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ปัจจุบันการรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการทดสอบ ของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
จัดเก็บข้อมูลคาขอบริการในรูปแบบเอกสาร ทาให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลใบคาขอบริการ เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ทาการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ข้อมูลรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการทดสอบ ระบบถูกออกแบบให้เป็นระบบบริการคลาวด์ที่สามารถ
ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยโปรแกรมที่ทางานอยู่บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานจะทางานร่วมกับระบบบริการคลาวด์
ซึ่งจะส่งข้อมูลถึงกันและกัน รวมถึงจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานไว้ทั้งหมด ทาให้เกิดความสะดวกในการ
ติดตามการใช้งานระบบ ซึ่งการประเมินผลการรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการทดสอบจะดาเนินการ
โดยผู้ใช้จริงคือ เจ้าหน้าที่ของ ศทม. และลูกค้าที่เข้ามาใช้ระบบงาน ดังนั้น การรับคาขอบริการและติดตามรายงาน
ผลการทดสอบ จะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยลดความผิดพลาดและแก้ปัญหาความสิ้นเปลืองวัสดุประเภท
กระดาษ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ภายในศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
คาสาคัญ : บริการคลาวด์ คาขอบริการ ติดตามรายงานผล

ABSTRACT
Presently, the service requests and test result of Thailand Institute of Scientific and Technological
Research have been stored service requesting data in the form of paper files. This causes problems in checking
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service request forms and delays in operation. Proposed the analysis and design of a software system to improve
the efficiency of service request data manipulation and test report tracking. The system was designed as a cloud
service that is usable via web browsers making system usage monitoring convenient and serves as a tool that is
capable of reducing mistakes and resolving paper depletion. Furthermore, the service can serve as the central
repository of Thailand Institute of Scientific and Technological Research.
KEY WORDS : Cloud Service, Service Request, Test Report Tracking

1. บทนา
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) เป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานต่าง ๆ
รวมทั้งให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้สามารถนา
ใบรับรองรายงานผลทดสอบไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) การยื่ นประมู ลงาน การขอการรับ รองระบบคุณภาพ การขอขึ้น ทะเบีย นอาหารและยาจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา การส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เป็นต้น
กระบวนการขอใช้บริการทดสอบของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้
1. ลูกค้านาชิ้นงานมาเขียนคาขอบริการที่จดุ ให้บริการ ณ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
2. เจ้าหน้าที่ ออกใบรับคาขอบริการให้ลูกค้า
3. เจ้าหน้าที่นาข้อมูลชิ้นงานลงในระบบ Work Plan เพื่อกาหนดวันที่คาดว่าจะเสร็จ
3.1 ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของชิ้นงานโดยผ่านทางหน้าเว๊บไซด์ ทางโทรศัพท์หรือ
เดินทางเข้ามาตรวจสอบว่าใบรับคาขอบริการที่แจ้งไว้นั้น ได้มีตรวจสอบเสร็จหรือไม่
4. เมื่อชิ้นงานทดสอบเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ จะนาลงระบบ Work Report ณ วันที่ทดสอบเสร็จ
5. ลูกค้ามารับชิ้นงานและใบรับรองผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
ในส่วนของระบบการรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการทดสอบนั้น การจัดเก็บข้อมูลยังอยู่ใน
รูปแบบของเอกสาร เป็นการกรอกแบบฟอร์มลงในสมุดบันทึกไม่ได้เก็บบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้การ
บันทึกทาได้ช้าและไม่รองรับกับ งานที่ต้องการบันทึกข้อมูลในปริมาณที่มาก ดังนั้น จึงพอจะสรุปได้ว่าปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารการรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการทดสอบนั้น เกิดจากข้อจากัดของตัว
ระบบเดิม ที่ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานที่มีการขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้น
บทความฉบับนี้เป็นการนาเสนอการวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์สาหรับการรับคาขอบริการและ
ติดตามรายงานผลการทดสอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ที่
ติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ โดยเลือกใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพีเอชพี
(PHP) มาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ สามารถเรียกใช้งานได้จากทุกสถานที่ ลดความ
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ผิดพลาด สะดวกกว่าการทางานด้วยกระดาษ และการตรวจสอบการรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการ
ทดสอบในรูปแบบเดิม

2. กรอบแนวคิดและทฤษฏี
การคานวณแบบคลาวด์ (Cloud computing) National Institute of Standards and Technology (NIST)
ของสหรัฐอเมริกา ได้กาหนดความหมายของการคานวณแบบคลาวด์ ไว้ดังนี้ การคานวณแบบคลาวด์เป็นตัวแบบ
สาหรับทาให้การเข้าถึงแหล่งรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน และปรั บแต่งโครงแบบได้ เช่น เครือข่าย,
เครื่องบริการ, หน่วยเก็บ, โปรแกรมประยุกต์ และบริการ ผ่านเครือข่ายจากที่ใดๆ โดยสะดวกเมื่อทวงถาม ซึ่ง
ทรัพยากรเหล่านี้ สามารจัดหาและคืนได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามในการจัดการ และการโต้ตอบกับผู้ให้
บริการน้อยที่สุด
สาหรับคุณสมบัติของบริการ การคานวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบ
ที่ให้บริการได้โดยอัตโนมัติ และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน เช่น Server Time และ Storage ได้ตามความ
ต้องการในช่วงเวลาใดก็ได้ ผ่านระบบบริหารจัดการบนเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการจัดหาไว้ให้ และสามารถเข้าถึงได้
หลายช่องทาง (Broad Network Access) จากอุปกรณ์ประเภทใดก็ได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Pooling) ความสามารถในการบริหารจัดการระบบ
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานจานวนมากในเวลาเดียวกัน (Multi-Tenants) โดยผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องรู้ว่าข้อมูลต่างๆ มีการ
จัดเก็บที่ใ ด และมี ความยืด หยุ่น ในการให้บริ การสู ง (Rapid Elasticity) ตามความต้ องการของผู้ ใช้ง าน มี
ความสามารถในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีข้อจากัดเรื่อง ปริมาณ ระยะเวลาในการใช้งาน
ตัวแบบการให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Models) บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructureas-a-Service: IaaS) คือ โดยผู้ใช้ไม่ต้อง บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเอง และบริการแพล็ตฟอร์มคลาวด์
(Platform-as-a-Service: PaaS) คือ การให้บริการแพลตฟอร์ม และเครื่องมือเพื่อใช้ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอป
พลิเคชัน โดยผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการระบบหรือเครื่องมือเอง รวมถึงบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ (Software-as-aService: SaaS) คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเข้าถึงการใช้งานได้หลากหลาย โดยผู้ใช้ไม่
จาเป็นต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเอง (The NIST Definition of Cloud Computing, 29 มิถุนายน 2558)
การเขียนแผนภาพยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) คือ โมเดลมาตรฐานที่ใช้หลักการ
ออกแบบโอโอพี (Object Oriented Programming) รูปแบบของภาษายูเอ็มแอล จะมี โนเทชั่น (Notation) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ที่นาไปใช้ใน Model ต่างๆ ยูเอ็มแอลจะมีข้อกาหนด กฏระเบียบต่างๆ ในการโปรแกรม โดยกฎระเบียบ
ต่างๆ จะมีความหมายต่อการเขียนโค๊ต (Coding) ดังนั้น การใช้ยูเอ็มแอลจะต้องทราบความหมายของ Notation
ต่าง ๆ เช่น Generalize, Association Dependency Class และ Package สิ่งเหล่านี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ตีความของการออกแบบและดีไซน์ (Design) ระบบ ก่อนนาไปอิมพลีเมนต์ (Implement) ระบบงานจริง ใน
ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่สามารถแปลงโมเดล (Model) ยูเอ็มแอล เป็น Code ภาษาต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น ภาษา
Java, Power Builder และ VB เป็นต้น (โอภาส เอี่ยมสิริวงค์, 2548)
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ภาษาพีเอชพี (PHP : PHP Hypertext Preprocessor) นั้นถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 โดย Rasmus Lerdorf
เป็นภาษาบนคาสั่ง (Script) ที่ทางานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยคาสั่งต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์
สามารถใช้งานร่วมกับภาษา HTML โดยสามารถแก้ไขและสอดแทรกเนื้อหาและรูปภาพได้
ฐานข้อมูล MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ที่กาลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เคยใช้ต่างยอมรับความสามารถ ความรวดเร็วการรับรองจานวนผู้ใช้ และขนาดของ
ข้อมูลจานวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่า Unix, OS/2, Mac OS และ
Window ซึ่ง MySQL จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ที่มีการยึดสิทธิบัตรตาม GPL (GNU General
Public License) โดยเป็นข้อกาหนดของซอฟต์แวร์ที่ได้การยอมรับและทดสอบเรื่องของความเร็วในการใช้งาน
นอกจากนั้นจะมีการทดสอบและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลอื่นอยู่เสมอ ทาให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยให้การทางานมีเร็วขึ้น วิธีและการเชื่อมต่อดีขึ้น การกาหนดสิทธิรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลมีความรัดกุมเพิ่มขึ้น (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2551)

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาบริการคลาวด์สาหรับการรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการทดสอบในหน่วยงาน
ให้มีช่องทางการติดต่อเพิ่มขึ้นและอานวยความสะดวกระหว่างหน่วยงานกับลูกค้า

4. วิธีดาเนินการศึกษา
ในการดาเนินการศึกษาระบบบริการคลาวด์สาหรับการรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการ
ทดสอบสาหรับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยานั้น มีวัตถุประสงค์ ให้มีแนวทางที่ถูกต้องรวดเร็ว และลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของการรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการทดสอบ โดยนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการคานวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานใหม่ตามทฤษฎี
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, 2554) ใช้ภาษา UML (Unified Modeling Language)
(พนิดา พานิชกุล, 2552) ประกอบด้วย ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงถึงขั้นตอน
การทางานที่สาคัญของระบบ ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ในการจัดทาเว็บไซต์ (กอบเกียรติ สระอุบล,
2549)
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5. ผลการวิเคราะห์และออกแบบ

ภาพประกอบ 1 ยูสเคสไดอะแกรม
จากภาพประกอบ 1 แสดงรายละเอียดการทางานหลักของระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ โดยเริ่มตัง้ แต่เข้า
สู่ระบบ, จัดการข้อมูลสมาชิก, จัดส่งข้อมูลใบคาขอบริการ, จัดการข้อมูลใบคาขอบริการ, ตรวจสอบข้อมูลใบคา
ขอบริการ, จัดทารายงาน , ค้นหาข้อมูลใบคาขอบริการ และออกจากระบบ

ภาพประกอบ 2 แผนภาพซีเควนส์จัดส่งข้อมูลใบคาขอบริการ
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จากภาพประกอบ 2 สมาชิกเลือกหน้าจัดส่งข้อมูลใบคาขอบริการ ระบบแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ใบคาขอบริการและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ และสามารถทาการ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลใบคาขอบริการได้

ภาพประกอบ 3 แผนภาพซีเควนส์จัดการข้อมูลใบคาขอบริการ
จากภาพประกอบ 3 ผู้ดูแลระบบเลือกหน้าจัดการข้อมูลใบคาขอบริการ ระบบแสดงแบบฟอร์มข้อมูล
ใบคาขอบริการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบสามารถทาการ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลใบคาขอบริการของ
สมาชิกได้

ภาพประกอบ 4 แผนภาพซีเควนส์ตรวจสอบข้อมูลใบคาขอบริการ
จากภาพประกอบ 4 ผู้ดูแลระบบ และสมาชิก เข้าระบบตรวจสอบข้อมูลใบคาขอบริการที่ต้องการได้
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ภาพประกอบ 5 แผนภาพอี อาร์ ไดอะแกรม
จากภาพประกอบ 5 แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ของโครงสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างเอนทิตี้
กับเอนทิตี้ ประกอบไปด้วยตาราง member (สมาชิก) status (สถานะสมาชิก) sent (จัดส่งข้อมูลใบคาขอบริการ)
document (ข้อมูลใบคาขอบริการ) status_doc (สถานะใบคาขอบริการ
ตารางแสดงพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data dictionary)
เอนทิตี้หรือ
แอตทริบิวต์
ประเภท
ความสัมพันธ์
ข้อมูล
member
mem_id
int
mem_active
varchar
id_staus
int
mem_name
varchar
mem_lastname
varchar
mem_tel
varchar
mem_email
varchar
mem_username varchar
mem_password varchar
name_company varchar

คาอธิบาย
สมาชิก
คีย์หลักสมาชิก
สถานะการทางาน
รหัสสถานะสมาชิก
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ชื่อบริษัท
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เงื่อนไขบังคับ

กุญแจหลัก
ห้ามค่าว่าง
กุญแจรอง
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
ห้ามซ้า, ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
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status
id_status
status_name

int
varchar

id_sent
date_sent
doc_title
mem_id

int
int
varchar
int

id_doc
mem_id
id_sent

int
int
int

id_status_doc
status_name_doc

int
varchar

sent

document

status_doc
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สถานะสมาชิก
คีย์หลักสถานะสมาชิก
ชื่อสถานะสมาชิก
จัดส่งข้อมูลใบคาขอบริการ
คีย์หลักจัดส่งข้อมูลใบคาขอบริการ
วันที่ส่งใบคาขอบริการ
ชื่อเรื่องใบคาขอบริการ
รหัสสมาชิกผู้ส่งใบคาขอบริการ
ข้อมูลใบคาขอบริการ
คีย์หลักข้อมูลใบคาขอบริการสมาชิก
รหัสสมาชิก
รหัสจัดส่งข้อมูลใบคาขอบริการ
สถานะใบคาขอบริการ
คีย์หลักสถานะใบคาขอบริการ
ชื่อสถานะใบคาขอบริการ

กุญแจหลัก
ห้ามค่าว่าง
กุญแจหลัก
ห้ามค่าว่าง
ห้ามค่าว่าง
กุญแจรอง
กุญแจหลัก
กุญแจรอง
กุญแจรอง
กุญแจหลัก
ห้ามค่าว่าง

ภาพประกอบ 6 ยื่นใบคาขอรับบริการ
จากภาพประกอบ 6 แสดงหน้าจอแบบฟอร์มการยื่นใบคาขอรับบริการลูกค้าสามารถกรอกรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและความประสงค์ขอใช้บริการได้
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ภาพประกอบ 7 ตรวจสอบคาขอรับบริการ
จากภาพประกอบ 7 แสดงหน้าจอผลการออกแบบส่วนการตรวจสอบคาขอใช้บริการและติดตามรายงาน
ผลการทดสอบของสมาชิก ซึ่งสามารถเลือกดูจากเงื่อนไขตามทีต่ ้องการได้

ภาพประกอบ 8 จัดการคาขอรับบริการ
จากภาพประกอบ 8 แสดงหน้าจอผลการออกแบบส่วนการจัดการคาขอรับบริการและติดตามรายงานผล
การทดสอบของสมาชิก ซึ่งผู้ดูแลระบบ จะเข้ามาในระบบเพื่อจัดการข้อมูลขอคาขอรับบริการของสมาชิก
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6. สรุปและข้อเสนอแนะ
ระบบบริการคลาวด์สาหรับการรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการทดสอบนั้น เป็นลักษณะเว็บ
แอพพลิเคชั่น จึงสามารถเรียกใช้งานได้ ทุกที่ตามต้องการ แต่ความถูกต้องแม่นยาในการประเมินผลหรือ
ประสิทธิภาพจากการใช้งานโปรแกรม ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่บันทึกข้อมูล ในส่วนของการใช้งานโปรแกรมระบบ
บริการคลาวด์สาหรับการรับคาขอบริการและติดตามรายงานผลการทดสอบ โปรแกรมจะแบ่งส่วนประกอบของ
ระบบออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย คือ 1. เมนู 2. ข้อมูล 3. ส่วนแสดงผล และออกแบบให้สามารถ
สร้างรายงานสรุปบนหน้าจอได้ด้วย จากการใช้งานในปัจจุบัน สามารถนามารวบรวมเป็นข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาระบบในอนาคตได้ โดยนาระบบที่ได้พัฒนาขึ้น ไปติดตั้งให้บริการบนบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
รูปแบบคลาวด์เว็บโฮสติ้ง (Cloud web hosting) ของโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service)
ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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บทความนี้นาเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์เพื่อการจัดเก็บเอกสารสาหรับการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ อาทิ แผนพั ฒนาคุณภาพการศึ กษา รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR) แผนปฏิ บั ติการ หลั กสู ต ร
สถานศึกษา ข้อมูลสถิติต่าง ๆ รวมทั้งภาพถ่ ายกิจกรรมของสถานศึกษา ที่ใช้ พิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อให้ได้
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมเป็นคลังข้อมูล สาหรับผู้ประเมินและสถานศึกษา โดยระบบสามารถรองรับการใช้
งานจากสถานศึกษาหลายแห่งได้พร้อมกันโดยสะดวกตามหลักคุณลักษณะของการให้บริการแบบคลาวด์
คาสาคัญ : บริการซอฟต์แวร์คลาวด์, การประเมินคุณภาพสถานศึกษา

ABSTRACT
This paper presents the analysis and design using UML and ER diagrams of a cloud service for the
report filing of early childhood and basic education quality assurance. To gather both quantity and quality data
such as improvement plans, self assessment report (SAR), action plan, curriculum, statistical data, and school
activity photos that are used to compile with the criteria of the Office for National Education Standards and
Quality Assessment (ONESQA) to obtain a repository tool for external assessors and schools. The cloud service
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is designed to support the multitenancy feature of cloud service to allow several schools to use the service at the
same time.
KEY WORDS: Software as a Service, Education Quality Assurance Report

1.บทนา
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นองค์การที่
ทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการประเมินผล และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยในขั้นตอนของการประเมิน
จะทาการตรวจสอบจากสภาพจริงในการดาเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. กาหนด
โดยการประเมินนอกจากจะอ้างอิงตามสภาพจริงของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ อาทิ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) แผนปฏิบัติการ หลักสูตร
สถานศึกษา ข้อมูลสถิติต่าง ๆ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรมของสถานศึกษา มาใช้ร่วมพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระเบียบ จึงได้จัดทาบริการการจัดเก็บเอกสา รแบบ
ออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือขั้นต้นที่ช่วยในการรวบรวมเป็นคลังข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อใช้ในการประเมิน
สถานศึกษาสาหรับผู้ประเมิน อีกทั้งยังเป็นการเก็บหลักฐานการประเมินที่มีความเป็นจริงและตรวจสอบได้ โดย
ระบบสามารถรองรับการใช้งานจากสถานศึกษาหลายแห่งได้พร้อมกันตามคุณลักษณะแบบ Multitenancy
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังอธิบายข้างต้น บทความนี้เสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์ เพื่อการ
จัดเก็บเอกสารสาหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักการสาคัญของการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 หมวด 3 ที่ได้ระบุว่าการประกันคุณภาพภายนอกให้คานึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ ดังต่อไปนี้
1.เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตาม
สภาพความเป็นจริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 3.สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับ
จุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกาหนดเป้าหมาย
เฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 4.ส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว
1371
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องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 6.คานึงถึงความเป็นอิสระ
เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา (สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2556)
ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กาหนดให้
สมศ. ทาการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุม
หลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1.มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
2.มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 3.มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน), 2556)
การคานวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) คุณสมบัติของคลาวด์ที่ตอบความต้องการทางธุรกิจไอที
คือ การเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรได้ ตามความต้ อ งการตลอดเวลาโดยไม่ ต้ อ งลงทุ น ด้ านอุป กรณ์ ม ากนั ก เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อความต้องการใช้งานตามช่วงเวลาที่เหมาะสมของผู้ใช้บริการ ช่วยให้ผู้ใช้บริการ
สามารถประหยัดค่าบริการเพราะจ่ายตามที่เชื่อมต่อใช้งานจริงไม่จาเป็นต้องจ่ายเท่ากันในทุกเดือนในขณะที่ บาง
เดือนไม่มีการใช้งาน โดยตัวแบบประเภทของการให้บริการคลาวด์ ได้แก่ 1.บริการซอร์ฟแวร์คลาวด์ SaaS
(Software as a Service) เป็นรูปแบบการบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้อง
ติดตั้งซอร์ฟแวร์เพิ่มเติม 2.บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ PaaS (Platform as a Service) นาเสนอในรูปแบบของการ
บริการให้แก่ผู้ใช้บริการที่พัฒนาซอร์ฟแวร์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ 3.บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ IaaS (Infrastructure as a Service) เช่น เครื่องแม่ข่าย พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
และระบบเครือ ข่ายในรูปแบบของการบริการ โดยทั่ วไปแล้วจะถูกท าให้เป็ นทรัพยากรเสมื อน ผู้ใ ห้บริการ
สามารถกาหนดปริมาณการใช้ทรัพยากรได้ตลอดเวลาตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (โกสินทร์ แก้วหนูนา,
2553) ซึ่งบทความนี้จะมุ่งเน้นในการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์คลาวด์
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็น
ระเบียบ เพื่อให้งายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา แก้ไข หรือลบข้อมูล ในฐานข้อมูล แต่ข้อมูลที่จัดเก็บนั้น
ไม่ได้เก็บอยู่เพียงตารางเดียว เนื่องจากข้อจากัดในการเลือกข้อมูลมาจัดเก็ บ ทาให้บางฐานข้อมูลอาจเกิดตารางที่
ใช้จัดเก็บข้อมูลมากกว่า 1 ตารางขึ้นไป แทนที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดรวมกันไว้แห่งเดียว แต่ละหน่วยย่อยที่ใช้เก็บ
ข้อมูลต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ ซึ่งเชื่อมกันด้วยแอตตริบิวที่มีอยู่ในทั้งสองตาราง ดังนั้นการใช้งานต่างๆ
ต้องดาเนินการผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System) คือ การบริหารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้าซ้อน
ของข้อมูล รวมทั้งความขัดแย้ง ของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยที่ระบบจัดการฐานข้อมูล มีการทางานใน
ลักษณะ Client/Server สามารถทางานทั่วไปบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ซึ่งหมายความว่าเรา
สามารถเรียกใช้ MySQL ได้ทั่วโลกกรณีที่เป็นอินเตอร์เน็ต และทั่วบริเวณที่เป็นอินทราเน็ต (ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิต
วัฒนาวงศ์. 2554)
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) คือ โปรแกรมประยุกต์ที่จะเข้าถึงด้วยโปรแกรม Internet Browser
ซึง่ ทาให้เหมาะสาหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time จะพบข้อดีของเว็บแอพพลิเคชัน่ คือ ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่
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ในระบบที่มีการไหลเวียนในแบบ Online จึงสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการแบบ Real Time ทาให้เกิดความ
ประทับใจ รวมทั้งสามารถใช้งานได้ ง่ายโดยไม่จาเป็นต้องติดตั้ง Client Program และสามารถใช้ ผ่าน Internet
Connection ที่มีความเร็วต่ากว่า ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้โปรแกรมได้ จากทุกแห่งในโลก ตัวอย่างระบบ
ออนไลน์ที่เหมาะกับเว็บแอพพลิเคชั่น เช่น ระบบการจองสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ระบบงานบุคลากร ระบบงาน
แผนการตลาด ระบบการสั่งซื้ อแบบพิเศษ และระบบงานในโรงเรียน เป็นต้น (เอกชัย แน่นอุดรและวชิาศิริ
ธรรมจักร, 2552)
Unified Modeling Language (UML) สิ่งที่จาเป็นอย่างหนึ่งในกระบวนการของวิเคราะห์และออกแบบ
คือ การสร้างแบบจาลอง ของ Object, Class และองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบซึ่งการถ่ายทอดแบบจาลองออกมา
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบได้รับทราบนั้น ทางที่ตรงที่สุดคือ การแสดงในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่มองเห็น
ได้ ก่อให้เกิดการประดิษฐ์รูปภาพแผนภาพ และมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทาให้เราสามารถสร้างจาลอง
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ทาง Object-Oriented Analisys and Design (OOAD) ขึ้น หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับการ
ยอมรับและเป็นที่นิยมที่สุดคือ UML ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น แต่จัดได้ว่าเป็นภาษา เพราะ UML มีหน่วย
ของภาษา (Language Units) ครบถ้วน กล่าวคือ มีทั้งคาศัพท์ (Vocabulary) และไวยากรณ์ (Syntax) ที่ชัดเจนแต่
UML แตกต่างจากภาษาทั่ว ๆ ไปตรงที่หน่วยของภาษานั้น ประกอบขึ้นจากรูปภาพและ Diagram ไม่ใช่ตัวอักขระ
เราจะจัด UML ไว้เป็นประเภทหนึ่งของภาษารูปภาพ (Graphical Language) (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลม
กล่อม, 2547)

3.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบบริการคลาวด์สาหรับการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์เพื่อให้มีการ
จัดเก็บมีระเบียบตามเกณฑ์ที่กาหนด และเป็นคลังข้อมูลสาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

4.วิธีดาเนินการศึกษา
ขั้นตอนและแผนการวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการคลาวด์เพื่อการจัดเก็บเอกสารสาหรับการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึ กษาขั้นพื้นฐานนั้นได้จัดทาตามวงจรการพัฒนาระบบ
(System development Life Cycle: SDLC) คือ 1.การค้นหาและเลือกสรรโครงการ 2. การเริ่มต้นและวางแผน
โครงการ 3.การวิเคราะห์ 4.การออกแบบเชิงตรรกะ 5.การออกแบบเชิงกายภาพ 6.การพัฒนาและติดตั้งระบบ 7.
การซ่ อมบารุงระบบ เพื่อ ให้การออกแบบมีทิศทางที่ ชัดเจน โดยใช้ เครื่ องมือ และองค์ค วามรู้ ที่เกี่ยวข้อ ง คื อ
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 8.1 (Microsoft Windows 8.1 64 bit), โปรแกรมที่ใช้
เขียนแผนภาพ ไมโครซอฟท์วิสิโอ (Microsoft Visio), โปรแกรมที่ใช้ออกแบบภาพกราฟิก อะโดบี โฟโตช็อป
(Adobe Photoshop), ชุดโปรแกรมที่ใช้สร้างเซิฟเวอร์จาลอง เอ็กซ์แอมป์ (XAMPP), โปรแกรมที่ใช้สาหรับเขียน
โค๊ดเว็บไซต์ แบรคเคต (Brackets), เว็บบราวเซอร์ที่ใช้ในการแสดงผล กูเกิ้ล โครม (Google Chrome) ในการ
พัฒนาระบบ แล้วนาระบบที่พัฒนาได้ไปติดตั้งบนโครงสร้างพื้นฐานบริการคลาวด์ เพื่อเปิดให้ใช้บริการคลาวด์
แบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software as a Service: SaaS)
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5. ผลการวิเคราะห์และออกแบบ
การวิเคราะห์และออกแบบบริการคลาวด์สาหรับการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ จะใช้ภาษา
UML ในการถ่ายทอดแบบจาลองของระบบออกมาในเชิงวัตถุเพื่ออธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบ

ภาพประกอบ 1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) ของระบบ
จากภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานระบบ โดยผู้ดูแลระบบจะกาหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน
ออกรายงานประจารอบการประเมิน รวมถึงแก้ไขไฟล์หลักฐาน, เจ้าหน้าที่สถานศึกษามีหน้าที่นาเข้าข้อมูลไฟล์
หลักฐาน และทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ส่วนผู้ประเมินจะทาหน้าที่ตรวจสอบไฟล์หลักฐานที่ถูกนาเข้ามาในระบบ
ส่งผลการตรวจสอบกลับไปยังเจ้าหน้าที่สถานศึกษาในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ หากผ่านการตรวจสอบให้
เก็บคะแนนและจัดเก็บไฟล์หลักฐาน

ภาพประกอบ 2 แผนภาพคลาส (Class Diagram) ของระบบ
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จากภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่ทาให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ โดยรวมของระบบ
โดยมีการอัพโหลดไฟล์หลักฐาน มีการตรวจสอบ และบันทึกผล

ภาพประกอบ 3 แผนภาพซีเควนซ์ของการอัพโหลดไฟล์หลักฐาน
จากภาพประกอบ 3 แสดงเหตุการณ์ในการบันทึกข้อมูลไฟล์หลักฐานโดยเจ้าหน้าที่สถานศึกษา

ภาพประกอบ 4 แผนภาพซีเคว้นซ์ของการตรวจสอบไฟล์หลักฐาน
จากภาพประกอบ 4 แสดงเหตุการณ์การตรวจไฟล์หลักฐานของผู้ประเมินภายนอก

ภาพประกอบ 5 แผนภาพอีอาร์ (ER diagram) ของระบบ
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จากภาพประกอบ 4 แสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตารางความสัมพันธ์ในระดับเค้าร่างเชิงแนวคิด
(conceptual schema)

6.สรุปผลการศึกษา
บริการคลาวด์เพื่อการจัดเก็บเอกสารสาหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานออกแบบมาเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดเก็บ ไฟล์ห ลักฐานที่ ใช้ ในการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาภายนอก เนื่องจากระบบการประเมินคุณภาพโดยส่วนใหญ่เป็นระบบที่ทาการจัด เก็บผลการประเมิน
คุณภาพที่ผ่านขั้นตอนการประเมินคุณภาพตามหลักวิชาการและสถิติมาแล้ว ทาให้ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นข้อมูลจาก
สภาพจริงที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนั้นขาดหายไป ทาให้การประเมินคุณภาพจริง ๆ นั้นขาดความต่อเนื่อง
เนื่องจากในแต่ละรอบของการประเมินคุณภาพผู้ประเมินจะถูกเปลี่ยนไปไม่ซ้ากับสถานศึกษาเดิม ซึ่งระบบนี้จะ
สร้างความต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพ เนื่องจากจะทาให้ผู้ประเมินรายใหม่ ได้ทราบและเปรียบเทียบสภาพ
จริงของสถานศึกษาจากรอบการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาครั้งก่อนได้

7.ข้อเสนอแนะ
บริการคลาวด์เพื่อการจัดเก็บเอกสารสาหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้น พื้นฐานนี้เป็น เพียงการศึกษาขั้น ต้น ยั งขาดการทดสอบใช้งานจริงจากผู้ ที่เ กี่ยวข้อ ง หากระบบ
สมบูรณ์แล้วจะมีการนาไปทดลองใช้นาร่องที่โรงเรียนบ้านโป่งมอญ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย หากมีความ
พึงพอใจ อาจมีการพัฒนาระบบต่อยอดให้ครอบคลุมกับงานการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป เนื่องจากระบบ
มีความพร้อมในการทาให้เป็นระบบการประเมิน คุณภาพขั้นต้นโดยที่ยังไม่ต้องลงพื้นที่ไปยังสถานศึกษาจริง ๆ
จากการส่งไฟล์หลักฐานมาให้ผู้ประเมินภายนอกทาการประเมินออนไลน์ ซึ่งมีผลให้ย่นระยะเวลาในการลงพื้นที่
จริงได้ในอนาคต
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บทคัดย่อ
การคานวณแบบคลาวด์ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย การตัดสินใจเลือกใช้บริการการคานวณแบบ
คลาวด์จาเป็นต้องพิจารณาข้อตกลงระดับบริการ (service level agreement: SLA) จึงทาการสารวจข้อตกลงระดับ
บริการของการคานวณแบบคลาวด์ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกและทาการวิเคราะห์ผลการสารวจ เพื่อบูรณาการข้อตกลง
ระดับบริการเหล่านั้น สาหรับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเลือกผู้ใ ห้บริการ บริการที่ถูกนามาศึกษา
ค้นคว้าข้อตกลงระดับบริการประกอบด้วยตัวแบบบริการทั้งบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ (SaaS) บริการแพลตฟอร์มคลาวด์
(PaaS) และบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (IaaS) ของผู้ให้บริการอะเมซอน กูเกิ้ล และไมโครซอฟต์ วิธีการบูรณาการ
เป็นแบบส่วนร่วมและผลการบูรณาการถูกนาเสนออย่างเป็นระบบรูปแบบไมด์แม็ป (mind map) เพื่อให้การนาเสนอ
ข้อมูลข้อตกลงระดับการให้บริการแบบบูรณาการอยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ผลการศึกษาพบว่า
ข้อตกลงระดับบริการเชิงบูรณาการของตัวแบบบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ ตัวแบบบริการแพลตฟอร์มคลาวด์ และ
ตัวแบบบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ประกอบด้วย 9 หัวข้อ 12 หัวข้อ และ 13 หัวข้อ ตามลาดับ ซึ่งทั้งสาม
ตัวแบบบริการมีหัวข้อที่คล้ายกันคือ บริการที่ครอบคลุม ข้อผูกพันการให้บริการ ระยะของช่วงเวลาเครื่องไม่
ทางาน ร้อยละช่วงเวลาให้บริการรายเดือน เครดิตบริการ การขอเครดิตบริการ เครดิตบริการสูงสุด และข้อยกเว้น
คาสาคัญ : การคานวณแบบคลาวด์ ข้อตกลงระดับบริการ การบูรณาการ

ABSTRACT
Cloud computing has been widely accepted. The decision to use cloud computing services needs to
consider service level agreements (SLA). Therefore, we have surveyed SLAs of cloud computing services with
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worldwide users, and analyzed the survey results to integrate these SLAs to serve as a decision supporting tool for
provider selection. The services whose SLAs were studied were service models, software as a service (SaaS),
platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS) of Amazon, Google and Microsoft. The method
of integration was union and the integration results have been presented in form of mind map to simplify the
presentation of the integrated SLAs. The findings of this study are that the integrated SLAs of SaaS, PaaS and IaaS
contained 9 topics, 12 topics, and 13 topics, respectively. The three models include some similar topics: its
covered services, services commitment, downtime period, monthly uptime percentage, service credit, quest service
credit, maximum service credit, and exceptions.
KEYWORDS: cloud computing, service level agreement, integration

1. บทนา
การคานวณแบบคลาวด์ (cloud computing) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันการตัดสินใจเลือกใช้บริการการคานวณแบบคลาวด์ จาเป็นต้องพิจารณาหลายปัจจัย ทั้งในเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรสาหรับการใช้งาน การบริการของผู้ให้บริการ ความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานและความ
น่าเชื่อถือของผู้ให้บริการคลาวด์ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะถูกระบุไว้ในข้อตกลงระดับบริการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
สารวจรวบรวมและศึกษาข้อตกลงระดับการให้บริการของผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในแต่ละ
ตัวแบบการบริการ เพื่อนาข้อตกลงระดับการให้บริการนั้นมาบูรณาการในรูปแบบไมด์แม็ปและนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบข้อตกลงระดับการให้บริการแบบบูรณาการ

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การคานวณแบบคลาวด์ National Institute of Standards and Technology (2009) ได้นิยามความหมาย
ของการคานวณแบบคลาวด์เป็นรูปแบบบริการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น มีคุณสมบัติสาคัญ 5 ประการ
ดังนี้
- การบริการด้วยตัวเองเมื่อต้องการ
- การเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้ในวงกว้างผ่านเครือข่าย
- ทรัพยากรถูกรวบรวมจากที่ต่าง ๆ
- มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้รวดเร็ว
- การบริการที่วัดได้
ตัวแบบบริการการคานวณแบบคลาวด์ 3 ตัวแบบ ดังนี้ บริการซอฟต์แวร์คลาวด์ (Software as a Service:
SaaS) เป็นการให้บริการใช้ระบบงานหรือโปรแกรมประยุกต์ บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ (Platform as a Service:
PaaS) เป็นบริการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและทดสอบระบบงานหรือระบบ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure as a Service: IaaS) เป็นบริการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประมวลผลและปรับปรุงทดสอบระบบซอฟต์แวร์ โดยผู้ใช้มีหน้าที่จัดหา
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ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์และระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติ การ (operating system) ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่จัดการและควบคุม
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ทางาน รวมทั้งระบบ
ฐานข้อมูลและในบางกรณีอาจรวมถึงอุปกรณ์บางชนิดของระบบเครือข่าย ในการเลือกใช้บริการคลาวด์ทั้งสามตัว
แบบนี้จาเป็นต้องมีเกณฑ์การเลือกผู้ให้บริการ (สานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
2556) เช่น ประเภทของผู้ให้บริการ ความสามารถของผู้ให้บริการ การบริการหลังการขาย มาตรฐานและระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย และข้อตกลงการให้และการใช้บริการ ซึ่งในส่วนของมาตรฐานข้อตกลงการให้และการใช้
บริการ ประกอบด้วย มาตรฐานทางเทคนิคและข้อตกลงการให้และการใช้บริการหรือข้อตกลงระดับการให้บริการ
2.2 ยูเนียน (union) หรือ ส่วนรวม มีหลักการดังนี้ ถ้า U เป็นเอกภพสัมพัทธ์ และ A, B เป็นเซตใดๆ จะ
สามารถสร้างเซตของสมาชิกของเซต C เป็นสมาชิกของเซต A หรือเซต B หรือของทั้งสองเซต เช่น A = {1, 2, 3} ,
B = {2, 3, 4, 5} จะได้ C = {1, 2, 3, 4,5} เรียกเซต C ว่า ยูเนียนของเซต A และ B เขียนแทนด้วย A ∪ B ใน
การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้ทฤษฎียูเนียนสาหรับการบูรณาการข้อตกลงระดับการให้บริการในแต่ละตัวแบบบริการ
เพราะสามารถให้ผลลัพธ์การบูรณาการที่ปราศจากความซ้าซ้อน (ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล, 2553)
2.3 ไมด์แม็ป หรือ แผนที่ความคิด แสดงค าหรือแนวความคิดที่เชื่อมโยงจากจุดศูนย์กลาง ซึ่งแผนที่มี
โครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันรูปแบบหนึ่ง จะใช้รูปแทนความคิด มีคากากับความคิดไว้ในรูปภาพ
เรียกว่าหัวข้อ (topic) และเส้นแทนความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อ (อาณัติ รัตนถิรกุล, 2550)
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Zhizhong Zhang, Chuan Wu and David W.L. Cheung (2013) ได้ทาวิจัยเรื่อง การสารวจการทางานการ
คานวณแบบคลาวด์ ได้นาเสนออนุกรมวิธานของการทางานร่วมกันสาหรับตัวแบบบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
อนุกรมวิธานแสดงให้เห็นถึงความต้องการและแนวโน้มในการพัฒนาสาหรับการทางานร่วมกันของตัวแบบบริการ
IaaS และได้กล่าวถึงข้อตกลงระดับการให้บริการที่แพร่หลายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในแง่ของ
การทางานร่วมกันบนคลาวด์ ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการบนคลาวด์ มี 4 หัวข้อที่สาคัญ คื อ สถาปัตยกรรม
รูปแบบ การตรวจสอบ และวัตถุประสงค์ข้อตกลงระดับการให้บริการ
Salman A. Baset (2012) ได้ทาวิจัยเรื่อง ข้อตกลงระดับการให้บริการคลาวด์ในปัจจุบันและอนาคต
พบว่าลักษณะทั่วไปของข้อตกลงระดับการให้บริการว่าไม่มีผู้ให้บริการคลาวด์ให้การค้าประกันการใด ๆ และ
การผลักภาระการละเมิดดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการ และลักษณะทางกายวิภาคของข้อตกลงระดับการบริการคลาวด์
คือ การรับประกันบริการ ระยะเวลาการรับประกัน โอกาสการนาบริการเดิมมาใช้ใหม่ การยกเว้นการรับประกันบริการ
การชดเชยให้กับผู้ใช้บริการ การวัดละเมิดการบริการ และรายงาน
Ralf Teckelmann, Christoph Reich and Anthony Sulistio (2011) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การจัดมาตรฐานคลาวด์
กับอนุกรมวิธานของการทางานร่วมกันใน IaaS กล่าวว่า อนุกรมวิธานการทางานร่วมกันในข้อตกลงระดับบริการนั้น
มี 4 เรื่องที่สาคัญ คือ หัวข้อสถาปัตยกรรม รูปแบบแม่แบบ การเฝ้าสังเกต และวัตถุประสงค์ของระดับการให้บริการ
การจัดประเภทระดับการให้บริการอนุกรมวิธานให้ครอบคลุมหัวข้อที่สาคัญ
Fahad Polash, Abdullah Abuhussein and Sajjan Shiva (2014) ได้ทาการสารวจอนุกรมวิธานการคานวณ
แบบคลาวด์ที่ให้บริการ เพื่อความเข้าใจและจัดหมวดหมู่การคานวณแบบคลาวด์ จึงได้จัดทาอนุกรมวิธานแบ่งเป็น 3
ระดับ คือ แนวคิด ประสิทธิภาพการทางาน และการรักษาความปลอดภัย ในอนุกรมวิธานการคานวณแบบคลาวด์ยัง
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ไม่ได้สารวจอย่างกว้างขวางในทุกแง่มุมของทุกด้านที่เกิดขึ้นใหม่ในมุมมองทั่วๆ ไปของปัญหาที่อาจเกิดขึ้ น
จึงเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไปในการศึกษาโดเมนอนุกรมวิธานให้มีความเหมาะสม

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสารวจข้อตกลงระดับบริการการคานวณแบบคลาวด์และบูรณาการข้อตกลงระดับบริการทั้งตัวแบบ
บริการซอฟต์แวร์คลาวด์ ตัวแบบบริการแพลตฟอร์มคลาวด์ และตัวแบบบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ให้เป็น
รูปแบบไมด์แม็ปและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อตกลงระดับการให้บริการแบบบูรณาการ สาหรับเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการคลาวด์

4. วิธีการดาเนินวิจัย
4.1 การสารวจรวบรวมข้อมูล ข้อตกลงระดับการให้บริการ โดยศึกษาจากบริการของผู้ให้บริการ 3 ราย
ได้แก่ อะเมซอน กูเกิ้ล และไมโครซอฟต์ และนาเสนอผลการรวบรวม โดยจาแนกตามตัวแบบบริการดังต่อไปนี้
4.1.1 อะเมซอน (Amazon): (1) SaaS การบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ การให้บริการ Enterprise IT
Applications ของอะเมซอน ได้แก่ Desktop Virtualization, Email and Calendaring, Document Sharing &
Feedback นั้น ไม่ได้มีการการกล่าวถึงข้อตกลงระดับการให้บริการ (2) PaaS การให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์
ของอะเมซอน ไม่ได้มีการกล่าวถึงข้อตกลงระดับการให้บริการ (3) IaaS การบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ของอะเมซอน ได้ มีการกล่ าวถึ งข้อ ตกลงระดั บการให้ บริการของบริการ Broad & Deep Core Cloud
Infrastructure Services , Compute (Amazon Elastic Compute Cloud: Amazon EC2), Storage & Content
Delivery (Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon CloudFront), Database (Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS)) และ Networking (Amazon Route 53) (Amazon, 2015)
4.1.2 กูเกิ้ล (Google): (1) SaaS การบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ ได้มีการกล่าวถึงข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ Apps สาหรับการติดต่อสื่อสาร, Apps สาหรับการจัดเก็บข้อมูล Google Drive, Apps สาหรับทางาน
ร่วมกัน Google Docs Sheets Slides และ Forms, Apps สาหรับจัดการองค์กร และ Vault เพิ่มการเก็บข้อมูลถาวร
และการค้นพบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eDiscovery) ใน Google Apps จัดการ เก็บรักษา ค้นหา และส่งออกอีเมลและ
การแชทที่เปิ ดบัน ทึกขององค์กร ห้ องนิ รภัย (2) PaaS การให้บ ริการแพลตฟอร์ม คลาวด์ ได้มี การกล่าวถึ ง
ข้อตกลงระดับการให้บริการApp Engine และ Google Cloud SQL (3) IaaS การบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ของกูเกิ้ลได้มีการกล่าวถึงข้อตกลงระดับการให้บริการ Google Compute Engine และ Google Cloud Storage,
Google Prediction API, and Google BigQuery (Google, 2015)
4.1.3 ไมโครซอฟต์ (Microsoft): (1) SaaS การบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ ได้มีการกล่าวถึงข้อตกลงระดับ
การให้บริการ Visual Studio Online มีบริการ ดังนี้ Build Service, Load Testing Service และ User Plan (2) PaaS การ
ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ ได้มีการกล่าวถึงข้อตกลงระดับการให้บริการ Cloud services (3) IaaS การบริการ
โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ได้มีการกล่าวถึงข้อตกลงระดับการให้บริการ Virtual Machines และ Storage Service
(Microsoft, 2015)
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4.2 การบูรณาการ ข้อตกลงระดับการบริการรวบรวมจากผู้ให้บริการและการบูรณาการด้วยวิธีการ
ยูเนียนและมีการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคาพ้องความหมาย (synonym) ในกระบวนการบูรณาการ การยูเนียน
ข้อตกลงระดับการบริการโดยกาหนดให้ เซต A ประกอบด้วยสมาชิกคือหัวข้อต่างๆ (topics) ในข้อตกลงระดับ
การบริการของอะเมซอน เซต G ประกอบด้วยสมาชิกคือหัวข้อต่างๆ ในข้อตกลงระดับการบริการของกูเกิ้ล และ
เซต M ประกอบด้วยสมาชิกคือหัวข้อต่างๆ ในข้อตกลงระดับการบริการของไมโครซอฟต์
4.2.1 SaaS: A ∪ G ∪ M = {} ∪ {ช่วงเวลาเครื่องไม่ทางาน, บริการที่ครอบคลุม, ร้อยละ
ช่วงเวลาให้ บริการรายเดือน, เครดิตบริการ, ผู้ใช้บริการต้องเขียนคาขอเครดิตบริการ, เครดิตบริการสูงสุด ,
ข้อยกเว้น} ∪ {ช่วงเวลาเครื่องไม่ทางาน, นาทีความพร้อมใช้งานสูงสุด, ร้อยละช่วงเวลาให้บริการรายเดือน,
เครดิตบริการ, ผู้ใช้บริการต้องเขียนคาขอเครดิตบริการ}
4.2.2 PaaS: A ∪ G ∪ M = {} ∪ {บริการครอบคลุม, ช่วงเวลาเครื่องไม่ทางาน, ระยะของช่วงเวลา
เครื่องไม่ทางาน, โปรแกรมประยุกต์ที่มีสิทธิ์, อัตราความผิดพลาด, เครดิตทางการเงิน, เครดิตทางการเงินสูงสุด, ร้อยละ
ช่วงเวลาให้บริการรายเดือน, ผู้ใช้บริการต้องขอเครดิตทางการเงิน , คาขอที่สมบูรณ์, ข้อยกเว้น} ∪ {ช่วงเวลา
เครื่องไม่ทางาน, ความพร้อมใช้งานสูงสุด, ร้อยละช่วงเวลาให้บริการรายเดือน}
4.2.3 IaaS: A ∪ G ∪ M = { ข้อผูกพันการให้บริการ, ร้อยละเวลาการให้บริการรายเดือน, ความพร้อม
ใช้งาน, บริเวณไม่สามารถเข้าใช้งานได้และการไม่สามารถเข้าใช้งานได้, เครดิตบริการหรือเครดิตทางการเงิน,
ข้อผูกพันบริการและเครดิตบริการหรือระดับการบริการและเครดิตบริการ, การขอเครดิตและวิธีการชาระเงินหรือ
ผู้ใช้บริการต้องขอเครดิตทางการเงิน, ข้อยกเว้น, อัตราความผิดพลาด, ความพร้อมใช้งาน} ∪ {ร้อยละเวลาการ
ให้บริการรายเดือน, ความพร้อมใช้งาน, เครดิตบริการหรือเครดิตทางการเงิน, การขอเครดิตและวิธีการชาระเงินหรือ
ผู้ใช้บริการต้องขอเครดิตทางการเงิน, ข้อยกเว้น, อัตราความผิดพลาด, บริการครอบคลุม, ระยะของช่วงเวลาเครื่องไม่
ทางาน, เครดิตทางการเงินสูงสุด, คาขอที่สมบูรณ์} ∪ {ร้อยละเวลาการให้บริการรายเดือน, ความพร้อมใช้งาน, การขอ
เครดิตและวิธีการชาระเงินหรือผู้ใช้บริการต้องขอเครดิตทางการเงิน, ข้อยกเว้น , ระยะเวลานาทีความพร้อมใช้งานสูงสุด}
วิธีการจัดคาที่มีความหมายเหมือนกันหรือพ้องความหมายจัดอยู่เป็นคาเดียวกัน (ซึ่งในการบูรณาการ
เลือกใช้เพียงคาเดียว แต่จะมีกล่าวถึงคาที่ไม่ถูกเลือกในการบูรณาการเพื่อให้ผู้อ่านมีความความเข้าใจ) เช่น
การไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กับ ช่วงเวลาเครื่องไม่ทางาน ซึ่งมีความหมาย คือ ช่วงเวลาที่ไม่เซิร์ฟเวอร์ไม่ทางาน
หรือไม่มีการตอบกลับการตอบสนองทาให้ไม่สามารถใช้บริการได้ โดยเลือกใช้คาว่า ช่วงเวลาเครื่องไม่ทางาน
4.3 ผลการบูรณาการ ผลลัพธ์ของการบูรณาการของแต่ละตัวแบบบริการคลาวด์ถูกนาเสนอในรูปแบบ
ของไมด์แม็ป เพื่อความง่ายในการทาความเข้าใจของผู้ใช้บริการคลาวด์ ดังต่อไปนี้
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ภาพประกอบที่ 1 ไมด์แมปข้อตกลงการให้บริการซอฟต์แวร์คลาวด์

ภาพประกอบที่ 2 ไมด์แมปบริการแพลตฟอร์มคลาวด์
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ภาพประกอบที่ 3 ไมด์แมปบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ภาพประกอบที่ 1 แสดงผลการบูรณาการสาหรับข้อตกลงการให้บริการซอฟต์แวร์คลาวด์ ภาพประกอบ
ที่ 2 แสดงผลการบูรณาการสาหรับข้อตกลงการให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ ภาพประกอบที่ 3 แสดงผลการบูรณา
การสาหรับข้อตกลงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ โดยมีความหมายของหัวข้อสาคัญดังต่อไปนี้
1. บริการ (service) หมายถึง ซอฟต์แวร์สาหรับการให้บริการธุรกิจ เช่น บริการสาหรับภาครัฐบาล
สาหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบริการ สาหรับการบริการการศึกษา หรือ บริการอื่นๆแล้วแต่กรณี
2. บริการที่ครอบคลุม (covered service) หมายถึง บริการที่กล่าวถึงในระดับการให้บริการนั้นๆ
3. แอพลิเคชันที่มีสิทธิ์ (eligible application) หมายถึง แอพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้น
4. ข้อผูกพันการให้บริการ (service commitment ) หรือ ความพร้อมใช้งานสูงสุด (maximum available)
หรือ ระยะเวลานาทีความพร้อมใช้งานสูงสุด (maximum available minutes) หรือ ความพร้อมใช้งาน (available)
หมายถึง รายละเอียดที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้มีร้อยละของเวลาการให้บริการรายเดือน (ตามที่กาหนดไว้) หรือ
การรับประกันความพร้อมใช้งานเป็นร้อยละในรอบบิลรายเดือน
5. ช่วงเวลาเครื่องไม่ทางาน (downtime) หมายถึง ช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ทางาน และส่งผลให้เกิดรหัส
ข้อผิดพลาด หรือไม่มีการตอบกลับการตอบสนอง
6. ระยะของช่วงเวลาเครื่องไม่ทางาน (downtime period) เพื่อนาไปคานวณร้อยละช่วงเวลาให้บริการ
รายเดือน
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7. บริ เ วณไม่ พ ร้ อ มในการใช้ ง าน (region unavailable) และความไม่ พ ร้ อ มใช้ ง าน (unavailable)
หมายถึง โซนที่ให้บริการซึ่งผู้ใช้บริการกาลังทางานอยู่ในบริเวณเดียวกันนั้น มีความไม่พร้อมในการใช้งาน
สาหรับผู้ใช้บริการ
8. บริ เ วณไม่ สามารถเข้ าใช้ ง านได้ (region unavailability) และการไม่ สามารถเข้ า ใช้ ง านได้
(unavailability) หมายถึง ในการใช้บริการในทุกอินสแตนซ์เมื่อการทางานของผู้ใช้บ ริการไม่มีการเชื่อมต่อกับ
ภายนอกหรือเชื่อมต่อในการใช้บริการ
9. อัตราความผิดพลาด (error rate) หมายถึง อัตราความผิดพลาดสาหรับที่เกิดขึ้นกับการให้บริการที่
ครอบคลุม
10. ร้อยละช่วงเวลาให้บริการรายเดือน (monthly uptime percentage) หมายถึง อัตราจานวนช่วงเวลา
สูงสุดที่มีความพร้อมใช้งาน (uptime) ลบด้วยช่วงเวลาเครื่องไม่ทางาน หารด้วยจานวนนาทีสูงสุดที่มีความพร้อม
ใช้งาน
11. เครดิตบริการ (service credit) เครดิตทางการเงิน (financial credit) หรือ ระดับการให้บริการและเครดิต
บริการ (service levels and service credits ) หรือ ข้อผูกพันบริการและเครดิตบริการ (service commitments and
service credits) หมายถึง เวลาที่ผู้ให้บริการจะชดเชยหรือให้กับผู้ใช้บริการ หากผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้
ตามร้อยละช่วงเวลาให้บริการรายเดือนที่กาหนดไว้
12. ผู้ใช้บริการต้องเขียนคาขอเครดิตบริการ (customer must request service credit) หรือ การขอเครดิต
บริการ (request service credit) หรือ การขอเครดิตและวิธีการชาระเงิน (credit request and payment procedures)
หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเครดิตบริการนั้นผู้ใช้บริการจะต้องเขียนคาขอแล้วส่งไปยังผู้ให้ บริการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและปฏิบัติตามข้อกาหนดการเขียนคาขอเครดิตบริการ
13. คาขอที่สมบูรณ์ (valid requests) หมายถึง การร้องขอซึ่งสอดคล้องกับเอกสารและได้รับการอนุมัติ
จากผู้ให้บริการ
14. เครดิตบริการสูงสุด (maximum service credit) หมายถึง จานวนสูงสุดของบริการเครดิตในรอบบิล
การชาระเงินรายเดือนที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเครดิตบริการและข้อกาหนดเครดิตบริการ
15. ข้อยกเว้น (exclusions) หมายถึง ข้อกาหนดที่ระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในเหตุการณ์ต่างๆ หรืออุปกรณ์
หรือการกระทาต่างๆ ในบริการคลาวด์

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าข้อตกลงระดับบริการ บริการซอฟต์แวร์คลาวด์ บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ และ
บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของผู้ให้บริการอะเมซอน, กูเกิ้ล และไมโครซอฟต์ โดยวิธีการบูรณาการเป็น
แบบส่วนร่วม ผลการบูรณาการถูกนาเสนออย่างเป็นระบบรูปแบบไมด์แมป และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ข้อตกลงระดับการให้บริการแบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบบริการซอฟต์แวร์คลาวด์มีข้อตกลงระดับ
บริการเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วย 9 หัวข้อ ตัวแบบบริการแพลตฟอร์มคลาวด์มีข้อตกลงระดับบริการเชิ งบูรณา
การที่ประกอบด้วย 12 หัวข้อ และตัวแบบบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์มีข้อตกลงระดับบริการเชิงบูรณาการ
ที่ประกอบด้วย 13 หัวข้อโดยทั้ง 3 ตัวแบบ มี 8 หัวข้อที่คล้ายกัน และตัวแบบบริการแพลตฟอร์มคลาวด์กับตัว
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แบบบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ มี 3 หัวข้อที่คล้ายกัน แต่ตัวแบบบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ มี 1 หัวข้อที่
แตกต่างจากตัวแบบอื่น ตัวแบบบริการแพลตฟอร์มคลาวด์ มี 1 หัวข้อที่แตกต่างจากตัวแบบอื่น และตัวแบบ
บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ มี 2 หัวข้อที่แตกต่างจากตัวแบบอื่น ซึ่งหัวข้อที่คล้ายกันทั้ง 3 ตัวแบบ คือ
บริการที่ครอบคลุม ข้อผูกพันการให้บริการ ระยะของช่วงเวลาเครื่องไม่ทางาน ร้อยละช่วงเวลาให้บริการราย
เดือน เครดิตบริการ ผู้ใช้บริการต้องเขียนคาขอเครดิตบริการ เครดิตบริการสูงสุด และข้อยกเว้น

6. ข้อเสนอแนะ
ข้อตกลงระดับการให้บริการแบบบูรณาการนี้สามารถนามาจัดหมวดหมู่สร้างเป็นอนุกรมวิธานระดับ
ข้อตกลงการให้บริการ สร้างเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเลือกของผู้ใช้บริการในรูปแบบเกณฑ์การ
ประเมินความสมบูรณ์ข้อตกลงระดับการให้บริการ และยกตัวอย่างการนาเกณฑ์การประเมินความสมบูรณ์
ข้อตกลงระดับการให้บริการการคานวณแบบคลาวด์ไปใช้ประเมินข้อตกลงระดับการบริการการคานวณแบบ
คลาวด์ของผู้ให้บริการที่ต้องการได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถนาข้อตกลงระดับการให้บริการแบบ
บูรณาการนี้ประยุกต์ใช้กับระบบการให้บริการอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อีกด้วย
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บทคัดย่อ
ในการเลี้ยงสุกรของผู้เลี้ยงรายย่อย ยังเป็นการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน และมีการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีใน
การเลี้ยงที่จากัดเช่น ยังไม่มีตลาดออนไลน์ที่สามารถสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการเลี้ยงสุกร ทาให้ผู้เลี้ยงไม่สามารถ
แข่งขันด้านต้นทุนในการเลี้ยงได้บทความนี้เสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบด้วยยูเอ็มแอลเพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
การพัฒนาบริการซอฟต์แวร์คลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้
เทคโนโลยีคลาวด์ทาให้เกษตกรสามารถใช้งานได้จากทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
และทาให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ทั้งในสถานที่ปฏิบัติการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติการ
คาสาคัญ : การเลี้ยงสุกร, ตลาดออนไลน์

ABSTRACT
The pig farming of small farmers has been using traditional methods with limited technology
utilization such as there has had no online market that the farmers can order material and tools for pig farming.
This makes farmers unable to gain cost competitiveness. This paper presents the results of analysis and design
using UML to guide the development of a cloudsoftware as a service for online pig market and farmer
community to solve the mentioned problems by using cloud computing technology. Thisenables the farmers to
use the service from a personal computer, smart phone or tabletboth on-premise or off-premise operations.
KEY WORDS: Pig farming, online market
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1.บทนา
ในปัจจุบันการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศไทย ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก ทั้งการแข่งขันของตลาดแบบดั้งเดิมกับ ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และการแข่งขันตลาดการค้าสุกรก็เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมที่มุ่งเน้นแข่งขันด้านราคา เป็นการแข่งขันด้านคุณภาพ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรสนิยม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการบริโภคเนื้อสุกรสด เป็นการบริโภคเนื้อ สุกรแปรรูปมากขึ้นอีกทั้งมาตรฐานการผลิต
อาหารที่สูงขึ้นมาก
ทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจาเป็นต้องปรับปรุงการเลี้ยงสุกรให้สามารถผ่านมาตรฐานการผลิตอาหาร
และสามารถแข่งขันได้กับ บริษัทผู้เลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจานวนมากไม่สามารถเข้าถึง พันธุ์
สุกร อาหาร ยา และอุปกรณ์และเทคโนโลยีการเลี้ยงได้ เนื่องจากในปั จจุบันยังไม่ มีตลาดและช่องทางเชื่อม
ระหว่ างผู้ผ ลิตและผู้เลี้ ยง ให้สามารถติ ดต่อซื้ อขายกันได้ ผู้เลี้ ยงจานวนมากจึง จาเป็ นต้องเข้าถึ งเทคนิคและ
เทคโนโลยีผ่านทางบริษัทด้านการเกษตรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยเป็นอย่าง
มาก
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังอธิบายข้างต้น บทความนี้เสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์สาหรับ
ตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง อาหาร ยา และเทคโนโลยีในการเลี้ยงสุกร
ได้อย่างรวดเร็วและทาให้เกิดตลาดสินค้าด้านการผลิตสุกรและเพิ่มการแข่งขันของผู้ขายสินค้าอีกด้วย

2.กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ในปัจจุบันฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ประสบปัญหาในการแข่งขันกับ บริษัทด้านการเกษตรกร เป็นอย่างมาก
เนื่องจากมีต้นทุนการเลี้ยงที่สูงกว่าเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เลี้ยงรายย่อยมีข้อจากัดในการจัดหา อาหาร, ยา, อุปกรณ์
ในหลายๆกรณี เช่น - จาเป็นต้องจัดหา อาหาร, ยา, อุปกรณ์การเลี้ยง ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทาให้ชนิดของสินค้ามี
ให้เลือกน้อย
-ไม่สามารถผลิตสินค้าที่ต้องมีการวางแผนการผลิตเป็นเวลานานได้เช่น การผลิตลูกสุกรขุน เนื่องจาก
สุกรใช้เวลาตั้งท้องถึง 120 วัน โดยไม่รวมการเตรียมการก่อนผสมพันธุ์ และการจัดการลูกสุกรหลังคลอดซึ่งกิน
เวลา โดยรวมต้องใช้เวลาประมาณ 200 วัน ทาให้ผู้ผลิตลูกสุกร มักหาผู้ขายสุกรจาเป็นต้องหาผู้ซื้อสุกรให้ได้ก่อน
ทาการผลิตแทนการผลิตเอง
- ผู้ผลิตสิ้นค้าไม่สามารถผลิตจานวนมากได้ เนื่องจากไม่สามารถขยายตลาดไปยังเกษตรกรโดยตรงได้
- การขนส่ง การขนส่งสุกร จาเป็นต้องได้รับการอนุญาตการเคลื่อนย้ายจาก กรมปศุสัตว์ ซึ่งต้องรับรอง
ว่าสุกรปลอดโรคทาให้การซื้อขายต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ถ้าไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ทันที ผู้ผลิต
จะต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ (จิราพรเรืองทวี ศิลป์, 2557; โครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ
ของเกษตรกรจากการทาเกษตรพันธะสัญญา, 2557)
รัฐบาลได้พยายามจัดตั้งระบบตลาดกลางสาหรับสินค้า ทางการเกษตร โดยในปี พ.ศ. 2517 ได้จัดตั้ง
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ ให้เป็นแหล่ง
กลางในการซื้อขายผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ปี พ.ศ. 2557
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แต่ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทาให้ ในปี พ.ศ.
2554 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้งเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กให้มีโอกาสนาสินค้าและบริการของตนเปิดสู่ตลาดโลกโดยผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้าง
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้าเพื่อเปิดตลาดสินค้าและบริการจากผู้ผลิตสินค้าไปยัง
ผู้บริโภคหรือผู้นาเข้าโดยตรงยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ
สินค้า
การคานวณแบบคลาวด์ (cloud computing)เป็นรูปแบบบริการระบบประมวลผลแบบหนึ่งภายใต้
แนวคิดการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับผู้อื่น โดยให้บริการผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องลงทุนด้าน
ฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์, การดูแลรักษาระบบ, จ้างทีมงาน, สารองข้อมูล หรือแม้แต่การทาสัญญาประกันความ
เสียหาย ผู้ใช้เพียงแค่ผู้ซื้อจ่ายค่าบริการ ตามการใช้งานจริง เช่น จ่ายตามจานวนผู้ใช้และตามระยะเวลาที่ต้องการ
ใช้ ก็สามารถเข้า ใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์ได้ทันที และเมื่อไม่ต้องการใช้งานต่อ ก็สามารถเลิกใช้งานได้
ทันทีอีกด้วย (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2553)
แผนภาพยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) คือ โมเดลมาตรฐานที่ใช้หลักการออกแบบโอ
โอพี (Object oriented programming)ได้แก่แผนภาพยูสเคส (use case diagram) สาหรับออกแบบฟังก์ชั่นของ
ระบบ แผนภาพคลาส (class diagram) สาหรับออกแบบหน้าเว็บและองค์ประกอบในแต่ละหน้าเว็บ แผนภาพซี
เควนซ์ (sequence diagram) สาหรับออกแบบการทางานของแต่ละหน้าเว็บและระหว่างหน้าเว็บ เป็นต้น (โอภาส
เอี่ยมสิริวงศ์, 2548)

3.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบบริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกรเพื่อให้เกษตรกร
เข้าถึง อาหาร ยา เทคโนโลยีในการเลี้ยงสุกร รวมทั้งเปิดโอกาสในการขายสินค้า ผ่านตลาดกลาง และเกษตรกร
สามารถสั่งซื้อ และขายสินค้า ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา

4.ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกรได้ใช้ไมโครซอฟท์
วิสิโอ (Microsoft Visio ) เข้ามาช่วยในเรื่องของการเขียนแผนภาพ E-R Diagram (Entity-Relationship Diagrams)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ภาพประกอบ 3 แผนภาพยูสเคส ของบริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกร
จากภาพประกอบ 3 แสดงรายละเอียดการทางานหลักของบริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและ
ชุมชนผู้เลี้ยงสุกรโดยเริ่มตั้งแต่เข้าสู่ระบบ, สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, ประมูลสุกร, ซื้อขายสุกร และ จัดการข้อมูล
สมาชิก

ภาพประกอบ 4 แผนภาพ E-R Diagram ของบริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกร
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/
/

ภาพประกอบ 5 แผนภาพซีเควนซ์แสดงรายละเอียดการประมูลสุกรสาหรับซื้อขายสุกรหรือสินค้าอื่นๆ
ในรูปแบบการประมูล
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5.สรุปผลการศึกษา
บริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกรสามารถช่วยเกษตรกรรายย่อยให้สามารถ
เข้าถึง พันธุ์สุกร อาหาร ยา วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเลี้ยงสุกร ผ่านตลาดกลางได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่า
กว่าจากการที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาและค่าติดต่อ หรือค่านายหน้า ต่างๆ และยังประหยัดเวลาในการค้นหา หา
ข้อมูลของสุกรที่จะขายอีกด้วย ทาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ได้ดีมากโดยใน
ขั้นตอนศึกษานี้ บริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกรออกแบบและติดตั้ง ในระบบคานวณ
แบบคลาวด์ แบบส่วนบุคคลในรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure as a Service: IaaS)

6.ข้อเสนอแนะ
บริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกรยังเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น เนื่องจาก
ข้อจากัดด้านทรัพยากรและเวลา ผู้ศึกษาจึงออกแบบ บริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกร
ให้มุ่งเน้นในการซื้อขาย พันธุ์สุกรเป็นหลัก ทาให้การทางานบางอย่างไม่สามารถ ใช้งานได้เช่น การซื้อขายอาหาร
,การซื้อขายยา,การซื้อขายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ซึ่งในปัจจุบัน ตลาดสินค้าทางการเกษตรถือว่าเป็น ตลาดที่เติบโต
อย่างสูง เนื่องจากการรูปแบบการผลิตสุกรเปลี่ยนไปอย่างมาก ดังนั้นบริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและ
ชุมชนผู้เลี้ยงสุกรสามารถศึกษาในส่วนอื่นๆ ที่น่าศึกษาได้เพิ่มเติมอีกมาก และสิ่งที่ต้องดาเนินการถัดไปคือการ
พัฒนาให้ติดตั้งใช้งานกับระบบคานวณแบบคลาวด์ แบบสาธารณะในรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
แพลตฟอร์มคลาวด์(Platform as a Service:PaaS) พร้อมทั้งให้บริการระบบบริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการ
ผลิตสุกรในรูปแบบบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ (Software as a Service:SaaS)ให้แก่เกษตรกร ในอนาคต

8.รายการอ้างอิง
โครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของเกษตรกรจากการทาเกษตรพันธะสัญญา. 2557.
“สรุปข้อมูลพื้นฐาน: เส้นทางเนื้อสุกร”. ม.ป.ท.: ม.ป.พ..
ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง. 2553. “การประมวลผลในกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)”. วารสารบริหารธุรกิจ.
ฉบับที่ 128.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. 2548. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการวิเคราะห์ออกแบบด้วยแผนภาพยูเอ็มแอล และอีอาร์สาหรับ บริการคลาวด์
สาหรับสร้างแบบสอบถาม แบบประเมินผล และข้อสอบปรนัยอย่างง่าย เพื่อช่วยแก้ปัญหาความสิ้นเปลืองของ
การใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ แรงงานบุคลากร และงบประมาณ บริการคลาวด์ที่เสนอนี้มีจุดเด่นเหนือจากระบบ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ทั่วไป คือมีฟังก์ชันการสร้างทั้งแบบสอบถาม แบบประเมินผล และข้อสอบปรนัย
อย่างง่าย ผู้ใช้งานสามารถกาหนดน้าหนักคะแนนสาหรับแต่ละข้อในการวัดผล กาหนดเงื่อนไขบังคับการตอบ
คาถามแต่ละข้อ และสามารถประมวลผลลัพธ์ตามประเภทเอกสารที่มีการตอบกลับทั้งแบบเฉพาะเอกสารนั้นหรือ
แบบหลายเอกสารพร้อมกัน ได้ทันทีที่มีการตอบกลับ นอกจากนี้ยัง สามารถเลือกการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ
กราฟได้
คาสาคัญ : แบบสอบถาม แบบประเมินผล ข้อสอบปรนัยอย่างง่าย

ABSTRACT
This paper presents the analysis and design using UML and ER diagrams of cloud services for
creating questionnaires, evaluation forms and simple objective tests to help solve the problem of resource
depletion such as papers, labors, and budgets. The cloud service has advantages over other online questionnaire
systems in that it has capabilities for creating questionnaires, evaluation forms, and simple objective tests. Users
can set weighted score to each question for the sake of evaluation, and can also define answering constraints of
each question, and yet can process the feedback answer of only a single document or multiple documents at
once. Furthermore, the users can choose to display the results in the form of charts.
KEYWORDS: Questionnaire, Evaluation form, Objective test
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1. บทนา
ในการสร้างเอกสารประเภทแบบสอบถาม แบบประเมินผล หรือข้ อสอบปรนัยอย่างง่าย แบบเดิมนั้น
จาเป็นต้องใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษในการทาเอกสาร เวลาในการออกแบบและสร้างคาถาม กาลังคนในการแจก
แบบสอบถาม บุคลากรที่มีความรู้ในด้านการคานวณผลลัพธ์ทางสถิติ กาลังทรัพย์ที่ใช้ในการจ้างบุคลากรต่างๆ
เป็นต้น ในการสร้างเอกสารขึ้น 1 ชุด ซึ่งทาให้เกิดความสิ้นเปลือง ต่อมามีการสร้างเว็บไซต์สาหรับสร้างเอกสาร
ประเภทแบบสอบถามขึ้น ที่ได้รับความนิยม เช่น กูเกิ้ลฟอร์ม (Google form, 2558), เซอร์เวย์แคน (Surveycan,
2558), เซอร์เวย์มังกี้ (Surveymonkey, 2558) เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเรื่องของการประหยัด ทรัพยากร เช่น
กระดาษในการทาเอกสาร เวลาในการออกแบบและสร้างคาถาม กาลังคนในการแจกแบบสอบถาม บุคลากรที่มี
ความรู้ในด้านการคานวณผลลัพธ์ทางสถิติ เป็นต้น แต่ประเภทของเอกสารที่สามารถสร้างได้ยังคงมีข้อจากัด คือมี
ฟังก์ชันที่เน้นการสร้างแต่เอกสารประเภทแบบสอบถามเท่านั้น หากจะสร้างเอกสารรูปแบบอื่นผู้ใช้ต้องดัดแปลง
เอง หรืออาจจากัดด้วยเรื่องของฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ ในกรณีที่เป็นผู้ใช้แบบไม่เสียค่าบริการ และบางระบบ
อาจไม่มีฟังก์ชันการสาหรับสร้างเงื่อนไขของคาถาม เช่น การเลือกตอบคาถามข้ามข้อ (คือ การสร้างเงื่อนไขของ
การตอบคาถามเพื่อให้ผู้ตอบคาถามสามารถตอบคาถามได้ตรงกับคุณสมบัติ หรือได้คาตอบที่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน) การกาหนดคะแนนสาหรับคาตอบแต่ละข้อสาหรับใช้วัดผล จากปัญหาดังกล่าว บทความนี้จึงเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนา บริการคลาวด์สาหรับการสร้างแบบสอบถาม ที่มีความสามารถในการสร้าง
แก้ ไ ข ลบ เผยแพร่ ค านวณผลลั พ ธ์ และรายงานผลลั พ ธ์ ใ นรู ป แบบที่ เ ข้ า ใจง่ า ยส าหรั บ เอกสารประเภท
แบบสอบถาม แบบประเมิน และข้อสอบปรนัยอย่างง่าย (ข้อสอบปรนัยอย่างง่าย คือ ผู้สร้างเอกสารสามารถสร้าง
โจทย์ และคาตอบแบบตัวเลือกเดียวได้ สามารถกาหนดคะแนนให้คาตอบแต่ละข้อได้ เท่านั้น โดย ระบบไม่มี
ฟังก์ชันจับเวลาทาข้อสอบ ไม่สามารถสร้างคาถามประเภทความเข้าใจในการอ่าน และผู้ตอบไม่สามารถเพิ่ม
กระบวนการคิดลงไปบนข้อสอบได้ ) โดยจะแยกฟังก์ชันการทางานกันอย่างชัดเจน แต่ผู้ใช้ยังสามารถใช้งาน
ฟังก์ชันของระบบได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถนอกจากจะประหยัดทรัพยากรต่างๆแล้ว ยังได้เอกสารตามที่
ต้องการ และรองรับการใช้งานที่หลายหลายได้

2. แนวคิด ทฤษฎี และระบบที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นการดาเนินงานตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ขั้นตอนเหล่านี้รวมเรียกว่า
เป็นวัฏจักรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยภาพรวมแล้วแนวทางการพัฒนา
ระบบที่รู้จักกันทั่วไปจะมี วัฏจักรการพัฒนาระบบที่มีเค้าโครงเหมือนกันจะแตกต่างกันไปบ้างก็เฉพาะในการ
แบ่ ง ขั้ น ตอนและรายละเอี ย ดของแต่ ล ะขั้ น ตอนเท่ านั้ น วั ฏ จั กรการพั ฒ นาระบบกาเนิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ ช่ วยให้
นักวิเคราะห์ระบบสามารถที่จะพัฒนาระบบงานได้อย่างมีแนวทาง และเป็นมาตรฐานขึ้น วัฏจักรการพัฒนาระบบ
จึงถือเสมือนเป็นเครื่องมือสาหรับเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และปฏิบัติในระหว่างการพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ วัฏจักรการพัฒนาระบบสามารถจัดแบ่งขั้นตอนออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การสารวจเบื้องต้นการ
วิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ การจัดหาระบบ การพัฒนาและติดตั้งระบบ (implementation) และ
การดูแลรักษาระบบ (ณัฏฐพร พิมพายน, 2554, หน้า 64-79)

1395

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and design : OOAD) จัดเป็นวิธี
ใหม่ของการพัฒนาระบบ แนวคิดดังกล่าวได้มีการแบ่งส่วนข้อมูลและกระบวนการแยกออกจากกัน วิธีการพัฒนา
ระบบเชิงวัตถุ จะประกอบไปด้วย 3 แนวทางดัวยกัน คือ แนวทางที่หนึ่งคือ การวิเคราะห์ระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ ซึ่ง
เป็นการกาหนดวัตถุหรือออบเจ็กต์ต่างๆ ที่ต้องมีในระบบ และแสดงถึงออบเจ็กต์แต่ละตัวจะตอบโต้กันอย่างไร
เพื่อให้งานใดงานหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ แนวทางที่สองคือ การออแบบระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ คือการดาเนินการ
กาหนดชนิ ดของออบเจ็ กต์เ พิ่ ม เติ ม ที่มี ส่วนสาคัญ ในการสื่อ สารกับ มนุ ษ ย์ และอุป กรณ์ใ นระบบ และแก้ไ ข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อจะได้นาโมเดลที่อกแบบมานี้เพื่อเป็นแบบพิมพ์เขียว ที่สามารถนาไปกาหนดรายละเอียดของ
ภาษาเพื่อการโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุต่อไป แนวทางสุดท้ายก็คือ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นการเขียน
ชุดคาสั่ง โดยโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นจะถูกจัดให้มีโครงสร้างการทางานร่วมกันของวัตถุต่างๆ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์,
2549,หน้า 66-67)
ภาษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) เป็นภาษาเพื่อการออกแบบ หรือภาษาที่ใช้จาลอง
แบบเชิงภาพที่แพร่หลายกันอย่างมากในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปัจจุบัน ยูเอ็มแอลได้กลายเป็นภาษาที่ยอมรับใน
หมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่เหมือนภาษาพื้นบ้านทั่วไป ยูเอ็มแอลประกอบด้วยกลุ่มสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการ
บรรยายและกฎไวยกรณ์เพื่อใช้ในการทาสิ่งสร้างสรรค์ ยูเอ็มแอลกาหนดให้ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปกราฟิกชุดหนึ่งที่
ใช้สร้างสิ่งสร้างสรรค์ที่เป็นแบบจาลองเชิงภาพของระบบซอฟต์แวร์ได้ รูปภาพที่แสดงความหมายของสิ่งต่างๆ
ในแบบจาลองเชิงภาพมีหลายชนิด เช่น รูปภาพที่แสดงเป็นตัวแสดง (actor) เป็นกรณีใช้งานหรือยูสเคส (use case)
ออปเจคต์ (object) และคลาส (class) (มนู อรดีดลเชษฐ์, 2554, หน้า 331-334)
จุดประสงค์หลักของการเขียน Use Case Diagram ก็เพื่อเล่าเรื่องราวของ Problem Domain ทั้งหมดว่า มี
ส่วนประกอบอะไรบ้างและเกี่ยวพันกันจนกลายเป็นระบบได้อย่างไร การเขียน Use Case Diagram จะช่วยพัฒนา
ระบบสามารถแยกแยะได้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นในระบบบ้าง Class Diagram คือแผนภาพที่ใช้แสดง
Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ระหว่าง Class เหล่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงใน Class Diagram นี้เป็น
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเป็นปกติ ในระหว่าง Class ต่างๆ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ
Sequence Diagram เป็น Diagram ที่ประกอบด้วย Class หรือ Object ที่ใช้เพื่อแสดงลาดับเวลาและเส้นที่ใช้เพื่อ
แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก Object หรือ Class ใน Diagram (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม, 2547,
หน้า 94-120)
แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในหมู่นักวิจัย ทั้งนี้เพราะการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเป็นวิธีที่สะดวกและสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง แบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะอยู่ในรูปของคาถามเป็นชุดๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดสิ่ งที่ผู้วิจัย
ต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบันและการคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคต การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสามารถทาได้ด้วยการสัมภาษณ์ หรือให้ผู้ตอบตอบด้วย
ตนเอง (มารยาท โยทองยศ, 2549)
การประเมินผลมักจะสัมพันธ์กับการวัดผล โดย “การวัดผล หมายถึง กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลข
หรือสัญลักษณ์ ที่มีความหมายแทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพของสิ่งที่วัด โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหา
รายละเอียดสิ่งที่วัดว่ามีจานวนหรือปริมาณเท่าใด เช่น นักเรียนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 20 คะแนน ก็เป็นการ

1396

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

แปลงคุณภาพด้านความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ออกมาเป็นตัวเลข โดยใช้แบบทดสอบ เป็นต้น ” ส่วน “การ
ประเมินผล หมายถึงกระบวนการที่กระทาต่อจากการวัดผล แล้ววินิจฉัยตัดสิน ลงสรุปคุณค่าที่ได้จากการวัดผล
อย่างมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าสิ่งนั้น ดีหรือเลว เก่งหรืออ่อน ได้หรือตก เป็นต้น ” (ภูมิ
ชนะ เกิดพงษ์, 2551)
ข้อสอบปรนัย คาว่า “ปรนัย” อ่านได้สองแบบคือ ปะระไน หรือ ปอระไน หมายถึง วัตถุวิสัย การสอบ
แบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคาถามที่ต้องการคาตอบตายตัว ดังนั้น ในการสอบ
แบบปรนัย ผู้สอบมักจะต้องเลือกคาตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกหลายๆ ตัวที่ให้ไว้ จึงเป็นที่มาของคาว่า “ข้อสอบ
ช้อยส์” ที่มาจากคาภาษาอังกฤษว่า choices ที่แปลว่า ตัวเลือกหลายๆ ตัว (ผศ.ดร.ชนาธิป พรกุล, 2558)
ภาษาพีเอชพี (PHP) PHP ย่อมาจาก Personal Home Page เป็นโปรแกรมภาษาที่ทางานในลักษณะ ภาษา
สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คือมีลักษณะของการประมวลผลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หลังจากนั้นก็จะทาการส่งผลลัพธ์ใ น
รูปแบบ HTML กลับไปยังเว็บบราวเซอร์ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทาให้เราใช้ภาษา PHP พัฒนาระบบงานในลักษณะ
Dynamic Programming ได้ โดยไฟล์ PHP จะเหมือนกับเอกสาร HTML ทั่วไป เนื่องจากเราสามารถเขียนแท๊กซึ่ง
เป็นคาสั่งภาษา PHP ลงไปในแท๊กของ HTML ได้ ในทางกลับกัน เราก็สามารถเขียนโปรแกรมภาษา HTML แทรก
ไว้ภายในภาษา PHP ได้เช่นกัน ซึ่ง ข้อดีของภาษา PHP มีด้วยกันหลายข้อ เช่น เป็นโปรแกรมภาษาที่สามารถดาวน์
โหลดได้ฟรีไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์, มีการแปลภาษาและทาการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว, สามารถทางานได้ทั้งบน
ระบบปฏิบัติการ Windows, Unix, Linux และ Macintosh, ฯลฯ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2558, หน้า 6-7)
สิ่งใหม่ๆ ที่พบใน HTML5 นั้นคือ HTML5 มีรูปแบบคล้ายกับ HTML เวอร์ชั่นเดิมเกือบทุกประการ มี
การปรับรูปแบบบางอย่างซึ่งเน้นทาให้ง่ายยิ่งกว่าเดิม ตัวอย่างประการแรก สิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือ HTML5 ไม่ใช่
HTML รุ่นเก่า คือ <!DOCTYPE HTML> ประการที่สองของ Character set ที่ใช้บนเว็บเพจนั้นมีรูปแบบที่สั้นลง
โดยกาหนดเพียง <meta charset =’UTF-8’> ลงในส่วนของแท็ก <head> (จีราวุธ วารินทร์, 2556,หน้า 14-29)
ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ อ อบเจ็ ค เกิด จากการขยายขี ด ความสามารถของระบบจั ด การ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งมีจุดเด่นที่การใช้งานง่ายด้วยคุณสมบัติบางประการของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงออบ
เจ็ค เช่น แบบชนิดข้อมูลที่รองรับการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน หรือข้อมูลสื่อประสมได้ และการรับทอดที่ทาให้
สามารถสร้างตาราง ความสัมพันธ์ย่อยจากตารางความสัมพันธ์ที่มีอยู่ได้ นอกจากนี้ภาษาโปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้
ในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ออบเจ็คยังเป็นการต่อยอภาษาโปรแกรม SQL ที่ใช้ในระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ให้สนับสนุนหลักการเชิงออบเจ็คตามมาตรฐาน SQL-99 (ดร. เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนา
วงศ์, 2554, หน้า 35)

3. วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อพัฒนาบริการคลาวด์สาหรับสร้างแบบสอบถาม แบบประเมินผล และการสร้างข้อสอบปรนัยอย่าง
ง่าย ที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือองค์กรประเภทต่างๆ ได้
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4. วิธีการดาเนินการศึกษา
ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบนั้น ได้มีการศึกษาจากตัวอย่างระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น Google form,
Surveycan, surveymonkey เป็นต้น เปรียบเทียบหาความต้องการที่ขาดหายไปจากระบบนั้นๆ แล้วนามาพัฒนา
เป็นระบบการวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์สาหรับสร้างแบบสอบถาม โดยดาเนินงานตามขั้นตอนที่ได้
กาหนดไว้ตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรม Apache Version
2.4.12, โปรแกรม MySQL Version 5.6.25, โปรแกรม PHP Version 5.6.11, โปรแกรม EditPlus Text Editor 4.0
และนาระบบที่พัฒนาไปติดตั้งให้บริการบนบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์รูปแบบคลาวด์เว็บโฮสติ้ง (cloud
web hosting)

5. ผลการวิเคราะห์ออกแบบ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยภาษายูเอ็มแอล แสดงในภาพประกอบที่ 1 – 6

ภาพประกอบที่ 1 แผนภาพยูสเคส (use case diagram)
จากภาพประกอบที่ 1 ผู้ใช้งานจะสามารถทากิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับระบบได้คือ เข้าสู่ระบบใน
ฐานะของสมาชิก, ลืมรหัสผ่านโดยระบบจะส่งรหัสผ่านให้ใหม่ทางอีเมล์ของผู้ใช้งาน, ลงทะเบียนสาหรับผู้ใช้
ใหม่, สร้างเอกสาร, แก้ไขเอกสารที่สร้างยังไม่เสร็จหรือสร้างเสร็จแล้ว , เผยแพร่เอกสารที่สร้างเสร็จแล้วผ่านสื่อ
สาธารณะ, ตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่มีการตอบกลับแล้ว, คานวณผลลัพธ์จากเอกสารที่มีการตอบแล้ว ส่วนผู้ดูแล
ระบบทากิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับระบบได้คือ เข้าสู่ระบบในฐานะของผู้ดูแลระบบ, ระงับการใช้งานของผู้ใช้
ที่ละเมิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้งานระบบ, ตรวจสอบจานวนผู้ใช้งาน
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ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพคลาส (class diagram)
จากภาพประกอบที่ 2 ใช้แสดงความสัมพันธ์กันของระบบในแต่ละหน้าเว็บไซต์ โดยเมื่อผู้ใช้งานทาการ
เข้าสู่ระบบแล้ว จะสามารถเข้าใช้งานหน้าการสร้างเอกสารได้ 3 แบบ คือ หน้าการสร้างแบบสอบถาม หน้าการ
สร้างแบบประเมินผล หรือหน้าการสร้างข้อสอบปรนัยอย่างง่าย และสามารถประมวลผลลัพธ์จากเอกสารที่มีการ
ตอบกลับแล้ว ส่วนผู้ดูแลระบบจะสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้
Account :

Type :

Survey :

Survey_choice :

ภาพประกอบที่ 3 แผนภาพซีเควน การสร้างเอกสารแบบสอบถาม
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จากภาพประกอบที่ 3 ผูใ้ ช้งานจะส่งข้อมูลชุดคาถาม ชุดคาตอบ และเงื่อนไขการให้คะแนน หรือเงื่อนไขการ
ตอบเข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะทาการแสดงเอกสารแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว
Account :

Type :

Survey :

Survey_choice :

Client :

ภาพประกอบที่ 4 แผนภาพซีเควน การสร้างเอกสารแบบประเมินผล
จากภาพประกอบที่ 4 ผูใ้ ช้งานจะส่งข้อมูลชุดคาถาม ชุดคาตอบ และเงื่อนไขการให้คะแนนเข้าสู่ระบบ
โดยเน้นคาถามและคาตอบในรูปแบบเมตริกซ์ แล้วระบบจะทาการแสดงเอกสารแบบประเมินผลทีส่ ร้างเสร็จแล้ว
Account :

Type :

Survey :

Survey_choice :

Client :

ภาพประกอบที่ 5 แผนภาพซีเควน การสร้างข้อสอบปรนัยอย่างง่าย
จากภาพประกอบที่ 5 ผูใ้ ช้งานจะส่งข้อมูลชุดคาถาม ชุดคาตอบ และคะแนนคาตอบแต่ละข้อเข้าสู่ระบบ
โดยระบบจะบังคับให้มคี าตอบเพียงข้อเดียวที่มีคะแนน แล้วระบบจะทาการแสดงเอกสารข้อสอบปรนัยอย่างง่าย
ที่สร้างเสร็จแล้ว
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Account :

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

Social Network :

Client :

