (2013) ซึ่งพบว่า
กิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสิ นค้า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.56 (p<.05)
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถกาหนดสมมติฐาน (H1 และ H2) แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ และพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ดงั แผนภาพที่ 1
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย
การจัดกิจกรรม
การใช้พนักงานขาย
การตลาดทางตรง

ลูกค้า

0.6
3
0.8
0
0.8
0

การตระหนักรู ้

คุณค่า
ตราสิ นค้า

3

0.8
3

0.6
0

H1

0.6
0 0.8

พนักงาน
ชุมชน

การสื่ อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ
Marketing

H2
0.7
3 การสื่ อสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่ งแวดล้อม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
0.8
0.8
3
3
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0.8
5
0.6
5

คุณภาพที่ถูกรับรู ้
การเชื่อมโยงความคิด
ความภักดี

0.7
0
0.7
5
0.7
2
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นตัวแทนของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ของกิจการต่างๆ ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ซึ่ ง ได้ม าจากสุ่ ม จานวน 300 ราย ซึ่ ง ผ่า นเกณฑ์ตามแนวคิ ดของ Jackson (2003) ที่ เ สนอว่า อัต ราส่ วน
ระหว่างจานวนตัวอย่างและตัวแปรสังเกตได้ ควรจะเท่ากับ 20 ต่อ 1 และเกณฑ์ของ Hair, et al. (2010) ที่เสนอว่า
ควรพิ จ ารณาจากค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ต ้อ งการประมาณค่ า ในโมเดล ให้ใ ช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 5-10 คน ต่ อ 1
ค่าพารามิเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ ได้มาจากการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซึ่ ง
เริ่ มต้นจากการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งลูกค้าที่ใช้บริ การจากธุรกิจผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
เฮ้าส์แบรนด์ 6 กลุ่ม คือ ร้านวัตสัน ท็อปส์มาร์เก็ต เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และเซเว่นอีเลฟเว่น ขั้นตอนต่อมา
คือการกาหนดโควตาจานวนตัวอย่างตามกิ จการเหล่านั้น กิ จการละ 50 ตัวอย่าง หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่ มแบบ
สะดวก เพื่อให้ได้ตวั อย่างครบตามจานวนที่กาหนดไว้ โดยพยายามให้กระจายตามสาขาต่างๆ ของแต่ละกิจการให้
มากที่สุด และมีการเก็บข้อมูลทั้งในวันธรรมดา และวันเสาร์ -อาทิตย์ เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าและพฤติกรรมของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
จากกรอบแนวคิ ดในการวิจัย ตามแผนภาพที่ 1 การวิจัย ครั้ งนี้ ประกอบด้วย 3 ตัว แปรแฝง (Latent
Variables) ซึ่ งกาหนดสัญลักษณ์ เป็ นรู ป วงกลม ซึ่ งถูกวัดจาก 14 ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) โดย
กาหนดสัญลักษณ์เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้า
ข้อมูลของกิ จการ และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ ข้อคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
และตอนที่ 2-4 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงต่างๆ ซึ่งเป็ นมาตรวัดแบบประมาณค่าตามแนวทางของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ในด้านความตรงเชิงเนื้ อหา ด้วยวิธีการหา
ค่าดัชนี ความสอดคล้องข้อคาถาม (IOC) พบว่า มีค่าความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกข้อ (ค่า IOC มากกว่า
0.50) ผลการตรวจสอบความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้างของมาตรวัดอยูร่ ะหว่าง 0.694-0.945 และมีค่าความแปรปรวน
เฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ระหว่าง 0.685-0.884
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่และร้อยละ เพื่ออธิ บายลักษณะเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS และวิเคราะห์ ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร โดยใช้ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ งของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปร ด้วยการ
ประมาณค่าด้วยวิธี Maximum Likelihood โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ขณะที่การทดสอบโมเดลการวัด การ
ทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุกบั ข้อมูลเชิ งประจักษ์ และการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป LISREL
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ด้านข้อมูลทัว่ ไป พบว่า ลูกค้าผูซ้ ้ื อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ส่วนใหญ่มีสัดส่ วนของหญิงมากกว่า
เพศชาย มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25-30 ปี (ร้อยละ 37.5) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 40.3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เท่ากับ 20,001-25,000 บาท (ร้อยละ 44.1) ความถี่ในการใช้บริ การ 1-2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 30.5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อครั้งเท่ากับ 1,000-1,500 บาท (ร้อยละ 35.4) สิ นค้าที่ซ้ือส่วนใหญ่เป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค (ร้อยละ 63.4)
ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณค่าตราสิ นค้าของสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ตามมุมมองของ
ลู ก ค้า พบว่า โมเดลมี ค วามกลมกลื น กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ (2=150.25, df=85, CFI=0.95, RMSEA=0.044,
SRMR=0.041) โดยตัวแปรแฝงการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และการสื่ อสารกิจกรรม CSR สามารถอธิ บาย
ถึงคุณค่าของตราสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ได้ร้อยละ 81.54 และเมื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรแฝง
พบว่า การสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบของการส่ งเสริ มการขาย มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบสู งสุ ด เท่ ากับ 0.83
(p<.05) ขณะที่ การสื่ อสารกิ จกรรม CSR ที่ เกี่ ยวข้องกับลูกค้า มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่ สุด เท่ ากับ 0.80
(p<.05) และคุณค่าตราสิ นค้าด้านความภักดีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากับ 0.76 (p<.05)
ผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิจัย ข้อ H1 และ H2 มี การยอมรั บสมมติ ฐาน และสามารถสรุ ปได้ว่า
คุณค่าตราสิ นค้าของสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ตามมุมมองของลูกค้านั้น ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากปั จจัยด้านการสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ และการสื่ อสารกิจกรรม CSR โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.90 (p<.05) และ 0.64 (p<.05)
ตามลาดับ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย
การจัดกิจกรรม
การใช้พนักงานขาย

0.81
0.77
0.83
0.80
0.74
0.65

การสื่ อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ
Marketing
0.90

การตลาดทางตรง

0.70

คุณค่า
ตราสิ นค้า
0.64

ลูกค้า
0.80
พนักงาน
ชุมชน

0.64
0.77
0.79

สิ่ งแวดล้อม

การสื่ อสาร
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
แผนภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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0.74
0.63
0.76

การตระหนักรู ้
คุณภาพที่ถูกรับรู ้
การเชื่อมโยงความคิด
ความภักดี
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6. อภิปรายผล
ผลการวิจยั ตามสมมติฐานข้อ H1 ซึ่งพบว่า “การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อคุณค่าตราสิ นค้า” ผลวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ghorbani, et al. (2013) ณัฐกาญจน์ สุ วรรณธารา
และธีระ เตชะมณี สถิตย์ (2557) และอนุวตั สงสม (2559) สามารถอภิปรายได้วา่ ผลการรับรู ้สารสนเทศในเชิงบวก
ผ่านกระบวนการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะส่งผลต่อความรู ้สึกและการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในรู ปแบบ
การซื้ อซ้ า และการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ของลูกค้า ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดมูลค่าตราสิ นค้า
ของ Agarwal and Rao (1996) ที่ มีลกั ษณะ “รับรู ้ -สนใจ-ชื่ นชอบ-แสดงออก (Awareness-Interest-Desire-Action:
AIDA)” นอกจากนี้ เมื่ อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของการสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการที่ พบว่า การ
ส่ งเสริ มการขายมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดระดับความพร้อมของผูซ้ ้ื อ (Buyer
Readiness Stage) ซึ่ งอธิ บายว่าการส่ งเสริ มการขายจะเป็ นสิ่ งกระตุน้ จูงใจเกิ ดความสนใจ (Attention) ซึ่ งถือเป็ น
จุดเริ่ มต้นที่ จะเกิ ดความสัมพันธ์ระหว่างกิ จการและลูกค้า โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะมีลกั ษณะเป็ นวงจร ซึ่ ง
เริ่ มต้นจากความรู ้สึกคุน้ เคย (Acquaintance) การสร้างความสัมพันธ์ (Buildup) และพัฒนาไปสู่ การสร้ างความ
ต่อเนื่องในการซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การของลูกค้าต่อไป
ผลการวิจัย ตามสมมติฐานข้อ H2 ซึ่ งพบว่า “การสื่ อสารกิ จกรรม CSR มี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อ
คุณค่าตราสิ นค้า” ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Taleghani et al. (2012); Ghorbani et al. (2013)
และอนุวตั สงสม (2559) สามารถอภิปรายได้วา่ การที่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้การดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า ในลักษณะที่เกิดประโยชน์หรื อสร้างคุณค่าให้กบั ตัวลูกค้า จะ
ส่งผลต่อการรู ้จกั สิ นค้าและบริ การ เกิดทัศนคติในเชิงบวก เกิดความผูกพัน การเชื่อมโยงความคิด ที่นาไปสู่การซื้อ
สิ นค้าและใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับ ทฤษฏี ว่าด้วยการกระทาที่ มีเหตุผล (Theory of Reasoned
Action) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ที่มีมุมมองว่าลูกค้าจะแสดงหรื อไม่แสดง
พฤติกรรมใดๆ เกิดจากความมีเหตุมีผลเสมอ ดังนั้น การที่ลูกค้ารับรู ้การดาเนิ นกิจกรรม CSR ขององค์กร ส่ งผล
ให้ระดับคุณค่าของตราสิ นค้าขององค์กรนั้นสู งขึ้น และเชื่ อมโยงกับความภักดี ที่มีต่อสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ของ
องค์กรนั้น ทั้งความภักดีในเชิงทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กร และความภักดีในเชิงพฤติกรรมทั้ง
ในรู ปแบบของการบอกต่อแบบปากต่อปาก และการซื้อหรื อใช้บริ การซ้ า

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผูจ้ าหน่ายสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถสร้างคุณค่าตราสิ นค้าให้
แข็งแกร่ งได้ดว้ ยการมุ่งเน้นการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะในรู ปแบบของการส่ งเสริ มการขาย ซึ่ ง
ผลวิจยั พบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด การส่งเสริ มการขายดังกล่าวอาจดาเนินการในรู ปแบบของการลด
แลก แจก แถม ในช่วงแรกๆ ที่สินค้าออกสู่ ตลาด โดยอาจจัดเป็ นโซนพื้นที่พิเศษ เพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจ
และสร้างประสบการณ์ตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภค ขณะเดียวกันอาจเพิ่มเติมการโฆษณา และการจัดกิจกรรมควบคู่กนั ไป
ด้วย เนื่ องจากเป็ นอีกสององค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อกาหนดตาแหน่งสิ นค้าที่จะขายให้มี
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ความชัดเจนมากขึ้นในสายตาของผูบ้ ริ โภค ว่าสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่มีราคาถูกกว่าแบรนด์ทวั่ ไป หรื อเป็ นสิ นค้าที่มี
คุณภาพและราคาเทียบเท่าหรื อใกล้เคียงสิ นค้าแบรนด์ทวั่ ไป
นอกจากนี้ องค์กรผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ควรจะมุ่งเน้นการสื่ อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมหรื อกิจกรรม CSR ซึ่งอาจดาเนินการในลักษณะการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing) ด้วยกระบวนการ
ส่ งเสริ มแนวคิดด้านสังคมต่อผูบ้ ริ โภคในเรื่ องที่กาลังเป็ นกระแส ซึ่ งแนวทางนี้เป็ นการใช้เครื่ องมือทางการตลาด
ขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อให้ ลด ละ เลิก หรื อปฏิบตั ิในพฤติกรรมบางอย่างที่
จะส่ งผลให้สังคมดี ข้ ึน เช่ น การเลิ กสู บบุ หรี่ การสวมหมวกกันน๊ อค การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงกระดาษและ
ถุงพลาสติก เป็ นต้น ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าว จะทาให้ผบู ้ ริ โภคจดจาหรื อตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์
ของแต่ละองค์กรมากขึ้น อันจะนาไปสู่ความแข็งแกร่ งของคุณค่าตราสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์อย่างยัง่ ยืน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งต่อไปอาจเป็ นการวิจยั แบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Methods) โดยในส่ วนของการวิจยั เชิง
คุณภาพควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในหลากหลายมิติมากขึ้น นอกจากนี้ อาจมีการ
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ ยนของโมเดล ในลักษณะที่ เป็ นพหุ กลุ่ม (Multiple Group) เพื่อวิเคราะห์ ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เปรี ยบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์เฮ้าส์แบรนด์แต่ละประเภท หรื อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างเฮ้าส์แบรนด์ของแต่ละองค์กร
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การประจุพลังงานไร้สายแก่รถฟอร์ คลิฟท์พลังงานไฟฟ้ าเป็ นแนวทางหนึ่ งในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
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รวมถึงจะสามารถลดการใช้พ้ืนที่ในการสารองและประจุแบตเตอรี่ และจะสามารถลดช่วงเวลาหยุดปฏิบตั ิงาน
ของรถฟอร์ คลิฟท์ลงได้ โดยบทความนี้ นาเสนอเทคนิ คในการประจุพลังงานแบบไร้สายอัตโนมัติโดยนาทางรถ
ฟอร์ คลิฟท์ที่หยุดพักชัว่ ขณะไปยังจุดประจุพลังงานไร้สายด้วยการสื่ อสารด้วยแสงที่ มองเห็ น ที่ ส่งข้อมูลระบุ
ต าแหน่ ง จากโคมไฟแอลอี ดี ที่ ติ ด ตั้ง บนเพดานคลัง สิ น ค้า การทดสอบความเป็ นไปได้ข องเทคนิ ค นี้ ท าใน
ห้องปฏิ บตั ิการในขั้นตอนการสื่ อสารข้อมูลตาแหน่ งจากโคมไฟแอลอีดี ผลการทดลองพบว่าวงจรที่ สร้ างขึ้ น
สามารถรับสัญญาณและประมวลผลเป็ นข้อมูลเพื่อการระบุตาแหน่งได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ: การระบุตาแหน่งภายในคลังสิ นค้า การประจุพลังงานไร้สาย รถฟอร์คลิฟท์ การสื่ อสารด้วยแสงที่
มองเห็น
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ABSTRACT
The wireless power charging is one of effective approaches for utilization forklift in the warehouse. The
procedure of charging can be reduced, normally when the batteries run dry they need to be taken off for charging
and the fully charged batteries are installed. Using wireless charging could reduce the use of space in the
reservation and charging the batteries, moreover could reduce the idle time interval of forklifts. This article
presents techniques in automatic wireless power charging for forklift during any short idle time by visible light
communication (VLC) indoor localization navigation. The visible light communication sends location data from
LED ceiling warehouse lamps to test the feasibility of this technique, the experiment is done in a laboratory in
the process of transmitting position data from the LED lamp to the receiver. The results showed that the VLC
receiver can receive and process information to indicate the location correctly.
KEYWORDS: Warehouse Localization, Wireless Charging, Forklift, Visible Light Communication

1. บทนา
ระบบการขนส่งหรื อการเคลื่อนย้ายสิ นค้าในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสิ นค้า สนามบิน ห้างสรรพสิ นค้า
ฯลฯ นั้นจาเป็ นต้องใช้รถฟอร์ คลิ ฟท์ (Forklift) ในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกและ
ประหยัดแรงงานคน อุตสาหกรรมในปั จจุบนั จึงมักเลือกใช้เครื่ องยนต์เป็ นต้นกาลังของรถ แต่สิ่งที่ ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้คือค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง รถฟอร์ คลิฟท์สามารถจาแนกได้เป็ น 3 ประเภทตามการใช้พลังงาน คือ รถ
ฟอร์ คลิฟท์ที่ใช้น้ ามัน รถฟอร์ คลิฟท์ที่ใช้ก๊าซ และรถฟอร์ คลิฟท์ที่ใช้ไฟฟ้ า แต่ละประเภทจะมีขอ้ ดีและข้อด้อย
แตกต่างกันออกไป เช่น รถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้น้ ามันในการขับเคลื่อนนั้น จะมีเวลาในการเติมเชื้อเพลิงสั้น แต่ตน้ ทุน
ค่าเชื้อเพลิงสูง ส่วนรถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้ก๊าซในการขับเคลื่อนนั้น จะมีตน้ ทุนค่าเชื้อเพลิงต่า แต่เครื่ องยนต์มีอายุการ
ใช้งานสั้นและรถฟอร์ คลิฟท์ที่ใช้ไฟฟ้ าในการขับเคลื่อนนั้น สามารถประหยัดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและไร้ปัญหา
ด้านมลพิษ ดังนั้นจึ งทาให้รถฟอร์ คลิฟท์ที่ใช้ไฟฟ้ าเป็ นที่ นิยมมากในการเคลื่อนย้ายสิ นค้า ภายในคลังสิ นค้าใน
ปั จจุบนั
การใช้ร ถฟอร์ ค ลิ ฟ ท์ พ ลัง งานไฟฟ้ าในปั จ จุ บัน นี้ เจ้า ของกิ จ การจ าเป็ นต้อ งมี อ าคารส าหรั บ ประจุ
แบตเตอรี่ และจาเป็ นต้องมีแบตเตอรี่ สารองเพื่อเปลี่ยนกับแบตเตอรี่ ที่ใช้งานหมดแล้วระหว่างช่วงเวลารอการ
ประจุ ซึ่งการสร้างอาคารสาหรับประจุแบตเตอรี่ และการเตรี ยมแบตเตอรี่ สารองนั้นเป็ นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสู ง
มาก และเสี ยเวลาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทาให้การทางานขาดความต่อเนื่องส่งผลต่อการจัดการระบบโลจิ สติกส์
โดยรวม ดังนั้นการประจุแบตเตอรี่ แบบไร้สายในระหว่างการใช้งานในช่วงเวลาหยุดพักชัว่ ขณะ จึงเป็ นทางเลือก
ที่ เหมาะสมและดี กว่า โดยเป็ นการประหยัดต้นทุนการสร้างอาคารสาหรับชาร์ จแบตเตอรี่ ลดต้นทุนในการซื้ อ
แบตเตอรี่ สารอง ลดเวลาในการพักชาร์ จแบตเตอรี่ และยืดระยะเวลาการใช้งานของรถฟอร์ คลิฟท์ในช่ วงเวลา
ทางานในแต่ละวันให้มากขึ้น และยังช่วยให้การดาเนินการด้านโลจิสติกส์เป็ นไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ท้ งั นี้ การนา
รถฟอร์ คลิฟท์ไฟฟ้ าเคลื่อนไปยังตาแหน่งของเครื่ องส่ งพลังงานไร้สายเพื่อการประจุโดยอัตโนมัติ จาเป็ นจะต้อง
ทาการเคลื่ อนรถฟอร์ คลิ ฟท์ไฟฟ้ าที่ หยุดพักชั่วขณะไปยังตาแหน่ งของการประจุ พลังงานแบบไร้ สายได้โดย
อัตโนมัติ
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2. วิธีการดาเนินการวิจัย
ปั ญหาที่สาคัญอย่างหนึ่ งของรถฟอร์ คลิฟท์พลังงานไฟฟ้ าคือเรื่ องของระยะทางที่วิ่งได้ต่อการประจุ
พลังงานหนึ่งครั้ง การชาร์จพลังงานแบบไร้สายระหว่างรถฟอร์คลิฟท์หยุดพักชัว่ ขณะจะสามารถช่วยแก้ไขปั ญหา
นี้ลงไปได้ โดยคณะผูว้ จิ ยั เสนอว่า หากเราฝังขดลวดแม่เหล็กไว้ในพื้นบริ เวณที่รถฟอร์คลิฟท์หยุดพักชัว่ ขณะ เมื่อ
รถฟอร์ คลิ ฟท์พลังงานไฟฟ้ าวิ่งผ่านมาหยุดที่ บริ เวณดังกล่าว ก็จะเกิ ดกระแสไฟฟ้ าขึ้ นจากการเหนี่ ยวนาของ
สนามแม่เหล็ก และสามารถทาการประจุพลังงานให้แก่แบตเตอรี่ ได้ในปริ มาณสูงอย่างรวดเร็ ว (อนุวตั ร และคณะ,
2557) ข้อจากัดของวิธีการชาร์จไร้สายนี้ คือ ตัวแบตเตอรี่ รถยนต์และขดลวดแม่เหล็กใต้พ้นื จะต้องปรับแต่งให้เข้า
กัน อย่า งเหมาะสมจึ ง จะเกิ ด การสั่น พ้อ งทางสนามแม่ เ หล็ ก ที่ ส่ ง ผ่ า นกระแสไฟฟ้ าได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ การควบคุมความร้อนระหว่างการประจุพลังงานเนื่ องจากกระแสที่สูง ก็เป็ นข้อจากัดหลักด้วยเช่นกัน
โดยในงานวิจยั นี้ มุ่งเน้นในการพัฒนาวิธีการนารถฟอร์ คลิ ฟท์ไฟฟ้ าให้เคลื่ อนไปยังตาแหน่ งของเครื่ องประจุ
พลังงานไร้สายโดยอัตโนมัติ โดยจาเป็ นจะต้องมีระบบการระบุตาแหน่งภายในคลังสิ นค้าที่จะสามารถเคลื่อนรถ
ฟอร์ คลิฟท์ไฟฟ้ าที่หยุดพักชัว่ ขณะ (Idle time) เพื่อรอคิวปฏิบตั ิงาน ไปยังตาแหน่งของการประจุพลังงานแบบไร้
สาย ซึ่ งการระบุตาแหน่งภายในคลังสิ นค้าที่นาเสนอในบทความนี้ ใช้เทคนิ คการระบุตาแหน่งด้วยแสงสว่างจาก
โคมไฟส่องสว่างภายในอาคาร (Haruyama, 2010) ที่ให้ความสว่างพื้นที่อยูแ่ ล้ว โดยนากระบวนการสื่ อสารข้อมูล
ด้วยแสงที่มองเห็น แฝงรวมไปกับโคมไฟส่องสว่างภายในคลังสิ นค้า
โครงสร้างของการประจุพลังงานไฟฟ้ าประกอบด้วยส่ วนหลักๆสองส่ วน คือ ชุดส่ งพลังงานและชุด
รับพลังงานแบบไร้สายดังภาพที่ 1 ระบบการประจุที่ส่งพลังงานผ่านตัวกลางที่เป็ นอากาศ โดยอาศัยหลักการของ
สนามแม่เหล็กเหนี่ ยวนา และนาพลังงานที่ได้รับ มาทาการชาร์ จแบตเตอรี่ ในภาพที่ 2 เป็ นการออกแบบการฝั ง
เครื่ องส่งพลังงานไร้สาย

ภาพที่ 1 ระบบการประจุพลังงานผ่านตัวกลางที่เป็ นอากาศ

ภาพที่ 2 การออกแบบการฝังเครื่ องส่งพลังงานไร้สาย
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2.1 เทคนิคการถ่ายโอนพลังงานแบบไร้สาย
หม้อแปลงไฟฟ้ าเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับแปลงพลังงานไฟฟ้ ากระแสสลับ จากวงจรหนึ่ งไปยังอีกวงจร
หนึ่ ง โดยวิธีทางวงจรแม่เหล็กซึ่ งไม่มีจุดต่อไฟฟ้ าถึงกัน และไม่มีชิ้นส่ วนทางกลเคลื่อนที่ โดยทัว่ ไปเราใช้หม้อ
แปลงไฟฟ้ าเพื่อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้ าให้มีขนาดลดลงหรื อเพิ่มขึ้นจากเดิ มโดยมีความถี่ไฟฟ้ าไม่เปลี่ยนแปลง
หม้อแปลงไฟฟ้ าจะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่สาคัญ 2 ส่วน คือ ขดลวด และแกนเหล็ก ขดลวดจะมีสองขดหรื อ
มากกว่าขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของหม้อแปลงไฟฟ้ า โดยขดที่ หนึ่ งคือ ขดลวดรับไฟหรื อขดลวดปฐมภูมิ ขดที่ สองคือ
ขดลวดจ่ายไฟหรื อขดลวดทุติยภูมิ ในระบบการชาร์ จเหนี่ ยวนาแบบไร้สายนั้น ขดลวดปฐมภูมิจะอยูใ่ นอุปกรณ์
การชาร์ จที่ติดตั้งอยูก่ บั ที่และขดลวดทุติยภูมิจะอยูใ่ นอุปกรณ์ที่ตอ้ งเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะใช้หม้อ
แปลงแบบมีช่องว่างอากาศหรื อหม้อแปลงที่มีการแยกแกนเหล็กที่มีช่องว่างอากาศระหว่างสองแกนเพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพ เมื่อขดลวดทุติยภูมิถูกนามาในบริ เวณใกล้เคียงกับขดลวดปฐมภูมิ หม้อแปลงจะเกิ ดการถ่ายโอน
พลังงานขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3 โครงสร้างของระบบการชาร์จไร้สายแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1) ชุดตัวส่ ง
พลังงาน ซึ่ งประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง วงจรสวิทชิ่ งและวงจรควบคุมการสวิทชิ่ ง และ 2) ชุด
ตัวรับพลังงาน ซึ่ งประกอบไปด้วย แบตเตอรี่ วงจร Full-Wave Rectifier และวงจรควบคุมการชาร์ จแบตเตอรี่ ที่
เป็ นวงจรเรกูเลตแรงดัน เซ็นเซอร์ต่างๆและไมโครคอนโทรลเลอร์

ภาพที่ 3 โครงสร้างของระบบการชาร์จไร้สาย
2.2 การสื่ อสารด้วยแสงที่มองเห็น
หลักการพื้นฐานของระบบการสื่ อสารด้วยแสงที่มองเห็นคือการควบคุมให้แหล่งกาเนิดแสงทาการเปิ ด
และปิ ดตามจังหวะของข้อมูลดิจิทลั ที่ป้อนเข้ามาสู่ ระบบ ซึ่ งการเปิ ดและปิ ดของแสงจะต้องทาด้วยความเร็ วที่สูง
พอที่จะไม่มีผลกระทบต่อการรับรู ้ของสายตาของมนุษย์ เนื่ องจากการสื่ อสารที่มองเห็นนั้นใช้แหล่งกาเนิ ดแสงที่
ส่ งข้อมูลที่เป็ นแหล่งกาเนิดแสงเดียวกันกับที่ใช้ในการส่ องสว่างโดยทัว่ ไปในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 380 nm
– 780 nm (Nantivatana and et al., 2016) หรื ออาจพิจารณาได้ว่าแสงที่ ให้ความสว่างในพื้นที่ หรื อบริ เวณต่างๆ
สามารถแทรกข้อมูลเสริ ม โดยแฝงร่ วมกันมากับความสว่าง และที่อุปกรณ์ตวั รับ เลือกใช้อุปกรณ์โฟโต้ไดโอดทา
การเปลี่ยนสัญญาณแสงกลับเป็ นสัญญาณทางไฟฟ้ า ซึ่ งจะสามารถกูค้ ืนสัญญาณข่าวสารกลับมาได้ รู ปที่ 4 แสดง
ตัวอย่างระบบการสื่ อสารด้วยแสงที่ มองเห็ นที่ ใช้ภายในคลังสิ นค้า ข้อมูลจะถูกป้ อนเข้าสู่ แหล่งกาเนิ ดแสงที่
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โดยทัว่ ไปแล้วจะใช้หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diode: LED) ซึ่งแอลอีดีจะกระพริ บตามจังหวะของข้อมูล เมื่อ
อุปกรณ์ตวั รับแสงได้รับสัญญาณแสงจะทาการเปลี่ยนสัญญาณกลับเป็ นข้อมูลอีกครั้ง

รู ปที่ 4 ตัวอย่างระบบการสื่ อสารด้วยแสงที่มองเห็นที่ใช้ภายในคลังสิ นค้า
2.3 การระบุตาแหน่งภายในคลังสิ นค้า
การระบุตาแหน่งภายในคลังสิ นค้าจะใช้หลักการอ้างอิงตาแหน่งจากโคมไฟส่ องสว่างภายในคลังสิ นค้า
ที่มีการติดตั้งบนเพดานคลังสิ นค้า โคมไฟส่ องสว่างนี้ มีการแฝงข้อมูลที่ใช้ระบุตาแหน่งด้วยควบคุมการกระพริ บ
ของแสงที่ใช้หลักการสื่ อสารด้วยแสงที่มองเห็น โดยมีโครงสร้างของอุปกรณ์ส่งสัญญาณการสื่ อสารด้วยแสงที่ใช้
ระบุตาแหน่งดังแสดงในรู ปที่ 5 ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักสี่ ส่วนคือ 1) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)
ที่ทาหน้าที่ประมวลผลและควบคุมการสร้างรหัสสาหรับใช้ในการระบุตาแหน่ง โดยรหัสจะถูกส่ งไปยังส่ วน 2)
วงจรมอดูเลต เพื่อทาการมอดูเลตในลักษณะการมอดูเลตตาแหน่งพัลส์ (Pulse Position Modulation: PPM) ที่จะ
ทาหน้าที่ควบคุมให้ขอ้ มูลที่เกิดจากการกระพริ บของหลอดที่ความถี่สูง ไม่สามารถสังเกตุเห็นการเปลี่ยนแปลงค่า
ความสว่างได้ดว้ ยตามนุ ษย์ และสัญญาณการมอดูเลตตาแหน่ งพัลส์จะถูกส่ งต่อไปควบคุม 3) วงจรกระแสขับ
หลอด (LED Driver) เพื่อป้ อนพลังงานให้แก่หลอดแอลอีดีในรู ปแบบของพัลส์ขอ้ มูล ซึ่ งจะทาให้หลอดแอลอีดีมี
การกระพริ บที่ความถี่สูง ตามรู ปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการระบุตาแหน่งที่ถูกป้ อนไว้แล้วล่วงหน้าในโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในส่ วนของอุปกรณ์รับสัญญาณและควบคุมแสดงดังรู ปที่ 6 ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักสี่
ส่ วนคือ 1) อุปกรณ์รับแสงเพื่อแปลงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า (Light Detector) 2) อุปกรณ์ขยายสัญญาณและอุปกรณ์
เปรี ยบเทียบค่า (Amplifier and Comparator) เพื่อขยายสัญญาณที่รับมาได้และเปรี ยบเทียบกับค่าแรงดันอ้างอิง เพื่อ
สร้างพัลส์สัญญาณขึ้นมาใหม่ และนาสัญญาณส่งต่อไปยัง 3) วงจรดีมอดูเลต (Demodulator) เพื่อกูค้ ืนข้อมูลรหัส
ระบุ ตาแหน่ ง เพื่อส่ งไปยังอุปกรณ์ ประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งไมโครคอนโทรลเลอร์ จะเป็ นส่ วน
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ประมวลผลตาแหน่งของรถฟอร์คลิฟท์ที่อยูใ่ นตาแหน่งปั จจุบนั และเส้นทางเพื่อจะเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งสาหรับ
การประจุพลังงาน
Microcontroller

Modulator

LED Driver

LED
รู ปที่ 5 โครงสร้างของอุปกรณ์ส่งสัญญาณการสื่ อสารด้วยแสงที่ใช้ระบุตาแหน่ง

Wireless
Communication
Module

Microcontroller

Light Detector

Optional

Demodulator

Amplifier/Comparat
or

รู ปที่ 6 โครงสร้างของอุปกรณ์รับสัญญาณการสื่ อสารด้วยแสงที่ใช้ระบุตาแหน่ง
2.4 การเคลื่อนรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้ าไปยังตาแหน่งของการประจุพลังงานแบบไร้สาย
การเคลื่ อ นรถฟอร์ ค ลิ ฟ ท์ไ ฟฟ้ าไปยัง ต าแหน่ ง ของการประจุ พ ลัง งานแบบไร้ ส ายถู กควบคุ ม ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีการบันทึกตาแหน่งอ้างอิงของหลอดไฟที่ให้ขอ้ มูลระบุตาแหน่งแต่ละหลอด รวมถึง
ตาแหน่งของอุปกรณ์การประจุพลังงานแบบไร้สายที่ถูกติดตั้งไว้ใต้พ้ืนคลังสิ นค้า เมื่อรถฟอร์ คลิฟท์ไฟฟ้ าอยูใ่ น
สภาวะหยุดทางานชั่วขณะเพื่อรอคิวปฏิ บตั ิ งาน และมี การปรับสวิตช์เพื่อใช้งานระบบเคลื่ อนรถเพื่อไปประจุ
พลังงานโดยอัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาการประมวลผลตาแหน่งที่ อยูป่ ั จจุบนั ของรถฟอร์ คลิฟท์จาก
ข้อมูลรหัสระบุตาแหน่งจากโคมไฟส่ องสว่างบนเพดานล่าสุ ดที่ได้รับ ตาแหน่งที่อยูป่ ั จจุบนั จะถูกนาไปคานวณ
เทียบกับตาแหน่งอ้างที่ของคลังสิ นค้าที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้า ร่ วมกับตาแหน่งของจุดประจุพลังงานแบบไร้สายที่
ถูกติดตั้งในตาแหน่งที่ใกล้ที่สุด โดยจะคานวณโดยใช้ตารางเส้นทาง (Routing Table) ที่ถูกประมวลผลไว้ล่วงหน้า
แล้ว ในการระบุเส้นทางจากตาแหน่งที่อยูป่ ั จจุบนั ไปยังตาแหน่งของจุดประจุพลังงาน โดยใช้ระยะทางเคลื่อนที่ที่
น้อยที่สุด เมื่อรถฟอร์ คลิฟท์เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งประจุพลังงาน แบตเตอรี่ ของรถจะถูกประจุพลังงานระหว่าง
หยุดพักชัว่ ขณะ และเมื่อมีความประสงค์จะใช้งานต่อก็สามารถเคลื่อนที่รถไปยังจุดที่จะใช้งานได้ทนั ที โดยไม่
จาเป็ นต้องรอการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ เนื่องจากเป็ นการประจุพลังงานแบบไร้สาย

3. ผลการทดลองและอภิปราย
เทคนิ คการระบุตาแหน่งภายในคลังสิ นค้าต้นทุนต่าด้วยแสงที่มองเห็น เพื่อการประจุพลังงานไร้สายแก่
รถฟอร์ คลิฟท์พลังงานไฟฟ้ า ได้ทาการทดลองแนวคิดของการระบุตาแหน่งด้วยการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารร่ วมกับ
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โคมไฟส่ องสว่างบนเพดาน ซึ่ งได้จาลองสถานที่ ทาการทดลองที่ ห้องปฏิ บตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อาคาร 5 ชั้น 15 โดยทาการติดตั้งโคมไฟแอลอีดีจานวน 4 ดวง แต่ละดวงมี
ข้อมูลเพื่อการระบุตาแหน่งที่แตกต่างกัน โดยติดตั้งโคมทั้งสี่ มีระยะห่างระหว่างโคมที่ 1.0 x 1.5 เมตร ดังแสดงใน
รู ปที่ 7 ในส่วนวงจรรับใช้บอร์ดพัฒนาระบบการสื่ อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้ VLC-CP1223 Development board
v1.5 (Nantivatana and et al., 2016) ที่ ส ร้ า งขึ้ นโดยที ม วิ จัย เอง ที่ มี ส่ ว นประกอบตามโครงสร้ า งในรู ป ที่ 6
นอกจากนี้ ยงั มีการเพิ่มเติมในส่ วนการแสดงผลด้วยจอแอลซี ดีเพื่อการทดสอบการรับสัญญาณข้อมูลเพื่อการระบุ
ตาแหน่ง ดังแสดงในรู ปที่ 8 โดยในรู ปเมื่อไม่มีการรับสัญญาณ หรื อไม่มีขอ้ มูลเพื่อการระบุตาแหน่งส่งมาจากโคม
ไฟแอลอีดีบนเพดาน จะแสดงข้อความว่า “No Data Received”

รู ปที่ 7 โคมไฟแอลอีดีที่มีการส่งข้อมูลเพื่อการระบุตาแหน่ง ถูกติดตั้งบนเพดานจานวน 4 ดวง

รู ปที่ 8 บอร์ดวงจรรับข้อมูลและแสดงผลที่ได้รับจากโคมไฟแอลอีดี
ทาการทดสอบการรับสัญญาณข้อมูลการระบุตาแหน่งโดยนาอุปกรณ์รับสัญญาณวางในระยะห่ างจาก
แหล่งกาเนิ ดแสง 1.80 เมตร โดยทาการวัดที่โคมไฟแอลอีดีทุกดวง ดังแสดงในรู ปที่ 9 ซึ่ งผลการรับสัญญาณทา
การวัดด้วยเครื่ องมือวัดออสซิโลสโคป เพื่อทาการตรวจสอบสัญญาณที่ถูกมอดูเลตด้วยการมอดูเลตตาแหน่งพัลส์
ซึ่ งสัญญาณดังกล่าวถูกกูค้ ืน และแสดงผลออกทางจอแอลซี ดีเพื่อความสะดวกในการทดลองการรับค่าจากดวง
โคมต่างๆ เมื่ อมี การรั บสัญญาณข้อมูลเพื่อการระบุตาแหน่ งที่ ส่งมาจากโคมไฟแอลอี ดีบนเพดาน วงจรจับจะ
ประมวลผลและแสดงข้อ ความที่ แ ตกต่า งกันของแต่ล ะโคม โดยในรู ปที่ 10 แสดงการใช้เครื่ องมื อ วัดออสซิ โลสโคปในการวัดสัญญาณที่ถูกมอดูเลตและส่ งผ่านมากับแสงที่มองเห็น และทาการประมวลผลสัญญาณด้วย
บอร์ ดพัฒนาระบบการสื่ อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้ VLC-CP1223 Development board v1.5 และนาผลที่ได้จาก
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การประมวลผลแสดงออกทางจอแอลซี ดี ซึ่ งแสดงเป็ นข้อความว่า “Visible Light 06” ซึ่ งเป็ นข้อมูลของโคมไฟ
แอลอีดีดวงหนึ่งในการทดลองที่ได้รับสัญญาณมา

รู ปที่ 9 การทดสอบจากโคมไฟมายังอุปกรณ์ตวั รับสัญญาณที่ระยะห่าง 1.80 เมตร

รู ปที่ 10 การวัดสัญญาณที่รับได้ดว้ ยออสซิโลสโคปและแสดงผลการรับด้วยจอแอลซีดี
ทาทดลองการรับสัญญาณจากโคมไฟแอลอีดีแต่ละโคมที่มีรัศมีการกระจายแสงจากดวงโคม 38 องศา
โดยทาการวัดในจุดต่างๆภายในพื้นที่ 1 x 1.5 เมตร ที่อยูภ่ ายใต้บริ เวณส่ องสว่างจากโคมไฟแอลอีดีจานวนสี่ โคม
ระยะห่างจากโคมไฟ 1.8 เมตร ซึ่งแต่ละโคมส่งข้อมูลรหัสโคมไฟที่แตกต่างกันคือรหัส 02, 04, 06 และ 08 ทาการ
ทดลองการรับสัญญาณในทุกๆจุด แต่ละจุดห่างกัน 10 เซนติเมตร และแสดงค่าผลการวัดเป็ นตัวเลขของโคมไฟที่
รับสัญญาณได้ในแต่ละพื้นที่ ดังแสดงผลการรับสัญญาณแต่ละจุดในรู ปที่ 11 ในส่ วนของพื้นที่ที่รับสัญญาณจาก
โคมไฟแอลอีดีได้คือบริ เวณพื้นที่โดยรอบที่อยูใ่ ต้โคมของแต่ละโคม เช่นพื้นที่ใต้โคมที่ส่งรหัส 02 บริ เวณพื้นที่ใต้
โคมไฟที่ส่งข้อมูลอุปกรณ์รับสัญญาณจะรับและประมวลผลแสดงข้อความ “Visible Light 02” ดังแสดงในรู ปที่
10 ซึ่ งในรู ปที่ 11 จะทาการบันทึกด้วยตัวเลข 02 ในพื้นที่ที่รับข้อมูลจากโคมที่ส่งรหัส 02 มาได้ ส่ วนพื้นที่อื่นๆก็
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1 เมตร

จะทาการบันทึกด้วยตัวเลขที่แต่ละโคมส่งข้อมูลลงมา พื้นที่ระหว่างโคมไฟที่รับสัญญาณไม่ได้จะแสดงด้วยพื้นที่
ว่าง ไม่ระบุตวั เลข ซึ่ งมาจากสองสาเหตุคือ 1 พื้นที่ ที่รับแสงได้จากโคมไฟสองดวงที่ มีรหัสข้อมูลแตกต่ างกัน
สัญญาณที่รับมาได้จะเป็ นสัญญาณสองสัญญาณปะปนกัน ส่ งผลทาให้ขอ้ มูลการรับบางบิตผิดเพี้ยน วงจรรับเมื่อ
ตรวจพบความผิดพลาดของบิตที่ได้รับ จึงไม่แสดงผลการรับออกมาเป็ นข้อมูล อีกหนึ่งสาเหตุคือค่าความเข้มแสง
ที่ได้รับมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ที่วงจรรับกาหนดไว้ จึงไม่สามารถประมวลผลสัญญาณได้ถูกต้อง และจึงไม่แสดงผลการ
รับออกมาเป็ นข้อมูลเช่นเดียวกัน
1.5 เมตร
โคมไฟรหัส 02
โคมไฟรหัส 06
02 02 02 02 02 02
06 06 06 06 06 06
02 02 02 02 02
06 06 06 06 06
02 02 02 02 02
06 06 06 06 06
02 02 02 02
06 06 06 06
04
04
04
04

04
04
04
04

04
04
04
04

04
04 04
04 04
04 04 04

08
08 08
08 08
08 08 08

08
08
08
08

08
08
08
08

08
08
08
08

โคมไฟรหัส 08

โคมไฟรหัส 04

รู ปที่ 11 การรับสัญญาณข้อมูลในแต่ละจุดที่ทาการทดลองในพื้นที่ 1 x 1.5 เมตร

4. สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดลองรับค่าสัญญาณจากโคมไฟแอลอีดีที่ส่งข้อมูลแตกต่างกันสี่ ชุดคือ 02, 04, 06 และ 08
บนพื้นที่ 1 x 1.5 เมตร ระยะห่ างจากโคมไฟ 1.8 เมตร สามารถรับค่า ประมวลผลสัญญาณและแสดงผลข้อมูลบน
จอแอลซี ดีได้อย่างถูกต้องแม่นยาภายใต้บริ เวณโคมไฟที่ให้ค่าความสว่างพื้นที่น้ นั ๆในระยะที่ตรงกับดวงโคมใน
แนวดิ่ง และบริ เวณรอบๆ ระยะรัศมีการส่องสว่างขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมที่เลือกใช้ ในการ
ทดลองนี้เลือกใช้ดวงโคมที่มีรัศมีการกระจายแสง 38 องศา หากต้องการให้มีพ้นื ที่การส่องสว่างข้อมูลจะมีบริ เวณ
กว้างกว่า สามารถเลือกใช้ดวงโคมที่มีค่ารัศมีการกระจายแสงที่กว้างขึ้นเช่น 45 หรื อ 60 องศา การรับสัญญาณ
สามารถทาได้อย่างถูกต้องในบริ เวณรอบๆดวงโคมจนกระทัง่ ถึงบริ เวณที่มีการรับแสงจากดวงโคมใกล้เคียง พื้นที่
บริ เวณนี้ จะได้รับแสงจากโคมไฟสองดวงที่มีรหัสข้อมูลแตกต่างกัน สัญญาณจากดวงโคมทั้งสองจะมีลกั ษณะ
สองสัญญาณปะปนกัน เมื่อเข้าสู่ วงจรรับ การประมวลผลข้อมูลจะพบว่าข้อมูลบางบิ ตผิดเพี้ยน วงจรรับจึ งไม่
แสดงผลการรับออกมาเป็ นข้อความ และรอรับสัญญาณใหม่เพื่อประมวลผลต่อไป ในกรณี น้ ี จะสามารถต่อยอด
การวิจยั เพื่อพัฒนาวงจรรับที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ให้สามารถประมวลผลแยกความแตกต่างของข้อมูลที่ปะปน
นี้ ได้ ซึ่ งจะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบการระบุนาแหน่งภายในคลังสิ นค้าให้มีความแม่นยามากยิง่ ขึ้นได้
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ในอีกบางส่ วนของการไม่แสดงผลข้อความการรับสัญญาณมาจากการตั้งค่าระดับความเข้มแสงในการรับของ
วงจรรับ หากค่าความเข้มแสงที่ได้รับมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ที่วงจรรับกาหนดไว้ จะไม่สามารถประมวลผลสัญญาณได้
ถู ก ต้อ ง และจึ ง ไม่ แ สดงผลการรั บ ออกมาเป็ นข้อ มู ล เช่ น เดี ย วกัน ในส่ ว นนี้ สามารถพัฒ นาวงจรรั บ ให้ มี
ความสามารถในการปรับระดับการรับค่าความเข้มของสัญญาณได้ตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงของการรับ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสามารถทาให้การตอบสนองการรับสัญญาณสามารถทาได้ดียงิ่ ขึ้น
การประมวลผลการเคลื่อนรถฟอร์ คลิ ฟท์ไฟฟ้ าไปยังตาแหน่ งของการประจุ พลังงานแบบไร้ สาย ใช้
หลักการของการควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการวางระบบจาเป็ นต้องมีการบันทึกตาแหน่ง
อ้างอิงของหลอดไฟที่ให้ขอ้ มูลระบุตาแหน่งแต่ละหลอด และตาแหน่งของอุปกรณ์การประจุพลังงานแบบไร้สาย
ที่ถูกติดตั้งไว้ใต้พ้ืนคลังสิ นค้า ตาแหน่งอ้างอิงทั้งสองจะถูกใช้ในการสร้างแผนที่และเส้นทางสาหรับการเคลื่อน
รถฟอร์ คลิฟท์ไฟฟ้ าที่อยู่ในสภาวะหยุดทางานชัว่ ขณะเพื่อรอคิวปฏิ บตั ิงานไปยังจุดประจุพลังงาน ขั้นตอนการ
เคลื่อนที่ เริ่ มต้นจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาการประมวลผลตาแหน่ งที่ อยู่ปัจจุบนั ของรถฟอร์ คลิฟท์จ าก
ข้อมูลรหัสระบุตาแหน่งจากโคมไฟส่ องสว่างบนเพดานล่าสุ ดที่ได้รับ เที ยบกับตาแหน่งอ้างที่ ของโคมไฟที่ถูก
บันทึ กไว้ล่วงหน้า เมื่อทราบถึงตาแหน่ งปั จจุบนั จึ งทาการประมวลผลเส้นทางเพื่อไปยังตาแหน่ งของจุดประจุ
พลังงานแบบไร้สายที่ถูกติดตั้งในตาแหน่งที่ใกล้ที่สุด โดยจะใช้ตารางเส้นทาง (Routing Table) ที่ถูกประมวลผล
ไว้ล่วงหน้าแล้วในการระบุเส้นทางจากตาแหน่ งที่ อยู่ปัจจุบนั ไปยังตาแหน่ งของจุดประจุพลังงาน เมื่อรถฟอร์
คลิฟท์เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งประจุพลังงาน แบตเตอรี่ ของรถจะถูกประจุพลังงานระหว่างหยุดพักชัว่ ขณะ และ
เมื่อมีความประสงค์จะใช้งานต่อก็สามารถเคลื่อนที่รถไปยังจุดที่จะใช้งานได้ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้องรอการสลับ
เปลี่ ย นแบตเตอรี่ เ นื่ อ งจากเป็ นการประจุ พ ลัง งานแบบไร้ ส าย ด้ว ยเทคนิ ค ที่ น าเสนอนี้ จะสามารถท าให้
ประสิ ทธิ ภาพของการใช้งานรถฟอร์ คลิฟท์ในคลังสิ นค้ามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มีช่วงเวลาการหยุดใช้งานของรถ
ฟอร์ คลิฟท์เพื่อสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ลดน้อยลงได้ และจะสามารถลดต้นทุนในด้านพื้นที่ในการจัดเก็บและประจุ
แบตเตอรี่ ลงได้ดว้ ย
นอกจากนี้ ในส่ วนของวงจรรับสัญญาณที่แสดงในภาพที่ 6 มีส่วนของการเชื่อมต่อกับเครื อข่ายไร้ สาย
(Wireless Network) ผ่านทางโมดูลการสื่ อสารไร้สายต่างๆ เช่น โมดูลไวไฟ โมดูลบลูทูธ หรื อโมดูลซิ กบี เป็ นต้น
เพื่อเป็ นส่วนทางเลือกเสริ มในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้รถฟอร์ คลิฟท์ ที่อาจเรี ยกว่ารถฟอร์ คลิฟท์อจั ฉริ ยะ (Smart
Forklift) โดยจะสามารถส่ ง และรั บ ข้อ มู ล จากระบบควบคุ ม ส่ ว นกลางได้ เช่ น ในการรั บ ข้อ มู ล ควบคุ ม จาก
ส่วนกลางมายังตัวรถจะสามารถพัฒนาให้รถฟอร์คลิฟท์เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งต่างๆได้เองโดยอัตโนมัติ หรื อการ
ส่ งข้อมูลตาแหน่งของรถ ความเร็ วที่ใช้ ระยะเวลาการหยุดรถ ฯลฯ จะเป็ นข้อมูสนับสนุนให้แก่ผบู ้ ริ หารในการ
กาหนดนโยบายการใช้งานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นได้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาคของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้า น โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นมิ ติ ต ้น ทุ น และน าเสนอแนวทางลดต้น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม เครื่ องวิจยั ใช้แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิ สติก ส์ ข้อมูลทุติยภูมิจากสานักโลจิ
สติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และใช้การวิเคราะห์ค่าเดไซด์ของข้อมูล
สัดส่ วนต้นทุ นโลจิ สติ กส์ ต่อยอดขายในแต่ละอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยแสดงให้เห็ นดัชนี ตน้ ทุ นโลจิ สติ กส์ ราย
อุตสาหกรรมหลัก จานวน 23 อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมหลักที่มีดชั นี ตน้ ทุนโลจิสติกส์สูงที่สุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมของเสี ย การบาบัดและการกาจัดของเสี ย รวมถึงการนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ 2) การผลิต
เครื่ องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3) การผลิตเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย 4) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และ
5) การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่ องจักรและอุปกรณ์) และต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อยอดขายสิ นค้า
ที่สูงที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สัดส่วนต้นทุนขนส่งต่อยอดขาย และสัดส่วนต้นทุนการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
คาสาคัญ : ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาค
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ABSTRACT
The objectives of this research aim to the studying about micro logistic cost index of Thailand industrial
sectors, logistics cost performance and guidelines the logistic cost reduction for entrepreneur. The data were
collected using Logistics and supply chain performance and the secondary data from The Office of Logistics,
Department of Primary Industries and Mines, Ministry of Industry. Descriptive statistics were used in the data
analysis. The results of research were as follow: The 5 ranking of the 23 industry sectors which height index of
logistics cost are 1) waste collection, waste disposal and recycle 2) textile 3) garment 4) paper and paper products,
and 5) fabricated metal products (except machinery and equipment). The 2 height logistics activities cost per sale
are 1) transportation cost and 2) inventory and warehouse cost.
KEYWORDS : Logistics and supply chain performance, logistics cost, micro logistics cost

1.บทนา
ในปั จจุบนั องค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงปั ญหาผลกระทบของการบริ หารต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่ งเป็ นปั จจัย
หลักที่ สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานอย่างประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยลดต้นทุนที่ไม่
ก่อให้เกิ ดมูลค่าเพิ่ม (Non-Value Added) การลดเวลา หรื อการสร้างความน่ าเชื่ อถือให้แก่องค์กร เพื่อเป็ นการ
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันและเพิม่ ผลกาไรให้กบั องค์กร ดังนั้นต้นทุนโลจิสติกส์จึงเป็ นปั จจัยหลักสาคัญ
ที่ แฝงอยู่ในทุ กธุ รกิ จอุตสาหกรรม ดังนั้นการที่ องค์กรหนึ่ งๆ จะลดต้นทุ นโลจิ สติ กส์ ต้องเริ่ มจากการทราบ
ต้นทุนโลจิสติกส์ที่แฝงอยูใ่ นกิจกรรมต่างๆ ภายหลังทราบถึงสถานะต้นทุนที่แท้จริ งขององค์กรแล้ว ควรมีดชั นีช้ ี
วัดต้นทุนโลจิสติกส์ เพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีความสามารถในการบริ หารจัดการต้นทุนอยูใ่ นระดับใด หากพบว่ามี
ความสามารถอยูใ่ นระดับที่ค่อนข้างต่า (ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายสูง) ก็จาเป็ นต้องหาแนวทางแก้ไข โดยอาศัย
การสร้างกลยุทธ์ เทคนิค ความเข้าใจ และความร่ วมมือในองค์กร เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุ ดขององค์กรเป็ นหลัก งานวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์ดชั นี ตน้ ทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาค
ของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งเป็ นต้นทุนที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ที่สนับสนุนให้องค์กร
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การศึกษาจึงลงในรายละเอียดต้นทุนของแต่ละกิจกรรมโลจิ สติกส์
ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อคานวณค่าสัดส่ วนต้นทุนต่อยอดขาย และวิเคราะห์ค่า
ดัชนีตน้ ทุนโลจิสติกส์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการโดยตรงแล้ว ยังมีความสาคัญ
ต่อประเทศชาติ ทาให้ทราบถึงต้นทุนโลจิ สติกส์โดยรวม และสามารถวิเคราะห์หาดัชนี ตน้ ทุน โลจิ สติกส์ใน
ระดับมหภาคได้ ทาให้ประเทศไทยได้ทราบถึ งศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในการแข่งขันทางธุ รกิ จระดับ
อาเซียน และระดับโลกได้
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ บทของโลจิสติกส์ในประเทศไทยแบ่งเป็ น 2 ระดับใหญ่ๆ ได้แก่ ระดับจุลภาค และระดับมหภาค
โดยกรอบโลจิสติกส์ของประเทศไทยสามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 1
1) โลจิสติกส์ระดับจุลภาค (Micro) คือ โลจิสติกส์ที่อยูใ่ นบริ บทของอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการบริ หาร
การไหลของโซ่ อุปทานใดๆ ซึ่ งโลจิ สติกส์ในระดับนี้ จะแยกตามบริ บทของอุตสาหกรรมรายสาขา (Industrial
Sector) โดยศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆ
2) โลจิสติกส์ระดับมหภาค (Macro) คือ โลจิสติกส์ที่อยูใ่ นบริ บทภาพของประเทศและคู่คา้ ของประเทศ
โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นระดับนี้ จ ะมุ่ ง เน้น ที่ ก ารบริ หารการไหลในระดับประเทศและระหว่า งประเทศซึ่ ง เกี่ ย วโยงถึ ง
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศและกฎระเบียบนโยบายต่างๆ
การศึกษาระบบโลจิสติกส์ท้ งั 2 ระดับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่ งสามารถตีความได้ 3 ข้อ คือ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ ง
หมายความว่าในการปรับปรุ งระบบโลจิสติกส์ท้ งั 2 ระดับนี้ จะสามารถส่ งผลถึงความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศโดยใช้ดชั นีที่กล่าวมาแล้วทั้ง 3 ข้อนี้เป็ นตัวชี้วดั
ปัจจัยขับเคลือ่ นผลักดัน
Economic Restructuring

Dynamic
Business
Environments

ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
ลดต้นทุน

เพิ่มประสิทธิภาพ

MICRO

สร้างมูลค่าเพิ่ม

MACRO

บริบทของโลจิสติกส์ ประเทศไทย

ปัจจัยสนับสนุน
Technology /Tools
ฐานข้อมูลต่างๆ

Regulations
ฯลฯ

Expected Outcomes
Knowledge &
Introduction

Application

แผนภาพที่ 1 บริ บทของโลจิสติกส์ประเทศไทย
ที่มา : ประชาคมวิจยั ฉบับที่ 84, 2552
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ในงานวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาค โดยการศึกษาต้นทุนที่เกิดจากการดาเนิน
กิจกรรมโลจิสติกส์ในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนให้องค์กรสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์กร
ต้องกาหนดแนวคิดเชิงระบบในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดและความพึงพอใจของลูกค้ากับการจัดการ
ด้านโลจิ สติกส์และโซ่ อุปทาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท้ งั ภายใน และภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าและ
วัตถุดิบไปจนถึงผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย กิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและการ
ผลิต คือ ต้นทุนการดาเนินการ หรื อเรี ยกว่า “ต้นทุนโลจิสติกส์” ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง แนวความคิด
เรื่ องกิจกรรมโลจิสติกส์ในระดับจุลภาคของ Stocks และ Lambert ปี 2001 จึงถูกนามาประยุกต์ใช้ในการคานวณ
ต้นทุนโลจิสติกส์ขององค์กร ประกอบไปด้วยกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ท้ งั 13 กิ จกรรม ได้แก่ Customer Service,
Demand forecasting, Inventory management, Logistics Communications, Materials handling, Order processing,
Warehousing and storage, Packaging, Parts and Service support, Plant and warehouse site selection, Procurement,
Traffic and Transportation, Reverse logistics

แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ระดับมหภาคและระดับจุลภาค
ที่มา: Transportgistics Inc., 2002
แผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็ นถึงการขับเคลื่อนกระบวนการโลจิสติกส์ในระดับจุลภาค ซึ่ งทาให้เกิ ดการ
จัดการกระบวนการในระดับมหภาคหรื อระดับประเทศได้ ปั จจุบนั นี้ ดชั นี ช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิสติกส์ของ
ภาคอุ ต สาหกรรมไทย ได้ถู ก จัด ท าขึ้ น โดยส านัก โลจิ ส ติ ก ส์ กพร. เพื่ อ ใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ หรื อ เกณฑ์เ ที ยบวัด
(Benchmark) ผลการดาเนิ นงานด้านโลจิสติกส์ของผูป้ ระกอบภาคอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อภาคอุตสาหกรรม
อื่นๆ เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิธีการดาเนิ นงานที่เป็ นเลิศ นามาซึ่ งการปรับปรุ งและพัฒนาสู่ มาตรฐาน
ด้านโลจิสติกส์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ทนั เวลา และลดต้นทุนรวมด้านโลจิสติกส์ โดย
ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพด้านโลจิสติกส์น้ ีครอบคลุมกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ท้ งั 9 กิจกรรม (สานักโลจิสติกส์ กพร.,
2558) อันประกอบด้วย
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1. การวางแผนหรื อการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and Planning)
2. การให้บริ การแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Support)
3. การสื่ อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสัง่ ซื้อ (Logistics Communication and Order processing)
4. การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)
5. การจัดการเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging)
6. การเลือกสถานที่ต้ งั ของโรงงานและคลังสิ นค้า (Site Selection, Warehousing and Storage)
7. การบริ หารสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management)
8. การขนส่ง (Transportation)
9. โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ (Reverse Logistics)
การประเมินประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ถูกประเมินผลใน 3 มิติ ได้แก่ มิติ
ด้านการบริ หารต้นทุน (Cost Management) มิติดา้ นเวลา (Lead Time) และมิติดา้ นความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ตัวแปรต้ น
1. สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย
(Forecasting Cost Per Sales: FSPS)
2. สัดส่วนต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย
(Customer Service Cost Per Sales: CSCPS)
3. สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการสื่ อสารภายใน
องค์กรต่อยอดขาย
(Information Processing Cost Per Sales: IPCPS)
4. สัดส่วนต้นทุนการจัดซื้ อจัดหาต่อยอดขาย
(Procurement Cost Per Sales: PCPS)
5. สัดส่วนมูลค่าสิ นค้าที่เสี ยหายต่อยอดขาย
(Damage Value Per-Sales: DVPS)
6. สัดส่วนต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อยอดขาย
(Warehousing Cost Per Sale: WCPS)
7. การบริ หารสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Carrying Cost Per Sales: ICCPS)
8. สัดส่วนต้นทุนการขนส่ งต่อยอดขาย
(Transportation Cost Per Sales: TCPS)
9. สัดส่วนมูลค่าสิ นค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย
(Returned Goods Cost Per Sales: RCPS)

แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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3. ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ โดยการใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 3 ปี (2555-2557) ซึ่งข้อมูล
ในปี 2557 เป็ นการเก็บข้อมูลจริ ง ณ สถานประกอบการ ส่ วนข้อมูลย้อนหลังในปี 2555 และ 2556 เป็ นการใช้
ข้อมูลจากศูนย์บริ การข้อมูลโลจิสติกส์ ของสานักโลจิสติกส์ กพร. โดยการรวบรวมข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของ
กลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมจานวน 23 กลุ่ม และนามาวิเคราะห์เป็ นต้นทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาครายอุตสาหกรรม
ทาให้ทราบถึงระดับความสามารถในการบริ หารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ และเพื่อให้องค์กรสามารถนาไปกาหนด
เป็ นกลยุทธ์และนโยบายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
3.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการวิจัย เป็ นผูป้ ระกอบการอุ ต สาหกรรมจ านวนทั้ง สิ้ น 4,434 บริ ษ ัท (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) โดยกลุ่มตัวอย่าง เลือกใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง และหา
ขนาดตัวอย่างจากสู ตรของ Taro Yamane (1967) กาหนดความเชื่อมัน่ ที่ 95% หรื อความผิดพลาดไม่เกิ น 5% ได้
ขนาดตัวอย่างของผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมจานวน 381 ราย ซึ่ งแบ่งตามสัดส่ วนจานวนผูป้ ระกอบการใน
23 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายย้อนหลัง 3 ปี
3.2 เครื่องมือการวิจยั
2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ และคาถามปลายเปิ ด
2.2 แบบประเมิ นประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิ สติ กส์ ที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อให้ผูป้ ระกอบการสามารถนาไป
บันทึก และคานวณต้นทุนโลจิสติกส์ได้ดว้ ยตนเอง หรื อสามารถนาส่งข้อมูลเพื่อทาการประมวลผล
2.3 ฐานข้อมูลจากศูนย์บริ การข้อมูลโลจิสติกส์ สานักโลจิสติกส์ กพร.
3.3 การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั มีวธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ดังนี้
1. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ ใช้วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
ผู ้ป ระกอบการในแต่ ล ะดัช นี ช้ ี วัด ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ โดยผู ้วิ จัย ร่ ว มกับ ผู ้เ ชี่ ย วชาญในโครงการ
ศูนย์บริ การข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) ในการประเมินสถานประกอบการใน
แต่ละอุตสาหกรรมย่อย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยอ้างอิงฐานข้อมูลจากระบบประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชนของสานักโลจิสติกส์ กพร. (www.lpi.dpim.go.th, 2558)
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพใน 23 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ ได้รับการสารวจและ
จัดเก็บข้อมูลผลการดาเนิ นงานในช่วงปี 2555– 2557 นาเสนอรู ปแบบในการคานวณการแบ่งค่าช่วงการประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพโลจิ สติกส์ โดยใช้สูตรในการคานวณ คื อ ค่าเดไซล์ (Deciles) เป็ นการวัดตาแหน่ งที่ แบ่งข้อมูล
ทั้งหมดที่เรี ยงจากน้อยไปหามาก ออกเป็ น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละส่วนประกอบด้วยจานวนข้อมูล
เมื่อ N แทนจานวนข้อมูลทั้งหมดใช้สญ
ั ลักษณ์ D
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มาก
ข้อมูล

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

จุดที่แบ่งข้อมูลออกเป็ น 10 ส่วนนั้นจะมี 9 จุด เรี ยกว่า เดไซล์ที่ 1 (D1), เดไซล์ที่ 2 (D2),
เดไซล์ที่ 3(D3),……..,เดไซล์ที่ 9 (D9) ตามลาดับ จากนั้นทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และคัดแยกประเภท สถาน
ประกอบการกลุ่มเป้ าหมายจานวน 23 กลุ่มอุตสาหกรรม นาผลการประเมินแต่ละกลุ่มมาจัดเรี ยงข้อมูลต้นทุนต่อ
ยอดขาย ตามลาดับค่าสูงสุดถึงค่าต่าสุดของข้อมูลเพื่อหาค่า Deciles และนามาจัดทาดัชนีช้ ีวดั ต้นทุนโลจิสติกส์ระ
ดับจุลภาค โดยคานวณค่า D2 หมายถึง ต้นทุนอยูใ่ นระดับสู งมากกับค่อนข้างสู ง D4 หมายถึงค่อนข้างสู งกับปาน
กลาง D6 หมายถึง ต้นทุนปานกลางกับต่า และ D8 หมายถึงต้นทุนต่ากับต่ามาก

4. ผลการวิจัย
จากผลการรวบรวมข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 23 อุตสาหกรรม โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2555-2557 และนามาวิเคราะห์ดชั นี ช้ ี วดั ต้นทุนโลจิสติกส์ใน 4 ระดับ ได้แก่ D2, D4, D5 และ D6 แสดงให้
เห็นถึงระดับต้นทุนที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม
แผนภาพที่ 4 ได้แสดงกราฟเปรี ยบเทียบค่ากลางดัชนีตน้ ทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาค โดยใช้ค่าเดไซด์ D5 ซึ่ง
เป็ นค่ากลางของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าค่ากลางดัชนีตน้ ทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาค อุตสาหกรรมหลักที่มีตน้ ทุนสูงที่สุด
5 อันดับแรก ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมของเสี ย การบาบัดและการกาจัดของเสี ย รวมถึงการนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่
2) การผลิตเครื่ องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3) การผลิตเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย 4) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ และ 5) การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่ องจักรและอุปกรณ์) และต้นทุนกิจกรรม โลจิสติกส์
ต่อยอดขายสิ นค้าที่สูงที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สัดส่วนต้นทุนขนส่งต่อยอดขาย และสัดส่วนต้นทุนการบริ หารสิ นค้า
คงคลัง ตามลาดับ
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แผนภาพที่ 4 กราฟเปรี ยบเทียบค่ากลางดัชนีตน้ ทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาค
หมายเหตุ: เลข ISIC ของกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก โดยที่ เลข ISIC 10=การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์อาหาร, 11=การผลิ ตเครื่ องดื่ ม , 12=การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 13=การผลิตสิ่ งทอ, 14=การผลิตเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย, 15=การผลิตเครื่ องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, 16=การผลิตไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์ นิเจอร์ ) การผลิตสิ่ งของจากฟางและวัสดุถกั สานอื่นๆ, 17=การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ, 18=การพิมพ์และการผลิ ตซ้ าสื่ อบันทึกข้อมูล, 19=การผลิ ตถ่านโค้กและผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลี ยม, 20=การผลิต
เคมีภณั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี, 21=การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภณั ฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค, 22=การผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก , 23=การผลิตผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากแร่ โลหะ, 24=การผลิ ตโลหะขั้นมูลฐาน, 25=การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
ประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่ องจักรและอุปกรณ์) , 26=การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิ กส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ , 27=
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ า, 28=การผลิตเครื่ องจักรและเครื่ องมือ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น, 29=การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง,
30=การผลิตอุปกรณ์ขนส่ งอื่นๆ, 31=การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ , 32=การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ, 38=การเก็บรวบรวมของเสี ย การบาบัดและการ
กาจัดของเสี ย รวมถึงการนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่
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ข้อเสนอแนวทางลดต้นทุ นโลจิ สติ กส์ ให้แก่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม จากภาพที่ 4 จะเห็ นได้ว่า
สัดส่ วนต้นทุนโลจิ สติกส์ท้ งั 9 กิ จกรรมของแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงต้นทุนค่าขนส่ ง และการจัดการสิ นค้าคงคลังได้ ดังนั้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมควรมีการดาเนิ นงาน
ดังต่อไปนี้
ด้ านการจัดการการขนส่ ง
1. เปลี่ยนนโยบายไปใช้บริ การผูใ้ ห้บริ การขนส่ งที่มีความเชี่ยวชาญ และมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อลด
ต้นทุนแฝงต่างๆ เช่น การขนส่งปริ มาณน้อย การจัดส่งเร่ งด่วน การวิง่ รถขากลับเที่ยวเปล่า เป็ นต้น
2. ควรมีความร่ วมมือกันในภายในกลุ่มอุตสาหกรรม หรื ออุตสาหกรรมใกล้เคียง ในการจัดเส้นทางการ
เดินรถ และการใช้รถบรรทุกให้คุม้ ค่าทั้งขาไปและขากลับ
3. นาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริ หารจัดการการขนส่ ง ซึ่ งอาจดาเนิ นการร่ วมกันในกลุ่ม
อุตสาหกรรม หรื อร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์
ด้ านการจัดการสินค้ าคงคลัง
1. ประยุกต์ใช้เครื่ องมือในการบริ หารจัดการคลังสิ นค้า เช่น ระบบทันเวลา (JIT) การคานวณหาปริ มาณ
การสัง่ ซื้อที่ประหยัด (EOQ) ระบบลีน การแบ่งกลุ่มประเภทสิ นค้าแบบ ABC เป็ นต้น
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง ซึ่ งสามารถประยุกต์ร่วมกัน
ระหว่างผูผ้ ลิต และผูข้ ายสิ นค้า เช่น ระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) เป็ นต้น
ในกรณี ของกลุ่มอุตสาหกรรมการเก็บรวบรวมของเสี ย การบาบัดและการกาจัดของเสี ย รวมถึงการนา
ของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีสดั ส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายสูงที่สุด พบว่า ต้นทุนการจัดซื้อจัดหาต่อยอดขาย
สู งถึงร้อยละ 11.90 ต่อยอดขาย แสดงให้เห็ นว่าการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการบริ การซ่ อมบารุ งต่างๆ ของ
อุตสาหกรรมนี้ มีค่าใช้จ่ายสู ง และเป็ นอุตสาหกรรมเฉพาะ ดังนั้นจึ งควรมี การวางกลยุทธ์ การจัดซื้ อจัด หาที่
เหมาะสม รวมถึงการสร้างสัมพันธ์กบั ผูส้ ่งมอบ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อจัดหาดังกล่าว เป็ นต้น

5. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ทาให้ทราบถึงดัชนีช้ ีวดั ต้นทุนโลจิสติกส์ในแต่ละอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ว่า
มีค่ามากน้อยเพียงใด ซึ่ งสามารถนาไปใช้เป็ นดัชนี กลางในการเปรี ยบเทียบต้นทุนของแต่ละบริ ษทั ที่อยูใ่ นแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรม ทาให้ผปู ้ ระกอบการทราบถึงความสามารถในการบริ หารจัดการต้นทุนโลจิสติ กส์ของตัวเอง
และสามารถปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการประกอบการของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer
Service) และลดต้นทุนรวมทางด้านโลจิสติกส์ (Total Logistics Costs) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรจะศึกษาการลด
ต้นทุนในแต่ละบริ ษทั และนาผลการลดต้นทุนมาเปรี ยบเทียบ เพื่อเป็ นแนวทางในการลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ที่ดี
ที่ สุด อย่างไรก็ดี การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็ นเพียงกลุ่มตัวอย่างที่ มีความพร้ อมด้านการจัดเก็บข้อ มู ล
ต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ที่เข้าร่ วมโครงการกับสานักโลจิสติกส์ กพร. ดังนั้น
เพื่อให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น จึงควรมีการออกแบบการสุ่ มตัวอย่างให้ครอบคลุมผูป้ ระกอบการแต่ละ
ขนาดในอุตสาหกรรมนั้นๆ
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บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อ ลดเวลารอคอยของรถขนส่ งจากกระบวนการภายในคลังสิ น ค้า โดย
การศึ ก ษากระบวนการท างานในคลัง สิ น ค้า แห่ ง หนึ่ ง ของบริ ษ ัท ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง และกระจายสิ น ค้า ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 กระบวนการหลัก ได้แก่ การจัดเตรี ยมสิ นค้า การตรวจสอบขาเข้า การเลือกสิ นค้าตามคาสั่ง การ
ตรวจสอบขาออก และการขึ้ น สิ น ค้า ผลการศึ กษาพบว่า ขาดการวางแผนในการจัด สรรจานวนพนัก งานที่
เหมาะสมในแต่ละกระบวนการ ทาให้เกิดปั ญหาแถวคอยและส่ งผลให้เกิดการปล่อยรถขนส่ งล่าช้า ภายหลังจาก
ใช้การจาลองสถานการณ์แบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่ องเพื่อประมวลผลเปรี ยบเที ยบระหว่างกระบวนการทางานใน
ปั จจุ บันกับทางเลื อกในการปรั บปรุ ง 3 ทางเลื อก โดยใช้วิธีก ารปรั บเปลี่ ยนการจัดสรรพนักงานระหว่างการ
จัดเตรี ยมสิ นค้าและการตรวจสอบ สรุ ปผลการวิจยั ทางเลือกที่ 3 เป็ นทางเลือกที่มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดในการลด
เวลารอคอยของรถขนส่งจาก 312.01 นาที เหลือ 158.23 นาที หรื อลดเวลาได้ร้อยละ 49.29
คาสาคัญ: กิจกรรมโลจิสติกส์ คลังสิ นค้า การจาลองสถานการณ์ การขนส่ง การกระจายสิ นค้า
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ABSTRACT
This research aims to reduce the waiting time of vehicle from work process in warehouse. A study of
work process is in a warehouse of Transportation and Distribution Provider Company. There are 5 processes
include goods preparation (called pick sum), inbound check, goods selection from purchase orders, outbound
check, and goods loading; it shows a lack of plan to allocate enough operators in each process. Consequently,
there are long queues of trucks causing the departure delay. Then discrete-even simulation is applied to contrast
the present operations process with three alternatives to improve business efficiency that allocate operators
between goods preparation and check process. Then, it is found that the 3rd alternative is the best way to decrease
the truck’s waiting time from 312.01 minutes to 158.23 minutes or 49.29%.
KEYWORDS: Logistics activity, Warehouse, Discrete-even simulation, Transportation, Distribution

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การให้บริ การขนส่ งและกระจายสิ นค้าเป็ นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ทาให้เกิดการแข่งขัน
สู ง ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) จึ งมีความจาเป็ นต้องสร้างมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริ การขนส่ง ดังนั้นดัชนีช้ ีวดั ความสามารถในการให้บริ การที่สาคัญ คือ การส่งสิ นค้าตรงต่อเวลา อันนามา
ซึ่ งความน่ าเชื่ อถือ และความมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน สาหรับบริ ษทั กรณี ศึกษา เป็ นผูใ้ ห้บริ การขนส่ งและ
กระจายสิ นค้า โดยมี บริ การให้เช่าคลังสิ นค้ารวมถึงการบริ การขนส่ ง ปั จจุบนั พบปั ญหาการส่ งสิ นค้าล่าช้า ซึ่ งคิด
เป็ นมูลค่าความเสี ยหายถึง 8,821 บาทต่อเดือน หรื อคิดเป็ น 105,855 บาทต่อปี โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากลูกค้า
ร้องเรี ยนและต้องชดเชยสิ นค้าหรื อเสี ยค่าปรับในกรณี ส่งงานล่าช้า สาหรับสาเหตุจากการวิเคราะห์เบื้องต้นมาจาก
การวางแผนกระบวนการทางานภายในคลังสิ นค้าที่ ไม่เหมาะสม ทั้งในส่ วนของกระบวนการทางาน และการ
จัดสรรพนักงานในแต่ละตาแหน่ ง โดยข้อจากัดของพนักงานคลังสิ นค้า คือ ไม่สามารถปฏิ บตั ิงานแทนกันได้
เนื่ องจากพนักงานไม่มีความชานาญในกระบวนการอื่นที่ตนเองไม่ได้ปฏิบตั ิงาน และคาดว่าจานวนพนักงานที่มี
อยูไ่ ม่เพียงพอต่อปริ มาณงาน จึงทาให้เกิดปั ญหาความล่าช้าดังกล่าว ตั้งแต่ กระบวนการจัดสิ นค้าเพื่อการขนส่ ง
(Pick Sum) และกระบวนการตรวจสอบจานวนสิ นค้า ซึ่ งใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน ส่ งผลกระทบต่อกระบวนการ
ขนส่งและกระจายสิ นค้า ที่ตอ้ งจอดรถบรรทุกรอจนกว่าพนักงานคลังสิ นค้าจะจัดเตรี ยมและตรวจสอบสิ นค้าเสร็ จ
สิ้ น โดยใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มหยิบสิ นค้าแบบรวมทุกคาสั่งซื้ อ (Pick Sum) จนกระทัง่ ถึงเวลาปล่อยรถขนบรรทุกคัน
สุ ดท้ายออกจากคลังสิ นค้าใช้เวลาเฉลี่ยถึง 9 ชัว่ โมงต่อวัน ดังนั้นจึ งเป็ นที่ มาของงานวิจยั นี้ ที่ตอ้ งการปรับปรุ ง
กระบวนการทางานภายในคลังสิ นค้าเพื่อลดเวลารอคอยของรถขนส่ งสิ นค้าลง ทาให้เพิ่มเวลาที่ใช้ในการจัดส่ ง
สิ นค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการจาลองสถานการณ์ (Simulation Technique) ในการวิเคราะห์และปรับปรุ ง
กระบวนการทางานในคลังสิ นค้า
2.2 เพื่อลดเวลารอคอยของรถขนส่งสิ นค้า
2.3 เพื่อลดเวลาโดยรวมของกระบวนการทางานทั้งหมด

3. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องพบว่า มีนกั วิจยั จานวนมากที่ทาการศึกษาด้าน
การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า ทั้งงานวิจยั เชิ งปริ มาณและคุณภาพ สาหรับผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติกส์ การ
บริ ก ารลู ก ค้า ที่ ดี เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นในการสร้ า งความพึ ง พอใจให้ กับ ลู ก ค้า ดัง นั้น การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ จึ งใช้หลักความถูกต้อง 7 ประการ หรื อ 7R (วราภรณ์ , 2551) ได้แก่ การจัดส่ งผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
(Right Product) ปริ มาณที่ ถูกต้อง (Right Quantity) ลูกค้าถูกต้อง (Right Customer) ผลิตภัณฑ์ไม่เสี ยหาย (Right
Condition) สถานที่ที่ถูกต้อง (Right Place) เวลาที่ถูกต้อง (Right Time) และราคาที่เหมาะสม (Right Cost) และใน
กระบวนการทาให้เกิดความถูกต้องส่วนใหญ่มีนาระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจเชิงอิเล็คทรอนิคส์เข้ามา
ช่วย เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ วในการดาเนิ นงาน (วิทยา, 2545) โดยหลักในการพิจารณาการจัดการคาสั่ง
ซื้ อของลูกค้าประกอบด้วย เรื่ องการรับข้อมูลต้องสามารถทาได้อย่างรวดเร็ ว การออกแบบระบบการรับคาสัง่ ซื้อ
ต้องไม่ก่อให้เกิดต้นทุนที่มากเกินไป ระบบที่ใช้ดาเนินการต้องไม่ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับ –ส่งข้อมูล และ
ระบบที่ใช้ดาเนินการที่ใช้ตอ้ งมีความแน่นอนสูง ความสม่าเสมอในประสิ ทธิภาพ (ชัยยศ, 2550)
นอกจากนี้การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าหรื อการศึกษาอุปสงค์ นับเป็ นส่วนสาคัญต่อการจัดการ
สิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลในการจัดการโซ่ อุปทาน ขี ดความสามารถการในการผลิต
ตลอดจนหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการกาหนดนโยบายราคาสิ นค้าขององค์กร
(รุ ธิร์, 2547)
จากทฤษฎีขา้ งต้น นามาซึ่ งงานวิจยั จานวนมาก อาทิเช่น รัฐพล (2553) ศึกษาการทางานเพื่อลดความสูญ
เปล่า ในการปรับปรุ งผลผลิตของโรงงานผลิตเลนส์ส่งออกเพื่อให้ตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้า โดย
การลดความสู ญเปล่าจากการรอคอยในการผลิต ผลการศึกษาสามารถเพิ่มผลผลิตได้จากเดิม 87 เลนส์ เป็ น 100
เลนส์/ชัว่ โมง โดยที่ไม่ตอ้ งลงทุนติดตั้งเครื่ องจักร วรรษมน (2554) การศึกษาข้อมูลกระบวนการของโรงงานตั้งแต่
ขั้นตอนการรับคาสัง่ ซื้อจากลูกค้าจนถึงกระบวนการจัดส่งสิ นค้าให้ลูกค้า โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างแผนผัง
สายธารคุณค่า (Value Steam Mapping) พบว่ากิจกรรมที่จาเป็ นแต่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่มที่เกิดจากการดาเนิ นงานใน
คลังวัตถุดิบเป็ นส่ วนใหญ่ จึงได้วิเคราะห์การดาเนินงานโดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล และเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุ ง โดยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ในการลดหรื อปรั บเปลี่ยนขั้นตอน และวิธีการรวมเอกสารที่ ไม่
จาเป็ นเพื่อลดความซ้ าซ้อนของงานทาให้ระยะเวลาในขั้นตอนการรับวัตถุดิบลดลง และการแบ่งกลุ่มวัตถุดิบตาม
หลักการวิเคราะห์แบบ ABC เพื่อกาหนดรอบการตรวจนับสต๊อกวัตถุดิบใหม่ ทาให้สามารถลดต้นทุนในการ
ดาเนิ นการในส่ วนนี้ลงได้ 54,530 บาทต่อปี นอกจากนั้นยังได้นาเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาร์
เอฟไอดีสาหรับการตรวจสอบสถานะวัตถุดิบเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ วมากขึ้น
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จิรพงษ์ (2554) ศึกษาการทางานของพนักงานพบว่าปั ญหาหลัก คือ ใช้เวลานานในการหยิบอุปกรณ์เนื่องสถานที่
ทางานที่อยูแ่ ยกกัน จึงได้วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาโดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
เทคนิ ค การศึ กษาการเคลื่ อ นไหว (Work Study) แผนผัง การไหล (Flow Diagram) แผนภู มิ กระบวนการผลิ ต
(Process Chart) แผนภูมิคนและเครื่ องจักร (Man-Machine Chart) แผนภูมิมือซ้าย-มือขวา (Left-hand/Right-hand
Chart) โดยจัดทาเวลามาตรฐานของกระบวนการผลิต และคู่มือการทางาน ผลการปรับปรุ งพบว่าสามารถลดเวลา
ในการผลิตลงได้ นวณฐ (2556) ได้ศึกษาการวางแผนจัดสรรกาลังคนในส่ วนงานรับสิ นค้าขาเข้าซึ่ งเป็ นสิ นค้า
ภายในประเทศ ของบริ ษทั ธุ รกิ จค้าปลี กแห่ งหนึ่ งโดยการใช้แบบจาลองสถานการณ์ ซึ่ งปั ญหาที่ พบในศู นย์
กระจายสิ นค้าคือ การไม่มีการวางแผนการทางานของพนักงานที่ชดั เจน อีกทั้งมีขอ้ จากัดในด้านทักษะการทางาน
ของพนักงานและปั ญหาความไม่แน่นอนของปริ มาณใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า (Purchasing order หรื อ PO) ซึ่งมี 2 ประเภท
คื อ แบบศู น ย์ก ลางรั บ แล้ว จัด ส่ ง ผ่า นสิ น ค้า แบบทัน (Cross-docking) และแบบศู น ย์ก ลางรั บ แล้ว จัด เก็ บ เข้า
คลังสิ นค้า โดยได้ทาการจาลองสถานการณ์การแบบ “Discrete Event Simulation (DES)” โดยใช้โปรแกรม Arena
เพื่ อ น ามาสู่ ก ารจัด สรรก าลัง คนให้ เ หมาะสมในแต่ ก ระบวนการ โดยใช้ห ลัก การจัด สมดุ ล การผลิ ต (Line
Balancing) ในการปรั บจานวนพนักงานในกระบวนการตรวจสอบสิ นค้า (Checking Process) การปรั บเปลี่ยน
หน้าที่การทางานของพนักงานและรบรวมกระบวนการ ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ผลการจาลองสถานการณ์
พบว่าระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของใบสัง่ ซื้อลดลง 27.48% ในงานวิจยั นี้ได้นาเสนอ 2 กรณี คือกรณี ที่ 1 ศึกษาต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานสัดส่ วนจานวนคาสั่งซื้ อที่เสร็ จล่าช้ากว่ากว่าที่เป้ าหมายกาหนดในแต่ละวัน ซึ่ งทาง
บริ ษทั กาหนดค่าที่ ยอมรั บได้ไม่เ กิ น 25% ของจานวนคาสั่งซื้ อ กรณี ที่ 2 ศึ กษากรณี ถา้ บริ ษทั มี นโยบายเรื่ อ ง
ระยะเวลาในการทางานล่วงเวลาไม่เกิน 2 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อคาสั่งซื้ อเสร็ จล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้
จากการศึกษาทั้ง 2 กรณี น้ ีเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเลือกกระบวนการทางานที่เหมาะสมที่สุด
กนกกาญจน์ (2553) ศึกษาแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการกระจายสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์
เพื่อให้ศูนย์กระจายสิ นค้าสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากที่สุด งานวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนแรกเป็ นการปรับปรุ งรอบเวลา โดยวิเคราะห์รอบเวลา
ด้วยเครื่ องหมายแบบจาลองสถานการณ์ กระบวนการธุ รกิ จ และวิเคราะห์กระบวนการด้วยแผนภาพกิ จกรรม
กระบวนการเพื่อพิจารณากิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า แล้วเทียบเคียงกับข้อปฏิบตั ิที่ดีที่สุด จากแบบจาลองอ้างอิงการ
ดาเนิ นงานในโซ่อุปทานและวัดผลด้วยการจาลองสถานการณ์ ด้วยโปรแกรม iGrafx@ ผลการวิจยั ทาให้รอบเวลา
เฉลี่ยของกระบวนการจัดส่ งหลังการปรับปรุ งลดลง 666.93 นาที เวลาทางานลดลง 160.61 นาที และเวลาในการ
รอคอยลดลง 506.32 นาที ลดรอบเวลาเฉลี่ยในการจัดส่งของศูนย์กระจายสิ นค้าตัวอย่างได้ ประมาณร้อยละ 45.42
และส่ ว นที่ 2 การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานที่ ท าให้เ กิ ด ปั ญ หาสิ น ค้า เสี ย หายระหว่า งการขนส่ ง ผลการ
ดาเนิ นงานหลังการปรั บปรุ งพบว่าสิ นค้าเสี ยหายลดลงเฉลี่ ย 186.17 คาสั่งซื้ อ/เดื อน คิ ดเป็ นร้อยละ 31.76 ของ
จานวนคาสั่งซื้ อ ณัฐภณและธนัญญา (2552) ศึกษาการจัดสรรหน่วยให้บริ การเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจ่ าย
สิ นค้า กรณี ศึกษาศูนย์กระจายสิ นค้าผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์ผงสาเร็ จรู ป วัตถุประสงค์งานวิจยั เพื่อวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่างๆ
ในระบบของการรับสิ นค้าที่ มีผลต่อระยะเวลารวมเฉลี่ยในระบบ และประสิ ทธิ ภาพการใช้ประโยชน์จากหน่ วย
ให้บริ การ โดยใช้โปรแกรมจาลองสถานการณ์ ARENA ผลการวิจยั พบว่าการดาเนิ นการปรับลดหน่วยให้บริ การ
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จ่ายสิ นค้า สามารถลดปริ มาณการใช้ทรั พยากรที่ ไม่ก่อให้เกิ ดอรรถประโยชน์กบั ระบบ และทาให้สามารถใช้
ทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้อย่างคุม้ ค่า แต่ยงั คงความสามารถของการให้บริ การ และประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการได้
ข้อมูลงานทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องข้างต้นเป็ นที่ มาของการกาหนดกรอบแนวคิ ด งานวิจยั เพื่อ
ปรับปรุ งกระบวนการทางานในคลังสิ นค้าของบริ ษทั กรณี ศึกษาดังแผนภาพที่ 1 คือ การศึ กษาการทางานเพื่อ
วิเคราะห์งานและจับเวลามาตรฐาน การเสนอแนวทางปรับปรุ งโดยอาจใช้หลักการ ECRS การจาลองระบบด้วย
เทคนิคการจาลองสถานการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete-event Simulation) และสรุ ปผล

กระบวนการ
ทางานของ
คลังสิ นค้า

ออกแบบ
ทางเลือกใน
การปรับปรุ ง

สร้างจาลองระบบสถานการณ์
ระบบเดิม

ทางเลือก#1

ทางเลือก#2

ทางเลือก#..

ทางเลือกที่
เหมาะสม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ศึกษากระบวนการทางานในคลังสินค้ าปัจจุบัน ซึ่งมีกระบวนการดังแผนภาพที่ 2 และมีขอ้ มูลจานวน
พนักงานและเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการดังตารางที่ 2 โดยมีปริ มาณสิ นค้าที่จดั ส่ง 120 พาเลทต่อวัน และจานวน
รถที่ใช้ขนส่ง 12 คันต่อวัน หรื อปริ มาณสิ นค้า 10 พาเลทต่อคัน สาหรับกระบวนการทางานขนส่งที่ศึกษา ได้แก่
 การจัดเตรี ยมสิ นค้า (Pick) โดยสิ นค้าชนิ ดเดียวกันแต่มีคาสั่งขนส่ ง (Order) หลายราย จะถูกเบิก
สิ นค้ามากองรวมกันรวมกัน ซึ่ งการกองรวมกันนั้นจะแบ่งตามกลุ่มสิ นค้าเพื่อให้พนักงานตรวจสอบสิ นค้า และ
พนักงานขนส่งสามารถเข้าถึงสิ นค้าได้
 การตรวจสอบขาเข้า (Inbound Check) พนักงานตรวจสอบขาเข้าพื้นที่รอจัดส่ งทาการตรวจสอบ
สิ นค้าตามรายการรวมของสิ นค้าแต่ละชนิด
 การเลือกสิ นค้าตามคาสั่ง (Selected PO) พนักงานขนส่ งที่ ได้รับมอบหมายให้จดั ส่ งสิ นค้าตาม
คาสัง่ ขนส่ง (Order) และเส้นทางขนส่งสิ นค้า เข้าสู่พ้นื ที่รอจัดส่งเพื่อคัดเลือกสิ นค้าไปกองไว้ทา้ ยรถ
 การตรวจสอบขาออก (Outbound Check) พนักงานตรวจสอบขาออก ดาเนิ นการตรวจสิ นค้าตาม
คาสั่งขนส่ งสิ นค้าของรถขนส่ งแต่ละคัน หากพบว่ามีสินค้าที่ไม่ตรงตามคาสั่งขนส่ ง เช่น จานวนขาด – เกิน สิ นค้า
ผิด จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่คลังสิ นค้าทาเรื่ องขอเบิกหรื อส่งคืนคลังสิ นค้าต่อไป
 การขึ้นสิ นค้า (Load) เมื่อผ่านการตรวจสอบขาออกเรี ยบร้อย พนักงานขนส่ งจะขึ้นสิ นค้าสู่ ทา้ ย
กระบะบรรทุก คลุมผ้าใบ แล้วนารถออกจากพื้นที่คลังสิ นค้า
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คลังสิ นค้า (บริ ษทั )
เบิกสิ นค้ารวมทุก Order
(Pick Sum) ตามชนิดสิ นค้า

ส่งคืน/เบิกเพิ่ม

ตรวจสอบ
สิ นค้าขาเข้า

ส่งคืน/เบิกเพิ่ม

เลือกสิ นค้าตามเส้นทาง

ส่งคืน/เบิกเพิ่ม

ตรวจสอบ
สิ นค้าขาออก

ส่งคืน/เบิกเพิ่ม

ขึ้นสิ นค้า
ออกเดินทาง/ส่งสิ นค้า
แผนภาพที่ 2 กระบวนการทางานของคลังสิ นค้า
ตารางที่ 1 ข้อมูลป้ อนเข้าของระบบปั จจุบนั และทางเลือก
ระบบ
จัดเตรียม
ตรวจสอบขา
เลือกสินค้ าตาม
สินค้ า
เข้ า
คาสั่ง
ปั จจุบนั
7
5
2 (outsource)
จานวน
ทางเลือก#1
6
6
2 (outsource)
พนักงาน
ทางเลือก#2
5
7
2 (outsource)
(คน)
ทางเลือก#3
7 คน และ TRIA(40, 70, 80) นาที
เวลา (นาที)
EXPO(4.70) EXPO(4.17) TRIA(10, 17.5, 20)
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ตรวจสอบขาออก

ขึน้ สินค้ า

2
2
2
5
TRIA(5, 7, 10)

2 (outsource)
2 (outsource)
2 (outsource)
2 (outsource)
EXPO(139)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

4.2 สร้ างแบบจาลองสถานการณ์ ของระบบปัจจุบัน ระบบการทางานในปั จจุบนั เริ่ มต้นด้วยการจัดเตรี ยม
สิ นค้าแบบรวมคาสั่งซื้ อ (Pick Sum) โดยใช้พนักงานทั้งหมด 7 คน ดาเนิ นการจนเสร็ จสิ้ นถึงจะเริ่ มกระบวนการ
ตรวจสอบขาเข้าด้วยพนักงาน 5 คน เมื่อตรวจสอบครบทุกพาเลทจึงอนุญาตให้พนักงานขนส่งเข้ามาเลือกสิ นค้าตาม
คาสัง่ ขนส่งอย่างอิสระ เมื่อเลือกสิ นค้าเสร็ จจึงแจ้งให้พนักงานตรวจสอบขาออกซึ่งมีอยู่ 2 คน ดาเนินการตรวจสอบ
เมื่ อ สิ น ค้า ถู ก ต้อ งตามค าสั่ ง ขนส่ ง จึ ง อนุ ญ าตให้ น าสิ น ค้า ขึ้ น กระบะ คลุ ม ผ้า ใบและออกจากคลัง สิ น ค้า ได้
กระบวนการทางานดังกล่าวถูกแปลงเป็ นแบบจาลองสถานการณ์ดว้ ย ARENA ดังแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 แบบจาลองสถานการณ์ระบบปั จจุบนั – ทางเลือกที่ 1 – ทางเลือกที่ 2
4.3 ยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูลที่ได้ จากแบบจาลอง โดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลการปฏิบตั ิงานจริ ง โดย
วิธีการเก็บข้อมูลในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึงเวลาที่ รถขนส่ งคันสุ ดท้ายออกจากคลังสิ นค้าเวลา
ประมาณ 22:00 น. ของทุกวัน ตลอดระยะเวลา 3 เดื อน โดยหลังจากการประมวลผลพบว่า มีเวลารอคอย (เวลา
กระบวนการเตรี ยมสิ นค้าก่อนขึ้นของ) 321.01 นาที และใช้เวลารวม 526.29 นาที ซึ่ งใกล้เคียงกับพฤติกรรมของ
ระบบจริ ง
4.4 วิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ ไขปรับปรุง แนวทางการปรับปรุ งระบบประยุกต์ใช้หลักการของ ECRS
โดยทางเลือกที่ 1-2 นาหลักการ R-Rearrange โดยพิจารณาจัดสรรจานวนพนักงานที่คาดว่าจะทาให้ระบบสมดุล ซึ่ง
นาไปสู่ การลดเวลารอคอยของรถขนส่ ง และเวลารวม สาหรั บทางเลื อกที่ 3 นาหลักการ ECRS มาประยุกต์ใช้
ทั้งหมด คือ E-Eliminate ลดขั้นตอนการตรวจสอบลงเหลือ 1 ครั้ง C-Combine รวมกิจกรรมการจัดเตรี ยมสิ นค้า การ
เลือกสิ นค้า และการตรวจสอบสิ นค้าเข้าด้วยกัน โดยใช้พนักงานชุดเดี ยวกัน R-Rearrange โดยเปลี่ยนลาดับการ
ทางานซึ่ งพนักงานขนส่ งมีหน้าที่ เพียงแค่นาสิ นค้าขึ้นรถเท่านั้น ไม่มีการสลับการทางานไปมาระหว่างพนักงาน
ตรวจสอบ กับพนักงานขนส่ งสิ นค้าอี กต่อไป S-Simplify เมื่ อกระบวนการทางานทุ กอย่างกระชับมากขึ้ นและ
ขั้นตอนไม่สับสน การทางานของพนักงานจัดเตรี ยมสิ นค้า พนักงานตรวจสอบและพนักงานขนส่ งสิ นค้าจึง ทางาน
ได้สะดวก ลดเวลาและความผิดพลาดได้ โดยข้อมูลทางเลือกที่ 1-3 เป็ นไปดังตารางที่ 2

1703

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

4.5 สร้ างแบบจาลองสถานการณ์ ตามแนวทางทีป่ รับปรุงใหม่
 แบบจาลองสถานการณ์ ทางเลือกที่ 1 ระบบการทางานและแบบจาลองสถานการณ์ของทางเลือกที่
1 เหมือนกับระบบปั จจุบนั ทุกประการ ดังแผนภาพที่ 3 แตกต่างกันเพียงการจัดสรรพนักงานในการทาหน้าที่ในการ
จัดเตรี ยมสิ นค้าแบบรวมคาสัง่ ซื้อ (Pick Sum) และการตรวจสอบขาเข้าด้วยพนักงานกระบวนการละ 6 คน
 แบบจาลองสถานการณ์ ทางเลือกที่ 2 ระบบการทางานและแบบจาลองสถานการณ์ของทางเลือกที่
2 เหมือนกับระบบปั จจุบนั และระบบทางเลือกที่ 1 ทุกประการ แผนภาพที่ 3 แตกต่างกันเพียงการจัดสรรพนักงาน
ในการทาหน้าที่ในการจัดเตรี ยมสิ นค้าแบบรวมคาสัง่ ซื้อ (Pick Sum) เหลือ 5 คน และเพิ่มพนักงานในการตรวจสอบ
ขาเข้าเป็ น 7 คน
 แบบจาลองสถานการณ์ ทางเลือกที่ 3 การปรับปรุ งระบบด้วยทางเลือกที่ 3 จึงเน้นที่การปรับเปลี่ยน
กระบวนการ โดยกาหนดให้เปลี่ยนการจัดเตรี ยมสิ นค้าเป็ นแบบแยกคาสั่งซื้ อ (Pick PO) ซึ่ งจะทาให้ลดเวลาการ
เลือกสิ นค้าตามคาสั่งขนส่ ง และลดเวลาในการตรวจสอบลงเหลือเพียง 1 ครั้ง แล้วจึงอนุญาตให้พนักงานขนส่ งนา
สิ นค้าขึ้นกระบะ คลุมผ้าใบและออกจากคลังสิ นค้าได้ โดยใช้พนักงานในการจัดเตรี ยมสิ นค้า 7 คน และพนักงาน
หรับตรวจสอบสิ นค้า 5 คน ดังแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 แบบจาลองสถานการณ์ระบบทางเลือกที่ 3
4.6 สรุ ปผลและนำเสนอแนวทำงปรั บปรุ งให้ แก่ บริ ษัทกรณี ศึ กษำ หลังจากประมวลผลการจ าลอง
สถานการณ์จานวน 10 รอบ ซึ่ งมีผลดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า ระบบของทางเลือกที่ 1 และ 2 ซึ่ งใช้แนวทางการ
จัดสรรจานวนพนักงานระหว่างกระบวนการจัดเตรี ยมสิ นค้าแบบรวมคาสั่งซื้ อ และการตรวจสอบขาเข้าไม่ใช่
แนวทางปรับปรุ งที่เหมาะสม โดยมีผลลัพธ์คือ เวลารอคอยของรถขนส่ งเฉลี่ย (เวลาในการเตรี ยมสิ นค้าก่อนขึ้น
สิ นค้า) 283.99 นาที และเวลารวมในการทางานทั้งหมดเฉลี่ย (เวลาแล้วเสร็ จทั้งหมด) 521.19 นาที สาหรับทางเลือก
ที่ 1 ขณะที่ทางเลือกที่ 2 มีเวลารอคอยของรถขนส่ งเฉลี่ย 290.26 นาที และใช้เวลารวมในการทางานทั้งหมดเฉลี่ย
527.12 นาที ซึ่งผลลัพธ์ของทั้ง 2 ทางเลือกดังกล่าวมีความแตกต่างจากระบบเดิมน้อยมาก
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อย่างไรก็ตามผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าทางเลือกที่ 3 ที่ประยุกต์ใช้ ECRS อย่างครบถ้วน มีความ
เหมาะสมกับกระบวนการในการจัดสิ นค้าของบริ ษทั LSP กรณี ศึกษามากที่ สุด โดยมีเวลารอคอยของรถขนส่ ง
เฉลี่ย 158.23 นาที และใช้เวลารวมในการทางานทั้งหมดเฉลี่ย 425.55 นาที
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์การจาลองสถานการณ์
ระบบ
เวลาแล้ วเสร็จแต่ ละกระบวนการ (นาที)
จัดเตรียม
ตรวจสอบ
เลือกสินค้ า
ตรวจสอบ
สินค้ า
ขาเข้ า
ตามคาสั่ง
ขาออก
ปั จจุบนั
102.06
208.46
229.09
312.01
ทางเลือก#1
113.35
203.25
223.88
283.99
ทางเลือก#2
131.56
209.52
229.15
290.26
ทางเลือก#3
130.14
158.23
เวลารอคอยของรถขนส่ ง (เวลาทีใ่ ช้ ในการเตรียมสินค้ าก่อนขึน้ สินค้ า)