ภาพประกอบที่ 6 แผนภาพซีเควน การเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ
จากภาพประกอบที่ 6 ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกส่งเอกสารจากระบบเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ
โดยผู้ใช้งานจะต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้งานกับสื่อสาธารณะนั้นๆ ไว้อยู่แล้ว
acco_status

acco_id

acco_email

acco_phone

choi_id

choi_description

choi_name
type_name

acco_password

acco_address

choi_updatedate

choi_point

type_description

acco_name
acco_id

acco_createdate

choi_createdate
choi_id

acco_updatedate

Accounts

survey_choice
1

acco_deleted

m

Type
1

type_status

m

1
type_createdate
type_id

surv_deletedate

clnt_ip

surv_id

clnt_share

clnt_email

m

surv_topic

clnt_id

clnt_status
surv_description

1

m

Surveys

Client

clnt_updatedate

surv_status
1

surv_createdate

surv_id

1

surv_updatedate
acco_id

m

m
acsu_description

acsu_name

acsu_type

Account_survey

acsu_servey_id

reply_description

Reply
reply_updatedate

surv_id

reply_status
reply_survey

reply_updateby

acsu_random
reply_createdate
acsu_createdate

reply_id

clnt_id

acsu_updatedate

ภาพประกอบที่ 7 แผนภาพอีอาร์ (ER diagram) ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างของฐานข้อมูล ตลอดจน ความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่างๆ
จากภาพประกอบที่ 7 ข้อมูลผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ใน Account ข้อมูลเอกสารที่สร้างจะถูกเก็บไว้ใน Survey
ข้อมูลคาตอบ และเงื่อนไขหรือคะแนนจะถูกเก็บไว้ใน Survey_choice ประเภทเอกสารที่สร้างจะถูกเก็บไว้ใน
Type เอกสารที่สร้างเสร็จแล้วรอการเผยแพร่จะถูกเก็บไว้ใน Client ข้อมูลผู้ตอบจะถูกเก็บไว้ใน Reply
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Web Browser

CSS
User

Database Server

Web Server

MySQL Database

Apache

Admin MySQL

ภาพประกอบที่ 8 แผนภาพอธิบายสถาปัตยกรรมของระบบ (UML Deployment Diagram)
จากภาพประกอบที่ 8 ผู้ใช้งานจะเชื่อมต่อกับระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ใช้การจัด CSS
โดยเลือกใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของระบบผ่านเว็บเซิฟเวอร์ (Web Server) ที่มี Apache ทาหน้าที่จัดการ แล้วส่ง
ข้อมูลต่างๆ ไปที่ Admin MySQL ซึ่งทาหน้าที่เป็นดาต้าเบสอินเตอร์เฟส (Database Interface) ส่วนข้อมูลเอกสาร
ที่สร้าง ข้อมูลสมาชิก หรือข้อมูลอื่นๆนั้น จะถูกเก็บไว้ที่ MySQL Database ซึ่งทาหน้าที่เป็นดาต้าเบสเซิฟเวอร์
(Database Server)
ผลการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟฟิกกับผู้ใช้แสดงดังภาพประกอบที่ 9-11

ภาพประกอบที่ 9 หน้าจอหลักของระบบ ใช้สาหรับเข้าสู่ระบบ และเลือกใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ
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ภาพประกอบที่ 10 หน้าจอสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน ใช้สาหรับลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

ภาพประกอบที่ 11 หน้าจอสาหรับสร้างเอกสาร ใช้สาหรับสร้างเอกสารใหม่
จากภาพประกอบที่ 9-11 ผู้ใช้งานสามารถเลือกว่าจะทาการเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนสาหรับผู้ใช้ใหม่
ได้ที่ หน้าหลักของเว็บไซต์ โดยเมื่อทาการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบแล้ว จะสามารถเลือกสร้างเอกสารได้จาก
หน้าจอการสร้างเอกสารทั้งแบบสอบถาม แบบประเมินผล และข้อสอบปรนัยอย่างง่าย รวมถึงใช้ ประมวลลัพธ์
จากเอกสารที่มีการตอบกลับแล้ว โดยสามารถเลือกใช้งานได้จากเมนูทางฝั่งซ้าย

6. สรุปผลการศึกษา
บทความนี้นาเสนอผลการศึกษาของบริการคลาวด์สาหรับสร้างแบบสอบถาม ในรูปแบบของยูเอ็มแอล
โดยใช้แผนภาพยูสเคสสาหรับอธิบายกิจกรรมที่ตัวบุคคล(ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ) สามารถมีต่อระบบได้ ใช้
แผนภาพคลาสสาหรับอธิบายความสัมพันธ์กันของระบบในแต่ละหน้าเว็บไซต์ ใช้แผนภาพซีเควนสาหรับอธิบาย
ลาดับขั้นตอนเพื่อแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากแผนภาพคลาส และใช้แผนภาพอีอาร์เพื่ออธิบายถึงโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล ตลอดจน ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้เห็นผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยที่หน้า
เว็บไซต์จะมีบริการที่สาคัญเช่น หน้าเว็บสาหรับสร้างเอกสารใหม่และเผยแพร่ ซึ่งจะแยกย่อยออกเป็น 3 หน้า คือ
สร้างเอกสารแบบสอบถาม สร้างเอกสารแบบประเมินผล และสร้างเอกสารข้อสอบปรนัยอย่างง่าย โดยเมื่อ

1403

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ผู้ใช้งานสร้างเอกสารเสร็จแล้วก็จะสามารถเลือกวิธีเผยแพร่เอกสารได้ , หน้าเว็บสาหรับจัดการเอกสารที่ยังสร้าง
ไม่เสร็จ ลบหรือแก้ไขเอกสารสร้างเสร็จแล้ว หรือเลือกประมวลผลเอกสารที่มีการตอบกลับแล้ว และหน้าสาหรับ
แสดงผลการประมวลผลลัพธ์ของเอกสารที่มีการตอบกลับแล้ว โดยนาเทคโนโลยีคลาวด์เข้ามาช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลเอกสารที่ถูกสร้าง ช่วยในการประมวลผลลัพธ์ของเอกสารที่มีการตอบกลับแล้วได้
รวดเร็ว และยังเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบด้วย

7. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์สาหรับสร้างแบบสอบถาม นั้นยังอยู่เพียงใน
ขั้นตอนการศึกษา โดยยังขาดการทดสอบใช้งานจริง จากผู้ใช้งานทั่วไป ดังนั้น เมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วควรมี
การเปิดให้ทดสอบใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
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THE ANALYSIS AND DESIGN OF A CLOUD SERVICE FOR PIG
PRODUCTION PLANNING
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บทคัดย่อ
การเลี้ยงสุกรของผู้เลี้ยงรายย่อยยังเป็นการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน ไม่มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า ทาให้
ต้นทุนการผลิตสูง และผลผลิตการเลี้ยงสุกรต่าอีกด้ วย บทความนี้จึงนาเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบด้วยยูเอ็ม
แอลเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์คลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกรเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ทาให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้จากทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ท
โฟน หรือแท็บเล็ต และทาให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ทั้งในสถานที่ปฏิบัติการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติการ
คาสาคัญ:การเลี้ยงสุกร, การวางแผนการผลิต

ABSTRACT
Pig farming of small farmers has been using traditional method without pre-production planning. This
causes high production costs and low productivity and pigs as well. This paper presents the results of analysis
and design using UML to guide the development of a cloudsoftware as a services for pig production planning to
solve the mentioned problems. By using cloud computing together with responsive web technologies,the
farmers can use the service from a personal computer, smart phone or tablet in forms of both on-farm or offfarm operations.
KEY WORDS: Pig farming, Production Planning
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1.บทนา
ในปัจจุบันการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศไทย ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ทั้ง การแข่งขันของตลาดแบบดั้งเดิมกับ ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และการแข่งขันตลาดการค้าสุกรก็เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมที่มุ่งเน้นแข่งขันด้านราคา เป็นการแข่งขันด้านคุณภาพ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรสนิยมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไปจากการบริโภคเนื้อสุกรสด เป็นการบริโภคเนื้อสุกรแปรรูปมากขึ้นอีกทั้งมาตรฐานการผลิตอาหารที่
สูงขึ้นมาก (อ้างอิงตามมาตรฐานมกษ. 6403 – 2558)
แต่ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจานวนมากยังเลี้ยงสุกรแบบดั้งเดิม ไม่มีการจดบันทึ กการให้อาหารการให้ยา ไม่
สามารถเข้าถึงสินค้าและเทคโนโลยีการเลี้ยงแบบใหม่ๆได้ และเนื่องจากการเลี้ยงสุกรเป็นการลงทุนในระยะ
เวลานาน ( 6 – 7 เดือน) และยังต้องมีขั้นตอนการเลี้ยงต่างกันในแต่ละช่วงอายุของสุกร ทาให้การเลี้ยงสุกรขุนให้
ประสบความสาเร็จ ต้องมีการวางแผนการผลิตสุกรอย่างรัดกุม เพื่อให้มีผลผลิตสุกรออกจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง
และสามารถสั่งซื้ออาหารและยา ที่จาเป็นในการเลี้ยงอย่างรัดกุมเพื่อลดต้นทุนการสั่งอาหารเกินความต้องการและ
ลดความเสี่ยงในการจัดเก็บอาหารสารองในฟาร์มอีกด้วย
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังอธิบายข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อจัดการฟาร์มสุกร
ขึ้นโดยระบบของการบริหารจัดการสุกรมีส่วนประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
บริการคลาวด์สาหรับฟาร์มสุกรและการบริหารจัดการคลังอาหารและยา (A CLOUD SERVICE FOR
PIG FARMS AND FOOD AND MEDICINE WAREHOUSE) สาหรับแจ้งการเบิกจ่าย อาหารประจาวัน และ
จัดเก็บการใช้ยาและอาหารของสุกรแต่ละตัว
บริการคลาวด์สาหรับตลาดกลางสินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกร (A CLOUD SEVICE FOR CENTRAL
MARKET AND COMMUNITY OF PIG FARMER) สาหรับเป็นตลาดกลางในการซื้อและขายสินค้าในการผลิต
สุกร
บริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกร (A CLOUD SERVICE FOR PIG PRODUCTION
PLANNING ) สาหรับการวางแผนการสั่งผลิต สั่งซื้อ และวิเคราะห์การดาเนินการและวางแผนการดาเนินการ
ต่างๆ ของผู้เลี้ยงสุกร โดยรับข้อมูลมาจาก 2 ระบบข้างต้น
โดยบทความนี้เสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกร เพื่อให้
เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตสุกร และวางแผนการสั่งซื้ออาหารและยา ได้อย่างถูกต้องแม่นย่ามากยิ่งขึ้น

2.กรอบแนวคิดและทฤษฎี
2.1 ในการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีการเลี้ยงหลายประเภทแต่ การเลี้ยงสุกรขุน หรือ เป็นการเลี้ยงสุกร
เพื่อผลิตเนื้อสาหรับการบริโภคเป็นการเลี้ยงสุกรที่มีผู้เลี้ยงมากที่สุด โดยการการเลี้ยงสุกรขุนเป็นการเลี้ยงลูกสุกร
ที่หย่านมแล้วโดยให้อาหารอย่างเต็มที่เป็นเวลาอีก 4-5 เดือนโดยสุกรจะมีน้าหนัก 90-100 กิโลกรัมก็พร้อมสาหรับ
จาหน่าย
โดยการเลี้ยงสุกรจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลตามประกาศและอ้างอิงตามมาตรฐาน มกษ. 6403 – 2558
โดยต้องมีการบันทึก การให้ยาและการป่วย ของสุกรแต่ละตัวสาหรับตรวจสอบ และสาหรับตรวจสอบคุณภาพ
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เนื้อสุกรต่อไป (มาตรฐานเลขที่ มกษ. 6403 – 2558; ศิริสุข สุขสวัสดิ์, 2544; สุวรรณาพรหมทอง, 2548; Klaas
Dietze, 2554; กิตติ สิริพัลลภ, 2543)
2.2 การวางแผนการผลิตสุกรแบ่งการวางแผน เป็น 2 แบบคือ
-วางแผนการขายสุกรออกจากฟาร์ม เป็นการวางแผนที่จะผลิตสุกรให้ต่อเนื่องและตรงกับช่วงเวลาที่
ต้องการ เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค และเพื่อกระจายความเสี่ยงในการผลิต
- วางแผนการสั่งซื้อสินค้า เป็นการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าสิ้นเปลือง เช่น ยา, อาหาร ล่วงหน้า และ
วางแผนการชาระเงินให้สอดคล้องกับรายรับของฟาร์ม
โดยทั่วไปการวางแผนการผลิตสุกรสามารถอธิบายตามแผนภาพได้ดังนี้
การ
วางแผน
เพื่อผลิตสุกร
ติดต่อผู้ซื้อ รับ
ข้อมูลสาหรับ
วางแผน
วางแผนการผลิตที่
เหมาะสม

การจัดเตรียม
คอกสุกร

ทาความสะอาด
และฆ่าเชื้อคอก
สุกร
ทาความสะอาด
และฆ่าเชื้อ
โรงเรือน

การจัดหาพันธุ์
สุกรหย่านม

กระบวน การ
เลี้ยงสุกร

จัดหา
สุกรรุ่น

การให้อาหารสุกร

ให้วัคซีนและยา
กับลูกสุกร

การให้ให้ยาสุกร

บันทึก ข้อมูลสุกร
แรกเข้า

บันทึกข้อมูลสุกร

สุกรหย่านม
อายุ 21 วัน (3
สัปดาห์)

สุกรรุ่น—ขุน
ระยะเวลาเลี้ยง
อายุ 154 วัน
(22 สัปดาห์)

ภาพประกอบ2 กิจกรรมต่างๆทีเ่ กินขึ้นในการเลี้ยงสุกร

การจาหน่าย
สุกร

ติดต่อผู้ซื้อ
จัดเตรียมสุกร
สาหรับ
ส่งจาหน่าย

สุกรพร้อม
จาหน่าย
อายุ 175 วัน
(25 สัปดาห์)

ซึ่งในการจัดทาบริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกร นั้น มีวัตถุประสงค์ ให้บริการด้านข้อมูล
ด้านต้นทุนการเลี้ยงของสุกรแต่ละตัว ให้เกษตรกรนาไปใช้ในการบริหารจัดการต้นทุนการเลี้ยงสุกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการการวางแผนการผลิตและสั่งซื้ออาหารและยาสาหรับการผลิตสุกรล่วงหน้า โดย
นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงานดังกล่าว โดย
มีรายละเอียดการดาเนินการต่างๆ(ศิริสุข สุขสวัสดิ์, 2544; สุวรรณาพรหมทอง, 2548; Klaas Dietze, 2554; กิตติ
สิริพัลลภ, 2543)
2.3 การคานวณแบบคลาวด์ (cloud computing) เป็นรูปแบบบริการระบบประมวลผลแบบหนึ่งภายใต้
แนวคิดการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับผู้อื่น โดยให้บริการผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องลงทุนด้าน
ฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์, การดูแลรักษาระบบ, จ้างทีมงาน, สารองข้อมูล หรือแม้แต่การทาสัญญาประกันความ
เสียหาย ผู้ใช้เพียงแค่ผู้ซื้อจ่ายค่าบริการ ตามการใช้งานจริง เช่น จ่ายตามจานวนผู้ใช้และตามระยะเวลาที่ต้องการ
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ใช้ ก็สามารถเข้า ใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์ได้ทันที และเมื่อไม่ต้องการใช้งานต่อ ก็สามารถเลิกใช้งานได้
ทันทีอีกด้วย (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2553)
2.4 ระบบคอมพิวเตอร์เสมื อน (Virtualization) คือการจาลองทรัพยากรจริง (Physical) ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ไปยังระบบคอมพิวเตอร์เสมือน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนหลายๆเครื่อง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือนแต่ละเครื่องสามารถใช้งานหลายๆระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชันได้พร้อมๆ กัน และมีความเป็นอิสระ
ไม่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรจริง อันใดอันหนึ่งแม้ว่า นอกจากนี้ยัง หมายถึง การรวบรวมทรัพยากรด้านการประมวลผล
การจัดเก็บ ข้อมูล และการติดต่อสื่อสารในแต่ละอุปกรณ์มารวมกันไว้ที่ ศูนย์กลาง จากนั้นจึงให้ผู้ใช้สามารถนา
ทรัพยากรเหล่านั้นไป จัดสรรใช้ประโยชน์ได้ตามเหมาะสม หรือตามความต้องการของ แต่ละระบบในช่วงเวลา
นั้นๆ(ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์และณัฐกรเฉยศิริ, 2554: 181-186)
2.5 แผนภาพยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) คือ โมเดลมาตรฐานที่ใช้หลักการ
ออกแบบโอโอพี (Object oriented programming)ได้แก่แผนภาพยูสเคส (use case diagram) สาหรับออกแบบ
ฟังก์ชั่นของระบบ แผนภาพคลาส (class diagram) สาหรับออกแบบหน้าเว็บและองค์ประกอบในแต่ละหน้าเว็บ
แผนภาพซีเควนซ์ (sequence diagram) สาหรับออกแบบการทางานของแต่ละหน้าเว็บและระหว่างหน้าเว็บ เป็น
ต้น (โอภาสเอี่ยมสิริวงศ์, 2548; โอภาสเอี่ยมสิริวงศ์, 2551)

3.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบบริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถวาง
แผนการผลิตสุกร และวางแผนการสั่งซื้ออาหารและยา ได้อย่างถูกต้องแม่นย่า และผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูล
แผนการผลิตการสัง่ ซื้ออาหารและยา ข้อมูลสุกรแต่ละตัว ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบคานวณ
แบบคลาวด์ทั้งแบบ privateและ public

4.ผลการศึกษา
เนื่องจากบริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก การให้อาหาร, การ
ให้อาหาร, จานวนสุกร, ข้อมูลอาหารและยาในที่เก็บ จาก ระบบบริการคลาวด์สาหรับฟาร์มสุกรและการบริหาร
จัดการคลังอาหารและยา (A CLOUD SERVICE FOR PIG FARMS AND FOOD AND MEDICINE
WAREHOUSE) และต้องการข้อมูลสินค้าและระยะเวลาจัดส่ง และราคา จากบริการคลาวด์สาหรับตลาดกลาง
สินค้าและชุมชนผู้เลี้ยงสุกร (A CLOUD SEVICE FOR CENTRAL MARKET AND COMMUNITY OF PIG
FARMER)
ดังนั้นการวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกรได้ใช้ไมโครซอฟท์ วิสิโอ
(Microsoft Visio ) เข้ามาช่วยในเรื่องของการเขียนแผนภาพ E-R Diagram (Entity-Relationship Diagrams)โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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u_name

u_email
u_address
u_description
c_id

u_tel
u_create_date

c_name

user

u_createby

1
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1

c_description

has
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l_id

u_status

l_username

f_id

1

f_name

c_create_date
f_tel

1

login

l_passwords

c_status

f_address
l_status

f_description

has

b_id

l_createby

l_create_date

buyer

b_name
b_description

c_createby

1

has

m

1

f_status

m

farm

1

log_use_id

1

1

has

b_status

log_use_to_main_id

buy
m

Item_name

log_use_item

m

log_buy_sell
log_bs_id

has

m

Item_qty
Item_qtytype

log_bs_datetime

Item_grade

log_bs_to_main_id

pig_qty

pig_type

log_use_datetime

pig_grade

pig_age

ภาพประกอบ 3 แผนภาพ E-R Diagram ของระบบบริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกร
<<extends>>

/

ภาพประกอบ4 แผนภาพยูสเคส ของระบบบริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกร
จากภาพประกอบที่ 4 แสดงรายละเอียดการทางานหลักของบริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิต
สุกรโดยเริ่มตั้งแต่เข้าสู่ระบบ, สมัครสมาชิก, จัดการข้อมูลสมาชิก , วางแผนการผลิต, รายงานต้นทุนหมู และ
รายงานการสั่งซื้อสินค้า
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/

Actor:

/

ภาพประกอบ 5 แผนภาพซีเควนซ์ : แสดงรายละเอียดรายงานต้นทุนหมูรายตัว / เล้า เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อ
หน่วยของหมู สาหรับการจาหน่ายสุกรและวางแผนการควบคุมต้นทุนในการเลี้ยงหมูและ
วางแผนการชาระเงินล่วงหน้า
Actor:

/

ภาพประกอบ 6 แผนภาพซีเควนซ์ : แสดงรายละเอียดรายงานการสั่งซื้อสินค้าเพื่อวิเคราะห์รายจ่ายของฟาร์ม
ประจาเดือน ประจาปี เพื่อวางแผนการชาระเงินล่วงหน้า
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Actor:

ภาพประกอบ 8 แผนภาพซีเควนซ์ : แสดงรายละเอียดวางแผนการผลิตสุกรสาหรับวางแผนการผลิตสุกร
ล่วงหน้า, วางแผนการสั่งซื้อ, วางแผนการชาระเงินและจาหน่ายสุกร

5.สรุปผลการศึกษา
บริ ก ารคลาวด์ สาหรั บ การวางแผนการผลิ ต สุ ก รสามารถช่ ว ยเกษตรกรรายย่ อ ยให้ สามารถเข้ าถึ ง
เทคโนโลยีและซอฟแวร์วางแผนการผลิตสุกร ได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่า ทาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกร ด้วย ระบบสืบค้นย้อนกลับ
(Traceability) เพื่อให้ผู้ บริโภคเกิดความมั่นใจในเนื้อสุกร ที่มีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางเนื้อ
สุกรนั้นๆ ไปจนถึงแหล่งผลิต สายพันธุ์ อาหารและยาที่ได้รับได้
โดยบริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกร ออกแบบให้เป็นการให้บริการแบบรูปแบบบริการ
ซอฟต์แวร์คลาวด์ (Software as a Service:SaaS) เพื่อให้บริการผ่าน Web browser

6.ข้อเสนอแนะ
บริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกรยังเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น เนื่องจากข้อจากัดด้าน
ทรัพยากรและเวลา ผู้ศึกษาจึงออกแบบ บริการคลาวด์สาหรับการวางแผนการผลิตสุกร ให้มุ่งเน้นในการวาง
แผนการผลิตสุกรขุนสาหรับบริโภคเนื้อสุกรเป็นหลัก ทาให้การทางานบางอย่างไม่สามารถ ใช้งานได้เช่น การ
วางแผนการผลิตลูกสุกรสาหรับจาหน่าย, การวางแผนการจัดการพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็น
ธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ากว่า การผลิตสุกรขุนสาหรับบริโภคเนื้อสุกร และสิ่งที่ต้องดาเนินการ
ถัดไปคือการพัฒนาการให้บริการไปเป็นแบบ Application On Mobile devices เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความ
สะดวกในการใช้งานของผู้ใช้งาน
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กรมที่ดินให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งมีจานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน
ต่างๆ เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี ทาให้สารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กรมที่ดินต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง การปรับปรุงดังกล่าวและการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ของกรมที่ดินนั้น
ดาเนินการผ่านระบบเครือข่ายที่ทางกรมที่ดินเป็นผู้เช่า ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีความผิดพลาดในเส้นทางเครือข่าย
เกิดขึ้น จาเป็นต้องทาการแก้ไขเร่งด่วน รวมไปถึงการรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการใช้งานระบบเครือข่าย
การสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและสถิติเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง บทความนี้จึงนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ออกแบบด้วยยูเอ็มแอลเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์คลาวด์สาหรับการรายงาน
ความผิดพลาดด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายสาหรับกรมที่ดิน
คาสาคัญ: บริการซอฟต์แวร์คลาวด์, การเชื่อมต่อเครือข่าย, กรมที่ดนิ

ABSTRACT
Department of Lands services a lot of people across the country. There are also annual changes in
operation procedures all year. The information to be maintained at all times to provide information validity. The
information and services of Department of Lands have been performed through the network. Therefore,
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whenever there is problem with the network path. It has to be solved immediately and reported to executives for
issue data and statistics correctly. This paper presents the analysis and design with UML to guide the
development of a cloud computer service for the network connection fault reporting of Department of Lands.
KEY WORDS: Software as a Service, network connection, Department of Lands

1.บทนา
กรมที่ดินเป็นหน่วยงานซึ่งให้บริการประชาชน มีสานักงานให้บริการงานด้านที่ดินในทุกพื้นที่ของ
ประเทศ จึงต้องมีการเช่าใช้การบริการระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่ดิน ให้
สามารถใช้ระบบงานต่าง ๆ ร่วมกับระบบเครือข่ายของศูนย์สารสนเทศที่ดินส่วนกลางได้ และให้ประชาชน
สามารถใช้บริการระบบงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ในปัจจุบันจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
รวมไปถึงการรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบข้อมูลและสถิติเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อนาไปวิเคราะห์และวางนโยบาย.ในการดาเนินการต่อไปใน
อนาคต ระบบดังกล่าวจะถูกพัฒนาในรูปแบบของบริการคลาวด์เพื่อลดภาระการจัดหาทรัพยากรของหน่วยงาน
และสามารถตรวจสอบรายงานได้จากทุกที่ทุกเวลา และมีความพร้อมใช้งานสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลาที่
ระบบเครือข่ายของหน่วยมีปัญหา ผู้ดูแลเครือข่ายจะต้องยังสามารถเข้าตรวจสอบรายงานได้ตามปกติ
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังอธิบายข้างต้น บทความนี้เสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์สาหรับ
การรายงานความผิดพลาดด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายสาหรับกรมที่ดิน

2.กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การคานวณแบบคลาวด์ (cloud computing) เป็นรูปแบบบริการระบบประมวลผลแบบหนึ่งภายใต้
แนวคิดการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับผู้อื่น เช่น เครือข่าย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล
ระบบซอฟต์แวร์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถทาได้ง่ายและ
รวดเร็ว การบริการคลาวด์ที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรตามความจาเป็นได้ตลอดเวลา (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง,
2553)
บริการซอฟต์แวร์คลาวด์ (Software as a Service : SaaS) : เป็นการให้บริการใช้ระบบงาน หรือ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application) ที่ผู้ให้บริการจัดหาให้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ทางานกับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ให้บริการแบบคลาวด์ ผู้ใช้จะทางานผ่าน Web browser ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ การบริการรูปแบบนี้
ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่จัดการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ทุก
อย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ แต่ในบางกรณีผู้ใช้อาจต้องดูแลข้อกาหนดคุณลักษณะบางประการของ
ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application configuration settings) เพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
(ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2553)
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วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ เป็นกระบวนการทาความเข้าใจและระบุรายละเอียดถึงปัญหา เพื่อพิจารณานาระบบ
สารสนเทศอะไรเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้บรรลุความสาเร็จ ตั้งแต่เริ่มจนกระทั้งสาเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย 7
ขั้นตอน (ฝ่ายผลิตหนังสือตาราวิชาการคอมพิวเตอร์, 2551)
การเขียนภาพยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) ยูเอ็มแอล คือ โมเดลมาตรฐานที่ใช้
หลักการออกแบบโอโอพี (Object oriented programming) รูปแบบของภาษายูเอ็มแอล จะมี โนเทชั่น(Notation)
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นาไปใช้ใน Model ต่างๆ ยูเอ็มแอลจะมีข้อกาหนด กฏระเบียบต่างๆ ในการโปรแกรม โดย
กฎระเบียบต่างๆ จะมีความหมายต่อการเขียนโปรแกรมโค๊ตดิ่ง (Coding) ดังนั้น การใช้ยูเอ็มแอลจะต้องทราบ
ความหมายของ Notation ต่างๆ เช่น Generalize, association dependency class และ package สิ่งเหล่านี้มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการตีความของการออกแบบและดีไซน์ (Design) ระบบ ก่อนนาไปอิมพลีเมนต์ (Implement)
ระบบงานจริง ในปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่สามารถแปลงโมเดล (Model) ยูเอ็มแอล เป็น Code ภาษาต่างๆ
ยกตัวอย่าง เช่น ภาษา Java, Power builder และ VB เป็นต้น (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2548; 2551)
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็น
ระเบียบ เพื่อให้งายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา แก้ไข หรือลบข้อมูล ในฐานข้อมูล แต่ข้อมูลที่จัดเก็บนั้น
ไม่ได้เก็บอยู่เพียงตารางเดียว เนื่องจากข้อจากัดในการเลือกข้อมูลมาจัดเก็บ ทาให้ บางฐานข้อมูลอาจเกิดตารางที่
ใช้จัดเก็บข้อมูลมากว่า 1 ตารางขึ้นไป แทนที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดรวมกันไว้แห่งเดียว แต่ละหน่วยย่อยที่ใช้เก็บ
ข้อมูลต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ ซึ่งเชื่อมกันด้วยแอตตริบิวที่มีอยู่ในทั้งสองตาราง ดังนั้นการใช้งานต่างๆ
ต้องดาเนินการผ่าระบบจัดการฐานข้อมูล
SQL (Structured Query Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล ทาให้ผู้ช้สามารถจัดการกับ
ข้อมูลที่เก็บบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ง่าย มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับ
มากมาย เช่น MySQL ,MsSQL ,PostgreSQL และ MS.Access เป็นต้น (ชาญชัย ศุภอรรถกร และชิษณุพงศ์ ธัญญ
ลักษณ์, 2552)

3.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบบริการคลาวด์สาหรับการรายงานความผิดพลาดด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย
การสื่อสารข้อมูล ให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล ด้านเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของกรมที่ดิน

4.วิธีดาเนินการศึกษา
ในการจัดทาบริการคลาวด์สาหรับการรายงานความผิดพลาดด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายสาหรับกรมที่ดิน
นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสานักงานที่ดินแต่ละแห่ง รวมถึงการแจ้งปัญหา
เมื่อเกิดความผิดปกติกับการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสารของกรมที่ดิน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของการติดตาม
งานเอกสาร โดยนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์เพื่อใช้ ในการพัฒนา
ระบบงานดังกล่าว
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5. ผลการวิเคราะห์และออกแบบ
การวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์สาหรับการรายงานความผิดพลาดด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายสาหรับ
กรมที่ดิ นได้ใ ช้ ไ มโครซอฟท์ วิ สิโ อ (Microsoft Visio ) เข้ามาช่วยในเรื่อ งของการเขีย นยู เอ็ มแอล โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพประกอบ 1 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม
จากภาพประกอบ 1 แบ่งการทางานของ actor แต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผู้ใช้งานจะสามารถทากิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับระบบได้คือ
- เข้าสู่ระบบในฐานะของผู้ใช้งาน
- กู้คืนรหัสผ่าน
- จัดการข้อมูลของสานักงานที่ดิน เช่น ชื่อสานักงานที่ดิน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
- ปิดงาน เป็นกระบวนการในการตัดรอบเดือน เพื่อคิดค่าปรับ
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ส่วนผู้ดูแลระบบทากิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับระบบได้คือ
- เข้าสู่ระบบในฐานะของผู้ดูแลระบบ
- กู้คืนรหัสผ่าน
- จัดการรายงานประจาเดือน เพื่อนาส่งผู้บริหาร
- จัดการข้อมูล ผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ สิทธิในการเข้าใช้งาน เป็นต้น
- จัดการข้อมูลโครงการต่างๆ เช่น ชื่อโครงการ งบประมาณ เป็นต้น
- จัดการข้อมูลของสานักงานที่ดิน เช่น ชื่อสานักงานที่ดิน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
ส่วนผู้ให้บริการทากิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับระบบได้คือ
- เข้าสู่ระบบในฐานะของผู้ให้บริการ
- กู้คืนรหัสผ่าน
- รายงานการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ภาพประกอบ 2 แผนภาพซีเควนไดอะแกรม การแจ้งเหตุเสีย
จากภาพประกอบ 2 ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเหตุเสียที่เกิดขึ้นผ่านระบบ รวมถึงค้นหา แก้ไข และลบการ
แจ้งเหตุเสียได้
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ภาพประกอบ 3 แผนภาพซีเควนไดอะแกรม การรายงานความคืบหน้า
จากภาพประกอบ 2 ผู้ให้บริการสามารถรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาผ่านระบบ รวมถึงค้นหา
แก้ไข และลบ การรายงานความคืบหน้าได้
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ภาพประกอบ 4 แผนภาพ E-R Diagram
จากภาพประกอบ 4 ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างของฐานข้อมูล ตลอดจน ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ซึ่ง
แสดงถึงความสัมพันธ์ของ โครงการ, ข้อกาหนด, สานักงาน, เหตุเสีย, การแก้ไขเหตุเสีย,การรายงานความคืบหน้า
และการปิดงาน
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6.สรุปผลการศึกษา
บริการคลาวด์สาหรับการรายงานความผิดพลาดด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายสาหรับกรมที่ดิน ออกแบบมา
โดยมุ่ งเน้ นในการเก็บข้ อมูล เบื้อ งต้น ของสานักงานเพื่อ ให้สามารถเก็บข้อ มูลไว้ที่ศู นย์กลาง สะดวกต่ อการ
ปรั บ ปรุ ง และค้ น หาข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากข้ อ มู ล สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลา เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงสานักงาน เพิ่ม ยุบ หรือย้าย เป็นต้น ทาให้ข้อมูลขาดความถูกต้อง ทันสมัย ซึ่งในการนาข้อมูลเข้า
ระบบ การตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่ทาหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ส่วนการรายงานหากเกิดความผิดพลาดด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายนั้น เวลาที่นาเข้าระบบนั้นเป็นเวลาที่
รายงานเมื่อพบแล้วจึงนาเข้าระบบ หรือเวลาที่ตรวจสอบว่าแก้ปัญหาแล้วเสร็จ ซึ่งไม่ใช่เวลาจริงที่เกิดขึ้น รวมถึง
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ทาให้ต้องมีกระบวนการปิดงาน เพื่อตรวจสอบเวลาจริงที่เกิดความผิดพลาด และ
บันทึกลงระบบ เพื่อนาไปคานวณค่าปรับอย่างเป็นธรรมต่อไป

7.ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนถัดไป คือการพัฒนาระบบเพื่อนาใช้งานจริง รวมถึง นาระบบที่พัฒนา มาติดตั้งใช้งานกับการ
คานวณแบบคลาวด์ แบบสาธารณะในรูปแบบคลาวด์เว็บโฮสติ้ง (Cloud web hosting) เช่น คลาวด์เว็บโฮสติ้งของ
โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา
ซึ่งในการพัฒนาต้องคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
- ประเภทของผู้ให้บริการ ว่าประเภทใดตรงกับความต้องการ IaaS PaaS หรือ SaaS
- ความสามารถในการให้บริการ เช่น ความน่าเชื่อถือ คุณภาพของการให้บริการการรองรับผู้ใช้งาน
จานวนมาก ความเร็วในการตอบสนองต่อการใช้บริการของผู้ใช้งาน เป็นต้น
- บริการหลังการขาย เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการ บริการด้านเทคนิค ให้คาปรึกษาได้ตลอดเวลา
ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
- มาตรฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย เช่น สถานที่ตั้ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความลับ
ด้านต่างๆ ได้รับมาตรฐานสากลหรือไม่ เป็นต้น
- ข้อตกลงการให้และใช้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกาหนดและเงื่อนไงในการบริการต่างๆ เป็นต้น
หลังจากที่บริการคลาวด์สาหรับการรายงานความผิดพลาดด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายสาหรับกรมที่ดิน
ได้ถูกใช้งานแล้วนั้น ต้องมีการสารวจและรับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งานเพื่อนามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

8.รายการอ้างอิง
ชาญชัย ศุภอรรถกร และชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์. 2552. คู่มือจัดการฐานข้อมูล MySQL. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.
เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. 2554. คู่มือเรียน วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล DATABASE DESIGN.
กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น.
ฝ่ายผลิตหนังสือตาราวิชาการคอมพิวเตอร์. 2551. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
1421

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง. 2553. “การประมวลผลในกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)”. วารสารบริหารธุรกิจ.
ฉบับที่ 128.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. 2548. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น
__________. 2551. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น

1422

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ระบบบัญชีเงินเดือนสำหรับลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร
กรณีศึกษำ ฝ่ำยปลูกบำรุงรักษำ สำนักงำนสวนสำธำรณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
PAYROLL SYSTEM FOR EMPLOYEE OF BANGKOK METROPOLITAN
ADMINISTRATION: A CASE STUDY OF PLANT AND MAINTENANCE
SECTION, PUBLIC PARKS OFFICE, ENVIRONMENT DEPARTMENT
รังสี ยนตรดิษฐถำวร
นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
E-mail : rangsee.yon@spulive.net
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
E-mail : surasak.mu@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบัญชีเงินเดือนสาหรับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
ฝ่ายปลูกบารุงรักษา สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีดาเนินงานตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ
เครื่องมือที่ใช้ด้านซอฟต์ แวร์ ได้แก่ โปรแกรม Apache สาหรับใช้เป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรม
MySQL สาหรับใช้เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม PHP และโปรแกรม CodeIgniter สาหรับใช้เป็น
โปรแกรมในการพัฒนาระบบ ผลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ จานวน 10
ตัวอย่าง ได้แก่ เมนูข้อมูลหลัก เมนูข้อมูลบุคคล (ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการเงิน) เมนูพิมพ์ เมนูข้อมูลพื้นฐาน และ
เมนู ผู้ ใ ช้ ร ะบบ ทุ ก เมนู ก ารท างานพบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ดี ส่ ว นผลการประเมิ น ด้ า น
ประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มขึ้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้ระบบ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลการเงินของบุคลากรควรจัดทาแบบเป็นตารางข้อมูล เพื่อ
สะดวกในการกรอกข้อมูลครั้งละหลายๆ ราย และข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป ได้แก่ การพัฒนาระบบให้
สามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลได้ เช่น เลขประจาตัวประชาชน เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น
คำสำคัญ : ระบบบัญชีเงินเดือน ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
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ABTRACT
This study aims to develop the payroll system for employee of Bangkok Metropolitan
Administration: A case study of Plant and Maintenance Section, Public Parks Office, Environment Department.
The process of system development is proceeded by System Development Life Cycle. The software tools
include Apache for use as a Web Server, MySQL for use as a Database, PHP and CodeIgniter for a program to
develop the system. The results from the evaluation of satisfaction in using the system for 10 number, that
consist of main data menu, person data menu (general data and financial data), print menu, basic data menu and
users management menu, show the average satisfaction of them are in good level. For the results from the
evaluation of increasing performances, they show the average stay at good level. The suggestion of satisfaction
in using the system is record for financial data of the personnel should prepare a data table, It is so easy to fill
multiple names. And the suggestion for further study is development of the system can verify the authenticity of
the fill such as Identity Card Number, Tax Identification Number, Bank Account Number etc.
KEYWORD : Payroll system, Employee of Bangkok Metropolitan Administration

บทนำ
กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรภาครัฐในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งทาหน้าที่
บริหารเขตการปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็ นองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ มี
หน่ ว ยงานและส่ วนราชการในสั ง กั ด หลากหลาย ท าให้ ร ะบบ MIS ซึ่ ง เป็ น ระบบสารสนเทศกลางของ
กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนทุกหน่วยงานและส่วนราชการ แต่ ตอบสนอง
ได้เฉพาะส่วนของข้าราชการ ประกอบกับ ฝ่ายปลูกบารุงรักษา สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม
มีลูกจ้างในสังกัดจานวนมาก มีความต้องการระบบบริหารจัดการบัญชีเงินเดือนและใช้เอกสารหรือรายงานใน
รูป แบบเฉพาะ จึง มีค วามจาเป็ นต้ อ งจั ดท าระบบบัญ ชีเ งิน เดือ นสาหรับ ลู กจ้ างกรุ ง เทพมหานคร กรณี ศึกษา
ฝ่ายปลูกบารุงรักษา สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม
ระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนาไปใช้สาหรับบริหารจัดการบัญชีเงินเดือนและจัดทาเอกสารรายงานต่างๆ
ที่เ กี่ยวข้ อ งในหน่ วยงานของกรุง เทพมหานคร ได้ แก่ ฝ่ายปลูกบ ารุ ง รั กษา สานั กงานสวนสาธารณะ สานั ก
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยข้ อ มู ล น าเข้ า ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล บุ ค คลคื อ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล การเงิ น ของข้ าราชการสามั ญ
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ข้อมูลพื้นฐานคือคานาหน้านาม ตาแหน่ง และระดับ ข้อมูลนาออก ได้แ ก่
หลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร ใบสลิปเงินเดือน ใบรับรอง
เงินเดือน ใบรับรองการหักภาษี และการส่งออกไฟล์ ธนาคารกรุงไทย ระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลโดยเพิ่ม
แก้ไข และลบ ข้อมูลบุคคลคือข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการเงินของข้าราชการสามัญ ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราว ข้อมูลพื้นฐานคือ คานาหน้านาม ตาแหน่ง และระดับ ได้ ระบบต้องสามารถออกรายงาน หลักฐานแสดง
รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร ใบสลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน ใบรับรอง
การหักภาษี และทาการส่งออกไฟล์ธนาคารกรุงไทยได้ และระบบต้องสามารถทาการสารองฐานข้อมูล (backup)
และตรวจสอบการทางานของระบบ (log) ได้
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ มีระบบบัญชีเงิน เดือนสาหรับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
ฝ่ายปลูกบารุงรักษา สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม ทาให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้องมาก
ขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร ทาให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผล และปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ทาให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหาและนาไปใช้ ช่วยใน
การจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากและช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นมีความรวดเร็ว และช่วยให้การออกรายงาน
เป็นไปอย่างสวยงาม เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนาระบบบัญชีเงินเดือนสาหรับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ฝ่ายปลูกบารุงรักษา
สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม

สมมติฐำนกำรศึกษำ
ผู้ใช้ระบบและบุคลากร มีความพึงพอใจในการใช้ระบบบัญชีเงินเดือนสาหรับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
กรณี ศึกษา ฝ่ายปลู กบารุง รักษา สานั กงานสวนสาธารณะ สานั กสิ่ งแวดล้อ ม ในทุ กเมนูการทางานและด้าน
ประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อยกว่าในระดับดี

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ

ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ทฤษฎีและกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เป็นการดาเนินงานตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ เรียกว่าวัฏจักรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถที่จะพัฒนาระบบงานได้
อย่างมีแนวทางและเป็นมาตรฐานขึ้น เป็นเครื่องมือสาหรับเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และปฏิบัติในระหว่าง
การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ วัฏจักรการพัฒนาระบบสามารถจัดแบ่งขั้นตอนออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การ
สารวจเบื้องต้น (preliminary investigate) การวิเคราะห์ความต้องการ (requirement analysis) การออกแบบระบบ
(system design) การจัดหาระบบ (system acquisition) การพัฒนาและติดตั้งระบบ (implementation) และการดูแล
รักษาระบบ (maintenance) (ณัฏฐพร พิมพายน, 2554)
ภำษำยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) เป็นภาษาเพื่อการออกแบบหรือภาษาที่ใช้จาลอง
แบบเชิงภาพที่แพร่หลายกันอย่างมากในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปัจจุบัน ยูเอ็มแอลได้กลายเป็นภาษาที่ยอมรับใน
หมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่เหมือนภาษาพื้นบ้านทั่วไป รูปภาพที่แสดงความหมายของสิ่งต่างๆ ในแบบจาลอง
เชิงภาพมีหลายชนิด เช่น รูปภาพที่แสดงเป็นตัวแสดง (actor) เป็นกรณีใช้งานหรือยูสเคส (use case) ออปเจคต์
(object) และคลาส (class) นอกจากนั้นยูเอ็มแอลได้กาหนดรูปแบบผังงานเพื่อเป็นแนวทางให้นักออกแบบใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ กัน ผังงานที่สาคัญเช่น แผนภาพยูสเคส (use case diagram) แผนภาพคลาส (class diagram)
แผนภาพซีเควน (sequence diagram) เป็นต้น (มนู อรดีดลเชษฐ์, 2554)
กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP or Object Oriented Programming) เป็นการปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
ที่ดีสาหรับการสร้างโครงการที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น เหมาะกับโปรแกรมทุกภาษาทาให้การเขียนโปรแกรมได้
ดีกว่า เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และสาหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่โดยไม่ต้องกังวลมากเกี่ยวกับการ
จัดการในการเขียนโปรแกรม ช่วยอานวยความสะดวกในการสร้างวัตถุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้อง
สร้างซ้าๆ อีก ทาให้ขจัดความยุ่งยากและความยากลาบากของการเขียนโปรแกรมและการจัดการงานขนาดใหญ่
โดยมีประโยชน์หลักคือ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusability) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (Refactoring) การ
ขยายเพิ่ ม ปริ ม าณงานได้ (Extensible) การบ ารุ ง รั ก ษาที่ ง่ า ยกว่ า (Maintenance) และประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ก ว่ า
(Efficiency) (Hasin Hayder, 2007)
กำรบัญชี สมาคมนักบัญชีในสหรัฐอเมริกา “AICPA” (The American Institute of Certified Public
Accountants) ได้กล่าวไว้ว่า “การบัญชีเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวม จดบันทึกรายการ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
การเงินไว้ในรูปของเงินตรา จัดหมวดหมู่ของรายการเหล่านั้น สรุปผลพร้อมทั้งตีความหมายของรายงานที่ได้
จัดทาไว้ ” โดยการบัญชีจะประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้คือ การบันทึก รายการที่เกิดขึ้นประจาวัน
(Recording Daily Transactions) การจัดหมวดหมู่ของรายการ (Classifying Recorded Data) การสรุปผลของข้อมูล
(Summarizing Recorded and Classified Data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Interpreting the Summarized Facts)
(สุชาติ เหล่าปรีดา, 2543)
กำรพั ฒ นำระบบเงิน เดื อ นบุ ค ลำกร มหำวิ ท ยำลั ย แม่ โจ้ ด้ ว ยเทคโนโลยี เอ็ ม วี ซี แ ละโออำร์ เอ็ ม มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเงินเดือนบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อพัฒนาต้นแบบของเว็บแอพพลิเคชัน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดในอนาคตด้วยเทคโนโลยีเอ็มวีซีและโออาร์เอ็ม ระบบนี้เป็นเว็บเบสถูก
พัฒนาบนระบบปฏิบัติการวินโดว์เซเว่น โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอ เวอร์ชัน 2010 เอ็กเพรส
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ภาษาซีชาร์ป สาหรับพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008 เอ็กเพรส เป็นตัว
จัดการฐานข้อมูล การประเมินผลระบบได้ใช้แบบสอบถามจานวน 20 ชุด ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้ให้ความเห็น
ด้านการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการออกแบบระบบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านความถูก
ต้องของข้อมูลระบบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
(ธงชัย พรมโลกา, 2555)
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่ กำรจัดกำรบุคลำกร สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากร สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดว์สเอ็กซ์พี ใช้โปรแกรมพีเอชพีในการเขียนเว็บแอพพลิเคชั น ใช้โปรแกรม
มายเอสคิวแอลเป็นระบบฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ รุ่น 8 ในการแสดงผล
ผลการประเมินการทางานของระบบจากบุคลากรสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คน
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการใช้งาน คือระบบสามารถใช้ เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบใน
การตัดสินใจในด้านบริหารงานบุคลากร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดเก็บเอกสาร นอกจากนี้
ระบบยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย (กฤษณ อาพันธุ์, 2553)
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้คือ โปรแกรม มาย เอส คิว แอล สาหรับจัดการฐานข้อมูล และใช้
โปรแกรม พี เอช พี ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ผลการประเมินจาก
ผู้ใช้โดยทดสอบกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 คน พบว่าระบบช่วย
ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระงานด้านเอกสาร การบันทึกข้อมูลและการค้นหาเอกสารทาได้ง่ายและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น (ชัยทนันท์ ศรีอภิวงศ์, 2550)

วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
การสารวจเบื้องต้น โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงานต่างๆ และใช้วิธีการสัมภาษณ์กับบุคลากรของ
ฝ่ายปลูกบารุงรักษา สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม เพื่อเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ โดยใช้ภาษายูเอ็มแอล เป็นเครื่องมือ
แผนภาพยูสเคส (use case diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้อธิบายขอบเขตของระบบและฟังก์ชันการทางาน
พื้ น ฐานของระบบ ซึ่ ง มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากในการอธิ บ ายความต้ อ งการของระบบ รายละเอี ย ดแสดงใน
ภาพประกอบที่ 2
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ภำพประกอบที่ 2 แผนภาพยูสเคส (use case diagram)
แผนภาพซีเควน (sequence diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะการปฏิสัมพันธ์
การส่งสัญญาณหรือการเรียกใช้ออเปอเรชั่นระหว่างออปเจคต์หลายออปเจคต์ในระบบ โดยจะเน้นเรื่องลาดับขั้น
ของเวลาในการส่งสัญญาณ
ตัวอย่างแผนภาพซีเควน ข้อมูลบุคคล (ข้อมูลการเงิน) รายละเอียดแสดงในภาพประกอบที่ 3

ภำพประกอบที่ 3 ตัวอย่างแผนภาพซีเควน ข้อมูลบุคคล (ข้อมูลการเงิน)
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ผลกำรศึกษำ
การพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ด้านซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรม Apache สาหรับใช้เป็นโปรแกรมเว็บ
เซิร์ ฟเวอร์ โปรแกรม MySQL สาหรับ ใช้ เป็ นโปรแกรมจั ดการฐานข้อ มูล โปรแกรม PHP และโปรแกรม
CodeIgniter สาหรับใช้เป็นโปรแกรมในการพัฒนาระบบ
โปรแกรม CodeIgniter หรือ CI ซึ่งเป็น PHP Framework ที่ใช้สาหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือ
เว็บทั่วไป โดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจาก CodeIgniter เป็นเฟรมเวิร์กที่สามารถใช้งานได้ง่าย ใช้เวลาใน
การศึกษาและทาความเข้าใจไม่มาก มีคู่มือการใช้งานที่ละเอียดอ่านง่ายและสามารถนาไปใช้งานได้จริง และ
สามารถพัฒนาโปรแกรมได้เร็วกว่าการเขียนโค้ดแบบธรรมดา (สถิตย์ เรียนพิศ, 2555)
ตัวอย่างส่วนต่อประสานผู้ใช้ หน้าจอข้อมูลบุคคล (ข้อมูลการเงิน) รายละเอียดแสดงในภาพประกอบ
ที่ 4

ภำพประกอบที่ 4 ตัวอย่างส่วนต่อประสานผู้ใช้ หน้าจอข้อมูลบุคคล (ข้อมูลการเงิน)
การประเมินผลความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ ประกอบด้วย ด้าน
การใช้ระบบ และด้านประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มขึ้น จานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ (ผู้ใช้ระบบ)
จานวน 2 ราย ลูกจ้างประจา (บุคลากร) จานวน 4 ราย และลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากร) จานวน 4 ราย โดยสารวจ
หลังจากการใช้งานระบบแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน นามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมี
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 4.51 - 5.00 คือ ดีมาก 3.51 - 4.50 คือ ดี 2.51 - 3.50 คือ พอใช้ 1.51 - 2.50 คือ
ต้องปรับปรุง และ 0.00 - 1.50 คือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ผลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ควำมพึงพอใจ
ด้ำนกำรใช้ระบบ
- เมนูข้อมูลหลัก
- เมนูข้อมูลบุคคล (ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการเงิน)
- เมนูพิมพ์
- เมนูข้อมูลพื้นฐาน
- เมนูผู้ใช้ระบบ
ด้ำนประสิทธิภำพในกำรทำงำนที่เพิ่มขึ้น
- ทาให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
- ทาให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผล และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว
- ทาให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหาและนาไปใช้
- ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก และช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นมีความรวดเร็ว
- ช่วยให้การออกรายงานเป็นไปอย่างสวยงาม เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ค่ำเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

4.3
4.2
4.4
4.3
4.3

0.46
0.40
0.49
0.46
0.46

4.3
4.2
4.3
4.3
4.4

0.46
0.40
0.46
0.46
0.49

สรุปผลกำรศึกษำ
ได้พัฒนาระบบบัญชีเงินเดือนสาหรับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ฝ่ายปลูกบารุงรักษา สานักงาน
สวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย เมนูข้อมูลหลัก เมนูข้อมูลบุคคล (ข้อมูลทั่วไปและข้อมูล
การเงิน) เมนูพิมพ์ เมนูข้อมูลพื้นฐาน และเมนูผู้ใช้ระบบ โดยผลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบ จานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ (ผู้ใช้ระบบ) จานวน 2 ราย ลูกจ้างประจา (บุคลากร) จานวน
4 ราย และลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากร) จานวน 4 ราย ประกอบด้วย ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้ระบบ
พบว่ามีค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ เมนูข้อมูลหลัก ได้ค่าเฉลี่ย 4.3 เมนูข้อมูลบุคคล (ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการเงิน ) ได้
ค่าเฉลี่ย 4.2 เมนูพิมพ์ ได้ค่าเฉลี่ย 4.4 เมนูข้อมูลพื้นฐาน ได้ค่าเฉลี่ย 4.3 และเมนูผู้ใช้ระบบ ได้ค่าเฉลี่ย 4.3 แสดงว่า
ทุกเมนูการทางานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพใน
การทางานที่ เพิ่มขึ้น พบว่ามีค่าเฉลี่ย ดั งนี้ คือ ทาให้การปฏิ บัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น ช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร ได้ค่าเฉลี่ย 4.3 ทาให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผล และปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ได้ค่าเฉลี่ย 4.2 ทาให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการ
ค้นหาและนาไปใช้ ได้ค่าเฉลี่ย 4.3 ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก และช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นมี
ความรวดเร็ว ได้ค่าเฉลี่ย 4.3 และช่วยให้การออกรายงานเป็นไปอย่างสวยงาม เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ได้ค่าเฉลี่ย 4.4 แสดงว่าผลการประเมิน ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี

กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากสมมติฐานที่ว่า ผู้ใช้ระบบและบุคลากร มีความพึงพอใจในการใช้ระบบบัญชีเงินเดือนสาหรับ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ฝ่ายปลูกบารุงรักษา สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม ในทุกเมนู
การทางานและด้านประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อยกว่าในระดับดี
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ผลการศึกษาพบว่า ผลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ จานวน 10
ตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ (ผู้ใช้ระบบ) จานวน 2 ราย ลูกจ้างประจา (บุคลากร) จานวน 4 ราย และลูกจ้างชั่วคราว
(บุคลากร) จานวน 4 ราย ประกอบด้วย ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้ระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ
เมนูข้อมูลหลัก ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี เมนูข้อมูลบุคคล (ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการเงิน) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
เมนูพิมพ์ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี เมนูข้อมูลพื้นฐาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และเมนูผู้ใช้ระบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี แสดงว่าทุกเมนูการทางานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
ประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มขึ้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ทาให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทาให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผล
และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทาให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหาและนาไปใช้ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก และ
ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นมีความรวดเร็ว ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และช่วยให้การออกรายงานเป็นไปอย่าง
สวยงาม เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี แสดงว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
ประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้
ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาระบบมีการกาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบที่ชัดเจน การ
เก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบได้ครอบคลุม และการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาระบบที่เหมาะสม
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ การค้นคว้าแบบอิสระของ ธงชัย พรมโลกา (2555) ที่พบว่าผู้ใช้ให้
ความเห็นด้านการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการออกแบบระบบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้าน
ความถูกต้องของข้อมูลระบบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดี การค้นคว้าแบบอิสระของ กฤษณ อาพันธุ์ (2553) ที่พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการใช้
งาน คือระบบสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในด้านบริหารงานบุคลากร และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดเก็บเอกสาร นอกจากนี้ ระบบยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อใช้งานด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย และการค้นคว้าแบบอิสระของ ชัยทนันท์ ศรีอภิวงศ์ (2550) พบว่า
ระบบช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระงานด้านเอกสาร การบันทึกข้อมูลและการค้นหาเอกสารทาได้ง่ายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลการเงินของ
บุคลากรควรจัดทาแบบเป็นตารางข้อมูล เพื่อสะดวกในการกรอกข้อมูลครั้งละหลายๆ ราย
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป ได้แก่ การพัฒนาระบบให้สามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ของการกรอกข้อมูลได้ เช่น เลขประจาตัวประชาชน เลขประจาตัวผู้เสียภาษี เลขทีบ่ ัญชีธนาคาร เป็นต้น
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการเบิกวัสดุอุปกรณ์ในหลายโรงงานอุตสาหกรรมยังเป็นการเบิกวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบ
เอกสารซึ่งทาให้เกิดปัญหาในการเบิก เช่น การจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ผิดประเภท เนื่องจากผู้จ่ายไม่สามารถเข้าใจ
ลายมือของผู้เขียนเบิกได้ และการสูญหายของใบเบิกทาให้ไม่สามารถนามาจัดทารายงานสถิติที่แน่ชัดได้ ผู้ศึกษา
จึงได้ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบมาจัดทาระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ แก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ ที่เสนอใช้เทคโนโลยีเว็บเรสพอนซิฟที่มีความสามารถหลักในการแสดงผลให้
เหมาะสมกับขนาดของหน้าจออุปกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ สมาร์ตโฟน และ
แท็บเล็ต ทาให้ง่ายต่อการเบิกวัสดุอุปกรณ์ ไม่ว่าผู้เบิกจะอยู่ในสถานที่ปฏิบัติการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติการ และ
ระบบสามารถจัดทารายงานสรุปการเบิกรายแผนกได้ ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบโดยผู้ใช้พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี
คำสำคัญ: การเบิกวัสดุอุปกรณ์, โรงงานอุตสาหกรรม

ABSTRACT
At present time, equipment disbursement in factories is based on papers causing problems such as
wrong equipment type allocation due to misunderstanding in handwriting and the losses of disbursement forms
resulting in imprecise statistic reporting. Therefore we utilized the theory of system analysis and design for
1433

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

developing an industrial inventory disbursement system to solve the problems in a systematic way. Also the
proposed system leveraged a responsive web technology that is capable of displaying with appropriateness to
the sizes of device screens so that the system is usable for desktop computers, smartphones, and tablets. This
makes the inventory disbursement ease of use no matter where users are accessing the system inside or outside
the factory. Yet, the system could produce disbursement reports by departments. The user acceptance test of the
proposed system showed that the system could achieve the good degree of satisfaction by average.
KEY WORDS: Inventory Disbursement, Industry

1. บทนำ
ในปัจจุบัน การเบิกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ยังคงเป็นการเบิกที่อยู่ใน
รูปแบบเอกสาร จึงทาให้เกิดปัญหาต่างๆ เนื่องจากการเขียนเบิกแต่ละครั้งผู้เบิกจาเป็นต้องเขียนรายละเอียดต่างๆ
ลงไปในใบเบิก ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้าในการเบิกถ้าหากผู้เขียนเบิกจารหัสวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้ หรือเขียนรหัสวัสดุ
อุปกรณ์ผิด ทาให้ผู้จ่ายวัสดุอุปกรณ์จ่ายของผิดประเภท หรื อปัญหาในการเก็บรักษาใบเบิก ถ้าหากทาใบเบิกหาย
จะทาให้ไม่สามารถนามาจัดทาเป็นสถิติ ได้ จากปัญหาดังกล่าวมาเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งของการเบิกที่อยู่ใน
รูปแบบเอกสาร และในการศึกษาครั้งนี้ได้นาบริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จากัด มาเป็นกรณีศึกษา
ในการจัดทาระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์
บริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จากัด เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจทางด้าน
แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่รับ เกอร์เบอร์ ไฟล์ (Gerber File) จากลูกค้า จนถึงขั้นตอนที่
ออกมาเป็นแผงวงจร โดยปัญหาแรกๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิตแผงวงจร ได้แก่ การเบิกวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการผลิต
ซึ่งในปัจจุบันการเบิกวัสดุอุปกรณ์ยังคงเป็นการเบิกวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบเอกสาร จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการ
เบิกแต่ละครั้ง เนื่องจากต้องไปทาเรื่องเบิกที่สโตร์ (store) เพื่อเขียนข้อมูลการเบิก และนาใบเบิกกลับมาให้หัวหน้า
งานเซ็นรับทราบ หลังจากนั้นก็นาใบเบิกไปส่งที่สโตร์ เพื่อให้ทางสโตร์รับทราบและจัดส่งอุปกรณ์ตามใบเบิก
โดยวิธกี ารแก้ปัญหาสาหรับการเบิกในรูปแบบเอกสาร คือ การนาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยให้ความสาคัญในเรื่องของความเป็นระบบ ความสะดวกในการใช้งาน และความ
รวดเร็วในการเบิก ทั้งนี้เพื่อทาให้ระบบการเบิกมีความทันสมัยและมีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ผู้ศึก ษาจึงได้
นาแนวคิดเรสพอนซิฟเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบ ทาให้ระบบสามารถใช้งานได้ทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์
สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ทาให้ง่ายต่อการเบิก ไม่ว่าผู้เบิกจะอยู่ในหรือนอกสถานที่ปฏิบัติการ
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2. แนวคิด ทฤษฎี และระบบที่เกี่ยวข้อง
การพัสดุและการบริหารพัสดุ คาว่า การพัสดุ หมายถึง การจัดทาเอง, การซื้อ, การจ้าง, การจ้างที่
ปรึกษา, การจ้างออกแบบและควบคุม, การแลกเปลี่ยน, การเช่า, การควบคุม, การจาหน่าย (ปรีชา จาปารัตน์ และ
ไพศาล ชัยมงคล, 2547, น.2) คาว่า การบริหารพัสดุ หมายถึง การนาเอาวิทยาการหรือศิลปะมาใช้ในการจัดพัสดุ
เพื่ อสนับ สนุ นและสนองความต้ องการในการปฏิ บัติ ง านของหน่วยงาน หรือ โครงการให้ ดาเนิ นไปได้ต าม
เป้าหมาย (ปรีชา จาปารัตน์ และไพศาล ชัยมงคล, 2547, น.2) กระบวนการพัสดุของบริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค
(ประเทศไทย) จากัด ที่ผู้ศึกษาได้นามาเป็นกรณีศึกษา คือ กระบวนการการผลิต แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่ผลิตตามคาสั่งของลูกค้าและจัดส่งตามวัน/เวลาที่กาหนด
เรสพอนซิฟเว็บ คือ เว็บไซต์ควรจะปรับให้เข้ากับทุกอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล ไม่ใช่แค่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ แต่รวมถึงแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนอีกด้วย (Jackson, 2012, p.1), ออกแบบเว็บไซต์เดียว สามารถ
ใช้ได้กับทุกขนาดของหน้าจอแสดงผล เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้
ในการดูหน้าเว็บไซต์ (Kyrnin, 2014, p.5), การออกแบบเรสพอนซิฟสามารถเปลี่ยนตาแหน่งโดยใช้หน่วยคงที่
เหมือนพิกเซลและเชื่อมโยงหน่วยเหมือนเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความว่า ความกว้างของส่วนที่แตกต่างกันใน
เว็บไซต์ได้รับการออกแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ เรามองเห็นได้ (Fielding, 2014, p.2) และการออกแบบเรส
พอนซิฟ คือ ออกแบบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ได้กับทุกขนาดของหน้าจอ โดยเว็บไซต์จะสามารถตรวจสอบ
ขนาดของหน้าจอ และปรับขนาดให้เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอโดยอัตโนมัติ ซึ่งเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการ
ออกแบบเรสพอนซิฟ เวลาดูข้อมูลจะต้องใช้การย่อ/ขยายเข้ามาดูทีละส่วน จะแตกต่างจากเว็บไซต์ที่ได้รับการ
ออกแบบเรสพอนซิฟ ที่จะสามารถปรับขนาดของรูปภาพ และเลย์เอาท์ของเว็บให้เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอ
ทาให้ดูข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น (8columns, 29 มิถุนายน 2558)
การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ (System Analysis and Design) คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้าง
ระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศ
ใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบจะช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้ วย ดังนั้นการวิเคราะห์
ระบบ คือ การหาความต้องการ ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และ
การออกแบบ คือ การนาเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน ในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งาน
ได้จริง (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, น.14)
วงจรการพัฒนาระบบ คือ การพัฒนา ระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการในการสร้างระบบสารสนเทศ
ขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ สาหรั บ แก้ไ ขปั ญ หาหรื อ สร้ างมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ธุ ร กิจ ซึ่ ง โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศจึ ง
จาเป็นต้องได้รับการวางแผนที่ดี การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามปกติจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ การ
วิเคราะห์, การออกแบบ และการนาไปใช้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551)
ระบบฐานข้อมูล ประกอบไปด้วย ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูก
นามารวมกัน เช่น ฐานข้อมูลในบริษัทแห่งหนึ่งอาจประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มข้อมูล ซึ่งแต่ละแฟ้มต่าง
ก็มีความสัมพันธ์กัน (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2550 น.226) และระบบจัดการฐานข้อมูล คือ โปรแกรมที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ต่างๆ ในการจัดการกับข้อมูล รวมทั้งภาษาที่ใช้ทางาน
มักจะใช้ภาษาเอสคิวแอล (SQL) ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551 น.29)
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สาหรับระบบที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันหลายหน่วยงานมีการใช้วัสดุอุปกรณ์จานวนมาก และมีปัญหา
เรื่องการเบิกวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการเบิกย้อนหลัง หรือปัญหาอื่นๆ และ
บางหน่วยงานได้มีการใช้ระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์แล้ว แต่ระบบยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงขอเสนอระบบงาน 5 ระบบ ที่เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้
ระบบการเบิ กวั สดุ อุ ป กรณ์ ข องระบบการจั ด การสานั กงานอั ต โนมั ติ เป็ น ระบบการเบิ ก วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการการเบิก โดยระบบจะสามารถทาการเบิกได้เฉพาะตามสายงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
(ประภารัตน์ โชติกกูล, 2545) ระบบจ่ายพัสดุออนไลน์สานักศึกษาทั่วไป เป็นระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์แบบ
ออนไลน์ โดยทาการลงชื่อเข้าใช้งาน และทาการพิมพ์แบบฟอร์มการเบิกวัสดุอุปกรณ์ออกมา เพื่อเขียนข้อมูลการ
เบิกต่างๆ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป.) ระบบการเบิกจ่ายอะไหล่ เป็นระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์โดยใช้ไอ
ทีเป็นเครื่องมือ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของของระบบเก่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ใช้งานให้มากขึ้น (บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จากัด, ม.ป.ป.) ระบบการเบิกจ่ายวัสดุ
ออนไลน์เพื่อการสนนับสนุนงานบริหาร สานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นระบบที่ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาจัดการการเบิกจ่ายพัสดุ โดยระบบจะช่วยลดขั้นตอนในการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ , ม.ป.ป.) และระบบ
การจัดการฐานข้อมูลอุปกรณ์ วัสดุสานักงาน เป็นระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ วัสดุสานักงานเพื่อให้
ทราบถึงจานวนวัสดุ และมีการเก็บข้อมูลหรือหลักฐานในการบันทึกบัญชีไว้ เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลใน
การอ้างอิง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ, 2556)

3. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
เพื่อพั ฒนาระบบการเบิกวัสดุอุป กรณ์ใ นโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีเว็ บเรสพอนซิ ฟ ที่ มี
ความสามารถหลักในการแสดงผลให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าจออุปกรณ์ และระบบสามารถจัดทารายงาน
สรุปการเบิกรายแผนกได้

4. วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
การวิเคราะห์ออกแบบระบบเว็บเรสพอนซิฟสาหรับการเบิกวัสดุอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม:
กรณีศึกษา บริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จากัด ได้ใช้ไมโครซอฟท์ วิสิโอ (Microsoft Visio 2010)
เข้ามาช่วยในเรื่องของการเขียนแผนภาพ ยูเอ็มแอล (UML) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ระบบเว็บเรสพอนซ สาหรับการเบกวัสดุ
อุปกรณ์ใน รงงานอุตสาหกรรม
เข้าสู ระบบ

ค้นหาวัสดุอุปกรณ์

เบกวัสดุอุปกรณ์

ยืนยันการเบก
วัสดุอุปกรณ์
สมาชก(ผูเ้ บก)

สมาชก(ผูจ้ าย)

ตรวจสอบควการ
เบกวัสดุอุปกรณ์

เช็คสถตการเบก

ออกจากระบบ

รูปภำพประกอบที่ 1 แผนภาพยูสเคส
จากรูปภาพประกอบที่ 1 แสดงรายละเอียดการทางานหลักของระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่
เข้าสู่ระบบ, ค้นหาวัสดุอุปกรณ์, เบิกวัสดุอุปกรณ์, ยืนยันการเบิกวัสดุอุปกรณ์, ตรวจสอบคิวการเบิกวัสดุอุปกรณ์,
เช็คสถิติการเบิก และออกจากระบบ

ยืนยันการเบก
วัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์

สมาชก(ผูเ้ บก)
เลือกวัสดุอุปกรณ์
ใสจานวนวัสดุอุปกรณ์

สงข้อมูลวัสดุอุปกรณ์

รูปภำพประกอบที่ 2 แผนภาพซีเควนซ์ : เบิกวัสดุอุปกรณ์
จากรูปภาพประกอบที่ 2 แสดงรายละเอียดการเบิกวัสดุอุปกรณ์ โดยที่ผู้เ บิกทาการเลือกรายการวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมกับจานวน แล้วทาการส่งข้อมูลไปหน้ายืนยันการเบิก
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ควการเบก

สมาชก(ผูจ้ าย)

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

านข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลการเบก
วัสดุอุปกรณ์

ทาการตรวจสอบจาก
านข้อมูล

ทาการ
ตรวจสอบ

สงลาดับคว
สงข้อมูลการเบกวัสดุอุปกรณ์

แสดงลาดับคว
แสดงข้อมูลการเบก
วัสดุอุปกรณ์

รูปภำพประกอบที่ 3 แผนภาพซีเควนซ์ : ตรวจสอบคิวการเบิกวัสดุอุปกรณ์
จากรูป ภาพประกอบที่ 3 แสดงรายละเอีย ดตรวจสอบคิ วการเบิกวัสดุ อุปกรณ์ โดยที่ผู้จ่ายทาการ
ตรวจสอบคิวการเบิกว่าแผนกไหนเบิกก่อน/หลัง เพื่อที่จะได้จ่ายของตามคิวการเบิก
ลาดับสถตการเบก

M

สถตการเบก

มี

1

M

วัสดุอุปกรณ์
M

วันที่เบก

รหัสสถตการเบก

ชื่อวัสดุอุปกรณ์

รหัสวัสดุอุปกรณ์

จานวนการเบก

M

หนวยวัสดุอุปกรณ์

จัดทา

เบก
สถานะสมาชก

นามสกุลสมาชก

1

ชื่อสมาชก
1

M

M
M

1

มี

แผนกยอย
M

รหัสผาน

มี

มี

รหัสแผนกยอย
มี

1

1

ตาแหนง
รหัสตาแหนง

ชื่อแผนกยอย

1

ชื่อผูใ้ ช้

สมาชก

รหัสสมาชก

มี

1
แผนก

ชื่อตาแหนง

รหัสแผนก

ชื่อแผนก

รูปภำพประกอบที่ 4 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของเอนทิตี้
จากรูปภาพประกอบที่ 4 แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างเอนทิตี้กับเอนทิตี้

5. ผลกำรศึกษำ
ผลจากการประเมินแบบสอบถามการใช้งานระบบเว็บเรสพอนซิฟสาหรับการเบิกวัสดุอุปกรณ์ใ น
โรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา บริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จากัด มีคะแนนเฉลี่ยความพึง
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พอใจอยู่ในระดับดี และขั้นตอนในการใช้งานระบบแต่ละครั้งไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน สามารถเข้าใจระบบได้ง่าย และ
มีการบันทึกการเบิกทุกครั้งเพื่อจัดทาเป็นสถิติได้ โดยระบบมีการทางานหลักๆ ดังต่อไปนี้

รูปภำพประกอบที่ 5 หน้าจอการเบิกวัสดุอุปกรณ์
จากรูปภาพประกอบที่ 5 แสดงหน้าจอการเบิกวัสดุอุปกรณ์ โดยเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะทาการเบิกพร้อม
กับใส่จานวนของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ

รูปภำพประกอบที่ 6 หน้าจอตรวจสอบสถิติการเบิก
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จากรูปภาพประกอบที่ 6 แสดงหน้าจอตรวจสอบสถิติการเบิก เพื่อทาการตรวสอบว่าได้ทาการเบิกไป
แล้วกี่ครั้ง และแต่ละครั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการเบิกได้

รูปภำพประกอบที่ 7 หน้าจอตรวจสอบคิวการเบิก
จากรูปภาพประกอบที่ 7 แสดงหน้าจอตรวจสอบคิวการเบิก โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของผู้เบิก
พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการเบิกได้
ผลการทดสอบการใช้งานระบบจากผู้ใช้จริงจานวน 10 คน โดยทดสอบจากกลุ่มบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการเบิกในรูปแบบเอกสาร ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชัน
งานของระบบ จานวน 10 ข้อ, ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ จานวน 10 ข้อ และด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ จานวน 5 ข้อ โดยใช้สูตรการคานวณ คือ ((x1*5)+(x2*4)+(x3*3)+(x4*2)+(x5*1))/10(จานวน
ผู้ประเมิน) พบว่า ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ มีคะแนนเฉลี่ยประเมินเท่ากับ 3.75 เนื่องจากการ
ทางานของระบบมีฟังก์ชันการใช้งานตามที่ผู้ใช้ระบบต้องการ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ มีค ะแนนเฉลี่ย
ประเมินเท่ากับ 3.99 เนื่อจากระบบทาการเบิกวัสดุอุปกรณ์ได้รวดเร็วและเป็นระบบ และด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีค ะแนนเฉลี่ยประเมินเท่ากับ 3.66 เนื่องจากระบบมีการควบคุมสิทธิของผู้ใช้ ได้
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของทุกด้านที่ประเมินเท่ากับ 3.80

6. สรุปผลกำรศึกษำ
จากการทดสอบระบบเว็บเรสพอนซิฟสาหรับการเบิกวัสดุอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา
บริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จากัด นั้น เป็นการช่วยปฎิบัติงานทางด้านเอกสารให้มีความเป็น
ระบบและมีขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน คือ ระบบจะทาการเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ออกมา เพื่อทาให้ผู้ใช้ทา
การเบิกได้รวดเร็ว และระบบสามารถตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่มีทั้งหมดในโรงงาน โดยแยกตามแต่ละแผนกได้
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เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า วัสดุอุปกรณ์ชนิดไหน เกี่ยวข้องกับแผนกไหน พร้อมกับบันทึกสถิติการเบิกทุกครั้ง ซึ่งเป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพในการทางานได้เป็นอย่างดี โดยผลการประเมินการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบพบว่า การทางานของระบบอยู่ในระดับดีและระบบยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้อยู่
ในระดับที่ดีขึ้นได้อีก

7. ข้อเสนอแนะ
ระบบเว็บเรสพอนซิฟสาหรับการเบิกวัสดุอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถถูกนาไปใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการนารูปแบบระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเว็บเรสพอนซิฟแทนที่
รูปแบบเอกสารเพื่อช่วยลดทรัพยากรประเภทกระดาษและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม
ควรมีการทดสอบระบบหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นก่อนนาไปใช้ เช่น หน้าจอการเบิกควรแสดงราคาวัสดุ
อุปกรณ์ และผลรวมราคาการเบิกแต่ละครั้ง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมบางโรงงาน มีการคิดราคาการเบิกตาม
วัสดุอุปกรณ์โดยหักจากงบประมาณรายแผนก หรือควรเพิ่มจานวนวัสดุอุปกรณ์คงเหลือในหน้าเบิกเพื่อให้ทราบ
ว่าวัสดุอุปกรณ์คงเหลือเท่าไหร่ จากกรณีศึกษา บริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จากัด มีการนาเข้า
วัสดุอุปกรณ์ทุกเดือนและเข้าเป็นจานวนมาก ระบบจึงไม่แสดงจานวนคงเหลือในหน้าเบิก ทั้งนี้ควรเพิ่มข้อมูล
อื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการเบิกของแต่ละโรงงาน เพื่อทาให้ระบบการเบิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ระบบการ
เบิกยังคงมีข้อจากัดอยู่ คือ หากจะทาการเบิกผู้เบิกจะต้องอยู่ในบริ เวณโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากจาเป็นต้อง
ใช้ระบบเครือข่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น และถ้ามีผู้ใช้ระบบมากเกินไปจะทาให้ระบบเกิดความ
ล่าช้าได้
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สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ยังคงเก็บแบบแฟ้มเอกสารแล้วจึงนาข้อมูลลงบันทึกในรูปแบบตารางใน
โปรแกรม Microsoft Excel โดยมี การรายงานผล เช่ น สรุ ป ความก้ าวหน้ า งานจั ด หาประจ าเดื อ น สรุ ป
ความก้าวหน้าตามงบงาน ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีในตารางนามาแสดงผลเป็นกราฟโดยต้องทาขึ้นใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องการ
รายงานผลการดาเนินการหรือสรุปความก้าวหน้าของการดาเนินการ จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาระบบจัดการ
ข้ อ มู ล และรายงานผลการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง กรณี ศึ ก ษา แผนกจั ด หา ศู น ย์ อุ ต สาหการสรรพาวุ ธ
กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อทาให้การ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาให้
กาลังพลที่ปฏิบัติงานจะได้รับสะดวก รวดเร็ว และอานวยความสะดวกแก่กาลังพลในการบันทึก ปรับปรุง แก้ไข
ข้อมูลรวมถึงการออกรายงานได้จากระบบฯและผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือประกอบการตัดสินใจได้โดยไม่จากัด เวลา และสถานที่ โดยใช้
วิธีดาเนินการศึกษารวบรวมความต้ องการ วิเ คราะห์และออกแบบระบบด้วยทฤษฎีวัฏจักรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle : SDLC) พัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือชนิดซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบ
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และพัฒนาดังนี้ โปรแกรมอาปาเช่ เวอร์ชั่น 2.4.16 (Apache Version 2.4.16) โปรแกรมภาษาพีเอชพี เวอร์ชั่น
5.6.11(PHP Version5.6.11) และโปรแกรมซับไลม์เท็ก 3(sublime text 3) โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล
เวอร์ชั่น 5.0.11 (MySQL Version 5.0.11) ผลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ
พบว่า ระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกมีผลเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี
คาสาคัญ : การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดาเนินการ กาลังพล

ABSTRACT
Now a days, data storage and purchasing management of Procurement Department , Industrial Center
(Army Ordnance) which is still collect all document and record all data in a table format of Microsoft Excel
Program. For example: Employment Progress Monthly Summary, Budget Progress Summary. All data is
imported from Microsoft Excel for showing data graph or diagram. We always need to make a new report for
presentation which is necessity for making data storage and purchasing system.
In this case, The Procurement Department of Industrial Center, Army Ordnance have a purpose for
assist operation of our organization. The institute will increase effect and efficiency management which is more
conveniently for working. The commander can check and monitor information for making decision all the time.
Operation Processing of analysis and design by System Development Life Cycle (SDLC) which design and
develop software. Including, Apache Version 2.4.16, PHP Version 5.6.11, Sublime Text3, MySQL Version
5.0.11
Satisfaction assessment of data management and purchasing report of Procurement Department ,
Industrial Center (Army Ordnance) is good level.
KEY WORDS: Procurement, Operation report, Personnel

บทนา
แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นองค์กรภาครัฐในด้านความมั่นคง มี
ภารกิจในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์และจัดจ้างงานต่างๆเพื่อทาให้การผลิตหรือการซ่อมบารุง อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ
ดาเนินได้อย่างต่อเนื่องเพื่อแจกจ่ายให้แก่หน่วยต่างในกองทัพบก เนื่องจากกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่โดยมีหน่วยราชการอยู่ภายใต้จานวนมากโดยมีภารกิจที่แตกต่างกันออกไปซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกมี
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบทุก หน่วยงาน โดยจะ
สนองกับความต้องการเฉพาะบางหน่วยราชการเท่านั้นเนื่องจากพัฒนาตามความต้องการของแต่ละหน่วยราชการ
โดยแผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความต้องการบริหารจัดการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการออกเอกสารรายงานรูปแบบเฉพาะและอานวยความสะดวกต่อ
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กาลังพลในการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อให้มีระบบ
สารสนเทศที่เกิดจากการดาเนินการศึกษาและพัฒนาโดยกาลังพลในหน่วยงานส่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ชัดเจนจากกาลังพลผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ระบบสารสนเทศที่พัฒนานี้สะดวกต่อการใช้งานและสอดคล้องกับการ
ดาเนินการจัดการข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างมาก ซึ่งระบบจัดการข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
สามารถขจัดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การซ้าซ้อนของข้อมูลหรือข้อมูลที่ไม่ต้องกันได้ด้วยการใช้ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, 2554, หน้า 17-18)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อสร้างระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา แผนกจัดหา ศูนย์
อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งทาให้มีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
ที่ศึกษา
2. เพื่ อ ท าให้ การปฏิ บั ติ ง านด้ านการบริ ห ารจั ด การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

ทฤษฎีและระบบที่เกี่ยวข้อง
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเป็ น กระบวนการในการสร้ างระบบสารสนเทศขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ สาหรั บ
แก้ปัญหาหรือสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรและด้วยระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันนับวันยิ่งมีความซับซ้อน
หรือขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น ดั้งนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศจึงจาเป็นต้องได้รับการวางแผนที่ดี คาว่า “วงจรชีวิต
(Life Cycle)” มักจะใช้กับสิ่งมีชีวิตบนโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิด การดาเนินชีวิตและการตาย ตัวอย่างเช่นวงจร
ชีวิตของมนุษย์ทุ กคน ในท านองเดี ยวกัน เมื่ อนาวงจรชีวิต มาใช้ กับซอฟต์แ วร์ ซึ่งริ เริ่มจากการวางแผนเพื่ อ
วิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม จากนั้นจึง ศึกษาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆจนกระทั่งได้เริ่มนาซอฟต์แวร์
ใหม่มาใช้งาน และเมื่อมีการนาซอฟต์แวร์มาใช้งานนานไปตามกาลเวลา สิ่งแวดล้อม ความต้องการต่างๆรวมถึง
เทคโนโลยีก็อาจเปลี่ยนแปลงไป ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อีกต่อไป จึงต้อง
ย้อนกลับมาเริ่มต้นศึกษาถึงปัญหาใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่หรือระบบที่เหมาะสมกว่าเดิมมาใช้
แทน ด้วยเหตุดังงกล่าวงซอฟต์แวร์จึงมีลักษณะเป็นวงจรชีวิต ที่เรียกว่าวงจร
การพัฒนาระบบ (System
Development Life Cycle : SDLC) ขั้นตอนตามแบบแผนของวงจรการพัฒนาระบบนั้นถือว่าเป็น วิธีพัฒนา
ระบบที่ มั กน ามาประยุ กต์ ใ ช้ สาหรั บ นั ก พั ฒ นาระบบตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ก รอบการท างานที่ เ ป็ น
โครงสร้างชัดเจน โดยมีลาดับของกิจกรรมในแต่ละระยะที่เป็นลาดับแน่นอน วงจรการพัฒนาระบบจะทาให้เข้าใจ
ถึงกิจกรรมพื้นฐาน ขอบเขต รายละเอียดต่างๆในแต่ละระยะของการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 5 ระยะด้วยกันดังนี้ ระยะการวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis
Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) ระยะการนาไปใช้ (Implementation Phase) ระยะการบารุงรักษา
(Maintenance Phase) ซึ่งวงจรการพัฒนาระบบถือว่าเป็นกระบวนการที่ดีรูปแบบหนึ่งที่ช่วยนักวิเคราะห์หรือ
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นักพัฒนาใช้ทาการพัฒนาระบบได้อย่างเป็นมาตรฐานและครอบคลุมตามความด้วยการได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551, หน้า 50-57)
ในการพัฒนาระบบด้วยหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-oriented Analysis and
Design)นั้น สิ่งที่จาเป็นคือการสร้างแบบจาลองของออบเจกต์(Object) , คลาส(Class) และองค์ประกอบอื่นๆของ
ระบบ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแบบจาลองที่ชัดเจนที่สุด คือการแสดงในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ เช่น
รูปภาพ แผนภาพเป็นต้น ซึ่งทาให้มีการคิ ดค้นเครื่องมือที่ ทาให้นั กวิเคราะห์และพั ฒนาระบบสามารถสร้าง
แบบจาลองขององค์ประกอบต่างๆ ทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุขึ้นและหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับ
การยอมรับและนิยมใช้มากที่สุดคือ ยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language) โดยยูเอ็มแอลไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือเท่านั้น แต่ยูเอ็มแอลจัดได้ว่าเป็นภาษาเนื่องจากยูเอ็มแอลมีหน่วยของภาษาที่ชัดเจน กล่าวคือมีทั้งคาศัพท์
(Vocabulary)และไวยากรณ์(Syntax) ที่ชัดเจน แต่ยูเอ็มแอลต่างจากภาษาทั่วไปคือ หน่วยของภาษานั้นประกอบ
ขึ้นจากรูปภาพและแผนภาพไม่ใช่อักขระ จึงได้มีการจัดยูเอ็มแอล เป็นประเภทหนึ่งของภาษารูปภาพ(Graphical
Language) ซึ่งยูเอ็มแอลช่วยให้นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสามารถถ่ายทอดความคิดที่มีต่อระบบ ให้อยู่ใน
รูปแบบของแผนภาพทาให้มองเห็นภาพและตีความได้ชัดเจนมากขึ้น ยูเอ็มแอลประกอบขึ้นจาก 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ คาศัพท์ยูเอ็มแอล (UML Vocabulary) และ ไวยากรณ์ยูเอ็มแอล (UML Syntax) ยกตัวอย่าง คาศัพท์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของภาษารูปภาพ เช่น ของ 2 สิ่งมีความสัมพันธ์แบบขึ้นต่อกันหรือมีอิทธิพลต่อกัน เรียกว่า ดีเพน
เดนซี(Dependency) และ ของ 2 สิ่งในระนาบความสัมพันธ์เดียวกัน เรียกว่า แอสโซซิเอชั่น (Association)
ยกตัวอย่าง คาศัพท์เกี่ยวกับ ภาษารูปภาพ เช่น คลาสไดอะแกรม(Class Diagram) ใช้แสดงโครงสร้างของคลาส
และความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆระหว่างคลาสเหล่านั้น ออบเจกต์ไดอะแกรม(Object Diagram) ใช้แสดง
โครงสร้างของออบเจกต์ และความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆระหว่างออบเจกต์เหล่านั้น ยูสเคสไดอะแกรม(Use
Case Diagram) ใช้แสดงยูสเคส(Use Case) ซึ่งเป็นกลุ่มของเหตุการณ์หรืองานที่ต้องมีในระบบ แอคเตอร์(Actor)
ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบในรูปแบบใดรู ปแบบหนึ่งและความสัมพันธ์ระหว่าง
ยูสเคสและแอคเตอร์เหล่านั้น ซีเควนไดอะแกรม(Sequence Diagram) จะเป็นที่รวมของคลาส และ/หรือออบเจกต์
และชุดของเมสเสจ(Massage) ซึ่งก่อให้เกิดการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบ (กิตติพงษ์ กลมกล่อม,
2552, หน้า 11-15)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP)
(กรมบัญชีกลาง, 2556) จัดทาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และ
พัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหาร
จัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าสาหรับการจัดซื้อ จัดจ้างรูปแบบ
ต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบ
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้าซ้อน การบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบออนไลน์
เรลไทม์ (Online Real time) ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
จะเห็นได้ว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นั้นจะมีความคล้ายกับระบบจัดการข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีศึกษาแผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกที่
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วิจัยและพัฒนาขึ้น แต่จะมุ้งเน้นการสรุปและออกรายงานเปรียบเทียบ เช่น การออกรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าเดื อ นและประจ าปี ง บประมาณ ซึ่ ง ในระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างได้ แต่ไม่มีการสรุปผลและออกรายงานการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ตามความต้องการ เมื่อผู้บริหารหรือกาลังพลผู้ปฏิบัติงานต้องใช้การรายงานดังกล่าวเป็นประจา ทาง
ผู้พัฒนาระบบจึงจาเป็นต้อ งจัดทาเป็นฐานข้อมูลขึ้น และออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สาหรับ ติดต่อกับ
ฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบได้สะดวกที่สุด อาจมองว่าข้อมูลที่นาเข้าไปในระบบอาจเป็นข้อมูล
เดียวกันกับในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแน่นอนต้องเป็นข้อมูลเดียวกันแต่เราจะไม่
สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ดังกล่าวขึ้นมาได้ถ้าไม่มีการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
เพราะผู้พัฒนาไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ซึ่ง
สรุปได้ว่าระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะเป็นเอกเทศน์โดยมุ้งเน้นการตอบสนองตามความต้องการของกาลังพล
ผู้ปฏิบัติงานและสามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ภาษาพีเอชพี(PHP) หมายถึง ภาษาสคลิปต์(script language) อย่างหนึ่งที่เรียกว่าเซริฟเวอร์ไซด์สคลิปต์
(server-side script) ซึ่งจะทางาน ในฝั่งเซริฟเวอร์(server) แล้วส่งการแสดงผลมายังบราวเซอร์ของตัวไคแอนต์
(client) และยังเป็นภาษาจาพวก สคลิปต์ติ่งแลงเกวจ(scripting language) คาสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า
สคริ ป ต์ (script) และเวลาใช้ ง านต้ อ งอาศั ย ตั ว แปรชุ ด ค าสั่ ง ตั วอย่ างของภาษาสคริ ป ต์ เช่ น จาวาสคลิ ป ต์
(JavaScript), เพอร์(Perl) เป็นต้น ลักษณะของพีเอชพีที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ พีเอชพีได้รับการ
พัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบเอชทีเอ็มแอล(HTML) โดยสามารถสอดแทรกหรือ
แก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่าพีเอชพีเป็นภาษาที่เรียกว่าเซริฟเวอร์ไซด์สคลิปต์ หรือ เอชทีเอ็ม
แอลเอ็มเบดเดดสคลิปต์แลงเกวจ (HTML-embedded scripting language) เป็นเครื่องมือที่สาคัญชนิดหนึ่งที่ ช่วย
ให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์แบบไดนามิก (Dynamic) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น ถ้าเป็น เซริฟ
เวอร์ไซด์อินคูส (Server Side Include) ก็จะสามารถเข้าใจการทางานของพีเอชพี ได้ อาจจะกล่าวได้ว่าพีเอชพี
ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อแทนที่เซริฟเวอร์ไซด์อินคูส รูปแบบเดิมๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วนเชื่อมต่อ
กับเครื่องมือชนิดอื่นมากขึ้น เช่น ติดต่อกับฐานข้อมูลเป็นต้น (สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล, 2551, หน้า 13-15)
บูทสแท็บ(Bootstrap) คือ ซีเอสเอส เฟรมเวริค์(CSS Framework) หรือที่นักพัฒนาหลายๆคนเรียกว่า
ฟอนต์เอ็นเฟรมเวริค์ (Front end Framework) คาว่า ฟอนต์เอ็น(front end) หมายถึง ส่วนที่แสดงผลให้ผู้ใช้ทั่วไป
เห็น หรือเรียกว่าหน้าเว็บไซต์นั่นเอง (จีราวุธ วารินทร์, 2557, หน้า 63-64) บูทสแท็บถือกาเนิดขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โดยทีมงานของทวิสเตอร์(twitter) เพื่อใช้ในการเป็นไลบาร์รี่(library) สาหรับการแสดงผลเว็บไซต์ทวิสเตอร์ และ
ได้เผยแพร่ให้คนอื่นได้ใช้ในรูปแบบโอเพ่นซอร์ส(open source)ด้วย ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายและมี
นักพัฒนาหลายคนช่วยกันปรับปรุงแก้ไข โดย ณ ขณะนี้คือเวอร์ชั่น(Version) 3.3.5 แล้ว และที่น่าสนใจก็คือซีเอ็ม
เอส(cms) ชั้นนาของโลกตอนนี้ใช้บูทสแท็บเป็นเฟรมเวริค์ ในการแสดงผล เช่น จุมล่า(Joomla) , เวิดเพส
(WordPress) โดยเฉพาะจุมล่า ได้มีการใส่ บูทสแท็บเข้าไปในไฟล์โครงสร้างหลักด้วย ทาให้บูทสแท็บไม่ใช่แค่ ซี
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เอสเอส เฟรมเวริค์สาหรับ เว็บไซต์เอชทีเอ็มแอ(HTML Website) ธรรมดาเท่านั้น แต่เป็นเฟรมเวริค์ สาหรับซีเอ็ม
เอสด้วย ซึ่งบูทสแท็บ นั้นมีความสามารถอยู่ 3 ด้านหลักๆคือ 1.การสร้างเลสพ่อนซีฟเว็บไซต์ (Responsive
Website) ได้สะดวกขึ้น ทาให้สามารถออกแบบเว็บไซต์ที่รองรับหลายขนาดของหน้าจออุปกรณ์ได้ไม่ต้องทา
เว็บไซต์ ห ลายๆเวอร์ชั่น เหมือนการพั ฒนาเว็บไซต์ ในอดีต 2.หน้ าจอสาหรั บผู้ใ ช้ (user interface) หรื อ
ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ที่สวยงามโดยบูทสแท็บ ได้เตรียมธีม(theme) สาหรับนักพัฒนาไว้มากมายและยังมี
นักพัฒนาทั่วโลกสร้างธีมมาแจกฟรีอีกจานวนมาก เพียงเขียนโค้ด(code) ไม่กี่ตัวอักษรก็สามารถแปลงเว็บไซต์
ธรรมดาให้ดูดีได้และใช้เวลาน้อยอีกด้วย 3.สามารถใช้จาวาสคลิปต์(java script)ได้ง่ายมากขึ้น ในอตีดจะทาอะไร
ที่เป็นการโต้ตอบไปมากับผู้ใช้โดยจาวาสคลิปต์ต้องใช้การเขียนโค้ด จานวนมากและซับซ้อนพอสมควร แต่บูทส
แท็บได้ช่วยให้เขียนโค้ดสั้น และง่ายกว่ามาก ทาให้ใช้เวลาไม่นานและประหยัดพื้นที่เก็บซอสโค้ด(source code)
ด้วย ส่วนคาว่า “เฟรมเวริค์(frame work)” หมายถึง สิ่งที่ ช่วยกาหนดกรอบของการทางานให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน ในสมัยก่อนเรายังไม่มีเฟรมเวริค์ ปัญหาที่เราพบเป็นประจาในการทางานร่วมกันก็คือ ต่ างคนต่างทา คน
หนึ่งเขียนแบบหนึ่งส่วนอีกคนก็เขียนอีกแบบหนึ่งพอถึงเวลาต้องแก้ไขหรือพัฒนาต่อก็จะไม่เข้าใจกันเพราะไม่ได้
มีการกาหนดข้อตกลงกันไว้ล่ วงหน้าทาให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ เฟรมเวริค์จะเข้ามาแก้ปัญหาจุด นี้โดยจะเป็นตัว
กาหนดให้สมาชิกในทีมผู้พัฒนาเข้าใจตรงกัน ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เช่น โจทย์คือการสร้างกล่องสี่เหลี่ยม
สีน้าเงินหนึ่งกล่อง ถ้าเราใช้เฟรมเวริค์ แล้วผู้พัฒนาแต่ละคนจะใช้วิธีเดียวกันในการสร้างกล่องนี้ขึ้นมา แม้ว่า
ผู้พัฒนาจะไม่ได้คุยกันเลยก็ตามก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าโค้ดที่เขียนขึ้นมามันคือการสร้างกล่องสีน้าเงิน

วิธีการดาเนินการศึกษา
ดาเนินการศึกษารวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบจากกาลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในแผนกจัดหา
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งจะมี 4 ตอนงานย่อย โดยแต่ละตอนงานย่อยจะมีการปฏิบัติ
หน้าที่และใช้งานระบบที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ ตอนตั้งเรื่องจัดหา ใช้งานระบบในส่วนของจัดการข้อมูลเรื่องที่
จัดซื้อจัดจ้าง ตอนจัดทาสัญญาและใบสั่งซื้อ ใช้งานระบบในส่วนของจัดการข้อมูลเรื่องที่จัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลการจัดทาสัญญาและใบสั่งซื้อ ตอนตรวจรับ ใช้งานระบบในส่วนของจัดการข้อมูลเรื่องที่จัดซื้อจัดจ้างที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลการตรวจรับ ตอนธุรการ ใช้งานระบบในส่วนของจัดการข้อมูลกาลังพลและ ข้อมูลฝ่ายงาน
ซึ่งการออกแบบระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา แผนกจัดหา ศูนย์อุตสา
หการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โดยยูเอ็มแอลซึ่งมีการดาเนินการดังภาพที่ 1 – 5
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ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรม (use case diagram)
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ภาพที่ 2 คลาสไดอะแกรม(Class Diagram)
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ภาพที่ 3
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ด้านซ้าย แสดงซีเควนไดอะแกรมการจัดการและเรียกดูข้อมูลเรื่องที่จัดซื้อจัดจ้าง
ด้านขวาแสดงซีเควนไดอะแกรมการจัดการและเรียกดูวิธีที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพที่ 4 ด้านซ้ายแสดงซีเควนไดอะแกรมการจัดการและเรียกดูข้อมูลคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านขวาแสดงซีเควนไดอะแกรมการออกรายงานเรื่องทีจ่ ัดซื้อจัดจ้างทางหน้าจอและเครื่องพิมพ์

ภาพที่ 5 ด้านซ้ายแสดงซีเควนไดอะแกรมการจัดการข้อมูลและเรียกดูเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน
ด้านขวาแสดงซีเควนไดอะแกรมการจัดการและเรียกดูข้อมูลฝ่ายงาน
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ผลการศึกษา
ผลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ ระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษาแผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พบว่ามีผล
เฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยขั้นตอนในการใช้งานระบบแต่ละครั้งไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจระบบได้
ง่าย และสามารถนาระบบมาใช้ในการจัดการข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนวิธีการแบบเก่า
ซึ่งใช้โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล(Microsoft Excel) ได้ โดยระบบมีการทางานหลักๆ ซึ่ง พัฒนาระบบด้วย
โปรแกรมภาษา พีเอชพี และบูทสแท็บ ซึ่งเป็นซีเอสเอส เฟรมเวริค์ที่ใช้ในการจัดรูปแบบสัดส่วนของเว็บไซต์และ
เมนูหรือปุ่มกดต่างๆให้มีความน่าใช้มากขึ้นโดยแสดงในภาพประกอบที่ 6 – 9

ภาพที่ 6 ด้านซ้ายแสดงหน้าจอสาหรับจัดการและเรียกดูข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านขวาแสดงหน้าจอสาหรับจัดการและเรียกดูวิธีที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพที่ 7 ด้านซ้ายแสดงหน้าจอสาหรับจัดการและเรียกดูข้อมูลคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านขวาแสดงหน้าจอสาหรับออกรายงานเรื่องทีจ่ ัดซื้อจัดจ้างทางหน้าจอและเครื่องพิมพ์
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ภาพที่ 8 ด้านซ้ายแสดงหน้าจอสาหรับจัดการและเรียกดูข้อมูลเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน
ด้านขวาแสดงหน้าจอสาหรับจัดการและเรียกดูข้อมูลฝ่ายงาน

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบกราฟและตาราง
ผลการทดสอบการใช้ ง านระบบจากกาลั ง พลซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นแผนกจั ด หา ศู น ย์ อุ ต สาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จานวน 20 นาย ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทางานได้
ตามฟังก์ชันงานของระบบ จานวน 10 ข้อ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ จานวน 5 ข้อ และด้านการรักษาความ
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ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ จานวน 5 ข้อ พบว่า ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ มีคะแนนเฉลี่ย
ประเมินเท่ากับ 4.20 คะแนน จาก 5 คะแนน เนื่องจากการทางานของระบบมีฟังก์ชัน การใช้งานสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ มีคะแนนเฉลี่ยประเมินเท่ากับ 3.80 คะแนน จาก
5 คะแนน เนื่องจากระบบสามารถจัดการข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้สะดวก รวดเร็ว และ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีคะแนนเฉลี่ย ประเมินเท่ากับ 3.78 คะแนน จาก 5 คะแนน
เนื่องจากระบบมีการยืนยันตัวตนสาหรับการเข้าใช้ระบบและกาหนดสิทธิในแต่ละระดับในการใช้งานระบบอย่าง
ชัดเจน

สรุปผลการศึกษา
จากที่พัฒนาระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา แผนกจัดหา ศูนย์
อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ทาให้มีระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่นถือเป็นการ
ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน การบริหารจัดการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
อานวยความสะดวกต่อกาลังพลในการปฏิบัติงานมากขึ้น
โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบเพื่อเก็บและจัดการกับข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเป็นระบบตาม
ระดับสิทธิการใช้งานระบบที่วางไว้ เมื่อข้อมูลถูกนาเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะทาการรายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ โดยอัตโนมัติซึ่งสามารถออกรายงานดังกล่าวได้ทั้งทางหน้าจอ
และเครื่องพิมพ์ โดยผลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานของระบบจากผู้ปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ
สามารถนาระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา แผนกจัดหา ศูนย์
อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานราชการในกองทัพบกหรือหน่วยงาน
อื่นที่มีภารกิจคล้ายกันคือการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาจจะปรับเปลี่ยนบางส่วนของโปรแกรม เช่น การออก
รายงาน การจัดการฝ่ายงาน ให้เหมาะสมต่อไป
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การควบคุมข้อมูลหัวเรื่องห้องสมุดในรูปแบบตารางข้อมูลและแบบอรรถาภิธาน
THE LIBRARY SUBJECT HEADING CONTROLLING WITH DATA TABLE
AND THESAURUS
ชานาญ อินทสโร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Email: chumnan.i@psu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการควบคุมข้อมูลหัวเรื่องห้องสมุดบนระบบจัดการฐานข้อมูล
ออราเคิล (ORACLE) ในรูปแบบตารางข้อมูล (Data table) และแบบอรรถาภิธาน (Thesaurus) การศึกษา
เปรียบเทียบในเรื่องระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูลหัวเรื่อง การเพิ่ม และลบข้อมูลหัวเรื่องที่จัดเก็บทั้ง 2 รูปแบบ โดย
การควบคุมข้อมูลหัวเรื่องจะต้องควบคุมความสัมพันธ์ ข้อมูลตามมาตรฐานแอนซี/นิโซ (ANSI/NISO Z39.192005) ผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาการสืบค้นและการเพิ่มข้อมูลหัวเรื่องที่เก็บในตารางข้อมูลเร็วกว่าแบบอรรถา
ภิธานที่ร้อยละ 75 และร้อยละ 35 ตามลาดับ ตรงข้ามกับการลบข้อมูลจัดเรียงความสัมพันธ์ใหม่ของหัวเรื่องใน
แบบอรรถาภิธานทางานได้เร็วกว่าแบบตารางข้อมูลประมาณร้อยละ 71
คาสาคัญ: อรรถาภิธาน, ระบบจัดการฐานข้อมูล, Z39.19

ABSTRACT
The purpose of this research was to compare the controlling of library subject headings on the
ORACLE relational database system in Data table structure and Thesaurus structure. This study attempted to
compare in response times of retrieving subject headings and the processing times of inserting and deleting of
both structures. The operations on subject headings must comply with the ANSI/NISO Z39.19-2005 standard.
The results of the study revealed that response times of retrieving processes and inserting processes in Data
table structure were faster than Thesaurus structure at 75 percent and 35 percent, respectively. In contrast,
deleting and reforming the relationship of subject headings in Thesaurus structure was faster than the Data table
structure at approximately 71 percent.
KEYWORD: Thesaurus, RDBMS, Z39.15
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บทนา
การสืบค้นข้อมูลหัวเรื่องห้องสมุดบนโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยทั่วไปจะแสดงผลการ
สืบค้นหัวเรื่องตรงกับหัวเรื่องที่ผู้ใช้บริการต้องการ หรือแสดงหัวเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่มีความสัมพันธ์กัน ในระดับ
กว้าง (Broader term) หรือหัวเรื่องที่เฉพาะเจาะจง (Narrow term) เพียง 1 ระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น
ให้สามารถแสดงหัวเรื่องที่มีความสัมพันธ์ กับหัวเรื่องที่สืบค้น ได้ถึง 2 ระดับจะช่วยให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด
สามารถเข้าถึงหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มขึ้น ดังการสืบค้นข้อมูลหัวเรื่องบนเว็บของ Library of Congress (Library
of Congress Authorities, 2015b)
การควบคุมและจัดการหัวเรื่องห้องสมุดโดยทั่วไปจะออกแบบใช้งานในรูปแบบตารางข้อมูลบนระบบ
จัดการฐานข้อมูล (Relational database system) ส่วนการควบคุมและจัดการหัวเรื่องห้องสมุดโดยใช้รูปแบบ
อรรถาภิธานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ของหัวเรื่องได้เช่ นเดียวกัน โดยการจัดการข้อมูลแบบ
อรรถาภิธานจะทางานโดยอิงมาตรฐาน Z39.15 (National Information Standards Organization, 2015)
งานวิจัยนี้ได้วิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการควบคุมหัวเรื่องโดยใช้รูปแบบการจัดเก็บแบบ
ตารางข้อมูลและแบบอรรถาภิธานบนระบบจัดการฐานข้อมูลออราเคิล โดยเปรียบเทียบระยะเวลาการสืบค้น
ข้อมูลในการจัดเก็บหัวเรื่องทั้ง 2 รูปแบบ ในความลึกของชั้นข้อมูลที่สัมพันธ์กัน 1 ระดับและ 2 ระดับ รวมถึงการ
เปรียบเทียบระยะเวลาการเพิ่มและลบข้อมูลหัวเรื่อง ซึ่งผลการวิจัยสามารถนามาใช้เป็นแนวคิดในออกแบบและ
พัฒนาการจัดการหัวเรื่องของระบบห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
หัวเรื่องคือคาหรือวลีที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของหนังสือ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือเกี่ยวข้องกับ
เรื่องใด ซึ่งหัวเรื่องจะมีประโยชน์สาหรับผู้ใช้บริการในการค้นหาและเข้าถึงหนังสือในกลุ่มหัวเรื่องที่สนใจ (วิทยา
และคณะ, 2557) ดังนั้นการสืบค้นหัวเรื่องบนโปรแกรมห้องสมุดโดยทั่วไปจะแสดงรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด นอกจากนี้หัวเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กันเองเช่น หัวเรื่อง “กฏหมายเยาวชน” จะมีความสัมพันธ์แบบเป็น
หัวเรื่องที่แคบกว่า หัวเรื่อง “กฏหมาย” เป็นต้น การสร้างความเชื่อมโยงกันของหัวเรื่องจะอิง ตามมาตรฐาน
Authority data สาหรับ MARC 21 (The Library of Congress, 2015a)
อรรถาภิธาน (Thesaurus) หมายถึง คาศัพท์ควบคุม คาศัพท์หลัก หรือดรรชนีคาหลัก (Vocabulary/
Descriptor) ที่ ถูกรวบรวม และน ามาจัดกลุ่มโดยผู้เ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ควบคุมคาที่ มี
ความหมายเหมื อ นกั น ค าพ้ อ งเสี ย ง หรื อ ค าพ้ อ งรู ป โดยสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ต ามล าดั บ ชั้ น (Hierarchical
relationship) ระหว่างคาศัพท์ ซึ่งครอบคลุมคาศัพท์ในระดับความหมายกว้าง (Broader) และแคบ (Narrow) และ
เชื่อมโยงคาศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกันตามตารางที่ 1 (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557; สุภาพร, 2554)
อรรถาภิธานได้ถูกนามาใช้พัฒนาวิธีการจัดการข้อมูลคาศัพท์ ที่ซับซ้อนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Doerr,
2001) การออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลบนอรรถาภิธานจะใช้แนวคิดของการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ
กราฟที่มีความสัมพันธ์ในแนวตั้ง (ระดับแม่-ลูก) และความสัมพันธ์ในแนวนอน (ระดับเดียวกัน) ดังรูปที่ 1

1457

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ตารางที่ 1 แสดงสัญลักษณ์สาหรับความสัมพันธ์ของคาศัพท์สาหรับอรรถาภิธาน
คาย่อ
SN
U
UF
BT
NT
RT

คาเต็ม
Scope Note
Use
Used for
Broader Term
Narrow Term
Related Term

ความหมาย
ใช้นาหน้าข้อความอธิบายศัพท์
ใช้นาหน้าคาศัพท์ที่กาหนดให้ใช้
ใช้นาหน้าคาศัพท์ที่ไม่ใช้
ใช้นาหน้าคาศัพท์ที่มคี วามหมายกว้างกว่าคาหลัก
ใช้นาหน้าคาศัพท์ที่มคี วามหมายแคบกว่าคาหลัก หรือเจาะจงกว่าคาหลัก
ใช้นาหน้าคาศัพท์ที่มคี วามหมายเกี่ยวเนื่องกับคาหลัก

กราฟเป็นโครงสร้างสาหรับเก็บข้อมูลประเภทหนึ่ง โดยมีโครงสร้างคล้ายกับโครงสร้างแบบต้นไม้
(Tree) ซึ่งประกอบด้วย node หรือ vertex ที่การเชื่อมต่อกันด้วยเส้นที่เรียกว่า edge หรือ link ดังรูป (คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ม.ป.ป.) ดังรูปที่ 1
edges
nodes

ความสัมพันธ์ในแนวตัง้

ความสัมพันธ์ในแนวนอน

รูปที่ 1 โครงสร้างข้อมูลความสัมพันธ์แบบกราฟประกอบด้วย nodes และ edges
การท่องไปในกราฟ มี 2 วิธี คือ 1. Breadth-first Search และ 2. Depth-first Search ดังรูปที่ 2
1. Breadth-first Search เป็นการเข้าหา node ที่อยู่แนวระดับในชั้นเดียวกันก่อน แล้วจึงลงในแนว
ระดับลึกชั้นถัด ทาไปเรื่อยๆ จนเข้าหาหมดทุก node
2. Depth-first Search เป็นการเข้าหาตามความลึกของเส้นทางจาก node ที่มีอยู่ในกราฟไปจนกว่าจะ
ไปไม่ได้แล้ว จึงหาเส้นทางอื่นๆ ที่เหลืออยู่ โดยเข้าถึงตามความลึกเช่นกัน และทาจนหมดทุก node
1

1

3

2
5

6

9

10

4
7

5

2
8

3

6

4

7

9
8

10

รูปที่ 2 แสดงลาดับการเข้าถึง node ในรูปแบบ Breadth-first Search และ Depth-first Search
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ระบบจัดการฐานข้อมูลออราเคิลมีความสามารถในการดาเนินการกับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งใน
รูปแบบตารางข้อมูลและในรูปแบบอรรถาภิธาน ซึ่งอิงตามมาตรฐาน ANSI/NISO Z39.19 โดยการเข้าถึง node
ในระดับชั้นต่างๆจะเข้าถึงแบบ Depth-first Search (ORACLE Corporation, 2015)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลหัวเรื่องที่มคี วามสัมพันธ์กัน ระหว่างการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบตารางข้อมูลและรูปแบบอรรถาภิธาน
2. เพื่อนารูปแบบการเก็บข้อมูลหัวเรื่องแบบอรรถาภิธานมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนาโปรแกรม
สาหรับการสืบค้นหัวเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมากกว่า 1 ชั้น

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. นาโครงสร้างตารางข้อมูลหัวเรื่องห้องสมุด ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มาสร้าง เป็น
ตารางข้อมูลหัวเรื่องโดยมีโครงสร้างดังตารางที่ 1 และป้อนข้อมูลทดสอบที่มีความสัมพันธ์กันจานวน 1 ล้าน
ระเบียนตามตัวอย่างในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างการจัดเก็บหัวเรื่องห้องสมุดและการเชือ่ มโยงของหัวเรื่อง
Field
Data type
Description
Authority_No
NUMBER
หมายเลขหัวเรื่อง
Authority_See_No NUMBER
หมายเลขหัวเรื่องเชื่อมโยง
See_Type
VARCHAR2
ประเภทการเชื่อมโยง (A = See Also, R = Reference)
See_Term
VARCHAR2
รูปแบบการเชื่อมโยงสาหรับการเชื่อมโยงประเภท A
เท่านั้น (g = broader term, h = narrow term)
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างข้อมูลหมายเลขหัวเรื่องที่มคี วามสัมพันธ์กัน
Authority_No
Authority_See_No
See_Type
0
1
A
1
0
A
…
…
…
99
999
A
999
99
A

See_Term
h
g
…
h
g

ในงานวิจัยนี้ใช้ตัวเลขซึ่งไม่ซ้ากันเป็นตัวแทนหัวเรื่อง (ในฟิลด์ Authority_No, Authority_See_No) เริ่ม
ตั้งแต่หมายเลข 0 ถึง 999,999 โดยตัวเลขแต่ละชุดจะมีความสัมพันธ์กัน ทาให้ สามารถควบคุมจานวนข้อมูลและ
ปริมาณจานวนความสัมพันธ์ของหัวเรื่องได้อย่างสะดวก
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2. สร้างชุดข้อมูลแบบอรรถาภิธานตามโครงสร้างดังรูปที่ 3 บนออราเคิล โดยในแต่ละชั้นจะมีข้อมูลลูก
10 node ยกเว้นในชั้นที่ 1 จะมีลูกเพียง 9 node และสร้างชั้นลูกเพิ่มลึกลงไปเรื่อยๆ โดยให้มีความสัมพันธ์กัน จน
ครบ 1 ล้าน node ตัวอย่าง คาสั่งสาหรับสร้างความสัมพันธ์อรรถาภิธานให้ node “0” เป็นชั้นแม่ของ node “1” คือ
CTX_THES.CREATE_RELATION(‘MY_THES’, 0, ‘NT’, 1);
0
…

1
10
101

…

19

…

5
50

…

59

…

9
90

99

…

…

999

รูปที่ 3 ตัวอย่างการเชื่อมโยงหัวเรือ่ งแบบกราฟ
3. เขียนโปรแกรม (ORACLE Stored Procedure) เพื่อวัดความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลหัวเรื่องและชั้นลูก
แบบสุ่มสาหรับข้อมูลที่เก็บในรูปแบบตารางข้อมูลและรูปแบบอรรถาภิธาน โดยตารางที่ 3 แสดงผลการสืบค้น
ข้อมูลจาก node “0” และข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ลึกลงไปถึงข้อมูลชั้นลูก-หลาน 2 ระดับ
ผลการสืบค้นหัวเรื่องจากข้อมูลทั้งสองรูปแบบสามารถแสดงผลได้ดังนี้
- แบบตารางข้อมูลสามารถแสดงผลในรูปแบบแถวข้อมูล (Row)
- แบบอรรถาภิธานสามารถแสดงผลได้ในแบบตาราง (Table) และแบบข้อความ (String)
ตารางที่ 3 แสดงผลการสืบค้นข้อมูลจากตารางข้อมูลและแบบอรรถาภิธาน
ผลการสืบค้น
ผลการสืบค้นจากอรรถาภิธาน
ผลการสืบค้นจากอรรถาภิธาน
จากตารางข้อมูล
แสดงผลแบบตาราง
แสดงผลรูปแบบข้อความ
0
0
{0}|{1}|{10}|{11}|…|{19}|{2}|{20}|
1
1
{21}|…|{9}|{90}|{91}|…|{99}
10
10
…
…
9
9
…
…
99
99
จากตารางที่ 3 พบว่าผลการสืบค้นแบบที่ 1 และ 2 จะมีความคล้ายคลึงกัน โดยจะแสดงในรูปแบบแถว
ข้อมูล ส่วนผลการสืบค้นแบบที่ 3 แต่ละข้อมูลจะแสดงอยู่ภายในเครื่องหมายปีกกา “{..}” และแต่ละข้อมูลถูกแยก
ด้วยเครื่องหมาย “|”

1460

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

4. เขียนโปรแกรมสาหรับจัดการข้อมูลหัวเรื่อง (เพิ่มลบ ข้อมูลหัวเรื่อง) และวัดความเร็วของการทางาน
โดยยังคงควบคุมความสัมพันธ์ของหัวเรื่องตามมาตรฐาน Z39.15

สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพการสืบค้นหัวเรื่องแบบสุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลหัวเรื่อง 1 ล้านระเบียน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงระยะเวลาการสืบค้นข้อมูลหัวเรื่องทีเ่ ก็บในรูปแบบตารางข้อมูลและแบบอรรถาภิธาน
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
ค่าเฉลี่ยการเข้าถึงข้อมูล (มิลลิวินาที)
การแสดงผลและระดับชั้นของ
1
20
40
60
80
100
คาสั่ง
คาสั่ง
คาสั่ง
คาสั่ง
คาสั่ง
คาสั่ง
ข้อมูลจากการสืบหัวเรือ่ ง
ตารางข้อมูล (1 ชั้น)
0.7
14.1
17.1
26.7
33.0
37.5
อรรถาภิธานแบบตาราง ( 1 ชั้น)
0.7
15.7
40.6
52.9
67.0
84.1
อรรถาภิธานแบบข้อความ (1 ชั้น)
1.4
29.6
51.8
93.5
118.6
149.7
ตารางข้อมูล (2 ชั้น)
4.0
79.5
128.0
173.1
257.4
286.9
อรรถาภิธานแบบตาราง ( 2 ชั้น)
6.3
125.0
210.6
279.3
351
474.3
อรรถาภิธานแบบข้อความ (2 ชั้น)
7.9
157.6
294.9
480.5
559.9
611.7
จากตารางที่ 4 แสดงผลการสืบค้นข้อมูลหัวเรื่องที่ถูกจัดเก็บ รูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการสืบค้นหัวเรื่อง
แบบสุ่มตัวเลขและวัดระยะเวลาเฉลี่ยของการทางาน พบว่าข้อมูลที่จัดเก็บแบบตารางข้อมูลสามารถสืบค้นได้เร็ว
ที่สุดทั้งในรูปแบบการสืบค้นแบบความสัมพันธ์ข้อมูล 1 ชั้น (ชั้นแม่-ลูก) และแบบ 2 ชั้น (ชั้นแม่-ลูก-หลาน)
ข้อมูลที่จัดเก็บแบบอรรถาภิธานซึ่งแสดงผลในรูปแบบตารางจะทางานได้เร็วเป็นอันดับที่ 2 ส่วนการค้นแบบ
อรรถาภิธานและแสดงผลในรูปแบบข้อความทางานได้ช้าที่สุด
2. ประสิทธิภาพการจัดการเพิ่มลบข้อมูลหัวเรื่องแบบสุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงระยะเวลาการทางานจัดการเพิ่มลบข้อมูลหัวเรื่องแบบสุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยการทางาน (มิลลิวนิ าที)
การจัดการข้อมูลหัวเรื่อง
1
20
40
60
ในการจัดเก็บข้อมูลแบบต่างๆ
หัวเรื่อง หัวเรื่อง หัวเรื่อง หัวเรื่อง
การเพิ่มหัวเรื่องในตารางข้อมูล
0.60
15.4
28.0
34.2
การเพิ่มหัวเรื่องในอรรถาภิธาน
0.90
15.8
40.6
56.2
การลบหัวเรื่องในตารางข้อมูล
1.48
151.6
234.0
308.6
การลบหัวเรื่องในอรรถาภิธาน
3.98
87.2
65.6
81.2
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80
หัวเรื่อง
46.8
74.8
343.0
109.0

100
หัวเรื่อง
59.0
90.4
461.7
134.4
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จากข้อมูลในตารางที่ 5 พบว่าระยะเวลาการทางานเพิ่มลบข้อมูลหัวเรื่อง จากหัวเรื่องที่จัดเก็บในรูปแบบ
ตารางข้อมูลและแบบอรรถาภิธาน พบว่าการเพิ่มข้อมูลหัวเรื่องในตารางข้อมูลจะทางานได้เร็วที่สุด ส่วนการลบ
ข้อมูลหัวเรื่องที่เก็บในรูปแบบอรรถาภิธานจะทางานได้เร็วกว่าความซับซ้อนของการเขียนโปรแกรม (ORACLE
Store Procedures) เพื่อควบคุมการจัดการหัวเรื่อง
- การสืบค้นหัวเรื่องแบบอรรถาภิธานมีความซับซ้อนน้อยกว่า เนื่องจากสามารถระบุจานวนชั้น
ของหัวเรื่องในคาสั่งได้เลย
- การสืบค้นหัวเรื่องแบบตารางข้อมูลมีความซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากจะต้องเขียนให้มีการวนลูป
ซ้อนกันเท่ากับความลึกที่ต้องการสืบค้น และจะมีความยุ่งยากเมื่อมีการเปลี่ยนชั้นความลึกบ่อยๆ
- การเพิ่มข้อมูลหัวเรื่องแบบอรรถาภิธานมีความสะดวก เช่นเมื่อสร้างข้อมูลที่มคี วามสัมพันธ์แบบ
แคบระบบจะสร้างความสัมพันธ์แบบกว้างให้โดยอัตโนมัติ (ระบบสร้างความสัมพันธ์ในทิศทางกลับกันให้เองทั้ง
ในรูปแบบความสัมพันธ์ กว้าง (Broader term), แคบ (Narrow term))
- การเพิ่มข้อมูลหัวเรื่องแบบตารางข้อมูล จาเป็นต้องสร้างทั้ง 2 ทิศทางเอง เช่น เมื่อสร้าง
ความสัมพันธ์แบบแคบจะต้องสร้างอีก 1 แถวข้อมูลสาหรับความสัมพันธ์แบบกว้าง
- การลบข้อมูลหัวเรื่องแบบอรรถาภิธานมีความสะดวก เนื่องจากเมื่อลบข้อมูล node ใดๆ ระบบจะ
สร้างความเชื่อมโยงใหม่สาหรับชั้นแม่-ลูก-หลาน ให้โดยอัตโนมัติตามมาตรฐาน Z39.15
- การลบข้อมูลหัวเรื่องแบบตารางข้อมูล จาเป็นต้องเขียนโปรแกรมตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
หัวเรื่องเอง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Z39.15 ทาให้การลบข้อมูล node จะใช้เวลามาก (งานวิจัยนี้ได้จัดทาความ
เชื่อมโยงหัวเรื่องเฉพาะรูปแบบกว้างและแบบแคบท่านั้น)
3. การสืบค้นข้อมูลหัวเรื่องที่มีจานวนความสัมพันธ์กับหัวเรื่องอืน่ ๆ ในปริมาณมาก หรือการสืบค้น
ข้อมูลหัวเรื่องในระดับความลึกของข้อมูลหลายชั้น
- การค้นข้อมูลจากอรรถาภิธานผลการสืบค้น ทั้งแบบตารางและข้อความจะต้องไม่เกิน 2,000
ตัวอักษร เช่ นเมื่อ ค้น หัวเรื่อ งที่ เชื่ อมโยงแบบแคบของหัวเรื่ อง “0” ที่ ความสัม พั นธ์ 1 ชั้น ผลลัพ ธ์ที่ ได้ คื อ
“{0}|{1}|{2}|{3}|{4}|{5}|{6}|{7}|{8}|{9}” จะมีความยาว 39 ตัวอักษร เมื่อสืบค้นข้อมูลในความลึกมากๆ และ
ค่าที่ได้รับเกิน 2,000 ตัวอักษรระบบจะแสดงข้อผิดพลาด
- การค้นข้อมูลจากตารางข้อมูลจะไม่ถูกจากัดด้วยจานวนข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่ได้จะเป็นรูปแบบ
แถวข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลหัวเรื่องต่อกัน แต่จะมีความซับซ้อนในกรณีของการสืบค้นแบบความสัมพันธ์หลายชั้น

อภิปรายผล
หัวเรื่องที่ถูกจัดเก็บทั้งในรูปแบบตารางข้อมูลและแบบอรรถาภิธานสามารถสืบค้นและแสดงผลข้อมูลที่
มีความสัมพันธ์กันได้มากกว่า 1 ชั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการหาหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น
การควบคุ ม หั วเรื่ อ งที่ จั ด เก็บ ในตารางข้ อ มู ล บนระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ออราเคิ ล สามารถจั ด การ
ความสัมพันธ์ของหัวเรื่องได้ แต่จะมีความซับซ้อนและใช้เวลาประมวลผลมากยิ่งขึ้นเมื่อข้อมูลมีจานวนการ
เชื่อมโยงมากหรือเชื่อมโยงกันหลายระชั่น ส่วนการควบคุมด้วยอรรถาภิธานบนออราเคิล ระบบจะจัดการความ
เชื่อมโยงของหัวเรื่องให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรือลบหัวเรื่อง ทาให้การเขียนโปรแกรมทางานได้ง่ายขึ้น
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การสืบค้นข้อมูลหัวเรื่องที่เก็บแบบอรรถาภิธานจะถูกจากัดด้วยจานวนตัวอักษรของผลการสืบค้นข้อมูล
ซึ่งจะต้องไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร ดังนั้นในกรณีของหัวเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับหัวเรื่องอื่นจานวนมากอาจไม่
สามารถใช้งานได้ รวมถึงการสืบค้นหัวเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันหลายชั้นอาจระบุได้เพียง 2 ถึง 3 ชั้นเท่านั้น
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ยิ่งและมีการจัดชั้นความลับและความเร่งด่วนไว้หลายระดับ ดังนั้นเอกสารเหล่านี้จาเป็นต้องได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บทความนี้นาเสนอระบบการจัดการเอกสารที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะสาหรับศูนย์
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ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานเอกสาร เช่น การสร้างเอกสาร การส่งเอกสาร การกรองเอกสาร, การค้นหา,
การติดตามและการรายงาน รวมถึงการจัดเก็บรักษาอย่างปลอดภัย เพื่ อที่จะสนับสนุนการทางานของหน่วยงาน
ตามพัธกิจ และ ภารกิจของหน่วยงาน ระบบถูกออกแบบมาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้ภาษา PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL จากการทดลองติดตั้งระบบต้นแบบเพื่อการประเมินผล พบว่าระบบสามารถตอบสนองต่อ
การดาเนินงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องที่มีมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
คาสาคัญ: ระบบจัดการเอกสาร ระบบการรับ-ส่งเอกสาร การคัดกรองเอกสาร การติดตามเอกสาร
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ABSTRACT
Documents in government agencies, especially those agencies in the Ministry of Defense,
are critically important there are classified with the secret and levels of urgency, therefore documents need to be
properly managed by a computerized management system. This paper was presented a customized document
management system for the Computer Security Center, Department of Information Technology and Space
Defense. The propose system was offered mandatory features for document operations, such as receiving,
sending, filtering, searching, tracking, and reporting, including secure storage to fulfill the agency’s tasks and
operations. The system was designed as a web application using PHP language and MySQL database.
The prototype system was setup for evaluation and found that the system could effectively respond to the
document operations with users satisfaction at very good level.
KEYWORD: Document management system, Document Send-receive system, Document filtering, Document
tracking

บทนา
ด้วยระบบการทางานเอกสารทางราชการมี ขั้นตอนการทางานซึ่งใช้เวลาในการปฏิบัติหลายขั้นตอน
ใช้เวลามาก การจัดทาและติดต่อกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งแหล่งเก็บข้อมูลงานยังเป็นรูปแบบแฟ้มกระดาษ
เกิดการสูญหายและค้นหายาก ดังนั้นจึงพัฒนา ระบบรับ-ส่ง คัดกรอง และการติดตามการปฏิบัติของเอกสาร
เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมการทางานที่เป็นขั้นตอนที่รวดเร็วและถูกต้อง เสร็จ
ตามกาหนดระยะเวลาของเอกสารแต่ล่ะชนิด เช่น เอกสารด่วนมาก เอกสารความลับ ฯลฯ ต้องดาเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด ระบบจะช่วยคัดกรองและติดตามการทางานของเอกสารนั้น ให้เสร็จสมบรูณ์
สามารถเรียกดูประวัติการทางาน ประวัติการแจกจ่ายงานและดาเนินงาน แสดงระยะเวลาการทางานของเอกสาร
แต่ละรายการได้ สอดคล้องกับระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ทีมพัฒนาระบบ MIS คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558)

กรอบแนวคิดและเทคโนโลยี
การนาเทคโนโลยีประเภท เว็บเบส (webbase) เข้ามาช่วยระบบการทางานด้านระบบเอกสารราชการ
โดยสร้างฐานข้อมูลด้วยระบบ MySQL พร้อมกับระบบคาสั่งภาษา PHP โดยทั้ง 2 ระบบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ เว็บเบส (webbase) และลดปัญหาความผิดพลาดและล่าช้า ในระบบงานเอกสารราชการ ทั้งนี้ระบบมีการ
กาหนดผู้ใช้งานพร้อมโดยมีการยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้เพื่อคัดกรองบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารราชการ
พร้อมกับระบบการบันทึกเอกสาร รับ-ส่ง และ ติดตามการทางาน ได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วของ
การทางานของงานด้านเอกสารให้มีความถูกต้องมีการควบคุมอย่างเป็นระบบ (ยุทธนา ไวประเสริฐ, 2555)
MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ที่กาลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน นักพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่เคยใช้ต่างยอมรับความสามารถ ความรวดเร็วการรับรองจานวนผู้ใช้ และขนาดของข้อมูล
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จานวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่า Unix, OS/2, Mac OS และ Window
ซึ่ง MySQL จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ที่มีการยึดสิทธิบัตรตาม GPL (GNU General Public
License) โดยเป็นข้อกาหนดของซอฟต์แวร์ที่ได้การยอมรับและทดสอบเรื่องของความเร็วในการใช้งาน นอกจากนั้นจะ
มีการทดสอบและเปรียบเทียบ กับผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลอื่นอยู่เสมอ ทาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้
การทางานมีเร็วขึ้น วิธีและการเชื่อมต่อดีขึ้น การกาหนดสิทธิรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีความ
รัดกุมเพิ่มขึ้น MySQL ยังไม่มีความสามารถที่โดดเด่นมากนัก แต่ในเวอร์ชันต่อๆ มาได้มีการปรับปรุงแก้ไขและ
เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ เข้าไป จนเมื่อภาษา PHP ได้มีไลบรารีสาหรับการเชื่อมต่อไปยัง MySQL โดยเฉพาะจึงทาให้มีผู้
หันมาให้ความสนใจ MySQL กันอย่างกว้างขวาง และในเวลาต่อมาภาษา PHP และ MySQL ได้กลายเป็นของคู่
กันแทบจะแยกกันไม่ออกเพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ศึกษาภาษา PHP นั้นก็มักจะศึกษาควบคู่กันไปด้วยและก็
สามารถใช้ร่วมกับภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้หลายภาษา แต่ไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับการใช้ร่วมกัน (โอภาส
เอี่ยมสิริวงศ์, 2551)
PHP จะทางานโดยมีตัวแปร และ execute ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อาจเรียกการทางานว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซต์
(Server-side) ส่วนการทางานของบราวเซอร์ของผู้ใช้เรียกว่าไคลแอนต์ไซต์ (Client-side) โดยการทางานจะ
เริ่มต้นที่ผู้ส่งข้อความที่ต้องการผ่านเว็บบราวเซอร์ทาง HTTP (HTTP request) ซึ่งจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มหรือ
ใส่ข้อมูลที่ต้องการลงในเว็บ page ที่มีประเภทไฟล์เป็น .php หรือ .php3 แล้วแต่ผู้เขียนโปรแกรมจะกาหนด และ
เรียกเว็บ page ลักษณะนี้ว่า เอกสาร PHP เมื่อเอกสาร PHP เข้ามาถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกส่งไปให้ PHP
Interpreter เพื่อทาหน้าที่แปลคสั่งแล้ว execute คาสั่งนั้น หลังจากนั้น PHP จะสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบเอกสาร
HTML ส่งกลับไปให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งต่อไปให้บราวเซอร์แสดงผลทางฝั่งผู้ใช้ต่อไป (HTTP Response) จะ
เห็นได้ว่าลักษณะการทางานแบบนี้จะคล้ายกับการทางานของ CGI (Common Gateway Interface) จึงอาจกล่าวได้
ว่า PHP ก็คือโปรแกรม CGI ประเภทหนึ่งก็ได้ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2551)

วิธีการดาเนินการ
วางแผนวิเคราะห์การนาระบบเทคโนโลยี เข้ามาดาเนินการ ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา
งานด้านเอกสารพร้อมออกแบบระบบโดยใช้ เครื่องมือ UML (Unified Modeling Language) รายละเอียด
การดาเนินการต่าง ๆ ดังภาพประกอบที่ 1-12
ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)
เป็ น แผนภาพที่ ใ ช้ แ สดงถึ ง ขั้ น ตอนการท างานที่ ส าคั ญ ของระบบ หรื อ แสดงหน้ า ที่ แ ละ
งานที่ระบบจะต้องปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อผู้กระทาต่อระบบ โดยแผนภาพจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ขั้นตอนการทางานที่สาคัญของระบบและผู้กระทาต่อระบบ
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<<extends>>

ภาพประกอบที่ 1 Use Case Diagram ระบบจัดการเอกสาร
Sequence Diagram ของระบบ จัดการประเภทเอกสาร
ผู้ดูแลระบบแสดงรายชื่อประเภทเอกสาร ทั้งหมด และสามารถทาการ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลได้

ภาพประกอบที่ 2 Sequence Diagram ของระบบจัดการเอกสาร
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Sequence Diagram ของระบบ ตรวจสอบเอกสารที่รบั - ส่ง
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ เลือกหน้าเอกสารที่รับส่งเพื่อตรวจสอบเอกสารที่รับส่งในระบบ

ภาพประกอบที่ 3 Sequence Diagram ระบบจัดการเอกสาร
Sequence Diagram ของระบบ จัดการเอกสารที่รบั เข้า
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ เลือกหน้าจัดการเอกสารที่รบั เข้า ระบบแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูลของ
เอกสารที่รับเข้า และสามารถทาการ เพิ่ม แก้ไข ลบ เอกสารที่รับเข้าได้

ภาพประกอบที่ 4 Sequence Diagram ระบบจัดการเอกสาร
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Sequence Diagram ของระบบ จัดการเอกสารที่ส่งออก
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ เลือกหน้าจัดการเอกสารที่ส่งออก ระบบแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูลของ
เอกสารที่ส่งออก และสามารถทาการ เพิ่ม แก้ไข ลบ เอกสารที่ส่งออกได้

ภาพประกอบที่ 5 Sequence Diagram ระบบจัดการเอกสาร
Sequence Diagram ของระบบ จัดทารายงาน
ผู้ปฏิบัติงาน , ผู้ดูแลระบบ เลือกพิมพ์รายงานที่ต้องการได้

ภาพประกอบที่ 6 Sequence Diagram ระบบจัดการเอกสาร
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ภาพประกอบที่ 7 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ

ภาพประกอบที่ 8 หน้าจอเอกสารการรับเข้า

ภาพประกอบที่ 9 หน้าจอเอกสารการส่งออก
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ภาพประกอบที่ 10 ภาพรวมของเอกสารทั้ง รับเข้า – ส่งออก

ภาพประกอบที่ 11 การกราฟข้อมูล

ภาพประกอบที่ 12 การสั่งพิมพ์รายงานสรุปข้อมูลการ รับเข้า – ส่งออก
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ผลการศึกษาและพัฒนาระบบ
ผลการใช้ระบบการรับ-ส่ง คัดกรอง และติดตามการปฏิบัติของเอกสารใน ศูนย์รักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ช่วยสนับสนุนการทางานเอกสาร มีระบบที่ชัดเจน
พร้อมการรับ-ส่ง ที่มีรูปแบบ จัดเก็บเอกสาร พร้อมขั้นตอนในการสืบค้นและเรียกใช้งาน ระบบมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการทางานเป็นอย่างมาก โดยผลการประเมิ นการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
ระบบพบว่า เมนูการรับเข้า -ส่งออก ที่แยกส่วนของงานได้อย่างเป็นระบบเพื่อระบุการทางานไปยังปลายทางได้
อย่างถูกต้องเป็นขั้นตอน การติดตามงานได้อย่างสะดวกในการทางาน ความพึงพอใจรูปแบบรายงานที่ออกมาใน
รูปแบบกราฟ และ เอกสาร ผลของเอกสารได้ย่างตรงจุดพร้อมทั้งยังมีการควบคุมการติดตามของงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

สรุป
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาตอบสนองการทางานเอกสารทางราชการได้มีฟังชั่นการทางานที่สอดคล้องกับ
ระบบเอกสารราชการ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสาร มีความปลอดภัยช่วยลดเวลาการทางานที่ล่าช้าโดย
แตกต่างจากระบบงานรูปแบบเดิมที่ต้องทาผ่านบุคลากรการทางานงานผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชั่น ที่พัฒนาขึน้ มา
ช่วยส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนางานเอกสารให้เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชั่น มีการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมที่จะนาไป
ขยายการทางานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติม
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การนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคระบาดสัตว์
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AS A TOOL IN SURVEILLANCE
OF DOMESTIC ANIMAL DISEASES
พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ
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บทคัดย่อ
โรคระบาดสัตว์เป็นอุปสรรคสาคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อย่างมาก อีกทั้ง
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมักจะขาดความสามารถในการเฝ้าระวังและไม่สามารถทราบว่า
จะเกิดโรคระบาดในอุตสาหกรรมตนเองเมื่อไร กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่ดูแล ควบคุม และเฝ้าระวัง
เมื่อเกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ขึ้น แต่ยังขาดเครื่องมืออัตโนมัติที่จะช่วยในการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของ
โรคระบาดสัตว์ในประเทศ งานวิจัยนี้จึงนาเสนอการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวัง
และติดตามโรคระบาดสัตว์ โดยสามารถแสดงพื้นที่เกิดโรคระบาดสัตว์ และสามารถพยากรณ์ระดับความรุนแรง
ของการเกิด โรคระบาดสัตว์ ตามช่วงเดือนเกิดโรคระบาดสัตว์ ชนิด ของโรคระบาดสัตว์ ประเภทสัตว์ และ
สถานที่เกิดโรคระบาดสัตว์ บนแผนที่กูเกิล เทคนิคของต้นไม้ตัดสินใจถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทาให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโรคระบาดสัตว์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนการการบริหารจัดการโรค
ระบาดสัตว์ได้
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, โรคระบาดสัตว์, ต้นไม้ตัดสินใจ, แผนที่กูเกิล

ABSTRACT
Animal Diseases are major obstacles for economic development in livestock industry significantly.
Livestock farmers and relevant business operators do not have the capability to monitor forecast, and know
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whether there is any epidemic in their own industry or not. Department of Livestock Development is an agency
responsive for monitoring and controlling animal health problems in the country but they lack of automatic
tools to do these tasks. This article presents the application of Geographic Information System for surveillance
and monitoring of animal diseases. Users can see the infected areas and report about animal diseases on the
Google Maps. The stakeholders and government staff can apply in many aspects for any necessary decision
making.
KEYWORDS: Geographic Information System, Animal Diseases, Decision Tree Analysis, Google Maps

1. บทนา
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น โดยช่วยทาให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูลอ่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บ
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยไว้ในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์, 2010) รวมทั้งมีการเก็บสถิติของเกษตรกรแต่ละรายว่าทาการปศุสัตว์ชนิดใด เมื่อต้องการทราบว่าแต่
ละพื้นที่ทาการปศุสัตว์ชนิดใดก็สามารถทาการค้นข้อมูลจากระบบได้โดยตรง (กรมปศุสัตว์, 2003)
นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ ยังมีหน้าที่จัดการดูแลเรื่องของโรคระบาดสัตว์ด้วย โดยทาการเก็บข้อมูลต่าง ๆ
เช่น ชนิดของสัตว์ที่ติดเชื้อ จานวนสัตว์ทั้งหมด จานวนสัตว์ที่ติดเชื้อ และสถานที่ๆ เกิดโรคระบาดสัตว์ เป็นต้น
เพื่อกาหนดแนวทางเข้าควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคและนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่
ประสบปัญหา รวมถึงจัดทาสรุปรายงานโรคระบาดสัตว์ประจาเดือน อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบ
ของตารางคานวณทาให้เข้าใจข้อมูลได้ยากและยังไม่มีระบบประมวลผลเชิงวิเคราะห์เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง
ให้เป็นแบบอัตโนมัติ
งานวิจัยชิ้นนี้จึงนาเสนอระบบสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการเฝ้าระวังพื้นที่ในการเกิดโรค
ระบาดสัตว์ ประกอบด้วยข้อมูลพิกัดบนแผนที่เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรคระบาดสัตว์ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถดาเนินการบริหารป้องกันการเกิด โรคระบาดสัตว์ได้อย่างเหมาะสม งานวิจัย นี้
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่ การแสดงพื้นที่เกิดโรคระบาดสัตว์ของเกษตรกรบนแผนที่กูเกิล
เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลพื้นที่ในการเฝ้าระวังได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
2.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System – GIS, จีไอเอส)
งานวิ จั ย น าข้ อ มู ล มาพั ฒ นาระบบโดยใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Yumuang, 2002) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กาหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มี
ความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตาแหน่ง ตาแหน่ง เส้นรุ้งและเส้นแวง ใน
แผนที่ข้อมูลและแผนที่ในจีไอเอสเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วน
สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ จะสามารถนามาวิเคราะห์
ด้วยจีไอเอส และทาให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรค
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ระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกทาลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏ
บนแผนที่ทาให้สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย
2.2 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)
ในงานวิจัยนี้จะมีการวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและจัดหมวดหมูข่ องข้อมูลโดยใช้
โครงสร้างต้นไม้การตัดสินใจ (Quinlan, 1986) ซึ่งเป็นวิธีจาแนกชุดของข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่และยังไม่
เป็นระเบียบให้กลายเป็นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างและเป็นระเบียบที่ดีขึ้น วิธีการเรียนรู้ที่อาศัยค่าความไร้ระเบียบ
ของข้อมูล (Entropy) และค่าเกน (Gain) ในการเลือกแอททริบวิ ที่สามารถในการจาแนกข้อมูลได้ดี สูตรในการ
คานวณค่าความไร้ระเบียบและค่าเกน มีดังนี้
-P
P
N
N
(1)
Entropy(S) 
log 2

log 2
PN

โดยที่

PN

PN

PN

S คือ ชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกสอนในระบบ
P คือ จานวนข้อมูลที่สอนระบบแบบที่ให้ผลการแยกแยะในแง่บวก (Positive

Classification)
N คือ จานวนข้อมูลที่สอนระบบแบบที่ให้ผลการแยกแยะในแง่ลบ (Negative
Classification)

รูปที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความน่าจะเป็นที่พบคลาสที่สนใจกับค่าความไร้ระเบียบ
ของชุดข้อมูลสอนระบบ S
Gain( S , A)  Entropy( S ) 



vValues( A )

Sv
S

Entropy( S v )

โดยที่ A คือ ข้อมูลแอททริบิว A
|Sv| คือ จานวนคลาสที่พบในแอททริบิว A ที่มีข้อมูลเป็น v
|S| คือ จานวนคลาสทั้งหมดที่พบในชุดข้อมูลสอนระบบ S
Entropy(S) คือ ค่าความไร้ระเบียบของชุดข้อมูลสอนระบบ S
Entropy(Sv) คือ ค่าความไร้ระเบียบของแอททริบิว A ที่มีข้อมูลเป็น v
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ขั้นตอนวิ ธีพื้น ฐานที่ง่ ายที่ สุด ของการสร้ างต้ นไม้ การตัด สินใจ คื อ ขั้นตอนวิ ธีเ ชิงละโมบ (Greedy
Algorithm) โดยการสร้างต้นไม้จากบนลงล่างแบบวนซ้า (Recursive) ด้วยวิธีการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย
(Divide-And-Conquer) ต้นไม้การตัดสินใจนี้ถูกสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากข้อมูลสอนระบบเป็นหลัก วิธีการ
ทางาน คือ ขั้นตอนแรกต้นไม้ทาการสร้างโหนดแรกขึ้น จากนั้นจะทาการทดสอบข้อมูล ถ้าข้อมูลทั้งหมดเป็น
ข้อมูลประเภทเดียวกัน โหนดนั้นจะกลายเป็นโหนดใบ ถ้าไม่ใช่จะมีการคานวณหาค่าเกน ของแต่ละแอททริบิว
ขั้นต่อมาขั้นตอนวิธีนี้จะทาการเลือกแอททริบิวที่มีค่าเกนสูงสุด เพื่อใช้แอททริบิวนั้นเป็นโหนดที่แบ่งแยกข้อมูล
จากนั้นทาการสร้างกิ่งของต้นไม้และแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน แล้ววนทางานอย่างนี้ซ้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่
สามารถแยกความแตกต่างของข้อมูลได้อีก
ขั้นตอนการตัดเล็มต้นไม้ (Pruning) เป็นขั้นตอนการตัดโหนดในต้นไม้การตัดสินใจ เพื่อลดความ
ซับซ้อนและการรู้จาจากข้อมูลสอนระบบมากเกินไป ทาให้สามารถจาแนกประเภทข้อมูลได้เร็วขึ้น ซึ่งการตัดเล็ม
ต้นไม้การตัดสินใจแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้
1) การตัดเล็มก่อนการสร้างต้นไม้เสร็จเต็มรูป (Pre-Pruning) เป็นขั้นตอนการหยุดสร้างโหนดเพิ่ม
เมื่อคลาสที่พบในข้อมูลนั้นเป็นคลาสประเภทเดียวกันหมด และหยุดสร้างโหนดเพิ่มเมื่อพบว่าค่าของแอททริบิว
นั้นเป็นค่าเดียวกันทั้งหมด
2) การตัดเล็มหลังจากสร้างต้นไม้เสร็จแล้วเต็มรูป (Post-Pruning) คือ ขั้นตอนการตัดเล็มโหนดจากล่าง
ขึ้นบน โดยเลือกต้นไม้ย่อยที่มีความลึกมากที่สุดแล้วทาการตัดต้นไม้ย่อยที่เลือกออก จากนั้นแทนต้นไม้ย่อยนั้น
ด้วยโหนดใบ ซึ่งการเลือกคลาสที่ใส่ในโหนดใบนั้นได้มาจากการหาคลาสที่ปรากฎอยู่ในในต้นไม้ย่อยที่ตัดทิ้งไป
มากที่สุด (Majority Vote)
ต้นไม้การตัดสินใจจะแสดงผลลัพธ์ในรูปของโครงสร้างต้นไม้ ซึ่งสามารถแปลงเป็นกฎที่เข้าใจได้ง่าย
โดยที่แต่ละโหนดของต้นไม้แสดงถึงแอททริบิว (Attribute) แต่ละกิ่งแสดงถึงเงื่อนไขในการทดสอบ และโหนด
ปลาย (Leaf Node) แสดงถึงประเภทข้อมูลที่กาหนดไว้ ดังตัวอย่างรูปที่ 2
รหัส
1
2
3
4
5
6

อายุ
23
17
43
68
32
20

ประเภทของรถ
ครอบครัว
สปอร์ต
สปอร์ต
ครอบครัว
รถบรรทุก
ครอบครัว

อายุ

ความเสี่ยง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
สูง

< 25 ปี

≥ 25 ปี

สูง

รถ

รถสปอร์ต
สูง

ไม่ใช่รถ
สปอร์ต
ต่า

(ก) ข้อมูลสอนระบบ
(ข) ต้นไม้ช่วยการตัดสินใจ
รูปที่ 2 ข้อมูลสอนระบบ (ก) และต้นไม้การตัดสินใจแสดงถึงความเสี่ยงการประกันรถยนต์ (ข)
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3. วัตถุประสงค์การวิจัย
3.1 นาเสนอวิธีการเรียนรู้ชุดข้อมูลโรคระบาดสัตว์ เพื่อจัดระดับความรุนแรงของการระบาดของโรค
ระบาดสัตว์ จากข้อมูลการเกิดโรคระบาดสัตว์ในสัตว์ประเภทต่างๆ ตามช่วงเดือนเกิดโรคระบาดสัตว์ ชนิดของ
โรคระบาดสัตว์ และสถานที่เกิดโรคระบาดสัตว์จากเว็บไซต์ของสานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์
3.2 นามาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์มีเครื่องมือเฝ้าระวังพื้นที่การ
เกิดโรคระบาดสัตว์

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยมาจากผลการแจ้งเหตุการเกิดโรคระบาดสัตว์ ในปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
4.1 นาข้อมูลประเภทสัตว์ ช่วงเดือนเกิดโรคระบาดสัตว์ ชนิดของโรคระบาดสัตว์ ประเภทสัตว์ และ
สถานที่เกิดโรคระบาดสัตว์ จากข้อมูลเว็บไซต์จานวน 310 เหตุการณ์ คานวณหาค่าอัตราอุบัติการณ์ของโรค และ
แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 5 คลาส เพื่อประโยชน์ในการจัดกลุ่มและเข้าใจง่ายของผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่ ความ
รุนแรงของโรคระบาดสัตว์มากสุด ความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์มาก ความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์ปาน
กลาง ความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์น้อย ความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์น้อยสุด
4.2 ขั้นตอนการสกัดหาลักษณะเด่นของข้อมูล จะใช้ต้นไม้การตัดสินใจเพื่อทาการสกัดหาลักษณะเด่น
ของข้อมูล ดังรูปที่ 3 ข้อมูลนาเข้าคือ ชุดข้อมูลโรคระบาดสัตว์ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ (Attribute)
Input: Dtest, Dtrain, Atrain = {a1, a2, …, an}
1. Model = TrainDTree(Dtrain , Atrain)
2. acc_max = TestDTree(Model , Dtest)
3. For i = 1 to n
3.1 Atrain = Atrain – {ai}
3.2 Model = TrainDTree(Dtrain , Atrain)
3.3 Acc = TestDTree(Model , Dtest)
3.4 IF acc_max > acc Then
Atrain = Atrain  {ai}
3.5 IF acc_max < acc Then
Acc_max = acc
3.6 i = i +1
End For
Output: Atrain

รูปที่ 3 ขั้นตอนวิธีการสกัดหาลักษณะเด่นของข้อมูล (Algorithm Feature Extraction)
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4.3 สร้างแบบจาลอง (Model) การจาแนกกลุ่มความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์ โดยใช้ข้อมูลระดับ
ความรุนแรงการเกิดโรคระบาดสัตว์ ที่ได้จากการคานวณอัตราอุบัติการณ์ของโรค (Incidence rate) ด้วยการนา
ลั กษณะเด่ น ของข้ อ มู ล เข้ า สู่ กระบวนการต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การเรี ย นรู้ ต้ น ไม้ ก ารตั ด สิ น ใจ จะได้
แบบจาลองการจาแนกกลุ่มความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์
4.4 นาแบบจาลองการจาแนกกลุ่มความรุ นแรงของโรคระบาดสัตว์ที่ได้มาพัฒนาระบบเพื่อแสดงผล
การวิเคราะห์ความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์ในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์

5. ผลการทดลอง
5.1 ผลการสร้างแบบจาลอง
จากกลุ่มข้อมูลโรคระบาดสัตว์จานวน 310 เหตุการณ์ นามาวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบจาลอง โดยการนา
ข้อมูลมาทดสอบกับต้นไม้ตัดสินใจ (Tree) ด้วยขั้นตอนวิธี ID3 ผลจากการวิเคราะห์ในโปรแกรม Weka แสดงได้
ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงผลการวัดประสิทธิภาพของแบบจาลอง โดยใช้ขนั้ ตอนวิธี ID3
ค่าประสิทธิภาพของโมเดล (Evaluation on training set) สามารถพิจารณาผลได้ดังนี้
1. Correctly Classified Instances จากข้อมูล 310 Instances แบบจาลองสามารถพยากรณ์ข้อมูลถูกต้อง
263 Instances หรือคิดเป็น 84.84% ของทั้งหมด
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2. Incorrectly Classified Instances จากข้อมูล 310 Instances แบบจาลองพยากรณ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง 47
Instances หรือคิดเป็น 15.16% ของทั้งหมด
3. Root Mean Squared Error (RMSE) ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงและค่าที่พยากรณ์ได้ มีค่า
เท่ากับ 0.1877
4. ค่า Confusion Matrix เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดผลการพยากรณ์ของข้อมูลแต่ละคลาสได้ชัดเจนขึ้น
ค่าในคอลัมน์ คือ ค่าที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยเทคนิค ID3 และค่าในแถวจะเป็นส่วนของค่าที่เป็นคาตอบของ
คลาสนั้นจริง เมื่อพิจารณาจาก Confusion Matrix ของโมเดลจากอัลกอริธึมต้นไม้ ID3 โดยหาค่าของข้อมูลค่าจริง
กับจานวนข้อมูลจากการพยากรณ์แบ่งตามระดับความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์ และนามาหาค่าเฉลี่ยรวมของ
ทุกระดับความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์ ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 68.63% ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย
ของจานวนข้อมูลค่าจริง กับจานวนข้อมูลจากการพยากรณ์มีผลลัพธ์ตรงกันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง สามารถนา
แบบจาลองไปใช้งานได้
ตารางที่ 1 แสดงค่า Confusion Matrix
Confusion Matrix
ค่าของข้อมูลค่าจริง กับจานวนข้อมูลจากการทานาย
(คิดเป็น % )
98.44
65.52
61.29
60.00
57.89
68.63

ระดับความรุ่นแรงของโรคระบาดสัตว์
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับ

5.2 ผลการพัฒนาระบบ
ระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้น ได้ใช้แบบจาลองจากขั้นตอนวิธี ID3 มาใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลระดับความ
รุนแรงของโรคระบาดสั ตว์ โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้ อมูล MySQL ในการพัฒ นาระบบและแสดงผลใน
รูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงดังรูปที่ 5 ที่แสดงผลข้อมูลโรคทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสัตว์ประเภทในเขตปศุสตั ว์
ที่ 5 ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 และ ผู้ใช้ระบบสามารถพยากรณ์โรคระบาดสัตว์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนได้ โดย
ผู้ใช้ระบบทาการเลือกเดือนที่ต้องการพยากรณ์ ชนิดของโรคระบาดสัตว์ ชนิดของสัตว์ และเขตปศุสัตว์ที่ต้องการ
พยากรณ์โรคระบาดสัตว์ จากรูปที่ 6 จะแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะเป็นการใส่ข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน
ชนิดโรคระบาด PRRS ชนิดสัตว์สุกร ประจาเขตปศุสัตว์ที่ 5

1479

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

รูปที่ 5 แสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์โรคระบาดสัตว์ รูปที่ 6 แสดงสารสนเทศภูมศิ าสตร์ การพยากรณ์โรคระบาด
เขตปศุสัตว์ที่ 5
สัตว์ ในช่วงเดือนมิถุนายน ชนิดโรคระบาด PRRS
สาหรับสุกร ประจาเขตปศุสัตว์ที่ 5

6. สรุปผลการวิจัย
ในการจัดทาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความรุนแรงของการระบาดของโรคระบาดสัตว์ อยู่
ในรูปของกฏ และสร้างแบบจาลองที่มีความเหมาะสมและถูกต้อง สาหรับการเลือกพยากรณ์ระดับความรุนแรง
ของโรคระบาดสัตว์ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งใช้ขั้นตอนวิธี ID3 เนื่องจากเป็นอัลกอริธึมที่นิยมนามาใช้ใน
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ทราบผลลัพธ์แน่นอน โดยการนาอัลกอริธึมดังกล่าวมาทดสอบกับกลุ่มข้อมูลสาหรับ
การเรียนรู้ (Training Data) ที่ได้เตรียมไว้จานวน 310 เหตุการณ์ เพื่อสร้างแบบจาลองในโปรแกรม Weka 3.6.13
และนาแบบจาลองไปใช้ในการพัฒนาระบบ โดยแบบจาลองที่ได้มีค่าความถูกต้องของโมเดลดังนี้
ขั้นตอนวิธี ID3 แบบจาลองที่ได้มีค่าความถูกต้อง (Correctly Classified Instances) จากข้อมูล 310
Instances แบบจาลองสามารถพยากรณ์ข้อมูลถูกต้อง 263 Instances หรือคิดเป็น 84.84% ของทั้งหมด มีค่าความ
ไม่ถูกต้อง (Incorrectly Classified Instances) จากข้อมูล 310 Instances แบบจาลองพยากรณ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง 47
Instances หรือคิดเป็น 15.16% ของทั้งหมด และ มีค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงและค่าที่พยากรณ์ได้ (Root
Mean Squared Error : RMSE) เท่ากับ 0.1877
ส่วนค่า Confusion Matrix พบว่าผลจากการใช้ขั้นตอนวิธี ID3 มีจานวนข้อมูลค่าจริง กับจานวนข้อมูล
จากการพยากรณ์มีผลลัพธ์ตรงกันเฉลี่ยรวมเท่ากับ 68.63%

7. อภิปรายผล
ระบบการวิเคราะห์โรคระบาดสัตว์เพื่อพยากรณ์ความรุนแรงการระบาดของโรคระบาดสัตว์ ได้ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรคระบาดสัตว์ ในปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 และใช้ต้นไม้การตัดสินใจด้วยขั้นตอนวิธี
ID3 ในการสร้างแบบจาลองความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์ ซึ่งมีค่า Correctly Classified Instances คิดเป็นร้อย
ละ 84.84 และมีค่าของข้อมูลค่าจริงกับจานวนข้อมูลจากการทานายแบ่งตามระดับ ความรุนแรงของโรคระบาด
สัตว์ค่าเฉลี่ยรวมของทุกระดับความรุนแรงของโรคระบาดสัตว์ ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 68.63% ซึ่งเป็นค่าที่ยังไม่สูง
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มากนัก เนื่องด้วยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลโรคระบาดสั ตว์ในระดับความรุนแรงน้อยที่สุด
ทาให้การพยากรณ์ในระดับความรุนแรงน้อยที่สุด มีความน่าเชื่อถือมาก ส่วนระดับความรุนแรงอื่นๆ มีค่าความ
น่าเชื่อถือน้อย

8. ข้อเสนอแนะ
ด้วยข้อมูลการระบาดของโรคระบาดสัตว์ จะมีเกิดขึ้นในแต่ละเขตปศุสัตว์ในช่วงเวลาต่างๆ ตามชนิด
ของโรค และประเภทของสัตว์ ดังนั้น ควรมีการนาผลการบันทึกระดับความรุนแรงของโรคระบาดที่เกิดขึ้นจริง
ในอนาคตมาวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบจาลองใหม่อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แบบจาลองมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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บทคัดย่อ
พืชสมุนไพรในประเทศไทยมีหลายชนิดทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากการเพราะปลูก การที่จะ
ระบุชนิด ของพืชสมุนไพรไทย โดยการดู จากลักษณะและรูปทรงของใบพื ชสมุนไพรเป็นเรื่องค่อนข้างยาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านพืชสมุนไพรไทยหรือไม่คุ้นเคยกับสมุ นไพรไทย บทความนี้
นาเสนอผลการศึกษาการใช้การเทคนิคการประมวลผลภาพต่างๆ เพื่อสกัดหาลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เช่ น
ขอบภาพใบและลายโครงสร้างของใบพืชสมุนไพรไทยจากภาพถ่ายด้วยกล้องสมาร์ตโฟน โดยใช้โปรแกรม
MATLAB 2012b หาขอบภาพด้วยวิธีเกรเดียนต์เมทธอด (Gradiant Method) โดยการใช้สมการอนุพันธ์ของภาพ
อันดับที่ 1 ของพรีวิตต์ (Prewitt), โซเบล (Sobel), โรเบิร์ต (Robert) และ แคนนี่ (Canny) และวิธีลาปาเซียนเมทธ
อด โดยใช้อนุพันธ์ของภาพอันดับที่ 2 ด้วยวิธี เซโรครอส (Zerocross) แล้วทาการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ ผลการ
เปรียบเทียบพบว่าวิธีของแคนนี่ (Canny Method) ให้ขอบภาพลักษณะของใบ และลายโครงสร้างของใบพืช
สมุนไพรไทยได้ดีที่สุด
คาสาคัญ: ใบพืชสมุนไพรไทย การประมวลผลภาพ เทคนิคการหาขอบภาพ กล้องสมาร์ตโฟน ลักษณะ
และลายโครงสร้างของใบ
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ABSTRACT
There are many types of herbs plants, both grown naturally and planted in Thailand. It is rather
difficult to identify an herb type by looking at the leave, especially for those who are not Thai herb expert or not
familiar with Thai herbs. This paper presents a study result of applying image processing techniques to extract
the unique characteristics such as leave edge figure and detailed pattern structure of herb leaves from a photo,
taken by a smart phone camera. This paper presents a study of using the image processing techniques to extract
leave characteristics such as the edge and detailed pattern structure of an herb leave. A program, MATLAB
2012b, was used for edge detection based on the first derivative equations of Prewitt, Sobel, Robert, and Canny
and the second derivative equations based on Zerocross and Log. The results from each method were compared
and the comparison showed that Canny Method yielded the best result.
KEYWORDS: Thai herb leave, image processing, edge detection, smart phone camera, figure and leave
pattern structure

บทนา
ประเทศไทยมีภูมิประเทศและอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนานาชนิดโดยเฉพาะพืช
สมุนไพรไทยซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด ดังนั้นการระบุชนิดของพันธุ์พืชสมุนไพรให้ถูกต้องจากการที่ได้พบเห็น
ในที่ต่างๆจึงเป็นสิ่งสาคั ญ เนื่องจากพืชสมุนไพรไทยมีมากมายหลายชนิดทาให้ การระบุชนิดของพันธ์พืชนั้น
ค่อนข้างยาก การระบุชนิดพืชสมุนไพรไทยได้ถูกต้องๆอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านพืชสมุนไพรโดยเฉพาะเท่านั้น
ดังนั้นผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้จึงต้องใช้เวลามากในการศึกษาและจดจาของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและสามารถระบุประเภทแต่ละชนิดได้ซึ่งขั้นตอนหรือขบวนการศึกษาเกี่ ยวกับพืชสมุนไพรผู้ค้นหา
ต้องมีภาพหรือใบของพืชสมุนไพรที่ต้องการไปค้นคว้าจากแหล่งข้อ มูลซึ่งมีหลายแบบเช่น จากหนังสือหรือ
อินเตอร์เน็ตและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ แต่ผลที่ได้มาอาจจะช้าและไม่ตรงตามความต้องการ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่
จะนาเสนอระบบที่ช่วยในการระบุชนิดของพืชสมุนไพรไทยโดยใช้ภาพรูปใบพืชสมุนไพร สาหรับค้นคว้าข้อมูล
ที่ต้อ งการโดยใช้ร ะบบการรู้ จ าภาพ งานวิ จัย นี้ไ ด้ใ ช้วิธีการสกัดรู ปทรงของภาพโดยการหาขอบภาพ (Edge
Detection) เพื่อแยกองค์ประกอบลายใบพืชออกจากขอบภาพเพื่อให้ได้ รายละเอียดของขอบภาพและลายใบของ
ใบพืชสมุนไพรที่ดีที่สุด ซึ่งขั้นตอนการทดลองการหาขอบภาพและหาลักษณะของใบพืช สาหรับเครื่องมือที่ใช้ทา
การเปรียบเทียบงานวิจัยนี้ใช้ MATLAB 2012b ซึ่งมี่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 กาหนดขนาดและความ
ละเอียดของภาพที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 ปรับภาพเป็นภาพสีเทา(Grayscale) ขั้นตอนที่ 3 ปรับความคมชัดภาพ
ด้วยวิธีอีควาไลเซชั่นฮิสโตแกรม (Histogram Equalization) ขั้นตอนที่ 4 ทาการเปรียบเทียบโดยทาการหาอนุพันธ์
ของภาพอันดับที่ 1 ด้วยวิธี Prewitt, Sobel, Robert และ Canny และใช้การหาอนุพันธ์ของภาพอันดับที่ 2 ด้วยวิธี
Zerocross และ Log สาหรับใช้ในการหาขอบภาพและลักษณะของลายใบพืช โดยได้ทาการทดลองกับใบพืช
สมุนไพรหลายชนิด จากการทดลองเปรียบเทียบโดยผ่านขั้นตอนต่างๆพบว่าการหาขอบภาพและลักษณะของลาย
ใบพืชสมุนไพรไทย ด้วยวิธีการหาขอบภาพแบบแคนนี่ (Canny Method) ร่วมกับขั้นตอนต่างๆ สามารถให้
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ขอบภาพและลักษณะตลอดจนรายละเอียดลายโครงสร้างของใบพืชสมุนไพรไทย ได้ดีที่สุดสาหรับใช้ในเป็น
Input ข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรู้จาใบพืชสมุนไพรไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อทาการเปรียบเทียบหาลักษณะรูปทรงและลักษณะลายโครงสร้างของใบพืชสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลเข้าสู้กระบวนการรู้จา

สมมติฐานการวิจัย
รูปทรงและคุณลักษณะเฉพาะของลายโครงสร้างใบพืชสมุนไพรไทยมีคุณลักษณะจาเพาะที่แตกต่างกัน
ซึ่งเราน่าที่จะสามารถนาลักษณะดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อจาแนกประเภทโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
เปรียบเทียบได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารถใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่ระบบการรูจ้ าใบพืชสมุนไพรไทยเพื่อระบุชนิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2.ผู้ที่สนใจค้นคว้าและเรียนรู้พืชสมุนไพรไทยสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
3.แนวทางนาไปสู่งานวิจัยซึ่งสามารถบอกชนิดของใบพืชสมุนไพรไทยโดยใช้สมาร์ตโฟนได้

กรอบแนวคิดและทฤษฏี
การประมวลผลภาพเบือ้ งต้น
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา สารวจ ตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนได้
ทาการศึกษาและทดลองกระบวนการและขั้นตอนต่างๆของการประมวลผลภาพ (Image Processing) ดัง
ภาพประกอบ 1 เพื่อหากระบวนการของการประมวลผลภาพเพือ่ นาไปประยุกต์ใช้ในการทดลองเพื่อหาลักษณะ
รูปทรงและลายโครงสร้างใบพืชสมุนไพรไทยเพื่อนาไปใช้ในการหาว่าอัลกอริทึมใดทีเ่ หมาะสาหรับนาไปสู่
กระบวนการรู้จาภาพใบพืชสมุนไพรไทยต่อไป
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ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบการประมวลผลภาพ

การแบ่งที่เกิดขึ้นจากการหาขอบภาพ
ด้วยวิธีนี้พยายามที่จะแก้ไขหรือแยกออกจากการแบ่งภาพโดยค้นหาจากริมขอบหรือการแสดงของสี
ระหว่างบริเวณแถบที่แตกต่างซึ่งการผ่านอย่างรวดเร็วในความหนาแน่นจะถูกสกัดออกมา ( Rafael C. Gonzalez
et al.,2007; N. R. Pal et al.,1993 ) และเชื่อมโยงเพื่อก่อให้เกิดรูปขอบเขตวัตถุปิด ผลลัพธ์ก็คือภาพขาว-ดา
(S.Aksoy , 2011) อ้างถึงทฤษฎีทมี่ ีริบขอบ 2 วิธี คือ วิธี Gray Histogram Techniques และวิธี Gradient Method
(W.X. Kang et al., 2009 )
Gray Histogram Techniques
ผลลัพธ์ของเทคนิคนี้ส่วนมากก็ขนึ้ อยู่กับการเลือกของการเริ่มต้นรูป T และมันเป็นการยากลาบากที่จะ
ค้นหาสาหรับค่าสูงสุดและต่าสุดระดับความหนาแน่นสีเทาเพราะสีกราฟแสดงค่าของสถิติความถี่ที่เป็นสีเทา
สาหรับผลกระทบความดัง ดังนัน้ เราประมาณคร่าวๆด้วยการแทนความโค้งของวัตถุและฉากหลังด้วย conic
Gaussian curves (W.X. Kang et al., 2009 ) การขวางผ่านหรือการตัดก็คือพื้นที่ต่าของกราฟแสดงค่าของสถิติ
ความถี่ การเริ่มต้นรูป T ก็จะเป็นค่าสีเทาของจุดตัดของพื้นที่ต่านัน้ ๆ
Edge detection method ต้องการความสมดุลระหว่างความแม่นยาในกับการสืบหากับความสามารถของ
สัญญาณรบกวนในด้านปฏิบัติ ถ้าระดับของความถูกต้องแม่นยาการสืบหาจะสูงเกินไป สัญญาณรบกวนอาจจะ
นาไปสู่ขอบไม่แท้จริงสร้างเค้าโครงรูปร่างของภาพเกินสมควรและถ้าระดับความสามารถการรบกวนที่เกินมาก
ไป บางส่วนของโครงร่างภาพอาจจะได้รบั การตรวจไม่พบและตาแหน่งของวัตถุต่างๆอาจจะผิดพลาด ดังนั้น
edge detection algorithms เหมาะสมสาหรับภาพซึ่งดูง่ายและป้องกันการรบกวน (noise-free) ด้วยบ่อยครั้งที่ผลิต
ริมขอบที่คลาดเคลื่อนหรือขอบแบบพิเศษบนภาพเชิงซ้อน ( S.S. Varshney et al., 2009 )
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วิธีการหาขอบภาพ
การหาขอบภาพ คือ การตรวจสอบว่าเส้นขอบลากผ่านหรือใกล้เคียงกับจุดใด โดยคานวณจากการ
เปลี่ยนแปลงของความเข้มในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกับจุดดังกล่าว ซึ่งวิธีการหาขอบนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
หลังคือวิธี Gradientและวิธี Laplacian แต่ละวิธีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Gradient Method
Gradient Method เป็นสิ่งที่ได้มาสิ่งแรกสาหรับภาพ f (x, y) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
ความหนาแน่นใกล้บริเวณริมขอบและมีสัญญาณรบกวนภาพเล็กน้อย Gradient Method ก็จะใช้การได้อย่างดี
(W.X. Kang et al., 2009 ) วิธีนี้เกี่ยวข้องกับคอนโวลูชั่น( Convolution )ของการควบคุม Gradient Method ด้วย
ภาพ ค่าที่สูงของขนาดความลาดก็เป็นที่ที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างบริเวณสองส่วนที่
ต่างกัน เหล่านี้ก็คือริมขอบของพิกเซล (pixel) ต้องการที่จะเชื่อมเพื่อที่จะขึ้นรูปแบบปิดของแถบ การควบคุม
ด้านการสืบค้นขอบแบบธรรมดาจะถูกใช้ในวิธี Gradient Method ซึ่งก็คือ Prewitt, Sobel, Robert และ Canny
( Rafael C. Gonzalez et al., 2007;McAndrew,2004)
การหาขอบภาพด้วยวิธี Prewitt
วิธีการนี้จะคานวณ ขอบที่เป็นเกรเดียนต์เวคเตอร์ (Gradient Vector) ของทุกจุดบนภาพที่เป็นภาพ
ต้นฉบับ ขอบที่ผ่านการปรับปรุงแล้วนั้นมาจากขนาดของเกรเดียนต์เวคเตอร์ มาสค์ (Mask) ที่ใช้แทนอนุพันธ์จะ
เกี่ยวข้องกับ x และอื่นๆ ด้วย y โดยการคานวณการประมาณของอนุพันธ์ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวนอน
และแนวตั้ง
การหาขอบภาพด้วยวิธี Sobel
วิธีนี้เป็นการหาขอบที่ไม่เป็นเชิงเส้น สามารถเปลี่ยนแปลงค่าความไม่ต่อเนื่องได้ตามการปรับปรุงขอบ
เทคนิคคือเป็นการหาค่าอนุพันธ์ของด้านแนวตั้งและแนวนอนของข้อมูลภาพแยกส่วนออกจากกัน ผลลัพธ์ของค่า
อนุพันธ์ที่ได้คอื เกรเดียนต์ทางด้านแนวนอน (Gx) และค่าเกรเดียนต์ทางด้านแนวตั้ง (Gy) ซึ่งจะหาขอบโดยการ
หาจุดต่าสุดและจุดสูงสุดของภาพ
การหาขอบภาพด้วยวิธี Robert
การหาขอบด้วยวิธีนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคนิคการปรับปรุงขอบที่ไม่ต่อเนื่อง ให้
X
a  R เป็นภาพต้นฉบับ และขอบที่ได้เป็น b  R X เป็นการหาค่าเกรเดียนต์ด้วยอนุพันธ์อย่างต่อเนื่องโดย
การคานวณผลรวมของความแตกต่างระหว่างพิกเซลที่อยู่ติดกันในแนวทแยงมุม
การหาขอบภาพด้วยวิธี Canny
ในงานวิจัยนี้เลือกใช้วิธีหาขอบ ด้วยวิธี Canny ซึ่งเป็นวิธีการหาขอบที่สามารถเลือกทิศทางการเกิด
ขอบภาพได้ และได้ผลดีในการหาขอบในภาพ ขัน้ ตอนการทางานของ Canny Method มี 4 ขั้นตอน 1.การขจัด
สัญญาณรบกวน (Smoothing with Gaussian Filter)นั้นเริ่มต้นจากการปรับภาพให้เรียบ (Smoothing) ด้วยตัวกรอง
เกาเซียน เพื่อลดสัญญาณรบกวน 2.คานวณหาทิศทางการเป็นขอบภาพ (Gradient Calculation) เมื่อได้สัญญาณ
รบกวนน้อย คานวณค่าขนาด (Magnitude) และทิศทาง (Orientation) ของ Gradient โดยใช้การหาอนุพันธ์อันดับ
หนึ่ง 3.การขจัดค่าที่ไม่มากที่สุด(Non-maxima suppression) กับ Gradient Magnitude เพื่อทาให้ได้ขอบที่บางลง
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และ 4.การกาหนดค่าขีดแบ่ง(Thresholding)ใช้ Double Thresholding Algorithm เพื่อระบุพิกเซลทีเ่ ป็นขอบและ
ช่วยเชื่อมต่อขอบทีข่ าดหายไป ( Refael C. Gonzalez et al., 2007;McAndrew,2004 )
Laplacian Method
วิธีนี้จะทาการประมวลผลข้อมูลภาพเช่นเดียวกับในแบบเกรเดียนท์ แต่วิธีนี้จะใช้เวลาในการคานวณ
มากกว่า Gradient method ลาปาเซียนเมทธอด จะเป็นการหาขอบภาพโดยอนุพันธ์อันดับ 2 โดยทีจ่ ะใช้จุดที่มีค่า y
เป็น 0 Zerocross และ Laplacian of Guassian (Log)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการรู้จาภาพธนบัตรไทยโดยใช้สัญญาณ 2 ย่านความถี่และนิวรอลเน็ตเวิร์ค (ปราโมทย์ พิมเสน
,2539) เทคนิค ใช้สัญณาณ 2 ย่านความถี่และนิวรอลเน็ตเวิร์ค โดยทาการกรองความถี่สูงและความถี่สูงต่า แล้วทา
การกาหนดจุดที่สนใจบนธนบัตร 2 จุด จุดที่1 รูปครุฑ จุดที่ 2 ตัวเลขแสดงจานวนเงิน เพื่อเอาจุดทีส่ นใจมาทาการ
หาขอบภาพรวมทั้งขนาดของขอบภาพธนบัตร มาทาการรู้จารูปแบบดังกล่าวโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์คแบบ 3
เลเยอร์ จากนั้นมาทาการเปรียบเทียบเอาต์พุตมาทาการแสดงผล ถ้าผลเหมือนกันตอบได้ว่าเป็นธนบัตรใด ปรากฏ
ว่าระบบสามารถรู้จาภาพธนบัตรไทยได้ถูกต้อง 89 เปอร์เซ็นต์ โดยแยกชนิดของธนบัตรไทยได้
Quantitative shape evaluation of graphite particles in ductile iron.(Santis et al., 2008) นาเสนอการ
ประมวลผลภาพโดยใช้ image processing toolbox โดยใช้ MATLAB สาหรับคานวณพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อ
วิเคราะห์สัณฐานของอนุภาคกราไฟต์ในท่อเหล็ก เริ่มต้นจากการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง แล้วนาภาพที่
ได้เข้าสู่กระบวนการแบ่งภาพ จากนั้นดาเนินการด้วยอัลกอริทึมสาหรับค้นหาขอบภาพภาพ ด้วยวิธี Sobel, Canny
และ Log เมื่อได้ขอบภาพของวัตถุ จึงใช้ active contour method เพื่อทาให้เส้นขอบของภาพ มีความคมชัดและมี
ความต่อเนื่องมากขึน้ จากนัน้ ใช้ image processing toolbox ในการคานวณพารามิเตอร์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับรูปทรง
ของวัตถุจากภาพผลลัพธ์ ซึ่งพารามิเตอร์ที่ใช้คือ พื้นที่ ความเบี้ยว และ ความหนาแน่นของบริเวณพื้นที่ทงั้ หมด

วิธีการดาเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา สารวจ ตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ทาการศึกษา
และทดลองกระบวนการและขัน้ ตอนต่างๆของการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อหากระบวนเปรียบ
เทียบการหาขอบภาพเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทดลองเพื่อหาลักษณะรูปทรงและโครงสร้างใบพืชสมุนไพร
ไทยเพื่อนาไปใช้ในการหาว่าอัลกอริทึมใดที่เหมาะสาหรับนาไปสู่กระบวนการรู้จาภาพใบพืชสมุนไพรไทย
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ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัยการเปรียบเทียบหาลักษณะลายใบพืชสมุนไพรไทย
สาหรับวิธีดาเนินงานวิจัยประกอบไปด้วยขัน้ ตอนการเตรียมและการจัดเก็บภาพถ่ายใบพืชสมุนไพร การ
แปลงค่าสี การปรับความคมชัดของภาพ การหาขอบภาพเพื่อเปรียบเทียบ ผลลัพธ์ขอบภาพใบพืชสมุนไพร ดัง
ภาพประกอบ 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่1. ขัน้ ตอนการเตรียมและการจัดเก็บภาพใบพืชสมุนไพรไทย
ทาการถ่ายภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลของใบพืชสมุนไพรไทยด้วยกล้องจากสมาร์ตโฟนปรับความ
ละเอียดที่ 1 ล้านพิกเซล เพื่อเป็นข้อมูลตัวอย่างโดยใช้ใบพืชหลายชนิด แล้วทาการปรับขนาดของภาพหลายขนาด
และความละเอียด เพื่อให้ได้ตัวอย่างของใบพืชที่หลากหลายขนาด ในรูปแบบไฟล์ JPEG ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 แสดงกลุ่มข้อมูลตัวอย่างใบพืชสมุนไพร
ขั้นตอนที่2. การแปลงภาพสี
นาภาพแต่ละกลุ่มตัวอย่างมาทาการทดลองโดยแปลงค่าสีให้เป็นสีเทา เป็นค่าซึ่งระบุความสว่างหรือ
ความเข้มที่มีค่าตั้งแต่ 0-255 ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 แสดงการแปลงภาพต้นฉบับใบพืชเป็นสีเทา
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ขั้นตอนที่3. ใช้เทคนิคอีควาไลเซชั่นฮิสโตแกรม ( Histogram Equalization ) เพื่อปรับความคมชัดของ
ภาพโดยกระจายแท่งฮิตโตแกรมของภาพเพื่อให้ภาพมีสีเทาเท่าเทียมกันจะทาให้ภาพนั้นมีความสว่างขึ้นและมี
ความคมชัดเพิ่มขึ้น ดังภาพประกอบ 6 (ค)