ขึน้ สินค้ า
526.39
521.19
527.12
425.55

5. สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการจ าลองสถานการณ์ ปั จ จุ บัน และปรั บ ปรุ ง ใหม่ ท าให้ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมของพนัก งาน
ตรวจสอบสิ นค้า และวิธีการในการจัดเตรี ยมสิ นค้า จากทางเลือกที่ 1 และ 2 ที่มีการเพิ่มจานวนพนักงานตรวจสอบ
นั้น พบว่า ส่ งผลให้เวลาลดลงไม่มากนัก ในขณะที่ ทางเลือกที่ 3 เปลี่ ยนวิธีการจัดสิ นค้าจาก “Pick Sum” เป็ น
“Pick PO” จะทาให้สามารถลดเวลาในการดาเนิ นงานได้มากกว่า โดยสามารถลดเวลารอคอยของรถขนส่ ง จาก
312.01 นาที เหลือ 158.23 นาที หรื อลดเวลาได้ร้อยละ 49.29 และส่ งผลให้เวลารวมในการทางานทั้งหมดลดลง
จาก 526.39 นาที เหลือ 425.55 นาที หรื อลดเวลาได้ร้อยละ 19.16
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุ งกระบวนการให้เหมาะสมตามทฤษฎี ECRS นั้นสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิสติกส์ได้มากกว่าวิธีการเพิ่มพนักงาน ซึ่ งโดยทัว่ ไปเมื่อองค์กรมีปัญหาเรื่ องการ
ทางานที่ล่าช้า มักตัดสิ นใจเพิ่มจานวนพนักงานเป็ นอันดับแรก โดยที่ไม่ได้ศึกษากระบวนการทางานในปั จจุบนั ว่า
สามารถปรับเปลี่ยนหรื อไม่ ดังนั้นการรับพนักงานเพิ่มแต่ประสิ ทธิ ภาพการทางานยังเท่าเดิม จึงเป็ นสิ่ งสะท้อนว่า
องค์กรนั้นๆ แก้ปัญหาไม่ตรงกับสาเหตุที่แท้จริ ง

6. ข้ อเสนอแนะ
จากข้อสรุ ปทาให้บริ ษทั กรณี ศึกษามีแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการทางานในคลังสิ นค้า เพื่อลดเวลา
การรอคอยของรถขนส่ ง อย่างไรก็ตามการปรับกระบวนการทางานใหม่โดยต้องหยิบและจัดสิ นค้าตามเส้นทาง
อาจท าให้พ นัก งานคลัง สิ น ค้า ไม่ เ คยจริ ง จึ ง ควรมี ก ารฝึ กอบรมวิ ธี ก ารใหม่ ก่ อ นน าไปปฏิ บัติ ง านจริ ง และ
เปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของวิธีการดังกล่าว เพื่อให้ได้กระบวนการจัดการที่เหมาะสมกับบริ ษทั กรณี ศึกษามาก
ที่สุด อีกทั้งสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับธุรกิจขนส่งรายอื่นๆ ที่มีกระบวนการทางานคล้ายคลึงกัน
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การขยายงานวิจยั ในอนาคตจะเป็ นการศึกษาปั ญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจขนส่ง เช่น สิ นค้าสูญหายและ
เสี ยหาย รวมถึงการหยิบสิ นค้าไม่ถูกต้อง เกิดการสลับสับเปลี่ยนระหว่างลูกค้าปลายทางแต่ละที่ ซึ่งปั ญหาดังกล่าว
ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญต่อกระบวนการจัดการคลังสิ นค้าที่เหมาะสม จึงเห็นว่างานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การขยายขอบเขตการศึกษาในอนาคต
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอผลการคานวณคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานระดับผูใ้ ช้ (End-use) ใน
ภาคขนส่งทางบกของประเทศไทย โดยใช้โปรแกรมแบบจาลองที่ได้พฒั นาขึ้นจากความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในภาคขนส่ง และข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในระดับผูใ้ ช้ ได้แก่ จานวนของยานพาหนะ
ที่จดทะเบียนสะสม ระยะทางการใช้งานยานพาหนะเฉลี่ยต่อปี อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ และจานวนประชากร ข้อมูลฐานสาหรั บใช้ในการคานวณของโปรแกรมแบบจาลองนั้นเป็ น
ฐานข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2555 และทาการคานวณคาดการณ์จานวนยานพาหนะและปริ มาณเชื้อเพลิงตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปี ค.ศ.2578 จากผลการคานวณคาดการณ์พบว่าจานวนของยานพาหนะรวมทั้งประเทศ ณ ปี พ.ศ.
2558 มีจานวน 35,292,446 คัน และเมื่อพิจารณาผลการคานวณคาดการณ์ทุกๆ 10 ปี ในอีก 20 ปี ข้างหน้า พบว่า ณ
ปี พ.ศ.2568 จะมีจานวนยานพาหนะรวมทั้งประเทศ 50,891,792 คัน และในปี พ.ศ.2578 จะมีจานวนยานพาหนะ
รวมทั้งประเทศ 71,296,879 คัน โดยปริ มาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นของปี พ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 คิดเป็ นร้อยละ
44.2 และ 102.0 ตามลาดับ เมื่อเที ยบกับข้อมูลของปี พ.ศ.2558 และสาหรับผลของการคานวณคาดการปริ ม าณ
ความต้องการการใช้พลังงานพบว่า ณ ปี พ.ศ. 2558 มีความต้องการใช้พลังงานของภาคขนส่ งทางบกของประเทศ
ไทยในปริ มาณ 27,021 กิโลตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ และเมื่อพิจารณาผลการคานวณคาดการณ์ทุกๆ 10 ปี ในอีก 20
ปี ข้างหน้า พบว่า ณ ปี พ.ศ.2568 จะมี ปริ มาณความต้องการใช้พ ลัง งานในภาคขนส่ งทางบก 41,917 กิ โลตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ และในปี พ.ศ.2578 จะมีปริ มาณความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่ งทางบก 62,925 กิโลตัน
เที ยบเท่าน้ ามันดิ บโดยปริ มาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นของปี พ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 คิดเป็ นร้อยละ
55.1 และ 132.9 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับข้อมูลของปี พ.ศ.2558
คาหลัก: แบบจาลองการใช้พลังงานระดับผูใ้ ช้ ความต้องการพลังงาน ภาคคมนาคมขนส่งทางบก
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ABSTRACT
This paper presents the results of a prediction of energy end-use demand in land transport sector of
Thailand. A model program has been developed and constructed base on several databases such as a number of
vehicles, average travel distance of vehicles, fuel economy of vehicles, gross domestic product and population
from 2006-2012. The completed end-used model program is used to predict the number of vehicle and the energy
end-used demand since 2015 to 2035. The predicted results show that the number of vehicles in 2015 is about
35,292,446 and for a prediction of every 10 years for next 20 years, the result shows that the number of vehicles
in 2025 is about 50,891,792 and in 2035 is about 71,296,879. It can be considered that the number of vehicles
increases 44.2% and 102.0% of the year 2025 and 2035 respectively in comparison with that of the year 2015.
For a prediction of an energy end-used demand, the results show that the amount of energy end-used demand in
2015 is about 27,021 kilo-ton of oil equivalent (ktoe) and for a prediction of every 10 years for next 20 years, the
result shows that the amount of energy end-used demand in 2025 is about 41,917 ktoe and in 2035 is about 62,925
ktoe. It can be considered that the amount of energy end-used demand increases 55.1% and 132.9% of the year
2025 and 2035 respectively in comparison with that of the year 2015.
KEYWORDS: end-use model, energy demand, land transport sector

1. บทนา
เนื่ องจากในปั จจุบนั อัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงยังคงมีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะความ
ต้องการใช้น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติซ่ ึงเป็ นเชื้อเพลิงหลักของการใช้ในภาคคมนาคมขนส่ง ซึ่งจากข้อมูลการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยพบว่า ภาคคมนาคมขนส่งมีสดั ส่วนการใช้พลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาค
เศรษฐกิ จ อื่ น โดยร้ อ ยละ 90 ของภาคคมนาคมขนส่ ง ยัง คงพึ่ ง พาการใช้น้ ามัน ส าเร็ จ รู ป ซึ่ งต้อ งน าเข้า จาก
ต่างประเทศ ทาให้ประเทศไทยต้องเสี ยเงินตราให้กบั ต่างประเทศในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก ซึ่ งเป็ นการบัน่ ทอน
ความมัน่ คงทางพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างยิ่ง รัฐบาลและกระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายที่ จะ
ผลักดันให้มีการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่ง โดยการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานทดแทน
ให้มีการใช้เชื้ อเพลิ งชี วภาพอันได้แก่ เอทานอล ไบโอดี เซล และก๊าซธรรมชาติ ให้มากขึ้ น อย่างไรก็ดีการใช้
เชื้ อเพลิงชี วภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคขนส่ งอย่างเต็มที่ อาจมีขอ้ จากัดในเรื่ องปริ มาณการผลิตที่
เพียงพอ ดังนั้นจะเห็ นว่าน้ ามันดิ บยังคงเป็ นเชื้ อเพลิ งหลักที่ ประเทศไทยต้องนาเข้าอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว
เช่นเดียวกันกับก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ยงั คงมีแนวโน้มสูงขึ้นนี้
ยังส่ งผลกระทบในด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊าซเรื อนกระจก
โดยเฉพาะก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในภาคคมนาคมขนส่ งในหลายๆ ปี ที่ ผ่านมาก็มีอตั ราสู งขึ้นตามการเพิ่มขึ้น
ของปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลกับปั ญหาสภาวะโลกร้อนที่กาลังเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั
ดัง นั้น ในการที่ จ ะดาเนิ นการแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ในภาคขนส่ ง ทั้ง ในเรื่ อ งความต้อ งการลดการใช้
น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสู งขึ้น การเสี ยดุลการค้า ปั ญหาด้านมลภาวะทางอากาศ
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และสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาภาวะโลกร้อนที่ ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันทั้งในปั จจุบนั และใน
อนาคตที่จะเกิดขึ้นนั้น การศึกษาและการทาความเข้าใจในเรื่ องของความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้พลังงานในภาคขนส่ง และข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในระดับผูใ้ ช้ (End-use) เช่น สถิติการใช้ยานยนต์ จานวน
ยานพาหนะ ชนิ ดของเชื้ อเพลิงที่ ใช้ ปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิง หรื อรายได้ของประชากร เป็ นต้น จึ งเป็ นพื้นฐาน
สาคัญในการที่จะนามาประมวลผลเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนิ นมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต เนื่ องจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ นั้น สามารถสะท้อนให้เห็ นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยีดา้ น
พลังงาน ราคาเชื้อเพลิง ประสิ ทธิ ภาพของเทคโนโลยี กลไกการตลาด ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจยั และ
พัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ดังนั้นการพัฒนาเครื่ องมือหรื อระบบโปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับการเก็บ
ข้อมูลตัวแปรและปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ จึงสามารถช่วยในการจาลองปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นและสามารถนาไปกาหนด
มาตรการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เราควบคุมหรื อกาหนดได้ง่ายขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1. เพื่อพัฒนาแบบจาลองการใช้พลังงานในระดับผูใ้ ช้ (End-use model) สาหรับใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์นโยบายและตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประหยัดพลังงานในภาคขนส่ง
2.3 เพื่อให้ได้เครื่ องมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ ลักษณะการใช้พลังงานจาแนกตามประเภทชนิด
ของรถยนต์ และชนิ ดของเชื้อเพลิง เพื่อประเมินผลและติดตาม ความสัมฤทธิ์ผลในการสนับสนุนการใช้ยานยนต์
ประสิ ทธิภาพสูงตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

3. กรอบแนวคิดและทฤษฏี
แบบจ าลองการใช้พ ลัง งานในระดับ ผูใ้ ช้ (End-use model) เป็ นแบบจ าลองในการคาดการณ์ ค วาม
ต้องการการใช้พลังงานที่ มีการใช้กันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งจะเน้นไปในระดับของกลุ่มผูใ้ ช้และในระดับความ
ต้องการการใช้พลังงานระดับย่อย โดยแบบจาลองนี้ ได้รับการนาไปใช้ในหน่ วยงานต่างๆ เช่ น International
Institute of Applied Systems Analysis (IIASA), International Atomic Energy Agency (IAEA), Lawrence
Berkeley Laboratory (LBL) และถึงแม้วา่ ผลกระทบด้านราคาและเศรษฐกิจจะเป็ นปั จจัยหลักในการตัดสิ นใจการ
ใช้พลังงาน แต่นโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่ องกลไกราคาของภาครัฐ และปฏิกิริยาจากภาคอุตสาหกรรมก็มีส่วน
สาคัญในการคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานเช่นเดียวกัน โดยแบบแบบจาลอง End-use model สามารถให้ผล
การคาดการณ์ที่สามารถนาไปสนับสนุนการกาหนดนโยบายของรัฐในด้านต่างๆ ได้
แบบจาลอง End – use model นี้ มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานเบื้องต้น (จาก UN (1991) และ IAEA (2006))
ดังนี้
- แยกประเภทของความต้องการใช้พลังงานให้เป็ นกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มความต้องการใช้พลังงานของ
เชื้อเพลิงแต่ละชนิด หรื อการแยกประเภทกลุ่มผูใ้ ช้พลังงาน
- ดาเนิ นการวิเคราะห์ตวั แปรด้านสังคม เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี อย่างเป็ นระบบเพื่อให้สามารถ
กาหนดแนวทางการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านต่างๆ ได้
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- จัด ระบบของตัว แปรหรื อ ปั จ จัย ต่ า งๆ ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบฐานข้อ มู ล เป็ นล าดับ ขั้น (Hierarchical
structure)
- ทาฐานข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์
- ศึกษาข้อมูลของปี อ้างอิง เช่น ข้อมูลการใช้พลังงาน การปรับปรุ งความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ ของ
ข้อมูล โดยปี อ้างอิงควรเป็ นปี ที่ผา่ นมาไม่นานและมีขอ้ มูลที่พอเพียง
- ออกแบบแนวทางหรื อแผนการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ดาเนิ นการทานายหรื อคาดการณ์เกี่ยวกับปริ มาณการใช้พลังงาน โดยวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ทาง
คณิ ตศาสตร์และแผนการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยขั้นตอนการดาเนินงานเบื้องต้นที่กล่าวมานี้ สามารถแสดงได้ดงั แผนผังการดาเนินงานตามรู ปที่ 1
ประสิทธิภาพของ
การใช้ พลังงานของ
ผู้บริ โภค

ข้ อมูลด้ านสังคม
และพฤติกรรมการ
ใช้ พลังงาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ความต้ องการใช้ พลังงาน

ปั จจัยทางเทคโนโลยี

ความต้ องการใช้ พลังงาน
ขัน้ สุดท้ าย

พลังงานชนิดอื่นที่
เข้ ามาเกี่ยวข้ อง

รู ปที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานทัว่ ไปของแบบจาลอง End – use model
3.1 การใช้ End – use model คาดการณ์ ความต้องการใช้ พลังงานในภาคขนส่ ง
เนื่ องจากความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับลักษณะของการคมนาคม เช่น การ
ขนส่ งทางอากาศ ทางน้ า รางรถไฟ และบนท้องถนน รวมถึงความหลากหลายของเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะ
ต่างๆ ทาให้สามารถแยกการวิเคราะห์ออกได้เป็ นหลายระดับ ซึ่ งส่ วนใหญ่แบบจาลองจะทาการศึกษาโดยเน้นไป
ในด้านการคมนาคมบนท้องถนน และเน้นที่การใช้เชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลเป็ นหลัก โดยแบบจาลอง End – use
model ปกติจะใช้ขอ้ มูลด้านความหลากหลายของลักษณะของการคมนาคม ชนิ ดของยานพาหนะ ประสิ ทธิ ภาพ
หรื อพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ นามาใช้ในการวิเคราะห์ โดยตัวอย่างของการแยกรายละเอียดข้อมูล แสดงดังตารางที่ 1
การคาดการณ์โดยอาศัยแบบจาลอง End – use model มักจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผล
ซึ่งในปั จจุบนั มีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ออกมาหลายโปรแกรมตามแต่ความต้องการในการใช้ โดยโปรแกรมที่
ได้รับการพัฒนาและเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในเรื่ องของความต้องการใช้พลังงาน และนิ ยมใช้กนั มากที่สุดนั้น
คือ โปรแกรม LEAP และโปรแกรม MARKAL แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งโปรแกรม LEAP และ MARKAL นั้นเป็ น
โปรแกรมที่ ผูใ้ ช้จาเป็ นต้อ งซื้ อ หรื อ จ่ า ยค่า ธรรมเนี ยมในการใช้งาน ดัง นั้น หากประเทศไทยสามารถพัฒนา
โปรแกรมใช้ทานายการใช้พลังงานภาคขนส่ งได้ดว้ ยตัวเอง จะเป็ นการสร้างฐานความรู ้ทางด้านโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาต่อยอดไปได้ในอนาคต
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างของการแยกรายละเอียดข้อมูลในภาคขนส่งในการศึกษาแบบ End – use
ประเภทของการ
คมนาคม
ขนส่งสาธารณะ

ลักษณะของการ
คมนาคม
บนท้องถนน

ราง

รถส่วนตัว

ทางอากาศ
ทางน้ า
บนท้องถนน

ขนส่ งสิ นค้า

บนท้องถนน

ราง
ทางน้ า

ยานพาหนะ
แท็กซี่
มินิบสั
รถประจาทาง
รถทัวร์
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
อื่นๆ
รถไฟฟ้ า
รถไฟใต้ดิน
รถไฟโดยสาร
เครื่ องบินพาณิ ชย์
เรื อโดยสาร
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถกระบะ
รถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถไฟบรรทุกสิ นค้า
เรื อบรรทุกสิ นค้า

เชื้อเพลิงที่ใช้
เบนซิน ดีเซล LPG CNG
ดีเซล CNG
ดีเซล CNG
ดีเซล
เบนซิน LPG CNG
เบนซิน ดีเซล LPG CNG
ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า
ถ่านหิ น ดีเซล
น้ ามันเครื่ องบิน
น้ ามันเตา เบนซิ น
เบนซิน ดีเซล LPG CNG
เบนซิน LPG CNG
ดีเซล
ดีเซล
ดีเซล
ถ่านหิ น ดีเซล
น้ ามันเตา เบนซิ น

3.2 โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เอง (In-house Program)
การพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เองเพื่อทานายการใช้พลังงานภาคขนส่ ง เป็ นจุ ดเริ่ มในความพยายามหา
โปรแกรมที่เหมาะสมกับการขนส่งภายในประเทศ โดยตัวโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นนี้จะแบ่งเป็ นสองส่วนหลัก ๆ คือ
ก. ชุดส่ วนฐานข้อมูล เป็ นโปรแกรมในส่ วนของฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการคานวณเพื่อทานายผล
การใช้พลังงานภาคขนส่ งของประเทศไทย เช่น ปริ มาณยานยนต์ชนิดต่าง ๆ อัตราการเติบโตประชากร GDP เป็ น
ต้น โดยผูใ้ ช้งานโปรแกรมสามารถเพิม่ เติมข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา (สามารถ update
ฐานข้อมูลได้) ซึ่งจะทาให้ฐานข้อมูลมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ ซึ่งจะมีผลให้การทานายผลการใช้พลังงานภาคขนส่ง
มีความแม่นยาเพิ่มขึ้น
ข. ชุดส่วนการทานายผลการใช้พลังงานภาคขนส่ง ในส่วนนี้ตวั โปรแกรมจะนาข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่มี
อยูใ่ นส่วนชุดฐานข้อมูลมาประมวลผลเพื่อทานายการใช้พลังงานภาคขนส่งในปี ที่ตอ้ งการได้
ส่ วนชุดโปรแกรมทั้งสองส่ วน (ส่ วน ก. และ ข.) จะเขียนขึ้นบนพื้นฐานของภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น
MATLAB SCILAB หรื อโปรแกรมการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ อื่น ๆ
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4. การพัฒนาโปรแกรมแบบจาลองการใช้ พลังงานในระดับผู้ใช้
แบบจาลอง [1] ที่ นามาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการคานวณคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานระดับ
ผู ้ใ ช้ใ นงานวิ จัย นี้ มี 2 ส่ ว นด้ว ยกัน คื อ ส่ ว นของการพยากรณ์ จ านวนของยานพาหนะ ( N i , j ,k , คัน ) ที่ เ ป็ น
ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP, ล้านบาท), ระยะเวลาของการพยากรณ์ (T = 1 ในปี พ.ศ.
2549) และจานวนประชากร (POP, person)ดังแสดงในสมการที่ 1
c

N i , j ,k  e a GDP b  e ( T )  POP (1)
โดยที่ a, b และ c แทนค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ เป็ นค่าคงที่ ในแบบจาลองในแต่ละเงื่ อนไข และส่ วนของการพยากรณ์
ความต้องการการใช้พลังงาน ( E D , กิโลตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) เป็ นความสัมพันธ์ของจานวนของยานพาหนะ ( N
, คัน), ระยะทางการใช้งานเฉลี่ย ( S , กิโลเมตร) และอัตราสิ้ นเปลืองเชื้ อเพลิง ( F , ลิตรต่อคันต่อกิโลเมตร) ดัง
แสดงในสมการที่ 2
2

4

17

E D   N i , j ,k  Si ,k  Fi , j ,k

(2)

i 1 j 1 k 1

โดยที่ i แทนกรณี การแยกพื้นที่ การใช้งาน, j แทนกรณี การแยกตามการใช้ชนิ ดเชื้ อเพลิ ง, k แทนการแยกตาม
ประเภทของยานพาหนะ

5. วิธีการดาเนินวิจัย
5.1 การสารวจและเก็บข้ อมูล
ข้อมูลฐานที่ จาเป็ นต่อการคาดการณ์ หรื อการวิเคราะห์ ในแบบจาลองการใช้พลังงานระดับผูใ้ ช้น้ ัน
สามารถเก็บรวบรวมได้โดยแบ่งเป็ น 2 วิธี คือ 1. การสื บค้นจากฐานข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ ซึ่ งได้แก่
จานวนของยานพาหนะที่ จดทะเบี ยนสะสม ระยะการเดิ นทางเฉลี่ ยต่อปี ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ
จานวนประชากร โดยข้อมูลจานวนของยานพาหนะที่จดทะเบียนสะสมย้อนหลัง สามารถสื บค้นได้จากเว็บไซต์
ของกรมการขนส่ งทางบก กระทรวงคมนาคม [3] ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสามารถสื บค้นได้จ าก
เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [4] และสาหรับจานวนประชากรหา
ได้จากเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย [5] และ 2. การสารวจเก็บข้อมูลในภาคสนาม ได้แก่
ข้อมูลระยะทางการเดินทางเฉลี่ยต่อปี และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยของรถแต่ละประเภท
ข้อมูลฐานสาคัญสาหรับใช้ในการคานวณในแบบจาลองที่ ได้ท้ งั จากสื บค้นและการสารวจภาคสนาม
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2, 3 และ 4
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ตารางที่ 2 ระยะทางการเดินทางเฉลี่ยต่อปี (จากการสารวจภาคสนาม)
ประเภทยานยนต์
Sedan (รย.1)
Microbus & Passenger Van (รย.2)
Van & Pick Up (รย.3)
Motor Tricycle (รย.4)
Urban Taxi (รย.6)
Fixed Route Taxi (รย.7)
Motor tricycle Taxi (รย.8)
Business Taxi (รย.9)
Motorcycle (รย.12)
Tractor (รย.13)
Fixed Route Bus(โดยสารประจาทาง)
Non Fixed Route Bus(โดยสารไม่ประจาทาง)
Private Bus (โดยสารส่ วนบุคคล)
Small Rural Bus(โดยสารขนาดเล็ก)
Non Fixed Route Truck (บรรทุกไม่ประจาทาง)
Private Truck (บรรทุกส่วนบุคคล)
Others (อื่นๆ)

กรุ งเทพมหานคร
19,630.45
23,431.07
19,145.85
15,170.18
54,391.38
21,537.96
28,457.07
21,484.98
6,328.13
0
62,466.24
43,601.90
33,421.90
0
34,345.91
33,852.96
11,723.97

ตารางที่ 3 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย [2]
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ต่างจังหวัด
18,131.58
28,087.67
23,943.96
17,093.66
63,592.51
20,681.12
16,853.16
19,891.78
6,393.65
0
60,928.04
35,457.47
31,769.60
47,759.90
74,040.51
62,656.87
12,139.51
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ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและจานวนประชากร [4], [5]
No.

GDP and POP Data
Type

Year
2006

Year
2007

Year
2008

Year
2009

Year
2010

Year
2011

Year
2012

1

Gross Domestic Product,
GDP (Million Baht)

7,844,939

8,525,197

9,080,466

9,041,551

10,104,821

10,540,134

11,375,349

2

Population (Person)

62,828,706

63,038,247

63,389,730

63,525,062

63,878,267

64,076,033

64456695

5.2 การประมวลผลโปรแกรม
แบบจาลองตามสมการที่ 1 และ 2 ได้ถูกนามาเขียนเป็ นชุดโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ซึ่ งการศึกษานี้ได้
แบ่งส่ วนของการปฏิ บตั ิการในโปรแกรมเป็ น 4 ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นตอนที่ 1 (Program 1) เป็ นส่ วนของการ
คานวณหาค่าคงที่ (a, b, และ c) ที่ เหมาะสมของแบบจาลอง, ขั้นตอนที่ 2 (Program 2) เป็ นส่ วนของการคานวณ
คาดการณ์จานวนของยานพาหนะในอนาคต, ขั้นตอนที่ 3 (Program) เป็ นส่ วนของการคานวณคาดการณ์ความ
ต้องการเชื้อเพลิง และขั้นตอนที่ 4 (Program 4) เป็ นส่วนการแสดงผลข้อมูล ดังผังภาพที่แสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ผังภาพแสดงแต่ละส่วนของการปฏิบตั ิการของแบบจาลอง
5.3 การตรวจสอบความแม่นยาของโปรแกรมแบจาลอง
โปรแกรมแบบจาลองที่พฒั นาขึ้นได้ถูกสอบเทียบความแม่นยาของการคานวณจากการศึกษาก่อนหน้านี้
[1] โดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลจริ งและผลของงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องแล้วพบว่าว่าแบบจาลองที่พฒั นาขึ้นมีความสม
เหตุผลและน่าเชื่อถือที่จะใช้เป็ นแนวทางสาหรับการคานวณคาดการณ์การใช้พลังงานในระดับผูใ้ ช้ได้ โดยการ
คานวณจานวนของยานพาหนะนั้น ผลจากโปรแกรมแบจาลองมีความแตกต่างจากข้อมูลจริ งเฉลี่ยร้อยละ 0.4 และ
เมื่อเปรี ยบกับผลของงานวิจยั ก่อนหน้าในสามช่วงปี คือปี ค.ศ.2010, ค.ศ.2015 และค.ศ.2020 พบว่ามีความแตกต่าง
กันร้อยละ 6, 3 และ 0.05 ตามลาดับ สาหรับในส่ วนการคานวณปริ มาณเชื้ อเพลิง ผลที่ได้จากแบบจาลองมีค่าต่ า
กว่าข้อมูลจริ งเฉลี่ยร้อยละ 13 และเมื่อเปรี ยบกับผลของงานวิจยั ก่อนหน้าในสามช่วงปี คือปี ค.ศ.2010, ค.ศ.2015
และค.ศ.2020 พบว่ามีความแตกต่างกันร้อยละ 13, 7 และ 2 ตามลาดับ

6. ผลการคานวณคาดการณ์ ความต้ องการใช้ พลังงานระดับผู้ใช้ (End-use)
เมื่อได้ทาการสอบเทียบความแม่นยาของการคานวณด้วยโปรแกรมแบบจาลองที่พฒั นาขึ้นแล้ว จึงได้ใช้
โปรแกรมแบบจาลองนี้ ทาการคานวณคาดการณ์จานวนยานพาหนะและปริ มาณพลังงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 จนถึง
ปี พ.ศ.2578 ดังแสดงผลการคานวณในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการคานวณคาดการณ์จานวนยานพาหนะและปริ มาณพลังงานปี พ.ศ. 2558 - 2578
ปี
จานวนยานพาหนะ (คัน)
ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง (กิโลตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
2558
35,292,446
27,021
2559
36,680,520
28,283
2560
38,102,857
29,592
ตารางที่ 5 ผลการคานวณคาดการณ์จานวนยานพาหนะและปริ มาณพลังงานปี พ.ศ. 2558 – 2578 (ต่อ)
ปี
จานวนยานพาหนะ (คัน)
ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง (กิโลตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
2561
39,560,872
30949
2562
41,056,027
32,356
2563
42,589,814
33,813
2564
44,163,748
35,323
2565
45,779,361
36,886
2566
47,438,198
38,505
2567
49,141,818
40,182
2568
50,891,792
41,917
2569
52,689,706
43,714
2570
54,537,156
45,572
2571
56,435,755
47,496
2572
58,387,130
49,485
2573
60,392,924
51,543
2574
62,454,796
53,671
2575
64,574,423
55,871
2576
66,753,500
58,145
2577
68,993,740
60,496
2578
71,296,879
62,925
จากผลการคานวณคาดการณ์พบว่าจานวนของยานพาหนะรวมทั้งประเทศ ณ ปี พ.ศ. 2558 มีจานวน
35,292,446 คัน และมี แนวโน้มเพิ่มขึ้ นตามความสัมพันธ์ของสมการ y  24024 x 2  1262606 x  34095556
เมื่อ x คือจานวนปี ของการคานวณคาดการณ์ ( x = 0 ณ ปี พ.ศ.2558) และ y คือจานวนของยานพาหนะ และเมื่อ
พิจารณาผลการคานวณคาดการณ์ทุกๆ 10 ปี ในอีก 20 ปี ข้างหน้า พบว่า ณ ปี พ.ศ.2568 จะมีจานวนยานพาหนะ
รวมทั้งประเทศ 50,891,792 คัน และในปี พ.ศ.2578 จะมีจานวนยานพาหนะรวมทั้งประเทศ 71,296,879 คัน โดย
ปริ มาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นของปี พ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 คิดเป็ นร้อยละ 44.2 และ 102.0 ตามลาดับ เมื่อเทียบ
กับข้อมูลของปี พ.ศ.2558 และสาหรับผลของการคานวณคาดการปริ มาณความต้องการการใช้พลังงานพบว่า ณ ปี
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พ.ศ. 2558 มีความต้องการใช้พลังงานของภาคขนส่ งทางบกของประเทศไทยในปริ มาณ 27,021 กิโลตันเทียบเท่า
น้ ามันดิ บ และมี แนวโน้มเพิ่มขึ้ นตามความสัมพันธ์ของสมการ z  30.544 x 2  1113.1x  25975 เมื่ อ x คื อ
จานวนปี ของการคานวณคาดการณ์ ( x = 0 ณ ปี พ.ศ.2558) และ z คือปริ มาณความต้องการใช้พลังงานในหน่ วย
กิโลตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ และเมื่อพิจารณาผลการคานวณคาดการณ์ทุกๆ 10 ปี ในอีก 20 ปี ข้างหน้า พบว่า ณ ปี
พ.ศ.2568 จะมีปริ มาณความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่ งทางบก 41,917 กิโลตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ และในปี
พ.ศ.2578 จะมี ปริ มาณความต้องการใช้พลัง งานในภาคขนส่ งทางบก 62,925 กิ โลตันเที ยบเท่ าน้ ามันดิ บ โดย
ปริ ม าณความต้อ งการใช้พ ลัง งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของปี พ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 55.1 และ 132.9
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับข้อมูลของปี พ.ศ.2558

7. สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ ได้พฒ
ั นาโปรแกรมแบบจาลองเพื่อคาดการณ์ ความต้องการใช้พลังงานระดับผูใ้ ช้ โดยได้
คานวณคาดการณ์จานวนยานพาหนะและปริ มาณพลังงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2258 ถึงปี พ.ศ.2578 ซึ่งทาให้ทราบจากการ
คาดการณ์ ว่า จ านวนยานพาหนะของปี พ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578 จะเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.2 และ 102.0
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับข้อมูลของปี พ.ศ.2558 และปริ มาณความต้องการใช้พลังงานของปี พ.ศ. 2568 และพ.ศ.2578
จะเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 55.1 และ 132.9 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับข้อมูลของปี พ.ศ.2558 ทั้งนี้จากผลการวิจยั นี้ที่เกิด
จากการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ทานายการใช้พลังงานภาคขนส่งได้ดว้ ยตัวเอง จะเป็ นการสร้างฐานความรู ้ทางด้าน
โปรแกรมเพื่อพัฒนาต่อยอดไปได้ในอนาคต
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ณธกร อุไรรัตน์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีที่มาจากงานบริ การวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์และได้ขยายมาเป็ น
การทาวิจยั โดยมี วตั ถุประสงค์ เพื่อการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆรวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสา เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวได้มีบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ที่มีเอกลักษณ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและกลุ่มในการจัดจาหน่ายข้าว อันเป็ นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิ จ
ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จากผลการวิจยั พบว่า แบบที่ได้คะแนนจากแบบสอบถามสูง
ที่สุด คือบรรจุภณั ฑ์แบบที่ 3 เพราะมีลกั ษณะแปลกตา มีความคิดสร้างสรรค์แสดงถึงความเป็ นท้องถิ่นจากการใช้
ถุงกระสอบ สามารถสื่ อถึงความเป็ นข้าวได้ดีอีกด้วย, อีกทั้งบรรจุภณ
ั ฑ์แบบที่ 3 นี้ สามารถสร้างความแตกต่าง
ชัดเจน เพิ่มมูลค่าสิ นค้าได้ วัสดุที่ใช้ทาบรรจุภณ
ั ฑ์ก็เป็ นสิ่ งที่ หาง่าย เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สามารถนาถุงไป
ใช้ได้ต่อไปอีกด้วย จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ มี
ข้อเสนอแนะว่าด้านโครงสร้างและรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์แบบที่ 3 มีความแปลกตา มีความคิดสร้างสรรค์ใน
เลื อกวัสดุ ที่สัมพันธ์กบั ตัวผลิตภัณฑ์ แปลกใหม่จากการที่ นาถุงกระสอบมาใช้เป็ นวัสดุ ในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์,
สามารถสื่ อสารวิถีวฒั นธรรมความเป็ นสิ นค้าทางการเกษตรได้ดี แนะว่าควรเพิ่มที่มาของจังหวัดสระบุรีตน้ กาเนิ ด
ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ลงไปบนบรรจุภณั ฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาให้เกิดการจดจาและประทับใจในการนาไปเป็ นของ
ฝากในเทศกาลพิเศษต่างๆได้ และจะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : การออกแบบบรรจุภณั ฑ์, บรรจุภณ
ั ฑ์, ผลิตภัณฑ์ขา้ ว, ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มีความผูกพัน กับ
ชนชาติเรามาอย่างยาวนาน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และเกี่ยวเนื่ องกับวิถีการดารงชีวิต ของคนไทย
มาตั้งแต่อดี ต จนถึงปั จจุบนั เรามักจะได้ยินคากล่าวมาตั้งแต่เด็กๆว่า “ในน้ ามีปลาในนามีขา้ ว” (หยาดฝน ธัญโชติ
กานต์, 2546)
ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้เป็ นพันธุ์ขา้ วเก่าแก่ของจังหวัดสระบุรี นิ ยมปลูกกันมาหลายร้อยปี เป็ นที่ติดใจในเรื่ อง
รสชาติและความหอมนิ่ มนวลของเมล็ดข้าว จนได้ชื่อว่าเป็ นข้าวที่ดีที่สุดของลุ่มแม่น้ าป่ าสัก จ. สระบุรี เป็ นข้าวนาปี
เพาะปลูกได้ปีละหนึ่งครั้ง (ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ) ข้อดีของข้าวพันธุ์น้ ีก็คือ เป็ นข้าวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีลา
ต้นสู ง แข็งแรงทนต่อศัตรู พืชและวัชพืช ไม่ตอ้ งใช้ปุ๋ยและสารเคมี จึงสามารถผลิตเป็ นข้าวอินทรี ยไ์ ด้ เป็ นข้าวที่เกิด
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้าวชนิ ดนี้ เมื่อหุ งสุ กข้าวจะร่ วนเป็ นตัวไม่เกาะเป็ นก้อน หุ งขึ้นหม้อ ข้าวสุ กจะนุ่ ม ไม่แข็ง
กระด้าง ข้าวไม่บูดง่ายเมื่อทิ้งไว้นาน จึงเหมาะสาหรับนามาเป็ นข้าวราดแกง แต่เมื่อยีส่ ิ บกว่าปี ที่ผา่ นมาข้าวพันธุ์น้ ี ได้
สู ญหายไปจากแปลงข้าวของจังหวัดสระบุรี สื บเนื่ องมาจากเมื่อประมาณยี่สิบปี ที่แล้วทางรัฐบาลได้นาพันธุ์ขา้ ว ก.ข.
มาแนะนาให้เกษตรกรปลูก ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากเป็ นพันธุ์ขา้ วที่ปลูกง่าย มีผลผลิตต่อไร่ สูง ขาย
ได้ราคา เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดและที่สาคัญเป็ นอย่างยิ่ง สามารถปลูกได้ 2 ครั้งต่อปี ซึ่ งต่างจากข้าวเสาไห้ที่ปลูกได้
เพียงปี ละครั้ง ทาให้เกษตรกรส่ วนใหญ่ในเวลานั้นหันไปปลูกข้าวพันธุ์ ก.ข. กันหมด (สานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ ว,
ม.ป.ป.)
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้มีเกษตรกรจังหวัดและเกษตรกรบางส่ วนที่ประสบปั ญหาจากโครงการจานาข้าว
ของรัฐบาล ได้เห็นความสาคัญของข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จึงได้ร่วมกันพลิกฟื้ นข้าวชนิ ดนี้ ข้ ึนมาปลูกใหม่เพราะเล็งเห็ น
ศักยภาพที่ดีของข้าวพันธุ์น้ ี และได้แนะนาให้เกษตรกรไปปลูก ซึ่ งข้าวพันธุ์น้ ี นอกจากจะปลูกได้ดีในแปลงนาหลาย
อาเภอของจังหวัดสระบุรีเท่ านั้นแล้ว ข้าวพันธุ์น้ ี ยงั มีตน้ ทุนการปลูกต่ า ถ้าเที ยบกับข้าวพันธุ์ ก.ข. ซึ่ งปลูกกันทั้ง
ประเทศ ถึงแม้จะปลูกได้แค่ปีละหนึ่งครั้ง แต่ถา้ หักต้นทุนที่ต่ากว่าออกไปแล้ว (ค่าปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืช) ประกอบ
กับคู่แข่งที่ยงั น้อยทาให้เหลือกาไรจากการปลูกข้าวพันธุ์น้ ี สูง แต่เนื่องจากในปั จจุบนั จานวนการปลูกต่อไร่ ในจังหวัด
สระบุรียงั ต่าอยู่ เกษตรกรเองยังไม่แน่ใจว่าจะมีตลาดรองรับหรื อไม่ อาจเป็ นเพราะมีผรู ้ ู ้วา่ ข้าวพันธุ์น้ ี กลับมาปลูกแล้ว
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น้อย และรู ปแบบทั้งตัวแบรนด์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้เองที่ยงั ขาดการพัฒนา อีกทั้งภาพลักษณ์ของตัวบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าที่
ยังดูไม่น่าเชื่อถือ ขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมาะเป็ นสิ นค้าในระดับพรี เมี่ยม (สานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ ว, ม.ป.ป.)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ เองจึ งเป็ นที่ มาของการเข้าไปพัฒนาและออกแบบบรรจุ ภ ัณฑ์ให้กับกลุ่ ม
เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เข้าไปบริ การวิชาการโดย
ช่วยปรับปรุ งภาพลักษณ์ของข้าวพันธุ์ดงั กล่าวให้มีความน่าเชื่อถือแก่ผบู ้ ริ โภคเพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกร ที่ยงั ไม่แน่ใจ
ในข้าวพันธุ์น้ ี ให้หนั มาปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ให้มีผลผลิตสูงขึ้น เพื่อเป็ นแบบเกษตรกรเข้มแข็ง ชุมชนยัง่ ยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษากระบวนการ ที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ข้าวเจ๊กเชย เสาไห้
(2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรใช้ในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ข้าวเจ๊กเชย เสาไห้
(3) เพื่อพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ดงั กล่าวนี้ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ มีความเป็ นเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นมากขึ้น
(4) เพื่อสารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายผูบ้ ริ โภคข้าวถุง เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผผู ้ ลิตข้าวต่อไป

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง
และกลุ่มในการจัดจาหน่ายข้าว อันเป็ นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว เจ๊กเชย
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
วิธีการวิจยั ในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ ในรู ปของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) และ
การวิจยั เชิงปริ มาณ ในรู ปของการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั เพื่อสารวจข้อมูลต่าง ๆ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
(1) ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ชุมชนหมู่ 1 ตาบลหนองควายโซ อาเภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษากระบวนการ ที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ข้าวเจ๊กเชย เสาไห้
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ระกอบการค้าข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ และผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้าว
เจ๊กเชย เสาไห้ จานวน 7 ราย ลูกค้าเป้ าหมาย จานวน 30 ราย และผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
จานวน 7 ราย ใช้วิธีการสุ่ มแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์เจ๊กเชยเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้
(1) แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการค้าข้าวเจ๊กเชย
เสาไห้ และผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ จานวน 7 ราย
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(2)แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อผลงานการออกแบบบรรจุขา้ วเจ๊กเชย เสาไห้ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ จานวน 7 ราย
(3)แบบสอบถามความคิดเห็ นที่ มีต่อประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะนามาเป็ นต้นแบบในการออกแบบ
บรรจุภณั ฑ์ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย จานวน 30 ราย
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
(1) ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) พิจารณาประเด็นที่
สาคัญ นาข้อความหรื อประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกันโดยมีรหัสข้อมูลกากับ
ทุกข้อความหรื อทุกประโยค
(2) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบประเมิน ทาการตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างทาการตอบ และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
(3) ทาการลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ ถูกต้องเรี ยบร้ อยแล้วนามาลงรหัสตามที่ ก าหนด
รหัสไว้
(4) นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อทาการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สถิติสาเร็ จรู ป SPSS 18.0 (Statistical Package for Social Sciences)

กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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การกาหนดแนวคิด วัสดุและรู ปร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์
(1) นาข้อมูลเบื้ องต้นมาวิเคราะห์ แล้วสร้างแนวคิดหลักในการออกแบบ (Concept Design) โดยอาศัย
แนวทางการออกแบบที่สะท้อนถึงความเป็ นตัวตนของผูผ้ ลิตข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ เพื่อนาไปพัฒนาการทางานออกแบบ
ในขั้นตอนไป
(2) กาหนดรู ปร่ างและรู ปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์ ข้อดี และข้อเสี ยของรู ปร่ างบรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั โดยได้เลือกทา
บรรจุภณั ฑ์ขา้ ว จานวน 1 ก.ก. เพื่อการจาหน่ายที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
(3) กาหนดและเลือกวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การผลิต การขนส่ ง การตลาด การพิมพ์
และคานึงถึงเรื่ องของบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมด้วย ฯลฯ
โดยได้กาหนดรู ปแบบของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่จะไปนาเสนอต่อผูผ้ ลิ ตให้มีความแตกต่างเผื่อความหลากหลายในการ
เลือกใช้ โดยมีข้ นั ตอนการผลิตที่แตกต่างกันไปตามแบบ
การพัฒนาแนวคิดให้ เป็ นรู ปร่ าง
นา Concept Design และข้อกาหนดเบื้องต้นมาพัฒนาเป็ น Idea Sketch หลายๆ แบบ และเลือกแบบร่ างที่
เหมาะสมที่สุด 4 แบบ เพื่อนาไปพัฒนาต่อ

ภาพแบบร่ างงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้
ทาต้ นแบบและส่ งต้ นแบบให้ ผ้ผู ลิตพิจารณา
นา Idea Sketch ที่เลือก มาจัดทา Design โดยขยายรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ให้ทราบอย่างละเอียด ขนาด
และมาตราส่วน เพื่อแสดงให้ผผู ้ ลิต ผูเ้ กี่ยวข้องเข้าใจ กาหนดเทคนิคและวิธีการผลิต การบรรจุ วัสดุ การประมาณราคา
และสร้างแบบจาลอง (Mock Up) ที่เหมือนจริ งมากที่สุดขึ้นมา จากนั้นได้ทาการลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อนาไปเสนอให้แก่
ผูผ้ ลิต เพื่อรับข้อมูลติชมเพื่อมาแก้ไขแบบในขั้นสุ ดท้ายต่อไป โดยในครั้งนี้ ได้เตรี ยมแบบสารวจความคิดเห็ นด้าน
การออกแบบไปให้ผผู ้ ลิต พร้อมต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ 4 แบบเพื่อพิจารณา
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Adobe Illustrator เพื่อกาหนดรู ปแบบที่ชดั เจนขึ้น
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ภาพการนาเสนอรู ปแบบของบรรุ ภณ
ั ฑ์
ให้กบั กลุ่ม ผูผ้ ลิตข้าว

การพัฒนาและแก้ ไขแบบ
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องต่างๆ และทาการแก้ไขก่อนนาเสนอลูกค้า
เป็ นครั้งสุดท้าย โดยลงลึกไปในรายละเอียดในส่ วนประกอบต่างๆ
บรรจุภัณฑ์ ในแบบที่ 1 จากแบบสอบถามได้มีการแนะนาและข้อเสนอแนะว่า ตัวหนังสื อคาว่าข้าว เจ๊กเชยเสา
ไห้ มีขนาดเล็กไปควรจะเด่ นกว่านี้ และควรมีลกั ษณะของตัวอักษรที่ เข้ากับผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้นจึ งมีการออกแบบให้
ตัวอักษรนี่ ขนาดใหญ่ข้ ึนตามทฤษฎีของการออกแบบกราฟฟิ กดังต่อไปนี้ อ้างอิงถึงประชิด ทินบุตร 2531 และวรพงศ์
วรชาติพงศ์อุดม 2535 หน้า 20 มีเรื่ องของการใช้ตวั อักษรเป็ นส่วนดึงดูดสายตา คือมีลกั ษณะตัวอักษรแบบ Display Face
เพื่อการตกแต่งหรื อเน้นข้อความข่าวสารให้สามารถดึงดูดความสนใจผูด้ ู ผูอ้ ่านด้วยการใช้ขนาดรู ปแบบที่มีลกั ษณะเด่น
เป็ นพิเศษ
บรรจุภัณฑ์ ในแบบที่ 2 จากคาแนะนาและข้อเสนอแนะเห็ นว่ายังขาดความเหมาะสมในด้านการออกแบบ
กราฟฟิ กเพราะตัวหนังสื อข้าวชนิ ดต่างๆเล็กเกินไป และยังอยูใ่ นตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม จึงได้ใช้ความรู ้ดา้ นสรี ระการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่ งได้เรี ยงลาดับความสาคัญก่อนหลัง ที่ ผูบ้ ริ โภคจะมองเห็ นบนบรรจุภณ
ั ฑ์โดยได้นา ชื่ อของ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วจากเฉยเสาให้ไปวางในจุด ในส่วนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือด้านบนซ้ายมือ เยื้องมาด้านล่างเล็กน้อย
แล้วเรี ยงลาดับกราฟฟิ กแล้วประกอบอื่นๆเรี ยนไปทางขวาตรงมาซ้ายมือของบรรจุภณ
ั ฑ์และไปจบที่ดนั ขวามือสุ ดตรง
ส่วนที่เป็ นรวงข้าวทาให้กราฟฟิ คบนบรรจุภณั ฑ์ชิ้นนี้ดูสวยงามลงตัวมากขึ้น
บรรจุภัณฑ์ ในแบบที่ 3 ได้มีการนาผ้ากระสอบมาเย็บเป็ นถุงเพื่อบรรจุขา้ วที่ เป็ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อมและและเข้ากับ ลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดี หน้า 28 ตรงกับที่สมพงษ์เฟื่ องอารมย์ 2550 หน้า 47 กล่าว
ไว้วา่ บรรจุภณั ฑ์ที่ใช้แล้วเป็ นส่ วนสาคัญของขยะมูลฝอยวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์หลายชนิดย่อยสลายได้ยากตามธรรมชาติ ดังนั้น
บรรจุภณ
ั ฑ์ชิ้นนี้ จึงได้ตระหนักถึ งบทบาทที่ จะอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจึ งได้คิดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เลื อกใช้วสั ดุ
กระสอบผ้ามาทาให้เป็ นถุงบรรจุขา้ วสาร ที่มีเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและมีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นได้เป็ น
อย่างดียงิ่
บรรจุภัณฑ์ แบบที่ 4 การออกแบบโดยมีการนาเสื้ อม่อฮ่อมมาใช้พิมพ์เป็ นกล่องบรรจุภณั ฑ์ทาให้การออกแบบ
นี้ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น เพราะได้แสดงถึงภาพลักษณ์ของชาวนาผูผ้ ลิตข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ได้เป็ น
อย่างดี เป็ นการสื่ อให้เห็นถึงคุณค่าของข้าวที่ชาวนาผูผ้ ลิตได้พิถีพิถนั ผลิตออกมา และตรงกับแนวคิดในเรื่ องของทฤษฎี
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หน้าที่ของทัศนคติ ในเรื่ องของหน้าที่ที่สื่อถึงคุณค่า หน้า 54 (Value expressive function) จึงเป็ นการสร้างค่านิยมให้กบั
กลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์น้ ีได้ช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง และ
กลุ่มในการจัดจาหน่าย เจ๊กเชยเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีรูปแบบที่สาเร็ จแล้วดังนี้

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

นาเสนองานครั้งสุ ดท้ าย
ได้ทาการลงพื้นที่ เป็ นครั้งสุ ดท้ายโดยได้นาบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั หมดที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปมอบให้กบั ผูผ้ ลิต
พร้อมด้วย DVD Artwork เพื่อผูผ้ ลิตจะได้นาไปดาเนินการผลิตในบรรจุภณั ฑ์จริ งต่อไป
การผลิตจริง
ขั้นตอนนี้ เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ ายผลิตในโรงงาน ที่จะต้องดาเนิ นการตามแบบที่นกั ออกแบบให้ไว้
ซึ่ งทางฝ่ ายผลิตจะต้องจัดเตรี ยมแบบแม่พิมพ์ของตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เป็ นไปตามกาหนด และจะต้องสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์
จริ งออกมาก่ อนจานวนหนึ่ ง เพื่อเป็ นตัวอย่างในการทดสอบ ทดลองและวิเคราะห์ เป็ นครั้ งสุ ดท้ายหากพบว่ามี
ข้อบกพร่ อง ต้องรี บดาเนินการแก้ไขจึงจะดาเนิ นการผลิตเพื่อนาไปบรรจุและจาหน่ายในลาดับต่อไป โดยในขั้นตอน
นี้ทางฝ่ ายผูผ้ ลิตได้รับไปดาเนินการผลิตเอง

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาและวิเคราะห์เกี่ ยวกับทฤษฎี ทางด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับข้าวในปั จจุบนั โดยการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ จากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร จากบทความ หนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรใช้ในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรใช้ในการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชย เสาไห้ เพื่อแสดงหน้าที่และบทบาทของบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ และใช้เป็ นเกณฑ์
ในการคัดเลือกผลงานการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
(1) ทาหน้าที่รองรับสิ นค้า (Contain) เพื่อให้สินค้าให้อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มก้อน หรื อตามรู ปร่ างของภาชนะ
(2) ทาหน้าที่ ป้องกัน (Protect) บรรจุภณ
ั ฑ์จะทาหน้าที่ป้องกันสิ นค้าที่บรรจุอยู่ภายในไม่ให้บุสลาย เสี ยรู ป
หรื อเสี ยหายอันเกิดจากสภาพแวดล้อม
(3) ทาหน้าที่ รักษา (Preserve) โดยบรรจุ ภณ
ั ฑ์สามารถรั กษาคุ ณภาพสิ นค้าให้คงเดิ มตั้งแต่ผูผ้ ลิ ตจนถึ งมือ
ผูบ้ ริ โภค ทนทานต่อการขนย้ายขนส่ง
(4) บ่งชี้ (Identify) หรื อแจ้งข้อมูล (Inform) รายละเอียดต่างๆ ของสิ นค้าเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ แหล่งที่มา หรื อ
จุดหมายปลายทางโดยหี บห่อจะแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน
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(5) ทาหน้าที่ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และช่วยโน้มน้าวให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อ
(6) ทาหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล
(7) ทาหน้าที่ในการแสดงตัว (Presentation) คือ สื่ อความหมาย บุคลิกภาพ ภาพพจน์ การออกแบบและสี สัน ให้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชดั เจน แสดงถึงคุณภาพความคุม้ ค่า สร้างความมัน่ ใจ ต่อผูบ้ ริ โภค
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ จากความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายภายในกลุ่มชุมชนชุมชน
หมู่ 1 ตาบลหนองควายโซ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จดั จาหน่าย ราคาสิ นค้า และกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค รวมถึ งจุ ดอ่อนจุ ดแข็ง สถานที่ การณ์ ที่ได้เปรี ยบ และโอกาสเอาไว้โดยใช้ขอ้ มูลที่ ได้มาจาการอ้างอิ งเพื่อ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสม เป็ นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด ผูว้ ิจยั จึง
ได้ทาการออกแบบต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ รวมทั้งหมด 4 แบบ แบ่งตามประเภทของข้าว ได้แก่ 1. ข้าวขาว
2. ข้าวกล้อง 3. ข้าวกล้องงอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อต้นแบบบรรจุภณั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อต้นแบบบรรจุภณั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
แบบที่ 1
แบบที่ 2

ข้ อดี
- ชัดเจน ดูง่าย เห็นเมล็ดข้าวด้านใน
- มีความเป็ นท้องถิ่น
ข้ อเสีย
- Earth Tone น่าจะเหมาะกว่านี้
- ตาแหน่ง GI ด้านหน้ายังไม่ลงตัว
แนวทางการปรับปรุงแบบที่ 1
- สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในการวางจ าหน่ า ยด้ ว ยการระบุ
ภาษาอังกฤษด้วย
- ควรสื่ อถึงจังหวัดสระบุรี เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์
หรื ออุปกรณ์ที่ใช้เพาะปลูก เป็ นต้น
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ข้ อดี
- บรรจุภณั ฑ์สีโทนสว่างน่าซื้ อ
- สี สนั สดใสกระตุน้ ความอยากอาหาร
ข้ อเสีย
- ไม่ค่อยดึงดูดให้สนใจสิ นค้า
- เรี ยบง่ายไป ไม่ต่างจากสิ นค้าประเภทอื่น
แนวทางการปรับปรุงแบบที่ 2
- อยากให้สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่ม
ผูผ้ ลิตข้าว
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ตารางที่ 2 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อต้นแบบบรรจุภณั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อต้นแบบบรรจุภณั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
แบบที่ 3
แบบที่ 4

ข้ อดี
- วัสดุที่ใช้สื่อถึงชุมชนท้องถิ่นได้ดี
- สร้างความแตกต่างชัดเจน เพิ่มมูลค่าสิ นค้าได้
- สามารถซื้อเป็ นของฝาก เพราะดูสวยงาม ไม่เชย

ข้ อดี
- รู ปแบบน่าดึงดูดใจ โดนเด่นกว่ายีห่ อ้ อื่น ๆ ใน
ท้องตลาด

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อต้นแบบบรรจุภณั ฑ์ขา้ วเจ๊กเชยเสาไห้ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ข้ อเสีย
ข้ อเสีย
- ดูธรรมดาเกินไป ไม่น่าดึงดูด
- ดูไม่น่ากิน
- ไม่สามารถมองเห็นเมล็ดข้าวภายในได้
- ลักษณะไม่ทนั สมัย
- แยกประเภทสิ นค้าไม่ค่อยชัดเจน
- เสื้ อม่อฮ่อมดูเป็ นเกษตรกรชาวเหนื อมากกว่าเกษตรกร
ภาคกลาง ยังไม่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวนาข้าวเจ๊กเชย
แนวทางการปรับปรุง
แนวทางการปรับปรุง
- ฉลากที่ เป็ นกระดาษไม่ เข้ากับบรรจุ ภ ัณฑ์ อาจใช้ - บรรจุภณ
ั ฑ์สะท้อนประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่ นได้ดี
ผ้าดิบ Silk Screen ข้อความลงไปแทนการใช้กระดาษ
แต่ผา้ ม่อฮ่อมที่ผูกติดอาจหลุดได้ ควรติดในลักษณะอื่น
แทน
- มีวงเล็บภาษาอังกฤษเพื่อขายชาวต่างชาติ

6. อภิปรายผล
จากการที่ศึกษาผลการประเมินที่ได้รับจากทั้ง 3 กลุ่ม (1.ผูป้ ระกอบการค้าข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 2.ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ และ 3.กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย) พบว่า แบบที่ 3 ได้คะแนนจากแบบสอบถามสูงที่สุดเพราะผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นตรงกันว่า แบบที่ 3 มีลกั ษณะแปลกตา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเก๋ เป็ นท้องถิ่น การใช้
ถุงกระสอบสื่ อถึงความเป็ นข้าวได้ดี, สื่ อสารวิถีวฒั นธรรมความเป็ นสิ นค้าทางการเกษตรได้ดีสร้างความแตกต่างชัดเจน
เพิ่มมูลค่าสิ นค้าได้ สามารถซื้ อเป็ นของฝาก เพราะดูสวยงาม ไม่เชย และ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สามารถนาถุงไปใช้
ต่อไปอีก
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แบบที่ 4 ได้คะแนนมาเป็ นอันดับ 2 (ยกเว้นกลุ่มผูป้ ระกอบการที่เห็นว่าแบบที่3จะมีความเหมาะสมมากที่สุด)
โดยมีความคิดเห็นว่า บรรจุภณ
ั ฑ์แบบที่ 3 นี้ ใช้วสั ดุที่ใช้สื่อถึงชุมชนท้องถิ่นได้ดี มีรูปแบบน่าดึงดูดใจ โดดเด่นกว่า
ยี่ห้ออื่น ๆ ในท้องตลาด แต่มีขอ้ เสี ย คือดูไม่น่ากิน ลักษณะไม่ทนั สมัย และแยกประเภทสิ นค้าไม่ค่อยชัดเจนดูไม่ค่อย
เหมื อนผลิ ตภัณฑ์อาหาร โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุ ภ ัณฑ์ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า แบบที่ 3นี้ มีความคิ ด
สร้างสรรค์ที่ดี, การออกแบบโดดเด่น เรี ยบง่ายและมีความชัดเจน, มีการสร้างบุคลิกของแบรนด์สินค้าได้ตรงตามเนื้ อหา
มาก, แต่ขอ้ เสี ยตรงที่ไม่เห็นสิ นค้าด้านใน ไม่สามารถแยกสิ นค้าจากสี ของบรรจุภณั ฑ์ได้ และผูผ้ ลิตก็ให้ความคิดเห็นว่า
แบบที่4 ให้สีสีม่อฮ่อมทึบไป, ควรเจาะหน้าต่างเล็กไป อาจอยูต่ รงคอเสื้ อ และปรับช่องให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นเพื่อให้
มองเห็นข้าวในกล่องได้
แบบที่ 1 ได้คะแนนมาเป็ นอันดับ 3 ด้านผูป้ ระกอบการผลิตข้าวเจ๊กเชยเห็นว่าแบบนี้ทางด้านการออกแบบกรา
ฟิ ก จะไม่โดดเด่น เหมือนกับแบบอื่นๆในท้องตลาด ส่ วนผูเ้ ชียวชาญด้านการออกแบบเห็นว่าการออกแบบดูทนั สมัยดี
แต่ยงั ไม่บ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะของข้าวเจ๊กเชยได้เต็มที่ , น่าจะเพิ่มภาพที่สื่อถึงความเป็ นข้าวเจ๊กเชยมากขึ้น และ
ด้านของผูซ้ ้ื อเห็นว่า บรรจุภณ
ั ฑ์แบบที่1 นี้ ยงั ไม่ค่อยดึงดูดให้สนใจสิ นค้ามากนัก มีแบบเรี ยบง่ายไป ไม่ต่างจากสิ นค้า
ประเภทอื่น
แบบที่ 2 ได้คะแนนมาเป็ นอันดับสุ ดท้าย ผูป้ ระกอบการผลิตข้าวเจ๊กเชยเห็นตรงกันกับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์และผูบ้ ริ โภคว่า บรรจุภณั ฑ์แบบที่2นี้มีสีสนั และการจัดวางกราฟิ กให้ความรู ้สึกทันสมัย สะอาด ดู
นุ่มนวล แต่การใช้สีและรู ปแบบยังไม่ดึงดูดผูบ้ ริ โภคเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดและมีแนวทางการปรับปรุ ง คืออยากให้
สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ให้มากกว่านี้

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การพัฒนาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อหาเอกลักษณ์ให้กบั กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
นั้นเป็ นเรื่ องที่มีความยากที่จะสามารถสรุ ปได้ เพราะก็มีเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ก็มีเอกลักษณ์ในลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่มี
อะไรโดดเด่นแตกต่างกันมากนัก ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น เจาะจงลึกลงไปเฉพาะที่ในเขตชุมชน
หนองควายโซ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรีและบริ เวณใกล้เคียงนี้ โดยผูว้ จิ ยั อาจจะค้นพบเอกลักษณ์พ้นื ถิ่นในพื้นที่
เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็ นแนวทางใหม่จากผูว้ จิ ยั เองเพื่อนามาใช้พฒั นาการออกแบบสร้างภาพลักษณ์ใหม่ได้ดีกว่าเดิม
(2) การให้ความรู ้ความเข้าใจในการผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างง่ ายๆสาหรับกลุ่มเกษตรกรนี้ มีความส าคัญ
อย่างมากเพราะเกษตรกรส่ วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผลิต ถ้าจะต้องพึ่งพาหน่วยงานราชการในการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์หรื อไปจ้างโรงพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ก็อาจจะทาให้สูญเสี ยรายได้ จึ งควรมีการให้ความรู ้กลุ่มเกษตรกรให้สามารถ
เข้าใจงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และวิธีการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างง่ายๆ ทาได้ดว้ ยตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตและจะได้
มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
(3) ควรศึกษาการด้านการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย และแนวทางการเผยแพร่ โฆษณามาเพิ่มเติม
เพื่อจะเป็ นแนวทางเสริ ม ในการศึ กษาวิจัยทั้งทางด้านการออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์สาหรั บข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ในบรรลุ
จุดประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพในโอกาสต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบตัวชี้ วดั ความเป็ นสมาร์ ทคอมมิวนิ ต้ ีของประเทศ
ไทย ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นให้เกิ ดความ
ทันสมัย มีประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของคอมมิวนิ ต้ ี โดยคณะผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดและรู ปแบบ
ของสมาร์ ท คอมมิ ว นิ ต้ ี ส ากลมาประยุก ต์ใ ช้กับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ พ.ศ.2558 – 2561,
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนระดับท้องถิ่นทัว่ ประเทศ พ.ศ. 2559 มาสร้างเป็ นตัวชี้ วดั สาหรับประเมิ นผล
ความสมาร์ ทของคอมมิวนิ ต้ ี นอกจากนี้ ยงั สามารถนาตัวชี้ วดั มาใช้สนับสนุ นการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ภายใน
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และสอดรับกับแผนการ
พัฒนาเมืองอัจฉริ ยะหรื อสมาร์ทซิต้ ี เพื่อก้าวสู่รูปแบบของประเทศไทย 4.0 ที่ยงั่ ยืนในอนาคต
คาสาคัญ: ตัวชี้วดั ความสมาร์ท , สมาร์ทซิต้ ี, สมาร์ทคอมมิวนิต้ ี, ประเทศไทย 4.0

ABSTRACT
This paper aims to analysis and design smart indicator of smart community in Thailand in order to
modernize and restructure local government processes efficiently. Researchers adopt smart community concepts
and frameworks Internationally, including the national economic and social development Plan during year 2015
– 2018 and the funding community economic development plans and district level throughout the country in year
2016 focused on the development of a strong sustainable local communities. The benefits of this contribution are
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to create smart indicator of smart community, which can be used to support the local government activities. The
local authorities provide clarity and in accordance with the regulations of the ministry of Interior as well as the
smart City development plans to sustain Thailand 4.0 in the future.
KEYWORDS: Smart Indicator, Smart City, Smart Community, Thailand 4.0

1. บทนา
เนื่ อ งจากวิวฒั นาการด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ ในศาสตร์ ด้านต่า งๆ ได้แ ตกแขนงสาขาอย่าง
กว้า งขวางในยุค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล (Digital Economy) แนวคิ ด การพัฒ นาเมื อ งต่ า งๆในโลกจึ ง ได้มี รู ป แบบที่
เปลี่ยนแปลงไป หลายประเทศในแถบยุโรปและอเมริ กาได้คิดค้นและนาเทคโนโลยีแบบอัจฉริ ยะเข้ามาช่วยใน
การบริ หารจัดการเมือง ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารแบบ
ดิ จิทัลเชื่ อมโยงเข้ากับระบบสาธารณู ปโภคและอื่ นๆ ในทุ กด้าน เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศมาช่ วยสาหรั บการ
ตัดสิ นใจวางแผน การให้ขอ้ มู ลกับประชากร การจัดการระบบพลังงาน การจัดการระบบน้ า และการจัดการ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานอื่ น ๆ ของเมื อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานให้แ ก่ เ มื อ ง ซึ่ งไม่ เ พี ย งแต่ พ ัฒ นาด้า น
ประสิ ทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานของเมือง แต่ยงั เน้นคุณภาพของสภาพแวดล้อมและประชาชนเป็ นสาคัญ
สาหรับประเทศไทย รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเมืองสู่ ความเป็ นอัจฉริ ยะ ดังนั้นจึงได้
เริ่ ม จัด ตั้ง โครงการสมาร์ ท ไทยแลนด์ (Smart Thailand) ในปี พ.ศ. 2554 ภายใต้กรอบการพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสาร (พ.ศ.2554-2563) เพื่อกระตุน้ ให้ภาครั ฐและเอกชน ตลอดจนหน่ วยงานต่างๆได้
ตระหนักถึงการนาเทคโนโลยีดา้ นไอซีทีมาประยุกต์ใช้เป็ นกลไกสาคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และ
สร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ทางภาครัฐยังผลักดันการนาเทคโนโลยีเข้า
ไปประยุกต์ใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะสามารถกระจายขอบเขต
จากระดับประเทศไปสู่ชุมชนในระดับท้องถิ่นได้อย่างทัว่ ถึง
แต่อย่างไรก็ดีการพัฒนาชุมชนสู่ ความเป็ นอัจฉริ ยะในระดับท้องถิ่นจาเป็ นต้องอาศัยตัวชี้ วดั ความเป็ น
สมาร์ ท ที่ เ หมาะสมกับ บริ บ ทของประเทศ เพื่ อ สะท้อ นให้เ ห็ น ระดับ การพัฒ นา การเปลี่ ย นแปลง และการ
เจริ ญเติ บโตของชุ มชนได้อย่างถูกต้องชัดเจน ซึ่ งจากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง (Roche et al., 2012; Khansari et al.,
2014; Lekamge, 2015) พบว่าตัวชี้วดั ความเป็ นสมาร์ ทระดับชุมชนท้องถิ่น (สมาร์ ทคอมมิวนิต้ ี) ในแต่ละประเทศ
จะมีรูปแบบและเกณฑ์การประเมินผลที่แตกต่างต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยสาคัญต่างๆ เช่น ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชน เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั พบว่าการพัฒนาชุมชนสู่
ความเป็ นอัจฉริ ยะในระดับ ท้องถิ่นสาหรับประเทศไทยยังขาดตัวชี้ วดั ที่ มีเกณฑ์มาตรฐานและเป็ นที่ ยอมรับได้
ดัง นั้น บทความนี้ จึ งเป็ นการวิเ คราะห์ แ ละออกแบบตัว ชี้ ว ดั ความเป็ นสมาร์ ทคอมมิ ว นิ ต้ ี (Smart Community
Framework) ที่ เหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย เพื่อสามารถนาไปใช้วดั และประเมินผลการพัฒนาชุ ม ชน
ท้องถิ่นสู่การเป็ นสมาร์ทคอมมิวนิต้ ีได้ในระดับสากล
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นิยามความหมายขององค์ การบริหารส่ วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 – 290 ได้ระบุถึงองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
(Sub district Administrative Organization หรื อ SAO) เป็ น การบริ หารราชการชุมชนท้องถิ่นรู ปแบบนิติบุคคล ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาท้องถิ่นและองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นพ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นประกอบด้วย สภาองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นและ องค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นโดยมีสภาท้องถิ่นอยู่ในระดับสู งสุ ด เป็ นผูก้ าหนดนโยบายและกากับดูแลการบริ หารส่ วน
ท้องถิ่น ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็ นหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่
รับผิดชอบ ดังนั้นนิยามการบริ หารจัดการส่วนท้องถิ่น หรื อ คอมมิวนิ ต้ ี จึงมีความใกล้เคียงกับรู ปแบบการบริ หาร
การปกครองในระดับท้องถิ่น (แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย) และเพื่อให้เกิดความเป็ นสากลมากขึ้น
บทความนี้ จึงใช้นิยาม สมาร์ ทคอมมิวนิ ต้ ี สาหรับองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น, 2016)

2. วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบตัวชี้วดั ความเป็ นสมาร์ทคอมมิวนิต้ ีของประเทศไทย ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนากระบวนการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นให้เกิ ดความทันสมัย มี ประสิ ทธิ ภาพ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานของคอมมิวนิต้ ีในระดับสากล

3. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดในการพัฒนาชุ มชนเมื องไปสู่ ความเป็ นอัจฉริ ยะ (Smart) เริ่ มครั้ งแรกในมลรั ฐแคลิฟอร์ เนี ย
สหรัฐอเมริ กา ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็ นช่วงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาอยูใ่ นช่วงถดถอย รัฐบาลและชุมชนท้องถิ่น
ได้ร วมตัว กัน เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจัด การองค์ก ร หน่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนในท้อ งถิ่ น ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากขึ้น เพื่อการเติบโตที่ยงั่ ยืน (Chourabi et al., 2012) ปั จจุบนั นิยามที่เกี่ยวข้องกับคา
ว่า สมาร์ท นี้มีดว้ ยกันหลายระดับ ตั้งแต่ระดับโลกที่เรี ยกว่า อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) หรื อในระดับประเทศ
เช่น ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) นอกจากนี้ ยงั สามารถแบ่งย่อยเป็ น สมาร์ ทซิ ต้ ี (Smart City) และในระดับ
ท้องถิ่ นที่ มีความเป็ นอัจฉริ ยะ เช่ น สมาร์ ทคอมมิ วนิ ต้ ี (Smart Community) ดังนั้นการนิ ยามรู ปแบบสมาร์ ทจึ ง
ขึ้นกับบริ บทของสิ่ งนั้นๆจากแง่มุมต่าง ๆ (Giffinger et al., 2010) เช่น
1. อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ โลกอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง (Internet
of Things หรื อ IoT), ระบบ ซีพีเอส (Cyber Physical System หรื อ CPS) ซึ่งเป็ นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทา
ให้ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ถูกดูแลด้วยตัวตรวจจับของเครื่ องจักรกลอัจฉริ ยะ (Smart Sensor) จนกระทัง่ รวมถึง
ความหมายของการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานรัฐ (Giffinger et al., 2010)
2. ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็ นรู ปแบบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจาก
สังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
3. สมาร์ ทซิ ต้ ี (Smart City) หรื อ เมืองอัจฉริ ยะ หมายถึง เป็ นเมืองยุคใหม่แห่งการบูรณาการทั้งทางด้าน
สาธารณูปโภคและเทคโนโลยีต่างๆที่มีการเชื่อมโยงกันด้วยเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อให้บริ การประชาชนเพื่อให้
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การสื่ อสารรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆดาเนิ นในรู ปแบบเวลาจริ ง (BIS, 2013) และนอกจากนี้ ยงั มีรูปแบบของการ
วิเคราะห์ข้ นั สูงเพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในด้านกระบวนการและการบริ หารจัดการงบประมาณ อันจะส่งผลดีใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับทางเลือกต่างๆและการดาเนิ นการทุกด้านได้อย่างชาญฉลาด ซึ่ งนิ ยามของสมาร์ ทซิ ต้ ี น้ ี มี
หลากหลายและแบ่งออกเป็ นประเภทที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั มุมมองและเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละยุคสมัย
4. สมาร์ทคอมมิวนิต้ ี (Smart Community) หรื อ ชุมชนท้องถิ่นอัจฉริ ยะ ปั จจุบนั คาว่า สมาร์ทคอมมิวนิ ต้ ี
นี้ ในประเทศไทยเองยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายมากนัก แต่สาหรับประเทศที่พฒั นาแล้ว (โดยเฉพาะประเทศในแถบ
เอเชี ย เช่น ญี่ปุ่น) นิ ยามคาว่าสมาร์ ทคอมมิวนิ ต้ ี นี้ ถูกนามาใช้กนั อย่างกว้างขวาง เนื่ องจากประเทศญี่ปุ่นมักจะ
ประสบกับภัยธรรมชาติร้ายแรงบ่อยครั้ง ทาให้รัฐบาลญี่ปุ่นและบริ ษทั เอกชนชั้นนาทางด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น
เช่ น Toshiba หรื อ Panasonic ได้ร่ ว มมื อ กับ องค์ก รวิจัย (Japan Smart Community Alliance) เพื่ อ หาทางพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมให้สามารถอยูอ่ าศัยในสังคมหนึ่งๆ ได้
อย่างพอเพียง และมีความสุข (Lekamge, 2015)
ดังนั้นแนวคิ ดการพัฒนาชุ มชนไปสู่ ความเป็ น สมาร์ ทคอมมิ วนิ ต้ ี ในปั จจุ บันได้ขยายขอบเขตไปยัง
ภูมิภาคต่างๆทัว่ โลก ซึ่ งแนวคิดสมาร์ ทคอมมิวนิ ต้ ีน้ ี มีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการปกครองและการบริ หาร
จัดการเพื่อพัฒนาเมื องน่ าอยู่ภายใต้พ้ืนที่ ทางภูมิศาสตร์ ที่จากัด เช่ น องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ น(อบต.) หรื อ
ชุมชนหมู่บา้ นขนาดเล็กที่มีจานวนประชาชนไม่มากและสามารถกาหนดความต้องการของชุมชนหรื อประชาชน
ในพื้นที่ ภายใต้การปกครองได้อย่างทัว่ ถึง ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างโอกาสให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยภาครัฐจะช่วยผลักดันการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็ นส่วนหนึ่งของคนเมือง
เพื่อการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน นอกจากนี้ ปัจจุบนั ตัวชี้ วดั ความเป็ นสมาร์ ทคอมมิวนิ ต้ ีน้ ี มีหลากหลายและมี
องค์ประกอบสาคัญที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน เทคโนโลยี และตัวชี้ วดั ที่ ถูก
นามาใช้ในแต่ละยุคสมัยของแต่ละประเทศ (รู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 แสดงแผนภาพการจาลองรู ปแบบ Smart Community (JSCA, 2015)
โดยทั่วไปการนิ ยามรู ปแบบการปกครองและการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นแบบอัจฉริ ยะ (Smart
Community) จะใช้หลักสาคัญของการนิ ยามคุณสมบัติของเมืองแบบสมาร์ ท (City Characteristics) (Roche et al.,
2012; Khansari et al., 2014; Schaffers et al., 2011) และเกณฑ์การวัดประเมินผลความเป็ นสมาร์ ทคอมมิวนิต้ ีดว้ ย
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ตัว ชี้ ว ดั ซึ่ ง พิ จ ารณาจากรู ปแบบ สัง คม การศึ ก ษา นวัต กรรมด้า นเทคโนโลยี หรื อ โครงสร้ า งพื้ นฐาน หรื อ
สภาพแวดล้อม รวมทั้งการดาเนิ นกิ จกรรมและชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชนทั้งหมดของท้องถิ่ นนั้นๆ มา
รวมกัน แล้ว ก าหนดนิ ย ามเป็ นภาพรวม (Washburn et al, 2010 and Jensen et al., 2014) ทั้ง นี้ การนิ ย ามจะมี
ความสัม พัน ธ์ กับ การก ากับ ดู แ ล นโยบาย และความเป็ นอยู่ข องพลเมื อ งในเมื อ งนั้น ๆ ที่ มี ก ารท างานแบบ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารที่ มีการ
เชื่ อมต่อแบบอัจฉริ ยะ (Lekamge, 2013 and Murrey, 2011) แต่การนิ ยามรู ปแบบการปกครองและการบริ หาร
ราชการส่วนท้องถิ่นแบบอัจฉริ ยะ อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ (Black & Veatch, 2014)
โดยทัว่ ไปการนิยามรู ปแบบการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่นแบบอัจฉริ ยะ จะนิยมอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินด้วยตัวชี้ วดั ที่ ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย โคเฮน (Cohen, 2011) ซึ่ งประกอบด้วยตัวชี้ วดั (Indicator)
จานวน 400 ตัวชี้วดั และ 25 เปอร์เซ็นต์ของจานวนตัวชี้วดั ทั้งหมดนี้อยูภ่ ายใต้มาตรฐาน ISO 37120 (รู ปที่ 2)

รู ปที่ 2 Boyd Cohen Smart Cities Wheel (Cohen, 2011)
จากรู ปที่ 2 คุณลักษณะความสมาร์ ทขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้ Smart Wheel ของโค
เฮน จะประกอบด้วย
1. สภาพเศรษฐกิ จ ของเมื อ งนั้น ๆ (Smart Economy) ซึ่ ง โดยทั่ว ไปสมาร์ ท ซิ ต้ ี จ ะมี ก ารเชื่ อ มโยงกับ
อุตสาหกรรมที่เป็ นหัวใจหลักทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้อธิ บายเมืองที่มีความเป็ น "สมาร์ ท" หมายความว่าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านของข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่ อสาร (ไอซี ที) ในกระบวนการผลิตหรื อ
ระบบสาธารณูปโภคที่มีการเจริ ญเติบโตควบคู่กบั การทาธุรกรรมในรู ปแบบดิจิตอล (Lekamge, 2015)
2. คุณภาพของประชากรที่ อาศัยในเมือง (Smart People) หมายความว่า ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นสมาร์ ท
ซิต้ ีจะมีความพร้อมในทุกด้านของการศึกษา จึงทาให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู ้และทักษะความชานาญต่างๆของ
ประชากรที่อาศัยในเมืองสมาร์ทสูงกว่าเกณฑ์ทวั่ ไป
3. รั ฐ บาลที่ รั บ ผิ ด ชอบเมื อ ง (Smart Government) และความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป แบบการบริ หาร
กระบวนงานและการปกครองพลเมืองจะต้องมีระบบในการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
อานวยความสะดวกในการสื่ อสารสาหรับประชาชนได้หลากหลาย เช่น "e-Governance" เป็ นต้น
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4. การใช้งานของเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในชีวิตประจาวัน (Smart Mobility) โดยเฉพาะการติดต่อสื่ อสาร
จะมีการนาไอซี ทีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความยืดหยุ่นที่ทาให้ชีวิตของคนในสมาร์ ทคอมมิวนิ ต้ ี ซึ่ งจะไม่ถูกจากัด
ด้วย เวลา หรื อ สถานที่
5. สภาพแวดล้อมต่างๆ ในเมือง (Smart Environment) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีดา้ นการขนส่ง หรื อ
ระบบโลจิสติกที่ทนั สมัย เช่นเดียวกับระบบการปรับปรุ งการจราจรในเมือง การตรวจจับสิ่ งที่เคลื่อนไหวผิดปกติ
เช่น ความเร็ ว พายุ น้ าท่วม หรื อความผิดปกติอื่นๆที่เกิดจากภัยจากธรรมชาติ เป็ นต้น
6. คุณภาพการใช้ชีวิตของประชาชนในเมือง (Smart Living) ครอบคลุมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของคนที่อาศัยอยูเ่ พื่อเชื่อมต่อกับคาซิ ต้ ีสมาร์ ทในรู ปแบบความปลอดภัย, พื้นที่สีเขียว ให้มีความปลอดภัยในชืวติ
ทรัพย์สิน และสภาพจิตใจของคนในสมาร์ทซิต้ ีให้ดีข้ ึน
ดังนั้นบทความนี้ได้นารู ปแบบ Smart Wheel (Cohen, 2010) ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ความสมาร์ทสากลของเมือง
มาใช้ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม Digital Economy (DE) ซึ่ งเป็ นกลไกหลัก
ในการวางรากฐานของ Smart Community ในประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และสอดรับ
กับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็ น “สมาร์ทไทยแลนด์” และ “สมาร์ทซิต้ ี” ในภาพรวม (รู ปที่ 3)

รู ปที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ที่มา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, 2559)

4. การวิเคราะห์ และออกแบบตัวชี้วดั ความเป็ นสมาร์ ทคอมมิวนิตี้
จากการศึกษาตัวชี้วดั ความเป็ นสมาร์ ทจากโมเดล Smart Wheel พบว่าคุณลักษณะทั้ง 6 ประการของโค
เฮน (รู ปที่ 2) เมื่อถูกนามาพิจารณาในระดับคอมมิวนิ ต้ ีร่วมกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการองค์การ
บริ หารส่วนท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ของประเทศไทย สามารถ
นามาออกแบบเป็ นตัวชี้วดั ความเป็ นสมาร์ทคอมมิวนิต้ ีสาหรับประเทศไทยได้ (ก่อนจะนาไปใช้ในการพัฒนาเป็ น
รู ปแบบ Business Model Canvas ต่อไป) โดยการวิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบของตัวชี้ วดั สมาร์ ทคอม
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มิวนิ ต้ ีประเทศไทยจะมีการนาเทคโนโลยีสมาร์ ทจากด้านต่างๆมาบูรณาการเพื่อใช้สนับสนุนความต้องการและ
การแก้ไขปั ญหาของชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรู ปแบบตัวชี้วดั และประเมินผลความเป็ นสมาร์ทคอมมิวนิต้ ี
ตัวชี้วัด
ลาดับที่

คุณลักษณะ
ความเป็ น
สมาร์ ท

แผน
ยุทธ
ศาสตร์
DE ที่
2

1

Smart
Economy
3,5

2

Smart People

1,4,6

3

Smart
Governance

1-6
5

6

Smart
Environment

Smart Living

1-6

ค่ าถ่ วง
น้าหนัก
(ฝ่ าย
ปฏิบัติ
การ)

รายละเอียดตัวชี้วัด
ความเป็ นสมาร์ ทคอมมิวนิตี้

หัวข้ อ
ประเมิน
ที่

ค่ าถ่ วง
น้าหนัก
(ฝ่ าย
บริหาร)

มีการนาเทคโนโลยีมาใช้พฒั นาเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น

1

1.0

0.5

มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
การเกษตรกรรม หรื อส่ งเสริ มช่องทางการ
จาหน่ายสิ นค้าในท้องถิ่นให้ดีข้ ึน

2

1.0

0.5

4

1.0

0.5

5

1.0

0.5

6

1.0

0.5

7

1.0

0.5

9

1.0

0.5

10

1.0

0.5

11

1.0

0.5

12

1.0

0.5

มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทเพื่อใช้ดา้ น
การศึกษา และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพของคนในท้องถิ่น
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์
กิจกรรม และปลูกฝังจิตสานึกการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น
มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทเพื่อใช้ดา้ น
การบริ การประชาชน
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์และดาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การบริ หารงานท้องถิ่น
มีการนาเทคโนโลยีสนเทศและการสื่ อสาร
มาใช้ในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ของ
หน่วยงานส่ วนท้องถิ่น
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบาบัดของ
เสี ยและการนากลับมาใช้ใหม่
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริ หาร
จัดการด้านพลังงานไฟฟ้ า พลังงานน้ าและ
พลังงานทดแทนสะอาด
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมและอาคาร ที่อยูอ่ าศัย
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14

1.0

0.5

15

1.0

0.5

5. อภิปรายผล
กรณี ศึกษาของสมาร์ ทคอมมิวนิ ต้ ีในระดับโลกจะมีการนานวัตกรรมไอซี ทีที่ทนั สมัยมาใช้ขบั เคลื่อน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่ องมือที่ ใช้ในกระบวนงานเพื่อติดตามและวัดผลการทางานที่
สอดคล้องกันได้ จึ งมีแนวคิดใหม่ในการสร้ างกรอบการทางานของการพัฒนาสมาร์ ทคอมมิ วนิ ต้ ี (Smart City
Framework) เกิดขึ้น โดยเน้นตัวชี้วดั บทบาทหน้าที่การทางานและโครงสร้างพื้นฐานในรู ปแบบบูรณาการ (รู ปที่
3) ซึ่ งกรอบแนวคิดใหม่ดว้ ยแบบจาลองกรอบการดาเนิ นธุ รกิ จ (Business Model Canvas) นี้ จะช่วยเร่ งอัตราการ
เติบโตของเมืองให้ประสบความสาเร็ จและเกิดการกระจายด้านทรัพยากร แรงงาน รายได้ และการศึกษาให้เกิดขึ้น
อย่างสม่ าเสมอในทุกพื้นที่ ของเมืองที่ เป็ นสมาร์ ทคอมมิวนิ ต้ ี นอกจากนี้ ยงั พิจารณาจากระบบการจัดการต่างๆ
ให้บริ การแก่ชุมชนผ่านโครงสร้างพื้นฐานการสื่ อสารใหม่ล่าสุ ด (เช่น การกาหนดตัวชี้วดั ด้านพลังงานและยูทิลิต้ ี
อานวยความสะดวก ซึ่ งจะประกอบด้วย "สมาร์ ท" ฟั งก์ชนั การทางานที่ สามารถทาให้ชีวิตของประชาชนหรื อ
อานวยความสะดวกในการทางาน ไลฟ์ สไตล์ หรื อ คุณภาพชีวติ และจิตใจที่ดีข้ ึน โดยความเจริ ญเติบโตของสมาร์ท
คอมมิ ว นิ ต้ ี จะเริ่ มจากบริ บทตั้ งแต่ ภ ายในบ้ า น (Smart home) ไปสู่ ส านั ก งานของท้ อ งถิ่ น (Sub district
Administration Office) หน่วยงานสาธารณสุข (Healthcare) สถาบันการศึกษา (Education) และขยายขอบเขตออก
ไปสู่ รอบนอกในรู ปแบบสถานที่สาธารณะ เช่น ระบบการให้บริ การดูแลประชาชนหรื อ การรักษาความปลอดภัย
ของภาครัฐและครอบคลุมขอบเขตของเมืองสมาร์ ททั้งหมดจึงขยายขอบเขตต่อไปสู่รอบนอกของเมือง
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบรู ปแบบตัวชี้วดั การเป็ นสมาร์ทคอมมิวนิต้ ีแบ่งตามสมาร์ทคลัสเตอร์สากล (อ้างอิง Nan
Zhou and Christopher Williams, 2013)
หัวข้ อ
ตัวชี้วดั ความเป็ นสมาร์ ทในคลัสเตอร์ สากล
ญี่ปนุ่
สิงคโปร์ อเมริกา ยุโรป
1
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทเพื่อใช้ในการบริ หาร




จัดการด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน
2
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทเพื่อใช้ในการบริ หาร




จัดการทรัพยากร ดิน น้ า และสิ่ งแวดล้อม
3
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทเพื่อการบาบัดของ




เสี ยจากชุมชน และ การนากลับมาใช้ใหม่
4
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทด้านการผลิต การ




คมนาคมและการขนส่ง
5
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทเพื่อการบริ หาร




จัดการด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น
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6
7
8
9
10

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทเพื่อการบริ หาร
จัดการด้านสาธารณสุข
ด้านการพัฒนาความเป็ นสมาร์ทด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสนเทศและการสื่ อสารแบบดิจิทลั
ด้านการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ดา้ นการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ดา้ นนวัตกรรม
การเกษตร (Smart Farm)
ด้านการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ดา้ นที่อยูอ่ าศัย
(Smart Home)

วันที่ 21 ธันวาคม 2559









































6. สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้ เป็ นการวิเคราะห์และออกแบบตัวชี้วดั ความเป็ นสมาร์ ทคอมมิวนิ ต้ ีของประเทศไทย ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการบริ ห ารจัด การขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นให้เกิ ดความทันสมัย มี
ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของคอมมิวนิต้ ี ซึ่ งผลจากการวิเคราะห์และออกแบบตัวชี้วดั ความ
เป็ นสมาร์ทคอมมิวนิต้ ีของประเทศไทยพบว่าการนาแนวคิดและรู ปแบบของสมาร์ทคอมมิวนิต้ ีสากลมาสร้างเป็ น
ตัวชี้ วดั ความเป็ นสมาร์ ทของคอมมิวนิ ต้ ีของประเทศไทย สามารถนามาใช้สนับสนุ นการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ
ภายในองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนและเป็ นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีการ
ยึดหลักการบริ หารที่อาศัยความมีเหตุมีผล และความถูกต้องตามกฎหมายในการปฏิบตั ิงานมีการแบ่งงานกันทา
อย่า งเป็ นทางการตามตัว บทกฎหมาย อาศัย หลัก ความรู ้ ค วามสามารถ (ระบบคุ ณ ธรรม) เป็ นเกณฑ์ใ นการ
บริ หารงานบุคคล กลไกการบริ หารเป็ นกลไกการควบคุม และทาหน้าที่เป็ นตัวเชื่อมระหว่างผูน้ าและกลุ่มชนที่ ถูก
ปกครอง กลไกการบริ หารต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมกับรู ปแบบแห่งอานาจที่ผนู ้ าในสังคมนั้นใช้อยูโ่ ดยสอดรับกับ
แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะหรื อสมาร์ทซิต้ ี เพื่อก้าวสู่การเป็ นประเทศไทย 4.0 ต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการวิ เ คราะห์ อ อกแบบฐานข้อ มู ล การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ก าร
อุตสาหกรรมป่ าไม้เพื่อการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ ว ลดการจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบ
เอกสาร ลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน และจัดเก็บให้เป็ นรู ปแบบเดียวกัน การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
เป็ นไปตามวงจรการพัฒนาระบบ คือ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึ กษาระบบงานเดิ ม วิเคราะห์ขอ้ มูลและปั ญหา และ
ความต้องการของผูใ้ ช้ จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของ
ผู ้ใ ช้ ผลการวิ เ คราะห์ แ สดงอยู่ใ นรู ป แบบแผนภาพอี - อาร์ แ ละพจนานุ ก รมข้อ มู ล ซึ่ งถู ก แปลงเป็ นตาราง
ความสัมพันธ์ในระดับบรรทัดฐานที่ 5
คาสาคัญ : ฐานข้อมูล, การบริ หารทรัพยากรบุคคล, องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

ABSTRACT
This paper presents the analysis and design of the performance evaluation database of Forest Industry
Organization Personnel in a correct, convenient and fast manner to reduce paper usage and data redundancy as
well as to store data in a uniform format. Database analysis and design follows a development life cycle: data
gathering, studying any old system, analyzing data and problems as well as user requirement. This information is
in the form of an entity-relationship diagram along with a data dictionary, which has been then transformed into
a set of 5th normal form relations.
KEYWORDS : Database, Human resource management, forest industry organization
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การประเมินสมรรถนะคือการวัดว่าบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะหรื อไม่ และมีมากน้อยเพียงใด
โดยใช้ความรู ้ คือข้อมูลหรื อสิ่ งที่สั่งสมมาจากการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน การสนทนาแลกเปลี่ยน และทักษะ
คือสิ่ งที่ได้พฒั นาและฝึ กฝนจนชานาญ บวกกับคุณลักษณะส่ วนบุคคล ขับเคลื่อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้
ได้ผ ลงานตามความคาดหวัง ขององค์กร การวัด พฤติ กรรมหรื อ การประเมิ น สมรรถนะจึ ง ต้อ งมี การสัง เกต
พฤติกรรมของการทางานของบุคคล จดบันทึกไว้และทาการประเมิน
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ได้กาหนดประเภทสมรรถนะออกเป็ น 3 ประเภท ประกอบด้วย สมรรถนะ
หลัก (Core Competency) สมรรถนะในการบริ หาร (Managerial Competency) และสมรรถนะในสายงาน
(Functional Competency) ซึ่งกาหนดระดับความเชี่ยวชาญที่องค์กรคาดหวังไว้ตามแต่ละตาแหน่งที่เหมาะสม เพื่อ
หาช่องว่างระหว่างสมรรถนะที่เป็ นจริ งกับสมรรถนะที่คาดหวัง (Competency gap) นามาวางแผนพัฒนา ฝึ กอบรม
และใช้ประกอบกระบวนการบริ หารงานบุคคล โดยกาหนดความรู ้และทักษะที่ จาเป็ นที่จะส่ งเสริ มให้บุคลากร
แสดงสมรรถนะที่องค์กรต้องการ รู ปแบบวิธีการพัฒนา ระยะเวลา รวมทั้งการมอบหมายงานเพื่อให้มีโอกาสได้
แสดงสมรรถนะที่คาดหวังนั้น
ในระบบงานเดิมสาหรับการประเมินสมรรถนะขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้เป็ นการกรอกข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยตนเองและจัดเก็บในรู ปแบบเอกสาร ซึ่ งพบว่ามีปัญหาหลายประการ เช่น ข้อผิดพลาดของการ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์ม การอ่านลายมือผิด และปั ญหาในการใช้พ้นื ที่จดั เก็บความซ้ าซ้อนของข้อมูล
และความสิ้ นเปลื องวัสดุ ผูศ้ ึ กษาจึ งคิดวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
สมบูรณ์ของการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูลสาหรับการประเมินสมรรถนะบุคคลากรขององค์การอุตสากรรมป่ าไม้

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาครั้งนี้ คือการประเมินสมรรถนะ สมรรถนะหรื อพฤติกรรม เป็ นสิ่ งที่
องค์กรต้องการจากผูป้ ฏิบตั ิงาน เพราะเชื่อว่าหากผูป้ ฏิบตั ิงาน มีพฤติกรรมการทางานในแบบที่องค์กรกาหนดแล้ว
จะส่งผลให้ผนู ้ ้ นั มีผลการปฏิบตั ิงานดี และส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ สมรรถนะจึงมีความสัมพันธ์
กับผลงานของบุ คคล สมรรถนะถูกนามาใช้ในการบริ หารทรั พ ยากรบุ คคลเพราะเชื่ อ ว่าจะทาให้การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น เช่น ในการคัดเลือกสรรหา แต่เดิมเน้นเพียงการวัดความรู ้เฉพาะงาน และ
ความถนัดในงาน ยังไม่เน้นส่ วนที่อยู่ใต้ภูเขาน้ าแข็ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ติดตัวมาและเปลี่ยนแปลงยาก ได้แก่ ความคิด
ความรู ้สึก ค่านิ ยม เจตคติ ทัศนคติ บุคลิกภาพ อุปนิ สัย (traits) แรงจูงใจหรื อแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) และ
ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) สิ่ งเหล่านี้ตอ้ งนามาประกอบการพิจารณาด้วย เพราะเชื่อว่าจะส่งผลให้พฤติกรรม
การทางานของบุคคลเป็ นไปในลักษณะที่องค์กรต้องการได้ ในด้านการพัฒนาและฝึ กอบรม แต่เดิมจะเน้นเพียง
ความรู ้ และทักษะ ก็ตอ้ งหันมาให้ความสาคัญกับพฤติ กรรมในการทางานเพิ่มขึ้ น ต้องหาวิธีการฝึ กอบรมให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีพฤติกรรมในการทางานอย่างที่องค์กร ต้องการ ส่วนการบริ หารผลงาน (Performance Management)
ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Appraisal) และการจ่ายค่าตอบแทนแต่เดิ ม
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เน้นเพียงผลงานที่บุคคลสามารถผลิตได้ ก็ตอ้ งหันมาให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการทางานที่พึงประสงค์ ซึ่ งจะ
ส่ งเสริ มให้ปฏิบตั ิภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น การประเมินสมรรถนะจึงมิใช่เป็ นการวัดความรู ้ความสามารถหรื อ
วัดความรู ้เรื่ องสมรรถนะ แต่เป็ นการ วัดว่าบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะหรื อไม่ และมีมากน้อยเพียงใด
โดยใช้ความรู ้ คือข้อมูลหรื อสิ่ งที่สั่งสมมาจากการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน การสนทนาแลกเปลี่ยน และทักษะ
คือสิ่ งที่ได้พฒั นาและฝึ กฝนจนชานาญ บวกกับคุณลักษณะส่ วนบุคคล ขับเคลื่อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้
ได้ผ ลงานตามความคาดหวัง ขององค์กร การวัด พฤติ กรรมหรื อ การประเมิ น สมรรถนะจึ ง ต้อ งมี การสัง เกต
พฤติกรรมของการทางานของบุคคล จดบันทึกไว้และทาการประเมิน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database : RDB) เป็ นฐานข้อมูลที่มีลกั ษณะสาคัญ
คือมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ซับซ้อน และสามารถรองรับความต้องการของระบบฐานข้อมูลโดยทัว่ ไปได้อย่างดี การ
จัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ถูกสร้างจากเค้าร่ างเชิ งแนวคิด ประกอบด้วยชุดตารางความสัมพันธ์ ซึ่ งในแต่ละ
ตารางจะประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ ซึ่ งแต่ละแถวของตารางจะประกอบด้วยข้อมูลส่ วนย่อยที่ สัมพันธ์กนั
และทุกคอลัมน์จะมีชื่อคอลัมน์ที่ไม่ซ้ ากันในตารางเดียวกันและมีแบบชนิดข้อข้อมูลที่บนั ทึกในคอลัมน์เหมือนกัน
และทุกตารางจะมีชื่อเรี ยกไม่ซ้ ากับตารางอื่นในฐานข้อมูลเดียวกัน (เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, 2554)
แบบจาลองอีอาร์ เป็ นการออกแบบข้อมูลเชิงแบบเค้าร่ าง เชิงแนวคิดสาหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่ ง
ส่วนประกอบของแบบจาลองอีอาร์เป็ นสัญลักษณ์รูปภาพที่ใช้แทนหลักการสาคัญ 3 ประการคือ เอนทิต้ ี , แอตทริ
บิวต์ และ ความสัมพันธ์ (เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, 2554)
การทาให้เป็ นบรรทัดฐาน (Normalization) คือการลดการซ้ าซ้อนของตารางความสัมพันธ์ , ข้อมูล และ
ลดความผิดปกติของการปรับข้อมูล ซึ่งที่ใช้กนั ทั้งหมดมี 6 ระดับ คือ ระดับบรรทัดฐานที่ 1 (1NF) , ระดับบรรทัด
ฐานที่ 2 (2NF), ระดับบรรทัดฐานที่ 3 (3NF) ระดับบรรทัดฐานที่ BCNF,ระดับบรรทัดฐานที่ 4 (4NF)และระดับ
บรรทัดฐานที่ 5 (5NF ซึ่ งเกณฑ์ของการเป็ นรู ปแบบบรรทัดฐานแต่ละระดับ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาอันเกิด
จากการพึ่งพิงซึ่ งกันและกันที่ไม่เหมาะสมของแอตทริ บิวต์ในตารางความสัมพันธ์ (เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์,
2554)
ในส่ วนของระบบงานที่เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นระบบงานเดิมขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ มีการกาหนด
ประเภทสมรรถนะ ระดับความเชี่ ยวชาญของแต่ละสมรรถนะ โดยพิจารณาจากพันธกิ จ อะไรคื อปั จจัยแห่ ง
ความสาเร็ จของหน่ วยงาน ทิ ศทางที่ องค์การคาดหวังว่าจะเดิ นไป ในทิ ศทางใด ความคาดหวังของผูเ้ กี่ ย วข้อง
ตลอดจนโครงสร้างองค์กรและการแบ่งระดับตาแหน่ง เพื่อกาหนดประเภทสมรรถนะ และระดับความเชี่ยวชาญ
ให้เ หมาะสมกับ แต่ล ะบุ คคล และท าการประเมิ นสมรรถนะเพื่ อหาช่ อ งว่า งระหว่างสมรรถนะที่ เป็ นจริ งกับ
สมรรถนะที่ ค าดหวัง (Competency gap) น ามาวางแผนพัฒ นาฝึ กอบรม รอบการประเมิ น สมรรถนะของ
ผูป้ ฏิ บัติงานภายในองค์กรในรอบการประเมิน ภายในเดื อนตุลาคม ของทุ กปี มี แบบฟอร์ มที่ เกี่ ยวข้องในการ
ประเมินตามระเบียบ โดยแบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็ น 3 สมรรถนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 5 รายการสมรรถนะ ได้แ ก่ (1) การเปลี่ ย นแปลง
(Changing) (2) ความรักในองค์กร (Engagement) (3) การทางานเป็ นทีม (Teamwork) (4) การประสานงานผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย (Stakeholder Cooperation) (5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
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2) สมรรถนะในการบริ หาร (Managerial Competency) จานวน 5 รายการสมรรถนะ ได้แก่ (1) ความรู ้ใน
พันกิจ (Mission Knowledge) (2) วิสยั ทัศน์ (Visioning) (3) การพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Developing Subordinate)
(4) ภาวะการเป็ นผูน้ า (Leadership) (5) การบริ หารจัดการ (Management)
3) สมรรถนะในสายงาน (Functional Competency) จานวน 15 รายการสมรรถนะ ได้แก่ (1) ความรู ้และ
ทักษะในสายงาน (2) ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (3) การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ (4) การวางแผนและการจัดการ
(5) การตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา (6) การมีจิตในการให้บริ การ (7) ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (8) ความ
เข้าใจองค์กร (9) การคิดวิเคราะห์ (10) การดาเนิ นการเชิงรุ ก (11) การมีมนุษยสัมพันธ์ (12) ความถูกต้องของงาน
(13) การวิจยั และพัฒนา (14) ความรู ้ดา้ นตรวจสอบ (15) จรรยาบรรณในวิชาชีพ
การใช้ แบบประเมินสมรรถนะแบ่ งเป็ น 3 ระดับ
1) ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับ/ชั้น ต้องประเมิน
สมรรถนะหลัก จานวน 5 รายการสมรรถนะ
2) ประเมิ นสมรรถนะในการบริ หาร (Managerial Competency) สาหรั บการประเมิ นเฉพาะตาแหน่ ง
ผูบ้ ริ หาร ตั้งแต่ หัวหน้างาน/นิ ติกร (ระดับควบ 5-6), หัวหน้าส่ วน/ผูจ้ ดั การ/นิ ติกร (ระดับควบ 6-7), หัวหน้าฝ่ าย
(ระดับควบ 7-8), ผูอ้ านวยการสานัก (ระดับควบ 8-9) และรองผูอ้ านวยการ (ระดับควบ 10)
จานวน 5 รายการสมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะในสายงาน (Functional Competency) สาหรับการประเมินเฉพาะตาแหน่ง
พนักงานจ้างทดลองงาน, พนักงานสัญญาจ้าง, พนักงาน/นิติกร (ระดับควบ 1-4 , 4-5), หัวหน้างาน
/นิติกร (ระดับควบ 5-6), หัวหน้าส่วน/ผูจ้ ดั การ/นิติกร (ระดับควบ 6-7), หัวหน้าฝ่ าย (ระดับควบ 7-8) และผูอ้ านวย
การสานัก (ระดับควบ 8-9) ซึ่งได้กาหนดสมรรถนะของแต่ละสายงานไว้แล้ว โดยพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในสาย
งานใด ให้นารายการสมรรถนะในสายงานนั้นมาประเมิน จานวน 5 รายการสมรรถนะ
จากการใช้แบบประเมินสมรรถนะ สามารถสรุ ปลาดับขั้นตอนการประเมินได้ดงั กล่าวนี้
ตารางที่ 1 ผูป้ ระเมินและผูถ้ ูกประเมิน
ผู้ประเมิน
ผู้ถูกประเมิน
1)พนักงาน/นิติกร (1-4)(4-5)
พนักงานสัญญาจ้าง/จ้างทดลองงาน
พนักงานปฏิบตั ิการ (02-06)
พนักงานปฏิบตั ิการสัญญาจ้าง
2) หัวหน้างาน/นิติกร(5-6)
3) ผูจ้ ดั การ/หัวหน้าส่วน/นิ ติกร(6-7)
4) หัวหน้าฝ่ าย (7-8)
5) ผูอ้ านวยการสานัก (8-9)
6) รองผูอ้ านวยการ (10)