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพประกอบ 6 แสดงการปรับค่าภาพสีเทาโดยใช้ Histogram Equalization
ขั้นตอนที่4. วิธีการเปรียบเทียบการหาขอบภาพแบบต่างๆ
สาหรับวิธีเปรียบเทียบการหาขอบภาพแบบต่างๆ งานวิจัยนี้ ใช้ MATLAB 2012b เป็นเครื่องมือในการ
เปรียบเทียบ โดยใช้เทคนิคการหาอนุพันธ์ของภาพอันดับที่ 1 ด้วยวิธี Prewitt, Sobel, Robert และ Canny และใช้
การหาอนุพันธ์ของภาพอันดับที่ 2 ด้วยวิธี Zerocross และ Log สาหรับใช้ในเปรียบเทียบหาลักษณะและลาย
โครงสร้างของใบพืช

ภาพประกอบ 7 แสดงภาพผลลัพธ์การเปรียบเทียบการหาขอบภาพแบบต่างๆโดยใช้MATLAB
จากภาพประกอบ 7 ผู้วิจัยได้เขียนโปรแกรมและใช้ฟังก์ชั่นการหาขอบภาพโดยใช้ MATLAB เพื่อ
พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยกราฟิก (Graphical User Interface ) เพื่อให้สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบการหา
ลักษณะและลายโครงสร้างของใบพืชสมุนไพร ภาพตัวอย่างที่ใช้เป็นใบตาลึง มีขนาด 150 x 150 pixels 72
Resolution ขนาดไฟล์36.2 kb จากการทดลองโหลดภาพเข้าเครื่องมือทีใ่ ช้ทดลอง ซึ่งได้ผลการทดลองดัง
ภาพประกอบ 7 ช่องที่ 1 แสดงผลการหาขอบภาพด้วยวิธี Prewitt จะได้ขอบภาพแต่ขาดลายโครงสร้างของลายใบ
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ช่องที่ 2 แสดงผลการหาขอบภาพด้วยวิธี Sobel จะได้ขอบภาพแต่ลายโครงสร้างมีปรากฏภายในใบภาพน้อยมาก
ช่องที่ 3 แสดงผลการหาขอบภาพด้วยวิธี Robert จะได้ขอบภาพแต่ลายโครงสร้างมีปรากฏภายในใบภาพน้อยมาก
เช่นเดียวกับวิธี Sobel ช่องที่ 4 แสดงผลการหาขอบภาพด้วยวิธี Canny จะได้ขอบภาพและลายโครงสร้างของลาย
ใบที่ชัดเจนมาก ช่องที่ 5 แสดงผลการหาขอบภาพด้วยวิธี Zerocross จะได้ขอบภาพและลายใบแต่ไม่ชัดเจนเมื่อ
เทียบกับวิธี Canny ช่องที่ 6 แสดงผลการหาขอบภาพด้วยวิธีLogจะได้ขอบภาพและลายใบเหมือนกับวิธี
Zerocross
ขั้นตอนที่5.แสดงผลลัพธ์ของขอบภาพและลายใบพืชสมุนไพรไทย
จากการเปรียบเทียบในขั้นตอนที่ 4 ทาให้ได้ผลลัพธ์จากภาพตัวอย่างเมื่อเข้าสู้ขบวนการเปรียบเทียบด้วย
วิธีการต่างๆ ดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 แสดงภาพผลลัพธ์ของขอบภาพและลายใบพืชสมุนไพรไทยด้วยวิธี Canny
จากภาพประกอบ 8 ผลการทดลองพบว่าวิธีแคนนี่ (Canny Method) เมื่อใช้ภาพขนาด 150 x 150 pixels
และความละเอียด 72 Resolution ขนาดไฟล์ 36.2 kb สามารถให้ขอบภาพและลักษณะตลอดจนรายละเอียดลาย
โครงสร้างของใบพืชสมุนไพรไทย ได้ดีที่สดุ สาหรับใช้ในเป็น Input ข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรู้จาใบพืชสมุนไพร
ไทย

ผลการทดลอง
จากการทดลองผู้ วิจั ย ได้ ท ดลองน าใบพื ชสมุ น ไพรไทยมาท าการเปรี ย บเที ย บหาลั กษณะและลาย
โครงสร้างโดยใช้ MATLAB 2012b เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบในการหาลักษณะและลายโครงสร้างใบพืช
โดยใช้เทคนิคการหาอนุพันธ์ของภาพอันดับที่ 1 ด้วยวิธี Prewitt, Sobel, Robert และ Canny และใช้การหา
อนุพันธ์ของภาพอันดับที่ 2 ด้วยวิธี Zerocross และ Log สาหรับใช้ในเปรียบเทียบหาลักษณะและลายโครงสร้าง
ของใบพืช โดยใช้ภาพตัวอย่างเป็นใบตาลึง มีขนาด 150 x 150 pixels 72 Resolution ขนาดไฟล์36.2 kb จากการ
ทดลองโหลดภาพเข้าเครื่องมือที่ใช้ทดลองพัฒนาด้วย MATLAB ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้ วิธี Prewitt จะได้
ขอบภาพแต่ขาดลายโครงสร้างของลายใบ วิธี Sobel จะได้ขอบภาพแต่โครงสร้างลายใบจะมีปรากฏภายในใบ
ภาพน้อยมาก วิธี Robert จะได้ขอบภาพแต่โครงสร้างลายใบมีปรากฏภายในใบภาพน้อยมากเช่นเดียวกับวิธี Sobel
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วิธี Canny จะได้ขอบภาพและลายโครงสร้างของลายใบที่ชัดเจนมาก วิธี Zerocross จะได้ขอบภาพและลายใบแต่
ไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับวิธี Canny วิธีLog จะได้ขอบภาพและลายใบเหมือนกับวิธี Zerocross จากภาพผลลัพธ์จะ
เห็นว่าด้วยวิธี Canny สามารถให้ขอบภาพและลักษณะตลอดจนรายละเอียดลายโครงสร้างของใบพืชสมุนไพร
ไทย ได้ดีที่สุดสาหรับใช้ในเป็น Input ข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรู้จาใบพืชสมุนไพรไทย

สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองการหาลักษณะและลายโครงสร้างใบพืชสมุนไพรไทยโดยใช้เทคนิคการการเปรียบ
เทียบในการหาลักษณะและลายโครงสร้างใบพืช โดยใช้เทคนิคการหาอนุพันธ์ของภาพอันดับที่ 1 ด้วยวิธี Prewitt,
Sobel, Robert และ Canny และใช้การหาอนุพันธ์ของภาพอันดับที่ 2 ด้วยวิธี Zerocross และ Log โดยใช้ภาพ
ตัวอย่างเป็นใบตาลึง มีขนาด 150 x 150 pixels 72 Resolution ขนาดไฟล์36.2 kb ผลการทดลองพบว่าวิธีแคนนี่
(Canny Method) ให้ขอบภาพและลักษณะตลอดจนรายละเอียดลายโครงสร้างของใบพืชสมุนไพรไทย ได้ดีที่สุด
สาหรับใช้ในเป็น Input ข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรู้จาใบพืชสมุนไพรไทย
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการศึกษาและพัฒนาระบบจัดการวิดีโอโต้ตอบในการจัดรายการโปรดสาหรับผู้ใช้
โดยการศึกษาระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ในการเก็บข้อมูลในรูปแบบวิดีโอและต้องการ
เก็บไว้ดูย้อนหลังหรือแบ่งปันให้บุคคลอื่นที่สนใจร่วมกันรับชม เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่รองรับการรับชม
วิดีโอได้ตลอดเวลา ทั้งในรูปแบบการออกอากาศแบบ “เวลาแท้จริงปัจจุบัน” (Real Time) และรูปแบบวิดีโอ
ย้อนหลัง กระบวนการในระบบจัดการวิดีโอโต้ตอบในการจัดรายการโปรดสาหรับผู้ใช้ เริ่มต้นตั้งแต่การสมัคร
สมาชิกและลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ผู้ให้บริการ และ 2) ผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้
ให้ บ ริ ก ารมี ห น้ าที่ คั ด กรองระดั บ การเลื อ กวิ ดี โ อในการรั บ ชมให้ เ หมาะสมให้ กับ ผู้ ใ ช้ บ ริ การ ในส่ วนของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเลื อ กเก็ บ วิ ดี โ อโปรดได้ โดยระบบจะจั ด เก็ บ วิ ดี โ อความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ต ามล าดั บ
นอกจากนั้นผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีที่เคยรับชมไป (Review) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อวิดีโอนั้นๆ ในเชิงสร้างสรรค์
คาสาคัญ : วิดีโอโต้ตอบ รายการโปรด วิดีโอโปรด

ABSTRACT
The article presents the study and development of interactive video favorite program management
system for users. The purpose to study is intended to provide a benefits for users to store information in a video
format and keep a look again and shared to other person who are interested. In the present the technology serves
to watch video at any time, either in the form broadcasting a real time and video playback. The process of
planning starting from the register and sign in. Service providers to recommended video for users and screen
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categories to watch. Users can keep the video in private playlist and review the video for share perspective in
the creative part.
KEYWORDS : Interactive video, Favorite program, Favorite video

บทนา
ในยุคดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน ได้ทาให้การดาเนินกิจกรรมต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ทั้งในด้านการรับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว หรือแม้กระทั่งการส่งข้อมูล สื่อดิจิตอลจึงครอบคลุม
ถึง 80% ของสื่อทั้งหมดที่เราบริโภคกันอยู่ การเกิดสื่อรูปแบบใหม่ๆ ล้วนเกิดขึ้นจากสื่อดิจิตอลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ
เป็นโทรทัศ น์ดิจิตอล (Digital Television) วิท ยุออนไลน์ (Online Radio) อินเตอร์เน็ ต (Internet) และ
โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) การเข้าสู่ยุคดิจิตอลจึงเป็นเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถของสื่อให้เข้าถึง
โดยเฉพาะการเข้าถึงที่รวดเร็วและเป็นส่วนตัว
การสร้างระบบวิดีโอโต้ตอบ (Video Interactive) สาหรับผู้ใช้ในการจัดเก็บรายการโปรดเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยอานวยความสะดวกในการมีวิดีโอส่วนตัวที่สามารถเก็บไว้ที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องพกพา เพราะระบบจัดเก็บ
วิดีโอไว้ในอินเตอร์เน็ต (Internet) รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างเครือข่ายการทางานในด้าน
ต่าง ๆ ผ่านสื่อวิดีโอ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการทางานของระบบวิดีโอโต้ตอบให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการศึกษา
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาของระบบให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริการ
2. เพื่อสร้างระบบรองรับการใช้งานสาหรับผู้ใช้ที่ต้องการรับชมวิดีโอโดยสามารถเก็บไว้ในรายการ
โปรดของตนเองได้ โดยสามารถไปเปิดชมได้ทุกทีด่ ้วยการใช้อินเตอร์เน็ต

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
เว็บไซต์ยูทูบ (Youtube) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยนา
เทคโนโลยีของ Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ ซึ่งยูทูป มีนโยบายไม่ให้อัพโหลด (Upload) วิดีโอที่มี
ภาพโป้เปลือยและคลิปที่มีลิขสิทธิ์ นอกจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อัพโหลด (Upload) เอง เทคโนโลยีของการเล่น
วิดีโอของ ยูทูป นั้นผู้ที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสามารถรับชม เขียนคาวิจารณ์และสามารถเก็บ วิดีโอไว้
ส่วนตัวของผู้ใช้ได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีที่สามารอัดเก็บและนามาเสนอได้ใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของโปรแกรม
Macromedia’s FlashPlayer 7 ขึ้นไป และใช้โปรแกรมบันทึกวิดีโอแบบ Sorenson Spark H.263 ซึ่งเทคโนโลยีนี้
สอดรับกับยูทูป ที่สามารถเล่นวิดีโอที่มีคุณภาพของภาพและเสียงเทียบเคียงกับวิดีโอที่เล่นที่บ้าน (Teerarat 2532,
2555)
ยูทูปที่นอกจากเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริก ารด้านการนาเสนอวิดีโอที่ มากมาย แต่มีข้อกาหนดด้านลิขสิทธิ์
ของวิดีโอที่มีความเข้มงวด เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อัพโหลด วิดีโอไปยังเว็บไซต์นั้น และผู้ที่
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อัพโหลดวิดีโอจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ชุมชนของยูทูปเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นได้ (ธัญรัช
นันท์ชนก, 2558)
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML: Hypertext Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ โดย
มีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Document: ข้อความในเอกสารที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลต่างๆ
ได้) ซึ่งพัฒนาขึ้นมากจากภาษาเอสจีเอ็มแอล (SGML: Standard Generalized Markup Language) โดย ทิม เบอร์
เนอร์ส ลี (Tim Berners-Lee) (Meaw-sukee, 2558)
ยูเอ็มแอล (UML) ย่อมาจาก Unified Modeling Language เป็นภาษาเพื่อใช้อธิบายโมเดลต่างๆ หรือเป็น
ภาษาสัญลักษณ์รูปภาพมาตรฐานสาหรับใช้ในการสร้างโมเดลเชิงวัตถุ โดยยูเอ็มแอล เป็นภาษามาตรฐานสาหรับ
สร้างแบบพิมพ์เขียว (Blueprint) ให้แก่ระบบงาน ยูเอ็มแอล มีลักษณะของเมต้าโมเดล (Meta Model) เป็นโมเดลที่
เอาไว้ อ ธิ บ ายโมเดลอื่ น ๆ อีกที การใช้ ง านภาษายู เ อ็ มแอล นอกจากจะต้ อ งเข้ าใจในแนวคิ ด เชิ ง วั ต ถุ แ ล้ วยั ง
จาเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับ Visual Modeling ด้วยเช่นกัน ภาษายูเอ็มแอล ครอบคลุมทุกส่วนในวงจร
ชีวิต (Life Cycle) ของการพัฒนาระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการหาความต้องการของระบบ (Requirement) การ
ออกแบบระบบ (Design) การนาไปใช้งานจริง (Implementation) การติดตั้งระบบ (Installation) ไปจนถึงขั้นตอน
ของการจัดทาเอกสาร (Documentation) และถึงแม้ว่าระบบงานนั้นจะมีการใช้เทคโนโลยีหลายๆ อย่างร่วมกัน ก็
ยังคงสามารถนาภาษายูเอ็มแอล ไปประยุกต์ใช้งานได้ (ณพัชร์วดี แสงบุญนา, 2547)
จาวาสคริปต์ (JavaScript) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ตที่เป็น
ที่นิยมอย่างสูง จาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็นภาษาสคริปท์เชิงวัตถุ ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งใช้
ร่วมกับภาษเอชทีเอ็มแอล (HTML) เพื่อให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมี
วิธีการทางานในลักษณะ “แปลความและดาเนินงานไปทีละคาสั่ง” (Interpret) จาวาสคริปต์ (JavaScript) ประกอบ
ด้วยไลบรารี่มาตฐาน (Standard Library) ของอ็อบเจ็กต์ (Object) ต่าง ๆ เช่น Array, Date และ Math รวมทั้งแกน
หลั กของภาษา เช่ น ตั วด าเนิ น การ โครงสร้ างการควบคุ ม และค าสั่ ง ต่ างๆ โดยแกนหลั กของจาวาสคริ ป ต์
(JavaScript) สามารถขยายให้รองรับการใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ด้วยการเสริมอ็อบเจกต์ (Object)
เพิ่มเติมเข้าไป (นภดล สุขพันธุ์, 2558)
ภาษาโปรแกรม SQL (SQL, Structured Query Language) เป็นภาษาโปรแกรมยุคที่ 4 (Fourth
Generation Programming Language) โดยสามารถสื่อความหมายได้ใกล้เคียงภาษามนุษย์ ประกอบด้วยชุดคาสั่ง
งานฐานข้อมูลสาหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และผลิตภัณฑ์ระบบจะจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั้งหมด
จะรองรับภาษา SQL แต่ในทางปฏิบัติ รูปแบบ (Syntax), ฟังก์ชั่นในตัว (Built-In Function) และแบบชนิดข้อมูล
ของภาษา SQL ที่ใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นมีความแตกต่างกันในรายละเอียด เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างตัวตัวผลิตภัณฑ์
MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลออกเป็น
ส่วนๆ ในรูปแบบตาราง มีการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างตารางที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปการออกแบบฐานข้อมูล
แบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) นั้นจะใช้อี-อาร์โมเดล (Entity-Relationship Model) (เทพฤทธิ์ บัณฑิต
วัฒนาวงศ์, 2554) ช่วยให้การออกแบบสามารถทาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะแสดงถึงความสัมพันธ์กันในแต่ละส่วนที่
เกี่ยวข้องในระบบ
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คุณลักษณะที่สาคัญของระบบ จะต้องมีการกาหนดมาตรฐานของระบบนั้น มีการวัดค่า เปรียบเทียบ
และมีผลย้อนกลับเพื่อปรับแก้ให้มาสู่มาตรฐาน โดยคุณสมบัติที่สาคัญ คือ
1. ระบบนั้นจะต้อง มีมาตรฐาน ที่สามารถยอมรับได้
2. ระบบนั้นจะต้อง มีวิธีการวัด ว่าตรงกับสิ่งที่เป็นจริงตามที่ทางานอยู่
3. ระบบนั้นจะต้อง มีการเปรียบเทียบ การทางานที่แท้จริงกับระบบมาตรฐานทีท่ าขึ้นนั้น
4. จะต้องมีวิธีการแสดงผลย้อนกลับหลังจากใช้ระบบนั้น
ซึ่งในระบบเกี่ยวข้องกับบทความฉบับ เป็นระบบเพื่อผู้ใ ช้ คือ ระบบที่ใช้ตอบสนองต่อผู้ที่จะต้องใช้
ข้อมูลต่างๆ ในองค์กร (รัชนี กัลยาวินัยและ อัจฉรา ธารอุไรกุล, 2544)

วิธีดาเนินการศึกษา
ในการดาเนินการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของระบบจัดการ
วิดีโอโต้ตอบในการจัดรายการโปรดสาหรับผู้ใช้ จึงสามารถวิเคราะห์กระบวนการในการจัดการจัดวิดีโอออกเป็น
3 ส่วน คือ 1) การศึกษาการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลวิดีโอ 2) การจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ และ 3) การคัดเนื้อหาให้
ตรงกับความเหมาะสมของผู้ใช้
การดาเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนในการทางาน คือ 1) ผู้ใช้งาน เป็นผู้ที่จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
เลือก ยกเลิก เก็บเป็นรายการโปรดของวิดีโอต่างๆ ได้ และแสดงความคิดเห็น (Review) ต่อวิดีโอนั้นได้ 2) ผู้
ให้บริการ (Provider) มีหน้าที่ตรวจสอบอายุ เพศ ของผู้ใช้งานและทาหน้าที่ จัดประเภทวิดีโอให้เหมาะสมกับ
ผู้ใช้งาน แนะนาวิดีโอที่น่าสนใจ เก็บข้อมูลความคิดเห็น ของผู้ใช้เพื่อเก็บเป็นข้อมูลส่งไปให้เจ้าของวิดีโอ และ
ระงับการใช้งานผู้ใช้ หากวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยภาษายูเอ็มแอล จะสามารถแสดงภาพประกอบ ดังนี้

รูปที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)
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ใน รูปที่ 1 ลาดับการเข้าสู่ระบบเป็นการสร้างบัญชีชื่อผู้ใช้เพื่อเข้ าใช้งานและสาหรับผู้ไม่มีบัญชีจะต้อง
ลงทะเบียนในการสร้างบัญชี หลังจากนั้นจะเข้าไปรับชมวิดีโอที่ผู้ให้บริการจัดไว้ให้ และผู้ใช้บริการสามารถ
จัดเก็บ เพิ่ม และยกเลิกการจัดเก็บวิดีโอได้ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่อวิดีโอนั้นๆ ได้เช่นกัน

รูปที่ 2 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) การลงทะเบียน
ในรูปที่ 2 จะแสดงถึงลาดับการเข้าลงทะเบียนใช้งานที่มีการคัดกรองข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชี เมื่อตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ระบบจะส่งอีเมลล์ (E-mail) ยืนยันบัญชีผู้ใช้ในการเข้าใช้
งาน

รูปที่ 3 ซีเควนไดอะแกรม (Sequence Diagram) ตรวจสอบ
ผู้ใช้งาน
ในรูปที่ 3 แสดงถึงการตรวจสอบผู้ใช้งานถึงคุณลักษณะของผู้ ใช้งานที่เหมาะสมกับการรับชมวิดีโอ
หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเพื่อการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
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รูปที่ 4 ซีเควนไดอะแกรม (Sequence Diagram) เพิ่มรายการโปรด
ในรูปที่ 4 เป็นการรับคาสั่งการเลือกวิดีโอโปรดของผู้ใช้ งานที่เลือกเพื่อจัดเก็บไว้เป็นวิดีโอส่วนตัวใน
การรับชมในภายหลัง ซึ่งผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและแสดงผลต่อผู้ใช้งาน

รูปที่ 5 ซีเควนไดอะแกรม (Sequence Diagram) ยกเลิกรายการโปรด
ในรูป ที่ 5 เป็น การรั บคาสั่ งยกเลิกรายการโปรดของผู้ใ ช้งาน ซึ่งผู้ ให้บ ริการจะทาการลบข้อ มูลใน
ฐานข้อมูลและแสดงผลวิดีโอที่ผู้ใช้บริการยังคงเลือกจัดเก็บไว้เป็นรายการโปรดอยู่

รูปที่ 6 ภาพรวมของระบบ

รูปที่ 7 การเข้าสมัครสมาชิก
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รูปที่ 9 รายการโปรดของสมาชิก

ผลการศึกษา
จากการทดสอบการใช้ ง านระบบวิ ดี โ อโต้ ต อบในการจั ด รายการโปรดของผู้ ใ ช้ เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในชมวิดีโอของผู้ใช้ในแง่ของการเก็บวิดีโอโปรดไว้เป็นส่วนตัวโดยสามารถย้อนกลับมาดูได้อีก
ครั้ง โดยสามารถเพิ่ม ยกเลิกวิดีโอที่เก็บไว้ได้ นอกจากนี้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดที่เป็นรูปภาพประกอบวิดีโอ
เพื่อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอโดยผู้ใช้สามารถเลือกรูปภาพนั้นๆ เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของเนื้อหาของ
วิดีโอต่างๆ ได้

ข้อเสนอแนะ
การสร้างระบบวิ ดีโอโต้ตอบในการจั ดรายการโปรดของผู้ใช้ในอนาคต ควรมีการเพิ่มเติมการเก็บ
รายการโปรดที่นอกเหนือจากวิดีโออย่างเดียว เช่น การเก็บภาพนิ่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book:
E-Book) เนื่องจากการจัดเก็บในลักษณะนี้ยังเป็นการจัดเก็บทั่วไปที่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บไว้เป็นรายการโปรดของ
ผู้ใช้งาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้นาเสนอการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง โดยใช้ เทคนิควิธีการเลือกสรรรายการสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาจานวนรายการสินค้าที่เหมาะสมกับบริษัทกรณีศึกษา จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ,การสัมภาษณ์, เอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน และข้อมูลจากผู้บริหาร ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาในการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทเกิดจากระบบการจัดการภายในและรายการสินค้าของบริษัทมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้ยากต่อการจัดการ หลังจากการนาเทคนิคการเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทกรณีศึกษา ส่งผลทาให้จานวนรายการสินค้า
ลดลงร้อยละ 11 อัตราการหมุนเวียนสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 และผลกาไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับผล
การดาเนินงานในปัจจุบัน
คาสาคัญ: สินค้าคงคลัง, การเลือกสรรรายการสินค้า

ABSTRACT
This research propose to improve inventory management by using efficient assortment technique to
determine the number of items that fit in this case study. Data analysis involves interviews, operation
performance and information from executive. The results showed that the cause of problem in inventory
management is internal management system and product items was increased continuously. After the adoption
of this technique to improve inventory management. The number of items decreased 11% and effect to
inventory turnover increased 39%. Increasing of profit is shown up to 21% compared with current performance.
KEYWORDS: Inventory, Efficient Assortment
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บทนา
การจั ด การสิ น ค้ าคงคลั ง เป็ น หั วข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจอย่ างมากจากหลากหลายธุ ร กิจ และมี การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่ง การมีสินค้าคงคลังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความไม่แน่นอน
ของความต้องการของลูกค้าและป้องกันมิให้เกิดการขาดแคลนสินค้าขึ้น ดังนั้น การจัดการสินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่
สาคัญในการดาเนินธุรกิจให้ประสบผลสาเร็จ โดยที่การบริหารจัดการที่ดีนั้นจะทาให้ช่วยลดต้ นทุนของธุรกิจได้
(คานาย, 2548)
บริษัทกรณีศึกษาในครั้งนี้ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายและธุรกิจค้าส่งภายในประเทศผ่านผู้แทนจาหน่าย
รวมทั้งบริการด้านการขนส่ง กระจายสินค้า และคลังสินค้า โดยสินค้าที่จัดจาหน่ายนั้นมีหลากหายผลิตภัณฑ์ อาทิ
เช่น ชุดเครื่องนอน, หมอน, ที่นอน และเตียงนอน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาจาหน่าย
อย่างต่อเนื่องจากหลากหลายตราสินค้า ทาให้จานวนรายการสินค้า (SKU : Stock Keeping Unit) เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน บริษัทกรณีศึกษาจึงประสบกับปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
และพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าที่มีอยู่อย่างจากัด
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนาเสนอวิธีการเลือกสรรรายการสินค้าที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยเลือกทาการศึกษาสินค้าประเภทชุดผ้าปูที่นอน ซึ่งเป็นสินค้าที่ มีความหลากหลายในด้าน
ขนาด, ตราสินค้า, ลวดลายและมีจานวนรายการสินค้าสูงสูดเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดอื่น วิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่
จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารายละเอียดของวิธีการ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทกรณีศกึ ษา
2. เพื่อหาจานวนรายการของสินค้าที่เหมาะสมของบริษัทกรณีศึกษาในกลุ่มสินค้าชุดผ้าปูที่นอน โดยใช้
วิธีการเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
Efficient Assortment (การเลือกสรรจานวนรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ) เป็นขั้นตอนหรือ
กระบวนการที่ทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายร่วมกันตัดสินใจจานวนรายการสินค้าที่จาจัดจาหน่ายภายในกลุ่มสินค้า
นั้นๆ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดต้นทุนการถือครองสินค้าลงได้ โดยที่ผู้ผลิตหรื อผู้จัด
จาหน่ายเลือกที่จะตัดรายการสินค้าใดที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของลูกค้าซึ่งสินค้านั้นอาจจะมีความแตกต่างกันกัน
น้อยมากภายในกลุ่มสินค้านั้นๆและระดับการหมุนเวียนสินค้าต่า ในทางปฏิบัติแล้ว Efficient Assortment จะช่วย
ให้ผู้จัดจาหน่ายสามารถเพิ่มอัตราการเก็บสิน ค้าที่ลูกค้าต้องการ เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนสินค้าและเพิ่ม
กาไรให้แก่ธุรกิจได้ (ECR Europe, 1998)
องค์ประกอบหลักของการเลือกสรรที่มีประสิทธิภาพนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การมีสัดส่วนในตลาด (Market Coverage) เป็นขั้นตอนของการกาหนดเป้าหมาย เบื้องต้นของ
ร้อยละของมูลค่าการซื้อขายที่จะครอบคลุมทั้งตลาดสาหรับในแต่ละประเภทสินค้าซึ่งจะเป็นการกาหนดร่วมกัน
ของทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย
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ขั้นที่ 2 การตรวจสอบเพื่อตัดรายการสินค้าออก การเก็บไว้ หรือการเพิ่มเข้า (Deletion, Retention or
Additional Validation) เพื่อตรวจสอบว่ารายการสินค้าใดจะตัดออกกี่รายการ หรือจะคงไว้กี่รายการ หรือจะเพิ่ม
เข้ากี่รายการ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ อัตราการทากาไร อัตราการหมุนเวียนสินค้า อัตราการคืนทุน
ขั้นที่ 3 การเลือกสรรขั้นสุดท้าย (Assortment Finalization) จะพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อ น
หน้าเพื่อนามาสู่การแนะนาการเลือกสรรสินค้าใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
ขั้นที่ 4 การเปรียบเทียบการเลือกสรรรายการสินค้า (Assortment Quantification) ในขั้นตอนนี้จะ
นาเสนอผลกระทบที่เกิดจากการเลือกสรรรายการสินค้าใหม่โดยการเปรียบเทียบกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
การจั ด การสิน ค้ าคงคลั งโดยใช้ วิธีการเลื อ กสรรรายการสิ นค้ าอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพั้ น ได้ ถู กน าไป
ศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย เช่น
Marta Lew (2010) ได้เสนอแนวทางพัฒนาการค้าปลีก โดยการสร้างโมเดลช่วยในการตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลด้านยอดขาย, การบริหารจัดการ และด้านการเงิน ของบริษัทกรณีศึกษาโดยใช้วิธีเลือกสรรรายการสินค้าใน
ระดับรายการ, กลุ่มสินค้า, การข้ามกลุ่มสินค้า พบว่าจานวนรายการสินค้าที่ลดลงทาให้อัตราการหมุนเวียนสินค้า
ดีขึ้น, อัตราการมีสินค้าในคลังสินค้าเพิ่มขึ้น และยอดรวมกาไรปลายปีดีขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลในปัจจุบัน
Marnik G. Dekimpea, Katrijn Gielen, Jagmohan Raju, Jacquelyn S. Thomas (2011) ได้กล่าวถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ โดยร้านค้าปลีกเลือกที่จะใช้วิธีในการเลือกสรรรายการสินค้า ทาให้สามารถเห็นถึงอัตราการ
หมุนเวียนสินค้าดีขึ้นและต้นทุนที่ลดลง
Kumar Rajaram (2001) ได้กล่าวถึงการวางแผนทาการเลือกสรรรายการสินค้าเพื่อ การตัดสินใจให้ผู้ค้า
ปลีกเกี่ยวกับจานวนรายการและชนิดของสินค้าแต่ละกลุ่ม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของสินค้าคงคลัง ความหลากหลาย
ของสินค้า และการผสมผสานสินค้าระหว่างสินค้าพื้นฐานและสินค้าแฟชั่น พบว่าผลกาไรที่ได้สูงสุดนั้นเพิ่มขึ้น
Moncer A. Harigaa, Abdulrahman Al-Ahmari, Abdel-Rahman A. Mohamed (2007) ได้กล่าวถึงโมเดล
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกสรรรายการสินค้า การเติมสินค้า และการบริหารจัดการชั้นวางสินค้า โดยหากาไรที่
มากที่สุด ภายใต้พื้นที่ที่จากัด และมีข้อจากัดในเรื่องความหลากหลายของสินค้าภายในร้าน พบว่า รายการสินค้ามี
จานวนลดลง และสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสม
Mehmet Murat Fadılo, Ekin Kara¸Mustafa C. Pınar (2010) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่รวดเร็วนาไปสู่การออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าปลีกจึงต้องมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับรายสินค้าและ
พื้นที่ในการวางสินค้าเพื่อสามารถรักษาผลกาไรและลดต้นทุนที่เกิดขึ้น โดยได้นาเสนอโมเดลที่ช่วยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับรายการสินค้าที่จะเก็บในคลังสินค้าและสินค้าที่จะวางบนชั้นวางสินค้า พบว่าโมเดลที่ใช้สามารถ
ทาให้ผลกาไรเพิ่มขึ้นและต้นทุนของสินค้าลดลงเป็นที่น่าพึงพอใจ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เพื่อเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อ
ช่วยในการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งขั้นตอนในการทาวิจัยมีดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยการค้นคว้าทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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2. ศึกษาวิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิด
ขึ้นอยู่ในปัจจุบัน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ โดยข้อมูลที่ได้จะมาจากข้อมูลจากการ
รวบรวมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ เอกสารการปฎิบัติงาน และข้อมูลจากผู้บริหาร
4. กาหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างของสินค้าที่จะใช้เป็นกรณีศึกษา และตัวชี้วัดที่จะนามาพิจารณา
ผลการดาเนินงานของสินค้าแต่ละรายการ
5. นาข้อมูลที่รวบรวมไปวิเคราะห์และทาการเลือกสรรรายการสิ นค้าที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่ได้จาก
ทฤษฎีและแนวทางปฎิบัติที่ได้ทาการศึกษาไว้ในขั้นต้น
6. สรุปผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลที่เกิดขั้นทั้งก่อนและหลังทาการเลือกสรร
รายการสินค้าตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารของบริษัทกรณีศึกษา
7. เสนอข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นหลักการและวิธีการที่จะปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป

ผลการวิจัย
จากวิธีดาเนินการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1.การศึกษาวิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทกรณีศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้
1.1 การวางแผนสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต โดยจะทาการพยากรณ์สินค้าที่จะสั่งซื้อล่วงหน้า 1
เดือนแล้วส่งให้กับทางผู้ผลิตเพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบ
1.2 การข้อมูลบันทึกการรับและเบิกจ่ายสินค้า ในคลังสินค้า จะใช้แรงงานคนบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมของทางบริษัท
1.3 คาสั่งซื้อสินค้าของบริษัทจะมีเข้ามาทุกวันและมีการส่งสินค้าทุกวันเช่นกัน โดยลูกค้าของ
บริษัทนั้น จะมีหลากหลายประเภท เช่น ลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกและส่ง , ห้างสรรพสินค้า และลูกค้าประเภท
โครงการ
1.4 การเช็คและตรวจนับ สินค้าจะทาปีละ 2 ครั้ง โดยก่อนการตรวจนับจริงจะอาศัยข้อมูลจาก
โปรแกรมในการดูสินค้าคงเหลือของบริษัท
1.5 การจัดวางสินค้าจะจัดวางเป็นหมวดหมู่ โดยสินค้าชนิดเดียวกันจะอยู่ในชั้นวางซึ่งอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน เมื่อมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาก็จะถูกจัดวางในบริเวณที่เป็นที่วางของสินค้าชนิดนั้น
2.การเก็บ และรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เพื่อทราบขั้นตอนการ
ดาเนินงานและปัญหาที่พบ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทกรณีศึกษาเพื่อทราบแนวทางหรือนโยบายของบริษัทต่อ
การจัดการสินค้าคงคลัง รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย
2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลเชิงปฏิบัติการจากการรวมรวมข้อมูลของฝ่ายต่างๆของบริษัท เช่ น
ข้อมูลยอดขาย, ปริมาณการสั่งซื้อ, ต้นทุนสินค้า เป็นต้น รวมถึงเอกสารการประชุมหรือบันทึกต่างๆ
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ทั้งนี้การเก็บและรวบรวมข้อมูลได้ใช้เครื่องมือ ดังนี้
1.การสัมภาษณ์และเอกสารบันทึกการบฎิบัติงาน
2. แผนผังสาเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
การจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั กรณีศึกษา
3. วิธีการเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3.กาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและตัวชี้วัดที่จะนามาพิจารณาผลการดาเนินงาน
3.1 ประชากร คือ จานวนรายการสินค้าทุกประเภทของบริษทั กรณีศึกษา ตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม
2556 ถึงธันวาคม 2557 ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จานวนรายการสินค้า
ประเภทสินค้า
ที่นอน
เตียงนอน
ชุดผ้าปูทนี่ อน
หมอนต่างๆ
รวม

ปี 2556
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
119
17.66
95
14.09
297
44.07
163
24.18
674
100

จานวน
119
95
386
187
787

ปี 2557
คิดเป็นร้อยละ
15.12
12.07
49.05
23.76
100

3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ จานวนรายการสินค้าที่มีการเลือกแบบเจาะจง กล่าวคือ เลือกจากประเภท
สินค้าที่มีจานวนรายการสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับแรก พบว่าสินค้าประเภทชุดผ้าปูทนี่ อนมีจานวนรายการสินค้า
มากที่สุดรวม 386 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.05 ในปี 2557 ชุดผ้าปูที่นอนจะมีทั้งหมด 3 ขนาด คือ ขนาด 3.5 ฟุต 5
ฟุต และ 6 ฟุต และมาจากผู้ผลิตสินค้ารวม 5 ตราสินค้า จะเห็นได้วา่ สินค้ามีความหลากหลาย นอกจากนี้รายการ
สินค้าชนิดนีจ้ ะมีการออกแบบลวดลายใหม่ทุกปี ทาให้บริษัทจะต้องสั่งเข้ามาเพิ่มประกอบกับลายเก่าที่ยังคงค้าง
อยู่ในคลังสินค้า จึงเป็นสาเหตุทาให้มีรายการสินค้าเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้วจิ ัยจึงนาสินค้าชุดผ้าปูทนี่ อนมา
เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้
3.3 กาหนดตัวชี้วัดทีจ่ ะนามาพิจารณาผลการดาเนินงาน
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทกรณีศึกษาทา
ให้สามารถกาหนดตัวชี้วัด ได้แสดงในตาราง 2 ดังนี้
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คาอธิบาย

หน่วย

No. of SKUs

จานวนรายการสินค้า

รายการ

Market Coverage

การมีสัดส่วนในตลาด

ร้อยละ

Inventory Turnover

การหมุนเวียนสินค้า

ร้อยละ

Inventory Value

มูลค่าสินค้าคงคลัง

บาท

Profit

ผลกาไร

บาท

Gross margin return on investment (GMROI)

อัตราส่วนการทากาไร

ร้อยละ

4. วิเคราะข้อมูลที่ได้จากการรวมรวม
ปัญหาที่พบจากการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทกรณีศึกษาเนื่องจากมีรายการสินค้าจานวนมาก
ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเอกสารการปฎิบัติงาน มีดังนี้
- การวางแผนสั่งซื้อเกิดความคลาดเคลื่อน ส่งผลถึงสินค้าบางรายการไม่มีสินค้าเพียงพอต่อความ
ต้องการ หรือสินค้าบางรายการมีมากเกินความต้องการ
- การข้อมูลบันทึกการรับและเบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้า บางรายการขาดการบันทึกหรืออัพเดท ทา
ให้ฝ่ายขายเข้าใจว่ามีสินค้าเพียงพอ แต่ในความเป็นจริงสินค้ามีไม่ครบตามที่ต้องการ
- คาสั่งซื้อจากลูกค้าจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะในแต่ละวัน ทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาและ
เตรียมสินค้า ทาให้สินค้าส่งไม่ทันตามกาหนดที่ลูกค้าต้องการ
- การเช็คและตรวจนับสินค้า เป็นไปค่อนข้างล่าช้าและบางครั้งไม่ครบทุกรายการ เนื่องจากรายการ
สินค้ามีจานวนมาก ส่งผลทาให้นาข้อมูลที่ผิดพลาดไปวางแผนในการสั่งซื้อสินค้า
- การจัดวางสินค้า บางครั้งมีสินค้าประเภทเดียวกันปะปนกับสินค้าประเภทอื่น ทาให้ไม่ทราบ
จานวนที่แน่นอนของสินค้ารายการนั้น เนื่องจากขาดแคลนพื้นที่ในการจัดเก็บ
5. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Assortment) กับ
สินค้าคงคลังของบริษัทกรณี สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
5.1 การกาหนดสัดส่วนในตลาด (Market Coverage) ตามนโยบายบริษัทนั้นได้กาหนดระดับการมี
สัดส่วนในตลาดถึงร้อยละ 90 ซึ่งจะต้องมีรายการสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นจานวนมาก
หลังจากผู้บริหารได้มีการเจรจากับผู้ผลิตจานวน 5 ราย เพื่อกาหนดระดับสัดส่วนในตลาดใหม่ พบว่าสัดส่วนที่
เหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ 85 ทาให้รายการสินค้าลดลงไปกว่า 90 รายการ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 320,000 บาท
5.2 การตรวจสอบเพื่อ ตัดรายการออก เก็บไว้ หรือ เพิ่ ม รายการสิ นค้า (Deletion, Retention,
Additional) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ อัตราการทากาไร อัตราการหมุนเวียนสินค้า อัตราการคืนทุน พบว่า
มีการตัดออก 92 รายการ และเพิ่มเข้ามาจานวน 7 รายการ ส่งผลให้อัตราการมีสัดส่วนในตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 87%
เนื่องจากทั้ง 7 รายการนี้มีอัตราการทากาไร, อัตราการหวุนเวียนสินค้า และอัตราการคืนทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ที่
กาหนด
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5.3 การเลือกสรรขั้นสุดท้าย (Assortment Finalization) ซึ่งจะเป็นการสรุปรายการต่างๆ ที่ได้ทาการ
เลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว พบว่ารายการสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงลดลง 85 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 ดังแสดงในตราราง 3 ดังนี้
ตาราง 3 จานวนรายการสินค้าหลังทาการเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ขนาด 3.5'
ขนาด 5'
ขนาด 6'
ตราสินค้า
จานวน
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
เดิม
ใหม่
เดิม
ใหม่
เดิม
ใหม่
A
54
52
89
76
103
91
B
29
20
65
62
77
65
C
21
18
57
52
68
62
D
18
13
39
33
59
56
E
37
36
26
25
45
41
รวมรายการ
159
139
276
248
352
315
การเปลี่ยนแปลง
ลดลง 20 รายการ
ลดลง 28 รายการ
ลดลง 37 รายการ

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สามารถสรุป และอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
การทาการเลือกสรรรายการสินค้าโดยใช้วิธีเทคนิคการเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
สามารถคาดการณ์ผลการเปลี่ยนแปลงโดยการเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนทาและหลังทา ได้ผลดังแสดงในตาราง
4 ดังนี้
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลก่อนทาและหลังทาการเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบก่อนและหลัง
ตัวชี้วัด
การเปลี่ยนแปลง
ก่อนทา
หลังทา
จานวนรายการสินค้า (รายการ)
787
702
ลดลงร้อยละ 11
การมีสัดส่วนในตลาด (ร้อยละ)
85
87
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
การหมุนเวียนสินค้า (ร้อยละ)
0.054
0.075
เพิ่มขึ้นร้อยละ 39
มูลค่าสินค้าคงคลัง (ล้านบาท)
15.6
12.2
ลดลงร้อยละ 22
ผลกาไร (ล้านบาท)
3.2
3.8
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21
อัตราส่วนการทากาไร (ร้อยละ)
0.810
1.120
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38
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6.1 จานวนรายการสินค้าลดลงร้อยละ 11 ซึ่งจะส่งผลถึงต้นทุนของสินค้าลดลง การจัดการสินค้าคง
คลังดีขึ้นและคลังสินค้ามีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการ
6.2 การมีสัดส่วนในตลาดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 โดยจากการที่มีการเพิ่มรายการสินค้าเข้ามา 7 รายการซึ่ง
เป็นรายการที่ อัตราการทากาไร, อัตราการหวุนเวียน และอัตราการคืนทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลถึงกาไรที่เพิ่มขึ้น
6.3 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามีค่าเป็นบวกมากยิ่งขึ้น
เท่าไหร่นั่นแสดงว่าสินค้าเป็นที่นิยมสูงและสามารถขายได้อย่างรวดเร็ว (Agrawel, 2009)
6.4 มูลค่าของสินค้าคงคลังลดลงร้อยละ 22 นั้นหมายถึงต้นทุนที่ลดลง เช่น ต้นทุนการสั่งซื้อ , ต้นทุน
การเก็บรักษา และกิจการสามารถทากาไรได้มากขึ้นจากต้นทุนที่ลดลง
6.5 กาไรจากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 กาไรที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกกิจการปรารถนา ซึ่งวิธีการจัดการ
สินค้าคงโดยใช้เทคนิค Efficient Assortment จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดต้นทุนและเพิ่มกาไรให้กับกิจการ
6.6 อัตราส่วนการท ากาไรของสินค้ าคงคลั งเพิ่ มขึ้น ร้อ ยละ 38 ตัวชี้วัด นี้ส่วนใหญ่ ใช้วิเคราะห์
ความสามารถของบริษัทที่จะเปลี่ยนสินค้าคงคลังเป็นเงินสด ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนามาใช้กับอุตสาหกรรมค้าปลีก
(Timme, S.G., 2007) ถ้าสูงกว่า 1 แสดงว่าอัตราการทากาไรของสินค้าคงคลังนั้นสูงกว่าต้นทุนของสินค้าคงคลัง
วิธีการจัดการสินค้าคงคลังนั้นมีหลากหลายวิธี เช่น การพยากรณ์เพื่อกาหนดปริมาณการสั่งซื้อ , การหา
รอบการสั่งซื้อที่เหมาะสม, การสั่งซื้อแบบทันเวลาพอดี เป็นต้น (อมรศิริ, 2550) จากผลการศึกษา พบว่า การ
จัดการสินค้าคงคลังโดยการใช้เทคนิคการเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้น (Efficient Assortment)
เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยกิจการดาเนินงานในเรื่องของการลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น ด้านพื้นที่ ด้านการเก็บ
รักษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มผลกาไรให้กิจการด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากงานวิจัยนี้ทาการศึกษาเฉพาะการใช้วิธีการเลือกสรรรายการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(Efficient Assortment) เท่านั้นในการดาเนินงานวิจัย ซึ่งหากมีการทาการศึกษาเพิ่มเติมควรนาเทคนิคอื่นๆ มา
ทาการศึกษาร่วมกับวิธีการนี้ เพื่อจะกระบวนในการจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากยึ่งขึ้น
2. การศึกษาวิจัยนี้ทาเฉพาะรายการสินค้ากลุ่มเดียวเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษากับสินค้ากลุ่มอื่นหรือธุรกิจ
อื่นๆ ดังนั้นหากศึกษาเพิ่มเติมควรจะกลุ่มสินค้าอื่นมาศึกษาด้วย เนื่องแต่ละกลุ่มสินค้าจะมีรูปแบบและวิธีการ
จัดการสินค้าคงคลังที่แตกต่างกันไป หรือมีการนาดัชนีชี้วัดอื่นๆ มาใช้ร่วมด้วย เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ
3. เนื่องจากโครงการนี้เพิ่งจะเริ่มดาเนินการเป็นครั้งแรกในองค์กร ดังนั้นจึงควรมีการประชุมและแจ้งแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อจะได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและจะต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด
และนาผลที่ได้มาแสดงกับผ้บริหารเป็นประจาทุกเดือน
4. ในการจัดตั้งดัชนีชี้วัดสมรรถนะในการดาเนินงานที่จะนามาใช้สาหรับองค์กรนั้น จะต้องมีความเข้าใจ
ในดัชนีชี้นั้นอย่างถ่องแท้และจะต้องมีกระบวนการประเมินและวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
นอกจากนี้ ควรมี ก ารท าการวิ เ คราะห์ การจั ด การสิ น ค้ าคงคลั ง อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รองรั บ ต่ อ สถานะการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งยังทาให้องค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่งต่อเนื่องด้วย
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บทคัดย่อ
งานก่อสร้างอาคารสูงใจกลางเมืองในปัจจุบัน มักมีสถานที่ทางานที่จากัด ทาให้ประสบปัญหาในการ
จัดสรรพื้นที่สาหรับเป็นที่พักคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องเช่าพื้นที่ภายนอกโครงการ และก่อสร้างที่พัก
คนงานชั่วคราว พร้อมกับขนย้ายคนงานไป-กลับระหว่างที่พักและสถานที่ก่อสร้าง ทาให้มีค่าใช้จ่ายดาเนินการ
เพิ่มเติมเป็นจานวนมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบที่พักคนงานก่อสร้างสามลักษณะ ที่
ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพฯ เลือกใช้ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 1) เรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์
2) เรือนพักมุงด้วยสังกะสี และ 3) เรือนพักมุงด้วยวัสดุถอดประกอบได้ โดยในการศึกษานี้จะเก็บข้อมูลจาก
โครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 9 โครงการ เพื่อนามาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดผัง
บริเวณ สิ่งอานวยความสะดวก ต้นทุนและระยะเวลาในการติดตั้ง และความพึงพอใจของคนงานก่อสร้าง
คาสาคัญ: คนงานก่อสร้าง, อาคารสูง, ที่พักคนงาน, ต้นทุนค่าก่อสร้าง

ABSTRACT
Construction of high-rise buildings in major cities always faces challenges associated with limited site
space that is available for on-site labor camps. Contractors need to rent free lands outside their job sites to build
up temporary accommodations for workers and arrange transportation between their job sites and the rented
lands. These result in additional project indirect costs of which cost estimators need to aware and take into
consideration in preparing bid proposals. This research aims to study three types of temporary buildings that are
currently used by construction contractors for workers’ accommodation. These three types of buildings include
1) stacked container, 2) galvanized corrugated sheet cladded houses and 3) detachable houses. In this study, data
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are collected from nine high-rise building projects and then compared among each other with respect to layout
design, the number of facilities, installation cost and time, and the level of workers’ satisfaction.
KEYWORDS: Construction labor, High-rise building, Labor camp, Construction costs

1. บทนา
โครงการก่อสร้างอาคารสูงใจกลางเมืองส่วนใหญ่ประสบปัญหาข้อจากั ดในเรื่องการใช้พื้นที่ภายใน
โครงการสาหรับใช้เตรียมงาน และเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมามักจาเป็นต้องจัดหาพื้นที่
ใกล้สถานที่ก่อสร้างสาหรับเป็นที่ตั้งของที่พักคนงานชั่วคราว และหากมีความจาเป็นก็จะต้องจัดเตรียมรถรับส่ง
คนงานไป - กลับระหว่างสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงานด้วย โดยการจัดการเหล่านี้ย่อมทาให้ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการเพิ่มมากขึ้น หากผู้รับเหมาไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงตั้งแต่
แรก ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวม และความสามารถในการทากาไรของผู้รับเหมาได้
สาหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้รับเหมามักจะต้องจัดหาพื้นที่ภายนอก
โดยอาจเป็นการเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างที่พักคนงานชั่วคราว หรือเช่าห้องพักสาหรับให้คนงานอยู่อาศัย ที่พักอาศัย
ชั่วคราวของคนงานมักมีการออกแบบเพื่อให้สามารถติดตั้งและรื้อถอนได้อย่างรวดเร็ว สามารถนาวัสดุกลับมาใช้
ใหม่ได้ ตลอดจนอานวยความสะดวกสบายอย่างเพียงพอสาหรับครอบครัวคนงานก่อสร้าง ที่พบเห็นโดยทั่วไป
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) เรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์ 2) เรือนพักมุงด้วยสังกะสี และ 3) เรือน
พักมุงด้วยวัสดุถอดประกอบ ที่มุงด้วย แผ่นโลหะ (Metal Sheet) หรือ แผ่นกระเบื้อง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิง เปรียบเทียบรูปแบบของเรือนพักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน
ก่อสร้าง ทั้ง 3 รูปแบบ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดผังบริเวณ ขนาดพื้นที่ใช้สอย ต้นทุนและระยะเวลาในการติดตั้ง
ตลอดจนความพึงพอใจของคนงานก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับ ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการอาคารสูง
คัดเลือกรูปแบบที่พักอาศัยสาหรับคนงานก่อสร้างที่เหมาะสมต่อไป

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 รูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราว
จากการทบทวนวรรณกรรมในอดี ต พบว่ ารูปแบบที่พักอาศั ย อาจแบ่ง ตามการจัด วางห้องพักได้ 4
รูปแบบได้แก่ 1) อาคารพักอาศัยชั่วคราวที่มีลักษณะ หนึ่งชั้นหนึ่งแถว 2) อาคารพักอาศัยชั่วคราวที่มีลักษณะ
หนึ่งชั้นสองแถว 3) อาคารพักอาศัยชั่วคราวที่มีลักษณะสองชั้นหนึ่งแถว 4) อาคารพักอาศัยชั่วคราวที่มีลักษณะ
สองชั้นสองแถว รายละเอียดของที่พักคนงานแต่ละรูปแบบแสดง ในตารางที่ 1
2.2 ต้นทุนของที่พักอาศัยชั่วคราว
ต้นทุนในการก่อสร้าง หรือค่าก่อสร้าง (Construction cost) คือต้นทุนต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ ค่า
วัสดุ ค่าแรงงาน ขนาดของโครงสร้าง เครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบอื่นๆ
ของที่พัก (Grimes et al.,1976) จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวมีขนาด
ประมาณ 5 - 9 ตารางเมตร และราคาส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 201 - 600 บาทต่อตารางเมตรที่เหลือจะมีราคาตั้งแต่ 800
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บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป (รัฐธรรม ,2548) และต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างที่พักหรือแค้มป์พักอาศัยคนงานโดย
ปกติจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนค่าดูแลบารุงรักษา และค่าดาเนินการรื้อถอนเพื่อรอ
นาวัสดุที่ใช้ได้บางส่วนกลับไปใช้อีกครั้ง
ตารางที่ 1 รูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราว
รูปแบบที่
1

2

3

4

5

ภาพประกอบ

คาอธิบาย
รูปแบบที่ 1 อาคารพักอาศัยชั่วคราวที่มีลักษณะหนึ่งชั้นหนึ่งแถว ส่วนใหญ่
แล้วก่อสร้างด้วยไม้ยูคาลิปตัส และไม้นิ้วครึ่งคูณสาม หลังคาและผนังมุงด้วย
สังกะสี ประตูบานกรอบไม้บุสังกะสี และไม่มีหน้าต่าง (รัฐธรรม ,2548)
รูปแบบที่ 2 อาคารพักอาศัยชั่วคราวที่มีลักษณะหนึ่งชั้นสองแถว ส่วนใหญ่
แล้วก่อสร้างด้วยไม้ยูคาลิปตัส และไม้นิ้วครึ่งคูณสาม หลังคาและผนังมุงด้วย
สังกะสี ประตูบานกรอบไม้บุสังกะสี และไม่มีหน้าต่าง(รัฐธรรม ,2548)
รูปแบบที่ 3 อาคารพักอาศัยชั่วคราวที่มีลักษณะสองชั้นหนึ่งแถว ผนังมุงด้วย
สังกะสี ประตูบ านกรอบไม้บุสังกะสี และไม่ มีหน้ าต่าง พื้ นชั้นสองและพื้ น
ทางเดินเป็นไม้อัด (จักรกฤษณ์,2549)
รูปแบบที่ 4 อาคารพักอาศัยชั่วคราวที่มีลักษณะสองชั้นสองแถว บุผนังห้อง
ด้วยกระเบื้อ ง (รัฐ ธรรม,2548) ผนัง มุง ด้วยสั งกะสี หรื อกระเบื้อ ง ประตู บาน
กรอบไม้บุสังกะสี และไม่มีหน้าต่าง (สมบัติ,2548)
รูปแบบที่ 5 อาคารพักอาศัยชั่วคราวที่มีลักษณะสามชั้นสองแถว ตัวอาคาร
เป็นแบบถอดประกอบมุงด้วย แผ่นโลหะ (Metal Sheet) และบางอาคารใช้ตู้คอน
เทนเนอร์วางเรียงซ้อนกัน

2.3 คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง
องค์การยูเนสโก้ (UNESCO,1978) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต ว่าหมายถึงความรู้สึกของการอยู่
อย่างพอใจ มีความสุข ต่อองค์ประกอบต่างๆที่มีส่วนสาคัญต่อการดารงชีวิตของบุ คคลนั้นๆ โดยชี้ให้เห็นว่ามี
ปั จ จั ย หลายประการที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เช่ น อาหาร สุ ข ภาพอนามั ย โภชนาการ การศึ ก ษา
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากร ที่ อ ยู่ อ าศั ย และรายได้ ในส่ ว นของที่ อ ยู่ อ าศั ย และสภาพความเป็ น อยู่ ซึ่ ง พบว่ า
จักรกฤษณ์ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างในบริษัท เวสท์คอน จากัด พบว่า ส่วนใหญ่
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมามีความเป็นอยู่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและอยู่กันอย่างแออัด คุณภาพชีวิตโดยรวมต่า
กว่าเกณฑ์มาก และในปี พ.ศ. 2549 บริษัทได้พัฒนารูปแบบที่พักแบบมาตรฐานแบบกึ่งสาเร็จรูป ที่มีขนาดและ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนงานก่อสร้าง
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3. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมุ่งเน้นที่การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยชั่วคราวของ
คนงานก่อสร้างสามรูป แบบ โดยใช้วิธีการสัง เกต การจดบั นทึกข้อ มูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์คนงาน
ก่อสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริง และนามาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง
3.1 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
การก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับ คนงานก่อสร้างสามรูปแบบได้แก่ เรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์ เรือนพัก
มุงด้วยสังกะสี และเรือนพักใช้วัสดุถอดประกอบ (ดังแสดงในรูปที่ 1) โดยแต่ละรูปแบบจะเก็บข้อมูล 3 โครงการ
รวมทั้งหมด 9 โครงการ

ก) เรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์

ข) เรือนพักมุงด้วยสังกะสี

ค) เรือนพักมุงด้วยวัสดุถอดประกอบ
รูปที่ 1 รูปแบบที่พักคนงาน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน งานวิจัยนี้แบ่งกระบวนการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนการ
บันทึกข้อมูลรูปแบบที่พักอาศัย และ 2) ส่วนการสอบถามคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ และความพึง
พอใจต่อที่พักคนงาน
3.2.1 ส่วนการบันทึกข้อมูลรูปแบบที่พักอาศัย เป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดของที่พักอาศัยชั่วคราวของ
คนงานก่อสร้าง ในแต่ละโครงการ โดยการสังเกตและวัดขนาด เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงการก่อสร้างโดยสังเขป แบบ
ผังบริเวณ แบบรูปรายการที่พักอาศัย จานวนห้องและอาคารที่พักอาศัย ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก และ
สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลภาคสนามเหล่านี้ จะนามาประเมินต้นทุน และ
คานวณหาอัตราส่วนการใช้สอยพื้นที่และต้นทุนต่อหน่วยพื้นที่ และต่อหน่วยคนงาน และเปรียบเทียบระหว่าง
โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ
3.2.2 ส่วนการสอบถามความคิดเห็นของคนงานก่อสร้าง ที่มีต่อที่พักอาศัย ว่ามีความสะอาด มีอากาศ
ถ่ายเท มีความสะดวกสบายพอสมควร ช่วยให้สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่หลังจากทางาน และมีเพียงพอสาหรับ
การอยู่อาศัยของคนงานและครอบครัวของคนงานหลังจากทางานหรือไม่ การสอบถามใช้วิธีการตั้งคาถามและให้
คนงานก่อสร้างให้คะแนนในแต่ละหัวข้อคาถาม (Rating) การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ
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ตัวเลขจานวนเต็ม 1 ถึง 5 ซึ่งหมายถึง น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามลาดับ ซึ่งสามารถนามาใช้
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อหาคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อที่พัก
อาศัยชั่วคราวและสภาพความเป็นอยู่

4. ผลการศึกษา
ผลการเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการก่อสร้างจานวน 9 โครงการมีดังนี้
4.1 รูปแบบที่พกั อาศัย
การเก็บข้อมูลพบว่ารูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราว ของโครงการก่อสร้างอาคารสูงจานวน 9 โครงการ
มีผลดังแสดงในตารางที่ 2 โดยโครงการที่เก็บข้อมูล ส่วนใหญ่แล้วใช้รูปแบบที่ 4 (ในตารางที่ 1)โดยมีลักษณะ
สองชั้นสองแถว ได้แก่โครงการที่ 4,5,6,8,9 ในขณะเดียวกันโครงการอื่น จะใช้รูปแบบที่ 5 (ในตารางที่ 1) คือมี
ลักษณะ สามชั้นสองแถว
ในการจัดที่พักอาศัยส่วนใหญ่แล้วโครงการจะจัดให้คนงานพักอยู่กันเป็นครอบครัวๆ ละ 1 ห้องโดยมี
ห้องขนาด 4.0 - 9.0 ตารางเมตร และมีอัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 3.46 - 14.59 ตารางเมตรต่อคน
อย่างไรก็ตามบางโครงการมีค่าอัตราส่วนที่แตกต่างจากกลุ่มค่อนข้างมาก เช่นในโครงการที่ 4 และ 5
โดยโครงการที่ 4 มีค่าอัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยรวมต่อจานวนคนงานอยู่ที่ 3.46 ตารางเมตรต่อคน เนื่องจากที่พัก
อาศัยตั้งอยู่บริเวณที่ติดกับสถานที่ก่อสร้างและมีขนาดค่อนข้างจากัดทาให้ห้องพักอาศัยของคนงานมีขนาดเพียง 4
ตารางเมตร จึงทาให้เกิดความแออัดของการพักอาศัย ส่วนโครงการที่ 5 สาเหตุที่ทาให้ค่าอัตราส่วนพื้นที่ใช้สอย
ต่อจานวนคนงานสูงถึง 14.59 ตารางเมตรต่อคน ก็เนื่องจากว่า ขนาดของห้องพักที่มีขนาดกว้างเป็นพิเศษ คือมี
ขนาด 9 ตารางเมตร โดยขนาดห้องที่กว้ างเป็นพิเศษนี้เป็นนโยบายของบริษัท ที่สร้างให้คนงานพักอาศัยเป็น
ครอบครัวโดยไม่เกิดความแออัดของพื้นที่นั่นเอง
ตารางที่ 2 ข้อมูลผลการสารวจที่พักอาศัยคนงาน

รูปแบบที่พักอาศัย*
จานวนคนงานสูงสุด (คน)
ขนาดห้องพัก (ตร.ม.)
พท.ใช้สอยรวม (ตร.ม.)
พท.ก่อสร้างที่พักคนงาน (ตร.ม.)
เวลาที่ใช้ก่อสร้างที่พัก (วัน)
พท.ใช้สอยรวมต่อจานวนคนงาน
(ตร.ม./คน)

เรือนพักแบบตู้คอน
เทนเนอร์
1
2
3
5
5
5
1,000 1,100 550
7.5 7.5 7.5
4,888 6,110 2,520
5,765 5,365 2,100
2
2
7
4.89

โครงการที่
เรือนพักมุงด้วย
เรือนพักมุงด้วยวัสดุ
สังกะสี
ถอดประกอบได้
4
5
6
7
8
9
4
4
4
5
4
4
300 500 700 600 1,152 378
4.0 9.0 7.2 6.25 7.2
7.8
1,039 7,294 4,849 3,000 6,788 2,038
780 3,200 4,484 2,100 7,176 2,400
15 30 10 15
7
7

5.55 4.58 3.46 14.59 6.93 5.00 5.89

หมายเหตุ : *อ้างอิงรูปแบบที่พักอาศัยตามตารางที่ 1
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4.2 ต้นทุนก่อสร้างที่พักคนงานก่อสร้าง
ในเรื อนพั กแต่ล ะรูป แบบมีความแตกต่างทั้งขนาดและวิธีการก่อ สร้าง จึง ทาให้มูล ค่าก่อ สร้างและ
ระยะเวลาในการก่อสร้างแตกต่างกันออกไป ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาต้นทุนก่อสร้างที่พักคนงานใน 2 ลักษณะ
คือ 1) ต้นทุนก่อสร้างใหม่ และ 2) ต้นทุนก่อสร้างซึ่งหักส่วนลดจากการนาวัสดุจากที่พักคนงานในโครงการเดิม
กลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้รับเหมาจะพยายามใช้วัสดุที่สามารถถอดประกอบได้ และสามารถรื้อ
ถอนได้เร็ว ในการก่อสร้างที่พักคนงานซึ่งเป็นโครงสร้างชั่วคราว และผู้วิจัยมีหลักในการคานวณต้นทุนดังนี้
1) การคานวณต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่จะต้องอ้างอิงราคาวัสดุและราคาค่าแรงต่อหน่วยจากบัญชีราคา
กลางจากสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2557 สาหรับรายการที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีราคากลางเช่น
ตู้คอนเทนเนอร์จึงต้องอ้างอิงราคาโดยการสัมภาษณ์วิศวกร ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 3
2) ในการคานวณต้นทุนก่อสร้างที่พักคนงานแบบหักส่วนลด ผู้วิจัยจะคานวณส่วนลดออกจากราคา
วัสดุต่อหน่วยของการสร้างใหม่ตามข้อ 1) โดยส่วนลดคานวณจากร้อยละของวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
ซึ่งผู้วิจัยได้สอบถามจากวิศวกรภาคสนามของโครงการและประเมินจานวนครั้งที่มีการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่
ตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปี
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การนากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุและราคาวัสดุจาก สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
วัสดุ
ร้อยละการนา
ราคาวัสดุ
ราคาหักส่วนลด
หน่วย
กลับมาใช้ใหม่
ตู้คอนเทนเนอร์
100
70,000 *
7,000.00 บาท/ตู้
เหล็ก
100
31
3.10 บาท/กก.
สังกะสี
20
20
9.82 บาท/ฟุต
ไม้ยูคา
50
10
5.04 บาท/เมตร
ไม้ 1½"x3"
80
545
107.50 บาท/ลบ.ฟ.
แผ่นโลหะ (Metal sheet)
80
146
28.80 บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ : * ราคาได้จากการสอบถามวิศวกร

3) วัสดุแต่ละประเภทมีสัดส่วนในการนากลับมาใช้งานใหม่ได้ไม่เท่ากัน เช่นสังกะสี นากลับมาใช้ใหม่
ได้เพียง 20% ส่วนที่เหลือจะเสียหายระหว่างการรื้อถอน ในขณะที่ตู้คอนเทนเนอร์และเหล็กพบว่าสามารถนา
กลับมาใช้ได้ 100% นั่นแสดงว่าลงทุนครั้งเดียวในปีแรกและสามารถนากลับมาใช้งานใหม่ได้
4) การคานวณส่วนลดของราคาในการนาวัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่จะคิดที่กรอบระยะเวลา 20 ปี และหาก
สมมติว่าโครงการก่อสร้าง 1 โครงการมีระยะเวลา 2 ปี จะทาให้มีการนกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด 10 ครั้ง
ตัวอย่างการคานวณราคาวัสดุต่อหน่วยแบบหักส่วนลด การนากลับมาใช้ใหม่
ตัวอย่างวัสดุประเภทสังกะสีในตารางที่ 4 มีการนากลับมาใช้ใหม่ได้ที่ ร้อยละ 20 นั่นแสดงว่าเมื่อลงทุน
ที่ต้นปีแรกที่ 100 หน่วยปีที่ 2 มีวัสดุเหลือจากปีแรกร้อยละ 20 ต้องมีการซื้อวัสดุเพิ่มเข้ามาอีกร้อยละ 80 ปีที่ 4 ก็
เช่นเดียวกันจะมีวัสดุเหลือทั้งจากของเก่าในปี่ที่ 2 อีกร้อยละ 4 และวัสดุเหลือจากของใหม่ในปีที่ 2 อีกร้อยละ 16
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รวมของเก่าในปีที่ 4 ทั้งหมดร้อยละ 20 ต้องซื้อวัสดุเพิ่มร้อยละ 80 และ ต้องซื้อเพิ่มตามสัดส่วนไปเรื่อยๆ ทุก 2 ปี
ส่วนปีที่ 20 ไม่ต้องซื้อวัสดุใหม่เพิ่มเพราะใช้วัสดุใหม่ปีที่ 18 รวมจากวัสดุเก่าก็สามารถอยู่ได้ถึงปีที่ 20
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการคานวณร้อยละการซื้อวัสดุประเภทสังกะสี
ปีที่
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18 P=F(P/F,i%,N)
(i=7%)
ครั้ง (n) 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
สังกะสี 100.0 20.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0
80.0 16.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69.9
80.0 16.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61.0
80.8 16.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
53.8
80.6 16.1 3.2 0.0 0.0 0.0
46.9
80.7 16.1 3.2 0.0 0.0
41.0
80.7 16.1 3.2 0.0
35.8
80.7 16.1 3.2
31.3
80.7 16.1
27.3
80.7
23.9
รวม
491.0
หมายเหตุ :

ร้อยละของวัสดุที่ต้องจัดซื้อใหม่ในแต่ละปี

ตารางที่ 5 การคานวณหาร้อยละหักส่วนลดของวัสดุแต่ละประเภท
วัสดุ
ตู้คอนเทนเนอร์
เหล็ก
สังกะสี
ไม้ยูคา
ไม้ 1½"x3"
แผ่นโลหะ(Metal sheet)

ร้อยละการ
นากลับมา
ใช้ใหม่
100
100
20
50
80
80

ร้อยละหัก
ส่วนลด

ร้อยละไม่หัก
ส่วนลด

P=F(P/F,i%,N)

P=F(P/F,i%,N)

100.0
100.0
491.0
344.1
197.2
197.2

585.9
585.9
585.9
585.9
585.9
585.9

ร้อยละหัก
ส่วนลดเฉลี่ย
ต่อครั้ง (1/10)
10.00
10.00
49.10
34.41
19.72
19.72

ร้อยละไม่
หักส่วนลด
เฉลี่ยต่อครัง้
58.59
(1/10)
58.59
58.59
58.59
58.59
58.59

การคานวณหากระแสเงินสดของการซื้อวัสดุประเภทสังกะสีในตารางที่ 4 คือการหาผลรวมกระแส
ค่าเงินในปัจจุบันโดยที่ (P/F,i%,N) = 1/(1+i)N โดยใช้อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี และวัสดุประเภทสังกะสีมีผลรวม
ของกระแสเงินสดเมื่อมีการนากลับมาใช้ใหม่ร้อยละ 491.0 หน่วย
การคานวณหาร้อยละหักส่วนลดของวัสดุแต่ละประเภทในตารางที่ 5 แสดงผลการคานวณร้อยละ
ผลรวมกระแสเงินสดเปรียบเทียบระหว่าง วัสดุที่มีการหักส่วนลดเนื่องจากการนากลับมาใช้ซ้า และการคานวณ
ร้อยละผลรวมกระแสเงินสดของวัสดุที่ไม่มีการหักส่วนลด โดยร้อยละของการแสเงินสดจะถูกหารเฉลี่ยกลับคือ
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มาตามจานวนครั้งที่ก่อสร้างภายในกรอบระยะเวลาที่ตั้งสมมติฐานคือ 20 ปี มีการก่อสร้าง 10 ครั้ง ค่าร้อยละเฉลี่ย
ที่ได้จะนาไปคูณกับราคาวัสดุต่อหน่วย เช่น การคานวณราคาหักส่วนลดวัสดุประเภทสังกะสีราคาเริ่มต้น 20
บาท/ฟุต หาราคาหักส่วนลดได้จาก 20 บาท/ฟุต คูณด้วยร้อยละหักส่วนลดเฉลี่ยคือ 49.10 ราคาหลังหักส่วนลดจะ
เท่ากับ 9.82 บาท/ฟุต ตัวอย่างราคาดังแสดงในตารางที่ 3 และผลรวมของราคาเรือนพักแต่ละประเภทตามตาราง
ที่ 6
ตารางที่ 6 ราคาค่าก่อสร้างที่พักคนงานแต่ละรูปแบบ
โครง รูปแบบที่พัก
การที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เรือนพักแบบตู้
คอนเทนเนอร์
เรือนพักมุงด้วย
สังกะสี
เรือนพักมุงด้วย
วัสดุถอด
ประกอบ

จานวน
พื้นที่ใช้
สอยต่อ
หลัง
(ตร.ม.)

670
670
670
493
756
434
575
432
209

จานวน ราคาก่อสร้างใหม่ใน PW ของราคาสร้างใหม่ PW ของราคาหักส่วนลด
คนงานที่พัก
ปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลาประเมิน ตลอดระยะเวลาประเมิน
อาศัยต่อหลัง
20 ปี
20 ปี
(คน) ราคารวม ราคาต่อ ราคารวม ราคาต่อ ราคารวม ราคาต่อ
(บาท) หน่วยพื้นที่ (บาท) หน่วยพื้นที่ (บาท) หน่วยพื้นที่
(บาท/ตร.
(บาท/ตร.
(บาท/ตร.
ม.)
ม.)
ม.)

144
144
144
160
168
96
108
80
80

2,050,086
2,050,086
2,095,756
678,233
1,261,78
865,8862
1,274,14
3,992,669
740,0006

3,059
3,059
3,128
1,376
1,669
1,815
2,216
9,242
3,541

1,036,39
1,036,393
1,069,903
319,8194
696,855
487,121
619,423
2,014,75
433,5675

1,547
1,547
1,597
649
922
1,122
1,077
5,823
2,074

285,352
285,352
292,230
169,033
378,013
236,509
196,957
876,796
74,000

425
425
436
343
500
496
343
2,030
354

จากตารางที่ 6 สาหรับราคาการก่อสร้างใหม่จะพบว่ากลุ่มของเรือนพักมุงด้วยสังกะสีจะมีราคาค่า
ก่อสร้างต่ากว่าเรือนพักรูปแบบอื่น และรองลงมาก็จะเป็นเรือนพักที่มุงด้วยวัสดุที่ถอดประกอบได้ แต่ก็มีโครงการ
ที่ 8 ที่มีราคาสูงมากซึ่งเกิดจากการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง ส่วนเรือนพักแบบตู้ คอนเทนเนอร์มีราคาสูงกว่า
กลุ่มแต่ราคาจะใกล้เคียงกันมากเนื่องจากขนาดและรูปแบบอาคารที่เหมือนกัน
หากทาการพิจารณาการนาวัสดุเก่ามาใช้ซ้าที่กรอบระยะเวลา 20 ปีและมีการก่อสร้างใหม่ 10 ครั้ง จะ
สังเกตว่า เรือนพักมุงด้วยวัสดุถอดประกอบจะมีราคาถูกกว่ากลุ่มอื่น แต่ก็มีเพียงบางโครงการที่ราคาสูงมากกว่า
ทุกๆโครงการทั้งนี้เกิดจากการเลือกใช้วัสดุที่มีราคาแพง รองลงมาจะเป็นเรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนเรือน
พักมุงด้วยสังกะสีราคาจะสูงกว่ากลุ่มแต่มีโครงการที่ 4 ราคาจะต่ากว่ากลุ่มเนื่องจากใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหลัก
ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ได้เหมือนเรือนพักมุงด้วยวัสดุถอดประกอบจึงมีราคาต่ากว่ากลุ่มเรือนพักเดียวกัน แต่โดย
ส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับเรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์และเรือนพักแบบถอดประกอบได้ราคาค่าก่อสร้างเรือนพักมุง
ด้วยสังกะสีจะสูงเนื่องจากวัสดุมีการเสื่อมสภาพและเสียหายระหว่างการรื้อถอน ในการเลือกใช้รูปแบบที่พัก
อาศัย ถ้าผู้ประกอบการหากมีทุนมากพอที่จะลงทุนในครั้งแรก ควรเลือกระหว่างสองรูปแบบคือเรือนพักแบบตู้
1516

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

คอนเทนเนอร์เพราะตัวอาคารมั่งคงแข็งแรงไม่มีการเสียหายระหว่างเคลื่อนย้ายวัสดุส่วนใหญ่นากลับมาใช้ได้
ทั้งหมด หรือแบบถอดประกอบได้ เพราะทั้งสองรูปแบบมีข้อได้เปรียบในเรื่องของราคาเมื่อพิจารณาการนา
กลับมาใช้ในอนาคต ทั้งการจัดพื้นที่ใช้สอยจะเป็นระเบียบมากกว่า และการติดตั้งก็รวดเร็วกว่ารูปแบบเรือนพักมุง
ด้วยสังกะสี
4.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัก
ในส่วนความพึงพอใจของคนงานก่อสร้าง จากตารางที่ 7 จะเห็นว่าคนงานส่วนใหญ่จะอยู่เป็นครอบครัว
ส่วนการสารวจความพึงพอใจของคนงานก่อสร้าง ผลการประเมินพบว่าเรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์และเรือน
พักมุงด้วยสังกะสีมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้เพราะมีการจัดการที่ดี ส่วนเรือนพักมุงด้วยวัสดุถอด
ประกอบมีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงระดับมาก จะมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับห้องน้าน้อยกว่ากลุ่ม
อื่นทั้งนี้เกิดจากปัญหาในเรื่องของห้องส้วมที่ไม่เพียงพอและไม่สะอาด แต่ในความความต้องการปรับปรุงเรือน
พักแบบตู้คอนเทนเนอร์ และเรือนพักมุงด้วยสังกะสีคนงานมีความต้องการใช้ปรับปรุงมากกว่ากลุ่มเรือนพักอื่น
ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ต่อรูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราว
โครงการที่

การอยู่อาศัย
1.จานวนแบบสอบถาม(คน)
2.อยู่เป็นครอบครับ(ร้อยละ)
ความพึงพอใจ (ระดับ 1-5 )
1.ความสบาย
2.ความปลอดภัย
3.ขนาด
4.จานวนห้องน้า
5.ความพึงพอใจโดยรวม
6.ต้องการปรับปรุง

เรือนพักแบบตู้
คอนเทนเนอร์
1 2 3

4

5

6

เรือนพักมุงด้วยวัสดุถอด
ประกอบ
7 8 9

14

7

9

10

11

11

เรือนพักมุงด้วยสังกะสี

11

10

10

85.7 54.5 90.0 77.1 85.7 88.9 80.0 84.6 54.5 80.0 80.0 71.5
3.6
4.0
3.9
3.9
4.0
3.6

3.9
4.0
3.9
3.4
4.4
3.5

4.0
4.0
4.2
3.7
4.2
3.9

หมายเหตุ : เกณฑ์ความหมายค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ปานกลาง

3.8
4.0
4.0
3.7
4.2
3.7

3.3
3.3
3.9
3.6
4.3
3.4

4.7
4.0
4.7
3.9
4.3
3.3

4.1
4.1
4.6
3.7
4.6
4.3

4.1
3.9
4.4
3.7
4.4
3.7

3.9
3.9
4.1
3.6
4.0
4.2

3.1
3.0
3.1
2.8
3.1
4.3

3
2.2
3.5
1.2
3.9
2.2

3.3
3.0
3.6
2.5
3.7
3.6

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด

5. สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิง เปรียบเทียบรูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน
ก่อสร้าง ทั้ง 3 รูปแบบ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดผังบริเวณ ขนาดพื้นที่ใช้สอย ต้นทุนและระยะเวลาในการติดตั้ง
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ตลอดจนความพึงพอใจของคนงานก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการอาคารสูง
คัดเลือกรูปแบบที่พักอาศัยสาหรับคนงานก่อสร้างที่เหมาะสมต่อไป
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การจัดผังบริเวณของเรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์และเรือนพักมุงด้วย
วัสดุถอดประกอบจะมีการจัดผังบริเวณได้ดีกว่าเรือนพักมุงด้วยสังกะสี และในส่วนอัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยรวมต่อ
จานวนคนงานเรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์มีค่าอยู่ที่ 4.58-5.55 ตารางเมตรต่อคน เรือนพักมุด้วยสังกะสีมีค่าอยู่ที่
3.46-14.59 ตารางเมตรต่อคนซึ่งความความแตกต่างของค่าค่อนข้างมาก เพราะรูปแบบการจัดพื้นที่ไม่คงที่ และ
เรือนพักมุงด้วยวัสดุถอดประกอบมีค่าอยู่ที่ 5.00-5.93 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน ในการเปรียบเทียบ
ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยรวมต่อจานวนคนงานส่วนใหญ่ เรือนพักมุงด้วยสังกะสีและเรือนพักมุ งด้วยวัสดุถอด
ประกอบสามารถให้พื้นที่ใช้สอยมากว่าเรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์ แต่ก็เป็นค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
ในส่ วนของต้น ทุน เมื่อ พิจ ารณาราคาที่มี การหักส่วนลดเนื่ องจากการน าวัสดุเ ก่ามาใช้ซ้า ในกรอบ
ระยะเวลา 20 ปี พบว่าเรือนพักแบบสังกะสีมีราคา 343-500 บาทต่อตารางเมตรซึ่งสูงกว่ากลุ่มเรือนพักแบบอื่นๆ
รองลงมาก็เป็นเรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์มีราคา 425-436 บาทต่อตารางเมตร และเรือนพักแบบถอดประกอบ
ได้มีราคา 343-2,030 บาทต่อตารางเมตร ระยะเวลาในการติดตั้งเรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์ใช้เวลา 2-7 วันต่อ
หลัง ส่วนเรือนพักมุงด้วยสังกะสีใช้เวลาก่อสร้าง 10-30 วันต่อหลัง และเรือนพักมุงด้วยวัสดุถอดประกอบใช้
ระยะเวลา 3-15 วันต่อหลัง จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบ ต้นทุน ระยะเวลาการก่อสร้าง
เรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์เป็นรูปแบบเรือนพักคนงานที่น่าสนใจ ในการใช้เป็นเรือนพักคนงานมากที่สุด
ในส่วนความพึงพอใจต่อเรือนพักอาศัยพบว่ารูปแบบเรือนพักแบบตู้คอนเทนเนอร์ และเรือนพักมุงด้วย
สังกะสีคนงานมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.7-4.4 อยูใ่ นระดับที่มาก ถึงอย่างไรเรือนพักมุงด้วยสังกะสีข้อมูลจาก
การสารวจ รูปแบบนี้ก็ยังมีการจัดการที่พักยังไม่ดีพอ ส่วนเรือนพักมุงด้วยวัสดุถอดประกอบมี คะแนะความพึง
พอใจอยู่ที่ 2.5-3.7 อยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับสูง เนื่องจากรูปแบบเรือนพักมุงด้วยวัสดุถอดประกอบส่วนใหญ่
ยังมีขนาดที่คับแคบเกินไป ต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของขนาดของห้องพัก และการดูแลห้องส้วมให้สะอาด

6. ข้อเสนอแนะ
ส่วนสุดท้ายที่มีปัญหามากทุกโครงการคือปัญหาเรื่องห้องส้วมที่มีสภาพไม่พร้อมให้งานอยู่เสมอควรจัด
แม่บ้านคอยดูแล และสัตว์จาพวก ยุงลาย และหนูซึ่งอาจเป็นพาหะนาโรค ต้องมีการจัดการในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ

7. เอกสารอ้างอิง
รัฐธรรม แสงสุริยัน. 2548. “การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงานก่อสร้าง.” วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จักรกฤษณ์ ขันติวงษ์. 2549. “การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา ที่พัก
อาศัยชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง บริษัท เวสท์คอน จากัด กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สมบัติ วนิชประภา. 2548. “การพัฒนาที่พักคนงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่.” วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
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สมาร์ต โฟนและแท็ บเล็ต พีซี เป็ นอุ ปกรณ์ พื้น ฐานที่ ใช้ใ นการเรี ยนการสอนในปั จจุ บัน โดยรู ปแบบที่
นามาใช้งาน ส่วนใหญ่จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากเนื้อหาที่บรรจุไว้ในเครื่อง เช่น การให้ผู้เรียนดูเนื้อหา
ด้วยภาพและเสียง หรือเรียนกับเนื้อหาที่โต้ตอบได้ (Interactive Content) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนยัง
มีอีกหลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้แบบพึ่งพา (Collaborative Learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
Learning) ซอฟท์แวร็ที่ใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้แบบพึ่งพาและร่วมมือในห้องเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One
Classroom) บนพื้นฐานของการวาดและเขียนภาพได้ยังมีไม่มาก เช่น Group Scribbles อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์นี้ ก็ยัง
มีข้อจากัดหลายประการ ดังนั้นซอฟต์แวร์ไอคลูม (iCloom) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาว่าซอฟต์แวร์นี้จะสามารถเพิ่ม
แรงจูงใจและการปฏิสัมพันธ์ของผู้ เรียนแทนการใช้กระดาษวาดในวิชาด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การเรียนแบบ
พึ่งพาและการเรียนแบบร่วมมือได้หรือไม่ มีปัจจัยอื่นใดบ้างที่ iCloom จะต้องถูกปรับปรุงเพื่อจะให้ทางานได้ตรงกับ
วัตถุประสงค์มากขึ้น iCloom ได้ถูกนามาทดลองกับ นักเรียนระดับชั้นป.3 จานวน 9 คนและนักเรียนประถมศึกษาปีที
4 จานวน 13 คนและครูผู้สอนจานวน 2 คน ผลที่ได้จากการทดลองพบว่า iCloom ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากที่
จะเรียนรู้บทเรียนด้วยแท็บเล็ต และช่วยสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงผู้เรียนได้
เรียนรู้จากคาตอบภายในกลุ่มของผู้เรียนด้วยกัน ผลการทดลองและผลจากการวิเคราะห์การบันทึกภาพวิดีโอระหว่าง
การทดลองยังได้ระบุถึงสิ่งที่ iCloom ควรจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกด้วย
คาสาคัญ: แท็บเล็ตกับการวาดเขียน ปฏิสัมพันธ์แบบหนึง่ ต่อหนึ่ง การเรียนรู้ร่วมกัน
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ABSTRACT
Learning and teaching supported by pervasive handheld devices have become a common scenario
nowadays. The use of tablet PCs are mainly focused on self-study in scenarios such as learners study with
interactive contents. In fact, apart from self-study learning, there are some other possible approaches such as
collaborative and cooperative learning. However, Group Scribbles, the software that is made available to support
drawing based software for group collaborative learning in a one-to-one classroom still has some restrictions. Thus
iCloom has then been introduced and developed with a mobile crossed platform tool. The aims of the this study are
(i) to investigate if iCloom is able to promote motivation and interaction and (ii) to describe to what extent does
iCloom have to be improved. The experiments were tested with nine students of Grade 3 and 13 students of Grade 4
and two teachers in an elementary school. The results of the experiment indicated that iCloom is able to promote
motivation and interaction in the classroom. However, the result from questionnaires and video recording, teachers
and students also reported some aspects that need to be addressed in further improvement of iCloom.
KEYWORDS: Tablet PC, One-to-One Classroom, Collaboration

1. บทนา
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรักษาการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในชั้นเรียนเนื่องจากการเพิ่ม
จานวนของผู้เรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากขึ้นสาหรับผู้สอนในการโต้ตอบกับผู้เรียนในห้องเรียน การสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
การเรียนทั่ว ๆ ไปหรือแบบดั้งเดิมจะเป็นการเรียนในรู ปแบบ (I) ผู้สอนจะเป็นผู้เริ่มการทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น เขียนบรรยายบนกระดานดา (R) ผู้เรียนจะเป็นผู้ตอบสนองต่างๆ เช่น จดคาบรรยายจากที่ผู้ สอนเขียนบนกระดาน
ดาลงบนสมุดจด และ (E) จะประเมินจากการตอบสนองของผู้เรียน เช่น ถามผู้เรียนว่าจดตามที่สอนทันหรือไม่ การ
เรียนในลักษณะนี้เรียกว่า IRE ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้ทาให้การเรียนมีความน่าเบื่อ เป็นระบบการเรียนที่ฝังลึกมาแต่
ดั้งเดิมบทบาทหลักในการเรียนจะเป็นผู้สอนส่วนผู้เรียนเป็นผู้ฟังและตอบคาถามแก่ผู้สอน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันสามารถสนับสนุนการเรียนรู้แ บบ Rapid Collaborative Knowledge Building (RCKB) การเรียนด้วย RCKB
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มได้รวดเร็วขึ้น สามารถสร้างรูปแบบการเรียนรู้ใหม่และแสดงความรู้
ที่ถูกซ่อนในตัวผู้เรียนไว้ได้ด้วยเทคนิคนี้ รวมไปถึงการค้นหาปัญหา การระดมความคิด การจัดลาดับความสาคัญ
แนวคิดการวางแผนและการดาเนินการตามแผนของผู้เรียน (Chen & Looi, 2011)
สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตพีซี เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน สามารถสร้างการ
เรียนรู้แบบพึ่งพา (Collaborative Learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) (Zurita, Baloian, &
Baytelman, 2008) การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ในการเรียนรู้แบบพึ่งพาและร่วมมือในห้องเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
(One-to-One Classroom) บนพื้นฐานของการวาดและเขียนภาพได้ยังมีไม่มาก เช่น Group Scribbles อย่างไรก็ตาม
ซอฟต์แวร์นี้ ก็ยังมีข้อจากัดบางอย่าง เช่น ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการบนสมาร์ตโฟนที่ใช้ iOS และ Android ไม่
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สามารถใช้กล้องถ่ายภาพในตัวเครื่อง ไม่รองรับใช้นิ้วมือในการวาด เขียน และควบคุมโปรแกรม เป็นต้น นอกจากนี้
ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การเตรียมบทเรียนก่อนการเรียนการสอน (Lesson Preparation) และการนามาใช้ใน
ห้องเรียน (Lesson Delivery) การเก็บรวบรวมคาตอบ ยังไม่สะดวกและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน ดังนั้นซอฟต์แวร์ไอคลูม (iCloom) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาว่าซอฟต์แวร์นี้จะสามารถเพิ่ม
แรงจูงใจและการปฏิสัมพั นธ์ของผู้เรียนแทนการใช้กระดาษวาดในวิชาด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การเรียนแบบ
พึ่งพาและการเรียนแบบร่วมมือได้หรือไม่ มีปัจจัยอื่นใดบ้างที่ iCloom จะต้องถูกปรับปรุงเพื่อจะให้ทางานได้ตรงกับ
วัตถุประสงค์มากขึ้น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถเพิ่มแรงจูงใจและปฏิสัมพันธ์ได้หรือไม่อย่างไร
2.2 เพื่อศึกษามีปัจจัยอื่นใดบ้างที่ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานจริง

3. กรอบแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
One-to-One Technology Classroom เป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้ในรูปแบบ 1 ต่อ 1 (1:1) โดยผู้เรียนจะมี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องเดียวหรือมากกว่าหนึ่งต่อผู้เรียนหนึ่งคนที่เชื่อมถึงกันด้วยไร้สาย (Deng, S. B.
Chang, B. Chang, 2005) อุปกรณ์ดังกล่าวจะรวมไปถึงคุณสมบัติดังนี้ (1) พกพาได้ (2) สนับสนุนการติดต่อทางสังคม
(supporting social interactivity) (3) เป็นส่วนบุคคล (4) การตอบสนองว่องไว (5) สามารถติดต่อสื่อสารได้และ (6)
เป็นการร่วมระหว่างทางเทคโนโลยีและความเป็นจริงในการใช้งาน ในการเรี ยนแบบ 1 ต่อ 1 ผู้สอนสามารถเลือก
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิด นาเสนอผลความคิดให้ผู้ อื่นได้
เห็นได้โดยทันทีทันใด (Lin, Shao, Wong, Li, & Niramitranon, 2011)
ส่วนประกอบที่สาคัญในการเรียนด้วยเทคโนโลยีแบบ 1:1 ประกอบด้วยอุปกรณ์พกพาของผู้เรียน การ
เชื่อมต่อแบบไร้สาย จอแสดงภาพที่ทุกคนสามารถเห็นได้ อุปกรณ์พกพาของผู้ สอน และ เซิร์ฟเวอร์ แต่ก็ไม่ได้จากัด
ส่วนประกอบเพียงเท่านี้ยังสามารถมีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ดังนั้นการออกแบบห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้จึงมีความสาคัญอย่างมาก (Niramitranon, 2009)
การเรียนรู้แบบพึ่งพา (Collaborative Learning) หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันโดยเน้น การจัดระบบการ
เรียนรู้ มีการแบ่งปันความรู้ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการลงความเห็นร่วมกัน ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือเป็น
การสอนโดยใช้กลุ่มเดียวแล้วตั้งคาถามเพื่อหาคาตอบ โดยการแบ่ งปันให้สมาชิกในกลุ่มหาคาตอบ ซึ่งการที่จะทาให้
เกิดการเรียนรู้ลักษณะเช่นนี้ได้ในชั้นเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่นามาใช้ จะต้องมี ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน
ด้วย (Kreijns, Kirschner, & Jochems, 2003)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพามีความสะดวกในการพกพาและมีประสิทธิภาพในการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบ
หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หัวใจหลักของความสาเร็จในการเรียนด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
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พกพาคือ การสร้างแอปพลิเคชั่นและการเสริมฟังก์ชั่นต่างๆเข้าไปให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนและทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
Group Scribbles (GS 2.0) เป็น ซอฟต์แวร์ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน เริ่มแรกถูกพัฒนาโดย SRI
International ถูกนามาใช้ในการทากิจกรรมร่วมกันสาหรับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ เพื่ อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
แก้ปัญหาร่วมกัน โปรแกรม GS จะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ พื้นที่สาธารณะ (Public Board) เป็นส่วนทุกคนมีสามารถ
เข้าแสดงความเห็นโดยการวาดหรือพิมพ์ได้ และ (Private Board) เป็นส่วนที่ผู้เรียนเตรียมการวาดก่อนจะส่งคาตอบ
ผู้สอนสามารถเพิ่ม เคลื่อนย้าย และแก้ไขได้ตามต้องการ (Chen & Looi, 2011) นอกจาก GS จะช่วยให้เรียนได้ดีขึ้น
แล้ว การเรียนด้วย GS ยังเปลี่ยนให้ผู้เรียนที่เป็นฝ่ายรับข้อมูลกลายมาเป็นผู้สร้างข้อมูล นาเสนอความคิดเพื่อการเรียนรู้
ร่วมกัน และ GS ยังช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี เพิ่มความสนใจและความเชื่อมันในการเรียนอีกด้วย (Lin, C. P., Chen,
Yang, Xiet , & Lin, C. C., 2014)

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (Baxter & Jack, 2008) โดยทดลองกับกลุ่ม
ประชากร 2 กลุ่มที่เป็นผู้เรียนและผู้สอน เพื่อศึกษาการถึงการนาแท็บเล็ตมาใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นและ
เพิ่มการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน โดยเปรียบเทียบการเรียนการสอนที่เรียนด้วยกระดาษ กับการเรียนด้วยอุปกรณ์แท็บ
เล็ตในบทเรียนเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลจากผู้เรียนและผู้สอนทั้งสองด้าน
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 และครูประจาชั้นทั้งสองชั้น กลุ่ม
ประชากรเป็นกลุ่มที่ เริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเลือกกลุ่มผู้เรียนที่มีประสบการณ์การใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตมาแล้ว
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องสอนวิธีการใช้งานแท็บเล็ตก่อนการทดลอง
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนที่ 1 สอบถามระดับความคิดเห็น
และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไอแพดในการเรียนการสอน ส่วนที่ 2 สอบถามระดับความคิดเห็นและทัศนคติ
เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้งาน ส่วนที่ 3 คาถามปลายเปิดเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในการเรียนการสอน
แบบสอบถามปลายปิดใช้ระดับ 5 ระดับแบบ Likert’s scale โดยแบ่งเป็น มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย
และน้อยที่สุด คานวณหาค่ามาตรฐานและส่วนเบี่ยงมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยผลที่ได้ออกมาเป็นไป
ในทางที่ดี การแปลความหมายของคะแนนแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ย ( ) คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับ
มากสุด, คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก, คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง, คะแนน
เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย, คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ตลอดการวิจัยได้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อวิเคราะห์การนาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น มาใช้ในห้องเรียน
4.4 การรวบรวมข้อมูล
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การเก็บรวมรวมข้อมูลแบ่งออกเป็นสองชุด ชุดแรก ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เรียน และผู้สอนซึ่ง
มีทั้งหมด 3 ส่วน ผู้เรียนจะตอบคาถามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แต่สาหรับครูผู้สอนจะตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน ชุด
ที่สอง ได้จากวิเคราะห์จากวิดีโอเพื่อหาปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนอาจจะไม่ได้ระบุไว้
4.5 การเลือกเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ
iCloom (interactive Classroom) ถูกพัฒนาเพื่อให้รองรับการใช้งานในหลาย ๆ ระบบปฏิบัติการรวมทั้ง
Android และ iOS ดังนั้นการพัฒนาจึงได้เลือกใช้ PhoneGap เป็นเฟรมเวอร์คโดยการเขียนโค้ดด้วยภาษา HTML, CSS
และ JavaScript ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ได้แก่ MySQL โดยฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน โดยแบ่งระดับของผู้ใช้งาน
ออกเป็น 2 ดับ คือผู้สอนและผู้เรียน โดยผู้สอนจะมีความสามารถในการสร้างเซสชั่นในการเรียน ตามที่ผู้สอนต้ องการ
การเพิ่มจานวนผู้เรียนในห้อง สามารถเตรียมเนื้อหาก่อนเรียนลงบนแผ่นงานซึ่งจะคล้าย ๆ กับสไลด์หนึ่งแผ่นบนพาว
เวอร์พอยต์ หนึ่งแบบฝึกหัด สามารถมีได้หลาย ๆ แผ่นงาน คาตอบที่ได้จากผู้เรียนเกิดจากการวาดหรือเขียน ระบายสี
ถ่ายภาพ หรือใช้ข้อมูลภาพถ่ายที่มีอยู่แล้วในเครื่อง นาลงมาจัดลงในแผ่นงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายองค์ประกอบต่าง
ๆ ที่ผู้เรียนนาลงมาใส่ในแผ่นงานนั้น คาตอบของผู้เรียนแต่ละแผ่นงานจะถูกเก็บแยกไปเป็นคาตอบของแต่ละคน
ครูผู้สอนสามารถตั้งค่าให้ผู้เรียนเห็นคาตอบของผู้อื่นได้เมื่อผู้อื่นส่งคาตอบหมดแล้ว
4.6 การทดลองในห้องเรียนจริง
การทดลองได้ใช้กลุ่มประชากรที่เป็นนักเรียนระดับชั้นป.3 และ 4 จานวนทั้งหมด 22 คน และครูผู้สอน 2 คน
ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ไอแพด (Apple iPad 2)
จานวน 13 เครื่อง (นักเรียน 11 เครื่องและครูผู้สอน 2 เครื่อง) เครื่องฉายภาพและอุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบไร้สาย
สาหรับ iOS (Apple TV) จานวน 2 ชุดโดยชุดที่ 1 ต่อเชื่อมกับแท็บเล็ตครูผู้สอนและอีก 1 ชุดต่อเชื่อมกับผู้เรียน 1 คน
เพื่อบันทึกและติดตามพฤติกรรมการใช้งานในบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน iCloom เซิร์ฟเวอร์ซึ่งติดตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แอกเซสพ้อยต์ 1 ชุด โดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว
ก่อนการทดลองได้ทาการทดสอบความเร็วของการดาวน์โหลดอยู่ที่ 3 Mbps. และ อัพโหลดที่ 1 Mbps. การทดลองได้
ทาพร้อมกันทั้ง 2 ระดับชั้น โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แนะนาการใช้ iCloom ให้ครูประจาชั้น ป.3 และ ป. 4 จานวน 2 คน (N) โดยใช้เวลา 20 นาที
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนโดยแบ่งเป็น ชั้นป.3 จานวน 9 คน (N3) นักเรียนชั้นป.4
จานวน 13 คน (N4) เป็นเวลา 20 นาที โดยให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ iCloom โดยการวาดภาพและระบายสี การถ่ายภาพ
ตนเองพร้อมเขียนชื่อและการเคลื่อนย้ายภาพไปในช่องที่กาหนด ดังภาพที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองกับนักเรียนกับกลุ่มนักเรียน (40 นาที) ผู้เรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่
เรียนด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ต จานวน 11 คน และกลุ่มที่เรียนด้วยกระดาษ 11 คน ทั้งสองกลุ่มนี้จะทาการทดลองพร้อม
กัน โจทย์แบบฝึกหัดเหมือนกัน แต่กลุ่มที่เรียนด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ต แบบฝึกหัดด้วยแท็บเล็ต ในระหว่างการทดลองจะ
มีผู้สอนเป็นผู้อธิบายและควบคุมการเรียนการสอน แต่ละกลุ่มจะทาแบบฝึกหัด 2 ชุด ๆ ละ 20 นาที ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กิจกรรมในห้องเรียนนักเรียนชั้น ป. 3 และ ป.4

กิจกรรมแบ่งออกเป็นการทาแบบฝึกหัด 2 ชุด ๆ ละ 4 ข้อ ซึ่งชุดที่ 1 มีโจทย์ดังนี้ (ดังภาพที่ 3 ซ้าย)
ข้อที่ 1. วาดเข็มสั้นและเข็มยาวลงบนนาฬิกาให้แสดงเป็นเวลา 15.45 น.
ข้อที่ 2. เรียงเวลาจากภาพนาฬิกาที่กาหนดให้จากเวลาเช้าที่สุดไปหาเวลาที่ดึกที่สุด
ข้อที่ 3. ให้ผู้เรียนถ่ายรูปภาพสิ่งของรอบ ๆ ตัว ที่มีทรงเรขาคณิตทรงต่าง ๆ ตามโจทย์ที่กาหนด
ข้อที่ 4. เกมลับสมอง โดยให้ผู้เรียนลากเส้นตรง 4 เส้นผ่านจุด 9 จุดโดยไม่ยกนิ้ว
แบบฝึกหัดชุดที่ 2 มีจานวน 4 ข้อ ดังนี้ (ดังภาพที่ 3 ขวา)
ข้อที่ 1. เรียงลาดับเศษส่วนที่กาหนดให้ จากน้อยไปมาก
ข้อที่ 2. วาดรูปเศษสามส่วนสี และเศษสี่ส่วนสาม
ข้อที่ 3. ถ่ายรูปสิ่งของต่างๆ รอบๆ ตัวผู้เรียนที่ให้ความหมายเช่นเดียวกับเศษส่วนที่กาหนดให้
ข้อที่ 4. เกมลับสมอง โดยให้ผู้เรียนลากเส้นตรง 4 เส้นผ่านจุด 9 จุดโดยไม่ยกนิ้ว

ภาพที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 1 (ซ้าย) และชุดที่ 2 (ขวา) จานวน 4 ข้อ
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากทุกคนส่งคาตอบแล้ว ครูผู้สอนจะเปิดให้ผเู้ รียนได้ดูอภิปรายคาตอบของผู้อนื่ และ
อธิบายว่าคาตอบใดถูกต้อง หรือไม่อย่างไร
ขั้นตอนที่ 5 ทาแบบสอบถามของผู้เรียนและผู้สอน (10 นาที)
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5. ผลการทดลอง
ผลการทดลองได้สรุปไว้ในตารางที่ 2 ค่าตัวแปรต่าง ๆ มีความหมายดังนี้
3 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของชั้น ป.3, SD3 หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานชั้น ป.3, 4 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของชั้น ป.
4, SD4 หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานชั้น ป.4, หมายถึง ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ชั้น, SD หมายถึงค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานทั้ง
สองชั้น
ตารางที่ 1 สรุปผลคะแนนการตอบแบบสอบถามนักเรียน ป.3 และ ป.4
ข้อ
รายละเอียด
3
1 ฉันเคยใช้งานโทรศัพท์แบบจอสัมผัสบ่อยมากน้อยเพียงใด 3.56
2 ฉันเคยใช้งานไอแพดหรือแท็บเล็ตบ่อยมากน้อยเพียงใด
3.56
3 ฉันรู้สึกว่าอยากแสดงความคิดเห็นลงบนไอแพด
3.89
4 ฉันรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมในคาบเรียนที่ใช้ไอแพด
4.11
5 ฉันรู้สึกว่าฉันกล้าที่แสดงความเห็นด้วยอุปกรณ์ไอแพด
3.67
6 ฉันรู้สึกสนุกกับการเรียนด้วยการวาดและเขียนบนไอแพด 4.00
7 ฉันรู้สึกว่าฉันกับผู้สอนมีความรู้จกั กันมากขึ้น
3.89
ฉันรู้สึกว่าการเรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ไอ
8
4.33
แพด ทาให้บรรยากาศการเรียนมีความน่าสนใจ
การเรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ไอแพดทาให้ฉัน
9
3.56
มีสมาธิในการเรียนวิชานั้นๆ
การเรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ไอแพดช่วยให้
10
3.33
ฉันสามารถเข้าในเนื้อหาทีเ่ รียนได้ง่าย
ฉันรู้สึกว่าอยากจะเรียนทุกวิชาด้วยการวาดและเขียนบน
11
4.78
อุปกรณ์ไอแพด
ฉันรู้สึกว่าการวาดและเขียนลงบนอุปกรณ์ไอแพดทาให้
12
4.00
สามารถอธิบายกับครูได้ง่ายขึ้น
ฉันรู้สึกว่าการเรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ไอ
13
3.44
แพด ช่วยให้ฉันจดจาเนื้อหาได้ดขี ึ้น
การใช้ไอแพดช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
14
3.56
เพื่อนๆและครูได้สะดวกขึน้
การเรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ไอแพดช่วยให้
15
4.44
ฉันมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
16 ฉันรู้สึกอยากใช้ไอแพดในการเรียนมากกว่าแบบกระดาษ
4.44
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SD3
0.83
0.83
0.99
0.74
0.82
1.05
0.57

4.00
4.00
3.62
3.15
3.62
4.54
3.38

SD4
0.78
0.78
0.84
1.17
1.08
0.63
1.08

3.82
3.82
3.73
3.55
3.64
4.32
3.59

SD
0.83
0.83
0.91
1.12
0.98
0.87
0.94

0.94

4.15

0.66

4.23

0.79

0.5

3.92

0.83

3.77

0.73

1.15

4.23

0.80

3.86

1.06

0.42

4.38

0.62

4.55

0.58

0.67

3.77

0.70

3.86

0.69

0.68

4.08

0.83

3.82

0.83

0.83

4.00

0.88

3.82

0.89

0.5

4.38

0.74

4.41

0.65

0.83

4.77

0.58

4.64

0.71
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จากตารางที่ 1 กลุ่มผู้เรียนในระดับชั้นป.3 และ ป.4 มีความคุ้นเคยในการใช้งานโทรศัพท์ อุปกรณ์ไอแพด
หรือแท็บเล็ตที่มีลักษณะเป็นแบบจอสัมผัสกันมาอยู่แล้วในระดับดี ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากแสดงความเห็น อยากมี
ส่วนร่วม และสนุกในการเรียน โดยมีไอแพดช่วยเป็นสื่อในการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การวาดหรือ
เขียนบนไอแพดช่วยในบรรยากาศในการเรียนมีความน่าสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน เพิ่มความสะดวก
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนๆ และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนจานวน 92% มีความสนุกกับการ
เรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ ไอแพดและอยากใช้ไอแพดในการเรียนการสอนมากกว่าแบบกระดาษ
ตารางที่ 2 คะแนนความเห็นจากครูผู้สอน
ข้อ
รายละเอียด
1 ระบบช่วยให้ผู้เรียนอยากแสดงความคิดเห็นลงบน iPad
2 ระบบช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
3 ระบบช่วยให้ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
4 ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ iPad
5 ฉันรู้สึกว่าฉันกับผู้เรียนมีความรู้จักกันมากขึ้น
6 ฉันรู้สึกว่าการเรียนด้วยการวาดและเขียนบน iPad ทาให้บรรยากาศในการเรียนมีความน่าสนใจ
7 การเรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ iPad ทาให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนในวิชานั้นๆ
8 การเรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ iPad ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่าย
9 ฉันรู้สึกว่าอย่างจะสอนทุกวิชาด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ iPad
10 การวาดและเขียนลงบน iPad ทาให้สามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ชัดเจน
11 การเรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ iPad ช่วยให้ผู้เรียนจดจาในเนื้อหาของวิชาที่เรียนนั้นได้ดี
12 การใช้ iPad ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สะดวก
13 การเรียนด้วยการวาดและเขียนบนอุปกรณ์ iPad ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
14 ฉันรู้สึกอยากใช้ iPad ในการเรียนการสอนมากกว่าแบบกระดาษ
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอนเกี่ยวกับโปรแกรม
บทบาท
ข้อดี
ทาให้มีความรู้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียน
สนุกที่ได้วาดภาพและระบายสี
ผู้เรียน
ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
เพิ่มความสามารถในการวาดและเขียนบนอุปกรณ์แท็บเล็ต
นักเรียนในชั้นเรียนมีความสนใจในบทเรียนเนื่องจากเป็น
เทคโนโลยีใหม่
รวดเร็วในการจัดเตรียมการเรียน
ผู้สอน
สามารถนาไปใช้ได้หลายวิชา
สามารถเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนได้

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ข้อเสีย
เมนูในโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษ

งบประมาณของไอแพดค่อนข้างสูง
อินเทอร์เน็ตต้องใช้ความเร็วสูง
ยังไม่มีระบบให้คะแนน
ควรมีระบบเสียงเพิ่มความน่าสนใจ

จากตารางที่ 2 ครูผู้สอนมีความเห็นว่าระบบที่นาไปทดสอบช่วยให้ผู้เรียนอยากแสดงความคิดเห็นช่วยผู้เรียน
มีส่วนร่วม กล้าที่จะแสดงความเห็น มีความสนุกในการเรียนการสอน ส่งเสริมความสนิทสนมระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ผู้เรียนมีสมาธิและเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเนื่องจากสื่อสารกับผู้เรียนได้ชัดเจนผล
ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากผู้เรียนและครูผู้สอนสรุปได้ดังตารางที่ 3
ผลจากการวิเคราะห์ ภาพวิดีโอระหว่างการทดลองใช้ iCloom ในห้องเรียนมีตลอดระยะการทดลอง เพื่อ
วิเคราะห์หาปัจจัยการที่มีผลกระทบการต่อการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้
1. บทเรียนและข้อจากัดด้านฮาร์ดแวร์
iCloom ไม่เหมาะกับบทเรียนที่ต้องการการวาดเขียนที่ความซับซ้อนมาก เช่น การแสดงวิธีทาในการคานวณ
ทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากผู้เรียนต้องเขียนด้วยนิ้วมือ ทาให้ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่บนขนาดหน้าจอที่มีจากัด
2. ด้านการซอฟต์แวร์
เมนูต่าง ๆ ควรใช้ภาษาไทย ควรมีระบบการให้คะแนนหรือการให้รางวัล เช่นเดียวกับ การให้คะแนนหรือ
การให้ระดับดาวแก่ผู้เรียน เพื่อเป็นการประเมินความสามารถและกระตุ้นผู้เรียน ในระหว่างการเรียนถ้าผู้เรียนส่ง
คาตอบพร้อม ๆ กัน ซอฟท์แวร์จะใช้เวลาส่งข้อมูลไปที่เซอร์ฟเวอร์ทาให้เกิดการหยุดทางานชั่วขณะ
3. ด้านกลยุทธ์การสอน
iCloom สามารถช่วยให้ผู้สอนกาหนดกิจกรรมที่เป็นลักษณะการทาลงบนกระดาษมาทาลงกิจกรรมลง iPad
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน โดยผู้สอนสามารถเห็นคาตอบของผู้เรียนได้ในทันทีและสามารถแสดงคาตอบ
ทั้งหมด ให้กับผู้เรียนคนอื่นๆ เห็น ในระหว่างการทาวิจัยผู้เรียนมีการแสดงออกที่อยากจะทากิจกรรมในข้อถัดๆ ไป
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6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ การเรียนรู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งในกลุ่มของผู้เรียนทั้ง 2 ระดับชั้นมีความเห็นว่าการเรียนด้วย
อุปกรณ์แท็บเล็ตมีความน่าสนใจ นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้ด้วยการใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ต ช่วยให้ผู้เรียนกล้า
ที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้เรียนคนอื่น ได้เห็นความคิดเห็นของตนเอง ทาให้บรรยากาศในการเรียนมีความ
น่าสนใจ และผู้เรียนอยากเรียนด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ตมากกว่าแบบกระดาษ ซึ่งเป็นผลที่บ่งชี้ว่า iCloom และการเขียนลง
บนไอแพด ไม่ทาให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าใช้งานยากกว่าการการเขียนบนกระดาษ

7. ข้อเสนอแนะ
1. นา iCloom ไปทดลองกับกลุ่มทดลองใช้ในการสอนนักเรียนระดับอื่น เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อหาการสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ประสบการณ์ที่
ได้จากกลุ่มทดลอง และบรรยากาศในห้องเรียนเมื่อนาแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน และอาจศึกษาในคุณลักษณะ
อื่นเพิ่มเติม เช่น ด้านความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนระหว่างการเรียนแบบเดิมและการเรียนด้วยแท็บเล็ต ซึ่งจะต้อง
กระทาในระยะยาวและหลายกลุ่มการทดลอง
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ของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง จากการศึกษาจึงได้เกิด เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ในชื่อระบบบริหาร
จัดการข้อมูลของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยระบบสามารถบริหารจัดการระบบงานการขอใช้รถยนต์และระบบ
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาระบบการออกรายงานเชิงสถิติเพิ่มเติม ในการนี้ได้มีการนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลของการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้งานในสานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
และได้มีการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบผลอยู่ในระดับ ที่ดีเยี่ยม เพราะฉะนั้นระบบนี้จึงเป็น
ต้นแบบสาหรับนาไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
คาสาคัญ ระบบบริหาร,จัดการใช้ข้อมูล,รถยนต์ส่วนกลาง
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ABSTRACT
This article present a system - Centralized automobile utilization management system: A case study of
the Engineering bureau for land development, Land development department. (Ministry of Agriculture and
Cooperatives)
Normally, Staff always request the car for going to work out. Firstly, They have the paper system for
collect the information such as, compile all information for requesting the public car. So, the Data Storage
Development of organization. We use Web Application which will show statistics for using the public car.
Finally,Satisfaction assessment of the Land Development Department is excellent level. However,
this system will apply with related working. Mostly of work in department have always used cars so
development, management, and data storage were develop in order to support for requesting cars including save
data. The system can manage information for requesting cars from department, data storage and reporting.
Although this system was s being studied, evaluations of customer satisfaction were good. This system can be
model for applied to other work related.
KEYWORD : Management Systems,Data, Centralized Automobile

บทนา
สานั กวิ ศ วกรรมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น หน่ วยงานหนึ่ ง ในกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ตั้ ง อยู่ ที่ แขวงลาวยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยภารกิจหลักของสานัก
คือโครงการพัฒนาแหล่งน้าตามจังหวัดต่างๆ จึงจาเป็นต้องมีการขอใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปทาภารกิจตามจังหวัด
ต่างๆ โดยในส่วนของระบบงานเดิมนั้น การขอใช้รถยนต์จะต้องส่งเป็นเอกสารการขอใช้รถยนต์ และการบันทึก
ไว้ในระบบคอมพิว เตอร์นั้นยังไม่มี ทาให้มีความช้าในกระบวนการต่างๆ ในส่วนของระบบการจัดการและ
การจัดเก็บข้อมูลของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง นั้นได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานในการขอใช้รถยนต์ รวมถึง
บันทึกข้อมูลต่างๆไว้ในระบบ
ปัญหาการขอใช้รถยนต์นั้นเนื่องจากระบบงานเดิมเป็นระบบงานเอกสารทั้งระบบทาให้มีขั้นตอนที่ต้อง
จัด ท าเอกสาร ส่ ง เอกสาร และต้ อ งตรวจสอบเอกสารที่ ร ะบุ ใ นการขอใช้ ร ถยนต์ ส่วนกลาง โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เนื่องจากข้อมูลกระจายอยู่ตามส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้รถยนต์
ทาให้ขาดความคล่องตัวและล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล รวมถึง การเก็บข้อมูลยังเก็บในรูปแบบของเอกสาร
ซึ่งไม่สามารถช่วยอานวยความสะดวกในการออกรายงานได้ทันที ทาให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงพอ
สรุปได้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการขอใช้รถยนต์ของสานักวิศวกรรมเพื่ อการพัฒนา กรมพัฒนาที่ดินนั้น คือ
ความล่าช้าของระบบงานเดิม การเก็บข้อมูลที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการที่ยังไม่ดี และการนาข้อมูล
มาเก็บเป็นข้อมูลสถิติเพื่อประยุกต์ใช้งานได้
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาได้นาเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบงานดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบ
Web Application เพื่อให้สามารถทางานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ผู้ศึกษาเลือกใช้โปรแกรมจัดการ
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ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) มาช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูล และได้ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) มาใช้ในการ
พัฒนาระบบงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน โดยระบบต้องสามารถจัดการข้อมูลการออกใบคาขอ
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ออกใบคาขอเอกสารการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง และสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็น
ในระบบได้ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหลังการใช้งานรถยนต์ส่วนกลางในแต่ละครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูล สาหรับนาไป
ประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

กรอบแนวคิดและทฤษฏี
- วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยภายในวงจรนั้นจะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นกลุ่มงานหลักๆ ดังนี้ ด้านการ
วางแผน (Planning Phase) ด้านการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ด้านการออกแบบ (Design Phase) ด้านการสร้าง
และพัฒนา (Implementation Phase) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ)
- การเขียนภาพยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language)
ยูเอ็มแอล คือ โมเดลมาตรฐานที่ใช้หลักการออกแบบโอโอพี (Object oriented programming) รูปแบบของ
ภาษายูเอ็มแอล จะมี โนเทชั่น(Notation) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นาไปใช้ใน Model ต่างๆ ยูเอ็มแอลจะมีข้อกาหนด กฏ
ระเบียบต่างๆ ในการโปรแกรม โดยกฎระเบียบต่างๆ จะมีความหมายต่อการเขียนโปรแกรมโค๊ตดิ่ง (Coding)
ดังนั้น การใช้ยูเอ็มแอลจะต้องทราบความหมายของ Notation ต่างๆ เช่น Generalize, association dependency
class และ package สิ่งเหล่านี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการตีความของการออกแบบและดีไซน์ (Design) ระบบ
ก่อนนาไปอิมพลีเมนต์(Implement) ระบบงานจริง ในปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่สามารถแปลงโมเดล (Model)
ยูเอ็มแอล เป็น Code ภาษาต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น ภาษา Java, Power builder และ VB เป็นต้น (โอภาส
เอี่ยมสิริวงศ์. ระบบฐานข้อมูล.)
- ภาษา HTML
เอชทีเอ็มแอล (HTML) ย่อมาจากคาว่า Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการแสดงผล
บนเว็บบราวเซอร์ในอินเทอร์เน็ต โดยเราสามารถนาเสนอข้อมูลที่มีตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพยนตร์ และสามารถ
เชื่อมโยงกับเอกสารอื่นๆ ได้ง่ายเอชทีเอ็มแอล (HTML : Hyper Text Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บ
เพจในเวอร์ชั่นแรกๆ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการนาเสนอข้อมูลที่เป็นข้อความเสียเป็นส่วนใหญ่ และต่อมา
เมื่ออุปกรณ์ต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ มีราคาถูกลงทาให้ มีการใช้มัลติมีเดียมีมากขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนา
เพิ่มขึ้น ในส่วนที่สามารถให้ทางานกับงานกับรูปภาพและมีลูกเล่นต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมาย
- ภาษา PHP
PHP ย่อมาจาก “Hypertext Preprocessor” เป็นภาษา server-side script อีกภาษาหนึ่งเช่นเดียวกันกับ ASP
ที่มีการทางานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ฝั่ง server ซึ่งรูปแบบในการเขียนคาสั่งการทางานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับ
ภาษา Perl หรื อ ภาษา C และสามารถใช่ร่ วมงานกันกับ ภาษา HTML ได้ อย่ างมีป ระสิท ธิ ภาพ PHP เป็ น
interpreter ประมวลผลการทางานโดยแปลความหมายทีละบรรทัด
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ข้อดีของ PHP คือ โปรแกรมทีเ่ ป็น open source จะพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจาก เกิดการ copy แก้ไข
ตลอดจนพัฒนาขึ้นมาใหม่ตามแนวทางตัวอย่าง การที่มีต้นแบบหรือต้นฉบับ จะทาให้ไม่เสียเวลาเขียนใหม่ นาไป
แก้ไขเพียงเล็กน้อยก็ใช้ได้ ตัวอย่าง open source เช่น Linux, JavaScript, Perl, PHP และ ASP เป็นต้น(อดิศักดิ์
จันทร์มีน. สร้าง Web Application อย่างมืออาชีพด้วย PHP)
- ระบบ MySQL
MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ที่กาลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน นักพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่เคยใช้ต่างยอมรับความสามารถ ความรวดเร็วการรับรองจานวนผู้ใช้ และขนาดของข้อมูล
จานวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่า Unix, OS/2, Mac OS และ Window
ซึ่ง MySQL จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทOpen Sourceที่มีการยึดสิทธิบัตรตาม GPL (GNU General Public License)
โดยเป็นข้อกาหนดของซอฟต์แวร์ที่ได้การยอมรับและทดสอบเรื่องของความเร็วในการใช้งาน นอกจากนั้นจะมีการ
ทดสอบและเปรียบเทียบ กับผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลอื่นอยู่เสมอ ทาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การ
ทางานมีเร็วขึ้น วิธีและการเชื่อมต่อดีขึ้น การกาหนดสิทธิรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีความรัดกุม
เพิ่มขึ้น (ชาญชัย ศุภอรรถกร. PHP + MySQL.)
- งานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทาระบบจัดการยานพาหนะออนไลน์ขึ้น เพื่อเข้ามาช่วย
ในการจัดการจองและใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยในระบบสามารถจองรถและเรียกดูตารางการจอง
รถได้ แสดงข้อมูลรถยนต์ส่วนกลางที่มีทั้งหมดในระบบ รวมถึงสามารถ ทาให้เกิดความสะดวกต่อผูใ้ ช้งานทุก
ระดับ
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่า ในการจัดทาระบบการจัดการและการ
จัดเก็บข้อมูลของการใช้รถยนต์สว่ นกลางนั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
เพราะผู้ใช้งานต้องการทราบข้อมูลการใช้งานของรถยนต์แต่ละคัน ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และจากการศึกษา
พบว่าการนาคอมพิวเตอร์และระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าว จะช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการทางานของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของการบริหารจัดการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ให้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความต้องการในด้านขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของการขอใช้รถยนต์ของ
สานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดนิ
2. เพื่อพัฒนาระบบการขอใช้รถยนต์ให้เหมาะสมและตอบสนองการใช้งานของสานักวิศวกรรมเพือ่ การ
พัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
3. เพื่อทาให้การปฏิบตั ิงานด้านการบริหารระบบงานการขอใช้รถยนต์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบและพั ฒนาระบบบริ ห ารจัด การข้อ มูล ของการใช้ร ถยนต์ส่วนกลาง กรณี ศึกษาสานั ก
วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความต้องการใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการขอใช้รถยนต์และเพื่อพัฒนาระบบการขอใช้รถยนต์ให้เหมาะสมและตอบสนอง
การใช้งานของสานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินโดยใช้ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล
MySQL มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้
ผู้จัดทาได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ระบบการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาระบบงานที่เหมาะสมต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การสอบถาม
สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการจัดการข้อมูลการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง รวมทั้งความต้องการอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการให้มีอยู่ในระบบการจัดการและการจัดเก็บข้อมูล
ของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
2. การศึกษาข้อมูล
ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เช่น สมุดการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง เพื่อนาข้อมูลที่ได้เหล่านั้นไปวิเคราะห์และจัดทาระบบการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลของการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
3. การศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
นาเอาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์มาใช้วิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลของการ
ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ว่าสามารถที่นาไปใช้งานกับระบบได้จริงหรือไม่และมีประสิทธิภาพในการรองรับการ
ทางานในระบบหรือไม่
4. การศึกษาเกี่ยวกับความรู้อื่นๆ
ศึกษาความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนาความรู้มาประยุกต์ใช้งานในการออกแบบและพัฒนาระบบ
การจั ด การและการจั ด เก็บ ข้ อ มู ล ของการใช้ ร ถยนต์ ส่ วนกลาง เช่ น ความรู้ ด้ านการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ
สารสนเทศ การออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับสร้างเว็บไซต์ จากหนังสือคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต
5. การรวบรวมข้อมูล
นาข้อมูลที่รวบรวมทุกขั้นตอนมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงกาหนดความต้องการที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจการทางานของระบบได้ง่ายขึ้น
6. พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบดังกล่าวด้วยภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ -ไซด์สคริปต์ มี
ลักษณะการแสดงผลในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคาสั่งมาจากภาษาซี ภาษาจาวาและภาษาเพิร์ล ซึ่ง
ภาษา PHP นั้นง่ายต่อการเรียนรู้เพราะเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียนเว็บเพจที่
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

1535

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

7. การทดสอบระบบ
ทดสอบระบบงานในแต่ละส่วน เพื่อประมวลผลว่าระบบงานที่ได้เขียนขึ้นมานั้นสามารถนาไปใช้จริงได้
หรือไม่ และโปรแกรมมีข้อผิดพลาดอย่างไร หากนาไปใช้จริงต้องพิจารณาว่าจะนาไปใช้สนับสนุนงานทางานของ
ผู้ใช้งานได้มากน้อยเพียงใดและผลที่ได้รับนั้นมีประสิทธิภาพอย่างไร
8. การติดตั้งระบบ
ติดตั้งโปรแกรม Xampp ในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงทาการทดสอบระบบงาน ทดลองเรียกใช้งาน และ
จัดทาคู่มือสาหรับการใช้งานโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)
เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงถึงขั้นตอนการทางานที่สาคัญของระบบ หรือแสดงหน้าที่และงานที่ระบบ
จะต้องปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อผู้กระทาต่อระบบ โดยแผนภาพจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขัน้ ตอนการทางาน
ที่สาคัญของระบบและผู้กระทาต่อระบบ

ภาพประกอบที่ 1 Use Case Diagram ระบบการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
Sequence Diagram ของระบบ จัดการคาขอใช้รถยนต์
เจ้าหน้าที่และผูด้ ูแลระบบ เลือกหน้าจัดการคาขอใช้รถยนต์ ระบบแสดงรายการจัดการคาขอใช้รถยนต์
ทั้งหมด และสามารถทาการ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลได้
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:database

Get data
Receive data

();

ภาพประกอบที่ 2 Sequence Diagram ของระบบ จัดการจัดการคาขอใช้รถยนต์
Sequence Diagram ของระบบ จัดการข้อมูลการใช้รถยนต์
ผู้ดูแลระบบ เลือกหน้าจัดการข้อมูลการใช้รถยนต์ ระบบแสดงรายการข้อมูลการใช้รถยนต์ ทั้งหมด และ
สามารถทาการ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลได้
Actor :

:

:database

Get data
Receive data

();

ภาพประกอบที่ 3 Sequence Diagram ของระบบ จัดการข้อมูลการใช้รถยนต์
Sequence Diagram ของระบบ จัดทารายงาน
เจ้าหน้าที่ , ผู้ดูแลระบบ เลือกพิมพ์รายงานที่ต้องการได้
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Actor :

,

:

:database

Get data
Receive data

();

ภาพประกอบที่ 4 Sequence Diagram ของระบบ จัดทารายงาน
ผลการทดลอง

ภาพประกอบที5่ หน้าระบบ บันทึกการขอใช้รถยนต์
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ภาพประกอบที6่ หน้าระบบ ตารางแสดงการใช้รถยนต์

ภาพประกอบที7่ หน้าระบบ แสดงประวัติการใช้รถยนต์

ภาพประกอบที8่ หน้าระบบ แสดงข้อมูลสถิติการใช้รถยนต์
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ผลจากการทดสอบการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง กรณีศึกษาสานัก
วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานในสานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน จานวน 193 คน ซึ่งจากการประเมิณจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทภาพฟังชั่น
ของระบบ ด้านประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาระบบงาน ด้านความสวยงามและง่ายต่อการใช้ของระบบ ด้านการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ จานวน 25 ข้อ โดยที่คะแนนเต็ม
ของแต่ ล ะด้ านอยู่ ที่ 5 คะแนน พบว่ า ด้ านประสิ ท ภาพฟั ง ชั่ น ของระบบ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.8 คะแนน ด้ า น
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาระบบงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.4 คะแนน ด้านความสวยงามและง่ายต่อการใช้ของ
ระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 3.5 คะแนน ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.6 คะแนน
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ คะแนนเฉลี่ย 5.0 คะแนน จากการประเมินผลพบว่า ด้านความสวยงามและ
ง่ายต่อการใช้งานได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่องจากระบบยังขาดความสวยงามในฟังชั่นต่างๆ รวมถึงสัญลักษณ์
ในระบบยังน้อย การวางรูปแบบและเมนูต่างๆยังไม่ดี พอ ในการนี้คะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุดคือด้านความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ โดยระบบสามารถแก้ปัญาหาในระบบงานเดิมได้ และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ทา
ให้เกิดการพัฒนาขององกรอย่างดี

สรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง กรณีศึกษาสานัก
วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่วิเคราะห์ปัญหาและ
ศึกษาความต้องการในด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานของการขอใช้รถยนต์ของสานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้นพัฒนาระบบการขอใช้รถยนต์ให้เหมาะสมและตอบสนองการใช้งานของสานักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ในการนี้ทาให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารระบบงานการขอใช้รถยนต์ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
สามารถนาระบบบริหารจัดการข้อมูลของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง กรณีศึกษาสานักวิศวกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้งานภายในหน่วยงานโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ
หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีภารกิจคล้ายกันได้
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ระบบติดตามและจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติผา่ นเว็บแอปพลิเคชัน
AUTOMATED SYSTEM FOR TRACKING COMPUTERS AND DEVICE
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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ได้นาเสนอระบบติดตามและจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านเว็บ แอป
พลิเคชัน เพื่อแก้ปัญหาการติดตาม จัดเก็บ ข้อมูลเครื่อ งคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ภายในที่ไม่ต่อเนื่อง ความ
ผิดพลาดของข้อมูลอุปกรณ์ภายในที่ถูกจัดเก็บ การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ทาได้
ยากลาบาก การตรวจสอบสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในหน่วยงานที่ทาได้ล่าช้า เช่น ตรวจหาอุปกรณ์ภายใน
ของแต่ละเครื่องที่ยังล้าสมัย ตรวจสอบ หรือติดตามวัสดุ อะไหล่ ของอุปกรณ์ที่อัพเกรดแต่ละเครื่อง ในการพัฒนา
ระบบได้อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเข้ามาช่วยในการออกแบบและพัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษา
HTML, PHP, Javascript และ C# ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL จากผลการดาเนินงานพบว่า ระบบสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยาสูง ลดระยะเวลาใน
การจัดเก็บข้อมูล สามารถส่งออกรายงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
คําสําคัญ : ระบบติดตามและจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ABSTRACT
This paper presents a computer system to track and store information automatically via web apps to
solve the problem of tracking computer data storage and discrete devices. Failure of information that is stored
within the device. Monitoring the behavior of each computer to be tough. Checking specification computers
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used within agencies such as delayed detection equipment at the date of each inspection or monitoring of
equipment, materials, spare parts, upgrade each machine. In the development of the computer and network
technology to help in the design and development of languages including HTML, PHP, Javascript and C # with
the MySQL database from operating results found. The system can store computer data and equipment have
continued. The data is highly accurate. Reduce the duration of the storage. You can export reports as conditions
quickly and accurately.
KEYWORD : Automated System for Tracking Computers and Device Data Management using Web
Application.

1. บทนํา
ปัญหาที่พบจากการติดตาม สารวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ภายใน กรณีสารวจ ทะเบียน
ครุภัณฑ์ในแต่ละปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับตัวผู้วิจัยเอง เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบ
ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ กรณีมีการโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ข้ามหน่วยงาน แต่ข้อมูลล่าสุดที่บันทึกการโอนย้าย
อยู่คนละหน่วยงาน ทาให้ยากต่อการติดตาม รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาคที่มีจานวนเพิ่มขึ้น ทาให้เสียเวลา
สารวจ ค่อนข้างมาก ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ มีโอกาสผิดพลาด เนื่องจากไม่ได้มาจากอุปกรณ์โดยตรง
ข้อมูลไม่ถูกอัพเดทอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละเครื่อง ไม่สามารถทาได้ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด ไม่ได้ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานานๆ ผิดปกติ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือ
หน่วยงานดังกล่าว ไม่มกี ารใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องเนื่องจากสเปคต่า ก็สามารถตรวจสอบเพื่อทาเรื่อง
ส่งคืนศูนย์คอมพิวเตอร์ และโอนให้กับหน่วยงานอื่นที่มีความจาเป็นต้องใช้ แต่คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอได้ เป็น
การบริหารจัดการทรัพยากรให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้การจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ภายใน รวมทั้งตรวจสอบ
พฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความถูกต้อง/แม่นยา และมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบ ค้นหา ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถส่งออกรายงานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัย เป็นแนวทางสาหรับวางแผนจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์
ตามความเหมาะสม ให้กับหน่วยงาน บันทึกประวัติ สถิติการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมผ่าน LAN Card แต่ละ
อินเตอร์เฟส จะสะดวกในการติดตามมากยิ่งขึ้น หากนา IP มาแบ่ง VLAN แยกโซน ออกเป็น ตึก/หน่วยงาน เพื่อ
กาหนดให้เน็ตเวิร์คดังกล่าวใช้เฉพาะหน่วยงาน กรณีคอมพิวเตอร์ถูกเคลื่อนย้ายผิดที่จะตรวจสอบง่าย

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อสร้างระบบบันทึก/อัพเดทข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้ใช้ เมื่อมีการ
ใช้ระบบที่รันบนเว็บ และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
2.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องแม่นยา เนื่องจากเป็นข้อมูลจากอุปกรณ์
โดยตรง
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2.3 เพื่อส่งออกรายงาน ต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสถิติการใช้งานแต่ละๆ
ระบบของผู้ใช้ , ตรวจสอบสเปคของอุปกรณ์ที่ล้าสมัย หรือต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด, การส่งออกรายงานแยก
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น PC/Notebook, แยกประเภทเจ้าของ เช่น ของหน่วยงาน/ของส่วนตัว และแยก
ประเภทแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งแบบผสม

3. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นการดาเนินงานตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ 6 ขั้นตอน คือ การ
สารวจเบื้องต้น (preliminary investigate) การวิเคราะห์ความต้องการ (requirement analysis) การออกแบบระบบ
(system design) การจัดหาระบบ (system acquisition) การพัฒนาและติดตั้งระบบ (implementation) และการดูแล
รักษาระบบ (maintenance) (ณัฏฐพร พิมพายน, 2554, หน้า 64-79)
3.2 ภาษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) เป็นภาษาเพื่อการออกแบบหรือภาษาที่ใช้
จาลองแบบเชิงภาพ เช่น รูปภาพที่แสดงเป็นตัวแสดง (actor) เป็นกรณีใช้งาน หรือยูสเคส (use case) ออปเจคต์
(object) และคลาส (class) นอกจากนั้นยูเอ็มแอลได้กาหนดรูปแบบผังงานเพื่อเป็นแนวทางให้นักออกแบบใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ กัน ผังงานที่สาคัญเช่น ไดอะแกรมยูสเคส (use case diagram) ไดอะแกรมคลาส (class
diagram) ไดอะแกรมซีเควน (sequence diagram) เป็นต้น (มนู อรดีดลเชษฐ์, 2554, หน้า 331-334)

3.3 MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ที่กาลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เคยใช้ต่างยอมรับความสามารถ ความรวดเร็วการรับรองจานวนผู้ใช้ และขนาดของ
ข้อมูลจานวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่า Unix, OS/2, Mac OS และ
Window ซึ่ง MySQL จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ที่มีการยึดสิทธิบัตรตาม GPL (GNU General
Public License) โดยเป็นข้อกาหนดของซอฟต์แวร์ที่ได้การยอมรับและทดสอบเรื่องของความเร็วในการใช้งาน
นอกจากนั้นจะมีการทดสอบและเปรียบเทียบ กับผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลอื่นอยู่เสมอ ทาให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551)
3.4 PHP จะทางานโดยมีตัวแปร และ execute ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อาจเรียกการทางานว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซต์
(Server-side) ส่วนการทางานของบราวเซอร์ของผู้ใช้เรียกว่าไคลแอนต์ไซต์ (Client-side) โดยการทางานจะ
เริ่มต้นที่ผู้ส่งข้อความที่ต้องการผ่านเว็บบราวเซอร์ทาง HTTP (HTTP request) ซึ่งจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มหรือ
ใส่ข้อมูลที่ต้องการลงในเว็บ page ที่มีประเภทไฟล์เป็น .php หรือ .php3 แล้วแต่ผู้เขียนโปรแกรมจะกาหนด และ
เรียกเว็บ page ลักษณะนี้ว่า เอกสาร PHP เมื่อเอกสาร PHP เข้ามาถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกส่งไปให้ PHP
Interpreter เพื่อทาหน้าที่แปลคสั่งแล้ว execute คาสั่งนั้น หลังจากนั้น PHP จะสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบเอกสาร
HTML ส่งกลับไปให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งต่อไปให้บราวเซอร์แสดงผลทางฝั่งผู้ใช้ต่อไป (HTTP Response) จะ
เห็นได้ว่าลักษณะการทางานแบบนี้จะคล้ายกับการทางานของ CGI (Common Gateway Interface) จึงอาจกล่าวได้
ว่า PHP ก็คือโปรแกรม CGI ประเภทหนึ่งก็ได้ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2551)
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4. วิธีการดําเนินการศึกษา
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :
SDLC) เครื่องมือที่ใช้ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ PHP v5.6.11 : ภาษาพีเอชพี, Apache v2.4.16 : จาลองเว็บ
เซิร์ฟเวอร์, MySQL v5.6.25 : จัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยภาษายูเอ็มแอล (Unified
Modeling Language: UML)

ภาพประกอบที่ 1 ไดอะแกรมยูสเคส (Use case diagram)

ภาพประกอบที่ 2 ไดอะแกรมซีเควน (Sequence diagram) ลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ (User)

ภาพประกอบที่ 3 ไดอะแกรมซีเควน (Sequence diagram) ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน (Admin)
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ภาพประกอบที่ 4 ไดอะแกรมซีเควน (Sequence diagram) รันเว็บแอปพลิเคชัน (User)

ภาพประกอบที่ 5 ไดอะแกรมซีเควน (Sequence diagram) รายงานข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน

ภาพประกอบที่ 6 ไดอะแกรมซีเควน (Sequence diagram) รายงานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แยกประเภท

5. ผลการศึกษา
ผลที่ได้จากการศึกษา จากเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอย่างประมาณ 20 เครื่อง ทั้งของหน่วยงาน และของ
ส่วนตัว โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเดินสารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงาน เริ่มจากติดตั้งโปรแกรม
และทาการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ และชื่อผู้ใช้
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ภาพประกอบที่ 7 แบบฟอร์มลงทะเบียนคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ (Client) ทางานเมื่อเข้าสู่ระบบปฏิบัติการวินโดว์
กรณีไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนจะแสดงหน้าแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล ส่วนข้อมูลอุปกรณ์ภายใน จะถูกบันทึก
โดยอัตโนมัติเป็นอันดับแรกเมื่อระบบเริ่มทางาน กรณีลงทะเบียนข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ผู้ดูแลสามารถคลิกปุ่ม
“จัดการระบบ” เพื่อล็อกอินเข้าไปปิดการบันทึก และปิดการตั้งค่า เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยผู้ใช้

ภาพประกอบที่ 8 ไอคอนระบบจะอยู่ในส่วน System Tray เพื่อติดตามการใช้งาน เช่น การเปลี่ยน LAN Card

ภาพประกอบที่ 9 หน้าจอระบบฝั่ง Client สาหรับใช้งานระบบที่เชื่อมต่อโดยจะบันทึกสถิติการใช้งานแต่ละระบบ
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ภาพประกอบที่ 10 หน้าเข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแล)

ภาพประกอบที่ 11 หน้าจอลงทะเบียนแอปพลิเคชัน (ผู้ดูแล)

ภาพประกอบที่ 13 หน้าจอเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับคอมพิวเตอร์ (ผู้ดูแล)
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ภาพประกอบ 14 รายงานคอมพิวเตอร์ขาดการติดต่อ สาหรับตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน หรือไม่มี
การใช้งานตามเงื่อนไขจานวนวันที่กาหนด (ผู้ดูแล)

ภาพประกอบ 15 รายงานตรวจสอบสถิติการใช้แอปพลิเคชัน (ผู้ดแู ล)

ภาพประกอบ 16 รายงานคอมพิวเตอร์แยกประเภท เช่น ความเป็นเจ้าของ หน่วยงาน และประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และแบบผสม (ผู้ดูแล)
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6. สรุปผลการศึกษา
ได้ พั ฒ นา ระบบติ ด ตามและจั ด เก็บ ข้ อ มู ล เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ โ ดยอั ต โนมั ติ ผ่ านเว็ บ แอปพลิ เ คชั น
โดยสามารถพัฒนาได้ตามขอบเขตที่กาหนด ทาให้มีระบบที่ใช้ในการติดตาม บันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ภายในได้อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตาม และตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
6.1 ข้อจํากัดของโปรแกรม
สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows XP, 7, 8 เท่านั้น ข้อมูลที่จัดเก็บจะเป็นข้อมูล ณ เวลา
ปัจจุบัน ไม่มีเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ภายใน
6.2 ปัญหา และอุปสรรคที่พบ
กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์มีจานวนมาก หากเครื่องลูกข่ายที่ติดตั้งโปรแกรมถูกเปิดใช้งาน เครื่องแม่ข่าย
จะต้องรับการติดต่อกับเครื่องลูกข่ายจานวนมากในระยะเวลาที่ ใกล้เคียง อาจส่งผลกับระบบอื่น ๆ ที่รันอยู่บน
เครื่องแม่ข่ายเดียวกัน
6.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานที่มีจานวนมาก และต้องส่งข้อมูลมาที่เครื่องแม่ข่ายเครื่อง
เดียวกัน อาจส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ที่รันอยู่บนเครื่องแม่ข่ายเดียวกัน ทางผู้วิจัยได้เพิ่มตัวเลือก ติดตาม/ไม่
ติดตาม ออนไลน์ (กรณีไม่ติดตามออนไลน์ระบบจะส่งข้อมูลมาที่เครื่องแม่ข่ายเพียงครั้งเดียว เมื่อระบบเริ่มทางาน
ตอนเข้าสู่ระบบปฏิบัติการวินโดว์ ) และตัวเลือกวันส่งข้อมูลจันทร์-ศุกร์ ทาให้ระบบจะมีการติดต่อกับเครื่องแม่
ข่ายเฉพาะวันที่กาหนดเท่านั้น เช่น กรณีเลือกวันจันทร์ ระบบที่ติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะมีการ
ติดต่อ และส่งข้อมูลมาที่เครื่องแม่ข่ายเฉพาะวันจันทร์เท่านั้น อีก 6 วันที่เหลือจะไม่มีการติดต่อกับเครื่องแม่ข่าย
6.4 ข้อเสนอแนะ
สามารถนาเอาระบบติดตามและจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านเว็บ แอปพลิเคชัน ไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่น หรือพัฒนาต่อยอดให้ประมวลผลร่วมกับระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และติดตามคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยายิ่งขึ้น เช่น ตรวจสอบ
รายการยืม-คืน หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด ถ้าหน่วยงานไม่ตรงกับข้อมูลล่าสุดในระบบครุภัณฑ์ให้
แสดงข้อความเตือน หรือเปรียบเทียบข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่ลงบันทึกในระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตอน
รับมา กับข้อมูลจากระบบติดตามและจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติฯ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด เพื่อ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ภายใน หรือตรวจสอบ ติดตามอุปกรณ์อัพเกรดภายใน เป็นต้น นอกจากนี้
ยังใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบสาย LAN จากอุปกรณ์เครือข่าย เช่น จากสวิตซ์แต่ละจุดว่าเชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องใดบ้าง เพื่อทา Label ติดที่สาย LAN โดยระบบจะจัดเก็บ MAC Address ล่าสุด ซึ่งทางผู้วิจัยได้
ทดลองพัฒนาระบบโดยใช้ประโยชน์จากโปรโตคอล ARP เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้ทั้งแบบ Online และ Offline
กรณีเดินสารวจเครือข่ายตามจุดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่หลายจุดในหน่วยงาน ทาให้รู้ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ใช้ และจุดที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ได้อย่างแม่นยา ถึงแม้คอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะมี LAN Card มากกว่า 1 ก็ตาม สามารถใช้งานได้
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาออนโทโลจีสาหรับการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอที
อย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยทาการรวบรวมปัจจัยต่างๆ ที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอที
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเทคนิคเดลฟาย และทาการพัฒนาออนโทโลจีโดยใช้ โปรแกรมโพรทีเจ้ จากนั้นทาการ
ทดสอบออนโทโลจีที่พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการทางข้อมูล พบว่าออนโทโลจีที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับข้อมูลปัจจัยได้
อย่างสมบูรณ์สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณภาพของการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอที
คาสาคัญ : การสอบปฏิบัติ ออนโทโลจี เทคนิคเดลฟาย

ABSTRACT
This paper aims to develop a knowledge base for hands-on practical examination in the field of IT in a
quality manner. We collected a set of various factors that can have impacts in the quality of hands-on IT tests
from the panel of experts by mans of Delphi technique. The knowledge base has been developed in the form of
ontology by using Protégé software and evaluated by means of data method. It was found that the proposed
ontology can support the factor data completely for application in enhancing the quality development of the
hands-on practical IT examination.
KEYWORDS : Hands-on examination, Ontology, Delphi technique
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1. บทนา
การสอบภาคปฏิบัติสาขาไอทีเป็นวิธีการหนึ่งของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระบบการศึกษาปกติ
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับไอทีในด้านพุทธวิสัย ด้านทักษะพิสัย ด้านจิตพิสัย จากหลายวิธีเช่น การทดสอบแบบ
ปรนัย การทดสอบสอบอัตตนัย แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2558) รวมทั้งองค์กรต่างๆที่เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เช่น Microsoft, Adobe, CISCO ล้วนอาศัยข้อสอบแนวปฏิบัติด้านไอทีเพื่อทดสอบความรู้ ความชานาญ
ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของตนเองให้กับบุคคลต่างๆว่าอยู่ในระดับใด มีการออกใบประกาศ
นียบัตรรับรองผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ เพื่อแสดงคุณภาพที่สามารถทางานในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
(Microsoft, 2015). นอกจากนี้สถานการณ์ของโลกที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถทา
งานได้ทันที จนมีการจัดทาระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น คุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอที เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ผู้ที่
จบการศึกษาใหม่หรือบุคลากรเก่าที่ทางานอยู่แล้วให้ยกระดับความรู้ สามารถรับภาระงานทางด้านไอทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ในหลายประเทศได้ทาการพัฒนาระบบระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง
และบางประเทศได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคคลใดจะเป็นหน้ารับผิดชอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ฯลฯ โดยหนึ่งในรู ปแบบการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นข้อสอบภาคปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้ข้อสอบภาคปฏิบัติ
สาขาไอทีมีประสิทธิภาพในระดับที่สามารถประเมินคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างแม่นยา จึงควรมีเครื่องมือช่วยบอก
ความสมบูรณ์ของข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอที ว่าประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญอย่างครบถ้วนหรือไม่และสามารถ
เสนอแนะปัจจัยในส่วนที่ยังขาดหรือบกพร่องได้ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, 2558)

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. สร้างเกณฑ์ปัจจัยที่สาคัญในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอทีอย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาออนโทโลจีปจั จัยทีส่ าคัญในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอทีให้มีคุณภาพ

3.กรอบแนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีดังต่อไปนี้
ทิวัตถ์ มณีโชติ (2558) ได้ศึกษาพบความสาคัญของการวัดผลภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)
เป็นการวัดผลงานที่ให้ผู้สอบลงมือปฏิ บัติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งกระบวนการและผลงาน ใน สถานการณ์จริง หรือ
ใน สถานการณ์จาลอง เหมาะกับวิชาที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี และสามารถวัดควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เป็นกระบวนการแสวงหาข้อมูลของนักวิจัยต่อความคิดเห็นที่
คาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์สาขานั้นผ่านแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดทา
ขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้รู้ว่าในงานวิจัยนี้มีผู้ ทรงคุณวุฒิคนใดบ้างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อลดความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้าในทางวิชาการระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ เทคนิคเดลฟาย
มีกระบวนการตามลาดับคือ 1) กาหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยต้องทาการคัดเลือกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
สามารถในเรื่องที่จะศึกษาวิจัย ควรมีตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 2) สร้างแบบสอบถามแล้วทาการตรวจ สอบความตรง
(Validity) ก่อนนาไปใช้ 3) ทาการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแบบสอบถาม 3-4 รอบ โดยในรอบแรกผู้วิจัยจะส่ง
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แบบสอบถามแบบปลายเปิดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงคิดเห็นในเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาอย่างอิสสระหรือกว้างๆ
แล้วรวบรวมตัดสิ่งที่ซ้ากันหรือสิ่งที่เกินความต้องการออกจัดเป็นกลุ่มคาตอบสร้างเป็นแบบสอบถามในลักษณะ
มาตราส่วนประเมินค่าของไลเกิร์ต (Likert)เพื่อเป็นคาถามในแบบสอบถามรอบที่ 2 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญลาดับ
ความสาคัญ เมื่อ ได้ผลคาตอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คาตอบแต่ละข้อที่ได้จากรอบ 2 นี้จะถูกคานวณค่ามัธยฐาน
(median)และค่าพิสัยควอไทล์ (inter quatile)รวมไว้ในแบบ สอบถามเดิมจากรอบ 2 แล้วจัดส่งแบบสอบถามเป็น
รอบที่3 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแสดงความคิดเห็นของตนอีกครั้ง ถ้าคาตอบของผู้ทรงคุณวุฒิบางคนไม่ตรง
กับคาตอบของกลุ่ม โดยดูจากค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ ผู้เชี่ยวชาญสามารถเปลี่ยนแปลงคาตอบของตน
หรือจะคงเดิมก็ได้ แต่จะได้รับการขอร้องให้แสดงเหตุผลประกอบมาด้วย ในแบบสอบถามรอบ 3 นี้จะแสดงให้
เห็นว่าคาตอบของผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกับคาตอบทั้งหมดอย่างไร (Rowe and Wright, 1999) เราสามารถสรุป
ฉันทามติความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่สอดคล้องกันในระดับมากและมากที่สุดได้จากของค่าพิสัยควอไทล์ ถ้าน้อย
กว่า 1.5และ1 หรือค่ามัธยฐานมีค่าตั้งแต่ 3.50และ4.5 ขึ้นไปตามลาดับ (ศักดิ์ชัย บาลศิร, 2543) ซึ่งหากรอบที่ 3
สามารถสรุปฉันทามติของผู้ทรงได้ก็ไม่ต้องทาการสอบถามในรอบ 4 ต่อไป จากคาตอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จะ
กลายเป็นข้อมูลนาไปวินิจฉัยในเรื่องที่ต้องการ
ออนโทโลจี (Ontology) เป็นระบบคาศัพท์เชิงความหมาย มีโครงสร้างพื้นฐานในการอธิบายความรู้
เฉพาะด้าน ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการความรู้ เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย สามารถจัดการและนาเสนอ
ความรู้ในรูปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสัมพันธ์ระ หว่างกันที่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่สนใจโดยการรวบรวม
ข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ให้อ ยู่ในรูปแบบลาดับชั้น มักถูกใช้ในสาขาปัญ ญาประดิษฐ์ เว็บเชิงความหมาย
(Semantic Web) เช่น ระบบแนะนาการเรียนรู้ การจาแนกเอกสาร การสกัดข้อสนเทศ เป็นต้น (Natalya F. Noy
and Deborah L. McGuinness, 2001) การสร้างออนโทโลจีนั้นจะต้องอาศัยภาษาเว็บออนโทโลจี (Ontology Web
Language: OWL) สาหรั บ อธิ บ ายโครงสร้ างของความรู้ ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของ ภาษาอาร์ ดี เ อพ (Resource
Description Framework: RDF Language) ซึ่งอาศัยหลักไวยากรณ์ภาษาเอ็กซ์เอ็มเอล (XML extensible Markup
Language) ซึ่งภาษาที่เป็นมาตรฐานและรับรองโดยองค์กร W3C รูปแบบและไวยากรณ์ภาษาอาร์ดีเอฟถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อรองรับการทาออนโทโลจีโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาษามาตรฐานสาหรับเว็ บเชิง
ความหมาย (Grigoris & Frank, 2009)

4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้อาศัยแนวการประยุกต์ใช้ออนโทโลจีกับการประเมินสมรรถนะความรู้ (Anatoly Gladun and
Julia Rogushina , 2007) ซึ่งทาการประยุกต์ใช้ ออนโทโลจี (Ontology) ประเมินสมรรถภาพของการสอบไป
ประยุกต์ใช้วัดสมรรถนะความรู้ ซึ่งทาให้สามารถจาแนกระดับความรู้ของผู้เรียนได้ แต่งานวิจัยที่อ้างนี้ออนโทโล
จีที่สร้างขึ้นไม่ได้คานึงถึงการเพิ่มคุณภาพของข้อสอบ ให้มีความสบูรณ์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือการทดสอบที่ดี
ผู้วิจัยจึงต้อ งการสร้ างออนโทโลจี ที่สามารถอธิบายปัจจัย ที่สาคัญสาหรับการออกข้อสอบภาคปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพโดยใช้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวอย่าง
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ธีรวิชญ์ วงษา และ รัฐสิทธิ์ สุขะหุต, 2557) กับการสร้างออนโทโลจีแบบ
กึ่งอัตมัตโิ ดยใช้โครงสร้างแบบเดนโดรแกรม (Dendrogram) ซึ่งเป็นแบบลาดับชั้น (hierarchy)เป็นแม่แบบในการ
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สร้างออนโทโลจี ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ การตัดคาจากเอกสาร เลือกคีย์เวิร์ด คานวนหาค่า tf-idf (term
frequency–inverse document frequency) แล้วใช้ภาษา R ประมวลผลค่า tf-idf เพื่อสร้าง เดนโดรแกรม แล้วนาเดน
โดรแกรม ที่ได้ไปสร้างออนโทโลจี ซึ่งแผนภาพเดนโดรแกรมที่ได้จะมีความแม่นยามากขึ้นถ้าเอกสารที่นามาตัด
คานั้น มีความหมายไปในทางดียวกับเรื่องที่น่าสนใจ ผู้วิจัยนี้จึงนาเสนอการหาแนวคิดที่เกี่ยวกับปัจจัยที่สาคัญใน
การออกข้อสอบภาคปฏิบัติจากผู้ทรงคุ ณวุฒิโดยตรง หลีกเลี่ยงการได้แนวคิดที่จะนามาสร้างออนโทโลจีที่ไม่
สมบูรณ์
แนวคิดในการสร้างออนโทโลจี เพื่อนาไปใช้เกี่ยวกับการเรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ในสถานที่ทางาน
(technology enhanced workplace learning) (Andreas Schmidt and Christine Kunzmann, 2006) โดยได้สร้างออน
โทโลจีที่มีแนวคิดของสมรรถนะทางด้านเทคนิคและขั้นตอนการทางานผสมกับแนวคิดของสมรรถนะที่พึงมีตาม
คุ ณ สมบั ติ ใ นฝ่ า ยบริ ห ารบุ ค คลก าหนด ออนโทโลจี ที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดแนวคิ ด รายการสมรรถนะ
(competency_catalog) ประเภทสมรรถนะ (competency type) รายละเอียดสมรรถนะ (competency) คะแนน
สมรรถนะ (competency scale) เกณฑ์สมรรถนะ (competency level) การอบรม (training) หลักฐานการประเมิน
สมรรถนะ (competency evidence) ซึ่งในระบบนี้มีส่วนใกล้เคียงกับงานวิจัยของผู้วิจัยจึงได้นาความคิดบางส่วน
ของการสร้างออนโทโลจีดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อสร้างออนโทจีสาหรับปัจจัยการออกข้อสอบภาคปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพ
Réka Vas (2007)ได้ทาวิจัยที่ประยุกต์ใช้ ออนโทโลจีประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานให้กับ ผู้เข้าอบรมในการอบรมของแต่ละหลักสู ตรโดยนาแนวคิดในแต่ละหลักสูตรวิชาผสมกับ
แนวคิดในการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรสร้างออนโทโลจี มีการประเมินสมรรถนะตามโครงสร้างของออน
โทโลจีที่ได้ ทาให้สามารถบ่งบอกความรู้ที่นักเรียนที่ขาดหายไป และสมรรถนะผลการอบรม ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มี
จุดเด่นที่คานึงถึงการออกแบบออนโทโลจีที่คานึงความสอดคล้องให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทา
ให้ออนโทโลจีที่ได้สามารถประเมินสมรรถนะและความรู้ที่บกพร่องของผู้เข้าอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. วิธีการดาเนินการศึกษา
5.1. รวบรวมปัจจัยที่สาคัญในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอทีอย่างมีคุณภาพด้วยเทคนิคเดลฟาย
โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มปี ระสบการณ์ด้านไอทีประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
5.1.1 เลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านไอทีจานวน 13 คน
5.1.2 ทาการรวบรวมปัจจัยที่สาคัญในการออกข้อสอบภาคปฏิบตั อิ ย่างมีคุณภาพตามกรอบแนวคิด
เทคนิคเดลฟายที่กล่าวในหัวข้อกรอบแนวคิดและทฤษฎี
5.2 ออกแบบพัฒนาและประเมินออนโทโลจีจากปัจจัยที่สาคัญในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติด้านไอที
อย่างมีคุณภาพ ด้วยโปรแกรมโพรทีเจ้ (Protege') ซึ่งจะได้ไฟล์ในรูปแบบของโอดับบิวแอล (OWL) ด้วยการนา
ข้อมูลปัจจัยที่สาคัญในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอทีอย่างมีคุณภาพที่ได้ สรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเทคนิค
เดลฟายในรอบที่ 3 มาสรุปเป็นแนวคิด ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ระบุคาสาคัญเพื่อแทนปัจจัยสาคัญที่สามารถสรุป
ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นตัวแทนของคลาส (class) และ คุณสมบัติ (properties) และออบเจ็กต์ (object) เพื่อ
นาไปจัดสร้างออนโทโลจี ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการประเมินออนโทโลจี
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6. ผลการศึกษา
6.1 สรุปผลปัจจัยที่สาคัญในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอทีอย่างมีคุณภาพด้วยเทคนิคเดลฟาย โดย
ใช้เกณฑ์ค่าพิสัยควอไทล์ 1.0-1.5 ถือว่าระดับความเห็นผู้ ทรงคุณวุฒิสอดคล้องมาก ถ้าน้อยกว่า 1.0 ถือว่าระดับ
ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องมากที่สุด (ชมสุภัค ครุฑกะ, 2555) ดังแสดงเพียงบางส่วนตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการสรุปปัจจัยและความหมายที่สาคัญเพียงบางส่วนจากเดลฟายรอบที่ 3
ปัจจัยที่สาคัญ
ความหมาย
ปัจจัยที่สาคัญ
ความหมาย
1.วัตถุประสงค์ของ
3. ความครบถ้วนในสาระที่
ข้อสอบ
ต้องการวัด
- ด้านความรู้
มีสาระองค์ความรู้ครบ -ความสอดคล้องกับ
สาระที่วัดความรู้, การ
วัตถุประสงค์ที่ของข้อสอบ วิเคราะห์และออกแบบ ,
ทักษะและความคิด
สร้างสรรค์
- ด้านการวิเคราะห์และ
สามารถวัดการ
-ความสมบูรณ์ผลงานหรือ วัดความความรู้หรือ
ออกแบบ
วิเคราะห์และออกแบบ ชิ้นงาน
ทักษะอย่างสมบูรณ์
- ด้านทักษะ
วัดด้านทักษะ
-ความสอดคล้องกับ
แสดงการวัดในทิศทาง
มาตรฐาน
เดียวกับเนื้อหาของระดับ
คุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพ
- ด้านความคิดสร้างสรรค์ วัดด้านความคิด
4. ความเที่ยงตรง
สร้างสรรค์
-ความชัดเจนของข้อสอบ ไม่ใช้คาปฏิเสธซ้อน
2. ความเหมาะสมด้าน
ไม่คลุมเครือ
ปฏิเสธ หรือซ้าซาก
เครื่องมือที่ใช้ในการสอบ
- ความแพร่หลายในการ มีเทคโนโลยี ทันสมัย -เทียบเท่าข้อสอบมาตรฐาน มีคู่มือชี้แจง
ใช้งานและความทันสมัย และนิยม
ทั่วไป
- การจัดหาได้โดยง่าย
วิธีสร้างอ้างอิง
-ผ่านการตรวจสอบโดย
ข้อสอบมีเกณฑ์สาหรับ
มาตรฐาน
ผู้เชี่ยวชาญ
การเปรียบเทียบคะแนน
ให้เป็นมาตรฐาน
- ประสิทธิภาพ
ใช้ง่ายประมวลผล
-มีค่าความเชื่อมั่นในเกณฑ์ มีหลักฐานผ่านการตรวจ
ถูกต้อง
ดี
สอลจากผู้เชี่ยวชาญ
6.2 ผลการออกแบบและพัฒนาออนโทโลจีด้วยโปรแกรมโพรทีเจ้ ดังแสดงตัวอย่างในภาพประกอบ 1
จากภาพประกอบ 1 สามารถอธิบายโครงสร้างของออนโทโลจีที่สร้างได้คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมอยู่
ข้างในหมายถึงคลาส ส่ วนรูปสี่เหลี่ยมที่มีสี่เหลี่ ยมข้าวหลามตัดหมายถึง อินสแตนท์ (instances) โดยมีลูกศร
เชื่อมโยงจากคลาสกับอินสแตนท์ ในงานวิจัยนี้ได้กาหนดคลาส thing เป็นคลาสบนสุดโดยมี essential_factor เป็น
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คลาสลูก ส่วน essential_factor จะมีคลาสลูกซึ่งเป็นปัจจัยแต่ละอันที่รวบรวมได้ ในที่นี้แสดงปัจจัยเพียงบาง ส่วน
คือคลาส application, analysis และ evaluation โดยมีลูกศรโยงมาจากคลาสแม่ essential_factor ในแต่ละคลาสลูก
ในที่นี้คือ application, analysis และ evaluation จะมีการสร้างอินสแตนท์ให้กับแต่ละคลาสลูก (sub class)ได้แก่
skill, body_of_knowledge, creativity, precision, knowledge_of_kpa, clarity_score, analyze and design โดยแต่
ละอินสแตนท์จะมีคุณสมบัติที่เก็บรายละเอียดปัจจัยสาหรับแต่ละตัวอย่างนั้น สามารถดูความหมายของแต่ละ
คลาส อินสแตนท์ คุณสมบัติและข้อมูลได้จากตารางที่ 2

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสร้างของออนโทโลจีที่สร้างจากปัจจัยสาคัญบางส่วน
ตารางที่ 2 สรุปความหมายของคลาสต่างๆ ในออนโทโลจีปจั จัยทีส่ าคัญสาหรับออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอที
คลาส
คาอธิบาย
lab_subject
วิชาที่ออกข้อสอบภาคปฏิบัติการ
essential_factor
ปัจจัยรวมในการออกข้อสอบภาคปฏิบตั ิสาขาไอที
analysis
ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ เป็นคลาสลูกของ essential_factor
application
ปัจจัยด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ เป็นคลาสลูกของ essential_factor
evaluation
ปัจจัยด้านเกณฑ์คะแนนตรวจข้อสอบ เป็นคลาสลูกของ essential_factor
6.3 การประเมินความเหมาะสมของออนโทโลจีสามารถทาโดยการพิจารณาความสมบูรณ์ของแนวคิด
ด้วยการประเมินเนื้อหา (content) (ดวงพร, สุพจน์และมาลีรัตน์, 2014) โดยเพิ่มเติมคลาสจากภาพประกอบ 1 ซึ่ง
ได้แก่การเพิ่มคลาสลูกของคลาส lab_subject เป็น database และ computer_network โดยมี network_exam เป็น
อินสแตนท์ ของคลาส computer_network ทาให้ได้โครงสร้างออนโทโลจีเพิ่มเติมดังภาพประกอบ 2 จากการ
ทดลองใส่ ข้อมูลปัจจัยสาคัญที่ทาให้ข้อสอบวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีคุณภาพ โดยใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
อินสแตนท์ คุณสมบัติ (properties) ชนิดข้อมูล (data types) และค่า (values)ของอินสแตนท์ ซึ่งแสดงในตารางที่
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3 โดยมีอินสแตนท์ computer_network ให้มีค่าเป็น computer network lab test เพื่อต้องการรู้ปัจจัยที่สาคัญในการ
ออกข้ อ สอบวิ ช า computer_network ผลที่ ไ ด้ คื อ ปั จ จั ย ความสามารถวั ด การวิ เ คราะห์ (analysis) ได้ แ ก่
ความสามารถประเมินทักษะ (skill) ประเมินองค์ประกอบความรู้ (body of knowledge) ความสามารถวิเคราะห์
และออกแบบ (analysis and design) ด้านปัจจัยการนาความรู้ไปประ ยุกต์ใช้ (application)ของผู้สอบได้แก่
ความคิดสร้างสรรค์(creativity) ด้านปัจจัยเกณฑ์คะแนนตรวจข้อสอบได้แก่ ความแม่นยาในการวัดความรู้ของ
ข้อสอบ (precision) ความชัดเจนของเกณฑ์คะแนนการตรวจข้อสอบ (clarity)

ภาพประกอบ 2 แสดงโครงสร้างออนโทโลจีที่ใช้ทดสอบปัจจัยทีค่ ัญในการออกข้อสอบภาคปฏิบตั ิอย่างมีคุณภาพ
ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่าง คลาส คุณสมบัติ ชนิดข้อมูล และค่าของอินสแตนท์ในโครงสร้างออนโทโลจี
อินสแตนท์
คุณสมบัติ (data properties) ชนิดของค่า
ค่า
(instance)
skill
askill
string
สามารถวัดทักษะได้
body_of_knowledge abobdy_of_knowledge
string
มีสาระองค์ความรู้ครบ
creativity
acreativity
string
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
precision
aprecision
string
สามารถแยกคนเก่งและคนอ่อนได้แม่ยา
clarity_score
aclarity_score
string
มีเกณฑ์การให้คะแนนทีเ่ ที่ยงตรง
analyze_and_design a_analyze_and_design
string
สามารถวัดการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
network_exam
anetwork_exam
string
computer network lab test

7. สรุปผลการศึกษา
จากการพัฒนาต้นแบบออนโทโลจีเพื่อสนับสนุนนการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอทีอย่างมีคุณภาพ
โดยทาการรวบรวมปัจจัยที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบผลการสรุปมติในการสรุปเลือกแต่ละ
ปัจจัยที่สาคัญในการสรุปเลือกแต่ละปัจจัยที่สาคัญอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกันมากที่ สุด เมื่อนาปัจจัยที่สาคัญจาก
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ผู้ทรงคุณวุฒิไปออกแบบและพัฒนาออนโทโลจีแล้วทาการทดลองใส่ข้อมูลซึ่งแสดงถึงความเหมาะสมของออน
โทจีทีสร้างขึ้น ทาให้การวิจัยในครั้งนี้บรรลุวัตถุตามที่กาหนดไว้
8. ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยสร้างออนโทโลจีปัจจัยคุณภาพสาหรับออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาไอทีในครั้งนี้ เราควร
ที่จะนาไปใช้ในการเพิ่มคุณภาพของการสอบปฏิบัติสาขาอื่นด้วย โดยการสารวจปรับปรุงเกณฑ์ปัจจัยคุณภาพ
สาคัญแล้วสร้างออนโทโลจีปัจจัย คุณภาพในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติ ให้ครอบคลุมกับการสอบภาคปฏิบัติ
สาขาอื่นด้วย
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เอกสาร ระบบถูกพัฒนาด้วยภาษา พีเอชพี (PHP) และระบบฐานข้อมูล (MySQL) เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านเว็บ
ไซด์ได้ ระบบสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการภายในและภายนอก ทั้ง
ด้านจานวนประเภท วันที่ยืม-คืน การออกรายงานด้านสถานะอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ แจ้งซ่อมอุปกรณ์ รวมไปถึง
การแจ้งเตือนอุปกรณ์หมดการรับประกัน การดาเนินการเพิ่มเติมโครงการใหม่ และการจัดการสิทธ์ ที่จะมีแต่ผู้ที่
ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นจึงจะทาการยืมหรือคืนจากโครงการได้ โดยที่ตัวระบบสามารถติดตามได้ว่าอุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศเป็นประเภทใดมีสถานะอยู่ในการใช้งานหรือไม่ จากการทดลองนาไปใช้เป็นกรณีศึกษาได้พบว่า
โปรแกรมได้อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและสามารถควบคุมติดตามอุปกรณ์ด้านสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
คําสําคัญ: ระบบ ยืม-คืน บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ
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ABSTRACT
This thesis will demonstrate a new Information Management System for Borrow and Return of IT
assets in order to solve a common problem in this service system which is currently using in many
organizations in Thailand. The implementation of this study is to use a new system to find existing devices for
reusing instead of purchasing a new device to reduce a company’s expenses. Moreover, the new system will
able to identify repaired devices which are ready to place into a trading market to achieve return income from
selling an old asset. Finally, the potentials of a new system could assist and improve an internal work function
and to stop a failure and delay of borrow and return of IT assets in organization, also it might be applied for
development of other systems in regard to organization management as well.
KEYWORD: Borrow and Return Management system Record for IT Equipment data

บทนํา
ปัจจุบัน บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จากัด เป็นบริษัทที่เน้นระบบธุรกิจด้านวิศวกรรรม
ให้คาปรึกษาด้านโครงสร้างวิศวกรรม จึงมีมีโครงการที่อยู่ในการรับผิดชอบมากมาย มีการนาเข้าอุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศเป็นจานวนมากในแต่ละโครงการทาให้เกิดการหมุนเวียนของอุปกรณ์เกิ ดขึ้นมีการอนุญาตให้เกิดการ
ยืม-คืนระหว่างโครงการได้ แต่ด้วยระบบฐานข้อมูลดั้งเดิมอยู่ ในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Excel ขาดการ
พัฒนาให้ทันสมัยการทางานยังคงอยู่ในรูปแบบกรอกข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ มีความล่าช้าในการปรับปรุงฐานข้อมูล
เพราะไม่สามรถเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ ายจากภายนอกได้ การพัฒนาระบบจัดการการยืม -คืนอุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศระหว่างโครงการจึงเป็นกรณีศึกษาที่จะทาให้เกิดกรณีศึกษาการพัฒนาระบบให้เกิดความทันสมัย
ให้กับองค์กร เพื่อที่จะลดความล่าช้าในการขออนุญาตการยืม-คืน พร้อมกันนั้นยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบใหม่ที่สามารถนาไปต่อยอดให้กับระบบสารสนเทศในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทอีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ด้านสารสนเทศระหว่างโครงการให้สามารถ บันทึก ติดตาม
และรายงานสถานะภาพ ของอุปกรณ์ด้านสารสนเทศระหว่างโครงการได้

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
นาระบบด้าน เว็บเบส (Web base) เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบจากระบบดั้งเดิมที่อยู่ในรูปแบบ
ตารางเอ็กเซล (Microsoft excel) โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลใหม่ (MySQL) พร้อมกับระบบภาษา พีเอชพี
(PHP) และนาข้อมูลอุปกรณ์มากรอกลงในฐานข้อมูล จะทาให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถที่จะกาหนดสิทธ์
การเข้าใช้ระบบจากเครือข่ายภายนอก ลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลรูปแบบดั้งเดิมและติดตามสถานะอุปกรณ์
ในแต่ ละโครงการได้ง่ ายขึ้ น อี กทั้ง ยังช่ วยในเรื่ องของการควบคุม ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุ ปกรณ์ใหม่ในแต่ล ะ
โครงการ
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ภาษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) เป็นภาษาเพื่อการออกแบบหรือภาษาที่ใช้จาลอง
แบบเชิงภาพที่แพร่หลายกันอย่างมากในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปัจจุบัน ยูเอ็มแอลได้กลายเป็นภาษาที่ยอมรับใน
หมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่เหมือนภาษาพื้นบ้านทั่วไป (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ . การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ.) ยู เอ็ มแอลประกอบด้วยกลุ่ม สัญ ลักษณ์ เพื่ อใช้ใ นการบรรยายและกฎไวยกรณ์เ พื่อ ใช้ ในการท าสิ่ ง
สร้างสรรค์ ยูเอ็มแอลกาหนดให้ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปกราฟิกชุดหนึ่งที่ใช้สร้างสิ่งสร้างสรรค์ที่เป็นแบบจาลองเชิง
ภาพของระบบซอฟต์แวร์ได้ รูปภาพที่แสดงความหมายของสิ่งต่างๆ ในแบบจาลองเชิงภาพมีหลายชนิด เช่น
รูปภาพที่แสดงเป็นตัวแสดง (actor) เป็นกรณีใช้งานหรือยูสเคส (use case) ออปเจคต์ (object) และคลาส (class)
นอกจากนั้นยูเอ็มแอลได้กาหนดรูปแบบผังงานเพื่อเป็นแนวทางให้นักออกแบบใช้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ผัง
งานที่สาคัญเช่น ยูสเคสไดอะแกรม (use case diagram) ไดอะแกรมคลาส (class diagram) ไดอะแกรมซีเควน
(sequence diagram) เป็นต้น (โอภาส เอี่ยมสิริ, 2548)
พีเอชพี เฟรมเวิร์ก (PHP Framework) เฟรมเวิร์กมีโครงสร้างการทางานแบบ MVC ซึ่งจะมีการแบ่งแยก
ส่วนการทางานต่างๆ ออกจากกัน เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ก็จะช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหานั้นได้รวดเร็วและง่าย
ขึ้น อีกทั้งยังเหมาะสาหรับการทางานแบบเป็นทีมอีกด้วย การเขียนโปรแกรมแบบ MVC มีการแยกส่วนต่างๆ ของ
โปรแกรมออกจากกันชัดเจน โดยโมเดล (Model) จะเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล คอนโทรลเลอร์
(Controller) จะเป็นส่วนที่คานวณหรือเปรียบเทียบคาสั่งเพื่อเตรียมข้อมูลสาหรับส่งไปให้ส่วนแสดงผล ต่อไป
และส่วนสุดท้ายคือส่วนแสดงผล (View) ซึ่งจะทาหน้าที่แสดงข้อมูลออกผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ โปรแกรมที่มี
การออกแบบตามโครงสร้าง MVC จะช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อยอดจากที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายและ
สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ไม่จาเป็นที่ต้องไปรื้อโครงสร้างโปรแกรมใหม่เพราะโปรแกรมแยกส่วนการทางานกัน
อย่างชัดเจน นอกจากนั้นโปรแกรมที่สร้างขึ้นยังสามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่ (Reuse) โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดที่ซ้า
ซ้อนกัน (กอบเกียรติ สระอุบล, 2549)

วิธีการดําเนินการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
เครื่องมือที่ใช้ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรม Apache Version 2.4.12 โปรแกรม MySQL Version
5.6.25 โปรแกรม PHP Version 5.6.11 และ โปรแกรม Edit Plus
มีขั้นตอนการดําเนินการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1. เก็บรวบรวมความต้องการใช้งานจากผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการยืม-คืนอุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยภาษา UML
ขั้นตอนที่ 3. พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL
ขั้นตอนที่ 4. ทดสอบการใช้งานของระบบ
ขั้นตอนที่ 5. สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยภาษายูเอ็มแอล(Unified Modeling Language: UML)แสดงในรูปที่
1-7
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รูปแบบหน้าของระบบ จียูไอ (Graphical User Interface GUI) แสดงในรูปที่ 8-11
<<extends>>

รูปที่ 1 Use Case Diagram ระบบการจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ด้านสารสนเทศระหว่างโครงการ

username
password
+ add Login ()
+ delete Login ()
+ update Login ()

+ view report equipment_it ()
+ view report repair ()

id_project
name_project
detail
to_time
return_time
+ add project ()
+ edit project ()
+ delete project ()
+ update project ()
+ view report project ()

mem_id
mem_active
mem_code
mem_name
a_lastname
mem_tel
mema_email
mem_username
mem_password
id_department
id_position

id_equipment
eq_name
id_brand
eq_photo
eq_status
eq_volume
eq_monitor
eq_card
eq_ram
eq_cpu
eq_mac
+ add equipment ()
+ edit equipment ()
+ delete equipment ()
+ update equipment ()
+ view report equipment ()

id_brand
name_brand
+ add brand ()
+ edit brand ()
+ delete brand ()
+ update brand ()
+ view report brand ()