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้ น

ผู้บังคับบัญชาถัดไป1ระดับ

ผู้บังคับบัญชาถัดไป
2ระดับ

หัวหน้างาน/นิติกร

หัวหน้าส่วน/ผูจ้ ดั การ/นิติกร
ร่ วมกับ
หัวหน้าฝ่ าย

ผูอ้ านวยการสานัก

หัวหน้าส่ วน/ผูจ้ ดั การ/นิ ติกร
หัวหน้าฝ่ าย
ผูอ้ านวยการสานัก
รองผูอ้ านวยการที่กากับดูแล
ผูอ้ านวยการ

หัวหน้าฝ่ าย
-

ผูอ้ านวยการสานัก
ผูอ้ านวยการสานัก
ผูอ้ านวยการสานัก
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

แบบประเมินสมรรถนะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล น.ส.รักงาน ขยันทาดี ตาแหน่ง พนักงาน (ระดับ 5) รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างาน (ระดับ/ชัน้ 5 )
งาน
บริหารทั่วไป
ส่วน/กลุ่ม
อานวยการ
ฝ่าย อานวยการ
.
สานัก
อานวยการ
สายงาน
บริหารทั่วไป
.
2. สมรรถนะหลัก (Core Competency) สาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
สมรรถนะหลัก
1. การเปลี่ยนแปลง
2. ความรักในองค์กร
3. การทางานเป็นทีม
4. การประสานงานผู้มีส่วนได้เสีย
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

(1)
ระดับความ
เชี่ยวชาญ
ที่องค์กร
คาดหวัง
3
3
3
3
3

(2)
ประเมิน
ตนเอง
2
3
3
3
3

ระดับความเชี่ยวชาญที่ปรากฏจริง
(3)
(4)
(5)
(6)
น้าหนัก
รวม
ผู้บังคับ
น้าหนัก
(2x3) บัญชาประเมิน
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.4
0.6
0.6
0.6
0.6

2
3
3
3
3

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

(7)
รวม
(5x6)
1.6
2.4
2.4
2.4
2.4

(8)
สรุประดับ
ความเชี่ยวชาญ
ที่ปรากฏจริง
(4+7)
2
3
3
3
3

(9)
ช่องว่าง
+/(8-1)

(8)
สรุประดับ
ความเชี่ยวชาญ
ที่ปรากฏจริง
(4+7)
3
3
3
3
3

(9)
ช่องว่าง
+/(8-1)

(8)
สรุประดับ
ความเชี่ยวชาญ
ที่ปรากฏจริง
(4+7)
3
3
2.2
3
3

(9)
ช่องว่าง
+/(8-1)

-1
0
0
0
0

3. สมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency) สาหรับตาแหน่งผูบ้ ริหาร ตั้งแต่หัวหน้างาน-รองผู้อานวยการ
สมรรถนะในการบริหาร
1. ความรู้ในพันธกิจ
2. วิสัยทัศน์
3. การพัฒนาใต้บังคับบัญชา
4. ภาวะการเป็นผู้นา
5. การบริหารจัดการ

(1)
ระดับความ
เชี่ยวชาญ
ที่องค์กร
คาดหวัง
3
3
3
3
3

(2)
ประเมิน
ตนเอง
3
3
3
3
3

ระดับความเชี่ยวชาญที่ปรากฏจริง
(3)
(4)
(5)
(6)
น้าหนัก
รวม
ผู้บังคับบัญชา น้าหนัก
(2x3)
ประเมิน
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

3
3
3
3
3

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

(7)
รวม
(5x6)
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

0
0
0
0
0

4. สมรมรรถนะในสายงาน (Functional Competency) สาหรับตาแหน่งที่ปฏิบัติงานในสายงานตามที่กาหนดไว้
สมรรถนะในสายงาน
1. ความรู้และทักษะในสายงาน
2. การมีจิตในการให้บริการ
3. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การมีมนุษยสัมพันธ์
5. ความถูกต้องของงาน

(1)
ระดับความ
เชี่ยวชาญ
ที่องค์กร
คาดหวัง
3
3
3
3
3

(2)
ประเมิน
ตนเอง
3
3
3
3
3

ระดับความเชี่ยวชาญที่ปรากฏจริง
(3)
(4)
(5)
(6)
น้าหนัก
รวม
ผู้บังคับบัญชา น้าหนัก
(2x3)
ประเมิน
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

3
3
2
3
3

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

(7)
รวม
(5x6)
2.4
2.4
1.6
2.4
2.4

ข้อคิดเห็น................................................................................
(ลงชื่อ)................นางสมใจ เก่งธรรม...............ผู้บังคับบัญชา........20..../...ตุลาคม.../....2559........ถัดไป 1 ระดับ
ข้อคิดเห็น................................................................................
(ลงชื่อ)..................นายสมศักดิ์ ดีงาม..............ผู้บังคับบัญชา........20..../...ตุลาคม.../....2559.......ถัดไปอีก 1 ระดับ

ข้อคิดเห็น...............................................................................
(ลงชื่อ)............น.ส.รักงาน ขยันทาดี..........ผู้ประเมินตนเอง
........19..../...ตุลาคม.../....2559..
ข้อคิดเห็น...............................................................................
(ลงชื่อ)..............นายสมคิด นึกดี..................ผู้บังคับบัญชา........19..../...ตุลาคม.../....2559...ชั้นต้น
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูศ้ ึ กษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผูใ้ ช้โดยการศึ กษาข้อมูลระบบงานเดิ ม (คู่มือการ
ประเมิ นสมรรถนะสาหรั บผูป้ ฏิ บัติง านองค์การอุต สาหกรรมป่ าไม้ พ.ศ.2559) และสัม ภาษณ์ เ จ้าหน้าที่ ของ
หน่วยงานซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบการประเมินสมรรถนะโดยตรงจานวน 1 คน เพื่อนามาวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล
โดยใช้แผนภาพอี-อาร์และพจนานุกรมข้อมูล จากนั้นทาการแปลงเป็ นตารางความสัมพันธ์และทาให้เป็ นบรรทัด
ฐานถึงระดับ 5 ทุกตาราง

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์และออกแบบความต้องการเชิงข้อมูลข้างต้น สามารถสรุ ปความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
ในรู ปแบบตาราง และออกแบบเค้าร่ างเชิงแนวคิดของฐานข้อมูลในรู ปแบบแผนภาพอีอาร์ (Entity Relationship
Diagram), พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และ การทาให้เป็ นบรรทัดฐานได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 ความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ

ตารางสรุ ปความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ
รายการ
พนักงานประเมินตนเอง เมื่อประเมินเสร็ จ ส่ งเอกสารที่ประเมินให้หวั หน้างาน ตรวจสอบ ประเมิน และอนุมตั ิ
หัวหน้างานประเมิน เมื่อประเมินเสร็ จ ส่ งเอกสารที่ประเมินให้หวั หน้าส่ วน ตรวจสอบ ประเมิน และอนุมตั ิ
หัวหน้าส่วน เมื่อประเมินเสร็ จ ส่ งเอกสารที่ประเมินให้หวั หน้าฝ่ าย ตรวจสอบ ประเมิน และอนุมตั ิ
หัวหน้าฝ่ าย เมื่อประเมินเสร็ จ ส่ งเอกสารที่ประเมินให้ผอู ้ านวยการ ตรวจสอบ ประเมิน และอนุมตั ิ ลาดับสุ ดท้าย
การประเมินมีเครื่ องมือในการประเมินแต่ละระดับขั้น เครื่ องมือแต่ละระดับมีเครื่ องมือย่อยตามระดับเช่นกัน เมื่อ
ประเมินแล้วไม่ผา่ น ส่งพนักงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตอ้ งเข้าฝึ กอบรมตามข้อกาหนดของฝ่ ายบุคคล (ภายใน, ภายนอก)
เมื่อเข้าอบรมเสร็ จต้องประเมินอีกครั้ง ตามขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 1. แผนภาพอี-อาร์ของฐานข้อมูลการการประเมินบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
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ตารางที่ 4 พจนานุกรมข้อมูล
เอนทิตหี รือความสัมพันธ์
การกาหนดสิ ทธิ์การใช้งาน
(AUTHENTICATION)
ชื่อเข้าใช้งานระบบ
(ACCOUNT)

เก็บการเข้าใช้งาน
(LOG)
พนักงาน
(EMPLOYEES )

ตาแหน่ง
(POSITION )

การประเมิน
(RATE )
เครื่ องมือหลัก
(TOOL_COMPETENCY )

เครื่ องมือย่อย
( SUB_TOOL )

การอบรม
( TRAIN )

ลักษณะประจา

คาอธิบาย

AUTH_CODE
NAME
STATUS
ACCOUNT_CODE
USERNAME
PASSWORD
START_DATE
EXPIRE_DATE
STATUS
LOG_CODE
LOGIN_DATE
ACCOUNT_CODE
EMP_CODE
EMP_PREFIX
NAME_LASTNAME
ADDRESS
TELEPHONE
START_DATE
STATUS
POSITION_CODE
POSITION _NAME
LAVELS
DEPARTMENT
STATUS
RATE_DATE
RATE_SCORE
STATUS
TOOL_CODE
TOOL_NAME
DETAIL
STATUS
SUB_TOOL_CODE
SUB_TOOL_NAME
DETAIL
STATUS
TRAIN_CODE
TITLE

รหัสสิ ทธิ์การใช้งาน
ชื่อสิ ทธิ์
สถานะ
รหัสผูใ้ ช้งานระบบ
ชื่อสาหรับเข้าใช้งานระบบ
รหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ
วันที่เข้าระบบครั้งแรก
วันที่ครบกาหนดเปลี่ยนรหัสผ่าน
สถานะปัจจุบนั
รหัสการเข้าใช้งาน
วันที่ใช้งานล่าสุ ด
รหัสผูใ้ ช้งานระบบ
รหัสพนักงาน
คานาหน้า
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทร
วันที่เข้ารับการบรรจุ
สถานะ
รหัสตาแหน่ง
ชื่ อตาแหน่ง
ระดับขั้น
สายงาน
สถานะ
วันที่ประเมิน
น้ าหนักการประเมิน
สถานะ
รหัสเครื่ องมือหลัก
ชื่อเครื่ องมือหลัก
รายละเอียด
สถานะ
รหัสเครื่ องมือย่อย
ชื่ อเครื่ องมือย่อย
รายละเอียด
สถานะ
รหัสเข้าอบรม
หัวข้ออบรม
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เงือ่ นไขบังคับ
กุญแจหลัก
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
กุญแจหลัก
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
กุญแจหลัก
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
กุญแจหลัก
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
กุญแจหลัก
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
กุญแจหลัก
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
กุญแจหลัก
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
กุญแจหลัก
ไม่วา่ ง
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ศูนย์ฝึกอบรม
( COURSE )

ประเภทศูนย์ฝึกอบรม
( TYPE )

DETAIL
TRAIN_DATE
STATUS
COURSE_CODE
COURSE_NAME
ADDRESS
DETAIL
STATUS
TYPE_CODE
TYPE_NAME
DETAIL
STATUS

รายละเอียด
วันที่เข้าอบรม
สถานะ
รหัสศูนย์ฝึกอบรม
ชื่อศูนย์ฝึกอบรม
ที่อยู่
รายละเอียด
สถานะ
รหัสประเภท
ชื่อประเภท
รายละเอียด
สถานะ
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ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
กุญแจหลัก
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
กุญแจหลัก
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
ไม่วา่ ง
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ภาพที่ 3 ตารางความสัมพันธ์ที่ผา่ นกระบวนการทาให้เป็ นบรรทัดฐานระดับที่ 5

6. อภิปรายผล
การวิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อ มูลเชิ ง สัม พัน ธ์สาหรั บ การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลขององค์ก าร
อุตสาหกรรมป่ าไม้ สามารถออกแบบเพื่อให้ลดความผิดพลาดจากการประมวลผลที่มีสาเหตุมาจากผูใ้ ช้งาน ง่าย
ต่อการอ่าน ค้นหาข้อมูลเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้หลากหลาย และมีการจัดเก็บแทนเอกสารที่เป็ น
ระบบ ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล

7. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สาหรับการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้สามารถนามาพัฒนาป็ นระบบบริ การซอฟแวร์คลาวด์สาหรับการบริ หารทรัพยากร
บุคคลขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ได้จริ ง

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ที่ ได้สนับสนุ นทุนการศึ กษา ตามโครงการให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ประจาประจาปี 2559 เข้ารับการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ในสถาบันภาครัฐหรื อเอกชนภายในประเทศ นอกเวลาราชการ และขอขอบคุณสานักทรัพยากรมนุษย์ องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ ที่สนับสนุนข้อมูลกรณี ศึกษา
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บทคัดย่อ
ในยุค ปั จ จุ บัน ข้อ มู ล ในระบบเครื่ อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ได้จัด อยู่ใ นรู ป แบบของข้อ มู ล ขนาดใหญ่
เนื่ องจากมี การติดต่อสื่ อสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็ วในวงกว้างทาให้เกิ ดข้อมูลที่ อาจจะส่ งผลต่อบริ ษทั หรื อ
องค์กรที่เข้ามาสนใจในข้อมูลนั้น ข้อมูลจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ี จึงเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญต่อบริ ษทั
หรื อองค์กรในการดาเนินธุรกิจ ที่จะมีการนาข้อมูลสาระสนเทศที่ได้จากระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ี มาใช้ให้
เกิ ดประโยชน์แบบทันที โดยในปั จจุบนั นั้นได้มีเครื่ องมือที่ สนับสนุ นการได้มาของข้อมูล จากระบบเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ และนาข้อมูลสารสนเทศนั้นมาทาการวิเคราะห์ในรู ปแบบต่างๆ ที่ทาให้บริ ษทั หรื อองค์กร ต่างให้
ความสนใจกัน เป็ นอย่า งมาก บทความนี้ รวบรวมข้อ มู ล เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้บ นฐานข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ด้ว ยการ
เปรี ยบเทียบการวิเคราะห์เครื่ องมือที่ใช้เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ จากบริ ษทั ชั้นนา เพื่อนาผลการเปรี ยบเทียบมา
ประยุกต์ใช้ในการตัดสิ นใจว่ากระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่น้ นั ควรใช้เครื่ องมือฐานข้อมูลแบบใดในการ
จัดการข้อมูล เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของบริ ษทั หรื อองค์กรนั้น ซึ่ งผลจากบทความนี้ จะเป็ นองค์
ความรู ้ ใ ห้แ ก่ บ ริ ษ ัท หรื อ องค์กร หรื อ ผูบ้ ริ หารธุ ร กิ จค้า ปลี ก ทั่ว ไป หรื อ ผูป้ ระกอบการดาเนิ น ธุ ร กิ จพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อผูท้ ี่สนใจที่ตอ้ งการนาเสนอข้อมูลผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้
เป็ นแนวทางกลยุทธ์ในการวางแผนเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผูท้ ี่สนใจในการพัฒนาต่อไป
คาสาคัญ: บิ๊กดาต้า, การวิเคราะห์ขอ้ มูล, การเปรี ยบเทียบเครื่ องมือ, เครื่ องมือวิเคราะห์
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ABSTRACT
Information on the social network in current times. Arranging in the form of big data. Due to the
Communications Contact widely. Makes probably cause affect the company or organizations that are interested
in the information. Data from social networks, this is a tool that is vital to a company or organization to conduct
business. The information from social network is material information used to benefit immediately. Currently,
there are tools that support the access of data from social networks and information analyzed used in different
pattern. Companies or organizations that make a lot of attention. The article has analyzed the instruments used
on Big data. Comparison data analysis tools with instruments used on big data. The comparison results are used
to decide how the data analyzed using big data tools that is appropriate to the nature of work. The result of article
this is a knowledge to the general retail operation or entrepreneurial business electronic commerce or those who
want to present information through social networks. Can be used as strategy guidelines and planning in response
to the group's interest.
KEYWORDS: Big Data, Data Analysis, Tool Comparison, Analytic Tool

1. บทนา
ปั จจุบนั ทุกคนสามารถที่จะผลิตข้อมูลสารสนเทศได้เป็ นจานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ ว และยังมี
อัตราการขยายตัวของข้อมูลที่สูงจากเหตุการณ์หรื อกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งปั จจุบนั ได้มีอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตที่สามารถเข้าถึง บริ ษทั องค์กรหรื อระบบเครื อข่ายได้โดยง่าย ทาให้เกิ ดข้อมูลที่มีความซับซ้อนใน
ปริ มาณมากที่ช่วงระยะเวลาหนึ่ ง เป็ นผลทาให้ยากต่อการบริ หารจัดการข้อมูล ในการกาหนดทิศทาง เป้ าหมาย
หรื อวางแผนในอนาคตขององค์กรนั้น จนเป็ นที่ยอมรับกันในวงกว้างจากบริ ษทั องค์กร หรื อระบบเครื อข่ายใน
ปั จจุบนั มีความต้องการที่จะนาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ดว้ ยเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ และนาข้อมูลนั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อองค์กรนั้นให้ได้มากที่สุด เป็ นเหตุให้
เกิดปั ญหาในการเลือกเครื่ องมือที่ใช้จดั การข้อมูลที่ อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อองค์กร จึงมีความจาเป็ น
อย่างมากในการเลือกเครื่ องมือให้มีความเหมาะสมตรงกับระบบงานของบริ ษทั หรื อองค์กรในปั จจุบนั เพราะ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั มีคุณค่าต่อผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นเป็ นอย่างมาก จึงมีบริ ษทั ชั้น
นาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยในการ
ตัดสิ นใจและสร้างมูลค่าให้กบั บริ ษทั จากข้อมูลดังกล่าว บทความนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ใน
การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ เพื่อมาทาการเปรี ยบเทียบ กับวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั จากบริ ษทั ชั้นนาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่เป็ นอันดับต้นๆของโลก

2. วัตถุประสงค์
รวบรวมข้อมูลเพื่อทาการเปรี ยบเทียบเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาด
ใหญ่ ของบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์ ในการเลือกเครื่ องมือให้เมาะสมกับงานที่ทาของบริ ษทั หรื อองค์กร
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3. ทบทวนวรรณกรรม
รู ปแบบการจัดการข้อมูลจะมีองค์ประกอบของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประเด็นที่น่าสนใจ ตามบทความข้อ
ได้เปรี ยบการแข่งขันสาหรับองค์กรยุคใหม่ (สุ พล พรหมมาพันธุ์, 2014) ได้กล่าวว่า องค์กรธุรกิจสามารถนาไป
ปรับใช้ตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรตามความเหมาะสม สามารถจาแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ
คือ ปริ มาณ (Volume) ความหลากหลายของประเภทข้อมูล (Variety) ความรวดเร็ ว (Velocity) ข้อมูลขนาดใหญ่
หรื อข้อมูลบิ๊กดาต้า เป็ นชุดข้อมูลมี่มีขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนเกินกว่าความสามารถของซอฟต์แวร์ ทวั่ ไปจะ
บริ หารจัดการข้อมุล และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ภายในเขตระยะเวลาที่ยอมรับได้ ขนาดของบิ๊กดาต้านั้น
อาจจะมีขนาดเพิ่มขึ้นในระดับเพตะไบท์ภายในระยะเวลาไม่นาน บิ๊กดาต้านั้นจะมีเทคนิ คในการวิเคราะห์ตีความ
ของสารสนเทศที่ซ่อนอยูใ่ นข้อมูลให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยบิ๊กดาต้าจะมีรูปแบบโมเดล ณ. ปั จจุบนั อยูท่ ี่ 5Vs
เนื่ องจากนิ ยามของ Oracle จะกาหนดอยูท่ ี่ 4Vs (Oracle, 2013) ที่ไม่มีความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Veracity)
และถ้าเป็ น นิ ยามของ IBM จะกาหนดอยู่ที่ 4Vs (IBM, 2016) ที่ ไม่มีความสาคัญต่อองค์กรที่ จะนาข้อมูลไปใช้
(Value) โดยโมเดลของ Oracle กับ IBM นี้มีได้พฒั นามาจาก 3Vs โมเดลของ Gartner (Laney, Douglas, 2001) โดย
ที่รูปแบบโมเดลของข้อมูลบิ๊กดาต้า 5Vs จะมีดงั นี้ 1. ข้อมูลจะต้องมีขนาดใหญ่ 2. การเพิ่มขึ้นของข้อมูลจะเป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว 3. แหล่งที่ มาของข้อมูลนั้นมีความหลากหลาย ทั้งที่ เป็ นแบบข้อมูลที่ มีโครงสร้าง ข้อมูลที่ เป็ นกึ่ง
โครงสร้าง หรื อข้อมูลที่ ไม่มีโครงสร้าง 4. ข้อมูลนั้นจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และ 5. ข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จะต้องใช้งานได้จริ ง มีความสาคัญต่อองค์กรที่จะนาข้อมูลนั้นไปใช้ (รู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 คุณลักษณะ 5Vs โมเดล ของบิ๊กดาต้า (Patrick, 2014)
3.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ สาหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลบิก๊ ดาต้ า
จากการเกิดขึ้นของข้อมูลบิ๊กดาต้า ในหลายบริ ษทั ชั้นนาต่างได้เข้ามาสนใจในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากบิ๊ก
ดาต้ามากขึ้น เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรมากที่สุด ในการกาหนดทิศทาง เป้ าหมาย หรื อ
วางแผนในอนาคตขององค์กรนั้น จนเป็ นที่ ยอมรั บกันในวงกว้าง และมี บริ ษทั ชั้นด้านด้านคอมพิวเตอร์ และ
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เทคโนโลยีได้เข้ามาพัฒนาเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล บิ๊กดาต้าขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจและ
สร้างมูลค่าให้กบั บริ ษทั หรื อองค์กรที่สนใจ ได้แก่
1. บริ ษทั Apache เป็ นบริ ษทั ที่ ให้บริ การโปรแกรมโอเพ่นซอร์ ส ได้พฒ
ั นาเครื่ องมื อ โปรแกรม
Hadoop และโปรแกรม Spark เพื่อรองรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลบนบิ๊กดาต้าที่เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจดังนี้
1.1 Hadoop เป็ นซอฟต์แวร์สาหรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็ นโอเพ่น
ซอร์ สที่ พฒ
ั นาภายใต้ Apache Software Foundation และมี Hadoop Ecosystem เป็ นตัวจัด การด้านข้อ มู ล ที่ ใ ช้
Hadoop เป็ นตัวกลางในการเข้าถึงข้อมูลและดึงข้อมูล (Thanachart, 2014) หรื อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ระบบงานต่างๆ ให้สะดวกขึ้นตามสถาปั ตยกรรมข้อมูลของ Hadoop (รู ปที่ 2)

รู ปที่ 2 สถาปั ตยกรรมข้อมูล Hadoop (Hortonworks, 2016)
1.2 Spark พัฒนาโดยโครงการของ AMPLap กับบริ ษทั Databricks ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
เบิร์กลีย ์ (University of California, Berkeley) ต่อมาได้ยกให้กบั Apache Software Foundation และโครงการของ
Spark และเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรั บบิ๊ กดาต้า (รู ปที่ 3) ที่ ประกอบด้วย 1. Spark SQL ที่
สนับสนุนการทางานสาหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง มีโดเมนภาษาเฉพาะในการจัดการดาต้าเฟรม
(Data Frames) ในภาษาสกาล่ า (Scala) มี อิ น เตอร์ เ ฟซบรรทัด ค าสั ง และเซิ ร์ ฟ เวอร์ ODBC/JDBC 2. Spark
Streaming เป็ นการเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลแบบสตรี มมิ่ ง ซึ่ งรองรั บการทางานใน Kafka, Flume,
Twitter, ZeroMQ, Kinesis และซ็อกเก็ต TCP/IP 3. MLib เป็ นการคานวณทางสถิติที่อยูใ่ นรู ปแบบของการเรี ยนรู ้
ของเครื่ อง (Machine Learning) 4. GraphX เป็ นการวิเคราะห์การประมวลผลแบบกราฟ นอกจากนี้ ยงั มีโปรแกรม
ที่มีการทางานร่ วมกับ Spark อีกหลายตัว เช่น Tungsten KeystoneML Meso Tachyon เป็ นต้น
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รู ปที่ 3 สถาปั ตยกรรมข้อมูล Spark (Spark, 2016)
2. บริ ษทั IBM ได้พฒั นาชุดเครื่ องมือ IBM Analytics ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ ความก้าวหน้าขององค์กร
ด้วยความสามารถในการเข้า ใช้งานจากปลายทางถึ งปลายทาง (end-to-end) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลบิ๊ กดาต้า ที่
ครอบคลุมส่ วนการนาเสนอ วิเคราะห์ แก้ปัญหาข้อมูลเชิงธุรกิจ สามารถรองรับการทางานในระบบคลาว์ด ช่วย
เปิ ดเผยข้อมูลในเชิงลึก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุ งระบบในธุรกิจให้ดีข้ ึน โดยมีการทางานแยกส่ วน
ตามลักษณะต่างๆ (รู ปที่ 4) ดังนี้
2.1 จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งทานาย (Analytics and data management) จะทาให้
ทราบข้อมูลเชิ งลึ กที่ ใช้ในการดาเนิ นงานได้เร็ วขึ้ น จากความสามารถในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ปัจจุ บันมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่จากัดว่าจะเป็ นฐานข้อมูลแบบมีโครงสร้างหรื อไม่ และยังมีการทางานที่รองรับการ
ประมวลผลแบบคลาว์ด โดยใช้แพลตฟอร์ มของ Hadoop กับ Spark นอกจากนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงลึกยังมี
การทางานแบบ Real-time ทาให้มีส่วนร่ วมทั้งผูใ้ ช้ทางธุรกิจ จึงเกิดโอกาสในการค้นพบและแก้ไขปั ญหา จากการ
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงทานายในกระบวนการทางธุรกิจ
2.2 วิเคราะห์และจัดการข้อมูลในระบบคลาว์ด เป็ นการบริ การการจัดการข้อมูล ที่เปิ ดโอกาส
ให้นกั พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ขอ้ มูล และนักออกแบบสถาปั ตยกรรมข้อมูลได้เข้ามาใช้ขอ้ มูลได้ตลอดเวลา
2.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิ งทานายให้มากที่ สุด มี การเตรี ยมข้อมูลให้เร็ วที่ สุด และใช้ทรั พยากรให้น้อยที่ สุด เพื่อตอบสนองวิธีแ ละ
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลในอุตสาหกรรม
2.4 วิเคราะห์และความเชี่ ยวชาญในการใช้ขอ้ มูลด้านสภาพอากาศ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางด้านสภาพอากาศเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจของอุตสาหกรรมการบิน พลังงาน การบริ การ พยากรณ์อากาศ หรื อ
สื่ อต่างๆ ตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
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2.5 การแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงทานาย เป็ นการนาเสนอข้อมูลเชิง ทานายที่ไม่มีความ
ซับซ้อนในการใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระบบคลาว์ด และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอัตโนมัติ เพื่อหา
ข้อมูลเชิงลึก มาประกอบการตัดสิ นใจได้ดว้ ยตัวเอง (IBM, 2016)

รู ปที่ 4 สถาปั ตยกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลบิ๊กดาต้าของ IBM (IBM, 2016)
2.6 ความสามารถในการจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูลบิ๊กดาต้า
2.6.1 Data Management & Warehouse: รองรับการทางานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
และลดการบริ หารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล การพัฒนา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งยังมี
ความสะดวกรวดเร็ วในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
2.6.2 Hadoop System: มีการทางานร่ วมกับ Apache Hadoop โดยใช้แพลตฟอร์ มเดียวกัน
เพื่อรองรับองค์กรที่มีการพัฒนาระบบให้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิงลึกได้ มีเครื่ องมือในการพัฒนาเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทางาน และคุณสมบัติดา้ นความปลอดภัยไว้ให้อย่างครบถ้วน
2.6.3 Stream Computing: รองรั บ การประมวลผลข้ อ มู ล แบบสตรี มมิ่ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ วิเคราะห์ ตามเวลาจริ งในการเปลี่ ยนแปลงข้อ มูล มี การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เชิ งพรรณนา และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงทานายเพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบเรี ยลไทม์ ได้
2.6.4 Content Management: รองรับการจัดการข้อมูลหรื อเนื้อหาที่มีระดับการรักษาความ
ปลอดภัยและความมัน่ คงสูง
2.6.5 Information Integration & Governance: รองรับการบูรณาการร่ วมกับระบบงานอื่น
เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการจัดการข้อมูล (IBM, 2016)
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3. บริ ษทั Oracle ได้ทาการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลบิ๊กดาต้า โดยมีวิธีการในการ
จัดการข้อมูลบิ๊กดาต้า ดังรู ปที่ 4 และมีองค์ประกอบของสถาปั ตยกรรมข้อมูลบิ๊กดาต้า และได้ทาการแบ่งเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลบิ๊กดาต้าออกเป็ น 3 กลุ่ม (รู ปที่ 5) คือ
3.1 Oracle Business Intelligence เป็ นการใช้ขอ้ มูลขององค์กรมาวิเคราะห์เชิงลึก และช่วยให้
คนในองค์กรตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ วในทางธุรกิจ
3.2 Oracle Big Data Discovery เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้งานง่ายพัฒนามาจากพื้นฐานของ Apache
Spark ที่ช่วยให้ใช้ขอ้ มูลบิ๊กดาต้าที่มีอยูน่ ามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกได้ในเวลาไม่นาน
3.3 Oracle Advanced Analytics เป็ นการขยายแพลตฟอร์ มของการวิเคราะห์ข้ นั สู งครอบคลุม
2 ส่ ว นหลัก คื อ Oracle R Enterprise and Oracle Data Mining กับ Oracle Advanced Analytics ที่ ท าให้ ลู ก ค้า มี
แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมการใช้งานสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเรี ยลไทม์ ที่ให้ความเข้าใจธุรกิจที่สาคัญได้

รู ปที่ 5 องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมข้อมูลบิ๊กดาต้าของ Oracle (Oracle, 2014)
4. บริ ษทั SAP ได้พฒั นาเครื่ องมือที่ ทางานได้แบบเรี ยลไทม์ เพื่อใช้ในการอธิ บาย วิเคราะห์ คาด
การข้อมูลและตัดสิ นใจ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก ได้ครอบคุมการบริ หารจัดการธุรกิจไว้มาก โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์
SAP HANA ที่เป็ นแพลตฟอร์ มครอบคลุมและใช้งานง่ายสาหรับระบบธุรกิจอัฉริ ยะ (Business Intelligence - BI)
การวิเคราะห์การทานายการจัดการประสิ ทธิภาพองค์กร (Enterprise Performance Management - EPM) และกากับ
ดู แลความเสี่ ยงและการปฏิ บตั ิตาม (Governance, Risk, and Compliance - GRC) และมี การรองรั บการทางานที่
ติดต่อกับ Apache Hadoop ผ่าน Hive ODBC ทาให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกในราคาที่ถูกลงได้ และลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงสร้างการทางานได้อย่างมีนยั สาคัญ ที่มีข้ นั ตอนในการจัดการข้อมูลบิ๊กดาต้า (รู ปที่ 6)
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รู ปที่ 6 แสดงสถาปั ตยกรรมจัดการข้อมูลบิ๊กดาต้าของ SAP (SAP, 2016)