+ add member ()
+ edit member ()
+ delete member ()
+ update member ()
+ view report member ()

id_borrow
mem_id
id_project
id_equipment
id_brand
number
status to_date
return_date

id_repair
mem_id
id_equipment
id_brand
status_repair
to_date
return_date
note

id_order
mem_id
id_equipment
id_brand
number
price
sum
to_date
return_date
shop

+ add borrow ()
+ edit borrow ()
+ delete borrow ()
+ update borrow ()
+ view report borrow ()

+ add repair ()
+ edit repair ()
+ delete repair ()
+ update repair ()
+ view report repair ()

+ add order ()
+ edit order ()
+ delete order ()
+ update order ()
+ view report order ()

รูปที่ 2 Class Diagram ระบบการจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ด้านสารสนเทศระหว่างโครงการ
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รูปที่ 3 Sequence Diagram ของระบบเข้าสู่ระบบโดยการเข้าสู่ระบบจะเป็นไปตามสิทธ์ที่ได้รบั จากผู้ดูแลระบบ

รูปที่ 4 Sequence Diagram ของระบบจัดการอุปกรณ์ด้านสารสนเทศสามรถที่จะเพิ่มอุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศในรูปแบบต่างพร้อมรายละเอียดของอุปกรณ์
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Actor :

,

,

:
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:database

Get data
Receive
data

();

รูปที่ 5 Sequence Diagram ของระบบจัดการยืมคืนอุปกรณ์ เพิ่มโครงการและการยืม-คืน

รูปที่ 6 Sequence Diagram ของระบบ จัดทารายงาน
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รูปที่ 7 หน้าการเข้าสู่ระบบโดยเป็นไปตามสิทธ์ที่ได้รับ

รูปที่ 8 หน้าจอการทาเรื่องขอยืม-คืนเลือกโครงการ สามรถเพิ่มโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ และเลือกชนิด
อุปกรณ์ในการยืม-คืน
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รูปที่ 9 หน้าของการเพิ่มชนิดอุปกรณ์ สามารถเพิ่มรายละเอียดอุปกรณ์ด้านสารสนเทศต่างๆรวมไป
ถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Switch

รูปที่ 10 หน้าจอข้อมูลอุปกรณ์สามารถที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดหรือเพิ่มอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าไปได้
โดยอุปกรณ์ไม่ได้จากัดแค่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊ก
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รูปที่ 11 หน้าจอสถิติรายงานการยืม-คืนในรูปแบบกราฟแสดงผล ที่จะแสดงวันที่ ยืม-คืน ของแต่ละโครงการ

ผลการศึกษาและการพัฒนาระบบ
ผลการใช้ระบบระบบจัดการยืม -คืนอุปกรณ์ด้านสารสนเทศระหว่างโครงการ ในบริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิ
เนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด สามารถเกิดการทางานที่มีรูปแบบที่พัฒนาจากระบบดั้งเดิมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
พร้อมทั้งการทางานของระบบเป็นไปตามความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ทดสอบใช้ระบบ การเก็บข้อมูลด้าน
อุปกรณ์ด้านสารสนเทศ สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้มากขึ้นกว่าระบบดั้งเดิม มีความชัดเจนในด้าน การยืม -คืนที่
สามารถระบุโครงการและบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบที่ง่ายขึ้น สอดคล้องกับการทางานของบริษัทได้อย่างตรงจุด
พร้อมทั้งยังมีระบบการรายงาน ที่สามรถนาไปประกอบการควบคุมอุปกรณ์ด้านสารสนเทศในโครงการต่างๆได้

สรุปผลการศึกษา
ระบบได้พัฒนาตอบสนองผู้ใช้งานใน บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิ เนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ การเก็บข้อมูลอุปกรณ์ด้า นสารสนเทศ ลดการทางานลงในส่วนของ การยืม -คืนอุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศระหว่างโครงการ โดยแตกต่างจากระบบดั้งเดิมที่ต้องทาผ่านรูปแบบไฟล์

ข้อเสนอแนะ
ระบบสามารถนาไปพัฒนาต่อกับระบบอุปกรณ์อื่นๆในโครงการต่อไปได้ การพัฒนาครั้งต่อไปควรมี
ระบบที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สาคัญอื่นๆด้านวิศวกรรมเพื่อให้สอดคล้องบริษัทที่มีระบบวิศวกรรมเป็นหลัก
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บทคัดย่อ
การเลี้ยงสุกรของผู้เลี้ยงรายย่อยยังเป็นการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการให้อาหาร การใช้
ยา และไม่มีการบันทึกประวัติของสุกรแต่ละตัวบทความนี้จึงนาเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบด้วยยูเอ็มแอลเพื่อ
เป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาบริการคลาวด์สาหรับผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการบริหารจัดการคลังอาหารและยาเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์มาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเว็บเรสพอนซิฟ ทาให้เกษตรกรสามารถใช้
งานได้จากทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต และทาให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ทั้ง
ในสถานที่ปฏิบัติการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติการ
คาสาคัญ:การคานวณแบบคลาวด์, การเลี้ยงสุกร, คลังอาหารและยา

ABSTRACT
The pig farming of small farmers has been using traditional method without storing feeding and
medicine as well as individual pig profile records. This paper presents the results of analysis and design using
UML to guide the development of a cloudsoftware as a service for pig farmers to manage food and medicine
warehouse to solve the mentioned problems by using cloud computing technology together with responsive web
technologies. Thisenables the farmers to use the service from a personal computer, smart phone or tablet both
on-premise or off-premise operations.
KEY WORDS: Cloud computing, Pig farming, Food and medicine warehouse
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1. บทนา
สุกรเป็นสัต ว์เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย โดยจากประมาณการผลผลิ ตสุกรโดย สานั กงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้ประมาณการผลผลิตสุกรในปี 2558 ไว้ที่จานวน 13.29 ล้านตัว หรือ 1.047 ล้านตันเพิ่มขึ้น
จากผลผลิตสุกร ของปี 2557 ที่มีผลผลิตที่ 12.82 ล้านตัว หรือ 1.026 ล้านตัน ร้อยละ 3.69 และประมาณการ
ส่งออกสุกรทั้งสุกรมีชีวิต ,เนื้อสุกรแปรรูป,เนื้อสุกรแปรรูป รวมทั้งสุกรพันธุ์ ในปี 2558 อยู่ที่ 0.017 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจาก 0.016 ล้านตัน ของปี 2557 ร้อยละ 1.88 รวมเป็นมูลค่าการส่งออก 4367.37 ล้านบาท

ภาพประกอบ 1 สัดส่วนผู้เลี้ยงตามจานวนสุกรที่เลี้ยง
(โครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ ของเกษตรกรจากการทาเกษตรพันธะสัญญา.2557 )
โดยจากการสารวจในปี 2556 ประเทศไทยลมี เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรรวมกันประมาณ 211,000 ครัวเรือน
เลี้ยงสุกรรวมกัน 9.5 ล้านตัว เฉลี่ยแล้วมีการเลี้ยงสุกร 46 ตัวต่อครัวเรือนโดยสัดส่วนของเกษตรกรผู้เสียงสุกร
ตามจานวนสุกรที่เลี้ยง เกษตรกรทีเลี้ยงสุกร น้อยกว่า50 ตัว มี จานวน 198,633 ครัวเรือน หรือร้อยละ 94.15 ของ
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งหมด(โครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ ของเกษตรกรจากการทา
เกษตรพันธะสัญญา.2557)
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้กาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกรหรือกิจการ
การค้าสินค้าเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศโดย แบ่งเป็น 2
ประเภท คือ มาตรฐานบังคับ และ มาตรฐานทั่วไป
- มาตรฐานบังคับ คือ มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้สินค้าเกษตรต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
- มาตรฐานทั่วไป คือ มาตรฐานที่มีประกาศกาหนดเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
โดยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทาฟาร์มสุกรคือ มาตรฐานมกษ.6403-2558 (การปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสาหรับฟาร์มสุกร) โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเษกษา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เล่ม 132 ตอนพิเศษ 179 ง
หน้า 6
แต่ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจานวนมากยังเลี้ยงสุกรแบบดั้งเดิม ไม่มีการดาเนินการตามมาตรฐาน มกษ.64032558 (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มสุกร) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังอธิบายข้างต้น บทความนี้เสนอผล
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การวิเคราะห์ออกแบบบริการคลาวด์สาหรับฟาร์มสุกร และการบริหารจัดการคลังอาหารและยาเพื่อให้เกษตรกร
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
2.1 ในการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีการเลี้ยงหลายประเภทแต่ การเลี้ยงสุกรขุน หรือ เป็นการเลี้ยงสุกร
เพื่อผลิตเนื้อสาหรับการบริโภคเป็นการเลี้ยงสุกรที่มีผู้เลี้ยงมากที่สุด โดยการการเลี้ยงสุกรขุนเป็นการเลี้ยงลูกสุกร
ที่หย่านมแล้วโดยให้อาหารอย่างเต็มที่เป็นเวลาอีก 4-5 เดือนโดยสุกรจะมีน้าหนัก 90-100 กิโลกรัมก็พร้อมสาหรับ
จาหน่าย
โดยการเลี้ยงสุกรจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลตามประกาศและอ้างอิงตามมาตรฐาน มกษ. 6403 – 2558
โดยต้องมีการบันทึก การให้ยาและการป่วย ของสุกรแต่ละตัวสาหรับตรวจสอบ และสาหรับตรวจสอบคุณภาพ
เนื้อสุกรต่อไป (มาตรฐานเลขที่มกษ. 6403 – 2558; ศิริสุข สุขสวัสดิ์ , 2544; สุวรรณาพรหมทอง, 2548;
KlaasDietze, 2554; กิตติ สิริพัลลภ, 2543)
2.2 มาตรฐานมกษ.6403-2558 (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มสุกร) เป็นมาตรฐานสาหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสุกรมี การกาหนดมาตรฐานครอบคลุม 8 หัวข้อ แต่ในการศึกษานี้จะศึกษาเพียงหัวข้อที่ 8 "การบันทึก
ข้อมูล" โดยหัวข้อที่ 8 มีข้อกาหนดดังนี้
- ให้ บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สาคัญในการจัดการฟาร์มที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพและ
การควบคุมโรคเช่นการบริหารฟาร์ม การจัดการด้านการผลิตการควบคุมป้องกันและบาบัดโรครวมถึงบันทึกการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- เก็บรักษาบันทึกไว้ ให้ ตรวจสอบอย่างน้อย3 ปี
ซึ่งมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานหัวข้อที่ 8 ดังนี้
"เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยในด้านการตามสอบของกระบวนการผลิ ตฟาร์มสุกรจึง
ต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการทางานแต่ละขั้นตอนว่าถูกต้องตามวิธีปฏิบัติที่กาหนดไว้หรือไม่
นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ ในการใช้ เป็ นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่มาของปัญหา หรือข้อผิดพลาดใน
กระบวนการผลิตได้ ผู้เลี้ยงสุกรต้องบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อนามาทบทวนและวิเคราะห์ใช้ในการปรับปรุง
ระบบการเลีย้ งให้ มีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตและช่วยในการแก้ปัญหาการเลี้ยงเช่น ปัญหาการเกิด
โรคและการวางแผนการผลิตสุ กรนอกจากนี้ควรวิเคราะห์ข้อมูลและสรุ ปการเลี้ยงสุกรแต่ละรุ่น มีระบบบั นทึก
ข้อมูลที่สืบค้นได้โดยบันทึกข้อมูลดังนี้
(1) ทะเบียนประวัติสุกรเช่นเพศพันธุ์วัน/เดือน/ปีเกิดหมายเลขประจาตัวน้าหนักแรกเกิดน้าหนักหย่านม
หมายเลขประจาตัวพ่อ-แม่พันธุ์
(2) กรณีของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ให้บันทึกข้อมูลด้านการผสมพันธุ์เช่นอายุ น้าหนักเมื่อเริ่มผสมพันธุ์การ
ตรวจสัดการผสมการเข้าคลอดการหย่านม
(3) ข้อมูลการนาสุกรเข้าและออกจากฟาร์ม
(4) ข้อมูลการเข้าและออกของยานพาหนะและการเข้าเยี่ยมชม
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(5) ข้อมูลการตรวจสุขภาพสัตว์การรักษาโรคและการดูแลสุขภาพสัตว์ เช่นใบสั่งยาสัตว์ใบสั่งผสมยา
ในอาหาสัตว์ใบมอบหมายการใช้ยารายละเอียดการใช้ยาเวชภัณฑ์วัคซีนการถ่ายพยาธิและการใช้สารเคมีอื่นๆ
(6) ข้อมูลการจัดการด้านอาหารสัตว์เช่นการตรวจรับอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์การผสมอาหาร
และการให้อาหาร
(7) ข้อมูลการตรวจสุขภาพและการฝึกอบรมของบุคลากรในฟาร์ม
โดยในการศึกษาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปยังข้อ (1), (3), (5), (6) เป็นหลัก (แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 6403 – 2558)
2.3 การคานวณแบบคลาวด์ (cloud computing)เป็นรูปแบบบริการระบบประมวลผลแบบหนึ่งภายใต้
แนวคิดการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับผู้อื่น โดยให้บริการผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องลงทุนด้าน
ฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์, การดูแลรักษาระบบ, จ้างทีมงาน, สารองข้อมูล หรือแม้แต่การทาสัญญาประกันความ
เสียหาย ผู้ใช้เพียงแค่ผู้ซื้อจ่ายค่าบริการ ตามการใช้งานจริง เช่น จ่ายตามจานวนผู้ใช้และตามระยะเวลาที่ต้องการ
ใช้ ก็สามารถเข้า ใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์ได้ทันที และเมื่อไม่ต้องการใช้งานต่อ ก็สามารถเลิกใช้งานได้
ทันทีอีกด้วย (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2553)
2.4 ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization) คือการจาลองทรัพยากรจริง (Physical) ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ไปยังระบบคอมพิวเตอร์เสมือน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนหลายๆเครื่อง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือนแต่ละเครื่องสามารถใช้งานหลายๆระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชันได้พร้อมๆ กัน และมีความเป็นอิสระ
ไม่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรจริง อันใดอันหนึ่งแม้ว่า นอกจากนี้ยัง หมายถึง การรวบรวมทรัพยากรด้านการประมวลผล
การจัดเก็บ ข้อมูล และการติดต่อสื่อสารในแต่ละอุปกรณ์มารวมกันไว้ที่ ศูนย์กลาง จากนั้นจึงให้ผู้ใช้สามารถนา
ทรัพยากรเหล่านั้นไป จัดสรรใช้ประโยชน์ได้ตามเหมาะสม หรือตามความต้องการของ แต่ละระบบในช่วงเวลา
นั้นๆ(ธนกรหวังพิพัฒน์วงศ์ และณัฐกรเฉยศิริ, 2554:181-186)
2.5 แผนภาพยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) คือ โมเดลมาตรฐานที่ใช้หลักการ
ออกแบบโอโอพี (Object oriented programming)ได้แก่ แผนภาพยูสเคส (use case diagram) สาหรับออกแบบ
ฟังก์ชั่นของระบบ แผนภาพคลาส (class diagram) สาหรับออกแบบหน้าเว็บและองค์ประกอบในแต่ละหน้าเว็บ
แผนภาพซีเควนซ์ (sequence diagram)สาหรับออกแบบการทางานของแต่ละหน้าเว็บและระหว่างหน้าเว็บ เป็นต้น
(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2548; 2551)

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบบริการคลาวด์สาหรับฟาร์ม สุกร และการบริหารจัดการคลังอาหารและยา
เพื่อให้ช่วยให้เกษตรปฏิบัติตาม มาตรฐานมกษ.6403-2558 (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มสุกร)
หัวข้อที่ 8 แนวปฏิบัติข้อที่(1), (3), (5), (6)และผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูล ของสุกรรายตัว ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบคานวณแบบคลาวด์ทั้งแบบ privateและ public
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4. ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ออกแบบระบบเว็บเรสพอนซิฟสาหรับออกแบบบริการคลาวด์สาหรับฟาร์มสุกร และการ
บริหารจัดการคลังอาหารและยาได้ใช้ไมโครซอฟท์ วิสิโอ (Microsoft Visio ) เข้ามาช่วยในเรื่องของการเขียน
แผนภาพ E-R Diagram (Entity-Relationship Diagrams)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

User

Admin

ภาพประกอบ 2 แผนภาพยูสเคส ของระบบบริการคลาวด์สาหรับฟาร์มสุกรและการบริหารจัดการคลังอาหาร
และยา โดยแสดงรายละเอียดการทางานหลักของระบบบริการคลาวด์สาหรับฟาร์มสุกร และการ
บริหารจัดการคลังอาหารและยา โดยเริ่มตั้งแต่เข้าสู่ระบบ, ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ, ระบบบริหาร
จัดการฟาร์มสุกร, ระบบบริหารจัดการโรงเรือนสุกร, ระบบบริหารแบบแผนการดูแลสุกร,
ระบบบริหารคลังอาหารและยา
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ภาพประกอบ 3 แผนภาพ E-R Diagram ของระบบบริการคลาวด์สาหรับฟาร์มสุกรและการบริหารจัดการคลัง
อาหารและยา
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USER

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

USER

/

/

ภาพประกอบ 4 แผนภาพซีเควนซ์
: แสดงรายละเอียดระบบบริการจัดการแผนดูแลสุกร
เพื่อให้เกษตรสร้างรูปแบบการเลีย้ งเช่น การให้อาหาร/ ยา
เพื่อใช้ในการเบิกอาหารและวางแผนการใช้อาหาร/ยาต่อไป

ภาพประกอบ 5 แผนภาพซีเควนซ์
: แสดงรายละเอียดระบบบริการจัดการคลังอาหารและ
ยาเพื่อให้ช่วยเหลือในการทารายงานการใช้ อาหาร/
ยาและปริมาณสินค้าคงคลัง

USER
USER

/

ภาพประกอบ 6 แผนภาพซีเควนซ์
: แสดงรายละเอียดระบบบริการจัดการโรงเรือนสุกร
เพื่อให้เกษตรกรบริหารสุกรที่อยูใ่ นโรงเรือน โดยการ
เรียกดู/เพิ่ม/ลบ สุกรในโรงเรือนตลาดกลางสุกร

ภาพประกอบ 7 แผนภาพซีเควนซ์
: แสดงรายละเอียดระบบการเพิ่มโอนย้ายสุกร
เพื่อให้เกษตรกรสามารถโอนย้าย/ซื้อขาย สุกรผ่าน
ระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่จาเป็นต้องกรอก
ข้อมูลสุกร ด้วยตนเอง
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5.สรุปผลการศึกษา
บริการคลาวด์สาหรับฟาร์มสุกร และการบริหารจัดการคลังอาหารและยาสามารถช่วยเกษตรกรรายย่อย
ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานมกษ.6403-2558 (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มสุกร) หัวข้อที่ 8 แนว
ปฏิบัติข้อที่(1), (3), (5), (6) และผู้ใช้งานสามารถบริหารฟาร์ม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่า ทาให้
เกษตรกรมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสุกร ด้วย ระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) เพื่อให้ผู้ บริโภคเกิดความมั่นใจในเนื้อสุกร ที่มีความปลอดภัย
โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางเนื้อสุกรนั้นๆ ไปจนถึงแหล่งผลิต สายพันธุ์ อาหารและยาที่ได้รับได้ และบริการ
คลาวด์สาหรับฟาร์มสุกร และการบริหารจัดการคลังอาหารและยา ออกแบบและติดตั้ง ในระบบคานวณแบบ
คลาวด์ แบบส่วนบุคคลในรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure as a Service: IaaS)

7.ข้อเสนอแนะ
บริการคลาวด์สาหรับฟาร์มสุกร และการบริหารจัดการคลังอาหารและยายังเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น
เนื่องจากข้อจากัดด้านทรัพยากรและเวลา ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ.6403-2558 (การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มสุกร) ได้ทั้งหมดและสิ่งที่ต้องดาเนินการถัดไปคือการพัฒนาให้ติดตั้งใช้งานกับระบบ
คานวณแบบคลาวด์ แบบสาธารณะในรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มคลาวด์ (Platform as a
Service:PaaS) พร้อมทั้งให้บริการระบบบริการคลาวด์สาหรับฟาร์มสุกร และการบริหารจัดการคลังอาหารและยา
ในรูปแบบบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ (Software as a Service:SaaS) ให้แก่เกษตรกร ในอนาคต

8.รายการอ้างอิง
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ศึกษาใช้ตัวแทนบ้านเรือนทั้งหมดในอบต.เสมาใหญ่ จานวน 1,214 ครัวเรือน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
โดยใช้สูตรการคานวณของทาโร ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 320 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบบันทึกการสารวจการแยกประเภทขยะ/ปริมาณขยะของแต่ละครัวเรือนในแต่ละวัน และแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าจั ด ขยะโดยวิ ธี ก ารเผาแบบใช้ เ ตาเผาขยะ
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การสารวจปริมาณขยะมูลฝอยของ อบต.
เสมาใหญ่ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เท่ากับ 1.88 ตัน/วัน หรือ 686.20 ตัน/ปี เป็นขยะเปียกและขยะแห้ง
ที่สามารถกาจัดได้โดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ 1.01 ตัน/วัน หรือ 368.65 ตัน/ปี สาหรับการสารวจการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน เพื่อนาไปสู่การกาจัดโดยวิธีการเผาด้วยเตาเผาขยะ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีถังขยะหรือที่รองรับ
ขยะในครัวเรือน มีการกาจัดขยะที่เหมาะสม มีการกาจัดขยะโดยนาไปเผาที่กลางแจ้ง และต้องการวิธีการเผาด้วย
เตาเผาขยะชุมชน คิดเป็นร้อยละ 87.81 73.04 40.31 และ 76.88 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ขยะมูลฝอย การกาจัดขยะมูลฝอย อบต. เตาเผาขยะ

ABSTRACT
The objective of this research is to study the solid waste management of the Semayai subdistrict
administrative, by studying the quantity and types of solid waste contributing to the solid waste disposal by
incinerator and by studying the foundation data to design solid waste incinerator. The population in the study
area represented the houses are amount 1,214 households of Semayai subdistrict administrative. The simple
random sampling showed 320 households as a randomized number by the Taro Yamane formula. The tool of
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this study was the survey recorded form for solid waste classification and solid waste quantity of each the
household on each day, the questionnaire with regard to solid waste management contributing to the solid waste
disposal by incinerator. The data were analyzed by frequency and percentage. The research showed that
according to the survey of solid waste quantity of the Semayai subdistrict administrative, the amount of solid
waste that occurs in each day is 1.88 tons / day or 686.20 tons / year. The amount wet and dry waste that can be
disposed by incinerator is 1.01 tons/day, equivalent to 368.65 tons / year. The survey results of solid waste
management contributing to the solid waste disposal by incinerator, showed that the percentage from the
questionnaire respondents have supported bin, a suitably waste disposal, burning in the open air by incinerator
and want to burn the solid waste disposal by incinerator at 87.81, 73.04, 40.31 and 76.88% respectively.
KEYWORDS : solid waste, solid waste disposal, subdistrict administrative organization, incinerator

บทนา
ขยะมูลฝอยเป็นเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัยและ
ก าลั ง มี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี เนื่ อ งมาจากการเพิ่ ม ของประชากร การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และทาง
อุตสาหกรรม ถือ เป็ นปัญ หาที่สาคั ญของชุ มชนที่ต้ องจัด การและแก้ไ ข จากการสรุปสถานการณ์ มลพิษ ของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ของกรมควบคุมมลพิษ ได้ทาการสารวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ พบว่า
มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น ประมาณ 26.774 ล้านตัน หรือประมาณ 73,355 ตันต่อวัน หรือ ร้อยละ 46
เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล หรือประมาณ 12.396 ล้านตัน และจากการเปรียบเทียบการผลิตขยะต่อคนต่อ
วัน ในช่วงระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา การดาเนินการกาจัดขยะไม่ประสบความสาเร็จ เพราะอัตราการผลิตขยะต่อ
คนต่อวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
(กรมควบคุมมลพิษ, 2556: 29) จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนปัญหาหนึ่งที่ชุมชนแต่ละชุมชนจะต้องทาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในชุมชน ดังเช่น อบต.
เสมาใหญ่ อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นกรณีศึกษา ซึ่งพบว่า ในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนยังไม่มีการดาเนินการเป็นรูปธรรมและมี ประสิทธิภาพที่ดีพอ เนื่องจากทางด้าน อบต. ไม่มีพื้นที่สาหรับ
กาจัดขยะมูลฝอย และไม่มีการบริการเก็บขยะมูลฝอยของชุมชนไปกาจัด รวมทั้งการจัดวางภาชนะหรือที่รองรับ
ขยะแต่ละจุด ไว้ในพื้นที่ ไม่มีเช่นเดียวกัน หากจะใช้วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบก็ต้องใช้พื้นที่เป็น
จ านวนมากในการฝั ง กลบ ดั ง นั้ น แนวทางการก าจั ด ขยะมู ล ฝอยของชุ ม ชนโดยวิ ธี ก ารใช้ เ ตาเผา จึ ง เป็ น
แนวทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างมาก และใช้พื้นที่น้อยในการดาเนินการ จึงน่าจะเป็น
แนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอยของ อบต. เสมาใหญ่ ในปัจจุบันและอนาคตได้ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงความสนใจที่จะศึกษาปริมาณและประเภทขยะจากการคัดแยก และแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอยของ อบต.เสมาใหญ่ เพื่อนาไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยวิธีการใช้เตาเผาขยะ และมีความมุ่งหวัง
ว่า การกาจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาขยะเป็น แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่สามารถแก้ปัญหาการ
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จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่ศึกษาได้ รวมทั้งนาข้อมูลที่ได้จากโครงการวิจัยนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการ
ออกแบบขนาดเตาเผาขยะที่เหมาะสมกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนกรณีศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต. เสมาใหญ่
2. เพื่ อศึกษาปริ มาณและประเภทขยะจากการคัดแยก เพื่อน าไปสู่ การกาจัด ขยะมูล ฝอยชุม ชนโดย
วิธีการใช้เตาเผาขยะ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในพื้นที่ ศึ กษาใช้ตัวแทนบ้านเรือ นทั้ง หมดใน อบต. เสมาใหญ่ จานวน 1,214 ครัวเรือ น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จานวน 320 ตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวแทนบ้านเรือนในแต่ละ
หลังคาเรือน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ตามสูตรการคานวณของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ ,
2543) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสารวจการแยกประเภทขยะ/
ปริมาณขยะของแต่ละบ้านในแต่ละวัน ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บตัวอย่างจะทาการชั่งน้าหนักของ
ขยะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในแต่ละวันภายในครัวเรือน แล้วบันทึกประเภทขยะและปริมาณขยะลงในแบบบันทึก
การสารวจการแยกประเภทขยะ/ปริมาณขยะ ซึ่งเก็บตัวอย่างติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้น ทาการ
รวบรวมข้อ มูล แล้ วน ามาวิ เ คราะห์ห าปริม าณและประเภทขยะจากการคั ดแยกที่ เ กิดขึ้ นใน อบต. เสมาใหญ่
เพื่อนาไปสู่การกาจัด ขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีการเผาด้วยเตาเผาขยะ สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็นการ
จัดการขยะมูลฝอย เพื่อนาไปสู่การกาจัด ขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีการเผาด้วยเตาเผาขยะ มีลักษณะเป็นคาถาม
แบบเลือกคาตอบ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในด้านความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องข้อคาถาม (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน พบว่า มีค่าความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ทุกข้อ (ค่า IOC มากกว่า 0.6) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่และร้อยละ

ผลการวิจัย
1. การสารวจปริมาณขยะมูลฝอย
จากการสารวจปริมาณขยะมูลฝอยของ อบต. เสมาใหญ่ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่มาจากบ้านเรือนใน
แต่ละวันเป็นขยะรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 40.50 ขยะเปียก คิดเป็นร้อยละ39.52 ขยะแห้ง คิดเป็นร้อยละ 14.15 ขยะ
อันตราย คิดเป็นร้อยละ 3.41 และขยะอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.43 ปริมาณขยะมูลฝอยรวมเท่ากับ 0.3788 กิโลกรัม/
คน/วัน จากข้อมูลจานวนประชากรทั้งหมด 4,976 คน (สานักบริการทะเบียน กรมการปกครอง, ข้อมูล ณ วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2558) ดังนั้นอัตราการผลิตปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ (4,976  0.3788 /1,000) หรือ 1.88 ตัน/วัน หรือ
686.20 ตัน/ปี สาหรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เป็นส่วนของขยะเปียกและขยะแห้ง เท่ากับ 0.2033 กิโลกรัม/คน/วัน
อัตราการผลิตขยะเปียกและขยะแห้งที่สามารถกาจัดได้โดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ เท่ากับ (4,976  0.2033 /1,000)
หรือ 1.01 ตัน/วัน หรือ 368.65 ตัน/ปี นอกจากนี้หากจาแนกขยะมูลฝอยที่มาจากบ้านเรือนตามองค์ประกอบขยะ
มูลฝอย พบว่า ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นเศษผัก/ผลไม้ มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.87 รองลงมาได้แก่
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เศษอาหาร คิดเป็นร้อยละ 17.65 แก้ว คิดเป็นร้อยละ 13.58 กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 12.11 พลาสติก คิดเป็นร้อยละ
11.42 ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 9.23 โลหะ คิดเป็นร้อยละ 2.90 โฟม คิดเป็นร้อยละ 2.77 ขยะอื่นๆ คิดเป็นร้อย
ละ 2.43 เศษผ้า คิดเป็นร้อยละ 2.14 กระป๋องสเปรย์ คิดเป็นร้อยละ 1.64 ถ่านไฟฉาย คิดเป็นร้อยละ 1.08 หลอดไฟ
คิดเป็นร้อยละ 0.58 ยางและหนัง คิดเป็นร้อยละ 0.47 และแบตเตอรี่ คิดเป็นร้อยละ 0.13 ตามลาดับ
2. ประชากรและการคาดการณ์จานวนประชากร
จากการรวบรวมสถิติข้อมูลประชากรของอบต. เสมาใหญ่ พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรหญิง
จานวน 2,512 คน ประชากรชายจานวน 2,464 คน รวมประชากรทั้งหมด 4,976 คน จากข้อมูลของประชากร
ย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2557 สามารถประเมินอัตราการเจริญเติบโตของ
ประชากรลดลง โดยเฉลี่ย 0.0055 หรือ ร้อยละ 0.55 ต่อปี จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของประชากรเกิดขึ้น
ตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน จึงจาเป็นต้องคาดการณ์ประชากรในอนาคต
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคานวณปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตที่ผู้วิจัยต้องนามาพิจารณาสาหรับ การออกแบบ
ขนาดเตาเผาขยะ ที่จะดาเนินการในโครงการวิจัยย่อยต่อไป
สาหรับการคาดการณ์ประชากรในทางปฏิบัตินิยมใช้การคาดการณ์ประชากรแบบ Exponential Rate of
Growth ตามสมการ (ธเรศ, 2553) คือ Pn = P0ern ส่วนการคาดการณ์ปริมาณขยะในอนาคตดังสมการ คือ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยปีที่ n = จานวนประชากรปีที่ n  อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในปีที่ n พบว่า ประชากรในปี พ.ศ.
2558 มีจานวน 4,949 คน อัตราการผลิตปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ (4,949  0.3788 /1,000) หรือ 1.87 ตัน/วัน
หรือ 682.55 ตัน/ปี และประชากรในปี พ.ศ. 2577 มีจานวน 4,458 คน อัตราการผลิตปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ
(4,458  0.3788 /1,000) หรือ 1.69 ตัน/วัน หรือ 616.85 ตัน/ปี ส่วนอัตราการผลิตปริมาณขยะเปียกและขยะแห้ง ที่
สามารถกาจัดได้โดยการเผาด้วยเตาเผาขยะใน ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ (4,949  0.2033 /1,000) หรือ 1.01 ตัน/วัน
หรือ 368.65 ตัน/ปี และในปี พ.ศ. 2577 เท่ากับ (4,458  0.2033 /1,000) หรือ 0.91 ตัน/วัน หรือ 332.15 ตัน/ปี
ดังนั้นการคาดการณ์ปริมาณขยะในช่วงระยะเวลา 20 ปี จะมีอัตราการเกิดขยะในปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2577
ของ อบต. เสมาใหญ่คงที่
3. การสารวจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนาไปสู่การกาจัดโดยวิธีการเผาด้วยเตาเผาขยะ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาใช้ตัวแทนบ้านเรือนในอบต. เสมาใหญ่ จานวน 320 ครัวเรือน หรือ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.36 ของจ านวนครั ว เรื อ นทั้ ง สิ้ น 1,214 ครั ว เรื อ น ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.06 มีอายุระหว่าง 41-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 มี
การศึกษาน้อยกว่าระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.94 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 42.19 รายได้ของครอบครัวน้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.31 มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน
ระหว่าง 5-6 คน คิดเป็นร้อยละ 39.69 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50.63 และ
ในการเลือกซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจาวันใช้บริการตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 47.81
ด้ า นพฤติ ก รรมการทิ้ ง ขยะและการก าจั ด ขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ น ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีถังขยะหรือที่รองรับขยะในครัวเรือ น คิดเป็นร้อยละ 87.81 สภาพชุมชนมีพื้นที่ ที่
เหมาะสมสาหรับใช้เป็นสถานที่ทิ้งขยะส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ 62.50 บริเวณที่พักอาศัยมีพื้นที่เหมาะสมต่อการ
กาจัดขยะในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 61.25 ขยะจากครัวเรือนที่มีมากเป็นขยะประเภทผัก ผลไม้ เศษอาหาร และ
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ขยะรีไซเคิลในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30.63 ส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะก่อนที่จะนาไปทิ้งหรือทาลาย คิด
เป็นร้อยละ 70.00 สาหรับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในบ้านใช้วิธีเผากลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 44.96
ด้านรูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 73.04 มีการกาจัดขยะที่เหมาะสม ได้แก่ ขยะประเภท เศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษกระดาษ ขวดแก้ว เศษ
โลหะ แบตเตอรี่ ขวดพลาสติกและขยะมูลฝอยสด ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 54.14 มีการ
กาจัดขยะไม่เหมาะสม ได้แก่ ขยะประเภท หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย โฟม เศษผ้า ใบไม้ กิ่งไม้ เศษอิฐ เศษกระเบื้อง
กระป๋องบรรจุสารเคมี และถุงพลาสติก
ด้านแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การกาจัดขยะมูลฝอยของประชาชนและชุมชน ผลการศึกษา พบว่า
แนวทางที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การกาจัดขยะโดยนาไปเผาที่กลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 40.31 แนวทางที่มี
การปฏิบัติมาก ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการกาจัดขยะในชุมชน โดยการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง 2) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะและกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
3) การเลือกใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นชนิดเติม เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ 4) การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกาจัดยาก
5) การเลือกใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์น้อย อายุ การใช้งานยาวนานและตัวสิ นค้าไม่เป็นมลพิษ 6) การคัดแยกขยะ
เปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย เพื่อการกาจัดขยะแต่ละประเภทให้ถูกหลักสุขาภิบาล 7) การมีสถานที่หรือ
ภาชนะรองรับขยะที่ปิดสนิทหรือมิดชิด ไม่ส่งกลิ่นเหม็น 8) การนาขยะมูลฝอยจาพวกเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์
9) การนาขยะมูลฝอยสดมาหมักทาปุ๋ย และ 10) การกาจัดขยะที่สามารถฝังกลบเองได้โดยนาไปฝังกลบ โดยรวม
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 35.94 ส่วนแนวทางที่มีการปฏิบัติน้อย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุน
งบประมาณแก่ท้องถิ่นในด้านการจัดการหรือการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชน และมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 31.72 และแนวทางที่มีการปฏิบัติ
น้อยที่สุด ได้แก่ การนาขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือการนามาใช้ซ้า คิดเป็นร้อยละ 28.13
ด้านความคิดเห็นต่อการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีการเผาด้วยเตาเผาขยะ ผลการศึกษา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการให้มีการสร้างที่กาจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 76.88
ต้องการให้มีเตาเผาขยะมาตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 63.44 ส่วนความรู้เรื่องเตาเผาขยะส่วนใหญ่มีความรู้
เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องเตาเผาขยะ คิดเป็นร้อยละ 36.25 สาหรับรูปแบบลักษณะของเตาเผาขยะชุมชน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับรูปแบบลักษณะของเตาเผาขยะในด้านต่างๆ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.94
อาทิเช่น เตาเผาขยะต้องลดปริมาณขยะได้อย่างมาก และเหมาะสมกับปริมาณและชนิดของขยะ มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ค วบคุมมลพิ ษที่มี ประสิท ธิภาพ มีค่าลงทุนและก่อสร้าง รวมทั้ งค่ าบารุง รักษาไม่ สูง เกิน ไป เป็ นต้ น
นอกจากนี้การบริหารจัดการเกี่ยวกับเตาเผาขยะของชุมชนควรเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 28.44
และเห็นด้วยและยินดีจ่ายค่าบริการแต่ต้ องไม่แพงมากนัก หากมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการนา
ขยะจากบ้านเรือนไปกาจัดโดยวิธีการเผาด้วยเตาเผาขยะของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 39.06

สรุปผลวิจัย และข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า อบต. เสมาใหญ่ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1.88 ตันต่อวัน ขยะมูลฝอยที่สามารถ
กาจัด ได้โ ดยใช้ เตาเผาขยะเกิดขึ้น 1.01 ตันต่อ วัน โดยมี อัตราการผลิต ขยะมูลฝอย 0.3788 กิโลกรั ม/คน/วั น
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หากจาแนกตามองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของ อบต. เสมาใหญ่ จะเป็นขยะจาพวกเศษผัก
และผลไม้มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย (2553) ที่ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ของ
อบต. หนองขาม อาเภอ จักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า ในส่วนของการสารวจปริมาณขยะ
มูล ฝอยของ อบต. หนองขาม มี อั ตรา การผลิต ขยะมู ล ฝอยประมาณ 0.3-0.5 กิโลกรัม /คน/วัน สาหรับ การ
คาดการณ์ปริมาณขยะในอนาคตของอบต. เสมาใหญ่ ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ประมาณ 1.69 ตันต่อวัน และขยะมูลฝอยที่สามารถกาจัดได้โดยใช้เตาเผาขยะเกิดขึ้นประมาณ 0.91 ตันต่อวัน
จะเห็นได้ว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในอบต. เสมาใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตช่วงระยะเวลา
20 ปี อยู่ ในปริม าณที่ไม่ แตกต่ างกัน และมีจ านวนไม่ มากนัก ดั งนั้น ในโครงการวิจั ยย่อ ยต่ อไป สาหรับ การ
ออกแบบขนาดเตาเผาขยะ ที่เหมาะสมและสามารถรองรับขยะได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ควรจะออกแบบ
เตาเผาขยะที่สามารถรองรับขยะได้อย่างน้อย 1 ตันต่อวัน
จากผลการวิจัยการสารวจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนาไปสู่การกาจัดโดยวิธีการเผาด้วยเตาเผา
ขยะพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใน อบต. เสมาใหญ่ มีถังขยะหรือที่รองรับขยะในครัวเรือน สภาพชุมชนและ
บริเวณที่พักมีพื้นที่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นที่ทิ้งขยะและที่กาจัดขยะมูลฝอย นอกจากนี้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนที่จะนาไปกาจัดหรือทาลาย แต่วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยบางประเภทยัง ไม่เหมาะสม สาหรับวิธีการกาจัดขยะ
มูลฝอยที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ การกาจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการเผากลางแจ้ง ทั้งนี้จากผลการวิจัย ในด้านแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกาจัดขยะมูลฝอยของประชาชนและชุมชน พบว่า แนวทางที่มีการปฏิบัติน้อย คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนงบประมาณแก่ท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการหรือการกาจัดขยะมูลฝอย
ของชุมชน มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัตนา และอเนก (2551) ที่ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบล
มะกอกเหนือ อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการจั ดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบล
มะกอกเหนือที่สาคัญที่สุดโดยภาพรวม คือ เทศบาลตาบลมะกอกเหนือไม่สามารถดาเนินการเก็บรวบรวม เก็บขน
และกาจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งชุมชนยังขาดความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย จาก
ข้อมูลการวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่า แนวทางนี้เป็นปั ญหาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า องค์กรของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีพอ เช่นเดียวกับ อบต.เสมาใหญ่ ที่ไม่มี
งบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนการจัดการด้านขยะมูลฝอย ประกอบทั้งไม่มีถังขยะหรือที่รองรับขยะแต่ละ
จุดในพื้นที่ของ อบต. และไม่มีการบริการเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนไปกาจัด เนื่องจากทาง อบต. ไม่มีพื้นที่สาหรับ
กาจัดขยะมูลฝอย หากจะใช้วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ ก็ต้องใช้พื้นที่เป็นจานวนมากในการฝัง
กลบขยะมูลฝอย ดังนั้นประชาชนในชุมชนหรือบ้านเรือนต้องกาจัดขยะมูล ฝอยด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีการเผา
กลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ สาหรับวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมโดยวิธีการเผา ควรเผาในเตาเผาขยะที่มีระบบ
ป้องกันมลพิษที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่คนและชุมชน จากสาเหตุดังกล่าว
ข้างต้นถือว่า เป็นปัญหาหนึ่งในการกาจัดขยะมูลฝอยของ อบต. เสมาใหญ่
ดังนั้นการเลือกใช้การกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยวิธีการเผาด้วยเตาเผาขยะ จึงน่าจะเป็นแนวทางการ
กาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนที่เหมาะสมสาหรับ อบต. เสมาใหญ่ เนื่องจากเตาเผาขยะใช้เนื้อที่น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ ทั้งนี้สอดคล้องกับพื้นที่ของ อบต. เสมาใหญ่ ที่ไม่มี
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พื้นที่ในการกาจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนเตาเผาขยะชุมชนยังเป็นเตาเผาขนาดเล็ก ราคาในการก่อสร้างและค่าลงทุน
ก็ไม่สูงมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย การสารวจความคิดเห็นของประชาชนด้านความคิดเห็นต่อการกาจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนโดยวิธีการเผาด้วยเตาเผาขยะของอบต. เสมาใหญ่ ที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ต้องการให้มีเตาเผา
ขยะในชุมชนและควรเป็นเตาเผาขยะที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเตาเผาขยะที่มีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะทั่วไป มีความเห็นว่า อบต. เสมาใหญ่ ควรมีการจัดทาแผนการบริหารจัดการด้านขยะ
มูลฝอยชุมชน โดยใช้วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาขยะไว้ในแผนพัฒนาองค์กร เพื่อให้มีสถานที่ที่สามารถ
รองรับ และกาจัด ขยะมู ลฝอยของชุม ชนได้ พร้ อ มทั้ ง มี การส่ง เสริ ม และให้ค วามรู้ เ กี่ย วกับ เตาเผาขยะให้ แ ก่
ประชาชนเพิ่มเติม ส่วนข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัย มีดังนี้
1. ควรศึกษาเรื่องผลกระทบจากการจัดการด้านขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยด้วย
เตาเผาขยะ
2. ควรศึกษาบทบาทของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นที่มีต่อการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยชุมชน โดย
ใช้วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาขยะ
3. ควรศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชนในด้านคุณสมบัติทางเคมีที่ สามารถนามาเผาได้ใน
เตาเผาขยะ
4. ควรศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนาไปสู่การกาจัดขยะโดยใช้วิธีการเผาด้วยเตาเผาขยะใน
องค์กรท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อเปรียบเทียบกับองค์กรท้องถิ่นที่อยู่ในงานวิจัยนี้
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ผู้จัดการฝ่ายผังเมือง บริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยี จากัด
บทคัดย่อ
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เป็นผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่ประเทศไทยใช้มากที่สุด โดยในผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชนจะมี แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวม/ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ เพื่อใช้ในการกันแนวถนนที่มีแผนจะก่อสร้างหรือขยายถนนในอนาคต
แผนผั ง แสดงโครงการด้ านคมนาคมและขนส่ ง ท้ ายกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง /ชุ ม ชน มี 4
องค์ประกอบที่สาคัญ ซึ่งทาให้จาแนกรูปแบบการบังคับใช้ได้ 3 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดการบังคับ
ใช้ที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบในปัจจุบันจะต้องมีครบทุกองค์ประกอบ โดยมีข้อกาหนดแผนผังแสดงโครงการด้าน
คมนาคมและขนส่ง เป็นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นมาจากล่าสุด
คำหลัก: ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน, แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตามที่ได้จาแนกประเภท, แผนผังแสดง
โครงการด้านคมนาคมและส่ง, ข้อกาหนดแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง

ABSTRACT
An urban comprehensive plan is a bylaw enforced town plan that used most in Thailand. The urban
comprehensive plan includes a regulation on road network plan for using as a guideline to draw potential plan
of future road construction and extension. The regulation on road network plan consists of four important parts
which can be further divided by pattern of enforced implementation to three patterns. Each pattern contains
different information of enforced implementation. Currently, the latest version of each pattern must contain
requirements of road network plan as an important content.
KEYWORDS : Urban comprehensive plan, Land use plan, Road network plan, Regulation on road
network plan
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1. บทนำ
พระราชบัญญัติการผังเมือง มีขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 และจากการอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ทา
ให้สามารถออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนในแต่ละท้องที่ได้ ซึ่งผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนจะ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามกฎหมาย [1] โดยมีแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคม
และขนส่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และ กันแนวพื้นที่เพื่อการก่อสร้างหรือขยาย
ถนนในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการวางผังเมือง โดยในอดีต
ที่ผ่านมามีหลายรูปแบบ และ มีรายละเอียดการบังคับใช้ที่แตกต่างกัน ทาให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนใน
การบังคับใช้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมรูปแบบของแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและ
ขนส่งที่เคยบังคับใช้จากอดีตถึง ปัจจุบัน และ สรุปความเข้าใจในการบังคับใช้ทางกฎหมายแบบเบื้องต้นเพื่อให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมืองและระดับของผังเมือง
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบและองค์ประกอบของแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและส่ง
3. เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการบังคับใช้แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและส่งตามกฎหมาย

3. รูปแบบของผังเมือง
คาว่า “ผังเมือง” เป็นคาที่ได้ยินกันเป็นประจา แต่ผังเมืองมีหลายรูปแบบ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้
แบ่งรูปแบบของการวางผังแต่ละระดับเอาไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้ [2]
1) ผังนโยบาย ประกอบด้วย ผังประเทศ ผังภาค และ ผังอนุภาค
2) ผังบังคับใช้ ประกอบด้วย ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ และ ผังการจัด
รูปที่ดิน
3) ผังเสนอแนะ ประกอบด้วย ผังการพัฒนาพื้นที่และผังชุมชน
รูปแบบของการวางผังแสดงให้เห็นว่า ผังที่บังคับใช้ตามกฎหมาย มีเพียงรูปแบบที่ 2 เท่านั้น คือ ผังเมือง
รวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน ผังเมืองเฉพาะ และ ผังการจัดรูปที่ดินเท่านั้น ส่วนผังอื่นๆจะเป็น
เพียงผังนโยบาย หรือ ผังเสนอแนะที่มิได้มีการการบังคับตามกฎหมาย จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่าใน
ประเทศไทย กฎหมายทางด้านการผังเมืองที่มีบังคับใช้โดยส่วนใหญ่ คือ “ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน” และ “ผังเมือง
รวมจังหวัด” ส่วนผังเมืองเฉพาะ และ ผังการจัดรูปที่ดินนั้นยังไม่ค่อยปรากฏให้เห็นในการบังคับใช้ในปัจ จุบัน
เนื่องด้วยปัญหาหลายประการ แต่ในอนาคตอาจมีการบังคับใช้ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงให้น้าหนักที่ “ผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชน” เป็นหลัก เนื่องจากเป็นผังที่บังคับใช้ในพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองและชุมชนหลักของประเทศไทย
เช่น บริเวณเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ เทศบาลตาบล เป็นต้น ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากการควบคุมด้วยผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ชนบท ก็จะใช้ผังเมืองรวมจังหวัดในการควบคุม ซึ่งผังเมืองรวม
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จังหวัดจะมีความเข้มข้นของการบังคับใช้น้อยกว่าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เพราะเป็นการควบคุมพื้นที่ชนบทซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณเขตองค์การบริหารส่วนตาบลต่างๆ
ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ผังเมือง ผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 17 มีองค์ประกอบดังนี้ [1]
(1) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
(2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
(3) แผนผังซึ่งทาขึ้นฉบับเดียวหรือหลายฉบับพร้อมด้วยข้อกาหนด โดยมีสาระสาคัญทุกประการหรือ
บางประการดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
(4) รายการประกอบแผนผัง
(5) นโยบาย มาตรการและวิธีดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
การจัดทาผังเมืองรวมในแต่ละพื้นที่จัดเป็น “กฎกระทรวง” ที่อาศัยอานาจแห่งพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2518 เช่น การจัดทาผังเมืองรวมเมืองระยองที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่เทศบาลในตัวเมืองระยอง จะได้
“กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระยอง” เป็นต้น โดยแผนผังที่เป็นสาระสาคัญและมีการกาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงทุกฉบับ คือ (ก) แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท ดังตัวอย่างแสดงใน
รูปที่ 1 และ (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 2 โดยที่ (ข) แผนผังแสดงที่
โล่ง และ (ง) แผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภคอาจมีกาหนดไว้ในบางพื้นที่เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่จะยังไม่มีการ
กาหนดไว้ ดังนั้นการศึกษานี้จะยังไม่กล่าวถึงแผนผังแสดงที่โล่งและแผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภค
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รูปที่ 1 แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองระยอง พ.ศ. 2549 [3]

รูปที่ 2 แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระยอง
พ.ศ. 2549 [3] และ แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมชุมชนอ้อมใหญ่ พ.ศ. 2549 [4] ตามลาดับ
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4. แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง
เมื่อพิจารณาจากความหมายของการผังเมือง รูปแบบของการวางผังเมือง และ องค์ประกอบของผังเมือง
รวม จะพบว่ า แผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง ที่ ร วมอยู่ ใ นกฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง หรื อ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน จะเรียกอย่างเป็นทางการว่า “แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม/ชุมชน (ชื่อบริเวณที่วางผัง) พ.ศ.xxxx” เช่น แผนผังแสดงโครงการด้าน
คมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ.2549 ดังแสดงในรูปที่ 2 (ด้านซ้าย),
แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ พ.ศ.
2549 ดังแสดงในรูปที่ 2 (ด้านขวา) เป็นต้น
สัญลักษณ์ที่สาคัญประกอบแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งมี 2 จาพวก คือ สัญลักษณ์
แสดงความกว้างของเขตทาง และ สั ญลักษณ์แสดงประเภทของถนน ดังแสดงในรูปที่ 2 และ รูปที่ 3 ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
จาพวกที่ 1 สัญลักษณ์แสดงความกว้างของเขตทาง จะแสดงด้วยพยัญชนะไทยพร้อมกากับด้วยสี โดย
เริ่มต้นจาก ก เป็นต้นไป ดังแสดงในรูปที่ 3 เช่น ถนนแบบ ก (สีส้ม) จะต้องกันแนวเขตทางจนมีความกว้างเท่ากับ
16 เมตร ส่วนถนนแบบ ค (สีเหลือง) จะต้องกันแนวเขตทางจนมีความกว้างเท่ากับ 20 เมตร เป็นต้น สัญลักษณ์
แสดงความกว้างของเขตทางในแต่ละแผนผังไม่จาเป็นต้องเท่ากัน เช่น ถนนแบบ ก (สีส้ม) ในรูปที่ 3 (ด้านซ้าย) มี
ความกว้างของเขตทาง 16 เมตร ในขณะที่ถนนประเภท ก (สีส้ม) ในรูปที่ 4 (ด้านขวา) มีความกว้างของเขตทาง
12 เมตร หรือ ถนนแบบ ง (สีเขียว) ในรูปที่ 3 (ด้านซ้าย) มีความกว้างของเขตทาง 30 เมตร แต่ถนนแบบ ง (สี
เขียว) ในรูปที่ 3 (ด้านขวา) มีความกว้างเขตทางเพียง 25 เมตรเท่านั้น

รูปที่ 3 สัญลักษณ์แสดงความกว้างของเขตทางประกอบแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ.2549 [3] และ สัญลักษณ์แสดงความกว้างของเขต
ทางประกอบแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ชุมชนอ้อมใหญ่ พ.ศ.2549 [4] ตามลาดับ
จาพวกที่ 2 สัญลักษณ์แสดงประเภทของถนน จะแสดงด้วยเส้นขอบของถนนที่แตกต่างกัน ดังแสดงใน
รูปที่ 4 ซึ่งมีถนนอยู่ 3 ประเภท คือ ถนนเดิม ถนนเดิมขยาย และ ถนนโครงการ สัญลักษณ์แสดงประเภทของถนน
นี้จะเหมือนกันทุกแผนผัง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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รูปที่ 4 สัญลักษณ์แสดงประเภทของถนน
1) ถนนเดิม หมายถึง ถนนที่มีแนวอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยมีความกว้างของเขตทางเพียงพอแล้ว ไม่
จาเป็นต้องขยายในอนาคต จะใช้เส้นทึบยาวเป็นขอบแสดงในแผนผัง การขยายผิวจราจรบนถนนเดิมโดยไม่มีการ
ขยายเขตทาง ก็จัดอยู่ในถนนประเภทนี้เช่นกัน
2) ถนนเดิมขยาย หมายถึง ถนนที่มีแนวอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ถูกกาหนดให้ขยายความกว้างของเขตทาง
ออกไปจากเดิมในอนาคต จะใช้เส้นขอบเป็นเส้นยาวสลับสั้นและมีเส้นกึ่งกลางถนนด้วย
3) ถนนโครงการ หมายถึง ถนนที่ก่อสร้างใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีแนวถนนเดิมอยู่ก่อนเลย จะใช้เส้นยาว
สลับกับเส้นสั้นๆ 3 เส้น เป็นขอบ
การให้สัญลักษณ์ในแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งจะต้องให้ทั้งขนาดและประเภท
พร้อมๆกัน เช่น หากพิจารณาในรูปที่ 5 พบว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 เป็นถนนที่มีแนวแล้วในปัจจุบันและ
ไม่จาเป็นต้องขยายเขตทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 จึงถูกกาหนดให้เป็น “ถนนเดิม” แต่ถ้าพิจารณาถนนสาย
ค3 พบว่าช่วงที่ใช้แนวซอยราษฎร์บารุง 12 (ช่วงระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กับถนนราษฎร์บารุง
โดยประมาณ) จะต้องขยายเขตตามแนวถนนเดิมทางจนมีความกว้าง 20 เมตร (สีเหลือง) เรียกว่า “ถนนเดิมขยาย”
จากนั้นให้ก่อสร้างถนนใหม่ลงไปทางทิศใต้ ให้มีความกว้างเขตทางเท่ากับ 20 เมตร (สีเหลือง) เรียกว่า “ถนน
โครงการ” เป็นต้น

รูปที่ 5 ภาพขยายบางส่วนของแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ.2549 [3]
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5. รูปแบบแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งที่เคยมีกำรบังคับใช้
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดทาแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและ
ขนส่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ทาให้มีแผนผังหลายรูปแบบเกิดขึ้น ผู้เขียนได้มี
โอกาสทางานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมในโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมื อง/ชุมชนหลายโครงการ
จึงขอสรุป รูปแบบของแผนผัง แสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง ที่เคยมีการประกาศไว้จากอดีตเป็น 3
รูปแบบ โดยมีองค์ประกอบ 4 ข้อเป็นปัจจัยในการจาแนกรูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 องค์ประกอบที่ 1 คือ แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
 องค์ประกอบที่ 2 คือ แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง แยกเฉพาะออกมาจากแผนผัง
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
 องค์ประกอบที่ 3 คือ รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง
 องค์ประกอบที่ 4 คือ ข้อกาหนดแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง
ตารางที่ 1 สรุปรูปแบบแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง
รูปแบบที/่ องค์ประกอบที่ 1 2 3 4
การมีผลบังคับใช้
1
/ X X X ไม่บังคับ ยกเว้นเส้นทางที่มีสีชมพู
2
/ / / X บังคับทุกเส้นทางในแผนผัง
3
/ / / / บังคับทุกเส้นทีข่ ้อกาหนดระบุ
/ คือ มีองค์ประกอบในแผนผัง
X คือ ไม่มีองค์ประกอบในแผนผัง
1) รูปแบบที่ 1 มีองค์ประกอบเพียงส่วนเดียว คือ การกาหนดให้แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและ
ขนส่งอยู่ร่วมกับแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท โดยไม่มีแผนผังแสดงโครงการ
ด้านคมนาคมและขนส่ง รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง และ ข้อกาหนดแผนผัง
แสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง ซึ่งให้สีชมพูแทนที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผัง
ลักษณะนี้จะมีผลการบังคับใช้ตามกฎหมายเฉพาะแนวถนนที่มีสีชมพูเท่านั้น ส่วนแนวอื่นจะเป็นเพียงถนน
เสนอแนะทั้งสิ้น ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 6 ผังเมืองรวมเมืองโนนสูง พ.ศ.2543 ถนนสาย ก และ ถนนสาย ข ใน
ผังนี้จะเป็นถนนสายบังคับกันแนวได้เพียง 2 สาย นอกนั้นจะเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น ไม่จาเป็นต้องมีการกัน
แนว การทาแผนผังรูปแบบนี้จะพบมากในช่วงปี พ.ศ.2540-2548 โดยประมาณ แต่การปรับปรุงผังเมืองรวมใน
ปัจจุบันจะไม่มีการใช้รูปแบบนี้แล้ว ยกเว้นผังเมืองรวม/ชุมชนที่ยังคงการบังคับใช้มาจากอดีต
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รูปที่ 6 แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองโนนสูง [5]
2) รูปแบบที่ 2 การกาหนดให้มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้
จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง และ รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการด้าน
คมนาคมและขนส่ง แต่ไม่มีข้อกาหนดแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง ดังตัวอย่างของ ผังเมืองรวม
เมืองระยอง พ.ศ.2549 ที่แสดงในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 และ รายการประกอบผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและ
ขนส่ง จะเป็นการบรรยายแนวถนนที่วางแนวอยู่ในพื้นที่โดยระบุประเภทของถนนประกอบ ดังตัวอย่างรายการ
ประกอบแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งของถนนสาย ค3 บางช่วง (ดูรูปที่ 2 และรูปที่ 5 ประกอบ)
ดังนี้ [3]
ถนนสาย ค ๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยราษฎร์บารุง ๑๒ และ ถนนพระสมุทรเจดีย์
และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวซอยราษฎร์บารุ ง ๑๒ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ
ประมาณ ๑๙๐ เมตร ตัดถนนราษฎร์บารุง (ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณห่างจากถนนราษฎร์บารุง (ถนนสาย ก ๕)
บรรจบกับถนนท่าบรรทุก (ถนนสาย ค ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนราษฎร์บารุง (ถนนสาย ก
๕) ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ...
รูปแบบนี้ จะมีการบังคับใช้ทุกเส้นทางที่ปรากฏในแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง เจ้า
พนักงานผู้อนุญาตให้ก่อสร้างจะต้องกันแนวถนนที่ปรากฏในแผนผังทุกเส้นทาง ทาให้ประชาชนไม่สามารถ
ก่อสร้างอาคารใดๆเพิ่มเติมได้ในเขตทางที่ บังคับไว้ในแผนผัง ส่วนอาคารที่มีการก่อสร้างมาก่อนที่ผังเมืองรวม
ประกาศ ก็จะต้องถูกเวนคืนในกรณีที่จะมีการก่อสร้างถนนซึ่งจะได้รับค่าชดเชยตามความเหมาะสม แต่ถ้ายังไม่มี
การก่อสร้างถนนก็สามารถใช้ประโยชน์อาคารได้ต่อไปจนกระทั่งมีการก่อสร้างถนนจริง
3) รูปแบบที่ 3 การกาหนดให้มีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ส่วน คือ แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการ
ด้านคมนาคมและขนส่ง และ ข้อกาหนดแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง ซึ่งรูปแบบที่ 3 นี้เป็น
รูปแบบปัจจุบันในการจัดทาผังเมืองรวม ซึ่งในรูปแบบที่ 3 นี้จะมีการบังคับใช้เหมือนในรูปแบบที่ 2 แต่จะเพิ่ม
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ความยืดหยุ่นให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวถนนเดิมขยาย และถนนโครงการได้มากขึ้น โดยข้อกาหนด
แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งจะมี 2 ข้อ คือ ข้อกาหนดแบบเข้มงวด (ผ่อนผันให้ใช้ประโยชน์
ที่ดิน 3 รายการ) และ ข้อกาหนดแบบยืดหยุ่น (ผ่อนผันให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 รายการ) ถนนที่จะมีการบังคับใช้
ตามกฎหมายจะต้องเป็นถนนที่มีการระบุไว้ในข้อกาหนดแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมเท่านั้น จะดูจาก
แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งเพียงอย่ างเดียวไม่ได้ โดยตัวอย่างร่างข้อกาหนดแผนผังแสดง
โครงการด้านคมนาคมของผังเมืองรวมเมืองระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 4) [6] มีข้อความดังนี้
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง ท้ ายข้ อ กาหนดนี้ ไ ด้ เ ป็ น ไป
ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินในบริเวณแนวถนนโครงการสาย ก1 ก4 ก5 ก6 ค2 และ ง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
1.1 การก่อสร้างถนนและการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง
1.2 การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ซึ่งมิใช่อาคารขนาดใหญ่ และมีความสูงของ
อาคารไม่เกิน 9 เมตร
1.3 รั้วหรือกาแพง
(2) ที่ดินในบริเวณแนวถนนโครงการสาย ก2 ก3 ก7 ก8 ก9 ก10 ก11 ก12 ก13 ข1 ข2 ค1 ค3 ค4 และ ค5
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น
2.1 การก่อสร้างถนนและการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง
2.2 การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ซึ่งมิใช่อาคารขนาดใหญ่ และมีความสูงของ
อาคารไม่เกิน 9 เมตร
2.3 การอยู่อาศัย ซึ่งมิใช่อาคารขนาดใหญ่ และมีความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร
2.4 การอยู่อาศัย ซึ่งมิใช่ห้องแถวตึกแถว หรือบ้านแถว
2.5 การอยู่อาศัย ซึ่งมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
2.6 รั้วหรือกาแพง
การใช้ข้อกาหนดที่เป็น “ข้อกาหนดแบบเข้มงวด” และ “ข้อกาหนดแบบยืดหยุ่น” เนื่องจากการจัดทาผัง
เมืองรวมเป็นเพียงการกาหนดแนวถนนและกันแนวถนนเพื่อก่อสร้างถนนเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นถนนสายสาคัญต่อ
การพัฒนาเมืองมากๆจะใช้เป็น “ข้อกาหนดแบบเข้มงวด” ส่วนถนนสายที่มีความสาคัญรองลงมาจะใช้เป็น
“ข้อกาหนดแบบยืดหยุ่น ” คือ ผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากขึ้นแต่ก็ให้เฉพาะการพักอาศัยเท่านั้น การ
ผ่อนปรนข้อกาหนดเกิดจากความล่าช้าในกระบวนการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างสายทาง ซึ่งต้องมีการ
จัดหางบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน มีหน้าที่เพียงกันแนวของสายทางเท่านั้น ทาให้เมื่อประชาชนถูกกันแนวจาก “ถนน
เดิมขยาย” และ “ถนนโครงการ” ไว้แล้วแต่ไม่มีการดาเนินการต่อ ประชาชนจะเสียสิทธิทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิทธิในการได้มาซึ่งแนวถนน หรือกล่าวได้ว่า ถูกกันแนวไว้แต่ไม่มีการดาเนินการใดๆ ดังนั้นการกาหนด
ระดับของข้อกาหนดจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนลงได้ในระดับหนึ่ง
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6. สรุปผลการศึกษา
การวางผังเมืองมีหลายรูปแบบทั้งผังนโยบาย ผังบังคับใช้ และ ผังเสนอแนะ โดยผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน เป็นผังบังคับใช้ที่มีการประกาศมากที่สุดในประเทศไทย การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีความ
เหมาะสมกับระบบถนนโครงข่ายจึงจะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง เป็นองค์ประกอบสาคัญในผังเมืองรวมที่ใช้ในการ
ควบคุมการวางแผนและการกันแนวเพื่อการขยายและก่อสร้างถนนในอนาคต โดยประเภทของถนนในแผนผัง
แสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง มี 3 ประเภท คือ ถนนเดิม ถนนเดิมขยาย และ ถนนโครงการ ซึ่งรูปแบบ
แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งในปัจจุบันจะต้องมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ แผนผังกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง รายการประกอบแผนผัง
แสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง และ ข้อกาหนดแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง
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การวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบสายจาหน่าย 22 kV ที่เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่า
และสภาพแวดล้อมชายทะเล
ANALYSIS AND RECOMMENDATION OF 22 KV DISTRIBUTION LINES
DAMAGED DUE TO LIGHTNING SURGE AND CONTAMINATION
ENVIRONMENTS
สาเริง ฮินท่าไม้
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : samroeng@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาแรงดันเกินจากการเกิดฟ้าผ่าลงสายเฟสโดยตรงในระบบสาย
จาหน่าย 22 kV ด้วยโปรแกรม ATP-EMTP ซึ่งในการจาลองจะทาการพิจารณาการจัดเรียงสายเฟสแบบเดิม คือ
แบบแนวนอน และรูปแบบการจัดเรียงสายเฟสแบบใหม่ คือแบบสามเหลี่ยม แล้วทาจาลองการเกิดฟ้าผ่าลงสาย
เฟสด้วยความชันหน้าคลื่นกระแสฟ้าผ่า ชันน้อย, 20 s คลื่นกระแสฟ้าผ่าหน้าคลื่นชันปานกลาง, 0.1 s และ
คลื่นกระแสฟ้าผ่าหน้าคลื่นชันมาก, 100  s ผลการจากการวิเคราะห์พบว่าคลื่นกระแสฟ้าผ่าหน้าคลื่นชันน้อย
และคลื่นชันปานกลาง จะทาให้อัตราการเกิดวาบไฟตามผิวของพวงฉนวนลูกถ้วยกรณีจัดเรียงสายเฟสแบบ
สามเหลี่ยมหรือแบบใหม่สาหรับระบบสายจาหน่ายบริเวณชายทะเล มีอัตราการเกิดวาบไฟตามผิวของพวงฉนวน
ลูกถ้วยลดลง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการจัดเรียงสายเฟสด้วยรูปแบบใหม่นี้ มีความเหมาะสมกับการนาไปประยุกต์ใช้
กับสายระบบจาหน่ายบริเวณชายทะเลและทาให้อัตราการเกิดไฟดับมีค่าลดลง
คาสาคัญ : สายจาหน่าย ฟ้าผ่า แรงดันเกิน สภาพแวดล้อมชายทะเล โปรแกรม ATP-EMTP

ABSTRACT
This paper presents a solution of lightning overvoltage from a direct lightning strike to the 22 kV
distribution line using ATP-EMTP program simulation. In this simulation considers the phase arrangement of
old arrangement that is horizontal and new arrangement is triangle. And simulated a direct lightning strike to
the phase conductor with various wave front lightning are slow wave front, 20 s fast front, 0.1 s and very
fast front, 100  s . From the results show the backlash rate of insulator are decreases in case of steep wave
front and fast front for new model/triangle arrangement on the 22 kV distribution line near contamination
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environments. Finally, a new model or triangle arrangement is suitable for distribution line near contamination
environments and the power outage rate decreased.
KEY WORDS: Distribution line, Lightning stroke, Overvoltage, Contamination environments.

1. บทนา
ปัจจุบันมีมลภาวะไอเกลือจานวนมาก และซึ่งมีผลทาให้ระบบจาหน่าย 22 kV มีสถิติกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องหลายครั้ง โดยเกิดจากมลภาวะไอเกลือเกาะตามอุปกรณ์ทาให้ระบบไฟฟ้าแรงสูงประสบกับปัญหาการวาบ
ไฟตามผิวของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจนทาให้เกิดความเสียหายต่อการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วน
หนึ่งเกิดจากมีสิ่งปนเปื้อนสะสมอยู่ที่ผิวของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะการใช้งาน
ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ทาจากวัสดุประเภท ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลน (Porcelain insulators) ลูกถ้วย
ฉนวนไฟฟ้าก้านตรงแบบธรรมดา (Insulator, pin type) ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าก้านตรงแบบแท่งชนิดไลน์โพสท์
(Insulator, line post type) ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าก้านตรงแบบฟ๊อก (Insulator, pin fog type) ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าก้าน
ตรงแบบแท่งชนิดพินโพสท์ (Insulator, Pin post type) ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแบบแขวน (Insulator, suspension
type) ในพื้นที่ซึ่งมีมลภาวะไอเกลือรุนแรง
ดังนั้นในบทความนี้จะทาการวิเคราะห์ผลของความต้านทานดินที่ฐานเสาไฟฟ้า พิจารณาหน้าคลื่นของ
กระแสฟ้าผ่าต่อแรงดันเกินที่เกิดขึ้น ด้วยโปรแกรม ATP-EMTP เพื่อนาไปวิเคราะห์หาอัตราวาบไฟตามผิว ของ
พวงฉนวนลูกถ้วยเนื่องจากฟ้าผ่าและสภาพแวดล้อม

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความต้านทานดินที่ฐานเสา
เมื่ อ เกิด ฟ้ าผ่ าลงเสาไฟฟ้าโดยตรง กระแสฟ้ าผ่ าส่วนหนึ่ง จะไหลผ่านรากสายดิ น ลงดิ น ท าให้ เ กิด
สนามไฟฟ้าขึ้นรอบๆ รากสายดินโดยแปรเปลี่ยนตามเวลา เมื่อความเข้มสนามไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าสนามไฟฟ้าวิกฤต
ของดิน Eo จะทาให้ดินรอบตัวนาเกิดการเบรกดาวน์ ซึ่งจะเปรียบเสมือนรากสายดินมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นผลให้
ความต้านทานดินในบริเวณนั้นมีค่าเปลี่ยนแปลงไป(Hileman, A.R., 1999) ดังในรูปที่ 1

รูปที่ 1 อิมพัลส์เบรกดาวน์ของดินรอบๆ รากสายดิน
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ในกรณีกระแสฟ้าผ่าและความถี่ต่าๆ ความต้านทานดินที่ฐานเสาจะขึ้นอยู่กับชนิดของรากสายดินและ
สภาพความต้านทานดินโดยรอบในบริเวณนั้น กรณีรากสายดินเป็นชนิดแท่ง ความต้านทานดินที่ฐานเสาหาได้
จากสมการ(สาเริง และคณะ, 2001)
Ro 

  8l 
 ln  1
2l  d


(1)

เมื่อ
 คือ สภาพความต้านทานดิน   m
คือ ความต้านทานดินที่ความถี่ต่า 
d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของรากสายดิน m
l คือ ความยาวของรากสายดิน m
ในกรณีที่กระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่า ความต้านทานอิมพัลส์ของดิน จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รูปทรงทาง
เรขาคณิตของรากสายดิน(ขนาดและความลึก) สภาพความต้านทานของดิน รูปคลื่นและขนาดของกระแสอิมพัลส์
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้านทานที่ความถี่กาลัง ตามสมการ(สาเริง และคณะ, 2001)
Ri  Ro
(2)
Ri คือ ความต้านทานอิมพัลส์ของดิน 
Ro คือ ความต้านทานดินทีค
เมื่อ
่ วามถี่ต่า 
 คือ สัมประสิทธิ์อิมพัลส์
Ro

2.2 พารามิเตอร์ของกระแสฟ้าผ่า
ในการคานวณแรงดันเกินจากฟ้าผ่า ทาการพิจารณาฟ้าผ่าได้เสมือนกับเป็นแหล่งจ่ายกระแส ซึ่งอาจจะ
เป็นขั้วบวก ชั้วลบ หรือมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบอยู่ในลากระแสฟ้าผ่าเดียวกัน และรูปคลื่นของกระแสฟ้าผ่าขึ้นอยู่
กับขั้วของกระแสฟ้าผ่าและสิ่งที่อยู่มีในบริเวณนั้นเช่นโครงสร้างที่มีความสูงหรือภูเขา ซึ่งอาจจะมีผลทาให้เกิด
การผิดเพี้ยนของคลื่นฟ้าผ่าได้
โดยทั่วไป ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของพารามิเตอร์กระแสฟ้าผ่าจะถูกกาหนดอยู่ใน
เทอมของการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล(log-normal distribution) และความน่าจะเป็นที่จะเกิดกระแสฟ้าผ่า, I
สูงกว่ากระแสวิกฤต, I 0 ของพวงฉนวนลูกถ้วย PI  สามารถประมาณได้จาก (IEEE Std. 1410, 1997)
P I  I o  

1

1  I o / 312.6

(5)

2.3 ความสูงโครงสร้าง
ฟ้าผ่าจะมีความสาคัญต่อความน่าเชื่อในการจาหน่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเสาไฟฟ้ามีความสูงและ
อยู่ในที่โล่งแจ้ง ดังนั้นอัตราการเกิดฟ้าผ่าหรือจานวนครั้งของการเกิดฟ้าผ่าลงสาย กรณีอยู่ในที่โล่งแจ้ง สามารถ
หาได้จากสมการ(IEEE Std. 1410, 1997)
 28h 0.6  b 

NL  Ng 


10



เมื่อ

Td

(6)

b คือ ความกว้างโครงสร้าง (เมตร)
คือ ความสูงเสา (เมตร)
N g คือ จานวนครั้งของการเกิดฟ้าผ่าลงดิน (ครั้ง/ตร.กม.-ปี)
จานวนครั้งของการเกิดฟ้าผ่าลงดินสามารถประมาณหาได้จากจานวนวันที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องใน 1 ปี,
ตามสมการ (Hileman, A.R., 1999)
N g  0.04Td1.25
(7)
h
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2.4 อัตราการเกิดวาบไฟตามผิวพวงฉนวนลูกถ้วย
เมื่อเกิดฟ้าผ่าลงเสาโดยตรง กระแสฟ้าผ่าและประจุจะเคลื่อนที่ผ่านโครงสร้างเสาตามสายตัวนาลงดินที่
ฝังอยู่ภายในเสาลงสู่ดินและสะท้อนกลับจากดินขึ้นสู่ยอดเสา และอีกส่วนหนึ่งจะแยกไหลไปยังเสาข้างเคียงผ่าน
สายล่อฟ้า และเหนี่ยวนาทาให้เกิดแรงดันตกคร่อมลูก พวงฉนวนลูก ถ้าแรงดันตกคร่อมลูกถ้วยที่เกิดขึ้ นจากการ
เหนี่ยวนามีค่าสูงกว่าค่าแรงดันวาบไฟตามผิวอิมพัลส์วิกฤตของพวงฉนวนลูกถ้วยก็จะทาให้เกิดการลัดวงจร ซึ่ง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดไฟดับ อัตราการเกิดวาบไฟตามผิวหาได้จากสมการ(Hileman, A.R., 1999)
BFR  N L PI 
(8)

3. ข้อมูลและแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
3.1 องค์ประกอบของระบบจาหน่าย 22 kV
3.1.1 เสาไฟฟ้า
จะใช้เสาคอนกรีตที่มีความสูงตลอดต้นเสาไฟฟ้าประมาณ 12 เมตร และกาหนดให้มีการปักเสาลึก
ลงในดิน 2 เมตร โดยขนาดพื้นที่หน้าตัดของเสาด้านบนเท่ากับ 18x15 ตร.ซม. ด้านล่างเท่ากับ 24x27 ตร.ซม. ดัง
รูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 เสาคอนกรีตในระบบ 22 kV ของ กฟภ.
-รูปแบบการติดตั้งคอนเสาไฟ เป็นการติดตั้งในแนวระนาบ (แบบเดิม) โดยฉนวนลูกถ้วยที่ใช้เป็นลูก
ถ้วยก้านตรง (หรือลูกถ้วย Fox ) ดังรูปที่ 3.2
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ข) ระยะการติดตั้ง

ก) การติดตั้งแบบเดิม
รูปที่ 3.2 การติดตั้งแบบเดิม

-รูปแบบการติดตั้งแบบแนวดิ่ง (แบบใหม่) โดยใช้ฉนวนลูกถ้วยแขวนปอร์ซเลน ยึดจับระหว่างสายไฟ
กับคอนเสาไฟ ดังรูปที่ 3.3

ข) ระยะการติดตั้งแบบใหม่

ก) การติดตั้งแบบใหม่
รูปที่ 3.2 การติดตั้งแบบใหม่

3.2 แบบจาลองความต้านทานดินที่ฐานเสา
ความต้านทานดิ นที่ ฐานเสาจะแทนด้ ว ยแบบจ าลองที่ ขึ้น อยู่กับความถี่ ซึ่ง ประกอบด้ วยความ
เหนี่ยวนาความจุไฟฟ้า และความต้านทานของรากสายดิน (สาเริง และคณะ, 2001)

ก) สนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบแท่งหลักดิน
ข) วงจรสมมูลของแท่งหลักดิน
รูปที่ 3.3 วงจรสมมูลของระบบรากสายดิน เนื่องจากผลของกระแสฟ้าผ่า
1600
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3.3 แบบจาลองกระแสฟ้าผ่า
แบบจาลองกระแสฟ้าผ่าจะแทนด้วยแหล่งจ่ายกระแสอิมพัลส์ต่อขนานอยู่กับเสิร์จอิมพีแดนซ์ของ
ลาฟ้าผ่า และเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ จึงกาหนดให้รูปคลื่นอิมพัลส์มีค่าเพิ่มขึ้นและลดลงแบบเป็นเชิง
เส้น โดยมีเวลาหน้าคลื่นเท่ากับ 1, 2, 5, 8 และ 10 s และเวลาหลังคลื่นมีค่าเท่ากับ 50 s ดังแสดงในรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 รูปคลืน่ กระแสฟ้าผ่าที่ใช้ในการวิเคราะห์

4. ผลการวิเคราะห์
4.1 กระแสวิกฤตที่ทาให้ลูกถ้วยเกิดวาบไฟตามผิว

หน้าคลื่นชันน้อย (Slow-Front)

กระแสวิกฤต (kA)

5.000
4.000
3.000
2.000

แบบเก่า (kA)

1.000

แบบใหม่ (kA)

0.000
1

5
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ความต้านทานดิน (โอห์ม)

รูปที่ 4.1 แสดงการเกิดกระแสวิกฤตที่ความถี่ในสภาวะชั่วครู่ กรณีหน้าคลื่นชันน้อย, 20 s
หน้าคลื่นชันกลาง (Fast-Front)

กระแสวิกฤต (kA)

10.000
8.000
6.000

แบบเก่า (kA)

4.000

แบบใหม่ (kA)

2.000
0.000
1

5

10 20 50 80 100 150 200

ความต้านทานดิน (โอห์ม)

รูปที่ 4.2 แสดงการเกิดกระแสวิกฤตที่ความถี่ในสภาวะชั่วครู่ กรณีหน้าคลื่นชันปานกลาง, 0.1 s
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หน้าคลื่นชันมาก (Very-Fast-Front)

25.000

กระแสวิกฤต (kA)

วันที่ 22 ธันวาคม 2558
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รูปที่ 4.3 แสดงการเกิดกระแสวิกฤตที่ความถี่ในสภาวะชั่วครู่ กรณีหน้าคลื่นชันมาก, 100  s
4.2 แรงดันเกินฉนวนลูกถ้วย
ในการหาค่าแรงดันเกินจะเป็นการจาลองเหตุการณ์ ด้วยโปรแกรม ATP-EMTP ซึ่งจะจาลองเหตุการณ์
ของสภาวะการเกิดฟ้าผ่า ที่ความถี่ในสภาวะชั่วครู่ ด้วยหน้าคลื่นกระแสฟ้าผ่า 3 รูปแบบ คือ หน้าคลื่นชันน้อย,
หน้าคลื่นชันปานกลาง และหน้าคลื่นชันมาก ซึ่งจะได้ผลการทดสอบดังนี้
หน้าคลื่นชันน้อย (Slow-Front)

16

แรงดันวาบไฟ (x106 V)
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ความต้านทานดิน (โอห์ม)

รูปที่ 4.4 แสดงการเกิดแรงดันเกินที่ความถี่ในสภาวะชั่วครู่ กรณีหน้าคลื่นชันน้อย, 20 s
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หน้าคลื่นชันกลาง (Fast-Front)

30

แรงดันวาบไฟ (x106 V)
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รูปที่ 4.5 แสดงการเกิดแรงดันเกินที่ความถี่ในสภาวะชั่วครู่ กรณีหน้าคลื่นชันกลาง, 0.1 s
หน้าคลื่นชันมาก (Very-Fast-Front)
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รูปที่ 4.6 แสดงการเกิดแรงดันเกินที่ความถี่ในสภาวะชั่วครู่ กรณีหน้าคลื่นชันมาก

จานวนครั้งต่อปี

4.3 การเกิดวาบไฟตามผิวฉนวนลูกถ้วย
Back Flashovers,BFR
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Very Fast Front
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ความต้านทานดิน (โอห์ม)

รูปที่ 4.7 แสดงความแตกต่างของอัตราการเกิดวาบไฟตามผิวฉนวนลูกถ้วย กรณีจัดเรียงสายเฟสแบบเดิม
และแบบใหม่ ทีค่ วามถี่หน้าคลืน่ ชันน้อย,หน้าคลืน่ ชันปานกลาง,หน้าคลื่นชันมาก
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5. สรุป
จากการจาลองเหตุการณ์การเกิดฟ้าผ่า ลงสายเฟสโดยตรง เพื่อวิเคราะห์ แรงดันเกินที่เกิด ขึ้นกับพวง
ฉนวนลูกถ้วย สาหรับสายจาหน่ายไฟฟ้า บริเวณชายทะเลโดยการจาลองด้วยโปรแกรม ATP/EMTP พบว่าอัตรา
การเกิดวาบไฟตามผิวพวงฉนวนลูกถ้วย กรณีทาการจัดเรียงสายเฟสแบบใหม่จะทาให้เกิดอัตราการเกิดวาบไฟ
ตามผิวพวงฉนวนลูกถ้วยลดลง เมื่อพิจารณาหน้าคลื่นชันมาก, หน้าคลื่นชันปานกลางและหน้าคลื่นชันน้อย ดังนั้น
การจัดเรียงสายเฟสแบบใหม่จึงมีความเหมาะสมที่นาไปประยุกต์ใช้งานกับสายจาหน่ายบริเวณชายทะเล
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การออกแบบและการทดสอบแบบตกกระแทกของกล่องซับแรงสาหรับรถแข่ง
สูตรสาหรับนักศึกษา
IMPACT ATTENUATOR DESIGNING AND DROP TEST FOR
A FORMULA STUDENT CAR
วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์
มณเฑียร แก่นสน
ปรีชา มะหะหมัด
ถวัลย์ มะลิซ้อน
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail:Vitthaya.ph@spu.ac.th, montien.ka@spu.ac.th, preecha.mh@spu.ac.th,
tawan.ma@spu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยเพื่อการออกแบบและวิธีการทดสอบกล่องซับแรง Impact Attenuator (IA) ตามเงื่อนไข การ
แข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula โดยอุปกรณ์กล่องซับแรงนีเ้ ป็นอุปกรณ์ที่สาคัญด้านความ
ปลอดภัยที่ตดิ ตั้งด้านหน้ารถเพื่อช่วยดูดซับพลังงานจากการชนไม่ให้บริเวณห้องนักขับเกิดการยุบตัวซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อนักขับจากการชนด้านหน้า ภายใต้การทดสอบคุณสมบัติกล่องซับแรงด้วยวิธีการตกกระแทก โดย
ปล่อยมวลซึ่งยึดติตกับอุปกรณ์กันกระแทก 300 กิโลกรัม จากระดับความสูง 2.5 เมตร ทาให้เกิดอัตราเร็วที่ขณะ
เริ่มชน 7 เมตรต่อวินาที โดยผลการทดสอบได้ค่าต่างๆดังนี้ ค่าอัตราหน่วงเฉลี่ย(Average Deceleration)เท่ากับ
15.47 G และค่าอัตราหน่วงสูงสุด(Peak Deceleration)เท่ากับ 24.37 G ที่อุปกรณ์กันกระแทกเกิดการยุบตัว 165
มิลลิเมตร คิดเป็นพลังงานที่อุปกรณ์กันกระแทกดูดซับได้เท่ากับ 7512 จูล ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตามกฏกติกา
การแข่งขัน
คาหลัก: กล่องซับแรง การออกแบบกล่องซับแรง การทดสอบกล่องซับแรง กล่องซับแรงสาหรับรถแข่งสูตร
สาหรับนักศึกษา

ABSTRACT
This research is for design and how to test the impact attenuator according to the TSAE Auto
Challenge Student Formula. The Impact attenuator is the safety equipment at the front of the car which will
absorb the impact from collision and prevent the driver’s position collapse under the test of impact attenuator
by drop the mass with 300 kgs. Shockproof from 2.5 meters height causing the collision speed 7 meters per
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second. The result were as follow;The average deceleration at 15.47 G.,The peak deceleration = 24.37 G and
the impact attenuator collapse 165 mm. A cushioning device that absorbs energy equal to 7512 joules, which
met the criteria of competition rule

KEYWORDS: Impact Attenuator,Impact Attenuator Designing,Impact Attenuator testing,Impact
Attenuator for a Formula Student Car

1. บทนา
ด้วยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทาให้ใน15 ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ก่อเกิดหลั กสู ตรวิ ศวกรรมยานยนต์ ขึ้น ในมหาวิ ทยาลัยต่ างๆเพิ่ม ขึ้น อย่างต่อ เนื่อ ง เพื่อสร้าง
บุคคลากรทางด้านยานยนต์ในการรองรับภาคอุตสาหกรรม เริ่มจากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย(สวยท.) ที่
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2540 โดยกลุ่ ม ผู้ อ ยู่ ใ นวงการวิ ศ วกรรมยานยนต์ ประกอบด้ ว ย นั ก วิ ช าการ วิ ศ วกร
นักวิทยาศาสตร์ นักอุตสาหกรรม และผู้สนใจในด้านวิศวกรรมยานยนต์ โดยเล็งเห็นว่าเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการรวมศูนย์กลางความรู้ของผู้ที่อยู่ในวงการวิศวกรรมยานยนต์ไทย เพื่อให้การพัฒนาวิทยาการความรู้
และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมยานยนต์ไทยเป็นไปอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
การแข่ ง ขั นรถแข่ง สู ตรสาหรั บ นั กศึ กษาจึ ง ได้ เ กิดขึ้ น โดยสมาคมวิศ วกรรมยานยนต์ ไ ทย เพื่อ เป็ น
กิจกรรมที่จะสร้างเสริมกระบวนความคิดและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างรถให้กับนักศึกษาทางด้าน
วิศวกรรมยานยนต์ โดยกระบวนการแข่งขัน นักศึกษาจะต้องมีรายงานนาเสนอการออกแบบและการทดสอบ
ภายใต้หลักการทางวิศวกรรม กระบวนการสร้างชิ้นส่วนต่างๆต้องมีรายงานและแบบทางวิศวกรรมรองรับพร้อม
นาเสนอต่อคณะกรรมการๆแข่งขันของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย เพื่อตรวจสอบผลและวิธีการทดสอบว่ามี
ความถูกต้องและผ่านเกณฑ์ตามกฏกติ กาการแข่งขันหรือไม่ ซึ่งงานวิจัยอุปกรณ์กันกระแทกดังกล่าวนี้เป็นส่วน
หนึ่งของตัวรถที่จะต้องมี โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการออกแบบ วิธีการทดสอบและผลการทดสอบที่ถูกต้อง
และได้ค่ าผลการทดสอบเป็นไปตามกฎกติกา รถคันดังกล่าวจึงจะผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยที่จะเข้าร่วมการ
แข่งขันได้
ทั้งนี้ทีมผู้วิจัยเห็นว่าชิ้นส่วนดังกล่าวนี้เป็นส่วนสาคัญของยานยนต์ที่ใช้งานในชีวิตประจาวันที่จะต้องมี
ทุกคัน จึงได้ทาวิจัยโดยทากรณีศึกษาจากกล่องซับแรงของรถแข่งสูตรสาหรับนักศึกษา เพื่อในอนาคตจะสามารถ
นาไปใช้ในการออกแบบและตรวจสอบอุปกรณ์ซับแรงกระแทกในยานยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันต่อไปถึงค่า
ความสามารถในการดูดซับพลังงานของอุปกรณ์ดังกล่าวที่ผลิตใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป

2. กรอบแนวคิดและทฤษฏี
การออกแบบกล่องซับแรง จะต้องมีประสิทธิภาพในการดูดซับพลังงานจากแรงกระแทกได้7350 J จะ
ก่อให้เกิดอัตราหน่วงเฉลี่ยกับตัวรถไม่เกิน 20 G และอัตราหน่วงสูงสุดน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 40 G
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ข้อกาหนดของการออกแบบ และการทดสอบ
ทีมผู้วิจัยได้เลือกการทดสอบแบบปล่อยมวลน้าหนักจากที่สูง ตามแนวดิ่ง โดยได้ออกแบบลักษณะการ
ทดสอบอุปกรณ์กันกระแทก หาระยะความสูงที่ต้องปล่อยมวล โดยมีข้อกาหนดดังนี้
- มวล
(M) = 300 kg
- ความเร็วเริ่มต้น (u ) = 0 m/s
- ความเร็วปลาย (v ) = 7 m/s
- ค่า G
= 9.81 m/s2
- อัตราหน่วงเฉลี่ย ไม่เกิน 20 G
- อัตราหน่วงสูงสุดน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 40 G
การคานวณ
หาระยะความสูง (h ) ปล่อยมวลน้าหนัก
กาหนดให้
a = G = 9.81 m/s2
แทนค่าสมการ
v 2 = u 2  2ah
v2  u2
2a
72
=
2(9.81)

h =

= 2.497 m. #

รูปที่ 1 ลักษณะการทดสอบ แบบการชน หรือ Drop Test หาระดับความสูง ในการปล่อยมวล
หาระยะเวลาการชน (Time of Impact)
กาหนดให้อัตราาหน่วงเฉลี่ยของมวลที่วิ่งชน
AC = อัตราหน่วงเฉลี่ย x G
= 20 x 9.81
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= 196.2 m/s2 #
แทนค่าสมการ
t = v / AC
= 7 / 196.2
= 0.0357 s
หาพลังงานจลน์ (Kinetic Energy)
แทนค่าสมการ
1
x M x v2
2
1
= x 300 x 72
2

Ke =

= 7350 J #
หาแรงดล (Impulse Force)
แทนค่าสมการ
I m = M (v  u )
= 300 (7  0)
= 2100 kg-m/s #
แทนค่าสมการ
Im
t
2100
=
0.0357

F =

= 58823.5 N #

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1. เพื่อออกแบบและสร้างกล่องซับแรงที่ใช้เป็นต้นแบบสาหรับรถแข่งสูตรสาหรับนักศึกษา
3.2. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพและความสามารถในการดูดซับพลังงานการชนกระแทกของกล่องซับ
แรง
3.3. สร้างอุปกรณ์และวิธีการตรวจวัดค่าพลังงานจากการกระแทกบนกล่องหรืออุปกรณ์ดูดซับแรง
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4. วิธีการดาเนินวิจัย
4.1 การออกแบบและสร้างกล่องซับแรง

รูปที่ 2 แสดงขนาดของกล่องซับแรง Impact Attenuator (IA)

รูปที่ 3 แสดงภายในของกล่องซับแรง Impact Attenuator (IA)
ขนาดมิติ 210 x 210 x 210 mm ใช้อลูมิเนียมแผ่น หนา 1.5 mm. เกรด Aluminum 1100-H14 Tensile
Strength, Yield 117 MPa (ที่ความหนา 1.59 mm) บริเวณภายนอกของกล่อง ภายในบรรจุกระป๋องอลูมิเนียม เกรด
Aluminum 3104-H19 Tensile Strength, Yield 260 MPa (ที่ความหนา 1.60 mm) โดยซ้อนกัน 2 ชั้น a) ชั้นล่างจะ
วางกระป๋องแนวตั้งกับชิ้นงาน b) ชั้นบนวางกระป๋องแนวนอนกับชิ้นงาน ดังแสดงตามรูปที่ 3

a) ชั้นล่างวางแนวตั้ง
b) ชั้นบนวางแนวนอน
รูปที่ 4 แสดงการทากล่องซับแรง Impact Attenuator (IA)
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รูปที่ 5 กล่องซับแรง Impact Attenuator (IA)
4.2 อุปกรณ์และการทดลอง
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. มวล 300 kg.
2. Accelerometer +/-250 G
3. ออสซิลโลสโคป
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
5. Power Supply ขนาด 5 V.
6. รอกโซ่ยกน้าหนัก
7. กล่องซับแรง Impact Attenuator (IA)
8. คานเหล็กสูง 5 m.
ข้อมูลอุปกรณ์วัดค่าอัตราหน่วง Accelerometer (G)

รูปที่ 6 Accelerometer +/-250 G
Accelerometer Breakout Board - ADXL193 +/-250 G
ยี่ห้อ : Sparkfun
รุ่น : Accelerometer Breakout Board - ADXL193 +/-250 G
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รายละเอียดย่อ : เซ็นเซอร์วัดความเร่ง 1 แกน แบบ Low Power ADXL193 , range +/-250G , supply voltage ได้
3.5-6 Volt , outputs an analog voltage
รายละเอียดทั้งหมด : Breakout board for the low power, single axis ADXL193 accelerometer. The ADXL193 is
a high-g sensor with a full scale range of ±250g! The ADXL193 can be powered from 3.5-6 V. Access to the
self-test pin is also provided. Board comes fully assembled and tested with selected sensor and 10nF decoupling
capacitor.
Installed Sensor: ADXL193 (± 250G)
Dimensions: 0.4x0.55"
Software: The ADXL193 outputs an analog voltage. This voltage is in ratio to the measured acceleration and to
the supply voltage (ratiometric). You will need some extra hardware to convert this analog signal to a usable
digital one. Luckily, many ues have a built in Analog to Digital converter
เอกสารอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.thaieasyelec.com/Sensors/Accelerometers/Accelerometer-Breakout-Board-ADXL193-250g.html
เครื่องทดสอบ

รูปที่ 7 แสดงแบบเครื่องทดสอบการชน
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รูปที่ 8 แสดงเครื่องทดสอบการชน ที่ทาขึน้ ใช้งานจริง
วิธีการทดสอบ
1. จัดเตรียม มวล 300 kg

รูปที่ 9 แสดงการชั่งมวล
2. ทดสอบการปล่อยมวลจากที่ สูง ระดับ 2.5 m. และทดสอบการวัดค่า ของ Accelerometer
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รูปที่ 10 ทดสอบการชน และอุปกรณ์วัดค่า G ก่อนการทดสอบจริง

รูปที่ 11 ติดตั้ง Accelerometer ที่มวลน้าหนัก พร้อมต่อสายไฟ
อ่านค่าทาง ออสซิลโลสโคป ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปที่ 12 ติดตั้ง Accelerometer วัดค่า G
3. ติดตั้ง กล่องซับแรงกระแทก Impact Attenuator
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รูปที่ 13 ติดตั้งชิ้นงาน ก่อนทาการทดสอบการชน

รูปที่ 14 แสดงการติดตั้งชิ้นงาน
4. ปล่อยมวล 300 kg จากระดับความสูง 2.5 m ให้กระแทกกับพื้นด้านล่าง

รูปที่ 15 แสดงจุดวัดการปล่อยมวล
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รูปที่ 16 มวลและอุปกรณ์ซับแรงที่ถูกกระแทกที่สภาวะสุดท้าย

รูปที่ 17 แสดงชิ้นงาน หลังการทดสอบ
4.3 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

รูปที่ 18 แสดงระยะการยุบตัวของชิ้นงาน
ระยะการยุบตัวของชิ้นงาน 210 - 45 = 165 mm.
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รูปที่ 19 แสดงชั้นภายในกล่องซับแรง Impact Attenuator (IA)
ช่วงการยุบตัวของกล่องในแต่ละช่วงเวลา

รูปที่ 20 แสดงกราฟค่าอัตราหน่วงที่วัดได้ของมวลที่กระแทกกล่องซับแรง และช่วงเวลา จากการทดสอบ
ตารางที่ 1 แสดงค่าอัตราหน่วงของมวล 300 kg ที่อ่านได้จากออสซิลโลสโคป ที่ตาแหน่งยุบตัวแต่ละตาแหน่ง
จุดยอด ค่าที่อ่านได้ (mV.) ค่า G ค่า G เฉลี่ย
1
221.6
22.16
2
243.7
24.37
3
199.4
19.94
4
169.9
16.99
15.47
5
130.8
13.08
6
140.3
14.03
7
80.9
8.09
8
51.7
5.17
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แสดงตัวอย่าง วิธีการคานวณหาค่า G ณ จุดที่ 1 และ จุดที่ 2
250 G = 2.5 V
1 G = 0.01 V
จุดที่ 1 อ่านค่าได้ 221.60 mV จะเท่ากับ 0.2216 V
ฉะนั้น 0.2216 / 0.01 = 22.16 G
ค่าความสามารถในการดูดซับพลังงาน = 300 x 15.47 x 9.81 x0.165 =7512 J

5. ผลการวิเคราะห์
จากตารางค่าผลการทดลองอัตราหน่วงทีต่ าแหน่งยุบตัวต่างๆของอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก โดยอ้างอิง
ค่าการวัดที่ตาแหน่งต่างๆ ดังรูปที1่ 9 เมื่อ G คือค่าอัตราหน่วงเทียบเท่าอัตราเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลกที่ 9.81 m/s2
5.1 ที่ตาแหน่งยุบตัวบริแวณตาแหน่งที่2 เกิดค่าอัตราหน่วงของมวลที่ชนกระแทกสูงสุดเท่ากับ 24.37G
5.2 ที่ตาแหน่งยุบตัวบริเวณตาแหน่ง8 ซึ่งต่อจากบริเวณตาแหน่ง7 เกิดค่าอัตราหน่วงของมวลที่ชน
กระแทกต่าสุดเท่ากับ 5.17G
5.3 ค่าอัตราหน่วงเฉลี่ยของมวล300 kg ที่กระแทกอุปกรณ์ซับแรงมีค่าเท่ากับ 15.47G
5.4 ระยะยุบตัวของอุปกรณ์กันกระแทกตั้งแต่เริ่มชนกระทัง่ หยุดนิ่งเท่ากับ 165 mm
5.5 อุปกรณ์ดูดซับแรงสามารถดูดซับพลังงานจากการกระแทกเท่ากับ 7512 J

6. อภิปรายผล
จากการทดสอบกล่องซับแรง Impact Attenuator (IA) ตามรูปที่ 19 สรุปได้ว่า เมื่อปล่อยมวล 300 kg.
ซึ่งยึดติดกับกล่องซับแรง จากระดับความสูง 2.5 m เกิดความเร็วปลาย 7 m/s ในการชนกระแทกกับพื้น ตั้งแต่เริ่ม
ชนกระทั่งหยุดนิ่ง จะเกิดค่าอัตราหน่วงสูงสุด 24.37G และค่าอัตราหน่วงเฉลี่ยเท่ากับ 15.47G โดยการชน
กระแทกของมวลที่กระทาต่อกล่องซับแรงกระทั่งมวลหยุดนิ่ง ทาให้กล่องซับแรงเกิดการยุบตัว 165 mm คิดเป็น
พลังงานที่กล่องซับแรงดูดซับได้เท่ากับ 7512 J ซึ่งพลังงานที่ดูดซับได้สูงกว่าพลังงานที่ ปล่อยชน เป็นผล
เนื่องจากค่าความยืดหยุ่นของกล่องดูดซับแรงไม่เป็นเชิงเส้น จากโครงสร้างตัวดูดซับแรงของชั้นบนและชั้นล่างที่
ต่างกันทาให้ขณะเกิดการชนมวลที่ชนเสมือนมีการสั่นขึ้นลงเล็กน้อยซึ่งสังเกตุได้จากค่าอัตราหน่วงตามตารางที่ 1
ที่จุดยอดที่4 ถึง 6 มีการแกว่งค่าขึ้นลง ทั้งนี้ผลโดยรวมของกล่องดูดซับแรงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ทุก
ประการ

7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบสร้างกล่องดูดซับแรงกระแทกทีเ่ ป็นต้นแบบของการศึกษาการออกแบบและสร้าง
กล่องซับแรงกระแทกกับการสร้างเครื่องทดสอบอุปกรณ์ซับแรงกระแทกทีเ่ ป็นต้นแบบ โดยสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ใช้ได้กับการทดสอบอุปกรณ์ ดูดซับแรงกระแทกที่ใช้ในยานนยนต์ประเภทต่างๆ ได้
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ออนไลน์ กำรซื้อสินค้ำตำมร้ำนสะดวกซื้อ หรือแม้แต่กำรเติมน้ำมันรถยนต์โดยใช้บัตรเครดิต จะเห็นว่ำทุ ก
กิจกรรมที่ได้ยกตัวอย่ำงมำข้ำงต้นนั้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดกำรสร้ำงข้ อมูลขึ้นมำอยู่เสมอ ซึ่งมีจำนวน
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Big Data คืออะไร?
เมื่อกล่ำวถึงคำว่ำ Big Data หลำยๆคนจะนึกไปถึงข้อมูลขนำดใหญ่ ข้อมูลจำนวนมหำศำล ข้อมูลที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลำ แต่ในหลักกำรพื้นฐำนแล้ว ดร.ธนชำติ นุ่มนนท์ จำก สถำบันไอเอ็มซี (IMC Institute) ได้
กล่ำวถึงนิยำมของ Big Data (ดร.ธนชำติ นุ่มนนท์, 2014) ไว้ 3 คำ คือ
1. Volume คือ จำนวนข้อมูลที่มีจำนวนมำก และเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำเกินกว่ำระบบฐำนข้อมูลแบบเดิมๆ
จะสำมำรถที่จะจัดกำรได้ ซึ่งทำง EMC/IDC ได้ทำตำดกำรณ์ว่ำในปี 2015 จะมีข้อมูลดิจิตอลรวมกันประมำณ
7,910 ExaBytes
2. Velocity คือ ข้อมูลจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เช่นข้อมู ลจำกเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ข้อมูล
กำรซื้อขำย ข้อมูล Transaction ด้ำนกำรเงินหรือกำรใช้โทรศัพท์ หรือข้อมูลจำก Sensor

รูปภำพที่ 1 แสดงปริมำณข้อมูล Big Data ที่เพิ่มขึน้ อย่ำงรวดเร็ว (http://thanachart.org)
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3. Variety คือ ควำมหลำกหลำยของรูปแบบของข้อมูล ซึ่งข้อมูลสำมำรถมีทั้งแบบที่เป็น Structure และ
Unstructure ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปแบบ RDBMS, text, XML, Image หรือ Video
จะเห็นได้ว่ำมีปริมำณของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลำและควำมหลำกหลำยของโครงสร้ำงข้อมูลที่
เกิดขึ้น ในกำร จัดกำรกับข้อมูล Big Data จึงจำเป็นต้องใช้ระบบกำรเก็บข้อมูลหรือกำรประมวลในรูปแบบอื่นๆ
นอกเหนือจำกรูปแบเดิมๆที่ใช้กันมำ
ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่สำคัญตัวหนึ่งที่มีบทบำทและถูกนำมำใช้กันในระบบ Big Data คือ Hadoop
เนื่องจำกเป็น Open Source Technology ที่สำมำรถเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ที่เป็น Unstructure และนำมำประมวลผล
ได้

รูปภาพที่ 2 แสดงโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคลัสเตอร์ของเครื่องมือ Hadoop
(http://www-01.ibm.com/software/ebusiness/jstart/hadoop/)
ข้อมูลจำนวนมหำศำลเหล่ำนี้ จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ำถูกทิ้งไว้เฉยๆในฐำนข้อมูล บุคคลที่จะมำทำ
หน้ ำที่ กลั่ น กรองข้ อ มู ล และดึ ง ส่ ว นสำคั ญ ที่ มี ป ระโยชน์ อ อกมำใช้ ง ำน ด้ ว ยวิ ธี กำ วิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล นั่ น ก็ คื อ
นักวิเครำะห์ข้อมูล หรือนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล( Data Scientist) ซึ่งเทคโนโลยี Big Data ได้ทำให้ Data Scientist มี
เครื่องมือที่หลำกหลำยขึ้น ทั้งด้ำนกำรเก็บข้อมูลในรูปแบบ Structure หรือ unstructure เครื่องมือสำหรับถ่ำยโอน
ข้อมูล และเครื่องมือหรือภำษำที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำง Java, R, Mahout และจำกข้อมูลในปัจจุบันซึ่งเป็น
ข้อมูลประเภท unstructure data จึงทำให้ Hadoop กลำยเป็นเครื่องมือที่น่ำสนใจที่สุดของ Big Data เพรำะ
นอกจำกสำมำรถที่จะเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ได้แล้ว ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่หลำกหลำย

Data Scientist คือใคร?
ในปี 2006 Jonathan Goldman ดร. ด้ำนสำขำฟิสิกส์ จำกมหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด (Thomas H.
Davenport and D.J. Patil, 2012) ได้เข้ำทำงำนที่บริษัท LinkIn ผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ด้ำนเครือข่ำยกำรทำงำนและ
ธุรกิจ เป็นบริษัท start-up ที่มีจำนวนสมำชิกน้อยกว่ำ 8 ล้ำนคน และมีจำนวนของกำรเติบโตที่รวดเร็วจำกจำนวน
สมำชิกและกำรรับเชิญเพื่อนเข้ำร่วม แต่สิ่งที่ Goldman ได้พบคือ สมำชิกที่เข้ำมำแล้วไม่มีควำมต้องกำรที่จะติดต่อ
หรือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสมำชิกคนอื่นๆบนเว็บไซต์ ซึ่ง Goldman มองเห็นว่ำเป็นสิ่งที่ขำดหำยไปบนโลกสังคม
ออนไลน์
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"พวกเขำเหมือนกับเดินเข้ำมำในงำนประชุมวิชำกำรและไม่รู้จักใคร เขำได้แต่ยืนอยู่ในมุมเล็กๆพร้อม
กับเครื่องดื่ม และเมื่องำนประชุมสิ้นสุดลงก็แยกย้ำยกับกันไป" หนึ่งในผู้จัดกำรของ LinkIn ได้กล่ำวไว้
Goldman จึงใช้ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่มีอยู่ ทำกำรสร้ำงรูปแบบและทำนำยหำเครือข่ำยที่เหมำะสม
สำหรับผู้ใช้แต่ละคน โดยเชื่อว่ำจะสำมำรถเพื่อคุณค่ำและช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถหำเครือข่ำยของตนได้มำกยิ่งขึ้น แต่
ทีมวิศวกรของ LinkIn ไม่ให้ควำมสนใจในทฤษฎีของ Goldman ด้วยเหตุผลที่ว่ำ "ทำไมเว็บไซต์จะต้องสร้ำง
เครือข่ำยให้ผู้ใช้แต่ละคนด้วย ในเมื่อพวกเขำมีเองก็มีสมุดที่อยู่ของผู้ใช้และสำมำรถดึงเข้ำมำได้เองอยู่แล้ว"

รูปภาพที่ 3 แสดงปริมำณจำนวนสมำชิกของ LinkIn ในปัจจุบัน ซึ่งมีประมำณ396 ล้ำนคน
(http://www.statista.com/statistics/274050/quarterly-numbers-of-linkedin-members/)
นับเป็นควำมโชคดีของ Goldman ที่ Reid Hoffman ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ LinkedIn ณ เวลำนั้น มีควำม
เชื่อมั่นในพลังของกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกด้วยประสบกำรณ์ในกำรทำงำนของ Hoffman ที่ PayPal จึงได้มอบเงิน
สนับสนุนให้กับ Goldman พร้อมกับพื้นที่บนเว็บไซต์สำหรับกำรเผยแพร่โมดูล (modules) โดยทำให้เหมือนเป็น
ส่วนของโฆษณำ ในหน้ำเว็บไซต์ที่นิยมมำกที่สุด
Goldman เริ่มต้นทดสอบโมดูล ที่สร้ำงขึ้นโดยสังเกตจำกพฤติกรรมของผู้ใช้ และพยำยำมนำเสนอโมดูล
นี้ด้วยกำรแสดงรำยชื่อของบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นรู้จักหรือเป็นเพื่อนกัน แต่ดูเหมือนว่ำจะมีควำมสัมพันธ์อื่นๆที่
เหมือนกัน เช่น แนะนำบุคคลที่เคยอยู่โรงเรียนเดียวกันหรือบุคคลที่ทำงำนในรูปแบบหรือประเภทเดียวกัน โดย
แสดงขึ้นในส่วนที่ผู้ใช้จะสำมำรถสังเกตเห็นได้โดยง่ำย
ภำยในไม่กี่วันเขำก็ค้นพบว่ำอัตรำกำรคลิก (click-rate) ผ่ำนโมดูลโฆษณำที่สร้ำงขึ้นนั้นมีจำนวนสูง
อย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน Goldman จึงทำกำรศึกษำค้นคว้ำต่อเพื่อที่จะสร้ำงระบบแนะนำที่มีควำมแม่นยำมำกยิ่งขึ้น
โดยใช้ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้มีอยู่แล้วนั้นเป็นพื้นฐำนของกำรทำนำย
ผู้บริหำรของ LinkedIn ได้เห็นผลงำนของ Goldman และได้ใช้โมดูลนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐำนของ
LinkedIn และถูกใช้ในชื่อว่ำ “People You May Know” ด้วย คุณสมบัตินี้ LinkedIn มีอัตรำกำรเข้ำชมจำกผู้ใช้
เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับกำรใช้งำนโดยปกติทั่วไป
LinkedIn สำมำรถเติบโตได้อย่ำงรวดเร็วและมีผู้ใช้มำกขึ้นจนถึงทุกวันนี้ และ Goldman นับว่ำเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีของ นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Scientist) บุคคลที่จะต้องมีระดับควำมเป็นมืออำชีพสูง ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมและมีควำมอยำกรู้อยำกเห็นที่จะทำกำรค้นหำในโลกของ ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
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Anjul Bhambhri (IBM, 2014) รองประธำนฝ่ำยผลิตภัณฑ์ข้อมูลขนำดใหญ่ที่ IBM กล่ำวว่ำ "Data
Scientist คือคนที่มีควำมอยำกรู้อยำกเห็น คนที่สำมำรถจ้องมองข้อมูลและเห็นแนวโน้ม เป็นบุคคลที่มีควำม
ต้องกำรเรียนรู้และนำกำรเปลี่ยนแปลงมำสูอ่ งค์กร"

Data Scientist skills
สำหรั บหลำยๆคนที่กำลั งต้ องกำรจะศึ กษำ หรื อมี ควำมต้อ งกำรที่จ ะประกอบอำชี พ หรื อท ำงำนที่
เกี่ยวข้องกับ Data Scientist ควรมีพื้นฐำนควำมรู้ และทักษะด้ำนต่ำงๆที่จำเป็นอีกด้วย นำย Drew Conway ใน
ฐำนะ CEO และผู้ก่อตั้ง Alluvium ได้แบ่งทักษะที่จำเป็นของ Data Scientist (Drew Conway, 2010) ออกเป็น 3
ด้ำนใหญ่ คือ
1. Hacking skills เป็นทักษะในกำรใช้งำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส์ เพื่อเข้ำถึงข้อมูล หรือกำรจัดกำรกับ
คำสั่งต่ำงๆ สำมำรถทำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรดำเนินงำน มีวิธีคิดในเชิงอัลกอริทึม มีตรรกะในกำรจัดกำรกับ
ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบที่ต้องกำร และสำมำรถใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้น
ออกมำ
2. Math and Stats Knowledge ทักษะด้ำนคณิตศำสตร์และสถิติ เป็นส่วนที่สำคัญไม่น้อยกว่ำด้ำนอื่นๆ
เช่นกัน เนื่องจำกงำนสำหรับ Data Scientist จะต้องเจอกับข้อมูลจำนวนมหำศำล และต้องทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่
เป็นหัวใจหลักออกมำจำกข้อมูลทั้งหมดเหล่ำนั้น ด้วยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์และสถิติ โดยผ่ำนกำรใช้เครื่องมือ
ช่วยเหลือ ดังนั้น Data Scientist จึงควรมีควำมคุ้นเคยหรือทำงำนเกี่ยวกับโมเดลทำงสถิติพื้นฐำนอยู่บ้ำง

รูปภาพที่ 4 แสดงกำรแบ่งทักษะของ Data Scientist ออกเป็น 3 ด้ำน
(http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram)
3. Substantive Expertise ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง เป็นส่วนที่อำจดูไม่มีควำมสำคัญกับกำร
ทำงำนในรู ปแบบนี้ แต่อ ย่ำลืม ว่ำ ถึง แม้ Data Scientist จะมี ทักษะทั้ง 2 ทั กษะแรกเป็ นอย่ ำงดี สำมำรถคิ ด
อัลกอริทึม มีตรรกะในกำรจัดกำรกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแบบที่ต้องกำร มีพื้นฐำนด้ำนกำรคิดคำนวณสถิติ
ตอดจนสำมำรถสร้ำงโมเดลทำงสถิติได้ อย่ำงถูกต้อง แต่ถ้ำหำกไม่รู้ว่ำกำลังวิเครำะห์ข้อมูลประเภทไหน หรือ
ธุรกิจด้ำนอะไร และถ้ำขำดองค์ควำมรู้เฉพำะทำงด้ำนนั้นๆอีกด้วย ก็อำจจะทำให้ได้ผลลัพธ์จำกกำรวิเครำะห์ที่ไม่
สมบูรณ์ได้
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สำหรับบทบำทหน้ำที่ของ Data Scientist นั้น จำกรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่ำบทบำทของ Data Scientist จะมี
กำรคำบเกี่ยวกับบทบำทของ Data Architecture/Management และ Analytics โดย Data Scientist จะต้องใช้
เครื่องมือต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น Hadoop, R, MapReduce หรือ Mahout ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล รวมถึงมีกำรใช้
Algorithm สำหรับ Machine Learning ด้วย
Data Scientist นั้น นอกจำกจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีและสถิติ แล้ว ส่วนที่สำคัญที่สุด
และจะขำดไม่ได้คือ ต้องมีทักษะในด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรเป็นอย่ำงสูง เนื่องจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ทำง
โมเดลทำงสถิติอย่ำงสลับซับซ้อนนั้น ถ้ำไม่สำมำรถถูกนำเสนอและอธิบำยให้ฝ่ำยที่รับผิดชอบในกำรตัดสินใจ
ทำงธุรกิจเข้ำใจอย่ำงชัดเจน และเข้ำสู่กระบวนกำรทำงำนที่สร้ำงผลประโยชน์ให้กับองค์กรได้ ก็จะเป็นกำรทำงำน
โดยเปล่ำประโยชน์

รูปภาพที่ 5 แสดงบทบำทหน้ำทีข่ อง Data Scientist (http://thanachart.org/)

Data Scientist กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
บริษัทหน่วยงำนใหญ่ๆเริ่มมีควำมกังวลกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน และบำงแห่งได้เริ่มมีกำรใช้งำน
Big Data เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลกันไปบ้ำงแล้ว ดังที่จะเห็นได้จำกกรณีของ LinkIn ในบทควำมที่กล่ำวมำ บริษัท
หน่วยงำนอีกหลำยแห่งเริ่มให้ควำมสนใจกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล Big Data และมีกำรประกำศรับสมัครงำนใน
ตำแหน่ง Data Scientist กันบ้ำงแล้ว แต่เนื่องจำกจำนวนบุคลกรที่มีควำมรู้ค วำมสำมำรถด้ำนนี้ยังมีน้อย และไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของภำคธุรกิจ อีกทั้งยังขำดทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตรงกับควำมต้องกำรของบริษัท
จึงส่งผลให้ตำแหน่งงำนดังกล่ำวเกิดควำมต้องกำรที่สูง ดังที่ บริษัทวิจัยกำร์ทเนอร์ (IBM, 2014)ได้กล่ำวไว้ว่ำ ใน
ปี 2015 จะมีควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำน Data Scientist เพื่อเข้ำทำงำนด้ำนวิเครำะห์ข้อมูลนี้เป็นจำนวนมำกถึง 4.4
ล้ำนตำแหน่ง จำกทั่วโลก แต่มีในปัจจุบันมีบุคลำกรเพียงพอแค่ 1 ใน 3 เท่ำนั้น
ปัจจุบัน Data Scientist เป็นตำแหน่งที่มีควำมต้องกำรสูง ณ ต่ำงประเทศ ดังจะเห็นได้จำกข้อมูลข้ำงต้น
แต่สำหรับประเทศไทย ถือว่ำยังเป็นอะไรที่ใหม่มำก และเพิ่งจะเริ่มต้นเท่ำนั้น ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเกิด
ควำมตื่นตัวเรื่อง Big Data อยู่นี้ ถ้ำได้ลองมองหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนนี้ จะเห็นว่ำยังมีจำนวนอยู่
ไม่มำก และอยู่แค่ในวงจำกัดเฉพำะผู้ที่สนใจเท่ำนั้น ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดควำมร่วมมือจำกหลำยๆหน่วยงำนเพื่อ
พัฒนำบุคลำกรด้ำนนี้ให้เพียงพอกับควำมต้องกำร
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รูปภาพที่ 5 แสดงจำนวนควำมต้องกำรบุคำกรด้ำน Data Scientist
(http://www.ibm.com/big-data/us/en/)
บริษัทเอกชนอย่ำง IBM ประเทศไทย (วันเพ็ญ แก้วสกุล, 2014) ได้ให้ควำมสำคัญถึงปัญหำข้ำงต้นนี้ จึง
ได้ ร่ ว มมื อ กั บ มหำวิ ท ยำลั ย 9 แห่ ง ประกอบด้ ว ย จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลั ยขอนแก่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มหำวิ ทยำลัยแม่โ จ้ มหำวิท ยำลัยมหิด ล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มหำวิทยำลัยรังสิต และมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในกำรนำควำมรู้
ด้ำนอนำไลติกส์เข้ำไปพัฒนำทักษะให้กับบุคลำกรถึงรั้วกำรศึกษำ
ในขณะเดียวกันก็ร่วมกับสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือทีเอ็มเอ (TMA) ซึ่งมีเครือข่ำย
องค์กรธุรกิจอยู่เป็นจำนวนมำกให้ได้รับกำรต่อยอดแนวคิดกำรนำนวัตกรรมบิ๊กดำต้ำ (Big Data) และอนำไลติกส์
(Analytics) เข้ำไปใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันขององค์กรไทย
ภำยใต้ควำมร่วมมือนี้ ผู้เชี่ยวชำญของไอบีเอ็มจะเข้ำไปทำหน้ำที่ถ่ำยทอดทักษะควำมรู้ด้ำนอนำไลติกส์
ให้กับอำจำรย์ผู้สอน และร่วมพัฒนำวิชำในสำขำที่เกี่ยวข้อง 36 รำยวิชำ
จำกที่ได้กล่ำวมำ สรุปได้ว่ำ Data Scientist คือบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีทักษะทำงด้ำนกำร
คิดวิเครำะห์ กำรคิดในเชิงอัลกอริทึม มีตรรกะในกำรจัดกำรกับข้อมูล และต้องมีพื้นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์และสถิติ
แต่ที่จะขำดไม่ได้เลยนั่นคือ ต้องมีองค์ควำมรู้หรือเคยผ่ำนกำรทำงำนที่มีลักษณะเดียวกับงำนที่จะทำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลนั้นๆ
Data Scientist ต้องเป็นคนที่รู้ว่ำจะดึงหรือแยกควำมรู้ออกจำกข้อมูลได้อย่ำงไร โดยใช้ทักษะตำมที่กล่ำว
มำแล้ว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิภำพและเกิดข้อผิดพลำดให้น้อยที่สุด
ท้ำยที่สุด ข้อมูลจำนวนมหำศำลที่ถูกกลั่นกรองแล้ว จะไม่มีค่ำอะไรเลย ถ้ำผู้ บริหำรไม่ให้ควำมสำคัญ
และนำข้อมูลเหล่ำนั้นไปสร้ำงประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบริษัทหน่วยงำนของตน
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ความสัมพันธ์ของพื้นที่ถนนโครงข่ายตามผังเมืองรวมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น
THE RELATIONSHIP BETWEEN ROAD NETWORK AREAS AND
RELATED FACTORS IN URBAN COMPREHENSIVE PLAN
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บทคัดย่อ
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เป็นผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่ประเทศไทยใช้มากที่สุด โดยในผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชนจะมี แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวม/ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ เพื่อใช้ในการกันแนวถนนที่มีแผนจะก่อสร้างหรือขยายถนนในอนาคต
การวิจัยนี้จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างพื้นที่ถนนโครงข่ายกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยวิธี Single Linear
Regression ซึ่งพบว่าพื้นที่ถนนสายหลักจะมีความสัมพันธ์ กับจานวนอาคารรวมและจานวนประชากรมากที่สุด
ส่วนพื้นที่ถนนสายรองจะไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรต้นใดๆ
คำหลัก: ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน, แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิ , แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคม
และส่ง, พื้นที่ถนนสายหลัก และ พื้นที่ถนนสายรอง

ABSTRACT
An urban comprehensive plan is a bylaw enforced town plan that used most in Thailand. The urban
comprehensive plan includes a regulation on road network plan for using as a guideline to draw potential plan
of future road construction and extension. This research tries to find out the relationship between road network
areas and related factors by using Single Linear Regression only. The highest R2s are found only on main road
areas, which have high correlated with total population and number of building. The access road areas do not
have any correlation with all independent variables.
KEYWORDS: Urban comprehensive plan, Land use plan, Road network plan, Regulation on road network
plan, main road areas and access road areas
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1. บทนำ
พระราชบัญญัติการผังเมือง มีขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ซึ่งมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ.2558 และจาก
การอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ทาให้สามารถออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนในแต่
ละท้องที่ได้ ซึ่งผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามกฎหมาย [1]
โดยมีแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และ
กันแนวพื้นที่เพื่อการก่อสร้างหรือขยายถนนในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จาแนกประเภท
แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการวางผังเมือง ซึ่งการ
กาหนดขนาดและปริมาณของถนนโครงข่ายจะขึ้นอยู่กับปัจจัย ที่สาคัญหลายประการ อาทิ ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะของระบบคมนาคมขนส่ง ลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
โดยเมื่อกาหนดแนวถนนในแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งแล้วจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ต้อง
มี การกั น แนวป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารก่อ สร้ างรุ ก ล้ าเข้ าไปในแนวเขตทาง การวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างพื้นที่ถนนโครงข่ายตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนกับปัจจัยต่างๆด้วยวิธี Single
Linear Regression เท่านั้น เพื่อเป็นข้อสังเกตสาหรับการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆในเชิงลึกต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดพื้นที่ของถนนโครงข่ายตามผังเมืองรวมเบื้องต้น
2. เพื่อหาค่า R2 จากวิธี Single Linear Regression ระหว่างพื้นที่ถนนโครงข่ายตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
กับปัจจัยต่างๆ
3. เพื่อสรุปปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ถนนโครงข่ายตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนได้

3. กระบวนกำรวำงผังเมืองรวมและกำรคัดเลือกผังเมืองรวมตัวอย่ำง
กระบวนการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กาหนดไว้ทั้งสิ้น 18
ขั้น ตอน จาแนกเป็น ขั้ น ตอนการดาเนิน การในเชิ ง วิชาการจานวน 8 ขั้ นตอน และ เป็น ขั้ นตอนการจั ด ท า
กฎกระทรวง จานวน 10 ขั้นตอน [1] ดังแสดงในรูปที่1 โดยผู้วิจัยจะทาการคัดเลือกผังเมืองรวมตัวอย่างที่ผ่าน
กระบวนการวางผังเมืองรวมในขั้นตอนที่ 3 กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นผังร่างเป็นอย่างน้อย
เนื่องจากเมื่อกระบวนการวางผังเมืองรวมเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 แล้ว ผลการศึกษาจะมีความชัดเจนในระดับที่น่าเชื่อถือ
ได้
การจัดทาผังเมืองรวมในแต่ละพื้นที่จัดเป็น “กฎกระทรวง” ที่อาศัยอานาจแห่งพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2518 เช่น การจัดทาผังเมืองรวมเมืองระยองที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่เทศบาลในตัวเมืองระยอง จะได้
“กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระยอง” เป็นต้น โดยแผนผังที่เป็นสาระสาคัญและมีการกาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงทุ กฉบับ คือ แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท และ แผนผังแสดง
โครงการคมนาคมและขนส่ง ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 2 คือ ผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ.2549 [2]
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ในขณะที่ผังเมืองรวมดาเนินการอยู่ในกระบวนจะเรียกว่า “ร่างผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน....” ผู้วิจัยได้
สารวจและรวบรวมข้อมูลร่างผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete randomized design) ได้ทั้งสิ้น
10 ตัวอย่าง ซึ่งทุกตัวอย่างเป็นร่างผังเมืองรวม/ผังเมืองรวมล่าสุดของทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
 ตัวอย่างที่1 ร่างผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม [3]
 ตัวอย่างที่2 ร่างผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [4]
 ตัวอย่างที่3 ร่างผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [5]
 ตัวอย่างที่4 ร่างผังเมืองรวมเมืองระยอง จังหวัดระยอง [6]
 ตัวอย่างที่5 ร่างผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง [7]
 ตัวอย่างที่6 ร่างผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [8]
 ตัวอย่างที่7 ร่างผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [9]
 ตัวอย่างที่8 ร่างผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้าลึก จังหวัดสงขลา [10]
 ตัวอย่างที่9 ร่างผังเมืองรวมเมืองบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา [11]
 ตัวอย่างที่10 ร่างผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี [12]

รูปที่ 1 กระบวนการวางผังเมืองรวม 18 ขั้นตอน [1]
การกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จะมีหลายประเภท (มากกว่า 10
ประเภทต่อ 1 ผังโดยประมาณ) แต่ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักประกอบด้วย พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่พัก
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อาศัย พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า และ พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ส่วนการกาหนดประเภทและขนาดของ
ถนนโครงข่ายจะกาหนดขนาดเขตทางตั้ง แต่ 12 เมตรขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง หรือ
ถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ก็ได้

รูปที่ 2 ตัวอย่างแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง ผังเมือง
รวมเมืองระยอง พ.ศ.2549 [2]

4. ข้อมูลของร่ำงผังเมืองรวมตัวอย่ำง
การวิเ คราะห์ เพื่ อประกอบการวางผังเมือ งรวมเมือ ง/ชุ มชน จะต้ องประกอบด้ วย ด้ านลั กษณะทาง
กายภาพ ด้านลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ ประชากร ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการใช้ประโยชน์อาคาร
ด้านระบบคมนาคมขนส่ง ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย ทาให้สามารถกาหนดปัจจัยได้ทั้งหมด 12
ตัวดังแสดงในตารางที่ 1 ถึงตารางที่3 โดยกาหนดให้เป็น ตัวแปรตาม 2 ตัว และ ตัวแปรต้นอีก 10 ตัว ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
 พื้นที่ถนนสายหลัก เป็น ตัวแปรตาม 1 หมายถึง ขนาดของถนนโครงข่ายตามผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่จะมีเกาะกลางถนน มีหน่วยเป็นตารางเมตร
 พื้นที่ถนนสายรอง เป็น ตัวแปรตาม 2 หมายถึง ขนาดของถนนโครงข่ายตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ที่มีขนาดเขตทางน้อยกว่า 20 เมตร ส่วนใหญ่จะไม่มีเกาะกลางถนน มีหน่วยเป็นตารางเมตร
 พื้นที่ผังเมืองรวม เป็น ตัวแปรต้น 1 หมายถึง พื้นที่วางผังที่กาหนดไว้ในร่างผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ตามกฎหมาย มีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร
 พื้นที่พาณิชยกรรม เป็นตัวแปรต้น 2 หมายถึง พื้นที่ในขอบเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนแต่ละแห่งที่
ถูกกาหนดให้เป็นสีแดง พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของร่างผังเมืองรวมตัวอย่างที่ 1-3
ปัจจัย

หน่วย

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง 3

พื้นที่ถนนสายหลัก

ตร.ม.

609,780

19,200

3,162,100

พื้นที่ถนนสายรอง

ตร.ม.

359,620

202,820

384,920

พื้นที่ผังเมืองรวมต่อผัง

ตร.กม.

78.36

24.85

328.44

พื้นที่พาณิชยกรรม

ตร.กม.

2.61

0.09

7.49

พื้นที่พักอาศัย

ตร.กม.

11.31

2.81

56.33

พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

ตร.กม.

8.21

0.17

9.07

พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม

ตร.กม.

18.36

17.35

211.02

จานวนอาคารทัง้ หมด

หลัง

60,724

5,969

136,091

จานวนประชากรรวม

คน

148,409

11,694

444,655

รายรับของ อปท. รวมในพื้นที่วางผัง

ล้านบาท

382.43

296.66

1,667.54

สัดส่วนของรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล

ร้อยละ

42.51

37.91

53.64

ปริมาณจราจรรวมบนถนนสายสาคัญ

pcu/hr

8,995

4,264

14,804

 พื้นที่พักอาศัย เป็นตัวแปรต้น 3 หมายถึง พื้นที่ในขอบเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนแต่ละแห่งที่ถูก
กาหนดให้เป็นสีเหลืองและสีส้ม ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีหน่วยเป็นตาราง
กิโลเมตร
 พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า เป็นตัวแปรต้น 4 หมายถึง พื้นที่ในขอบเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
แต่ละแห่งที่ถูกกาหนดให้เป็นสีม่วงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทุกประเภท มีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร
 พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม เป็นตัวแปรต้น 5 หมายถึง พื้นที่ในขอบเขตผังเมือ งรวมเมือง/ชุมชนแต่
ละแห่งที่ถูกกาหนดให้เป็นสีเขียวเข้ม ชนบทและเกษตรกรรม มีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร
 จานวนอาคารทั้งหมด เป็นตัวแปรต้น 6 หมายถึง จานวนอาคารรวมทุกประเภทในเขตพื้นที่จัดทาผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชน มีหน่วยเป็นหลัง
 จานวนประชากรรวม เป็นตัวแปรต้น 7 หมายถึง จานวนประชากรรวมทุกประเภทในพื้นที่จัดทาผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชน มีหน่วยเป็นคน
 รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่วางผัง เป็นตัวแปรต้น 8 หมายถึง ยอดรายรับ
รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีพื้นที่ในขอบเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน มีหน่วยเป็นล้านบาท

1630

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

 สัดส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นตัวแปรต้น 9 หมายถึง ร้อยละของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการจราจรทั้งหมดที่สารวจได้
 ปริมาณจราจรรวมบนถนนสายสาคัญ เป็นตัวแปรต้น 10 หมายถึง ปริมาณการจราจรรวมทุกตาแหน่ง
ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่ได้มีการสารวจไว้บนถนนโครงข่ายสายสาคัญ มีหน่วยเป็น คัน -รถยนต์นั่งต่อชั่วโมง
(pcu/hr)
ตารางที่ 2 ข้อมูลของร่างผังเมืองรวมตัวอย่างที่ 4-6
หน่วย

ตัวอย่าง 4

ตัวอย่าง 5

ตัวอย่าง 6

พื้นที่ถนนสายหลัก

ตร.ม.

700,300

1,341,850

196,580

พื้นที่ถนนสายรอง

ตร.ม.

468,780

224,320

183,790

พื้นที่ผังเมืองรวมต่อผัง

ตร.กม.

113.80

259.00

169.00

พื้นที่พาณิชยกรรม

ตร.กม.

7.65

3.54

0.46

พื้นที่พักอาศัย

ตร.กม.

42.17

45.51

18.16

พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

ตร.กม.

7.40

40.21

0.55

พื้นที่เกษตรกรรม

ตร.กม.

32.67

113.35

116.94

จานวนอาคารทัง้ หมด

หลัง

55,391

66,701

35,136

จานวนประชากรรวม

คน

244,966

191,338

117,374

รายรับของ อปท. รวมในพื้นที่วางผัง

ล้านบาท

740.20

615.36

374.02

สัดส่วนของรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล

ร้อยละ

56.51

63.01

54.92

ปริมาณจราจรรวมบนถนนสายสาคัญ

pcu/hr

12,374

15,130

15,237

ปัจจัย
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ตารางที่ 3 ข้อมูลของร่างผังเมืองรวมตัวอย่างที่ 7-10
ปัจจัย

หน่วย

ตัวอย่าง 7

ตัวอย่าง 8

ตัวอย่าง 9

ตัวอย่าง 10

พื้นที่ถนนสายหลัก

ตร.ม.

211,050

354,100

373,400

2,218,734

พื้นที่ถนนสายรอง

ตร.ม.

665,720

359,660

208,080

145,568

พื้นที่ผังเมืองรวมต่อผัง

ตร.กม.

138.00

82.00

231.00

185

พื้นที่พาณิชยกรรม

ตร.กม.

2.27

0.67

0.75

7.89

พื้นที่พักอาศัย

ตร.กม.

25.56

5.99

5.25

23.08

พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

ตร.กม.

0.46

1.08

0.44

0.99

พื้นที่เกษตรกรรม

ตร.กม.

58.89

13.08

143.47

135.84

จานวนอาคารทัง้ หมด

หลัง

52,896

22,508

11,652

88,817

จานวนประชากรรวม

คน

169,464

71,914

51,327

604,454

รายรับของ อปท. รวมในพื้นที่วางผัง

ล้านบาท

1,102.80

349.40

308.65

3,170.14

สัดส่วนของรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล

ร้อยละ

45.62

52.01

41.89

53.21

ปริมาณจราจรรวมบนถนนสายสาคัญ

pcu/hr

7,898

5,835

3,873

8,781

5. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำงๆต่อพื้นที่ถนนโครงข่ำย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้นจะใช้วิธี Single Linear Regression โดยกาหนดให้ พื้นที่ถนนสาย
หลัก และ พื้นที่ถนนสายรอง เป็นตัวแปรตาม และ กาหนดให้ปัจจัยที่เหลือเป็นตัวแปรต้น ตามสมการที่ 1 แล้ว
นาไปสู่การวิเคราะห์ค่า R2 ดังตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ถนนสายหลัก (Y) และ พื้นที่ผังเมืองผังเมืองรวม
(X) ที่นาไปสู่การหาค่า R2 ดังแสดงในรูปที่ 3
Y

=

a+bX

(1)

โดยที่ Y = ตัวแปรตาม X = ตัวแปรต้น ค่า a และ b คือ ค่าสัมประสิทธิ์
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รูปที่ 3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยวิธี Single Linear Regression ระหว่างพื้นที่ถนนกับปัจจัยต่างๆ
ผลการวิเคราะห์ค่า R2 ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามแบบ Single Linear Regression แสดงดังตาราง
ที่ 4 ซึ่งพบว่าในภาพรวมค่า R2 ระหว่างพื้นที่ถนนสายหลักกับตัวแปรต้นจะมีค่ามากกว่าค่า R2 ระหว่างพื้นที่ถนน
สายรองกับตัวแปรต้นอย่างมีนัยสาคัญ โดย ค่า R2 ของพื้นที่ถนนสายหลักกับจานวนอาคารรวม และ พื้นที่ถนน
สายหลักกับจานวนประชากรรวม จะมีค่ามากที่สุด คื อ 0.8477 และ 0.7464 ตามลาดับ ส่วนพื้นที่ถนนสายรองจะ
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับตัวแปรต้นทุกตัว
ตารางที่ 4 ค่า R2 ระหว่างพื้นที่ถนนกับปัจจัยต่างๆด้วยวิธี Single Regression Analysis
ปัจจัย
หน่วยของปัจจัย พื้นที่ถนนสายหลัก (ตร.ม.)
พื้นที่ผังเมืองรวม
ตร.กม.
0.5282
พื้นที่พาณิชยกรรม
ตร.กม.
0.6276
พื้นที่พักอาศัย
ตร.กม.
0.5040
พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ตร.กม.
0.0835
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
ตร.กม.
0.5345
จานวนอาคารรวม
หลัง
0.8477
จานวนประชากรรวม
คน
0.7464
รายรับของ อปท.ในพืน้ ที่รวม
ล้านบาท
0.5364
ปริมาณจราจรในช่วงเร่งด่วนรวม
pcu/hr
0.2321
สัดส่วนพาหนะส่วนบุคคล
ร้อยละ
0.2014

พื้นที่ถนนสายรอง (ตร.ม.)
0.0161
0.0203
0.0784
0.0123
0.0853
0.0304
0.0031
0.0065
0.0002
0.0036

การวางระบบถนนโครงข่ายในแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ต่างๆน้อยมาก ทั้งที่ในเชิงวิชาการควรมีความสัมพันธ์กันอย่างสูง อาจมาจากข้อสังเกตดังนี้
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 การได้มาซึ่งพื้นที่ดินสาหรับการก่อสร้างหรือขยายเขตทางของถนนโครงข่าย ตามแผนผังแสดง
โครงการด้านคมนาคมและขนส่ง เป็นปัจจัยสาคัญ ซึ่งถ้าแนวถนนตามร่างแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคม
ขนส่งต้องผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ต้องมีการเวนคืนและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก ประชาชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอาจไม่เห็นด้วย ทาให้ไม่สามารถนาแนวถนนดังกล่าวบรรจุเข้าแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคม
และขนส่งได้ถึงแม้ในเชิงวิชาการจะมีความจาเป็นก็ตาม
 ถนนโครงการของกรมทางหลวงจะไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของกระบวนการวางผั ง เมื อ งรวม /ชุ ม ชน
เนื่องจากระบบถนนโครงข่ายของกรมทางหลวงเป็นโครงข่ายระดับมหภาค เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัด
ระดับภูมิภาค ทาให้ไม่สามารถบรรจุพื้นที่ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเข้าสู่แผนผังแสดง
โครงการด้านคมนาคมและขนส่งได้
 โดยหลักการถ้ามีการเสนอให้มีพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อยู่อาศัย มากขึ้น พื้นที่ถนนสายรองก็ควรจะ
มีมากขึ้นเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงและให้บริการในพื้นที่ แต่เนื่องจากถนนสายรองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดาเนินการขยายหรือก่อสร้างใหม่ได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายทางที่มีเขตทางไม่กว้าง เช่น เขตทางน้อย
กว่า 12 เมตร ก็ไม่จาเป็นต้องบรรจุแนวถนนส่วนนี้ลงในแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง ซึ่งอาจทา
ให้พนื้ ที่ถนนสายรองไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของพื้นที่พาณิชยกรรม และ พื้นที่พักอาศัย เป็นต้น
 ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา รูปแบบของ แนวถนนโครงข่ายในแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและ
ขนส่งจะเป็นแค่แนวเสนอแนะเท่านั้น ไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกันแนวที่ดิน ทาให้ประชาชนไม่รู้สึกว่า
เสียสิทธิ ก็จะไม่เกิดการคัดค้าน ส่งผลให้มีพื้นที่ถนนเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่เมื่อมีการปรับปรุงผัง
รวมเมือง/ชุมชนใหม่แบบปัจจุบันที่กาหนดให้มีการบังคับกันแนวถนนทุกเส้นที่แสดงในแผนผังแสดงโครงการ
ด้านคมนาคมและขนส่ง ก็ทาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบออกมาคัดค้าน กอปรกับมีการก่อสร้างอาคารล้าเข้า
ไปแนวถนนแล้ว ทาให้ไม่สามารถบรรจุแนวถนนหลายสายทางลงในแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและ
ขนส่งได้
 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนมีอานาจสาหรับกันแนว การห้ามก่อสร้างอาคาร ตามแนวถนนโครงข่ายที่
แสดงในแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งเท่ านั้น แต่ไ ม่มีอานาจในการเสนองบประมาณเพื่ อ
ก่อสร้าง ดังนั้นเมื่อกันแนวถนนไว้แต่ไม่มีการก่อสร้าง ประชาชนก็รู้สึกว่าเสียสิทธิในการใช้ประโยชน์ทีดิน
ส่งผลให้ถนนบางสายไม่สามารถบรรจุเข้าสู่แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งได้

6. กิตติกรรมประกาศ
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการใช้ยาปฏิชีวนะซัลโฟนาไมด์ (sulfonamides)
ในปศุสัตว์
HUMAN AND ENVIRONMENTAL RISK OF SULFONAMIDES ANTIBIOTIC
USED FOR LIVESTOCK FARMING OPERATIONS
วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : warisara.le@spu.ac.th
โยธิน มัชฌิมาดิลก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : yothin.mu@spu.ac.th
ไพจิตร ผาวัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : paijit.pa@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ยาที่นามาใช้กับมนุษย์และสัตว์อาจก่อให้เกิดมลพิษและแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมได้หลายทาง และ
ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับสารนั้น ดังเช่นกรณีการใช้ sulfamethazine (SMZ) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะใน
กลุ่ม sulfonamide เพื่อเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในปศุสั ตว์ ทาให้เกิดการปนเปื้อนในดินและเคลื่อนที่ไปสู่
แหล่งน้า ในปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดปริมาณสารปนเปื้อนประเภทยาปฏิชีวนะในค่ามาตรฐานน้าผิวดินและน้า
ดื่ม การแพร่กระจายของสารปนเปื้อน sulfonamide จะมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาของเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยา จาก
ผลการวิเคราะห์น้าตัวอย่างในยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย พบว่า มีการปนเปื้อนของสารประกอบยา
ในแหล่งน้าทั้งผิวดินและใต้ดิน โดยปริมาณ SMZ ในน้าผิวดินอยู่ในช่วง 0.05 – 0.22 ไมโครกรัมต่อลิตร และ
ในน้าใต้ดิน 0.08 – 0.16 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยที่ SMZ ทนทานต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ มีการจับตัว
(chelating ability) ต่า มีค่า Kow ต่า และการละลายน้า (solubility) สูง จึงเคลื่อนที่ไปในน้าใต้ดินได้เร็วเท่ากับ
ความเร็วของน้าใต้ดิน ทาให้แพร่ไปในสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว
คาสาคัญ : ยาต้านจุลชีพ ความเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ ซัลฟาเมทาซีน
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ABSTRACT
Pharmaceuticals used on humans and animals may pollute the environment and spread in several ways
which cause effects with creatures that exposure. Sulfamethazine (SMZ), an antibiotic, sulfonamide group,
used for nontherapeutic purpose as food additive to promote growth in livestock especially swine, leads
contamination in the soil and moving into the water. There is no surface water and drinking water standard set
to regulate the amount of antibiotics contaminants. The spread of contaminants sulfonamide is vulnerable to the
development of resistant bacteria. The results of the water samples analyzed in Europe, the US and Thailand
were found to be contaminated with pharmaceutical compounds in water resources, both surface and
underground water. Concentration of SMZ found in surface water ranging from 0.05 to 0.22 micrograms per
liter, and SMZ in groundwater ranging from 0.08 to 0.16 micrograms per liter. With the characteristics of
resistance to biodegradation, low chelating ability, low Kow , and low water solubility, SMZ can move in
groundwater as fast as groundwater flow. Therefore SMZ may quickly spread in the environment.
KEY WORDS: SMZ, Sulfamethazine, Resistant bacteria, Water pollution

1. บทนา
ยาชนิดต่างๆที่ใช้ในมนุษย์ ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมโรค
และการรักษาสุขภาพนั้น มีโอกาสที่จะกลายเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดผลกระทบไม่ทางตรงก็
ทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิตที่ได้รับสารเหล่ านั้น ยาดังกล่าวกระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมได้จากหลายทาง เช่น การทิ้งยาที่
หมดอายุในชักโครก การขับถ่ายยาในส่วนที่ไม่ได้ถูกเผาผลาญและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายออกมาทาง อุจจาระและ
ปัสสาวะของคน จะทาให้เกิดการปนเปื้อนของยาในระบบบาบัดน้าเสีย ซึ่งน้าเสียเมื่อผ่านการบาบัดแล้ว จะถูก
ปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งงานวิจัยจานวนมากได้ระบุว่า ระบบบาบัดน้าเสียทั่วไปไม่สามารถกาจัดยาและ
อนุพันธุ์ของยาบางชนิดได้ (Hirsch et al., 1999; Kaniou et al., 2005, Tewari et al., 2013) ดังนั้นยาที่ปนเปื้อนใน
น้าเสียจากบ้านเรือนจึงกระจายไปสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ในกรณีของปศุสัตว์ก็เช่นกัน สิ่งขับถ่ายและมูลจากสัตว์ก็
จะมียาส่วนที่ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแพร่กระจายไปปนเปื้อนในดิน หรือการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่หมักจากมูลสัตว์ ก็
เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนของยาและอนุพันธุ์ของยาไปสู่ดินและแพร่กระจายไปในสภาพแวดล้อม หรือแม้แต่
ยาที่เหลือหรือหมดอายุและถูกทิ้งลงในถังขยะ สุดท้ายก็จะถูกนาไปกาจัดโดยฝังในหลุมฝังกลบ ซึ่งน้าชะขยะที่มี
สารประกอบของยาก็อาจไหลลงไปปนเปื้อนน้าใต้ดินและออกมาสู่น้าผิวดินได้
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้เริ่มกังวลถึงการปนเปื้อนของสารประกอบยาในน้าและสภาพแวดล้อม
ตั้งแต่ปี 1990 เพราะยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนถึงความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตจากการได้รับสารประกอบยา
และหน่วยงานต่างๆก็มิได้เข้ามากากับดูแลเพื่อกาหนดค่ามาตรฐานของสารประกอบยาดังกล่าวในน้าผิวดินและ
น้าดื่ม ซึ่งมีงานวิจัยพบว่าสารประกอบยาบางชนิดที่มีความเข้มข้น ในน้าเพียงแค่ระดับ ไมโครกรัมต่อลิตรก็
สามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้าและบนบก ซึ่งยาประเภทที่มีการใช้อย่างแพร่หลายใน
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อุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าก็คือกลุ่มยาต้านจุลชีพ ดังนั้นจึงมีความพยายมศึกษาเพื่อทาความ
เข้าใจการแพร่กระจายของยาต้านจุลชีพจากสัตว์ไปสู่แหล่งน้า
สาหรับในประเทศไทยก็ได้มีรายงานการวิเคราะห์น้าตัวอย่างในแม่ น้าเจ้าพระยา ลาคลอง และจากโรง
บาบัดน้าเสีย ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าความเข้มข้นของสารประกอบยาหลายชนิดมีปริมาณสูงในระดับที่
ก่อให้เกิดความเสียงกับระบบนิเวศได้ (Tewari et al., 2013)

2. การใช้ยาต้านจุลชีพในอุตสาหกรรมปศุสัตว์
การใช้ยาต้านจุลชีพในธุรกิจการเกษตรนั้น ถูกประมาณว่ามีการใช้มากถึง 9,000 - 13,000 ตันต่อปี ใน
สหรัฐอเมริกา (Shea, 2003) ประมาณ 1,400 – 1,600 ตันต่อปี ในเกาหลี (Korea Food and Drug Administration,
2006) ประมาณ 100 ตันต่อปี ในประเทศสวีเดน (Johansson และ Mollby 2006) และประมาณ 700 ตันต่อปี
ในสหราชอาณาจักร (Veterinary Medicines Directorate, 2005)
หนึ่งในยาต้านจุลชีพที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตสุกร คือ
Sulfonamide (Bajpai et al., 2000; Lindsey et al., 2001; Tolls, 2001; Grant et al., 2003) และยังใช้ในวัว แกะ
และแพะ เพื่อควบคุมโรคและป็นสารเติมแต่งในอาหารสัตว์เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราการแลกเนื้อ
(Giguere et al., 2007)
ในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ใช้ยากลุ่ม Sulfonamide มากป็นอันดับสอง คือ
ประมาณร้อยละ 11 – 23 ของจานวนยาปฏิชีวนะที่ใช้ทั้งหมด (Thiele-Bruhn, 2003) ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้น
Sulfanomide เป็นกลุ่มที่ถูกใช้มากเป็นอันดับที่ สี่ในกลุ่มยาปฏิชีวนะที่ใช้กับสัตว์ และคิดเป็นร้อยละ 6 ของยา
ปฏิชีวนะที่จาหน่ายทั้งหมดในแต่ละปี
ในบรรดายาที่อยู่ในกลุ่ม Sulfonamide นั้น Sulfamethazine (SMZ) เป็นสารที่ไม่ได้ใช้สาหรับการรักษา
โรค ในการเลี้ยงวัวและสุกรในสหรัฐอเมริกา (Huang et al., 2001) ซึ่งมีการใช้มากถึงประมาณ 400 ตันต่อปี
(Mellon et al., 2001)

3. ความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการปนเปื้อนของสารประกอบยาในสิ่งแวดล้อมมีหลายประการด้วยกัน
เช่น การพัฒนาทางสรีรวิทยาที่ผิดปกติ ความผิดปกติในการสืบพันธุ์ รวมทั้งการพัฒนาและการแพร่กระจาย
ของเชื้อแบคทีเรียที่ทนต่อยาปฏิชีวนะ (Davis and Bradlow, 1995; Phillips et al., 2004; Kaniou et al., 2005;
Pruden et al., 2006) รวมทั้งยังพบผลกระทบจาก Sulfadimethoxine ซึ่งเป็นยาในกลุ่มของ Sulfonamide ที่มีต่อ
พืชเมื่อมีระดับความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยจะรบกวนการเจริญเติบโตของรากลาต้นและใบในข้าวฟ่าง
ถั่ว ข้าวโพด และข้าวบาร์เลย์ (Migliore et al., 1995; 1996; Jjemba, 2002)
Maynard et al. (2003) ได้ทาการแยกเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์ ที่แสดงให้เห็นความต้านทานต่อสาร
Sulfonamide หลังจากการรักษาด้วย Sulfonamide เป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้การศึกษาของ National Center for
Toxicological Research (NCTR) พบว่าเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ในหนูมีความสัมพันธ์กับปริมาณ SMZ ที่มีความ
เข้มข้นสูง 2,200 ppm ที่ถูกผสมในอาหารของพวกมันเป็นเวลาสองปี (Littlefield 1989. Littlefield, et al, 1990)
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ปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวัน (ADI) ของ SMZ คือ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักตัว
(JEFCA, 2007) ระดับสารตกค้างสูงสุด (MRL) สาหรับ SMZ ในเนื้อเยื่อของสัตว์คือ 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(JEFCA 2006) แต่ไม่มีกาหนด MRL สาหรับผลิตภัณฑ์จากพืช

4. ลักษณะและคุณสมบัติของ Sulfamethazine
Sulfonamide หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า ยาซัลฟา เป็นอนุพันธ์ของ Sulfanilamide และยาต้านจุลชีพ
สั ง เคราะห์ ซึ่ ง ยั บ ยั้ ง การรวมตั ว กั น ของกรด para-aminobenzoic (PABA) ในโมเลกุ ล ของกรดโฟลิ ก
(pteroylglutamic) โดยการแข่งขันกับ PABA เพื่อแย่ง เอนไซม์ dihydropteroate synthetase ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การหยุดชะงักของการสังเคราะห์กรดโฟลิกในเซลล์แบคทีเรีย (Giguere et al, 2007;. Katzung 2007) ดังนั้นจึง
ยับยั้งกิจกรรมและการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
Sulfonamide เป็นยาต้านจุลชีพที่มีผลต่อจุลชีพหลากหลายชนิด โดยจะส่งผลต่อจุลินทรีย์แกรมบวก
เกือบทุกชนิด ส่งผลต่อจุลินทรีย์แกรมลบหลายชนิด และโปรโตซัวบางประเภท (Ophardt, 2003) ดังนั้นจึง
สามารถใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและโปรโตซัวบางชนิด อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
พบว่าการต้านเชื้อแบคทีเรียของ Sulfonamide ไม่ได้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม เนื่องจากมีการพัฒนาการดื้อยา
ของจุลินทรีย์ หลังจากการใช้ยาเหล่านี้มาหลายทศวรรษ (Giguere et al., 2007)
ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า SMZ คือสารประกอบที่ใช้บ่อยที่สุดในกลุ่ม Sulfonamide สาหรับปศุสัตว์
โครงสร้างทางเคมีของ Sulfamethazine และรูปแบบการแตกตัวแสดงในภาพที่ 1 ส่วนคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของ Sulfamethazine (4-amino-N-[4, 6-dimethyl-2-pyrimidinyl]-benzenesulfonamide) มีรายละเอียดดังนี้
CAS number
57-68-1
Formula
C12H14N4O2S
Molecular Weight
278.34
log Kow
0.89
pKa,1
2.65 ± 0.2
pKa,2
7.4 ± 0.2
Solubility
150 mg/ 100 mL at 29 ºC
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5. ปริมาณสาร SMZ ที่พบในสิ่งแวดล้อม
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้าผิวดินในเยอรมันและสหรัฐอเมริกา พบปริมาณ SMZ มีความเข้มข้นอยู่
ในช่วง 0.05 – 0.22 ไมโครกรัมต่อลิตร และในน้าใต้ดินพบในช่วงความเข้มข้น 0.08 – 0.16 ไมโครกรัมต่อลิตร
(Hirsch et al., 1999; Lindsey et al., 2001; Kolpin et al., 2002; Thiele-Bruhn and Aust, 2004) เนื่องจาก SMZ มี
ความสามารถในการละลายที่สูง ค่า Kow ต่า และความสามารถในการจับตัวต่า (Lindsey at al., 2001) การเคลื่อน
ตัวของ Sulfonamide ในน้าใต้ดินอาจจะเร็วเท่ากับความเร็วของน้าใต้ดิน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Holm et al.
(1995) ที่พบว่า ความเข้มข้นของ Sulfonamide ในน้าใต้ดินทีจ่ ุดเก็บตัวอย่างที่ห่างไกลออกไป มีความเข้มข้นน้อย
กว่าในน้าบาดาลที่จุดเก็บตัวอย่างใต้หลุมฝังกลบขยะถึง 50 เท่า
การพบ SMZ ในน้าใต้ดินในบริเวณพื้นที่การเกษตรนั้น สามารถสันนิษฐานว่าจะปนเปื้อนจากการทา
ฟาร์มปศุสัตว์ หรือมีการนามูลสัตว์มาทาเป็นปุ๋ยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินที่ทาการเพาะปลูก เพราะ SMZ เป็น
ยาปฏิชีวนะที่ถูกนามาใช้กับสุกร วัว แพะ และแกะ แต่ไม่ได้ถูกใช้ในมนุษย์ ซึ่ง SMZ มีความทนทานต่อการ
ย่อยสลายทางชีวภาพ และระบบบาบัดน้าเสียไม่สามารถกาจัดได้ (Halling-Sørensen et al., 1998; Tewari et al.,
2013) ดังนั้นเมื่อมีการปนเปื้อนของ SMZ ในแหล่งน้า จึงมีโอกาสที่คนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นจะได้รับ SMZ เข้าสู่
ร่างกาย

6. สรุป
การใช้ยาต้านจุลชีพในกิจการปศุสัตว์จะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อม โดย
สัตว์จะขับถ่ายสารประกอบของยาที่ไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายออกมา เมื่อสิ่งขับถ่ายและมูลสัตว์ปนเปื้อนสู่ดิน
หรือเมื่อเกษตรกรนามูลสัตว์มาหมักทาปุ๋ยและใส่ปุ๋ยที่มียาปฏิชีวนะอยู่ลงสู่ดิน ยาปฏิชีวนะเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง SMZ ที่เคลื่อนที่ไปกับน้าได้เร็วเพราะมีค่า Kow ต่า และมีความสามารถในการละลายน้า (solubility) สูง
ทนทานต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ ก็จะถูกชะโดยฝนและเคลื่อนไปสู่แหล่งน้าใต้ดิน หรือแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับสิ่งชีวิตที่ได้รับยาปฏิชีวนะนี้ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
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งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางและกลไกเพื่อการจัดทาค่าการใช้พลังงานจาเพาะ
ของภาคขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแก่ภาครัฐในการประเมินติดตาม ตลอดจนการทานาย
ประสิทธิภาพและปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนีประสิทธิภาพด้านพลังงานในภาคขนส่งตาม
ทิศทางของแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศได้ โดยข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
ร่างมาตรฐานขั้นตอน และกลไกการได้มาซึ่งค่าอ้างอิงของการใช้พลังงานจาเพาะในภาคการขนส่งสินค้าและ
มวลชน งานวิจัยนี้ได้ทาการสารวจการดาเนินงานและการบันทึกข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มแหล่งที่มา สถานะ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านพลังงาน
จากหน่วยงานต่างๆ ได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการดาเนินการขนส่ง ที่มีกลไกที่เหมาะสมสาหรับการได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยียานยนต์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การปรับปรุง
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ระเบียบข้อกาหนด การบริหารจัดการและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของกลุ่มตัวอย่างรถขนส่งแต่ละประเภท และนามาประมวลผลใน
ระบบฐานข้อมูลกลาง สาหรับเป็นค่าอ้างอิงดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
คาสาคัญ: ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ, พลังงานภาคขนส่ง, ค่าดัชนีประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน

ABSTRACT
This study is part of a research work with an objective to design proper mechanisms for acquiring
Specific Energy Consumption (SEC) of the transportation sector in Thailand. The information found is to be
provided for policy makers in order to monitor and estimate the amount of energy usage and efficiency. The
data can be employed as energy performance indices in transportation sector according to the national energy
conservation plan. The results from this investigation recommend guideline for the policy makers to establish
data gathering methodology to evaluate reference SEC from various freight and personnel transportation
systems. The study at this state summarizes the base practices regarding energy data collection and management
which are normally done in different major public and private organizations. It is found that the recommended
mechanisms for efficient SEC data acquisition can be provided for 4 different transportation types according to
different nature of operations. The mechanisms involve utilization of modern automotive and information
technologies, the improvement of certain regulations and organizational management, as well as establishment
of collaboration among public and private sectors. Accordingly, the fuel economy data from various
transportation clusters can be gathered and flow systematically to a centralized energy data center. The data can
statistically evaluate as a national energy performance indices for transportation sector.
KEYWORDS: Specific Energy Consumption (SEC), Transportation Energy, Energy Efficiency Indicators

บทนา
สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นปัญหามีความเชื่อมโยงกันที่ทั่วโลกพยายามจะแก้ไขปัญหา โดยมาตรการ
หลักคื อการอนุรั กษ์พ ลังงานและการใช้พ ลังงานทดแทน ประเทศไทยมีความพยายามที่จะจัดการกับ ปัญหา
ดังกล่าวเช่นกัน กระทรวงพลังงานได้จัดทาแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี [1] เพื่อกาหนดทิศทางและมาตรการรองรับ
การส่งเสริมและจัดการกับการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ภาคขนส่งเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญและถูกกาหนด
เป้าหมายการลดการใช้พลังงานลง 15,100 ktoe ในปี 2573 การจัดทาค่าดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของภาคขนส่ง เพื่อ บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแต่ละกิจกรรมจะเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการปรับปรุงนโยบายและมาตรการให้ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมถึงใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะนาไปสู่การกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการ
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ขับเคลื่อนอนุรักษ์พลังงานตามแผนได้ดียิ่งขึ้น และใช้เป็นค่าอ้างอิงสาหรับเปรียบเทียบเมื่อมีการดาเนินการไปตาม
แผนแล้ว ทาให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในอนาคตได้
ค่าดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency Indicators: EEI) เป็นข้อมูลด้านพลังงานที่
สาคัญและใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นดัชนีที่แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยตรง โดยค่า EEI
แตกต่างกันหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูลและกิจกรรมของประเทศนั้นๆ สาหรับประเทศ
ไทยมีการจัดทาดัชนีการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศในรูปแบบของค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน
(Energy Intensities: EI) กาหนดเป็นค่าปริมาณการใช้พลังงานรวมของประเทศต่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศหรือ GDP ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ามันดิบต่อพันล้านบาท และแบ่งย่อยตามภาคเศรษฐกิจ 4 ภาค คือ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง ภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจ โดยรูปแบบค่าดัชนีใช้ค่า EI ที่สอดคล้องกับ
ระดับภาพรวมของประเทศ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่งมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น ปริมาณการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง[2] ปริมาณการใช้พลังงานเปรียบเทียบเป็นค่าดัชนีที่ทาการเปรียบเทียบค่าการใช้พลังงาน
จากปีฐาน โดยค่าการใช้พลังงานของปีถดั เป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกับปีฐานเพื่อบ่งชี้การเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือค่า
ความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensities: EI) เป็นต้น
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ทาการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการรถขนส่งมวลชน และรถขนส่ง
สินค้า อาทิเช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [3] ศึกษาและสาธิตการจัดการรถโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
กาหนดมาตรการในการจัดการการเดินรถให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสามารถจัดการการเดินทางของนักเรียน
คุณครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียนโดยประหยัดพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [4]
ดาเนินการจัดการระบบโลจิสติกส์ของรถรับส่งพนักงานเพื่อลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต
ขนาดใหญ่ โดยแก้ปัญหาการจัดการเดินรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [5] ศึกษาการใช้อุปกรณ์
ประหยัดน้ามันสาหรับรถในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาและใช้งานจริงในกรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่นนานกว่า 10 ปี ที่สามารถประหยัดน้ามันได้ถึงร้อยละ 18, 24 และ 34 สาหรับรถโดยสารประจาทาง รถแท็กซี่
และรถบรรทุกตามลาดับ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนามาติดตั้งในรถในประเทศไทยเนื่องจากรถส่วนใหญ่เป็น
เทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น และพบว่ากรุงเทพมหานครมีการจราจรติดขัดเป็นเวลานาน การเดินทางด้วยรถใน
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของเวลาที่รถหยุดสูงถึง 40% ของเวลาที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี [6] ศึกษาแนวทางการจัดการรถที่มีป ระสิทธิ ภาพการใช้พลังงานต่าที่เหมาะสมกับ
ปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาและ
กาหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้รถเพื่อ
การคมนาคมขนส่ง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [7]
สาธิตการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะเพื่อลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง โดยเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากไฟเขียวให้มากที่สุด ผลการทดสอบ พลังงานสูญเสียที่เกิดจากไฟเขียวไม่มี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นพลังงานน้ามัน 274,405 ลิตรต่อปี มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท และพลังงานสูญเสียที่เกิดจาก
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ปริมาณรถค้างจากไฟเขียว คิดเป็นพลังงานน้ามัน 358,321 ลิตรต่อปี มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งลดการสูญเสีย
พลังงานรวมแล้วทั้งสิ้นได้ประมาณ 18 ล้านบาทต่อปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [8] ศึกษาแนวทางการลดแรงต้าน
อากาศของรถบรรทุกหนึ่งตัน เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานแต่ยังคงรูปลักษณ์และความสามารถในการบรรทุกไว้
เช่นเดิม โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร [9] ศึกษาและพัฒนาแผนแม่บทการ
ส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในภาคการขนส่งสาธารณะ โดยสารวจพฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนน และการ
เติมเชื้อเพลิง ของกลุ่มจักรยานยนต์สาธารณะ และทดลองใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อติดตามพฤติกรรม และ
ปัญหาจากการขับขี่ เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในภาคการขนส่งสาธารณะ พร้อมเสนอ
นโยบายแนวทางการแก้ปัญหา และแนวทางการส่งเสริมต่อไป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [10] ทาการ
วิ จั ย และพั ฒ นาโปรแกรมบริ ห ารจั ด การขนส่ ง เพื่ อ การประหยั ด พลั ง งาน ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง เกิดการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และสามารถสร้าง
เครือข่าย (Cluster) ระหว่างผู้ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเข้าด้วยกันจากกลุ่มต่างๆทั่วประเทศ โดยใช้
โปรแกรมบริหารจัดการขนส่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายข้อมูล (Web Server) ให้กับผู้ประกอบการ
ต่างๆ

วิธีการดาเนินงานวิจัย
วิธีการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมแิ นวทางการจัดทา ค่า EEI ภาคขนส่ง ทั้งในและต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้ อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่รวบรวมได้ โดยระบุแหล่งที่ มา ความพร้อม และ
คุณภาพของข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาร่างข้อกาหนด วิธีการ ขั้นตอน ในการจัดทาร่างมาตรฐานขั้นตอนที่ใช้ในการจัดทาค่า
EEI ภาคขนส่ง
ขั้นตอนที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ กลไกและวิธีการได้มาซึ่งขอมูลเพื่อจัดทาค่า EEI ภาคขนส่ง
ขั้นตอนที่ 6 สรุปแนวทางปัญหาอุ ปสรรค ข้อเสนอแนะ แผนด าเนิ นการ และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่ อ
นาไปสู่การนาไปใช้

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาแหล่งที่มา สถานะ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน[11] และเพิ่มเติม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงข้อมูลข้อกาหนดในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถ
แบ่งข้อมูลจากแหล่งที่มาเป็น 4 กลุ่ม ดังภาพที่ 1 ได้แก่
(1) Quadrant1: หน่วยงานมีความพร้อมของข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ และคุณภาพดี มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างสม่าเสมอ
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(2) Quadrant2: หน่ วยงานมี ความพร้อ มของข้อมู ลและสามารถเข้าถึงข้อ มูลได้ แต่ข้อมู ลไม่ มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องหรือไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
(3) Quadrant3: หน่วยงานมีข้อมูลที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ ต้องขอความร่วมมือเป็นกรณีไป และข้อมูล
ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
(4) Quadrant4: หน่วยงานข้อมูล ที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ ต้องขอความร่วมมือเป็นกรณีไป ข้อมูลมี
คุณภาพดี มีการตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

ภาพที่ 1 แหล่งที่มา ความพร้อม และคุณภาพของข้อมูลด้านพลังงาน
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จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า สมอ. และสถาบันยานยนต์เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อ มของข้อมูลการใช้
พลังงานของรถส่วนบุคคล (Private Car) และรถบรรทุกส่วนบุคคล (Pickup truck) โดยเฉพาะยานยนต์ใหม่
อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล ยังไม่สะดวก เนื่องจากเป็นข้อมูลความลับของบริษัทรถจึงต้องประสานงานขอ
ข้ อ มู ล โดยตรงจากบริ ษั ท ในขณะที่ ร ถจั กรยานยนต์ แ ละรถแท็ กซี่ ปั จ จุ บั น ไม่ มี ห น่ วยงานที่ เ ก็บ ข้ อ มู ล ของ
ยานพาหนะกลุ่มนี้ บขส. เป็นหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความพร้อม ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของการใช้
พลังงานของรถโดยสารระหว่างจังหวัดได้ สสช. เป็นหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเหล่านี้โดยตรงแต่มีศักยภาพในการ
ในการสารวจข้อมูลเชิงสถิติที่น่าเชื่อถือ คพ. เป็นหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการตรวจวัดมลพิษจากยานยนต์ แต่ไม่
มีบทบาทเนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรงของ สมอ. และสถาบันยานยนต์ สนข.ไม่มีข้อมูลด้านการใช้พลังงานของ
ยานพาหนะและเข้าถึงข้อมูลได้ค่อนข้างยาก สาหรับกลุ่มรถบรรทุกสินค้า มีเพียง สมอ. ซึ่งเป็นข้อมูลอัตราการใช้
พลังงานของรถบรรทุกส่วนบุคคลใหม่ตามมาตรฐานยูโร และบริษัทขนส่งสินค้าที่มีการบันทึกข้อมูลการใช้
พลังงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้า เท่านั้น โดยพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้
แต่ สมอ. ต้องมีการขอข้อมูลอย่างเป็นทางการ

แนวทางการประเมินค่า SEC ของประเทศไทย
การประเมินค่าดัชนีจาเพาะการใช้พลังงานขนส่ง สามารถคานวณได้ 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 (SEC’)
สาหรับการเดินรถแต่ละเส้นทางคานวณจากสัดส่วนของปริมาณพลังงานและระยะทางที่ได้มาจากการคานวณ
ข้างต้น และแบบที่ 2 (SEC”) คานวณโดยนาค่าจานวนผู้โดยสารที่บันทึกไว้ในรายงานการเดินรถ มาหารอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อเป็นค่าอ้างอิงสาหรับการเดินรถแต่ละเส้นทาง ซึ่งก็จะได้ค่าดัชนีพ ลังงานจาเพาะเพื่อใช้เปรียบเทียบ
สมรรถนะอัตราสิ้นเปลืองของการขับขี่ (SEC’) หรือประสิทธิภาพการจัดการการขนส่งผู้โดยสาร (SEC”) ได้ ดัง
ภาพที่ 2

(1)
(2)

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์สาหรับการประเมินค่าดัชนีพลังงานจาเพาะ
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นอกจากนี้ค่า SEC’ ในสมการที่ 1 สามารถนามาใช้สาหรับการคานวณในแบบจาลองเพื่อการประเมิน
ปริมาณการใช้พลังงานในอนาคตสาหรับแต่ละกลุ่มประเภทรถได้สมการที่ 3 ดังนี้

(3)
สาหรับค่า SEC” ในสมการที่ 2 มีความเหมาะสมในการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านพลังงานระหว่าง
กระบวนหรือประเภท (Mode) ของการขนส่งที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กระบวนในระดับองค์กรหรือระดับมหภาค เพื่อเปรียบเทียบ Best Practice ระหว่างกันได้ อย่างไรก็ตามมีข้อจากัด
ในการนาค่า SEC” มาใช้ในการคานวณในแบบจาลองโดยตรงดังเช่นสมการที่ 3 เพื่อประเมินปริมาณการใช้
พลังงานในอนาคต โดยการคูณด้วยปริมาณภาระการขนส่ง (จานวนผู้โดยสาร หรือ น้าหนักการขนส่ง ) ซึ่งอาจจะ
ได้ค่าที่คลาดเคลื่อนไปโดยเฉพาะการประเมินในระดับองค์กร เนื่องจากโดยปกติและระยะทางและภาระการ
ขนส่ง ไม่ได้เป็นตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกันแต่มักจะแปรผันตามกัน อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้
พลังงานกับภาระการขนส่งไม่ได้เป็นไปในลักษณะเชิงเส้นโดยตรงเช่ นเดียวกับระยะทาง ดังนั้นหากต้องการนา
ภาระการขนส่งมาใช้ในการทานายปริมาณการใช้พลังงาน จึงจาเป็นต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า SEC’ และ
ภาระการขนส่ง (load) สาหรับ เฉพาะกลุ่ม รถเฉพาะกลุ่ม ดัง สมการที่ 4 โดยที่ SEC’(load) คือ ค่ าสมการ
ความสัมพันธ์ของ SEC’ ที่เป็น function ของ load

(4)
แนวทางการจัดทาร่างมาตรฐานขั้นตอนที่ใช้ในการจัดทาค่า EEI ภาคขนส่ง
การดาเนินการตามกรอบกลยุทธ์กาหนดให้สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบ และ
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดกลุ่มตัวอย่างของรถแต่ละประเภทที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงระดับประเทศ โดยจัดทา
แผนระยะยาวที่เอื้อต่อการพัฒนาและเพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
ขั้นที่ 2 กาหนดวิธีการกลไก มาตรการส่งเสริม และควบคุม ที่เหมาะสมสาหรับการได้มาซึ่งข้อมูล SEC ในแต่
ละกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะการดาเนินการขนส่งที่แตกต่างกัน อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ทันสมัย โดยใช้
เวลาและค่าใช้จ่ายไม่สูง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในช่องทางต่างๆ
ขั้นที่ 3 พัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานขนส่ง (Transportation Energy Data Center) เพื่อเป็นฐานข้อมูลพลังงาน ใน
การประมวลผลดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานสาหรับใช้อ้างอิงกระบวนการ องค์กร และใช้ในการ
พัฒนาบริหารจัดการกระบวนการขนส่งของหน่วยงาน องค์กร รวมถึงการกาหนดมาตรการนโยบาย
ภาครัฐ ซึ่งศูนย์ข้อมูลควรต้องสามารถเชื่อมโยงและมีการเข้าถึงข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของประเทศได้