4. ผลการเปรียบเทียบเครื่องมือทีใ่ ช้ สาหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลบิ๊กดาต้ า
จากการศึ ก ษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อง รวมทั้ง ข้อ มูล จากผูผ้ ลิ ตเครื่ องมื อ แต่ ละรายพบว่า
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และเครื่ องมือที่สร้างขึ้นไม่จากัดว่า
จะเป็ นฐานข้อมูลแบบมีโครงสร้างหรื อไม่ และยังมีการทางานที่รองรับการประมวลผลแบบคลาว์ด โดยบทความ
นี้ได้รวบรวมและนามาสรุ ปในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบความเหมาะสมของเครื่ องมือที่ใช้
รายการเปรียบเทียบข้ อมูลบิก๊ ดาต้ า
Structured Data
Semi-Structured Data
Unstructured Data
Graph Data
Streaming Data
Stream Processing
Social Media Feed
Data Analytic
Machine Learning
Cloud Computing
Real-time
Open Source Software
License Fee

Hadoop

Spark

IBM

Oracle

SAP





































































1756

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

5. สรุ ป
ในยุคปั จจุบนั ข้อมูลได้เป็ นเครื่ องมือที่มีอานาจในการดาเนินธุรกิจเป็ นอย่างมากบทความนี้ จึงได้ทาการ
วิเคราะห์บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยการเปรี ยบเทียบการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่กบั เครื่ องมือที่ใช้เกี่ ยวกับ
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนาผลการเปรี ยบเทียบมาใช้ในการตัดสิ นใจว่ากระบวนการวิเคราะห์ กับเครื่ องมือ
ฐานข้อมูลใด มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยบทความนี้จะเป็ นองค์ความรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ หารธุรกิจค้าปลีกทัว่ ไป หรื อ
ผูป้ ระกอบการดาเนิ นธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อแม้กระทัง่ ผูส้ นใจที่ตอ้ งการนาเสนอข้อมูลผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผูท้ ี่สนใจ
เป้ าหมาย ผลการศึ กษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากผูผ้ ลิตเครื่ องมือแต่ละรายพบว่า
การเลือกเครื่ องมือหรื อการเลือกเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นจะต้องคานึงถึงกลุ่มข้อมูลที่มีความสนใจ
และศึกษาโครงสร้างของข้อมูลนั้นให้เข้าใจก่อนการเลือกเครื่ องมือ หรื อกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล

6. ข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาจากการเลือกเครื่ องมือและกระบวนวิธีต่างๆนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญที่องค์กรต่างๆได้ต้ งั คาถามว่า จะมี
วิธีการเลือกเครื่ องมือที่ใช้กบั ข้อมูลเพื่อให้เหมาะกับองค์กรของตนนั้นอย่างไรเนื่องจากการเลือกนั้นจะมีเหตุปัจจัย
ในการตัดสิ นใจค่อนข้างสูง ฉะนั้นจึงจะต้องดูที่ความสมเหตุสมผลขององค์กรดังนี้
1. เรื่ องความสามารถของบุคลากรในบริ ษทั หรื อองค์กรต่อเรื่ องของการวิเคราะห์ขอ้ มูลว่ามีมากน้อย
เพียงใด ถ้ามีความรู ้ความสามารถที่ดี ควรแนะนาให้ใช้แพลตฟอร์ม หรื อเครื่ องมือในกลุ่มงานที่ระบุวตั ถุประสงค์
ทั่วไป (General Purpose) ได้เลย ส่ วนในกรณี ที่ยงั ไม่พร้ อมก็สามารถแนะนาให้ใช้ขอบเขตงานหลัก (Domain
Specific) ได้เช่นกัน แต่จะเป็ นการปิ ดกั้นความรู ้ความสามารถของบุคคลในองค์กรนั้นๆ ที่ตอ้ งทาการเปรี ยบเทียบ
ข้อดี ข้อด้อยเอง แต่สิ่งที่ดีก็คือ องค์กรนั้นสามารถทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบที่ซบั ซ้อนได้ โดยไม่ตอ้ งใช้เวลา
ในการฝึ กอบรม เรี ยนรู ้มาก เพราะสิ่ งเหล่านี้จะทาการเลือกเอาไว้ให้ค่อนข้างครอบคลุมเกือบทั้งหมด ลักษณะการ
เลื อกด้านต่างๆให้เหมาะกับงาน เช่ น การเลื อกมุมมองทางด้านความรู ้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มุมมองด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคคล มุมมองด้านการใช้เครื่ องมือ มุมมองทางด้านธุรกิจ หรื อให้
มองด้านความสะดวก รวดเร็ ว เป็ นต้น
2. เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากยูสเคส (Use Case) เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกเครื่ องมือมาใช้
งาน นั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะต้องรู ้ในสิ่ งที่ตวั เองต้องการก่อน เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก และถ้ามียสู เคสที่ชดั เจน
แล้วนั้นแพลตฟอร์ มในกลุ่มขอบเขตงานหลักจะค่อนข้างตรงกับความต้องการมาก ทาให้ลงในรายละเอียดที่มี
ความซับซ้อนมากๆได้เลย แต่อาจจะมีความยุง่ ยาก และมีค่าใช้จ่ายในการทาค่อนข้างสู งในการเพิ่มยูสเคสอื่นเข้า
มา ส่ วนลักษณะงานทัว่ ไปนั้นจะทาให้ระบบมีความยืดหยุน่ กว่าการที่ได้เข้าไปปรับแก้ดว้ ยตัวเอง ดังนั้น ควรรู ้วา่
ตัวเองต้องการอะไร ไม่ตอ้ งทาตามกระแส ณ ช่วงเวลานั้น หรื อทาตามที่ คนอื่นบอกว่าดี ให้วิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมของความต้องการของตน
3. เรื่ องรู ปแบบของข้อมูลที่ตรงกับความต้องการเป็ นเช่นไร เนื่องจากในโลกของบิ๊กดาต้า จะไม่สามารถ
ให้ขอ้ มูลที่อยูใ่ นรู ปแบบที่กาหนดได้ท้ งั หมด ยิ่งในองค์กรใหญ่ๆ ข้อมูลเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาใน
รู ปแบบที่ หลากหลายได้ ดังนั้นเครื่ องมื อในกลุ่มลักษณะงานทั่วไปมัก ตรงกับความต้องการมากกว่า เพราะ
ขอบเขตงานหลักจะมีเวลาและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สูง
1757

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

4. เรื่ องของค่าใช้จ่าย จะส่ งผลกระทบมากกับองค์กรขนาดกลางกับขนาดเล็ก เพราะที่ กล่าวมานั้น
เครื่ องมือกลุ่มขอบเขตงานหลักมีราคาค่อนข้างสู ง เนื่ องจากองค์กรนามาติดตั้งใช้งานเข้ากับระบบงานเดิมของ
องค์ก รแล้ว จะมี ค่ า ในส่ ว นของค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น การ (Operation Cost) ค่ า ใช้จ่ า ยในการบ ารุ ง รั ก ษา
(Maintenance Cost) และ ค่าใช้จ่ายทรัพยากร (Resource Cost) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการดูแลระบบให้ทางานได้ดี
เหมือนเดิม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ เป็ นโครงการนาร่ องในการสร้ างรู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการ
ตัดสิ นใจเลื อกผลิ ตวัตถุดิบจากยางธรรมชาติ ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ได้กาไรที่ เหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลจาก
เกษตรกรจานวน 6 คน เวลาทางาน 10 ชัว่ โมงต่อวัน พื้นที่ปลูกยางทั้งสิ้น 39 ไร่ หรื อ 62,400 ตารางเมตร มีตน้ ยาง
ทั้งหมด 80 ต้น ต่อ 1 ไร่ ซึ่ งสามารถคานวณปริ มาณผลิตผลได้เท่ากับ 156,000 กรัมต่อวัน ประกอบด้วยวัตถุดิบ
3 ชนิ ด ได้แก่ น้ ายางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นผึ่งแดด งานวิจยั นี้ ได้เสนอโปรแกรมเชิ งเส้นเพื่อ ช่วยในการ
ตัดสิ นใจเลือกผลิตวัตถุดิบจากยางธรรมชาติของอุตสาหกรรมยางไทย ที่ให้ผลกาไรสูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลโปรแกรมเชิ งเส้น พบว่าหากเกษตรกรผลิตน้ ายางสด จานวน 156 กิ โลกรัม จะ
ได้ผลกาไร 6,960.75 บาท ซึ่งต่างจากวิธีการเดิมกว่าคิดเป็ นร้อยละ 23.86 ของผลกาไรเดิม โดยยางก้อนถ้วยเมื่อนา
รายได้ที่ได้มาหักลบต้นทุนแล้วพบว่ามีค่าติดลบ หมายถึงการมีสภาพขาดทุนไม่คุม้ ค่าที่เกษตรกรจะเลือกผลิต
คาสาคัญ: กาไรที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ โปรแกรมเชิงเส้น

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

1. บทนา
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางธรรมชาติหรื อยางพาราประมาณ 19,200,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 อย่างไรก็
ตามประเทศไทยนั้นได้มีการผลิตประมาณ 3.62 ล้านตัน และส่ งออกประมาณ 3 ล้านต้น (องค์การอาหารและ
เกษตรแห่ งสหประชาชาติ, 2556) นอกจากนี้ ยางธรรมชาติยงั เป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ สาคัญ และสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก อุตสาหกรรมยางของประเทศไทยนั้นเป็ นแบบแยกส่ วน ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก
อุ ต สาหกรรมต้น น้ า ได้แ ก่ การผลิ ต วัต ถุ ดิ บ ที่ ม าจากต้น ยางธรรมชาติ เช่ น น้ ายางสดและเศษยางก้น ถ้ว ย
อุตสาหกรรมกลางน้ า คือ การนาเอาวัตถุดิบไปแปรรู ป เช่น การเพิ่มปริ มาณความเข้มข้นของน้ ายาง และกระบวน
การรี ด อัดและอบยาง และอุตสาหกรรมปลายน้ า คือ การแปรรู ปให้เป็ นผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมต้น
น้ านั้น ยังขาดการพัฒนาทั้งด้านการจัดการและเทคโนโลยีที่เพียงพอ ทั้งที่ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตยางธรรมชาติราย
ใหญ่ที่สุดของโลก แต่ไม่สามารถควบคุ มราคายางได้อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร
ชาวสวนยาง ทั้งปั ญหาด้านราคายางธรรมชาติยงั คงเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งได้รับการแก้ไข ดังนั้นการวิจยั และพัฒนาจึง
เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญ ที่ทางภาครัฐ และภาคเอกชนควรให้ความสาคัญ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นจังหวัดที่ ถือว่าเป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ยางพารารายใหญ่ในเขตภาคใต้ข อง
ประเทศไทย ในงานวิจยั นี้ได้เลือกศึกษาในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา หมู่บา้ นอินทนินท์ อาเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีเนื้อที่ปลูกยางพารา 39 ไร่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นยางพาราแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ น้ ายางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ของยางพารา มีเวลาที่ใช้ในการผลิตและต้นทุน
ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นการหากาไรที่เหมาะสมในแต่ละผลิตภัณฑ์จึงมีความสาคัญต่อเกษตรกร งานวิจยั นี้จึงได้พฒั นา
เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์มาช่วยในการตัดสิ นใจ โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programing: LP) มาช่วยในการ
ตัดสิ นใจภายใต้เงื่อนไขที่ มีความซับซ้อนได้ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการทา
กาไรตามสภาพการในปั จจุบนั ได้อย่างทันท่วงที ทาให้เกษตรกรของไทยมีเครื่ องช่วยในการตัดสิ นใจว่าจะเลือก
ผลิตผลิตภัณฑ์ใด จึงจะทากาไรสูง ภายใต้ขอ้ จากัดด้านเวลาและปริ มาณวัตถุดิบ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการทบทวนทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่าใน George (1955) ได้ศึกษาโปรแกรมเชิ งเส้น
ภายใต้ความไม่แน่ นอน โดยแบบจาลองทั่วไปภายใต้การพิจารณาสามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ถึ ง 3 สภาวะ โดย
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ปริ มาณกิจกรรมมีเพียงสภาวะแรกเท่านั้นที่ถูกนามาใช้ในการตัดสิ นใจ ส่วนสภาวะที่ 2 ไม่สามารถนามาใช้ในการ
ตัดสิ นใจได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะก่อนหน้าและความไม่แน่นนอน วิธีการโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming
Method) ถูกนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ Allen (1972) ได้ศึกษาสมการการแก้ไขปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
Convex โดยคานิ ยามของขอบเขตคาตอบที่ เป็ นไปได้ ถูกแทนที่ ดว้ ยคาตอบที่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
สมการประเภทนี้ จะใช้แก้ปัญหาอสมการประเภทที่ มีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบแล้วก็เปลี่ยนฟั งก์ชนั่ ในที่ น้ ี กลุ่มของ
คาตอบที่เป็ นไปได้ จะเป็ นรู ปแบบฟังก์ชนั่ ของกลุ่มคาตอบ ปั ญหาที่ตามมา คือ การหาค่าตัวแปรที่มีค่าสู งสุ ด ใน
สมการเชิงเส้นตรง หากที่มาของคาตอบอยูใ่ นรู ปพิเศษ ปั ญหาดังกล่าวสามารถแก้ได้ดว้ ยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น
Dirk et.al. (2016) ประยุกต์วธิ ีโปรแกรมเชิงเส้น เพื่อหาค่าที่เหมาะสมของระบบพลังงานที่พกั อาศัย โดยโปรแกรม
เชิ ง เส้ น นี้ ถู ก น ามาใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ ซึ่ งถู ก ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ตรวจสอบการลงทุ น และ
กระบวนการการตัดสิ นใจ (Operating Decision) สาหรับระบบพลังงานที่ พกั อาศัย การแปลงหน่วยพลังงาน เช่น
ปั้ มความร้อน หม้อไอน้ า และเซลล์เชื้ อเพลิงผลิตร่ วม (Cogeneration Fuel Cell) สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เก็บ
สะสม เช่ น แบตเตอรี่ ถัง เก็ บ น้ า ร้ อ น เป็ นต้น ทั้ง นี้ เพื่ อ ลดต้น ทุ น ด้า นพลัง งานรายปี และลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide, CO2) ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรื อนกระจก อย่างไรก็ตามภายใต้การตั้งสมมติฐาน
ของความต้องการที่สมบูรณ์แบบและการพยากรณ์การผลิต และขึ้นอยูก่ บั ที่พกั อาศัยที่แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ า
กับแผ่นตะกัว่ ในหม้อแบตเตอรี่ (Grid) ได้อย่างไร ซึ่ งการลดต้นทุนร้อยละ 5-6 อาจจะเป็ นไปได้และสามารถลด
ก๊าซเรื อนกระจกได้ร้อยละ 45-90 การหาค่าเหมาะที่สุดแบบเฟ้ นสุ่ม (Stochastic Programming) ถูกนามาใช้เพื่อลด
ความไม่แน่นอนของตัวแปรทางด้านสภาพอากาศ ซึ่งต้นทุนสามารถเพิม่ ขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1.2 กฎการตัดสิ นใจ
เพื่อนามาใช้กบั ตัวแปรที่ ไม่สามารถระบุได้ที่เกิดขึ้นกับโหลดทางไฟฟ้ า ถ้าสันนิ ษฐานว่าโหลดสู งสุ ดที่ สามารถ
เกิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็ นจุดที่เหมาะสม ต้นทุนด้านพลังงานจะสูงขึ้นร้อยละ 9 ในสถานการณ์ที่ระบบทางาน
ด้วยตัวมันเอง ระบบนี้จะมีการใช้แบตเตอรี่ ในช่วงเริ่ มต้นประมาณร้อยละ 50 ของระบบ และ Chiara et.al. (2016)
ได้วิเคราะห์การเสื่ อมสภาพของแบตเตอรี่ และการหาค่าที่ เหมาะสมที่ สุดสาหรับชุดโซล่าเซลล์ระบบออฟกริ ต
(Off-Grid System) ผสมผสานกับพลังงานแสงอาทิ ตย์ (Solar Energy) โดยการใช้โปรแกรมเชิ งเส้น ศึ กษาการ
เสื่ อมสภาพของแบตเตอรี่ ซ่ ึ งเป็ นปั ญหาสาคัญส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลด้านต้นทุน โดยใช้ตวั แบบโปรแกรม
เชิงเส้น ในการจัดการที่เหมาะสมที่สุดของระบบออฟกริ ต เพื่อแสดงให้เห็นถึงต้นทุนและสมรรถนะของแบตเตอรี่
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษากระบวนการผลิตวัตถุดิบจากยางธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ยางใน 3 รู ปแบบ ได้แก่ น้ า
ยางสด (Field or Fresh Latex) ยางก้อนถ้วย (Cup-Lump) และยางแผ่นผึ่งแห้ง (Air Dried Sheet, ADS) ซึ่ งอยู่ใน
ส่ วนของอุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ าของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครศรี ธรรมราช และวิเคราะห์ตน้ ทุนการ
ผลิต (Production Cost) ได้แก่ สารเคมีต่างๆ ที่ ใช้ในการผลิตของแต่ละรู ปแบบ และต้นทุนแรงงาน นาไปสู่ การ
คานวณหากาไรสูงสุด (Maximize Profit) ด้วยโปแกรมเชิงเส้นเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการเลือกผลิตวัตถุดิบจาก
ยางธรรมชาติของอุตสาหกรรมยางใน 3 ประเภทดังกล่าว
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

3. ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
งานวิจยั นี้แบ่งการศึกษาออกได้เป็ น 3 ส่วน ดังนี้
(1) วัตถุดิบจากยางธรรมชาติของอุตสาหกรรมยาง ได้แก่ น้ ายางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นผึ่งแห้ง
ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง หมู่บา้ นอินทนิน จังหวัดนครศรี ธรรมราช สามารถผลิตได้ โดยมีพ้นื ที่
ทั้งหมด 39 ไร่ แบ่งออกเป็ น 80 ต้นต่อไร่ รวม 3,120 ต้น โดยใช้เวลาทั้งทางาน 10 ชัว่ โมง
(2) กระบวนการผลิต โดยทาการศึกษาปั จจัยที่ใช้ในการผลิตในแต่ละสถานี งาน ของแต่ละชนิดวัตถุดิบ
จากยางธรรมชาติ Brendan R. (2014) ประกอบด้วย
นา้ ยางสด
Activity 1: สวนยาง ทาการกรี ดยาง (Trapping) และการเคลื่อนที่ (Moving) จากการกรี ดยางจากต้นแรก
ไปยังต้นยางถัดไปจนครบทุกต้น ซึ่ งน้ ายางสดจะไหลออกมาจากรอยกรี ดยางไปยังภาชนะรองรับ (Collecting
cup) และยางนั้นจะอยู่ในรู ปแบบอนุ ภาคแขวนลอย โดยมี ปริ มาณเนื้ อยาง (Dry rubber content, DRC) ร้ อยละ
30-35
Activity 2: การรวบรวมน้ ายางสดจากภาชนะรองรับ
Activity 3: การใส่ สารกันบูด (Preservative) แอมโมเนี ย (Ammonia, NH3) เข้มข้น นี้ ถูกใช้เป็ นสารกัน
บูดสาหรับน้ ายางสด เพื่อเป็ นการรักษาสภาพน้ ายาง เนื่องจากแบคทีเรี ย ซึ่งงานวิจยั นี้สนใจเพียงการใส่แอมโมเนี ย
ประมาณมากกว่า หรื อ เท่ า กับร้ อยละ 0.60 เรี ย กว่า น้ า ยางสดชนิ ด แอมโมเนี ย สู ง (High ammonia or standard
ammonia concentrate, HA Latex)
ยางก้ อนถ้ วย
Activity 1: สวนยาง ทาการกรี ดยาง และการเคลื่อนที่ ซึ่ งน้ ายางสดจะไหลออกมาจากรอยกรี ดยางไปยัง
ภาชนะรองรับ งานวิจยั นี้ ศึกษาเพียงการใส่ กรดฟอร์ มิก (Formic acid, CH2O2) เข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวล (2 wt%)
เพื่อให้เกิดการจับตัวเป็ นก้อนของเนื้อยาง (Coagulation) เนื่ องจากกลุ่มเกษตรกรแห่งนี้ใช้วิธีน้ ีในการผลิตวัตถุดิบ
จากยางธรรมชาติในรู ปแบบของยางก้อนถ้วย และได้วเิ คราะห์ตน้ ทุนจากกรดฟอร์มิกเข้มข้นร้อยละ 94
Activity 2: การรวบรวมยางก้อนถ้วยจากภาชนะรองรับ
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ยางแผ่นผึง่ แห้ ง
Activity 1: สวนยาง ทาการกรี ดยาง และการเคลื่อนที่ น้ ายางสดจะไหลออกมาจากรอยกรี ดยางไปยัง
ภาชนะรองรับ
Activity 2: การรวบรวมน้ ายางสดจากภาชนะรองรับ
Activity 3: การใส่น้ าลงในน้ ายางสด ในปริ มาณที่จะทาให้ปริ มาณเนื้อยางเหลือร้อยละ 12-18 เพื่อให้เนื้อ
ยางแยกตัวออกจากน้ าและง่ายต่อการจับตัว หลังจากนั้นจับตัวเนื้ อยางด้วยกรดฟอร์มิกเข้มข้นร้อยละ 2 และทาให้
เป็ นแผ่น จากนั้นนาไปทาให้แห้งด้วยการนาไปผึ่งแดด
(3) ปั จจัยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตวัตถุดิบจากยางธรรมชาติ
- เวลาที่ใช้ในการผลิตวัตถุดิบจากยางธรรมชาติแต่ละชนิด
- ต้นทุนของสารเคมี (Chemical cost)
- ต้นทุนของแรงงาน (Labor cost)
- จานวนของแรงงาน (Number of labor)
งานวิจัยนี้ ได้ทาการหากาไรสู งสุ ดเพื่อนามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลื อกผลิ ตวัตถุดิบจากยาง
ธรรมชาติใน 3 ชนิ ดดังกล่าว ที่ กลุ่มเกษตรกรนี้ ได้มีการผลิต โดยใช้โปรแกรมเชิ งเส้นในการคานวณหาคาตอบ
โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้
(1) กาหนดสมการเป้ าหมาย (Objective Function)
(2) กาหนดสมการเงื่อนไข (Constraints)
ตัวแปรตัดสินใจในการผลิต
ตัวแปรตัดสิ นใจ คือ จานวนวัตถุดิบจากยางธรรมชาติแต่ละประเภทที่เกษตรกรทาการผลิต ที่สามารถทา
กาไรสูงสุด ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด

4. ผลการวิจัย
โดยปกติ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จะเริ่ มกรี ดยางตั้งแต่ 2.00 น. และทางานต่อจนถึง 12.00 น. เกษตรกร
จานวน 6 คน สามารถทางานครอบคลุมพื้นที่ท้ งั หมด 39 ไร่ หรื อ 62,400 ตารางเมตร แต่ละไร่ มีตน้ ยางธรรมชาติ
ประมาณ 80 ต้น โดยแต่ละวันนั้นเกษตรกรมีผลผลิตเป็ นปริ มาณน้ ายางสด เฉลี่ย 156,000 กรัม หรื อ 156 กิโลกรัม
ต่อ 39 ไร่ คนงานแต่ละคนมีตน้ ทุนแรงงาน เฉลี่ยคนละ 37.5 บาท ต่อ ชัว่ โมง ซึ่งทั้งหมด 6 คน รวมเป็ น 225 บาท
ต่อ ชัว่ โมง อย่างไรก็ตามข้อมูลทางด้านราคาขายของแต่วตั ถุดิบนั้นอ้างอิงจากราคากลางของการยาง แห่งประเทศ
ไทย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ซึ่งราคาขายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามราคากลางของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อ
นามาใช้ในการคานวณ
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1. น้ ายางสด
วัตถุดิบ X1 ราคาขาย 51.8 บาท ต่อ กิโลกรัม

แผนภาพที่ 2 กระบวนการผลิตน้ ายางสด
สถานีงาน (Work station)
 สวนยาง (V): สัญลักษณ์ I เกษตกรชาวสวนยางทาการกรี ดยาง
 การเก็บน้ ายางสด (W): สัญลักษณ์ II การเก็บรวบรวมน้ ายางจากภาชนะรองรับ หลังจากการกรี ดต้น
ยางแล้ว ประมาณ 3 ชัว่ โมง
 การผสมแอมโมเนี ย (Y): สัญลักษณ์ III การผสมแอมโมเนี ย โดยที่แอมโมเนี ยมีตน้ ทุนอยูท่ ี่ 0.3 บาท
ต่อน้ ายางสด 1 กิโลกรัม และใช้เวลาในการผลิตเท่ากับ 1.84 นาที ต่อ กิโลกรัม
2. ยางก้อนถ้วย
วัตถุดิบ X2 ราคาขาย 0.125 บาท ต่อ ก้อน (1 ก้อน ประมาณ 50 กรัม)

แผนภาพที่ 3 กระบวนการผลิตยางก้อนถ้วย
สถานีงาน
 สวนยาง (V): สัญลักษณ์ I การกรี ดยาง ทิ้งไว้ให้น้ ายางไหลประมาณ 3 ชัว่ โมง และสัญลักษณ์ II ทา
การผสมกรดฟอร์มิกลงในภาชนะรองรับ โดยต้นทุนของกรดฟอร์มิกอยูท่ ี่ 0.0021 บาทต่อถ้วย
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 การเก็บรวบรวมยางก้อนถ้วย (W): สัญลักษณ์ III กระบวนการเก็บรวบรวมยางก้อนหลังจากน้ ายางสด
มีการจับตัว และสัญลักษณ์ IV รวบรวมยางก้อนถ้วยจากภาชนะรองรับ เพื่อจาหน่ายให้กบั พ่อค้าคนกลางต่อไป
โดยมีเวลาในการผลิตทั้งหมดเฉลี่ย 0.096 นาที ต่อ ก้อน
3. ยางแผ่นผึ่งแดด
วัตถุดิบ X3 ราคาขาย 52.2 บาท ต่อ แผ่น (1 แผ่น ประมาณ 1 กิโลกรัม)

แผนภาพที่ 4 กระบวนการผลิตยางแผ่นผึ่งแดด
สถานีงาน
 สวนยาง (V): สัญลักษณ์ I ชาวสวนยางกรี ดยางจากต้นยาง
 การเก็บน้ ายางสด (W): สัญลักษณ์ II การเก็บรวบรวมน้ ายางสด หลังจากกรี ดยาง และทิ้งไว้ ประมาณ
3 ชัว่ โมง
 การรี ดยาง (X): สัญลักษณ์ III และ IV หลังจากการเก็บรวบรวมน้ ายางจากภาชนะรองรับ ต่อมานามา
ผสมกับน้ า และกรดฟอร์ มิก เพื่อให้ยางจับตัว จากนั้นนาเข้าเครื่ องรี ดยางทาให้ยางเป้ นแผ่น (Sheet) แล้วจึงนาไป
ผึ่งแดดลมให้แห้ง และไล่ความชื้ น โดยกรดฟอร์ มิก มีตน้ ทุน ต่อการได้มาซึ่ งยางแผ่นดิ บเฉลี่ย 0.847 บาท ต่อ
กิโลกรัม และมีเวลาที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 4.63 นาที ต่อ แผ่น
ผลการคานวณด้ วยโปรแกรมเชิงเส้ น (Linear Programing)
กาหนดสมการเป้ าหมาย โดยคานึงถึงผลกาไรสูงสุด (Profit Maximization)
กาไรสามารถคานวณได้จากสมการที่ 1
ราคาขาย
กาไร =
(1)
ต้นทุน
ต้นทุนสามารถคานวณได้จากสมการที่ 2
ต้นทุน = ต้นทุนวัตถุดิบ + ต้นทุนแรงงาน
(2)
โดย
X1 = แอมโมเนี ย ต่อ 1 กิ โลกรัม (-0.3 บาท/กก.) + ต้นทุนแรงงาน (6 คน × 0.625 บาท ต่อ นาที × 1.84 นาที
ต่อ กิโลกรัม) = 7.18 บาท ต่อ กิโลกรัม
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X2 = กรดฟอร์ มิกต่อ 1 ถ้วย (-0.0021 บาท/ถ้วย) + ต้นทุนแรงงาน (6 คน × 0.625 บาทต่อนาที × 0.096 นาที/
ก้อน) = 0.36 บาท ต่อ ถ้วย
X3 = กรดฟอร์ มิกต่อ 1 แผ่น (-0.847 บาท/แผ่น) + ต้นทุนแรงงาน (6 คน × 0.625 บาทต่อนาที × 4.64 นาที /
แผ่น) = 18.23 บาท ต่อ แผ่น
อ้างอิงจากราคาขาย ตลาดกลางการยางแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559
ราคาขายของทั้ง 3 วัตถุดิบจากยางธรรมชาติ ดังนี้
1. น้ ายางสด
51.8 บาท ต่อ กิโลกรัม
2. ยางก้อนถ้วย 0.125 บาท ต่อ ก้อน (1 ก้อน เท่ากับ 50 กรัม)
3. ยางแผ่นผึ่งแดด 52.2 บาท ต่อ แผ่น (1 แผ่น เท่ากับ 1 กิโลกรัม)
ดังนั้น ผลกาไรต่อหน่วยของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. น้ ายางสด
51.8 - 7.18 = 44.6 บาท
2. ยางก้อนถ้วย 0.125 - 0.36 = -0.237 บาท
3. ยางแผ่นผึ่งแดด 52.2 - 18.23 = 33.97 บาท
รู ปแบบสมการทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model)
 สมการเป้ าหมาย
Max Z (บาท) = 44.6 X1 + (-0.237) X2 + 33.97 X3
 สมการแสดงเงื่อนไข
เวลาที่ใช้ในการผลิตต่อวัน ของแต่ละวัตถุดิบจากยางธรรมชาติของอุตสาหกรรมยาง (นาที)
1.83 X1 + 0.097 X2 + 4.64 X3
≤ 600
ปริ มาณน้ ายางสดที่ได้จากการกรี ดยาง (กิโลกรัม)
1 X1 + 0.05 X2 + 1 X3
≤ 156
โดย X1, X2, X3 ≥ 0
เมื่อแปลงเป็ นเมตริ กซ์ (Matrix) ดังนี้
กาไรสูงสุด
ภายใต้เงื่อนไข
[

X1
[−0.237 33.97 44.6] [X 2 ]
X3

X
X
0
0.097 4.64 1.83 X1
600 X1
] [ 2] ≤ [
] , [ 2 ] ≥ [0]
0.05
1
1
156 X
X3
0
3

ดังนั้น ผลลัพธ์จากการคานวณ เท่ากับ

X1 = 156, X2 = 0 และ X3 = 0
600
Max Z = 6,960.75 บาท และ [286.2
]≤[
]
156
156
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3.3 การตัดสิ นใจในการผลิต
การหาผลกาไรสู งสุดจากโปรแกรมเชิงเส้นนั้น เกษตรกรสามารถเลือกที่จะผลิตน้ ายางสด 156 กิโลกรัม
จะใช้เวลาในการผลิต 286.2 นาที โดยที่มีกาไรสู งสุ ดที่ 6,960.75 บาท ซึ่ งเป็ นผลกาไรสู งสุ ดภายใต้ปัจจัยเงื่อนไข
ด้านเวลา 600 นาที และวัตถุดิบ 156 กิโลกรัม
ยางก้อนถ้ วย
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แผนภาพที่ 5 มูลค่ากาไรเปรี ยบเทียบกับรายได้ในแต่ละชนิดของวัตถุดิบ

5. สรุ ปผลการวิจัย
โดยปกติแล้วเกษตรกรชาวสวนยาง หมู่บา้ นอินทนิน จังหวัดนครศรี ธรรมราช มักเลือกผลิตวัตถุดิบจาก
ยางธรรมชาติจากอุตสาหกรรมที่มีราคาขายสู งสุ ดที่ กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตได้เป็ นเกณฑ์การตัดสิ นใจในการ
เลือกผลิตวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด ในกรณี น้ ีหากเกษตรกรเลือกที่จะผลิตเฉพาะยางแผ่นผึ่งแดด โดยราคาขายเท่ากับ 52.2
บาท ต่อ แผ่น จะได้รายรับทั้งหมดก่อนหักต้นทุน เท่ากับ 8,143.20 บาท ซึ่ งจะสู งกว่าการขายน้ ายางสดที่ มีราคา
ขายอยูท่ ี่ 51.80 บาท ต่อ กิโลกรัม และมีรายได้ท้ งั หมดก่อนหักต้นทุนอยูท่ ี่ 8,080.80 บาท อย่างไรก็ตามรายรับก่อน
หักต้นทุนต่างกัน เท่ากับ 62.40 บาท ในทางกลับกันถ้ามีการคิดคานวณปั จจัยต้นทุน ทาให้กาไรที่ได้จากยางแผ่น
ผึ่งแดดลดลงเหลือ 5,300 บาท และการขายน้ ายางสดจะมีกาไร 6,960.75 บาท ต่างกัน 1,660.90 บาท หรื อร้อยละ
23.86 ในขณะที่ยางก้อนถ้วยเมื่อนารายได้ที่ได้มาลบกับต้นทุน ปรากฏว่ามีค่าติดลบ คือ มีสภาพขาดทุนไม่คุม้ ค่าที่
เกษตรกรจะเลือกผลิตวัตถุดิบชนิดนี้

6. ข้ อเสนอแนะ
งานวิ จัย นี้ เป็ นโครงการน าร่ อ ง (Pilot Project) เพื่ อ ทดลองน าข้อ มู ล เบื้ อ งต้น มาทดสอบการสร้ า ง
โปรแกรมเชิ งเส้น และทดสอบความเชื่ อมัน่ ทั้งนี้ งานวิจยั นี้ ยงั คงดาเนิ นการต่อเนื่ องเพื่อศึ กษาปั จจัยต่างๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อการทากาไรของเกษตรกร เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ารู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ ดังกล่าวจะนาไปใช้เป็ น
เครื่ องช่วยในการตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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