แนวทางกลไกการได้มาของค่าดัชนีจาเพาะพลังงานขนส่งสาหรับรถโดยสารและรถขนส่งสินค้า
เป้าหมายสาคัญในการได้มาของค่า SEC ในการขนส่ง คือการรวบรวมค่าดัชนีจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้
กาหนดไว้ และส่งถ่ายข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลพลังงานขนส่งเพื่อการจัดเก็บและประมวลผล ใช้เป็นค่าอ้างอิงและ
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สามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเป้าประสงค์ของข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละกลุ่มตัวอย่างคือ ค่า
SEC ที่ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลปริมาณพลังงานที่ใช้ ระยะทางการขนส่ง ภาระการขนส่ง หรืออาจมาจาก
การตรวจวัดโดยตรง จากการวิจัยทาให้สามารถรวบรวมและระบุกลไกเพื่อให้ได้มาซึ่งค่า SEC โดยขั้นต้นแล้วจะ
เป็นค่าดัชนีพลังงานจาเพาะสาหรับการขนส่ง SEC’ มีหน่วยเป็นปริมาณเชื้อเพลิงต่อระยะทางวิ่ง ซึ่งสามารถหาได้
จากการตรวจวัดค่า Fuel Economy ของรถโดยตรง หรือจากการคานวณจากค่าสัดส่วนของข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิง
ที่ใช้ในการขนส่งและระยะการเดินทางของรถ (Vehicle Kilometers Traveled: VKT) ในหลายหน่วยงาน ซึ่งระดับ
การบันทึกและนาข้อมูลดัชนีนี้มาใช้มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการบริหารงานขององค์ก ร โดยองค์กรธุรกิจ
เอกชนและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานการ
ขนส่งไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ ต้องการเพียงกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูล กับศูนย์ข้อมูลกลางเท่านั้น แต่หน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกข้อมูลสาหรับการติดตามสมรรถนะการใช้พลังงานของยานพาหนะที่ใช้ จึงต้องมี
กลไกที่ทาให้เกิดการบันทึกและเชื่อมโยงข้อมูลทางพลังงาน เช่น การบังคับใช้ระบบการจัดการพลังงานตาม
พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ครอบคลุมส่วนกระบวนการใช้ยานพาหนะขององค์กร เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์พลังงาน และเป็นช่องทางในการได้มาซึ่งข้อมูล อย่างไรก็ตามข้อมูลปริมาณพลั งงานและระยะทางวิ่ง
สาหรับรถของผู้ประกอบการรายย่อย และรถขนส่งสาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก เช่น รถตู้
โดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ ฯลฯ ไม่ มีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ หรืออาจมีการบันทึกส่วนบุคคล ทาให้ต้อง
กาหนดมาตรการกลไกเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างออกไป เช่น การสารวจ การใช้แรงจูงใจ กลไกทางภาษี
สาหรับผู้ประกอบการขนส่ง ตลอดจนการกาหนดเงื่อนไขข้อบังคับการรับใบอนุญาตการขนส่งให้มีการรายงาน
การใช้พลังงานหรือมีการติดตั้ง ระบบ GPS ที่สามารถบันทึ กระยะทางและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมด้านความปลอดภัยอีกด้วย การตรวจวัด Fuel Economy ของรถในปัจจุบันนั้น มีการเตรียมการดาเนินการ
สาหรับรถส่วนบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการกาหนดอัตราภาษีสรรพสามิต สาหรับรถใหม่ทุกรุ่นที่จะจาหน่าย
ในประเทศ ซึ่งดาเนินการผ่าน สมอ. และสถาบันยานยนต์ แต่ไม่ได้มีข้อกาหนดให้สามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้สู่
สาธารณะได้ ดังนั้นจึงควรพัฒนากลไกความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาประมวลเป็นเป็นค่า SEC และ
ขยายข้อกาหนดการตรวจวัดให้ครอบคลุมรถใหม่ทุกประเภท รวมทั้งไม่ได้ครอบคลุมถึงรถส่วนบุคคลที่ใช้งาน
บนท้องถนน แม้ว่ารถส่วนบุคคลที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปตาม พรบ.รถยนต์ หรือรถขนส่งตาม พรบ.ขนส่งทางบก
จะต้องมีการตรวจวัดสภาพไอเสีย แต่เป็นการตรวจวัดเฉพาะก๊าซมลพิษบางชนิดเท่านั้น ไม่สามารถนามาคานวณ
เป็นค่า Fuel Economy ได้ ดังนั้นหากสามารถปรับเปลี่ยนการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ก็จะสามารถ
นามาคานวณประเมินค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และค่า SEC’ ได้ สาหรับการประเมินค่า SEC” ที่มีหน่วย
เป็นปริมาณเชื้อเพลิงต่อระยะทางวิ่งและภาระการขนส่ง นั้น จาเป็นต้องมีข้อมูลจานวนผู้โดยสารหรือปริมาณ
น้าหนักบรรทุกสินค้า ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่หน่วยงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้รถไม่ได้มีการบันทึกไว้ กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีศักยภาพในการบันทึกข้อมูลส่วนนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดัชนีพลังงานที่สามารถใช้อ้างอิงในระดับประเทศได้
มีเพีย ง บขส. บริ ษัท ไปรษณีย์ไ ทย ดิสทริบิ วชั่ น จ ากัด และผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการขนส่ง สินค้ าบาง
ประเภทเท่านั้น โดยจาเป็นต้องสร้างความร่วมมือและมาตรการส่งเสริม เป็นแรงจูงใจให้หน่วยงานเหล่านี้พัฒนา
กระบวนการดาเนินการในการประมวลผลดัชนีพลังงานและแบ่งปันข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งอาจรวมถึงการ
สนับสนุนทางวิชาการในพัฒนาการบริหารจัดการ การลงทุนระบบการบันทึกข้อมูล กลไกทางภาษี การส่งเสริม
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การตลาด เป็นต้น สาหรับรถส่วนบุคคล หรือรถโดยสารขนาดเล็ก ที่มีน้าหนัก การบรรทุกน้อยเมื่อเปรียบกับ
น้าหนักของรถ หรือไม่มีการเปลี่ ยนแปลงมาก ทาให้ภาระการขนส่งมีอิทธิพลไม่มากต่ออัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของรถ ดังนั้นการใช้ค่า SEC’ น่าจะเพียงพอต่อการอ้างอิงเปรียบเทียบสมรรถนะการใช้พลังงานแล้ว จาก
การที่วัตถุประสงค์ของการใช้ค่า SEC’ และ SEC” แตกต่างกันในระดับหนึ่ง พบว่า การใช้ค่า SEC’ อาจมีค่า
เพียงพอสาหรับการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพหรือการประเมินการใช้พลังงานการขนส่งในระดับมหภาค
หากต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขนส่งระหว่างประเภท องค์กร หรือ กระบวนการ
ขนส่งระหว่างกัน ควรใช้ SEC” ซึ่งก็มีข้อจากัดสาหรับการนามาใช้ในแบบจาลองเพื่อทานายปริมาณการใช้
พลังงานในอนาคตโดยตรง ดังนั้นในภาพรวมของการพัฒนากลไกเพื่อการได้มาซึ่งค่า SEC โดยพื้นฐานจึงควร
พัฒนาให้ได้ค่า SEC’ ในขั้นแรกสาหรับรถทุกประเภทเพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงของประเทศ โดยการประเมินค่า SEC”
สามารถพัฒนารวบรวมอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับขั้นสาหรับกระบวนการขนส่งแต่ละประเภทจากกลุ่มตัวอย่างจาก
องค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารการจัดการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การประเมินผลการใช้พลังงาน พบว่าหน่วยงานต่างๆ มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่เป็นจานวนมากและมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันอยู่ในระดับหนึ่ง โดยการระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันนั้น อยู่ในทั้งลักษณะที่เป็นระบบกลไกต่อเนื่อง และการขอความร่วมมือระหว่างกัน
เป็นเฉพาะรายโครงการไป อีกทั้งปัญหาหลักที่วิเคราะห์ได้คือ แต่ละหน่วยงานมีการเก็บ ข้อมูลที่แตกต่างกันและ/
หรือซ้าซ้อนกัน โดยการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ จึงเกิดปัญหาที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงรูปแบบคัดกรองให้เหมาะสมเฉพาะงานแต่ละงาน นอกจากนี้กระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลที่สาคัญหลาย
ประเภท เป็นไปโดยกระบวนการสารวจแบบสอบถาม หรือการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่อง ซึ่งใช้เวลาใน
การดาเนินการนาน ทาให้การเก็บบันทึกข้อมูล ไม่เป็นระบบต่อเนื่อง และไม่ทันสมัยพอที่หน่วยงานต่างๆ จะ
สามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นหากสามารถปรับปรุงกระบวนการและมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ เพื่อให้มีการบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลรวมศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับอย่างเป็นระบบ ก็จะสามารนาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แม่นยายิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางกลไกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นผู้กากับดูแลรถขนส่งทั้งหมด
ของประเทศ ควรใช้แนวทางการได้มาซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัด ค่า “Fuel Economy” ของรถและการบันทึก
ระยะทางวิ่งของรถ โดยอาจต้องมีการปรับระเบียบข้อบังคับให้มีความเหมาะสม และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของภาคเอกชน
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บทคัดย่อ
จากการศึกษาการหาเส้นทางการขนส่งสินค้า ที่มีการขนส่งสินค้าแบ่งเป็น 8 โซนการขนส่งสินค้า ซึ่งใน
ปัจจุบันขาดการนาเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยพนักงานใช้เพีย งความ
ชานาญจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ในการศึกษานี้การขนส่งที่สั้นที่สุด กรณีศึกษา บริษัทขายตรง ได้นาแนวคิด
ทฤษฎีของ Traveling Salesman Problem (TSP) และโปรแกรม Storm เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์การจัดลาดับ
สถานที่ขนส่งไปเพื่อให้ได้เส้นทางการขนส่งสินค้าที่สั้นที่สุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลช่วยลดระยะทางการขนส่ง
แบบเก่าลงได้ถึง 42.2กิโลเมตร
คาสาคัญ: ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย, โปรแกรมStorm, Google Map, เส้นทาง

ABSTRACT
The study on the route is divided into eight zones of transportation. In the past delivery lacked the
technology or software improved performance. Simply of route used their expertise to present. This case study
has put theories of Traveling salesman problem (TSP) and the Storm came in an analysis of the transport order
to get the shortest route transport goods. The result of study which reduces transportation up to 42.2 kilometers.
KEYWORD: Traveling salesman problem (TSP), Storm Program, Google map, Rough
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1. บทนา
การเสนอขายสินค้าถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง บริษัทได้จัดตั้งสานักงานสาขา โดยมีศูนย์กลางในการรับส่ง
สินค้าจากผู้ผลิต และการเก็บเงินให้แก่พนักงานขายในพื้นที่นั้น ผู้ขายที่มีประสบการณ์ในพื้นที่เป็นผู้บริหาร
สานักงาน ติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย และรับสมัครคัดเลือก รวมทั้งสอนงานให้พนักงานขายคนใหม่
จากการสารวจ พบว่า ร้อยละ 90 ของผู้แทนจาหน่ายในระบบขายตรง (จากกจานวนทั้งหมด 10 ล้านคน) กระทา
เป็นรายได้เสริมโดยมีงานประจาทาอยู่ แต่สถิติระบุปริมาณสมาชิกที่ยึดอาชีพขายตรงเป็นงานหลัก กาลังทวีมาก
ขึ้น ธุรกิจขายตรงในเมืองไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่าการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปีมีบริษัทต่างๆ เกิดขึ้นอย่ าง
มากมาย จึ ง ได้ เ กิด การรวมตั ว ของผู้ ป ระกอบการและก่อ ตั้ ง สมาคมการขายตรงไทย (Thai Direct Selling
Association หรือ TDSA) ขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2526 และสมาคมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขาย
ตรงโลก (World Federation of Direct Selling Associations หรือ WFDSA) ที่มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก
มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก สมาคมมีบทบาทสาคัญต่อวงการขายตรงไทยเรื่อยมา ทั้งต่อภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ผู้จาหน่ายและผู้บริโภค โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนให้เกิดพระราชบัญญั ติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
กรณี ศึกษาธุร กิจ ขายตรงแห่ง หนึ่ ง ซึ่ง มีเป้ าหมายการจัด ส่งสิ นค้ าที่ รวดเร็วสามารถจั ดส่ งสิ นค้ าแก่
ตัวแทนในเขตกรุงเทพ และปริมลฑล จานวน 53 แห่งภายในวันที่ได้รับใบสั่งซื้อสินค้า โดยเส้นทางการจัดส่งจะ
ปรับเปลี่ยนไปตามปริมาณการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละวัน ไม่สามารถกาหนดได้ อย่างชัดเจน มีการจัดการเส้นทาง
จากประสบการณ์การทางานของพนักงานขับรถที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนตามความถนัดในเส้นทาง
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือพนักงานจัดส่งสินค้าปฎิบัติงานโดยอาศัยจากประสบการณ์และความคุ้นเคยเส้นทางเฉพาะแห่ง
ภายใต้ปริมาณการจัดส่งที่ไม่มากนัก แต่เมื่อธุรกิจเติบโตและปริมาณสินค้าที่จัดส่งมีมากขึ้น ประสบการณ์เพียง
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรที่จะศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดส่งสินค้ามาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดส่งเส้นทางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทาให้เกิดกระบวนการบริหาร
จัดการด้านต่างๆเพื่อมุ่งหวังที่จะส่งผลที่ดีและสนับสนุนให้เกิดความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกล
ยุทธ์ที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน คือ การบริหารจัดการระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิ ภาพ สามารถ
ตอบสนองด้านการจัดส่งที่รวดเร็วและทันต่ อความต้องการลูกค้า จึงจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะดีเพียงไรแต่
ด้อยด้านการบริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ ย่อมไม่สามารถที่จะทาให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจอย่าง
สูงสุดได้

2. กรอบแนวคิดทฤษฎี
2.1 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย Travelling salesman problem (TSP)
ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (traveling salesman problem: TSP) เป็นที่รู้จักกันในนามของ
ปัญหา ทีเอสพี (TSP) เป็นหนึ่งในปัญหาที่เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ยาวนานในการพัฒนาวิธีการในการหาคาตอบให้ดีและเร็ว โดยปัญหา TSP นี้เป็นปัญหาที่ทาการตัดสินใจหา
เส้นทางการเดินทางเมื่อมีเมื องหรือสถานที่ที่ต้องเดินทางไปจานวน N เมืองหรือ N สถานที่ การเดินทางจะ
เดินทางจากเมืองใดเมืองหนึ่งในจานวน N เมือง โดยเส้นทางการเดินทางนั้นๆ จะต้องเดินทางผ่านเมืองทุกเมืองใน
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N และกลับมาที่เมืองที่ทาการเริ่มต้นในการเดินเหมือนการเดินวนรอบ เช่นพนักงานขายเดินทางไปขายสินค้า
ให้กับลูกค้าจานวน 10 รายได้แก่เมือง 1 ถึงเมือง 10 โดยเมืองที่ 4 เป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของพนักงานขาย
รายนี้พนักงานขายรายนี้จะเดินทางเริ่มต้นจากเมืองที่ 4 แล้วเดินไปตามเส้นทางดังนี้ 4-1-10-2-9-3-8-7-5-6-4 ซึ่ง
เป็นการเดินทางจากเมืองที่ 4 ต่อด้วยการเดินทางไปเมืองที่ 1 และ 10 ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งลูกค้าทุกรายในจานวน
10 รายได้รับการเยี่ยมเยียนจากพนักงานขายแล้วพนักงานขายก็ย้อนกลับมาที่เมืองที่ 4 เช่นเดิม โดยปัยหา TSP นี้
แยกย่อยออกเป็นปัญหาต่างๆ อีกมากมาย

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างของเส้นทางการเดินทางของปัญหา TSP ที่มีจานวนจุด 15 โหนด
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุธี ศรีเพ็ชรดานนท์ (2536) จาลองการจัดเส้นทางยานพาหนะสาหรับการขนส่งสินค้า จากคลังพัสดุ
เพียงแห่งเดียวกระจายไปสู่จุดส่งสินค้าจานวนมาก โดยยานพาหนะมากกว่า 1 คัน การจัดเส้นทางการขนส่งการ
จัดเตรียมสินค้าจนกระทั่งถึงขั้นตอนขนส่งสินค้า โดยทาการส้รางแบบจาลองการจัดเส้นทางการขนส่งซึ่งใช้ออก
อริทึมแบบประมาณของ Clarke-Wright ทดสอบแบบจาลองโดยการสร้างเหตุการณ์จาลองการขนส่งบนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบ โดยผลการทดสอบโดยส่วนใหญ่ดีกว่าวิธีการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าที่ใช้
ชัยยา นุรักษ์เข (2541) การขนส่งสินค้าของห้างโอ.ซี.ซัพพลาย นาสินค้าจากคลังสินค้า 1 แห่ง กระจาย
สินค้าทุกๆ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ไปยังร้าน 279 ร้านค้า ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล รอบเวลาทางาน 8 ชั่วโมงต่อ
วัน หารอบการขนส่งที่มีเส้นทางรวมต่าที่สุด ใช้วิธีการจัดเส้นทางแบบ ฮิวริสติก จัดเส้นทางที่ได้ผลที่ดีเพียงพอ
ในระดับความเข้มงวดที่ต้องการ ใช้เวลาและหน่วยความจาในการประมวลผลน้อย โดยวิธี Nearest Insertion
Approach ร่วมกับ 2-opt การจัดเส้นทางได้เส้นทางรวมต่าและใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งได้ผลออกมาชัดเจนว่า
องค์กรสามารถลดจานวนรถยนต์ขนส่งจากเดิม 4 คัน เหลือเพียง 3คัน และรถหนึ่งในสามคันนี้ยังมีเวลาเหลือ
พอที่จะทางานอื่นได้อีก
พิมาน พูลศรี (2542) การศึกษาการจัดเส้นทางการเก็บกล่องเหรียญโทรศัพท์สาธารณะโดยวิธีฮิวรีสติก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การศึกษานี้ใช้ข้อมูลตัวอย่างโทรศัพท์สาธารณะจากพื้นที่สาธุประดิษฐ์
จานวน 89 เครื่อง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การแบ่งกลุ่มเครื่องโทรศัพท์ตามความถี่ของการเก็บกล่อง
เหรียญในแต่ละเดือน, การหาเวลาเดินทางที่สั้นที่สุดระหว่างเครื่องโทรศัพท์แต่ละคู่โดยใช้วิธีของ Floyd’s
Algorithm, การหากลุ่มโทรศัพท์สาธารณะเพื่อทาการเก็บกล่องเหรียญในการเดิ นทางครั้งเดียวกันโดยวิธี Nearest
Neighborhood Search และการจัดเส้นทางการเดินทางเก็บกล่องเหรียญในแต่ละกลุ่มในขั้นตอนที่ 3 โดนวิธีการ
1656

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

แตกกิ่ง (Branch and Bound Algorithm) ของ Little และ คณะพบว่าการจัดเส้นทางการเก็บกล่องเหรียญโทรศัพท์
สาธารณะโดยวิธีฮิวริสติกทาให้ได้เส้นทางที่เหมาะสมกว่า การจัดเส้นทางการเก็บกล่องเหรียญโทรศัพท์สาธารณะ
โดยวิธีปัจจุบันที่ใช้ระบบประมาณการ คือเส้นทางการเดินทางระหว่างเครื่องโทรศัพท์สาธารณะเป็นเส้นทางที่สั้น
ที่สุด, มีการแบ่งกลุ่มการจัดเก็บตามความถี่ของการเก็บเก็บกล่องเหรียญที่เหมาะสม, มีจานวนเส้นทางที่เหมาะสม,
ความสมดุลของเวลาการเดินทางเก็บกล่องเหรียญในแต่ละเส้นทางที่สอดคล้องกับเวลาการทางานต่อวัน และ
ปริมาณเงินในการเก็บกล่องเหรียญในแต่ละครั้งที่เหมาะสมซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ ายในการจัดเก็บกล่องเหรียญ
โทรศัพท์สาธารณะ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการตรวจนับเหรียญ และทาให้คุณภาพการให้บริก ารโทรศัพท์
สาธารณะสูงขึ้นอีกด้วย
อุดม จาปะเกษตร์ (2542) การศึกษาเพื่อวิเคราะห์วิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะ กรณีศูนย์กลางอะไหล่
รถยนต์ โดยเปรียบเทียบวิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบกาหนดเส้นทางยานพาหนะตายตัว
กับวิธีการจัดเส้นทางยานหาหนะที่เสนอ ซึ่งเป็นแบบกาหนดเส้นทางยานพาหนะแปรผันตามปริมาตรสินค้าจริง
และมีลาดับความสาคัญในการขนส่ง 2 ลาดับคือ 1.การสั่งซื้อแบบเร่งด่วน 2.การสั่งซื้อแบบปกติ ตามลาดับ สร้าง
แบบจาลองสถานการณ์จากภาษาจาลองสถานการณ์ Siman เพื่อเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพการบริการขนส่ง ซึ่ง
พิจารณาจากเวลานาเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลานา เปอร์เซ็นต์ความล่าช้าของการสั่งซื้อ พบว่าวิธีการจัด
เส้นทางยานพานะที่เสนอ ในภาพรวมของทุกการสั่งซื้อแบบเร่ งด่วนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นคือ เวลานาเฉลี่ยการ
สั่งซื้อแบบเร่งด่วนเพิ่มขึ้นเพียง 3 นาที จาก 115นาที เป็น 118 นาทีแต่ทาให้เปอร์เซ็นต์ในการเกิดความล่าช้าลดลง
3.4% จาก 4.41% เป็น 1.01% และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของเวลานาการสั่งซื้อแบบเร่งด่วนลดลง 5.9 นาที จาก
53.5 นาทีเป็น 47.6 นาที ในภาพรวมของทุกการสั่งซื้อแบบปกติ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นคือ เวลานาเฉลี่ยการสั่งซื้อ
แบบปกติลดลง 0.07 วัน จาก 4.39 วัน เป็น 4.32 วัน และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของเวลานาการสั่งซื้อแบบปกติ
ลดลง 0.02 วัน จาก 2.33 วัน เป็น 2.31 วัน และเปอร์เซ็นในการเกิดความล่าช้าลดลง 0.49% จาก 26.85% เป็น
26.36%
นฤภร กาญจนรัตน์ (2542) งานวิจัยเริ่มจากการศึกษาขั้นตอนการขนส่งสินค้าและวิธีการจัดเส้นทางการ
ขนส่งในปัจจุบัน ศึกษางานวิจัยทีเกี่ยวข้องและทฤษฎีที่จะนามาใช้ แล้วได้คัดเลือกวิธีการ The Saving Algorithm
ของ Clarke และ Wright ซึ่งเป็นวิธีการจัดเส้นทางเพื่อให้ได้ระยะทางที่ประหยัดที่สุด เป็นแนวทางการจัดเส้นทาง
เดินรถ การจัดเส้นได้เลือกใช้วิธีการจัดระยะทางการขนส่งที่สั้นที่สุดในการประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากค่าขนส่ง
จะแปรผันโดยตรงกับระยะทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแปรผันเกือบทั้ งหมดของค่าขนส่ง จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางและโปรแกรมการจัดเส้นทางเดินรถได้ถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อสนับสนุนการทางาน และได้มีการทดสอบการทางานของระบบที่พัฒนาได้ โดยใช้ข้อมูลการส่งสินค้าให้
ลูกค้าในอดีตและทาการแก้ไขปรับปรุงระบบที่พัฒนาให้สามารถทางานได้เหมือนสถาพการทางานจริง พบว่า
ระยะทางการจัดเส้นทางจากระบบที่พัฒนามีความใกล้เคียงกับการจัดเส้นทางเดินรถด้วยวิธีการเดิมของบริษัท
ตัวอย่าง ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทางานได้รวดเร็วกว่าวิธีการเดิมคือลดการทางานด้วยพนักงานผู้ชานาญงาน 4
คน ซึ่งใช้เวลาคนละ 3 ชั่วโมง/วัน ในการจัดเส้นทาง เป็น 15 นาที/วัน ด้วยพนักงานเพียง 1 คน ดังนั้นระบบที่
พัฒนาขึ้นจึงมีผลงานใกล้เคียงกับระบบเดิมแต่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก

1657

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

3.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1 เพื่อจัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าขององค์กร พัฒนารูปแบบการจัดส่งเส้ นทางให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

4.วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 กาหนดพิกัดคลังสินค้าและสถานที่ตั้งตัวแทนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จานวน 50 แห่ง
ตารางที่ 4.1 แสดงพื้นทีต่ ั้งคลังสินค้าและตัวแทนจาหน่ายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 แห่ง
รหัสตัวแทน ZONE
พิกัด
รหัสตัวแทน ZONE
พิกัด
WH01

คลังสินค้า

13.955014, 100.406893

S101

8

13.550637, 100.278571

B101

1

13.893208, 100.425953

S102

8

13.705935, 100.302701

B201

3

13.686206, 100.609212

S103

8

13.627229, 100.392481

B208

3

13.644555, 100.596596

S104

8

13.653557, 100.273796

B211

4

13.755599, 100.479219

S203

3

13.554614, 100.602670

B212
B215

8
4

13.703731, 100.375198
13.778800, 100.486605

S204
S207

3
7

13.598270, 100.831040
13.683403, 100.484951

B218

8

13.789490, 100.367745

S208

7

13.654409, 100.497928

B219

5

13.767533, 100.660449

T101

7

13.644807, 100.415453

B220

3

13.691399, 100.646066

T102

5

13.727339, 100.780946

B221

5

13.730506, 100.534706

T104

3

13.713827, 100.592879

B225

6

13.834116, 100.662855

T105

5

13.777145,100.529127

B302

2

13.964332, 100.618572

T106

7

13.663499, 100.411985

B303

2

14.019462, 100.515506

T107

4

13.698387, 100.495623

B304

2

13.985493, 100.628010

T111

4

13.718766, 100.501517

B306

2

14.059444, 100.370991

T112

6

13.875773, 100.599643

B307

2

13.933721, 100.724979

T113

5

13.772538, 100.670450

B309

2

14.082261, 100.645145

T114

5

13.753359, 100.565740

N103

1

13.878530, 100.406706

T115

7

13.655913, 100.425718

N105

1

13.979614, 100.335468

T116

6

13.782900, 100.614042
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N106

6

13.923529, 100.522830

T117

5

13.746767,100.528470

N107

6

13.903553, 100.531086

T122

5

13.755629, 100.561561

N108

1

13.831947, 100.455244

T123

3

13.663263, 100.693365

N118

4

13.833459, 100.520464

T124

5

13.802539, 100.742563

T126

6

13.880943, 100.591115

T125

4

13.702831, 100.529645

รูปที่ 4.1 ภาพแสดงคลังสินค้าและตัวแทนจาหน่ายในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
3.2 การแบ่งเส้นทางตัวแทนจาหน่ายตามโซนเส้นทางการวิ่งจัดส่งสินค้าทั้ง 8 เส้นทาง แล้วทาการค้นหา
ระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางของแต่ละตัวแทนจาหน่ายมาผ่านทาง Google maps มาใส่ใน ตาราง Excel ซึ่ง
จะได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 3.2 แสดงข้อมูลระยะทางระหว่างคลังสินค้าและตัวแทนจาหน่ายในเส้นทางการเดินรถสายที่ 1
ระยะทาง WH01 B101 N103 N105 N108
WH01
0
14.2 17.4 21.5 29.7
B101
14.2
0
7.3
17.8 15
N103
17.4
7.3
0
16.6 19.6
N105
21.5
17.8 16.6 0
37.3
N108
29.7
15
19.6 37.3 0
3.3 การหาเส้นทางเดินเพื่อการส่งสินค้าของเส้นทางทั้ง 8 เส้น โดยใช้โปรแกรม Storm โดยเลือกการหา
เส้นทางแบบ Travelling Salesperson’s Tour
3.4 ผลการเปรียบเทียบเส้นทางการส่งก่อนและหลังการวิเคราะห์เส้นทาง
การจัดเส้นทางโดยใช้ความชานาญของ การจัดเส้นทางโดยใช้โปรแกรม Storm
พนักงาน
เริ่มต้น
สิ้นสุด ระยะทาง/
เริ่มต้น
สิ้นสุด ระยะทาง/
กม.
กม.
สายที่ 1 รวมระยะทางการวิ่งรวม 71.1
รวมระยะทางการวิ่งรวม
71.1
สายที่ 2 รวมระยะทางการวิ่งรวม 146.4
รวมระยะทางการวิ่งรวม
137.8
สายที่ 3 รวมระยะทางการวิ่งรวม 203.3
รวมระยะทางการวิ่งรวม
203.3
สายที่ 4 รวมระยะทางการวิ่งรวม 109.1
รวมระยะทางการวิ่งรวม
101.3
สายที่ 5 รวมระยะทางการวิ่งรวม 150.6
รวมระยะทางการวิ่งรวม
150.6
สายที่ 6 รวมระยะทางการวิ่งรวม 94.2
รวมระยะทางการวิ่งรวม
94.2
สายที่ 7 รวมระยะทางการวิ่งรวม 117.5
รวมระยะทางการวิ่งรวม
112
สายที่ 8 รวมระยะทางการวิ่งรวม 151.1
รวมระยะทางการวิ่งรวม
130.8
ผลการเปรียบเทียบเส้นทางเดินรถสายที่ 8 ระหว่าง การจัดเส้นทางโดยใช้ความชานาญของพนักงานกับ
การจัดเส้นทางโดยใช้โปรแกรม Storm สรุปผลได้ว่า ระยะทางการวิ่งโดยการจัดเส้นทางโดยใช้ความชานาญของ
พนักงานใช้ระยะทาง 151.1 กิโลเมตรแต่ การจัดเส้นทางโดยใช้โปรแกรม Stormใช้ระยะทาง 130.8 กิโลเมตร ซึ่ง
ช่วยลดระยะทางได้ไป 20.3 กิโลเมตร

5. สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว่ า การขนส่ ง ในปั จ จุ บั น ขาดการน าเทคโนโลยี ห รื อ ซอฟแวร์ เ ข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยพนักงานใช้เพียงความชานาญในการจัดเส้นทางการวิ่งขนส่งสินค้าทาให้การ
ขนส่งสินค้านั้นไม่มีค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น เลือกใช้เส้นทางที่มีระยะทางการวิ่งมากเกินไป ส่งสินค้าไป
ยังตัวแทนจาหน่ายในเวลาที่ไม่แน่นอน ดังนั้นแนวทางในการศึกษาการขนส่งที่สั้นที่สุด กรณีศึกษา บริษัทขาย
1660

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ตรง ได้นาแนวคิดทฤษฎีของ Traveling salesman problem (TSP) และโปรแกรม Storm เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์
การจัดลาดับสถานที่ขนส่งไปเพื่อให้ได้เส้นทางการขนส่งสินค้าที่สั้นที่สุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลจากการใช้ความ
ชานาญของพนักงานในการจัดเส้นทางการขนส่งกับการใช้โปรแกรมStormในการจัดเส้นทางการขนส่งนั้นจะ
พบว่า การจัดเส้นทางโดยใช้โปรแกรม Storm จะช่วยลดระยะทางการขนส่งแบบเก่าลงได้ถึง 42.2กิโลเมตร

6. อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ แนวทางในการขนส่งที่สั้นที่สุด กรณีศึกษาบริษัทขายตรง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
การขาดการบริหารการจัดเส้นทางการขนส่ง ทาให้มีผลกระทบต่อระยะทางในการจัดส่งสินค้า ดังนั้น
ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พบว่าการขนส่งที่เป็นปัญหา คือ การใช้
เพียงความชานาญของพนักงานขนส่งในการเลือกเส้นทางและลาดับการขนส่งเองนั้น ซึ่งบางเส้นทางนั้นไม่ค่อย
จะถูกต้องนัก โดยมาวิเคราะห์ถึงปัญหาดังกล่าวว่าเกิดจากสาเหตุใดที่ทาให้พนักงานขนส่งนั้นเลือกวิ่งเส้นทางการ
วิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก เพราะจากเดิมไม่มีการนาSoftwareเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่ควร การศึกษาครั้งนี้
วิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมStorm เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้เส้นทางการขนส่งที่สั้นที่สุด ซึงจะช่วยจัด
เส้นทางการวิ่งได้อย่างถูกต้องและยังช่วยลดระยะทาง ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ามันได้ด้วย และยัง สามารถสร้าง
มาตรฐานในการจัดส่งสินค้าที่แน่นอนให้กับตัวแทนจาหน่ายได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
เนื่ อ งจากการท าวิ จั ย ครั้ง นี้ ได้ ท าการศึ กษาเฉพาะการขนส่ง ที่ สั้น ที่ สุด ในเขตพื้ น ที่ กรุ ง เทพฯและ
ปริมณฑลเท่านั้น ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเน้นวิเคราะห์ในกลุ่มที่เป็นปัญหาเท่านั้น ใน
ครั้งถัดไป ในอนาคตควรจะมีการจัดโซนเส้นทางการขนส่งสินค้าใหม่เปรียบเทียบระยะทางที่จาการจัดโซนการ
ขนส่งใหม่ เพื่อทาให้การขนส่งของ กรณีศึกษา บริษัทขายตรง นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
กระบวนการมอนติคาร์โล ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในสาขาการจัดการต่างๆมากมาย สาหรับ การโครงการ
ก่อสร้างยังมีไม่มาก โดยเฉพาะผู้วางแผนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งบทความนี้ ได้นาเสนอแบบจาลองความคิด
สาหรับการประเมินความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการมอนติคาร์โล
ประเมินค่าเวลาสารองเมื่อเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับโครงการ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ ที่
สามารถนาไปใช้ในการวางแผนโครงการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ: การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง กระบวนการมอนติคาร์โล เวลาสารอง

ABSTRACT
The Monte Carlo Process has been applied in many fields of management, but has not been widely
used in construction projects because the project planners did not truly understand that process. This article
presents a conceptual model for risk assessment in construction projects to consider the possibility of time
contingency when the project risks occurred. Moreover, the model results were used to plan the construction
project and provided evidence that the project run smoothly.
KEYWORDS: Risk Assessment, Risk, Monte Carlo Process, Time Contingency
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1. ควำมสำคัญของปัญหำ
โครงการก่อสร้างเป็นงานที่ต้องเผชิญกับ เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event) อยู่ตลอดเวลา ในระหว่าง
ดาเนินการกิจกรรมต่างๆของโครงการมักจะเกิด เหตุ การณ์ที่มีผลกระทบต่อเวลาโครงการตลอดเวลา ทาให้
โครงการจานวนมากไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ (Tah and Carr, 2001) เช่น งานก่อสร้างล่าช้าไม่แล้วเสร็จตาม
สัญญา เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน กับผู้รับเหมา ถูกยกเลิกสัญญา ผลงานไม่ได้มาตรฐานตาม
ข้อกาหนด ประสบปัญหาขาดทุนหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินที่กาหนดไว้ เป็นต้น ส่วนหนึ่งของปัญหาพบว่าเกิด
จากการบริหารจัดการโครงการ ที่ขาดความรู้ ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หรือมีการจัดการ
ความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น โครงการจนก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนการระบุ
ความเสี่ยง (Risk Identify) เป็นขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่ง (PMBOK, 2008) ในการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ผู้
ประเมินและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในการพิจารณาแหล่งที่จะเกิดความเสี่ยง (Source) จากกิจกรรมในแต่ละโครงการให้
ตรงกันก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ซึ่งขั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้ เป็นขั้นตอนที่อาศัย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Al-Bahar and Crandall, 1990) การหาคาตอบใน
โครงการก่อสร้างที่ถูกต้องนั้นยากและซับซ้อนมาก ที่จะใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ เช่น แคลคูลัส หรือทฤษฎีทางสถิติ
ได้ การจาลองสถานการณ์ (Simulation) เป็น เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ ค่าความไม่แน่ นอน ในโครงการ
ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แต่ยังคงจาเป็นต้องใช้
มนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในการเก็บข้อมูล ตัดสินใจ และการแปลผลลัพธ์ (Chapman, 1998) ดังนั้นการจาลอง
สถานการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่ใช้แทนวิธีทางคณิ ตศาสตร์ ด้วยการสร้างตัวแปรสุ่ม เพื่ อพิจารณาความน่าจะเป็น
(Probabilistic) ของปัญหา หรือเป็นเทคนิคการเลือกตัวเลขแบบสุ่ม (Random Numbers) จากการแจกแจงความ
น่าจะเป็น ผู้วิเคราะห์จะสามารถสร้างตัวแปรสุ่มจากตัวแบบนั้นๆ ขึ้นโดยผ่านตัวเลขสุ่ม (อาจใช้ตารางเลขสุ่มหรือ
ฟังก์ชันเลขสุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ซึ่งการใช้ตัวเลขแบบสุ่ม จะเสมือนตัวแทนเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาด้านต่างๆ โดยไม่ต้องสุ่มเก็บข้อมูลจริง จึงเป็นการประหยัดเวลา
ค่าใช้จ่ายในขณะที่ผลการวิเคราะห์สามารถยืนยันระดับความน่าเชื่อถือทางสถิติได้ (ถ้ากระบวนการวิเคราะห์การ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มมีความน่าเชื่อถือ) กระบวนการสร้างตัวแปรสุ่มดังกล่าวนี้ เป็นขั้นตอนหนึ่ง
ของการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เรียกว่ากระบวนการมอนติคาร์โล (Monte Carlo Process: MCP) ซึ่ง
ไม่ใช่แบบจาลอง ดังนั้น MCP จึงเป็นกระบวนการที่สามารถนาไปใช้ในการประเมิ นความเสี่ยงสาหรับงาน
ก่อสร้างได้
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนาเสนอแนวคิดในการประเมินความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างอาคาร
โดยใช้ MCP เพื่อพิจารณาเวลาสารองเมื่อเหตุการณ์ความเสี่ย งเกิดขึ้นในระดับโครงการ และเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ที่สามารถนาไปใช้ในการวางแผนโครงการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม

2. กระบวนกำรมอนติคำร์โล (MCP)
MCP จะทาการสร้างตัวเลขแบบสุ่มที่มีความน่าจะเป็นของการกระจายตัว (Probability Distribution) ที่
สอดคล้องกับตัวแปรของระบบ ขึ้นมาครั้งละหนึ่งชุดเป็นข้อมูลขาเข้าระบบ (Input) ในขณะที่ผลลัพธ์ข้อมูลขา
ออก (Output) ของระบบคือค่าความไม่แน่นอน แล้วบันทึกผลลัพธ์เก็บไว้เรียกว่าเป็นการจาลองระบบ 1 ครั้ง
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(1 trial) จากนั้นทาการจาลองระบบตามขั้นตอนที่กล่าวนี้ หลายๆ ครั้ง แล้วนาผลลัพธ์ของการจาลองระบบนี้มา
เขียนเป็นกราฟ (Jiang et al, 2014) ซึ่งจะได้ลักษณะการกระจายตัวของผลลัพธ์ตลอดจนค่าสถิติต่างๆ ของผลลัพธ์
อันได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าตัว เลขขอบเขตช่วงกว้างที่ครอบคลุม 95% ของผลลัพธ์ (95%
confidence level)
2.1 ตัวแปรสุ่ม (Random Variable)
ปัญหาในสภาพความเป็นจริงส่วนใหญ่จะมีความไม่แน่นอนรวมอยู่ด้วยเสมอ ดังนั้นการแก้ปัญหาโดย
ใช้เทคนิคที่สมมุติว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีค่าแน่นอนค่าหนึ่งๆ จึงไม่สามารถได้คาตอบที่ถูกต้องเสมอไป ความไม่
แน่นอน นี้จะหมายถึง ความเสี่ยงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาโครงการ เช่น ผลกระทบจากเหตุการณ์น้า
ท่วมขังในโครงการ ผลกระทบจากเหตุการณ์คนงานประท้วง ผลกระทบจากวัสดุขาดแคลน เป็นต้น หากตัวแปร
สุ่มเหล่านี้ มีข้อมูลในอดีตไม่มากพอ และกระจายตัวแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Distribution) สามารถสร้างตัว
แบบพฤติกรรมการกระจายตัวได้ ดังสมการที่ 1
E(x) = ∑ xi .P(xi)

(1)

ดังนั้นค่าการกระจายตัวของความถี่ของเวลากิจกรรมก่อสร้างที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงจะไม่คงที่
ทางสถิติ จึงเรียกว่า “ตัวแปรสุ่ม” (วิสูตร จิระดาเกิง 2549) ในความเป็นจริงของสภาพงานโครงการก่อสร้างจะมี
ได้หลายแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1

แบบสามเหลี่ยม

วัน

แบบพัวซองส์

วัน

แบบคงที่

วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง

วัน

รูปที่ 1. การกระจายตัวของเวลากิจกรรมก่อสร้างที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงแบบต่างๆ
เมื่อตัวแปรสุ่มประเภทเดียวกันมีพฤติกรรมซ้าๆกัน หลายๆค่า ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน จะเรียกว่า “การ
แจกแจงความน่าจะเป็น” สามารถสร้างได้จากสมการที่ 2
(2)
หากขนาดของข้อมูลในอดีตมีจานวนมาก จนทาให้ขนาดเฉลี่ยเท่ากับ μ และมีความคลาดเคลื่อนอยู่
ในช่วงๆ หนึ่งซึ่งเป็นความแปรปรวนของขนาดเท่ากับ σ2 ถ้าพิสูจน์แล้วว่าขนาดของข้อมูลมีพฤติกรรมตาม
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ฟังก์ชัน ดังแสดงในสมการที่ 2 โดยที่ X แทนเวลากิจกรรมก่อสร้างที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยง จะเป็นตัวแปร
สุ่มแบบปกติ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2. การกระจายตัวของเวลากิจกรรมก่อสร้างที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นแบบปกติ
สามารถสรุป ได้ว่า ขนาดของข้อ มูลมีการแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบปกติ มี ค่าเฉลี่ ย และความ
แปรปรวนเท่ากับ μ และ σ2 ตามลาดับ [X∼Norm (μ, σ2)] ดังนั้น MCP จึงเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับ
หลักการของ การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือผลลัพธ์ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมต่างๆ จะเป็นตัวแปรสุ่ม ซึ่ง
วัตถุประสงค์หลักของ MCP ก็คือการเลือกตัวแปรสุ่ม x จากการแจกแจงความน่าจะเป็นของ P(x) โดยอาศัย
หลักการของเลขสุ่ม เพื่อตอบคาถามของสถานการณ์ความเสี่ยง สามารถใช้การสร้างแบบจาลองด้วยคอมพิวเตอร์
ในการทานายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากข้อมูลในอดีต และทาการประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์
ความเสี่ยงนั้นๆ โดยไม่ต้องรอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง เนื่องจากเวลากิจกรรมก่อสร้างที่เกิดจากเหตุการณ์
ความเสี่ยง เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง ผู้วางแผนโครงการ จึงสามารถใช้ MCP ในการประเมิน
ความเสี่ยงแต่ละกิจกรรมได้ จากตารางเลขสุ่ม หรือฟังก์ชันเลขสุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อไปจะอธิบายถึง
หลักการเบื้องต้นของการสร้างและการใช้ MCP ด้วย MS-Excel
2.2 กำรสร้ำงแบบจำลองด้วย MS-Excel
วิธีการสร้างแบบจาลองด้วย Excel จะเริ่มจากสร้างตารางตามกระบวนการ MCP ลงใน Excel จะได้ค่า
ช่วงตัวเลขสุ่ม ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1. การสร้างช่วงตัวเลขสุ่มใน Excel
กิจกรรม
A
B

C

D

ค่าเวลาในอดีต ค่าเวลากิจกรรม ค่าความเป็นไปได้
5,5,5,6,6
5
0.6
6
0.4
7,7,8,8,8,9,9,9
7
0.25
8
0.38
9
0.38
μ=7, σ=1
4
0.01
5
0.06
6
0.24
7
0.38
8
0.24
9
0.06
10
0.01
2,2,2,2,2
2
1

ช่วงตัวเลขสุม่
0.00-0.59
0.60-0.99
0.00-0.24
0.25-0.37
0.38-0.99
0
0.01-0.06
0.07-0.30
0.31-0.68
0.69-0.92
0.93-0.98
0.99
0.00-0.99

จากนั้นสร้างตัวแปรสุ่มผ่านฟังก์ชันเลขสุ่ม โดยใช้ =RAND() ใน Excel ลงในแผนงานที่ได้จาลองไว้ ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 3

รูปที่ 3. การใช้ RAND()ใน Excel ลงในแบบจาลอง

3. ประยุกต์ใช้เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
การประยุกต์ใช้ MCP ที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ลงในแผนงานโครงการ โดยสมมุติ
แผนงานโครงการตัวอย่างดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4. แผนงานโครงการตัวอย่าง
จากแผนงานโครงการตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมา ผู้ควบคุมงานได้ทาการเก็บข้อมูลเวลาล่าช้าที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง โดยเก็บเฉพาะเวลาที่ล่าช้าเท่านั้น (ไม่ได้ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง) ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2. การสร้างช่วงตัวเลขสุ่มใน Excel
กิจกรรม
รายละเอียดงาน
เวลาล่าช้าที่เกิดจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง
(วัน)
(ข้อมูลในอดีต)
A
งานเสาเข็ม
3, 4, 4, 4, 4
B
งานขุดดิน
3, 3, 3, 2, 2
C
งานระบบประปา
 = 7,  = 1
D
งานระบบไฟฟ้า
6
E
งานระบบปรับอากาศ
2, 3, 3, 4, 5
F
งานฐานราก
 = 12,  = 1
G
งานประกอบหลังคา
10, 11, 12, 12
H
งานพื้น
5, 5, 5, 5

จากแผนงานโครงการตัวอย่าง และข้อมูลเวลาล่าช้าที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อไปจะทาการ
คานวณหาค่าเวลาที่ล่าช้าของโครงการ ตามขั้นตอน MCP รัน (ทาซ้าๆ) 6,000 รอบ ได้ผลลัพธ์ ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5. เวลาล่าช้าที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
จากการรัน MCP ทาให้ทราบค่าเวลาล่าช้าที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการที่ผ่านมาในอดีต
ได้ จากนั้นทาการคานวณหาค่าความเป็นไปได้สะสม (Cumulative Distribution Function, CDF) ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6. CDF เวลาล่าช้าที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ของโครงการ
จากรูปที่ 6หากผู้วางแผนต้องการวางแผนโครงการในอนาคต สามารถทาได้โดยพิจารณาค่าโอกาส
สะสม เช่น ผู้วางแผนต้องการเผื่อเวลาสารองจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 14 วัน (ระดับความเชื่อมั่น95%) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า MCP สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าเวลาเผื่อหรือเวลาสารอง ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ความเสี่ยงได้เป็นอย่างง่าย เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ ไม่ซับซ้อน และ MS-Excel ก็สามารถตอบสนองขั้นตอน
การคานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ข้อเสนอแนะ
การประเมินความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ผู้วางแผนหรือผูค้ วบคุมงาน ยังไม่ใส่ใจกับเก็บรวบรวม
ข้อมูลในระหว่างปฏิบัตงิ าน จึงทาให้ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ไม่สมบูรณ์ หากผู้วางแผนหรือผู้ควบคุมงาน
ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง เช่น ในขัน้ ตอนการวางแผน ควรทาการระบุความเสี่ยงใน
โครงการอย่างเป็นระบบก่อน โดยคานึงถึงประเภทความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยทีท่ าให้เกิด
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เหตุการณ์ความเสี่ยง ตามลาดับ ก็จะทาให้ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้กระบวนการมอนติคาร์โล มี
ความถูกต้องแม่นยาและ เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
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ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการเรียนรู้
CLOUD COMPUTING AND LEARNING
จักรพันธ์ จันทลา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการประมวลผลกลุ่มเมฆอยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้งานด้วยเหตุนี้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน หลายหน่วยงาน
คานึงถึงข้อดีมากเกินไป และอาจทาให้มองข้ามข้อเสียที่ยังเป็นปัญหาสาคัญในการใช้งานระบบดังกล่าว ซึ่งใน
บทความนี้จะลาดับความเป็นมาและความสาคัญของระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆ ความเป็นมาลักษณะการใช้
งาน และความสาคัญของระบบในปัจจุบัน ที่หลายบริษัทหรือหน่วยงานเปลี่ยนมาใช้ระบบดังกล่าวอย่างแพร่หลาย
และประสบความสาเร็จ ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานระบบ Cloud computing ในการเรียนการ
สอนความสาคัญและอนาคต ความเป็นไปได้ที่ผู้ให้บริการจะมองเห็นความสาคัญในการให้บริการสถานศึกษา
หรือการให้บริการนักเรียนนักศึกษาเป็นหลัก

1. บทนา
นิยามของ Cloud computing หรือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
บริษัทการ์ตเนอร์ Gartner ได้ให้นิยามว่า “Cloud computing is a style of computing where massively
scalable IT-related capabilities are provided ‘as a service’ across the Internet to multiple external customers”
หรือ ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือ แนวทางการประมวลผลที่พลังของโครงสร้างทางไอทีขนาดใหญ่ที่
ขยายตัวได้ถูกนา เสนอยังลูกค้าภายนอกจานวนมหาศาลในรูปแบบของบริการ
ฟอเรสเตอร์กรุ๊ป ได้นิยามว่า “cloud computing: A pool of abstracted, highly scalable,and managed
infrastructure capable of hosting end-customer applications and billed by consumption” หรือ กลุ่มของ
โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกบริหารจัดการและขยายตัวได้อย่างมาก ซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆของผู้ใช้และเก็บค่า บริการตามการใช้งาน
JavaBoom Collection ได้ให้ความหมายว่า “cloud computing คือ การประมวลผลที่อิงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะ
ร้องขอให้ ระบบ จัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยระบบสามารถเพิ่มหรือลด
จานวนทรัพยากรให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทราบการทา งานเบื้องหลังว่าเป็น
อย่างไร”
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jongjin ได้ให้ความหมายว่า “cloud computing เป็นหลักการนาทรัพยากรของระบบไอที ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์มาแบ่งปันในรูปแบบการให้บริการ (Software As A Services:saas) ในระดับการประมวลผลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ
ตลอดจนซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจานวนมาก ๆ เพื่อการทางานที่ซับซ้อน แต่สามารถใช้บริการประมวลผล และ
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ จากผู้ให้บริการระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ และชาระค่าบริการตามอัตราการใช้งานที่เกิดขึ้น
จริง” (6)
จากข้อมูลข้างต้นผู้เขียนได้สรุปใจความของคาว่า “Cloud Computing” ในด้านผู้ใช้งานคือการใช้งาน
ระบบอินเตอร์เน็ตโดยผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง ขอให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถ
ใช้งานระบบ cloud computing ได้ จากที่ใดก็ได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นเครื่องที่อยู่บ้านหรือที่ทางานเท่านั้น หรือใช้งาน
ผ่านมือถือที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถใช้งานระบบ cloud computing ได้
ส่วนในด้านผู้ให้บริการอาจหมายถึง การให้บริการรับฝากไฟล์โดยต้องทาการสมัครสมาชิกหรือได้รับ
อนุญาตในการใช้งานระบบ โดยมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานผ่านระบบความปลอดภัยต่างๆ โดยแบ่ง
ความสาคัญตามสิทธิ์ที่ผู้ให้บริการอนุญาต
2. โครงสร้างการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะมีโครงสร้างดังนี้ ระบบจะประกอบไปด้วย
 กลุ่มเมฆของเซอร์ฟเวอร์ (cloud server) ซึ่งเป็นเซอร์ฟเวอร์จานวนมหาศาลนับหมื่นนับแสน
เครื่องที่ตั้งอยูใ่ นทีเ่ ดียว กัน กลุ่มเมฆนี้ต่อเชื่อมเข้าหากันด้วยเครือข่ายเป็นระบบกริด ในระบบนีจ้ ะใช้ซอฟต์แวร์
เวอร์ช่วลไลเซชั่นในการทางานเพื่อให้โปรแกรม ประยุกต์ขนึ้ กับระบบน้อยที่สุด
 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ( User interaction interface) ทาหน้าทีร่ ับคาขอบริการจากผู้ใช้ในรูปแบบเว็บ
โปรโตคอล
 ส่วนจัดเก็บรายการบริการ (Services Catalog) เก็บและบริหารรายการของบริการ ผู้ใช้สามารถค้น
ดูบริการที่มจี ากที่นี่
 ส่วนบริหารงาน (system management) ทาหน้าที่กาหนดทรัพยากรที่เหมาะสมเมือ
่ ผู้ใช้เรียกใช้
บริการ เมื่อมีการขอใช้บริการ ข้อมูลการขอ request จะถูกส่งผ่านให้ส่วนนี้
 ส่วนจัดหาทรัพยากร (provisioning services) จากนั้นส่วนบริหารงานจะติดต่อกับส่วนนี้ เพื่อจอง
ทรัพยากรจากกลุ่มเมฆและเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเว็บทีเ่ หมาะสมให้ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ทางานแล้วก็
จะส่งผลที่ได้ให้ผู้ใช้ทเี่ รียกใช้บริการ ต่อไป
 ส่วนตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน (Minitoring and Metering) เพื่อใช้ในการเก็บค่าบริการหรือเก็บ
ข้อมูลสถิติเพื่อปรับปรุงระบบต่อไป
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อประมวลผลบนกลุ่มเมฆ
การพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารและการโปรแกรมระบบกลุ่มเมฆส่วนใหญ่ยังเป็นแบบ เฉพาะของแต่
ละบริษัท อย่างไรก็ตาม ทาง กูเกิ้ ลได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ ซึ่งเป็นโครงการโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาระบบ
โปรแกรมแบบ map Reduce ตามที่ กูเกิ้ลได้ออกแบบไว้ ระบบโปรแกรมแบบนี้ใช้หลักการของการสร้าง map
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ของข้อมูลและการ คานวณอย่างรวดเร็ว และ ส่งลงไปยังเซอร์ฟเวอร์ต่างๆในกลุ่มเมฆ เมื่อคานวณเสร็จ ผลที่ได้จะ
ถูก reduce มารวมเป็นคาตอบ ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์กลุ่มเมฆ เริ่มจึงมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น
ในมุมมองของผู้ใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะหายไปเหลือเพียงบริการหรือ เซอร์วิสเท่านั้น ซึ่งโมเดล
หลักๆ ประกอบด้วย
2.1 SaaS: Software-as-a-Service (3) คือ การให้บริการซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ใช้งานใน
รูปแบบของบริการผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยทีผ่ ู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง เช่น
Hotmail, Gmail, Google doc เป็นต้น
2.2 PaaS: Platform-as-a-Service คือ การให้บริการแพลตฟอร์มที่รองรับการทางานของแอพพลิเคชัน
โดยผู้ใช้บริการสามารถปรับใช้และจัดการได้เอง PaaS นั้นประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และ
Middleware Systems เช่น Window Server, Linux, Database และ Google App Engine เป็นต้น
2.3 IaaS: Infrastructure-as-a-Service (4) คือ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสาหรับประมวลผลและ
การจัดเก็บข้อมูล เช่น ความเร็ว หน่วยความจาฮาร์ดดิสก์ ในรูปแบบเสมือน ทาให้สามารถจัดสรร
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้ยึดหยุ่น เช่น Amazon Elastic Cloud (EC2), SunGrid และ Gogrid เป็นต้น

3. ผลกระทบกับวงการไอที
การใช้เทคโนโลยีแบบ Cloud computing นั้นมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้หลายประการ
1. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์สามารถ ตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ ผู้ใช้ไม่ต้องทราบสถานที่ตั้งขอให้มีเครือข่ายที่มี
แบนด์วิทธ์เพียงพอเท่า นั้น ทาให้สามารถย้ายระบบคอมพิวเตอร์ไปก่อสร้างศูนย์ข้อมูลมีค่าใช้จ่ายที่ต่า
2. ระบบจะทาให้เกิดการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการแบ่งสรรการใช้งาน
ระหว่างผู้ใช้จานวนมาก ทาให้สามารถออกแบบระบบที่ไม่ต้องเผื่อการใช้งานที่รับงานหนัก
3. สามารถเพิ่มจานวนเครื่องได้ง่ายเมื่อมีความต้องการสูงขึ้น
4. การบารุงรักษาโครงสร้างด้านระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายออกจากการบารุงรักษาระบบโปรแกรม
ประยุกต์อย่างชัดเจนทั้งนี้เป็นผลจากแนวคิดของ เวอร์ชวลไลเซชั่นและ
ไดนามิคโปรวิชั่นนิ่งที่คุมการจัดสรรทรัพยากรไอทีตามความต้องการ
5. เกิดการแยกระหว่างการโปรแกรมและระบบที่ใช้รันงาน ทาให้สามารถเคลื่อนย้ายโปรแกรมไปบน
ระบบ ผลคือ ความมีเสถียรภาพจะสูงขึ้นเนื่องจากสามารถ รันโปรแกรมหลายชุดและย้ายออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์มที ี่เกิดปัญหาได้ง่าย

4. Cloud computing กับความปลอดภัย (Security)
ในประเด็นเรื่องความปลอดภัยนั้น อันที่จริงในเชิงเทคนิคลูกค้ าหรือผู้ใช้บริการสามารถทาได้ในระดับ
หนึ่ง เช่น การทา Virtualization โดยลูกค้ามีสิทธิ์เต็มที่ในลักษณะของผู้ดูแลระบบเพื่อการกาหนดความปลอดภัย
ให้กับเครื่อง หรือ Virtual Machine ของตน, การใช้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ดูแลระบบพยายามดูข้อมูลของลูกค้า
และการ Monitoring ทั้งห้อง data center จนถึงขั้น capture หน้าจอ admin
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แต่ทั้งนี้ยังคงมีจุดอ่อนสาคัญที่ผู้ใช้บริการควรตระหนักถึง นั่นคือ เมื่อเป็นการจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาดูแล
ระบบของเรา เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนนั้นจะไม่แอบเก็บข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน เองหรือเปิดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลอื่น ยิ่งถ้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ข้อมูลยิ่งเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆ หรือ
ถ้าเป็นองค์กรทางด้านการเงิน ถึงแม้เราจะมีระบบตรวจสอบ หรือ audit เพื่อติดตาม ว่าใครทาอะไร ตรงไหน แต่
เมื่อเกิดเหตุและจับได้ก็คงทาได้แค่ลงโทษตามกฎบริษัทหรือดาเนินคดีตาม กฎหมาย แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้น
แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการจัดจ้างบุคคลภายนอก (outsourcing) หรือ ใช้บุคลากรภายใน เหตุการณ์เช่นนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเราต่างต้องอาศัยความเชื่อใจและใช้จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สิ่ งที่ผู้ให้บริการ
Cloud หรือ Cloud Provider ทาให้ได้ ก็คือ การรับประกันสัญญา หรือกาหนดมาตรฐานการดูแลระบบ และยึดมั่น
ในมาตรฐานนั้น นอกจากนี้ควรมีการควบคุมการเปิดให้บริการของ Cloud Provider นั่นคือ มีการกาหนดว่าบริษัท
ที่จะเป็น Cloud Provider ได้ อาจต้องได้รับการรับรอง หรือมี certification อะไรรับรองบ้าง ต้องมี ISO ควบคุม
และต้องมีเทคโนโลยีความปลอดภัยอะไรเสนอต่อลูกค้า (Cloud Consumer) บ้าง เป็นต้น

5. โมเดลการจัดการความมั่นคงบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงโมเดลการจัดการความมั่นคงที่ผู้ให้บริการ (Cloud Service Provider: CSP) ต้อง
พิจารณาและจัดเตรียม ในทางกลับกันผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานก็สามารถสารวจได้ว่ามีมาตรการต่างๆ เหล่านี้มีอยู่บน
กลุ่มเมฆหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. SaaS security ก่อนผู้ใช้จะตกลงเช่าและรับบริการซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นบนกลุ่มเมฆ Gartner
(1) แนะนาว่าผู้ใช้จาเป็นต้องตรวจสอบความเสี่ยงทั้ง 7 ข้อนี้ก่อนเสมอ ดังนี้
1.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สอบถามผู้ให้บริการถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูล มาตรการในการบริหารจัดการ
ข้อมูล (หรือดูจากประกาศของผู้ให้บริการ เรียกว่า SLA) เป็นต้น
1.2 ปฏิบัติตามกฎการรักษาความมั่นคงอย่างเคร่งครัด สาหรับผู้ใช้ต้องตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแล
รักษาความมั่นคงข้อมูลของตนเอง สาหรับผู้ให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบความมั่นคงจากหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบ เช่น external audit และควรได้รับการรับรองมาตรฐาน ต้องไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบเมื่อข้อมูล
ผู้ใช้เสียหาย
1.3 ตาแหน่งที่ตั้งการจัดเก็บข้อมูล ตามหลักการของกลุ่มเมฆ ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องรู้ที่ตั้งของระบบกลุ่ม
เมฆ แต่ในความเป็นจริงผู้ใช้ควรสอบถามผู้ให้บริการว่า ที่ตั้งที่สามารถอ้างอิงได้อยู่ที่จุดใด เนื่องจากกฎหมายอาจ
ระบุให้เก็บข้อมูลในเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่เท่านั้น
1.4 คัดแยกข้อมูล ต้องมีมาตรการรองรับการคัดแยกข้อมูลของผู้ใช้แต่ละรายอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้ผู้ใช้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนกลุ่มเมฆจะไม่ถูกละเมิด หรือประมวลผลโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ รวมถึงมี
มาตรการเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพรองรับด้วย
1.5 การกู้คืน การล้มเหลวจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เช่น แผ่นดินไหว น้าท่วม การก่อการร้าย เป็นต้น
เป็นสาเหตุให้ระบบกลุ่มเมฆไม่สามารถทางานต่อได้ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องสอบถามผู้ใ ห้บริการว่า เมื่อระบบล่ม
ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ และต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการกู้คืน
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1.6 สนับสนุนการสืบสวน ถ้ามีการกระทาความผิดกฎหมายบนระบบกลุ่มเมฆ ผู้ให้บริการต้องสามารถ
ตรวจสอบร่องรอยผู้ที่กระทาความผิดได้ แต่ในความเป็นจริงนั้นค่อนข้างทาได้ลาบากเนื่องจากการแกะรอย จะ
ตรวจสอบจาก log file ซึ่งในกลุ่มเมฆ ผู้ใช้มีจานวนมากทาให้ log file ใหญ่ แยกแยะลาบาก และอาจจะเก็บ log
ข้ามไซต์
1.7 อายุในการใช้งาน มีโอกาสเป็นไปได้เมื่อบริษัทขนาดเล็กหรือมีผลกาไรน้อยจะไม่สามารถดาเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ จะถูกบริษัทขนาดใหญ่กว่าถือครองบริษัทแทน (Take over) หรือร่วมหุ้น ข้อมูลของผู้ใช้จะต้องคง
อยู่ โดยไม่หายไปกับผู้ให้บริการรายเดิม
2. Physically Security การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วไป
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ หมายถึง มาตรการที่ใช้ในการปกป้องทรัพยากรจากภั ยคุกคามทางกายภาพ
ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยการจากัดให้เฉพาะผู้ที่
จาเป็นต้องใช้งาน เช่น ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง console ของระบบ ปกติแล้วระบบที่เป็นเซิร์ฟเวอร์
ผู้ใช้ทั่วไปไม่จาเป็นต้องใช้งาน console แต่สามารถใช้โปรแกรมประเภท ssh ทาการติดต่อเข้าไปใช้งานยังเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ได้
เหตุผลที่ไม่ควรให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึง console เนื่องจากผู้ที่เข้าถึง console ของเครื่องสามารถทาการเปิดปิดเครื่อง หรือรีบูตระบบจากซีดีรอมแล้วทาการ mount disk ทาให้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของ root ได้
นอกจากนั้น การเข้าถึง console ยังทาให้สามารถทาอะไรได้ตามต้องการอีกด้วย เช่น การเข้าสู่ระบบได้โดยไม่
จาเป็นต้องทราบรหัสผ่านทั้งๆ ที่ไม่มีซีดีรอมที่สามารถบูตได้ด้วย
3. Technically Security การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิค
Firewall (Network Firewall , Virtual Firewall , Host Firewall) / HA , Fail Over / IDS/IPS
Firewall เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ Hardware
และ Software โดยหน้าที่หลัก ๆ ของ Firewall นั้น จะทาหน้าที่ควบคุมการใช้งานระหว่าง Network ต่าง ๆ
(Access Control) (3)
4. Confidentiality Security การรักษาความลับของข้อมูล
ในทางคอมพิวเตอร์หมายถึงการรับรองว่าจะมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะ
เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากข้อมูลบางอย่างในองค์กรมีความสาคัญ และไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
องค์กรได้ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามของระบบ ถือเป็นการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของระบบและ
ตัวองค์กรเอง
ส่วนประกอบ 2 ส่วนที่สาคัญที่จะช่วยทาให้ข้อมูลนั้นเป็นความลับได้ก็คือ การกาหนดสิทธิ์ และการ
พิสูจน์ตัวตน ซึ่งอาจทาได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูล, ลายเซ็นดิจิตอล, SSL (2)
ความสาเร็จขององค์กรที่ใช้งาน Cloud Computing
Thai Smile บริษัทสายการบินน้องใหม่ที่นาเอาคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เข้ามาช่วยใน
การลดต้นทุน และช่วยย่นระยะเวลาในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ โดยทางไทยสไมล์ มองว่า บริษัทน้องใหม่
แยกตัวออกมาจากการบินไทย กว่ าจะตั้ง ตัวได้ กว่าจะมีระบบที่สมบูรณ์ ก็ต้องใช้ เวลาหลายเดือ น แต่ค วาม
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ได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็ว ดังนั้ น คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จึงเป็น
ทางเลือกในการช่วยประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากและเสียเวลากับการลงทุนอุปกรณ์เอง และสาหรับไทยสไมล์
แล้ว Cloud Computing คือคาตอบที่ทาให้สามารถขยับตัวเพื่อแข่งขันในตลาดได้อย่างทันท่วงที (5)
ระบบ Timesmachine ของNew York Times ที่ใช้บริการของ Amazon EC2 ในการสังเคราะห์ข่าวและ
จัดเก็บข่าวตั้งแต่ ค.ศ.1851 ทั้งนี้การรวบรวมข่าวจาเป็นต้องมีการแปลงข้อมูลของข่าว และเนื่องจากข่าวมีจานวน
มหาศาลจึงต้องใช้พลังในการประมวลผลเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และจาเป็นต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
สาหรับบันทึกข่าวเหล่านี้ (7)
เว็บ A9 ผู้ให้บริการ search engine อันเป็นเครือข่ายของ Amazon ใช้ Hadoop เพื่อช่วยในการค้นหา
ข้อมูลที่รวบรวมไว้บนกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มและลดจานวนได้
Facebook เลือกใช้ Amazon EC2 สาหรับการขยายความสามารถของระบบให้รองรับจานวนผู้ใช้จานวน
มากที่เข้ามาใช้ Facebook Apps (application ที่บริการบน Facebook) พร้อมๆกัน (6)
ตัวอย่างของ Google ได้แก่ Google Apps ที่ได้ร่วมมือกับ Salesforce.com Gogrid (http://www.gogrid.
com/) เป็นผู้ให้บริการ Cloud Computing อีกเจ้าหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นคู่แข่งคนสาคัญของ Amazon EC2 ก็ได้จัดเตรียม
เครื่องมือสาหรับสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนตามแต่ลูกค้าต้องการได้ผ่านหน้าเว็บของ Gogrid และยังสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows ต่างจากทาง Amazon EC2 ที่ยังบริการแค่คอมพิวเตอร์เสมือนที่เป็น Linux
อยู่
ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า องค์กร บริษัท ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ล้วนแต่หาช่องทางใน
การลดต้นทุน ลดเวลา ลดความยุ่งยากในบริหารจัดการด้านไอที ซึ่งสาคัญมาก และเกี่ยวข้องกับความได้เปรียบใน
การแข่งขันทางธุรกิจ เพราะการซื้ออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การอัพเดตซอฟต์แวร์ และการอัพเกรดระบบ
ต่างมาพร้อมกับต้นทุนและต้องการการบารุงรักษาในระยะยาว ในขณะที่องค์กรเอง ก็ต้องการความยืดหยุ่น และ
ไม่ยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างระบบคอมพิวเตอร์ , ระบบเครือข่าย รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และ
ปรับตัวเข้ากับอนาคตได้เร็วกว่าคู่แข่ง
ในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตแพร่หลายและมีเครือข่าย 3G / 4G / Wi-Fi ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การวางใจ
ให้ Cloud ทาหน้าที่คานวณ ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล ก็ทาให้การใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ผ่าน Cloud ก็
ไม่ต้องจาเป็นต้องลงทุนสูงอีกต่อไป (5)

6. การประยุกต์ใช้ Cloud computing ในด้านการศึกษา
แนวคิดเรื่อง Social Network หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ มักปรากฏให้เห็นในลักษณะของการ
นามาใช้เพื่อดาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมีตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร แต่ปัจจุบันคาว่า Social Network จะ
หมายถึงระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์ หรือการติดต่อสื่อสารถึงกันผ่านอินเตอร์เน็ตนั่นเอง (8)
จากการศึกษาความเป็นไปได้ของการนาเอาระบบ Cloud computing มาให้บริการด้านการศึกษา มีการ
นามาใช้ในส่วนของการให้บริการเช่น การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่ต่างจากแต่ก่อนที่ยังไม่มีก ารใช้ระบบ
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Cloud computing มาใช้ ต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น การชาระค่าลงทะเบียนหรือธุรกรรมทางการเงิน
ต่างๆ ในสถานศึกษา ได้พัฒนาให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยนาเอาเทคโนโลยี Cloud computing มา
แก้ปัญหาในส่วนของการให้บริการ
ในส่วนของการเรียนการสอนได้มีการใช้ระบบ Cloud computing มาใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะการเรียนที่ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาในแต่ละยุกต์ ทาให้การ
เรียนการสอนต้องปรับตามนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนและสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
โดยการใช้ Cloud computing ในการเรียนการสอนเห็นภาพได้ชัดจากเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ เช่น
1. อีเมล์ที่สถาบันการศึกษาของครู อาจารย์ไม่มีความเสถียร แนบไฟล์ได้ไม่มาก พื้นที่เก็บ อีเมล์มีน้อย
ทาให้ต้องเสียเวลาลบอีเมล์ ส่งผลให้การติดตามการบ้าน หรือการเรียนของนักเรียนในชั้นเป็นไปโดยลาบาก แต่
ด้วยบริการของ Gmail, Hotmail หรือ Yahoo Mail ช่วยให้การรับส่ง การสั่งงานด้วยอี เมล์ระหว่างครู อาจารย์
นักเรียน นักศึกษาเป็นไปได้โดยสะดวก
2. การพัฒนาเว็บไซต์ eLearning ของครู อาจารย์ที่ผ่า นมา จะประสบกับปัญหาเครื่องแม่ข่ายเว็บที่
สถาบันไม่มีให้ หรือมีให้ในปริมาณที่จากัด หรือผูกขาดการดูแลด้วยครูคอมพิวเตอร์ /เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ แต่
ด้วยการให้บริการฟรีของ WordPress.com, Slideshare.net, Scibd.com, Youtube ครู อาจารย์หลายท่าน สามารถ
เข้าไปสมัครเป็ นสมาชิกได้ฟรี นาสื่อจาก PowerPoint เอกสารการสอนในรูปแบบ Word และ Video clip จาก
กล้องถ่ายภาพดิจิทัลส่งเข้าระบบ พร้อมการพิมพ์เนื้อหาบทเรียน และหรือการบ้าน รวมทั้งเชื่อมโยงความสามารถ
ระหว่างเว็บเพื่อสร้างสรรค์เว็บ eLearning ที่มีลูกเล่นโดนใจนักเรียน นักศึกษาได้ง่าย
3. การสร้างสรรค์บทเรียน สื่อการเรียนการสอน ครู อาจารย์ขาดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ใช้ประกอบการทา
บทเรียน ส่งผลให้เกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ด้วยบริการแปลงฟอร์แมต Video ของ Youtube บริการสร้างสไลด์
ออนไลน์ของ Google Docs บริการตัดต่อภาพ/ปรับแต่งภาพจาก Pixlr.com ทาให้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ลดลงแน่นอน
4. ช่อ งทางการติด ต่ อ สื่อ สารเพื่อ สร้างกระบวนการเรีย นรู้ แบบร่วมมือ เป็ น ไปได้ ง่ายขึ้น โดยการ
ประยุกต์ใช้ Facebook, Wiki หรือ Google Group
เหตุการณ์ทั้งสี่เหตุการณ์เป็นเพียงเหตุการณ์ตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้วย
Cloud computing เพราะทั้งครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ต่างก็ไม่ทราบว่าเครื่องแม่ข่ายเว็บ Youtube, Google,
Slideshare, Facebook ที่ตนเองใช้งานอยู่นั้น ตั้งอยู่ ณ แห่ งใดในโลก มีขนาดความจาไร ใครดูแล รู้แต่เพียงว่าถ้า
รู้จัก URL หรือสืบค้นจาก Search Engine ก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้จากทุกๆ ที่ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ต
สามารถทากิจกรรมการเรียนการสอนได้โดยสะดวกรวดเร็ว ไม่จากัดด้วยเวลา สถานที่อีกต่อไป(9)
จากข้อมูลดังกล่าวการเรียนการสอนได้เปลี่ยนไปมาก เพื่อให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อและเป็นที่
สนใจต่อนักศึกษา เพราะฉะนั้นการ ระบบ Cloud computing จึงเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันที่จะนามาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน โดนมุ่งเน้นไปที่ตัวนักเรียนนักศึกษาเป็นหลัก นาเอาระบบ Cloud computing ที่แปลกใหม่มา
เป็นสื่อในการเรียนการสอนโดยแทรกเนื้อหา ซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบ Cloud computing ยังไม่มีระบบเฉพาะ
การศึกษาโดยตรง ยังจาเป็นต้องประยุกต์การใช้งานระบบ Cloud computing ต่างๆ มาเป็นสื่อในการเรียนการสอน
โดยอีกไม่นานผู้ให้บริการ Cloud computing อาจต้องมีการพัฒนาระบบ Cloud computing เพื่อการศึกษาโดยตรง
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เช่น อีเมล์สาหรับนึกเรียนนักศึกษา ระบบปฏิบัติการสาหรับนักศึกษา การใช้โปรแกรมเพื่อการศึกษาฟรี หรือ
แม้แต่ระบบฝากไฟล์เพื่อการศึกษาเพิ่มเป็นพิเศษ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาแล้ว มองในอีกด้านบริษัท
หรือผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์ต่อเนื่องในการส่งเสริมการเรียนการสอนพร้อมประชาสัมพันธ์ ระบบของทาง
บริษัทไปในตัวด้วย
อย่างไรก็ตาม ระบบ Cloud computing ยังต้องพัฒนาและรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานตามลักษณะ
การใช้งานของผู้ใช้บริการในระดับต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของระบบ ซึ่งผู้ใช้บริการมีทั้งผู้หวังดีและประสงค์ร้าย
การรักษาความปลอดภัยของระบบ Cloud computing จึงต้องมีความปลอดภัยเป็นพิเศษมากกว่าระบบอื่นๆ ใน
ปัจจุบัน
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วนิดา หารหนองบัว
อาจารย์ประจา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
E-mail : wanida.hr@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ระบบวัดมาตรฐานข้อสอบโดยใช้เทคนิค การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ซึ่งนาเสนอบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บแอพลิเคชั่นที่รวมหลักการวัดคุณภาพเครื่องมือวิจัยไว้คือ 1) การวิเคราะห์คุณภาพด้าน
ความเชื่อมั่น 2) การวิเคราะห์คุณภาพด้านความยาก/ง่าย 3) การวิเคราะห์คุณภาพด้านอานาจการจาแนก 4) การ
วิเคราะห์คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และ 5) การวิเคราะห์คุณภาพด้านความเป็นปรนัย พร้อมทั้งการ
พัฒนาระบบให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ บทความนี้รายงานผลการพัฒนาระบบและการนา
ระบบไปใช้วัดคุณภาพข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พบว่า ระบบสามารถ
ใช้งานได้จริง มีความถูกต้องและความพึงพอใจจากผู้ใช้อยู่ในระดับมากและผลการวิเคราะห์ข้อสอบมีความ
ถูกต้องซึ่งมีค่าดัชนีการวิเคราะห์คุณภาพด้านความเชื่อมั่นของข้อสอบ(K-20) อยู่ระหว่าง 0.11 – 0.65 ค่าดัชนีการ
วิเคราะห์ความยาก/ง่ายของข้อสอบ(p) อยู่ระหว่าง 0.014 - 1 ค่าดัชนีการวิเคราะห์อานาจการจาแนกของข้อสอบ(r)
อยู่ระหว่าง -0.15 - 1 ค่าดัชนีการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.8375-0.9875 และการวิเคราะห์
ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ พบว่า ระบบสามารถวิเคราะห์จากเกณฑ์การวัดคุณภาพเครื่องมือวิจัยทั้ง 4 ด้าน
สามารถสรุปได้ว่าข้อสอบทุกรายวิชาไม่มีความเป็นปรนัย
คาสาคัญ : ระบบวัดมาตรฐานข้อสอบ เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ABSTRACT
The development of standard measurement test quality research system and the measuring principle
research tool to system, presented on the Internet in the form of a web application. The study includes
1) Measurement of the quality of the assurance 2) Measurement of the quality of the difficulties
3) Measurement of the quality of the classification 4) Measurement of the quality of the content validity (IOC)
and 5) Measurement of the quality of the objectives and the theory of human-computer interaction and then
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develop system developing a better interaction between computers and humans This article reports the
development and implementation of information technology tests measure the quality of Sripatum University.
The system actually works accuracy and satisfaction from users is high and the test system in Education Course
has the index measuring the quality is the confidence index of examination (K-20) is between 0.11 to 0.65 and
difficulty index of examination(p) is between 0.014 to 1 and the classification index of examination(r) is
-0.15 - 1 and the content validity index (IOC) is between 0.8375 to 0.9875 and the system can analyze the
criteria for measuring quality research tools, meets the four criteria which can concludes that all of the exam is
not multiple choice type.
KEYWORD: Standard test measurement system, Technical inspection research tool

1. บทนา
การศึกษาคือการเล่าเรียน ฝึกฝนและอบรม(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525) นอกจากนี้ยังมี
ความหมายได้กล่าวไว้มากมาย ซึ่งทาให้ต้องคานึงถึงรูปแบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยทาให้มีหลักในการ
วัดและประเมินผลขึ้น(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) ซึ่งผู้สอนต้องวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็น
มาตรฐานและความน่าเชื่อถือ จึงต้องมีการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบที่บอกถึงคุณภาพของข้อสอบและ
ต้องมีเครื่องมือที่นามาใช้เพื่อหาค่าและบอกให้ทราบถึงคุณภาพได้ ประกอบด้วย 1) ความเชื่อมั่น 2) ความยาก/ง่าย
3) อานาจการจาแนก 4) ความตรงเชิงเนื้อหาและ 5) ความเป็นปรนัย(วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2557: 11)
บทความนี้รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบที่ใช้ระบบวัดมาตรฐานข้อสอบโดยใช้เทคนิคการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ซึ่งนาเสนอระบบในรูปแบบเว็บแอพลิเคชั่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ตรงตาม
หลักการการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพข้อสอบและหลักการของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ โดย
ประโยชน์ของการพัฒนาระบบวัดมาตรฐานข้อสอบและนาระบบวัดมาตรฐานข้อสอบไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อสอบนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์พร้อมทั้งลดขั้นตอนกระบวนการในการทางานต่าง ๆ และยังได้
เครื่องมือที่สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและมีข้อสอบที่ดีมีคุณภาพไปใช้ในการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบวัดมาตรฐานข้อสอบ
2.2 เพื่อนาระบบวัดมาตรฐานข้อสอบที่พัฒนาขึ้นไปใช้วัดมาตรฐานข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยข้อสอบถูกออกโดยผู้ทรงคุณวุฒิของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดในการดาเนิน การวิจัยคือ ค้นหาความต้องการจากแบบสอบถามกลุ่มผู้ออกและประเมิน
ข้อสอบเพื่อนาผลการสอบถามใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีความสอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์
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คุณภาพข้อสอบความเป็นมาตรฐานด้านต่าง ๆ และหลักการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดการพัฒนาระบบ
3.1 การพัฒนาระบบ
3.1.1 การพัฒนาระบบใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้านต่างๆ ดังภาพที่ 2- 5

rkr-20 =

 K   pq 

 1 2 
S 
 K  1 

p = NR
ภาพที่ 3 แสดงสูตรการหาความยาก/ง่าย

ภาพที่ 2 แสดงสูตรการหาความเชื่อมั่น

r =

PH  PL 
NH

หรือ

r =

PH  PL 

R

IOC =

NL

N

ภาพที่ 5 แสดงสูตรการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

ภาพที่ 4 แสดงสูตรการหาอานาจการจาแนก

สูตรการคานวณทางคณิตศาสตร์จากภาพที่ 2- 5 เมื่อวิเคราะห์คุณข้อสอบแล้วพบว่า การวิเคราะห์ความ
เป็นปรนัยเป็นการวัดความชัดเจนของแบบทดสอบหรือคาถามที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน รวมทั้งการตรวจให้คะแนนมี
เกณฑ์ที่แน่นอน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้ 1) ความชัดเจนในความหมายของแบบทดสอบ 2) ความชัดเจน
ในวิธีการตรวจให้คะแนน 3) ความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนนการหาความเป็นปรนั ยที่นิยมปฏิบัติ
กัน คือ ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบ (IOC)
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โดยเกณฑ์ใ นการพิ จารณาการวั ดความเป็น ปรนัย ยัง ไม่มี เกณฑ์ ในการวัดที่ ชัด เจนเนื่ องจากการ
ประเมิน ที่กล่ าวมาข้างต้น เป็นการประเมินแบบทดสอบปรนัย ดัง นั้น จึงเป็นเพีย งการตั้ง สมมติฐานในการ
พิจารณา คือ การตั้งสมมติฐานความเป็นปรนัย กรณี มีการวัดคุณภาพข้อสอบโดยวิธีอิงเกณฑ์ ประกอบด้วย
1) การวัดคุณภาพข้อสอบด้านความเชื่อมั่น 2) การวัดคุณภาพข้อสอบด้านความยาก – ง่าย 3) การวัดคุณภาพ
ข้อ สอบด้านอ านาจการจ าแนก หากข้อ สอบที่ผ่ านเกณฑ์ใ นการประเมิน ทั้ ง 3 ด้ านสามารถสรุ ปผลตามการ
ตั้งสมมติฐานคือ ข้อสอบมีความเป็นปรนัย
การตั้งสมมติฐานความเป็นปรนัย กรณี ประเมินคุณภาพข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีการวัดคุณภาพ
ข้อสอบโดยการพิจารณา หากแบบทดสอบมีเกณฑ์ที่ผ่านหลังจากผู้เชี่ยวชาญประเมินให้คะแนนแล้ว สามารถ
สรุปผลตามการตั้งสมมติฐาน คือ ข้อสอบมีความเป็นปรนัย
3.1.2)
การพั ฒ นาระบบให้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคอมพิ ว เตอร์ กั บ มนุ ษ ย์ ดั ง ภาพที่ 6 โดย
ส่วนประกอบเป็นการจัดความเหมาะสมในการทางานของผู้ใช้ และระบบคอมพิวเตอร์ให้ทั้งสองส่วนสามารถ
ทางานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและสมดุล โดยเป้าหมายของทฤษฏีการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ
มนุษย์คือ
1. มีความปลอดภัย : มุ่งเน้นการออกแบบให้มีความ
ปลอดภัยทั้งบุคคลและองค์กรที่ใช้ระบบ
2. มีประโยชน์ : การสร้างระบบให้สามารถใช้งานได้
จริง
3. มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ : มุ่งเน้นให้ระบบ
มีการทางานที่ดี สะดวกสบายในการทางาน
4. ความสามารถใช้งานได้ : แนวคิดการทาให้ระบบ
ง่ายต่อการใช้งานและเรียนรู้ทาความเข้าใจได้ง่าย
ภาพที่ 6 แสดงองค์ประกอบโดยรวมของระบบ HCI
3.1.3) การพัฒนาระบบตามวงจรชีวิตการพัฒนาซอร์ฟแวร์(Software Development Life Cycle
:SDLC) ที่แสดงโครงร่างหรือแนวทางวิธีการเพื่อใช้ในการทาความเข้าใจและเป็นขั้นตอนการพัฒนาดังภาพที่ 7
1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล : มุ่งเน้นการค้นหา
ความต้องการของผู้ใช้เพื่อใช้ในการออกแบบระบบให้
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
2. การออกแบบระบบ : ออกแบบสถาปัตยกรรมของ
ระบบเพื่อแสดงองค์ประกอบและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาและติดตั้งระบบ : พัฒนาระบบตามการรอ
อกแบบ
4. การทดสอบระบบ : การนาระบบที่ทามาทดสอบการ
ใช้งาน ว่าทางานถูกต้องตามความต้องการที่ได้หรือไม่
5. การประเมิน : ขั้นตอนการประเมินว่าระบบที่ผ่าน
ภาพที่ 7 แสดงองค์ประกอบโดยรวมของระบบ HCI
การทดสอบแล้ว เหมาะสมที่จะนาไปใช้งานได้หรือไม่
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3.2 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
การวิเคราะห์ข้อสอบต้องมีข้อสอบและผลการสอบของผู้เข้าสอบและนาผลการสอบของผู้เข้าสอบ
ป้อนเข้าสู่ระบบวัดมาตรฐานข้อสอบเพื่อวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบโดยมีลาดับขั้นตอน ดังภาพที่ 8-14

ภาพที่ 8 กาหนดรายละเอียดข้อสอบ

ภาพที่ 9 การอัพโหลดข้อสอบเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 10 กาหนดรายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่ 11 ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ

ภาพที่ 12 การป้อนคาตอบที่ถูกต้อง

ภาพที่ 13 ป้อนคาตอบผู้เข้าสอบ

ภาพที่ 14 ผลการวิเคราะห์จากระบบ

จากภาพที่ 8 – 14 มีรูปแบบการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ทั้งหมด 3 กรณีดังนี้
1) กรณีการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบแบบอิงกลุ่ม มีขั้นตอนการดาเนินการในระบบดังภาพที่ 8-9 และ
ภาพที่ 12-14 เมื่อดาเนินการครบทุกขั้นตอนพบว่า ระบบสามารถวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและรายงานได้ผลดี
2) กรณีการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีขั้นตอนการดาเนินการในระบบดังภาพที่ 8-11
และ ภาพที่ 14 เมื่อดาเนินการครบทุกขั้นตอนพบว่า ระบบสามารถวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและรายงานได้ผลดี
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3) กรณีการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบแบบอิงกลุ่มและโดยผู้เชี่ยวชาญ มีขั้นตอนการดาเนินการในระบบ
ดังภาพที่ 8-14 เมื่อดาเนินการครบทุกขั้นตอนพบว่า ระบบสามารถวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและรายงานได้ผลดี
เมื่อผู้ใช้ดาเนินการตามกระบวนการของระบบวัดมาตรฐานข้อสอบครบสมบูรณ์ทุกขั้นตอน ผู้ใช้จะ
ได้ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบในรูปแบบที่ง่าย และไฟล์รายการหลากหลายรูปแบบสามารถนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงแบบทดสอบต่อไปได้โดยง่าย

4. ผลการทดสอบระบบ
4.1 ผลการทดสอบระบบการทางานและความถูกต้องของระบบวัดมาตรฐานข้อสอบที่พัฒนาขึ้น
ผลการทดสอบระบบวัดมาตรฐานข้อสอบพบว่า การทางานทุกขั้นตอนของระบบวัดมาตรฐาน
ข้อสอบมีการทางานที่ถูกต้องตามหลักการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบโดยเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับเครื่องมือ
อื่น ๆ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1-5
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยระบบวัดมาตรฐานข้อสอบและเครื่องมืออื่น วิชา Social
Network and Social Media
เครื่องมือ
ความ
ความยาก/
อานาจการจาแนก
ความเที่ยงตรงเชิง
ความเป็น
เชื่อมั่น
ง่าย
เนื้อหา(IOC)
ปรนัย
ระบบที่พัฒนา
0.316
0.149-1
-0.05-0.45
0.9
ไม่มี
โปรแกรมTAB
0.316
0.081-0.892
-0.15-0.65
มี
คานวณด้วยมือ
0.317
0.054-0.946
-0.05-0.85
1
มี
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยระบบวัดมาตรฐานข้อสอบและเครื่องมืออื่น ICT Concept
เครื่องมือ
ความ
ความยาก/
อานาจการจาแนก
ความเที่ยงตรงเชิง
ความเป็น
เชื่อมั่น
ง่าย
เนื้อหา(IOC)
ปรนัย
ระบบที่พัฒนา
0.566
0.149-1
-0.05-0.45
0.9125
ไม่มี
โปรแกรมTAB
0.566
0.081-0.892
-0.15-0.65
มี
คานวณด้วยมือ
0.566
0.054-0.946
-0.05-0.85
1
มี
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยระบบวัดมาตรฐานข้อสอบและเครื่องมืออื่นวิชา Microsoft
Word
เครื่องมือ
ความ
ความยาก/
อานาจการจาแนก
ความเที่ยงตรงเชิง
ความเป็น
เชื่อมั่น
ง่าย
เนื้อหา(IOC)
ปรนัย
ระบบที่พัฒนา
0.652
0.149-1
-0.05-0.45
0.9875
ไม่มี
โปรแกรมTAB
0.652
0.081-0.892
-0.15-0.65
มี
คานวณด้วยมือ
0.652
0.054-0.946
-0.05-0.85
1
มี
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยระบบวัดมาตรฐานข้อสอบและเครื่องมืออื่นวิชา
Microsoft Excel
เครื่องมือ
ความ
ความยาก/
อานาจการจาแนก
ความเที่ยงตรงเชิง
ความเป็น
เชื่อมั่น
ง่าย
เนื้อหา(IOC)
ปรนัย
ระบบที่พัฒนา
0.508
0.149-1
-0.05-0.45
0.9875
ไม่มี
โปรแกรมTAB
0.508
0.081-0.892
-0.15-0.65
มี
คานวณด้วยมือ
0.511
0.054-0.946
-0.05-0.85
1
มี
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยระบบวัดมาตรฐานข้อสอบและเครื่องมืออื่นวิชา
Microsoft PowerPoint
เครื่องมือ
ความ
ความยาก/ อานาจการจาแนก
ความเที่ยงตรงเชิง
ความเป็น
เชื่อมั่น
ง่าย
เนื้อหา(IOC)
ปรนัย
ระบบที่พัฒนา
0.121
0.149-1
-0.05-0.45
0.8375
ไม่มี
โปรแกรมTAB
0.121
0.081-0.892
-0.15-0.65
มี
คานวณด้วยมือ
0.110
0.054-0.946
-0.05-0.85
1
มี
จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยระบบวัดมาตรฐานข้อสอบและเครื่องมืออื่น
แล้วพบว่า ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องตรงกัน ซึ่งพบความคลาดเคลื่อนของจุดทศนิยมแต่ถือเป็นการยอมรับได้
4.2 ผลการทดสอบระบบวัดมาตรฐานกับการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบตัวอย่าง
ผลวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยระบบวัดมาตรฐานข้อสอบพบว่ามีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบทั้ง 5 รายวิชา
รายชื่อวิชา ความเชื่อมั่น ความยาก/ง่าย อานาจการจาแนก
Social
ICT Concept
Word
Excel
PowerPoint

0.317
0.566
0.652
0.511
0.111

0.149-1
0.081-0.892
0.054-0.946
0.176-0.959
0.014-0.986

-0.05-0.45
-0.15-0.65
-0.05-0.85
0.05-1
0.05-0.55

ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(IOC)
0.9
0.925
1
0.8
0.8

ความเป็น
ปรนัย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

5. สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยระบบวัดมาตรฐานข้อสอบในรูปแบบเว็บแอพลิเคชั่นที่แสดงผลได้ทั้ง
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ทาให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบทั้ง 5 ด้าน
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ระบบวัดมาตรฐานข้อสอบที่พัฒนาขึ้นให้คาตอบที่ละเอียดด้วยจุดทศนิยม 3 ตาแหน่งและแปลผลการวิเคราะห์ได้
ชัดเจนทาให้ผู้ใช้เข้าใจผลการวิเคราะห์ได้ง่ายและนาผลการวิเคราะห์ใช้ในการปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพต่อไป

6. ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้พบว่า ทฤษฏีการวิเคราะห์คุณภาพแบบดั้งเดิมเป็นทฤษฏีที่ใช้ในการพัฒนาระบบวัดมาตรฐาน
ข้อสอบนี้ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าข้อสอบมีคุณภาพอยู่ในระดับใด นอกจากนี้ยังมีทฤษฏีแนวใหม่ที่ใช้วิเคราะห์
คุณภาพข้อสอบซึ่งจะทาให้ผลการวิเคราะห์ชัดเจนมากขึ้นจากเงื่อนไขการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาระบบวัดมาตรฐานข้ อสอบในทฤษฏีอื่น ๆ และพัฒนา
ระบบให้มีความยืดหยุ่นในขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบของผู้ใช้ในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี
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